
पासून पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9

105 T/105 अ कलकोट

ाथिमक शाळा वरी ठ खोली 
मांक 3 ए -1  चौक 

अ कलकोट, तहिसल-
अ लकोट िपनकोड न.413216

यादी भाग . ४५५
अ कलकोट, दिहटणे, हसापरू, को हाळळी, च पळगांववाडी, 

दिहटणेवाडी, कज ळ, हाळहाळळी अ., यागेहळळी, बासलेगांव, 
नागनहळळी, मातनहळळी, सांगवी ब.ु,  हगणी, काळेगांव, 

ममदाबाद, कोळीबटे

1 313 313

106 T/106 च पळगांव

ामीण िव ा िवकास शाला 
खोली मांक 3  च पळगांव 

तहिसल-अ लकोट िपनकोड 
न.413226

यादी भाग . ४५६
च पळगांव, बावकरवाडी, ड बरजवळगे, ब हाणपरु,  िपतापरू, 

अरळी, दशनळी, ह ूर, ना हेगांव, चुंगी, सलुतानपरू, 
काझीकणबस, िकणीवाडी, िकणी, कुरनुर, मोटयाळ, सदखेड, 

बसवगीर

1 126 126

107 T/107 दुधनी

िज. प. ाथिमक क ड मुलाची 
शाळा पवू बाजू मा ती मंिदर 
जवळ खोली .2  दुधनी  

तहिसल-अ लकोट िपनकोड 
न.41320

                      यादी भाग . ४५7
दुधनी, िस ूर, मुगळी, ददेवाडी, ई ा हपरू, नागोरे, बोरोटी ब.ु, 

बोरोटी खु., सांगवी ब., तळेवाड, बजगेर, सातनदुधनी, 
क पवाडी, हळहळळी मै., बबलाद, अ देवाडी ज., चचोळी म.

1 86 86

108 T/108 जेऊर

िज. प.  ाथिमक क ड शाळा 
काय लय खोली मांक १ जेऊर 
तहिसल-अ लकोट िपनकोड 

न.413219

यादी भाग . ४५8
जेऊर, जैनापरू, जेऊरवाडी, हंजगी, हाळ चचोळी, दोडयाळ, 
कलिह परगे, घंुगरेगांव, हं ाळ, िहळळी, देिवकवटे, कुडळ, 
अंदेवाडी ब.ु, अंदेवाडी खु., शावळ, कंडबगांव, गौडगांव ब.ु, 
सवेालाल नगर, ना वदगी, नागणसरु, मराठवाडी, गुरववाडी

1 95 95

109 T/109 मदग
उदू हाय कूल पि म बाजूची 

खोली मांक 1  मदग  तहिसल-
अ लकोट िपनकोड न.413217

यादी भाग . ४५9
मदग , भोसगे, तोरणी, सांगोगी अ., सलगर,  ह ीकणबस, 
बनजगोळ, िच केहळळी, उमरगा, िमरजगी, गौडगांव खु., 

नमगांव, गळोरगी, कंठेहळळी, इटगे, रामपरू, उडगी, जकापरू, 
राम-ितथ, तोळणरू, है ा.

1 85 85

110 T/110 तडवळ

िज.प. ाथिमक क ड शाळा 
उ र बाजूची खोली मांक २ 
तडवळ तहिसल-अ लकोट 

िपनकोड न.413219

यादी भाग . ४60 
तडवळ, खानापरू, हैसलगे, अंकलगे, अळगे, गुददेवाडी, शेगांव, 

कलकज ळ, धारसगं, केगाव ब.ु, कगाव खु., चचोळी न., 
मंुडेवाडी, कोसगांव, कुमठे, सलेुरजवळगे, मंग ळ, करजगी

1 130 130

111 T/111 वागदरी
एस. एस. शेळके शाला खोली    

 .२ वागदरी तहिसल-
अ लकोट िपनकोड न.413218

यादी भाग . ४61
वागदरी, खैराट, भरुीकवटे, ग गांव, िशरवळ, िशरसी, सदलापरू, 
िशरवळवाडी, बादोळे ब.ु, बादोळे खु. साफळे, बोरगांव, पालापरू, 

