
पासून पयत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

105 G/105 अ कलकोट

ाथिमक शाळा वरी ठ खोली 
मांक - 1  ए-1 चौक 

अ कलकोट, तहिसल-
अ लकोट िपनकोड 

न.413216

यादी भाग .346                                            
अ कलकोट, दिहटणे, हसापूर, को हाळळी, 
च पळगांववाडी, दिहटणेवाडी, कज ळ, 
हाळहाळळी अ., यागेहळळी, बासलेगांव, 
नागनहळळी, मातनहळळी, सांगवी ब.ु,  हगणी, 
काळेगांव, ममदाबाद, कोळीबेट

1 545 545

106 G/106 अ कलकोट

ाथिमक शाळा वरी ठ खोली 
मांक - २ ए -१ चौक 

अ कलकोट तहिसल-
अ लकोट िपनकोड 

न.413216

यादी भाग .346                                                  
       अ कलकोट, दिहटणे, हसापूर, को हाळळी, 
च पळगांववाडी, दिहटणेवाडी, कज ळ, 
हाळहाळळी अ., यागेहळळी, बासलेगांव, 
नागनहळळी, मातनहळळी, सांगवी ब.ु,  हगणी, 
काळेगांव, ममदाबाद, कोळीबेट

1 449 449

107 G/107 च पळगांव

ामीण िव ा िवकास 
शालाखोली मांक - १ 

च पळगांव तहिसल-अ लकोट 
िपनकोड न.413226

यादी भाग .348                                               
च पळगांव, बावकरवाडी, ड बरजवळगे, 
ब हाणपुर,  िपतापूर, अरळी, दशनळी, ह ूर, 
ना हेगांव, चुंगी, सुलतानपूर, काझीकणबस, 
िकणीवाडी, िकणी, कुरनुर, मोटयाळ, सदखेड, 
बसवगीर

1 211 211

108 G/108 दुधनी

िज. प. ाथिमक क ड मुलाची 
शाळा पूव बाजू मा ती मंिदर 
जवळ खोली  .१ दुधनी  

तहिसल-अ लकोट िपनकोड 
न.413220

यादी भाग .349                                              
दुधनी, िस ूर, मुगळी, ददेवाडी, ई ा हपूर, 
नागोरे, बोरोटी ब.ु, बोरोटी खु., सांगवी ब., 
तळेवाड, बजगेर, सातनदुधनी, क पवाडी, 
हळहळळी मै., बबलाद, अ देवाडी ज., चचोळी म.

1 105 105

109 G/109 जऊेर

िज. प. ाथिमक क ड शाळा 
खोली मांक १ जऊेर तहिसल-

अ लकोट िपनकोड 
न.413219

यादी भाग .350                                              
जऊेर, जनैापूर, जऊेरवाडी, हंजगी, हाळ चचोळी, 
दोडयाळ, कलिह परगे, घंुगरेगांव, हं ाळ, 
िहळळी, देिवकवटे, कुडळ, अंदेवाडी बु., अंदेवाडी 
खु., शावळ, कंडबगांव, गौडगांव ब.ु, सेवालाल 
नगर, ना वदगी, नागणसुर, मराठवाडी, गुरववाडी

1 270 270

110 G/110 मदग

उदू हाय कूल पि म बाजूची 
खोली .3  मदरगी तहिसल-

अ लकोट िपनकोड 
न.413217

यादी भाग .351                                              
मदग , भोसगे, तोरणी, सांगोगी अ., सलगर,  
ह ीकणबस, बनजगोळ, िच केहळळी, उमरगा, 
िमरजगी, गौडगांव खु., नमगांव, गळोरगी, 
कंठेहळळी, इटगे, रामपूर, उडगी, जकापूर, राम-
ितथ, तोळणरू, है ा.

1 286 286

111 G/111 तडवळ

िज.प. ा. ाथिमक क ड शाळा 
उ र बाजूची खोली मांक १ 
तडवळ तहिसल-अ लकोट 

िपनकोड न.413219

यादी भाग .352                                              
तडवळ, खानापूर, हैसलगे, अंकलगे, अळगे, 
गुददेवाडी, शेगांव, कलकज ळ, धारसंग, केगाव 
ब.ु, कगाव खु., चचोळी न., मंुडेवाडी, कोसगांव, 
कुमठे, सुलेरजवळगे, मंग ळ, करजगी

1 254 254

 मतदान 
क  
मांक

यादी भाग तालुका

मतदान क ास 
जोड यात आले या 
मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
मतदारमतदान े ाचे नाव

या इमारतीत मतदान क  
समािव ट आहे ते िठकाण 
(क ाचा पूण प ा खोली 
मांकासह, तहिसल व िपन 

कोड)

मतदान क  
िठकाण

मतदान क ाची यादी
महारा  िवधान पिरषद पुणे िवभाग पदवीधर मतदार संघ,िज हा-सोलापूर

अ लकोट



पासून पयत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 मतदान 
क  
मांक

यादी भाग तालुका

मतदान क ास 
जोड यात आले या 
मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
मतदारमतदान े ाचे नाव

या इमारतीत मतदान क  
समािव ट आहे ते िठकाण 
(क ाचा पूण प ा खोली 
मांकासह, तहिसल व िपन 

कोड)

मतदान क  
िठकाण

112 G/112 वागदरी

एस. एस.  शेळके शाला खोली 
मांक १ वागदरी तहिसल-
अ लकोट िपनकोड 

न.413218

यादी भाग .353                                           
वागदरी, खैराट, भरुीकवटे, ग गांव, िशरवळ, 
िशरसी, सदलापूर, िशरवळवाडी, बादोळे ब.ु, 
बादोळे खु. साफळे, बोरगांव, पालापूर, गोसळगांव, 
िकरनळळी

1 208 208

113 G/113 आगळगांव
िज.प. ाथिमक शाळा 

आगळगाव खोली नं. 1,तहिसल 
बाश   िपन कोड- 413409

यादी भाग .354            
आगळगाव,बाभळुगाव,कोरेगाव,खडकोणी,चुंब,का
टेगाव,धामणगाव आ,भानसाळे,कळंबवाडी 
आ,उबंरगे, मांडेगाव, खडकलगाव, पपळगाव 
आ,बेलगाव, चारे,वालवड,िशराळे, पपळवाडी

1 363 363

114 G/114 बाश
महारा  िव ालय बाश  खोली 
नं. 1,तहिसल बाश   िपन कोड- 

413401

यादी भाग .355 
बाश ,कासारवाडी,फफाळवाडी,गाताचीवाडी,अली
पुर,ताडस दणे,भोयरे,शेलगाव हळे,देवगाव, 
कांदलगाव,  गाडेगाव, स दरे,दड शगे,खांडवी, 
नागोबाचीवाडी, ल याचीवाडी, 
कोरफळे,श ी, ीपत पपरी,भ ईंज,े उपळाई ठ , 
क हे,बळेवाडी

1 562 562

115 G/115 बाश
महारा  िव ालय बाश  खोली 
नं. 2,तहिसल बाश   िपन कोड- 

413401

यादी भाग .356 
बाश ,कासारवाडी,फफाळवाडी,गाताचीवाडी,अली
पुर,ताडस दणे,भोयरे,शेलगाव हळे,देवगाव, 
कांदलगाव,  गाडेगाव, स दरे,दड शगे,खांडवी, 
नागोबाचीवाडी, ल याचीवाडी, 
कोरफळे,श ी, ीपत पपरी,भ ईंज,े उपळाई ठ , 
क हे,बळेवाडी

