वधानसभा

SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

POLLING NAME
भौनपुरा 1
भौनपुरा 2
भौनपुरा 3
भौनपुरा 4
बरोना 1
बरोना 2
कैथोदा
ब होरा
बकनासा
बारा 1
बारा 2
मानपुर
कंचनपुर 1
कंचनपुर 2
नोनेरा 1
नोनेरा 2
शेरपुर 1
शेरपुर 2
शेरपुर 3
शेरपुर 4
शेरपुर 5
टे टोन
नागोर 1
नागोर 2
पडराई
रते का पुरा
ए डोर 1
ए डोर 2
ए डोर 3
ए डोर 4
ए डोर 5
ए डौर 6
मन हर का पुरा
छरे टा 1
छरे टा 2
छरे टा 3
रायतपुरा
खनेता 1
खनेता 2
खनेता 3
खेनेता 4
कनीपुरा
लोधेक पाल

भवन
मा.शा.भ. पुराना भौनपुरा
ा.शा.भ. भौनपुरा
मा.शा.भवन नया भौनपुरा
ा.शा.भवन कदमनकापुरा
मा.शा.भवन बरोना
ा.शा.भ. बरोना
ा. शा. भवन कैथोदा
ा शा. भवन ब होरा
ा.शा.भवन लालन का पुरा
ा.शा.भवन बारा
मा.शा.भ.बारा
मा.शा. भवन मानपुर
मा.शा.भवन कंचनपुर
ा.शा.भ. कंचनपुर
ा. शा. बालक नोनेरा
ा. शा. बालक नोनेरा
शा.उ.मा. व.पूव शेरपुर
शा.उ.मा. व. म य शेरपुर
शा.मा.शाला भवन नवीन शेरपुर
शा.उ.मा. व.पि चमी शेरपुर
ा.शा.भ. महू र कापुरा
ा.शा. भवन टे टोन
ा.शा. भवन नागोर
ा.शा. भवन चकबरोना
ा. शा. भवन पडराई
ा. शा. भवन रते का पुरा
ा. शाा. भवन पूव भाग कमरा नं. 1 ए डोर
ा. शाा. भवन पूव भाग कमरा नं. 2 ए डोर
ा. शाा. भवन पि चमी भाग कमरा नं. 2 ए डोर
क या ा. व यालय ए डोर
मा.शा.भवन ए डौर
ा.शा.भ. अंजनीकापुरा
ा. शा. भवन मनोहर का पुरा
ा.शास.भ0 उ र छरे टा
ा.शास.भ0 द णी छरे टा
मा.शा.भ. छरे टा
उ.मा. व. भवन रायतपुरा
उ.मा. व. उ र खनेता
जन श ा के
काया0 भवन खनेता
शा.मा.शाला भवन खनेता
ा. शा. भवन बूट कु इया
ा. शा. भवन कनीपुरा
ा.शा. भवन लोधेक पाल

े

13 गोहद

BLO NAME
कमल संह
संगीता तोमर
ीमती मीना तोमर
वंदना तोमर
भारत संह
ीमती जानक माहौर
ीमती सुनीता राठौर
ी राम खलाडी संह
बबीता
ीमती करन चौहान
इं जीत कौर
ी रामगोपाल संह
राधे याम गौड
कु सुम कौरव
म थलेश तोमर
पवन समा धया
ी रणवीर संह
ीमती राजन ी
शैले
संह तोमर
शव सह
ीमती भारती
ी वनोदकु मार ीवा तव
ी राजवती कु शवाह
ी वजय संह
राम संह
बुलाक सह
ी ह रे श मर्◌ा◌ेय
ी कृ ण शमा
सुदशन संह
ी गराज शमा
ी सुभाष कु शवाह
ीमती अचना जाटव
ीमती ममता जाटव
ीमती अपणा तोमर
ीमती राखी तोमर
ओम काश माहौर
नंदलाल रजक
ी वीरे संह
ीमती कु सुम तोमर
स रता तोमर
गराज शमा
ीमती वंदना कु शवहा
रामसेवक जाटव

DEGINATION
आ0 का0
आ0 का0
आ0 का0
आ0 का0
सहायक अ यापक
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
सहा.अ.
आंगनवाड़ी काय0
आंगनबाडी काय0
जी.आर.एस.
सहा.अ.
श क
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
जी.आर.एस.
सहा0 अ यापक
आंगनबाडी काय0
जी.आर.एस.
श क
आंगनबाडी
सहा.अ.
स चव
सहा.अ.
श क
श क
जी. आर. एस.
श क
श क
सहा.अ.
सहा.अ.
आंगनबाडी काय0
सहा.अ यापक
आंगनबाडी सह यका
आंगनबाडी काय0
श क
स चव
सहा.अ.
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी
जी.आर.एस.
आंगनबाडी काय0
स चव