गोसळगांव, िकरनळळी
1 68 68

112 T/112 आगळगांव

िज.प. ाथिमक शाळा उ र 
पि म इमारत आगळगाव खोली 
नं. 2,तहिसल बाश   िपन कोड- 
413409

 यादी भाग . ४62
आगळगाव,बाभळुगाव,कोरेगाव,खडकोणी,

चुंब,काटेगाव,धामणगाव आ,भानसाळे,
कळंबवाडी आ,उबरंगे,मांडेगाव, खडकलगाव, पपळगाव 

आ,बलेगाव,  चारे,वालवड,िशराळे, पपळवाडी

1 48 48

113 T/113 बाश

महारा  िव ालय बाश ,दि ण 
उ र इमारत खोली नं. 1,उ र 

बाजुची पवुिभमुख तहिसल बाश   
िपन कोड- 413401

यादी भाग . ४63
बाश ,कासारवाडी,फफाळवाडी,गाताचीवाडी,अलीपरु,ताडस दणे,

भोयरे,शेलगाव हळे,देवगाव,कांदलगाव, गाडेगाव, 
स दरे,दड शगे,खांडवी,नागोबाचीवाडी,

ल याचीवाडी,कोरफळे,श ी, ीपत पपरी,भ ईंजे, उपळाई ठ , 
क हे,बळेवाडी

1 541 541

तालुका यादी भाग  मतदान 
क  
मांक

मतदान 
क  िठकाण

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

मतदान े ाचे नाव
मतदान क ास 

जोड यात आले या 
मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
मतदार

अ कल
कोट

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



पासून पयत
तालुका यादी भाग  मतदान 

क  
मांक

मतदान 
क  िठकाण

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

मतदान े ाचे नाव
मतदान क ास 

जोड यात आले या 
मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
मतदार

114 T/114 पांगरी

िज.प. ाथिमक मुलांची शाळा 
पांगरी पवु पि म इमारत खोली 

नं. 3, दि णेकडून तहिसल बाश  
 िपन कोड- 413404

यादी भाग . ४64
पांगरी,कुसळंब,जामगाव आ,वाणेवाडी,पांढरी, चचोली, 

घोळववेाडी,ढबरेवाडी,वाघाचीवाडी,उ कडगाव,पाथरी,धानोरे,बोर
गाव खुद,घारी,परुी,जहानपरु

1 41 41

115 T/115 पानगांव

सतं तुकाराम िव ालय पवु 
बाजुची प मािभमुख खोली . 
6, तहिसल बाश   िपन कोड- 

413401

यादी भाग . ४65
पानगाव,कळंबवाडी पा,घाणेगाव, साकत,गुळपोळी, शेलगाव 

मा,तावडी,अरणगाव,महागाव, पपळगाव, बावी
1 80 80

116 T/116 उपळे दुमाला

िज.प. ाथिमक मुल ची नवीन 
शाळा उपळेदुमाला पवु पि म 
इमारत उ रािभमुख खोली . 
2,तहिसल बाश   िपन कोड- 
413406

यादी भाग . ४66
उपळे दुमाला, नबळक,भातंबरे,तांबवेाडी,झाडी, झरेगाव,बोरगाव 

झा,मळेगाव, पपरी पा,हळदुगे,नांदणी, जामगाव पा, हगणी 
पा,गौडगाव,सगंमनेर,

रऊळगाव, ई,मालेगाव, चचखोपन, हगणी आर, 
ह ीज,जवळगाव,अंबाबाईवाडी,जोतीबाचीवाडी, 

आंबगेाव,आळजापरु,िमझनपरु,भालगाव,सारोळे,कासारी,भांडेगाव

1 129 129

117 T/117 सडु

िज.प. ाथिमक शाळा सडु  पवु 
पि म इमारत 
दि णािभमुखखोली . 
3,तहिसल बाश   िपन कोड- 
413402

यादी भाग . ४67
सडु ,र तापरु,मानेगाव,काळेगाव,उडगाव, 

इल,इृलवाडी,ढोराळे,यावली दु,तडवळे,दिहटणे,
मंुगशी वा,मालवडंी,तुक पपरी

1 63 63

118 T/118 वरैाग

वरैाग िव ामंदीर हाय कूल 
उ र दि ण इमारत  खोली . 
1, तहिसल बाश   िपन कोड- 
413402

यादी भाग . ४68
वरैाग,लाडोळे,मंुगशी आर,राळेरास,धामणगाव दु,

रातंजन,सज परु,सासरेु,शेळगाव आर
1 222 222

119 T/119 नारी

िज.प. ाथिमक शाळा नारी 
पवुपि म इमारत खोली . 4, 
दि णािभमुख तहिसल बाश   
िपन कोड- 413404