1 579 579

116 G/116 बाश
महारा  िव ालय बाश  खोली 
नं. 3,तहिसल बाश   िपन कोड- 

413401

यादी भाग .357 
बाश ,कासारवाडी,फफाळवाडी,गाताचीवाडी,अली
पुर,ताडस दणे,भोयरे,शेलगाव हळे,देवगाव, 
कांदलगाव,  गाडेगाव, स दरे,दड शगे,खांडवी, 
नागोबाचीवाडी, ल याचीवाडी, 
कोरफळे,श ी, ीपत पपरी,भ ईंज,े उपळाई ठ , 
क हे,बळेवाडी

1 621 621

117 G/117 बाश

महारा  िव ालय बाश खोली 
नं. 4,तहिसल बाश   िपन कोड- 

413401

यादी भाग .358 
बाश ,कासारवाडी,फफाळवाडी,गाताचीवाडी,अली
पुर,ताडस दणे,भोयरे,शेलगाव हळे,देवगाव, 
कांदलगाव,  गाडेगाव, स दरे,दड शगे,खांडवी, 
नागोबाचीवाडी, ल याचीवाडी, 
कोरफळे,श ी, ीपत पपरी,भ ईंज,े उपळाई ठ , 
क हे,बळेवाडी

1 660 660



पासून पयत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 मतदान 
क  
मांक

यादी भाग तालुका

मतदान क ास 
जोड यात आले या 
मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
मतदारमतदान े ाचे नाव

या इमारतीत मतदान क  
समािव ट आहे ते िठकाण 
(क ाचा पूण प ा खोली 
मांकासह, तहिसल व िपन 

कोड)

मतदान क  
िठकाण

G/118 बाश

महारा  िव ालय बाश  खोली 
नं. 5,तहिसल बाश   िपन कोड- 

413401

यादी भाग .359 
बाश ,कासारवाडी,फफाळवाडी,गाताचीवाडी,अली
पुर,ताडस दणे,भोयरे,शेलगाव हळे,देवगाव, 
कांदलगाव,  गाडेगाव, स दरे,दड शगे,खांडवी, 
नागोबाचीवाडी, ल याचीवाडी, 
कोरफळे,श ी, ीपत पपरी,भ ईंज,े उपळाई ठ , 
क हे,बळेवाडी

1 400 400

G/118A बाश

महारा  िव ालय बाश  खोली 
नं. 6,तहिसल बाश   िपन कोड- 

413401

यादी भाग .359अ 
बाश ,कासारवाडी,फफाळवाडी,गाताचीवाडी,अली
पुर,ताडस दणे,भोयरे,शेलगाव हळे,देवगाव, 
कांदलगाव,  गाडेगाव, स दरे,दड शगे,खांडवी, 
नागोबाचीवाडी, ल याचीवाडी, 
कोरफळे,श ी, ीपत पपरी,भ ईंज,े उपळाई ठ , 
क हे,बळेवाडी

401 789 389

119 G/119 पांगरी

िज.प. ाथिमक मुलांची शाळा 
पांगरी खोली . 1,तहिसल 
बाश   िपन कोड- 413404

यादी भाग .360                        
पांगरी,कुसळंब,जामगाव 
आ,वाणेवाडी,पांढरी, चचोली, 
घोळववेाडी,ढबरेवाडी,वाघाचीवाडी,उ कडगाव,पा
थरी,धानोरे,बोरगाव खुद,घारी,पुरी,जहानपुर

1 259 259

120 G/120 पानगांव

संत तुकाराम िव ालय पानगाव 
खोली . 5,तहिसल बाश   िपन 

कोड- 413401

यादी भाग .361                               
पानगाव,कळंबवाडी पा,घाणेगाव,साकत, 
गुळपोळी, शेलगाव मा,तावडी,अरणगाव,महागाव,
पपळगाव, बावी

1 244 244

121 G/121 उपळे दु.

िज.प. ाथिमक मुल ची नवीन 
शाळा उपळे दुमाला  खोली 
.3,तहिसल बाश   िपन कोड- 

413406

                      यादी भाग .362                            
      उपळे 
दुमाला, नबळक,भातंबरे,तांबेवाडी,झाडी, 
झरेगाव,बोरगाव झा,मळेगाव, पपरी पा, हळदुगे, 
नांदणी,जामगाव पा, हगणी ,गौडगाव,संगमनेर, 
रऊळगाव, ई, मालेगाव, चचखोपन, हगणी 
आर,ह ीज,जवळगाव, 
अंबाबाईवाडी,जोतीबाचीवाडी 
,आंबेगाव,आळजापुर, िमझनपुर,भालगाव,सारोळे, 
कासारी,भांडेगाव

1 359 359

122 G/122 सुड

िज.प. ाथिमक शाळा सुड  
खोली नं. 1,तहिसल बाश   िपन 

कोड- 413402

  यादी भाग .363 
सुड ,र तापुर,मानेगाव,काळेगाव,उडगाव,इल,इृल
वाडी, ढोराळे,यावली दु,तडवळे,दिहटणे,मंुगशी 
वा,मालवडंी, तुक पपरी

1 249 249

123 G/123 वरैाग

वरैाग िव ामंदीर 
हाय कूलखोली नं. 2,तहिसल 

बाश   िपन कोड- 413402

  यादी भाग .364                           
वरैाग,लाडोळे,मंुगशी आर,राळेरास,धामणगाव 
दु,रातंजन, सज पुर,सासुरे,शेळगाव आर

1 699 699

 बाश
118



पासून पयत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 मतदान 
क  
मांक

यादी भाग तालुका

मतदान क ास 
जोड यात आले या 
मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
मतदारमतदान े ाचे नाव

या इमारतीत मतदान क  
समािव ट आहे ते िठकाण 
(क ाचा पूण प ा खोली 
मांकासह, तहिसल व िपन 

कोड)

मतदान क  
िठकाण

124 G/124 नारी

िज.प. ाथिमक शाळा नारी 
खोली . 1,तहिसल बाश   िपन 

कोड- 413404

  यादी भाग .365 
नारी,नारीवाडी,इंदापूर,कापशी,सावरगाव, पपरी 
आर,
िचखड,तांदुळवाडी,येळंब,गोरमाळे/टोणेवाडी,खाम
गाव,धो े,ममदापुर, पपळगाव पा,कारी

1 188 188

125 G/125 सालसे

  िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
सालसे, पि मािभमुख खोली 

मांक १ तहसील-करमाळा 
िपन -413203

यादी भाग .366                                              
अजुननगर िहवरे ,िफसरे , आवाटी ग डरे कोळगाव 
िहसरे िनमगाव ह करंजआेळसुंदेसालसे साडे 
भालेवाडी वडाचीवाडीिदलमे र िमरग हाण नेरले

1 290 290

126 G/126 जऊेर

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
जऊेर, उ तरािभमुख पुवकडुन 

खोली नंबर 3 तहसील-
करमाळा िपन -413203

यादी भाग .367 
जऊेरजउरवाडीक ढेजझरेकंुभेजउमरडपोफळज न
भोरेवरकटणेगुळसडीसरपडोहस दे शेलगाव 
कशेटफळकेडगावदिहगाविचखलठाणकुगाव 
शेलगाव वाल हे

