
1 2 4 6
उ र

कॅनॉल ते ओढयाने व वे ा नदी ह ीने व शहर ह ीने वे ा नदी पुल, पुणे बगलोर हाय-
वे ह ीपयत, मंगलमुत  िवहार अपाटमट स.नं.110 खेड अखेर

पूव

खेड स.नं.110  मंगलमुत  िवहार अपाटमट ते खेड सनं128 अशोक लेलँड कंपनी अखेर

दि ण

खेड सनं128 अशोक लेलट कंपनी ते जय म ार सोसायटी, माने घर र ाने केशव
कॉ े  िनसग कॉलनी पुल ते फलटण सातारा रोड उजवीकडील बाजूने कॅनॉल ते
करंजे तफ ह ीने दौलत नगर दुगा चौक ते शानबाग शाळा र ाने िकदत घर ते नमदा
शाळा ते ओढयाने बनसोडे व ी िपछाडीने वाघमारे िचंच खाली गडकरी घर ते
िनंबाळकर घर िनसग कॉलनी तुषार पाटील घर ते हाय-वे र ाने टीसीपीसी पुल अखेर

पि म िटसीपीसी लगत ओढयाने ते कॅनॉल ते शहर ह  ओढा अखेर

भाग मांक -  1
लोकसं ा - 7348
एकुण - 
अ.जा. -  848
अ.ज. -  219

िपले री नगर, दौलत नगर, 
रानमळा, मयुरे र कॉलनी, गाड 

मळा, अि  मंदीर, िटसीपीसी 
महासैिनक भवन, मंगलमुत  
अपाटमट, साई कॉलनी, जय 

म ार सोसायटी भाग

अनुसूिचत जमाती

प रिश  2 (ह ीचंी ा ी व वणनाबाबत)

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

सातारा नगरप रषद, सातारा सावि क िनवडणूक 2021-2022

5
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पेठ सदर बझार 411, बेघस होम, सातारा ब र ाने जरंडे र नाका ते खेड सनं 128
गायकवाड घर अखेर

पूव

खेड सनं 128 गायकवाड घर ते उज ा बाजूने र ाने बकरे घर ते वायदंडे घर ते
र ाने सनं 100 कातकरी व ी र ाने व शहर ह ीने सनं 83 गजानन दशन
अपाटमट ते कॅनॉल अखेर

दि ण

स.नं. 83 गजानन दशन अपाटमट ते कॅनॉल र ाने लँड रेकॉड सोसायटी ॉट नं 20 ते
र ाने ॉट नं 14 ते िससनं 91 ते िससनं 194 र ा ओलांडून िस.स.नं 210 र ाने
336 ते 344 र ाने िससनं 348 र ा ओलांडून िस.स.नं 559 अखेर

पि म
िससनं 359 सदर बझार र ाने क रआ ा चौक कांगा कॉलनी 410 ॉट नं.37 ते
र ाने बेघस होम िससनं 311 सदर बझार अखेर

भाग मांक -  2
लोकसं ा -  7559
एकुण - 
अ.जा. -  1913
अ.ज. -  331

कोयना सोसायटी, गजानन 
दशन, जय िवजय सोसायटी, 

िशवांजली सोसायटी, िक र ा 
हाईटस्, युनायटेड कॉलनी, 
कातकरी व ी, जयम ार 

सोसायटी भाग, ताप हौिसंग 
सोसायटी, सुयोग सोसायटी, 

ल ी टेकडी, न.प.चाळ

अनुसूिचत जाती
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

िहरवाई कॅनॉलने पेठ सदर बझार िससनं 1 ते 16 र ा ओलांडून िससनं 6 ते 91 र ा
ओलांडून िससनं 355 ते र ाने िससनं 349 ते र ाने 345 ते र ा ओलांडून मिशद ते
र ा ओलांडून िससनं 189 ते र ाने लँड रेकॉड कॉलनी ॉट नं 1 ते र ा ओलांडून

ॉट नं 13 िससनं 402/2 ते र ाने ाडा वसाहत ते सनं 9 भाग िपरवाडी कॅनॉल ते
हाय-वे शहर ह  अखेर.

पूव
सनं 9 भाग िपरवाडी कॅनॉल ते हाय-वे ते शहर ह ीने सनं 15 िपरवाडी अशोक लेलँड ते
होडंा शो- म अखेर

दि ण
सनं 15 िपरवाडी अशोक लेलँड शो- म ते पानंद र ाने ते हनुमान मंिदर ते सनं 16 अ
ल ी मंिदर ते सैिनक ू ल कंपौडं ते र ाने कोरेगाव सातारा र ाने िज ा प रषद
चौक सैिनक ू ल कंपौडं अखेर

पि म

िज ा प रषद चौक सैिनक ू ल कंपौडं ते िससनं 409 ते र ाने सैिनक ू ल गेट ते
सनं 440 ते र ाने 442 नगरप रषद वसाहत 409 ॉट नं 11 ते र ाने शासकीय
वसाहत ते र ाने िससनं 444 / 443 र ा ॅ  िहरवाई कॅनॉल सदर बझार अखेर

भाग मांक -  3
लोकसं ा - 7004
एकुण - 
अ.जा. - 1060
अ.ज. -  53

गुलमोहर कॉलनी, साद 
कॉलनी, महाल ी कॉलनी, 
िपरवाडी गवठाण, िम ी 
कॉलनी, गोरखपूर सहयोग 

कॉलनी, सैिनक ू ल, ाडा 
वसाहत, न.प.वसाहत, देसाई 
कॉलनी, ग नमट  ाटस, 

भारत माता चौक, लँड रेकॉड 
कॉलनी भाग,

अनुसूिचत जाती
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

सदर बझार स.नं.470 ॉट नं.1 ते ओढयाने कॅनॉल पुल ते सातारा - फलटण र ाने
स.नं.465/ब ओढा अखेर

पूव

सदर बझार स.नं.465/ब ओढयाने, र ाने 410 कांगा कॉलनी ॉट नं.100   ते र ाने
ॉट नं.36 ते आम  ऑिफसर सोसायटी ॉट नं.3 ते र ाने कॅनॉल पुल, असुर खाना

िससनं 373 ते र ाने िससनं 408 ते कॅनॉलने देवदासी झोपडप ी ते आंबेडकर
झोपडप ी ते िज.प.र ाने िससनं 446 ॉट नं.2 ते 3 ते र ाने िससनं 447 ते 448 ते
िससनं 439 ॉट नं.1 ते र ाने ॉट नं.2 ते 7,8 ते र ाने डीएसपी बंगला अखेर

दि ण
डीएसपी बंगला ते िससनं 458 होवाळे हॉ टल ते आरटीओ ऑिफस र ाने
मु िगरी ेस ते आंबेकर चौक स.नं.494  अखेर