यादी भाग . ४69
नारी,नारीवाडी,इंदापरू,कापशी,सावरगाव, पपरी आर,

िचखड,तांदुळवाडी,येळंब,गोरमाळे/टोणेवाडी,खामगाव,धो ,ेमम
दापरु, पपळगाव पा,कारी

1 79 79

120 T/120 सालसे

  िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
सालस,े पि मािभमुख खोली 

मांक 3 उ रेकडून तहसील-
करमाळा िपन -413203

यादी भाग . ४70
अजुननगर िहवरे ,िफसरे , आवाटी ग डरे कोळगाव िहसरे 

िनमगाव ह करंजे  आळसुदें  सालस ेसाडे भालेवाडी वडाचीवाडी  
िदलमे र िमरग हाण नेरले

1 38 38

121 T/121 जेऊर

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
जेऊर, उ रािभमुख पवु कडुन 

खोली नंबर 2 तहसील-करमाळा 
िपन -413203

यादी भाग . ४71
जेऊर  जउरवाडी  क ढेज  झरे  कंुभेज  उमरड  पोफळज  नभोरे  

वरकटणे   गुळसडी  सरपडोह  स दे शेलगाव क  शेटफळ  
केडगाव  दिहगाव  िचखलठाण  कुगाव शेलगाव वा  ल हे

1 106 106

122 T/122 करमाळा

महा मा गांधी हाय कूल  
पि मािभमुख उ रे कडुन खोली 
नंबर १ तहसील-करमाळा िपन -

413203

यादी भाग . ४72
करमाळा ,देवीचामाळ,रोशेवाडी ,िहवरवाडी, मांगी ,वडगाव 

द,वडगाव उ,भोस,े पपळवाडी ,जातेगाव ,खडकी 
पोथरे,िनलज,बोरगाव,आळजापरु,कामोणे, िबटरगाव 

ी,तरटगाव,घारगाव,पाडळी,पोटेगाव, 
बाळेवाडी,देवळाली,खडकेवाडी,पांडे,खांबवेाडी, धाय खडी,

1 220 220

123 T/123 कोट

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
कोट  पि मािभमुख उ रे कडुन 

खोली नंबर 1  तहसील-
करमाळा िपन -413203

यादी भाग . ४73
कोट ,सावडी,राजुरी,हुलगेवाडी,कु करवाडी,उंदरगाव,िरटेवाड,

प धवडी, िवहाळ,िवट,अंजनडोह, मोरवड, 
रावगाव, लबवेाडी,वजंारवाडी मांजरगाव,गोरेवाडी

1 67 67

124 T/124 केम
उ रे र िव ालय पि मािभमुख 

खोली नंबर 1  तहसील-
करमाळा िपन -413203

यादी भाग . ४74
केम,कंदर,किवटगाव,सातोली ,पांगरे,भाळवणी, 

वडिशवणे,िबटरगाव वा,सांगवी,ढोकरी,मलवडी,घोटी, 
वरकुटे,पाथुड , वांगी

1 82 82

बाश

करमाळा



पासून पयत
तालुका यादी भाग  मतदान 

क  
मांक

मतदान 
क  िठकाण

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

मतदान े ाचे नाव
मतदान क ास 

जोड यात आले या 
मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
मतदार

125 T/125 के रु

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
के रु  .२ उ रािभमुख 
पवुकडून खोली नंबर 1  

तहसील-करमाळा िपन -413203

यादी भाग . ४75
के रु,पोमलवाडी,पारेवाडी,िदवगे हाण,गोयेगाव, हगणी,भगतवा

डी, िभलारवाडी,गुलमरवाडी, जती,रामवाडी, 
कावळवाडी,टाकळी,खातगाव, का ज,  क ढार चचोली, 

वाश ब,ेसोगाव,कंुभारगाव,घरतवाडी ,देलवडी,

1 36 36

126 T/126 दारफळ
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
खोली ं .3 तहिसल माढा िपन 

कोड 413209

यादी भाग . ४76
दारफळ, सलुतानपरु, उंदरगाव, केवड, जामगाव, अंजनगाव उ, 

वडाचीवाडी, मानेगाव, धानोरे, कापसवेाडी, हटकरवाडी, 
बु ूकवाडी, च हाणवाडी, वाकाव, कंुभेज, खैरेवाडी, ल ढेवाडी, 

खैराव, पाचफुलवाडी

1 87 87

127 T/127 कुडूवाडी
नगरपालीका मुलांची शाळा नं.1 

मधली इमारत खोली नं.2 
तहिसल माढा िपन कोड 413208

यादी भाग . ४77
कुडूवाडी, कुडू, भोसरे, वडाचीवाडी, तडवळे, घाटणे, अंबाड, 

पपळखंुटे, िनमगाव टे, बादलेवाडी, उपळवटे, शेड शगे, 
दिहवली, क हेरगाव, सापटणे भो, शदेवाडी