1 530 530

127 G/127 करमाळा

महा मा गांधी हाय कूल 
उ रािभमुख पुवकडुन खोली 

नंबर १ तहसील-करमाळा िपन -
413203

यादी भाग .368                                          
करमाळा ,देवीचामाळ,रोशेवाडी ,िहवरवाडी, मांगी 
,वडगाव द,वडगाव उ,भोसे, पपळवाडी ,जातेगाव 
,खडकी 
पोथरे,िनलज,बोरगाव,आळजापुर,कामोणे, 
िबटरगाव ी,तरटगाव,घारगाव,पाडळी,पोटेगाव, 
बाळेवाडी, देवळाली,खडकेवाडी,पांडे,खांबेवाडी, 
धाय खडी,

1 400 400

127A G/127A करमाळा

महा मा गांधी हाय कूल 
उ रािभमुख पुवकडुन खोली 

नंबर 2 तहसील-करमाळा िपन -
413203

यादी भाग .368अ                                       
करमाळा ,देवीचामाळ,रोशेवाडी ,िहवरवाडी, मांगी 
,वडगाव द,वडगाव उ,भोसे, पपळवाडी ,जातेगाव 
,खडकी 
पोथरे,िनलज,बोरगाव,आळजापुर,कामोणे, 
िबटरगाव ी,तरटगाव,घारगाव,पाडळी,पोटेगाव, 
बाळेवाडी, देवळाली,खडकेवाडी,पांडे,खांबेवाडी, 
धाय खडी,

401 792 392

128 G/128 करमाळा

महा मा गांधी हाय कूल 
उ रािभमुख पुवकडुन खोली 

नंबर 3 तहसील-करमाळा िपन -
413203

यादी भाग .369                                            
करमाळा ,देवीचामाळ,रोशेवाडी ,िहवरवाडी, मांगी 
,वडगाव द,वडगाव उ,भोसे, पपळवाडी ,जातेगाव 
,खडकी पोथरे,िनलज,बोरगाव, आळजापुर, 
कामोणे,िबटरगाव ी,तरटगाव, घारगाव,पाडळी, 
पोटेगाव,बाळेवाडी,देवळाली,खडकेवाडी,पांडे,खांबे
वाडी,धाय खडी,

1 337 337

129 G/129 कोट

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
कोट  दि णिभमुख पुवकडुन 

खोली नंबर 1  तहसील-
करमाळा िपन -413203

यादी भाग .370 
कोट ,सावडी,राजुरी,हुलगेवाडी,कु करवाडी, 
उंदरगाव,िरटेवाड,प धवडी,िवहाळ,िवट,अंजनडोह
,मोरवड,रावगाव, लबेवाडी,वजंारवाडी 
मांजरगाव,गोरेवाडी

1 296 296

करमाळा
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130 G/130 केम
उ रे र िव ालय पुव िभमुख 

खोली नंबर 1  तहसील-
करमाळा िपन -413203

यादी भाग .371                    
केम,कंदर,किवटगाव,सातोली ,पांगरे, भाळवणी, 
वडिशवणे,िबटरगाव वा,सांगवी, ढोकरी,मलवडी, 
घोटी,वरकुटे, पाथुड , वांगी

1 427 427

131 G/131 के रु

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
के रु  .२ उतरािभमुख 
पुवकडून खोली नंबर 2  
तहसील-करमाळा िपन -

413203

यादी भाग .372 
के रु,पोमलवाडी,पारेवाडी,िदवगे हाण,गोयेगाव, ह
गणी,भगतवाडी,िभलारवाडी,गुलमरवाडी, जती,रा
मवाडी,कावळवाडी,टाकळी,खातगाव,का ज,क
ढार चचोली,वाश ब,ेसोगाव,कंुभारगाव,घरतवाडी 
,देलवडी,

1 223 223

132 G/132 दारफळ
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
खोली ं . 2 तहिसल माढा िपन 

कोड 413209

यादी भाग .373                                           
दारफळ, सुलतानपुर, उंदरगाव, केवड, जामगाव, 
अंजनगाव उ, वडाचीवाडी, मानेगाव, धानोरे, 
कापसेवाडी, हटकरवाडी, बु ूकवाडी, 
च हाणवाडी, वाकाव, कंुभेज, खैरेवाडी, ल ढेवाडी, 
खैराव, पाचफुलवाडी

1 614 614

133 G/133 कुडूवाडी
नगरपालीका मुलांची शाळा नं.1 
खोली नं.1  तहिसल माढा िपन 

कोड 413208

यादी भाग .374                                              
कुडूवाडी, कुडू, भोसरे, वडाचीवाडी, तडवळे, 
घाटणे, अंबाड, पपळखंुटे, िनमगाव टे, 
बादलेवाडी, उपळवटे, शेड शगे, दिहवली, 
क हेरगाव,सापटणे भो, शदेवाडी

1 521 521

G/134 कुडूवाडी
नगरपालीका मुलांची शाळा नं.1 
खोली नं.2 तहिसल माढा िपन 

कोड 413208

यादी भाग .375                                         
कुडूवाडी, कुडू, भोसरे, वडाचीवाडी, तडवळे, 
घाटणे, अंबाड, पपळखंुटे, िनमगाव टे, 
बादलेवाडी, उपळवटे, शेड शगे, दिहवली, 
क हेरगाव,      सापटणे भो, शदेवाडी

1 403 403

G/134A कुडूवाडी

नगरपालीका मुलांची शाळा नं.1 
इमारत  1  पुवकडून खोली 
नं.6 तहिसल माढा िपन कोड 

413208

यादी भाग .375अ                                      
कुडूवाडी, कुडू, भोसरे, वडाचीवाडी, तडवळे, 
घाटणे, अंबाड, पपळखंुटे, िनमगाव टे, 
बादलेवाडी, उपळवटे, शेड शगे, दिहवली, 
क हेरगाव,      सापटणे भो, शदेवाडी

404 751 348

135 G/135 लऊळ
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
खोली ं .3 तहिसल माढा िपन 

कोड 413208

यादी भाग .376                                            
लऊळ, भड, पडसाळी, बावी, सोलनकरवाडी, 
उजनी मा, िशराळ मा, पपळनेर, पालवण, भईंुज,े 
सापटणे टे, आहेरगाव, अकंुभे, होळे, वरवडे,

1 484 484

G/136 माढा
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
खोली ं .2 तहिसल माढा िपन 

कोड 413209

यादी भाग .377                                               
माढा, रणिदववेाडी, वतेाळवाडी, जाधववाडी मा, 
िनमगाव मा, महातपुर, उपळाई खु, िवठठलवाडी, 
उपळाई बु, वडाचीवाडी, भतुा टे, चचोली, रोपळे 
खु, वड शगे, अंजनगाव खे,

1 504 504

G/136A माढा
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
खोली ं .4 तहिसल माढा िपन 

कोड 413209

यादी भाग .377अ                                            
माढा, रणिदववेाडी, वतेाळवाडी, जाधववाडी मा, 
िनमगाव मा, महातपुर, उपळाई खु, िवठठलवाडी, 
उपळाई बु, वडाचीवाडी, भतुा टे, चचोली, रोपळे 
खु, वड शगे, अंजनगाव खे,