MOBILE NO
9753480089
8120301152
9617703932
9009775622
8269057458
9977439543
9752281476
9977640868
7697311560
8965892773
9926281968
8966811160
7354787803
9977486888
9575861418
9977773126
9926484991
9669638562
9755565559
9926916059
8959824088
9926486628
8720045859
9926578974
9826297451
9826261481
9669438274
9926292470
9926625490
9826343551
9926755322
9826299326
8965800567
9826627039
9617196794
9826287413
9425706494
9926266911
9685106428
9926625620
8120490815
9926261972
9754516065

BLO superwisor
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
ेम सागर शमा
मुने
संह कु शवाह
मुने
संह कु शवाह
मुने
संह कु शवाह
मुने
संह कु शवाह
मुने
संह कु शवाह
मुने
संह कु शवाह
मुने
संह कु शवाह
मुने
संह कु शवाह
मुने
संह कु शवाह
मुने
संह कु शवाह
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
डी. क स लंक
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ

mob
9039678992
9039678992
9039678992
9039678992
9039678992
9039678992
9039678992
9039678992
9039678992
9039678992
9039678992
9039678992
9039678992
9039678992
7987188379
7987188379
7987188379
7987188379
7987188379
7987188379
7987188379
7987188379
7987188379
7987188379
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9826479675
9407228895
9407228895

SN
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

POLLING NAME
चंदोखर 1
चंदोखर 2
चंदोखर 3
एनो 1
एनो 2
एनो 3
सुहांस 1
सुहांस 2
राईक पाल
जसरथपुरा
पपाड.◌ी 1
पपाड.◌ी 2
जग नाथपुरा
फतेहपुर
तेहरा
हरग वद का पुरा
वरखड़ी 1
वरखड़ी 2
वरखड़ी 3
वरखड़ी 4
डांगसरकार
क रतपुरा 1
क रतपुरा 2
क रतपुरा 3
क रतपुरा 4
क रतपुरा 5
क रतपुरा 6
छ मका 1
छ मका 2
चकसवा
सवा 1
सवा 2
सवा 3
तु केड़ा 1
तु केड़ा 2
चक तु केड़ा
गु र खा 1
गु र खा 2
इकहरा
संघवार
घरोगी
तलोर

भवन
मा. शा भवन उ र चंदोखर
मा. शा भवन पि चमी चंदोखर
ा. शा. भवन चंदोखर
मा. शा. भवन उ र ऐनो
मा. शा. भवन द णी ऐनो
ा.शाला भवन एठपुरा
मा.शा.भवन सुहांस
मा.शा.भ.अ त. क सुहांस
ा. शा. भवन राईक पाल
ा. शा. भवन जसरथपुरा
ा.शा. भवन पपाड़ी
क या ा.शा. भवन पपाड़ी
ा. शा. भवन जग नाथपुरा
ा. शा. भवन फतेहपुर
ा. शा. भवन तेहरा
ा. व यालय हरगो वंद का पुरा
उ.मा. व. कमरा नं. 1 बरखड़ी
उ.मा. व. कमरा नं. 2 बरखड़ी
◌ेक या ा. व. बरखड़ी
बालक ा. व. बरखड़ी
ा. शा. भवन डांगसरकार
नवीन ा. शा. भवन क रतपुरा क
.1
मा. शा. भवन गोहद चौक
ा. शा. भवन गोहद चौक
मह ष अर वंद महा व यालय द णी भाग क
म.अर.महा.गोहद पूव भाग
ा.शा.भ. दल प संह का पुरा
ा. शा. भवन छ मका
मा. शा. भवन भाग-1 छ मका
ा. शा. भवन चकसवा
मा. शा. भवन पूव सवा
ा.शाला भवन सवा
मा. शा. भवन पि चमी सवा
ा. शा. भवन तु केड़ा
मा. शा. भवन तु केड़ा
ा. शा. भवन चक तु केड़ा
मा.शा.भवन गु र खा
ा.शा.भ. खु मान सह कापुरा
ा. शा. भवन इकहरा
ा. शा. भवन संघवार
ा. शा. भवन घरौगी
ा शा. भवन तलोर