पि म

िससनं 494 आंबेकर चौक ते र ाने डॉ.महाजनी बंगला ि न िफ  हॉटेल माग सदर
बझार मुथा चौक िशवाजी हौिसंग सोसायटी ॉट नं.34 उज ा बाजूने ॉट नं.38
देशमुख कॉलनी र ाने ॉट नं.38 मुथा कॉलनी ते देशमुख कॉलनी ॉट नं.34 ते
र ाने ॉट नं.50 ते िशवाजी हौिसंग सोसायटी ॉट नं.62 ते 21 सदर बझार स.नं.506
ते र ाने िशवाजी हौिसंग सोसायटी ॉट नं.44 ते 41 ते 29 ते ॉट नं.20 ते िज ा

ायािधश िनवास थान ते  ॉट नं.36 ते 21 सु प कॉलनी अंतगत र ाने ॉट नं.1
सदर बझार 470 ॉट नं.1 अखेर

अनुसूिचत जातीभाग मांक -  4
लोकसं ा - 7544
एकुण - 
अ.जा. - 1270
अ.ज. -  65

सु प कॉलनी, भुक कॉलनी, 
ॉट नं.27  ते  36 ग मट 

कॉटस, अमे रकन चच, कुपर 
कॉलनी, मुरलीधर भोसले 
वसाहत, आम  कॉलनी, 

अिभमान पाक,सदर बझार-
465, िससनं 369 ते 408 

देवदासी झोपडप ी 409/11, 
आंबेडकर झोपडप ी 409/10, 

िललाताई हॉिसंग सोसायटी, 
मागासवग य मुलीचें वसतीगृह, 
शरावती अपाटमट, सुिम ाराजे 

उ ान, किन  मंगल 
कायालय, सजीवनी हॉ टल, 

न.पा.दगडी शाळा, होवाळे 
हॉ टल, कुपर कॅलनी 

आंबेकर चौक
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पेठ रिववार, ता ा उदयान िससनं 178 ते 480 भूिवकास बँक पेठ सदर बझार िससनं
480 ते र ाने हॉटेल सु बन िससनं 476 ब ॉट नं 4 ते पेठ सदरबझार ह ीने जुने
रे  हाऊस िससनं 473 पेठ ह ीने ीजय अपाटमट िपछाडीने ओढा ते पेठ ह ीने
471/ब अखेर

पूव

पेठ सदरबझार 471/ब ह ीने सातारा - फलटण र ा ओलांडून पेठ सदर बझार 467/1
िवदयानगर कॉलनी ॉट नं.22 िनमल कॉ ट िपछाडीने पेठ सदरबझार 467 ॉट
नं.1 भुक कॉलनी अंतगत र ाने ॉट नं.11 ने र ाने उपअिध क बंगला स.नं.488
रमांड होम 488 ते र ाने 487 दगा ते र ाने सनं 467 /8अ ॉट नं.61 ते ॉट नं.57
गणेश मंिदर र ाने ॉट नं.29 देशमुख कॉलनी ॉट नं.22 ते 8 र ाने ॉट नं.39 ते
र ाने 42 ते र ाने  स.न.467/5 ॉट नं. 10 पूल ते िललाताई हौ.सोसा.िपछाडीने
ओढयाने ॉ नं .22 ते र ाने िस.स.नं. 467 फॉरे  ऑफसस िनवास ते र ाने
िस.स.नं. 467 आय हॉ टल आंबंकर चौकअखेर.

दि ण

िससनं 467 आय हॉ टल आंबेकर चौक ते कुबेर िवनायक गणपती र ाने पोवई
नाका पो  ऑिफस ते िशवतीथ पोवई नाका ते कासट माकट र ाने रिववार पेठ
िससनं 184 ाने जा  ोअस ते म ार िससनं 171 अखेर

पि म
पेठ म ार िससनं 71 र ाने ह रष गॅरेज र ाने पेठ पंताचा गोट िससनं 140
िपछाडीने व पेठ ह ीने व ना ाने पेठ पंताचा गोट िससनं 19 िपछाडीने व पेठ ह ीने
खंडोबा मंदीर ते पेठ रिववार मनाली हॉटैल र ाने सातारा िचकन सटर ना ाने व
उज ा बाजुने माकट याड आयटीआय ता ा ारक िपछाडी िससनं 278 रिववार

ता ा ारक अखेर

भाग मांक -  5
लोकसं ा - 6756
एकुण - 
अ.जा. -  868
अ.ज. -  36

भुिवकास बँक, गणेश कॉलनी, 
भुक कॉलनी भाग, िश क 
कॉलनी, ीजय अपाटमट, 

कदम बाग,  िशवाजी हौिसंग 
सोसायटी, मुथा कालनी, 

देशमुख कॉलनी, िस ल 
हॉ टल, अिजं   य कॉलनी, 

कुबेर िवनायक मंदीर, रामकृ  
कॉलनी, युिनयन ू ल, पो  
ऑिफस, तहिसल कायालय, 

एस.टी. ॅ , े िडयम, 
आयटीआय, िशवाजी सं हालय, 

डी.बी.माकेाट, खंडोबा माळ, 
ातं  सैिनक कॉलनी, पेठ 

पंताचा गोठ, स  ाझा, 
काश लॉज.
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पेठ करंजे िससनं 425 पेठ ह ीने करंजे िससनं 497 ते 501 स.नं.84 बनसोडे व ी पैजन
टाई .

पूव
पैजन टाई  ते र ाने व ओढयाने करंजे स.नं.295 ना ाने स.नं.289 पेठ ह ीने
र ाने स.नं.283 ओढयाने व र ाने सातारा िचकन उज ा बाजूने करंजे स.नं.283

ॉट नं.32 अखेर

दि ण पेठ करंजे स.नं.283 फायनल ॉट नं.32 र ाने व पेठ ह ीने पोलीस वसाहत बी
ाऊंड ह ीने स.नं.288 ॉट नं.6 रािधका रोड र ाने स.नं.313 ओढयाने परदेशी घर

म ार पेठ पूल अखेर.

पि म

परदेशी घर म ार पेठ ते सेनॉर चौक ते बसा ा पेठ उज ा बाजूने कोमठी चौक ते
पेठ रघुनाथपूरा िससनं 81ते 95 ते करंजे पेठ ीपतराव पाटील हाय ू ल ते 425 करंजे
अखेर

भाग मांक -  6
लोकसं ा - 7186
एकुण - 
अ.जा. - 1011
अ.ज. -   106

होळीचा टेक, करंजे जकात 
नाका, करंजे पार, बनसोडे 
व ी, पैजन टाई , भोसले 
मळा, सागर िडल  हॉटेल 

सवडकर एज ी, पोलीस 
ाऊंड, सुय भा हॉ टल, 

कमवीर सोसायटी भाग, िवमल 
पाक,  भैरवनाथ मंदीर पटांगण, 
सतीआई मंदीर करंजे गावठन, 
रघुनाथपुरा भाग, सेनॉर चौक, 

बसा ा पेठ भाग
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पेठ करंजे स.नं.324 िनसग कॉलनी ओढयाने पेठ करंजे स.नं.411 ओढा ते एकता
कॉलनी र ाने पेठ रघूनाथपूरा िससनं 98 अखेर

