मतदान केंद्राची यादी व िीएलओ याांचे मोिाईल क्रमाांक

96 परभणी वविानसभा मतदारसांघ

मतदा
न
केंद्र

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
इमारत

मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता

1

2

3

4

5

6

7

1

जिल्
हा परिषद प्राथमीक शाळा ख ली
क्र.1 माांडवा

माांडवा

श्री.पाचमास पी.डी

शशक्षक

9823256979

जि.प.प्रा.शा माांडवा

2

जिल्
हा परिषद कन्
या शाळा ख ली क्र.1
झिी

ग्रामपांचायत कायाालयाच माग बांड गल्
ली 2 माळी गल्
ली झिी

श्री.एस.एम.िाधव

स. शश .

9049571171

जि.प.प्रा.शाळा झिी

3

जिल्
हा परिषद कन्
या शाळा ख ली क्र.5
झिी

हटकि गल्
ली , वटािी गल्
ली, दशमुख गल्
ली , भ ई गल्
ली िािपुत
गल्
ली झिी

श्रीमती आशाबाई
पप.िामभाउ िें ग

अांगणवाडी
कायाकती

9730382891

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

4

जिल्
हा परिषद कन्
या शाळा ख ली क्र.11
झिी

श्रीमती प्रमकला पप.िां गिाव
लाांडग

अांगणवाडी
कायाकती

9970886546

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

5

जिल्
हा परिषद माध्
यमीक शाळा ख ली
क्र.3 झिी

श्रीमती शमनाबाई
पप.माणणकिाव कलान

अांगणवाडी
कायाकती

9552421442
9665089535

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

6

जिल्
हा परिषद माध्
यमीक शाळा ख ली
क्र.4 झिी

घनगि गल्
ली , भ ई गल्
ली भुसाि गल्
ली , ब ध्
द वाडा

स.शश.

9850717936

जिल्
हा परिषद कन्
या शाळा
झिी

7

जिल्
हा परिषद माध्
यमीक शाळा ख ली
क्र.5 झिी

उत्
तिकडील ब ध्
दवाडा, झिी.

अांगणवाडी
कायाकती

9665091714

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

8

जिल्
हा परिषद माध्
यमीक शाळा ख ली
क्र.6 झिी

श्रीमती पावाती कोंडीबा
तप
ु सशमांद्र

बािाि गल्
ली, बसस्
टँड िवळ, खानापिू तर्फे इ.

श्री.डी.एस.र्फुलवि

शशक्षक

9049384272

जि.प.प्रा.शाळा झिी

शमझाापूि

श्री.खांदाि

ग्रामसवक

9823520258/
9145547258

पांचायत सशमती कायाालय
पिभणी

9

जिल्
हा

परिषद प्राथशमक शाळा ख ली
क्र. 01 शमझाापूि.

हटकि गल्
ली , वटािी गल्
ली, दशमुख गल्
ली , भ ई गल्
ली िािपुत
गल्
ली झिी
सावांत गल्
ली , दशमख
ली , भ ई गल्
ली भ स
ली झिी
ु गल्
ु ाि गल्

श्री.पाांचाळ

10

जिल्
हा परिषद माध्
यशमक शाळा ख ली
क्र. 02 साडगाव

साडगाव

अांगणवाडी
कायाकती

9405784127

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

11

जिल्
हा परिषद माध्
यशमक शाळा ख ली
क्र. 01 साडगाव

श्रीमती अरुणा ददलीपिाव
सय
ु वंशी

साडगाव

श्री.िाधव एस.बी

शशक्षक

9850728750

जि.प.प्रा.शाळा साडगाव

12

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली
क्र. 0 1 साडगाव

साडगाव

श्रीमती कमल दत्
तात्रय
पाथिकि

अांगणवाडी
कायाकती

9823269252

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

13

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01 पपांगळी क थाळा

पपांगळी क थाळा

श्री पी.सी.साखि

स.शश.

9763145032

गट शशक्षण अधधकािी पिभणी

14

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01 ि डपिळी

ि डपिळी

श्रीमती उज्
वला माि तिाव
पाांचाळ

अांगणवाडी
कायाकती

9623762101

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

15

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
02 ि डपिळी

ि डपिळी

श्रीमती शमिा ननवत्ृ 
ती
मानवत

अांगणवाडी
कायाकती

9763724942

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

16

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01 टाकळी ब बड

टाकळी ब बड

श्रीमती लता पवश्
वनाथ
पाांचाळ

अांगणवाडी
कायाकती

9623181056

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

17

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
02 टाकळी ब बड

टाकळी ब बड

श्रीमती धचत्रिखा माि तिाव
िध

अांगणवाडी
कायाकती

9604066638

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

18

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01 सावांगी ख.ु

सावांगी ख.ु

श्री क.आि. सातपुत

कृषी सहायक

9422111040

तालुका कृषी अधधकािी पिभणी

श्री काविख

ग्रामसवक

9823772268

गटपवकास अधधकिी प.स.
पिभणी.

19

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01 सांबि

सांबि

20

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
02 सांबि

सांबि

श्रीमती मीना गणपतिाव
दशमुख

अांगणवाडी
कायाकती

9552687903

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

मतदा
न
केंद्र

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता

श्रीमती कलावती सहाद ु
आळण

अांगणवाडी
कायाकती

9552691887
8888973205

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

मागांणगाव

श्री सुभाष िामिाव पड ळ

स.शश.

9421866326

पांचायत सशमती कायाालय
पिभणी

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01 वाडीदमई/दहांगला

vaaDeedamaee/hingalaa

श्री एस.आि. नतळकिी

ग्रामसवक

9764751006

पांचायत सशमती कायाालय
पिभणी

24

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01 पपपळा

पपपळा

श्री आि.बी. कांठाळ

स.शश.

9960418485

जि.प.प्राथ. शाळा पपांपळा

25

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01 िलालपिू

िलालपूि

श्री ए.बी.काशीद

ग्राम सवक

9970181763

पांचायत सशमती कायाालय
पिभणी

अांगणवाडी
कायाकती

9860052981

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
इमारत

मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती

21

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01 मटक-हाळा

मटक-हाळा

22

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01 मागांणगाव

23

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01 नादाांपुि
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
03 नादाांपुि
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01टाकळी कांु भकणा
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
05टाकळी कांु भकणा
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
02टाकळी कांु भकणा
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01टाकळी कांु भकणा
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
02टाकळी कांु भकणा
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01धमाापुिी
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
02धमाापिु ी
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01सनपुिी

नादाांपुि

श्रीमती गांगासागि शशवशलांग
पठपती

नादाांपुि

श्री टकाळ आि.बी.

ग्रामसवक

9421790206

पांचायत सशमती कायाालय
पिभणी

टाकळी कांु भकणा

श्री यु.एम.पवाि

कृषी सहायक

9422663134

तालुका कृषी अधधकािी पिभणी

टाकळी कांु भकणा

श्रीमती सनु नता शसतािाम
वाघमाि

अांगणवाडी
कायाकती

9096098267

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

टाकळी कांु भकणा

श्रीमती शमना ददगांबि शशांद

अांगणवाडी
कायाकती

9637973834

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

टाकळी कांु भकणा

श्रीमती वांदना माणणक वाकळ

अांगणवाडी
कायाकती

9665479205

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

टाकळी कांु भकणा

श्रीमती सुननता तक
ु ािाम
काांबळ

अांगणवाडी
कायाकती

9503459480

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

श्रीमती शाांता मुांिािी पवाि

अांगणवाडी
कायाकती

9850891208

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

धमाापुिी
धमाापुिी

श्रीमती सपवता नामदव
काांबळ

अांगणवाडी
कायाकती

7798167336

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

सनपुिी, सुलतानपुि

श्री.उकांड पी.आि

शशक्षक

9673521193

जिल्
हा पिीषद प्रा.शा सनपुिी

36

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01किडगाांव

किडगाांव

श्री पी.यु.दशमख
ु

कृषी सहायक

9423713924

तालुका कृषी अधधकािी
पिभणी

37

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली
क्र.01 धािणगाांव

धािणगाांव

श्री जहह.क.शशांद

कृषी सहायक

9405203935

तालुका कृषी अधधकािी
पिभणी

38

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01साटला

साटला

श्रीमती खटीांग मॅडम

ग्रामसवक

9594919353

पचायत सशमती कायाालय
पिभणी

39

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01समसापुि

समसापुि

श्री डड.आि.पुिी

कृषी सहायक

9860874706

तालुका कृषी अधधकािी
पिभणी

40

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01धाि

धाि

श्रीमती त्रत्रशला दवि

अांगणवाडी
कायाकती

9604633242

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

41

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01दिु डी

दिु डी

श्री एस.एन.धबाल

कृषी सहायक

9921147985

तालुका कृषी अधधकािी
पिभणी

मुिांबा

श्री.एस.बी.ख स

शशक्षक

8975152561

जि. प. प्रा. शाळा मुिांबा

42

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01मुिांबा

मतदा
न
केंद्र
43

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
इमारत

मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01सक
ु ापिु वाडी

सुकापुिवाडी

श्री जहह. क.िाठ ड

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता

स. शश.

9613845479

जि. प. प्रा. शाळा सुकापुिवाडी

44

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01पपपांळगाांव टोंग

पपपांळगाांव टोंग

श्रीमती दवशाला िमश बि

अांगणवाडी
कायाकती

9158092527
8624831699

जि. प. प्रा. शाळा पपांपळगाव

45

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01दवठाणा

दवठाणा

श्रीमती शभमाबाई नािायण
मननाडकि

अांगणवाडी
कायाकती

9764360952

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

46

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01नाांदगाव खु

नाांदगाव खु

श्री सीमा हरिभाउ भालिाव

अांगणवाडी
कायाकती

9404192873

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

नाांदगाव खु

श्रीमती लता माि तिाव घुल

अांगणवाडी
कायाकती

7798625122

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

नाांदगाव बु

श्रीमती.मीना ग्
यान बा
िल्
हाि,

अांगणवाडी
कायाकती

9850851428

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

47
48

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
05नाांदगाव खु
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01नाांदगाव खु

49

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01साबा

साबा

श्रीमती शशवनांदा श्रीिाम
ल कि

अांगणवाडी
कायाकती

9765690948

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

50

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01 वाांगी

वाांगी

श्रीमती ए.ह
ही.पवाि

ग्रामसवक

8623013906

पांचायत सशमती कायाालय
पिभणी

51

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
02वाांगी

वाांगी

श्रीमती रिता कुविशसांग ठाकुि

अांगणवाडी
कायाकती

9860978733

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

52

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
01नाांदखडा

नाांदखडा

अांगणवाडी
कायाकती

8007752185

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

53

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा ख ली क्र.
02नाांदखडा

श्रीमती ननमाला िामदास
मालदडु

नाांदखडा

श्रीमती यमुना मािाती कांठाळ

अांगणवाडी
कायाकती

9960449081

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

54

सिस्
वती पवद्यालय पाथिी ि ड ख ली
क्र.1 पिभणी

नहरु नगि भित नगि शाह नगि र्फुल नगि

श्री क.जहह. भ सल

स.शश.