1 259 259

128 T/128 लऊळ
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
खोली ं .1 तहिसल माढा िपन 

कोड 413208

यादी भाग . ४78
लऊळ, भड, पडसाळी, बावी, सोलनकरवाडी, उजनी मा, िशराळ 

मा, पपळनेर, पालवण, भईंुज,े सापटणे टे, आहेरगाव, अकंुभ,े 
होळे, वरवडे,

1 95 95

129 T/129 माढा
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
खोली ं .3 तहिसल माढा िपन 

कोड 413209

यादी भाग . ४79
माढा, रणिदववेाडी, वतेाळवाडी, जाधववाडी मा, िनमगाव मा, 
महातपरु, उपळाई खु, िवठठलवाडी, उपळाई ब,ु वडाचीवाडी, 

भतुा टे, चचोली, रोपळे खु, वड शगे, अंजनगाव खे,
1 151 151

130 T/130 मोड नब
िज हा पिरषद मुल ची ाथिमक 
शाळा खोली ं .4 तहिसल माढा 

िपन कोड 413301

यादी भाग . ४80
मोड नब, जाधववाडी मो, बरैागवाडी, अरण, मंुगशी, घोटी, पिरते, 

पिरतेवाडी, बबळे, िमटकलवाडी
1 136 136

131 T/131 रोपळे क
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
खोली ं .4 तहिसल माढा िपन 

कोड 413252

यादी भाग . ४81
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 82 82

132 T/132 टभणू
िज हा पिरषद मुलांची ाथिमक 
शाळा खोली ं .4 तहिसल माढा 

िपन कोड 413211

यादी भाग . ४82
टभणू , च हाणवाडी टे, रांझणी, उजनी टे, शेवरे, माळेगाव, 

चांदज, वडोली, नगोल , टाकळी टे, गारअकोले, आलेगाव खु, 
ई, अकोले खु, सलु , फुटजवळगाव, वणेेगाव, तांबव,े अकोले ब,ु 

आढेगाव, शराळ टे, आलेगाव बु

1 139 139

133 T/133 माळिशरस

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
(मुली) माळिशरस, उ रेकडून 

खोली .1
तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413107

यादी भाग . ४83
माळिशरस, खुडुस, ड बाळवाडी (खु.), झंजेवाडी (खु.), मोटेवाडी 
(मा.), उंबरे दहीगाव, ितरवडंी, कचरेवाडी, पानीव, िवजयवाडी, 

तरंगफळ, सदािशवनगर, भांबडु , जाधववाडी, परंुदावडे, येळीव, 
इ लामपरु, गोरडवाडी, क हेर, गारवाड, जळभावी, माणकी, 

मगरवाडी, मेडद

1 240 240

134 T/134 अकलुज

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
(मुले) नं.2 गणेश नगर,अकलुज, 

पवुकडून खोली नं. 3
तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413101

यादी भाग . ४84
अकलुज, यशवतंनगर, िवझोरी, माळेवाडी (अ.), माळीनगर, 
बागेवाडी, िगरझणी, आनंदनगर, तांबव,े लवगं, िबजवडी, 

गणेशगाव, बाभळुगाव, सगंम
1 564 564

135 T/135 दिहगांव

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
दहीगाव, पि मेकडून खोली .2

तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413109

यादी भाग . ४85
दहीगाव, कुरबावी, एकिशव, कळंबोली, गुरसाळे, िपरळे, 

शदेवाडी, देशमुखवाडी, ड बाळवाडी (कु.)
1 45 45

माढा



पासून पयत
तालुका यादी भाग  मतदान 

क  
मांक

मतदान 
क  िठकाण

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

मतदान े ाचे नाव
मतदान क ास 

जोड यात आले या 
मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
मतदार

136 T/136 नातेपतेु

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
मुलांची,पवुकडून खोली 

.3,नातेपतेु
तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413109

यादी भाग . ४86
नातेपतेु, फ डिशरस, मांडव,े िगरवी, भांब, रेडे, मोरोची, का ं डे, 

कोथळे, पपरी, धमपरुी, लोणंद, मोिहतेवाडी, फडतरी, 
मारकडवाडी, कदमवाडी, तामिशदवाडी, मोटेवाडी (फ .), 

