
 

भाग मांक व 
लोकसं  या 

भागाचे नाव, 
अस  यास 

भागाची  या  ती 

(१) (२) (३) 
01        

लोकसं या,   

एकुण- 21305 

अ.जा.-  6275 

अ.ज.-     596 

शगेावं -रहाटगावं  या  ती  - शेगांव,रहाटगांव, मराठा नगर, माधव नगर, ीराम नगर, सि दानंद कॉलनी, अजुन नगर (भाग),  िव  व भा 

कॉलनी, अनगळ नगर, कॉटन ि न कॉलनी, साई सदन कॉलनी, एिशयाड कॉलनी, तारांगन नगर, समता कॉलनी, 
 वावलंबी कॉलनी व इ यादी. 

उ  तर  - मनपा ह . 
पुव  - मनपा ह  व मोश  रोड हायवे  जं  शन पासुन दि णसे  मोश  रोडन ेमोश  रोडवरील 

एम.एस.ई.डी.सी.एल.ऑ फस  या पावर हाउॅस  या मेनगेट पयत. 
दि ण  - एम.एस.ई.डी.सी.एल.ऑ फस  या पावर हाउॅस  या मेनगेटपासनु उ  तरेस पंजाबराव कृषी िव ालया  या ईशा  य 

कोप-यापयत तथुेन उ  तरेस  सडकेने रामकृ ण अपाटम  ट पयत तेथनु पुवस र   यान ेअजुन नगर  या चौकापयत तेथनु 
उ  तरेस  सडकेने ी चं कातं वानखड ेयांचे घरापयत तथेुन पि मेस  सडकेने खु या भुखंडापयत  तेथुन नऋै  य दशेन े

ी हमेंत वनव े यांचे घरापयत तथेुन उ  तरेस ना  याना  याने शगेाव-रहाटगांव नालापलुापयत  हणजेच िडस ट 
कं शन अपाटम  ट पयत तेथुन शेगाव-रहाटगांव रोडने दि णेस शेगाव नाका चौकापयत तथेुन मु  य  सडकेन े
कठोरा नाका पयत. 

पि म  - कठोरा नाका चौकापासुन उ रेस मु य  सडकेने कठेारा रोडव रल नाला पलुापयत तेथुन वाय  दशेन ेमनपा ह  व 
नाला जं शन पयत. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

02         
लोकसं या -   
एकुण- 17923 

अ.जा.-  3138 

अ.ज.-     917 

तपोवन  या  ती  - ितक नगर, दशेमुख कॉलनी, योगीराज कॉलनी, रामकृ  ण कॉलनी, राजमाता कॉलनी, आरो  य कॉलनी, पीकेि ह 

संशोधन क , खंडेलवाल लआेऊट, गाय ी नगर, सुर ा कॉलनी, पो  टल कॉलनी, तपोवन, डटल कॉलेज, उ  कष 

कॉलनी, पंकज कॉलनी, िशवनरेी कॉलनी, म  यवत  कारागृह, लोकमाता इंदीरागाधंी नगर, ओमहरी कॉलनी, 

 य  क यापरुा, िचलमछावनी, गणेडीवाल लेआऊट, वृदावन कॉलनी, िवसावा कॉलनी, कांता नगर, जवाहर नेह  

 टेडीयम, पंजाबराव दशेमुख मेडीकल हॉ  पीटल / कॉलजे व इ यादी 
उ  तर  - मनपा ह  व मोश  रोड जं  शनपासनु पुवस मनपा ह ीने रहाटगांव  या ईशा  य कोप-यापयत. 
पुव  - रहाटगांव ईशा  य कोप-यापासनु दि णेस मनपा ह ीने मनपा ह  व मोश  रोड जं  शनपयत.  
दि ण  - मनपा ह  व मोश  रोड जं  शनपासनु पि मसे  सडकेने अमरावती िव ािपठ चौकापयत तथुेन दि णसे  सडकेने 

अमरावती िव ािपठाचे नैऋ  य कोप-यापयत तेथनु दि णसे रामकृ  ण कॉलनी या आ ेय कोप-यापयत तथेुन 
पि मसे ना  याने मु  य सडकेपयत हणजेच डटेल कॉलेज रोडपयत  तेथुन दि णसे चांदरुरे  वे रोड जं  शनपयत तथेनु 
पि मसे  हणजेच म  यवत  कारागृहा  या आ  नये कोपरा  हणजेच िव ामगृह चौकापयत तेथुन उ  तरेस  सडकेने 
जुना िबयाणी चौकापयत तथुेन पि मसे  सडकेने इ वन चौकापयत. 

पि म  - इ वन चौकापासुन उ  तरेस मोश  रोडनेे मनपा ह  व मोश  रोड जं  शन पयत.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

03        
लोकसं या -   
एकुण- 18885 

अ.जा.-  1914 

अ.ज.-     493 

ी सतं 
गाडगबेाबा 

 या  ती  - राधा नगर, गाडगे नगर, राठी नगर, िवनायक नगर, अ  प ुकॉलनी, महाल  मी नगर, कु-ह ेलेआऊट, समं  ती कॉलनी, 
परमसौरभ कॉलनी इ. 

उ  तर  - शेगाव-रहाटगांव रोडव रल नाला जं  शन पासनु  हणजेच िडस ट कं शन अपाटम  ट पासुन ना  याना  यान े
दि णेस ी हमेतं वनवे यांचे घरापयत तेथुन ईशा  य दशेने ,खु या भुखंडापयत तथुेन पुवस सडके  सडकेन े

ीचं कांत वानखड े यांच े घरापयत तेथुन दि णसे  सडकेने अजुन नगर  या चौकापयत तथेुन पि मसे  सडकेने 
रामकृ ण अपाटम  ट पयत तथेनु दि णेस  सडकेने पंजाबराव कृषी िव ालया  या ईशा  य कोप-यापयत तथेुन 
दि णेस  मोश  रोडव रल एम.एस.ई.डी.सी.एल. पावर हाऊसपयत  

पुव  - मोश   रोडव रल एम.एस.ई.डी.सी.एल.पावर हाऊस पासुन दि णेस मु  य  सडकेने पंचवटी चौकापयत.  
दि ण  - पंचवटी चौकापासुन पि मसे मु  य  सडकेने शेगावनाका चौकापयत.  
पि म  - शेगावनाका चौकापासुन शेगाव-रहाटगांव मु  य  सडकेन े शेगाव-रहाटगांव रोडव रल नाला जं  शनपयत  हणजेच 

िडस ट कं शन अपाटम  ट पयत.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

04           
लोकसं या -   
एकुण- 19656 

अ.जा.-  2865 

अ.ज.-     607 

निवन  कॉटन 
माकट   

 या  ती  - िवण नगर, सर वती नगर, िभवापरुकर नगर, निवन कृषी उ प  बाजार सिमती प रसर, ल मी नगर, शोभा नगर, 
मह  कॉलनी व इ यादी. 

उ  तर  - पॅरेडाईज कॉलनी रोड व नवसारी - तारखेडा िशव रोड जं  शनपासनु  हणजेच िमनाज पटेल यां या घराजवळील  
चौकापासुन पुवस  सडकेन े ी गायकवाड यां या घरा या  ईशा  य कोप-यापयत तथेुन दि णेस  सडकेने ी संतोश 
ततंरपाळे  यांचे घरापयत तथेुन पुवस  सडकेने स ाट जनरल टोअस पयत तथुेन उ  तरेस मु  य  सडकेने पा पु  तक 
रोड टी जं  शन  पयत  तेथुन पुवस मु  य  सडकेन ेशेगाव -रहाटगांव रोडव रल ि ह.एम.ि ह. प रसरा  या आ  नये 
कोप-या पयत . 

पुव  - शेगाव -रहाटगांव रोडव रल ि ह.एम.ि ह. प रसरा  या आ  नये कोप-यापासनु दि णेस मु  य  सडकेने निवन कृषी 
उ  प  न बाजार सिमती  या आ  नये कोप-यापयत.  

दि ण  - निवन कृषी उ  प  न बाजार सिमती  या आ  नये कोप-यापासनु पि मेस मु  य  सडकेने कृषी उ  प  न बाजार 
सिमती  या नैऋ  य कोप-यापयत तथेुन दि णेस डायमंड कं ी िलकर दकुानापयत तथुेन पि मसे  सडकेन े ऋिशकेष 
जे टस पालर पयत  तेथुन दि णेस  सडकेने युिनक येशन दकुानापयत तथेुन पि मसे  सडकेने ी आगा खान यांच े
घरापयत  तेथुन उ  तर व पढेु पि मसे  सडकेने ी मो. र फक मो. इशाक यांचे घरापयत तथेुन उ  तरेस  सडकेन े ी 
हसनभाई ठेकेदार यांचे दकुानापयत  तेथुन पि मेस  सडकेने वलागांव रोड टी-जं  शनपयत हणजेच िलजा पे टस 
ॲ ड हाडवेअरपयत .  

पि म  - वलगांव रोड टी-जा  शनपासुन उ  तरेस मु  य  सडकेने मनपा वाहनतळा  या वाय  य कोप-यापयत तथेुन पवुस  
सडकेने सै फया जुबली हाय  कुल शाळे  या ईशा  य कोप-यापयत  तेथुन उ  तरेस पॅरेडाईज कॉलनी रोड व तारखेडा 
नवसारी िशव रोड जं  शनपयत. 

