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अ.�   
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सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 
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   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

1 अंबोडे ललीता संजय 35503 43 �ी
िब��ंग नं ५६ �म नं 14/१५   सुरेश दादा जैन नगर  ल�ी 

नगर जवळ  जळगाव

2 अमृतकार अशोक िव�नाथ 43594 72 पु. �ॉट नं 6 के सी पाक�  कानळदा रोड     जळगाव

3 अमृतकार लिलत अशोक 43595 39 पु. सव� नं 371/3 �ॉट नं 6   कानळदा रोड  के सी पाक�   जळगाव

4 अमृतकार िललाबाई अशोक 43596 62 �ी सव� नं 371/3 �ॉट नं 6   कानळदा रोड  के सी पाक�   जळगाव

5 बडगुजर चेतन नामदेव 39391 33 पु. घर नं. १७५   सर�ती भुवन  िशवाजी नगर  जळगाव

6 बडगुजर ल�ण डीगंबर 61452 36 पु. 175 िशवाजी दालफड   जळगाव

7 बडगुजर मोहन जयराम 20451 65 पु. २२० िशवाजी नगर   बोहरी मशीदी जवळ    जळगाव

8 बडगुजर सागर मोहन 20450 38 पु. २२० िशवाजी नगर   बोहरा मशीद जवळ    जळगाव

9 बडगुजर संिगता गोपाल 38906 52 �ी ल�ीनगर   कानळदा रोड  जळगाव

10 बडगुजर संिगता भगवान 57580 42 �ी
�ॉट नं २३/ ब िजत�� िनवास   खत कारखाना रोड िशवाजी  

नगर  जळगाव

11 बडगुजर उषाबाई मधुकर 61909 77 �ी �ॉट 254 िशवाजी   नगर   जळगाव

12 बडगुजर वंदना गोिवंद 55567 57 �ी २५४ िशवाजी नगर   जळगाव

13 बागलाने िदपाली मोहनीराज 47309 34 �ी घर नं २९८   िशवाजी नगर  जळगाव

14 बागुल सुिनल ��ाद 14063 55 पु. डी-९६   घरकुल योजना  चाकणगड िशवाजी नगर  जळगाव

15 बैरागी लुकडूदास नरिसंगदास 14536 43 पु. हनुमान मंदीर   िशवाजी नगर    जळगाव

16 ब�ाळ मंगला रमाकांत 58028 76 �ी २० िशवाजी नगर   दाळफाड  जळगाव

17 बांदल �ारका नामदेव 11882 43 पु. िशवाजी नगर घर नं.३२   जळगाव

18 बांदल जगिदश नामदेव 24940 44 पु. ३२ िशवाजी नगर   मारोती मंिदराजवळ  जळगाव

19 बारी शिशकांत ल�ण 37819 54 पु.
�ॉट नं. १०  गट नं. ३४०/बी    पु�ांजिल सोसायटी  opp  भुरे 

मामलेदार �ॉट  जळगाव

20 बारसे मंगेश जानिकराम 33625 46 पु.
जुने लिलत टाईल फॅ�री   �ी मोटार जवळ दाळफड  

िशवाजी नगर जळगाव

21 बारसे नारायण आ�ा 33633 36 पु.
जुने लिलत फॅ�री   �ी मोटार जवळ दाळफड  िशवाजी 

नगर जळगाव

22 बािव�र कमलाकर पुो�म 44678 38 पु. ग�दालाल िमल   िब�ीगं नं १७ घर नं ३  जळगाव

23 बयाणी अिनल शंकर 55366 68 पु. ३२९ िशवाजी नगर   जळगाव

24 बयाणी अिनता अिनल 6253 55 �ी ३२९ िशवाजी नगर   जळगांव

25 भालेराव इं�ायणी िव�ासराव 21580 80 �ी ३६० िशवाजी नगर   जलगाव    जलगाव

26 भंडे दादू बायाजी 33964 82 पु. िशवाजी नगर उमीया हौसीगं शेजारी   �ॉट नं.८    जळगांव

27 भंडे देिवदास दादु 29616 52 पु. �ॉट नं.८१ िशवाजी नगर   भुरे मामलेदार �ॉट    जळगांव

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3
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28 भट छोटु दगडु 14085 65 पु. ि�भुवन कॉलनी   कानळदा रोड.जवळ  के.सी.पाक�   जळगाव

29 भट मंगला छोटु 23451 50 �ी शेतकी संघ गोडावुन नं.१ जवळ   िशवाजी नगरजळगाव

30 भातकले शंकर गंगाराम 3792 66 पु. १९९ िशवाजी नगर   जळगांव

31 भावसार िच�रंजन �भाकर 13656 50 पु. िशवाजी नगर िटंबर माक� ट   जळगाव

32 भावसार गणेश चंदुलाल 29117 47 पु. २६३ िशवाजी नगर   पांडे डेअरी मागे    जळगांव

33 भावसार इंदुबाई चंदुलाल 26335 77 �ी
घर नं.२६३ िशवाजी नगर   म�ीद समोरजळगाव  

िज.जळगाव

34 भावसार जय�ी �भाकर 13670 49 �ी िशवाजी नगर   िटंबर माक� ट    जळगाव

35 भावसार नंदिकशोर पंढरीनाथ 23512 51 पु.
�ॉक नं ३  �ॉट नं ३६   के.सी.पाक�   कानळदा रोड    

जळगाव

36 भावसार राज�� पंडीत 25395 60 पु. १९३ िशवाजी नगर   जळगाव

37 भावसार सागर रमेश 13267 55 पु. ५३ िशवाजी नगर   जळगाव

38 भावसार संजय तुळशीदास 12042 53 पु.
२७८ िशवाजी नगर भुरे मामलेदार मळा   िशवाजी नगर    

जळगाव

39 भावसार सितष घन�ाम 27307 70 पु. १९३ िशवाजी नगर   जळगाव

40 भावसार सुशील भाईलाल 7544 63 पु. १९६ िशवाजी नगर   जळगांव

41 िभताडे अिनता हनुमंत 52403 54 �ी ३४ िशवाजी नगर   जळगाव

42 िभताडे हनुमंत महादेव 11633 57 पु. ३४ िशवाजी नगर   जळगाव

43 भोई अ�ण सोमा 19642 56 पु. ३२९ िशवाजी नगर   जळगाव

44 भोई सुपडू जंगलू 22970 65 पु. ३२९ िशवाजी नगर   जळगाव

45 बोहरी फकु�ददीन युसुफअली 6905 79 पु. बोहरा मिशदीजवळ  िशवाजी नगर   जळगांव

46 बोरसे �ावण रतन 4852 66 पु. १७९ िशवाजी नगर जवळ मदन   िकराणा दुकान जळगाव

47 बोरनारे छाया िवनोद 29691 43 �ी १९९/२ िशवाजी नगर   जळगांव

48 बोरसे िकरण �ावण 19899 42 पु. 62 भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजी नगर    जळगाव

49 चंडाले दयालिसंग सेवािसंग 14108 42 पु. रे�े �ेशन समोर   िशवाजी नगर    जळगाव

50 चंडाले िव�ुिसंग रामरतनिसंग 5849 61 पु. िशवाजी नगर जळगाव

51 चंदनकर भावना अ�ण 50422 35 �ी १२ / ए आर. वाय. पाक�    िशवाजी नगर  जळगाव

52 चौधरी िदलीप वसंत 29413 64 पु.
भुरे मामलेदार �ॉट   उिमया सोसायटी जवळ  िशवाजी नगर 

 जळगांव

53 चौधरी गुलशन आलमगीर 23166 55 पु.
महावीर नगर    संुदरराम िब��ंग  बी िवंग  ३१५  दूध 

फेडरेशन  जळगाव

54 चौधरी महादेव बबन 32447 51 पु.
िशवाजी नगर   भुरे मामलेदार �ॉट  भांड िकराणा जवळ  

जळगांव
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55 चौधरी नर�� कािशनाथ 24562 48 पु. ३२९ िशवाजी नगर   शु�ा डेअरी समोर  जळगाव

56 चौधरी िनलेश चं�कांत 48595 45 पु. घर नं.३२४ पांडे डेअरी जवळ   िशवाजी नगर  जळगाव

57 चौधरी �काश नारायण 35183 55 पु. खडके चाड िशवाजी नगर   मारोती मंदीराजवळ  जळगाव

58 चौधरी पंुडिलक पंढरीनाथ 44617 37 पु.
िशवाजी नगर   भुरे मामलेदार �ाट नं १५  भंडे िकराणा 

समोर  जळगाव

59 चौधरी शकंुतला कािशनाथ 8189 71 �ी
घर नं ३२९   जुनी पा�ा�ा टाकी जवळ  िशवाजी नगर  

जळगांव

60 चौधरी �ीराम िभका 45517 56 पु. िशवाजी नगर   बारसे कॅालनी �ाट नं २८  जळगाव

61 च�ाण संजय पांडुरंग 28087 60 पु.
फ-२० महािवर नगर   एम. एम. पाक�   इंदुमती िनवास 

िशवाजी नगर  जळगाव

62 च�ाण शशांक रघुनाथ 23622 58 पु. २४८ िशवाजी नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

63 च�ाण सुिशला �भाकररांव 3813 81 �ी २४८  िशवाजी नगर   जळगाव

64 िचंचोले िलला िहंमत 29882 69 �ी
�म नं.३८ िब�ीगं नं.२२   भगीरथ िब�ीगं  सुरेश दादा नगर 

 जळगांव

65 िचरमाडे िनता शरद 37654 56 �ी २९२ िशवाजी नगर   जळगाव

66 चोरडीया सितश नवलमल 24863 51 पु.
िशवाजी नगर   न.पा.�डको घ.नं.३१  सजनगड िशवाजी नगर 

 जळगाव

67 चौधरी अ�ण वसंत 29414 65 पु.
भुरे मामलेदार �ॉट   उमीया सोसायटी  िशवाजी नगर  

जळगांव

68 दलाल िवजय सुधाकर 21880 41 पु. ११८ लाकुड पेठ   िशवाजी नगरजळगाव

69 दालवाला रिवं� रामलाल 11715 73 पु. ३७१ िशवाजी नगर दाळफड   जळगाव

70 दारकंुडे जो�ा नवनाथ 39568 39 �ी िशवाजी नगर   लाकुड पेठ  जळगाव

71 दारकंुडे नवनाथ िव�नाथ 36735 62 पु. िशवाजी नगर     जळगाव

72 दाशरथे शशीकला शामसंुदर 23510 56 �ी �ॉट नं.१३० पोळ ग�ी   िशवाजी नगरजळगाव

73 दसनुरकर संजीव सुभाष 13483 63 पु.
�ीनाथजी सॉ िमल जवळ कानळदा   रोड िशवाजी नगर    

जळगाव

74 डेरेकर िकशोर मधूकर 52200 51 पु. ब २८ निवन घरकूल   िशवाजी नगर  जळगाव

75 देशमुख अहेतेशाम मुखतार 22294 40 पु. १७८ िशवाजी नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

76 देशमुख भाउसाहेब उ�मराव 4739 66 पु. १८५ िशवाजी नगर जळगांव

77 देशमुख िगरीष िशवाजीराव 15930 42 पु. घर नं.१८५ िशवाजी नगर   जळगाव

78 देशमुख िकरण बाबासाहेब 22359 45 पु. िब�ीगं नं.१६ �म नं.३३   सुरेश दादा जैन नगर    जळगाव

79 देशमुख सिचन शंकरराव 43998 62 पु. ६१ गट नं ४५४/ॠ   राकेश नगर  जळगाव

80 देशमुख संभाजीराव िशवाजीराव 13868 45 पु. १८५ िशवाजी नगर   जळगाव

81 देशमुख िशवाजी उ�मराव [०३] 4738 44 पु. घर नं. १८५  िशवाजी नगर जळगांव
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82 देशपांडे परेश सोमकांत 30017 47 पु. ३२० िशवाजी नगर   जळगांव

83 धांडरे आकाश िभमराव 31641 38 पु. १०२ मारोजी ग�ी िशवाजी नगर   जळगांव

84
धांडे िनम�ला द�ा�य �ो.ि�एिटव 

क�ुिनकेश
10502 69 �ी २४७ िशवाजी नगर   जळगाव

85 धनगर (सुशीर) गंभीर संपत 24985 55 पु. ३३० िशवाजी नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

86 धमा�िधकारी आशा िवजयकुमार 4541 76 �ी ३३५  िशवाजी नगर   जळगांव

87 धमा�िधकारी िवजयकुमार दामोदर 4540 72 पु. ३३५  िशवाजी नगर   जळगांव

88 िडडवाने अच�ना कमलेश 30862 47 �ी
 अिभषेक  २८/ ए आर.वाय.पाक�    खत कारखाना रोड  

िशवाजी नगर जळगाव

89 िडडवाणी चं�कांता मदनलाल 30825 66 �ी
 अिभषेक  २८/ ए आर.वाय.पाक�    खत कारखाना रोड  

िशवाजी नगर जळगाव

90 िडडवाणे मयूर मदनलाल 22476 38 पु.
 अिभषेक  २८/ ए आर.वाय.पाक�    खत कारखाना रोड  

िशवाजी नगर जळगाव.  जळगाव

91 िद�ीत आशा राज�� 22399 52 �ी ३३० िवनर सदन   िशवाजी नगरजळगाव

92 िद�ीत गौरव राज�� 56970 27 पु.
 िवनर  सदन   ३३० िशवाजी नगर  न.पा.दवाखा�ामागे  

जळगाव

93 दुसाने राज�� गंगाधर 30047 53 पु. �ॉट नं.१/२ जे वाय वाय पाक�    िशवाजी नगर  जळगाव

94 दुसाने र�ाकर देवीदास 11600 46 पु. सव� नं ३२९/२ए   राधाकृ�ा नगर  एडरटीओन  जळगाव

95 दुसाणे सं�ा राज�� 32076 53 �ी
�ॉट नं.१अ२ जे  दादाजी कुटीया    आर. वाय. पाक�  िशवाजी 

नगर  जळगाव

96 एकबोटे �ानदीप िवजय 59471 27 पु. िब�ीगं नं ११ घर नं ४०   ग�दालाल िमल    जळगाव

97 इंदवे िवजय िहलाल 25161 51 पु.
भािगरथी िब�ीगं नं.२२/२३   सुरेशदादा जैन नगर  िशवाजी 

नगर  जळगाव

98 फरसे रिवं� ि�जलाल 44979 44 पु.
िशवाजी नगर दाळफड   अयो�ा िब�ीगं  �ॉट नं.१६० 

जळगाव

99 गाढवे चं�कला बळवंत 32280 70 �ी ७९ िशवाजी नगर   मा�ती मंदीर    जळगांव

100 गाढवे धनराज बळवंत 8081 47 पु. ७९ िशवाजी नगर   जळगाव

101 गायके िवशाल नंदकुमार 32807 38 पु. आर.बी.आय.३९ रे�े कॉलनी   राजा ट� ॅ�र  जळगाव

102 घाडगे अिजनाथ कोडंीबा 25831 63 पु.
ल�ी नगर कानळदा रोड   अशोक िकराणा जवळ  पिहली 

ग�ी  जळगाव

103 घा� कमलाकर �पचंद 29735 53 पु. घर नं.७२४   नवे हडको िशवाजी नगर    जळगांव

104 िगरनार अशोक �पचंद 52163 57 पु.
७  �ीकृपा िनवास    संदीप िकराणा जवळ  िशवाजी नगर 

जळगाव

105 िगरनार शोभा अशोक 53248 48 �ी
१  �ीकृपा िनवास  भुरे मामलेदार मळा   संदीप िकराणा 

जवळ  िशवाजी नगर जळगाव

106 गुजराथी (शाह) मदनलाल िटकमलाल 22617 83 पु. १९१ िशवाजी नगर   साळंुके चौक  जळगाव

107 गु�ा गणेश सतीष 23632 37 पु. २५३ िशवाजी नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

108 हकीम अशोक दयालदास 13899 63 पु. १८९ िशवाजी नगर   भाजी माक� ट समोर  जळगाव
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109 हकीम घन�ामदास दयालदास 7077 65 पु. १८९ सावर कर चौक भाजी मा�� ट  िशवाजी नगर   जळगावं

110 हकीम लता घन:शाम 20709 63 �ी १८९ िशवाजी नगर   भाजी माक� ट समोर    जलगाव

111 हकीम उषा अशोक 19819 57 �ी १८९ िशवाजी नगर   भाजी माक� ट समोर    जळगाव

112
हासवाणी िवजय चेतनदास 

�ो.�ी.आय.पी.कान�र
10180 62 पु.

�ो.�ी.आय.पी.कान�र   ३ �ु�ीपल धम� शाळा  िशवाजी रोड 

 जळगांव

113 इंगोले अजय हनुमान 60157 50 पु.
क 12 एम एम  पाक�  महावीर नगर   क 12 एम एम पाक�  

महावीर नगर    जळगाव

114 इंगोले अिनल ल�ण 19585 47 पु. १५७ िशवाजी नगर   जळगाव

115 ईतापे हेमंत सुधाकर 19664 49 पु. घर नं.3 िशवाजी नगर   जळगाव

116 ईतापे महेश बाबुराव 19638 38 पु. घर नं.१२८ िशवाजी नगर   जळगाव

117 जाधव चं�कला संजय 19432 56 �ी �ॉट नं.३२७ िशवाजी नगर   पांडे डेअरी जवळ    जळगाव

118 जाधव िधर�� एकनाथ 10472 53 पु. ३१७ िशवाजी नगर   पांडे डेअरी जवळ    जळगांव

119 जाधव गणेश िव�ंभर 31482 39 पु. १४ ल�ी नगर   कानळदा रोड    जळगांव

120 जाधव जग�ाथ पंिडत 51795 44 पु. �ॉट नं.६/२ गट नं.३०२   भारत नगर  िशवाजी नगर जळगाव

121 जाधव कमलाबाई भिगरथ 23445 68 �ी शेतकी संघ गोडावुन मागे   िशवाजी नगरजळगाव

122 जाधव िकरण नारायणराव 27079 45 पु. ३६१ िशवाजी नगर   अमर चौक  �रझा गॅरेज जवळ  जळगाव

123 जाधव मालती वसंत 23176 52 �ी
�ॉट नं.८  �म नं.३   राधाकृ� नगर   जळगाव 

ता.िज.जळगाव

124 जाधव मनोहर नारायण 19637 44 पु. १५९ िशवाजी नगर   जळगाव

125 जाधव िमना�ी रिवं� 22117 40 �ी
�म नं.१२५ चाकण गड   िशवाजी नगरनवीन �डको    

जळगाव

126 जाधव �काश नारायणराव 20547 47 पु. ३६१ िशवाजी नगर   जळगाव

127 जाधव रिवं� गंगाधर 27700 38 पु. १७० संभाजी चौक   िशवाजी नगर  जळगाव

128 जाधव रिवं� सुरेश 20327 46 पु. �म नं. १२५ चाकण गड   �डको िशवाजी नगर    जळगाव

129 जाधव संजय अिभम�ु 8153 56 पु. �ॉट नं ३२७ ३२९   िशवाजी नगर जळगाव

130 जगताप हष�ल बाबुराव 60076 31 पु. हाऊस नं १९ स�न गड   �डको  िशवाजी नगर  जळगाव

131 जगताप सुनंदा बाबुराव 60148 63 �ी
घर नं 19 स�न गड   नवीन घरकुल �डको  िशवाजी नगर  

जळगाव

132 जैन अिभनय सुधीरचंद 60208 36 पु. महावीर नगर के-८/ए   चं�कंुज जळगाव

133
जैन रतनलाल मेघराज �ो.शारदा पाईप 

�ॉड�्स
6199 65 पु.

जळगाव दाल अँड �ोअर मील कंपाउंड   िशवाजी नगर    

जळगांव

134 जै�ाल पुनमचंद देवचंद 1774 82 पु. २४७ िटंबर माक� ट िशवाजी नगर   जळगाव

135 जै�ाल रिवं� ओकंार 36730 55 पु. १५ ल�ी नगर   कानळदा रोड  जळगाव
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136 जै�ाल िवमल रतनलाल 18276 63 �ी प् लॉट नं.२१७ लाकुड पेठ   िशवाजी नगर    जळगाव

137 जोगी अरिवंद भगवान 40321 42 पु. घर नं.३३६ अमर चौक   िशवाजी नगर  जळगाव

138 जोगी पंडीत शामराव 15507 56 पु. ३२४ िशवाजी नगर   पांडे डेअरी समोर    जळगाव

139 जोगी रािधका सुरेश 19035 56 �ी िशवाजी नगर   पांडे डेअरी जवळ    जळगाव

140 जोगी रमेश शामराव 7258 62 पु. ३२४  िशवाजी नगर   पांडे डेयरी जवळ    जळगांव

141 जोगी सुभ�ाबाई �पलाल 34403 75 �ी ३२० �ताप गट   िशवाजी नगर    जळगांव

142 जोगी वसंत सुकलाल 19743 73 पु. ३३६ िशवाजी नगर   जळगाव

143 जोशी अजय गोकुळचंद 31044 42 पु. २७३ िशवाजी नगर दालफल   जळगांव

144 जोशी अिनल भा�र 6163 68 पु. पांडे डेअरी जवळ िशवाजी नगर   जळगांव

145 जोशी पंकज नारायण 43550 40 पु. जे के फॅ�री   िशवाजी नगर  जळगाव

146 जोशी संजय मुरलीधर 27258 57 पु. २५३ िशवाजी नगर   जळगाव

147 जोशी सुभाष गोिवंदराव 22219 57 पु.
घर नं.१७३  अयो�ा िब��ंग   िशवाजी नगर  घरकुल  

जळगाव

148 जोशी वषा� संतोष 14229 44 �ी
�ॉट नं ११५ ल�ी नगर   �ॉट नं ११५ ल�ी नगर  

जळगाव.  जळगाव

149 जोशी िवजय िवनायक 20182 52 पु.
�ॉट नं.९ ब भुरे मामलेदार �ॉट   द� कॉलनी िशवाजी नगर 

   जळगाव

150 जोशी योिगनी राज�� 7087 49 �ी
�ॉट नं ५/६/७/२   दूध फडरेशन रोड  वीर सावरकर हॉल 

समोर  जळगांव

151 कदम संजय दशरथ 44209 53 पु. भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजी नगर  जळगाव

152 काकडे अरिवंद पंडीत 30676 49 पु.
चा�णगड िब�ीगं घर नं.१२६ डी   घरकूल िशवाजी नगर  

जळगाव

153 कळंबे िवलास धमा�जी 19589 52 पु. १५७ िशवाजी नगर   जळगाव

154 काळे देव�� रामदास 40973 52 पु. १३० िशवाजी नगर   जळगाव

155 काळे कमलाबाई �ीराम 900 90 �ी रॉकेल गोडाउन िशवाजी नगर   जळगाव

156 काळे र�ा िकशोर 40623 48 �ी िशवाजी नगर   लाकुडपेठ  जळगाव

157 काळे सिवता िवजय 46216 45 �ी २९ ल�ी नगर   िशवाजी नगर  जळगाव

158 काळे शारदा अशोक 40622 61 �ी िशवाजी नगर   लाकुड पेठ  जळगाव

159 काळे िवजय शरद 46215 50 पु. २९ ल�ी नगर   िशवाजी नगर  जळगाव

160 काळे योगेश महादेवराव 17663 47 पु.
५५ ते ५९  राधाकृ� नगर  िशवाजी   नगर जळगांव    

जळगाव

161 कळसुले अि�नी अशोक 61507 26 �ी
अि�नी अशोक कळसुले   332 कानळदा रोड ल�ी नगर  

जळगाव महारा��   जळगाव

162 कळसुले गोवध�न एकनाथ 37360 60 पु. �ॉट नं.२९  िम��ेम    ल�ीनगर  कानळदा रोड  जळगाव
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163 कंडारे िदनेश घन:शाम 21071 59 पु. ७१८ �डको कॉलनी   िशवाजी नगर    जळगाव

164 कंडारे पंकज �िवण 43835 35 पु. १६९ िशवाजी नगर     जळगाव

165 कंडारे पवन बळवंतराव 20011 51 पु. १६९/१ िशवाजी नगर   शेतकी संघ गोडावुन जवळ    जळगाव

166 कंडारे �िवण नारायण 13017 67 पु. १६९ िशवाजी नगर   शेतकरी गोडावुन जवळ जळगाव

167 कंडारे िशरीष बळवंतराव 35746 56 पु. १६९ िशवाजी नगर   जळगाव

168 कांगरे िकरण नवनाथ 19833 43 पु. ९० िशवाजी नगर   जळगाव

169 कंखरे भाऊलाल �ंबक 19656 45 पु. ३३० िशवाजी नगर   जळगाव

170 कारभोळ सुभाष उ�म 47881 51 पु. ल�ी नगर   कानळदा रोड  जळगाव

171 कासार अंगद अ�ण 15301 40 पु. िशवाजी नगर   जळगाव

172
के�ाळे अिनल द�ू �ो.क�क 

ऍड�रटायजीगं
10670 50 पु.

�ॉट नं १७ राधाकृ� नगर   नवीन कानळदा रोड  एस के 

ऑइल िमल जवळ  जळगांव

173 खैरनार हेमराज नारायण 7079 69 पु.
घर नं २२ �ॉक नं २२   नवीन घरकुल  िशवाजी नगर  

जळगांव

174 खच� संजय ब�ी 26752 49 पु. खडके चाळ िशवाजी नगर   जळगाव

175 कोळी अंकुश रामभाऊ 56505 63 पु. िशवाजी नगर   जळगाव

176 कोळी (सोनवणे)ल�ण सुकदेव 24532 41 पु. १४७ िशवाजी नगर   जळगाव

177 कोळी िनंबाजी वना 37972 71 पु.
स न ३४२/ ५ अ �ॉट नं ५   पु�ांजली कॉलनी धनाजी काळे 

नगर  िशवाजी नगर  जळगाव

178 कोळी पवन बबनराव 19578 44 पु. घर नं.५८ लाकुड पेठ   िशवाजी नगर    जळगाव

179 कोळी पुो�म रामकृ� 19557 62 पु.
िब�ीगं नं.१७ �म नं.३   र�ावती िब�ीगं ग�दालाल िमल  

जैन नगर  जळगाव

180 कोळी रिवं� अ�ण 32752 39 पु. िशवाजी नगर घ.नं.१४६   मदन िकराणा जवळ    जळगांव

181 कोरडे संजय िशवाजीराव 22111 49 पु. ३१० िशवाजी नगर   जळगाव

182 कोरडे देवीदास �भाकर 18337 46 पु. �भाकर हेअर कटीगं सलुन   ३११ िशवाजी नगर    जळगाव

183 कोरडे नर�� िशवाजी 5922 55 पु.
अॅज पर डी.बी.एडी�ी २७६/   �ॉट नं ३१० िशवाजी नगर  

हॉ��टल जवळ  जळगांव

184 कोरडे पुो�म िव�लराव 11845 63 पु. ३१० िशवाजी नगर   जळगाव

185 कोरडे सुदाम िवaलराव 11848 61 पु. ३१० िशवाजी नगर जळगाव

186 कोरडे सुनील िशवाजी 61569 52 पु. 310 िशवाजी नगर जळगाव

187 कोतवाल घनशाम �भाकर 8679 51 पु. िशवाजी नगर रॉकेल गोडाउन नं. २   जवळ    जळगांव

188 कुलकण� सुिजत ल�ण 46984 45 पु.  नम�दा  �ॉट नं.३२९   िशवाजी नगर  जळगाव

189 कुलकण� िदपाली िदवाकर 56026 74 �ी ३३० िशवाजी नगर   जळगाव
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190 कुलकण� मंदािकनी बाळकृ� 45183 77 �ी २७५ िशवाजी नगर   जळगाव

191 कुळकण� मंगेश पांडुरंग 6246 54 पु. ३४२  िशवाजी नगर   एम.न.पी. हॉ��टल जवळ  जळगाव

192 कुलकण� िनलेश सुरेश 20601 60 पु. ३४२ िशवाजी नगर   जळगाव

193 कुलकण� िनतीन शंकर 20926 53 पु. ३४९ िशवाजी नगर   जलगाव

194 कुळकण� पराग अ�ण 6652 56 पु. २५१  िशवाजी नगर   जळगांव

195 कुलकण� ��ा मंगेश 53335 48 �ी ३४२ िशवाजी नगर   जळगाव

196 कुळकण� �काश मनोहर 3777 72 पु. १४४ िशवाजी नगर   जळगांव

197 कुलकण� �मोद मधुकर 14775 53 पु. �ॅट नो ३०४ महावीर नगर   दूध फेडरेशन रोड    जळगाव

198 कुलकण� �शांत बाळकृ� 27302 47 पु. २७५ िशवाजी नगर   जळगाव

199 कुलकण� राजेश ल�ण 61036 49 पु.
329 नम�दा िशवाजी नगर   329 नम�दा िशवाजी नगर  329 

नम�दा िशवाजी नगर  जळगाव

200 कुळकण� संजय मनोहर 7478 57 पु. ३४२  िशवाजी नगर   जळगांव

201 कुलकण� शिशकला िसताराम 54600 80 �ी
फलॅट नं.९/२ औदंुबर अपाट�म�ट   नारायण पाक�  िशवाजी 

नगर  जळगाव

202 कुलकण� िवजय पुो�म 20209 62 पु. घर नं.२९६   िशवाजी नगर    जळगाव

203 लोहार अजय प�ाकर 19353 37 पु. िशवाजी नगर लाकुड पेठ   भगवती सॉ िमल जवळ    जळगाव

204 लोहार अशोक शामलाल 35945 73 पु. िशवाजी नगर   लाकूड पेठ  जळगाव

205 लोहार �ाने�र उ�तम 43735 36 पु. ३५ िशवाजी नगर   जळगाव

206 लोहार िजजाबाई अशोक 22884 62 �ी �ॉट नं ३४२/३   िशवाजी नगर  पु�ांजली कॉलनी  जळगाव.

207 लोहार िललाबाई ि�जलाल 30007 71 �ी
३५६ अमर चौक िशवाजी नगर   जळगाव ४२५००१    

जळगांव

208 लोहार मालती अिनल 15545 55 �ी २७२  िशवाजी नगर     जळगाव

209 लोहार राजू िकसन 35298 62 पु. घर नं. २८६   �ु घरकुल  िशवाजी नगर जळगाव

210 लोहार संजय िकसन 39859 52 पु.
घर नं.२६४ भुपाळगड िब��ंग   निवन घरकुल िशवाजी नगर 

 जळगाव

211 लोहार शोभा वासुदेव 61250 62 �ी
लोहार शोभा वासुदेव   लाकूड पेठ हनुमान सॉ िमल जवळ  

िशवाजी नगर महारा��   जळगाव

212 लोहार सुलाबाई अशोक 23619 71 �ी
िशवाजी नगर   लाकुड पेठ खुबचंद शाळेजवळ  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

213 लोहार उ�म एकनाथ 6529 69 पु.
घर नं ३५ िस�रयल नं २१६८/८ दगा� जवळ   िशवाजी नगर  

जळगाव

214 लोहार िवनोद राज�� 29335 39 पु.
घ.नं. २८६ भोपाळ गढ िजवन घरकुल   िशवाजी नगर 

जळगाव

215 लोकंलकर सितश िनळकंठ 23852 43 पु.
६६४ �ारका िब�ीगं   �ु घरकुल िशवाजी नगर  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

216 लोका�ी �दीप जग�ाथ 13712 58 पु. पांडे डेअरी जवळ   िशवाजी नगर    जळगाव
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217 लोढें अमोल रिवंद् 43316 39 पु. ४४९ ४५० मु�ाई िब�ीगं   िशवाजी नगर घरकुल  जळगाव

218 महाजन अशोक ओकंार 39343 65 पु.
�ॉट नं.२ गट नं. १२२/२/१ हॉटेल   गौरव गाड�न िवकास नगर  

  जळगाव

219 महाजन द�ा�य पांडुरंग 1042 84 पु. २५९ िशवाजी नगर   जळगांव

220 महाजन गणेश रमेश 31979 46 पु. अमर चौक   िशवाजी नगर रे�े लाईन जवळ    जळगांव

221 महाजन िजत�� सुरेश 22212 47 पु.
एस आर ३३१ /१ �ॉट नं २९   द�ा�य नगर  कानळदा रोड  

जळगाव

222 महाजन रिवं� द�ा�य 4829 68 पु. २५९ िशवाजी नगर   जळगांव

223 महाजन शिशकला द�ा�य 1043 69 �ी २५९ िशवाजी नगर मिशदी समोर   जळगांव

224 महाजन सुनंदाबाई भा�र 47423 63 �ी २२१ िशवाजी नगर   जळगाव

225
महाजन िवजय भा�र �ो.महाजन 

बोड� ऍ� पेपर इंड�� ीज
18010 41 पु. �ांती चौक   िशवाजी नगर    जलगाव

226 महांगडे िललावती कृ�ा 464 71 �ी १०६  िशवाजी नगर   जळगांव

227 महांगडे मधुकर िव�ल 2341 61 पु. घर नं 132   मारोती ग�ी जवळ  िशवाजी नगर  जळगांव

228 महंगाडे राज�� िव�ल 6042 57 पु.  �ेहा सदन भुरे मामलेदार   �ॉट िशवाजी नगर  जळगाव

229 महांगडे िव�ास कृ�ा 8000 45 पु. १०६  िशवाजी नगर   हनुमान मिदरा जवळ  जळगाव

230 माळी अशोक मोहन 32544 55 पु. २३९ िशवाजी नगर   बफ�  फॅ�री जवळ  जळगाव

231 माळी िदनेश एकनाथ 19587 41 पु. १२९ िशवाजी नगर   जळगाव

232 माळी मह�� अशोक 24438 40 पु.  ि�मूित�  िशवाजी नगर   लाकूड पेठ जळगाव

233 मालवे यमुनाबाई तुळिशदास 54454 74 �ी २७८ िशवाजी नगर   भुरे मामलेदार मळा  जळगाव

234 मांडगे अजय रमेश 23593 41 पु. िशवाजी नगर   लाकुड पेठजळगाव  िज.जळगाव

235 मांढरे मधुकर सोपानराव 3782 76 पु. २०० िशवाजी नगर   जळगांव

236 मांढरे राज�� सोपान 34400 54 पु.
�ाने�री िब�ीगं   आर.एन.६२५  �डको िशवाजी नगर  

जळगाव

237 मनोरे अिनता सुिनल 20983 48 �ी  आशीवा�द  ३४० िशवाजी नगर     जलगाव  जलगाव

238 मनोरे सुिनल मनोहर 20984 52 पु.  आिशवा�द    ३४० िशवाजी नगर  जलगाव  जलगाव

239 मराठे भाउराव संपत 5061 70 पु. ३४७  िशवाजी नगर   जळगांव

240 मराठे राज�� नारायण 13036 54 पु. ३४७ िशवनेरी  िशवाजी नगर   जळगाव

241 मराठे संजय नारायणराव 13858 50 पु. िशवनेरी  ३४७ िशवाजी नगर   पोलीस चौकी जवळ  जळगाव

242 मराठे सुधीर नारायण 23702 48 पु. ३४७ िशवाजी नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

243 मयूर राज�� अिनल 7281 80 पु. राजा ट� ॅ�स�  िशवाजी नगर   जळगांव
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244 मयुर शैला राज�� 27426 71 �ी ३०३ िशवाजी नगर फेडरेशन जवळ   जळगांव

245 मयुर िस�दाथ� राज�� 22888 37 पु. ३०३ िशवाजी नगर   जळगाव.  .  जळगाव.

246 मोगरे योगेश िदलीप 16197 47 पु.
िवजय दुग� गड घर नं.२३५   �डको कॉलनी िशवाजी नगर    

जळगाव

247 मोघे उमेश भा�र 23608 46 पु.
भुरे मामलेदार �ॉट   लाकुड पेठिशवाजी नगर  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

248 मोहरील राज�� शंकर 5417 59 पु. २७४ िशवाजी नगर जळगांव

249 नागले भालचं� रामिकसन 2047 78 पु. ११७ िशवाजी नगर     जळगाव

250 नागले राज�� भालचं� 8031 52 पु. १७७ िशवाजी नगर   जळगांव

251 नागले िसमा राज�� 21474 42 �ी ११७ िशवाजी नगर   जलगाव

252 नागले सुभाष रामिकसन 2046 75 पु. 117 िशवाजी नगर जळगाव

253 नागले ताराबाई सुभाष 14228 72 �ी ११७ िशवाजी नगर   नागला िकराणा    जळगाव

254 नागदा अशोक नारायणजी 3707 65 पु. म� कानजी िशवाजी अँड कंपनी   िशवाजी नगर जळगांव

255 नागले गंगाबाई भालचं� 22412 77 �ी ११७ िशवाजी नगर   जळगाव

256 नागले गोपाळ भालचं� 15600 47 पु. ११७ िशवाजी नगर   जळगाव

257 नागले जगिदश भालचं� 15599 44 पु. ११७ िशवाजी नगर   जळगाव

258 नागले कैलास सुभाष 8155 48 पु.
िशवाजी नगर घर २५२   स�ट� ल बॅक समोर महादेव  मंिदर 

जवळ जळगाव

259 नागले �मोद सुभाष 14227 40 पु. २५२ िशवाजी नगर   स�ट� ल बँक ऑफ इंडीया समोर  जळगाव

260 नागले सरीता कैलास 14219 43 �ी २५२ शवाजी नगर   स�ट� ल बँक ऑफ इंडीया समोर  जळगाव

261 नागले शाम सुभाष 14231 47 पु. २५२ िशवाजी नगर   स�ट� ल बँक ऑफ इंडीया समोर  जळगाव

262 नाथजोगी िदनेश भगवान 19689 37 पु. ३२० िशवाजी नगर   जळगाव

263 नाथजोगी िजत�� �पलाल 14026 39 पु. ३२० �तापगड घरकुल   िशवाजी नगर    जळगाव

264 नाथजोगी �दीप िव�ु 19604 43 पु. ३३६ िशवाजी नगर   अमर चौक    जळगाव

265 नाथजोगी रिवं� िव�ाम 22272 41 पु. ३७५ िशवाजी नगर   पांडे डेअरी समोर  मु.पो.जळगाव

266 नवघणे िवजय रामचं� 19921 41 पु. १३६ िशवाजी नगर   जळगाव

267 नाझरकर िदलीप पंुडिलक 19598 51 पु. १४२ िशवाजी नगर   जळगाव

268 नाझरकर मधुकर पंुडिलक 37957 57 पु. ३२८ व�े�री मंदीरामागे   िशवाजी नगर  जळगाव

269 नेरकर अमोल �ीराम 38565 41 पु. िशवाजी नगर   लाकुड पेठ  भुरे मामलेदार �ॉट  जळगाव

270 नेरकर अ�ण कािशनाथ 36168 60 पु. �ॉट नं. १२८ ते १३३ �ॉक नं. ७   राधाकृ� नगर  जळगाव
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271 नेवे अ�य सदािशव 56917 26 पु.
�ॉट नं.१३ गट नं.३४२/६बी   द� कॉलनी िशवाजी नगर  

जळगाव

272 नेवे चं�कांत बबनराव 61760 51 पु. 319 िशवाजी नगर जळगाव

273 नेवे पंकज बापुराव 21881 43 पु. २५१ िशवाजी नगर   मु.पो.जळगाव

274 नेवे सदािशव गोकुळ 56916 58 पु.
�ॉट नं.१३ गट नं.३४२/६बी   द� कॉलनी िशवाजी नगर  

जळगाव

275 नेवे शालीनी िकरण 59100 63 �ी १८३  िशवाजी नगर     जळगाव

276 नेवे िवनोद िकरण 13585 39 पु. १८३ िशवाजी नगर   जळगाव

277 नेवसे सुरेश िकसनराव 26394 46 पु. �ॉट नं १३/३३१/२   द�ारय नगर    जळगाव

278 �ावी रेखा भा�रराव 28572 49 �ी िशवाजी नगर   जु�ा पो�ा�ा मागे  जळगाव

279 िनकम अंजनाबाई वसंत 33791 64 �ी यमुना िब�ीगं   सुरेश दादा जैन नगर  जळगाव

280 िनकम धनंजय नारायण 12206 58 पु. खडके चाळ गणेश दाल िमल मागे   जळगाव

281 िनकम पंकजा रामराव 8537 44 �ी राजस  १९० िशवाजी नगर   जळगांव

282 िनकम रामराव जयवंतराव 37 93 पु. १९८ िशवाजी नगर   जळगांव

283 िनकम सुलोचना रामराव 39 85 �ी सौ िनकम सुलोचना रामराव   िशवाजी नगर  जळगाव

284 िनकम सुरेखा रमेश [०३] 3835 73 �ी १९८ िशवाजी नगर जळगाव

285 िनकम उ�ला रामराव 8511 60 �ी १९० िशवाजी नगर   राजस    जळगांव

286 िनळे बापुराव राजाराम 3755 85 पु. उिमया हौिसंग सो जवळ   िशवाजी नगर    जळगांव

287 िनळे जयवंताबाई बाबुराव 3756 81 �ी ११६ िशवाजी नगर वॉड� नं.२   जळगांव

288 िनळे मधुकर बाबुराव 3753 62 पु. िशवाजी नगर �ू गुजराथी   हौ.सो जळगाव

289 िनळे प�ाकर बाबुराव 3752 66 पु. भुरे �ॉट पाठक �ॉवर िमल   जळगाव

290 िनळे रितलाल बाबुराव 3754 60 पु. ११६ िशवाजी नगर वॉड� नं.२   जळगांव

291 िनंबाळकर �मोद पुो�म 4859 70 पु. ३५५  िशवाजी नगर   जळगांव

292 िनंबाळकर संभाजी पुो�म 3816 57 पु. ३५५ िशवाजी नगर जळगांव

293 िनंबाळकर उदय िभमराव 8334 62 पु. ३५५ िशवाजी नगर   जळगांव

294 िनंबाळकर िवमल िभमराव 3815 70 �ी ३५५ िशवाजी नगर   जळगांव

295 िनंबाळकर िवनय अशोक 25980 37 पु. १४५ िशवाजी नगर   जळगाव.  .  जळगाव.

296 िनवानकर अिमत राज�� 61988 34 पु. कानळदा रोड ि�भुवन कॉलनी   कानळदा रोड    जळगाव

297 ओझा गीता पवनकुमार 60067 53 �ी धनाजी काळे नगर   िशवाजी नगर  जळगाव
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298 ओवे संजय रघुनाथ 7554 54 पु. स�म दूध फेडरेशन रोड   महावीर नगर जळगाव

299 ओझा िवजय पवनकुमार 60066 33 पु.
�ॉट नं ०१ बुरेमामलेदार   �ॉट ��ीय मराठा जवळ  

ऑिफस  िशवाजी नगर   जळगाव

300 पदे अिनल गोिवंद 37280 55 पु. २१ ए आर वाय पाक�    िशवाजी नगर  जळगाव

301 पालोदकर जयंत शंकरराव 9885 54 पु. ३०० िशवाजी नगर   जळगांव

302 पानट सुधीर अनंत 6967 61 पु. २३१ िशवाजी नगर जळगाव

303 पांडे आनंद िवजय 21532 38 पु. २६६ िशवाजी नगर   कामगार क�ाण क� �ाजवल    जलगाव

304 पांडे आझाद अशोक 37402 34 पु. ३५० पांडे डेअरी   िशवाजी नगर    जळगाव

305 पांडे िदपमाला िवजय 21529 39 �ी
२६६ िशवाजी नगर पांडे डेअरी   कामगार क�ाण 

क� �ाजवल    जलगाव

306 पांडे �शांत िवजय 21530 41 पु. २६६ िशवाजी नगर   कामगार क�ाण क� �ा मागे    जलगाव

307 पांडे राज��कुमार फुलचंद 3844 70 पु. डाल फळ िशवाजी नगर   जळगाव

308 पांडे �ामकुमारी  िवजय 21531 60 �ी २६६ िशवाजी नगर   कामगार क�ाण क� �ा मागे    जलगाव

309 पांडे िवजयकुमार रामचं� 5596 70 पु. २६५ पांडे डेअरी िशवाजी नगर   जळगाव.    जळगांव

310 पंधारे (को�ी)  कैलास ल�ण 29113 56 पु. २७८ िशवाजी नगर   जळगांव

311 पंडीत िकशोर माधवराव 16316 45 पु. ९० िशवाजी नगर     जळगाव

312 पंडीत योगेश माधवराव 19348 41 पु. ९० िशवाजी नगर   जळगाव

313 परदेशी अशोक रामदास [०३] 4710 62 पु. िशवाजी नगर जळगाव

314 परदेशी जगदीश िहरालाल 25010 36 पु.
मदन नागला िकराणा शेजारी   िशवाजी नगरजळगाव  

िज.जळगाव

315 परदेशी मदनलाल भुलन 152 85 पु. ३५8 िशवाजी नगर   कामगार क�ाण क� � जवळ  जळगाव

316 परदेशी र�ीचंद िहरालाल 25006 39 पु.
मदन नागला िकराणा मागे   िशवाजी नगरजळगाव  

िज.जळगाव

317 परदेशी र�ा िदलीपिसंग 10280 46 �ी
घर नं ७ गट नं ११५/१२५   साई बजरंग िजम मागे  राधाकृ� 

नगर  जळगांव

318 परदेशी संजयिसंह िशवंबरिसंह 20888 52 पु. घर नं.२५५ िशवाजी नगर   पांडे डेअरी मागे    जलगाव

319 परमानंद गोिपचंद िपरोत 5280 77 पु. िशवाजी नगर दालफड जळगांव

320 पटेल अरिवंद गोिवंदभाई 52611 39 पु. ७ उिमया हौिसंग सोसायटी   िशवाजी नगर  जळगाव

321 पटेल भरतकुमार रामचं� 14353 61 पु.  ई�रकृपा  �ॉट नं.२७५   िशवाजी नगर  जळगाव

322 पटेल भावेश पुो�म 23436 36 पु. िशवाजी नगर   हनुमान सॉ िमलजळगाव

323 पटेल दयालाल िवरजी 11897 57 पु.
१४४ ल�ी नगर   एस एस िकराणा दुकान ग�ी नं १  वॉड� नं 

३ ५ िशवाजी नगर  जळगाव

324 पटेल गंगाबाई रामचं� 2054 84 �ी 275 िशवाजी नगर   जळगाव
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325 पटेल हंसाबेन िकशोर 43104 57 �ी िशवाजी नगर   लाकूड पेठ  जळगाव

326 पटेल हषा�बेन �भुदास 52613 47 �ी िशवजप िनवास   भुरे मामलेदार �ॉट  िशवाजी नगर जळगाव

327 पटेल िहना �िवण 49774 43 �ी िटंबर माक� ट   िशवाजी नगर  जळगाव

328 पटेल जवाहर परबत �ो.िशव माक� टीगं 43244 58 पु. �ो.िशव माक� टीगं   िटं�र माक� ट  िशवाजी नगर  जळगाव

329 पटेल जवाहर परबत 37533 59 पु.  िशवजप  िनवास   िशवाजी नगर  जळगाव

330 पटेल िजवराम भानजी 23437 65 पु. िशवाजी नगर   लाकुड पेठजळगाव

331 पटेल िकत� धनसुख 49775 43 �ी िटंबर माक� ट   िशवाजी नगर  जळगाव

332 पटेल मिनषा िधरज 49773 44 �ी िटंबर माक� ट   िशवाजी नगर  जळगाव

333 पटेल नरसी भानजी 23462 51 पु. िशवाजी नगर   लाकुड पेठहनुमान सॉ िमल    जळगाव

334
पटेल परबत मावजी �ो.���क �ाय 

अँड िविनयर
17316 85 पु. �ो.���क �ाय ऍ� िवनीअर   िशवाजी नगर    जळगाव

335 पटेल �भुदास परबत 13281 51 पु. उिमया सोसायटी   िशवाजी नगर    जळगाव

336 पटेल �ितभा शांितलाल 52612 54 �ी िशवजप िनवास   भुरे मामलेदार �ॉट  िशवाजी नगर जळगाव

337 पटेल राजेश खेमचंद 37536 39 पु. �ितक �ायवूड िशवाजी नगर   िटंबर माक� ट जळगाव

338 पटेल सतीशकुमार रामचंद 14333 51 पु. २७५ िशवाजी नगर   जळगाव

339
पटेल शांतीलाल परभत �ो.िशव िवजय 

सॉ िमल
43243 57 पु. िट�र माक� ट   िशवाजी नगर  जळगाव

340 पटेल सुिनलकुमार नारायणदास 6904 56 पु. २७५  िशवाजी नगर   जळगांव

341 पटेल िवजय परभत 45568 56 पु. िशवजाप िनवास   िशवाजी नगर  जळगाव

342 पाठक चं�कांत गणपती 44435 65 पु.
�ॉट नं.९ स�� नं.८८६२  औदंुबर    �ी.साईकृपा अपाट�म�ट  

िशवाजी नगर जळगाव

343 पाठक छाया द�ा�य 32744 55 �ी भुरे मामलेदार �ॉट नं.१   िशवाजी नगर    जळगांव

344 पाठक सिचन िव�म 43074 32 पु. िशवाजी नगर   सवोद�य दालिमल समोर  दालफड जळगाव

345 पाठक िव�म राजाराम 19820 70 पु.
३२९ िशवाजी नगर   नगरपािलका दवाखा�ा समोर    

जळगाव

346 पठाण अहमदखाँ रसूलखाँ 6477 75 पु. २१८ रॉकेल गोडाउन जवळ   िशवाजी नगर    जळगांव

347 पठाण अनवरखाँ अहमदखाँ 21555 42 पु. िशवाजी नगर   भुरे मामलेदार �ॉट  जलगाव  जलगाव

348 पठाण मयो�ीन अहमदखाँ 21556 36 पु. �ॉट नं.१५ िशवाजी नगर   भुरे मामलेदार �ॉट    जलगाव

349 पठान यािसनखान अहमदखान 21554 45 पु. िशवाजी नगर   भुरे मामलेदार �ॉट    जलगाव

350 पाथारकर अिनता �काश 6286 67 �ी िशवाजी नगर   जळगांव

351 पाटील भा�र न�थू 3089 83 पु. २९२ िशवाजी नगर जळगांव
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352 पाटील अिनल ओकंार 35935 39 पु. खडके चाळ   गणेश दाल िमल जवळ  जळगाव

353 पाटील अ�णा मोहन 34201 50 �ी िशवाजी नगर   खडके चाळ गोगरी दाल िमल    जळगांव

354 पाटील अशोक रामिसंग 32625 57 पु. िशवाजी नगर   बोहरा म�ीद  जळगाव

355 पाटील अशोक उ�म 19890 47 पु. १९६ िशवाजी नगर   भगतिसंग चौक  जळगाव

356 पाटील अतुल सुरेश 41996 37 पु. १०७ िशवाजी नगर   जळगाव

357 पाटील बयाबई गंगाराम 20108 71 �ी 15 भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजी नगर जळगाव

358 पाटील चं�कांत गोर� 19345 40 पु. िशवाजी नगर   भुरे मामलेदार मळा �ॉट नं.४    जळगाव

359 पाटील छाया �मोद 34284 54 �ी २६२ िशवाजी नगर   जळगाव

360 पाटील िधरज वसंत 19641 41 पु. ३२२ िशवाजी नगर   पांडे डेअरी जवळ    जळगाव

361 पाटील िदनेश द�ा�य 4606 59 पु. २३७ िशवाजी नगर   जळगांव

362 पाटील िदनेश उखडु� 20128 42 पु.  आिशवा�द  घर नं.२८६   िशवाजी नगर    जळगाव

363 पाटील �ाने�र मगन 60753 35 पु. िशवाजी नगर सुरेश   दादा नगर जवळ  जळगाव

364 पाटील गंगाराम अविचत 7016 76 पु. ३४२/६९ �ॉट नं २६ िशवाजी नगर   जळगाव

365 पाटील गोर� धनिसंग 3017 72 पु. �ॉट नं ४ भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजी नगर    जळगांव

366 पाटील हरीभाऊ महािवर 19556 61 पु.
िब�ीगं नं.१० �म नं.११   ग�दालाल िमलिशवाजी नगर  

जळगाव

367 पाटील िजत�� �ताप 49326 33 पु. ग�ी नं.१ सुरेशदादा नगर   ल�ी नगर  जळगाव

368 पाटील क�ना िकशोर 35576 50 �ी २ िशवाजी नगर   खडके चाळ    जळगाव

369 पाटील क�ना मधुकर 37705 60 �ी २६६ पांडे डेअरी जवळ   िशवाजी नगर  जळगाव

370 पाटील िकशोर धनिसंग 35575 57 पु. २ िशवाजी नगर   खडके चाळ    जळगाव

371 पाटील ल�ीबाई रामदास 56994 76 �ी िशवाजी नगर   �डको म��द जवळ  जळगाव

372 पाटील मधुकर बारसु 19749 61 पु. २६६ िशवाजी नगर   पांडे डेअरी जवळ    जळगाव

373 पाटील मनीषा गोर� 19231 39 �ी ४ िशवाजी नगर   भुरे मामलेदार मळा    जळगाव

374 पाटील मनोरमा द�ा�य 4607 91 �ी २३७ िशवाजी नगर जळगांव

375 पाटील मोतीलाल रामराव 43784 52 पु.
गट एन 371/3 �ॉट एन 6 के सी   पाक�  कानळदा रोड 

जळगाव  ता िज जळगाव

376 पाटील नाना पांडुरंग 22796 55 पु. खडके चाळ   िशवाजी नगरजळगाव  िज.जळगाव

377 पाटील नारायण गोर� 10152 44 पु. ४ िशवाजी नगर  भुरे मामलेदार   जळगाव

378 पाटील िनलम उदय 29549 39 �ी
29 अ आर] वाय पाक�  खत कारखाना रोड   िशवाजी नगर    

जळगांव
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379 पाटील िनलेश उखडु� 21563 48 पु. घर नं.२८६  आिशवा�द    िशवाजी नगर    जलगाव

380 पाटील िनळकंठ अिभमन 29305 49 पु. खडके चाळ िशवाजी नगर जळगांव

381 पाटील िनशांत िनळकंठ 19634 40 पु. १०७ िशवाजी नगर   जळगाव

382 पाटील िनतीन दशरथ 37462 51 पु. २३३ िशवाजी नगर   साळंुखे चौक  जळगाव

383 पाटील �काश पांडुरंग 7981 57 पु. १५ िशवाजी नगर भुरे मामलेदार   जळगाव

384 पाटील �मोद जग�ाथ 32909 44 पु. सीटी कॉलनी   िशवाजी नगर  जळगाव

385 पाटील �मोद सोनु 10336 56 पु. २६२  िशवाजी नगर   जळगाव

386 पाटील �शांत दशरथ 22230 55 पु. २३३ िशवाजी नगर   जु�ा पो� ऑफीस समोर    जळगाव

387 पाटील र�ा िकरण 43977 41 �ी
�ॉट नं १०२ आरिसवाला अपाट�म�ट   िशवाजी नगर    

जळगाव

388 पाटील रिवं� बाबुलाल 19574 44 पु.
िब�ीगं नं.१७ �म नं.१६ र�ावती   सुरेश दादा जैन नगर    

जळगाव

389 पाटील रिवं� गणेश 32994 43 पु. १५ भुरे मामलेदार   �ॉट िशवाजी नगर  जळगाव

390 पाटील रिवं� नामदेव 14041 73 पु. िशवाजी नगर   खडके चाळ    जळगाव

391 पाटील संगीता शशीकांत 20580 47 �ी ३५३ िशवाजी नगर   जळगाव

392 पाटील संजय गंगाराम 20013 41 पु.
३४२/६ ब �ॉट नं.२४ ओम िब�ीगं मागे   भुरे मामलेदार 

�ॉट  िशवाजी नगर  जळगाव

393 पाटील शामकांत दशरथ 24058 52 पु. २३३ िशवाजी नगर   जळगाव

394 पाटील शंकर पांडूरंग 40946 48 पु. भुरे मामलेदार मळा   �ॉट नं.१५  िशवाजी नगर जळगाव

395 पाटील शरद िशवराम 19569 62 पु.
�ॉट नं.३१ राधाकृ� नगर   नवीन कानळदा र�ा    

जळगाव

396 पाटील शिशकांत रामदास 7477 58 पु.
�ॉट नं ५ नारायणी पाक�    खडे गॅस गोडाउन जवळ  

िशवाजी नगर  जळगांव

397 पाटील सुदामभाई मंगु 15641 72 पु. १९९ िशवाजी नगर   बालवाडी शेजारी    जळगाव

398 पाटील सुधाकर दलपत 6909 67 पु. ३२२ िशवाजी नगर   पांडे डेअरी जवळ जळगाव

399 पाटील सुगंधा िव�ासराव 11703 66 �ी २२३ िशवाजी नगर बोहरा मशीद समोर   जळगाव

400 पाटील सुनंदा ��ाद 40624 50 �ी िशवाजी नगर   लाकुड पेठ  जळगाव

401 पाटील सुिनल मधुकर 24403 41 पु. घर नं. २२४ िशवाजी नगर   बोहरा म�ीद�ा मागे  जळगाव

402 पाटील सुिनल मािणकराव 35027 53 पु. �ॉट नं ६० दूध फेडरेशन जवळ गौरव नगर जळगाव

403 पाटील (भामरे) सुिनल राजाराम 33714 47 पु.
दु. नं. ६४   सागर मेट� व अॅटो गॅरेज वािशंग सेटर  

ग�दालाल िमल शॉपीगं कॉ��े�  जळगांव

404 पाटील सुिनता �काश 20630 48 �ी १५ भुरे मामलेदार �ॉट िशवाजी    नगर जळगाव

405 पाटील उखडू� ओकंार 7462 71 पु. २८६  िशवाजी नगर   जळगाव
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406 पाटील उमेश द�ा�य 5865 52 पु. २३७ िशवाजी नगर   जळगांव

407 पाटील उ�म पंढरीनाथ [०१] 3825 83 पु. िशवाजी नगर   जळगांव

408 पाटील वसंत अमृत 29150 51 पु. ३४२/६ बी िशवाजी नगर   जळगांव

409 पाटील वसंत दलपत 6727 76 पु. ३२२  िशवाजी नगर जळगाव

410 पाटील वसंत गंभीर 48741 69 पु.
२५ गु�द� कॉलनी   भुरे मामलेदार �ॉट  िशवाजी नगर 

जळगाव

411 पाटील िव�म नाना 19568 61 पु. �ॉट नं.१२/अ   िशवाजी नगर  भुरे मामलेदार �ॉट जळगाव

412 पाटील योगेश अशोक 26920 45 पु. खडके चाळ   िशवाजी नगरजळगाव  िज.जळगाव

413 पवार अमरिसंग उखा 45098 42 पु. ि�भुवन कॅालनी   कानळदा रोड िशवाजी नगर  जळगाव

414 पवार दशरथ जयिसंग 45767 56 पु. �ॉट नं २० िशवाजी नगर जळगाव

415 पवार िहत�� सतीश 13940 40 पु. ३५२ िशवाजी नगर   जळगाव

416 पवार िनलेश सतीष 19977 51 पु. ३५२ िशवाजी नगर   जळगाव

417 पवार �भाकर बाबूराव 39360 54 पु. �ॉट नं. १०   धनाजी काळे नगर  िशवाजी नगर जळगाव

418 पवार राज�� बाबुराव 29125 48 पु. १ भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजी नगर    जळगांव

419 पवार राज�� मोहनराव 36779 47 पु. �ॉट नं.२१ गट नं.३३१/१   िशवाजी नगर  जळगाव

420 पवार रमेश िकसन 43809 40 पु. िब�ीगं नं.४६ घर नं.७   सुरेश दादा जैन नगर  जळगाव

421 पवार संदीप द�ा�ेय 19639 42 पु. घर नं.३३० िशवाजी नगर   न.पा.��ालयाजवळ    जळगाव

422 पवार संतोष मधुकर 61328 34 पु. �ॉट नं 34 ल�ी नगर   काणळदा रोड    जळगाव

423 पवार सरला दशरथ 45768 50 �ी आर वाय पाक�    �ॉटनं २५/४  जळगाव

424 पवार सतीश गुलाबराव 21246 51 पु. ३५२ िशवाजी नगर   जलगाव

425 पवार सुमनबाई िवठठल 57593 64 �ी
घर नं ३७२ दाळफाड   क��थान जवळ  िशवाजी नगर 

जळगाव

426 पवार सुिनल बुधो 21764 47 पु. ग�दालाल िमल   जैन मंदीरा जवळ  िशवाजी नगर  जळगाव

427 फडे मनोजकुमार अ�ण 20356 51 पु.
�ॉट नं.१० गु�द� कॉलनी   भुरे मामलेदार मळा  िशवाजी 

नगर  जळगाव

428 फडे िमलीदं सुरेश 21502 52 पु. २४७ िशवाजी नगर   जलगाव

429 फडे �ीपाद अ�ण 20038 52 पु.
�ॉट नं.१० गु�द� कॉलनी   भुरे मामलेदार मळा िशवाजी 

नगर    जळगाव

430 फडे योगीता िमलीदं 20661 49 �ी २४७ िशवाजी नगर   जलगाव

431 िपंपरकर राज�� िसताराम 54313 55 पु. ३४१ िशवाजी नगर   जळगाव

432 िपसाळ बाबुलाल चं�कांत 29582 39 पु. घर नं.१५३ िशवाजी नगर   जळगाव
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433 िपठवे नर�� भगवानदास 22904 45 पु.
२५१ िशवाजी नगर   जे.डी.सी.सी बँकेजवळ.  जळगाव.  

जळगाव.

434 पोळ आशा �काश 39566 53 �ी िशवाजी नगर   लाकुड पेठ  जळगाव

435 पोळ गोकुळा सुरेश 39629 45 �ी हमालवाडा   मारोती मंदीराजवळ  िशवाजी नगर जळगाव

436 पोळ इंदुमती िडगंबर 54133 66 �ी १२४ िशवाजी नगर   जळगाव

437 पोळ केशव द�ा�ेय 19643 40 पु. घर नं.१२० िशवाजी नगर   जळगाव

438 पोळ रमाकांत आनंदा 39740 45 पु. १२९ िशवाजी  नगर   जळगाव

439 पोळ ��ाद महादेव 771 76 पु. १२४ िशवाजी नगर   जळगांव

440 �जापत �ेमाबाई मदनलाल 12932 65 �ी
काशीबाई को�े शाळे  समोर   जीएनओ.१५८/१०सी िशवाजी 

नगर  जळगाव

441 �जापत रामिनवास नानुराम 25176 67 पु. �जापत नगर   ममुराबाद रोड  जळगाव

442 �जापत �पाराम शंकरलाल 23453 55 पु. �जापत नगर   ममुराबाद रोड  रे�े पुलाजवळजळगाव

443 �जापत िशवकरण सुगनचंद 10455 58 पु. �ॉट नं २९   रे�े लाइन जवळ  ममुराबाद  रोड  जळगांव

444 �जापती मयुर नंदलाल 19473 37 पु.
घर नं.७ ए आर वाय पाक�    खत कारखा�ा समोर  िशवाजी 

नगर जळगाव

445 �जापत नंदलाल नारायण 27202 58 पु.
घर नं.७ ए आर वाय पाक�    खत कारखा�ा समोर  िशवाजी 

नगर जळगाव

446 पुराणीक �ीकांत िव�नाथ 5619 41 पु. २९० िशवाजी नगर   जळगाव

447 पुरोिहत �ेमचंद �पचंद [१६] 4926 75 पु. ३६३ िशवाजी नगर   दालफड    जळगांव

448 रजनीवाल अशोक मोतीलाल 35312 54 पु.
३४२/६ बी द� कॉलनी   भुरे मामलेदार �ॉट  िशवाजी नगर  

जळगाव

449 राजपूत छायाबाई भगतिसंग 37434 59 �ी
�ॉट नं ४९/०१/०३   एस के ऑइल िमल मागे  राधाकृ� नगर 

 दूध फेडरेशन  जळगाव

450 रा�े कमलबाई िसताराम 55791 75 �ी �ॉट नं.१५ माधव िनवास   िशवाजी नगर  जळगाव

451 रा�े मिनष िसताराम 18855 71 पु. �ॉट नं.१५ भुरे मामलेदार मळा   िशवाजी नगर  जळगाव

452 रा�े िनतीन िव�ु 8492 48 पु. िशवाजी नगर   भुरे मामलेदार �ाट नं १५    जळगाव

453 रा�े सुिजत िसताराम 18856 52 पु.
�ॉट नं.१५ माधव िनवास   भुरे मामलेदार मळा िशवाजी नगर 

   जळगाव

454 रा�े िवनायक िसताराम 8591 55 पु.
माधव �ाट नं १५   भुरे मामलेदार �ॉट  िशवाजी नगर  

जळगाव

455 राणा रिवं� जग�ाथ 29422 70 पु. ३६३ िशवाजी नगर   दलफाड जळगाव

456 राणा कमलेश ल�ण 19632 52 पु. १४१ िशवाजी नगर   जळगाव

457 राना किपलकुमार रिवं� 31043 38 पु. िशवाजी नगर दाल फल   जळगांव

458 राणा राजेश ल�ण 29159 61 पु. १४१िशवाजी नगर   जळगांव

459 रतवेकर िचराग िदपक 61030 21 पु.
िसिट सव� नं 33 �ॉट नं 02   िस�� िवनायक पाक�  कानळदा  

रोड जळगाव
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460 रातवेकर िदपक शांतीलाल 30570 45 पु.
िसिट सव� नं ३३१/४ �ॉट नं २   िस��िवनायक पाक�  

कानळदा रोड  जळगाव

461 साबळे िदलीप िशवाजीराव 36780 67 पु. १६२ िशवाजी नगर   जळगाव

462 साबळे प�ा नंदिकशोर 51929 44 �ी ९० राधाकृ� नगर   जळगाव

463 साकळकर िवनोद शंकरराव 52848 59 पु. पांडे डेअरी समोर   िशवाजी नगर  जळगाव

464 साकळीकर ��ील �ीकांत 19591 44 पु. १४४ िशवाजी नगर   जळगाव

465 सा�ीकर िवनोद नामदेव 7252 48 पु. ११७ िशवाजी नगर जळगाव

466 साकंुडे जनाद�न गणपत 34664 54 पु. ३६/०१ भुरे मामलेदार   �ॉट िशवाजी नगर  जळगाव

467 साळंुखे िगरीष िभमराव 33934 51 पु. २३८ िशवाजी नगर   जळगांव

468 साळंुखे मधुकर बळीराम 3826 83 पु.
हाऊस नं २९१   स�ट� ल बँक ऑफ इंिडया जवळ  िशवाजी 

नगर  जळगांव

469 साळंुके राज�� मधुकर 15717 62 पु. ३१८ िशवाजी नगर   जळगाव

470 साळंुखे सुरज िशवाजीराव 14273 55 पु. २३८ िशवाजी नगर   जळगाव

471 साळंुखे सुषमा राज�� 33933 46 �ी २३८ िशवाजी नगर   जळगांव

472 साळवे भारत बळीराम 25000 46 पु.
घर नं.१६ िब�ीगं नं.४   ग�दालाल िमल िशवाजी नगर  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

473 साळवी तुषार वसंत 17471 42 पु. २०६  िवकास भुवन    िशवाजी नगर  जळगाव

474 सामाणी वसंतलाल िदनकरराय 37534 39 पु. ७ उमीया हौिसंग   िशवाजी नगर  जळगाव

475 सणस सखाराम मारोती 29409 53 पु. १५७ िशवाजी नगर   जळगांव

476 सणस िव�ू रावजी 772 86 पु. १२४ िशवाजी नगर     जळगाव

477 सांगोरे भुषण सुभाष 44517 40 पु. २७१ िशवाजी नगर     जळगाव

478 सांगोरे िदलीप रणछोडदास 14009 63 पु. २४९ िशवाजी नगर   जळगाव

479 सांगोरे गणेश रणछोडदास 8210 53 पु. २४९.िशवाजी नगर जळगाव

480 सांगोरे ललीताबाई रणछोडदास 14010 79 �ी २४९ िशवाजी नगर   जळगाव

481 सांगोरे �िदप �भाकर 3659 60 पु. २५२ िशवाजी नगर   जळगाव

482 सांगोरे रमेश हेमलाल 4646 79 पु. २७१ हेमलाल िम�� भुवन िशवाजी   नगर    जळगांव

483 सांगोरे रणछोडदास शामलाल 41 71 पु. २४९ िशवाजी नगर   जळगाव

484 सांगोरे सुभाष हेमलाल 5710 72 पु. २७१ िशवाजी नगर   जळगांव

485 सांगोरे सुिम�ा रमेश 4645 62 �ी २७१ हेमलाल िम�� भुवन िशवाजी   नगर    जळगांव

486 सपकाळे अ�ण िसताराम 42951 59 पु. आर वाय पाक�    जळगाव
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487 सपकाळे (सुरवाडे) भारती जग�ाथ 21864 47 �ी १९१ िशवाजी नगर   भाजी मंडी जवळ    जळगाव

488 सपकाळे किवता मनोहर 34012 49 �ी िब�ीगं नं.२६ �म नं.३   िशवाजी नगर    जळगांव

489 सपकाळे रा�ल सोमा 19950 61 पु.
िशवाजी नगर ग�दालाल िमल   िब�ीगं नं.४३ घर नं.१४  

जळगाव

490 सपकाळे यशवंत पंडीत 26313 55 पु. १९१ िशवाजी नगर   भाजी मंडी शेजारीजळगाव  िज.जळगाव

491 सरोदे लताबाई तुळिशराम 46431 57 �ी
सुरेश दादा जैन नगर   ग�दालाल िमल िब�ीगं नं.११/४३  

जळगाव

492 शहा घन:शामदास �भुदास 15207 72 पु. आिशवा�द  ३४० िशवाजी नगर   जळगाव

493 शहा जयिदप घन:शामदास 8470 46 पु. ३४०आिशवा�द   िशवाजी नगर  जळगाव

494 शाह क�ुम करीम 35475 45 पु.
२७२३/१/६ अमन पाक�  िशवाजी नगर   �डकोची मागची 

साइड    जळगाव

495 शहा कुसुम घन:शाम 13898 69 �ी आिशवा�द  ३४० िशवाजी नगर   जळगाव

496 शाह राजेश घन:शामदास 13936 44 पु. आिशवा�द  ३४० िशवाजी नगर   जळगाव

497 शाह वैशाली जयदीप 19739 40 �ी ३४० िशवाजी नगर   जळगाव

498 शेख फयाजो�ीन नुरे�ीन 50753 49 पु.
�ॉट नं.१०३ गट नं.४१८   उ�ािनया पाक�   िशवाजी नगर 

जळगाव

499 शमा� राज�� सव�देव 14740 51 पु. ३१५ िशवाजी नगर   जळगाव

500 शमा� रामधन रामनरेश 8299 93 पु. ३१५ िशवाजी नगर   जळगांव

501 शमा� िशव�साद ब�ीराम 6450 55 पु.
�ॉट नं १५ िवजय नगर कानळदा   िशवाजी नगर रोड    

जळगांव

502 शमा� सुरेश गोिवंद 48408 39 पु. ३ धनजी काळे नगर   भुरे मामलेदार �ॉट  जळगाव

503 शौचे अ�णा सुभाष 50938 51 �ी ३२६ िशवाजी नगर   जळगाव

504 शेटे व�ला नारायण 30429 71 �ी
�ॉट नं.१३५  सी.एस.एन-८८६४/९   राधाकृ�ा नगर   

जळगाव ता.िज.जळगाव

505 िशंपी छाया सितष 39576 44 �ी िशवाजी नगर   लाकुड पेठ  जळगाव

506 िशंपी िजजाबाई पंढरीनाथ 40848 36 �ी �ॉट नं.१७   भुरे मामलेदार �ॉट  िशवाजी नगरजळगाव

507 िशंपी कैलास काशीनाथ 22317 40 पु. िशवाजी नगर   लाकुड पेठजळगाव.  िज.जळगाव

508 िशंपी िमराबाई पंढरीनाथ 40819 74 �ी भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजीनगर  �ू द� कॉलनी जळगाव

509 िशंपी राज�� मधुकर 26171 61 पु. ३०० भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजी नगर  जळगाव

510
िशंपी सतीश मधुकर �ो िवजय ट� ेडीगं 

कंपनी
12010 55 पु. �ॉट नं.३०० भुरे मामलेदार िशव   िशवाजी  नगर    जळगाव

511 िशंपी सुरेश अमृत 23104 39 पु. िशवाजी नगर   लाकुडपेठ  हनुमान सॉ िमल जवळ  जळगाव

512 िशंपी िवजय पंढरीनाथ 29423 51 पु.
�ॉट नं.१७ भुरे मामलेदार �ॉट   द� कॉलनी  िशवाजी नगर 

जळगाव

513 िशंदे ई�र रघुनाथ 26776 45 पु.
घर नं.१५० िशवाजी नगर   मा�ती मंदीरा जवळजळगाव  

िज.जळगाव
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514 िशंदे जया राजू 59172 39 �ी
�ॉट नं ७२ िशवाजी नगर   िबहाइंड मारोती मंिदर  जळगाव 

िज�ा जळगाव

515 िशंदे कैलास आनंदा 41658 55 पु. ५१ िशवाजीनगर   लुकंड पेठ  जळगाव

516 िशंदे �भाकर न�थु 20024 46 पु.
घर �.२५०१ िशवाजी नगर   शेतकीसंघ गोडावुन जवळ    

जळगाव

517 िशंदे राज�� रामचं� 52363 46 पु. गाड�न गेट जवळ   िशवाजी नगर  जळगाव

518 िशंदे (िशंपी) रोहीणी संजय 23620 42 �ी
िशवाजी नगर लाकुड पेठ   हनुमान सॉ िमल जवळजळगाव  

िज.जळगाव

519 िशंदे संगीता कैलास 40858 45 �ी घर नं.५१   लाकुड पेठ जवळ  िशवाजी नगरजळगाव

520 िशंदे(िशंपी) संजय अमृत 21236 48 पु. िशवाजी नगर लाकुड पेठ   हनुमान सॉ िमल जवल    जलगाव

521 िशनकर िदलीप गोिवंद 17768 58 पु.
घर नं.३३० िशवाजी नगर   �ु�ीपल दवाखा�ा मागे  

जळगाव

522 िशक�  शकंुतला भाउराव 31949 78 �ी िशवाजी नगर   घरकुल कॉलनी  घर नं.२६७  जळगांव

523 िशरसाळे ल�ण िशवराम 37567 60 पु. नवीन घरकुल घर नं 268   भोपाल गड िशवाजी नगर  जळगाव

524 िशरसाळे पंडीत िशवराम 29448 57 पु. घर नं.२३१   िशवाजी नगर  जळगाव

525 शौचे �ीपाद बळवंत 15490 63 पु. ३२६ िशवाजी नगर   जळगाव

526 शौचे सुभाष बळवंत 28324 68 पु. ३२६ िशवाजी नगर   जळगाव

527 शु�ा दी�ी राजेश 61837 46 �ी घर नं. ३१४ िशवाजी नगर   शु�ा डेअरी जवळ    जळगाव

528 शु�ा �शांत शामिबहारी 8882 51 पु. ३१४ िशवाजी नगर   जळगाव

529 शु� �ामिबहारी सूरज�साद 369 77 पु. ३१४ िशवाजी नगर   जळगांव

530 िशनकर रेखा िदलीप 16657 55 �ी
घर नं.३३० िशवाजी नगर   �ु�ीपल दवाखा�ा मागे  

जळगाव

531 सोले चं�कांत बापुराव 4542 65 पु. २३०  िशवाजी नगर   जळगांव

532 सोनजे िवजय िव�ु 8266 54 पु. ३१० िशवाजी नगर   जळगांव

533 सोनार कोकीळाबाई शांताराम 50614 71 �ी ३५८ िशवाजी नगर   जळगाव

534 सोनार �ितभा संजय 23607 38 �ी
िशवाजी नगर लाकुड पेठ   हनुमान सॉ िमल जवळ  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

535 सोनार पु�ा पांडुरंग 44472 58 �ी िशवाजी नगर   ग�दालाल िमल िब�ीग  जळगाव

536 सोनार रिवं� ल�ण 35204 53 पु. १३ लाकुड पेठ   िशवाजी नगर  जळगाव

537 सोनार संजय दयाराम 19601 45 पु. िशवाजी नगर लाकुड पेठ   हनुमान सॉ िमल जवळ    जळगाव

538 सोनवणे बाळू चं�कांत 47377 42 पु. ६ भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजी नगर  जळगाव

539 सोनवणे भगवान काशीनाथ 20074 39 पु. २६ िशवाजी नगर   जळगाव

540 सोनवणे द�ा�य गणपत 26687 59 पु. १४७ िशवाजी नगर   जळगाव
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541 सोनवणे गणेश देिवदास 28245 47 पु. ३६१ िशवाजी नगर   जळगाव

542 सोनवणे गणेश तुळशीराम 32977 56 पु. खडके चाळ   दुध फेडरेशन रोड  जळगाव

543 सोनवणे गणपत लोटु 56558 94 पु. १४७ िशवाजी नगर   जळगाव

544 सोनवणे मधुकर माधवराव 5746 77 पु. हरीजन क�ा छा�ालया जवळ   िशवाजी नगर    जळगांव

545 सोनवणे �काश तुळशीराम 32978 37 पु. खडके चाळ   दुध फेडरेशन रोड    जळगांव

546 सोनवणे �मोद वसंतराव 25870 51 पु.  वसुगंध    ३६१ िशवाजी नगरजळगाव  िज.जळगाव

547 सोनवणे राजाराम तुळशीराम 32980 39 पु. खडके चाळ   दुध फेडरेशन रोड  जळगाव

548 सोनवणे राजेश ��ाद 35429 49 पु.
आय वाय पाक�   िशवाजी नगर   �ॉट नं १८ बी  खत 

कारखाना रोड  जळगाव

549 सोनवणे राजेश संतोष 45702 46 पु. िशवाजी नगर   घर नं. ५९ निवन घरकुल  जळगाव

550 सोनवणे राजु रतन 35700 52 पु. २३ ए आर वाय पाक�    िशवाजी नगर  जळगाव

551 सोनवणे सदािशव गणपत 17924 48 पु. १४७ िशवाजी नगर     जळगाव

552 सोनवणे संगीता �िवण 25911 52 �ी ६ यमुना सुरेश दादा जैन नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

553 सोनवणे वैशाली राजेश 35430 41 �ी
आर वाय पाक�  िशवाजी नगर   �ॉट न १८ बी  खत कारखाना 

रोड जळगाव

554 सोनजे सुधीर िव�ु 45346 53 पु. ३१० िशवाजी नगर     जळगाव

555 सोनजे िव�ू गणपत 2204 75 पु. ३१० िशवाजी नगर   जळगांव

556 सोनट�े अशोक रामभाउ 27355 41 पु.
�ॉट 37 41 घर 5   िस��वीनायक पाक�   कानळदा रोड 

जळगाव

557 सुरवाडे शांताराम देवराम 48414 46 पु.
िब��ंग नं.३ �म नं.७   सुरेशदादा जैन नगर  ग�दालाल िमल 

जळगाव

558 सुव� �शांत ��ादराव 16084 45 पु. बोहरा मिशदी�ा उ�रेस   िशवाजी नगर    जळगाव

559 सुव� राजेश िव�ासराव 42804 50 पु. २६२ िशवाजी नगर   जळगाव

560 सुव� �िदप ��ादराव 16039 53 पु. बोहरा मशीदी�ा उ�रेस   िशवाजी नगर    जळगाव

561 सै�द रफीकमह्हमद 6353 77 पु. २१२ िशवाजी नगर   जळगांव

562 टकले मोहन शहादु 35340 62 पु. गट नं.०२ ल�ी नगर   कानळदा रोड  जळगाव

563 तेलंग अिनल रामदास 32630 56 पु. २८४ िशवाजी नगर   जळगांव

564 तेलंग िवनोद ल�ण 46121 46 पु.
िशवाजी नगर   �ु घरकुल पंचवटी िब�ीगं  घर नं.१४९ 

जळगाव

565 टेमकर धम�� भा�रराव 28571 36 पु. १९९/२ िशवाजी नगर   जु�ा पो�ा�ा मागे  जळगाव

566 टेमकर घन:�ाम भा�रराव 29677 38 पु.  परमे�री    १९९/२ िशवाजी नगर    जळगांव

567 टेमकर मोहन भा�रराव 21924 41 पु. १९९/२ परमे�री   िशवाजी नगर  जळगाव
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568 ठाकरे सुिनल परशुराम 22356 52 पु. िशवाजी नगर   खडके चाळजलगाव    जळगाव

569 ठाकुर नरेश रमेश 45073 38 पु. भुरे मामलेदार �ॉट नं.२०   िशवाजी नगर  जळगाव

570 ठाकुर राज�� रमेश 45074 41 पु. भुरे मामलेदार �ॉट नं.२०   िशवाजी नगर  जळगाव

571 ठाकूर योगेश गोरखनाथ 49690 39 पु. ८ भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजी नगर  जळगाव

572 ठोबंरे सुरेश कृ�राव 19705 45 पु. ३४९ िशवाजी नगर   जळगाव

573 थोरवे गोिवंदा गेणूबा 26094 49 पु. १५७ िशवाजी नगर   जळगाव

574 थोरवे व�ला रामदास 13492 65 �ी घर नं.११० िशवाजी नगर   जळगाव

575 िटकले उ�ास रमाकांत 12546 51 पु. ३३० िशवाजी नगर   जळगाव

576 िटकले सुहास रमाकांत 19754 48 पु. ३३० िशवाजी नगर   अमोल िब�ीगं समोर    जळगाव

577 िटकले सुहास रमाकांत 57341 48 पु. घर नं ३३०   अमोल िब�ीगं समोर  िशवाजी नगर जळगाव

578 ितवारी मनोज िम�ीलाल 31981 42 पु.
�ॉट नं 3 गट नं 344/1   भुरे मामलेदार �ॉट  िशवाजी नगर  

जळगांव

579 ितवारी नंदलाल चंपालाल 45007 55 पु. राधाकु� नगर   िशवाजी नगर  जळगाव

580 ितवारी िनखीलेश सुिधर 31900 42 पु. ३१० िशवाजी नगर जळगांव

581 ितवारी राज�� बालमुकंूद 39006 60 पु.
अंजनी िब��ंग नं.०९ घर नं.२०   सुरेश जैन नगर  िशवाजी 

नगर  जळगाव

582 ितवारी राज�� िव�ुलाल 23755 44 पु. ३७० िशवाजी नगर   दाळफडजळगाव  िज.जळगाव

583 ितवारी शकंुतला सुधीर 12558 64 �ी ३१० िशवाजी नगर   जळगाव

584 तोडमल वषा� संजय 39575 43 �ी �ॉट नं. ३४०   िशवाजी नगर  जळगाव

585 उपा�े सागर ल�ीनारायण 19795 35 पु. भुरे  मामलेदार �ॉट   िशवाजी नगर    जळगाव

586 वलकर हरीष शेषराव 19807 43 पु. ७८ मा�ती मंदीरा जवळ   िशवाजी नगर    जळगाव

587 वरे �पेश भाऊलाल 19832 36 पु. १३० िशवाजी नगर   जळगाव

588 वमा� ि�जमोहन रामशाय 2157 68 पु. ओम भगवती सॉ िमल समोर िशवाजी   नगर    जळगांव

589 वमा� जगिदश�साद रामचं� 2156 69 पु. ओम भगवती सॉ िमल समोर िशवाजी   नगर    जळगांव

590 वे�ळकर रजनी मधुकर 2255 69 �ी
१७ भीमाई इं���थ नगर   खडके चाळ  िशवाजी नगर  

जळगांव

591 िवसपुते संजय सदािशव 19717 60 पु. �ॉट नं.७ राधाकृ� नगर   दुध फेडरेशन रोड    जळगाव

592
�ास  हरीिकशन जमनालाल �ो हरी 

ओम ट� ेडस�
42198 41 पु. ३३७/५/२ िशवाजी नगर   जळगाव

593 �ास जानकाबाई शंकरलाल 8293 64 �ी िशवकृपा िब�ीगं   िशवाजी नगर दालफड    जळगांव

594 �ास संजय रामे�र �ो.�ास ट� ेडस� 12599 47 पु. संजय रामे�र   ३३६ िशवाजी नगर  दाळफड  जळगाव
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595 वाडीकर सुिनल बाबुरावजी 47410 51 पु. सुरेशदादा जैन नगर   ग�दालाल िमल  जळगाव

596 वाडकर वैशाली चं�कांत 59141 50 �ी ९२ भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजी नगर  जळगाव

597 वाघ �काश हरचंद 7075 69 पु. २६५  िशवाजी नगर   जळगांव

598 वाणी अिमता उमाकांत 34402 39 �ी २२७िवजयदुग� गड िशवाजी नगर   जळगाव

599 वाणी िभला हरचंद 4434 72 पु. िशवाजी नगर मेदालाल शमा�   िब�ीगं    जळगांव

600 वाणी चं�शेखर धनराज 11863 45 पु. २६३ िशवाजी नगर दाळफड जवळ जळगाव

601 वाणी धनराज मुरलीधर 53708 69 पु. २६३ अमर चौक   �ी मोटस� जवळ  िशवाजी नगर जळगाव

602 वाणी गणेश उमाकांत 34383 36 पु. २२७ िवजय दुग� गड   िशवाजी नगर  जळगाव

603 वाणी िगरी हरी 4861 72 पु. १७९ तारवाला िब�ीगं िशवाजी   नगर    जळगांव

604 वाणी �काश राजाराम 24527 65 पु. �ाट नं ११/१ केशर बाग   िशवाजी नगर  जळगाव

605 वाणी राजा रमनलाल 5736 63 पु. ७  िशवाजी नगर   जळगांव

606 वाणी संदीप बाळकृ� 29418 48 पु.
3 राधाकृशन नगर   गणेश आपपाट�म�ट  MSED ऑिफस 

समोर  जळगांव

607 वाणी सुमन छगन 33102 69 �ी २२४ िशवाजी नगर   बोहरा म�ीद जवळ    जळगांव

608 वाणी उमाकांत कािशनाथ 7261 70 पु. 227 िवजयदुग� गड   िशवाजी नगर  जळगाव

609 वाणी वषा� रमाकांत 22962 55 �ी
सीटीएस नं.२७०२/अ/४  �ॉट नं.१३   वंदन हाईटस जवळ  

एस.के.ऑइल  इंड�� ीज िशवाजी नगर  जळगाव

610 वाणी िवनोद बाळकृ� 29417 41 पु. खडके चाळ   िशवाजी नगर    जळगांव

611 वानखेडे सितश जॉन 22513 51 पु. ३६० िशवाजी नगर   जळगाव

612 येवलेकर सुधाकर नारायण 29853 64 पु. २६१ िशवाजी नगर   पांडे डेअरी मागे जळगाव

613 झवर मंगला संुदरलाल 8503 52 �ी ग�दालाल िमल कंपाऊंड   िशवाजी नगर    जळगांव

614 झवर िनलेश संुदरलाल 14418 40 पु. गेदालाल िमल कंपाउंड   िशवाजी नगर    जळगाव

615 झंवर सागर मोहन 41676 35 पु. १६ िशवनेरी गड   िशवाजी नगर  जळगाव

616 झवर सोनाली संुदरलाल 14419 42 �ी ग�दालाल िमल कंपाउंड   िशवाजी नगर    जळगाव

617 झंुजारराव अशोक दयाराम 21155 59 पु. खडके चाल   िशवाजी नगर    जलगाव

618 झंुजारराव भगवान जंगलु 25064 69 पु. खडके चाळ   िशवाजी नगरजळगाव  िज.जळगाव

619 अ�ंकर शुभदा अिन��द 19939 60 �ी
२७५ बळीराम पेठ   �ॅट नं.११ िचंतामणी अपाट�म�ट    

जळगाव

620 अ�वाल अजय राज�� 24891 44 पु. १८० बळीराम पेठ   जळगाव

621 अ�वाल मनीषा राज�� 24895 65 �ी १८० बळीराम पेठ   जळगाव
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622 अ�वाल पुजा अजय 24893 39 �ी १८० बळीराम पेठ   जळगाव

623
अ�वाल राज�� हरीलाल �ो.िवजय ट�ट 

हाऊस
8341 68 पु. १८० बळीराम पेठ   जळगांव

624 अ�वाल राज�� लालिबहारी 24889 68 पु. १८० बळीराम पेठ   जळगाव

625 अ�वाल संजय राज�� 14549 45 पु. १८० बळीराम पेठ   जळगाव

626 अ�वाल िशतल संजय 24890 41 �ी १८० बळीराम पेठ   जळगाव

627 अ�वाल िवजय राज�� 14528 42 पु. १८० �ा�ण सभाजवळ   बळीराम पेठ  जळगाव

628 औसेकर आि�नी देवीदास 26259 47 �ी घर नं.९६ बळीराम पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

629 औसेकर देवीदास कृ�ा 13432 51 पु. ९६ बळीराम पेठ   जळगाव

630 औसेकर मनोज कृ�ा 26260 44 पु. घर नं.९६ बळीराम पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

631 बागुल इं�जीत सुरेश 61548 40 पु.
इं�जीत सुरेश बागुल   31 दुगा� देवी मंिदर जवळ  बळीराम 

पेठ महारा��   जळगाव

632 बागुल सुरेश कडू 61550 74 पु. 31 दुगा�देवी मंिदर जवळ   बळीराम पेठ    जळगाव

633 बागुल वसंत नारायण 25307 74 पु. १६० बळीराम पेठ   जळगाव

634 बहाले िव�ल माधव 127 84 पु. छाया सायकल बळीराम पेठ   जळगांव

635 ब�ाळ राम�साद रमाकांत 14546 50 पु. १७९ बळीराम पेठ   जळगाव

636 बग� कमल मोहन 50466 55 �ी घर नं.५३/३   बळीराम पेठ  १७ नंबर शाळेजवळ  जळगाव

637 बव� अनुराधा िनतीन 15210 51 �ी २६६ बळीराम पेठ   जळगाव

638 बव� िशरीष िव�ु 6589 57 पु. २६६ बळीराम पेठ जळगाव

639 बावी�र सुनील गोिवंद 61482 61 पु.
रघुनाथ �ीपत घोरपडे   घर नं. ११२ देवकीनंद चाळ  

बळीराम पेठ जळगाव

640 भागवत पराग रमेश 17070 48 पु. २८२ लेले संकुल   बळीराम पेठ    जळगाव

641 भागवत रमेश कािशनाथ 2176 79 पु. २८२ बळीराम पेठ लेले संकुल   जळगांव

642 भालेराव आनंद कृ��� 57847 24 पु. १०७ बळीराम पेठ   जळगाव

643 भालेराव अच�ना कृ�े� 35716 53 �ी १०७ बळीराम पेठ   जळगाव

644 भालेराव पु�ा नारायण 15857 82 �ी १०७ बळीराम पेठ   जळगाव

645 भालेराव तेजोमयी सदािशव 41720 53 �ी १८३ बळीराम पेठ   जळगाव

646 भणगे पुो�म द�ा�य 1580 88 पु. 15 बळीराम पेठ   जळगाव

647 भावे रिवं� भा�र 12891 55 पु.
�ॉट नं १८६ �ॅट नं ४   मात�ड �ाझा सी टी एस नं २२१७  

बळीराम पेठ  जळगाव

648 भावसार गणेश केशव 61907 55 पु. 246 बळीराम पेठ   लोकशाही काया�लय जवळ    जळगाव
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649 भावसार उदय अ�ण 5111 69 पु. ६८ बळीराम पेठ   जळगांव

650 भावसार वामन तानाजी 37864 80 पु. ५६ बळीराम पेठ   जळगाव

651 िभडे हेमंत रघुनाथ 14747 59 पु. १७५ बळीराम पेठ   जळगाव

652 िभडे रघुनाथ िव�ू 4381 95 पु. १७५ बळीराम पेठ �ाहणवाडी ग�ी   जळगाव

653 भोळे अि�न सुरेश 52362 36 पु. ३२ मिनषा िब�ीगं   बळीराम पेठ  जळगाव

654 भोसले सोनाली मोहन 57796 38 �ी ५६ बळीराम पेठ   दुगा� देवी मंदीराजवळ  जळगाव

655 भोसले तारा सुरेश 26662 47 �ी ८४ बळीराम पेठ   िकशोर एज�ी शेजारी  जळगाव

656 भोसले कैलास सुरेश 16659 50 पु. घर नं.८४ बळीराम पेठ   जळगाव

657 भोसले सुरेश नारायण 3439 76 पु. ८0 बळीराम पेठ   जळगांव

658 भुरे अवधुत केशव 507 72 पु. २२२ बळीराम पेठ   जळगांव

659 भुसारी �ीकांत नारायण 3656 57 पु. ८२ बळीराम पेठ जळगांव

660 िबरपनकर सुिशलाबाई आई �मबाई 6547 91 �ी तृ�ी२० बळीराम पेठ   जळगांव

661 िबरपनकर शोभा आई राधाबाई 2293 68 �ी ३७ बळीराम पेठ जळगांव     1

662 बोड�कर िव�ाधर मारोतीराव 5418 64 पु. १६३ बळीराम पेठ जळगांव

663 बुरहानपुरकर िदपक िदनेश 45750 46 पु. लेले संकुल �ॅट नं.१२   बळीराम पेठ  जळगाव

664 चंदनकर जयमाला िनळकंठ 8372 74 �ी ५८ आशीवा�द बळीराम पेठ   जळगाव

665 चंदनकर मयुर नर�� 20165 44 पु. ३३ बळीराम पेठ   जळगाव

666 च�नकर �वीण �पा 59643 48 पु. 32 बळीराम पेठ जळगाव

667 चंदनकर �ेमलताबाई(आई)वनमालाबाई 2307 71 �ी ५२ बळीराम पेठ   जळगांव

668 चंदनकर सुिजत िनळकंठ 43889 46 पु. ५८ बळीराम पेठ   आशीवा�द हाउस  जळगाव

669 चंदनकर ताराबाई बापू 1420 85 �ी ३४ बळीराम पेठ   जळगांव

670 चंदनकर उषा रिवं� 56774 70 �ी ४१ बळीराम पेठ   जळगाव

671 चांदोडकर िदपक वसंत 37233 59 पु. 4 दीप �ोित एम जी रोड बळीराम   पेठ जळगाव

672 चांदोडकर िदपीका िदपक 37234 56 �ी ४ बळीराम पेठ   िदप�ोत    जळगाव

673 चौधरी अ�ण रामदास 21584 78 पु. ११२ बलीराम पेठ   जलगाव    जलगाव

674 चौधरी चं�कांत पुो�म 21829 53 पु. भगीरथ भुवन   बी जे पी ऑफीस २५६  /१बळीराम  जळगाव

675 चौधरी देवराम शामराव 1425 78 पु. ३३ बळीराम पेठ   जळगांव
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676 चौधरी मिनषा िवनोद 13910 51 �ी
��ील अपाट�म�ट १७३ बळीराम   पेठ साईबाबा मंदीरा 

जवळ  2 �ोर �ॉट 3  जळगाव

677 चौधरी �िमला अ�ण 22531 67 �ी ११२ बळीराम पेठ   जळगाव.  .  जळगाव

678 चौधरी रघुनाथ िहरामण 13804 64 पु.
चौधरीज्  �ासेस  कांचन नगर   ४३७ बळीराम पेठ  �ा�ण 

सभेसमोर जळगाव

679 चौधरी िवमल नामदेव 49660 75 �ी १३ बळीराम पेठ   जळगाव

680 च�ाण िजजाबाई सुरेश 55933 66 �ी ५६ बळीराम पेठ   जळगाव

681 िचके�र पु�ा पांडुरंग 3649 84 �ी
१९१ बळीराम पेठ   साई बाबा मंिदराजवळ  वीर सावरकर 

माग�  जळगांव

682 िचचोरकर शोभाबाई राज�� 22897 53 �ी १०८ बळीराम पेठ   जळगाव.  .  जळगाव.

683 चौक �साद मधुसुदन 17666 51 पु. एस १ भ�ाली अपाट�म�ट   जवळ बळीराम पेठ    जळगाव

684 चौक मालती मधुसुदन 3636 80 �ी
एस १ भंसाळी अपाट�म�ट   बळीराम मंिदर मागे  बळीराम पेठ 

 जळगांव

685 डाबोरे ब�ी जगन 26038 58 पु. १७१ बळीराम पेठ   जळगाव

686 दामले �ीकांत वासुदेव 14341 67 पु. �साद  २९३ बळीराम पेठ   जळगाव

687 दामले नारायण हरी 504 74 पु. दामले आयन� वक�  बळीराम पेठ   जळगांव

688 द�री चा�लता िवजय 26230 60 �ी घर नं. १७४   साईबाबा मंिदर बळीराम पेठ  जळगाव

689 दशपु�े आनंद पंढरीनाथ 15481 49 पु. २१३ बळीराम पेठ   जळगाव

690 दशपु�े आि�नी आनंद 15482 45 �ी २१३ बळीराम पेठ   जळगाव

691 दशपु�े नर�� अवधुत 30801 59 पु. घर नं.२१३ बळीरामपेठ   जळगाव

692 दशपु�े पंढरीनाथ अवधूत 5122 60 पु. २१३ बळीराम पेठ जळगांव

693 दशपु�े रिवं� अवधुत 12029 57 पु. २१३ बळीराम पेठ जळगाव

694 दशपुते िवजय पंढरीनाथ 15974 44 पु. २१३ बळीराम पेठ   जळगाव

695 देवकर सिनल �ीनाथ 47231 34 पु. देवकर िनवास   बळीराम पेठ  जळगाव

696 देवकर सुिनला गजानन 18907 86 �ी
देवकर िनवास २०३ बळीराम   पेठ मामलेदार कचरी समोर    

जळगाव

697 देवकर िववेक गजानन 6806 59 पु. २०३ बळीराम पेठ जळगाव

698 देशपांडे आशीश गजानन 8744 58 पु. बळीराम पेठ     जळगाव

699 देशपांडे अशोक शांताराम 14061 69 पु. २६३ बळीराम पेठ   भा.ज.प.काया�लयाजवळ    जळगाव

700 देशपांडे गजानन रामचं� 227 71 पु. १९४ बळीराम पेठ     जळगाव

701 देशपांडे �ोती अशोक 14060 59 �ी २६३ बळीराम पेठ   भा.ज.प.काया�लया जवळ    जळगाव

702 देशपाडे ल�ीकांत गजानन 8444 53 पु. १९४ बळीराम पेठ   जळगाव
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703 देशपांडे �िमला �ंकटेश 34215 68 �ी �िमला �ंकटेश देशपांडे   २५८ बळीराम पेठ  जळगाव

704 देशपांडे सं�ा िनलेश 47389 43 �ी २३३ रमा िनवास   बळीराम पेठ जळगाव

705 देशपांडे उषा गजानन 228 76 �ी १९४ बळीराम पेठ   जळगांव

706 देशपांडे वषा� िवनोद 34980 45 �ी
एच २२१७ िशव पाव�ती अपाट�म�ट   भै�ा हवेली समोर 

बळीराम पेठ  जळगाव

707 देशपांडे िवनीता िववेक 4605 77 �ी २४३ बळीराम पेठ   जळगांव

708 देवकर गजानन दामोदर 562 81 पु. २०३ बळीराम पेठ   जळगांव

709 देवकर �ीनाथ गजानन 6805 57 पु. २०३ देवकर िनवास बळीराम पेठ   जळगाव

710 ढाके महेश मधुकर 31735 54 पु. १८२ बळीराम पेठ   जळगांव

711 ढंडोरे संिदप (ितरथ) िशवचरण 26040 42 पु. बळीराम पेठ   �ा�ण सभा समोर  जळगाव

712 ढंढोरे शिशबाई िशवचरण 26042 65 �ी बळीराम पेठ   �ा�ण सभेसमोर  जळगाव

713 धमा�िधकारी तु�ी भरत 57270 52 �ी १७३ बळीराम पेठ   साई बाबा मंदीर  जळगाव

714 िद�ीत अच�ना अिवनाश 8350 69 �ी २३५ बळीराम पेठ   जळगांव

715 दीि�त अ�णा अिवनाश 383 70 �ी २३५ बळीराम पेठ   जळगांव

716 दीि�त मंगल रामदास 843 69 पु. २४९ बळीराम पेठ   जळगांव

717 गाडगीळ िमरा सिचन 8494 47 �ी १६४ बळीराम पेठ जळगाव

718 गाडगीळ सिचन सदानंद 7348 49 पु. १६४ �ा�ण सभा बळीराम पेठ   जळगाव

719 गाडगीळ सदानंद वासुदेव 539 76 पु. १६४ बळीराम पेठ   �ा�ण सभा  जळगाव

720 गांधलीकर ल�ीकांत शंकर 24000 80 पु. १९५ बळीराम पेठ   जळगाव

721 गांधलीकर िमना उमाकांत 15784 60 �ी २६३ बळीराम पेठ   जळगाव

722 गवळी �ीकांत बबन 42648 42 पु. २६ बळीराम पेठ   जळगाव

723 गवळी रामा म�ू 2037 79 पु. १२० बळीराम पेठ   जळगांव

724 गवळी िशव रमेश 61066 31 पु.
159 बळीराम पेठ मागे   �ा�ण सभा  जळगाव महारा��   

जळगाव

725 गवळी भारती रामदास 56901 34 �ी
११४  गवळी वाडा   शिन पेठ  मरी माता मंदीरा जवळ   

जळगाव

726 गवळी उषा रामा 20633 75 �ी १२० बळीराम पेठ   जळगाव

727 गायकवाड िकशोर नागे�र 19210 46 पु. घर नं.५६ बळीराम पेठ   जळगाव

728 घाणेकर िदपक गजानन 2169 69 पु. �ॉट नं ८   बळीराम पेठ बळीराम पेठ  जळगाव

729 घाणेकर �ोित िदपक 11917 65 �ी ८  साथ�क   बळीराम पेठ   जळगाव
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730 घाणेकर �ोती िदपक 3393 65 �ी ८ बळीराम पेठ   साथ�क    जळगांव

731 घाणेकर उदय गजानन 24046 63 पु. साथ�क   ८ बळीराम पेठ  जळगाव

732 घारपुरे पारीजात �ीधर 7785 47 पु. १७८ बळीराम पेठ   जळगांव

733 घारपुरे वैजयंती �ीधर 15964 59 �ी १७८ बळीराम पेठ   जळगाव

734 घोडके िवकास चं�शेखर 7262 62 पु. १०६  बळीराम पेठ   जळगाव

735 घोरपडे  रिवं� भा�र 3829 60 पु. ११२ बळीराम पेठ जळगांव

736 घोरपडे क�ना रिवं� 14093 54 �ी िशवकृपा  २४६ बळीराम पेठ   जळगाव

737 गोडे मालती मधुकर 3465 78 �ी १६४ बळीराम पेठ   जळगांव

738 गोडे िवनय मधुकर 3466 59 पु. १६४ बळीराम पेठ   जळगांव

739 गोखले िशवराम पांडुरंग 13891 85 पु. २३८ बळीराम पेठ   तहिसल कचेरी जवळ    जळगाव

740 गोरे �ीिनवास �ीकृ� 3478 70 पु. २६६ बळीराम पेठ   जळगांव

741
गोिवंदानी िनतीन राजकुमार 

�ो.एस.एस.डी.कापड दुकान
12595 43 पु. गोिवंदानी िनतीन राजकुमार   ७ एस.के माक� ट जळगाव

742 गु�ा शांतीलाल सुकलाल 22960 67 पु. ६८ बळीराम पेठ   जळगाव

743 गु�ा शोभा शांतीलाल 6214 58 �ी
८४ बळीराम पेठ   जुनी िकशोर एजे�ीस जवळ  िशवाजी 

चौक  जळगांव

744 हराळ सोनू दगडू 972 72 पु. १६० बळीराम पेठ   जळगांव

745 हासवाणी सुरेश �ानचंद 5674 66 पु. सी/ओ सुरेश टे�टाइल   केळकर माक� ट    जळगांव

746
हेमनानी िजत�� काकुमल गीता 

होजीअरी
11789 47 पु. ११ केळकर माक� ट   जळगाव

747
हेमनाणी सुरेश दानोमल �ो.राधा 

होजीअरी
12553 61 पु. १२ बजाज कॉ��े�   बळीराम पेठ    जळगाव

748 इखे िच�लेखा रमेश 3887 63 �ी ११२ देवकीनंदन चाल बळीराम पेठ   जळगांव

749 इखे रमेश िदनकरराव 3888 78 पु. ११२ बळीराम पेठ   जळगांव

750 इखे शकंुतला िदनकरराव 3889 88 �ी ११२ बळीराम पेठ   जळगांव

751 इखे सुनंदा सुभाष 30447 72 �ी ११२ बळीराम पेठ देवकीनंदन चाळ   जळगांव

752 इंगळे गोकुळ रामदास 4919 67 पु.
सी/ओ के.आर इंगळे भुरे विकलांचे समोर   बळीराम पेठ    

जळगांव

753 इंगळे शांताबाई बाबुराव 1423 76 �ी ५० बळीराम पेठ   जळगांव

754 जगताप सिचन पांडुरंग 52827 38 पु. २५ बळीराम पेठ   जळगाव

755 जैन संजय मोहनलाल 8137 60 पु. २४० बळीराम पेठ   जळगाव

756 जैन शिशकांत िशवराज 5502 74 पु. १९९ बळीराम पेठ   जळगांव
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757 जैन सुिशल मोहनलाल 14024 56 पु. २४० बळीराम पेठ   मामलेदार कचेरी जवळ    जळगाव

758 जैसवाल (परदेशी) दमयंती सुखचंदजी 43996 76 �ी ५६ बळीराम पेठ   दुगा�देवी मंदीराजवळ  जळगाव

759 जाखेटे चं�शेखर नारायणदास 6913 56 पु. २६८ बळीराम पेठ   जळगाव

760 जाखेटे जयेश गोपाळकृ� 8247 58 पु. २६८ बळीराम पेठ   जळगांव

761 जोगी आिशष शांताराम 7390 48 पु.
�ॉट नं 174 /175 बळीराम पेठ   साई बाबा मंिदर ग�ी    

जळगाव

762 जोशी आनंद गोपाळ 540 74 पु. ०६ बळीराम पेठ   जळगाव

763 जोशी अिनल मुरलीधर 14736 61 पु.
५६ बळीराम पेठ �ॅट नं.४   ओम शांती अपाट�म�ट    

जळगाव

764
जोशी अपणा� िववेकानंद �ो.अनघा 

एज�ीज
11380 52 �ी २१९ बळीराम पेठ   जळगांव

765 जोशी दीपक काशीनाथ 7561 63 पु. १०२  बळीराम पेठ   जळगांव

766 जोशी मोहन नंदिकशोर 8108 49 पु. १३ बळीराम पेठ   बळीराम मंदीर    जळगांव

767 जोशी नंदिकशोर रामचं� 2031 60 पु. १३ बळीराम पेठ जळगाव

768 जोशी नयना सारंग 14778 38 �ी ३७ बळीराम पेठ   जळगाव

769 जोशी �काश कािशनाथ 5233 59 पु. १०७  बळीराम पेठ   जळगांव

770 जोशी �साद केशव 6830 49 पु. ५८ बळीराम पेठ   जळगांव

771 जोशी राज�ी �साद 49266 42 �ी ५८ बळीराम पेठ   चंनवाले चाळ  जळगाव

772 जोशी रमेश कािशनाथ 3356 72 पु. सी/ओ ५९ चंदनवाले चाळ   बळीराम पेठ  जळगाव

773 जोशी ऋषीकेश नंदिकशोर 19361 43 पु. १३ बळीराम पेठ   बळीराम मंदीरा मागे    जळगाव

774 जोशी सारंग नंदकुमार 14580 43 पु. ३७ बळीराम पेठ   �ाळस संकुल    जळगाव

775 जोशी सीमा िमलीदं 41405 50 �ी 2216 �ॅट नं 3 भै�ा हवेली जवळ   बळीराम पेठ  जळगाव

776 जोशी शोभा नंदकुमार 14581 66 �ी ३७ बळीराम पेठ   �ाळस संकुल    जळगाव

777 जोशी �ीिनवास िवनायक 1204 79 पु. २१६ गोडबोले वाडा बळीराम पेठ   जळगांव

778 जोशी �ीपाद �ीिनवास 14920 61 पु. २४४ बळीराम पेठ   एफ २ आरोही अपाट�म�ट    जळगाव

779 जोशी िवजय गोिवंद 7574 59 पु.
२४६ �ॉक नं ४   िशवकृपा अपाट�म�ट  बळीराम पेठ  

जळगांव

780 जोशी िवजय �ीकृ� 4085 73 पु. साठे िब�ीगं बळीराम पेठ   जळगांव

781 जोशी िवकास सदािशव [०१] 3386 66 पु. २१७ बळीराम पेठ   जळगाव

782 जोशी िवनया �ीपाद 14921 54 �ी २४४ आरोही अपाट�म�ट   एफ २ बळीराम पेठ    जळगाव

783 जोशी िववेकानंद �ीकृ� 7441 61 पु. २१९/७ बळीराम पेठ जळगाव
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784 काबरे ि�तीधरा केदारनाथ 847 74 �ी २३३ बळीराम पेठ   जळगांव

785 कदम अशोक िदनकर 7398 74 पु. १०२  बळीराम पेठ   पो� ऑिफस ग�ी    जळगांव

786 कदम देिवदास रामचं� 5994 83 पु. ११२ बळीराम पेठ   जळगाव

787 काईतवाडे अंजली शरद 53818 67 �ी २०९ बळीराम पेठ   देवकर िनवास ग�ी  जळगाव

788 काईतवाडे िशरीष सखाराम 13904 63 पु. २०९ बळीराम पेठ   जळगाव

789 काळे सिवता सितष 28303 66 �ी २३० बळीराम पेठ   जळगाव

790 काळकर िवदुला िवजय 14104 56 �ी २२ बळीराम पेठ   जवळ बळीराम मिदंर    जळगाव

791 कालकर िवजय िवनायक 14103 60 पु. २२ बलीराम पेठ   जवळ बलीराम मिदंर  जलगाव  जळगाव

792 काळंुखे िनतीन िकशोर 34581 43 पु. ५६ बळीराम पेठ   जळगाव

793 काळंुखे योग�� िकशोर 21678 40 पु. ६७ बलीराम पेठ   जलगाव

794 काळंुखे योगेश िकशोर 14514 47 पु. ६७ बळीराम पेठ   जळगाव

795 कमाणी उपेश चंदुलाल 41199 49 पु. २३२ बळीराम पेठ   जळगाव

796 कानडे अनुजा भालचंद 42358 32 �ी ३७ आसरा संकुल   बळीराम पेठ  जळगाव

797 कानडे शोभा िवनायक 58 76 �ी �ा�ण सभे जवळ   बळीराम पेठ    जळगांव

798 कानडे िवनायक �ंबक 3925 85 पु. १६७ बळीराम पेठ जळगांव

799 कापडी अंजली महेश 61448 46 �ी 177 िशव�साद अपाट�म�ट   2211/32 बळीराम पेठ    जळगाव

800 कापडी महेश सुरेश 61447 51 पु.
घर नं 173 �ॉक नं 1   साई बाबा मंिदर िशव �साद  

अपाट�म�ट बळीराम पेठ  जळगाव

801 कपोते मनोज द�ा�य 7141 50 पु. २४३ बळीराम पेठ   जळगांव

802 कपोते सुिनल िदगंबर 24519 53 पु. स��ंृग   ४७ बळीराम पेठ  जळगाव

803 कापुरे राज�� वसंत 21514 65 पु. २८३ बलीराम पेठ   जलगाव

804 कह� िवलास मधुकर 22896 41 पु.
१  सागर कारपेट    गणेश �ाझा  िज�ा प�रषद  ऑिफस 

जवळ  जळगाव  .

805 करकरे सारंग संजय 59336 26 पु. A G M �ाझा   बळीराम पेठ  जळगाव

806 क�ुरे अ�ण �ीपद 32036 77 पु.
सिचन अपाट�म�ट   बी.जे.पी. ऑफीस  २६३ बळीराम पेठ  

जळगांव

807
कटा�रया नंदलाल �रझुमल �ो.�ु 

अ�रा ड� े सेस
13259 71 पु. ८ गणेश माक� ट   जलगाव    जलगाव

808
कटा�रया कैलाश �ेमचंद �ो. वै�वी 

सािडया
19308 48 पु.

२४ पहीला मजला   केळकर माक� ट  �ो.वै�वी साडीया  

जळगाव

809 कटा�रया ल�ण गंगुमल 8822 58 पु. २४/२५ केळकर माक� ट जळगाव

810
कावणा मोहनलाल रामचं�   �ो.िहरा 

टे�टाईल
6401 66 पु. ७ केळकर माक� ट   जळगांव
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811 क�ाणे सुिनल सुकदेव 30553 60 पु. ५६ बळीराम पेठ जळगांव

812 कावडीया इंिदराबाई जवाहरलाल 50 74 �ी २९९ बळीराम पेठ   जळगांव

813 कावडीया जवाहरलाल प�ालाल 48 66 पु. २९९ बळीराम पेठ   जळगाव

814 कावडीया नर�� जवाहरलाल 52 75 पु. २९९ बळीराम पेठ   जळगांव

815 कावडीया शकंुतला िवर�� 51 76 �ी २९९ बळीराम पेठ   जळगांव

816 कावडीया िवर��कुमार जवाहरलाल 49 72 पु. २९९ बळीराम पेठ   जळगांव

817 कावना मनोहर िवरभान 20843 69 पु. ३९ संत कवरम माक� ट   जलगाव

818 खडसे रेखा सुिधर 45253 47 �ी
सी/ओ महेश सुरेश कापडी   �ॅट नं 2 सव� नं2211/32  

िशव�साद अपाट�म�ट बळीराम पेठ  जळगाव

819 खडसे सुिधर रामदास 45252 54 पु.
�ॅट नं ०२ सव� नं २२११/३२   बळीराम पेठ िशव�साद  

अपाट�म�ट साई मंदीरा जवळ  जळगाव

820 खांबेटे सुभाष अनंत 448 74 पु. 15 बळीराम मंिदर मागे   बळीराम पेठ    जळगांव

821 खान हबीबखॉ समशेरखॉ 6111 67 पु. हाऊस नं.९०   पो� ऑिफस ग�ी  बळीराम पेठ  जळगांव

822 खंडेलवाल कांतीलाल रतनलाल 33779 64 पु. ४७ बळीराम पेठ   जळगाव

823 खंडेलवाल मनोज परमे�र 30059 47 पु. ४७ बळीराम पेठ जळगांव   दुगा� देवी मंिदर    जळगांव

824 खंडेलवाल रामगोपाल न�थूराम 1207 79 पु. ८१  बळीराम पेठ   जळगांव

825 खटावकर गौरव िववेक 46309 29 पु. २२९ चैत�   बळीराम पेठ  जळगाव

826 खटावकर �ेहा िववेक 4974 59 �ी २२९ बळीराम पेठ   जळगाव  ता.िज.जळगाव

827 खटावकर िववेक �भाकर 1546 65 पु. चैत� २२९ बळीराम पेठ   पेठ    जळगांव

828 िकझुमाईल सौफी सुिनल 52534 52 पु. ३७ बळीराम पेठ   जळगाव

829 िकझुमाईल सुिनल सदानंदन 52225 53 पु. ३७ बळीराम पेठ   जळगाव

830 को�े सुिनल िव�ल 6280 67 पु. ७९ बळीराम पेठ िशवाजी चौक   जळगांव

831 कोरा�े ��त�भा रामकृ� 2089 63 �ी २८८ बळीराम पेठ जळगाव

832 कोट�थाने मंिजरी मदन 5419 69 �ी १६३ बळीराम पेठ  जळगांव

833
कुकरेजा िकशन काकुमल 

�ो.के.के.टे�टाई�
9878 59 पु. २०-२१ केळकर माक� ट   जळगाव

834 कुलकण� आशा वसंत 12587 80 �ी ११२ बळीराम पेठ   जळगाव

835 कुळकण� अनंत वामन 1285 78 पु. ११२ बळीराम पेठ   जळगांव

836 कुळकण� अ�णा अिवनाश 845 65 �ी १९ बळीराम पेठ   जळगांव

837 कुळकण� अिवनाश रामचं� 867 79 पु. १९ बळीराम पेठ   जळगांव
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838 कुळकण� दीपक वसंत 7553 53 पु. ११२  बळीराम पेठ   जळगांव

839 कुलकण� गणेश वसंतराव 12292 46 पु. गोपीका सदन  ३७ बळीराम पेठ   जळगाव

840 कुळकण� गोिवंद रामचं� 33755 57 पु.
�ॅट नं ४  िशव�साद अपाट�म�ट   �ॅट नं-४  बळीराम पेठ  

जळगांव

841 कुलकण� माधुरी मोरे�र 19970 92 �ी
१८७ �ॉक नं.१ व २   िशव पाव�ती अपाट�म�ट  बळीराम पेठ 

जळगाव

842 कुळकण� मोरे�र अिवनाश 12050 45 पु. १९ बळीराम पेठ जळगाव

843 कुळकण� नारायण कािशनाथ 3087 93 पु. ३३ बळीराम पेठ जळगाव

844 कुळकण� �िदप �ंबक 8016 57 पु. २६७ बळीराम पेठ   जळगाव ता.जळगाव  िज.जळगाव

845 कुलकण� �दीप वामन 20655 39 पु. १६ बळीराम पेठ   जळगाव

846 कुळकण� �काश पंडीतराव 2554 84 पु. २५० बळीराम पेठ  जळगांव

847 कुळकण� �काश वसंत 4630 63 पु. �ारा गोपाळ अनंत जोशी   बळीराम पेठ    जळगांव

848 कुळकण� �मोद पंडीतराव 3780 70 पु. २४२ आरोही िब�ीगं   बळीराम पेठ    जळगांव

849 कुळकण� �मोद �ं�क 6385 82 पु. २६४ बळीराम पेठ जळगाव

850 कुलकण� रा�ल अिवनाश 20100 40 पु. १९ बळीराम पेठ   आर.के.झेरॉ�    जळगाव

851 कुळकण� राजेश अिवनाश 7966 48 पु. १९ बळीराम पेठ   जळगांव

852 कुलकण� शामकांत वासुदेव 13918 65 पु. १४ बळीराम पेठ   बळीराम मंदीरा जवळ    जळगाव

853 कुलकण� ��दा राजेश 20101 41 �ी १९ बळीराम पेठ   आर.के.झेरॉ�    जळगाव

854 कुलकण� सुषमा िवलास 21749 59 �ी बळीराम पेठ   भाजपा काया�लया मागे    जळगाव

855 कुळकण� वैशाली िवजय 2861 71 �ी ४० बळीराम पेठ   जळगांव

856 कुळकण� वसंतराव देवराव 897 72 पु. ३७ बळीराम पेठ   जळगांव

857 कुळकण� वसंतराव कृ�ाजी 171 86 पु. हेमंत �ासेस बळीराम पेठ   जळगांव

858 कुळवाल कृ�ा रामनारायण 33780 49 पु. ६७/०३ बळीराम पेठ   जळगाव

859 कुरंभ�ी िवभाकर नारायण 6820 55 पु.
�ॅट नं ८ आंनंदमई अपाट�म�ट   २४१ बळीराम पेठ  तहसील 

कचेरी ग�ी  जळगांव

860 कुरंभ�ी रेवती िवभाकर 34171 53 �ी २४१ बळीराम पेठ   अनंदमय अपाट�म�ट    जळगांव

861
लाहोटी जय�काश ह�रराम �ो. लाहोटी 

होजीयरी
5178 66 पु.

लाहोटी होजीअरी बळीराम पेठ �ो   �भुदेसाई चौक जवळ 

बीजेपी काया�लय    जळगांव

862 लकडे �मोद ��ाद 30547 44 पु. ६७ बळीराम पेठ जळगांव

863 लंके शािलनी सुरेश 51962 77 �ी १८१ बळीराम पेठ   जळगाव

864 लेले अिमता �ी 13894 53 �ी लेले संकुल २८२ बळीराम पेठ   जळगाव
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865 लेले माधुरी जयंत 13884 55 �ी २८३ बळीराम पेठ   जळगाव

866 लेले पु�ा वामन 46840 81 �ी ८५ बळीराम पेठ   जळगाव

867 लेले �ी िचंतामण 6807 55 पु. २८२ बळीराम पेठ लेले संकुल   जळगाव

868 लेले �ीकांत गजानन 14843 52 पु. २१० बळीराम पेठ   जळगाव

869 लोहार �भुलाल बालुराम 44660 41 पु. २०६ बळीराम पेट   जळगाव

870 मदाने अशोक �भाकर 3867 57 पु. १८१ कृ� कमल   बळीराम पेठ �ा�ण सभा  जळगाव

871 मदाने पु�ा �भाकर 6028 81 �ी १७०  बळीराम पेठ   जळगाव

872 माडबोयने द�ा�य बाबुराव 3498 68 पु. ६७ बळीराम पेठ जळगांव

873 महाबळ कृ�ाजी वासुदेव 6812 66 पु. २०१ बळीराम पेठ   जळगांव

874 महाबळ सतीश कृ�ाजी 6811 64 पु. २०१ बळीराम पेठ   जळगांव

875 महाजन देिवदास ताराच� 44 78 पु. १९६ बळीराम पेठ   जळगाव

876 महाजन िदपाली देिवदास 45 79 �ी छाया सायकल बिळराम पेठ   जळगांव

877
महाजन मधुकर उ�मराव �ो.उ�मराव 

ओकंारराव महाजन
20083 44 पु. ११८ बळीराम पेठ   �ा�ण सभेजवळ जळगाव

878 महाजन �ीगणेश नामदेव 6141 56 पु. २४३ बळीराम पेठ   जळगांव

879 माळी मोहन गोिवंदराव 30736 64 पु. १६० बळीराम पेठ जळगांव

880
मिलक तेजभान ताराचंद �ो. अपना 

�ाथ �ोअस�
6230 64 पु. २०/२१ केळकर माक� ट   �ो.अपना �ॉथ �ोअस�    जळगांव

881 मालखेडकर यशोधरा �ीिनवास 535 84 �ी १८६ बळीराम पेठ   जळगांव

882
मंधवाणी अिनल गोिवंदराम �ो.धन�ी 

गारम�ट्स
8019 52 पु. ३६ संत कंवराम माक� ट   जळगांव

883 मराठे इंदुबाई अ�ण 30498 56 �ी ४४ बळीराम पेठ जळगांव

884 मराठे पवन िभमराव 30548 41 पु. ४४ बळीराम पेठ जळगांव

885 �ाळस हेमंत पुो�म 3682 60 पु. ३७ बळीराम पेठ जळगांव

886 �ाळस मिनषा हेमंत �ो.अ�य मुि�का 5345 54 �ी ३७  आसरा संकुल   बळीराम पेठ    जळगांव

887 �ाळस �शांत पुो�म 6052 57 पु. ३७ बळीराम पेठ   जळगांव

888 मोदे मालीनी सुरेशचं� 14391 73 �ी १७२ बळीराम पेठ   साईबाबा मंगीरा जवळ    जळगाव

889 मोदे िवर�� सुरेशचं� 14392 51 पु. १७२ बळीराम पेठ   साईबाबा मंदीरा जवळ    जळगाव

890 मोहोरीर शैला �ीकृ� 22005 60 �ी ५६ ओम शांती अपाट�म�ट   बळीराम पेठजळगाव

891 मोहोरीर �ीकृ� शामराव 55936 67 पु. ५६ ओम शांती अपाट�म�ट   फलॅट नं.२ बळीराम पेठ  जळगाव
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892 मोरे कमलेश गोिवंद 17268 53 पु. घर नं.१५४   बळीराम पेठ    जळगाव

893 मोरे रिवं� गोिवंद 18179 46 पु. १५४ बळीराम पेठ   जळगाव

894
मोतीरामाणी सुिनल होलाराम 

�ो.अंबाजी टे�टाई�
8413 61 पु. १ �ीगणेश माक� ट   जळगांव

895 मुजुमदार रमेश रामराव 6005 78 पु. २५२ बळीराम पेठ   जळगांव

896 मंुडले पुजा सुहास 45877 34 �ी ११२ देवकीनंदन चाळ   बळीराम पेठ  जळगाव

897 मंुडले सुहास शरद 7537 58 पु. १०७ बळीराम पेठ   पु�ा सायकल    जळगांव

898 मुिशरखाँ समशेरखाँ 14557 55 पु. ९७ बळीराम पेठ   जळगाव

899 नगरकर िनता रिवं� 23842 53 �ी ८१ बळीराम पेठ   िशवाजी चौकजळगाव  िज.जळगाव

900 नगरकर �मोद गणपतराव 7108 58 पु. ७७  बळीराम पेठ   जळगांव

901 नगरकर संजयकुमार गणपतराव 22494 56 पु. ७७ बळीराम पेठ   जळगाव.  .  जळगाव

902 नगरकर वैशाली (उ�ला) संजयकुमार 22862 46 �ी ७७ बळीराम पेठ   जळगाव.  .  जळगाव.

903 नागराज चं�शेखर वसंतराव 7394 66 पु. बळीराम पेठ   जळगांव

904 नाईक मधुकर पंढरीनाथ 262 80 पु. २३३ बळीराम पेठ   जळगांव

905 नाईक अशोक �ंबक 48475 79 पु. १६८ बळीराम पेठ   जळगाव

906 नाईक मालती नीळकंठ 545 80 �ी 196 बळीराम पेठ   जळगाव

907 नाईक मनोज मधुकर 12245 51 पु. २३३ बळीराम पेठ जळगाव

908 नाईक �ीकांत िनळकंठ 10285 53 पु. १९६ बळीराम पेठ   जळगांव

909 नाईक सुषमा सुरेश 174 80 �ी भ�ाळी अपाट�म�ट   बळीराम पेठ    जळगांव

910 नखरे वैदेही िवकास 25677 45 �ी २३३ बळीराम पेठ  जळगाव

911 नसीरखाँ समशेरखाँ 14556 61 पु. ९० बळीराम पेठ   जळगाव

912 नवाल ल�ीनारायण रामनाथ 5381 66 पु. ६४ बळीराम पेठ राधा िनवास   जळगाव

913 नेहेते �ानदेव दयाराम 2780 72 पु. २२९ बळीराम पेठ   जळगांव

914 नेवे िकशोर गजानन 6368 54 पु. ३७ बळीराम पेठ   जळगाव

915 नेवे �ितभा राजेश 18612 47 �ी ३७ बळीराम पेठ   जळगाव

916 नेवे रंजना िकशोर 18714 47 �ी ३७ बळीराम पेठ   असरा संकुलन जवळ    जळगाव

917 नेवसे �ोती सुरेश 45087 45 �ी ५० अच�ना िब�ीगं   बळीराम पेठ  जळगाव

918 पगारे भुषण भगवान 12657 41 पु. �ारा ढाके एम.आर.   १८२ बळीराम पेठ जळगाव
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919 पळशीकर मािलनी शिशकांत 236 74 �ी २३८ बळीराम पेठ   जळगांव

920 पळशीकर शिशकांत �भाकर 235 79 पु. २३८ बळीराम पेठ     जळगाव

921 पानट रेखा �ीकांत 382 69 �ी २५५ बळीराम पेठ जळगाव

922 पानट �ीकांत कृ�ाजी 381 69 पु. बळीराम पेठ   जळगांव

923 पर�ामी �काश केवलदास 5658 69 पु. १-केळकर माक� ट   जळगांव

924 पटेल बाबुलाल देवचंद 7254 74 पु. २२८  बळीराम पेठ   जळगांव

925 पटेल जेसल बाबुभाई 20569 42 पु. २२८ बळीराम पेठ   जळगाव

926 पटेल िमनल बाबुभाई 16802 46 �ी २२८ बळीराम पेठ   मु.पो.जळगाव

927 पटेल पाव�ती बाबुभाई 20568 70 �ी २२८ बळीराम पेठ   जळगाव

928 पटेल पोपटभाई मफतलाल 5506 69 पु. १७३ बळीराम पेठ   जळगांव

929
पटेल �ेमलाल बाबूभाई �ो.गजानन 

झेरॉ�
12924 43 पु. 228 बळीराम पेठ   जळगाव

930 पाठक मनीष �दीप 59908 41 पु. ६७  बळीराम पेठ   िशवाजी चौक जळगाव

931 पाठक �िदप द�ा�य 27092 69 पु. ६७ बळीराम पेठ   जळगाव

932 पाठक सुवणा� मनीष 59907 38 �ी ६७  बळीराम पेठ   िशवाजी चौक    जळगाव

933 पाटील अिनल पांडुरंग 21673 55 पु. ३९ बलीराम पेठ िनयर दूरगादेवी मं�ीर   जळगाव    जलगाव

934 पाटील छगन रामचं� 6508 81 पु. मारलंत �ाझा   भगवान सभा समोर  बळीराम पेठ  जळगांव

935 पाटील द�ा�य बळीराम 2240 84 पु. २०६  मिनषा   बळीराम पेठ जळगाव

936 पाटील िदपक द�ा�य 14003 55 पु. मिनषा  २०७ बळीराम पेठ   जळगाव

937 पाटील गजानन सोनु 20750 63 पु. ५६ बलीराम पेठ   जलगाव

938 पाटील �ोती िदपक 50898 47 �ी �ॉट नं.२०१  रामर�ा    बळीराम पेठ  जळगाव

939 पाटील क�ना सुरेश 55932 59 �ी ५६ बळीराम पेठ   जळगाव

940 पाटील कुशल रमेश 20764 39 पु. ४२ बलीराम पेठ   जलगाव

941 पाटील मयुर िदपक 50897 27 पु. बळीराम पेठ   जळगाव

942 पाटील िनलेश काशीनाथ 23689 45 पु. ५९ बळीराम पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

943 पाटील िनशांत ओकंार 21700 44 पु. २८ ममताई   दुगा�देवी मंिदर  बळीराम पेठ  जळगाव

944 पाटील �िदप रामचं� 23844 68 पु. ५२ बळीराम पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

945 पाटील सुमन रिवं� 56932 50 पु. घर नं.६३ बळीराम पेठ   शाळा �.१७ जवळ  जळगाव
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946 पाटील सुिम�ा राज�� 27559 66 �ी 70   बळीराम पेठ  नगरकर िब�ीगं शेजारी  जळगाव

947 पाटील सुिनल नारायण 23679 58 पु. २०  तृ�ी    बऴीराम पेठजळगाव  िज.जळगाव

948 पाटील िवजय रामदास 20199 45 पु. ४० बळीराम पेठ   जळगाव

949 पाटील िवजय सुरेश 45652 37 पु. ५६ बळीराम पेठ   जळगाव

950 पाटील िवजया �दीपिसंग 23837 49 �ी ७० बळीराम पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

951 पाटील योगेश चं�कांत 29930 48 पु. २११ बळीराम पेठ   जळगाव

952 पाटील योगेश युवराज 22877 58 पु. ४४ बळीराम पेठ   जळगाव.  .  जळगाव.

953 पवार नीता चं�कांत 61382 46 �ी ११२ जळगाव  बळीराम पेठ जवळ  का�ाफाइल  जळगाव

954 पवार �काश मोहन 43650 54 पु. ६७ बळीराम पेठ   जळगाव

955 पवार शिशकांत फूलिसंग 25388 63 पु. ५९ बळीरामपेठ   ता.िज. जळगाव

956 पवार सुधीर गोिवंदराव 15033 56 पु. ११० बळीराम पेठ   जळगाव

957 पवार उम�ला शिशकांत 25389 63 �ी ५९ बळीराम पेठ   जळगाव

958 पवार वनमाला मोहन 4946 76 �ी ६७ बळीराम पेठ   जळगांव

959 पवार योगेश काशीनाथ 17467 47 पु. ५९ बळीराम पंठ   जळगाव

960 पेटारे राज�� शामराव 5095 62 पु. २४५ बळीराम पेठ जळगांव

961 पेटारे शामराव �ीकृ� 5096 94 पु. २४५ बळीराम पेठ   जळगांव

962 पेटकर रजनी िवजय 1024 80 �ी २४२ बळीराम पेठ   लेले संकुल    जळगांव

963 फडके जयंत ल�ण 7008 54 पु. १२  बळीराम पेठ   एम.जी.रोड साने गु�जी चौक    जळगांव

964 फडिनस कमलाकर �ीिनवास 28845 57 पु. २७७ बळीराम पेठ   जळगांव

965 िपंगळे शारदा शांताराम 40616 64 �ी १११/३ जुने पो�ाजवळ   बळीराम पेठ प�रसर  जळगाव

966 िपंगले िवजय सुभाष 20751 41 पु. १६० बलीराम पेठ   जलगाव

967 पोळ गणपत संभाजी 5822 79 पु. ६७ िशवाजी रोड   दुगा� देवी मंिदर  बळीराम पेठ  जळगांव

968 �भुदेसाई अमोद यशवंत 4250 68 पु. २८२ बळीराम पेठ लेले संकुल   जळगांव

969 �भुदेसाई आ�ीनी अमोद 16814 55 �ी लेले संकुल   बळीराम पेठ    जळगाव

970 �भुदेसाई मधुकर कृ�ाजी 4112 88 पु. २५४ बळीराम पेठ   जळगांव

971 �भुदेसाई मािणक शेखर 44111 65 �ी २५४ बळीराम पेठ   �भुदेसाई चौक  जळगाव

972 �भुदेसाई राजीव मधुकर 4115 88 पु. २५४ बळीराम पेठ   जळगांव
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973 �भुदेसाई संजय यशवंत 4234 61 पु. २८२ बळीराम पेठ लेले संकुल   जळगांव

974 �भुदेसाई यशवंत कृ�ाजी 42913 90 पु. २८२ बळीराम पेठ जळगाव

975 �भुदेसाई यशवंत कृ�ाजी 4973 90 पु. २८२ बळीराम पेठ   लेले संकुल    जळगांव

976 �धान अनंत केशव 6803 56 पु. २५३ बळीराम पेठ   जळगांव

977 पंुडे मुकंुद गंगाधर 839 71 पु. १७१ बळीराम पेठ   जळगांव

978 पुरािणक कृ�राव रंगनाथ 3905 73 पु. २७६ बळीराम पेठ थेरगावकर वाडा   जळगांव

979 रायसोनी िनतीन �ेमचंद 10683 46 पु. २१० बळीराम पेठ   जळगांव

980 रायसोनी �मोद भाईचंद 10239 61 पु. २१०  बळीराम पेठ जळगांव

981 रायसोनी �ेमचंद भाईचंद 651 50 पु. २१० बळीराम पेठ   जळगांव

982 राजपुत िव�ल परबत 23692 71 पु. ४२ बळीराम पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

983 राव ऋषीकेश रघुनाथ 12184 47 पु. २४१ बळीराम पेठ आनंदमयी   अपाट�म�ट जळगाव

984 रतवेकर रंजना गोिवंद 2264 74 �ी ५० बळीराम पेठ   जळगांव

985
रावलानी िवजय क�ै�ालाल 

�ो.कुणाल वूल�
8875 62 पु. ९ पिहला मजला   केळकर माक� ट    जळगांव

986 र�भोटकर िवनोद शंकर 23892 74 पु. १९२ बळीराम पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

987 सहारकर रजनी राज�� 58553 67 �ी ५२ बळीराम पेठ   जळगाव

988 शहारकर तुषार राज�� 58552 37 पु. ५२ बळीराम पेठ �ूल नं १७   जवळ जळगाव

989 सहारकर उप�� राज�� 30698 41 पु. ५२ बळीराम पेठ जळगांव

990 सांखला मांगीलाल जोरावरमल 712 73 पु. २९९ बळीराम पेठ   जळगांव

991 साळवी लिलता बाबुलाल 51608 59 �ी ६७ बळीराम पेठ   जळगाव

992 साळवी �पेश बाबूलाल 58521 29 पु. ६७ बळीराम पेठ   आर.एस.एस काया�लय जवळ  जळगाव

993 साळवी गौरव बाबूलाल 58520 32 पु. �ॉट नं ६७ बळीराम पेठ   जळगाव

994 साळवी बाबुलाल िकसनराव 5091 68 पु. ६७ बळीराम पेठ जळगांव

995 सानप �साद रमेश 19171 47 पु. ६७ बळीराम पेठ   जळगाव

996 सानप �शांत रमेश 10389 49 पु. ६७ बळीराम पेठ   दुगा� देवी मंदीरा जवळ  जळगाव

997 सानप रमेश िव�ू 2252 80 पु. ६७ बळीराम पेठ   जळगांव

998 स�े �ीकृ� िदनकर 14078 58 पु. २२८ बळीराम पेठ   जळगाव

999 सातव रामकृ� रामचं� 2319 71 पु. २३८ बळीराम पेठ   जळगांव
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1000 साठे भालचं� िव�नाथ 3730 71 पु. २१९ िव�ा ल�ी अपाट�म�ट   बळीराम पेठ  जळगाव

1001 साठे माधव काशीनाथ 15794 78 पु. २९ बळीराम पेठ   नाथ कोठी    जळगाव

1002 साठे मुकंुद रामचं� 3437 69 पु. २१९ बळीराम पेठ   जळगांव

1003 साठे रामचं� िव�नाथ 3431 70 पु. २१९ बळीराम पेठ

1004 साठे �ीपाद ल�ण 58798 52 पु. २१९ बळीराम पेठ   जळगाव

1005 साठे सुिनला माधव 15792 71 �ी २९ बळीराम पेठ   नाथ कोठी    जळगाव

1006 शाह अिनलकुमार मुरलीधर 6987 64 पु. ३०० बळीराम पेठ   जळगांव

1007 शाह हेमल चंपाकलाल 45915 46 �ी िशवितथ� अपाटेम�ट   बळीराम पेठ  जळगाव

1008 शाह मनीष शरद �ो.�ीनाथ एज�ीज 10355 60 पु. ३०० बळीराम पेठ   जळगांव

1009 शाह �मोदकुमार मुगुटलाल 4992 61 पु. १८३ कमल भवन म.गांधी रोड   जळगांव

1010 शाह राजीव नटवरलाल 6989 64 पु. ३०० बळीराम पेठ   जळगांव

1011 शाह सरोज �मोदकुमार 4993 70 �ी १८३ कमलभवन म.गांधी रोड   जळगांव

1012 शाह शरद ि�भुवनदास 518 74 पु. १९६ बळीराम पेठ   जळगांव

1013 शाह कोकीळाबेन चंपकलाल 43070 78 �ी
िशव तीथ� पिहला मजला   मामलेदार कचेरी ग�ी  बळीराम 

पेठ जळगाव

1014 शाह िसंधू शरद 6990 61 �ी १९६ बळीराम पेठ   जळगांव

1015 शाह वीणा राजीव 7355 69 �ी ३०० बळीराम पेठ   जळगांव

1016 शमा� राजमणी चं�कांत 7747 53 �ी ३०६ बळीराम पेठ   जळगांव

1017 िशधये शैलजा अनंत 6782 87 �ी २०० बळीराम पेठ   जळगांव

1018 िशंगटे रामचं� पव�तराव 1080 74 पु. २७३ बळीराम पेठ   जळगांव

1019 िशरसाळे द�ा�य दशरथ 61138 63 पु. द� कॉलनी बळीराम पेठ   जळगाव

1020 िशवकृपा तबला मेकस�  �ास बंॅड 8610 71 पु. बळीराम पेठ िशवाजी चौक   जळगांव

1021 �ी�ीमाळ िनम�लकुमार धरमचंद 6948 64 पु. पानवाले िब��ंग  बळीराम पेठ   जळगांव

1022 सोले वंदना मधुकर 12998 54 �ी २४४ बळीराम पेठ   �ॅट नं.१ आरोही अपाट�म�ट  जळगाव

1023 सोनजे मुरलीधर जग�ाथ 20773 83 पु. २४४ बलीराम पेठ   जलगाव

1024 सोनजे सुमन मुरलीधर 39346 53 �ी २४४  बळीराम पेठ   जळगाव  ता.िज.जळगाव

1025 सोनार नर�� बाळकृ� 22216 51 पु. घर नं.६७ बळीराम पेठ   भाजप काया�लयाजवळ    जळगाव

1026 सोनार शारदा सुरेश 40614 48 �ी ११२/८ बळीराम पेठ   जळगाव
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1027 सोनवणे मुरलीधर पांडूरंग 2247 85 पु. ११२ बळीराम पेठ   जळगांव

1028 सोनिगरकर अिवनाश सदािशव 45392 63 पु. ७१ बळीराम पेठ     जळगाव

1029
सोनगीरकर अिवनाश सदािशव  

�ो.एस.अिवनाश स�ायस�
5251 63 पु. �ो.एस.अिवनाश स�ायस�   ७१ बळीराम पेठ  जळगाव

1030 सोनगीरकर राज�ी सुधीर 3537 70 �ी ७१ बळीराम पेठ   जळगांव

1031 सोनगीरकर सुधीर सदािशव 18522 70 पु. ७१ बळीराम पेठ   जळगाव

1032 सोनिगरकर यश�ी अिवनाश 35668 57 �ी ७१ बळीराम पेठ   जळगाव

1033 सोनी गोिवंद पु�षो�म 685 70 पु. १९५  हरीश अपाट�म�ट   बळीराम पेठ  जळगाव

1034 सोनी बसंती गोिवंद 14375 64 �ी ११ हरीष अपाट�म�ट   बळीराम पेठ    जळगाव

1035 सोनी िकरीटकुमार रतीलाल 8062 64 पु. २५७. बळीराम पेठ  पाव�ती अपाट�म��   जळगांव

1036 सोनी मिनष गोिवंद 14373 43 पु. १९५ हरीष अपाट�म�ट   बळीराम पेठ    जळगाव

1037 सोनी िनम�ला िवजय 32066 49 �ी बळीराम पेठ   जळगांव

1038 सोनी िवजय पुो�म 3731 61 पु. २६४ बळीराम पेठ जळगांव

1039 तळेगावकर संतोष िकशोर 8580 47 पु. 64   �ीकृपा बळीराम पेठ    जळगांव

1040 तळेगावकर सिवता िकशोर 1964 83 �ी ६४ राधािनवास बळीराम पेठ   जळगांव

1041 तलरेजा शंकरलाल चंडीराम 59386 51 पु. १७ संत कंवरराम माक� ट   जळगाव

1042 तांबट प�ाकर अंबादास 298 74 पु. 107 बळीराम पेठ   �ा�ण सभे मागे    जळगांव

1043 तांबी अिनल रतनलाल 22604 58 पु. ४७ बळीराम पेठ   जळगाव

1044 तांदळे शांता पांडुरंग 14036 63 �ी ११२ बळीराम पेठ   देवकानंदन चाळ    जळगाव

1045 तारे छाया द�ा�य 19612 68 �ी २३४ बळीराम पेठ   जळगाव

1046 तारे सतीष द�ा�य 15483 71 पु. २३४ बळीराम पेठ   जळगाव

1047 तारे िशरीष द�ा�य 15479 73 पु. २३४ बळीराम पेठ   जळगाव

1048 तायडे नर�� ल�ण 1277 68 पु. 121 बळीराम पेठ जळगाव

1049 टेणी सुधाकर सोनु 15086 89 पु. १६५ बळीराम पेठ   �ा�ण सभे समोर    जळगाव

1050 टेणी सुनीला सुधाकर 15087 83 �ी १६५ बळीराम पेठ   �ा�ण सभे समोर    जळगाव

1051 ठाकुरदेसाई �ीकृ� िसताराम [०३] 4245 60 पु. २०१ बळीराम पेठ जळगांव

1052 थापा राजकुमारी 2475 68 �ी २४२ बळीराम पेठ   जळगांव

1053 ितळवणकर �भाकर नरहर 2099 72 पु. २७६ बळीराम पेठ जळगाव



Page 40

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

1054 उपा�े गणेश कृ�ाजी 4944 85 पु. २८२ बळीराम पेठ जळगांव

1055 उपा�े �ेहल गणेश 4938 74 �ी २८२ लेले वाडा बळीराम पेठ   जळगांव

1056 उपा�े उमाकांत पुसाराम 4801 68 पु. बळीराम पेठ जळगाव

1057 उपासनी आ�ाराम �ीधर 3036 93 पु.
िचंतामणी अपाट�म�ट �ॅट नं 1   ० २७५ बळीराम पेठ    

जळगांव

1058 उपासनी �ारकाबाई आ�ाराम 3037 92 �ी िचंतामणी अपाट�म�ट �ॅट नं १   ० बळीराम पेठ    जळगांव

1059 उपासनी �ीकांत मंगलमुत� 14006 44 पु. िचंतामणी अपाट�म�ट   २७५ बळीराम पेठ    जळगाव

1060 उपासनी �ीपाद मंगलमुत� 11916 51 पु. २७५ िचंतामणी अपाट�म�ट बळीराम   पेठ    जळगाव

1061
वालेचा पुो�म सधाराम �ो.राजा�ामी 

होजीअरी
8873 54 पु. १० केळकर माक� ट   जळगाव

1062 वां�े सुभाष �ीधर 44279 60 पु.
अ�ण �ीधर वां�े   बळीराम पेठ जवळ  खटवकर तहसील 

ऑिफस  जळगाव

1063
वरयाणी हरीष जीवन �ो.अिवनाश 

टे�टाई�
7954 60 पु. २३ संत कंवराम माक� ट   जळगांव

1064 वे�ाणकर िच�ा चं�कांत 50906 66 �ी ५ अनंदमयी अपाट�म�ट   बळीराम पेठ  जळगाव

1065 िवरपनकर िशला शरद 32289 57 �ी ३७ बळीराम पेठ   जळगाव

1066 िवरपनकर लिलता लिलत 43997 74 �ी ३७ बळीराम पेठ     जळगाव

1067 िबरपणकर शिशकला सुिशलाबाई 1764 70 �ी २० बळीराम पेठ जळगांव

1068 िबरपनकर िलला मठु 1421 79 �ी ३२ दुगा� देवी ग�ी   बळीराम पेठ प�रसर  जळगाव

1069 िवरपणकर अ�णा अ�ण 32291 61 �ी ३७ बळीराम पेठ   जळगाव

1070 िवरपणकर आशाबाई िव�लिसंग 62018 61 �ी
घर नं 42 दुगा� देवी मंिदराची   ग�ी बळीराम पेठ  जळगाव 

महारा��   जळगाव

1071 िवरपानकर अतुल सुधाकरराव 20562 51 पु. ४६ बळीराम पेठ   जळगाव

1072 िवरपनकर हष�ल शाम 11386 43 पु. ३७ बळीराम पेठ  जळगांव

1073 िवरपणकर िहरा िवलास 32292 62 �ी ३७बळीराम पेठ   जळगाव

1074 िवरपणकर मह�� िव�लिसंग 62017 34 पु.
42 दुगा�देवी मंिदराची   ग�ी बळीराम पेठ  जळगाव महारा��  

 जळगाव

1075 िवरपनकर वैशली िवशाल 32290 48 �ी ३७ बळीराम पेठ   जळगाव

1076 �ास रीता नारायण [०३] 4313 66 �ी २१९ बळीराम पेठ जळगाव

1077 �वहारे संिजवनी जयंत 35802 53 �ी १७३ बळीराम पेठ   जळगाव

1078 वाडीकर सुिनता �ीकृ� 22698 54 �ी ३७ बळीराम पेठ.   जळगाव  .  जळगाव

1079 वाघ जगदीश सुकदेव 19697 41 पु. ५६ बळीराम पेठ   दुगा�देवी मंदीरा शेजारी    जळगाव

1080 वाघमारे सुधीर माधवराव 1376 83 पु. २४४ बळीराम पेठ   जळगांव
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1081 वाणी िदनेश देवीदास 23441 46 पु. २३३  बळीराम पेठ    जळगाव  ता.िज.जळगाव

1082 वाणी कमलाकर गंगाधर 6983 75 पु. २२०  बळीराम पेठ   जळगांव

1083 वाणी  पंुडिलक धोडूं 525 89 पु. 314 बळीराम पेठ जळगाव

1084 वाणी राज�� वसंत 8613 76 पु. २६३ बळीराम पेठ ८ सिचन अपाट�म�ट   जळगांव

1085 वाणी िवलास नारायण 9500 58 पु.
रा�� ीय सं�ार क� �ा जवळ   बळीराम पेठ ६६ सागर बु�    

जळगाव

1086 यादव बाल�ा नाग�ा 13485 65 पु. �ारा एन.एम.गवळी   ५६ बळीराम पेठ    जळगाव

1087 यावलकर राजेश कमलाकर 7741 51 पु. २२० बळीराम पेठ   जळगांव

1088 यावलकर शुभांगी राजेश 24563 43 �ी २२० लोकशाही बळीराम पेठ   जळगाव

1089 झारे अिजत परशुराम 13714 43 पु. १४ बळीराम पेठ   बळीराम मंदीरा मागे    जळगाव

1090 झारे परशुराम काशीनाथ 6784 76 पु. १४  बळीराम पेठ   जळगांव

1091
झारे �ितभा रमाकांत �ो देवयानी 

�ा�ीक
8455 62 �ी १० बळीराम पेठ   जळगांव

1092 झारे रमाकांत काशीनाथ 6783 70 पु. १०  बळीराम पेठ   जळगांव

1093 झारे सुरेश कािशनाथ 10573 67 पु. १०  बळीराम पेठ   जळगाव

1094 झारे िव�ा उमाकांत 3927 75 �ी १० बळीराम पेठ   जळगांव

1095 झरेकर �काश जनाद�न 5503 56 पु. २४२ बळीराम पेठ   जळगांव

1096 झ�डे अ��ता तुषार 20985 48 �ी २६३ बलीराम पेठ   जलगाव

1097 आवारकर शोभा िव�ू 59071 53 �ी १८२ शनी पेठ   रीधुर वाडा    जळगाव

1098 अजीज मोह�द फ�े मोह�द 9285 47 पु. १३७ शनी पेठ   जळगाव

1099 अटवाल कमलाबाई ताराचंद 22014 82 �ी २० शनी पेठ   गु�नानक नगर    जळगाव

1100 आटोळे संजय शामराव 21857 54 पु. ११४ चंदनवाडी   शनी पेठजळगाव

1101 आटोळे वा�ीक बाबुराव 23693 42 पु. शनी पेठ    माय��ेवी मंिदर जवळ   जळगाव

1102 आटवाल भरत ताराचंद 36293 50 पु. गु�नानक नगर   शनी पेठ    जळगाव

1103 अटवाल िशवराज ताराचंद 34609 55 पु. शनी पेठ   गु�नानक नगर  ममुराबाद रोड  जळगांव

1104 बडगुजर िश�रष �भाकर 50940 45 पु. चौधुले �ॉट   शिन पेठ  जळगाव

1105 बागुल �ीराम �ावण 6465 67 पु. शिन पेठ चौघुले �ॉट   ममुराबाद नाका  शनी पेठ जळगाव

1106 बारशे िभमाशंकर िशवलीगं 24284 53 पु. १३१ शिनपेठ   �ी शंभु दु�ालय  जळगाव

1107 बािव�र भावना भालचं� 26935 41 �ी शनी पेठ   �रधुरवाडा पोलीस चौकीजळगाव  िज.जळगाव
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1108 बािव�र दुग�श जयेश 60907 21 पु. दुग�श टेलर   शिन पेठ चौगुले  �ॉट जळगाव

1109 बािव�र जयेश सुभाष 24076 48 पु. चौगुले �ॉट   रे�े लाईन  मारोती मंदीर जवळ  जळगाव

1110 बावी�र �भाकर एकनाथ 25311 42 पु. शनीपेठ   �रधुरवाडा पोलीस चौकी जवळ  जळगाव

1111 बािव�र पुो�म द�ा�य 29848 71 पु. ११४ शिनपेठ जळगांव

1112 बावी�र संजय अ�ण 61280 38 पु. 92/1 शनी पेठ   चंदन वाडी  जळगाव

1113 भालेराव िकशोर कडू 50937 42 पु. दुसरी ग�ी चौधुले �ॉट   शिन पेठ  जळगाव

1114 भामरे देिवदास शेनफडू 9562 88 पु. २६७ शनी पेठ   द� मंदीरा समोर    जळगांव

1115 भामरे संजय बळीराम 4623 67 पु. १६६ शनी पेठ   लाकडा�ा वखारी समोर    जळगांव

1116 भामरे िनलेश संजय 12580 42 पु. १६६ शनी पेठ   जळगाव

1117 भांबरे महेश रामकृ� 7993 57 पु.
घर नं १६६ माधव कंुज   शिन पेठ शिन मंदीरा जवळ    

जळगांव

1118 भांबरे वैशाली संजय 19177 41 �ी १६६ शनी पेठ   जळगाव

1119 भामरे जग�ाथ दुलाराम 41839 84 पु. १६८ शिन पेठ   जळगाव

1120 भांबरे िनम�ला संजय 5347 58 �ी �ॉट नं. १६६   शनी मंिदर जवळ  शनी पेठ  जळगांव

1121 भामरे शेनफडू ल�ण 3680 58 पु. २६७ शनी पेठ   जळगांव

1122 भट शरदचं� माधव 24 74 पु. १४७ शनी पेठ   जळगांव

1123 भट ��ता शरदचं� 61658 67 �ी हाऊस 147   शिन मंिदर जवळ   शिनपेठ जळगाव

1124 भट वंदना िवनोद 34492 78 �ी १९५ शिन पेठ   जळगाव

1125 भट िववेक िवनोद 34493 35 पु. १९५ शिनपेठ   जळगाव

1126 भावसार अ�पुणा�बाई ि�जलाल 506 71 �ी शनीपेठ महारा��  अगरब�ी   व��    जळगांव

1127 भावसार रिवं� यशवंत 31871 54 पु. शनीपेठ चौगुले �ॉट  भावसार िकराणा   दुकान जळगाव

1128 िभंगारे कमलेश देवीदास 14562 54 पु. १३४ शनी पेठ गांधी रोड   जळगाव

1129 भोलाणे मंगलाबाई मधुकर 16189 44 �ी ममुराबाद नाका   चौघुले �ॉट    जळगाव

1130 चंदनकर (पाटील) लता �पा 2304 69 �ी घर नं २४७   शाळा �ं १७  शिन पेठ  जळगांव

1131 चंदनकर शोभा �पा 21746 66 �ी घर नं.२४७ शनी पेठ   जळगाव

1132 चौधरी भागवत उ�म 20470 54 पु. ३५५ शनी पेठ   माय�ा मंदीरा जवळ    जळगाव

1133 चौधरी अरिवंद ��ाद 35625 46 पु. ११४ शिन पेठ   चंदनवाडी  जळगाव

1134 चौधरी अशोक बाबुराव 22545 56 पु.
शिनपेठ.   चौघुले �ॉट.  ममुराबाद ना�ाजवळ जळगाव.  

जळगाव
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1135 चौधरी अशोक िवaल 19859 62 पु. ९१ शनी पेठ   माय�ा देवी मंदीरा जवळ    जळगाव

1136 चौधरी भगवान रघुनाथ 36701 58 पु. �ॉट नं.२४ चौगुले �ॉट   कांचण नगर  जळगाव

1137 चौधरी चंदुलाल मोतीराम 45099 64 पु. शिनपेठ   मुमराबाद ना�ाजवळ चौगुले मळा  जळगाव

1138 चौधरी छायाबाई �ाने�र 41994 50 �ी घर नं.१८८ शनी पेठ   शनी मंदीर जवळ  जळगाव

1139 चौधरी द�ा�य तुकाराम 40550 61 पु. शिन पेठ चंदनवाडी   माय�ा मंदीर जवळ  जळगाव

1140 चौधरी देव�� ��ाद 29355 42 पु. शनी पेठ चंदनवाडी   माय�ा मंदीर    जळगांव

1141 चौधरी िदनेश ��ाद 59871 44 पु.
११४ शांित पेठ जळगाव   चंदन वाडी जळगाव  माय�ा देवी 

टे�ल  जळगाव

1142 चौधरी िदनेश उ�म 12135 47 पु. घर नं.३५५ शनी पेठ जळगाव

1143 चौधरी गजानन मुकंुदा 31829 42 पु. ३५६ शिन पेठ   माय�ा मंदीर  ममुराबाद रोड  जळगांव

1144 चौधरी गणेश सोनु 23942 66 पु. १६२ शनी पेठ   शनी मंदीरा समोरजळगाव  िज.जळगाव

1145 चौधरी गुलाबराव ताराचंद 21391 61 पु. म�ारकृपा चौघुले �ॉट   शनी पेठजलगाव    जलगाव

1146 चौधरी ई�र रघुनाथ 28196 46 पु. शिनपेठ   चौघुले �ॉट  डॉ. वाघ यांचे समोर  जळगाव

1147 चौधरी कैलाश ताराचंद [०३] 6027 55 पु. १८८ शनीपेठ जळगांव जळगांव

1148 चौधरी कलाबाई शंकर 16185 55 �ी चौघुले �ॉट   ममुराबाद नाका    जळगाव

1149 चौधरी लताबाई भटु 29068 49 �ी चौगुले �ॉट   शिन पेठ जळगाव

1150 चौधरी िललाबाई अशोक 19858 58 �ी शनी पेठ माय�ा देवी मंदीरा जवळ   जळगाव

1151 चौधरी मधुकर दोधु 45572 71 पु. चौघुले मळा �ॉट नं.७   जळगाव

1152 चौधरी मंगलाबाई मधुकर 16178 53 �ी चौघुले �ॉट   ममुराबाद नाका    जळगाव

1153 चौधरी मीना�ी राजू 60641 38 �ी शिन पेठ परदेशी वाडा   जळगाव

1154 चौधरी प�ाबाई रघुनाथ 28197 71 �ी शिनपेठ   चौघुले �ॉट  डॉ. वाघ यांचे समोर  जळगाव

1155 चौधरी �िमला द�ा�य 40551 54 �ी शिन पेठ चंदनवाडी   माय�ा मंदीर जवळ  जळगाव

1156 चौधरी �िमलाबाई गणेश 45894 60 �ी २०७ शिनपेठ   शिन मंदीरा समोर  जळगाव

1157 चौधरी ि�यंका सुनील 59451 24 �ी ममुराबाद नाका चौघुले मळा   शनी पेठ जळगाव

1158 चौधरी राजेश बाबुराव 37224 52 पु. चौघुले �ाट   ममुराबाद नाका जवळ  जळगाव

1159 चौधरी राजू द�ा�य 60631 48 पु. असोदा रोड परदेशीवाडा   शिन पेठ जळगाव

1160 चौधरी रमेश जग�ाथ [०१] 6048 54 पु. शनी पेठ चौघुले �ॉट   जळगाव

1161 चौधरी रंजनाबाई एकनाथ 59220 48 �ी शनी पेठ शाळा नं २४ जवळ   जळगाव
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1162 चौधरी रिवं� गोिवंदा 24973 41 पु. २२० शनी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

1163 चौधरी संतोष वना 37785 46 पु. �शांत चौक कांचन नगर   शिन  पेठ  जळगाव

1164 चौधरी शांताराम आ�ाराम 30026 44 पु. शिनपेठ ममुराबाद रोड   जळगाव

1165 चौधरी सुनंदा �भाकर 6004 63 �ी १८८ शनी पेठ   जळगांव

1166 चौधरी सुनील ��ाद 59450 47 पु.
शनी पेठ चौघुले �ॉट   ममुराबाद नाका जवळ  रे�े लाईन & 

मा�ती मंिदर  जळगाव

1167 चौधरी ताराचंद न�थू 3735 86 पु. १८८ शनी पेठ   जळगांव

1168 चौधरी �ंबक ताराचंद [०३] 3734 64 पु. १६४ शनी पेठ जळगांव

1169 चौधरी तुषार ल�ण 61247 27 पु. हनुमान मंिदर जवळ   शिन पेठ चौघुले �ॉट  जळगाव

1170 चौधरी वासुदेव आ�ाराम 20469 52 पु. ३२५ शनी पेठ   गणपती मंदीरा जवळ    जळगाव

1171 चौधरी पु�ा िदलीप 21107 53 �ी ९२ शनी पेठ   माय�ा देवी मंदीरा जवळ    जळगाव

1172 चौधरी छाया सुिनल 29065 45 �ी चौगुले �ॉट   शिनपेठ ममुराबाद नाका    जळगांव

1173 चौघुले अिनल सुरेश [०३] 4340 63 पु. ६ शनी पेठ जळगांव

1174 च�ाण कुसुमबाई �ीराम 48837 68 �ी ११४ शनी पेठ   दालफड  जळगाव

1175 च�ाण मिनषा सुिनल 24107 43 �ी ११४ शिनपेठ   दाळफळ  जळगाव

1176 च�ाण सुिनल �ीराम 30471 52 पु. ११४ शिन पेठ   दालफल    जळगांव

1177 चाव�रया संिदप चावरीया 57361 39 पु.
ममुराबाद रोड शिन पेठ   शिन पेठ  गु�ंनानक नगर  

जळगाव

1178 चावरीया दुगा� राजेश 24393 50 �ी शिनपेठ   गु�नानक नगर  जळगाव

1179 चौधरी सिचन सुरेश 37223 39 पु. चौघुले �ॉट   मारोती मंिदराजवळ  जळगाव

1180 डाबोरे मणीराम िहरालाल 26039 51 पु. शिनपेठ   गु�नानक नगर  जळगाव

1181 डाबोरे रिव लालचंद 46002 41 पु. गु� नानक नगर   शिन पेठ  जळगाव

1182 दलाल िदनेश मधुकर 38674 37 पु. २१६ शिनपेठ   जळगाव

1183 दलाल क�ना रमेश 8524 68 �ी २१६ शनी पेठ जळगांव

1184 दलाल िकरण रमेश 10337 43 पु. २१६ शिन पेठ जळगांव

1185 दलाल मधुकर िचमण 6226 80 पु. २१६ शनी पेठ   जळगाव

1186 दलाल मालती मधुकर 46606 65 �ी २१६ शिनपेठ     जळगाव

1187 दलाल मनोज रमेश 20663 36 पु. २१६ शनी पेठ   जलगाव

1188 दलाल परेश मधुकर 37564 39 पु. २१६ शनी पेठ   जळगाव
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1189 दलाल रमेश िचमणराव 6003 70 पु. शनी पेठ   जळगांव

1190 दलाल वनीता रमेश 20664 36 �ी २१६ शनी पेठ   जलगाव

1191 दंडवते �काश िवनायक 6025 60 पु. दुव�कुर २२१ शिन पेठ   जळगाव

1192 दायमा महेश सुरेशचं� 26298 38 पु. ८९ शनी पेठ   दाळफडजळगाव  िज.जळगाव

1193 दायमा शाम रमेशचं� 17601 57 पु. ८९ शनी पेठ   दालफड  जळगाव

1194 देवरे अरिवंद वासुदेव 29437 46 पु. ११४ शनी पेठ   जळगांव

1195 देवरे मंगलाबाई सुरेश 41998 49 �ी शिन पेठ   शिन मंदीर जवळ    जळगाव

1196 देवरे संभाजी िपंताबर 46426 62 पु. घर नं.१९३ शिन पेठ   िकरण ट�ट शेजारी  जळगाव

1197 देवरे उमेश ल�ण 24386 50 पु. २३२ शिनपेठ   जळगाव

1198 देवरे काित�क अरिवंद 59782 23 पु.
�ॉट नं 25 शिन पेठ   ममुराबाद रोड  हनुमान मंिदर शिन 

पेठ  जळगाव

1199 देवरे राज�� ल�ण 35682 56 पु. २३२ शिन पेठ   जळगाव

1200 देवरे िकशोर ल�ण 35742 60 पु. २३२ शिनमंिदराजवळ   शिन पेठ  जळगाव

1201 देवरे उमाजी िपंताबर 46425 49 पु. घर नं.२१८ शिन पेठ   िकरण ट�ट शेजारी  जळगाव

1202 ढंडोरे गौरा भगवान 36194 72 �ी गु�नानक नगर   शनी पेठ  जळगाव

1203 ढंडोरे भगवान सुकदेव 36195 67 पु. गु�नानक नगर   शनी पेठ  जळगाव

1204 ढंडोरे िधरज िशव�काश 51028 42 पु. गु�नानक नगर   शिन पेठ  जळगाव

1205 ढंडोरे हेमंत भगवान 35911 42 पु. गु� नानक नगर   शिन पेठ  जळगाव

1206 ढंढोरे मनोज अमरिसंग 26627 56 पु. गु�नानक नगर   शिनपेठ  जळगाव

1207 ढंढोरे यशोदा मनोज 26626 53 �ी गु�नानक   शिनपेठ  जळगाव

1208 धनकवडे लता शांताराम 31955 62 �ी १४९ शिनपेठ   जळगांव

1209 धमा�िधकारी �फु� रमाकांत 15426 42 पु.
घर नं.७ शनी पेठ   पोलीस चौकी जवळ  आसोदा रोड 

जळगाव

1210 धमा�िधकारी �मोद यशवंत 3809 73 पु.
हाऊस नं .७.शनी पेठ महा�ा   गांधी रोड जळगाव  .शेअर 

नं  जळगांव

1211 धुमाळ रिवं� बबनराव 13685 49 पु. ७७ शनी पेठ   शनी मंदीरा जवळ    जळगाव

1212 डोहोळे अजय कमलाकर 14489 47 पु. २२४ शनी पेठ   गंधे वाडा    जळगाव

1213 डोहोळे िवजय कमलाकर 7402 53 पु.
�ॉट नं २२४ गणढे वाडा   बळीराम मंिदर जवळ  शिन पेठ  

जळगांव

1214
फजल मोह�द शेख शिफउ�ीन 

�ो.सना �ा�ीक
31739 52 पु. २७७ शिनपेठ   जळगाव

1215 गाढवे मनोज माधवराव 26365 43 पु. शिनपेठ कांचन नगर   आनंद �ो�ीजन जवळ  जळगाव
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1216 गंधे द�ा�य मनोहर 8741 48 पु. २२४ शनी पेठ   बळीराम मंदीरा समोर    जळगांव

1217 गंगारे सिचन भगवान 21680 44 पु. २० शनी पेठ   िलधुर वाडा    जलगाव

1218
गवळी अिनल उषाअ�ा �ो.अंबीका 

म�ास रे�ॉरंट
12888 53 पु. ११४ शिन पेठ    गवळी वाडा   जळगाव ता.िज.जळगाव

1219 गवळी बाल�ा िलग�ा 24960 51 पु. ११४ दाळफड   गवळी वाडा जळगाव  िज.जळगाव

1220 गवळी बेबीबाई गणेश 40450 51 �ी १४/७९ शनी पेठ   दाल फळ  जळगाव

1221 गवळी बेबीबाई रमेश 40457 57 �ी ११४ दालफड   शिन पेठ  जळगाव

1222 गवळी भोजुलाल मालु 30054 77 पु. ११४ शिन पेठ   जळगाव

1223 गवळी धमा� धना 30593 68 पु. शनी पेठ दालफल गवळी वाडा   जळगाव

1224 गवळी गणेश मोहन 19532 45 पु.
११४ शनी पेठ   �ी राधाकृ� मंदीरा जवळ  गवळी वाडा  

जळगाव

1225 गवळी ल�ण बबन 34255 54 पु. शनी पेठ दालफल   गवळी वाडा    जळगांव

1226 गवळी मनोज बाबुराव 22295 55 पु. शनी पेठगवळी वाडा   दाल फडजळगाव  िज.जळगाव

1227 गवळी मोहन बाबुराव 17530 71 पु. ११४ शनी पेठ गवळी वाडा   डाळफडजळगाव

1228 गवळी पाप�ाबाई क�ै�ा 40477 50 �ी शिन पेठ   जळगाव

1229 गवळी राकेश ऊशांना 29974 44 पु. ११४ शिन पेठ गवळी वाडा   दालफड जळगाव

1230 गवळी संतोष उशां�ा 30290 49 पु. शिनपेठ दाल फल   दालफड    जळगांव

1231 गवळी सुभाष यल�ा 37058 67 पु. शिन पेठ   माय�ा देवी मंदीराजवळ    जळगाव

1232 गवळी आशा बाबासाहेब 40430 36 �ी घर नं 114 गवळी वाडा   चंदनवाडी जळगाव

1233 गवळी �िमला अिनल 57271 60 �ी घर नं ११४   गवळी वाडा शिन पेठ  जळगाव

1234 गवळी संजय िलंगा 52554 46 पु. ११४ शिन पेठ   दालफड गवळी वाडा  जळगाव

1235 गवळी संजू रमेश 42164 42 पु. ३२४ शनी पेठ   माय�ा देवी �र�ा �ॉप जवळ  जळगाव

1236 घुगरे �मीला नारायण 60649 49 �ी �ॉट नं 149 सिवहार िनवास   शनी पेठ जळगाव

1237
घुसार ल�ण नारायण �ो दश�न ढेप 

भांडार
7941 84 पु. शनी पेठ   गु�नानक नगर    जळगांव

1238 घुसर रमेश ल�ण 21122 85 पु. शनी पेठ   गु�नानक नगर    जळगाव

1239 घुसर िवजय ल�ण 6513 59 पु. शनी पेठ गु�नानक नगर   जळगांव

1240 गोडाळे िधरज धनपाल 25743 39 पु. शिनपेठ   गु�नानक नगर  जळगाव

1241 गो�ामी खेमराज छोगािगरी 18602 53 पु. �ॉट नं ११२   शिन पेठ  जळगाव

1242 गो�ामी मोहनलाल छोगागीरी 19839 56 पु. २२३ शनी पेठ   पंढरीनाथ िब�ीगं    जळगाव
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1243 गुरव दीपक ताराचंद 7136 50 पु. शनी पेठ   चौघुले �ॉट    जळगांव

1244 हंसकर महेश हरी 36893 47 पु. गु�नानक नगर   शनी पेठ    जळगाव

1245 हंसकर राजू मु�ी 26041 59 पु. शिनपेठ   गु�नानक नगर  जळगाव

1246 हंसकर सुभाष मु�ी 27701 52 पु. �ॉट नं. ८० गु�नानक नगर   शिनपेठ  जळगाव

1247 िहवरकर िभकाजी तोताराम 3379 91 पु. १६५ शनी पेठ   जळगांव

1248 जडे िमना िवजय 17453 52 �ी
११४ शनी पेठ   चंदनवाडी माय�ा देवी मंदीरा जवळ  

जळगाव

1249 जडे िवजय बाबुराव 4277 61 पु. ११४ दालफड ग�ी चंदनवाडी   मायादेवी मंिदर  जळगाव

1250 जाधव आनंदा शांताराम 56028 45 पु. चौघुले �ॉट   आनंद �ो�ीजन समोर  जळगाव

1251 जाधव अशोक अमृत 22838 54 पु. १८३ शनी पेठ   शांती िनवासजळगाव  िज.जळगाव

1252 जाधव िदलीप अमृत 22839 56 पु. १८३ शनी पेठ   शांती िनवासजलगाव  िज.जळगाव

1253 जाधव गंगाबाई कैलास 36042 52 �ी शनी पेठ   गु�नानक नगर    जळगाव

1254 जाधव गोिवंदा िदनकर 22810 47 पु. २३० शनी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

1255 जाधव कैलास क�ैया 36041 59 पु. शनी पेठ   गु�नानक नगर  ममुराबाद रोड  जळगाव

1256 जाधव मंगला अमृत 56790 57 �ी
१८३ शिन पेठ   डॉ.जहािगरदार दवाखा�ामागे  शिनमंिदर 

ग�ी जळगाव

1257 जाधव पूजा दीपक 59290 28 �ी किलका माता मंिदर जवळ   शनी पेठ चौगुले �ॉट  जळगाव

1258 जाधव �काश फुलचंद 29072 61 पु. चौगुले �ाट   शिन पेठ  हनुमान मंदीरा जवळ  जळगांव

1259 जाधव संजय रामकृ� 25913 54 पु. २१४ शनी पेठ   �ीकृ� मंदीरा समोरजळगाव  िज.जळगाव

1260 जाधव संतोष न�थु 31841 46 पु. ११४ शिनपेठ डालफड   जळगांव

1261 जाधव सुिनल शंकर 16201 40 पु. शनी पेठ   चौघुले �ॉट    जळगाव

1262 जाधव िव�ल जनाध�न 5350 79 पु. शिन पेठ कांचन नगर वाड�   रे�े लाइनकडे जळगाव

1263 जगदाळ चं�कांत रमेश 24143 46 पु. १६५ शिनपेठ   गु� कृपा  जळगाव

1264 जगताप देिवदास रमेश 24139 58 पु. १६५ शिनपेठ   गु�कृपा  जळगाव

1265 जगताप िकित� िवशाल 60634 32 �ी 2 शिनपेठ असोदा   रोड परदेशी वाडा    जळगाव

1266 जगताप मनीषा संदीप 60632 32 �ी
हाऊस न 2 शिन पेठ   असोदा रोड  जळगाव  शिन पेठ 

जळगाव

1267 जगताप संदीप रमेश 43198 40 पु. २ शिन पेठ   असोदा रोड  जळगाव

1268 जगताप िवशाल रमेश 19495 37 पु. २ शनी पेठ आसोदा रोड   परदेशी वाडा    जळगाव

1269 जहािगरदार माधुरी जयंत 14511 57 �ी १५२ शनी पेठ   जळगाव
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1270 जैन िनलेश शांतीलाल 59120 41 पु. ११४ शनी पेठ     जळगाव

1271 जैन पुखराज झमकलाल 29596 68 पु. ११४ शिनपेठ दाळफड   जळगाव

1272 जैनौ�ीन फ�े मोहमद 49742 89 पु. ३२० शिनपेठ   जळगाव

1273 जावळे मनोज रामे�र 44951 56 पु. घर नं.४१ गु�नानक नगर   शिन पेठ  जळगाव

1274 जावळे िवजय िभकचंद 24039 54 पु. शिनपेठ   गु� नानक नगर  जळगाव

1275 जावळे िमना मनोज 35064 50 �ी गु� नानक नगर   शिनपेठ  जळगाव  ता.िज.जळगाव

1276 जावळे िनतीन मनोज 49797 30 पु. गु� नानक नगर   शिन पेठ  जळगाव

1277 जावळे पु�ा सुरेश 45379 53 �ी गु�नानक नगर   शिनपेठ  जळगाव

1278 जावळे सुरेश रामे�र 29387 58 पु. गु�नानक नगर   शनी पेठ    जळगांव

1279 जेजुरीकर सुरेश िव�नाथ 30568 56 पु. २१४ शनी पेठ जळगांव

1280 जोगी आरती आिशष 25248 40 �ी २२४ शिनपेठ   जळगाव

1281 जोगी मनीष शांताराम 14872 50 पु. २२४ शनी पेठ   गंधे वाडा    जळगाव

1282 जोगी सरला शांताराम 36768 69 �ी २२४ शिन पेठ   जळगाव

1283 जोशी आनंद संतोष 25917 39 पु. ८२ शनी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

1284 जोशी अतुल मधुकर 26939 44 पु. २३१ शनी पेठ   द� मंदीरा समोरजळगाव  िज.जळगाव

1285 जोशी चं�कांत ब�ीलाल 15826 63 पु. ११४ शनी पेठ   जळगाव

1286 जोशी द�ा�य जयिकसन 25731 51 पु. १८२ शिनपेठ   जळगाव

1287 जोशी िदलीप गोिवंद 22223 60 पु.
मु.पो चौघुले माला   पाव�ती ओक नगर  �ॉट नं 33 ब  

जळगाव

1288 जोशी िदनकर रामदास 47406 64 पु. ३५९ शिन पेठ   देवकर िब�ीगं  जळगाव

1289 जोशी गंगा ओम�काश 44168 50 पु. ८३ शिन पेठ   शिन मंदीरासमोर  जळगाव

1290
जोशी िगरधारी िभकचंद �ो.संजय 

ऑटो �ेअर पाट�स
12621 51 पु. ८२ शनी पेठ   जळगाव

1291 जोशी िगताबाई िभकचंद 19633 73 �ी ८२ शनी पेठ   शनी मंदीरा मागे    जळगाव

1292 जोशी गोपाळ ब�ीनारायण 18908 53 पु.
घर नं.९० शनी पेठ   माय�ा देवी �र�ा �ॉप जवळ    

जळगाव

1293 जोशी कैलास बालिकसन 48434 51 पु. ११४ शिनपेठ   दालफड  जळगाव

1294 जोशी िकशोर �ीराम 22274 60 पु. िकरण ट�� हाउस मागे  २३५  शनी पेठ   शनी मंदीरजळगाव

1295 जोशी मदन �ीराम 21173 52 पु. ८३ शनी पेठ   शनी मंदीरा मागे    जलगाव

1296 जोशी मंजुबाई िगरधारी 19681 57 �ी ८२ शनी पेठ   शनी मंदीरा मागे    जळगाव
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1297 जोशी मंजुबाला चं�कांत 15825 55 �ी ११४ शनी पेठ   जळगाव

1298 जोशी मनोहर जयिकसन 22538 64 पु. ८२ शिनपेठ.   शिनमंदीरामागे.  जळगाव.  जळगाव

1299 जोशी ओम�काश ब�ीनारायण 11457 61 पु. ९०  शिन पेठ   जळगांव

1300 जोशी �दीप प�ालाल �ो. कमल ट� ेडस� 6124 58 पु. ११४ शनीपेठ  दाळफळ   जळगाव

1301 जोशी �काश शांतीलाल 12378 56 पु. ९० शनी पेठ दाळफड   जळगाव

1302 जोशी �िमला केदार 21174 57 �ी ८३ शनी पेठ   शनी मंदीरा मागे    जलगाव

1303 जोशी पुो�म चंपालाल 21691 72 पु. शनी मंदीर   शनी पेठ  जलगाव  जलगाव

1304 जोशी संजय बालिकसन �ो.जोशी �दस� 43291 56 पु. ११४ शनी पेठ   दालफड  जळगाव

1305 जोशी संजय िभकचंद 16938 45 पु. ८२ शनी पेठ   शनी मंदीरा मागे    जळगाव

1306 जोशी संजुबाई शंकर 19680 49 �ी ८२ शनी पेठ   शनी मंदीरा मागे    जळगाव

1307 जोशी शंकर िभमचंद 15508 53 पु. ८२ शनी पेठ   जळगाव

1308 जोशी शांतीलाल ब�ीलाल 890 71 पु. ९० शनी पेठ   जळगांव

1309 जोशी सुभाष �भाकर 15408 70 पु. कांचन नगर चौगुले �ॉट जळगाव

1310 जोशी सुधीर मनोहर 20341 41 पु. ८२ शनी पेठ   शनी मंदीरा मागे    जळगाव

1311 जोशी ताराचंद जयिकसन 20855 48 पु. �ु �काश ऑटो   १८२ शनी पेठ    जलगाव

1312 जोशी वषा� हरीश 20728 50 �ी ८२ शनी पेठ   शनी मंदीरा मागे    जलगाव

1313 जोशी िव�ेश शंकर 24345 48 पु. ८२ शिनपेठ   जळगाव

1314 कागडे लिलत िहरालाल 35910 43 पु. गु� नानक नगर   शनीपेठी  जळगाव

1315 काकडे कुसुम रिवं� 60635 44 �ी
2 असोदा रोड परदेशी वाडा   पोिलस चौक जवळ शिन पेठ    

जळगाव

1316 काकडे रिवं� मनोहर 60638 48 पु.
वाडा नं 2 असोदा रोड   परदेशी वाडा पोिलस चौकी  जवळ 

शिन पेठ  जळगाव

1317 काळे बंडू अजु�न 41708 58 पु. शिन पेठ   मायका देवी मंिदराजवळ  जळगाव

1318 कडांरे �ोती घन�ाम 36107 49 �ी ८२ शनी पेठ   जळगाव

1319 कंडारे वसंत नारायण 21168 73 पु. ८२ शनी पेठ   गु�नानक नगर  जळगाव

1320 क�हे िवनोद मधुकर 41537 38 पु.
ममुराबाद रोड नवीन जकात नाका   सोना नगर जवळ  �ॉट 

नं.४५  जळगाव

1321 करोिसया िदपक राजू 36040 36 पु. शनी पेठ   गु�नानक नगर  ममुराबाद रोड  जळगाव

1322 करोिसया िदनेश हरचंद 24171 46 पु. गु� नानक नगर   शिनपेठ  जळगाव

1323 कासार महेश सुरेश 23315 39 पु. २१३ शिनपेठ   जळगाव
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1324 कासार संजय वसंतराव 27216 53 पु. शिनपेठ   चौघुले �ॉट  जळगाव

1325
कासार सुरेश रामदास �ो.कािलंका 

मेटल
41625 67 पु. २१३ शनी पेठ   बळीराम मंदीरा समोर  गंधे सकंुल  जळगाव

1326 खािडलकर सुहािसनी सखाराम 5693 78 �ी १५१ शनी पेठ   जळगांव

1327 खाडीलकर सुने�ा मधुसुधन 8328 50 �ी १५१ शनी पेठ   जळगांव

1328 खरे वसंत गणपत 43963 60 पु. ३१८ शिन पेठ   काटा फाईल  जळगाव

1329 खाटीक रजाक मुसा 573 86 पु. १२४ शिनपेठ     जळगाव

1330 खोडें ललीता िशवाजी 21481 50 �ी २४४ शनी पेठ   जलगाव

1331 खोडें मयुर िदनकर 56386 34 पु. २४४ शिन पेठ   िमझा� पान हाऊस समोर  जळगाव

1332 खोडें रामदास िभला 39744 60 पु. घर नं. २४४   शिन पेठ  जळगाव

1333 खंुटे �शांत माधवराव 24982 51 पु. शनी पेठ   शनी मंदीरा मागे  मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

1334 कोळी अंजनाबाई �ावण 22321 66 �ी ७६ शनी पेठ   कंुभार वाडाजळगाव  िज.जळगाव

1335 कोळी ल�ण गोबा 569 74 पु. शिन पेठ जे एल जी     जळगाव

1336 कोळी शांताबाई ल�ण 60342 84 �ी
शांताबाई ल�ण कोळी   ६२ �रधुर वाडा शिनपेठ  जळगाव 

महारा��   जळगाव

1337 कोळपे �ावण सोनू 60169 36 पु. 1 गवळी वाडा जळगाव   तालुका िज�ा जळगाव

1338 कुलकण� हेमंत �काश 14572 43 पु. २०४ शनी पेठ   जळगाव

1339 कुलकण� �ो�ा िवलास 22316 58 �ी ३५९ शनी पेठ   देवकर िब�ीगंजळगाव  िज.जळगाव

1340 कुलकण� मनोज सुभाष 20499 37 पु.
घर नं.२१० शनीपेठ   शनी मंदीरा जवळ  ममुराबाद रोड  

जळगाव

1341 कुलकण� निचकेत िव�ास 46703 32 पु. २२५ शिन पेठ   जळगाव

1342 कुमावत िवजय बंडू 3871 62 पु.
चौगुले �ॉट   शनी पेठ �े स�टर जवळ  कांचन नगर  

जळगांव

1343 कंुभार भरत सुभाष 19496 41 पु. १२८ शनी पेठ   कंुभार वाडा    जळगाव

1344 कंुभार शंकर मंगा 32772 60 पु. १२३ शिन पेठ   कुभार वाडा    जळगांव

1345 कंुभार सुिनल सुभाष 41885 61 पु. १२८ शिनपेठ   कंुभार वाडा  जळगाव

1346 कंुभार िवलास मंगा 29253 53 पु. १२३ शिनपेठ कंुभारवाडा   जळगांव

1347 लकडे बबन िशवाजी 45196 42 पु. शिन पेठ   चौघुले �ॉट  रे�े लाईन जळगाव

1348 महाजन (माळी) भारती कैलास 35006 43 �ी चंदण वाडी   रामदेवजी बाबा मंिदरामागे  शनीपेठ जळगाव

1349 महाजन देिवदास तोताराम 35431 46 पु. शनी पेठ   रामदेवजी बाबा समोर  जळगाव

1350 महाजन (माळी ) कैलास तोताराम 34891 51 पु. चंदनवाडी रामदेवजी बाबा   मंिदराजवळशनी पेठ  जळगाव
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1351 महाजन कुणाल िदलीप 55717 35 पु. २५४संजय िब�ीगं   शिन पेठ  जळगाव

1352 महाजन मधुकर फकीरा 12507 51 पु. ३२२ शनी पेठ   जळगाव

1353 महाजन मिनषा �ानदेव 36850 41 �ी १७३ शिनपेठ   जय माता दी भवन  जळगाव

1354 महाजन राजेश मंगा 13771 44 पु. ११० शनी पेठ   दाळफड    जळगाव

1355 महाजन संतोष मधुकर 11179 43 पु. शिन पेठ चौघुले �ॉट जळगाव

1356 महाश�े पराग पांडुरंग 21009 37 पु. २२४ गंधे चाल   शनी पेठ    जलगाव

1357 माळी भागवत ल�ण 190 67 पु.
शनीपेठ मारोती मंदीराजवळ   चौघुले �ॉट  तेजस िकराणा 

शेजारी जळगाव

1358 माळी (महाजन) संजु मंगा 15992 40 पु. ११० शनी पेठ   दाळफड  जळगाव

1359 माळी िभकन तोताराम 27778 54 पु. शिनपेठ   चंदनवाडी  रामदेवजी मंदीर  जळगाव

1360 माळी चं�भागा भागवत 16190 55 �ी ११२ चौघुले �ॉट   मा�ती मंदीरा समोर  शनी पेठ  जळगाव

1361 माळी गोिवंदा रघुनाथ 25019 43 पु. २३६ शनी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

1362 माळी मुकेश द�ातेय 44544 52 पु. १६७ शिनपेठ     जळगाव

1363 माळी राज�� रामदास 19506 47 पु. १२८ चौघुले �ॉट   शनी पेठ हनुमान मंदीरा मागे    जळगाव

1364 माळी �पचंद नारायण 29076 56 पु. मयंक देवी मंदीर   शनीपेठ    जळगांव

1365 माळी सुनील द�ा�ेय 20205 57 पु. १६७ शनी पेठ   जळगाव

1366 माळी(महाजन) िवजया भा�र 16176 54 �ी चौघुले �ॉट   ममुराबाद नाका    जळगाव

1367 मराठे कैलास पंुडिलक 19103 57 पु. २४३ शनी पेठ   जळगाव

1368 मराठे पुडंिलक झुबा 3743 87 पु. २४३ शनी पेठ जळगांव

1369 मराठे सिचन बबनराव 23896 40 पु. १/४ चंदनवाडी   शनी पेठजळगाव  िज.जळगाव

1370 मराठे िवनोद गुलाब 32533 40 पु. शिन पेठ पोलीस चौकी जवळ   �रधुर वाडा    जळगांव

1371 मारवाडी फूलचंद सोनु 26805 74 पु. ११४ शनी पेठ   दाळफड दुसरी लाईन जळगाव  िज.जळगाव

1372 िम�री िजत�� राजाराम 24641 48 पु. �ॉट नं 6/39   असोदा रोड  ह�र ओम नगर  जळगाव

1373 िम�री मंगला कमलाकर 57480 52 �ी ७६ चौगुले �ॉट   शनी पेठ  जळगाव

1374 िम�ी शशीकला गजानन 17950 78 �ी शनी पेठ   चौघुले मळा  जळगाव

1375 मोहंमद सउद शेख शिफउ�ीन 11330 48 पु. शिन पेठ  २७७   जळगांव

1376 नेवे सुरेश द�ा�य 8138 72 पु. २११ शनी पेठ   जळगाव

1377 नेवे अलका मनोहर 54179 63 �ी २१४ शिन पेठ   जळगाव
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1378 नेवे गजानन िझप� 1997 81 पु. नेवे बंडू िनवास 197 शिन   पेठ पोिलस �ेशन रोड  जळगाव

1379 नेवे हष�ल बंडु 52413 40 पु. २२७ शिन पेठ   जळगाव

1380 नेवे मनोहर वसंतराव 54178 67 पु. २१४ शिन पेठ   जळगाव

1381 नेवे राजेश गजानन 6374 51 पु.
१९७ शिन पेठ   नेवे बंधु िनवास  बळीराम मंिदर समोर  

जळगांव

1382 नेवे सुनंदा ��ाद 14080 69 �ी १४८ शनी पेठ   जळगाव

1383 नेवे सुिनल कमलाकर 13890 49 पु. १४८ शनी पेठ   जळगाव

1384 वाणी चं�कांत द�ा�य 18715 70 पु. घर नं.२११ शनी पेठ   नवीन �ीकृ� मंदीर  जळगाव

1385 नेवे योगेश बंडू 31294 42 पु. २२७ शिनपेठ शिनमंदीरा जवळ   जळगांव

1386 �ावकर संदीप शंकर 51136 39 पु. १२३ शिनपेठ   कंुभार वाडा  जळगाव

1387 िनफाडकर अशोक पंडीत 27350 66 पु. ६ शिन पेठ   चौघुले वाडा  आसोदा रोड  जळगांव

1388 िनफाडकर देव�� अशोक 35296 47 पु. 6 शनी पेठ  चौघुले वाडा   असोदा रोड जळगाव

1389 िनकम संतोष दामू 30078 52 पु. घर नंबर.४०   शिन पेठ जळगाव

1390 िनकंुभ जनाद�न कृ�ाजी 2297 89 पु. ९८ शिन पेठ जळगाव

1391 िनकंुभ �मोद तुकाराम 7985 48 पु.
�ॉक नं.८ गंधे अपाट�म�ट   ितसरा मजला बळीराम मंिदरा  

समोर शनी पेठ जळगाव

1392 िनकंुभ यािमनी �मोद 14541 41 �ी
�ॉक नं.८ दुसरा मजला   गंधे अपाट�म�ट शिन पेठ  ओक 

मंगल काया�लयाजवळ जळगाव

1393 ओक अच�ना राज�� 13885 56 �ी १६० शनी पेठ   जळगाव

1394 ओक अिवनाश परशुराम 10224 56 पु. १६० शिन पेठ   जळगांव

1395 ओक िनतीन सुधाकर 3860 58 पु. १६० शनी पेठ जळगांव

1396 ओक राज�� सुधाकर 1998 59 पु.
१६० शनी पेठ जळगाव   क�ुरबा रोड  बळीराम मंिदर 

जवळ  जळगांव

1397 ओक वंदना िनतीन 13907 50 �ी १६० शनी पेठ   जळगाव

1398 ओझा संतोषबाई िशवलाल 50344 51 �ी हाऊस नं-२२.१   चौगुले �ॉट  जळगाव

1399 पांढरकर िकशोर मुरलीधर 29875 49 पु. १८९ शिनपेठ   िकरण ट�ट हाऊस जवळ  जळगाव

1400 पांडीया ब�ीलाल �पचंद [०१] 4107 73 पु. शनी पेठ दालफल जळगांव

1401 प�ाळे रामचं� रघुनाथ 7189 67 पु. २५८ शनी पेठ   जळगांव

1402 परदेशी जगदीश नारायणदास 19860 67 पु.
शनी पेठ माय�ा देवी   मंिदर हाऊस ९१ चंदनवाडी    

जळगाव

1403 परदेशी नर�� माधव 37946 72 पु. ४ शिन पेठ   जळगाव

1404 परदेशी पु�ाबाई िवठठल 37384 69 �ी २ शिन पेठ   असोदा रोड  जळगाव
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1405 परदेशी राकेश चं�कांत 34266 49 पु. २ शनी पेठ   परदेशी वाडा  जळगाव

1406 परदेशी रोमेश चं�कांत 19505 37 पु. २ शनी पेठ   परदेशी वाडा    जळगाव

1407 परदेशी सोमती चं�कांत 40889 36 �ी २ शनी पेठ   परदेशी वाडा  जळगाव

1408 परदेशी िवशाल शरदचं� 35184 49 पु. २ शिन पेठ   असोदा रोड  जळगाव

1409 पारीक  �काश जग�ाथ 28629 65 पु. शिनपेठ   चंदनवाडी  धनगर फैल  जळगाव

1410 पाटील सुिनल जग�ाथ 33777 48 पु. चौघुले �ॉट   शिन पेठ  जळगाव

1411 पाटील अमृत शंकर 4547 66 पु. १४५ शिन पेठ नबी मागे   बंॅड जळगाव

1412 पाटील अिनल रामदास 32821 48 पु. चौघुले �ॉट   शिन पेठ  काजल िकरण जळगाव

1413 पाटील अिनता सुिनल 48165 39 �ी ११३ चौघुले �ॉट   हनुमान मंिदराजवळ  जळगाव

1414 पाटील अंजनाबाई पांडुरंग 16196 60 �ी चौघुले �ॉट   ममुराबाद नाका    जळगाव

1415 पाटील भगवान पुना 589 78 पु. शिन पेठ चौघुले �ॉट     जळगाव

1416 पाटील चं�कला आनंद 2294 68 �ी १४९ शनीपेठ   जळगाव

1417 पाटील छोटूलाल भावलाल 34019 53 पु. चौघुले �ॉट मारोती मंदीरा जवळ   जळगाव

1418 पाटील िदलीप काशीराम 15855 64 पु. १४९ �काश कंुज   शनी पेठ    जळगाव

1419 पाटील िजजाबाई अिनल 59692 67 �ी
कांचन नगर जवळ   िवलास चौक लंॅडमाक�   शिन पेठ 

जळगाव

1420 पाटील �ोित राज�� 60383 39 �ी 92 माय�ा देवी मंिदर जवळ   चंदन वाडी  शिनपेठ जळगाव

1421 पाटील कमल सुकदेव 25519 68 �ी शिनपेठ कंुभारवाडा   घ.नं. १३३  जळगाव

1422 पाटील ललीत अमृत 14214 39 पु. १४५ शनी पेठ   नबी बँड जवळ    जळगाव

1423 पाटील मालूबाई वासुदेव 48152 56 �ी शिन पेठ ग�ी नं.२   चौघुले �ॉट  जळगाव

1424 पाटील मंगला भगवान 9919 62 �ी िलधुरवाडा  शनी पेठ   जळगांव

1425 पाटील मनोज भगवान 14023 39 पु. चौघुले �ॉट हनुमान मंदीरा जवळ   शनी पेठ    जळगाव

1426 पाटील िमलीदं पंुडिलक 14361 44 पु. २४३ शनी पेठ   जळगाव

1427 पाटील नागेश गंगाधर 42053 50 पु. शनी पेठ   चौघुले मळा जळगाव

1428 पाटील �शांत मधुकर 12574 52 पु. १७८ शनी पेठ ह.ड चंदनकर   जळगाव

1429 पाटील राज�� रघुनाथ 35748 47 पु. शनी पेठ   चंदन वाडी  जळगाव

1430 पाटील राज�� रामचं� 7711 58 पु. ११४ शनी पेठ   माय�ा मंदीर    जळगांव

1431 पाटील सिमर अमृत 55217 37 पु. १४५ शिनपेठ   िभलपुरा  जळगाव
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1432 पाटील शांताराम अविचत 6272 69 पु. चौघुले मळा   ममूराबाद नाका िनयर  मारोतीजळगाव

1433 पाटील शांताराम शंकर 8200 55 पु. १४५ शनी पेठ   जळगांव

1434 पाटील िवजय द�ानंद 28939 62 पु. १५४ शिन पेठ   असोदा रोड    जळगांव

1435 पाटील िवनोद सुकदेव 43051 39 पु. १३३ शनी पेठ   जळगाव

1436 पवार िदपल�ी शेखर 42930 48 �ी २०० शिन पेठ   जळगाव

1437 पवार कमल लालू 38533 65 �ी गु�नानक नगर   शिनपेठ  जळगाव

1438 पवार ल�ण वासुदेव 26927 59 पु. शनी पेठ   चौघुले �ॉटजळगाव  िज.जळगाव

1439 पवार राम बबन 27889 54 पु. शिनपेठ   गु� नानक नगर  जळगाव

1440 �जापत बलेदव शंकरलाल 45363 60 पु.
िस.स.नं.५०६ �ॉट नं.२८   �जापत नगर  ममुराबाद रोड 

जळगाव

1441 �जापत भवरलाल �ीराम 53250 47 पु. २९ �जापत नगर   ममुराबाद रोड  जळगाव

1442 �जापत मेगाराम रामदीन 23454 46 पु.
�ॉट नं.३० �जापत नगर   ममुराबाद रोड  रे�े लाईन 

जवळजळगाव

1443 �जापत नारायण मांगीलाल 18601 54 पु. २२३ शनी पेठ   जळगाव

1444 �जापत न�थुलाल कालुराम 19065 56 पु.
505/2 3 मामुरबाद रोड   मनुदेवी मंिदर  �जापत नगर 

जळगाव  420001

1445 �जापत रतनलाल उदयराम 31410 47 पु. २२३ शनी पेठ जळगांव

1446 �जापत संिदप रामकुवर 61987 47 पु. मातो�ी िब��ंग   िलधुर वाडा  शिनपेठ  जळगाव

1447 �जापत झंुबरलाल शंकरलाल 26426 60 पु. ममुराबाद रोड   �जापत नगर  रे�े लाईन�ा बाहेर  जळगाव

1448 �जापती मनोज हनुमान 22636 51 पु. १८५ शिनपेठ   शिनमंिदरासमोर  जळगाव

1449 �जापती िमना�ी िदलीप 55205 48 �ी १८५ शनी मंिदर   शनी पेठ  जळगाव

1450 राजपुत कैलास फिकरा 28476 50 पु.
पाव�तीबाई ओक नगर   �ॉट नं. ४४ चौघुले �ॉट  कालीका 

माता मंिदराजवळ  जळगाव

1451 राजपूत पुनम सुरेश 62093 42 पु.
राजपूत पुनम सुरेश   मायका मंिदर मागे चंदन  वाडी 

शिनपेठ महारा��   जळगाव

1452 राजपुत शंकरिसंग न�थूिसंग 30020 56 पु. १८२ शिनपेठ   जळगांव

1453 राजपूत िवजय सुरेश 60021 40 पु. मायांका मंिदर मागे   चंदन वाडी शिन पेठ    जळगाव

1454 रामावत प�न क�ैयालाल 49616 42 पु. शनी पेठ   जळगाव

1455 रामावत मुकेश क�ैयालाल 46715 43 पु. २३१ शिन पेठ   जळगाव

1456 र�पारखे संतोष वसंत 22676 46 पु. ४६ चौगुले �ॉट   शनीपेठ.  जळगाव.  जळगाव

1457 सनसे गणवं�ी िशरीष 60633 33 पु. घर नं 2 असोदा रोड शिन   पेठ    जळगाव

1458 सनांसे िशरीष कांतीलाल 19460 42 पु. २ शनी पेठ परदेशी वाडा   आसोदा रोड    जळगाव
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1459 संकात िदपक �काश 35943 50 पु. शनी पेठ   गु� नानक नगर  जळगाव

1460 सनकत �काश तंुडा 24040 71 पु. शिन पेठ   गु�नानक नगर  जळगाव

1461 सनकत रिवकुमार अशोक 24378 42 पु. शिनपेठ   गु�नानक नगर  जळगाव

1462 सनकत संजय पाचु 35942 51 पु. शनी पेठ   गु� नानक नगर  जळगाव

1463 सपकाळे �ाने�र पंुडिलक 8059 53 पु. १४६ शनी पेठ   शिन मंिदरा जवळ    जळगांव

1464 सपकाळे गोपाळ ल�ण 19866 46 पु. ५१ शनी पेठ   जळगाव

1465 सपकाळे िहरामण �ावण 19969 59 पु. ७६ शनी पेठ   कंुबार वाडा    जळगाव

1466 सपकाळे िकशोर िडगंबर 25061 49 पु.
शनी पेठ   �रधुर वाडा पोलीस चौकी  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

1467 सपकाळे ल�ीबाई नर�� 25924 40 �ी शनी पेठ �रधुर वाडा   पोलीस चौकीजळगाव  िज.जळगाव

1468 सपकाळे िललाबाई देवराम 23840 73 �ी १३ शनी पेठ   रेणुका िकराणा  जळगाव िज.जळगाव

1469 सपकाळे मिनषा िकशोर 25985 43 �ी शिनपेठ   िवधुरवाडा पोलीस चौकी जवळ  जळगाव

1470 सपकाळे िनळकंठ देवराम 23452 56 पु. २८ शनी पेठ   रेणुका िकराणाजळगाव  िज.जळगाव

1471 सपकाळे �ितभा संजय 17760 44 �ी १४६ शनी पेठ     जळगाव

1472 सपकाळे राज�� देवराम 23839 58 पु. १३ शनी पेठ   रेणुका िकराणाजळगाव  िज.जळगाव

1473 सपकाळे संजय पंुडिलक 17761 51 पु. १४६ शनी पेठ     जळगाव

1474 सपकाळे शांताराम ल�ण 8107 55 पु. ५१ शनी पेठ   जळगाव

1475 सपकाळे शारदा �ाने�र 17770 47 �ी १४६ शनी पेठ   जळगाव

1476 सपकाळे �ीराम ल�ण 19864 59 पु. ५१ शनी पेठ   जळगाव

1477 सपकाळे सुभाष जुलाल 26036 50 पु. शिनपेठ   गु�नानक नगर  जळगाव

1478 सपकाळे सुनंदा �ीराम 19865 52 �ी ५१ शनी पेठ   जळगाव

1479 सपकाळे वेणुबाई पंुडलीक 21 89 �ी १४६ शनी पेठ   जळगांव

1480 सपकाळे िवर�� एकनाथराव 6848 64 पु. ११४ शिन पेठ दालफळ   जळगांव

1481 सपकाळे(कोळी)मालतीबाईशांताराम 19863 53 �ी ५१ शनी पेठ   जळगाव

1482 सार�त रामे�र ब�ीलाल 37558 65 पु. ३ री लाईन दालफड   शनीपेठ  जळगाव

1483 सातपुते पु�ावती भा�रराव 800 79 �ी 135 शिन पेठ गांधी रोड   जळगांव

1484 सातपुते �ीकांत भा�र 801 84 पु. 135 शिन पेठ महा�ा गांधी   रोड    जळगांव

1485 शमा� िनम�ल राम�साद 24419 36 पु. १२७ शिनपेठ   २४ गाळे समोर  जळगाव
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1486 शमा� राकेश राम�साद 24420 38 पु. १२७ शिनपेठ   २४ गाळे समोर  जळगाव

1487 शमा�  संगीता िवकास 62095 39 �ी 90 शिनपेठ   दाळ फड  मायका मंिदर  जळगाव

1488 िशधये ि�या जयंत 10758 50 �ी १६० शिन पेठ जळगाव

1489 िशंपी बेबीबाई �काश 40464 57 �ी शिन पेठ   दालफड  जळगाव

1490 िशंपी (सना�े) कांतीलाल दामोदर 40757 69 पु. २ परदेशी वाडा   असोदा रोड    जळगाव

1491 िशंपी रमाकांत रघुनाथ 61633 35 पु. शिन पेठ चौघुले   �ॉट जळगाव

1492 िशंपी वासुदेव चं�कांत 31133 39 पु. ११४ शिन पेठ  दालफड जळगाव

1493 िशंदे अिनल मंगल 24047 57 पु. शिनपेठ गु�नानक नगर   जळगाव

1494 िशंदे भगतिसंग िव�म 24256 43 पु. शिनपेठ गु�नानक नगर   जळगाव

1495 िशंदे िजजाबाई �काश 21716 51 �ी १४३ शनी पेठ   जळगाव

1496 िशंदे मधुकर पंुडिलक 21676 59 पु. १२ शनी पेठ   िलधुर वाडा    जलगाव

1497 िशंदे िनलेश रिवं� 58123 29 पु. १२ शनी पेठ   िलधुरवाडा  जळगाव

1498 िशंदे �काश िकसन 12585 60 पु. १४३ शनी पेठ   जळगाव

1499 िशंदे रमेश िकसन 22115 49 पु. घर नं.१४३ शनी पेठ   शनी मंदीरा जवळ    जळगाव

1500 िशंदे रिवं� पंुडिलक 13759 54 पु. १२ शनी पेठ   िलधुरवाडा    जळगाव

1501 िशंदे शारदाबाई रमेश 21714 40 �ी १४३ शनी पेठ   जळगाव

1502 िशंदे सुभाष िकसन 12458 58 पु. १४३ शनी पेठ   जळगाव

1503 िशंदे सुनंदा सुभाष 14835 50 �ी शनी पेठ   ममुराबाद रोड    जळगाव

1504 िशंदे िवजय पंुडिलक 19888 57 पु. १२ शनी पेठ �रधुर वाडा   जळगाव

1505 शु� ललन�साद जोखन�साद 7616 60 पु. गु�नानक नगर  शनी पेठ   जळगांव

1506 सोनार भगवान उखा 314 69 पु. १४५ शनी पेठ   जळगांव

1507 सोनार देव�� रघुनाथ 3736 60 पु. ४ ितवारी वाडा   बळीराम मंदीरा समोर  शनी पेठ  जळगांव

1508 सोनार िकरण अ�ण 35626 38 पु. चंदनवाडी   शिन पेठ  जळगाव

1509 सोनार �मोद मधुकर 49727 48 पु. �जापत नगर   चौघुले �ॉट  जळगाव

1510 सोनार राज�� कडु 23547 43 पु.
११२ शनी पेठ   दालफड िवजय िकराणा समोर  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

1511 सोनार सुल�णा देिवदास 38086 47 �ी चंदनवाडी   शिनपेठ  माय�ा मंदीरा जवळ  जळगाव

1512 सोनार सुरेखा देव�� 43248 46 �ी हाऊस नं.236/5 शिन पेठ   द� मंिदर ग�ी    जळगाव
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1513 सोनवणे धनराज िसताराम 23148 56 पु. शिनपेठ �रधुरवाडा   २४नं शाळे जवळ  जळगाव

1514 सोनवणे प�ालाल �ामलाल 44530 54 पु. ३२ शिनपेठ   �रधूरवाडा  जळगाव

1515 सोनवणे अलकाबाई ��ाद 24967 46 �ी ९ शनी पेठ   िलधुर वाडाजळगाव  िज.जळगाव

1516 सोनवणे आशाबाई भगवान 42306 47 �ी शनी पेठ चौघुले �ाट (ओक नगर)   जळगाव

1517 सोनवणे भगवान फिकरा 14368 55 पु. शनी पेठ   चौघुले �ॉट    जळगाव

1518 सोनवणे भारतीबाई कैलास 26670 45 �ी ९ शिनपेठ   िलधुरवाडा  जळगाव

1519 सोनवणे �ाने�र लोटू 60786 56 पु. 38 शिन पेठ िलधुरवाडा जळगाव

1520 सोनवणे गजानन नंदुलाल 23704 51 पु. ३४ शनी पेठ   �रधुर वाडाजळगाव  िज.जळगाव

1521 सोनवणे गणेश रामराव 46981 57 पु. चौघुले �ॉट   हनुमान मंदीर जवळ  जळगाव

1522 सोनवणे घनशाम शामलाल 37768 46 पु. ३२ शिन पेठ   �रधुर वाडा  जळगाव

1523 सोनवणे हेमंत बळीराम 20009 43 पु. २५ शनी पेठ   �रधुर वाडा    जळगाव

1524 सोनवणे कैलास नारायण 7916 52 पु. ९ शनीपेठ �रघुरवाडा   जळगांव

1525 सोनवणे कमलेश छगन 20014 44 पु. घर नं.२५ शनी पेठ   �रधुर वाडा    जळगाव

1526 सोनवणे ल�ीकांत मधुकरराव 7389 48 पु. २६२ शनी पेठ   जळगाव

1527 सोनवणे ल�ीनारायण मधुकर 19484 40 पु. ६३ शनी पेठ   शाळा नंबर २४ जवळ    जळगाव

1528 सोनवणे मोहन पांडुरंग 20938 47 पु. घर नं.३९ िलधुरवाडा   �ंबक भवन शनी पेठ    जलगाव

1529 सोनवणे िनतीन जग�ाथ 20010 44 पु. २५ शनी पेठ   �रधुर वाडा    जळगाव

1530 सोनवणे ��ाद नारायण 24966 52 पु. ५१/१ शनी पेठ   िलधुर वाडाजळगाव  िज.जळगाव

1531 सोनवणे �शांत यशवंत 11701 52 पु. २०४ शनी पेठ जळगाव

1532 सोनवणे राजेश पंडीत 19565 42 पु. ६७ शनी पेठ �रधुरवाडा   जळगाव

1533 सोनवणे रेखा सुभाष 14903 44 �ी घर नं.६८ शनी पेठ   �रधुर वाडा    जळगाव

1534 सोनवणे संतोष रामदास 21199 53 पु. िलधुरवाडा   शनी पेठ    जळगाव

1535 सोनवणे शा�बाई बबनराव 10060 80 �ी घर नं ५६ शिन पेठ   जळगांव

1536 सोनवणे शाम मधुकर 34076 45 पु. ६३ शिनपेठ जळगांव

1537 सोनवणे तेजांश मधुकर 14512 46 पु. २६२ शनी पेठ जवळ द� मंिदर   जळगाव

1538 सोनवणे व�जंताबाई देिवदास 27323 61 �ी ११४ शनी पेठ   िलधुर वाडा    जळगांव

1539 सोनवणे िवकास रमेश 20349 47 पु. २६२ शनी पेठ   द� मंदीरा समोर  जळगाव
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1540 सोनवणे िव�म बळीराम 32476 47 पु. ६४ शिन पेठ   �रधुर वाडा  जळगाव

1541 सोनवणे िवलास नारायण 20005 48 पु. शनी पेठ िलधुर वाडा   जळगाव

1542 सोनवणे यशवंत मनोहर [०३] 5742 81 पु. २०४ शनीपेठ जळगांव

1543 सोनवणे युवराज भागवत 23443 36 पु. शनी मंदीरा जवळ   १०६ शनी पेठ जळगाव

1544 सोनवणे अिनल बळीराम 20008 51 पु. २५ शनी पेठ   �रधुर वाडा    जळगाव

1545 सोनवणे भरत साहेबराव 20366 47 पु.
शनी पेठ कांचन नगर   कालंका माता मंदीरा जवळ    

जळगाव

1546 सोनवणे कवीताबाई िवलास 24965 43 �ी ९ शनी पेठ   िलधपर वाडा जळगाव  िज.जळगाव

1547 सोनवणे सुभाष िपतांबर 28927 52 पु. 7 तानािज मालुसरे नगर असोदा रोड     जळगाव

1548 सुलाखे राज�� िशवराम 5331 59 पु. १६२  शनी पेठ   जळगांव

1549 सुलाखे सुिनल िशवराम 7465 50 पु. १६२ शनी पेठ   जळगांव

1550 साळंुखे उषा राज�� 58896 57 �ी �ॉट नं १६२ शनी पेठ   शनी मंिदर �ंट    जळगाव

1551 सुय�वंशी क�ना सुधाकर 45637 53 �ी ममुराबाद रोड   रे�े पुलाबाहेर  �जापत नगर जळगाव

1552 तायडे हेमांगी पंकज 60636 24 �ी �ॉट नं 2 परदेशी वाडा   असोदा रोड शिन पेठ  जळगाव

1553 तायडे ल�ीबाई एकनाथ 38264 73 �ी िलधूर वाडा   शिनपेठ  जळगाव

1554 तायडे संजय दामू 45008 45 पु. शिन पेठ   शाळा �.१ जवळ �रधूरवाडा  जळगाव

1555 तायडे तेजस रामदास 56746 37 पु. ७२ शिन पेठ   िलधुरवाडा  जळगाव

1556 तायडे रमेश पुो�म 51558 54 पु. चौघुले �ॉट   मारोती मंिदराजवळ  जळगाव

1557 टेणी सुबोध िदनकर 14081 51 पु. ६ शनी पेठ   चौघुले �ॉट    जळगाव

1558 ठाकूर िदनेश �भूिसंग 37936 50 पु. शिन पेठ चौगुले �ॉट   ममुराबाद ना�ाजवळ  जळगाव

1559 ठाकुर राकेश भागवत 19582 39 पु.
घर नं.२६६/३ शनी पेठ   द� मंदीरा�ा समोरील ग�ीत  

जळगाव

1560 ितवारी अच�ना नंदिकशोर 12410 57 �ी १४३ शनी पेठ   जळगाव

1561 ितवारी िदपक �ामसंुदर 35920 51 पु. ११४ शनी पेठ   जळगाव

1562 ितवारी कैलास शामसंुदर 4808 61 पु. 114 शिन पेठ जळगाव   पीएच 222855/पेज नं 962    जळगांव

1563 ितवारी कौस�ाबाई राधािकसन 4826 71 �ी १४३ शनी पेठ   जळगांव

1564 ितवारी मंगलचंद राधािकसन 42178 70 पु. १४३ शनी पेठ   जळगाव

1565 ितवारी रतन अंबीका�साद 21665 48 पु.
९२ शनी पेठ   चंदनवाडी  िनयर माइ�ा देवीजलगाव    

जलगाव

1566
उपा�े िदनेश भवरलाल �ो. �ंकटेश 

िकराणा ऍ� जनरल �ो
12824 56 पु. शिन पेठ   जळगाव
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1567 उपा�े िमठुबाई रामचं� 7205 61 �ी ११२ शनी पेठ   जळगांव

1568 उपा�े िवशाल रामे�र 24640 38 पु. १४४ शिनपेठ   आसोदा रोड  जळगाव

1569 वडनेरे रघुनाथ िझप� 6159 80 पु. गट नं १४९  �ॉट नं ४   बळीराम नगर    जळगांव

1570 वै�व अिनल मंगलदास 61430 54 पु. 261 शिन पेठ द�   मंिदर समोर जळगाव

1571 वै�व गणेश भवरलाल 58458 49 पु. ९० शिन पेठ   च�न वाडी  जळगाव

1572 वै�व गोपाळ सुरजिकरण 23675 58 पु. २१३ शनी पेठ   �ीकृ� मंदीरा समोरजळगाव  िज.जळगाव

1573 वै�व �काश सुरजिकरण 21772 57 पु. ९२ शनी पेठ   चंदनवाडीजळगाव

1574 वद�  जय�ी मोहन 22484 52 �ी २५३ शिनपेठ   जळगाव  .  जळगाव

1575 वद�  मधुकर रामदास 22078 64 पु. २५३ शनी पेठ   राम जानकी िनवासजळगाव

1576 वद�  मोहन सुकलाल 22483 51 पु. २५३ शिनपेठ   जळगाव.  .  जळगाव

1577 वद�  सुकलाल अंबादास 7391 88 पु. २५२ शनी पेठ   जळगांव

1578 वमा� मोहनलाल मदनलाल 34 66 पु. घर नं १८८ शनी पेठ   जळगांव

1579 िवरपणकर िवशाल ललीत 29598 48 पु.
�ॉट नं.९ गंधे संकुल   बळीराम मंदीरा समोर शिनपेठ    

जळगांव

1580 िवसपुते(सोनार)राजाराम नारायण 29436 71 पु. शनी पेठ   चौघुले �ॉट    जळगांव

1581 िवसपुते धनंजय मुरलीधर 51957 39 पु. शिन पेठ   चंदनवाडी  जळगाव

1582 िवसपुते मुरलीधर मािणक 15953 65 पु. शनी पेठ चंदनवाडी   रेशिनंग दुकाना समोर    जळगाव

1583 �ास देिवलाल साहेनलालजी 28280 72 पु. १३५ शिनपेठ   जळगाव

1584 वडोदकर अ�ण माधवराव 3886 73 पु. ३५९ शिन पेठ   जळगाव

1585 वाणी अमृत पंिडत 4573 38 पु. १८३ शनी पेठ   जळगांव

1586 वाणी कमलाबाई महादू 416 82 �ी १९८ शनीपेठ   जळगांव

1587 वाणी अिनल पांडुरंग 16139 56 पु. ९१ शनी पेठ   माय�ा देवी मंदीरा जवळ    जळगाव

1588 वाणी अशोक कािशनाथ 1446 71 पु. २५१ शनी पेठ   जळगाव

1589 वाणी भानुदास �ंबक 24628 60 पु. १३० शिनपेठ   जळगाव

1590 वाणी जगदीश द�ा�य 14729 52 पु. घर नं.१४५ शनी पेठ   जळगाव

1591 वाणी िकशोर अमृत 21933 57 पु. चौघुले �ॉट   शनी पेठजळगाव

1592 वाणी ��ाद नारायण 45748 80 पु. १४८ शिन पेठ   जळगाव

1593 वाणी राजेश पोपटराव 8471 58 पु. ११९/४ चंदनवाडी   शिन पेठ जळगाव
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1594 वाणी शांताराम शंकर 29854 70 पु. १६२ शनी पेठ   शिन मंदीरा जवळ  जळगाव

1595 वाणी सुमनबाई पांडूरंग 41820 75 �ी ९१ शनी पेठ   माय�ा देवी मंदीर जवळ  जळगाव

1596 वाणी (जाधव) सुमनबाई शंकर 16191 67 �ी चौघुले �ॉट   ममुराबाद नाका    जळगाव

1597 वाणी उ�ा राजे� 40513 51 �ी �ाट नं १२   शिनपेठ जळगाव

1598 वाणी योगेश नारायण 62098 44 पु.
घर नं 238 शिन पेठ   जळगाव महारा��   जळगाव महारा��   

जळगाव

1599 वा�ळे गणेश शांताराम 44397 39 पु. शिनपेठ   चंदनवाडी  जळगाव

1600 वा�ळ �मोद जानकीराम 34337 49 पु. �ॉट नं. ३६   चौघुले �ॉट  शिन पेठ जळगाव

1601 झारे िव�नाथ ल�ण 1514 70 पु. घर नं २०० शनी पेठ   जळगांव

1602 अ�वाल �कुमचंद बाबुलाल 16314 56 पु. ७ पोलन पेठ     जळगाव

1603 अ�वाल ��ीनीबाई बाबुलाल 26681 73 �ी ७ पोलन पेठ   डॉ. लाठी यां�ा दवाखा�ा�ा वर  जळगाव

1604 अ�वाल अिनलकुमार बाबुलाल 15716 53 पु. ७ पोलन पेठ   जळगाव

1605 अ�वाल गणेशलाल दयाराम 6380 77 पु. सी/ओ जय�ी टी कंपनी दाणा   बाजार सुभाष चौक    जळगांव

1606 अ�वाल िमराबाई �कूमचंद 26684 51 �ी ७ पोलन पेठ   डॉ. लाठी यांची चाळ  जळगाव

1607 अ�वाल राधाबाई िबहारीलाल 3461 86 �ी ७ पोलन पेठ   जळगांव

1608
अ�वाल रामिनवास ह�रओम �ो 

सुरेशकुमार अँड कंपनी
6229 70 पु. ९३ पोलन पेठ दाणा बाजार   जळगाव

1609 अ�वाल रतनलाल बालिकसन 3224 69 पु. जळगांव

1610 अ�वाल सुभाषचं� िबहारीलाल 3289 71 पु. ७ पोलन पेठ   जळगांव

1611 अ�वाल िवजयकुमार रामचरण 2237 71 पु. ६४ पोलन पेठ   िशवाजी रोड  जळगाव

1612 अ�वाल िबहारीलाल कंुदनमल 3460 47 पु. ७ पोलन पेठ जळगांव

1613
आ�जा अशोक पृ�ीराज 

�ो.हरदासमल ट� ेडस�
11578 47 पु. पोलन पेठ   दाणा बाजार    जळगांव

1614
आ�जा ह�र�ं� िमलकीमल �ो.जरवारी 

ट� ेडीगं कंपनी
5404 77 पु. �ीराम माक� ट दाणा बाजार   जळगाव

1615 आ�जा रमेशलाल हरदासमल 3977 41 पु. १५४ दाणा बाजार जळगाव

1616 अरोरा �ीतमिसंग भगतिसंग 58569 70 पु. १८ पोलन पेठ   िच�ा चौक    जळगाव

1617 ब�ी�साद मुरलीधर अ�वाल 9898 50 पु. ६५ पोलन पेठ   जळगांव

1618 बाफना शशीकला सुशील 13328 58 �ी नयनतारा   सुभाष चौक    जळगाव

1619 बाफना सुशील क�ुरचंदजी 13329 58 पु. नयनतारा   सुभाष चौक    जळगाव

1620 बाफना तारादेवी रतनलाल 13327 67 �ी ९नयनतारा   सुभाष चौक  जळगाव
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1621 बालाणी पाईप [०१] 5334 66 पु. ४१ पोलन पेठ जळगांव

1622
बलदवा चंपालाल भुरालाल �ो.बलदवा 

टी अँड िकराणा
4872 44 पु. १३२ पोलन पेठ जळगांव

1623 भोसले िकशोर छगन 50638 50 पु. ३६ पोलन पेठ   िच�ा टॉकीज मागे  जळगाव

1624 भुतडा माणकचंद शंकरलाल 285 94 पु. १२५ पोलन पेठ   जळगांव

1625
चंिदरामाणी जमनाबाई चोईथराम �ो  

क�ैया �ोअस�
12147 85 �ी ५४ पोलन पेठ जळगाव

1626
चेलाणी शामलाल जे.�ो.ईशान 

एज�ीज
8227 87 पु. ८ पोलन पेठ   जळगांव

1627 दालवाले अशोक गोिवंद [०१] 4185 70 पु. ७२ पोलन पेठ ितजोरी ग�ी   तुळसाई आशीष जळगाव

1628
धुत रामिनवास देवकरण �ो.पुखराज 

रामिनवास
5159 78 पु. दाणा बाजार जळगाव

1629
गथानी िललावतीबेन मगनलाल �ो. 