वधानसभा

.2

े

13 गोहद

BLO NAME
ी राजेश खरे
केशव संह
ी केदार संह
सुदर संह
ी शवदयाल बाथम
नशांत शमा
ी सुरे
संह तोमर
मोहन संह
मानवे
संह
ी रामवीर संह
ीमती मंजेश
ीमती पु पा रावत
ीमती हे मलता
ी मंजीत
ी बृजे कौशल
जसवंत संह
ीमती शीला शमा
ी अ ण कु मार
ी रामदास शा य
ी रनवीर संह
ीमती मनीषा राठौर
ीमती ल मीकु शवाह
ी राकेश संह तोमर
ी राकेश ीवा तव
भा वछो लया
ी राम काश बांगर
दलवीर संह
ीमती मथलेश चौहान
ी उमेश ीवा तव
ीमती करन सकरवार
ीमती मंजू लता
रतीराम माहौर
नबीन कु मार
ीमती सुमन भदौ रया
ी धम
संह
भुदयाल सवया
ीमती राजकु मार
मनोजकु ◌ुमार गोर
ी मदन संह
ीमती बबल राठौर
ीमती ममता पाल
ीमती कु सुमाबाई

DEGINATION
सहा.अ.
श क
सहा.अ यापक
स चव
सहा.अ.
सहा.अ.
सहा.अ.
सहा.अ यापक
जी आर एस
स चव
आंगनबाडी सह यका
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
जीआरएस
श क
आंगनबाडी काय0
सहा.अ.
सहा.अ.
सहा.अ.
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
सहा.अ.
सहा.अ.
आ0का0
सहा.अ.
जी.आर.एस.
आंगनबाडी काय0
सहा.अ.
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
श क
स चव
आंगनबाडी काय0
जी.आर.एस.
श क
आंगनबाडी काय0
सहा.अ यापक
स चव
स चव
आंगनबाडी
आंगनबाडी काय0

MOBILE NO
9009522035
9926290351
9575943340
9977642587
9584276132
9926216343
9826265906
9754981751
9685124307
9826244312
8720891504
7697830317
8435453859
8889170696
9754216991
9926225681
8959263800
9926224966
9926214312
9174537418
9098913020
9754942221
9926217982
9826310464
8889774642
9826744240
9074718711
9009120207
9826236968
9926724088
9754063277
9826484242
7747962406
9977955049
9826400567
9926243988
9977285049
9977281561
9926435268
9926786320
9165464237
9977178382

BLO superwisor
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
अ वनाश कु ल े ठ
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एम. के. महो लया
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल

mob
9407228895
9407228895
9407228895
9407228895
9407228895
9407228895
9407228895
9407228895
9407228895
9407228895
9407228895
9407228895
9407228895
9407228895
9407228895
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9993263434
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265

SN
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

POLLING NAME
मालनपुर 1
मालनपुर 2
मालनपुर 3
मालनपुर 4
मालनपुर 5
मालनपुर 6
लहचूरा 1
लहचूरा 2
लहचूरा 3
टु डीला
झावलपुरा
पपरौल
माहो 1
माहो 2
आलोर
िजयाजीपुर
ऐंचाया
कठवाहाजी 1
कठवाहाजी 2
बरथरा 1
बरथरा 2
नावल
गोहद 1
गोहद 2
गोहद 3
सरसौदा
धसरकार
चंदाहरा
भगवासा 1
भगवासा 2
यानी
गंगादास का पुरा
गोहद 1
गोहद 2
गोहद 3
गोहद 4
गोहद 5
गोहद 6
गोहद 7
गोहद 8
गोहद 9
गोहद 10
गोहद 11

भवन
्रा.शा.भवन पूव मालनपुर
ा.शा.भ. नवीन मालनपुर
ा.शा.भ.क
. 2 पि चमी मालनपुर
ा.शा.भ. क या मालनपुर
ा. शा. भवन मजरा हर राम का पुरा
मा.शाला भवन हर रामकापुरा
ा. शा. भवन लहचूरा
मा.शाला भवन लहचूरा
ा. शा. भवन लहचूरा का पुरा
मा. शा भवन टु डीला
ा. शा. भवन झावलपुरा
ा. शा. भवन पपरौल
ा. शा. भवन माहो
ा. शा. भवन िजमलेदार का पुरा
ा. शा. क या भवन आलोर
ा. शा. भवन िजयाजीपुर
ा. शा. भवन ऐंचाया
ा. शा भवन क
. 1 कठवाहाजी
ा. शा भवन मजरा र कापुरा
ा. शा. भवन बरथरा
ा. शा. भवन मजरा चक बरथरा
ा. शा. भवन नावल
ा.शा.भ. उ र गोहद
ा.शा.भ. टोडे वाल माता
ा. शा. भवन द णी गोहद
ा. शा. भवन सरसौदा
ा. शा. भवन धसरकार
मा. शा. भवन चंदाहरा
मा. शा. भवन भगवासा
ा. शा. भवन भगवासा
ा. शा. भवन यानी
ा. शा. भवन गंगादास का पुरा
मा.शा.भवन कमरा न.1 सव दय गोहद
मा.शा.भ. नवीन सव दय पि चमी भाग
शा.मा.शा. भवन सव दय गोहद क. नं. 4
शा.मा.शा. भवन सव दय गोहद नवीन
ा.शा.भवन म य भाग सव दय गोहद
ा.शा.भवन उ र भाग सव दय गोहद
व.ख.काया. एनआरईजी भवन गोहद
व.ख.काया. अ त.क गोहद
व.ख.काया. द णी भाग गोहद
ा.शा.भ. चंबल कालौनी गोहद
मा. शा. भवन . 2 बस टड गोहद