9860985091

सिस्
वती पवद्यालय पिभणी

55

सिस्
वती पवद्यालय पाथिी ि ड ख ली
क्र.2 पिभणी

नहरु नगि भित नगि शाह नगि र्फुल नगि

श्री नसीि द्दीन वदहव द्दीन
कािी

ि खपाल

9422879810

महानगिपालीका पिभणी

56

132 क ह
ही म. िा. पव.म. पवश्रमागह
ृ
खाली क्र.1 जिांतिु ि ड पिभणी

दत्
ता नगि पावि हाऊस पुवा प्रभावती नगि

श्री.पी.बी.बनस ड

शशक्षक

9970767098

महात्
मा र्फुल पवद्यालय जिांतिु
ि ड पिभणी
taalukaa kRShi adhikaaree
kaaryaalay, parabhaNee

57

का.अ.याांचा कक्ष म.िा.पव.पा.क जिांतिु
ि ड पिभणी

िल कॉलनी दत्
त नगि सिर्फिाि नगि त्रत्रमुती नगि गाांधी नगि

श्री.सी.क.भ कि

कृषी सहायक

9422701047

58

इांददिा गाांधी उदा ु प्रा शा सिर्फिाि नगि
जिांतिु ि ड ख ली क्र 1 पिभणी

सिर्फिाि नगि गाांधी नगि पिभणी

श्री म . शमनहाि अन्
सािी

वसुली
शलपीक

9860601754

महानगिपालीका पिभणी

सिर्फिाि नगि गाांधी नगि पिभणी

श्री.ह
ही.एन.िुक्
ट

क. शलपीक

9421391979

जिल्
हा परिषद प्राथशमक
शशक्षण पवभाग,पिभणी

59

इांददिा गाांधी उदा ु प्रा शा सिर्फिाि नगि
जिांतिु ि ड ख ली क्र 3 पिभणी

60

प्रभावती हायस्
कुल ख ली क्रां. 4 पिभणी

त्रत्रमुती नगि गाांधी नगि पिभणी

श्री.िाधव ह
ही.डी

शशक्षक

9822645717

प्रभावती पवद्यालय,पिभणी

61

प्रभावती हायस्
कुल ख ली क्रां. 7 पिभणी

त्रत्रमुती नगि गाांधी नगि पिभणी

श्री.आि.डी.ि शी

शशक्षक

9422554251

प्रभावती पवद्यालय,पिभणी

62

प्रभावती हायस्
कुल ख ली क्रां. 12 पिभणी

प शलस कॉटा ि त्रत्रमुती नगि गाांधी नगि पिभणी

श्री एम.एल.पाांड

उलप

9421864605

जिल्
हा पवशष लखा परिक्षक
वगा 1 सहकािी सांस्
था पिभणी

63

भाितीय बाल पवदयामांददि ख ली क्रां. 4
प्रभावती नगि िुना पडगाांव ि ड पिभणी

लक्ष्
मी नगि सहकाि नगि पिभणी

श्री.ि.िी.नवल

शलपीक

9822138164

जिल्
हा दहवताप अधधकािी
कायाालय,पिभणी

वसुली
शलपीक

9423626260

महानगिपालीका पिभणी

64

भाितीय बाल पवदयामांददि ख ली क्रां. 6
प्रभावती नगि िुना पडगाांव ि ड पिभणी

प्रभावती नगि पडगाांव ि ड महालक्ष्
मी नगि िायगड नगि पिभणी

श्री शमझाा िर्फि बग

मतदा
न
केंद्र

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता

श्री.पी.ह
ही.काांबळ

शशक्षक

8087578381

वसांतिाव नाईक माध्
य. व
उच्
च मा. पवद्यालय पिभणी

ऑडीट नगि पवश्
वास नगि िामगड नगि िायगड नगि सुिाता
नगि पिभणी

श्री चह
हाण एस.डी.

स.शश.

9623404632

नविीवन कॉलनी खािा कॉलनी वभव नगि पिभणी

श्री प्रसाद प त

शलपीक

9767461409

महानगिपालीका पिभणी

नविीवन कॉलनी खािा कॉलनी वभव नगि पिभणी

श्री.यादव ई.एस

शशक्षक

9049429577

नुतन पवद्यालय जिांतिु
ि ड,पिभणी

त्रबडीओ कॉलनी शास्
त्री नगि सिर्फिाि नगि पिभणी

श्री.एच.एन.पुांड

शलपीक

9168365816

महानगिपालीका पिभणी

त्रबडीओ कॉलनी शास्
त्री नगि सिर्फिाि नगि पिभणी प लीस
क्
वाटा ि गाांधी त्रत्रमत
ु ी नगि

श्री .आि.एस.गरुड

शलपीक

9421390425

महानगिपालीका पिभणी

नानलपठ पिभणी शहि

श्री गिानन नवघि

शलपीक

9673485538

महानगिपालीका पिभणी

शशवािी पाका नाांदखडा नाका नानलपठ पवदयानगि पिभणी

श्री.पी.बी.िाधव

शशक्षक

8007822020

आय.टी.आय. पिभणी

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
इमारत

मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती

65

वसांतिाव नाईक पवदयालय िन
ु ा
पडगाांव ि ड ख ली क्रां 1 पिभणी

ऑडीट नगि पवश्
वास नगि िामगड नगि िायगड नगि सुिाता
नगि पिभणी

66

वसांतिाव नाईक पवदयालय िुना
पडगाांव ि ड ख ली क्रां 2 पिभणी

67

नुतन पवदयामांददि प्रशाला जिांतिु ि ड
ख ली क्रां.13 पिभणी

68
69
70
71

नुतन पवदयामांददि प्रशाला जिांतिु ि ड
ख ली क्रां.17 पिभणी
नगि परिषद केंदद्रय प्राथमीक शाळा
जििामाता प शलस कॉटसाख ली क्रां. 2
पिभणी
नगि परिषद केंदद्रय प्राथमीक शाळा
जििामाता प शलस कॉटा स ख ली क्रां. 3
पिभणी
बाल पवदयामांददि मुख्
य शाखा नाांदखडा
ि उ ख ली क्रां.3 पिभणी

वसांतिाव नाईक पवदयालय
िुना पडगाांव ि ड पिभणी

72

बाल पवदयामांददि मुख्
य शाखा नाांदखडा
ि उ ख ली क्रां.4 पिभणी

73

बाल पवदयामांददि मख्
य शाखा नाांदखडा
ु 
ि उ ख ली क्रां.5 पिभणी

सागि नगि सिस्
वती नगि नाथ नगि पवदयानगि शशवािी पाका
नाांदखडा नाका पिभणी

श्री पी.क. मुलगीि

ग्रांथपाल

9371589610

बाल पवद्या मांदीि मख्
य
ु 
शाखा पिभणी

74

बाल पवदयामांददि मुख्
य शाखा नाांदखडा
ि उ ख ली क्रां.6 पिभणी

सागि नगि सिस्
वती नगि नाथ नगि पिभणी

श्री.महुणकि यु.िी

शशक्षक

9921563886

बाल पवद्या मांदीि मुख्
य
शाखा पिभणी

75

कायाकािी अांशभयांता सा.बा.पवभाग
धचत्रकला शाखा ख ली क्रां. 2 पिभणी

नानलपठ नाांदखडा ि ड पवद्यानगि बलश्
वि नगि पिभणी

श्री गणश दशमुख

वसुली
शलपीक

9860705013

महानगिपालीका पिभणी

76

कायाकािी अांशभयांता सा.बा.पवभाग
अस्
थापना शाखा ख ली क्रां. 3 पिभणी

िां गनाथ महािाि नगि नाांदखडा सिस्
वती नगि िां गनाथ महािाि
नगि समाधी िवळ पिभणी

श्री अण्
णासाहब दशमख
ु

वसुली
शलपीक

9405489955

महानगिपालीका पिभणी

77

कायाकािी अांशभयांता याांच कक्ष
सा.बा.पवभाग ख ली क्रां. 1 पिभणी

नाांदखडा पाांदण नाला पिभणी

श्री गणश तक
ु ािाम काकड

शलपीक

9822535259

महानगिपालीका पिभणी

नाांदखडा पाांदण नाला पिभणी

श्री.डी.बी.मठपती

शशक्षक

8007931819

प्रभावती पवद्यालय,पिभणी

डॉ.झाकीि हुसन नगि पिभणी

श्री .अयुब अली खान
बिकत अली खान

शलपीक

9890572476

डॉ. िाकीि हुसन हायस्
कुल
पिभणी.

क्षत्रीय कायाालय अधधक्षक अशभयांता सा.
बा.मांडळ (परिक्षत्र नाांदड) पिभणी
डॉ. िाकीि हुसन कॉलि ऑर्फ
एज्
युकशन खांड बा बािाि ि ड ख ली क्रां.
1 पिभणी
डॉ. िाकीि हुसन ज्
यनु नयि कालि एम
सी ह
ही सी खांड बा बािाि ि ड ख ली क्रां.
25 पिभणी
डॉ. िाकीि हुसन ज्
युननयि कालि एम
सी ह
ही सी खांड बा बािाि ि ड ख ली क्रां.
29 पिभणी
समाि मांददि पव
ु ा बािु ि दहदास नगि
पिभणी

मिाठवाडा प्
लॉट , गणश नगि , गुरुबाबा एरिया , खािा कॉलनी
पिभणी

म . अशर्फाक

कननष्
ठ
शलपीक

9370808088

डॉ. िाकीि हुसन हायस्
कुल
पिभणी.

मिाठवाडा प्
लॉट , गणश नगि , गुरुबाबा एरिया , खािा कॉलनी
पिभणी

श्री.तप
ु सुांदि

शलपीक

9822654636

जिल्
हा दहवताप अधधकािी
कायाालय,पिभणी

83

समाि मांददि पुवा बािु ि दहदास नगि
पिभणी

िामश्
वि प्
लॉट पिभणी

श्री.बी.एस.काळबाांड

स. शश.

8421838967

84

महात्
मा र्फुल पवदयालय ख ली क्रां. 6
ि दहदास नगि पिभणी

म ची कॉलनी , िामश्
वि प्
लॉट , समद प्
लॉटीांग पिभणी

श्री.बी.एन.इांगळ

शशक्षक

9970632491

म ची कॉलनी , िामश्
वि प्
लॉट , समद प्
लॉटीांग पिभणी

श्री.िी.बी.स ळां क

शशक्षक

9822530517

समद प्
लॉटीांग , म ची कॉलनी, िामश्
वि प्
लॉट पिभणी

श्री शर्फी खान

वसुली
शलपीक

9890184070

78
79
80
81
82

85
86

महात्
मा र्फुल पवदयालय ख ली क्रां. 4
ि दहदास नगि पिभणी
डॉ. झाकीि हुसन माध्
य. व उच्
च माध्
य.
महा पवदयालय उत्
ति बािु खांड बा
बािाि ि ड ख ली क्रां. 1 पिभणी

िामश्
वि प्
लॉट पिभणी

आदशा पवद्यामांदीि वाांगी ि ड
पिभणी
उपमख्
य कायाकािी अधधकािी
ु 
(सामान्
य) जिल्
हा परिषद
पिभणी
महात्
मा र्फुल पवद्यालय
पिभणी
महानगिपालीका पिभणी

