
भसुावल मडंल पर ि थत य.ु ट. एस. लोकेशन का िववरण 
 

. स. लोकेशन . स. लोकेशन 
1. नािशक रोड 35 परधाडे 
2. भुसावल 36 माहेजी 
3. जलगाव 37 सावद 
4. खंड्वा 38 िशरसोली 
5. अमरावती 39 भादली 
6. अकोला 40 वरणगाव 
7. मनमाड 41 आचेगाव 
8. बड्नेरा 42 खामखेड 
9. बुरहानपुर 43 िबसवा ि ज 
10. शेगाव 44 खुमगाव बुत  
11. चािलसगाव 45 जल  
12. देवलाली 46 नागझीरी 
13. मलकापुर 47 पारस 
14. धुले 48 गायगाव 
15. यवतमाल 49 बोरगाव 
16. घोटी 50 काटेपुना 
17. असवली 51 माना 
18. लहािवत 52 कु म 
19. ओढा 53 टाकली 
20. खेरवाडी 54 दुसखेडा 
21. कसबे सुकेने 55 िन ोरा 
22. उगाव 56 वाघोडा 
23. सिमत 57 अिसरगड 
24. अंकाई 58 चांदनी 
25. िहसवल 59 मांडवा 
26. पांझण 60 डोगंरगाव 
27. िप रखेड 61 बगमार 
28. नायडोगंरी 62 नवी अमरावती 
29. िहरापुर 63 चांदुर बाजार 
30. जामदा 64 वलगाव 
31. िश ड 65 वडोदा 
32. वाघली 66 येउलखेड 
33. कजगाव 67 नगरदेवला 
34. गालन   

 



भुसावल मंडल थत पी.आर. एस. लोकेशन का िववरण 

. लोकेशन 

1. देवलाली 
2. शेगाव 

3. अकोला 
4. यवतमाल 

5. अमरावती 
6. नािशक 

7. नािशक िसिट 

8 मनमाड 

9. मलकापुर 

10. धुले 

11. खंडवा 
12. जलगाव 

13. भुसावल 

14. बुरहानपुर 

15. चािलसगाव 

16. बड्नेरा 
 

भुसावल मंडल थत नोन रेल हेड पी.आर.एस. लोकेशन 

.स. लोकेशन ारा चलाना 

1. बुलडाना रे े 

2. के र पो ल ाफ 

3 मालेगाव पो  पो ल ाफ 

4 आिन पो   पो ल ाफ 

5 नािशक अिटलरी िमिलटरी  

 

नोन कॅश पी. आर. एस. लोकेशन 
 

.स. लोकेशन 
1. इ रन नािशक 
2. मं. रे. . (वा) कायालय 
3. झेड आर. टी. आय भुसावल 

 

भुसावल मंडल थत य.ु ट. एस. कम पी. आर. एस. लोकेशन 



.स. लोकेशन 
1. िनफाड 
2. लासलगाव 
3. नांदगाव 
4. पाचोरा 
5. जामनेर 
6. बोदवड् 
7. नांदुरा 
8. खामगाव 
9. मुितजापुर 

10. अचलपुर 
11. कारंजा 
12. सावदा 
13. रावेर 
14. नेपानगर 

 

  