505 998 494

माढा
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137 G/137 मोड नब
िज हा पिरषद मुल ची ाथिमक 

शाळा खोली ं . 5 तहिसल 
माढा िपन कोड 413301

यादी भाग .378                                           
मोड नब, जाधववाडी मो, बैरागवाडी, अरण, 
तुळशी, घोटी, पिरते, पिरतेवाडी, बबळे, 
िमटकलवाडी

1 609 609

138 G/138 रोपळे क
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
खोली ं .3 तहिसल माढा िपन 

कोड 413252

यादी भाग .379                                                
रोपळे क, िबटरगाव, नाडी, मंुगशी, लोणी, क हे, 
महादेववाडी, चौभे पपरी, ढवळस, जाखले, 
भोगेवाडी, बारलोणी, गवळेवाडी, शगेवाडी, लहू, 
अकूलगाव, हैसगाव, चचगाव, िरधोरे, पापनस, 
तांदुळवाडी

1 428 428

G/139 टभणू
िज हा पिरषद मुलांची ाथिमक 
शाळा खोली ं .1 तहिसल माढा 

िपन कोड 413211

यादी भाग .380                                                 
टभणू , च हाणवाडी टे, रांझणी, उजनी टे, शेवरे, 
माळेगाव, चांदज, वडोली, नगोल , टाकळी टे, 
गारअकोल,े आलेगाव खु, ई, अकोले खु, सुल , 
फुटजवळगाव, वणेेगाव, तांबव,े अकोले ब,ु 
आढेगाव, शराळ टे, आलेगाव बु

1 507 507

G/139A टभणू
िज हा पिरषद मुलांची ाथिमक 
शाळा खोली ं .2 तहिसल माढा 

िपन कोड 413211

यादी भाग .368अ                                           
टभणू , च हाणवाडी टे, रांझणी, उजनी टे, शेवरे, 
माळेगाव, चांदज, वडोली, नगोल , टाकळी टे, 
गारअकोल,े आलेगाव खु, ई, अकोले खु, सुल , 
फुटजवळगाव, वणेेगाव, तांबव,े अकोले ब,ु 
आढेगाव, शराळ टे, आलेगाव बु

508 1005 498

140 G/140 माळिशरस

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
माळिशरस, खोली नं. 2
तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413107

यादी भाग .381                                      
माळिशरस, खुडुस, ड बाळवाडी (खु.), झंजवेाडी 
(खु.), मोटेवाडी (मा.), उंबरे दहीगाव, ितरवडंी, 
कचरेवाडी, पानीव, िवजयवाडी, तरंगफळ, 
सदािशवनगर, भांबुड , जाधववाडी, पुरंदावडे, 
येळीव, इ लामपुर, गोरडवाडी, क हेर, गारवाड, 
जळभावी, माणकी, मगरवाडी, मेडद

1 540 540

141 G/141 माळिशरस

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
माळिशरस, खोली नं. 3
तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413107

यादी भाग .382                                      
माळिशरस, खुडुस, ड बाळवाडी (खु.), झंजवेाडी 
(खु.), मोटेवाडी (मा.), उंबरे दहीगाव, ितरवडंी, 
कचरेवाडी, पानीव, िवजयवाडी, तरंगफळ, 
सदािशवनगर, भांबुड , जाधववाडी, पुरंदावडे, 
येळीव, इ लामपुर, गोरडवाडी, क हेर, गारवाड, 
जळभावी, माणकी, मगरवाडी, मेडद

1 638 638

142 G/142 अकलुज

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
(मुले) नं.1,आझाद चौक, 

अकलुज, दि णेकडून खोली नं. 
1

तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413101

यादी भाग .383                                          
अकलुज, यशवतंनगर, िवझोरी, माळेवाडी (अ.), 
माळीनगर, बागेवाडी, िगरझणी, आनंदनगर, 
तांबव,े लवगं, िबजवडी, गणेशगाव, बाभळुगाव, 
संगम

662 662
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G/143 अकलुज

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
(मुले) नं.2 अकलुज गणेशनगर 

पुवकडून खोली नं. 5
तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413101

यादी भाग .384                                          
अकलुज, यशवतंनगर, िवझोरी, माळेवाडी (अ.), 
माळीनगर, बागेवाडी, िगरझणी, आनंदनगर, 
तांबव,े लवगं, िबजवडी, गणेशगाव, बाभळुगाव, 
संगम

1 450 450

G/143A अकलुज

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
(मुले) नं.2 अकलुज गणेशनगर 

उ रेकडून खोली नं. 9
तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413101

यादी भाग .384अ                                          
अकलुज, यशवतंनगर, िवझोरी, माळेवाडी (अ.), 
माळीनगर, बागेवाडी, िगरझणी, आनंदनगर, 
तांबव,े लवगं, िबजवडी, गणेशगाव, बाभळुगाव, 
संगम

451 921 471

144 G/144 अकलुज

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
(मुले) नं.1 आझाद 
चौक,अकलुज, 

दि णेकडून,खोली नं.3
तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413101

यादी भाग .385                                          
अकलुज, यशवतंनगर, िवझोरी, माळेवाडी (अ.), 
माळीनगर, बागेवाडी, िगरझणी, आनंदनगर, 
तांबव,े लवगं, िबजवडी, गणेशगाव, बाभळुगाव, 
संगम

1 661 661

145 G/145 दिहगांव

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
दहीगाव पि मेकडून खोली .1

तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413109

यादी भाग .386                                          
दहीगाव, कुरबावी, एकिशव, कळंबोली, गुरसाळे, 
िपरळे, शदेवाडी, देशमुखवाडी, ड बाळवाडी (कु.)

1 374 374

G/146 नातेपुते

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
मुलांची, दि णेकडील खोली 

नं.1,नातेपुते
तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413109

यादी भाग .387                                           
नातेपुते, फ डिशरस, मांडव,े िगरवी, भांब, रेडे, 
मोरोची, का ं डे, कोथळे, पपरी, धमपुरी, लोणंद, 
मोिहतेवाडी, फडतरी, मारकडवाडी, कदमवाडी, 
तामिशदवाडी, मोटेवाडी (फ .), पळसमंडळ, बांगड

1 450 450

G/146A नातेपुते

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
मुलांची, दि णेकडील खोली 

नं.3,नातेपतेु
तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413109

यादी भाग .387अ                                        
नातेपुते, फ डिशरस, मांडव,े िगरवी, भांब, रेडे, 
मोरोची, का ं डे, कोथळे, पपरी, धमपुरी, लोणंद, 
मोिहतेवाडी, फडतरी, मारकडवाडी, कदमवाडी, 
तामिशदवाडी, मोटेवाडी (फ .), पळसमंडळ, बांगड

451 921 471

147 G/147 महाळंुग
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 

महाळंुग, दि णेकडून खोली .1
तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413112

यादी भाग .388                                          
महाळंुग, बोरगाव, वाघोली, वाफेगाव, जांबुड, 
खळव,े िमरे, उंबरे वळेापूर, माळखांबी, 
िव लवाडी, माळेवाडी (बो.), नेवरे, क ढारप ा

1 705 705

G/148 वळेापूर
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 

वळेापरु, दि णेकडून खांली .3
तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413113