वधानसभा

े

13 गोहद

BLO NAME
साहब संह
अ नल संह
ीमती करन शमा
ीच
काश दुबे
ीमती श श शमा
राम काश भंडीया
गराज शमा
ीमती च का ती
ीमती राधा भाकर
ीमती वमला
ी दे वेश शमा
ल मी माहोर
ी रोशनलाल माहै ार
ी राधाकृ ण कौशल
रामअवतार
मु नी कु मार
ी बाबूराम शमा
सीमा माथुर
रामकृ ण
ीमती सुषमा अगल
कौशल कांत शमा
ीमती गीतादे वी
ीमती ऊषा स वता
छकक लाल
ीमती साहराबानो
ी जगमोहन जाप त
ी पु षो म जयंत
ी ेमनारायण बघेल
मणी शमा
ी वमला कु शवाह
ी राम सया महे वर
सुनील शमा
मीना पवैया
ीमती कमला बघेल
ीमती कमला कु शवाह
ीमती ेमाबेट
ीमती अनीता कौशल
ीमती आशालता
आरती
ीमती सुशमा शमा
ीमती मनोज स सैना
ीमती मु नी चौहान
ीमती शवाना वानो

DEGINATION
स चव
जी.आर.एस.
आगंनबाडी काय0
सहा. श.
आंगनबाडी काय0
श क
जी आर एस
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
अ यापक
सहा. अ यापक
सहा.अ.
सहा.अ.
जी आर एस
आ0का0
सहा.अ यापक
आ0का0
श क
आंगनबाडी काय0
जी आर एस
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
सहा. श क
आंगनबाडी काय0
सहा. श.
सहा.अ.
जीआरएस
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
सहा.अ.
स चव
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
मनीका0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आ0 का0

MOBILE NO
8889772247
9827504721
7748824971
9039239562
9754886921
9926661672
9826852204
9753931668
9074188672
9200150403
8871017400
9926484650
9753049531
8236065400
9926936362
9009153495
9826643055
9926488842
9926484648
9617524143
7697711246
9926915468
8871467847
8965877445
9009843661
9977364722
9826232486
9977190137
7692951450
9826722014
9630110996
9926216481
9753895204
8223919757
7089483498
8435951657
7509205887
9098926948
9669288902
9926281788
9926281986
9977644540
7909758486

BLO superwisor
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
एन.आर. ब दल
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
आर.ए. यादव
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर

mob
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265
9425773265
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9977345912
9893758168
9893758168
9893758168
9893758168
9893758168
9893758168
9893758168
9893758168
9893758168
9893758168
9893758168

वधानसभा

SN
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

POLLING NAME
गोहद 12
गोहद 13
गोहद 14
गोहद 15
गोहद 16
गोहद 17
गोहद 18
गोहद 19
गोहद 20
गोहद 21
गोहद 22
गोहद 23
गोहद 24
गोहद 25
गोहद 26
गोहद 27
गोहद 28
गोहद 29
गोहद 30
गोहद 31
गोहद 32
गोहद 33
गोहद 34
गोहद 35
गोहद 36
गोहद 37
बडागर
बांकेपुर
कमलापुर
पपरसाना 1
पपरसाना 2
पपरसाना 3
रामपुरा
बड़ेरा
डरमन
बीलपुरा
पाल 1
पाल 2
क यानपुरा
अ नायच
च हे ड़ी न. 1
च हे ड़ी न. 2
चतौरा 1