िबिपन �ोकरी माट�
6287 59 �ी १७४ पोलन पेठ   जळगांव

1630
हेमनाणी अशोक डी.�ो.कम�योग 

टे�टाई�
7346 67 पु. १३९ िशवाजी रोड   जळगांव

1631 िहरवाणे अिनता िनतीन 29837 51 �ी ६९ पोलन पेठ   जळगांव

1632 िहरवाणे िनतीन नारायण 29830 35 पु. ६९ पोलन पेठ   जळगांव

1633 जाधव हेमंत सुधाकर 11696 55 पु. ६७ पोलनपेठ ितजोरी ग�ी   जळगाव

1634 जाधव कुसुम सुधाकर 2256 77 �ी ६७.पोलन पेठ ितजोरी ग�ी   जळगांव

1635 जाधव सुधाकर पांडुरंग 17192 85 पु. ६७ पोलन पेठ   ितजोरी ग�ी  जळगाव

1636 जैन नंदकुमार माणकचंद 40160 52 पु. गुजराथी ग�ी   िच�ा चौक  जळगाव

1637 जै�ाल शांितलाल िकसनलाल 9088 75 पु. १ जे एम पी माक� ट पोलन पेठ   जळगांव

1638
जाजू समीर अिनलकुमार �ो.धरतीधन 

कृषी क� �
9841 57 पु. ७ पोलन पेठ   िच�ा टॉकीज जवळ    जळगांव

1639 जाखेटे जयवंतीबाई गोपाळकृ� 335 83 �ी १५४ पोलन पेठ   जळगांव

1640
जोशी प�ालाल धनजी �ो.शाम अँड 

�दस�
5344 94 पु. दाणा बाजार पोलन पेठ जळगांव

1641 कालाणी चंदुलाल बैजनाथ 254 78 पु. १८२ पोलन पेठ   जळगांव

1642 कालाणी गोपाळ चंदुलाल 8111 52 पु. १८२ पोलन पेठ   जळगांव

1643 कालाणी कांताबाई चंदुलाल 253 74 �ी १८२ पोलन पेठ   जळगांव

1644 कालाणी िललावती नंदिकशोर 252 77 �ी १८२ पोलन पेठ   जळगांव

1645 कालाणी पंकज चंदुलाल 8264 57 पु. १८२ पोलन पेठ   जळगांव

1646 कालाणी राधीका गोपाळ 17922 44 �ी १८२ पोलन पेठ     जळगाव

1647 कालाणी योगेश नंदिकशोर 6472 51 पु. १८२ पोलन पेठ जुना कापड बाजार   जळगांव
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1648
कांबळे जे� िनकोलस 

�ो.जे.एन.ऑडीओ स���सेस
5340 64 पु. ९ सतगु� माक� ट  िच�ा   टॉकीज समोर जळगाव

1649 कामदार अिनलकुमार गोकुळदास 834 68 पु. १०० पोलन पेठ   जळगांव

1650 कामदार िनम�ला गोकुळदास 837 89 �ी १०० पोलन पेठ जु�ा�ँड   शेजारी    जळगांव

1651 कामदार �रटा अिनलकुमार 836 75 �ी जे एम पी माक� ट जळगाव

1652
कटारीया ई�रदास बालुमल 

�ो.बालाणी सनमायका स�टर
12279 83 पु. �ो.कटारीया ई�रदास बालुमल   ४० पोलन पेठ    जळगाव

1653 खैरनार िदलीप एकनाथ 17640 67 पु. १३/फुले माक� ट जळगाव

1654
खैरनार गणेश हरलाल �ो. रमेश अँड 

कंपनी
4873 81 पु. १७७ पोलन पेठ   जुना कापड बाजार  जळगाव

1655 कोठारी रजनीकांत जयंतीलाल 287 84 पु. दाणाबाजार   जळगांव

1656 कोठारी चं�कांत जयंतीलाल 286 79 पु. ११२ दाणाबाजार पोलन पेठ   जळगांव

1657 लढ् ढा परेश िदलीप 13132 39 पु. १५२ पोलन पेठ   १७ गणपती नगर    जळगाव

1658 लढ् ढा राज��कुमार आनंदराम 2020 64 पु. 152 पोलन पेठ जळगाव

1659 लढ् ढा उषा िदलीकुमार 5781 61 �ी
१५२ पोलन पेठ जळगाव   �ॉट नं १७.आनंद गणपती  नगर  

जळगाव

1660 लाहोरी पुरणचंद कोहरीमल 468 80 पु. िचमणदास बळीराम २७   पोलन पेठ  जळगाव

1661 लाठी मधुकर कािशनाथ 344 79 पु. ७ पोलन पेठ   जळगांव

1662 महाजन राज�� ओकंार 29843 59 पु. ६४ पोलन पेठ   जळगांव

1663 महाजन रमेश रामचं� 1320 78 पु. 122 पोलन पेठ   जळगाव

1664 महाजन समाधान शंकर 29836 46 पु. ६४ पोलन पेठ   जळगांव

1665 महाजन सुभाष ओकंार 51537 61 पु. ६४ पोलन पेठ   महा�ा फुले नगर  जळगाव

1666 महाजन सुलोचना सुभाष 29839 59 �ी ६४ पोलन पेठ   जळगाव

1667 महाजन सुिनल ओकंार 29844 55 पु. ६४ पोलन पेठ   जळगाव

1668 महाजन उषा धनराज 29835 59 �ी ६४ पोलन पेठ   जळगांव

1669 मंडोरे राजमल रामिकसन 299 90 पु. राज �ो�ायटर डेली बाजार   जळगांव

1670 मंडोरे अच�ना संिदप 32904 51 �ी सी/ओ भगीरथ पांडुरंग   मेिडकल �ोअस� जळगाव

1671
मंडोरे गंगािबसन रघुनाथ �ो.भगीरथ 

पांडुरंग मेिडकल अ� जनरल �ोअस�
6691 95 पु. िशवाजी रोड    जळगांव

1672 मंगलाबाई कच�लाल मंुदडा 3853 67 �ी
१२७ मजला ३ रा   जाम नगरी हॉटेल मागे  पोलन पेठ  

जळगांव

1673
मणीयार स�नारायण रामनारायण 

�ो.एस. आर. मणीयार ऍ� कंपनी
6526 66 पु. ५ सतगु� माक� ट   १८ पोलन पेठ    जळगांव

1674 मिणयार िवनोद रामनारायण 333 70 पु. दाणा बाजार जळगाव
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1675
मं�ी सुरेशचं� िहरालाल �ो मं�ी �दस� 

मेिड अँड जन �ोअस�
6383 63 पु. १८१ पोलन पेठ जळगांव

1676 िमलवाणी िवशन शामलाल 5678 69 पु. शामा फायर व��   जळगांव

1677 मोराणकर िनतीन सुध�ा 8056 51 पु. ६ पोलन पेठ   जळगांव

1678 नानाभाई चंपकलाल 325 81 पु. दाणाबाजार पोलनपेठ   जळगांव

1679 नानाभाई हसमुखलाल 329 65 पु. दाणाबाजार पोलन पेठ   जळगांव

1680 नानाभाई जगमोहनदास 326 75 पु. दाणाबाजार पोलनपेठ   जळगांव

1681 नानाभाई मदनलाल 327 72 पु. दाणाबाजार पोलनपेठ   जळगांव

1682 नानाभाई सनमुखलाल 330 72 पु. दाणाबाजार पोलन पेठ   जळगांव

1683 नानाभाई वसंतलाल 328 69 पु. दाणाबाजार पोलनपेठ   जळगांव

1684 नानुमल गु�मुखदास 222 82 पु. खीयल ए�ोडरी व�� गांधी   रोड    जळगांव

1685 नेटके वसंत अजु�न [०१] 5843 64 पु. ८ पोलन पेठ जळगाव

1686 नेवे सुभाष �ंबकराव 160 79 पु. १२१ पोलन पेठ   जळगांव

1687 �ाती उ�मचंद गुलाबचंद [०३] 5608 74 पु. ७ पोलन पेठ जळगाव

1688 ओसवाल सुरेश उ�मचंद 5389 69 पु. बाजार पेठ जळगाव

1689 ओझा �भा िश�रष 56969 56 �ी ५४ पोलन पेठ   जळगाव

1690 पारिपयाणी घनशामदास गंभीरमल 4034 74 पु. शांती टी स�टर १४३ पोलन पेठ   िशवाजी रोड    जळगांव

1691 पंुडे महेश �भाकर 23640 52 पु. १२८ िशवाजी रोड   पोलन पेठजळगाव  िज.जळगाव

1692 पंुडे �भाकर गंगाधर 3334 81 पु. १२६ पोलन पेठ जळगाव

1693 पुरोहीत अजयकुमार स�नारायण 18616 39 पु. ८५ पोलन पेठ   दाणा बाजार    जळगाव

1694 पुरोिहत राधािकसन खेमराज 6204 65 पु. ८५ पोलन पेठ दाणाबाजार   जळगांव

1695 पुरोिहत संजय स�नारायण 5832 52 पु. ८५  पोलन पेठ दाणाबाजार   जळगांव

1696 पुरोिहत स�नारायण मुलचंद 278 73 पु. ८५ पोलनपेठ   दाणा बाजार  जळगाव

1697 पुरोहीत िवजयकुमार स�नारायण 18617 44 पु. ८५ पोलन पेठ   दामा बाजार    जळगाव

1698 राजेिशक�  रिजता संजय 9596 51 �ी
िपतृछाया िब��ंग   समथ� ड� ायिवंग �ूल  कोबंडी बाजार  

जळगांव

1699
राजपाल परमानंद मथुरामल �ो.भारत 

ट� ेडस�
12207 82 पु. ७७ पोलन पेठ   सुभाष चौक    जळगाव

1700 रामिबया कमलकांत िवसनजी 1293 70 पु. �ु राजदीप काँ�ेस भुवन समोर   जळगांव

1701 रामिबया �िमला कमलकांत 1294 71 �ी �ू राजदीप काँ�ेस भुवन समोर   जळगांव
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1702
कांकरीया जवरीलाल मेघराज �ो.रमेश 

िकराणा �ोअस�
10619 73 पु. पोलन पेठ   जळगांव

1703 राणा(िहरवाणे) अिनलकुमार सोमनाथ 29850 55 पु. ६९ पोलन पेठ ितजोरी ग�ी   जळगांव

1704 राणा संजय नारायण 29829 58 पु. ६९ पोलन पेठ   जळगाव

1705 राठोड सिचन सुरेश 29832 42 पु. ४२ पोलन पेठ   जळगाव

1706 सेजपरा मिनष अरिवंद 26790 43 पु.
घर नं.१० महा�ा गांधी माक� ट   ितसरा मजला पोलन पेठ  

जळगाव िज.जळगाव

1707 शमा� िवजयकुमार शरणकुमार 3399 66 पु. ४६  पोलन पेठ   जळगांव

1708 सोनार राज�� �ंबक 4179 63 पु. २९ पोलन पेठ िच�ा टॉकीज   जळगांव

1709
सुखवाणी बंसीलाल मनसाराम �ो  

ब�ीलाल म�ाराम  कं.
5346 50 पु. ८१ पोलन पेठ दाणा बाजार जळगांव

1710 सुरतवाला परेश भुप�� 10233 52 पु. ११६ पोलन पेठ  दाणा बाजार   जळगांव

1711
तलरेजा नंदलाल गंगाराम 

�ो.िदलीपकुमार नंदलाल
6699 80 पु. १०३ दाणा बाजार   जळगांव

1712 ठ�र भगवानदास रतनसीभाई 6370 69 पु. िदपक ट� ेडस� दाणाबाजार   जळगांव

1713 ठ�र �ारकादास रतनिसंभाई 6369 59 पु. दीपक ट� ेडस� दाणा बाजार   जळगाव

1714 थारकर साहेबराव शंकरराव 7007 64 पु. चोपडा ट� ा��ोट�  दाणा बाजार     जळगाव

1715 ितवारी िकशोर िसताराम 6522 60 पु. १८६ पोलन पेठ �ी राम ट� ा�फर   जळगाव

1716 ितवारी िशव�साद �ीकीसन 10013 45 पु. ५४  पोलन पेठ बाजार पो� ऑिफस   जळगांव

1717 ितवारी �ीिकसन िसताराम 1569 75 पु. मामाजी रे�ॉर�ट ५४ पोलन पेठ   जळगांव

1718
तोतला िशवनारायण सुपडूराम �ो. 

सुभाष ट� े िडंग कंपनी
4924 62 पु. तोतला माक� ट जळगांव

1719
वलवाणी कलुमल संगतमल �ो.जयिहंद 

ट� ेडीगं कंपनी
6426 53 पु. ११३ दाणा बाजार   जळगांव

1720 वमा� गुलाबचंद पुनमचंद 514 74 पु. दाणा बाजार जळगाव

1721 िवंचवेकर जय�ी ह�रषचं� 2259 75 �ी १६९ पोलन पेठ   जळगांव

1722 िवचेवेकर अमर हरी�ं� 21222 48 पु. १६९ पोलन पेठ   जलगाव

1723 िवंचवेकर �पाली अमर 62121 42 �ी 169 पोलन पेठ   पीपल  बँक   जवळ  जळगाव

1724 िवंचवेकर शुभम अमर 60595 22 पु. 169 पोलन पेठ जळगाव   चौबे हाऊस मागे  जळगाव

1725 िवसपुते संिगता चं�कांत 24445 48 �ी ७ पोलन पेठ     जळगाव

1726 �ास मनोजकुमार नंदनलाल 4059 68 पु. िशव�साद मनोजकुमार पोलन पेठ   दाणाबाजार    जळगांव

1727 �ास नंदलाल गोिवंदराम 331 69 पु. दाणाबाजार पोलनपेठ   जळगांव

1728 �ास वसंताबाई नंदलाल 4058 70 �ी सी/ओ िशव�साद मनोजकुमार दाण   बाजार    जळगांव
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1729
वलभाणी नानुमल संगतमल �ो. 

नानुमल अँड माघनदास
6439 70 पु. ११३ दाणा बाजार   जळगांव

1730 वाणी सोनु नागो 10245 65 पु. १०९ पोलन पेठ   जळगाव

1731 वाणी िदलीप ल�ण 3686 73 पु. १८७ पोलन पेठ   जळगांव

1732 वाणी नंदकुमार पांडुरंग 693 65 पु. ५ पोलन पेठ   जळगांव

1733 झंवर आशालता िशरीषकुमार 3804 63 �ी १४८ पोलन पेठ   जळगांव

1734 झंवर रामनारायण भगीरथ 2356 93 पु. १४८ पोलन पेठ   जळगांव

1735 झंवर रिवं�कुमार रामनारायण 3803 60 पु. १४८ पोलन पेठ   जळगांव

1736 झंवर िशरीष रामनारायण 2357 88 पु. १४८ पोलन पेठ   जळगांव

1737 झंवर राधाबाई रामनारायण 610 74 �ी ४८  पोलन पेठ     जळगाव

1738 अिहरे गणेश उ�म 43785 35 पु. �ॉट नं.३/७० �ानदेव नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

1739 अिहरे संजय िकसन 25165 44 पु. १८ तळेले कॉलनी   जुना खेडी रोड  जळगाव

1740 अिहरे वासुदेव खेमचंद 45190 50 पु. �ॉट नं. १८तळेले कॉलनी   जुनी खेडी रोड  जळगाव

1741 अटाळे ल�ीकांत �काश 40180 39 पु. २१४ िव�ल पेठ   जळगाव

1742 अटाळे संदीप �काश 40182 40 पु. २१४ िव�ल पेठ   जळगाव

1743 अटाळे योगेश �काश 40181 36 पु. २१४ िव�ल पेठ   जळगाव

1744 अ�रदे चं�शेखर देिवदास 22691 61 पु. ५१२ िवaल पेठ   जळगाव.  .  जळगाव.

1745 बडगुजर िवजयाबाई कैलास 35476 41 �ी ५६८ िव�ल पेठ     जळगाव

1746 ब�हाटे अ�ण पंुडलीक 27860 67 पु. ३४ योगे�र नगर   जळगाव

1747 ब-हाटे िच�ा रमेश 12818 44 �ी
�जा  �ो.नं १७ गट नं ११९/५/१   ओकंारवाडी तुळसाई नगर  

  जळगाव

1748 ब-हाटे जय�काश �ंबक 23726 67 पु.
�ाट नं ४ स�� नं १३६ सोपानदेव नगर   हॉटेल िड� मलॅड 

समोर भुसावळ रोड  जळगाव

1749 ब�हाटे पंकज अ�ण 42203 41 पु. योगे�र नगर   जळगाव

1750 बारी आशा भा�र 8086 56 �ी ६८४ िटळक चौक   िव�ल पेठ  जळगाव

1751 बारी भगीरथ िचंधू 61931 37 पु. 121 जुने असोदा रोड   िव�ल पेठ    जळगाव

1752 बारी चं�शेखर सोनूं 61319 51 पु. घर नं 691   िव�ल पेठ  खडके वाडा  जळगाव

1753 बारी धनराज संजय 61584 27 पु. 678 तेली चौक िव�ल   पेठ जळगाव

1754 बारी �ारकाबाई आनंदा 3843 73 �ी घर नं. ७१३ िव�ल पेठ   जळगांव

1755 बारी राज�� अ�ण 23634 39 पु. िव�ल पेठ   मारोती मंदीराजवळ  िवठठल पेठ  जळगाव
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1756 बारी सर�तीबाई नारायण 1416 79 �ी ६८४ िव�ल पेठ   जळगाव

1757 बारी (असवार) शांताराम द�ु 38821 63 पु.
�ॉट नं-३२/३३  �ॉक नं-१०६   कृ�ा अपाट�म�ट जुना खेडी 

रोड  दशरथ नगर  जळगाव

1758 बारी शशीकांत सुरेश 21973 39 पु. गोपाळपुरा मंदीरा जवळ     जळगाव

1759 बारी सुमन सुधाकर 40615 55 �ी ३०६ िव�ल पेठ   जळगाव

1760 बारी सुरेखाबाई िकरण 18625 49 �ी ६९१ िव�ल पेठ जुने जळगाव

1761 बारी िवजय नारायण 5221 57 पु. घर नं.६८४ िव�ल पेठ   तेली चौक जळगाव

1762 बारी िवनोद द�ा�या 28113 46 पु. �ीकृ� नगर   िव�ल पेठ  जळगाव

1763 भंगाळे �िवण ल�ण 39857 43 पु. २४० िव�ल पेठ   जुने जळगाव

1764 भारंबे नर�� रामकृ� 26177 51 पु. ७ सदोबा नगर   जुना निशराबाद रोड  जळगाव

1765 भारंबे सुिनल देवीदास 24291 37 पु. ४३० िवठठल पेठ   जळगाव

1766 भावे अिवनाश ल�ण 20485 41 पु. ६७६ िव�ल पेठ   जुने जळगाव

1767 भावे मनोज ल�ण 20421 51 पु. ६७६ िव�ल पेठ   जुने  जळगाव

1768 भावसार मालती मनोहर 24123 50 �ी ४१० अिव �ो��जन   िवठठल पेठ  जळगाव

1769 भावसार मनोहर रामकृ� 14821 58 पु. ४१० अवी �ो�ीजन   िव�ल पेठ    जळगाव

1770 भावसार निलनी नंदलाल 56384 77 �ी
509 पांजळा पोळ जवळ   पा�ाची टाकी झोपडप�ी  िव�ल 

पेठ जळगाव

1771 भावसार �शांत राज�� 15188 41 पु. ५८५ पा�ा�ा टाकी जवळ   समोर िव�ल पेठ    जळगाव

1772 भावसार संदीप नंदलाल 15973 47 पु. िव�ल पेठ घर नं ५०९   िव�ल पेठ    जळगाव

1773 भोई अनीता संजय 60362 35 �ी मरीमाता मंिदर जवळ   �ॉट नं 289 खंडेराव नगर    जळगाव

1774 भोई गोिवंदा संपत 58961 40 पु. �ॉट नं 11/251/2   साई नगर म�ार खेडा िशवार  जळगाव

1775 भोळे अजु�न गोपाळ 31048 44 पु. िव�ल पेठ जुने निशराबाद नाका   िव�ल पेठ    जळगांव

1776 भोळे �ाने�र गोपाळ 32297 37 पु. िव�ल पेठ जुना निशराबाद नाका   िव�ल पेठ जळगाव

1777 भोळे क�णा अजु�न 60558 40 �ी
जुना नािशरबाद ना�ा जवळ   �ीकृ� नगर िव�ल पेठ  

जळगाव महारा�� ा  जळगाव

1778 भोळे महादेव िवठठल 45743 67 पु. ११८/१०/१ योगे�र नगर   जुना निशराबाद रोड  जळगाव

1779 भोले �शांत चं�कांत 20902 43 पु.
�ॉट नं 13 गट नं 96/2   जुना खेडी रोड  तळेले कॉलनी  

जळगाव

1780 भोळे शरद कािशनाथ 32019 56 पु. ४०३ िव�ल पेठ   जळगांव

1781 बुनकर रामचं� गोकुळ 30723 40 पु. ५५६ िव�ल पेठ बुनकर वाडा   जळगाव

1782 बुनकर उमेश गोकुळ 30722 38 पु. ५५६ बुनकर वाडा िव�ल पेठ   जळगांव
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1783 चौधरी नामदेव धमा� 862 79 पु. ६१३ िव�ल पेठ   जळगांव

1784 चौधरी आशाबाई िभका 12582 64 �ी ५२२ िव�ल पेठ बुनकर वाडा   जळगाव

1785 चौधरी अलका रिवं� 23951 46 �ी ५२१ िव�ल पेठ जळगाव

1786 चौधरी अशोक िभला 727 70 पु.
�ॉट नं 16 s नं 119/5/2   ड� ीम हॉटेल मागे तुळशाई  नगर    

जळगाव

1787 चौधरी भागवत िदगंबर 30549 46 पु. ६१४ िव�ल पेठ   जळगाव

1788 चौधरी भरत िहरालाल �ो.भारत ि�ंटस� 11315 53 पु. ५१९ िव�ल पेठ   पाझरा पोळ टाकीजवळ    जळगांव

1789 चौधरी िदपक बळीराम 23684 46 पु. ७०८ िव�ल पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

1790 चौधरी िदलीप पुो�म 55204 59 पु.
४ एस.टी.कॉलनी सदोबा नगर   िमराई लॉन�ा पाठीमागे  

जळगाव

1791 चौधरी िदिपका अिनल 23952 40 �ी ५२१ िव�ल पेठ   जळगाव

1792 चौधरी �ाने�र �ंकट 27328 48 पु. िव�ल पेठ   जळगांव

1793 चौधरी ललीत यशवंत 14820 43 पु. २९२ िव�ल पेठ   जुने जळगाव

1794 चौधरी मधुकर गरबड 18813 57 पु.
�ॉट नं.९ �ॉक नं.१   गट नं.१२९/१ सर�ती नगर  हॉटेल 

िड� मलॅ� जवळ निशराबाद रोड  जळगांव

1795 चौधरी माया �ाने�र 46147 44 �ी ६०५ िव�ल पेठ   जळगाव

1796 चौधरी नम�दाबाई सोमा 23469 73 �ी ५२१ िव�ल पेठ\   नािशराबाद रोड  िज.जळगाव

1797 चौधरी िनता भरत 23953 46 �ी ५१९ िव�ल पेठ   जुना निशराबाद रोड  जळगाव

1798 चौधरी िनलीमा मधुकर 18812 51 �ी
�ॉट नं.९ �ॉक नं.१   गट नं.१२९/१ सर�ती नगर  हॉटेल 

िड� मलॅ� जवळ निशराबाद रोड  जळगांव

1799 चौधरी प�ाकर न�थु 17084 58 पु.
�ॉट नं.१५ �ामी नारायण   परीसर का.ऊ.को�े 

िव�ालयासमोर    जळगाव

1800 चौधरी प�ाकर पुो�म 8578 61 पु.
�ॉट नं १ गट नं ९५/ए   तळेले कॉलनी  जुना खेडी रोड  

जळगाव

1801 चौधरी प�ाकर वसंत 16012 58 पु. २९६ िव�ल पेठ   जुने जळगाव

1802 चौधरी �काश जग�ाथ 21034 60 पु.
राकेश भवन का.ऊ.को�े िव�ालया समोर   जुना नशीराबाद 

रोड    जलगाव

1803 चौधरी राज�� िहरालाल 22674 59 पु. ५१९ िव�ल पेठ   जळगाव.  .  जळगाव.

1804 चौधरी रमेश पंुडिलक 22341 54 पु. ६२२ िव�ल पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

1805 चौधरी रिवं� सोमा 17616 55 पु. ५२१ िव�ल पेठ  जळगाव

1806 चौधरी संदीप सुरेश 23394 38 पु. घर नं.५२१ िव�ल पेठ   जळगाव

1807 चौधरी संजय नामदेव 15218 50 पु. ६०५ िव�ल पेठ   जळगाव

1808 चौधरी िशतल लोटु 23771 55 �ी ३२८ िव�ल पेठ   जळगाव

1809 चौधरी शोभा सुकदेव 25316 66 �ी ६२२/५० िव�ल पेठ   आसोदा रोड  जळगाव
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1810 चौधरी सोपान रामदास 29824 65 पु.
िगताई िब��ंग मागे ६७/२/३ �ॉट नं.६   जुना खेडी रोड 

िवठोबा नगर  नकोडा �ो�ीजन जवळ  जळगाव

1811 चौधरी सुभाष िचंधु 18912 47 पु. ६१७ िव�ल पेठ   बारी वाडा जुने जळगाव

1812 चौधरी सुहास भगवान 24624 45 पु.
१२ तुळजाई नगर   कािलका माता मंिदरासमोर  जळगाव  

जळगव

1813 चौधरी सुवणा� रमेश 31605 47 �ी ७ सदोबा नगर जुना निशराबाद रोड   जळगांव

1814 चौधरी तुषार यादव 32207 52 पु. �ॉट नं.१४/१५/३   योगे�र नगर  जळगाव

1815 चौधरी िवलास पुो�म 22869 54 पु. योगे�र नगर   जळगाव  .  जळगाव.

1816 चौधरी अनील सोमंा 9592 75 पु. ५२१ िव�ल पेठ जुना नािशराबाद रोड   रोड    जळगांव

1817 चौधरी िदलीप पंुडलीक 6093 73 पु. ६२२ िव�ल पेठ   जळगांव

1818 चौधरी सुकदेव पंुडिलक 25319 70 पु. ६२२ िवठठल पेठ   आसोदा रोड  जळगाव

1819 िचंचोले पांडूरंग िव�ू 6010 68 पु. ६०० िव�ल पेठ तेली ग�ी   जळगांव

1820 िचरमाडे लिलत मुरलीधर [०३] 10883 42 पु. �ॉट नं.१७   िशनुनगर  जुना खेडी रोड  जळगाव

1821 चौधरी मंगलाबाई मधुकर 31088 47 �ी ५२१ िव�ल पेठ   जुने जळगाव

1822 दंडग�ाळ अिनल दामु 35563 59 पु. ७०६ िव�ल पेठ     जळगाव

1823 धांडे बाळकृ� ल�ण 29621 67 पु. घर नं.५०३ िव�ल पेठ पांझरापोळ टाकी जवळ   जळगांव

1824 धांडे शारदा भा�र 29144 44 �ी घर नं.५०३ िव�ल पेठ   जळगांव

1825 ढोणे िशतल मनोज 58036 35 �ी
गट नं १५६ �ॉट नं ६   फलॅट नं एस -५ िमराई पाक�   सेकंड 

फलोर सदोबा नगर  जळगाव

1826 फालक नंदू ल� 17090 55 पु.
११८/९/१ �ॉट नं.२ योगे�र   नगर जुना ऩशीराबाद रोड    

जळगाव

1827 फराटे कृ�राव यादवराव 27578 52 पु. योगे�र नगर   ११८/९/२ �ॉट नं. १०  जळगाव

1828 फेगडे नारायण िझप� 34326 68 पु. ४२५ िव�ल पेठ   जळगाव

1829 गुजरे योगेश सुधाकर 61555 46 पु. 27 सागर नगर िव�ल   पेठ जळगाव

1830 हरनकर रामचं� केशव 29807 59 पु.
सुदश�न कॉलनी �ॉट नं.७   कािलका मंदीरा जवळ    

जळगांव

1831 हाले राज�� अशोक 29444 52 पु. ७०५ िव�ल पेठ   जळगाव

1832 होले संजय अशोक 30968 54 पु. ७०५ िव�ल पेठ जळगांव

1833 इंगळे सुरेश आनंदा 1971 68 पु. ४१९ िव�ल पेठ   जळगांव

1834 इंगळे बिहणाबाई आनंदा 1972 68 �ी ४१९ िव�ल पेठ   जळगांव

1835 इंगळे देिवदास ल�ण 49443 53 पु. १४५-१ �ेमचंद नगर   िवठठल पेठ  जळगाव

1836 जगताप सुमती रमेश 20000 65 �ी �ॉट नं ४१७ िव�ल पेठ   जळगाव
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1837 जैन िदलीप ब�ीलाल 38158 69 पु. ११८/१/२/१ योगे�र नगर   जुना खेडी रोड   िज.जळगाव

1838 जांगीड मनोजकुमार संवरमल 52768 45 पु.
�ॉट नं.४ सव� नं.१२९/२अ३   सर�ती नगर  भुसावळ रोड 

जळगाव

1839 जांगीड नर�� संवरमल 52766 43 पु.
�ॉट नं.४ सव� नं.१२९/२अ३   सर�ती नगर  भुसावळ रोड 

जळगाव

1840 जांगीड संजू नर�� 52767 36 पु.
�ॉट नं.४ सव� नं.१२९/२अ३   सर�ती नगर  भुसावळ रोड 

जळगाव

1841 जावळे बळीराम िकसन 110 91 पु. �ारा �ी.पी.खडके िव�ल पेठ   जळगांव

1842 जोहरे �पचंद गजमल 36738 61 पु. एस टी �डको कॉलनी   बी.नं.१०  जळगाव

1843 जोशी मोहन �ीिनवास 13090 62 पु. �ॉट नं.४०अ४१/२ सदािशव नगर   जुना खेडी रोड जळगाव

1844 जोशी वसंत अवधूत 40762 89 पु. ५८० िवठठल पेठ   जळगाव

1845 काळपुरे देिवदास रघूनाथ 37916 41 पु.
हरी हरी पाक�    जूना खेडी रोड गोपाळपूरा  िव�ल पेठ  

जळगाव

1846 काळे भारती शरद 16522 61 �ी ४८५ िव�ल पेठ जळगाव

1847 काळे भा�र अवसू 52805 67 पु. मु. पो� घर नो २०३   िव�ल पेठ जळगाव  िज.जळगाव

1848 काळे द�ा�य सोमा 39777 45 पु. �ॉट नं २४/६ सदािशव   नगर  जुना खेडी रोड    जळगाव

1849 काळे गलू नामदेव 24644 49 पु. २०७ िवठठल पेठ   जळगाव

1850 काळे हेमलता िकरण 20589 56 �ी
�ॉट नं.२ योगे�र नगर   अपंग शाळे मागे खेडी रोड    

जळगाव

1851 काळे �ोती भा�र 53148 62 �ी २०६ िव�ल पेठ   जळगाव

1852 काळे िकशोर पंुडलीक 7969 67 पु. ५२८ िव�ल पेठ बंूकर   जळगाव

1853 काळे कृ�ा दौलत 32708 55 पु. घर नं.४७५ िव�ल पेठ   जळगाव

1854 काळे �मोद िवaल 15432 53 पु.
 �ी िव�ल कृपा  काशीबाई को�े   िव�ालयासमोर जुना 

नशीराबाद रोड  जळगाव

1855 काळे पुो�म दौलत 32709 64 पु. घर नं.४७५ िव�ल पेठ   जळगाव

1856 काळे शरद जग�ाथ 649 94 पु. ४८४ िव�ल पेठ   जळगांव

1857 काळे सोमा रामकृ� 21826 57 पु. ३४७ िव�ल पेठ   िज.जळगाव

1858 काळे सुभाष �भाकर 6768 60 पु. ४५९ िव�ल पेठ   नािशराबाद रोड    जळगांव

1859 काळे सुधीर मुरलीधर 35816 46 पु. ५९१ िव�ल पेठ   जळगाव

1860 काळे सुर�� गोपाळ 49442 53 पु. २७३िव�ल पेठ   जुने जळगाव

1861 काळे तुषार दशरथ 19902 41 पु. ३४७ िव�ल पेठ जळगाव

1862 काळे योगेश देवीदास 19931 39 पु. १२५ िव�ल पेठ   जुने जळगाव

1863 कापुरे क�ना अशोक 17813 44 �ी
�ॉट नं.१८ तळेले कॉलनी   योगे�र नगर जवळ  कालीका 

माता मंदीरा जवळ जळगाव
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1864 कापुरे �ि�ल अशोक 51477 41 पु. १८ तळेले कॉलनी   योगे�र नगर जवळ  जळगाव

1865 खडके पंडीत आनंदा 4747 84 पु. िव�ल पेठ   बदाम ग�ी    जळगांव

1866 खडके हरी पुना 2170 80 पु. २४२  िव�ल पेठ   जळगांव

1867 खडके हरी �ावण 58140 58 पु. ४१५ जुना निशराबाद रोड   िवठठल पेठ जळगाव

1868 खडके कांतीलाल िनवृ�ी 52088 52 पु. १९८ िवठठल पेठ   जुने जळगाव

1869 खडके कृ�ा सांडू 22894 70 पु.
सौरब जुना निशराबाद रोड   कािशबाई उखाबाई को�े 

िव�ालयाजवळ.  जळगाव.  जळगाव.

1870 खडके मधुकर भगवान 505 78 पु.
िव�ल पेठ जुना नािशराबाद   िव�ल पेठ जुना नािशराबाद  

जळगाव

1871 खडके संजय यशवंत 8192 62 पु. २७७ िव�ल पेठ   जळगांव

1872 खडके िवकास रामचं� 13577 48 पु.
�ॉट नं.२ स�� नं.१३६/३   सोपानदेव नगर हॉटेल ड� ीमलॅ� 

समोर  कािलका माता मंिदराजवळ जळगाव

1873 खडके अिवनाश सोपान 19647 47 पु. १७६ िव�ल पेठ   जुने जळगाव

1874 खडके अिवनाश सुधाकर 47530 48 पु. २७८ िव�ल पेठ   जळगाव

1875 खडके बळीराम िसताराम 28065 59 पु.
�ॉट नं. ४   सदोबा नगर  निशराबाद रोड सुि�म टायर मागे  

जळगाव

1876 खडके भा�र पंडीत 23380 51 पु. २१७ िव�ल पेठ   जुने जळगावजळगाव

1877 खडके िदपक कृ�ा 19650 46 पु. २५२ िवaल पेठ   जुने जळगाव

1878 खडके हेमंत �ंबक 23562 56 पु. घर नं.४२८ मातृछाया िब��ंग   िव�ल पेठ  जळगाव

1879 खडके जग�ाथ भगवान 256 68 पु. ४२८ िव�ल पेठ   जळगांव

1880 खडके कमलाकर िनवृ�ी 27540 59 पु. १९८ िव�ल पेठ  काळे वाडा   जळगांव

1881 खडके िकरण जग�ाथ 16941 61 पु. ४२८ िव�ल पेठ   मातृ छाया    जळगाव

1882 खडके मिनषा राजेश 19127 45 �ी २९२ िव�ल पेठ   जळगाव

1883 खडके मनोज मोतीराम 27529 34 पु. 230   िव�ल पेठ    जळगांव

1884 खडके नलीनी मधुकर 17071 73 �ी 501 िव�ल पेठ   जुना निशराबाद रोड  जळगाव

1885 खडके नर�� कडू 30650 48 पु. घर नं.२१६ िव�ल पेठ   जळगाव

1886 खडके नर�� सोमा 31238 54 पु. घर नं.२३८ िव�ल पेठ   जळगांव

1887 खडके नयना िकरण 18195 50 �ी  मातृछाया  ४२८ िव�ल पेठ    जळगाव

1888 खडके प�वी शरद 54917 39 �ी ७२७ िव�ल पेठ   जुने जळगाव

1889 खडके पुजा सुिनल 23384 41 �ी २४८ िव�ल पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

1890 खडके �मोद पंडीत 30797 50 पु. २१७ िव�ल पेठ जळगांव



Page 71

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

1891 खडके रामदास भगवान 34858 85 पु. ५०१ िव�ल पेठ   जळगाव  ता.िज.जळगाव

1892 खडके रोिनश राजेश 60151 23 �ी खडके कॉ��े� योगे�र   नगर जळगाव

1893 खडके संजय कौितक 31097 53 पु.
�ॉट नं-13 सव� नं ९५/१ब/२अ   जुना खेडी रोड  तळेले 

कॉलनी  जळगांव

1894 खडके शैल�� मधुकर 24371 47 पु. २७६ िवठठल पेठ   जळगाव

1895 खडके शिशकांत धुिन�साद 25623 53 पु. ७३२ िव�ल पेठ   जळगाव

1896 खडके िशला नर�� 31239 48 �ी घर नं.२३८ िव�ल पेठ   जळगाव

1897 खडके सुहास िवकास 20113 42 पु. ६९२ िव�ल पेठ   जळगाव

1898 खडके सुिनल िव�नाथ 29864 53 पु. योगे�र नगर जुना नािशराबाद रोड   जळगाव

1899 खडके िवजय धमा� 23909 44 पु. २३७ िव�ल पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

1900 खडके िवजय यशवंत 19651 45 पु. २७७ िव�ल पेठ   जुने जळगाव

1901 को�े द�ू िचंतामण 7169 72 पु. ३७८  िव�ल पेठ बदाम ग�ी   िज�ा जळगाव

1902 को�े हरीष �ंबक 19581 40 पु. ३७८ िवaल पेठ   जुने जळगाव

1903 को�े �ोती रामचं� 32780 48 �ी घर नं.३७८   िव�ल पेठ  जळगाव

1904 को�े �काश ल�ण 31575 55 पु. गट नं.११८/०२/०२ �ॉट नं.३   योगे�र नगर जळगाव

1905 को�े रामचं� िचंतामण 25638 60 पु. घ.नं.३७८ िव�ल पेठ   जळगाव

1906 को�े रमेश हरी 23995 69 पु. िव�ल पेठ   िवठठल पेठ  जुने जळगाव

1907 को�े रमेश वसंत 23950 48 पु.
४१४ िव�ल पेठ   पांझरापोळ टाकी मागे  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

1908 को�े सरोज मुरलीधर 21060 57 �ी
गट नं ११८/३ �ॉट नं १ योगे�र नगर   जुना नशीराबाद रोड  

जलगाव  जलगाव

1909 को�े िशरीष द�ु 22462 38 पु. ३७८ िव�ल पेठ   जळगाव  .  जळगाव

1910 को�े उमाकांत �ंबक 24380 42 पु. ३७८ िव�ल पेठ   जळगाव

1911 कोळी अनीता रामदास 60365 38 �ी मे�ो माता नगर िव�ल पेठ   जळगाव

1912 कोळी किवता लिलत 59601 36 �ी जुना निशराबाद नाका   �ी कृ�ा नगर  िव�ल पेठ  जळगाव

1913 कोळी लिलत लोटन 42344 41 पु. �ीकु� नगर गोपाळपूरा   िव�ल पेठ    जळगाव

1914 �ीरसागर (�ावी) बाळु मोतीराम 29112 56 पु. घर नं.१३०   �ीकृ� नगर  िव�ल नगर  जळगांव

1915 कुदळ अशोक पंढरीनाथ 26817 53 पु. १२ योगे�र नगर   जुना नशीराबाद रोडजळगाव  िज.जळगाव

1916 महाजन अिह�ा सुरेश 58695 61 �ी ४२९ िव�ल पेठ जळगाव

1917 महाजन ह�रश सुरेशराव 15608 40 पु. ४२९ िव�ल पेठ   जळगाव
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1918 महाजन जयंत शंकरराव 8246 54 पु. ४२९ िव�ल पेठ   जळगांव

1919 महाजन ल�ीबाई शंकरराव 208 69 �ी ४२९ िव�ल पेठ जळगाव

1920 महाजन मालती शंकर 1422 66 �ी
�म नं.९ ए-िब��ंग   एस.टी. कॉलनी  जुना निशराबाद रोड 

जळगाव

1921 महाजन रमाकांत सुरेशराव 13463 40 पु. ४२९ िव�ल पेठ   नशीराबाद रोड    जळगाव

1922 महाजन उषा सुभाष 8531 59 �ी घर नं ४२७ िव�ल पेठ जळगाव

1923 माळी बाळु भा�र 12276 53 पु. ४२९ जळगाव

1924 माळी सुधाकर रामा 22235 65 पु.
३३/६७ गोपाळपुरा िवठठल पेठ   पा�ा�ा टाकी जवळ  

जळगाव

1925 मराठे अिनल शािल�ाम 22696 34 पु. ३८२ िव�ल पेठ   जळगाव

1926 मराठे अवधूत वामन 61332 51 पु. 607/7 िव�ल पेठ   जळगाव

1927 नारखेडे �ो�ा सुधीर 32570 38 �ी
हाऊस.११ सव�.६९-२ जुना खेडी रोड   जुना खेडी रोड  

�ानदेव नगर  जळगांव

1928 नारखेडे ��ाद शंकर 33655 58 पु. �ॉट नं.१३   सदोबा नगर  जळगाव

1929 नारखेडे �ितभा िवजय 25779 47 �ी
कािशबाई को�े िव�ालयाजवळ   जुना निशराबाद रोड  

िव�ल पेठ  जळगाव

1930 नारखेडे शारदा सुर�� 24639 48 �ी १४४ �ी गणेश अपाटम�ट   योगे�र नगर  जळगाव

1931 नारखेडे िवजय ओकंार 26907 54 पु.
काशीबाई उखाजी को�े िव�ालयाजवळ   िव�ल पेठ  

िज.जळगाव

1932 नेमाडे ह�र�ं� िव�ाम 743 91 पु. ५२८ िव�ल पेठ जळगाव

1933 नेमाडे अिनल �ंबक 30898 57 पु. ५४६ िव�ल पेठ जळगाव

1934 नेमाडे िगरधर पंुडिलक 27548 76 पु. ३५१ िव�ल पेठ   जळगांव

1935 नेमाडे िनतीन बाळकृ� 15223 50 पु. गोपाळपुरा मे�ो माता जवळ   जुने जळगाव

1936 नेमाडे पंकज अजु�न 30739 44 पु. �ॉट नं.५ सदोबा नगर   जळगाव

1937 नेमाडे वसंत भानुदास 15221 63 पु. १२० िव�ल पेठ जळगाव

1938 �ावी कमलाकर िकसन 30551 46 पु. ३०९ िव�ल पेठ  बारी वाडा   जळगाव

1939 पारधी िदपक रमेश 30660 40 पु. ११८/९/२ योगे�र नगर   निशराबाद रोड जळगाव

1940 पाटील अमोल �ीधर 28343 42 पु. योगे�र नगर   जुना निशराबाद रोड  जळगाव

1941 पाटील अशोक छ�ु 26774 72 पु. गट नं.८० �ॉट नं.१९   िटळक नगरजळगाव  िज.जळगाव

1942 पाटील अतुलकुमार सुधाकर 54594 42 पु.
५ गजानन पाक�    योगे�र नगर  का.ऊ.को�े 

िव�ालयाजवळजळगाव

1943 पाटील भगवान िपंताबर 35917 53 पु. ४ बी िशनु नगर   खेडी रोड  जळगाव

1944 पाटील भा�र नारायण 6240 61 पु. हाऊस नं२७९   िव�ल पेठ    जळगांव
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1945 पाटील चंदन दामु 20491 42 पु.
�ॉट नं २५ गट नं ९२   शंकरराव नगर जुना खेडी रोड  डी 

एन सी कॉलेज  जळगाव  425102

1946 पाटील िचंतामण मोहन 30766 68 पु. ५२५िव�ल पेठ बनुकर वाडा   जळगाव

1947 पाटील िडगंबर दलपत 19577 71 पु. ५१२ िव�ल पेठ   जळगाव

1948 पाटील िदलीप माधव 44591 53 पु. योगे�र नगर   निशराबाद रोड  जळगाव

1949 पाटील �ाने�र पौलाद 20160 49 पु. ११८/३ योगे�र नगर   जुना नशीराबाद रोड    जळगाव

1950 पाटील गजानन तुळशीराम 21931 44 पु. गोपाळपुरा   जुना आसोदा रोड  जळगाव

1951 पाटील हेमंत एकनाथ 39137 41 पु. ३८१ िवठठल पेठ   जुने जळगाव

1952 पाटील ई�र सुपडु 26328 52 पु.
�ॉट नं.११८/१०-३   योगे�र नगर जुना नशीराबाद रोड  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

1953 पाटील कैलास आनंदा 22174 55 पु. १५/२ तुळसाई नगर   नशीराबाद रोड  जळगाव

1954 पाटील मह�� पुो�म 19930 44 पु. २९७ िव�ल पेठ जळगाव

1955 पाटील महेश सोमनाथ 41442 51 पु. �ॉट नं. ०४/०५   योगे�र नगर  जुना खेडी रोड जळगाव

1956 पाटील निलनी िशशुकांत 31114 70 �ी
�ॉट नं १७ गट नं -१२१/ब   संकेत हॉटेल मागे  सागर नगर 

जळगाव

1957 पाटील नवल पौलाद 25837 57 पु. सािव�ी नगर   जुना निशराबाद रोड  जळगाव

1958 पाटील िनम�ला �ीधर 2992 71 �ी �ॉट नं ७ योगे�र नगर   जवळ जळगाव

1959 पाटील िनतीन आनंदा 23554 45 पु. ३७२ िव�ल पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

1960 पाटील �भाकर नारायण 16118 41 पु. २१७ िव�ल पेठ जळगाव

1961 पाटील �काश नामदेव 25947 54 पु.
सुनंिदनी पाक�  �ॉट नं.२० गट नं.७६   सदािशव नगर जवळ 

जूना खेडी रोड  जळगाव

1962 पाटील (पारधी) �िमला रमेश 30659 50 �ी ११८/९/२ योगे�र नगर   निशराबाद रोड  जळगाव

1963 पाटील रा�ल रिवकांत 28525 44 पु. �ॉट नं.२   योगे�र नगर  जुना निशराबाद रोड  जळगाव

1964 पाटील रजनी भा�र 22398 54 �ी २७० िवaल पेठ   जळगाव

1965 पाटील रमाकांत िशशुकांत 7991 42 पु.
सी/ओ शिशकांत रामकृ�   पाटील �ॉट नं १७ गट नं 

१२१/बी  सागर नगर कािलंका मंिदराजवळ  जळगांव

1966 पाटील रमेश िचंतामण 28244 67 पु. योगे�र नगर   जुना निशराबाद  जळगाव

1967 पाटील रमेश संतोष 30658 63 पु. ११८/९/२ योगे�र नगर   निशराबाद रोड  जळगाव

1968 पाटील रिवं� अजु�न 51282 55 पु. योगे�र नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

1969 पाटील रिवं� भा�र 9278 36 पु. २७९ िव�ल पेठ   जुने पोिलस पाटील जवळ    जळगाव

1970 पाटील रिवं� भा�र 24507 36 पु. २७० िवठठल पेठ   जुने जळगाव

1971 पाटील रिवं� चावदस 28479 46 पु. गोपाळपुरा   जुना आसोदा रोड  जळगाव
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1972 पाटील संजय देिवदास 25957 52 पु. �ॉट नं.४ योगे�र नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

1973 पाटील शाताराम रघुनाथ 8218 48 पु.
योगे�र नगर गट नं.११८/१०   नं३ जुनी निशराबाद रोड    

जळगाव

1974 पाटील शशीकला मधुकर 20161 62 �ी
�ॉट नं 3 गट नं118   योगे�र नगर जुना  नािशराबाद रोड 

जळगाव

1975 पाटील िशशुकांत रामकृ� 402 80 पु.
�ॉट नं.१७ गट नं.१२१/ब    बासुरी हॉटेल मागे  कािलंका 

माता  मंिदर प�रसर  जळगाव

1976 पाटील शोभा भरत 35915 61 �ी एस टी व�� शॉप समोर   जुना भुसावळ रोड  जळगाव

1977 पाटील �ीधर िकसन 2991 73 पु.
�ॉट नं ११८/९/२/७ योगे�र नगर   जुना नशीराबाद  रोड  

जळगांव

1978 पाटील सुिनल वसंत 52652 48 पु. ५५६ बुनकर वाडा   िव�ल पेठ  जळगाव

1979 पाटील सुिनता �भाकर 22397 52 �ी २७० िव�ल पेठ   मु.पो.जळगाव

1980 पाटील उमांकात गणेश 44722 43 पु.
११८/११ ब   ३ योगे�र नगर  कािलका माता मंदीराजवळ  

जळगाव

1981 पाटील िव�ु केशव 43209 62 पु. ९५/३/१४ तळेले कॉलनी   खेडी रोड  जळगाव

1982 पाटील िववेक पुो�म 22693 40 पु. २९७ िवaल पेठ   जळगाव.  .  जळगाव.

1983 पवार इ�ाराम शंकरराव 51190 65 पु. ६११ िव�ल पेठ जळगाव   जळगाव ता िज जळगाव

1984 पवार संजय पंडीत 22358 49 पु. घर नं.३१० िव�ल पेठ   जुने जळगाव

1985 िपंपरकर रेवानंद सुधाकर 44978 53 पु. १० योगे�र नगर गट नं.११८/५   अपंग शाळेजवळ  जळगाव

1986
पोपली नंदलाल िव�ुमल �ो. 

शहेनशाह ट� �स� पाट�स
58900 63 पु. शॉप नं १ आय� आटो पोइंट   िनयर एस टी वक�  शॉप  जळगाव

1987 राणे िकशोर राज�� 60353 25 पु. �ीकृ� नगर   जुना नािशराबाद रोड    जळगाव

1988 राणे नंदा राज�� 60354 42 �ी िव�ल पेठ �ीकृ� नगर   जुना नािशराबाद रोड    जळगाव

1989 राणे पंकज पंुडिलक 21470 38 पु. ६४८ िव�ल पेठ   जलगाव

1990 राणे सुमन पंुडिलक 39279 55 पु. ६४८ िवठठल पेठ   भारंबे वाडा  जळगाव

1991 राणे सुिनल बारसु 24487 53 पु. सव� ९५ �ॉट नं १० तळले कॉलनी   जळगाव

1992 सैनी सुभाषचं�  मुरलीधर 50699 38 पु. �ॉट नं.३९ धांडे नगर   जळगाव

1993 साखरे �ीकांत पंुडिलक 59223 35 पु. गट नं ५३ �ॉट नं ७४ जुना   खेडी रोड जमुना नगर  जळगाव

1994 साळंुके िवजय हरीभाऊ 53236 51 पु. िवठठल पेठ   बारी वाडा  जळगाव

1995 साळंुके अ�णा धनराज 39681 39 �ी ६३१ िवठठल पेठ   बारीवाडा  जळगाव

1996 सपकाळे दगडू पंडीत 29888 47 पु. घर नं.५०७ िव�ल पेठ   जळगाव

1997 सपकाळे कासाबाई सुकलाल 1716 62 �ी ५७४ िव�ल पेठ जळगाव

1998 सरोदे आनंदा रामकृ� 7256 58 पु. ४३६  िव�ल पेठ   जळगाव
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1999 सरोदे िदपक सुरेश 27530 39 पु. ५४७ िव�ल पेठ जळगाव

2000 सरोदे जग�ाथ शेनफडू 23124 72 पु. ५३७ िवठठल पेठ   जळगाव

2001 सरोदे कमल पंुडिलक 9126 69 �ी ५४० िव�ल पेठ   जळगांव

2002 शमा� िवनय लोकेश 59501 30 पु. योगे�र नगर   जुने खेडी रोड  जळगाव

2003 िशंदे अजु�न दगडु 14423 74 पु. ५०५ िव�ल पेठ   जळगाव

2004 िशंगोटे दुयोध�न दयाराम 37619 56 पु. २०५ िव�ल पेठ काळेवाळा   जळगाव

2005 सोनवणे अिनल संतोष 30657 48 पु. १५३ िव�ल पेठ  जळगांव

2006 सोनवणे दयाराम परशुराम 35065 69 पु. िव�ल पेठ वैकंुठ धाम   जळगाव  ता.िज.जळगाव

2007 सोनवणे कैलास दयाराम 35066 43 पु. वैकंुठ धाम िव�ल पेठ   आनंद सॉ िमल  ता.िज.जळगाव

2008 सोनवणे �िमला अशोक 39680 62 �ी ३१० िव�ल पेठ   बारी वाडा  जळगाव

2009 सोनवणे संिगता अिनल 30661 42 �ी १५३ िव�ल पेठ जळगांव

2010 सोनवणे वैशाली पंडीत 35067 43 �ी िव�ल पेठ वैकंुठ धाम   जळगाव  ता.िज.जळगाव

2011 सुने (बारी ) योगेश िपतांबर 30550 39 पु. ३०९ बारी वाडा िव�ल पेठ   जळगांव

2012 तळेले जगिदश गजानन 42978 45 पु. २७५ िव�ल पेठ   जुने जळगाव

2013 तळेले िलना जगिदश 42979 39 �ी २७५ िव�ल पेठ   जुने जळगाव

2014 तळेले माधुरी िकरण 31160 49 �ी ९५/०३ आिद� नगर तळेले कॉलनी जवळ   जळगाव

2015 तळेले �भावती गजानन 10541 75 �ी २७५ िव�ल पेठ   जळगांव

2016 ठाकुर अिनल ��ाद 25942 54 पु. ११८/९/१ िवठाई योगे�र नगर   जुना निशराबाद रोड  जळगाव

2017 उभाळे उ�म अजु�न 30789 51 पु. �ॉट नं-२१ आसोदा रोड   काशीनाथ पाटील नगर जळगाव

2018 वाणी �काश लोटन 58889 52 पु. �ॉट नं १ योगे�र नगर   जुना खेडी रोड    जळगाव

2019 वराडे तुषार मुरलीधर 42557 44 पु. १० योगे�र नगर   जळगाव

2020 िवसपुते सुभाष गोकुळ 13617 60 पु.
सदािशव नगर िपप� बँक कॉलनी   जुना खेडी रोड    

जळगाव

2021 वाघ िजत�� द�ा�य 29878 42 पु.
�ॉट नं.३२ डी जुना खेडी रोड   घर नंबर 3 जुना खेडी रोड  

सर�ती नगर  जळगांव

2022 वाघोदे ममता अिनल 61812 40 �ी
�ॉट नं १५ गट नं ९५   तळेले कॉलनी जुना खेडी रोड   

शंकरराव नगर  जळगाव

2023 वाणी भालचं� जग�ाथ 24181 37 पु.
११६/१अ२  गजानन पाक�    योगे�र नगर जुना निशराबाद रोड 

 का उ को शाळेजवळ गंगा टेडस� चा मागे  जळगाव

2024 वाणी जग�ाथ एकनाथ 8164 56 पु.
११६/१-२  गजानन पाक�    योगे�र नगर  जुना निशराबाद रोड  

जळगांव

2025 वाणी िनलेश जग�ाथ 29089 40 पु.
११६/१अ२ गजानन पाक�  योगे�र नगर   जुना निशराबाद रोड 

का उ को शळेजवळ गंगा टेडस� मागे  जळगाव
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2026 वाणी रेखा िव�नाथ 61485 55 �ी
रेखा िव�नाथ वाणी   �ॉट नं 23 68/1 जनुजा नगर  �ानदेव 

नगर जुना खेडी  जळगाव

2027 वाणी शिशकांत रमेश 30562 49 पु. �ॉट नं.९ सुव� नं.३९/२   सद्गु� नगर    जळगांव

2028 वाणी शोभा जग�ाथ 35068 58 �ी
११६/१अ२ गजानन पाक�  योगे�र नगर   जुना निशराबाद रोड 

का उ को शळेजवळ गंगा टेडस� मागे  जळगाव

2029 वाणी िवमल देिवदास 39008 67 �ी घन नं. ७२० तेली चौक   िव�ल पेठ  जळगाव

2030 वायकोडे िडगंबर तुकाराम 35565 58 पु. गट नं.१२६/०९   मुरलीधर नगर  जुना खेडी रोड  जळगाव

2031 येवले अशोक ल�ण 4147 68 पु. ६९८ तेली चौक   िव�ल पेठ    जळगांव

2032 येवले िनलेश सुभाष 59089 47 पु. घर नं १८८   िव�ल पेठ  जळगाव

2033 झांबरे सोपान दोधु 25020 70 पु. गट नं ९१ / १   गोपाल पुरा  आसोदा रोड  जळगाव

2034 झांबरे ��ता कांचन 20387 39 �ी ५४७ िव�ल पेठ जळगाव

2035 झोपे िकशोर जग�ाथ 24379 41 पु. ३८ िवठठल पेठ   जळगाव

2036 झोपे �िदप पांडुरंग 24620 56 पु. �ॉट नं 4 योगे�र नगर     जळगाव

2037 झोपे �िवण सुकलाल 24214 44 पु. ४०१ िवठठल पेठ   जळगाव

2038 झोपे िव�ल �ीधर 32710 71 पु. घर नं.४०० िव�ल पेठ   जळगांव

2039 आटोळे अशोक रामकृ� 28876 63 पु. ३४० नवी पेठ   �ेशन रोडजळगाव

2040 अडावदकर अिनल वासुदेव 26004 56 पु. घर नं. ३१२/२   नवी पेठ  जळगाव

2041 अडावदकर ल�ीकांत वासुदेव 25928 44 पु. ३१२/२ नवी पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

2042 अडावदकर मनोज नरहर 5559 54 पु. ३१२ नवी पेठ जळगांव

2043
अडवाणी िबशनदास च�ोमल �ो.बॉ�े 

ट� ेडस�
6576 71 पु. ११२ नवीपेठ   जळगांव

2044
अडवाणी नर�� च�ोमल �ो. बॉ�े से� 

काप�रेशन
6575 55 पु. ११५ नवी पेठ   �ो.बॉ�े से� काप�रेशन    जळगांव

2045 अ�वाल शामसंुदर वासुदेव 3981 62 पु. ९  गणेश िब�ीगं   १२२ नवी पेठ  जळगाव

2046 अ�वाल कैलास गणेश�साद 28372 70 पु. ३१२ नवीपेठ   जळगाव

2047
अ�वाल िनरज रामचं� �ो.कॉ��ुटर 

व��
12709 47 पु.

सी-१७३ पहीला मजला   गोलाणी माक� ट  �ो.कॉ��ुटर व��  

जळगाव

2048 अ�वाल वासुदेव जग�ाथ 3980 65 पु. १२२ नवी पेठ गणेश िब��ंग   जळगांव

2049 अ�वाल िवनोद रामनारायण 43627 66 पु. नवी पेठ   गणेश िब�ीगं  जळगाव

2050
आ�जा अशोक पृ�ीराज �ो.ड� ा��ुट 

पॅलेस
10576 50 पु. �ो.ड� ा��ुट पॅलेस   २६२/२६३ गोलाणी माक� ट  जळगाव

2051 आईदासानी आसनदास चेलाराम 29 90 पु. �ताप �ॉथ �ोअस�   जळगांव

2052 आईदासानी दामोदरदास रामचं� 3479 91 पु. ११३ नवी पेठ महारा��  �ोअस�   जळगांव
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2053
अजमेर रॉबीन िजत�� �ो.िवधी इ�ोट�ड 

शॉपी
34644 42 पु. िपतृ छाया िब�ीगं   नेह� चौक जळगाव

2054 अमृतकार भालचं� िनंबा 5209 51 पु. २०६ नवी पेठ  जळगांव

2055 अमृतकार अतुल पुो�म 14918 49 पु. १७८ नवी पेठ   जळगाव

2056 अमृतकार परेश पुो�म 15443 42 पु. १७८ नवी पेठ   जळगाव

2057 अमृतकार पु�षो�म गरबड 4441 74 पु. ८ नवी पेठ   िव�ल पेठ गोपाल पुरा जळगाव

2058 अमृतकार सुिशला भालचं� 6395 57 �ी २०६ वसंत िनवास नवी पेठ   जळगांव

2059 अमृतकर ताराबाई �हाड 59274 77 �ी १७८ नवी पेठ जळगाव

2060 आशर पुनम िनतीन 25119 47 �ी २६३/१ नवी पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

2061 आठवले �ीकांत वामन 2411 71 पु.
शामंुक फोटो �ुिडओ   �ा समोर मेहता िब��ंग  नवीपेठ  

जळगांव

2062
बडगुजर नारायण गणपत 

�ो.पॅराडाईज मे� वेअर
10181 78 पु. १६१ निव पेठ   �ो.पॅराडाईज मे� वेअर    जळगांव

2063
बडगुजर संतोष नारायण �ो परेडाईस 

मेन् कले�न
11890 48 पु. १६१ नवी पेठ   जळगाव

2064 बडगुजर शरद िवaल 28131 42 पु. खा�ेश िमल कंपाउंुड   �ेशन रोड  जळगाव

2065
बाफना छ�मल एम. �ो.महािवर 

एज�ीज
6087 56 पु. १२ मानिसंग माक� ट जळगांव

2066 बाहेती लता िवनोद 14776 63 �ी ६६ नवी पेठ   जुने बस �ॅड समोर  जळगाव

2067 बाहेती महेश िवनोद 58852 36 पु. ६६ नवी पेठ     जुने बस �ोप  जळगाव

2068 बाहेती राज�� पुो�म 12455 40 पु. ३१२ नवी पेठ   जळगाव

2069 बाहेती िवनोद �ंबकलाल 6100 66 पु. ६६  नवीपेठ     17  जळगांव

2070 बाकरे अिनल हरी 3449 74 पु.
�ॅट नं.१ गीताई अपाट�   वीर सावरकर नगर  तलाठी 

ऑिफस जवळ  जळगांव

2071 ब�ी अ�दैत नारायण 57364 54 पु. घर नं ३३०   नवी पेठ  जळगाव

2072 बांगड �ीिनवास भुरमल 5407 73 पु. ३११ नवी पेठ जळगांव

2073 बड� िजत�� वसंत �ो.युिनक इंिडया 11612 46 पु. दुकान नं २३२ गोलाणी माक� ट     �ो.युिनक इंिडया  जळगाव

2074 बेड� रिवं� देवराम 3982 68 पु. १८३/नवीपेठ जळगाव

2075 बारी गणेश िव�लराव 12098 42 पु. १४५ योगे�र िनवास नवी पेठ जळगाव

2076 बारी कैलास दशरथ 37418 52 पु. १२५ नवीपेठ   जळगाव

2077 बारी मनोहर मधुकर 15663 47 पु. १४५ नवी पेठ  जळगाव

2078 बारी सुिनल दशरथ 39599 55 पु. ३७४ जयिकसन वाडी   जळगाव

2079 बसेर �काश रधुनाथ 14522 70 पु. मानिसंग माक� ट   जळगाव
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2080 बाउ�र पंकज नामदेव 10187 52 पु. ३१२ निव पेठ   जळगाव

2081 वाणी अलका सुभाष 22792 62 �ी घर नं.४१४ जयिकसन वाडी   नवी पेठजलगाव  िज.जळगाव

2082 बािव�र अशोक रामदास 1550 71 पु. सहा�क आयु� फूड अॅड ड� ग   अॅडिमिनसट� ेशन  जळगाव

2083 बािव�र िनतीन �भाकर 21213 50 पु. ४२२ जयिकसन वाडी   जलगाव

2084 बािव�र �काश िवठठल 23976 60 पु. ४१४ जयिकसनवाडी   नवीपेठ  जळगाव

2085 बािव�र सुलभा �काश 23977 50 �ी ४१४ जयिकसनवाडी   नवीपेठ  जळगाव

2086 ब�डाळे जोग�� हेमराज 2851 84 पु. नवी पेठ   जळगांव

2087 भ�ड घन��ाम पुनमचंद 34422 51 पु. ९९ नवीपेठ   युिनयन बँक  जळगाव

2088 भ�ड घनशाम पुनमचंद 8381 51 पु. ९९ नवी पेठ   युिनयन बँक जवळ    जळगांव

2089 भंडारी हेमचं� चेन�पचंद 691 65 पु.
सी टी एस नं २११६ ए खा�ेश   कॉ��े� जवळ नेह� चौक 

नवी पेठ  जळगाव

2090 भंडारी �काशचं� चेन�पचंद 690 79 पु. ३७९  जयिकसन वाडी   जळगांव

2091 भंडारी राज�� प�ालाल 1470 93 पु. ६६ नवी पेठ   जळगांव

2092 भांडारकर  �काश गदाधर 5215 75 पु. ने�म ऑि�कल   १६१ नवीपेठ    जळगांव

2093 भंगाळे िवजय मेघ:शाम 5216 70 पु. ५४  नवी पेठ    सांगली बॅक मागे    जळगांव

2094 भारंबे देिवदास मुरलीधर 888 80 पु. 345 नवी पेठ जळगाव   सहजानंद हॉटेल    जळगांव

2095 भाटीया जमनादास िललाधर 21216 76 पु. २६३ नवी पेठ   जलगाव

2096 भाटीया कृ�कृमार रणछोडदास 1213 84 पु. १८३  नवी पेठ   जळगांव

2097 भावसार िदपक िहरालाल 25004 54 पु. ३१८ नवी पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

2098 भावसार िजत�� शांताराम 15495 45 पु. २०१ अ महा�ा गांधी रोड   नवी पेठ    जळगाव

2099 भावसार नंदलाल िहरालाल 25005 62 पु. ३१८ नवी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

2100 भावसार शांताराम �ावण 14728 73 पु.
मातृछाया  २०१ अ नवी पेठ   सतरा मजली िब�ीगं समोर    

जळगाव

2101 भोळे सुभाष दशरथ 3291 72 पु. २ िहमालय ट� ॅ�र पाट�स नवी   पेठ    जळगांव

2102 िबला� सुिनल िकरण 13856 51 पु. मंुदडा� ट� ेडर   १ गोलाणी माक� ट    जळगाव

2103 िबयाणी लता �काश 57476 63 �ी २३४ �ेशन रोड   नवी पेठ  जळगाव

2104 बोरनारे संजय शंकरराव 16026 56 पु.
ल�ी इले��� कल शामा �साद   मुखज� उ�ान जवळ  झेड 

पी समोर  जळगाव

2105
बोरसे सिचन मधुकर �ो.इ�ंट 

िमडीया �ृप
9918 50 पु. िव�ू क�� �न �ा मागे   गोलाणी माक� ट समोर  जळगाव

2106
छाबडा जसिमतिसंग खजानिसंग 

�ो.फोम-एन-फॅि��
6668 51 पु. २५३ नवी पेठ   जळगांव
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2107 च�वत� �मोदकुमार शामसंुदर 4539 63 पु. १५२  नवी पेठ जळगांव

2108 च�वत� पु�लता शामसंुदर 583 70 �ी १५२ नवी पेठ     जळगाव

2109 चांदसरकार िजत�� रघुनाथ 8512 47 पु. र�ा अपाट�म�ट नेह� चौक   जळगांव

2110
चंदे�र �तापिसंग �ो.मिनष ट� ेडीगं 

कंपनी
6040 80 पु. मानिसंग माक� ट जळगाव

2111 चांदीवाल िनतीन लखमीचंद 7101 56 पु. ४५  नवी पेठ   जळगांव

2112 चांदीवाल सरोज मह�� 964 74 �ी 45 नवी पेठ   पंजाब नॅशनल बँक जवळ  जळगाव

2113 चांदीवाल िवजय नानुराम 7269 66 पु. ४५ नवी पेठ   पंजाब नॅशनल बँकेशेजारी  जळगाव

2114 चौधरी अिनल मोरे�र 6220 62 पु.
३५३/१ �मसाफ�   जयिकसन वाडी   टे��कल हाय�ूल 

जवळ    जळगांव

2115 चौधरी अशोक पंढरीनाथ 4287 76 पु. ५५ नवी पेठ सांगली बँक समोर   जळगांव

2116 चौधरी चा�लता िदपक 19619 47 �ी ५५ नवी पेठ नशीराबादकर िब�ीगं   बँक �� ीट    जळगाव

2117 चौधरी िदपक कृ�ा 19620 50 पु. ५५ नवी पेठ नशीराबादकर िब�ीगं   बँक �� ीट    जळगाव

2118 चौधरी गौरीशंकर मोरे�र 6221 65 पु. ३५३/१ जयिकसन वाडी   जळगांव

2119 चौधरी कुमुिदनी रमेश 1463 65 �ी १८ नवी पेठ   जळगाव

2120 चौधरी नसीमबी आलमगीर 23167 56 �ी १६२ नवी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

2121 चौधरी पुो�म तुकाराम 32809 57 पु. १८७ नवी पेठ   मेट� ो फोटो �ा वर    जळगांव

2122 चौधरी रमेश काशीराम [०३] 5775 75 पु.
सीटीएस नं.२११६ ए पी.नं ६   नेह� चौक जळगाव  आयुष 

हॉ��टल  जळगांव

2123 चौधरी संजय पंडीत 2236 60 पु. ५५  नवी पेठ   जळगांव

2124 चौधरी सरोज रिवं� 14389 56 �ी
५५   नवी पेठ   अबोवे िनम�ल हॉ��टल  बँक �� ेट रोड  

जळगाव

2125 चौधरी सुधीर पंढरीनाथ 4286 64 पु. ५५ नवी पेठ सांगली बँके समोर   जळगांव

2126 चौधरी सुलभा सुधीर 16660 59 �ी ५५ नवी पेठ दुसरा मजला   सांगली बँके समोर    जळगाव

2127 चौधरी ��ल रिवं� 44538 33 �ी ५५ नवी पेट   पदमावती हॉ��टल वरती  जळगाव

2128 चौधरी उमेश शंकर 37281 50 पु. डी जे मेडीकल   नवी पेठ  जळगाव

2129 चौधरी उ�ेश यशवंत 22885 49 पु. ३६८ जयिकसन वाडी   जळगाव.  .  जळगाव.

2130 चौधरी िववेक रिवं� 44539 31 पु. ५५ नवी पेठ     जळगाव

2131 चौधरी रिवं� लोटू 2586 62 पु. ५५/२ नवी पेठ   जळगाव

2132 च�ाण सुिनल भुपतभाई 30731 56 पु. २३१ नवी पेठ   जळगांव

2133 च�ाण महादेव िव�ु 43 80 पु. खा�ेश िमल   जळगांव
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2134
चावला महेश भगवानदास �ो एसके 

लाल एजसी�
8148 50 पु.

२२८ �ाऊंड �ोअर सी िवंग   गोलाणी माक� ट  

�ो.एस.के.लाल एज�ीज्   जळगांव

2135
चावला िदलीपकुमार भगवानदास 

�ो.एस.के.लाल ि�ंट
13089 50 पु.

�ो.चावला िदलीपकुमार भगवानदास   �ाऊंड �ोअर सी 

िवंग गोलाणी    माक� ट जळगाव

2136
िचरमाडे हेमंत तुकाराम �ो. �ी 

बालाजी एन�ल� ऍ� ��न ि�टीगं
12786 49 पु.

२१८ �ाऊंड �ोअर   �ो. �ी बालाजी एन�ल� ऍ� ��न 

ि�टीगं  गोलाणी माक� ट  जळगाव

2137 िच�े  अ�तर सलीम 58184 67 पु. नवी पेठ   २५८ िच�े कॉ�े�  जळगाव

2138 िच�े सागर सिलम 24489 44 पु. २५८ नवीपेठ   जळगाव

2139 चोरडीया िकत�कुमार िवनोद 8545 51 पु.
�ॉट 2 �ॅट 1 संक� आपपाट�म�ट   रामदास कॉलनी    

जळगाव

2140
चोरडीया स�नराज रेवतमल �ो 

महावीर ट� डेस�
8456 53 पु. १३ मानिसंग माक� ट   �ो.महािवर ट� ेडस�    जळगांव

2141 दगडा कृ��ा तुलस�ा 29730 43 पु. १७१ छ���ी   नवी पेठ जळगाव

2142 दहाड अशोक मोतीलाल 4533 62 पु.
१८३ नवी पेठ जळगाव   पी नं ७ सुयोग कॉलनी िगरणा  वॉटर 

टंॅक जवळ जळगाव

2143 दहाड गणपती मुरलीधर 19027 74 पु. ४०८ वरचा मजला नवी पेठ   जयिकसन वाडी    जळगाव

2144 दहाड जग�ाथ रामिकसन 6109 65 पु. ९१ नवीपेठ   जळगांव

2145 दहाड राकेश गणपती 19029 47 पु. ४०८ वरचा मजला नवी पेठ   जयिकसन वाडी    जळगाव

2146 दहाड शोभा गणपती 19028 70 �ी ४०८ वरचा मजला नवी पेठ   जयिकसन वाडी    जळगाव

2147 डाकलीया केतनकुमार कांतीलाल 59650 43 पु. 392 जयिकसन वाडी नवी पेठ   नवी पेठ जळगाव

2148 देवरे ल�ण तानका 6261 72 पु. ९० नवी पेठ   जळगांव

2149 देसडा� सं�ा वालचंद 12548 76 �ी १८४ नवी पेठ   जळगाव

2150 देसडा� संजय केवलचंद �ो.मेट� ो मोटस� 8595 52 पु. २४६ नवी पेठ �ेशन रोड   जळगांव

2151 देशमुख अ�ा गंगाधर 29546 64 �ी ४०७ जयिकसन वाडी   नवी पेठ जळगाव

2152 देशमुख माधुरी िव�जीत 30309 52 �ी ४०७ जयिकसनवाडी नवी पेठ   जळगाव

2153 देशमुख मनोजकुमार गंगाधर 9280 55 पु. ४०७ जयिकसन वाडी जळगाव

2154 देशमुख सुनंदा गंगाधर 29329 69 �ी ४०७ नवीपेठ जयिकसनवाडी   जळगांव

2155 देशमुख िवशाखा मनोज 29545 46 �ी ४०७ जयिकसन वाडी   जळगांव

2156 देशपांडे अिभजीत िवलास 20671 38 पु. ३८४ जयिकसन वाडी   जलगाव

2157 देशपांडे अिमत िवलास 12804 40 पु. ३८४ जयिकसन वाडी   जळगाव

2158 देशपांडे गोिवंदराव रामचं� 245 72 पु. खा�ेश ऑ�ीकल   जळगांव

2159 देशपांडे हेमांगी िवलास 20140 39 �ी ३८४ जयिकसन वाडी   जळगाव

2160 देशपांडे मेघना िवलास 20092 67 �ी ३८४ जयिकसन वाडी   जळगाव
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2161 देशपांडे �भाकर जग�ाथ 460 75 पु. ३३ नवी पेठ राज�� िनवास   जळगांव

2162 देशपांडे �ितमा सतीश 38468 62 �ी १५३ नवी पेठ   जळगाव

2163 देशपांडे िवलास नरहर 2509 74 पु. ३८४ जयिकसन वाडी   पा�ा�ा टाकी जवळ    जळगांव

2164 देशपांडे िव�ास केशवराव 3629 67 पु. १०५ नवी पेठ   जळगांव

2165
देवगावकर रजिनश द�ा�य �ो.ि�ंट 

एड
12287 51 पु. १०७ शाम��दु   िब�ीगं नवी पेठ जळगाव

2166
धरेवा सुरे�  बछराज �ो िहंदु�ान 

रेिडमेड
8609 57 पु. 4 भीमिसंग माक� ट   �ेशन रोड  नवी पेठ  जळगांव

2167 िद�ीत िहमांशु िवनायक 13861 38 पु. ३६९ जयिकसन वाडी   नवी पेठ    जळगाव

2168 िद�ीत िनखील िवनायक 13326 46 पु. ३६९ जयिकसन वाडी   नवी पेठ    जळगाव

2169 दी�ीत शरद वसंत [१६] 4923 72 पु. ३३०  नवी पेठ   जळगांव

2170 िद�ीत उ�ला िवनायक 13883 42 �ी ३६९ जयिकसन वाडी   जळगाव

2171 िद�ीत िवनायक रामदास 2074 78 पु. ३६९ नवी पेठ जयिकसन वाडी   जळगाव

2172 �ाने सतीष �भाकर 3850 59 पु. २८१ नवी पेठ   जळगांव

2173 डोळे शंकर िचंतामण 5281 95 पु. नवी पेठ   जळगाव

2174 दोशी अनंतराय जगजीवनदास 17774 82 पु. ३२९ नवी पेठ   बॉ�े लॉज जवळ  जळगाव

2175
दोशी िनलेश तनसुखराय �ो.शंखे�र 

ट� ेडस�
13481 58 पु. गणेश िब�ीगं   नवी पेठ  �ो.शंखे�र ट� ेडस�  जळगाव

2176 दोशी राजेश अनंतराव 4711 57 पु. 118 नवी पेठ जळगांव

2177 दोशी तुषार अनंतराय 6889 49 पु. ३२९  नवी पेठ जळगाव

2178 दुसाने कांितलाल देिवदास 9138 46 पु. सुरेश कले�न �ा मागे नवी पेठ   िज.प.समोर    जळगांव

2179 फालक घन:शाम द�ा�य 13736 46 पु. ३८४ जयिकसन वाडी   जळगाव

2180 फणीबका िमरादेवी फरोख 24898 74 �ी नेह� चौक �ेशनरोड   २१२ नवीपेठ  जळगाव

2181 फिनबंदा सायरस फरोख 27124 44 पु. नेह� चौक   �ेशन रोड  २१२ निवपेठ  जळगाव

2182 िफरोज आधारजी फिनबंना 27123 92 पु. नेह� चौक २१२ नवी पेठ   जळगाव

2183 गडे शरद वासुदेव 44803 71 पु. जयिकसनवाडी   जी एस गाऊंड समोर  जळगाव

2184 गडे वषा� शरद 21460 62 �ी जयिकसन वाडी   जी.एस.�ाऊंड समोर    जलगाव

2185 गाला क�ाणजी िहरजी �ो.�ंगार 8144 83 पु. २११६ /ए ि�यदशनी अपाट�म�ट   नेह� चौक    जळगांव

2186
गांधी अिमत जयकर 

�ो.जे.के.िड�� ी�ुटस�
17334 45 पु.

१३ र�ा अपाट�म�ट   नेह� चौक  �ो.जे.के.िड�� ी�ुटस�  

जळगाव

2187 गांधी भावेश जयकर 31839 43 पु. १३ र�ा अपाट�म�ट नेह� चौक   जळगांव
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2188 गांधी िबना िदलीप 51830 60 पु. ५६ नवी पेठ   जळगाव

2189 गांधी चेतन कांतीलाल 51832 36 पु. ५६ नवी पेठ   जळगाव

2190 गांधी िदलीप समरथमल 51829 64 पु. ५६ नवी पेठ   जळगाव

2191 गांधी कमल पारसमल 15961 71 �ी ५६ नवी पेठ   जळगाव

2192 गौड चंदनलाल शामलाल 3350 82 पु. २१ नवी पेठ   जळगांव

2193 गौड िदनेश िव�ुकांत 13721 51 पु. २१ नवी पेठ जु�ा �ँड जवळ   जळगाव

2194 गौतम केशन न�थु 35494 72 पु. आनंद िवहार   �ेशन रोड    जळगाव

2195 गवळी �काश िदलीप 47978 41 पु. २३४ निव पेठ   हॉटेल केवल मागे  जळगाव

2196 गवळी संजय नारायण 8636 50 पु. ३१३ नवी पेठ  जळगांव

2197 गोठलकर रमेशचं� चंपालाल [०३] 5906 73 पु. अि�नी मेट� जळगाव

2198
गोिवंदानी राजकुमार गुलाराम 

�ो.एस.एस.डी.फॅशन िसंथेटी�
12421 69 पु.

दु.नं १६ पिहला माळा   संत कवरराम  �ो.एस.एस.डी.फॅशन 

िसंथेटी�  माक� ट जळगाव

2199 गुजराथी चं�कांत िचमनलाल 52313 78 पु. ३१८ नवी पेठ जळगाव

2200 गुजराथी राजेश कांतीलाल 24391 61 पु. ३१८ नवीपेठ   बॉ�े लॉज�ा मागे  जळगाव

2201 गुजराथी भावना �काश 6986 64 �ी १२ र�ा अपाट�म�ट   जळगांव

2202 गुजराथी गोपीबेन कांतीलाल 19606 88 �ी ३१८ नवी पेठ   जळगाव

2203 गुजराथी िनकंुज �िदप 46373 29 पु. १७७ नवी पेठ   जळगाव

2204 गुजराथी िनरज �दीप 35433 34 पु. १७७ नवी पेठ   जळगाव

2205 गुजराथी �िदप कृ�दास 3667 64 पु. 177 नवी पेठ   जळगाव

2206 गुजराथी र�ा �दीप 6207 63 �ी १७७ नवी पेठ जळगांव

2207 हरताळकर अरिवंद वामन 19525 76 पु. ३५८ नवी पेठ   जयिकसन वाडी  जळगाव

2208 हरताळकर सोनाली अरिवंद 18417 42 �ी ३५८ नवी पेठ   जयिकसन वाडी    जळगाव

2209 हरतालकर योगेश �भाकर 21292 46 पु. घर नं.३५८ जयिकसन वाडी   जलगाव

2210 िहरावणे �ामसंुदर गोिवंद 1532 48 पु. ३० नवी पेठ जळगाव

2211 िहरवाणे(दालवाले)िदपाली कैलास 32907 41 �ी ३० नवीपेठ   दालवाले िब�ीगं  जळगांव  �ळगांव

2212 िहरवाने सिचन शामसंुदर 8365 48 पु. ३० नवी पेठ   जळगांव

2213
�जुरबाजार संजीव एम.�ो.�ुरो 

सज�कल स�टर
8273 58 पु. ३४४ नवी पेठ   आचाय� हॉ�ीटल    जळगांव

2214 �ंडीवाले मदनलाल िहरालाल 30981 83 पु. ३०१ नवीपेठ बॉ�े लॉज �ा मागे   जळगाव
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2215 �ंडीवाले अचला �ीकांत 16889 57 �ी ९० हाऊिसंग सोसायटी   जळगाव

2216 �ंडीवाले राम मदनलाल 30982 54 पु. ३०१ नवीपेठ बॉ�े लॉज जवळ   जळगाव

2217 �जुरबाजार आरती संजीव 3971 57 �ी
�ॉट नं ३४४ आचाय�   कॉ��े� जयिकसनवाडी   नवी पेठ  

जळगांव

2218 ई�ापुरकर मंगल �मोद 17604 55 �ी
३७२ नवजीवन मंगल काया�लयासमोर   जयिकसन वाडी  

जळगाव

2219 जाधव भालचंद दगडु 43212 65 पु. २३४ नवी पेठ   जळगाव

2220 जैन चं�शेखर बाजीराव 3543 66 पु. १६० नवी पेठ   जळगांव

2221 जैन जीवनलाल ह�ीमल 3999 69 पु. २३१/१ नवी पेठ   जळगांव

2222 जैन कैलासकुमार बाजीराव 3544 78 पु. १६० नवी पेठ   जळगांव

2223 जैन कमलकुमार बाजीराव 3542 81 पु. १६० नवी पेठ   जळगांव

2224 जैन िकत�चंद िवसनजी 2215 78 पु. २१८ नवी पेठ   जळगांव

2225 जैन मह��कुमार ब�ीमल 594 69 पु. ३९३ जयिकसन वाडी   जळगांव

2226 जैन नीलेश िवजयकुमार 8904 48 पु. १६० नवी पेठ जळगाव

2227 जैन पारसमल घेवरचंद 3998 77 पु. २३१ नवी पेठ जळगाव

2228 जैन �िमलाबाई पुनमचंद 593 67 �ी ३९३ जयिकसनवाडी   जळगांव

2229 जैन �ेरणा िनलेश�ो.केशरट� ेडस� 33060 45 �ी १६० नवी पेठ   जळगाव

2230 जैन राणूलाल पारसमल 4318 66 पु. २३१ नवी पेठ   जळगाव

2231 जैन शशी िवजयकुमार 19269 72 पु. १६० नवी पेठ   जळगाव

2232 जैन िशिशर रमेशचं� 6860 58 पु. १६०  नवी पेठ   जळगांव

2233 जैन सुरेश बाबुलाल 424 69 पु.
२२७ नवीपेठ ( महावीर ड� े सेस )   जळगाव िज�ा जळगाव    

जळगांव

2234 जैन सुरेशचं� आनंदराज 44251 63 पु. ९४ नवी पेठ   जळगाव

2235 जैन वंदना िशिशर 42777 55 �ी १६० नवी पेठ   जळगाव

2236
जैन िवजयकुमार शांतीलाल �ो. िवजय 

िड��� बुटस�
10699 54 पु.

�ो. िवजय िड��� बुटस�   ८२ गोलाणी माक� ट  शरद सायकल 

माट� समोर  जळगाव

2237 जैन िवनोदकुमार बाजीराव 3545 69 पु. १६० नवी पेठ   जळगांव

2238 जैन यािमनीबेन िकत�चंद 2218 78 �ी २१८ नवी पेठ   जळगांव

2239 जाखेटे राज�� राधािकसन 2010 67 पु. �ॉट ७/२ राधे बंगला   िवजय कॉलनी जळगाव

2240 जळगाववाला अ�ु िमनु 14216 43 �ी ३३४ नवी पेठ   �ेशन रोड    जळगाव

2241 जळगाववाला एरच जहांिगरजी 18965 72 पु. ३२४ नवी पेठ   �ेशन रोड    जळगाव
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2242 जळगाववाला फरहाद 41993 43 पु. ३३ एच नवी पेठ   �ेशन रोड  जळगाव

2243 जळगाववाला परीन िमनु 14217 45 �ी ३३४ नवी पेठ   �ेशन रोड    जळगाव

2244 जळगांववाला पस�स एच� 34387 41 पु. ३३४ नवीपेठ   �ेशन रोड    जळगांव

2245 िजतेन कॅन�ािसंग जळगाव 5077 60 �ी नवी पेठ   जळगांव

2246 जोशी �ीपाद कािशनाथ 1966 90 पु. C/O  बँक ऑफ महारा��    जळगाव

2247 जोशी चं�शेखर गोपाळ 8099 49 पु. ११० नवी पेठ जळगाव

2248 जोशी राज�� वस� 309 86 पु. १५८ नवी पेठ   जळगांव

2249 जोशी अ�य सुहास 43837 36 पु. खा�ेश िमल कंपाउंड   रे�े �ेशन रोड  नवी पेठ जळगाव

2250 जोशी अमोल राज�� 12789 42 पु. १५८ नवी पेठ जळगाव

2251 जोशी अशोक रामचं� 5919 73 पु. १४४ नवीपेठ जळगांव

2252 जोशी भगवानदास िशवराम 12031 75 पु. १०५ नवी पेठ जळगाव

2253 जोशी भावना िवजय 14222 46 �ी सुयोग  १४४ नवी पेठ   जळगाव

2254 जोशी चं�कांत द�ा�य 3994 75 पु. ३४६ नवी पेठ रामकंुज   जळगांव

2255 जोशी छाया रजनीनाथ 1017 75 �ी 104 नवी पेठ जळगाव

2256 जोशी इंिदराबाई रामचं� 6658 54 �ी १४४  नवी पेठ   जळगांव

2257 जोशी जगदीश मगनलाल 59255 46 पु. २१०  नवी पेठ नेह� चौक   जळगाव

2258 जोशी क�ाणी चं�शेखर 8585 52 �ी �ी .ए कुलकण� जयिकसनवाडी

2259 जोशी कांतीलाल िशवराम 10534 82 पु. १०५  नवी पेठ   जळगांव

2260 जोशी िमना�ी राज�� 14733 62 �ी
आिशवा�द  १५८ नवी पेठ   देना बँकेजवळ जोशी �ोट�स    

जळगाव

2261 जोशी मु�ा अरिवंद 14734 63 �ी १५८ नवी पेठ   देना बँके जवळ    जळगाव

2262 जोशी नर�� गोपाळ 8127 48 पु. १०१ नवी पेठ   स�ट� ल बँक जवळ    जळगांव

2263 जोशी नेहा िवनीत 15441 40 �ी सुयोग  १४४ नवी पेठ   जळगाव

2264 जोशी �दीप सुरेश 37264 54 पु. १४१ नवी पेठ   जळगाव

2265 जोशी रजनी िदनेश 21479 46 �ी १९५ नवी पेठ   जलगाव

2266 जोशी रामे�र मगनलाल 59254 44 पु. २१० नवी पेठ नेह� चौक   जळगाव

2267 जोशी सिचन राधेशाम 37283 38 पु. १९५ नवी पेठ   जळगाव

2268 जोशी संजय अभयकुमार 6457 55 पु. खा�ेश �ोट�   नवी पेठ  बँक ऑफ इंिडया समोर  जळगांव
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2269 जोशी शंकर �भुरामजी 5901 63 पु. सी/ओ आया�िनवास लॉज नवी पेठ   जळगांव

2270 जोशी �ृती संजय 35305 52 �ी १७२ नवी पेठ   जळगाव  ता. िज.जळगाव

2271 जोशी सुधा चं�कांत 3995 58 �ी ३४६ नवी पेठ   जळगांव

2272 जोशी सुहास अवधूत 2163 88 पु. खा�ेश िमल कंपाउंड   जळगांव

2273 जोशी सुिनल सुरेश 17998 52 पु. १४१ नवी पेठ     जलगाव  जलगाव

2274 जोशी उषा मनोहर 21448 71 �ी ७४ नवी पेठ   जलगाव

2275 जोशी वसंत भ�ाजी 308 69 पु. १५६ नवी पेठ   खा�ेश �ोट�स    जळगांव

2276 जोशी वसुधा िवजयकुमार 2013 68 �ी १४४ नवी पेठ   जळगांव

2277 जोशी िवजयकुमार रामचंद 5918 76 पु.  सुयोग  १४४ नवीपेठ   जळगाव

2278 जोशी िवजयकुमार िशवराम 130 66 पु. अिनल �ो�ीजन जवळ   १०५ नवी पेठ  जळगाव

2279 जोशी िवमल मगनलाल 59256 76 �ी २१० िनयर जळगाव जनता बँक   �ेशन रोड �ांच  जळगाव

2280 जोशी िवनय अभय 5709 57 पु. १५० नवी पेठ जळगाव.   जळगांव

2281 जोशी िवनीत िवजय 8408 48 पु. 144 सुयोग   नवी पेठ    जळगांव

2282
काबरा िदलीप रमनलाल  

�ो.वासुकमल ��नीगं िमल
12146 47 पु. ७१ नवी पेठ जळगाव   �ो.वासुकमल ��नीगं िमल    जळगाव

2283 काबरा जयंत �ेमराज 6925 64 पु. १०९  नवी पेठ   जळगांव

2284
काबरा नंदिकशोर अशोक �ो.काबरा 

�ीन हाऊस
12851 45 पु.

�ो.काबरा नंदिकशोर अशोक   १३९ पहीला मजला गोलाणी 

माक� ट  �ो.काबरा �ीन हाऊस  जळगाव

2285 काबरा िवनय नारायण 3287 63 पु. १५६/२ काबरा हाऊस   नवी पेठ  िवजया बंकेजवळ  जळगांव

2286 कचोलीया चेतन मदनलाल 14759 48 पु. ३९६ जयिकसन वाडी   जळगाव

2287 कालाणी घन�ाम रामरख 10968 61 पु. ३८४  जय िकसन वाडी   जळगाव

2288 कालाणी हंसा घन:शाम 18419 58 �ी ३८४ जयिकसन वाडी   नवी पेठ    जळगाव

2289 कलं�ी िकशोर सोमनाथ 4338 63 पु. मांगीलाल चाळ नवी पेठ   जळगांव

2290 कलं�ी शांताबाई सोमनाथ 4337 70 �ी मांगीलाल चाळ नवी पेठ   जळगांव

2291 काळे �साद उदय 57669 27 पु. २७६  गणपती मंदीर   नवीपेठ  जळगाव

2292 काळे शिम�ला उदय 14038 52 �ी २७६ नवी पेठ   जळगाव

2293 काळे उदय �भाकर 13908 57 पु. २७६ नवी पेठ   गणपती मंदीर    जळगाव

2294 काळकर गणेश िव�नाथ 1102 76 पु. ७८ हौ.सोसायटी िज�ा पेठ   जळगांव

2295 कंडारे अजय सुरेश 24217 51 पु. खांदेश िमल कंपाउंुड   �ेशन रोड  जळगाव
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2296 कंडारे िपंकी अजय 24198 46 �ी खा�ेश िमल   जळगाव

2297 कानगो मुकंुद देवीदास 15263 77 पु. १९६ नवी पेठ   जु�ा सर�ती डेअरी�ावर    जळगाव

2298 कानगो वसंत देवीदास 14738 73 पु. १९६ नवी पेठ   एम.जी.रोड    जलगाव

2299 कांकरीया अलका आनंदकुमार 20647 41 �ी आिद� च�बर समोर २०१ नवी पेठ   जळगाव

2300 कांकरीया अनुजा अभय 20646 35 �ी
२०१ पिहला मजला   आिद� च�बर जळगाव  एम जी रोड 

नवी पेठ  जळगाव

2301
कांकरीया अि�नकुमार शंकरलाल 

�ो.नवजीवन साडी हाऊस
6718 63 पु. ११४ नवी पेठ जळगाव

2302 कांकरीया अभय गौतमचंद 6633 61 पु. २०१ नवी पेठ जळगाव   िज�ा जळगाव

2303 कांकरीया गौतमचंद हरकचंद 8047 85 पु. २०१ नवी पेठ   जळगांव

2304
कसानी देविकनंदन हरिकसन 

�ो.बजरंग टी स�ायस�
7868 58 पु. ९२ गोलानी माक� ट   जळगांव

2305
कासार सुरेश जनाद�न �ो.ित�पती 

मेट�
8872 74 पु. १५ आचाय� कॉ��े�   जळगाव

2306 कासोदेकर उषा �भाकर 28947 76 �ी १४९ नवी पेठ   जैन मंदीर मागे    जळगांव

2307 केसकर माधवी मुकंुद 112 92 �ी ३४५ नवी पेठ   जळगाव

2308 केसकर मुकंुद अ�ूर 6088 86 पु. ३४५ नवीपेठ   जळगांव

2309 केसकर पदमाकर शंकर 35435 78 पु. १०० नवी पेठ   जळगाव

2310 खडसे सुरेखा वसंत 8330 61 �ी ५४ नवी पेठ   जळगांव

2311 खैरनार अंबीकादास गुलाबचंद 35972 44 पु. ११२/ए०१   खा�ेश िमल कॉ��े�  जळगाव

2312
�खवसरा संजय कांतीलाल �ो.अरीहंत 

एंटर�ाईजेस
12939 48 पु.

�ो.�खवसरा संजय कांतीलाल   २७४ �ाऊंड �ोअर गोलाणी 

   माक� ट जळगाव

2313 िकत�ने िवजयराव नारायण 4958 60 पु. ८८ नवी पेठ   जळगांव

2314 कोगटा नम�दाबाई रामनारायण 596 84 �ी ३४६ नवी पेठ   जळगांव

2315
कोगटा स�नारायण जग�ाथ �ो 

जग�ाथ मूलचंद कोगटा
8147 76 पु.

९ संिगता अपाट�मेट   नेह� चौक  �ो.जग�ाथ मुलचंद कोगटा 

 जळगांव

2316 कोगटा िव�ा �मोद 4013 59 �ी ३४६ नवी पेठ   जळगांव

2317 कोठरी राजेश नेमीचंद �ो. िनधी से� 11529 58 पु. नटवर टॉकीज कॉ��े�   महा�ा गांधी रोड  जळगाव

2318 कोतकर चं�कांत ल�ण 4093 70 पु. िपतृछाया नवीपेठ जळगाव

2319 कोतवाल अिनल रघुनाथ 2014 85 पु. ४३ नवी पेठ जळगाव

2320 कोतवाल अशोक िवनायक 60 66 पु. नवी पेठ   जळगांव

2321 कुळकण� आनंद रामचं� 7572 56 पु. ८४ नवी पेठ जळगाव

2322 कुळकण� आशा अंबादास 19026 84 �ी  गु�कृपा  देशपांडे माक� ट   नवीन बस �ँड जवळ    जळगाव
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2323 कुलकण� भा��ी गुणवंतराव 24127 45 �ी २७६ नवी पेठ   गणपती मंदीर  जळगाव

2324 कुलकण� हेमा शशांक 14398 51 �ी २५९ नवी पेठ   जळगाव

2325 कुलकण� िनलमकुमार गुणवंतराव 36782 48 पु. २७६ नवी पेठ   गणपती मंदीर  जळगाव

2326 कुलकण� रजनी सुभाष 45928 56 �ी २१० नवीपेठ   शिनमंदीराजवळ  जळगाव

2327 कुळकण� राजाराम बाळकृ� 3283 94 पु. ९७ नवी पेठ   जळगांव

2328 कुळकण� रमेश गणेश 4959 74 पु. ८८ नवी पेठ जळगांव

2329 कुळकण� शकंुतला िवनायक 8272 55 �ी ८८ नवी पेठ   जळगांव

2330 कुलकण� शशांक द�ा�य 14399 57 पु. २५९ नवी पेठ   जनता बँक हेड ऑफीस समोर    जळगाव

2331 कुळकण� �ीरंग द�ा�य 10399 63 पु. २५९ निव पेठ जळगाव   िज�ा जळगाव

2332 कुळकण� िवजयकुमार अनंत 163 82 पु. �ॉट नं ३५५   जयिकसन वाडी  जळगाव

2333
कुलकण� िववेकानंद �भाकर 

(एच.यू.एफ)
55875 77 पु. 59 नवी पेठ जवळ जुने बस �ँड   जळगाव

2334
लाड िवनयकुमार र�ाकर �ो.ि�तेश 

ट� ेडस�
8634 63 पु. १५३ नवी पेठ  जैन मंिदरा मगे   जळगांव

2335 लाहोटी अिनल �ेमराज 6940 74 पु. १९७ नवी पेठ   जळगांव

2336
ललवाणी सुिनलकुमार िवमलचंद 

�ो.िनमा�ण डाटा �ोसेसस�
7379 56 पु.

�ो.िनमा�ण डाटा �ोसेसस�   टु�र� कॉ�ले�  ३ शाह आक� ड 

नवी पेठ  जळगांव

2337 लाठी बाळकृ� जग�ाथ 6931 69 पु. ९३  नवी पेठ   जळगांव

2338 लाठी �ारकानाथ नंदलाल 6361 78 पु. � नं. १० नेह� चौक संिगता अपा   ट�म�ट    जळगांव

2339 लाठी पवन िवजय 38010 39 पु. १७५ नवी पेठ   जळगाव

2340 लाठी �ाती बाळकृ� 14774 50 �ी ९३ नवी पेठ   गोलाणी माक� ट जवळ    जळगाव

2341 िलमये चा�द� यशवंत 8366 74 पु. २२३ नवी पेठ   जळगांव

2342 िलमये हेमा मोहन 4732 74 �ी २२३ नवी पेठ जळगांव

2343 िलमये वीणा यशवंत 1375 77 �ी २२३ नवी पेठ   जळगांव

2344
लोकचंदानी अशोकुमार मुलचंद 

�ो.ल�ी रेडीओ जळगाव
6377 80 पु. �ाऊंड �ोअर ८८   गोलाणी माक� ट जळगाव

2345 लोटवाला अशोककुमार िचमणलाल 4016 63 पु. ४१० जयिकसन वाडी   जळगांव

2346 लोटवाला भरतकुमार रमणलाल 4015 88 पु. ४१० जयिकसन वाडी   जळगांव

2347 लोटवाला िवजयकुमार रमणलाल 4014 83 पु. ४१० जयिकसन वाडी   जळगांव

2348 महाजन िदगंबर पुना 4550 87 पु. ५५  नवी पेठ   जळगांव

2349
महाजन िदनकर चांगो �ो. डी. सी. एम. 

सेल
45194 80 पु. ९ हौिसंग सोसायटी गोिवंदा �र�ा   �ॉप जळगाव
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2350 महाजन लता माधव 3276 85 �ी नवी पेठ   जळगांव

2351 महाजन सं�ा रमेश 1321 67 �ी ६ िपतृछाया सुिनता अपाट�म�ट   नेह� चौक    जळगांव

2352 महाजन सुधाकर रामचं� 1322 80 पु. सुिनता अपाट�म�ट ितसरा मजला   नेह� चौक    जळगांव

2353 महाजन िवलास जग�ाथ 7703 61 पु. १०७ �लारा माक� ट   जळगांव

2354 मलारा िदलीप पुखराज 5615 56 पु. ६९ नवी पेठ भगवान महावीर   माग�    जळगांव

2355 माळी भारती यशवंत 54508 51 �ी ३२१ नवीपेठ   बॉ�े लॉज�ा मागे  जळगाव

2356 माळी िनतीन रमेश 12941 55 पु. ३२१ नवी पेठ   बॉ�े लॉज मागे जळगाव

2357 माळी रमेश हरीभाऊ 2042 81 पु. ३२१ नवी पेठ बॉ�े लॉज     जळगाव

2358 माळी सिचन सुरेश 44005 49 पु. ३२१ नवी पेठ     जळगाव

2359 माळी सा�ी यशवंत 60054 23 �ी घर 321 नवी पेठ   बॉ�े लॉज मागे  बॉ�े लॉज मागे  जळगाव

2360 मंडोरे िकशोरकुमार देवकीनंदन 134 86 पु. जय एज�ीज नवी पेठ   जळगांव

2361 मिणयार राम��प चंदनमल 2072 68 पु.  ल�ी िनवास  नवी पेठ   जळगांव

2362 मं�ी �दीप राजमल 18023 70 पु. १०६ नवी पेठ     जलगाव  जलगाव

2363 मेहता उ�ा िहत�� 31146 57 �ी १२० निव पेठ   जळगाव

2364 मेहेर कांतीलाल झंुबरलाल 4022 78 पु. सी/ओ मेहेर एज�ी कृषक भवन   नवीपेठ    जळगांव

2365 मेहेर संजीव मोहनलाल 12660 53 पु. ितसरा मजला िपतृछाया िब�ीगं   नेह� चौक जळगाव

2366 मेहता िदपाली िहत�� 31145 37 �ी १२० नवी पेठ जळगांव

2367 मेहता िहत�� मोहनलाल 6740 61 पु. १२० नवी पेठ   १ला मजला    जळगांव

2368 मेहता मोनाली िहत�� 31144 34 �ी १२० नवी पेठ जळगांव

2369 मोगरे जय�ी िदलीप 43792 75 �ी ३५५ योगेश इले��� कल नवी पेठ   जळगाव

2370 मोघे अंजली �ामसंुदर 32 72 �ी ८९ नवी पेठ   जळगांव

2371 मोघे �शांत द�ा�य 13775 56 पु. ४२ नवी पेठ   गोलाणी माक� ट समोर    जळगाव

2372 मोघे �ामसंुदर िव�नाथ 31 84 पु. ८९ नवी पेठ   जळगांव

2373 मोघे सुहास िदवाकर 7432 65 पु. ८९  नवी पेठ   जळगांव

2374 मोघे वषा� िवजय 12880 55 �ी मोघे िनवास ८९ नवी पेठ   जळगाव

2375 मोघे िवजय सुधाकर 6357 57 पु. ८९ नवी पेठ   जळगांव

2376 मोमाया जवेरचंद िवसनजी 1218 79 पु. २१८ नवी पेठ   जळगांव
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2377 मोमाया जयाबेन जवेरचंद 2216 78 �ी २१८ नवी पेठ   जळगांव

2378 मोमाया कांतीलाल िवसनजी 1219 76 पु. २१८ नवी पेठ   जळगांव

2379 मोमाया मिणबेन कांतीलाल 2217 83 �ी २१८ नवी पेठ   जळगांव

2380 मोरे िदनेश गुलाब 32699 61 पु. रे�े �ेशन जवळ हाऊस ९ कौटर   जळगाव

2381
मंुदडा भगवती�साद भवरलाल �ो 

मंुदडा ट� ेडस�
8022 59 पु. १ व.वा.माक� ट   �ो.मंुदडा ट� ेडस�    जळगांव

2382 मंुदडा भरतकुमार रिवं�नाथ 17283 40 पु.
१५३  पिहला मजला �ी �ी माक� ट   गोलाणी माक� ट  

जळगाव

2383 मंुदडा िवजय केदारनाथ 14890 77 पु. १५९ नवी पेठ   देना बँकेजवळ    जळगाव

2384 मंुदडे मनोरमा गणेश 57275 66 �ी ४१५ नवी पेठ   जयिकसन वाडी  जळगाव

2385 मंुगड �काश रामकृ� 51783 65 पु.
सौ िवना �काश मंुगड १६   नवी पेठ ि�या बेऔ�  पाल�र  

जळगाव

2386 मंुगड सुवण�लता शामसंुदर 50103 70 �ी १६५ नवी पेठ   जळगाव

2387 मंुगळ िवणा �काश 51784 61 �ी १६५ नवी पेठ   जळगाव

2388 मुजूमदार रेखा राजीव 25226 63 �ी २२८ नवी पेठ   जळगाव

2389 नाईक लिलता पांडुरंग 3884 57 �ी ५२ नवी पेठ   जळगांव

2390 नाईक मुरलीधर एकनाथ 185 84 पु. २१६ नवी पेठ   जळगांव

2391 नाईक प�ाकर शंकर 30015 75 पु. ४२४ जयिकसन वाडी   जळगाव

2392 नाईक पांडुरंग कािशनाथ 118 59 पु. ५२ नवी पेठ   जळगांव

2393 नाईक पराग प�ाकर 20735 44 पु. ४२४ जयिकसन वाडी   जलगाव

2394 नाईक पु�ा पांडुरंग 119 73 �ी ५२ नवी पेठ   जळगांव

2395 नाईक रामचं� गंगाधर 4608 74 पु. ११३ नवी पेठ डॉ.मुठे   कव� रोड जवळ    जळगांव

2396 नाईक रिवं� पांडुरंग 3883 55 पु. ५२ नवी पेठ   जळगाव

2397 नाईक सुिनल पांडूरंग 3514 59 पु. ५२ नवी पेठ जळगांव

2398 नारळे राजीव मधुकर 12819 56 पु. २०५ नवी पेठ   जळगाव

2399 नारळे सिचन सुरेश 6722 52 पु. ८८  नवी पेठ   जळगांव

2400 नारळे संिदप सुरेश 8290 50 पु. ८८ नवी पेठ   जळगांव

2401 नारखेडे िदपक सुभाष 22163 51 पु. ३३६ नवी पेठ   जळगाव

2402 नातु जय�ी �ीकांत 13397 63 �ी ८८ नवी पेठ   गोलाणी माक� ट समोर  जळगाव

2403 नवाल भगवानदास शंकरलाल 3275 83 पु. नवी पेठ   जळगांव
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2404 नेमाडे शांताबाई िकसन 206 82 �ी १७ राधािकसन वाडी   जळगांव

2405
नेमाडे िकरण बळीराम �ो.ल�ी 

िकरण िसम�ट �ॉड�
7883 69 पु. �ो.ल�ी िकरण िसम�ट �ॉड�  २६७ नवी पेठ  जळगांव

2406 नेवे िनिलमा उदय 29953 52 �ी २५२ नवी पेठ जळगाव

2407
नेवे उदय सुधाकर �ो.शारदा बु� 

इनकॉप�रेशन
19597 52 पु.

२५२ नवी पेठ   जळगाव  �ो.शारदा बु� इनकॉप�रेशन  

जळगाव

2408 िनकंुभ रेखा संजय 16156 50 �ी
४४ नवी पेठ र�पारखी िब�ीगं   डॉ.तळेल��ा शेजारी    

जळगाव

2409 िनकंुभ संजय घनशाम 3857 58 पु. ४४ नवी पेठ जळगांव

2410 ओझा राज�� िबहारीलाल 27560 55 पु. नेह� चौक   ि�यदश�नी अपाट�म�ट  जळगाव

2411 ओझा िवजया राज�� 27561 55 �ी नेह� चौक   ि�यदश�नी अपाट�म�ट  जळगाव

2412 पगारीया अभयकुमार िदपचंद 2352 66 पु. मे.ऑटो स�टर नेह� चौक   जळगांव

2413 पगारीया कपूरचंद िदपचंद 2351 80 पु. ऑटो स�टर नेह� चौक   जळगांव

2414 पगा�रया पारसमल उ�मचंद 7367 77 पु. ५३  नवी पेठ   जळगांव

2415 पगारीया पुखराज िदपचंद 2088 77 पु. पगारीया ऑटो   नेह� चौक    जळगांव

2416 पलोड आनंद माणकचंद 21535 51 पु. ३०० नवी पेठ   जलगाव

2417 पलोड र�ेश माणकचंद 22457 51 पु. ३०० नवी पेठ   जळगाव  .  जळगाव

2418 पलोड िव�ा गोपाल 21521 56 �ी ३०० नवी पेठ   जलगाव

2419 पलोड िववेक माणकचंद 22458 46 पु. ३०० नवी पेठ   जळगाव.  जळगाव.  जळगाव

2420 पळशीकर जयंत रामचं� 29048 60 पु. �ॉट नं 348   नवी पेठ  जय िकसान वाडी  जळगांव

2421 पांडे अशोक केशरलाल [०३] 4046 62 पु. ३४६ नवी पेठ   जळगांव

2422 पांडे िबपीन फुलचंद 5469 79 पु. १६७ नवी पेठ कॉटन माक� ट   जळगाव

2423 पांडे िदनेश �ेमचंद [०३] 5467 58 पु. १६३ नवी पेठ जळगांव

2424 पांडे कंचनबाई फुलचंद 7434 48 �ी १६७  नवी पेठ   जळगांव

2425 पांडे शरद राधािकसन 5470 65 पु. १६७ पांडे पनोरामा   नवी पेठ जळगाव

2426 पंजाबी सतीष हरीचंद 7051 61 पु.
सी/ओ. हॉटेल अमर�ेम   �ेशन रोड  खा�ेश िमल  शॉिपंग 

कॉ��े�  जळगांव

2427 पंजवानी सुिनल नेभनदास 7055 60 पु. ई-९७ पिहला मजला गोलाणी माक� ट   जळगाव

2428 पारख उ�मचंद फुलचंद 94 89 पु. १२२ नवी पेठ गणेश िब��ंग   जळगांव

2429 परदेशी अमरलाल माणकचंद 6852 63 पु. ३४० नवी पेठ  �ेशनरोड   िज�ा जळगाव

2430 परदेशी चेतनिसंग �तापिसंग 24526 46 पु. ३७५ निव पेठ   जयिकसनवाडी  जळगाव
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2431 परदेशी िनलीमा �तापिसंग 24528 51 �ी ३७५ जयिकसन वाडी   नवीपेठ  जळगाव

2432 परदेशी �तापिसंह कंचनिसंह 3766 51 पु. ३७५ जयिकसन वाडी जळगांव

2433 परदेशी �ेमचंद माणकचंद 7426 61 पु. ३४०  नवी पेठ   जळगांव

2434 परदेशी पुनमचंद माणकचंद 7562 58 पु. ३४०  नवी पेठ   मानिसंग माक� ट मागे  जळगाव

2435 परदेशी संजय िभमिसंग 41882 54 पु. ३७४ जयिकसन वाडी   जळगाव

2436
पारेख भगवानदास चुनीलाल �ो.पारेख 

भगवानदास चुनीलाल
12634 72 पु.

�ो.पारेख भगवानदास चुनीलाल   ३/८९ जोशी माक� ट नवी 

पेठ  �ो.महाल�ी एंटर�ाईजेस  जळगाव

2437
पारेख ह�ा मनसुखलाल �ो छोटालाल 

पारेख
10071 74 �ी ५ गणेश िब��ंग   नवी पेठ जळगाव

2438
पारेख पंकज भगवानदास �ो. 

�ीनाथजी एंटर�ाईजेस
12767 50 पु.

३/८९ जोशी माक� ट   नवी पेठ  �ो. �ीनाथजी एंटर�ाईजेस  

जळगाव

2439
प�रहार भवरलाल बाबुलाल �ो. �ी 

बालाजी जनरल अँड सपलायस�
6574 55 पु.

�ो.�ीबालाजी जनरल ए� स�ायस�   ५ मानिसंग माक� ट    

जळगांव

2440 पाटील अ�ण ब�ी 7373 60 पु. ३३५  नवी पेठ   जळगांव

2441 पाटील बाळू दगडू 28122 54 पु. मातृछाया   ८४ निवपेठ  जळगाव

2442 पाटील चा�द�ा िवजय 8880 61 पु. कोतवाल िब��ंग नवी पेठ   जळगांव

2443 पाटील गुलाबिसंग िव�नाथ 4154 73 पु.
�ारा युनायटेड वे�न� बँक खा�ेश   िमल कॉ�े�    

जळगांव

2444 पाटील निलनी �मोद 26960 60 �ी ३३५ निव पेठ   जळगाव

2445 पाटील पांडुरंग वामन 3272 69 पु. नवी पेठ   जळगांव

2446 पाटील �मोद ब�ी 3634 63 पु. ३३५ नवी पेठ   जळगांव

2447 पाटील राजाराम बाबासाहेब 7899 55 पु. सी/ओ जमणदास काबरा एस हाऊस   जळगाव

2448 पाटील रोिहणी अ�ण 24600 55 �ी ३३५ नवीपेठ   जळगाव

2449 पाटील सुमन ल�ण 2136 68 �ी २३१ नवी पेठ   जळगांव

2450 पाटील वासुदेव िसताराम 26397 56 पु. २३४ निवपेठ   �ेशन रोड  हॉटेल अथव��ा मागे  जळगाव

2451 पाटील िवजय�ी िवजय 351 64 �ी ४३ नवी पेठ   जळगांव

2452 पटवध�न भगवंत िव�ू 902 74 पु. ३६ हौ.सोसायटी िज�ा पेठ   जळगांव

2453 पवार अिनल ओकंार [०३] 30869 47 पु. �ॉट नं २७ साई कॉ��ूटर   जैन मंदीरा समोर    जळगाव

2454 पवार भीमराव िशवराव 1378 77 पु. २२२ नवी पेठ जळगाव

2455 पवार नंदकुमार िसताराम 15982 53 पु. २३१ नवी पेठ   जळगाव

2456 पवार न�थू दगडू 5053 58 पु. C/O  पी.नं.द�री भा�वान टी   स�टर �ेशन रोड    जळगांव

2457 फडणीस �रदा �ीकांत 8562 47 �ी ३२० नवी पेठ   बॉ�े लॉज मागे  जळगाव.  िज�ा जळगाव
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2458 फालक सुलभा द�ा�य 20040 51 �ी ३८४ जयिकसन वाडी   जळगाव

2459 फालक तुषार द�ा�य 20039 41 पु. ३८४ जयिकसन वाडी   जळगाव

2460 िपले अ�ंधती हेमंत 41218 54 �ी ११२ नवी पेठ   जळगाव

2461 िपले प�ाकर अमृत 3558 73 पु. ११२ नवी पेठ �ु लुक लॉड� ी   जळगांव

2462 िपले अिभजीत मनोहर 13405 52 पु. ११२ नवी पेठ   जळगाव

2463 िपले पु�ा मनोहर 5911 81 �ी ११२  नवी पेठ   जेठमल सार�त चौक    जळगांव

2464 िपले सागर पदूमाकर 44606 44 पु. ११२ नवी पेट   �ु लुक पॅावर लॉ�ी  जळगाव

2465 िप�े त�य पदमाकर 44655 40 पु. ११२ नवी पेठ   जळगाव

2466 पोरवाल िवलास संुदरलाल 13494 58 पु. २३७ नवी पेठ �ेशन रोड जळगाव

2467 पुरािणक सुमन महादेव 3489 90 �ी  गंगामाधव िनवास  जयिकसन   वाडी    जळगांव

2468 पुरािणक सरोज िव�नाथ 3488 91 �ी  गंगामाधव िनवास  जयिकसन   वाडी    जळगांव

2469 पुरािणक िव�नाथ महादेव 3487 94 पु.  गंगामाधव िनवास  जयिकसन   वाडी    जळगांव

2470 राजेिशक�  कुमुदीनी मािणकराव 12698 84 �ी ३५ नवी पेठ जळगाव

2471 राजेशीक�  शामराव आ�ाजी 10708 54 पु. िशक�  गॅरेज  २८ निव पेठ   जळगांव

2472 राजेिशक�  सुरेखा शामकांत 21950 54 �ी २८ नवी पेठ   जळगाव

2473 राजकोटीया िकशोरचं� िव�लदास 3560 81 पु. १२१ नवी पेठ   जळगांव

2474 राजकोटीया िवपीनचं�दामोदरदास 6462 61 पु. २४० नवी पेठ �ेशन रोड   जळगांव

2475 राजकोिटया पंकज �िवणचं� 8571 53 पु. १२१  नवी पेठ   जळगांव

2476 राजकोटीया संिगता राजेश 46308 50 �ी ९८ नवी पेठ   युिनयन बँक इंिडया�ा वर  जळगाव

2477 राका रजनीकांत ��पचंद 5550 87 पु. �ॉट नं १८ गु�द� कॉलनी   गणेश कॉलनी    जळगाव

2478 राणा अमीत सूय�कांत 61189 42 पु. 375 नवजीवन मंगल   काया�लय जयिकसन वाडी  जळगाव

2479 राणा िहत�� िहरालाल 40576 53 पु. ३० नवी पेठ   जळगाव

2480 राणा सिचन राधे�ाम 19666 41 पु.
३१० नवी पेठ   जु�ा बॉ�े लॉज मागे  साई डगर हॉटेल 

जळगाव

2481 राणे रघुनाथ चांगो 564 74 पु. ३१२ नवी पेठ   जळगांव

2482 राणे सतीश रघुनाथ 947 74 पु. ३१२ नवी पेठ जे एल जी   जळगांव

2483 राणे �भाकर रघुनाथ 944 61 पु. ३१२ नवी पेठ   बॉ�े लॉज मागे  जळगाव

2484 राणे शरद दशरथ 20175 45 पु. नेताजी चौक मेह�न जळगाव
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2485 राणे व�ला रघुनाथ 948 79 �ी ३१२ नवी पेठ जे एल जी   जळगांव

2486 राणे िवलास पांडुरंग 24578 70 पु. २४९ नवीपेठ   �ेशनरोड  जळगाव

2487 राठी ऊषा योगेशकुमार 3806 61 �ी १९ नवी पेठ   जळगांव

2488 राठी योगेशकुमार रघुनाथ 3805 64 पु. १९ नवी पेठ   जळगांव

2489 र�पारखी िदनेश �ीकृ� 13926 57 पु. ४४ नवी पेठ र�पारखी चाळ   जळगाव

2490 र�पारखी मनोज �ीकृ� 13932 51 पु. ४४ नवी पेठ   र�पारखी चाळ    जळगाव

2491 रावल अिनल लालुभाई 25551 56 पु. २३० निवपेठ   जळगाव  ....  जळगाव

2492 रावल िवरमती अिनल 25552 55 �ी 230   निवपेठ  जळगाव

2493 रोळ �ताप लालजी 5907 89 पु. �ताप लॉज नवी पेठ   जळगांव

2494 साखला चं��काश रमेशचं� 14004 44 पु. ११४ नवी पेठ   जळगाव

2495 साने �ीधर द�ा�य 229 82 पु. जळगाव मेिडकल �ोअस�   १५२ नवी पेठ    जळगांव

2496
संघवी अनुपकुमार नेिमचंद �ो. अनुप 

ऑटोमोबाइ�
9902 60 पु.

१४१ �ाऊंड �ोअर   गोलाणी माक� ट  �ो.अनुप 

ऑटोमोबाई�  जळगांव

2497 संघवी भावलाल गुलाबचंद 6928 70 पु. क�ुरी २६  नवी पेठ   जळगाव

2498 संघवी कमलिकशोर गुलाबचंद 6927 58 पु. २६  नवी पेठ   जळगांव

2499 संघवी कंचन भवरलाल �ो.संघवी �ा� 12275 67 �ी २६  क�ुरी   नवी पेठ    जळगाव

2500 संघवी कंवरलाल गुलाबचंद 7739 67 पु. २६ नवी पेठ   जळगांव

2501 संघवी िनलेश भवरलाल 14788 46 पु. २६  क�ुरी   नवी पेठ    जळगाव

2502 संघवी सुजाता कमलिकशोर 14790 44 �ी २६ क�ुरी नवी पेठ   जळगाव

2503 संघवी वध�मान कवरलाल 43376 37 पु. क�ुरी २६ नवी पेठ   जळगाव

2504 संकत सुिनल राम��प 46300 53 पु. माधवराव गोवळकर   �ड बँक २७३ नवी पेठ  जळगाव

2505 सपकाळे पांडुरंग बुधो 4235 88 पु. ३३ नवी पेठ   जळगांव

2506 सारडा िनतीनकुमार रमेशचं� 6951 55 पु. २२९  नवी पेठ   जळगांव

2507 सार�त नर��कुमार रामनारायण 302 68 पु. 390 नवी पेठ जळगाव   एस एच नं 302 4    जळगांव

2508 सरोदे िशवाजी माधवराव 35495 62 पु. २१४ नवी पेठ   जळगाव

2509 सार�त िदपाली यशकुमार 14789 50 �ी ३९७ नवी पेठ   जयिकसन वाडी    जळगाव

2510 सार�त यशकुमार रामनारायन 6952 54 पु. ३९७  जयिकसनवाडी   जळगांव

2511 सावला भारत जेठालाल 31662 46 पु. २४९ राने िमशन   नवी पेठ    जळगांव
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2512
सेठीया नरोमल सुरजमल �ो.जैन 

होजीअरी �ोअस�
10677 48 पु. दु. नं.९ २२७ निव पेठ   �ो.जैन होजीअरी �ोअस�    जळगांव

2513 शाह क�ना राजेश 18455 66 �ी ३ र�ा अपाट�म�ट   नेह� चौक    जळगाव

2514 शहा नयन रजिनकांत 8382 52 पु. ३ र�ा अपाट�म�ट नेह� चौक   जळगांव

2515 शाह नेहा नयन 18456 44 �ी ३ र�ा अपाट�म�ट   नेह� चौक    जळगाव

2516 शाह �भावती राघवजी 2145 69 �ी  नर�� भुवन  सेवा�म जवळ   �ेशन रोड    जळगांव

2517 शहा �फु�ा नर��कुमार 7997 66 पु. ११ र�ा अपाट�म�ट नवी पेठ   नेह� चौक जळगाव

2518 शाह रजनीकांत बालचंद 483 65 पु. ३ र�ा अपाट�म�ट   नेह� चौक जवळ    जळगांव

2519 शाह रंजनाबेन नटवरलाल 49652 84 �ी ५४ नवी पेठ   सांगली बँकेजवळ  जळगाव

2520 शाह शीलाबेन भूप��लाल 113 72 �ी ३९६ नवी पेठ   जळगांव

2521 शाह िवरबाला रजनीकांत 18539 80 �ी ३ र�ा अपाट�म�ट   नेह� चौक    जळगाव

2522 शहा सोनाली सुिनल 30730 46 �ी २३१ नवी पेठ जळगांव

2523 शमा� देवकीनंदन गोपीराम 4240 78 पु. १६१ नवी पेठ   जळगांव

2524 शमा� भुिमका िवजय 40492 63 �ी १८२ निव पेठ   जळगाव

2525 शमा� घनशाम भवानी�साद 4125 68 पु. ि�जिवलास हॉटेल जळगाव

2526 शमा� घनशाम मोहनलाल [०३] 4231 85 पु. ३७९ जयिकसन वाडी जळगांव

2527 शमा� जय�काश िभकचंद 5904 74 पु. १८२ नवी पेठ   जळगांव

2528
शमा� िजत��कुमार  गोपाळकु� 

�ो.जयल�ी एंटर�ाईजेस
11751 49 पु. २५१ गोलाणी माक� ट जळगाव

2529 शमा� �ोती�भा घनशाम 3368 84 �ी ३७९ जयिकसन वाडी   जळगांव

2530 शमा� मुरारीलाल भवानी�साद [०३] 5701 66 पु. �ेशन रोड जळगाव

2531 शमा� नंदिकशोर जगिदश�साद 15016 48 पु. २८६ नवी पेठ   �ेशन रोड    जळगाव

2532 शमा� राजेश सोमनाथ 4603 59 पु. २५४  नवी पेठ   जळगांव

2533 शमा� रेनु राजेश 18210 53 �ी २५४ नवी पेठ   जळगाव

2534 शमा� संपत रामधनजी 41930 80 पु. ३९७ जयिकसन वाडी   जळगाव

2535 शमा� संजय घन:�ाम 6428 50 पु. ३४० नवी पेठ   ि�जिवलास िहंदू हॉटेल  �ेशन रोड जळगाव

2536 शमा� सुशीलकुमार घन�ाम 7233 60 पु. ३७९  जयिकसन वाडी   जळगांव

2537 शमा� िवजय जगिदश�साद 18664 46 पु. २८६ नवी पेठ �ेशन रोड   जळगाव

2538
शमा� िवजय जगदीश�साद 

�ो.मे.�ंकटेश आयुव�िद�
13351 46 पु.

�ो.शमा� िवजय जगिदश�साद   २८६ नवी पेठ �ेशन रोड  

�ो.मे.�ंकटेश आयुव�िद�  जळगाव
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2539 शमा� िवजयकुमार मानराज 6858 59 पु. ६६  नवी पेठ   जळगांव

2540 शमा� िवजयकुमार रामशरण 5902 74 पु. १८२  रामछाया    नवी पेठ जळगाव

2541 शेठ िज�ेश शरद 56503 43 पु. १४३ नवी पेठ   जळगाव

2542 शेठ शरद �ंबकलाल 7320 72 पु. १४३  नवी पेठ   जळगांव

2543 िशलेदार िनम�ला रघुनाथ 10043 65 �ी ३४८  जयकीसन वाडी   जळगांव

2544 िशंदे अिनता अ�णकुमार 4278 70 �ी ३२० नवी पेठ बॉ�े लॉज मागे   जळगांव

2545 िशंदे भा��ी अ�ण 53183 34 �ी ३२० नवी पेठ   साई - सागर पाठीमागे  जळगाव

2546 िशक�  माधुरी शामराव 57127 54 �ी २८ निवपेठ   जळगाव  .

2547 िशक�  परेश संभाजी 20636 42 पु. २८ नवी पेठ   िशक�  गॅरेज    जळगाव

2548 िशक�  �शांत अ�ाजी 24059 49 पु. नवी पेठ   जळगाव

2549 िशक�   संभाजी गणपतराव 4129 75 पु. २८ नवी पेठ  जळगांव

2550 िश�डे मधुकर रघुनाथ 4596 77 पु. ३७६ जयिकसान वाडी   जळगांव

2551 िश�डे सुरेखा मधुकर 4600 67 �ी ३७६  जयिकसन वाडी   जळगांव

2552 िशरवाडकर �साद राजाराम [१६] 15229 51 पु. सी/ओ एल आय सी नवी पेठ जळगाव

2553 सोनवणे चेतन चं�कांत 57602 34 पु. १४५/१ नवी पेठ   जळगाव

2554 सोनवणे मधुकर नारायण 3852 69 पु. १९७ नवी पेठ   जळगांव

2555 सोनवणे राखी शामकांत 23449 46 �ी ३९६ जयिकसन वाडी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

2556 सोनवणे रमेश देिवदास 35245 70 पु. खा�ेश िम� कंपाऊंड जळगाव

2557 सोनवणे सुभाष देवराम 27773 62 पु. २५० नवी पेठ   जळगाव

2558 सोनवणी चं�कांत मधुकर 37279 46 पु. १४५ नवी पेठ   जळगाव

2559 सोनी िदपक नारायणजी 53444 57 पु. ५ ि�यदश�नी अपाट�म�ट   नेह� चौक  जळगाव

2560 सोनी रतनजी िशवजी 7241 86 पु.
३ शाह आक� ड नवी पेठ   नटवर टॉकीज समोर  �ो.सोनी 

ड� ाय�ूट  जळगांव

2561 सुल�णे माधुरी िदनेश 20741 52 �ी १६१ नवी पेठ जळगाव

2562 सुलोचने सरोजीनी रिवं� 8608 52 �ी बी-१३ ४थ �ोर   गोलाणी माक� ट जळगाव

2563 सुराणा माणकचंद नेमीचंद 11462 69 पु.
बी / ३ खा�ेश िमल �ाप �ाट�र   �ेशन रोड  नवी पेठ 

जळगाव

2564 सुराणा पु�ा शांतीलाल 32826 70 �ी ३३८ नवी पेठ   जळगाव

2565 सुय�वंशी �भाकर सीताराम 711 79 पु. २४ नवी पेठ   जळगांव
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2566 तलरेजा रमेश िचमनमल 458 70 पु. सी/ओ अनुपम वॉच   187 नवी पेठ जळगाव

2567
तबांकूवाला िदपक बळवंतलाल �ो. 

बलवंतलाल मोहनलाल
11389 70 पु.

२५६ नवी पेठ   सुरेश कले�न शेजारी  �ो. बलवंतलाल 

मोहनलाल  जळगांव

2568 टाटीया िधरज अमृतलाल 26580 44 पु. हौ-३०९   नवी पेठ  साई सागर हॉटेल  जळगाव

2569 ठ�र राज�� हरीचं� 6501 57 पु. ३३३ नवी पेठ ठ�र िब��ंग   �म नं ५ जळगाव

2570 िटळक लीलाबाई िव�नाथ 17 94 �ी २३० नवी पेठ   जळगांव

2571 ितवारी संजय मांिगलाल 6599 56 पु. २३०/४ निवपेठ   व.वा वाचनालय    जळगांव

2572
ितवारी िवजयकुमार िसताराम 

�ो.उ�ला �ो�ी. जन.�ोअस�
5774 64 पु. ४०६ जयिकसन वाडी जळगांव

2573 तोडा शैला ओम�काश 36368 62 �ी २१३ नवी पेठ   जळगाव

2574 तोडा योगेश रमेशचं� 17022 44 पु. २१३ नवी पेठ जळगाव   �ेशन रोड    जळगाव

2575 ि�वेदी भगवान लालजी 4324 69 पु. १९२ नवी पेठ जळगाव

2576 ि�वेदी ल�ी भगवान 4323 61 �ी आय� िनवास लॉज १९२ नवी पेठ   जळगांव

2577 ि�वेदी मावजी �तापजी 6762 64 पु. चेतना गुजराथी भोजनालय   जळगांव

2578 ि�वेदी निलनी मोहन 4308 59 �ी आय� िनवास लॉिजंग बोड�ग १   ९२ नवी पेठ    जळगांव

2579 ि�वेदी िव�ू लालजी 4326 68 पु. आय� िनवास लॉज १९२ नवी पेठ   जळगांव

2580 ि�वेदी यशोदा िव�ू 4325 64 �ी १९२ नवी पेठ   आय� िनवास लॉज  जळगाव

2581 उपा�े गणेश देवरामभाई 182 76 पु. आय�िनवास  लॉज   192 नवी पेठ  एम जे रोड  जळगांव

2582 उपा�े िह�तबेन देवराम 4328 63 �ी आय� िनवास लॉज १९२ नवी पेठ   जळगांव

2583 उपा�े कमल गणेश 4327 79 �ी १९२ नवी पेठ   जळगांव

2584 उपा�े तुषार गणेश 7236 50 पु. १९२ नवी पेठ   जळगांव

2585 वै� संजय �भाकर 13927 59 पु.
४४ नवी पेठ र�पारखी िब�ीगं   गोलाणी माक� ट जवळ    

जळगाव

2586 वमा� िकशनलाल जगिदशनारायण 7679 53 पु. ३७५ जयिकसान वाडी   जळगांव

2587 वेद कमलेश नर�� �ो.के.�ी.इंड�� ीज 13536 56 पु. २७४ नवी पेठ   जळगाव

2588 वेद रतनसी व�ा आर �ी ऑ�ीजन 12071 60 पु.
सी व�भ  नटवर िथएटर नवी पेठ   �ो.आर.�ी.ऑ�ीजन   

 जळगाव

2589 वेद शोभा उदयिसंग 41078 72 �ी हाऊस नं.२६०   नवी पेठ  जळगाव

2590 वेद उम�ला माधविसंह 18528 82 �ी २६० नवीपेठ   जळगाव

2591 िवसपूते �भाकर िडगंबर 27956 68 पु. िज�ा ि�डा संघ   निव पेठ  जळगाव

2592 �ास दीपाली वसंत 7322 56 �ी १९५ नवी पेठ   जळगांव
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2593 �ास जीवनरामजी रतनजी 7235 64 पु. १९० नवी पेठ   जळगांव

2594 �ास �भाकर गंगाराम 6759 66 पु. १९० नवी पेठ जळगाव.   जळगांव

2595 �वहारे गु�द� िवनायक 29980 57 पु. २९८ नवी पेठ जळगाव

2596 वाणी  राज�� द�ा�य 5811 57 पु.
C/O  यू डी वाणी ९५ नवीपेठ   जवळ िवजयकुमार रामदास    

जळगांव

2597 वाणी अतुल नारायण 13049 50 पु. १४८ नवी पेठ जळगाव

2598 वाणी चं�कांत पंढरीनाथ 704 62 पु. १३३ नवी पेठ   ऑप महाजन वाडी    जळगांव

2599 वाणी िजत�� ल�ीकांत 22106 48 पु. ११० नवी पेठ   नवजीवन सुपर शॉप�ा बाजूला  जळगाव

2600 वाणी �ोती �िदप 14590 57 �ी १३३ नवी पेठ   जळगाव

2601
वाणी जो�ा �ो यशवंत 

फामा�िसटीक�
10182 62 �ी १३ राधाकीसन वाडी   �ो.यशवंत फामा�सीटीक�    जळगांव

2602 वाणी ल�ीकांत रामदास 22104 72 पु. ११० नवी पेठ   नवजीवन सुपर शॉप�ा बाजूला  जळगाव

2603 वाणी मनोज सुधाकर 39670 47 पु. ९३ नवी पेठ   जळगाव

2604 वाणी मुकंूद रामकृ� 28298 56 पु.
३७३ िनलया जयिकसन वाडी   ितसरा मजला  नविजवन 

मंगल काया�लयासमोर  जळगाव

2605 वाणी नारायण वामन 692 79 पु. �ी ल�ीनारायण �ाझा १४८   नवी पेठ    जळगांव

2606
वाणी नरेशकुमार रमेश �ो शाम से� 

कॉप�रेशन
12024 47 पु.

डी.२८ गोलाणी माक� ट   जळगाव  �ो.शाम से� कॉप�रेशन  

जळगाव

2607 वाणी �दीप �ीकृ� 7319 63 पु. १३३  नवी पेठ   जळगांव

2608
वाणी �ेमराज काशीनाथ �ो ि�मूित� 

�ो��जन �ोअस�
9141 53 पु. ३० गोलाणी माक� ट   �ो.ि�मूित� �ो�ीजन �ोअर    जळगांव

2609 वाणी पु�ा िदलीप 47426 70 �ी ९५ नवी पेठ   जळगाव

2610 वाणी रिवं� बाळकृ� 18543 55 पु. २७/ब खा�ेश िमल कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

2611
वाणी रिवं� काशीनाथ �ो.गोपाल 

जनरल �ोअस�
9142 46 पु. २४  गोलाणी माक� ट   �ो.गोपाल जनरल �ोअस�    जळगांव

2612 वाणी रेखा िशरीष 57159 56 �ी ९५ नवी पेठ जळगाव   नवी पेठ  जळगाव

2613 वाणी सिचन मधुकर 25935 43 पु. ४२१ जयिकसन वाडी   नवी पेठजळगाव  िज.जळगाव

2614 वाणी संजय अंबादास 8820 53 पु. सी/ओ ए.पी वाणी   सी/ओ ए.पी वाणी  जळगाव

2615 वाणी संजय खंडु 21765 50 पु.
घर �.२३४ �ेशन रोड   हॉटेल िस��र पॅलेस मागे  नवी पेठ 

जळगाव

2616 वाणी सतीश काशीनाथ 19515 51 पु. १३९ नवी पेठ   देना बँके शेजारी  �काश ऑ�ीकल  जळगाव

2617 वाणी शामकांत कािशनाथ 3458 68 पु. ३६५ जयिकसान वाडी   जळगांव

2618 वाणी शोभा �ीराम 22181 80 �ी
३९७ यशोधाम जयिकसन वाडी   पा�ा�ा टाकीजवळ    

जळगाव

2619
वाणी �ीकांत काशीनाथ �ो. एस. के. 

�ो�ीजन
11334 45 पु.

२४९ गोलाणी माक� ट   �ाऊड फ् लोअर  �ो. एस. के. 

�ो�ीजन  जळगांव
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2620 वाणी �ीिनवास मधुकर 25936 52 पु. ४२१ जयिकसन वाडी.   नवी पेठजळगाव  िज.जळगाव

2621 वाणी सुभाष िव�ल 22793 77 पु. घर नं.४१४ जयिकसन वाडी   िवसनजी नगरजळगाव

2622 वाणी सुमन काशीनाथ 19519 82 �ी १३९ नवी पेठ �काश ऑ�ीकल   देना बँके शेजारी    जळगाव

2623 वाणी सुिमत �िदप 37474 33 पु. १३३ नवी पेठ   जळगाव

2624 वाणी सुिनता �काश 18565 47 �ी १३९ नवी पेठ   जळगाव

2625 वाणी उदय अ�ण 8619 45 पु.
सीएसएन २१२२/ए १८+१९+२०  सव� नं १४   भीमिसंग माक� ट 

नवी पेठ  जळगाव

2626 वाणी वंदना िवजय 17592 42 �ी १४८ नवी पेठ     जळगाव

2627 वाणी िवजय नारायण 15215 47 पु. १४८ नवी पेठ   भारत डेअरी जवळ    जळगाव

2628 या�ीक िकशोर भा�र 943 79 पु. खांदेश िमल जळगाव

2629 झंवर सुभाषचं� माणकचंद 3297 72 पु. १२४ नवी पेठ   जळगाव

2630 झवर अिभजीत सुरेशचं� 13125 39 पु. १२४ नवी पेठ   जळगाव

2631 झवर िगरीष शामसंुदर 14765 47 पु. काशीनाथ भवन  १४६ नवी पेठ   भारत दु�ालय    जळगाव

2632 झंवर गोपीनाथ मुरलीधर 561 77 पु. ८६ नवी पेठ   मु.पो.जळगाव

2633 झंवर मह�� बाळकृ� 13023 51 पु. जी/३७ २ND �ोअर गोलाणी माक� ट   जळगाव

2634 झवर मिनष शामसंुदर 14766 53 पु. १४६ नवी पेठ   जळगाव

2635 झवर िनतीन गोपीनाथ 13318 47 पु. ८६ नवी पेठ   मु.पो.जळगाव

2636
झंवर �फु�कुमार सुरजमल �ो झवर 

�फु�कुमार सुरजमल
5162 66 पु. १२४ नवी पेठ जळगांव

2637 झवर रा�ल राधेशाम 21546 41 पु. १२४ नवी पेठ   जलगाव

2638 झवर िवनोद माणकचंद 19342 67 पु. १२४ नवी पेठ   डॉ.राण��ा समोर    जळगाव

2639
झोपे िव�ास वासुदेव �ो ओम �ास 

हाऊस
7943 57 पु.

�ो.ओम �ास हाऊस   महावीर च�बस�  जयिकसन वाडी  

जळगांव

2640 झुनझुनवाला सुिशलकुमार िशवरतन 2315 78 पु. 315 नवी पेठ   जळगांव

2641 झुनझुनवाला इंिदरा सुिशलकुमार 2316 69 �ी ३१५ नवी पेठ जळगांव

2642 अकोले िदवाकर िव�नाथ 8256 61 पु. �ॉट नं.२८    �ेमनगर-जळगाव

2643 अकोले नंदकुमार िव�नाथ 19162 77 पु. गट �ं.३७/१ �ॉट नं.३१   �ौपदी नगर    जळगाव

2644 अकोले रेखा िदवाकर 19163 56 �ी �ॉट नं.२८ �ेम नगर   जळगाव

2645 अकोले शैलजा नंदकुमार 19164 69 �ी गट �ं.३७/१ �ॉट नं.३१   �ौपदी नगर    जळगाव

2646 अकोले िवकास अिवनाश 3967 62 पु. �ॉट नं-१०  सुशीला   बंगलो   �ेम नगर  जळगाव
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2647 अलोणी कांचन िकशोर 7191 40 �ी
६१ �ेम नगर िपं�ाळा रोड   महाराणा �ताप हाय�ुलमागे    

जळगांव

2648 अलोणी िकशोर देवीदास 4476 74 पु. ६१/�ेम नगर िपं�ाळा रोड   जळगांव

2649 अरकडी िनतीन अ�ण 27076 44 पु. ४३ भोईटे नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

2650 अरकडी पंकज अ�ण 26267 43 पु. ४३ भोईटे नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

2651 अरकडी सिचन अ�ण 22467 47 पु. ४३ भोईटे नगर   िपं�ाळा रोड.  जळगाव.  जळगाव

2652 अरकडी सागर �दीप 34098 36 पु. १/५ सोनल अपाट�म�ट िभकमचंद जैन नगर   जळगाव

2653 अरकडी िवणा िवजय 22020 51 �ी ४३ भोईटे नगर   िपं�ाळा रे�े गेट    जळगाव

2654 असोदेकर भगवान सोमा 25109 57 पु.
गट नं.३४ �ॉट नं.३२   ब�डाळे नगर िपं�ाळा रोड  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

2655 अ�े चा�लता �काश 14013 41 �ी ३० �ौपदी नगर   जळगाव

2656 अ�े �काश मुरलीधर 2702 67 पु. ३० �ोपदी नगर   जळगांव

2657 अ�े सिचन गोपीचंद 29153 41 पु. ५१ वाघुळदे नगर   बी. जे. नगर  जळगाव

2658 अ�े िवमल गोपीचंद 29152 76 �ी ५१ वाघ् ◌ुळदे नगर   बी.जे.नगर जवळ जळगाव

2659 बडगुजर अतुल मुरलीधर 7880 52 पु. �ॉट नं.१७ गट नं.३७/३ �ोपदी   नगर जळगाव

2660 बडगुजर �शांत सुधाकर 33236 51 पु. अे-११ अनंत छाया अपाट�म�ट   �ेमनगर जळगाव

2661 बडगुजर वैशाली �शांत 42989 46 �ी
िब�ीग ए �ॉक नं.११   दुसरा मजला अनंत छाया अपाट�म�ट 

 �ेम नगर जळगाव

2662 बाफना सिचन सुरेशचंद 34270 40 पु.
१७ सुखसागर   सी.१२५ िभकमचंद जैन नगर  जळगावं  

जळगांव

2663 बाफना शोभादेवी सुरेशचं� 34272 63 �ी १७ सुखसागर   १२५ सी. िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2664 बाफना सुर�� सुरेशचं� 34271 44 पु. १७सुख सागर   १२५ सी. िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2665 बाफना सुरेशचं� माणेकचं� 7945 71 पु. १७ सुखसागर िभकमचंद नगर   जळगांव

2666 बागड (वाणी) राकेश वसंत 31644 42 पु. ८० मोती महल   िभकमचंद नगर    जळगांव

2667 बागरेचा शकंुतला मोहनलाल 34698 68 �ी �ॉट नं.७८/०३   शकंुतला  �ेम नगर  जळगांव

2668 बागूल भागवत ल�ण 5735 59 पु.
१२३डी/११ गु�कृपा   िपं�ाळा रोड  िभकमचंद जैन नगर  

जळगांव

2669 बागूल ल�ण गोपाल 310 92 पु. िभकमचंद नगर जळगाव

2670 बागुल पंकज िदलीप (सोनार) 47752 37 पु. �ॉट नं २ भोईटे नगर   िपं�ाला रोड  जळगाव

2671 बागुल उषा शरद 10494 59 �ी १२३ डी िभकमचंद जैन   नगर  ि�ं�ाला रोड  जळगांव

2672 बाहेती सुिनल ल�ीिनवास 25022 62 पु.
१७६ िभकमचंद जैन नगर   एस.एम.आय.टी.कॉलेज रोड  

मु.पो.जळगाव

2673 बिहरम गुलाब शामराव 38221 56 पु. �ॉट नं.७ गट नं. ४१/३   �ोपदी नगर  जळगाव
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2674 बजाज राधे�ाम ल�ीनारायण 59430 62 पु. �ॉट नं 13 भोईटे नगर   जळगाव

2675 ब�ाळ िलला देवीदास 17170 86 �ी
सोनल अपाट�म�ट िपं�ाळा रोड   िभकमचंद जैन नगर    

जळगाव

2676 ब�ाल सुयश िव�ास 21508 39 पु. १८२/१० िभकमचंद जैन नगर   जलगाव

2677 ब�ाळ िव�ास देवीदास 4177 68 पु.
�ॉट नं १८२/१०    िपं�ाळा रोड  िभकमचंद जैन नगर   

जळगांव

2678 बंगाली राजेश �भाकर 9434 57 पु.
११६ गु��साद िभकमचंद जैन नगर   सोनल अपाट�म�ट जवळ 

   जळगाव

2679 बाव�र एकनाथ नागो 22958 66 पु. ५ आिशवा�द   �ोपदी नगर िपं�ाळा रोड  जळगाव

2680 बािव�र संजय रिवचं� 5870 60 पु.
स��� िब��ंग दूसरा मजला   िभकमचंद जैन नगर    

जळगांव

2681 बािव�र महेश नंदिकशोर 15451 41 पु. �ॉट नं ४१ गट नं ३८/३९/४२/१   �ेम नगर  जळगाव

2682 भदादे उमेश शांतीलाल 43647 50 पु. १० राम अपाट�म�ट   �ेम नगर  जळगाव

2683 भालेराव सुिनता िवनोदकुमार 32007 58 �ी २५ .बी  भोईटे नगर जळगांव

2684 भालेराव अ�ण मात�ड 4930 75 पु.  औदंुबर  ९८ िभकमचंद जैन   नगर    जळगांव

2685 भालेराव िन�खल �ीकांत 52832 32 पु. ९८ िभकमचंद नगर   न�ता अपाट�म�ट जवळ  जळगाव

2686 भालेराव साहेबराव राजाराम 32004 78 पु. २५ बी भोईटे नगर   जळगाव

2687 भालेराव शंकु तला साहेबराव 32003 77 �ी २५ बी भोईटे नगर   जळगाव

2688 भालेराव �ीकांत मात�ड 52833 65 पु. ९८ िभकमचंद नगर   न�ता अपाट�म�ट जवळ  जळगाव

2689 भालेराव िवनोदकुमार साहेबराव 32006 54 पु. २५ बी भोईटे नगर   जळगांव

2690 भामरे मयूर दीनानाथ 59757 22 पु.
समथ� कृपा   गट नं 37 �ॉट नं 1 B  �ौपदी नगर मनराज 

समोर  जळगाव

2691 भामरे आनंदा एकनाथ 10261 62 पु.
गट नं २७ �ॉट नं १बी   समथ� कृपा  �ौपदी नगर दीनानाथ 

भामर  जळगांव

2692 भामरे िदनानाथ एकनाथ 13058 50 पु. �ॉट नं.१ �ौपदी नगर   ब�डाळे �ॉप जळगाव

2693 भामरे नेहा आनंदा 50102 28 �ी  समथ� कृपा  १/ब   �ोपदी नगर ब�डाळे �ॉप जवळ  जळगाव

2694 भामरे पु�राज सुिनल 57536 24 पु. �ॉट नं १ बी गट नं ३७   �ोपदी नगर  जळगाव

2695 भामरे वषा� सुिनल 27201 44 �ी गट नं. ३७ �ॉट नं. १/ब   �ोपदी नगर  जळगाव

2696 भंडारी पारस तेजमल 47656 54 पु. ७० वाघुळदे नगर   भोईटे नगर शेजारी  जळगाव

2697 भा�रवार िगरीश वसंतराव 13433 54 पु. ७४ �ेम नगर गणपती मंदीरा जवळ   िपं�ाळा रोड जळगाव

2698 भाटीया िवधी अशोक 49979 30 �ी १८२/६ िभकमचंद जैन नगर   जळगाव

2699 भाटीया �भावती जमनादास 22974 68 �ी
१८२/६ गट नं २८८/२८६/ए/बी    िभकमचंद जैन नगर    

जळगाव

2700 भावसार अिनल छिबलदास 36721 61 पु. �ॉट नं.१७ गट नं.३७   �ोपदी नगर बेडाळे �ॉप    जळगाव
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2701 भावसार गोपाळ ि�जलाल 6484 58 पु. १२९ िभकमचंद जैन नगर   जळगाव

2702 भावसार हेमंत रमेश 29219 42 पु.
�ॅट नं.३अ४ िपता�ी अपाट�म�ट   १८४ िभकमचंद जैन नगर  

िपं�ाळा रोड जळगाव

2703 भावसार शामसंुदर रामकृ� 43770 53 पु. ८९ भोईटे नगर गु�पाक�  जळगाव

2704 भोईटे िन�खल सुभाष 60283 23 पु. �ॉट नं 47/3 s॰n. 133/2   यमुना नगर    जळगाव

2705 भोईटे सं�ा िशवाजीराव 54350 61 �ी ७४ भोईटे नगर   जळगाव

2706 भोईटे िशवाजी केशवराव 6473 65 पु. �ॉट नं. २ भोईटे नगर   जळगांव

2707 भोसले िसंधुबाई िशवदास 46292 71 �ी २९ ब भोईटे नगर   जळगाव

2708 भोसले िनतीन िशवदास �ो िनितन ट� ेडस� 7872 54 पु. २९ ब भोईटे नगर   जळगांव

2709 भुतडा राज�� नथमल 51998 57 पु.
१७८ िभकमचंद जैन नगर   जळगाव  SMIT कॉलेज रोड  

जळगाव

2710 िब�हाडे िजत�� ताराचंद 32303 44 पु.
िभकमचंद जैन नगर   वाघळुद नगर मागे  �ॉट नं.५०  

जळगांव

2711 िबला� बाळकृ� मोतीलाल 6930 75 पु.
६५ जे.डी.सी.सी डायरे�र बंगला   िभकमचंद जैन नगर  

जळगाव

2712 बोरसे नामदेव सुपडू 39877 59 पु. गट नं.३७/१ �ॉट नं.१   �ोपदी नगर  जळगाव

2713 बोरसे पंकज सुरेश 24511 45 पु. ६६ �ेमनगर   गणपती मंदीराजवळ  जळगाव

2714 बोरसे �िदप सुरेश 24510 43 पु. ६६ �ेम नगर   गणपती मंदीरा जवळ  जळगाव

2715 बोरसे ि�तेश सुरेश 24512 37 पु. ६६ �ेम नगर   गणपती मंदीरा जवळ  जळगाव

2716 बोरसे उषा सुरेश 24509 66 �ी ६६ �ेम नगर   गणपती मंदीरा जवळ  जळगाव

2717 बोरसे उषा सुरेश 48626 66 �ी ६६ सदगु� कृपा   �ेमनगर  जळगाव

2718 ���ि�य कैलास द�ा�य 17421 50 पु. िब�ीगं नं.५ �ॅट नं.३   िभकमचंद नगर    जळगाव

2719 छ�रवाल सुलभा व�न 58872 39 �ी ६२ जैन नगर ओम मंिदर     जळगाव

2720 चौधरी अभय सुभाष 24529 45 पु. �ॉट नं. ७ �ोपदी नगर   गट नं. ४१/३  िपं�ाळा रोड  जळगाव

2721 चौधरी अशोक भागवत 48284 71 पु. २९०/५ ब भोईटे नगर   जळगाव

2722 चौधरी दीिलप नथू 61490 56 पु.
182/1 काशी सोनल अपाट�म�ट समोर   िपं�ाळा िभकामचंद 

जैन नगर  महारा��   जळगाव

2723 चौधरी कांचन चुडामण [१५] 4195 65 �ी सी/ओ चौधरी चूडामण धनजी   १०० �ेम नगर जळगाव

2724 चौधरी िमरा सुभाष 4796 68 �ी गट नं.४१/३ �ॉट नं.७   �ौपदी नगर िपं�ाळा  रोड  जळगांव

2725 चौधरी िमलीदं रामचं� 15559 64 पु. ९७ ब �ेम नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2726 चौधरी िनशा योगराज 36709 36 �ी �ाट नं.०३   िमना�ी अपाट�मे�  बी.जे.नगर  जळगाव

2727 चौधरी प�वी चुडामण 19059 40 �ी १०० �ेम नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव
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2728 चौधरी �शांत चुडामण 11141 69 पु. १०० �ेम नगर  जळगांव

2729 चौधरी पु�ा िव�ल 48991 57 �ी १०६ कृ�ाई �ेमनगर   जळगाव

2730 चौधरी ��ता िमलीदं 14913 56 �ी ९७/ब �ेम नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2731 चौधरी सुनंदा अशोक 48283 69 �ी २९०/५ ब भोईटे गनर   जळगाव

2732 चौधरी सुरेशचं� पौलाद 30390 67 पु.
�ॉट नं.९ गट नं २८७/१    �ॉक नं ४  िभकमचन जैन नगर  

जळगांव

2733 चौधरी िवलास तुळिशराम 3988 66 पु.
३७/२ माऊली  िभकमचंद जैन नगर   एस.एम.आय.टी 

कॉलेज जवळ  जळगाव

2734 चौधरी िव�ल केशव 5889 67 पु.
�भात कॉलनी चौक   �ॉट नं.१०६ ३८ ३९ ४२  /१ �ेम नगर  

जळगाव

2735 चौधरी योगराज धनराज 36720 41 पु. �ॉट नं.३   िमना�ी नगर  बी जे नगर  जळगाव

2736 चौधरी चुडामण धनाजी 790 70 पु. �ॉट नं 100   �ेम नगर    जळगांव

2737 च�ाण सुमती दलपत 6910 54 �ी
�ॉट नं २० �ेमनगर जळगाव   महाराणा �ताप शाळे जवळ   

 जळगांव

2738 िचंचोले िदलीप पंढरीनाथ 4367 60 पु. ४/२ िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाला    जळगांव

2739 िचंचोले िनतीन पंढरीनाथ 5948 51 पु.
�ॅट २ िब��ंग ४   िपं�ाळा रोड सुयोग �ो जवळ  

िभकमचंद जैननगर  जळगांव

2740 िचंचोले संगीता िदलीप 6774 50 �ी ४-२  िभकमचंद नगर   ि�ं�ाला रोड जळगाव

2741 चोरिडया राजेश रतनलाल 61065 39 पु.
राजेश रतनलाल चोरिडया   4 भोईटे नगर जळगाव  महारा�  

जळगाव

2742 चौधरी राज�� उ�मराव 17262 54 पु. २८७/२ ढाके नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2743 दलाल िदपक �ीराम 17231 48 पु.
�ॉट नं १७८ /२ दश�ना �ाझा   िभकमचंद जैन नगर  कांचन 

कॉलनी  जळगाव

2744 दंडवते सुशांत माधव 24989 52 पु.
�ॉक नं.११/१२   सोनल अपाट�म�ट  िभकमचंद जैन 

नगरजळगाव

2745 द�री रमेश द�ा�य 38567 75 पु.
मनोद� िनवास ९४ सी   गु� पाक�  कॉलनी  भोईटे नगर 

जळगाव

2746 द�री रेखा शरद 49256 80 �ी ६३ भोईटे नगर   िपं�ाळा रे�े गेट  जळगाव

2747 द�री शव�री शशीशेखर 4949 61 �ी िभकमचंद नगर िपं�ाळा रोड   जळगांव

2748 दातार �मोद रामचं� 8156 58 पु.
�ॉट नं २८ गट नं ३४   �ेम नगर  गणपती मंदीरा जवळ  

जळगांव

2749 डावरे अिनल िसताराम 50725 68 पु.
�ॉट नं. ४९ ब �ेम नगर   महाराणा �ताप शाळे शेजारी  

िपं�ाळा रोड जळगाव

2750 देवरे अलका अिनल 58476 56 �ी
१०/१ भोईटे नगर   महादेव मंदीराजवळ  ि�ंपाळा रोड 

जळगाव

2751 देसाई जा��न िव�लदास 13529 44 �ी
�ॉट नं. १४८ गोपी बंगला   बी जे नगर ि��ाळा रोड    

जळगाव

2752 देसाई नैलेश अ�ोवलाल 7323 79 पु. �ेम नगर  िपं�ाळा रोड   जळगांव

2753 देशपांडे अिभजीत अशोक 15252 67 पु. ३/४ िभकमचंद जैन नगर   जळगाव

2754 देशपांडे अिन��द िव�नाथ 14123 66 पु. �ॉट नं१११ िभकमचंद नगर   जळगाव
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2755 देशपांडे मनोज मधुसुदन 17596 52 पु. िब�ीगं नं.४ �ॉक नं.९   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2756 देशपांडे �ाती अिन��द 14122 62 �ी �ॉट नं.१११ िभकनचंद जैन नगर   जळगाव

2757 देवरे िकरण न�थु 24370 55 पु. �ॉट नं १००/१५   भोईटे नगर  गु� पाक�   जळगाव

2758 िदसावल िशतल राजेश 24042 47 �ी �ॉट नं. ५ िनम�ला रेसीडे�ी   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2759
�ाने म��काअजु�न �भाकर 

�ो.िशवराम लॉज
10440 51 पु. १२१ ब िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

2760 डोगंरे अनघा शरद 19623 62 �ी
�ॉट नं ११६ सव� नं २८८-२८९   िभकमचंद जैन नगर  सोनल 

अपाट�म�ट जवळ  जळगाव

2761 डोगंरे िहमांशु शरद 19563 36 पु. ३०२ अंब�रष अपाट�म�ट   कले�र बंग�ाजवळ    जळगाव

2762 डोगंरे शरद भानुदास 19624 69 पु.
�ॉट नं १६ स�े नं २८८-२८९   िभकमचंद जैन नगर सोनल 

अपाट�म�ट शेजारी  अपाट�म�ट शेजारी  जळगाव

2763 डंुगावत हनुमंतिसंह रामिसंग 27228 76 पु. गट नं. ३७/२ �ॅाट नं.३   �ौपदी नगर  जळगाव

2764 गडे अ�णा राज�� 25780 57 �ी ४० िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

2765 गडे �ीकांत �काश 48531 42 पु. पी.डी राणे �ॉट नं २३ बी   भोईटे नगर िपं�ाला  जळगाव

2766 गादीया �ोती िवजय 29979 57 �ी
५/१० िभकमचंद जैन नगर   जळगाव (इ�म टॅ�  से� 

टॅ�  जळगांव

2767 गवळी �शांत शिशकांत 38281 44 पु. �ॉट नं 85 बी   गट नं 38/39/42/1  �ेम नगर जळगाव

2768 घाडगे �मोद िवठठलराव 23105 57 पु.
२ ढाके नगर   िभकमचंद जैन नगर जवळ  िपं�ाळा रोड  

जळगाव

2769 धोरपडे अिभषेक �मोद 43249 31 पु. �ॉट नं. १५/२   महाराणा हाय�ुल समोर  �ेमनगर जळगाव

2770 घोरपडे �मोद मुरलीधर 27550 57 पु.
 चं�भागा कृपा  �ॉट नं. १५/२   गट नं. ३८अ३९अ४२/२ 

�ेमनगर  महाराणा �ताप हाय�ुल समोर  जळगांव

2771 घोरपडे शंकुतला अशोक 40612 61 �ी भोईटे नगर   जळगाव

2772 गोगटे िदगंबर कृ�राव 5085 60 पु. ६ िमना�ी अपाट�म�ट िभकमचंद   जैन नगर जवळ    जळगांव

2773 गोरडे जय�ी शामकांत 37791 60 �ी �ॉट नं.१४ भोईटे नगर   द� कृपा िब�ीगं  जळगाव

2774 गोरडे शामकांत बाबुराव 5963 70 पु. १४ भोईटे नगर जळगांव

2775 गोसर धम�� योग�� 17164 47 पु. �ॉक नं.७ १० सोनल अपाट�म�ट   िभकमचंद नगर    जळगाव

2776 गुजराथी चंचल �काश 16984 64 �ी
 ��िश�  १३८ िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा रोड  

जळगाव

2777 गुजराथी �काश नटवरलाल 16432 72 पु.
 ��िश�  १३८ िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा रोड  

जळगाव

2778 गुजराथी संजय द�ा�य 37735 57 पु. िब�ीगं नं.४ �ॉक नं.८   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2779 गुजराथी महेश कांतीलाल 24174 66 पु.
रोिहत अपाट�म�ट नं.३    िभकमचंद नगर मोतीमल  चौक 

जळगाव

2780 गुजराथी िनतीन मोहनलाल 7019 59 पु.
बी -९ १० अनंत छाया हौिसंग सोसायटी   �ेम नगर  िपं�ाला 

रोड  जळगांव

2781 गुजराथी पवन �काश 16433 39 पु.
 ��िश�  १३८ िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा रोड  

जळगाव



Page 104

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

2782 गुजराती रिवं� गोिवंदलाल 31009 67 पु. १४७ िभकमचंद जैन नगर   जळगांव

2783 गुजराथी वीणा िव�ल 7021 71 �ी गोपी �ॉट नं.१४८ बी. जे.नगर   िपं�ाळा रोड जळगाव

2784 गुजराथी आशा रिवं� 21135 61 �ी
 �ी नाथजी कृपा    गट नं.४१/३�ॉट नं.४  �ौपदी नगर  

जलगाव

2785 गु�ा सित�िसंग गुरशरणिसंग 44628 48 पु. १८ भोईटे नगर   जळगाव

2786 गुरबा िवशाल सुधाकर 29812 37 पु. २१ भोईटे नगर गु�कृपा   जळगाव

2787 गुटका (शहा ) िहरा मिनलाल 45745 75 �ी ३ अमृता अपाट�म�ट   िभकमचंद नगर  जळगाव

2788 जाधव मह�� िशवाजी 60001 24 पु. �ॉट नं १०१ भोईटे नगर    जळगाव

2789 जाधव वैशाली सुिनल 36210 54 �ी �ॉट नं.४१/०१   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2790 जगताप नंदिकशोर शंकरराव 36143 68 पु. �ॉक नं.१२/१३   राम अपाट�मे�  �ेम नगर  जळगाव

2791
जैन अिनल �कमीचंद �ो.सौरभ 

�ो�ीजन
6453 59 पु. �ॉट नं २१भोईटेनगर जळगाव

2792 जैन िदनेश िभकमचंद 50317 44 पु. ४ भोईटे नगर िपं�ाळा रोड   जळगाव

2793 जैन क�ना संजय 7166 58 �ी
१४ संक� अपाट�म�ट   िपं�ाला रोड आइस फॅ�री जवळ  

भोईटे नगर  जळगांव

2794 जैन संजयकुमार �कमीचंद 4720 64 पु.
१४ संक� अपाट�म�ट भोईटे नगर   आयईएस फॅ�री जवळ 

जळगाव

2795 जैन शोभा कपुरचंद 21534 57 �ी
१८२/४ िभकमचंद जैन नगर   सोनल अपाट�म�ट समोर    

जलगाव

2796 जोगी अिनल धोडूं  [०३] 7270 66 पु. �ॉट नं १२४/४   बी जे नगर    जळगांव

2797 जोगी धोडूं वेडू 5426 91 पु. १२१/डी िभकमचंद नगर   िपं�ाळा रोड

2798 जोशी अमोघ हेमंत 22327 41 पु. १२ ल�ण नगर   िपं�ाळा रोडजळगाव

2799 जोशी हेमंत महादेव 22275 73 पु. १२ ल�ण नगर   िपं�ाळा रोड जवळ  मु.पो.जळगाव

2800 जोशी जय�ी अरिवंद 34423 70 �ी ६६ अे   भोईटे नगर  जळगाव

2801 जोशी मानसी राजेश 58419 42 �ी
२ िभकमचंद जैन नगर   एस एम आय टी कॉलेज�ा मागे  

जळगाव

2802 जोशी मिनष र�ाकर 17360 50 पु. गणेश कृपा  ५३ �ेम नगर   जळगाव

2803 जोशी राजेश मधुकर 13725 49 पु.
�ॉट नं.१ िभकमचंद जैन नगर   एस.एम.आय.टी.कॉलेज 

मागे    जळगाव

2804 जोशी वंदना र�ाकर 54166 73 �ी ५३/२ �ेमनगर   महाराणा �ताप शाळेमागे  जळगाव

2805 जोशी िवघा मुकंद 43683 67 �ी िब�ीगं नं ५ �ॉक नं ९   िभकमचंद जैन  नगर जळगाव

2806 जोशी िव�नाथ िहरालाल 5265 66 पु.
�ॉट नं 157 �ॉक नं 9   मानस आदश� अपाट�म�ट  िभकमचंद 

जैन नगर  जळगांव

2807 जुमानी िहरालाल मुगडोमल 48617 65 पु. �ेमनगर िपं�ाळा रोड   जळगाव

2808 काबरा िदपक रामनारायण 6208 57 पु. �ॉट नं २६   कृ�ा िब��ंग समोर  �ेम नगर  जळगांव
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2809 काबरा मिनषा िदपक 42056 50 �ी ५० �ेमनगर   जळगाव

2810 काबरा पवन �ेमराज 23043 47 पु. ७९ भोईटे नगर   जळगाव.  .  जळगाव.

2811 काबरा राज�� माणकचंद 57274 55 पु. ३६/१ कु�ा टॉवर   �ोपदी नगर  जळगाव

2812 काबरा राजेश �ेमराज 23042 47 पु. ७९ भोईटे नगर   जळगाव.  .  जळगाव.

2813 काबरा राजेश �ेमराज 56502 47 पु. ७९ भोईटे नगर जळगाव

2814 कैलास सुमनबाई संभाजीराव 14096 79 �ी शांता सदन  ६९ भोईटे नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2815 कलं�ी उमा सतीश 61582 49 �ी �ॉट नं 42 �ेम नगर   जळगाव

2816 काळे वैजयंती वसंत 19121 73 �ी �ॉट नं.७९ �ेम नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2817 काळे वसंत बाबुराव 1178 78 पु. �ॉट नं 79   �ेम नगर  िपं�ाळा  जळगांव

2818 काळे िववेक वसंत 19120 45 पु. �ॉट नं.७९ �ेम नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2819 कळवणकर संजय नरहर 24491 66 पु.
�ॉट नं. १५/१ �ेमनगर   महाराणा �ताप हाय�ुल समोर  

जळगाव

2820 काणे मंिजरी समीर 24385 41 �ी
ए ३०१ गट नं ४० पी नं २५ २९   सुकृती �ौपदी नगर    

जळगाव

2821 काणे सुरेश केशव 6802 80 पु.
ए ३०२ गट नं ४०   �ॉट नं २५-२९  सुकृित अपाट�म�ट �ौपदी 

नगर  जळगांव

2822 कपोते अंजली सुिनल 8417 50 �ी
िनलबार बंगला नं ५० डायरे�र   बंगलो िभकमचंद जैन 

नगर    जळगांव

2823 करमरकर सुमेधा िदलीप 11889 55 �ी १३ अ�ीता अपाट�म�ट िभकमचंद   जैननगर    जळगाव

2824 कासार धोडूं द�ा�य 1040 87 पु. �ॉट ५  भोईटेनगर परीसर   जळगांव

2825 कासार मोना संजय 32599 44 �ी �ॉट नं ४३ /२   महाराणा �ताप हाय�ूल  जळगांव

2826 कासलीवाल संिदप क�ुरचंद 31838 55 पु. २/८ सोनल अपाट� िभकमचंद जैन नगर   जळगाव

2827 काटदरे �ितमा िववेक 10040 52 �ी
�ॉट नं १ गट नं ३४  संतुलन   �ेम नगर जवळ  ब�डाळे नगर  

ता-िज-जळगाव

2828 काटदरे िववेक वसंतराव 10041 63 पु.
�ॉट नं -1 गट नं ३४ संतुलन   �ेम नगर जवळ ब�डाळे नगर  

जळगाव

2829 कथुरीया सुिनल महेश 51161 56 पु. �ॉट नं.१३६ �ॅट नं.७   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2830 कथुरीया चांदनी सुिनल 51162 28 �ी �ॉट नं.१३६ �ॅट नं.७   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2831 कौिशक िवजया रिव�काश 8193 56 �ी �ॉट नं.६६ वाघुळदे नगर   भोईटे नगर  जळगाव

2832 खैरनार अिनल द�ा�य 24342 43 पु. �ॉट नं. १८२/८   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2833 खैरनार प�वी गौतम 23770 41 �ी
�ॉट नं.४ अ गट.नं.२९० अ   �ाडा कॉलनी जवळ  भोईटे 

नगरजळगाव

2834 खैरनार सूकलाल िभला 34829 55 पु. गट नं ३७/०१ �ाट नं ०७   �ोपदी नगर  जळगाव

2835 खंबायत उषा जग�ाथ 53900 66 �ी �ॉट नं.९३-ए   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव
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2836 खेडकर अनुराधा कृ�राव 5949 79 �ी जैननगर जळगाव

2837 खेडकर कृ�ा �ंकटेश 5416 69 पु. ३/१ बी जे नगर जळगाव

2838 बारी िकरण देवराम 18626 54 पु.
�ॉट नं ८८/१ अंबाई देवकमलेय   भोईटे नगर गु� पाक�  

कॉलनी  जळगाव

2839 कोळपकर हेमलता िवनोद 13873 62 �ी ३४/३४ ब�डाळे नगर   �ेम नगर शेजारी    जळगाव

2840 कोळपकर िवनोद मुरलीधर 12388 61 पु. ३४/३४ ब�डाळे नगर �ेम नगर   गणपती मंदीराजवळ जळगाव

2841 को�े निलनी िललाधर 4192 71 �ी ३३ �ेम नगर िपं�ाळा रोड   जळगांव

2842 कोळी वसंत िवनायक 32169 59 पु.
�ॉट नं 118 िब��ंग नं 5   सव� नं 288/289  अ बी 5 बी 

िभकांचंद जैन नगर  जळगांव

2843 कोतवाल दश�ना सुिनल 54485 47 �ी ५५/बी �ेमनगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

2844 कुळकण� अिमत अिनल 22463 34 पु. ६३ �ेमनगर   िपं�ाळ रोड.  जळगाव.  जळगाव

2845 कुलकण� अमोल अिनल 15044 40 पु. ६४ �ेम नगर   जळगाव

2846 कुळकण� अिनल सखाराम 9677 52 पु. �ॉक नं.६ गौरव हाईटस   भोईटे नगर  िपं�ाळा रोड जळगाव

2847 कुळकण� अिनल िवनायक 6842 49 पु.
६३/६४ �ेम नगर   गणपती मंिदरं समोर  िपं�ाला रोड  

जळगांव

2848 कुळकण� आशा रघुनाथ 4955 81 �ी ४/११ िभकमचंद नगर िपं�ाळा   रोड    जळगांव

2849 कुळकण� भालचं� पांडुरंग 4209 66 पु. िब��ंग नं.२/५ िभकमचंद नगर   जळगांव

2850 कुळकण� गौरी िव�ास 10411 60 �ी ७ अ�ीता अपाट�म�ट   िभकमचंद जैन नगर    जळगांव

2851 कुळकण� नागेश अनंत 33717 53 पु. ७१/०१ �ेम नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

2852 कुळकण� ��ाद िवनायक 7331 69 पु. ४/९  िभकमचंद नगर   जळगांव

2853 कुळकण� रघुनाथ मात�ड 4954 81 पु. गट नं ३८ ३९ ४२/१ �ॉट नं 27   �ेम नगर जळगाव

2854 कुलकण� �रतेश शामकांत 57268 27 पु.
७ ब िशनु बंगलोज   एस एम आय टी कॉलेज जवळ  

िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2855 कुळकण� �ीिनवास द�ा�य 813 73 पु. 67 भोईटे नगर िपं�ाळा   रोड    जळगांव

2856 कुलकण� सुिनल बाबुराव 50675 46 पु.  समरसता  २८७/३   ढाके नगर  िपं�ाळा रोड जळगाव

2857 कुलकण� वैशाली राज�� 13875 47 �ी िनला अपाट�म�ट   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2858 कुलकण� वैशाली वसंत 16073 70 �ी
�ॅट नं.५ बी िवंग   �ी.�ी.रेिसडे�ी गणपती मंदीराजवळ  

भोईटे नगर जळगाव

2859 कुलकण� वसंत हरी 14753 72 पु.
�ॅट नं.५ बी िवंग   �ी.�ी. रेिसडे�ी गणपती मंदीरजवळ  

भोईटे नगर जळगाव

2860 कुळकण� वीणा गजानन 7557 82 �ी �ॉट नं ९१   कृ�ाई �ेम नगर  समथ� डेअरी मागे  जळगांव

2861 कुळकण� वृषाली सुधीर 32662 49 �ी माउली   ६२ अे भोईटे नगर    जळगांव

2862 ललवाणी नलीनकुमार िवमलचंद 6912 61 पु. पूनम अपाट�म�ट्स  िभकमचंद नगर   जळगांव
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2863 लाठी अतुल िशवनारायण 15456 51 पु. �ॉट नं.९४ �ेम नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2864 लंुकड जीवन रतनलाल 22704 50 पु. ५२ भोईटे नगर   जळगाव

2865 महाजन जग�ाथ राजाराम 10268 66 पु. १२९बी िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाला गेट    जळगांव

2866 महाजन िवजय रमेश 42256 48 पु.
९ ब िशनू बंगलोज   एस.एम.आय.टी. समोर  िभकमचंद जैन 

नगर  जळगाव

2867 महाजन िव�ास सुरेश 22213 50 पु. नीला अपाट�म�ट   �ॅट नं.११  िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2868 महाले िललाकांत पंुडलीक 37671 54 पु.
�ॉट नं ९    �ॅट नं १३६  एस.के पाट�म�ट  िभकनचंद जैन 

नगर  जळगाव

2869 माहे�री मह�� पदमसी 41526 76 पु.
गट नं.२९०/अ/२ब/३ �ॉट नं.६   भोईटे नगर  �ीराम 

कॉलनीजळगाव

2870 मालुसरे रामचं� सुया�जी 20945 41 पु. ९ भोईटे नगर   िपं�ाला रोड    जलगाव

2871 मंडोरे बसंती िवजय 26404 70 �ी गट नं ३८/३९/४२/१   �ॉट नं ६५ टु ६८  �ेम नगर  जळगाव

2872 मंडोरे िवजय िशवनारायण 26405 64 पु. गट नं ३८/३९/४२/१   �ॉट नं ६५ टु ६८  �ेम नगर  जळगाव

2873 माने �ीमंत बाळकृ� 45569 54 पु. ए-६ �ी �ी रेिसडे�ी   भोईटे नगर  जळगाव

2874 मानकर ल�ीदेवी नंदलाल 17751 74 �ी ९७ /ॠ �ेम नगर   जळगांव

2875 मानकर नंदलाल जग�ाथ 2036 74 पु. ९७ ए  �ेम नगर   जळगांव

2876 मानकर संजय नंदलाल 7968 53 पु. ९७ �ेम नगर   जळगांव

2877 मं�ी �शांत रामिवलास 35205 41 पु. �ॉट १३/३७ मातो�ी   �ौपदी नगर  िपं�ाला रोड जळगाव

2878 मं�ी िवजय शंकरलाल 5295 67 पु. सी-८ �ी �ी रेिसड�सी   भोईटे नगर    जळगांव

2879 मराठे रणजीत द�ा�य 38673 46 पु. १०४ ब भोईटे नगर   जळगाव

2880 मराठे िवकास अ�ण 60785 38 पु. �ॉट नं 9 भोईटे नगर   गणपती मंदीरा जवळ  जळगाव

2881 माथुर वै� अशोक रामिकसन 35103 70 पु.
५१ जे.डी .सी .सी .डायरे�स� कॉलनी   बी .जे. नगर  

जळगाव

2882 मेह�णकर प�ाकर रामचं� 19998 85 पु. 74 गणपती मंिदर जवळ   �ेम नगर  जळगाव

2883 मेह�णकर उषा प�ाकर 46353 72 �ी ७४ �ेम नगर   िव�ािम�  जळगाव

2884 मेटकर अ�ण मुरलीधर 11714 75 पु. िमना�ी अपाट�म�ट िभकमचंद जै   न नगर    जळगाव

2885 मेटकर द�ा�य िवनायकराव 18344 66 पु. २७  कृ�ाप�ण  ब�डाळे नगर   जळगाव

2886
िम�ल आनंद �काशचंद �ो.अ�वाल 

मेडीकल ऍ� जनरल �ो.
12564 50 पु.