यादी भाग .389                                           
वळेापुर, िनमगाव, िपसेवाडी, खंडाळी, द नगर, 
धानोरे, तांदुळवाडी, मळोली, उघडेवाडी, त डले, 
ब डल,े दसुर, शडे चच

1 450 450

G/148A वळेापूर

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
पि मेकडून  नं.2,वळेापुर

तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413113

यादी भाग .389 अ                                          
वळेापुर, िनमगाव, िपसेवाडी, खंडाळी, द नगर, 
धानोरे, तांदुळवाडी, मळोली, उघडेवाडी, त डले, 
ब डल,े दसुर, शडे चच

451 884 434

माळ शरस
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पासून पयत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 मतदान 
क  
मांक

यादी भाग तालुका

मतदान क ास 
जोड यात आले या 
मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
मतदारमतदान े ाचे नाव

या इमारतीत मतदान क  
समािव ट आहे ते िठकाण 
(क ाचा पूण प ा खोली 
मांकासह, तहिसल व िपन 

कोड)

मतदान क  
िठकाण

149 G/149 िपलीव

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
िपलीव,पुवकडून खोली .2

तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413310

यादी भाग .390                                                  
  िपलीव, सुळेवाडी, बचेरी, शगोण , कुसमोड, 
साळमुखवाडी, कोळेगाव, फळवणी, काळमवाडी, 
चांदापुरी, पठाणव ती

1 242 242

150 G/150 आंधळगांव

िज हा परीषद ाथिमक शाळा 
आंधळगाव निवन इमारत खोली 

.1  ,तहिसल मंगळवढेा िपन 
कोड ४१३३०५

यादी भाग .391                                             
आंधळगांव, खुपसंगी, जािलहाळ, हाजापूर, 
खडकी, लडव े चचाळे, िशरसी, जुनोनी, 
गोणेवाडी, पाटखळ, गणेशवाडी, मेटकरवाडी

1 244 244

151 G/151 भोसे

िज हा परीषद ाथिमक शाळा 
भोसे उ रेकडील लॅब 

इमारतीमधील पुव बाजूची खोली 
.1 ,तहिसल मंगळवढेा िपन 

कोड 413322

यादी भाग .392                                                
भोसे, नंदे र, हु ूर, मानेवाडी, रेववेाडी, रडडे, 
िस दनकेरी, लोणार, पडोळकरवाडी, महमदाबाद 
हु ूर, मारोळी, नबोणी, िच कलगी, िशरनांदगी

1 372 372

152 G/152 हुलजतंी

िज हा परीषद ाथिमक शाळा 
हुलजतंी उ रेकडील खोली 
.1  , तहिसल मंगळवढेा िपन 

कोड 413319

यादी भाग .393                                               
हुलजतंी, माळेवाडी, काग ट, का ाळ, कज ळ, 
लमाणतांडा, सलगर बु ूक, बावची, जगंलगी, 
पौट, सलगर खुद, आसबेवाडी, सोडडी, िशवणगी, 
येळगी, लवगंी

1 279 279

153 G/153 मंगळवढेा

य ुइं लश कुल मंगळवढेा 
पि मेकडील खोली .11  

निवन इमारत   तहिसल 
मंगळवढेा िपन कोड ४१३३०५

यादी भाग .394                                        
मंगळवढेा, माचणरू, रहाटेवाडी, तामदड , बोराळे, 

हपूरी, उचेठाण, बठाण, िस दापूर, तांडोर, 
ड गरगांव, कचरेवाडी, मंुढेवाडी, डोणज,

1 663 663

G/154 मंगळवढेा

य ुइं लश कुल मंगळवढेा 
पि मेकडील खोली .13  
निवन इमारत    तहिसल 

मंगळवढेा िपन कोड ४१३३०५

यादी भाग .395                                        
मंगळवढेा, माचणरू, रहाटेवाडी, तामदड , बोराळे, 

हपूरी, उचेठाण, बठाण, िस दापूर, तांडोर, 
ड गरगांव, कचरेवाडी, मंुढेवाडी, डोणज,

1 400 400

G/154A मंगळवढेा

य ुइं लश कुल मंगळवढेा 
पि म बाजुची निवन इमारत   
उ रेककडील खोली .3   
तहिसल मंगळवढेा िपन कोड 

४१३३०५

यादी भाग .395 अ                                      
मंगळवढेा, माचणरू, रहाटेवाडी, तामदड , बोराळे, 

हपूरी, उचेठाण, बठाण, िस दापूर, तांडोर, 
ड गरगांव, कचरेवाडी, मंुढेवाडी, डोणज,

401 747 347

155 G/155 मंगळवढेा

य ुइं लश कुल मंगळवढेा 
पि मेकडील खोली . १४  

निवन इमारत,तहिसल 
मंगळवढेा िपन कोड ४१३३०५

यादी भाग .396                                            
मंगळवढेा, माचणरू, रहाटेवाडी, तामदड , बोराळे, 

हपूरी, उचेठाण, बठाण, िस दापूर, तांडोर, 
ड गरगांव, कचरेवाडी, मंुढेवाडी, डोणज,

1 654 654

156 G/156 मरवडे

िज हा परीषद  ाथमीक मुलांची  
शाळा मरवडे पि मेकडील 

खोली .१    तहिसल मंगळवढेा 
िपन कोड 413319

यादी भाग .397                                             
मरवडे, भालेवाडी, तळसंगी, अरळी, खोमनाळ, 
फटेवाडी, भाळवणी, िहवरगांव, नंदूर, ये ाव, खव,े 
िज ी, िडकसळ

1 405 405

157 G/157 मारापुर
िज हा परीषद  ाथमीक शाळा 

खोली .१ , तहिसल मंगळवढेा 
िपन कोड ४१३३०५

यादी भाग .398                                             
मारापूर, घरिनकी, शेलेवाडी, अकोले, गुंजगेांव, 
महमदाबाद शेटफळ, ल मी दिहवडी, म ेवाडी, 
ढवळस, देगांव, धमगाव, मुडवी

1 443 443

मंगळवेढा
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पासून पयत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 मतदान 
क  
मांक

यादी भाग तालुका

मतदान क ास 
जोड यात आले या 
मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
मतदारमतदान े ाचे नाव

या इमारतीत मतदान क  
समािव ट आहे ते िठकाण 
(क ाचा पूण प ा खोली 
मांकासह, तहिसल व िपन 

कोड)

मतदान क  
िठकाण

158 G/158 मोहोळ

रा माता इंिदरा क या शाला 
दि णेकडील इमारतीमधील 

पि मेकडून  खोली .2 
मोहोळ,तालुका-मोहोळ 

नपनकोड-413213

यादी भाग .399                                              
मोहोळ मंडळ , खवणी , यावली, बोपल,े एकुरके , 
पोखरापुर,

1 649 649

159 G/159 मोहोळ

रा माता इंिदरा क या शाला 
दि णेकडील इमारतीमधील 

पि मेकडून  खोली .4 
मोहोळ,तालुका-मोहोळ 

नपनकोड-413213

यादी भाग .400                                              
मोहोळ मंडळ , खवणी , यावली, बोपल,े एकुरके , 
पोखरापुर,

1 592 592

160 G/160 नरखेड

िज हा पिरषद ाथ.शाळा 
नरखेड पूवकडून खोली .2 

मोहोळ,तालुका-मोहोळ 
नपनकोड-413213

यादी भाग .401                                             
नरखेड मंडळ , भेयरे , हगणी िन., 1 322 322

161 G/161 शेटफळ

िज.प. ाथिमक शाळा दि ण व 
पूव मधील खोली .2 

शेटफळ,तालुका-मोहोळ 
नपनकोड-413324

यादी भाग .402                                                  
 शेटफळ मडळ , िहवरे , खंडाळी , को हेरी , पापरी 
,

1 335 335

162 G/162 सावळे र

िज.प. ाथिमक शाळा 
दि णेकडील खोली 

.4,पुव िभमुख 
सावळे र,तालुका-मोहोळ 

नपनकोड-413213

यादी भाग .403                                          
सावळे र मेडळ , कामती मंडळ , ढोकबाभळूगाव , 
न. पपरी , राम हगणी , स.वरवडे , गोटेवाडी

1 389 389

163 G/163
वाधोली 

टाकळी स.