पूव
पेठ रघुनाथपूरा िससनं 98 र ाने कोमटी चौक पैठ रघुनाथपूरा िससनं 118 ते र ाने
बसा ा पेठ सेनॉर चौक तापिसंह शेती फाम अखेर

दि ण
तापिसंह शेती फाम ते रािधका रोड र ाने बारट े  चौक ते बुधवार िससनं 48 ते

िससनं 142 र ाने लकडी पुल िससनं 172 बेबले घर ते साखरे तळे र ाने बुधवार
पेछ मशीद ते रािधक  टॉिकज ते तापगंज पेठ िससनं 172 बोळाने पेठ ह ीने िससन
164 ब अखेर

पि म
पेठ तापगंज िससनं 164 पेठ ह ीने व र ाने िससनं 119 ने 140 ते र ाने िससनं
145 ओढयाने पेठ ह ीने पेठ बुधवार िससनं 241 /अ ते पेठ बुधवार िससनं 93 ते
आयटीआय र ाने बुधवार जकात नाका ते न.पा.शाळा ते िनसग कॉलनी स.नं.324
ओढा अखेर.

भाग मांक -  7
लोकसं ा - 7908
एकुण - 
अ.जा. -  492
अ.ज. -   32

एकता कॉलनी, कोमटी चौक, 
रािधका टॉिकज, बुधवार नाका 
पेठ बसा ा भाग, रघुनाथपुरा 
भाग,  तापिसंह शेती फाम, 
बाबर कॉलनी, शडे कॉलनी, 

िनसग कॉलनी, सािनया कानर 
जाधव आवाड, ऐ  ेस.
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

भोसले घर ते ओढयाने व शहर ह ीने अ णोदय अपाटमट ते मोळाचा ओढा पोिलस
चौकी, सुधा ील ओढयाने अिभजात कंपनी शहर ह ीने कॅनॉल अखेर

पूव
कॅनॉल शहर ह  कॅनॉल कोिहनुर अपाटमट ते ीनगरी ते ओढयाने महानुभव मठ
िपछाडी पुल अखेर

दि ण

महानुभव मठ पुल िपछाडी ते स िसंग सटर प िवहार कॉलनी िपछाडीने व
ओढयाने बुधवार नाका र ाने ते सातारकर मठ िससनं 267 ते र ाने िससनं 256 ते
र ाने व ओढयाने करंजे स.नं.327 सुयोग कॉलनी ॉट नं.40 अखेर

पि म

सुयोग कॉलनी ॉट नं.40 ते र ाने ॉट नं.6  ते र ाने आक शाळा नगर ॉट
नं.11 ते र ाने अंजली कॉलनी ॉट नं.3 ते र ाने अंजली कॉलनी ॉट नं.25
क ान कंपाऊंड ने  आयटीआय र ाने आयटीआय गेट र ा ओलांडून समथ नगर
कमानीतून उज ा बाजूने ॲड. दुदु र घर र ाने उज ाबाजूने शहा घर ते गु नंदन
अपाटमट ते िनसग कायालय िपछाडीने तरडे घर ते ओढयाने सजराव कडव ते अंतगत
र ाने रजपूत घर ते बाळाने शेख घर ते शहरह ीने व ओढयाने ते मोळाचा ओढा
पोलीस चौकी अखेर

अनुसूिचत जातीभाग मांक -  8
लोकसं ा - 6977
एकुण - 
अ.जा. - 1624
अ.ज. -   150

तामजाई नगर, मोळाचा ओढा, 
पोिलस चौकी, आयटीआय, 
आकाशवाणी झोपडप ी, 
महानूभाव मठ, नालंदा 

समाजमंिदर, सुयोग कॉलनी, 
आक शाळा नगर भाग

Page 8



1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

करंजे सनं 379 नारायण धाम अपाटमट ते शहर ह ीने ओढयाने ते फे ीकेशन
कारखाना ते ओढयाने व शहरह ीने भोईटे घर ते च ाण घर ते बोळाने शेख घर ते
जाधव घर ते साव.शौचालय ते मधुबन सोसायटी ते िकसन पवार घर ते रमेश इंदलकर
घर ते पाटील घर समथ नगर र ाने महादेव ील अखेर

पूव

महादेव ील समथ नगर, आयटीआय ते बुधवार नाका र ाने भैरव ायवूड र ाने
क ान कंपौड अखेर

दि ण
क ान कंपौडं ह ीने सनं 328 करंजे, अंजली कॉलनी ॉट नं.26 अबनावे घर ते
देशपांडे घर ते र ाने ॉट नं.55 साळंुखे घर ते न.पा. उदयान ह ीने मा ती मंदीर
गडामाळ र ा अखेर

पि म
गडामाळ मा ती मंिदर र ाने ते शा पुरी चौक र ाने सुमन अपाटमट उज ा
बाजूने सोसायटी सभागृह, साळंुखे घर ना ाने गाडे घर पुल ते माळवाडी र ाने
नारायण धाम अपाटमट अखेर

भाग मांक -  9
लोकसं ा - 7393
एकुण - 
अ.जा. -  509
अ.ज. -  35

  अंजली कॉलनी पाट, िहंदवी 
ू ल, जयिवजय सोसायटी, 

आझाद नगर, धनल ी कॉलनी, 
आदश कॉलनी भाग, ओमकार 
सोसायटी, िचंतामणी सोसायटी, 
गुलमोहर कॉलनी,  गु साद 
कॉलनी, महाल ी कॉलनी, 

पवार कॉलनी, रांगोळे कॉलनी, 
ीराम मंिदर, संक  कॉलनी, 

जयभवानी सोसायटी
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

सदगु  कॉलनी आंबेदरे रोड शहर ह ीने व ओढयाने संक  कॉ.लोहार घर अखेर

पूव

संक  कॉलनी, लोहार घर ते माळवाडी शा पुरी र ाने िवनायक जाधव ओढयाने
जयिहंद कॉलनी, काटे घर र ाने रंगोली माकट ते र ा ॅ  ते शा पुरी गडामाळ
र ाने िसरॅिमक कंपनी ते करंजे जकात नाके ते ॉट नं.6  न.पा.उदयान ह ीने अंजली
कॉलनी स.नं.328 ते ॉट नं.54 कांबीरे घर ते र ाने पाटील घर ॉट नं.41 ते ॉट
नं.27 भोसले घर ते क ान कंपौडं ते ॉट नं.29 र ाने ॉट नं.44 ते न.पा.उदयान
ह दीने अक शाळा नगर ॉट नं.10 ते र ाने ॉट नं.1 गजानन महाराज मठ ते
गडामाळ अनंत इं श ु ल र ाने सर ती रेिसडसी ते घोडके घर िशवदशन
कॉलनी र ा अखेर

दि ण

घोडके घर िशवदशन कॉलनी र ाने पोतदार घर ते गुरव घर ते मोराबळे घर ते
ता ाबा माने घर ते मंगलमुत  रेिसडे ी स.नं.367 ते ओढयाने िशवाजी नगर ह ीने
वाडकर घर अखेर