�ो.अ�वाल मेडीकल ऍ� जनरल �ो.   ३ जेडीसीसी 

डायरे�र बंगला  िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2887 मोराणकर िनलेश फकीरा 43573 41 पु. �ॉट नं ३०  गु�कृपा    �ेम नगर  जळगाव

2888 मोरे गुलाब बुधा 31854 61 पु. धनंजय �ॉट नं.६५   �ेमनगर  जळगाव

2889 मोरे िकशोर रघुनाथ 26631 60 पु. १४६ िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव
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2890 मुळे सुिनल गजानन 12944 62 पु. ५/५ िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा रोड जळगाव

2891 मुसळे मनोज भटुपंत 55275 35 पु.  कमिलनी  �ॉट नं.१०३   �ेम नगर  जळगाव

2892 मुसळे िवनोद भटुपंत 18089 39 पु. �ॉट नं. १०३ �ेमनगर िपं�ाळा रोड   जळगांव

2893
मुथा शांतीलाल कवरीमल �ो.अनमोल 

�ो��जन
20329 57 पु.

�ॉट नं.१२८ शैलराज िब�ीगं   िभकमचंद जैन नगर  

जळगाव

2894 नाहटा िजत�� भवरलाल 57687 46 पु.
�ॉट नं १३६   एस.के. अपाट�म�ट    िभ�चंद जैन   नगर     

जळगाव

2895 नारखेडे कुमुद हेमंत 24455 47 �ी ४५ भोईटे नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2896 नावरकर िमना�ी �दीप 12920 51 �ी ४/२ िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा रोड जळगाव

2897 नेवे अिनल भाउलाल 32810 61 पु. ८५�ेम नगर   ��ता कॉलेज रोड    जळगांव

2898 िनकम संिगता राजेश 27957 53 �ी �ॉट नं. ३२ गट नं. ४०   �ौपदी नगर  जळगाव

2899 िनकंुभ िव�ू बळीराम 45141 71 पु. आिशष �ाट नं ९७   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2900 िनकंुभ अच�ना िव�ु 45142 69 �ी आिशष �ाट नं ९७   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2901 िनंबाळकर सुरेश महीपत 16371 59 पु.
 सुमा �ितक  �ॉट नं.१६७   िभकमचंद जैन नगर िपं�ाळा 

रोड  मोती महल जवळ  जळगाव

2902 पािलवाल मोहनलाल गणपत 8742 66 पु. १०४   कृ�ा   �ेम नगर   जळगांव

2903 पालीवाल िनतीन गणपत 17705 50 पु. १०४ कृ�ा �ेम नगर   िपं�ाळा रोडवर  जळगाव

2904 पानसकर सुजाता बसवे�र 61288 42 �ी 30 ए भोईटे नगर   ता िज�ा जळगाव

2905 पांडे अिनल माणकचंद 38125 55 पु.
१८ अ नम�दा िनवास   िशनु बंगला एस.एम.आय.कॉलेज 

जवळ  िभकमचंद जैन नगर जळगाव

2906 पांढरे कुणाल सुनील 60859 24 पु.
१०बी िशनू बंगलो िभकमचंद   जैन नगर एस.एम.आय.टी  

कॉलेज  जळगाव

2907 पांढरे सुनील मधुकर 60860 53 पु.
�ॉट नं १० बी   िशनू बंगलो एस.एम.आय.टी कॉलेज  

िभकमचंद जैन नगर जवळ  जळगाव

2908 पंडीत िनला शरद 32348 79 �ी हॅपी नुक अपाट� �ॉक नं.५ �ेम नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

2909 पंडीत �साद शरद 15856 57 पु. हॅपी लुक अपाट�म�ट   �ेम नगर    जळगाव

2910 पंडीत शरद वासुदेव 5060 84 पु.
�ॅट नं.५ पी.नं.१०२ �ेम नगर   हॅ�ी नूक अपाट�.िपं�ाळा 

रोड  जळगाव

2911 पांडीया बालिकशन �ीिनवास 19546 86 पु. १८२ /२ िभकामचंद   जैन  नगर जळगाव

2912 पं�ा जयंतीलाल जग�ाथ 6054 73 पु. ४/३िभकमचंद जैननगर   िपं�ाळा रोड    जळगांव

2913 परदेशी लिलता राजाराम 17655 27 �ी ६२ �ेम नगर िपं�ाळा रोड   जळगाव

2914 परवाल रामचं� ध�ालाल 6607 56 पु. �ॉट नं.५ आनंद नगर सोसायटी   िपं�ाला रोड    जळगांव

2915 पाटणकर शोभा मधुकर 33349 69 �ी ७/१३४ पुनम अपाट�.   िभकमचंद नगर  जळगाव

2916 पटेल िदनेश िवरजीभाई 52610 63 पु. ४९ िभकमचंद जैन नगर   जळगाव
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2917 पाठक किवता सुमंत 8574 45 �ी ७३ चं�मणी �ेम नगर िप�ा   ळा रोड    जळगांव

2918 पाठक िनलेश शरद 17520 49 पु. ८/२ िभकमचंद जैन नगर     जळगाव

2919 पाठक शरद रामदास 3823 80 पु.
�ॉट नं ८/२   िभकमचंद जैन नगर  दुवा�कुर दुवा�कुर पाक�   

जळगांव

2920 पाठक िशरीष वामनराव 26883 54 पु.
हॅपी लुक अपाट�म�ट �ॉट नं.१०२   बालॉक नं.४ �ेम 

नगरजळगाव

2921 पाठक सुमती शरद 18416 69 �ी
८/२ िभकमचंद जैन नगर   आिदवासी मुली�ंा वसतीगृहा 

जवळ    जळगाव

2922 पाठक योगेश शरद 20229 46 पु. �ॉट नं.८ िभकमचंद जैन नगर   जळगाव

2923 पाटील अशोक छगन 51778 65 पु. �ॉट नं.७ ब भोईटे नगर   िपं�ाळा रे�े गेट जवळ  जळगाव

2924 पाटील अ�ण िपतांबर 24382 50 पु. बी-६ �ी �ी रेसीडे�ी   भोईटे नगर  जळगाव

2925 पाटील अशोक िदनानाथ 33745 70 पु. �ॉट नं.९१   �ेम नगर  जळगाव

2926 पाटील अशोक मारोतीराव 4290 68 पु.
�ॉट नं 37 िपं�ाळा   महाराणा �ताप हाय�ूल मागे  �ेम 

नगर  जळगाव

2927 पाटील अवधुत सखाराम 22567 75 पु. राम अपाट�म�ट   �ॉक नं.१ �ेम नगर  जळगाव

2928 पाटील बळीराम भा�र 22857 67 पु.
४५ डायरे�र बंगला   िभकमचंद जैन नगर  

एस.एम.आय.टी. कॉलजे जवळ  जळगाव.

2929 पाटील बारीकराव �ीराम 15418 67 पु. �ॉट नं.२६ �ेम नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2930 पाटील भा�र खंडु 18153 69 पु. ७ अ भोईटे नगर   जळगाव

2931 पाटील भा�रराव यशवंतराव 14689 57 पु. �ॉट नं.१८ गट नं.३७/१   �ौपदी नगर    जळगाव

2932 पाटील चं�कांत धनजी 21791 71 पु. ४६ ब भोईटे नगर   जळगाव

2933 पाटील देिवदास छ�ू 9888 68 पु. �ॉट नं ४१   गट नं २९१ वाघूळदे नगर  िपं�ाला रोड जळगाव

2934 पाटील िधरज रिवं� 58092 32 पु. ५३/२ अ िपं�ाळा रोड   �ेमनगर जळगाव

2935 पाटील िदनेश उ�मराव 17261 48 पु.
�ॉट नं.२ गट नं. २८७/२   िभकमचंद जैन नगर  रायल 

रेिसड�ी समोर  जळगाव

2936 पाटील �ाने�र रामदास 33746 39 पु. �ॉट नं.०४   सी िवंग बी.जे.माक� ट  जळगाव

2937 पाटील गणेश रमेश 23518 48 पु.
१० अ�ीता अपाट�म�ट   िभकमचंद जैन नगरजळगाव  

िज.जळगाव

2938 पाटील घनशाम िव�म 40787 48 पु. ५ ब भोईटे नगर   घोरपडे िगरणी जवळ  जळगाव

2939 पाटील गुलाबिसंग मानिसंग 6907 58 पु. ९  �ेमनगर  िपं�ाळा रोड   जळगांव

2940 पाटील गुणवंत झगु 25108 64 पु. २ राम अपाट�म�ट   �ेम नगरजळगाव  िज.जळगाव

2941 पाटील हरी भागवत 36734 60 पु. ४६ �ेम नगर   जळगाव

2942 पाटील इ�ाराम िहंमतराव 29610 70 पु.
गट नं.३४ �ॉट नं.-३० ब�डाळे नगर   �ेम नगर जवळ    

जळगांव

2943 पाटील इंदुमती �ीिनवास 42474 81 �ी ४६/ए भोईटे नगर   जळगाव
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2944 पाटील जयिदप रिवं�िसंग 27334 46 पु. ६६ िभकमचंद जैन नगर   मु.पो.जळगाव

2945 पाटील जय�ी वा��क 33107 51 �ी �ॉट नं.७५   ग�कृपा �ेम नगर  जळगाव

2946 पाटील िजत�� देिवदास 28192 50 पु. ३०-ब भोईटे नगर   जळगाव

2947 पाटील कैलास द�ु 21737 53 पु. ३ �ेम नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2948 पाटील क�ना संजय 56315 54 �ी ५/ब भोईटे नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

2949 पाटील क�ना उमेश 18491 49 �ी �ॉट नं १६  भोईटे नगर जळगाव

2950 पाटील कमलबाई ��दानंद 49129 88 �ी
�ॉट नं.१०१ १०२ �ॅट नं.२   अि�ता अपाट�म�ट  िभकमचंद 

जैन नगर जळगाव

2951 पाटील कौतीक राजधर 15030 75 पु.
१ अ समता हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा रोड ल�ण नगर    

जळगाव

2952 पाटील िकरण तुकाराम 33748 39 पु. �ॉट नं.०४   सी.िवंग बी.जे.माक� ट  जळगाव

2953 पाटील िकसनराव शेषराव 27232 70 पु. ९१ �ेमनगर   अनंतछाया अपाट�म�ट जवळ  जळगाव

2954
पाटील िकशोर न.�ो. िशवा 

असोिसएटस् 
11468 44 पु. १८२/१ िभकमचंद जैन नगर   जळगांव

2955 पाटील कोमल िव�म 53110 53 �ी ७/४ िभकमचंद जैन नगर   जळगाव

2956 पाटील लता िकसनराव 26352 59 �ी ९१ �ेम नगर   जळगाव

2957 पाटील महेश �ीिनवास 19907 49 पु.  सुकृत  ४६/अ भोईटे नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2958 पाटील नागराज जनाध�न 11426 70 पु.
१८२ िभकमचंद जैन नगर   सोनल अपाट�म�ट समोर    

जळगांव

2959 पाटील िनलू गणेश 24056 46 �ी १० अि�ता अपाट�म�ट   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2960 पाटील �काश पंुडिलक 44650 59 पु. गट नं ४१/३ �ाट नं १०   �ोपदी नगर  जळगाव

2961 पाटील �ितभा बा�रकराव 15419 58 �ी �ॉट नं.२६ �ेम नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2962 पाटील रािगणी कोमल 53111 50 �ी ७/४ िभकमचंद जैन नगर   जळगाव

2963 पाटील राकेश सुधाकर 20472 46 पु. �ॉट नं.९८   �ेम नगरजळगाव

2964 पाटील रणिजतिसंग काळूिसंग 26604 55 पु.
२८७/२ �ॉट नं.४   िभकमचंद जैन नगर  िपं�ाळा रोड 

जळगाव

2965 पाटील रिवं� साहेबराव 6201 59 पु. साहेब २८ ब भोईटे नगर   जळगांव

2966 पाटील रावसाहेब परबतराव 13887 62 पु. २४ �ौपदी नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

2967 पाटील संगीता गुलाबिसंग 4155 56 �ी
�ॉट नं.७६ �ेमनगर िपं�ाळा   रोड देवकीनंदन माळा    

जळगांव

2968 पाटील संजय भाउुराव 25592 54 पु. १ समता हौिसंग सोसायटी   �ेमनगर  जळगाव

2969 पाटील संजय िव�म 56314 56 पु. ५/ब भोईटे नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

2970 पाटील सरला सुरेश 24306 52 �ी �ॉट नं. १० सुया�   �ेम नगर  जळगाव
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2971 पाटील सितष िव�लराव 44107 51 पु.
४२/ए ल�ण नगर समता हौसीगं   सोसायटी �ेम नगर    

जळगाव

2972 पाटील शांताबाई िदनकरराव 50147 91 �ी
७ िभकमचंद जैन नगर   �थमेश अपाट�म�ट जवळ  

एस.एम.आय.टी. कॉलेज मागे जळगाव

2973 पाटील शिशकला अमृत 41478 55 �ी �ॉट नं.१०  गट नं.४१/३   �ोपदी नगर िपं�ाळा रोड  जळगाव

2974 पाटील सुभाष खंडेराव 7607 62 पु.
�ॉट नं.८  िगताई    गट नं.२९२ अ २९३ यश लॉन जवळ  

िभकमचंद जैन नगर िपं�ाळा रोड  जळगांव

2975 पाटील सुधाकर गणपत 58853 80 पु. �ेम नगर �ॉट नं ९८ िप�ळा   रोड जळगाव

2976 पाटील सुिनल नामदेव 29892 49 पु.
९१ �ेम नगर गट नंबर. 38+39   अनंत छाया अपाट�म�ट समोर  

जळगाव

2977 पाटील सुिनल वामनराव 48688 57 पु.
१५ जे.डी.सी.सी. बँक संचालक सोसायटी   िभकमचंद जैन 

नगर  जळगाव

2978 पाटील सुरेश हरी 24300 47 पु. �ॉट नं. १०   सुया� �ेमनगर  जळगाव

2979 पाटील उदेिसंग मानिसंग 6908 67 पु. ९  �ेमनगर  िपं�ाला रोड   जळगांव

2980 पाटील उषा िवजयिसंग 45293 70 �ी �ॉट नं. ३१   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

2981 पाटील वैशाली िभका 13909 48 �ी
आिशवा�द  �ॉट नं.१ गट नं.   ४२/२ अ ल�ण नगर समता 

सो.जवळ    जळगाव

2982 पाटील वा�ीक िवaल 21835 64 पु. �ॉट नं.७५  गु�कृपा    �ेमनगरजळगाव

2983 पाटील िवलास भाऊलाल [०३] 6538 56 पु. �ॉट नं.१९ गट नं.४०   �ौपदी नगर    जळगांव

2984 पाटील िवलास मंगेश 56612 55 पु. �ॉक नं.१४ आिद� च�बर   �ेम नगर  जळगाव

2985 पाटील योिगता सुिनल 48689 48 �ी
१५ जे.डी.सी.सी. बँक संचालक सोसायटी   िभकमचंद जैन 

नगर  जळगाव

2986 पाटील योगीता सुिनल 29893 47 �ी
९१ �ेम नगर अनंतछाया अपाट�मे� समोर   जळगांव  

जळगाव

2987 पटवध�न �ीकृ� गजानन 46493 51 पु. �ॉट नं.१८२/३ ए   िभकचंद जैन नगर  जळगाव

2988 पवार मुकेश िजजाबराव 26793 54 पु.
४/१२ िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा रोडजळगाव  

िज.जळगाव

2989 पवार �ीराम झुबला 29726 64 पु. �ॉट नं.८१   �ेमनगर    जळगांव

2990 पवार तुषार वसंतराव 45043 52 पु. �ाट नं ४० भोईटे नगर     जळगाव

2991 पवार िवलास िजजाबराव 5979 63 पु. �ॉट नं.४/४ िभकमचंद नगर   िपं�ाळा रोड    जळगांव

2992 पोळ नरिसंग िशवराम 21148 54 पु.
भोईटे नगर �ॉट नं.५२ जवळ   �ीराम कॉलनी  �ॉट नं.६  

जलगाव

2993 पोलिडया िहतेश मिनकांत 27136 40 पु. ८ अि�ता अपाट�म�ट   िभकमचंद जैन नगर  िपं�ाळा  जळगाव

2994 पोलडीया मनीकांत िशवजी 24945 68 पु.
�ॉक नं.८   अि�ता अपाट�म�ट  िभकमचंद जैन नगर िपं�ाळा 

रोड  जळगाव

2995 पंुडिलक अंजली आनंद 2142 75 �ी गट नं.४१ �ॉट नं.३ �ोपदी   नगर िप�ाळा रोड    जळगांव

2996 पुरािणक सिमधा सुभाष 7423 70 �ी
१५  अनंतछाया हौ.सोसा.चौथामजला   �ेमनगर िपं�ाळारोड   

 जळगांव

2997 पुरािणक सुभाष रघुनाथराव 2043 73 पु.
�ॉट नं १५ ए अनंत छाया   हौिसंग सोसायटी �ेम नगर    

जळगांव
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2998 पुरािणक सुशांत सुभाष 18903 38 पु. ए १५ अनंतछाया हौिसंग सोसायटी   �ेम नगर    जळगाव

2999 राजपुत अमरिसंग बाबुिसंग 42018 47 पु.
�ॉट नं.७३/१   िभकमचंद जैन नगर  एस.एम.आय.टी. 

कॉलेज  जळगाव

3000 राजपुत चं�शेखर मदनिसंग 5941 58 पु. ४८ भोईटेनगर िपं�ाळा रोड   जळगाव

3001 राजपूत गोपालिसंग भीमिसंग 7102 63 पु.
�ॉट नं १७ िभकमचंद जैन नगर   सव� नं २९२/२९३  यश 

�ाझा  जळगांव

3002 राजपुत संजय मदनिसंग 5942 54 पु. २४ ए भोईटेनगर िपं�ाळा रोड   जळगांव

3003 राजपुत सीमा चं�शेखर 19051 51 �ी २४ अ भोईटे नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

3004 राका मनोज पारसमल 12780 48 पु.
५५ जे.डी.सी.सी. बँक डायरे�र   कॉलनी िभकनचंद जैन 

नगर जळगाव

3005 रा�े �षीकेश शशीकांत 11782 47 पु. �ॉट नं ६२ भोईटे नगर जळगाव

3006 रा�े उषा शशीकांत 19550 78 �ी  माऊली  ६२ अ   भोईटे नगर    जळगाव

3007 रा�े वसंतराव िसताराम 19170 59 पु.
�ॉट नं.१४ �ेम नगर जळगाव   महारा��  जीवन �ािधक    

जळगाव

3008 रनाळकर �ोती �िवण 23714 55 �ी  समीर    २९४/९ भोईटे नगरजळगाव  िज.जळगाव

3009 रनाळकर �िवण पंडीत 23715 58 पु.  समीर    २९४/९ भोईटे नगर  िपं�ाळा रोडजळगाव

3010 राणे अशोक नामदेव 25636 68 पु. �ॉट नं. 19 भोईटे नगर   जळगाव

3011
राणे चं�शेखर िकसनराव �ो टेिलफोन 

ट� ेडस�
12575 54 पु. दु.नं.४   भोईटे शॉपीगं कॉ��े�    जळगाव

3012 राणे चा�द� मधुकर 22525 50 पु. १५ ल�ण नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

3013 राणे मनोज अिवनाश 6089 55 पु. २२ ब भोईटे नगर जळगाव

3014 राणे परशुराम उखडु� 22364 70 पु. १५ ल�ण नगर   िपं�ाळा रोडजळगाव

3015 राणे �फु� �काश 14011 46 पु. जमुना  २३ ब भोईटे नगर   जळगाव

3016 राणे �काश दामु 4421 72 पु.
२३ बी भोईटे नगर (जमुना   िपं�ाळा रोड  गणपती मंदीरा 

जवळ  जळगांव

3017 राणे राजेश नामदेव 20708 49 पु. १९ वंृदावन   �ेम नगर    जलगाव

3018 राणे सुनील रघुनाथ 12181 52 पु.
�ॉक नं.६ िब��ंग नं.२   सोनल अपाट�म�ट िपं�ाळा रोड  

िभकमचंद जैन नगर जळगाव

3019 राणे िवनोद नामदेव 20930 47 पु. १९ वंृदावन �ेम नगर   जलगाव

3020 स�दाणे िनरंजन पोपटराव 32906 62 पु. १० रामकृपा   �ोपदी नगर  जळगाव

3021 सैनी चं�कांत कांतीकुमार 36204 40 पु. ८ संदीका सदन   भोईटे नगर  जळगाव

3022 सैनी कांतीकुमार नरसीराम 44068 61 पु. घर न २९८/८   भोईटे नगर वॉड� नं १  जळगाव

3023 सैनी ल�ीकांत कांतीकुमार 44069 35 पु. २९८/८ भोईटे नगर   वॉड� न १  जळगाव

3024 सैनी तारादेवी कांतीकुमार 36193 59 �ी ८ भोईटे नगर   जळगाव



Page 113

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

3025 साखला(जैन)अभय सुभाष 14830 45 पु.
२१ साखला पाक�  कांचन कॉलनी   िभकमचंद नगर जवळ    

जळगाव

3026 साखरे �शांत वसंतराव 20223 51 पु. २९ ��दा सोसायटी   िभकमचंद नगर    जळगाव

3027 साळी चं�कांत माधव 46710 66 पु. �ॉट नं.१८२/३   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

3028
साळंुके भागवत रधुनाथ �ो.हॉटेल 

सुर�� व भोजनालय
10618 67 पु. िभकमचंद माक� ट�ा समोर   जळगाव

3029 साळुखे बापू माधव 45315 57 पु. �ाट नं १२ गट नं ३७/३   �ोपदीनगर  जळगाव

3030 साळंुखे िडंपल �ाने�र 15031 46 �ी
१ अ समता हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा रोड ल�णनगर    

जळगाव

3031 साळंुखे �ाने�र िहंमतराव 15032 49 पु.
१ अ समता हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा रोड ल�ण नगर    

जळगाव

3032 साळंुखे िसताराम त्◌्रयंबक 17081 63 पु.
१४/३४ ब�डाळे नगर �ेम नगर   गणपती मंदीरा जवळ    

जळगाव

3033 सांळुखे सुषमा बापू 45316 52 �ी �ॉट नं.१२ गट नं.३७/३   �ोपदी नगर  जळगाव

3034 संपट चेतन �दारकादास 57686 55 पु. १२२ क िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

3035 सनंसे �भाकर सुपडु 26941 60 पु.
२/१४३ िभकमचंद जैन नगर   िमना�ी अपाट�म�टजळगाव  

िज.जळगाव

3036 संघवी पुखराज दिलचंद 2576 90 पु.  रजनीगंधा  २४ �ेम नगर   जळगांव

3037 सराफ किवता उमेश 53320 44 �ी
क�ुरी अपाट�म�ट   �ॉट नं २८८+२८९ अ+ब   �ॉट नं १४२  

�ॅट नं ३०२ बी जे नगर जळगाव

3038 सराफ राज�ी सुधाकर 8705 51 �ी
हॅपीलुक अपाट�म�� �ॅट नं.१०२   �ॉक नं.४ �ेमनगर 

जळगाव

3039 सराफ शामला सुधाकर 2743 82 �ी
हॅपी लुक अपाट�म�ट �ॅट नं १०२ �ॉक   नं. ४ �ेम नगर  

जळगाव

3040 सराफ उमेश मनोहर 13121 46 पु. १७ �ेम नगर �ीगु�कृपा   िनवास जळगाव

3041 सरदेशपांडे वैशाली अिन�� 19119 40 �ी ६१ �ेम नगर गणपती मंदीरा समोर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

3042 ससाणे कािशनाथ रामभाऊ 9042 64 पु. ६ �ेमनगर िपं�ाळारोड   जळगांव

3043 सावळे हेमंत सुकदेव 25845 42 पु. ५-अ समता हाउुिसंग सोसा.   ल�ण नगर  जळगाव

3044 सावळे रेखा सुकदेव 25847 72 �ी ५-अ समता हाउुिसंग सोसा.   ल�ण नगर  जळगाव

3045 सावळे सुकदेव शंकर 18444 75 पु.
५ अ समता हौिसंग सोसायटी   ल�ण नगर िपं�ाळा रोड    

जळगाव

3046 सावळे िववेकानंद सुकदेव 25846 46 पु. ५-अ समता हाउुिसंग सोसा.   ल�ण नगर  जळगाव

3047 शाह भुषण रिवं� 43196 30 पु. �ीनाथजी कृपा   �ॉट नं.४ गट नं.४१/३  �ोपदी नगर जळगाव

3048 शाह िहत�� कांतीलाल 31240 52 पु. िब�ीगं नं.३ �ॉट नं.८   िभकमचंद जैन नगर    जळगांव

3049 शाह �काश बाबुलाल 51798 73 पु.
५६ जेडीसीसी डायरे�र बंगला   िभकमचंद जैन नगर  

जळगाव

3050 शमा� देवकीनंदन ल�ीनारायण 20089 61 पु.
१८/अ �ेमनगर  पु�मोह    महाराणा �ताप िव�ालया जवळ   

 जळगाव

3051 शमा� हेमंत चं�शेखर 6125 67 पु.
४ था मजला बी �ॉक.   अनंतछाया हौिसंग सोसायटी  �ेम  

जळगांव
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3052 शमा� रागीनी शशीकांत 7864 60 �ी �ॉट नं ३० �ेम िव�ा   �ेम नगर जळगाव

3053 शमा� साधना देवकीनंदन 7806 58 �ी १८ अ �ेम नगर   जळगांव

3054 शमा� शिशकांत रामे�र 10722 65 पु.
�ॉट नं ३० �ेम �ीला   महाराणा �ताप हाय�ूल जवळ �ेम 

 नगर जळगाव

3055 शेळके िशरीष सदािशव 7022 57 पु.
�ॉट नं १४३ सव� नं २८८   �ॉक नं ५ मीना�ी अपाट�म�ट  

िपं�ाला रोड बी जे नगर  जळगांव

3056 शेठ राजेश चंदुलाल 16549 44 पु.
126 िभकांचंद जैन नगर   गट नं.288 289 ए बी  बी जे नगर  

जळगाव

3057 िशंपी अिवनाश सुभाष 19559 43 पु. �ीराम सदन �ॉट नं.३२   भोईटे नगर  जळगांव  जळगाव

3058 िशंपी िदलीप धनाजी 20873 55 पु.
 शांती  �ॉट नं.९९   अ�ीता अपाट�म�ट  िभकमचंद जैन नगर  

जलगाव

3059 िशंपी जय�ी अिवनाश 60248 34 �ी �ॉट नं 32 ब िपं�ाळा रोड   भोईटे नगर  जळगाव

3060 िशंपी �काश ह�रभाऊ 5083 60 पु. �ॉट नं ८ भोईटे नगर समोर   गणपती मंदीरासमोर  जळगाव

3061 िशंपी साधना �काश 24108 51 �ी 8 भोईटे नगर   गणपती मंिदर जवळ    जळगाव

3062 िशंपी वंदना सुभाष 38409 68 �ी �ीराम सदन �ॉट नं.३२८ ब   भोईटे नगर  जळगाव

3063 िशंदे िशवाजी साहेबराव 5987 85 पु.
गट नं.३७/३ �ॉट नं.०२   �ोपदी नगर   जळगाव 

ता.िज.जळगाव

3064 िश�डे दीपक अशोक 8792 45 पु.
�ेम नगर �ॉट नं ३०/ए गट नं ३८/३९/४२/१   िपं�ाला रोड    

जळगांव

3065 िशरोळे नर�� �भाकर 38128 52 पु. ३ समता हौ.सो.   �ेमनगर  िपं�ाळा रोड  जळगाव

3066 िश�ळे वैशाली पंुडिलक 22260 62 �ी
�ॉट नं.८८ �ेम नगर   एस.एम.आय.टी.कॉलेज रोड  मु. 

पो.जळगाव

3067 सोमानी िदलीप �ंबकलाल 39637 67 पु.
�ॉट नं.२६ गट नं.२९२ /२९३   यश लॉन बी.जे.नगर  

जळगाव ता.िज.जळगाव

3068 सोमानी िनता अतुल 41035 47 �ी
८१ बी जे नगर   मोतीमहल चौक  एसएमआयटी कॉलेज 

रोडजळगाव

3069 सोनार अिमत अरिवंद 21491 37 पु.  अिमत  २९४/९ भोईटे नगर   िपंपराळा रोड    जलगाव

3070 सोनार अरिवंद पंडीत 5981 62 पु. अिमत २९४/९३ भोईटे नगर   िपं�ाळा रोड जळगांव

3071 सोनार क�णा अरिवंद 21490 57 �ी  अिमत  २९४/९ भोईटे नगर   जलगाव

3072 सोनार सोनल अरिवंद 21465 39 �ी  अ��त  २९४/९ भोईटे नगर   जलगाव

3073 सोनवणे देव�� ��ाद 20919 51 पु. अथव� �ॉट नं ८   भोईटे नगर  जळगाव  जलगाव

3074 सोनवणे गणेश रघुनाथ 21771 41 पु. िब�ीगं नं.४ �ॉट नं.१   बी.जे.नगरजळगाव

3075 सोनवणे क�ना अमृत 47939 50 �ी ९०/अ गु�पाक�    भोईटे नगर  जळगाव

3076 सोनवणे राजेश शामराव 7163 55 पु.
राजे�री ३/ढाके नगर   बी जे नगर जवळ  िपं�ाळा रोड  

जळगांव

3077 सोनवणी माधवी मह�� 22898 48 �ी �ॉट नं.१०३   �ेम नगर  िपं�ाळा रोड.  जळगाव.

3078 सोनवणी मह�� सखाराम 22167 55 पु. �ॉट नं.१०३ �ेम नगर   िपं�ाळा रोडजळगाव
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3079 सोनी अजय रतनसी 52658 59 पु.
७ ब अनंत छाया हौिसंग सोसायटी   �ेम नगर िपं�ाळा रोड  

जळगाव

3080 सोनी पंकज डंुगरसी 33512 59 पु. �ॉक नं.७६   �ॉट नं.७६  बी.जे.नगर जळगाव

3081 सुल�णे िदनेश प�ाकर 20740 57 पु. �ॉट नं.३७ भोईटे नगर   जलगाव

3082 सुल�णे मिनषा योगेश 20746 46 �ी ३७ भोईटे नगर   िपं�ाला रोड    जलगाव

3083 सुल�णे ि�या राजेश 20794 41 �ी ३७ भोईटे नगर   िपं�ाला रोड    जलगाव

3084 सुल�णे राजेश प�ाकर 20793 51 पु. ३७ भोईटे नगर   जलगाव

3085 सुल�णे योगेश प�ाकर 20745 51 पु. ३७ भोईटे नगर   िपं�ाला रोड    जलगाव

3086 सुरळकर िशवाजी राजाराम 3848 64 पु. १३ भोईटे नगर   जळगाव

3087 सूय�वंशी क�ना िवकास 60718 48 �ी 4/B िशनू बंगलो िभकंचंद   जैन नगर जळगाव

3088 सुय�वंशी शांताराम खंडु 15867 66 पु.
७८वाघुळदे नगर   िभकनचंद जैन नगर  िपं�ाळा रोड 

जळगाव

3089 सुय�वंशी वैदेही सितष 25848 46 �ी ५-अ ममता हाउुसीगं सोसा.   �ेमनगर  जळगाव

3090 तांबट गोपाळ द�ा�य 24488 43 पु. गट नं २९०  �ॉट नं ३   यश लॉंन भोईटे नगर  जळगाव

3091 तांबट िमना िनळकंठ 53142 47 �ी �ॉट नं.३ गट नं.२९०   भोईटे नगर  जळगाव

3092 तांबट प�ाकर िसताराम 14505 60 पु. गट नं. २९०/२बी/३ �ॉट नं. २   भोईटे नगर  जळगाव

3093 तारे माधव राम 42673 39 पु. ३४/१ �ेम नगर   जळगाव

3094 टेणी आि�नी योगेश 15085 49 �ी
अ - 4 �ी �ी रेिसड�सी   गणपती नगर जवळ  भोईटे नगर रे�े 

गेट  जळगाव

3095 टेणी योगेश सुधाकर 13247 52 पु. ए४ �ी �ी रेिसड�सी   भोईटे नगर जळगाव

3096 ठाकूर हेमंत सुरेश 38534 61 पु. �ॉट नं. ४ गट नं.४१/३   �ौपदी नगर  जळगाव

3097
िटपरे ललीता संदीप �ो.मांग� िविवध 

उ�ोग
11719 48 �ी १९ �ौपदी नगर गट नं ४१/३   िपं�ाळा रोड    जळगाव

3098 तोडकरी िदलीप बसवे�र 32114 66 पु. �ॉक नं.१३   सोनल अपाट�.  बी. जे. नगर  जळगांव

3099 ि�वेदी सुिनता कमलेश 8540 54 �ी
१२१/बी िपं�ाला रोड   यश लोनं िभकमचंद  जैन नगर  

जळगांव

3100 उिशर मुरलीधर एकनाथ 25236 49 पु. १६९ िभकमचंद जैन नगर   जळगाव

3101 वाडीकर वंदना सुिनल 47411 42 �ी िभकमचंद जैन नगर   ग�दालाल िमल  जळगाव

3102 वडनेरकर यश�ी देिवदास 40198 56 �ी �म नं.३ िभकमचंद जैन नगर   रामदेव अपाट�म��  जळगाव

3103
वमा� क�ैयालाल िशव�साद �ो पी सी 

व��
13093 57 पु. �ुप नं 294   �ॉट नं 25  भोईटे नगर जळगाव

3104 िवसपुते �मोद सुकदेव 11417 54 पु. ४९ भोईटे नगर धनाई सदन   िपं�ाळा रोड  जळगाव

3105 िवसपुते सुकदेव धोडूं 4647 89 पु. भोईटे नगर �ॉ.नं.४९   िपं�ाळा रोड    जळगांव
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3106 िववरेकर ममता संदीप 55918 42 �ी ८० मोती महल   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

3107 वाघ अशोक शांताराम 52223 55 पु. �ॉट नं.४० �ाडा कॉलनी   भोईटे नगर  जळगाव

3108 वाघ िभकन वसंतराव 29589 50 पु. गट नं 288/289 �ॉट नं 163   िभकंचंद जैन नगर    जळगांव

3109 वाघ नाना सदािशव 24124 49 पु. िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

3110 वाघ िनतीन गजानन 58624 44 पु.
�ॉट नं १४४ �ॉक ५   आरती अपाट�म�ट िभकमचंद जैन 

नगर  जळगाव

3111 वा�े नामदेव ढोमन 38400 66 पु. �ॉट 34 गट 95/2 हायवे रोड   भोईटे नगर जळगाव

3112 वले िननाजी पुनाजी 45751 70 पु. ��दा हौिसंग सोसायटी   िभकमचंद जैन नगर  जळगाव

3113 वाणी (गुजराथी) सुिनल अशोकलाल 33448 48 पु. �ॉट नं.०८/०१   �ी िनवास भोईटे नगर  जळगाव

3114 वाणी अजय सुधाकर 31206 44 पु. गट नं.३४ �ॉट नं.२२   ब�डाळे नगर �ेम नगर  जळगाव

3115 वाणी अिनल बळवंत 35601 58 पु. ६४ �ेम नगर   जळगाव

3116 वाणी अिनता अशोक 28549 52 �ी ४१ भोईटे नगर   बफ�  फॅ�री जवळ  जळगाव

3117 वाणी अपणा� मोहन 22001 47 �ी
�ॉट नं ९७ िभकमचंद जैन नगर   क�ुरी पाक�  समोर    

जळगाव  425508

3118 वाणी (बागड) अजय वसंत 30664 45 पु. ८० मोती महल िभकमचंद नगर   जळगांव

3119 वाणी देवं� िझप�दास 28743 51 पु. �ॉट नं.१६ सव� नं.२९४  भोईटे नगर िपं�ाळा  जळगांव

3120 वाणी हेमलता सदानंद 22861 51 �ी १९/१ �ौपदी नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव.  जळगाव.

3121 वाणी इंदू िव�ल 54946 75 �ी ३२ ड भोईटे नगर   जळगाव

3122 वाणी रामकृ� हरी 4816 73 पु. सी/ओ राज�� �ो��जन   िभकमचंद जैन    जळगांव

3123 वाणी सखाराम नामदेव 15640 83 पु. ५०/अ �ेम नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

3124 वाणी सं�ामाला अ�ण 49755 65 �ी
आिशयन २९ अ �ेम नगर   िपं�ाळा रोड  गजानन माब�ल 

जळगाव

3125
वाणी संजय भालचं� �ो.बालाजी ए�ो 

एज�ीज
28481 55 पु.

�ो.बालाजी ए�ो एज�ीज   ११० �ेमनगर  िपं�ाळा रोड  

जळगाव

3126 वाणी संजय दशरथ [०३] 37777 47 पु. िभकमचंद जैन नगर िपं�ाळा   रोड �ॅट नं १    जळगाव

3127 वाणी सतीश नामदेव 61362 54 पु. ३८/ए भोईटे नगर जळगाव

3128 वाणी शािलनी शरद 48932 73 �ी ५० वाघुळदे नगर   िभकमचंद जैन नगर�ा मागे  जळगाव

3129
वाणी शामकांत रमेश �ो.शाम 

िड�� ी�ुटस�
8476 52 पु. शाम सदन 15 िवसनजी नगर   जळगांव

3130 वाणी शांता कमलाकर 24565 74 �ी
बंगलो नं 31 ��त कॉलेज जवळ   िभकांचंद जैन गृह िनमा�ण  

सहकारी सं�था जळगाव

3131 वाणी शरदचं� रमणलाल 1012 72 पु.
14 िपता�ी अपाट�म�ट   भीकमचंद जैन नगर  िपं�ाळा रोड  

जळगांव

3132 वाणी शिशकांत वसंत 57881 69 पु. घर न २९/१   �ेम नगर  जळगाव
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3133 वाणी सुिनल बापुराव 10438 43 पु. �ेमनगर  घर नं ४१/३   जळगांव

3134 वाणी उिम�ला पंढरीनाथ [०३] 2399 50 �ी िभकम चंद जैन नगर िपं�ाळा   रोड जळगाव

3135 वाणी वसंत नामदेव 57238 61 पु. �ॉट नं ३८ गट नं २९५   भोईटे नगर  जळगाव

3136 वाणी िवजय कािशनाथ 31517 53 पु. ४१ भोईटे नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

3137 येवले शामकांत िव�ल 4448 66 पु. १९ �ेमनगर महाराणा �ताप   शाळे जवळ    जळगांव

3138 येवले संजय नारायण 44621 50 पु. भोईटे नगर   �ाट नं ५९ ब  िकशोरकुज  जळगाव

3139 झवर अिनल भगवानदास 14804 59 पु. �ॉट नं.८० �ेम नगर   जळगाव

3140 झवर मयुर िवजय 21545 37 पु. �ॉक नं 6 �ॉट नं68   वाघूळदे नगर  जळगाव

3141 झंवर िवजय माणकचंद 3582 67 पु.
�ॉट नं ६८ �ॉक नं ६   वाघूळदे नगर  िभकंचंद जैन नगर 

जवळ  जळगांव

3142 अि�हो�ी पु�ा वासुदेव 27292 78 �ी
राजे�री शा� नगर �ॉट ३   �रंग रोड  एल.आय.सी कॉलनी  

जळगाव

3143 अ�वाल िदपक गोिवंदराम 46372 47 पु. सुयोग सोसायटी   �रंग रोड  जळगाव

3144 अ�वाल िगरधारीलाल रामे�र 19011 56 पु.
�ॉट नं १०३ इं�जीत अपाट�म�ट   गंधव� कॉलनी आय एम आर 

कॉलेज जवळ  जळगाव

3145 अ�वाल लिलता िदपक 57406 47 �ी �ॅट नं ५ सुयोग सोसायटी   हरे�र नगर �रंग रोड  जळगाव

3146 अ�वाल राजकुमार शंकरलाल 19562 64 पु. �रंग रोड शंकर वाडी   बँक ऑफ बरोडा समोर    जळगाव

3147 अ�वाल शाम नागरमल 24173 53 पु.
नगगोपाी ई िब�ीगं ३ मजला   �रंग रोड खाजॉिमयॉ चौक 

जवळ  जळगाव

3148 अ�ेसर प�ाकर रामदास 6758 60 पु. मधुबन एल.आय.सी कॉलनी   जळगांव

3149 अिहरे सिचन मािणक 35398 38 पु. ०६ आनंद नगर   जळगाव

3150 आजगावकर आशुतोष अ�ण 12233 52 पु. मालती  डेमला कॉलनी �ाजािमया   रोड जळगाव

3151 अजमेरा आिशष चं�कांत 41362 48 पु. १० बी हरे�र नगर   �रंग रोड  जळगाव

3152 अजमेरा दश�ना आिशष 41363 45 �ी १०-बी हरे�र नगर   �रंग रोड  जळगाव

3153 अकुल अिमत सुरेश 35744 42 पु. १३ हरे�र नगर   �रंग रोड  जळगाव

3154 अमळकर सुषमा िदलीप 3654 65 �ी ११  �धान अपाट�म�ट   �ताप नगर    जळगाव

3155 अमृतकर सतीष नारायण 9916 50 पु. २०० �तापनगर   �ांने�र मंदीरा समोर  िज�ा पेठ  जळगांव

3156 अमृतकार िशरीष नारायण 7992 55 पु. २०० �ताप नगर   �ाने�र मंिदर समोर  िज�ा पेठ  जळगांव

3157 आपटे शाम �भाकर 3746 76 पु. १८ िश�क वाडी जळगाव

3158 अ�े हेमंत पंुडिलक 3363 57 पु. �ॉ.नं.२ संघष� �रंगरोड   फॉरे� ऑफीस समोर    जळगांव

3159 अ�रदे क�ना सुधाकर 43567 61 �ी �ॉट नं १९ �रंग रोड   लो.ह�िसंग सोसायटी  जळगाव
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3160 अ�रदे शंकर वसंत 35863 57 पु. १५ रामकृ�ा   हरे�र नगर  �रंग रोड  जळगाव

3161 अ�रदे चंदन सुधाकर 37952 40 पु. १९ अमृत  लोकमा� हौ.सो.   �रंगरोड  जळगाव

3162 अ�रदे चंदन सुधाकर 37954 41 पु. १९  अमृत लोकमा� सोसायटी    �रंग रोड     जळगाव

3163 अ�रदे माधवी शंकर 35864 49 �ी १५ रामकृ�   हरे�र नगर  �रंग रोड  जळगाव

3164 अ�रदे मधुकर वसंत 37034 54 पु. १५ हरे�र नगर   �रंग रोड    जळगाव

3165 अ�रदे िनकीता चंदन 37953 49 �ी १९ अमृत लोकमा� हौ.सो.   �रंगरोड  जळगाव

3166 अ�रदे सुधाकर न�थु 37951 68 पु. १९ अमृत  लोकमा� हौ.सो.   �रंग रोड  जळगाव

3167 अ�रदे ��ील कृ�ा 13444 42 पु. २/२ हरे�र नगर बँक ऑफ बडोदा   मागे �रंग रोड    जळगाव

3168 अव�थी रेखा राज�� 25939 58 �ी �ॉट नं.१ हरे�र नगर   �रंग रोडजळगाव  िज.जळगाव

3169 अव�थी िव�ा रिवं� 22835 55 �ी १ हरे�र नगर   �रंग रोडजळगाव  िज.जळगाव

3170 अव�थी रिवं� ब�ीलाल 7297 59 पु. �ॉट नं १ हरे�र नगर   जळगांव

3171 आ�ाणेकर क�ेश अ�ण 41077 36 पु. �ॉट नं.२   �ोतीनगर हौिसंग सोसायटी  जळगाव

3172 ब�ाव दगाजी दामोदर 7662 72 पु. लोकमा� सोसायटी दीनानाथ वाडी   जळगांव

3173 ब�ाव क�ना दगाजी 11121 66 �ी �भु�साद  लोकमा�ा हौ.सोसा   .  �रंग रोड    जळगांव

3174 बडगुजर भा�र बाबुलाल 11227 62 पु. खा�ेश िमल कॉलनी �ॉट नं.१/ब   �रंग रोड जळगाव

3175 बडगुजर मिनष भा�र 56264 25 पु. ९बी खा�ेश िमल कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3176 पालटसे(बडगुजर)परेश शांताराम 21214 46 पु. 10 हरे�र नगर   �रंग रोड  जळगाव

3177 बडगुजर राज�� मुरलीधर 45090 50 पु. ९ ब हरे�र नगर   �रंग रोड  जळगाव

3178 बडगुजर शांताराम कािशनाथ 35453 55 पु. १३ वन�ी फॉरे� कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3179 बढे जग�ाथ रामिकसन �ो.संजय ट� ेडस� 5459 59 पु. ए-०४  संगम सोसायटी �रंग रोड   जळगाव

3180 बाफना अिनता सुिनल 58262 51 �ी ३२ बंधु �ेम �रंग रोड   िदनानाथ वाडी  जळगाव

3181 बाफना अशोककुमार �पचंद 53987 69 पु. �ॉट नं.४ हरे�र नगर   �रंगरोड  जळगाव

3182 बाफना क�ुरचंदजी चु�ीलालजी 13330 82 पु. ३२ िदनानाथ वाडी   �रंग रोड    जळगाव

3183 बाफना सुिनल क�ुरचंदजी 13331 52 पु. ३२ बंधू �ेम  िदनानाथ वाडी   �रंग रोड  जळगाव

3184 बघे कमलाबाई ��ाद 18959 87 �ी १ अ �ुक बॉ� कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3185 बाहेती �ीकांत ह�रवीलास 8204 57 पु.
�ॉट न १ डेमला कॉलनी   खजािमया पेट� ोल पंप जवळ    

जळगांव

3186 बाहेती सपनेश सुरेश 14879 45 पु. ६ आनंद नगर   िपं�ाळा रे�े गेट जवळ    जळगाव
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3187 बजाज िवकेश सुिशलकुमार 43847 37 पु. के.डी. िब�ीगं   संगम सोसायटी  �रंग रोड जळगाव

3188 बसंतानी संदीप सेवकराम 30271 38 पु. १० उम� अपाट�. �रंग रोड जळगांव

3189 बसेर �ितमा �काश �ो.गो� ि�ंट्स 7380 53 �ी ४ हरे�र नगर   जळगांव

3190 बािव�र ल�ण दगा �ो. �ु बॅग पॅलेस 12773 56 पु.
१/ए  खांदेश िमल कॉलनी �रंग रोड   जळगाव  ०७० मोबाइल  

जळगाव

3191 बािव�र राज�� रिवचं� 5869 61 पु.
ए२/९ संगम हौिसंग सोसायटी   िदनानाथ वाडी �रंग रोड  

जळगाव

3192 बािव�र सिचन राज�� 58610 31 पु. ए २/९ संगम सो.   �रंग रोड  दीनानाथ वाडी    जळगाव

3193 बेहेडे अिमतकुमार वासुदेव 11886 42 पु. २२ आनंद नगर   िपं�ाळा रे�े गेट जवळ  जळगाव

3194 बेहेडे आनंद �ीराम 21489 36 पु. ६ आनंद नगर   िपं�ाळा रे�े गेट जवळ  जळगाव  जलगाव

3195 बेहेडे बाळकृ� ब�ीनारायण 5198 81 पु. २५ गजानन कॉलनी   जळगाव

3196 बेहेडे महेश �दीप 19323 38 पु. �ॉट नं 243/4 बी हरे�र नगर   �रंग रोडजळगाव

3197 बेहेडे मंगला �दीप 15053 63 �ी २४३/४ ब हरे�र नगर   �रंग रोड जळगाव

3198 बेहेडे मिनषा संजय 6961 50 �ी २५ गजानन कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3199 बेहेडे िनरज सुभाष 10902 46 पु. ६ आनंद नगर   िपं�ाळा रे�े गेट जवळ  जळगाव

3200 बेहेडे िनतीन बाळकृ� 6104 54 पु. २५ गजानन कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3201 बेहेडे �दीप जयनारायण 6959 65 पु. हरे�र नगर  �रंग रोड जळगाव

3202 बेहेडे पु�ा �ीराम 14052 70 �ी ६ आनंद नगर   िपं�ाळा रे�े गेट जवळ  जळगाव

3203 बेहेडे राजेश िवजयनाथ 6096 54 पु. ए/४ मधुबन अपाट�म�ट   �रंग रोड  जळगाव

3204 बेहडे रंजना िनितन 10349 50 �ी २५ गजानन कॉलनी   �रंग रोड    जळगांव

3205 बेहेडे शरद रामदयाल 4745 69 पु. हौिसंग सोसायटी िपं�ाळा रोड  जळगाव

3206 बेहेडे शीला शरद 6946 63 �ी ५  आनंद नगर  िपं�ाळा गेटजवळ   जळगांव

3207 बेहेडे �ीराम ल�ीनारायण 34371 78 पु. ६ आनंद नगर   िपं�ाळा रे�े गेट जवळ  जळगाव

3208 बेहेडे सुभाष ल�ीनारायण 34346 77 पु. २५ आनंद नगर िपं�ाळा   रे�े गेट जवळ जळगाव

3209 बेहेडे सुजाता िनरज 14880 43 �ी २५ आनंद नगर   िपं�ाळा रे�े गेट जवळ  जळगाव

3210 बेहेडे सुमनबाई बाळकृ� 6107 80 �ी २५ �रंग रोड   गजानन कॉलनी  जळगाव

3211 बेहेडे वासंती वासुदेव 6098 69 �ी २२ आनंद नगर हौिसंग सोसायटी.   �रंग रोड    जळगाव

3212 बेहेडे ब�ीनारायण चुनीलाल 3292 72 पु. आनंद नगर हौ.सो   �रंग रोड  जळगाव

3213 बेहेडे वासुदेव ब�ीनारायण 3294 72 पु. आनंद नगर हौिसंग सोसायटी   �रंग रोड  जळगाव
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3214 ब�डाळे िवपीन िललाधर 14394 53 पु. क�त�  १३ ढाके कॉलनी   जळगाव

3215 ब�डाळे िललाधर ल� 1105 84 पु. क�त� १३ ढाके कॉलनी   जळगांव

3216 ब�डाळे िश�ा िललाधर 14395 49 �ी क�त�  १३ ढाके कॉलनी   जळगाव

3217 ब��े िहरामण सुकदेव 4554 62 पु.
२४/२ मधुबन अपाट�म�ट्स   एल.आय.सी.कॉलनी मागे    

जळगांव

3218 भाले मािणक यशवंत 35893 67 पु. १४ �ोती नगर   एल आय सी कॉलनी  जळगाव

3219 भालेराव अनंत यादवराव 5472 69 पु. बी ११ गणगोपी अपाट�म�ट   �रंग रोड जळगाव

3220 भालोदकर राज�� गजानन 20942 56 पु. र�ज फॉरे� ऑफीस जवल   �रंग रोडजलगाव    जलगाव

3221 भंडारी हष�ल िशरीष 24111 38 पु.
१२ के नंदरीला �रंग र�ा   इंिडयन बँक समोर  लोकमा� 

हौिसंग सोसायटी  जळगाव

3222 भंगाळे �काश रामचं� 7397 73 पु. २०/बी हरे�र नगर   �रंग रोड जळगाव

3223 भ�ाळी संजय �काशचंद 61345 47 पु. 24/1 मधुबन अपाट�म�ट   गजानन कॉलनी रीगं रोड    जळगाव

3224 भारंबे महेश मधुकर 23175 42 पु. २२२ �ताप नगर   िज�ा पेठजळगाव  िज.जळगाव

3225 भारंबे राजेश मधुकर 20183 49 पु. २२२ �ताप नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

3226 भारंबे िवजय नारायण 26392 63 पु. २२२ �ताप नगर   जळगाव

3227 भट गणेश भालचं� 29367 64 पु. �ॉट नं. ८ अे   खा�ेश मील कॉलनी  �रंग रोड  जळगांव

3228 भट �शांत देिवदास 26537 50 पु. ६ वनिवहार कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3229 भट सुिनल भालचं� 21193 55 पु. १९  रामसदन    �रंग रोड    जळगाव

3230 भट सुि�या सुिनल 26538 53 �ी १९ राम सदन   �रंग रोड  जळगाव

3231 भावसार िदनेश यशवंत 47737 38 पु. ब-२/११ संगम हौिसंग सोसायटी   �रंग रोड  जळगाव

3232 भावसार पांडूरंग नथू 5896 86 पु. २५ गजानन कॉलनी जळगाव

3233 भावसार रा�ल �काश 10746 51 पु. संघष� �रंगरोड   फोरे� ऑफीस  जळगाव

3234 भावसार रामचं� पांडूरंग 24484 50 पु.
२५-ब िचरंजीव   गजानन कॉलनी  मधुबन अपाट�म�ट जवळ  

जळगाव

3235 भावसार रमेश हेमलाल 14841 69 पु. एफ ६ िब�ीगं बी २०८   गणगोपी अपाट�म�ट    जळगाव

3236 भावसार यशवंत हेमलाल 6135 74 पु. ३/६ संगम हौ.सो.   जळगांव

3237 भेलसेकर सुजाता अजय 54207 60 �ी बी ४/४ संगम सोसायटी   िदनानाथ वाडी  �रंग रोग जळगाव

3238 िभ�ड �ाने�र रघुनाथ 48026 50 पु. ९४ िनरामय अपाट�म�ट   रामदास कॉलनी  जळगाव

3239 िभ�ड वृजेश �ानदेव 20996 35 पु. ७ हरे�र नगर   �रंग रोड    जलगाव

3240 भोकरीकर द�ा�य िवनायक 7104 60 पु. २२  हरे�र नगर   जळगाव
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3241 भोकरीकर जय�ी द�ा�य 7105 56 �ी �ॉट नं २२   हरे�र नगर  �रंग रोड  जळगांव

3242 भोकरीकर �ीकांत िचंतामण 18621 49 पु. २२ हरे�र नगर   जळगाव

3243 भोळे तुकाराम हरी 8027 52 पु. हरे�र नगर �रंग रोड   जळगांव

3244 भोळे आिशष �ंबक 13398 45 पु.
�ॉट नं.११ हरे�र नगर वंृदावन   अपाट�म�ट समोर �रंग रोड  

जळगाव

3245 भोळे हेमंत तुकाराम 27349 59 पु.  व��    महेश �गती मंदीरा समोर  �रंग रोड  जळगांव

3246 भोळे िलना राज�� 22521 47 �ी ४ ��दा कॉलनी   ढाके कॉलनी  जळगाव

3247 भोळे पुो�म गोिवंदा 7800 79 पु. १८ अजय कॉलनी �रंग रोड   जळगांव

3248 भोळे राज�� िनवृ�ी 22520 53 पु. ४ ��दा अपाट�म�ट   ढाके कॉलनी  जळगाव.  जळगाव

3249 भोळे योगेश सुधाकर 38908 50 पु. अजय कॉलनी   जे.डी.सी.सी. बँक समोर  �रंग रोड जळगाव

3250 भोगें िवलास रामदास 12418 79 पु. २६  गु�कृपा  हरे�र नगर   �रंग रोड िज�ा पेठ    जळगाव

3251 भोसले �फु� काशीनाथ 20791 49 पु. ३७ यशवंत नगर   डायमंड हाऊस    जलगाव

3252 भुसारी केदार िकशोर 12115 34 पु. �रंग रोड िवशाल अपाट�म�ट यशवं   त कॉलनी    जळगाव

3253 भुसारी मेधा िकशोर 15935 68 �ी िवशाल  यशवंत कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3254 िबला� आिशश रमेशचं� 8134 48 पु.
१२ बी/१ द� कॉलनी   फॉरे� कॉलनी जवळ  �रंग रोड  

जळगांव

3255 िबला� क�ना आिशष 14923 46 �ी
१२ बी /१ द� कोलोनी   फॉरे� कोलोनी जवळ  �रंग रोड  

जळगाव

3256 िबला� कािशनाथ मोितराम 4814 86 पु. ९ िदनानाथ वाडी खाचणे   च�ीजवळ िज�ा पेठ    जळगांव

3257 िबला� केदारमल गणेशलाल 24187 61 पु. �ताप नगर   संत �ाने�र मंदीरासमोर  जळगाव

3258 िबला� रेखा गोकुळचंद 33121 65 �ी २ चंदन अपाट�म�ट   �ताप नगर  जळगाव

3259 िबला� सिचन काशीनाथ 18862 43 पु. ९ अजय कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3260 िबयाणी इंदूबाई गोकुळदास 17570 74 �ी १० हरे�र नगर जळगांव

3261 िबयाणी सुिनल गोकुळदास 8007 62 पु. १०/२ हरे�र नगर   जळगांव

3262 बोरोले भरत सुभाष 60822 43 पु. �ेयस हॉ��टल �रंग रोड   जेडीसीसी बँक जवळ  जळगाव

3263 बोरसे राजेश िकशोर 34217 56 पु. ८ ब बृक बॉ� कॉलनी   �रंग रोड    जळगांव

3264 बु�ददेव िनतीन िजत�� 42791 42 पु. बी-२/१२ संगम सोसायटी   �रंग रोड  जळगाव

3265 चं�ा�े �ी�काश िदनकर 3303 68 पु. ३४ िदनानाथ वाडीजवळ �रंगरोड   चौधरी कॉलनी    जळगांव

3266 चांदसरकर िद�ी शरद 16806 38 �ी �ॉट नं.७ �ीराम �ेट बँक   कॉलनी �रंग रोड    जळगाव

3267 चांदसरकर िव�ा शरदचं� 1373 75 �ी �ीराम हौ.सो.�ॉक नं.७   �रंगरोड    जळगांव
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3268 चौधरी अशोक जनाद�न 4420 69 पु. �ताप नगर जळगांव

3269 चौधरी राज�� कािशनाथ 3992 55 पु. भरत �ीला अपाट�म�ट एम/फॉरे�   �रंग रोड जवळ

3270 चौधरी अिभजीत अ�ण 10452 49 पु. पांडुरंग आनंद नगर �रंगरोड   जळगांव

3271 चौधरी अमोल मुरलीधर 19746 39 पु. �ॉट नं.१ डेमला कॉलनी   खाजािमया रोड    जळगाव

3272 चौधरी अिनल देिवदास 34249 57 पु. १४/३ वनिवहार सोसायटी   फॉरे� कॉलनी    जळगांव

3273 चौधरी अिनल रतन 24193 51 पु. ८ डेमला कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3274 चौधरी अ�ण पांडुरंग 345 74 पु.  पांडुरंग    आनंद नगर �रंग  रोड  जळगाव

3275 चौधरी भालचं� भोजराज 32184 89 पु. िच�य अपाट�म�ट   डेमला कॉलनी  जळगाव

3276 चौधरी चं�कांत शािल�ाम 45214 48 पु. �ॉट नं.३  लता    हरे�र नगर  �रंग रोड जळगाव

3277 चौधरी छाया सुर�� �ो.गजानन उ�ोग 18265 63 �ी ३७ �ताप नगर   �ी �ामी समथ� क� �ा समोर    जळगाव

3278 चौधरी देव�� सोना 42815 55 पु. �ॅट नं ४ गणेश गाड�न अपाट�म�ट   �रंग रोड  जळगाव

3279 चौधरी िदलीपकुमार �ंबक 8538 61 पु.
०२ िहंसा�ी अपाट�म�ट   �ॉट नं ०५ नंदनवन कॉलनी  

जळगाव

3280 चौधरी िदनेश मनोहर 32871 43 पु. �ॉट नं.१५ िदनानाथ वाडी   �रंग रोड जळगाव

3281 चौधरी िदनकर िकटकुल 501 82 पु. १०१ मयुरेश अपाट�म�ट �रंगरोड   हरे�र नगर    जळगांव

3282 चौधरी गंभीरराव गणपत 6151 87 पु. ५ �ताप नगर   होमगाड� �ाऊंड ने�  जळगाव

3283 चौधरी गोकूळ वसंतराव 23316 48 पु. २२-अ टागोर नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

3284 चौधरी हेमलता उ�म 4770 65 �ी घर नं 71 यशवंत कॉलनी   �रंग रोड    जळगांव

3285 चौधरी इंदू िवनायक 6734 77 �ी �ॉट नं ११२   �ंसाफ� �रंगरोड    जळगांव

3286 चौधरी �ोती िललाधर 13143 58 �ी फोर�ेअर �ॉट नं.१ हरे�र   नगर �रंग रोड    जळगाव

3287 चौधरी कािशनाथ लहानू 668 69 पु.
�ॉ नं.८   साधना  भरत �ीलास   मोर फॉरे� कॉ.जवळ    

जळगांव

3288 चौधरी मधुकर ल�ण 3404 65 पु. १५ अजय कॉलनी   �रंग रोड    जळगांव

3289 चौधरी महेश रतन 23531 48 पु. ८ डेमला कॉलनी   �रंग रोडजळगाव  िज.जळगाव

3290 चौधरी मनोज �भाकर 8398 48 पु. �ॉट नं ५ �यं�भा   हरे�र नगर �रंग रोड  जळगाव

3291 चौधरी मयुर राज�� 60796 28 पु.
�ॉट नं १७ राजर� िब��ंग   �रंग रोड आय.एम.आर कॉलेज 

रोड  अजय कॉलनी  जळगाव

3292 चौधरी मुरलीधर �ावण 7422 62 पु.
१  सहवास  डेमला कॉलनी खाजामीया   पोलीस चौकी समोर  

  जळगांव

3293 चौधरी नंदा अिनल 34248 50 �ी १४/३ वनिवहार सोसायटी   फॉरे� कॉलनी    जळगांव

3294 चौधरी िनंबाजी मोहन 3559 91 पु. १५/बी एल.आय.सी कॉलनी िज�ा   पेठ    जळगांव
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3295 चौधरी �भाकर िदपचंद 7674 86 पु. ५ हरे�र नगर   जळगांव

3296 चौधरी �शांत ��ाद 11693 47 पु. ३१ ए �ताप नगर �रंग रोड जळगाव

3297 चौधरी �वीण वामन 7148 65 पु.
�ॉट २/१ सोनपरी   गजानन नगर �रंग रोड  मधुबन 

अपाट�म�ट जवळ  जळगांव

3298 चौधरी पु�क पुो�म 20628 48 पु. १२ चंदन अपाट�म�ट   �ताप नगर    जळगाव

3299 चौधरी राधेशाम धम�राज 22141 46 पु. २ नंदनवन कॉलनी   �रंग रोडजळगाव

3300 चौधरी राज�� पंढरीनाथ 20995 59 पु.
�ॉट नं १७ राजर�   �रंग रोड आय एम आर कॉलेज  अजय 

कॉलनी  जळगाव

3301 चौधरी रमेश बळीराम 37308 72 पु. शांती िनवास   ६ ढाके कॉलनी  जळगाव

3302 चौधरी र�ा राज�� 20743 50 �ी
�ॉट नं 17 राजर�   अजय कॉलनी �रंग रोड  जळगाव  

जलगाव

3303 चौधरी र��भा �िवण 5614 58 �ी
�ॉट नं २/१ सोनपरी मधुबन   अपाट�म�ट जवळ �रंगरोड 

जळगाव

3304 चौधरी सिचन भागवत 34946 45 पु. ५िम�ा नगर  �ॉजािमया   जळगाव  िज.जळगाव

3305 चौधरी सतीष केशवराव 6728 61 पु. २५  टागोर नगर   जळगांव

3306 चौधरी शैलजा सुधाकर 32331 65 �ी यशोधन ६ यशवंत कॉलनी �रंगरोड   जळगाव

3307 चौधरी शैलेश भालचं� 11201 50 पु. िच�य अपाट�म�ट  डेमला कॉल   नी    जळगांव

3308 चौधरी शारदा सुभाष 53195 67 �ी १५ �ताप नगर   जळगाव

3309 चौधरी �ीधर गोिवंदा 24112 92 पु.
श् ◌ुभ�ी �ॉट नं. ११-अ   एल.आय.सी. कॉलनी  �रंग रोड 

जळगाव

3310 चौधरी सुभ�ा �ीधर 24090 83 �ी
सुभ�ी �ॉट नं. ११-अ   एल.आय.सी. कॉलनी समोर  �रंग 

रोड  जळगाव

3311 चौधरी सुभाष भा�र 6742 76 पु. १५  �ी   �तापनगर   िज�ा पेठ  जळगाव

3312 चौधरी सुभाष भा�र (एच.यु.एफ.) 53191 77 पु. १५ �ताप नगर   जळगाव

3313 चौधरी सुजाता राज�� 19062 47 �ी
 साधना  भरत ��ला समोर   फॉरे� कॉलनी जवळ �रंग रोड 

 जळगाव

3314 चौधरी सुनंदा रमेश 37309 64 �ी ०६शांतीिनवास   ढाके कॉलनी    जळगाव

3315 चौधरी ��ील सुधाकर 59546 37 पु. 6 यशोधन  यशवंत   कॉलनी �रंग रोड  जळगाव

3316 चौधरी �ंबक जयराम 2895 85 पु. सोनपरी िनवास गजानन कॉलनी   �रंग रोड जळगाव

3317 चौधरी उ�मराव माधवराव 4772 67 पु. ७१ यशवंत कॉलनी �रंग रोड   जळगाव

3318 चौधरी िवकास मधुकर 44896 54 पु. ४  मधुसंचय    �ताप नगर  जळगाव

3319 चौधरी िव�ल खंडु 22786 77 पु. ३२ यशवंत कॉलनी   �रंग रोडजळगाव  िज.जलगाव  जळगाव

3320 चौधरी योगेश िव�नाथ 27859 56 पु. ६ िव�ललीत   �रंग रोड  जळगाव

3321
च�ाण िकरण भगवान �ो ओम 

फिन�चर
11391 83 पु. तृ�ा अपाट�म�ट  �रंग रोड   जळगाव
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3322 च�ाण राज�� पंुडलीक 6359 62 पु. २४ �ताप नगर �रंगरोड   जळगांव

3323 िचंचोले िकशोर पंढरीनाथ 6333 59 पु. रामकृपा  लोकमा� हौ. सो.   �रंग रोड    जळगांव

3324 िचंचोले शामकांत पंढरीनाथ 6334 61 पु. रामकृपा  लोकमा� हौ. सो.   �रंग रोड    जळगांव

3325 िचंचोले �ेहलता बाबुराव [०३] 6166 83 �ी �ेहल �ॉ.नं.२०२   �ताप नगर    जळगांव

3326 िचरमाडे िद�ी अि�न 55555 46 �ी ४७ यशवंत कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3327 चोपडे नंदिकशोर भगवान 13555 49 पु.
३ शंकर वाडी जे.डी.सी.सी.बँक   हॉल समोर �रंग रोड    

जळगाव

3328 चोथे �भा शाम 24902 64 �ी ५ यशवंत कॉलनी   �रंगरोड  जळगाव

3329 चोथे शाम ई�र 21056 72 पु. ५ रोहीणी अपाट�म�ट   यशवंत कॉलनी    जलगाव

3330 चौबे सौरभ सुर�� 27277 39 पु. नंदनवन कॉलनी �रंगरोड   जळगाव

3331 चौबे सुर�� नारायण 27356 68 पु. 5 िहसा�ी अपाट�म�ट �रंग रोड   जळगांव

3332 चौधरी रमेश नारायण 1466 72 पु. १०/२ शंकर वाडी   �रंग रोड जळगाव   बाजार टी.एस.ओ

3333 चौधरी िललाधर आनंदा 13142 69 पु. फोर�ेअर �ॉट नं.१ हरे�र   नगर �रंग रोड    जळगाव

3334 चौरे इंदूमती पुो�म 45291 78 �ी जे.डी.सी.सी. बँक कॉलनी   �ॉट नं.१२ ब  जळगाव

3335 चौकीदार िवनायक िव�े�र 7448 73 पु.
१९ राम बाग  उदय कॉलनीजवळ   मािणयार लॉं कॉलेज 

जवळ जळगाव

3336
दहाड मनोहर जग�ाथ �ो.सुिमत 

मेडीकल अॅ� जनरल �ोअस�
8046 51 पु.  िगताई  िज�ा बँके समोर   �रंग रोड    जळगांव

3337 दहाड नर�� जग�ाथ 6099 61 पु.
िगताई  िज�ा बँके समोर   �रंग रोड  दीनानाथ वाडी  

जळगांव

3338 दहाड सपना मनोज 51632 47 �ी सुिमत मेिडकल   िज�ा बँकेसमोर  �रंग रोड जळगाव

3339 दैव� राज�� कृ�ा 18111 54 पु. ९ ब अजय कॉलनी   �रंग रोड    जलगाव

3340 दाळवाले भुषण रमेश 18976 45 पु. १० हरे�र नगर   �रंग रोड    जळगाव

3341 दालवाले रमेश वसंत 3415 81 पु. ३७१ हरे�र नगर   �ॉट नं.१०    जळगांव

3342 दामले अिजत प�ाकर 13679 45 पु.
जी िब�ीगं गणगोपी अपाट�म�ट   रेखा गॅस गोडाऊन समोर 

�रंगरोड    जळगाव

3343 दामले गंगाधर �भाकर 8601 63 पु. १०२ सी डी गणगोपी अपाट�म�ट्स   जळगांव

3344 दामले �ीकांत प�ाकर 13675 41 पु.
जी िब�ीगं गणगोपी अपाट�म�ट   रेखा गॅस गोडाऊन समोर    

जळगाव

3345 दरेकर भीकाबाई रघुनाथ 807 79 �ी ४ बी खा�ेश िमल हौ.सोसायटी   जळगांव

3346 दसरे राज�� सदािशव 21147 59 पु.
�ॉक नं.१३ बी िवंग शांतीबन अपाट�म�ट   गजानन कॉलनी    

जलगाव

3347 दातार जयंत रामचं� 803 66 पु. 1 देमला कॉलनी �ताप नगर   जळगाव

3348 दातार िमलीदं रामचं� 804 62 पु.  सहवास    डेमला कॉलनी  जळगाव
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3349 दातार रामचंद गोपाल 40 94 पु. 1 सुहास डेमला कॉलनी �ताप नगर   जळगांव

3350 देवरे िवजय सुधाकर 27964 49 पु. �ॉट नं २६ ए टागोर नगर   िज�ा पेठ �रंग रोड  जळगाव

3351 देसाई वसंत अनंतराव 14365 56 पु.
�ॉक नं.३ �ीगणेश अपाट�म�ट   ३द� कॉलनी शा� नगर 

�रंगरोड    जळगाव

3352 देसले मधुकर कृ�ा 3674 73 पु. काळे िब��ंग टागोर नगर   जळगांव

3353 देसले मृणाल मधुकर 3675 66 �ी काळे िब��ंग टागोर नगर   जळगांव

3354 देशकर िनखील अिनल 12286 40 पु. सुयोग  �ताप नगर   जळगाव

3355 देशमुख गु�द�ा रामराव 8734 60 पु. १८ अजय कॉलनी �रंग रोड   जळगांव

3356 देशमुख मधुवंती मकरंद 14752 56 �ी पहीला मजला १३ हरे�र नगर   �रंग रोड    जळगाव

3357 देशमुख पंकज रमेश 21077 48 पु. १७ िवमल�प िश�कवाडी   �रंग रोड    जळगाव

3358 देशमुख रमेश मािणकराव 21219 74 पु. १७  िवमल�प  िश�क वाडी   �रंग रोडजलगाव    जलगाव

3359 देशपांडे अिभजीत मुकंुद 15658 54 पु. १८ �रंग रोड   जळगाव

3360 देशपांडे आसावरी सुिनत 15837 50 �ी १८ �रंग रोड   जळगाव

3361 देशपांडे िदलीप गोपाळ 19326 68 पु. ४ नंदनवन कॉलनी   जळगाव

3362 देशपांडे मुकंुद ��ाद 866 84 पु. �ॉट नं 18   रीगं रोड  जळगाव

3363 देशपांडे राजेश रमेश 20429 50 पु. १० नंदनवन कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3364 देशपांडे शामकांत गोिवंदराव 3714 63 पु. करीम मंिझल टागोर नगर   जळगांव

3365 देशपांडे सुनीत मुकंुद 13370 57 पु. १८ �रंग रोड   ललीत कला भवन समोर    जळगाव

3366 देशपांडे उमेश रमेश 20415 44 पु. १० नंदनवन कॉलनी   रेखा गॅस गोडावुन मागे    जळगाव

3367 देशपांडे व�ण िदलीप 61894 26 पु. �ॉट नं 4 नंदनवन   कॉलनी जळगाव

3368 देशपांडे िवजया मुकंुद 15820 77 �ी १८ �रंग रोड   जळगाव

3369 देव िदवाकर �भाकर 14750 52 पु. १३ हरे�र नगर   �रंग रोड    जळगाव

3370 देवरे अ�ण दगडू 6360 74 पु. हष�द   ७ नंदनवन कॉलनी  �रंग रोड  जळगांव

3371 देवमुरारी जय��कुमार िहरादास 54598 65 पु.
१२ वंृदावन अपाट�म�ट बी-िब�ीगं   बडोदा बँके�ा मागे �रंग 

रोड  हरे�र नगर जळगाव

3372 धांडे मह�� िव�नाथ 24281 48 पु. ७ ल�ीकेशव   �तापनगर  जळगाव

3373 धमा�िधकारी ��ाद िव�नाथ [०१] 4870 56 पु. �ॉट नं ३५ दीनानाथ जवळ   जळगाव

3374 िढ�ो अवतार सुबेगिसंह 35629 55 पु. �रंग रोड   पिहला माळा  बॅक ऑप बडोदा  जळगाव

3375 िद�ीत �काश मोतीलाल 24976 60 पु. हरे�र नगर   �रंग रोड बडोदा बँके�ा मागे  मु.पो.जळगाव
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3376 िद�ीत िव�ा �काश 25032 54 �ी हरे�र नगर   �रंग रोड बडोदा बँकेचेया मागे  मु.पो.जळगाव

3377 डोईफोडे अनंत नारायण 10 94 पु.
२९ �रंग रोड   संगम सोसायटी समोर �रंग रोड  िदनानाथ 

वाडी  जळगांव

3378 डोइफोडे िदलीप अनंत 7970 58 पु.
२९ संगम सोसा.समोर�रंग रोड   िदनानाथ वाडी रीगं रोड    

जळगांव

3379 डोईफोडे �तीभा सुनील 14823 56 �ी
२९ संगम सोसायटी समोर   �रंग रोड िदनानाथ वाडी    

जळगाव

3380 डोईफोडे सुनील अनंत 14822 61 पु.
२९ संगम सोसायटी समोर   �रंग रोड िदनानाथ वाडी    

जळगाव

3381 डोईफोडे उ�ला िदलीप 14411 63 �ी २९ संगम सोसायटी   �रंग रोड िदनानाथ वाडी    जळगाव

3382 दोशी नरेश फतेचंद 32037 61 पु.
अपुव� सी.एस.नं.२६७३/१/अे   �ताप नगर  �ाने�र मंदीर 

ग�ी  जळगांव

3383 दोशी अतुलकुमार गोकुलदास 27562 54 पु. ि�न हाउस �ॉट नं.१   िश�क वाडी �रंग रोड  जळगाव

3384 दोशी मंगलाबेन फतेचंद 32038 93 �ी अपुव�   �ॉट नं.२६७३/१/अे  �ताप नगर  जळगांव

3385 दोशी परेश अशोक 13683 40 पु. �ॉट नं.२६७३ �ताप नगर   �ाने�र मंदीरा मागे    जळगाव

3386 दोशी सु�ची अशोक 13684 38 �ी
�ॉट नं.२६७१ टेपल ग�ी  �ताप नगर   �ाने�र मंदीरा मागे 

   जळगाव

3387 दुसाने वासुदेव िव�ल 7109 59 पु.
�ॉट नं ५   मातो�ी �ताप नगर  �ाने�र मंिदर जवळ  

जळगांव

3388 फालक  अिनल चुडामन 29371 44 पु. �ॉट नं.१० �ताप नगर   �रंग रोड    जळगांव

3389 फालक शिशकांत रामदास 37855 70 पु. २ उम� अपाट�मे�   िदनानाथ वाडी  �रंग रोड  जळगाव

3390 फुटाणे मालुताई उ�मिसंह 31077 64 �ी नंदनवन कॉलनी �रंगरोड   जळगांव

3391 फुटाणे सिचन उ�मराव 31076 42 पु. ल�ा८/९ नंदनवन कॉलनी   �रंग रोड जळगाव

3392 गडे सुभाष िशवदास 5920 76 पु.
२५ हरे�र नगर   �रंगरोड जळगांव    जळगांव बाजार 

टीएसओ

3393 ग�े आशा सुहास 462 79 �ी एल आय सी  कॉलनी �रंगरोड   जळगांव

3394 गाजरे अतुल वासुदेव 10446 52 पु. १७ �ताप नगर   अनु�त भवन जवळ    जळगांव

3395 गाजरे रजनी शिशकांत 24365 54 �ी १२ �ताप नगर   जळगाव

3396 गाजरे शािशकांत वसंत 8554 65 पु. १२ �ताप नगर    �रंग रोड   जळगाव

3397 गाजरे प�ीनी वासुदेव 12422 76 �ी १७ �ताप नगर अ��ुात भवनजवळ   जळगाव

3398 गाजरे शिशकांत वसंत 24409 65 पु. १२ �ताप नगर   जळगाव

3399 गामोट िहतेश भगवानजी 35382 53 पु.
�ेट नं.३ �ॉट नं.५   महेश िब�ीगं  एल आय सी कॉलनी 

�रंग रोड  जळगाव

3400 घन �ीकृ� �ंबक 819 84 पु. �रंग रोड जळगाव

3401 घोगरे नारायण जसु 33719 70 पु. ५ पराग अपाट�   हरे�र नगर  जळगाव

3402 गील हरभजनिसंग शांगरिसंग 2540 71 पु. �ॉट नं ६५   �रंग रोड  यशवंत कॉलनी  जळगांव
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3403 िगल ि�तपालिसंग हरभजनिसंग 18532 43 पु. �ॉट नं.६५ यशवंत कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3404 गोडबोले शामला �ंबक 17928 74 �ी
 मनीषा  लोकमा� हौिसंग सोसायटी   �रंग रोड िज�ा पेठ  

जळगाव

3405 गोडबोले �ंबक सदािशव 717 85 पु. मनीषा  लोकमा� हौिसंग   सोसायटी �रंग रोड  जळगाव

3406 गोसावी अिनल भा�र 37691 59 पु. चौधरी वाडा   �रंग रोड  जळगाव

3407
गोयंका सरीता पवनकुमार �ो िसलवर 

लाईन क��ुटर
10387 77 �ी ५ आदीनाथ सोसायटी   जळगाव

3408 गुजर अशोक िशवराम 4523 74 पु. �ाने�र मंिदरा जवळ �ताप   नगर    जळगांव

3409 गुजर जय�ी पंकज 50108 46 �ी �ॉट नं.२३ स�� नं.७०५१   हरे�र नगर  �रंग रोड जळगाव

3410 गुजराथी द�ा धनंजय 14908 58 �ी ६ िनराली आपपाट�म�ट   अजय कॉलनी  �रंग रोड  जळगाव

3411 गुजराथी कृ�दास देवचंददास 25806 51 पु. १०-अ �ुक बाँड कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3412 गुजराथी �शांत मोहनलाल 6999 55 पु. �ॅट 6 गणेश गाड�न   �रंग रोड  महेश �गती हॉल जळगाव

3413 गुजराथी रा�ल परमानंद 36091 52 पु. ८ िवराली अपाट�मे�   �रंग रोड    जळगाव

3414 गुज�र सुिशल पौलाद 40617 47 पु. २७  ���णी िनवास    हरे�र नगर  �रंग रोड जळगाव

3415 हरणे भुषण िकशोर 21859 39 पु. २६ खा�ेश िमल कॉलनी �रगं रोड   जळगाव

3416 हरणखेडकर अिभनय रामचं� 8168 66 पु. �� ४ गजानन कॉलनी   �रंग रोड जळगाव

3417 हरणखेडकर नेहा अिभनय 28210 35 �ी ४ गजानन कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3418 �ंडीवाले �फु� गोिवंद 6995 59 पु.
१८ ल�ीकेशव अ�ाट�म�ट   F N ७ अनुवत� भवन समोर  

�ताप नगर  जळगांव

3419
इंगळे कािशनाथ सखाराम �ो.अंध 

केिनंग स�टर
12523 58 पु. �ॉट नं.१४ ब टागोर नगर   जळगाव

3420 जाधव माधुरी िभमराव 22963 71 �ी
�ॉट नं.१/१  �थमेश   �रंग रोड  �ूक बॉ� कॉलनी समोर   

जळगाव ता.िज.जळगाव

3421 जाधव �भाकर महा� 4694 79 पु. १५  सोनाई  गजानन कॉलनी   जळगाव

3422 जिडये महेश केशव 14390 59 पु. ११ ब �ुक बाँड कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3423 जैन अजयकुमार शशीकुमार [०३] 9144 51 पु.
�ॉट नं.१२/बी/२/ फॉरे� कॉलनी   वासुकमल ि�ज  �रंगरोड  

जळगांव

3424 जैन अिमत सुरेश 8728 44 पु. ३५ �ताप नगर   �रंगरोड जळगाव

3425 जैन अमोल सुरेश 19244 42 पु. ३५ �ताप नगर    अमोल िनवास     जळगाव

3426 जैन भारती संदीप 59835 40 �ी हरे�र नगर जवळ  बडोदा   बँक रीगं रोड जळगाव

3427 जैन �कमचंद नेमीचंद 9602 74 पु.
सी/ओ �कमचंद नेमीचंद जैन   ८३९७/८३८८पूनम केशर  

एलआयसी कॉलनी �रंग रोड  जळगांव

3428 जैन मु�ा सुरेश �ो. दश�न रेिडमेड 33824 60 �ी संगम सोसायटी   बी-३/०१ �रंग रोड  जळगाव

3429 जैन �िवणचंद नेमीचंद 19416 66 पु.
पुनम केशर हाऊस   एल.आय.सी.कॉलनी  �रंग रोड  

जळगाव



Page 128

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

3430
जैन �ेमचंद नैनसुख �ो.िवनोद �ॉथ 

स�टर
5186 81 पु. ११ हरे�र नगर   �रंग रोड जळगाव

3431 जैन संदीप �ेमचंद 59836 43 पु. 11 रीगं रोड बडोदा बँक   मागे हरे�र नगर जळगाव

3432 जैन संतोष कवरलाल 14735 47 पु. २ सव�दय अपाट�म�ट   �ताप नगर    जळगाव

3433 जैन सुिनल कवरलाल 15276 56 पु. २ सव�दय अपाट�म�ट   �ताप नगर    जळगाव

3434 जै�ाल रामचं� देवचंद 4243 90 पु.
�ॉट नं ८ एल आय सी कॉलनी   �ोती नगर  इ�ा देवी 

चौक जवळ  जळगांव

3435 जाखेटे अिमत अ�ण 37381 41 पु. �ॉट नं.०८ �रंग रोड   जळगाव

3436 जाखेटे अिनल राजमल 6932 58 पु. �ॉट नं ८ जे डी सी सी बँक समोर   �रंग रोड जळगाव

3437 जाखेटे अ�ण राजमल 3933 72 पु. �ॉट नं.८ िज�ा बँके समोर   �रंग रोड जळगाव

3438 जाखेटे नारायणदास लालचंद 6106 81 पु. १६५ �ताप नगर िज�ा   पेठ कोट� समोर  जळगाव

3439
जाखेटे सुभाष मुरलीधर �ो. जगदीश 

�ो�ीजन ऍ� जनरल �
12683 75 पु. २० �ताप नगर   �रंग रोड    जळगाव

3440 जावळे िदपाली पंकज 36049 43 �ी ३ आरती   डेमला कॉलनी  �रंग रोड  जळगाव

3441 जावळे ह�रमन भगवान 3015 78 पु. �ॉट नं.9-ए हरे�र नगर   रीगं रोड जळगाव

3442 जावळे जग�ाथ तापीराम 35484 94 पु. ६ पदमनाथ   �रंग रोड  जळगाव

3443 जावळे पंकज �काश 31744 45 पु. ३ डेमला कॉलनी   �रंग रोड    जळगांव

3444 जवखेडकर आिशष प�ाकर 14064 45 पु. ११ �ेट बँक कॉलनी �ीराम   सोसायटी �रंग रोड    जळगाव

3445 जावडेकर उिम�ला अशोक 1562 69 �ी १६ उपासना ढाके कॉलनी   जळगांव

3446 जावडेकर अशोक िव�ल 486 71 पु. १६ ढाके कॉलनी जळगाव

3447 जावळे आिशष हरीमन 12242 41 पु. ९ अ हरे�र नगर �रंग रोड   जळगाव

3448 जावडेकर सुिदप िव�ू 11729 51 पु. 16 ढाके कॉलनी   �ताप नगर जळगाव

3449 जावडेकर िवजया सुदीप 24846 49 �ी १६ उपासना   ढाके कॉलनी  जळगाव

3450 जावडेकर िव�ू िवठठल 24843 84 पु. १६ उपासना   ढाके कॉलनी  जळगाव

3451 झंवर भुषण जवाहरलाल 49869 45 पु. c.s.नं २६७२G/१ िबहाइंड तेली चौक   �ताप नगर जळगाव

3452 जोगी अिवनाश रामदास 41204 52 पु. ९/०३ वनिवहार कॉलनी   जळगाव

3453 जोगळेकर जयंत शंकर 1543 73 पु. ३० �ताप नगर जळगाव

3454 जोशी अजय पुो�म 7381 56 पु. ितथ��प  १२ हरे�र नगर   बडोदा बँकेमागे �रंग रोड  जळगाव

3455 जोशी अिनल काशीनाथ 18795 57 पु. ३४ गणपती मंिदराजवळ   यशवंत कॉलनी  �रंग रोड  जळगाव

3456 जोशी िदनानाथ गंगाधर 3419 86 पु. १   दुवा�कूर    वनिवहार कॉलनी  �रंग रोड  जळगांव



Page 129

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

3457 जोशी हेमकांत जग�ाथ 29368 43 पु. �ॉट नं. २९ ब   खा�ेश िमल कॉलनी  �रंग रोड  जळगांव

3458 डॉ.जोशी जगिदश सदािशव 15567 60 पु.
�ॉक नं.१४ ब शांतीबन अपाट�म�ट   मधुबन अपाट�म�ट 

जवळशा� नगर    जळगाव

3459 जोशी किवता �भाकर 30283 67 �ी डी-३०६ गणगोपी अपाट� �रंगरोड   जळगाव

3460 जोशी महेशचं� �भाकर 7688 60 पु.
५  �धान अपाट�म�ट  �तापनगर   अ��ुात भवन जवळ    

जळगांव

3461 जोशी मंगेश जगिदश 8481 68 पु.
१२ िश�क हौ.सो   �रंग रोड  आय. टी.आय �ा मागे  

जळगांव

3462 जोशी मिनषा अजय 13455 51 �ी ितथ��प �ॉट नं.१२   �रंग रोड हरे�र नगर  जळगाव

3463 जोशी मनोज अशोक 26045 45 पु. िनण�य सागर   �रंग रोड  एल.आय.सी. कॉलनी रोड  जळगाव

3464 जोशी मोहन अंबादास 48119 52 पु.
२३ शा� नगर   �रंग रोड मागे  गणगोपी अपाट�म�ट जवळ  

जळगाव

3465 जोशी �भाकर ल�ण 15423 76 पु.
डी िब�ीगं ितसरा मजला   गणगोपी अपाट�म�ट �रंग रोड    

जळगाव

3466 जोशी �ाज�ा �भाकर 6841 47 �ी तृ�ा अपा.दुसरा मजला आनंद नगर   �रंगरोड    जळगांव

3467 जोशी रेखा उ�ास 20656 53 �ी �ॉट नं.१६ अ  समथ�    �रंग रोडजळगाव

3468 जोशी संजय अरिवंद 39730 53 पु. क्/�् �ी.डी.जोशी   �रंग रोड चौक  जळगाव

3469 जोशी संजय सखाराम 13676 53 पु.
गनगोपी आपपाट�म�ट   �रंग रोड जळगाव  �ॉक नं ३बी  

जळगाव

3470
जोशी संकेत सहजानंद �ो अँले� 

कॉ��ुटर िस�ीम
11870 52 पु. २६ यशवंत कॉलनी   �रंग रोड जळगाव

3471 जोशी शिशकला िदनानाथ 3422 82 �ी १  वनिवहार कॉलनी �रंगरोड   जळगांव

3472 जोशी सुधीर नारायण 14888 71 पु.
गजानन कॉलनी एल.आय.सी.कॉलनी   मागे �रंग रोड    

जळगाव

3473 जोशी सुनील दगडू 5588 72 पु. २४ टागोर नगर जळगांव

3474 जोशी सुिनल दौलतराम 6342 51 पु.
सुनीलकुमार दौलतराम जोशी   अ ३/३ �रंग रोड संगम 

सोसायटी  दीनानाथ वाडी जळगाव महारा��   जळगांव

3475 जोशी सुरजाबाई दौलतराम 6338 70 �ी
A 3/3 संगम हाऊिसंग सोसायटी   �रंग रोड दीनानाथ वाडी  

जळगाव

3476 जोशी सुिशल सुधीर 56037 33 पु. १४/क गजानन कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3477 जोशी उ�ास सदािशव 7393 60 पु. १६ समथ� �रंग रोड   लिलत कला भवन जवळ जळगाव

3478 जोशी उषा �भाकर 5432 74 �ी
�ॅट नं ए/४ शांितबन अपाट�म�ट   सदसागजानन कॉलनी    

जळगांव

3479 जोशी वैशाली िवनय 6950 56 �ी �ॅट नं १३ �धान अपाट�म�ट   �ताप नगर    जळगांव

3480 जोशी वषा� िवलासराव 2233 70 �ी ८  �ानल�ी  आनंद नगर   िपं�ाळा रे�े गेट जवळ  जळगाव

3481 काबरा चं�कांत रामनारायण 4004 76 पु. ८ �रंग रोड   िपं�ाळा रे�े गेट जवळ   आनंद नगर  जळगांव

3482 काबरा अलका सतीष 8322 63 �ी
उम� अपाट�म�ट  �ॅट नं 4   दीनानाथ वाडी  स�व�भ हॉल 

जवळ  जळगांव

3483 काबरे आनंद सुरेश 18954 38 पु. �ॅट नं ११ िसिट �ेर �रंग रोड शंकरवडी जळगाव
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3484 काबरा सतीष फुलचंद 6923 69 पु. जे.डी.सी.सी बँक �रंग रोड   जळगांव

3485 काबरा सुर�� गणपतलाल 9271 56 पु.
सुशांत िनवास �रंग रोड   महेश �गती मागे हरे�र  नगर 

जळगाव

3486 कडेचा िगरीश दामोदरदास 24121 53 पु. २४ िदनानाथ वाडी   �रंगरोड  जळगाव

3487 काळे अिभजीत अनंत 24546 38 पु. ९/१ िश�क वाडी   �रंग रोड  जळगाव

3488 काळे अनंत रघुनाथ 5755 75 पु. ९/१ िश�क वाडी �रंग रोड   जळगाव

3489 काळे अशोक गोपाळराव 959 69 पु. १५ वंृदावन अपाट�म�ट्स   हरे�र नगर    जळगांव

3490 काळे िदपमाला मनोज 24550 39 �ी ९/१ िश�क वाडी   �रंग रोड  जळगाव

3491 काळे मंगेश नारायणराव 32167 56 पु. १८ अे िश�क वाडी   एन.के.पॅलेस  �रंग रोड  जळगांव

3492 काळे मनोज अनंत 24548 46 पु. ९/१ िश�क वाडी   �रंग रोड  जळगाव

3493 काळे शोभा अनंत 24549 68 �ी ९/१ िश�क वाडी   �रंग रोड  जळगाव

3494 काळे ि�भुवनदास एकनाथ 2242 68 पु. २५ अ टागोर नगर   जळगांव

3495 काळे यािमनी ि�भुवनदास 15190 40 �ी २५ अ टागोर नगर   जळगाव

3496 काळे यमुना ि�भुवनदास 15189 62 �ी २५ अ टागोर नगर   जळगाव

3497 कांबळे अशोक �ंबक 8468 69 पु. संगम हौिसंग सोसायटी   �रंग रोड    जळगांव

3498 कापडी उदय राधाकृ� 26021 68 पु. �ॅट नं. ५   से�र नं. ७०३०  महेश �गती जवळ  जळगाव

3499 कह� राजेश रामदास 27961 51 पु. ९-ब �ुक बाँड कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3500 किण�क ��ता अरिवंद 470 85 �ी
�ॉट नं १७/९ अ��ता �रंग रोड   शुरपटणे बालक िव�ा  

मंिदर  समोर �रंग रोड  जळगांव

3501 किण�क सोनल अिभजीत 17693 45 �ी  अ��ता  लोकमा� हौ. सो. �रंग रोड   जळगांव

3502 कासार राजेश रमाकांत 24234 54 पु.
१२ हरे�र नगर   �रंग रोड  महेश �गित मंडल समोर  

जळगाव

3503 कासट शैला िवनोद 8131 56 �ी
९  रोिहणी अपाट�म�ट यशवंत कॉलनी   �ॉट नं ५  �ॅट नं ९  

�रंग रोड  जळगांव

3504 कासट िशवनारायण ब�ीदास 699 84 पु. संगम हौ सोसायटी   जळगांव

3505 कासट िशवनारायण ब�ीदास 2543 81 पु. संगम को-ऑप हौिसंग सोसायटी   जळगांव

3506 कासट तेजस िवनोद 54482 33 पु. ९ रोिहनी अपाट�म�ट   यशवंत कॉलनी  �रंग रोड जळगाव

3507 का�प अनंत रघुनाथ 6646 55 पु.
�ॉट नं ६ �रंग रोड   िशवरंजणी अपाट�म�ट  जेपीसीसी बँक 

हॉल जळगाव

3508 कथुरीया अिनलकुमार आनंद�काश 26301 64 पु. �ॉट नं.२ फॉरे� आफीस जवळ   �रंग रोड जळगाव

3509 कथुरीया राजु अिनल 26650 64 पु.
�ॉट नं.२ फॉरे� ऑफीस जवळ   �रंग रोडजळगाव  

िज.जळगाव

3510 केळकर अिनल रघुनाथ 5218 80 पु. अ�ानी २०  �रंगरोड   जळगांव
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3511 केळकर अ�ंधती अिनल 5211 64 �ी
�ॉट नं ८ बी �ॉक नं ५ गजानन   कॉलनी �रंग रोड    

जळगांव

3512 केळकर मािलनी रघुनाथ 5212 95 �ी 20 अि�नी �रंग रोड जळगाव

3513 केळकर �पाली अिनल 12543 42 �ी २०  आि�नी  �रंग रोड   जळगाव

3514 केळकर सुजाता संजय 5236 62 �ी अि�नी२०  �रंगरोड   जळगांव

3515 खडसे सुभाष िव�ु 53194 69 पु. १५ �ताप नगर   जळगाव

3516 खैरनार अिवनाश रामदास 8254 50 पु. २१६ �ांने�र मंदीरा जवळ     �ताप नगर  जळगांव

3517 खैरनार रामदास परमानंद 2203 93 पु. �ताप नगर हरे�र मंिदर जवळ   जळगाव

3518 खैरनार सुलोचना रामदास 15813 67 �ी �ताप नगर �ाने�र मंदीरा   मागे िज�ा पेठ    जळगाव

3519 खांडरे राजू मा�तीराव 36052 56 पु. �ॉट नं 9   िज�ा पेठ  टागोर नगर  जळगाव

3520 खारोळे मीना�ी �काश 7071 58 �ी १७  हरे�र नगर   जळगांव

3521 खारोळे �काशचं� द�ा�य 4218 70 पु. १७ हरे�र नगर   �रंग रोड    जळगांव

3522 खा�ळे मालतीबाई द�ा�य 5842 91 �ी १७ हरे�र नगर �रंगरोड   जळगांव

3523 �खलोिसया शारदा िह�तलाल 45121 74 �ी लिलत कला भवन समोर   �रंग रोड  जळगाव

3524 �खंवसरा �दीप सुरेशकुमार 43665 57 पु. 15 हरे�र नगर �रंग रोड   जळगाव

3525 खोना सुर�� वालजी 29542 66 पु.
अे-७ शांतीबन अपाट�म�ट गजानन कॉलनी   िपं�ाळा रेलवे गेट 

जवळ    जळगांव

3526 कोचुरे िवनोद ग�दालाल 26417 61 पु. ३१-ब पराग खांदेश िमल कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3527 को�े घन�ाम भा�र 61086 49 पु.
3ए अजय कॉलनी   संगम सोसा दीनानाथ वाडी  िश�क 

सोसा जळगाव

3528 को�े उ�ास मुरलीधर 35669 55 पु. २६७३ ए १७१३/०१   �ताप नगर  जळगाव

3529 कोलते राजेश ग�दराज 40923 49 पु.
क�ना पॅथोलॉजी लॅबरेटरी   �ॉट नं.२ नवाल हॉ��टल  

जळगाव

3530 कोठावदे िवमल रामचं� 8805 71 �ी ९ वा�� �ताप नगर डेमला   कॉलनी    जळगांव

3531 �ीरसागर राज�� द�ा�य 6748 60 पु.
१०७ गणगोपी अपाट�म�ट   िब�ीगं नं एफ ए� जी �रंग रोड  

जळगाव

3532 ि�रसागर सरीता राज�� 22840 55 �ी
१०७ गणगोपी अपाट�म�ट   िब�ीगं नं.एफ �रंग रोड  जळगाव 

िज.जळगाव

3533 कुलकण� अभय गंगाधर 61220 49 पु.
वनिवहा सोसायटी   फॉरे� कॉलनी शा� नगर  �रंग रोड  

जळगाव

3534 कुलकण� अजय �ीकृ� 27694 50 पु. १९ रामसदन   �रंग रोड  जळगाव

3535 कुळकण� अिनल िदवाकर 20432 53 पु.  ल�ी  १८ ब �रंग रोड   ललीत कला भवन समोर    जळगाव

3536 कुलकण� अंजली महेश 11491 59 �ी
१८  आनंद नगर हौ.सोसा. �रंग रोड   िपं�ाळा गेट जवळ    

जळगांव

3537 कुलकण� अपणा� मकरंद 11697 43 �ी
C/O जोशी �भाकर काशीनाथ   ए-4 शांितबन अपाट�म�ट  

गजानन कॉलनी  जळगाव
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3538 कुळकण� चं�कांत ल�ण 4624 75 पु. ११  िदनानाथ वाडी   जळगांव

3539 कुलकण� द�ा�य रामचं� 38823 66 पु. १९ रामसदन   �रंगरोड  जळगाव

3540 कुळकण� िदगंबर िव�नाथ 3400 72 पु. बी ४/६ संगम को ऑप सोसायटी   �रंग रोड जळगाव

3541 कुळकण� िदवाकर नारायण 20434 81 पु.  ल�ी  १८ ब �रंग रोड   ललीत कला भवन समोर    जळगाव

3542 कुळकण� गाय�ी अिनल 20433 44 �ी  ल�ी  १८ ब �रंग रोड   ललीत कला भवन समोर    जळगाव

3543 कुळकण� क�ना िदगंबर 3401 70 �ी ए-४/६  संगम को-ऑप हौिसंग   सोसायटी �रंगरोड    जळगांव

3544 कुळकण� ल�ीकांत द�ा�य 3761 68 पु.
गट नं २७४/ए/5 बी   द� कॉलनी  िशवश�ी कार बाजार 

मागे  जळगांव

3545 कुळकण� महेश वसंत 6833 60 पु. �ॉट नं १८ �रंग रोड आनंद   नगर जळगाव

3546 कुळकण� मंदािकनी बाळकृ� 4304 63 �ी ९ब �ुकबाँड कॉलनी जळगांव

3547 कुळकण� िमिलंद मधुकर 7106 46 पु. १  हरे�र नगर �रंग रोड   जळगाव

3548 कुलकण� िनतीन मधुसुदन 37932 50 पु. २ �ताप नगर  जळगाव

3549 कुळकण� पदमजा अजय 27695 47 �ी १९ रामसदन   �रंग रोड  जळगाव

3550 कुलकण� परेश �ीकृ� 45248 36 पु.
७ गणेशा गाड�न अपाट�म�ट   महेश �गती जवळ  �रंग रोड 

जळगाव

3551 कुलकण� �काश रामचं� 15657 80 पु. समथ�  १६ अ �रंग रोड   ललीत कला भवन समोर    जळगाव

3552 कुलकण� �िमला यशवंत 58751 80 �ी �रंग रोड मागे   भारत िवला समोर  lic कॉलनी जवळ जळगाव

3553 कुलकण� �मोद भालचं� 27702 54 पु. १९ रामसदन   �रंग रोड  जळगाव

3554 कुलकण� पु�ा �काश 15832 74 �ी समथ�  १६ अ �रंग रोड   ललीत कला भवन समोर    जळगाव

3555 कुलकण� राज�ी िमलीदं 14083 53 �ी गंुजन  १ हरे�र नगर   �रंग रोड    जळगाव

3556 कुलकण� राजेश शांताराम 27768 41 पु. १९ रामसदन   �रंग रोड  जळगाव

3557 कुलकण� शैलजा िवकास 20203 63 �ी �ॉट नं.१६ अ ळलीत कला भवन जवळ   �रंग रोडजळगाव

3558 कुळकण� शैलजा सुिनल 20363 55 �ी  ल�ी  १८ ब �रंग रोड   ललीत कला भवन समोर    जळगाव

3559 कुळकण� शांताराम रामचं� 18909 69 पु. �ॉट नं.१९ रामसदन   �रंग रोड  जळगाव

3560 कुळकण� सुभाष ल�ण 12 74 पु. ५ अ �ी भगवती   खा�ेश मील कॉलनी  जळगाव

3561 कुलकण� सुमन मुरलीधर 46814 87 �ी फॉरे� कॉलनी �ॉट नं ९   �रंग रोड ि�ंपाळा   जळगाव

3562 कुळकण� सुनंदा िदवाकर 20435 75 �ी  ल�ी १८ ब �रंग रोड   ललीत कला भवन समोर    जळगाव

3563 कुलकण� सुिनल िदवाकर 20364 55 पु.  ल�ी  १८ ब �रंग रोड   ललीत कला भवन समोर    जळगाव

3564 कुलकण� सुवणा� िवजय 23561 51 �ी
�ॉट नं.१९  रामसदन    �रंग रोड ललीत कला भवन समोर  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव
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3565
कुलकण� वंदना िकशोर �ो.बालाजी 

गृह उ�ोग
31157 53 �ी

िब�ीगं नं.५ मधुबन अपाट�म�ट   एल.आय.सी.कॉलनी  

जळगाव

3566 कुळकण� िवजय भालचं� 19716 53 पु.
�ॉट नं.१९ रामसदन   ललीत कला भवन समोर  �रंग रोड  

जळगाव

3567 कुलकण� िवशाखा िनतीन 20566 49 �ी
५ अ �ुक बॉड कॉलनी   बहीणाई उ�ाना जवळ �रंग रोड    

जळगाव

3568 कुरकुरे जयंत तुळिशदास 8346 54 पु. ३५ मु�ानंद �ताप नगर   जळगाव

3569 लढ् ढा इंदू कमलिकशोर 2776 73 �ी १७ आनंद नगर रे�े गेट   िपं�ाळा गेट    जळगांव

3570 लढढा जगदीश कमलकीशोर 9566 48 पु.
परी�म १७ आनंद नगर  रे�े   िप�ाळा रे�े गेट जवळ    

जळगांव

3571
लढ् ढा राज�� जग�ाथ �ो.सनराईज 

काप�रेशन (एच.यु.एफ.)
12855 60 पु. ए/४ संगम सोसायटी   �रंग रोड  जळगाव

3572 लढ् ढा राज��कुमार जग�ाथ 6680 60 पु.
ए/४ �रंग रोड संगम सोसायटी   जळगांव महारा��   जळगांव 

महारा��   जळगांव

3573 लढे महेश शािल�ाम 9664 55 पु.
महेश �गती मंडळा जवळ   �रंग रोड बँक ऑफ बरोडा�ा  

जवळ    जळगाव

3574 लढे मुकंुद राधेशाम 15487 42 पु. ३ �ताप नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

3575 लढे राधे�ाम शाली�ाम 9663 73 पु. ३ �ताप नगर   �ाने�र मंदीरा जवळ    जळगाव

3576 लंके शेखर अ�ण 6866 52 पु.
१ गणगोपी अपाट�म�ट खाजामीया   पोिलस �ेशन मागे    

जळगांव

3577 लाठी िकशोर ई�रलाल 38000 38 पु. ३५ / २ नंदनवन कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3578 लाठी सुिनल सुरजमल 33731 51 पु. ३ �ताप नगर   सुिनल भवन  जळगाव

3579 िलमये पु�लता नागेश 586 87 �ी
�ॉट नं.१६ शा� नगर   गणगोपी अपाट�म�ट बी जवळ  �रंग 

रोड जळगाव

3580 लोखंडे अनंतराव गणपत 5929 79 पु.
13 ओम गृहकृपा   �रंग रोड  गणगोपी अपाट�म�ट जवळ  

जळगांव

3581 महाजन अिजत क�ैयालाल 20357 67 पु. ५  कम�योग  हरे�र नगर   �रंग रोडजळगाव

3582 महाजन अिनल शरद 37464 61 पु. �ॉक नं.१ एल आय सी कॉलनी   शा� नगर  जळगाव

3583 महाजन अंजली पांडुरंग 14856 58 �ी
�णव  ६/१ हरे�र नगर   बडोदा बँके�ा मागे �रंग रोड    

जळगाव

3584 महाजन अ�ण यादवराव 18930 80 पु.  सरोज  ७ �रंग रोड   जळगाव

3585 महाजन जय�काश िकसन 54160 63 पु. �ॉट नं.६-२  िवजय�ी    हरे�र नगर  जळगाव

3586 महाजन कािशनाथ �ीधर 29940 70 पु. ४/२ शंकर वाडी �रंगरोड   जळगांव

3587 महाजन िकरण अशोक 41133 42 पु. पराग अपाट�म��   हरे�र नगर �रंग रोड  जळगाव

3588 महाजन कृ�ा गोिवंद 3410 72 पु.
७/२ वन िवहार हौिसंग सोसायटी फॉरे�   कॉलनी �रंग रोड  

जळगाव

3589
महाजन मंगला काशीनाथ �ो �ीराम 

कंटेनस�
12105 60 �ी ४/२ शंकर वाडी   �रंग रोड जळगाव

3590 महाजन रिवं� काशीराम 7704 65 पु. २३ ढाके कॉलनी   अंगलो उदू�  शाळे जवळ    जळगांव

3591 महाजन रेखा रिवं� 7705 56 �ी २३ ढाके कॉलनी   महाजन हॉ�ीटल    जळगांव
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3592 महाजन सितष भा�र 30458 61 पु.
२ �ताप नगर खाजािमया रोड   पलोड पेट� ोल पंपाशेजारी  

िज�ा पेठ जळगाव

3593 महाजन शरद �ंबक 4342 73 पु. एल.आय.सी कॉलनी   जळगांव

3594 म�हाजन �ंबक सोमा �ो दुगा� �ो��जन 8522 57 पु. १२ हरे�र नगर   जळगांव

3595 महाजन उ�षा� जय�काश 54162 29 �ी �ॉट नं.६-२  िवजय�ी    हरे�र नगर  �रंग रोड जळगाव

3596 महाजन वंदना िवजय 18377 47 �ी २३३ नंदनवन कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3597
महाजन िवजय भा�र �ो.िस�ा-

से�न कॉ��ुटस�
11453 51 पु. २३३  नंदनवन कॉलनी   �रंग रोड    जळगांव

3598 महाजन िवजया अ�ण 44405 73 �ी ७  सरोज  �रंग रोड   (�तापनगर) जळगाव

3599 माहे अजीत आनंद 23186 59 पु.  क�त�    टागोर नगरजळगाव  िज.जळगाव

3600 माहे�री देवकीनंदन नारायण 10014 65 पु. ११ बी अिजं�   एल.आय.सी कॉलनी  �रंग रोड  जळगांव

3601 मालवी(भावसार)पंकज यशवंत 15944 45 पु. ब २ �ॉक नं.९ संगम हौिसंग   सोसायटी �रंग रोड    जळगाव

3602 मालवी (भावसार) उमेश यशवंत 7149 47 पु.
�ॉक नं.११ िब�ीगं नं.बी-२   संगम सोसायटी  �रंग रोड 

जळगाव

3603 माळी अिनल पंढरीनाथ 6632 60 पु.
�ॉट नं १३ द� यासारंग   मयूरेश अपाट�म�ट जवळ  हरे�र 

नगर  जळगांव

3604 माळी अंजली अिनल 33935 56 �ी �ॉट नं.१३   दया�िसंग हरे�र नगर  �रंग रोड  जळगांव

3605 माळी कांताबाई कृ�ाजी 1779 78 �ी तृ�ा अपाट�म�ट ५ आनंद नगर   जळगाव

3606 मालू अ�ुदय िबमालचंद 62125 25 पु. कुबेर भवन   10 रीगं रोड  भारत िव�ा  जळगाव

3607 मालु िबमलचंद शोभाचंद 30587 61 पु. 10 कुबेर भवन �रंग रोड   भारत िव�ा जवळ    जळगांव

3608 मालु इचरजदेवी िकसनलाल 30588 57 �ी �ॉट 10 कुबेर भवन   �रंग रोड भारत िव�ा मागे  जळगाव

3609 मांडे भुषण सुरेश 45012 43 पु. २७ आई �रंग रोड   ललीत कला भवन समोर  जळगाव

3610 मांडे �स�ा सुरेश 13584 52 पु. २७  आई  �रंग रोड   जळगाव

3611 मांडे सुिनता सुरेश 27279 70 �ी २७ आई   �रंग रोड  जळगाव

3612 मांडे सुरेश गदाधर 18923 75 पु. २७ आई  �रंग रोड   जळगाव

3613 मांडे उ�ला �स� 58058 46 �ी
आई  �ॉट नं २७   �रंग रोड ललीत कला भवन समोर  

जळगाव

3614 मिणयार सारीका महेश 15240 43 �ी ३ ल�ी केशव अपाट�म�ट   �ताप नगर    जळगाव

3615 मिणयार शकंुतला िवनोदराज 15274 68 �ी ८ ल�ी केशव अपाट�मेट   �ताप नगर    जळगाव

3616 मिणयार िशतल िवनोदराज 15241 42 �ी ८ ल�ी केशव अपाट�म�ट   �ताप नगर    जळगाव

3617 मं�ी शैलेश राजमल 18024 65 पु. राज�ृती आकाशवाणी क� �ा जवळ   जळगाव

3618 मं�ी सुरेखा सुरेश 7732 63 �ी
�ॅट नं १०१   ई गणगोपी अपाट�म�ट खाजािमया चौक  

�रंगरोड  जळगाव
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3619 मराठे अजयकुमार गोिवंद 27068 43 पु. वनिवहार कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3620 मराठे सुिनल िव�लराव 7965 58 पु. ६ िदनानाथ वाडी   जळगांव

3621 मोदी भावेश रजनीकांत 38013 50 पु. ९ / बी पिहला माळा   हरे�र नगर  �रंग रोड जळगाव

3622 मोदी हेमंत रजनीकांत 38014 61 पु. ९/ बी  पिहला माळा   हरे�र नगर  �रंग रोडजळगाव

3623 मोदी नर�द चंदुलाल 41399 74 पु. ९-बी हरे�र नगर   �रंग रोड  जळगाव

3624 मोमाया पवन जवेरचंद �ो मामा रोडवेज 13240 57 पु. ३७ यशवंत कॉलनी   जळगाव

3625 मोते �िमला रामदास 22334 67 �ी ३७ परीस    नंदनवन कॉलनी  मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

3626 मोते रामदास िवaल 22335 69 पु. ३७  परीस    नंदनवन कॉलनी  मु.पो.जळगाव

3627 मुजुमदार अच�ना अरिवंद 8104 62 �ी १३ िदनानाथ वाडी   जळगांव

3628 मुजुमदार अरिवंद गोिवंद 1993 73 पु. ४६३  संगम सोसायटी समोर िदनानाथ   वाडी    जळगांव

3629 मुजुमदार जय�ी अरिवंद 1977 73 �ी संगम सोसायटी समोर िदनानाथवाडी   जळगांव

3630 मुजुमदार मंजुषा सतीष 12704 58 �ी
गणगोपी अपाट�म�ट बी िब�ीगं   �ॉक नं१२ �रंग रोड 

जळगाव

3631 मुजुमदार मंजुषा सतीष 20959 58 �ी १२ बी गणगोपी सदिनका   जलगाव

3632 मंुदडा कमला नर�� 33789 68 �ी संगम सोसा.   �रंग रोड  जळगाव

3633 मंुदडा मह�� गोपीकृ� 33794 68 पु. बी-०१/११   संगम सोसा. �रंग रोड  जळगाव

3634 मंुदडा नर�� गोपीकृ� 33787 74 पु. अे-०२/०१   संगम सोसा.  �रंग रोडजळगाव

3635 मंुदडा �शांत शामसंुदर 8150 52 पु. २१  मोहन अपाट�म�ट   �रंग रोड   �ताप नगर    जळगांव

3636 मंुदडा उमा मह�� 33788 63 �ी बी ०१/११   संगम सोसा. �रंग रोड  जळगाव

3637 मंुदडे शांताबाई शामसंुदर 1350 83 �ी २१ �ॉक नं.२रीगं रोड   �ताप नगर    जळगांव

3638 मंुदडा कमलिकशोर ल�ीनारायण 18646 57 पु.
�ॉट नं २४ सु कमल   संिम� कॉलनी  टेलीफोन नगर  

जळगाव

3639 मुनोत नगीनचंद गुलाबचंद 19418 65 पु. पुनम केशर हाऊस   एल.आय.सी.कॉलनी  �रंग रोडजळगाव

3640 मुणोत सुगनचंद गुलाबचंद 9603 63 पु.
८३८७/८८ पुनम केशर   एल.आय.सी. कॉलनी  �रंग रोड  

जळगांव

3641 नगरकर मोहन द�ोपंत [०३] 5711 65 पु. टागोरनगर जळगाव.

3642 नाईक अिनल बलवंत 8592 54 पु. �ॉट नं ११   हरे�र नगर  जळगाव

3643 नाईक बळवंत वामन 378 84 पु.
कौमुदी घर नं ११   �रंग रोड महेश �गित मंगल काया�लया 

समोर  हरे�र नगर  जळगांव

3644 नाईक मुरलीधर रामदास 2640 94 पु.
सी/ओ बी.�ी नाईक  टीआर �ॉम बीआर-   ३५७७ कौमुदी 

11  हरे�र नगर  रीगं रोड जळगाव

3645 नाईक िनलीमा सतीश 14504 52 �ी ११ ब �ुक बौडं कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव
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3646 नाईक �वरा �भाकर 1025 77 �ी रामपद   4/B शंकरवाडी रीगं  रोड  जळगांव

3647 नाईक पु�ा बळवंत 379 81 �ी कौमुदी  ११ हरे�र नगर   �रंगरोड    जळगांव

3648 नाईक सतीश �ीकृ� 3515 60 पु.
१० ब   �ूकबॉ� कॉलनी   �रंग रोड  �ूकबॉ� कॉलनी  

जळगाव

3649 नंदनवार अंबादास गोपाळ 4194 69 पु. �ु सारीका सोसायटी एल.आय   सी.कॉलनी मागे    जळगांव

3650 नारखेडे �ानदेव पंुडिलक 1567 78 पु. दीनानाथ वाडी जळगाव

3651 नारखेडे हेमंत �भाकर 24432 54 पु. १३ हरे�र नगर   �रंगरोड  जळगाव

3652 नारखेडे िकशोर रामदास 45005 60 पु. १७६ �ताप नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

3653 नारखेडे रामदास सखाराम 45004 84 पु. १७६ �ताप नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

3654 नारखेडे सितष रामदास 45006 51 पु. १७६ �ताप नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

3655 नारखेडे सुिशलाबाई सुकदेव 24089 76 �ी एल.आय.सी. कॉलनी समोर   शा� नगर �रंग रोड  जळगाव

3656 नवाल नरेश भगवानदास 27121 68 पु. ईिश�   २ आनंद नगर हौिसंग सोसा.  शा� नगर  जळगाव

3657 नवाल रिवं� न�थुलाल [०३] 5479 60 पु.
�ॉट नं ७/ब आनंद नगर   �रंग रोड जवळ िपं�ाळा १३ ब  

रे�े गेट  जळगांव

3658 नेहेते िदपक चं�कांत 18531 42 पु. २८ अ खा�ेश िमल कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3659 नेहेते पु�र �काश 49711 38 पु. १०/१ शंकरवाडी   �रंग रोड  जळगाव

3660 नेरपगारे �भाकर जग�ाथ 36706 74 पु. १०-बी गणगोपी अपाट�मे�   ३ रा मजला �रंग रोड  जळगाव

3661 नेवे िगता सुबोध 29954 46 �ी
लोकमा� हाऊिसंग सो.   �भूपाड �रंग रोड  �ॉट नं 9 �ॉक 

नं 16  जळगांव

3662 नेवे िनतीन न�थू 31053 51 पु. २४७/१३ अ�पुणा� लोकमा� हौसीगं सोसा.   �रंग रोड जळगाव

3663 नेवे रजनीकांत मधुकर 40505 77 पु. ५ ब हरे�र नगर   पराग अपाट�म�ट  जळगाव

3664 नेवे सुबोध सुधाकर 27352 49 पु.
सुधाकर नेवे जवळ   �ॉट नं 9 बी नं  लोकमा� हाऊिसंग 

�रंग रोड    जळगांव

3665 िनकम �ताप िभमराव 43628 55 पु.
�ॉट नं.१/१ गजानन कॉलनी   मधुबन अपाट�म�ट  �रंग रोड 

जळगाव

3666 �ाती संदीप सुरेशचं� 15183 41 पु. २० िदनानाथ वाडी   �रंग रोड    जळगाव

3667 ओक उमेश अनंत 6810 53 पु. १० गजानन कॉलनी   एल.आय.सी कॉलनी मागे जळगाव

3668 ओचाणी अशोक शांतीलाल 42843 53 पु. २५ हरे�र नगर   �रंग रोड  जळगाव

3669 ओझा िकरण वेणीलाल 993 73 पु. अमृत ��पा गजानन कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3670 ओझा नैनेश िकरण 12041 44 पु.
 अमृत��पा  मधुबन�ा समोर   एल.आय.सी.कॉलनी �रंग 

रोड    जळगाव

3671 पाचपांडे सोपानदेव तोताराम 36050 78 पु. 7 देमालाकॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3672 पाचपांडे सुजाता सोपानदेव 31745 46 �ी ५ डेमला कॉलनी   जळगांव
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3673 पलोड गोपाल कािशनाथ 4171 64 पु.
�ॅट नं ९  ११ िसटी �ेअर   ३ �ोर शंकर वाडी �रंग रोड    

जळगाव

3674 पलोड महेश ल�ीनारायण 8472 56 पु. २८ �ताप नगर   जळगांव

3675
पलोड िमतेश अिनल �ो.पलोड 

�ॅ�ी� अॅ� सिजक� �
34309 41 पु. २८ कौशल    �ताप नगर  जळगाव

3676 पळशीकर महादेव बळवंत 3551 92 पु. १२/�धान अपाट�म�ट �ताप नगर

3677 पांडे मिनष िवलास 24316 51 पु. �ेहील अपाट�म�ट   ९ यशवंत कॉलनी  जळगाव

3678 पांडे राजन ल�ण�साद 6170 58 पु.  कृपा सदन  २ �ताप नगर   जळगांव

3679 पंजाबी िदलीप आवतराम 7040 57 पु.
�ॉट नं २४ सुशील भवन �ताप   नगर खाजािमया चौक    

जळगांव

3680 परदेशी भारती ��ाद 18958 62 �ी १ अ �ूकबॉ� कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3681 परदेशी चं�कला गणेश 34283 62 �ी �ॉट नं.२ आिशवाद�    टागोर नगर  जळगाव

3682 परदेशी गणेश बापुराव 26046 70 पु. आिशवा�द   �ॉट नं. २-ब  टागोर नगर  जळगाव

3683 परदेशी �शांत रमेश 8203 55 पु. २/बी आशीवा�द भवन   टागोर नगर जळगाव

3684 परदेशी रोहन धनंजय 34700 36 पु. १-अ �ुक बॉ� कॉलनी   �रग रोड  जळगाव

3685 परदेशी िवजयकुमार सुरेश 15833 47 पु. आिशवा�द  �ॉट नं.२ ब   टागोर नगर िज�ा पेठ    जळगाव

3686 पारेख नैलेश चंपकलाल 17869 56 पु. ३०५ गणगोपी  अपाट�म�ट क़् िब�ीगं   �रंगरोड    जळगांव

3687 परमाथ� अनंत नारायण 15420 64 पु. साधना िनवास  हरे�र नगर   �रंग रोड    जळगाव

3688 पटेल दयालाल शामजी 15951 60 पु.
३१५ मधुबन अपाट�म�ट   �रंग रोड एल.आय.सी.कॉलनीजवळ 

   जळगाव

3689 पटेल िजत�� मनसुखलाल 11584 65 पु.
ॠ३ �ॉट नं २/२ संगम हौसीगं सो   सायटी िदनानाथवाडी    

जळगाव

3690 पटेल क�ेशकुमार नारायणदास 53718 44 पु. ओम िनवास १७/अ   खा�ेश िमल कॉलनी  �रंग रोड जळगाव

3691 पटेल मनसुखलाल राघवजी 1214 88 पु.
िब�ीगं नं.ए ३ �ॉट नं.१   संगम को.ऑपरेटी� हौसीगं 

सोसा.    जळगांव

3692 पटेल िनलेश मनसुखलाल 7010 60 पु. ए-३/१  संगम सोसायटी   जळगाव

3693 पाठक भानुदास केदार 32469 46 पु. ८ अे खा�ेश िमल कॉलनी   �रंग रोड    जळगांव

3694 पाठक मेघना मोरे�र 29503 65 �ी ६ बी खा�ेश मील कॉलनी   �रंग रोड    जळगांव

3695 पाठक मोहन अशोक 13034 42 पु. 9 एल आय सी रीगं रोड जळगाव

3696 पाठक रमेश नारायण 3336 69 पु. 21 �ीनाथ दीप   टागोर नगर  जळगाव

3697 पाठक सुिनता गंगाधर 45011 66 �ी बी /५ गणगोपी अपाट�म�ट   �रंग रोड  जळगाव

3698 पाठक वसंत हरी 176 78 पु. �रंग रोड   लिलत कला भवन  जळगाव

3699 पाटील धनिसंग बंडू 5271 86 पु. ६०८  यशवंत नगर    जळगांव



Page 138

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

3700 पाटील अजय चं�कांत 47986 28 पु. क्/�् एस.बी.सांळुके   टागोर नगर १७/६९० ई  जळगाव

3701 पाटील अनंत िव�ासराव 17844 37 पु. ७ हरे�र नगर   �रंग रोड  जळगाव

3702 पाटील अ�ण भटु 34497 48 पु. �ॉट नं.१७ �ताप नगर   �रंग रोड    जळगांव

3703 पाटील अ�ण िवनायकराव 28516 64 पु. ४ िनशांत अपाट�म�ट   अजय कॉलनी  �रंग रोड जळगाव

3704 पाटील अतुल भा�र 18083 38 पु. १०२ मयुरेश अपाट�म�ट   हरे�र नगर �रंग रोड    जळगाव

3705 पाटील अिवनाश �ीराम 19704 51 पु.
�ॉट नं.१३ िदनानाथ वाडी   स�व�भ मंगल काया�लया 

समोर  �रंग रोडजळगाव

3706 पाटील भूषण जग�ाथ 59428 50 पु. �ॉट नं १७ �रंग रोड   सायली रे�ोर�ट  �ताप नगर  जळगाव

3707 पाटील भुषण िव�ासराव 12805 42 पु. ७ हरे�र नगर �रंग रोड   जळगाव

3708 पाटील चं�कांत घन:शाम 21905 82 पु. ४३ मोनािलसा   यशवंत कॉलनी  �रंग रोडजळगाव

3709 पाटील चा�द� नागेश 6733 55 पु. १२ फॉरे� कॉलनी �रंगरोड समोर   जळगाव

3710 पाटील चा�लता नामदेव 8836 58 �ी २३  हरे�र नगर �रंग रोड   जळगाव

3711 पाटील द�ा�य कृ�ाजी 3916 82 पु. �ट नं २ गणेश अपाट�म�ट   ७३८५ हरे�र नगर  जळगाव

3712 पाटील िदपाली एकनाथ 29874 39 �ी १५ अजय कॉलनी   �रंगरोड    जळगांव

3713 पाटील िदलीप जग�ाथ 22315 52 पु. इमेज १९ हरे�र नगर   �रंग रोड    जळगाव

3714 पाटील िदनेश यादवराव 45192 93 पु. िश�कवाडी   �रंग रोड  जळगाव

3715 पाटील िदनकर दयाराम 1112 78 पु.
19/20 शीतल हॉ��टल मागे   दीनानाथ वाडी रीगं रोड    

जळगांव

3716 पाटील एकनाथ बाबुराव 29863 67 पु. १५ अजय कॉलनी �रंगरोड   जळगाव

3717 पाटील गंभीरराव नवलिसंग 42116 85 पु.
�ॉट नं.९ अजय कॉलनी   संगम सोसायटी मागे  �रंग रोड 

जळगाव

3718 पाटील िगरधर एको 2140 78 पु. १२ सुभाष वाडी �रंग रोड   जळगाव

3719 पाटील गोपाळ जग�ाथ 24277 58 पु. ३५ �ताप नगर   जळगाव

3720 पाटील हेमंत जनाद�न 33632 67 पु. १२ हरे�र नगर   जळगाव

3721 पाटील जयमाला चं�कांत 21906 75 �ी ४३ मोनािलसा यशवंत कॉलनी   �रंग रोडजळगाव

3722 पाटील जय�ी िगरधर 2141 65 �ी १२ सुभाष वाडी कपील वा�ू   �रंगरोड    जळगांव

3723 पाटील कुसुम रघुनाथ 1783 88 �ी �ॉट नं.१ हरे�र नगर �रंग   रोड    जळगांव

3724 पाटील लताबाई �काश 23172 75 �ी ल�ी केशव अपाट�म�ट   �ताप नगरजळगाव  िज.जळगाव

3725 पाटील ल�ण अिभमन 29167 50 पु. �ॅट नं २ हष� रेिसडेसी   अजय कॉलनी �रंग रोड  जळगाव

3726 पाटील मधुकर न�थू 44915 64 पु. ३ शंकरवाडी   �रंगरोड  जळगाव
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3727 पाटील माधुरी पु��ताप 41476 45 �ी २० ए खाँजािमया कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3728 पाटील िमराबाई मिणलाल 13230 62 �ी बी-४/२ संगम सोसायटी   �रंग रोड जळगाव

3729 पाटील मुख�ारिसंग माधव 19628 56 पु. िच�य अपाट�म�ट डेमला कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3730 पाटील नागेश �ीराम 11387 52 पु. २ िशवनेरी सुभाग वाडी  �रंग रोड   जळगांव

3731 पाटील नर�� िशवदास 22901 47 पु. पराग अपाट�म�ट   हरे�र नगर  जळगाव

3732 पाटील नर��िसंग धोडूंिसंग 37699 61 पु. १९ �रंग रोड   �तापनगर  जळगाव

3733 पाटील नीरज सुरेश 39876 51 पु. १० हरे�र नगर   �रंग रोड  जळगाव

3734 पाटील िनलेश चं�कांत 23727 51 पु. ४३ मोनिलसा    यशवंत कॉलनी  �रंग रोडजळगाव

3735 पाटील िनलेश द�ा�य 13653 49 पु.
�ॅट  नं 2 गणेश अपाट�म�ट   �ॉट नं 4 हरे�र नगर  �रंग 

रोड जवळ  जळगाव

3736 पाटील �काश बाजीराव 22677 70 पु. �ॉट नं.१३.   वषा� गजानन कॉलनी.  जळगाव.  जळगाव.

3737 पाटील �मोद अमृत 22201 56 पु. १ गजानन कॉलनी   �रंग रोडजळगाव

3738
पाटील पुिण�मा सुरेश �ो �पसंगम 

�ुिट पाल�र
9085 88 �ी ४१७ �ताप नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

3739 पाटील रघुनाथ न�थू 1782 72 पु. �रंगरोड हरे�र नगर   �ॉट नं १    जळगांव

3740 पाटील रा�ल अ�ण 28892 39 पु. १ सहवास    डेमला कॉलनी  खाजािमया रोडजळगाव

3741 पाटील राज�� िहंमतराव 50765 55 पु. मधुबन अपाट�म�ट   इमारत नं.१  �रंग रोड जळगाव

3742 पाटील राज�� माधवराव 28515 58 पु. योगायोग अजय कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3743 पाटील रामचं� गोिवंदराव 12277 45 पु. १५ अजय कॉलनी   �रंग रोड जळगाव

3744 पाटील रिवं�िसंग धोडुंिसंग 23386 57 पु. १९ �ताप नगर   �रंग रोडजळगाव

3745 पाटील रोहन अशोक 62065 33 पु. �ॉट 28 हरे�र   रीगं रोड जळगाव

3746 पाटील समाधान नामदेव 21220 49 पु.
�ारा टी.के.िशंपी   �ॉट नं.११ ब एकबोटे चाल  टागोर नगर 

जलगाव  जलगाव

3747
पाटील संदीप ल�ण �ो�ा - ल�ी 

फायबस�
58059 33 पु. गट नं २४३ �रंग रोड   महेश �गती हॉल  जळगाव

3748 पाटील संजय भाईदास 16109 53 पु. �ाट नं १५ खा�ेश िमल कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3749 पाटील संजय उ�म 24205 54 पु. ७ िनराली अपाट�म�ट   अजय कॉलनी  �रंग रोड जळगाव

3750 पाटील स�जीत िदनकर 8390 52 पु. २२ िदनानाथ वाडी �रंग रोड   जळगांव

3751 पाटील शंकर देवराम 6917 88 पु. ७  �ताप नगर   जळगांव

3752 पाटील शिशकला अमृत 29057 80 �ी �ॉट नं.१ गजानन कॉलनी   �रंगरोड जळगाव

3753 पाटील शोभा िव�ासराव 6580 68 �ी �ॉट नं. ७ हरे�र नगर   �रंगरोड िज�ा पेठ  जळगाव
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3754 पाटील �ीराम ई�ाम 936 79 पु. १ िशवनेरी �रंग रोड जळगाव

3755 पाटील �ीराम रंगनाथ 33813 79 पु. १३ िदनानाथ वाडी   �रंग रोड  जळगाव

3756 पाटील शुभांगी िवलास 41608 48 �ी ३ रोिहणी अपाट�म��   यशवंत कॉलनी  �रंग रोड जळगाव

3757 पाटील सुजाता अशोक 19910 60 �ी २० ढाके कॉलनी   जळगाव

3758 पाटील सुिनल �ीराम 18414 47 पु. �ॉट नं.२ सुभागवाडी  िशवनेरी    �रंग रोड    जळगाव

3759 पाटील सुनील वामन 61146 41 पु. 45 जय नगर   सर�ती हॉ��टल  जळगाव

3760 पाटील सुरेश कािशनाथ 7221 63 पु. काली जवळ �ेट बँक कॉलनी   �रंग रोड    जळगांव

3761 पाटील उ�ला रिवं� 34127 51 �ी
�ॉट नं 3/1 फॉरे� कॉलनी   �रंग रोड  िशवश�� कार 

बाजार समोर  जळगांव

3762 पाटील उ�ला रामराव 33783 49 �ी ६ िदनानाथ वाडी   �रंग रोड  जळगांव  जळगाव

3763 पाटील उ�ला संजय 35168 47 �ी उ�ष� १५ ए   खा�ेश िमल कॉलनी  जळगाव

3764 पाटील वंदना �ाने�र 36715 56 �ी गो�रमे� �ाटर िब�ीगं   साई बाबा मंिदर  जळगाव

3765 पाटील िवलास जग�ाथ 42554 64 पु. २ मा�िमक िश�क हौ.सोसायटी   �रंग रोड  जळगाव

3766 पाटील िवलास मानिसंग 22999 55 पु. ३ रोिहणी अपाट�म�ट   यशवंत कॉलनी  �रंग रोड  जळगाव

3767 पाटील िवशाखा अनंत 56668 37 �ी ७ हरे�र नगर   �रंग रोड  जळगाव

3768 पाटील िवशाल मधुकर 44916 30 पु. ३ शंकरवाडी   �रंग रोड  जळगाव

3769 पाटील िव�ासराव िहं�तराव 25555 59 पु. ९ वन�ी सोसायटी   फॉर�� कॉलनी  �रंगरोड जळगाव

3770
पाटील यशवंत रामदास  �ो.�ा� 

इंड�� ीज
1518 71 पु. �ो.�ा� इंड�� ीज   िज�ाळा ४१ �ताप नगर    जळगांव

3771 पाटील योगराज नारायण 17166 51 पु. �ॉट नं.८ टागोर नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

3772 प�ी माधवी �काश 13773 69 �ी
७ सुभाग वाडी देवगंगा   जे.डी.सी.सी.बँके जवळ �रंग रोड    

जळगाव

3773 प�ी �काश �ीराम 1015 69 पु. 7 सुभाग वाडी  �रंग रोड    जळगाव

3774 प�ी िवनय �काश 12889 39 पु.
देवगंगा ७ सुभाग वाडी �रंग रोड   जेडीसीसी बँके जवळ 

जळगाव

3775 पवार द�ा�य गंगाराम 3597 75 पु. १६ �रंग रोड जळगांव

3776 पवार जगिदशचं� सुपडु 21866 63 पु.  सुगी  मा�मीक िश�क हौिसंग सोसायटी   �रंग रोडजळगाव

3777 पवार कुणाल चं�शेखर 13205 39 पु.
िनशांत अपाट�म�ट   अजय कॉलनी  जवळ संगंम सोसायटी  

�रंग रोड    जळगाव

3778 पवार पंकज नथु 62069 35 पु. �ॉट नं 1 सुयोग अपाट�म�ट   हरे�र नगर रीगं  रोड जळगाव

3779 पवार रा�ल �भाकर 18638 43 पु. २१ मोहन अपाट�म�ट   �रंग रोड    जळगाव

3780 पवार राज�� सुपडु 20821 61 पु. �ॉट नं.७/ब िश�क वाडी   �रंग रोडजलगाव    जलगाव
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3781 फालक गोपाळ �ीधर 24416 61 पु.
५/अ �ी सुभाष वाडी   जे.डी.सी.सी. बँके शेजारी  �रंग रोड  

जळगाव

3782 फालक सं�ा शिशकांत 37856 63 �ी २ उम� अपाट�मे�   िदनानाथ वाडी  �रंग रोड  जळगाव

3783 िपले संजय रमेश 40495 51 पु.
�ॅट नं ७  सीएसएन नं. ७१०८/२    प�ालय रेिसडे�ी   �रंग 

रोड  लोकमा� हौिसंग सोसायटी  जळगाव

3784 िपंपरकर िमलन रामकृ� 19783 51 पु. गणगोपी अपाट�म�ट बी िवंग   तळमजला �रंग रोड  जळगाव

3785 िपंगळे प�जा गणेश 546 69 �ी ३ ब �ुकबाँड कॉलनी   जळगांव

3786 िपपरीया िवपुल िगरीश 47419 44 पु. िदनानाथ वाडी   �रंग रोड  जळगाव

3787 िपसुटे देव�� मधुकर 11915 49 पु. संगम हौसीगं सोसायटी �रंग रोड   जळगाव

3788 िपसुटे मालती मधुकर 5 78 �ी �ॉक ए/३-८   संगम सोसायटी  �रंग रोड  जळगांव

3789 पोळ ल�ण महादेव 38620 66 पु. १५ गजानन कॉलनी   जळगाव

3790 �भुदेसाई शेखर राजाराम 6620 68 पु.
�ॉट नो 2 �भुदेसाई कोलोनी   शांितबन अपाट�म�ट जवळ  

�रंग रोड  जळगांव

3791 पंुडे िवजया �ीकृ� 6746 54 �ी २ हरे�र नगर जळगाव

3792 पंजाबी सुरेशकुमार साव�ास 3619 59 पु.
�ॉट नं.2  �ॅट नं.६   �रंग रोड  साई अपाट�म�ट  

आकाशवाणी रोड  जळगाव

3793 पूण�पा�े मुकेश द�ा�य 22606 51 पु. आनंद नगर   तृ�ा अपाट�म�ट नं. ५  �रंग रोड जळगाव

3794 रडे अिमत भगवान 15511 43 पु. गणेशा गाड�न  �ॅट नं.२   हरे�र नगर �रंग रोड    जळगाव

3795 रडे भरत िव�ू 26044 46 पु. भरत ��ला   �रंग रोड  एल.आय.सी. कॉलनी जवळ  जळगाव

3796 रडे मनोज िव�ू 44283 43 पु. भरत ��ला   �रंग रोड  जळगाव

3797 रडे िनतीन �ेमचंद 28156 54 पु. २०२ जी गणगोपी अपाट�म�ट   �रंग रोड  जळगाव

3798 रडे �ितभा भगवान 58276 63 �ी
३ गणेश गाड�न अपाट�म�ट   �रंग रोड मिनयार गाड�न समोर  

जळगाव

3799 रडे रेखा िव�ू 41680 65 �ी भरत ��ल �ॉक नं.१   �रंग रोड  जळगाव

3800 रडे सुशांत भगवान 19753 61 पु.
गणेश गाड�न अपाट�म�ट   �रंग रोड महेश �गती हॉल समोर    

जळगाव

3801 रायसोनी भारती िनतीन 20610 47 �ी अंॅ�ो उदु�  हाय�ुल समोर   �ताप नगर    जळगाव

3802 रायसोनी िवमल �ेमचंद 652 75 �ी 2673 ए-3 �ताप नगर   आय/एफ �धान अपाट�म�ट    जळगांव

3803 राजे �ीरंग सदानंद 4118 63 पु. अजय कॉलनी �रंग रोड.   जळगांव

3804 राजपुत देव�� योगराज 22192 46 पु. �ॉट नं.८ टागोर नगर   िज�ा पेठजळगाव

3805
राजपूत जानराव भाऊराव �ो शीतल 

हॉ��टल
8663 71 पु. िशतल हो��टल   दीनानाथ वाड �रंगरोड  जळगाव

3806 राजपुत िशला योग��िसंग 27158 70 �ी िशतल हॉ��टल   िदनानाथ वाडी  �रंगरोड  जळगाव

3807 राका ( जैन ) कनकमल उ�मचंद 12008 67 पु. �रंग रोड बँक ऑफ बडोदा�ा वर ज   ळगाव    जळगाव
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3808 राणे �ीकांत िपतांबर 7760 56 पु.
४१ िज�ाळा   �ामी समथ� मंिदर जवळ  �ताप नगर  

जळगांव

3809 राणे तुळशीराम ल� 32568 70 पु. १७ अमेय अपाट�म�ट   दीनानाथ वाडी  �रंग रोड  जळगाव

3810 रारावीकर जनाद�न केशव 13388 90 पु. १ हरे�र नगर   �रंग रोड  जळगाव

3811 रारावीकर निचकेत रघुनाथ 6752 48 पु. १  हरे�र नगर   �रंग रोड    जळगांव

3812 र�े िनतीन माधव 47418 59 पु. ५ बी �ुक बाँ� कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3813 रावतोळे गीता मोहन 5034 56 �ी
�ॉट नं.१६ �रंग रोड   आनंद नगर हौिसंग सोसायटी  फॉरे� 

कॉलनी मागे जळगाव

3814 रावतोळे कैलास मुरलीधर 5002 80 पु. १६ आनंद नगर हौिसंग सोसायटी   �रंग रोड  जळगाव

3815 रावतोळे मोहन मुरलीधर 4488 62 पु.
�ॉट नं १६ आनंद नगर   हौिसंग सोसायटी जवळ फॉरे�  

कॉलनी �रंग जळगाव

3816 रावळ िपयुष चुनीलाल 7228 69 पु. �ॉट नं १२ च�न अपाट�म�ट �ताप नगर जळगाव

3817 सागडे िमिलंद भालचं� 7476 49 पु. ३अ  �ुक बॉ� कॉलनी   जळगांव

3818 सागदे नंदिकशोर भालचं� 31042 53 पु. ३ अे �ुकबाँड कॉलनी   �रंग रोड जळगाव

3819 सह�बु�दे िगरीष िवनायक 6640 58 पु. पु�राज �ॉट नं ३०   �रंग रोड खांदेश िमल    जळगांव

3820 साळंुके साहेबराव िनंबाजी 10625 50 पु. 33 िगरणा टाकी मागे   ल�ी नगर    जळगाव

3821 साळंुखे मधुकर भटू 48780 73 पु.
११ आनंद नगर हौिसंग सोसायटी   फॉरे� कॉलनी जवळ  

जळगाव

3822 साळंुखे सुलोचना मधुकर 7851 71 �ी ११ ि�ितज   �रंग रोड  रे�े गेट जवळ  आनंद नगर  जळगांव

3823 साळवी पवन मोहन 13920 41 पु.
�ु ��ीक हेअर कटीगं सलुन   बँक ऑफ बडोदा जवळ 

�रंग रोड    जळगाव

3824 साने कांचन सिमर �ो.साने एज�ीज 32576 47 �ी २२ साफ� �रंग रोड   जळगाव

3825 साने सिमर �ीधर 8487 49 पु. २२ साफ� �रंग रोड   जळगांव

3826 संघवी चेतन िकशोर 19555 41 पु. ७ ढाके कॉलनी   जळगाव

3827 संत रेवती िवलास 20755 63 �ी ३ शंकरवाडी �रंग रोड   जे.डी.सी.सी.बँके जवल    जलगाव

3828 सफळे �ेरणा �काश 14758 64 �ी २० मन:शांती यशवंत कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3829 सपकाळे �ीधर गोिवंद 11 89 पु. १० अ खा�ेशिमल हौिसंग सोसायटी   जळगांव

3830 सपकाळे सुधाकर दशरथ 27081 50 पु. गंनगोपी अपाट�म�ट बी िवंग   �ॅट नं ३/४ �रंग रोड  जळगाव

3831 सारडा घन�ाम �ीव�भ 1697 84 पु. २० �रंग रोड जळगाव

3832 सराफ आरती िनलेश 20141 43 �ी �ॉट नं 4 अ�ैत  अजय कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3833 सराफ िनलेश हेमराज 31147 46 पु. �ॉट नं.४३ देवांग अजय कॉलनी   �रंग रोड जळगाव

3834 सराफ प�र�ीत �भाकर 22485 43 पु. ७ ल�ी छाया   हरे�र नगर  �रंग रोड  जळगाव
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3835 सराफ शिशकला �भाकर 25256 64 पु. ७ ल�ीछाया   हरे�र नगर  �रंग रोड  जळगाव

3836 सारडा कुसुम घनशाम 1696 74 �ी �ॉट नं. २० मथुरा �रंगरोड   जळगाव

3837 सरोदे देिवदास नथू 31525 66 पु. १० िगता   हरे�र नगर  �रंग रोड  जळगांव

3838 सरोदे संिदप बाळकृ� 29869 49 पु. �ॉट नं.१ मा�िमक िश�क वाडी   �रंग रोड    जळगांव

3839 सरोदे वसंत वासुदेव 6797 87 पु. १२  �ताप नगर   जळगांव

3840
सावंत िदपक अमृतलाल �ो अमृता 

फुड्स अँड �े�रेज
8141 59 पु. ५ मधुबन अपाट�म�ट   जळगांव

3841 सावखेडकर भालचं� नारायण 36712 80 पु. १२ रिव िकरण खानदेश िमल कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3842 सावखेडकर मनोज भालचं� 36702 41 पु. १२ ए रिव िकरण   खादेश िमल कॉलनी  �रंग रोड  जळगाव

3843 सेठीया अशोक िवजयराज 22290 45 पु. ४ भरत �ीला   �रंग रोडजळगाव

3844 शाह �ुव कौिशक 53391 30 पु. ४५ �ताप नगर   �रंग रोड  जळगाव

3845 शाह रजनीकांत जयंतीलाल 40189 53 पु. २१ अ आनंद नगर   �रंग रोड  जळगाव

3846 शाह राजेश वालचंद 484 79 पु.
�ॅट नं 1-2 मोतीपूवा� अपाट�म�ट   डेमला कॉलनी खाजािमयॉ 

रोड जवळ    जळगांव

3847 शाह िदलीप आनंदीलाल 4130 68 पु. ४५ �ताप नगर  �ेयस  �रंग   रोड    जळगांव

3848 शेख अफजल शेख अकबर 36371 48 पु. २८ टागोर नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

3849 शुद�ल राज�� हेमलाल 32976 51 पु. २४ हरे�र नगर   �रंग रोड जळगाव

3850 शादु�ल सुधाकर हेमलाल 36778 46 पु.
�ॅट नं 01   तळ मजला रोिहणी अपाट�म�ट  यशवंत कॉलनी 

�रंग रोड  जळगाव

3851 शमा� कैलाश भागीरथमल 19728 51 पु.
१ मो� रेसीडे�ी  ८ ब गजानन कॉलनी   

एल.आय.सी.कॉलनी समोर  �रंग रोडजळगाव

3852 शमा� िनशांत लिलत 38625 38 पु.
सी/ओ.शमा� लिलत.लिलत कला   भवन जवळ ३४/बी शमा� 

सदन  खां�ेश िमल कॉलनी �रंग रोड  जळगाव

3853 शमा� ओम�काश मुलचंद 7370 66 पु. १६  अजय कॉलनी   �रंग रोड जळगाव

3854 शमा� �ेमराज मेघराज 2033 83 पु. २०२/१ तृ�ा अपाट�म�ट   आनंद नगर �रंग रोड  जळगाव

3855 शमा� राजेश दुगा�लाल 6772 49 पु. २७  हरे�र नगर   जळगांव

3856 शमा� शालीनी लिलतकुमार [१५] 4482 57 �ी ३४ बी शमा� सदन खा�ेश िमल   कॉलनी �रंग रोड  जळगाव

3857 शेठ दलसुखराय िभमजीभई 15018 59 पु. �ॉट नं.८ लोकमा� हौिसंग   सोसायटी �रंग रोड    जळगाव

3858 शेठ िदपककुमार रमेशचं� 15023 43 पु. 15 लोकमा� हौिसंग सोसायटी   �रंग रोड  जळगाव

3859 शेठ धनल�ीबेन िहंमतलाल 15022 64 �ी �ीजी कृपा  २२ यशवंत कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3860 शेठ िहंमतलाल िभमजीभाई 15021 67 पु. �ीजी कृपा  यशवंत कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3861 शेठ कंुदनबेन रमेशचं� 15020 61 �ी �ॉट नं४ डेमला कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव
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3862 शेठ ललीतकुमार दलसुखराय 15017 52 पु. �ॉट नं.८ लोकमा� हौिसंग   सोसायटी �रंग रोड    जळगाव

3863 शेठ पंकज दलसुखराय 15024 57 पु. १४ लोकमा� हौिसंग सोसायटी   �रंग रोड    जळगाव

3864 शेठ िवजय शांतीलाल 35521 55 पु. िवजय िब�ीगं   �ीराम �ेट बॅक कॉलनी  �रंग रोड  जळगाव

3865 शेठ िवरल िहंमतलाल 15025 36 पु. २२ यशवंत कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3866 िशंपी घनशाम रामदास 8590 54 पु. १४ टागोर नगर िज�ा पेठ   जळगांव

3867 िशंपी मनाली मनोज 42058 43 �ी  समथ�  �ॉट नं.१   गजानन कॉलनी  जळगाव

3868 िशंपी िनतल अिनल 43163 45 �ी समथ� �ॉट नं.१   गजानन कॉलनी  जळगाव

3869 िशंपी सुनील बाबुराव 3738 55 पु. १ शंकरवाडी �रंगरोड   भुषण गॅस जवळ    जळगांव

3870 िशंपी िवकास गुलाबराव 614 62 पु. 8 �ताप नगर   ढाके कॉलनी जवळ  जळगाव

3871 िशंदे सुर��नाथ नाटु 13689 63 पु.
�ॉट नं २० एसएन 178/2   सहयोग हौिसंग सोसायटी    

जळगाव

3872 िशरसाळे अिनल कािशनाथ 38346 46 पु. �ॉट नं.२५ ब टागोर नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

3873 िशरसाट मगनलाल बाबुराव 17472 63 पु. यशवंत नगर �ॉट नं.९/१     जळगाव

3874 िशरसाठ सुषमा शिशकांत 25526 45 �ी महेश �ॉट नं. ५   �रंग रोड फॉरे� कॉलनी  जळगाव

3875 िश�डे मिनष अशोक 16136 41 पु. 1 वा�� देमला कॉलनी   �ताप नगर जळगाव

3876 िशरवळकर िजत�� शामकांत 23182 50 पु.
�ॉक नं.९ �ीराम �ेट बँक कॉलनी   �रंग रोडजळगाव  

िज.जळगाव

3877 िशवदे िच�ाबाई यशवंत 1746 78 �ी �रंग रोड जळगाव

3878 �ावगे अ�य सतीष 15661 44 पु. २१/२ हरे�र नगर   �रंग रोड जळगाव

3879 �ावगे सतीष दामुशेठ 15659 69 पु. २१/२ हरे�र नगर   �रंग रोड    जळगाव

3880 शु� नरहर कािशनाथ 24351 81 पु. तृ�ा अपाट�मे�   १ ला मजला  �रंग रोड  जळगाव

3881 शु� नरहर कािशनाथ 28630 81 पु. १ माळा तृ�ा अपाट�मे�   �रंग रोड    जळगाव

3882 शु� �ाज�ा पुो�म 20626 41 �ी बी १/१ संगम सोसायटी   �रंग रोडजळगाव

3883 शु� पुो�म र�ाकर 14110 51 पु. बी१/१ संगम सोसायटी �रंग रोड   िदनानाथ वाडी    जळगाव

3884 शु� रजनी र�ाकर 20599 76 �ी बी १/१ संगम सोसायटी   �रंग रोडजळगाव

3885 िस�रया संजय लालचंद 37403 57 पु. ३१ �ेयस लोकमा� हौिसंग सोसायटी

3886 सोनार अमोल अ�ण 49040 37 पु. ११/३ फॉरे� कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3887 सोनार �ाने�र बापुराव 34912 76 पु. ८शंकर वाडी   �रंग रोड  जळगाव

3888 सोनार राज�� अ�ण 32347 46 पु. ११/३ फॉरे� कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव
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3889 सोनार संजय भाऊलाल 21986 47 पु.
�ॉट नं ६ ए हरे�र नगर �रंग   रोड गवन�म�ट आयटीआय    

जळगाव

3890 सोनार संजय �ाने�र 34913 54 पु. ८ शंकर वाडी   �रंग रोड  जळगाव

3891
सोनार सुिनल अ�ण �ो.मातो�ी 

एज�ीज
32682 43 पु.

�ो.मातो�ी एज�ीज   ११/३ �रंग रोड  फॉरे� कॉलनी  

जळगांव

3892 सोनार सुिनल भाऊलाल 21940 49 पु.
�ाट नं ६ अ हरे�वर नगर   �रंग रोड ग�� आयटी आय  

मागे  जळगाव

3893 सोनवणे इंदुबाई देवीदास 12321 66 �ी १ वंृदावन अपाट�म�ट हरे�र   नगर �रंग रोड जळगाव

3894 सोनवणे कैलास ��ाद 35338 55 पु. �म नं. ४   संगम सोसायटी  �रंग रोड  जळागाव

3895 सोनवणे रिवराज िजजाबराव 33707 41 पु.
गट नं १७२ �ॉट नं ११   भैरव नगर  मयूर कॉलनी  लोकिहत 

हॉ��टल जवळ  जळगांव

3896 सोनवणे तुषार शामराव 17286 45 पु. २० िदनानाथ वाडी   �रंग रोड    जळगाव

3897 सोनी क�ैयालाल राणुलाल 10596 53 पु. २१ दीनानाथ वाडी   �रंग रोड जळगाव

3898 सोनी सुिनता िववेकानंद 7151 62 �ी 6 िवकास अपाट�म�ट   यशवंत कॉलनी  �रंग रोड  जळगांव

3899 सोनी िववेकानंद पु�षो�म 6468 63 पु.
�ॅट नं ६ िवकास अपाट�म�ट   िवकास अपाट�म�ट  यशवंत 

नगर �रंग रोड  जळगांव

3900 सुरळकर चेतन िशवाजी 20082 37 पु. �रंग रोड हरे�र नगर   वंृदावन अपाट�म�ट समोर    जळगाव

3901 सुरळकर मनोज िशवाजी 30431 35 पु.
�रंगरोड हरे�र नगर वंृदावन अपाट�म�ट   समोर �ॉट-९ 

जळगाव

3902 सुरळकर सुपडू राजाराम 3849 67 पु.
हरे�र नगर जळगांव   �रंग रोड मागे महेश �गती  मंगल 

काया�लय  जळगांव

3903 सुराणा संजय �ानचंद 37040 51 पु. �ाट नं.२   नदंनवन कॉलनी  जळगाव

3904 सूय�वंशी बाबुलाल जयराम 7207 61 पु.
खा�ेश िमल सोसायटी  �रंग रोड   बाबू गेनू नगर  �रंग रोड 

मागे  जळगांव

3905 सुय�वंशी देवीदास जयराम 17004 53 पु. २३/बी टागोर नगर जळगाव

3906 सुतार सुलतान महंमद 4284 80 पु. २६ ब टागोर नगर   जळगांव

3907 सुतार धनंजय दामोदर 28227 56 पु. २२-अ खा�ेश िमल कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3908 सुतार र�ाक महंमद 4285 63 पु. २६ ब टागोर नगर   जळगांव

3909 तळेले शकंुतला वसंत 1488 78 �ी ९ ब  सोनाली    िश�कवाडी   �रंगरोड िज�ापेठ  जळगाव

3910 तारे शांता कमलाकर 10561 72 �ी
१० एल.आय.सी. कॉलनी समोर रीगं रोड   जळगाव िवशाल 

मेघा माट�    जळगांव

3911 तायडे ल�ण िदनकर 11919 40 पु. �ॉट नं.३ गजानन कॉलनी �रंग रो   ड    जळगाव

3912 तायडे पि�नी िदनकर 52193 66 �ी ३ गजानन कॉलनी   �रंगरोड जळगाव  िज.जळगाव

3913 तायडे शांतनू मंगेश 59115 22 पु.
१६ िदनानाथ वाडी   �रंग रोड िनयर जे डी सी सी बँक  

जळगाव

3914 ट�भुण�कर संतोष गोिवंद 7371 53 पु. १७  हरे�र नगर  �रंग रोड   जळगांव

3915 ठाकरे अिनल देिवदास 40423 44 पु. गणगोपी अपाट�म�ट समोर   �रंग रोड  जळगाव
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3916 ठाकरे महेश िभमराव 20997 39 पु. ७ हरे�र नगर   �रंग रोड    जलगाव

3917 ठाकुर िदलीप अमृतलाल 25228 54 पु. १७/१ वनिवहार कॉलनी   �रंगरोड  जळगाव

3918 ठाकूर सदािशव संपत 4987 67 पु. ६ टागोर नगर   जळगांव

3919
थावरानी मुकेश रमेशलाल �ो.गु�देव 

इंड�� ीज
9880 45 पु.

68 ि�शना यशवंत कॉलनी   �रंग रोड जळगाव  महारा�� ा  

जळगांव

3920 थारवाणी रमेशलाल िकशनचंद 39623 70 पु. ६८ यशवंत कॉलनी   �रंड रोड  जळगाव

3921
थावरानी राणीबाई रमेशलाल 

�ो.एम.आर.ट� ेडस�
13295 70 �ी

�ो.एम.आर.ट� ेडस�   �ो.थारवाणी रानीबाई रमेशलाल  ६८ 

यशवंत कॉलनी �रंग रोड  जळगाव

3922 थ�े सुनील मुकंुद 8770 64 पु.
१३ सयुज अजय कॉलनी   �रंग रोड ह�रष �ीट माट� मागे    

जळगांव

3923 थोरात  पंढरीनाथ द�ा�य 498 89 पु. �ुक बाँड कॉलनी   जळगांव

3924 थोरात केशव जग�ाथ 7027 68 पु. १ब  �ुक बॉ� कॉलनी   जळगांव

3925 थोरात नंदिकशोर पंढरीनाथ 6530 67 पु. १ ब �ुकबॉ� कॉलनी जळगाव     जळगांव

3926 थोरात संजय पंढरीनाथ 6233 60 पु. १/ब �ुक बाँड कॉलनी   �रंग रोड जळगांव.

3927 थोरात सतीष पंढरीनाथ 14204 63 पु. १/ब �ुक बौडं कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3928 थोरात सुिचता संजय 7349 57 �ी १ब  �ुक बॉ� कॉलनी   जळगांव

3929 थोरात सुलोचना पंढरीनाथ 40185 88 �ी १/ब �ुक बॉड कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3930 थोरात योगेश नंदिकशोर 25254 41 पु. �ुक बाँड कॉलनी   �ॉक नं. ८/अ  जळगाव

3931 ठोसरे उ�ला �भाकर 34776 33 �ी ४ यशवंत नगर   जळगाव

3932 ितलकपुरे अ�खल अशोक 55988 35 पु.
४बफलॅट नं.५मधुबन अपाट�म�ट   शिनमंिदर जवळ �रंग रोड  

एल.आय.सी. कॉलनी जळगाव

3933
िटळकपुरे चं�कांत छगनलाल �ो मयुर 

रोड�ीलस�
12154 73 पु.

िटळकपुरे चं�कांत छगनलाल   िब.नं.६ मधुबन अपाट�म�ट  

गजानन कॉलनी �रंग रोड  जळगाव

3934 तोमर लीना िदगपाल 13528 39 �ी �ॉट नं. ९ सुभग वाडी   �रंग रोड जळगाव

3935 उपा�े नंदिकशोर भिगरथ 18112 63 पु.  कांतीिनवास  �ॉट नं.४   गजानन कॉलनी  �रंग रोड  जलगाव

3936 उपा�े  लखीचंद भागीरथ 231 79 पु.
अलंकार 3 �ेट बँक   कॉलनी रीगं रोड  गणगोपी अपाट�म�ट 

जवळ  जळगांव

3937 उपासनी सुनंदा रिवं� 7291 56 �ी खाजािमया चौक  �रंग रोड   जळगांव

3938 वडजीकर मुकंुद रघुनाथराव 78 89 पु. एकता िब��ंग २२ �रंग रोड   जळगाव िज�ा जळगाव

3939 वै� संजय अनंत 20941 55 पु.
�ॉट नं.२ हरे�र नगर   वा�� बँक ऑफ बरोडा मागे    

जलगाव

3940 वै� िचंतामणी अनंत 20923 45 पु. २ वा�� हरे�र नगर   �रंग रोडजलगाव    जलगाव

3941 वै� रिवं� अनंत 20771 47 पु. २ हरे�र नगर   �रंग रोड    जलगाव

3942 वाकलकर िदपाली रामकृ� 19280 55 �ी १८ अ �रंग रोड   िपप� बँके समोर    जळगाव
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3943 वायकोळे निलनी रघुनाथ 826 75 �ी ढाके कॉलनी  यश�ी   �ताप नगर    जळगांव

3944 िवसपुते िदलीप मधुकर 14208 63 पु. िदनानाथ वाडी जे.डी.सी.सी.   बँकेसमोर �रंग रोड    जळगाव

3945 िवसपुते मधुकर गणपत 639 89 पु. ल�ी िनवास दीनानाथ वाडी रीगं   रोड जळगाव

3946 िवसपुते प�ाकर मधुकर 8491 67 पु. ९ िदनानाथ वाडी �रंग रोड   जळगांव

3947 िवसपुते �भाकर मधुकर 14218 74 पु.
�ॉट नं.२४५/अ-१ िदनानथ वाडी   �रंग रोड जेडीसीसी बॅकेचा 

मागे  जळगाव

3948 िवसपुते संजय मधुकर 14014 57 पु. िदनानाथ वाडी   �रंग रोड जे.डी.सी.सी.बँकेसमोर    जळगाव

3949 �ास ओम�काश रामचं� 4346 89 पु. १ िवकास अपाट�म�ट यशवंत कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3950 �ास रमाधर नारायण 818 80 पु. सोनिगरी १३ हरे�र नगर �रंगरोड   जळगांव

3951 वाघ बापुराव उ�मराव 4526 71 पु. ढाके कॉलनी जळगांव

3952 वाघ िभका महा� 31070 83 पु. २७ रीगं रोड गण गोपी अपाट�. मागे   जळगाव

3953 वाघ गोिवंदराव धनाजी 45677 76 पु. १३/१ फॉरे� कॉलनी   �रंग रोड मागे  जळगाव

3954 वाघ िमराबाई गोिवंदराव 37949 63 �ी �ॉट नं.१३ / अ   फॉरे� कॉलनी  �रंग रोड  जळगाव

3955 वाघुळदे संिजव देिवदास 27555 61 पु. १२-अ िनलांबरी िब�ीगं   टागोर नगर  जळगाव

3956 वाघुळदे सुहास देिवदास 27553 76 पु. १२-अ िनलांबरी िब�ीगं   टागोर नगर  जळगाव

3957 वाघुळदे सुिनल देिवदास 27554 67 पु. १२-अ िनलांबरी िब�ीगं   टागोर नगर  जळगाव

3958 वाणी द�ा�य अ�ाजी 5841 95 पु. १७  हरे�र नगर �रंग रोड जळगाव

3959 वाणी अंजली अमोल 43277 39 �ी जय २४३ िज�ा पेठ   ४ ए/१ हरे�र नगर  �रंग रोड जळगाव

3960 वाणी अशोक �भाकर 22678 56 पु. खा�ेश मील कॉलनी.   �रंगरोड.  जळगाव.  जळगाव.

3961 वाणी चं�कांत दुगा�दास 8625 61 पु. संगम सोसायटी   �रंग रोड जळगाव

3962 वाणी द�ा�य काळू 5336 47 पु. फॉरे� कॉलनी शा� नगर �रंग   रोड जळगाव

3963 वाणी गोिवंद केशव 4216 71 पु. ६७  यशवंत कॉलनी �रंग   रोड  जळगाव

3964 वाणी कैलास नारायण 8489 49 पु. २१३ �ांने�र मंिदररा  जवळ   �ताप नगर    जळगांव

3965 वाणी कलाबाई नारायण 16137 73 �ी २०० �ताप नगर िज�ा पेठ   �ाने�र मंदीरा समोर    जळगाव

3966
वाणी क�ना िदपक �ो.�ी बालाजी 

बु� अॅ� �ेशनस�
45798 38 �ी २२४िशवाजी नगर   बोहरा मसजीद जवळ  जळगाव

3967 वाणी िकशोर �भाकर 24458 47 पु. २६ खा�ेश िमल कॉलनी   �रंग रोडजळगाव

3968 वाणी लता अशोक 16135 65 �ी वा��  �ॉट नं.९   �ताप नगर डेमला कॉलनी    जळगाव

3969 वाणी मनीषा िनळकंठ 22361 46 �ी �ॉट नं.५ अ फॉरे� कॉलनी   �रंग रोडजळगाव
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3970 वाणी पराग गणपत 6963 74 पु. �ॉट नं ४ �ताप नगर   खाजािमया रोड  जळगाव

3971 वाणी �िदप अ�ण 40575 47 पु. २५ ब खा�ेश िमल कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3972 वाणी �िमला पंढरीनाथ 1078 82 �ी रामकृपा लोकमा� हौ.सोसायटी   िज�ा पेठ    जळगांव

3973 वाणी �शांत क�ैयालाल 12323 61 पु. सी-१०३ गणगोपी अपाट�म�ट   �रंग रोड जळगाव

3974 वाणी �तीभा रिवं� 18544 50 �ी २७/ब खा�ेश िमल कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

3975 वाणी �वीण तापीराम 6788 61 पु. ६७  यशवंत कॉलनी  �रंग रोड जळगाव

3976 वाणी रघुनाथ पांडुरंग 551 69 पु. १८  हरे�र नगर   जळगाव

3977 वाणी राज�� द�ा�य 53586 47 पु. �ॉट नं १७/२   फॉरे� कॉलनी  िश� नगर �रंग रोड  जळगाव

3978 वाणी संतोष नारायण 18176 45 पु. िशवश�ी िब�ीगं   �ताप नगर िज�ा पेठ    जळगाव

3979 वाणी �ामकांत गोपाळराव 25819 58 पु. �ॉट नं. ४ नंदनवन कॉलनी   जळगाव

3980 वाणी शशी ��ाद 3712 76 �ी
चं�मोळी �ॉट नं.१८ �रंगरोड   लोकमा� हौसीगं सोसायटी   

 जळगांव

3981 वाणी िसंधु द�ा�य 21467 67 �ी १७/२ वनिवहार कॉलनी   �रंग रोडजलगाव    जलगाव

3982 वाणी सुभाष �ारकादास 52830 69 पु. ४ �ारका िनवास   �ताप नगर  िज�ा पेठ जळगाव

3983 वाणी सुरेखा अंबादास 61136 49 �ी
14 K गजानन कॉलनी   रे�े लाइन समोर  िपं�ाळा गेट 

जळगाव

3984 वाणी सुरेश शंकर 6769 66 पु. �ॉट नं ९ देमला कॉलनी   जळगांव

3985 वाणी तापीराम केशव [०४] 5898 76 पु. ६६ यशवंत कॉलनी   �रंग रोड जळगाव

3986 वाणी तुळसाबाई गोपाळ 24593 89 �ी �ॉट नं.४   गोपाळ भवन  नंदनवन कॉलनी  �रंगरोड जळगाव

3987 वाणी िवजय गोिवंद 9046 65 पु. १६० फॉरे� कॉलनी जळगाव    जळगांव

3988 वाणी वामन सोनीराम 2202 90 पु. १७-२ ल�ी िनवास ढाके कॉलनी   जळगांव

3989 वारके सुधाकर अिभमन 1570 73 पु.
�ॉट नं ३०२ गणगोपी   अपाट�म�ट ई-िब��ंग  �रंग रोड  

खजािमया चौक  जळगांव

3990 वाठ अिभजीत एकनाथ 22453 49 पु. ७ अ �ुक बाँड कॉलनी   �रंगरोड  जळगाव

3991 वाठ �मा एकनाथ 5603 73 �ी ७ अ  �ुकबाँड कॉलनी   �रंग रोड  जळगाव

3992 येवले ऋिषकेश सुरेश 38467 34 पु. १७ ब ढाके कॉलनी   जळगाव

3993 येवले िकशोर वामन 2231 63 पु.
१७/ब ढाके कॉलनी   गु�माऊली �ताप नगर  डॉ रवी 

महाजन हॉ��टल जवळ  जळगांव

3994 येवले िदनेश एकनाथ 14317 46 पु.
बी२/५ संगम हौिसंग सोसायटी   िदनानाथ वाडी �रंग रोड    

जळगाव

3995 येवले संिदप मुरलीधर 8353 54 पु. १२/२४ अनमोल लोकमा� हौ.सोसा.   �रंग रोड    जळगांव

3996 येवले �ीकांत वामन 8109 60 पु. १७ ब ढाके कॉलनी जळगाव
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3997 झांबरे सितष माधव 4986 75 पु.
�ॉट नं.१६ आनंद नगर हाऊिसंग   सोसायटी �रंग रोड    

जळगांव

3998 झांबरे लिलत मधुकर 25261 52 पु. �ॉट नं. ८   टागोर नगर  िज�ा पेठ जळगाव

3999
झंवर �िदप सुरजमल �ो �ीनाथ 

कोप�रेशन
28537 54 पु. ए-4 संगम SOC स� व�भ भवन   �रंग रोड  जळगाव

4000 झोपे मनोहर वामन 32493 79 पु. �ॉट नं.२८   यशवंत कॉलनी    जळगांव

4001 अ�वाल क�ना िदपक 26821 60 �ी १६६ भवानी पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

4002 अ�वाल अलोक महेशचं� 56834 38 पु. १३७ भवानी पेठ   सुभाष चौक  जळगाव

4003 अ�वाल िदपक रामगोपाल 18526 63 पु. १६६ भवानी पेठ   जळगाव

4004 अ�वाल िदनेश रामगोपाल 25787 51 पु. १६६ भवानी पेठ   जळगाव

4005 अ�वाल ममता �ाम 22551 47 �ी 218 सेवेन �ॉक   भवानी पेठ जळगाव

4006 अ�वाल मंजु मनोज 21560 53 �ी १६६ भवानी पेठ   राजकमल टॉकीज समोर    जलगाव

4007 अ�वाल मनोज रामगोपाल 8536 53 पु. १६६  भवानी पेठ राजकमल िथएटर   जळगाव

4008 अ�वाल सुधा अिनल 18470 61 �ी १०२ भवानी पेठ   जळगाव

4009 अ�वाल उषादेवी महेशचं� 56835 67 �ी १३७ भवानी पेठ   सुभाष चौक  जळगाव

4010 अ�वाल �िवण �काश 25279 47 पु. १६६ भवाणी पेठ   जळगाव

4011 आिहराणे िव�नाथ हरचंद 16037 51 पु. १६८ भवानी पेठ   जळगाव

4012 अिहराणे �ोती कृ�ा 15205 42 �ी १६८ भवानी पेठ   हॉटेल िवलास जवळ    जळगाव

4013 अिहराणे कृ�ा हरचंद 14577 54 पु. १६८ भवानी पेठ   हॉटेल िवलास शेजारी    जळगाव

4014 अिहराणे ��दे�र हरचंद 15569 49 पु. १६७ भवानी पेठ   जळगाव

4015 अिहराणे उमेश हरचंद 15212 41 पु.
१६८ भवानी पेठ िवलास हॉटेल   शेजारी राजकमल टॉकीज 

समोर    जळगाव

4016 आ�ा रमेशचं� रामदास 2188 66 पु. १८१ भवानी पेठ   जळगाव

4017 अ�रदे �काश नथू 7160 61 पु. २३५ भवानी पेठ   जळगांव

4018 बाफना रतनलाल चुनीलाल 4844 86 पु. भवानी पेठ   जळगांव

4019 बाफणा अिनल लालचंद 7000 62 पु. ११२ भवानी पेठ जळगाव

4020 बाफना िनम�ला िवजय 45450 46 �ी १७८ भवानी पेठ   जळगाव

4021 बाफना रा�लकुमार सुिशलकुमार 54989 37 पु. ९ नयनतारा   सुभाष चौक  जळगाव

4022 बाफणा िवजय मदनलाल 40714 52 पु. २४७ भवानी पेठ   जळगाव

4023 बागुल शैला कांतीलाल 41863 57 �ी १५० सराफ बाजार   जळगाव
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4024 बागुल िवजय गणेश 37291 38 पु. २८० भवानी पेठ   जळगाव

4025 बंदूकवाला अझरअली युसुफअली 40730 46 पु. १७४ भवानी पेठ   जळगाव

4026 बंदुकवाला मुत�जा अझरअली 40729 46 पु. १७४ भवानी पेठ   जळगाव

4027 बनवारीलाल सुवालाल अ�वाल 4805 77 पु. १६६  भवानी पेठ   राजकमल टॉकीज समोर    जळगांव

4028 बािव�र िकशोर िव�नाथ 4426 58 पु. १८० सराफ बाजार   जळगांव

4029 बािव�र राकेश गणेश 20598 37 पु. ९० भवानी पेठ   सुभाष चौक    जळगाव

4030 बावी�र शैलजा गजाननशेठ 13266 62 �ी २९७ भवानी पेठ   अ�वाल भुवन�ा मागे    जळगाव

4031 बािव�र िव�ा गणेश 20597 56 �ी ९० भवानी पेठ   सुभाष चौक    जळगाव

4032 बहाळकर सोमनाथ हरी 39028 48 पु. २२५ भवानी पेठ   जळगाव

4033
भंगाळे अिवनाश वसंत �ो.अिवनाश 

ि�ंिटंग �ेस
8182 46 पु. १६४ भवानी पेठ   जळगांव

4034 भंगाळे िनतीन आसाराम 37261 54 पु. २०३ भवानी पेठ   जळगाव

4035 भंगाळे वैशाली िनतीन 39515 48 �ी २०३ भवानी पेठ   जमुना माक� ट समोर  जळगाव

4036 भावसार िजत�� सुधाकर 53580 48 पु. २८० भवानी पेठ   जळगाव

4037 भावसार ि�तेश अशोक 15248 47 पु. २५६ केशवसदन   भवानी पेठ    जळगाव

4038 भावसार सुिनल वासुदेव 16117 56 पु. २७९ भवानी पेठ   जळगाव

4039 भावसार िवशाल ई�र 16537 43 पु. १३५ भवानी पेठ   सुभाष चौक घरकुल िगफट  जळगाव

4040 भोळे सुधाकर रामदास 28277 75 पु. २४० भवानी पेठ   अवधुत �ायाम शाळेजवळ  जळगाव

4041 भोळे सुनंदा सुधाकर 28276 69 �ी २४० भवानी पेठ   अवधुत �ायाम शाळेजवळ  जळगाव

4042 भुजवा िवजया ल�ण 33649 49 �ी २५० भवानी पेठ   जळगाव

4043 भंुजवा ल�ण मोहन 50724 55 पु. २५० भवानी पेठ   जळगाव

4044 िबला� अशोक बंडूलाल 6113 73 पु. भवानी पेठ   जळगांव

4045 िबला� मुकेश रमेशचं� 14922 46 पु. १४५ भवानी पेठ   बोहरा ग�ी    जळगाव

4046 िबला� िनतु राकेश 14912 43 �ी १४५ भवानी पेठ   जळगाव

4047 िबला� राकेश अशोक 8207 52 पु. १४५  भवानी पेठ   जळगांव

4048 िबला� रमेशचं� बंडूलाल [०१] 6112 70 पु. भवानी पेठ   जळगांव

4049 िबला� सरलाबाई रमेशचं� 280 69 �ी १४६  भवानी पेठ   जळगांव

4050 िबला� �ेहलता अशोककुमार 281 69 �ी १४५  भवानी पेठ   जळगांव
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4051 िबला� सुरेश रामचं� 15264 73 पु. २९९ भवानी पेठ   जळगाव

4052 चौधरी अ�ण तुकाराम 6324 66 पु. १८६ भवानी पेठ   जळगांव

4053 चौधरी िकरण लोटु 17423 63 पु. १८४ भवानी पेठ   जळगाव

4054 चौधरी नीलेश धनराज 60894 40 पु. ���क सदन   �ॉट नं 256  भवानी पेठ  जळगाव

4055 चौधरी रामचं� सखाराम 1188 84 पु. जगदाळे  बोहरा बाजार जळगाव

4056 चौधरी सुिनल लोटू 17422 59 पु. वसंुधरा कृषी क� �४ जमुना माक� ट   भवानी पेठ  जळगाव

4057 च�ाण हेमंत उ�दवजी 35295 63 पु. १३९ भवानी पेठ   सुभाष चौक  जळगाव

4058 डाळवाले भारती गोपाळ 58048 36 �ी २१५ भवानी पेठ   सातखो�ाजवळ  जळगाव

4059 दालवाले मोहन धनिसंग 161 79 पु. दालवाला आट�  १६१  भवानी पेठ   जळगांव

4060 धु�ड सुहास रमेशचं� 8529 57 पु. २०० भवानी पेठ   जळगांव

4061 िदलीपकुमार िहराचंद अँड कंपनी 6046 42 पु. १०८ भवानी पेठ   जळगांव

4062 िदवाण िनलेश एकनाथ 37285 41 पु. ४८ भवानी पेठ   जळगाव

4063 गांगुड� पाव�ताबाई रामदास 2191 75 �ी २३१ भवानी पेठ   जळगांव

4064 गांगुड� तुळसाबाई िचंधू 255 92 �ी २३१ भवानी पेठ   जळगांव

4065 गेहलोत मह�� रतनलाल 20490 38 पु. १११ भवानी पेठ   सराफ बाजार    जळगाव

4066 गेहलोत �मोद रतनलाल 12482 40 पु. १११ भवानी पेठ   सराफ बाजार जळगाव

4067 गेहलोत शैलेश रतनलाल 12481 44 पु. १११ भवानी पेठ   जळगाव

4068 गोला स�नारायण िच�माळ 20922 54 पु. ८२ भवानी पेठ   जलगाव

4069 हजारे िकरण एकनाथ 50547 49 पु.
१७० भवानी पेठ   राजकमल टॉकीज रोड  हॉटेल िवलास 

जवळ जळगाव

4070 हजारे सिवता एकनाथ 50548 74 �ी १७० भवानी पेठ   जळगाव

4071 इंगळे मोनाली �मोद 24535 42 �ी १७० भवानी पेठ   जळगाव

4072 इंगळे निलनी गजानन 24541 68 �ी १७० भवानी पेठ   जळगाव

4073 इंगळे िवजय नेतराम 24536 56 पु. १७० भवानी पेठ   जळगाव

4074 जाधव बाळकृ� जग�ाथ 7718 68 पु. १६४  राजकमल टॉकीज समोर   भवानी पेठ    जळगांव

4075 जगताप परेश प�ाकर 22870 41 पु. १५१ सराफ बाजार   जळगाव.  .  .

4076 जगताप सुिनल दामोदर 7328 67 पु. २६४ भवानी पेठ   जळगांव

4077 जैन गौतमचंद जेठमल 18595 63 पु. १९२ सराफ बाजार   जळगाव
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4078 जैन ई�रचंद िभकचंद 23827 55 पु. ९६ भवानी पेठ   सुभाष चौकजळगाव  िज.जळगाव

4079 जैन �काश खुशालचंद 4372 67 पु. ९९ भवानी पेठ   जळगांव

4080 जैन िवजया �काश 3533 78 �ी २८७  भवानी पेठ समोर सागरभुवन   जळगांव

4081 जरीवाला जयाबेन �िवणचंद 353 79 �ी २८३ भवानी पेठ   जळगांव

4082 जेउरकर बापुराव ल�ण 4273 55 पु. १८६ भवानी पेठ राजकमल समोर   जळगांव

4083 जेउरकर िदनकर बापूराव 4269 78 पु. १८६ भवानी पेठ राजकमल समोर   जळगांव

4084 जेउरकर राधा अ�ुत 4280 55 �ी १८६ भवानी पेठ राजकमल समोर   जळगांव

4085 जोशी आशुतोष हरी�ं� 19880 49 पु. १९५ भवानी पेठ   जळगाव

4086 जोशी राधेशाम प�ालाल [०३] 4082 88 पु. १९५ भवानी पेठ जळगाव

4087 कदम चं�कांत सुकदेव 51186 54 पु.
१२२ भवानी पेठ   बोहरा बाजार  इं�ट ऑफ  राणे डॉकटर  

जळगाव

4088 वडनेरकर कैलास न�थू 6977 55 पु. कैलास �ेलस� सराफ बाजार     जळगाव

4089 कासार अलका नारायण 24756 54 �ी १११ भवानी पेठ   जळगाव

4090 कासार अिनता िदपक 33160 46 �ी २५६  भवानी पेठ  जळगांव

4091 कासार मुकंुद सदाशीव 7867 56 पु. ११७ भवानी पेठ   सराफ बाजार    जळगांव

4092 कासार नारायण दगडू 24749 58 पु. १११ भवानी पेठ   जळगाव

4093 काटे चं�कांत रामचं� 4230 73 पु.
१८६ भाऊराव पाटील चाळ राजकमल   टॉकीज समोर 

भवानी पेठ जळगाव

4094 क�ारे िजवनसा झुयकराम 4470 77 पु. १८५ भवानी पेठ   जळगांव

4095 खडके रिवं� वसंत �ो.ओम बु� 13603 54 पु. २०२ भवानी पेठ   जळगाव

4096 खटोड गोपालदास िगरधारीलाल 4622 85 पु. १३४ भवानी पेठ   जळगांव

4097 खोडें संिगता ई�र 57570 55 �ी ११०  भवानी पेठ    सराफ बाजार  जळगाव

4098 कोळंबे ��ाद राजाराम 4206 73 पु. १८६ भवानी पेठ राजकमल समोर   जळगांव

4099 कुलकण� अरिवंद �काश 14574 46 पु. २०४ भवानी पेठ   जळगाव

4100 कुलकण� भारती �काश 14573 39 �ी २०४ भवानी पेठ   जळगाव

4101 कुळकण� �काश द�ा�य 3683 73 पु. २०४ भवानी पेठ   जळगांव

4102 कुलकण� शोभा रजनीकांत 11704 63 �ी २८० भवानी पेठ जळगाव

4103 कुळकण� उषा �काश 3684 65 �ी २०४ भवानी पेठ   जळगांव

4104 लहेरी हकीम जी. 17841 52 पु. १५३ सैफी माग�     जळगाव
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4105 लहेरी मुफ�ल श�ीर 17840 43 पु. १५३ भवानी पेठ   सैफी माग�  जळगाव

4106
लाठी मदनलाल िवठठलदास �ो समथ� 

ट� डेस�
10497 75 पु. ९४ भवानी पेठ   जळगांव

4107 लाठी सरोज िदलीप 46778 64 पु. ९४ भवानी पेठ   सुभाष चोक  जळगाव

4108 लुकंड मनीष भागचंद 37531 50 पु. ९६ भवानी पेठ   जळगाव

4109 लंुकड मंजू मनीष 37532 49 �ी ९६ भवानी पेठ   जळगाव

4110 माहे�री िकरण ओम�काश 14025 58 पु. १४९ भवानी पेठ   बोहरा ग�ी    जळगाव

4111 माळी िशवजी दौलत 40749 77 पु. २६२ भवानी पेठ   जळगाव

4112 मंडोरे स�नारायण राधे�ाम 6936 59 पु. १४२  भवानी पेठ   जळगाव

4113 मंडोरे िवमलाबाई रा�ेशाम 4333 78 �ी १४२  भवानी पेठ   जळगांव

4114 मंडोरे िवणा अशोक 53302 74 �ी २८५ भवानी पेठ   जळगाव

4115 मंडोरे योगेश अशोक 15514 47 पु. २८५ भवानी पेठ   जळगाव

4116 माने िदनेश तुकाराम 26431 45 पु. १४३ भवानी पेठ   जळगाव

4117 मिणयार कमलनयन रामनारायण 6022 72 पु. १०५ भवानी पेठ   सराफ बाजार  जळगाव

4118 मिणयार महेश िवनोदराज 8746 46 पु. १०५ भवानी पेठ   जळगांव

4119 मिणयार �दीप शामसंुदर 6943 54 पु.
�ॉट नं ९१/१   भवानी मंिदर जवळ  भवानी पेठ सराफ 

बाजार  जळगांव

4120 मंडोरे राधेशाम रामनारायण 6180 90 पु. ९० भवानी पेठ   जळगांव

4121 मुथा इंदरचंद लखीचंद 324 82 पु. १२८ भवानी पेठ   जळगांव

4122 नवगाळे िच�लेखा धनंजय 6894 70 �ी ९५  भवानी पेठ   जळगांव

4123 नवगाळे धनंजय रामदास 447 74 पु. ९५  भवानी पेठ सुभाष चौक   जळगांव

4124 नवलाखे �िवण सोनु 37287 41 पु. २८० भवानी पेठ   जळगाव

4125 नवलाखे संदीप िकशोर 37288 40 पु. २८० भवानी पेठ   जळगाव

4126 नवाल संजीव गणपती 11709 57 पु.
�ॉट नं १०८   सराफ बाजार भवानी  माता मंिदर जवळ 

जळगाव

4127 नेमाडे सुभाष िकसनराव 203 76 पु. २९४ भवानी पेठ   जळगांव

4128 नेमाडे मेघराज सुभाष 8404 52 पु. २०४ भवानी पेठ   जळगांव

4129 नेमाडे रिवं� सुभाष 8410 48 पु. २०४ भवानी पेठ   जळगाव

4130 नेमाडे उषा सुभाष 204 68 �ी 204 भवानी पेठ   जळगांव

4131 पाटील नेताजी राजाराम 27580 56 पु. २३१ भवानी पेठ   जळगाव
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4132 िनकंुभ रमाबाई तुकाराम 162 75 �ी २५४/३ भवानी पेठ     जळगाव

4133 िनकंुभ हेमंत तुकाराम 13878 41 पु. २५४/३ भवानी पेठ   जळगाव

4134 िनकंुभ ���णीबाई जनाद�न 14 80 �ी 254 भवानी पेठ जळगाव

4135 िनकंुभ तुकाराम कृ�ाजी 2298 82 पु. २५४ भवानी पेठ   जळगांव

4136 िनकंुभ िववेक तुकाराम 14346 42 पु. २५४/३ भवानी पेठ   बॉ�े प�ट हाऊस समोर  जळगाव

4137 िनकंुभ नर�� जनाध�न 7987 54 पु. २५४ भवानी पेठ   जळगांव

4138 पाली राजेश िसताराम 41841 54 पु. घर नं. २२८शंभु भवन   भवानी पेठ  जळगाव

4139 पटेल कांतीलाल क�ाणजी 6968 61 पु. १९८ भवानी पेठ   जळगांव

4140 पाठक �मोद गोिवंदराव 920 89 पु. गावकरी काया�लय सुभाष चौक   जवळ    जळगांव

4141 पाटील हरी गोपाळ 908 81 पु. २६३ भवानी पेठ   जळगांव

4142 पाटील चं�शेखर आसाराम 33501 45 पु. २४८ भवानी पेठ   जळगाव

4143 पाटील जयंत मधुकर 3339 68 पु. १६८ भवानी पेठ   राजकमल टॉकीज समोर    जळगांव

4144 पाटील �ोती ितलो�म 20914 46 �ी  माहेर  २३४ भवानी पेठ   जलगाव

4145 पाटील िकशोर मधुकर 59661 56 पु. भवानी पेठ 167   राजकमल टॉकीज    जळगाव

4146 पाटील मह�� मधुकर 3343 67 पु. पाटील वाडा जळगाव

4147 पाटील पराग मह�� 51781 36 पु. १६७ भवानी पेठ   जळगाव

4148 पाटील �शांत िवजयिसंह 22849 47 पु. २१८  सात खो�ा   भवानी पेठ  जळगाव

4149 पाटील िशतल राजेश 8750 44 �ी २९७ भवानी पेठ   जळगाव

4150 पाटील शुभांगी �भाकर 31105 61 �ी २३० भवानी पेठ जळगांव

4151 पाटील सुिनल रघुनाथ 37292 41 पु. १८५ भवानी पेठ   जळगाव

4152 पाटील ितलो�म पंढरीनाथ 20915 54 पु.  माहेर  २३४ भवानी पेठ   जलगाव

4153 पाटील तुषार मह�� 18155 37 पु. १६७ भवानी पेठ   जळगाव

4154 पाटील उ�ला सुरेश 12255 63 �ी
�ॉट नं ६ सेव� नं ७६१५   जवळ भारत ऑटो गारजे स    

जळगाव

4155 पाटील वसंत कालीदास 20299 63 पु. १७७ भवानी पेठ   जळगाव

4156 �जापत गोिवंद दयालजी 7845 56 पु. ७८ भवानी पेठ   जळगांव

4157 पुरोिहत िकसनलाल गंगाराम 5834 74 पु. २८१ सागर भवन समोर   भवानी पेठ    जळगांव

4158 राणे कौसाबाई उमाकांत 17274 84 �ी मधुकंुज  १९८ भवानी पेठ   जळगाव
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4159 राणे उमाकांत गोिवंदा 3090 89 पु. १९८ भवानी पेठ   आयदर ऑर सवा�यवर

4160 राठी सुमन चंदनमल 4048 84 �ी १५०  भवानी पेठ   जळगांव

4161 शाह िस�दाथ� आनंदीलाल 5246 67 पु. १३१ भवानी पेठ   जळगांव

4162 शमा� हरीश रामगोपाळ 19288 57 पु. १९२/१ सुपर माक� ट   सराफ बाजार    जळगाव

4163 शमा� सुिनल रामगोपाल 35306 53 पु. १९० राजल�ी �ेलस�   सराफ पेठ  जळगाव

4164 िशंपी अ�ण गजानन 5558 62 पु. २१६ भवानी पेठ   सेवेन �म जवळ  जळगाव

4165 िशनकर अशोक गोिवंद 3467 62 पु. २१३ भवानी पेठ सात खो�ा जवळ   जळगाव

4166
िसखवाल िदनदयाल �ो.बजरंग ट� ेडीगं 

कंपनी
5193 67 पु. ४५ भवानी पेठ जळगांव

4167 सोनार संजय िभकाजी 30732 45 पु. १२२ भवानी पेठ जळगांव

4168 सोनवणे पाव�तीबाई िव�ल 3915 78 �ी भवानी पेठ जळगांव

4169 सोनवणे शांताबाई सदािशव 40761 76 �ी १८५ भवानी पेठ   राजकमल टॉकीजवळ  जळगाव

4170
सोनी चंपालाल बाबुलाल �ो.शांती 

�ेलस�
10186 65 पु. १५७ सराफ बाजार  जळगांव

4171 सुय�वंशी सतीष उखडु� 37290 41 पु. २८० भवानी पेठ   जळगाव

4172 टाक (लाड) क�ैयालाल ब�ीलाल 46572 69 पु. ७८ भवानी पेठ सुभाष   डेअरी�ा समोर ग�ीत जळगाव

4173 टाक रमेश ब�ीलाल 20921 59 पु. ७८ भवानी पेठ   जलगाव

4174 तळेले हष�ल राज�� 30718 35 पु. २०५ भवानी पेठ   जळगाव

4175 तळेले �ांजल राज�� 24544 37 �ी २०५ भवानी पेठ   जळगाव

4176 तळेले राज�� िव�ल 7496 58 पु. २०५ भवानी पेठ   जळगांव

4177 तळेले शोभा राज�� 24545 57 �ी २०५ भवानी पेठ   जळगाव

4178 तळेले सुिनल िव�ल 7497 56 पु. २०५ भवानी पेठ   जळगांव

4179 तरवारी मुिनरा तहेर 40728 48 �ी १७४ भवानी पेठ   जळगाव

4180 ठाकरे मधुकर भगवान 30024 56 पु. घर नं.२३१ भवानी पेठ मजबुर चौक   जळगांव

4181 ि�पाठी िवनोद ब�ीधर 8274 54 पु. १४९  भवानी पेठ   बोहरा लाईन    जळगांव

4182 उदेशी माधवदास दामोदरदास 1406 90 पु. घर नं 118   बोहरा ग�ी  भवानी पेठ  जळगांव

4183 वमा� अिनल �कमीचंद 17510 57 पु. २९३ भवानी पेठ   जळगाव

4184 वमा� रामे�र क�ैयालाल 1405 70 पु. सराफ बाजार   भवानी पेठ  जळगाव

4185 वेद अिमता राजेश 9074 50 �ी �ारा एम डी उदेशी ११८ भवानी पेठ   जळगांव
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4186 वेद रणछोड नरो�मदास 261 84 पु. १३९ भवानी पेठ   जळगांव

4187 िवसपुते िकशोर शांताराम 37289 58 पु. २८० भवानी पेठ   जळगाव

4188 �ास नरेश रामे�र 30389 46 पु. २८९ भवानी पेठ जळगाव

4189 वाणी अंबादास पंुडिलक 19627 79 पु. २१४ भवानी पेठ   जळगाव

4190 वाणी अ�ा रामचं� 550 84 पु. घर नं 227   भवानी पेठ    जळगांव

4191 वाणी अ�ण बळीराम 1209 69 पु.  127 भवानी पेठ जळगाव

4192 वाणी आिशष अंबादास 13852 41 पु. २१४ भवानी पेठ   सात खो�ा जवळ  जळगाव

4193 वाणी चं�कला िव�ल 33503 60 �ी २५६ भवानी पेठ   जळगाव

4194 वाणी द�ा�य रामभाऊ 1058 69 पु. २१३ भवानी पेठ   जळगांव

4195 वाणी कमलाबाई बाबूराव 59581 68 �ी 2/2 अवधूत �ायाम शाळे जवळ   भवानी पेठ  जळगाव

4196 वाणी मालती अंबादास 3080 74 �ी हाऊस नं २१४   भवानी पेठ  जळगाव

4197 वाणी नंदिकशोर कृ�ा 22340 52 पु. २५६/१६ भवानी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

4198 वाणी �भाकर सोनु 22336 49 पु. २५६ भवानी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

4199 वाणी पुो�म सोनु 22339 52 पु. २५६ भवानी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

4200 वाणी राज�� बाबुराव 46913 59 पु. २५६ भवानी पेठ     जळगाव

4201 वाणी राज�� बाबूराव 24155 61 पु. २१५ भवानी पेठ जळगाव

4202 वाणी राजेश पदमाकर 37608 47 पु. २५६ भवानी पेठ   जळगाव

4203 वाणी रिवं� मुकंुदा 47074 54 पु. २०६ भवानी पेठ   जळगाव

4204 वाणी संदीप बाबुलाल 10298 43 पु.
२१२ भवानी पेठ घर नं २१२   लॅब गणेशवाडी �ॉट नं ३७ 

जळगांव

4205 वाणी िव�ल बाळकृ� 33502 62 पु. २५६ भवानी पेठ   जळगाव

4206 वाणी यशवंत मधूकर [०३] 4438 77 पु. २७ भवानी पेठ जळगाव

4207 यावलकर राजेश अरिवंद 9404 51 पु. ९७  भवानी पेठ  सुभाष चौक   जळगांव

4208 यावलकर अरिवंद नरहरी 3912 74 पु. भवानी पेठ सुभाष चौक   जळगाव

4209 यावलकर िजत�� िवकास 9415 45 पु. 97 भवानी पेठ   जळगाव

4210 यावलकर मंगला अरिवंद [०१] 3913 71 �ी ९७ भवानी पेठ   जळगाव

4211 झंवर बाबुलाल िभकारामजी 440 81 पु. ११४ भवानी पेठ   बोहरा ग�ी    जळगांव

4212 झंवर िदपक बाबुलाल 26676 52 पु. ११४ भवानी पेठ   जळगाव
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4213 झंवर मनोज बाबुलाल 26675 55 पु. ११४ भवानी पेठ   जळगाव

4214 झंवर िमलीदं बाबुलाल 26674 53 पु. ११४ भवानी पेठ   जळगाव

4215 झंवर �मोद बाबुलाल 10347 56 पु. ११४ भवानी पेठ जळगांव

4216 झवर �मोद सुरजमल 44356 52 पु. २८६ भवानी पेठ   सागर भवन समोर    जळगाव

4217 आडवाणी मनोज थेवनदास 7337 58 पु. १७६  कंवर नगर   जळगांव

4218 अडकमोल लता दगडू 40080 58 �ी ९/२  अनुवेल    देिवदास कॉलनी  जळगाव

4219 आडवाणी लता नर�� 7341 54 �ी २५ कंवर नगर   जळगांव

4220 आडवाणी मनोहर इसरदास 5650 59 पु. २११ कंवर नगर   जळगांव

4221 अडवाणी नर�� च�ोमल 5661 66 पु. २५ कंवर नगर   जळगांव

4222 आडवानी अिनल भीशनदास 7046 67 पु. २५  कंवर नगर   जळगांव

4223 आडवाणी घन�ाम िवशनुमल 226 74 पु. �ॉट नं ५१   कंवर नगर जळगाव

4224 आडवाणी हष�दीप  सुमंत 42882 39 पु. �ॉट नं.१२   बाबा हरदासराम सोसायटी  जळगाव

4225 आडवाणी �ोती मनोज 7343 64 �ी बाबा हरदासराम सोसा. कंवर नगर   जळगांव

4226 आडवाणी लाजवंती सुमंत 45515 65 �ी
�ाट नं १२ बाबा हरदासमल सोसायटी   िसधी कॅालनी  

जळगाव

4227 अडवाणी सतीश सदानंद 2565 72 पु. १२ बाबाहरदासमल सोसायटी   जळगांव

4228 आडवाणी शामलाल हरदासमल 5665 62 पु. १७८ कंवर नगर जळगाव   0    जळगांव

4229 आडवानी सुिनल हरदासमल 7042 51 पु. १७८कंवर नगर   जळगाव

4230 अहीरराव भरत वसंतराव 22225 59 पु. २/ब जुनी जोशी कॉलनी   िज�ा पेठजळगाव

4231 आ�जा अशोक गोपीचंद 38356 68 पु. �ॉट नं. १५   गणपती नगर  रोटरी हॉल समोर  जळगाव

4232 आ�जा भागाबाई घन�ामदास 7034 76 �ी ३२५  कंवर नगर   जळगाव

4233 आ�जा जगदीश रमेशलाल 37457 48 पु. �म नं.२६३ िसंधी कॉलनी   कंवर नगर  जळगाव

4234 आ�जा कैलाश रामचं� 7335 59 पु. ४९  कंवर नगर   जळगाव

4235 आ�जा कमलेश परसराम 8785 54 पु. ३२७- कंवर नगर जळगाव

4236 आ�जा कौश�ाबाई प�रमलदास 3882 73 �ी २८१ कंवर नगर   जळगांव

4237 आ�जा मुकेश रामचंद 61113 54 पु. �ॉट नं ४९   कंवर नगर    जळगाव

4238 आ�जा प�रमलदास िजयरमल 3881 77 पु. २८१ कंवर नगर िसंधी कॉलनी   जळगाव

4239 आ�जा संजय �ताप 61683 41 पु. 274 कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव
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4240 आ�जा उषा नरेश 61215 47 �ी 327/27 कंवर नगर   जळगाव

4241
आ�जा िवनोद परीयलदास �ो.दयाल 

�ॉथ �ोअस�
18477 47 पु. २८१ संत कवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4242 आय� संजय मो�मल 22105 52 पु.
�ॉट नं.२ �ॉक नं.२   संत कवरराम िहंदी �ुल जवळ  

िसंधी कॉलनीजळगाव

4243 बडगुजर वैशाली �िवण 53792 44 �ी ८ िजजाई सव��म नगर   िसंधी कॉलनी रोड  जळगाव

4244 बजाज ल�खचंद भगवानदास 17982 59 पु.
घर नं.२४८  सीटीएस नं.४५८०   कंवर नगर  िसंधी कॉलनी   

समाध आ�म मंिदर समोर  जळगाव

4245 बजाज शैलेश सुरेश 58516 36 पु. ३३ गणेश नगर िसंधी कॉलनी   जळगाव

4246 बजाज िवनय हरीश 59367 29 पु. ३३ गणेश नगर   जळगाव कंवर नगर

4247 बखतवाणी राजेश लालचंद 13867 50 पु. १०३ िचनार अपाट�म�ट   गणेश नगर    जळगाव

4248 बखतवाणी राकेश लालचंद 18529 47 पु. १०३ िचनार अपाट�म�ट   गणेश नगर    जळगाव

4249
बखतवाणी नरेश लालचंद �ो ल�ी 

�ेशनरी माट�
8889 51 पु. 103 िचनार आपपाट�म�ट   गणेश नगर    जळगांव

4250 बालाणी भगतराम रावलमल 7259 61 पु. २०  कंवर नगर   जळगांव

4251 बालाणी साहील िवनोद 57938 33 पु. �ॉट नं १८ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4252 बांगड सुरेश मुरमल 5406 68 पु. ३९ रवी सागर िब��ंग गणेश   वाडी जळगाव

4253 बावरी हरजीतिसंग िकत�निसंग 45359 46 पु. िशरसोली नाका   तांबापुरा  जळगाव

4254 बािव�र अजु�न भोजू 29177 57 पु. गणेश नगर   सब जेल�ा मागे    जळगांव

4255 बावी�र िदलीप िशवलाल 36291 59 पु. �ॉट नं.०८   ल�ी नगर  िसंधी कॉलनी जवळ  जळगाव

4256 बािव�र नंदलाल हरी 29061 39 पु. गणेश नगर   सब जेल�ा मागे    जळगांव

4257 बािव�र नर�� चं�कांत 44718 48 पु. �ाट नं ४ जेलमागे   गणेश नगर  जळगाव

4258 बािव�र शोभाबाई नंदलाल 16184 54 �ी गणेश नगर   जेल�ा मागे    जळगाव

4259 ब��े सुिनती धनंजय 13035 60 �ी ब��े हॉ�ीटल   ई�ा देवी चौक जळगाव

4260 भागवाणी भारत बलराम 59143 34 पु. �ॉट नं १ ख़ुशी अपाट�म�ट   िसंधी कॉलनी जळगाव

4261 भागवाणी िजत�� बलराम 59144 29 पु.
�ॉट नं १ ख़ुशी अपाट�म�ट   बाबा नगर िसंधी कॉलनी  

जळगाव

4262 भागवाणी सोनू बलराम 59093 32 पु.
�ॉट नं १ खुश अपाट�म�ट   बाबा नगर  िसंधी कॉलनी  

जळगाव

4263 बखतवणी पु�ा लालचंद 61922 74 �ी
103 िचनार अपाट�म�ट िज�ापेठ   गणेश नगर जळगाव  

इंिडया �ारेज�ा बाजूला  जळगाव

4264 भालेराव गणेश िशवाजी 53413 35 पु. �ॉट नं.५१/ब स�� नं.५१०/२   स�ाट कॉलनी  जळगाव

4265 भांडारकर संगीता िवजय 20783 50 �ी
�ॉट नं.१७/१८ आिद� हौिसंग   सोसायटी जोशी कॉलनी 

रोड    जलगाव

4266 भट िधरज रमेश 33800 38 पु. नवल कॉलनी   िसंधी कॉलनी  जळगाव
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4267 भाट रमेश केशव 29670 60 पु. िसंधी कॉलनी   नवाल कॉलनी    जळगांव

4268 भाट संतोष िसयाराम 57522 42 पु. �ॉट नं ६ िसंधी कॉलनी   जवळ नवल कॉलनी  जळगाव

4269 भावनानी िवजयकुमार अजु�नदास 27419 63 पु. ३४४ कवर नगर िसंधी कॉलनी   जळगाव

4270 भावसार भरत संुदरलाल 16808 67 पु. �ॉट नं.१० नाथ वाडा   अंध शाळे�ा मागे    जळगाव

4271 भोजणे सिचन नामदेव 23595 37 पु.
�ॉट नं.८ ब   नवीन जोशी कॉलनी  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

4272 भोजणे संतोष शामराव 32434 46 पु. �ॉट नं.१५ अे.   जुने जोशी कॉलनी    जळगांव

4273 मेधाणी बहा�मल आनंदमल 4020 82 पु. घर नं ४-१    कंवर नगर    जळगांव

4274 बोरसे िवनोद भरत 19646 41 पु.
३३/क नवीन जोशी कॉलनी   हेमू कलाणी पाक�  जवळ  िजला 

पेठ  जळगाव

4275 बुधानी मनोज माधवदास 22253 46 पु. ३१२/३    नाथ वाडा  जळगाव

4276 बुधानी नंदलाल िवसनदास 5900 73 पु. हाऊस नं २४   कंवर नगर  िसंधी कॉलनी  जळगांव

4277 बुधानी नरेश सदानंद 5668 66 पु. कंवर नगर   जळगांव

4278 बुधानी सर�तीदेवी िहरानंद 29846 74 �ी ३१२ िस�दी कॉलनी   जळगांव

4279 बुधानी वासुदेव सदानंद 7053 72 पु. १४४ शांित कंुज   कंवर नगर    जळगांव

4280 छाडीकर सतीष शाकंुतल 21164 49 पु. ४१ नवीन जोशी कॉलनी   िसंधी कॉलनी रोड    जलगाव

4281 चांदणी गोपाल अजु�नदास 61114 63 पु.
चांदणी गोपाल अजु�नदास   १६० कंवर नगर िसंधी कॉलनी  

जळगाव  महारा��   जळगाव

4282 चंदानी मनीष गोपालदास 59351 39 पु. कंवर नगर िसंधी कॉलनी   जळगाव

4283 चंदनाणी रिवं� गु�ब� 5786 57 पु. ४९७ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4284 चंदनाणी उमेश गु�ब� 15284 54 पु. २७८ कवर नगर   जळगाव

4285
चांगरे अ�ण िशव�काश �ो.वषा� 

ए�र�ाईझेस
11208 62 पु. चेतनदास मेहता हॉ�ीटल जवळ   जळगाव

4286 चौधरी िवनोद द�ा�य 61376 38 पु.
िवनोद द�ा�य चौधरी   �ॉट ३७ स�ाट कॉलनी हनुमान  

मंिदर जवळ महारा��   जळगाव

4287 चावला िकशनचंद वेडोमल 30427 88 पु.
�ॉट नं.१० बाबा ग�रबदास मंिदरा जवळ   कंवर नगर    

जळगांव

4288 चावला राम�काश केवलराव 30426 57 पु.
�ॉट नं.१० बाबा गरीबदास मंदीरा जवळ   कंवर नगर    

जळगांव

4289 चावला ब�तकुमार केवलराम 30500 63 पु.
�ॉट नं.१० बाब हरदासराम मंदीरा जवळ   कवर नगर    

जळगांव

4290 चावला धनराज िकशनचंद 30499 51 पु. �ॉट नं.१० कवर नगर   जळगाव

4291 चावला �ोती धनराज 30425 47 �ी
�ॉट नं.१० बाबा गरीबदास मंिदर के पास   कंवर नगर 

जलगांव    जळगांव

4292 चावला मुकेश बं�ंतकुमार 30428 35 पु.
�ॉट नं.१० बाबा गरीबदास मंदीरा जवळ   कंवर नगर    

जळगांव

4293 िचंचोले संजय दशरथ 29086 53 पु. �ॉट नं 19/1 गणेश वाडी  रणछोड नगर जळगाव
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4294 चोइठाने दयालदास चेलराम 2547 79 पु. ४ कंवर नगर सेवा मंगल काया�लय मागे   जळगांव

4295 चोईथानी राजकुमारी दयालदास 8581 57 �ी ४ सेवा मंडल मागे कंवर नगर   जळगांव

4296 चोटलानी आतम रमेशलाल 60896 39 पु. 10 ल�ी नगर रोड कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4297 दाभाडे राकेश भा�र 29704 45 पु.
�ॉट नं 7 सी एस नं 3662   ई�र कॉलनी  जुना मेह�न रोड  

जळगांव

4298 डहाके चंदेशेखर सदािशव 46028 53 पु. तांबापुर �ाट नं २७०/३८     जळगाव

4299 दहारा िकशोर दयालदास 30647 51 पु. ४३० कवर नगर   जळगांव

4300 डाहरा राकेश मदनलाल 13750 39 पु. ४६४ कवर नगर   सेवा मंडळ �ा मागे    जळगाव

4301 दहारा शंकरलाल दयालदास 30646 54 पु. ४३० कवर नगर   जळगाव

4302
डाहारा सुरेशकुमार संुदरदास.�ो.सोना 

कले�न
12957 62 पु. ११४ कवर नगर   िसंधी कॉलनी जळगाव

4303 दहातोडें बबन गंगाधर 45760 56 पु. तंबापूर जळगाव

4304 दारा चेतनदास प�मल 22825 86 पु. २५३ कवर नगर   िसंधी कॉलनी जळगाव  िज.जळगाव

4305 दारा जानवी पंकज 43091 43 �ी
�ॉट नं.३  मेह�ण िशवार    गाय�ी नगर  डी-माट� सव� 

नं.४१७/  ४२०  जळगाव

4306 दारा   कैलास चेतनदास 61442 56 पु. 253 कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4307 दारा िमना �तापराय 24486 58 �ी
५०८ केिम� भवन जवळ   िववेकानंद नगर   गणेश नगर  

जळगाव

4308 दारा पंकज बलदेव 32302 44 पु.
�ॉट 3 मेह�न िशवार गाय�ी नगर   डी माट� जवळ  एसआर 

४१७ /४२०  जळगाव

4309 दारा रमेश हरचंदमल 7342 54 पु. सा�रका अपाट�म�ट  कंवर नगर   जळगांव

4310 दारा रिवं� गोपीचंद 55795 55 पु. ११ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4311 दारा सुशीलकुमार चेतनदास 23489 61 पु. २५३ कवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4312 दाराणी िवजय परसाराम 7585 73 पु. ल�ीनगर  िसंधी कॉलनी   जळगांव

4313 दासवाणी जगिदश िकशनचंद 21086 57 पु. २५६ कवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4314 दौलतानी कोटूमल मुलचंद 5660 76 पु. १०९/२ संत कंवर नगर जळगांव

4315 देशमुख िनतीन भाउुराव 32494 61 पु.
३२३ जेल�ा मागे िज�ा पेठ   केिम� भवन जवळ    

जळगांव

4316 धा�रडा िधरज शंकरलाल 61281 32 पु.
सो शंकरलाल उ�लदास धा�रडा   ल�ी नगर स�ाट कॉलनी 

 �ॉट नं 39 जळगाव

4317 धा�रडा सुरज रमेशलाल 61067 39 पु. �ॉट नं 39 ल�ी नगर   जळगाव

4318 ढवळे ल�ण शंकर 25826 52 पु. �ॉट नं. ५   नेह� नगर  तांबापुरा  जळगाव

4319 िडंगाणा हरेश टेकचंद 22113 56 पु. २१ कवर नगर   मु.पो.जळगाव

4320 िडंगाना मनोहर टेकचंद 59279 38 पु. २१.कंवर नगर   जळगाव
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4321
िडंगाणा सितष टेकचंद �ो.राधा�ामी 

िकराणा �ोअस�
32490 48 पु. २१ कंवर नगर   जळगांव

4322 िडंगवाणी िगरधारीलाल कवडोमल 61180 69 पु. �ॉट नं ७ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4323 गगनानी �काश नारायणदास 7029 64 पु. २५६  कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4324 गायकवाड सोमनाथ सुधाकर 42319 55 पु. ३४ अ जोशी कॅालनी   जळगाव

4325 गलाणी घन:शाम कवडामल 12703 62 पु. ६८ कवर नगर   िसंधी कॉलनी जळगाव

4326 गलानी कांता मनोज �ो.स�ा भंडार 27311 51 �ी ३०४ कंवर नगर   जळगाव

4327 गलानी किवता सुनील 58501 58 �ी ७४ िसंधी कॉलनी जळगाव

4328 गलानी िमना सुरेश 46708 50 �ी ३०४ कंवर नगर   जळगाव

4329 गलाणी सुरेश नंदलाल �ो.�काश ड� ेसेस 10044 56 पु. ३०४  कंवर नगर    िसंधी कॉलनी   जळगाव ता.िज.जळगाव

4330 गांधी मयुर नवनीतलाल 38358 61 पु. �ॉट नं. ८ ओशो अपाट�म��   गणपती नगर  जळगाव

4331
गेिह इं�कुमार तोताराम �ो.तोताराम 

अॅ� स�
10356 59 पु. १९७  कंवर नगर   िसंधी कॉलनी     जळगाव

4332 गेही ई�र सािहथराम 44945 44 पु. घर नं.६४-६६   िह�ी हाय�ूल   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4333
गेही मनोजकुमार ल�ीदास �ो.लिलत 

कले�न
9091 53 पु.