 

 

 

 

 

 



 

 

05           
लोकसं या -   
एकुण- 17964 

अ.जा.-  2084 

अ.ज.-     521 

नवोदय  िव ालय  या  ती  - हाद क कॉलनी, िव ुत नगर, स कॉलनी, हषराज कॉलनी, उजा कॉलनी, अ ज य कॉलनी, पुंडिलक बाब नगर, 

िवदभ महािव ालय प रसर, पु पगंधा कॉलनी, हॉिलवुड कॉलनी, िवजय कॉलनी व इ यादी.  
उ  तर  - वलगावं रोडव रल एम.एस.ई.डी.सी.एल. पावर हाऊस जवळील नालापलुापासनु पुवस ना  याना  याने पुंडिलकबाबा  

नगर रोड जं  शन पयत तेथुन उ  तरेस  सडकेन े एकिवरा िव ुत कॉलनी  या ईशा  य कोप-यापयत तेथुन पि मसे  
सडकेने नवोदय िव ालया  या नैऋ  य कोप-यापयत तथेुन उ  तरेस  सडकेने नवसारी  मशान भमुी  या ईशा  य कोप-
यापयत तथेुन पुवस  सडकेने वलगांव रोडव रल नवसारी बस  टॉप पयत तेथनु वाय  य दशनेे मु  य  सडकेने 
आ दवासी मलु  या व  तीगृहा  या नैऋ  य कोप-यापयत तेथनु उ  तरेस  सडकेने व ना  याना  यान े अकोली वळन 
र याव रल ह रषचं  पाटील रेसीड सी पयत  तेथुन पुवस अकोली वळन र   यान ेकठोरारोड जं  शनपयत. 

पुव  - अकोली वळन र   याने कठोरारोड जं  शनपासुन दि णेस कठोरानाका चौकापयत तथेुन पुवस  सडकेने शगेाव नाका 
चौकापयत तथेनु दि णेस  सडकेने ि ह.एम.ि ह. प रसरा  या आ  नये कोप-या पयत. 

दि ण  - ि ह.एम.ि ह. प रसरा  या आ  नये कोप-यापासुन पि मसे  सडकेने पा पु  तक ट-जं  शन पयत तेथुन दि णेस  
सडकेने स ाट जनरल टोअसपयत तेथनु पि मसे  सडकेने ी संतोष ततंरपाळे यांचे घरापयत तथेुन उ  तरेस ी 
गायकवाड यांचे घरापयत तथेुन पि मेस हायटशन लाईन रोड जं  शनपयत व पुढे वलगांव रोड जं  शनपयत.  

पि म  - वलगांव रोड जं  शनपासनु मु  य  सडकेन ेउ  तरेस वलगांव रोड व रल एम.एस.ई.डी.सी.एल. पावर हाऊसजवळील 
नालापुलापयत. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

06      
लोकसं या -   
एकुण- 21421 

अ.जा.-  2700 

अ.ज.-     468 

नवसारी  या  ती  - िभवंडी नगर, लालखडी प रसर, हाडा , गंिभरपरु, ममेन कॉलनी, सिैनक नगर, नवसारी गांव, ओमहरी नगर, 

महा मा फुल ेनगर, यशवंतराव मु  िव ािपठ प रसर, क पना नगर व इ यादी.  
उ  तर  - वलगांव रोड व मनपा ह  जं  शनपासुन पुवस मनपा ह ीन े मनपा ह  व नाला  जं  शन पयत. 
पुव  - मनपा ह  व नाला जं  शनपासुन कठोरा रोड नाला पुलापयत तेथुन दि णेस अकोली वळन र  ता कठोरा रोड 

जं  शनपयत तथेुन पि मेस  सडकेने अकोली वळन र   याव रल ह रषचं  पाटील रेिसडं सी पयत तथुेन दि णेस 
ना  याना  यान ेव  सडकेने आ दवासी मलु  या व  तीगहृा  या नैऋ  य कोप-यापयत तथुेन पुवस  सडकेन ेनवसारी 
बस  टॉप पयत तेथुन पि मसे  सडकेने नवसारी  मशान भमुी  या ईशा  य कोप-या पयत तथेुन दि णसे नवोदय 
िव ालया  या नऋै  य कोप-यापयत तथेुन पवुस  सडकेने एकिवरा िव ुत कॉलनी  या ईशा  य कोप-या पयत तथेुन 
दि णेस पुंडिलक बाबानगर जवळील नाला जं  शनपयत तथेुन पि मेस नाला ना  यान े वलगांव रोडव रल 
एम.एस.ई.डी.सी.एल. पयत तथेुन दि णसे  सडकेने परफे  ट धमकाटा  या  ईशा  य कोप-यापयत हणजेच इसार 
पे ोल पपंापपत 

दि ण  - वलगांव रोडव रल परफे  ट धमकाटा  या ईशा  य कोप-यापासुन पि मसे िड.पी. रोडन े कादरी िसम ट हाडवेअर 
दकुानापयत तथेुन दि णेस यु तव ल कराणा ॲ ड जनरल टोअस पयत तेथनु पुवस  सडकेने  टपु सु तान  
चौकापयत तेथुन दि णसे अराहन कराणा दकुानापयत  हणजेच अकबरी मि जद चौकापयत तेथुन पुढे दि णेस 
गुली  ता नगर नाला पलुापयत तथुेन पि मसे ना  याना  यान े मनपा ह  पयत  हणजचे िस  हरेज टम  ट  ला  ट  या 
वाय  य कोप-यापयत. 

पि म  - िस  हरेज टम  ट  ला  ट  या वाय  य कोप-यापासुन उ  तरेस रे  व ेलाईन ओलांडुन मनपा ह ीने वलगांव रोड व मनपा 
ह  जं  शन पयत. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

07          
लोकसं या -   
एकुण- 18467 

अ.जा.-        0  

अ.ज.-        5 

जिमल कॉलनी  या  ती  - नरु कॉलनी, अराफत नगर, गुली ता नगर, या मीन नगर, अ मा कॉलनी, जिमल कॉलनी, टचर कॉलनी, डी.एड. 

कॉलेज प रसर, क टम न स प रसर, कोिहनरु कॉलनी व इ यादी. 
उ  तर  - िड.एड कॉलेज रोडव रल कादरी िसमट हाडवेअर दकुानापासनु पुवस  सडकेने वलगावं रोडव रल परफे  ट 

धमका ा  या ईशा  य कोप-यापयत हणजेच इसार पे ोलपपं पयत  तेथुन दि णेस टावरलाईन रोड पयत तेथुन 
उ  तरेस टावर लाईन रोडने यिुन हसल टाई ल ॲ ड ेनाईट  दकुानापयत तथेुन पुवस परेॅडाईज कॉलनी रोड व 
नवसारी-तारखेडा िशव रोड जं  शपयत  हणजेच िमनाज पटेल यां या घरा या  आ ेय कोप-या पयत. 

पुव  - िमनाज पटेल यां या  घरा या  आ ेय कोप-या पासनु दि णसे  सडकेने सै फया जुबली हाय  कुल  या ईशा  य कोप-
यापयत तथेुन पि मसे वलगावं रोड ट जं  शनपयत तथेुन दि णसे  सडकेन ेवलगांव रोडव रल हिब ब नगर नाला 
पुलापयत 

दि ण  - वलगांव रोडव रल हिबब नगर नालापुलापासुन पि मसे ना  याना  यान े गुली  ता नगर नालापुलापयत. 
पि म  - गुली  ता नगर नाला पलुापासुन उ  तरेस अकबरी मि जद चौकापयत  हणजेच अराफत कराणा दकुानापयत  तेथुन 

उ  तरेस टप ुसु तान चौकापयत तेथनु पि मसे  सडकेने यु तव ल करणा ॲ ड जनरल दकुानापयत तथेुन उ  तरेस 
डी.एड. कॉलजे रोडव रल कादरी िसमट हाडवेअर दकुानापयत  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

08                
लोकसं या -   
एकुण- 18546 

अ.जा.-  6275 

अ.ज.-     721 

िवलास नगर  या  ती  - िवलास नगर, सा  बाग प रसर, संतोषी नगर, जयिसयाराम नगर, किपलव तु नगर, रमाबाई आंबेडकर नगर, िमरा 

नगर, आझाद नगर व इ यादी. 
उ  तर  - पांढरी हनुमान रोड व रल ऋिशकेष जे टस पालर पासुन पुवस  सडकेने डायमंड कं ी िलकर दकुानापयत तथेुन 

उ  तरेस कृषी उ  प  न बाजार सिमती  या नऋैत कोप-यापयत तथेनु पुवस  सडकेन े  कृषी उ  प  न बाजार सिमती  या 
आ  नये कोप-यापयत. 

पुव  -  कृषी उ  प  न बाजार सिमती  या आ  नये कोप-यापासुन दि णसे मु  य  सडकेन ेपटवा चौक कड ेजाणा-या ट-जं  शन 
पयत हणजेच िहरा इल.े ॲ ड ॲ यिुमिनयम दकुानापयत 

दि ण  - िहरा इल.े ॲ ड ॲ युिमिनयम दकुानापासुन मु  य सडकेव रल ट-जं  शनपासुन पि मेस एदल जीन  या  दि ण 
बाजुन े ना  याना  याने मनपा हदी शाळा . 2  या आ  नये कोप-यापयत तथेुन पि मसे ना  या ना  यान े 
रामिवलास रोडव रल ी चतामण झ बाड े  यां  या घरापयत तेथुन उ  तरेस  सडकेन े रामिवलास रोडव रल 
ना  यापुलापयत तेथनु पि मेस ना  या ना  यान े हिबब नगर येिथल ना  याजवळील ी अ.िनसार अ. रऊफ यांच े
घरापयत. 

