अ.क्र

तालक
ु ा
१

नेर

२ पस
ु द
३ आणी
४ उमरखेड
५ दारव्हा
६ महागाि
७ मारे गाि

८ घाटुं जी

९ कळब

१० िणी

समाविष्ट गािाची नािे
उत्तरिाढोणा, मालखेडब,ु विरगिान ,येलगड
ुुं ा, सारुं गपरू , बोरगाि, ललुंगायत, इुंद्रठाणा, मक
ु ु न्द्परू , पें ढारा, इजरा, वपुंपळगाि, फत्तेपरू , जिळगाि, पाचिड ,वपुंपळगािडूबा,

सािुंगा, लोनाडी, लसुंदखेड, खुटाफळी, लिरसगािपाुंढरी, उमरठा, परझाना, आडगाि, कोहळा, चचकणी डोमगा, सािरगाि काळे ,घारे फळ ,िाठफळी खोलापरु ी ,टें भी, कारखेडा
आडगाि मोपफेठारा खुंडाळा अमत
ुुं िी पाडी गणेिपरू सेिादासनगर माुंडिा िालतरु रे ल्िे बोरी मच्छीन्दद्र बोरनगर भोजला
ृ नगर खैरखेडा होरखड नानद ख नणुंद बनसी मग
जाुंबबाजार जमसेद परू वपुंपळखुटा बाजारुं गनगर लोणी अरे गाि पालोदी येलदरी िरुड अश्विनपरू

िेलू बु ,जाुंब, लोणी, खुंडाला,तरोडा, ब्राम्हणिाडा, खेड, अकोला, बीड, लोहनबेळ, बेलरू ा िन, चातरी, दहे ली िेंदरू सनी, िेल,ू िारी, राननधानोरा, अुंजनखेड, ईचोरा, दतोडी, कुऱ्हा
दम
ु नी, पाुंगरी केळझरा क्रीष्नानगर येरमालहे टी नानयकनगर िरुड मसोला

िरुडबीबी, जनन
ु ा, सक
ु ळी, चचल्ली, अमानपरु ,बालादी, झाडगाि, कुपटी ,आमदरी, अुंबाडी, मरसळ
ू , दत्तानगर. जनन
ु ा. गाुंगणमाळ. हरदळा. विडूळ. िाुंगी ,साखरा, लोहारा,
करुस ब,ु लीमगव्हाण, तीिरी बेलखेड, कैलास नगर, टाकळी निीन

गोंडेगाि, हरू ,िेलोडी, मड
ुुं ाहळ, दे िचगरी, दे िळ
ू िाडी, महागाि कसबा, तरोडा, िडगाि अुंध, तरोडा, िागापरू पळोदद, लाडखेड, सािळी, चचखली, तरनोली, बरबडी, लोही, लाख
खखुंड, सायखेड, बागिाडी, दे ऊळगाि िसला, हातोला ,

दहिरा स, राउतिाडी, खाडका, सिना ,कान्दहा ,अुंबोडा. मालककन्दही, दहिरधरी, लिरपरू , टें भी, वपुंपळगाि इजारा, चचल्ली इजारा, फुलसािुंगी, दहुंगणी, राजुरा, सारककन्दही, भाुंब
वपुंपरी इजारा

आकपरु , नेट, बोटोनी, चचुंचाळा, पाथरी जळका ,घोगल
ु धरा, िेगाि, ककन्दहाळा, डोंगरगाि, पहापळ, माडी, िनोजा, िरुड, सालेभत्ती गोंडबरु ाुंडा, कुम्भा, इुंदीराग्राम, श्रीरामपरू ,
लिुंदी, महागाि, रामेविर, हातिाुंजरी, खादानी, मेंधानी बरु डा खडकी, दाुंडगाि, मक्
ु ता, दहिरा माुंजरा, दे िाडा ,गौराडा, चोपान, कोलगाि

दहे गाि, ककन्दही, मुंजी मौकाना, लिरोली, माुंजरी, विरूड, सायखेडा, घोटी, रामनगर, प्रेमनगर, पाडीिेडा, िेगप
ु ािडा, सारी,पाटापाुंगरा, उदरणी, रामपरू , मानस
ु धरी, िाघदा,

केळापरू , केळापरू चाुंदा ,रत्नापरू , येडिी कौटा, राजरु िाडी, कोठा, पाुंढुणाा ब, पाुंढुणाा ख, मारे गाि, करमना ,दत्तापरू , चोरकुंु ड, मोिडा, मोिडा लहान, माुंजरा, दहिरधरा, कोपरा,
खडकी बबलायता