पि म
िशवाजी नगर ह ीने वाडकर घर करंजे ह ीने निवन पा ाची टाकी ह ीने सदगु
कॉलनी शहर ह ी अखेर

भाग मांक -  10
लोकसं ा - 6642
एकुण - 
अ.जा. -  587
अ.ज. -   79

िशवदशन कॉलनी पाट, महादेव 
मंिदर, िदगंबर कॉलनी, धमवीर 

संभाजी कॉलनी, जयिहंद 
कॉलनी, ीकृ  कॉलनी, 

सदगु  कॉलनी, िशवाजी नगर, 
िज ा प रषद कॉलनी, सुयोग 

कॉलनी, समता कॉलनी, 
न.पा.उदयान, गजानन महाराज 
मंदीर, आक शाळा नगर भाग, 

अंजली कॉलनी भाग
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

भैरवनाथ पा ाची टाकी ते दरे ह ीने नाईक घर ते घाडगे घर, सव दय कॉलनी ते
ओढयाने सव दय कॉलनी िविहर ते जाधव ो ीजन ोअस ते ओढयाने जाधव घर ते
र ाने संतोष जाधव घर ते िदि त घर ते गोसावी मठ िपछाडीने महामुनी घर ते र ाने
िशवदशन कॉलनी तवले घर ते र ाने देव खे घर अखेर

पूव

देव खे घर ते गडामाळा अनंत इं श ु ल र ाने ओम साई जनरल ोअस ते
गडकर आळी र ाने भोसले िकराणा दुकान ते र ा ओलांडून चैत  कॉ ुटस
र ाने गु मानस अपामट ते मा ती मंिदर िपछाडीने ते आदीराज कॉलनी िपछाडीने व
िशवम कॉलनी िपछाडीने शा  बोड ग ह ीने िशवाजी उदय मंडळ, अनंत इं श ु ल
र ाने शहाने बोळ िससनं मंगळवार ते शहाने वाडा ह ीने पेठ मंगळवार िससनं 175
ओढा ओलांडून पेठ रामाचा गोट िससनं 13 ते र ाने 78 व र ा ओलांडून िससनं 35
ते िससनं 43 अखेर

दि ण

पेठ रामाचा गोट ससनं 43 ते िससनं 52 कं ाळकर अपाटमट ते नागाचा पार र ाने
पेठ ंकटरपूरा िससनं 25  ते कारंडबी नाका र ाने मटंगे पूल ते  र ाने पेठ

ंकटपूरा मा ती मंिदर ते महादरे र ाने पेठ ंकटपूरा िससनं 107 अखेर

पि म
पेठ ंकटपूरा िससनं 107 महादरे र ाने कृ े र मंिदर ते ओढयाने ते सनं 53
महादरे ओढयाने शहरह  सनं 6 ते महादरे ह ीने व शहर ह ीने ते पेढयाचा भैरोबा
मंिदर पा ा याची टाकी अखेर

भाग मांक -  11
लोकसं ा - 7335
एकुण - 
अ.जा. -  345
अ.ज. -  31

सुय दय कॉलनी, भैरवनाथ 
पायथा, धुमाळ आळी, गडकर 
आळी गावठाण, गोसावी मठ 

सहया ी पाक, समाधीचा माळ, 
धननीची बाग, िशवाजी उदय 

मंडळ, अथव हाईसटस्, 
मंगळवार तळे, गोखले 

दवाखना, पंचवटी अपाटमट, 
आनंद िवहार, काजरेकर वाडा, 
बनसापूरी मठ, िदवेकर कॉलनी
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पेठ करंजे स.नं.335 आकशाळा गडामाळ नाका, करंजे तफ स.नं.334 धुमाळ हॉ टल
ॉट नं.38 र ाने व उज ा बाजूने ॉट नं.24 िससनं 329 ॉट नं.2 ऐ  ेस

िपछाडी पूल ते ओढयाने नामदेव वाडी ते तापगंज िससनं 146 अखेर

पूव

नामदेव वाडी, पेठ तापगंज िससनं 146 ते 199 ते र ाने पेठ शु वार कला व
वािण  महािवदयालय. पेठ ह ीने िससनं 117 ॉट नं.64 ते 82 पेठ तापगंज िससनं
173 बोळाने ते र ाने पेठ बुधवार डेरे अपाटमट मंडई र ाने साखरे  तळे पेठ ह ीने
कृ ा टॉकीज िपछाडीने पाटील एच.पी.पेटोल पंप पेठ सदािशव िससनं 109 अखेर

दि ण
पेठ सदािशव िससनं 109 मोती चौक र ाने िससनं 155 सदािशव ते र ाने िससनं
175 सदािशव पेठ, आतार दुकान खाल ा र ाने ीराम दु  मंदीर ते मोती चौक ते
जवाहर बाग ते रजावाडा बस ॉप ते मंगळवार तळे र ाने िव ल मंदीर ते मंगल
मा ती मंदीर अखेर

पि म

पेठ मंगळवार िससनं 270 मंगल मा ती मंदीर अनंत इ श ू ल र ाने पेठ शु वार
िससनं 63 िशवम कॉलनी र ाने पेठ ह ीने व ओढयाने करंजे स.नं.353 िशवम कॉलनी
ह ीने अिधराज कॉलनी ह ीने बदामी िविहर र ाने स.नं.342 मा ती मंदीर ते बदामी
पाक र ाने स.नं.345 गडामाळ नाका र ाने आकशाळा करंजे स.नं.35 अखेर

भाग मांक -  12
लोकसं ा - 7509
एकुण - 
अ.जा. - 409
अ.ज. -  24

अकशाळा नगर, कोटे र 
कॉलनी, िशवम कॅलनी, बदामी 
पाक, नामदेव वाडी कोटे र 

ाऊंड, ई ा शाळा, लोखंडे 
कॉलनी, म ी माकट, ीराम 
मंदीर, जुना मोटर ॅ , जुनी 

सदािशव मंडई, तापिसंह 
उदयान, राजवाडा गांधी मैदान, 
शा कला मंदीर, अनंत इ श 

ू ल, जलमंदीर, सु ची बंगला, 
ांती ृती िजजामाता कॉलनी.
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पेठ बुधवार िससनं 45 बारट े  चौक, रािधका रोड र ाने सेनॉर चौक ते ढोर ग ी
र ाने पेठ म ार िससनं 317 अ पेठ ह ीने व ओढयाने पांडुरंग िशंदे साय ो ते
कमवीर सोसायटी ॉट नं.58 ते र ाने सातारा पोलीस तालुका ेशन ते गणपत
तपासे मागाने पंचगंगा अपाटमट  स.नं.287अखेर.

पूव
पेठ करंजे स.नं.287 पंचगंगा अपाटमट ते जगताप कॉलनी र ाने पेठ ह ीने व ना ाने
न.पा.शॉिपंग सटर पेठ म ार िस.स.नं. 75  र ाने पेठ म ार िससनं 83 तुळजाभवानी
मंदीर अखेर.