�ॅट नं.5 6 ल�ी अपाट�म�ट    सेवा मंडळ जवळ   जळगाव 

ता.िज.जळगाव

4334 गेही मुकेश हासानंद 22169 48 पु. ३३ कवर नगर   िसंधी कॉलनीजळगाव

4335 गेही ओम�काश तोताराम 59312 64 पु.
१९७ कंवर नगर जळगाव   �ॉट नं २१ घर नं ३ मोहाडी  रोड 

जळगाव

4336 गेही राजकुमार हासानंद 22198 46 पु. ३३ कवर नगर   मु.पो.जळगाव

4337 गेही रामचं� हासानंद 22188 49 पु. ३३ िसंधी कॉलनी   जळगाव

4338 गेही सुरज सािहथराम 44946 46 पु. १ संत बाबा हरदासराम नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4339 गेही सुरेश �ारकादास �ो.नेहा ड� े सेस 11771 61 पु.
घर नं.१९८ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी जळगाव  

ता.िज.जळगाव

4340 गेही िकरण िवजयकुमार 58920 23 पु.
�ॉक नं ३ NICHL अपाट�म�ट   आकाशवाणी रोड िसंधी 

कॉलनी  जळगाव

4341 घुगे रमेश बुधो 51864 63 पु. ३ इ�ादेवी चौक   िशरसोली रोड  जळगाव

4342 गोगे रिवं� ओकंार 47533 67 पु. �ॉट नं.७ गणेश नगर   आशाकाशवाणी मागे  जळगाव

4343 गोगीया सरीता सुरेश 61412 39 �ी
सरीता सुरेश गोगीया   �ॉट नं 19 कंवर नगर  िसंधी कॉलनी 

महारा��   जळगाव

4344 गोिगया सुरेश वासुदेव 61426 43 पु.
घर नं 19 कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव महारा��   

जळगाव

4345 गोधंळी वैशाली �मोद 57910 53 �ी
३७ ब नवीन जोशी कॉलनी   हेमु क�ाणी उदयान जवळ  

जळगाव

4346 गोधंळी िवकास नारायण 43071 46 पु. जुनी वासुदेव जोशी कॉलनी   �ॉट नं. ३५ ए  जळगाव

4347 गोसावी �काश िगरीराज 2499 74 पु. �ॉट नं.५४ जयिवजय �ॉट   गणेशवाडी    जळगांव
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4348
गोिवंदानी अिमत राजकुमार �ो.�ू 

एस.एस.डी.ड� ेसेस
29896 41 पु. ३० टी.एम.नगर   कंवर नगर जळगांव  जळगाव

4349 गोिवंदाणी दप�ण राजकुमार 37750 41 पु. ३० टी एम नगर   कंवर नगर  जळगाव

4350 गोयर सं�ा दश�न 21707 49 �ी िसंधी कॉलनी   अंध शाळे मागे नवल कॉलनी    जळगाव

4351 गु�ा रामबहादुर फूलचंद 59707 41 पु. ल�ी नगर जळगाव

4352 हेसकर अशोक मुनशी 36363 64 पु. नवाल कॉलनी जवळ   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4353 हरवाणी भारती मनोहरलाल 61321 40 �ी घर नं 300 कंवर नगर   िसंधी कॉलनी जळगाव

4354 हरवाणी मनोहर गुलाबचंद 31693 46 पु.
घर नं.३०० �ा समोर   बाबा हरदासराम िहंदी हाय�ूल रोड 

 कंवर नगर जळगाव

4355 हरवानी पवनकुमार जाडोमल 21787 46 पु. २१ बाबा नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4356 हरवाणी राजकुमार गुलाबराव 31794 53 पु.
घर नं.३०० जवळ   बाबा हरदासराम िहंदी हाय�ूल रोड  

कंवर नगर जळगाव

4357 हािसजा धनेश क�ैयालाल 19299 53 पु. घर नं.२४६ कवर नगर   जळगाव

4358 हासवाणी चंदन अलुदोमल 31796 51 पु. घर नं.४०   कंवर नगर  जळगाव

4359
हसवाणी चेतनदास िटकनदास �ो.   

िवनय ट� ेडस�
8869 91 पु. ५१९ संत कंवर नगर   जळगांव

4360 हसवाणी घन�ाम गोकुळदास 61106 61 पु.
घन�ाम गोकुळदास हसवाणी   �ॅट नं ७ गोडरीवाला 

अपाट�म�ट  िसंधी कॉलनी महारा��   जळगाव

4361 हासवाणी पहेलाज चंदूमल 5643 79 पु. १६७/६८  िसंधी कॉलनी    कंवर नगर जळगाव

4362 हासवाणी राजेश चेतनदास 40667 53 पु. १६७/१६८ िसंधी कॉलनी   कंवर नगर  जळगाव

4363 हसवाणी रमेश �तापराम 55166 55 पु.
गंगा िब��ंग संत बाबा हरदासराम सोसा.   मंगल 

काया�लयाजवळ  जळगाव

4364 हसवाणी रिवं� चेतनदास �ो �रायटीज 8788 56 पु. कंवर नगर   जळगाव

4365 हासवाणी सुशील पहेलाजराय 7590 52 पु. १६८ कंवर नगर   जळगाव

4366 हसवाणी िव�ी वाधुराम 31207 37 पु. ७२ गंगा िब�ीगं िसंधी कॉलनी   जळगांव

4367 हटकर कमल वसंत 45661 54 �ी गवळी वाडा   तांबापुरा  जळगाव

4368
हेमनानी नंदलाल दलुमल �ो.सुभाष 

�ॉथ �ोअस�
12598 80 पु.

३९ समाधा नगर घर नं.39   जोशी कॉलनी रोड   जळगाव 

ता.िज.जळगाव

4369 हेमनानी  रिव ब�ाराम 43846 51 पु. २८६ कंवर नगर   जळगाव

4370 िहरानी अशोक िडलुमल 7030 65 पु. २५७  िसंधी कॉलनी   कंवर नगर    जळगांव

4371 िहराणी �ोती रिवकुमार 41132 41 �ी ३५/१ ११८   संत कंवर नगर  जळगाव

4372 िहराणी रिव क�ै�ालाल 22566 43 पु. ३३/१ ११८ कंवर नगर   जळगाव

4373 िहरानी संजय क�ैयालाल 13710 75 पु. ३५/१-११८ घर नं.२५७ �ा शेजारी   कवर नगर    जळगाव

4374 इंगळे आरती राज�� 24538 55 �ी
�ाट नं ६७ िज�ा पेठ   अॅटो �ीन स�टर िसंधी कॅ� रोड  

जळगाव
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4375 इंगळे भारती भा�रराव 24537 61 �ी
�ॉट नं ६७ िज�ा पेठ   िसंधी कॉलनी  िशंपी बोिड�ग जवळ  

जळगाव

4376 इंगळे गजानन नेतराम 24542 71 पु.
�ाट नं ६७   िज�ा पेठ अॅटो �ीन स�टर िसंधी कॅ� रोड    

जळगाव

4377 इंगळे गंगाबाई ने�ाम 7374 91 �ी
�ाट नं ६७ िज�ा पेठ   अॅटो �ीन स�टर िसंधी कॅ� रोड  

जळगाव

4378 इंगळे �ोती िकशोर 24540 60 �ी
�ाट नं ६७ िज�ा पेठ   अॅटो �ीन स�टर िसंधी कॅ� रोड  

जळगाव

4379 इंगळे िकशोर नेतराम 24539 65 पु.
�ाट नं ६७ िज�ा पेठ   अॅटो �ीन स�टर िसंधी कॅ� रोड  

जळगाव

4380 इंगळे �मोद नेतराम 24543 54 पु.
�ाट नं ६७ िज�ा पेठ   अॅटो �ीन स�टर िसंधी कॅ� रोड  

जळगाव

4381 इंगळे लता कृ�राव 12027 71 �ी
�ाट नं ६७ िज�ा पेठ   अॅटो �ीन स�टर िसंधी कॅ� रोड  

जळगाव

4382 ईसई िदनेश जयराम 29523 63 पु. �ॉट नं.७१ माऊली   िज�ा पेठ  जळगाव

4383 जाधव अिनल सुधाकर 20927 52 पु. १७/ब जुनी वासुदेव जोशी कॉलनी   जलगाव

4384 जाधव बाबुराव धनाजी 3301 77 पु. ई�ादेवी मंदीराजवळ िज�ा पेठ   जळगाव

4385 जाधव भगवान िभला [०३] 5437 64 पु. ३ गणेश नगर जळगांव

4386 जाधव हेमलता अिनल 29627 42 �ी घर नं.१७ ब वासुदेव जोशी कॉलनी   जळगांव

4387 जाधव रामदास नामदेव 4084 83 पु. �ॉट नं ४२ ब   नवीन जोशी कॉलनी    जळगांव

4388 जाधव शंकर रामचं� 37361 61 पु. २३ ब निवन जोशी कॉलनी   जळगाव

4389 जाधवाणी चंदन िवजयकुमार 50958 35 पु. ३३४ पिहला माळा   कंवर नगर  जळगाव

4390
जाधवाणी हकुमतराय दखनमल 

�ो.सुरेश ट� ेडीगं कंपनी
5177 80 पु. �ॉट नं १   मोहाडी रोड  पावर हाऊस गाय�ी नगर  जळगांव

4391 जाधवाणी जगिदश िकशनचंद 23136 43 पु. ४४३  शंकर भवन   कंवर नगर  िसंधी कॉलनी  जळगाव

4392 जाधवानी जोगे� स�ानंद 43616 48 पु. �ॉट नं ५३ टी.एम नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4393 जाधवानी �दीप क�ैयालाल 7061 49 पु. १८  मेहता हॉ��. रोड  कंवर नगर   जळगांव

4394
जाधवाणी राजेश उ�मचंद 

�ो.�ी.जे.गारम�ट्स
17293 53 पु. घर नं.३ िसंधी कॉलनी   जळगाव

4395 जाधवाणी मायादेवी गुलाबचंद 19426 57 �ी
�ॉट नं.९ कवर नगर   बाबा गरीबदास मंदीर जवळ    

जळगाव

4396 जाधवाणी भावेश नरेशकुमार 61372 29 पु. 44 संतोषी मंिदर जवळ   कंवर नगर  िसंधी कॉलनी  जळगाव

4397 जाधवाणी गु�ब� िकशनचंद 23135 50 पु.
४४३  शाम महाराज जवळ   कंवर नगर  िसंधी कॉलनी  

जळगाव

4398 जाधवाणी नरेश िहरानंद 61381 58 पु. ४४ कंवर नगर   जळगाव

4399 जाधवाणी �दीप िहरानंद 61181 52 पु. 44 कंवर नगर   जळगाव

4400 जाधावाणी रतनलाल धनराजमल 59448 49 पु.
�ॉट नं ६१ समाधा आ�म   मागे टी एम नगर  िसंधी कॉलनी  

जळगाव

4401 जाधवांनी स��काश िकशुमल 59252 67 पु.
�ाउंड�ोर �ॉट नं ४४ एब   टीम नगर वाहेगु� िनवास    

जळगाव
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4402 जाधवाणी शंकरलाल िहरानंद 50137 54 पु. ४४ कंवर नगर   जळगाव

4403 जाधवाणी िव�ूकुमार घन�ामदास 23962 48 पु. २०९ कंुवर नगर   जळगाव

4404 जाधवाणी पवन मेघराज 5647 57 पु. ३३५ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगांव

4405 जगताप चं�शेखर रामदास 8516 49 पु. गणेश नगर जळगाव

4406 जैन गौतम �रखबचंद 55490 45 पु. �ॉट नं ६   नयनतारा अपाट�म�ट  िसंधी कॉलनी रोड  जळगाव

4407 जैसवाल सिवता योगेश 45355 39 �ी ३९ गणेश नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

4408 जैसवाल योगेश मोतीलाल 45354 46 पु. ३९ गणेश नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

4409
जगनाणी जगिदश सोजरोमल 

�ो.जगदीश ड� ेसेस
6629 76 पु. घर नं १५३ िसंधी कॉलनी   जळगाव

4410 जमनानी शामलीबाई जगदीशलाल 26225 70 �ी १५३ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4411 जवरानी सुशील पा�मल 26806 50 पु. १३३ कवर नगर   िसंधी कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

4412 जेठवानी संजय मुलचंद 59117 48 पु. घर न ५२० िसंधी कॉलनी   जळगाव

4413 जेठवानी नवीन ह�रकृ� 59125 28 पु. कंवर नगर िसंधी कॉलनी   जळगाव

4414 जीवानी  �ताप �पचंद 61286 50 पु.
�ॉट नं 26 समाधा नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव महारा��   

जळगाव

4415 जीववाणी  स�पाल �पचंद 61191 47 पु. �ॉट नं 26 समधा नगर   िसंधी कॉलनी  कंवर नगर  जळगाव

4416 जोशी आनंदा फिकरा 22573 64 पु. जोशी कॉलनी   जळगाव

4417 जोशी अिनल गुलाबराव 21070 64 पु.
६ डी मेह�न रोड   नवीन जोशी कॉलनी  िसंधी कॉलनी 

जवळ  जळगाव

4418 जोशी अनील वामन 8068 53 पु. २८ अ जोशी कॉलनी   जळगांव

4419 जोशी अजु�न पंुडिलक 53726 40 पु. ८/अ वासुदेव जोशी कॉलनी   जळगाव

4420 जोशी अशोक लाला 39775 71 पु.
३८ अ जुनी जोशी कॉलनी   ने��ोती हॉ��टल जवळ  

जळगाव

4421 जोशी भानुदास पांडुरंग 14369 44 पु. ३८/ब वासुदेव जोशी कॉलनी(जुनी)   िज�ा पेठ  जळगाव

4422 जोशी भावेश भा�र 29592 38 पु. १८/बी जुनी जोशी कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगांव

4423
जोशी िभकन शंकरराव �ो.�ीनाथजी 

गारम�ट
12235 56 पु.

�ू जोशी कॉलनी �ॉट नं.४४    ११-बी नवल कॉलनी जवळ   

जळगाव ता.िज.जळगाव

4424 जोशी चं�कांत रामा 35577 44 पु. जुनी जोशी कॉलनी   जळगाव

4425 जोशी चं�कांत सुर�� 22813 50 पु. २२/ब जुनी जोशी कॉलनी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

4426 जोशी देिवदास रघुनाथ 42277 51 पु. २९ अ निवन जोशी कॉलनी   जळगाव

4427 जोशी िदलीप भाउराव 34752 45 पु. ३६/ब जुनी जोशी कॉलनी िसंधी कॉलनी   जवळ    जळगांव

4428 जोशी इ�ाराम िनंबा 19735 59 पु. २२/अ जुनी जोशी कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव
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4429 जोशी इशान नारायण 45038 50 पु.
३१/ड निवन वासुदेव जोशी कॉलनी   हेमुक�ाणी गाड�न 

जवळ जळगाव

4430 जोशी जागे�र रमेश 44367 35 पु. संजय गांधी नगर   िसंधी कॉलनी रोड  जळगाव

4431 जोशी जया आनंद 60932 42 �ी ३०ए जुनी जोशी कॉलनी   गोर�नाथ मंिदर समोर    जळगाव

4432 जोशी जयेश रामचं� 26775 42 पु. ४५/अ जुनी जोशी कॉलनी   िज�ा पेठजळगाव  िज.जळगाव

4433 जोशी िजत�� �भाकर 19738 52 पु.
�ॉट नं.१ अ जुनी जोशी कॉलनी   साईबाबा मंदीराजवळ    

जळगाव

4434 जोशी िकशोर सुर�� 26816 43 पु. २२/ब जुनी जोशी कॉलनी   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

4435 जोशी माधुरी अिनल 23667 41 �ी २८/अ जुनी जोशी कॉलनी   िज�ा पेठजळगाव  िज.जळगाव

4436 जोशी मह�� राम�साद 33871 52 पु. �ॉक नं.३१   जुनी वासुदेव जोशी कॉलनी  जळगाव

4437 जोशी मनीष कालीदास 21851 38 पु. ४४ ब जुनी जोशी कॉलनी   जळगाव

4438 जोशी मुरलीधर रामभाउु 36039 55 पु. घर नं.३०/बी   निवन जोशी कॉलनी  जळगाव

4439 जोशी िनतीन सुभाष 33573 38 पु. वासुदेव जोशी कॉलनी   जळगाव

4440 जोशी पांडुरंग वेडु 19796 71 पु.
 िशवसागर  नवीन जोशी कॉलनी जवळ   िज�ा पेठ    

जळगाव

4441 जोशी परशुराम �ंबक 29420 43 पु. १२/बी  जुनी वासुदेव जोशी कॉलनी   िज�ा पेठ जळगाव

4442 जोशी �भाकर ितलकचंद 29416 48 पु. �ॉट नं.३८   निव जोशी कॉलनी    जळगांव

4443 जोशी �काश बाबुराव 44430 49 पु. निवन जोशी कॅालनी   िसंधी कॅालनी रोड  जळगाव

4444 जोशी �काश पांडुरंग 61538 34 पु.
जुनी जोशी कॉलनी   �ॉट नं 25 बी  गोर� नाथ मंिदर जवळ  

जळगाव

4445 जोशी �शांत रघुनाथ 46858 46 पु. निवन जोशी कॉलनी १७ क   जळगाव

4446 जोशी पंुडिलक गोबा 22040 82 पु. �ॉट नं.१ जुनी जोशी कॉलनी   जळगाव

4447 जोशी (भोजणे)  राज�� बाबुराव 32433 54 पु. घ.नं.४४ ब वासुदेव   जुनी जोशी कॉलनी  जळगाव

4448 जोशी राज�� वामन 19774 60 पु. ५५/ड नवीन जोशी कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

4449 जोशी राजेश भगवान 29478 52 पु. ४२/अेजुनी जोशी कॉलनी   िज�ा पेठ जळगाव

4450 जोशी राजेश रामचं� 25240 41 पु. ४५/अ जुनी जोशी कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

4451 जोशी राजेश वसंतराव 22611 47 पु. �ॉट नं. ३०-अ   जुनी जोशी कॉलनी  जळगाव

4452 जोशी राकेश सदािशव 19652 43 पु. १४ अ निवन जोशी कॉलनी   जळगाव

4453 जोशी रमेश जंगलू 29872 49 पु.
संजय गांधी नगर   अंध शाळे जवळ  िसंधी कॉलनी रोड  

जळगांव

4454 जोशी रमेश शंकर 22814 74 पु. ३८/ब नवीन जोशी कॉलनी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

4455 जोशी सदािशव वेडु 22184 69 पु. �ॉट नं.१४ अ सुदश�न िनवास   नवीन जोशी कॉलनी  जळगाव
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4456 जोशी संतोष रमेश 19580 44 पु. वासुदेव जोशी कॉलनी प.नं.३८   जळगाव

4457 जोशी शांताराम तापीराम 19778 66 पु.
२३/१ देवीदास कॉलनी िसमा पाक�    िनम�लाबाई लाठी 

शाळे�ा मागे    जळगाव

4458 जोशी शशीकांत पांडुरंग 14370 39 पु. ३८/ब वासुदेव जोशी कॉलनी (जुनी)   िज�ा पेठ    जळगाव

4459 जोशी िश�ा सोमनाथ 19720 37 �ी ३८/ब वासुदेव जोशी कॉलनी(जुनी)   िज�ा पेठ  जळगाव

4460 जोशी सोमनाथ पांडुरंग 8309 49 पु. �ॉट नं ३८/बी जोशी कॉलनी   िज.पेठ जळगाव

4461 जोशी सुनंदा कैलास 30075 49 �ी ४४ अे गोर�नाथ मंिदर   जुनी जोशी कॉलनी    जळगांव

4462 जोशी सुिनल रामदास 21084 40 पु. २७/अ जुनी जोशी कॉलनी     जळगाव

4463 जोशी सुर�� वेडु 22182 72 पु. २२ ब जुनी जोशी कॉलनी   िनयर िसधी ंकॉलनी  जळगाव

4464 जोशी सुिशला पांडुरंग 19736 74 �ी ३८/ब जुनी वासुदेव जोशी कॉलनी   िज�ा पेठजळगाव

4465 जोशी वा�ीक पंुडिलक 22042 37 पु. �ॉट नं.८ अ जुनी जोशी कॉलनी   जळगाव

4466 जोशी िवनोद मधुकर 42926 44 पु. नवीन वासुदेव   जोशी कॉलनी १३ अ  जळगाव

4467 जोशी िवशाल आनंदा 19653 39 पु. ३५ ब जुनी जोशी कॉलनी िज�ा पेठ   जळगाव

4468 कदम िनतीन बबनराव 20211 56 पु.
घर नं.१ ब जुनी जोशी कॉलनी   हेमु कलाणी उ�ाना जवळ    

जळगाव

4469 काकानी िवशाल अिनल 61500 28 पु. �ॉट नं 43 िसंधी कॉलनी   मागे टी एम नगर जळगाव

4470 कालरानी िगरधारी क�ै�ालाल 30810 49 पु. १०१ गणेश नगर िज�ा पेठ   जळगांव

4471 कळसुले कािलंदा गोवध�न 47883 51 �ी ल�ी नगर   जळगाव

4472 कलवाणी नारायणदास ितरथदास 4001 67 पु. २५ िसंधी कॉलनी  कंवर नगर   जळगाव

4473 कांडेलकर देिवदास �ीराम 38401 51 पु. निवन जोशी कॉलनी   जळगाव

4474 कंजरभाट सुकदेव गणपत 23750 64 पु. िसंगापुर कंजर वाडा   िज�ा पेठजलगाव  िज.जळगाव

4475 कपुर रोशनलाल भगवानदास 22711 67 पु. �ॅट नं.०७  केवल अपाट�म�ट   गणपती नगर   जळगाव

4476 कापूरे िवनोद वासुदेव 24369 41 पु. गणेश नगर   सब जेल मागे  जळगाव

4477 कारडा चेतनदास वधुमल 3877 69 पु. ३५४ कंवर नगर   जळगांव

4478 कारडा नानकचंद वाधुमल 220 75 पु. िहंदी हाय �ुल   जळगांव

4479 कालडा �भुदयाल रेमलदास 5864 75 पु. १२२ कंवर नगर जळगांव

4480 कारडा हरीश रामचं� 21547 49 पु. २२४ हरीदश�न िनवास   कवर नगर    जलगाव

4481 कारडा ई�रीबाई रामचं� 52577 75 �ी २०४ पारख संकुल अपाट�म�ट   िशरसोली नाका  जळगाव

4482 कारडा नानक रामचं� 24514 45 पु.
४६७ िसंधी कॉलनी   कंवर नगर  जळगाव -४२५००१  

जळगाव
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4483 कारडा सुरेश रामचं� 21528 47 पु. ४६७  हरीदश�न िनवास   िसंधी कॉलनी     जलगाव

4484 कारडा सुिशल नानकचंद 5986 52 पु. ३५१  कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगांव

4485 कटारीया िहरालाल राजाराम 23961 53 पु. ३/३ कवर नगर   जळगाव

4486 कटारीया राजाराम �भुदास 23968 53 पु. ३१३ कंुवर नगर जळगाव

4487 कटारीया सरीता सुरेश 20643 48 �ी २० गणेश नगर   कवर नगर    जळगाव

4488 कटारीया सरोज रामचंद 20641 43 पु. २० गणेश नगर   कवर नगर    जळगाव

4489 कटारीया शोभा ल�ण 20642 55 �ी २० गणेश नगर   कवर नगर    जळगाव

4490 कटारीया िदलीप गंगुमल 11571 52 पु. २८  गणेश नगर  बाबा हरदासराम सो   सा.    जळगांव

4491 कटा�रया िदलीपकुमार ितंडूमल 61090 55 पु. ३४८ कंवर नगर जळगाव   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4492 कटा�रया गोपाल लालचंद 7064 53 पु. १६१  कंवर नगर   जळगांव

4493 कटा�रया जवाहरलाल ितंडूमल 12861 60 पु. ३४ बी िसंधी कॉलनी    कंवर नगर   जळगाव ता.िज.जळगाव

4494 कटा�रया लालचंद िकंमतमल 5831 76 पु. १६१ कंवर नगर जळगांव

4495 कटा�रया नंदलाल �ानचंद 18662 58 पु. ७ संत हरदासराम हौिसंग सोसायटी   जळगाव

4496
कटारीया राम गंगुमल �ो.राम 

टे�टाई�
6120 58 पु. २०  गणेश नगर    मो�ा जेल �ा मागे   जळगाव

4497 कटारीया संगीता िदलीप 20644 50 �ी २० गणेश नगर   कवर नगर    जळगाव

4498 कटारीया संजय �ेमचंद 43045 45 पु. २८ गणेश नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

4499 कटारीया शंकरलाल राजाराम 21221 59 पु.
२९२ कवर नगर   संत हरदासराम िहंदी हाय�ुल समोर    

जलगाव

4500
काठपाल केसुराम गुरिडनोमल 

�ो.राजेश लाईट हाऊस
12257 53 पु. ४४७ कंवर नगर   जळगाव

4501 काठपाल अमरलाल सदरोमल 3462 67 पु. १ कंवर नगर जळगांव

4502 काठपाल बालचंद गुरीडनोमल 32489 49 पु. ४४७ कवर नगर जळगांव

4503 काठपाल िदपक गोिवंदराम 52123 44 पु.
घनशाम मा�र ग�ी    कंवर नगर िसंधी कॉलनी  पो� 

ऑिफस जवळ   जळगाव

4504 काठपाल मनोज गु�िदनोमल 17771 50 पु. ४४७ कवर नगर     जळगाव

4505 काठपाल राजेश गोिवंदराम 22887 50 पु. १०४  कंवर नगर   िसधी कालनी  जळगाव.  जळगाव

4506 काठपाल सिवता रमेशलाल 60299 49 �ी घर नं 119 िसंधी कॉलनी   जळगाव

4507 काठपाल गु�िदनोमल िहरोमल 4002 74 पु. ४४७ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगांव

4508 काठपाल ई�र �रझुमल 32873 53 पु. घर नं.११९ कंवर नगर   जळगांव

4509 काठपाल संजयकुमार गोिवंदराम 22886 46 पु. ४४७ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी.  जळगाव.  जळगाव.
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4510 कावणा अि�नकुमार शंकरलाल 61917 37 पु.
हाऊस नं 103 कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव महारा��   

जळगाव

4511 कांवणा दयानंद अमुलमल 530 82 पु. २०१ कंवर नगर   जळगांव

4512 कावणा सांवलदास (रिव) नानकराम 42282 45 पु. �ॉट नं.३३ िट.एम.नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4513 कावणा शंकर जवाहरलाल 10578 48 पु. १७ चेतनदास हॉ��टल जळगाव

4514 कावणा अंजना ठाकुरदास 20669 61 �ी ५ गौरी शंकर अपाट�म�ट   गणेश नगर    जलगाव

4515 कावणा दयाराम धरमदास 12666 80 पु. ७० कवर नगर   िसंधी कॉलनी जळगाव

4516 कावणा जगिदश िवशनदास 53119 53 पु.
�ॉट नं २७ /२ गोधडीवाला हाऊिसंग सोसायटी     मोहाडी 

रोड  नेह� नगर  जळगाव

4517 कांवणा जवाहर िमठुमल 479 68 पु.
�ॉट नं १७ कंवर नगर   चेतनदास मेहता हॉ��टल  रोड 

िसंधी कॉलनी  जळगांव

4518 कावणा कैलास नानकराम 42283 41 पु. �ॉट नं.३३ िट.एम. नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4519 कावणा कमलेश जीवनदास 61081 40 पु.
कमलेश जीवनदास कावणा   96 कंवर नगर िसंधी  कॉलनी 

जळगाव महारा��   जळगाव

4520 कावणा किवता सावलदास 43897 42 �ी �ॉट नं ३३ टी.एम नगर िनयर   िसंधी कॅालनी    जळगाव

4521 कावणा मयूर मदनलाल 59101 29 पु. ९६ कंवर नगर िसंधी कॉलनी     जळगाव

4522 कावणा नर�� िवशनदास 53118 56 पु. २०५ २०६ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4523 कावणा �रंकेश नर��कुमार 60524 32 पु. 205 कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4524
कावणा शंकरलाल िजवनदास 

�ो.गणेश �ो�ीजन
12631 58 पु.

शंकरलाल जीवनदास दु.नं. ४   िसंधी कॉलनी कवर नगर    

जळगाव

4525 कावना ठाकूरदास धम�दास 7067 63 पु.
�ॉ.नं.५.गौरी शंकर अपाट�म�ट   गणेश नगर  आकाशवाणी 

चौका मागे  जळगांव

4526 केसवाणी ओम�काश िजवनलाल 8674 66 पु.
�ॅट नं 3 सुखामृत अपाट�म�ट   आकाशवाणी रोड  गणेश 

नगर जळगाव

4527 केसवानी ��ाद गु�मुखदास 6884 59 पु. ७८  गणेश नगर  िज�ा पेठ   जळगांव

4528
केसवानी �ेमकुमार नंदलाल 

�ो.नंदलाल अॅ� स�
11302 48 पु. १४ १५ �ी गणेश माक� ट   कंवर नगर    जळगांव

4529 केसवाणी सितषकुमार  उ�मचंद 24373 53 पु. २६ समाधा नगर   हेमू वॉटर टँक जवळ  कंवर नगर जळगाव

4530 केसवाणी सुरेश उ�मचंद 7587 59 पु.
केसवाणी हाऊस �ॉट नं.४०   सीटीसी नं.९०२३ टी.एम.नगर 

 िसंधी कॉलनी  कंवर नगर  जळगांव

4531 खाचणे राज�� �ेमचंद 8435 46 पु. ९ �पगंगा कॉलनी गणेश वाडी   जळगाव

4532 खंबायत रामकृ� देवराम 42121 72 पु.
�ॉट नं.२ नाथवाडा   िसंधी कॉलनी रोड कलाभवन जवळ  

नयणतारा अपाट�म�ट मागे जळगाव

4533 खानचंदानी िगरीष राजलदास 31857 40 पु. �ॉट नं.८४ �ू स�ाट कॉलनी   जळगांव

4534 खानचंदणी गु�दास िहरानंद 32044 58 पु. घर नं.२५७ कवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगांव

4535 खानचंदानी िजअल करमचंद 32755 50 पु. घर नं.२५७ संत कंवरनगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4536 खानचंदानी महेश राजलदास 32188 44 पु. ८४/८५ �ू स�ाट कॉलनी   जळगांव
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4537 खानचंदाणी मनोज मुरलीधर 32040 40 पु. घर नं.२५७   िसंधी कॉलनी    जळगांव

4538 खानचंदानी मोहनलाल िहरानंद 31991 60 पु. ८ �पलता अपाट�.   मेन रोड  िसंधी कॉलनी  जळगांव

4539 खरसे अच�ना सुभाष 61666 40 �ी
िसंधी कॉलनी रोड   वसितगृहा मागे  संजय गांधी नगर  

जळगाव

4540 ख�ी �काश हेमराज 61240 30 पु.
337 स�� मंडी कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव महारा��  

 जळगाव

4541
िकंगरानी चंदुलाल शामलाल �ो.शांित 

िकराना �ोअस�
10864 57 पु. ३० समधा नगर िकं�ाणी भवन   कवर नगर जळगाव

4542 को�ी राजेश रामभाऊ 29469 51 पु. �ॉट नं.२८/के   �ू जोशी कॉलनी    जळगांव

4543 कोठारी नेमीचंद उ�मचंद 10798 74 पु.
९ नयनतारा अपाट�म�ट   िसंधी कॉलनी  काला भवन समोर  

जळगाव

4544 कुकरेजा हरीश दयालदास 21245 61 पु. घर नं.१५७ समोर   िसंधी कॉलनी    जलगाव

4545 कुकरेजा नारायण गु�दासमल 59111 48 पु.
शुभ �ान िब��ंग �ॉट नं ७७   शांत बाबा हरदासराम 

सोसायटी  गणेश नगर िज�ा पेठ जळगाव

4546 कुकरेजा इं�ाबाई पेशुराम 218 66 �ी 4 H दसराम हौिसंग सोसायटी   जळगांव

4547 कुकरेजा अनीता नारायण 61073 48 �ी
�ॉट नं 77 शुभ �ान संत   हरदासराम सोसा गणेश नगर  

जळगाव महारा��   जळगाव

4548 कुकरेजा अनुप वासुदेव 60004 34 पु. हाऊस नं १५५  कवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4549 कुकरेजा अजु�नदास मेलुमल 5835 86 पु.
�ॉट नं.२१/अ   �ेम�काश भवन  समधा नगर िसंधी कॉलनी  

जळगांव

4550 कुकरेजा बिबता भगवानदास 18211 51 �ी ४ बाबा हरदासराम हौिसंग सोसायटी   जळगाव

4551 कुकरेजा जगिदश मुलचंद 6804 67 पु. �ॉट नं १८ �सतोमजी शाळेजवळ     आदश� नगर जळगाव

4552 कुकरेजा क�ैयलाल लेखूमल 61631 57 पु. 239   सेवा मंडळ रोड  कंवर नगर  िसंधी कॉलनी  जळगाव

4553 कुकरेजा लाजवंती सुभाष 61234 62 �ी
�ॉट नं १८ आदश� नगर    जवळ �सतोमजी �ूल  जळगाव 

महारा��   जळगाव

4554 कुकरेजा पंकज राजकुमार 61276 36 पु.
पंकज राजकुमार कुकरेजा   155 कंवर नगर िसंधी कॉलनी  

जळगाव महारा��   जळगाव

4555 कुकरेजा पवन अशोककुमार 39358 38 पु. ४९१ कंवर नगर   िस�ी कॉलनी  जळगाव

4556 कुकरेजा पुजा गोिवंदराम 42503 31 �ी १६० कंवर नगर   जळगाव

4557 कुकरेजा �दीप घनशामदास 58545 49 पु. १०९ कंवर नगर   जळगाव

4558 कुकरेजा �ारेलाल शामलाल 22228 47 पु. १६४ कवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4559 कुकरेजा रमेश हजारीमल 217 64 पु.
�ॉट नं४ संत सोसायटी   हौिसंग सोसायटी  गणेश नगर  

जळगांव

4560 कुकरेजा संजय हरदयालदास 25314 50 पु.
�ॉट नं. ७७ संत बाबा हरदासराम हौ. सोसा.   िज�ा पेठ  

जळगाव

4561 कुकरेजा संतोषकुमार शामलाल 10972 45 पु.
७५ संत बाबा हरदासराम   हौिसंग सोसायटी  गणपती नगर  

जळगांव

4562 कुकरेजा सतपाल अजु�नदास 5836 58 पु. �ॉट नं-२१ अ समाधान नगर   िसंधी कॉलनी    जळगांव

4563 कुकरेजा �ामलाल मंगलोमल 5719 66 पु.
�ॉट नं.७५ संत बाबा   हरदासराम हौिसंग सोसायटी  गणेश 

नगर  जळगांव
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4564 कुकरेजा शंकरलाल �ानचंद 11603 54 पु. ४१ संत बाबा हरदासराम सोसायटी गणेश नगर  जळगाव

4565 कुकरेजा शोभादेवी नंदलाल 219 70 �ी २३५ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  सेवा मंडळ रोड  जळगांव

4566
कुकरेजा सुभाष मुलचंद �ो.िशव 

कले�न
11183 62 पु. २९२ कंवर नगर   जळगांव

4567 कुकरेजा वसंतलाल सावनमल 223 79 पु. २१८ कंवर नगर   जळगांव

4568 कुकरेजा िवनयकुमार वासुदेव 61167 33 पु. १५५ कंवर नगर िसंधी कॉलनी   जळगाव

4569
लाड मोहन अमृतलाल �ो.पाथ� 

ऑफसेट
12947 55 पु. ६ भगीरथ कॉ��े�   ई�ादेवी मंदीरा समोर जळगाव

4570 लाड िनता िवनोद 14233 60 �ी �ॅट नं.३ ई�ादेवी चौक   पॉलीपॅक ि�ंटस��ा वर    जळगाव

4571 लाड िवनोद िजवनलाल 4096 43 पु. इ�ा देवी चौक पॉली पॅक   ि�ंटस�    जळगांव

4572 लखवाणी पुनीत सुरेशकुमार 58669 30 पु. घर नं ३१७ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4573 लखवाणी रिवं� शामलाल 20928 51 पु. ३१७ कवर नगर   जलगाव

4574 लखवाणी सिचन मनोहरलाल 24530 43 पु. ३२० िसंधी कॉलनी   कंवर नगर  जळगाव

4575 लखवाणी सुरेशकुमार आिडतराम 20814 59 पु. ३१७ कवर नगर   िसंधी कॉलनी    जलगाव

4576 ललवाणी चं�कुमार �ंदराजमल 21162 60 पु. २६७ कवर नगर   जलगाव

4577 ललवाणी िदपक िकशोर 61364 34 पु.
घर नं 1034 समाधा   समाधा अपाट�म�ट िसंधी कॉलनी    

जळगाव

4578 लालवाणी ई�र �ंदराज 50957 52 पु. २६७-६८ कंवर नगर   जळगाव

4579 लालवाणी नानकराम गोकुलदास 5690 65 पु. कंवर नगर   कंवर नगर-६६ सेवा  मंडल रोड  जळगांव

4580 ललवाणी शंकर आ�ाराम 48347 42 पु. ३०५ िसंधी कॉलनी   जळगाव

4581 लोहार सुरेश गंगाराम 29353 61 पु. ३५८  जोशी कॉलनी    संजय गांधी नगर     जळगांव

4582 लु�ा अिनलकुमार लालचंद 25233 58 पु. १०६ िसंधी कॉलनी   कंुवर नगर  जळगाव

4583 लु�ा जे आर .�ो.भारती इले�� ॉिन� 12911 58 पु. 106 कंवर नगर जळगाव

4584 लु�ा कांता घन:�ाम 57782 57 �ी १२१ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4585 लु�ा किपल घन�ामदास 24003 40 पु. १२१ कवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4586 लु�ा पंकज सुभाषलाल 24159 42 पु. १०६ कंवर नगर     जळगाव

4587 लु�ा राजकुमार सदारंगमल 12975 64 पु. २४६/कंवर नगर   जळगाव

4588 लु�ा रिव संुदरदास 43297 38 पु. ३/२ बे�े टॉवर मागे इ�ा   देवी चौक जळगाव

4589 लु�ा संजय मोहनलाल 20966 50 पु. १२१ कवर नगर   िसंधी कॉलनी    जलगाव

4590 लु�ा शंकर राधुमल 24912 56 पु. ४४८ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव
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4591 लु�ा िवरभान लालचंद 24158 57 पु. ५ गणेश नगर   सब जेल मागे    जळगाव

4592 लंुड महेश भगवानदास �ो.महेश बँ� 13249 48 पु. १६९ िसंधी काँलनी   जलगाव    जलगाव

4593 लंुड सुभाष कंुदनमल 37522 52 पु. १२ कंवर नगर   जळगाव

4594 महाजन करण नरेश 61470 25 पु. �ॉट नं 7 गणेशवाडी अ�रहंत   कॉलनी जळगाव

4595 महाजन योगेश ल�ण 8794 47 पु. ४० गुलाब बाबा कॉलनीमेह�ण रोड   जळगांव

4596
मकिडया िबशनलाल दयालदास 

�ो.सैलानी बाबा िकराणा �ोअस�
11184 55 पु. घ.नं.२१६ कंवर नगर   जळगांव

4597
माखेजा गु�चरण सावलदास �ो.ल�ी 

ट� ेडस�
31275 54 पु. �ॉट नं.७ कवर नगर   जळगाव

4598 मंधाण अिनल चं�भान 18717 54 पु. १९ िशव सोप फॅ�री जवळ   कवर नगर    जळगाव

4599 मंधाण अमृत दयालदास 13605 61 पु. ४९५ कवर नगर   जळगाव

4600 मंधाण बालचंद �खलूमल 5670 65 पु. ६४ कंवर नगर जळगांव

4601 मंधाण चं�ाबाई ऊ�मचंद 5651 72 �ी १९ संत राजाराम नगर िसंधी   कॉलनी जळगाव

4602 मंधाण चं�भान िस�मल 3485 70 पु. १९ कंवर नगर जळगांव

4603 मंधाण  दुगा�देवी गु�दासराम 5392 69 �ी २०२ कंवर नगर जळगांव

4604 मंधाण िगता इं�मल 17664 58 �ी �ॉट नं.१९ कवर नगर   संत राजाराम नगर  जळगाव

4605 मंधान गोपाल िदनदयाळ 61361 53 पु.
350 कंवर नगर जळगाव   संत हरदासराम िहंदी हाय �ूल 

जवळ  �ूल कवर नगर िसंधी कॉलनी  जळगाव

4606 मंधान गुलशन अजु�न 61092 33 पु.
३५० संत हरदा�म िह�ी   �ूल जवळ कंवर नगर  िसंधी 

कॉलनी महारा��   जळगाव

4607 मंघाण गु�दासराम नेणुमल 459 81 पु. २०२ कंवर नगर   जळगाव

4608 मंधान िहरालाल िदनुमल 59105 48 पु. ३५० कंवर नगर   जळगाव

4609 मंधान िहतेश िहरानंद 61154 28 पु. 8 संत राजाराम नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4610 मंधाण इं�कुमार िस�मल 3483 62 पु. १९ संत राजाराम नगर   कंवर नगर  िसंधी कॉलनी  जळगांव

4611 मंधान जुगल सजन 52516 30 पु.
�ॅट नं.३ गोधडीवाला अपाट�म�ट   आकाशवाणी चौक  िसंधी 

कॉलनी जळगाव

4612 मंधान कमलेश अमृतलाल 59213 36 पु. �ॉट नं ४९५ िसंधी कॉलनी   कंवर नगर  जळगाव

4613 मंधाण ममता अिनलकुमार 18718 44 �ी १९ िशव सोप फॅ�री जवळ   कवर नगर    जळगाव

4614 मंधाण मनोजकुमार चंदुराम 12503 55 पु. िसंधी कॉलनी घर नं २०७   कवर नगर जळगाव    जलगाव

4615 मंधान मीना अजु�नदास 61091 58 �ी
मंधान मीना अजु�नदास   घर नं २९६ िसंधी कॉलनी  कंवर 

नगर महारा��   जळगाव

4616 मंधान िनशा िहरालाल 61134 43 �ी घर नं ३५० कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4617 मंधाण पवनकुमार गोकुलदास 22789 45 पु. ३४६ कवर नगर   िज�ा पेठजळगाव
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4618
मंधाण �काश हाशीलाल �ो.नवीन 

�ो�ीजन
13071 42 पु. ८ कवर नगर   िशवसोप फॅ�री समोर जळगाव

4619 मंधान संिगता साजन 54428 53 �ी �ॉट नं.३ गोदडीवाला अपाट�म�ट   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4620 मंधान संजय िसतलदास 42757 47 पु. २१४/२१५   कंवर नगर   जळगाव

4621
मंधाण शामलाल भगवानदास �ो.रमेश 

मेडीकल ऍ� सज�कल
12577 55 पु.

�ो.रमेश मेडीकल ऍ� सज�कल     दु.नं.२ साई बाबा माक� ट 

 जळगाव

4622
मंधाण िस�मल �ो.शदाराम िकराणा 

�ोअस�
3578 85 पु. शॉप नं.६ कंवर नगर   जळगांव

4623 मंधाण वषा� िदपककुमार 18610 45 �ी १९ कवर नगर   जळगाव

4624 मंधाण िव�ािम� उ�मचंद 19816 35 पु. १९ संत राजाराम नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4625 मंधाण िव�ेश उ�मचंद 12629 40 पु. १९ संत राजाराम नगर   िसंधी कॉलनी जळगाव

4626 मंधवाणी मनोहर रामचं� 12051 56 पु. ३६ टी.एम.नगर िसंधी कॉलनी  स�ाट कॉलनी   जळगाव

4627 मंधवाणी राज�� गोिवंदराम 5673 69 पु. ३२  कंवर नगर   जळगांव

4628 मंधवाणी शीला हीरानंद 7035 66 �ी बाबा हरदासराम सोसा.  कंवर नगर   जळगांव

4629 मंधवाणी गोिवंदराम पोकरदास 2544 68 पु. ३३७ कंवर नगर   जळगांव

4630 मंधवाणी मनोहर पोकरदास 2545 73 पु. ३३७ कंवर नगर   जळगांव

4631 मंधवाणी िवजयकुमार पोकरदास 2546 78 पु. ३३७ कंवर नगर   जळगांव

4632 मंधवाणी �ेम िहरानंद 8883 44 पु.
�ॉट नं. ६२  गट नं ९०७७    टीएम नगर   िसंधी कॉलनी  

जळगाव

4633 मंधवाणी िहरानंद टोपणदास 2387 73 पु.
�ॉट नं.१२ गणेश नगर   संत हरदासराम हौिसंग सोसायटी  

जळगाव

4634 मताणी अिनल जेओराम 8386 52 पु. ४३१ सेवा मंडल मागे   कंवर नगर  िसंधी कॉलनी  जळगांव

4635 मतानी भगवानदास जेऊराम 43129 62 पु. ४३१ सेवा मंडल मागे   कंवर नगर  जळगाव

4636
मताणी िदलीप िबशनराम �ो.ि�यंका 

कले�न
11313 55 पु. १० संत हरदासराम सोसायटी   जळगांव

4637 मतानी घन�ामदास अलुमाल 2577 79 पु. ४५४ कंवर नगर िसंधी कॉलनी   जळगाव

4638 मतांनी इं�ादेवी अशोककुमार 61149 63 �ी १५२ कंवर नगर जळगाव

4639 मताणी किवता िवजयकुमार 51443 51 �ी ५६ कंवर नगर   जळगाव

4640 मतानी मदनलाल िकसनचंद 8441 59 पु. १०० कंवर नगर  जळगांव

4641 मताणी मंगलकुमार अलुमाल [०१] 5659 83 पु.
�ेम अपाट�म�ट   �ॅट नं. ४   बाबा हरदासराम मंगल काया�लय 

 रोड   गणेश नगर  जळगांव

4642 मताणी मनोजकुमार घन:शामदास 13850 53 पु. १५२ कवर नगर   जळगाव

4643
मताणी मायादेवी �रसुराम �ो.रमेश 

गारम�ट्स
12454 66 �ी १५२/३ कवर नगर   िसंधी कॉलनी जळगाव

4644 मताणी पवन िवजयकुमार 13557 47 पु. १५२ कवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव
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4645 मताणी राज�� घन�ाम 10010 45 पु. १५२/४ कंवर नगर जळगाव

4646 मताणी राजेश िकशनचंद 21047 51 पु. २०८ कवर नगर   जलगाव

4647
मतानी गणेश �ानचंद �ो.�ी गणेश 

टे�टाई�
11877 59 पु. २११ कंवर नगर   िस�ी कॉलनी जळगाव

4648 मतानी रवीकुमार  िकशनचंद 21039 46 पु. ५६ कवर नगर   जलगाव

4649 मताणी िवजयकुमार िकशनचंद 18084 56 पु. ५६ कवर नगर   पो� ऑफीस समोर  जळगाव

4650 मते िदनेश मधुकर 59023 34 पु. पंचशील नगर िनयर   इ�ादेवी मंिदर  जळगाव

4651 मताणी �भुलाल िकशनचंद 21040 57 पु. ५६ कवर नगर   जलगाव

4652 मोतीरामाणी स��काश ख�मल 7589 64 पु. १९ कंवर नगर रमेश मेडीकल जवळ   जळगांव

4653 मतानी पाव�ती घन:शाम 18313 74 �ी १५२ कवर नगर   जळगाव

4654 मताणी मुकेश �रझुराम �ो.रमेश ट� ेडस� 19566 47 पु. १२७ िसंधी कॉलनी   कवर नगर    जळगाव

4655 मताणी रमेश �रझुराम �ो.रमेश ट� ेडस� 9591 50 पु. १५२ कंवर नगर   जळगाव

4656 मतानी सतीष िवशनदास 7062 60 पु.
८ गोधडीवाला अपाट�म�ट   आकाशवाणी रोड कंवर नगर 

गणेश नगर  जळगाव

4657 मतानी सुनील रीझुराम 59108 51 पु.
�ॉट नं ६   आकाशवाणी रोड गणेश नगर  गोधडीवाला 

अपाट�म�ट  जळगाव

4658 मायारामाणी राजकुमार गोपीचंद 37494 62 पु. १३६ िसंधी कॉलनी   सेवा मंडल रोड  जळगाव

4659 म�घानी राम संुदरदास 22705 44 पु. �ॉट नं.४   िशवसोप फॅ�री समोर  कंवर नगर जळगाव

4660 मेहता इंदर मुलचंद 5944 72 पु. १२९  कंवरनगर   जळगांव

4661 मेहता कौश�ाबाई अिभम�ु 56248 77 �ी ४५१ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4662 मेहता सुर�� अिभम�ु 24138 60 पु. २४० कवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4663 मेहता नर�� अिभम�ु 9105 50 पु. ४५१ कंवर नगर   जळगांव  245001

4664 म�धाणी शंकरलाल बहा�मल 11594 55 पु. �ॉट नं ४१    समाधा नगर जळगाव

4665 �सकर रणधीर मुरलीधर 59371 40 पु. १५९ गणेश कॉलनी   जळगाव

4666 मोतीरामाणी अरिवंद वाधुराम 23583 58 पु. घर नं ६१/६२   सेवा मंडल रोड  कंवर नगर  जळगाव

4667 मोतीरामाणी आ��काश टहकनदास 30607 78 पु. ३०६ कवर नगर जळगांव

4668 मोतीरामाणी िदनेश वाधुराम 21076 51 पु. ६२ कवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4669
मोतीरामानी िदवानचंद एन.�ो.सागर 

िस� हाऊस
12253 68 पु. संत कवरराम माक� ट   जळगाव

4670
मोतीरामाणी िगरीष ए� शीलाल 

�ो.सा�रका टे�टाई�
45261 37 पु. १४ कंवर नगर   िसंधी कॅालनी  जळगाव

4671 मोतीरामाणी कमलेश सदानंद 22345 54 पु. ६३ कवर नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव
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4672 मोतीरामानी िकशनचंद खटूमल 5662 76 पु. २१ चेतनदास मेहता माग� कंवर   नगर    जळगांव

4673 मोतीरामाणी मायादेवी आ��काश 30608 73 �ी ३०६ कवर नगर जळगांव

4674 मोतीरामाणी मोिहनी िकशनचंद 7044 69 �ी २१  कंवर नगर   जळगांव

4675 मोतीरामाणी राजेश ए� शीलाल 45262 50 पु. १४ कंवर नगर   िसंधी कॅालनी  जळगाव

4676 मोतीरामाणी शकंुतला ए� शीलाल 45263 70 �ी १४ कंवर नगर   िसंधी कॅालनी  जळगाव

4677 मोतीरामाणी शेखर तोताराम 5675 64 पु. �ॉट नं १६ गणपती नगर   जळगाव

4678 मोतीरामाणी उमेश आ��काश 22355 50 पु. ३०६ कवर नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

4679
नाथाणी सुशील पेशुराम �ो ंिट� ंकल 

फॅ�� सूट
12234 49 पु. मंमम नगर   िसंधी कॅालनी    जळगाव

4680 नाथाणी िनम�ला धरमदास 56795 59 �ी
�ॉट नं 38   बाबा हरदारम मंगल काया�लय  गणेश नगर 

िसंधी कॉलनी  जळगाव

4681 नाथानी अमर साजनदास 7033 53 पु. कंवर नगर   जळगांव

4682 नाथानी आिशष नंदलाल 58760 32 पु. १७९/१  कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4683 नाथाणी अशोक नेनुमल 33602 63 पु. १८० कंवर नगर   जळगाव

4684
नाथाणी जगदीश संुदरदास �ो.�ाम 

संुदर टे�टाई�
49605 69 पु. १०५ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4685

नाथाणी कैलास घन�ामदास �ो 

सचोसतराम मेिडकल आिण जनरल 

�ोअस�

58510 37 पु.
�ॉट 32 चाँदनी िब��ंग   जवळ शमा� कॉ��े�  गणपित 

नगर जळगाव

4686 नाथाणी मनोहरलाल गोिवंदराम 7366 70 पु. कंवर नगर   जळगांव

4687
नाथाणी मोहनलाल िसतलदास 

�ो.मनोज ट� ेडीगं कंपनी
8301 69 पु. 38 बाबा हरदासराम हौिसंग सोसी.   गणेश नगर    जळगांव

4688 नाथाणी मुकेश शामलाल 23470 53 पु. ९३ कवर नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

4689 नाथाणी पुो�म क�ैयालाल 11662 64 पु. ३४ गणेश नगर िज�ा पेठ   जळगाव

4690 नाथानी राजेश �ामलाल 29925 49 पु. ९३ कवर नगर     जळगाव

4691 नाथाणी राजकुमार मोटनदास 55852 60 पु. १२८िसंधी कॉलनी   कंवर नगर  जळगाव

4692 नाथाणी रिवकुमार गु�दासमल 10397 49 पु. १४५  िसंधी कॉलनी   जळगांव

4693 नाथानी रोशनलाल घन:�ामदास 5789 70 पु. २२५  घनशाम िनवास कंवर नगर   जळगांव

4694
नाथाणी संदीप रमेशलाल �ो. 

गु�नानक ऑटोमोबाईल
59057 41 पु.

एस नं ४२३ /२ �ॉट नं ३   ख़ुशी अपारम�ट  संत कंवर राम 

शाळा जवळ  जळगाव

4695
नाथाणी ��पचंद गोपीचंद �ो पूनम 

साडी स�टर
8806 62 पु. १० संत कंवराम माक� ट   जळगांव

4696 नाथाणी शंकरलाल मोटणदास 10398 49 पु. सी/ओ गु� टे�टाई�   ७ संत कंवरराम माक� ट  जळगांव

4697 नाथानी सुर�� रोशनलाल 7038 74 पु. २५५  कंवर नगर   जळगांव

4698 नाथानी योगेश जगिदशचंद 25769 41 पु. १०५ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव
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4699 नेवाडकर (वाणी) अ�णा रिवं� 35907 50 �ी �ॉट नं.१७   नाथवाडा  जळगाव

4700 िनकम छाया प�ाकर 43050 42 �ी जुनी वासुदेव   जोशी कॉलनी  जळगाव

4701 िनकम सुिनल रामलाल 22128 49 पु. २६ नवीन जोशी कॉलनी   िज�ा पेठजळगाव

4702
ओछानी रामलाल मोहनलाल 

�ो.िस�दीिवनायक एज�ीज
13237 56 पु.

�ो.ओचाणी रामलाल मोहनदास   �ॉट नं.७ जोशी कॉलनी 

िसंधी    कॉलनी रोड जळगाव

4703
पहवाणी राजेश दश�न �ो.जी 

जी.सुपारीवाला
8528 52 पु. ४ कंवर नगर जळगांव

4704 पा�जा राजन िभमनदास 14801 49 पु. घर नं.१५ बाबा खोली   कवर नगर    जळगाव

4705
पैलानी रमेश हशमतराय �ो. रजनी 

ए�ो�रअम
18425 55 पु. १११ कवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4706 पमनानी गुलशन िवजयकुमार 30430 41 पु. ८ कवर नगर िसंधी कॉलनी   जळगाव

4707 पमनाणी पु�ा िवजयकुमार 56995 66 �ी ८ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4708 पांडे �ीिनवास िबहारीलाल 58383 45 पु.
गणेशवाडी १३६ ल�ी नगर   ढाकेवाडी जवळ 

साईबाबामंदीराजवळ  जळगाव

4709 पंजाबी बलदेव सावनदास 18096 52 पु. १५४ कवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव  जलगाव

4710 पंजाबी िदलीप सावनदास 18097 56 पु. ७ साई अपाट�म�ट   गणेश नगर�रंग रोड    जलगाव

4711
पंजाबी कमलकुमार अवतराम 

�ो.िब.जी.डी.बॅग हाऊस
10563 54 पु. २६४  कंवर नगर   जळगाव

4712 पंजाबी राजेश सावनदास 15796 54 पु.
�ॉट नं.28 गणेश नगर   बाबा हरदासमल काया�लय  मागे  

जळगाव

4713 पंजाबी शंकरलाल हरीचंद 3948 73 पु. १११ अमर िनवास कंवर नगर   जळगांव

4714 पंजाबी सुिशला सुरेश 34021 55 �ी िसंधी कॉलनीसाई अपाट�म�ट   �ॉट नं.७    जळगांव

4715 पंजवाणी िकसनचंद �कमतमल 4030 86 पु. १२ गु�नानक हौिसंग सोसायटी   जळगांव

4716 पंजवाणी ताराचंद असूडोमल 35461 53 पु. ३०५ िसंधी कॉलनी   कंवर नगर    जळगाव

4717
पंजवाणी िव�म बशोमल �ो.दशरथ 

हायड� ोिलक
58902 46 पु.

�ॅट नं २ िनचल अपाट�म�ट   िसंधी कॉलनी आकाशवाणी  

रोड जळगाव

4718 परदेशी िव�ा नंदिकशोर 33032 53 �ी �ॉट नं.९ गणेशपुरी   जळगाव

4719 पारिपयाणी नानकराम ए 10574 71 पु. ४३ समधा नगर कंवर नगर   जळगाव  1

4720 पारािपयाणी रोशनलाल छुगोमल 6542 69 पु. 21/बी समधा नगर   कंवर नगर सेव� नं ५१५    जळगांव

4721
पारवाणी चंदर चेतनदास �ो. �ु 

ब�रानी सािडया
12658 47 पु. �ॉट नं 1 कंवर नगर   जलगाव    जळगाव

4722 पारवाणी चेतनदास कलुमल 10496 75 पु. चेतन भवन �ॉ.नं.१ कंवर नगर   जळगांव

4723 पाटे कािशनाथ रामकृ� 1172 67 पु. 37 िसंधी कॉलनी   जळगाव

4724 पाटील  सुनील भगवान 8651 46 पु. नाथ वाडा निवन जोशी   कॉलनी    जळगांव

4725 पाटील िकशोर शाली�ाम 23664 51 पु. ११ गणेश नगर   जेल�ा मागेजळगाव  िज.जळगाव



Page 176

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

4726 पाटील रिवं� दामोदर 62042 52 पु. �ॉट नं 24 लाठी �ूल जवळ   देवीदास कॉलनी  जळगाव

4727 पाटील रिवं� िसताराम 53830 56 पु. �ॉट नं.१९ ल�ीनगर   मेह�ण  जळगाव

4728 पाटील शांतीलाल लोटन 7577 65 पु. २ गौरीशंकर अपाट�म�ट   गणेश नगर जेल मागे  जळगाव

4729 पवार रा�ल अ�ण 61077 33 पु.
हेमू कलानी गाड�न   जुनी जोशी कॉलनी  िसंधी कॉलनी  

जळगाव

4730 पवार योिगता रा�ल 61078 29 �ी
जोशी कॉलनी   हेमू कॉलनी बगीचा जवळ  िसंधी कॉलनी 

जळगाव

4731 िपंजारी स�ार बशीर 44809 56 पु.
�ाट नं १४ मोह�दीया नगर   िबलाल मसिजद जवळ  

तांबापुरा जळगाव

4732 पोपली िजवन रघुमल 4303 53 पु. बाबा हरदासराम हौिसंग सोसायटी   िज�ा पेठ    जळगांव

4733 पोपटानी गोपाळ िटकुमल 32444 38 पु. २०८ िसंधी कॉलनी   कवर नगर    जळगांव

4734 पोपली अमर जीवन 16903 44 पु.
५ संत बाबा हरदासराम हौिसंग   सोसायटी िज�ा पेठ    

जळगाव

4735 पोपली चं�भान दयाराम 16902 49 पु.
५ संत बाबा हरदासराम हौिसंग   सोसायटी िज�ा पेठ  

जळगाव

4736 पोपली मनोजकुमार दयाराम 7063 51 पु. बाबा हरदासराम सोसा. कंवर नगर   जळगांव

4737 पोपली िनम�ल जीवन 16905 59 पु. ५ बाबा हरदासराम हौिसंग सोसायटी   िज�ा पेठ    जळगाव

4738 पोपली राज�� दयाराम 16904 45 पु.
५ संत बाबा हरदासराम हौिसंग   सोसायटी िज�ा पेठ  

जळगाव

4739 पोपली संजय जीवन 16901 48 पु. ५ बाबा हरदासराम हौिसंग सोसायटी   िज�ा पेठ जळगाव

4740 पोपटानी रेखा िटकमदास 30990 58 �ी २०८ कवर नगर िसंधी कॉलनी   जळगाव

4741 ��थाणी अंजली जगिदश 17091 49 �ी २७६ कंवर नगर   जळगाव

4742 �ा�ानी दामोदर ल�णदास 1176 85 पु.
276 िसंधी कॉलनी आटा   च�ी जवळ आर.के.�ेलस�  

जळगाव

4743 ��ानी जगिदश िगरधारीलाल 8214 51 पु. २७६ िसंधी कॉलनी   जळगांव

4744 ��ाणी िकरण संजय 17309 47 �ी २७६ कवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4745 ��ानी रेखा दामोदर 8668 51 �ी २७६ कंवर नगर   जळगांव

4746 ��ानी संजय दामोदरदास 7083 53 पु. २७६  कंवर नगर   जळगाव

4747 ��ानी टेकचंद सहजाराम 7930 71 पु. ८१ गणेश नगर   जळगांव

4748 ��ानी अिनलकुमार सुदामालाल 7082 51 पु. २७६  कंवर नगर   जळगांव

4749 पुजारी ठाकुरदास �ारकादास 20072 77 पु. �ॉट नं.४८ कवर नगर   जळगाव

4750 पुस�नानी मुकेश भजन 59449 41 पु.
�ॉट नं २१ टी एम नगर   समाध आ�म समोर  टी एम नगर 

िसंधी कॉलनी  जळगाव

4751 राजपाल खेमचंद �कुमतलाल 57104 49 पु. २२ ने��ोती हॉ�ीटल   कंवर नगर िसंधी कॉलनी  जळगाव

4752 राजवाणी िहरालाल फगुणमल 11779 51 पु. िसंधी कॉलनी   जळगाव
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4753 रामानी अिमत वासुदेव 45654 43 पु. ३१ टी. एम. नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4754 रामाणी मंजु अिनल 50531 47 �ी ९४ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4755 रामाणी शकंुतला शंकरलाल 7068 68 �ी ११७  कंवर नगर   जळगांव

4756 रामाणी शंकरलाल तीथ�दास 5663 65 पु. ११३ कंवर नगर   जळगांव

4757 रामाणी सुनील िमठुमल 59680 51 पु. 94 कंवर नगर   िसंधी कॉलनी जवळ    जळगाव

4758 रामाणी िवशाल शंकरलाल 43712 36 पु. िसंधी कॅालनी   कंवर नगर  जळगाव

4759 रामचंदाणी गोिवंद परचोमल 2386 68 पु. १५ गु�नानक िनवास   कंवर नगर    जळगांव

4760 रामचंदाणी अिनलकुमार आयलदास 17871 55 पु. ९िसंधी कॉलनी  िशवसोप फॅ�री जवळ   जळगांव

4761 रामचंदाणी कमलाबाई मोहनदास 60023 75 �ी प कंवर नगर जळगाव   जळगाव

4762 रामचंदाणी नानकराम परचोमल 5654 63 पु.
�ॉट नं १५ गु�नानाक िनवास   कंवर नगर  िसंधी कॉलनी  

जळगांव

4763 रामचंदानी  नारायण िमरचोमल 59353 52 पु. �ॉट नं १५ कंवर नगर जळगाव   �ाउंड �ोअर    जळगाव

4764 रामचंदाणी िनलम नारायणदास 49786 29 �ी १५ कंवर नगर   जळगाव

4765 रामचंदाणी रमेशलाल गोिवंदराम 8306 57 पु. �ॉट नं १५ िसंधी कॉलनी   कंवर नगर  जळगाव

4766 रणधीर िवकास अ�ण 62051 40 पु. �ॉट नं 62 जवळ ल�ी नगर   स�ाट कॉलनी    जळगाव

4767 राणे राजेश ��ाद 8287 46 पु. २७ गणेश नगर   सब जेल िज�ा पेठ मागे  जळगाव

4768 राणे सुिशलकुमार शरद 41864 48 पु. ६३ िववेकानंद नगर   िसंधी कॉलनी रोड  जळगाव

4769
राणोमल चुगोमल पारिपयाणी �ो.राणा 

पेढेवाला
11773 65 पु. १९१ कवर नगर  जळगाव

4770 रावलानी �खयलदास �ारकादास 478 75 पु. ८४ कंवर नगर   जळगांव

4771
रावलानी मुकेशकुमार िकशनचंद 

�ो.मनोहर मॅचवेल ऍ� मे� ऍ�े�ु
18649 60 पु.

आिशवा�द  संत हरदासराम हौिसंग  सोसायटी गणेश नगर  

जळगाव

4772 रावलानी नानकराम वाधूराम 5645 60 पु. १३ बाबा हरदासराम हौिसंग सोसायटी   जळगांव

4773
रावलानी संजय ओम�काश �ो.िशवम 

कले�न
34349 49 पु. ८५ कंवर नगर   जळगाव

4774 रावलानी शकंुतला राजकुमार 40016 63 �ी १८७ कुवंर नगर   जळगाव

4775 रावलानी सुभाष �ारकादास 5655 64 पु. ८३ कंवर नगर   जळगांव

4776
रावलानी जेठानंद जोताराम �ो.गीताई 

कले�न
10401 82 पु. २६५ कंवर नगर   जळगाव

4777 रावलानी पवन �खयलदास 12641 51 पु. ८४ िसंधी कॉलनी कवर नगर   जळगाव

4778 रावलाणी राजकुमार �ारकादास [१६] 7340 71 पु. १८७ कंवर नगर   जळगाव

4779 रावलानी गोपाळ जेठानंद 14771 53 पु. २६५ कवर नगर   जळगाव
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4780 रावलानी महेश वेद�काश 21390 51 पु. सुख अमृत अपाट�म�ट �ॅट नं   २ आकाशवाणी चौक जळगाव

4781 रावलाणी �थम गोपाल 61176 27 पु. २६६ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4782 रावलाणी रोहीत राजकुमार 11211 48 पु. १८७ कंवर नगर   जळगाव

4783
रावलानी सतीष ओम�काश �ो.िशवम 

गारम�ट्स
7786 54 पु. ८५ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगांव

4784 रेजडा परमानंद ओम�काश 43294 46 पु. घर नं.१३ बाबा नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4785 सचदेव बीरबलदास िकसनचंद 4050 68 पु. ४५ समाधान नगर जोशी कॉलनी समोर   जळगांव

4786 सचदेव परमे�री िकसनचंद 58688 83 पु. ४५ समाधा नगर   जोशी कॉलनी समोर    जळगाव

4787 साहनी अशोक ल�णदास 21197 51 पु. १८ िसंधी कॉलनी   कवर नगर    जळगाव

4788 सािह�ा अमूल गोिवंदमल 1254 66 पु.
अमूल गोिवंदमल सािह�ा    घर नं.२०९  कंवर नगर   िसंधी 

कॉलनी   जळगांव

4789 साळवे चं�कांत शंकरराव 26454 63 पु. बंटी िकराणा जवळ   निवन जोशी कॉलनी  जळगाव

4790 संतदासाणी अिनल गुलाबराय 24043 49 पु.
ए/ओ नरे�्कुमार एन गांगवाणी   �ॉट नं.२५६  कंवर नगर  

िसंधी कॉलनी  जळगाव

4791 सटाणा इं�कुमार हकुमल 3946 62 पु. १५४ कंवर नगर   जळगांव

4792 सटाणा सावनदास हकुमल 3947 81 पु. १५४ कंवर नगर   जळगांव

4793 साटोटे िवमल नंदलाल 61282 39 �ी
10 सव��म नगर   िसंधी कॉलनी रोड  �ू जोशी कॉलनी 

समोर  जळगाव

4794 सेवदा राजेश बळीराम 61489 29 पु. �ॉट नं 11 मुकंुद   नगर जळगाव

4795 शादमाणी राजेश दादुमल 22178 47 पु. १९ बाबा नगर   िसंधी कॉलनीजळगाव

4796 शाह िनसार शाह श�ीर 56209 41 पु. १७ महो�दीया नगर   तांबापुरा  जळगाव

4797 शामनानी जगदीश म�ाराम 3880 63 पु. २४९ कंवर नगर जळगांव

4798 शमा� जगदीश शामलाल 23584 59 पु. ४४२ कवर नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

4799 शमा� मनोजकुमार रामचं� 6975 53 पु. १ गणेश नगर   कांता   आकाशवाणी   क� �ामागे    जळगांव

4800 शमा� ितलकराज मुलतानीराम 51165 54 पु. घर नं.५१६ सेवामंडळ   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4801 िशंपी िदपक ल�ण 61127 32 पु.
िदपक ल�ण िशंपी   19 सब जेल मागे गणेश  नगर जळगाव 

महारा��   जळगाव

4802 िशंपी महेश वसंत 8405 46 पु. ७ गणेश वाडी �ॉट नं७ जळगाव

4803 िशंदडकर समीर सतीश 60729 22 पु. 3 मंजूषा सोसा गणेश वाडी   जळगाव

4804 िशंदाडकर सतीष वसंत 11884 50 पु. ३ िस�दे�र मंजुषा सोसायटी गणेश   वाडी  जळगाव

4805 िशंदे िमलीदं वामन 21923 49 पु. ३१/ड नवीन जोशी कॉलनी   जळगाव

4806 िशरसाठ शैलेश िकसन 39774 44 पु.
२९-ब वासुदेव जोशी कॉलनी   ने��ोती हॉ��टल जवळ  

जळगाव
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4807 िशव करन हरीष 7584 51 पु. �ॉट नं१७   िसंधी कॉलनी  कंवर नगर  जळगांव

4808 िशव रिमलाबाई ह�रष 413 77 �ी १७ कंवर नगर   जळगांव

4809 िशवसोप इंड�� ीज 414 51 पु. १७ कंवर नगर   जळगांव

4810 िसंधी तुळशीराम लालचंद 6592 50 पु. ११६ कंवर नगर िसंधी कॉलनी   जळगांव

4811 सोनार अशोक रामदास 5792 83 पु. �ॉट नं १४६ ल�ी नगर   बोहरा क��थान मागे    जळगांव

4812 सोनार भुषण संभाजी 26978 38 पु. २६ गुलाबबाबा कॉलनी   मेह�ण रोड.  जळगाव.  जळगाव

4813 सोनार �मोद अशोक 29626 42 पु.
�ॉट नं. ९९ कंवर नगर   सेवा मंडल जवळ िसंधी कॉलनी  

जळगाव

4814 सोनार संतोष जग�ाथ 28685 46 पु. जोशी कॉलनी   जळगांव

4815 सोनार सतीश सुरेश 59492 35 पु. गणेश नगर   सब जेल मागे    जळगाव

4816 सोनवणे आशा िभला 8678 56 �ी २१ गणेश नगर जेल�ा मागे   जळगांव

4817 सोनवणे िधरज मुरलीधर 21248 41 पु. २१ गणेश नगर   सबजेल�ा पाठीमागे    जलगाव

4818 सोनवणे राज��कुमार रामदास 28212 56 पु.
४३ /अ गु� गोर�नाथ मंिदरा�ा मागे   जुनी जोशी कॉलनी  

जळगाव

4819 सुव� चं�शेखर सज�राव 53782 51 पु. गणेश नगर   सबजेल�ा मागे  जळगाव

4820 सुय�वंशी रमेश गणेश 25642 53 पु. तांबापुरा मेह�ण रोड   माजी सैिनक �ॉट नं.३  जळगाव

4821 सुय�वंशी यशोधा �काश 8037 52 �ी तांबापुरा पोलीस चौकी जवळ   जळगांव

4822 तडवी महेमूद मजीद 37990 46 पु. िबसिम�ा चौक   तांबापूरा  जळगाव

4823 टाक िजत�� िसतारामजी 44204 49 पु.
�ॉट नं.१८ घर नं.६   संचारनगर जवळ नाथवाडयामागे  

मंुकुदनगर जळगाव

4824 तळेले मालती रमाकांत 25242 53 �ी
८ ब गणेश नगर जेल�ा मागे   जेल�ा मागे  िज�ा पेठ 

जळगाव

4825 तलरेजा रामचं� च�ोमल 35896 85 पु.
६ शांती िब�ीगं   बाबा हरदासराम हौिसंग सोसायटी  

जळगाव

4826 तलरेजा अमरलाल जयपालदास 4051 73 पु. १०४ कंवर नगर   जळगांव

4827 तलरेजा अिनल �ीचंद �ो.इंदर से� 11471 48 पु. टी.एम.नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4828 तलरेजा िदलीप गेहीमल 6068 63 पु. िसंधी कॉलनी कंवर नगर   जळगांव

4829
तलरेजा गोपाळ अरबमल �ो.िदलबर 

गाऊन हाऊस
12241 51 पु. हाऊस नं 476 िसंधी कॉलनी   जळगाव

4830 तलरेजा गोपाल चंदीराम 45531 36 पु. �ाट नं ९ संत हरदासराम हौसीगं सोसायटी     जळगाव

4831
तलरेजा गुलाब भगवान �ो भगवान 

�ॉथ
8120 65 पु. २५१ िसधी कॉलनी   जळगांव

4832 तलरेजा गु�मुखदास िचमनमल 457 76 पु. १२५ कंवर नगर   जळगांव

4833 तलरेजा क�ैयालाल िकसनचंद 61088 59 पु. 116 िसंधी कॉलनी   िसंधी कॉलनी    जळगाव



Page 180

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

4834 तलरेजा करण �ावण 59703 30 पु. 13 कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4835
तलरेजा िकशोर चोईतराम �ो.इंडीया 

रे�झीन हाऊस
10601 57 पु. ५ कांचन एपीटीएस    गणेश नगर   जळगाव ता.िज.जळगाव

4836
तलरेजा मनोजकुमार नंदलाल 

�ो.सतीशकुमार नंदलाल
6698 50 पु. ५ सुख अमृत   िसंधी कॉलनी    जळगांव

4837 तलरेजा िमना ओम�काश 21286 60 �ी २०८ कवर नगर   जलगाव

4838 तलरेजा ओम�काश सावनमल 26807 61 पु. २०८ कवर नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

4839 तलरेजा �ीतम गुरमुखदास 61165 48 पु.
१२�ॅट नं ३ कंचन अपाट�म�ट   गणेश नगर  जळगाव 

महारा��   जळगाव

4840 तलरेजा राजेश रामचं� 35898 50 पु.
६ शांती िब�ीगं   बाबा हरदासराम हौिसंग सोसायटी  

जळगाव

4841
तलरेजा रमेशचंद नारायणदास 

�ो.साईबाबा कोकोनट �ॉड�स
4953 95 पु. ३१ गु�नानक हौिसंग सोसायटी   जळगाव

4842
तलरेजा रिवं� मनोहरलाल 

�ो.एस.पी.टे�टाई�
12240 54 पु. १७५ कवर नगर   जळगाव

4843 तलरेजा सरीता राजेश 35899 51 �ी
६ शांती नगर िब�ीगं   बाबा हरदासराम हौिसंग सोसायटी  

जळगाव

4844 तलरेजा सरीता शंकरलाल 50433 48 �ी ७ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4845 तलरेजा सरोजनी वासुदेव 5648 70 �ी ४ कंवर नगर चेतनदास मेहता   हॉ��टल माग�    जळगांव

4846 तलरेजा शंकर चोइथराम 43751 51 पु. फलॅट नं.२ कांचन अपाट�म�ट   गणेश नगर  जळगाव

4847 तलरेजा शाम मनोहरलाल 11764 52 पु. १७५  कवर नगर जळगाव

4848 तलरेजा शमनलाल हजारीमल 16625 74 पु. ८२ कवर नगर   जळगाव

4849 तलरेजा सुधीश भोजराज 25062 55 पु. २२१ कवर नगर   िसंधी कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

4850 तलरेजा तोतीबाई रामचं� 35897 77 �ी
६ शांती िब�ीगं   बाबा हरदासराम हौिसंग सोसायटी  

जळगाव

4851 तलरेजा िवजय िकशनचंद 61096 48 पु. घर नं 116 कंवर नगर   कंवर नगर  िसंधी कॉलनी  जळगाव

4852 तलरेजा योगेश शामलाल 20846 41 पु.
घर नं.१५ कवर नगर   चेतनदास मेहता हॉ�ीटल रोड  िसंधी 

कॉलनी  जलगाव

4853 तेजवाणी अमोलदास टहलमल 4055 63 पु. ५१९ कंवर नगर िहंदी हाय�ुल   जळगांव

4854 तेजवाणी अनुप मनोहरलाल 45879 52 पु. �ॉट नं.५ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4855
तेजवाणी कैलास साधुराम �ो.आराधना 

एज�ी
18150 42 पु. घर नं.५ कवर नगर   जलगाव

4856 तेजवानी लाजवंतीबाई साधुराम 12129 62 �ी �ॉट नं.५ कंवर नगर जळगाव

4857 तेजवाणी मनोहरलाल लधाराम 4054 80 पु. ५ कंवर नगर   जळगांव

4858 तेजवानी मुरलीधर नामदेव 59102 56 पु.
५१९ कंवर नगर  मागे   संत बाबा हरदासराम िसंधी हाय  

�ूल  जळगाव

4859 तेजवाणी �दीप मनोहरलाल 45878 40 पु. �ॉट नं.५ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4860 तेजवानी राधे�ाम �भुमल 3473 65 पु. गु�ंनानक हौिसंग सोसायटी   िज�ा पेठ  जळगाव
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4861 तेजवानी राजेश अशोक 59035 39 पु. १५ िसंधी कॉलनी   िनयर कला भवन जळगाव

4862 ठाकूर िदलीप घनशामदास 32227 48 पु. ४८२  सेवा मंडळ मागे    िसंधी कॉलनी  जळगाव

4863 थावरानी हरीश फिकरचंद 14836 47 पु. िशव सोप फॅ�री समोर   कवर नगर    जळगाव

4864 थावरानी कौश�ादेवी फिकरचंद 18312 88 �ी िशव सोप फ�री समोर   कवर नगर    जळगाव

4865 थावरनी पूनम हरीशकुमार 61424 44 �ी घर नं32  कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4866 थोराणी शंकरलाल कोडूमल 3633 76 पु. �ॉट नं.१७ गु�नानक हौिसंग.   सोसायटी    जळगांव

4867 थोरात मह�� गोवध�न 61665 26 पु.
िसंधी कॉलनी रोड   संजय गांधी नगर  जळगाव महारा��   

जळगाव

4868 थोरवे राजु नारायण 52219 45 पु. तांबापुरा मेह�ण रोड   महादेव मंिदराजवळ  जळगाव

4869 थोराणी राजकुमारी जगदीश 57668 52 �ी
घर नं ३/२ िशव सोप फॅ�री समोर   कंवरनगर िसंधी कॉलनी 

 जळगाव

4870 थौरानी रेशमाबाई राजेशलाल 18957 49 �ी कवर नगर   िशव सोप फॅ�री समोर    जळगाव

4871 ितवारी राजेश िहरालाल 35760 40 पु. ३५ संत गुलाब बाबा कॉलनी   मेह�ण रोड  जळगाव

4872 ितवारी िवजयकुमार �ािमनाथ 29876 45 पु. नाथ वाडा िसंधी कॉलनी   जळगाव

4873 तोलानी रमेश मोहनदास 36186 59 पु. गट नं.२५/०२   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4874 उपा�ाय ओम�काश मोहनलाल 53012 70 पु.
५०२१ �ी ई�ापुत� अंबामाता मंिदर   शामा फायर व�� 

जवळ  िशरसोली रोड जळगाव

4875 वै� �दीप वसंत 20029 49 पु.
१४ ब नवीन जोशी कॉलनी   हेमु कलाणी पाक�  जवळ  िज�ा 

पेठ  जळगाव

4876 वलबाणी चंपाबाई पुरणमल 17974 82 �ी
घर नं.१ िशव सोप फॅ�री समोर   राजाराम नगर कवर नगर  

जवल  जलगाव

4877 वलभाणी बेबु (संतोष) पुरणदास 18041 54 पु.
�ॉट नं. १ िशव सोप फॅ�री समोर   राजाराम नगर कंवर 

नगर    जळगांव

4878 वलभाणी मिनषा संतोषकुमार 18660 55 �ी ६९  कंवर नगर   िसंधी कॉलनी   जळगाव

4879 वलभाणी राजेश पुरणमल 17971 43 पु.
१ राजाराम नगर िशवसोप फॅ�री समोर   कंवर नगर िसंधी 

कॉलनी    जळगांव

4880 वलभानी वसंत पुरणमल 29452 61 पु. घर नं.७७   कवर नगर    जळगांव

4881 वालेचा िदनेश चं�लाल 59416 44 पु.
�ॉट नं १३ चेतनदास मेहता   हॉ��टल रोड कंवर नगर  

िसंधी कॉलनी  जळगाव

4882 वालेचा क�ेश मोहनलाल 21794 39 पु. ५७ कवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4883
वालेचा क�ैयालाल गणुमल �ो.िवशाल 

गारम�ट
11860 66 पु.

समता आ�म�ा बाजुस �ॉट नं २० िसंधी कॉलनी कवर 

नगर    जळगाव

4884
वालेचा िवशनदास दयालदास 

�ो.भागवाणी �ोअस�
12424 50 पु. २१६ कवर नगर   जळगाव

4885 व�भाणी व�भदास नौतनदास 5657 64 पु. ३१४ कंवर नगर   जळगांव

4886 वनवाडी सुनील िभषमदास 59127 46 पु. २०९ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4887 वनवाडी सुरेश िभषमदास 59126 45 पु. २०९० िनयर शांत िसंधी कॉलनी   कवर राम �ूल  जळगाव
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4888 व�रयानी ल�ण कोडुमल 7045 54 पु. ३२८  कंवर नगर   जळगांव

4889 वरयानी शीलादेवी मुरलीधर 7059 81 �ी १०१  कंवर नगर   जळगांव

4890 वरयाणी भारत देवराज 21789 48 पु. १२ कवर नगर  ठाकुर �ृती    सेवा मंडल रोड  जळगाव

4891 वरयाणी भारत वाशुराम 20920 44 पु. घर नं.३२ कवर नगर   जलगाव

4892 वरयानी िदनेश ल�णदास 18299 41 पु. ३२१ कवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4893 वरयाणी िगत पवन 55380 41 पु. ९ िसंधी कॉलनी   कंवर नगर  जळगाव

4894 वरयाणी ल�ण वाशुराम 20906 50 पु. घर नं.३२ कवर नगर   जलगाव

4895 वरयाणी ल�णदास गोटूमल 558 79 पु. ३२१ कंवर नगर   जळगाव

4896 वरयाणी मनोहरलाल मुरलीधर 22415 55 पु. घर नं.१०१ िसंधी कॉलनी   कवर नगरजळगाव

4897 वरयानी पवन नंदलाल 55645 41 पु. ९ िसंधी कॉलनी   कंवर नगर  जळगाव

4898 वरयाणी राजेश देवराज 21788 55 पु.
१२ कवर नगर  ठाकुर �ृती    सेवा मंडल रोड  िसधी कॉलनी 

जळगाव

4899 वासवाणी श�ु� �ापारीमल 33772 65 पु. �ॉट नं.७   भगवती अपाट�.  आकाशवाणी रोड जळगाव

4900 िवधाते शंकर पांडुरंग 36038 52 पु. ५१३/ए/१४   निवन जोशी कॉलनी  नाथ वाडा जवळ  जळगाव

4901 िवरानी रामचं� सेवनदास 7591 54 पु. ५२ टी.एम.नगर िसंधी कॉलनी   जळगांव

4902 िवरानी सतीश सेवनदास 22130 42 पु. ५२ टी.एम.नगर   िसंधी कॉलनीजळगाव

4903 िवरानी �ाम सेवनदास 13777 43 पु. ५२ टी.एम.नगर   िसंधी कॉलनी    जळगाव

4904
िवसरानी ओम�काश सदानंद   

�ो.ओम ड� ेसेस
11772 47 पु. १७८ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4905
िवसरानी �ताप ताराचंद 

�ो.गोदडीवाला बुक डेपो
12213 62 पु. िवसराणी �ताप ताराचंद   ११२ कवर नगर जळगाव

4906 िवसरानी दयानंद ताराचंद 7057 63 पु. ११२  कंवर नगर   जळगांव

4907
िवसराणी संजय मायाराम �ो.िदपक 

एज�ीज
13019 48 पु.

९१ कवर नगर   २६ पहीला मजला केळकर माक� ट    

जळगाव

4908
िवसराणी शंकर हासनदास �ो.नवरंग 

फोटो �ुिडओ
12212 57 पु. ११२ कवर नगर   जळगाव

4909 �ास �भुलालजी �ेमजी 6692 64 पु. संत गुलाब बाबा कॉलनी   जळगांव

4910 वाधवा �काश भोजराज 31828 53 पु. �ॉट नं ११२  िसंधी कॉलनी t m नगर जळगाव

4911 वाधवा िवशाल ल�णदास 58557 35 पु. घर नं १९   दुख भजन भावडी  िसंधी कॉलनी  जळगाव

4912 वाधवा राजेश भोजराज 33183 51 पु. �ॉट नं १२ सव� नं ४ िसंधी कॉलनी जळगाव

4913 वाघेले अनीता जीवन 62022 49 �ी फुकट पुरा तांबापुर   तांबापुर    जळगाव

4914 वाघेले िहतेश जीवन 62021 24 पु.
सी/ओ जीवन वाघेले   फुकटपुरा तांबापूर  तांबापुर फुकटपुरा 

 जळगाव
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4915 वलभानी गोिवंदमल बोदलोमल 37509 77 पु. �ॉट नं.१ िशव सोप फॅ�री   कंवर नगर  जळगाव

4916 वलवाणी पुरणलाल शंभुमल 4056 82 पु. कंवर नगर �ॉट नं १   िशव सोप फॅ�री मागे  जळगाव

4917 वालेचा गोपाल सावलदास 43974 45 पु. २४८ कंवर नगर   जळगाव

4918 वालेचा िकशोरकुमार बखतराम 26888 64 पु. ८१  कवर नगर   मु.पो.जळगाव िज.जलगाव    जळगाव

4919 वालेचा लखीचंद िकशोरकुमार 26887 38 पु. ८१  कवर नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

4920 वालेचा �दीप भगवानदास 44300 41 पु. ४९३ िसधी कॉलनी   कंवर नगर  जळगाव

4921 वालेचा राजकुमार दयालदास 25833 53 पु. २१६ िसंधी कॉलनी   जळगाव

4922 वालेचा राकेश मोहनलाल 21697 45 पु. ५७ कवर नगर   जलगाव

4923 वालेचा सुिम�ा शंकरलाल 46004 57 �ी २१२ कंवर नगर   िसंधी कॉलनी  जळगाव

4924 वाणी मनीषा िकशोर 16604 49 �ी गणेश नगर   जेल�ा मागे    जळगाव

4925 वाणी मुरलीधर ल�ण 52423 73 पु. ५१५/६ ल�ी नगर   िसंधी कॉलनी मागे  जळगाव

4926 वाणी �भुदास िचंतामण 51091 75 पु.
२  वासुशांती  �ोती नगर   एल.आय.सी. कॉलनी  इ�ादेवी 

मंिदरा जवळ जळगाव

4927 वाणी र�माला मुरलीधर 52425 51 �ी ५१५/६ ल�ी नगर   जळगाव

4928 वासवानी सुिनल इंदरलाल 31104 41 पु. ८ भगवती अपाट�. आकशवाणी रोड   जळगाव

4929 झोपे िनतीन प�ाकर 34321 37 पु. जुनी वासुदेव जोशी कॉलनी   पा�ा�ा टाकी जवळ  जळगाव

4930 अडावदकर िमिलंद �भाकर 7481 54 पु.
�ॉट नं १० गट नं १८८   स�ट� ल बँक कॉलनी  िपं�ाला  

जळगांव

4931 अि�हो�ी रमाकांत हरी 19847 84 पु. �ाट नं ४ गट नं १९५  गणेश पाक�      ि�पाळा रोड  िपंपाळा

4932 अ�वाल कैलास नागोलाल 21948 60 पु. �ॉट नं.३८ शंकर अ�ा नगर जवळ   िपं�ाळाजळगाव

4933 अिहरे वसंत माधव 31540 62 पु. १९ गट नं.९/०२/०१अे ओमशांती   नगर िपं�ाळाजळगाव

4934 अंिबकर अनंत अशोक 16024 55 पु. ७९/१ दांडेकर नगर   िपं�ाळा जळगाव    िपं�ाळा

4935 अंबीकार सुिनल अशोक 54419 51 पु. �ॉट नं.७९/१  िशवम    दांडेकर नगर  िपं�ाळा जळगाव

4936
अंिबकर िवनोद अशोक �ो िशवम 

�ोिवजन जनरल �ोअर
12044 48 पु. ७९/१ दाडेकर नगर   जळगाव    िपं�ाळा

4937 आमोदे मिनष िवजय 61930 20 पु.
गट नं 26 �ॉट नं 9   चं�दु अ�ा नगर  िनमखेडी जवळ  

जळगाव

4938 आमोदे िवजय गोपाळ 61929 53 पु.
�ॉट नं 9 गट नं26   चं�दु अ�ा नगर  िनमखेडी रोड  

जळगाव

4939 आमोदकर िमराबाई चं�कांत 22266 52 �ी वंृदावन सोसायटी   िपं�ाळा िशवार जळगाव

4940 आमोदकर संजय रामदास 17403 48 पु. खडका रोडबी.झेड हाय�ुल   जळगाव

4941 अमृतकर िहत�� माधवराव 43389 38 पु.
गट नं.१९०/४ �ॉट नं.७   स�ट� ल बंॅक कॉलनी  िप�ाळा 

जळगाव
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4942 अमृतकर र�ावती अशोक 37911 63 �ी
�ॉट नं.१६ गट नं.१९०/४   स�ट� ल बँक कॉलनी  िपं�ाळा  

जळगाव

4943 अमृतकर �ीकांत अशोक 37910 37 पु. �ॉट नं.१६ स�ट� ल बँक कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

4944 अपार आिशष वसंत 28467 45 पु. आिशष �ॉट नं. ८   खंडेराव नगर  िपं�ाळा  जळगाव

4945 अपार वसंत सांडू 28403 69 पु. आिशष �ॉट नं. ८   खंडेराव नगर  िपं�ाळा  जळगाव

4946 आराक अिनलकुमार यशवंत 43075 49 पु.
�ॉट नं.३२ गट नं.९/२/१ बी   ओम शांती नगर  िपं�ाळा 

जळगाव

4947 अ�े चं�कला चं�कात 56274 61 �ी �ॉट नं.४५ मयुर कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

4948 अ�े गोिवंदा शाली�ाम 3608 70 पु. ४६/१  मयूर कॉलनी   िपं�ाळा  ता िज�ा जळगाव

4949 अ�े िजत�� चं�कांत 13051 42 पु. ४५/२ मयुर कॉलनी   िपं�ाळा जळगाव

4950 अवचार रिवं� मुरलीधर 26363 42 पु.
गट नं.१९०/१  �ॉट नं.१९/१   िनसग� कॉलनी   िपं�ाळा 

जळगाव

4951 आ�ाड पंढरीनाथ एकनाथ 35147 71 पु. �ॉट नं.२६ शंकर आ�ा नगर   िप�ाळा  जळगाव  िपं�ाळा

4952 बडाळे ओम�काश रमेशचं� 12712 51 पु. �ीराम चौक िपं�ाळा   जळगाव

4953 बडगुजर अंबादास धोडूं 32115 62 पु. �ॉट नं.३८/४   मयुर कॉलनी  िपं�ाळा  जळगांव

4954 बडगुजर भूिमका रिवं� 59755 22 पु.
�ॉट नं 21 िव�ा नगर   भवानी मंिदर जवळ  िपं�ाळा  

जळगाव

4955 बडगुजर िदपक शांताराम 46743 39 पु.
�ाट नं ३४ �ांक नं ६०   शंकरअ�ा नगर  िपंपाळा  

िपंपाळा जळगाव

4956 बडगुजर गोिवंदा शामराव 24265 50 पु. �ॉट नं.२९, इं�ाणील सोसायटी,   िपं�ाळा,जळगाव

4957 बडगुजर रिवं� द�ा�य 59756 56 पु.
�ॉट नं 21 िव�ा नगर   पी�ंाळा जळगाव  भवानी मंिदर 

जवळ  जळगाव

4958 बागुल �ाने�र नारायण 35313 58 पु.
०८  �ानंद  जे डी सी सी बॅक कॉलनी   िशंदे नगर िप�ाळा  

जळगाव

4959 बागुल संजय �भाकर 21776 51 पु. २० दांडेकर नगर   िपं�ाळा मेन रोड  जळगाव

4960 बागुल िवजय एकनाथ 30418 73 पु. ८२ कमल िवहार दांडेकर नगर   िपं�ाळा रोड    जळगांव

4961 बाहेती पंकज �ेमराज 35674 49 पु. �ॉट नं.३८ गट नं.१२   दांडेकर नगर  िप�ाळा  िपं�ाळा

4962 बनसोडे सुलोचना रोहीदास 39604 45 �ी �ॉट नं. ७ आिण ८   भारत नगर  िपं�ाळा जळगाव

4963 बारी िभका नारायण 14196 50 पु. गट नं.१७६/१/१ �ॉट नं.२६   मयुर कॉलनी  िपं�ाळा जळगाव

4964 बारी द�ा�य �ावण 35600 47 पु. आनंद िम�ा कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

4965 बारी द�ु दौलत 28025 46 पु. �ॉट नं. ५३   आनंद मंगल नगर  िपं�ाळा  जळगाव

4966 बारी िदनेश रवी�ं 61775 33 पु.
�ॉट नं.14 ि�मूत� हाऊिसंग   सोसायटी   ि�ंपाळा  जळगाव 

महारा��   जळगाव

4967 बारी िदनकर सुकलाल 28024 39 पु. �ॉट नं. ९   गट नं. १०/२  दांडेकर नगर िपं�ाळा  जळगाव

4968 बारी गणेश रघुनाथ 7959 47 पु.
�ॉट नं ८ गट नं १०   दांडेकर नगर िपं�ाळा �र�ा �ॉप 

समोर  जळगाव
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4969 बारी हेमचंद रघुनाथ 28022 44 पु. �ॉट नं. ८   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  जळगाव

4970 बारी िकशोर एकनाथ 61228 37 पु. सी.एन.129 �ॉट नं 5   �ंकटेश नगर  िपं�ाळा जळगाव

4971 बारी िकशोर सुकलाल 57385 34 पु. ५७० बारीवाडा   िपं�ाळा  जळगाव

4972 बारी मह�� ल�ण 16971 41 पु. �ॉट नं.६ गट नं.९   शंकर आ�ा नगर िपं�ाळा    जळगाव

4973 बारी मिनषा अिवनाश 43808 44 �ी �ॅट नं.१ दांडेकर नगर   िपं�ाळा  जळगाव

4974 बारी मयूर रिवं� 61310 27 पु.
िवणकर हनुमान �ायाम शाळा   हलवाई ग�ी िपं�ाळा  

िपं�ाळा  जळगाव

4975 बारी िमिलंद शामराव 43728 40 पु. अंजली हॉ��टल    १ दांडेकर नगर  िपं�ाळा जळगाव

4976 बारी पंडीत न�थु 27893 71 पु. १८ दांडेकर नगर   िपं�ाळा  जळगाव

4977 बारी �काश पुना 37945 55 पु. १२ �ी आिशवा�द   िनसग� कॉलनी  िपं�ाळा जळगाव

4978 बारी �मोद िवठठलराव 43507 55 पु. बारी ग�ी   िपं�ाळा  जळगाव

4979 बारी �ितभा िमिलंद 58769 36 �ी अंजली हॉ��टल दांडेकर   नगर िपं�ाळा    जळगाव

4980 बारी राज�� रतन 61711 38 पु. A-72 िशंपी & माळी   खंडेराव नगर  िपं�ाळा  जळगाव

4981 बारी रिवं� सुकलाल 7196 58 पु.
�ॉट नो १४ ि�ं�ाळा रोड   जीवन मुत� सोसायटी  भवानी 

मंिदर जवळ  जळगांव

4982 बारी सुभाष रामदास 27588 63 पु. मु. पो. िपं�ाळा   हलवाई ग�ी  िज. जळगाव

4983 बावा पांडुरंग िपतांबर 61117 49 पु. खंडेराव नगर   गणेश मंिदर जवळ    जळगाव

4984 बािव�र अिनल पंडीतराव 14263 59 पु.
�ॉट नं. १६ गट नं.५/१   अ�भुजा नगर िपं�ाळा परीसर  

जळगाव

4985 बािव�र भालचं� िहंमतराव 24375 47 पु. सुरेशदादा जैन नगर    �डको िपं�ाळा  जळगाव

4986 बािव�र द�ा�य शेनफडु 20016 51 पु.
गट नं.१८७/२ �ॉट नं.२३   स�ट� ल बँक कॉलनीद� मंदीरा 

मागे  मंगल मुत� नगरिपं�ाळा  जळगाव

4987 बािव�र देिवदास तुकाराम 53852 58 पु. �ॉट नं.१६ गट नं.८०/१   आशाबाबा नगर  िपं�ाळा जळगाव

4988 बािव�र िदलीप सुकलाल 20650 42 पु. गट नं 6 �ॉट नं 46   द� मंिदर जवळ  िपं�ाला जळगाव

4989 बािव�र जंगलू िपंताबर 47507 61 पु. गट नं.२६ �ॉट नं.९/१०   िनमखेडी िशवार  जळगाव

4990 बािव�र क�ना रिवं� 30800 50 �ी २ ओम शांती नगर गट नं.९/२/१   िपं�ाळा    जळगांव

4991 बािव�र ल�ण शेनफडू 29640 43 पु. गट नं.१८७/२ �ॉट नं.२३   िपं�ाळा    जळगांव

4992 बािव�र �दीप पंुडिलकराव 4452 68 पु.
पा�रजात द�ा मंिदर रोड   ि�मूत� हौिसंग सोसायटी  �ॉट नं 

२८ जळगाव

4993 बािव�र �मोद गणेश 46506 54 पु.
�ॉट नं 8 A गट नं 12 पाणी   टंॅक संजीवनी नगर  दांडेकर 

नगर  जळगाव

4994 बािव�र �मोद रामचं� 29933 59 पु.
�ॉट नं.२६ द��साद   िस�दीिवनायक कॉलनी  िपं�ाळा  

जळगांव

4995 बािव�र पंुडलीक वना 27577 52 पु. िपं�ाळा घरकुल   �डको घर नं 76  जळगाव
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4996 बािव�र संजय िपंताबर 37706 46 पु. दांडेकर नगर   िपं�ाळा  जळगाव

4997 बािव�र शैला �मोद 29935 57 �ी
�ॉट नं.२६ द� �साद   िस�दीिवनायक कॉलनी  िस� िमल 

जवळ िपं�ाळा  जळगांव

4998 बािव�र िशवदास जग�ाथ 5518 68 पु.
�ॉट नं 30-31 गट नं 94/3/4   घन�ाम नगर  िपं�ाळा  

जळगाव

4999 भावसार मनोरमाबाई अशोक 13235 67 �ी �ॉट नं.१४ शंकरआ�ा नगर   िपं�ाळा जळगाव

5000 बेहेरे �भाकर िझपा 44577 52 पु.
गट नं ३४३/१ �ाट नं १७   ि�पाळा िशवार इं�िनल सोसायटी  

जळगाव

5001 ब�डाळे नंदकुमार गोपाळराव 19377 69 पु.  जीवनधाम  ३६/५ जी.डी.ब�डाळे ई�ेट   िपं�ाळाजळगाव

5002 बेटावदकर कमल मधुकर 1826 93 �ी १९ आनंद मंगल काया�लय   िपं�ाळा    जळगांव

5003 बेटावदकर मधुकर हरीदास 7276 50 पु. १८ आनंद मंगल नगर   िपं�ाळा

5004 बेटावदकर मोहन मधुकर 7274 45 पु. १३ आनंद मंगल नगर   िपं�ाळा

5005 बेटावदकर सुधीर मधुकर 7275 68 पु. १९ आनंद मंगल नगर   िपं�ाळा

5006 भदादे नर�� सुभाषचं� 18572 46 पु. ६ �ु असावा नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

5007 पाटील भगवान ओकंार 34697 61 पु. �ॉट नं.११ गट नं.९   शंकर आ�ा नगर  िपं�ाळा जळगाव

5008 भागवत शेखर सुरेश 44641 54 पु. �ाट नं ३०/२ सव� ४७१   शारदा कॉलनी  जळगाव

5009 भालेराव सुभाष जग�ाथ 33659 58 पु. गट नं.०८   �ॉट नं.५५  िपं�ाळा जळगाव

5010 भालेराव पदमीनी �काश 28739 49 �ी मयुर कॉलनी   िवनायक पाक�  �म नं.१  िपं�ाळा जळगाव

5011 भामरे अिनता य़शवंत 13453 52 �ी
गट नं.१२ �ॉट नं.३०   दांडेकर नगर िपं�ाळा परीसर    

जळगाव

5012 भंडारी भुषण शशीकांत 15834 42 पु.
�ॅट नं 3 िदपती अपाट�म�ट   िभकमचंद जैन नगर  िपं�ाला  

जळगाव

5013 भांडारकर योगेश पंिडत 59003 39 पु. �ॉट नं ४८ गट नं १०/२   दांडेकर नगर जळगाव

5014 भंगाळे िकशोर िनंबाजी 60360 43 पु. मयुर कॉलनी गट नं 176/1   �ॉट नं 13  िपं�ाळा  जळगाव

5015 भंगाळे वैशाली िकशोर 60361 32 �ी मयुर कॉलनी गट नं 176-1   �ॉट नं 13 िपं�ाळा    जळगाव

5016
भारवानी ताराचंद वेनिसमल �ो.नम�दा 

बुक आिण अ�ेला मॅ�ुफॅ�र
8637 74 पु. ४६ मानराज पाक�    जळगांव

5017 भट मेघाली सिचन 60742 39 �ी
�ॅट नं 8 उ�म पाक�    दयाराम नगर  सावखेडा िशवार  

जळगाव

5018 को�ी भाऊलाल गणपत 4202 63 पु. िपं�ाळा

5019 भावसार देव�� दुगा�दास 33621 42 पु.
गट नं.८६/२ �ॉट नं.११+१२   �ॉक नं.४ गणेश पाक�   

आशाबाबा नगर जळगाव

5020 भावसार अजय सदािशव 15573 47 पु.
�ारा भावसार इले�� ॉिन�   मंुडदे शाळे समोर  िपं�ाला  

जळगाव

5021 भावसार अलका मगन 39633 53 �ी ४९ मयुर कॉलनी िपं�ाळा   जळगाव

5022 भावसार अिनल धनलाल 15556 53 पु. �ॉक नं.४ शंकर आ�ा नगर   िपं�ाळा  जळगाव
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5023 भावसार हरलाल भाईलाल 31604 65 पु. �ॉट नं.३६ मयुर कॉलनी   िपं�ाळा जळगाव

5024 भावसार राज�� फिकरा 6834 62 पु.
पंनधारी �ॉट नं २८   गट नं १/२ आर.एल कॉलनी  िपं�ाळा  

जळगांव

5025 भावसार राम नारायण 47306 42 पु.
�ॉट नं.१०/२ गट नं.४४/१   �ाम िवकास हाय�ुल मागे  

दांडेकर नगर जळगाव

5026 भावसार संगीता सुरेश 61923 53 �ी
�ॉट नं 27 गट नं 188   स�ट� ल बँक कॉलनी  मंगलमुत� नगर 

ि�ं�ाळा  जळगाव

5027 भावसार िसमा संजय 46709 49 �ी आसावा नगर   िपं�ाळा रोड १२/१  जळगाव

5028 भावसार शाम �ंबक 10723 53 पु.
�ॉट नं.२६ तलाठी ऑिफस जवळ   आसावा नगर िनसग� 

कॉलनी  रोड जळगाव

5029 भावसार सुनंदा हरलाल 31603 62 �ी �ॉट नं.३६ मयुर कॉलनी   िपं�ाळा    जळगांव

5030 भावसार उदय शाली�ाम 26831 49 पु.
 िगताकाशी  २४/३ केदार नगर   िपं�ाळाजळगाव  

िज.जळगाव

5031 भावसार उमेश शाली�ाम 14892 46 पु. �ॉट नं.२३/३ केदार नगर   िपं�ाळा    जळगाव

5032 िभ�ड �िमला �भाकर 35977 76 �ी २३ हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5033 भोई भगवान बाबुराव 60505 41 पु. मु सावखेडा बु�ुक   पो� िपं�ाला  सावखेडा बु�ुक  जळगाव

5034 भोई िकशोर दगडू 61129 40 पु. खंडेराव नगर   �ासमोर रतन बारी  �ोर िमल  जळगाव

5035 भोई िनितन देवीदास 61119 33 पु. चौधरी वाडा  मधी चौक   मधी चौक  िपं�ाळा  जळगाव

5036 भोई �शांत रमेश 61120 29 पु.
मधी चौक िपं�ाळा   चौधरी वाडा िपं�ाळा  चौधरी वाडा 

िपं�ाळा  जळगाव

5037 भोई �वीण पंिडत 61121 41 पु.
�शान भूमी रोड संत मीरा   मीराबाई नगर समोर िपं�ाळा  

जळगाव

5038 भोई रा�ल साहेबराव 60170 28 पु.
सागर मेिडकल जळगाव   िशवाजी चौक िपं�ाळा  िपं�ाळा  

जळगाव

5039 भोई राजाराम भादू 6367 73 पु. गट नं.१०/२ �ॉट नं.७३/१ दांडे   कर नगर िपं�ाळा    जळगांव

5040 भोई राकेश देवीदास 61118 29 पु.
मधी चौक िपं�ाळा   मधी चौक िपं�ाळा  िपं�ाळा जळगाव  

िपं�ाळा जळगाव

5041 भोई रंजना शांतीलाल 18309 52 �ी वाणी ग�ी शाळा नं ३५ मागे   मु.पो.िपं�ाळा    जळगाव

5042 भोई संजय मािणक 60359 40 पु. घर नं 289 िशंपी ग�ी   मरी माता मंिदर जवळ    िपं�ाळा

5043 भोई सरलाबाई तानकू 51095 65 �ी शाळा �.३५ मागे   वाणी ग�ी  िपं�ाळा जळगाव

5044 भोई सोनल आनंदा 46839 31 �ी ६४१ िपं�ाळा   रथ चौक    जळगाव

5045 भोई वंदना भगवान 60503 37 �ी मू सावखेडा बू पो. िपं�ाला   िपं�ाला जळगाव

5046 भोईटे योगेश राजाराम 50936 46 पु. दांडेकर नगर मनराज पाक�    ि�ं�ाळा    जळगाव

5047 भोडें संजय सुभाष 19989 48 पु.
�ॉट नं.२१ गट नं.९/२/१ ब   ओम शांती नगर शंकर आ�ा 

नगर शेजारी  िपं�ाळा िशवार  जळगाव

5048 िबरारी हरी�ं� रामदास 20091 50 पु.
�ॉट नं.२ गट नं.३५५/१७४/ए   मयुर कॉलनी िपं�ाळा  

जळगाव

5049 िब�हाडे रिविकरण वसंतराव [०३] 33551 55 पु.
�ॉट नं १२ गट नं ५/२ अ�भुजा   मंिदर मागे समथ� नगर  

िपं�ाळा  जळगांव
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5050 िब-हाडे िवजय मंगा 14845 47 पु. मु.िपं�ाळा   ता.िज.जळगाव    िपं�ाळा

5051 िबला� अच�ना महेश 13836 47 �ी एस.नं.७१०८/१   लोकमा� होस सोसायटी  जळगाव

5052 िबला� महेश गोकुळचंद 13837 50 पु.
�ॉट-१ सी एसएन ७१०८/१ �रंग रोड   जवळ जेडीसीसी बँक  

लोकमा� हौ सो  जळगाव

5053 बोकाडे कैलास नामदेव 31224 38 पु. अमृत सोसा. शंकर अ�ा नगर �ॉट नं.९   िपं�ाळा जळगाव

5054 बोकाडे िवजय नामदेव 42964 36 पु. ९ अमृतवेल सोसायटी   शंकर अ�ा नगर  िपं�ाळा जळगाव

5055 बोरनारे बेबीबाई संजय 22250 49 �ी वंृदावन सोसायटी   िपं�ाळा िशवार जळगाव

5056 बोरोले िनिलमा वासुदेव 39782 38 �ी �ॉट नं. ९ तळेले कॉलनी   जुना खेडीरोड    जळगाव

5057 बोरसे भ�ासाहेब िशवाजी 60231 40 पु.
सी/ओ अमृत मािणक बडगुजर   �ॉट नं 11 गट नं 9/2/1 B  

क�ुरी सुपर शॉप  जळगाव

5058 बोरसे िदपाली शशीकांत 21739 41 �ी  आिशष  �ॉट नं.८   खंडेराव नगरिपं�ाळा    जळगाव

5059 बोरसे कौ�ुभ चूडामण 61533 28 पु. �ॉट नं 11/2 �ारकामाई   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  जळगाव

5060 बोरसे �काश ब�ीलाल 19794 52 पु. मढी चौक   िपं�ाळाजळगाव

5061 बोरसे �ताप दयाराम 6142 63 पु. इंदीरा नगर िपं�ाळा रोड   जळगांव

5062 बोरसे उषा भ�ासाहेब 60238 35 �ी �ॉट नं 11 ओम शांित नगर   िपं�ाळा जळगाव

5063 बोरसे वषा� सुिनल 21462 50 �ी
३ �ामी िववेकानंद हाऊिसंग सोसायटी   शकंुतला िनवास 

आदश� नगर  जळगाव

5064 चंदनकर िदशा योगेश 57172 40 �ी
�ॉट नं ४८ गट नं १०/२   दांडेकर नगर जु�ा टाकीसमोर  

िपं�ाळा  जळगाव

5065 चंदनकर योगेश िसताराम 11450 46 पु. दांडेकर नगर   बारी वे�ीगं वक�  शॅाप मागे    जळगाव

5066 चाटे सुिनल �ावण 42682 45 पु. आझार सॉ िमल जवळ   िपं�ाळा  जळगाव

5067 चौधरी अिनल रघुनाथ [१५] 5222 56 पु.
ओम शांती नगर �ॉट नं ४   गट नं ९/२/१ बी िपं�ाळा  (शंकर 

आ�ा नगर) िपं�ाळा  िपं�ाळा

5068 चौधरी अिनल रमेश 20104 49 पु.
�ॉट नं.२७ गट नं.१२    िनलसाधना  दांडेकर नगर  

िपं�ाळाजळगाव

5069 चौधरी अिनता िकशोर 8076 46 �ी सव� नं 79 2बी �ॉट नं 38   शंकरराव नगर  जळगाव

5070 चौधरी अ�ण �ावण 42825 60 पु. मु.सावखेडा बु.पो.िपं�ाळा   ता.िज. जळगाव

5071 चौधरी दशरथ ल�ण 41372 50 पु.
गट नं.३४४ �ॉट नं.१९   इ�ायणी हौ.सोसायटी  िपं�ाळा 

जळगाव

5072 चौधरी दशरथ सुरेश 61645 31 पु.
�ॉट नं 260 खांडेराव नगर   गणपती मंिदर जवळ  िपं�ाळा 

जळगाव

5073 चौधरी िदनकर रामचं� 32900 81 पु. �ॉट नं.२०   अनुपमा हौसीगं सोसा.  िपं�ाळा जळगाव

5074 चौधरी गजानन धोडूं 61142 38 पु. गणपती मंिदर   खंडेराव नगर  जळगाव

5075 चौधरी क�नाबाई पंढरीनाथ 61856 46 �ी
�ॉट नं 303 गट नं 57   जाखेटे नगर कंुभार वाडा  िपं�ाळा 

जळगाव

5076 चौधरी िकशोर �ीराम 35624 44 पु. ४४ िव�ा नगर   भवानी मंदीराजवळ  िप�ाळा  जळगाव
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5077 चौधरी ल� भगवान 36136 57 पु. गट नं.84 �ॉट नं.5   गणेश पाक�   आशाबाबा नगर  जळगाव

5078 चौधरी ममता अिनल 20103 39 �ी
�ॉट नं.२७ गट नं.१२    िनल साधना  दांडेकर नगर    

जळगाव

5079 चौधरी मनोहर �ीराम 11706 45 पु. मु. साउखेडा बु.पो.िपं�ाळा   ता. जळगाव    साउखेडा

5080 चौधरी मनोज िनंबा 26359 43 पु. �ॉट नं 4   िपं�ाळा रे�े गेट जवळ  द� कॉलनी  जळगाव

5081 चौधरी नागो गणपत 23890 59 पु.
�ॉट नं.६४/१   चौधरी वाडा  मु.पो.िकनोद  ता.जळगाव  

िकनोद

5082 चौधरी निलनी िदनकर 32901 72 �ी
�ॉट नं.२०   अनुपमा हौसीगं सोसायटी  गट नं.२/०१ िपं�ाळा  

जळगांव

5083 चौधरी िनिलमा भा�र 40447 36 �ी गट नं ९१/१अ+२+५ �ॉट नं १२   शकरराव नगर  जळगाव

5084 चौधरी �भाकर तुळशीराम 14318 73 पु. �ॉट नं.७६ गट नं.१०/२   दांडेकर नगरिपं�ाळा    जळगाव

5085 चौधरी �िवण ई�रलाल 27565 46 पु. �ी साईनाथ सायकल   �ेम नगर चौक  िपं�ाळा रोड  जळगाव

5086 चौधरी राज�ी सुरेश 60279 47 �ी �ॉट नं 28 िनवृ�ी नगर   िपं�ाळा    जळगाव

5087 चौधरी राज�� शंकर 25259 60 पु. �ॉट नं ९५/१ आरएमएस कॉलनी िपंपरला

5088 चौधरी र�ा गजानन 61143 38 �ी मेन रोड गणपती मंिदर जवळ   खंडेराव नगर    जळगाव

5089 चौधरी रिवं� िभका 46420 54 पु. गणपती मंिदराजवळ   खंडेराव नगर  िपं�ाळा जळगाव

5090 चौधरी रिव� कृ�ा 36184 61 पु.
४२/०२ �ाट नं.०२   समता हौिसंग सोसायटी  िपं�ाळा  

जळगाव

5091 चौधरी समाधान जग�ाथ 58708 33 पु. खंडेराव नगर   िनयर वोटर टंक  िप�ळा जळगाव

5092 चौधरी समाधान पंढरीनाथ 61857 30 पु. �ॉट नं 57 गट नं 303   कंुभार वाडा िपं�ाळा    जळगाव

5093 चौधरी संजय अमृत 35867 54 पु. �ॉट नं.१५ गट नं.९   गु�द� कॉलनी  िपं�ाळा  जळगाव

5094 चौधरी संजय नामदेव 8572 53 पु.
गट नं.३ �ॉट नं.२   गु�द� नगर िपं�ाला िशवार  सेिमनार 

हॉल जवळ  जळगांव

5095 चौधरी सतीश दशरथ 50456 52 पु. �ॉट नं.१२ गट नं.१७०   मयुर कॉलनी िपं�ाळा  जळगाव

5096 चौधरी िशतल िकरण 19082 44 �ी ८ अनुपम हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळाजळगाव    िपं�ाळा

5097 चौधरी �ीकृ� राजाराम 5926 66 पु. �ाट नं १७   स�ट� ल बँक कॅालनी  जळगाव

5098 चौधरी �ीराम राजधर 6890 84 पु. मु. सावखेडे बु. पो. िपं�ाळा   ता.िज. जळगाव    सावखेडे

5099 चौधरी िसताराम सुकदेव 24969 63 पु.
�ॉट नं.१७ गट नं.५/१   समथ� नगर अ�भुजादेवी मंदीरा 

जवळ  िपं�ाळाजळगाव

5100 चौधरी सुभाष कािशराम एचयूएफ 7713 41 पु. ५  िव�ा नगर मीरा हॉ��टल   आकाशवाणी चौक    जळगांव

5101 चौधरी सुभाष यादव 28522 65 पु. दांडेकर नगर   �ॉट नं. २१  िपं�ाळा मेन रोड  जळगाव

5102 चौधरी सुमन मुरलीधर 1542 78 �ी �मसाफ� मा.िश�क सदन   जळगांव

5103 चौधरी सुिनल मधुकर 23337 49 पु. २२ िपंपरकर नगर   िपं�ाळा  जळगाव
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5104 चौधरी सुिनल �ीराम 28186 52 पु. ४४ िव�ानगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5105 चौधरी सूय�कांत नंदलाल 61432 29 पु.
गट नं 34 �ॉट नं 102   �ी कृ� हाइट  ब�डाळे नगर  

जळगाव

5106 चौधरी वैशाली रामा 40081 51 �ी धनगर वाडा   िपं�ाळा    जळगाव

5107 चौधरी वसंतराव नामदेवराव 38694 83 पु. ९ असावा नगर   भवानी मंिदराजवळ  िपं�ाळा रोड  जळगाव

5108 चौधरी िवकास छगन 41371 47 पु.
सु�भा  �ॉट नं.४ आशीवा�द िब��ंग    जीवन िवकास 

कॉलनी   जळगाव

5109 चौधरी िवलास दामोदर 18569 53 पु. �ॉट नं.१४ ि�मुत� सोसायटी   िपं�ाळा रोड    जळगाव

5110 चौधरी िवनोद वसंत 24748 54 पु.
गट नं 9 �ॉट नं 31   गु�द� कॉलनी  पा�ा�ा टाकी  जवळ 

 शंकरअ�ा नगर िपं�ाला  जळगाव

5111 चौधरी व�लाबाई अ�ण 39666 51 �ी मयुर कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

5112 चौधरी यशवंत शेनफडू 24180 77 पु. �ॉट नं. ५ गट नं. ७६   जैन पाईप फॅ�री जवळ  जळगाव

5113 चौधरी उ�म सुकदेव 14113 52 पु. गट नं १०/२ लॉट नं.३१ दांडेकर नगर   िपं�ाळा जळगाव

5114 चौहान धरमिसंग बाबुलाल 59962 52 पु.
�ॉट नं ३४ / १  गट नं ४/१/२   मानव सेवा �ूल जवळ  

गु�द�ा नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5115 चौहान तुषार धरमिसंग 59965 22 पु.
�ॉट नं ३४/१ गट नं ४/१/२   गु�द�ा नगर  िपं�ाळा िशवार  

जळगाव

5116 चौटे भारती गज�� 52795 47 �ी �ॉट नं.१० गट नं.३६/३   िपं�ाळा  जळगाव

5117 च�ाण �काश साहेबराव 22827 55 पु.
गट नं.११/४ �ॉट नं.१/१   दांडेकर नगरिपं�ाळा  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

5118 च�ाण राजन नारायण 1255 57 पु.
25 मातृछाया �ीर� कॉलनी   भोईराज भवन  िपं�ाळा  

जळगांव

5119 च�ाण राजु छिबलदास 59903 57 पु. पाटील वाडा   सावखेडा बीके.    सावखेडा बीके.

5120 च�ाण सुरेश दंगलराव 45570 59 पु. गट नं.१२ �ॉट नं.१६   दांडेकर नगर  जळगाव

5121 च�ाण राज�� रघुनाथ 46268 64 पु.
�ॉट नं 20 गट न 343   इं�नील हौिसंग सोसायटी  िपं�ाला  

जळगाव

5122 च�ाण शांताबाई साहेबराव 11786 77 �ी
गट नं.११/४ �ॉट नं.१/१ दांडेकर नगर   नवीन पा�ा�ा 

टाकी जवळिपं�ाळा    जळगाव

5123 छापेकर सुिनल �भाकर 51651 55 पु.
�ॉट नं.८/अ गट  नं.१८७/२   स�ट� ल बँक कॉलनी  िपं�ाळा 

जळगाव

5124 िचंचाळे उ�म बाबुराव 50799 51 पु.
�ॉट नं.३४ गट नं.१९१   िस�दी िवनायक कॉलनी  िपं�ाळा 

जळगाव

5125 चोपडे �ेहल �िवण 45565 36 �ी
�ॉट नं ७ गट नं १९२   िस� िमल कंपाऊंड  ि�ंपाळा रोड 

जळगाव

5126 चोपडे भगवान नारायण 597 79 पु. �ॉट नं.50 गट नं 43   �ीकृ� कॉलनी  िपं�ाळा  जळगांव

5127 चौटे गज�� केवलसा 52794 52 पु. �ॉट नं.१० गट नं.३६/३   िपं�ाळा  जळगाव

5128 चौटे िहंमत केवलसा 52792 59 पु. �ॉट नं.१० गट नं.३६/३   िपं�ाळा  जळगाव

5129 चौटे �काश केवलसा 52793 55 पु. �ॉट नं.१० गट नं.३६/३   िपं�ाळा  जळगाव

5130
दहाड मनोज सोमनाथ �ो.दहाड 

�ो�ीजन
43781 52 पु. िकसन रेिसड�ी   सेट� ल बँक कॉलनी रोड  िपं�ाळा जळगाव
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5131 डहाके अ�ण िशवदास 33923 71 पु.
िशव कमल �ॉट नं.७   गट नं.१८ �ीर� कॉलनी  िपं�ाळा 

जळगाव

5132 डहाके तारामती अ�ण 33924 64 �ी
िशव कमल �ॉट नं.७   गट नं.१८�ीर� कॉलनी  िपं�ाळा  

जळगांव

5133 दिहवदकर �मोद सुय�कांत 29396 63 पु.
गट नं.९/२/१ बी �ॉट नं.२२   ओम शांती नगर िपं�ाळा    

जळगांव

5134 दांडगे मनोज बाबुलाल 61122 28 पु. १५ जय भवानी �ो�ीजन   खंडेराव नगर    जळगाव

5135 दंडवते अिनता िदनेश 39273 42 �ी �ॉट नं. ४ गट नं.१५   दांडेकर नगर  जळगाव

5136 दंडग�ाळ लता रमेश 20084 58 �ी
गट नं.९/२/१ ब �ॉट नं.२०   क�ुरी शॉप मागे ओम शांती 

नगर  िपं�ाळाजळगाव

5137 दंडग�ाळ रमेश दगडू 2245 66 पु.
�ॉट नं २० गट नं ९/२/१बी   ओम शांित नगर िपं�ाळा    

जळगाव

5138 दंडग�ाळ अनुपम रमेश 20085 39 पु.
गट नं.९/२/१ ब �ॉट नं.२०   ओम शांती नगर क�ुरी शॉप 

मागे  िपं�ाळाजळगाव

5139 दंडग�ाळ सुरेश दगडु 21698 59 पु. �ॉट नं.९/२/ब शंकरअ�ा नगर   जळगाव

5140 दांडगे भागवत सदािशव 23948 63 पु. ३४८/२ िज�ा बँक कॉलनी   िपं�ाळाजळगाव  िज.जळगाव

5141 दंडग�ाळ देव�� रमेश 27414 41 पु.
गट नं.९/२/१ बी �ॉट नं.२   क�ुरी दुकाना�ा मागे  ओम 

शांती नगर िपं�ाळा  जळगांव

5142 दाणी मनोहर िदगंबर 14339 84 पु. �ॉट नं.१० �ा.सावरकर नगर   िपं�ाळा जळगाव    िपं�ाळा

5143 दसरे िकरण सदािशव 35775 54 पु.
�ू  सुयोग कोलोनी �ॉट . नो. ३५ बी   गट नो १७४ िपं�ाला  

जळगाव

5144 दसरे संदीप सदािशव 35776 47 पु.
�ॉट नं.३५ गट नं.१७४ ब   सहयोग कॉलनी खंडेराव नगर 

रोड  िपं�ाळा िशवार जळगाव

5145 दसनुरकर मोहन मदन 20874 50 पु. १२ ब ऑडीटर कॉलनी   िपं�ालाजलगाव    जलगाव

5146 देशमुख िनता वसंत 21569 63 �ी �ॉट नं 8 बळी िब��ंग   िपंपराळा रे�े गेट जवळ    जलगाव

5147 देवळे सिचन सुरेश 36729 43 पु. �ॉट नं .२१ गट नं.१८   �ी र� कॉलनी  िप�ाळा  जळगाव

5148 पाटील (देवरे) मंगेश गजानन 25876 48 पु.
२ ब द� कॉलनी   िपं�ाळा रे�े गेट जवळजळगाव  

िज.जळगाव

5149 देवरे िव�ा िगरीश 24466 44 �ी
गट नं. १३/१/२ �ॉट नं. ११   भवानी मंिदर जवळ  िपं�ाला 

जळगाव

5150 देसाई मिनषा �दीप 36909 51 �ी �ॉट नं.८७ िव�ा नगर   मुदंळा शाळेसमोर  जळगाव

5151 देसाई सुिधर मधुकर 3651 62 पु. �ॉट नं.२५ आनंद मंगल सोसायटी   िपं�ाळा    जलगाव

5152 देशमाने �ानदेव नारायण 25380 49 पु.
�ॉट नं ४५ गट नं १९४/१/१   ि�मुत� हौिसंग सोसायटी  

िपं�ाळा िशवार जळगाव

5153 देशमुख भरत िहरालाल 61700 43 पु.
खांडेराव नगर मजीद ग�ी जवळ   आझाद नगर िपं�ाळा  

जळगाव

5154 देशमुख घन�ाम रामदास 25594 59 पु.
साई राज �ॉट नं. १२ गट नं.   १३ १/२ बालमोहन िव�ा मंिदर 

जवळ  िपंपराळा िशवार जळगाव

5155 देशपांडे िमलीदं भा�र 33569 53 पु. ९३ गट नं.१७७ वाघ नगर   सावखेडा    जळगांव

5156 देशपांडे िव�ा अरिवंद 5505 66 �ी १०/२ �ॉट नं. ८४ दांडेकर नगर   िपं�ाळा रोड    िपं�ाळा

5157 देवरे गोपाळ गजानन 48653 58 पु.
गट नं.९३/२ �ॉट नं.२१/१   लवकुश पाक�  गु�द� नगर  

जळगाव
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5158 ढगे मुरलीधर तुकाराम 624 86 पु.
�ॉट नं २१/२ अनुपम हौिसंग सोसायटी   अ�भुजा देवी नगर  

जळगाव

5159 धांडे देिवदास नारायण 23395 70 पु. �ॉट नं.८ अनुपम हैिसंग सोसायटी   िपं�ाळाजळगाव

5160 धमा�िधकारी सुिनता िकशोर 37918 57 �ी आनंदवन हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा  जळगाव

5161 डोकािनया िमना िबपीन 46912 54 �ी
११ सीटी �ॉट न ९   �ॅट न ४. शंकर वाडी  �रंग रोड  

जळगाव

5162 डुबे शैलेश ल�ीनारायण 22202 51 पु. घर नं.८१५ राम मंदीरा जवळ   िपं�ाळाजळगाव

5163 दुसाने िललाधर मुरलीधर 35301 55 पु. ५० मयुर कॉलनी   िप�ाळा  जळगाव

5164 दुसाने रमाकांत वसंत 2412 66 पु. 6 बी माणराज पाक�    िपं�ाळा    जळगांव

5165 दुसाने रेखा रमाकांत 7301 53 �ी ६ए  मानराज पाक�   नॅशनल हायवे   जळगांव

5166 दुसे वाणी अ�ण नारायण 5946 60 पु. �ॉट ११/४ गट १९३ असावा नगर   िपंपराळा रोड जळगाव

5167 एकबोटे शिशकांत गजानन 14846 60 पु. शानभाग िव�ालय सावखेडे बु।।   जळगाव

5168 फडे मुकंुद रामचं� 15666 48 पु.
�ॉट नं.११३ आनंदवन सोसायटी    गणपती मंदीरा जवळ   

िपं�ाळा जळगाव

5169
फुलपगारे संजय आ�ाराम �ो.सेवा 

�ो��जन
31060 42 पु. ४० शंकर अ�ा नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5170 गांधी नवनीत शांतीलाल 22707 41 पु.
�ॉट नं.१७ गट नं.१९१   िस�दी िवनायक कॉलनी असावा 

नगर  िस� िमल मागे िपं�ाळा  जळगाव

5171 गारसे िललाधर एकनाथ 19558 63 पु. �ीर� कॉलनी   मंुदडा हाय�ुल जवळ  िपं�ाळाजळगाव

5172 ग�ड यशवंत शांताराम 38036 54 पु.
�ॉट नं.२ गट नं.३४८ / २   िज�ा बँक कॉलनी  ि�ं�ाळा 

जळगाव

5173 गवळी �ोती पंडीत 23207 45 �ी दांडेकर नगर गट नं ११ �ाट न ७   िपंपाळा  िज.जळगाव

5174 गवई गौतम िव�ु 61170 51 पु. ७ शंकर अ�ा नगर   िपं�ाळा    जळगाव

5175 गवळी �ाती पंडीत 58910 24 �ी गट नं.११/२  �ॉट नं ७    दांडेकर नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5176 गावंडे शरद राजाराम 48644 57 पु.
�ॉट नं.३५ गट नं.१२   निवन पा�ा�ा टाकी जवळ  

दांडेकर नगर िपं�ाळा जळगाव

5177 घोडके िदपक चुडामण 43215 49 पु. िवणकर हनुमान �ायाम शाळा   िपं�ाळा  जळगाव

5178 घोडके पुो�म देवराम 4197 59 पु. १४  भा�र सोसायटी  िपं�ाळा   िशवार    जळगांव

5179 घुसर िवनोद ल�ण 20496 55 पु. खंडेराव नगर   िपं�ाळा जळगाव

5180 िगरासे �ेमसीगं इं�िसंग 22993 61 पु.
३० िशंदे नगर   गट नं. २/२-ब िपं�ाळा िशवार  िभटाई 

इंड��� ज जवळ  जळगाव

5181
गोर िकशोर रतनलाल �ो भगवती पान 

मसाला स�टर
10514 58 पु.

�ॉ.नं.२ गु�द� कॉलनी   �ामी समथ� मंदीरा जवळ    

जळगांव

5182 गोसावी आशाबाई नारायण 17602 74 �ी मठी समोर सोनुगीर भुवन कापसे ग�ी   िपं�ाळा    जळगाव

5183 गोसावी बाळूिगर माधविगर 41806 60 पु. �ॉट नं.४३ गु�द� नगर   जळगाव

5184 गुजर देविसंग नारायण 6881 75 पु. मु. सावखेडे बु. पो. िपं�ाळा   ता िज जळगाव    सावखेडे
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5185 गुजर �िवण ल�ण 49745 46 पु. ३ अनुपम पाटबंधारे सोसायटी   दादावाडी िपं�ाळा  जळगाव

5186 गुजर राम�ारी नानकराम 39595 66 �ी सदभावना �सन मु�ी क� �   िपं�ाळा  जळगाव

5187 गुजर रेखा �वीण 61101 44 �ी
पी नं 3 जी नं 2/1 आशीवा�द   िपं�ाळा गु�द� नगर  

दादावाडी परीसर जळगाव

5188 गुजर योिगता हेमंत 40760 34 �ी मयुर कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

5189 गुळवे सिचन सुभाष 9072 44 पु. २७ हौ.सोसायटी िप�ाळा रोड   जळगांव

5190 गंुठे पंकज वसंत 53101 42 पु. �ॉट नं.७८ दांडेकर नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5191 गंुठे वसंत द�ा�य 16811 70 पु. पंकजा  ७८ दांडेकर नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5192 गुरव िच�लेखा िवजय 33241 54 �ी ओम शांती नगर   गुजराल पेट� ोल पंपा जवळ    जळगांव

5193 गुरव िन�खल िवजय 54788 30 पु. ७ ओम शांती नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5194 गुरव सितश मंगेश 5374 54 पु. बारी वाडा िवaल मंदीरा जवळ   िप�ाळा जळगाव    िप�ाळा

5195 गौरव सोमनाथ �भाकर 33061 54 पु. �ॉट नं.२१/०३   गट नं.१९३  असावा नगर िपं�ाळा  जळगांव

5196 िहरीमकर िवशाल वासुदेव 61978 35 पु.
गट नं 200/4 �ॉटनं9-16   घर नं 17 ए इं�देव  नगर मयुर 

कॉलनी रोड  िपं�ाळा

5197 इंगळे अमोल पांडूरंग 45567 40 पु.
�ॉट नं 7 गट नं 192   िस� िमल कंपाऊंड  िपं�ाळा रोड 

जळगाव

5198 इंगळे आनंदा रघुनाथ 52700 35 पु.
िनयर गणपती मंिदर खंडेराव   नगर िप�ाळा  िपं�ाळा 

जळगाव

5199 इंगळे मनोहर हरी 34365 64 पु. अठवडे बाजार रोड   मराठी शाळे जवळ  िपं�ाळा जळगाव

5200 इंगळे प�ाकर तुळशीराम 14852 56 पु. िनवासी शानभाग िव�ालय   सावखेडा    जळगाव

5201
इंगळे पांडूरंग ई�ाराम �ो.इंगळे 

इले��� क�
45566 69 पु.

�ॉट नं ७ गट नं १९२   िस� िमल कंपाऊंड  िपं�ाळा रोड  

जळगाव

5202 इंगळे रघुनाथ नामदेव 52699 68 पु. गणपती मंिदराजवळ   खंडेराव नगर  िपं�ाळा जळगाव

5203 इंगळे सुवणा� अमोल 61064 33 �ी
�ॉट नं 7 गट नं 192   िस� िमल कंपाऊंड  िपं�ाळा रोड 

जळगाव  बाजार टी एस ओ

5204 अ�ंगार �ंकटेश राजन 57652 54 पु.
गट नं १९९ �ॉट नं ३०   िनसग� कॉलनी  वीर सावरकर नगर 

िपं�ाला  जळगाव

5205 जडे महेश मुरलीधर 38287 51 पु.
 मातो�ी  �ॉट नं.२७ गट नं.२/१   अनुपम हौिसंग सोसायटी  

िपं�ाळा िशवार जळगाव

5206 जाधव भुषण नंदलाल 55524 34 पु. सोनार ग�ी   िपं�ाळा  ता.िज.जळगाव

5207 जाधव भूषण शेखर 61311 22 पु.
�ॉट नं 11/2 दांडेकर   नगर िपं�ाळा  पा�ा�ा टाकी जवळ 

जळगाव  िपं�ाळा

5208 जाधव िदगंबर िशवराम 30289 54 पु. िशवगंगाई   मु पो सावखेडा बु  ता.जळगांव  सावखेडा बु.

5209 जाधव गणेश आनंदराव 38371 67 पु.
�ॉट नं.१८ गट नं. १८८   मंगलमुत� नगर स�ट� ल बँक कॉलनी 

जवळ  िपं�ाळा जळगाव

5210 जाधव गोकुळ िशवराम 29041 67 पु. मु.सावखेडा   पो�. िपं�ाळा  िज.जळगांव  सवखेडा

5211 जाधव गुलाब योगराज 14847 48 पु. मु.सावखेडे पो.िपं�ाळा   ता.िज.जळगाव    सावखेडे
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5212 जाधव िहंमत आसाराम 36914 53 पु.
�ॉट नं.१५-१६/२ गट नं.३४३/१   �ॉक नं.४ इ�िनल हौिसंग 

सोसायटी  गु�माऊली जन.�ोअस� समोर िपं�ाळा  जळगाव

5213 जाधव कलावती जगन 42806 62 �ी
गट नं 14 �ॉट नं 217   व�ाभभाई हाऊिसंग SOC  मीराबाई 

नगर िपं�ाळा  जळगाव

5214 जाधव कोमल �ीराम 43079 61 �ी �ॉट नं.१०६ आनंद मंगल सोसा.   िपं�ाळा  जळगाव

5215 जाधव रोिहदास गुलाब 46354 47 पु.
१४ िनसग� कॉलनी   गट नं.१९४/३ �ॉट नं.८  िपं�ाळा 

जळगाव

5216 जाधव सुभाष देशमुख 14299 56 पु. २३  शंकर आ�ा नगर    िपं�ाळा जळगाव  ता.िज.जळगाव

5217 जाधव तृ�ी जगन 43999 34 �ी
�ॉट.नं. १४ संत मीराबाई नगर   नवीन पोिलस लाइन िपं�ाला 

   जळगाव

5218 जाधव वासुदेव पांडूरंग 48301 56 पु. मु.सावखेडा पो.िपं�ाळा   ता. िज. जळगाव

5219 जाधव िवजय रघुनाथ 19885 40 पु. मढी चौक िव�कमा� मंदीरा जवळ   मु.पो.िपं�ाळाजळगाव

5220 जगदाडे जग�ाथ पंुडिलक 61358 56 पु. िशंपी ग�ी   गणपित मंिदर जवळ  िपं�ाळा  जळगाव

5221 जगदाळे अिनता जग�ाथ 61710 51 �ी िशंपी ग�ी िपं�ाळा   िपं�ाळा जळगाव  िपं�ाळा  जळगाव

5222 जगदाळे िदपक शांताराम 61357 39 पु. िशंपी ग�ी   िपं�ाळा  ता िज�ा जळगाव  बाजार

5223 जगदाळे(जगताप) अ�ण सुरेश 19346 45 पु.
गट नं.५/२ �ॉट नं.१४ ब    िस�दाई  समथ� नगर  िपं�ाळा 

िशवार  जळगाव

5224 जगदाळे पांडुरंग शांताराम 61338 47 पु.
िशंपी ग�ी गणपती मंिदर जवळ   िपं�ाळा जळगाव    

िपं�ाळा

5225 जगताप चं�कांत सुरेश 19347 46 पु.
गट नं.५/२ �ॉट नं.१४    िस�दाई  समथ� नगर  िपं�ाळा 

िशवार  जळगाव

5226 जगताप मंगेश फकीरा 3832 70 पु.
खंडेराव नगर    िपं�ाळा जवळ जय भवानी  �ो�ी.िकराणा 

जळगाव

5227 जगताप मिणलाल मगन 38112 88 पु. साई बाबा �ॉट नं.२३   िनसग� कॉलनी  िपं�ाळा  जळगाव

5228 जगताप संगीता संजय 33516 48 �ी �ॉट नं.४/०४   िव�ा नगर  िपं�ाळा जळगाव

5229 जगताप संजय मािणकराव 23989 67 पु. गट नं. १३/१/२ �ॉट नं. ४/३   िवदयानगर  िपं�ाळा  जळगाव

5230 जैन देशभूषण सुकलाल 7606 72 पु.
७३/१३-१-२ िपं�ाळा िशवार मानर   मंुदडा हाय�ूल समोर    

जळगांव

5231 जैन रोशनकुमार मनोज 43896 30 पु. �ी गु�द� नगर   दादावाडी समोर    जळगाव

5232 जैन उ�मचंद बाबुलाल 9248 72 पु. बी.बी.गु�द� कॉलनी   �ामी समथ� मंिदर जवळ  जळगाव

5233 जाखेटे ई�रलाल मधुसुदन 41936 47 पु. गांधी चौक   मोरोती मंदीराजवळ  िपं�ाळा जळगाव

5234 जाखेटे जगिदश �काश 42727 42 पु. मु पो िपं�ाळा   रथचौक िपं�ाळा  जळगाव

5235 जमादार �ाती मह��िसंग 34604 34 �ी
�ॉट नं.२१ मंगल मुत� नगर   स�ट� ल बँक कॉलनी  िपं�ाळा  

िपं�ाळा

5236 जंगले अशोक रामदास 19614 65 पु. ३३ दांडेकर नगर   गट नं.१०/२ िपं�ाळा    जळगाव

5237 जंगले ने�िदप पदमाकर 56593 49 पु. ६६ दांडेकर नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5238 जंगले �ेहलता पदमाकर 38622 79 �ी ६६ दांडेकर नगर   िपं�ाळा  जळगाव
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5239 जावळे धनराज �ंकट [१५] 43293 58 पु. काितक�  अपाट�म�ट   िपं�ाळा  िपं�ाळा  जळगाव

5240 झुनझुनवाला सपन सुिशलकुमार 9861 46 पु. ७-ब  आनंद नगर   िपं�ाळा गेट जवळ जळगाव

5241 जोगी िवनोद िगरधर 19772 44 पु. हनुमान �ायाम शाळे जवळ   िपं�ाळाजळगाव

5242 जोशी अभय भानुदास 20120 41 पु. १७/२ िव�ानगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

5243 जोशी अिभलाषा राज�� 51633 53 �ी �ॉट नं.१४ द� पाक�    िपं�ाळा  जळगाव

5244 जोशी अ�ण िवनायक 54540 66 पु. �ॉट नं.52 गट नं.10 2   दांडेकर नगर  िपं�ाळा रोड जळगाव

5245 जोशी अि�नी अ�ण 54541 58 �ी �ॉट नं ५२ गट नं १०/२   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  जळगाव

5246 जोशी भानुदास मधुसुदन 4159 72 पु. िपं�ाळा मेन रोड   �ॉट नं १७/२ िव�ा नगर  िपं�ाळा जळगाव

5247 जोशी द�ा�य अवधुत 23983 70 पु. ११-अ ऑिडटर कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

5248 जोशी िदनकर शंकर 53698 90 पु. ६ स�ट� ल बॅक कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

5249 जोशी िदवाकर सदािशव 19731 45 पु.
गट नं ८८ �ॉट नं २७   आर एम एस कॉलनी आशाबाबा 

नगर जवळ  िपं�ाळा  जळगाव

5250 जोशी िहरा अभय 48772 39 �ी १७/२ िव�ा नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5251 जोशी हेमंत द�ा�य 9780 58 पु. गट नं   �ॉट नं ६७ िपं�ाला   ��ाद नगर जळगाव

5252 जोशी (फुलं�ीकर) िहमांशु सुरेश 28528 51 पु.
�ॉट नं २२/२३ जय मातादी   अपाट�म�ट दांडेकर नगर    

जळगाव

5253 जोशी लोकेश रमाकांत 49024 40 पु.
११ अमृतवेल हौिसंग सोसायटी   शंकर आ�ा नगर  िपं�ाळा 

जळगाव

5254 जोशी मधुरा िमलीदं 22075 44 �ी
�ॉट नं २३ बी �ॉक नं ३०   आनंद मंगल कॉलनी  िपं�ाळा  

जळगाव

5255 जोशी िमना�ी हेमंत 22282 71 �ी १२ ब ल�ण नगर   िपं�ाळा रोडजळगाव

5256 जोशी नर�� पुो�म 90403 56 पु. गट नं.१९८  १/१ ि�मत� हौ.सो   सा.�ॉ.७ िपं�ाळा    जळगांव

5257 जोशी �काश जयिकसन 52205 58 पु.
�ॉट नं.१८६/३ गट नं.१८६   स�ट� ल बँक कॉलनी  वंृदावन 

सोसायटी जवळ  जळगाव

5258 जोशी �िवण रमाकांत 49025 38 पु.
११ अमृतवेल हौिसंग सोसायटी   शंकर आ�ा नगर  िपं�ाळा 

जळगाव

5259 जोशी राखी �काश 52206 47 �ी
�ॉट नं.१८६/३ गट नं.१८६   स�ट� ल बँक कॉलनी  वंृदावन 

सोसायटी जवळ  जळगाव

5260 जोशी �पाली िमिलंद 14221 38 �ी �ॉट नं 46/1 सव� नं 355   174/ए मयूर कॉलनी    जळगाव

5261 जोशी संदीप द�ा�य 30837 40 पु. ११ अे ऑडीटर कॉलनी   िपं�ाळा जळगाव

5262 जोशी संिगता नर�� 45383 51 �ी
ि�मुत� हौसीगं सोसायटी   स�टल बॅक कॅालनी  िपंपाळा  

िपंपाळा

5263 जोशी सतीश द�ा�य 30840 45 पु. �ॉट०११ -�ॉ नं ११   गु�ता प�ा सोसायटी    जळगांव

5264 जोशी िशवकुमार मालच� 43581 66 पु. �ॉट नं १ स�टल बॅक कॉलनी   ि�पाळा  जळगाव

5265 जोशी �ीकृ� रामदास 51480 51 पु. �ॉट नं ४ मयुर कॉलनी खंडेराव   नगर िपं�ाळा  जळगाव
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5266 जोशी सुनीता आनंद 60754 37 �ी �ॉट नं 24/4   केदार नगर  िपं�ाला जळगाव

5267 जोशी सुषमा नर�� 59855 54 �ी
शांित बन अपाट�म�ट   �ॉट नं 10 बी िवंग  गजानन कॉलनी 

िपं�ाळा गेट  जळगाव

5268 जोशी सुवणा� शांताराम 43153 45 �ी िव�ल मंिदर िपं�ाळा    राम मंिदर जवळ   िपं�ाळा  जळगाव

5269 जोशी वसंधुरा राज�� 15454 40 �ी  ओम शांित नगर �ॉट न १७ गुजराल पेट� ोल प� जळगाव

5270 जोशी िवलास द�ा�य 282 73 पु. ८ आनंद नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5271 जोशी िवशाल मनोहर 24465 45 पु. स�ट� ल बँक कॉलनी    जळगाव  िपं�ाळा  जळगाव

5272 काबरा सितष िहरालाल 45388 59 पु. दांडेकर नगर   िपंपाळा  जळगाव

5273 काबरा संगीता संदीप 17848 49 �ी १३स�ट� ल बँक कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

5274 कचरे रेखा रिवं� 61100 45 �ी
�ॉट नं 15 अनुपमा हाऊिसंग   सोसा िपं�ाळा िशवार  

जळगाव

5275 कहाणे अि�नी संजय 60838 33 �ी �ॉट नं 36/3   मयूर कॉलनी  िपं�ाळा  जळगाव

5276 कांडेकर साहेबराव बाबुराव 4641 65 पु.
�ॉट नं ५० दांडेकर नगर िपं�ाळा   बालमोहन हाय�ूल 

मागे  जळगाव

5277 कापुरे द�ा�य रामचं� 6506 55 पु.
घर नं ३२९ राम मंिदर प�रसर   सोमाणी ग�ी शिन मंिदर  

जवळ िपं�ाला  जळगांव

5278 करमरकर िदलीप नरिसंह 9706 54 पु.
१३ अमृता अपाट�म�ट    िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा 

जळगाव

5279 करपे न�ता शाम 53815 28 �ी १८ गु�द� कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

5280 कासार महेश  गजानन 7442 52 पु.
�ॉट नं ४६ िवकास फोटो �ुिडओ   समोरील ग�ी  शंकर 

अ�ा नगर  िपं�ाला  जळगांव

5281 कासार रेखा चं�कांत 9912 49 �ी ३० दांडेकर नगर   शेजारी िपं�ाळा रोड जळगाव

5282 कासलीवाल चेतन �काशचंद 25373 39 पु. आदीनाथ �ॉट नं. १३   गट नं. ११  दांडेकर नगर  जळगाव

5283 केसुर भुप�� नंदलाल 15500 45 पु. ७१/१ गट नं ३६/५   ब�डाळे नगर  िपंपाळा  जळगाव

5284 खाचणे छाया �काश 57648 68 �ी
�ॉट नं ६ गट नं ९/२/२   ओम शांती नगर जवळ  बाजार रोड 

  िपं�ाळा िशवार जळगाव

5285 खाचणे सारंग िशवराम 57812 38 पु.
गट नं ३५५ अ १७४ अ   �ॉट नं ८ मयुर कॉलनी  ि�ं�ाळा िज 

जळगाव

5286 खळसे �शांत पंडीत 27885 44 पु. १८ दांडेकर नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5287 खंडेलवाल लता मदनलाल 22533 58 �ी ५ मानराज पाक� .   जळगाव.  .  जळगाव

5288 खंडेलवाल राज�� �ीराम 10379 64 पु.
�ॉट नं४१ ब गट नं.१२ दांडेकर   नगर आपुलकी अपाट�म�ट 

जवळ  िपं�ाळा  जळगाव

5289 खंडेलवाल मदनलाल भुरालाल 22532 73 पु. ५ मानराज पाक�    मु.पो.जळगाव

5290 खराडे अयो�ाबाई दामोदर 1104 63 �ी
अयो�ाई िनवास  �ॉ.नं.४१   कापस��ा च�ी जवळ 

िपं�ाळा    जळगांव

5291 खराडे िवजय दामोधर 7982 63 पु. �ॉट नं ४१ पांढरी   �ॉट अयो�ाइ िनवास  ि�ं�ाला  जळगांव

5292 खोडें रावसाहेब जयराम 22905 48 पु. ५५ आनंद मंगल हौ.सोसा.   िपं�ाळा.  जळगाव.  जळगाव.
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5293 खोरखेडे अच�ना संतोष 14916 47 �ी �ॉट नं.३० गट नं.१०/२   दांडेकर नगर िपं�ाळा    जळगाव

5294 खोरखेडे राज�� रामभाऊ 14914 47 पु.
�ॉट नं.३० गट नं.१०/२   दांडेकर नगर भवानी मंदीराजवळ   

 िपं�ाळा जळगाव

5295 खोरखेडे शोभना गजानन 21144 53 �ी �ॉट नं.३० गट नं.१०/२   दांडेकर नगरिपं�ाला    जलगाव

5296 खोरखेडे िवजया राज�� 14915 48 �ी
�ॉट नं.३० गट नं.१०/२   दांडेकर नगर भवानी मंदीराजवळ   

 िपं�ाळा जळगाव

5297 को�े िललाधर िझप� 4193 72 पु. �ॉट नं ३३/१    िच�िलला  िपं�ाळा रोड  जळगाव

5298 कोळी अशोक खंडु 45449 57 पु. २३ शांताई पाक�    �ॅाक नं ६  जळगाव

5299 कोळी भागवत रघुनाथ 13293 51 पु. �ॉट नं.२५ गट नं.२०१ केदार नगर   िपं�ाळा जळगाव

5300 कोळी भाईदास जयराम 35418 51 पु. ०४ गट १८७/०२   मंगलमुत� नगर  जळगाव  िप�ाळा

5301 कोळी लता छगन 39594 65 �ी आनंद मंगल सोसायटी   िपं�ाळा  जळगाव

5302 कोळी शकंुतला रघुनाथ 12183 69 �ी �ॉट नं.२५ गट नं.२०१   केदार नगर िपं�ाळा  जळगाव

5303 कोळी शोभा सोमा 39573 48 �ी सदभावना �सन मु�ी क� �   िपं�ाळा जळगाव

5304 कोळी िवनोद दौलत 46579 45 पु.
िस /ओ पाटील िजवराम यशवंत   गट नं १९०/१ �ॉट नं २९  

िनसग� कॉलनी िपं�ाळा  जळगाव

5305 कोलते िमिलंद सुधाकर 55470 38 पु. �ॉट नं.११ गट नं.२/२ ब   िशंदे नगर िपं�ाळा  जळगाव

5306 को�ी एकनाथ शंकर 24517 54 पु. िचंचपुरा   िपं�ाळा  जळगाव

5307 को�ी माधव शंकर 24518 47 पु. िचंचपुरा   िपं�ाळा  जळगाव

5308 को�ी शांताराम देवराम 61400 71 पु. �ॉट नं 19 दांडेकर नगर   िपं�ाळा    जळगाव

5309 को�ी शिशकला शांताराम 61405 66 �ी
गट नं 10/2 �ॉट नं 19   दांडेकर नगर  िपं�ाळा मेन रोड  

जळगाव

5310 को�ी शोभाबाई भागवत 24516 54 �ी िचंचपुरा   िपं�ाळा  जळगाव

5311 कोठावदे सुिनल जग�ाथ 36297 50 पु. �ॉट नं.०१ गट नं.१२   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  जळगाव

5312 कोतकर �िवण िव�नाथ 16098 47 पु.
�ॉट नं ३५ गट नं ९/२/१ ब   ओम शांती नगर िपं�ाळा  

जळगाव

5313 कोतवाल अशोक जग�ाथ 35811 63 पु. १० िशंदे नगर   िपं�ाळा  जळगाव  िपं�ाळा

5314 कोतवाल सुरेखा अशोक 35810 54 �ी १० िशंदे नगर   िप�ाळा  जळगाव  िपं�ाळा

5315 कोतवाल योगेश वसंतराव 43962 42 पु. ५६  िव�ानगर   िपं�ाळा  जळगाव

5316 �ीरसागर गंुजन सितश 42665 37 �ी �ॉट नं. १४   शंकर आ�ा नगर  िपं�ाळा जळगाव

5317 �ीरसागर सितश िलमजी 42666 66 पु. �ॉट नं. १४   शंकर आ�ा नगर  िपं�ाळा जळगाव

5318 कुलट मंगल मोहन 33972 56 �ी आसावा नगर भवानी मंदीरा जवळ   िपं�ाळा    जळगांव

5319 कुळकण� अनंत ��ाद 6239 79 पु. �ॉट नं ११ सुख शांित अपाट�म�ट �ेम नगर िपं�ाळा जळगाव
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5320 कुलकण� भरत िवजय 58313 48 पु.
गट नं ३३९/२बी/२सी/२डी१   �ॉट नं २ ३ ४ /२  �ंकटेश नगर 

 िपं�ाला  जळगाव

5321 कुलकण� जगदीश मधुकर 61158 39 पु.
गट नं 315/2 �ॉट नं 28   संत िमराबाई नगर  िपं�ाळा  

जळगाव

5322 कुलकण� मकरंद पुो�म 22406 53 पु.
१४ अनुपम हौिसंग सोसायटी   दादावाडी जवळिपं�ाळा  

जळगाव

5323 कुलकण� मनीष िवजय 59641 43 पु. 21/1 स�ट� ल बँक कॉलनी   गट नं 190/3    जळगाव

5324 कुलकण� पु�र िनळकंठ 22007 57 पु.
६  माहेर  स�ट� ल बँक कॉलनी   गट नं.१९०/३ िपं�ाळा    

जळगाव

5325 कुलकण� संजय �ीकृ� 27849 53 पु.
गट नं. १८८ �ॉट नं. १२   �ी मंगलमुत� नगर  िपं�ाळा  

जळगाव

5326 कुळकण� संजय िसताराम 34701 53 पु. �ॉट नं. ७७ गट नं.३५५/१७४   मयुर कॉलनी  जळगाव

5327 कुलकण� संतोष शशीकांत 14022 46 पु. ३१ दांडेकर नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

5328 कुलकण� ��दा �ीपाद 22403 59 �ी गट नं.१३/१/२ िव�ा नगर   िपं�ाळाजळगाव

5329 कुलकण� �ीिनवास दयाघन 54486 60 पु. �ॉट नं.५ गट नं.११/३ अ   दांडेकर नगर िपं�ाळा  जळगाव

5330 कुळकण� शुभांगी अ�ण 43459 61 �ी
२३ बी-२ ओम शांती नगर   गुजराल पेट� ोल पंपासमोर  

जळगाव

5331 कुलकण� िसंधु पुो�म 22407 79 �ी
१४ अनुपम हौिसंग सोसायटी   दादावाडी समोरिपं�ाळा    

जळगाव

5332 कुळकण� सुभाष मधुसूदन 7324 70 पु.
�ॉट नं १८ अॅट पो� िपं�ाला जळगाव   आनंदबन सोसायटी 

जवळ  मु.पो.िपं�ाळाजळगाव

5333 कुळकण� यशवंत पंडीतराव 33630 55 पु. १६ ओम शांती नगर   िपं�ाळा जळगाव

5334 कंुभार िभका रामदास 35016 47 पु. कंुभार वाडा  िपं�ाळा   ता.िज.जळगाव    िपं�ाळा

5335 लाड देवीदास ल�ण 61562 55 पु. �ॉट नं 64 गट नं 8 िपं�ाळा   िशवार िशवराणा नगर  जळगाव

5336 लढे संिदप सुधाकर 10335 43 पु. �ॉट.नं.७ सरसाई अनुपम हौिसंग सोसायटी   जळगाव

5337 लढे संजय सुधाकर 19815 44 पु. ७ अनुपम हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळाजळगाव

5338 लढे सुधाकर िसताराम 623 73 पु.
7 अनुपम हौसीगं सोसायटी   िपं�ाळा ता & िज�ा  जळगाव  

िपं�ाळा

5339 िलंगायत कुसुम ताराचंद 18457 55 �ी
�ॉट नं.२/२ गट नं.५ समथ� नगर   दादावाडी 

आर.एल.कॉलनी जवळ    जळगाव

5340 लोहार िललाधर ल�ण 39559 59 पु. �ॉट नं. २ गट नं. १९०/१   िनसग� कॉलनी  िपं�ाळा जळगाव

5341 लोहार महेश रितलाल 58890 36 पु. �ॉट नं २८ गट नं ३४३   इं�नील सोसायटी िपं�ाळा  जळगाव

5342 लोखंडे अशोक भागवत 42789 61 पु.
िगरणा कॉलनी प�रसर   जळगाव कोषागार काया�लय समोर  

जळगाव

5343 महाजन बापुराव सुकलाल 5355 62 पु. ओम शांती नगर �ॉट नं२९ गट   नं ९/१अ िपं�ाळा जळगाव

5344 महाजन अिजत िदनकर 60465 56 पु. ९ हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5345 महाजन अलका रतन 3748 59 �ी
 भुषण  मंुदडा हाय�ूल जवळ   �ू वॉटर  टंॅक जवळ 

िपं�ाळा  िपं�ाळा

5346 महाजन अिनता गोपाळ 46760 40 �ी �ाट नं ४ गट नं १०७ वाटीका   आ�म मागे    िपंपाळा
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5347 महाजन अतुल राजाराम 10932 68 पु. गु�पू�ा १८ मीरा नगर   जळगाव

5348 महाजन भुषण रतन 14210 38 पु.
भुषण  ३३-१ नवीन पा�ा�ा   टाकी जवळ मंुदडा हाय�ुल 

जवळ    जळगाव

5349 महाजन चेतन िव�म 12913 40 पु. २१ अ आनंदबन कॉलनी   िपं�ाळा जळगाव

5350 महाजन िदलीप सुकलाल 51538 44 पु. २-२-१ �ॉट नं.२०ब   िशंदे नगर  िपं�ाळा जळगाव

5351 महाजन िदपक रमेश 28518 46 पु.
�ॉट नं. १८   गट नं. १९९ िवर सावरकर नगर  िपं�ाळा  

जळगाव

5352 महाजन घन:शाम रामदास 51539 46 पु. �ॉट नं.२० �ॉक नं.५   िशंदे नगर  िपं�ाळा जळगाव

5353 महाजन गोपाळ माधवराव 45921 46 पु.
�ाट नं ४ गट नं १०७   वाटीका आ�म मागे  िपंपाळा  

िपपाळा

5354 महाजन िकशोर माधव 53169 36 पु.
रथ चौक बारी वाडा   जु�ा �ामपंचायत जवळ  िपं�ाळा  

जळगाव

5355 महाजन नारायण कौतीक 28951 55 पु. िदपक �ो��जन   खंडेराव नगर  िपं�ाळा जळगाव

5356 महाजन �शांत पंुडिलक 19056 51 पु. �ॉट नं.१३ गट नं.१७३   भैरव नगरिपं�ाळा    जळगाव

5357 महाजन शांताराम कौितक 28952 48 पु. दुग� �ो��जन   खंडेराव नगर  िपं�ाळा  जळगांव

5358 महाजन सुनंदा अशोक 21831 59 �ी १७३/४ भैरव नगर   मु.पो.िपं�ाळा िज.जळगाव

5359 महाजन उमाकांत भगवान 39644 52 पु. ७ अ युिनयन बँक कॉलनी   जळगाव

5360 महाजन वषा� िववेक 62096 36 �ी
�ॉट नं87/18   बेिहंद गुजरात पेट� ोल प�  मयुरे�र कॉलनी  

जळगाव

5361 महाजन िवजय एकनाथ 36183 60 पु. िपं�ाळा   जळगाव

5362 महाले रिवं� कडू 40855 54 पु.
�ॉट नं.५१ गट नं.१६९   खंडेराव नगर एमएसईबी  सब 

�ेशन जवळ  जळगाव

5363 महानुभाव फकीरा उखा 37260 94 पु. हरी िवठठल नगर िपं�ाळा   जळगाव

5364 महानुभाव महंत पंिडतबाबा लासुरकर 51289 74 पु.
१९०/३ �ी.द� साधना आ�म   स�ट� ल बँक कॉलनी िपं�ाळा  

जळगाव

5365 माळी अमृत आ�ाराम 1736 78 पु. कापसे ग�ी हाऊस नं.१८४   िपं�ाळा

5366 माळी िदलीप िव�नाथ 35553 46 पु. ५२ मयुर कॉलनी     िपं�ाळा  जळगाव

5367 माळी जगन रतन 23941 49 पु.
घऱ नं.४४४ सुरेश दादा जैन नगर   �डकोिपं�ाळा  जळगाव 

िज.जळगाव

5368 माळी (महाजन) क�ना राजेश 39671 49 �ी
आनंदमंगल सोसायटी   �ॉट नं १००  �ॉक नं १७/बी   

िपं�ाळा   िबहाइंड गणपती मंिदर   जळगाव

5369 माळी संजय तुकाराम 27256 49 पु.
घर नं.२६ गट नं.१७४    आशा िपठा�ा िगरणी जवळ   मयुर 

कॉलनी िपं�ाळा  जळगाव

5370 मालपुरे िसंधु पंुडलीक 11367 63 �ी ७ िसताराम भवन  द� कॉलनी  िपं   �ाळा रोड  जळगाव

5371 मांढरे शामकांत िवनायक 37200 55 पु. ८/११/२ दांडेकर नगर   िपं�ाळा    जळगाव

5372 मं�ी �मोद बालिकसन 44271 52 पु. गट नं.८ �ॉट नं.१७   िशवराणा नगर  िपं�ाळा जळगाव

5373 मराठे भगवान शामराव 27546 50 पु.
गट नं.१९०/४   �ॉट नं.१४ स�ट� ल बँक कॉलनी  िपं�ाळा  

जळगांव
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5374 मराठे गजानन रामदास 33552 54 पु.
गट नं ७७ �ाट नं ४१ बी   ��ा कॅालनी  जुनी जैन फॅ�री 

जवळ  जळगांव

5375 मराठे लता भगवान 39776 45 �ी �ॉट नं.१४ गट नं.१९०/४   स�ट� ल बँक कॉलनी  जळगाव

5376 मराठे सुभाष नामदेव 30475 56 पु. �ॉट नं.-७अ८/१ गट नं.१९५   िपं�ाळा जळगांव    िपं�ाळा

5377 मराठे सुनंदा �भाकर 58898 66 �ी ३३ ओमशांती नगर जळगाव

5378 मराठे उषा भा�र 8378 57 �ी शंकर आ�ा नगर िपं�ाळा   जळगाव    िपं�ाला

5379 मराठे योिगता सुिनल 42259 31 �ी मंुदडा हाय�ुल समोर   दांडेकर नगर  िपं�ाळा जळगाव

5380 माटे शारदा शामकांत 4261 66 �ी �खितज गट नं ३४ �ॉट नं १०   ब�डाळे नगर जळगाव

5381 माटे शेखर �ामकांत 18721 42 पु.
गट नं.३४ �ॉट नं.१० ब�डाळे नगर   महाराणा हाय�ुल मागे 

   जळगाव

5382 माटे �ीकांत शामकांत 18859 38 पु.
गट नं.३४ �ॉट नं.१० ब�डाळे नगर   महाराणा �ताप 

हाय�ुल मागे    जळगाव

5383 िम�री िशवाजी पांडूरंग 39847 55 पु. गट नं.३१३ �ॉट नं.३२   महाल�ी पाक�   िपं�ाळा जळगाव

5384 मोहरील �ाती राज�� 6828 54 �ी �ॉट नं.२ बँक कॉलनी परवाना नगर   िपं�ाळा

5385 मोरे िनलीमा िनतीन 35279 45 �ी
�ॉट नं.१६ गट १८७/२   मंगलमुत� नगर  िप�ाळा िशवार  

जळगाव

5386 मोरे िनतीन अनंतराव 14834 50 पु. १६  �ी मंगलमूत� नगर    िपं�ाळा िशवार     जळगाव

5387 मोरे शरद अनंतराव 35278 43 पु.
१६ गट १८७/२   सेट� ल बॅक कॉलनी जवळ मंगलमुत� नगर  

िप�ाळा िशवार  जळगाव

5388 मोरेकर �काश बारकू 34670 57 पु. �ॉट नं.२७ गट नं.३४४   इं�िनल सोसा.    जळगांव

5389 मोतीराया युवराज धोडुं 44184 58 पु.
�ॉट नं.३४३/३ इं�िनल सोसायटी   िव�नाथ हॉटेल मागे  

िपं�ाळा जळगाव

5390 मुजुमदार मधुसुदन पुो�म 5127 69 पु.
गट नं १२ �ॉट नं ३९   दांडेकर नगर  बाजार रोड पा�ा�ा 

टाकी जवळ  जळगाव

5391 मंुदडा जगदीश ओकंारनाथ 11628 61 पु. गट नं ११ �ॉट नं६ दांडेकर नगर   िपं�ाळा    िपं�ाळा

5392 मंुदडा निलनीबाई ओकंारनाथ 13146 82 �ी मा�ती मंदीरा जवळ   िपं�ाळा जळगाव    िपं�ाळा

5393 मंुदडे साधना भुषण 42233 62 �ी �ीराम चौक   हनुमान मंदीराजवळ  िपं�ाळा जळगाव

5394 मंुदडे िदपक गोपालदास 55872 55 पु. गट नं.१३१ मंुदडा फाम� हाउस   सावखेडा  ता.िज.जळगाव

5395 मंुदडे गोपालदास पांडुरंग 4198 73 पु. मु.पो.िपं�ाळा ता.िज.जळगाव   िपं�ाळा

5396 मंुदडे मिनषा िदपक 34555 51 �ी
मंुदडे फॉम� हाउस   गट नं.१३१  सावखेडा बु. िपं�ाळा  

सावखेडा बु.

5397 मंुदडे राधे�ाम गोपालदास 10304 48 पु.
मंुडदे फॉम� हाऊस   गट नं १३१ मू सावखेडा  पो.िपं�ाला  

िपं�ाळा

5398 मंुदडे राजकुमार रामिकसन 59284 64 पु. �ॉट नं.१७ गट १०/२ दांडेकर   नगर िपं�ाळा जळगाव

5399 मंुदडे िसमा राधे�ाम 34556 46 �ी
मंुदडे फाम� हाउस   गट नं.१३१  सावखेडा बु. िपं�ाळा  

सावखेडा बु.

5400 मंुदडे �ातक भुषण 46375 31 पु. घर नं.९२४ गांधी चौक   िपं�ाळा  जळगाव
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5401 मंुदडे �ि�ल राज�� 59285 35 पु. गट नं.१०/२ �ॉट नं.   दांडेकर नगर िपं�ाळ    जळगाव

5402 मंुगड अिनलकुमार ओकंारदास 14119 56 पु. ४१ हौिसंग सोसायटी जळगाव

5403 मंुगड नंदिकशोर ल�ीनारायण 61080 59 पु. 41 �िसंग सोसायटी िपं�ाळा रोड   जळगाव

5404 मु� हकेर गजानन वसंत 61716 38 पु.
गजानन वसंत मु� हकेर   मु�ीम ग�ी गज�ना चौक  िपं�ाळा 

जळगाव महारा��   जळगाव

5405 मु� हकेर �ाती गजानन 61717 31 �ी
�ाती गजानन मु� हकेर   मु�ीम ग�ी गज�ना चौक  िपं�ाळा 

जळगाव महारा��   जळगाव

5406 नागपुरे मदन माधव 28027 55 पु. �ॉट नं ८   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  जळगाव

5407 नगराळे अिनं� रामदास 44332 54 पु. �डको कॉलनी   घर नं.७७२  िपं�ाळा जळगाव

5408 नाईक अमेय नर�� 60042 26 पु. �ॉट नं 13/2 गट नं 9   गु�द� कॉलनी  िपं�ाळा  जळगाव

5409 नाईक अथव� िगरीश 61834 21 पु. पो नं 40 आनंद मंगळ सोसायटी   िपं�ाळा    जळगाव

5410 नाईक िगरीश �ीकृ� 1109 62 पु. ४०  �ीकृपा   आनंदबाग   िपं�ाळा  जळगाव

5411 नाईक नर�� मुरलीधर 7558 57 पु.
�ॉट नं १३/२ ग.नं.९   गु�द� कॉलनी  िपं�ाला जळगाव  

िपं�ाळा

5412 नाईक सिवता िगरीश 6284 56 �ी आनंद मंगल सोसायटी �ॉट ४०   �ी कृपा  िपं�ाळा  जळगांव

5413
नाईक िवलास मुरलीधर �ो.नाईक 

�दस�
12335 59 पु.

�ॉट नं.२०६ शा� नगर   िपं�ाळा रोड एफ सी.आय गोडावुन 

   जवळ जळगाव

5414 नांदेडकर �ाने�र एकनाथ 53069 48 पु.
�ॉट नं.१४ गट नं.९९/३ क   आिद� कॉलनी  िनमखेडी 

िशवार िपं�ाळाजळगाव

5415 न�वरे क�ना िभमराज 21579 54 �ी गट नं.१२ �ॉट नं.३   दांडेकर नगरिपं�ाला  जलगाव  जलगाव

5416 न�वरे �ोती िवजय 26991 45 �ी ८ �ीराम समथ� कॉलनी   िपं�ाळा िशवार  जळगाव

5417 न�वरे अशोक िभला 22782 44 पु. �ॉक नं.१०२७   सुरेश दादा नगर  िपं�ाळा जळगाव

5418 नाटेकर अनंत वामन 1449 81 पु.
१ गु�द� कॉलनी हायवे जवळ �   भा�र टेलर जवळ  

जळगाव

5419 नाटेकर आशालता अनंत 1450 82 �ी
१२-बी संत �ाने�र कॉलनी   झे.पी. कॉलनी  िपं�ाळा हायवे  

जळगांव

5420 नावरकर िभला बापू 28915 46 पु. स�ट� ल बँक कॉलनी   िपं�ाळा जळगाव

5421 नावरकर शांतीलाल बापू 28920 43 पु. स�ट� ल बॅक कॉलनी   िपं�ाळा जळगाव

5422 नेहेते �ो�ा छबीलदास 12700 51 �ी
�ारा पाटील िव�ु शंकर �ॉट   नं९/२/ब/१ शंकराआ�ा नगर 

   जळगाव

5423 नेमाडे संजीव दामोदर 19822 59 पु. ४९ ब मानराज पाक�    िपं�ाळाजळगाव

5424 नेरकर िवलास द�ा�य 61818 41 पु.
खंडेराव नगर   नथु पिहलवान घर जवळ  गणपती मंिदर 

जवळ  िपं�ाळा

5425 नेटकर मोहीनीराज �ीधर 36907 52 पु. �ॉट नं.११ गु�द� नगर   मोरबी टाई� समोर  जळगाव

5426 �ावी अशोक दामू 22859 58 पु. गट नं.३ �ॉट नं.९   गु�द� नगर.  िपं�ाळा िशवार.  जळगाव.

5427 िनकम िदलीप पंडीतराव 33822 62 पु. िदशा गट नं.३४   ब�डाळे नगर    जळगांव
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5428 िनकम िनंबा एकनाथ 21055 63 पु. �ॉट नं.४१ ि�मुत� सोसायटी   िपं�ालाजलगाव    जलगाव

5429 िनकम उ�ला िकशोर 42469 39 �ी �ॉट नं ७+८ गट नं १९५ िपं�ाळा   जळगाव

5430 िनकंुभ िव�ा प�ाकर 22172 44 �ी २६ िव�ा नगर िपं�ाळा रोड   भवानी मंदीराजवळ    जळगाव

5431 िनमजे रमेश �भाकर 34135 37 पु. �ॉट नं.१४ िवसग� कॉलनी   िपं�ाळा    जळगांव

5432 िनमजे सुिनता रिवं� 36899 45 �ी �ॉट नं.१९   िनसग� कॉलनी  िपं�ाळा  जळगाव

5433 �ाती मनोज रमेशचं� 35982 50 पु.
ए गट नं.९/०२/०१ बी   �ॉट नं.१६  ओम शांती नगर िपं�ाळा  

जळगाव

5434 �ाती पंकज रमेशचं� 22396 45 पु. ओम  �ॉट नं.१६   ओम शांती नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5435 �ाती रमेशचं� मगनलाल 6915 79 पु. �ॉट नं १६ ओम शांित नगर    िपं�ाळा  जळगांव

5436 पगारे सिवता �मोद 57033 46 �ी
�ॉक नं.२६ गट नं.३४३/१   वाटीका आ�म िबबा पाक�   

जळगाव

5437 पालीवाल िदगंबर मुरलीधर 61057 47 पु.
घर नं 247 शांताराम साडी जवळ   िशंपी ग�ी  िपं�ाळा 

जळगाव

5438 पांचाळ अिह�ा शंकर 50070 63 �ी ई�रपु� हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा  जळगाव

5439 पांचाळ शंकर कािशनाथ 50069 67 पु. ई�रपु� हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा  जळगाव

5440 पांडव िवजय िचंधु 20798 57 पु. �ॉट नं.५ गट नं.९९   आर.एम.एस.कॉलनी जवल    जलगाव

5441 पांडे गोपाळदास िभकचंद 5551 61 पु. ११३ िनसग� कॉलनी/परवाना नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5442 पांडे संजय एकनाथ 31520 51 पु. �ॉट नं ५ ि�मूत�   सोसा परजीत बगलो  िपं�ाला  जळगाव

5443 पार�र म��ं� रामभाऊ 13390 58 पु. गट नं.२ �ॉट नं.३   िशंदे नगर िपं�ाळा    जळगाव

5444 परदेशी नंदेश ल�ण 8221 54 पु.
�ॉट नं.१६ गट नं.१८७/१   स�ट� ल बँक कॉलनी 

द�मंिदराजवळ  िपं�ाळा जळगाव

5445 पारेख मुकेश रंजनदास 34344 49 पु. गोपी �ॉट नं.१४८   बी.जे.नगर  जळगाव

5446 पटेल अ�णा राज�� 39596 52 �ी २२/२ गु�द� कॉलनी  िपं�ाळा

5447 पटेल गौतम भावजी 11181 66 पु. ५४  िव�ा नगर   जळगांव

5448 पटेल मंगला रमेश 39598 51 �ी सदभावना �सन मु�ी क� �   िपं�ाळा  जळगाव

5449 पाठक अ�ण बाबुराव 28283 56 पु. गट 141 �ॉट 10-2   ���णी नगर िपं�ाळा िशवार  जळगाव

5450 पाठक िशवकुमार गणेश 55096 51 पु.
�ॉट नं ४० गट नं ३४२   गौरव पाक�  िद� वािटका आ�म 

मागे  खोटे नगर िपं�ाळा  जळगाव

5451 पाठक �ीकृ� ल�ण 33217 79 पु. आनंदबन सोसा   �ॉट नं.११७  िपं�ाळा  जळगांव

5452 पाठक सुिनल बळवंत 46086 65 पु. ११ ब ऑिडटस� कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

5453 पाठक वषा� सोमनाथ 40026 46 �ी सदभावना �सन मु�ी क� �   िपं�ाळा  जळगाव

5454 पाटील दगुबाई �काश 13137 62 �ी
खंडेराव नगर पा�ा�ा टाकी   जवळ िपं�ाळा जळगाव    

िपं�ाळा जळगाव
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5455 पाटील अजबिसंग सोनुिसंग 21025 52 पु.
५/१२ िव�ा नगर   िपं�ाला िशवार  बालमोहन मराठी शाले 

जवल  जलगाव

5456 पाटील अजय िव�ल [०४] 30760 37 पु. १७ इं�िनल सोसायटी   िपं�ाळा िशवार  जळगाव

5457 पाटील आनंदराव िचंतामण 14255 64 पु. दांडेकर नगर गट नं.११/१ ब   ५ समथ� नगर  िपं�ाला  जलगाव

5458 पाटील अ�ा शामराव 60112 45 पु.
मधी चौक पाटील वाडा   कापसे ग�ी  पाटील वाडा िपं�ाळा  

जळगाव

5459 पाटील अनुसयाबाई मानिसंग 52711 73 �ी मु. पो. सावखेडा   ता. िज. जळगाव

5460 पाटील अ�ण शामराव 12035 61 पु. ६९ शंकर अ�ा नगर जळगाव

5461 पाटील अ�ण सुकदेव 31694 49 पु. �ॉट नं.८८ गट नं.१/०२/०३   िव�ानगर िपं�ाळा  जळगाव

5462 पाटील अशोक बाजीराव 32932 61 पु.
�ॉट नं.९ गट नं.११/३ अ दांडेकर   नगर निवन पा�ाचे 

टाकी जवळ  िपं�ाळा  जळगांव

5463 पाटील अशोक बळीराम 25655 59 पु. �ॉट नं. - १२ आनंद मंगल सोसा.   िपं�ाळा  जळगाव

5464 पाटील अशोक चुडामण 24164 51 पु.
�ॉट नं १/१८२   आनंद िम� सोसायटी गणपती  मारोती मंदीर 

जवळ  जळगाव

5465 पाटील अशोक रघुनाथ 22987 55 पु.
गट नं. ९/२/१-ब �ॉट नं.३६   ओम शांती नगर  गुजराल 

पेट� ोल पंपाजवळ  जळगाव

5466 पाटील बबन �ंकट 22079 60 पु.
गट नं.१२ �ॉट नं.२६ दांडेकर नगर   िपं�ाळा 

परीसरजळगाव

5467 पाटील बापुराव �ावण 26577 56 पु.
�ॉट नं 22 गट नं 80/1/1   आशाबाबा नगर ि�ं�ाला  िज. 