बेलोरी,उमरगाि, गाुंधीनगर, डोंगरखडाा, ककन्दहाला, अुंतरगाि, रूढा, कुसळ, पहूर ई , लििेपरु ी, कैलासपरु ी पालोदी, मारे गाि, झाड्कीन्दही, ककनिट, चापाडाा ,बेलोना

,दत्तापरू ,दग
ु ,ा गणेििाडी, जोडमोहा, खतेविर, नाुंझा, पोटगिान, िरद, मोहदरी, फोफलणी, लििानी, वपढा, वपमळखट
ू ी, खैरी ,गुंधा, दहरडी, मस
ु ळ, खरु ड ब,ु ननमगव्हाण,
िाटबोरी,

नाुंदेपेरा,िाुंजरी, रासा, साखरा, लिरपरु , परु ड, मोहरली, दाभापरु , निरगाि, उमरी, सक
ु नेगाि, परसोडा पळसोनी, मोउरधोनी, चचखलगाि, लालगड
ु ा, धोपताला, बोरगाि,
िागदर, िडगाि ,मानकी, केसल
ु ी, पेतरु , लिरचगरी, चारगाि, िारगाि, में ढोली
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१४ ददग्रस
१५ राळे गाि
१६ पाुंढरकिडा

दहिरी ,बेचखेड़ा, हातगाि, जिळा, मनपरु , माळम्हासोला, वपुंपरी बट्ट
ु ी, घाटना, नाकापारडी, िरझडी आकपरु ी, गणेिपरु चौकी, दहे ली ,सक
ु ळी ,धानोरा ,िडगाि, िरुद ,मरु झडी,
लाल, रामनगर, कोळबब िडगाि पो स्टे ,झल
ु ी ,चौकी झल
ु ी, येिती,

आरडिन,मच
ु ी,िेकापरु ,कमालपरु ,कमलिेली,खरबडा,बबरसापेठ,रायपरु ,ललुंगनत,येिती,खापरी,माुंडिा,कोपरखखुंड,मदापरु ,मगरुली ब.ू मगरुली घ.माथाजूण,ा मल
ु गव्हान
,टे भी,ननमनी,दरारा,उमरी,परसोडी,लिबला,पाचपोर,रजनी,रामपरु ,पाुंढरिानी,माजरा,गिारा,मक
ु ु टबन,ददग्रस,दाभड़ी,िळसा,पाटन,भुंडाला,रुईकोट,सािली.
दाभा,ददघी,खडकसािुंगा,कोपरा

जानकर,माहुली,गलिी,लमटनापरु ,पहूर,टाकळगाि,हस्तापरू ,मगल
ु ,पानस,नायगाि,कोल्ही,डेहणी,बारड,फाळे गाि,परतापरू ,परतापरू ,मालापरू यािली,नागरगाि,रानीुंअमरािती,
चचरकुटा,डेहणी,डोळुं बा,दे िरू िाडी,कलगाि,सािुंगा ख,विठोली,जोगलधारी,फुलिाडी,िडगाि,डोल्हारी,महागाि,धानोरा
ख,दाभा,तीिरी,बेलोरा,चचुंचपत्रा,आपटा,ननभाुं,जिळा,तप
ू टाकली,लाख रायची,िाई,में ढी,

वपुंपरी,गडेघाट,अुंरगाि,बोरी एचाड,गज
ु री,कलमनेर,चचकना,वपुंपरी दग
ु ,ा रामतीथा,सािुंगी

पेरका,श्रीरामपरू ,गोपालनगर,उुं दरी,िालधूर,कोपरी,िनोजा,चचखली,िेली,सोनल
ु ी,भाुंब,इकबज
ु ी,रािेरी, जळका,आपतीरामपरू ,डोगरगाि,ननधा,सारी,झाड्गाि,लोहारा,इकलारा,
केगाि,पलिुंदा,मलकापरू ,कुसळ,दाभा,खैरगाि दे िमख
ु ,ककन्दही,घोन्दसी,वपुंपरी रोड,सखी ब.िद
ृ ािन,टाकली,िाई घोडधरा,नुंदपरू ,िाढोणा
ख.सायखेडा,पाथरी,सोनबडी,धरणा,िाढोना ब.तेलग
ुं टाकळी,मारे गाि,मोख,िसुंतनगर,आकोली,ख.पहापळ,मुंगी,उमरी रोड,िाथोडा