पि म  - हिबब नगर यिेथल ना  याजवळील ी अ.िनसार अ. रऊफ यांच ेघरापासनु ईशा  य दशेन  सडकेने ी मो. आिबद 
मो. मुनाफ  यांचे घरापयत तथेनु उ  तरेस  सडकेने  पांढरी हनमुान रोडव रल ऋिशकेष जे टस पालर दकुानापयत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

09      
 लोकसं या -   
एकुण- 19929 

अ.जा.-  4590 

अ.ज.-     271 

रामपरुी कॅ प  या  ती  - सहकार  नगर, कृ णा नगर,  िस थ नगर, रामपुरी कॅ प, शास कय  तं िनकेतन  प रसर, प कार कॉलनी, हाडा 

कॉलनी, गौतम नगर,  बॉ बे फैल, वॉलकट कंपाऊंड, ीकृ ण पेठ,  अशोक नगर, माटे कं पाऊंड डफ रन हॉ पीटल 

प रसर, आय.टी.आय. प रसर, िशवाजी कॉलेज प रसर, जुना कॉटन माकट प रसर, गणेशदास राठी िव ालय 

प रसर, रल ई टीटयुट व इ यादी.   
उ  तर  - शेगावनाका चौक पासनु पुवस मु  य  सडकेने पंचवटी चौकापयत. 
पुव  - पंचवटी चौकापासुन दि णेस इ वन चौकापयत (ड .बाबासाहबे आंबेडकर चौक) 
दि ण  - इ वन चौक (ड .बाबासाहेब आबेंडकर चौक) पासनु  पि मसे सडकेन ेजुना कॉटन माकट चौकापयत. 
पि म  - जुना कॉटन माकट चौकापासुन उ  तरेस  सडकेन े आदश हॉटेल चौकापयत तथुेन पुवस  सडकेने चौधरी चौकापयत 

तथेुन उ  तरेस  सडकेने शेगांव नाका चौकापयत. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10             
लोकसं या -   
एकुण- 17876 

अ.जा.-  3427 

अ.ज.-   1683 

जोग टेिड यम  या  ती  - खापड  बिगचा प रसर, इ वन हॉ पीटल प रसा, लोकमाता नगर , समाधान नगर, काझी कंपाऊंड, िज हाप रषद 

मु लची शाळा प रसर,  मांगीलाल लॉट, श ी नगर, टोप ेनगर, मोहन नगर, केशव कॉलनी, गुलमोहर कॉलनी, 

पोिलस रझव् लाई प रसर, मालटेकडी प रसर, मधुबन कॉलनी, कोट प रसर, िव ा कॉलनी, िज हा प रषद 

कायालय प रसर, किम र कॉलनी, संिजविन कॉलनी, कॉ से नगर व इ यादी. 
उ  तर  - अमरावती रे  वे  टेशन चौकापासुन हणजेच (इ वन हॉ  पीटल  या वाय  य कोप-यापासुन) पुवस  सडकेने जनुा 

िबयाणी चौकापयत. 
पुव  - जुना िबयाणी चौकापासुन दि णेस  सडकेने चपराशीपुरा मि जद चौकापयत तथेुन पि मसे  सडकेने सुंदरलाल 

चौकापयत तेथनु दि णसे   सडकेने शास कय दु  ध योजना कायालया  या  आ  नेय कोपरा चौकापयत तथेुन  पुवस  
सडकेने चपराशीपुरा शु वारी बाजार चौकापयत तेथनु दि णेस  सडकेने ऑ  सीजन पाक  या ईशा  य कोप-या पयत. 

दि ण  - ऑ  सीजन पाक  या ईशा  य कोपरा चौकापासनु पि मेस  सडकेने कॉ से नगर नालापलुापयत  तेथुन ना  याना  याने 
त िशला िव ालया  या दि णेकडील नालापुलापयत तेथुन उ  तरेस कॉ से नगर रोड ट-जं  शन पयत तेथुन 
पि मसे मु  य र   यान े रे  व ेओ  हरि ज पयत. 

पि म  - रे  वे ओ  हरि ज पासुन उ  तरेस  सडकेन े अमरावती  रे  वे  टेशन चौकापयत  हणजेच इ वन हॉ  पीटल  या  वाय  य 
कोप-यापयत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11    
 लोकसं या - 
एकुण- 17817 

अ.जा.-  7302  

अ.ज.-    541 

िब छु टेकडी  या  ती  - िव ामगृह प रसर, भातकुली तहिसल कायालय प रसर, नंदनवन कॉलनी, चपराशी परुा,  सागर नगर, रा ल नगर, 

िब छु टेकडी, एकता नगर, अध िव ालय प रसर, टेट बँक कॉलनी व इ यादी.  
उ  तर  - िव ामगृहा या वाय  य कोपराचौकापासुन पि मेस कारागृहाकड ेजाणा-या  सडकेने चांदरु रे  वे रोड जं  शन पयत 

 हणजेच म  यवत  कारागृहा  या आ  नये कोप-या पयत. 
पुव  - चांदरु रे  वे रोड जं  शन पयत  हणजेच म  यवत  कारागृहा  या आ  नये कोप-यापासुन दि णसे सडकेने ए  स से 

हायवे व आिशयाना रोड जं  शन पयत. 
दि ण  - ए  स से हायवे व आिशयाना रोड जं  शनपासनु पि मेस सडकेने ऑि सजन पाक  या ईशा  य कोप-यापयत  
पि म  -  ऑि सजन पाक  या ईशा  य कोप-यापासुन उ  तरेस सडकेने चपराशीपुरा शु वार बाजार चौकापयत तथेनु पि मेस 

शास कय दु ध योजना कायालया  या आ  नये कोपराचौकापयत तेथनु उ  तरेस  सडकेने सुंदरलाल चौकापयत तेथुन 
पुवस  सडकेने  चपराशीपुरा मि जद चौकापयत  तथेुन उ  तरेस िव ामगृहा  या वाय  य कोप-यापयत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12           
लोकसं या -   
एकुण  19834 

अ.जा.   6717 

अ.ज.-   1102 

वडाळी   या  ती  - अमरावती िव ािपठ प रसर, रामकृ ण कॉलनी, एस.आर. पी.एफ. प रसर, भगवान नगर, ंकटेश नगर, वडाळी 

गांव, गगलानी नगर, पारधी कॉलनी, बु द नगर, दिेव नगर, वडाळी गांव प रसर, वडरपुरा, पंचिशल नगर, लुिंबनी 
नगर व इ यादी. 

उ  तर  - अमरावती िव ािपठ चौकापासनु पुवस माड रोडने मनपा ह  जं  शन पयत. 
पुव  - मनपा ह  . 
दि ण  - मनपा ह  . 
पि म  - गौर ण सं  थान टेकडी  या आ  नये कोप-यापासनु उ  तरेस गौर ण सं  थान  या पुव ह ीने वडाळी फॉरे  ट ह ीपयत 

तथेुन पि मेस फॉरे  ट  या दि ण ह ीन े ए  स ेस हायवे पयत तथेुन उ  तरेस हायवे व वडरपुरा कड े जाणा-या 
रोडजं  शनपयत त ेथुन पि मेस  सडकेने कापसी माता नगर येथील द कृपा दळन क पयत तेथुन फॉरे  ट टेकडी  या  
उ  तर ह ीन ेड .बाबासाहेब आबेंडकर िव ालया  या कंुपण भतीपयत तथेुन उ  तरेस िव ालया  या कंुपण भतीन े ी 
िह मत ढोले यां  या  घरापयत तेथुन पि मसे  सडकेने ी पांडुरंग मे ाम यां  या घरापयत तेथुन उ  तरेस े जरपरुा 
 मशानभुमी  या  आ  नये कोप-यापयत तथेुन  मशानभमुी  या  दि ण ह ीन े िमनीबायपास रोड जं शनपयत 
 हणजेच े जरपरुा   मशानभमुी  या नऋै  त कोप-यापयत तेथनु उ  तरेस मीनीबायपास न े  ऑ  सीजन पाक  या 

ईशा  य कोपरा चौकापयत तेथनु पुवस सडकेन े ए  स से हायवे ओ  हरि ज पयत तेथुन उ  तरेस ए  स से हायवेने 
चांदरुरे  वे रोड जं  शन पयत तथुेन पुवस व पुढ ेउ  तरेस डटल कॉलेज रोडव रल रामकृ ण कॉलनी या दि णकेडील 
ना यापयत  तेथुन पवुस रामकृ ण कॉलनी या आ ेय कोप-यापयत   तेथुन उ  तरेसे  सडकेन े अमरावती 
िव ािपठा या नैऋ य कोप-यापयत  तेथुन उ  तरेस  सडकेने अमरावती िव ािपठ चौकापयत. 