पळसमंडळ, बांगड

1 196 196

137 T/137 महाळंुग

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
महाळंुग,पवुकडून खोली .1

तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413112

यादी भाग . ४87
महाळंुग, बोरगाव, वाघोली, वाफेगाव, जांबडु, खळव,े िमरे, उंबरे 

वळेापरू, माळखांबी, िव लवाडी, माळेवाडी (बो.), नेवरे, क ढारप ा
1 77 77

138 T/138 वळेापरू

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
वळेापरु,पवुकडून खोली .3

तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413113

यादी भाग . ४88
वळेापरु, िनमगाव, िपसवेाडी, खंडाळी, द नगर, धानोरे, 

तांदुळवाडी, मळोली, उघडेवाडी, त डले, ब डले, दसरु, शडे चच
1 187 187

139 T/139 िपलीव

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
िपलीव, पवुकडून खोली .1

तहिसल - माळिशरस
िपन कोड. 413310

यादी भाग . ४89
िपलीव, सळेुवाडी, बचेरी, शगोण , कुसमोड, साळमुखवाडी, 

कोळेगाव, फळवणी, काळमवाडी, चांदापरुी, पठाणव ती
1 55 55

140 T/140 आंधळगांव

िज हा परीषद  ाथमीक शाळा 
आंधळगांव पि मेकडील खोली 

.5   , तहिसल मंगळवढेा िपन 
कोड ४१३३०५

यादी भाग . ४90
आंधळगांव , खुपसगंी , जालीहाळ , हाजापरू , खडकी , 
लडवे चचाळे   , िशरसी , जुनोनी , गोणेवाडी , पाटखळ , 

गणेशवाडी , मेटकरवाडी
1 99 99

141 T/141 भोसे

िज हा परीषद  ाथमीक शाळा 
भोस ेदि ण बाजूची पवू पि म 
इमारत पि मेकडील बाजूची 

खोली . 1      तहिसल 
मंगळवढेा िपन कोड ४१३३22

यादी भाग . ४91
भोस े, नंदेशर , हु ुर , मानेवाडी , रेववेाडी , रेडडे  , िस दनकेरी , 

 लोणार , पडोळकरवाडी , महंमदाबाद हु. , मारोळी , नबोणी 
,िच कलगी ,   िशरनांदगी

1 90 90

142 T/142 हुलजंती
िज हा परीषद ाथिमक शाळा 
हुलजंती,मधली खोली तहिसल 

मंगळवढेा िपन कोड 413319

यादी भाग . ४92
हुलजंती , माळेवाडी काग ट , का ाळ , कज ळ , लमाणतांडा , 

सलगर ब.ु , बावची , जंगलगी , पौट , सलगर खु. , आसबवेाडी , 
सोडडी    िशवणगी , येळगी , लवगंी

1 138 138

143 T/143 मंगळवढेा

यु इं लश कुल मंगळवढेा जुनी 
इमारत मधली खोली (हॉल) , 
तहिसल मंगळवढेा िपन कोड 

४१३३०५

यादी भाग . ४93
 मंगळवढेा , माचणरु , रहाटेवाडी , तामदड  , बोराळे , हपरुी , 
उचेठाण , बठाण ,िस दापरू , तांडोर , ड गरगांव , कचरेवाडी , 

मंुढेवाडी, डोणज
1 285 285

144 T/144 मरवडे

िज हा परीषद ाथिमक मु लची 
शाळा मरवडे पि म बाजुची 

खोली .1  तहिसल मंगळवढेा 
िपन कोड 413319

यादी भाग . ४94
मरवडे  , भालेवाडी , तळसगंी ,अरळी , खोमनाळ , फटेवाडी , 
भाळवणी ,िहवरगांव , नंदुर , ये ाव , खव े,िज ी ,  िडकसळ

1 109 109

145 T/145 मारापरू

िज हा परीषद ाथिमक शाळा 
मारापरू पि म बाजू खोली .1  
, तहिसल मंगळवढेा िपन कोड 

४१३३०५

यादी भाग . ४95 
मारापरू , घर नकी , शेलेवाडी , अकोले , गुंजेगांव , महमदाबाद 
शे. ल मीदहीवडी , म ेवाडी , ढवळस , देगांव , धमगांव , मुढवी

1 56 56

146 T/146 मोहोळ

रा मात इंिदरा क या शाला 
दि णेकडील इमारतीमधील 

पि मेकडील खोली .6 
मोहोळ, तालुका-मोहोळ, 

िपनकोड-413213

यादी भाग . ४96
मोहोळ मंडळ , खवणी , यावली, बोपले, एकुरके , पोखरापरु 1 303 303

माळिशरस

मंगळवढेा



पासून पयत
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मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
मतदार

147 T/147 नरखेड

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
नरखेड पवूकडून खोली .1, 

तालुका-मोहोळ, िपनकोड-
413213

 यादी भाग . ४97
नरखेड मंडळ, भोयरे, हगणी िन., 1 45 45

148 T/148 शेटफळ

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा, 
पवुकडून खोली नं-1 शेटफळ, 

तालुका-मोहोळ, िपनकोड-
413324

यादी भाग . ४98
शेटफळ मंडळ , िहवरे , खंडाळी , को हेरी , पापरी 1 92 92

149 T/149 सावळे र

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा, 
उ रेकडून खोली .4 

पवु िभमूख, सावळे र, तालुका-
मोहोळ, िपनकोड-413213

 यादी भाग . ४99
सावळे र मंडळ , कामती मंडळ , ढोकबाभळूगाव , न. पपरी , 

राम हगणी , स.वरवडे , गोटेवाडी
1 123 123

150 T/150
वाधोली 

टाकळी स.