मतदा
न
केंद्र
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती
इमारत
डॉ. झाकीि हुसन माध्
य. व उच्
च माध्
य.
समद प्
लॉटीांग पिभणी
महा पवदयालय उत्
ति बािु खांड बा
बािाि ि ड ख ली क्रां. 2 पिभणी
डॉ. िाकीि हुसन माध्
य. व उच्
च माध्
य.
म ची कॉलनी पिभणी
महा पवदयालय उत्
ति बािु हॉल खांड बा
बािाि ि ड ख ली क्रां.21 पिभणी
डॉ. िाकीि हुसन माध्
य. व उच्
च माध्
य.
िामश्
वि प्
लॉट पिभणी
महा पवदयालय उत्
ति बािु हॉल खांड बा
बािाि ि ड पिभणी
शसतािामिी मुदांडा मिाठवाडा
वाचनालय तलांग गल्
ली , फर्फि ि टॉकीि िवळ पिभणी
पॉशलटक्
नीक त्रबल्
डीग नां.1 प्रवश ह
दािा
शिािी उत्
ति बािुची ख ली पिभणी
शसतािामिी मुदांडा मिाठवाडा
ल हाि गल्
ली , गाांधी नगि , धाि ि ड , श्री एल.आि.पिभणी शहि
पॉशलटक्
नीक त्रबल्
डीग नां.1 प्रवश ह
दािा
शिािी दक्षक्षण बािु ख ली क्र. 5 पिभणी
शसतािामिी मुदांडा मिाठवाडा
ल हाि गल्
ली , गाांधी नगि , धाि ि ड , श्री एल.आि.पिभणी शहि
पॉशलटक्
नीक त्रबल्
डीग नां.2 टॉम लॅ ब
पिभणी
शसतािामिी मद
ु ां डा मिाठवाडा
ल हाि गल्
ली , गाांधी नगि , धाि ि ड , श्री एल.आि.पिभणी शहि
पॉशलटक्
नीक त्रबल्
डीग नां.2 ए सी मशशन
लॅ ब पिभणी
शसतािामिी मुदांडा मिाठवाडा
ल हाि गल्
ली , गाांधी नगि , धाि ि ड , श्री एल.आि. कॅनॉल
पॉशलटक्
नीक त्रबल्
डीग नां.2 स्
ट अि रुम
परिसि पिभणी शहि
पिभणी
कांु भाि गल्
ली , गुििी बािाि , बाित्रबांड गल्
ली , खाटीक म हल्
ला ,
जिल्
हा परिषद पव
यमीक शाळा
ु ा माध्
िुनी कडबी मांडी , म लाना आझाद ि ड, कच्
छी गल्
ली , शशवािी
शननवाि बािाि पिभणी
ि ड , िन
ु ा मोंढा दटळक ि ड पिभणी शहि
जिल्
हा परिषद पुवा माध्
यमीक शाळा
कच्
छी गल्
ली , शशवािी ि ड , िुना मोंढा पिभणी
पुवा बािु ख ली क्रां. 11 शननवाि बािाि
पिभणी
जिल्
हा परिषद पुवा माध्
यमीक शाळा
पुवा बािु ख ली क्रां. 12 शननवाि बािाि पठ म हल्ला , शशवािी ि ड , वड गल्ली , सुभाष ि ड पिभणी शहि
पिभणी
नुतन पवदयामांददि मुलाांची व मुलीची
बाबु गनु ि ड , अस्
मानगांि , नानलपठ , वड गल्
ली , सि िनी
शाळा दक्षक्षण बािु भिन गल्
ली ख ली
नायडु ि ड पिभणी शहि
क्रां. 1 पिभणी
नुतन पवदयामांददि मुलाांची व मुलीची
तली गल्
ली, वड गल्
ली , भिन गल्
ली, नानलपठ, अस्
मानगांि
शाळा दक्षक्षण बािु भिन गल्
ली ख ली
पिभणी शहि , सुभाष ि ड , पठ म हल्
ला , नानल गल्
ली पिभणी
क्रां. 2 पिभणी
मॉडल इजग्लश स्
कूल आडडट रिएम
वटनािी दवाखाना , शननमांदीि , नानलपठ , बी अँड सी क्
वाटा ि ,
पवद्यानगि कॉनाि , सुभाष ि ड , सिकािी दवाखाना ि ड पिभणी
हॉल पिभणी
नुतन पवदयामांददि मुलाांची व मुलीची
सुभाष ि ड सिकािी दवाखान्
याकड िन मांदीि परिसि , ि शन खान
शाळा दक्षक्षण बािु भिन गल्
ली ख ली
म हल्
ला पिभणी
क्रां. 5 पिभणी
मॉडल इजग्लश स्
कूल आडडट रिएम
सभ
ला , काद्राबाद प्
लॉट , गवळी गल्
ली
ु ाष ि ड , ि शन खान म हल्
पिभणी
हॉल पुवा बािु ख ली कां. 3 पिभणी
नगि परिषद प्राथमीक शाळा
सभ
ली , म मीनपुिा , गवळी गल्
ली पिभणी
म मीनपुिा पजश्चम बािु ख ली क्र.2
ु ाष ि ड , मािवाड गल्
पिभणी
नगि परिषद प्राथमीक शाळा
गवळी गल्
ली , गुििी बािाि , िाि म हल्
ला , म मीनपुिा पिभणी
म मीनपुिा पजश्चम बािु ख ली क्र.4
पिभणी
म लाना अब्
दल
कलाम आझाद
ु
ठ बिा वस, भ ई गल्
ली, म लाना आझाद ि ड , क मटी गल्
ली ,
लायब्रिी दक्षीण बािु म लाना आझाद
कांु भाि गल्
ली पिभणी
ि ड पिभणी
म लाना अब्
दल
कलाम आझाद
ु
फर्फि ि महल सम िील भाग जििामाता ि ड , म लाना आझाद ि ड
लायब्रिी उत्
ति बािु म लाना आझाद ि ड
, सुताि गल्
ली , लांग ट गल्
ली पिभणी
पिभणी
गाांधी पवद्यालय जििामाता ि ड ख ली
लांग ट गल्
ली , दशमुख गल्
ली , म ठा माि ती , पांिशहा गल्
ली ,
सत
ली , जििामाता ि ड पिभणी
ु ाि गल्
क्र.2 मढी सांस्
थान पिभणी
डॉ. झाकीि हुसन प्रा. शाळा ख ली क्रां. 1
गणश नगि िवळ खांड बा बािाि पिभणी

खांड बा बािाि, धाि ि ड, मुमताि नगि, हडक पिभणी शहि

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता

श्री.शख मझि द्दीन

वसुली शलपीक

8087177515

महानगिपालीका पिभणी

श्री.म .िावद इकबाल

स.शश.

8087521855

श्री.सल
ु मान

स.शश.

9860101895

श्री ए.बी.गुांिकि

शशक्षक

9403220205

डॉ. िाकीि हुसन माध्
य. व
उच्
च माध्
य. महा पवदयालय
खांड बा बािाि ि ड पिभणी
डॉ. िाकीि हुसन माध्
य. व
उच्
च माध्
य. महा पवदयालय
खांड बा बािाि ि ड पिभणी
एन.जहह. एस. मिाठवाडा
हायस्
कुल खांड बा बािाि
पिभणी

श्री लक्ष्
मण वामनिाव वाघ

शलपीक

9730385424

महानगिपालीका पिभणी

श्री.सागि वसांतिाव सुडक

स.शश

9822941415

श्री.ग िकट ए.िी

शशक्षक

8180902442

श्री िमश शामिाव भ गल

वसुली
शलपीक

8805414581

महानगिपालीका पिभणी

श्री.पी.आि.काांबळ

प्रा. शशक्षक

7276064250

बाल पवद्या मांदीि हायसकुल
पिभणी

श्री.एम.क.िाधव

शशक्षक

9921564374

बाल पवद्या मांदीि हायसकुल
पिभणी

श्री पवष्
णू सावांत

वसुली शलपीक

8806810811

महानगिपालीका पिभणी

श्री.पपांपळगावकि

शलपीक

7709892328

महानगिपाशलका पिभणी

श्री एस.एम.अन्
वि हुसन

लस ट चक

9423143007

महानगिपालीका पिभणी

श्री ििाक अहमद

वसल
ु ी
शलपीक

9975531211

महानगिपालीका पिभणी

श्री मुिीब िहमान

शलपीक

9420625604

महानगिपालीका पिभणी

श्री अब्
दल
ु सलाम

वसल
ु ी शलपीक

9823227725

महानगिपालीका पिभणी

श्री अब्
दल
ु हमीद शख
र्फिीद

वसुली शलपीक

8624083203

महानगिपालीका पिभणी

श्री.आि एस क नाळ

शशक्षक

9096514275

महानगिपालीका पिभणी

श्री.ि.डी.काांबळ

शलपपक

9850662676

महानगिपालीका पिभणी

श्री क.एस.कसब

सुताि

9403847993

बीि उत्
पादन पदास केंद्र
म.कृ.पव. पिभणी

श्री.एस.एम.लांग ट

शशक्षक

9420792076

महात्
मा र्फुल पवद्यालल
जििामाता ि ड पिभणी

श्री.आसर्फ खान इास्
माइल
खान

शशक्षक

9970632602

म ईदल
लीमीन उदा ु शाळा
ु मुस्
पिभणी

एन.जहह. एस. मिाठवाडा
हायस्
कुल खांड बा बािाि
पिभणी
एन.जहह. एस. मिाठवाडा
हायस्
कुल खांड बा बािाि
पिभणी

मतदा
न
केंद्र
109
110
111
112
113

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
इमारत
डॉ. झाकीि हुसन प्रायमिी स्
कुल ख ली
क्रां. 2 गणश नगि िवळ खांड बा बािाि
ि ड पिभणी
डॉ. झाकीि हुसन प्रायमिी स्
कुल ख ली
क्रां. 3 गणश नगि िवळ खांड बा बािाि
ि ड पिभणी
डॉ. झाकीि हुसन प्रायमिी स्
कुल ख ली
क्रां. 1 एकबाल नगि पिभणी
शसतािामिी मुदांडा मिाठवाडा
पॉशलटक्
नीक इमाित क्र. 1 उत्
ति
बािुकडील शवटची ख ली पिभणी
म ईदल
लीमीन हायस्
कुल ऑर्फीस
ु मस्
ु 
ख ली उस्
मानीया कॉलनी पिभणी

मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता
डॉ. झाकीि हुसन प्रायमिी
स्
कुल खांड बा बािाि ि ड
पिभणी

मुमताि नगि , िवाहि कॉलनी , हडक , हषा नगि पिभणी शहि

श्री म .सलीम म . निीि

ग्रांथपाल

9579390966

मम
ु ताि नगि , िवाहि कॉलनी , हडक , हषा नगि िवाहि कॉलनी
, हडक कॉलनी , अांबीका कॉलनी , तळ
वास
ु िाभवानी नगि , पवश्
नगि , न.पा.कॉलनी , सिगम कॉलनी पिभणी शहि

श्री अब्
दल
ताि अब्
दल
ु सत्
ु
िहमान

शलपीक

9860127112

महानगिपालीका पिभणी

सागि कॉलनी , अमीन साब बाबा नगि पिभणी

श्री शख वहीद शख नन्
न

शशक्षक

8308889824

डॉ. झाकीि हुसन प्रायमिी
स्
कुल वाांगी ि ड पिभणी

हडक कॉलनी , न.पा. कॉलनी , हषा नगि पिभणी शहि

श्री सांत ष िाऊत

शलपीक

8857003016

महानगिपालीका पिभणी

हडक कॉलनी , न.पा. कॉलनी , स्
वच्
छता कॉलनी हषा नगि , वाांगी
ि ड झ पडपटटी पिभणी शहि

श्री आबद हाश्
मी

ि ड कािकुन

9860513064

महानगिपालीका पिभणी

114

म ईदल
लीमीन हायस्
कुल ख ली क्र.4
ु मुस्
उस्
मानीया कॉलनी पिभणी

वाांगी ि ड झ पडपटटी, स्
वच्
छता कामगाि कॉलनी पिभणी शहि

श्री साखि एस.टी.

शलपीक

9923143358

भदां त उपाली माध्
यमीक शाळा
अजिांठा नगि पिभणी

115

म ईदल
लीमीन हायस्
कुल ख ली क्र.5
ु मुस्
उस्
मानीया कॉलनी पिभणी

वाांगी ि ड झ पडपटटी, स्
वच्
छता कामगाि कॉलनी पिभणी शहि

श्री चाांदण ए.ि.

स.शश.

7507576542

सांत ज्ञानश्
वि पवद्यालय
ज्ञानश्
वि नगि पिभणी

116

नगि परिषद समाि मांदीि पुवा बािु
हडक पिभणी

वाांगी ि ड झ पडपटटी, स्
वच्
छता कामगाि कॉलनी पिभणी शहि

श्री स िमाल स सुलतान

शलपीक

9765814412

कायाकािी अशभयांता लघु
पाटबांधाि पवभाग पिभणी

117

नगि परिषद समाि मांदीि पश्चीम
बािु हडक पिभणी

वाांगी ि ड झ पडपटटी, स्
वच्
छता कामगाि कॉलनी पिभणी शहि

श्री म .अतीक श.युसुर्फ

शलपीक

9028066310

महानगिपालीका पिभणी
उपपवभागीय अशभयांता
िायकवाडी शसांचन पवभाग
क्र. 10 पिभणी
सिस्
वती धन्
वांतिी माध्
यमीक
शाळा नाांदखडा ि ड पिभणी

118

भदां त उपाली हायस्
कुल हडक ख ली क्र.
3 पिभणी

वाांगी ि ड झ पडपटटी , उस्
माननया कॉलनी , खांड बा बािाि , सांत
कबीि नगि , मुांदडा ल आउट पिभणी

श्री.एस.एस.िाऊत

9405766255

119

भदां त उपाली हायस्
कुल हडक ख ली क्र.
4 पिभणी

दप्
ति
कािकुन

वाांगी ि ड झ पडपटटी , उस्
माननया कॉलनी , खांड बा बािाि , सांत
कबीि नगि , मांद
ु डा ल आउट पिभणी

श्री एस. िी .वाघमाि

स.शश.