 

 

 

 

 

 



 

 

13              
लोकसं या -   
एकुण- 18170 

अ.जा.-  7477 

अ.ज.-     432 

े जरपरुा  या  ती  - भिुमपु  कॉलनी, े जरपरुा, ि वपर कॉलनी, फॉरे ट कॉलनी, संजय गांधी नगर न ं१, यशेादा नगर न ं१, िश क 

कॉलनी, कृषी कॉलनी व इ यादी. 
उ  तर  - त िशला महािव ालया  या दि णकेडील नालापलुापासुन पवुस ना  याना  याने कॉ ेस नगर नाला पलुापयत तथेुन 

पुवस  सडकेने ऑ  सीजन पाक  या ईशा  य कोपरा चौकापयत. 
पुव  - ऑ  सीजन पाक  या ईशा  य कोपरा चौकापासुन दि णेस िमनी बायपासन ेयशोदा नगर चौकापयत. 
दि ण  - यशोदा नगर चौकापासुन पि मसे  सडकेन े मोती नगर चौकापयत. 
पि म  - मोती नगर चौकापासुन उ  तरेस  सडकेने शांत नगर  उ ा  या  या ईशा  य कोपरा नालाजं  शन पयत तथेुन पुवस 

ना  याना  यान े िस ाथ मदैाना  या वाय  य कोप-यापयत तथेनु उ  तरेस  सडकेन े त िशला महािव ालया  या 
दि णेकडील नालापुलापयत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14    
 लोकसं या -   
एकुण- 18543 

अ.जा.-  4081 

अ.ज.-     330 

ि मणी नगर  या  ती  - जोगळेकर लॉट, ि मणी नगर, राज  कॉलनी, इं दरा नगर लम, याम नगर, कशोर नगर, शांत नगर, छाबडा 

लॉट, क याण नगर (भाग) िजवन छाया कॉलनी, नारायण नगर, िववेकानंद कॉलनी,  ीिवकास कॉलनी, समथ 
कॉलनी व इ यादी 

उ  तर  - कॉ से नगर रोडव रल वीर तानाजी युवक डा मंडळ मैदाना  या आ  नये कोप-यापासुन  पुवस कॉ से नगर रोडन े
त िशला महािव ालया  या  वाय  य कोपरा जं  शन पयत. 

पुव  - त िशला महािव ालया  या  वाय  य कोपरा जं  शन पासुन दि णसे  सडकेन े िस ाथ मैदाना  या वाय  य 
कोपरापयत तथेुन पि मसे ना  याना  यान े शांतनगर उ ाना  या ईशा  य कोपरा नाला जं  शनपयत तेथनु दि णेस  
सडकेने माेती नगर चौकापयत. 

दि ण  - मोती नगर चौकापासनु पि मसे  सडकेने रेडीयंट हॉ  पीटल  या वाय  य कोप-यापयत 
पि म  - रेडीयं  ट हॉ  पीटल  या वाय  य कोप-यापासुन उ  तरेस ी शंकर हगासपुरे यां  या घरापयत तेथुन पढेु ना  याना  यान े

 यु हाय  कुल मेन बेलपरुा नाला जं  शन  पयत तथुेन पुढ ेईशा  य दशने ना  याना  यान े  ऑटोमोटी ह स हस स टर 
पयत तेथनु उ  तरेस  सडकेने गांधी नगर येथील पटेल से स कॉ. समाे रल चौकापयत तेथनु पुवस  सडकेन ेगजानन 
टबर माट ॲ ड फ नचर पयत तेथुन उ  तरेस राज े रे टॉरं टपयत तेथुन पुढ े उ  तरेस कॉ से नगर रोडव रल वीर 

तानाजी युवक डा मंडळ मैदाना  या आ  नेय कोप-यापयत. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15            
लोकसं या -   
एकुण- 18018 

अ.जा.-  6824  

अ.ज.-    471 

बलेपरुा  या  ती  - चचफैल, हमालपुरा, यु बेलपरुा हाय कुल प रसर, बेलपरुा प रसर, ि वपर कॉलनी, दरोगा लॉट, दंद े लॉट, 

सबिनस लॉट, राजापठे गावठान (भाग) व इ यादी. 
उ  तर  - अमरावती रे  वे  टेशन ओ  हरि ज पासुन पुवस कॉ से नगर कड ेजाणा-या  सडकेने िवर तानाजी युवक डा मंडळ 

मदैाना  या आ  नये कोप-यापयत. 
पुव  - िवर तानाजी युवक डा मंडळ मैदाना  या आ  नये कोप-यापासुन दि णसे राजे रे टॉर टपयत तेथुन पुढ ेदि णसे 

गजानन टबर माट ॲ ड फ नचर पयत  तेथुन पि मेस   सडकेने गांधी नगर येथील पटेल से स कॉ.समोरील 
चौकापयत तेथनु दि णसे ना  याजवळील आटोमो टव स वस स टर दकुानापयत तथेुन नऋै  य दशेन ना  याना  यान े
 यु हाय  कुल मेन बेलपरुा नालाज  शन पयत तथेुन  दि णसे ना  याना  यान े ी शंकरराव हगासपरेु याचंे घरापयत 

तथेुन दि णसे रेडीयं  ट हॉ  पीटल  या  वाय  य कोप-यापयत तेथुन पुवस क  याण नगर  चौकापयत. 
दि ण  - क  याण नगर चौकापासुन दि णेस  सडकेने द  तनु नगर रोड व रल ाऊन बेकस दकुानापयत तेथनु पि मसे  

सडकेने  िहरा हाडवेअर ॲ ड इल.े समोरील ी ब गा यां या घरापयत तथेुन नऋै  येस व पढेु दि णेस गो वद नगर 
येथील भाकर राऊत  यांचे घरापयत  तथेुन पि मेस  सडकेने  चंिडका मेडीकल टोअस  पयत तेथुन पुढ ेदि णसे  
अंबा जनरल टोअस पयत तथेुन उ  तरेस  सडकेने ी िमसाळ यांचे घरापयत  व तेथुन पुढे राजापेठ ओ  हरि ज 
पयत. 

पि म  - राजापेठ ओ  हरि ज पासुन  उ  तरेस रे  वे लाईनने अमरावती रे  व े  टेशन ओ  हरि ेज पयत. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

16        
 लोकसं या -   
एकुण- 20564 

अ.जा.-  1172 

अ.ज.-     547 

अबंापठे  या  ती  - अमरावती तहिसल कायालय प रसर, िसटी कोतवाली, जय तभं चौक प रसर, मनपा कायालय प रसर, नहे  मदैान, 

नमनुा, अंबागटे, चुनाभ ी, मुधोळकर पेठ, तारासाहबे बगीचा, बुटी लॉट, बालाजी लॉट, राम नगर, ग  े लॉट, 

प ालाल नगर, हाद कॉलनी, दवेरणकर नगर, शारदा नगर, समथ हाय कुल प रसर, िबयाणी कॉलेज प रसर, 

नवाथ े लॉट, वसंतराव नाईक लम, व तीक नगर व इ यादी. 
उ  तर  - जवाहरगटे पासनु पवुस  सडकेने जय  तभं चौकापयत तथेनु उ  तरेस  सडकेने मालिवय चौकातील पे ोलपपं  या 

जं   सन पयत तेथुन अमरावती चौक  हणजेच इ वन हॉ  पीटल  या  वाय  य कोप-या पयत 
पुव  - अमरावती चौक  हणजेच इ वन हॉ  पीटल  या  वाय  य कोप-या पासनु दि णसे अमरावती रे  वे  टेशन  ओ  हरि ज 

पयत तथेुन पुढ ेदि णसे  रे  व ेलाईनने च धर नगर रे  व ेनाला पलुापयत  हणजेच नवाथ ेअंडरपास पयत. 
दि ण  - च धर नगर रे  वे नाला पलुापयत  हणजेच नवाथ ेअंडरपास पासुन पि मसे ना  याना  यान ेअमरावती बडनेरा रोड 

पयत तथुेन दि णसे  सडकेने सातुणा बस  टॉप पयत (सातणुा  लम) पयत तेथुन पि मसे ी सरु  सघई  यांच े
घरापयत 

पि म  - ी सुर  सघई यांचे घरापासुन उ  तरेस पालखी मागाने भतुे  वर चौकापयत पुढे तेथुन उ  तरेस गाधंी चौकापयत  
तथेुन पि मेस सडकेने अंबागेट पयत तथेुन उ  तरेस स फलने वपुढे पुवस स फनल े आराधना टोअस लगत  या 
भुजापयत तेथुन पुढे उ  तरेस स फलने जवाहरगटे पयत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17    
 लोकसं या -   
एकुण- 20105 

अ.जा.-  1193 

अ.ज.-    153 

मोरबाग  या  ती  - रतनगंज,गोवर नगर, मसानगंज प रसर, मोरबांग, गवळी पुरा, इतवारा बाजार प रसर, ब छराज लॉट, जवाहर 

गेट प रसर (भाग), चांदणी चौक, नागपुरी गेट प रसर (भाग), परकोटाआतील कािह भाग व इ यादी. 
उ  तर  - रामिवलास रोडव रल ी चतामणी झ बाड े  याचें घरापासनु पवुस ना  याना  यान ेमनपा हदी शाळा न ं2  या 

आ  नेय कोप-यापयत तथेनु दि णसे एदल जीन  या दि णबाजुन ेना  याना  यान ेपटवा चौककड ेजाणा-या र   या  या 
ट जं  शनपयत हणजेच िहरा इल ीक स ॲ ड ॲ युिमिनयम दकुानापयत. 

पुव  - पटवा चौककड ेजाणा-या र   या  या ट जं  शनपासुन दि णेस  सडकेने चौधरी चौकापयत तथेनु पि मसे आदश 
हॉटेल चौकापयत तेथुन दि णसे   सडकेने जुना कॉटन माकट चौकापयत तेथनु पुवस मालिवय चौकातील पे ोल पपं 
रोड जं  शन पयत तेथुन दि णसे जय   तंभ चौकापयत. 