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
नवीन इमारत पि मेकडून खोली 

.1 टाकळी िसकंदर, तालुका-
मोहोळ, िपनकोड-413248

यादी भाग . 500
वाघोली मंडळ, टाकळी मंडळ, पेनूर मंडळ 1 194 194

151 T/151

डफिरन 
चौक, 

सोलापरू

हरीभाई देवकरण शाला, खोली 
मांक 7

तहसील - उ र सोलापरू
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग . 501
माड  व वडाळा महसलू मंडळ े 1 680 680

T/152

डफिरन 
चौक, 

सोलापरू

हरीभाई देवकरण शाला, खोली 
मांक 8

तहसील - उ र सोलापरू
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग . 502
सोलापरू शहर, ित हे, शेळगी महसलू मंडळ े 1 400 400

T/152A

डफिरन 
चौक, 

सोलापरू

हरीभाई देवकरण शाला, खोली 
मांक 118

तहसील - उ र सोलापरू
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग . 502अ
सोलापरू शहर, ित हे, शेळगी महसलू मंडळ े 401 739 339

153 T/153

डफिरन 
चौक, 

सोलापरू

हरीभाई देवकरण शाला, खोली 
मांक 9

तहसील - उ र सोलापरू
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग . 503
सोलापरू शहर, ित हे, शेळगी महसलू मंडळ े 1 662 662

154 T/154

डफिरन 
चौक, 

सोलापरू

हरीभाई देवकरण शाला, खोली 
मांक 13

तहसील - उ र सोलापरू
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग . 50४
सोलापरू शहर, ित हे, शेळगी महसलू मंडळ े 1 646 646

T/155

डफिरन 
चौक, 

सोलापरू

हरीभाई देवकरण शाला, खोली 
मांक 14

तहसील - उ र सोलापरू
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग . 50५
सोलापरू शहर, ित हे, शेळगी महसलू मंडळ े 1 400 400

T/155A

डफिरन 
चौक, 

सोलापरू

हरीभाई देवकरण शाला, खोली 
मांक 119

तहसील - उ र सोलापरू
िपन कोड - ४१३००१

यादी भाग . 50५अ
सोलापरू शहर, ित हे, शेळगी महसलू मंडळ े 401 859 459

T/156 पंढरपरू
द.ह.कवठेकर शाला पंढरपरू 
खोली न. 6, तहिसल पंढरपरू, 
िपन कोड 413304

यादी भाग . 50६
पंढरपरू ,वाखरी ,इसबावी ,टाकळी ,कोट , उंबरगाव ,बोहाळी 

,गादेगाव ,कौठाळी िशरढोण (10)
1 390 390

T/156A पंढरपरू
द.ह.कवठेकर शाला पंढरपरू 
सां कृतीक हॉल तहिसल 
पंढरपरू, िपन कोड 413304

यादी भाग . 50६अ
पंढरपरू ,वाखरी ,इसबावी ,टाकळी ,कोट , उंबरगाव ,बोहाळी 

,गादेगाव ,कौठाळी िशरढोण (10)
391 778 388

उ र 
सोलापूर

मोहोळ

152

155

156
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157 T/157 कासगेाव
िज हा पिरषद  ाथिमक शाळा  
खेाली नं 1 कासगेाव, तहिसल 
पंढरपरू, िपन कोड 413304

यादी भाग . 507
कासगेाव ,खड ,शेटफळ ,तनाळी, तावशी ,िचचुंब े , िस देवाडी 
,एकलासपरू ,िशरगाव ,अनवली ,गोपाळपरू, मंुढेवाडी ,रांझणी 

तरटगाव (का.) (14)
1 186 186

158 T/158 करकंब
रामभाउ जोशी हाय कूल  खोली 
न. 4 करकंब, तहिसल पंढरपरू, 
िपन कोड 413302

यादी भाग . 50८
करकंब ,बाड  ,पांढरेवाडी ,जाधववाडी, मेढापरू, भोस े,शेवते, खेड 
भोस,े देवडे,होळे ब.ू िचलाईवाडी, खरातवाडी ,गुरसाळे,  चचोली 