9623588176

सांत कबीि नगि , मांद
ु डा ल आउट पिभणी

श्री जहह.एम.ग बाड

शलपीक

9881571328

महानगिपालीका पिभणी

िाहुल नगि , स्
वातांत्र सननक कॉलनी पिभणी

श्री शख िहीम शख महबुब

शलपीक

9421388759

महानगिपालीका पिभणी

नुतन नगि परिषद कॉलनी , िाहुल नगि , शमलीांद नगि ,
हमालवाडी , िामिहीम नगि पिभणी

श्री सुननल िामभाउ भिाड

वसुली शलपीक

9960721358

महानगिपालीका पिभणी

श्री पी.एस.तािळकि

शलपीक

9975580173

महानगिपालीका पिभणी

श्री.एस.एस.लाांडग

शलपीक

9881936036

वसांतिाव नाईक हायस्
कुल
कािगाव ि ड पिभणी

पावाती नगि , युसुर्फ कॉलनी पिभणी

श्री डब्
ल.ु क.खिाट

स्
टन

9172486996

अन्
न व तांत्र ननय िन य िना
म.कृ.पव. पिभणी

120

भदां त उपाली हायस्
कुल दक्षक्षण बािु
ख ली क्र. 2 पिभणी

121

वसांतिाव नाईक हायस्
कुल ख ली क्र.9
उत्
ति बािु कािगाव ि ड पिभणी

122
123
124

वसांतिाव नाईक हायस्
कुल ख ली क्र.11
मध्
य बािु कािगाव ि ड पिभणी
वसांतिाव नाईक हायस्
कुल ख ली क्र.15
दक्षक्षण बािु कािगाव ि ड पिभणी

वसांतिाव नाईक हायस्
कुल ख ली क्र.13
दक्षक्षण बािु कािगाव ि ड पिभणी

नत
ु न नगि परिषद कॉलनी , िाहुल नगि , शमलीांद नगि ,
हमालवाडी , िामिहीम नगि सुय ग नगि , ज्ञानश्
वि नगि ,वाांगी
िाड युसुर्फ कॉलनी पिभणी
नुतन नगि परिषद कॉलनी , िाहुल नगि , शमलीांद नगि ,
हमालवाडी , िामिहीम नगि सुय ग नगि , ज्ञानश्
वि नगि ,वाांगी
िाड युसुर्फ कॉलनी पिभणी

125

नगि परिषद प्राथमीक शाळा ख ली क्र.1
ज्ञानश्
वि नगि पिभणी

126

नगि परिषद प्राथमीक शाळा ख ली क्र.2
ज्ञानश्
वि नगि पिभणी

यस
ु र्फ
ु कॉलनी , शमलीांद नगि , िघद
ु ास कॉलनी, मगदम
ु पिु ा ,
ज्ञानश्
वि नगि , पावाती नगि , वाांगी ि ड , सुय ग नगि पिभणी

श्री एस.क.ि शी

शलपीक

9096880280

जिल्
हा आि ग्
य अधधकािी
पिभणी

127

मिाठवाडा हायस्
कुल शशवािी नगि ख ली
क्र.1 पिभणी

शशवािी नगि , महसुल अधधकािी कॉलनी पिभणी

श्री पी.ह
ही.िसाळ

शलपीक

9764990649

कृषी उत्
पन्
न बािाि सशमती
पिभणी

128

मिाठवाडा हायस्
कुल शशवािी नगि ख ली
क्र.4 पिभणी

शशवािी नगि , सवक नगि पिभणी

श्री डड.क.काकड

शलपीक

9823766934

महानगिपालीका पिभणी

शशविाम नगि , कल्
याण नगि , दासगणु नगि , सा.बा.का.
न्
यायाधीश ननवास पिभणी

श्री लक्ष्
मण नांदाण

वसुली शलपीक

9421867581

महानगिपालीका पिभणी

शशविाम नगि उत्
ति वसमत ि ड िायकवाडी कॉलनी, कल्
याण
नगि , दासगणु नगि, सा.बा.का. न्
यायाधीश ननवास पिभणी

श्री पी.पी. वटान

वरिष्
ठ
शलपीक

8805699243

जिल्
हा उद्य ग केंद्र पिभणी

129
130

जिल्
हा उद्य ग केंद्र कायाालयाचा मध्
य
भागाचा हॉल कािगाव ि ड पिभणी
जिल्
हा उद्य ग केंद्र प्रशशक्षण ख ली
पश्चीम बािु ख ली क्र.2 कािगाव ि ड
पिभणी

मतदा
न
केंद्र
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
इमारत
उपवनिक्षक कायाालय कािगाव ि ड
ख ली क्र.1 पिभणी
उपवनिक्षक कायाालय कािगाव ि ड
ख ली क्र.2 पिभणी
समाि मांदीि पाटा 1 हॉल पव
ु ा बािु र्फुल
कॉलनी ख ली क्र.1 पिभणी समाि मांदीि
पाटा 2 हॉल बािु
समाि मांदीि पाटा 2 हॉल पुवा बािु र्फुल
कॉलनी ख ली क्र.2 पिभणी
चमाकाि समाि मांदीि मिीआई प्
लॉट
पिभणी
जिल्
हा परिषद कायाालय नपवन इमाित
स्
टट बँक आर्फ हद्राबाद मुख्य
शाखसम ि पिभणी
महात्
मा र्फुल प्राथमीक शाळा म ठया
माि ती िवळ पजश्चम बािु दशमख
ु
गल्
ली ख ली क्र.1 पिभणी
महात्
मा र्फुल प्राथमीक शाळा म ठया
माि ती िवळ पुवा बािु दशमुख गल्
ली
ख ली क्र.2 पिभणी
जिल्
हा परिषद कायाालय नपवन इमाित
स्
टट बँक आर्फ हद्राबाद मुख्य
शाखसम ि पिभणी
जिल्
हा परिषद कायाालय नपवन इमाित
स्
टट बँक आर्फ हद्राबाद मुख्य
शाखसम ि पिभणी
उद्यश्
वि प्राथमीक पवद्यालय गाांधी पाका
ख ली क्र.1 पिभणी
उद्यश्
वि प्राथमीक पवद्यालय गाांधी पाका
ख ली क्र.2 पिभणी
वधमापन शास्
त्र यांत्रणा प्रधान कायाालय
मुांबई आणण उपप्रादशीक औिां गाबाद
सहायक ननयांत्रण कायाालय दक्षक्षण बािु
वधमापन शास्
त्र यांत्रणा प्रधान कायाालय
मुांबई आणण उपप्रादशीक औिां गाबाद
सहायक ननयांत्रण कायाालय उत्
ति बािु
शािदा महापवद्यालय ख ली क्र. 1
सिकािी दवाखान्
यािवळ पिभणी
शािदा महापवद्यालय ख ली क्र. 3
सिकािी दवाखान्
यािवळ पिभणी
शािदा महापवद्यालय ख ली क्र. 5
सिकािी दवाखान्
यािवळ पिभणी
महात्
मा र्फुल हायस्
कुल अन्
ड ज्
युननयि
कॉलि उत्
ति बािु जिांतिु ि ड ख ली क्र.
3 पिभणी
महात्
मा र्फुल हायस्
कुल अन्
ड ज्
युननयि
कॉलि दक्षक्षण बािु जिांतिु ि ड ख ली क्र.
3 पिभणी
कामगाि कल्
याण केंद्र (लशलत कला
भवन ) काद्राबाद प्
लॉट ख ली क्र.1
पिभणी
कामगाि कल्
याण केंद्र (लशलत कला
भवन ) काद्राबाद प्
लॉट ख ली क्र.2
पिभणी
डॉ.म . एकबाल उदा ु हायस्
कुल ख ली क्र.2
पिभणी

मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती
ल कमान्
य नगि , सांतसना नगि , सुपि माकेट , शसयाा नगि
पिभणी
ल कमान्
य नगि , सांतसना नगि पिभणी
गल
ु शनबाग , र्फुल कॉलनी , आश क नगि झ पडपटटी पिभणी

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता

शशक्षक

9175121525

महात्
मा र्फुल पवद्यालय शभम
नगि पिभणी.

श्रीमती.एस.क.ईंग ल

शलपीक

9403846923

सामाजिक वननकिण कायाालय,
पिभणी

श्री सय्यद अन्
वि

वरिष्
ठ
शलपीक

9595492527

िािषी शाहु महापवद्यालय
सुपि माकेट पिभणी

एल. ह
ही. िाधव

गुलशनबाग , र्फुल कॉलनी , आश क नगि झ पडपटटी पिभणी

श्री पवलास पवश्
वनाथ अवचाि

शलपीक

9168315777

गल
ु शनबाग , र्फुल कॉलनी , आश क नगि झ पडपटटी खांड बा
बािाि , मिीआई प्
लॉट पिभणी

shree.pee.bee.guLave,sahas
hikShaka

शलपीक

9403211360

कायाकािी अशभयांता लघु
पाटबांधाि पवभाग
पिभणी
jNjaanadipa
vidyaalay,jaayakavaaDee
vasaahat,parabhaNee.

एकबाल नगि शाही मज्
िीद मांगळवािा गाडीवान म हल्
ला पिभणी

श्री बशीि अहमद

वसुली शलपीक

9860987375

महानगिपालीका पिभणी

एकबाल नगि शाही मज्
िीद मांगळवािा गाडीवान म हल्
ला वफकल
कॉलनी लक्ष्
मी जिनीांग स्
टट बँक ऑर्फ हद्राबाद मागील परिसि
चाभाि वाडा धनगि गल्
ली मिावठवादा हायस्
कुल सम िील भाग

श्री शि खान नुि खान
पठाण

वसल
ु ी शलपीक

9420532990

महानगिपालीका पिभणी

चाांभाि वाडा धनगि गल्
ली म ठा माि ती दशमुख गल्
ली म लाना
आझाद ि ड गाडीवान म हल्
ला प लीस स्
टशन मागील भाग पिभणी

श्री धचत्
तवाि एस.पी.

शलपीक

8087523696

कृषी पवभाग जिल्
हा परिषद
पिभणी

क मटी गल्
ली पावड गल्
ली गाांधी पाका सम िचा भाग पिभणी

श्री एस. ह
ही. स्
वामी

वरिष्
ठ क्षत्र
कायाकताा

9421083367

महानगिपालीका पिभणी

सुताि गल्
ली क्राांती च क िवळचा भाग बागवान गल्
ली आताि
गल्
ली आनांद कॉलनी आिाद कॉनाि पिभणी

श्री अ.िहमान म .हयात

स.शश.

8421125946

मनपा केंद्रीय प्राथमीक शाळा
प .मख्
यालय पिभणी
ु 

गाांधी पाका म मीन पुिा गडी म हल्
ला पिभणी

श्री.एल.बी.हट्टकि

शशक्षक

9975654862

उद्दश्
वि पवद्यालय,गाांधी पाका
पिभणी

शाह इनायत म हल्
ला महात्
मा गाांधी ि ड म मीनपिु ा पिभणी

श्री.एम.क.ग ि

शशक्षक

9960033845

उद्दश्
वि पवद्यालय,गाांधी पाका
पिभणी

कालाबावि ग िक्षण ि ड गवळी गल्
ली म मीनपुिा पिभणी

श्री.कािी स हल अबिाि

प्रय गशाळा
स.

9860986980

कालाबावि ग िक्षण ि ड गवळी गल्
ली म मीनपुिा गविान ि ड
पिभणी

श्री.म .नईम द्दीन
म .िर्फीयाद्दीन

डॉ.म .एकबाल उदा ु
हायस्कुल,पिभणी

शशक्षक

8087967719

डॉ.म .एकबाल उदा ु
हायस्कुल,पिभणी

कालाबावि कडबी मांडी नवा मोंढा ि ड गायिान ि ड त दवाखाना
ि ड पिभणी

श्री मुन्
तिीम अहमद खान

शलपीक

9175685481

महानगिपालीका पिभणी

कालाबावि ग िक्षण ि ड त दवाखाना ि ड पिभणी

श्री एस.आि. ि शी

स.शश.