दि ण
पेठ म ार िससनं 83 तुळजा भवानी मंदीर ते र ाने हेड ाटर कमवीर पथ खाल ा
र ाने 501 पाटी र ाने िससनं 100 सदािशव मटण माकट

पि म
पेठ सदािशव 100 ना ाने मटण माकट ते पेठ शिनवार लकडी पुल िससनं 456 अ ते
शिनवार 455 ते र ाने पेठ बुधवार िससनं 1 लकडी पूल र ाने बारट े  चौक िससनं
45 बुधवार अखेर

भाग मांक -  13
लोकसं ा - 7119
एकुण - 
अ.जा. - 2864
अ.ज. -  59

भूतेबोळ, मटन माकट, औधंकर 
महाराज मठ, गाडन िसटी, 
सातारा टॅिनंग सटर, पोलीस 
वसाहत, पोलीस हेड ाटर, 

मा ती मंदीर कमवीर सोसायटी 
भाग, सावकार टा पोट, 

िशवसागर टॉकीज, तेली ख ा, 
मिशद जगताप कॉलनी म ार 

पेठ िव ल मंदीर

अनुसूिचत जाती
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

बंदुशा ेलस, पेठ सदािशव, िससनं 1 ते कमवीर भाऊराव पथ (खालचा र ा), स ाट
चौक िससनं 48 ते पेठ म ार िससनं 66 अखेर

पूव
पेठ म ार िससनं 66 ते पेठ रिववार िससनं 100 र ाने व ह ीने वाहतूक कायालय
अखेर

दि ण
राजपथ र ाने पेठ दुगा िससनं 21 तालीम संघ ते पेठ भवानी िससनं 199 नवरंग दुकान
अखेर.

पि म
पेठ भवानी िससनं 199 नवरंग दुकान र ाने पेठ सदािशव िससनं 31 झारी ा बोळाने
पेठ सदािशव िससनं 1 बंदुशा ेलस अखेर.

भाग मांक -  14
लोकसं ा - 7630
एकुण - 
अ.जा. -  777
अ.ज. -   56

खण आळी, पंचमुखी गणेश 
मंदीर, शिन मा ती मंदीर, 

राजपुरोहीत ीट माट, क ी 
टेडस, कासार देवी मंदीर, 
ग वार परज, राजल ी 
टॉिकज, ग वार तालीम, 

नालबंद वाडा, एल.बी.एस. 
कॉलेज, दं ा मा ती मंदीर, 

भवानी िवदया मंदीर राजसपूरा 
तालीम संघ, पोलीस करमणूक 
क ,   पोलीस वसाहत, म वत  

कारागृह.
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पेठ रिववार िससनं 57 अ िगते िब ंग उज ा बाजूने कमवीर भाऊराव पाटील पथ
खालचा र ा, पेठ रिववार िससनं 1 मिशद  अखेर

पूव
पेठ रिववार िससनं 1 मिशद, पोवई नाका ते पेठ रिववार 175 रजता ी हॉटेल, बडीया
पेटोल पंप अखेर

दि ण

पेठ रिववार िससनं 175 रजतां ी हॉटेल बढीया पेटोल पंप ते र ाने व रिववार पेठ
ह ीने हॉटैल गुलबहार िपछाडीने र ाने पेठ रिववार ह ीने महाराजा सयाजीराव
महािवदयालय िपछाडीने स.नं.56 ह रजन-िगरीजन सोसायटी ने चारिभंत पाय ाने पेठ
केसरकर सनं 137 ते केसरकर ह ीने िससनं 131 अखेर

पि म
पेठ केसरकर 131 र ाने िससनं 74 केसरकर िपसाळ आकड र ाने उजवीकडील
बाजू केसरकर िससनं 48 ते आढयाने ते 138 केसरकर ते पेठ गु वार िससनं 403 ते
ओढयाने िससनं 402 अ गु वार ते उज ा बाजूने राजपत शाही मशीद ते
न.पा.कायालय ते पेठ केसरकर िससनं 150 ते पेठ रिववार िससनं 124 सुय दय
सोसायटी ते रिववार िससनं 57 िगते िब ंग अखेर

भाग मांक -  15
लोकसं ा - 6673
एकुण - 
अ.जा. -  1631
अ.ज. -  33

लोणार ग ी, पोवई नाका, 
गुलबहार हॉटेल, रयत िश ण 
सं था, कंुभार वाडा, ह रजन 

िग रजन अपाटमट, 
न.प.कायालय, द  मंदीर, 
तोफखाना शाही मिशद, 
िपसाळ आिकड, घोरपडे 

कॉलनी, क क अपाटमट.

अनुसूिचत जाती
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पोवई नाका िससनं 518 पो  ऑिफस ते कुबेर िवनायक मंदीर र ाने ते ग नमट
कॉटस ते  आरटीओ ऑिफस कायालय र ाने िससनं 409 ते 453 ते र ाने िससनं
409 सैिनक ु ल गैट कंपौड ह ीने व ॉट नं 19 ते र ाने ॉट नं 15 ते िज ा
प रषद र ाने िज ा प रषद चौक, सैिनक ू ल कंपौड ने गोडोली सनं 19 िशवांजली
अपाटमट ते र ाने स.नं.20 च ाण घर पानंद ओढयाने संक  अपाटमट हायवे अखेर

पूव
पानंद  र ाने अपूव संक  अपाटमट शहर ह ीने ठ र िसटी ते हॉटैल लॅड माक
स.नं.36 गोडोली अखेर

दि ण
पेठ गोडोली स.नं.36 रिहमतपूर सातारा र ाने हॉटेल लेक- यू ते गोडोली चौक
भंडारी हाईटस् अखेर

पि म

भंडारी ाझा स.नं.9 ते 7 र ाने ते साईबाबा मिदर ते मोरे हाईटस् र ा ओलांडून पेठ
कामाठीपूरा िससनं 1 ते र ाने िससनं 10  र ाने िससनं 19 ते र ा ओलांडून पेठ
सदरबझार िससनं 531 का ेरे घर ते र ाने पेठ ह ीने व र ाने गजवधन अपाटमट
ते र ाने पा रजात कॉलनी ॉट नं.1 ते पेठ ह ीने स.नं.528 ते ॉट नं.11, 15, 19 ते
पारसिनस कॉलनी मोनाक हॉटेल ते र ा ओलांडून पी.ड ू.डी. ऑिफस ते पोवई
नाका पो  ऑिफस अखेर

भाग मांक -  16
लोकसं ा -  7231
एकुण - 
अ.जा. - 559
अ.ज. -  156

िवसावा पाक, काितक ामी 
मंदीर, पु र मंगल कायालय, 
ठ र िसटी, साईबाबा मंिदर, 

तुकाई कॉलनी, एमएसईबी 
नगरप रषद उदयान, कमवीर 

कॉलनी सातारा गृहिनमाण 
सं था, साय  कॉलेज, यशवंत 
कॉलनी, िज ा प रषद अ  

बंगला, पा रजात कॉलनी 
प रसर, पी.ड ु.डी. ऑिफस, 

पंचायत सिमती
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

गोडोली जकात नाका ते तळे ते सातारा रिहमतपूर र ाने अजंठा हॉटेल सनं 46 अखेर
गोडोली

पूव

गोडोली सनं 46 अजंठा हॉटेल ते शहर ह ीने कोडोली सनं 298 ते इंिदरानगर सनं 295
कोडोली पारसी िविहर सनं 290 कोडोली पारसी िविहर शहर ह  अखेर.

