पण
ु े महानगरपा लका साव क नवडणूक २०१७
नवडणूक नणय अ धकार कायालय नहाय
सा ह!य वाटप व #वीकृती आ(ण मतमोजणीची नि-चत केलेल

RO
No.

/े ीय कायालय नहाय

सुपूत

नवडणूक नणय

कर2यात

अ धका-यांचे नाव

आलेले 3भाग

ठकाणे

सा ह!य वाटप व #वीकृती क67

मतमोजणीचे ठकाण

5मांक
औंध
1

े ीय कायालय

ीमती

वाती शडे

इं दरा गांधी मनपा शाळा, औंध
8, 9

गाव, पुणे.

७४४७४७२४०१
घोलेरोड
2

3

परु ं दर बहुउ*ेशीय क+,
सका-नगर, बाणेर रोड,
पुणे.

े ीय कायालय

ीमती 0वजया पांगारकर

महा2मा फुले कृषी 0व6यापीठ, बालेवाडी
7, 14, 16

टे >डयम,

बॅड9मंटन हॉल समोर<ल मैदान, (बॅड9मंटन हॉल), पुणे.

७४४७४७२४०२

9शवाजीनगर, पण
ु े.

कोथBड

एम.आय.ट<.शाळा,

एम.आय.ट<.शाळा,

पुFयाई सभागह
ृ ासमोर,

(Jतसरा

पौड रोड, कोथBड, पण
ु े.

सभागह
ृ ासमोर,

े ीय कायालय

ी. धनाजी पाट<ल

10, 11, 12

७४४७४७२४०३

मजला)

पुFयाई

पौड

रोड,

कोथBड, पुणे.
वारजे कवK नगर
4

5

े ीय

कायालय,
ीमती नं दनी आवाडे

पंडीत
13, 31, 32

द<नदयाळ

उपाLयाय पंडीत द<नदयाळ उपाLयाय

0व6यामं दर,

अ9भनव 0व6यामं दर,

शाळे मागे, पौड फाटा, कवKरोड, शाळे मागे,

अ9भनव
पौड

फाटा,

७४४७४७२४०४

पुणे.

कवKरोड, पुणे.

येरवडा

एफसीआय गोडाऊन नं.८ अ,

एफसीआय गोडाऊन नं.८ ब,

कोरे गाव पाक, पुणे.

कोरे गाव पाक, पुणे.

कै.9भकू राजाराम पठारे

कै.9भकू राजाराम पठारे

Sाथ9मक शाळा, खराडी गाव

Sाथ9मक शाळा, खराडी गाव

(इनडोअर

(इनडोअर

े ीय कायालय

ी.अिजत दे शमुख

1, 2, 6

७४४७४७२४०५
नगररोड (वडगाव शेर<)
6

े ीय कायालय
ी.Sशांत पाट<ल

3, 4, 5

टे डीयम), पण
ु े

टे डीयम), पण
ु े

७४४७४७२४०६
भवानीपेठ
7

े ीय कायालय

ी.संजय पाट<ल

18, 19, 20

सा0व ीबाई फुले शाळा, भवानी

अबल
कलाम हॉल, बJनVग
ु

पेठ, पुणे.

घाट

७४४७४७२४०७

बंडगाडन,

कोरे गाव पाक, पुणे.

कसबा–0व ामबागवाडा
8

रोड,

े ीय कायालय
ीमती आरती भोसले

भागवत हॉल, (कवठX अYडा)
15, 17, 29

कसबा-0व ामबाग वाडा

े ीय

डी.ई.एस. इंि[लश 9मडीयम
कूल, टळक रोड, पुणे.

कायालयाशेजार<, पुणे.

७४४७४७२४०८
टळक रोड
9

े ीय

कायालय
ीमती वषा लांडगे
७४४७४७२४०९

सर
30, 33, 34

परशरु ामभाऊ

0व6यालय, सर

लेडीज हॉल, टळक रोड, पुणे.

0व6यालय,

परशरु ामभाऊ
लेडीज

टळक रोड, पुणे.

हॉल,

सहकारनगर
10

े] य

गणेश कला ^_डा मंच, Sदशन गणेश

कायालय
ीमती हषलता गेडाम

28, 35, 36

हॉल,

वारगेट, पुणे.

कला

^_डा

Sदशन हॉल,

मंच,

वारगेट, पुणे.

७४४७४७२४१०
]बबवेवाडी
11

े ीय कायालय

ीमती राणी ताटे

27, 37, 41

बाबरु ाव सणस aाउं ड,

बाबरु ाव सणस aाउं ड,

सारसबाग शेजार<, पुणे.

सारसबाग शेजार<, पुणे.

७४४७४७२४११
धनकवडी

े ीय कायालय

धनकवडी

ीमती मोJनका

महापा9लका धनकवडी

सहाbयक आयुcत

9संह४४७४७२४१२

महापा9लका

कायालय, सहाbयक आयुcत कायालय,

कै.ह.भ.प. माधवराव शंकरराव कै.ह.भ.प.माधवराव शंकरराव
कदम भवन, स.नं.१३० ते १३३, कदम भवन, स.नं.१३० ते
38, 39, 40

12

dलॉट

^.एफ,

राजीव

गांधी १३३, dलॉट ^.एफ, राजीव

Sाणीसंaहालयसमोर,
पीएमपीएम
काळूबाई

गांधी

डेपो
मं दर

लगत, पीएमपीएम

मागे,

सातारा रोड, का ज पुणे.
हडपसर
13

े ीय कायालय

ी.सुभाष बोरकर

साधना
21, 22, 23

0व6यालय,

Sाणीसंaहालयसमोर,
डेपो

लगत,

पुणे काळूबाई मं दर मागे, पुणे
सातारा रोड, का ज पुणे.

माळवाडी, साधना 0व6यालय,माळवाडी,

हडपसर, पुणे.

हडपसर, पुणे.

कृट मेमोhरअल हाय कूल,

सा0व ीबाई

ऑcसफोड िjहलेज शेजार<,

बहुउ*ेशीय हॉल, तळमजला,
9शवरकर रोड, महा2मा फुले

७४४७४७२४१३
कeढवा – वानवडी

े ीय

कायालय,
14

ीमती gयोती कदम- लाटे
७४४७४७२४१४

24, 25, 26

आझादनगर, वानवडी, पुणे.

सां कृJतक

9शवरकर

भवन

वानवडी, पुणे.

शेजार<,