(भोस)े (  14)
1 187 187

159 T/159 भाळवणी

िज हा पिरषद  ाथिमक शाळा 
लॅब ची खोली ं .2, भाळवणी, 

तहिसल पंढरपरू, िपन कोड 
413310

 यादी भाग . 50९
भाळवणी ,केसकरवाडी,जैनवाडी ,शडगेवाडी ,ध डेवाडी ,गाड  
,लोणारवाडी ,ितसगंी,सोनके, शेळव,े खेडभाळवणी ,भंडीशेगाव 

,पळशी ,उपरी ,सपूली (15)
1 161 161

160 T/160 पळुुज
िज हा पिरषद  ाथिमक शाळा 
खोली ं .2, पळूुज, तहिसल 
पंढरपरू, िपन कोड 413304

यादी भाग . 5१0
पळूूज ,पळूुजवाडी ,आंबे चचोली ,शंकरगाव नळी ,फुल चचाली 

,तारापरू,मगरवाडी ,खरसोळी ,पाहोरगाव ,िवटै ,सरकोली 
,ओझेवाडी ,नेपतगाव ,आंब े,कोढारकी ,चळे ,(17)

1 133 133

161 T/161 तूगत
ामपंचायत सां कृ ितक .हॉल  

तंुगत, भाग-2,तहिसल पंढरपरू, 
िपन कोड 413304

यादी भाग . 5११
तंुगत ,सू ते,अंजनसोड ,देगाव ,शेगाव , भटूबरे आढीव, नारायण 

, चचोली, बाभळुगाव ,रोपळे (11)
1 109 109

162 T/162
पटवधन 
कुरोली

िज हा पिरषद  ाथिमक शाळा 
खोली ं .2, तहिसल पंढरपरू, 
िपन कोड 413315

यादी भाग . 5१२
पटवधन कुरोली, वाडी कूरोली,उंबरे, करोळै ,िपराची कूरोली, 

का हापरूी ,आ हे ,नांदोरे तरटगाव ( भेा) ,सांगवी ,जळोली 
,बादलकोट ,पेहे ,नेमतवाडी (14)

1 141 141

163 T/163 म ुप

िज हा पिरषद ाथ. 
मुलांची शाळा, मं ुप
नवीन इमारत खो. . 7, तहसील 
दि ण सोलापरू िपन- 413221

यादी भाग . 5१३
1. मंदुप, 2. बसवनगर, 3. टाकळी, 4. कुरघोट, 5. ब र, 6. 

नांदणी, 7. चचपरू, 8. ह रसगं, 9. कुडूल, 10. बोळकवठे, 11. 
बदंलगी, 12. औराद, 13. बीरनाळ, 14. वडकबाळ, 15. होनमुग

1 141 141

164 T/164 वळसगं

िज हा पिरषद ाथ. 
शाळा, वळसगं खोली .1 , 
तहसील दि ण सोलापरू िपन-
413228

यादी भाग . 5१४
1. वळसगं, 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 73 73

165 T/165 वचरू

िज हा पिरषद ाथ. 
शाळा,  वचरू, खोली .1 , 
तहसील दि ण सोलापरू िपन-
413221

यादी भाग . 5१५
1. वचरू, 2. शंकरनगर, 3. कंदलगांव 4. गावडेवाडी, 5. 

येळेगांव, 6.कुसरू  7. तेलगांव,  8. खानापरू, 9.वांगी,  
10.मनगोळी,  11.गुंजेगाव,  12. अकोले (म.) 13. वडापरू, 14. 
अं ोळी, 15. नबग  16. सादेपरू, 17, लवगंी, 18. बाळगी, 19. 

भंडारकवठे,  20. माळकवठे,  21.कारकल, 22. औज (मं.)

1 123 123

166 T/166 बोरामणी

िज हा पिरषद ाथ. 
मुलांची शाळा, बोरामणी
खोली .1,तहसील दि ण 
सोलापरू िपन-413002

यादी भाग . 5१६
1. बोरामणी,  2.मुळैगांव, 3. दो ी,  4. ब ीिह परगे,       5. 