भवन
उ. मा. व. नवीन म य भाग गोहद
ा.शाला भवन नया बस टे ड गोहद
उ. मा. व. नवीन पि चमी भाग कमरा नं. 10
उ.मा. व.नवीन द णी भाग कमरा न. 9 गोहद
उ.मा. व.नवीन बाहर भाग
न.पा.कायालय गोहद
न.पा.कायालय पानी क टं क के नीचे गोहद
इ ा क या ा. व. कमरा न. 1 गोहद
इ ा क या ा. व. कमरा न. 2 गोहद
इ ा क या ा. व. कमरा न. 3 गोहद
इ ा क या ा. व. कमरा न. 4 गोहद
ा. व यालय नवीन भवन खरौआ गेट गोहद
ा. व यालय नवीन भवन खरौआ गेट गोहद
ा. व.बडा बाजार गोहद
ा. व. बडा बाजार उ र भाग गोहद
मा. शा. भवन 1 क पयूटर क गोहद
नवीन ा. व. बजरं ग गोहद
ऑगनवाड़ी के
भवन गोहद
मा. शा. भवन 0 1 भवन उ र भाग गोहद
मा. शा. भवन . 1 पूव गोहद
मा. शा. भवन . 1 पि चमी गोहद
क या उ.मा. व. कमरा न. 1 गोहद
क या उ.मा. व.नवीन गोहद
क या उ.मा. व. कमरा न. 2 गोहद
मा.शा.भ. क या गोहद
क या उ.मा. व कमरा नं. 3 गोहद
पंचायत भवन बड़ागर
पा. शा. भवन बाकपुर
ा. शा. भवन कमलापुर
ा. शा. भवन पपरसाना
मा. शा. भवन भाग-1 पपरसाना
मा. शा. भवन भाग-2 पपरसाना
ा. शा. भवन रामपुरा
ा. शाा. भवन बडेऱा
ा. शा. भवन डरमन
ा. शा. भवन बीलपुरा
ा. शा. भवन क
. 1 पाल
ा. शा. भवन क
. 2 पाल
ा. शा. भवन क यानपुरा
ा शा. भवन अ नायच
ा. शा. भवन भाग-1 च हे ड़ी
ा. शा. भवन भाग-2 च हे ड़ी
मा. शा. भवन चतौरा

े

13 गोहद

BLO NAME
ी वीर संह
ीमती क पना शमा
ी संजय जैन
ीमती क त गु ता
ीमती मनीषा गु ता
ीमती मीरा गु ता
ीमती शीला शमा
ीमती मुमताज बेगम
ीमती द ती शावला
ीमती सरोज वमा
ीमती शकु तला सोनी
ीमती हे मलता शमा
ीमती नीरज ीवा तव
ीमती रे खा भटे ले
ीमती उमा ीवा तव
ी दनेश शमा
सुरेश लो हया
ीमती मधु गु ता
ीमती र ता तोमर
ीमती उमा शमा
ीमती मीरा गु ता
ीमती नीरज शमा
कमलेश कु मार
ीमती रे खा ओझा
सतीश कु मार कोरकू
रमेश ीवा तव
ी राधे याम माहौर
ी गंगा संह कु शवाह
ी हर मोहन संह
ीमती गु ◌ु◌ु◌ुडडी
कु सुमलता
अ खलेश
◌ृल मी शमा
राय संह
अ नल कु मार शमा
ीमती रे खा शमा
मु नालाल लखरे
संतोष कु मार मोय
रामअवतार संह
ी व ाम संह
इ वेट
राजावेट
मोहकम संह

DEGINATION
श क
आंगनबाडी काय0
सहा.अ.
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
रा. न. न.पा.
श क
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
सहा.अ यापक
आंगनबाडी काय0
श क
श क
सहा.अ यापक
सहा. श.
सहा.अ.
आगनवाड़ी काय0
आ0 का0
आ0 का0
आ0 का0
जी आर एस
स चव
आंगनबाडी
स.अ.
जी आर एस
जी आर एस
सहा.अ.
आ0 का0
मनीका0
स चव

MOBILE NO
9826936418
7047081236
9926248564
7566809383
9926916410
9826207822
8435443522
9755323427
8964021040
9826563798
9926746889
9926554266
8871773040
9584085725
7697848406
9926282110
9826477134
9826381482
9617182171
9752281418
9926281907
8602415660
9826298729
7566796358
9754405492
9926221822
9926216412
9826714149
9926754705
9827810151
9754231820
9752301535
9585164104
9826095308
9926220338
9165770897
8719088527
9575874169
9165882642
7697882123
9753574788
7354603666
9926770432

BLO superwisor
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
जी.एस. गु जर
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
वी.पी. गु ता
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे

mob
9893758168
9893758168
9893758168
9893758168
9893758168
9893758168
9893758168
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
9826265346
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496
8718826496