दि ण  - जय  तंभ चौकापासुन  सडकेने जवाहरगेट पयत तेथनु पुढे जुना सराफा बाजार रोडन ेइ रीलाल मािणकलाल सोनी 
वेलस दकुानापयत  

पि म  - जुना सराफा बाजार रोडव रल इ रीलाल मािणकलाल सोनी वेलस दकुानापासुन उ  तरेस  सडकेने नागपुरी गेट 
पयत तेथुन पुढ ेउ  तरेस नागपुरी गेट चौकापयत तेथुन दि णेस   सडकेने अॅकेडिमक हा  कुल मदैाना  या आ  नये कोप-
या पयत तेथनु उ  तरेस मैदाना  या पुव ह ीने मु  य र   यावरील ी सिमर एस.के. पान मटै रयल यांचे घरापयत 
तथेुन पुवस   सडकेने महके जनरल टोअस पयत तेथुन उ  तरेस रामिवलास रोडने ी िचतामणी झबाड े यांचे 
घरापयत 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18           
लोकसं या -   
एकुण- 21558 

अ.जा.-      59 

अ.ज.-       30 

अकेॅडिमक 
हाय  कुल 

 या  ती  - हिबब नगर न ं१ व २, खुश दपरुा, असो रया पे ोलपपं प रसर, शास कय िव ािनकेत प रसर, जा कर कॉलनी, 
िज हा प रषद उद ुमलु ची शाळा प रसर व इ यादी. 

उ  तर  - आझाद कॉलनी येिथल ना  याजवळील ी श बीर चौधरी कुरेशी  यांचे घरापासुन पुवस ना  या ना  यान ेहिबब नगर 
नाला पलुापयत तथेुन उ  तरेस वलगाव रोडन े ट जं  शन जवळील िलजा पे टस अँ ड हाडवअेर दकुानापयत तथेुन पढु े
पुवस  सडकेने ी हसनभाई ठेकेदार  यांचे दकुानापयत तथेुन ी मो. र फक मो. इशाक यांचे घरापयत तथेुन उ रेस 

ी आगा खान यांचे घरापयत तेथुन  दि ण व  पुढे पुवस  सडकेने पांढरी हनमुान रोडव रल युिनक येशन 
दकुानापयत. 

पुव  - पांढरी हनमुान रोडव रल युिनक येशन दकुानापासनु दि णेस  सडकेने ी आिबद मो. मनुाफ यांचे घरापयत तेथुन 
नऋै  य  दशेन े  सडकेने ी अ. िनसार अ. राऊफ यांचे घराजवळील ना  यापयत तेथनु पुवस ना  याना  याने 
रामिवलास रोडव रल नालापलुापयत  तेथुन दि णसे ी महके जनरल टोअस  जवळील मु  य र   यापयत तेथुन 
पुवस ी सिमर एस.के. पान मटे रयल पयत तेथनु दि णसे अॅकेडिमक हाय  कुल मदैाना  या पुव ह ीने वलगावं 
रोडपयत.  

दि ण  - वलगांव रोडव रल अकेॅडिमक हाय  कुल मैदाना  या  आ  नये कोप-यापासुन पि मेस  सडकेने नागपुरीगेट चौकापयत 
तथेुन पुढ ेपि मसे पठाण चौकापयत. 

पि म  - पठान चौकापासुन उ  तरेस  सडकेने मनपा िबफ माकट जवळील अ लमभाई कुरेशी याचंे घरापयत तेथुन पवुस  
सडकेने ी जिमर भाई यांचे घराजवळील बकरेका कमलेा पयत ते थुन उ रेस ना  यापयत तथेनु पि मसे व पढु े
ना  याना  यान ेआझाद कॉलनी येथील ना  याजवळील ी श बीर चौधरी कुरेशी यांचे घरापयत. 

 

 

 

 

 

 



 

19        
 लोकसं या -   
एकुण- 21296 

अ.जा.-      52 

अ.ज.-       27 

पठानपुरा  या  ती  - पठानपरुा, पाटीपरुा, छाया नगर, ताज नगर, गौस नगर, हनुमान नगर (भाग) , हदैरपरुा व इ यादी. 
उ  तर  - आझाद कॉलनी नालापुलापासनु पुवस ना  याना  यान ेना  याजवळील ी श बीर चौधरी कुरेशी यां  या घरापयत 
पुव  - आझाद कॉलनी ना  याजवळी ी श बीर चौधरी कुरेशी यां  या घरापासुन दि णेस ना  याना  यान ेना  यापयत तेथनु 

दि णेस ी जिहर भाई यां या घराजवळील बकरेका कमलेा पयत तथुेन पि मसे  सडकेने मनपा िबफ माकट 
जवळील अ लम भाई कुरेशी यां  या घरापयत तथेनु दि णसे  सडकेने पठान चौकापयत पुढे पवुस व दि णसे खणुारी 
िखडक  पयत तथेुन पुवस व नंतर दि णेस स फलन ेखोलापुरी गेट पयत. 

दि ण  - खोलापरुी गेट पासुन पि मसे  सडकेन ेहनमुान नगर येथील ी इं पाल कालुराम वमा यां  या घरापयत. 
पि म  - हनमुान नगर यथेील ी इं पाल कालरुाम वमा यां  या घरापासनु उ  तरेस ी राज  जय कशन दोडके यां  या 

घराजवळील मु  य र   यापयत तेथुन पि मसे  सडकेने  ी सभुाष मधुकर सरोद े  यां  या घरापयत तेथुन उ  तरेस 
बाबा चौकापयत तेथुन पि मसे  सडकेने हदैरपरुा येथील यिुनक बेकरी पयत तथेुन उ  तरेस  सडकेने मनपा उद ुशाळा 

.7 पयत तेथुन पि म व पुढ ेउ  तरेस ी स.ै मो. सिलम यांचे घरापयत तथेुन पुवस ी इ ािहम हाजी (श कर 
कराणा) यां  या घरापयत तथेनु उ  तरेस  सडकेने लालखडी रोडव रल इंडीया हाडवेअर पयत तेथुन पुवस व पुढ े

उ  तरेस  सडकेने आझाद कॉलनी नालापलुापयत 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20           

लोकसं या – 

एकुण- 21388 

अ.जा.-        6 

अ.ज.-         0 

अिलम नगर  या  ती  - अिलम नगर, रहेमत नगर, इदगाह, परदशेी पुरा, रोशन नगर, मलशु दीकरण क  प रसर व इ यादी.  
उ  तर  - मलशु ीकरण क ा  या वाय  य कोप-यापाजवळील ना  यापासुन पुवस ना  याना  याने लालखडी क  थान 

नालापुलापयत तथेुन पुढ ेना  याना  यान ेआझाद कॉलनी नालापुलापयत  
पुव  - आझाद कॉलनी नालापलुापासनु दि णसे  सडकेन ेलालखडी रोडव रल इंडीया हाडवेअर दकुानापयत तेथुन पि मसे 

व पुढ ेदि णसे ी इ ाहीम हाजी (श कल कराणा) यां  या दकुानापयत तथेुन पि मेस  सडकेने ी मो. स यद मो. 
सिलम यां  या घरापयत तेथुन दि णेस मनपा उद ुशाळा . 7 कंुपण भतीने व पुढे दि णसे हैदरपुरा येथील युिनक 
बेकरी दकुानापयत   

दि ण  - हदैरपुरा येथील यिुनक बकेरी दकुानापासुन पि मेस ईदगाह  या आ  नये कोप-यापयत तथेुन सागर नगरातील 
एस.आर.के. कराणा शॉपपयत तथेुन पि मसे  सडकेने टाकळी बनारसी रोडन ेअंबा ना  याव रल पुलापयत तथेुन 
ना  याना  यान ेपि मसे मनपा ह ीपयत. 

पि म  - मनपा ह   हणजेच दलेलपरुा नाला जं  शनपयत. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21             
लोकसं या -   
एकुण- 19088 

अ.जा.-  2423 

अ.ज.-    694 

गडगडे र  या  ती  - केवल ेवाडी, गडगडे र मं दर प रसर,  िश क कॉलनी, पु पक कॉलनी, अंबा िवहार, भामटी महाराज मं दर 

प रसर, द  िवहार, टेिलकॉम कॉलनी, जय कॉलनी, पावती नगर, छाया नगर, िशरभाते ले आऊट, आंचल िवहार, 

अकोली हाडा कॉलनी, यु अमरावती रे वे टेशन प रसर व इ यादी. 
उ  तर  - मनपा ह    हणजेच अंबा ना  याने पुवस ना  याना  याने टाकळी बनारसी रोडवरील अंबा नाला पलुापयत तथेुन 

पुवस सागर नगर येिथल एस.आर.के. कराणा शॉप पयत तथेुन उ  तरेस  ईदगाह  या आ  नेय कोप-यापयत तेथुन 
पुवस  सडकेने बाबा चौकापयत तेथुन नैऋ  य दशने ेहनुमान नगर येथील ी सुभाष मधकुर सरोद े यां  या घरापयत 
तथेुन पुवस  सडकेने ी राज  जये कशन दोडके  यां  या घरापयत तेथुन दि णेस ी इं पाल कालरुाम वमा  यां  या 
घरापयत तेथुन पुवस खोलापुरीगटे पोलीस चौक पयत. 

पुव  - खोलापरुी गेट पोिलस चौक  पासनु दि णसे भातकुली रोडने कृषी उ  प  न बाजार सिमती  या समोरील वाय 
जं  शनपयत तथेुन पुढ ेदि णेस मौजे महाजनपुरा सव . 1  या उ  तर ह ीपासुन पुढ ेपुवस गांधी आ म जवळील 
पुलापयत तथेुन दि णसे  सडकेने द  ली प  लीक  कुल  या नऋै  य कोप-यापयत. 