9168349599

शािदा माध्
यमीक पवद्यालय
सुभाष ि ड पिभणी

9890893448

महानगिपालीका पिभणी

नवा मोंढा कालाबावि काद्राबाद प्
लॉट एमएसईबी समाि पिभणी

श्री िमश पवठठलिाव गुघान वसुली शलपीक

काद्राबाद प्
लॉट जिांतिु ि ड पिभणी

श्री.ए.एन.चापक

शशक्षक

9881463629

महात्
मा र्फुल पवद्यालय जिांतिु
ि ड पिभणी

नवा मोंढा कालाबावि काद्राबाद प्
लॉट एमएसईबी सम िील भाग
पिभणी

श्री म ईनुद्यीन
पप.मुननरुद्यीन

शलपीक

7385103673
9922275941

प्रभाग सशमती क
महानगिपालीका पिभणी

काद्राबाद प्
लॉट िािनगि पिभणी

श्री.पाठक.क.बी

शशक्षक

9623646963

प्रभावती पवद्यालय,पिभणी

काद्राबाद प्
लॉट वका शॉप मस
ु ा काद्राबाद गांडाळ भवन

श्री बी.िी.तोंडचीि

स.शश.

9822786772
8698009917

महात्
मा र्फुल पवद्यालय जिांतिु
ि ड पिभणी

जिांतिु ि ड काद्राबाद प्
लॉट पिभणी

श्री शख इमाम शहा

वसुली शलपीक

9421868137

महानगिपालीका पिभणी

मतदा
न
केंद्र

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता

श्री.असद अहमद खान

शशक्षक

8149026481

डॉ.म . एकबाल उदा ु प्राथशमक
शाळा,काद्राबाद प्
लॉट, पिभणी

नवा मोंढा इठलापुि म हल्
ला पिभणी

श्री एन.एस.चह
हाण

ग्रांथपाल

8275949802

नवा मोंढा इठलापिु म हल्
ला पिभणी

श्री ब िाड ददशलप नािायण

प्रय गशाळा
सहायक

9860986225

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
इमारत

मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती

153

डॉ.म . एकबाल उदा ु हायस्
कुल ख ली क्र.3
पिभणी

जिांतिु ि ड काद्राबाद प्
लॉट पाफकिा म हल्
ला पिभणी

154

ज्ञान पासक महापवद्यालय ख ली क्र.6
जिांतिु ि ड पिभणी

155

ज्ञान पासक महापवद्यालय ख ली क्र.8
जिांतिु ि ड पिभणी

ज्ञान पासक महापवद्यालय
जिांतिु ि ड पिभणी
ज्ञान पासक महापवद्यालय
जिांतिु ि ड पिभणी

156

गाांधी पवद्यालय ख ली क्र.1 गह
हाण ि ड
पिभणी

नवा मोंढा ि उ इठलापुि म हल्
ला बागवान गल्
ली महािाणी
लक्ष्
मीबाई ि ड गह
हाण ि ड शसघ्
दाथा ि उ पिभणी

श्री अपवनाश िामिाव पाठक

शलपीक

9423759871

महानगिपालीका पिभणी

157

गाांधी पवद्यालय ख ली क्र.2 गह
हाण ि ड
पिभणी

नवा मोंढा ि उ इठलापिु म हल्
ला बागवान गल्
ली महािाणी
लक्ष्
मीबाई ि ड गह
हाण ि ड शसध्
दाथा ि ड पिभणी

श्री ब कन ए.बी.

शलपीक

8421926785

मदहला व बाल पवकास
जि.प. पिभणी

158

गाांधी पवद्यालय ख ली क्र.4 गह
हाण ि ड
पिभणी

महािाणी लक्ष्
मीबाई ि ड गह
हाण ि ड शसध्
दाथा नगि माळी गल्
ली
पिभणी

चांद्रकात शशांद

शलपीक

9860879970

गाांधी पवदयालय पिभणी

159

शासफकय तांत्र ननकतन मुख्
याध्
यापक
याांचा कक्ष स्
टडडयम िवळ पिभणी

माळी गल्
ली सांभािी नगि नािायण ि ड बागवान गल्
ली पिभणी

श्री ए. एन. स नटक्
क

शलपीक

9404186587

शासकीय तांत्र ननकतन शाळा
स्
टडडयम िवळ पिभणी

160

शासफकय तांत्र ननकतन उत्
ति बािु
ख िी स्
टडडयम िवळ पिभणी

माळी गल्
ली सांभािी नगि नािायण ि ड डाांग्
या म हल्
ला बागवान
गल्
ली पिभणी

श्री मुिलीधि सशमांद्र

शलपीक

7709962343

महानगिपालीका पिभणी

161

शासफकय तांत्र ननकतन नपवन इमाित
स्
टडडयम िवळ पिभणी

माळी गल्
ली नािायण चाळ गाांधी पाका बागवान म हल्
ला पिभणी

श्री एन.बी.स नटक्
क

शलपीक

8275829998

महानगिपालीका पिभणी

162

पप्रय दशानी इांददिा गाांधी स्
टडडयम
पव
ा डील हॉल पिभणी
ु क

माळी गल्
ली नािायण चाळ गाांधी पाका बागवान म हल्
ला डडग्
गी
बालािी मांददि क्राांती च क पिभणी

श्री अनांत पवनायकिाव
दशमख
ु

शलपीक

8888898354
9604416274

महानगिपालीका पिभणी

163

पप्रय दशानी इांददिा गाांधी स्
टडडयम
पजश्चमकडील हॉल पिभणी

माळी गल्
ली नािायण चाळ गाांधी पाका बागवान म हल्
ला डडग्
गी
बालािी मांददि क्राांती च क पिभणी

श्री.म .एकबाल द्दीन

शशक्षक

9028319836

महानगिपाशलका पिभणी

164

भया साहब आांबडकि हॉल पुवब
ा ािु
ग तम नगि पिभणी

सभाांिी नगि दादािाव प्
लॉट इकबाल नगि पिभणी

श्री िब
मी
ु ि हाश्

वसल
ु ी शलपीक

9890664054

महानगिपालीका पिभणी

165

भया साहब आांबडकि हॉल पजश्चम बािु
ग तम नगि पिभणी

सभाांिी नगि दादािाव प्
लॉट इकबाल नगि गुलशन बाग कािगाव
ि ड पिभणी

श्री.वताग

स.शश

9405392004

आांबडकि पवद्यालय,पिभणी

166

क्राांती पवि लहुिी सभागह
ु ा बािू
ृ पव
लहुिी नगि पिभणी

श्री बाबािाव आघाव

शलपीक

8805698860

महानगिपालीका पिभणी

सभाांिी नगि दादािाव प्
लॉट इकबाल नगि गुलशन बाग

पिभणी

167

क्राांती पवि लहुिी सभागह
ृ पजश्श्चम
बािू लहुिी नगि पिभणी

सभाांिी नगि दादािाव प्
लॉट इकबाल नगि गुलशन बाग ग तम
नगि कािगाव ि ड पिभणी

श्री बी. एल.मािमवाि

शलपीक

9881936833

वसांतिाव नाईक हायस्
कुल
पिभणी

168

आांबडकि वाचनालय ग तम नगि पिभणी

ग तम नगि लहुिी नगि ढ ि वाडा म.र्फुल ि ड पिभणी

श्री एस.िी. िाठ ड

शलपीक

9403813491

वसांतिाव नाईक माध्
य. व
उच्
च मा. पवद्यालय पिभणी

169

आांबडकि वाचनालय पजश्चम बािु
समाि मांददि ग तम नगि पिभणी

ग तम नगि लहुिी नगि ढ ि वाडा म.र्फुल ि ड पिभणी

श्री एस.आि.मुळ

स.शश.

9822611890

आनांद प्रा. शाळा अजिांठा
नगि पिभणी

170

इांददिा गाांधी उदा ू प्राथमीक शाळा ख ली
क्रां. 1 शांकि नगि पिभणी

शांकि नगि पिभणी

श्री.एस.बी.शशांद

व.शलपीक

9373451378

जिल्
हा अधधक्षक कृपष
अधधकािी कायाालय,पिभणी

171

इांददिा गाांधी उदा ू प्राथमीक शाळा ख ली
क्रां. 2 शांकि नगि पिभणी

शांकि नगि बँक कॉलनी िामकृष्
ण नगि वसमत ि ड पिभणी

श्री.क.एम.पाथिकि

शलपीक

9623224632

सािां गस्
वामी पवद्यालय ,पिभणी

172

इांददिा गाांधी उदा ू प्राथमीक शाळा ख ली
क्रां. 3 शांकि नगि पिभणी

शांकि नगि बँक कॉलनी िामकृष्
ण नगि पिभणी

श्री.आि.एल.गिलवाड

8805685292

पवस्
ताि व शशक्षण पवभाग
व.ना.म.कृ.पव पिभणी.

173

शशवािी महापवदयालय ख ली क्रां. 3
वसमत ि ड पिभणी

दर्फति
कािकुन

श्री.डोंगि सी एम

शशक्षक

7798471425

शांकि नगि बँक कॉलनी वसमत ि ड

िामकृष्
ण नगि पिभणी

आदशा पवद्यामांदीि नहरु नगि
पिभणी

मतदा
न
केंद्र

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
इमारत

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

174

शशवािी महापवदयालय ख ली क्रां. 5
वसमत ि ड पिभणी

बँक कॉलनी वसमत ि ड िामकृष्
ण नगि आचाया नगि शशविाम
नगि पिभणी

श्री िाविी ननवत्ृ 
ती धचलक

स.शश.

9604967435
9404592496

175

शशवािी महापवदयालय ख ली क्रां. 4
वसमत ि ड पिभणी

बँक कॉलनी िामकृष्
ण नगि आचाया नगि शशविाम नगि पिभणी

श्री एन.िी.च धिी

स्
था. अ.स.

9405110380

176

स्
टडडयम हॉल पिभणी

श्री मुांिािी गांगाधि बािव

शशपाई

9673377744

महानगिपालीका पिभणी

177

जिल्
हा परिषद कन्
या शाळा स्
टशन ि ड
ख ली क्रां.1 पिभणी

पडा माि ती स्
टशन ि ड तिु ाबुल हक कॉलनी इांदीिा गाांधी कन्
या
शाळा उदा ु स्
टशन ि ड स्
टट बँक आर्फ हद्राबाद त्रब. िघुनाथ हॉल
िवळ बाकळ वसमत ि ड एमकह
ही ि ड बर्फा र्फॅक्
टिी नाका पिभणी
गाडी म हल्
ला नहरु ि ड पिभणी

म .शहाबुद्दीन

शशक्षक

9860874520

जि.प.कन्
या शाळा पिभणी

178

जिल्
हा परिषद कन्
या शाळा स्
टशन ि ड
ख ली क्रां.3 पिभणी

गाडी म हल्
ला, नहरु ि ड, दहिाखान लआउट , िन
टॅंड ि ड
ु ी बस स्
पिभणी

श्री.शख अहमद अ. खदीि

शशक्षक

9730947126

जि.प कन्
या शाळा पिभणी

179

जिल्
हा परिषद कन्
या शाळा उप
शशक्षणाधधकािी कक्ष स्
टशन ि ड पिभणी

श्री अांबादास शशांद

शलपीक

9766430748

महानगिपालीका पिभणी

180

जिल्
हा परिषद कन्
या शाळा उप
लक्ष्
मी नािायण मांदीिाच्
या पाठीमागचा भाग , िल्
व स्
टशन पिभणी
शशक्षणाधधकािी कक्ष स्
टशन ि ड पिभणी

श्री सिु श बापिु ाव सय
ा ांशी
ु व

स.शश.