जळगाव

5468 पाटील भगवान मानिसंग 49347 50 पु. मु. सावखेडा बु. पो.िपं�ाळा   ता. िज. जळगाव

5469 पाटील भरत पांडूरंग 29255 45 पु. स�ट� ल बँक कॉलनी   िपं�ाळा जळगांव    जळंगांव

5470 पाटील िभमिसंग राजाराम 43812 61 पु. चौधरी वाडा   िपं�ाळा  जळगाव

5471 पाटील चं�कांत वामनराव 36213 52 पु. �ॉट नं.१४२/ए ०१   जळगाव

5472 पाटील छाया एकनाथ 24617 53 �ी सयाई गट १२/   �ॉट नं.२३  दांडेकर नगर िपं�ाळा  जळगाव

5473 पाटील छाया रिवं� 61274 40 �ी
�ॉट नं 19/4 गट 343/2   इं�िनल हौिसंग सोसा  िपं�ाळा  

जळगाव

5474 पाटील दगडू िचंधु 53075 50 पु. �ॉट नं.१ गट नं.७६   मयुर कॉलनी  िपं�ाळा जळगाव

5475 पाटील दगडु नारायण 35206 44 पु.
४२ /२ �ॉट ५१ अ   पोतदार इं��श �ूल जवळ  सवखेडा  

जळगाव

5476 पाटील दगडू पंढरीनाथ 44185 75 पु. �ॉट नं.९१  गट नं.१३/१२   िव�ा नगर  िपं�ाळा जळगाव

5477 पाटील धनराज �ंबक 61844 63 पु.
87 िव�ा नगर मंुदडा नगर समोर   मंुदडा नगर िपं�ाळा    

जळगाव

5478 पाटील िधरज िनंबाजी 60471 38 पु.
�ॉट नं 20 �ी र�ा कॉलनी   भोईराज भवन जवळ  िपं�ाळा 

प�रसर  जळगाव

5479 पाटील िदलीप धनराज 46605 42 पु.
�ाट नं २१ गट नं ३४३/२   इं�िनल हाऊिसंग सोसायटी  खोटे 

नगर  ग�मा�ली जनरल �ोअस� जवळ  जळगाव

5480 पाटील िदलीप पंडीतराव 14276 62 पु.
�ॉट नं.२१ गट नं.३४ ब�डाळे   नगर महाराणा �ताप 

शाळेमागे    जळगाव

5481 पाटील िदलीप राजाराम 38244 62 पु.
गट नं 164/1 �ॉट नं 30    िनम�ल  िजजाऊ नगर गॅस 

गोडाउन जवळ  सावखेडा िशवार  जळगाव
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5482 पाटील िदलीप साहेबराव 23004 56 पु. गट नं.-११/१-ब �ॉट नं. २   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  जळगाव

5483 पाटील िदनकर िव�म 22135 41 पु.
�ॉट नं 27 �ॉक नं 1   �ोित िवला िगरणा टाकी जवळ  

सुयोग कॉलनी िपं�ाला  जळगाव

5484 पाटील िदपचंद राघो 38289 72 पु.
िव�े�र िनवास   �ॉट नं.४/ १अ२  गु�द� नगर िपं�ाळा  

जळगाव

5485 पाटील िदवाकर रघुनाथ 48535 68 पु.
गट नं.३४३/३ �ॉट नं.२०   इं�िनल सोसायटी नेहा �ास 

जवळ  िपं�ाळा जळगाव

5486 पाटील �ाने�र बळीराम 30864 43 पु. मु.िनमखेडी  पो�.िपं�ाळा   ता.िज.जळगाव

5487 पाटील �ाने�र साहेबराव 60119 32 पु.
�ॉट नं 17 गट नं 314   वडाचे झाड जवळ  संत मीराबाई 

नगर िपं�ाला  जळगाव

5488 पाटील एकनाथ वामनराव 23936 61 पु.
 सयाई  गट नं.१२ �ॉट नं.२३   दांडेकर नगर िपं�ाळा  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

5489 पाटील गजानन नगराज 24401 44 पु. मु. सावखेडा   पो. िकनोद  ता. िज. जळगाव  सावखेडा

5490 पाटील गणेश अजबिसंग 42728 38 पु. मु पो िपं�ाळा   रथचौक मागे  जळगाव

5491 पाटील घन:शाम भरतराव 18713 43 पु. �ॉट नं १७ गट नं ३१३   संत मीराबाई नगर  िपं�ाला  जळगाव

5492 पाटील गोकूळ धनिसंग 26184 59 पु. पाटील वाडा   मु. पो. िपं�ाळा  ता. िज. जळगाव  िपं�ाळा

5493 पाटील हरीहर शाली�ाम 23642 68 पु. धनगर वाडा   मु.पो.िपं�ाळाजलगाव  िज.जळगाव

5494 पाटील जग�ाथ मनोहर 28042 75 पु. मु.पो- सावखेडा खु  िकनोद   जळगाव

5495 पाटील जगतिसंग बाबुराव 32991 58 पु. खंडेराव नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5496 पाटील जय�ी उ�मराव 25593 51 �ी
�ॉट न १२ गट नं १३ १२   िव�ा नगर  िपं�ाला िशवर  

जळगाव

5497 पाटील जयिकरण िभवसन 21984 47 पु. �ॉट नं.२८ िव�ा नगर   िपं�ाळा रोडजळगाव

5498 पाटील �ोती प�ालाल 43655 46 �ी �ॉट नं १३/०१/०२   िव�ा नगर िपं�ाला  जळगाव

5499 पाटील �ोती िवजयिसंग 60198 42 �ी पुतळा पाक�  अपाट�म�ट   िव�ु नगर  जळगाव

5500 पाटील कैलास ओकंार 49164 49 पु.
३९ पांढरी �ॉट हनुमान मंिदराजवळ   शंकर आ�ा नगर  

िपं�ाळा जळगाव

5501 पाटील क�ना कुमारिसंग 39873 54 �ी �ॉट नं.२ गणेश पाक�    भवानी मंदीरा मागे  िपं�ाळा  जळगाव

5502 पाटील कांता लालचंद 21839 48 �ी ३  रंगाई  दांडेकर नगर अपुलकी अपाट�म�ट   िपं�ाळाजळगाव

5503 पाटील िकरण पंुडिलक 19962 55 पु.
िशवम १२८ /२ब बी जे नगर   यशलोन जवळ िपं�ाळा रोड  

जळगाव

5504 पाटील िकरण सुमेरिसंग 44784 38 पु. 190/3 स�ट� ल बँक कॉलनी   ि�पाळा जळगाव  ता िज जळगाव

5505 पाटील िकशोर रामकृ� 42451 42 पु. �ॉट नं. ७अ८ गट नं.१९५   िपं�ाळा  जळगाव

5506 पाटील िकशोर सुभाष 29798 45 पु. ८ स�ट� ल बँक कॉलनी िपं�ाळा   जळगांव

5507 पाटील कुमारिसंग यशवंतिसंग 39872 62 पु. गणेश पाक�  १९५/२   िपं�ाळा  जळगाव

5508
पाटील कंुदंनकुमार साजण �ो. �ामी 

समथ� एज�ीज
12594 45 पु. �ॉट नं 9 िज�ा प�रषद कॉलनी   खंडेराव नगर  जळगाव
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5509 पाटील कुसुम िनंबा 35875 56 �ी
�ॉट नं.१३ बी   ऑडीटर कॉलनी  गुजराल पेट� ोल पंपाजवळ  

जळगाव

5510 पाटील लताबाई वासुदेव 23524 57 �ी मु.सावखेडा बु।।   पो.िपं�ाळाजळगाव  िज.जळगाव  िपं�ाळा

5511 पाटील ल�ीबाई सुभाष 41445 65 �ी जे.डी.सी.सी. बँकेजवळ   िपं�ाळा  जळगाव

5512 पाटील मधुकर भगवान 36295 54 पु.
एकमुखी द� मंदीरा जवळ   सेट� ंल बॅक कॉलनी  िपं�ाळा  

जळगाव

5513 पाटील माधुरी सुय�कांत 14685 58 �ी
�ॉट नं १९ गट नं १९० िपं�ाला रोड स�ट� ल बँक कॉलनी 

जळगाव

5514 पाटील मह��िसंग भगवान 23772 52 पु.
गट नं.३१५/२ �ॉट नं.२०/१   संत िमराबाई नगरिपं�ाळा  

ता.जळगाव िज.जळगाव

5515 पाटील महेश ��ाद 31914 49 पु. महेश �ासेस   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  जळगांव

5516 पाटील मंगल धनिसंग 7219 61 पु.
�ॉट नं २२ गट नं ३   गु�द� नगर  अनुपम हौिसंग सोसायटी 

जवळ  जळगाव

5517 पाटील मंगला �काश 26271 66 �ी
घर नं.१६ आनंद मंगल काया�लया जवळ   िपं�ाळाजळगाव  

िज.जळगाव

5518 पाटील मंगलाबाई कोमल 21397 47 �ी
�ॉट नं. १८ गट नं.१८८ एकमुखी   द� मंिदर मागे स�ट� ल बँक 

कॉलनी  जळगाव

5519 पाटील मनोहर गोपाळ 43852 45 पु.
�ाट नं १७ गट नं ३४३/३   इं�िनल हौसीगं सोसायटी  

िपंपाळा  जळगाव

5520 पाटील मानिसंग िगरधर 39299 78 पु. मु. सावखेडा बु. पो. िपं�ाळा   ता.िज. जळगाव

5521 पाटील मानिसंग जयिसंग 33568 63 पु.
गट नं.११/०१ बी�ॉट नं.०३   आपुलकी अपाट�म�ट जवळ  

दांडेकर नगर िपंपाळा एरीया  जळगांव

5522 पाटील मायावती राज�� 41061 48 �ी चौधरी वाडा   िपं�ाळा  जळगाव

5523 पाटील िमना भरत 39516 52 �ी
गट नं.८ �ॉट नं. २७ अ   काितक�  अपाट�म��  िपं�ाळा 

जळगाव

5524 पाटील मोरे�र िकसन 30286 61 पु.
२.अ समता सहकारी सोसायटी ल�ण नगर   िपं�ाळा रोड 

जळगाव

5525 पाटील मृणािलनी नर�� 47926 34 �ी १ िस�दीिवनायक कॉलनी   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5526
पाटील मुरलीधर िभमिसंग राजपुत 

�ो.हाड�वेअर अॅ� सॅिनटेशन
18345 47 पु. राजपूत हाड�वेअर िसनाट� ोय   असावा नगर  िपं�ाळा  जळगाव

5527 पाटील मुरलीधर कमलाकर 30464 59 पु. सावखेडा खु. पो.िकनोद   ता.िज.जळगांव    िकनोद

5528 पाटील नामदेव दामु 27084 52 पु. आशा बाबा नगर   िपं�ाला  िज. जळगाव

5529 पाटील नर�� भागवत 44590 46 पु. शंकरराव नगर स�� नं ७४   �ाट नं १२  जळगाव

5530 पाटील नर�द िचंधु 43555 45 पु.
�ाट नं ७ िस�दीिवनायक कॅालनी   िस� िमल जवळ  

ि�पाळा जळगाव

5531 पाटील नर�� रामचं� 46014 51 पु. मु पो िपं�ाळा   िशंपी ग�ी ता/िज  जळगाव

5532 पाटील नथुिसंग लालिसंग 46421 70 पु. गट नं.११/२ �ॉट नं.३   दांडेकर नगर  िपं�ाळा जळगाव

5533 पाटील नवलिसंग गोकुलिसंग 25151 51 पु.
िललाई �ॉट नं.२० ब   गट नं.३१५/२  संतिमराबाई नगर  

जळगाव

5534 पाटील नीलेश एकनाथ 61229 35 पु.
गट नं 12 �ॉट नं 23/1 धनगर   नगर िपं�ाळा िशवार  

जळगाव

5535 पाटील िनम�लाबाई िहरालाल 40561 54 �ी मु.पो.सावखेडा   ता.िज.जळगाव
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5536 पाटील िनवृ�ी भा�र 40323 52 पु.
३० गट नं.१३/१/२   िव�ा नगर बालमोहन शाळेजवळ  

िप�ाळा प�रसर जळगाव

5537 पाटील ओकंार माधव 27237 89 पु. मु. पो. िपं�ाळा   ता/िज जळगाव  जवळ जुने ता  जळगाव

5538 पाटील पंढरीनाथ उदेिसंग 21730 57 पु. गट नं.११ �ॉट नं.१/ब   दांडेकर नगरिपं�ाळा    जळगाव

5539 पाटील पांडूरंग जानजी 26227 70 पु.
�ॉट नं. १५   स�ट� ल बँक कॉलनी  िपं�ाळा िज. जळगाव  

िपं�ाळा

5540 पाटील पोपट पंुडिलक 31919 53 पु. मढी चौक   जळगांव    िपं�ाळा

5541 पाटील �भाकर सोमा 2651 79 पु. िपं�ाळा जळगाव

5542 पाटील �भाकर वामनराव 36212 60 पु.
�ॉट नं.०१ गट नं.४२/०२ ए ०१   ल�ण नगर  िपं�ाळा  

जळगाव

5543 पाटील �दीप ओकंार 14098 59 पु. �ॉट नं.२९ दांडेकर नगर   िपं�ाळा जळगाव

5544 पाटील �काश गोपाळ 6984 53 पु.
३अ गु�तप�ा सोसा. ऑिडटर कॉलनी   गुजराल पेट� ोल प� 

समोर    जळगांव

5545 पाटील ��ाद डुमा 31913 79 पु. महेश �ासेस   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  जळगांव

5546 पाटील �िमला लालचंद 46043 72 �ी ५ �ीर� कॅालनी   ि�पाळा बाजार रोड  जळगाव

5547 पाटील �मोद मंगा 43366 54 पु. �ॉट नं.५२ गट नं.१३/१/२   िव�ा नगर िपं�ाळा  जळगाव

5548 पाटील �शांत िकरण 61576 34 पु.
�ारका सदनं ४/५ मयूर हौिसंग   सोसायटी  िनमखेडी िशवार  

जळगाव

5549 पाटील �शांत �ीधर 24886 49 पु. ६४ जे डी सी सी बँक कॉलनी   जळगाव

5550 पाटील �िवण देविसंग 44028 46 पु. ६२ िववेकानंद नगर   गट नं. १५० िपं�ाळा िशवार  जळगाव

5551 पाटील पु�ा अ�ण 29855 60 �ी
गट नं.१७२ �ॉट नं.५९   खंडेराव नगर िपं�ाळा  भैरवनाथ 

नगर  जवळ  जळगांव

5552 पाटील पु�लता अ�ण 24404 55 �ी ६९ शंकर अ�ा नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5553 पाटील राधे�ाम भागवत 40197 42 पु. िववेकनंद िनवासी शाळा सावखेडा ता.िज�ा जळगाव

5554 पाटील राधेशाम भाऊलाल 23504 54 पु. गट नं.९/२/१अ �ॉट नं.३१   ओम शांती नगरजळगाव

5555 पाटील रघुनाथ धनिसंग 31821 56 पु. �ॉट नं.४ गट नं.९   गु�द� कॉलनी  िपं�ाळा  जळगांव

5556 पाटील रा�ल सुरेश 42367 37 पु.
गट न ५/२ �ाट न ४ �ाक नं १   साई समथ� अपा�टमेट 

समथ� नगर  िपंपाळा िशवार  जळगाव

5557 पाटील राजाराम सुका 38941 82 पु.
 राउु  गट नं.९३/२ �ॉट नं.१५   मोरबी टाई� जवळ  हायवे 

िपं�ाळा प�रसर जळगाव

5558 पाटील राज�� केशव 33465 60 पु. 1220  रथ चौक   कोळी वाडा  िपंपराळा  जळगांव

5559 पाटील राज�� रामचं� 29819 56 पु. िशंपी ग�ी िपं�ाळा   जळगांव

5560 पाटील राज��िसंग दशरथ 45386 59 पु. �ाट नं १९१/९िस�दी िवनायक कॉलनी   ि�पाळा जळगाव

5561 पाटील रमाकांत िकसन 4530 73 पु. �ॉट नं १२-अ  ऑिडटस� कॉलनी   िपं�ाळा    जळगांव

5562 पाटील रामचं� ननिसंग 26354 53 पु. आनंद मंगल सोसायटी   १२९ िपं�ाळा  जळगाव
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5563 पाटील रमेश शंकर 50833 42 पु. �ॉट नं.३३ शंकर आ�ा नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5564 पाटील रामराव शामराव 16973 58 पु.
�ॉट नं.१३ गट नं.३४   ब�डाळे नगर �ेम नगर जवळ    

जळगाव

5565 पाटील रामिसंग थानिसंग 61237 37 पु.
�ॉट नं 11 गट नं 10/2   दांडेकर नगर मेन रोड  िपं�ाळा  

जळगाव

5566 पाटील रतन नारायण 22061 57 पु. १६ शंकरअ�ा नगर   िपं�ाळाजळगाव

5567 पाटील र�ाबाई राज�� 48553 50 �ी �ाम पंचायत मागे   कोळी वाडा  िपं�ाळा जळगाव

5568 पाटील रिवकांत सुका 31559 53 पु.
�ॉट नं.२४ गट नं.२/२/बी/२   िशवराणा नगर  िपं�ाळा  

जळगांव

5569 पाटील रिवं� अजु�न 25577 57 पु. �ॉट नं. ५२ गट नं. १३   िव�ानगर िपं�ाळा  जळगाव

5570 पाटील रिवं� दगडूिसंग 38874 43 पु. ऑिडटर कॉलनी   हायवे नं.०६  जळगाव

5571 पाटील रिवं� देविसंग 44543 50 पु. �ॉट नं ओम शांित नगर महादेव मंिदर जवळ िपं�ाला

5572 पाटील रिवं� �ताप 61870 50 पु.
मयुर कॉलनी जळगाव   �ॉट न 13 गट नं 355/17  िपं�ाळा 

जळगाव

5573 पाटील रिवं� रामभाउ 57202 58 पु. २२ ओम शांती नगर   जळगाव

5574 पाटील रिवं� सुकदेव 53882 53 पु. २२७/३ धनगर वाडा   िपं�ाळा  जळगाव

5575 पाटील साहेबराव िभमिसंग 43813 35 पु. चौधरी वाडा   िपं�ाळा  जळगाव

5576 पाटील संदीप िदलीप 16181 41 पु. �ॉट नं.२९ दांडेकर नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

5577 पाटील संजीव पंडीत 36904 53 पु.
�ॉट नं.61 शंकर आपपाट�म�ट   नगर िपं�ाळा िशवार  

माऊली िकराणा  जळगाव

5578 पाटील संजीवणी धम�राज 23970 60 �ी १८  धन  कांचन कॉलनी   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5579 पाटील संतोष नानिसंग 28282 51 पु. कंुभारवाडा   िपं�ाळा  ता. िज. जळगाव  िपं�ाळा

5580 पाटील सरला संतोष 22310 48 �ी
�ॉट नं.५ ओमशांती नगर   िपं�ाळा रोडजळगाव  

िज.जळगाव

5581 पाटील सितष रघुनाथ 26633 40 पु. ३० आर.एम.एस. कॉलनी   जळगाव  .

5582
पाटील स�िजत अिजतिसंग �ो िनधी 

�रयल इ�ेट एज�ीस .
58539 46 पु.

९/मानराज पाक�  शॉिपंग को�ें�     NATIONAL हायवे नं ६  

जळगाव

5583 पाटील सिवता रतन 48104 44 �ी १६ शंकर आ�ा नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5584 पाटील शैलेश लालचंद 21865 48 पु. ५१ �ीर� कॉलनी   गुजराल पेट� ोल पंपा समोर    जळगाव

5585 पाटील शरद पांडुरंग 44783 44 पु.
�ाट नं १५ गट नं १८७/१   स�टल बॅक कॉलनी  ि�पाळा ता 

िज जळगाव  ि�पाळा

5586 पाटील शारदा एकनाथ 39597 46 �ी आनंद मंगल सोसायटी   िपं�ाळा  जळगाव

5587 पाटील िशवाजी धनिसंग 31819 50 पु. मु.पो.िपं�ाळा   पाटील वाड  मढी चौक  जळगांव

5588 पाटील िशवाजी महादु 35523 67 पु.
�ॉट नं.२७ मयुर कॉलनी   खंडेराव नगर जवळ  िपं�ाळा 

जळगाव

5589 पाटील िशवाजी पांडुरंग 61291 47 पु. सावखेडा बीके िपं�ाळा   जळगाव
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5590 पाटील शोभा ल�ण 41447 46 �ी चौधरी वाडा   िपं�ाळा  जळगाव

5591 पाटील शोभाबाई साहेबराव 12796 58 �ी �ॉट नं.०९ गट नं.०३   गु�द� नगर   िपं�ाळा जळगाव

5592 पाटील सोपान रामकृ� 22092 53 पु. सव� नं. 314 �ॉट नं.34 1   संत िमराबाई नगर  जळगाव

5593 पाटील सुभाष लोटन 33030 58 पु.
िपंपाळा गट नं १८७/२   �ाट नं ७ मंगलमूत� नगर द� मंदीरा 

मागे  जळगाव

5594 पाटील सुनंदा सुधाकर 41248 56 �ी मु.सावखेडा खु.   पो.कठोरा  ता.िज.जळगाव

5595 पाटील सुनंदा ताराचंद 54929 52 �ी �ॉट नं.५ गट नं.१४०/ए   ��ीणी नगर  िपं�ाळा जळगाव

5596 पाटील सुिनल �भाकर 22419 52 पु. �ॉट नं.२३ गट नं.१०१/१   मंुदडा नगरजळगाव

5597 पाटील सुरेखा िदलीप 31615 47 �ी गट नं.११/ बी दांडेकर नगर   िपं�ाळा    जळगांव

5598 पाटील सुरेश भगवान 24956 48 पु.
भािगरथ कॉलनी �ॉट नं.2     ि�मु�ती सोसायटी 

दांडेकरनगर  जळगाव

5599 पाटील सुरेश पंढरीनाथ 7093 60 पु. मु. सावखेडे खु. पो. कठोरा ता ज   िजळगाव    सावखेडे

5600 पाटील सुवणा� यशवंत 46096 30 �ी १० गु�द� नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5601 पाटील �ाती �ाने�र 19189 47 �ी
तारामती सावंत   सव� नं १३/१/१/२पीएनएल२बीसीएल२  

मानराज पाक�   िपं�ाला  जळगाव

5602 पाटील तेजराव शामराव 16970 57 पु.
१३ ब�डाळे नगर गट नं.३४   �ेम नगर जवळ िपं�ाळा रोड    

जळगाव

5603 पाटील उमेश ल� 34763 43 पु. �ॉट नं.७९ शंकर अ�ा नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5604 पाटील उमेश �भाकर [१६] 8749 47 पु. समथ� नगर   िपं�ाळा    जळगाव

5605 पाटील उषा भगवान 40821 49 �ी मु.सावखेडा बु.पो.िपं�ाळा   ता.िज.जळगाव

5606 पाटील उ�म रमण 33982 47 पु. मु.पो.सावखेडा   ता.िज.जळगांव    सावखेडा

5607 पाटील उ�मिसंग गणपत 24292 79 पु. २८ गट नं. ९/१   ओमशांती नगर  िपं�ाळा  जळगाव

5608 पाटील वैशाली िदनेश 59776 33 �ी
11 आर एल कॉलनी िपं�ाळा   �शांत चौक िपं�ाळा    

जळगाव

5609 पाटील वंदना साहेबराव 59722 45 �ी �ॉट नं ७६ गट नं १०/२   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  जळगाव

5610 पाटील वंदना शिशकांत 32719 45 �ी
मोरया जे.डी.सी.सी. बँक कॉलनी   �ॉट नं.८ सुया� अपाट�म�ट 

िपं�ाळा  जळगाव

5611 पाटील वासुदेव िचंतामण 33105 61 पु. सावखेडा बु.   पो. िपं�ाळा  ता.जळगांव  सावखेडा बु.

5612 पाटील िव�ा राज�� 31915 45 �ी ए/पी  176/2 मयूर कॉलनी   िपं�ाळा ता. िज.जळगाव

5613 पाटील िवजय सुपडु 21953 49 पु.
इं�देवजी नगर जवळ िपं�ाळा   �ॉट नं 13/1 गट नं १८२ 

सिचन कॉलनी  िपं�ाळा रे�े गेट  जळगाव

5614 पाटील िवजय सुरेश 38621 43 पु.
गट नं.5/2 �ॉट नं.4   समथ� नगर  अ�भुजा मंिदर समोर  

जळगाव

5615 पाटील िवजया धनराज 61845 58 �ी
�ॉट नं 88 िव�ा नगर   मंुदडा �ूल जवळ  िपं�ाळा  

जळगाव

5616 पाटील िवजयिसंग धनिसंग 60197 49 पु.
�ॅट नं 4 गट नं 2855   पुतळा पाक�  अपाट�म�ट  िव�ु नगर  

जळगाव
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5617 पाटील िवजयिसंग सुरिसंग 29390 47 पु. महाराणा �ताप चौक   िपं�ाळा  जळगाव

5618 पाटील िवजयिसंग धनिसंग 34897 55 पु.
सी/ओ पी.पी खांचणे नं 9/2/2   ओशंांित नगर �ॉट ६  िप�ाळा 

 जळगाव

5619 पाटील िवनोद बाबुराव 10055 48 पु.
गट नं १८८ �ॉट नं २२   द� मंिदर  स�ट� ल बँक कॉलनी 

िपं�ाला  जळगाव

5620 पाटील िवनोद िदनकर 59870 41 पु. �ॉट नं 29 आशा बाबा नगर   िपं�ाळा िशवार  जळगाव

5621 पाटील िवनोद सुभाष 15043 48 पु. ८ स�ट� ल बँक कॉलनी   िपं�ाळा िशवार    जळगाव

5622 पाटील िव�ास �ताप 23522 43 पु.
मु.पो.सावखेडा बु।।   पो.िपं�ाळा िज.जळगाव    सावखेडा 

बु।।

5623 पाटील िव�ल यशवंत 36840 53 पु.
�ाट नं.३१ इ�िनल हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा िशवार    

जळगाव

5624 पाटील वा�ीक धुडकू 49416 53 पु.
गट नं.३४७/२ ब �ॉट नं.१२   पांडूरंग नगर िप�ाळा प�रसर  

जळगाव

5625 पाटील वामन परशुराम 24301 67 पु. ८ शंकर अ�ा नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5626 पाटील योगराज पांडूरंग 55840 52 पु.
 त�य  �ॉट नं.१७ गट नं.२   अनुपम हौिसंग सोसायटी  

िपं�ाळा जळगाव

5627 पाटील युगंधरा राज�� 48227 29 �ी गट नं.६/२ �ॉट नं.१   ऑडीटर कॉलनी  जळगाव

5628 पाटील युवराज वेडू 30917 57 पु. �ॉट नं.१० गट नं.४/१अ२   गु�द� नगर िपं�ाळा  जळगाव

5629 पाटील िमना अिनल 61272 42 �ी नं 29 गट नं 344   इं�िनल सोसा  खोटे नगर िपं�ाळा  जळगाव

5630 पटवे फ�रदाबी अ�ुलहकीम 8840 57 �ी मु.पो.िपं�ाळा मुसलीम वाडा   िज�ा जळगाव    िप�ाळा

5631 पवार केशव यशवंत 53697 58 पु. �ॉट नं.२६ गट नं.१२   दांडेकर नगर िपं�ाळा  जळगाव

5632 पवार मनकिण�का पंढरीनाथ 978 88 �ी �ॉट नं 25 गट नं 80/1/1   आशाबाबा नगर  िपं�ाळा  जळगांव

5633 पवार �दीप कृ�राज 53060 51 पु.
�ॉट नं.४ �ाक नं.३ गट नं.१८६   वंृदावन गृहिनमा�ण 

सोसायटी  िपं�ाळा जळगाव

5634 पवार राजेश जयराम 49041 48 पु. २७ ओमशांती नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5635 पवार रणिजत �तापराव 24144 54 पु. गट नं. १३/१/२ �ॉट नं. ६०   ई�री अपाट�म�ट  जळगाव

5636 पवार रेखा रणिजत 24145 48 �ी
गट नं. १३/१/२ �ॉट नं. ६०   ई�री अपाट�म�ट दांडेकर नगर  

�ॅट नं १ जळगाव

5637 पवार संिदप िभमराव 17371 41 पु.
गट नं.१ �ॉट नं.१ जज साहेबांचा बंगला   कंुभार वा�ा 

जवळिपं�ाळा  जळगाव

5638 पवार संतोष वसंत 14310 56 पु.
३२ दांडेकर नगर गट नं.१०/२   भवानी मंदीर जवल  िपं�ाला  

जळगाव

5639 पवार सुिनल बळीराम 35042 56 पु.
�ॉट नं ५/३ स�ट� ल ब�क कॉलनी   दुगा� �ो�ीजन मागे  

जळगाव.  िप�ाळा जळगाव

5640 पवार वा�ीक हरचंद 27166 60 पु. ११ आसावा नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5641 पवार व�लाबाई रमन 61719 78 �ी �ॉट नं 22 हरी ओम नगर   िपं�ाळा जळगाव

5642 पवार युवराज पंुडलीक 25839 61 पु.
�ॉट नं.५ गट नं.२/२/१   जे.डी.सी.सी. कॉलनी िपं�ाळा  िशंदे 

नगर सुया� अपाट�म�ट�ा बाजुला  जळगाव

5643 पेठकर अजु�न ल�ण 53054 62 पु.
�ॉट नं.३�म नं.१ गट नं.३५५/१७४   मयुर कॉलनी  िपं�ाळा 

जळगाव
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5644 फालक जयंत द�ा�य 5965 63 पु.
�ॉट नं.बी ६ जे डी सी सी बँक कॉलनी   िपं�ाळानाका    

जळगांव

5645 िपंपळे रजिनश शंकर 50510 35 पु.
�ॉट नं.१७ गट नं.४/१अ२   गु�द�ा नगर  िपं�ाळा िशवार 

जळगाव

5646 िपंपळे समाधान उ�म 54197 44 पु. �ॉट नं.१६ गट नं.२/१   अनुपम सोसायटी  िपं�ाळा जळगाव

5647 िपंपळे शंकर रघुनाथ 20214 64 पु. �ॉट नं १७   गु� द� िपं�ाला िशवार    जळगाव

5648 �चंड आशा �काश 20553 61 �ी
१२/४२ आपुलकी अपाट�म�ट   पा�ा�ा टाकीजवळ  

िपं�ाळाजळगाव

5649 �चंड �भाकर रामचं� [१५] 5189 75 पु. २०  दांडेकर नगर    पाटील वाडी     जळगाव

5650 �चंड �काश जग�ाथ 14831 65 पु.
१२/४२ आपुलकी अपाट�म�ट   पा�ा�ा टाकी जवळ  िपं�ाळा 

   जळगाव

5651 �चंड �ेहल �भाकर [१५] 5190 71 �ी
�ॉट नं २० ग.नं १२    दांडेकर नगर मागे  बालमोहन �ूल 

िपं�ाळा  जळगाव

5652 �जापती ओम�काश मोटूराम 57025 44 पु.
�ॉट नं.८ गट नं.९३/२   गु�द� नगर अ�भुजा गेट जवळ  

िपं�ाळा जळगाव

5653 पुरोहीत मोहनचं� मालीराम 4465 65 पु.
�ॉट नं.२६ ए स�ट� ल बँक कॉलनी   द� मंिदराजवळ िपं�ाळा  

जळगाव

5654 पुथनपुरे िवनोद गोपालन 34684 58 पु. ३०/अे गोपाल िलला   मानराज पाक�   िपं�ाळा  जळगांव

5655 रडे िडगंबर वामन 41886 73 पु. १३ असावा नगर   भवानी मंदीराजवळ  िपं�ाळा रोड जळगाव

5656 रडे पंडीत सुका 43197 58 पु.
�ॉट नं.७७ गट नं.१३/१/२   िव�ानगर दांडेकर नगर जवळ  

जळगाव

5657 राहोरीया िवजयकुमार िशवधन 44171 42 पु.
गट नं.४१/३ �ॉट नं.२९   च�वत� नगर  िपं�ाळा रोड 

जळगाव

5658 राखोडें यशोदास देिवदास 52870 37 पु. गट नं.१९३   �ॉट नं.२१/३  असावा नगर िपं�ाळा  जळगाव

5659 रामटेके िदगंबर न�ु 25812 70 पु.
किवता अपाट�म�ट   स�ट� ल बँक कॉलनी जवळ  िपं�ाळा  

जळगाव

5660 राणा िवजय िव�लराव 29833 52 पु. १५ ओमशांती नगर िपं�ाळा   जळगांव

5661 राणे िदपाली िनितन 45489 37 �ी
�ॉट नं.१३ गट नं.९३   शामराव नगर  आशाबाबा कॉलनी 

जवळ  जळगाव

5662 राणे गणेश जनाद�न 35825 43 पु.
गटनं 188 �ॉटनं 21   ग�ीनं  1 मंगल मूित� नगर  िपं�ाळा  

जळगाव

5663 राणे मनीषा गणेश 58509 35 �ी
गट नं १८८ �ॉट नं २१   एक मुखी मंिदर मागे  मंगलमुत� 

नगर िपं�ाळा  जळगाव

5664 राणे राज�� ल�ण 14254 57 पु.
�ारा लालचंद पाटील ३ रंगाई    दांडेकर नगरिपं�ाळा  

जळगाव

5665 रावतोळे नर�� देवराम 14773 49 पु. ५  यश�ी  शंकर आ�ा कॉलनी   समोर िपं�ाळा    जळगाव

5666 राठोड �ाम भावलाल 34252 59 पु. िशवजी चौक िपं�ाळा   जळगाव

5667 राऊळ सुरेश नारायण 20457 57 पु.
�ॉट नं.१७गट नं.१९०/३   स�ट� ल बँक कॉलनी द� मंदीरा 

जवळ  जळगांव िपं�ाळे प�रसर  जळगाव

5668 रावेरकर अशोक गणपती 6893 63 पु. �ॉट 60. गु�दश�न   िपं�ाळा रोड जळगाव

5669 रायिसंग छायाबाई छगन 21599 45 �ी बाजार रोड   ओम शांती नगर  िपं�ालाजलगाव  जलगाव

5670 रायिसंग शोभा नारायण 11664 50 �ी ८७ यशवंत नगर   िगरणा पंिपंग रोड  िपं�ाळा
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5671 रेशवाल गणेश िशवलाल 31126 42 पु. खंडेराव नगर िपं�ाळा   जळगांव

5672 साबळे भा�र दौलत 30262 65 पु.
गट नंबर.११/अ �ॉट नंबर.०२   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  

िपं�ाळा

5673 सैद मोह�दनूर पटवे 29040 49 पु. ६३२ कंुभारवाडा िपं�ाळा   िपं�ाळा    जळगांव

5674 स�दाणे भुषण बुधा 43439 46 पु.
गट नं १५२ /१ �ॉट नं ३२   िवशाल कॉलनी िपं�ाला  वाघ 

नगर �ॉप  जळगाव

5675 स�दाणे िहरा राज�� 54337 42 �ी
�ॉट नं.३२ गट नं.३४७   पांडूरंग नगर  िपं�ाळा िशवार 

जळगाव

5676 सैदाणे कलाबाई संभाजी 39665 70 �ी ३५५ / १७४ अ मयुर कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

5677 स�दाणे राज�� भगवान 54336 49 पु.
�ॉट नं.३२ गट नं.३४७   पांडूरंग नगर  िपं�ाळा िशवार 

जळगाव

5678 सैदाणे राज�� सुदाम 40856 67 पु. खंडेराव नगर   जय भवानी िकराणा दुकान  जळगाव

5679 स�दाणे वैशाली भुषण 52814 38 �ी
�ॉट नं.८अ९ सव� नं.१४०/१   राज दीप पाक�  ���िण नगर  

िपं�ाळा जळगाव

5680 सैदाणे बुधा िवठठल 44450 74 पु.
राजदीप पाक�  ��ीणी नगर   गट नं १४०/१ �ॉट नं ८अ९  

ि�पाळा  जळगाव

5681 साळवी िव�ाधर रघुनाथ 51285 40 पु. िवनकर हनुमान �ायाम शाळा   िपं�ाळा  जळगाव

5682 साळी िदलीप मोतीराम 42997 55 पु. िपं�ाळा (िचंचपुरा)   ता. िज. जळगाव

5683 साळी किवता िकरण 60941 37 �ी
िशवाजी चौक िपं�ाळा   इन�ंट ऑफ सोमानी माक� ट    

जळगाव

5684 साळी पु�ा तुळशीराम 18926 60 �ी िशवाजी चौक   सायकल माट�िपं�ाळा    जळगाव

5685 साळी रिवं� द�ा�य 28322 57 पु. ३४९ शा�नगर   िपं�ाळा रोड  मारोती मंदीरामागे  जळगाव

5686 साळी सुधाकर ल�ण 34034 61 पु. १९ओमशांतीनगर गट नं.९/१ अ   िपं�ाळा  ता.िज.जळगाव

5687 साळी तुलसीराम मोतीराम 5672 66 पु.
घर नं-५१८   गावठाण िशवाजी चौक  सोमाणी माक� ट समोर 

िपं�ाळा  जळगाव

5688 साळी योगेश तुळिशराम 49543 39 पु. िशवाजी चौक   िपं�ाळा  जळगाव

5689 साळंुखे �मोद �भाकर 27259 51 पु. �ॉट नं 69 दांडेकर नगर   िपं�ाळा जळगाव

5690 साळंुके बाळासाहेब पांडुरंग 679 69 पु. २२ अनुपम हौिसंग सोसायटी   गट नं.२/१ िपं�ाळा    जळगांव

5691 साळंुखे बापु पंिडत 61757 45 पु. सुरेशदादा जैन नगर   िपं�ाळा घरकुल  �ॉट नं 170  जळगाव

5692 साळंुखे मह�� ननिसंग 25238 42 पु. �ॉट २१ जे.डी.सी.सी. बँक कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

5693 साळंुखे रिवं� साहेबराव 26342 58 पु.
गट नं.१२ �ॉट नं.१६   दांडेकर नगर िपं�ाळा रोड  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

5694 साळवी दगडू िव�लराव 22907 70 पु.
िवनकर हनुमान �ूल जवळ    िपं�ाळा जळगाव  

ता.िज.जळगाव

5695 साळवी गणू रामभाऊ 3799 72 पु.
सोनाई �ॉट नं 15 ए   स�ट� ल बँक कॉलनी  िज�ा जळगाव  

िपं�ाळा

5696 साळवी जयंत गणु 18608 41 पु. परवाना नगर स�ट� ल बँक ऑफ इंडीया   िपं�ाळाजळगाव

5697 साळवी कृ�कांत गणु 18609 43 पु.
परवाना नगर स�ट� ल बँक ऑफ इंडीया   कॉलनी िस� िमल 

मागे िपं�ाळा    जळगाव
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5698 साळवी मोहन िकसनराव 976 70 पु. ५५ आनंद मंगल हाऊिसंग सोसायटी   ि�ंपाळा जळगाव

5699 साळवी पंकज मंुकंुदराव 61444 28 पु. िवणकर हनुमान �ूल जवळ   िपं�ाळा  जळगाव

5700 साळवी राजेश मोहन 10593 44 पु. ५५ आनंद मंगल हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा.    जळगांव

5701 साळवी सदािशव रामभाऊ 20336 66 पु. �ॉट नं.२५ स�ट� ल बँक कॉलनी   िपं�ाळाजळगाव

5702 संत अरिवंद बाबुराव 31579 42 पु.
�ॉट नं ९   गट नं .१२६ शांती   नगर िगरणा प��ंग रोड  

िपं�ाळा िशवार   जळगाव

5703 सपकाळे बाबुलाल देवराम 6000 62 पु. गट नं-११/१ए/२ए �ॉट नं-१   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  जळगांव

5704 सपकाळे आनंद बाबुराव 51815 37 पु. ३८२/३५ िसं�दाथ� नगर   िपं�ाळा घरकुल  जळगाव

5705 सपकाळे अरिवंद दोधू 24098 47 पु. मु. सावखेडा खुद�  पो. िकनोद   ता. िज. जळगाव    सावखेडा

5706 सपकाळे अशोक आनंदा 43900 63 पु. २६/१९९ वीर सावरकर नगर   ि�ंपाळा    जळगाव

5707 सपकाळे िकरण साहेबराव 35671 41 पु.
दांडेकर नगर बाजार रोड   मु.पो.िपं�ाळा  ता.िज.जळगाव  

िपं�ाळा

5708 सपकाळे मंगला िभमराव 51687 59 �ी २३० दांडेकर नगर   धरणगाव

5709 सपकाळे राज�� युवराज 30759 51 पु. मु.पो.सावखेडा खु.   पो. िकनोद  ता.जळगांव  सावखेडा खु.

5710 सपकाळे शरद रितलाल 21853 52 पु.
गट नं १९०/०१ �ॉट नं ५ स�ट� ल   बँक कॉलनी �शांत �ासेस 

जवळ  िपं�ाला  जळगाव

5711 सपकाले सुधाकर िशवराम 21012 42 पु. �ॉट नं.४३ दांडेकर नगर   िपं�ाला जलगाव    जलगाव

5712 सपकाळे तुषार सुरेश 45374 45 पु. �ॉट नं.९११   ओम शांती नगर  िपं�ाळा जळगाव

5713 सरोदे चुडामण जग�ाथ 46227 56 पु. गट नं.९ �ॉट नं.३०   गु�द� कॉलनी  िपं�ाळा जळगाव

5714 सरोदे िजत�� रघुनाथ 59715 33 पु. �ॉट नं 30 गट नं 9   गु�द� कॉलनी  िपं�ाळा  जळगाव

5715 सरोदे �ोती चुडामण 57657 51 �ी
�ॉट नं ३० गट नं ९   गु�द�ा कॉलनी  िपं�ाळा िशवार 

जळगाव

5716 सरोदे रघुनाथ जग�ाथ 46229 59 पु. गट नं. ०९ �ॉट नं. ३०   गु�द� कॉलनी  िपं�ाळा जळगाव

5717 सरोदे सुिनता रघुनाथ 46230 54 �ी गट नं. ०९ �ॉट नं. ३०   गु�द� कॉलनी  िपं�ाळा जळगाव

5718 सताळे िवनय रमेश 61054 30 पु.
�ॉट नं 11 गौरी हाईट्स   �ॅट नं 2 िपं�ाळा रोड  यश लॉंन 

भोईटे नगर  जळगाव

5719 सातपुते िवनायक गजानन 15831 59 पु. �ॉट नं ४६ शंकर अ�ा नगर िपं�ाळा जळगाव

5720 शेख इ�ाहीम शेख इ�ाईल पटवे 61177 57 पु.
शेख इ�ाहीम शेख इ�ाईल   पटवे मा��द रोड सोनार 

ग�ी  पी�ंाळा जळगाव महारा��   जळगाव

5721 शेख मुिशर शेख नझीर 44529 39 पु.
मु पो ि�पाळा िशवार   आझाद नगर गट नं २१०  ि�पाळा  

जळगाव

5722 शमा� भावना िदलीप 10177 54 �ी
�ाट नं ३५ िव�ा नगर िपं�ाला   िशवार इंट एस.बी ए/सी 

५७४२

5723 शेळके ल�ण लकडू 35454 67 पु. ३३ �ॉट गट नं1/   ओम शांती नगर  जळगाव

5724 शेलोळे �मीला  सुधाकर 30929 50 �ी �ॉट न २८ िस�ीिवनायक कॉलनी   िपं�ाला जळगाव



Page 213

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

5725 शेलोळे सुधाकर िसताराम 30922 58 पु. १९१/२८ िपं�ाला रोड   िस��िवनायक कॉलनी जळगाव

5726 िशंपी न�थू आनंदा 39135 84 पु. �ॉट नं. २७   िव�ा नगर  िपं�ाळा जळगाव

5727 िशंपी िशवाजी �ंबक 1065 72 पु. ९ हौ.सोसायटी   िप�ाळा रोड    जळगांव

5728 िशंपी सुिनल िहरामण 37779 50 पु. �ॉट नं.५२ गट नं.८० / २   िपं�ाळा  जळगाव

5729 िशंपी सुरेश एकनाथ 48987 66 पु. १५  सुमंगल  गट नं.५/२   िपं�ाळा िशवार  जळगाव

5730 िशंपी िव�ुदास दगा 5232 69 पु. �ॉट नं ७८/१   भवानी मंिदर जवळ  दांडेकर नगर  िपं�ळा

5731 िशंदे िच�ा मुरलीधर 60073 52 �ी �ॉट ७० �ॉक १   वाघूळदे नगर  िपं�ाळा रोड  जळगाव

5732 िशंदे मंगला �ाने�र 21715 48 �ी
गट नं 12 �ॉट नं 30   दांदेकर नगर िपं�ाळा जवळ  

पा�ा�ा टाकी जवळ िपं�ाळा  जळगाव

5733 िशंदे मोना पंकज 60965 43 �ी �ॉट नं १५ गट नं २०१   आनंद मंगल नगर  िपं�ाळा जळगाव

5734 िशंदे पराग एकनाथ 34107 45 पु. �ॉट नं २८   स�ट� ल बँक कॉलनी  जळगाव

5735 िशंदे संतोष िव�ू 17426 58 पु. गट न.९ �ॉट न.१८   गु�द� कॉलनी िपं�ाळा  जळगाव

5736 िशंदे िवलास �भाकर 29151 44 पु. गट नं.९/२/१ ब   ३३ ओम शंती नगर    जळगांव

5737 शीनकर भूप�� रघुनाथ 61186 28 पु. �ॉट नं 20 स�ट� ल बँक   कॉलनी रोड  िपं�ाळा  जळगाव

5738 िशरसाठ अिनल िकसन 21156 49 पु.
गट नं ८ �ॉट नं ५८   िशव राणा नगर  िपं�ाला जळगाव  

जलगाव

5739 िशरसाळे िदपक अ�ण 43926 39 पु.
�ॉट नं ३९/४३ गट नं ३४७ २/बी   पांडुरंग नगर ि�ं�ाल  

िशवार  जळगाव

5740 िशरसाठ िनंबादास धोडूं 809 79 पु. ४१ िपं�ाळा रोड   जळगांव

5741 िशरसाठ िकशोर सुकलाल 21937 50 पु. मढी चौक   चौधरी वाडािपं�ाळा  जळगाव

5742 िसरसाठ मोहन सुकलाल 19790 45 पु. मढी चौक मु.पो.िपं�ाळा   जळगाव

5743 िशरसाठ सुरेखा कांतीलाल 39676 48 �ी मयुर कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

5744 िशसोदे गुलाबिसंग शालीवान 21011 65 पु. ८३ दांडेकर नगर   िपं�ाला रोड    जलगाव

5745 िशतोळे चं�कांत पंढरीनाथ 43253 53 पु. �ॉट न.२ गट नं.१९०/१   िनसग� कॉलनी  िपं�ाळा जळगाव

5746 िशवदे अिनल राजाराम 52408 48 पु. �ॉट नं ७३/१ गट नं१०/२   दांडेकर नगर िपं�ाळा  जळगाव

5747 िशवदे छोटू राजाराम 24604 45 पु. दांडेकर नगर   �ॉट नं.७३/१  िपं�ाळा  जळगाव

5748 िशवदे संजय तानकु 18308 43 पु. वाणी ग�ी   िपं�ाळा  जळगाव

5749 शूर सुिनल वसंत 33793 50 पु. २६ अे आंनदबन हौसीगं सोसा.   िपं�ाळा रोड    जळगांव

5750 �ीखंडे संिगता िदलीप 47987 48 �ी �ॉट नं.८ गट नं.११/२   दांडेकर नगर  िपं�ाळा जळगाव

5751 िसनकर नरेश िव�ल 44788 67 पु. २९ हौसीगं सोसायटी   ि�पाळा रोड    जळगाव
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5752 िसनकर संजय िव�ल 44167 60 पु. २९ हौसीगं सोसायटी ि�पाळा रोड जळगाव

5753 िसनकर सुरेखा संजय. 53321 53 �ी िपं�ाळा रोड यश   �ाझा हौिसंग सोसायटी  जळगाव

5754 सोमाणी  बाळासाहेब सोमनाथ 32047 56 पु.
शुभक� त �ॉट नं.५३   गट नं.१३/०१/०२  िव�ा नगर िपं�ाळा  

जळगांव

5755 सोमाणी भुषण गोपाळ 56979 37 पु.
१०२ कृ�ा टॉवर   मानराज पाक�  समोर  ब�डाळे �ाप 

जळगाव

5756 सोमाणी �मोद काशीनाथ 15590 60 पु.
शिन मंदीरा जवळ    सोमाणी लाइन   िपं�ाळा जळगाव  

िपं�ाळा

5757 सोमाणी �शांत �ारकादास 61402 40 पु. सोमाणी ग�ी िपं�ाळा   शिन मंिदर चौक    जळगाव  425

5758 सोमाणी �ीराम भगीरथ 13003 52 पु.
�ॉट नं. ४३ गट नं.१९९ �ॉक नं.६   द� मंदीर रोड िपं�ाळा 

 जळगाव

5759 सोमाणी तृ�ी बाळासाहेब 32048 50 �ी
शुभंकीत   �ॉट नं.१५३ गट नं.१३/०१/०२  िव�ा नगर िपं�ाळा 

 जळगांव

5760 सोमवंशी िनिशकांत िनंबाजी 57980 58 पु.
�ॉट नं ४ गट नं ३४३/३   िशव रोड �ामी समथ� क� �ाजवळ  

इं�िनल सोसायटी िपं�ाळा जळगाव

5761 सोमवंशी बाळकृ� िवनायक 33549 56 पु. �ॉट नं.१५   सावरकर माग�  िपं�ाळा  जळगांव

5762 सोनार अ�णा रघुनाथ 41062 58 �ी िपं�ाळा   जळगाव

5763 सोनार अिवनाश िभका 33703 43 पु. िशंपी गली   िपं�ाळा  जळगाव

5764 सोनार िदपक लोटनराव 42226 37 पु. िचंचपुरा आझाद वखार समोर   िपं�ाळा  जळगाव

5765 सोनार िजत�� गंभीर 25559 51 पु. ३३/४ मयुर कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव.  जळगाव.

5766 सोनार �भाकर रामदास 47921 68 पु.
ि�मुत� हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं.४२ गट नं.१६४/१/१  स�ट� ल 

बँक कॉलनी िपं�ाळा  जळगाव

5767 सोनार �िवण द�ा�य 40560 46 पु.
२/२/०/२ �ॉट नं.१२ �ॉक नं.६   गोपी पाक�  आर.एल.कॉलनी 

 िपं�ाळा जळगाव

5768 सोनार राज�� छोटू 26922 43 पु. गज�ना चौकिपं�ाळा   मु.पो.जळगाव

5769 सोनार संतोष रामदास 55921 48 पु. �ॉट नं.४१ संत िमराबाई नगर   पोलीस कॉलनी  जळगाव

5770 सोनार वंदना सुरेशचं� 13745 56 �ी
 िनले�री  आिद� नगर   क�ाणी सोसायटी जवळ  िपं�ाळा 

जळगाव

5771 सोनार योगेश नाना 34591 37 पु. �ॉट न.५ गट नं.११/०२   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  जळगांव

5772 सोनवणे कमलबाई गोवध�न 39603 68 �ी �ॉट नं. १२   आर एम एस कॉलनी  िपं�ाळा जळगाव

5773 सोनवणे रमेश सखाराम 51610 68 पु. �ॉट नं.१७ िशंदे नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5774 सोनवणे पु�ा अ�ण 39672 42 �ी गट नं.3 �ॉट नं.9   अनुपम सोसायटी  िपं�ाळा  जळगाव

5775 सोनवणे बळीराम मनोहर 59529 54 पु.
�ॉट नं २ आनंदवन सोसायटी   िपं�ाळा जळगाव  िपं�ाळा 

जळगाव

5776 सोनवणे चं�कांत उ�मराव 59813 43 पु. मु सावखेडे पो िपं�ाळा   समाज मंदीरा जवळ  जळगाव

5777 सोनवणे िदलीप बाबुराव 38619 57 पु.
�ॉट नं.३७ गट नं.३४३/३   इं�िनल सोसायटी  िप�ाळा 

जळगाव

5778 सोनवणे िदगंबर नारायण 21080 61 पु. २०७ िपं�ाळा �डको कॉलनी     जळगाव
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5779 सोनवणे गोपाल मनोहर 21520 40 पु. ७० अ आनंदबन सोसायटी   िपं�ालाजलगाव    जलगाव

5780 सोनवणे ल�ण बुधा 44296 66 पु. कोळी वाडा   िपं�ाळा    जळगाव

5781 सोनवणे मनीषा रमेश 26275 41 पु.
�ॉट नं.७७ते८० �ॉक नं.२   मयुर कॉलनी िपं�ाळा    

जळगाव

5782 सोनवणे मीरा अ�ण 39634 51 �ी मुयर कॉलनी   �सनमु�ी क� �ाजवळ  जळगाव

5783 सोनवणे मोहन पंुडलीक 28003 53 पु. िनसग� कॉलनी   गट नं. १९०/१ �ॉट नं. ९  िपं�ाळा  जळगाव

5784 सोनवणे नलीनी सुिनल 22145 51 �ी �ॉट नं.६८ गट नं.१०/२   दांडेकर नगरिपं�ाळा    जळगाव

5785 सोनवणे नारायण ल�ण 44295 43 पु. कोळी वाडा   िपं�ाळा  जळगाव

5786
सोनवणे राज�� बारकू �ो. �ू िवराज 

फेि�केशन
34023 53 पु. एन.रामराव सोसायटी   मेन बाजार पेठ  िपं�ाळा जळगाव

5787 सोनवणे राज�� संतोष 21958 54 पु.
डॉ.रमेश संु�ेश कटारे   �ॉट नं.२८ गट नं.१०९  वाटीका 

आ�म समोर िपं�ाळा  जळगाव

5788 सोनवणे राजेश नागो 14901 46 पु. मु.सावखेडा बु।।   पो.िपं�ाळा    जळगाव

5789 सोनवणे राजेश साहेबराव 22291 51 पु. केदार नगर   मु.पो.िपं�ाळाजळगाव

5790 सोनवणे राखी राजेश 33444 45 �ी
गट नं.१९१ �ॉट नं.१    अिन�� कृपा  िस�ीिवनायक  

कॉलनी िपं�ाळा जळगाव

5791 सोनवणे रिवं� साहेबराव 47311 49 पु. �ॉट नं.१७ गट नं.२०१   केदार नगर  िपं�ाळा जळगाव

5792 सोनवणे संजय वसंत 29432 59 पु.
ि�मुत� हौसीगं सोसायटी   �ॉट नं.३२ स�ट� ल बँक कॉलनी  

िपं�ाळा जळगाव

5793 सोनवणे िसमा राज�� 28482 43 �ी ८२ दांडेकर नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5794 सोनवणे िशवाजी झ�डू 30502 59 पु. मु.पो.अमोदे खु.   पो.िकनोद  िज.जळगांव  अमोदे खु

5795 सोनवणे सुिनल िचंतामण 28994 49 पु. िपं�ाळा मेन रोड   जे.डी.सी.सी. जवळ  िपं�ाळा  जळगांव

5796 सोनवणे सुिनल जग�ाथ 23990 54 पु. गट नं. १३/१/२   �ॉट नं. ५/१  िवदयानगर िपं�ाळा  जळगाव

5797 सोनवणे सुिनल जनाद�न 36725 48 पु. �ॉट नं.२० गट नं.९/१   ओमशांती नगर िपं�ाळा  जळगाव

5798 सोनवणे वषा� सुनील 59946 24 �ी �ॉट नं.६८ गट नं १०/२   दांडेकर नगर  िपं�ाळा  जळगाव

5799 सोनवणे िव�ा अशोक 6255 58 �ी
गट नं.१२ �ॉट नं.२९   दांडेकर नगर  पा�ा�ा टाकीजवळ 

िपं�ाळा  जळगांव

5800 सोनगीरे कैलास अजु�न 16125 46 पु.
�ॉट नं.७ गट नं.१२   दांडेकर नगर िपं�ाळा परीसर    

जळगाव

5801 सोनिगरे नारायण रामचं� 37265 70 पु. गट नं १०/०२   �ॉट नं ६१  दांडेकर नगर िपं�ाला  जळगाव

5802 सोनिगरे साहेबराव गरबड 49042 64 पु. आनंद मंगला हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा  जळगाव

5803 सोनवणे ब�ीलाल तोताराम 170 94 पु. सव� नं ; ९-२-१ ए ओम शांती नगर   ि�ं�ाळा जळगाव

5804 सोनवणे क�ना अजु�न 39907 53 �ी धनगर वाडा पांढरी �ॉट   िपं�ाळा    जळगाव

5805 सोनवणे राजेश आधार 40059 44 पु. मु.सावखेडा बु. पो-िपं�ाळे   ता.िज.जळगाव
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5806 सोनवणे उखडु� पांडु 53378 72 पु. निवन गाव १७६   सावखेडे बु  ता. िज. जळगाव

5807 सुपे अनंत रमेश 34432 50 पु.
�ॉट नं.५ १ ला मजला �िचता अपाट�.   मानराज पाक�   

जळगाव

5808 सुय�वंशी िदलीप रामदास 46584 67 पु. इं���थ �ाट नं ६/१   ि�मूती सोसायटी  ि�पाळा  ि�पाळा

5809 सुय�वंशी अिनल दयाराम 29947 62 पु.
जे.डी.सी.सी. बँक कॉलनी   िशंदे नगर िपं�ाळा  िपं�ाळा 

जळगाव

5810 सुय�वंशी अ�ण िव�नाथ 13869 46 पु. ३७९ सुरेशदादा जैन नगर   �डको िपं�ाळा घरकुल  जळगाव

5811 सुय�वंशी हेमंत िदलीप 45758 39 पु. ६/१ िद इं���थ सोसायटी   िपं�ाळा  जळगाव

5812 सुय�वंशी संजय िव�नाथ 13917 48 पु. ३७९ सुरेशदादा जैन नगर   �डको िपं�ाळा    जळगाव

5813 सुय�वंशी सुिनल वसंतराव 29475 47 पु. २७ स�ट� ल बँक कॉलनी   िहंदू�ान िस� िमल    जळगांव

5814 सुतार �भाकर वना 20464 61 पु. खंडेराव नगर   पा�ा�ा टाकी जवळ  िपं�ाळाजळगाव

5815 �ामी (सोनार) उषा रिवं� 45140 47 �ी
�ी मंगलमुत� नगर   द� मंिदराजवळ �ॉ.नं११/१२  �म.नं.४ 

स�ट� ल बँक कॉलनी  जळगाव

5816 ताडे सागर पंडीत 10019 44 पु.
�ॉट नं ५७ गट १३/१/२   िव�ा नगर िपं�ाला  बालमोहन 

�ूल जवळ  जळगाव

5817 तळेकर �भाकर शंकर 6427 61 पु.
गट नं ३ �ॉट नं ४६   दांडेकर नगर जवळ बालमोहन �ूल  

  जळगांव

5818 तळेकर िवजया �भाकर 43725 59 �ी �ॉट नं.४९ गट नं.१३   िव�ा नगर  जळगाव

5819 तळेले िवनोद भा�र 45646 69 पु. ८० दांडेकर नगर   िपं�ाळा  जळगाव

5820 तायडे िकशोर गणपत 36324 57 पु.
गट नं ३१४ �ॉट नं ५६   पोिलस कॉलनी नीलकंठ हौिसंग 

सोसायटी  संत मीराबाई नगर जवळ िपं�ाला  जळगाव

5821 ठाकरे िभकन भा�र 20619 43 पु. पांढरी �ॉट हनुमान मंदीर   िपं�ाळाजळगाव

5822 ठाकरे रा�ल वसंत 61386 27 पु. साई मंिदरा जवळ   खांडेराव नगर िपं�ाळा  जळगाव

5823 ठाकरे राकेश भुरा 52228 39 पु. १२ दांडेकर नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5824 ठाकरे सितश भुरा 52229 37 पु. १२ दांडेकर नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5825 ठाकरे शरदचं� कािशनाथ 25591 52 पु.
�ॉट नं.१३ गट नं.५/२   समथ� नगर िपं�ाळा  अ�भूजा देवी 

मंिदरा�ा मागे  जळगाव

5826 ठाकरे शोभा भुरा 41504 59 �ी �ॉट नं.१२   दांडेकर नगर  जळगाव

5827 ठाकूर अरिवंद माधवराव 30764 62 पु.
ओम शांती नगर   �ॉट नं. २४ गट नं.९/२/१ अ  िपं�ाळा 

जळगाव

5828 ठाकुर सुिनल ��ाद 55867 51 पु.
�ॉट नं.१८ गट नं.९/२/१-ब   ओमशांती नगर िपं�ाळा  

जळगाव

5829 ठाकुर वषा� सुिनल 55868 40 �ी
�ॉट नं.१८ गट नं.९/२/१-ब   ओमशांती नगर िपं�ाळा  

जळगाव

5830 ठोके गोकुलिसंग ठाणिसंग 21010 51 पु.
१३/१/२ िव�ा नगर   बालमोहन मराठी शाळे जवळ  िपं�ाळा  

जलगाव

5831 ठोबंरे सुदाम गणेश 3014 81 पु. ९ िनशीगंधा अपाट�म�ट   �ॉट नं २६ िव�ा नगर  जळगाव

5832 थोरात द�ा�य पंढरीनाथ 8135 57 पु. �ॉट नं ६१   आंनंदबण कॉलनी  िपं�ाला  जळगांव
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5833 ठोसर �काश कािशनाथ 44806 66 पु.
गट नं १५९/०१ �ॉट नं २४   िजजाउ नगर जवळ शाम नगर  

िगरणा पंिपंग रोड िपं�ाला िशवार  जळगाव

5834 ितवारी अिमत रामचं� 61730 36 पु. �ॉट नं 3 जागृती हाऊिसंग   सोसायटी  िपं�ाळा  जळगाव

5835 टोनगांवकर अनंतराव िव�ू 35273 80 पु. �ॉट नं २२/बी   शंकर नगर  जळगाव

5836 उमप गौरव िव�नाथ 57837 41 पु. �ॉक नं १  �ॉट नं ८   गट नं १६०/१ िपं�ाळा  जळगाव

5837 उपासनी िश�ा �ीकु� 45339 60 �ी
२१/१२ दांडेकर नगर   पा�ा�ा टाकीजवळ  िपंपाळा 

जळगाव

5838 वै� िदनेश सुरेश 20319 47 पु.
गट नं.१९९ �ॉट नं.१०   �ातं�वीर सावरकर नगर  

िपं�ाळाजळगाव

5839 वै� फिकरचंद भगवान 22283 62 पु.
५/१२ वाटीका�म   मयुर हौिसंग सोसायटी  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

5840 वै� शिशकांत मोरे�र 37697 77 पु. घर नं.३६   मानराज पाक�   जळगाव

5841 वैदय वसंत अंबादास 24347 63 पु. �ॉट नं. १०   �ातं�य िवर सावरकर नगर  िपं�ाळा  जळगाव

5842 वंडोळे धुडकू जुलाल 6855 61 पु. बारी वाडा अॅट पो� िपं�ाला   िज�ा जळगाव    िपं�ाळा

5843 वमा� िनितन परशराम 40549 52 पु. �ॉट नं.५  गट नं.२/४   आर.एल.कॉलनी  िपं�ाळा  जळगाव

5844 वेळेकर मंगला ध�कुमार 33795 53 �ी िशवाजी चौक  िपं�ाळा   सुरेश िकराणा जवळ    जळगांव

5845 वे�ाणकर मानसी सुहास 23845 70 �ी
�ॉट नं -०५ गट -१७७   पंचशील शा हौिसंग सोसायटी  

सावखेडा िशवार  जळगाव

5846 िवभांडीक हेमंतकुमार िहरालाल 24337 53 पु. �ॉट नं. ८१   िवदयानगर िपं�ाळा  जळगाव

5847
पाटील िवजय देविसंग �ो.िवजय 

इंड�� ीज
13365 45 पु. गट नं ८ �ॉट नं १५ िशवराना   नगर िपं�ाला जळगाव

5848
वडोले िवकास दुडकू िवकास फोटो 

�ुिडओ
8870 48 पु. िपं�ाला जळगाव

5849 िवसपुते अिभशेख भीकचंद 61107 21 पु. गांधी चौक   िपं�ाळा    जळगाव

5850 िवसपुते िभकचंद िवजय 13028 50 पु. मु.पो.िपं�ाळा   ता.िज.जळगाव    िपं�ाळा

5851 िवसपुते चेतना िनतीन 44759 42 �ी १२ ए मानराज पाक�    जळगाव

5852 िवसपुते िदपक िवजय 22319 48 पु.
�ॉट नं.०९ गट नं.१६५   िजजाउ नगर सावखेडा िशवार  

जळगाव ता.िज.जळगाव

5853 िवसपुते क�ाणी संजय 47531 29 �ी �ॅट नं.३ गट नं.१२   दांडेकर नगर  िपं�ाळा जळगाव

5854
िवसपुते मुकेश सोमनाथ �ो.पुजा 

�ेलस�
55123 43 पु. १२ अ मानराज पाक�    जळगाव

5855 िवसपुते िनतीन सोमनाथ 35139 46 पु. १२ ए मानराज पाक�    जळगाव  ता.िज.जळगाव

5856 िवसपुते राज�� पंढरीनाथ 24614 60 पु. जागृती हौ.सोसा.   खोटे नगर �ॉप समोर  िपं�ाळा  जळगाव

5857 सोनार (िवसपुते) शाम रामदास 34593 49 पु. गज�ना चौक   िपं�ाळा  जळगाव

5858 िवसपुते �ीकांत �काश 24999 37 पु.
१४१/२ अशोक नगर   िजन �ेस�ा पुव�स  द� मंदीरा 

समोरजळगाव

5859 िवसपुते विनता संजय 25944 53 �ी �ॉट नं.३ गट नं.१२   दांडेकर नगरिपं�ाळा  िज.जळगाव
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5860 वाघ हेमंत ल�ण 26306 51 पु. ४३/ब मानराज पाक�    मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

5861 वाघ उषा वसंत 59617 57 �ी
�ॉट नं ७ रामराव हाऊस सोसायटी   बाजार रोड िपं�ाळा    

जळगाव

5862 वाघ योगेश रमेश 51027 44 पु.
�ॉट नं.५१ब गट नं.८   द� मंिदरा शेजारी  िशवराना नगर 

िपं�ाळा जळगाव

5863 वाणी एकनाथ धोडूं 4374 64 पु. िशंदे नगर �ॉट नं १९   िपं�ाळा जळगाव

5864 वाणी ल�ण िझप� 5956 86 पु. िशवराणा नगर गट नं ८   �ॉट नं ६४ िपं�ाळा    जळगांव

5865 वाणी िव�नाथ रामचं� 633 77 पु.
मंगलमुत� नगर स�टल बँक कॉलनी   गट नं १८८  �ाट नं २४  

जळगांव

5866 वाणी अंबादास बाळकृ� 6493 55 पु.
१४ क गजानन कॉलनी मधुबन अपाट�म   िपंपराळा गेट जवळ 

   जळगांव

5867 वाणी अनंत न�थू 10481 52 पु.
�ॉट नं.6 गट नं.192 �ॉक नं.   असावा नगर मंगलम 

रेिसड�सी  िस�िमल जवळ  जळगांव

5868 वाणी अशोक सोनु 6452 69 पु. �ॉट नं.१६ स�ट� ल बँक कॉलनी   िपं�ाळाजळगाव

5869 वाणी चं�कांत मुरलीधर 22118 74 पु.
गट नं.८ �ॉट नं.१०   िशवराणा नगर िपं�ाळा िशवार  

द�मंदीराजवळिपं�ाळा जळगाव

5870 वाणी िचराग शामकांत 59151 29 पु.
२४१/A गांधी चौक   गांधी चौक  िनयर �ताप चौक िपं�ाळा  

जळगाव

5871 वाणी द�ा�य पांडूरंग 6249 79 पु. �ॉट नं.४१   िपं�ाळा रोड  हौिसंग सोसायटी  जळगांव

5872 वाणी िदलीप नामदेव 30391 59 पु.
�ॉट नं.३६ गु�द�ा कॉलनी    िपं�ाळा शॉिपंग  कॉ��े�  

जळगांव

5873 वाणी गणेश गोपाळ 29941 61 पु.
�ॉट नं.३३ गु�द�ा कॉलनी   िनमडी शाळा िपं�ाळा    

जळगांव

5874 वाणी (येवले ) गणेश रघुनाथ 23549 58 पु. मु.पो.िपं�ाळाचौधरी वाडा   ता.िज.जळगाव    िपं�ाळा

5875 वाणी गणेश सुरेश 46781 29 पु.
१७/३ िवघा नगर   ि�पाळा रोड समथ� �ो�ीज� समोर 

आसावा नगर  जळगाव

5876 वाणी गोपाळ गंगाधर 5867 83 पु.
�ॉट नं.३ ए गु� तप�ा हौिसंग   सोसायटी. पेट� ोल पंप समोर 

   िपं�ाळा

5877 वाणी गोपाल इ�ाराम 31015 49 पु. ग�ी नं 313 �ॉट नं 8   संत मीराबाई नगर  िपं�ाळा जळगाव

5878 वाणी जग�ाथ िचंतामण 43890 77 पु.
�ॉट नं १ गट नं १२   दांडेकर नगर बाजार पेठ  िपं�ाळा 

जळगाव

5879 वाणी जयंत िव�नाथ 8045 48 पु. �ॉट नो 24  गट नो १८८   मंगल मुत� नगर  िपं�ाला  जळगांव

5880 वाणी कैलास ओकंार 57964 52 पु. वाणी ग�ी   गांधी चौक  िपं�ाळा जळगाव

5881 वाणी िकरण अशोक 59712 54 पु. �ॉट नं ३६ गट नं ९   दांडेकर नगर िपं�ाळा    जळगाव

5882 वाणी िकशोर देवीदास 23440 60 पु.
�ॉट नं.३ �ॉक नं.२   मयुर कॉलनीिपं�ाळा  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

5883 वाणी �काश धनाजी 35450 63 पु. ०१ गणेश पाक�    िपं�ाळा  जळगाव

5884 वाणी �मोद पंुडिलक 25024 58 पु. गांधी चौकिपं�ाळा   ता.िज.जळगाव

5885 वाणी �शांत सुभाष 61904 43 पु.
�ॉट नं 9 गट नं 2/बी   आर एल कॉलनी  िशंदे नगर  िपं�ाळा 

िशवार जळगाव

5886 वाणी �ितभा रामचं� 22165 61 �ी गट नं.९ �ॉट नं.३६   मु.पो.िपं�ाळाजळगाव
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5887 वाणी रामदास पंुडलीक 25966 61 पु. गांधी चौक   मु. पो. िपं�ाळा  ता. जी. जळगाव

5888 वाणी रमेश दामोदर 25919 80 पु. गट नं ८ �ाट नं ५१ ब   िशवराणा नगर (ि�पाळा)  जळगाव

5889 वाणी शकंुतला िव�नाथ 15449 43 �ी �ॉट १७ गट १८८ �ॉक २   द� पाक�  िपं�ाळा  जळगाव

5890 वाणी शामकांत ओकंार 51242 62 पु. गांधी चौक   िपं�ाळा    जळगाव

5891 वाणी सुभाष छोटीलाल 6295 70 पु.
�ॉट नं. २ ब ऑडीटर कॉलनी   गुजराल पेट� ोलपंपा जवळ    

जळगांव

5892 वाणी सुिनल भाईजी 18762 51 पु.
�ॉट नं २३ गट नं १८   राज नगर िशवधाम मंिदराजवळ  

िनमखेडी रोड  जळगाव

5893 वाणी सुिनल नामदेव 25829 56 पु. मु. पो. िपं�ाळे   ता. िज. जळगाव

5894 वाणी सुय�कांत िशवदास 8740 52 पु. �ॉट नं २४ गट नं १०/०२   िपं�ाळा रोड    जळगांव

5895 वाणी �ाती �शांत 61445 40 �ी �ॉट नं 9 गट नं 2/2 बी   िशंदे नगर  िपं�ाळा  जळगाव

5896 वाणी �ंबक माधव 43055 62 पु.
�ॉट नं.९/३० बी   गु�द�त कॉलनी  शंकर आ�ा नगर जवळ 

 जळगाव

5897 वाणी वासुदेव राजाराम 21786 49 पु. गट नं ७५/1+२ �ॉट नं ११   शंकरराव नगर  जळगाव

5898 वाणी  (िचंचोले) िवकास दशरथ 29087 51 पु. गट नं १९४/१/१ ि�मूित� सोसायटी  िपं�ाला  जळगांव

5899 वाणी िवनायक िशवदास 10289 65 पु.
गट नं १९४/१/१ �ॉट नं ९   ि�मुत� हौिसंग सोसायटी  िपं�ाळा  

जळगांव

5900 वानखेडे िकशोर बाबुराव 27268 47 पु. �ॉट नं 15   �ी र� कॉलनी  िपंपराळा ए�रया  जळगाव

5901 वानखेडे �रता जयवंत 57441 35 �ी खंडेराव नगर   िशंपी ग�ी रे�ेपुलाजवळ  जळगाव

5902 वानखेडे संजय छोटुलाल 34827 54 पु.
गट१९४/१ �ॉक४ �ॉट ३४   ि�मूित� हौिसंग  सोसायटी  

िपं�ाळा  जळगाव

5903 वारडे मालती सुभाष 39719 48 �ी �ॉट नं.३९/२   मयुर कॉलनी  िपं�ाळा  जळगाव

5904 वारडे सुभाष सुकलाल 36148 55 पु. ३९/२ मयुर कॉलनी   खंडेराव नगर  िपं�ाळा  जळगाव

5905 वेळेकर ध�कुमार आनंदराव 30021 49 पु. �ारा-िदलीप सोनवणे   िशवाजी चौक िपं�ाळा    िपं�ाळा

5906 यावलकर िदपक �काश 13659 58 पु. ८१ दांडेकर नगर   िपं�ाळा    जळगाव

5907 यावलकर सं�ा �काश 13911 58 �ी ८१ दांडेकर नगर देवी�ा मंदीरा   समोर िपं�ाळा    जळगाव

5908 यावलकर �काश �ीराम [०३] 4071 65 पु. ८१ दांडेकर नगर   िपं�ाळा जळगाव

5909 येवले अशोक एकनाथ 42927 59 पु. ११/३ आसावा नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5910 येवले भानुदास रामदास 11456 57 पु.
�ॉट नं१२ गट नं११/२   नवीन पा�ा�ा टाकीमागे  

दांडेकरनगर  जळगाव

5911 येवले नंदिकशोर पांडुरंग 3935 63 पु.
कमलई गट नं ११/१ए २ए/२   दांडेकर नगर िपं�ाळा    

जळगांव

5912 येवले सुरेखा अशोक 42928 50 �ी ११/३ असावा नर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

5913 येवलेकर िदलीप हरीभाऊ 17393 56 पु.
ओमशांती नगरशंकरआ�ानगर जवळ   ९/२ ब �ॉट नं.१  

जळगाव  जळगान
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5914 येव�र भरत बापु 17975 49 पु.
गट नं १९३ �ॉट नं २२/२३/२४   आसावा नगर राम मंदीर 

परीसर  जळगाव

5915 येवलेकर अ�ण रघुनाथ 19537 66 पु.
गट नं.१८७/२ �ॉट नं.३ ब   मंगलमुत� नगर एकमुखी द� 

मंदीरा जवळ  िपं�ाळाजळगाव

5916 येवले कुसुम रामचं� 44169 60 �ी गट नं.2128/2 आर.एल.कॉलनी   ि�पाळा  जळगाव

5917 झवर कैलास ब�ीलाल 22059 58 पु. पाथ� रेसीडे�ी   ३२ दांडेकर नगर  िपं�ाळाजळगाव

5918 झंवर सुभाषचंद दयालदास 35426 72 पु.
९ स�ट� ल बॅक कॉलनी   द� मिदरा जवळ  िप�ाळा रोड  

जळगाव

5919
आडवाणी मनोज सदानंद �ो.राजा 

पाँिलमस�
13251 56 पु. जे-१६ म.रा.औ.मं   जलगाव.

5920
आडवाणी िसमा राजू �ो.महाल�ी 

ऍ�ो �ा� इंड�� ीज
8219 55 �ी �ॉट नं 5 एस एन 434/   गणपती नगर    जळगांव

5921 अ�वाल उम�लादेवी अिनलकुमार 26682 46 �ी
�ॉट नं ११ सेव� नं १२१/ए   सागर नगर बेिहंड भुसावळ रोड  

हॉटेल ड� े यंलंड कािलंका माता मंिदर  जळगाव

5922 अ�वाल अिमत ब�ी�साद 27005 40 पु. २४-अ नुतन अिजंठा सोसायटी   जळगाव

5923 चौधरी िधरज नंदिकशोर 52019 40 पु. ५ सदगु� नगर   अयो�ा नगर  जळगाव

5924 अ�वाल गोपाल बलुराव 56763 52 पु.
�ॉट नं.२८ सव� नं.४१   राम नगर अयो�ा नगर  

एम.आय.डी.सी. जळगाव

5925 अ�वाल हेमंत बाबुलाल 17763 51 पु. ११ सागर नगर   हॉटेल ड� ीम लँड मागे  जळगाव

5926 अ�वाल मंगलकुमार िशवलाल 54433 51 पु. �ॉट नं.32   सव� नं 40/8  सतगु� नगर  जळगाव

5927 अ�वाल िमनादेवी शंकरलाल 43853 61 �ी तृ�� सदन सद्गु� नगर अयो�ा नगर जळगाव

5928 अ�वाल नंदलाल रतनलाल 3535 69 पु. �ॉ.न.२१/१ अ  मेह�ण एम.आय.डी.सी   ळगांव    जळगांव

5929 अ�वाल िनलेश �ेमचंद 43856 41 पु. �ॉट नं १२   सदगु� नगर    जळगाव

5930
अ�वाल आर.आर. �ो. अ�वाल ट� ेडीगं 

कंपनी
5256 77 पु. माक� ट याड� जळगांव

5931 अ�वाल रचना हेमंत 24444 49 �ी ११ सागर नगर   हॉटेल िड� मलँड�ा मागे  जळगाव

5932
अ�वाल राजेश ओम�काश �ो.पु�ा 

प�ेस
13607 47 पु. एच ११   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

5933
अ�वाल राजकुमार हरी�साद �ो.िकत� 

इंड�� ीज
19273 52 पु. डी ५८ एम.आय.डी.सी. एरीया   जळगाव

5934 अ�वाल रमेशचं� रतनलाल 9412 55 पु. �ॉ.नं.२० ग.नं.२१/१ अ मेह�ण   एम.आय.डी.सी    जळगांव

5935 अ�वाल रोिहत ब�ी�साद. 27004 43 पु. २४-अ नुतन अजीठंा सोसायटी   जळगाव

5936 अ�वाल िवमलबाई  िवजयकुमार 57182 61 �ी
एस नं १२१/ए �ॉट नं ११   सागर नगर जुना खेडी रोड  

तालुका िज�ा जळगाव

5937 अ�वाल िवमलबाई िवजयकुमार 26683 61 �ी
एस नं १२१/ए �ॉट नं ११ सागर नगर   जुना खेडी रोड  ता.-

िज.-जळगाव

5938
अ�वाल िवमलकुमार हरी�साद 

�ो.िवकास इंड�� ीज
8457 67 पु. डी-४६ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

5939 अिहरराव िगरीश सुभाषराव 47330 52 पु. कृपाल इंिजिनअरीगं व��   जे-३४ एम.आय.डी.सी.  जळगाव

5940 आिहरराव संघिम�ा चं�शेखर 23966 59 �ी �ॉट नं. ७१   अिजंठा हौिसंग सोसायटी  जळगाव
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5941 अिहरराव उ�ला अ�ण 16539 42 �ी
�ॉट नं.४३ सदगु� नगर   िस�दी िवनायक शाळा रोड    

जळगाव

5942 अिहरराव वषा� िगरीष 47562 50 �ी कृपाल इंिज.व��   जे-३४ ए एम.आय.डी.सी.  जळगाव

5943 अकोलकर शिशकांत नंदकुमार 7604 66 पु. एमएसईबी कॉलनी जळगांव

5944 अलकरी िदपक �काश 53824 41 पु. �ॉट नं.२५ सव� नं.४२/२   सदगु� नगर  जळगाव

5945 आमले प�ावती नर�� 5044 78 �ी जनाई ३९ गृहकुल कॉलनी एमआयडी   सी जळगांव

5946 अंबुकन ि�जीत वेणुगोपालन 14491 37 पु.
१ वे�न� टायस� ऑटो नगर   एस.टी.वक�  शॉप जवळ    

जळगाव

5947 अंबुकन शैनजीत वेणुगोपालन 14493 40 पु.
१ वे�न� टायस� ऑटो नगर   एस टी.वक�  शॉप जवळ    

जळगाव

5948 अंबुकन िवबीन वेणुगोपालन 14492 42 पु.
१ वे�न� टायस� ऑटो नगर   एस.टी.वक�  शॉप जवळ    

जळगाव

5949 अमोदकर िदनकर खंडू 4226 67 पु. �ॉट नं २८ अयो�ा नगर   गणपती मंदीरा जवळ    जळगाव

5950 आमोदकर िहत�� िदनकर 18651 37 पु.
२८/१४१ अशोक नगर   अयो�ा नगर जवळ  

एम.आय.डी.सी.ए�रया जळगाव

5951 अमृतकर राम नारायण 29472 50 पु. २८ आयो�ा नगर   मा�ती मंदीरा जवळ    जळगांव

5952 अमृतकर वैशाली राम 29471 47 �ी २८ आयो�ा नगर मा�ती मंदीरा समोर   जळगांव

5953
अिनसशहा बशीरशहा �ो.शाह 

इंजीिनअ�रंग व��
12104 44 पु. हॉटेल ि�तम पाक� �ा मागे प्    लॉट नं३ आटे नगर    जळगाव

5954 अरकडी रोिहणी उ�ास 41626 64 �ी िच�कुट अयो�ानगर   अिजंठा रोड  जळगाव

5955 अरकडी उ�ास एकनाथ 41128 70 पु. अयो�ा नगर   पोल फॅ�री मागे  एम आय डी सी जळगाव

5956 अ�रदे अ�ण तुकाराम 44905 59 पु.
गट �.४०/१ ब/२९३   �ॉट नं.१ अयो�ा नगर  

राममंदीराजवळ जळगाव

5957 अ�रदे हरी िदगंबर 23204 62 पु.  नील माधव  सागर नगर   ड� ीम लँड हॉटेल मागे    जळगाव

5958 अ�रदे िनलेश अशोक 13443 38 पु. �ॉट नं.१४१/३/१३   अयो�ा नगर    जळगाव

5959 आवारे अजू�न रामराव 42828 59 पु.
घर नं.३४ �ाडा कॉलनी   माधुरी वेअर हाउुस  

एम.आय.डी.सी. जळगाव

5960 ब�ाव रिवं� िवठठ् ल 54033 40 पु. एम आय डी सी   �ाडा कॉलनी   जळगाव

5961
बदलानी रमेश देवनमल �ो.िशव ऍ�ो 

इंड�� ीज
12608 69 पु. एम १७९ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

5962 बडगुजर अ�ण िभका 46673 48 पु. �ॉट नं. बी १०   जगवाणी नगर  जळगाव

5963 बडगुजर कैलास सुरेश 35477 43 पु. �ॉट नं-११ साई पाक�  अयो�ा नगर   जळगाव

5964 बडगुजर िकशोर वसंत 21395 62 पु.  ओम�ी ��नीक    अयो�ा नगरजलगाव    जलगाव

5965 बडगुजर िमना�ी िकशोर 12046 57 �ी
ओम�ी �ीनीक अयो�ानगर एम.   आय.डी.सी पोल 

फॅ�री मागे    जळगाव

5966 बडगुजर मोहन ��ाद 18644 48 पु.
�ॉट नं.४१ स�� नं.५ अयो�ा नगर   एम.आय.डी.सी.    

जळगाव

5967 बडगुजर सुिशला िदनकर 39262 63 �ी
 पु�ाई  अिमत कॉलनी   सुि�ल कॉलनी जवळ  

एम.आय.डी.सी. जळगाव
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5968 बडगुजर वना बाबुराव 34813 53 पु. उपासनी नगर   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

5969 बढे अिवनाश देिवदास 46464 51 पु. क्/�् िकशोर ब�हाटे   �ॉट नं.४३ रामचं� नगर  जळगाव

5970 बढे िलला देिवदास 46463 69 �ी क्/�् िकशोर ब�हाटे   �ॉट नं.४३ रामचं� नगर  जळगाव

5971
बदलानी मनोहर जागणमल �ो.राज 

इंड�� ीज
12674 65 पु. एफ ४५   एम.आय.डी.सी.जळगाव

5972 बगे राजेश िगरधर 44476 49 पु. ४ ओम अपाटमेट   सदगु� नगर एम आय डी सी  जळगाव

5973 बागुल सुदाम भा�रराव 29620 55 पु. सुधाकर नगर एम.आय.डी.सी. उ�ल ऑटोसमोर   जळगांव

5974
बालाणी मोहन तोताराम �ो.बालाणी 

इंड�� ीज
8720 53 पु. एम-११९ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

5975 बामणोदकर िवलास पंढरीनाथ 42829 63 पु.
�ॉट नं.२६ गट नं.१३८   कािलंका मात मंदीराजवळ  

जळगाव

5976 ब�हाटे िवजय िव�ल 7613 64 पु.
िब��ंग नं ४ �ास नं ४   �ॉक नं ६ एम.एस.ई.बी कॉलनी   

 जळगांव

5977 बरहाटे िमिलंद रिवं� 60705 36 पु. महाल�ी उ�ोग नं 47 एम.आय.डी.सी   जळगाव

5978 ब-हाटे नारायण मघा 27283 81 पु.
�ॉट नं. १७  गट नं. ३९/२   �ेयस िब��ंग जवळ  सद्गु� 

नगर  जळगाव

5979 ब�हाटे पंकज रिवं� 46145 39 पु. स�� नं.१३३/२ �ॉट नं.५७   अयो�ा नगर  जळगाव

5980 ब�हाटे रिवं� सोमा 45247 60 पु. महाल�ी उ�ोग एन-४६/४७   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

5981 ब�हाटे उ�ास सोमा 45288 61 पु.
स�� नं.१३३/२ �ॉट नं.५७   बालाजी मंिदराजवळ  अयो�ा 

नगर जळगाव

5982 बारी अजय ��ाद 22569 44 पु. १२-ब शांती िनकेतन सोसा.   ट� ा��ोट� नगर�ा मागे  जळगाव

5983 बारी अशोक सुपडु 17416 55 पु.
गट नं.९५१ अ अ२ क   �ॉट नं.९ तळेले कॉलनी  जुना खेडी 

रोड जळगाव

5984 बारी िहरामण तोताराम 18433 59 पु.
�ॉट नं.१८ सागर नगर   हॉटेल ड� ीम लँड मागे  खेडी रोड  

जळगाव

5985 बारी ई�र िसताराम 25934 63 पु. एम ५६ एम.आय.डी.सी.   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

5986 बारी रजनी िकशोर 40442 50 �ी मु.पो. खेडी बु.   िवनायक नगर  ता.िज.जळगाव

5987 बारी उषा गुणवंत 43026 46 �ी �ॉट नं. १६   जीन कपाशी मागे  एम.आय.डी.सी. जळगाव

5988 बारी िवमल �काश 60419 70 �ी �ॉट 17+18 �ॉक नं 8 ऑटो   नगर जळगाव

5989 बारकले पंडीत िडगंबर 28546 65 पु. खेडी बु ◌ा◌ा.   ता. िज. जळगाव    खेडी बु ◌ा◌ा.

5990 बरकले राजेश पंडीत 34006 36 पु. िशवाजी पुतळा जवळ   खेडी बु    जळगाव

5991 बस�े संगीता िवजय 30786 51 �ी
स�� नं.३९/२ �ॉट नं.१९/५   सदगु�नगर एम.आय.डी.सी.  

जळगाव

5992 बसै�े िवजय रामदास 23991 56 पु. िस.स.नं. ३९/२ �ॉट नं १९/५   सदगु� नगर जळगाव

5993 बाऊ�र संजय अशोक 47326 45 पु. ९३ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

5994 बािव�र देिवदास कृ�ा 26415 56 पु. ओ - १०   एस. टी. कॉलनी  जळगाव
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5995 बावी�र कैलास रामदास 10694 50 पु. �ॉट नं ३५ इंिदरा नगर   कुसंुबा खुद�  िचंचोळी  जळगाव

5996 बािव�र ��ाद छगन 40544 48 पु. �ॉट नं.३९ सदािशव नगर   जळगाव

5997 बािव�र साहेबराव सुरजन 52574 64 पु.
३८/३ अ अपना घर कॉलनी   रेमंड कॉलनी समोर  

एमआयडीसी जळगाव

5998 बािव�र िवजय िकसन 32268 52 पु.
�ॉट नं.२८ गट नं.१४१/अे/बी   अशोक नगर आयो�ा नगर    

जळगांव

5999
बेहेडे रमेशचं� जग�ाथ �ो.भा�ल�ी 

अ�ो इंड�� ीज
10230 74 पु. जी-५६ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6000 ब�डाळे संजय जग�ाथ 13720 53 पु.
स�� नं ७०/२ अ �ाट न १३   िशनु नगर जुना खेडी रोड    

जळगाव

6001 राजपुत बै�िसंग सरदारिसंग 43210 57 पु. �ॉट नं.२७   कौतीक नगर  अयो�ा नगर जळगाव

6002 भालेराव वसंतराव राजाराम 24636 69 पु. २२ �वरा िनवास   सदगु� नगर  अयो�ा नगर  जळगाव

6003 भालके राजु बाबुराव 18026 52 पु. स�� नं.४१ �ॉट नं.४   अयो�ा नगर  जलगाव  जलगाव

6004 भामरे जयवंत नारायण 40847 48 पु.
जयवंत नारायण भामरे   एस नं. ६६/३ए �ॉट नं. २७ िवठोबा 

नगर  खेडी रोड महारा��   जळगाव

6005 भामरे सुिधर माधव 7917 65 पु. १२६ महाडा कॉलनी एम.आय.डी.सी   जळगांव

6006
भामरे िवमलबाई कृ�ा �ो.धन�ी 

कले�न
32016 73 �ी �ॉट नं.३० बी   संतोषी माता नगर  जळगाव

6007 भांडारकर हेमंत केदार 33627 36 पु. �ॉट नं.१६ मे�ो माता नगर   जळगाव

6008 भांडारकर क�ना �िवण 24122 54 �ी १८ गृहकुल कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6009 भांडारकर केदार रामदास 43649 66 पु. जुना आसोदार रोड   मे�ो माता नगर  जळगाव

6010 भांडारकर �ितभा शैलेश 23902 50 �ी
१८ गृहकुल हौिसंग सोसायटी   एम.आय.डी.सी.अिजंठा रोड  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

6011 भांडारकर �िवण वसंतराव 23841 62 पु.
�ॉट नं.१८ गृहकुल कॉलनी   एम.आय.डी.सी.जळगाव  

िज.जळगाव

6012 भांडारकर शैलेश वसंतराव 21908 60 पु. १८ गृहकुल कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6013 भंगाळे अिनल शंकर 27085 62 पु. �ॉट नं.८ गट नं. ४१-ब   अयो�ा नगर  जळगाव

6014 भंगाळे िन�खल मधुकर 56978 34 पु.
�ॉट नं.१९ गट नं.४२/१   �ीनगर िस�दी िवनायक शाळेजवळ 

 जळगाव

6015 भंगाळे रमेश नामदेव 34814 58 पु. �ॉट नं.३२   सद्गु� नगर  एम.आय.डी.सी.  जळगांव

6016 भंगाळे िव�ांत खेमचंद 37461 50 पु. ३१ अशोक नगर   अयो�ा नगर  जळगाव

6017 भापसे आ�ा आसराजी 11479 83 पु. ८४  सु�ीम कॉलनी  जळगांव

6018 भापसे नर�� अ�ासाहेब 31151 40 पु.
से.नं.१६७/०२�ॉट नं.८४   नवनाथ नगर सु�ीम कॉलनी  

एम.आय.डी.सी.  जळगांव

6019 भापसे सुरेश अ�ासाहेब 56528 48 पु. �ॉट नं.८४ गट नं.१६७/२   सुि�म कॉलनी  जळगाव

6020 भा�ळे छगनराव धना 15987 62 पु.
�ॉट नं.२९ स.न.४१ अयो�ानगर   रजनीगंधा  

िस�दीिवनायक शाळे    जवळ जळगाव

6021 भािटया िकत� राजेश 40068 49 �ी
�ॉट नं.३८/ए-१   राका फिनच�र समोर  एम आय डी सी 

जळगाव
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6022 भािटया राजेश बाबुलाल 40064 56 पु.
�ॉट नं.३८/१   एम आय डी सी  राका फिनच�र समोर  

जळगाव

6023
भ�ड मधुर मािणक �ो.�ीलिडल 

इंड�� ीज
11123 50 पु. ख्-८४ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

6024 भावसार अभय काशीनाथ 6934 55 पु. एमआयडीसी राका फिन�चर समोर   जळगांव

6025 भावसार एकनाथ यादवशेठ 19841 72 पु.
३/३८/१ वसुधा अपाट�म�ट   सदगु� नगर जुनी वसाहत    

जळगाव

6026 भावसार इंदुबाई रमाकांत 31743 68 �ी
�ॉट नं.१ सव� नं.१३३/१   यमुना नगर गौरव हॉटेल जवळ  

�ुटसेल गोडावून मागे जळगाव

6027 भावसार िमना�ी संदीप 42199 44 �ी एम/१८५ �ामी समथ� बेकरी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6028 भावसार मुकेश वसंत 21932 59 पु. अयो�ा �ो�ीजन जवळ   अयो�ा नगरजळगाव

6029 भावसार पंडीत पुनमचंद 24376 66 पु. अपना घर कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6030 भावसार �काश रामराव 15971 58 पु.
�ॉट नं.७१ शांतीिनकेतन हौिसंग   सोसायटी 

एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6031 भावसार रमाकांत रघुनाथ 15260 69 पु.
�ॉट नं.१ सव� नं.१३३/१   यमुना नगर गौरव हॉटेल जवळ  

�ुटसेल गोडावून मागे जळगाव

6032 भावसार रितलाल भाईलाल 41103 63 पु. �ॉट नं. ३० रौनक कॉलनी   अयो�ा नगर  जळगाव

6033 भावसार रोहन नंदिकशोर 44149 33 पु. २८/३ ��ट होम कॉ��े�   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6034 भावसार सुिनता तुकाराम 40177 41 �ी सदगु� नगर वॉटर टंॅक जवळ   कौतीक नगर जळगाव

6035 भावसार �यंबक नारायण 22635 77 पु.
�ॉट नं. ५१ स�� नं. १३३   बालाजी मंिदरा समोर  ल�ी 

पाक� �ा मागे अयो�ा नगर  जळगाव

6036 भावसार तुकाराम गजानन 26952 36 पु.
कौितक नगर   �ॉट नं. ६ सदगु� नगर जवळ  

एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6037 भावसार वैशाली एकनाथ 17527 41 �ी सदगु� नगर पा�ाची टाकी   कौितक नगर    जळगाव

6038 भवर रामकृ�ा महादु 20162 58 पु.
63 सव� नं 140 �ी राम पाक�    अयो�ा नगर द� मंदीर जवळ  

जळगाव

6039 भावसार नंदिकशोर काशीनाथ 13047 59 पु.
२८/३ �ीट हाऊस कॉ��े�   राका फिन�चर एम आय 

डी.सी.एरीया    जळगाव

6040 िभ�ड सुरेश्  केशव 45159 59 पु. एम एस ई बी कॅालनी   ४/१० एम आय डी सी  जळगाव

6041 िभ�ड योगीता िनतीन 11276 47 �ी
िव�मंगल �ीनीक   हनुमान मंदीरा�ा मागे  अयो�ा नगर 

एम आय डी सी  जळगाव

6042 भोई गणेश सजन 22629 43 पु.
�ॉट नं. ६ गट नं. ३९/१   सदगु� नगर  एम.आय.डी.सी.  

जळगाव

6043 भोई शांताराम रामदास 32524 48 पु. सु�ीम कॉलनी   �ॉट नं.१९  एम.आय.डी.सी.  जळगांव

6044 भोई सुकदेव गाईयदार 41524 71 पु.
एमआयडीसी कॉलनी जुनी एमआयडीसी   औ�ोिगक 

वसाहत    जळगाव

6045 भोई वंदना िभका 7729 51 �ी �ॉट नं १७ गीता वादी �म नं ४   ऑटो नगर  जळगाव

6046 भोई योगेश चुडामण 58692 32 पु.
�ॉट नं ६ एम आय डी सी सदगु�   अयो�ा नगर    

जळगाव

6047 भोईटे सुभाष द�ा�य 23754 50 पु.
�ॉट नं. ४७ अ ४८  स.नं. १३३ / २   यमुना नगर ( अयो�ा 

नगर )    जळगांव

6048 भोळे आकाश भानुदास 22549 52 पु. ८ अयो�ानगर.   स.नं.४०/१ब/२अ१.  जळगाव.  जळगाव
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6049 भोळे देवराम िगरधर 25540 63 पु. ४६ रोनक कॉलनी   अयो�ा नगर  जळगाव

6050 भोळे िवजय भानुदास 22528 47 पु. �ॉट नं.८   सव� नं.४०/१ब  २९३ अयो�ा नगर  जळगाव

6051 भोळे योगेश हरी 57494 45 पु.
गट नं ६९/१ �ॉट नं २४   सदािशव नगर िपपल बँक कॉलनी  

जुना खेडी रोड  जळगाव

6052 भोसले �ाती गोिवंदराव 57330 36 �ी
१४ ब धानवड रोड ते बौ�द वाडी   िचंचोली जळगाव  ज�गाव 

 ज�गाव

6053 भुतडा िकशोर नथमल 23599 60 पु.
�ॉट नं.१४ अ   सुरेश दादा जैन गृह िनमा�ण सोसायटी  

मेह�णजळगाव

6054 भुते क�ना मधुकर 52222 48 �ी ४२/१ �ॉट नं.१७ �ी नगर   अयो�ा नगर  जळगाव

6055 भुते मधुकर नाटु 18327 53 पु. �ॉट नं.५७ अशोक नगर   अयो�ा नगर    जळगाव

6056 भुतडा सुषमादेवी हरीदास 12645 69 �ी
वैकंुठ ११ जवळ रमेश दादा   कंपाऊंड िशरसोली रोड  

जळगाव

6057 िबचवे लिलता काशीनाथ 7626 78 �ी एम.एस.ई.बी कॉलनी   जळगांव

6058 िबढे क�नाबाई रामदास 57845 55 �ी
गट नं ९२/१अ �ॉट नं ७   �ॉक नं १ शंकरराव नगर  जुना 

खेडी रोड जळगाव

6059 िबढे पांडूरंग बाबुराव 53108 54 पु. ३५ �ाने�र नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

6060 िब�हाडे कैलास िशवराम 34161 60 पु. उमाळा पो.धानोरा   िज.जळगांव    उमाळा

6061 िबला� िकशोर पंढरी �ो.िबला� इंड�� ीज 7925 68 पु. जी-६५ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6062 िबला� िनम�ला िकशोर �ो.िबला� उ�ोग 10312 67 �ी जी-६५ एम.आय.डी.सी जळगांव

6063 िबयाणी आिशष अिनल 58665 39 पु. एट पो� िनपाने जळगाव   जळगावजळगाव

6064 िबयाणी िललादेवी संपतकुमार 13696 62 �ी ड�ु ५७ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6065 िबयाणी िनकंुज अशोक 55084 33 पु.
�ॉट नं १०+११   ४२८/१/२  �ॅट नं ०७  ३ रा मजला  सुमन 

रेिसडे�ी गणपती नगर  जळगाव

6066 िबयाणी संपतकुमार �ीनारायण 13707 68 पु. ड�ु ५७ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6067
िबयाणी शिशकांत ल�ीनारायण 

�ो.अिमत ट� ेडस�
10207 59 पु. ५७ �ु.माक� ट याड� जळगांव

6068
िबयाणी िवजय केदारदास �ो.िवजय 

ऑइल इं��� ीज
6546 68 पु. सी-१/२एम आय डी सी   जळगाव

6069 बोदडे रघुनाथ िगरधर 37362 59 पु. मु.म�ारखेडा पो.निशराबाद   ता.िज.जळगाव    म�ारखेडा

6070 बोदडे मुकेश बाजीराव 25856 51 पु.
सदािशव नगर   जुना अशोक िकराणा रोड  मेह�ण 

िशवारजळगाव

6071 बोरडे अंबादास नामदेव 55139 52 पु. िड-४९ �ंकटेश इंड�� ीज   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6072 बोरनारे नंदिकशोर �ीराम 29722 60 पु.  साईकृपा    �डको �ाड कॉलनी  एम.आय.डी.सी.  जळगांव

6073 बोरोले अच�ना मह�� 20102 44 �ी ५ िशवश�ी अशोक नगर   जुनी एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6074 बोरोले अ�ण मधुकर 55399 60 पु. एम-१३८   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6075 बोरोले मह�� रमेश 8307 48 पु. ५ अशोक नगर   एम.आय.डी.सी.जळगाव



Page 226

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

6076 बोरसे बाळकृ� �ीराम 4656 89 पु. एम एस इ बी कॉलनी   जळगाव

6077 बोरसे गजानन रामभाउ 33189 56 पु. जुने खेडी रोड   तळेले कॉलनी  जळगाव

6078 बोरसे महेश वसंतराव 28501 44 पु. नगर पािलका शाळेजवळ   खेडी बु.  जळगाव

6079 बंुदेले कृ�ा बाबुराव 52018 55 पु.
स न १३३/२ �ॉट ११ यमुना नगर   अयो�ा नगर औदयोिगक 

वसाहत  जळगाव

6080 बुनकर वामन दोधु 7751 69 पु.
�ॉट नं.७१ एम-से�र   जागवामबू इंड�� ीज  

एम.आय.डी.सी. जळगाव

6081 बुवा अशोक ओकंार 33308 51 पु. �ॉट नं.१०   स�� नं.२५०/०३  रामे�र कॉलनी जळगाव

6082 चाळसे सुवणा� िदलीप 51047 50 �ी
अिजंठा चौफुली   शांती िनकेतन सोसायटी  अयो�ा नगर 

जळगाव

6083
चांडक वृज�� भगत �ो.जस�ीत 

इंड�� ीज् 
8343 68 पु. एम-२६ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6084 चंडोक जसिपत ि�िजदिसंग 43043 37 पु. एम - २६ एम आय डी सी   जळगाव

6085 चौधरी िहराबाई अशोक 18615 69 �ी
गट नं.११९/५/२ �ॉट नं.१६   कािलका माता मंिदराजवळ  

तुळसाई नगर जळगाव

6086 चौधरी अनंता अजु�न 37696 40 �ी �ॉट नं.५७ गट नं.७०/१अ३   सागर नगर  जळगाव

6087 चौधरी अिनल िसताराम 44596 53 पु.
�ाट नं १२ गट नं ७०/२/ब   �ानदेव नगर जुना खेडी रोड  

जळगाव

6088 चौधरी अपणा� सुयोग 27853 36 �ी सुबोिनयो हाउुस   नॅशनल हायवे नं. ६  जळगाव

6089 चौधरी अजु�न बारकु 35696 60 पु. �ॉट नं.१ सव� नं.४०/४ ए   सदगु� नगर  जळगाव

6090
चौधरी आशा िललाधर �ो क�ुरी 

इंड�� ीज
56283 53 �ी एम-३४ कमल डाईज   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6091 चौधरी अतुल चुडामण 28130 49 पु. िस�दी िवनायक हॉ��टल   अिजंठा चौफुली  जळगाव

6092 चौधरी भागवत वना 36851 72 पु. मु.पो. खेडी खुद�    ता.िज.जळगाव    खेडी खुद�

6093
चौधरी भा�र पुो�म �ो.साईनाथ 

मेडीकल अॅ� जनरल �ोअस�
27275 43 पु.

गु�कृपा �ॉट नं. १४   एम.आय.डी.सी. सुि�म कॉलनी  

जळगाव

6094
चौधरी भा�र िटकाराम �ो.अशोक 

दाल अॅ� �ोअर मील
6616 41 पु. �ॉट नं.सी-६/१ एम.आय.डी.सी.     जळगांव

6095 चौधरी छाया कैलास 41364 39 �ी सुधाकर नगर   गोदावरी कॉलेज जवळ  जळगाव

6096 चौधरी द�ा�य बाबुराव 785 72 पु.
�ेयस हौ.सोसा.पोल फॅ�री   मागे जुनी एम.आय.डी.सी.    

जळगांव

6097 चौधरी िदलीप बारसू 32711 58 पु. आयो�ा नगर ४३अ४४   साई पाक�  �ॉक नं.१४    जळगांव

6098 चौधरी िदलीप गोिवंदा 42444 57 पु.
�ॉट नं.१ अपना घर कॉलनी   राका फिन�चर जवळ  

एम.आय.डी.सी.जळगाव

6099 चौधरी िदलीप िसताराम 24423 43 पु. रामचं� नगर   �ॉट नं. १२/९८०  जळगाव

6100 चौधरी िदपक वासुदेव 60817 44 पु.
सदगु� नगर एम.आय.डी.सी गट   नं 40/4 �ॉट न १  

जळगाव महारा��   जळगाव

6101
चौधरी िद�ी अ�ण �ो दीपमंगल 

मेिडकल जनरल �ोअर
46019 41 �ी

२४ अपना घर कॉलनी   राका फिन�चर जवळ  

एम.आय.डी.सी. जळगाव

6102 चौधरी �ाने�र बालचंद 26833 58 पु.
सुहास कॉलनी   कुसंुबा आय.टी.आय.जवळ  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव
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6103 चौधरी �ाने�र िडगंबर 37806 50 पु. ७ �ेमचंद नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

6104 चौधरी गजानन अजु�न 37695 42 पु. �ॉट नं.५७ गट नं.७०/१अ३   सागर नगर  जळगाव

6105 चौधरी गोपाल सखाराम 29060 59 पु.
�ॉट नं.10 गट नं.57 58 एमआयडीसी   हनुमान नगर 

एमआयडीसी  जळगाव

6106 चौधरी गोिवंदा मोतीराम 23575 50 पु. १४ अयो�ा नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

6107 चौधरी िहरा सुबोध 27856 47 �ी ए ८४/८५  जुनी वसाहत  जळगाव

6108 चौधरी हेमचं� �ीकृ� 42528 58 पु. ४२/३ रोणक कॉलनी रायसोनी   �ुल जवळ जळगाव

6109 चौधरी जग�ाथ संपत 2615 67 पु.
१४०/५५ रामचं� नगर �ॉट नं.   .५५ अयो�ा नगर    

जळगाव

6110 चौधरी जयंत जग�ाथ (डॉ) 8407 51 पु. लीला पाक�  �ॉट नं ३९   अयो�ा नगर    जळगाव

6111 चौधरी जयेश रवी�ं 59196 34 पु.
�ॉट नं १६ रामचं� नगर   अयो�ा नगर  औ�ोिगक वसाहत 

 जळगाव

6112 चौधरी कांचन िदपक 60818 40 �ी
कांचन िदपक चौधरी   अयो�ा नगर �ॉट नं 1 �ॉक  1 

एसएन 40/4 ए जळगाव महारा��   जळगाव

6113 चौधरी िकशोर रामा 53407 60 पु. �ॉट नं.६ जुना खेडी रोड   शंकर राव नगर  जळगाव

6114 चौधरी िकशोर रामदास 34825 50 पु.
गट नं१३८ �ाट नं ०४   सुदश�न कॉलनी  रामानंद नगर 

जवळ  जळगाव

6115 चौधरी कुसुम द�ा�य 21978 58 �ी
सव� नं.४०/३ �ॉट नं.३   सदगु� नगर एम.आय.डी.सी.    

जळगाव

6116 चौधरी कुसुम पंुडलीक 38614 52 �ी �ी-५७ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6117 चौधरी िललाबाई देवीदास 13085 89 �ी
१९ भा�र �ृती एम.आय.डी.सी.   काशीनाथ लॉज मागे 

जळगाव

6118 चौधरी मधुकर िव�ल 11324 63 पु. ४०/४ अ १ सदगु� नगर   जळगांव

6119 चौधरी मह�� देिवदास 36217 42 पु. मु.पो.खेडी बु.    जळगाव ता.जळगाव  िज.जळगाव

6120 चौधरी मनोज �काश 61808 34 पु. एम ०७ कमल इंजीनी�रंग   एम.आय.डी.सी ए�रया जळगाव

6121 चौधरी िमना िदलीप 32794 56 �ी ४३अ४४ साई पाक�    आयो�ा नगर  जळगाव

6122 चौधरी िमना मनोज 39781 43 �ी �ॉट नं.९ स.नं. ४३   कौतीक नगर  जळगाव

6123 चौधरी नर�� लोटन 39393 46 पु.
गट नं.४२/३ सदगु� नगर   अयो�ा नगर  �ेयस िब�ीगं 

जवळ  जळगाव

6124 चौधरी िनलेश द�ा�य 21972 39 पु.
सव� नं.४०/३ �ॉट नं.३   सदगु� नगर एम.आय.डी.सी.    

जळगाव

6125 चौधरी िनम�ला �काश 23721 54 �ी अयो�ा नगर   अशोक नगरजळगाव  िज.जळगाव

6126 चौधरी पराग वसंत 52715 39 पु. १ �ीराम पाक�    रामे�र नगर  जळगाव

6127 चौधरी िपतांबर िदगंबर 9935 74 पु. मानस �ॉट नं ७ सव� नं ४०/१ए   अयो�ानगर    जळगाव

6128 चौधरी पुनम योगेश 42614 42 �ी
�ॉट नं.५४ अशोक नगर   ऑटो नगर जवळ  अयो�ा नगर 

जळगाव

6129 चौधरी �भाकर गोिवंदा 26930 55 पु.
�ॉट नं.७ गट नं.७०/१/३   जुना खेडी रोडजळगाव  

िज.जळगाव
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6130
चौधरी �दीप बळीराम �ो.�ीकृ� दाल 

िमल
11329 53 पु. ४/१० अ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6131 चौधरी �काश अशोक 13668 43 पु.
गट नं.११९/५/२ �ॉट नं.१६   कािलका माता मंिदराजवळ  

तुळसाई नगर जळगाव

6132 चौधरी ��ाद दशरथ 30670 56 पु. �ॉट नं.१२ सुि�म कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगांव

6133 चौधरी �मोद ओकंार 37330 52 पु.
�ॉट नं.३२ १६३/३   पोलीस कॉलनी  एम आय डी सी ए�रया  

जळगाव

6134 चौधरी �मोद तुळशीराम 31379 51 पु. 156/3 सािव�ी नगर   तुषार �ाससेस    जळगाव

6135 चौधरी �शांत जग�ाथ 14376 43 पु. 140/55 रामचं� नगर एमआयडीसी   ए�रया जळगाव

6136 चौधरी पंुडलीक सु�ाम 38613 61 पु. �ी ५७ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6137 चौधरी पु�ा चा�द� 962 76 �ी स नं. ४०/३७ सदगू� नगर   पोल फॅ�री मागे    जळगांव

6138 चौधरी रमेश ढोमण 22468 70 पु.
अयो�ा नगर   िस�दी िवनायक शाळेमागे  �ॉट नं.३५  

जळगाव

6139 चौधरी रमेश रामकृ� 37225 65 पु. �ॉट नं.२१/०२   रोनक कॉलनी  जळगाव

6140 चौधरी रिवं� सुखराम 39849 62 पु. अयो�ा नगर (रामचं� नगर)   �ॉट नं. १६  जळगाव

6141 चौधरी �पेश चा�द� 8320 52 पु.
७ सद्गु� नगर पोल फॅ�री मागे   एम.आय.डी.सी    

जळगांव

6142 चौधरी सागर मािणक 21234 41 पु.
�ॉट नं.29 सव�21/2 सीप आपपाट�म�ट   मेह�न रोड संतोषी 

माता  नगर जवळ सदािशव नगर  जलगाव

6143 चौधरी संिगता �ाने�र 37807 43 �ी ७ �ेमचंद नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

6144 चौधरी संिगता मधुकर 39741 58 �ी ४२/४३/२ सदािशव नगर जळगाव

6145 चौधरी संजय कडू 43851 47 पु. �ाट नं १   �ामी समथ� के�ाजवळ    जळगाव

6146 चौधरी संजय सोमनाथ 32185 50 पु.
ग नं ११९/५/१ �ॉट नं.१४/२   जुना निशराबाद रोड  तुळसाई 

नगर  जळगांव

6147 चौधरी संजय रमेश 43150 46 पु.
अयो�ा नगर �ॉट नं.५   िस�दी िवनायक शाळेमागे  

जळगाव

6148 चौधरी संतोष �ावण 34324 54 पु. �ॉट नं.9 गट नं.64   गीताई नगर जुना खेडी  रोड जळगाव

6149 चौधरी सा�रका सुिनलकुमार 27858 44 �ी सुसोिनया हाउुस   नॅशनल हायवे नं. ६  जळगाव

6150 चौधरी शरद ई�र 26181 41 पु.
�ॉट न ३२ आपणा घर कॉलनी   अयो�ा नगर  आय�ोिगक 

वसाहत जळगाव

6151 चौधरी शरद सुदामदेव 28150 49 पु.
�ॉट नं ४ अ/ब स�� नं १४१   अयो�ा नगर जवळ  अशोक 

नगर जळगाव

6152 चौधरी �ीकांत िललाधर 17868 51 पु. २ ल�ी पाक�  अयो�ा नगर   जळगांव

6153 चौधरी सुबोधकुमार सुधाकर 27855 53 पु. सुबोिनया हाउूस   नॅशनल हायवे नं. ६  जळगाव

6154 चौधरी सुिधर �ीकृ� 24219 62 पु.
�ॉट नं.४२/३  सुशीलाई   अयो�ा नगर  रायसोनी शाळेमागे  

रोनक कॉलनी  जळगाव

6155 चौधरी सुल�णा �ानदेव 41857 46 �ी सागर नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

6156 चौधरी सुनंदा गंगाधर 21703 65 �ी �ॉट नं.१२ सव� नं. ४०/३   सदगु� नगर जळगाव



Page 229

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

6157 चौधरी सुनंदा सुधाकर 27852 75 �ी सुबोिनयो हाउूस   नॅशनल हायवे नं. ६  जळगाव

6158 चौधरी सुिनल छगन 18315 51 पु. खेडी खु।।   ता.िज.जळगाव    खेडी खु।।

6159 चौधरी सुनील पंुडलीक 12778 53 पु. �भात �ील काप�रेशन   एम.आय.डी.सी. जळगाव

6160 चौधरी सुिनलकुमार सुधाकर 27857 49 पु.
सुबोिनया हाउुस   नॅशनल हाउुस  नॅशनल हायवे नं. ६  

जळगाव

6161
चौधरी सुर�� शांताराम �ो.���क 

पॅकेजीगं
10512 50 पु. एम १४० एम.आय.डी.सी. जळगाव

6162 चौधरी सुवणा� �काश 22440 37 �ी
गट नं.११९/५/२ �ॉट नं.१६   कािलका माता मंिदराजवळ  

तुळसाई नगर जळगाव

6163
चौधरी सुयोग सुधाकर �ो.संप�ी 

इंड�� ीज
12317 44 पु. ए-५३ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6164 चौधरी सुयोग सुधाकर 27854 45 पु. सुबोिनया हाउूस   नॅशनल हायवे नं. ६  जळगाव

6165 चौधरी उमेश रमेश 57993 42 पु. �ॉट नं ६ गट नं ६८   जुना खेडी रोड  िवठोबा नगर जळगाव

6166 चौधरी उमेश शािल�ाम 60861 48 पु.
�ॉट नं १ सव� नं १४१ १ सी/१डी   अशोक नगर ऑटो नगर 

जुना  एम आय डी सी जळगाव

6167 चौधरी उषा गोपाल 39783 51 �ी
�ॉट नं-४३ �ॉट नं-७ कौितक नगर   �ेयस िब��ंग    

जळगाव

6168 चौधरी वैशाली अतुल 28128 49 �ी िस�दी िवनायक हॉ��टल   अिजंठा चौफुली  जळगाव

6169 चौधरी िवलास भा�र 24431 54 पु. सदगु� नगर   िस�दी िवनायक शाळेजवळ  जळगाव

6170
चौधरी िव�नाथ िललाधर �ो.�ीराम 

इंड�� ीज
41049 51 पु. गट नं.४१ �ॉट नं.१   अयो�ा नगर  जळगाव

6171 चौधरी योगेश रामकृ� 31163 45 पु.
�ॉट नं 54 अशोक नगर  जवळ   �ामसेवक भवन ऑटो 

नगर    जळगांव

6172 चौधरी सुिनल िललाधर 55656 47 पु. �ॉट नं.९ गट नं.४०   अयो�ा नगर  जळगाव

6173 चौधरी िशतल भालचं� 50840 41 �ी
�ॉट नं.७१ गट नं.१४०   रामचं� नगर  अयो�ा नगर 

जळगाव

6174 चौहान ि�तम रतनलाल 24095 48 पु. २८२९ अयो�ा नगर   जळगाव

6175 च�ाण कीत� भारत 59024 50 �ी ७७ अिजंठा हौिसंग सोसायटी   एम आय डी सी    जळगाव

6176 च�ाण िवनोद सुरेश 34435 43 पु.
अ�े प�कार कॉलनी जवळ इंदीरा नगर   खेडी बु. भुसावळ 

रोड    जळगांव

6177 च�ाण रतनलाल मांिगलाल 24196 74 पु. २८२९ अयो�ा नगर   जळगाव

6178 चेके मंगला भगवान 40586 45 �ी सुि�म कॉलनी   जळगाव

6179 छाजेर छतरमल गोकुळचंद 42355 71 पु. के २ एम आय डी सी   जळगाव

6180 छाजेड कांचनदेवी छ�रमल 40669 78 �ी के २ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6181 छो�रया िहतेश गोपीचंद 48777 37 पु. िशवम उ�ोग   एम-१०७/१ एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6182 छोरीया िवनय शांतीलाल 57078 53 पु. १०२ छोरीया प�ेस   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6183 िचंचोले िवशाल सदािशव 31909 41 पु. राका फिनच�र   एम.आय.डी.सी.    जळगांव
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6184 िचंचोले िववेक सदािशव 31911 40 पु. राका फिनच�र   एम.आय.डी.सी. पो�    जळगांव

6185 िचरमाडे मुरलीधर पांडुरंग 2803 71 पु. िशनु नगर   जुने खेडी रोड    जळगाव

6186 िचरमाडे चं�कांत मांगो 44702 75 पु. चं�िनल सदगु� नगर   पोल फॅ�री जवळ  जळगाव

6187 िचरमाडे िहत�� िदलीप 23624 44 पु.
२४ अपनाघर कॉलनी   राका फिन�चर जवळ  

एम.आय.डी.सी.जळगाव

6188 िचरमाडे नलीनी चं�कांत 35675 73 �ी ३७ पोल फॅ�री मागे   एम आय डी सी  जळगाव

6189 िचतलांगे संजयकुमार मदनलाल 54762 48 पु.
शॉप नं २ अॅडिमन �ॉग   जुनी एमआयडीसी एमआयडीसी   

 जळगाव

6190
चोपडे िकशार वसंत �ो.बालाजी 

�ो�ीजन अॅ� जनरल
46589 57 पु. ल�ण पाक�  �ॉक नं २   आयो�ा नगर  जळगाव

6191
चोरडीया नगीनचंद शांतीलाल 

�ो.सिचन ट� ेडस�
4983 34 पु. ४२ माक� ट याड� अिजंठा रोड   जळगांव

6192 चोरडीया �ेमचंद राजमल 13660 56 पु. ई ७२ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6193 चोरडीया राजमल लखीचंद 3580 79 पु. ई-६२ एम.आय.डी.सी जळगांव

6194 चौबे उ�म पुो�म 3934 67 पु. ७ अिजंठा हौ.सोसायटी   खेडी बु.जळगाव

6195 चौधरी भालचं� िललाधर 10211 50 पु. �ॉट नं ७१ घर नं १४० रामचं� नगर   अयो�ा नगर जळगाव

6196 चौधरी भालचं� िललाधर 17867 49 पु. ७१ रामचं� नगर अयो�ा नगर   जळगांव

6197 चौधरी धन�ी भगवान 41042 45 �ी
�ाट नं १२ गट नं ३/६   सुधाकर नगर उ�ल ऑटो समोर  

एम आय डी सी एरीया एम सेक् टर मागे  जळगाव

6198 चौधरी �िमला शािल�ाम 41939 63 �ी �ॉट नं.३२   म�ारखेडा  ता.िज.जळगाव

6199 चौधरी सुरेखा अ�ण 41097 48 �ी एम १८३ एम से�र   एम आय डी सी  जळगाव

6200 चौधरी रजंना अ�ण 40365 47 �ी मु.पो. खेडी खु.   ता. िज. जळगाव

6201 डाफणे �शांत िव�ुपंत 12622 61 पु.
�ारा बाफना उ�ोग एच ७/२   एम.आय.डी.सी. एरीया 

जळगाव

6202 दहाड रामनारायण रामरतन 521 93 पु. शॉप २४ माक� ट याड� जळगाव

6203 दहाड िकसनलाल माणकचंद 37317 87 पु. �ंकटश �ील क�� �न   एम ४६ एम आय डी सी  जळगाव

6204
दहाड सतीश िकसनलाल �ो.सुदश�न 

एंटर�ाईजेस
13038 57 पु. �ंकटेश �ील �ा� एम ४६   एमआयडीसी    जळगाव

6205 दहाड तारामती िकसनलाल 19128 86 �ी सी /ओ सरोज दहाड चं��भा कॉलनी   जळगाव

6206 दलाल मनोज नारायण 48794 61 पु. अयो�ा नगर   अयो�ा कॉन�र िब��ंग �ॉट नं.४  जळगाव

6207 दांडगे मिनषा �ाने�र 21623 53 �ी ३२ ब िशनु नगर   जुना खेडी रोड    जलगाव

6208 दराडे नामदेव महादेव 49407 41 पु. १६६/१/१४ िव�ल मंिदर समोर   सुि�म कॉलनी  जळगाव

6209 द�ुरे अभय राज�� 22615 44 पु.
ड�ू ए २९   अिजंठा रोड  एम.आय.डी.सी औ�ोिगक 

वसाहत  जळगाव

6210 दायमा जुगलिकशोर िहरालाल 18583 56 पु. भगवती ट� ेडीगं कंपनी माक� ट याड�   शॉप नं.१    जळगाव
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6211 देव भागवत नारायण 12281 87 पु. साई कृपा  ११३ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6212 देसले राज�� अिभमन 35821 53 पु.
�ॉट नं.१ सुि�म गृह िनमा�ण सोसायटी   सुि�म कॉलनी  

जळगाव

6213 देशमुख गोिवंदराव िभमराव 26433 53 पु. मु. पो. खेडी बु.   जळगाव    खेडी

6214 देशमुख कांताबाई शेषराव 35970 56 �ी �ॉट नं.१३   कुसंबा नाका  जळगाव

6215 देशमुख �मोद िडगंबर 58336 50 पु.
�ॉट नं.४१ सुधाकर नगर   एम.आय.िड.सी. एम से�र 

उ�ल ऑटोमोटीव समोर गोदावरी कॉलेज�ा मागे  जळगाव

6216 देशमुख रमेश केशव 39844 58 पु. ११९ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6217 ढाकणे अलका हरी 55671 53 �ी
एम एस ई बी कॉलनी बी 1/4 जळगाव   एम आय डी सी    

जळगाव

6218 ढाके िदनेश बळीराम 26834 54 पु. स.नं.४० �ॉट नं.२   अयो�ा नगरजलगाव  िज.जळगाव

6219 ढाके �ानदेव शालीक 20546 53 पु. ८३ शांती िनकेतन हौिसंग सोसायटी   जळगाव

6220 ढाके कृ�ा वना 37328 63 पु. �ॉट नं.२४ सव� नं.२४   सदािशव नगर  मेह�ण  जळगाव

6221 ढाके मधुसुदन रामदास 25067 61 पु. मु.पो.जळगाव खु।।   ता.िज.जळगाव   खु।।

6222 धांडे �भाकर तुकाराम 25968 56 पु.

यमुना नगर स.नं.१३३१२ �ॉट नं.२   �ॉक नं.३ आयो�ा 

नगर िलला पाक�  जवळ  भुसावळ रोड �ुट सेल सोसायटी 

मागे  जळगांव

6223 धनगर �भाकर रामचं� 5356 60 पु.
सरदार व�भभाई पाटील नगर   �ॉट नं ९ बी गेट नं १४२ 

ऑटो  नगर  जळगाव

6224 धमा�िधकारी मधुकर बाळकृ� 7386 92 पु. ३४ब  रामनगर  मेह�ण   एम.आय.डी.सी  ए�रया    जळगांव

6225 धा�क सुिनता ल�मण 40436 48 �ी मु.पो. खेडी बु.   िवनायक नगर  जळगाव

6226 ढेकाळे आनंदा पंुडलीक 41536 47 पु. मु.दे�ारी पो.धानवड   ता. िज.जळगाव

6227 धुमाळ रमेश दगडू 36286 45 पु. िचंचोली   ता.िज.जळगाव    िचंचोली

6228 दीि�त अ�ण आ�ाराम 3433 76 पु.
�ॉट नं ए १३१ एम.आय.डी.सी प�रसर   अिजंठा रोड    

जळगांव

6229 दीि�त िदलीप आ�ाराम 3434 68 पु. मु.ए-130 अिजंठा रोड   एम.आय.डी.सी  जळगांव

6230 िदि�त जयंत अ�ण 54763 43 पु. ए-१३१   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6231 दोडके सुरेश रामदास 22824 57 पु.
५३ अयो�ा नगर   रायसोनी शाळे समोर.  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

6232 दुबे ि�जेशकुमार ि�भुवननाथ 55673 37 पु. �ॉट नं.५/६/२ अयो�ा नगर   िललावती संकुल  जळगाव

6233 दुसाने मिनषा गणेश 39779 47 �ी
�ॉट नं.९ स.नं.४३ जुनी एमआयडीसी मागे   कौतीक नगर 

जळगाव

6234 दुसाने ��ाद तुकाराम 25267 68 पु.
सव� नं ४२/१/�ॉट नं ७ �ीनगर   सी टी पॅलेस िस�ी िवनायक 

हाय �ूल जवळ  जळगाव

6235 दुसाने �ितभा ��ाद 55945 58 �ी �ॉट नं.७ स�� नं.४२/१   अयो�ा नगर  जळगाव

6236 गायकवाड ल�ण सयाजी 41206 47 पु. आर सी बाफना गो सेवा   अनुसंधान क� �  कंुसुबा जळगाव

6237 गांधी आंनद शांतीलाल 51831 43 पु. १३०४ एम आय डी सी अजंता रोड   रॉयल फिन�चर जळगाव
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6238 गांधी जयकुमार नानचंद �ो.जे.के.ट� ेडस� 8632 72 पु. ५२ माक� ट याड�   जळगाव

6239 गांधी मयुर �ो मयुर ट� ेडस� 11343 53 पु. एम आय डी सी   �ो.मयुर ट� ेडस  जळगाव

6240
गारसे �शांत तोताराम �ो.�शांत 

�ा�ीक
10148 51 पु. के.-१४ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

6241 ग�ाणे बाळासाहेब तुकाराम 32407 49 पु.
स�� नं.३९/०१ �ॉट नं.१६   सत् गु� नगर  एम.आय.डी.सी.  

जळगांव

6242 गायकवाड गंगाधर �ावण 35916 57 पु. मु.पो.खेडी बु.   ता.िज.जळगाव    खेडी बु.

6243 गायकवाड अजु�न िभवसन 28916 55 पु. मु.पो. खेडी बु.   निशराबाद रोडा    जळगांव

6244 गायकवाड �ाने�र संपत 54675 52 पु. ८० शांती िनकेतन हौिसंग सोसायटी   जळगाव

6245
गायकवाड मनोज अरिवंद �ो�ा - 

गोजराई केबल
58057 35 पु.

�ॉट नं ३ कािशनाथ लॉज मागे   जगवानी नगर एम आय डी 

सी  जळगाव

6246 घाटगे बाळकृ� शंकर 33120 55 पु.
�ारा - ल�ण अ�रदे   ४४ िलला पाक�  आयो�ा नगर  

जळगाव

6247 घोडके मिनषा मोहन 40584 43 �ी सुि�म कॉलनी   जळगाव

6248 घुगे अिनल अ�ण 21225 41 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.िज.जलगाव    िचंचोली

6249 घुगे अ�ण ल�ण 20931 63 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.जलगाव    िचंचोली

6250 घुगे ई�र राजाराम 24450 58 पु. मु. पो. िचंचोली   ता. िज. जळगाव

6251 घुगे संजीव भागवत 43310 52 पु. मु.पो.िचंचोली   ता. िज. जळगाव    िचंचोली

6252 घुगे सतीश ��ाद 21223 46 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.िज.जलगाव    जलगाव

6253 घुगे िवनोद ��ाद 14037 43 पु. मु.पो.िचंचोली अजंता रोड   ता.िज.जळगाव    िचंचोली

6254 घुले जनाद�न झ�डू 35963 75 पु. �ॉट नं ८ अशोक नगर  जळगाव

6255 िगरासे रजेिसंग रामिसंग 46574 60 पु. ३१ सुि�म हौिंसंग सोसायटी   जळगाव

6256 िगरीराज ट� ेडीगं कंपनी 4875 70 पु. दु.नं.३५ माक� ट याड� जळगांव

6257 गोसावी �काश िदगंबर 38171 57 पु. �ॉट नं.२८/४२/१   हरीकृपा िनवास  अयो�ानगर  जळगाव

6258 गोयल पंकज रामिनवास 16967 57 पु. जे १२ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6259 गोयल िसमा पंकज 16968 54 �ी जे.१२ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6260 घुगे सुभाष िगरधर 2625 66 पु. द� नगर  मेह�ण   जळगाव  ता.िज.जळगाव

6261 गुज�र अनुपमा (ि�यदश�न) राज�� 33743 48 �ी �ॉट नं-०१ राम इंड�� ीज एम.आय.   डी.सी. जळगाव

6262 गुजर अशोक सोनजी 49766 59 पु. राम इंड�� ीज एन-१   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6263 गुजर िनता अशोक 33758 49 �ी राम इंड�� ी   एन.०१ एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6264 गुजर पंकज गंभीरराव 38459 50 पु. �ॉट नं. एन - १   राम इंड��� ज  एम.आय.डी.सी.जळगाव
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6265
गुजर ि�यदश�न अमृत �ो.सतगु� 

इंड�ीज
17906 49 पु. एन १ महारा��  औ�ोगीक िवकास मंडळ     जळगाव

6266
गुजराथी कांतीलाल छगनलाल 

�ो.�ीनाथजी ऑटोमोबाई�
13171 92 पु.

१४३/१ब/४ ऑटो नगर   नॅशनल हायवे रोड  भुसावळ रोड 

जळगाव

6267 गुरव �ीमंत हनुमंत 46034 54 पु. �ाट नं ८० सुहास कॅालनी जवळ   मु पो कुसंबा    जळगाव

6268
गु�नानी �ताप दौलतराम �ो. सागर 

केबल इंड�� ीज
12389 55 पु.

७८ एकता िनवास   गाय�ी नगर  आदश� नगर  िशरसोली रोड 

 जळगाव

6269 हंडोरे िदनकर बाबुराव 46073 60 पु. �ाडा कॉलनी घर नं.१५५   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6270 हरनकर िललाबाई रामचं� 29803 52 �ी �ॉट नं.७ सुदश�न कॉलनी   जळगाव

6271 िहवरकर अजय नामदेवराव 12978 56 पु. �ॉट २४ एस नं १३९ अशोक   नगर आयो�ा नगर  जळगाव

6272 �जरे सुिनल ल�ण 42827 55 पु.
गट नं.४३ �ॉट नं.२२   कौतीक नगर  एम.आय.डी.सी. 

जळगाव

6273 शािकर सिकना �सैन 25727 57 �ी नॅशनल �ो�ीजन   सतगु� नगर  �ॉट नं. ३३  जळगाव

6274 इंगळे भारत �भाकर 61305 38 पु.
�ॉट नं 12 सव� नं 141/3   साई पाक�  अयो�ा �ो��जन 

जवळ  औ�ोिगक वसाहत जळगाव

6275 इंगळे मुकंुदा पांडुरंग 25026 46 पु. एम.एस.ई.बी.कॉलनी   अिजंठा रोडजळगाव  िज.जळगाव

6276 इंगळे मुरलीधर शांताराम 38336 42 पु. �ॉट नं.१३२ स�ाट कॉलनी   ल�ीनगर जवळ  जळगाव

6277 इंगळे िपतांबर कौितक 4506 78 पु. �ॉट नं 24/2 जयदीप   नूतन अजंता सोसायटी    जळगांव

6278 इंगळे संतोष मिहपत 50989 55 पु.
�ॉट नं.४ स�� नं.३८/४अ५   सदगु� नगर  अयो�ा नगर 

जळगाव

6279 जाधव अिनल न�थु 24331 59 पु. स�� नं. ४०ब १२अ३ �ॉट नं. ५   अयो�ा नगर  जळगाव

6280 जाधव िदलीप मािणक 16307 55 पु. सतगु� नगर स�� नं.४०/४ अ   �ॉट नं.३जळगाव

6281 जाधव �ाने�र न�थू 30392 51 पु. �ाडा कॉलनी एम आय डी सी जळगाव

6282 जाधव जनाबाई सुरेश 40444 60 �ी मु.पो. खेडी बु.   ता.िज. जळगाव

6283 जाधव लताबाई िदलीप 16309 48 �ी स�� नं.४०/४ अ �ॉट नं.३   सतगु� नगर  जळगाव

6284 जाधव प�वी �ांने�र 61069 42 �ी �ॉट नं 15 सव� नं 22/1   काशीनाथ लॉज समोर    जळगाव

6285 जाधव पु�ा ऋषीकेश 17168 39 �ी �ॉट नं ४१ सु�ीम कॉलनी   जळगाव

6286 जाधव रा�ल िदलीप 56506 32 पु. �ॉट नं.३ स�� नं.४०/४   अयो�ा नगर  जळगाव

6287 जाधव रिवं� छोटूलाल 32507 41 पु.
सव� नं. 92/1/ए/2/5   �ॉट नं.12 शंकरराव नगर  जुना खेडी 

रोड  जळगांव

6288 जाधव ऋषीकेश रिवं� 17165 45 पु. सु�ीम कॉलनी   एम.आय.डी.सी.एरीया    जळगाव

6289 जाधव सुकदेव भावराव 49602 48 पु. सदगु� नगर �ॉट नं.३४   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6290 जाधव सुनंदा अिनल 24332 49 �ी स�� नं. ४०ब१२अ३   अयो�ा नगर  जळगाव

6291 जाधव सुरेश नथा 46314 59 पु.
�ॉट  नं.१० कािशनाथ लॉज समोर   एम. आय. डी. सी.  

जळगाव
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6292 जाधव उषा सुरेश 46315 56 �ी �ॉट न १० गट न २२/१   गजानन नगर जळगाव

6293 जगताप जीवन मािणकराव 22809 63 पु.
२८/७ �ीट होम हौिसंग   माधुरी वेअर हाऊस जवळ  

एम.आय.डी.सी.एरीया  जळगाव

6294 जैन पदमचंद भवरलाल 3575 71 पु. डी २ एम आय डी सी जळगांव

6295 जैन अिनलकुमार मदनलाल 44244 49 पु.
�ॉट नं.१० �ॅट नं.१   महािवर अपाट�म�ट गु�कुल कॉलनी  

एम.आय.डी.सी. जळगाव

6296 जैन ममता संजय 25973 48 �ी अ-११९   एम. आय. डी. सी.  जळगाव.  जळगाव.

6297 जैन नेमीचंद भवरलाल 6447 81 पु.
�ॉट नं.११९/१२२ जय भारत िमल   जुनी एम आय डी सी    

जळगांव

6298 जैन संदीप नेमीचंद 25034 48 पु. जय भारत दाल िमल   जुनी वसाहतजळगाव  िज.जळगाव

6299
जैन अमरचंद चंपालाल �ो.िदप ट� ेडीगं 

कंपनी
39455 46 पु.

एस एस ९६   मोबाईल टॉवर समोर  एम.आय.डी.सी.  

जळगाव

6300 जैन अिनता िवजयकुमार 56958 51 �ी
C/O अ�रहंत रे�ारंट   पगारीया च�बस� जवळ  अंिजठा रोड 

जळगाव

6301 जैन गोपीचंद वसंतलाल 32742 48 पु.
गट नं. १३०/२ �ॉट नं. २७   साई गीता नगर जुना खेडी रोड  

जळगाव

6302 जैन �ोती िवजय 24113 57 �ी ४०/४ अयो�ा नगर   जळगाव

6303
जैन ललीतादेवी िवजय �ो.शुभम 

प�ेस जैन
8339 75 �ी जी-१२८ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6304 जैन महािवरचंद मोहनलाल 42840 45 पु. ४२/१ पी-७ �ीनगर   अयो�ा नगर  एम.आय.डी.सी. जळगाव

6305 जैन महािवरचंद नेमीचंद 6291 60 पु. जे-५ एम आय.डी.सी.   जळगाव

6306 जैन मिनषा �काशचंद 47145 44 �ी
�ॉट नं.३५ घर नं.३   �रगल �ाझा  सदगु� नगर 

एम.आय.डी.सी  जळगाव

6307
जैन नवरतन कमलिकशोर �ो.िस�दाथ� 

प�ेस
11216 48 पु. जे. ७७ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6308 जैन नीलमचंद भवरलाल 3573 71 पु.
ए-91/95 मेह�न िशवार जुना   एमआयडीसी ए�रया जळगाव  

जळगांव महारा�� ा  जळगांव

6309
जैन �काश भवरलाल �ो िवतराग 

ट� �डीगं कंपनी
5429 69 पु. ए ९२/९५ जुनी midc जळगाव

6310 जैन �काशचंद लालचंद 44826 47 पु.
स.न ३९/१ �ाट नं ३५   हाऊस नं ३ �रगल �ाझा  सद्गु� 

नगर एम आय डी सी  जळगाव

6311 जैन राज��कुमार नेमीचंद 14591 62 पु. 22 गु�कुल हाऊिसंग सोसायटी एमआयडीसी   जळगाव

6312 जैन राजू िम�ीलाल 60675 46 पु.
सव� ३१/१ �ॉट २६ बी   शांितिनकेतन सोसायटी ट� ा�पोट�  

नगर अयो�ा नगर  जळगाव

6313 जैन संजय नेमीचंद 25035 53 पु. ए-११९ एम.आय.डी.सी.   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

6314 जैन संजय नेमीचंद �ो.अनाली इंड�� ीज 18508 53 पु. ए ११९ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6315 जैन �ीकृ� िवराज 41849 45 पु.
गट नं ७५/१+२ �ॉट नं ५४   सुनंिदंनी पाक�  सदािशव नगर  

जुना खेडी रोड जळगाव

6316
जैन सुभाष रतनलाल �ो सुि�या 

�ॅ��क
11347 58 पु. �ॉ.नं.१५२/२ एस.टी.वक�  शॉपसमोर   जळगांव

6317
जैन सुरेशकुमार �रखबचंद �ो.जय 

आनंद उ�ोग
7305 76 पु. जे-९ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6318 जैन िवजय स�नराज �ो.उ�सव प�ेस 8721 50 पु. डी २ एम आय.डी.सी.   अिजंठा रोड    जळगांव
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6319 जैन िवजय सुजानमल 24097 57 पु. ४०/४ अयो�ा नगर   मारोती मंिदरा समोर  जळगाव

6320 जैन िवजयकुमार शांतीलालजी 54222 41 पु. �ॉट नं.१३ स�� नं.४०/१५   अयो�ा नगर  जळगाव

6321 जैन िवनोद िनलमचंद 25036 45 पु. ए ९२ ते ९५   एम.आय.डी.सी.जळगाव  िज.जळगाव

6322 जय�ाल िवकास म�ाराम 31212 50 पु.
�ॉट नं.41 गट नं.142 सरदार   व�भभाई पटेल नगर  

अयो�ा नगर जळगाव

6323 जाखेटे राकेश रमेशचं� 13845 50 पु. जी १२५ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6324 जंगले शरद बळीराम 51188 60 पु. �ॉट नं.१ अयो�ा नगर   जळगाव

6325 जांगीड िशवचरण बंसीधर 32043 55 पु. जुने निशराबाद रोड   �ॉट नं.१ सदोबा नगर    जळगांव

6326 जावळे भावना बाळू 41041 43 �ी
�ाट नं १२ गट न ३/६   सुधाकर नगर उ�वल ऑटो समोर  

एम आय डी सी ए�रया एम से�र  जळगाव

6327 जावळे यशवंत कािशनाथ 31858 46 पु.
एम.आय.डी.सी.   एम.एस.ई. बी. कॉलनी  अजंता रोड  

जळगांव

6328 जावळे आशालता वसंत 47099 60 �ी �ॉट नं.१  ४०/५   अयो�ा नगर  जळगाव

6329 जावळे �काश ल�ण 31699 53 पु. ५ नवीन धा� माक� ट जवळ   अनेश पुरी जळगाव

6330 िझओट आ�ािसंग बलदेविसंग 54241 50 पु.
स�� नं.४०/३ �ॉट नं.१   सदगु� नगर  

एम.आय.डी.सी.जळगाव

6331 जोशी राधािकसन गणपतलाल 522 94 पु. शॉप नं ११ माक� ट याड�   जळगाव

6332 जोशी भा�र महादेव 7603 76 पु. ६/९ एम.एस.ई.बी कॉलनी   जळगांव

6333 जोशी चंदन जग�ाथ 54466 59 पु.
२३/२ ब गु�कुल हौिसंग सोसायटी   कािशनाथ लॉज मागे  

जळगाव

6334 जोशी िदलीप �ंबक 24618 52 पु. १८/२ अ �ॉट नं १   सुि�म कॉलनी  जळगाव

6335 जोशी गजानन नारायण 22785 63 पु.
�ॉट नं.३१ गट नं.१३३/२   ल�ी पाक�  जवळ.  अयो�ा 

नगरजळगाव

6336 जोशी िगरीश �िवण 28125 42 पु. ३ उपासनी नगर   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6337 जोशी जयंत एकनाथ 22879 51 पु. अयो�ा नगर   ल�ी पाक�  �म नं.३२.  जळगाव.  जळगाव.

6338 जोशी लोकेश दौलतराम 60270 26 पु. 13 ममूराबाद रोड सोना   नगर जळगाव

6339 जोशी माधुरी पांडूरंग 24195 60 �ी अिमत इंिजिनयरीगं वक�    एम-१०५ एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6340 जोशी महेश मोहन 55775 29 पु. ४०अ४१/४ सदािशव नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

6341 जोशी मंजु हरीष 14049 44 �ी �ी १४५ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6342 जोशी �मोद मधुकर 21016 54 पु. �ॉट नं.२५ अ िशनु नगर   जुना खेडी रोड    जलगाव

6343 जोशी �शांत �िवण 45146 40 पु. ३ उपासनी नगर   एमआयडी सी  जळगाव

6344 जोशी ���णी सुभाष 57267 62 �ी
२३/ब कािशनाथ लॉज मागे   गृहकुल हॉउुिसंग सोसायटी  

औदयोिगक वसाहत  जळगाव

6345 जोशी सुरेश �ंबक 23572 71 पु. �ॉट नं 23 गट नं 251   रामे�र कॉलनी  मेह�न  जळगाव



Page 236

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

6346 जोशी िवजया गजानन 44290 53 �ी
�ॉट नं.५० गट नं.४२/१   िस�दीिवनायक शाळेजवळ  

अयो�ा नगर जळगाव

6347
जोशी (शमा�) हरीष हजारीमल �ो.चं�ा 

पॉलीमस�
12563 46 पु.

�ो.जोशी(शमा�) हरीष हजारीमल   �ी १४५/१ 

एम.आय.डी.सी.एरीया    जळगाव

6348 जुनारे िवनोद उखडू� 50302 44 पु.
गट नं.७७/५अ६ �ॉट नं.२२   सुनंिदनी पाक�   द� नगर 

जळगाव

6349
काबरा रिवं� रा�ेशाम �ो.िवनायक 

ट� ेडीगं कंपनी
9260 54 पु. १६ माक� ट याड�   अिजंठा रोड  जळगाव

6350 काबरा सुजीत केदारनाथ 8795 53 पु.
ए/पी ए/६ कू� इंड��� यल   इ�ेट  जुनी एम.आय.डी.सी 

अजंठा रोड  जळगांव

6351 काबरा सुिनल ब�ीलाल 4300 58 पु. २६ अशोक नगर   जळगाव

6352 कदम अिनल बापुराव 22376 50 पु. मु.खेडी खु।।   ता.िज.जळगाव

6353 कदम बापूराव सोपानदेव 4414 78 पु. मु.पो.खेडी बु।। ता   िज जळगाव    खेडी बु�ुक

6354 कदम चं�कांत �ंकटराव 53421 40 पु. िशवाजी चौक   मु. पो. खेडी बु.  ता. िज. जळगाव

6355 कदम गज�� मोहन 61547 39 पु.
एन एच एन 6 हनुमान मंिदर जवळ   इंिदरा नगर खेडी बीके  

जळगाव

6356 कदम िकरण दशरथ 28664 47 पु. नािशराबाद रोड   च�ी जवळ  खेडी बु.  जळगाव

6357 कदम नर�� �ंकट 31158 47 पु. िशवाजी चौक खेडी बु.   ता.जळगांव    खेडी बु.

6358 कदम न�थू कािशनाथ 29052 70 पु. मु.पो. खेडी बु.   ता.जळगांव    खेडी बु.

6359 कदम सुनंदाबाई अिनल 22375 48 �ी मु.खेडी बु।।   ता.िज.जळगाव

6360 कदम �ंकट शंकर 25234 74 पु. िशवाजी पुत�ाजवळ   खेडी बु।।  जळगाव

6361 काकडे गयाबाई संजय 40585 47 �ी �ॉट नं.२३३ स�� नं.१६६/ १अ४   सुि�म कॉलनी  जळगाव

6362 कलाणी संदेश नंदकीशोर 8206 46 पु.
�ॉट नं डी १७   एम आय डी सी  जय जलाराम डेकोरेटस�  

जळगांव

6363 कलाणी वैशाली योगेश 54995 47 �ी डी-१७ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6364 काळे बाबुराव रामदास 41545 72 पु.
७  जनाई  तुळसाईनगर   कािलंका माता मंिदरा जवळ  जुना 

निशराबाद रोडजळगाव

6365 काळे िकरण गोपाळ 7165 61 पु.
�ॉट नं.2 योगे�र नगर   अपंग कायशाळे जवळ जुना खेडी  

रोड जळगाव

6366 काळे संजय सदािशव 26488 43 पु. खेडी पेट� ोल पंपासमोर   सुदश�न कॉलनी  जळगाव

6367 काळे यशवंत सदािशव 31606 61 पु.
खेडी पेट� ोल पंपा जवळ   गट नं.४७/०१ बी/०२ �ॉक नं.५  

जळगाव

6368 कळसाईत देिवदास मोतीराम 51483 71 पु. �म न 3 अिजंठा रोड   एम ई सी बी कोलोनी  जळगाव

6369 कामत रमेश नरिसंह 12883 71 पु. २४ रेमंड कॉलनी एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6370 कांबळे महादेव दादासाहेब 32451 51 पु.
एस टी �डको कॉलनी ई/२   एस टी वक� शॉप  भुसावळ रोड  

जळगांव

6371 कमळ�र रेखा अशोक 8624 54 �ी
२ रौनक कॉलनी कॉटन िजन जवळ   ट� ा�पोट� नगर    

जळगांव

6372 कंकरे चं�कांत अमूत 45482 61 पु. एम आय डी सी   जुनी औदयोिगक वसाहत  जळगाव
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6373 कंकरे �मोद पंुडिलक 37905 37 पु.
एम एस इ बी कॉलनी   सक� ल ऑफीस जवळ  एम आय डी 

सी जळगाव

6374 कंकरे पंुडिलक अमृत 37906 64 पु.
�म नं.१० िब�ीगं नं.०६   एम एस इ बी कॉलनी  एम आय 

डी सी  जळगाव

6375 कांकरीया ममता �मोद 60196 41 �ी
6 ब गु�कुल हौिसंग सोसायटी   काशीनाथ लॉज मागे  एम 

आय डी सी जळगाव

6376 कपोते �ीकांत अिनल 46661 34 पु. १०६ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6377 कापसे सोपान रामदास 24422 46 पु. आर सी बाफणा गो सेवा क� � कुसंुबा   कुसंुबा  िज. जळगाव

6378
करे आनंद रामदास �ो.आनंद 

ट� ा�पोट�
6297 53 पु. ट� ा�पोट� नगर �-२६   नॅशनल हायवे    जळगांव

6379 क�हाळे मोतीराम गंगाराम. 31203 47 पु. एम.डी.एस.कॉलनी   जळगांव      4

6380 करवले शांताराम िसताराम 38682 48 पु. �ॉट नं.८ सुि�म कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6381 कौशल वेद�काश 6879 67 पु. २२  रेमंड �ाफ कॉलनी   जळगांव

6382 केदारे िवलास लालु 17772 51 पु.
�ॉट नं.३८ अयो�ा नगर रोनक कॉलनी   

एम.आय.डी.सी.एरीया  जळगाव

6383 खाचणे रामचं� दयाराम 46068 87 पु.
४२ गृहकुल हौिसंग सोसायटी   अंिजठा रोड  

एम.आय.डी.सी. जळगाव

6384 खडके धनंजय तुकाराम 40065 68 पु. �ॉट नं.६ सव� नं.१४८/२   िहरा पाईप इंट�� ीज  जळगाव

6385 खडके जगदीश िव�ू 30602 64 पु. २८ सद्गुर नगर पोल फॅ�री मागे   जळगाव

6386 खडसे युवराज पांडुरंग 35554 48 पु. मु.पो.उमाळा   ता.िज.जळगाव    उमाळा

6387 खािडलकर �ीपाद िदगंबर 7447 71 पु. �ेयस सोसायटी  जुनी वसाहत   जळगांव

6388 खडके भुषण धनंजय 42906 38 पु. १/१४८ िहरा पाईप इंड�� ीज   एस.टी.वक� शॉप मागे  जळगाव

6389 खडके नंदु तुकाराम 27552 65 पु.
स.नं. ३१/२ �ॉट नं. ५४   अयो�ा नगर  अिजंठा हायवे 

चौफुली  जळगाव

6390 खडके राजेश छिबलदास 60150 52 पु.
सव� नं 117 8 जुना भुसावळ   रोड खडके कॉ��े� कािलका 

 माता मंिदरं जवळ योगे�र  जळगाव

6391 खडके सितष िव�ू 29884 62 पु.
गट नं.१८/२ �ॉट नं.४०/१   िनलिगरी आयो�ा नगर कासार 

मंगल  काया�लया जवळ जळगाव

6392 खडके िव�ू भादू 30604 91 पु. २८ सद्गु� नगर पोल फॅ�री मागे   जळगांव

6393 खडसे शकंुतला सोमा 22311 71 �ी
�ॉट नं.60 सव� नं.140 �ॉक 2   �ीराम पाक�  रामचं� नगर  

औ�ोिगक वसाहत जळगाव

6394 खडसे सुरेश सोमा 21290 44 पु. �मचंद नगर भुसावळ रोड   हॉटेल जा�वी मागे    जलगाव

6395 खडसे वषा� सुरेश 53107 37 �ी
�ॉट नं.९ गट नं.१२४/१२५   �ेमचंद नगर जा�वी हॉटेल मागे 

 भुसावळ रोड जळगाव

6396 खैरनार भगवान बाबुलाल 27824 47 पु. मु. उमाळा पो. धानवड   िज. जळगाव    उमाळा

6397 खैरनार धुडकू खंडू 49072 58 पु.
�ॉट नं ९० आय.टी.आय जवळ   जनाद�न नगर मु.कुसंुबे 

पो� िचंचोली  जळगाव

6398 खैरनार हष�ल िदलीप 43219 39 पु. २७ प�कार कॉलनी   खेडी बु. निशराबाद रोड  जळगाव

6399 खैरनार पु�ा भगवान 31907 41 �ी मु.उमाळा   पो.धानवड  ता.जळगांव िज.जळगांव  उमाळा
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6400 खैरनार रंजना धुडकू 49073 52 �ी
�ॉट नं ९० आय.टी.आय जवळ   जनाद�न नगर मु.कुसंुबे 

पो.िचंचोली  मु.कुसंुबे  जळगाव

6401 खैरनार संिगता अशोक 40305 49 �ी अयो�ा नगर (�ीनगर)   ४२/१ सदगु� नगर  जळगाव

6402 खैरनार सुरेखा राजदीप 40306 40 �ी
�ॉट नं.१ सदगु� नगर   आर ५१६७७  एम.आय.डी.सी. 

जळगाव

6403
खंबायत नंदकुमार पंुडिलक 

�ो.िहमालया इंिजिनअरीगं
18972 52 पु. १०३ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6404 खांडे बाबुलाल पांडुरंग 34646 47 पु. �ॉट नं.३५   साई पाक�   आयो�ा नगर जळगाव

6405 खाटीक तर�ुम बी इमरान 61820 26 �ी
�ॉट नं 1 सव� नं 187/1   इदगाह रोड सु�ीम  कॉलनी एम 

आय डी सी  जळगाव

6406 खोडपे संजय हरी 23829 51 पु.
स.नं.४२/२ �ॉट नं.१३   सदगु� नगर �ेयस िब��ंग जवळ  

जळगाव

6407 कोचुरे चं�पाल िवनायक 42998 49 पु. ८ अंिजठा हौिसंग सोसायटी   अंिजठा चौफुली  जळगाव

6408 कोचुरे आनंद िवनायक 40672 54 पु.
�ॉट नं.८   अिजंठा हौिसंग सोसायटी  एम आय डी सी 

जळगाव

6409 कोचूरे �ितभा िस�दाथ� 26400 59 �ी ४० अिजंठा हौिसंग सोसायटी   एम. आय. डी. सी.  जळगाव

6410 कोगटा गोपाल रामनारायण 4011 60 पु. इ-६९ एम आय डी सी ए�रया   गोपाल दाल िमल  जळगाव

6411 कोगटा �मोद रामनारायण 4010 64 पु. ६९ एम आय डी सी जळगाव

6412 कोगटा �ेम रामनारायण 4009 67 पु. ६९ एम आय डी सी जळगाव

6413
कोगटा �ेम रामनारायण �ो.�ीराम 

बेसन इंड�� ीज
3546 67 पु. ६९  एमआयडीसी   जळगाव  ता.िज.जळगाव

6414
कोलते गोिवंद कौतीक �ो.शैलेश 

इंड�� ीज
10334 69 पु. जी-२९ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6415 को�े दामोदर पांडूरंग 27776 50 पु. जुना खेडी रोड   �ानदेव नगर  जळगाव

6416 को�े गोकूळ िनवृ�ी 24434 53 पु.
कालीकामाता ए�रया   सदािशव नगर�ा मागे  गट नं. १७८ 

�ॉट नं. २१  जळगाव

6417 को�े इंदूमती रामकृ� 5453 71 �ी
एसआर.नं. १६ �ॉट नं ३० गणेश   पूत��ा मागे  �ू एम.वाय 

 जळगांव

6418 को�े माधुरी हेमराज 22909 50 �ी 70/2 �ॉट नं 30   जुना खेडी रोड  �ानदेव नगर जळगाव

6419 को�े वैशाली िकशोर 45719 45 �ी शांती िनकेतन हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं.५८ जळगाव

6420 कोळी बळीराम िभका 47517 43 पु. मु. कुसंुबा पो. िचंचोली   ता. िज. जळगाव    कुसंुबा

6421 कोळी बळीराम जंगलू 27003 80 पु. �ाक नं. २०   सदगु� नगर  एम. आय.डी.सी.  जळगाव

6422
कोळी िगरधर आसाराम �ो.स��ंगी 

मेटल इंड�� ीज
18449 74 पु.

�ॉट नं.१२६ �ी �ाझा सेकंड �ोअर   भुसावल रोड    

जळगाव

6423 कोळी किवता राजाराम 23448 37 �ी सदगु� नगर   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6424 कोळी मंगेश �ावण 44562 36 पु.
स न १६७/१ �ाट नं ४०   सुि�म कॅालनी एम आय डी सी  

जळगाव

6425 कोळी िनतीन िगरधर 39022 43 पु.
�ी �ाझा   �ॉट नं.२ �ॅट नं.२०६  िलला पाक�  जवळ 

जळगाव

6426 कोळी राधेशाम भगवान 29304 59 पु. मु.पो.खेडी बु. ता.िज.जळगांव   खेडी बु.
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6427 कोळी राजाराम सखाराम 23447 54 पु. सदगु� नगर   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6428 कोळी सुभाष देवराम 13031 52 पु. मु.पो.कुसंुबा पो.िचंचोली   िज�ा जळगाव    कुसंुबा

6429 कोळी िवनोद जयिसंग 20411 47 पु. १७/ब गृहकुल कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6430 कोळी यमुनाबाई अजु�न 40304 63 �ी
�ॉट नं.३६ स�� नं.४२/१   िस�दी िवनायक शाळे समोर  

जळगाव

6431 कोलते पंुडलीक भावडू 28317 79 पु. �ॉट नं.५१ गट नं.३१/२   आयो�ा नगर  जळगाव

6432 कोघें सुनंदा पंडीत 42545 54 �ी
एम.आय.डी.सी.   �ॉट नं.एस.एस.४०/१  एम से�र 

गोदावरी कॉलेज जवळ  जळगाव

6433 कोठारी िवजय हरीलाल 37521 80 पु.
�ॉट नं.21 सव� नं.133   �ॉक नं.2  यमुना नगर भुसावळ 

रोड  जळगाव

6434
कुचे�रया संजय ब�ीलाल �ो.पदम 

ऑटो स�टर
11556 54 पु. ७/८ जगवानी कॉ��े�   जळगांव

6435
कुचे�रया तुषार ब�ीलाल �ो.�तीक 

ऍटो मोबाई�
11149 52 पु. २५ अ महे� शॉिपंग कॉ��े�   अंजीठंा रोड    जळगांव

6436 कुलकण� अ�ण नारायण 23764 56 पु.
एम.एस.ई.बी.�ाट�र ६/२   एम.आय.डी.सी मु.पो.जळगाव  

िज.जळगाव

6437 कुलकण� भगवान �ंकटराव 42830 65 पु.
१५६ �ाडा कॉलनी   माधुरी वेअर हाऊस समोर  

एम.आय.डी.सी.जळगाव

6438 कुळकण� चं�शेखर िदगंबर 7438 53 पु. ९ ब जुनी एम.आय.डी.सी   रेमंड कॉलनी    जळगांव

6439 कुलकण� पदमाकर अनंत 34830 37 पु. संतोषी माता नगर   �र�ा �ाप  जळगाव

6440 कुलकण� सुधाकर �ंकटराव 22307 62 पु. १५६ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.जळगाव.  िज.जळगाव

6441 कुलकण� उषाबाई बळवंत 45173 74 �ी सदगु� नगर ४२/२ जुनी एमआयडीसी   जळगाव

6442 कुळकण� वामन वसंतराव 7777 65 पु.
२ िनलिगरी अपाट�मेट   हायवे नं -६  खेडी बु निशराबाद रोड  

जळगांव

6443 कुमट �िवण केशरीमल 22134 51 पु.
�ॉट नं २३ सव� नं ४०/२   सदगु� नगर अयो�ा नगर  

जळगाव

6444 कुमावत धनंजय रघुनाथ 33227 51 पु. स�� नं.१६३/२   �ॉट नं.४०  सुि�म कॉलनीजळगाव

6445 कुशवाह बळीराम पुनमचंद 55996 38 पु.
सी/ओ सुनील िभकारी राजपूत   अयो�ा नगर  19 �ी नगर  

�ामीसमथ� मंिदर जवळ  जळगाव

6446 कुशवाह शािलनी बळीराम 60626 35 �ी
�ॉट नं 16 एस आर 2671 राम मंिदर   मागे अयो�ा नगर    

जळगाव

6447 लाड संजय नारायण 57397 51 पु.
राम मंदीर वरची ग�ी   िचंचोली  िज जळगाव  िचंचोली 

जळगाव

6448 लाड सतीष ओकंारदास 20486 55 पु.
 ओमपु�  �ॉट नं.७   अयो�ा नगर मा�ती मंदीरा जवळ  

एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6449 लाड सुिनल बाबुराव 24425 53 पु. मु. पो. िचंचोली   ता. िज. जळगाव    िचंचोली

6450 लाड सुषमा संदीप 44391 48 �ी एम-४९   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6451 लाड वैशाली मोहन 44392 49 �ी एम-४९   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6452 लाड िवनोद बाबुराव 21226 41 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.िज.जलगाव    िचंचोली

6453 लढ् ढा िदपककुमार गोिपचंद 4509 57 पु. १२ अयो�ा नगर   जळगांव
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6454 लढ् ढा राकेश गोपीचंद 10153 55 पु.
�ॉट नं 12 सीता कंुज आयो�ा नगर   िसता कंुज   जळगाव  

महारा��   जळगांव

6455 लढढा रेखा संजय 57830 48 �ी
१५ सतगु� नगर   सागर शॉपी जवळ  एम आय डी सी ए�रया 

जळगाव

6456 लढ् ढा सुलोचना बालिकसन 53512 74 �ी १५ सदगु� नगर   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6457 लढ् ढा सुिनल बाळकृ� 8175 59 पु. २० माक� ट याड�   जळगांव

6458 लढे रमेश राजाराम 22787 54 पु. ल�ी पाक�    ३१ अयो�ा नगरजळगाव  िज.जळगाव

6459 लाहोटी सुय�कांत शामला 32408 54 पु. १ िलला पाक�    भुसावळ रोड  जळगाव

6460 लाठी अशोककुमार िशवचंद 3299 64 पु. कॉटन माक� ट   जळगांव

6461 लाठी शरदचं� िशवचंद 3538 80 पु. माक� ट याड�   जळगांव

6462 लेणेकर संजय िननु 23907 55 पु.
�ॉट नं.५५ ते ५४/५   ल�ी पाक�  जमुना नगर  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

6463 िलबंडा करसन िशवजी 42758 46 पु. १४७/२ �ॉट नं.२०   ऑटो नगर  जळगाव

6464 िलंबडा मनजी िशवजी 45393 63 पु. १४७/२०  गु�कुपा   टॉ�पोट� नगर  जळगाव

6465 िलमडा पुो�म िशवाजी 42652 75 पु. गु�कृपा �ॉट नं -१४७   ट� ा�पोट� नगर जळगाव

6466 िलंबडा रितलाल िशवजी 53486 54 पु. १४७/२ /२० ट� ा�पोट� नगर   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6467 लोहार द�ू चांगदेव 61554 34 पु. �ॉट नं 26 बी   ऑटो नगर जळगाव

6468 लोहार कैलास द�ा�य 30645 54 पु. रोनक कॉलनी �ॉट नं.२४   रायसोनी �ुल जवळ  जळगाव

6469 लोहार कांतीलाल िहरामण 29002 57 पु. �ॉट नं.३८/१ सऱगु� नगर   एम.आय.डी.सी.    जळगांव

6470 लोहार रमेश रामदास 52615 66 पु.
सव� नं 269/2ब �ॉट नं 24   रामे�र कॉलनी एकनाथ नगर  

जळगाव

6471 लोखंडे नागे�र एकनाथ 35923 55 पु. �ॉट नं.१८ गट नं.१५१/०२   िकसनराव नगर  जळगाव

6472 लोखंडे उषा शंकरराव 10086 71 �ी
23ए शांित िनकेतन हौिसंग सोसायटी   भुसावळ रोड �ीतम 

पाक�  हॉटेल जवळ    जळगांव

6473 मगर रामदास िवठठलराव 37523 58 पु. उ�ल ऑटोमोटी�ीज �ा.िल.   जळगाव

6474 मगर िवलास िनलकंठ 52321 55 पु. ९ सुि�म कॉलनी   जळगाव

6475
महाजन भारती अिनल �ो.हरे�र 

इंड�� ीज
12293 45 �ी �ॉट नं. एन ३२   एम.आय.डी.सी    जळगाव

6476 महाजन िदलीप नामदेव 30287 55 पु. हॉटेल क�ुरी मागे �ॉट नंबर   १० सव� नंबर.२२/४  जळगाव

6477 महाजन िदवाकर नामदेव 29943 58 पु.
�ॉट 10 BL 3 अजंता रोड   जुना मेह�ण रोड जळगाव  

हॉटेल क�ुरी MIDC मागे  जळगांव

6478 महाजन क�ना कैलास 41044 53 �ी मु. पो. खेडी बु.   ता.िज. जळगाव

6479 महाजन कमलाकर नामदेव 30288 62 पु.
�ॉट नंबर १० िव�ल नगर मागे   हॉटेल क�ुरी�ा बाजुला  

एम.आय.डी.सी  जळगांव

6480 महाजन मंदािकनी केशव 58031 65 �ी मु / पो -िचंचोली   ता िज जळगाव  िचंचोली
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6481 महाजन िमराबाई �काश 33804 47 �ी �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी. जळगाव

6482 महाजन मोहन देवचंद 27137 66 पु.
एमडीएस ��चगेर िलिमटेड   डी ४ एम आय डी सी ए�रया 

जळगाव

6483 महाजन िनलेश अ�ण 56352 34 पु.
१५६/२ ए२ �ॉट नं. १   सािव�ी नगर जुन नािशराबाद  रोड  

जळगाव

6484 महाजन िनतीन िशवाजीराव 43575 40 पु.
सुनंदीनी पाक�  सव� नं.७६/२ सदािशव नगर   �ॉट नं.३६ 

�ॉक नं.२  भुसावळ रोड जळगाव

6485 महाजन �दीप माधवराव 61182 49 पु. िनलिगरी खेडी बु   जळगाव

6486 महाजन �काश हरी 33765 53 पु. �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6487 महाजन �ेमनाथ एकनाथ 42471 62 पु.
कमल िनवास �ॉट नं.३१/२   स�� नं.४०/०८ सदगु� नगर  

एम.आय.डी.सी. जळगाव

6488 महाजन राज�� सुकदेव 22663 58 पु.
गट नं.३८/३/१ अपनाघर कॉलनी.   रेमंड �ॉटस�र्  समोर.  

एमआयडीसी.  जळगाव.

6489
महाजन रिवं� िमठाराम �ो.सागर 

ट� ेडीगं कंपनी
34453 58 पु. �ॉट नं.३०   आयो�ा नगर  एम.आय.डी.सी.  जळगांव

6490 महाजन संजय पंुडलीक 27252 53 पु.
�ॉट नं २८/१३६ रामचं� नगर   लीला पाक�  अयो�ा नगर  

जळगाव

6491 महाजन �ेता �काश 33802 35 �ी �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6492 महाजन सुिनल माधवराव 52989 47 पु. िनलगीरी अपाट�म�ट   खेडी बु.  जळगाव

6493 महाजन सुरेखा िदलीप 31296 45 �ी �ॉट नं.१० हॉटेल क�ुरी मागे एम.आय.डी.सी   जळगाव

6494 महाजन वा�ीक ल�मण 44456 46 पु. �ाट नं ३६   सु�ीम कॅालनी  जळगाव

6495 महाजन वंदना बाबुलाल 41047 47 �ी मराठी शाळेसमोर   मु.पो. खेडी  ता.िज.जळगाव

6496 महाजन िववेक गंगाधर 12084 50 पु. िववेक इरीगेशन   एन-55 एमआयडीसी ए�रया  जळगाव

6497 महाश�े �शांत मधुकर 21568 42 पु.
एम एस ई बी कॉलनी   जळगाव िब��ंग नं ५ �म नं १२    

जळगाव

6498 माहे�री िनरज ओम�काश 41257 34 पु. ४६/०२ रोनक कॉलनी   अयो�ा नगर  जळगाव

6499 माळी चं�कांत नथु 51307 58 पु. �ॉट नं.१२  माहेर �ी    सागर नगर  जळगाव

6500 माळी �ोपदाबाई नामदेव 41241 76 �ी िड ४६/१   एम आय डी सी जळगाव

6501 माळी कोकीळा अजू�न 40178 50 �ी सागर नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

6502 माळी नामदेव सखाराम 41242 81 पु. डी ४६/१   एम आय डी सी जळगाव

6503 माळी पंढरीनाथ रामचं� 34106 49 पु. खेडी बु.   ता.िज.जळगांव    खेडी बु.

6504 माळी संजय दगडू 45488 47 पु. ३१ सदगु� नगर सव� नं ३९/२   एम आय डी सी  जळगाव

6505 मांडे संतोष ल�ण 37891 74 पु. मु.उमाळे पो.धानवड   ता.िज.जळगाव    उमाळे

6506
मंधान िदपक चं�भान �ो.अमरापुर 

ट� ेडीगं कंपनी
11788 46 पु. २१ माक� ट याड� एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6507 मंधान जयरामदास मंगोमल 8394 67 पु. ६१ माक� ट याड�   जळगांव
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6508
मिणयार ल�ीकांत रामलाल 

�ो.सोमनाथ एटर�ाईझेस
10109 55 पु. जे-९७ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6509 मराठे आशा गजानन 19973 58 �ी
एफ-५ एम ई सी बी कॉलनी   अिजंठा रोड जुनी आय�ोिगक 

वसाहत  िज.जळगाव

6510 मराठे गजानन चावदस 19972 64 पु.
एफ-५ एम ई सी बी कॉलनी   अिजंठा रोड जुनी आय�ोिगक 

वसाहत  िज.जळगाव

6511 मराठे ई�वर �ंबक 29345 55 पु. म�ारखेडे ता.िज.जळगांव   म�ारखेडे

6512 मराठे कैलास माधव 37208 54 पु. गट नं ६२/२ �ॉट नं २१ भुसावळ रोड खेडी बु.

6513 मराठे िकसन भगवान 24148 55 पु. ४९ िलला पाक�    अयो�ा नगर  जळगाव

6514 मराठे िमनल �भाकर 20136 38 �ी
म�.मराठे इंड�� ीज   �ॉट नं.ए १२५ सह.औ.वसाहत  अिजंठा 

रोड  जळगाव

6515 मराठे �भाकर �ंबक 4557 68 पु.
मराठे इंड.ए १२५ जुनी एमआयडीसी   जळगाव   इंड��� यल 

इ�ेट

6516 मराठे संदीप �भाकर 15815 40 पु. मराठे इंद�� ीज   ए १२५ एम.आय.डी.सी. जुनी    जळगाव

6517 मराठे संिगता मािणकलाल 51503 52 �ी मु. पो. खेडी बु.   ता. िज. जळगाव

6518 मराठे शािल�ाम �ंबक 43839 62 पु. एम ६७ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6519 मराठे शिशकांत िहरामण 50669 30 पु. िशवम पॉिलमस� एफ-४७   एम. आय. डी. सी.  जळगाव

6520 मराठे िवजय �भाकर 15816 43 पु. मराठे इंड�� ीज   ए १२५ जुनी एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6521 मराठे योगेश बाळासाहेब 17697 37 पु. �ॉट नं 16 सव� नं 40/3   सद्गु� नगर जळगाव

6522 मायकर राजीव गणपत 53136 55 पु. ६ शांती िनकेतन सोसायटी   अयो�ा नगर  जळगाव

6523 मेहता िदना रमेशचं� 52221 72 �ी ९६ अलंकार ऑईल िमल   जुिन एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6524 मेहता नटवरलाल मोतीलाल 526 69 पु. कॉटन माक� ट   जळगांव

6525 मेहता रमेशचं� मोतीलाल 527 77 पु.
अजंठा रोड जळगाव   ९६ अलंकार ऑइल िमल  जुनी 

एम.आय.डी.सी  जळगांव

6526 मेहता सुरेशचं� परमानंददास 4025 77 पु. ७८-७९ को ऑप औ�ोिगक वसाहत   जळगांव

6527 मेहता अिजतराज �रखबराज 45516 46 पु. एन ६९ एम आय डी सी     जळगाव

6528
मेहता �िवणकुमार परमानंददास 

�ो.जलाराम इंड�� ीज
6899 67 पु. ७८-७९ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

6529
मेहता शैलेश तुलिसदास �ो.नॅशनल 

िसड्स अॅ� �ोसेिसंग कंपनी
7922 54 पु. सी/ओ ���क ऑइल िमल   जुनी वसाहत    जळगांव

6530 मेहता सोनाली अिजतराज 54396 42 �ी ३३/बी सदगु� नगर   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6531 मेहता उगमादेवी �रखबराज 54395 66 �ी ३३/बी सदगु� गनर   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6532 िम�ा िगता िवर��नाथ 41858 57 �ी �ॉट नं.३ अयो�ा नगर   जळगाव

6533 िम�ा रा�ल िवर��नाथ 55229 34 पु. ३ अयो�ा नगर   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6534 िम�ा रिवकुमार �ामीनाथ 24461 41 पु.
शॉप नं.१४५  सदाबो कॉ��े�    जुना नािशराबाद रोड   

जळगाव
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6535 िम�ा सुर��नाथ रामआसरे 24390 46 पु. १३ इं��ह कॉ��े�   गौरव ट� ेडीगं  अिजंठा रोड  जळगाव

6536 मोदाणी सिचन रमेशचं� 39126 45 पु. जी - १२१   एम. आय. डी. सी.  जळगाव

6537 मोघे �ाची �मोद 11470 42 �ी आर.पी.ईले�� ीक�  डी-८९   एम.आय.डी.सी.    जळगांव

6538 मोघे �मोद �भाकर 55 73 पु. सी /ओ आर पी इले�� ोिन�   एम आय डी सी  जळगाव

6539 मोघे पुनम �मोद 10323 46 �ी
डी-८९ आर.पी एले��� क�   गोपाल दाल िमल समोर  

एम.आय.डी.सी जळगाव

6540 मोराणकर िवलास वामन 24183 67 पु.
�ॉट नं.5-2  रामे�र कॉलनी   सव� नं.२६७  एकनाथ नगर  

मेह�ण  जळगाव

6541 मोरे तुळशीराम वंजी 4661 66 पु.
१६  सािव�ी  अयो�ा नगर   हनुमान मंिदर मागे  जुनी 

एमआयडीसी  जळगांव

6542 मोरे भरत �भाकर 61893 40 पु. �ॉट 48 हॅ�ी होम   कॉलनी भुसावळ रोड  जळगाव

6543 मोरे हरीदास बयाजी 32454 49 पु.
�ॉट नो ५० सरवे नो १६७/२   गणेश इले�� ॉिन�जवळ  

सू�ीम कोलोनी  जळगांव

6544 मोरे पु�ा िवठठल 40587 45 �ी �ॉट नं.४४ स�� नं. १६०/२अ३   सुि�म कॉलनी  जळगाव

6545 मोरे संजय अरिवंद 56808 43 पु. �ॉट नं.१४ िगताई नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

6546 मोरे िवंनोद �ीराम 61248 31 पु. �ीराम मोरे एम आय डी सी पोिलस   कॉलनी जळगाव

6547 मोटे आशा मनोहर 5017 67 �ी ८९-बी शांितिनकेतन हौ.सोसा   जळगाव

6548 मोटे जानराव महादेवराव 39521 56 पु. सुि�म कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6549 मोटे मनोहर बाळकृ� 5016 67 पु. अिजंठा रोड जळगाव

6550 मोझे राज�� रामदास 24374 47 पु. जुना मेह�ण रोड   मु�ांगण हॉलचे मागे  जळगाव

6551 मुळे जयंत मधुकर 21207 47 पु. वसुधा अपाट�म�ट   रेमंड �ॉप कॉलनी    जलगाव

6552 मुळे मनोहर मधुकर 22131 56 पु. वसुधा अपाट�म�ट   रेमंड कॉलनी जवळ    जळगाव

6553 मुळे सुहास मधुकर 12879 50 पु.
वसुधा अपाट�म�ट रेमंड कॉलनी   जवळ 

एम.आय.डी.सी.जळगाव

6554 मुळे वैशाली सुहास 21208 44 �ी वसुधा अपाट�म�ट   रेमंड �ॉप कॉलनी जवल    जलगाव

6555 मंुदडा अंजनीकुमार भवरलाल 11923 62 पु. गोदावरी �ा�ीक   ज़्ॠ५३ एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6556 मंुदडा अशोक गोिवंदराम 15475 42 पु. भा�ल�ी इंड�� ीज   जी १०१ एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6557
मंुदडा भवरलाल जनक�ाशरण 

�ो.मंुदडा ऍ�ो इंड�� ीज
6621 72 पु. ३९ जुनी एम.आय.डी.सी.   शॉिपंग कौ�ें�    जळगांव

6558 मंुदडा िदलीप गोिवंदराम 12127 56 पु. भा�ल�ी इंड�� ीज जी१०१   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6559
मंुदडा फिणश�साद भवरलाल 

�ो.नटराज पॉलीमस�
12480 56 पु. �ी.१४६ एम.आय.डी.सी.जळगाव

6560 मंुदडा िगरीष भवरलाल 13015 66 पु.
�ॅट नं.९ सेकंड �ोअर �काश   अपाट�म�ट काशीनाथ लॉज 

मागे    जळगाव

6561 मंुदडा गोिवंदराम गुदडमल 13322 70 पु. जी १०१ एम.आय.डी.सी.   जळगाव
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6562
मंुदडा �दीप जसराज �ो.नव�दा 

इं��� ीज
7025 56 पु. जी ५२ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

6563 मंुदडा शांतीदेवी फिणश�साद 12462 53 �ी
२ अयो�ा कॉन�र िब�ीगं   अयो�ा नगर एम.आय.डी.सी.    

जळगाव

6564 मंुदडा िशतल �काश 13840 43 �ी
८ �काश अपाट�म�ट अिजंठा रोड   गृहकुल हौिसंग सोसायटी 

जळगाव

6565 मंुदडा िगतेश िगरीष 13800 41 पु. जी.बा.इंड�� ीज   एम ३८ एम.आय.डी.सी.    जळगाव ३

6566 मुसळे अिनता बाळकृ� 7859 59 �ी ४ अपनाघर कॉलनी   जळगांव

6567 मुसळे ल�ीबाई नारायण 19367 80 �ी
�ॉक नं.७ �ॉट नं.३१   अयो�ा नगर िस�दीिवनायक 

शाळेजवळ    जळगाव

6568 मुथा राज�� सोनराज 57153 43 पु. �ॉट नं ६ स�� नं ४२   आयो�ा नगर  जळगाव  ज�गाव

6569 नायर िदनेश गोिपनाथ 25802 52 पु. �ॉट नं. २२   स�� नं. ४०/१  अयो�ा नगर  जळगाव

6570 नाके संजय नारायण 32453 58 पु.
गट नं.२४९/१३ �ॉट न.३०   एम.आय.डी.सी. कॉलनी    

जळगांव

6571 नारायण ट� ेडीगं कंपनी [०२] 3937 73 �ी जळगांव

6572 नारखेडे �िदप ��ाद 31305 53 पु. कृिष बाजार  सिमित जळगाव

6573 नारखेडे सुरेश गोिवंदा 57989 58 पु.
एम आय डी सी कम�चारी कॉलनी   अजंता रोड जुनी एम 

आय डी सी वसाहत  जळगाव

6574 नारखेडे तुकाराम सदािशव 40205 60 पु. एम-१०८ एम आय डी सी   जळगाव

6575 नाथाणी धरमचंद िसतलदास 4784 63 पु. किमशन एज�ट   जळगांव

6576 नाथाणी मेहेरचंद िसतलदास 4785 65 पु.
38/बाबा हरदासराम हौिसंग   सोसायटी गणेश नगर    

जळगांव

6577
नथमल ब�ीलाल �ो.नथमल 

रामनारायण
3576 68 पु. कॉटन माक� ट   जळगांव

6578 नायर धम�चं�न गोपीनाथन 50594 48 पु. �ॅट नं.२२ अयो�ा नगर   जळगाव

6579 नेमाडे चं�कांत दपाडु 16758 67 पु.
उपासनी नगर क�ुरी हॉटेल मागे   �ॉट नं.२२/३ पैकी ८ 

एमआयडीसी    जळगाव

6580 नेमाडे छिबलदास अजु�न 39553 38 पु.
�ॉट नं.5 बी सद्गु� नगर   हीरा पाइप जवळ जुना  िहरा 

पाईप जवळ जळगाव

6581 नेमाडे पु�ा वसंत 52220 56 �ी रौनक कॉलनी      अयो�ा नगर  जळगाव

6582 नेरकर रघुनाथ शंकर 3846 76 पु. सदगु� नगर माधुरी वेअर हाऊस   एम.आय.डी.सी जळगाव

6583 िनकंुभ संतोष रघुनाथ 47748 50 पु.
िनलेश ट� ेडस� शॉप नं ३४बी   सुरेश दादा जैन शॉिपंग  स�टर 

जळगाव

6584 िनकंुभ सुिनल शाली�ाम 29724 53 पु. �ॉट नं.९   योगे�र नगर    जळगांव

6585 िनंबाळकर आसाराम िसताराम 32665 55 पु. गट नं.१६६ �ॉट नं.८   सु�ीम कॉलनी  जळगाव

6586 ओझा अ�ण हजारीमल 29094 60 पु. गृहकुल हौसीगं सोसायटी   अजंठा रोड जळगाव

6587 पढार नंदा राजाराम 41203 40 �ी मु.पो. िचंचोली   ता.िज.जळगाव

6588 पठारीया िबमला मिणलाल 48994 63 �ी ८ उपासनी नगर   मेह�ण  जळगाव
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6589 पडवलकर संतोष एकनाथ 40752 44 पु. �ाट नं १ िगताई नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

6590 पगारे अिवनाश तुकाराम 22601 42 पु.
हॅपी होम कॉलनी   कालंका माता मंदीर जवळ  भुसावळ रोड 

 जळगाव

6591 पगारे तुकाराम जावजी 32746 72 पु.
हॅपी होम कॉलनी   कालंका माता मंदीराजवळ  भुसावळ रोड 

 जळगांव

6592
पगारीया अिनल रतनिसंग �ो.गौरव 

मोटस�
10590 65 पु. मानराज च�बर   हायवे चौफुली  ऑटो नगर  जळगांव

6593 पगारीया सागर संदीप 60082 31 पु. जे - 23 एम आय डी सी   ढोर बाजार जवळ  जळगाव

6594 �जापत शोभाराम तुळिशरामजी 55789 48 पु.
�ॉट नं.८३ गट नं.२७   तुळजाई नगर कुसुबे खुद�   

ता.िज.जळगाव

6595
पंचिमआ िहतेश मनसुखलाल �ो.�र�दी 

उ�ोग
13335 51 पु. बी १९ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6596 पांडे िदनेश शारदा�साद 27203 57 पु. सुि�म कॉलनी   �ॉट नं. ३४  जळगाव

6597 पांडे कृ�चं� रामलखन 48197 51 पु. ६/२६ ��ट होम कॉलनी   राका फिन�चर जवळ  जळगाव

6598 परकाळे रा�ल िशवाजी 51681 41 पु.
सव� नं.117/2 �ॅट नं.3   हष�ल रेिसड�सी जुना नािशराबाद  

रोड जळगाव

6599
परदेशी िदलीपिसंग रामलालिसंग 

�ो.�ी.गु� मधुसुदन इले�� ीक सिव�सेस
6541 67 पु. �ॉट नं.३९ गणेशपुरी   कॉटन माक� ट�ामागे    जळगांव

6600 परदेशी िकत� �ीराम 16963 52 �ी एम.२० एम.आय.डी.सी.   भुसावल रोड    जळगाव

6601 परदेशी रामिसंग जयिसंग 30697 51 पु. �ॉट नं.१३४ �ू रायपुर कुसंुबा नाका   जळगांव    जळगाव

6602 परदेशी सुरेश सुकलाल 8724 52 पु.
एम २९ एम.आय.डी.सी.  भुसावळ रोड   भुसावल रोड    

जळगांव

6603 पटेल अिनल जयंतीलाल 44688 49 पु. मा�तीराज से�ी �ास   इ ६१ एम आय डी सी  जळगाव

6604 पटेल अशोक मावजीभाई 11746 52 पु. इ ६१ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6605 पटेल चंि�का परेश 24272 44 �ी एफ-५० एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6606 पटेल िदनेश जयंतीलाल 47524 45 पु. ई-६१ मा�तीराज से�ी �ास   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6607
पटेल िदनेश वालजीभाई �ो.�ु गेम 

टाई�
13948 49 पु.

�ो.पटेल िदनेश वालजीभाई   जी १०३ एम.आय.डी.सी.    

जळगाव

6608 पटेल हरीलाल मावजी 43729 57 पु. ई - ९ / ९   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6609 पटेल खुशालदास िवरजी 37784 61 पु. जे ३४/बी एम आय डी सी ए�रया जळगाव

6610 पटेल मगनलाल व�ाराम 38365 70 पु. �ी. ई�र सॉ िमल क�ाउंड   रायपूर कंडारी  जळगाव

6611 पटेल नारायणजी व�ाराम 38363 65 पु. �ी. ई�र सॉ िमल क�ाउंड   रायपूर कंडारी  जळगाव

6612 पटेल नटबर मगनलाल 44888 56 पु. ि�ंट वेल ई -३८ एम. आय. डी. सी.   जळगाव

6613 पटेल परेश रामजी 23604 49 पु. एफ-५४ एम.आय.डी.सी जळगाव

6614 पटेल परेश रामजी (एचयुएफ) 22070 49 पु. मु.पो.२३ रामवास व�कटेश कॉलनी   जळगाव

6615 पटेल सरला सुरेश 22072 46 �ी िदपिकरण पॉलीमस�   एफ ५४ एम.आय.डी.सी.    जळगाव
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6616 पटेल सुरेश रामजी 22071 49 पु. िदपिकरण पॉलीमस�   �ॅट नं 54 एमआयडीसी    जळगाव

6617 पटेल सुरेश उमंग (एचयुएफ) 22069 50 पु. िदपिकरण पॉलीमस� एफ ५४ एम.आय.डी.सी   जळगाव

6618 पटेल तुलसीदास मगनलाल 44891 64 पु. िपंट वेल ई-३८   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6619 पटेल वसंत लवजी 38359 50 पु. �ी. ई�र सॉ िमल क�ाउंड   रायपूर कंडारी  जळगाव

6620 पटेल वासंतीबेन रामजी 22068 67 �ी �ॉट नं २३ रानवस व�केटेश कॉलनी   जळगाव

6621 पटेल वेणीलाल मावजी 43730 63 पु. ई - ९ / ९   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6622 पटेल िवनोदकुमार केशवलाल 38364 54 पु. ई�र सॉ िमल क�ाउंड   रायपूर कंडारी  जळगाव

6623 पाठक छाया िजत�� 29079 54 �ी
�ॉट नं.59 गटनं.391/2 िनवारा   सकुल जामनेर रोड कुसंुबे 

खं  जळगाव

6624 पाटील भरत देवराम 43601 53 पु.
�ॉट नं ३१ िस�ीिवनायक गणपती   मंिदर जवळ अयो�ा 

नगर  जळगाव

6625 पाटील सुभ�ाबाई पोपट 16520 77 �ी मु.पो.खेडी बु.।।   भुसावळ रोड  ता.िज.जळगाव  खेडी बु.

6626 पाटील िव�ु िभकन 31767 47 पु.
�ॉट नं.४० १६३/२ इं���थ   कॉलनी एम.आय.डी.सी.    

जळगांव

6627 पाटील आबा जयिसंग 24944 44 पु. मु.पो.कुसंुबा   ता.िज.जळगाव

6628 पाटील अजय �भाकर 36789 44 पु.
एस एस ई बी कॉलनी   िब�ीगं ५ वग� ३  एम आय डी सी  

जळगाव

6629 पाटील अलका जगिदश 17137 46 �ी �ॉट नं.१ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6630 पाटील अमोल ल�ण 46155 36 पु. जी- ४९   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6631 पाटील अनंत लोटु 8276 52 पु. �ॉट नं ७० तृपती   सदगु� नगर एम.आय.डी.सी    जळगांव

6632 पाटील अिनल सोमनाथ 29971 60 पु.
जमुना नगर �ॉट नंबर ५२ घर नंबर ५३   सदािशव नगर 

जवळ  जुना खेडी रोड जळगाव  खेडी बु.

6633 पाटील अ�ा फिकरा 7614 74 पु.
�ॉट नं ४०/२ अयो�ा नगर   नं१५ मरोती मंदीरा जवळ    

जळगांव

6634 पाटील अ�ण िडगंबर 53948 52 पु.
�ॉट नं.२ स�� नं.१८१-२बी   डॉ.जै�ाल शेजारी मेह�ण  

सुि�म कॉलनी जळगाव

6635 पाटील अ�ण हरी 40474 53 पु. मु. पो. उमाळा   ता.िज. जळगाव

6636
पाटील अ�णा अिनल �ो.सुवािसनी 

वे�
10719 51 �ी जे.६३ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

6637 पाटील अरिवंद िमठाराम 26016 55 पु. अयो�ा नगर   िलला पाक�  �ॉट नं. १५  जळगाव

6638 पाटील आशाबाई द�ा�य 21918 51 �ी
�ॉट नं.३ �ानदेव नगर   ड� ीम लँड हॉटेल मागेजुना खेडी रोड 

   जळगाव

6639 पाटील अशोक पोपट 3745 67 पु. खेडी जळगाव

6640 पाटील अिवनाश िव�नाथ 60697 45 पु.
�ॉट नं 37/1 सी नं 141/3 साई पाक�    अयो�ा नगर    

जळगाव

6641 पाटील बाळकु� पंडीत 45464 39 पु.
�ॉट नं ८/९/२ सव� नं १३६/३   सोपानदेव नगर आयो�ा नगर  

जळगाव

6642 पाटील बाळु गोवध�न 57992 51 पु.
�ॉट नं ३९ गट नं २५/१/२   सदािशव नगर सुनंदीनी पाक�   

खेडी रोड जळगाव
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6643 पाटील भानुदास िपंताबर 35817 66 पु. मु.खेडी बु.   ता.िज.जळगाव    खेडी बु.

6644 पाटील भारत गुलाबिसंह 38912 36 पु.
३८ ३/अ �ॉट नं.४   अपना घर कॉलनी  

एम.आय.डी.सी.जळगाव

6645 पाटील भा�र पुना 21017 69 पु. �ॉट नं.२५ ब िशनु नगर   जुना खेडी रोड    जलगाव

6646 पाटील भा�र रामदास 33942 63 पु. मु. कुसंूबे   पो.िचंचोली  ता.जळगांव  कुसंूबे

6647 पाटील भाऊलाल नामदेव 18426 65 पु. मु..कुसंुबे पो.िचंचोली   ता.िज.जळगाव    कुसंुबे

6648 पाटील भाउसाहेब देवराम 29146 59 पु. �ेयस िब�ीगं जवळ   १४ सतगु� नगर    जळगांव

6649 पाटील भीकन भगवान 29270 47 पु.
�ॉट नं.3 सव� नं.181/2/ए   सु�ीम कॉलनी एमआयडीसी  

जळगाव

6650 पाटील भुपेश लोटू 35456 45 पु. �ॉट नु. १० तृ�ी सदगु� नगर     जळगाव

6651 पाटील चं�कांत भगवान 30882 59 पु. मु.पो. खेडी बु.   ता.जळगांव    खेडी बु.

6652 पाटील चं�शेखर नामदेव 37501 53 पु. �ॉट नं.९ स.नं.४०.१अ   अयो�ा नगर  जळगाव

6653 पाटील चं�शेखर �काश 31539 42 पु. �ॉट नं जे-३४   जे.३४ एम.आय.डी.सी.  कृपा चौक  जळगांव

6654 पाटील चा�लता सितष 56792 54 �ी ५६/२ दुग�श भवन   �ीराम पाक�  रामचं� नगर  जळगाव

6655 पाटील छाया अमृत. 41043 38 �ी एमआयडीसी ए�रया एम से�र ८४ िकरण   पाइप जळगाव

6656 पाटील छाया भुपेश 35457 41 �ी �ॉट १० गट ३९/२   तृ�ी सदगु� नगर  जळगाव

6657 पाटील दगुबाई रतन 16141 76 �ी मु.कुसंुबे पो.िचंचोली   ता.िज.जळगाव    कुसंुबे

6658 पाटील द�ु िभकन 31768 40 पु.
�ॉट नं.४० १६३/२ इं���थ नगर   एम.आय.डी.सी.    

जळगांव

6659 पाटील िदलीप पांडुरंग 13576 62 पु.
गट नं.२२/३ �ॉट नं ८   उपसनी नगर जवळ  क�ुरी हॉटेल  

जळगाव

6660 पाटील धनराज िभका 21224 53 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.िज.जलगाव    िचंचोली

6661 पाटील धनराज चांगो 17295 62 पु. गट नं.३९५ �ॉट नं५०   कुसंुबा गावठाण ता.िज.जळगाव

6662 पाटील धनराज सुकदेव 42820 62 पु. �ॉक नं.२सदगु� नगर   आयो�ा नगर  जळगाव

6663
पाटील िदलीप गोपीचंद �ो.भगवान 

इंड�� ीज
8063 67 पु. डी-७८ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

6664 पाटील िदनेश जग�ाथ 53390 29 पु. ७ कौितक नगर   एम.आय.िड.सी.  जळगाव

6665 पाटील िदनेश रमेश 59777 38 पु.
आर एल कॉलनी �शांत चौक   गट नं 215 /A -B  आर एल 

कॉलनी जवळ  �शांत चौक जळगाव

6666 पाटील िदनेश िशवाजी 49405 46 पु. मु.पो.खेडी बु.   ता. िज. जळगाव

6667 पाटील िदनकर रामकृ� 26582 77 पु.
गट नं ६६/१ �ाट नं ७/२   िगताई नगर जुना खेडी रोड  

जळगाव

6668 पाटील िदपक गलू 47315 47 पु. �ॉट नं.८ स�� नं.४०/१   अयो�ा नगर जळगाव

6669 पाटील �ानदेव बोदं� 22848 59 पु.
३  पदम िनवास   योगे�र नगर  मुना निशराबाद रोड.  

जळगाव.
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6670 पाटील �ाने�र �भाकर 55232 41 पु. १८ इं���थ नगर   एम.आय.डी.सी  जळगाव

6671 पाटील �ाने�र िव�ल 17448 50 पु.
स.न.३७२३अ२ब �ॅाट न.९   गृहकुल सोसायटी 

एम. आय.डी.सी.  जळगाव

6672 पाटील गजानन रतन 35747 35 पु. सुधाकर नगर   एम आय डी सी  जळगाव

6673 पाटील गोपाळ खेमचं� 38529 64 पु. �ॉट नं १ टेलीफोन नगर द� मंिदर जवळ जळगाव

6674 पाटील गोपाल कृ�ा 58608 32 पु.
�ॉट ४५ गट ४/५   संजय नगर कुसंुबा खुद�   बैठक हॉल ता. 

िज. जळगाव  कुसंुबा खुद�

6675 पाटील गोपीचंद भगवान 5572 57 पु. मु पो खेडी बु।।   ता. िज. जळगाव

6676 पाटील गोरख गोिपचंद 7701 44 पु.
जी- ७८ एम.आय.डी.सी ए�रया   सी/ओ सुभाष आिण कंपनी  

जळगांव  जळगांव इंड��� यल इ�ेट

6677
पाटील गुलाबिसंग लालिसंग �ो.िदपा 

इंड�� ीज
10191 67 पु. ४ अपना घर कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगांव

6678 पाटील हेमराज पोपट 4181 63 पु. सौभ�ा िनवास िशवाज   पुतळा जवळ खेडी    जळगाव

6679 पाटील िह�त नामदेव 37943 55 पु. मु. कुसंुबे पो. िचंचोली   ता.िज.जळगाव    कुसंुबे

6680 पाटील इशाराम नामदेव 3031 76 पु. 30 काशीराम नगर जळगाव

6681 पाटील इंदीराबाई नारायण 40446 67 �ी मु.पो. खेडी बु.   पाटील वाडा  ता.िज.जळगाव

6682 पाटील इंदूबाई गलू 47314 70 �ी �ॉट नं.८ स�� नं.४०/१   अयो�ा नगर जळगाव

6683 पाटील ई�र तुळशीराम 30056 42 पु. �ॉट नं.६९ गट नं.१६६   सु�ीम कॉलनी मेह�ण    जळगांव

6684 पाटील जग�ाथ जयराम 43461 82 पु. २६ ब गृहकु लकॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6685 पाटील जगतराव बारकू 3951 77 पु. दु नं.६५ माक� ट याड�   जळगांव

6686 पाटील जगिदश रामदास 17167 46 पु.
�ॉट नं.१ �ाडा कॉलनी   काशीनाथ लॉज जवळ 

एम.आय.डी.सी    जळगाव

6687 पाटील जयराम नामदेव 44801 61 पु. ५३६ जोशी वाडा   मेह�ण  जळगाव

6688 पाटील जय�ी मुरलीधर 23574 38 �ी
�ॉट नं.११ स.न.७०/२ अ   िशनु नगर �ानदेव नगर जवळ  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

6689 पाटील िजजाबाई भाऊलाल 41938 67 �ी एम - ७४ जी.एन.इंड�� ीज   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6690 पाटील कैलास गुलाब 60733 23 पु.
गट नं 62/1/2 इंिदरा नगर   मु पो� खेडी बु�ुक जळगाव  

औ�ोिगक वसाहत जळगाव

6691 पाटील कैलास िजजाबराव 37500 54 पु.
सव� नं.141/1ए/1बी  �ॉट नं.6 अशोक   नगर एमआयडीसी 

औ�ोिगक वसाहत  जळगाव

6692
पाटील क�ना िवलास �ो.आनंद 

इंड�� ीज
15435 49 �ी

८जागीडं �ा�ण सभा शेजारी   ऑटो नगर जवळ अयो�ा 

नगर  जळगाव

6693 पाटील क�ना िमठाराम 40434 53 �ी 22 म�रमाता मंिदर जवळ   खेडी    जळगाव

6694 पाटील कािशनाथ भगवान 4307 68 पु.
पाटील वाडा मा�ती मंिदर   जवळ खेडी बीके  जळगाव  

खेडी बु ।।

6695 पाटील क�ुराबाई बंडू 41293 87 �ी इंदीरा नगर   खेडी बु.  जळगाव

6696 पाटील कौस�ा कैलास 12702 56 �ी मु.पो.िचंचोली ता.िज.ज   ळगाव    जळगाव
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6697 पाटील किवता संजय 48009 40 �ी मु. पो. खेडी बु.   ता. िज. जळगाव

6698 पाटील िकरण रामदास 26350 43 पु.
१ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.परीसर  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

6699 पाटील कोकीळा हरी 41266 47 �ी
सुधाकर नगर एम से�र   उ�वला ऑटो समोर गट नं ३१-६ 

 �ॉट नं ३०  जळगाव

6700 पाटील कृ�ा शंकर 41129 56 पु.
�ॉट नं.३५ एसनं.४०/८ सद्गु�   नगर अयो�ा नगर    

जळगाव

6701 पाटील कुसुमबाई वामन 5692 69 �ी इंिदरा नगर भुसावळ रोड   खेडी बु.

6702 पाटील ल� नारायण 52844 42 पु. मु.कुसंुबा पो.िचंचोली   ता. िज. जळगाव

6703 पाटील लता भानुदास 40476 56 �ी मु.पो. खेडी बु.   ता.िज.जळगाव

6704 पाटील ल�ण पोपट 4244 65 पु. २६ बी मारोती चौक एम.आय.डी.सी ए�रया     जळगाव

6705 पाटील लोळू िनळकंठ 125 94 पु. C/O सुभाष & कंपनी कॉटन माक� ट   आडत दुकान    जळगांव

6706 पाटील लोटू गोपाळ 99 75 पु.
तृ�ी १० सतगु� नगर जळगाव   जुनी एम आय डी सी  

जळगाव

6707 पाटील मिछं� गोपीचंद 5885 58 पु. डी ७९  गोपीचंद इंड�� ीज   एम.आय.डी.सी.    जळगांव

6708 पाटील मदनिसंग वना 41102 42 पु. मु.कुसंूबा पो.िचचोली   ता.िज. जळगाव

6709 पाटील मधुकर भगवान 48109 66 पु. मु. पो. खेडी बु.   ता. िज. जळगाव

6710 पाटील मधुकर बो�ुं 20185 61 पु.
�ॉट नं 3 स.नं.११८ /११ योगे�र नगर   जुना नशीराबाद रोड  

जळगाव

6711 पाटील मािलनी िह�त 37944 50 �ी मु.कुसंुबे पो.िचंचोली   ता.िज.जळगाव    कुसंुबे

6712 पाटील मंदािकनी मधुकर 48110 62 �ी मु. पो. खेडी बु.   ता. िज. जळगाव

6713 पाटील मंगला चं�शेखर 37502 49 �ी �ॉट नं.९ स.नं. ४- १ अ   अयो�ा नगर  जळगाव

6714 पाटील मंगला धनराज 34450 66 �ी �ॉट नं.६४ गट नं.२८   एम.आय.डी.सी.जळगाव

6715 पाटील मिनषा गुलाब 23442 47 �ी मु.पो.खेडी बु।।   ता.िज.जळगाव    खेडी बु।।

6716 पाटील मिनषा राजेशख�ा 39593 42 �ी मु�ाई इंिज.व��   जे- ८५  एम आय डी सी जळगाव

6717
पाटील मिनषा संतोष �ो यश 

एंटर�ाजेस
57409 39 �ी

�ॉट नं ३२ अिजंठा रोड   इं���थ नगर औदयोिगक वसाहत 

 जळगाव

6718 पाटील मनकणा�बाई भगवान 5561 75 �ी मु. खेडी बु।।   पाटील वाडा    जळगाव

6719 पाटील मनोहर भा�र 33815 50 पु. मु.उमाळे पो.धानवड   ता.जळगांव    उमाळे

6720 पाटील मनोहर धनिसंग 13681 58 पु. �ॉट नं.४४ सु�ीम कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6721 पाटील मयुर देवीदास 60814 32 पु. 4 अयो�ा नगर   जळगाव

6722 पाटील मोिहनी भानुदास 54424 39 �ी ४४ रोनक कॉलनी   अयो�ा नगर  जळगाव

6723 पाटील मुरलीधर भगवान 48010 61 पु. मु. पो. खेडी बु.   ता. िज. जळगाव
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6724 पाटील नामदेव रामभाउु 26179 51 पु.
दगडाई भवन   �ॉट नं. ६२/१  िशवाजी पुत�ाजवळ िज. 

जळगाव  खेडी

6725 पाटील नंदलाल बाबुलाल 23529 47 पु. मु.पो.कुसंुबा   ता.िज.जळगाव    कुसंुबा

6726 पाटील नारायण दंगल 35151 45 पु. निशराबाद रोड   खेडी बु.  जळगाव  खेडी बु.