दि ण
कोडोली सनं 290 शहर ह ीने पारसी िविहर गोडोली सनं 90 िव कमा सोसायटी सुरेश
कदम बंगला ते शेख बंगला अखेर

पि म

िव कमा सोसायटी शेख बंगला ते र ाने िदपक थोरात बंगला र ा ओलांडून
िशव ेमी कॉलनी वाघ बंगला ते पवार बंगला ते र ाने ढाणे बंगला ते र ाने रावसाहेब
कदम घर ते ओढयाने कृ कंुज अपाटमट र ाने सनं 88 गोडोली जाधव घर र ाने
सोनवणे घर र ाने ओलोडूंन मायाकंुज अपाटमट र ाने साईई र अपाटमट ते
र ाने धन ी अपाटमट ते भोसले हाईटस् र ाने व ओढयाने पालवी चौक ते जगदाळे
कॉनर ते कराड सातारा र ाने चेतना हॉटेल ते गोडोली जकात नाका अखेर.

भाग मांक -  17
लोकसं ा - 7358
एकुण - 
अ.जा. - 965
अ.ज. -  82

अजंठा झोपडप ी, सुगम 
कॉलनी, पशुसंवधन ऑिफस, 
फॉरे  कॉलनी, िशवश ी 
सोसायटी, रािधका नगर, 
कोयना स ती सोसायटी, 

गोळीबार मैदान, इंिदरा नगर, 
तलाठी कायालय, आदश 
कॉं.बापूजी साळंुखे नगर, 

िव कमा सोसायटी, पायरी 
पाक, द  मंिदिप रसर, 
िशव ेमी कॉलनी, धन ी 
अपाटमट, जगदाळे बाग, 

पोलीस वसाहत.
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

शा नगर, एस.टी.कॉलनी, िनकम बंगला ते अमेय अपाटमट ते दुगा माता मिदर ते
िससनं 75 कामाठीपुरा िससनं 75 ते र ाने 61 माग 31 िचंचणे घर ते िससनं 23 ते र ा
ओलांडून िससनं 92 ते र ाने िससनं 101 अखेर

पूव
पेठ कामाठीपुरा िससनं 101 ते सातारा ते कराड र ाने पालवी हॉटेल ते ओढयाने
जगदेव अपाटमट अखेर

दि ण
पेठ गोडोली जगदेव अपाटमट ते ओढयाने ि मुत  कॉलनी ते कदम अपाटमट ते
र ाने खराडे घर ते कृ कंुज अपाटमट ए बी सी

पि म
कृ कंुज अपाटमट ए बी सी ते ओढयाने पोळ बंगला ते र ाने चै वेल अपाटमट ते
र ाने खोत बंगला ते र ाने बी.जी.पाटील वाचनालय ते र ा ओलांडून साखर गड
अपाटमट ते र ाने अिजं  चौक ते र ाने शा नगर र ाने ते जाधव बंगला ते द
मंिदर ते र ाने िनकम घर अखेर

भाग मांक -  18
लोकसं ा - 7475
एकुण - 
अ.जा. -  907
अ.ज. -   22

एस.टी.कॉलनी, गणेश कॉलनी, 
कृ ा पाक, सिचन हॉ टल, 
अंिबका हौिसंग सोसायटी, वैदु 

समाज सोसायटी, म े  
वसाहत, जीजाऊ उदयान, 
न.प.शाळा, बागडी व ी, 

बुवाचा वाडा, भैरवनाथ मंिदर, 
ि मुत  कॉलनी, पायरी ाझा, 

रा  नगर, मयुरे र 
अपाटमट हॅपी होम अपाटमट, 

िवदयानगर
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

चार िभंती ते गोडोली शा नगर ह ीने ी व सौ अपाटमट ते महारा  जीवन ािधकरण
ऑिफस

पूव

महारा  जीवन ािधकरण कायालय ते पा रजात कॉलनी िपछाडीने सावंत कॉलनी ते
शा नगर र ाने जाधव इ ीटयुट ते कृ ाई अपाटमट र ाने ते अिजं  बझार
चोक र ा ओलांडून अिजं  तारा ते गोडोली र ाने ते आय.डी.बी.आय. एटीएम
अंतगत र ाने जगताप घर ते ओढयाने िशव ेमी कॉलनी पवार घर ते र ाने जीवन
अपाटमट र ा ओलांडून साळंुखे घर ते रोकडे घर ते र ाने आवारे घर शहर ह
अखेर

दि ण

आवारे घर शहर ह ीने अिजं तारा िक ा ते र ाने मंगळाई देवी अखेर

पि म
मंगळाई देवी ते गोडोली ह ीने चार िभंत अखेर

भाग मांक -   19
लोकसं ा - 7753
एकुण - 
अ.जा. -  565
अ.ज. -  57

ी व सौ अपाटमट, युनायटेड 
वे न सोसायटी, िहलटॉप 

सोसायटी, एल.आय.सी कॉलनी, 
लोखंडे कॉ े , िफिन  

बंगला, िवशाल सहया ी 
सोसायटी, चं भागा गाडन 
सीटी, अमराई रेिसडसी, 

जगताप वाडी, रामराव पवार 
नगर, िशवनेरी कॉलनी, िशवाजी 

नगर, गु कुल शाळा, अनंत 
सोसायटी, जाधव कॉलनी, घुले 

कॉलनी, मंगळाई कॉलनी, 
सुिम ाराजे हौिसंग सोसायटी, 
पेरटस् ू ल, अिजं तारा 
िक ा, रेणूका मंिदर, साई 

कॉलनी, ीधर ामी सोसायटी, 
पा रजात सोसायटी
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पेठ सोमवार िस.स.न.94 उज ा बाजूने ते पेठ सोमवार 420 ते 416 फुटका तलाव
िपछाडीने व पेठ हददीने िस.स.नं. 1074 शिनवार  ते 983 ते र ाने 985 ते र ाने 877
ते र ाने 915 भावे बोळ ते आतारवाडा  ते पेठ शिनवार िस.स.नं. 11 अ र ाने
उज ा बाजूने  ते पेठ शिनवार 37 ते पेठ गु वार 148 ते 149 अखेर.

पूव
पेठ गु वार 149 भोसले िगरणी र ाने 166 ग वार ते कूपर कारखाना , शा पथ
र ाने पेठ गु वार िससनं 221 यवतकर घर र ाने 132 ते 130 ते र ाने 127
केसरकर पेठ ह  अखेर

दि ण

पेठ केसरकर िस.स.नं. 127 हददीने 116 पेठ गु वार  182 ते 184 व पेठ माची हददीने
िस.स.नं. 50  अखेर.