मुळेगांवतांडा,  6. वरळेगांव, 7 वडजी, 8. उळे.
9.उळेवाडी,  10.कासगेांव 11. गंगेवाडी

1 40 40

167 T/167 धो ी (मु ती)

िज हा पिरषद ाथ.
मुलाची शाळा, धो ी
(मु ती) खोली .1, तहसील 
दि ण सोलापरू िपन-413228

यादी भाग . 5१7
1. मु ती, 2. तांदूळवाडी, 3. पजारवाडी,4. दगनह ळी, 

5.िशरपनह ळी, 6.वडगांव, 7.धो ी, 8. सगंदरी, 
9. लबी चचोळी, 10. कदह ळी, 11. रामपरू, 12. दडूर, 13 ितथ

1 53 53

168 T/168 होटगी

िज हा पिरषद ाथ. 
मुलांची शाळा, होटगी
खोली .1,तहसील दि ण 
सोलापरू िपन-413215

 यादी भाग . 5१८
1.होटगी, 2 ये नाळ, 3. हो. टैशन, 4. फताटेवाडी, 5. िहपळे,6. 
सावतखेड7. आहेरवाडी, 8. सदखेड, 9. म े  10. चं हाळ, 11. 
ह रू, 12. घोडातांडा, 13. सजंवाड, 14. राजूर, 15. बकंलगी.

1 64 64

पंढरपूर

दि ण 
सोलापूर



पासून पयत
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मतदाराचे अनु मांक

एकूण 
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169 T/169 हातीद

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
हातीद पि मेकडून खोली 

मांक ०२.  मु पो हातीद. 
तालुका सांगोला. िज सोलापरू 

िपन ४१३३०७

 यादी भाग . 5१९
हातीद, पाचेगाव खुद, िमसाळवाडी, नलवडेवाडी, जुजारपरू, 
गुणापावाडी, उदनवाडी, झापाचीवाडी, कारंडेवाडी, राजुरी, 

वाटंबरे, सोनंद, ड गरगाव, गळववेाडी, कािशदवाडी, मानेगाव, 
िनजामपरू, लोनिवरे, हनमंतगाव, अकोला, कडलास

1 149 149

170 T/170 जवळा

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
जवळा पि मेकडून खोली 
मांक ०२ मु पो जवळा तालुका 
सांगोला. िज सोलापरू िपन 

४१३३०९

यादी भाग . 5२०
जवळा, बरंुगेवाडी, भोपसवेाडी, गलाववेाडी,तरंगेवाडी,  पारे, 

हंगीरगे, गावडेवाडी, घेरडी, वाकी-घेरडी, वाणी चचाळे, 
िडकसळ, नराळे, हिबसवेाडी

1 111 111

171 T/171 कोळा

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
िदवाणवाडा (कोळा) नवीन 
इमारत उ रेकडून  खोली 
मांक ०२. मु पो कोळा तालुका 
सांगोला. िज सोलापरू िपन 

४१३३१४

 यादी भाग . 5२१
कोळा, क बडवाडी, िकडिबसरी, पाचेगाव ब|ु|, जुनोनी, 

काळूबाळूवाडी, बु ेहाळ, करांडेवाडी, गौडवाडी, चोपडी, 
बडंगरवाडी

1 111 111

172 T/172 महूद

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
महूद ब|ु|   पि मेकडील इमारत 
दि णेकडून  खोली मांक ०३. 
मु पो महूद तालुका सांगोला. िज 

सोलापरू िपन ४१३३०६

 यादी भाग . 5२२
महूद ब|ु|, मिहम, कारंडेवाडी, कटफळ, इटकी, खवासपरू, 

िचकमहूद, लोटेवाडी, नवीलोटेवाडी
1 104 104

173 T/173 नाझरा

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
नाझरा  पि मेकडून खोली 

मांक ०२.  मु पो नाझरा तालुका 
सांगोला. िज सोलापरू िपन 

४१३३०८

यादी भाग . 5२३
नाझरा, सरगरवाडी, वझरे, अनकढाळ, िचनके, अजनाळे, 

िलगाडेवाडी, यलमारमंगेवाडी, बलवडी
1 114 114

174 T/174 सांगोला

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

दि णेकडून खोली मांक ०३. 
मु पो सांगोला तालुका सांगोला. 

िज सोलापरू िपन ४१३३०७

यादी भाग . 5२४
सांगोला, चचोली, कमलापरू, गोडसवेाडी, वाढेगाव, राजापरू, 
वासदू, केदारवाडी, मेड शगी, बरुलेवाडी, आलेगाव, िशवणे, 
एखतपरू, वाकीिशवणे, नरळेवाडी, बागलवाडी, सोनलवाडी, 

अचकदानी, ल मीनगर, गायग हान, िखलारवाडी

1 628 628

175 T/175 सगेंवाडी

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा 
सगेंवाडी पवूकडून  खोली 

मांक ०२. मु पो सगेंवाडी 
तालुका सांगोला. िज सोलापरू 

िपन ४१३३१७

 यादी भाग . 5२५
सगेंवाडी, िशरभावी, मेटकरवाडी, मांजरी, देवकतेवाडी, धायटी, 

मेथवडे, देवळे, हलदिहवडी, बामणी, सावे
1 90 90

एकुण मतदार

सांगोला