SN
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

POLLING NAME
चतौरा 2
बगथरा
माधौगढ़
खरौआ
कठवागु ◌ुजर 1
कठवागु जर 2
बनीपुरा 1
बनीपुरा 2
खु द 1
खु द 2
सडखे रया
धमसा
जटपुरा
मदनपुरा
खतोल 1
खतोल 2
गड़रौल
हबीपुरा 1
हबीपुरा 2
खडेर
बघराई
हनुमंतपुरा
गरगांव
इटायदा
नवरोल
नीरपुरा
झांकर
मकरे टा
करवास
छरे टा 1
छरे टा 2
मदनपुरा
गु ह सर 1
गु ह सर 2
गु ह सर 3
अतरसोहा
अंतौआ
अंगसौल
सलैांहा
पपाहाडा
मडरौल
नैनोल
कैशोपुरा

भवन
ा. शा. भवन चतौरा
ा. शा. भवन बगथरा
ा. शा. भवन माधौगढ़
ा. शा. भवन खरौआ
ा.शा.भ. कठवागु जर
ा.शा.भ. हरपुरा
ा.शा. भवन बनीपुरा
ा.शा.भवन बगु लर
ा. शा. भवन खु द
ा. शा. भवन खे रयामहांनद
ा. शा. भवन सडखे रया
ा. शा. भवन धमसा
ा. शा. भवन जटपुरा
ा. शा. भवन मदनपुरा
ा. शा. भवन खतोल
ा. शा. भवन मजरा भ गू का पुरा
ा. शा. भवन गड़ऱौल
ा.शा.भवन हबीपुरा
मा.शा.भ. हबीपुरा
ा. शा. भवन खडेर
ा.शा.भवन बघराई
ा.शा.हनुमंतपुरा
ा. शा. भवन गरगांव
मा. शा. भवन इटायदा
मा. व. भवन नवरोल
ा. शा. भवन नीरपुरा
ा. शा. भवन झांकर
ा. शा. भवन मकरै टा
ा. शा. भवन करवास
ा.शा.भवन छरे टा
मा.शा.भ.छरे टा
मा. शा. भवन पूव मदनपुरा
मा. शा. भवन पूव गु ह सर
मा. शा. भवन द णी गु ह सर
ा.शा.भवन राजपुर
ा. शा. भवन अतरसोहा
ा. शा. भवन अंतौआ
ा. शा. भवन अंगसौल
ा. शा. भवन सलौहा
ा. शा. भवन पपाहाडा
ा. शा. भवन मडरौल
ा. शा. भवन नैनोल
मा. शाा. भवन कैशोपुरा

वधानसभा

े

13 गोहद

BLO NAME
ीमती सरोज
ी आन द मोहन खरे
ीमती कमलादे वी
भारत संह
ीमती नहा रका स सेना
बृजेश राजावत
शवकू मार भदौ रया
ी मुकेश जाप त
ीमती मथलेश चौहान
संगीता शमा
ीमती ममता बघेल
आशा
जमुना संह
ीमती राजाबेट
ी मोद दांगी
दलवीर संह
ी दनेश कु मार स सैना
सोवरन
ीमती सुनीता वमा
मीरा बाई
ीमती सुमन जैतपु रया
ी नरे संह
अशोक चौर सया
वकास संह गु जर
ीमती काजल करन
ी सोनेराम माहौर
ी गणेशराम जाप त
ी गराज संह
ी संद प कु शवाह
ी मुकेश लाल शमा
ी राजकु मार बाथम
सुमन
ी राय संह
रामाधार संह माहौर
ीमती गीता कु शवाह
राजाराम
ी रामकु मार बोहरे
ी महे श कु मार
ी राम गोयल
रामकां त
ी आनंद संह
मुने
संह राना
ी राजकु मार गोयल

DEGINATION
आगनवाड़ी काय0
सहा. श.
आंगनबाडी काय0
सहा.अ यापक
जी.आर.एस.
जीआरएस
स चव
स चव
आ0का0
आ0 का0
आंगनबाडी काय0
आ0का0
स चव
आंगनबाडी काय0
सहा.अ यापक
श क
स चव
स चव
आंगनबाडी काय0
आ0का0
आंगनबाडी
सहा.अ.
जी.आर.एस.
जी आर एस
आंगनबाडी
सहा. श.
सं.शा. श.3
स चव
सं.शा. श.3
सहा.अ.
अ या.
आ0का0
सहा.अ.
जीआरएस
आंगनबाडी
जी.आर.एस.
सहा.अ.
जीआरस
सहा.अ यापक
आ0का0
सं.शा. श.3
जी आर एस
सहा.अ.