िज.प. ाथ शाळा नवी इमारत 
दि णेकडील खोली .1 

टाकळी स.,तालुका-मोहोळ 
नपनकोड-413248

यादी भाग .404                                                  
 वाघोली मंडळ , टाकळी मंडळ ,पेनूर मंडळ 1 495 495

164 G/164
वाधोली 

टाकळी स.

िज.प. ाथ शाळा नवी इमारत 
दि णेकडील खोली .3 

टाकळी स.तालुका-मोहोळ 
नपनकोड-413248

यादी भाग .405                                                  
वाघोली मंडळ , टाकळी मंडळ ,पेनूर मंडळ 1 551 551

165 G/165

वडाळा 
तहिसल 

उ र 
सोलापूर

िज.प. ाथिमक शाळा वडाळा 
पूव बाजूची खोली .२

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३२२२

यादी भाग .406                                            
माड ,वडाळा महसुली मंडळ े 1 383 383

G/166
रे व े टेशन 
रोड सोलापूर

सट जोसेफ ाथिमक शाळा 
उ र बाजूची खोली .१
तहसील - उ र सोलापूर

िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .407                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 400 400

G/166A
रे व े टेशन 
रोड सोलापूर

सट जोसेफ ाथिमक शाळा, 
उ र बाजूची खोली .२ 
तहसील - उ र सोलापूर

िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .407अ                                               
    सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 401 785 385

167 G/167
रे व े टेशन 
रोड सोलापूर

सट जोसेफ ाथिमक शाळा 
उ र दि ण इमारत खोली .४

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .408                                                 
  सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 693 693

मोहोळ
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पासून पयत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 मतदान 
क  
मांक

यादी भाग तालुका

मतदान क ास 
जोड यात आले या 
मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
मतदारमतदान े ाचे नाव

या इमारतीत मतदान क  
समािव ट आहे ते िठकाण 
(क ाचा पूण प ा खोली 
मांकासह, तहिसल व िपन 

कोड)

मतदान क  
िठकाण

G/168
रे व े टेशन 
रोड सोलापूर

सट जोसेफ ाथिमक शाळा 
उ र दि ण इमारत खोली .५

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .409                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 400 400

G/168A
रे व े टेशन 
रोड सोलापूर

सट जोसेफ ाथिमक शाळा, 
उ र दि ण इमारत, ऑिफस 

टाफ म 
तहसील - उ र सोलापूर

िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .409 अ                                              
    सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 401 792 392

169 G/169

रंगभवन 
चौक 

सोलापूर

हदु थान कॉ वटे चच इं लश 
कूलखोली .१

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .410                                                  
सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 691 691

170 G/170

रंगभवन 
चौक 

सोलापूर

हदु थान कॉ वटे चच इं लश 
कूलखोली .२

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .411                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 674 674

171 G/171

रंगभवन 
चौक 

सोलापूर

हदु थान कॉ वटे चच इं लश 
कूलखोली .३

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .412                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 400 400

172 G/172

रंगभवन 
चौक 

सोलापूर

हदु थान कॉ वटे चच इं लश 
कूलखोली .४

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .413                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 354 354

173 G/173

डफरीन 
चौक 

सोलापूर

नूतन मराठी िव ालय दि ण 
बाजूची काय लय खोली .2

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .413                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 378 378

174 G/174

डफरीन 
चौक 

सोलापूर

नूतन मराठी िव ालय उ र 
बाजूची काय लय खोली .१

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .415                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 383 383

175 G/175

डफरीन 
चौक 

सोलापूर

नूतन मराठी िव ालय उ र 
बाजूची काय लय खोली .२

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .416                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 406 406

176 G/176

डफरीन 
चौक 

सोलापूर

नूतन मराठी िव ालय उ र 
बाजूची काय लय खोली .३

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .417                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 317 317

177 G/177
िस े र पेठ 

सोलापूर

िस े र शाला दि ण बाजूची 
खोली .१

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .418                                                 
  सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 370 370

178 G/178
िस े र पेठ 

सोलापूर

िस े र शाला दि ण बाजूची 
खोली .२

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .419                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 364 364

उ तर 
सोलापूर
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क  
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कोड)

मतदान क  
िठकाण

179 G/179
िस े र पेठ 

सोलापूर

िस े र शाला दि ण बाजूची 
खोली .३

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .420                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 354 354

180 G/180
िस े र पेठ 

सोलापूर

िस े र शाला दि ण बाजूची 
खोली .४

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .421                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 549 549

181 G/181
पाक चौक 
सोलापूर

नॉथ कोट शाला खोली .१
तहसील - उ र सोलापूर

िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .422                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 498 498

182 G/182
पाक चौक 
सोलापूर

नॉथ कोट शाला खोली .२
तहसील - उ र सोलापूर

िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .423                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 379 379

183 G/183
पाक चौक 
सोलापूर

नॉथ कोट शाला खोली .३
तहसील - उ र सोलापूर

िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .424                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 368 368

184 G/184
पाक चौक 
सोलापूर

नॉथ कोट शाला खोली .४
तहसील - उ र सोलापूर

िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .425                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 413 413

185 G/185

िस े र 
मंिदर 

सोलापूर

िस े र ाथिमक शाळा खोली 
.१

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .426                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 615 615

186 G/186

िस े र 
मंिदर 

सोलापूर

िस े र ाथिमक शाळा खोली 
.२

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .427                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 650 650

187 G/187

िस े र 
मंिदर 

सोलापूर

िस े र ाथिमक शाळा खोली 
.३

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .42                                                   
सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 446 446

188 G/188

िस े र 
मंिदर 

सोलापूर

िस े र ाथिमक शाळा खोली 
.४

तहसील - उ र सोलापूर
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग .429                                                  
 सोलापूर शहर, ित हे, शेळगी महसूल मंडळ े 1 446 446

189 G/189 पंढरपूर
द.ह.कवठेकर शाला पंढरपूर 
खोली नं. 1, तहिसल पंढरपूर, 

िपन कोड 413304

यादी भाग .430                                             
पंढरपूर ,वाखरी ,इसबावी ,टाकळी ,कोट , 
उंबरगाव ,बोहाळी ,गादेगाव ,कौठळी, िशरढोण