9960335410

मनपा प्रा. शाळा खानापुि
पिभणी

श्री बी.एल.वाघ

शलपीक

9822569152

कृषी उत्
पन्
न बािाि सशमती
पिभणी

शशक्षक

9405808462

सांत तक
ु ािाम पवदयालय
म.कृ.पव. , पिभणी

मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती

लक्ष्
मी नािायण मांदीिाच्
या पाठीमागचा भाग , िल्
व स्
टशन ,समद
जिांनीग त बुन्
हासाव दगाा प्
लॉट , बस स्
टॅंड क्
वाटा ि , धनुबाई
प्
लॉट पिभणी

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता
मनपा प्रा.शाळा खानापुि
पिभणी
कृषी पवद्या पवभाग म.कृ.पव.
पिभणी

181

कृपष उत्
पन्
न बािाि सशमती शमांटीग
हॉल पिभणी

182

सांत तक
ु ािाम पवदयालय म.कृ.पव. ख ली
क्रां. 1 पिभणी

मिाठवाडा कृषी महापवद्यालय, शशवािी कॉलि पजश्चम बािु पवष्
णु
जिननांग शांकि नगि पिभणी

श्री.सी.पी.ल खांड

183

ज्
वाि सांश धन कद्र कॉन्
र्फिन्
स हॉल
म.कृ.पव.पिभणी

उदय नगि पुवा बािू ल हगाव ि ड पिभणी

श्री िमश क ल्
हें

शलपीक

9527455027

महानगिपालीका पिभणी

उदय नगि पुवा बािू ल हगाव ि ड पिभणी

श्री सयद मुिाहद

स.शश.

9922495817

मनपा प्रा. शाळा एक शमनाि
दगाा ि ड पिभणी

ल हगाव ि ड पव
लॉट उदय नगि पिभणी
ु ा बािू साकला प्

श्रीमती दशमख
ु

अांगणवाडी
कायाकती

9604653699

एकाजत्
मक बालपवकास प्रकल्
प
पिभणी

उदय नगि पुवा बािू साकला प्
लॉट ल हगाव ि ड पिभणी

श्री.एम.यु ढग

शशक्षक

9767135055

सांत तक
ु ािाम पवद्यालय
म.कृ.पव. परिसि पिभणी

िल्
व स्
टशन सम िील भाग पिभणी

श्री हिकळ बी.एम.

शशक्षक

9405475707

साकला प्
लॉट िल्
व स्
टशन सम िील भाग पिभणी

श्री म .शिीर्फ द्यीन र्फारुकी
म . सलाह द्यीन

स.शश.

9890631802

मनपा प्रा. शाळा एक शमनाि
दगाा ि ड पिभणी

साकला प्
लॉट ल हगाव ि ड काकड नगि पिभणी

श्री स मनाथ ब िामन

स.शश.

8308888794

वसांतिाव नाईक पवद्यालय
साकला प्
लॉट पिभणी

साकला प्
लॉट काकड नगि काकड नगि पिभणी

श्री.एस.ए.ननलांग

स.शश

9765339869

शाांतीननकतन
पवद्यामांदीि,पिभणी

क्राांती नगि ि शन नगि ताडश्
वि नगि शाांती ननकतन क्राांती नगि
पिभणी

श्री नरु
ला खान
ु ल्
खलील्
िम
ु ा खान

स.शश.

8855924529
9860052026

मनपा प्रा. शाळा एक शमनाि
दगाा ि ड पिभणी

ि शनी नगि ताडश्
वि नगि शाांती ननकतन क्राांती नगि पिभणी

श्री िहीम खान किीम खान

वसुली
शलपीक

8421733496

महानगिपालीका पिभणी

ि शनी नगि ताडश्
वि नगि शाांती ननकतन क्राांती नगि पिभणी

श्री.डी.एस.महािन

शशक्षक

8421269251

शाांतीननकतन
पवद्यामांदीि,पिभणी

पिसावत नगि पिभणी

श्री एस.िी.टकाळ

वसुली
शलपीक

9049230045

महानगिपालीका पिभणी

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

ज्
वाि सांश धन कद्र कॉन्
र्फिन्
स हॉल
दक्षक्षण बािु खाली बािु म.कृ.पव.पिभणी
ज्
वाि पदासकाि केंद्र ज्
वाि पदासकाि
याांचा कक्ष म.कृ.पव.पिभणी
ज्
वाि सांश धन कद्र ख ली क्रां. 1
म.कृ.पव.पिभणी

सांत तक
ु ािाम पवदयालय म.कृ.पव. ख ली
क्रां. 2 पिभणी
सांत तक
ु ािाम पवदयालय म.कृ.पव. ख ली
क्रां. 16 पिभणी
पशध
कुट
ू न पवकास अधधकािी कुक्
पालन केंद्र गांगाखड ि ड ख ली क्रां. 1
पिभणी
पशूधन पवकास अधधकािी कुक्
कुट
पालन केंद्र गांगाखड ि ड ख ली क्रां. 2
पिभणी
पशूधन पवकास अधधकािी कुक्
कुट
पालन केंद्र गांगाखड ि ड ख ली क्रां.3
पिभणी
शाांतीननकतन पवदया मांददि ख ली क्रां 8
शाांतीननकतन कॉलणी गांगाखड ि ड
पिभणी
शाांतीननकतन पवदया मांददि ख ली क्रां 6
शाांतीननकतन कॉलणी गांगाखड ि ड
पिभणी
यु.बी.एस.पी बहुपवध हॉल क्राांतीनगि
सुमनताई गह
हाण शाळिवळ पिभणी

नवा मोंढा

पिभणी

सांत तक
ु ािाम पवद्यालय
म.कृ.पव. परिसि पिभणी

मतदा
न
केंद्र

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
इमारत

मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता

195

सम
हाण पवदयालय वमाा नगि
ु नताई गह
ख ली क्रां 4 पिभणी

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

पिसावत नगि पिभणी

श्री भाित िामिाव स ळां क

शलपीक

9823471341

महानगिपालीका पिभणी

196

सुमनताई गह
हाण पवदयालय वमाा नगि
ख ली क्रां 2 पिभणी

पांचशील नगि इांदीिा गाांधी नगि कृषी नगि पांचवटी नगि पिभणी

श्री श्रीवीि चांद्रनाथ ढ क

स. शश .

9404073324

197

सुमनताई गह
हाण पवदयालय वमाा नगि
ख ली क्रां 3 पिभणी

मनपा प्रा. शाळा सिस्
वती
मुन्
सीपल कॉलनी पिभणी

पांचशील नगि इांदीिा गाांधी नगि कृषी नगि पांचवटी नगि पिभणी

श्री डड.एल. शशांद

शलपीक

9960141518

महानगिपालीका पिभणी

198

छत्रपती शाहु पवदयालय पिसावत नगि
नवीन इमाित ख ली क्रां 1 पिभणी

पांचशील नगि इांदीिा गाांधी नगि कृषी नगि पांचवटी नगि पिभणी

श्री.एच.ह
ही.गह
हाड

स.शश.

9767620910

िामिाव िाठ ड पवद्यामांदीि
पिभणी

199

छत्रपती शाहु पवदयालय पिसावत नगि
नवीन इमाित ख ली क्रां 3 पिभणी

पांचशील नगि इांदीिा गाांधी नगि कृषी नगि पांचवटी नगि पिभणी

श्री.शख ि.एम

स.शश.

8624049372

शशक्षण पवभाग म.न.पा पिभणी

200

छत्रपती शाहु पवदयालय पिसावत नगि
िुनी इमाित पिभणी

कृषी नगि अिीिाय नगि पिभणी

श्री.एस.एस.िाधव

स.शश.

9420821837

कृषी नगि इांदीिा गाांधी नगि शभमनगि शाांती नगि पवकास नगि
पिभणी

छत्रपती शाहु पवदयालय
पिसावत नगि िुनी इमाित
पिभणी

श्री.पप.क.पािध

शलपीक

9011155899

महानगिपालीका पिभणी

कृषी नगि इांदीिा गाांधी नगि शभमनगि शाांती नगि पवकास नगि
पिभणी

श्री एम.डी.िह
हाि

क.शल.

9763848354

िायकवाडी पाटबांधाि पवभाग
क्र.10 पिभणी

कृषी नगि इांदीिा गाांधी नगि शभमनगि शाांती नगि पवकास नगि
वमाा नगि पिभणी

श्री पी.एम. शशांद

स. शश.

9822252524

महात्
मा र्फुल मा. शाळा
जिांतिु ि ड पिभणी

इांदीिा गाांधी नगि शभमनगि शाांती नगि पवकास नगि वमाा नगि
पिभणी

श्री डड.बी.कदम

क.सहायक

9921598311

बाांधकाम पवभाग जि. प.
पिभणी

इांदीिा गाांधी नगि शभमनगि शाांती नगि पवकास नगि वमाा नगि
हािी मि कॉलनी ज्ञान पासक कॉलि पिभणी

श्री अ.मिीद अ.िहमान

वसुली
शलपीक

8421606609
8378925128

महानगिपालीका पिभणी

पाांडुिां ग नगि आांबडकि नगि श्री ईन पिभणी जिांतिु ि ड
बाबासाहब आांबडकि शसटी र्फांक्
शन हॉल पिीसि जिांतिु ि ड पिभणी

श्री एन.ए.दवड

दप्
ति
कािकुन

7588082214

िायकवाडी पाटबांधाि पवभाग
क्र.2 पिभणी

सांिय गाांधी नगि िमाबाई नगि अिमिा कॉलनी शमशानभुमी ि ड
सुभदाि िणुका नगि मासुम कॉलनी पिभणी

श्री शमि िाकि अली

वसुली शलपीक

9881836729
8857002788

महानगिपालीका पिभणी

श्री शख कलीम शख जिलानी वसुली शलपीक

9421866787

महानगिपालीका पिभणी

201
202
203
204
205
206
207
208
209

समाि मांददि हॉल शभम नगि ख ली क्रां.
1 पुवा बािु पिभणी
महात्
मा र्फूल पवदयालय शभम नगि
पजश्चम बािू ख ली क्रां. 1 पिभणी
महात्
मा र्फूल पवदयालय शभम नगि
डाह
या बािूची ख ली पिभणी
महात्
मा र्फूल पवदयालय शभम नगि
उत्
ति बािू ख ली क्रां. 2 पिभणी
महात्
मा र्फूल पवदयालय शभम नगि
उत्
ति बािू ख ली क्रां. 3 पिभणी

जिल्
हा परिषद शमांटीग हॉल जिांतिु ि ड
पिभणी
उप मुख्
य कायाकािी अधधकािी मदहला व
बाल पवकास कायाालय जिल्
हा परिषद
जिांतिु ि ड पिभणी
महािाष्
र िाज्
य त्रबयाण महामांडळ
कायाालय सांिय गाांधी नगि दक्षक्षण बािु
हॉल पिभणी
जिल्
हा परिषद पांचायत पवभाग जिांतिु
ि ड पिभणी

सांिय गाांधी नगि सुभदाि नगि िणुका नगि मासुम कॉलनी
ममन कॉलनी दगाा ि ड वभव कॉलनी पिभणी
सांिय गाांधी नगि सुभदाि नगि िणुका नगि मासुम कॉलनी मांगश
कॉलनी पिभणी

श्री िर्फीक अहमद

शलपीक

9890496620

महानगिपालीका पिभणी

श्री ए .एम.गायग ल

दप्
ति
कािकुन

8888718936

िायकवाडी पाटबांधाि पवभाग
क्र.9 ल हगाव

210

ज्ञानापासक महापवदयाल जिांतिु ि ड
पिभणी ख ली क्रां. 1

211

ज्ञानापासक महापवदयाल जिांतिु ि ड
पिभणी ख ली क्रां. 2

सांिय गाांधी नगि सुभदाि नगि िणुका नगि मासुम कॉलनी मांगश
कॉलनी पिभणी

श्री .ए.बी.बनस ड

शलपीक

7030130841

जिल्
हा परिषद पवत्
त पवभाग,
पिभणी

212

ज्ञानापासक महापवदयाल जिांतिु ि ड
पिभणी ख ली क्रां. 3

िमाबाई आांबडकि नगि पिभणी

श्री.आि.ए.खान

शलपीक

9860273063

ज्ञान पासक महापवद्यालय
पिभणी

213

नुतन पवदयामांददि प्रशाला ख ली क्रां. 6
पजश्चम बािु जिांतिुां ि ड पिभणी

म्
युजन्सपल कॉलनी दगाा ि ड श्री इांडस्
रीि ि ड पिभणी

श्री आवस हाशमी

शलपीक

9822299556

महानगिपालीका पिभणी

9921597917

महानगिपालीका पिभणी

9503603802
8888898337

महानगिपालीका पिभणी

9637731369

महानगिपालीका पिभणी

214
215
216

नुतन पवदयामांददि प्रशाला सास्कृतीक
सभागह
ृ जिांतिुां ि ड पिभणी
कमलताई िामकि मदहला
महापवदयालय जिांतिु ि ड पिभणी