MOBILE NO
7049001900
9926221913
9630812636
9630156946
7697001822
8965027747
9926619591
9755692880
9826242341
9074665829
8120812925
8959730227
9753511838
9009882350
9630253507
9826616898
9826785189
9754516127
9617916203
8120030790
9174826640
9977642220
9039681457
9754289731
9165697097
7566792056
8889927384
9926212169
9977100341
9165135322
9752281463
7697709466
9926964268
9302363685
9977163372
9827764091
8120278890
9907547630
9713224368
9644637175
8962316036
9977067363
9926969176

BLO superwisor
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
व णु कु मार बासडे
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
आर. के. हरदे नया
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल
ओ.पी. सघल

mob
8718826496
8718826496
8718826496
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
8889899468
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460
9425616460

SN
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

POLLING NAME
इटायल
घमूर
सनोर
केरोल
डांग छै कु र
छै कु र 1
छै कु र 2
भडेरा
लुहारपुरा 1
लुहारपुरा 2
लुहारपुरा 3
लुहारपुरा 4
लुहारपुरा 5
बरोल
महु अर
दे हगांव 1
दे हगांव 2
ब हरोल
उझावल
मखोर
अडु परा
िजतरवई
बाखोल
सोरा
रसनौल
खे रयाबर
जमदारा
गु मारा
रतवा 1
रतवा 2
सहरौल
पखोिजया
खे रयाचादन
कटे हना
मौ 1
मौ 2
मौ 3
मौ 4
मौ 5
मौ 6
मौ 7
मौ 8
मौ 9

भवन
मा. शा. भवन इटायल
मा. शा. भवन घमूर
ा. शा. भवन सनोर
ा. शा. भवन केरोल
ा. शा. भवन डांगछै कु र
मा. शा. भवन छै कु र भाग-1
मा. शा. भवन छै कु र भाग-2
ा. शा. भवन भडेरा
मा. शा. भवन पूव लुहारपुरा
मा.शा.भवन पि चमी लुहारपुरा
ा.शा.भ. आदश मौ
ा.शा.भ. म य भाग लुहारपुरा
ा. शा. भवन सलमपुरा
ा. शा. भवन बरोल
ा. शा. भवन महु अर
मा.शा.भवन दे हगांव
ा.शा.भवन दे हगांव
ा. शा. भवन ब हरोल
ा. शा. भवन उझावल
ा. शा. भवन मखारे ी
ा. शा. भवन अडू पुरा
ा. व. िजतरवई
ा. शा. भवन बाखोल
ा. शा. भवन सोरा
ा. शा. भवन क या रसनौल
ा. शा. भवन खे रयावर
ा. शा. भवन जमदारा
ा. शा. भवन गु मारा
ा. शा. भवन पूव रतवा
ा. शा. भवन उ र रतवा
ा. शा. भवन सहरौल
ा. शा. भवन पखोिजया
ा. शा. भवन खे रयाचांदन
ऑगनवाड़ी भवन कटे हना
शा. उ.मा. व.पूव भाग मौ
शा. उ.मा. व.पि चमी भाग मौ
शा. उ.मा. व. पूव भाग कमरा नं. 2
शा. बालक उ.मा. व. मौ
शा. क या उ.मा. व. मौ
शा. क या उ.मा. व. उ र भाग क. नं. 1 मौ
शा. क या उ.मा. व. उ र भाग क. नं. 2
शा. क या मा. व. मौ
न.पा.काया.पि चमी भाग क नं.1 मौ

वधानसभा

े

13 गोहद

BLO NAME
ी राकेश राना
ीमती सीता रानी
ीमती उमा शमा
ी रतन संह
मथलेश
व व ताप संह
ीमती सुनन
ै ा चौहान
ीमती सुनीता शमा
ीमती ममता यादव
ी नयामत उ ला खां
गीता यादव
वणलता अंबे
ीमती करन यादव
ीमती ल लतापाल
ी रामजीत छपरे लया
मीना पा डेय
ीमती राजकु मार
ी रामकृ ण शमा
ी ओम काश यादव
ी सरमन संह
ीमती शां तदे वी
ी समर संह रजक
ी तु लसीराम कौ शक
ीमती अचना यादव
ी सुजान संह
ीमती क वता कु शवाह
सूरज कु मार शमा
ीमती कमलादे वी
ी दनेश संह
ी धनीराम गोयल
ी सेवाराम इ दौ रया
पू णमा
कोमल संह
ीमती करन यादव
ीमती साधना जैन
सीमा मौय
वजय भा
ी यसमंत संह
वनीता
वी जैन
संजू राठौर
ी च भान गौड
ीमती मनीषा शमा