दि ण  - द  ली प  लीक  कुल  या नैऋ  य कोपरा जं  शनपासुन पि मसे  सडकेने अकोली रे  वे  टेशन रोड जं  शनपयत तेथुन 
दि णेस पुढे नैऋ  य  सडकेने  य ुअमरावती रे  व े  टेशन पयत तेथनु पि मसे सव . 4 अकोली  या ह ी पयत तेथुन 
चांदरुी  सडकेने मनपा ह  पयत. 

पि म  - मनपा ह . 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

22           
लोकसं या -   
एकुण- 20264 
अ.जा.     464 
अ.ज.-     155 

सराफा  या  ती  - तारखेडा प रसर, नालसाहबपुरा, सराफा, भजीबाजार, साबनपुरा, करबला मदैान प रसर, तालाबपरुा, जवाहरगेट 
प रसर, जुना सराफा बाजार, बतन बाजार व ई. 

उ  तर  - पठान चौकापासुन पुवस नागपरुी गेट चौकापयत. 
पुव  - नागपुरी गेट चौकापासुन  दि णेस नागपुरी गेट पयत तेथनु आ  नये  नतंर दि णेस जुना सराफा  बाजार मेन रोड 

व रल इ रीलाल मािणकलाल सोनी वेलस यांचे दकुानापयत तेथुन पुवस जवाहरगेट पयत तथेुन दि णसे स फलने 
साबनपुरा िखडक पयत. 

दि ण  - साबनपुरा िखडक  पासुन पि मसे ी अ. मािजद यां या घराजवळील हिमद टेलस यां या दकुाना पयत  तेथनु पुढ े
दि ण व पि मेस ी कमल साखरे यां या घराजवळील अिंबका ेडस  पयत तेथुन उ  तरेस  सडकेने िणत साडी 
स टर दकुानापयत तेथुन पि मसे  सडकेने दिहसाथ चौकातील भोला हलवाई िम ान दकुाना पयत तेथुन दि णेस  
सडकेने बुधवारा चौकापयत तेथुन पि मसे  सडकेन ेबजरंग  चौकापयत तथुेन उ  तरेस  सडकेन ेभाजीबाजार मनपा 
आरो  य क ापयत तेथुन पि मसे  सडकेने खरकाडीपुरा यथेील ी राजशे इंगोल े यां  या घरापयत तेथनु नऋै  य 
दशेन खरकाडीपरुा यथेील ी एकिवरा अंबादिेव सं थान जवळील स फल पयत. 

पि म  - खरकाडीपुरा येथील ी एकिवरा अंबादिेव सं थान जवळील स फल पासुन उ  तरेस स फले खुणारी िखडक  पयत 
तथेुन उ  तरेस पठान चौकापयत. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23         
लोकसं या -   
एकुण- 18689 

अ.जा.-  4637 

अ.ज.-    572 

बुधवारा  या  ती  - महाजनपुरा, आनदं नगर, औरंगपुरा, अंबागेट प रसर, महाजनपुरी गेट, पटवीपुरा, जुनीटाकसाळ, कंुभारवाडा, 
बुधवारा प रसर  व ई. 

उ  तर  - खोलापरुी गेट पािलस चौकापासुन पुवस खोलापरुी गेट पयत तेथुन दि णसे स फलने खरकाडीपुरा येथील ी 
एकिवरा अंबादिेव सं थान पयत तथेुन उ  तरेस खरकाडीपरुा यथेील ी राज  इंगोल ेयां  या घरापयत तथेनु  पुवस  
सडकेने भाजीबाजार मनपा आरो  य क ापयत तेथुन दि णसे  सडकेने बजरंग चौकापयत तथेुन पुवस  सडकेने 
बुधवारा चौक हणजेच ह रभाऊ कलोती मारक मं दर चौक्    तेथुन उ  तरेस  सडकेने दिहसाथ चौक येथील भोला 
हलवाई िम न भडंार दकुानापयत तथुेन पवुस िणत साडी स टर पयत तथुेन दि णसे ी कमल साखरे यां  या 
घराजवळील अिंबका ेडस पयत  तेथुन पुवस व पढेु उ  तरेस ी अ दलु मिजद  यां  या घराजवळील हिमद टेलस 
यां या दकुानापयत तेथुन पुवस  सडकेने साबनपरुा  िखडक पयत. 

पुव  - साबनपुरा िखडक पासुन दि णेस स फलने ी को हटकर िनवास िब ड ग लगत या  बु जापयत तेथुन पि मसे 
स फलन े  व पुढ े दि णेस स फलने अंबागेट पयत तेथनु पुवस  सडकेने गांधी चौक पयत तेथुन दि णसे  सडकेन े
अंबादिेव नाला पुलापयत. 

दि ण  - अंबादिेव नालापासुन पि मेस ना  याना  याने माता िखडक  नालापुलापयत तेथुन नऋै  य दशनेे  सडकेने  ी  
जयभवानी कराणा टोअसपयत तेथुन दि णेस गाधंी आ म जवळील पुलापयत तेथनु पि मसे महाजनपुरा सव . 
1  या ह ी पयत 

पि म  - महाजनपुरा सव . 1  या ह ीपासुन उ  तरेस भातकुली रोडने खोलापरुी गटे जवळील पोिलस चौक पयत. 
 

 

 

 

 

 



 

 

24           
लोकसं या -   
एकुण- 21796 

अ.जा.-  1492  

अ.ज.-    494 

एच.ि ह.पी.एम.  या  ती  - एच.ि ह.पी,एम.प रसर, नाथवाडी, माधव नगर, को  हटकर कॉलनी, गणेश कॉलनी, ल  मी िवहार, छांगाणी नगर, 

 यु गणेश कॉलनी, देशपांड े  लॉट, रिव नगर, दगुा िवहार, रेणकुा िवहार, कृ  णापण कॉलनी, रिव करण कॉलनी व ई. 
उ  तर  - आनंद नगर येथील ी जयभवानी कराणा टोअसपासुन ईशा  य दशनेे  सडकेने मातािखडक  नालापुलापयत तथेनु 

पुवस ना  याना  यान ेअंबादिेव नालापुलापयत.  
पुव  - अंबादिेव नाला पलुापासनु दि णेस पालिख मागाने िड.पी. रोड जं   नपयत  हणजेच ी सुर  सघई  यांचे 

घरापयत. 
दि ण  - पालिख मागाने िड.पी. रोड जं   नपयत  हणजेच ीसरु  सघई यांचे घरापासुन पि मसे  सडकेने द  ली प  लीक 

 कुल  या नऋै  य कोपरा जं  शन पयत. 
पि म  - द  ली प  लीक  कुल  या नऋै  य कोपरा जं  शन पासुन उ  तरेस  सडकेने ि म  लाझा  अपाटम  ट पयत तेथुन पुढ े

उ  तरेस  सडकेने आनंदनगर यथेील ी जयभवानी कराणा टोअसपयत. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25       
 लोकसं या -   
एकुण- 18919 

अ.जा.-  1156  

अ.ज.-    305 

राजापठे  या  ती  - राजापेठ गावठण (भाग), नरहरी नगर, केडीया नगर, कंवर नगर, सि दानंद कॉलनी, मोद कॉलनी, सुिशल नगर, 

जयरामबाबा नगर, शकंर नगर, नािशककर  लॉट, दपनगर, सरुज नगर, एकनाथपरुम, एकनाथिवहार, योग मे 

कॉलनी, गु कृपाकॉलनी, शुभम कॉलनी, ेमिवहार, िवमलनगर, धनवंतरी नगर, िव लापण कॉलनी, हगासपरेु 
लेआऊट व ई. 

उ  तर  - राजापेठ रे  वे ओ  हरि ज पासुन दि णसे ी िमसाळ याचे घरापयत तेथुन दि ण दशेन े  सडकेने अंबा जनरल 
टोअस दकुानापयत तेथुन पुढ ेउ रेस चंडीका मेडीकल टोअसपयत तथुेन पुवस ी भाकर राऊत यां  या घरापयत 

तथेुन उ  तरेस द  तरु नगर रोडव रल िहरा हाईवेअर ॲ ड इल.े समोरील ी ब गा याचें घरापयत तेथुन पुवस  
सडकेने द   तुर नगर चौकापायत. 

पुव  - द  तरु नगर चौकापासुन दि णेस  सडकेने बालाजी मंगल कायालय जवळील नालापलुापयत.  
दि ण  - बालाजी मंगल कायालयजळील नालापुलापासुन पि मेस ना  याना  याने च धर नगर येथील नालापुलापयत 

 हणजेच नवाथ े  लॉट रे  व ेअंडरपास पयत. 
पि म  - च धर नगर यथेील नालापलुापयत  हणजेच नवाथे  लॉट रे  वे अडंरपास पासनु रे  वे लाईनन े राजपेठे रे  वे 

ओ  हरि ज पयत. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26          
लोकसं या -   
एकुण- 19890 

अ.जा.-  1385 

अ.ज.-     560 

करण नगर  या  ती  - क  याण नगर, बालाजी नगर, मोती नगर, साद कॉलनी, करण नगर, भगवान नगर, डहाण ेनगर, पुजा कॉलनी, 

जलाराम नगर, उदय कॉलनी, आयुव दक कॉलेज प रसर, दप नगर, वन ी कॉलनी, जयंत कॉलनी , भारतीय 
कॉलनी व ई. 