शासफकय अध्
यापक महावीदयालय
आडीट रियम हॉल पिभणी

सांिय गाांधी नगि सुभदाि

िणुका नगि मासुम कॉलनी

पिभणी

म्
युजन्सपल कॉलनी दगाा ि ड ितन केंद्र झ पडपटटी दगाा ि ड , बँक
कॉलनी दगाा ि ड , गणश नगि दगाा ि ड, मासुम कॉलनी दगाा ि ड ,
श्री फकशन दशमुख
वसुली शलपीक
आिम कॉलनी पिभणी
म्
युजन्सपल कॉलनी बँक कॉलनी आिम कॉलनी मासुम कॉलनी
गणश नगि, दगाा ि ड, जिल्
हा ितन केंद्र झ पडपटटी दगाा
श्री अ.समद शख िानी शमयॉ ां चग
ुां ी कािकुन
ि ड,पिभणी
इनायत नगि , कािी बाग , शहा कालनी , गालीब नगि , दगाा
िाड,सदगुरु नगि, आझाद नगि पिभणी

श्री सुननल झाांबि

शलपीक

मतदा
न
केंद्र
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
इमारत
मॉडल उदा ु हायस्
कुल ख ली क्रां. 8
गालीब नगि पव
ु ा बािू पिभणी
मॉडल उदा ु हायस्
कुल ख ली क्रां. 9
गालीब नगि पुवा बािू पिभणी

मॉडल उदा ु हायस्
कुल ख ली क्रां.
10गालीब नगि पजश्चम बािू पिभणी
मॉडल उदा ु हायस्
कुल ख ली क्रां. 2
गालीब नगि पजश्चम बािू पिभणी

सेंट ऑगजस्टन स्
कुल प ष्
ट कॉलनी
ख ली क्रां 1 दगाा ि ड पिभणी
सेंट ऑगजस्टन स्
कुल प ष्
ट कॉलनी
ख ली क्रां 2 दगाा ि ड पिभणी
जिल्
हा अधधक्षक कृपष अधधकािी याांच
कायाालय दक्षक्षण बािु िन
ु ा पडगाांव ि ड
पिभणी
जिल्
हा अधधक्षक कृपष अधधकािी याांच
कायाालय दक्षक्षण बािु िुना पडगाांव ि ड
पिभणी
प्रकल्
प सांचालक आत्
मा कृपष पवभाग
जिल्
हा अधधक्षक कृपष अधधकािी
कायाालय िुना पडगाांव ि ड पिभणी
ई गह
हानन्
स सभागह
हा अधधक्षक
ृ जिल्
कृपष अधधकािी कायाालय िुना पडगाांव
ि ड पिभणी
शासकीय अध्
यापक महापवद्यालय
पवस्
ताि सवा कक्ष पिभणी

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता

श्री.म .अब्
दल
ु गणी

शलपीक

9822955761

महानगिपालीका पिभणी

कािी बाग , गालीब नगि, दग
ु ाा नगि, शहा कालनी, गालीब नगि
पिभणी

म . ग स म . म ईन द्यीन

स.शश.

7385564417

मॉडल उदा ु हायस्
कुल दगाा
िाड पिभणी

कािी बाग , गालीब नगि, दग
ु ाा नगि, शहा नगि पिभणी

श्री शख अब्
दल
ु िावद

शलपीक

9373971978

महानगिपालीका पिभणी

गांगापुत्र कॉलनी पिभणी

श्री.सईद खान हमीद खान

शशक्षक

9881677335

मॉडल उदा ु हायस्
कुल गालीब
नगि पिभणी

कािी बाग , गालीब नगि, दग
ु ाा नगि, शहा नगि, दगाा ि ड पिभणी

श्री.क.सी.मुिमुल

शलपीक

9850119551

महानगिपाशलका पिभणी

कािी बाग , गालीब नगि, दग
ु ाा नगि, शहा कालनी, पिभणी कािी
बाग दगाा िाड पिभणी

एन. एस. पवख

कृषी
सहाय्यक

9766384414

तालुका कृषी अधधकािी पिभणी

कािी बाग , गालीब नगि, दग
ु ाा नगि, शहा कॉलनी पिभणी

श्री सांभािी काळ

शलपीक

8855003822

महानगिपालीका पिभणी

कािी बाग , गालीब नगि, दग
ु ाा नगि, शहा कॉलनी पिभणी कािी
बाग दगाा ि ड पिभणी

श्री क.िी. िें ग

कृषी सहायक

9423143577

तालुका कृषी अधधकािी पिभणी

कािी बाग ,शहा कॉलनी, गालीब नगि,दगाा ि ड , गांगापत्र
ु कॉलनी ,
गालीब नगि,दग
ु ाा नगि , तिु ाबुल हक नगि पिभणी

श्री बी.ए.गाडग

शलपीक

9420532964

महानगिपालीका पिभणी

कािी बाग, गालीब नगि, दग
ु ाा नगि , शहा नगि, तिु ाबुल हक नगि,
गांगापुत्र कॉलनी ,एकशमनाि ि ड पिभणी

श्री आि.आि.शहापुिकि

वरिष्
ठ
सहायक

9960204052

श्री.च िमल्
ल

ग्रांथपाल

9423273630

श्री अब्
दल्
ला बीन सालह
ु 

शलपीक

9860207090

महानगिपालीका पिभणी

कािी बाग ,शहा कॉलनी, गालीब नगि,गांगापुत्र कॉलनी ,प ष्
ट
कॉलनी,इनायत नगि, पववकानांद नगि, धचद्रवाि नगि पिभणी

श्री अननल दशमुख

वसुली
शलपीक

9423142214

महानगिपालीका पिभणी

मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती
कािी बाग , गालीब नगि, दग
ु ाा नगि, शहा कालनी, गालीब नगि
पिभणी

कािी बाग,शहा कॉलनी, गालीब नगि,दगाा ि ड, गांगापत्र
ु कॉलनी,
गालीब नगि,दग
ु ाा नगि, आिम नगि ,एकशमनाि ि ड दगाा
ि ड,इनायत नगि पिभणी
कािी बाग,शहा कॉलनी, गालीब नगि,दगाा ि ड, गांगापुत्र कॉलनी,
गालीब नगि,दग
ु ाा नगि, कािी बाग शहा कॉलनी ,दगाा ि ड, गांगापत्र
ु
कॉलनी आिम नगि ,एकशमनाि ि ड दगाा िाड , इनायत नगि

प्रकल्
प सांचालक आत्
मा
अधधक्षक कृषी कियाालय
पिभणी
शासकीय अध्
यापक पवद्यालय
पिभणी

228

शासकीय अध्
यापक महापवद्यालय
पिभणी ह
याख्
यान कक्ष

229

शासकीय अध्
यापक महापवद्यालय
पवज्ञान प्रय ग शाळा पिभणी

230

भाितीय बाल पवद्या मांदीि ममता
कॉलनी ख ली क्र.1 पिभणी

यलदिकि कॉलनी , सांत गाडगबाबा नगि , सुय ग सांगम वडश्
वि
नगि, सांिय नगि पिभणी

श्री कठाि डड.एम.

शशक्षक

9673543199

भाितीय बाल पवद्या मांदीि
ममता कॉलनी पिभणी

231

भाितीय बाल पवद्या मांदीि ममता
कॉलनी ख ली क्र.2 पिभणी

यलदिकि कॉलनी , सांत गाडगबाबा नगि , सुय ग सांगम वडश्
वि
नगि, ममता कॉलनी ,इब्राहीम कॉलनी ,वभव नगि पिभणी

श्री जहह.डी.धगिाम

शलपीक

9049223364

महानगिपालीका पिभणी

232

भाितीय बाल पवद्या मांदीि ममता
कॉलनी ख ली क्र.3 पिभणी

ममता कॉलनी ,इब्राहीम कॉलनी ,वभव नगि, आनांद नगि पिभणी

श्री ददगांबि िाधव

वसुली
शलपीक

9823961691

महानगिपालीका पिभणी

233

भाितीय बाल पवद्या मांदीि ममता
कॉलनी ख ली क्र.4 पिभणी

ममता कॉलनी ,इब्राहीम कॉलनी ,वभव नगि, आनांद नगि, शशविाम
नगि पिभणी

श्री.एस.ह
ही सिार्फ

शलपीक

9049284182

महानगिपालीका पिभणी

234

गाांधी पवद्यालय ख ली क्र.1 कृषी सािथी
कॉलनी पिभणी

कृषीसािथी कॉलनी , िामदास नगि, मुदग
ु ांध कॉलनी पिभणी

श्री जहह.एन.शळक

शलपीक

9421764771

महानगिपालीका पिभणी

235

गाांधी पवद्यालय ख ली क्र.2 कृषी सािथी
कॉलनी पिभणी

कृषीसािथी कॉलनी , िामदास नगि, मुदग
ु ांध कॉलनी,नाईक नगि
पिभणी

श्री.त्रबनग

शशक्षक

9881587383

गाांधी पवदयालय पिभणी

236

गाांधी पवद्यालय ख ली क्र.3 कृषी सािथी
कॉलनी पिभणी

कृषीसािथी कॉलनी , िामदास नगि, मुदग
ु ांध कॉलनी,नाईक नगि
पिभणी

वसुली
शलपीक

9975164772

महानगिपालीका पिभणी

237

गाांधी पवद्यालय ख ली क्र.5 कृषी सािथी
कॉलनी पिभणी

कृषीसािथी कॉलनी , िामदास नगि, मुदग
ु ांध कॉलनी,नाईक
नगि,अांबा भवानी नगि, भाित नगि, यशवांत नगि पिभणी

श्री डड.आि.गह
हाण

शशक्षक

8855847606

गाांधी पवद्यालय कृषी सािथी
कॉलनी पिभणी

238

गाांधी पवद्यालय ख ली क्र.6 कृषी सािथी
कॉलनी पिभणी

श्री सुताि यु.क.