DEGINATION
सहा.अ.
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
स चव
आ0का0
जी.आर.एस.
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
सहा.अ.
आ0 का0
आ0 का0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
सहा.अ.
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
सहा.अ.
अ या.
स चव
आंगनबाडी
सहा.अ.
सहा. श.
आंगनबाडी काय0
श क
आंगनबाडी काय0
स चव
आंगनबाडी काय0
सहा.अ.
सहा.अ.
स. श.
आंगनबाडी काय0
जी.आर.एस.
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आ0 का0
आ0 का0
स.अ.
आ0 का0
आ0 का0
आ0का0
सहा.अ.
आंगनबाडी काय0

MOBILE NO
7692925219
9575062065
9009695814
9893897192
9753158705
9754418816
9977264947
9926390386
9755423869
9981197482
9754531379
810707811
9174272231
8889636001
9575047589
9926537717
9753808181
7755946400
9926935281
9926266940
9575382412
9926964476
7697317941
9827650364
9893816444
9754405606
9753895219
9977116300
8878310522
9926889186
9926354606
7987593117
9753659006
9009889676
9039478912
9516679855
7354926580
9926240499
9926884619
9826551066
9993901551
9993815075
7697224478

BLO superwisor
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
के.एल. शा य
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
नरे
संह भदौ रया
आर.डी. शमा
आर.डी. शमा
आर.डी. शमा
आर.डी. शमा
आर.डी. शमा
आर.डी. शमा
आर.डी. शमा
आर.डी. शमा
आर.डी. शमा

mob
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
8120438346
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9823252448
9826579425
9826579425
9826579425
9826579425
9826579425
9826579425
9826579425
9826579425
9826579425

SN
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

POLLING NAME
मौ 10
मौ 11
मौ 12
खे रयाज लू 1
खे रयाज लू 2
दे गंवा
कट
जारे ट
अ धंयार खु द
अ धंयार कलां
असोहना 1
असोहना 2
बडेऱा मौ
पावई
मघन
गु रयांची 1
गु रयांची 2

भवन
ा.शा.भवन शा ी मौ
न.पा.काया. मौ
मा.शा.भ. शा ी मौ
ा.शा.भवन भाग-1 खे रयाज लू
ा.शा.भवन भाग-2 खे रयाज लू
ा.शा.भ. दे गवां
ा. शा. भवन कट
ा. शा. भवन
मा. शा. भवन अ धंयार खु द
ा. शा. भवन अ धंयार कलां
ा.शा.भवन असोहना
ा.शा.भवन पि चमी भाग असोहना
्रा. शा. भवन बड़ेरा
ा. शा. भवन पावई
ा. शा. भवन मघन
ा.शा.भवन गु रयांची
ा.शा.भवन भदरौल

वधानसभा

े

13 गोहद

BLO NAME
ीमती मीना शमा
भारती गोयल
ीमती ेमलता ीवा तव
ीमती आशा बना रया
ी अजु न संह
ीमती सोमवती
ीमती मु नी ◌़ ीवास
ीमती गीता सकरवार
सुरेश कु शवाह
ीमती का तं चौहान
ी जनबेद संह
ीमती गु डडी दे वी
वीर ताप संह
ीमती रामादे वी
शवका त
अर वंद कु मार जोशी
यंका शमा

DEGINATION
आंगनबाडी काय0
आ0 का0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
स चव
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
आंगनबाडी काय0
स चव
आंगनबाडी काय0
स चव
आंगनबाडी काय0
जी आर एस
आंगनबाडी काय0
स चव
जी आर एस
आ0 का0

MOBILE NO
7354926571
7049333404
9926213744
9926963822
9754718138
7354873397
7697216746
9826775259
8435354886
9575273440
9009698061
9754324487
9575808983
7354316266
9926236560
7909887366
9644923025

BLO superwisor
आर.डी. शमा
आर.डी. शमा
आर.डी. शमा
आर.डी. शमा
आर.डी. शमा
सुबोध संह भदौ रया
सुबोध संह भदौ रया
सुबोध संह भदौ रया
सुबोध संह भदौ रया
सुबोध संह भदौ रया
सुबोध संह भदौ रया
सुबोध संह भदौ रया
सुबोध संह भदौ रया
सुबोध संह भदौ रया
सुबोध संह भदौ रया
सुबोध संह भदौ रया
सुबोध संह भदौ रया

mob
9826579425
9826579425
9826579425
9826579425
9826579425
9039668296
9039668296
9039668296
9039668296
9039668296
9039668296
9039668296
9039668296
9039668296
9039668296
9039668296
9039668296