उ  तर  - क  याण नगर चौकापासुन पुवस  सडकेने यशोदा नगर चौकापायत. 
पुव  - यशोदा नगर चौकापासनु दि णेस  सडकेने कमल  लाझा  मंगल कायालयाजवळील नालापलुापयत तथेुन पुवस 

ना  याना  यान े तुगती महामागाजवळील नालापलुापयत तेथनु दि णेस  सडकेने छ ी तलाव रोड जं  शनपयत 
दि ण  - छ ी तलाव रोड जं  शनपासुन पि मेस  सडकेन ेद  तरु नगर चौक पयत तेथुन पुढ े  सडकेने राजापेठ ते द  तरु नगर 

रोडव रल ाऊन बकेस दकुानापयत  
पि म  - राजापेठ ते द  तरु नगर रोडव रल  ाऊन बेकस दकुानापासुन उ  तरेस  सडकेने क  याण नगर चौकापायत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27         
लोकसं या -   
एकुण- 21105 

अ.जा.-10344  

अ.ज.-    619 

बनेोडा  या  ती  - मंगलधाम कॉलनी, यशोदा नगर न2ं, संजय गांधी नगर न2ं, उ  तम नगर, शांती िनकेतन कॉलनी, िभमटेकडी प रसर, 

भु कॉलनी, महा  माफुल ेनगर, चैत  य कॉलनी, अमर कॉलनी, ोफेसर कॉलनी, ेटर कैलास नगर, महादवे खोरी 

प रसर,  गौतम नगर व इ  यादी. 
उ  तर  - िमनी बायपास व रल े जरपरुा  माशान भुमी  या नैऋ  य कोप-यापासुन  मशानभुमी  या दि ण कंुपण भतीन ेपवुस 

 मशान भमुी  या आ  नये कोपरा पयत तेथुन दि णेस ी पाडुंरंग मे ाम  यांचे घरापयत तेथुन पुवस  सडकेने ी 
िह मत ढोल ेयां  या घरापयत तेथुन दि णेस ड  बाबासाहबे आंबेडकर िव ालया  या कंुपण भतीपयत तथेुन पवुस 
फॉरे  ट टेकडी  या उ  तर ह ीन ेकापसी माता नगर येथील द   कृपा दळन क ापयत तेथुन आ  नये दशेने र   यान े
तुगती महामाग जं  शन पयत तथेुन पुवस फॉरे  ट जोगे  या दि ण ह ीने वडाळी फॉरे  ट ह ीपयत.  

पुव  - वडाळी फॉरे  ट ह ीपासुन दि णसे गौर ण सं  थान टेकडी  या पुव ह ीने मनपा ह  व गौर ण टेकडीचा आ  नये 
कोप-यापयत. 

दि ण  - गौर ण टकेडीचा आ  नये कोप-यापासुन पि मसे मनपा ह ीन े मनपा ह  व भानखेड रोड जं  शन पयत तेथुन 
पि मसे  सडकेन े तुगती माग छ ी तलाव रोड जं  शन पयत. 

पि म  - तुगती माग व छ ी तलाव रोड जं  शनपासनु उ  तरेस तुगती महामागा◌ान ेमंगलधाम जवळील नालापलुापयत 
तथेुन पि मेस ना  याना  याने कमल  लाझा येथील पुलापयत तेथुन उ  तरेस िमनी बायपास न े े जरपुरा 
 मशानभुमी  या नैऋ  त कोप-यापयत. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28                
लोकसं या -   
एकुण- 21697 

अ.जा.-  4379 

अ.ज.-     626 

जवेड  या  ती  - चवरे नगर,सरोज कॉलनी, गणेश कॉलनी, गोसावी कॉलनी, भात कॉलनी, गणेश नगर, च धर नगर, द  त िवहार, 

इं ायणी कॉलनी, महािवर नगर, िशवाजी नगर, दातेराव लआेऊट, ट.टी. नगर , नंदनवन कॉलनी, एम.आर. कॉलनी, 

गाणु लआेऊट, दशेपांड े  लॉट, द  तरु नगर, जेवड नगर, िचमाेटे लेआऊट, पो  टल कॉलनी, सैिनक नगर, छ ी तलाव 
प रसर व इ  यादी. 

उ  तर  - च धर नगर येथील नालापुलापासून  हणजेच  नवाथ े  लॉट रे  वे अंडरपास पासुन ना  याना  यान ेपुवस बालाजी 
मंगल कायालयाजवळील नालापुलापयत तेथुन उ  तरेस द  तरु नगर चौकापयत तेथुन पुवस  सडकेने छ ीतलाव रोड 
व तुगती माग रोड जं  शन पयत तेथुन पुढ ेपुवस  भानखेडा  रोडन ेमनपा ह   जं  शन पयत.  

पुव  - मनपा ह . 
दि ण  - मनपा ह ी पासुन पि मसे तुगती महामागापयत तथेुन उ  तरेस  सडकेने ी ठाकुर यां  या  अिभ  यासा  या आ  नये 

कोप-यापयत  हणजेच जेवड सव .3  या दि ण ह ीन ेतेथुन पढुे पि मेस स  ट ां  सेस हाय  कुल  या आ  नेय कोप-
यापयत तथुेन पि मसे हाय  कुल  या उ  तर ह ीने हाय  कुल  या वाय  य कोप-यापयत तेथनु उ  तरेस व पुढे पि मसे  
सडकेने िमनी बायपास ट जं  शन पयत तथुेन दि णसे  सडकेन े सुतिगरणी  या ईशा  य कोप-यापयत तेथुन पुढे 
पि मसे सुतिगरणी  या उ  तर व पुव ह ीन े ी महशे िव णुपतं ल द ेयां  या  घरापयत तेथुन पढुे पवुस  सडकेने ी  
दलीप चौधरी  यां  या  घरापयत तेथुन उ  तरेस ी दादाराव खलाटे( ी कॉलनी) यां  या घरापयत तेथुन पि मेस 

सुतिगरणी रोडव रल ी भाकर गवई (चवरे नगर) यां  या घरापयत तेथुन उ  तरेस सुतिगरणी रोडने सं दप सायकल 
टोअस दकुानापयत तेथुन पि मेस  सडकेने ी दपक गंगाधर भुसारी  यांचे घरापयत तथेुन उ  तर व पुढ ेपि मेस 

अमरावती रे  वे लाईनपयत. 
पि म  - अमरावती रे  व े लाईन व खु  या मैदाना  या जं  शन पासुन उ  तरेस रे  व े लाईनन े च धर नगर नाला पुलापयत 

 हणजेच नवाथ े  लॉट अंडरपास पयत. 
 

 

 

 

 



 

29         
लोकसं या -   
एकुण- 19516 

अ.जा.-  1754  

अ.ज.-    442 

साई नगर  या  ती  - सातणुा  लम, सातणुा औ.वसाहत, आय.टी.आय. कॉलनी, घन  याम नगर, ोफेयर कॉलनी, िस ीिवनायक कॉलनी, 

पटेल नगर, खंडे  वर कॉलनी, वृंदावन कॉलनी, साई नगर, महशे नगर, चं ावती नगर, भ  तीधाम मं दर प रसर, ददं े

लेआऊट, िभम  योती कॉलनी, महाबक कॉलनी, िव ुत कॉलनी, भरत नगर,सानेगु जी नगर, फॉरे  ट कॉलनी, भरेड े

लेआऊट, संजीवनी नगर, अडवानी लआेऊट, खंडलेवाल लेआऊट, अकोली गाव प रसर व इ  यादी 
उ  तर  - मनपा ह  व चादंरुी रोड जं  शन पासनु पवुस  सडकेन ेमौजा अकोली सव मांक 4  या ह ीपयत तेथनु उ  तरेस  य ु

अमरावती रे  वे  टशेन पयत तथेुन उ  तरेस व ईशा  य दशने अकोली रे  व े  टेशन रोड जं  शन पयत तेथुन पुवस 
िड.पी.रोडन े  बडनेरा रोड  पयत  हणजेच सातणुा बस स्  टॉप पयत तेथुन उ  तरेस  सडकेन ेनवाथ ेनाला पलुापयत 
तथेुन ना  याने च धर नगर रे  व ेनाला पुलापयत. 

पुव  - च धर नगर रे  वे नालापुलापासुन दि णेस रे  व ेलाईनन ेगोपाल नगर रे  वे ॉ सग पयत तेथुन पि मसे  सडकेन े
गोपाल नगर  टॉप पयत तथेुन दि णेस  सडकेने शशी नगर नाला पलुापयत. 

दि ण  - शशी नगर नाला पुलापासुन पि मसे ना  या ना  याने मौजा बडनरेा सव . २९५  या ईशा  य कोप-या पयत तथेनु 
उ  तरेस मनपा ह ी  पयत.  

पि म  - मनपा ह .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

30          
लोकसं या -   
एकुण- 20330 

अ.जा.-  4155 

अ.ज.-     343 

पि म बडनरेा  या  ती  - महशे भवन, िभवापरुकर नगर , होिमयो पॅथीक कॉलेज प रसर, नेमाणी गोडाऊन, गोडबोल ेलेआऊट, पारशी 

मशान, चमन नगर, अलमास नगर, जोशी लेआऊट, चं ा नगर, पाचबंगला लम, िवजय िमल प रसर, रे वे कॉटर,  

ोफेसर कॉलनी, ल ा लॉट, िझरी द  मं दर प रसर , मोदी हॉ पीटल प रसर, िमलचाळ, जनक रेिसडं सी, फुकट 
नगर व इ यादी. 