6727
पाटील नर��िसंग नारायण �ो �ोबोल 

सी�
31859 47 पु. ५ िगतावाडी   आटो नगर  �ॉट नं.१७/१८  जळगांव

6728 पाटील नवल रतन 16142 55 पु. मु.कुसंुबा पो.िचंचोली   ता.िज.जळगाव    कुसंुबा

6729 पाटील नयना �िवण 41146 48 �ी ४ सागर नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

6730 पाटील नीिलमा �वीण 60643 33 �ी
सदगु� नगर �ॉट नं 7   पोळ फॅ�री जवळ जळगाव  

औ�ोिगक वसाहत जळगाव

6731 पाटील िनम�ला जांनाध�न 58447 75 �ी
�ॉट नं ८१  शांितिनकेतन   सोसायटी ट� ा�पोट� मागे  

जळगाव

6732 पाटील िनतीन गलू 47316 43 पु. �ॉट नं.८ स�� नं.४०/१   अयो�ा नगर जळगाव

6733 पाटील िनतीन ल�ण 17079 43 पु. मु.पो.खेडी बु।।   एम.आय.डी.सी.एरीया    जळगाव

6734 पाटील िनवृ�ी एकनाथ 23987 48 पु.
�ॉट नं.२५  सव� नं.१४२    सरदार व�भभाई पटेल नगर   

ऑटो नगर जवळ जळगाव

6735 पाटील ओकंार ल� 4413 72 पु. दुकान नं.६१ नवीन माक� ट याड�   जळगांव

6736 पाटील प�वी िवलास �ो.पदमा �ा� 41195 44 �ी
�ॉट नं. १२    िवसावा  सदोबा नगर  कािलंका मातेजवळ 

जळगाव

6737
पाटील पांडूरंग ��ाद �ो.अयो�ा 

�ो��जन अॅ� जनरल �ोअस�
30829 57 पु. �ॉट नं.१४ अयो�ा नगर   जळगाव

6738 पाटील िपंटू दयाराम 45658 36 पु. गट नं.१६७/२ �ॉट नं.४३   सुि�म कॉलनी  जळगाव

6739 पाटील �िदप नामदेव 27587 56 पु. गट नं 69/७  �ॉट - १  गीताई नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

6740 पाटील �काश मानिसंग 23197 65 पु. ल�ी केशव अपाट�म�ट   �ताप नगरजळगाव  िज.जळगाव

6741 पाटील �काश पुरमल 24835 61 पु. �ॉट नं.३   गट नं.४०/४ अ  सदगुर नगर जळगाव

6742 पाटील �काश राजाराम 38156 55 पु. ४१ �डको कॉलनी   घर नं १४३ खेडी बु    जळगाव

6743 पाटील �काश सखाराम 35463 51 पु. १२ एम आय डी सी   जळगाव

6744 पाटील ��ाद मुकंूदा 34174 61 पु. �ॉट नं.१९   अयो�ा नगर  �ीराम मंदीराजवळ जळगाव

6745 पाटील �मोद सोपान 44892 46 पु.
�ॉट नं.८ गट नं.७०/२/ ए   �ानदेव नगर  जुना खेडी रोड 

जळगाव

6746 पाटील �शांत दामु 20492 46 पु.
�ॉट नं. 25 गट नं.92 शंकरराव   नगर जुना खेडी रोड  

ता.िज.जळगाव

6747 पाटील �शांत उ�म 57412 39 पु. मु/ पो - कुसंुबे   ता िज जळगाव

6748 पाटील �ितभा संतोष 58038 36 �ी
�ॉट नं १६ गट नं ३८/४/५   अपना घर कॉलनी  सदगु� नगर 

जळगाव

6749 पाटील �िवण रामकृ� 23563 51 पु.
�ॉट नं.६ गट नं.१३६   सोपानदेव नगरभुसावल रोड  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

6750 पाटील �िवण िवठठल 39860 48 पु. ४ सागर नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव
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6751 पाटील �ेमचंद जयराम 22662 58 पु.
�ॉट नं.१३ सुि�म कॉलनी.   एमआयडीसी.  जळगाव.  

जळगाव.

6752 पाटील पुो�म सुिनल 34594 34 पु. �ाट�र-बी-०४   माक� ट याड�  जळगाव

6753 पाटील रा�ल गणेश 43218 41 पु. २७ प�कार कॉलनी   खेडी बु. निशराबाद रोड  जळगाव

6754 पाटील राजाराम िटकाराम 3950 95 पु. ६५ माक� ट याड�   जळगांव

6755 पाटील राज�ी अरिवंद 26678 48 �ी १५ रायसोनी नगर   जुनी एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6756 पाटील राज�� दयाराम 39403 47 पु.
�ॉट नं.५६ आय  गट नं १३३/२   यमुना नगर िचमुकले 

बालाजी मंदीर जवळ    जळगाव

6757 पाटील राज�� पंढरीनाथ 33622 62 पु.
�ॉट नं.१७ पि�का अपाट�   सदगु� नगर  

एम.आय.डी.सी.जळगाव

6758 पाटील राज�� पंुडलीक 24418 50 पु. अयो�ा नगर   �ॉट नं. ४२  िलला पाक�   जळगाव

6759 पाटील राज�� तुळिसंग 56083 35 पु. मु.कुसंुबा पो.िचंचोली   ता.िज.जळगाव

6760 पाटील राजेशख�ा अशोक 39592 44 पु. मु�ाई इंिज. व��   जे - ८५  एम आय डी सी जळगाव

6761 पाटील राजू जयराम 41414 53 पु.
िजजाई िनवास गट नं.१८८ �ॉट नं.७   इं���थ नगर अंिजठा 

चौफुली  एम आय डी सी जळगाव.  जळगाव

6762 पाटील रमेश िभका 8142 62 पु. आय १५ रायसोनी नगर एम.आय.डी.सी   जळगांव

6763 पाटील रमेश राजाराम 60686 59 पु. �ॉट नं 65 एस नं 271   रामे�र कॉलनी    जळगाव

6764 पाटील रणिधरिसंग िदलीपिसंग 54960 58 पु. तृ�ी १७ सुि�म कॉलनी जळगाव

6765 पाटील रावसाहेब माधवराव 25940 63 पु. मु.पो.धानवड   ता.िज.जळगाव    धानवड

6766 पाटील रतन नागो 3613 91 पु. मु.कुसंुबा पो. िचंचोली   ता िज जळगाव    िचंचोली

6767 पाटील रिवं� िचंधु 25044 59 पु. १६७/२ �ॉट नं३९   सु�ीम कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

6768 पाटील रिवं� �ंबक 22777 53 पु. �ॉट नं  १  एस नं-१३३-२   यमुना नगर    जळगाव

6769 पाटील �पेश िशवाजी 47416 47 पु. �ॉट नं.२२ स�� नं.६२/२   खेडी बु.  ता. िज. जळगाव

6770 पाटील सिचन ल�ण 17080 41 पु. मु.पो.खेडी बु।।   एम.आय.डी.सी.एरीया    जळगाव

6771 पाटील सिचन पंडीत 58495 35 पु. गट नं २/२ �ॉट नं ३८   मु / पो - कुसंुबा खुद�   जळगाव

6772 पाटील साधना भानुदास 40438 43 �ी मु.पो. खेडी बु.   जळगाव

6773 पाटील साहेबराव बाबुराव 12881 57 पु. ३८-३ अ अपनाघर कॉलनी   एम.आय.डी.सी.कॉलनी जळगाव

6774 पाटील सैनाबाई �भाकर 55231 61 �ी १८ इं���थ नगर   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6775 पाटील समाधान मधुकर 61835 35 पु.
चौधरी उ�म लोटू   घर नं १२८ �ाडा कॉलनी  

एम.आय.डी.सी /३२९६ जळगाव

6776 पाटील संभाजी गोिवंदा 45575 53 पु. मु.कुसंुबा पो.िचंचोली   ता. िज. जळगाव

6777 पाटील संभाजी मोतीराम 35824 58 पु. एफ ६०   एम आय डी सी  जळगाव
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6778 पाटील संदीप अशोक 24773 45 पु.
५ एम आय डी सी कॉलनी   जुनी वसाहत  अिजंठा रोड  

जळगाव

6779 पाटील संिदप देवीदास 24065 39 पु. मु. पो. खेडी बु.   ता. जळगाव    खेडी

6780 पाटील संिगता अिनल 54657 48 �ी �ॉट नं.३२ साई कृपा   �ाडा कॉलनी  जळगाव

6781 पाटील संजय भगवान 48008 53 पु. मु. पो. खेडी बु.   ता. िज. जळगाव

6782 पाटील संजय दंगल 37633 53 पु. नगरपािलका शाळेजवळ   खुळी बु.  जळगाव

6783 पाटील संजय ल�ण 46037 49 पु. 197/75 इंिदरा नगर कुसंुबे   जळगाव  ता.िज.जळगाव  कुसंुबे

6784 पाटील संजय रमेश 28370 42 पु. �ॉट नं. ११ रौनक कॉलनी   रायसोनी शाळेजवळ  जळगाव

6785 पाटील संजय �ीधर 8412 47 पु. योगे�र नगर   जुना नािशराबाद रोड  जळगांव

6786 पाटील संतोष जुलाल 38951 39 पु. मु.कुसंुबा पो.िचचोली   ता.िज.जळगाव

6787 पाटील संतोष नामदेवराव 42359 51 पु.
१७/२ संतोष भवन सवै न ४२/२   सदगु� नगर एम आय डी 

सी  जळगाव

6788 पाटील सव�जीत सुभाष 17863 38 पु. डी ७९ एम.आय.डी.सी.एरीया   अिजंठा रोड  जळगाव

6789 पाटील सितष रमेश 36257 55 पु. �ॉट नं.२२ ए   सुदरश�न कॉलनी  िलला पाक�  जवळ  जळगाव

6790 पाटील शकंुतला भा�र 33976 79 �ी
�ॉट नं.११ उपासनी नगर   हॉटेल क�ुरी समोर  

एम.आय.डी.सी.  जळगांव

6791 पाटील शालीक नामदेव 38157 42 पु. मु.कुसंुबा पो.िचचोली   ता.िज.जळगाव    कुसंुबा

6792 पाटील शांताराम पंढरीनाथ 42826 65 पु. ६ अपना घर कॉलनी   रामानंद कॉलनी  जळगाव

6793 पाटील शांताराम रामदास 40186 52 पु. मु.कुसंूबे पो.िचंचोली   ता.िज.जळगाव

6794 पाटील शिशकांत सोमा 34765 49 पु. �ॉट नं 5  स नं १४१-२   अयो�ा नगर    जळगांव

6795 पाटील िशतल सुधाकर 37986 39 �ी मु.पो.कुसंूबा   ता.िज.जळगाव    कुसंूबा

6796 पाटील िशवाजी सुपडू 39690 60 पु. मु.कुसंूबा खुद�  पो.िचंचोली   ता. िज. जळगाव

6797 पाटील शोभा काशीनाथ 19840 64 �ी
गट नं १४५/३ �ॉट नं ९   योगे�र नगर मारोती मंिदराजवळ  

नािशराबाद रोड  जळगाव

6798 पाटील शोभाबाई नामदेव 54000 76 �ी मु.पो.खेडी बु.   ता.िज.जळगाव

6799 पाटील सुभाष गोपीचंद 4742 82 पु. गोिपचंद इंड��� ज एम.आय.डी.सी   ए�रया    जळगांव

6800
पाटील सुभाष गोपीचंद (एच.यु.एफ.) 

�ो.िद सुभाष अॅ� कंपनी
33441 65 पु. डी.७८ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6801 पाटील सुदश�न संतोष 24133 53 पु. सतगु� नगर   कृ�ा कॉटेज  एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6802 पाटील सुधाकर देवचंद 37912 50 पु. मु.कंुसुबा पो.िचचोली   ता.िज.जळगाव    कंुसुबा

6803 पाटील सुनंदा देवराम 39846 51 �ी
�ॉट नं. ७ स.नं. ४२ कौतीक नगर   �ेयस िब��ंग मागे    

जळगाव

6804 पाटील सुनंदा मुरलीधर 48011 52 �ी मु. पो. खेडी बु.   ता. िज. जळगाव
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6805 पाटील सुनंदा िसताराम 40027 63 �ी �ॉट नं. ३८/०३ अ   रेम� कॉलनी  जळगाव

6806 पाटील सुिनल बाबुराव 21145 54 पु. मु.कुसंुबे पो.िचंचोली   ता.िज.जलगाव    कुसंुबे

6807 पाटील सुिनल वा�ीकराव 26351 49 पु. १५ �ाडा कॉलनी   एम. आय.डी.सी.  जळगाव

6808 पाटील सुरेखा भटू 41452 52 �ी लोकशाही पेपर जवळ   एम आय डी सी  जळगाव

6809 पाटील सुरेखा चं�कांत 38680 46 �ी मु.पो. खेडी बु.   ता.िज. जळगाव

6810 पाटील सुरेश िह�त 29858 45 पु. ६८ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगांव

6811 पाटील सुरेश नामदेव 61661 46 पु. सद्गु� नगर   गट नं 40/8 पो नं18  जळगाव

6812 पाटील सुरेश नारायण 28339 60 पु.
�ॉट नं. ५ भगवान नगर   निशराबाद रोड  खेडी ता. िज. 

जळगाव  खेडी

6813 पाटील सुरेश रामराव �ो.िनम�ल पाईप 38300 69 पु. �ोबल ए�र�ाईजेस   जे-१०३ एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6814
पाटील सूय�भान िह�तराव �ो. 

एकिवरा पोलीमस�
58590 33 पु. �ॉट नं १९४   एम आय डी सी जळगाव

6815 पाटील सुय�कांत िशवदास 29622 42 पु. सुधाकर नगर एम.आय.डी.सी. जळगांव

6816 पाटील सुषमा भगवान 35918 44 �ी ४ बी िशनु नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

6817 पाटील ि�वेणी अशोक 18034 39 �ी खेडी बु।। ता. िज. जळगांव      खेडी बु।।

6818 पाटील तुळसाबाई लोटू 1712 66 �ी ३९/१० तृ�ी सदगु� नगर   एम आय डी सी जळगाव

6819 पाटील तुळशीराम बंडू 32329 65 पु. खेडी बु.   ता.िज.जळगांव  एम.आय.डी.सी.  जळगांव

6820 पाटील उ�ला साहेबराव 21392 43 �ी
३८/३ अ अपनाघर कॉलनी   एम.आय.डी.सी.जलगाव    

जलगाव

6821 पाटील उमाकांत राजाराम 19992 51 पु. घर नं.१७ सोपानदेव नगर   जळगाव

6822 पाटील उमेश िदलीप 54849 38 पु. इंिदरा नगर   �र�ा �ॉपजवळ कुसंुबा  ता.िज.जळगाव

6823 पाटील उषा हरी 40448 49 �ी मु.पो. खेडी बु.   ता.िज.जळगाव

6824 पाटील वैशाली अिनल 60375 46 �ी
�ॉट नं.5 गजानन नगर जय   भोले शंकर डेअरी  एम रोड  

जळगाव

6825 पाटील वैशाली जनाद�न 11587 43 �ी
�ॉट नं ८१ शांती िनकेतन   सोसायटी एम.आय.डी.सी.    

जळगाव

6826 पाटील वैशाली कैलास 41451 31 �ी िबल��ंग नं.1 �ॉट नं.8   गट नं.161/2  �ीराम चौक जळगाव

6827 पाटील वंदनाबाई वेडू 46042 42 �ी म�ारखेडा   पो निशराबाद  िज जळगाव

6828 पाटील वंजी बाबुराव 52705 58 पु. १०  प�र�म  उपासनी नगर   एम. आय. डी. सी.  जळगाव

6829 पाटील वासुदेव �ीधर 10250 61 पु. �ॉट नं ३८ गु�कुल सोसायटी   जळगाव

6830 पाटील िवजय फुलिसंग 49700 47 पु. इं���थ नगर   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6831 पाटील िवजय मगन 60325 37 पु.
7 द� मंदीर कौितक नगर   सदगु� नगर जवळ  एम आय 

डी सी  जळगाव
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6832 पाटील िवजयिसंग गुलाबिसंग 38458 40 पु.
प�र�म ३८/३ �ॉट नं.४   अपना घर कॉलनी  

एम.आय.डी.सी. जळगाव

6833 पाटील िवलास बळीराम 25393 58 पु. मु.पो. जळगाव खु.   ता.िज. जळगाव

6834 पाटील िवमल तुळशीराम 40445 60 �ी मु.पो. खेडी बु.   ता.िज. जळगाव

6835 पाटील िवनोद िदनकर 46027 43 पु. खेडी बुाा   ता िज जळगाव

6836 पाटील िवनोद मानिसंग 43498 45 पु.
स�� नं.२७३ �ॉट नं.५६-५७ १अ५   एम.डी.एस. कॉलनी  

रामे�र कॉलनी जळगाव

6837 पाटील िवनोद रिवकांत 28526 45 पु. �ॉट नं. २ योगे�र नगर   जुना निशराबाद रोड  जळगाव

6838 पाटील िव�ल रामचं� 4568 72 पु.
�ॉट नं.८३   अिजंठा बॅकवड� हौिसंग सोसायटी  

एमआयडीसी  जळगांव

6839 पाटील यशवंत अजु�न 35449 52 पु. ३५ सदािशव नगर   जुना मोहाडी रोड  जळगाव

6840 पवार अिनल शांतीलाल 43913 46 पु.
�ाट नं ६१ अिजठा हाऊिसंग सोसायटी   एम आय डी सी  

जळगाव

6841 पवार अिनता कांतीलाल 23238 55 �ी पी ३८ सदगु� नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

6842 पवार अ�ण दामोदर 21595 67 पु. ६४ शांती िनकेतन हौिसंग सोसायटी   जलगाव

6843 पवार बाबु सुपडु 36296 54 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.िज.जळगाव    िचंचोली

6844 पवार बाळू दपाडू 47077 37 पु. मु. पो. खेडी बु.    भुसावळ रोड  जळगाव

6845 पवार भुषण दपाडू 48244 31 पु. मु. पो. खेडी   ता. िज. जळगाव

6846 पवार दपाडू काळू 49074 66 पु. मु.पो. खेडी   ता. िज. जळगाव

6847 पवार गुणवंत दपाडू 48243 36 पु. मु. पो. खेडी   ता. िज. जळगाव

6848 पवार कुणाल अ�ण 40896 36 पु. ६४ शांतीिनकेतन हौ.सोसायटी   जळगाव

6849 पवार लताबाई रामदास 52203 51 �ी �ॉक नं.४ िलला पाक�    अयो�ा नगर  जळगाव

6850 पवार �भाकर दपाडू 48245 34 पु. मु. पो. खेडी   ता. िज. जळगाव

6851 पवार रामचं� तुकाराम 30569 54 पु.
गट नं.१६७ �ॉट नं.४०   सुि�म कॉलनी  एम.आय.डी.सी.  

जळगांव

6852 पवार िसमा अिनल 23001 45 �ी
साई�साद �ॉक नं.४   गट नं. ६२/१/२ भगवान नगर  खेडी  

जळगाव

6853 पवार �ावण तुकाराम 14494 62 पु.
सु�ीम कॉलनी एम.आय.डी.सी.   एरीया केदारे�र 

मंदीराजवळ    जळगाव

6854 पवार सुदंर दपाडू 48242 61 �ी मु. पो. खेडी   ता. िज. जळगाव

6855 पवार �ंबक रंगनाथ 42957 74 पु. �ॉट नं.२७ सुि�ल कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6856 पवार वा�ीक पिनलाल 18604 54 पु.
�ारा आर.सी.बाफना गोसेवा अनुसंधान   क� �कुसंुबा  

जळगाव

6857 पेटारे िदपक मधुकर 16155 65 पु. �ॉट नं ९ एम आय डी सी आयो�ा नगर   जळगाव

6858 िपंगळे िभकारी शंकर 32861 55 पु.
२२/ब शांतीिनकेतन हाउसीगं सोसा.   ट� ा�पोट� नगरचे 

पाठीमागे जळगाव
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6859 िपंजारी रिजयाबी अमीन 17864 42 �ी मु. कुसंुबे पो. िचंचोली   ता िज जळगाव

6860 िपसाळ राज�� िव�ल 22231 44 पु. एस.नं १८४/१ �ॉट नं १३   सुि�म कॉलनी  जळगाव

6861 िप�ोडा मह�� देवजी 18577 57 पु.
�ॉट नं.३५ रौनक कॉलनी   अयो�ा नगर जवळ 

एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6862 पोहनकर िनखील �काश 20422 39 पु.
िचमुकले बालाजी मंिदर सं�थान   यमुना नगर ल�ी पाक�  

रोड  अयो�ा नगर  जळगाव

6863
पोलडीया लहेरचंद �ो.आसापुरा 

टेिल�ीजन
6322 64 पु. ई-७० एम.आय.डी.सी.   जळगांव

6864 पोपली स�ीबाई दयाराम 4302 68 �ी
मनोज फुड काप�रेशन दयाराम   रघुमल नवीन माक� ट याड�   

 जळगांव

6865 पोतदार िकशोर बसंतीलाल 24179 59 पु.
िस.स. नं. ३९/१ �ॉट नं. २२/१   अयो�ा नगर �ी गणेश 

िगरणी समोर  जळगाव

6866
�जापत रामिनवास चुिनलाल �ो.शाम 

ट� ेडस�
12025 77 पु.

PLOT नं. १२ एस. नं. ४०/८ �म नं. ४   सतगु� नगर    

जळगाव

6867 पाटील �िवण गोपीचं� 32666 47 पु. डी.७८ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6868 पुरेकर मोहीनी अतुल 21654 56 �ी �ॉट नं.२७ सदगु� नगर   जलगाव

6869 रडे अजु�न िपतांबर 34288 55 पु. �ॉट नं.०९ अे   अशोक नगर  एम.आय.डी.सी.  जळगांव

6870 रडे भा�र सुका 45212 55 पु. गट नं.१३३/१ �ॉट नं.५९   यमुना नगर ल�ी नगर  जळगाव

6871
रडे िदलीप द�ा�य �ो.�भात �ील 

काप�रेशन
10739 59 पु. अजंता रोड   जुनी वसाहत    जळगांव

6872 रडे िदलीप द�ा�य (एच.यु.एफ.) 50738 60 पु. �भात �ील काप�रेशन   अिजंठा रोड  जळगाव

6873 रडे लता मनोहर 32793 65 �ी �ॉट नं.३ गट नं.४१   आयो�ा नगर  जळगाव

6874 रडे संिगता अजु�न 34287 48 �ी �ॉट नं.०९ अे अशोक नगर   एम.आय.डी.सी  जळगाव

6875
रडे वैशाली िदलीप �ो.�भात िसम�ट 

एज�ी
10738 51 �ी अजंता रोड   जुनी वसाहत    जळगांव

6876
राय मनोजकुमार जयदेव �ो.जयराज 

पॉलीमस�
48001 41 पु. �ी १९३ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6877 राज ऑईल इंड�� ीज 7199 61 पु. ए-१२८ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6878 राजाराम िटकाराम अँड कंपनी 3954 64 पु. दु नं.६५ माक� ट याड�   जळगांव

6879 राजकोटीया हषा� �िवणचं� 787 76 �ी
सी/ओ �ीनाथ इंड�� ीज जी 122   एम आय डी सी ए�रया 

जळगाव

6880 राजकोटीया �वीणचंद िव�लदास 789 75 पु.
सी/ओ �ीनाथ इंड�� ीज जी-12   2 एम आय डी सी ए�रया  

जळगाव

6881 राजपूत भरत द�ा�य 59637 42 पु.
�ॉट नं ४ को�े   िब��ंग एम आय डी सी सदगु� नगर  

जळगाव

6882
राजपूत च�कांत दगडू �ो.�ी.सदगु� 

िकराणा अँड जनरल �ोअस�
52190 50 पु. स�� नं.३९/१ �ॉट नं.३६/१   सद्गु� नगर  िज.जळगाव

6883 राजपूत हारीलिसंह राजरमणिसंह 27545 52 पु. 94 चंदन वाडी शिन पेठ   जळगाव

6884 राजपूत िजत�� मानिसंग 60957 40 पु. मु माक� ट याड� शॉप नं -६४   जळगाव

6885 राजपुत कैलासिसंग िभमिसंग 14359 40 पु. मु.कुसंुबे पो.िचंचोली   ता.िज.जळगाव
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6886 राजपूत कोमल धनिसंग 51597 40 �ी
�ॉट नं.७ सदगु� नगर   आिशवा�द िब��ंग  अयो�ा नगर 

जळगाव

6887 राजपुत लोटनिसंग िभकाजी 42668 47 पु.
सतगु� नगर �ॉट नं.२   �ॉक नं.२ स�� नं.४०  अयो�ा 

नगर जळगाव

6888 राजपूत राधेशाम रामिसंग 34385 51 पु. �ॉट नं.१४   सद्गु� नगर  जळगाव

6889 राजपूत सुिम�ा िदपकिसंग 40677 50 �ी
�ॉट नं.२२ गट नं.४३   कौतीक नगर  एम आय डी सी 

जळगाव

6890 राजपुत सुिनल िभकारी �ो.सागर ट� ेडस� 34612 45 पु. �ॉट नं.१९ ग.नं.स�� -४१   आयो�ा नगर  जळगाव

6891 राजपूत ��ील कैलास 58820 29 पु.
�ॉट नं ३२/४१ �ीनगर   अयो�ा नगर एम आय डी सी    

जळगाव

6892 राजपूत उमेश िवलास 62094 31 पु.
�ॉट 32 रेमंड कॉलनी   अयो�ा नगर  एम.आय.डी.सी  

जळगाव

6893 राजपुत िवजयिसंग ई�रिसंग 40449 38 पु. २१ आर सी बाफना गो सेवा   कुसंुबा  ता.िज.जळगाव

6894 राजपुत िवलास रतन 30775 53 पु.
�ॉट नं.३२ सव�  नं 41   िस��िवनायक �ूल जवळ    

जळगांव

6895 राका िजत�� रजनीकांत �ो.राका उ�ोग 8469 48 पु. के-४४ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

6896
राका महािवरचंद संपतराम �ो.�िदप 

ट� ेडीगं कंपनी
6358 74 पु. ४५ माक� ट याड�   जळगांव

6897 रानडे अिनल ल�ण 21843 47 पु. नशीराबाद ना�ामागे   �ीकृ� नगर    जळगाव

6898 राणे अिनल बाबुराव 25541 68 पु. सदगु� नगर   �ॉट नं. २५  स�� नं. ३९/२  जळगाव

6899 राणे अिनल नामदेव 39396 48 पु. ई ३१/१   एम आय डी सी  जळगाव

6900 राणे भागवत सोपान 35557 57 पु. ३८ रोणक कॉलनी   एम आय डी सी  जळगाव

6901 राणे क�ना अिनल 39397 48 �ी ई - १७/४   एम आय डी सी  जळगाव

6902 राणे िनवृ�ी सोमा 28563 56 पु.
�ॉट नं. ३ अयो�ा नगर   जुनी वसाहत िनखील टे� हाउुस 

समोर  जळगाव

6903 राणे पांडुरंग शंकर 25735 66 पु.
सदगु� नगर   नॅशनल �ो�ीजन�ा मागे  एम.आय.डी.सी.  

जळगाव

6904 राणे ��ाद सुकदेव 49052 40 पु.
सव� नं.95/3 �ॉट नं.3   तलेले कॉलनी  जुना खेडी रोड  

जळगाव

6905 राणे राज�� अमृत 27141 56 पु. घर नं. १०८   कुसंूबे खु.  ता. िज. जळगाव  कुसंूबे खु

6906 राणे संजय नामदेव 35549 50 पु.
�ॉट नं ४ निशराबाद   कािशबाई उखाजी को�े शाळे जवळ 

 योगे�र नगर  जळगाव

6907 राणे सुभाष रामदास 6766 52 पु. �ॉट नं ३३ सव� नं ३९/२   सदगु� नगर जळगाव

6908 राणे िवनोद अशोक 25143 47 पु. मु.पो.कुसंुबा   ता.िज.जळगाव    कुसंुबा

6909 राव अ�ाजी मजुनाथ 35954 62 पु. �ॉट नं.८८   जलाराम नगर    जळगाव

6910 रावतोळे भगवान दामु 6535 68 पु.
अशोक नगर कापुस िजन मागे   अयो�ा नगर जवळ  

जळगाव

6911
राठी िवमल िहरालाल 

�ो.�ी.डी.इंज�� ीज
13206 64 पु. जे ३२/१ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6912 राठी �ीकांता िदनेश 13698 53 �ी ५ गृहकुल हौिसंग सोसायटी   काशीनाथ लॉज मागे    जळगाव
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6913 राठोड कैलास चंदु 35894 49 पु.
स�� नं ९४/१ �ाट नं १५/२   �ीहरी नगर दशरथ नगर जवळ  

के यु के िवधालय मागे जुना खेडी रोड  जळगाव

6914 राठोड �ेमराज च�ू 22883 48 पु. मु.पो.धानवड   ता.िज.जळगाव.  .  जळगाव.

6915 रावतोळे अलका भगवान 20138 64 �ी
�ॉट नं.८/१ अशोक नगर   द� मंदीरा जवळ  जुनी 

औ�ोगीक वसाहत  जळगाव

6916 रोटे साधना �दीप 23444 45 �ी स.नं.१४१ �ॉट नं.२०   अयो�ा नगरजळगाव

6917 साबळे �भाकर रामशंकर 10283 47 पु. १८१/२ए �ॉट १० सु�ीम कॉलनी   एम.आय.डी.सी.जळगाव

6918
साबळे �वीण ल�ण �ो �िवण 

सबमस�बल पं� ऍ� �ेअस�
17445 42 पु.

�ॉट नं.१६ सदगु� नगर चौक अयो�ा   नगर परीसर 

एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6919 साबळे भा�र रामशंकर 14818 49 पु.
181/2 ए सु�ीम कॉलनी मेह�न   औ�ोिगक वसाहत  

जळगाव

6920 साबु रमेशचं� मदनलाल 8169 57 पु. �ॉट नं८ सद्गु�नगर   �ी राम अपाट�म�ट जवळ    जळगांव

6921 साबू मदनलाल चंुनीलाल 420 83 पु. �ॉट नं ८ सदगु� नगर   एम.आय.डी.सी ए�रया जळगाव

6922 साबु शोभा मु�ालाल 19118 55 �ी ३९/२/८ सदगु� नगर   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

6923 िचंचोले सदािशव मनोहर 31910 67 पु.
�ॉट नं◌ं.१ मेह�ण   ४+५ अपनाघर कॉलनी  राका फिन�चर 

फॅ�री  जळगांव

6924 साहणी इं�िजत कंवलिजत 26366 65 �ी १३७/४ �ॉट नं. ५/१   हॅ�ी होम कॉलनी  जळगाव

6925 सह�बु�दे �ीकांत िव�ल 6809 65 पु. माऊली बंगला रेमंड कॉलनी समोर   जळगांव

6926 सह�बु�दे सुनंदा �ीकांत 6808 57 �ी
माऊली सव� नं ३८ ४+५ �ॉट   नं ७/३ देशमुख डेअरी जवळ  

सदगु� नगर  जळगांव

6927 साखला मदनलाल असाराम 5286 79 पु.
�ॉट नं ४८ रमघा िनवास   अिजंठा बी सी सहकारी  

गृहिनमा�ण सोसायटी एम.आय.डी.सी  जळगांव

6928 साखरे नारायण एकनाथ 4657 77 पु. एम एस इ बी  सक� ल ऑिफस अिजंठा   रोड    जळगांव

6929 साळी चं�कांत सुपडू 33243 45 पु. �ॉट नं.३५ सुधाकर नगर   म�ारखेडा िशवार  जळगाव

6930 साळंुखे अ�ण शंकरराव 16021 62 पु. �ॉट नं.५० रोनक कॉलनी   अयो�ा नगर  जळगाव

6931 साळंुखे उषाबाई भै�ासाहेब 39451 53 �ी
घर47 सव� नं.22/3 लीला पाक�    मनुमाता मंिदर जवळ  

अयो�ा नगर  जळगाव

6932 सानप अ�ण सोमा 20413 63 पु. मंुजोबा मंदीरा जवळ   िशवाजी चौक  िचंचोली  जळगाव

6933 सानप कैलास सोमा 59400 58 पु. एट पो िचंचोली   ता िज�ा जळगाव    िचंचोली

6934 सानप िललाबाई अ�ण 20414 55 �ी मु.पो.िचंचोली   ता.िज.जळगाव    िचंचोली

6935 सपकाळे शोभा नंदिकशोर 20348 48 �ी १३ सदगु� नगर   अयो�ा मेडीकल जवळ    जळगाव

6936 सपकाळे चं�कांत दामोदर 48013 63 पु.  नम�दा पाक�   �ुट सेल गोडावुन मागे   अयो�ा नगर  जळगाव

6937 सपकाळे इं�राज दशरथ 25312 51 पु. अयो�ा नगर   �ॉट नं. २० एम. आय. डी. सी.  जळगाव

6938 सपकाळे नंदिकशोर खुषाल 9041 52 पु. �ॉट नं १३ ४०/५बी   सदगु� नगर  अयो�ा नगर  जळगांव

6939 सपकाळे राजेश पांडुरंग 13666 53 पु.
�ॉट नं.४ अिजंठा हौिसंग सोसायटी   अिजंठा चौफुली    

जळगाव
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6940
सपकाळे राजु केशव �ो.िनतीन 

का�ीगं
37563 58 पु. िनतीन का�ीगं एम- ९२   एम आय डी सी  जळगाव

6941 सपकाळे रिव� घन�ाम 36898 44 पु. मु.पो. जळगाव खुद�    जळगाव खुद�

6942 सपकाळे संजय पांडुरंग 13647 53 पु.
�ॉट नं.४ अिजंठा हौिसंग   सोसायटी एम.आय.डी.सी    

जळगाव

6943
सपकाळे उषा �काश �ो.िनितन 

का�ीगं
8699 54 �ी एम-९२ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

6944 सराफ रामदास भोजू 126 91 पु. C\O िवलास ट� े िडंग कं   जळगांव

6945 सराफ र�ाकर यशवंत 6534 66 पु.
�ॉट नं १६ दुगा�देवी �ेट   बँक सोसायटी िनयर सदोबा  

वेअर हाऊस  जळगांव

6946 सरोदे चा�लता खेमचंद 39785 55 �ी �ॉट नं.१८ गट नं.१२४अ१२५   �ेमचंद नगर  जळगाव

6947 सरोदे िकशोर पंुडिलक 20418 53 पु. २४ सागर नगर   हॉटेल ड� ीम लँड मागे    जळगाव

6948 सरोदे मेघा िकशोर 20417 47 �ी २४ सागर नगर   हॉटेल ड� ीम लँड मागे    जळगाव

6949 सरोदे वासुदेव दयाराम 32573 48 पु.
स.नं.१२१ �ॉट नं.२०   मुरलीधर नगर  जुना खेडी रोड  

जळगांव

6950 साठे माया पोपटराव 22122 49 �ी २९ अशोक नगर   अयो�ा नगरजळगाव

6951 साठे पोपटराव रामकृ� 20752 55 पु.
सव� नं.१४१/क/ड �ॉट नं.२९   अशोक नगर अयो�ा नगर    

जलगाव

6952 सावदेकर उषा वासुदेव 31714 58 �ी �ॉट नं.१३ सोपानदेव नगर   हॉटेल िड� मलँड जवळ  जळगाव

6953 सावदेकर वासुदेव नारायण 31713 58 पु. �ॉट नं.१३ सोपानदेव नगर   हॉटेल िड� मलँड जवळ  जळगाव

6954 सावदेकर िजत�� बळीराम 35773 47 पु. �ॉट नं.२४ गट ३   खेडी बु.  जळागव  जळगाव

6955 सावकारे रितराम रामचं� 7002 58 पु.
�ॉट नं.४ स�� नं.३९/२   सदगु� नगर जुनी वसाहत  �रगल 

�ाझा अपाट�म�ट शेजारी  जळगांव

6956 सावकारे शारदा रितराम 25277 47 �ी
�ॉट नं.४ स�� नं.३९/२   सदगु� नगर जुनी वसाहत  �रगल 

�ाझा अपाट�म�ट शेजारी  जळगाव

6957 सेवक योग�� ितलोकचंद 25321 68 पु. ७ वसुधा गृहिनमा�ण सं�था   रेम� कॉलनी जवळ  जळगाव

6958
शाह अिनल नविनतलाल �ो.ऍमी 

इंड�� ीज
12391 54 पु. ई २८/२ एम.आय.डीयसी.   एरीया जळगाव

6959 शाह संजय �ेमजी �ो.संजय ट� ेडस� 6500 55 पु. ९ अ ३ संगम सोसायटी   �रंग रोड जळगाव

6960 शािकर �सैनी इनायत �सैन 25726 64 पु. नॅशनल �ो�ीज�   सतगु� नगर  �ॉट नं.३३  जळगाव

6961 शमा� बाबुलाल गोवध�न 25738 67 पु. गट नं. १४० �ॉट नं. ८  रामचं� नगर  जळगाव

6962 शमा� चेतन रमेश 51682 37 पु. ४६ हॅपी होम कॉलनी   भुसावळ रोड  जळगाव

6963 शमा� �ानवती िशवाजी 3391 92 �ी
�ारा शमा� इंजीिनअ�रंग डी १०७ एम   .आय.डी.सी.    

जळगांव

6964 शमा� फरीफा चेतन 51683 37 �ी ४६ हॅमी होम कॉलनी   भुसावळ रोड  जळगाव

6965 शमा� कृ�द� 6892 67 पु. १९ रेमंड �ाफ कॉलनी   जळगांव

6966 शमा� माखनलाल ��देव 31500 47 पु. �ॉट नं ६२ अयो�ा नगर जळगाव
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6967 शमा� िनशा शैल�� 6863 54 �ी सी/ओ शैल�� इंड�� ीज ड१०७   एम.आय.डी.सी.    जळगांव

6968 शमा� पवन रमेश 31872 36 पु. अपना घर कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगांव

6969 शमा� रमेश धनाजी 5415 76 पु.
४६ ऑटो नगर हॅपी होम   कॉलनी ऑटोमोबाइल  रेपरीगं  

जळगाव

6970 शमा� रोिहत लोकेश 59502 32 पु. �ॉट नं ९६/२ जुने   खेडी रोड तळेले  कॉलनी जळगाव

6971 शमा� स�ाट अिवनाश 42773 40 पु. डी-१००   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6972 शमा� शैल�� नर�� 5612 56 पु. सी/ओ शैल�� इंड�� ीज   डी-१०७ एमआयडीसी जळगाव

6973 शमा� िवजय धनाजी 5414 69 पु.
४६ ऑटो नगर हॅपी होम कॉलनी   ६ हायवे भुसावल रोड 

कालीका  माता मंदीरा जवळ जळगाव

6974 शेळके अजू�न �ंबक 42824 58 पु. मु. पो.िचंचोली   ता.िज. जळगाव

6975 िशंदे िनतीन नारायण 36134 36 पु. खेडी बु.   नगरपालीका शाळेजवळ  जळगाव

6976 िशरसाळे रमेश �ंबक 34940 72 पु. िसटी सव� नं. ३९/०१   सदगु� नगर  जळगाव

6977 िसंग समशेर बहादुर 48198 63 पु. ८ गृहकुल को-ऑप सोसायटी   अिजंठा रोड  जळगाव

6978 िसंह ओम�काश 13792 62 पु. जे ६४ एम.आय.डी.सी. जळगाव

6979 िसंह ओम�काश िव�े�री�साद िसंह 58487 46 पु. मे.ओम �ा�   �ॉट नं एस -३१  एम आय डी सी जळगाव

6980 िसंग राधामोहन लालमोहर 54878 45 पु. खा�ेश पेपर िमल   के-५ एम.आय.डी.सी.  जळगाव

6981 िसंग संजय गोरखनाथ 46137 47 पु. �ी - ४७ िशतल पॉलीमस�   एम. आय. डी. सी.  जळगाव

6982 सोळंुके रंजना िदलीप 28543 42 �ी कृषी उ�� बाजार सिमती   �ाफ �ाट�र  जळगाव

6983 सोनगीरे गणेश भा�र 30957 41 पु.
�ॉट नं.११ गृह कुल हौसीगं सोसा.   एम.आय.डी.सी.    

जळगांव

6984 सोनार (भामरे िनलेश सुधीर 37947 38 पु. १२६ �ाडा कॉलनी   एम आय डी सी ए�रया  जळगाव

6985 सोनार अ�ण रिवं� 47437 54 पु. ४१ सुि�म कॉलनी   मेह�ण  जळगाव

6986 सोनार माधव तोताराम 44201 93 पु.
 साईकृपा  �ाडा कॉलनी   घर नं.१२६ एम.आय.डी.सी 

ए�रया  जळगाव

6987 सोनार �दीप जना�दन 39731 57 पु. १७/२  अयो�ा नगर   �ितक अपाट�म�ट  जळगाव

6988 सोनार शाम एकनाथ 48771 53 पु. �ॉट नं.३/२ गट नं.४२/२   सदगु� नगर  मेह�ण जळगाव

6989 सोनार िवजय जग�ाथ 41539 56 पु.
�ाळसाई अ�ेवेस�   शॉप नं.१६ एमआयडीसी माक� ट   

जळगाव

6990
सोनार िवनोद िनमनाथ �ो.जय मातादी 

क�ुिनकेशन
12988 46 पु.

�ो.सोनार िवनोद िनमनाथ �ॉट   नं३९ �ाडा कॉलनी 

एम.आय.डी.सी    जळगाव

6991 सोनवणे �िवण नामदेव 26289 51 पु.
२२/५/ राम नगर मेह�न रोड जळगाव   कृषी उ�� बाजार 

सिमती  मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

6992 सोनवणे उ�म शंकर 59558 53 पु.
�ॉट नं 78 सुहास कॉलनी   कुसंुबा खुद�   जळगाव  कुसंुबा 

खुद�

6993 सोनवणे बालु िहरामण 55270 54 पु.
�ॉट नं.१ गट नं.१६६/१+४   सुि�म कॉलनी एम.आय.डी.सी  

ये�रया जळगाव
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6994 सोनवणे भाउुसाहेब ��ाद 24064 63 पु. सुि�म कॉलनी   एम.आय.डी.सी. �ॉट नं. ६  जळगाव

6995 सोनवणे चं�कांत नारायण 38070 60 पु. १६९ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी. ए�रया  जळगाव

6996 सोनवणे दगडू पंिडत 39395 56 पु.  ��ाई  �ॉट नं.५ गट नं.१६७/२   सुि�म कॉलनी  जळगाव

6997 सोनवणे िडगंबर दशरथ 30137 55 पु.
�ॉट नं 15 गट नं 17/522   साईबाबा मंिदर मागे  असोदा रोड 

 जळगांव

6998 सोनवणे क�ना दगडू 39394 55 �ी  ��ाई  �ॉट नं.५ गट नं.१६७/२   सुि�म कॉलनी  जळगाव

6999 सोनवणे कमलेश बाळासाहेब 55271 33 पु. �ॉट नं.१ गट नं.१६६/१अ४   सुि�म कॉलनी  जळगाव

7000 सोनवणे िकरण िवaल 18719 46 पु.
�ॉट नं.७ गृहकुल हौिसंग सोसायटी   काशीनाथ लॉज मागे 

एम.आय.डी.सी.    जळगाव

7001 सोनवणे नर�� रामदास 37504 48 पु.
�ॉट नं.7 सव� नं.39/1   सद्गु�  नगर मागे जळगाव  

महारा�� ा  जळगाव

7002 सोनवणे पंकज आ�ाराम 17313 41 पु.
माक� ट याड� एम.आय.डी.सी.   आ�ा टी.स�टर समोर    

जळगाव

7003 सोनवणे �भाकर गणेश 1710 64 पु. भीमनगर जळगाव

7004 सोनवणे �मोद िवaल 18720 57 पु.
३७/४ �ॉट नं.७ गृहकुल हौिसंग सोसायटी   काशीनाथ लॉज 

मागे एम.आय.डी.सी.    जळगाव

7005 सोनवणे �शांतीबाई �भाकर 1705 78 �ी द अिजंठा बॅकवड� हौिसंग   सोसायटी �ॉट नं.१७    जळगांव

7006 सोनवणे सतीष काशीनाथ 28875 59 पु.
�ॉट नं. ७५ निवन अिजंठा हाऊिसंग सोसायटी   अिजंठा 

चौफु�ी    जळगाव

7007 सोनवणे शांताराम वाघु 25932 67 पु. �ितमा िब�ीग   अयो�ा नगरजलगाव  िज.जळगाव

7008 सोनवणे सुषमा अिवनाश 20528 49 �ी �ॉट नं.२० सदगु� नगर   एम.आय.डी.सी.एरीया    जळगाव

7009 सोनवणे िवकास देिवदास 54869 40 पु.
�ॉट नं.४५ गट नं.१   खेडी बु. तलाठी ऑफीस जवळ  

ता.िज.जळगाव

7010 सोनवणे योगेश संतोष 58175 40 पु. मु / पो - कंडारी   ता िज जळगाव

7011 सोनवणी सुभाष बाबुराव 5862 70 पु.
उपासनी नगर पगारीया   च�बस� मागे एम आय डी सी  

जळगाव

7012 सोनगीरे चं�कांत सोमा 27537 55 पु. ४० �ुहकुल कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगांव

7013 सुळे िकसन िभमराव 12591 53 पु. �ॅट नं.४७ सु�ीम कॉलनी   जळगाव

7014 सुपे ल�ण पंुडिलक 36198 79 पु. �ॉट नं.५२   ५/बी �ीराम कॉलनी  भोईटे नगर  जळगाव

7015 सुरळकर सुदाम सदु 43288 57 पु.
जगवाणी नगर घर नं.बी-१७   िनयर बी एस एन एल टॉवर  

एम आय डी सी महाडा कॉलनी  जळगाव

7016 सुराणा अमरावदेवी भवरलाल 60867 75 �ी
38 बी गृहकुल हौिसंग सोसा   एम आय डी सी एरीया  

जळगाव

7017 सुराणा कमलेशचं� भवरलाल 38909 42 पु.
एस एस - ९६ बीपीएल टावर समोर   एम.आय.डी.सी.  

जळगाव

7018 सुराणा मह�� भवरलाल 44867 40 पु. ३८ बी गूहकुल हौसीगं सोसायटी   एम आय डी सी  जळगाव

7019 सुराणा मुकेश भवरलाल 60874 38 पु. 38 बी घुहकुल हौ सोसा   एम आय डी सी  जळगाव

7020 सुराणा संतोष भवरलाल 54223 47 पु. 40 08 �ॉट नं.32 अयो�ा नगर   अयो�ा नगर जळगाव
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7021 सुरतवाला भानुबेन मदनलाल 14239 78 �ी �ारा बालाजी इंड�� ीज   डी ६० एम.आय.डी.सी.    जळगाव

7022 सुरतवाला िनकीता िनलेश 14240 47 �ी �ारा बालाजी इंड�� ीज   डी ६० एम.आय.डी.सी.    जळगाव

7023 सुरतवाला िनलेश मदनलाल 14092 44 पु. डी ६० एम.आय.डी.सी.एरीया   जळगाव

7024 सुरतवाला पराग शांतीलाल 15765 61 पु. �ारा बालाजी इंड�� ीज   डी.६० एम.आय.डी.सी.    जळगाव

7025 सुरतवाला िवणाबेन शांतीलाल 15517 59 �ी �ारा बालाजी इंड�� ीज   डी.६० एम.आय.डी.सी.    जळगाव

7026 सुव� िदपाली नंदिकशोर 60973 37 �ी
बी/२ कृषी उ�� बाजार सिमित   �ाफ �ाट�र   अिजंठा रोड 

 जळगाव

7027 सुव� कैलास वसंतराव 32429 50 पु. सदािशव नगर   �ॉट नं.८/१  मेह�ण  जळगांव

7028 सुव� नंदिकशोर िह�तराव 60972 43 पु.
नंदिकशोर िह�तराव सुव�   �म नं २ एम.आय.डी.सी धा� 

माक� ट  जळगाव महारा��   जळगाव

7029 सुव� पु�लता सदािशव 34754 87 �ी मु.पो.कंडारी (रायपूर)   ता.िज.जळगांव    कंडरी

7030 सुय�वंशी िशवाजी उ�म 35689 54 पु. ८५ ए खेडी बु.   ता िज.जळगाव    खेडी बु.

7031
सुय�वंशी गणेश आ�ाराम �ो.हरीओम 

वे�ीगं वक� स
13949 50 पु. हॉटेल ि�तम पाक�  समोर   िहरा पाईप जवळ    जळगाव

7032 सुय�वंशी सुिनता िकशोरिसंग 27339 53 पु. को�े िब�ीगं   सत् गु� नगर    जळगांव

7033
सुता�रया याकुब कासाम �ो.मोती 

�ा�ीक
42649 81 पु. २७१३ हॉटेल सपना मागे   जळगाव

7034 सुतवणे विनता योगेश 45344 39 �ी
�ाट नं ६२/२ स�� नं २७३/१३   एम आय डी सी कॉलनी  

जळगाव

7035 सुतावणे योगेश अंबादास 45345 41 पु.
�ाट नं ६२/२ स�� नं २७३/१३   एम आय डी सी कॅालनी  

जळगाव

7036 �ामी गोपाल भंवरदास 49081 30 पु. �ी - १०१ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

7037 ताडे रा�ल अजु�न 43068 31 पु.
एम.एस.ई.बी कॉलनी   िब��ंग नं.३ �म नं.२  

एम.आय.डी.सी. जळगाव

7038 तळेले िकरण यादव 15265 53 पु. तळेले कॉलनी जुना खेडी रोड   जळगाव

7039 तांबट मधुकर रामचं� 3211 80 पु. २० िलला पाक�  अयो�ा नगर जळगाव

7040 तांबट िमलीदंकुमार मधुकर 9881 48 पु. 4/२ लीला पाक�    अयो�ा नगर जवळ  जळगाव

7041 तांबट िनलेश �काश 39389 36 पु. सी - ४ शांती नगर   जैन पाईप रोड  जळगाव

7042 तांबट संजय मधुकर 14348 53 पु. २० िलला पाक�    अयो�ा नगर एम.आय.डी.सी    जळगाव

7043 तांबे आशाबाई नारायण 51172 53 �ी एम.एस.ई.बी. कॉलनी   जळगाव

7044 तांबे नारायण सुकदेव 51171 67 पु. एम.एस.ई.बी. कॉलनी   जळगाव

7045 टंडन आलोक 6878 54 पु. ३०  रेमंड �ाफ कॉलनी   जळगांव

7046 तापडीया रमेश वासुदेव 24406 46 पु. जी-१०६ सागर �ा�ीक एम.आय.डी.सी.   जळगाव

7047 तापडीया संजय रामगोपाल (HUF) 43160 52 पु. एन - ९९ एम आय डी सी   जळगाव
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7048 तापडीया संजयकुमार रामगोपाळ 13703 51 पु. एन ९९ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

7049 तापडीया मधु रमेश 24405 41 �ी जी-१०६ सागर �ा�ीक   एम. आय.डी.सी.  जळगाव

7050 तापडीया नंदीनी संजयकुमार 13701 47 �ी एन ९९ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

7051 ताप�रया संजय रामगोपाल 49587 52 पु. तुलसी ए��ुज�   एन-९९ एम.आय.डी.सी.  जळगाव

7052 तापडीया �ीराम हनुमानब� 9093 91 पु. ई ८ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

7053 तापडीया िवमलादेवी 9094 79 �ी ई-८ एम.आय.डी.सी जळगाव

7054 तापडीया िच�ा सुिनल 13939 44 �ी एन ९९ एम.आय.डी.सी.एरीया   जळगाव

7055 तवटे अशोक िभमराव 44758 60 पु. १६८ बी ए २   सु�ीम कॅालनी  मेह�ण जळगाव

7056
तायडे गोपाल दयाराम �ो.एमटे� 

ए�र�ाईजेस
45180 58 पु. एम - ८५   एम. आय. डी. सी.  जळगाव

7057
तायडे गोिवंदा दयाराम �ो.�भात 

इंड�� ीज
45181 55 पु. �� - ६४   एम. आय. डी. सी.  जळगाव

7058 तायडे रंजना गोपाल 45182 50 �ी एम - ८५   एम. आय. डी. सी.  जळगाव

7059 तेलंग सुिनता संजय 39784 40 �ी �ॉट नं. ११ मेह�ण िशवार   कौितक नगर    जळगाव

7060 ठाकरे िमलीदं �ानदेव 28342 47 पु.
�ॉट नं. ३६ गट नं. ४२/२   सतगु� नगर  डी.६६ 

एम.आय.डी.सी.  जळगाव

7061 ठाकरे रा�ल रामा 51528 30 पु. �ॉट नं.१८ �ॉक नं.३   सदगु� नगर  जळगाव

7062 ठाकरे उमाकांत तुळशीराम 18941 53 पु.
�ॉट नं.३४ स.नं.३९   सतगु� नगर एम.आय.डी.सी.    

जळगाव

7063 ठ�र चेतन नरिसंह 25975 46 पु.
५३-गोपाल   अजंठा हौसीगं सोसायटी  एम. आय.डी.सी.  

जळगाव.

7064 ठाकूर गोिवंद नारायण 957 68 पु. खेडी �ॉक 7   िनलिगरी अपाट�म�ट  जळगाव  खेडी बु।।

7065 ठाकुर रतन जयराम 12495 76 पु.
�ॉट नं.५५ सव� नं.१३६/४अ५/१ते६   सुदश�न कॉलनी 

भुसावळ रोड  एम आय डी सी जळगाव

7066 थोरात छगन गणपत 45486 65 पु. ४०/४१-५ सदािशव नगर   जुनाखेडी रोड  जळगाव

7067 थोरात िनतीन छगन 45487 39 पु. ४०/४१-५ सदािशव नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

7068 थोरवे िशवाजी हरी 61239 29 पु. �ॉट नं 10 163/2 एम आय डी सी   सु�ीम कॉलनी    जळगाव

7069 ितवारी �ोपदी कैलास 10747 58 �ी
�ॉट नं जी/१०   लोकमत ऑिफस मागे  एम.आय.डी.सी  

जळगांव

7070 टोके संगीता भा�र 29859 46 �ी ३० संतोषी माता नगर   जळगांव

7071
तो�ीवाल िदनेश नागरमल 

�ो.�ील�ी उ�ोग
6627 59 पु. जे-८ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

7072
तो�ीवाल रमेश चंद नाथमल �ो. हरी 

मोहन ऍ�ो इंड�� ीज
13079 57 पु. जे ७ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

7073 तुके गोकूळ शंकर 24271 49 पु. �ीगणेशा पॅकेिजंग इंड��� ज   ५२  एमआयडीसी जळगाव

7074 उजैनवाल भारती सुरेश 8687 56 �ी २५ गृहकुल हौ.सोसा.   एम.आय.डी.सी    जळगांव
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7075 उजैनवाल सुरेश कािशराम 8686 63 पु. २५ गृहकुल हौ.सोसा   एम.आय.डी.सी    जळगांव

7076 उके मोरे�र मारोती 45003 59 पु.
गट नं ४०/२ �ाट नं १   अयो�ा नगर हनुमान मंदीराजवळ  

जळगाव

7077 उपा�ाय नारायण रामसहदेव 50990 74 पु. �ॉट नं.३/२ सव� नं.४२/२   सदगु� नगर  जळगाव

7078 उशीर र�कला ल�णिसंग 61465 39 �ी
सी/ओ राजेश जग�ाथ जामोदकर   �ॉट नं 48 गट नं 27/1 मु 

तुळजाइ  नगर कंुसुबे खुद�  कुसंुबे  जळगाव महारा��

7079 वाढे सरला वासुदेव 26311 48 �ी ५३ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.जळगाव  िज.जळगाव

7080 वाढे वासुदेव बाबुराव 18668 56 पु. ५३ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  अयो�ा नगर जळगाव

7081 वडजीकर उषा शामकांत 56919 75 �ी
�ॉट नं.२२ स�� नं.१४२   सरदार व�भभाई पटेल नगर  

जळगाव

7082 वडनेरे लता िदनकर 55353 55 �ी सव� नं.१३८/२ ब   सुदश�न कॉलनी  जळगाव

7083 वै� शिशकांत नारायण 7480 60 पु.
१२ सर�ती नगर भुसावळ रोड   हॉटेल ड� ीमलँड जवळ    

जळगांव

7084 वंजारी राजेश अमरिसंग 19518 47 पु. �ॉट नं.१३ स�� नं.१६७/१   सु�ीम कॉलनी    जळगाव

7085 वराडे आशा राजाराम 22526 44 �ी १ सदगु� नगर.   अयो�ा नगर  जळगाव

7086 वराडे अशोक राजाराम 23751 45 पु. १ सदगु� नगर   अयो�ा नगरजळगाव  िज.जळगाव

7087 वराडे िदपक िनवृ�ी 24958 51 पु.
१५ शांती िनकेतन हौिसंग सोसायटी   

एम.आय.डी.सी.जळगाव  िज.जळगाव

7088 वराडे नानु राजाराम 21200 52 पु. �ॉट नं.१ सदगु� नगर अयो�ा   नगर    जळगाव

7089 वराडे राज�ी संदीप 52840 44 �ी
�ॉट नं.२७ गट नं.३८/४/५   अयो�ा नगर  

एम.आय.डी.सी.जळगाव

7090 वराडे संदीप िनवृ�ी 24957 47 पु.
१५ शांती िनकेतन हौिसंग सोसायटी   

एम.आय.डी.सी.जळगाव  िज.जळगाव

7091 �वहारे संजय भा�रराव 41402 55 पु.
�ॉट 18/2 गट 70/2   द� मंिदर जवळ िपपल बँक  कॉलनी 

िशनू नगर जळगाव

7092 िवजयकुमार सुगनचंद अँड कंपनी 3581 90 पु. ६२  माक� टयाड़�   जळगांव

7093 िवलास ट� ेडीगं कंपनी 3541 69 �ी जळगांव

7094 िवसपुते चं�कांत िचंतामण 24443 51 पु. ११ सागर नगर   हॉटेल िड� मलँड�ा मागे  जळगाव

7095 िवसपुते िदलीप िहरामण 37206 47 पु. गट नं.०७ �ाट नं.०९ ए   जुना खेडी रोड  जळगाव

7096 िवसपुते खुशाल रामदास 24421 71 पु.
गु�कुल सोसायटी सव� नं.37/2   �ॉट नं.18 �काश 

आपपाट�म�ट  काशीनाथ लॉज मागे  जळगाव

7097 िवसपुते �काश िव�ल 19965 70 पु.
�ी दश�न अशोक नगर द� मंदीरा समोर   कापुस िजन 

�ेस�ा पुव�स  जुनी वसाहत  जळगाव

7098 िवसपुते �िवण रघुनाथ �ो �वीण आट्�स 11442 50 पु. १३ अयो�ा नगर   मारोती मंिदर जवळ  जळगाव

7099 िवसपुते रिवं� गोिवंद 45490 51 पु. �ाट नं २२ मेह�न अयो�ा नगर जळगाव

7100 िवसपुते सतीश रामदास 43685 62 पु. क�ुराई   �ामी समथ� के�ाजवळ  अयो�ा नगर  जळगाव

7101 िवसपुते सुलोचना �काश 19964 58 �ी
�ी दश�न अशोक नगर द� मंदीरा समोर   कापुस िजन �ेस 

मागे जुनी वसाहत    जळगाव
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7102 िवसपुते उमेश देिवदास 38905 36 पु. �ॉट नं. १३   सतगु� नगर  जळगाव

7103 िवसपुते वंदना खुशाल 24454 70 �ी एम.एस.ई.बी.कॉलनी   अिजंठा रोडजळगाव

7104 वोरा हेमंत मोरारजी 18578 55 पु.
२३ गृहकुल कॉलनी काशीनाथ लॉज मागे   एम.आय.जी.सी.    

जळगाव

7105 वाघ राज�� संपतराव 13841 57 पु. �ारा राज स��सेस   जी ७० एम.आय.डी.सी.    जळगाव

7106 वाघ चं�कांत अ�ण 61431 49 पु.
�ॉट नं २९एस एन 141/2   िचमुकले बालक मंिदर जवळ  

अयो�ा नगर जळगाव

7107 वाघ चंद्शेखर रमेश 43312 43 पु. ८५ शांतीिनकेतन  सोसायटी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

7108 वाघ गुलाब आनंदा 55552 47 पु.
�ॉट नं.१३ बी   खुबचंद सािह�ा नगर  एम.आय.डी.सी. 

जळगाव

7109 वाघ जगिदश मधुकर 13881 54 पु.
५ सुय�िवलास भवन   अशोक नगर  कपाशी िजनचे मागे 

जळगाव

7110 वाघ िकशोर मधुकर 13879 51 पु.
सुय�िवलास भवन  �ॉट नं.५   अशोक नगर कपाशी जीन 

मागे    जळगाव

7111 वाघ नर�� िभकनराव �ो.वरद �काशन 13064 52 पु. गणेशा ऑफसेट   जवळ आर आर हाय�ूल    जळगाव

7112 वाघ रमेश रामदास 22116 68 पु. ८५ ट� ा�पोट� नगर   शांती िनकेतन सोसायटी    जळगाव

7113 वाघ रावसाहेब िसताराम 47094 45 पु. १५० �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

7114 वाघ संजय िव�नाथ 20198 50 पु. एम.एस.ई.बी.कॉलनी   जळगाव

7115 वाघ शैल�� मधुकर 13880 48 पु.
सुय�िवलास भवन  �ॉट नं.५   अशोक नगर कपाशी जीन 

मागे    जळगाव

7116 वाघ शामराव पंढरीनाथ 35807 59 पु. पंचगंगा ट� ेलर   एम आय डी सी    जळगाव

7117 वाघ िशवाजी िभकनराव 37227 55 पु.
�ॉक नं.३०   सुि�म हौिसंग सोसायटी  सुि�म कॉलनी  

जळगाव

7118 वाघ सुनंदा संजय 20197 47 �ी एम.एस.ई.बी.कॉलनी जळगाव

7119 वाघ िवनायक भागवत 42488 53 पु. �ॉट नं.२१ स�� नं.१६६  १अ४   सुि�म कॉलनी  जळगाव

7120 वाघेला जयाबेन पु�षो�म 27002 70 �ी डी-६२ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

7121 वाघेला शंकरलाल ल�ीबाई 26134 68 पु. डी-६२   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

7122 वाणी अलका िशरीष 14008 68 �ी
�ॉट नं.१० गट नं४१   पांडे िनवास मागे अयो�ा नगर    

जळगाव

7123 वाणी आशा मनोहर 46342 55 �ी २२ अपना घर कॉलनी   अयो�ा नगर  जळगाव

7124 वाणी बाळकृ� शंकर 1439 75 पु.
�ॉक नं ४   आपणाघर कॉलनी  सदगु� नगर एम आय डी 

सी  जळगांव

7125 वाणी भारती राज�� 54810 50 �ी
�ॉट नं.२५ गट नं.४०/८   सदगु� नगर एम.आय.डी.सी.  

जळगाव

7126 वाणी हेमलता उमाकांत 14547 61 �ी
�ॉट नं 20 सी.नं.37/21-बी गु�कुल   कॉलेज मागे काशीनाथ 

लोिजंग  एमआयडीसी ए�रया  जळगाव

7127 वाणी िदलीप पांडुरंग 16138 57 पु. �ॉट नं २४ ब  अयो�ा नगर   �ामी समथ� क� �    जळगाव

7128 वाणी ल�ण सोनाजी 4611 72 पु.
एम.आय.डी.सी.एरीया राका फन�चर   समोर अपना घर 

कॉलनी    जळगांव
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7129 वाणी ल�ण कािशनाथ 4651 75 पु. �ॉट नं ४५ सव� नं ३१ आयो�ा   नगर  जळगाव

7130 वाणी मधुकर धोडूं 35159 54 पु. सव� नं.42/2   �ॉट नं.32-3 बी  सद्गु� नगर  जळगाव

7131 वाणी मनोज दुगा�दास 49666 48 पु. कृ.उ.बाजार �ॉफ �ाट�र सी-२   एम. आय. डी. सी.  जळगाव

7132 वाणी मुकेश �ीकृ� 9087 56 पु. शॉप नं. ११   माक� ट याड�    जळगांव

7133 वाणी नारायण िभका 213 88 पु. अयो�ा नगर   मा�ती मंदीर    जळगांव

7134 वाणी �मोद िव�ंभर 22350 52 पु. �ॉक नं.२४ ल�ी पाक�    अयो�ा नगरजळगाव  िज.जळगाव

7135 वाणी �वीण बाळकृ� 8888 46 पु. एम.आय.डी.सी अपना घर कॉलनी   घर नं ४ जळगाव

7136 वाणी राज�� पुो�म 12931 55 पु. एम.आय.डी.सी.गोदावरी रोलीगं   िमल समोर जळगाव

7137 वाणी रजनी ल�ण 4612 79 �ी
एम.आय.डी.सी ए�रया राका फिन�चर   अपना घर कॉलनी    

जळगांव

7138 वाणी रमेश पंुडिलक 30565 77 पु. नॅचरल  �ॉट नं.९ सद्गु� नगर   एम.आय.डी.सी.    जळगांव

7139 वाणी �पेश उमाकांत 37473 33 पु. �ॉट नं.२० गट नं.३७/२अ २ब   एम आय डी सी  जळगाव

7140 वाणी संभाजी द�ा�य 34824 61 पु.
�ॉट नं.२०/२ गट नं.९२   शंकरराव नगर जुना खेडी रोड  

तळेले कॉलनी जवळ जळगाव

7141 वाणी संगीता मुकेश 14548 50 �ी
�ॉट नं 20 गट नं 37/2अ 2बी   गृहकुल कोलोनी  

एमआयडीसी  जळगाव

7142
वाणी शरद गोपाल �ो.शरद गोपाल 

वाणी
9089 56 पु. जनता बँक शेजारी   माक� ट याड� एम.आय.डी.सी.  जळगाव

7143 वाणी िशरीष भागवत 4590 66 पु. गट नं.४१ �ॉट नं.१० अयो�ा   �ामी समथ� क� �    जळगाव

7144 वाणी उ�ल िशरीष 24502 37 पु. �ॉट नं. १०   गट नं. ४१ अयो�ा नगर  जळगाव

7145
वाणी उमाकांत �ीकृ� �ो.उमाकांत 

�ीकृ� वाणी
10538 65 पु. �ॉ.नं २० गृहकुल कॉलनी एमआयडीसी   जळगाव

7146 वाणी योगेश बाळकृ� 14569 44 पु. ४ अपना घर कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

7147 वानखेडे सिवता िदलीप 29450 41 �ी भगवान नगर   खेडी बु. निशराबाद रोड    जळगांव

7148 वराडे शिमला� िदपक 40061 46 �ी ३७ सतगु� नगर   एम आय डी सी  जळगाव

7149 वारके ग�दालाल भागवत 27547 63 पु.
गृहकुल हौसीगं सोसा.   �ॉट नं. २८ एम. आय. डी .सी .  

जळगाव

7150 वारके िगरीश शिशकांत 27086 42 पु. �ॉट नं ११६   ओ� स�ाट कॉलनी    जळगाव

7151 वारके राजेश मुरलीधर 53723 39 पु.
सद्गु� नगर �ॉ.३ एसआर.४०/४   अयो�ा नगर  एम आय 

डी सी  जळगाव

7152 वायकोळे उ�दव भानुदास 30777 56 पु.
स.नं.२२/३ �ॉट नं.५६७/९ �ॉक नं.१   तुळसाई िनवास 

उपसनी नगर  हॉटेल क�ुरी मागे  जळगांव

7153
यादव हरीषचं� दौलतराव �ो.शगुन 

पॉली �ा� इंड�� ीज
10287 64 पु. जे.९२ एम.आय.डी.सी.   लोकमत जवळ  जळगाव

7154 यादव इंदल जोगी 54829 42 पु.
�ॉट नं.१५ गट नं.१८१/२   सुि�म कॉलनी  भवानी �ो��जन 

जवळजळगाव

7155 येवले �काश रामदास 20003 57 पु. १४/ब गृहकुल कॉलनी   एम.आय.डी.सी.एरीया    जळगाव
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7156 येवले संजय रामदास 20004 55 पु. १४/ब गृहकुल कॉलनी   एम.आय.डी.सी. एरीया    जळगाव

7157 येवले पि�नी रामदास 20002 80 �ी १४/ब गृहकुल कॉलनी   एम.आय.डी.सी.    जळगाव

7158 येवले मंिनंदर उ�मराव 44304 33 पु. स�� नं.१६६/२अ३ �ॉट नं.३७   सुि�म कॉलनी  जळगाव

7159 झंवर संुदरलाल नंदलाल 72 75 पु. एम वाय जे एल जी   जळगांव

7160
झवर कैलाश राजमल �ो.�ीनाथजी 

ट� ेडीगं कंपनी
6133 73 पु. निवन माक� टयाड�   अिजंठा रोड    जळगांव

7161 झोडपे राणीबाई �ाने�र 58925 39 �ी मू पो. म�ारखेडा   निशराबाद जळगाव

7162 झोपे �शांत वासुदेव 48936 51 पु.
ओम �ेिझयर व��   एम-७९ एम.आय.डी.सी ए�रया  

जळगाव

7163 अ�ंकर घनशाम भालचं� 4392 76 पु.
१०१ ओकंार अपाट�म�ट    महाबळ �र�ा �ॉप जवळ    

जळगांव

7164 अ�ंकर संगीता घनशाम 4393 70 �ी १०१ आकार अपाट�म�ट   महाबळ �र�ा �ॉप  जळगाव

7165 अबोटी मुरारीलाल मोहनलाल 5087 66 पु.
३४ गाय�ी नगर गाय�ी मंदीरा जवळ   िशरसोली रोड    

जळगांव

7166 अ�वाल आिशष �ामसंुदर 26555 49 पु. ७५ गाय�ी नगर   जळगाव

7167 अ�वाल िबमल िकसनलाल 57150 52 पु. �ॉट नं ८८ साखार वाडी   महाबळ  जळगाव

7168 अ�वाल चं�कांत रमेशचं� 8797 45 पु. १/२ महारा��  बँक कॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ    जळगांव

7169 अ�वाल िहत�� रमेश 52578 44 पु. १/२ महारा��  बँक कॉलनी   महाबळ जवळ  जळगाव

7170 अ�वाल किवता सुिनल 22608 48 �ी २३ गट नं. ४६६/२अ३   नागे�र कॉलनी  जळगाव

7171 अ�वाल ओम�काश िसताराम 304 73 पु.
गणेश कंुज महाबळ कॉलनी   रोड िज�ा पेठ आकाशवाणी 

चौका जवळ    जळगांव

7172
अ�वाल राज�� टेकचंद �ो.�ृती 

ए�र�ाईजेस
38564 63 पु. ३९ मायादेवी नगर   महाबळ  जळगाव

7173 अिहरे अशोक आ�ाराम 52304 62 पु.
पाटबंधारे अिभयंता सह.सोसायटी   समता नगर रोड  

जळगाव

7174 अिहरे मािणकराव िनंबा 42322 72 पु.
�ॉट न ६   आनंद नगर �ामी समथ� क� दासमोर  मोहाडी 

रोड  जळगाव

7175 आिहरे िनलेश मािणक 35002 40 पु. �ॉट नं. ६   आनंद नगर मोहाडी रोड  जळगाव

7176 अिहरे िनंबा धुडकू 32825 70 पु. दौलत नगर   सुदश�न हौसीगं सोसा.  जळगाव

7177 अिहरे �िमला अशोक 52305 59 �ी
पाटबंधारे अिभयंता सह.सोसायटी   समता नगर रोड  

जळगाव

7178 अिहराणे जय�ी ��दे�र 15566 40 �ी �ॉट नं.२१ जवळ   िस�े�र �ूल  हनुमान नगर  जळगाव

7179 आईदासानी अशोक दामोदर 6883 61 पु. चै�बन कॉलनी   जळगांव

7180 अजमेरा िशवनारायण क�ैयालाल 9655 58 पु. साखरवाडी �ंबक नगर   �ॉट नं -८७ जळगाव

7181 अलकरी िवलास वनिसंग 46239 61 पु. ८९/३ गोिंवंदपूरा   संभाजी नगर  जळगाव

7182 अलोने हेमंत िदनेश 36071 50 पु. चं�लोक अपाट�मे�   महाबळ    जळगाव
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7183 अलोणी �दीप नर�� 35165 52 पु. १८नागे�र कॉलनी   महाबल  जळगाव

7184 आंबेकर रामिलंग ��ाद 35160 86 पु. ५४ नुतन वषा� कॉलनी   मोहाडी रोड  जळगाव

7185 आंबेकर शांताराम नारायण 40327 60 पु. �ॉट नं.३४   देव�� नगर  जळगाव

7186 अमृतकर प�वी िव�ू 49710 39 �ी ४६/ए महाबळ कॉलनी   जळगाव

7187 अरकडी गोपाळ ल�ण 475 74 पु. 9 अनुराग �ेट बँक कॉलनी   िहंद महाबळ जळगाव

7188 अरकडी मुकुल गोपाळ 14542 41 पु. ९ सुरेशदादा जैन �ेट बँक   कॉलनी महाबळ    जळगाव

7189 असोदेकर अिमत सुभाष (वाणी) 47472 30 पु. �ॉट नं.९३ गोिवंद पुरा   संभाजी नगर  जळगाव

7190 आठवले आिशष सुधीर 44004 52 पु.
मानस �ाट नं ५ नागे�र कॅालनी   �ंबक नगर �ूल जवळ 

जळगाव

7191 आठवले अतुल सुधीर 43927 47 पु.
C/ O लता सुधीर आठवले मानस   सव� नं ४६६/२/३ पी नं ५ 

�ंबक  नगर �ायमरी �ूल नागे�र कॉलनी  जळगाव

7192 आठवले लता सुधीर 22156 74 �ी �ॉट नं.५  मानस    नागे�र कॉलनीजळगाव

7193 आठवले ��ा अतुल 22157 42 �ी  मानस  �ॉट नं.५   नागे�र कॉलनी  जळगाव

7194 आठवडे सुनंदा साहेबराव 60075 40 �ी �ॉ नं. २ सुरेश नगर   महाबळ जवळ    जळगाव

7195 अ�े अिनता अिनल 25166 57 �ी 37 आनंद नगर �ामी समथ� के�   मोहाडी रोड    जळगाव

7196 अ�े अतुल क�ाण 15767 42 पु. ३८ मोहन नगर   महाबळ    जळगाव

7197 अ�े बाळकृ� सुरेश 18820 49 पु. �ॉट नं २४ �बक नगर   महाबळ रोड    जळगाव

7198 अ�े संजय क�ाण 19397 45 पु. ६१ मोहन नगर   महाबळजळगाव

7199 अ�रदे शुभांगी उमाकांत 44947 45 �ी १ नुतन अंिजठा हौ.सो.   जळगाव

7200 आयाती मिनष मनोहर 48835 36 पु.
�ॉट नं.२४ ब �ेट बँक कॉलनी   समता नगर जवळ  

जळगाव

7201 बादल बळवंत गणपत 663 76 पु. ३६ मायादेवी नगर िज�ापेठ   जळगांव

7202 बादल िललावती बळवंत 664 64 �ी ३६  मायादेवीनगर  िज�ा पेठ   जळगांव

7203 बडगुजर आनंद अमृत 21977 49 पु. ८  �ामी  �ंबक नगर   मराठी शाळे जवळ    जळगाव

7204 बडगुजर िदलीप मोतीराम 49162 65 पु. ४५१/२२ ड  िन�ांनद नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7205 बडगुजर हेमंत वामन 37419 52 पु. �ॉट नं.९ �साद अपाट�म�ट   नूतन वषा� कॉलनी    जळगाव

7206 बडगुजर िजत�� ��ाद 13344 47 पु.
स�� नं. ४४५/२ब �ॉट नं.४९   नुतन वषा� कॉलनी  मोहाडी 

रोड जळगाव

7207 बडगुजर कािशनाथ वामन 38675 53 पु. ५४ नुतन वषा� कॉलनी   जळगाव

7208 बडगुजर िकरण काशीनाथ 25117 49 पु.
१६/१७ अ देव�� नगर   संभाजी नगर जवळ  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

7209 बडगुजर ��ाद िभका 2715 73 पु. स�� नं. ४४५/२ब नूतन वषा�   कॉलनी मोहाडी रोड  जळगाव
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7210 बडगुजर रिवं� ��ाद 19548 48 पु.
क्/�् िजत�� ��ाद बडगुजर   स�� नं.४४५/२ब �ॉट नं.४९  

नुतन वषा� कॉलनी मोहाडी रोड  जळगाव

7211 बडगुजर रिवं� सुय�कांत 30008 58 पु. गाडगेबाबा चौक   �ॉट नं.१५  महाबळ  जळगांव

7212 बडगुजर �रता वसंत 48998 46 �ी १३६ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7213 बडगुजर रोिहदास नामदेव 48999 45 पु. १३६ मोहन नगर   मोहाडी नगर  जळगाव

7214 बडगुजर सुदाम शांताराम 43964 48 पु.
�ॉट नं ४२ गट नं ७४१ देव�� नगर   गाडगेबाबा चौकाजवळ 

शिनमंिदर समोर  महाबळ जळगाव

7215 बडगुजर सुिनल रामदास 37465 57 पु.
अपे�ा ३२ �ॉक नं. डी   मोहाडी रोड  िन�ानंद नगर 

जळगाव

7216 बडगुजर वसंत उ�मराव 48997 53 पु. १३६ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7217 बडगुजर यशवंत उ�म 51460 56 पु. १३६ मोहन नगर   जळगाव

7218 बागुल संदीप अ�ण 37442 48 पु.
�ॅट नं. ६ आिद� रेिसड��ी   नागे�र कॉलनी  महाबल  

जळगाव

7219 बागुल सोनाली वसंत 44333 39 �ी
७ गु�द� हौिसंग सोसायटी   िवद्युत नगरी रोड  महाबळ 

जळगाव

7220 बागुल सुवणा� शामकांत 50922 53 �ी ७ गु�द� हौिसंग सोसायटी   महाबळ  जळगाव

7221 बाहेती ममता िदपक 55394 62 �ी �ॉट नं.70   मोहन नगर महाबळ प�रसर  जळगाव

7222 बाहेती वैशाली अतुल 46360 50 �ी
�ॅट १.२ �ॉट नं.१.४   सुमित दश�न अपाट�म�ट  मोहाडी रोड 

जळगाव

7223 बैद माणकचंद िकशनलाल 44481 70 पु. ५० मायादेवी नगर   रोटरी भवन के पास  जळगाव

7224 बैद मंजुदेवी माणकचंद 44482 65 �ी ५० मायादेवी नगर   रोटरी भवन जवळ  जळगाव

7225 बनबे� घेवरचंद मोतीलाल 45059 62 पु. �ाट नं ५   देवे� नगर  जळगाव

7226 बनबे� रा�ल घेवरचंद 52240 32 पु. �ॉट न.५ देव�� नगर   जळगाव

7227
बांगड �शांत सुधाकर �ो.जय स��ंगी 

मेडीकल ऍ� जनरल
12246 44 पु. ६ साई कॉ��े�   संभाजी नगर    महाबळ जळगाव

7228 बंगळे सुनील वासुदेव 9102 64 पु.
�ॉट नं.११२  स�� न.४१२   ��िश� अपाट�म�ट  नेह� नगर 

मोहाडी रोड  जळगाव

7229 बनसोडे िवजया चं�कांत 38314 59 �ी �ॉट नं.१४ वसंत िवहार अपाट�म�ट   मोहाडी रोड  जळगाव

7230 बापेचा मदनलाल नारायणदास 38725 67 पु. ९ अिदती अपाट�म��   सुयोग कॉलनी  जळगाव

7231 बापेचा स�रता मदन 48023 58 �ी �ॅट नं१० �ी नारायण अपाट�म�ट ��ा कॉलनी जळगाव

7232 ब�हाटे िललाधर वामन 24352 65 पु. �ॉट नं. ६०/२   मोहन नगर मोहाडीरोड  जळगाव

7233 ब�हाटे िकरण यादवराव 44181 40 पु. १५ रिवं� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7234 ब�हाटे परेश राजाराम 30074 41 पु. २४/१ नुतन वषा� कॉलनी   मोहाडी रोड    जळगांव

7235 ब�हाटे राजाराम नामदेव 7623 68 पु. २४/१  नूतन वषा� कॉलनी  मोहाडी   रोड    जळगांव

7236 बारी भा�र कािशनाथ 43865 65 पु.
५०/१ गाय�ी नगर   गंुजन मंगल काया�लय मागे  िशरसोली 

रोड जळगाव
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7237 बारी िदलीप रामदास 29415 55 पु. २० अ महाबळ कॉलनी   जळगांव

7238 बारी मधुकर बाबुराव 19861 55 पु. �ॉट नं ११८ मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

7239 बारी मंगेश दोधू 5993 64 पु.
�ॉट नं.५  महाबळ रोड   गंगासागर पा�रजात कॉलनी    

जळगाव

7240 बारी नंदु पांडूरंग 28291 59 पु. पशुसवध�न िनवास�थ   महाबल कॉलनी रोड    जळगाव

7241 बारी रिवं� पोपटराव 33713 57 पु. �ॉट नं.४० रायसोनी नगर   जळगाव

7242 बारी िवजया मंगेश 20593 53 �ी �ॉट नं.५ गंगासागर    पा�रजात कॉलनी  महाबळ जळगाव

7243 बा�दवाले �िवण भा�र 49014 50 पु. ४४ ब महाबळ कॉलनी   जळगाव

7244 बा�दवाले सुषमा राज�� 21400 55 �ी �ॉट नं.२ नागे�र कॉलनी   मु.पो.जलगाव    जलगाव

7245 बाव�र क�ना िकशोर 54539 53 �ी ५/अ देव�� नगर   गाडगेबाबा चौक  जळगाव

7246 बािव�र द�ा�य रामचं� 4439 78 पु. �ॉट नं २९ मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगांव

7247 बावी�र िदनेश देिवदास 35722 50 पु.
गट नं ४६४/५ �ॉट नं १५   घर नं २ रायसोनी नगर  मै�ंय 

बंग�ाजवळ जळगाव

7248 बावी�र गोरख रामकृ� 13448 56 पु.
�ॉट नं १८ गट नं ५९८   कानळदा रोड राजाराम नगर 

जवळ  महादेव नगर जळगाव

7249 बािव�र हष�ल नारायण 49744 27 पु. २५/२ मिनषा कॉलनी   डीएसपी बंग�ामागे  जळगाव

7250 बािव�र नारायण द�ू 48740 50 पु.
समता नगर   डॉ.आंबेडकर पुतळयाजवळ  अडमोल ग�ी 

जळगाव

7251 बािव�र पृ�ीराज रामदास 3271 65 पु. �ॉट नं १५२ मोहन नगर   गट नं ४४९    जळगांव

7252 बािव�र वसंत रामचं� 2292 75 पु. �ॉट नं २९ सव� ४४९ मोहन   नगर मोहाडी रोड  जळगाव

7253 बाव�र िकशोर द�ु 18359 59 पु.
५ देव�� नगर नविदप पाक�  समोर   महाबळ परीसर    

जळगाव

7254 बाव�र अशोक देवराव 11656 55 पु. �ॉट नं ३७ गट नं ४६०   रायसोनी नगर  जळगाव

7255 बेडी�र पुो�म नारायण 46488 42 पु. स�ाट कॉलनी   �पेश िब�ीगं जवळ  जळगाव

7256 ब�डाळे भरत वासुदेव 27591 51 पु. ४९ नुतनवषा� कॉलनी   मोहाडी रोड  जळगाव

7257 ब�डाळे िकसन धोडुं 41744 68 पु.
�ॉट नं ५ गट नं ४६०/ब   रायसोनी नगर (मोहाडी रोड )  

जळगाव

7258 ब�डाळे िवलास जोगे� 8129 57 पु.
सािव�ी �ाट नं ११ हनुमान   हौिसंग सोसायटी महाबळ    

जळगाव

7259 भदाणे राकेश द�ा�य 24001 39 पु.
�ॉट नं. १४-ब   महाबळ बस�ॉप जवळ  महाबळ कॉलनी  

जळगाव

7260 भागडीकर िनखील रघुराज 17991 37 पु. २६ चैत�  रिवं� नगर   मोहाडी रोड    जलगाव

7261 भागडीकर रघुराज सुधाकर 15084 66 पु. चैत�  २६ रिवं� नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

7262 भागडीकर सुषमा रघुराज 23145 65 �ी २६ रिवं� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7263 भागवत उषा वामन 2212 83 �ी
६३ गणराया रेिसडे�ी   सौरभ ट�ट हाऊस जवळ  मोहन 

नगर  जळगांव
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7264 भै�ा अरिवंद िकसनलाल 38453 49 पु. ११० मोहन नगर   महाबळ  जळगाव

7265 भै�ा नरे� िकसनलाल 38454 47 पु. ११० मोहन नगर   महाबळ  जळगाव

7266 भालेराव अ�ण यशवंत 55955 39 पु. मु.पो.मोहाडी   ता.िज.जळगाव

7267 भालेराव चं�कला यशवंत 42275 56 �ी मु.पो. मोहाडी   ता.िज.जळगाव    मोहाडी

7268 भालेराव देव�� सुरेश 14410 54 पु. २ पारीजात कॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ    जळगाव

7269 भालेराव जयवंत बाळकृ� 25886 52 पु. ४८ �ंबक नगर   जळगाव

7270 भालेराव िजत�� बाळकृ� 19900 57 पु. गट नं.४४८/१ ब �ॉट नं.४८   �ंबक नगर    जळगाव

7271 भालेराव लिलता सुिनल 39733 44 �ी
�ॉट नं.७अ८अ९ सव� नं.४६२/२   देव�� नगर महाबळ  

जळगाव

7272 भालेराव मुकंुद नारायण 3679 84 पु.
�ॉट नं ५ भूषण गॅस   पुढचा महाबळ �ॉप  पा�रजात 

कॉलनी  जळगांव

7273 भालेराव सािहल देव�� 57770 24 पु.
�ॉट नं ११८/४ �ेदोदक   सौरभ ट�ट हाऊस समोर  मोहन 

नगर जळगाव

7274 भालेराव वंृदा देव�� 22493 51 �ी ५३/१३५ योग�र   मायादेवी नगर  जळगाव.  जळगाव

7275 भामरे िमलीदं वसंत 8035 54 पु. १६ गु�कृपा हौिसंग सोसायटी   मायादेवी नगर    जळगांव

7276 भामरे चं�कांत नारायण 57750 41 पु. ९९/१ गट नं ४५२   हनुमान मंदीर जवळ  दौलत नगर जळगाव

7277 भामरे िनंबा बापु 27300 63 पु. �ॉट नं. ४४८/२-९९   मोहन नगर  महाबळ कॉलनी  जळगाव

7278 भामरे िनतीन मधुकर 12493 49 पु. ४४ रिवं� नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

7279 भामरे राजेश वसंत 28149 49 पु. �ॉट नं. ८१   नेह� नगर  मोहाडी रोड  जळगाव

7280 भंगाळे आकाश भागवत 44266 41 पु. �ॉट नं ८   ल�ी नगर  ता िज जळगाव

7281 भंगाळे िदलीप सदािशव 27513 64 पु. �ॉट नं.४७ ब महाबळ कॉलनी   जळगांव

7282 भंगाळे जय�ी िदलीप 27512 53 �ी महाबळ कॉलनी �ॉट नं. ४७ ब   जळगांव

7283 भंगाळे मुकंुद धोडूं 40659 56 पु. १५ चै�बन कॉलनी   महाबळ  जळगाव

7284 भंगाळे सदािशव नागो 27514 83 पु. �ॉट नं.४७ ब   महाबळ कॉलनी    जळगांव

7285 भारंबे चेतन �भाकर 42221 36 पु. �ॉट नं.१२   शिश�भा    आनंद नगर मोहाडी रोड  जळगाव

7286 भारंबे िगरीश िव�नाथ 24228 48 पु. िपतृमा १९ सुरेश नगर   महाबळ कॉलनीचे पि�मेस  जळगाव

7287 भारंबे हेमराज भागवत 47287 45 पु. ४८ गाय�ी नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

7288 भारंबे िललावती िव�नाथ 49567 73 �ी १९ सुरेश नगर   महाबळ कॉलनी�ा पि�मेस  जळगाव

7289 भारंबे �भाकर गोपाळ 42222 78 पु. �ॉट नं.१२  शिश�भा    मोहन नगर मोहाडी रोड  जळगाव

7290 भारंबे चा�द� िव�नाथ 24229 55 पु.
िपतृमा १९ सुरेश नगर   महाबळ कॉलनी�ा पाठीमागे  

जळगाव
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7291 भा�ळे चं�कला �ानदेव 38978 60 �ी �ॉट नं. ७३ अ   मोहन नगर  जळगाव

7292 भा�ळे िललाधर गणपत 28404 59 पु. २०-क नुतन वषा� कॉलनी   मोहाडी रोड  जळगाव

7293 भा�ळे रेखा िललाधर 38743 50 �ी २० क नुतन वषा� कॉलनी   मोहाडी रोड  जळगाव

7294 भसीण िन� रमेश 48678 63 �ी ६४/३ मायादेवी नगर   जळगाव

7295 भट अिजत अनंत 48654 36 पु.
 योिगराज  �ॉट नं.६   पाटबंधारे अिभयंता सोसायटी  

जळगाव

7296 भट अनंत यशवंत 22089 64 पु.
 योगीराज  �ॉक नं.६   पाटबंधारे अिभयंता सोसायटी    

जळगाव

7297 भट अंजली अनंत 22088 59 �ी
 योगीराज  �ॉक नं.६   पाटबंधारे अिभयंता सोसायटी    

जळगाव

7298 भट अनुजा अनंत 48655 33 �ी
 योिगराज  �ॉट नं.६   पाटबंधारे अिभयंता सोसायटी  

जळगाव

7299 भट भुषण जनाद�न 32172 38 पु.
गट नं.४४८/२ �ॉट नं.२७   महाबळ बाहेती हाय�ूल जवळ  

सुमंगल अपाट�म�ट जवळ  जळगांव

7300 भट िदपक शरद 22425 36 पु. ४६६/६ २० िव�दीप अपाट�म�ट मागे   नागे�र कॉलनीजळगाव

7301 भट जया जनाद�न 32171 61 �ी
�ॉट नं.२७ स.नं.४४८/२   मोहन नगर सुमंगल अपाट�म�ट 

जवळ    जळगांव

7302 भट जयंत पंुडिलक 47729 50 पु. ०७ शासकीय िनवास �थान   महाबळ रोड  जळगाव

7303 भट कृ�ा जनाद�न 32173 36 पु.
स.नं.४४८/२�ॉट नं.२७ मोहन नगर   सुमंगल अपाट�म�ट 

जवळ  महाबळ  जळगांव

7304 भट सिचन शरद 22424 38 पु. स.नं.४६६/६ �ॉट नं.२०   नागे�र कॉलनी जळगाव

7305 भट शरद िपतांबर 5448 67 पु. सव� नं. ४६६/६ �ॉट नं २०   नागे�र कॉलनी    जळगांव

7306 भटकर अंजली सुिनल 22666 48 �ी
१३ महाबळ कॉलनी.   चं�लोक अपाट�म�ट�ा मागे.  जळगाव. 

 जळगाव.

7307 भटकर सुिनल भगवान 21610 53 पु.
९३ महाबल कॉलनी परीसर   चं�लोक अपाट�म�ट मागे    

जलगाव

7308 भावसार निलनी �भाकर 3818 76 �ी �ॉट ३ अमेय अपाट�म�ट   मायादेवी नगर    जळगांव

7309 भावसार संतोष �भाकर 9103 44 पु. 10 जानकाई गोिवंद पुरा   संभाजी नगर  जळगाव

7310 भावे हेमंत िदलीप 23725 39 पु.
४७ ितवारी नगर   त्◌्रयंबक नगर जवळजळगाव  

िज.जळगाव

7311 भावे जयंत भा�र 14911 63 पु.
�ॉट नं.३३ �ॅट नं.६ गणाधीश   रेसीडे�ी मोहन नगर 

महाबळ    जळगाव

7312 भावे वंदना हेमंत 61652 32 �ी
पो नं 47  गट 448/1/1   ितवारी नगर  �ंबक नगर जवळ  

जळगाव

7313 भावसार अमोल वासुदेव 37688 42 पु. १२ अ �ी नगर   महाबळ जळगाव

7314 भावसार अिन��द अनंत 22671 47 पु.
�ॉट नं १०  ितवारी नगर   बाहेती शाळे जवळ  महाबळ  

जळगाव

7315 भावसार िदपाली मह�� 61389 40 �ी
सी नं 448/2 �ॉट नं 29   मोहन नगर जळगाव  मोहन नगर 

जळगाव

7316 भावसार इंदूमती �भाकर 2723 76 �ी �ॉट नं ९० जानकी   गोिवंदपुरा संभाजी  नगर  जळगाव

7317 भावसार जवाहरलाल गोिवंद 26951 79 पु. २०-अ आनंद नगर   मोहाडी रोड  महाबळ  जळगाव
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7318 भावसार क�ना मंगेश 48710 35 �ी �ॉट नं. ९० गोिवंदा पुरा   संभाजी नगर  जळगाव

7319 भावसार मंगेश �भाकर 11115 42 पु. ९०जानकाई गोिवंदपुरासंभाजीनगर   जळगाव

7320 भावसार िनलीमा �भाकर 15485 38 �ी जानकाई  ९० गोिवंदपुरा   संभाजी नगर    जळगाव

7321 भावसार िनतीन वनीलाल 12011 50 पु.

अमूत �ाट नं ४९ स न ४६३/१-२   देवे� नगर को�े िह� 

गाडगेबाबा चौका�ा प�ीमेस  महाबळ कॉलनी�ा खाली  

जळगाव

7322 भावसार �भाकर मोतीराम 2722 82 पु. जानकी ९० गोिवंदपुरा   संभाजी नगर    जळगाव

7323 भावसार राज�� जग�ाथ 44364 58 पु. १४ रामिनवास   शारदा कॅालनी जवळ    जळगाव

7324 भावसार राज�ी राज�� 44363 53 �ी 57/6 आदश� नगर �ामी समथ�   मंिदर जवळ जळगाव

7325 भावसार रिवं� मधुकर 18154 59 पु.
िस�दी संक� सोसायटी िन�ानंद नगर   मोहाडी रोड    

जळगाव

7326 भावसार रिवं� �ावण 15424 67 पु. �ॉट नं ९ अ   �ंबक नगर महाबळ  जळगाव

7327 भावसार संजय विनलाल 17870 54 पु.
अमूत �ाट नं ४९ स न ४६३/१-२   देवे� नगर को�े िह� 

गाडगेबाबा चौक  महाबळ कॅालनी�ा खाली  जळगांव

7328 भावसार सितष वसंत 29502 61 पु.
�ॉट नं.५ �ॉक नं.२   स�� नं.४४८/२  मोहन नगर जलगांव  

जलगांव

7329 भावसार सिवता अशोक 48452 60 �ी �ॉट नं.४ �ॉक नं.२   भुषण पाक�   ��दा कॉलनी जळगाव

7330 भावसार सुिनल �भाकर 56791 52 पु.
�ॉट नं.६ अ गट नं.४५१/१   दौलत नगर  मोहाडी रोड 

जळगाव

7331 भावसार सुिनल वनीलाल 12827 55 पु.
अमूत �ाट नं ४९ स न ४६३/१-२   देवे� नगर िह� रोड 

गाडगेबाबा चौक  महाबळ कॉलनी�ा खाली  जळगाव

7332 भावसार वसंत बाबुराव 35208 79 पु. २८ आनंद नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7333 िभ�ड कैलास भा�र 50734 44 पु.
३१/१ सदगु� हौिसंग सोसायटी   रोटरी भवन जवळ  महाबळ 

जळगाव

7334 िभवसने चेतना नामदेव 57606 27 �ी
�ॉट नं २०   बाहेती शाळेजवळ  ितवारी नगर महाबळ 

जळगाव

7335 िभवसने मिनषा नामदेव 22142 46 �ी �ॉट नं.२० ितवारी नगर   महाबळ कॉलनीजळगाव

7336 भोळे अशोक वामन 42462 67 पु. गवळी वाडा �ामपंचायत जवळ   मोहाडी ता.िज.जळगाव

7337 भोळे िदनेश सुपडू 48684 82 पु. २ �ीराम नगर   �ंकटेश मंदीरा शेजारी  जळगाव

7338 भुते उमादेवी राज�� 46296 60 �ी
�ॉट नं १० सव� नं ४६३/३+४   �राज पाक�  जवळ संभाजी 

नगर  ऑटो �ॉप मागे जळगाव

7339 िब�ीकर अिनल राजाराम 15651 68 पु. चै�बन कॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ    जळगाव

7340 िब�ीकर चं�शेखर राजाराम 15504 64 पु. �ॉट नं.९ चै�बन कॉलनी   जळगाव

7341 िब�ीकर िदलीप राजाराम 15505 70 पु. �ॉट नं.१७/१८ चै�बन कॉलनी   जळगाव

7342 िबरारे वसंत सुभाष 43608 68 पु. �ॉट नं.१३२ संभाजी नगर   पांडूरंग वाडा  जळगाव

7343 िबला� अिवनाश पुो�म 57981 34 पु. �ॉट नं १ िबला� भवन   मोहाडी रोड जळगाव

7344 िबयाणी अच�ना सिचन 61768 48 �ी गट नं.448/2 �ॉट नं 113   मोहन नगर  जळगाव
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7345 िबयाणी बालिकसन राधािकसन 5248 65 पु. महाबळ कॉलनी   जळगांव

7346 िबयाणी मथुरादास राघािकसन 360 79 पु. हरे�र नगर रीगंरोड   मोहन नगर    जळगांव

7347 िबयाणी राजेश मथुरादास 14112 50 पु. ११३ मोहन नगर   शारदा कॉलनी जवळ    जळगाव

7348
िबयाणी सिचन मथुरादास �ो ओकंार 

एजे�ी
8060 52 पु. 448/2 �ॉट नं 113   मोहन नगर    जळगांव

7349 िबयाणी िव�ा राजेश 61769 43 �ी
गट नं 448/2   �ॉट नं 113   मोहन नगर   जवळ  शारदा 

कॉलनी  जळगाव

7350 बोधले पांडुरंग नरिसंग 60921 39 पु. �ॉट नं ९८   मोहन नगर    जळगाव

7351 बोरसे आिशष देिवदास 50697 39 पु.
धामणगांव वाडा जवळ   समता नगर िशंपी ग�ी  महाबळ 

कॉलनी शेजारी जळगाव

7352 बोरसे हेमराज नगराज 31508 54 पु. ६८ नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7353 बोरसे राजेश भानुदास 51772 50 पु.
२७ अ�पुणा� िनकेतन   मिनषा �ेट बँक कॉलनी समोर  

जळगाव

7354 बोरडीया िजगर पंकज 52876 34 पु.
गट नं 464/बी   राइसोनी नगर  िव�ा नगर मोहाडी रोड  

जळगाव

7355 बोरिडया पंकज िशवलाल 52953 62 पु. �म नं.१७ �ॉट नं.४६४/५/बी   रायसोनी नगर  जळगाव

7356 बोरकर सुषमा कमलाकर 137 76 �ी ५२ आनंदनगर   मोहाडी रोड    जळगांव

7357 बोरसे आिशष �ीकृ� 38077 36 पु. १११ मोहन नगर   शारदा कॉलनी जवळ  जळगाव

7358 बोरसे िनंबा धुडकू 43807 66 पु. �ॉट नं.५५   मोहन नगर  जळगाव

7359 बोरसे प�वी �ीकृ� 38078 39 �ी १११ मोहन नगर   शारदा कॉलनी जवळ  जळगाव

7360 बोरसे रिवं� वामन 61941 48 पु. एस नं. ४५७.२ पी नं. १४ बी नं. २   राईसोनी नगर    जळगाव

7361 बोरसे सुरेखा िवठठल 47431 45 �ी �ॉट नं.३५ गट नं.४६३   देव�� नगर  जळगाव

7362 बोरसे िव�ल राजधर 27542 52 पु.
�ॉट नं.३५ गट नं.४६३   देव�� नगर संभाजीनगर�ा पि�मेस 

 जळगाव

7363 �ा�णकर सुिधर वसंत 35583 44 पु. घर न 117/421/40   हातनूरकॉलनी  महाबळरोड  जळगाव

7364 �ा�णकर तुकाराम धोडूं 39478 77 पु. �ॉट नं. ३६   रायसोनी नगर  जळगाव

7365 बुटवाणी सुनील अिजतकुमार 61094 49 पु.
�ॉट नं २२/१ िशरसोली रोड   गाय�ी नगर जळगाव  महारा��  

 जळगाव

7366 छाबडा खजानिसंग भागमल 2404 76 पु.
�ॉट नं १ रामसखी सरस�ती   वाडी डी एस पी बंगला  मागे 

 जळगांव

7367 चंदनकर अच�ना हेमंत 10689 52 �ी
�ॉक नं २ �ॉट नं १९ महाबल   कॉलनी बाहेती �ूल जवळ 

 ितवारी नगर जळगाव

7368 चंदनकर अरिवंद सुकलाल 29466 46 पु.
१५ िन�ानंद नगर   ि�वेणी हौसीगं सोसायटी  मोहाडी रोड 

जळगाव

7369 चंदनकर ल�ी सुकलाल 48549 70 �ी �ॉट नं.१५ िन�ानंद नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7370 चंदनकर िवनोद सुकलाल 8616 49 पु. १५ िन�ानंद नगर   मोहाडी रोड    जळगांव

7371 चंदनकर वृषाली राजेश 21289 45 �ी
�ाट नं ५१ गट न ४६३/१/२   देवे� नगर महाबळ परीसर  

जळगाव
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7372 चं�ा�े अिवनाश मुरलीधर 20224 61 पु. ४५२ िशव मंिदर समोर   िनसग� पाक�  संभाजी नगर  जळगाव

7373 चं�ा�े �ीिनवास जयंत 13602 42 पु.
�ारा जयंत आर.चं�ा�े   िब�ीगं नं५ �ॉक नं६हतनुर 

कॉलनी    जळगाव

7374 चं�ा�ेय सिचन द�ा�य 10106 54 पु. ११४  �ितक    मोहन नगर  जळगाव

7375 छापेकर लता शरदचं� 24387 64 �ी
५४ आिशवा�द   �ॉट नंबर 4 सव� न  446/2A  महारा��  बँक 

कॉलनी महाबल  जळगाव

7376 चौबे सुनंदा िदलीप 41070 64 �ी �ॉट नं. ०६   पाटील वाडी  मायादेवी नगर जळगाव

7377 चौबे िदलीपकुमार रमेशचं� 11661 67 पु. ७ मायादेवी नगर   जळगाव

7378 चौधरी अलका अरिवंद 44977 66 �ी 13 रिवं� नगर मोहाडी रोड   वै� हॉ��टल    जळगाव

7379 चौधरी अिनल युवराज 41673 34 पु. १४९/२ मोहन नगर   जळगाव

7380 चौधरी अ�णा अ�ण 13772 60 �ी
�ॉट नं.४१ �ॉक नं.२   स�म अपाट�म�ट मायादेवीनगर    

जळगाव

7381 चौधरी अशोक हरी 23233 47 पु. ५४ रिवं� नगर मोहाडी रोड   जळगाव

7382 चौधरी अशोक नारायण 21695 69 पु.
�ॉट नं.१६ सव� नं.४५१/३   ि�वेणी हौिसंग सोसायटी  

िन�ानंद नगर मोहाडी रोड  जलगाव

7383 चौधरी अतुल िवनायक 23550 38 पु. १५ अ ि�वेणी हौिसंग सोसायटी   िन�ानंद नगर जळगाव

7384 चौधरी भारती रिवं� 41672 41 �ी समता नगर   जळगाव

7385 चौधरी भा�र अकंुश 49555 46 पु. �ॉट नं.२२/अ िन�ानंद नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7386 चौधरी िभका देवराम 20122 59 पु.
शासकीय िनवास �थान   मायादेवी नगर  महाबळ रोड  

जळगाव

7387 चौधरी चं�कांत देवराम 41872 59 पु. �ॉट नं.५ दौलत नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7388 चौधरी चा�द� बळीराम 20155 57 पु.
�ॉट नं.२१ यश�ी  ��दा कॉलनी   �ेहल कॉलनी जवळ  

टेलीफोन नगर  जळगाव

7389 चौधरी िदपक ल�ण 11539 58 पु. �ॉट न 20 �ांबक नगर   जवळ साई कॉ��े�    जळगांव

7390 चौधरी िदपक सुधाकर 32301 47 पु. ७ अे शारदा कॉलनी   महाबळ प�रसर    जळगांव

7391 चौधरी िडगंबर िहरामण 59575 64 पु. �ॉट नं 32 धवल   महाबळ रोड  मायादेिव नगर  जळगाव

7392 चौधरी िद�ी िवजय 47302 37 �ी १९ िनरजन   �ीनगर कॉलनी  महाबळ जळगाव

7393 चौधरी िदवाकर कडु 54027 58 पु.
साखर वाडी �ंबक नगर ८७/२   जळगाव ४२५००२    

जळगाव

7394 चौधरी दुगा�दास पोपट 23588 54 पु. २२ जीवन मोती हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड  जळगाव

7395 चौधरी एकता नर�� 41607 49 �ी ११३ नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7396 चौधरी गजानन देवचंद 62 84 पु. १६ जीवनमोती हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड जळगाव

7397 चौधरी गोपाळ शामराव 31333 53 पु. �ॉट नं.११ गट नं.४४४   आदश� नगर मोहाडी रोड  जळगाव

7398 चौधरी हेमराज धनराज 28532 62 पु. �ॉट नं. ४५ देव�� नगर   जळगाव
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7399 चौधरी िकरण गजानन [०४] 6202 51 पु.
१६ िजवन मोती हौिसंग. सोसायटी   िशरसोली मोहाडी रोड  

गंुजन मंगल काया�लय समोर  जळगांव

7400 चौधरी िकशोर रघुनाथ 47740 42 पु. गणाधीश अपाट�म�ट   मोहन नगर  महाबळ जळगाव

7401 चौधरी कोकीळा सुरेश 41674 48 �ी �ॉट नं.३२  देव�� नगर   महाबळ जळगाव  ता.िज.जळगाव

7402 चौधरी ल� िसताराम 25227 63 पु.
संभाजी नगर जवळ   देव�� नगर गट नं.४६२/२  �ॉ.७/१ 

जळगाव

7403 चौधरी ललीत पांडूरंग 30843 47 पु. ५बी मायादेवी नगर जळगांव

7404 चौधरी मंदािकनी जनाद�न 27227 72 �ी
गट नं. ४१७/४२० �ॉट नं-२३/२४   गाय�ी नगर िशरसोली 

रोड  जळगाव

7405
चौधरी मनोज बाळकृ� �ो.मनोज 

एंटर�ाइरे़स
8782 48 पु.

15 अजय माझी सैिनक सोसायटी   नयनतारा गे� हाऊस 

समोर    मोहाडी रोड जळगाव

7406 चौधरी िमना िव�ु 57754 59 �ी २३ ब नुतन वषा� कॉलनी   मोहाडी रोड  जळगाव

7407 चौधरी  िमना�ी मनोज 43060 45 �ी
१५ अजय माजी सैिनक सोसायटी   नयणतारा गे� हाउस 

समोर  मोहाडी रोड जळगाव

7408 चौधरी नर�� हेमचं� 21093 52 पु. ११३ नेह� नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

7409 चौधरी िनरज चं�कांत 48486 32 पु. १५/ब वषा� कॉलनी   जळगाव

7410 चौधरी िनशा सुरेश 49556 70 �ी
 सुिनिदप  स�म अपाट�म�ट   �ॉक नं.४ �ॉट नं.४१ ब  

मायादेवी नगर महाबळ रोड  जळगाव

7411 चौधरी �भावती गजानन 63 74 �ी १६ जीवनमोती हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड    जळगांव

7412 चौधरी �िदप पु�षो�म 27090 60 पु. मोहाडी रोड   आनंद नगर  �ॉट नं. ४  जळगाव

7413 चौधरी �काश सुय�भान 55211 42 पु. भैया ग�ी   समता नगर  जळगाव

7414 चौधरी �शांत मधुकर 28243 46 पु. घर नं. ११   �यंबक नगर  महाबळ  जळगाव

7415 चौधरी �शांत सखाराम 29053 59 पु. १० ब नुतन वषा� कॉलनी   जळगांव

7416 चौधरी �ितक चं�कांत 46408 29 पु.  िनरज  �ॉट नं. १५   नुतन वषा� कॉलनी  महाबळ जळगाव

7417 चौधरी राज�� गजानन [०३] 6203 52 पु. िजवनमोती हौ.सो.   मोहाडी रोड जळगाव

7418 चौधरी राज�� रमेश 12831 45 पु.
�ॉ.नं डी-५   �म नं ८ हातनुर कॉलनी  महाबळ रोड  

जळगाव

7419 चौधरी रामदास गणपत 41675 49 पु. समता नगर   नागे�र कॉलनी समोर  जळगाव

7420 चौधरी रिवं� नारायण 7694 56 पु.
�ॉट नं. २० ितवारी नगर   बाहेती हाय�ूल शेजारी  महाबळ 

जळगाव

7421 चौधरी संदीप रघुनाथ 40058 49 पु. ३/१ वषा� कॉलनी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

7422 चौधरी संदीप िव�नाथ 19779 55 पु. ९५/४१२ नेह� नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

7423 चौधरी संगीता राज�� 13622 43 �ी D ५ �म नं.८   हतनुर कॉलनी  महाबल रोड  जळगाव

7424 चौधरी स�बाई देवराम 47441 92 �ी २२ आनंद नगर   महाबळ  जळगाव

7425 चौधरी सितष दगडू 44895 48 पु.
सव� नं.५६१  २बी �ॉट नं.१९बी   ��दा कॉलनी�ा बाजुला  

जळगाव
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7426 चौधरी शािलनी कृ�ा 6854 66 �ी २० अनंत नगर साने गु�जी नगर   जळगाव

7427 चौधरी शांता पांडूरंग 46618 74 �ी ३३ �ीनगर   महाबळ  जळगाव

7428 चौधरी शरद मुरार 1036 59 पु. �ॉट 3/3 महाबळ रोड   मायादेवी नगर जळगाव

7429 चौधरी िशरीष वासुदेव 7776 61 पु.
५ जुना मेह�ण रोड   द� मंिदर समोर  वषा� कॉलनी शेजारी  

जळगांव

7430 चौधरी �ीकांत ल�ण 41671 53 पु. �ॉट नं. ६८ अ   झाकीर �सेन कॉलनी  जळगाव

7431 चौधरी शंुभागी िमलीदं 44634 45 �ी ५५ आदश� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7432 चौधरी सुधाकर जयराम 17732 55 पु. �ॉट नं.१२ गाय�ी नगर   जळगांव

7433
चौधरी सुनील सोमा �ो संताजी ऑइल 

डेपो
12687 51 पु. गुरां�दवाखा�ा जवळ   महाबळ �ॉपजवळ    जळगाव

7434 चौधरी सुिनता नंदु 28124 58 �ी नेह� नगर   �ॉट नं. ७७  मोहाडी रोड  जळगाव

7435 चौधरी सुरेश दौलत 32712 65 पु.
�ॉट नं ७६ स�� नं ४५२   नारायण नगर गोिवंदपुरा  

संभाजीनगर द� मंदीर जवळ जळगाव

7436 चौधरी सुरेश पंढरीनाथ 35272 69 पु. ०२ गायञ्◌ा◌ी नगर   जळगाव

7437 चौधरी सुरेश शंकर 40553 59 पु. �ॉट नं ३२ देव�� नगर   झेडईपी िब��ंग महाबळ  जळगाव

7438 चौधरी तुषार िवनायक 23544 42 पु.
१५ अ ि�वेणी हौिसंग सोसायटी   िन�ानंद नगरजळगाव  

िज.जलगाव  जळगाव

7439 चौधरी वैशाली िडगंबर 59576 58 �ी महाबळ रोड �ॉट नं 32   धवल मायादेवी नगर  जळगाव

7440 चौधरी वषा� मकरंद 35612 48 �ी �ॉट नं.८/१ रिव� नगर   महाबळ कॉलनी  जळगाव

7441 चौधरी  वषा� िवनायक 33994 50 �ी ३१ के �ीनगर   महाबळ कॉलनी    जळगांव

7442 चौधरी िवजया अ�ण 23519 56 �ी
१२/१ ��दा कॉलनी   पारख नगर शेजारी जळगाव  

िज.जळगाव

7443 चौधरी िवराज कृ�राव 5031 65 पु. ६ ��ा कॉलनी िशव   �ो��जन जळगाव

7444 चौधरी योगेश अशोक 46907 37 पु. १०९ नयना अपाट�म�ट   मोहन नगर  जळगाव

7445 चौधरी युवराज शंकर 37352 62 पु. १४९/२ मोहन नगर   मोहाडी रोड  ता िज.जळगाव

7446 चौधरी रिवं� शंकर 32358 50 पु.
एम.सी.झेड. १२० समता नगर   माळी िकराणा जवळ    

जळगांव

7447 चौधरी िवनायक ��ाद 23766 67 पु.
१५ ि�वेणी हौिसंग सोसायटी   िन�ानंद नगरजळगाव  

िज.जळगाव

7448 चौधरी िनलीमा दुगा�दास 35070 52 �ी
�ॉट नं.२२  सव�. ४२६   जीवन मोती हाऊिसंग सोसायटी  

मोहाडी रोड  जळगाव

7449 चौधरी सुभाष शांताराम 27654 68 पु. २ नेह� नगर   ग. नं. ४१२  िशरसोली रोड  जळगाव

7450
च�ाण �ोती बाळासाहेब �ो.िनम�ल 

नेट
12067 51 �ी

�ॉट नं.१०० स�� नं.४४९   मोहन नगर वंृदावन गाड�न जवळ 

 मोहाडी रोड जळगाव

7451 च�ाण अजय गोिवद 43132 58 पु.
�ॉट नं.७/२ ितवारी नगर   चं�लोक आपाट�म�ट  बाहेती �ूल 

जवळ  जळगाव

7452 च�ाण बाळासाहेब बळवंतराव 47073 53 पु.
�ॉट नं.१०० स�� नं.४४९   मोहन नगर वंृदावन गाड�न जवळ 

 मोहाडी रोड जळगाव
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7453 च�ाण हेमंतकुमार भगवंतराव 45970 48 पु.
�ॉट नं.१ दौलत नगर   मोहाडी रोड  लहान पा�ा�ा टाकी 

जवळ  जळगाव

7454 च�ाण माधुरी उखडू� 25711 52 �ी

स�� नं.४५२ चा ५४ ते ५८ चा �ॉट नं.६   िनसग� पाक�   

माऊली  िशव मंिदरासमोर  संभाजी नगर (महाबळ प�रसर)  

जळगाव

7455 च�ाण मंगला पृ�ीराज 48536 60 �ी  अनुबंध  �ॉट नं.२८   दौलत नगर  जळगाव

7456 च�ाण मनकिन�का मुरलीधर 49791 90 �ी �ॉट नं.११३ ब   मोहन नगर  जळगाव

7457 च�ाण �मोद शांताराम 52521 37 पु. डी ३५/६ हतनुर कॉलनी   महाबळ रोड  जळगाव

7458 च�ाण �शांत अशोक 55352 45 पु. �ॉट नं.२८ िववेक कॉलनी   संभाजी नगर जवळ  जळगाव

7459 च�ाण रेखा रामकृ� 52311 44 �ी ३६ संभाजी नगर   जळगाव

7460 च�ाण साहेबराव पंडीत 26343 58 पु. ४१२/२० नेह� नगर   िशरसोली रोडजळगाव  िज.जळगाव

7461 च�ाण सरीता वासुदेव 20999 40 �ी
�ॉट नं.३० मकरंद नगर   डॉ.वडोदकर यांचे घरा जवळ  

साई िवला समोर महाबळ एरीया  जळगांव

7462 च�ाण सरला अशोक 47320 70 �ी २८ िववेक कॉलनी   संभाजी नगर  जळगाव

7463 च�ाण �ीराम पंडीत 27535 62 पु. �ॉट नं.२/४ नेह� नगर   िशरसोली रोड    जळगांव

7464 च�ाण उखडु� रघुनाथ 25796 57 पु.

स�� नं.४५२ चा ५४ ते ५८ चा �ॉट नं.६   िनसग� पाक�   

माऊली  िशव मंिदरासमोर  संभाजी नगर (महाबळ प�रसर)  

जळगाव

7465 च�ाण वासुदेव मोरिसंग 19579 47 पु.
२१ गाय�ी नगर पारख   नगर  साई ��ला महाबळ प�रसर  

जळगाव

7466 चावरे िभकन वामन 19821 74 पु.
१/३ वीर सावरकर नगर   चै�बन कॉलनी महाबळ परीसर    

जळगाव

7467 चावला ओम�काश शामनदास 6903 57 पु.
�ॉट नं २१ ए िब��ंग नं ०२   खुबचंड सािह� टावर  मोहाडी 

रोड  जळगांव

7468 छाडीकर आशा पंडीतराव 22552 51 �ी ३९ रिवं� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7469 छाडीकर रमेश शंकर 21675 67 पु. ३९ ड नुतन वषा� कॉलनी   मोहाडी रोड    जलगाव

7470 छाजेड अिजत भगवानदास 43206 59 पु. ३ महावीर हौिंसंग सोसायटी   मोहाडी रोड  जळगाव

7471 छाजेड रतनलाल पुनमचंद �ो. टी ट� ेडस� 4721 65 पु. १३ मायादेवी नगर महाबळ   रोड जळगाव

7472 छापेकर संपदा शरदचंद 22505 37 �ी
५४ आिशवा�द   �ॉट नंबर 4 सव� न  446/2A  महारा��  बँक 

कॉलनी महाबल  जळगाव

7473 छापेकर शरदचं� मुकंुद 13531 69 पु.
५४ आिशवा�द   �ॉट नंबर 4 सव� न  446/2A  महारा��  बँक 

कॉलनी महाबल  जळगाव

7474 छापेकर �ीरंग शरदचं� 22508 40 पु.
�ेयस पीएलओटी नं.4 एस.नं.446/2ए   बी/एच रामदास 

�ामी मंिदर जवळ  महारा��  बँक कॉलनी महाबल  जळगाव

7475 छापेकर वृशाली �ीरंग 59434 37 �ी
४ �ेयस िनयर महारा��  बँक   कॉलनी मागे एसबीआय  

महाबळ जळगाव

7476 छा�रया क�ना क�ैयालाल 47859 59 �ी ४ महावीर हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड  जळगाव

7477 छो�रया शैलजा शांतीलाल 47860 54 �ी ४ महावीर हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड  जळगाव

7478 छो�रया सुिनता िदलीप 47861 53 �ी ४ महावीर हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड  जळगाव

7479 िचंचोले राज�� दशरथ 29480 56 पु.
जी. १३ �ॉट नं. १७-१   पु�वाटी रेिसड�सी  मूकंुदनगर  

जळगांव
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7480 िचरमाडे राज�� बाबुराव 7775 60 पु. �ॉट नं -१३ शारदा कॉलनी   शारदा मंिदर जवळ    जळगांव

7481 िच�कुट �िदप यशवंत 49300 68 पु.
गट न ४६२ /४/१ �ॉट न ३/४/१   देव�� नगर  शनी मंिदर 

जवळ  जळगाव

7482 चोपडा सुकलाल प�ालाल 620 74 पु.
15  िन�ानंदन नगर मोहाडी रोड   ि�वेणी हौसीगं सोसायटी 

मागे    जळगांव

7483 चोथमल चं�भागा सुभाष 22148 49 �ी �ॉट नं.२० ितवारी नगर   बाहेती शाळे जवळ    जळगाव

7484 चोथमल गंुफाबाई नारायण 22150 76 �ी �ॉट नं.२० ितवारी नगर   बाहेती शाळे जवळ    जळगाव

7485 चोथमल नारायण िभका 22149 81 पु. �ॉट नं 20 ितवारी नगर   बाहेती शाळेजवळ  जळगाव

7486 चोथमल �काश नारायण 16469 56 पु. �ॉट नं.२० ितवारी नगर   बाहेती हाय�ुल जवळ    जळगाव

7487
चौबे िकत�कांत पंिडत �ो.चौबे 

ऍड�रटायजस�
13294 48 पु.

�ो.चौबे ऍड�रटायजस� १९/१ मनोरमाअपाट�म�ट   बाहेती 

हाय�ुलजवळ  महाबळ कॅालनी  जळगाव

7488 चौबे �ाची किपल 62090 24 �ी
18/4 मनोरमा अपाट�म�ट   बाहेती �ूल जवळ  ितवारी नगर  

जळगाव

7489 चौबे संिगता किपल 37299 48 �ी
१८/१ मनोरमा अपाट�म�ट   बाहेती हाय�ुल जवळ  महाबळ 

कॉलनी  जळगाव

7490 चौबे उिम�ला पंडीत 4594 72 �ी मनोरमा अपाट�म�ट   बाहेती हाय�ूल जवळ  जळगाव

7491 चौधरी सुिनल जग�ाथ 48385 55 पु. ४ हनुमान कॉलनी   महाबळ  जळगाव

7492 चौधरी केसाराम लखाराम 38981 66 पु. ११६ शारदा कॉलनी   जळगाव

7493 चौधरी सुभाष ल�ण 7646 64 पु.
४२/१ मोहन नगर मोहाडी रोड     गणपती मंदीरा जवळ  

जळगाव

7494 चौघुले आ�ेषा अिनल 13282 57 �ी चै�बन कॉलनी शारदा कॉलनी समोर   जळगाव

7495 चौक िनतीन सुधाकर 14851 49 पु.
४/४६३ �ाट नं ५   संभाजीनगर (पि�म )  �रा� 

अपाट�म�टजवळ  जळगाव

7496 चौक संजय द�ा�य 5716 68 पु. २३/२ नूतन वषा� कॉलनी जवळ   शारदा मंदीरा    जळगांव

7497 दाभाडे �काश नामदेव 33997 55 पु.
५९ नेह� नगर   मोहाडी रोड  �साद अपाट�म�� समोर  

जळगाव

7498 दगडकर िदनेश िव�लराव 52306 68 पु. २३ समथ� हौिसंग सोसासटी   मोहन नगर  जळगाव

7499 दगडकर �ोती िदनेश 42723 61 �ी २३ मोहन नगर   सुरमंगल अपाट�म�ट जवळ  जळगाव

7500 दहाड िकरण िशवनारायण 12101 47 पु.
�ॉट नं ११ िशव चं� िजवन   मोती को हौिसंग सोसायटी  

मोहाडी रोड  जळगाव

7501
दहाड मुकेश िशवनारायण �ो.पाव�ती 

अॅ�ो �ा� इंड�� ीज
19174 46 पु.

�ॉट नं.11 िशव चं� जीवन   मोती को-ओप हाऊिसंग 

सोसायटी मोहाडी  मोहाडी रोड जळगाव

7502 दहाड �ेमलता िकरण 13844 47 �ी
�ॉट नं.७ अ गजानन हौिसंग   सोसायटी चच� जवळ 

क.बंगला रोड    जळगाव

7503 दहाड संजय शामसंुदर 53063 59 पु.
�ॅट नं २ �ॉट नं ३४ एस नं ४४९   साई भगवती अपाट�म�ट 

मोहन नगर  वंृदावन गाड�न जवळ जळगाव

7504 डहाळे सुरेश अनंत 39278 73 पु. ८ अनंत नगर   ��दा कॉलनी जवळ  जळगाव

7505 डहाळे िव�ु अनंत 1039 79 पु. ३७ आनंद नगर मोहाडी रोड   जळगांव

7506 दलाल बाळकृ� िचमणराव 23472 87 पु. ४१ राम नगर   िशरसोली नाकाजळगाव  िज.जळगाव
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7507 दलाल िधरज �काश 61144 38 पु.
४१ रामनगर वसंत दाल िमल जवळ   िशरसोळी नाका  

जळगाव

7508 दलाल िदपक शरदराव [०४] 21066 44 पु. २ �ंबक नगर   जलगाव

7509 दलाल �ोती �काश 23473 71 �ी ४१ राम नगर   िशरसोली नाकाजळगाव  िज.जळगाव

7510 दलाल िकरण शरद 28379 35 पु. �ॉट नं. २   �यंबक नगर  महाबळ कॉलनी  जळगाव

7511 दलाल �काश िचमणराव 23474 72 पु. ४१ राम नगर   िशरसोली नाकाजळगाव  िज.जळगाव

7512 दलाल शामला सुरेश 9040 61 �ी ६२ �ित�ा मायादेवी नगर   जळगाव

7513 दंडवते महेश मोरे�र 5155 54 पु. �ॉट नं ३३ �ॉक नं ३ नागे�र   कॉलनी जळगाव

7514 दंडवते �भाकर �ीकृ� 7652 58 पु. १६अ  महाबळ कॉलनी   जळगांव

7515 दंडवते राखी िवजय 14120 44 �ी २०१ आकार अपाट�म�ट   महाबळ �ॉप जवळ    जळगाव

7516 दंडवते र�ी सागर 33312 47 �ी २२ नागे�र कॉलनी   महबळ जळगाव

7517 दंडवते सागर रमेश 33313 55 पु. देवयानी इन�ोटं ऑफ महाबळ   पोिलस चौकी  जळगाव

7518 दंडवते सुधा गणेश 1365 80 �ी ९  हेरंब  चै�बन कॉलनी   जळगांव

7519 दंडवते िवकास िवनायक 7399 58 पु.
�ॉट नं १५६/२ मोहन नगर   सं�ुः ठी संकुल सव� नं ४४९  

शारदा कॉलनी जवळ  जळगांव

7520 दंडवते �शांत रमेश 33315 59 पु. देवयानी   महाबळ पोिलस चौकी�ा बाजूला    जळगांव

7521 दंडवते सिवता �शांत 33314 53 �ी देवयानी   महाबळ पोिलस चौकी�ा बाजूला    जळगांव

7522 दंडवते शामल मंगेश 11383 59 �ी
स.नं.४६६/२अ३  कािशनाथ �ृती म   मेह�ण िशवार 

महाबळ    जळगांव

7523 दंडवते सुमंगल काशीनाथ 21743 64 पु.
४६६/२अ३ नागे�र कॉलनी   काशीनाथ �ूती �ॉट नं 22  

महाबळ  जळगाव

7524 दंडवते िव�ा िवनायक 968 78 �ी �ॉट नं १५६   मोहन नगर  महाबळ  जळगांव

7525 दंडग�ाळ िदनेश रामदास 27812 42 पु. ९७ मोहन नगर   �ारका िनवास  महाबळ  जळगाव

7526 दांडगे अशोक िशवाजी 53829 50 पु.
१२ अभयंता कॉलनी   �ेट बँक कॉलनी जवळ  समता नगर 

रोड जळगाव

7527 दांडगे रेखा अशोक 48908 43 �ी �ॉट नं.१२ अिभयंता कॉलनी   समता नगर  जळगाव

7528 दंडवते अ�दैत मंगेश 57148 33 पु. २२ काशीनाथ �ूती   नागे�र कॉलनी  जळगाव

7529 डांगरीकर वंदना बाळकृ� 36777 69 �ी २५/१ �ंबक नगर   जळगाव

7530 डांगरीकर अ�ण गजानन 87 72 पु. २९ अ महाबळ कॉलनी   जळगांव

7531 डांगरीकर गजानन शंकर 86 90 पु. २९ ब महाबळ कॉलनी   पो�� ीफाम� जवळ    जळगांव

7532 दाणी शशांक �ीकृ� 35180 49 पु. १५/४ चै�बन कॉलनी   अरडा कॉलनी जळगाव

7533 द�री प�वी �काश 4950 72 �ी
�ॉट नं ७   जीवनमोती हौिसंग सोसायटी  मोहाडी रोड  

जळगांव
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7534 द�री �काश नारायण 2 78 पु.
�ॉट नं ७ जीवन मोती हौिसंग   सोसायटी मोहाडी रोड  

जळगाव

7535 दसोरे ��ील अ�ण 12291 41 पु. २२ िवनोबा नगर िशरसोली रोड   मेह�ण जळगाव

7536 देखणे वसंत बाळकृ� 48411 71 पु. ऋतुराज ४५३/३३ अ   झाकीर �सेन कॉलनी  जळगाव

7537 देवरे राज�� रामदास 21078 52 पु. ३४/४ संभाजी नगर   जळगाव

7538 देसाई भानुदास रामचं� 7443 72 पु.
योगे�र �ॉट नं ८३ साखर वाडी   �ंबक नगर समोर  

महाबळ रोड जळगाव

7539 देसाई रमेश रामचं� 6030 67 पु. �ॉट नं ८३ साखरवाडी महाबळ   रोड जळगाव

7540 देसाई रेवती रिवं� 35161 61 �ी रजनी�भा �ॉट नं.५७   मोहन नगर  जळगाव

7541 देसाई सितष रामचं� [०४] 6031 75 पु. ८३ योगे�र   साखर वाडी  �ंबक नगर जवळ  जळगांव

7542 देसाई सुलभा सतीष 13746 67 �ी �ॉट नं.८३  योगे�र   साखरवाडी महाबळ रोड    जळगाव

7543 देशमुख भगवान फकीरराव 44647 48 पु. ८६ संभाजी नगर     जळगाव

7544 देशमुख गजानन अ�थामा 30313 51 पु.
�ॉट नं ३ ४/२ सव� नं ४६२/४/   १ देव�� नगर शनी  मंिदर 

जवळ  जळगांव

7545 देशमुख कांचन सुरेश 22992 45 �ी ४-अ शारदा कॉलनी   महाबळ �ॉपजवळ  जळगाव

7546 देशमुख किवता भगवान 61776 43 �ी �ॉट नं 86  संभाजी   नगर रोड संभाजी  �र�ा �ॉप   जळगाव

7547 देशमुख �शांत सखाराम 15644 61 पु.
�ॉट नं.७६ झाकीर �सेन कॉलनी   संभाजी नगर जवळ    

जळगाव

7548 देशमुख संगीता संजय 58781 49 �ी ८६ संभाजी नगर   संभाजी नगर �ोप समोर    जळगाव

7549 देशमुख संजय फकीरराव 45625 55 पु. �ॅट नं. ८६   संभाजी नगर  जळगाव

7550 देशमुख सुरेशकुमार देवराव 815 72 पु. ४अ शारदा हौ.सोसायटी   महाबळ कॉलनी जवळ    जळगांव

7551 देशमुख िवनोद पंजाबराव 26303 52 पु. १०६ मोहन नगर   मोहाडी रोडजळगाव  िज.जळगाव

7552 देशपांडे अशोक �भाकर 35311 61 पु. १ पाटील वाडी   मायादेवी नगर  जळगाव

7553 देशपांडे चं�शेखर पंडीत 21089 59 पु. नागे�र कॉलनी   �ॉट नं 2  सव� नं 466/6    जळगाव

7554 देशपांडे ि�तीश िव�ु 398 74 पु. �ॉट नं.२ �ी  नगर   महाबळ परीसर  जळगाव

7555 देशपांडे मंगला चं�कांत 15013 78 �ी �ॉट नं.९१ गोिवंदपुरा   �ंबक नगर  एम.जे.कॉलेज  जळगाव

7556 देशपांडे नरेश हरी 8628 50 पु. १३४ �ी �ामी समथ� मायादेवी   नगर    जळगांव

7557 देशपांडे पदमजा �ीकांत 17188 57 �ी ३५ ��दा कॉलनी टेलीफोन कॉलनी   जवळजळगाव

7558 देशपांडे रिवं� भा�र 15476 64 पु. ९७/२ मोहन नगर   बाहेती हाय�ुल समोर    जळगाव

7559 देशपांडे रेणूका अशोक 53109 29 �ी ९ मायादेवी नगर   पाटील वाडी  महाबळ रोड जळगाव

7560 देशपांडे �ीकांत गोपालकृ� 13601 62 पु. ३५ ��दा कॉलनी   जळगाव
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7561 देशपांडे �ीकांत िव�ु 19777 68 पु. ९० सोनाई गोिवंदपुरा   �ंबक नगर जवळ    जळगाव

7562 देशपांडे शुभदा �ीकांत 48581 63 �ी
 चरणकमल  ४६२/३ �ॉट नं.२८   गाडगेबाबा चौक  महाबळ 

जळगाव

7563 देशपांडे सुहास चं�कांत 21150 58 पु. �ॉट नं ९१   गोिवंदपुरा  �ंबक नगर  जलगाव

7564 देशपांडे सुजाता ि�तीश 6793 70 �ी �ॉट नं. २ महाबळ प�रसर नगर   एम. जे. कॉलेज    जळगांव

7565 देशपांडे वैजयंती िववेकानंद 14824 60 �ी ७ �बी पाक�    महाबळ बस �ॉप जवळ    जळगाव

7566 देशपांडे िवजया प�ाकर 45991 71 �ी
�ॅट नं ३ �ॉट नं ७ �ीराम   आपाट�म�ट �ंबक नगर  

जळगाव

7567 देशपांडे िववेक रमेश 12325 45 पु. ३ दौलत नगर मोहाडी रोड   जळगाव

7568 देशपांडे िववेकानंद मधुकरराव 14825 66 पु. ७ �बी पाक�    महाबळ कॉलनी जवळ    जळगाव

7569 देवांग िडगंबर मुरलीधर 39746 58 पु. १७ िववेक कॉलनी   संभाजी नगर रोड  जळगाव

7570 देवांग शुभांगी िदगंबर 39747 51 �ी १७ िववेक कॉलनी   संभाजी नगर रोड  जळगाव

7571 देवरे उ�ल भा�र 24980 43 पु. ६३ नेह� नगर   मोहाडी रोडजळगाव  िज.जळगाव

7572 देवकर राम दशरथ 60963 34 पु. हमाल ग�ी   समता नगर  िनयर महाबळ कॉलनी  जळगाव

7573 देवकर रेखा रामा 60964 30 �ी
रेखा रामा देवकर   हमाल ग�ी समता नगर  जळगाव 

महारा��   जळगाव

7574 देवराज क�ना अशोक 13779 52 �ी लघु पाटबंधारे वसाहत   हतनुर कॉलनी जवळ    जळगाव

7575 ढाके छाया मधुकर 21297 51 �ी
 तुळजाई  ४४८/१-बी �ॉक नं ४   महाबळ �ंबक नगर  

जळगाव  जलगाव

7576 ढाके �िदप अिवनाश 24099 56 पु. �ॉट नं. ८-फ संभाजी नगर   जळगाव

7577 ढाके पुनम संतोष 32418 47 �ी २७ र�रेखा   नुतन वषा� कॉलनी    जळगांव

7578 ढाके िव�ेश मधुकर 42035 31 पु.  तुळजाई  स.नं.४४८/१ब �ॉक नं.४   �ंबक नगर  जळगाव

7579 धांडे �ेहल िवजय 26406 39 �ी १३ दौलत नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7580 धांडे िवशाल िवलास 26407 35 पु. दौलत नगर   �ॉट नं. १३  जळगाव

7581 धनगर शैला भगवान 21458 47 �ी गट नं.४५० �ॉट नं.९   मोहाडी रोड दौलत नगर    जलगाव

7582 ढापरे योगेश केशव 17086 64 पु.
सी/ओ ADVOCATE चौगुले   २१  चै�बन कॉलनी  वीर सावरकर 

नगर महाबळ  जळगाव

7583 घमा�िधकारी �शांत मनोहर 20886 48 पु. �ारा सी.टी.कुलकण� �ॉट नं.९   पारीजात कॉलनी    जलगाव

7584 धमा�िधकारी �ितभा कालीदास 13748 90 �ी ३५ अ महाबळ कॉलनी   जळगाव

7585 धमा�िधकारी वैभव शशीकांत 19797 42 पु.
�ॉट नं.४२ �ॉक नं.२   �ीमहाल�ी िनवास  देव�� नगर  

जळगाव

7586 धमा�िधकारी िवजय िमठाराम 20952 63 पु.
�ॉक नं ६  �ॉट नं १७   सव� नं ४६३/३/४  देव�� नगर  

जलगाव

7587 धुमाळ वंदना वसंतराव 44318 48 �ी ४६६/७अ८ �ॉट नं.५   िववेक कॉलनी  जळगाव
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7588 िदघे रिवं� पंढरीनाथ 2495 82 पु. जळगांव

7589 दीि�त अ�ण ��ाद 810 78 पु. ३/५ अ�ैत  मधुबन सोसायटी   महाबळ जवळ    जळगांव

7590 िदि�त िदनेश राम�साद 53276 50 पु.
रामछाया   S नं ४४८ P नं ४९/१ B न ३  मोहन नगर िनयर 

गु�कृपा  जळगाव

7591 िद�ीत जगिदश �ीकृ� 24275 72 पु. ७ मिनषा �ेट बँक कॉलनी   गणपती नगर जळगाव

7592 िद�ीत कुसूम भा�र 26231 87 �ी �ॉट नं. १६   महाबळ �ॉप जवळ  जळगाव

7593 दी�ीत मंदािकनी गजानन 4940 74 �ी ९ चं�लोक अपाट�म�ट महाबळ   कॉलनी    जळगांव

7594 दीि�त ��ाद मात�ड 811 76 पु. ३/५  अ�ैत  महारा��  बँक   कॉलनी    जळगांव

7595 दीि�त संजय ��ाद 5259 63 पु.
�ॉट १६  महारा��  बँक कॉलनी   महाबळ कॉलनी समोर    

जळगांव

7596 िद�ीत सिवता सुिधर 7728 72 �ी
महारा��  बँक कॉलनी समोर महाब   महाबळ �ॉप जवळ    

जळगांव

7597 िद�ीत ��ता ��ाद 21736 71 �ी ३/५ अ�ैत महारा��  बँक कॉलनी   महाबळ जवळ    जळगाव

7598 िद�ीत सुचेता संजय 27290 58 �ी �ॉट नं. १६   महाबळ बस�ॉप समोर  जळगाव

7599 िद�ीत सुधीर ��ाद 42812 74 पु. �ॉट नं.१६   महारा��  बँक कॉलनी  महाबळ जळगाव

7600 िद�ीत सुर�� शरद 57695 58 पु.
�ॉट नं २ महाबळ रोड   मायादेवी नगर ४६८ /७ब/१  

जळगाव

7601 �ा�े अशोक तोताराम 20456 66 पु. २० आनंद नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

7602 दुबे योगीता राज���साद 21402 49 �ी
�ॉट नं ३१ /३२ �ॉक ५   रामकुटी पाक�  नागे�र कॉलनी  

महाबळ  जळगाव

7603 दुबे सुिमत राज���साद 60245 22 पु. 31/31/1 रंकुटी पाक�    नागे�र कॉलनी महाबळ    जळगाव

7604 दुबे सुशील राज���साद 60244 23 पु.
�ॉट नं 31/32 1 �ॉक नं 5 एन आररंकुटी   पाक�   नागे�र 

कॉलनी  जळगाव

7605 एडके अरिवंद द�ा�य 22976 73 पु. सुदश�न सोसायटी   दौलत नगर  जळगाव

7606 फडणीस िवजय �ीधर 6756 51 पु.
२२/१ िनरंजन चै�बन कॉलनी   वीरसावरकर नगर जवळ  

महाबळ  जळगांव

7607 फना�डीज नटािलन पेड�कािलथ 35250 53 पु. २३ डी चं�कमल अपाट�मे�   शारदा कॉलनी  जळगाव

7608 फरना�डीज पेड�कािनथ म�ुअल 35252 61 पु. २३ डी चं�कमल अपाट�मे�   शारदा कॉलनी  जळगाव

7609 िफरके गणेश दामोदर 21922 57 पु. २ आनंद नगर   मोहाडी रोडजळगाव

7610 िफरके �िवण रामदास 32295 34 पु. १०९ मोहन नगर   नयना अपाट�म�ट  जळगाव

7611 िफरके रामदास िवaल 32296 65 पु. १०९ मोहन नगर   नयन अपाट�.  जळगाव

7612 फुलपगार सुषमा अशोक 48336 54 �ी १९/४ आिशवा�द   मिनषा कॉलनी  जळगाव

7613 गाबा िजत�� दश�नलाल 24698 44 पु. दुग�श बंगला   महाबळ �ॉप�ा मागे  जळगाव

7614 गायकवाड अ�ासाहेब कािशनाथराव 4531 85 पु. ३०-ब महाबळ कॉलनी जळगांव
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7615 गायकवाड अशोक बाबुराव 33311 60 पु. ३ पा�रजात कॉलनी   महाबळ  जळगाव

7616 गायकवाड भारती संजय 17920 58 �ी १० हनुमान कॉलनी   महाबळ परीसर  जळगाव

7617 गायकवाड संजय अ�ासाहेब 17857 58 पु. १० हनुमान कॉलनी  महाबळ परीसर   जळगांव

7618 गायकवाड सुनंदा अशोक 33310 57 �ी ३ पा�रजात कॉलनी   महाबळ कॉलनी  जळगाव

7619 गायकवाड िवनय अ�ासाहेब 17858 56 पु. िसयोन �ॉट नं ८ ४८ संभाजी नगर   जळगांव

7620 गाजरे �भा जग�ाथ 60596 73 �ी 44 बी �ीिनवास कॉलनी   जळगाव

7621 गंगापुरकर धरती संजय 21302 51 पु. २ अ शारदा कॉलनी   महाबल कॉलनी जवल    जलगाव

7622 गंगापूरकर संजय बाळकृ� 50601 53 पु. २ अ शारदा कॉलनी   महाबळ जवळ  जळगाव

7623 गज� ि�ितज योगे�र 62064 35 पु. �ॉट नं 34 बी   महाबळ कॉलनी  जळगाव

7624 गग� �िमलाबाई पुो�म 50441 83 �ी �ॉट नं.३४ ब   महाबळ कॉलनी  जळगाव

7625 गग� रमाबाई अनंत 57803 77 �ी
�ॉट नं ३३/१ रामकुअी पाक�    महाबळ प�रसर नागे�र 

कॉलनी  जळगाव

7626 गग� सुनील अनंत 6799 57 पु.
रामकुती पाक�  महाबल ए�रया   िस�रयल नं ४६६ �ॉट नं 

३३/१  नागे�र कॉलनी  जळगाव

7627 गग� वंदना योगे�र 13778 59 �ी पुो�म  �ॉट नं.३४ ब   महाबळ कॉलनी    जळगाव

7628 गग� योगे�र पुो�म 7647 62 पु. पुो�म �ॉट नं.३४ ब   महाबळ कॉलनी    जळगांव

7629 ग�ड गणपतराव द�ा�य 38684 65 पु. १६ जीवन मोती कॉलनी   मोहाडी रोड  जळगाव

7630 ग�ड उ�ला भागवतराव 50155 62 �ी १२ ��दा कॉलनी   जळगाव

7631 ग�ड वंृदा गणपतराव 38685 57 �ी �ॉट नं. १६ जीवा मोती   कॉलनी मोहाडी रोड    जळगाव

7632 गवळी सुनंदाबाई भगवान 45623 53 �ी मु. पो. मोहाडी   ता. िज. जळगाव    मोहाडी

7633 गवळी तुळशीराम धमा� 60652 36 पु. घर नं 16   मोहाडी    ता िज�ा जळगाव

7634 गावंडे रवी� रामदास 8884 49 पु. ३ िशरसोली ना�ाजवळ   जळगांव

7635 गवळी बापुराव नारायण 28514 56 पु. मु. पो. मोहाडी   ता. िज. जळगाव    मोहाडी

7636 गवळी पुनाजी िशवा 54580 52 पु. मु.पो.मोहाडी   गवळी वाडा  ता.िज.जळगाव

7637 गायकवाड आकाश मधुकर 53802 28 पु.
�ॉट नं ११ िवजय माजी सैिनक   सोसायटी मोहाडी रोड  

जळगाव

7638 गायकवाड �िणता िवनय 17919 55 �ी १० हनुमान कॉलनी   महाबळ परीसर  जळगाव

7639 गायकवाड संतोष शामराव 33559 56 पु.
गट नं. ४५२ �ॉट नं.४७   संभाजी नगर  द� मंदीराजवळ 

जळगाव

7640 घोडके िसमा शिशकांत 26725 51 �ी ४४७/३ �ॉट नं. १६ चै�बान कॉलनी   जळगाव

7641 घोडके मुकंुद रामदास 13728 71 पु. ७ चै�बन कॉलनी   महाबळ जवळ  जळगाव
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7642 घोडके शिशकांत चं�शेखर 26726 54 पु. ४४७/३ �ॉट नं. १६   चै�बान कॉलनी  जळगाव

7643 घोगंडे ल�ण नामदेव 10763 55 पु. �ॉट नं ३६ देव�� नगर   सव� नं ४६३/१/२    जळगाव

7644 घोगंडे िवजय केशव 21878 59 पु.
�ॉट नं.११ िवजय माजी सैिनक सोसायटी   मोहाडी 

रोडजळगाव

7645 घोगंडे शंकुतला िवजय 43579 53 �ी ११ िवजय माजी सैनीक सोसायटी   मोहाडी रोड  जळगाव

7646 घुले बाबुराव नथु 34382 50 पु.
�ॉट नं.३८/२ �ॉक नं.३   स�� नं.४७१ अ-२  ��दा कॉलनी 

जळगाव

7647 िगरी अच�ना रिवं� 46783 50 �ी ६१ मायादेवी नगर   महाबळ रोड  जळगाव

7648 िगरी रिवं� िशविगर 46782 53 पु. ६१ मायादेवी नगर   महाबळ रोड  जळगाव

7649 गोडबोले शुभांगी गजानन 50033 56 �ी �ॉट नं.९९ दौलत नगर   जळगाव

7650 गोखले �साद मुकंूद 4968 57 पु.
 िवशाल अपाट�म�ट    मकरंद कॉलनी जवळ महाबळ  कॉलनी 

जळगाव

7651 गोखले पुजा �साद 18852 49 �ी िवशाल अपाट�म�ट   मकरंद कॉलनी  महाबळ  जळगाव

7652 गोखले सुमित रघुनाथ 59780 94 �ी 12 �िब पाक�  सोसायटी   महाबळ कॉलनी बस �ॉप  जळगाव

7653 गोखले वंदना मुकंुद 48869 84 �ी
 मकरंद  �ॉट नं.४८/   रोटरी भवन समोर  मायादेवी नगर 

जळगाव

7654 गोपालन ए वेणू 4643 74 पु. वषा� कॉलनी िज�ा पेठ   जळगांव

7655 गोराणे रोहीदास गजानन 23635 65 पु.
पशु वै�िकय सव� िचकी�ालय िनवास�थान   महाबळ 

कॉलनी रोड.जळगाव  िज.जळगाव

7656 गोरे मंगेश मधुकर 33979 56 पु. ८ िवद्युत नगरी महाबळ   जळगाव

7657 गोसावी दश�न नामदेव 20631 35 पु. �ॉट नं.१२   मायादेवी नगर    जळगाव

7658 गोसावी नामदेव माधविगर 4699 64 पु. �ॉट नं. १२ मायदेवी नगर   जळगाव

7659 गोसावी िनम�ला नामदेव 18905 63 �ी १२ मायादेवी नगर   महाबळ रोड    जळगाव

7660 गोसावी सुरेखा नामदेव 18666 38 �ी १२ मायादेवी नगर   महाबळ रोड  जळगाव

7661 गुजर चं�शेखर रमाकांत 21694 64 पु.
१६ अ ि�वेणी हौिसंग सोसायटी   िन�ानंद नगर मोहाडी रोड  

  जलगाव

7662 गुजर वासंती चं�शेखर 48743 59 �ी
१६-अ ि�वेणी हौिसंग सोसायटी   िन�ानंद नगर  मोहाडी रोड 

जळगाव

7663 गुजराथी संजय नटवरलाल 16608 63 पु.
२०४ आकार कॉ��े� महाबळ   �ॉप समोर महाबळ 

कॉलनी  जळगाव

7664 गुजराथी सुिनल नटवरलाल 16609 52 पु.
गट ४८१ २ �ॉट १८ �ॉक १   रजनी अपाट�म�ट पाव�ती  नगर 

जळगाव

7665 गुरव उमेश अ�ण 55279 41 पु.
हतनुर कॉलनी   िज.प.सी.ई.ओ.बंग�ाजवळ  महाबळ रोड 

जळगाव

7666 गु�नाणी िगता �ताप 47868 51 �ी ७८ गाय�ी नगर   जळगाव

7667
गुरनानी सुिनल दौलतराम �ो.सागर 

इले�� ीक�
11895 49 पु.

�ॉट नं.७८ िशरसोली रोड   गाय�ी नगर   जळगाव ता.िज 

.जळगाव

7668 हडस सुभाष द�ा�य 14905 71 पु.
३३/६ गणािधश रेसीडे�ी   मोहन नगर महाबळ जवळ    

जळगाव
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7669 हळकंुडे संजय �भाकर 34100 49 पु. �ॉट नं ८/३ संत नामदेव   नागे�र कॉलनी    जळगांव

7670 हरणे �ंकटेश गंगाधर 24410 45 पु. �ॉट नं.6 घर नं.412   नेह� नगर  िशरसोली रोड  जळगाव

7671 हरीमकर िवलास वसंतराव [०३] 5960 62 पु.
�ॉट नं ५/बी एसआर -४७४   गाडगेबाबा चौक  संभाजी नगर 

 जळगांव

7672 हसवाल िदलीप फुलचंद 54094 48 पु. �ॉट नं.१११/१ मोहन नगर   वंृदावन गाड�न ग�ी  जळगाव

7673 हसवाल िदनेश फुलचंद 54095 45 पु. �ॉट नं.५ गट नं.४६३/३/४   देव�� नगर  जळगाव

7674 हटकर संतोष भुरमल 60168 41 पु. आडंगे जग�ाथ भावा   �ॉट नं 450 दौलत नगर जळगाव

7675 िहवरकर योगेश द�ा�य 21475 41 पु.
�ॉट नं२८ गट ४६३  संभाजी नगर   देव�� नगर परीसर  

जलगाव  जलगाव

7676 िहंगु िदलीप �ाणजीवन 22187 50 पु. ४/२ िवद्युत नगरी माग�   महाबळ कॉलनी जवळ    जळगाव

7677 िहंगु �ाणजीवन केशवजी 22186 82 पु. ४/२ िवद्युत नगरी माग�   महाबळ कॉलनी जवळ    जळगाव

7678 िहवरकर द�ा�य िभकाजी 3378 75 पु. देव�� नगर   �ॉट नं २८ जळगाव

7679 िहवरकर �मोद रामलाल 47332 52 पु. �ॉट नं.३५ अ   डॉ.झाकीर �सेन कॉलनी  जळगाव

7680 िहवरकर रामलाल महा� 47331 75 पु. �ॉट नं.३५ अ   डॉ.झाकीर �सेन कॉलनी  जळगाव

7681 िहवरकर सुय�कांत िभकाजी 3389 65 पु.
एस/ओ. िभकाजी िहवरकर   सव� नं ४५२ �ॉट नं ७१  

गोिवंदपुरा �ंबक नगर जवळ  जळगाव

7682 िहवरकर िव�ल �ावणजी 23663 52 पु. हमाल ग�ी   समता नगरजळगाव  िज.जळगाव

7683 िहवरे हरी मंगू 27782 63 पु. ड-४/८ हतनुर वसाहत   जळगाव

7684 होळे िवलास जग�ाथ 57604 56 पु. ७ ब ओकंार   �ेट बँक कॉलनी रोड  ��दा कॉलनी जळगाव

7685 होनप िनरज माधव 43300 36 पु. ५ �ंबक नगर जळगाव

7686 इखे वृषाली िवकास 52400 63 �ी  गु�कृपा  �ॉट नं८०/२   गोिवंद पुरा संभाजी नगर  जळगाव

7687 इनामदार दे��ात मुकंुद 7680 54 पु. १३ िच�बन कॉलनी   शारदा कॉलनी जवळ    जळगांव

7688 इनामदार मेधा मुकंुद 16815 48 �ी १३ अ चै�बन कॉलनी   शारदा मंदीरा जवळ    जळगाव

7689 इनामदार सुिनता मुकंुद 16816 79 �ी १३ अ चै�बन कॉलनी   शारदा मंदीरा जवळ    जळगाव

7690 इंगळे चं�कांत नारायण 24882 55 पु. गट नं. ४१६   �े.नं.८ जीवन मोती कॉलनी  जळगाव

7691 इंगळे सुिनल गंगाराम 33347 44 पु. ०८ िजवन मोती कॉलनी   मोहाडी रोड  जळगाव

7692 इंगळे सुिनल शािल�ाम 41417 50 पु. ८४ साखर वाडी �ंबक नगर   महाबळ रोड    जळगाव

7693 इंगळे िवजयाबाई चं�कांत 29364 50 �ी गट नं.४१६ �ॉट नं.८   िजवन मोती कॉलनी    जळगांव

7694 इंगळे िवनायक दगडु 25260 55 पु. नंदनवन नगर   �ॉट नं. ४५ �ेहल कॉलनी  जळगाव

7695
जडे िनतीनकुमार िव�ुकांत �ो चैत� 

कोमंपुटर
7740 54 पु. २४क महाबळ �ॉप जवळ   जळगांव
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7696 जाधव बाबुलाल जयराम 36915 67 पु. �ाट नं४५०/०४   दौलत नगर  मोहाडी रोड  जळगाव

7697 जाधव महेश एकनाथराव 21466 56 पु.
�ॉट नं १३ सव� नं ४५० /१   मोहाडी रोड दौलत नगर    

जळगाव

7698 जाधव मनोज काशीनाथ 37041 51 पु.
�ॉट नं ११ गट नं ४६९/१   अिभयंता हाऊिसंग सोसायटी  

जळगाव

7699 जाधव माया नंदलाल 42495 40 �ी १०६ दौलत नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7700 जाधव नंदलाल िवaल 21693 48 पु.
१०६ नारायण नगर   जय अंबे �ोअर िमल दौलत नगर  

मोहाडी रोडजलगाव  जलगाव

7701 जाधव नर�� अशोक 45840 37 पु. �ॉट नं.७१/अ   झाकीर �सेन कॉलनी  जळगाव

7702 जाधव िनळकंठ आनंदराव 42231 62 पु. �ॉट नं.७३ क मोहन नगर   वंृदावन गाड�न जवळ  जळगाव

7703 जाधव �दीप िवaल 21692 46 पु.
१०६ नारायण नगर   जय अंबे �ोअर िमल दौलत नगर  

मोहाडी रोड  जलगाव

7704 जाधव �िवण ल�णराव 27625 48 पु. ९ रिवं� नगर   शारदा मंिदरासमोर  महाबळ  जळगाव

7705 जाधव �िवण िव�ल 17980 50 पु.
मोहन नगर दौलत नगर जवळ   �ॉट नं.106 मोहाडी रोड  

जळगाव

7706 जाधव �पाली मनोज 44950 45 �ी
�ॉट नं ११ गट नं ४६९/१   अिभयंता हाऊिसंग सोसायटी  

जळगाव

7707 जाधव सुकदेव एकनाथ 38822 59 पु.
�ॉट नं.१८ गट नं.४५६/१    जयासुख िनवास  ओमसाई पाक�   

सायसोनी नगर जळगाव

7708 जाधव िव�ास यशवंत 54 69 पु. १६ब   मोिहनी  रवी�ं नगर  जळगांव

7709 जगताप �ाने�र �भाकर 28061 45 पु.
�ॉट नं. ७   ितवारी नगर  चं�लोक अपाट�म�ट�ा मागे  

जळगाव

7710 जगताप गणेश दयाराम 37453 49 पु. �ॉट नं.३ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7711 जगताप हरी�ं� मधुकर 21688 54 पु. १/१३  गणािधश अपाट�म�ट   मोहन नगर    जलगाव

7712 जगताप िनतीन रामभाउ 31524 37 पु. ३ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7713 जगताप �भाकर िभवसन 33949 54 पु.
गट नं. ४५३ �ॉट नं. ७२   झाकीर �सेन कॉलनी  संत गाडगे 

बाबा चौक महाबळ  जळगांव

7714 जगताप रामभाऊ िझप� 19608 58 पु. �ॉट नं.३ मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

7715 जगताप रामचं� �भाकर 28745 48 पु.
�ॉट नं.७ ितवारी नगर   चं�ल ओक अपा�टम�ट  बाहेती 

हाय�ूल मागे सागर वाडी जवळ  जळगांव

7716 जगताप संजय �भाकर 28095 54 पु. �ॉट नं. ७ ितवारी नगर   चं�लोक अपाट�म�ट  जळगाव

7717 जगताप संजय रामदास 42165 49 पु. शारदा कॉलनी   �ॉट नं.४ गट नं.४७०  जळगाव

7718 जगताप सितष �भाकर 28854 50 पु.
�ॉट नं.७ ितवारी नगर चं�लोक अपाट�.   बाहेती हाय�ूल 

मागे सागार वाडी समोर    जळगांव

7719 जगताप सुिमत �भाकर 59472 26 पु.
�ॉट नं ७२ गट नं ४५३   गाडगे बाबा चौक जाकीर �सेन  

कॉलनी  जळगाव

7720 जहािगरदार जय�ी िव�ाधर 21423 65 �ी
स.नं.४०५/४ �ॉट नं.९/१   दौलत नगर मोहाडी रोड    

जलगाव

7721 जहािगरदार पराग िवलास 20126 44 पु. ११ मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

7722 जहािगरदार �साद िवलास 20105 47 पु. ११ मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगाव
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7723 जहागीरदार रवी�ं कृ�ाजी 7006 61 पु.
सी/ओ महाजन जग�ाथ पंिडत   �ॉट नं ६० सव� नं४५२  

सुदश�न सोसायटी दौलत नगर  जळगांव

7724 जहािगरदार शैल�� शरद 20521 40 पु. ४३/ब सुरेशदादा जैन   �ेट बँक कॉलनीमहाबळ    जळगाव

7725 जहागीरदार शरद कृ�ाजी 4157 69 पु. ४३ बी अनुराग एस बी आय कॉलनी   समता नगर जळगाव

7726 जहागीरदार िवलास वामन 7609 75 पु. ११  मोहन नगर  मोहाडी रोड   जळगांव

7727 जैन अभय कांतीलाल 18441 53 पु. आय�न ��दा कॉलनी   जळगाव

7728
जैन अिवनाश कांितलाल �ो�ा.जैन 

सोलर एज�ी.
57183 45 पु.

३६ आय�न बंगलो   समता नगर रोड  �ंकटेश कॉलनी 

जळगाव

7729 जैन िदपाली रमेशचं� 3549 71 �ी ३६ ब महाबळ कॉलनी   ऑटो �ॉप    जळगांव

7730 जैन िदलीप देिवचंद 45681 58 पु. ४ महावीर हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड  जळगाव

7731 जैन िहना अिवनाश 53127 42 �ी आय�न बंगलो   �ंकटेश कॉलनी  समता नगर रोड जळगाव

7732 जैन(ललवाणी)हेमंत ओम�काश 31696 38 पु.
सव� नं. 6179 शॉप नं.6   जय माता दी कॉ��े�  आदश� 

नगर मोहाडी रोड  जळगांव

7733 जैन क�ैयालाल देिवचंद 45682 62 पु. ४ महावीर हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड जळगाव

7734 जैन िकरण दौलतमल 48345 69 �ी १०अिदनाथ सोसायटी   स�ट जोसेफ �ूल जवळ     जळगाव

7735 जैन महावीर भवरीलाल 54019 40 पु. �ॉट नं.२४ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7736 जैन मह�� मुळचंद 41958 57 पु. १०३ / ४१२ नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7737 जैन मोहन रमेशचंद 30348 44 पु. ४ महावीर हौसीगं सोसायटी   मोहाडी रोड जळगाव

7738 जैन  मोहन रमेशचंद (HUF) 59931 45 पु. १२ महावीर हाऊिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड   जळगाव

7739 जैन िनितन अशोक 54020 44 पु. �ॉट नं.२४ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7740 जैन पंकज धरमचंद 26269 49 पु.
�ॉट नं १२ महाबळ कॉलनी   जवळ नागे�र कॉलनी  

जळगाव

7741 जैन (छोरीया) पारस रमेशचंद 49511 48 पु. ४ महावीर हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड  जळगाव

7742 जैन �िदप पुखराज 52339 44 पु. ४ महावीर हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड  जळगाव

7743 जैन �ेमकंवर मभालाल 721 78 �ी ममता िब�ीगं पु�ांजली कॉलनी   जळगांव

7744 जैन सपना अभय 53128 46 �ी आय�न बंगलो   �ंकटेश कॉलनी  समता नगर रोड जळगाव

7745 जैन शंकुतला कांतीलाल 53129 74 �ी आय�न बंगलो   �ंकटेश कॉलनी  समता नगर रोड जळगाव

7746 जैन शांतीलाल कपूरचंद 17427 66 पु. ४५ नेह� नगर मोहाडी रोड   जळगाव

7747 जैन िवजय दुलीचंद 34973 74 पु. २०िवदुत नगरी   महाबळ जवळ  जळगाव

7748 जाजु अिनल चंपालाल 26017 60 पु. चंपाली ३२-ब   महाबळ कॉलनी  जळगाव

7749 जाजु लता सुिनल 46583 61 �ी ८ �बी पाक�    महाबळ  जळगाव
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7750
जाजु सुिनल चंपालाल �ो �ेहा �ीट 

होम
17515 64 पु. ८ �बी पाक�    महाबळ कॉलनी  जळगाव

7751 जकातदार धनंजय मधुकर 6635 52 पु.
�ॉट -२ सव� नं ४४७/२   परचोदयात  चै�बन कॉलनी  

जळगांव

7752 जकातदार मंगला मधुकर 45257 77 �ी २ चै�बन कॉलनी   महाबळ परीसर    जळगाव

7753 जकातदार िनखील मधुकर 19901 48 पु.  गणाधीश  ३२ मोहन नगर   महाबळ एरीया    जळगाव

7754 जाखेटे राजेशकुमार रामिनवास 58722 53 पु.
१८ रामलीला बंगलो   नूतन वषा� कॉलनी  मोहाडी  रोड 

मोहाडी प�रसर  जळगाव

7755 जाखेटे सुभाष भाउलाल 20747 75 पु.
 मातृछाया  १३ िवद्युत नगरी सोसायटी   महाबल जवल    

जलगाव

7756 जंगले कांचन सुिनल 21735 46 �ी �ॉट नं.१८/२ गट नं.४४८/२   मोहन नगर    जळगाव

7757 जांगीड दयानंद पुरणमल 6770 60 पु. ६०  मायादेवी नगर   जळगांव

7758 जांगीड ओम�काश सुरजमल 7298 64 पु. ४३/१  मायादेवी नगर   जळगांव

7759 जानगीड िशशपाल रामकुवंर 7807 65 पु.
३२ सद्गु�समथ� मंडळ साने गु�जी   मायदेिव नगर जवळ    

जळगांव

7760 जावळे सुनंदा सीताराम 46843 50 �ी शारदा कॉलनी �ॉट नं १८ ए जळगाव

7761 जावळे उमाकांत नामदेव 31214 57 पु.
७ ब शारदा कॉलनी शारदा   मंिदर मागे महाबळ रोड  

जळगाव

7762 जयपूरकर अमोल �मोद 42546 47 पु.
 �ीकृपा  �ॉट नं.२/३ घर नं.३   तुलसी अपाट�म�ट मागे  

महाबळ रोड जळगाव

7763 जेथळे िधरज गोिवंद 44480 39 पु. संक� २५ब   शारदा कॅालनी  जळगाव

7764
जेथले गोिवंद ब�ीलाल �ो संक� 

कोन�र
13450 65 पु. १० ब आकार कॉ��े�   महाबळ �ॉप जवळ    जळगाव

7765 जेथळे �ोती गोिवंद 26344 59 �ी  संक�  २५ ब शारदा कॉलनी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

7766 झवर भारत जयंतीलाल 60656 43 पु. 41 ितवारी नगर   महाबळ    जळगाव

7767 जोशी आिद� अिवनाश 58384 29 पु. �ॉट नं ९   मायादेवी मंदीर जवळ  मायादेवी नगर जळगाव

7768 जोशी अमेय मनीष 61612 27 पु.
�ॉट नं 29 माधुरी   अनुराग SBI कॉलनी जळगाव  पावन 

िह�  जळगाव

7769 जोशी अमोल जयंत 12132 45 पु.
३ मनोरमा अपाट�म�ट बाहेती   शाळे समोर महाबळ कॉलनी    

जळगाव

7770 जोशी अनंत परबत 50939 68 पु. ११ नवदीप पाक�    देव�� नगर  जळगाव

7771 जोशी अिनलकुमार शांतीलाल 5408 64 पु.
९/३ िशव��ी   िस�े�र नगर समोर  रोटरी भवन मायदेवी 

नगर  जळगांव

7772 जोशी अ�ण िव�ू 6051 73 पु.
महाबळ कॉलनी   मकरंद कॉलनी  िवशाल आपाट�म�ट  

जळगांव

7773 जोशी अशोक िव�ु 13726 79 पु.
७६/३ साखरवाडी �ंबक नगर   साखरवाडी समोर गु�कृपा  

डेअरी जळगाव

7774 जोशी अिवकुमार शंकरराव 13921 54 पु. महाबळ �ॉप जवळ   जळगाव

7775 जोशी अिवनाश वासुदेव 7097 68 पु. ९  मायादेवी नगर   जळगांव

7776 जोशी बाळकृ� शंकर 47390 80 पु. २ रामकुटी पाक�    नागे�र कॉलनी  जळगाव
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7777 जोशी भा�ेश �काश 56595 27 पु. �ॉट नं.१२६/४ मोहन नगर   वदांवन गाड�न जवळ  जळगाव

7778 जोशी चं�शेखर िदलीप 26369 44 पु. २४ बी  संभाजी नगर   जळगाव

7779 जोशी चं�शेखर िदगंबर 10697 57 पु.
�ॉट नं ११ नागे�र कॉलनी   समता नगर रोड नागे�र मंिदर  

जळगाव

7780 जोशी चा�द� मधुकर 12417 62 पु. �ॉट नं ४७ रिवं� नगर   मोहाडी रोड जळगाव

7781 जोशी चा�िशला मंगेश 26961 48 �ी �ाट नं ४६   संभाजी नगर  महाबळ  जळगाव

7782 जोशी धनंजय देिवदास 1142 74 पु.  धन�ी  �ॉट नं.१५ धन�ी   �ीनगर महाबळ    जळगांव

7783 जोशी धनंजय उमाकांत 28968 41 पु. �ॉट नं.९१ गोिवंदपुरा   संभाजी नगर    जळगांव

7784 जोशी िदनेश गणेश 20551 43 पु.
संक� िस�दी गृहिनमा�ण सं�था   गट नं.४५१/३ �ॉट नं. ७/११ 

 िन�ानंद नगरमोहाडी रोड  जळगाव

7785 जोशी दु�ंत सुधाकर 10507 59 पु. �ाट नं ८८/१ िव�म साखरवाडी   �ंबक नगर    जळगाव

7786 जोशी गणेश परबत 21890 74 पु.
गट नं.४५१/३ �ॉट नं.७/११   संक� िस�दी हौिसंग सोसायटी 

 िन�ानंद नगर मोहाडी रोड  जळगाव

7787 जोशी हेमंत भालचंद 35422 46 पु. २२ हनुमान कॉलनी   समता नगर जवळ  जळगाव

7788 जोशी जय�ी िववेक 5082 56 �ी ३८ मोहन नगर   मोहाडी रोड.  जळगांव.

7789 जोशी लता शाम 22647 62 �ी २६ ितवारी नगर   �यंबक नगर समोर  जळगाव

7790 जोशी माधुरी जयंत 2138 70 �ी ३ मनोरमा अपाट�म�ट   बाहेती शाळेसमोर  महाबळ  जळगांव

7791 जोशी महेश गजानन 7650 51 पु. ४६ संभाजी नगर   जळगांव

7792 जोशी महेश गणेश 55305 42 पु.
�ॉट नं.७/११ गट नं.४५१/३   िन�ानंद नगर मोहाडी रोड  

जळगाव

7793 जोशी मनीष जगदीश 61128 55 पु.
�ॉट नं २९ माधुरी   पवन िह� महाबळ  अनुराग �ेट बँक 

कॉलनी  जळगाव

7794 जोशी मिनषा �मोद 15231 58 �ी
 �रांजली  �ॉट नं.३१अ३२/२   मोहाडी रोड समोर    

जळगाव

7795 जोशी मु�ा मुकेश 21591 51 �ी �ॉट नं.१ नागे�र कॉलनी   �ंबक नगर जवल    जलगाव

7796 जोशी नलीनी सखाराम 14088 80 �ी
गट नं ४५६/२ �ॉट नं २४   रायसोनी नगर भगीरथ पाक�   

मोहाडी रोड जळगाव

7797 जोशी िन�खल सितश 53538 30 पु. ११ �ृती ं नागे�र कॉलनी   महाबळ जळगाव

7798 जोशी िनलीमा �दीप 24948 53 �ी
२६ ितवारी नगर   �ंबक नगर समोर  महाबळ प�रसर  

जळगाव

7799 जोशी नुतन चा�द� 16157 52 �ी �ॉट नं.४७ रिवं� नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

7800 जोशी प�ाकर जग�ाथ 45952 61 पु. �ॉट नं.४ िववेक कॉलनी   महाबळ प�रसर  जळगाव

7801 जोशी �भाकर िशवाजी 62079 60 पु.
�ॉट नं 35 सी नं 471A 1/2   �बोधन हे� �ब जवळ  ��ा 

कॉलनी जवळ  जळगाव

7802 जोशी �मोद मनोहर 15230 59 पु.
 �रांजली  �ॉट नं.३१अ३२/२   वै� हॉ�ीटल मागे 

मोहाडीरोड    जळगाव

7803 जोशी �स� �काश 19554 36 पु. ९  आिशवा�द  आशापुरी कॉलनी   संभाजी नगर  जळगाव
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7804 जोशी �शांत बाळकृ� 24408 52 पु.
�ॉक नं. २   रामकुटी पाक�  नागे�र कॉलनी  महाबळ जवळ  

जळगाव

7805 जोशी �शांत द�ा�य 19995 43 पु.
�ॉट नं.५ स�� नं.४६६/७अ८   िववेक कॉलनी संभाजी नगर 

रोड    जळगाव

7806 जोशी पुो�म सदािशव 472 84 पु. महाबळ कॉलनी   जळगाव

7807 जोशी रमेश जग�ाथ 22330 77 पु. ९६ गोिवंदपुरा �ंबक नगर   जळगाव

7808 जोशी रमेश रामकु� 45927 74 पु. २८ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7809 जोशी रेखा �मोद 51256 59 �ी
 �ी मात�ड कुटी  �ॉट नं.६   नागे�र कॉलनी  �यंबक नगर 

जळगाव

7810 जोशी �रतेश गणेश 20552 46 पु.
संक� िस�दी गृहिनमा�ण सं�था   गट नं.४५१/३ �ॉट नं.७/११  

िन�ानंद नगरमोहाडी रोड  जळगाव

7811 जोशी सिचन जनाद�न 43791 45 पु.
�ॉट नं.22 गट नं.467 1   महाबळ प�रसर  मकरंद नगर  

जळगाव

7812 जोशी सखाराम गणेश 4460 82 पु.
गु� कृपा �ॉट नं २४ सव� नं   ४५६/२ गजानन कॉलनी जवळ 

रायसोनी  नगर मोहाडी रोड  जळगांव

7813 जोशी समु�दी सुधीर 21205 38 �ी �ॅट नं ५ महाबळ कॉलनी   �ंबक नगर  मेह�ण  जळगाव

7814 जोशी संदीप बाळकृ� 25120 53 पु.
�ॉक नं.२ रामकुटी पाक�    नागे�र कॉलनीमहाबळ  

मु.पो.जळगाव िज.जलगाव  जळगाव

7815 जोशी संगीता संजय 14087 48 �ी
गट नं ४५६/२ �ॉट नं २४   रायसोनी नगर गजानन कॉलनी  

मोहाडी रोड जळगाव

7816 जोशी संजय मधुकर 5770 64 पु.
�ॉट नं.१ ��दा कॉलनी   टेलीफोन नगर जवळ   गोदावरी 

िपठाची च�ी जवळ जळगाव

7817 जोशी संजय रमेश 22331 53 पु.
सव�.नं.४५१/३ �ॉट नं.१९   िन�ानंद नगर  िस�� संक� 

सोसायटी  जळगाव

7818 जोशी सितष िदगंबर 34350 66 पु. नागे�र कॉलनी   समता नगर  जळगाव

7819 जोशी सितश मोरे�र 6290 53 पु.
�ॉट नं ५८   सव� नं ५६३/१  ��ा कॉलनी/िदपाली च�ी  

जळगांव

7820 जोशी सिवता सुधाकर 51882 71 �ी ६३/३ मायादेवी नगर   जळगाव

7821 जोशी �ीपाद अनंत 15583 63 पु. ११ हनुमान कॉलनी   महाबळ परीसर    जळगाव

7822 जोशी �ेहा िमिलंद 50770 52 �ी
ग��म�ट �ाट�र �कार-३   पी-४/१/१ वषा� इमारत  महाबळ रोड 

जळगाव

7823 जोशी �ेहल अतुल 8236 49 �ी संभाजी नगर   �ॉट नं.७९  जळगाव

7824 जोशी सुधीर अवधुत 8255 62 पु.
�ॉट नं १०९ सव� नं ४५२   हनुमान मंदीरा जवळ  दौलत नगर 

जळगाव

7825 जोशी सुजाता संजय 45848 57 �ी १३ पा�रजात कॉलनी   समता नगर रोड  महाबळ जळगाव

7826 जोशी उषा भा�र 40928 75 �ी
४१ ितवारी नगर   बाहेती शाळेजवळ  महाबळ प�रसर 

जळगाव

7827 जोशी वैजयंती अिवनाश 14034 64 �ी ९ मायादेवी नगर   जळगाव

7828 जोशी वसंत बाळकृ� 48996 79 पु. ४ िनसग� िव� अपाट�म�ट   नागे�र कॉलनी  महाबळ जळगाव

7829 जोशी वसंत �भाकर 16737 62 पु.
सव� नं  463/3/4  �ॉक नं-1   �राज पाक�  आपाट�मेट जवळ  

देव�� नगर जळगाव -  जळगाव

7830 जोशी िवजया मधुकर 23193 79 �ी
८/१ संत नामदेव   नागे�र कॉलनी महाबळ  

जळगाविज.जळगाव
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7831 जोशी िववेक िदनकर 45041 57 पु.
�ॉट नं १२ कृ�ाई नागे�र   कॉलनी िव�ादीप आपाट�म�ट 

जवळ  �ंबक नगर प�रसर  जळगाव

7832 जोशी िववेक मनोहर 3660 66 पु. ३८ मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगांव

7833 जोशी वृषाली �ीपाद 14090 52 �ी ११ हनुमान कॉलनी   महाबळ परीसर    जळगाव

7834 जोशी योगेश रमेश 21875 50 पु. गट नं ४६७/१ �ॉट नं १७   नागे�र कॉलनी जळगाव

7835 जुमनाके संजय बबन 43313 43 पु. २१३ गट नं.४५७/१   रायसोनी नगर  मोहाडी रोड जळगाव

7836 जुनागडे मंगेश पुो�म 16072 50 पु.
१९ िववेक कॉलनी �ंबक नगर   संभाजी नगर बस �ॉप 

जवळ    जळगाव

7837
काबरा िजत�� रा�ेशाम �ो.�ंकटेश 

ट� ेडीगं कंपनी
6609 51 पु.  अ�ंधती  ६५ मायादेवी नगर  महाबळ जळगाव

7838 काबरे �काश नंदलाल 27962 65 पु. िवनोबा नगर   मोहाडी फा�ा समोर  जळगाव

7839 काबरा �शांत मदनलाल 27072 49 पु. १३ नागे�र कॉलनी   महाबळ  जळगाव

7840 काबरा िवजया कैलास 20447 61 �ी  ◌्�ीडम  �ॉट नं.१८   िवनोबा नगर    जळगाव

7841 कदम अतुल �भाकर 56677 50 पु. १७चै�बन कॉलनी   जळगाव

7842 कदम िवशाल �भाकर 57301 44 पु. १७ चै�बन कॉलनी   महाबळ जळगाव

7843 काजळे ��ता सुिनल 14849 53 �ी १५२/१ ��ीणी नगर   हरी िव�ल नगर रोड    जळगाव

7844 काजळे सुिनल वसंत 22719 56 पु. �ॉट नं.६   गट �.४६३  ३ व ४ संभाजी नगर  जळगाव

7845 काकडे ल�ण वासुदेव 48390 45 पु. हतनुर वसाहत   महाबळ रोड  मायादेवी मंदीर जळगाव

7846 काळे अच�ना अिजत 51257 44 �ी ९ �ी गणेश्  अपाट�म�ट   सदगु� समथ� कॉलनी  जळगाव

7847 काळे गजानन िशवाजीराव 58145 39 पु. �ॉट नं ८६   संभाजी नगर  ऑटो शॉप जवळ जळगाव

7848 काळे जयंत िदनकर 7387 65 पु. 55 देव�� नगर   शिन मंिदर  जवळ    जळगांव

7849 काळे नाना िशवाजीराव 43971 47 पु. �ाट नं ३ बी   ४७४ संभाजी नगर    जळगाव

7850 काळे राजाराम नारायण 16861 71 पु.
�ॅट नं.बी/३ �ॉट नं.४८स�� नं.४६६-७/८   ��ा रेिसड�ी 

िववेक कॉलनी  संभाजी नगर जळगाव

7851 काळे संतोष राजाराम 28132 44 पु.
�ॅट नं.बी/३ �ॉट नं.४८स�� नं.४६६-७/८   ��ा रेिसड�ी 

िववेक कॉलनी  संभाजी नगर जळगाव

7852 काळे सुहास िदनकर [०३] 6966 64 पु.
�ॅट नं ४ �ॉट नं ९ योगे�री   अपाट�.समतानगर मायादेवी  

नगर  जळगांव

7853 कामत िव�ा रघुनाथ 48371 77 �ी  शुभांकर अपाट�म�ट  सी-२ ५   �ीनगर महाबळ  जळगाव

7854 कानडे सचीन िवजय 13202 41 पु.
�ॉट नं.१ �ॅट नं.१ साची अपाट�म��   पारीजात कॉलनी 

भारत गॅस समोर  महाबळ कॉलनी रोड जळगाव

7855 कानगो हेमंत भा�र 6605 63 पु. �ॉट नं ८६   साकर वाडी  �ंबक नगर  जळगांव

7856 कानगो कलावती भा�र 22098 80 �ी ८६ साखरवाडी   �ंबक नगर जळगाव

7857 कानगो �ीकांत भा�रराव. 13866 56 पु.
८६ साखरवाडी �ंबक नगर   महाबळ रोड  बाहेती 

हाय�ूल जवळ  जळगाव
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7858 कंखरे चं�कांत िववेक 24559 46 पु.
�ॉट नं.९ िजवनमोती सोसायटी   गंुजन मंगल 

काया�लयासमोर  िशरसोली रोड  जळगाव

7859 कंखरे गोकुल िचंतामण 18229 53 पु. स.नं.४६३/३अ४ �ॉट नं.५   �ॉक नं.५ देव�� नगर    जलगाव

7860 कंखरे जय�काश िववेक 24500 45 पु.
�ॉट नं.१० िजवन मोती सोसायटी   गंुजन मंगल 

काया�लयासमोर  िशरसोली रोड  जळगाव

7861 कंखरे �शांत िववेक 24557 51 पु.
�ॉट नं.९ िजवनमोती सोसायटी   गंुजन मंगलकाया�लयासमोर 

 िशरसोली रोड जळगाव

7862 कंखरे िवमल िववेक 8354 70 �ी १० जीवन मोती कॉलनी   मोहाडी रोड    जळगांव

7863 कापडणे गोपाळ �भाकर 22535 57 पु.
गट नं.४६६/७/८ �ॉट नं.५१/२.   िववेक कॉलनी  �ंबक नगर 

जवळ.  जळगाव

7864 कापडणे क�ना गोपाल 39193 50 �ी
गट नं.४६६/७/८ �ॉट नं.५१/२   िववेक कॉलनी  त्◌्रयंबक 

नगर जवळ जळगाव

7865 कापडे िवमल कडू 52192 79 �ी �ॉट नं. ४३/२   मायादेवी नगर  जळगाव

7866 कापडी राजाराम बाबुराव 14887 63 पु. औदंुबर  �ॉट नं.५०   संभाजी नगर    जळगाव

7867 कपाळे जग�ाथ केशवराव 21892 64 पु. �ॉट नं.८९/४ गोिवंदपुरा   संभाजी नगरजळगाव

7868 कापुरे सुमनबाई वसंत 58621 86 �ी १२  १३ �ंबक नगर   िनअर महाबळ कॉलनी    जळगाव

7869 करंकाळ राजधर लाला 44685 61 पु. पशुिचकी�ालय   महाबळ रोड  जळगाव

7870 करंकाळ रमेश राजधर 44684 41 पु. पशुिच�ालाय   महाबळ रोड  जळगाव

7871 करे िव�ा आनंदराव 6298 58 �ी �ॉट नं. ८ वषा� कॉलनी   जळगांव

7872 क�हे िवनोद रामदास 45207 56 पु.
�ॉट नं.१२ िजवनमोती   हौिसंग सोसायटी  मोहाडी रोड 

जळगाव

7873 कासार भगवान रमेश 42814 49 पु. ७२ नारायण नगर   संभाजी नगर  जळगाव

7874
कासार िकरण मधुकर �ो.मधु�भा 

ऑटोमोबाई�
10332 51 पु. २९/ए महाबळ कॉलनी जळगाव

7875 कासार �काश पांडूरंग 36121 67 पु. ०९ नागे�र कॉलनी   जळगाव

7876 कासार रमेश पंुडिलक 28923 74 पु.
सव� ५२ �ॉट नं.७२   नारायण नगर जवळ  �ंबक नगर  

जळगांव

7877 कासार रघुवीर देिवदास 8452 52 पु.
�ॉट नं १०३ कुसुम   हनुमान आिण गणपती मंिदरा जवळ  

रायसोनी नगर  जळगांव

7878 कासार सुलोचना मधुकर 23866 76 �ी
८  कृ�कमल  िवद्युत नगरी   महाबळ जळगाव  

िज.जळगाव

7879 कासार उ�ला �काश 36120 56 �ी ०९ नागे�र कॉलनी   जळगाव

7880 का�पे ��दा अ�ण 13618 60 �ी िब�ीगं नं५/५ हतनुर कॉलनी   महाबळ रोड    जळगाव

7881 कासखेडीकर �मोद गोिवंदा 1965 78 पु. ७ मधुबन सोसायटी हौिसंग सोसायटी   जळगांव

7882 क�ुरे िनलीमा नारायण 23826 48 �ी �ॉट नं १२ अ   महाबळ प�रसर  प�रजात कॉलनी  जळगाव

7883 क�ुरे िनलेश नारायण 21046 48 पु. �ॉट नं १२   प�रजात कॉलनी  महाबळ प�रसर  जळगाव

7884 कटारीया अिनलकुमार फ�ेचंद 18164 61 पु. १० बी पाटील वाडी   मायादेवी नगर    जळगाव
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7885 कावळे शोभना सुधीर 51365 44 �ी
 दश�न  �ॉक नं.१७   अजय माजी सैिनक सोसायटी  मोहाडी 

रोड जळगाव

7886 कवठे शाळी�ाम शंकर 5440 71 पु.
�ॉट नं.३७/३ मोहाडी रोड    �ेहमती  सोसायटी आदश�  

नगर  जळगाव

7887 कावळे सुधीर वसंत 12076 49 पु.
 दश�न  �ॉक नं.१७   अजय माजी सैिनक सोसायटी  मोहाडी 

रोड जळगाव

7888 केडीया िदपक संतोषकुमार 46416 50 पु. मु पो जळगाव

7889 केळकर माधुरी धनंजय 13597 53 �ी २८ अ महाबळ कॉलनी   जळगाव

7890 केकंरे िनतीन िवजय 42405 57 पु.  समथ�  �ॉट नं.६ �ॉक नं.ए   संभाजी नगर  जळगाव

7891 क� करे आरती िनतीन 28301 55 �ी �ॉट नं. ६ �ॉक - अ समथ� संभाजी नगर   जळगाव

7892 केसकर सुलभा मनोहर 22009 84 �ी ३ गु�छाया वीर सावरकर नगर   महाबळ एरीया जळगाव

7893 खािडलकर दीपक सखाराम 7568 53 पु.
�ॉट नं ८६ सव� नं ४४८/२   �ंबक नगर साखरवाडी    

जळगांव

7894 खािडलकर शशीकला मधुसूदन 4575 78 �ी
�ॉट नं४६  सव� नं ४४५/२बी    नूतन वषा� कॉलनी मोहाडी 

रोड    जळगांव

7895 खािडलकर �ीहष� मधुसूदन 7640 49 पु.
�ीराज �ॉट नं ४६   नूतन वषा� कॉलनी  मोहाडी रोड  

जळगांव

7896 खडसे वासुदेव रामभाउ 30907 68 पु. २४ ��दा कॉलनी   जळगाव

7897 खैरे राज�� धनाजी 37557 56 पु. २ मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

7898 खैरनार अिनल एकनाथ 7958 61 पु.
�ॉट नं १३३/१   गट नं ४५२ संभाजी नगर  पांडुरंग वाडी  

जळगांव

7899 खैरनार भगवान भादु 18556 67 पु. ९ ितवारी नगर �ंबक नगर   जळगाव

7900 डॉ.खैरनार चेतन िनंबादास 13203 49 पु.
�ॅट नं.१ अ�ंधती अपाट�म�ट   मायादेवी नगर महाबळ    

जळगाव

7901 खैरनार देवयानी अिनल 54509 35 �ी 132/4 संभाजी नगर   पांडूरंग वाडी  जळगाव

7902 खैरनार मालतीबाई िनंबादास 20640 49 �ी १ अ�ंधती अपाट�म�ट   मायादेवी नगर    जलगाव

7903 खैरनार रमाकांत िनंबादास 15786 46 पु. १२९ मोहन नगर जळगाव

7904 खैरनार स�भामा भगवान 18557 56 �ी
९ ितवारी नगर �ंबक   नगर जवळ महाबळ कॉलनी  

जळगाव

7905 खैरनार शामकांत िनंबादास 8399 57 पु. १२९ मोहननगर   १२९ मोहननगर  १२९ मोहननगर  जळगाव

7906 खैरनार सुिनता शामकांत 15518 50 �ी १२९ मोहन नगर   जळगाव

7907 खैरनार सुरेश ताराचंद 14803 70 पु. ४० मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

7908 खैरनार वसंतकुमार गुलाबचंद 37297 61 पु. गाय�ी नगर   मेह�ण तलाव जवळ    जळगाव

7909 खांदे गोिवंद वसंत 17444 43 पु. ४९/ब मोहन नगर मोहाडी रोड     जळगाव

7910 खांदे समाधान पांडूरंग 39489 45 पु. �ॉट नं.२० गट नं.४५२   संभाजी नगर  जळगाव

7911 खानोरे संजय मुरलीधर 15989 56 पु. 6/a सारंगी िववेक   कॉलनी  महाबळ  जळगाव
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7912 खचा�णे िदनकर महा� 6864 58 पु.
�ॉट नं १४ए झाकीर �सेन कॉलनी   गाडगेबाबा चौक    

जळगांव

7913 खचा�णे िनम�लाबाई िदनकर 20081 49 �ी
�ॉट नं 14A झाकीर �सेन कॉलनी   गाडगेबाबा चौक    

जळगाव

7914 खचा�णे �काश महादू 40578 54 पु.
१/२ �ॉट नं ३४   िशवश�ी चौक  रायसोनी नगर मोहाडी 

रोड  जळगाव

7915 खचा�णे राज�� महा� 24383 54 पु. ���क लाँड� ी मायादेवी नगर   �ॉट नं. ३/१  जळगाव

7916 खच� सुिनल द�ु 19713 48 पु. १३ ओम च�बस�   संभाजी नगर    जळगाव

7917 खेडकर नंदिकशोर सोमाजी 37795 78 पु. �ॉट नं.४ नुतन वषा� कॉलनी   महाबळ प�रसर  जळगाव

7918 खेडकर योगेश नंदिकशोर 38520 50 पु.
िज�े�र �ॉट नं.४   नुतन वषा� कॉलनी  महाबळ प�रसर 

जळगाव

7919 खोडें मीना कािशनाथ 58310 44 �ी
�ॉट नं.९/५ दौलत नगर   मोहाडी रोड जु�ा पा�ा�ा 

टाकीजवळ  जळगाव

7920 िक�ीकर ह�मत जयंत 17442 46 पु. ३चै�बन कॅालनीमहाबळ   जळगाव

7921 िक�ीकर सुधाकर ल�ण 30282 76 पु. �ॉट नं.३५ मोहन नगर   जळगाव

7922 िकनोदकर पूनम धनंजय 62005 41 �ी १८ अनुराग �ेट बँक कॉलनी   महाबळ जवळ    जळगाव

7923 िकरंगे खेमचं� सोनु �ो �ीकृ� ि�ंटर 9901 80 पु. ११ चै�बन कॉलनी   महाबळ ए�रया रोड    जळगांव

7924 कोचुरे मनोहर िजवराम 48388 57 पु.
संभाजी नगर मॉडेल कॉलनी   �ॉट नं.३०अ३१ गट नं.४६३  

गाडगेबाबा चौक जळगाव

7925 कोळपे शंकर गजमल 34651 57 पु. �ॉट नं.42 सव� नं.449   मोहन नगर मोहाडी रोड  जळगाव

7926 को�े क�ना राजीव 38772 56 �ी २ अ महाबळ कॉलनी   जळगाव

7927 को�े राजीव मुरलीधर 38773 61 पु. २अ महाबळ कॉलनी   जळगाव

7928 को�े वसंत चावदस 1714 89 पु. २१ ब महाबळ कॉलनी जळगाव

7929 को�े िवलास वसंत 8584 54 पु. २१ बी महाबल कॉलनी   जळगांव

7930 कोली आ�ाराम जयराम 20991 54 पु.
�ॉट नं.३०/२ गट न ४१५/२   नेह� नगर �र�ा �ॉप जवळ  

िशरसोली रोड  जलगाव

7931 कोळी िडगंबर िदनकर 17569 47 पु. २४ अ अनुराग �ेट बँक कॉलनी     जळगाव

7932 कोळी जयराम सोनजी 48868 82 पु. १२ नुतन वषा� कॉलनी   महाबळ रोड जळगाव

7933 कोळी कुसुम पंढरीनाथ 14499 70 �ी
�ॉट नं.६ �ेहल हौिसंग   सोसायटी गाय�ी नगर जवळ    

जळगाव

7934 कोळी रामदास पंुडिलक 34304 58 पु. ४७ मोहन नगर मोहाडी रोड   जळगावं

7935 कोळी रमेश सुकलाल 30077 54 पु. मराठीशाळे जवळ   मु पो मोहाडी ता िज�ा  जळगाव

7936 कोळी (सपकाळे) रिवं� सुकदेव 16937 52 पु.
२० डी नुतन वषा� कॉलनी   शारदा कॉलनी िव�ल �खमई 

मंिदर जवळ    जळगाव

7937 कोळी सरीता भागवत 22017 50 �ी १७ अ िववेक कॉलनी   �ंबक नगर जळगाव

7938 कोलते संजीव सुपडू 50340 57 पु. २८ संभाजी नगर   जळगाव
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7939 कोटेचा राज�� रामलाल 7528 60 पु. १/बी   महावीर सोसायटी   मोहाडी रोड जळगाव

7940 कोठावदे �िदप वामनराव 55541 51 पु. 8 िन�ानंद नगर   जळगाव

7941 कोठावदे �ाम पंढरीनाथ 19061 52 पु. एस नं ४५९/१/अ �ॉट नं ३६   रायसोनी नगर  जळगाव

7942 कोतकर मिनष वसंत 8411 50 पु. ९०/१ बाहेती शाळेजवळ   साखर वाडी  मोहन नगर  जळगांव

7943 कोतकर पुो�म काशीनाथ 5856 62 पु. ९० नेह� नगर  मोहाडी   रोड    जळगांव

7944 कोतवाल �ाने�र पांडुरंग 35108 55 पु. १११/२ �दारका िनवास  मोहन नगर   मेह�ण  जळगाव

7945 कोतवाल राज�� कािशनाथ 27543 58 पु. १६अ१७/१ स�� नं.४६२/२   क�ुरी पाक�  देव�� नगर जळगाव

7946 ि�रसागर महादेव बळीराम 39056 69 पु. १८/१ नागे�र कॉलनी   महाबळ�ा मागे  जळगाव

7947 �ीरसागर संजय �भाकर 5617 64 पु.
शुभंकरोती १३ ए   चै�बन कॉलनी  महाबळ �ॉप जवळ  

जळगांव

7948 कुकरेजा भगवान पेशुराम 5671 54 पु. �ॉट नं ७ सव� नं ४६३/१/२   देव�� नगर  महाबळ    जळगाव

7949 कुकरेजा गु��साद सतीशकुमार 60368 27 पु.
�ॉट नं 66 गाय�ी नगर   भागवाणी सोसायटी जवळ    

जळगाव

7950 कुकरेजा सुरेश जीवनदास 5669 59 पु. ६६ गाय�ी नगर मेह�न तलाव   रोड जळगाव

7951 कुळकण� ल�ीबाई िव�ुपंत 34573 76 �ी १७/२ देव�� नगर   संभाजी बस �ॉप जवळ    जळगांव

7952 कुलकण� ऋतुजा सुिनल 47866 29 �ी  वरद  रामकुटी पाक�    नागे�र कॉलनी  जळगाव

7953 कुलकण� शरद अरिवंद 35256 55 पु. १२ मायादेवी नगर   गु�द� हौिसंग सोसायटी  जळगाव

7954 कुलकण� अलका अशोक 15447 74 �ी
गु�कृपा २७ क �ीनगर   शारदा मंदीरा जवळ महाबळ    

जळगाव

7955 कुलकण� अिनता िवकास 24359 56 �ी ८८ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7956 कुळकण� अ�ण मंगलमूत� 7565 81 पु. �ॉट नं ५ देव�� नगर   िनयर शिन मंिदर    जळगांव

7957 कुळकण� अशोक �भाकर 689 76 पु. 27 सी   �ी नगर शारदा  मंिदर जवळ  जळगांव

7958 कुलकण� अि�नी मोहन 48213 48 �ी  िनम�ल संकुल  �ॅट नं.३ �ॉट नं.५   मोहाडी रोड  जळगाव

7959 कुळकण� अि�नी मोहन 33828 46 �ी गु�कृपा �ॉट नं २३ नूतन वषा� कॉलनी महाबल जळगाव

7960 कुलकण� अिवनाश भालचं� 26000 51 पु.
रामकुटी पाक�    �ॉक नं. ११ नागे�र कॉलनी  महाबळ 

परीसर  जळगाव

7961 कुलकण� भुपेश �काश 46773 37 पु. संभाजी नगर   �ाट नं ८२/२  महाबळ जळगाव

7962 कुलकण� चं�कांत ल�ण 28250 60 पु. १२८/२० संभाजी नगर   पांडुरंग वाडी  जळगाव

7963 कुलकण� चं�शेखर शरदचं� 28114 49 पु. ४५-ब महाबळ कॉलनी   जळगाव

7964 कुलकण� िचंतामण मात�ड 41934 84 पु. ६५ मोहन नगर   इ/३ गणराया रेिसड�ी  जळगाव

7965 कुलकण� द�ा�य शंकर 14874 93 पु.
�ॉट 3/6 शुभंकर   महारा��  बँक कॉलनी  महाबल �र�ा �ॉप 

समोर  जळगाव
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7966 कुलकण� िदलीप हरी 14807 71 पु. सिचकेत  १३ ब महाबळ कॉलनी   जळगाव

7967 कुलकण� गौरी शरद 35265 47 �ी १२ गु�द� हौिसंग सोसायटी   मायादेवी नगर  जळगाव

7968 कुलकण� िगरीष सुधाकर 11657 52 पु. �ीरंग  �ॉट नं७० मोहननगर   जळगाव

7969 कुलकण� हष�दा �ीरंग 14332 56 �ी ६ शुभंकर महारा��  बँक   कोलोनी महाबळ प�रसर जळगाव

7970 कुलकण� हेमंत िव�ुपंत 15091 53 पु.
१७/२ देव�� नगर   संभाजी नगर बस �ॉप जवळ  ल�ी 

िपठाची िगरणी जवळ  जळगाव

7971 कुलकण� जवाहरलाल भानुदास 43841 58 पु. २१  अ  ��दा कॉलनी   जळगाव

7972 कुलकण� जय�ी जवाहरलाल 43842 53 �ी
२१  अ  ��दा कॉलनी   सुखकता� सदगु� समथ�  नगर रोटरी 

भवन  जळगाव

7973 कुळकण� जय�ी िवलास 32350 60 �ी ९१ गोिवंद पुरा   त्◌्रयंबक नगर  जळगाव

7974 कुलकण� कािलंदी �ीकृ� 15595 82 �ी �ॉट नं.२२ नागे�र कॉलनी   जळगाव

7975 कुलकण� िकरण धोडुंपंत 25072 50 पु. ८ मोहन नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

7976 कुलकण� िकरण िदनकर 52143 52 पु. c/ o �ी. संजय कुलकण�   २/३/३ नागे�र कॉलनी  जळगाव

7977 कुलकण� िकशोर मधुकर 50757 65 पु. ११ िनलानंद नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

7978 कुळकण� िकशोर �ीराम 6713 61 पु. ९  आशापुरी  �ंबक नगर   जळगांव

7979 कुळकण� कंुदा रामचं� 34834 73 �ी घर नं.२१/२२ �ंबक नगर   जळगाव

7980 कुलकण� महेश ल�णराव 21781 55 पु.
�ॉट नं.३ �ंबक नगर जवळ   महाबळ कॉलनी जवळ 

गजानन  �ो��जन  जळगाव

7981 कुळकण� मंगला प�ाकर 3361 66 �ी
�ॉट नं.७ �म नं ४   मकरंद कॉलनी  महाबळ प�रसर  

जळगांव

7982 कुलकण� मंगेश मनोहर 13526 49 पु.
�ॉट नं.१३ चै�बन कॉलनी   शारदा सोसायटी समोर  

महाबळ जळगाव

7983 कुलकण� मंजुषा �शांत 15253 54 �ी २ ब मकरंद कॉलनी   जळगाव

7984 कुळकण� मनोहर िव�नाथ 3494 79 पु. �ॉट नं १३ चै�बन कॉलनी   जळगाव  4  जळगांव

7985 कुलकण� मनोज अशोक 15448 42 पु.
२७ क �ीनगर शारदा मंदीरा जवळ   महाबळ जवळ    

जळगाव

7986 कुळकण� मयुरा राजेश 17303 51 �ी �ॉट नं.१३ चै�बन कॉलनी   जळगाव

7987 कुलकण� मेधा िमलीदं 22197 51 �ी �ॉट नं.७७ स.नं.४५२   संभाजी नगरजळगाव

7988 कुलकण� मीना प�ाकर 13580 68 �ी �तीक  ११४ मोहन नगर   जळगाव

7989 कुलकण� मेघा मंगेश 13905 39 �ी
�ॉट नं.१३ चै�बन कॉलनी   शारदा सोसायटी समोर महाबळ 

   जळगाव

7990 कुलकण� मेघा सुिनल 45683 60 �ी
१२ क / िनं�ानंद नगर   निवन पा�ा�ा टाकीसमोर  

जळगाव

7991 कुलकण� मोहन रामचं� 48212 55 पु.  िनम�ल संकुल  �ॅट नं.३ �ॉट नं.५   मोहाडी रोड  जळगाव

7992 कुळकण� मोहीनीराज गणेश 20221 62 पु. ११४ मोहन नगर   जळगाव
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7993 कुळकण� मुकंुद ल�ण 6409 62 पु. �ॉट नं १२ क   िन�ानंद नगर मोहाडी रोड    जळगांव

7994 कुळकण� नंदिकशोर गोिवंद 4165 69 पु. �ॉट नं 12   मोहन नगर  मोहाडी रोड  जळगाव

7995 कुलकण� नरेश पु�षो�म 24501 41 पु. १९-अ महाबळ कॉलनी   महाबळ  जळगाव

7996 कुलकण� िनता नंदिकशोर 14516 64 �ी १२ एस कॉन�र   मोहन नगर    जळगाव

7997 कुळकण� िनलेश अरिवंद 40924 49 पु. ३० ब रिवं� नगर   जळगाव

7998 कुलकण� िनलेश रमेश 18008 41 पु. ५ चै�बन कॉलनी   महाबल    जलगाव

7999 कुलकण� िनम�ला सुधाकर 48270 59 �ी १६ अ झाकीर �सेन कॉलनी   संभाजी नगर  जळगाव

8000 कुलकण� िनिशकांत रामचं� 27959 60 पु. गट नं. ४४९ �ॉट नं. ७२   मोहन नगर  मोहाडी रोड  जळगाव

8001 कुळकण� िनतीन सुधाकर 26427 50 पु.
िशवनेरी राजेसंभाजी रोड   �ॉट नं. १८-ब  गट नं. ४६६/६ 

नागे�र कॉलनी  जळगाव

8002 कुलकण� प�ाकर केशव 18242 71 पु.
�ॉट नं ७ मकरंद कॉलनी   मानस अपाट�म�ट समोर    

जळगाव

8003 कुलकण� प�वी मनोज 46947 38 �ी २७ क �ीनगर   शारदा मंदीराजवळ महाबळ  जळगाव

8004 कुलकण� पुजा िदनकर 21702 45 �ी
�ॉट नं. ६ गट नं.४६२  ३/४   कमल िनवास मंगळमूत� पाक�   

देव�� नगर जळगाव

8005 कुळकण� �काश मािणकराव 7150 74 पु. ३७/४ गौरी शंकर   मोहन नगर महाबळ  प�रसर  जळगांव

8006 कुलकण� �साद पुो�म 14386 40 पु. �ॉट नं.८ आदश� नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

8007 कुलकण� �शांत अंबादास 53578 62 पु. २८/बी मोहन नगर   महाबळ कॉलनी  जळगाव

8008 कुळकण� �शांत नारायण 8821 55 पु. �ॉट नं.३८ देव�� नगर   प�रसर जळगाव

8009 कुलकण� �ितक महेश 58564 27 पु. ३ गजानन �ो��जन   �ंबक नगर    जळगाव

8010 कुलकण� �िवण धोडुंपंत 16607 46 पु.
मांग�  ८ मोहन नगर   ४४८/२ समथ� सोसायटी जवळ  

जळगाव

8011 कुलकण� पुो�म रामचं� 13749 73 पु. �ॉट नं.८ आदश� नगर   मोहाडी फाटा    जळगाव

8012 कुळकण� पुो�म िव�नाथ 7094 85 पु.
�ॉट नं.२ �म नं.७ दौलत नगर   जु�ा पा�ा�ा टाकी 

जवळ  मोहाडी रोड  जळगाव

8013 कुलकण� पूवा� िनिशकांत 59732 24 �ी मोहन नगर मोहाडी रोड   �ॉट नं 72    जळगाव

8014 कुलकण� पु�ा पुो�म 17270 77 �ी १९ अ महाबळ कॉलनी   जळगाव

8015 कुळकण� राजीव अ�ाजी 6126 62 पु. देवयानी  �ॉट नं.२२   नागे�र कॉलनी महाबळ    जळगांव

8016 कुळकण� राजेश चं�कांत 24239 48 पु. ९ पा�रजात कॉलनी   समता नगर रोड  जळगाव

8017 कुळकण� राजेश मनोहर 17302 54 पु. �ॉट नं.१३ चै�बन कॉलनी   जळगाव

8018 कुलकण� राजेश �काश 50884 42 पु. ४० ए झाकीर �सेन सोसायटी   संभाजी नगर  जळगाव

8019 कुलकण� रमेश �ंबक 26410 77 पु. �ेरणा �ॅट नं. ५   चै�बान कॉलनी  जळगाव
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8020 कुलकण� रिवं� बळवंत 42811 52 पु. २०/४५२ ओम पाक�    संभाजी नगर  जळगाव

8021 कुलकण� रिवं� �भाकर 13722 49 पु.
�ृती सागर  १३ गु�द�   हौिसंग सोसायटी मायादेवी नगर    

जळगाव

8022 कुळकण� रवी�ं सुधाकर 7559 56 पु.
�ाट नं ३३ स.न.४६३/१/२   देवं�नगर महाबळ परीसर  

संभाजीनगर री�ा �ाप  जळगांव

8023 कुलकण� रेखा िगरीष 35782 49 �ी �ॉट नं. ५ देवे� नगर   शनी मंिदरा जवळ    जळगाव

8024 कुळकण� �पाली चा�द� 12097 46 �ी १९ अ महाबळ कॉलनी जळगाव

8025 कुलकण� �पाली िनलेश 26279 40 �ी  �ेरणा  �ॉट नं.५   चै�बन कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

8026 कुळकण� सिचन िवनायक 8281 49 पु.
वासुदेवकृपा५२-बी आनंद नगर   �ामी समथ� के�ा जवळ    

जळगांव

8027 कुलकण� सं�ा सुिनल 14806 56 �ी
 रेणुका  �ॉट नं.२२ �ॉक नं.३ (ब)   मधुबन हौिसंग 

सोसायटी  महाबळ �ॉप जळगाव

8028 कुलकण� संदीप शंकर 22268 46 पु. ४१/४४८ मोहन नगर   महाबळ कॉलनी    जळगाव

8029 कुलकण� संजय शांताराम 50496 47 पु. १५ नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8030 कुलकण� शंकर मधुकर 43713 72 पु. ४१/४४ नवीन मोहन नगर   जळगाव

8031 कुलकण� शिमला� चं�कांत 28378 54 �ी १२८/२० संभाजी नगर   जळगाव

8032 कुळकण� शािशकांत अवधुत 90363 64 पु. ७२ गाय�ी नगर   िशरसोली रोड    जळगांव

8033 कुलकण� �ीकृ� द�ा�य 15594 90 पु. ४६६ /२+३ �बक नगर जळगाव

8034 कुलकण� शुभांगी संजय 23063 46 �ी २-३/३ नागे�र कॉलनी   महाबळ जळगाव  िज. जळगाव

8035 कुळकण� ��ता गोपाळ 7928 69 �ी
�ॉट नं ७३ संत गाडगेबाबा चौक   संभाजी नगर  झाकीर 

�सैन कॉलनी  जळगांव

8036 कुळकण� सुधा सुधाकर 18527 78 �ी �ॉट नं ३३ देव�� नगर को�े िह� रोड जळगाव

8037 कुळकण� सुधाकर द�ा�य 24695 69 पु.
१६ अ झाकीर �सेन कॉलनी   संभाजीनगर जवळ  महाबळ 

प�रसर  जळगाव

8038 कुलकण� सुजय नंदिकशोर 19340 36 पु. एल कॉन�र �ॉट नं१२   मोहन नगर मोहाडी रोड    जळगाव

8039 कुलकण� सुिनल �ीकृ� 14755 62 पु.
 रेणुका  �ॉट नं.२२ �ॉक नं.३ (ब)   मधुबन हौिसंग 

सोसायटी  महाबळ �ॉप जळगाव

8040 कुलकण� �ाती हेमंत 23341 53 �ी
�ॉक नं.१  �ॉट नं.४   िनसग� िव� अपाट�म�ट   नागे�र 

कॉलनी जळगाव

8041 कुलकण� उ�रा िकशोर 50756 31 �ी ११ िनलानंद नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8042 कुलकण� वसुधा माधव 37763 66 �ी ६४ मोहन नगर   जळगाव

8043 कुलकण� िव�ा िवलास 21146 51 �ी  साथ�क  �ॉट नं.१२/१   मकरंद नगरमहाबल    जलगाव

8044 कुलकण� िवकास गोिवंद 16228 68 पु. ६  �ेयस �ंबक नगर   महाबळ कॉलनी जवळ    जळगाव

8045 कुलकण� िव�ांत अ�ण 36767 49 पु. २२/२ ए िन�ानंद नगर   जळगाव

8046 कुळकण� िवलास नारायण 32349 63 पु. ९१ गोिवंदपुरा �ंबक नगर �ंबक   नगर जळगाव
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8047 कुलकण� िवनायक रामचं� 13645 70 पु.
�म नं-३ लघु पाटबंधारे   िब�ीगं हतनुर कॉलनी जवळ  

जळगाव

8048 कुळकण� िव�ास भा�र 1410 69 पु.
�ॉट नं ४४९ १४८/२ मोहन नगर   जवळ वंृदावण गाड�न  प�ा 

रेिसड�सी  जळगाव

8049 कुळकण� िववेक सुधाकर 11331 52 पु. २०२ आकार अपाट�म�ट   महाबळ �ॉप    जळगांव

8050 कुळकण� वंृदा िव�ास 3593 65 �ी
गट नं ४४९ �ॉट नं १४८/२   मोहन नगर वंृदावन जवळ  

गाड�न समोर प�ा रेिसडे�ी  जळगांव

8051 कुमावत �ाने�र एकनाथ 53067 33 पु. बी-३ सी-०५ खुबचंद सािह� नगर   सुि�म कॉलनी  जळगाव

8052 कंुभार राजेश आनंदराव 45206 51 पु. �ॉट नं.५ आसरा   चै�बन कॉलनी  महाबळ जवळ  जळगाव

8053 कंुभार बाबुलाल भै�लाल 50334 57 पु. �ॉट नं ७ िव�ादीप अपाट�म�ट जवळ   �ंबक नगर जळगाव

8054 ठाकुर कंुदा रवी� 9107 53 �ी
१३ उ�ला कॉलनी गट नं ५२३ �ॉट नं ०१   वषा� कॉलनी 

मेह�ण रोड  जळगाव

8055 कंुटे जगिदश कािशनाथ. 25982 46 पु. ५९ सुगंध मोहन नगर   महाबळ  जळगाव

8056 कुवर आ�ाराम आंकार 33718 67 पु. ९४ गोिवंद पुरा   संभाजी नगर  जळगाव

8057 कुरकुरे कोकीळा गंगाराम 35545 81 �ी १० चै�बन कॉलनी   महाबल कॉलनी जवळ  जळगाव

8058 कंुवर मुरलीधर बाबुराव 28530 60 पु. मोहन नगर   ४४८/२ �ॉट नं. २  जळगाव

8059
लाड नंदलाल जीवनलाल �ो.लाड 

�े�ो�ाफी�
10748 73 पु.