1 665 665

190 G/190 पंढरपूर
द.ह.कवठेकर शाला पंढरपूर 
खोली नं. 2, तहिसल पंढरपूर, 

िपन कोड 413304

यादी भाग .431                                             
पंढरपूर ,वाखरी ,इसबावी ,टाकळी ,कोट , 
उंबरगाव ,बोहाळी ,गादेगाव ,कौठळी, िशरढोण

1 580 580

191 G/191 पंढरपूर द.ह.कवठेकर शाला पंढरपूर 
खोली नं. 3

यादी भाग .432                                             
पंढरपूर ,वाखरी ,इसबावी ,टाकळी ,कोट , 
उंबरगाव ,बोहाळी ,गादेगाव ,कौठळी, िशरढोण

1 614 614

192 G/192 पंढरपूर
द.ह.कवठेकर शाला पंढरपूर 
खोली नं. 4, तहिसल पंढरपूर, 

िपन कोड 413304

यादी भाग .433                                             
पंढरपूर ,वाखरी ,इसबावी ,टाकळी ,कोट , 
उंबरगाव ,बोहाळी ,गादेगाव ,कौठळी, िशरढोण

1 552 552
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कोड)

मतदान क  
िठकाण

193 G/193 पंढरपूर
द.ह.कवठेकर शाला पंढरपूर 
खोली नं. 5, तहिसल पंढरपूर, 

िपन कोड 413304

यादी भाग .434                                             
पंढरपूर ,वाखरी ,इसबावी ,टाकळी ,कोट , 
उंबरगाव ,बोहाळी ,गादेगाव ,कौठळी, िशरढोण

1 618 618

194 G/194 कासेगाव
ामसिचवालय हॉल कासेगाव, 
तहिसल पंढरपूर, िपन कोड 

413304

यादी भाग .435                                           
कासेगाव ,खड ,शेटफळ ,तनाळी, तावशी ,िचचुंबे, 
िस देवाडी ,एकलासपूर ,िशरगाव ,अनवली 
,गोपाळपूर, मंुढेवाडी ,रांझणी तरटगाव (का.) (14)

1 633 633

G/195 करकंब
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
खोली ं .4, करकंब,तहिसल 
पंढरपूर, िपन कोड 413302

यादी भाग .436                                                  
   क रकंब ,बाड  ,पांढरेवाडी ,जाधववाडी, मढापूर, 
भोसे(क). ,शेवते, खेड भोसे, देवडे, होळे ब.ु 
िचलाईवाडी, खरातवाडी ,गुरसाळे, चचोली (भोसे) 
(14)

1 389 389

G/195A करकंब
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
खोली ं .6, करकंब, तहिसल 
पंढरपूर, िपन कोड 413302

यादी भाग .436अ                                               
      क रकंब ,बाड  ,पांढरेवाडी ,जाधववाडी, 
मढापूर, भोसे(क). ,शेवते, खेड भोसे, देवडे, होळे 
ब.ु िचलाईवाडी, खरातवाडी ,गुरसाळे, चचोली 
(भोसे) (14)

390 768 379

196 G/196 भाळवणी
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 

लॅपची खोली ं .1, तहिसल 
पंढरपूर, िपन कोड 413310

यादी भाग .437                                                
भाळवणी ,केसकरवाडी,जनैवाडी, शडगेवाडी 
,ध डेवाडी ,गाड  ,लोणारवाडी ,ितसंगी, सोनके, 
शेळव े, खेडभाळवणी ,भंडीशेगाव ,पळशी ,उपरी 
,सूपली (15)

1 552 552

197 G/197 पुळुज
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
पुळूज खोली ं .1, तहिसल 
पंढरपूर, िपन कोड 413304

यादी भाग .438                                               
पूळूज ,पुळूजवाडी ,आंबे चचोली ,शंकरगाव नळी 
,फुल चचोली ,तारापूर,मगरवाडी ,खरसोळी 
,पाहोरगाव ,िवटै ,सरकोली ,ओझेवाडी ,नेपतगाव 
,आंबे ,कोढारकी ,चळे ,(17)

1 679 679

198 G/198 तंुगत
ामपंचायत सां कृितक हॉल 

तंुगत,भाग-1 तहिसल पंढरपूर, 
िपन कोड 413304

यादी भाग .439                                                
तंुगत ,सू ते,अंजनसोड ,देगाव ,शेगाव , भटूबरे 
आढीव, नारायण , चचोली, बाभळुगाव ,रोपळे (11)

1 424 424

199 G/199
पटवधन 
कुरोली

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
खोली ं .1,पटवधनकुरोली 
तहिसल पंढरपूर, िपन कोड 

413315

यादी भाग .440                                            
पटवधन कुरोली, िपराची कूरोली, 
,वाडीकुरोली,उंबरे, करोळे ,का हापूरी ,आ हे 
,नांदोरे, तरटगाव ( भेा) ,सांगवी ,जळोली 
,बादलकोट ,पेहे ,नेमतवाडी (14)

1 400 400

200 G/200 म ुप

िज हा पिरषद ाथ. मुलांची 
शाळा, मं ुपनवीन इमारत 
खो. .5 , तहसील दि ण 
सोलापूर , िपन 413221

यादी भाग .441                                                  
  1. मंदुप,2. बसवनगर, 3. टाकळी,  4. कुरघोट, 
5. ब र, 6. नांदणी,  7. चचपूर, 8. ह रसंग, 9. 
कुडूल, 
 10. बोळकवठे, 11. बंदलगी, 12. औराद,
 13. बीरनाळ, 14. वडकबाळ, 15. होनमुग

1 440 440

201 G/201 वळसंग

िज हा पिरषद ाथ. शाळा, 
वळसंग खोली . 2 , तहसील 
दि ण सोलापूर , िपन 413228

यादी भाग .442                                                  
  1. वळसंग, 2. कंुभारी, 3. तोगराळी, 
4.गुदह ळी, 5. हणमंगांव, 6. आचेगांव, 7. 
शगडगांव, 8. कणबस, 9. िशरवळ, 10 इंगळगी, 

11. बो ळ, 12. औज (आ), 13. आलेगांव, 14. 
ित हेहाळ

1 229 229

पंढरपूर 195
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मतदान क  
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202 G/202 वचूर

िज हा पिरषद ाथ. शाळा, 
वचूर, खोली .2, तहसील 

दि ण सोलापूर , िपन 413221

यादी भाग .443                                                  
  1. वचूर, 2. शंकरनगर, 3. कंदलगांव  4. 
गावडेवाडी,  5. येळेगांव, 6.कुसूर  7. तेलगांव, 8. 
खानापूर, 9.वांगी, 
 10. मनगोळी,11.गं◌ुजगेांव, 12.अकोल(ेम.)          
 13. वडापूर, 14. अं ोळी, 15. नगग ,  16. 
सादेपूर, 17, लवगंी, 18. बाळगी,  19. 
भंडारकवठे, 20. माळकवठे,  21.कारकल, 22. 
औज (मं.)