उ  तर  - मनपा  ह  व मौज ेबडनेरा सव . २९५  या ईशा  य कोप-यापासनु दि णसे  सडकेन े ना  यापयत तथेुन पवुस व 
उ  तरेस ना  या ना  यान ेबडनेरा रोडव रल शशी नगर येथील नाला पलुापयत तथुेन उ  तरेस  सडकेने गोपाल नगर 
टॉप पयत  तथेनु पुवस  सडकेने गोपाल नगर रे  व े ॉ सगपयत . 

पुव  - गोपाल नगर रे  व े ॉ सगपासनु दि णेस रे  व े लाईन िमनी बायपासव रल जुनीव  ती येथील ॉ सगपयत तथेुन 
पि मसे  सडकेन ेकृषी उ  प  न बाजार सिमती  या आ  नेय कोप-यापयत हणजेच गृहल मी भजेनालय तेथुन दि णसे 

ी पवन उसरे यांचे घरापयत तेथुन पुवस ी अिनल उसरे यांचे घरापयत तथेुन दि णसे  सडकेन ेखाटीकपरुा चौक 
येथील उसरे वाडा मृती दार पयत तथुेन पि मसे  सडकेने अकोला रोडव रल ी सजनाजी महाराज मारोती 
सं थान पयत तेथुन दि णे मु  य  सडकेने बडनेरा रे  व े  टेशन पुलापयत तेथुन पुवस रे  व े  टेशन दि ण बाजुने मनपा 
बडनेरा झोन कायालया  या ईशा  य कोप-यापयत तथुेन दि णेस  सडकेने आठवडी बाजार चौकापयत तेथुन पि मसे  
सडकेने अकोलारोड व आठवडी बाजार र  ता ट जं  शनपयत तेथुन दि णसे मु  य  सडकेने यवतमाळ ट जं  शनपयत 
त ेथुन पुव-दि ण मु  य यवतमाळ रोडन ेए  स से हायवे जं  शनपयत तेथनु नऋै  य दशेन े सडकेने मनपा ह  पयत 

दि ण  - मनपा ह .  
पि म  - मनपा ह .  

 

 

 

 



 

 

31         
लोकसं या -   
एकुण- 21664 

अ.जा.-  3492 

अ.ज.-     642 

 सतुिगरणी  या  ती  - गोपाल नगर, मालु नगर, कैलास नगर, िवजय नगर, पवन नगर, मराठा कॉलनी, आदश नगर, पोिलस कॉलनी, माया 

नगर, सुतिगरणी प रसर,  योती कॉलनी,  वागत कॉलनी, स  ट ां  ससे हाय  कुल प रसर, सामरा नगर, औ ोिगक 

वसाहत प रसर, नभोरा गाव, िवजय पथ नगर, व इ  यादी. 
उ  तर  - अमरावती रे  वे लाईन व खु  या जागे  या जं  शन पासुन पुवस व दि णसे  सडकेने ी दपक गंगाधर भसुारी  यां  या  

घरापयत तेथुन पुवस  सडकेन े सं दप सायकल टोअस दकुानापयत  तेथुन दि णेस सुतिगरणी रोडन े ी भाकर 
गवई (चवरे नगर)  यां  या घरापयत तेथुन पुवस  सडकेने ी दादाराव खलाटे  ( ी कॉलनी) यां  या घरापयत तथेनु 
दि णेस  सडकेने ी दलीप चौधरी  यां  या घरापयत तेथुन पि मेस ी महशे िव णुपतं ल द े यांचे घरापयत त ेथुन 
दि णेस सुतिगरणी  या पवु व उ  तर ह ीन े िमनी बायपास पयत तेथुन उ  तरेस िमनी बायपास रोडन े लॉ स 
हॉटेल  या उ  तरेकडील र   यापयत तेथुन पुवस व दि णेस स  ट ां  ससे  हाय  कुल  या वाय  य कोप-यापयत तेथनु 
पुढे पुवस हाय  कुल  या उ  तर पुव कंुपण भतीने हाय  कुल  या आ  नये कोप-या पयत तेथुन पुवस मौजे जेवड सव  

.3  या दि ण ह ीन े तुगती महामागापयत तथेुन दि णसे व पुढे पुवस  मनपा ह ीपयत. 
पुव  - मनपा ह . 
दि ण  - मनपा ह  व मौजे वडद गावा  या दि ण ह ीन ेपि मसे तुगती महामागापयत तथेनु उ  तर व पुढ ेपि मसे ना  या 

ना  याने िमनी बायपास जवळील नाला पुलापयत तथेुन पुढे पि मसे ना  या ना  यान ेअमरावती रे  व ेलाईन जं  शन 
पयत. 

पि म  - रे  वे लाईन जं  शन पासुन उ  तरेस रे  व ेलाईनने रे  व ेलाईन व खु  या जागे  या जं  शन पयत. 
 

 

 

 

 

 



 

 

32           
लोकसं या -   
एकुण- 20619 

अ.जा.-  4369 

अ.ज.-     290 

पुव बडनरेा  या  ती  - सावता मदैान, जुिनव  ती बडनरेा  प रसर, िनमकर वाडी, संिजवनी कॉलनी, बारीपुरा चौक, रा ल नगर,िनमला 

कॉलनी, रमाबाई आंबडेकर नगर, माताफैल, गांधी िव ालय प रसर, बडनेरा रे  वे  टेशन प रसर, पोिलस कॉटर, 

िशवाजी नगर, रजा नगर,  हाडा कॉलन, िश क कॉलनी, व डा गाव प रसर व ई  यादी. 
उ  तर  - अकोला रोड व सजनाजी महाराज मारोती सं थान रोड जं  शन पासनु पुवस सकडने ेखा टकपुरा चौक येथील उसरे 

वाडा मतृी दार पयत तथुेन उ  तरेस ी अिनल उसरे  यां  या घरापयत तथुेन पि मसे ी पवन उसरे यां  या 
घरापयत तेथुन उ  तरेस कृषी उ  प  न बाजार सिमती  या आ  नये कोप-यापयत हणजेच गृहल मी भाेजनालय  तथेुन 
पुवस िमनी बायपास व रल रे  वे ॉ सग पयत तथुेन उ  तरेस रे  व ेलाईनन े रे  वे नाला पुलापयत तथुेन पुवस पुढे 
ना  या ना  याने िमनी बायपास रोडव रल नालापलुापयत तेथुन पुढ े पुवस ना  या ना  याने तुगती महामाग 
नालापुलापयत तथेुन पवुस मौजा वडद गावा  या दि ण ह ीने मनपा ह ीपयत. 

पुव  - मनपा ह . 
दि ण  - मनपा ह . 
पि म  - मनपा ह  व यवतमाळ रोड जं  शन पासुन उ  तरेस मौज े व डा सव . 33  या पि म ह ीने वाय  य कोपरा 

ना  यापयत तेथनु पुवस ना  या ना  यान ेव डा गावा  या नाला पुलापयत तेथुन उ  तरेस  सडकेने निव व  ती बडनेरा 
येथील पा  या  या टाक पयत तेथुन पि मेस  सडकेने राजे  वरी िव ालया  या नऋै  य कोप-यापयत तथुेन उ  तरेस  
सडकेने बडनरेा िव ाम गृहा  या ईशा  य कोप-या पयत तथेनु पि मसे  सडकेन े मनपा झोन कायालय पयत तथेनु 
उ  तरेस  सडकेने मनपा बडनरेा झोन कायालया  या ईशा  य कोप-या पयत तथेुन पि मसे अमरावती बडनेरा रोड 
रे  वे पुलापयत तथेुन उ  तरस े सडकेने अकोला रोड व सतनाजी महाराज रोड जं  शन पयत. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

33                 
लोकसं या -   
एकुण  14215 

अ.जा.-  3234  

अ.ज.-    298 

आठवडी बाजार  या  ती  - झाडीफैल, आठवडी बाजार प रसर, सधी कॅ  प, इं दरा नगर, लकडगंज प रसर, िशरभात ेलॉन, नारायण नगर, 

मधुचं  कॉलनी, गजानन नगर, पवन नगर व इ  यादी. 
उ  तर  - मनपा बडनेरा झोन कायालय जवळील चौकापासुन पुवस  सडकेने बडनेरा िव ामगहृा  या ईशा  य कोप-यापयत. 
पुव  - बडनेरा िव ामगृहा  या ईशा  य कोप-यापासुन दि णसे  सडकेने राजे  वरी िव ालया  या नऋै  य कोप-यापयत तेथनु 

पुवस  सडकेने पा  या  या टाक पयत तथेुन दि णसे  सडकेने व डा गावाजवळील नालापलुापयत तेथुन पि मेस 
ना  या ना  याने मौजा व डा सव .33  या वाय  य कोप-यापयत तेथुन दि णसे  सव .33  या पि म ह ीने मनपा 
व यवतमाळ रोड जं  शन पयत. 

दि ण  - यवतमाळ रोड  व मनपा ह  जं  शन पासुन पि मेस मनपा ह ीने तुगती महामाग रोड व मनपा रोड जं  शन  
पयत. 

पि म  - तुगती महामाग रोड व मनपा रोड जं  शन  पासनु उ  तरेस तुगती महामागाने यवतमाळ रोड ओ  हरि ज पयत 
तथेुन उ  तरेस यवतमाळ रोडन ेआकोला रोड ट जं  शन पयत तेथुन उ  तरेस  सडकेन े अकोला रोड व डीपी रोड 
जं  शन पयत तथेनु पुवस आठवडी बाजार रोड न ेआठवडी बाजार चौकापयत तेथुन उ  तरेस मनपा बडनेरा झोन 
कायालयाजवळील चौकापयत. 

 