पि म
पेठ माची िस.स.नं. 50 व पेठ माची 38,39,41 ओढयाने व पेठ हददीने शा  पथ जाधव
िगरणी  ते पेठ यादोगोपाळ िस.स.नं. 121 शा पथ र ाने 131 फुटका तलाव र ाने
पेठ यादोगोपाळ िस.स.नं. 147 ते 173 ते र ा ओलांडून पेठ सोमवार िस.स.नं. 93/94
अखेर.

भाग मांक -  20
लोकसं ा - 6981
एकुण - 
अ.जा. -  423
अ.ज. -  164

मालसे पूल, माटेराम मंदीर, 
जानकी झा, मा लकर 

घर,रेणूका 
मंदीर,आतारवाडा,चकोर 

बेकरी,परांजपे वाडा, धुमाळ 
अपाट, कूपर 

कारखाना,कोकणी 
व ी,शंकराचाय मठ, गु वार 

मेठ, शा  मंडळ,आदालत वाडा,
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पेठ भवानी िससनं 135 बगाडे दुकान ते राजपथ र ाने पेठ भवानी िसनं 136 ते पेठ
भवानी िससनं 160 ते पेठ शिनवार 191 ते राजप  र ाने पेठ शिनवार 216 ते राजपथ
र ाने पेठ गु वार िसनं 18 ते राजपथ र ाने कमानी हौद पेठ गु वार िससनं 401
अखेर

पूव

पेठ गु वार िसनं 401 ते ओढयाने पेठ गु वार िसनं 390 ते ओढयाने व पेठ ह ीने िसनं
87 केसरकर र ाने पेठ केसरकर िसनं 100 अखेर

दि ण

पेठ केसरकर िसनं 100 ते शा पथ र ाने शा  उदयान पा ाची टाकी ते कमानी हौद
र ाने िससनं 62 ने र ा ओलांडून पेठ शिनवार िससनं 899 द  मंिदर ते र ा ा
उज ा बाजूने ते पेठ शिनवार िससनं 905 भावे बोळ ते 101 समाज मंिदर र ाने 878
र ा ओलांडून उज ा बाजूने 970 ते 979 फुटका तलाव ट  ऑिफस अखेर.

पि म
पेठ शिनवार 979 फुटका तलाव ट  ते र ाने िभडे ायामशाळा िससनं 829 पेठ
शिनवार ते पेठ सोमवार िससनं 364 निवन मराठी शाळा र ा ओलांडून र ाने पेठ
सोमवार 348 ते पेठ सोमवार ल ी नारायण मंिदर 303 सोमवार पेठ भवानी िससनं 135
बगाडे दुकान जांभळी चौक अखेर

िसटी पो , क ा शाळा, 
अजंठा हॉटेल, अ पाली हॉटेल, 
कमानी हौद, िशक शाळा, 100 

के.पी. बंगला,  शा उदयान, 
शकुनी गणेश मंिदर, भोरी 

मिशद, महादेव मंदीर, 
आबासाहेब िचरमुले शाळा, 
अनंत िवहार, गजानन मंगल 

कायालय, 909  समाज मंिदर, 
िभडे ायामशाळा, निवन 

मराठी शाळा,.

भाग मांक -  21
लोकसं ा - 6963
एकुण - 
अ.जा. - 145
अ.ज. -  28
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पेठ मंगळवार, िससनं 170 सुिशला वसत अपाटमट ते र ाने मंगळवार तळे राजवाडा
र ाने चैत  िवदयामंिदर 252 मंगळवार पेठ ते पेठ भवानी िससनं 13 जाधव घर ते
पेठ भवानी िससनं 32 क ना हॉटेल र ाने मोहन बॅटरी दुकान ते मोती चौक कोना
पानप ी र ा ओलांडून पेठ भवानी िससनं 211 मोमीन दुकान झरीचा बोळ  ते पेठ
भवानी िससनं 226 अखेर

पूव
पेठ भवानी िससनं 296 ते पेठ भवानी िससनं 235 रंजना साडी राजपथ र ा ओलांडून
ते खंडेलवाल दुकान िससनं 221 ते 127 पेठ भवानी ते पेठ सोमवार िससनं 302 र ाने
पेठ सोमवार न.पा. हौद 275 ु इं श ु ल र ाने पेठ शिनवार 833 ते फुटका
तलाव पेठ शिनवार िससनं 1180 अखेर

दि ण

पेठ शिनवार 1180 फुटका तलाव ना ने फुटका तलाव चौक ते पेठ सोमवार िससनं 53
ते र ाने पेठ सोमवार 69 ते पेठ सोमवार िससनं 80 र ाने सोमवार िससनं 100 ते
र ाने पेठ सोमवार 106 ते पेठ यादोगोपाळ िससनं 190 ते बाळाने िससनं 232
यादोगोपाळ पेठ ते 233 ते र ा ओलांडून ते यादोगोपाळ 270 ते पेठ सोमवार 283
र ाने ते यादोगोपाळ ते 268 राऊत घर ते 361 गोल मा ती मंिदर ते 385 यादोगोपाळ
ते र ा ओलांडून पेठ यादोगोपाळ िससनं 1 यादोगोपाळ बोकील बोळाने ते 29
यादोगोपाळ ते 30 ब यादोगोपाळ ते 354 मंगळवार ते र ाने पेठ मंगळवार 350 अखेर

पि म
पेठ मंगळवार 350 र ाने ते पेठ मंगळवार 334 र ा ओलांडून िससनं 329 पेठ
रामाचा गोट िससनं 1 ते भटजी महाराज मठ ते रामाचा गोट िससनं 7, 8, 10 ते नाला
ओलांडून 172 मंगळवार िचपळूनकर शाळा ह ीने पेठ मंगळवार िससनं 170 सुिशला
वसंत अपाटमट अखेर

आमनेकर अपाटमट, चैत  
िवदया मंिदर, ह ीखाना, 

राजधानी टॉवस समथ सदन, 
छ ी हौद, मुनीत चौक, ू 

इं श ू ल, फुटका तलाव, 
पढारकर दवाखाना, ह ीनापूर 
अपाटमट, देवकुळे घर,  सुपेकर 

खानावळ, बोकील दवाखाना, 
सुयोग मंगल कायालय, 

गायकवाड वाडा, नंदनवन 
अपाटमट, भटजी महाराज पठ.