1 468 468

203 G/203 बोरामणी

िज हा पिरषद ाथ. मुलांची 
शाळा, बोरामणी खोली .2 , 

तहसील दि ण सोलापूर  , िपन 
413002

यादी भाग .444                                                  
  1. बोरामणी, 2.मुळैगांव, 3. दो ी,  4. 
ब ीिह परगे, 5. मुळेगांवतांडा,  6. वरळेगांव, 7 
वडजी, 8. उळे.
 9.उळेवाडी, 10.कासेगांव.11. गंगेवाडी

1 247 247

204 G/204 धो ी (मु ती)

िज हा पिरषद ाथ.मुलाची 
शाळा, धो ी (मु ती) खोली .2 
तहसील दि ण सोलापूर , िपन 

413228

यादी भाग .445                                                  
     1. मु ती, 2. तांदूळवाडी, 3. पजारवाडी,
 4. दगनह ळी, 5.िशरपनह ळी,  6.वडगांव, 
7.धो ी, 8. संगदरी,  9. लबी चचोळी, 10. 
कदह ळी, 
 11. रामपूर, 12. दडूर, 13 ितथ

1 177 177

205 G/205 होटगी

िज हा पिरषद ाथ. मुलांची 
शाळा, होटगी खोली 

.2,तहसील दि ण सोलापूर , 
िपन  413215

यादी भाग .446                                          
1.होटगी, 2 ये नाळ, 3. हो. टैशन,  4. 
फताटेवाडी, 5. िहपळे,6. सावतखेड  7. 
आहेरवाडी, 8. सदखेड, 9. म े  10. चं हाळ, 
11. ह रू, 12. घोडातांडा, 
 13. संजवाड, 14. राजूर, 15. बंकलगी.

1 266 266

206 G/206 हातीद

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
हातीद पूवकडून खोली मांक 

०२.  मु पो हातीद. तालुका 
सांगोला. िज सोलापूर िपन 

४१३३०७

यादी भाग .447                                             
हातीद, पाचेगाव खुद, िमसाळवाडी, नलवडेवाडी, 
जुजारपूर, गुणापावाडी, उदनवाडी, झापाचीवाडी, 
कारंडेवाडी, राजुरी, वाटंबरे, सोनंद, ड गरगाव, 
गळववेाडी, कािशदवाडी, मानेगाव, िनजामपूर, 
लोनिवरे, हनमंतगाव, अकोला, कडलास

1 594 594

207 G/207 जवळा

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
जवळा पूवकडून खोली मांक 

०१. मु पो जवळा तालुका 
सांगोला. िज सोलापूर िपन 

४१३३०९

यादी भाग .448                                            
जवळा, बुरंगेवाडी, भोपसेवाडी, आगलाववेाडी, 
तरंगेवाडी, पारे, हंगीरगे, गावडेवाडी, घेरडी, 
वाकी-घेरडी, वाणी चचाळे, िडकसळ, नराळे, 
हिबसेवाडी

1 157 157

208 G/208 कोळा

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
िदवाणवाडा (कोळा) दि णेकडून 
खोली मांक ०१. मु पो कोळा 
तालुका सांगोला. िज सोलापूर 

िपन ४१३३१४

यादी भाग .449                                               
कोळा, क बडवाडी, िकडिबसरी, पाचेगाव ब|ु|, 
जुनोनी, काळूबाळूवाडी, बु ेहाळ, करांडेवाडी, 
गौडवाडी, चोपडी, बंडगरवाडी

1 273 273

209 G/209 महूद

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
महूद बु||  उ रेकडून खोली 
मांक ०१. मु पो महूद तालुका 
सांगोला. िज सोलापूर िपन 

४१३३०६

यादी भाग .450                                                 
महूद बु||, मिहम, कारंडेवाडी, कटफळ, इटकी, 
खवासपूर, िचकमहूद, लोटेवाडी, नवीलोटेवाडी

1 350 350

द ण 
सोलापूर
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210 G/210 नाझरा

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
नाझरा  पूवकडून खोली मांक 

०१. मु पो नाझरा तालुका 
सांगोला. िज सोलापूर िपन 

४१३३०८

यादी भाग .451                                               
नाझरा, सरगरवाडी, वझरे, अनकढाळ, िचनके, 
अजनाळे, िलगाडेवाडी, यलमारमंगेवाडी, बलवडी

1 258 258

G/211 सांगोला

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
पुजारवाडी (सांगोला)   

पि मेकडील इमारत उ रेकडून 
खोली मांक ०१. मु पो सांगोला 
तालुका सांगोला. िज सोलापूर 

िपन ४१३३०७

यादी भाग .452                                               
सांगोला, चचोली, कमलापूर, गोडसेवाडी, 
वाढेगाव, राजापूर, वासूद, केदारवाडी, मेड शगी, 
बुरलेवाडी, आलेगाव, िशवणे, एखतपूर, 
वाकीिशवणे, नरळेवाडी, बागलवाडी, सोनलवाडी, 
अचकदानी, ल मीनगर, गायग हान, िखलारवाडी

1 572 572

G/211A सांगोला

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
पुजारवाडी (सांगोला)   

पि मेकडील इमारत उ रेकडून 
खोली मांक ०2. मु पो सांगोला 
तालुका सांगोला. िज सोलापूर 

िपन ४१३३०७

यादी भाग .452 अ                                              
सांगोला, चचोली, कमलापूर, गोडसेवाडी, 
वाढेगाव, राजापूर, वासूद, केदारवाडी, मेड शगी, 
बुरलेवाडी, आलेगाव, िशवणे, एखतपूर, 
वाकीिशवणे, नरळेवाडी, बागलवाडी, सोनलवाडी, 
अचकदानी, ल मीनगर, गायग हान, िखलारवाडी

573 1176 604

G/212 सांगोला

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
पुजारवाडी (सांगोला)   
पि मेकडील इमारत 

दि णेकडून खोली मांक ०२. 
मु पो सांगोला तालुका सांगोला. 

िज सोलापूर िपन ४१३३०७

यादी भाग .453                                               
सांगोला, चचोली, कमलापूर, गोडसेवाडी, 
वाढेगाव, राजापूर, वासूद, केदारवाडी, मेड शगी, 
बुरलेवाडी, आलेगाव, िशवणे, एखतपूर, 
वाकीिशवणे, नरळेवाडी, बागलवाडी, सोनलवाडी, 
अचकदानी, ल मीनगर, गायग हान, िखलारवाडी

1 390 390

G/212A सांगोला

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
पुजारवाडी (सांगोला)   
पि मेकडील इमारत 

दि णेकडून खोली मांक ०1. 
मु पो सांगोला तालुका सांगोला. 

िज सोलापूर िपन ४१३३०७

यादी भाग .453अ                                               
सांगोला, चचोली, कमलापूर, गोडसेवाडी, 
वाढेगाव, राजापूर, वासूद, केदारवाडी, मेड शगी, 
बुरलेवाडी, आलेगाव, िशवणे, एखतपूर, 
वाकीिशवणे, नरळेवाडी, बागलवाडी, सोनलवाडी, 
अचकदानी, ल मीनगर, गायग हान, िखलारवाडी

391 787 397

213 G/213 संगेवाडी

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
संगेवाडी पूवकडून  खोली 

मांक ०१. मु पो संगेवाडी 
तालुका सांगोला. िज सोलापूर 

िपन ४१३३१७

यादी भाग .454                                               
संगेवाडी, िशरभावी, मेटकरवाडी, मांजरी, 
देवकतेवाडी, धायटी, मेथवडे, देवळे, हलदिहवडी, 
बामणी, सावे

1 305 305

एकुण मतदार 53813

सांगोला

211

212