कृषी सहायक

7588082862

उती सांवधान कद्र म.कृ.पव.
पिभणी

बँक कॉलनी, अांबा भवानी नगि, भाित नगि, यशवांत नगि, कृषी
सािथी कॉलनी,आयकि पप्रयदशानी प्रबुध्
द नगि, महात्
मा र्फुल नगि
िामदास नगि पिभणी

श्री स पान

च पड

मतदा
न
केंद्र
239
240
241
242

243

244
245

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती
इमारत
कायाकािी अशभयांता लघुपाटबांधाि पवभाग
समाधान कॉलनी , मांगलमुती नगि, गिानन नगि , आशीवााद नगि
याांच चें बि पुवा बािु िायकवाडी वसाहत
पिभणी
पिभणी
कायाकािी अशभयांता लघुपाटबांधाि पवभाग
समाधान कॉलनी , मांगलमुती नगि, गिानन नगि , आशीवााद नगि
याांच चें बि पुवा बािु िायकवाडी वसाहत
श्रीिाम नगि ,पवकास नगि , आनांद नगि पिभणी
पिभणी
उपपवभागीय अशभयांता लघु पाटबांधाि
श्रीिाम नगि ,पवकास नगि, समाधान कॉलनी , मांगलमुती नगि,
दत्
त नगि, पविय नगि, पववकानांद नगि ,आशीवााद नगि,समझ ता
उपपवभाग उत्
ति बािु ख ली क्र.2
कॉलनी, गिानन नगि , आनांद नगि कपील नगि झाो पडपटटी
िायकवाडी वसाहत पिभणी
उपपवभागीय अशभयांता लघु पाटबांधाि
गिानन नगि, आनांद नगि,वांद
ृ ावन कॉलनी ,झ पडपटी ,पववकानांद
उपपवभाग उत्
ति बािु ख ली क्र.3
नगि पिभणी
िायकवाडी वसाहत पिभणी
कायाकािी अशभयांता लघु पाटबांधाि
गिानन नगि, आनांद नगि,वांद
पवभाग आस्
थापना शाखा िायकवाडी
ृ ावन कॉलनी ,झ पडपटी पिभणी
वसाहत ख ली क्र.3 पिभणी
कायाकािी अशभयांता लघु पाटबांधाि
गिानन नगि, आनांद नगि,वांद
ृ ावन कॉलनी ,झ पडपटी ,पववकानांद
पवभाग आस्
थापना शाखा िायकवाडी
नगि पिभणी
वसाहत ख ली क्र.4 पिभणी
गाांधी पवद्यालय खाली क्र.1 एकता नगि समता कॉलनी , एकता कॉलनी , स्नह नगि , पववक नगि , कृषी
परिसि , िागत
पिभणी
ृ ी कॉलनी पिभणी

246

गाांधी पवद्यालय खाली क्र.2 एकता नगि
पिभणी

247

सािां ग स्
वामी पवद्यालय पववक नगि
ख ली क्र.1 पिभणी

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

नगि परिषद प्राथमीक शाळा ख ली
क्र.1 दक्षक्षण बािु खानापुि पिभणी
नगि परिषद प्राथमीक शाळा ख ली
क्र.2 दक्षक्षण बािु खानापुि पिभणी

नगि परिषद उप कायाालय खानापुि
पिभणी
क.मुांिािी पवठठलिाव शशांद
पवदयामांददि सावली पवश्राम गह
ृ ािवळ
ख ली क्रां. 1 श्रीहिी नगि पिभणी
क.मांि
ु ािी पवठठलिाव शशांद
पवदयामांददि सावली पवश्राम गह
ृ ािवळ
ख ली क्रां. 3 श्रीहिी नगि पिभणी
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 कािगाांव
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 02 कािगाांव
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 अस ला
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 02 अस ला
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 03 अस ला
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 िहाटी
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 अलापुि पाांढिी

स्
नह नगि , पववक नगि , कृषी परिसि , िागत
ृ ी कॉलनी
भाग्
यलक्ष्
मी नगि, शािदा नगि , आचाया नगि , कृषीनगि
पवद्यापीठ परिसि पिभणी
कृषी परिसि , भाग्
यलक्ष्
मी नगि, शािदा नगि , िागत
ृ ी
कॉलनी,स्
नह नगि ,आचाया नगि ,पववक नगि ,समता कृषी
परिसि पिभणी

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता

श्री दशमुख बी.ए.

शलपीक

9881654049

महानगिपालीका पिभणी

श्री.ह
ही.डी.साळव

शलपीक

9637866439

श्री आि.एच.दशमख
ु

वसुली
शलपीक

उपपवभागीय अशभयांता लघु
पाटबांधाि उपपवभाग
पिभणी

9403222022

महानगिपालीका पिभणी

श्री.सधचन वाांग

शशक्षक

9421386524

शािदा माध्
यमीक पवद्यालय
सुभाष ि ड पिभणी

श्री ह
ही. बी. सवन

वसुली
शलपीक

9960532921

महानगिपालीका पिभणी

श्री जहह. बी. शशांद

व.शल.

7588082429

श्री पी.ए.आडकीन

वसुली
शलपीक

9764617445
9765763155

कायाकािी अशभयांता लघु
पाटबांधाि पवभाग िायकवाडी
पिभणी

श्री आि.िी.थ िात

शलपीक

महानगिपालीका पिभणी

9403065341

सहा. आयुक्
त मत्
स्
य ह
यवसाय
कायाालय पिभणी

श्री.एम आि गिलकि

शशक्षक

9673806889

सािां ग स्
वामी पवद्यालय,पिभणी

खानापिु नगि पिभणी

श्री िमश चह
हाण

वसुली
शलपीक

9420888639

महानगिपालीका पिभणी

खानापुि नगि ,नशृ सांह नगि , कृष्
ण नगि , अांबाभवानी नगि पिभणी

श्री बालासाहब पाथिकि

शलपीक

9130698608

िायकवाडी पाटबांधाि पवभाग
क्र.2 पिभणी

खानापुि नगि ,नशृ सांह नगि , कृष्
ण नगि , अांबाभवानी नगि पिभणी

श्री माणीक िाउत

शलपीक

9860859881

महानगिपालीका पिभणी

सािां ग नगि , श्रीहिी नगि, कॅनाल साईड , खानापिु क्राांती नगि
पिभणी

श्री कनि सी.पी.

स.शश.

9921562462

सािां ग नगि , श्रीहिी नगि, कॅनाल साईड , खानापुि क्राांती नगि
पिभणी

श्री भ सल ए.आि.

शलपीक

8888818658

कािगाव

श्रीमती पदमा ग्
यान िी
गायकवाड

अांगणवाडी
कायाकती

9960611730

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

क. मुांिािी पवठठलिाव शशांद
पवद्यामांदीि वसमत ि ड
पिभणी
दग्ु 
ध शाळा पवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

कािगाव

श्रीमती शकांु तला च धिी

स.शश.

8485001799

जि.प. क.प्रा. शाळा कािगाव

अस ला अस ला दक्षक्षण बािु

श्रीमती छाया फकशनिाव
भि स

अांगणवाडी
कायाकती

9011109169

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

अस ला अस ला दक्षक्षण बािु

श्रीमती पुष्
पाताई िौंदळ

अांगणवाडी
कायाकती

9420623220

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

शशक्षक

9403829380

जि.प.प्रा.शा आस ला

अस ला अस ला उत्
ति बािु

श्री आि.पी

भालिाव

िाहाटी अलापुि पाांढिी िहाटी

श्री एस.एस.मस्
क

कृषी सहायक

9823125435

तालुका कृषी अधधकािी
पिभणी

िाहाटी अलापुि पाांढिी िहाटी

छाया सद
ु ाम भवि

अांगणवाडी
कायाकती

9405784057

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

मतदा
न
केंद्र

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
इमारत

मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती

260

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 उखळद

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

उखळद पुवा बािु

261

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 02 उखळद

262

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 धनगि वाडी

263

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 पपपांिी द.

264

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 02 पपपांिी द.

265

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 बाभळी

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता

स . सर्फीया बगम म .िर्फीक

अांगणवाडी
कायाकती

9767883793

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

उखळद वाडी , धनगि वाडी पजश्चम बािु

श्रीमती कमल तातिाव हिाळ

अांगणवाडी
कायाकती

9767829371

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

उखळद वाडी , धनगि वाडी

श्री आि.आि. गांड
ु

कृषी सहायक

9423681372

तालक
ु ा कृषी अधधकािी पिभणी

श्रीमती बबी दादािाव सावन

आि ग्
य
सवक

7507623085

तालुका आि ग्
य अधधकािी
पिभणी

श्रीमती ननमाला मल्
हािी डक

अांगणवाडी
कायाकती

9823390623

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

बाभळी

श्री ससाण आि. जहह.

शशक्षक

9623637194

पपांपिी दखमुख पपांप्री दशमुख उत्
ति बािु
पपांपिी दखमुख दक्षक्षण

बािु

जिल्
हा परिषद शाळा बाभळी

266

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 02 शमिखल

शमिखल

श्रीमती आशा शषिाव धम
ु ाळ

अांगणवाडी
कायाकती

9822582830

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

267

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 06 शमिखल

शमिखल विपड
ु

श्रीमती अनुसया नानासाहब
फकदं त

अांगणवाडी
कायाकती

9623612074

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

268

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 प ििवळा

प ििवळा पाांढिी

shreematee.indubaaee
tukaaraama toDakar,

अांगणवाडी
कायाकती

269

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 पाथिा

270
271

ekaatmeeka baalavikaasa

7219077370 yojanaa, kaaryaalaya
parabhaNee

पाथिा

श्रीमती छाया नानासाहब
शवाळ

अांगणवाडी
कायाकती

9764201369
9623908798

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 ताडशलमला

ताडशलमला

श्रीमती दग
ु ाा धोंडीबा िड

अांगणवाडी
कायाकती

7798300151

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 तटटूिवळा

तटटुिवळा

श्री क.एस.गरुड

शलपीक
टां कलखक

9421865390

िा.पा.भुिल ननसाि उ.पव. क्र.
6 पिभणी

272

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 पपांगळी

पपांगळी

श्रीमती सुननता गरुड

अांगणवाडी
कायाकती

9561250650

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

273

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 04 पपांगळी

पपांगळी

श्रीमती सांगीता माि ती
शशिसमकि

अांगणवाडी
कायाकती

8605320230

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

274

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 03 पपांगळी

पपांगळी उत्
ति बािु

श्रीमती सांगीता हरि हाटकि

अांगणवाडी
कायाकती

7028212644
9764278599

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

275

जिल्
हा परिषद कन्
या शाळा
कायाालयािवळ पपांगळी

पपांगळी उत्
ति बािु

श्रीमती नांदा बालासाहब पवाि

अांगणवाडी
कायाकती

7387902163
9890985768

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

276

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 शेंद्रा

शेंद्रा

श्रीमती ियश्री िळबा ल खांड

अांगणवाडी
कायाकती

8698665661

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

277
278

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 बलसा खू
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 िायपुि

पांचायत सशमती कायाालय
पिभणी

बलसा (खु )

श्री.धगिीश श्रीधििाव दशमख
ु

गामसवक

9890770420

िायपुि

श्रीमती ग दाविी दत्
तिाव
मस्
क

अांगणवाडी
कायाकती

9421442869
8975693916

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

279

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 ब्राम्
हणगाव

ब्राम्
हणगाव

श्रीमती शालीनी िािािाम शट

अांगणवाडी
कायाकती

9922600735

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

280

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 02 ब्राम्
हणगाव

ब्राम्
हणगाव

श्रीमती कृष्
णा कशविाव
कदम

अांगणवाडी
कायाकती

9922600735

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

मतदा
न
केंद्र
281
282
283

ज्
या इमारतीत मतदान केंद्र असेल ती
इमारत

मतदान केंद्राचे क्षेत्र/ व्
याप्
ती

पदनाम

भ्रमणध्
वनी क्रां.

बि एल ओ याांचे कायाालयचा
पत्
ता

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 ब्रम्
हपिु ी तर्फे ल हगाव

मतदान केंद्रस्
तरीय
अधिकारी बि एल ओ याांचे
नाांव

ब्रम्
हपुिी तर्फे ल हगाव

श्रीमती ब खाि क.बी.

स. शश.

9763050123

जि.प प्रा. शाळा ब्रम्
हपिु ी तर्फे
ल हगाव

क डगाव

श्री ए.ए. घ णस

ग्रामसवक

9422925420

पािवा

श्रीमती शालीनी साधु यवल

अांगणवाडी
कायाकती

9623473031

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 क डगाव
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 पािवा

284

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 02 पािवा

पािवा

श्रीमती आशा कशविाव
अवचाट

285

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 01 िाांब

िाांब

श्रीमती िें ग सांगीता अांबादास

िाांब

श्रीमती अांभुि एम.ह
ही

िाांब

श्रीमती गरुड वशाली
उत्
तमिाव

286
287

जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 02 िाांब
जिल्
हा परिषद प्राथशमक शाळा
ख ली क्र. 03 िाांब

पांचायत सशमती कायाालय
पिभणी
ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

अांगणवाडी
कायाकती

9623473031

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

अांगणवाडी
कायाकती

7798169611

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

अांगणवाडी
कायाकती
अांगणवाडी
कायाकती

9096991189
8600553701

ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी
ए.बालपवकास प्रकल्
प
अधधकािी पिभणी

sahaayaka matadaara nondaNee adhikaaree
96 parabhaNee vidhaanasabhaa matadaara sangha
tathaa
tahasiladaara
parabhaNee