भाग मांक -  22
लोकसं ा - 6768
एकुण - 
अ.जा. - 146
अ.ज. -   9
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

दरे सव नं.5, 4, 3,9,21,25  महादरे तलाव 29, 54 ओढयाने व पेठ ंकटपूरा ह ीने व
महादरे र ाने िससनं 64 ते र ाने कारंडबी नाका ते मंगळवार तळे र ाने मटंगे
पूल अखेर

पूव

मटंगे पूल, पेठ रामाचा गोट, 71 जाधव घर ते र ाने नागाचा पार िससनं 105 / 107
र ाने औधकर अपाटमट ते मा ती मंिदर रामाचा गोट िससनं 177 मनामती चौक ते
221 ते 240 रामाचा गोट ते र ाने ते रामाचा गोट ते र ाने पेठ मंगळवार 507
पापाभाई प ेवाला ते िशक घर ते503 मंगळवार द  मंिदर अखेर

दि ण

पेठ मंगळवार िससनं 503 द  मंिदर ते र ाने 502 ते 501 िचपळूणकर कॉलनी ते
र ाने 487 ते 477 मंगळवार ओढयाने पेठ मंगळवार 476 शहर ह  ते र ा अखेर

पि म

पेठ मंगळवार 476 ते शहर ह ीने र ाने पेठ मंगळवार जानकर व ी ह ीने स.नं.8
दरे ते शहर ह ीने स.नं.79, 79,81,82,88,दरे स.नं.5 अखेर

दरे गावठान, महादरे ह ी तळे, 
जानकर कॉलनी, केसकर 

कॉलनी, मोरे कॉलनी, ेद गंगा 
अपाटमट, पोलीस चौकी, गारेचा 
गणपती, वेदशाळा, नागाचा पार, 
मनामती चौक,द  ा मंिदर, ढोणे 
ले-आऊट, पापाभाई व ेवाले, 

िचपळूणकर कॉलनी, पोळ व ी

भाग मांक -  23
लोकसं ा - 7718
एकुण - 
अ.जा. - 653
अ.ज. -  97
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पेठ रामाचा गोट, िससनं 246 ते मनामती चौक र ाने ते 328 रामाचा गोट ते र ाने
िससनं 175 रामाचा गोट गोडबोले घर ते र ाने ल ी नारायण मंगल कायालय ते भुक
घर रामाचा गोट 122 र ाने 140 रामाचा गोट ते र  ाने 130 ओढयाने पेठ ह ीने पेठ
रामाचा गोट िससनं 349 मा ती मंिदर अखेर

पूव

पेठ रामाचा गोट िससनं 349 मा ती मंिदर ते पेठ मंगळवार 569 खारी िविहर मिशद
िपछाडीने पेठ मंगळवार 541 ते 655 ते 641 ते 631 ते र ाने 616 ते 620 र ा
ओलांडून 431 ते 427 र ा ओलांडून ओढयाने 408 अ न.पा.ह  अखेर.

दि ण
पेठ मंगळवार स.नं.48 पेठ ह ीने व शहर ह ीने पॉवर हाऊस अखेर

पि म
पेठ मंगळवार पॉवर हाऊस स.नं.45 झोपडप ी सह 456 अ ओढयाने ते 475 ते 453 ते
र ाने िससनं 444  सनं 509 ते 278 रामाचा गोट ते र ाने 277 रामाचा गोट ते 270 ते
246 रामाचा गोट अखेर

भाग मांक -  24
लोकसं ा - 7187
एकुण - 
अ.जा. -  929
अ.ज. -  90

भुक घर, ल ी नारायण मंगल 
कायालय, खारी िविहर किशद, 

गुजर आळी, होलार समाज 
मंिदर, 17 समाज मंिदर रामाचा 
गोट, प ावती मंिदर कं ाळकर 

अपाटमट, गु कुल कॉलनी 
चैत  कॉलनी, धस कॉलनी, 

रिव पाक, घाणेकरचौक, मेहतर 
कॉलनी, सेत कबीर सोसायटी, 
पॉवर हाऊस झोपडप ी बोगदा.
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1 2 4 6

भाग मांक (Ward No) भागाचे नांव 
अस ास 

(Name Of  the 
Ward No, if 

any

भागाची ा ी ( भागातील 
थोड ात मह ाची 

िठकाणे/प रसर/नगरे इ.नमुद 
करावीत)

भागाची ा ी (Discription of boundry of ward) (उ र, पूव,द्ि ण, पि म) आर णाची थती िकती जागा 
कोण ा वगासाठी जसे अनु. 

जाती/अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग वग  व यांसाठी (अनु. 

जाती/  अनु. जमाती/नाग रकां ा 
मागासवग यांसाठी ध न) 

(Reservation Category, SC , ST 
,BCC. Woman in SC,ST,BCC 

Category)

5
उ र

पेठ मंगळवार 124 का ेवाडा शाळा ते र ाने 123/1 मंगळवार ते िससनं 15 र ा
ओलांडून िससन 41 िव े र मंिदर हौद ते र ाने पेठ यादोगोपाळ िससनं 49 बोळाने व
र ाने िससनं 32 यादोगोपाळ ते र ाने बाळाने िससनं 6 ते 4 अिजं  बझार अखेर.

पूव
पेठ यादोगोपाळ िससनं 4 ते र ाने िससनं 11 र ा ओलांडून ते 216 यादोगोपाळ
हगडे बोळाने ते 219 ते 231 ते 223 ते र ा ओलांडून ते 188 यादोगोपाळ र ाने 178
यादोगोपाळ ते र ा ओलांडून 172 ते 150 यादोगोपाळ 149 यादोगोपाळ फुटका तलाव
ते समथ मंिदर र ाने िससनं 167 काळंबादेवी दैव  मंगल कायालय ते र ा टोपे मामा
द  मंिदर 114 यादोगोपाळ ते िससनं 18 यादोगोपाळ ह ीपयत िससनं 20 पेठ माची
िससनं 37 ते पेठ माची 36 ह  अखेर.

दि ण
पेठ माची िससनं 36 पेठ ह ीने सनं 49 पेठ माची सनं 36 ते मंगळवार 403 ते 408 ब
अखेर

पि म
पेठ मंगळवार स.नं.49,  408 ब मंगळवार ते आढयाने 425 मंगळवार ते र ा ओलांडून
413 मंगळवार ओढयाने व र ाने ते 685 मंगळवार र ाने ते िससनं 684 मंगळवार ते
681 ओढयाने मिशद खारी िवहीर िपछाडीने ते िससनं 568 पेठ मंगळवार डफळे हौद ते
िससनं 55 मंगळवार का ेवाडा शाळा ओढयाने 124 का ेवाडा शाळा मंगळवार पेठ
अखेर

 (अिभजीत बापट)
मु ािधकारी

सातारा नगरप रषद, सातारा

भाग मांक -   25
लोकसं ा - 6551
एकुण - 
अ.जा. -  300
अ.ज. -  43

का ेवाडा शळा, काळाराम 
मंिदर, ि गुणे घर, महा ा गांधी 
ि डा मंडळ, िव ल णी 
मेिदर, आदश मराठी शाळा, 
तािलम खाना, दैव  मंगल 

कायालय, गोिवंद नगरी, ढो ा 
गणपती मंिदर, ,खडके र 

मंिदर, स नगड अपाटमट, 
समथ मंिदर, बालाजी नगरी, 
द गीर कॉलनी, ेट बंॅक 
कॉलनी, ठ र कॉलनी, 

िव े र मंिदर

िज ा:- सातारा.
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