�ॉट नं.१ सव� नं.४४८/२    १०१  प�ा रेिसडे�ी  मोहन नगर  

जळगाव

8060 लगड �स�राज महादेव 15769 54 पु. ३० िवनोबा नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

8061 ललवाणी चं�कलाबाई सुरेशचं� 49002 69 �ी c/o िहरालाल म जैन ७६   आिशवा�द मिनषा कॉलनी  जळगाव

8062 लालवाणी रामचं� जेसुमल 37659 67 पु. �ॉट न 14 सुरेश नगर   महाबळ कॉलनी जवळ जळगाव

8063 ल�रे �ीकृ� जग�ाथ 43056 71 पु. १४ चै�बन कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8064 ल�रे िवजया �ीकृ� 51668 63 �ी १४ चै�बन कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8065 लाठी सुशीला िदनानाथ 14869 81 �ी �ॉट नं.७०/४ �ीरंग िब�ीगं   मोहन नगर    जळगाव

8066 लोहार भावना मोतीलाल 22160 52 �ी २६ िशनु पाक�  नं.१   मोहाडी रोडजळगाव

8067 लोखंडे छाया �काश 13677 53 �ी लघु पाटबंधारे िवभाग   जळगाव

8068
लोखंडे राज�� ब�ीधर �ो.सुिनता 

इंड�� ीज
41525 51 पु. ३५ रिवं� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8069 लोढें किपल �काश 52218 37 पु. ि�श अपाट�म�ट   महाबळ रोड  जळगाव

8070 लोढें �काश दादुराम 7648 71 पु. लघु पाटबंधारे िब��ंग   हतनूर कॉलनी महाबल    जळगांव

8071 लोढें सुिनल �काश 47735 39 पु.
सेव� नं ४६६/३   �ॉट नं ५/६/१ �ॉक नं ८  शुभंकर अपाट�म�ट 

 जळगाव

8072 लोकंलकर राजेश भगवान 52529 44 पु. �ु पाव�ती काळे नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8073 ल� �ोितका जयकृ� 3690 74 �ी
 ���क  एसबी महाबळ   हौिसंग सोसायटी मागे  पीपल को-

ऑ बँक  जळगांव



Page 300

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

8074 लुले गोपाळ मुरलीधर 19725 58 पु.
�ॉट नं ४३ डी सुमंग मोहाडी रोड   द�ा मिदर समोर नेह� 

नगर  नगर  जळगाव

8075 माधवानी कांता पुो�म 47741 55 �ी �ॉट नं.७६ �ो ४१७/४२०   गाय�ी नगर  जळगाव

8076 मगरे िनतीन भा�र 27624 37 पु.
कलश पाक�    स�� नं. ४६२/६  �ॉट नं. १२/१ देव�� नगर  

जळगाव

8077 महाजन अमीत िवजय 27536 46 पु. ८ �ीनगर   महाबळ जवळ    जळगांव

8078 महाजन अनंतराव राजाराम 5006 63 पु.
२४/१द��ृती िवर सावरकर   नगर मु�� अपाट�म�ट जवळ 

महाबळ    जळगांव

8079 महाजन अरिवंद भा�र 31204 55 पु. �ॉट नं.२८ सव� नं.४४८/३   मोहन नगर    जळगांव

8080 महाजन आिशष िचंतामण 46891 51 पु. ६५ मोहन नगर   महाबळ कॉलनी रोड  जळगाव

8081 महाजन भारती �काश 43632 45 �ी मोडेल कॉलनी �ॉट नं ३१ संभाजी नगर महाबल जळगाव

8082 महाजन चं�शेखर हरी 17665 40 पु. ३५ िवनोबा नगर सोसायटी   िशरसोली रोड  जळगाव

8083 महाजन धनंजय सुकदेव 6041 56 पु. २६/१ मकरंद नगर जवळ महाबळ   कॉलनी जवळ जळगाव

8084 महाजन  िदलीप �भाकर 17775 51 पु. �ॉट न 29   अयो�ा नगर मायदेिव मंिदर  जळगाव

8085 महाजन िदपक माधवराव 15460 38 पु. १४ राम िनवास   �ी नगर    जळगाव

8086 महाजन �ाने�र तुळशीराम 35656 43 पु. िब�ीगं नं.डी-६/०३   हतनुर कॉलनी  जळगाव

8087 महाजन हरी गोिवंदा 4292 67 पु. �ॉट नं ३५   िशरसोली रोड  िवनोबा नगर जळगाव

8088 महाजन हेमांगीनी राजेश 21254 43 �ी  िनतीराज    ४३ नुतन वषा� कॉलनी    जलगाव

8089 महाजन �ोती रिवं� 24381 49 �ी हष�ल १४ नुतन वषा� कॉलनी   महाबळ प�रसर  जळगाव

8090 महाजन कैलास पांडुरंग 27653 51 पु. समता नगर   जळगाव

8091 महाजन कुमुदीनी मधुसुदन 25068 82 �ी
�ॉट नं.३ नवीन भारत पेट� ोिलअम   िब�ीगं समोरमहाबळ 

बस �ॉप जवळ  मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

8092 महाजन माधव नारायण 2636 73 पु. १४ राम िनवास �ीनगर   शारदा  कॉलनी जवळ  जळगांव

8093 महाजन माधुरी �काश 44484 53 �ी �ाट नं ७०   गु�कूपा डेअरी�ा मागे  संभाजी नगर  जळगाव

8094 महाजन मालती िदलीप 17787 48 �ी �ॉट न 29 अयो�ा नगर   मायादेवी मंिदर समोर  जळगाव

8095 महाजन मिनषा माधवराव 17970 45 �ी १४ रामिनवास �ी नगर महाबळ जवळ   जळगांव

8096 महाजन नारायण रमेश 27639 42 पु. समता नगर   जळगाव

8097 महाजन िनतीनचं� मधुकरराव 17481 57 पु.
िनतीराज ४३ नुतन वषा� कॉलनी   वै� हॉ�ीटल जवळ 

मोहाडी रोड  जळगाव

8098 महाजन ओकंार िहरामण 18499 65 पु.
कृपा��ी �ॉट नं २५   ��ा कॉलनी वे� साइड  ऑफ 

�बोधन हे� �ब  जळगाव

8099 महाजन पंढरी रघुनाथ 15144 61 पु. �ॉट नं.११  गणेश अपाट�म�ट   ��ा कॉलनी    जळगाव

8100 महाजन पांडुरंग िसताराम 11186 59 पु.
�ॉट नं.१५६  �ितक    मोहन नगर शारदा कॉलनी जवळ  

नैना अपाट�म�ट मागेजळगाव
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8101 महाजन �भावती माधव 17969 65 �ी १४ राम िनवास �ीनगरमहाबळ जवळ   जळगांव

8102 महाजन �काश रेवा 20042 62 पु.
ड ४/७ हतनुर कॉलनी   मायादेवी मंदीरा समोर  महाबळ रोड 

 जळगाव

8103 महाजन �शांत मुरलीधर 36775 51 पु. ४० नुतन वषा� कॉलनी   मोहाडी रोड  जळगाव

8104 महाजन ि�या �काश 44483 32 �ी
सव� नं-४५२ �ॉट नं-७० �ॉक   नं-१ गु�कृपा डेअरी मागे  

संभाजी नगर महाबळ प�रसर  जळगाव

8105 महाजन राज�� नारायण 38023 58 पु. ४१ नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8106 महाजन राज�� �ीराम 29789 54 पु. २५ िववेक कॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ    जळगांव

8107 महाजन राज�� िव�ल 28405 52 पु. ०६/०२ िन�ानंद नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8108 महाजन र�ा अ�ण 21001 42 �ी जाकीर �सेन कॉलनी   महाबलजलगाव    जलगाव

8109 महाजन रिवं� वसंतराव 22074 58 पु.  हष�ल    १४ नुतन वषा� कॉलनी    जळगाव

8110 महाजन रोहन �ीराम 37616 39 पु.
c/o जे.पी.पाटील ६ पाटील वाडी   मायादेवी नगर शेजारी  

जळगाव

8111 महाजन सदािशव द�ा�ेय 4402 74 पु. १० ब महाबळ कॉलनी   जळगांव

8112 महाजन साधना कमलाकर [०३] 10718 82 �ी १४ िजवन मोती सोसायटी मोहाडी   रोड जळगाव

8113 महाजन संिदप पांडुरंग 38347 54 पु. �ॉट नं.१६ ब   महाबळ कॉलनी  जळगाव

8114 महाजन संगीता अशोक 62004 47 �ी अनुराग �ेट बँक कॉलनी   महाबळ कॉलनी    जळगाव

8115 महाजन संजय हरी 37198 52 पु. पोिलस हौिसंग सोसायटी   जळगाव

8116 महाजन शैला राज�� 38024 48 �ी ४१ नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8117 महाजन शालीनी अनंतराव 36285 64 �ी २४/१ वीर सावरकर नगर   महाबळ कॉलनी  जळगाव

8118 महाजन शांताबाई वामनराव 14570 87 �ी
�ीरंग  �ॉट नं.१ उ�वल   कॉलनी वषा� कॉलनी जवळ 

मेह�ण    रोड जळगाव

8119 महाजन सोमनाथ एकनाथ 26635 47 पु.
�ॉट नं.२८ गट नं.४५२   संभाजी नगर  महाबळ प�रसर 

जळगाव

8120 महाजन सुकदेव शंकर 10042 68 पु. ओम शांित िब��ंग संभाजी   नगर जळगाव

8121 महाजन सुिनल सुधाकरराव 58411 62 पु. �ॉट नं ४० नुतन वषा� कॉलनी   मोहाडी रोड जळगाव

8122 महाजन सुनीता सोमनाथ 26634 46 �ी
�ॉट नं.२८  गट नं.४५२   संभाजी नगर   महाबळ प�रसर 

जळगाव

8123 महाजन �ि�ल पंढरी 42880 35 पु. �ॉट नं. ११   ��दा कॉलनी  जळगाव

8124 महाजन युवराज सुराजी 45360 70 पु.
सी टी एस नं ५६३८ िब�ीगं नं २/१   अंत�र� गाय�ी नगर 

िशरसोली रोड  जळगाव

8125 महाले लिलता धुडकु 8180 48 �ी ९ संभाजी नगर   महाबळ कॉलनी जवळ    जळगांव

8126 महाले मह�� िभमिसंग 9851 44 पु. ४ मायादेवी नगर    जळगांव

8127 महाश�े योगेश गोिवंद 22516 51 पु. ५ जीवन मोती कॉलनी   मोहाडी रोड  जळगाव.  जळगाव
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8128 मिहरे मह�� अजु�न 7578 64 पु. संभाजी नगर औदंुबर   �ॉट नं ५० जळगाव

8129 मिहरे राज�� अजु�न 8652 62 पु. १८ सुरेश नगर महाबळ   कॉलनी जवळ

8130 मैद(सोनार) िकशोर माधव 29729 52 पु. १२ रिवं� नगर   महाबळ प�रसर जळगाव

8131 मलारा निलनी आनंद 50073 53 �ी
सव� नं.417-420 �ॉट नं.90   गाय�ी नगर जळगाव  मेह�न 

लेक जवळ  जळगाव

8132 म�ारा लिलत शा��लाल 44856 51 पु. �ाट नं २९   नेह� नगर  जळगाव

8133 माळी अ�ा बाबुराव 52944 44 पु. मु. पो. मोहाडी   ता. िज. जळगाव

8134 माळी बापू िह�त 35690 46 पु. २ ए दौलत नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8135 माळी दगा िहंमत 47731 42 पु. �ॉट नं.२ दौलत नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8136 माळी �ाने�र बाबुराव 52945 47 पु. मु. पो. मोहाडी   ता. िज. जळगाव

8137 माळी गुलाबराव रामकृ� 38747 54 पु.
�ॉट नं.११�ी साई िनवास   पांडूरंग वाडी  संभाजी नगर  

जळगाव

8138 माळी क�ना �भाकर 39902 60 �ी ४ िनसग� पाक�    ५४/५८ संभाजी नगर  जळगाव

8139 माळी कािशनाथ रामकृ�ा 39572 56 पु. ११०/३ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8140 माळी मिनषा �िवण 56225 38 �ी ६२ मायादेवी नगर   रोटरी भवन रोड  महाबळ जळगाव

8141 माळी िनलेश सोमा 58735 25 पु.
�ॉट नं १३/१४   िशरसोली रोड  गंुजन मंगल काया�लय  

गाय�ी नगर जळगाव

8142 माळी �मोद कौतीक 18840 52 पु.
३४ िशवानंद अपाट�म��   रिवं� नगर वै� हॉ��टल जवळ  

महाबळ प�रसर  जळगाव

8143
माळी रिवं� �ंबक �ो.द�ा इले�� ीक 

व��
34416 48 पु. ५३/०१ �ी िनवास कॉलनी जळगांव

8144 माळी सोमा सुका 58731 55 पु. C/O गंुजन मंगल काया�लय   जळगाव

8145 माळी सोपान बाबुराव 38739 55 पु. मु. पो. मोहाडी   ता. िज. जळगाव    मोहाडी

8146 माळी सुधीर भालचं� 55067 66 पु. सुमन ३९ (ब)   महाबळ सोसायटी  जळगाव

8147 माळी सुरेखा सोपान 38740 46 �ी मु. पो. मोहाडी   ता. िज. जळगाव    मोहाडी

8148 माळी सुरेश बाबुराव 50198 59 पु. समता नगर   िशंपी ग�ी  जळगाव

8149 माळीचकर जय�ी िजत�� 18552 41 �ी
�ाट नं १९/अ न�� देव�� नगर   झेप िब�ीगं समोर अंजनी 

पाक�  जवळ    जळगाव

8150 माळीचकर िजत�� भगवंत 18551 50 पु.
�ाट नं १९/अ न�� द� वे� नगर   झेप िब�ीगं समोर अंजनी 

पाक�  जवळ    जळगाव

8151 मालपुरे िवजय नारायण 28974 56 पु. �ॅट नं १०४ आकार अपाट�म�ट   महाबळ कॉलनी जळगाव

8152
मालु सिचन ल�ीनारायण �ो.िस�ाथ� 

एज��
48759 43 पु. चं�लोक अपाट�म�ट ०१/०३ जवळ   चै�बन कॉलनी  जळगाव

8153 मांडवगणे शैलेश मुकंुद 51956 44 पु. ९/बी सं��� कॉलनी   टेिलफोन नगर जवळ  जळगाव

8154 मांडे आिशष आदीनाथ 19802 50 पु.
�ॉट नं.११ ब डॉ.झाकीर �सेन कॉलनी   संभाजी नगर जवळ 

   जळगाव
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8155 मांडे िगरीष सुहास 15604 56 पु. �ीफल  १४८/२ मोहन नगर   जळगाव

8156 मांडे सुषमा पंकज 17778 51 �ी
�ॉट नं. ३८  �ाने�री    जाकीर �सेन कॉलनी संभाजी नगर  

महाबळ प�रसर जळगाव

8157 मंधान भारत हरीषकुमार 50179 37 पु.
�ॉट नं ३ गोधडीवाला हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड  

नेह� नगर  जळगाव

8158 मंधाण हरीश िसतलदास 43623 60 पु.
�ॉट नं.३ गोदडीवाला हाऊसीगं सोसायटी   मोहाडी रोड  

जळगाव

8159 मंधाण मुकेश चं�भान 19330 44 पु.
एस.नं.४३७/५ए /५ब  �ॉट नं ४   �ॅट नं ६  सुमती दश�न 

आपपाट�म�ट  मोहाडी रोड  जळगाव

8160 मंधान सागर हरीषकुमार 50178 35 पु. ३ गोधडीवाला हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड  जळगाव

8161 मांढरे कंुदा सुधाकर 7796 67 �ी
�ॉट नं ७ वा�� समथ� अपाट�म�ट   �राज पाक�     संभाजी 

नगर जळगाव

8162 मांढरे सुधाकर सोपानराव 1194 67 पु.
�ॉट नं 7 वा�� समथ�   अपाट�म�ट जवळ संभाजी  नगर  

जळगांव

8163
मंगल �िदपकुमार राजकुमार �ो. 

मंगलदीप एज��
6244 54 पु. २७ अनुराग सोसायटी महाबळ   कॉलनीमागे    जळगांव

8164 मिणयार सागर सुभाषचं� 40737 47 पु. �ॉट नं.१८ िवनोबा नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

8165 मिणयार संिगता अिनल 35613 54 �ी १६ ए शारदा कॉलनी   महाबळ ए�रया  जळगाव

8166 मंजुळ अिनकेत भालचं� 16605 51 पु. �ॅट नं.९ अ�ता अपाट�म�ट   ७१ आदश� नगर  जळगाव

8167 मानकरे द�ातेय सोनु 45507 64 पु. २८ रिवं� नगर   शारदा मंदीराजवळ  महाबळ जळगाव

8168 मानकरे सुलभा द�ातेय 45508 57 �ी २८ रिवं� नगर   शारदा मंदीराजवळ  जळगाव

8169 मनोचा स��काश देवीदास 5788 73 पु.
�ॉट नं ६१ /१ मायादेवी नगर   गंुजाळ िब�ीग   महाबळ 

रोड  जळगाव.

8170 मं�ी रा�ल राज�� 47976 41 पु. �ॉक नं.२ �ॉट नं.२२   अंिबका हौिसंग सोसायटी  जळगाव

8171 मराठे चैताली �ीपाद 50332 30 �ी 15 ��दा कॉलनी   जळगाव

8172 मराठे गज�� रामदास 46293 42 पु. �ॉट नं.४३ गुलाब बाबा कॉलनी   मेह�ण रोड  जळगाव

8173 मराठे ई�र भाऊलाल 20720 55 पु. ५२/ब झाकीर �सेन सोसायटी   संभाजी नगर    जलगाव

8174 मराठे िनलेश पंिडत 61967 40 पु.
�ॉट नं.11 गट नं.415/2   नेह� नगर  मोहाडी रोड जवळ 

द�मंिदर  जळगाव

8175 मराठे �मोद रमेश 44652 43 पु. सव� नं ४५१/०३ �ॉट नं २४ ए   िन�ानंद नगर    जळगाव

8176 मराठे िव�ु िभका 4556 70 पु.
�ॉट नं.११ बी नेह� नगर मोहाडी   रोड द� मंिदर जवळ  

जळगाव

8177 माक� डे सुिनता पुो�म 9361 64 �ी २६/३ वीर सावरकर नगर   चै�बन कॉलनी    जळगाव

8178 मतानी मुकेशकुमार आनंदकुमार 8181 53 पु. ७९ गाय�ी नगर   जळगाव

8179 मावळे िदलीप गोपाळ 40025 41 पु. संभाजी नगर   देव�� नगर प�रसर  जळगाव

8180 मेढे रा�ल �भाकर 22262 47 पु. २९ देव�� नगर   महाबळ परीसर  मु.पो.जळगाव

8181 मेह�दळे द�ा�य परशुराम 1280 90 पु. अमेय अपाट�म�ट मायादेवी नगर   जळगांव
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8182 मेनकुदळे आशा नंदिकशोर 44446 62 �ी ३३ आनंद नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8183 मेनकुदळे नंदिकशोर नागनाथ 7608 50 पु. 33 आनंद नगर मोहाडी रोड   जळगांव

8184 मेनकुदळे संजय नागनाथ 16158 60 पु.
३२ बी कुसुम सद्गु� समथ�   गृह मंडळ मायदेवी नगर  

रोटोरी हॉल जवळ  जळगाव

8185 मेनकुदळे सुवणा� संजय 19903 54 �ी
घर नं.३२ ब सदगु� समथ� मंडळ   कुसुम रोटरी हॉल�ा 

पि�मेला  मायादेवी नगर मागे  जळगाव

8186 िम�ा अंशुमान व�भ 45340 51 पु. १४ नागे�र कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8187 िम�ी गोिवंद तुकाराम 61443 41 पु. वंजारी टेकडी जवळ समता   नगर मेह�न    जळगाव

8188 िम�री रामदास वामन 36222 59 पु. �ॉट नं.४५३   गट नं.४३  जाकीर �सेन कॉलनी  जळगाव

8189 मोडक सुलभा जयंत 15468 72 �ी सुजय   १५/३ चै�बन कॉलनी   जवळ महाबळ    जळगाव

8190 मोदी इंदर तोलाराम 20878 58 पु. �ाऊंड �ोअर िज�े�र अपाट�म�ट   �ंबक नगर    जलगाव

8191 मोदी �ोती तोलाराम 20861 45 �ी
�ाऊंड �ोअर िज�े�र अपाट�म�ट   त्◌्रयंबक नगर 

महाबल कॉलनी    जलगाव

8192 मोदीयाणी कमला तोलाराम 12151 77 �ी िज�े�र सोसायटी िशंदे   �ो�ीजन �ंबक    जळगाव

8193 मोहरीर ल��कांत शामराव 4517 81 पु. �ॉट नं.६ पाटील वाडी    मायदेिव नगर जवळ     जळगाव

8194 मोरे अलका सुरेश [०१] 14101 48 �ी ९६ गोिवंदपुरा संभाजी नगर जवळ   जळगाव

8195 मोरे आ�ाराम वामन 35178 72 पु. १७ चै�बन कॉलनी जवळ महाबल   कॉलनी  जळगाव

8196 मोरे देवराम ओकंार 14100 83 पु.
�ॉट नं.९६ अ  मनीदेव �ांगण   �ंबक नगर गोिवंदपुरा    

जळगाव

8197 मोरे िदनेश आ�ाराम. 25981 44 पु. १७/१८ िवर सावरकर नगर   महाबळ  जळगाव

8198 मोरे िदपक िहरामण 50822 61 पु.
�ॉट नं.१२ �ॉक नं.३   वसंत िवहार अपाट�म�ट जवळ  

मोहाडी फाटा जळगाव

8199 मोरे गणेश आ�ाराम 33063 45 पु. �ॉट नं.१७/१८   चै�बन कॉलनी  महाबळ जळगाव

8200 मोरे जयेश नामदेव 49549 28 पु. ९६ मिनदेव �ांगन    गोिवंद पुरा  संभाजी नगर जळगाव

8201 मोरे किवता गणेश 53440 36 �ी १७/१८चै�बन कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8202 मोरे िनवृ�ी देवराम 13100 41 पु. ९६ अ गोिवंद पुरा   त्◌्रयंबक नगर जलगाव    जळगाव

8203 मोरे संगीता िकशोर 21762 39 �ी
सव� नं ४५७/१ �ाट नं २ अ   िशवश�ी चौक साधना 

अपाट�म�ट समोर  रायसोनी नगर मेह�ण जळगाव.  जळगाव

8204 मौय� अच�ना सुशीला 61487 35 �ी
�ॉट नं 61 सी नं 448/2   जगदीश अपाट�म�ट  मोहन नगर  

जळगाव

8205 मौय� चं�पाल सुय�पाल 58114 39 पु. १२४ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8206 मुजुमदार आनंद शरद 19468 45 पु. ५ /२ नागे�र कॉलनी   जळगाव

8207 मुजुमदार राजीव द�ा�य 40783 65 पु. �ोर 09 चं�लोक अपाट�म�ट   महाबळ रोड  जळगाव

8208 मुजुमदार �ीकृ� शांताराम 13744 65 पु. िचनार  १० अ नुतन वषा� कॉलनी   महाबळ जवळ    जळगाव
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8209 मुजुमदार सोिनका आनंद 48498 44 �ी
�ॉट नं.५/२ नागे�र कॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ  

जळगाव

8210 मुळे भुषण सतीश 21488 36 पु.
�ॉट नं 23 B सेव� नं 453   मोहाडी रोड ग�ी नं 2  डॉ झाकीर 

�सेन कॉलनी  जळगाव

8211 मुळे (फुलं�ीकर) �साद सितश 46015 41 पु. मोहन नगर �ॉट नं.६२   िव�ु �भा सदन  जळगाव

8212 मुळे �स� सतीश 19730 45 पु.
�ॉट नं.६२ मोहन नगर   िव�ु �भा सदनमहाबळ एरीया    

जळगाव

8213 मुळे �शांत सितश 47609 38 पु. ६२ मोहन नगर   महाबळ  जळगाव

8214 मुळे सतीष काशीनाथ 7099 68 पु.
�ॉट नं.२३/ब गट नं.४५३   झाकीर �सेन कॉलनी  मोहाडी 

रोड जळगाव

8215 मुळे िशरीष िव�ु 7996 68 पु.
िव�ीकर हौ.सोसा आशापुरी कॉलनी   जवळ �बकनगर 

जवळ    जळगांव

8216 मुळे वासुदेव धोडूं 23 89 पु. मायादेवी नगर जे पी   जळगाव

8217 मंुदडा अिनल ब�ीलाल 12360 52 पु. १२१/७ मोहन नगर     जळगाव

8218 मंुदडा नर�� निवनचं� 52310 65 पु. ४६ मोहन नगर   जळगाव

8219 मंुडले �ीपाद वसंतराव 17389 64 पु. �ॉट नं 103 दूवा�कुर   मोहन नगर    जळगाव

8220 मंुडले �ीकांत वसंतराव 15512 53 पु. सुरमंगल अपाट�म�ट   मोहन नगर महाबळ कॉलनी    जळगाव

8221 नागणे अ�ण बाबासाहेब 31965 49 पु. ३१ ��दा कॉलनी   टेिलफोन नगर जवळ    जळगांव

8222 नागणे िच�ा अ�ण 34180 47 �ी ३१ ��दा कॉलनी   टेलीफोन नगर    जळगांव

8223 नागणे िवजय बाबासाहेब 11861 51 पु. �ॉट नं.१४ ��दा कॉलनी जळगाव    जळगाव

8224 नागमोती िनलीमा संजय 26986 47 �ी �ॅट नं २ ि�श अपाट�म�ट   �ी नगर  महाबळ  जळगाव

8225 नाईक अप�णा अ�ण 10183 45 �ी ९५ गोिवंदपुरा �ंबक नगर   जळगाव

8226 नाईक परेश अ�ण 11611 42 पु. �ॉक नं ५ दौलत नगर मोहाडी रोड   जळगाव

8227 नाईक �दीपकुमार अरिवंद 10235 51 पु.
�ॅट नं ४ �ाऊंड �ोर   चं�लोक अपाट�म�ट  महाबळ 

कॉलनी  जळगांव

8228 नाईक �काश �ंबक 696 74 पु.
ित�पती ९/२ समथ� सदगु�   नगर रोटरी बी.मायादेवी  नगर  

 जळगांव

8229 नाईक �साद �काश 18141 44 पु.
17 पाव�ती नगर   ित�पित 9/2 समथ�  रोटरी भवन समोर 

मायदेवी नगर  जलगाव

8230 नाईक सं�ा अजय 21408 48 �ी
तेजराज 12/3 मकरंदनगर   हनुमान हाऊिसंग सोसायटी 

जवळ  महाबळ प�रसर जळगाव  जलगाव

8231 नाईक सोनल वैभव 55020 30 �ी
�ॉट नं २३ घर नं ०३   रोिहणी रेिसड��ी महाबळ  नागे�र 

कॉलनी  जळगाव

8232 नाईक वसंत वासुदेव 50124 83 पु.
�ॉट नं.१२/३ ��दा कॉलनी   िनयर प.ए.ता�ा पाटील चामंुडा 

 माता मेिडकल  जळगाव

8233 नायर �शांत कंुजीकृ�न 50789 45 पु. २८ िवद्युत नगरी   महाबळ कॉलनी  जळगाव

8234 नंदष� अ�ण चंपालाल 14829 67 पु. �ॉट नं.४ मायादेवी नगर   महाबळ रोड    जळगाव

8235 नंदष� �ोती अ�ण 14828 61 �ी �ॉट नं.४ मायादेवी नगर   महाबळ रोड    जळगाव
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8236 नांदे नंदकुमार िदनेश 38262 68 पु. �ॉट नं.१७   �ंबक नगर  महाबळ प�रसर  जळगाव

8237
नांदोडे अिनर�द अरिवंद �ो फेज अँड 

नुट� ल
13440 58 पु. �ॉट नं.३ देव�� नगर    जळगाव

8238 नरगंुदकर रमेश सदािशव 18992 74 पु.
�ॅट नं १ पिहला मजला   सव� नं ४५२ �ॉट नं ६८ ६९ ७०/१  

साईसागर रेिसड�� गु�कुपा डेअरी मागे  जळगाव

8239 नारखेडे िकशोर चुिनलाल 25969 54 पु.
गट. 561/2ए �ॉट नं.27 ते 30   धांडे नगर एसबीआय कॉलनी 

जवळ  जळगाव

8240 नारखेडे चं��भा मनोहर 4524 77 �ी
तुलसी अपाट�म�ट  िवद्युत नगरी   रोड महाबळ कॉलनी 

जळगाव

8241 नारखेडे कांचन सुिनल 21861 51 �ी ६१ �बक नगर   संभाजी नगर    जळगाव

8242 नारखेडे संदीप भागवत 50600 48 पु. १७ अ महाबळ कॉलनी   जळगाव

8243 नारखेडे िसंधूबाई नर�� 753 89 �ी
�ॉट नं.७ िवनोबा नगर जवळ   मोहाडी फाटा िज�ा पेठ    

जळगांव

8244 नारखेडे सुिनल अरिवंद 7412 57 पु.
४ उदय अपाट�म�   देव�� नगर  को�े िह� रोड महाबळ  

जळगाव

8245 नाथाणी िकशनचंद ईसरदास 11767 77 पु. �ाट नं ८१ गाय�ी नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

8246 नाथानी पु�ाबाई िकशनचंद 31994 80 �ी �ाट नं ८१ गाय�ी नगर   िशरसोली रोड    जळगांव

8247 नाथानी संगीता शंकरलाल 61163 43 �ी �ॉट नं १४  िशरसोळी रोड   गंुजन मंगल जवळ  जळगाव

8248 नावरकर अ�ण िगरी 797 65 पु. �ॉट नं 41 महाबळ कॉलनी     जळगाव

8249 नावरकर राज�� बळवंत 11561 71 पु. ७३ ब मोहन नगर जळगांव   महाबळ प�रसर जळगाव

8250 नीळ गोिपचंद तोताराम 35197 70 पु.
१६ गु�द� हौिसंग सोसायटी   मायादेवी नगर जवळ  

महाबळ रोड जळगाव

8251 नेहेते िनतीन पुो�म 32415 42 पु.
�ॉट नं ४० मोहन नगर   गणपती मंदीरा जवळ  जळगांव  

जळगाव

8252 नेमाडे अशोक पांडुरंग 19504 71 पु.
१६ �ीनगर  आिशवा�द    शारदा कॉलनी मंदीरा जवळ 

महाबळ परीसर    जळगाव

8253 नेमाडे मनोज वासुदेव 21971 46 पु.
�ॉट नं.१९ सव� नं.४६६   नागे�र कॉलनी महाबळ परीसर    

जळगाव

8254 नेमाडे ��ाद तुकाराम 38241 87 पु. �ॉट नं.२५ आनंद नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8255 नेमाडे सुनंदा ��ाद 38242 81 �ी �ॉट नं.२५ आनंदनगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8256 नेरकर भुषण ल�ण 14683 44 पु. गु�कृपा  �ॉट नं.५१ स.नं४४९   मोहन नगर जळगाव

8257 नेटके दयाराम तुकाराम 23190 69 पु.
�ॉट नं.१८ गट नं.४६२/३   कलश पाक�  मागे देव�� नगर  

गाडगेबाबा चौक जळगाव

8258 नेटके राज�ी मािणकराव 21251 53 �ी
स�� नं ४४८/०२ �ॉट नं ३०   मोहन नगर गणािधश रेसीडे�ी 

जवळ  महाबळ जळगाव

8259 नेवे रमेश राजाराम 6516 70 पु. ३९/३२ महाबल कॉलनी जवळ   �ांबक नगर जळगाव

8260 नेवे अिनता सितष 27813 53 �ी ४१२/२० नेह� नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

8261 नेवे अशोक मधुकर 22913 63 पु. १ �ंबक नगर   महाबळ प�रसर.  जळगाव.  जळगाव.

8262 नेवे भा�र गोकुळ 841 75 पु. २८  चै�बन कॉलनी   महाबळ जवळ जळगाव
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8263 नेवे िदपक रामदास 32778 44 पु. �ॉट नं. २ सी एस नं. ४५७/१   रायसोनी नगर  जळगाव

8264 नेवे िगरीष �भाकर 20613 56 पु. २३ चै�बन कॉलनी   जळगाव

8265 नेवे ऋिषकेश रवी�ं 59222 24 पु.
�ॉट नं २० गट नं ४१२/१२   मेह�ण नगर िशरसोली रोड  

जळगाव

8266 नेवे ल�ीकांत भा�रराव 8573 46 पु.
२८ चै�बन कॉलनी  महाबळ कॉलनी   महाबळ कॉलनी    

जळगांव

8267 नेवे �भाकर तुकाराम 7651 92 पु. २३  चै�बन कॉलनी   महाबल जवळ    जळगांव

8268 नेवे �िदप रामदास 17811 52 पु. ५१ �ंबक नगर िववेक कॉलनी   जळगांव

8269 नेवे �मोद �यंबक 25298 59 पु. गाय�ी नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

8270 नेवे संजय सुरेश 28377 54 पु. ६/२ पाटील वाडी   मायादेवी नगर  जळगाव

8271 नेवे सतीश िवजय 25304 53 पु. ४१२/२० नेह� नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

8272 नेवे सुिचता गजानन 21401 55 �ी गोिवंदपुरा �ॉट नं ९४   �ंबक नगर जवळ    जलगाव

8273 नेवे सुधाकर वासुदेव 28983 67 पु. ८ आशापुरी कॉलनी   संभाजी नगर    जळगांव

8274 नेवे सुपडू राजाराम 1559 73 पु.
�ॉट नं.६८  जीवन नगर   रामानंद नगर बस �ॉप जवळ   

जळगाव

8275 नेवे सुरेश जग�ाथ 51599 80 पु.
�ॉट नं ६/२ रोटरी हॉल मागे   मायदेवी नगर  महाबळ रोड  

जळगाव

8276 नेवे वंदना िगरीष 20614 54 �ी २३ चै�बन कॉलनी   जळगाव

8277 नेवे वषा� रिवं� 27070 52 �ी ४१२/२० नेह� नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

8278 नेवे िवलास ��ाद 26792 69 पु. स.न.४४५/२ बी �ॉट नं.२६   नुतन वषा� कॉलनीजळगाव

8279 िनभोरकर सुनीता िवनोद 62054 54 �ी
�ॉट नं 35 अनुराग �ेट बँक   कॉलनी   महाबळ कॉलनी    

जळगाव

8280 िनगोसकर शुभांगी सुरेश 57477 69 �ी
�ॉट नं ९ योगे�री अपाट�म�ट   समता नगर रोड  पाटबंधारे 

अिभयंता कॉलनी  जळगाव

8281 िनकम �रतेश िवजय 52165 35 पु. ६२ मोहन नगर   जळगाव  िज.जळगाव

8282 िनकम रोहीदास पौलाद 13709 65 पु. ८ पारीजात कॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ    जळगाव

8283 िनकंुभ राज�� जग�ाथ 25666 62 पु. ६ चै�बन कॉलनी   महाबळ कॉलनी रोड  जळगाव

8284 िनल मंगला गोिपचंद 35665 67 �ी
१६ गु�द� हौिसंग सोसायटी   मायादेवी नगर  महाबळ 

जळगाव

8285 िनंबाळकर शुभांगी मुकेश 62003 36 �ी
अनुराग �ेट बँक कॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ    

जळगाव

8286 पाल राजेश राजाराम 51420 36 पु.
 अनुराग  �ॉट नं.२० गट नं.५६३/३   �ेट बँक कॉलनी  

जळगाव

8287 पालखे हष�ल नंदिकशोर 21575 40 पु.
३८ ितवारी नगर   बाहेती हाय�ुल जवळ  महाबळ प�रसर  

जळगाव

8288 पलोड मंगला अिनल 37573 62 �ी
सीएसएन न 7528 �ॉट न 13 जवळ   सेनूर िसटीजन रोटरी 

सघं  चैत� नगर  जळगाव

8289 पंचभाई अच�ना �िवण 28944 53 �ी �ॉट नं.७ िस�दे�र नगर   रोटरी हॉल समोर     जळगाव
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8290 पंचभाई िदपाली देवानंद 45990 59 �ी
�ॉट नं.१५ �ॉक नं.४   िववेक कॉलनी संभाजी नगर जवळ  

जळगाव

8291 पांडे आशा जगदीश�साद 51472 55 �ी ई - ४ - ई  ५ / ९   हतनुर कॉलनी  जळगाव

8292 पांडे जगदीश�दास इं��साद 51471 61 पु. ई - ४ - ई  ५ / ९   हतनुर कॉलनी  जळगाव

8293 पांडे कुणाल �काश 42194 40 पु. ४३/१ मायादेवी नगर रोटरी भवन समोर महाबळ जळगाव

8294 पांडे िगरीषचं� रामलखन 54680 39 पु. �ॉट नं.९९ गाय�ी नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

8295 पा�ेय कृ�चं� रामलखन 53715 51 पु. �ॉट नं.११/६ गाय�ी नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

8296 पा�ेय मंशा कृ�चं� 53716 48 �ी �ॉट नं.११/६ गाय�ी नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

8297 पांढारकर माधव मनोहर 19076 67 पु.
�ॉट नं.११४ मोहन नगर   सौरभ टे� हाऊस�ा पुढे    

जळगाव

8298 पांढारकर मिनषा माधव 19075 62 �ी
�ॉट नं.११४ मोहन नगर   सौरभ टे� हाऊस�ा पुढे    

जळगाव

8299 पांढारकर िशरीष मनोहर 35448 62 पु. १४४ मोहन नगर   सरगम िब�ीगं  जळगाव

8300 पंडीत सतीष िव�े�र 4835 72 पु.  मौसम  िवद्युत नगरी हौिसंग   सोसायटी    जळगांव

8301 पारखे �काश मुरलीधर 25427 64 पु. �ॉट न ३६ सव� ४६३/४/   देव�� नगर मोडेल कॉलनी  जळगाव

8302 पारखे िवनय �भाकर 30079 49 पु. िवद्युत नगरी महाबळ कॉलनी   �ॅट नंबर 5 जळगाव

8303 पाराशर िकरण सुभाष 57165 53 पु. ३८/१ ितवारी नगर   बाहेती शाळेजवळ  महाबळ  जळगाव

8304 पाराशर ि�यंका िकरण 36298 52 �ी ३८ ितवारी नगर   महाबळ  जळगाव

8305 पारखे मकरंद �भाकर 27651 54 पु. ५ �ी िनवास   िवद्युद नगरी रोड  महाबळ कॉलनी  जळगाव

8306 पारखे िमना �काश 19812 60 �ी उ ३५/३ हतनुर वसाहत   जळगाव

8307 पारोळकर सुधाकर ल�ण 6277 85 पु. दौलतनगर जवळ पा�ाची टाकी   मोहाडी रोड    जळगांव

8308 परशुरामे अि�नीकुमार रमण 15652 55 पु. परम  ११९ मोहन नगर   स�� नं.४४९    जळगाव

8309 पे�ळेकर समता �मोद 45311 53 �ी शुभकर अपाट�म�ट सी   ५ �ीनगर  महाबळ  जळगाव

8310 पाटणकर अिमता अिनल 4238 61 �ी �ॉक नं २७ बी महाबळ प�रसर   शारदा कॉलनी    जळगाव

8311 पाटणकर सुिनल �ीपाद 3632 63 पु. शारदा कॉलनी िनयर महाबल �ॉप जळगाव

8312 पाटसकर मंदार पराग 60811 35 पु. नूतन वषा� कॉलनी   �ॉट नं 40  मोहाडी रोड  जळगाव

8313 पटवे िनतीन शरदचं� 8130 56 पु.
सािव�ी �ाट नं ११ हनुमान   हौिसंग सोसायटी महाबळ    

जळगांव

8314 पटवे योगेश सुभाषचं� 8124 47 पु.
सािव�ी �ाट नं ११ हनुमान   हौिसंग सोसायटी महाबळ    

जळगाव

8315 पाटे चा�शीला �शांत 61355 31 �ी
�ॉट 25 �ॉक नं 05 �ामी पाक�    संभाजी �ॉप महाबळ 

िववेक  कॉलनी जळगाव महारा��   जळगाव

8316 पाटे जगदीश रामकृ� 20638 46 पु. �ॉट नं.५१ संभाजी नगर   �र�ा �ॉप जवळ    जळगाव
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8317 पाटे िनम�ला काशीनाथ 61356 66 �ी
�ॉट नं 25 �ॉक सव�   नं 466/7 िववेक कॉलनी  संभाजी 

नगर जवळ  जळगाव

8318 पाटे ओकंार रामकृ� 20639 58 पु. �ॉट नं.५१ संभाजी नगर   �र�ा �ॉप जवळ    जळगाव

8319 पाटे �शांत काशीनाथ 61354 35 पु.
�ॉट नं 25/5 िववेक कॉलनी   �ामी पाक�  संबाजी  �ॉप  

जळगाव

8320 पाटे वैजनाथ िदनानाथ 34689 48 पु. ३ अे महाबळ कॉलनी   जे.पी.सी. बँक  जळगाव

8321 पटेल जयंतीलाल �िवण 40862 55 पु.
�ॉक नं.१ स�� नं.४७३/एबीसी   मायादेवी नगर  ��दा 

संकुल जळगाव

8322 पटेल �ोती गणेश 47869 49 �ी ७५ मोहन नगर   महाबळ  जळगाव

8323 पटेल मह�� रामचं� 12089 58 पु. ९ चैतबन कॉलनी मोहन नगर     जळगाव

8324 पटेल �मोद वेलचंद 40897 57 पु. �ॉट नं.२० स�� नं.४४८/०२   मोहन नगर  जळगाव

8325 पाठक अिमत सुरेश 55351 42 पु. १८ नागे�र कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8326 पाठक अिनता िमलीदं 38243 51 �ी ८ �ीहरी अपाट�म��   �ंबक नगर  जळगाव

8327 पाठक अि�नी ि�यांक 47171 35 �ी २७ अ शारदा कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8328 पाठक �ोती िदपक 51557 60 �ी ५१/५२ �ंबक नगर   महाबळ प�रसर  जळगाव

8329 पाठक केतकी मकरंद 59974 29 �ी �ॉट नं ६१/२ महाबळ रोड   मायादेवी नगर    जळगाव

8330 पाठक िकशोर पंडीतराव 13810 60 पु.
�ॉट नं-२०३  गट नं ४८१/२   पॅ�रस �भा रेिसड�� वलभा  

नगर जवळ चच� िगरणा टाकीज आर  जळगाव

8331 पाठक िकशोर पंडीतराव 18554 60 पु.
�ॉट नं७अ८ ४६२/२ �ॉक नं.१४    अभंग  देव�� नगर    

जळगाव

8332 पाठक लोपमु�ा बाळकृ� 12322 43 �ी ३५ मॉडल कॉलनी   देव�� नगर  जळगाव

8333 पाठक मकरंद पुो�म 42534 59 पु. ६१/२ मायादेवी नगर   जळगाव

8334 पाठक िमलीदं गणेश 21793 54 पु. 26/B िशवश�ी चौक जवळ   रायसोनी नगर    जळगाव

8335 पाठक िनलम सतगु�शरण 12113 73 �ी ५ जीवनमोती सोसायटी आदश� नगर   जळगाव

8336 पाठक �दीप �ीकांत 20324 35 पु. ८४ चैत�कुटी   साखरवाडी �ंबक नगर    जळगाव

8337 पाठक �काश बाबुराव 7210 64 पु.
�ॉट नं २४ ितवारी नगर   चं�मा बाहेती शाळे जवळ  ितवारी 

नगर  जळगांव

8338 पाठक �साद जनाद�न 49145 43 पु.
१३ �ी �ाने�र कृपा   पाटबंधारे कॉलनी  ��दा कॉलनी�ा 

पुढे जळगाव

8339 पाठक �साद वसंत 20704 41 पु. २  जलतरंग    चं��भा कॉलनी    जलगाव

8340 पाठक �िवण यशवंत 24283 47 पु. �ॉट नं 5 प�रजात कॉलनी   महाबळ प�रसर  जळगाव

8341 पाठक ि�यांक िवजय 19290 39 पु. २७ अ शारदा कॉलनी   महाबळ जवळ    जळगाव

8342 पाठक पु�ा बाळकृ� 2594 75 �ी ३५ मॉडल कॉलनी देव�� नगर   जळगाव

8343 पाठक रजनी जनाद�न 41152 77 �ी
�ी �ांने�र कृपा   हाऊस नं 13  पाटबंधारे अिभयंता कॉलनी 

जवळ  जळगाव



Page 310

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

8344 पाठक रमेश माधव 37675 78 पु.
�ॉट नं.५७ रजनी�भा   सुरमंगल अपाट�मे� जवळ  मोहन 

नगर बाहेती हाय�ूल समोर  जळगाव

8345 पाठक िस�दाथ� सद्गु�शरण 7866 49 पु. ५ जीवनमोती सोसायटी   िशरसोली रोड    जळगांव

8346 पाठक सुरेश द�ा�य 24696 67 पु. �ॉट नं.१८   नागे�र कॉलनी  महाबळ प�रसर  जळगाव

8347 पाठक वषा� मकरंद 42535 56 �ी ६१/२ मायादेवी नगर   जळगाव

8348 पाठक िवजय रमाकांत 9926 71 पु. पनीर २७ए शारदा कॉलनी   जळगाव

8349 पाठक िवजय यशवंत 7951 54 पु.
�ॉट १०७   पंचम अपाट�म�ट मोहन नगर  महाबळ कॉलनी  

जळगांव

8350 पाटील िवजय वासुदेव 28172 52 पु. गट नं.४५२ �ॉट नं.६ �ॉक नं   २ संभाजी नगर जळगाव

8351 पाटील अिदती पंुडिलक 45800 29 �ी ६ आशापुरी कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8352 पाटील अजय मधुकर 15038 49 पु. ४१ �ीकृपा आपाट�म�ट   �ंबक नगर    जळगाव

8353 पाटील अजय पांडुरंग 26912 46 पु. ५ आशापुरी कॉलनी   संभाजी नगरजळगाव

8354 पाटील अजय रामदास 21182 48 पु.
३० अनुराग �ेट बँक कॉलनी   महाबळ कॉलनी�ा प�ीमेस  

  जळगाव

8355 पाटील अनंत महादु 31033 51 पु. ३९ नेह� नगर मोहाडी रोड स�� नं.४१५/२   जळगाव

8356 पाटील अिनल केशव 59874 48 पु. मु पो मोहाडी   ता िज�ा जळगाव मा�िमक िव�ा    जळगाव

8357 पाटील अंजली भरत 47726 52 �ी ४०  सुरमंगल अपाट�म�ट    मोहन नगर  जळगाव

8358 पाटील अंजली िवजय 38452 57 �ी ३५ मोहन नगर   महाबळ  जळगाव

8359 पाटील अच�ना �िवण 58143 37 �ी �ॉट नं ४७ �ॉक नं २   गु�कृपा संभाजी नगर  जळगाव

8360 पाटील अरिवंद �ावण 54534 46 पु. �ॉट नं.३६ रायसोनी नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8361 पाटील अशोक अविचतराव 8879 64 पु. १९ अमृत   हनुमान कॉलनी  महाबळ कॉलनी जवळ  जळगांव

8362 पाटील अिवनाश आ�ाराम 35572 48 पु. पी टी नेवे �ॉट नं २३   चै�बण कॉलनी  जवळ  जळगाव

8363 पाटील बाळू एकनाथ 24103 56 पु. िस. स. ४४८/१-ब �ॉट नं.- २   चै�बान कॉलनी  जळगाव

8364 पाटील भरत रामदास 27532 61 पु. गट नं.४४८/२ �ॉट नं.६   मोहन नगर जळगाव

8365 पाटील िभका नारायण 13903 59 पु.
आिशवा�द  �ॉट नं.१ गट नं.   ४२/२ अ ल�ण नगर समता 

सो.जवळ    जळगाव

8366 पाटील िभमाशंकर जय�काश 46780 29 पु.
जे पी पाटील ६ गंगा   पाटीलवाडी मायादेवी नगर शेजारी  

जळगाव

8367 पाटील भुषण �ेमहंस 42639 44 पु. ११/३ देव�� नगर   नुतन भा�ोदय सोसायटी  जळगाव

8368 पाटील चं�कांत देिवदास 4854 62 पु.
�ॉट नं ६ गट नं ४४८/२   मोहाडी रोड मोहाडी रोड मोहन  

नगर  जळगांव

8369 पाटील चेतन भागवत 25598 43 पु. ८/३ साहस   रिवं� नगर  मोहाडी रोड  जळगाव

8370 पाटील चेतन िहरामण 41868 40 पु.  प�वी  �ॉट नं.२९   आनंद नगर मोहाडी रोड  जळगाव
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8371 पाटील छबीलदास देवराम 5915 71 पु. २०  हनुमान कॉलनी महाबळ   कॉलनी जवळ    जळगांव

8372 पाटील छाया रमेश 28046 61 �ी १७ पाटबंधारे कॉलनी   महाबळ�ा पि�मेस  जळगाव

8373 पाटील िचंतामण रामदास 11602 62 पु.
�ॉट नं३१/३२  अपे�ा अपाट�म   ◌े◌ंट  िन�ानंदनगरजवळ    

जळगाव

8374 पाटील देिवदास बाबुराव 46220 72 पु. स�� नं.४७१/ए/१/१   ��दा कॉलनी  �ॅट नं.५/२ जळगाव

8375 पाटील देिवदास नामदेव 48168 75 पु. ४ अ मोहन िनवास   �ीनगर  जळगाव

8376 पाटील देिवदास नारायण 4853 84 पु. 25 बी मोहाडी रोड �ामी समथ�   क� � आनंद नगर    जळगांव

8377 पाटील धनंजय िहरामण 13005 39 पु. ३२ नेह� नगर   िशरसोली रोड जळगाव

8378 पाटील धनंजय संजय 60526 27 पु.
समता नगर हनुमान हनुमान मंिदर   जवळ संभाजी नगर 

�र�ा  �ॉप  जळगाव

8379 पाटील िदलीप माधवराव 24612 65 पु. ५५ देव�� नगर   मथुराई िनवास  जळगाव

8380 पाटील िदनकर कौितक 3688 75 पु. �ॉट नं.४४०/२ �ॉक नं.४   सुरमंगल मोहन नगर    जळगांव

8381 पाटील �ाने�र कौतीक 20465 55 पु.
�ॉट नं.८२ अ गट नं.४५३   जाकीर �सेन सोसायटी  संभाजी 

नगर जवळ  जळगाव

8382 पाटील एकनाथ पंडीत 26223 53 पु. �ॉट नं २ मोहन नगर जळगाव

8383 पाटील गणेश दामु 11872 70 पु. ३७ ��दा कॉलनी    जळगाव

8384 पाटील गौरव नारायण 61124 21 पु. �ॉट नं ६  आशापुरी कॉलनी    संभाजी नगर  जळगाव

8385 पाटील हरी िगरधर 49435 68 पु. ५/२ मकरंद नगर   महाबळ कॉलनी जवळ  जळगाव

8386 पाटील हेमांगी जय�काश 37565 35 �ी ६ गंगा पाटीलवाडी  मायादेवी नगर शेजारी  जळगाव

8387 पाटील हेमंत रघुनाथ 45168 42 पु. ११ पारीजात कॉलनी संभाजी   नगर रोड महाबळ    जळगाव

8388 पाटील िहरामण झगु 1123 72 पु. एस आर नं 445/2 B   �ॉट नं 44  नूतन वषा� कॉलनी  जळगांव

8389 पाटील इंदुमती कमलाकर 40785 74 �ी १ गणेश कृपा   दौलत नगर  जळगाव

8390 पाटील जगिदश उ�मराव 8172 54 पु. २२ ब शारदा कॉलनी महाबळ जवळ   जळगांव

8391 पाटील जग�ाथ िकसन 7086 64 पु. १४  शारदा कॉलनी  आनंद नगर   जळगांव

8392 पाटील जंगलु काशीराम 35596 83 पु. १२ आशापुरी कॉलनी   संभाजी नगर  जळगाव

8393 पाटील जयंत सोपान 26166 47 पु. ५-ब आनंद नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8394 पाटील जयवंत पंढरीनाथ 24258 58 पु. ३४-अ वैभव   महाबळ कॉलनी  जळगाव

8395 पाटील  जय�काश ��ाद 7791 66 पु.
६  पाटील वाडी मायादेवी नगर शेजारी   महाबळ रोड �ॉप 

ए�रया    जळगांव

8396 पाटील िजत�� संतोष 21963 43 पु. ६३ मोहन नगर   मोहाडी रोडजळगाव

8397 पाटील िजत�� वासुदेव 23390 46 पु. ३७/ ब अनुराग �ेट बँक कॉलनी   समता नगर जवळजळगाव
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8398 पाटील �ोती देिवदास 49922 39 �ी स�� नं.४७१/ए/१/१ �ॅट नं.५/२   ��दा कॉलनी  जळगाव

8399 पाटील कडू झडू 36834 71 पु. मु.पो. मोहाडी   ता.िज. जळगाव    मोहाडी

8400 पाटील कैलास नारायण 31098 47 पु. नेताजी चौक मेह�ण   जळगांव

8401 पाटील कैलास ओकंार 18950 51 पु. �ॉट नं.५९ �ंबक नगर   जळगाव

8402 पाटील कमलाकर माधवराव 40786 79 पु. १ गणेश कृपा   दौलतनगर  जळगाव

8403 पाटील क�णा �भाकर 56273 62 �ी ९ बी पाटील वाडी   मायादेवी नगर  महाबळ जळगाव

8404 पाटील केशवराव छबु 44772 56 पु.
गाय�ी िनवास   चामंुडामाता मेडीकल कॅालेज समोर  ��दा 

कॅालनी जळगाव

8405 पाटील खुशाल गुलाबराव 14349 66 पु. ८ सदगु� समथ� गृहमंडळ   मायादेवी नगर जवळ    जळगाव

8406 पाटील िकरण मधुकर 28028 44 पु. १९ �यंबक नगर   जळगाव

8407 पाटील िकरण पांडुरंग 42371 41 पु. स�ै नं ४७०/१अ/१   ��दा कॅालनी    जळगाव

8408 पाटील िकरण शांताराम 28950 63 पु. दौलत नगर   मोहाडी रोड    जळगांव

8409 पाटील िकशोर खुशाल 46817 38 पु.
८ सदगु� समथ� गृहमंडळ   मायादेवी नगर  रोटरी भवन 

जवळ जळगाव

8410 पाटील लिलत सुभाष 48942 38 पु.
�ॉट नं.५५ ब गट नं.४५३   झाकीर �सेन कॉलनी  महाबळ 

जळगाव

8411 पाटील लता मोहन 47291 46 �ी १० मकरंद नगर   महाबळ  जळगाव

8412 पाटील लता िवनोद 59891 38 �ी
�ॉट नं 4 बी महाबळ रोड   अनुराग एस बी आय कॉलनी  

जळगाव

8413 पाटील ल�ी जय�काश 25278 36 �ी ६ पाटील वाडी   मायादेवी नगर शेजारी  जळगाव

8414 पाटील लीना अरिवंद 24560 43 �ी �ॉट नं.५   जीवन मोती हौ.सोसायटी  जळगाव

8415 पाटील मधुकर धोडुं 10468 58 पु.
�णव �ॉट नं ३   जीवन मोती सोसायटी  �ी गजानन महाराज 

मंदीर  जळगांव

8416 पाटील मधुकर धोडुं 15042 51 पु. ६ हनुमान कॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ    जळगाव

8417 पाटील मधुमती �काश 20385 63 �ी ५९ मोहन नगर   वंृदावन गाड�न समोर    जळगाव

8418 पाटील मगन �ंकट 22805 65 पु.
�ॉट नं.३४/४ संभाजी नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जलगाव  

जळगाव

8419 पाटील मह��कुमार सुकदेव 26310 53 पु.
११/ब मकरंद नगर   महाबळ कॉलनी�ा प�ीमेस  

मु.पो.जळगाव

8420 पाटील ममता मधुकर 42257 47 �ी �णव ३ िजवन मोती सोसायटी   िशरसोली रोड  जळगाव

8421 पाटील मंगलाबाई शालीकराव 20738 55 �ी १०२ नेह� नगर   मोहाडी रोड    जलगाव

8422 पाटील मािणक देवचंद 36188 55 पु. ११ िवद्युत नगर   महाबळ कॉलनी  जळगाव

8423 पाटील मिनषा कैलास 39569 42 �ी
�ॉट नं. १३ सव� नं. १३/१/६   खुबचंद सािह� नगर  मोहाडी 

रोड जळगाव

8424 पाटील मिनषा िकरण 28820 48 �ी १९ �ंबक नगर   संभाजी नगर  �ॉप जवळ जळगाव
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8425 पाटील मनोहर जयराम 37368 47 पु.
�ॉट नं २३ एस नं ४६६/७+८   िववेक कॉलनी  संभाजी 

कॉलनी  जळगाव

8426 पाटील मनोहर मुरलीधर 46297 60 पु.
�ॉट नं.६३ ब जाकीर �सेन हौिसंग सोसायटी   गाडगे बाबा 

चौक संभाजी नगर  जळगाव

8427 पाटील मनोज हरी 23789 51 पु. ९ �रा� पाक�    महाबळ रोड  संभाजी नगर जळगाव

8428 पाटील मनोज खुशाल 13083 40 पु. ८ सदगु� समथ� गृहमंडळ   मायादेवी नगर जवळ जळगाव

8429 पाटील मनोज पंढरीनाथ 51650 42 पु. �ॉट नं.५७/२ गट नं.४१२   नेह� नगर  जळगाव

8430 पाटील मनोज रामदास 32478 38 पु.
�ॉक नं १२ �ॉट नं ७अ८अ९   स�� नं ४६२/२ सुमती 

कॉलेज  देव�� नगर जळगाव

8431 पाटील मनोज �ीराम 50641 51 पु. �ॉट नं.१  िनल सदन    �ंकटेश कॉलनी  जळगाव

8432 पाटील मुकेश धनराज 28635 45 पु. ४ हनुमान कॉलनी   महाबळ जवळ  जळगाव

8433 पाटील निलनी गणेश 28184 65 �ी ३७ ��दा कॉलनी   �बोधन हे� �ब समोर  जळगाव

8434 पाटील निलनी शशीकांत 14067 64 �ी �ॅट नं ३ वै�वी अपाट�म�ट मोहाडी रोड जळगाव

8435 पाटील नाना िशवराम 33008 58 पु.
गट नं.४६६/६ �ॉट नं.१३   त्◌्रयंबक नगर जवळ  िव�िदप 

अपाट�म�ट  जळगांव

8436 पाटील नर�� रमेश 16040 40 पु. १६ रिवं� नगर   शारदा कॉलनी जवळ    जळगाव

8437 पाटील िनता भरत 27533 53 �ी गट नं. ४४८/२ �ॉट नं. ६   मोहन नगर  जळगाव

8438 पाटील िनलेश गणेश 38914 43 पु. ३७ ��दा कॉलनी   �ेहल कॉलनी रोड  जळगाव

8439 पाटील िनम�ला देिवदास 48169 67 �ी ४-अ मोहन िनवास   �ीनगर  जळगाव

8440 पाटील िनम�ला पंुडिलक 52233 48 �ी ६ आशापुरी कॉलनी   संभाजी नगर  जळगाव

8441 पाटील िनतीन मधुकर 20171 50 पु.
स.नं.४५०/३ �ॉट नं.२ दौलत नगर   मो�ा पा�ा�ा टाकी 

जवळ    जळगाव

8442 पाटील नुतन जगिदश 7707 65 �ी २० मायादेवी नगर   महाबळ रोड    जळगांव

8443 पाटील प�ाकर परशुराम 59509 49 पु.
�ॉट नं ३/१ मोहाडी   मु पो� मोहाडी रोड  दौलत नगर  

जळगाव

8444 पाटील पंढरीनाथ हरचंद 51767 69 पु. �ॉट नं.५७ गट नं.४१२   नेह� नगर  जळगाव

8445 पाटील पंढरीनाथ रावा 35424 46 पु. १०/४ चं�िकरण अपाट�मे�   आदश� नगर  जळगाव

8446 पाटील पंडीत झडू 46607 49 पु. मु पो मोहाडी   ता िज जळगाव

8447 पाटील पराग भागवत 35585 46 पु. �ॉट नं 5/2 �ेह कोटेंज   मकरंद कॉलनी    जळगाव

8448 पाटील पराग भागवत 28730 46 पु.
�ॉट नं १८ िववेक कॉलनी   गट नं ४६६/७/८ �ंबक नगर  

जळगाव

8449 पाटील परेश माधवराव 58139 36 पु. १०४ मोहन नगर   मोहाडी रोड जवळ  जळगाव

8450 पाटील पा�बाई पांडूरंग 41802 67 �ी ५ आशा पुरी कॉलनी   संभाजी नगर  जळगाव

8451 पाटील �भावती वासुदेव 51213 77 �ी १८ ब महाबळ कॉलनी   जळगाव
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8452 पाटील �भुदास नारायण 22737 73 पु. २२/३ चै�बन कॉलनी   वीर सावरकर नगर  जळगाव

8453 पाटील �दीप देवीदास 35152 52 पु. १७/०१ त्◌्रयंबक नगर   महाबल  जळगाव

8454 पाटील �िदप तुळशीराम 42493 59 पु.
�ॉट नं.18 नागे�र कॉलनी   िव�दीप आपपाट�म�ट शेजारी  

महाबळ कॉलनी जवळ  जळगाव

8455 पाटील �गती केशवराव 44773 53 �ी
गाय�ी िनवास   चामंुडामाता मेडीकल कॅालेज समोर  ��दा 

कॅालनी  जळगाव

8456 पाटील �काश िचंधु 36169 58 पु. �ॉट नं.५६   मोहाडी रोड  नेह� नगर  जळगाव

8457 पाटील �काश गोकुळराव 49331 65 पु. ५९ मोहन नगर   जळगाव

8458 पाटील �काश नारायण 26304 60 पु. �ॉट नं.१७ देव�� नगर   सुमती कॉटेजजळगाव  िज.जळगाव

8459 पाटील �काश सोमा 25916 68 पु. २५ माया देवी नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

8460 पाटील ��ाद द�ा�य 51258 58 पु.
 �ीपाद  �ॉट नं.३ गट नं.४७१   ��दा कॉलनी  िपठा�ा 

िगरणीजवळ जळगाव

8461 पाटील �मोद सुकदेव 25382 48 पु. ११बमकरंद नगर     .  जळगांव

8462 पाटील �िवण वासुदेव 58144 41 पु. �ॉट नं ४७ �ॉक नं २   गु�कृपा संभाजी नगर  जळगाव

8463 पाटील पु�ा अरिवंद 6419 67 �ी ५ जीवनमोती हाऊिसंग सोसायटी   जळगांव

8464 पाटील पु�लता मािणक 339 69 �ी ३ रिवं� नगर   महाबळ चौक जवळ जळगाव

8465 पाटील राज�� िदनकर 17580 45 पु. ४४०/२/४ सुरमंगल मोहन नगर   जळगांव

8466 पाटील राज�� �ंबक 37039 57 पु. ४८ ��ा रेिसडे�ी   संभाजी नगर �ॉप जवळ  जळगाव

8467 पाटील राजेश शािलक 48811 40 पु.
�ॉट नं.१२/बी स�� नं.४५३   डॉ.झाकीर �सेन कॉलनी  

महाबळ जळगाव

8468 पाटील राकेश भालेराव 31121 44 पु. हातनुर कॉलनी ३५/९ महाबळ रोड   जळगाव

8469 पाटील राकेश गणेश 45221 39 पु. ३७ ��दा कॉलनी   �बोधन हे� �ब समोर  जळगाव

8470 पाटील रमेश िहरामण 15758 62 पु.
�ॉट नं.४४ नुतन वषा� कॉलनी   मोहाडी रोड वै� हॉ�ीटल 

जवळ    जळगाव

8471 पाटील रमेश नारायण 4405 70 पु. १६ रिवं� नगर जळगांव   �ामी समथ� मंिदराजवळ  जळगाव

8472 पाटील रामकृ� गटू 17767 53 पु. �ी.पी.बी.जी.स.िव�ालय   सावखेडा जळगाव

8473 पाटील रिवं� आनंदा 61187 47 पु.
c/o िदपक गणपत पंधारे   �ॉट नं 11 गट 465/5  शीवनेरी 

देव�� नगर  जळगाव

8474 पाटील रिवं� भगवान 6278 60 पु. ५ जीवनमोती सोसायटी िशरसोली   रोड जळगाव

8475 पाटील रिवं� राजाराम 16119 68 पु. �ॉट नं.६३   मोहन नगर  मोहाडी रोड जळगाव

8476 पाटील रिवं� सुभानराव 48656 70 पु.
�ॉट नं.१० गु�द� हौिसंग सोसायटी   मायादेवी नगर जवळ  

महाबळ रोड जळगाव

8477 पाटील रेखा बाळासाहेब 45624 50 �ी
c/o िव�नाथ भारंबे   १९ िपतृमा सुरेश नगर  महाबळ�ा 

पि�मेस जळगाव

8478 पाटील रेखा िदलीप 24613 52 �ी ५५ देव�� नगर   मथुराई  जळगाव
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8479 पाटील �रषभ रोिहदास 61567 25 पु. �ॅट नं 1 �रा� पाक�    संभाजी नगर जळगाव

8480 पाटील रोहीदास मधुकर 17483 59 पु. १ �रा� पाक�    संभाजी नगर  जळगाव

8481 पाटील सागर �काश 52657 33 पु. ५६ नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8482 पाटील साहेबराव िझप� 61451 51 पु. सी/ओ सुशीलाबाई सोनवणे   37 िस�ीिवनायक पाक�  जळगाव

8483 पाटील समीर �ीराम 25363 48 पु. ८ पाटील वाडी   मायादेवी नगर  जळगाव

8484 पाटील संदीप पंढरीनाथ 43422 50 पु.
�ॉट नं.१ गोदावरी   महाबळ कॉलनी जवळ  िवद्युत नगरी 

जळगाव

8485 पाटील संदीप �भाकर 61472 40 पु.
�ॉक नं 3 �ॉट नं 46 गट 181/5   ओम साईराम नगर  

जळगाव

8486 पाटील संदीप भगवान 58082 37 पु.
�ॉट नं ८४/३ संभाजीनगर रोड   साखरवाडी �ंबक नगर 

जवळ  जळगाव

8487 पाटील संिदप सुखदेव 33706 38 पु.
सव� न 302/6/1 �ॉट न 1   भारत नगर िशरीष गॅस गोडाउन    

जळगांव

8488 पाटील संगीता संजय 60525 47 �ी 539 हनुमान मंिदरजवळ   समता नगर जळगाव

8489 पाटील संगीता सुिधर 34501 51 �ी �ॉट नं.७१ नेह� नगर   मोहाडी रोड    जळगांव

8490 पाटील संजय शाली�ाम 20881 51 पु. ३४/४ संभाजी नगर   जलगाव

8491 पाटील संजय वामन 27640 48 पु. अमेया अपाट�म�ट धिनक िविवधा   मायदेवी नगर जळगाव

8492 पाटील संजीव ल�ण 20445 55 पु. आशाल� १५ अ नुतन वषा� कॉलनी   महाबळजळगाव

8493 पाटील संतोष भगवान 6615 65 पु.
�ॉट नो . ७ /२   िव�ादीप अपाट�मे� जवळ   नागे�र 

कोलोनी  महाबळ  जळगाव

8494 पाटील सतीश हरी 58549 38 पु.
�ॉट नं २० अनुराग �ेट बँक   कॉलनी महाबळ छाया  िनयर 

अनुराग अपाट� म�ट  जळगाव

8495 पाटील शैला गोवध�न 39841 43 �ी �ॉट नं.14 सव� नं.7+58+2+58-4   हनुमान नगर जळगाव

8496 पाटील शालीकराव धनराज 20737 61 पु. १०२ नेह� नगर   मोहाडी रोड    जलगाव

8497 पाटील शालीनी पंढरीनाथ 43423 73 �ी
गोदावरी �ॉट नं.१   िवद्युत नगरी  महाबळ कॉलनी जवळ 

जळगाव

8498 पाटील शामरांव बबनरांव 17559 65 पु.  गु�कृपा  ७ ब हनुमान कॉलनी   महाबळ जवळ    जळगांव

8499 पाटील शंकर हरी 36132 55 पु. मु.धानोरा पो.मोहाडी   ता.जळगाव    धानोरा

8500
पाटील शांतीलाल पुो�म �ो.मात�ड 

मेडीकल ऍ� जन.�ोअरस
12596 44 पु. दु.नं.१ मात�ड शॉपीगं कॉ.   महाबळ रोड  जळगाव

8501 पाटील शिशकांत नामदेव 35179 59 पु.
दौलत नगर मोहाडी रोड   जूनी पा�ाची टाकी जवळ  

जळगाव

8502 पाटील शोभा िहरामण 41869 61 �ी  प�वी  �ॉट नं.२९   आनंद नगर मोहाडी नगर  जळगाव

8503 पाटील ��ता सुिनल 43257 54 �ी ३ शंखज अपाट�म�ट   दौलत नगर  मोहाडी रोड जळगाव

8504 पाटील सोनाली पुो�म 50643 33 �ी �ॉट नं.१  िनल सदन    �ंकटेश कॉलनी  जळगाव

8505 पाटील सुदाम सुकदेव 34407 62 पु. रिवं� नगर ५४/२   जळगाव
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8506 पाटील सुिधर �पचंद 34160 55 पु. नेह� नगर ७१ मोहाडी रोड   जळगाव

8507 पाटील सुधीर शंकर 20488 45 पु.
गट न -४५३/२८ए   डॉ. झाकीर �सैन कॉलनी  महाबळ 

जळगाव

8508 पाटील सुधीर साहेबराव 60842 59 पु.
111 एस नं 448/2 111 एस नं 448/2   मोहन नगर  शारदा 

कॉलनी जवळ  जळगाव

8509 पाटील सुहास साहेबराव 19881 58 पु. १११ मोहन नगर   शारदा कॉलनी जवळ    जळगाव

8510 पाटील सुकलाल िदगंबर 4528 77 पु. २४/१ मोहन नगर �ी   समथ� हौ.सोसायटी    जळगांव

8511 पाटील सुलोचना िव�नाथ 50315 79 �ी २३ आनंद नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8512 पाटील सुमन िदनकर 7642 63 �ी
�ारा डी.के.पाटील �ॉट नं.४४०/२   �ॉक नं.४ सुरमंगल 

मोहन नगर  जळगाव

8513 पाटील सुनंदा मनोहर 9588 65 �ी ३९ मायादेवी नगर   जळगांव

8514 पाटील सुनील बाबुराव 59426 51 पु.
�ॉट नं ५७ एस नं ४५३   डॉ जािकर �सेन सोसायटी  संत 

गाडगे बाबा चौक जळगाव

8515 पाटील सिनल ल�ण 35971 55 पु. परीजात कॉलनी   मानस �ाझा समोर  महाबळ जळगाव

8516 पाटील सुिनल िमठाराम 46233 52 पु. १० नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8517 पाटील सुिनल िमठाराम 25697 61 पु.
�ॉट नं.७/१ गट नं.४६७/२अ/२/१   प�रजात कॉलनी अ�ारी 

च�ी  जवळ महाबळ रोड जळगाव

8518
पाटील सुिनल शािल�ाम �ो.भैरव 

इले�� ीकल
32876 58 पु. िशव�ृती िवद्युत नगरी मागे   महाबळ रोड जळगाव

8519 पाटील सुिनता चं�कांत 19268 57 �ी १६ मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

8520 पाटील सुरेखा एशवंत 37730 55 �ी १० नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8521 पाटील सुर�� ल�णराव 42450 72 पु. १ हनुमान कॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ  जळगाव

8522 पाटील सुरेश िहरामण 8003 54 पु.
�ॉट नं ३१/१ गट नं ४७२/३   सदगु� समथ� कॉलनी  

महाबळ रोड  जळगांव

8523 पाटील सुरेश महादु 55559 67 पु.  �ितक  �ॉट नं.२० ए   रिवं� नगर  मोहाडी रोड जळगाव

8524 पाटील  सुरेश पुना 31106 55 पु.
गट नं.४७१ �ॉट नं.९ ��दा कॉलनी   पारेख नगर जवळ  

जळगाव

8525 पाटील सुषमा �फु� 42175 47 �ी �ॉट नं.११ ए   महाबळ कॉलनी  जळगाव

8526 पाटील सुिशला सुर�� 39477 63 �ी �ॉट नं. १   हनुमान कॉलनी  जळगाव

8527 पाटील सुिशलाबाई िभकन 45759 75 �ी स�� नं.४१२/६५   नेह� नगर  मोहाडी रोड जळगाव

8528 पाटील �ाती जयवंत 13606 53 �ी वैभव  �ॉट नं.३४ अ   महाबळ कॉलनी    जळगाव

8529 पाटील िटलकचंद ब�ीलाल 35556 51 पु.
२५ �ामी पाक�    िववेक कॉलनी  संभाजी नगर �ॉप जवळ  

जळगाव

8530 पाटील उ�ला अमोल 51383 35 �ी गट नं ४७०/२ �ाट नं ४   ��दा कॉलनी  जळगाव

8531 पाटील उमेश �भाकर 51255 33 पु. ६/१ �ंकटेश कॉलनी   जळगाव

8532 पाटील उषा सुकदेव 26649 50 �ी
११/ब मकरंद नगर   महाबळ कॉलनी�ा पि�मेस  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव
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8533 पाटील वसंत कौतीक 20346 66 पु.
�ॉट नं.८२/अ झाकीर �सेन कॉलनी   संभाजी नगर    

जळगाव

8534 पाटील वासुदेव आ�ाराम 2976 92 पु. १२ शारदा कॉलनी   स�ानंद िब��ंग  जळगाव

8535 पाटील िवजय गंभीर 30753 43 पु. �ॉट नं.४६/बी महाबळ कॉलनी   जळगांव

8536 पाटील िवजया अनंत 58429 52 �ी �ॉट नं १६ गट नं ४४८/२   दौलत नगर मोहन नगर  जळगाव

8537 पाटील िवजया रमेश 45653 72 �ी ५९ मायादेवी नगर   जळगाव

8538 पाटील िवजया रिवं� 13733 56 �ी �ॉट नं.९३ गट नं.४५२   गोिवंदपुरा संभाजी नगर    जळगाव

8539 पाटील िवलास ओकंार 25302 63 पु. १७/अ �वा◌ेि◌णी हौिसंग सोसा.   िन�ानंद नगर  जळगाव

8540 पाटील िवनोद संतोष 21964 47 पु. ६३ मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

8541 पाटील िवनोद सुकदेव 27638 45 पु.
�ॉट ३९  गट ४६३/१+२  देव��   नगर  �र�ी  �ुिट पाल�र 

समोर  जळगाव

8542 पाटील िवनोद वामन 52308 46 पु. ३७/१  संभाजी नगर   जळगाव

8543 पाटील िवशाल साजन 33660 44 पु. ९ रिवं� नगर   महाबळ  जळगाव

8544 पाटील िव�नाथ पाडुरंग 7699 68 पु. ३८ अ महाबळ कॉलनी   जळगांव

8545 पाटील यशवंत आनंदा 37729 59 पु. १० नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8546 पाटील यशवंत शहादू 42609 60 पु. �ाट नं २३ शारदा कॉलनी स�� नं ४४७   महाबळ  जळगाव

8547 पाटील योगेश नवल 30318 36 पु. ३८/२ मोहननगर जळगांव

8548 पाटील युवराज गजमल 38193 58 पु. �ॉट नं.२१ िवद्युतनगरी   महाबळ ए�रया  जळगाव

8549 पाटी राखन िसंग 42680 78 पु. ११ �ीनगर   महाबळ  जळगाव

8550 पटवे शरदचं� कािशनाथ 311 84 पु.
�ॉट नं ११ हनुमान को.ऑ.हौ.सो.   महाबळ पोलीस 

चौकीमागे    जळगाव

8551 पटवे सुभाषचं� कािशनाथ 312 89 पु. सािव�ी  �ाट नं ११ हनुमान   सो.महाबळ    जळगाव

8552 पवार अजीत वसंत 9104 50 पु. १३ उ�ला वषा�  कॉलनी जुना   मेह�णरोड  जळगांव

8553 पवार अजु�न कािशनाथ 30307 57 पु.
नेह� हौिसंग सोसायटी जळगाव   �ॉट.नं १ गंुजन जवळ  

काया�लय  जळगांव

8554 पवार अ�णा धनराज 52309 55 �ी ४५२/४५  संभाजी नगर   जळगाव

8555 पवार भा�र नारायण 23940 76 पु.
 िशवकृपा  ३७ नेह� नगर   मोहाडी रोडजळगाव  

िज.जळगाव

8556 पवार चं�कला �दीप 17989 57 �ी
�ॉट नं १० गट नं ४६७/२अ/२१   परीजात कॉलनी महाबळ  

जळगाव

8557 पवार िदपक नारायण 39141 55 पु. �ॉट नं. ९/सी स.नं. ४५२   संभाजी नगर  जळगाव

8558 पवार धनराज गजमल 43054 63 पु. ४५२/४५ संभाजी नगर   जळगाव

8559 पवार िदलीप सुभाष 48913 61 पु. गोिवंदपुरा �ॉट नं.93   संभाजी नगर  जळगाव
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8560 पवार गणेश बाबुराव 51400 48 पु. समता नगर   जळगाव

8561 पवार गोिवंद िवaल 19433 54 पु. �ॉट नं १३ देव�� न   महाबल प�रसर    जळगाव

8562 पवार मह�� अशोक 49051 46 पु. २१ अ संभाजी नगर   जळगाव

8563 पवार �िदप भा�र 27657 47 पु. िशव कृपा ३७ नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8564 पवार रेखा चं�कांत 20168 55 �ी �ॉट नं.१४९/४   मोहन नगर    जळगाव

8565 पवार समाधान देविसंग 49439 43 पु.
१४४ िब��ंग नं. ३ �म नं. ११   द�ता नगर  पोलीस लाईन 

जळगाव

8566 पवार संजय रावसाहेब 40156 45 पु.
४२ योगदा भौसर हाऊस   द� मंदीरा समोर  मोहाडी रोड  

जळगाव

8567 पवार �ावण पंडीत 12319 43 पु. �ारा ए.बी.सोनवणे �ॉट नं.८७   संभाजी नगर जळगाव

8568 पवार �ाती िदनेश 40388 42 �ी
टाइप 02 घर नं 1 सं�मण   कालीन ए िब��ंग महाबळ रोड  

 जळगाव

8569 पवार उ�ला अशोक 30788 53 �ी
�ॉट नं.१० पा�रजात कॉलनी महाबळ कॉलनी जवळ   

जळगांव

8570 पवार यशवंत िदनकर 41832 55 पु. गट नं.४६३ �ॉट नं.२७   देव�� नगर  जळगाव

8571 पावडे संजय प�ाकर 44208 49 पु. ७ बँक ऑफ महारा��  कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8572 पेश�ीवार मुरलीधर नारायणदास 26340 62 पु. �ॉट नं ४८/बी �ंबक नगर   महाबळ रोड    जळगाव

8573 फडणीस पुो�म गोिवंद 5146 69 पु.
�ॉट नं १४   ओकंार अपाट�म�ट २ मजला  नागे�र कॉलनी  

जळगांव

8574 फडणीस िवजया  पुो�म 21539 66 �ी
�ॉट नं 14 ओकंार अपाट�म�ट   नागे�र कॉलनी  महाबल  

जळगाव

8575 फडणीस िवकास �ीधर 6755 50 पु.
२२/१.िनरंजन चै�बन कॉलनी जवळ   शारदा कॉलनी    

जळगांव

8576 फालक िवजय कौतीक 51771 73 पु.
�ॅट नं १२ सुमन रेिसडे�ी   �ॉट नं ११ गणपती नगर  

जळगाव

8577 फासे वासंती सुधीर 14043 69 �ी ९ ब िस�दे�र नगर   जळगाव

8578 िप�ई रेमा कृ�ा 47090 67 �ी १/४४  �ीिनवास    आदश� नगर  जळगाव

8579 िपंपळवाडकर भालचं� माधवराव 55993 48 पु. �ारा-डॉ.अिनल येवले   १० आनंद नगर  जळगाव

8580 िपंगळे अमोल �भाकर 17456 45 पु. ३ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8581 िपंगळे अिनता िववेक 48582 57 �ी  िशवकृपा  �ॉट नं.१८   मायादेवी नगर  जळगाव

8582 िपंगळे िदपक वसंत 45197 43 पु.
2-3 िवद्युत नागरी माग�   नवजीवन सुपर शॉप जवळ  

महाबळ  जळगाव

8583 िपंगळे �शांत �काश 29675 39 पु. ६१ दौलत नगर   मोहाडी रोड    जळगांव

8584 िपंगळे सुधाकर गोिवंदा 3704 72 पु.
�ॉट नं ८ ए  �ेहल सोसायटी   गाय�ी नगर जवळ  ��दा 

कॉलनी जवळ  जळगांव

8585 िपंगळे िववेक मधुकर 4252 64 पु. िशवकृपा �ॉट नं.१८   मायादेवी नगर    जळगांव

8586 िपसोळकर �षीकेश �ीकांत 21202 43 पु. १७अ१८/३ कृ�ाई संकुल   त्◌्रयंबक नगर    जळगाव
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8587 िपसोळकर �ीकांत कृ�ाजी 21203 70 पु.
१७+१८/३ कृ�ाई संकुल �ंबक नगर   महाबल कॉलनी 

जवळ    जळगाव

8588 िपसोळकर �ीता �ीकांत 21204 67 �ी
१७+१८/३  कृ�ाई संकुल   �ंबक नगर महाबळ कॉलनी  

संभाजी नगर रोड  जळगाव

8589 पोहानी �िदप थदाराम 54790 50 पु. ३८ नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8590 पोतदार िकरण रामकृ� 22289 54 पु.
�ॉट नं 20/413 िशरसोली रोड िनयर स�ट टेरेसा �ूल 

जळगाव

8591 �धान नयना �ीकांत 54110 46 �ी १ एल.आय.सी. कॉलनी   ई�ादेवी मंिदराजवळ  जळगाव

8592 �जापत ब�ीनारायण �ेमाजी 20865 72 पु. �ॉट नं.६   मकरंद कॉलनी    जलगाव

8593 �जापत हनुमान िलखमाराम 21754 50 पु. १४ संभाजी नगर   जळगाव

8594 �जापत कैलास भै�लाल 14068 58 पु. �ॉट नं.६ मकरंद कॉलनी   जळगाव

8595 �जापत मु�ी हनुमान 28292 46 �ी १४ संभाजी नगर   जळगाव

8596 �जापती रामलाल िलखमाराम 20527 54 पु. �ॉट नं.१४ गट नं.४५२   संभाजी नगर    जळगाव

8597 �जापत िगता कैलास 20864 51 �ी �ॉट नं.६ मकरंद कॉलनी   जलगाव

8598 पंुडे माधुरी िववेक 56793 47 �ी
 वा��  �ॉट नं.९१   साखर वाडी चं�लोक अपाट�म�ट मागे  

संभाजी नगर जळगाव

8599 पुणतांबेकर र�ी शंकर 8374 65 �ी २ अमेय अपाट�म�ट   मायादेवी नगर  महाबळ रोड  जळगांव

8600 पुणतांबेकर शंकर रघुनाथ 80 92 पु. २ माया देवी नगर अमेय अपाट�मेट   जळगाव

8601 पुरािणक अिभिजत अिवनाश 35203 46 पु.
 मातृछाया  २ ए नुतन वषा� कॉलनी   महाबळ कॉलनी  

जळगाव

8602 पुरािणक अिवनाश वसंतराव 35202 73 पु.  मातृछाया २ ए नुतन वषा� कॉलनी   महाबळ कॉलनी  जळगाव

8603 पुरािणक िच�ा द�ा�य 32799 63 �ी ४ �ंबक नगर महाबळ रोड   जळगाव

8604 पुरािणक द�ा�य �भाकर 34438 66 पु. ४ �ंबक नगर   �ंबक नगर  महाबळ कॉलनी  जळगांव

8605 पुरािणक मह�� िवनायक 19986 47 पु.
�ॉट नं.२३ गट नं.४६६/२अ३   नागे�र कॉलनी महाबळ  

जळगांव  जळगाव

8606 पुरािणक िमिलंद �ीधर 11159 52 पु.
९ ब झाकीर �सेन कॉलनी   गाडगेबाबा चौक  संभाजी नगर 

जळगाव

8607 पुरािणक राज�� बाळकृ� 6700 59 पु.
पा�रजात कॉलनी शवास समता नगर   महाबल रोड    

जळगांव

8608 पुरािणक र�ी िमलीदं 13566 49 �ी
९ ब झाकीर �सेन कॉलनी   गाडगेबाबा चौक  संभाजी नगर 

जळगाव

8609 पुरािणक रेखा अिवनाश 35201 70 �ी  मातृछाया  २ ए नुतन वषा� कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8610 पुरािणक संपदा राज�� 21304 58 �ी  सहवास  गुलमोहर कॉलनी   जलगाव

8611 पुरािणक ��दा �ीकांत 43506 39 �ी  ��दा २ अ मकरंद कॉलनी   महाबळ रोड  जळगाव

8612 पुराणीक सुहास बाळकृ� 13857 61 पु. सहवास  १३ पारीजात कॉलनी   जळगाव

8613 पुरािणक �ाती अिभिजत 35199 41 �ी
 मातृछाया  २ए नुतन वषा� कॉलनी   शारदा कॉलनी जवळ  

महाबळ  जळगाव
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8614 रडे जयदीप बाळकृ� 43603 54 पु. ३४/२ सतेज   ��दा कॉलनी  जळगाव

8615 रडे शािलनी �काश 49438 75 �ी  सव��  स.नं.४४९ �ॉट नं.८७   मोहन नगर  जळगाव

8616 रडे सुभाष मनोहर 30976 72 पु. �ॉट नं.१२ िजवन �ोती सोसा.   िशरसोली रोड जळगाव

8617 रगरे �मोद दोधु 47075 42 पु. �ॉट नं.१३२/२   संभाजी नगर  जळगाव

8618 रगरे िशला दोधु 47076 62 �ी �ॉट नं.१३२/२   संभाजी नगर  जळगाव

8619
रायिसंगानी सितष चेलाराम �ो.�ी िहरा 

एज�ी
38618 46 पु. �ॉट नं.१८ सव� नं.४११/४   नेह� नगर  मोहाडी रोड  जळगाव

8620 राजहंस धनंजय देवीदास 16401 56 पु.
२४ अ  ��दा  �ेहल हौिसंग   सोसायटी पारख नगर खाली    

जळगाव

8621 राजहंस शरद िदगंबर 23420 48 पु.
�ॉट नं.९ गट नं.४६२/१ देव�� नगर   शिन मंदीरा�ा बाजूला  

महाबळ प�रसर जळगाव

8622 राजहंस वसंत िदगंबर 14180 53 पु. �ॉट नं ४३ गट नं ४५२   संभाजी नगर जळगाव

8623 राजपुत अजयिसंग िभमिसंग 14238 43 पु. 24ए �ी नगर कॉलनी   महाबळ प�रसर  जळगाव

8624 राजपुत िभमिसंग नरिसंग 4359 74 पु. 24 ए �ीनगर महाबळ जळगाव

8625 राजपुत देव�� िशविसंह 44179 41 पु. �ॉट नं.३ ब   डॉ.झाकीर �सैन कॉलनी  जळगाव

8626 राजपुत िशविसंह धरमिसंह 18553 70 पु. ३ ब जािकर �सेन कॉलनी   संभाजी नगर    जळगाव

8627 राळेगांवकर ��दा अभय 8102 52 �ी ९ चै�बन कॉलनी महाबळ जळगाव  425412

8628 राणे गणेश नामदेव 46070 42 पु. �ॉट नं.२४ िववेक कॉलनी   जळगाव

8629 राणे गोपाल िपंताबर 35781 52 पु. �ॉट नं.३८ गट ४५२   संभाजी नगर  जळगाव

8630 राणे �मोद देवचंद 44554 64 पु. �ाट नं १२   �ीनगर �ेह िनल  जळगाव

8631 राणे राजाराम कृ�ा 4117 73 पु.
िवर सावरकर नगर चै�बन कालनी   �ॉट नं. १९/४    

जळगाव

8632 राणे सुहास सोपान 36109 50 पु. ५१ बी  डॉ झाकीर �सेन कॉलनी   संभाजी नगर  जळगाव

8633 राव सतीश बाळकृ� 19958 60 पु. �ॉट नं.१९   संभाजी नगर    जळगाव

8634 र�े �िदप माधव 34908 62 पु.
१५२सी मोहननगर   शारदा कॉलनी जवळ. जळगाव  

ता.िज.जळगाव

8635 र�े �ांजली �दीप 20458 56 �ी
१५२/सी  मोहन नगर   महाबळ  शारदा कॉलनी जवळ  

जळगाव

8636 राठोर सरोज 47611 78 �ी ११ �ी नगर   महाबळ  जळगाव

8637 र�पारखी चंचल राजेश 50040 50 �ी
�ॉट नं ११ एस आर नं ४६९-१ एस एसबीआय   कॉलनी रोड 

आिद� ि�ज  पाक�  पाटबंधारे अिभयंता  जळगाव

8638 र�पारखी राजेश गणपतराव 53416 57 पु. ११पाटबंधारे अिभयंता कॉलनी   जळगाव

8639 रावटेके िव�म पांडुरंग. 4116 84 पु. �ॉट नं 2   चै�बन हौ सोसा   कॉलनी  महाबळ रोड  जळगांव

8640 रेगे �काश ल�ण 28636 73 पु. महाबळ रोड   समता नगर  जळगाव
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8641 रेगे संजय मधुकर 22808 58 पु.
�ॉट नं.९ गट नं.४५०/१   दौलत नगर मोहाडी रोड  जळगाव 

िज.जळगाव

8642 रोडेकर िनलीमा शिशकांत 35269 48 �ी  िनशु ३१अ३२/१   राम कुटी पाक�   रामे�र कॉलनी  जळगाव

8643 रोडेकर शशीकांत िपतांबर 22084 59 पु.
 िनशु  �ॉट नं.३१अ३२/१   गट नं.४६६/२अ३ रामकुटी पाक�     

जळगाव

8644 रोटे िकशोर िवठठल 24118 59 पु. १६ �ाज�ा ��दा कॉलनी   जळगाव

8645 रोटे ल�ण िव�ल 19798 67 पु.
��दा कॉलनी जवळ   �ॉट  नं ४  टेलीफोन नगर जवळ  

जळगाव

8646 �ले व�लाबाई मधुकर 54791 67 �ी ३० नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8647 �ले युवराज मधुकर 17859 39 पु. ३० मोहाडीरोड नेह�नगर वै� हॉ�ीटल   जवळ    जळगांव

8648 �माले जय�ी सुरेशचं� 4961 65 �ी २१ मायादेवी नगर िज�ा पेठ   जळगांव

8649 �माले सुरेश कािशनाथ 4962 75 पु. 21 महाबळ कॉलनी रोड   मायदेवी नगर  जळगाव

8650 संघवी शोभा अनुपकुमार 25537 56 �ी ६१ मायादेवी नगर   जळगाव

8651 सहजे अभय �ीकांत 4583 59 पु.
�ॉट नं.९८ मोहन नगर   महाबळ ए�रया बाहेती हाय�ूल  

एमजे कॉलेज जवळ  जळगाव

8652 सहजे अतुल �ीकांत 16299 52 पु.
९८ ब मोहन नगर बाहेती शाळेसमोर   महाबळ 

जवळजळगाव

8653 सहजे �मा �ीकांत 61428 82 �ी पो नं 98 मोहन नगर   महाबळ कॉलनी    जळगाव

8654 सहजे िनला�ी अभय 16298 54 �ी ९८ब मोहन नगर बाहेती शाळेसमोर   महाबळ जवळजळगाव

8655 सैदाणे अरिवंद देिवदास 42057 57 पु. २९ िववेक कॉलनी   महाबळ रोड  जळगाव

8656 स�दाणे िकरण चंदन 21519 37 पु.
४४ अ अनुराग �ेट बँक कॉलनी   समता नगर जवल    

जलगाव

8657 साकळीकर सुरेश बालचंद 15543 77 पु. �ॉट नं ८   मायादेवी नगर  जळगाव

8658 साखरे �मोद गजानन 20824 53 पु. �ारा �काश गजानन साखरे   ३३ �ंबक नगर    जलगाव

8659 साखरे अिनता राज�� 7778 54 �ी
�ॉट नं १३ सव� नं ४६२/६   देव�� नगर गाडगे बाबा चौक    

जळगांव

8660 साखरे अरिवंद शंकरराव 20280 70 पु. माऊली १३ अ महाबळ कॉलनी   जळगाव

8661 साखरे अशोक शंकर 14473 67 पु. बंधु�ेम  १७ आशापुरी कॉलनी   संभाजी नगर    जळगाव

8662 साखरे चेतन गजानन 14883 39 पु. १८ नागे�र कॉलनी   महाबळ प�रसर  जळगाव

8663 साखरे िदपक गजानन 20533 47 पु. �ॉट नं.१८ नागे�र कॉलनी   �ंबक नगर महाबळ    जळगाव

8664 साखरे �ोती नर�� 39749 49 �ी
�ॉट नं.७६   साखर वाडी  गु� कृपा डेअरी जवळ महाबळ  

जळगाव

8665 साखरे मालती वामन 3360 62 �ी ४६७/३/४ मकरंद कॉलनी जवळ   महाबळ कॉलनी  जळगाव

8666 साखरे नर�� भा�र 7330 58 पु. सु�भा ७६   साखरवडी  �ंबक नगर  जळगांव

8667 साखरे ��ा �मोद 20714 42 �ी
कोिकला िव�ल पाटील   �ॉट नं ३९ सव� नं ४५३  झाकीर 

�सैन कॉलनी जळगाव
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8668 साखरे �काश गजानन 13711 58 पु. ३३ �ंबक नगर महाबळ   कॉलनी जळगाव

8669 साखरे �शांत गजानन 13743 45 पु. �ॉट नं.९४ �ंबक नगर   कॉलनी    जळगाव

8670 साखरे संजय गजानन 20721 57 पु. त्◌्रयंबक नगर   महाब कॉलनी पुढे    जलगाव

8671 साखरे सुवणा� �काश 21278 52 �ी ३३ �ंबक नगर महाबळ   कॉलनी जवळ    जलगाव

8672 साखरे वामन भा�र 3358 68 पु. ४६७/३/४ मकरंद कॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ  जळगाव

8673 साकळीकर पु�ा सुरेश 15542 73 �ी �ॉट नं ८   मायादेवी नगर  जळगाव

8674 साकरे रमाकांत रामचं� 14032 75 पु. ७६ साखरवाडी   संभाजी नगर    जळगाव

8675 साळी पंकज जग�ाथ 38290 52 पु. �ॉट नं. २०/१ मकरंद नगर   महाबळ कॉलनी मागे  जळगाव

8676 साळंुखे अंजना �काश 45469 57 �ी सुरेश नगर ४६९   महाबळ पुव�सा  जळगाव

8677 साळंुके न�थु तुकाराम 24415 64 पु. मोहन नगर गट नं. ४४८/२   �ॉट नं. ७१  जळगाव

8678 साळंुके िन�खल मुरलीधर 55481 34 पु. ३७ वै�वी   मायादेवी नगर  जळगाव

8679 साळंुखे िनंबा धोडूं 32078 59 पु. महाबळ   जाकीर �सेन कॉलनी  �ॉट नं. १ अे  जळगांव

8680 साळंुखे �काश �ावण 45470 58 पु. सुरेश नगर �ाट नं १७ ४६९   महाबळ पुव�स  जळगाव

8681 साळंुके मुरलीधर गंगाराम 35751 63 पु. �ॉट नं.५१   मायादेवी नगर  जळगाव

8682 साळंुके सुभाष �ीराम 22553 59 पु.
�ॉट नं.८७   डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक   संभाजी नगर  

जळगाव

8683 साळंुखे उ�ला िदपक 26507 55 �ी स.नं. ४५४/१-अ �ॉट नं. ६०   संभाजी नगर जवळ  जळगाव

8684 साळंुके वैशाली रिवं� 48158 48 �ी ८ िजवन मोती कॉलनी   िशरसोली रोड  जळगाव

8685 साळंुखे  िवमल फ�ेिसंह 35611 70 �ी
महाबळ �ॉप जवळ �ॉट नं. २   �ॅट नं. १४ ि�श 

अ�ाट�म�ट �ी नगर  जळगाव

8686 समणपुरे िमलीदं सुभाष 27372 51 पु.
३६/२ समथ� कॉलनी   शकंुतला एस.टी.डी.  ��दकॉलनी  

जळगांव

8687 साबळे िडगंबर बाबुराव 27634 69 पु. १०६ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8688 संधानिशवे हेमंत �काश 50436 46 पु. समता नगर मेन रोड   सपकाळे िकराणा जवळ  जळगाव

8689 संघवी िहतेश सुभाष 21472 46 पु. �ॉट नं ३९/१ बाहेती �ूल जवळ   महाबल रोड    जळगाव

8690 संत जयंत गोिवंद 7326 78 पु. �ाट नं २६ �ाफ �ॉथ   चै�बन कॉलनी महाबळ    जळगांव

8691 संत कांचन चं�शेखर 46401 56 �ी १५ ब महाबळ कॉलनी   जळगाव

8692 संत राजेश जयंत 40715 50 पु.
२६ चै�बन कॉलनी   �ाफ �ॉथ �ोअस� समोर  महाबळ 

जळगाव

8693 सपकाळे रजनी सुकदेव 3332 78 �ी
�ॉट नं. ११/३ एस नं ४४५/२बी   नुतन वषा� कॉलनी  िव�ल 

मंिदर मागे  जळगांव

8694 सपकाळे रेखा साहेबराव 7143 47 �ी
�ॉट नं 56/57 सव� नं 454/1अ   झाकीर �सेन कॉलनी जवळ  

राकेश नगर संत गाडगे बाबा चौक  जळगांव
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8695 सपकाळे अमृत सोमनाथ 100 83 पु.
�ॉट नं ४०/५७   महाबळ कॉलनी  जवळ  �ंबक नगर  

जळगांव

8696 सपकाळे अिनल नारायण 31316 51 पु.
�ॉट नं.५३ जाकीर �सेन कं.   देव�� नगर  महाबळ कॉलनी  

जळगांव

8697 सपकाळे गणेश �ीराम 25197 58 पु. �ॉट नं ४२/९ गाय�ी नगर   िशरसोली रोड  िज.जळगाव

8698 सपकाळे किवता राज�� 18208 52 �ी �ॉट नं.७७ मोहाडी रोड   नेह� नगर    जळगाव

8699 सापकाळे लता रतन 60879 28 �ी से� टॅ� �ॉट नं 46   गट नं 452 संभाजी नगर  जळगाव

8700 सपकाळे मंदािकनी रिवं� 17083 48 �ी २० ड नुतन वषा� कॉलनी   शारदा कॉलनी�ा पुव�स    जळगाव

8701 सपकाळे पूजा रतन 60882 25 �ी साळे टॅ� �ॉट नं 46   गट नं 452 संभाजी  जळगाव

8702 सपकाळे राज�� सुकदेव 18207 59 पु. �ॉट नं.७७ मोहाडी रोड   नेह� नगर    जलगाव

8703 सपकाळे शरद अमृत [०३] 8212 56 पु. �ंबक नगर �ॉट नं ४०/५७   जळगाव

8704 सपकाळे सुकदेव रामू 3331 82 पु.
�ॉट नं.११ िसरी नं. ४४५/२बी   नुतन वषा� कॉलनी  महाबळ 

�ॉप जवळ  जळगांव

8705 सपकाळे सुरेश नारायण 29056 58 पु.
समता नगर    आंबेडकर पुत�ा जवळ  महाबळ कॉलनी 

जवळ  जळगांव

8706 सपके िनतीन �भाकर 35293 48 पु. १५ आनंद नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8707 सराफ सुवणा� सुभाष 43228 63 �ी
वॉटर टंॅक जवळ �ॉट नं ११   मोहाडी रोड िन�ानंद नगर    

जळगाव

8708 सरोदे िदवाकर पुो�म 21230 50 पु. २८ मोहन नगर   स.न.४४८/२    जलगाव

8709 सरोदे िकशोर पुो�म 21231 53 पु. २८ मोहन नगर   जलगाव

8710 सरोदे िलना िदवाकर 25628 43 �ी �ॉट नं. २८ गट �. ४४८/२   मोहन नगर  जळगाव

8711 सरताळे सुिनता रोहन 44025 50 �ी १२ अ १२ब पारीजीत कॅालनी   महाबळ  जळगाव

8712 साठे गुणवंत गोिवंद 46771 63 पु. मोहाडी     िज जळगाव  मोहाडी

8713 सातोदकर अमोल वामनराव 14794 40 पु.
 अथव�  १४ ब मोहन नगर जवळ   समथ� सोसायटी महाबळ 

प�रसर  जळगाव

8714 सातोदकर वसंुधरा वामनराव 52872 65 �ी १४ मोहन नगर   जळगाव

8715 सातोदकर वामन पुो�म 47329 68 पु.  अथव�  १४ ब मोहन नगर   जळगाव

8716 सातपुते िवकास सुधाकर 21102 53 पु.
गट नं ५६३/६ बी २ �ोर डी िवंग नागे�र कॉलनी महाबळ 

जळगाव

8717 सावदेकर जया महेश 21752 42 �ी गट नं ४५२ �ॉट नं ४३ संभाजी नगर जळगाव

8718 सावंत �साद िभमराव 35281 47 पु. ६ बी हनुमान हौिसंग सोसायटी   महाबळ जवळ  जळगाव

8719 सावतकर िकशोर सोपान 59877 47 पु. �ॉट नं ९ महाबळ िवद्युत जवळ   नगरी  जळगाव

8720 सावकारे अमोल �ंबक 42445 37 पु. ४७ मोहन नगर जवळ जय अंबे   िपठाची िगरणी    जळगाव

8721 शाह अिभलाषा िनलेश 58109 47 �ी १/४ चै�बन कॉलनी   महाबळ प�रसर  जळगाव
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8722 शाह हेमंत लालजीभाई 60026 61 पु. नवकार िव�ा 45/ड   सव� नं ४५२  संभाजी नगर  जळगाव

8723 शाह निलनकुमार िललाधर 6352 78 पु. �ॉट नं. २९/३० मायादेवी नगर ज   िज�ा पेठ    जळगांव

8724 शाह िनलेश नवीनचं� 58108 52 पु.
�ॉट नं.15 चै�बन कॉलनी   व�कटेश  महाबळ प�रसर 

जळगाव

8725 शाह िवकार अहमद मो.रिफक 32165 35 पु. २ �बी पाक�    िशरसोली नाक  राम नगर  जळगांव

8726
शमनानी मुरलीधर गु�मुखदास 

�ो.�पकला मॅिचंग स�टर
11692 59 पु.

34  गाय�ी नगर   जवळ गाय�ी टे��  िशरसोली रोड  

जळगाव

8727 शमा� मह�� िशशूपाल 46798 46 पु. ३२ सदगु� समथ� गृहमंडळ   मायादेवी नगर  जळगाव

8728 शमा� महेशकुमार रामचं� 50865 57 पु.
४७२/३ ��दा कॉलनी रोटरी भवन जवळ   सदगु� गह मंडळ 

   जळगाव

8729 शमा� मेघा पवन 10542 52 �ी २ जीवनमोती हौिसंग सोसायटी   िशरसोली रोड जळगाव

8730 शमा� न�ता तुफान 10543 45 �ी १ जीवन मोती हौ.सोसा.   िशरसोली रोड    जळगांव

8731 शमा� राजकुमार गोिवंदा 35989 58 पु. �ॉट नं.९९   गट नं.४४९  मोहन नगर  जळगाव

8732 शमा� रिवं� दुिलचंद 8167 60 पु. ११ बी महाबळ कॉलनी   जळगाव

8733 शमा� सं�ाम वसंत 4618 57 पु. २ जीवनमोती सोसायटी   िशरसोली रोड    जळगांव

8734 शमा� सरलादेवी वसंत 3392 70 �ी
१ जीवनमोती हौिसंग सोसायटी   मायादेवी सदन  िशरसोली 

रोड  जळगांव

8735 शमा� सतीष परमानंद 6891 54 पु. १२  महाबळ कॉलनी   जळगांव

8736 शमा� तुफान वसंत 6258 51 पु. १ जीवनमोती सोसायटी   िशरसोली रोड    जळगांव

8737 शमा� ऊषा नर�� 6259 73 �ी �ॉट नं.3 �ॉक नं.5   मोहाडी रोड  आदश� नगर  जळगांव

8738 शमा� वंदना सं�ाम 6862 52 �ी १/२ जीवनमोती सोसायटी   िशरसोली रोड    जळगांव

8739 शमा� िव�ुकुमार भिगरथ�साद 42366 56 पु.  गट नं ४१२ �ॉट न ७६   नेह� नगर मोहाडी रोड    जळगाव

8740 शा�ी हेमलता मृ�ंुजय 21847 68 �ी ७ िवद्युत नगरी   महाबळ जवळ    जळगाव

8741 शा�ी माथड मृ�ंुजय 21846 75 पु. ७ िवद्युत नगरी   महाबळ जवळ    जळगाव

8742 शेजुळे पु�ाबाई पुना 42664 54 �ी ह�रिवठठल नगर   �ंकटेश कॉलनी  गट नं.१२९ जळगाव

8743 शेलार राजु िचंधा 40190 57 पु. २२ क िन�ानंद नगर   जळगाव

8744 शेटे मंगलदास रामदास 41717 65 पु. संभाजी नगर बस �ॉप जवळ   �ी सेवा मेडीकल  जळगाव

8745 शेटे शंकर सुपडू 29064 62 पु. �ॉट नं.१०   संभाजी नगर    जळगांव

8746 िशंदे अिनल अ�ण 28232 51 पु. ४ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8747 िशंदे अिनल जग�ाथ 26309 58 पु. संभाजी नगरजळगाव   िज.जळगाव

8748 िशंदे गणेश ज�नाथ 44455 47 पु. संभाजी नगर   द�मंदीराजवळ  जळगाव
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8749 िशंदे गोकूळ माधव 28477 53 पु. नेह� नगर   �ॉट नं. ८३  जळगाव

8750 िशंदे शैला सुिनल 48225 45 �ी हतनुर कॉलनी   लघु पाटबंधारे वसाहत  जळगाव

8751 िशंदे सुधाकर िडगंबर 18384 49 पु.
�ॉट नं.१९ �ी गु�द� हौिसंग सोसायटी   मायादेवी नगर 

जवळ    जळगाव

8752 िशंदे िवनोद िशवाजीराव 28647 46 पु. �ॉट नं 4 संभाजी नगर   द�ा मंिदर जळगाव

8753
िशंदे िव�ासराव मािणकराव �ो.िशंदे 

�ो�ीजन ऍ� जन.�ो.
13179 69 पु.

�ो.िशंदे िव�ासराव मािणक   संभाजी नगर गोिवंदपुरा    

जळगाव

8754 िशराळे िवजय िभमराव 16462 62 पु. �ॉट नं.२० ितवारी नगर   बाहेती शाळे जवळ    जळगाव

8755 िशरोडकर अिनल िव�ु 15664 54 पु. ४५ अ महाबळ कॉलनी   जळगाव

8756 िशरसाठ अजय पंुडिलक 39639 45 पु.
�ॉट नं.२२ सव� नं.४५०/१   दौलत नगर मोहाडी रोड  

जळगाव ता.िज.जळगाव

8757 िशरसाठ �ितभा गोिवंद 34725 65 �ी �ॉट नं.२   गाय�ीदीप  चै�बन कॉलनी  जळगांव

8758 िशरसाठ राजेश �ावण 9593 46 पु. �ॉट नं ५६   मायादेवी नगर  महाबळ रोड  जळगांव

8759 िशरसाठ जयंत भाईदास 44299 53 पु. �ॉट नं. ३९ ए   महाबळ कॉलनी  जळगाव

8760 िशरसाठ �भाकर चुडामण 42644 56 पु. गणराया रेिसडे�ी �ॅट नं.५   मोहन नगर  जळगाव

8761 िशरसाठ सुरेश िहरामण 45564 47 पु. देव�� नगर �ॉट नं.१७   महाबळ िशवार  जळगाव

8762 िशवाणी रिवं� परमानंद 24057 63 पु. �ॉट नं. ९ राधे�ाम कॉलनी   िशरसोली रोड  जळगाव

8763 �ीखंडे संजय नामदेव 21965 57 पु.
स�नगड गट नं ४५९   �ॉट नं २५ मंगला बारी घर जवळ  

रायसोनी नगर जळगाव

8764 �ॉफ मंगेश राधे�ाम 58244 45 पु. ११६ मोहन नगर   महाबळ  जळगाव

8765 �ॉप िवना रा�ेशाम 50668 82 �ी  िव�ांती  �ॉट नं.११६   मोहन नगर  जळगाव

8766 शु� साधना सुधीर 21435 50 �ी १३ आशापुरी कॉलनी   संभाजी नगर    जलगाव

8767 शु� चं�शेखर हरी [०३] 4394 82 पु. ८ नागे�र कॉलनी जवळ महाबळ   जळगाव

8768 शु�ा एकनाथ द�ा�य 27499 84 पु. �ॉट नं.७ आशापुरी कॉलनी   जळगांव

8769 शु� मोहन प�नाभ 19744 53 पु.
१२२ संभाजी नगर पांडूरंग वाडी   द� मंदीरा जवळ    

जळगाव

8770 शु� िनतीन एकनाथ 8362 54 पु. ६६ माया देवी नगर जळगाव

8771 शु� �शांत एकनाथ 13374 47 पु.
७ आशापुरी सोसायटी संभाजी नगर   द� मंदीरा समोर    

जळगाव

8772 शु�ा �पेश अनंत 30028 56 पु. ६/१ मकरंद नगर   �ेहा कॉटेज    जळगांव

8773 शु� ��ता जग�ाथ 5092 68 �ी २०/२ स��ंगी िनवास   मकरनद नगर महाबळ  जळगाव

8774 शुर सुिचता सदािशव 8316 62 �ी �ॉट नं.१३४/२ पांडुरंग वाडी   संभाजी नगर जळगाव

8775 शूर सुनंदा सदािशव 5743 68 �ी
७ पांडुरंगवाडी �ॉट नं.१३४ सं   भाजी नगर �ॉप समोर    

जळगांव
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8776 िसंगतकर �ाज�ा योगेश 50698 42 �ी ११ साई �ाझा   महाबळ �ॉप जवळ  जळगाव

8777 िशसोदे गोपाळराव पोपटराव 34013 54 पु. �ॉट नं.७ सव� नं.४५०/१   दौलत नगर जळगाव

8778 िससोदीया �णाली िवजयिसंग. 57149 34 �ी
२२ काशीनाथ �ूती   नागे�र कॉलनी  महाबळ कॉलनी 

जवळ  जळगाव

8779 सोळंके पांडुरंग तुकाराम 52416 58 पु. ५अनुराग �ेट बँक कॉलनी   महाबळ जवळ  जळगाव

8780 सोले मिनषा रामा 20719 50 �ी २०३ ड िन�ानंद नगर   मोहाडी रोड    जलगाव

8781 सोले रामा अंबादास 20828 56 पु. २०३ िन�ानंद नगर   मोहाडी रोड    जलगाव

8782 सोले रोहीणी रिवं� 20724 54 �ी �ॉट नं.२२/१/ड िन�ानंद नगर   मोहाडी रोड    जलगाव

8783 सोळंुके िदलीप रामदास 43704 55 पु. ४८ अ रामिलला   गट नं ४४८/२  मोहन नगर  जळगाव

8784 सोमाणी िदपक राधे�ाम 13843 61 पु.
�ॉट नं १४ एस आर नं ४९४ राधेलीला   महाबळ �ॉप जवळ 

चै�बन  कॉलनी जळगाव

8785 सोमाणी सुरजमल ब��लाल 48537 68 पु. २ मकरंद कॉलनी   महाबळ जवळ  जळगाव

8786 सोमाणी िवपीन �भाकर 43645 56 पु. ३८/१ रिवं� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8787 कावडकर सोमनाथ रामचं� 30967 56 पु. �ॉट नं.४६/३ िशव कृपा िब�ीगं   ितवारी नगर जळगाव

8788 सोमवंशी िभमिसंग जुलालिसंग 36704 78 पु. �ॉट नं.६९   मोहन नगर    जळगाव

8789
सोनजे �दीप िगरधर �ो.चेतना 

एंटर�ाईजेस
13392 46 पु.

�ो.सोनजे �दीप िगरधर   �ॉट नं.१५६ बी ३ मोहन नगर    

जळगाव

8790 सोनार अिनल माधव 27167 51 पु. १२ रिवं� नगर   महाबळ प�रसर  जळगाव

8791 सोनार भा�र शामराव 17443 72 पु.
�ॉट नं.१५ �म नं.१   िववेक कॉलनी  संभाजी नगर रोड 

जळगाव

8792 सोनार िदपाली महेश 59705 38 �ी
�ॉट नं 133 गट नं 176   िश�क कॉलनी  आनंद शांित नगर  

जळगाव

8793 सोनार गजानन भगवान 35533 50 पु. ८१ शंकर वाडी   �ंबक नगर  जळगाव

8794 सोनार गजानन �भाकर 26938 48 पु.
४ सोनु िनवास   आनंद नगरमोहाडी रोड  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

8795 सोनार गणेश सोमनाथ 42326 41 पु. �ाट न ७९ शा�ी नगर   रामानंद नगर    जळगाव

8796 सोनार गाय�ी �शांत 57010 38 �ी �ॉट नं.१५ िववेक कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8797 सोनार ऋषीकेश केशवराव 43053 38 पु. �ॉट नं.६१ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8798 सोनार कमलाकर केशवराव 50791 45 पु. �ॉट नं.६१ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8799 सोनार केशवराव राजाराम 2574 78 पु. ६१ मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

8800 सोनार (वाघ) िकशोर जग�ाथ 35267 58 पु. ९१ साखरवाडी बाहेती शाळेजवळ   महाबळ  जळगाव

8801 सोनार मधुकर �भाकर 17711 63 पु. उष:काल संभाजी नगर   यशिदप पाक�  जवळ  जळगाव

8802 सोनार नंदू सोमनाथ 44898 40 पु. गट नं.५६३/६ अ �ॉट नं.३   महाबळ सुरेश नगर  जळगाव
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8803 सोनार नर�� खंडू 44431 78 पु. १० िजवंमोती हाऊिसंग सोसायटी मोहाडी रोड जळगाव

8804 सोनार िन�खलेश बबन 56247 32 पु. ५ नुतन वषा� कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8805 सोनार िनम�ला अिनल 21002 58 �ी ८९/२ गोिवंदपुरा   संभाजी नगर    जलगाव

8806 सोनार राजेश भगवान 26822 48 पु. ४४९/४६ अमर मे� वेअर   मोहन नगरजळगाव  िज.जळगाव

8807 सोनार सिचन गजानन 43195 35 पु. �ॉट नं.४६ राम िनवास   िशव मंिदराजवळ  जळगाव

8808 सोनार सुरेश पंढरीनाथ 19876 61 पु.
�ॉट नं.४५/२ संभाजी नगर   महादेवा�ा मंदीरा शेजारी    

जळगाव

8809 सोनार उषा मधुकर 18560 55 �ी
�ारा एम.पा.सोनार उष:काल   जािकर �सेन कॉलनी संभाजी 

नगर    जळगाव

8810 सोनार वसंत रघुनाथ 32614 63 पु. �ॉट नं.१३   चै�बन कॉलनी  महाबळ रोड  जळगांव

8811 सोनार िवजय भा�रराव 22534 46 पु.
�ॉट नं.१५ सीटीएस ४६६/७+८   िववेक कॉलनी  महाबळ 

प�रसर  जळगाव

8812 सोनार िवजया सुधाकर 32896 79 �ी ११/२ ितवारी नगर जवळ   �ंबक नगर बस �ॉप  जळगांव

8813 सोनवणे राजु िकसन 50977 51 पु. �ॉट नं.९ ितवारी नगर   महाबळ कॉलनी  जळगाव

8814 सोनवणे अलका राजाराम 59427 55 �ी
�ॉट नं ३ सव� ४५९/२बी   मोहाडी रोड  राईसोनी नगर  

जळगाव

8815 सोनवणे अलका संतोष 54560 46 �ी �ॉट नं.४८ गट न.४५४   निवन पाव�ती नगर  जळगाव

8816 सोनवणे अंजनाबाई �भाकर 24601 64 �ी मु.पो.मोहाडी   ता.िज.जळगाव

8817 सोनवणे अ�ण िजजाबराव 3523 64 पु. �ॉट नं.१८ िजवनमोती हौ.सोसा   िशरसोली रोड  जळगाव

8818 सोनवणे आ�ाराम पांडुरंग 2248 80 पु. �ॉट नं.११   नागे�र कॉलनी  महाबळ प�रसर  जळगाव

8819 सोनवणे भागवत झ�डू 37904 65 पु.
अनुराग �ेट बँक कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी रोड  

महाबळ  जळगाव

8820 सोनवणे भानुदास जग�ाथ 21681 58 पु. ४८ गाय�ी नगर   िशरसोली रोड    जलगाव

8821 सोनवणे भारती अ�ण 18901 52 �ी
�ॉट नं.९ जीवनमोती हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड    

जळगाव

8822 सोनवणे िभकारी सोमा 36835 75 पु. मु.पो.मोहाडी   ता.िज.जळगाव    मोहाडी

8823 सोनवणे िभला गोटू 4598 70 पु. मोहाडी जळगांव.

8824 सोनवणे िभमराव रतन 36187 68 पु. ४१२/९८ नेह� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

8825 सोनवणे भुषण संजय 44205 33 पु. मु. पो. मोहाडी   ता. िज. जळगाव    मोहाडी

8826 सोनवणे िदलीप िदनकर 52796 48 पु.  यशोिदप  १२०/१ सव� नं.४४९   मोहन नगर  जळगाव

8827 सोनवणे िदलीप गोिवंदा 35978 59 पु. सव� नं ४६०/ए �ॉट नं ४७ राईसोनी नगर जळगाव

8828 सोनवणे िदनेश �भाकर 24554 46 पु. मु.पो.मोहाडी   ता.िज.जळगव  जळगाव

8829 सोनवणे िदनेश तुळशीराम 29202 49 पु. दौलत नगर   जु�ा पा�ा�ा टाकी जवळ    जळगांव
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8830 सोनवणे गणेश �भाकर 24603 34 पु. मु.पो.मोहाडी   ता.जळगाव

8831
सोनवणे गोपाल गणपत �ो. रा�ल 

सोडा आिण को� िड� ं�
59086 53 पु. �ॉट नं 4 मुकंुद नगर     जळगाव

8832 सोनवणे गोपीकृ� सुधाकर 18549 51 पु.
pn 65a/b gn 453 आईिदश��   �ी द�ा पाक�  जय�ी िमल  

िमल जवळ झाकीर �सैन कॉलनी  जळगाव

8833 सोनवणे इंदूबाई आ�ाराम 24566 64 �ी �ॉट नं.११ नागे�र कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8834 सोनवणे कैलास िजजाबराव 10547 54 पु.
१८ िजवनमोती सो. जळगाव   िशरसोली रोड  �ी गजानन 

महाराज मंिदरा समोर  जळगांव

8835 सोनवणे िललाबाई िभलाभाउ 24555 65 �ी मु.पो.मोहाडी   ता.िज.जळगाव

8836 सोनवणे मनोहर िभकारी 49428 38 पु. मु. पो. मोहाडी   ता. िज. जळगाव    मोहाडी

8837 सोनवणे िमलीदं नारायणराव 23289 56 पु. ७ नुतनवषा� कॉलनी   शारदा मंदीरासमोर  जळगाव

8838 सोनवणे मोतीलाल �ावण 36047 51 पु. मु.पो.मोहाडी   ता.िज.जळगाव    मोहाडी

8839 सोनवणे नरेश आ�ाराम 17312 39 पु. �ॉ◌ॅट नं.११ नागे�र कॉलनी   महाबळ  जळगाव

8840 सोनवणे िनळकंठ �ावण 36045 40 पु. मु.पो. मोहाडी   ता.िज.जळगाव    मोहाडी

8841 सोनवणे �भाकर गोटू 4597 68 पु. मोहाडी जळगांव

8842 सोनवणे �काश उ�मराव 21951 48 पु. �ॉट नं.२६ मु�ा अपाट�म�ट   महाबळजळगाव

8843 सोनवणे �शांत सुधाकर 18555 49 पु. �ारा एस.सी सोनवणे ए ७   सेलटॅ� अपाट�म�ट    जळगाव

8844 सोनवणे राज�� आनंदा 20958 59 पु. अनुराग �ेट बँक कॉलनी   समता नगर जवळ  जळगाव

8845 सोनवणे रिवं� िजजाबराव 3841 61 पु. १८ िजवनमोती हौ.सोसा. िशरसोली   रोड जळगाव

8846 सोनवणे संगीता मोतीलाल 36048 36 �ी मु.पो.मोहाडी   ता.िज.जळगाव    मोहाडी

8847 सोनवणे संजय तुळशीराम 42334 52 पु.
दौलत नगर मोहाडी रोड   जु�ा पा�ाचा टाकी जवळ    

जळगाव

8848 सोनवणे संजय वसंत 26002 56 पु. समता नगर   िशंपी वाडा  जळगाव

8849 सोनवणे शोभा िदनेश 24602 44 �ी मु.पो.मोहाडी   ता.िज.जळगाव

8850 सोनवणे ��ता िमिलंद 48910 41 �ी ७ नुतन वषा� कॉलनी   शारदा मंिदरासमोर  जळगाव

8851 सोनवणे सुधीर िजजाबराव 28735 61 पु. १८ जीवनमोती हौिसंग सोसा.   िशरसोली रोड    जळगांव

8852 सोनवणे सुहािसनी योगेश 37028 47 �ी ११५ /अ  मोहन नगर   जळगाव

8853 सोनवणे सुकदेव �ंबक 11485 64 पु. �ॉट नं ३७ �दा कॉलनी जळगाव

8854 सोनवणे सुिनल तुळशीराम 57950 49 पु.
�ॉट नं ९/५ दौलत नगर   मोहाडी रोड िन�ांनद नगर  

पा�ा�ा टाकीजवळ जळगाव

8855 सोनवणे सुिनता �भाकर 52096 54 �ी
१  पंकज  महष� वा��क चौक   जय गोिवंद नगर  देव�� 

नगर जवळ जळगाव

8856 सोनवणे सुवणा� िदलीप 52797 43 �ी  यशोिदप  १२०/१ सव� नं.४४९   मोहन नगर  जळगाव
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8857 सोनवणे उ�म �ावण 36837 54 पु. मु.पो.मोहाडी   ता.िज.जळगाव    मोहाडी

8858 सोनवणे उ�मराव िनळकंठ 17304 77 पु. मु�ी अपाट�म�ट जळगाव   महाबळ कॉलनी    जळगाव

8859 सोनवणे यमुना िजजाबराव 13056 81 �ी १८ जीवनमोती सोसायटी   िशरसोली रोड जळगाव

8860 सोनवणे शैलेश नारायणराव 28993 44 पु. ७ नुतन वषा� कॉलनी   महाबळ    जळगांव

8861 सोनिगरे िकरण �काश 58312 36 पु.
�ॉट नं.३ स�� नं.५७/५८   िसधी िवनायक शाळेजवळ 

हनुमान नगर  जळगाव

8862 सोनी ि�जभुषण राजकुमार 15011 75 पु. �ंचन  �ॉट नं.१४   िवद्युत नगरी  महाबळ जवळ जळगाव

8863 सोनट�े कृ�ा खुशाल 45923 70 पु. �ॉट नं १५   �ंबक नगर जळगाव

8864 सोनवणे िकरण अ�ाराम 8823 45 पु. �ॉट नं . ११ नागे�र   कॉलनी    जळगांव

8865 सोनवणे रा�ल ई�रलाल 58399 32 पु. घर नं ९ हतनुर कॉलनी   महाबळ रोड जळगाव

8866 सोनवणे शुभांगी रामभाऊ 50057 60 �ी
१४ ब डॉ.झाकीर �सेन कॉलनी   गाडगेबाबा चौक  महाबळ 

जळगाव

8867 सुल�णे  िदलीप रामचं� 8239 58 पु.
तुळजाई �ॉट नं १०   सव� नं ४५९/२ए रायसोनी नगर  

मोहाडी रोड जळगाव

8868 सुल�णे उ�ल िदलीप 24506 37 पु. �ॉट नं. ९   नागे�र कॉलनी  जळगाव

8869 सुरवाडे मनोहर शंकर 40086 50 पु. �ॉट नं.२० गट नं.४६३   देव�� नगर  महाबळ जवळ जळगाव

8870 सूय�वंशी किवता सुनील 61745 38 �ी
�ॉट नं 460/13   मोहाडी रोड  रायसोनी नगर   महे�ण  

जळगाव

8871 सुय�वंशी अशोक सुरेश 25824 48 पु. मोहन नगर   �ॉट नं. १२१/१  महाबळ  जळगाव

8872 सुय�वंशी िदलीप रामदास 45447 56 पु.
�ॉट नं ७अ८अ९ �ॉक नं.११   स�� नं.४६२/२ सुमती 

कॉटेज देव�� नगर  जळगाव

8873 सुय�वंशी िजजाबाई लखीचंद 27900 46 �ी रामकृ� पाक�    नागे�र कॉलनी  महाबळ कॉलनी  जळगाव

8874 सुय�वंशी प�वी िसताराम 13131 40 �ी �ॉट नं.२२ िव�ीकर सोसायटी �ंबक   नगर जळगाव

8875 सुय�वंशी सचीन मधुकर 12393 51 पु. २६ ब  मधुरा  महाबळ कॉलनी   जळगाव

8876 सुय�वंशी शंकर मधुकर 21962 45 पु. मोहाडी रोड नेह� नगर   गट नं ४१२ �ाट नं ९१    जळगाव

8877 सुतार बळवंत द�ा�य 21085 60 पु.  ि�मुत�  १० दौलत नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

8878 सुतार समाधान पंढरीनाथ 61441 46 पु.
समता नगर मरी माता मंिदर   म�ीद रोड  वंजारी टेकडी  

जळगाव

8879 तडवी सुबान गुलझार 7610 72 पु. �ाट नं ३२ रिवं� नगर मोहाडी   रोड    जळगांव

8880 टाकळीकर रजनी िशवशंकर 49016 51 �ी १२ डी साखरवाडी   बाहेती शाळेमागे  महाबळ जळगाव

8881 तळेगांवकर आनंद गोिवंद 48775 47 पु. २८/ब महाबळ कॉलनी   जळगाव

8882 तळेगावकर प�जा गोिवंद 13669 81 �ी �ॉट नं.२८ ब महाबळ कॉलनी   जळगाव

8883 तलरेजा नामदेव भगवानदास 21184 54 पु. ७४ िशरसोली रोड   गाय�ी नगर  जळगाव
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8884 तलरेजा रामचं� भगवानदास 12917 58 पु. नेह� नगर �ॉट नं.१९ ब   गट नं.४१५ ब जळगाव

8885 तांबोळी िदपक मधुकर 32739 57 पु. �ॉट नं.१४ नागे�र कॉलनी महाबळ   प�रसर जळगाव

8886 तांदळे मािणक उखडू� 39144 67 पु. २७ गट नं. ४५२   संभाजी नगर  जळगाव

8887 तांदळे िवजय मािणक 43836 40 पु. �ॉट नं.२७ गट नं.४५२   संभाजी नगर  जळगाव

8888 तरटे वैभव केशव 23517 53 पु. स.नं.४५३ �ॉट नं.१२ब/१   संभाजी नगरजळगाव

8889 तारे अिनल �ीकृ� 2897 69 पु.
सी नं 448/2 �ॉट नं 74 साखर वाडी   �ंबक नगर  मोहन 

नगर  जळगाव

8890 तारे अंजली अिनल 14116 68 �ी �ॉट नो . ४४८ /२   �ांबक नगर जळगाव

8891 तारे कौ�ुभ िशरीष 55669 30 पु. ६अमेय अपाट�म�ट   मायादेवी मंिदराजवळ  महाबळ जळगाव

8892 तारे ऋचा योगेश 23041 43 �ी �ॉट नं. १९-ब   शारदा कॉलनी  महाबळ  जळगाव

8893 तारे िशरीष �ीकृ� 19659 56 पु.
�ॉट नं.२२  �ेहतारा    अनुराग �ेट बँक कॉलनी जवळ    

जळगाव

8894 तारे �ेहल िशरीष 19658 51 �ी २२ �ेहतारा   अनुराग �ेट बँक कॉलनी जवळ    जळगाव

8895 तारे युवराज अिनल 42328 34 पु. ७४ अिपत� मोहन नगर   स�� नं ४४८/२  जळगाव

8896 तरटे वैशाली िवजय 22279 57 �ी ८४ साखरवाडी �ंबक नगर   जळगाव

8897 तरटे िवजय सदािशव 15863 62 पु.
८४ साखरवाडी �ंबक नगर   महाबळ कॉलनी �ा पुढे    

जळगाव

8898 तायडे िनतीन �ंबकरव 45390 50 पु. २४ अनुराग �ेट बँक कॅालनी   जळगाव

8899 तायडे रिवं� सुपडु 19750 50 पु.
�ॉट नं.३७/४४९    मोहन नगर मोहाडी रोड  िस�ीिवनायक 

मंदीरा समोर जळगाव

8900 तायडे �ंबक िसताराम 45389 81 पु. २४ सव� नं जे ६३/४ ए   अनुराग �ेट बँक कॉलनी  जळगाव

8901 तायडे रमेश िकसन 33740 58 पु. धांडे नगर �ेट बँक कोलोनी जवळ   ता.जळगांव    जळगाव

8902 तेवरे बालसु�म�म कामाजी 35288 53 पु. २ निवन समथ� कॉलनी   ल�ीनगर  जळगाव

8903 ठाकरे ि�ती िहंमत 43934 49 �ी २९ शारदा कॉलनी   जळगाव

8904 ठाकरे अशोक िनंबा 20174 47 पु.
�ॉट नं.१६/१७/ए क�ुरी पाक�    देव�� नगर महाबळ  

जळगाव

8905 ठाकूर अंजली म�ाराम 45322 45 �ी
�ॉक नं २ �ॉ नं ५४   एस .नं ४४५/२ए  रिवं� नगर मोहाडी 

रोड  जळगाव

8906 ठाकूर िगतांजली नर�� 46718 43 �ी सुखकता� �ॉट नं.१७   चै�बन कॉलनी  महाबळ जळगाव

8907
ठाकूर हेमांगी सुिनल �ो.िशवम 

ए�र�ायजेस
34511 50 �ी �ॉट नं.०९/अे   महाबळ कॉलनी  जळगाव

8908 ठाकूर नर�� धुडकू 46717 50 पु. सुखकता� �ॉट नं. १७   चै�बन कॉलनी  महाबळ जळगाव

8909 ठाकूर �मोद दौलत 47552 54 पु. 5 सोहम ��ा   कॉलनी जळगाव

8910 ठाकुर रिवं� रमेश 45072 44 पु. िन�ानंद नगर   संभाजी नगर  जळगाव



Page 331

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

8911 ठाकूर �ेहल योगेश 44704 37 �ी १५ अ महाबळ कॅालनी     जळगाव

8912 ठाकूर योगेश िशवदास 44703 44 पु. १५ अ महाबळ कॅालनी   जळगाव

8913 ठोबंरे शकंुतला शरदचं� 37678 70 �ी २४ �रमिझम िवद्युतनगरी   महाबळ जवळ  जळगाव

8914 ठोबंरे शरदचं� गणेश 37677 77 पु. २४ �रमिझम िवद्युत नगरी   महाबळ जवळ  जळगाव

8915 िटकले अजयकुमार िवजयकुमार 24132 54 पु. ४७/अ मायादेवी नगर   िज�ापेठ  जळगाव

8916
िटकारे िमटूलाल मंगल �ो.िटकारे 

इंिजनीयरीगं व��
6608 72 पु.

c/o  एकनाथ भोळे   सीटीएस नं ४४९ �ॉक नं एन ५  घर नं 

१५६ मोहन नगर जळगाव

8917 िटलकपुरे जयेश सुय�कांत 49006 47 पु. २४ नागे�र कॉलनी   जळगाव

8918 ितळवणकर वैशाली अिनल 13900 66 �ी ९५ �ीकृपा गोिवंदपुरा जवळ   �ंबक नगर जळगाव

8919 ितवारी िसताराम मगनीराम 1587 93 पु. गट नं ४७१/१ �ॉट नं-१५   ��ा कॉलनी जळगाव

8920 तोलानी हरीष गुरलदास 30846 62 पु.
�ॉट 24/25/27/1 �ॉक नं.4 साई   िवहार मोहाडी रोड 

रायसोनी नगर    जळगांव

8921 तोडंापुरकर अतुल रमेशचं� 14484 52 पु.
�ाट नं ५ गट नं ४५०/४   पा�ा�ा टाकीजवळ दौलत नगर  

जळगांव  जळगाव

8922 तोडंापुरकर वृषाली अतुल 8367 52 �ी �ाट नं ५६ गट न ४५०/४   दौलत नगर  जळगाव

8923 टोपे क�ना संजय 17743 61 �ी
६४/२  संक�  मायादेवी नगर   अ�धंती अपाट�म�ट समोर  

महाबळ रोड जळगाव

8924 टोपे संजय शंकर 4508 66 पु. ६४ मायादेवी नगर   अ�धंती अपाट�म�ट समोर  जळगाव

8925 तोतला सुशील िकसनदास 21777 57 पु.
�ॉट नं.११ पाटील वाडी   मायादेवी नगर रोटरी भवन मागे  

िवद्युत नगरी जवळ महाबळ  जळगाव

8926 ि�भुवन सीमा अशोक 37651 36 �ी
९ सं�मणकािलन िन.�थान   महाबळ रोड (शासिकय 

िन.�थान)  जळगाव

8927 ि�पाठी ओम�काश िव�ुकांत 3453 83 पु.
एस एन ४६१/४६१/१ िव�ुि�या अ�ाट�म�ट   देव�� नगर  

महाबल कॉलनी  जळगांव

8928 तुके �ीराम तापीराम 40508 60 पु. कलश पाक�  १२ गट नं.४६२/६   देव�� नगर  जळगाव

8929 उगवे �दीप काशीनाथ 60962 53 पु.
�दीप काशीनाथ उगवे   दौलत नगर पा�ा�ा टाकी  जवळ 

जळगाव महारा��   जळगाव

8930 उपासणी अपूवा� �ीपाद 61396 21 �ी
�ेह कंुज सव� नं 456/2   �ॉट नं 23 मोहाडी रोड  रायसोनी 

नगर जवळ गजानन कॉलनी  जळगाव

8931 उपासनी अशोक हरी 13000 80 पु.
�ेह कंुज सव� नं ४५६/२   �ॉट नं २३ मोहाडी रोड  रायसोनी 

नगर जवळ गजानन कॉलनी  जळगाव

8932 उपासनी भुषण �ीकृ� 13687 46 पु. १७/६ वीर सावरकर नगर   शारदा कॉलनी    जळगाव

8933 उपासनी दश�ना �ीपाद 21298 45 �ी
�ेह कंुज स�� नं ४५६/२   �ॉट नं २३ गजानन कॉलनी  

रायसोनी नगर जवळ जळगाव

8934 उपासनी �ेमलता अशोक 21299 77 �ी
�ेह कंुज स�� नं ४५६/२   �ॉट नं २३ गजानन कॉलनी  

रायसोनी नगर जवळ जळगाव

8935 उपासनी ऋषीकेश गजानन 9882 47 पु.
�ॉट नं.२७ राजे�री   महाबळ कॉलनी जवळ  �ंबक नगर  

जळगाव

8936 उपासनी शाली�ाम िवनायक 2968 66 पु. ल�ीिनवास के लाल �ॉट   जळगाव

8937 उपासनी उदय �ीकृ� 17534 49 पु. १७/६ वीर सावरकर नगर   शारदा कॉलनी जवळ  जळगाव
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

8938 उपासनी उषा �ीकृ� [०१] 5228 82 �ी १७/६ चै�बन कॉलनी   सावकार नगर    जळगांव

8939 उपासनी िववेक प�ाकर 57375 52 पु. �ॉट नं 16 ए महाबळ कॉलनी   जळगाव

8940 वडनेरे अतुल ल�ण 31818 51 पु. १४ �जापत कॉलनी   महाबळ कॉलनी    जळगांव

8941 वडनेरे िदलीप छोटूंपंत 3445 70 पु. �ॉट नं.४/१ जीवन मोती सोसायटी   मोहाडी रोड    जळगांव

8942 वडनेरे गौतम �काशचं� 12394 48 पु. ८ जीवन मोती हौसीगं सोसायटी   मोहाडी रोड जळगाव

8943 वडनेरे कांचन �काशचं� 16153 43 �ी ८ जीवनमोती सोसायटी   मोहाडी रोड    जळगाव

8944 वडनेरे किपल नंदु [०३] 13983 41 पु. �ॉट नं ५/२   मकरंद कॉलनी महाबळ    जळगाव

8945 वडनेरे माया धनंजय 58869 58 �ी ४/B जीवन मोती हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड जळगाव

8946 वडनेरे �काश छोटूपंत 3414 80 पु.
�ॉट नं ८ िजवन मोती हौिसंग   सोसायटी मोहाडी रोड    

जळगांव

8947 वडनेरे �ेहल �काश 9 75 �ी ८ िजवन मोती हौिसंग सो   मोहाडी रोड  जळगाव

8948 वै� चं�कांत रामदास 2016 76 पु. १७ अ शारदा कॉलनी जळगाव

8949 वै� िकत�मालीनी अ�णराव 54080 56 �ी �ॉट नं.५४ िनसग� पाक�    संभाजी नगर  जळगाव

8950 वै� ललीत चं�कांत 8012 45 पु. १७ अ शारदा कॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ    जळगांव

8951 वै� निलनी सुहास 14384 71 �ी ५१ ए रिवं� नगर   वै� हॉ�ीटल मोहाडी रोड    जळगाव

8952 वै� �ेमा �शांत 33702 51 �ी �ॉट नं.७८   िस�दाथ� नेह� नगर  मोहाडी रोड जळगाव

8953 वै� रमाकांत रामचं� 1223 74 पु. १ �बी पाक�  महाबळ �ॉप समोर   जळगांव

8954 वै� शकंुतला चं�कांत 5203 76 �ी यशोिदप   १७-अ शारदा कॉलनी   जळगाव

8955 डॉ.वै� सुहास िवनायक 14383 74 पु. ५१ ए रिवं� नगर   वै� हॉ�ीटल मोहाडी रोड    जळगाव

8956 वै� सुिनल मनोहर 40534 53 पु. २० �ंबक नगर   जळगाव

8957 वै� तुषार चं�कांत 6712 48 पु. १७अ  शारदा कॉलनी  महाबळजवळ   जळगाव

8958 वै� िव�ा सुिनल 6747 52 �ी �ॉट नं २० �ंबक नगर संभाजी   नगर जळगाव

8959 वै� िवजया रमाकांत 1222 76 �ी १ �बी पाक�    महाबळ �ॉप समोर    जळगांव

8960 वैजापूरकर सीमा संजय 6745 56 �ी
�ॉट नं.१०४ दौलत नगर   गु�कृपा �ो��जन जवळ  

जळगाव

8961 वाकचौरे अ�ासाहेब भा�र 42813 51 पु.
�ॉट नं.२४ सव� ४६३/३+४ अंजनी   पाक�  देव�� नगर    

जळगाव

8962 वाकलकर सूय�कांत शंकरराव 1588 72 पु. ५ एस.बी.आय �ॉक जळगाव

8963 वाकलकर सुिनता सुय�कांत 14372 68 �ी
६ िवशाल अपाट�म�ट   मकरंद कॉलनी महाबळ कॉलनीजवळ 

   जळगाव

8964 वाकलकर िवकास सुय�कांत 14371 43 पु.
६ िवशाल अपाट�म�ट मकरंदकॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ 

   जळगाव
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8965 वंडोळे जय�ी मनोज 38990 46 �ी
३८/४ ितवारी नगर   बाहेती हाय�ुल जवळ  महाबळ प�रसर 

जळगाव

8966 वंडोळे �िदप �काश 32181 52 पु. ३८/४   ितवारी नगर  बाहेती हाय�ूल जवळ  जळगांव

8967 वाणी शकंुतलाबाई कृ�राव 5399 73 �ी ३६० साकरे   जळगाव

8968 वंजारी प�ालाल तुकाराम 53958 74 पु. �ेट बँक कॉलनी   जळगाव

8969 वनकार गजानन ह�रभाउु 25733 53 पु. �ॉट नं. ६२   �ंबक नगर  जळगाव

8970 वानखेडे माला चं�मिण 51833 60 �ी  सुिशल  �ॉट नं. ८५   संभाजी नगर  जळगाव

8971 वारडे िवलास संतोष 36152 50 पु. १८ सुरेश नगर   महाबल �ेट बॅक कॉलनी    जळगाव

8972 वमा� आनंद वेद�काश 28557 47 पु. वमा� सदन   पिहला मजला  नटराज टॉिकज समोर  जळगाव

8973 वसाने शैलेश रामदास 37656 49 पु.
�ॉटनं. ८ िवजय माजी सैिनक सोसायटी   मोहाडी फाटा  

िशरसोली  आय रोड  जळगाव

8974 िवभांडीक जगदीश नरहर 41163 60 पु. १४ �बी पाक�    महाबळ पोलीस चौक जवळ  जळगाव

8975 िवंभाडीक �फुल िव�नाथ 8152 52 पु. २२ बी सारधा कॉलनी जळगाव

8976 िव�कमा� दयाशंकर �ीकांता 51948 42 पु. �ॉट नं.२३  २८/४५/१८७   खुबचंद सािह� नगर  जळगाव

8977 िवसपुते अिवनाश ल�णराव 5586 51 पु. १५ िजवनमोती सोसा.मोहाडी रोड   जळगांव

8978 िवसपुते गणेश मुकंूद 25560 39 पु.
िज�े�र हौ. सोसा.   ितवारी नगर.  महाबळ कॉलनी.  

जळगाव.

8979 िवसपुते हेमंत ल�ण 13945 55 पु. १५ जीवन मोती हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड    जळगाव

8980 िवसपुते �शांत मुकंुद 21870 41 पु.
१२ िज�े�र हौिसंग सोस   ितवारी नगर जवळ  �ंबक नगर  

जळगाव

8981 िवसपुते संदीप सुरेश 8446 72 पु. ४ िज�े�र अपाट�म�ट   �ंबक नगर जळगाव ४२५००१

8982 िवसपुते उषा ल�णराव 5587 78 �ी हा नं १५ बीए िजवनमोती   सोसायटी मेह�ण    जळगांव

8983 िवसपुते िव�ा हेमंत 13944 49 �ी १५ जीवन मोती हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड    जळगाव

8984 वाबळे िकत� मनोहर 26624 56 �ी �ॉट नं. ४   संभाजी नगर  जळगाव

8985 वडोदकर �िणता सुभाष 61379 52 �ी
३१ �ण��� मकरंद   कॉलनी महाबळ कॉलनी जवळ    

जळगाव

8986 वडोदकर सुभाष िस�दे�र 10190 59 पु. ३१ मकरंद कॉलनी   महाबल जवळ जळगाव

8987 वाघ भरतकुमार मोहन 27332 46 पु. �ॉट नं.४८ िस.नं.४४८/२   मोहन नगर    जळगांव

8988 वाघ (चंदू) चं�कांत  जग�ाथ 34075 42 पु.
�ाक न.१ �ॉट न.१३ गट न.४६२/५   देवे� नगर जळगांव  

ता. िज. जळगाव

8989 वाघ द�ा�य दािजबा 48361 64 पु.
�ॉट नं. २३ ��दा कॉलनी   पंचवटी महादेव मंिदर समोर  

जळगाव

8990 वाघ िजत�� कडू 25967 42 पु. २२ पांडूरंग वाडी   संभाजी नगर�ा समोर  जळगाव

8991 वाघ मनोज रमेश 23044 46 पु. २-पा�रजात व हनुमान कॉलनी   महाबळ  जळगाव.  जळगाव.
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8992 वाघ समाधान �िदप 41481 37 पु. वंजारी टेकडी   समता नगर  जळगाव

8993 वाकलकर िवनय सुय�कांत 15798 47 पु.
६ िवशाल अपाट�म�ट मकरंद कॉलनी   महाबळ कॉलनी 

जवळ    जळगाव

8994 वाकलकर िवशाल सुय�कांत 15797 41 पु.
६ िवशाल अपाट�म�ट मकरंद कॉलनी   महाबळ कॉलनी 

जवळ    जळगाव

8995 वामोरकर �शांत सुरेश 44197 48 पु.
�ाट नं २ गट नं ४४७/४   सुद�शन अपाट�म�ट  मायादेवी 

मंदीराजवळ जळगाव

8996 वामोरकर वषा� �शांत 43631 45 �ी
सुदश�न अपाट�म�ट   फलॅट नं.२िस�दे�र नगर  मायादेवी नगर 

जळगाव

8997 वाणी अनंत िव�ू 697 86 पु. मु पो िशरसोली ता िज जळगाव   िशरसोली

8998 वाणी अपुवा� पु�राज 13716 48 �ी
�ॅट 109 गट 452 साथ�क   दौलत नगर  मोहाडी रोड  

जळगाव

8999 वाणी अ�ण पंुडिलक 4138 74 पु. ६४ �ंबक नगर   महाबळ रोड    जळगांव

9000 वाणी आशाबाई अंबादास 25468 72 �ी �ॉट नं 7 सव� 462/6   देव�� नगर  िज. जळगाव

9001 वाणी आशाबाई सुभाष 15972 79 �ी
�ॉट नं.३८/१   गट नं.४४८/१/१ ितवारी नगर  बाहेती शाळे 

जवळ  जळगांव

9002 वाणी अिवनाश चंपालाल 19469 55 पु.
�ॉट नं.२ मकरंद कॉलनी   महाबळ कॉलनी जवळ    

जळगाव

9003 वाणी बाळकृ� राजाराम 3624 81 पु.
�ॉट नं 17 गट नं 466/1   नागे�र कॉलनी  महाबळ कॉलनी  

जळगांव

9004 वाणी भा��ी मयूर 61996 31 �ी 8 हनुमान कॉलनी   महाबळ  जळगाव

9005 वाणी चं�कांत चंपालाल 6417 61 पु. १/२ मकरंद कॉलनी जळगाव

9006 वाणी िदपक �काशराव 22342 51 पु.
�ॉट नं 21 गट नं 463 देव�� नगर   �ांबक नगर NGR �राज 

पाक�     जळगाव

9007 वाणी िदलीप ��ाद 51776 57 पु. ३८/४१२ िशरसोली रोड   नेह� नगर  जळगाव

9008 वाणी गजानन वामन 4134 70 पु. �ॉट नं.८६   वंृदावन गाड�न जवळ  मोहन नगर जळगाव

9009 वाणी िगरीश �काशराव 22547 43 पु. ६ मिनषा �ेट बँक कॉलनी.   जळगाव.  .  जळगाव

9010 वाणी िगरीश वसंतराव 27069 51 पु. २६-अ महाबळ कॉलनी   जळगाव

9011 वाणी �ोती िदपक 22563 47 �ी �ॉट नं. ६   �ेट बँक मिनषा कॉलनी  जळगाव

9012 वाणी कािशनाथ िव�ू 6012 92 पु. ८२ मोहन नगर     जळगाव

9013 वाणी ल�ण सोनु 24305 81 पु. मोहन नगर   वंृदावन गाड�न�ा समोर  महाबळ जळगाव

9014 वाणी मयुर राज�� 53864 35 पु. ८ हनुमान कॉलनी   महाबळ  जळगाव

9015 वाणी िमना यशवंत 14206 55 �ी
गट नो . ४६६ /१ �ॉट नो. १३   नागे�वर कोलोनी महाबळ  

जळगाव

9016 वाणी (येवले) नंदलाल जग�ाथ 21592 57 पु. �ॉट नं.१४ ब महाबल �ॉप   जलगाव

9017 वाणी िनलीमा सुभाष 15963 45 �ी
�ॉट नं.३८/१ गट नं.४४८/१/१   ितवारी नगर बाहेती शाळे 

जवळ  महाबळ प�रसर  जळगांव

9018 वाणी प�ाकर िवठठल 42482 54 पु. २० नागे�र कॉलनी   जळगाव
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9019 वाणी पाव�ताबाई ल�ण 52145 86 �ी ८ हनुमान कॉलनी   महाबळ �ॉप जवळ  जळगाव

9020 वाणी �दीप अवधुत 6372 72 पु. वंृदावण गाड�न जवळ   ८९ मोहननगर  मोहाडी रोड  जळगांव

9021 वाणी �िवण वसंतराव 48229 55 पु. २६ अ महाबळ कॉलनी   जळगाव

9022 वाणी पुो�म पंुडिलक 3100 85 पु. १८ ब शारदा कॉलनी   महाबळ परीसर    जळगांव

9023 वाणी पु�ा हरी 60275 70 �ी �ॉट नं 42/B अनुराग �ेट   बँक कॉलनी महाबळ  जळगाव

9024 वाणी राधाकृ� गोिवंदभाई 26140 82 पु. १५-ब जलाराम िनवास   �ीनगर  महाबळ  जळगाव

9025 वाणी रमाकांत शंकर 3205 83 पु. मायदेवी नगर   जळगाव

9026 वाणी रमेश धोडूं 35299 76 पु. ११३ ए मोहन नगर   महाबळ कॉलनी  जळगाव

9027 वाणी रमेश पंुडिलक 52186 77 पु. २४ ब शारदा कॉलनी   जळगाव

9028 वाणी र�ाकर राजाराम 19470 59 पु. ३ मायादेवी नगर   जळगाव

9029 वाणी र��भा अ�ण 24524 50 �ी
�ॉट न १६/१७ क�ूरी पाक�    देव�� नगर  संत गाडगे बाबा 

चौक  जळगाव

9030 वाणी रिवं� द�ा�य 37721 59 पु. �ॉट नं.२४ अ महाबळ कॉलनी   जळगाव

9031 वाणी संदीप अ�ण 16914 41 पु. ६४ �ंबक नगर   महाबळ कॉलनी पुढे    जळगाव

9032 वाणी सरला गजानन 14563 59 �ी �ॉट नं.८६ मोहन नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

9033 वाणी सतीश कािशनाथ 5974 58 पु.
१९ आनंद नगर �ी �ामी   समथ� क� �ाजवळ मोहाडी रोड  

जळगाव

9034 वाणी शैलजा राज�� 6518 58 �ी ८ हनुमान कॉलनी महाबल मागे   पोिलस �ेशन    जळगांव

9035 वाणी शकंुतला सुदाम 11168 74 �ी समता नगर रोड   पा�रजात कॉलनी जळगाव

9036 वाणी शांताबाई पुो�म 32310 80 �ी १८ ब शरदा कॉलनी   महाबळ कॉलनी    जळगांव

9037 वाणी शिशकांत �भाकर 29373 62 पु.
आशीवा�द स.नं. ४६६/६ �ॉट नं २०   संभाजी नगर रोड  

रिवराज कॉलनी  जळगांव

9038 वाणी �ीपाद �काशराव 22565 46 पु. ६ मिनषा �ेट बँक कॉलनी   जळगाव

9039 वाणी सुभाष ��ाद 51761 68 पु.
�ॉट नं. ३८ स�� नं.४१२   नेह� नगर िशरसोली रोड  

जळगाव

9040 वाणी सुभाष पंुडिलक 21934 66 पु. ९३ गोिवंदपुरा   �ंबक नगर जळगाव

9041 वाणी �ाती �ीपाद 22564 38 �ी ६ मिनषा �ेट बँक कॉलनी   जळगाव

9042 वाणी उदय जग�ाथ 9427 51 पु. �ॉट नं.१३४ गट नं. ४४९ मोहन नगर   मोहाडी रोड जळगाव

9043 वाणी उषा द�ा�य 34607 62 �ी
�ॉट नं.२ गट नं.४६६   महाबल प�रसर  नागे�र कॉलनी  

जळगाव

9044 वाणी वैशाली राज�� 25469 48 �ी �ॉट नं 6 देव�� नगर   ४६२/६ देव�� नगर  जळगाव

9045 वाणी वसंत रामचं� 179 78 पु.
९०/१ सरजाई बाहेती शाळेजवळ    साखरवाडी मोहन नगर   

जळगाव ता.िज.जळगाव
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9046 वाणी वसंत कृ�राव 38519 81 पु. २६ महाबळ कॉलनी   जळगाव

9047 वाणी िव�ा िव�ू 30935 74 �ी ४६ अे. महाबळ कॉलनी जळगांव

9048 वाणी िवजय बाळकृ� 22456 39 पु.
�ॉट नं.१७   नागे�र कॉलनी महाबळ कॉलनी  जळगाव.  

जळगाव

9049 वारके हषा�ली सितश 46362 46 �ी ४६ जानकी हाऊिसंग सोसायटी �ांबक नगर जळगाव

9050 वारके सतीश मधुकर 46361 53 पु. ४६ जानकी हाऊिसंग सोसायटी �ांबक नगर जळगाव

9051 वायकोळे मुरलीधर रघुनाथ 19263 59 पु. १४ मोहन नगर   जळगाव

9052 याि�क िजत�� राजाराम 14031 47 पु. आिशवा�द  १९ अ शारदा कॉलनी   जळगाव

9053 या�ीक �ितमा सुिनल 7249 54 �ी १९ अ  आशीवा�द   शारदा कॉलनी  मेह�न  जळगांव

9054 याि�क राजाराम दामोदर 6715 80 पु. १९ अ शारदा कॉलनी आशीवा�द   महाबळ जवळ  जळगाव

9055 याि�क रेवती संदीप 14030 48 �ी
�ॉट नंबर 110/111 आशापुरी   कॉलनी द� मंिदर जवळ  

संभाजी नगर  जळगाव

9056 या�ीक संदीप राजाराम 13194 53 पु. �ॉट ११०/१११ संभाजी नगर   आशापुरी कॉलनी    जळगाव

9057 या�ीक सुिनल राजाराम 7758 56 पु. १९ अ शारदा कॉलनी   जळगांव

9058 याद� संिगता िगरीश 39861 50 �ी ५ चं�लोक अपाट�म��   महाबळ कॉलनी  जळगाव

9059 येवले अिनल ��ादराव 25930 59 पु. �ॉट नं.१० आनंद नगर   मोहाडी रोडजळगाव  िज.जळगाव

9060 येवले अिनता नंदलाल 24002 52 �ी १४-ब महाबळ कॉलनी   महाबळ बस�ॉप जवळ  जळगाव

9061 येवले िदलीप अशोक 14873 39 पु.
�ॉट नं.९७/४ गट नं.४४९ मोहन नगर   जय मातादी िकराणा 

दुकाना जवळ  जळगाव

9062 येवले �ाने�र रमेश 57348 38 पु. ११३ मोहन नगर   जळगाव

9063 येवले गौरव �काश 17753 37 पु. ९०/१ �ी गजानन महाराज   साखरवाडी महाबळ    जलगांव

9064 येवले िहत�� ��ाद 30574 44 पु. गट नं.४४८/२ �ॉट नं.५९   मोहन नगर    जळगांव

9065 येवले �ोती िनलेश 59171 38 �ी �ॅट नं ७ साई सागर रेिसड�ी   दौलत नगर  जळगाव

9066 येवले िकशोर िव�नाथ 5910 63 पु.
�ॉट नं. ८६  मोहन नगर   मोहाडी रोड  वंृदावन गाड�न  

जळगांव

9067 येवले लता �काश 15776 61 �ी ९०/१ साखरवाडी   �ंबक नगर    जळगाव

9068 येवले महेश बाळकृ� 52440 50 पु. ११२ मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

9069 येवले िनतीन वसंत 15225 54 पु. 22 नूतन वषा� कॉलनी     मोहाडी रोड जळगाव

9070 येवले �काश उमाकांत 4148 67 पु.
१९ बी जीवनमोती हाऊिसंग सोसायटी   िशरसोली रोड  

जळगाव

9071 येवले �िमला अशोक 15810 65 �ी
�ॉट नं.९७/४ गट नं.४४९ मोहन नगर   जय मातादी िकराणा 

दुकाना जवळ  जळगाव

9072 येवले �ती�ा संजय 61570 21 �ी पो नं 14 गु�कृपा �ो   महाबळ रोड  जळगाव
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9073 येवले पुो�म रामदास 524 73 पु. 449 /33 मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगांव

9074 येवले रा�ल अशोक 17745 37 पु.
�ॉट नं. ९७ गट नं.४४९ जय मातािद िकराणा   दुकाना 

जवळ मोहन नगर    जळगांव

9075
येवले संदीप िभका �ो.�ामी समथ� 

�ो�ीजन ऍ� जनरल
11904 46 पु. ११२ मोहन नगर जळगाव

9076 येवले संजय उमाकांत 26175 60 पु. १९ िजवन मोती सोसायटी   िशरसोली रोड  जळगाव

9077 येवले स�रता आनंदा 32448 46 �ी ९ बी दौलत नगर   मोहाडी रोड  महाबळ  जळगांव

9078 येवले सितष ��ाद 29734 49 पु.
गट नं.४४८/२ �ॉट नं.५९   मोहन नगर  चं�ल ओक 

अपाट�म�ट जवळ  जळगांव

9079 येओले सौरभ संजय 61115 32 पु.
१९ िशरसोळी रोड   जीवन मोती हाऊिसंग सोसायटी  

जळगाव

9080 येवले सुधीर िभका 54360 52 पु. ११२ मोहन नगर   जळगाव

9081 येवले सुिमत पुो�म 57693 34 पु.
�ॉट नं ३३ स�� नं ४४९   मोहाडी रोड मोहन नगर  गणपती 

मंदीर जवळ जळगाव

9082 येवले उ�ला िववेक 15226 47 �ी
�ॉट नं.१९ गट नं.  ४६०/बी   मोहाडी रोड रायसोनी नगर  �ी 

भरीत स�टर समोर  जळगाव

9083 येवले िववेक वसंत 8061 56 पु.
�ॉट नं १९ गट नं ४६०/बी   मोहाडी रोड रायसोनी नगर  �ी 

भरीत स�टर समोर  जळगांव

9084 येवले योगेश ��ाद 30573 47 पु. गट नं.४४८/०२ �ॉट नं.५९   मोहन नगर जळगाव

9085 येवले मिनषा संजय 27080 51 �ी �ॉट नं. १४-ब   महाबळ कॉलनी बस �ॉप जवळ  जळगाव

9086 येवले अिनल रामकृ� 15630 51 पु. �ॉट नं.16   नागे�र कॉलनी  महाबळ जवळ  जळगाव

9087 येवले अिनल िव�नाथ 6405 56 पु. �ॉट नं 2 िनयर वॉटर टंॅक   दौलत नगर  जळगाव

9088 येवले अशोक कािशनाथ 4149 74 पु.
गट नं.४४९ �ॉट नं.९७ मोहन   नगर जय माताजी िकराणा 

जवळ    जळगांव

9089 येवले भारती सितष 31130 36 �ी गट नं.४४८/०२ �ॉट नं.५९   मोहन नगर    जळगांव

9090 येवले ल�ीबाई पंुडलीक 10078 89 �ी
फलॅट नं २ �ॉट नं १० स�� नं ४५०/३   दौलत नगर मोहाडी 

रोड मेह�ण िशवार  पा�ा�ा टाकीजवळ  जळगांव

9091 येवले �पाली सिचन 59242 37 �ी
४४९/३३ मोहाडी रोड   िनयर गणपती मंिदर मोहन  नगर  

जळगाव

9092 येवले सिचन पुो�म 13297 39 पु. ४४९/३३ मोहन नगर   मोहाडी रोड    जळगाव

9093
येवले संजय जग�ाथ �ो.�ु �ी गु�कृपा 

�ो�ीजन ऍ� जन.�ोअस�
12448 55 पु. �ॉट नं१४ ब   महाबळ बस�ॉप जवळ    जळगाव

9094
येवले वैशाली अिनल �ो.�साद 

�ो�ीजन अ� जन.
13472 46 �ी ४५०/४(१अ२)-६   दौलत नगर मोहाडी    रोड जळगाव

9095 झनके छगन चांगो 48159 51 पु. समता नगर   महाबळ प�रसर  जळगाव

9096 झवर गणेश जयंतीलाल 8260 46 पु. ४१  ितवारी नगर महाबळ  जळगाव

9097 झोपे अिनता िवकास 37316 50 �ी २६ �ु वषा� कॉलनी   महाबळ रोड  जळगाव

9098 झोपे िदनेश र�ाकर 25224 46 पु. २७ नुतन वषा� कॉलनी   मोहाडी रोड  जळगाव

9099 झोपे ल�ण रामु 49017 78 पु. �ॉट नं.५ मेन रोड   गाडगेबाबा चौक  संभाजी नगर जळगाव



Page 338

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

9100 झोपे �दीप र�ाकर 21712 51 पु. २७ नुतन वषा� कॉलनी   मोहाडी रोड    जळगाव

9101 झोपे रेखा र�ाकर 21713 69 �ी २७ नुतन वषा� कॉलनी   मोहाडी रोड    जळगाव

9102 झोपे वषा� अनंत 36719 51 �ी �ॉट नं.३२   नुतन वषा� कॉलनी  जळगाव

9103 अबोटी मेह�� राधे�ाम 29474 49 पु. ९२ आदश� नगर   िव�ू सागर अपाट�म�ट    जळगांव

9104 अबोटी पु�ादेवी राधेशाम 2144 68 �ी
िव�ुसागर अपाट�मेट   नवीन आर टी ओ ऑफीस जवळ 

आदश� नगर    जळगांव

9105 आडवाणी मनोज सदानंद 45513 56 पु. �ाट नं ४ गट नं ४३४/५   गणपती नगर  जळगाव

9106 आडवाणी �काश च�ोमल 2384 74 पु.
�ॉट नं-१ सातपुडा हाऊिसंग सोसायटी   गणपती नगर    

जळगांव

9107 अडवाणी �काशचंद च�ोमल 3547 65 पु.
�ॉट नं १ सातपुडा हौिसंग सोसायटी   गणपती नगर    

जळगांव

9108 अडवाणी राजू सदानंद 5642 61 पु. �ॉट नं ५ गणपती नगर जळगाव

9109 अडवाणी सपना िववेक 33156 44 �ी �ॉट नं.१   सातपुडा सोसा.  गणपती नगर जळगाव

9110 अडवाणी िसमा राजु 45514 55 �ी �ाट नं ५ गट नं ४३४/५   गणपती नगर  जळगाव

9111 आडवाणी सुशीला �काश 7048 72 �ी
सव� नं.४३५/१बी  �ॉट नं.१   सीएसनं०५५०१  गणपती नगर  

जळगाव ता.िज.जळगाव

9112 अडवाणी िवशनदास च�ोमल 2385 93 पु. �ॉट नं 27   आदश� नगर जळगाव

9113 अडवाणी िववेक �काश 9067 47 पु.
एस नं ४३५/१बी �ॉट नं १ सातपुडा   सोसायटी गणपती नगर 

   जळगांव

9114 अ�वाल भगवती िवनोदकुमार 22477 53 �ी
५९४३/४  जुने आर.टी.ओ काया�लय   रेणुका �ो��जन जवळ 

  आदश� नगर   जळगाव

9115
अ�वाल गोपालदास ओकंारलाल  

�ो.�ी ट� ेडस�
8764 71 पु. ११ जुनी �ेट बँक कॉलनी   आदश� नगर    जळगांव

9116 अ�वाल जगदीश म�ालाल 5455 71 पु. ६५ आदश� नगर समोर डी.एस.पी   बंगलो जळगाव

9117 अ�वाल िजत�� चंदनमल 13650 49 पु.
�ॅट नं २ स�ाट भवन   टेलीफोन ए�च�ज�ा मागे  िज�ा 

पेठ गणपती नगर  जळगाव

9118 अ�वाल ममता पंकज 21576 48 �ी
सुय�िकरण अपाट�म�ट   मोहाडी फाटाआदश� नगर  जलगाव  

जलगाव

9119
अ�वाल नंदिकशोर स�नारायण 

�ो.मोिहत �ोन �शीगं
8557 59 पु.

�ाट नं ८आदश् � नगर   एस बी आय कॉलनी . आर टी ओ 

ऑफीस रोड    जळगांव

9120 अ�वाल नरे� डालचंद 11381 54 पु. ११३ िशव भगवती  आदश� नगर   जळगाव

9121 आ�वाल पंकज �काशचंद 8464 62 पु. सुय�िकरण अपाट�म�ट आदश� नगर   जळगांव

9122 अ�वाल �भावती �काशचं� 4205 68 �ी सूय�िकरण अपाट�म�ट   मोहाडी फाटा आदश� नगर    जळगांव

9123 अ�वाल �काश सुवालाल 1246 74 पु.
१६  सूय�िकरण अपाट�म�ट    मोहाडी फाटा  आदश� नगर  

जळगाव ता.िज.जळगाव

9124 अ�वाल राज�� नंदलाल 3536 80 पु.
�ॉट-१२ आदश� नगर   ��मजी हाय �ूल जवळ  जळगाव 

महारा��   जळगाव

9125
अ�वाल राज�� नंदलाल �ो.अ�वाल 

�दस�
5255 61 पु. �ॉट-१२   आदश� नगर  ��मिज �ूल जवळ  जळगांव

9126

अ�वाल स�नारायण मगणलाल 

�ो.िबकानेर ��ट अॅ� फरसाण 

स�ायर

8184 62 पु.
�ो.िबकानेर ��ट अॅ� फरसाण स�ायर   �ॉट नं.४१/२ 

आदश� नगर  िव�कमा� हौसीगं सोसायटी समोर  जळगांव
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9127 अ�वाल शुभम िवनोद 54391 27 पु. ५९४३/४ जुने आर.टी.ओ.ऑफीस   आदश� नगर  जळगाव

9128 अ�वाल  िवनोदकुमार िसताराम 21492 55 पु. आदश� नगर   जुना आर टी ओ  जळगाव

9129 अिहरराव अिनल देिवदास 29793 52 पु. �ॉट नं.९९/१ आदश� नगर जळगांव

9130 अिहरराव शैलजा ई�रलाल 35307 63 �ी १६ सुय�िकरण अपाट�मे�   आदश� नगर  जळगाव

9131 आ�जा लिलत गोपीचंद 38456 53 पु.
साई �ाला आदश� नगर आर   .टी.ओ.ऑफीस जवळ 

जळगाव

9132 आ�जा मंजू लिलत 38457 51 �ी
साई �ाला आदश� नगर   आर.टी.ओ. ऑफीस जवळ  

जळगाव

9133 आ�जा मुकेश मोहनलाल 11372 53 पु. �ेयस िब�ीगं   आदश� नगर   जळगांव

9134 आ�जा पाव�तीबाई इं�कुमार 41236 44 �ी ५ ओम सुखमती   गणपती नगर  जळगाव

9135 आईदासनी िदनेश �ताप 11371 44 पु.
�ॉ.नं.५ अ  गरोबा नगर  गणपती   नगर सुमंगल का    

जळगांव

9136 आईदासानी जगदीश दामोदर 7239 64 पु. ३५  आदश� नगर   जळगांव

9137 आईदासानी �ताप आसनदास 669 67 पु. �ॉट नं.५ ए   गोरोबा नगर गणपती  नगर  जळगांव

9138
आईदासानी शशी चं�सेन �ो.सर�ती 

�ीटस ऍ� �ॅ�
12346 52 पु. दु.नं.८/९ पारख संकुल   िशरसोली नाका    जळगाव

9139 अजमेरा �रकंल िजत�� 35304 46 �ी
३०१ भगवती हायइट्स  ३ �ोर   आरटीओ ऑिफस गणपती 

नगर  जळगाव

9140 अजनाडकर �ितभा संजीव 7240 60 �ी
२९/४४४ �ीपाद आदश� नगर   लायन हॉल मागे मोहाडी  रोड 

 जळगांव

9141 आमोदकर पु�ा िदनकर 15227 54 �ी �ॉट नं 28 अशोक नगर   गणपती मंिदर समोर    जळगाव

9142 अमृतकर रा�ल ल�ण 16051 46 पु. ३ आदश� नगर   �ेट बँक कॉलनी    जळगाव

9143 अमृतकर िनता रा�ल 16050 44 �ी ३ आदश� नगर   �ेट बँक कॉलनी    जळगाव

9144 अमृतकर परेश ल�ण 16291 44 पु.
३ आदश� नगर �ेट बँक कॉलनी   आर.टी.ओ.जवळ  

जळगाव

9145 अमृतकर रजनी ल�ण 16049 66 �ी ३ आदश� नगर   �ेट बँक कॉलनी    जळगाव

9146 अमृतकार संजय वसंत 7300 66 पु. ३६ब  आदश� नगर   जळगांव

9147 अरकडी अिवनाश िवनायक 3490 63 पु. �ॉट नं- ७   अपूवा� अपाट�म�ट  िशवराम नगर जळगाव

9148 अरकडी िनता अिवनाश 14039 57 �ी ७ अपुवा� अपाट�म�ट   िशवराम नगर    जळगाव

9149 अरोरा जसपाल सुरजीतिसंग 41030 52 पु. ३१ आदश� नगर   लाय� हॉल जवळ  जळगाव

9150 आरसीवाला अ�ुल कािदर नािसर�सेन 49185 35 पु. १७४/१ आदश� नगर   जळगाव

9151 आरसीवाला फातेमा नािसर�सेन 49184 29 �ी १७४/१ आदश� नगर   जळगाव

9152 आरसीवाला जुमाना नािसर�सेन 45306 68 �ी १७४ आदश� नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

9153 आरसीवाला मुिनरा नािसर�सेन 45307 58 �ी १७४ आदश� नगर   िज�ा पेठ  जळगाव
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9154 आरसीवाला निसर�सैन शफकत�सैन 7744 69 पु. १७४/१ आदश� नगर   जळगांव

9155 आय� कमल ठा�मल 59113 38 �ी ९८ गणपती नगर   जळगाव

9156 आय� मनोज ठा�मल 58616 48 पु. ३८ गणपती नगर   जळगाव

9157 आय� रामीबाई ठा�मल 13163 82 �ी ३८ गणपती नगर   जळगाव

9158 अ�रदे मिनषा राज�� 35661 51 �ी
२०१ एस.के �ािसक अपाट�म�ट   �ॉट नं ३२ आदश� नगर  

डी- माट��ा मागे  जळगाव

9159 अ�रदे राज�� रघुनाथ 35662 58 पु.
२०१ एस.के �ािसक अपाट�म�ट   �ॉट नं ३२ आदश� नगर  

डी- माट��ा मागे जळगाव

9160
अदरेजा क�ैयालाल सुगनचंद 

�ो.अवतार ट� ेडीगं कंपनी
4818 67 पु. शालीमार सोसायटी ८ गणपती   नगर जळगाव

9161 बडाले कांतीलाल क�ैयालाल 59421 56 पु.
�ॉट २४ सुरवे ४३७/४३८/२ बी   आदश� नगर िनयर 

��मजी  �ूल  जळगाव

9162
बडगुजर िजत�� उ�मराव �ो.िजत�� 

अनाज भांडार
11304 44 पु. १६ गणपती नगर   तारा अपाट�म�ट मागे    जळगांव

9163 बडगुजर पराग काशीराम 61611 44 पु. सी/ओ36/बी आदश� नगर   लाय� हॉल    जळगाव

9164 बडगुजर रामदास बंडु 7720 80 पु.
३६ ब आदश� नगर   लाय� हॉल जवळ मोहाडी रोड    

जळगांव

9165 बाफना मह�� स�नराज 13111 49 पु. १३ ए गणपती नगर   जळगाव

9166 बाफना स�नराज मांगीलाल 13110 72 पु.
जवळ आर.सी बाफना �ा�ाय भवन १३ ए गणपती नगर   

जळगाव

9167 बाफना शांतीदेवी स�नराज 13109 69 �ी १३ ए गणपती नगर   जळगाव

9168 ब�ा देव�� हरिसंग 24293 63 पु. ११०/१ आदश� नगर   जळगाव

9169 ब�ा सतनामकौर देव��िसंग 24572 54 �ी ११०/१ आदश� नगर   जळगाव

9170 बघे ���णी रिवं� 57647 51 �ी
�ॉट नं २८ मुलरमा   उ�वल इं��श �ुल रोड  आदश� 

नगर जळगाव

9171 बागुल अिनल एकनाथ 25904 53 पु. १२ खो�ा आदश� नगर   वसंत दालिमल मागे  जळगाव

9172 बागुल अशोक ��ाद 15115 46 पु. १८९ आदश� नगर   जळगाव

9173 बागुल मनोहर ��ाद 8445 52 पु. ४८९ आदश� नगर मकरा पाक�    जळगाव

9174 बागुल ��ाद नारायण 2269 85 पु.
�ॉट नं 51 गट नं 444   आदश� नगर  लॉंय� हॉल जवळ  

जळगांव

9175 बागुल �िमला ��ाद 2270 81 �ी
�ॉट नं ५१ गट नं ४४४ आदश�   नगर लॉय� हॉल जवळ    

जळगांव

9176 बागुल वैशाली राजेश 57844 46 �ी
२५/६०५ �ॉक नं ३ धनाई िनवास   शमा� कॉ��े� व बँक 

ऑफ महारा��  जवळ  गणपती नगर जळगाव

9177 बागुल िवलास ��ाद 8462 49 पु. सव� नं ४४४ �ॉट नं ५१   आदश� नगर जळगाव

9178 बाहेती अतुल गोिवंदराम 44506 54 पु. ४ सुमतीदश�न   आदश�नगर  जळगाव

9179
बजाज रमेश नेणुमल �ो बजाज होम 

अ�ाय�
12425 59 पु. �ॉट नं. १४५/१ आदश� नगर   जळगाव

9180
बालाणी िहरानंद खालूमल �ो.िहरा 

िकराणा �ोअस�
4876 64 पु.

िहरानंद खानूमल बालाणी    हाऊस नं.१०  बालाणी िनवास   

नानक सोसायटी गणपती नगर जळगाव
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9181 बनसोडे चं�कांत शंकरराव 53171 65 पु.
१०२ वसंत िवहार अपाट�म�ट   मोहाडी रोड  आदश� नगर 

जळगाव

9182 बारी आशा िव�लराव 21548 61 �ी १७/१ गणपती नगर   �ी �ामी समथ� िब�ीगं    जलगाव

9183 बारी िद�ी गणेश 21550 39 �ी १७/१ गणपती नगर   �ी �ामी समथ� िब�ीगं    जलगाव

9184 बारी देवराम वामन 6974 77 पु. १०४ आदश� नगर   सूय�िकरण अपाट�म�ट  जळगाव

9185 बारी िनम�ला अ�ण 61407 56 �ी घर नं 475   हरी िव�ल नगर जवळ  गणपती मंिदर  जळगाव

9186 बारी र��भा िशरीष 22417 37 �ी १०४ आदश� नगर   सुय�िकरण अपाट�म�ट    जळगाव

9187 बारी िशरीष देवराम 22418 43 पु. १०४ आदश� नगर   सुय�िकरण अपाट�म�ट    जळगाव

9188 बारी योगेश िव�ल 21549 36 पु. १७/१ गणपती नगर   �ी �ामी समथ� िब�ीगं    जलगाव

9189 बारपांडे कालीदास �भाकर 7889 54 पु. १४४ इ�ा िनवास   आदश� नगर  जळगाव

9190 बव� माधुरी िशरीष 15201 58 �ी १५४ आदश� नगर   जळगाव

9191 बव� िनतीन िव�ु 15209 60 पु. १५४ आदश� नगर   जळगाव

9192 बव� िव�ु रामकृ� 15211 85 पु. १५४ आदश� नगर   जळगाव

9193 बावी�र अंजना िववेक 40389 45 �ी २५ मिनषा कॉलनी   आर टी ओ रोड  जळगाव

9194 बािव�र देिवदास यादव 4650 86 पु.
९५ आदश� नगर वैभव ल�ी   भवन हॅ�ी थॉ�स ऑिफस    

जळगांव

9195 बािव�र नारायण पंुडिलक 48389 57 पु. �ॉट नं.२५ मिनषा कॉलनी   जळगाव

9196 बािव�र �शांत द�ा�य 8257 46 पु. १६ गणपती नगर जळगाव   तारा अपाट�म�ट समोर    जळगांव

9197 बािव�र र�ा मनोजराव 40579 47 �ी २५ मिनषा कॉलनी   आर टी ओ रोड  जळगाव

9198 बािव�र सुिनता नारायण 40493 52 �ी
गणपती नगर   �ॉट नं.२५ मिनषा कॉलनी  �ू आर टी ओ 

आफीस जवळ जळगाव

9199 बािव�र वैशाली हेमकांत 50709 43 �ी 12 अ�ता अपाट�म�ट   आदश� नगर  जळगाव

9200 भदाणे ल�ीबाई रामदास 41845 77 �ी �ॉट नं.४३७/२ आदश� नगर   क�ुरी बंगला समोर  जळगाव

9201 भागवत �ाची योगेश 14588 40 �ी पराग  १० गणपती नगर   जळगाव

9202 भालेराव अिवनाश वसंतराव 23946 47 पु.
७  आराधना अपाट�म�ट    �स�जी शाळेजवळ   आदश� 

नगर  जळगाव

9203 भामरे गणेश भटु 16969 62 पु. �ॅट नं.५ समृ�दी अपाट�म�ट   आदश� नगर  जळगाव

9204 भामरे िमलन िवजय �ो बी िमलन 7919 54 �ी अग�� अपाट�म�ट �ॉट नं 9   आदश� नगर  जळगाव

9205 भंडारी िचदानंद हरी 27573 57 पु. �ॅट नं. ४   मो�दा अपाट�म�ट  आदश�नगर  जळगाव

9206 भांडारकर िमलीदं वसंत 24388 59 पु. २०२ अंब�रष अपाट�म�ट   िशवराम नगर  जळगाव

9207 भांडीया ि�जमोहन रामब� 26481 72 पु. १७ गणपती नगर   गणेश अपाट�म�ट समोर  जळगाव
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9208 भंगाळे िजत�� िव�लराव 8419 52 पु.
�ॉट नं ३३/बी अनुराग   िब��ंग सागर पाक�  जवळ  िव�ा 

नगर  जळगांव

9209 भंगाळे िकरण �ीकृ� 52967 45 पु. १६८ आदश� नगर जळगाव

9210 भंगाळे राजेश िव�लराव 28129 47 पु. घर नं 1ए   िव�ानगर  जळगाव

9211 भंगाळे �ीकृ� यशवंत 6664 75 पु. १६८ िशरसोली रोड   आदश� नगर    जळगांव

9212 भंगाळे िव�ल तुकाराम 19070 86 पु.  अनुराग  ३३ िव�ा नगर   जळगाव

9213 भारंबे िकशोर वासुदेव 6816 57 पु.
१२ िशवरामनगर कले�र बंग�ाजव   कले�र 

बंग�ाजवळ    जळगांव

9214 भारतीया शशी सुभाषचं� 36119 67 �ी 11 डी.एस.पी बंगलो �ाजवळ   सर�ती वाडी    जळगाव

9215 भाटीया नर�� भालचं� 4104 69 पु.
�ॉट नं २५/४ िगत �ाती   ��मजी हाय�ूल रोड  मंुदडा 

�ॉट आदश� नगर  जळगांव

9216 भावनकर �ी जी 90 84 पु. लघुपाट बंधारे िवभाग   जळगांव

9217 भावनानी हरीदयाल �ानचंद 10971 58 पु. २ शालीमार हौ.सोसा   गणपती नगर    जळगांव

9218 भावसार अंजली संजय 24699 48 �ी १२ ब मकरापाक�    आदश� नगर  आदश� नगर जळगाव

9219 िभ�ड िदलीप �ावण 32020 62 पु.
�ाट नं १९ गोपी   आिदनाथ सोसायटी जवळ  िशवराम नगर  

जळगांव

9220 िभ�ड गोिवंद िवठठल 39449 81 पु. �ॉट नं. ३२   िव�ानगर  िज�ा पेठ जळगाव

9221 भोळे सुनंदा सुभाष 10343 61 �ी १८ पु�कंुज  पटेल नगर कले�र   बंग�ा जवळ    जळगांव

9222 भोळे योगेश रामचं� 8711 50 पु. ए/पी १८ पटेल नगर   पटेल नगर  कले�र बंगला  जळगांव

9223 भुतडा नेहा हेमंत 48686 32 �ी ९ पुो�म नगर   जे. के. पाक�  रोड  जळगाव

9224 भुतडा िवजयकुमार माणकचंद 4152 68 पु.
�ॉट नं ७८ �ॅट 2   पु�राज अपाट�म�ट   आदश� नगर 

जळगाव

9225 िबयाणी अिभषेक अशोक 27823 37 पु.
�ॉट नं. १०+११ एस नं ४२८/१/२   �ॅट नं ७  ३रा मजला  

सुमन रेिसड�सी गणपती नगर  जळगाव

9226 िबयाणी अशोक िगरधर 27825 66 पु.
�ॉट नं. १०-११ एस.नं.   ४२८/१/२ �ॅट नं ७  ३रा मजला  

सुमन रेिसड�सी गणपती नगर  जळगाव

9227 िबयाणी कुसूम िगरधर 27826 82 �ी �ॉट नं. ५   अपुवा� अपाट�म�ट  िशवराम नगर  जळगाव

9228 िबयाणी रेखा राजीव 13271 51 �ी अपुवा� अपाट�म�ट �ॅट नं.२   कले�र बंगला रोड    जळगाव

9229 बोरसे साधना िवनोद 20658 40 �ी ३ �ामी िववेकानंद होिसंग सोसायटी   आदश� नगरजळगाव

9230 बोरकर परेश शामकांत 15788 49 पु.
��  १३ �ेट बँक मिनषा   कॉलनी गणपती नगर िज�ा पेठ 

   जळगाव

9231 बोरकर �शांत द�ा�य 15790 51 पु.
��  १३ �ेट बँक मिनषा   कॉलनी गणपती नगर िज�ापेठ  

  जळगाव

9232 बोरकर शामकांत द�ा�य 15789 80 पु.
��  १३ �ेट बँक मिनषा   कॉलनी गणपती नगर िज�ा पेठ 

   जळगाव

9233 बोरसे अतुल रंगराव 22436 43 पु. �ॉट नं.४८  पांडव    िशनु पाक�  आदश� नगर  मु.पो.जळगाव

9234 बोरसे शकंुतला गोपाळराव 37866 74 �ी ३ �ामी िववेकानंद हौिसंग सोसायटी   आदश� नगर  जळगाव
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9235 बोरसे िवनोद गोपाळराव 15821 47 पु.
�ॉक नं.३ �ामी िववेकानंद   हौिसंग सोसायटी आदश� नगर  

  जळगाव

9236 चंदनकर ह�रष मोहनलाल 20166 48 पु. १३ मनीषा कॉलनी   गणपती नगर    जळगाव

9237 चंदनकर िललाबाई मोहनलाल 45802 80 �ी १३/१ मनीषा कॅालनी   सुमंगल काया�लयाजवळ  जळगाव

9238 चंदनकर िनतीन मोहनलाल 42675 54 पु. १३ मिनषा कॉलनी   सुमंगल काया�लय जवळ  जळगाव

9239 चंदनकर �िवण मोहनलाल 35198 54 पु.
१३/१ मिनषा कॉलनी   गणपती नगर सुमंगल काया�लयामागे  

जळगाव

9240 चौधरी अजय युवराज 33694 47 पु. िनशाद िब�ीगं   िब�ीगं नं.०६  एस.बी.से�र जळगाव

9241 चौधरी अच�ना िमिलंद 53557 50 �ी ९ पु�राज अपाट�म�ट आदश�   नगर    जळगाव

9242 चौधरी अ�ण पंडीत 6329 77 पु.
११४ आर टी ओ ऑफीस जवळ   िज�ा पेठ  आदश� नगर 

जळगाव

9243 चौधरी अशोक पंुडिलक 49636 55 पु. आदश� नगर मकरा पाक�    जळगाव

9244 चौधरी भारती िदपक 51880 46 �ी ३९ आदश� नगर   जळगाव

9245 चौधरी देव�� अशोक 55734 26 पु. २२ मंुदडा �ॉट   आद�श नगर  जळगाव

9246 चौधरी िदपक सुरेश 51253 49 पु. ३ ए आदश� नगर   जळगाव

9247 चौधरी गोिवंद लाला 411 89 पु. गणपती नगर �ॉ.नं.२९   जळगांव

9248 चौधरी जय�ी भगवंत 951 73 �ी १३०  िवजय�ी  आदश� नगर   औदंुबर अपाट�म�ट    जळगांव

9249 चौधरी िमलीदं पुरषो�म 44593 53 पु. ५५ आदश� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

9250 चौधरी िमिलंद िवनायक 53556 55 पु. ९ पु�राज अपाट�म�ट   आदश�नगर  जळगाव

9251 चौधरी मुकेश पंुडिलक 15208 43 पु. 22-ए आदश� नगर �सतमजी शाळा जवळ   जळगाव

9252 चौधरी पुो�म ल�ण 7582 79 पु. १२७  आदश� नगर   जळगांव

9253 चौधरी सतीष उ�मराव 10037 48 पु.
४४ आदश� नगर जळगाव   िशवानी अपाट�म�ट जवळ  

जळगाव

9254 चौधरी शोभा �भाकर 18019 72 �ी  सहवास  ३४ ब िव�ा नगर   िज�ा पेठ    जलगाव

9255 चौधरी सुमेषा मह�� 50354 33 �ी ८४ शलीनी अपाट�म�ट   आदश� नगर  जळगाव

9256 चौधरी िवशाल काशीनाथ 21471 43 पु. २६ इं���थ कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी मागे    जलगाव

9257 चौधरी अशोक ढोमण 32754 58 पु. २२ आदश�नगर ��मजी हाय�ूल   जवळ    जळगांव

9258 चौथानी जयेश हंसराज 17838 43 पु. १२३ जयिदप गणपती नगर     जळगाव

9259 च�ाण शामकांत बलवंतराव 20885 64 पु. १८ िनम�ल िनवास   आदश� नगर    जलगाव

9260 च�ाण उमेश संभाजीराव 18971 53 पु. ८२ �ेह��दा मोहन नगर   जळगाव

9261
च�ाण योग�� िवजयराव �ो.च�ाण 

मेडीक�
11876 48 पु. १२ अ पारख संकुल िशरसोली नाका   आदश� नगर    जळगाव
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9262 चावरे �ीपाद शंकर 20178 70 पु.
�ॉट नं.५ व ६ िव�कमा� हौिसंग सोसायटी   आदश� नगर    

जळगाव

9263 चोपडा िदलीप ह�ीमल 7005 62 पु. ह�ी कृपा �ॉट नं.५ गणपती   नगर जळगाव

9264 चोरडीया िवजयकुमार िदपचंद 3534 64 पु.
२ बी महावीर सोसायटी   आदश� नगर  मोहाडी नगर  

जळगांव

9265 चोरडीया िवपीन िवजयचंद 16513 41 पु. २ ब महािवर हौिसंग सोसायटी   आदश� नगर    जळगाव

9266 चोरडीया िवशाल िवजयचंद 15756 43 पु.
२ ब महािवर हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड आदश� नगर    

जळगाव

9267 चौबे मधुकर नारायण 23046 65 पु. �ॅट नं. ३   ओशो अपाट�म�ट.  गणपती नगर  जळगाव.

9268 चौबे वासुदेव नारायण 23045 61 पु. अिभ�ची अपाट�म�ट   �ॅट नं. ३.  आदश� नगर  जळगाव.

9269 चौधरी ��ता अिनल 32690 49 �ी २४ इ �ेहल कॉलनी   आदश� नगर  जळगाव

9270 चौधरी वसंत नामदेव 32898 57 पु. ६/०७ अमृत अपाट�.   गजानन हौसीगं सोसा.  जळगाव

9271 चौधरी राजीव सोपान 28924 59 पु. 2 िशवराम नगर   जळगाव

9272 चुगवाणी अशोक गोिवंदराम 22680 57 पु.
१७१/१/१ आदश� नगर   वसंत दाल मील मागे.  जळगाव.  

जळगाव.

9273 चुगवानी महेश गोिवंदराम 22679 55 पु.
१७१/१/१ आदश� नगर   वसंत दालिमल�ा मागे  जळगाव.  

जळगाव.

9274
डागा राधे�ाम स�नारायण 

�ो.मा�ती एंटर�ाईजेस
12239 46 पु.

१५ आदश� नगर एस. नं. ६०४५   जवळ राणे �ौर िमल  

जळगाव

9275 डागा संजयकुमार कमलिकशोर 6939 53 पु.
�ारा स�नारायण डागा   १३५ सुरवध�नी अपाट�म�ट आदश� 

नगर  जळगाव

9276 डागा स�नारायण नेमीचंद 6949 75 पु. सुदश�न १५ आदश� नगर   राणे �ौर िमल जवळ    जळगांव

9277 दहाड �ेमराज भगीरथ 3259 66 पु.
साई आनंद अपाट�म�ट    �ॉक नं.०३  गट नं.५३/५४  िशव 

कॉलनी बस �ॉप  जळगाव

9278 डहाळे वैशाली िव�ू 3644 73 �ी
३७ वै�वी आदश� नगर   �ामी समथ� मंदीरा जवळ    

जळगांव

9279
डाळवाले गणेश मधुकर �ो.�ालीटी 

बुक िड�� ी�ुटस�
12918 49 पु.

१६ ए चं�मा आरटीओ ऑिफस   रोड जवळ उ�ल �ूल 

आदश�  नगर ९४०४०५०९१५  जळगाव

9280 द�री हष�वध�न शशीशेखर 57174 36 पु.
�ॉट नं  ४४३/७ आर टी ओ ऑिफस रोड   उ�ला 

शाळेजवळ आदश� नगर  जळगाव

9281 दारा संजय चेतनदास 61192 55 पु. �ॉट नं 8   ��मजी �ुल  आदश� नगर  जळगाव

9282 दरबारी िदनशा िमनू 7667 63 पु. आदश� नगर   जळगांव

9283 दरबारी गे� िमनू 7576 58 पु. 4. एस.बी.आय कॉलनी आदश� नगर   जळगांव

9284 देवळे िनतीन मधुकर 35024 50 पु. १२ �ेट बॅक मिनषा कॉलनी   गणपती नगर  जळगाव

9285 देशमुख अनघा अिनल 13882 72 �ी १८ �ेट बँक कॉलनी   आदश� नगर    जळगाव

9286 देशमुख अिवनाश मा�तीराव 23564 50 पु.
१३ बापुराव हौिसंग सोसायटी   आदश� नगरजळगाव  

िज.जळगाव

9287 देशमुख हेमंत मधुकरराव 47104 57 पु. ३० उ�ष� सोसायटी   आदश� नगर  जळगाव

9288 देशमुख िमनल हेमंत 47105 50 �ी ३० उ�ष� सोसायटी   आदश� नगर  जळगाव
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9289 देशमुख �िवण आनंदराव 28631 51 पु. २३ गणपती नगर   जळगाव

9290 देशमुख वसंतराव बापुराव 8368 63 पु. १ उ�ष� हौिसंग सोसायटी   आदश� नगर जळगाव

9291 देशमुख िवजया वसंत 854 81 �ी 4 ओकंार अपाट�म�ट आरटीओ रोड   आदश� नगर    जळगांव

9292 देशपांडे आि�नी अिवनाश 15976 52 �ी ५३ आदश� नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

9293 देशपांडे िदलीप मनोहर 15795 69 पु. ५९ आदश� नगर   जळगाव

9294 देशपांडे जमील अ. रौफ 30663 54 पु.
�ॉट नं. साईकृपा अ�ाट�म�ट   �सतमिज रोड  आदश� नगर 

जळगाव

9295 देशपांडे िमलीदं यशवंत 10011 48 पु.
�ॉक नं १ मु�ांनंद �ानदेव मंिदरं   मनीषा कॉलनी    

जळगांव

9296 देशपांडे िनलोफर जमील 43462 50 �ी �ॉट नं 14 साई कृपा अपाट�म�ट   आदश�नगर    जळगाव

9297 देशपांडे िनतीन नंदकुमार 6972 54 पु. २  पंचामृत  आदश� नगर   जळगांव

9298 देशपांडे सुधीर वामनराव 7095 77 पु.
अप�ण अपाट�.आिदनाथ हौ.   सो.समोर िशवराम नगर    

जळगांव

9299 देशपांडे ितलो�मा यशवंत 79 73 �ी
१ �ेट बँक कॉलनी जळगाव   सुमंगल काया�लया जवळ  

गणपती  जळगांव

9300 धांडे मिनषा िनतीन 54902 45 �ी
३ गट नं.६०५७ दुवा�कंुर अपाट�म�ट   ��मजी शाळेजवळ  

आदश� नगर जळगाव

9301 धानोरकर शंकर नारायण 44999 66 पु. अिजंठा रे� हाऊस   नं २  जळगाव

9302 धनुरे संजय दशरथ 27089 49 पु. १० चं�िकरण आदश� नगर   मोहाडी फाटा  जळगाव

9303 धु�ड मयुर िकरणकुमार 54761 32 पु. २३ िवनोबा नगर   मोहाडी फाटा  जळगाव

9304 िडमके �ाने�र िवनायक 29479 72 पु. �ॉट नं.५६   आदश� नगर जळगाव

9305 िडमके निलनी �ाने�र 30468 67 �ी �ॉट नं.५६ अे आदश� नगर   जळगांव

9306 िडमके भुषण �ाने�र 30467 41 पु. �ॉट नं.५६ आदश� नगर   जळगांव

9307 िडमके वैभव �ाने�र 26598 40 पु. ५६-अ आदश� नगर   आर. टी. ओ. ऑिफस रोड  जळगाव

9308 िदि�त चं�कांत �ीकृ� 41592 68 पु.
 सावली  �ेट बँक   ए�ॉईज आदश� को-ऑफ हौिसंग 

सोसायटी  आदश� नगर जळगाव

9309 िद�ीत मह�� मनोहरराव 11867 51 पु.
�ॉट नं.१२१ �ॅट नं.०६   �ुि� अपाट�म�ट  आदश� नगर 

जळगाव

9310 िद�ीत रेणुका सु�ीत 47537 35 �ी ८ �ेट बँक मिनषा कॉलनी   जळगाव

9311 िद�ीत संदीप िवनायक 24186 51 पु. १२ मिनषा कॉलनी   सुमंगल काया�लया जवळ  जळगाव

9312 िदि�त सुि�त िवजय 46700 41 पु. ८ �ेट बँक मिनषा कॉलनी   गणपती नगर  जळगाव

9313 िद�ीत सुर�� मनोहर 26825 48 पु.
७३ अ/१ औदंुबर अपाट�म�ट   आदश� नगरजळगाव  

िज.जळगाव

9314 िद�ीत िवजय द�ा�य 26345 72 पु.
८ �ेट बँक मनीषा कॉलनी   गणपती नगरजलगाव  

िज.जळगाव

9315 दोशी पु�ा जेठमल 2559 82 �ी ६३ आदश� नगर   अ�र अली काजी समोर  जळगाव
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9316 दुलंगे धनराज अशोक 44321 43 पु. ४३ खा�ेश िमल शॉपीगं कॉ��े�   जळगाव

9317 दुसाणे ��ता संजय 31119 56 �ी ३१ समीर आदश� नगर   जळगाव

9318 दुसाने सुिनल माधवराव 19700 55 पु.
१४ मनीषा कॉलनी माया िब�ीगं   सुमंगल काया�लया समोर   

 जळगाव

9319 फतेहचंदानी हरीश �कुमचंद 19434 40 पु.
�ॉट नं.५७ आदश� नगर   �ामी समथ� क� �ाजवळ    

जळगाव

9320 गाजरे ितलो�मा भरत 45916 63 पु. गणपती नगर �ॉट नं ४२   जळगाव

9321 गांधी िदपा मह�� 17586 66 �ी १४ िशवराम नगर     जळगाव

9322 गांधी ि�यंका िवनय 49828 35 �ी ५ िशवराम नगर   जळगाव

9323 गांधी रचना रोहन 20668 39 �ी १४ िशवराम नगर िनयर   वासंती अपाट�म�ट    जलगाव

9324 गांधी राज�� मदनलाल 49623 65 पु. ५ िशवराम नगर   कले�र बंग�ासमोर  जळगाव

9325 गांधी रोहन मह�� 17584 40 पु. १४ िशवराम नगर   िववेकानंद शाळे मागे    जळगांव

9326 गांधी िवनय राज�� 49624 36 पु. ५ िशवराम नगर   कले�र बंग�ासमोर  जळगाव

9327 गांगुड� �ितभा िवजय 22239 57 �ी १२४ आदश� नगर   जळगाव

9328 गांगुड� िवजय ल�ण 22238 63 पु. व�ला १२४ आदश� नगर   जळगाव

9329 ग�ड �िदप यादवराव 28209 59 पु. ८३ कृषी हौिसंग सोसायटी   आदश� नगर  जळगाव

9330 गावंडे स�बाई बळीराम 58475 64 �ी
१८९ कादरी पेट� ोल पंप   िशरसोली रोड  आदश� नगर  

जळगाव

9331 गावंडे शोभा उ�म 24262 53 �ी ३९ रामनगर   िशरसोली ना�ाजवळ  जळगाव

9332 गावंडे �ाती दुग�श 8017 46 �ी आदश� नगर �ॉट नं १० मोहाडी रोड   जळगाव

9333 गायधनी रा�ल राज�� 42756 37 पु. १०१ अंबरीष अपाट�म�ट   िशवराम नगर  जळगाव

9334 घैसास रािधका िवनायक 37668 54 �ी �ॉट नं.५/६ अग�ी अपाट�मे�   आदश� नगर  जळगाव

9335 धोडे�ार िव�ु गणपत 43686 77 पु. नगाई शोभा   १८ आदश� नगर    जळगाव

9336 गोराने शव�री आनंद 18847 38 �ी ४४४/१  रतन  आदश� नगर   जळगाव

9337 गोरे िनलेश �काश 30839 40 पु. अ�बचत शासिकय िनवास   जळगाव

9338 �ोवर रमिणकसीगं दश�निसंग 8240 52 पु. २४ गणपती नगर   जळगांव

9339 �ो�र दश�निसंग नानकिसंग 2148 77 पु.
�ॉट नं २४ ि�य दश�न   महावीर रोिलंग शूटर समोर  

इंड�� ीज गणपती नगर  जळगांव

9340 गुजराथी अभय मिणलाल 6985 58 पु. २५ �ीम स�टर शामा कॉ��े�   गणपती नगर    जळगांव

9341 गुजराथी भैरवी अभयकुमार 10449 51 �ी २५ �ीम स�टर   शामा कॉ��े�  गणपती नगर  जळगांव

9342 गुजराथी �काश मिणलाल 6434 62 पु.
सी एस नं ५३३५ एस नं ४२६/२/१   पॉइंट �ीम स�टर  गणपती 

नगर  जळगांव
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9343 गु�ा मनलताबाई सुभाष 17172 63 �ी �ॉट नं.१९६ आदश� नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

9344 गु�ा िनलेश सुभाष 22384 42 पु. १९६ आदश� नगर   िशरसोली रोड    जळगाव

9345 गु�ा िवजय सुभाष 8292 45 पु.
�ॉट नं १९६ िशरसोली रोड   आदश� नगर  कादरी पेट� ोल 

पंपा जवळ  जळगांव

9346 गुरव अजय मधुकर 23898 59 पु. २४/ब आदश� नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

9347 गुरनाणी �ताप दौलतराम 10266 55 पु.
७८  एकता िनवास   गाय�ी नगर   आदश� नगर  िशरसोली 

रोड  जळगांव

9348 हासवाणी आशाबाई सुरेश 44902 65 �ी �ॉट नं. १०   मिनषा हौिसंग सोसायटी  गणपती नगर जळगाव

9349 हासवाणी अिवनाश मुकेश 57771 25 पु. �ॉट नं ११   गणपती नगर  जळगाव

9350 हासवाणी िमना मुकेश 45067 54 �ी �ाट नं १० मिनषा हौसीगं सोसायटी   गणपती नगर  जळगाव

9351 हासवाणी मुकेश �ानचंद 17639 56 पु. ११ गणपती नगर रोटरी हॉल जवळ   जळगांव

9352 हासवाणी पारीबाई �ानचंद 19380 83 �ी �ॉट नं १०   मनीषा कॉलनी  गणपती नगर जवळ  जळगाव

9353 हासवाणी पुनम राकेश 44671 43 �ी �ाट नं १० मिनषा हौसीगं सोसायटी   गणपती नगर  जळगाव

9354 हासवाणी राकेश सुरेश 44672 45 पु. �ाट नं १० मिनषा हौसीगं सोसायटी   गणपती नगर  जळगाव

9355 हासवाणी �रंकेश सुरेश 45045 34 पु. �ाट नं १० मिनषा हौसीगं सोसायटी   गणपती नगर  जळगाव

9356 हासवाणी सािव�ीबाई अशोक 45015 65 �ी �ॉट नं.11   गणपती नगर  रोटरी हॉल समोर  जळगाव

9357 हटकर किवता संतोष 60489 38 �ी उमेश पाक�  मोहाडी रोड   गट नं ३४/४ �ॉट नं १५९  जळगाव

9358 हेमनानी कोमल सुिनलकुमार 22832 48 �ी ७-१२ हष�ल रो हाऊसेस   आदश� नगर जळगाव  िज.जळगाव

9359 हेमनानी अिनल िशतलदास 3870 57 पु.
�ॉट नं ८   हष�ल रो हाऊसेस  मोहाडी रोड आदश� नगर  

जळगांव

9360 हेमनानी काजल संजयकुमार 22830 47 �ी ७-१२ हष�ल रो हाऊसेस   आदश� नगरजळगाव  िज.जळगाव

9361 हेमनानी मधु अिनलकुमार 22831 51 �ी
�ॉट नं.8 हष�ल   रो हाऊस आदश� नगर  मोहाडी रोड  

जळगाव

9362 हेमनानी िपंकी िवजयकुमार 22833 44 �ी ७-१२ हष�ल रो हाऊसेस   आदश� नगर जळगाव  िज.जळगाव

9363 हेमनांनी रा�ल सुनीलकुमार 60499 29 पु.
�ॉट नं 8 हष�ल रो हाऊस   हष�ल रो हाऊस  मोहाडी रोड 

आदश� नगर  जळगाव

9364 हेमनानी संजय िसतलदास 14893 49 पु.
�ॉट नं.2 �ॅट नं.1 मोहाड   रोड जय गु�देव अपाट�म�ट  

आदश� नगर  जळगाव

9365 हेमनानी सुलोचनाबाई िशतलदास 3869 74 �ी ८ हष�ल रो हाऊसेस   मोहाडी रोड  आदश� नगर  जळगांव

9366 हेमनानी सुिनल शीतलदास 7066 51 पु.
�ॉट नं८   हष�ल रो हाऊस  मोहाडी रोड आदश� नगर  

जळगांव

9367 हेमनानी िवजय िसतलदास 14894 49 पु. हष�ल रो हाऊस   आदश� नगर    जळगाव

9368 �परीकर ऊषा �भाकर 373 89 �ी १६२/२  आदश� नगर  ि��ा   जळगांव

9369 इंगळे वृषाली ययाती 58427 37 �ी २० िशवराम नगर   कले�र बंग�ा जवळ  जळगाव
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9370 इंगळे िनितन शिशकांत 50696 47 पु. ६०/१ आदश� नगर   ओम आपपाट�म�ट समोर    जळगाव

9371 जाधव िदगंबर िभकन 34699 51 पु. �ितक अपाट�   आदश� नगर  जळगाव

9372 जाधव हरीराम रामदास 33696 55 पु.
36 उ�ष� हौिसंग सोसायटी   आदश� नगर डी माट� समोर  ता 

िज.जळगाव

9373 जाधव शोभा िडगंबर 31797 51 �ी �ॉट नं.17 सव� नं.45बी/1ए   रायसोनी नगर  ता.िज.जळगाव

9374 जाधव सुरेश बाबुराव 8055 50 पु. २८ रामनगर िज�ा पेठ िशरसोली   नाका    जळगांव

9375 जाधावाणी अिमत मनोहरलाल 59447 31 पु. �ॉट नं ४७ गणपती नगर   गणपती नगर जळगाव

9376 जगताप शैलजा पुो�म 40589 68 �ी १० आदश�नगर   वसंत दाल िमल मागे  जळगाव

9377 जगताप ��ील पुो�म 17959 44 पु. १०/ब आदश� नगर   वसंत दाल िमल मागे  जळगाव

9378 जहागीरदार जयंत भालचं� 6628 61 पु.
�ॅट नं २०१ अंबरीश आपरटम�ट जुने   �ॉट नं १२ एस नं 

४९१/१/४बी  आदश� नगर  जळगांव

9379 जैन भावेश िचरंजीलाल 46650 44 पु.
�ॅट नं.२ �ॉट नं.५४   अमृत कलश पाक�  बी िवंग  आदश� 

नगर  जळगाव

9380 जैन धम��कुमार ह�ीमल 4000 57 पु. २५ ह�ी   आदश� नगर    जळगांव

9381 जैन िद�ा उ�ास 48346 42 �ी १० आिदनाथ सोसायटी   िशवराम नगर  जळगाव

9382
जैन �काश िबरदीचंद �ो.पूजा कार 

डेकॉर
7368 62 पु.

१४/बी महावीर हाऊिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड   आदश� 

नगर  जळगाव

9383 जैन ि�तेश मदनलाल 20592 42 पु. �ॉट नं.१३/३ मनीषा कॉलनी   गणपती नगरजळगाव

9384 जैन ि�ती ललीतकुमार 23805 46 �ी महावीर सोसायटी   आदश� नगरजळगाव  िज.जळगाव

9385 जैन शांतीलाल देवीचंद 35150 60 पु. महािवर हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड  ता.िज.जळगाव

9386 जैन सुरेश सुगनचंद 43118 67 पु. ि�म कंट� ोल शमा� कॉ��े� मागे   गणपती नगर  जळगाव

9387 जैन िवनोदकुमार �कमीचंद 42254 48 पु.
सी टी एस नं.५०८१ �ॉट नं.०६   लाडवंजारी मंगल 

काया�लयाजवळ  जळगाव

9388 जैन(तातेड)सुिनता मांगीलाल 14520 49 �ी �ॉट नं.१३/२ गणपती नगर   मिनषा कॉलनी    जळगाव

9389 जै�ाल अंजू नंदकुमार 55615 49 �ी ११/अ बसेरा   आदश� नगर  जळगाव

9390 जय�ाल छाया राजेश 62015 53 �ी �ॉट नं 129 �ॅट 7   �वीण अपाट�म�ट आदश� नगर  जळगाव

9391 जै�ाल नंदकुमार गोकुळ 51133 58 पु. ९९/अ  बसेरा    आदश� नगर  जळगाव

9392 जवाहरानी राजेश िसतलदास 25898 51 पु. ६२ आदश� नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

9393 जवाहरानी �ेमा िसतलदास 25897 72 �ी ६२ आदश� नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

9394 जावळे यशवंत िहरामण 35425 73 पु. १८/०२ आदश� नगर   जळगाव

9395 जेठवाणी जगदीश ि�तमदास 21927 42 पु. �ॉट नं.९ वैभव कॉलनी   गणपती नगरजळगाव

9396 जेवलानी पवनकुमार तोताराम 6407 53 पु. ५५ गणपती नगर   गु�नानक हौिसंग सोसायटी  जळगाव
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9397 जोशी अिवनाश नारायण 6606 75 पु. िच�य  गणपती नगर   जळगांव

9398 जोशी अिवनाश शरद 32740 47 पु. ६ पु�ांजली हौसीगं सोसा.   गणपती नगर  जळगाव

9399 जोशी अिवनाश िव�नाथ 19483 58 पु. ७  सु�भात  जुनी �ेट बँक कॉलनी   आदश� नगर    जळगाव

9400 जोशी चं�कांत रामदास 45187 57 पु. १३७/१ आदश� नगर   जळगाव

9401
जोशी िच�य अिवनाश �ो.िच�य 

ट� ॅ��
8786 46 पु. १४ गणपती नगर   जळगांव

9402 जोशी महेश अभयकुमार 8373 51 पु. ९- अ�ता अपाट�म�ट   आदश� नगर जळगाव

9403 जोशी महेश मुरलीधर 19561 40 पु. िव�कमा� हौिसंग सोसायटी   आदश� नगर    जळगाव

9404 जोशी िमना�ी ल�ीकांत 47558 77 �ी एल.आय.सी. कॉलनी   गणपती नगर  जळगाव

9405 जोशी मृणाल महेश 15670 46 �ी
�ॉट न ७१ �ॅट नं ९ अ�ता   अपाट�म�ट आरटीओ ऑिफस 

मागे  आदश� नगर जळगाव

9406 जोशी मुरलीधर रामचं� 16308 69 पु. आदश� नगर िव�कमा� सोसायटी   �ॉक नं.८जळगाव

9407 जोशी �मोद वसंतराव 29604 58 पु. ३ सुमती दश�न अपाट�म�टआदश�नगर   जळगांव

9408 जोशी रामिवलास मोहनलाल [१६] 11694 80 पु. ४३६/१/अ आदश� नगर   िशरसोली ना�ा जवळ    जळगाव

9409 जोशी शांता रामिवलास 10540 55 �ी १३६/१ए आदश� नगर िशरसोली   रोड    जळगांव

9410 जोशी शोभना शरद 48550 70 �ी ६ पु�ांजली �ेट बँक कॉलनी   गणपती नगर  जळगाव

9411 जोशी �ीरंग जयकुमार 37232 53 पु.
२ एस बी आय कॉलनी   डी एस पी बंग�ामागे  आदश� नगर  

जळगाव  400607

9412 जोशी सुनील अवधूत 6871 60 पु. ४५/१  आदश� नगर   लायन हॉल मोहाडी रोड    जळगांव

9413 काबरा सुरेखा राकेश 53875 46 �ी ९२ िव�ुसागर अपाट�म�ट   आदश� नगर  जळगाव

9414 काबरा राकेश �ेमराज 41855 48 पु. �ॉट नं.९२   िव�ू सागर अपाट�म��  आदश� नगर जळगाव

9415 काबरे अिनल काशीनाथ 17018 56 पु. �ॅट नं ०७ �ी गणपती अपाट�म�ट   गणपती नगर जळगाव

9416 क�ड अनुया िहतेश 59422 39 �ी
दश�न सुव� नं ४४३ �ॉट नं १४   िनयर उ�ल इं��श �ूल  

आदश� नगर जळगाव

9417 क�ड िदनेश धम�जी 7156 66 पु.
सरवे नो ४४३ �ॉट नो १४ दश�न   आदश� नगर  उ�ल 

इं��श �ूल समोर  जळगांव

9418 क�ड नुतन िदनेश 45812 63 �ी
 दश�न  �ॉट नं १४  सुव� नं 443   उ�ल शाळेसमोर  आदश� 

नगर  जळगाव

9419 कळं�ी �काश बाळाराम 14417 62 पु. १९० ब आदश� नगर   वसंत दाल िमल�ा मागे    जळगाव

9420 कलं�ी �ेमराज मेघराज 6115 78 पु. �ॉट नं १२१ सृ�ी   अपाट� आदश� नगर    जळगाव

9421 कलं�ी िव�ा िनतीन 20416 55 �ी �ॉट नं.५ �ितक अपाट�म�ट   आदश� नगर    जळगाव

9422 काळे अ�ण नाथा 25116 60 पु. घर �.४३ आिशयाना   आदश� नगरजळगाव  िज.जळगाव

9423 काळकर िवजया नारायण 22133 86 �ी  नावीसर    ५ िशवराम नगर    जळगाव
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9424 कमळजा िकत� िकरण 39276 48 �ी गट नं.93/02   �ॉट नं 22  गु�द� नगर  जळगाव

9425 कांकरीया अिनल झंुबरलाल 42043 63 पु. गणपती नगर   शामा कॉ��े�  जळगाव

9426 कांकरीया सपना उदयकुमार 20645 51 �ी १५ आदीनाथ सोसायटी   स�ट जोसेफ शाळे जवळ    जळगाव

9427 कांकरीया उदय गौतमचंद 20660 54 पु. १५ आदीनाथ सोसायटी   स�ट जोसेफ शाले जवल    जलगाव

9428 कपुर भरत रोशनलाल 21295 46 पु. �ॅट नं.७ केवल अपाट�म�ट   गणपती नगर    जलगाव

9429 कपुर �रशी रोशनलाल 22708 42 पु.
�ॅट नं 7 केवल APPT   �जी होम हॉटेल जवळ  गणपती 

नगर  जळगाव

9430 कपुर योगेश रोशनलाल 22303 38 पु.
�ॅट नं.७ केवल अपाट�म�ट   गणपती नगरजळगाव  

िज.जळगाव

9431 करमचंदाणी मोहन साधुराम 61323 57 पु. 96/बी आदश� नगर   ��मजी हाय �ुल  जळगाव

9432 करमचंदाणी िवज�� जगदीश 56317 33 पु. ९६-ए आदश� नगर   ��मजी �ुल जवळ  जळगाव

9433 करमचंदाणी िदनेश ओम�काश 47532 44 पु. ९६ ब आदश� नगर   जळगाव

9434 कासलीवाल शिम�ला िवकास 23783 49 �ी ६ पु�राज अपाट�म�ट   आदश� नगरजळगाव  िज.जळगाव

9435 कासलीवाल िवकास क�ुरचंद 49124 53 पु. ६ पु�राज अपाट�म�ट   आदश� नगर  जळगाव

9436 कटारीया राजकुमारी रमेशलाल 42962 67 �ी ३१ गणपती नगर   जळगाव

9437 कटा�रया िकशोर रमेशलाल 7039 49 पु. ३१/१ सतगु� सोसायटी  गणपती नगर   जळगांव

9438 कटारीया मनोज रमेशलाल 10165 47 पु. ३१-ए  गणपती नगर   शामा कॉ��े� रोड  जळगाव

9439 कटा�रया �ेमकुमार सुगनोमल 19158 59 पु. सतगु� हौिसंग सोसायटी   गणपती नगर    जळगाव

9440 कटारीया रमेश सुगनोमल 529 69 पु. ३१/१- गणपती नगर जळगाव   शामा कॉ��े� रोड  जळगाव

9441 कटा�रया रवी रमेशलाल 16403 43 पु. ३१ अ गणपती नगर   शामा कॉम�ेस रोड जळगाव

9442 काटकर िहराबाई नामदेव 8839 78 �ी ३ �ी�ु�ा गणपती नगर सुम   ◌ंगल काया�लय    जळगांव

9443 काटकर रमेश नामदेवराव 50970 59 पु.  �ीकृपा  गणपती नगर   जळगाव

9444
काठपाल ि�तमदास िहरोमल �ो.�ु 

ल�ी हाड�वेअर
25305 67 पु. भिगरथ कॉ��े�   िशरसोली रोड  जळगाव

9445 कौरानी अशोककुमार बुलचंद 25230 61 पु. ९ सातपुडा हौ.सोसा.   गणपती नगर  जळगाव

9446 कुलकण� भारती राजकुमार 61190 62 �ी 9 सातपुडा सोसा   गणपती नगर    जळगाव

9447 कौराणी धम�श िवजयकुमार 61193 31 पु. 9 सातपुडा हौिसंग सोसा   गणपती नगर    जळगाव

9448 कौराणी लता िकरण 61194 48 �ी 9 सातपुडा सोसा   गणपती नगर    जळगाव

9449
कौरानी राजकुमार बुलचंद �ो.मनोहर 

कले�न
18009 63 पु. �ॉट नं.९ सातपुडा सोसायटी   गणपती नगर  जळगाव

9450 कौरानी रोमा राज�� 61195 51 �ी 9 सातपुडा सोसायिट   गणपती नगर  जळगाव
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9451 केसवाणी शामा �वणकुमार 61722 48 पु. प�ावती अपाट�म�ट   �ॉट नं 1  गणपती नगर  जळगाव

9452 केसवाणी �वणकुमार सोमराज 61720 47 पु. �ॉट नं 1 प�ावती   अपारम�ट गणपती नगर    जळगाव

9453 खैरनार र�ाकर िशवदास 6458 62 पु. १३/३ मिनषा कॉलनी   सुमंगल काया�लय जवळ    जळगांव

9454 खंधार भरतकुमार मनुसखलाल 4459 71 पु. ४० ब आदश� नगर   जळगाव

9455 खच� राकेश मधुकर 50136 48 पु. ५०अ५१ आदश� नगर   जळगाव

9456 खोडपे पुनम यशवंत 49977 33 �ी आदश� नगर   जळगाव

9457 खोडपे यशवंत बळीराम 44021 64 पु. २२ सी आदश� नगर     जळगाव

9458 िकरंगे िवशाल मुरलीधर 23994 46 पु. १० आदश� नगर   जळगाव

9459 कोळी िदलीप रामदास 30851 48 पु. �ॉट नं.१ राम नगर   िशरसोली ना�ा जवळ    जळगांव

9460 कोळी रजनी िदलीप 30850 46 �ी �ॉट नं.१ रामनगर जवळ   िशरसोली नाका जळगाव

9461 कोपरगावकर ��ता िदलीप 44166 69 �ी १०१ अप�ण िब�ीगं   िशवराम नगर  जळगाव

9462 कोपरगावकर आिशष िदलीप 44022 39 पु. १०१ अपण� अपाटम�ट   िशवराम नगर  ता िज जळगाव

9463 कोपरगावकर िदलीप राजाराम 44165 72 पु. १० अप�ण िब�ीगं   िशवराम नगर  जळगाव

9464 कोरडे छगन िव�ल 60117 73 पु.
आिद� �ॉट नं 28   नूतन वषा� कॉलनी  मोहाडी  रोड 

जळगाव

9465 कोठारी मिनष नर�� 11758 46 पु. ४ आिदनाथ सोसायटी जळगाव

9466 कोठारी नर�� दलीचंद 13855 78 पु. ४ आिदनाथ को ऑप हौ.सोसायटी   िशवराम नगर    जळगाव

9467 कोतकर अिमत �काश 31271 38 पु. १५ ल�ी िनवास   गणपती नगर    जळगांव

9468 कोतकर शैलेजा चं�कांत 45285 63 �ी
शैलचं� �ॉट नं.१९   आदश� नगर  आर.टी.ओ. जवळ 

जळगाव

9469 कृपलाणी हरीष चं�कांत 61133 49 पु. �ॉक 2 एस बी आय कॉलनी   आदश� नगर    जळगाव

9470 कुचे�रया अिजतकुमार ब�ीलाल 6704 74 पु. ५६  आदश� नगर   जळगांव

9471 कुकरेजा घनशामदास दौलतराम 3873 70 पु. १४ गणपती नगर   रोटरी �ब समोर  जळगाव

9472 कुकरेजा घन:�ामदास मुलचंद 6503 70 पु.
सी एस नं ६२२१ �ॉट नं ३३ आदश�   नगर लायन �ब 

समोर  जळगाव

9473 कुकरेजा जयरामदास दौलतराम 3875 83 पु. १४ गणपत नगर   रोटरी �ब समोर    जळगांव

9474 कुकरेजा क�ैयालाल जयरामदास 3874 62 पु. �ॉट नं १४ गणपती नगर जवळ   रोटरी �ब जळगाव

9475 कुकरेजा मुकेश वासुदेव 61093 48 पु.
मुकेश वासुदेव कुकरेजा   �ॉट नं ९ मकरा पाक�   आदश� 

नगर महारा��   जळगाव

9476 कुकरेजा प�ादेिव जगदीश 61249 63 �ी 18 आदश� नगर   ��मजी �ूल समोर    जळगाव

9477 कुकरेजा पवन जयरामदास 59399 41 पु. १४ गणपती नगर   जळगाव
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9478 कुकरेजा सुनीलकुमार लालचंद 59184 39 पु.
द�कृपा अपाट�म�ट   िनयर िशरसोली नाका  मेह�ण  

जळगाव

9479 कुकरेजा उमेश घन:�ामदास 6504 46 पु.
एस नं ६२२१ �ॉट नो . ३३   लाय� लोन समोर  आदश� 

नगर  जळगांव

9480 कुकरेजा िवशाल सुभाष 61233 39 पु. �ॉट नं 18 ��मजी �ुल   मेन गेट आदश� नगर  जळगाव

9481 कुळकण� िवशाखा िवलास 4316 68 �ी परीस �ॉट नं १० गट नं ४४३   आदश� नगर जळगांव

9482 कुलकण� चा�द� रामचं� 14470 57 पु. राऊ  �ॉट नं.१२३   आदश� नगर    जळगाव

9483 कुलकण� अच�ना सुिनल 12542 51 �ी ७८ पु�राज अपाट�म�ट   आदश� नगर जळगाव

9484 कुलकण� अरिवंद बंडू 47557 77 पु.  सुया�  लॉय� हॉल जवळ   ४४४/२ आदश� नगर  जळगाव

9485 कुळकण� चं�शेखर नारायण 19810 72 पु. १०४ अ�ैत अपाट�म�ट   िशवराम नगर    जळगाव

9486 कुळकण� िदनकर द�ा�य 1883 68 पु. �ॉट नं.१२ �ॉक नं. १ मिनषा   कॉलनी    जळगांव

9487 कूलकण� गणेश�साद िवजयराव 34862 57 पु.
६�िवण अपाट�मे�   १२९आदश� नगर जळगाव  

ता.िज.जळगाव

9488 कुलकण� िगरीष िव�ु 39450 52 पु.
 सुपण�  २४-क  समथ� अपाट�म�ट   �ामी समथ� क� � मागे  

आदश� नगर  जळगाव

9489 कुलकण� केतन िवलास 17297 40 पु.
�ॉट नं.१०/४४३ आदश� नगर   उ�ल इं�ीश िमडीअम 

�ुल जवळ    जळगाव

9490 कुळकण� िकशोर वामणराव 22623 72 पु. �ॉट नं. १०-अ   अ�पुणा� आदश� नगर  जळगाव

9491 कुलकण� माधवी िशरीष 22086 51 �ी १० पंचामृत अपाट�म�ट   आदश� नगरजळगाव

9492 कुळकण� माधुरी अिनल 3776 63 �ी �ॅट नं.६  ओम  अपाट�म�ट   आदश� नगर    जळगांव

9493 कुळकण� मधुसुदन दामोदर 3770 91 पु. �ेयस िब��ंग २२ आदश� नगर   जळगांव

9494 कुलकण� महेशचं� मधुसुदन 15270 70 पु.
�ॉट नं.२२ �ेयस सोसायटी   आदश� नगर िज�ा पेठ 

जळगाव

9495 कुळकण� मानसी �शांत 29738 46 �ी
५२ ब  वासुदेव कृपा    आदश� नगर  �ामी समथ� मंदीरा 

जवळ  जळगांव

9496 कुलकण� मोहन बलवंत 23835 66 पु.
 बकुळ  १० ब कले�र बंग�ामागे   मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

9497 कुलकण� मोिहनी मोहन 47966 65 �ी  ��रेखा  �ॉट नं.१००   आदश� नगर  जळगाव

9498 कुळकण� नारायण �ीधर 3768 83 पु. ३४/५   �ाची उ�ल �ुल जवळ  आदश� नगर  जळगांव

9499
कुलकण� प�जा अ�ण �ो.वृषाली 

इले�� ॉिन�
6719 63 �ी c/o  अ�ण कुलकण�   १३१  मधुगंध   आदश� नगर जळगाव

9500 कुलकण� �ाची नारायण 14356 46 �ी ३४/५ आदश� नगर   उ�वल शाळेसमोर    जळगाव

9501 कुलकण� ��ा नारायण 14355 48 �ी ३४/५ आदश� नगर   उ�वल शाळे समोर    जळगाव

9502 कुलकण� �काश शांताराम 37765 70 पु. ५३ आदश� नगर   �ामी समथ� क� �ाजवळ  जळगाव

9503 कुलकण� �शांत रामचं� 49015 54 पु. १६  माहेर  गणपती नगर   जळगाव

9504 कुलकण� �शांत िवनायक 15945 51 पु.
५२/ब  वासुदेव कृपा    आदश� नगर मोहाडी रोड  �ामी 

समथ�क� �ाजवळ  जळगाव
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9505 कुळकण� �ितभा पुो�म 2009 68 �ी �ॉट नं ८ आदश� नगर मोहाडी   फाटा जळगाव

9506 कुलकण� रिवं� द�ा�य 13375 56 पु. आरती अपाट�म�ट   opp आर टी ओ आदश�  नगर  जळगाव

9507 कुलकण� िसमा िकशोर 51879 52 �ी ११७ आदश� नगर   जळगाव

9508 कुलकण� शैलेश आनंद 14907 48 पु.
५किवता अपाट�म�ट �ामी समथ�   क� �ाजवळ आदश� नगर    

जळगाव

9509 कुळकण� शरद अवधुत 29343 79 पु.
 सुया� अपाट�म�ट  �ॉट नं.२/बी   लाय� हॉल समोर  आदश� 

नगर जळगाव

9510 कुलकण� िशरीन िवलास 13117 44 �ी १०/४४३  परीस   आदश� नगर जळगाव

9511 कुळकण� िशरीष शांताराम 9761 58 पु. १०  पंचामृत अपाट�म�ट  आदश�   नगर जळगाव

9512 कुळकण� शोभा नारायण 3769 82 �ी ३४/५ आदश� नगर   जळगांव

9513 कुलकण� �ीकांत मोहन 49236 43 पु. �ॉट नं.१०० आदश� नगर   जळगाव

9514 कुलकण� शुभदा मोहन 23836 60 �ी
 बकुळ  १० ब कले�र बंग�ा मागे   मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

9515 कुलकण� शुभांगी िकशोर 22622 64 �ी �ॉट नं. १०-अ   अ�पुणा� आदश� नगर  जळगाव

9516 कुळकण� सुधा शरद 29344 73 �ी
 सुया� अपाट�म�ट  �ॉक नं.२/बी   लाय� हॉल समोर  आदश� 

नगर जळगाव

9517 कुलकण� सुहािसनी िवनायक 54067 70 �ी ५२/ब  वासुदेव कृपा    आदश� नगर  जळगाव

9518 कुळकण� उषा रामचं� 3669 81 �ी �ॉट नं.१२३ आदश� नगर िज�ा   पेठ    जळगांव

9519 कुळकण� िवलास ��ाद 4314 71 पु.
आदश� नगर �ॉट नं १० िवभा   हौिसंग सोसायटी  जळगाव 

४२५००१  जळगांव

9520 कुळकण� वंृदा िनतीन 28740 61 �ी
आराधना अपाट�म�ट �ॉक नं २   ��मजी �ूल जवळ  

आदश� नगर  जळगांव

9521
कुमावत शंकरलाल स�नारायण 

�ो.सालासर डायम� टू�
30444 64 पु. ८४ शालीनी अपाट�म�ट   आदश� नगर    जळगांव

9522 लाड अमूतलाल िजवनलाल 44689 79 पु. ११ किवता अपाट�म�ट   आदश� नगर  जळगाव

9523
लाड मोहन अमृतलाल �ो.ओम 

म�ीि�ंटस् 
40462 48 पु. ११ किवता अपाट�म��   आदश� नगर  जळगाव

9524 लाड संदीप अमृतलाल 7953 52 पु.
११ किवता सोसायटी आदश� नगर   जळगांव  ४२५००२    

जळगांव

9525
लाड उषा अमृतलाल �ो.मोहन 

�ो�ीजन
7874 79 �ी  �ीनाथजी भवन     गणेश कॉलनी    जळगांव

9526 लाड िवणा िकशोर 16989 66 �ी भगीरथ कॉ�े�   ई�ा देवी चौक    जळगाव

9527 लढ् ढा अलका सुहासकुमार 17952 57 �ी  ओम  �ंकटेश मंदीरा मागे   गणपती नगर  जळगाव

9528 लढ् ढा रा�ल सुहास 50912 32 पु. ४ गणपती नगर   जळगाव

9529 लढ् ढा सरजुबाई आनंदराम 5780 81 �ी
आकाशवािण चौक  ओम  िनवास   �ंकटेश  मंिदरामागे  

जळगांव

9530 लढ् ढा शैला राज��कुमार 5782 62 �ी ४  ओम गणपती मंिदरा मागे   �ंकटेश मंिदर    जळगांव

9531 लाखानी मुरलीधर अजु�नदास 5388 74 पु.
�ॉट नं ४३ आदश� नगर   किवता अपाट�म�ट-जवळ  लॉयन 

हॉल मागे  जळगाव
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9532 लखाणी �दीपकुमार िवशनदास 8070 53 पु. �ॉट नं ४० गणपती नगर   गणपती नगर  जळगाव

9533 लखानी िवशनदास लीलाराम 5649 78 पु. �ॉट नं ४०   गणपती नगर  जळगाव

9534 लखवाणी राजकुमार अडीतराम 26889 63 पु. १४ उ�ष� कॉलनी   आदश� नगरजळगाव  िज.जळगाव

9535 लालवाणी घनशामदास िगरधारीलाल 45674 49 पु. गणपती नगर   सतगु� हौिसंग सोसायटी  जळगाव

9536 लंके मंदािकनी अ�ण 7463 79 �ी
िशनु पाक� नं २ �ाट नं ५०   �ॉक नं.१० लाय� हॉल जवळ  

  जळगांव

9537 लापिसया चं�कांत िहरजी 426 80 पु. २०  गणपती नगर   जळगाव  ता.िज.जळगाव

9538 लाठी �ारका कैलास 7472 53 �ी १३ब  सातपुडा गृहिनमा�ण  गणपती   नगर    जळगांव

9539 लाठी �ीकांत पुो�म 13595 65 पु. १६ आदश� नगर   जळगाव

9540 लोहार छिबलदास भगवान 7685 61 पु. ४ आदश� नगर   जळगांव

9541 लोहार समीर सुभाष 18848 42 पु. ४४४/१  रतन  आदश� नगर   जळगाव

9542 लोहार िसमा सुभाष 7690 60 �ी ४४४/१ आदश� नगर   जळगांव

9543 लोहार सुभाष भगवान 6482 68 पु.
४४४/ए आदश�नगर  लाय� हॉलजवळ   ४४४/१  आदश� 

नगर  जळगांव

9544 लु�ा कमलेश जेठानंद 58828 45 पु. १८ गु�नानक सोसायटी   वैभव कॉलोनी

9545 लु�ा �रतू कमलेश 58827 39 �ी
हाउस नं १८ गु�नानक सोसायटी   हॉटेल �ेजी होम जवळ  

गणपती नगर  जळगाव

9546 लुिनया अिनता िवजय 25001 56 �ी ४८ गणपती नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

9547 लुिनया िवजय िम�थुलाल 25007 58 पु. ४८ गणपती नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

9548 मगरे सौरभ दीपक 59259 35 पु.
सी/ओ दीपक मगरे   िबहाइंड �ान मंिदर  ११ मनीषा कॉलनी 

गणपती  जळगाव

9549 महाजन भानुदास पुना 18566 65 पु. �ॉट नं.५ गणपती नगर   पारीक वाडी    जळगाव

9550 महाजन भा�र �ावण 7695 74 पु. ३९/४४४ आदश� नगर   लायन हॉल जवळ    जळगांव

9551 महाजन िदवाकर शंकर 25084 77 पु. ३ �ेता अपाट�म�ट   आदश� नगर जळगाव

9552 महाजन केशव िजवराम 3836 88 पु. �ॉट नं-६ सातपुडा हौिसंग सोसायटी   गणपती नगर जळगाव

9553 महाजन िलला तुकाराम 23171 66 �ी
५ आरा� अपाट�म�ट   १८६ आदश� नगरजळगाव  

िज.जळगाव

9554 महाजन निलनी भा�र 50713 67 �ी �ॉट नं.३९ अ आदश� नगर   जळगाव

9555 महाजन पंकज िव�ासराव 25110 47 पु.
६ सातपुडा हौिसंग सोसायटी   गणपती नगरजळगाव  

िज.जळगाव

9556 महाजन �शांत नर�� 27492 47 पु.
25 संभाजी नगर रोड   रामकृती पाक�  समोर  नागे�र कॉलनी 

 जळगांव

9557 महाजन सुधाकर नामदेव 29946 61 पु. एल आर चौदारे �ॉट  नंबर ११४  जळगांव

9558 महाजन सुिनता सुधाकर 29945 53 �ी �ॉट नं.२० िवनोबा नगर   िशरसोली रोड जळगाव
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9559 महाजन तुकाराम गोिवंद 23168 73 पु. ५ आरा� अपाट�म�ट   १८६ आदश� नगरजळगाव

9560 महाश�े गज�� वासुदेव 43301 36 पु.
३४/६ �ीनाथकंुज   आदश� नगर  जळगाव  उ�ल इं��श 

मागे

9561 महाश�े सुिनता वासुदेव 48551 56 �ी ३४/६ आदश� नगर   जळगाव

9562 मकरेजा बालचंद जिमयतमल 58265 64 पु.
फलॉट नं -८ स�� नं -४३६/ए   �ी साई समथ� टॉवर आदश� 

नगर  जळगाव

9563 मालेकर पु�लता सुरेश 42349 73 �ी २४ बी  समथ� अपा�टमेट   आदश� नगर    जळगाव

9564 मालेकर सुरेश पंढरीनाथ 38240 80 पु. २४ ब समथ� अपाट�म��   आदश� नगर  जळगाव

9565 माळी मुकंूद नारायण 30234 64 पु. �ॉट नंबर ६   बापुराव कॉलनी  आदश� नगर  जळगांव

9566 माळी �ितभा मुकंूद 30241 56 �ी �ॉट नंबर ६ बापुराव देशमुख कॉलनी   आदश� नगर जळगाव

9567 मांडे भावेश सुिधर 55982 37 पु.
५३सर�ती अपाट�म�ट   आर.टी.ओ.ऑफीस जवळ  आद�श 

नगर जळगाव

9568 मंधान िदलीप दादुमल 61116 45 पु.
िदलीप दादुमल मंधान   ५७ गणपती नगर जळगाव  महारा��   

जळगाव

9569 मंधाण धनराज दांडुमल 5892 68 पु. ४ डॉ ब��े टॉवर   गणपती नगर    जळगांव

9570 मंधाण िगता धनराज 42412 67 �ी ४ वैभव कॉलनी   गणपती नगर  ब��े हॉ��टल मागे जळगाव

9571 मंधान िकशोर िसतलदास 50177 59 पु. �ॉट नं.११ गणपती नगर   जळगाव

9572 मंघाण �ेमकुमार िट�ीओमल 5838 58 पु. ११-२ मिनषा कॉलनी गणपती   नगर जवळ    जळगांव

9573 मंधाण संतोष दादूमल 7009 64 पु. ५७  गु�नानक सोसायटी   जळगांव

9574 मंधान सुनील ओम�काश 61365 46 पु.
�ॉट नं 1 एस नं 435/2   स�ाट हौिसंग सोसा गणपित नगर  

जळगाव महारा��   जळगाव

9575 मंधान िवशाल धनराज 51187 49 पु. ४ गणपती नगर   जळगाव

9576
मंधवाणी िदलीप िभकचंद �ो.िदनेश 

एज�ी
6185 56 पु. ३५  गाय�ी नगर िशस�ली रोड   जळगाव

9577 मंडोरे राज�� �ीकृ� 40956 59 पु.
६५  �थमेश बंगला   आदश� नगर  किवता हौिसंग सोसायटी  

जवळ  जळगाव

9578 मंडोरे गजानन �ीिकसन 3689 79 पु.
रामयोग �ी �ामी िववेकावंद   हौिसंग.सोसायटी  आदश� 

नगर  जळगांव

9579 मंडोरे शामला गजानन 3703 76 �ी
रामयोग �ामी िववेकानंद हौसीगं   सोसा.आदश� नगर    

जळगांव

9580 मंडोरे सुरेश रामनारायण 41247 45 पु. ९ गणपती नगर   सुरेश फुड व��  जळगाव

9581 मंडोरे योगेश गजानन 14917 49 पु.
रामयोग  �ी �ामी िववेकानंद   सोसायटी आदश� नगर    

जळगाव

9582 मंगळे सीमा मुकंुदराव 38955 59 �ी ३६ ब लाय� पाक�  जवळ   आदश� नगर  जळगाव

9583 मंगळे मुकंुदराव िशवदास 38954 61 पु. ३६ ब लाय� पाक�  जवळ   आदश� नगर  जळगाव

9584 मिणयार मधुसुदन मह��कुमार 4851 59 पु. ९२ �ॉक नं १२ िव�ु   सागर अपाट� आदश� नगर    जळगांव

9585 मिणयार नारायण पुखराज 19388 62 पु. ७० आदश� नगर   जळगाव
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9586 मिणयार शोभा दामोदर 56330 66 �ी �ॉट नं.१५ िशवकृपा गणपती नगर   मनीषा कॉलनी  जळगाव

9587 मं�ी निवन लालचंद 30278 71 पु. अे./५ िव�कमा� हौसीगं   सोसायटी आदश� नगर    जळगांव

9588 मं�ी �शांत िव�लदास 60338 47 पु.
�ॅट 4 चं�लोक अपाट�म�ट   पाचोरा रोड आदश� नगर  पेट� ोल 

पंप मागे  जळगाव

9589 मं�ी शशांक राजमल 18025 59 पु. १४ गणपती नगर     जलगाव  जलगाव

9590 मं�ी शुभम शशांक 59560 28 पु.
�ॅट नं 14 �ॉट नं 19/20 सी नं   444 ि�श हाइट्स आदश� 

नगर  जळगाव

9591 मं�ी सोनाली �शांत 60339 46 �ी
�ॅट नं 4 चं�लोक   अपाट�म�ट पाचोरा रोड  पेट� ोल पंप मागे 

184 आदश�  जळगाव

9592 मराठे अिनल वामनराव 20041 69 पु. ९  �भात  मिनषा कॉलनी   िज�ा पेठजळगाव

9593 मराठे केदार अिनल 22320 51 पु. ९ �भात   मनीषा कॉलनी  गणपती नगरजळगाव

9594 मराठे नर�� गंगाधर 30465 60 पु. ४ उ�ष� हौसीगं सोसायटी आदश� नगर   जळगांव

9595 मराठे संजीवनी सुधीर 20912 56 �ी
मनीषा कॉलनी �ॉट नं.९/२   �भात अपाट�म�टजलगाव    

जलगाव

9596 मराठे शोभा िशवाजी 47294 57 �ी ३५/१ आदश� नगर   उ�ल शाळेजवळ  जळगाव

9597 मताणी ि�तम क�ै�ालाल 10262 45 पु.
एस.नं ४११/१-३ पी.नं २४   मोहाडी रोड गोधरी  वाळा हौिसंग 

सो  जळगांव

9598 मायी सुिनल संभाजी 32077 63 पु. ११ आराधना अपाट�   आदश� नगर  जळगाव

9599 मेहता िकरण सुभाष 52961 49 पु.
५६ हष�ल अपाट�म�ट मकरा पाक�    आदश� नगर  मोहाडी 

फाटा जळगाव

9600 मेहता सुभाष संतोषकुमार 14727 45 पु. ५-६ हष�ल अपाट�म�ट   आदश� नगर    जळगाव

9601 म�डकी हेमंत यशवंत 19959 57 पु. �ॉट नं.२४ डी समथ� अपाट�म�ट   आदश� नगर    जळगाव

9602 मेने रिवं� बाळकृ� 8001 52 पु.
१ िव�कमा� सोसा.   आदश� नगर गणपती नगर  गु�नानक 

सोसायटी  जळगांव

9603 मेने सुिनता रिवं� 15280 45 �ी १ िव�कमा� हौिसंग सोसायटी   आदश� नगर    जळगाव

9604 मेटकर गोिवंदा नारायण 27576 59 पु. आदश� नगर   �ॉट नं. १० �म नं. २  मोहाडी फाटा  जळगाव

9605 िमलवाणी देवराज शामलाल 7709 66 पु. शामाफायर कंपाउंड आ.कृपलानी रोड   जळगांव

9606 िम�ा मिहमा संतोष 60162 53 �ी �ॉट नं 6 मुकुल उ�ष� कॉलनी   आदश� नगर जळगाव

9607
िम�ी जग�ाथ गोिवंदा �ो. परफे� 

इंिजिनअ�रंग व��
5545 84 पु. ११ मातृछाया   गणपती नगर    जळगांव

9608 मंधाण मोहनलाल दादुमल 53684 61 पु. �ॉक नं.१२ आदश� नगर   जळगाव

9609 मोहरीर घन:शाम भालचं� 15180 69 पु.
�ु �ामी समथ� क� �   किवता अपाट�म�ट जवळ  आदशा�  

जळगाव

9610 मोकाशी वासुदेव जनाद�न 3284 86 पु. १२ मिनषा कॉलनी िज�ा पेठ   जळगांव

9611 मोरे िशरीष वसंत 19988 47 पु.
४२ उ�ष� सोसायटी आदश� नगर   िशरसोली ना�ाजवळ    

जळगाव

9612 मोरे वसंत �ंबक 19963 81 पु.
४२ उ�ष� सोसायटी   आदश� नगर  िशरसोली ना�ाजवळ  

जळगाव



Page 357

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

9613 मोतीरामानी अंजना होलाराम 55530 75 �ी �ॉट नं.६ हष�ल रो हाऊस   आदश� नगर  जळगाव

9614 मोतीरामाणी घनशाम नारायणदास 9290 55 पु. ४४/२ गाय�ी नगर   िशरसोली रोड    जळगाव

9615
मोितरामाणी शेखर तोतराम �ो. 

सतगु� टे��ाईल जळगांव
6171 60 पु. �ॉट नं १६ गणपती नगर   जळगांव

9616 मोतीरामाणी िवजय तोताराम 7336 65 पु. �ॉट नं ४० �ी ओम   गणपती नगर  जळगाव

9617 मुजुमदार ममता �शांत 31132 51 �ी ८ सपना अपाट� िशवराम नगर   एम.जे.कॉलेज रोड  जळगाव

9618 मुजुमदार �शांत रणछोडदास 31131 56 पु. ८ सपना अपाट�. िशवराम नगर   जळगांव

9619 मुळे शैलेश शशीकांत 35973 55 पु. २० िशवराम नगर   जळगाव

9620 मंुदडा अिनल राधाव�भ 14364 60 पु. १० आराधना अपाट�मेट   आदश� नगर    जळगाव

9621 मंुदडा �ारकानाथ कािशनाथ 55732 71 पु. ७  रािधका  गणपती नगर   कोझी कॉटेझ मागे  जळगाव

9622 मंुदडा केदारनाथ कािशनाथ 45997 67 पु. ७ रािधका   गणपती नगर  जळगाव

9623 मंुदडा मुकेश राधाकृ� 15291 62 पु.
�ॉट नं.55 �ॅट नं.11   अमृत कलश पाक�  ए िवंग  आदश� 

नगर  जळगाव

9624 मंुदडा िनकीता सुिनल 53078 30 �ी ५ अ�ता अपाट�म�ट   आदश� नगर  जळगाव

9625 मंुदडा �िवणा केदारनाथ 45998 65 �ी ७ रािधका   गणपती नगर  जळगाव

9626
मंुदडा सुिनल राधाव�भ �ो.ऑटो 

��िनक
9140 56 पु. ५ अ�ता अपाट�म�ट   आदश� नगर    जळगांव

9627 मंुदडा योगेश �ारकानाथ 48812 34 पु. ७  रािधका    गणपती नगर  जळगाव

9628 मंुदडा िकरण �दीपकुमार 13702 54 �ी साकेत  १७१/२ आदश� नगर   जळगाव

9629 नायडू िसिनवासन एस. 48781 45 पु. ६ �ृ�ी अपाट�म�ट   आदश� नगर  जळगाव

9630 नाईक अभय �भाकर 42751 54 पु.  अभंग  �ॉट नं.१   गणपती नगर  जळगाव

9631 नाईक आशालता �ीकृ� 117 79 �ी १५ निवन �ेट बँक कॉलनी आदश�   नगर    जळगांव

9632 नाईक संिदप िदवाकर 51352 52 पु.
माहेर  �ॉट नं १६  स.नं.४३४/२   िनयर रतो ऑिफस  

गणपती नगर  जळगाव

9633 नाईक �ीकृ� कािशनाथ 116 89 पु. १५ निवन �ेट बँक कॉलनी आदश�   नगर    जळगांव

9634 नाईक िवजय �ीकृ� 120 64 पु. १५ आदश� नगर नवीन �ेट   बँक कॉलनी जळगाव

9635 न�वरे कमलाबाई सुकदेवराव 44717 66 �ी १२ मिनषा कॅालनी     जळगाव

9636 नांदेडकर सुरेश िवनायक 35865 50 पु. ७ अग�ी अपाट�मे�   �ॉट नं.७९  आदश� नगर  जळगाव

9637 न�वरे िदपक सुकदेवराव 44719 40 पु. १३ मिनषा कॅालनी   जळगाव

9638 न�वरे सरला सुकदेव 41468 67 �ी
डी एस पी बंग�ा मागे   �ॉट नं. १३ देविपं�ी  गणपती नगर 

जळगाव

9639 न�वरे सुकदेव उखडु� 11582 94 पु. मिनषा कॉलनी. डी.एस.पी.बंग�य़ा   मागे    जळगांव
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9640 नारखेडे अंजली �काश 29228 53 �ी १२ गणेश अपाट�म�ट   गणपती नगर    जळगांव

9641 नाथाणी अ�य मनोहरलाल 52773 33 पु. २२ गणपती नगर   जळगाव

9642 नाथाणी बसंत कृ�कुमार 58407 47 पु. ३२ चांदणी िनवास   गणपती नगर  जळगाव

9643 नाथाणी मिनष राजाराम 22343 38 पु. ३२ गणपती नगर   चांदणी िनवासजळगाव

9644 नाथाणी िनलेश मनोहरलाल 52771 40 पु. २२ गणपती नगर   जळगाव

9645 नाथाणी ओम�काश राजाराम 60301 55 पु.
�ॉट नं 32 गणपती नगर   शामा कॉ��े� जवळ  चाँदनी 

िनवास जळगाव

9646 नाथाणी पवनकुमार िसतलदास 8300 58 पु.
�ॉट नं ३ िशतकौश�ासातपुडा   सुरेश फूड मागे गणपती  

नगर  जळगांव

9647 नाथानी �रतेश घनशामदास 58508 36 पु.
�ॉट नं ३२ चांदणी िब�ीगं   िनयर शामा कॉ��े�  

गणपती नगर  जळगाव

9648 नाथाणी रोहीत मनोहरलाल 52772 36 पु. २२ गणपती नगर   जळगाव

9649 नाथानी सेजल �रतेश 58511 34 �ी �ॉट नं ३२ चांदणी   गणपती नगर  शामा को��े�  जळगाव

9650 नवलाखे अलका रमेश 5494 64 �ी
१५ गणपती नगर रोटरी हॉल जवळ   िशव अपाट�म�ट समोर    

जळगांव

9651 नवलाखे रमेश चंपालाल 5495 66 पु.
१५ गणपती नगर रोटरी हॉल जवळ िशव   अपाट�म�ट समोर    

जळगांव

9652 नायडू कृ�भारथी िसिनवासन 48782 39 �ी ६ �ृ�ी अपाट�म�ट आदश� नगर   जळगाव

9653 नेहेते िदलीप टोलू 26142 65 पु. २०५ अप�ण अपाट�म�ट   िशवराम नगर  जळगाव

9654 नेमाडे नरेश िव�ल 7638 58 पु. ६  पारेख वाडी  गणपती नगर   जळगांव

9655 नेमाडे राज�� िव�ल 16906 57 पु. हरी वरदा  ६ अ पारेख वाडी   गणपती नगर    जळगाव

9656 नेमाडे रंजना योगेश 16908 46 �ी हरी वरदा  ६ अ पारेख वाडी   गणपती नगर    जळगाव

9657 नेमाडे योगेश िव�ल 16907 52 पु. हरी वरदा  ६ अ पारेख वाडी   गणपती नगर    जळगाव

9658 नेरकर य�कांत कृ�ा 37769 51 पु. २ �ेता अपाट�मे�   आदश�नगर  जळगाव

9659 नेवे सुहास अ�ण 6832 52 पु. �ॉट नं ११/५   गणपती नगर  मनीषा कॉलनी  जळगांव

9660 नेवे तुषार िवजय 29791 55 पु. ७ संप� अपाट�म�ट ६९ िशवराम नगर   जळगाव

9661 नेवे िवनोद �ंबक 26866 57 पु. ११/३ मिनषा कॉलनी जळगाव

9662 िनळे ��जा मनोज 18849 40 �ी ४४४/१  रतन  आदश� नगर   जळगाव

9663 �ाती हेमंत जग�ाथ 44487 53 पु. चं�लोक अपाटम�ट   १८४ आदश� नगर  जळगाव

9664
ओम�काशिसंग बेचनिसंग �ो.ि�यंका 

�ा��� इंड�� ीज
8760 62 पु. ६ गणपती नगर   जळगांव

9665 ओटवाणी (कटा�रया) िदपा रमेशलाल 16402 40 �ी ३१ अ गणपती नगर   शामा फायर  जळगाव

9666 प�जा पुो�म िचमणलाल 7032 59 पु. ३  तारा अपाट�म�ट  गणपती नगर   जळगांव
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9667
पाखले िदलीप पुो�म �ो.आकार 

क�� �न
18121 51 पु. ५०/१ गणपती नगर   िज�ा पेठ    जलगाव

9668
पालन ललीत करमसी �ो.जलाराम 

हाड�वेअर
18238 55 पु. १३ मनीषा कॉलनी   गणपती नगर    जळगाव

9669 पांडे िनना सुिनल 14097 54 �ी
१२ अ�दा अपाट�   मोहाडी रोड आरटीओ ऑिफस  आदश� 

नगर  जळगाव

9670 पंजवाणी गु�मुखदास िकशनचंद 61371 60 पु. �ॉट नं 12   गु�नाणक हौिसंग सोसा  गणपित नगर  जळगाव

9671
पंजवाणी कांचन सुिनल �ो.सतराम 

एज�ीज
10530 56 �ी 41 अ आदश� नगर   लायनस हॉल जवळ  जळगाव

9672 पंजवाणी ल�ण ना�मल 43354 43 पु. िशव हाउुस ३/१   आदश� नगर  जळगाव

9673 परदेशी बाबुलाल मोहनलाल 2178 74 पु.
१४ आदश� नगर नारायण िनवास   मोहाडी फाटा जवळ  

जळगाव

9674 पारख कमलकुमार उ�मचंद 8327 65 पु.
�ॉट नं ६८/बी   संप� अपाट�म�ट जवळ  िशवराम नगर  

जळगाव

9675 पारख सुिनता कमलकुमार 37548 58 �ी �ॉट नं.६८ ब   िशवराम नगर  जळगाव

9676
पारख िवनय उ�मचंद �ो.संुदर से� 

कॉप�रेशन
7204 56 पु. ४९१-१ जु�ा आर टी ओ ऑिफस जवळ   जळगाव

9677 परसवानी केवलमल जुमडामल 7052 64 पु. ११ सतगु� सोसा. गणपती नगर   जळगांव

9678 परदेशी िदपक सुरेशिसंग 57849 36 पु. �ॉट नं ५३   आरटीओ ऑिफस जवळ  आदश� नगर जळगाव

9679 परदेशी िहरालाल बाबुलाल 11256 52 पु.
१४ आदश� नगर वसंत िवहार   आपाट�म�ट मोहाडी रोड    

जळगांव

9680 परदेशी रमेश बाबुराव 389 76 पु. २ आिशवा�द टागोर नगर   जळगांव

9681 पारिपयाणी िभषणलाल गंमीरमल 4031 74 पु. ५४ गणपती नगर जवळ   गु�ंनानक सोसायटी    जळगांव

9682 पारिपयाणी राजकुमार िभषमलाल 4033 61 पु. �ॉट नं ५४/२.गणपती नगर    जळगाव

9683 पटेल अ�ुल रऊ फ िभकन 43411 40 पु.
क्/�् पटेल फिनच�र �ॉट नं.३०   राम नगर िशरसोली 

ना�ा�ा पुढे  पाचोरा रोड जळगाव

9684 पटेल भरत भानजी 23464 55 पु. आदश� नगर  आर.टी.ओ ऑिफस   जळगाव  ता.िज.जळगाव

9685 पटेल िकशोर भानजी 23463 62 पु. �ॉट नं.८९/९०  ओम साई कृपा   आदश� नगर   जळगाव

9686 पटेल मिनलाल वेलजी 59948 58 पु. १२ गणपती नगर   औ�ोिगक वसाहत जळगाव

9687 पटेल नयना लिलत 49776 37 �ी ८९/९० आदश� नगर   जळगाव

9688 पटेल �रतेश मनसुखलाल 44889 41 पु.  नमन  ६७७/१   िशवराम नगर  जळगाव

9689 पटेल सरलाबेन पुरषो�म 49799 58 �ी ८९/९० आदश� नगर   जळगाव

9690
पटेल शबनम शफी �ो.शबनम हब�� 

ऍ� �ुटी पाल�र
12514 58 �ी सनोबर  �ॉट नं८   आदश� नगर    जळगाव

9691 पाठक �फु� रामकृ� 48808 75 पु. १०२ शंकरा अपाट�म�ट   आदश� नगर  जळगाव

9692 पाठक �ितभा �फु� 13426 72 �ी
�ो.पाठक �तीभा �.आदश�नगर   �ॉट नं१२ �ॅट नं.२ 

शंकराअपाट�म�ट    जळगाव

9693 पाटील आशा भालचं� 21801 53 �ी
४  चं�िकरण    अंबामाता मंदीरा जवळ  िशरसोली रोड  

जळगाव
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9694 पाटील आबा िडगंबर 37302 60 पु. अ�वाल क�ुिनटी हॉल   जळगाव

9695 पाटील आबाजीराव शंकरराव 24702 64 पु. ४ पिहला मजला   िव�कमा� सोसायटी  आदश� नगर जळगाव

9696 पाटील अमोल नंदन 47669 41 पु. १० बापुराव कॉलनी   आदश� नगर  जळगाव

9697 पाटील आनंद भानुदास 33479 48 पु.
�ॉट नं६ अमृत कलश पाक�    िवंग -बी उ�ल शाळेजवळ  

आदश� नगर जळगाव

9698 पाटील अिनल रामकु� 45037 47 पु. ३ िस�दे�र नगर     जळगाव

9699 पाटील अिनल संभाजी 21943 51 पु. �ॉट नं.७ �म नं.४   आदश� नगर मोहाडी फाटा    जळगाव

9700 पाटील अच�ना चं�शेखर 43012 45 �ी
वरद १० िस��र पाक�    �ॉट नं. ११८/१ आदश� नगर  

जळगाव

9701 पाटील भालचं� वामन 23674 76 पु.
४  चं�िकरण    अंबामाता मंदीरा जवळ  िशरसोली 

रोडजळगाव

9702 पाटील ि�जलाल बळीराम 42269 69 पु.  िजजाई  ५६ आदश� नगर   जळगाव

9703 पाटील चं�शेखर िहरामण 24497 45 पु. �ॉट नं. ८ गणपती नगर   सुमंगल काया�लया जवळ  जळगाव

9704 पाटील िच�ा आबाजीराव 24701 65 �ी ४ पिहला मजला   िव�कमा� सोसायटी  आदश� नगर जळगाव

9705 पाटील िदपक नंदन 47928 45 पु. १० बापुराव कॉलनी   आदश� नगर  जळगाव

9706 पाटील देिवदास �ना 35028 86 पु. �ॉट नं. ५० गट नं.४३४/१   गणपती नगर  जळगाव

9707 पाटील धने�र हरी 21683 56 पु. २ िशवराम नगर   कले�र बंग�ा समोर    जलगाव

9708 पाटील �ाने�र पुो�म 19010 41 पु.
आदश� नगर मंुदडे �ॉट   ��मजी शाळे जवळ िज�ा पेठ   

 जळगाव

9709 पाटील गणेश नारायणराव 34943 55 पु. १/ऐ िशनु पाक�    लाय� हॉल जवळ आदश� नगर  जळगाव

9710 पाटील िहरामण गंगाधर 3959 67 पु.
७ मिनषा कॉलनी   सुमंगल काया�लय जवळ  गणपती नगर  

जळगांव

9711 पाटील जग�ाथ गंगाधर 3960 68 पु. ७ मिनषा कॉलनी जळगाव

9712 पाटील जनाद�न गुलाबराव 50767 68 पु.
५३ आदश� नगर   २ डेमला सर�ती अपाट�म�ट  

आर.टी.ओ.ऑफीस जवळजळगाव

9713 पाटील जय�ी चं�शेखर 24496 38 �ी �ॉट नं. ८ गणपती नगर   सुमंगल काया�लया जवळ  जळगाव

9714 पाटील कैलास रामदास 19322 63 पु. आदश� नगर   मोहाडी फाटा    जळगाव

9715 पाटील किवता लीलाधर 8615 52 �ी
�ॉट नं ५२ यशोदा पाक�    आदश� नगर लायन हॉल  गणेश 

�ो�ंीजन जवळ  जळगाव

9716 पाटील खेमचंद जानकीराम 58953 44 पु.
�ॉट नं १ �ॅट नं ८   िवकास अपाट�म�ट यशवंत कॉलनी  

गणपती नगर जवळ  जळगाव

9717 पाटील कृ�राव पंढरीनाथ 43235 66 पु.
�ॅट नं.३ �िवण अपाट�म�ट   �ॉट नं.१२९ आदश� नगर  

जळगाव

9718 पाटील लता सुिनल 25952 58 �ी िनळकंठ ९३-ब   आदश� नगर.  जळगाव.  जळगाव.

9719 पाटील ल�ण काळू 32594 81 पु. ९ अे सागर िब�ीगं   गणपती नगर  जळगाव

9720 पाटील ल�ण सजनिसंग 19398 58 पु.
उप वनसंर�क यावल वनिवभाग   आर.टी.ओ.ऑफीस 

शेजारी    जळगाव
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9721 पाटील िललावती शरीफजी 11921 74 �ी अ�ैत अपाट�म�ट िशवराम नगर   जळगाव

9722 पाटील िलना सुिनल 57455 51 �ी
२-१ िशवराम नगर   वसंती अपाट�म�ट िगरणा वसाहत  समथ� 

कॉलनी जळगाव

9723 पाटील मधुकर िशवराम 38071 72 पु. १४९ बी आदश� नगर   पंचामृत अपाट�म�ट  जळगाव

9724 पाटील मिनषा पांडुरंग 51869 58 �ी १६ उ�ष� हौिसंग सोसायटी   आदश� नगर  जळगाव

9725 पाटील मंजुळा मधुकर 38072 67 �ी १४९ बी आदश� नगर   पंचामृत अपाट�म�ट जवळ  जळगाव

9726 पाटील िनंबाजी नारायण 37030 68 पु. मुदंडा �ॉट   आदश� नगर  जळगाव

9727 पाटील िनिशकांत �ानदेव 22572 57 पु.
गट नं.59 �ॉट नं.4 को�े नगर   वध�मान हाइएट्स जवळ  

�ृती रेिसड�सी ४ था मजला  जळगाव

9728 पाटील पंढरीनाथ िमठाराम 37805 74 पु. �ॉट नं.१०० आदश� नगर   जळगाव

9729 पाटील पांडुरंग भालेराव 46768 64 पु. १६ उ�ष� हौसीगं सोसायटी   आदश् � नगर  जळगाव

9730 पाटील पांडूरंग िनंबा 5966 78 पु.
�ीरंग िब��ंग   �ामा कॉ��े� िमलवाणी रोड  गणपती 

नगर  जळगांव

9731 पाटील �काश िवठोबा 56244 51 पु. ९५ आदश� नगर   जळगाव

9732 पाटील �मोद तुकाराम 15510 66 पु. सुरभी  ५६ आदश� नगर   �ामी समथ� क� �ा जवळ    जळगाव

9733 पाटील �ितभा िदलीप 35336 56 �ी �ीसाई �ॉट नं. १२५   आदश� नगर  जळगाव

9734 पाटील पुो�म िपतांबर 13133 44 पु. ९/ब गणपती नगर   जळगाव

9735 पाटील पु�ाबाई हरीलाल 36174 70 �ी गंगाई �ॉट नं.५०/०३   गणपती नगर  जळगाव

9736 पाटील रा�ल िहरामण 24494 38 पु. �ॉट नं. ८ गणपती नगर   सुमंगल काया�लय  जळगाव

9737 पाटील रजनी संजय 37032 42 �ी २२ आदश� नगर   जळगाव

9738 पाटील रिवं� िवनायकराव 33038 60 पु. �ॉट नं.३१/बी   अदश� नगर    जळगांव

9739 पाटील रोहीणी सुरेश 44852 49 �ी आदश� नगर �ाट नं १   ��मजी �ूल रोड  जळगाव

9740 पाटील संभाजीराव दोधू 43577 67 पु. �ॉट नं ४४ आदश� नगर जळगाव

9741 पाटील संदीप चुडामण 8650 47 पु.
�ॉ.नं.१९  गणंजय िनवास आदश�   नगर लाय� हॉल जवळ  

  जळगांव

9742 पाटील संजय पंढरीनाथ 20838 54 पु.
�ॉट नं 19 गणपित नगर   आकाशवाणी चौक जवळ    

जळगाव

9743 पाटील संजय िव�म 30631 57 पु. �ॉट नं.११ आदश� नगर   जळगाव

9744 पाटील सरला िकरण 41617 62 �ी ३९ कृणाल अपाट�म�ट गणपती नगर   जळगाव

9745 पाटील सतीष द�ा�य 26327 58 पु. सुधीर   गणपती नगरजळगाव  िज.जळगाव

9746 पाटील िसमा िवकास 22151 43 �ी
४ मनीषा �ेट बँक कॉलनी   डी.एस.पी.बंग�ा मागे    

जळगाव

9747 पाटील ��ता संजय 20837 52 �ी
�ारा �ी.आर.चौधरी   २० िशवराम नगर  स�ट जोसेफ �ुल 

रोड  जलगाव
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9748 पाटील सुमन िहरामण 24498 63 �ी �ॉट नं. ८ गणपती नगर   सुमंगल काया�लया जवळ  जळगाव

9749 पाटील सुमन िनंबाजी 35191 62 �ी मुदंडा �ॉट   आदश� नगर  जळगाव

9750 पाटील सुिनता रा�ल 24495 37 �ी
�ॉट नं. ८  गणपती नगर   सुमंगल काया�लया जवळ  

जळगाव

9751 पाटील सुरेश आनंदा 44918 54 पु. �ॉट नं.१/बी   ��मजी शाळा रोड  आदश� नगर जळगाव

9752 पाटील �ाती सतीश 26329 56 �ी  सुधीर    गणपती नगरजळगाव  िज.जळगाव

9753 पाटील वंदना गणेश 40018 48 �ी १/ए िशनुपाक�    लाय� हॉल मागे  आदश�नगर जळगाव

9754 पाटील िव�ा हरीलाल 47300 47 �ी
�ॉट नं.५०/३ गणपती नगर   कृणाल अपाट�म�ट समोर  

जळगाव

9755 पाटील िवमल चुडामण 2305 72 �ी
�ॉ.नं.१९  गणंजय िनवास आदश�   नगर लाय� हॉल जवळ  

  जळगांव

9756 पाटील िवनायक केशव 52386 53 पु. �ॉट नं.११  दुगा� िनवास     आदश� नगर  जळगाव

9757 पाटील वूषाली सुरेश 44853 30 �ी आदश� नगर �ाट नं १बी   ��मजी �ूल रोड  जळगाव

9758 पाटील योगेश हरीलाल 36173 43 पु. गंगाई �ॉट नं.५०/०३   गणपती नगर    जळगाव

9759 पवार चं�कांत �यंबकराव 24073 61 पु. १२-अ/२ आदश� नगर   जळगाव

9760 पवार धैय�शील कृ�राव 25903 55 पु. ५१ गाय�ी नगर   भुषण गॅस जवळ जळगाव  िज.जळगाव

9761 पवार हष�वध�न शंकरराव 35018 45 पु.
मातो�ी  �ॉट नं. ४४   उ�ष� सोसायटी  आदश� नगर  

जळगाव

9762 पवार सुनंदा सुभाष 48909 51 �ी ७ शंकरा अपाट�म�ट   आदश� नगर  जळगाव

9763 फडके शुभांगी िनतीन 39018 56 �ी १७९ आदश� नगर   ४ अग�ी अपाट�म�ट  जळगाव

9764 फडणीस संजीव हनुमंत 24697 61 पु. ८ िव�ूसागर   ९३ आदश� नगर  जळगाव

9765 फेगडे गोपाल दामोदर 29398 84 पु. ५ साकार अपाट�म�ट   गणपती नगर    जळगांव

9766 फुलपगारे िहरालाल मोतीलाल 27132 83 पु.
७६ सर�ती वाडी   मिनषा कॉलनी  मु�ानंद मंदीर शेजारी  

जळगाव

9767 िपंगळे �काश दगडू 22501 66 पु. १५  आदश� नगर.   जळगाव.  .  जळगाव

9768 िपंगिलया �ीतपालिसंग अम�रंगिसंग 6716 55 पु. तांबापुरा  िशरसोली नाका   जळगांव

9769 पौळ शंकर दादाराव 44215 46 पु.
शंकरदादा �ॉट 77 �ंकटेश मंिदर   गणपती नगर    

जळगाव

9770 �धान �िवण जग�ाथ 8332 71 पु. २०४ अ�ैत अपाट�म�ट   िशवराम नगर    जळगांव

9771 �धान ि�ती �िवण 8018 71 �ी अ�ेत अपाट�मेट िशवराम नगर   जळगांव

9772 �धान �ीकांत हेमचं� 8262 56 पु.
१ �ोती नगर को-ऑप.हौिसंग सोसा   ई�ादेवी मंदीरा 

जवळ  गणपती नगर  जळगांव

9773 �धान सुषमा हेमचं� 654 82 �ी
१ �ोती नगर को ऑप हौ सोसायटी   ई�ादेवी मंिदर जवळ  

गणपित नगर जवळ  जळगांव

9774 पुरकर �पाली गुणवंत 15446 43 �ी िव�कमा� हौिसंग सोसायटी   आदश� नगर  जळगाव
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9775 रडे भा�र रघुनाथ 6849 54 पु. ३६ ब.गणपती नगर   जळगांव

9776 रडे िशतल जयदीप 43602 48 �ी सतेज ३४/२   ��दा कॉलनी  जळगाव

9777 रडे सुषमा मुरलीधर 8507 60 �ी
२०९ आदश� नगर मोहाडी रोड   नयनतारा गे� हाऊस�ा 

मागे    जळगांव

9778
रायिसंघानी धनराज दामोदरदास 

�ो.िशवकृपा एज�ीज
12148 48 पु.

�ॉट नं.०५ िशविनकेतन   गाय�ी नगर   जळगाव 

ता.िज.जळगाव

9779 रायिसंधाणी हरीश भगवानदास 24070 57 पु. २ हष�ल रो हाउुस   मोहाडी रोड  आदश� नगर  जळगाव

9780 रायसोनी अिवनाश �ानचंद 489 67 पु.
१० िवतरग   सर�ती वाडी     गणपती नगर    

डी.एस.पी.बंगलो मागे  जळगांव

9781 राजहंस रमेशचं� �ंकटेश 7575 81 पु. सव� नं ४४२/२ आदश� नगर   लाय� हॉल समोर    जळगांव

9782 राजहंस रोिहणी रमेशचं� 38800 75 �ी  सुया�  आदश� नगर   लाय� हॉल जवळ  जळगाव

9783 राजहंस योगेश रमेशचं� 38907 51 पु.
�ॉट नं. २   सुया�     लाय� हॉल जवळ  आदश� नगर 

जळगाव

9784 राजहंस गजानन �ंकटेश 4971 88 पु. ६ �ेट बँक कॉलनी   आदश� नगर    जळगांव

9785 राजहंस राज�� गजानन 4969 60 पु.
त�ई अपाट�म�ट   ६ �ेट बँक कॉलनी  मेह�न रोड आदश� 

नगर  जळगांव

9786 रामाणी अशोककुमार अजु�नदास 7339 66 पु. ६  गणपती नगर   शामा कॉ��े� समोर ग�ी  जळगाव

9787 राणे भागवत िभकाजी 864 82 पु. ११  िव�ानगर  आकाशवाणी चौक   जळगांव

9788 राणे शरयू भागवत 863 71 �ी ११ िव�ानगर  आकाशवाणी चौक   जळगांव

9789 राठी िनरज िदनेश 49586 33 पु. 7 �ीिनकेतन आदश� नगर   जळगाव

9790 रावेरकर अनुराधा सितश 20615 57 �ी
�ॉट 2ए गट नं.444 आदश�   नगर िलओ� हॉल जवळ 

जळगाव  ता.िज.जळगाव

9791 रावेरकर सतीष िवनायक 7483 62 पु.
�ॉट नं २ए गट नं ४४४   आदश� नगर  लाय� हॉल जवळ  

जळगांव

9792 रायिसंग देव�� रघुनाथ 17333 44 पु. गट नं.८ �ॉट नं.३८   िशवराम नगर    जळगाव

9793 रायिसंगानी िगरधारी चेलाराम 19007 49 पु. ३९/२ कृणाल अपाट�म�ट   गणपती नगर    जळगाव

9794 र�भोटकर गाय�ी देव�� 24335 37 �ी ९३ रेणूका   आदश� नगर  जळगाव

9795 र�भोटकर संकेत देव�� 59090 22 पु. ९३ रेणुका आदश� नगर   िनयर R T O ऑिफस    जळगाव

9796 साध�रया किपल सुधामचंद 61157 26 पु.
किपल सुधामचंद साध�रया   सव� नं ५५०५ ३ मजला �ॉट नं 

३  शीतल टावर गणपती नगर  जळगाव महारा��

9797 साध�रय शाम सुधामचंद 61166 30 पु.
सव� नं ५५०५ ३ मजला   �ॅट नं ३ शांित टावर  गणपती नगर 

 जळगाव

9798
सैनी सतपालिसंग अि�किसंग �ो.सिन 

ऑटो पाट�स
10729 59 पु. मेह�ण रोड   िशरसोली नाका    जळगांव

9799 साळंुखे मंगेश िदनकरराव 37948 51 पु. ४० आदश� नगर   जळगाव

9800 साळंुखे �शांत डोभा 38124 58 पु. २६ गाय�ी नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

9801 सामसुखा(जैन)सुिनतादेवी पवन 13849 51 �ी ४८ पांडव िब�ीगं   आदश� नगर    जळगाव
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9802 शामसखा पवन कुमार तोलाराम 13848 51 पु. ४३/अ आिशवा�द   आदश� नगर  िव�कमा� सो जवळ  जळगाव

9803 संघवी �िदपकुमार नेिमचंद 26435 64 पु.
�ॅट नं.५ केवल अपाट�म�ट   हॉटेल �ेझी होम जवळ  

गणपती नगर  जळगाव

9804 संघवी सुभाष भवरलाल 7279 54 पु. ४  बापूराव कॉलनी  आदश� नगर   जळगांव

9805 संत महेश रामदास 4977 54 पु.
एस.नं ४४६/१ �ॉट नं २३   बँक ऑफ महारा��  कॉलनी  

जळगाव

9806 संत मानसी महेश 14042 52 �ी
४ अिभ�प अपाट�म�ट   आदश� नगर लाय� हॉल जवळ    

जळगाव

9807 संतवाणी िदपक रामचं� 56511 42 पु. �ॉट नं.३२१ शालीमार सोसायटी   गणपती नगर  जळगाव

9808 सराफ मेधा रामचं� 9060 46 �ी
�ॉट नं ५&६ सी/ओ नारायण सराफ   िव�कमा� को-ंहौिसंग 

सोसायटी  आदश� नगर  जळगांव

9809 सराफ �साद रामचं� 7287 52 पु.
सी/ओ रामचं� एन सराफ   �ॉट नं ५/६ िव�कमा� हौिसंग 

सोसायटी  आदश� नगर  जळगांव

9810 सराफ राज�� रामचं� 8488 59 पु. ३/१ िव�कमा� सोसायटी आदश�   नगर    जळगांव

9811 सराफ रोिहणी रामचं� 2224 81 �ी िव�कमा� हौिसंग सोसायटी   ३/१ आदश� नगर    जळगांव

9812 सरकार सरीत भुतनाथ 31982 65 पु. �ॉट �.१३७स�ट टेरेसा नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

9813 सरकार सुिद�ा स�रत 31983 65 पु. �ॉट नं.१३७ स�ट टेरेसा नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

9814 शाह अिनलकुमार नविनतलाल 14654 56 पु. १. एसबीआय कॉलनी आदश� नगर   जळगाव

9815 शाह अि�न जयंतीलाल 40188 63 पु. �ॉट नं. १३   ि�म स�टर अपाट�म��  गणपती नगर जळगाव

9816 शाह िनम�ला हेमंत 20130 57 �ी �ॉक नं.१ �ृती अपाट�म�ट   िशवराम नगर    जळगाव

9817 शाह राज�� क�ुरचंद 6875 64 पु.
बी-३ वासंती अपाट�म�ट िगरणा टाकी रोड   िशवराम नगर    

जळगांव

9818 शाह िवनोद रमणलाल 6543 61 पु. १८ वध�मान नगर   �ीिनवास जवळ जुने    जळगांव

9819 शामनाणी अशोक गुरमुखदास 23856 56 पु. १३ �ीराम हौ.सो.   �ा�ाय भवन  गणपती नगर  जळगाव

9820 शमा� रामसहाय क�ाणमल 13185 58 पु. अ २ वासंती अपाट�म�ट   िशवराम नगर    जळगाव

9821 शमा� अनीता मह�� 59935 42 �ी
32/1/1 जागीड िनवास   सदगु� समथ� गृह मंडळ  रोटरी 

�ब जवळ  जळगाव

9822 शमा� बादल िशवाजी 3398 59 पु.  चं�लोक  आदश� नगर   जळगाव

9823 शमा� हेम�� राज�� 6257 54 पु.
�ॉट न. ६  चं�लोक  आदश�   नगर तीथ�साद अपाट�म�ट    

जळगांव

9824 शमा� जगदीशचं� �ारेलाल 6767 71 पु. िव�कमा� सोसायटी  आदश� नगर   जळगांव

9825 शमा� महेश रामराज 31047 50 पु. १२ अे. �ी. पाटील चाळ गणपती नगर   जळगांव

9826 शमा� नेहा बादल 6260 56 �ी १/२ चं�लोक  आदश� नगर   जळगाव

9827 शमा� रामे�र कािशनाथ 3366 73 पु. �ॉट नं ५२ आदश� नगर जळगाव

9828 शमा� ��ता हेम��दु 12114 50 �ी  चं�लोक  आदश� नगर   जळगाव
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9829 शा�ी अिवनाश ब�ीनारायण 49004 68 पु. ९  मिनषा  �ेट बँक कॉलनी   गणपती नगर  जळगाव

9830 शा�ी पराग अिवनाश 49003 39 पु. ९  मिनषा  �ेट बँक कॉलनी   गणपती नगर  जळगाव

9831 अलीमोि�न शेख �कनोि�न 6933 63 पु.
�ेयस अपाट. �ाट नं ७ आदश�   नगर  गणेश मंिदर समोर  

जळगाव

9832 िशंपी राज�ी राजेश 7142 59 �ी  त�य   ७ गणपती नगर   ओशो अपाट�म�ट जवळ    जळगांव

9833 िशंपी राजेश �ीकृ� 7139 65 पु.
त�य  ७ गणपती नगर   ओशो अपाट�म�ट जवळ  कले�र 

बंग�ा मागे  जळगांव

9834 िशंपी त�य राजेश 58378 36 पु.
�ॉट नं ७ त�य ओशो अपाट�म�ट जवळ   िड एस पी बंगलो 

मागे गणपती नगर  जळगाव

9835 िशंदे सुल�णा सुधीर 24872 43 �ी १०२ आदश� नगर   जळगांव    जळगाव

9836 िशंदे योगराज दामु 30002 69 पु. ४ आदश� नगर   लाय� हॉल जवळ    जळगांव

9837 िशरोडे चं�कांत ल�ण 55237 67 पु. �ॉट नं. ४६/४७/४८   गणपती नगर  जळगाव

9838 िशरसाळे बाळासाहेब रतन 17853 49 पु. २० आदश� नगर जळगांव

9839 िशरसाळे िहमांशु सुरेश 61380 25 पु. २ �ंट कले�र बंगलो   िशवराम नगर  जळगाव

9840 िशरसाळे इंदूबाई पांडुरंग 1106 74 �ी 20 आदश� नगर जळगाव

9841 िशरसाळे जगिदश पांडुरंग 8044 49 पु. २० आदश� नगर   जळगांव

9842 िशरसाळे कांता सुरेश 5722 60 �ी �ॉट नं.२ िशवराम नगर   जळगांव

9843 िशरसाळे सुभाष पांडुरंग 15839 45 पु. २० आदश� नगर   जळगाव

9844 िशरसाळे सुरेश बुधो [०४] 5723 65 पु. 2  िशवराम नगर    कले�र बंग�ाजवळ    जळगांव.

9845 िशसोदे म�ुलाल शंकर 3693 82 पु. आदश� नगर २   अवमाई िववेकानंद सोसायटी  जळगाव

9846 िशसोदे िनम�लाबाई म�ुलाल 18656 78 �ी
२ �ामी िववेकानंद सोसायटी   ��मजी �ुल रोड आदश� 

नगर    जळगाव

9847 िशसोदे सतीश म�ुलाल 18658 50 पु.
२ �ामी िववेकानंद सोसायटी   ��मजी �ुल रोड आदश� 

नगर    जळगाव

9848 िशसोदे ��ता सतीश 18657 43 �ी
२ �ामी िववेकानंद सोसायटी   ��मजी �ुल रोड आदश� 

नगर    जळगाव

9849 िशवरामे अिवनाश पंडीतराव 17197 51 पु.
१६/३ शासिकय िनवास�थान   �ंकटेश मंदीरा मागे गणपती 

नगर  जळगाव

9850 शु�ा िवनोद जनाद�न 4161 73 पु. ११२ आदश� नगर   जळगांव

9851 िसंग ि�ंस सुय��काश 46182 35 पु. साकार अपाट�म�ट   गणपती नगर  जळगाव

9852 िसंग हरनाम िशवनाथ 46136 65 पु. १७६ आदश� नगर   जळगाव

9853 िसंग रा�ल ओम�काश 37879 39 पु. ६ साकार अपाट�मे�   गणपती नगर  जळगाव

9854 िसंग संदीप हरनाम 46138 39 पु. १७६ आदश� नगर   जळगाव

9855 िसंग सूय��काश बेचन 13793 60 पु. ६  साकर अपाट�म�ट   गणपती नगर   जळगाव
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9856 िसंह िवजय लालदेव 49909 47 पु. �ॉट नं.१७६ आदश� नगर   जळगाव

9857 िसरसीकर कलावती सखाहरी 10222 85 �ी �ॅट नं ५ ओम अपाट�म�ट     आदश� नगर  जळगाव

9858 िससोदे सुवणा� अिवनाश 28552 46 �ी �ॉक नं. ५ �ृती अपाट�म�ट   िशवराम नगर  जळगाव

9859 िससोिदया सुमन धनराज 2239 71 �ी
�ॉट नं १३ गुलाबकंुज वाणी   मंगल काया�ल�ा समोर 

गणपती  नगर  जळगांव

9860 सोमाणी िजत�� कांतीलाल 47182 49 पु. �ॉट नं.१ जलाराम कृपा   आदश� नगर  जळगाव

9861 सोनार चं�कांत दगडू 22503 63 पु. १५  आदश� नगर   जळगाव.  .  जळगाव

9862 सोनार �ोित �मोद 60213 40 �ी
�ॉट नं ५ �ॉक नं १३ �ाइट हाऊस   मोहाडी रोड हटकर 

मंगल  काया�लया जवळ राधेशाम कॉलनी  जळगाव

9863 सोनवणे अिनल मुरलीधर 40700 50 पु. �ॉट नं.३ पंचामृत अपाट�म��   आदश� नगर  जळगाव

9864 सोनवणे िकरण सुधाकर 17737 46 पु. १०२ मोहन नगर   वंृदावन गाड�न जवळ  जळगाव

9865 सोनवणे �काश नामदेवराव 20620 53 पु.
९ लंुकड अपाट�म�ट सुहास कॉलनी   जुने आर.टी.ओ.ऑफीस 

समोर    जळगाव

9866
सोनवणे पृ�ीराज आ�ाराम 

�ो.पृ�ीराज दु�ालय
12520 55 पु. ११८ आदश� नगर   जळगाव

9867 सोनवणे रमेश देवराम 27780 56 पु.
�ॉट नं. ३७   उ�वान इ �ुल जवळ  आदश� नगर  

जळगाव

9868 सोनवणे साहेबराव नामदेवराव 20616 55 पु.
८ लंुकड अपाट�म�ट सुहास कॉलनी   जुने आर.टी.ओ.ऑफीस 

समोर    जळगाव

9869 सोनवणे सिवता चं�शेखर 6396 65 �ी
�ॉक नं.१ आराधना अपाट�म�ट   ��मजी शाळेसमोर 

आदश� नगर    जळगांव

9870 सोनवणे उ�ला �काश 20623 47 �ी
8 लंुकड अपाट�म�ट   सुहास कॉलनी  जु�ा आर.टी.ओ.समोर 

 जळगाव

9871 सोनवणे वैशाली शरद 20621 40 �ी
८ लंुकड अपाट�म�ट   सुहास कॉलनी  जु�ा 

आर.टी.ओ.ऑफीस समोर  जळगाव

9872
सोनी ई�र बाबुलाल �ो.शांती 

एटर�ाईझेस
10038 58 पु. ५७ गणपती नगर   जळगांव

9873 सोजें संजय िव�नाथ 29399 54 पु. १०५समथ�.   आदश� नगर    जळगांव

9874 सुय�वंशी सुरेशिसंह गुलाबिसंह 41459 66 पु.  सुया�भवन  ३३   आदश� नगर  जळगाव

9875 सुय�वंशी मोहीनी सुरेशिसंह 41460 56 �ी ३३  सुय�भवन    आदश� नगर  जळगाव

9876 सुय�वंशी पुो�म िकसन 42193 73 पु. �ॉट नं.१ आदश� नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

9877 सुतार र�ाबाई पुो�म 52607 45 �ी १७६ आदश� नगर   डी माट� जवळ  जळगाव

9878 तडवी राजेश गुलाब 51790 54 पु.
पी.ड�ू.डी. �ाट�र   �ंकटेश मंिदरामागे  गणपती नगर 

जळगाव

9879 तळेगांवकर सतीश �ीकृ�ा 8617 62 पु. पराग १० गणपित नगर मिनषा   �ेट बँक कॉलनी    जळगांव

9880 तळेगावकर िलला �ीकृ� 1780 80 �ी
 पराग  �ॉट नं.१० गणपती नगर   मिनषा कॉलनी जवळ    

जळगांव

9881 तळेले अ�ण नथु 7677 58 पु. c/ o िव.ह.नेमाडे पारेख वाडी गणप   ती नगर    जळगांव

9882 तळेले �ानदेव पंुडिलक 48499 67 पु. �ॉट नं.१५५ अ आदश� नगर   बापुराव कॉलनी  जळगाव
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9883 तळेले जग�ाथ मुरलीधर 24006 60 पु. �ॉक नं. १२   आरती अपाट�म�ट  आदश� नगर  जळगाव

9884 तळेले �शांत वसंत 5463 57 पु. सुदश�न  िब�ीगं ३४ िव�ा   नगर जळगाव

9885 तळेले शैला जग�ाथ 25658 56 �ी �ॉक नं. ९   आरती अपाट�म�ट आदश� नगर  जळगाव

9886 तळेले सुिनता �ानदेव 48886 59 �ी १५५ अ आदश� नगर   जळगाव

9887 तलरेजा बलदेव भगवानदास 34636 60 पु. ५६ गणपती नगर   गु�नानक सोसा.  जळगाव

9888 तलरेजा घन�ामदास भगवानदास 43589 47 पु.
�ॉट नं २१४ एस.नं. ४३६/ए   भगवान तुळसी कृपा-आदश�  

नगर ��मजी �ूल मागे  जळगाव

9889 तलरेजा जयचंद भगवानदास 43593 53 पु.
�ॉट नं  २१४ नं ४३६   भागवणी तुलसी कृपा �सतमिज 

�ूल जवळ    जळगाव

9890 तलरेजा माला धन�ामदास 43592 47 �ी ५६ गणपती नगर   जळगाव

9891 तलरेजा नंदलाल बुधलदास 5753 82 पु.
हष�ल अपाट� �ॅट नं ९/१० मकरा   पाक�  आदश� नगर  

जळगाव

9892 तलरेजा �रतेश रमेशलाल 9057 44 पु.
�ॉट नं २१ गट नं ४४४   िमना�ी आपाट�म�ट  आदश� नगर  

जळगांव

9893 तलरेजा संदीप राजकुमार 59104 39 पु.
C/O सलामतराई चेलाराम तलरेजा   मारोती ६४ B आदश� 

नगर    जळगाव

9894 तलरेजा संिगता जयचंद 43590 51 �ी
�ॉट नं 214 SN 436   भगवान तुलसी कृपा  ��माजी �ूल 

मागे  जळगाव

9895 तलरेजा सतीशकुमार नंदलाल 6435 53 पु. �ॉट नं ३५/१ आदश� नगर   लोयंन हॉल समोर    जळगांव

9896 तलरेजा सुिशला बलदेव 43591 51 �ी ५६ गणपती नगर   जळगाव

9897 तलरेजा सुिशल जयपालदास 39617 51 पु. ४९ गणपती नगर   िशव िनकेतन  जळगाव

9898 तलरेजा त�ी संदीपकुमार 61135 36 �ी
सी/ओ सलमातराई चेलाराम तलरेजा   मथुरी 64/बी  आदश� 

नगर  जळगाव

9899 तलरेजा तुळसीबाई भगवानदास 26575 75 �ी
�ॉट नं.214 सव� नं.436 ए भगवान   तुलसी कृपा �सतमिज 

शाळे मागे  आदश� नगर  जळगाव

9900
तलरेजा वलीराम मेघराज 

�ो.गोधडीवाला टे�टाईल
6438 73 पु.

हाऊस नं २७ आदश� नगर   �सतामिज शाळेजवळ  

जळगाव

9901 तापिडया सुिनल सूरजमल 6914 54 पु. �ॉट नं १९०बी   आदश� नगर  िशरसोली रोड  जळगांव

9902 तापिडया सुिनता सुिनल 14421 44 �ी १९० ब आदश� नगर   वसंत दाल िमल मागे    जळगाव

9903 तापिडया िव�ुकांत सुरजमल 14422 44 पु. १९० ब आदश� नगर   वसंत दाल िमल मागे    जळगाव

9904 तापिडया सुिनल रामिनवास 43141 47 पु.
�ॅट ७ मोहाडी रोड   ��ेय अपाट�म�ट आदश�  नगर  

जळगाव

9905 तापिडया भा��ी िव�ुकांत 14420 41 �ी १९० ब आदश� नगर   वसंत दाल िमल मागे    जळगाव

9906 तायडे िवजय अजु�न 15041 54 पु.
६   बापुराव देशमुख कॉलनी   आदश� नगर   गणपती 

मंिदराजवळ  जळगाव

9907 तायडे िदलीप बळीराम 47301 56 पु. ३/२ लाय� हॉल जवळ   आदश� नगर  जळगाव

9908 तेजवाणी भजनलाल अटलमल 10622 74 पु.
�ॉट नं९ गु�ंनानक कोप.हौिसंग सोसायटी   गणपती नगर    

जळगांव

9909 टेकवाणी िदपक चोईथराम 26547 59 पु. �ॉट नं ८८ आदश� नग   आरटीओ ऑिफस जळगाव
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9910 टेकवाणी िगता मनोहर 26453 49 �ी �ॉट नं. १८ साकार अपाट�म�ट   गणपती नगर  जळगाव

9911 टेकवाणी क�ना �काश 26654 51 �ी
�ॉक नं. ९ साकार अपाट�म�ट   �ॉट नं. १८  गणपती नगर  

जळगाव

9912 टेकवाणी मनोहर चोईथराम 26549 49 पु.
�ॅट नं. ८ साकार अपाट�म�ट   �ॉट नं. १८  गणपती नगर  

जळगाव

9913 टेकवाणी �काश चोईथराम 26550 55 पु.
�ॉट नं ८८ आदश� नगर   आरटीओ ऑिफस जवळ    

जळगाव

9914 टेकवाणी सािव�ी िदपक 26548 56 �ी ८८ आदश� नगर   आरटीओ ऑिफस जवळ  जळगाव

9915 ठाकुर हरीष सुदामचंद 61232 39 पु. 1 ल�ी नगर   गणपित नगर  शामा कॉ��े�  जळगाव

9916 ठाकुर नानुराम शेवाराम 5687 74 पु. ३६ गणपती नगर   जळगांव

9917 ठोसरे दगडू दामू 32049 73 पु. आदश� नगर ��म शाळे जवळ   जळगांव

9918 ितवारी मधुसुदन रघुनाथ 35014 71 पु.
२६िशनु पाक�    लाय� हॉल मागे मोहाडी रोड  आदश� 

नगरजळगाव

9919 तोमर िद�पाल नारायणिसंग 34301 41 पु. २९    आदश� नगर   लायनस हॉल मागे    जळगांव

9920 तोडुंलकर अनंत नारायण 15463 59 पु. ५ आराधना अपाट�म�ट   आदश� नगर    जळगाव

9921 ि�पाठी संिदप बलभ� 42638 52 पु. अमृत कलश पाक�  १२   आदश� नगर  जळगाव

9922 ि�वेदी िवनोद वैकंुठराव 6154 64 पु. ि�वेदी भवन कॉझी हॉटेल मागे   जळगांव

9923 उपा�ाय शारदा ह�रष 55808 64 �ी
७ मिनषा कॉलनी   डी.एस.पी.बंग�ाजवळ  गणपती नगर 

जळगाव

9924 उपा�ाय ह�रष िचरंजीलाल 55807 65 पु.
७ मिनषा कॉलनी   डी.एस.पी.बंग�ाजवळ  गणपती नगर 

जळगाव

9925 उपा�ाय कला गणेश 13620 60 �ी १२४ आदश� नगर   ��मजी शाळे जवळ    जळगाव

9926 उपा�े हरीष राम��प 14746 62 पु. २१३ आदश� नगर   जळगाव

9927 उपा�े संतोष राम��प 14744 51 पु. २१३ आदश� नगर   जळगाव

9928 उपासनी चं�कांत द�ा�य 24610 65 पु. आदश� नगर   �ॉट नं.११७  जळगाव

9929 उपासनी �ोती चं�कांत 25801 58 �ी �ॉट नं.११७ आदश� नगर   सृ�ी अपाट�म�ट जवळ  जळगाव

9930 उपासनी सागर चं�कांत 53138 27 पु. ११७ आदश� नगर   सृ�ी अपाट�म�ट जवळ  जळगाव

9931 उपासनी िवजय शांताराम 15461 64 पु. १० अ आदश� नगर   वसंत दाल िमल मागे    जळगाव

9932 वाढे वसंत िभका 51254 78 पु. ४२  ि�मुत�    आदश� नगर  जळगाव

9933 वै� �ीपाद मुरलीधर 7552 65 पु.
�ॅट नं ८ ितथ��साद अपाट�मे   आर.टी.ओ ऑिफस जवळ  

आदश� नगर  जळगांव

9934 वै� ��ता �ीपाद 21533 64 �ी �ॅट नं.८ ितथ��साद अपाट�म�ट   आदश� नगर    जलगाव

9935 वालेचा राजेश सुिशलकुमार 12774 55 पु.
�ॅट नं.०९  सतगु� हौिसंग   सोसायटी  गणपती नगर  

जळगाव

9936 वराडे सुिनता िवनोद 37031 40 �ी आदश� नगर   ��मजी शाळेजवळ  जळगाव
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9937 वमा� अिमत �काशचं�जी 37458 38 पु. आस�ी ३७/१   आदश� नगर  जळगाव

9938 वमा� धनेश रामरतन 31993 43 पु.
१४ गणपती नगर शामा कॉ��े� समोर   आदश� नगर 

जवळ    जळगांव

9939 वमा� गौरव �काशचंद 42426 35 पु. ३७/१ आदश� नगर   जळगाव

9940 वासवाणी इं�लाल वापरीमल 30980 69 पु. भगवती अपाट�. आकाशवाणी रोड   जळगाव

9941 वेद मह�� उ�दवदास 27067 69 पु. ४-अ िशवराम नगर   जळगाव

9942 वेद िमना�ी मह�� 26362 63 �ी ४-अ िशवराम नगर   जळगाव

9943 वेद राजेश िवजयकुमार 18670 58 पु. �ीजीधाम ८२ ओ आदश� नगर   जळगाव

9944 कुकरेजा िवजयकुमार जयरामदास 3876 59 पु. १४ रोटरी �ब समोर   गणपती नगर  जळगाव

9945 िवसपुते अमोल भरत 42610 40 पु. १२ / अ आदश� नगर   जळगाव

9946 िवसपुते रिवं� गंगाधर 21877 49 पु.
�ॉट नं ५५ �ॅट नं १०   अमृतकळश अपाट�म�ट  आदश� 

नगर  जळगाव

9947 िवसरानी मोहन बुधलदास 43827 56 पु. �ॉट नं.४ गणपती नगर   जळगाव

9948 िवसरानी िवजय बुधलदास 6062 62 पु. �ॉट ४६   गणपती नगर  गणेश अपाट�म�ट  जळगांव

9949 �वहारे अिनता अ�ण 46774 71 �ी १४ ब गणपती नगर   रमाशंकर  जळगाव

9950 वाघ िमलीदं वसंतराव 35632 50 पु. ११/२ आदश� नगर   वसंत दाल िमल मागे  जळगाव

9951 वाघ सुिनल �काश 20500 51 पु. �ॉट नं.६ मोहाडी र�ा   आदश� नगर    जळगाव

9952 वालेचा मह�� सुिशल 29612 47 पु. �ॉट नं.९ सदगु� हौिसंग सोसा.   गणपती नगर    जळगांव

9953 वालेचा सुिशल नेनुमल 29611 75 पु.
�ॉट नं.९ सतगु� हौिसंग सोसायटी   गणपती नगर    

जळगांव

9954 वाणी अ�ण बुधो 21987 62 पु. २ एल.आय.सी.कॉलनी   गणपती नगर जळगाव

9955 वाणी आशा बाळकृ� 5814 72 �ी
�ॉट नं.४४५/४ एफ नं.१   िव�कमा� हौिसंग सोसायटी  

आदश� नगर  जळगांव

9956 वाणी भालचं� पांडूरंग 5982 74 पु. २८ गणपती नगर जळगांव

9957 वाणी भानुदास ल�ण 37609 64 पु. ८६ आदश� नगर   जळगाव

9958 वाणी द�ा�य पंढरीनाथ 85 79 पु. 16 गणपती नगर   जळगाव

9959 वाणी देिवदास ल�ण 44458 72 पु. ८६ आदश� नगर   गायि� िनवास  जळगाव

9960 वाणी �ारकादास रामचं� 31217 54 पु. गट नं.४१२ �ॉट नं.५८   नेह� नगर  जळगाव

9961 वाणी हेमलता भानुदास 37676 62 �ी ८६/बी आदश�नगर   जळगाव

9962 वाणी जयदीप भानुदास 37636 38 पु. ८६ आदश� नगर   जळगाव

9963 वाणी नलीनी शिशकांत 8126 71 �ी
�ॅट नं ९ कुणाल अपाट�म�ट   टी नं ३९ गणपती नगर  

�ंकटेश मंदीरा जवळ  जळगांव
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9964 वाणी पवन भानुदास 53813 35 पु. ८६/ब आदश� नगर   जळगाव

9965 वाणी �भा देिवदास 51321 68 �ी  गाय�ी िनवास    ८६ आदश� नगर  जळगाव

9966 वाणी �काश िभला 8041 63 पु. १५ ल�ी नगर   तारा अपाट�म�ट मागे  गणपती नगर  जळगांव

9967 वाणी सं�ा िवजय 29897 62 �ी १५ गणपती नगर जळगांव

9968 वाणी सवीता िदलीप 14867 45 �ी १९ �ेट बँक वैभव कॉलनी   गणपती नगर    जळगाव

9969 वाणी शािलनी वासुदेव 43305 71 �ी १२ सर�ती वाडी   डी. एस. पी. बंग�ामागे  जळगाव

9970 वाणी शरद अनंत 8485 57 पु. �ॉट नं 19   वैभव कॉलनी गणपती नगर जवळ    जळगांव

9971 वानखेडे जगदीश गणेश 5368 68 पु.
९८ आदश� नगर   ५ ितथ� �साद अपाट�म�ट �ाट नं ५  वैभव 

ल�ी मंगल काया�लयाजवळ  जळगांव

9972 येवले संजय पांडूरंग 4449 72 पु. २८ गणपती नगर जळगांव

9973 झवर रामे�र रामिकसन 20898 49 पु.
�ॉट नं.५३ �म नं.६   डे�ामा िब�ीगं  आदश� नगर  

जलगाव

9974 झवर ऊमेश शरद 8117 49 पु.
२ लंुकड अपाट�म�ट जुने आर.टी.ओ   काया�लया जवळ    

जळगांव

9975 िझरिमरे िसंधु िवनायक 22132 87 �ी आराधना अपाट�म�ट   आदश� नगरजळगाव

9976 झोपे शारदा मुरलीधर 58770 65 �ी
�ॉट नं १८ A   �ी समथ� कृपा  आदश� नगर  िनयर उ�ल  

जळगाव

9977 आदमाने गणेश तानाजी 45749 38 पु. �ॉट ४ बी अंिबका हौिसंग   सोसायटी भगवान नगर  जळगाव

9978 अिहरे िवजय �भाकर 39842 49 पु.
�ॉट नं.१२/३   अिजं� हौिसंग सोसायटी  �ेहल कॉलनी 

जवळ जळगाव

9979 आदमाने तानाजी राजाराम 45656 64 पु. निवन भगवान नगर   अंिबका हौ.सोसायटी  जळगाव

9980 अिगवाल अिभषेक शरद 58401 33 पु.
२३/२ इंडीया गॅरेज रोड   िज�ा पेठ िववेकानंद नगर  

जळगाव

9981 आगीवाल शरद रामगोपाल 57144 69 पु. २३/२ िववेकानंद नगर   इं�ीया गॅरेज रोड  िज�ापेठ जळगाव

9982 आ�े भुषण भालचं� 13717 45 पु.
अ/२ अिजं� सोसायटी �ेहल   कॉलनी जवळ यशवंत नगर   

 जळगाव

9983 अिहरे सुर��कुमार यशवंत 33571 55 पु. �ॅट नं.ई   चं�मा अपाट�  रामानंद नगर  जळगांव

9984 अिहरे उप�� मनोहर 50792 42 पु. �ॉट नं.१० गट नं.१५६   वाघ नगर द� मंिदराजवळ  जळगाव

9985 अिहरे उषा वासुदेव 16312 58 �ी तडवी ग�ी हरी िव�ल नगर   जळगाव

9986 अिहरे वासुदेव हरचंद 16311 59 पु. तडवी ग�ी हरी िवaल नगर     जळगाव

9987 अिहरराव क�ना रिवं� 35677 65 �ी २८ यशवंत नगर   �ुिसपल कॉलनी मागे  जळगाव

9988 अिहरराव पंढरीनाथ िनंबा 5278 73 पु. ५७/१ िजवन नगर रामानंद   नगर बस �ॉप जवळ  जळगांव

9989 अिहरराव �भाकर िनंबा 4529 73 पु. ३९ ब रामानंद नगर   जळगांव

9990 अमृतकर अलका रमेश 46490 62 �ी ३२ निवन भगवान नगर   जळगाव
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9991 अमृतकर चं�हा� माधवराव 8187 55 पु.
५ अ�िवनायक अपाट�म�ट   गंधव� कॉलनी  आशय हॉ��टल 

जवळ  जळगांव

9992 अमृतकर ��ता सुिनल 24463 49 �ी ३ इं���थ कॉलनी   टेिलफोन नगर  जळगाव

9993 अप�ंब द�ा�य गोिवंद 19898 59 पु. १०२/४ बागे�ी   भुषण कॉलनी    जळगाव

9994 असोदेकर िजत�� िव�म 39029 50 पु. ७३ यशवंत नगर     जळगाव

9995 अ�े रा�ल माधव 23636 39 पु. �ॉट नं.२१ गट नं.१३   हरी िवaल नगरजळगाव  िज.जळगाव

9996 अ�रदे हेमलता गोिवंदा 35826 56 �ी २ �ु भुषण कॉलनी   जळगाव

9997 अ�रदे रिवं� मुरलीधर 11525 63 पु. शाकंुतल  ११ िववेकानंद नगर  िजल   ◌् ◌् हा पेठ    जळगांव

9998 बाभुळखे रंजना संतोष 35580 52 �ी �ॉट नं २९   गट नं १४४  �ीधर नगर  जळगाव

9999 बडगुजर देवीदास िकसन 13774 64 पु. जी १ सौदािमनी अपाट�म�ट   ५ गुलमोहर कॉलनी    जळगाव

10000 बडगुजर बाबुलाल रामकृ� 26434 67 पु. ५ िववेकानंद नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10001 बडगुजर एकनाथ धनराम 53441 74 पु. �ॉट नं.२ पाव�ती नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

10002 बडगुजर िगरीश सुभाष 20768 44 पु.

�ाट नं ४३अ४४अ४५/१-अ   गट नं ५६१/◌ं१ िशवनेरी (धांडे 

)नगर िववेकानंद नगर जवळ  योजना अपाट�म�ट मेह�ण 

िशवार  जलगाव

10003 बडगुजर हरी दीपचंद 1369 91 पु. 19 जुनी पो�ल कॉलनी   रामानंद नगर रोड    जळगांव

10004 बडगुजर िहत�� मधुकर 17310 42 पु. १५  हरीधन  भुषण कॉलनी   एम.जे.कॉलेज मागे    जळगाव

10005 बडगुजर कमलाकर एकनाथ 29538 60 पु. �ॉट नं.३ पाव�ती नगर   िगरणा टाकी  गौराबाई हॉल  जळगांव

10006 बडगुजर िलना �काश 41867 48 �ी �ॉट नं.९ गाय�ी नगर   रामानंद नगर  जळगाव

10007 बडगुजर परेश कमलाकर 41571 41 पु. ०३ पाव�ती नगर   जळगाव

10008 बडगुजर �काश गंगाराम 42335 54 पु. �ाट न ९   स�� नं ४७१/१/२ गाय�ी नगर    जळगाव

10009 बडगुजर �िमला नामदेव 6655 69 �ी �ॉट नं ९/३   नवीन अिजंठा गृह सोसायटी जवळ    जळगांव

10010 बडगुजर �शांत कमलाकर 42307 59 पु. �ॉट नं.३ पाव�ती नगर   िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

10011 बडगुजर राकेश एकनाथ 23955 48 पु. पी / २ पाव�ती नगर   जळगाव

10012 बडगुजर �रतेश गणेश 51239 29 पु. �ॉट नं.३२ गट नं.८०/२   शामराव नगर  जळगाव

10013 बढे अरिवंद मात�ड 48450 70 पु. ८० जीवन नगर   रामनंद पोलीस चौकी�ा उ�रेस  जळगाव

10014 बढे हेमंत िवलास 54493 52 पु.
�ॉट नं.३६ गट नं.१०२   भुषण कॉलनी  मंुदडा नगर रोड 

जळगाव

10015 बढे कमलेश भगवान 46581 31 पु. २४ जय बजरंग एच एस जी  सोसायटी   जळगाव

10016 बढे सुिनल राजाराम 11151 59 पु. अंबाई७ सुयोग कॉलनी  िववेकाने   द शाळे समोर    जळगांव

10017 बढे तुलिशदास केशव 44225 64 पु. क�ुरी ४   भुषण कॉलनी  जळगाव
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10018 बढे िवजयकुमार वामनराव 28926 64 पु. �ॉट नं.१८   ल�ी नगर  िगरणा टाकी जवळ  जळगांव

10019 बढे िवमल राजाराम 45925 80 �ी सुयोग कॅालनी   ७ अंबाई  जळगाव

10020 बडवे महेश मोहनीराज 7689 60 पु.
�ॉ.नं.३/२ भुषण कॉलनी   एम जे. कॉलेजमागे जैन 

िकराणाजवळ    जळगांव

10021 बडवे रेखा महेश 17984 57 �ी
�ॉट नं. ३/२ जुनी भुषण कॉलनी जैन िकराणा   जवळ    

जळगांव

10022 बागुल अजय यशवंत 43282 43 पु. 146/5 नेह� नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10023 बागुल रमेश बळवंत 42620 63 पु. २२ �र�दी - िस�दी अपाट�म��   पटेल नगर  जळगाव

10024 बागुल साधना रमेश 42619 56 �ी २२ �र�दी-िस�दी अपाट�म��   पटेल नगर  जळगाव

10025 बाहेती ��ील िव�ुदास 22293 47 पु. �ॉट नं.४४/४ शा�ी नगर िगरणा   पंपीगं रोड    जळगाव

10026 बैरागी रामदास ह�रदास 25536 57 पु.
�ॉट नं.४ गट नं.१४१   ���नी नगर  िगरणा पंपीगं रोड 

जळगाव

10027 ब�ाळ उ�ष� रामभाऊ 44914 42 पु.
6/1 अमृत आपपाट�म�ट गजानन हाऊिसंग   सोसायटी चच� 

माने  चच� मागे जळगाव

10028 बानाईत सुरेखा �मोद 35868 50 �ी �ॉट नं.२ गट नं.१४९   िववेकानंद नगर  जळगाव

10029 बंगाली ल�ीकांत मुकंुदराव 23652 67 पु. फलॅट नं.१ �ी अपाट�म�ट   २५ यशवंत नगर  जळगाव

10030 बनसोडे मथुरा भा�र 23722 91 �ी खोली नं.१२०   �ु�ीपल कॉलनी जळगाव  िज.जळगाव

10031 बनसोडे शोभा अशोक 21142 57 �ी
घर नं.१२० �ु�ीपल कॉलनी   रामानंद नगर  जळगाव  

जलगाव

10032 ब�हाटे चं�कांत रामचं� 33114 51 पु. १७ रिवं� नगर   शारदा कॉलनी जवळ  जळगाव

10033 ब-हाटे इंदुबाई शंकर 23867 82 �ी �ॉट नं.२९ बी   शा�ी नगरजळगाव  िज.जळगाव

10034 ब-हाटे �ोती हेमंत 27774 45 �ी शा�ी नगर �ॉट नं. २९-ब   जळगाव

10035 ब-हाटे �ोती िललाधर 35869 64 �ी
१९/११९  िनलिगरी  मंुकुद नगर   हरी िवठठल बस �ॉफ 

जवळ  जळगाव

10036 ब�हाटे र�ा शिशकांत 43806 44 �ी  सुधन  �ॉट नं.१ (अ)   टेिलफोन नगर  जळगाव

10037 ब�हाटे शिशकांत धनराज 40076 48 पु.  सुधन  �ॉट नं.१ (अ)   टेिलफोन नगर  जळगाव

10038 बारी भावना सुिनल 23874 44 �ी
६७ नामदेव नगर   वाघ नगर�ापुढे पंपीगं रोड  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

10039 बारी गजानन फिकरा 7246 62 पु.
�ॉट नं ९/१ गट नं १४६   नेह� नगर रामानंद नगर बस 

�ॉप जवळ  एम.जे कॉलेज जळगाव

10040 बारी गणेश ओकंार 60930 38 पु.
२/ ए बजरंग सोसायटी   िनयर हरी िव�ल नगर  बाजार प�ा 

जळगाव

10041 बारी ई�र रघुनाथ 61799 46 पु.
�ॉट नं 63 गट नं 132   हरी िव�ल नगर  �ंकटेश नगर  

जळगाव

10042 बारी कैलास काशीनाथ 37623 46 पु. �ॉट नं.२१ हरी िवठठल नगर   जळगाव

10043 बारी कलाबाई गंगाराम 5630 82 �ी ७ �ीधर नगर   रामानंद नगर खाली    जळगांव

10044 बारी कलाबाई गंगाराम 57161 82 �ी
�ॉट नं ७ गट नं १४३   िगरणा पंपीग रोड  �ीधर नगर  

जळगाव
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10045 बारी क�ना एकनाथ 57239 51 �ी
�म नं ७ स�� नं १   शा� नगर पोलीस हाउुिसंग सोसायटी  

जळगाव

10046 बारी �काश गंगाराम 5631 59 पु. ७ �ीधर नगर ग.न.१४३ रामानंद च   ◌े खली    जळगांव

10047 बारी रमेश बुधो 31898 72 पु. ५६ �ुिनिसपल कॉलनी   जळगांव

10048 बारी रिवं� िव�ल 8077 58 पु.
�ॉट नं.३७ गट नं.१४३ �ीधर नगर   रामानंद नगर खाली 

िगरणा पपीगं रोड  जळगाव

10049 बारी संदीप रतन 61227 39 पु.
�ॉट नं २५ गट नं १४४   �ीधर नगर  रामानंद नगर खाली  

जळगाव

10050 बारी शशीकला सुरेश 12592 65 �ी रामानंद नगर �ॉट नं ४८   िगरणा पंपीगं रोड जळगाव

10051 बारी शोनफडु िव�ल 26923 56 पु.
वाघ नगर जवळ   िजजाऊ नगर �ॉट नं १  रामानंद नगर  

जळगाव

10052 बारी सुभाष गंगाराम 4450 63 पु. १४३/७ रामानंद नगर   जळगाव

10053 बारी सुिम�ा यशवंत 47435 71 �ी �ॉट नं.९ �ॉक नं.३   नेह� नगर  जळगाव

10054 बारी सुिनल �भाकर 20506 51 पु. �ॉट नं.९७ नामदेव नगर   पंपीगं रोड    जळगाव

10055 बारी सुरेश ओकंार 28026 64 पु.
�ॉट नं. १४   गट नं. १४३  �ीधर नगर रामानंद नगर खाली  

जळगाव

10056 बारी वंदना गोपाळ 43130 42 �ी �कंटेश नगर   हरीिवठठल नगर �ॉट नं.५  जळगाव

10057 बारी िवजया गजानन 26661 53 �ी ९/१ नेह� नगर   जळगाव

10058 बारी िव�ास सुरेश 28023 35 पु.
�ॉट नं. १४   गट नं. १४३  �ीधर नगर रामानंद नगर खाली  

जळगाव

10059 बारी यशवंत फिकरा 47434 71 पु. �ॉट नं.९ �ॉक नं.३   नेह� नगर  जळगाव

10060 बारी योगेश सुभाष 25933 39 पु. �ॉट नं.७ गट नं.१४३   �ीधर नगरजळगाव  िज.जळगाव

10061 बारकरे द�ा�य हरी 3517 79 पु. �पाई स�ी�ा कॉलनी   टेलीफोन नगर  �ॉट नं ९/१  जळगांव

10062 बारकरे �दीप द�ा�य 19233 48 पु.
 �पाई  ९/अ सं�ी� कॉलनी   टेलीफोन नगर जवळ    

जळगाव

10063 बारकरे संजय द�ा�य 18383 54 पु.
 �पाई  ९/१ सं�ी� कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी जवळ    

जळगाव

10064 बाऊ�र िललाधर लोटू 21643 52 पु.
३१ बीिडगंबर हौिसग सोसायटी   रामानंद नगर मागे    

जलगाव

10065 बावी�र आरती जय�काश 61110 55 �ी �ॉट नं 4 टेिलफोन नगर   भागीरथ हाय �ूल मागे  जळगाव

10066 बािव�र नारायण मधुकर 16100 55 पु. ५ टेलीफोन नगर   बालवाडी जवळ   जळगाव ता.िज.जळगाव

10067 बािव�र पाव�ती वासुदेव 31578 59 �ी २१ यशवंत नगर   जळगांव

10068 बािव�र �िवण �ीराम 42596 50 पु. २ नेह� नगर   रामानंद नगर बस �ॉप जवळ  जळगाव

10069 बािव�र राज�� वासुदेव 42598 34 पु. २१ यशवंत नगर   जळगाव

10070 बावी�र शोभना राज�� 55260 57 �ी �ॉट नं.२ स�� नं.१४९/१ए   िववेकानंद नगर  जळगाव

10071 बावी�र सोनल जय�काश 61074 28 �ी �ॉट नं 4 भागीरथ शाळे मागे   टेिलफोन नगर जळगाव
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10072 बािव�र उषा रमेश 41889 52 �ी हरी िवठठल गनर   ���णी नगर  जळगाव

10073 बािव�र वासुदेव बंडू 31577 63 पु. २१ यशवंत नगर   �ुिनिसपल कॉलनी  जळगाव

10074 बािव�र योगेश वासुदेव 42595 40 पु. २१ यशवंत नगर   �ुिसपल कॉलनी मागे  जळगाव

10075 बयाणी गजानन रामचं� 19747 63 पु. ८६/२ जुने भगवान नगर   जळगाव

10076 बेहेरे राजु िव�ल 36101 59 पु. ६ �दारका अपाट�मे�   एम जे कॉलेज मागे  जळगाव

10077 ब�डाळे िमलीदं िहरामण 28256 56 पु. �ॉट नं. २   जागृती सोसा. रामानंद नगर  जळगाव

10078 ब�डाळे निलनी वासुदेव 61391 76 �ी �ॉट नं 2 पाव�ती नगर   रामानंद नगर रोड  जळगाव

10079 ब�डाळे पूजा �मोद 59577 28 �ी
�ॉट नं 15 गोदावरी   �ाइंिडंग �ोवंर िमल  टेिलफोन नगर  

स���ा कॉलनी जळगाव

10080 ब�डाळे �मोद रामदास 26480 58 पु. ११ सं�ी� कॉलनी   टेिलफोन नगर जवळ  जळगाव

10081 ब�डाळे �शांत कमलाकर 12401 42 पु. १६  िवaल कृपा  िववेकानंद   नगर िज�ा पेठ जळगाव

10082 ब�डाळे शरद माधव 50599 74 पु. १५ स��� कॉलनी   जळगाव-२    जळगाव

10083 ब�डाळे उ�ला मोहन 26395 45 �ी �ॉट नं २ पाव�ती नगर   रामानंद नगर रोड  जळगाव

10084 भडंगर देिवदास मात�ड 52122 60 पु. १८ जीवन नगर   रामानंद नगर बस �ॉप जवळ  जळगाव

10085 दुसाने भगवंत कािशनाथ 31120 66 पु. ७ नवरंग कॉलनी   हरीिवaल नगर �ॉप जवळ  जळगाव

10086 भजनी िगरीश शामकांत 19805 49 पु.
३७/१ जय बजरंग हौिसंग सोसायटी   हरी िवaल नगर    

जळगाव

10087 भजनी िशरीष शामकांत 19806 44 पु.
३७/१ जय बजरंग हौिसंग सोसायटी   हरी िवaल नगर    

जळगाव

10088 भालेराव भारती सुरेश 59667 48 �ी
�ॉट नं ३१ गट नं १६५   िजजाऊ नगर सावखेडा िशवार  

ड�ूए  जळगाव

10089 भालेराव दाजीबा िशवबा 5533 67 पु.  मै�ी  ४२ ब शा�ी नगर   िगरणा टाकी मागे    जळगांव

10090 भालेराव सुरेश वामन 59666 71 पु.
�ॉट नं.31 गट नं 165   िजजाऊ नगर सावखेडा िशवार  वाघ 

नगर ए�रया  जळगाव

10091 भालेराव तुकाराम �ना 34822 83 पु. �ाट नं ४ �ाक ने २   दश�न पाक�   ��ीनी नगर  जळगाव

10092 भामरे िदलीप ब�ीलाल 20519 65 पु. गट नं.१४१/२७/२   ��ीणी नगर पंपीगं रोड    जळगाव

10093 भामरे सुय�कांत कृ�ा 22347 51 पु. ३०/ब  धन�ी    संतोषी माता नगर  मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

10094 भामरे सुभाष माधवराव 49440 68 पु.
 ओम  अिजं� गृहिनमा�ण सं�था   �ेहल कॉलनी जवळ  

जळगाव

10095 भामरे सुमन मधुकर 4964 67 �ी वषा� बंगला टेलीफोन नगर   जळगांव

10096 भनगडे िकरण �भाकर 26416 42 पु. �ॉट नं २२/३ �ॉक नं ६   हरी ओम नगर  जळगाव

10097 भंगाळे आनंदा राजाराम 21868 59 पु. ६५ जीवन नगर   रामानंद नगर बस �ॉपजवळ    जळगाव

10098 भंगाळे छाया सुधाकर 28257 74 �ी �ॉट नं. २   जागृती सोसायटी  रामानंद नगर  जळगाव
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10099 भंगाळे िदनेश चुडामण 23528 60 पु. ८५ शा�ी नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

10100 भंगाळे िदपक सुधाकर 43942 51 पु. M P िहंगोणा   २ जागृती सोसायटी  रामानंद नगर  जळगाव

10101 भंगाळे गणेश मुरलीधर 46509 44 पु. गट नं.१४४ �ॉट नं.५   �ीधर नगर  जळगाव

10102 भंगाळे मधुकर राजाराम 22495 63 पु.
�ॉट नं.६   ल�ीनगर एम.जे.कॉलेज मागे.  जळगाव.  

जळगाव

10103 भंगाळे मंगला सुभाष 53522 68 �ी
�ॉट नं.१५/१ गुलमोहर सोसायटी   िगरणा पंिपंग रोड  

जळगाव

10104 भंगाळे पराग मधुकर 7984 56 पु. �ी अपाट�म�ट �ॅट नं ६   यशवंत नगर  जळगाव

10105 भंगाळे राजेश शंकर 15642 51 पु. ३ िशव�दु िनवास पटेल नगर   िगरणा टाकी रोड    जळगाव

10106 भंगाळे रेखा मधुकर 24360 57 �ी �ॉट नं. ६ ल�ी नगर   एम. जे. कॉलेज मागे  जळगाव

10107 भंगाळे िश�ा हरेश 14118 51 �ी ५  आिदती  ��दा कॉलनी   जळगाव

10108
भानुशाली �ताप नरो�म �ो.मॅ�झीम 

�मोटस� अॅ� िड�� ी�ुशन
18317 45 पु.

�ॉट नं.२१ शा�ी नगर   िगरणा टाकी�ा पाठीमागे    

जळगाव

10109
भानुशाली �ताप नरो�म �ो.मॅ�झीम 

�मोटस� अँड िड�� ी�ुटस�
42417 46 पु.

�ो.मॅ�झीम �मोटस� अँड िड�� ी�ुटस�   �ॉट नं.२३ यशवंत 

नगर  �ुिसपल कॉलनी  जळगाव

10110 भारंबे अजय जनाद�न 23716 52 पु. ९१  जुने भगवान नगर   जळगाव  ता.िज.जळगाव

10111 भारंबे ललीत सुरेश 8057 45 पु.
�ॉट नं १ १ गुलमोहर कॉलनी   साई बाबा मंदीरा जवळ  

जळगाव

10112 भारंबे िलना नर�� 61313 50 �ी 21 क�त�   यशवंत नगर  िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

10113 भारंबे नंदकुमार वासुदेव 6817 64 पु. �ॉट नं १४/बी   चच� मागे  टेलीफोन नगर  जळगांव

10114 भारंबे सदानंद बळीराम 28850 47 पु. १० पाव�ती नगर   गीरना टाकी जळगाव

10115 भारंबे तुकाराम डालू 885 70 पु. �ॉट नं 112   यशवंत नगर  जळगाव

10116 भारंबे िदनकर एकनाथ 20879 52 पु. पुजा अपाट�म�ट   िगरणा टाकी जवल    जलगाव

10117 भारंबे रिवं� एकनाथ 23482 67 पु. १३/२ पाव�ती नगर   िगरणा टाकी�ा दि�मेस    जळगाव

10118 भारसके िहरकाबाई रामकृ� 29200 86 �ी �ॉट नं.६ यशवंत नगर   रामानंद नगर जवळ    जळगांव

10119 भारते कमल शांताराम 51792 61 �ी ९/ए गजानन हौिसंग सो.   िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

10120 भट अमोल िवनायक 52144 44 पु. ७ यशवंत नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10121 भट जयदीप िव�ासराव 20851 36 पु.  ��ोिदप    ५ मंुदडा नगर    जलगाव

10122 भट िव�ास उ�मराव 7629 69 पु.
�ॉट नं १६/२० �ॉक नं ५   मंुदडा नगर  भूषण कॉलनी 

जवळ  जळगांव

10123 भावे संजीव रघुवीर 11864 59 पु. �ॉट नं.११ पटेल नगर िगरणा टाकी रोड जळगाव

10124 भावे सुलभा देवद� 54789 63 �ी
�ॉक नं.५ �ॉट नं.५० सावखेडे िशवार   ओम साईराम चौक 

 वाघ नगर जवळ जळगाव

10125 भावसार अिनल पुनमचंद 20548 47 पु. गट नं १६५ �ॉट नं ४८ वाघ नगर द� मंिदर मागे जळगाव
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10126 भावसार भगवान �ंबक 4999 71 पु.
�ॉट.नं.१२  शांतािदप  �ु   अिजंठा सोसागाय�ी नगर  

मू�ीपल कॉलनी मागे  जळगाव

10127 भावसार कमला िसताराम 45919 85 �ी ३५ अ भाकरमेळा परीसर   हरीिवठठल नगर  जळगाव

10128 भावसार मयुर िदलीप 15255 40 पु. �ॉट नं.३० नेह� नगर   स�ट तेरेसा �ुल जवळ    जळगाव

10129 भावसार �काश �भाकर 23728 67 पु.
४१/१ िकसनराव नगर   रामानंद नगर जवळजळगाव  

िज.जळगाव

10130 भावसार रमेश �भाकर 48211 60 पु.
१४ गुलमोहर हौिसंग सोसायटी   रामानंद नगर�ा खाली  

जळगाव

10131 भावसार रमेश सुरजमल 22517 67 पु. िववेकांनंद नगर   �ॉट नं.५६ ब  जळगाव.  जळगाव

10132 भावसार संिदप भगवान 25281 36 पु. १२ शांतिदप   �ु अिजंठा हौिसंग सोसा.  जळगाव

10133 भावसार संतोष भरत 40936 42 पु.
गट नं.१५२  �ॉट नं.०३   ���णी नगर  सायली पाक�   वाघ 

नगर जवळ   जळगाव

10134 भावसार सुधाकर सुकलाल 23993 76 पु.
३४-सी योजना अपाट�म�ट समोर   िववेकानंद नगर जवळ  

जळगाव

10135 भावसार सुधीर पांडूरंग 38568 63 पु.
सुमंगल �ाट नं ७ स�� नं ५६३/४ ब   अनुराघ �ेट बँक 

कॅालनी .टेकडीवर  �ीझ पाक�  अपाट�म�ट मागे जळगाव

10136
भावसार िवजय केशव �ो.जय 

टेिलफोन बुथ
11348 48 पु. �ॉ.नं.१७  रामानंद नगर   जळगांव

10137 भेरडे �ानेश देवीदास 8438 49 पु.
�ॉट नं.१८ गट नं.५६१/२   िववेकानंद नगर जवळ  धांडे 

नगर  जळगाव

10138 भेरडे ि�ती �ानेश 15444 46 �ी
�ॉट नं.१८/२ गट नं.५६१/२   िववेकानंद नगर जवळ  धांडे 

नगर जळगाव

10139 िभ�ड �चा संजीव 52002 28 �ी िभ�ड हॉ��टल   गांधी नगर  जळगाव

10140 भोई अ�ण लोटन 58069 43 पु. पा�ा�ा टाकी जवळ   हरी िवठठल नगर  जळगाव

10141 भोई आि�नी रा�ल 61640 28 �ी हरी िव�ल नगर   भामरे ट�ट हाऊस  जळगाव

10142 भोई द�ू सुभाष 59876 32 पु. हरीिव�ल नगर     रे�े पुला जवळ  जळगाव

10143 भोई देवीदास संपत 61756 53 पु. रे�े पूल जवळ   हरी िव�ल नगर    जळगाव

10144 भोई मथुराबाई बळीराम [०१] 28287 88 �ी हरी िव�ल नगर िपं�ाळा   जळगाव

10145 भोळे शांता रामचं� 10185 73 �ी
१८  पु� कंुज   िगरणा टाकी रोड  पटेल नगर  चच� जवळ  

जळगांव

10146 भोळे अिनल भा�र 24595 44 पु. �ॉट नं.४   भुषण कॉलनी  जळगाव

10147 भोळे िकरण बाळकृ� 22855 48 पु. ५ ल�ीनगर   एम.जे. कॉलेज मागे.  जळगाव.  जळगाव.

10148 भोळे �िवण भा�र 24596 47 पु.
गट ४८६/१ई �ॉट ४ सव� ६९१८   भूषण कॉलनी ओजस 

कोन�र  मेह�न िशवर जळगाव

10149 भोळे रमेश रामदास 5263 73 पु.
�ॉट नं ३३ िगरणा टॉिकज जवळ   ल�ी नगर िज�ा पेठ  

जळगाव

10150 भोळे सरोज कैलास 52661 47 �ी
�ॉट नं.१४/१५/१६/२ गट नं.१४४   िगरणा पिपंग रोड  �ीधर 

नगर जळगाव

10151 भोळे शुभांगी सुिनल 53409 50 �ी �ॉट नं.१३/१ गट नं.१०३   भुषण कॉलनी  जळगाव

10152 भोळे सुिनल पंडीत 53408 57 पु. �ॉट नं.१३/१ गट नं.१०३   भुषण कॉलनी  जळगाव
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10153 भोळे िवठठल चांगो 54709 89 पु. �ॉट नं.४ गट नं.१०४/१ ब   निवन भुषण कॉलनी  जळगाव

10154 भोसले अभय िदनकरराव 28293 43 पु. २३ �ु भगवान नगर   असजकंुज  जळगाव

10155 भोसले अिनता राज�� 34989 53 �ी �ेयस १४/१   पाव�ती नगर  जळगाव

10156 भोसले आशाबाई कािशनाथ 47506 69 �ी ३७ यशवंत नगर   डायमंड हाऊस  जळगाव

10157 भोसले िकरण नारायण 30611 70 पु. �ॉट नं.६ यशवंत नगर   रामानंद बस �ॉप जवळ  जळगाव

10158 भोसले योग�� कािशनाथ 27421 51 पु. ३७ डायमंड हाउस   यशवंत नगर जळगाव

10159 भोसले सिचन िदनकरराव 22119 40 पु. २३ नवीन भगवान नगर   जळगाव

10160 िब�हाडे शुभांगी अिनल 45961 45 �ी
अिजं�राज �ॉट नं ०७   िस�ाथ� हौिसंग सोसायटी  

�खिमनी  नगर ह�रिव�ल नगर रोड  जळगाव

10161 बोडें िनलेश अशोक 54915 38 पु. ४० ��ीणी नगर   िगरणा पिपंग रोड  जळगाव

10162 बोडें सारीका िनलेश 54916 29 �ी ४० ��ीणी नगर   िगरणा पिपंग रोड  जळगाव

10163 बोडें सिवता कृ�ा 61488 58 �ी
गट नं 154/1 �ॉट नं   31/3 छ�पती कॉलनी  िगरणा पंिपंग 

रोड  जळगाव

10164 बोरसे रिवं� पांडूरंग 48631 38 पु.
�ॉक नं ०१ �ॉट नं ०९ गट १८०/०२   अमरदीप सोसायटी  

वाघ नगर सावखेडा िशवार  जळगाव

10165 बोरोले कुसुम ल�ण 42174 65 �ी ३९ जय नगर   कांचनगंगा अपाट�म�ट  जळगाव

10166
बोरोले ल�ण �ना �ो.सचीन 

एंटर�ाईजेस
12982 73 पु.

�ाट नं ५१ स�� नं १०३ औद्बंुर   भुषण कॉलनी  ग��म�ट 

इंजी .कॉलेज�ा मागे  जळगाव

10167 बोरोले मधुकर भोजु 13941 75 पु.
�ारका  �ारा अम.जी.बोरोले   नवीन भुषण कॉलनी    

जळगाव

10168 बोरसे गुलाबराव साहेबराव 24084 55 पु.
गट नं.५६१/१-अ   �ॉट नं. ७-ब  योजना अपाट�म�ट समोर 

िववेकानंद  नगर  जळगाव

10169 बोरसे राज�� पुो�म 35182 55 पु. अमरिदप हौिसंग सोसायटी   �ाक नं.३२ वाघ नगर  जळगाव

10170 बोरसे सुभाष आ�ाराम 21589 59 पु. �ॉट नं.१०१ साईकृपा   यशवंत नगर    जलगाव

10171 बोरसे सुिचता अ�ण 51284 41 �ी ह�रिवaल नगर   बाजार चौक  जळगाव

10172 चंडाले माधवी मनोज 21159 47 �ी
गट नं.१४९/१ब १क  �ॉट नं.४५ अ   िववेकानंद नगर  

रामानंद नगर�ा जवळ  जळगाव

10173 चंडाले िमराबाई फकीरा 21160 61 �ी
गट नं. १४९/ १ब १क �ॉट नं.४५ अ   िववेकानंद नगर  

रामानंद नगर�ा जवळ  जळगाव

10174 चंदनकर िदनेश मोहनलाल 35740 58 पु.
�ॉक नं.०४ �ॉट नं.१७अ१८/०२   गौरी पाक�   �ु पाव�ती 

नगर  जळगाव

10175 चांदगुडे नंदा अ�ण 16453 62 �ी
गट नं.१७३ रामभाऊ वाघ नगर   सावखेडा िशवार िगरणा 

पंपीगं रोड    जळगाव

10176 चतुर चं�शेखर िवमलनाथ 25843 56 पु. �ॉक नं. १२   रजनी अपाट�म�ट  पाव�ती नगर  जळगाव

10177 चतुव�दी देवानंद रामलाल 41593 60 पु. ८ नामदेव अपाट�म�ट   रामानंद रोड  जळगाव

10178 चौधरी आशा सुिनल 55504 45 �ी १६ भुषण कॉलनी   एम.जे.कॉलेज  जळगाव

10179 चौधरी अनंत सुरेश 37301 46 पु. ३१/०२ शा�ी नगर   िगरणा टाकी मागे  जळगाव
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10180 चौधरी अ�ण महादू 32902 67 पु. ६ सारथी   टेलीफोन नगर  जळगाव

10181 चौधरी अ�णा शाम 29059 47 �ी वाघ नगर   द� मंदीरा समोर    जळगांव

10182 चौधरी अतुल गोपाल 21856 39 पु.
�ॅट नं ०६ वरद �ाझा   �ॉट नं ३७ गट नं १४७/०६  

रामानंद नगर  जळगाव

10183 चौधरी अिवनाश द�ा�य 24274 65 पु. १ निवन भुषण कॉलनी   बडगुजर हो�ेल समोर  जळगाव

10184 चौधरी अिवनाश केशव [०३] 6065 70 पु.
आराधना कॉलनी �ॉट नं ९   िगरणा पा�ा�ा टाकी जवळ  

िकलिबल शाळे जवळ जळगाव

10185 चौधरी भानुदास बारसू 54021 66 पु.
�ॉट नं.१९ सव� नं.१३३/२   �ु भगवान नगर (अयो�ानगर)  

जळगाव

10186 चौधरी भा�र रामकृ� 23338 55 पु. ६२/२ जुने भगवान नगर   िगरणा टाकी मागे  जळगाव

10187 चौधरी चं�कांत रामदास 5988 80 पु.
जुनी भुषण कॉलनी �ॉट नं.१९ गट   नं.१०३ िवनोद मेस 

जवळ    जळगांव

10188 चौधरी चं�शेखर वामनराव 41469 48 पु. �ॉट न.१ ए चं�जीत   टेलीफोन नगर  जळगाव

10189 चौधरी चेतन अ�ण 57486 40 पु. �ॉट नं १३   �ी हॉ�ीटल जवळ  जुने भगवान नगर जळगाव

10190 चौधरी िदपक माधव 25953 50 पु. र�ीनी नगर   िगरणा पंपीगं रोड.  जळगाव.  जळगाव.

10191 चौधरी िदनकर रामभाउ 34808 52 पु.
गट नं.92 4 �ॉट नं.4 �ॉक नं.3   िस�े�र रेिसड�सी  

शंकरराव नगर  जळगांव

10192 चौधरी दु�त �ंबक 49792 78 पु. १९ ब पु�क िनवास   टेिलफोन नगर  जळगाव

10193 चौधरी घनशाम रघुनाथ 35569 58 पु. परमे�री   रामानंद रोड    जळगाव

10194 चौधरी िगरीश भगवान 21037 48 पु.
गट नं.७८ �ॉट नं.११   को�े नगर गवन�म�ट  इंजीनी�रंग 

कॉलेज जवळ जळगाव

10195 चौधरी गोिवंद रामचं� 7583 63 पु. २६ �ेहल हौ.सो.यशवंत नगर चे ब   ◌ाजुला    जळगांव

10196 चौधरी गोिवंदा िनवृ�ी 37764 64 पु.
�ॉट नं.१९ गट नं.१५४   छ�पती कॉलनी  वाघ नगर जवळ  

जळगाव

10197 चौधरी हेमांगीनी जगदीश 34738 47 �ी १९ स��� कॉलनी   टेिलफोन नगर जवळ    जळगांव

10198 चौधरी हेमलता मधुकर 20730 41 �ी १२/अ आराधना कॉलनी   िगरणा टाकी शेजारी    जलगाव

10199 चौधरी इ�ाराम तुळिशराम 25660 72 पु.
नुतन अिजंठा सोसा. �ॉट नं. २२१२   िगरणा टाकी�ा जवळ 

 जळगाव

10200 चौधरी ई�र यादव 28562 57 पु.
शारदा दुध डेअरी   दुगा� िकराणा बस�ॉप जवळ  ह�र िवaल 

नगर  जळगाव

10201 चौधरी जगिदश िवठठल 25602 63 पु.
३१-अ िदगंबर हौिसंग सोसायटी   रामानंद नगरचे खाली  

जळगाव

10202 चौधरी �ोती अिवनाश 24273 58 �ी १ निवन भुषण कॉलनी   बडगुजर हो�ेल समोर  जळगाव

10203 चौधरी �ोती अ�ण 46377 62 �ी सारथी �ॉट नं.६   टेिलफोन नगर मागे  जळगाव

10204 चौधरी क�ना अनंत 52121 52 �ी गाय�ी नगर   �ेहल सोसायटी समोर  जळगाव

10205 चौधरी कमल आ�ाराम 10279 60 �ी ८० शा�ी नगर  िगरणा पंिपग रोड   जळगांव

10206 चौधरी लिलत रामदास 51259 41 पु.
�ॉट नं.५९ गट नं.१३२   �ंकटेश नगर  हरीिवठठल नगर 

रोड जळगाव
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10207 चौधरी लेमचंद बळीराम 11360 64 पु. �ॉट नं १५ गट नं ६१/२-३   को�े नगर पि�म  जळगाव

10208 चौधरी मधुकर िभकाजी 32990 71 पु. गट नं.६१/२७३   �ॉट नं.९  को�े नगर जळगाव

10209 चौधरी मधुकर ल�ण 20733 44 पु.
१२/अ आराधना कॉलनी   िगरणा पा�ा�ा टाकी शेजारी    

जलगाव

10210 चौधरी माधुरी अिनल 16517 38 �ी गट नं.१०६�ॉट नं.६९   �ारका भवन िजवन नगर    जळगाव

10211 चौधरी मालती मुरलीधर 40373 57 �ी
गट नं.१८०/२क �ॉक नं.९   रामभाउु वाघ नगर  िगरणा 

पंिपंग रोड जळगाव

10212 चौधरी मनीषा िदपक 61594 40 �ी गट नं 141 �ॉट नं 25/2बी   ���णी नगर    जळगाव

10213 चौधरी मनोज इ�ाराम 27772 40 पु.
�ॉट नं. २२/२   नुतन अिजंठा सोसायटी  िगरणा टाकी जवळ  

जळगाव

10214 चौधरी मेघ:शाम खंडु 23862 61 पु. गट नं.७६/१-२ �ॉट नं.४८   को�े नगरजळगाव  िज.जळगाव

10215 चौधरी िमलीदं नारायण 15597 49 पु. गट नं.१४७/२ �ॉट नं.२४ अ   रामानंद नगर    जळगाव

10216 चौधरी मुरलीधर नामदेव 2808 79 पु.
जीवन नगर (�ारका भवन)   गट नं १०६ �ॉट नं ६९  ९ 

जळगाव

10217 चौधरी नामदेव महा� 5219 82 पु. १७/८ अंिबका हौिसंग सोसायटी   �ू भगवान नगर    जळगांव

10218 चौधरी नर�� माधव 36869 49 पु. �ाट नं.१७   नवी भुषण कॉलनी  जळगाव

10219 चौधरी िनिलमा �काश 50346 57 �ी २४/१  महेश िकत�    जुन भगवान नगर  जळगाव

10220 चौधरी िनम�ला मुरलीधर 2812 73 �ी गट नं.१०६ �ॉट नं.६९ �ारका   भवन िजवन नगर    जळगाव

10221 चौधरी िनम�ला शांताराम 32966 57 �ी २४ रामनगर िगरणा पंपीगं रोड   जळगाव

10222 चौधरी िनतीन कडुबा 31328 42 पु. १२/२ आराधना कॉलनी   िगरणा टाकी जवळ    जळगांव

10223 चौधरी िनतीन मनोहर 23861 50 पु.
 मनोदीप  �ॉट नं.१९   स�ी� कॉलनी टेलीफोन नगर  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

10224 चौधरी �भाकर भगवान 20206 71 पु. ६४ यशवंत नगर   जळगाव

10225 चौधरी �भाकर देवराम [०३] 5967 85 पु. ६७/२८ यशवंत नगर रामानंद   नगर मागे जळगाव

10226 चौधरी �भाकर परशुराम 47885 74 पु.  िवशाल  ११ ��ील कॉलनी   टेिलफोन नगर जवळ  जळगाव

10227 चौधरी �काश दोधू 50345 65 पु. २४/१  महेश िकत�    जुने भगवान नगर  जळगाव

10228 चौधरी �काश तुकाराम 44422 69 पु.
�ॉट नं २६/२७ गट नं १४३   �ीधर नगर िगरणा  पं��ंग रोड  

जळगाव

10229 चौधरी �शांत शरदचं� 9903 53 पु.  �िज�त  २४   िगरणा टाकी समोर जळगाव

10230 चौधरी रमेश दामू 48161 71 पु. ६५ शा�ी नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10231 चौधरी रोिहणी िवलास 55087 53 �ी ४३ जीवन नगर   रामानंद �ॉप जवळ  जळगाव

10232 चौधरी ��ीणीबाई मनोहर 25300 74 �ी १९ संमीञ्◌ा कॉलनी   टेलीफोन नगर  जळगाव

10233 चौधरी सिचन भागवत 47413 43 पु.  मधुमंगल  �ॉट नं.१८   टेलीफोन नगर  जळगाव
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10234 चौधरी सिचन चं�कांत 40964 39 पु. हरीिवठठल नगर   �ू बस �ॉप  जळगाव

10235 चौधरी संदीप कडूबा 51909 44 पु.
१२/२ आराधना कॉलनी   िगरणा पा�ा�ा टाकीजवळ  

जळगाव

10236 चौधरी संजय गुलाबराव 13686 51 पु.
एस एन ४३ �ॉट नं २४ कौितक नगर   एस एन ४३ �ॉट नं 

२४ कौितक नगर    जळगाव

10237 चौधरी संतोष बळीराम 20487 55 पु.
गट नं.१८०/२ क �ॉट नं.९ �ॉक नं.१   रामभाऊ वाघ नगर  

िगरणा पंपीगं रोड  जळगाव

10238 चौधरी सितश देिवदास 27756 65 पु. १२ आराधना कॉलनी   िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

10239 चौधरी शैलजा िदलीप 27894 52 �ी
�ॉट नं. ११ गट नं. ११९   ह�रिवaल नगर  मुकंूद नगर  

जळगाव

10240 चौधरी शैल�� िभकारी 22682 46 पु. ३० शांती िनकेतन कॉलनी   जळगाव.  .  जळगाव.

10241 चौधरी शाम सखाराम 29058 57 पु. वाघ नगर   द� मंदीरा समोर    जळगांव

10242 चौधरी शांताराम पुना 729 71 पु.
गट नं 139/2B �ॉट नं 37   सहजीवन सोसायटी ���णी 

नगर  हरी िवटठ्ल रोड  जळगांव

10243 चौधरी शारदा िपतांबर 54566 53 �ी
�ॉट नं.१५ गट नं.१४१   ���णी नगर  िगरणा पिपंग रोड 

जळगाव

10244 चौधरी �ीकृ� मुरलीधर 10099 45 पु. �ॉट नं.६९ �ारका भवन   िजवन नगर  जळगाव

10245 चौधरी सुमन नामदेव 2101 76 �ी
�ॉट नं 17 A/B अंिबका हौिसंग   सोसायटी नवीन भगवान 

नगर  जळगाव

10246 चौधरी सुिनल पंडिलक 15558 47 पु. ३७ िगरणा कॉलनी   जळगाव

10247 चौधरी सुिनल सुदाम 37863 35 पु. ८७ �ुिसपल कॉलनी   जळगाव

10248 चौधरी सुिनल वामन 7419 58 पु. ७०/२  जुने भगवान नगर   िगरणा टाकी जवळ    जळगांव

10249 चौधरी सुरेश नारायण 27779 73 पु. शा�ञ्◌ा◌ी नगर   �ॉट नं. ३१/२  जळगाव

10250 चौधरी सुिशला �काश 48990 58 �ी िगरणा पिपंग रोड   वाघ नगर  जळगाव

10251 चौधरी सुषमा बळीराम 32818 53 �ी ५ �ी िस�दी िवनायक   शामसंुदर कॉलनी  जळगाव

10252 चौधरी तोताराम दौलतराव 7484 60 पु. आर.एम.एस कॉलनी   हरी िव�ल नगर    जळगांव

10253 चौधरी  अिमत  लीलाधर 28142 41 पु. ७ आ�ाद आराधना कॉलनी   िगरणा टाकी जवळ    जळगाव

10254 चौधरी वैशाली �ामकांत 40295 50 �ी
अमरदीप हौिसंग सोसायटी   वाघ नगर  िगरणा पिपंग रोड 

जळगाव

10255 चौधरी वंदना सुभाष 48807 39 �ी �ॉट नं.४३ स�� नं.४१२   नेह� नगर  जळगाव

10256 चौधरी वंदना िव�ास 8197 50 �ी �ॉट नं ८० शा�ी नगर   िगरणा पाणी टाकी मागे    जळगांव

10257 चौधरी वंदना युवराज 18535 45 �ी
�ॉट नं.१७ अ/८ अंबीका हौिसंग   सोसायटीनवीन भगवान 

नगर    जळगाव

10258 चौधरी िव�ा �ाने�र 8500 57 �ी ६२/१  जुने भगवान नगर   जळगांव.

10259 चौधरी िव�ाधर �भाकर 21097 66 पु. १९ ब पाव�ती नगर   जळगाव

10260 चौधरी िवजय सुरेश 45051 33 पु. गट नं.180/2 �ॉट नं 11   वाघ नगर जळगाव  िज जळगाव
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10261 चौधरी िवलास टुकीराम 55086 61 पु. ४३ जीवन नगर   रामानंद �ॉप जवळ  जळगाव

10262 चौधरी वामन बळीराम 39322 88 पु. 70/2 जुने भगवान नगर जळगाव

10263 चौधरी योगेश सुिनल 20600 35 पु. ७०/२ जुने भगवान नगर   िगरणा टाकी मागे    जळगाव

10264 चौधरी युवराज नामदेव 8038 51 पु.
१७ अ/८.अंबीका हौ.सोसा.रामानंद   नगर नवीन भगवान 

नगर  जळगाव

10265 चौधरी सौरभ रघुनाथ 49544 33 पु.
�ॉट नं.७७/ए गट नं.१७७   सावखेडा िशवार  वाघ नगर 

जळगाव

10266 चौधरी िवजय शांताराम 22252 52 पु. �ॉट नं.३३   रामानंद नगरजळगाव

10267 चौधरी िवलास बळीराम 33797 49 पु. गट नं.९५ �ॉट नं.१८   आर.एम.एस. कॉलनी  जळगाव

10268 चौधरी अ�ण पंुडिलक 29199 62 पु. ३९ अ रामानंद नगर   जळगांव

10269
चौगावकर िवनोद नारायण �ो.रेणुका 

स��स स�टर
11526 42 पु.

१६/१ उमा िनवास   भुषण कॉलनी ग्.ख्.कॉलेज मागे    

जळगांव

10270 च�ाण अिनल जगराम 60884 36 पु.
�ॉट नं 17 वसंतराव नाईक सोसा   राजीव गांधी नगर  

हारीिव�ल नगर  जळगाव

10271 च�ाण अशोक छिबलदास 46071 56 पु. �ॉट नं.२ राम नगर   रामानंद नगर�ा खाली  जळगाव

10272 च�ाण भारत गोिवंद 33651 40 पु. ३२ शारदा हौसीगं सोसा.   बी. जे. नगर  जळगाव

10273 च�ाण िडगंबर मा�ती 35289 59 पु. ८६ यशवंत नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10274 च�ाण िदपक �भाकर 25157 51 पु. २७ अंिबका हौिसंग सोसायटी   जळगाव

10275 च�ाण िमलीदं रामकुमार 35459 42 पु.
�ॉट नं38 गटनं127/बी   वसंतराव नाईक सोसायटी 

हरीिव�ल  रोड  जळगाव

10276 च�ाण नर�� पंुडिलक 6425 53 पु.
�ॉक नं १ �ॉट नं २१ गट नं   १६४/२ िजजाऊ नगर िगरणा 

पंिपंग  रोड जळगाव

10277 च�ाण िनतीन गुणवंतराव 14482 61 पु. ३९/१ यशवंत नगर   जळगाव

10278 च�ाण �िमला भा�र 25159 67 �ी २७ अंिबका हौिसंग सोसायटी   जळगाव

10279 च�ाण रेखा िदपक 25156 42 �ी २७ अंिबका हौिसंग सोसायटी   जळगाव

10280 च�ाण सािव�ी लखनिसंग 27000 37 �ी
१०७ यशवंत नगर ◌् ◌् गट नं १४८   रामानंद नगर प�रसर  

जळगाव

10281 च�ाण शा�बाई रघुनाथ 49917 63 �ी
�ॉट नं.५ अंिबका हौिसंग सोसायटी   जुने भगवान नगर  

जळगाव

10282 च�ाण वैशाली राजु 59901 43 �ी
रामभाऊ वाघ नगर  िगरणा पंिपंग   रोड   गट १८०/२/बी पी 

एल  ओ टी ३/१०/सी  जळगाव

10283 िचमणकर युवराज �पाजी 25002 59 पु.
गट नं.१३०/१ मुकंुद नगर   हरी िवaल िसटी बस �ॉप पुव�स  

मु.पो.जळगाव

10284 िचरमाडे मंगला यशवंत 58150 50 �ी
�ॉट नं २३ गट नं १०२   आिश�वाद कािशिव�े�र मंदीर 

जवळ  भुषण कॉलनी जळगाव

10285 चौधरी िनतीन कौतीक 14091 52 पु.
�ॉट नं.१६ मथुरा िनवास   जुनी भुषण कॉलनी 

एम.जे.कॉलेजमागे    जळगाव

10286 चैगांवकर नारायण नरहर 5103 85 पु.
�ॉट नं ०३ ��प अपाट�म�ट   इं���थ कॉलनी  सानेगु�जी 

कॉलनी मागे  जळगांव

10287 दहाड िदलीप मोतीलाल 6625 64 पु. �ॉट नं ७   सुयोग कॉलनी  िगरणा टाकी जवळ  जळगांव
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10288 दहाड िकरण मोतीलाल 3577 60 पु. 7 सुयोग कॉलनी   िगरणा टाकी रोड    जळगांव

10289 दहाड पु�ा िदलीप 61480 58 �ी
ड�ू/ओ दहाड   �ॉट नं 7 िगरणा वॉटर टंॅक  सुयोग 

कॉलनी जळगाव  महारा��

10290 दहीभाते पुनम शैलेश 35655 45 �ी �ॉट नं 36 गट नं 561/1 अ   धांडे नगर  जळगाव

10291 दलाल नारायण रामचं� 51794 88 पु.  िशवराज  १५ पाव�ती नगर   जळगाव

10292 दलाल सुनंदा �ीपाद 5801 71 �ी
१४१/ब ���णी नगर   राजिदप पाक�  समोर ह�रिव�ल रोड 

जळगाव

10293 दंडवते िदनेश मोरे�र 9153 51 पु.
�ॉट नं 11 गट नं 154/1   िवशाल कॉलनी वाघ नगर    

जळगांव

10294 दांडेकर वसंत मोितराम 26353 67 पु. एम.सी.-९४  ह�र िव�ल नगर   रेशन दुकानाजवळ  जळगाव

10295 दारा �ताप हरगुनदास 5791 63 पु. ५०८ चेिम� भवन   िववेकानंद नगर  गणेश नगर  जळगांव

10296 देवरे माधुरी िजत�� 36292 36 �ी महादेव चौक   हरीिवठठल नगर  जळगाव

10297 देसाई अभय िवलास 5937 54 पु. ९  आि�नी पाव�ती नगर जळगाव

10298 देसाई संगीता अभय 6583 53 �ी ९ आि�नी  पाव�ती नगर  िगरणा   टाकी समोर    जळगांव

10299 देशमुख िसमा सुभाष 49829 45 �ी �ॉट नं ११ �ॉक नं ०३ रांगोली   रामानंद रोड  जळगाव

10300 देशमुख हेमंत दामोदर 32741 74 पु. १०४ अप�ण अपाट�म�ट िशवराम नगर     जळगाव

10301 देशमुख ल�ण �तापराव 50492 54 पु. �ॉट नं. ५३  �ा�न    िववेकानंद नगर  िज�ा पेठ जळगाव

10302 देशमुख िमताली िमलीदं 20676 47 �ी एम.जे.कॉलेज कँटीन मागे   जलगाव

10303 देशमुख राज�� नामदेव 32412 61 पु.
�ॉट नं.१२   जेल�ा िभंती�ा मागे  िववेकानंद नगर  

जळगांव

10304 देशमुख राजेश िभका 45138 50 पु. ५ िज�ाळा   रामानंद नगर टेिलफोन ऑफीसजवळ  जळगाव

10305 देशमुख िसमा ल�ण 50493 47 �ी �ॉट नं.५३  �ा�न    िववेकानंद नगर  िज�ा पेठ जळगाव

10306 देशमुख सुिशलाबाई भागवत 35447 81 �ी ६ िजवन नगर   िगरणा पंपीग रोड  जळगाव

10307 देशमुख वसंत शंकर 33947 60 पु.
गट नं.163 �ॉट नं.42   िजजाऊ नगर सवखेडा िशवार  

िगरणा पंुिपंग रोड  जळगांव

10308 देशपांडे अनधा अरिवंद 28550 54 �ी सु�ची ०६ स��ञ्◌ा कॉलनी   जळगाव

10309 देशपांडे आरती मंगेश 17189 55 �ी �ॉट नं.३९ जीवन नगर   मोरद��ा घराजवळ    जळगाव

10310 देशपांडे अ�ण मधुकर 5444 67 पु.
�ॉट नं २४ ई� गट नं १८५/१   दयाराम नगर को�ें िह� 

जळगाव

10311 देशपांडे मंगेश मधुकर 5442 71 पु. ले�ा�ी 39/2 जीवन नगर   रामानंद नगर    जळगाव

10312 देशपांडे मंगेश मधुकर 13708 55 पु. ३९/२जीवन नगर   रामनंद नगर जवळ    जळगाव

10313 देशपांडे शालीनी सदानंद 35468 64 �ी १० गुलमोहर कॉलनी   जळगाव

10314 देवरे तुळशीराम रामभाऊ 46588 45 पु.
�ॉट नं. 1 गट नं.134   अजु�न नगर िजजामाता शाळा  जवळ 

हरी िव�ल रोड  जळगाव
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10315 देवरे गोटू बाबुराव 45493 74 पु.
�ॉट नं ८ गट नं १५० िववेकानंद नगर   रामानंद नगर खाली 

द� मंदीरामागे  नारायण िनवास समोर जळगाव

10316 धाडे िभका गोडुं 44646 61 पु. हरी िवठठल नगर बस �ाप     जळगाव

10317 ढगे िवनोद िडगंबर 27595 49 पु. ५ आर.एम.एस. कॉलनी   ह�र िवaल नगर  जळगाव

10318 ढाके अजय लोटू 37562 46 पु. ३ जीवन नगर   जळगाव

10319 ढाके अिनल वासुदेव 24939 60 पु. २५ मु�ानंद   अिजंठा हौिसंग सोसायटी  जळगाव

10320 ढाके िकशोर डालु 46736 49 पु. १० गजानन हौिसंग सोसायटी   िगरणा टाकी रोड  जळगाव

10321 ढाके मनोज लोटू 37561 48 पु. ३ जीवन नगर   रामानंद नगर बस �ॉप जवळ  जळगाव

10322 ढाके ��ता िकशोर 46737 47 �ी १० गजानन हौिसंग सोसायटी   िगरणा टाकी रोड  जळगाव

10323 धनराळे राज�� पंुडलीक 8890 44 पु. �ॉट नं ३७ ३७ पारख नगर   टेलीफोन नगर  जळगाव

10324 धमा�िधकारी संजय माधवराव 20870 61 पु.
गट नं १३३ �ॉट नं ०७   अजु�न नगर िजजामाता  शाळे जवळ 

 एम.जे कॉलेज  जळगाव

10325 िधवर िवकास पंढरीनाथ 45839 40 पु. हरी िवठठल नगर   बस �ॉफ जवळ  जळगाव

10326 धोबी कलाबाई पंिडत 51791 80 �ी
c/o ठाकरे िहमंत आ�ाराम   �ॉट नं.२९ स�� नं.४७१  �ेहल 

कॉलनी जळगाव

10327 डो�ारे �मोद िचंतामण 35804 72 पु. �ॉट नं.१८   रामानंद नगर  जळगाव

10328 डोगंरे गणपत नथू 33656 73 पु.
�ॉट नं ५६ िजवन नगर   रामानंद नगर �ॉप जवळ    

जळगांव

10329 दुसाने बळवंत काशीनाथ 13515 77 पु. मंजुळ  ७/३ शा�ी नगर   जळगाव

10330 दुसाने खुशाल �ताप 58068 29 पु. �ॉट नं ६४ रे�े पुलाजवळ   हरी िवठठल नगर  जळगाव

10331 दुसाने शकंुतला रमेश 40369 68 �ी घर नं. १५/ सी   िवशाल कॉलनी  वाघ नगर रोड जळगाव

10332 दुसाने शरद वामन 22277 68 पु. हरी िवaल नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

10333 दुसाने िवजयकुमार पंडीत 44981 56 पु. गुलमोहर हौिसंग सोसायटी   िगरणा पंपीगं रोड  जळगाव

10334 ि�वेदी शोभा र�नलाल 26869 67 �ी १७ पाव�ती नगर   �ॉक नं.६ जळगाव  िज.जळगाव

10335 फेगडे अिनल बळीराम 48474 55 पु.
�ॉट नं.१३/१ िजवन नगर   रामानंद बस �ॉप जवळ  

जळगाव

10336 फेगडे भा�र लोटु 30450 60 पु. ६२/३ जुने भगवान नगर   जळगांव

10337 फेगडे नयना भा�र 42148 35 �ी ६२/३ जुने भगवान नगर   जळगाव

10338 फेकरीकर र�ाकर ��ाद 51366 68 पु.
९/४ अिजं� गृहिनमा�ण सोसायटी   �ॉट नं ०९.BL नं ०४  

यशवंत नगर  जळगाव

10339 िफरके सुरेखा मधुकर 48547 53 �ी ३८ ए को�े नगर   जळगाव

10340 िफरके मधुकर कच� 48546 62 पु. ३८ ए को�े नगर   जळगाव

10341 फुगारे क�ना म��ं� 21455 49 �ी �ॉट नं.९ गट नं.१४०/२   ���णी नगर    जलगाव
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10342 फुले रेखा िवनोद 40374 41 �ी �ॉट नं. ११   रामभाउ वाघ नगर  िगरणा पिपंग रोड जळगाव

10343 गचके �फु� �भाकर 14045 44 पु. यश�भा  २६/२ शा�ी नगर   जळगाव

10344 गडे अ�णा रमणलाल 55004 69 �ी ५७/ब शा�ी नगर   रामानंद नगर बस �ॉपजवळ  जळगाव

10345 गडे रमणलाल जग�ाथ 55003 79 पु. ५७/ब शा�ी नगर   रामानंद नगर बस �ॉपजवळ  जळगाव

10346 गाजरे खुशाल िडगबंर 38212 64 पु. ५३ मुदंडा नगर   भुषण कॉलनी मागे  जळगाव

10347 गांगे ब��लाल भाविसंग 57630 56 पु.
�ॉट नं. ८५ गट नं.१६१/२   गॅस गोडाउन जवळ  वाघ नगर 

जळगाव

10348 घोडगांवकर अवधुत वसंत 10392 61 पु.
सं�ृती एस नं ४७८ १/बी२   �ॉट नं.४ टेलीफोन नगर  

भागीरथ �ूल मागे  जळगांव

10349 घोडके अशोक राजाराम 6160 80 पु. टेलीफोन नगर   �ॉट नं 8ब    जळगांव

10350 घोडके वैशाली संजय 48148 45 �ी �ॉट नं.११/२ गट नं.१०१/३   मंुदडा नगर  जळगाव

10351 घुले अ�ण सतीश 14501 66 पु. �ॉट नं.३९ यशवंत नगर   �ु�ीपल कॉलनी मागे    जळगाव

10352 घुले बाळू पंुजो 46118 68 पु. �ॉट नं.२१ सहयोग सोसायटी   वाघ नगर  जळगाव

10353 िगरासे कृणाल गज��िसंग 44757 30 पु. गट नं ६१ �ाट नं १३   को�े नगर  जळगाव

10354 िगरी हेमंत मुरलीधर 42321 33 पु. हरीिवठठल नगर   जळगाव

10355 गोजोरेकर न�थु राजाराम 5066 70 पु. ८१ नगरपािलका कॉलनी िगरणा टाकी�ा मागे   जळगांव

10356 गोरे र�ाकर बळवंत 19351 59 पु.  नाद  ५/१४१ ��ीणी नगर   रामानंद नगर जवळ    जळगाव

10357 गोरे वैशाली र�ाकर 19352 53 �ी  नाद  ५/१४१ ��ीणी नगर   रामानंद नगर जवळ    जळगाव

10358 गुजराथी संजय जमनादास 30983 56 पु. १२ �ारका अपाट�.   एम.जे.कॉलेज�ा मागे    जळगांव

10359 गुरव आिशष शरद 38486 40 पु. �ॉट नं.४६ गट नं.१७९   वाघ नगर  जळगाव

10360 गुरव �शांत सुरेश 20672 38 पु.
�ॉट न-84   नं-163   िजजाऊ नगर िगरणा पंिपंग  रोड 

जळगाव

10361 गुरव राजेश मधुकर 21988 50 पु. २३ �ीधर नगर   िगरणा पंपीगं रोड    जळगाव

10362 गुरव रिवं� सुरेश 13673 43 पु.
�ॉट नं-84 गट  नं-163   िजजाऊ नगर  िगरणा पंिपंग रोड 

जळगाव

10363 गुरव संजय वसंत 7716 59 पु. २३ िजवन नगर रामानंद नगर जवळ   जळगांव

10364 गुरव सुिनल मधुकर 23000 60 पु. �ॉट नं. २३   �ीधर नगर  िगरणा पंपीगं रोड  जळगाव

10365 गुरव सुरेश शंकर 3797 77 पु.
�ॉट नं-84  गट नं-163   िजजाऊ नगर िगरणा  पंिपंग रोड 

जळगाव

10366 िहवरे िनम�ला हरी 48677 56 �ी ड-४/८ हतनुर वसाहत जळगाव

10367 िहवाळे गजानन रामकृ� 35176 60 पु. ६६ आनंद शांती नगर   को�े नगर िह�  जळगाव

10368 �ंडीवाले क�ना �िवण 50455 62 �ी
स�� नं.४७७ �ॉट नं.२७   जे. के. रेिसड�ी  पटेल नगर 

जळगाव
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10369 �ंडीवाले �िवण मोहनलाल 50454 69 पु.
स�� नं.४७७ �ॉट नं.२७   जे.के. रेिसड�ी  पटेल नगर 

जळगाव

10370 इंगळे भा�र दयाराम 25971 73 पु.
२० िशवराम नगर   कले�र बंगला बस �ॉप शेजारी  

जळगाव

10371 इंगळे धम�� रमेश 33948 55 पु.
�ॉट नं.१० टेलीफोन   सहजीवन सोसायटी  िगरणा पंपीगं 

सोसा.  जळगांव

10372 इंगळे �ाने�र िकसन 46031 43 पु. हरी िवठठल नगर   मारोती मंदीरा पुढे    जळगाव

10373 इंगळे गौरव �काश 59469 36 पु.
वैभव पाक�  महादेव मंिदर समोर   ���णी नगर हरी िव�ल  

THAL नगर रोड  जळगाव

10374 इंगळे कमलाकांत िललाधर 35501 52 पु.
िगरणाटाकी�ा   मागे रामानंद रोड  बिहणानंद िब��ंग  

जळगाव

10375 इंगळे िनलांगी संजय 20563 39 �ी १९/अ टेलीफोन नगर   रामानंद नगर रोड    जळगाव

10376 इंगळे िनतीन अशोक 59470 30 पु. ८६/२ आशा बाबा कॉलनी   हरी िव�ल नगर  जळगाव

10377 इंगळे संजय टोपा 20565 47 पु. १९/अ टेलीफोन नगर   रामानंद नगर रोड    जळगाव

10378 इंगळे िवनायक दयाराम 17572 52 पु.
�ॉट न.◌ं ९ चंदनपाक�  गट नं.१५१   िकसनराव नगररामानंद 

नगर    जळगांव

10379 इंगळे िवनोद सुरेश 56848 38 पु.
�ॉट नं.४४ गट नं.१४१   ��ीनी नगर  हरीिवaल नगर रोड 

जळगाव

10380 इंगळे िव�ासराव ओकांर 34990 64 पु. �ॉट नं.३८ गट नं.१७९   वाघ नगर  जळगाव

10381 इंगळे िमना सुिनल 40377 40 �ी
�ॉट नं.२३ गट नं.१५४   िवशाल कॉलनी  िगरणा पिपंग रोड 

जळगाव

10382 इसई िकशोर वामनराव 13705 55 पु.
२५/३ गुलमोहर हौिसंग सोसायटी   �ीधर नगर समोर    

जळगाव

10383 जाधव आिशष सुभाष 35519 40 पु. ११/१४३ �ीधर नगर   जळगाव

10384 जाधव बापु भालचं� 16805 53 पु.
�ॉट नं.6 गट नं.130/1   गजानन नगर  हरी िव�ल नगर �ॉप 

 जळगाव

10385 जाधव छाया मुरलीधर 38623 61 �ी
�ॅट नं.२९ गट नं. १४०/१   सहजीवन सोसायटी  ��ीणी 

नगर  जळगाव

10386 जाधव जगिदश सुधाकर 27652 52 पु. १/४ सहिजवन सोसायटी   ह�रिवaल नगर रोड  जळगाव

10387 जाधव जनाद�न भालचं� 34210 59 पु.
हरी िवaल नगर   महा.न.पािलका शाळा �.४२ �ा मागे    

जळगांव

10388 जाधव �ोतीबाला उ�ासराव 51479 34 �ी २५/ब निवन भगवान नगर   जळगाव

10389 जाधव लता रमेश 39406 61 �ी
गट नं. १७९ �ॉट नं. ३५   वाघ नगर  सावखेडा िशवार  

जळगाव

10390 जाधव ल�ण िवठठल 47432 44 पु. �ॉट नं.२३   पाव�ती नगर  जळगाव

10391 जाधव मुरलीधर िकसन 35969 67 पु. �ॉट नं.२९   सहिजवन सोसायटी  हरीिवठठल नगर  जळगाव

10392 जाधव निलनी जनाद�न 48995 50 �ी ह�र िवठठल नगर   जळगाव

10393 जाधव नुतन शैले� 32706 38 �ी
�ॉट नं. २५ ब   निवन भगवान नगर  रामानंद नगर प�रसर 

जळगाव

10394 जाधव �काश �तापराव 4696 70 पु. �ॉट नं.२५ नवीन भगवान नगर   जळगाव

10395 जाधव रजनी �काश 18310 65 �ी
१२ अ िववेकानंद नगर सुचेतन हॉ�ीटल समोर   �ात� 

चौक िज�ा पेठ  जळगाव.  जळगाव
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10396 जाधव साहेबराव िभकनराव 9048 70 पु. मंुदडा नगर �ॉट नं.५२   भुषण कॉलनी जवळ    जळगांव

10397 जाधव शैल�� �काशराव 26664 45 पु.
�ॉट नं. २५ ब   निवन भगवान नगर  रामानंद नगर प�रसर 

जळगाव

10398 जाधव शरद गोिवंदराव 24977 50 पु. ७/३ शा�ी नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

10399 जाधव सुनीता चं�शेखर 61175 37 �ी
�ॅट नं १ �ॉट नं ८८   पा�रजात संकुल चच� समोर  रामानंद 

नगर रोड  जळगाव

10400 जाधव उदयन िधर�� 56715 29 पु. ६पा�रजात संकुल   िगरणा टाकी रोड  जळगाव

10401 जाधव उ�ासराव �काशराव 26663 41 पु.
�ॉट नं. २५ -ए   नवीन भगवान नगर  रामानंद नगर प�रसर 

जळगाव

10402 जाधव वंदना िभमिसंग 30371 46 �ी
�ॉट-७ सीएस नं ७७३०   जवळ मरोती मंिदर  �ीहरी 

कॉलनी  जळगांव

10403 जाधव वंदना यशवंत 20889 47 �ी घर नं.३७ �ु�ीपल कॉलनी   जलगाव

10404 जाधव वसंत संभाजी 35282 55 पु. २ मयुर  नेह� नगर   जळगाव

10405 जगताप छाया संजय 56772 48 �ी ६७यशवंत नगर   जळगाव

10406 जगताप रिवं� सुधाकर 24997 50 पु. ६९ ब शा�ी नगर   िगरणा पंपीगं रोडजळगाव  िज.जळगाव

10407 जगताप िवजय अजु�न 15436 43 पु.
९३ जुने भगवान नगर   िगरणा पा�ा�ा टाकी मागे    

जळगाव

10408 जैन अजय िबरदीचंद 11757 57 पु. २८ पटेल नगर जळगाव

10409 जैन अशोक लालचंद 42099 56 पु.
�ॉट नं.२० २१/१ पाव�ती नगर   गणपती मंिदराजवळ  

जळगाव

10410 जैन धम�� ओम�काश 30859 40 पु.
�ॉट नं २८ �ॅट नं जी १ मेह�न िशवार वै�वी अपाट�म�ट 

मोहाडी रोड जळगाव

10411 जैन िनता पारसमल �ो.िनम�ल मेडीकल 10862 47 �ी
�ॉट नं २७ फलॅट नं ६   जे के  रेसीडे�ी  पटेल नगर 

जळगाव

10412
जैन पारसमल मुलतानमल �ो.कोमल 

मेडीकल
37417 52 पु.

�ॉट नं २७ फलॅट नं ६   जे के  रेसीडे�ी  पटेल नगर 

जळगाव

10413 जैन रमेश रामचं� 37771 68 पु. फलॅट नं.८ अिभरती अपाट�म��   िगरणा टँक रोड  जळगाव

10414 जैन रिसला सुरेश 26657 64 �ी २८ पटेल नगर   जळगाव

10415 जैन सिचन सुरेश 26658 44 पु. २८ पटेल नगर   जळगाव

10416 जैन सुरेश िबरदीचंद 7283 69 पु. २८ पटेल नगर   जळगाव

10417 जैन तारा सुरेश 49958 67 �ी न�� अपाट�म�ट   पटेल नगर  जळगाव

10418 जैसवाल माला �काश 44188 63 �ी �ॅट नं.८ �ीधर नगर   जळगाव

10419 जैसवाल �दीप शंकर 50293 65 पु. १  िशवकमल    रे�े कॉलनी जवळ  जळगाव

10420 जाला शोभा नटवरलाल 4475 70 �ी २९/२ िजजाउ नगर रोड   वाघ नगर    जळगाव

10421 जांगीड बाबुलाल दुगा�दास 41541 47 पु. ४ िववेकानंद नगर   जळगाव

10422 जावळे िमलीदं जग�ाथ 26317 53 पु. ८ िव�ु नगर   अशोक बेकरी जवळजळगाव  िज.जळगाव
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10423 जावळे रिव चरणदास 10366 49 पु.
�ॉट नं.51 गट नं.161/2   िगरणा पंिपंग रोड  वाघ नगर 

जवळ  जळगांव

10424 जयकर िदलीपकुमार रामचं� 22257 57 पु.
२८ �ीधर नगर   रामानंद नगर खाली  मु.पो.जळगाव.  

जळगाव.

10425 जोगळेकर सदानंद वामनराव 12229 70 पु.
२३/१ िज�ा पेठ इंिडया गॅरेज   ग�ी �ीडोवेल स�टर समोर   

 जळगाव

10426 जोशी अजय िवनायक 15996 49 पु.
�ॉट नं २४ सव� नं १४१   �खमणी नगर िपं�ाला  वाघ नगर 

�ॉप जवळ  जळगाव

10427 जोशी अिनल रमेश 31513 49 पु.
�ॉट नं.४३ गट नं.१४४    अिनलम  �ीधर नगर  ह�रिवठठल 

रोड जळगाव

10428 जोशी आशा िकशोर 20086 53 �ी ६ पाव�ती नगर िगरणा टाकी जवळ   टाकी    जळगाव

10429 जोशी भालचं� कािशनाथ 35438 65 पु.
�ॉट नो ४   संभाजी नगर   महाबळ रोड   हनुमान नगर  

�राज पाक�  जवळ  जळगाव

10430 जोशी बाळकृ� बळीराम 39408 86 पु.
�ॉट नं. ८५/१   जुने भगवान नगर  िगरणा पा�ा�ा 

टाकीमागे  जळगाव

10431 जोशी भा��ी िमलीदं 24983 48 �ी
 मातो�ी  �ॉट नं.४८/२ गट नं.१७९   ममता राणे नगर  

रामभाऊ वाघ नगर जवळ  जळगांव

10432 जोशी चं�कांत बाळकृ� 26788 78 पु. ५/१० अिजं� सोसायटी   यशवंत नगरजळगाव  िज.जळगाव

10433 जोशी िदनेश बालकृ� 20836 48 पु.
८५/२ जुने भगवान नगर   िगरणा पा�ा�ा टाकी मागे    

जलगाव

10434 जोशी िदवाकर ��ाद 31318 71 पु. ३७/३ जुने भगवान नगर िगरण   टँक समोर    जळगांव

10435 जोशी �ारकाधीश िदगंबर 17535 44 पु. ६६ रघुवीर कुटी ५७ िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

10436 जोशी गणेश रामचं� 23015 40 पु. पाव�ती नगर   �ॉट नं. ६  िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

10437 जोशी हेमंत िकशोर 32547 34 पु. �ॉट नं.21 िकसनराव नगर   द� मंिदर रोड जळगाव

10438 जोशी कांचन च�शेखर 51387 47 �ी
�ॉट एन ११ नागे�र कॉलनी   समता नगर रोड  रामानंद 

नगर बस �ॉप  जळगाव

10439 जोशी िकरण चं�कांत 26789 52 पु. ५/१० अिजं� सोसायटी   यशवंत नगर जळगाव  िज.जळगाव

10440 जोशी िकशोर बालकृ� 20944 50 पु.
�ॉट नं.८५/२ जुने भगवान नगर   िगरणा पा�ा�ा टाकी 

मागे    जलगाव

10441 जोशी िकशोर कािशनाथ 8097 61 पु. �ॉट नं ६ िगरणा   टाकी मागे पाव�ती नगर    जळगांव

10442 जोशी िमना मुकेश 10453 59 �ी
�ॉट नं २३ गट नं १०१/२   भूषण कॉलनी जवळ  मंुदडा नगर  

जळगाव

10443 जोशी �शांत भानुदास 33710 50 पु. �ॉट नं.११   िववेकानंद नगर  जळगाव

10444 जोशी राजे�ी जयंत 23185 49 �ी �म नं.३२ ल�ी पाक�    अयो�ा नगरजलगाव  िज.जळगाव

10445 जोशी रामचं� काशीनाथ 14070 52 पु.
�ॉट नं.२३ िकसनराव नगर गट नं १५१/१   �ीधर नगर बस 

�ॉप जवळ रामानंद नगर  जळगाव

10446 जोशी रिवं� भाउराव 22681 56 पु.
�ॉट नं.१६ अ   निवन जोशी कॉलनी शेजारी.  जळगाव.  

जळगाव.

10447 जोशी रिवं� गणपत 22168 53 पु.
१४/४ गुलमोहर हौिसंग सोसायटी   रामानंद नगर जवळ  

जळगाव

10448 जोशी रिवं� कमलाकर 14249 42 पु.
�ॉट नं.२३ गट नं.१०१/२   मंुदडा नगर भुषण कॉलनी जवळ  

  जळगाव

10449 जोशी ऋषीकेश िदगंबर 12716 39 पु. ५७ िववेकानंद नगर शाळा नं.४५   मागे िज�ा पेठ जळगाव
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10450 जोशी संदीप देिवदास 9047 46 पु. १२ पाव�ती नगर जळगांव

10451 जोशी संिदप द�ा�य 56880 39 पु. ६७ यशवंत नगर   रामानंद नगर बस �ॉप जवळ  जळगाव

10452 जोशी �ीराम देवीदास 7745 64 पु.
 साथ�क  २० साथ�क नगर   िववेकानंद नगर रामानंद नगर    

जळगांव

10453 जोशी िसंधु सुधाकर 49425 61 �ी ८ गाय�ी नगर   पारख नगरचे खाली  जळगाव

10454 जोशी सुिनल सुधाकर 41418 61 पु. �ॉट नं.८ गाय�ी नगर   पारख नगरचे खाली  जळगाव

10455 जोशी वसंुधरा �ीराम 18022 54 �ी
 साथ�क  २० िववेकानंद नगर   रामानंद नगर�ा जवळ  

जलगाव  जलगाव

10456 जोशी िवनय हेमंत 57545 29 पु. ७६ यशवंत नगर    �ु��पल कॉलनी मागे  जळगाव

10457 जोशी योिगता हेमंत 28318 48 �ी मातो�ी वृ�दा�म   सावखेडा बु ◌ा◌ा  जळगाव

10458 जुनागडे सुषमा राजेशचं� 11176 52 �ी
१७ गट नं 178/2 काशीराम नगर   वाघ नगर जवळ    

जळगांव

10459 जुनागडे िवलास बाळकृ� 33881 58 पु. १८/०२ भुषण कॉलनी   जळगाव

10460 काबरा कुलशेखर राघव�� 41101 39 पु.
�ॉट नं.०४ गाय�ी संकुल   कले�र बंगला रोड  िगरणा 

टाकी जवळ जळगाव

10461 काबरा राघव�� ल�ीिनवास 41099 65 पु. �ॉट नं. ०४   गाय�ी संकुल  िगरणा टाकी जवळ जळगाव

10462 काबरा सरला राघव�� 41100 61 �ी
�ॉट नं. ०४   गाय�ी संकुल कले�र बंगला रोड  िगरणा 

टाकी जवळ जळगाव

10463 कदम अिनल रामदास 25549 55 पु. २०/१ शाि� नगर   जळगाव

10464 कदम कृ�ा सुकदेव 34490 38 पु. २०/०१ शा�ी नगर   जळगाव

10465 कदम सुकदेव रामदास 11301 61 पु.
रेणुका िनवास �ॉ.नं.२०/१   शा�ी नगर एम.जे.कॉलेज 

जवळ    जळगांव

10466 कदम िवजया नारायण 799 79 �ी
�ॉट नं.२१ ब रामानंद नगर   ओ� ऑफ चं�मा अपाट�म�ट  

बस �ोप जवळ  जळगांव

10467 कदम िव�ू सुकदेव 34491 36 पु. २०११ शा�ी नगर   जळगाव

10468 काजळे िकत� िकशोर 37724 49 �ी
�ॉट नं.१४ गट नं.६१ २अ३/२   �ेमलोक पाक�  समोर  को�े 

नगर (पि�म) जळगाव

10469 काळे िडगंबर वामन 15828 64 पु. �ॉट नं.१८ नवीन भगवान नगर   जळगाव

10470 काळे शालीनी �दीप �ो.गणेश �ोअस� 9081 58 �ी १६ भगवान नगर   िगरणा टाकी  मागे    जळगांव

10471 काळे िवजय केशवराव 32795 72 पु. २४ िकसनराव नगर   िगरणा पंपीगं रोड  जळगाव

10472 काळकर अनुप �ीराम 54043 45 पु. ३७ �ु भगवान नगर   बिहणाबाई शाळेजवळ  जळगाव

10473 कांबळे अिवनाश िव�नाथ 24336 67 पु. चोपडे िनवास   5/2 साने गु�जी कॉलनी  NY NR पाक�   जळगाव

10474 कंडारे मिनषा शरद 57749 39 �ी �ॉक नं ७ ह�रिवठठल नगर   मारोती मंदीरामागे  जळगाव

10475 कापसे िदपक यशवंत 35264 55 पु.
�ॉट नं ५७ �ॉक नं ०१   यशवंत नगर   रामानंद नगर  

जवळ जळगाव

10476 कापसे संिगता अिनलकुमार 21426 49 �ी
�ॉट नं.७ नेह� नगर   रामानंद बस �ॉप जवल  यशोधरा 

अपाट�म�ट  जलगाव
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10477 कापडणे अिनल पंिडत 48651 50 पु. १६ अंिबका हौिसंग सोसायटी   निवन भगवान नगर  जळगाव

10478 कापसे अभय नारायण 16163 49 पु.
३६ गट नं.१५० िववेकानंद नगर   रामानंद नगर�ा दि�णेस   

 जळगाव

10479 कापसे संजय रघुनाथ 22175 56 पु.
�ॉट नं.१५ गट नं.१२९   शोभीका अपाट�म�ट  हरी िवaल 

नगरजळगाव

10480 कापुरे सुिनल अ�ण 35828 51 पु. ३/२ गट नं.१०३   भुषण कॉलनी  हनुमान मंिदरामागे  जळगाव

10481 कासार ऐ�या� िदलीप 57023 26 �ी
गाय�ी िनवास   २१ जीवन नगर  रामानंद नगर जवळ  

जळगाव

10482 कासार आसावरी िगरीश 62006 37 �ी
�ॉट नं ३३ गट नं १४९/०२   िववेकानंद नगर  �ेहल कॉलनी 

जवळ  जळगाव

10483 कासार भगवान नारायण 343 64 पु.
२१ जीवन नगर गाय�ी िनवास   रामानंद नगर जवळ    

जळगांव

10484 कासार िदलीप नारायण 57022 55 पु.
गाय�ी िनवास   २१ जीवन नगर  रामानंद नगर जवळ  

जळगाव

10485 कासार धनराज पंडीत 52608 56 पु. ५७/४ यशवंत नगर   रामानंद नगर प�रसर  जळगाव

10486 कासार �काश धोडूं 44679 71 पु.
गट नं १४९-२   �ाट नं ३३ िववेकानंद नगर �ेहल कॅालनी 

जवळ  जळगाव

10487 कासार संिगता धनराज 51770 55 �ी ५७/४ यशवंत नगर   रामानंद नगर प�रसर  जळगाव

10488 कासार सा�रका सुिनल 50729 43 �ी ४२/१ पारख नगर   जळगाव

10489 कासार शोभा भगवान 48623 57 �ी २१ जीवन नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10490 कासखेडीकर हेमंत अनंत 5744 58 पु. आनंद ४८२/१-१६  िगरणा टाकी टंॅक  रोड   जळगांव

10491 कासखेडीकर उषा अनंत 5745 85 �ी आनंद  ४८२/१-१६  िगरणा टाकी र   �ा    जळगांव

10492 कासोदे जयवंतबाई साहेबराव 29924 75 �ी �ॉट नं.१० गट नं.१४०/२   ���णी नगर जळगाव

10493 खाचणे िदलीप रामदास 32300 57 पु. आयो�ा नगर   �ीराम पाक�  �ॉट नं.६४  जळगाव

10494 खडके मंगला राज�� 37370 49 �ी
��ीनी नगर   िगरणा पंपीग रोड  रामानंद नगर खाली  

जळगाव

10495 खैरे वा�ाबाई मधुकर 40372 55 �ी �ॉट नं. ३८   िवशाल कॉलनी  वाघ नगर रोड जळगाव

10496 खैरनार अ�ण पंढरीनाथ 37277 58 पु. ३५ नंदनवण नगर   �ेहल सोसायटी जवळ  जळगाव

10497 खैरनार िजते� भगवान 44607 40 पु. �ाट नं ५९ गट नं १६३   नामदेव नगर  जळगाव

10498 खैरनार �काश भगवान 43138 46 पु. �ॉट नं.५९ गट नं.१६३   नामदेव नगर  जळगाव

10499 खैरनार राज�� िभवसन 14325 56 पु.
�ॉट नं.१३ गट नं.१४४   �ीधर नगर िगरणा पंपीगं रोड  

जळगाव

10500 खैरनार रिवं� ��ाद 50960 41 पु. ३२ गट नं.१०४/१ अ   निवन भगवान नगर  जळगाव

10501 खैरनार संजय िचंधा 24278 50 पु.
�ॉट नं ८ सव� नं.१४४   �ीधर नगर  हरी िव�ल नगर  

जळगाव

10502 खैरनार �ेजल राज�� 53901 28 �ी �ॉट नं.१३ गट नं.१४४   �ीधर नगर  जळगाव

10503 खंदारे उिम�ला भगवान 21437 55 �ी
�ॉट नं.१५ गट नं.१४३   �ीधर नगर िगरणा पंपीगं रोड  

जळगाव
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10504 खांडेकर अतुल हरी 38980 57 पु.
�ॉट नं. २ आरती अपाट�म��   एम.जे.कॉलेज मागे  ल�ी 

नगर जळगाव

10505 खानवाले िकरण पु�षो�म 11429 60 पु. एकता १७/२ पाव�ती नगर   जळगांव

10506 खानवाले वंदना िकरण 48357 60 �ी एकता िब��ंग १७/२   पाव�ती नगर  जळगाव

10507 खच� रामचं� िदनकर 30733 47 पु. गट नं.४७१/१/२ �ॉट नं.४   ��दा कॉलनीजळगाव

10508 खच� सुरज संजय 61944 27 पु.
�ॉट नं 1 गट नं 91 शामराव   नगर हरी िव�ल नगर रे�े  

पुला जवळ जळगाव महारा��   जळगाव

10509 खरोटे िदनेश िव�नाथ 8008 68 पु.
१२ पाव�ती नगर   नॉथ� साइड ऑफ िगरणा टाकी  पाव�ती नगर 

 जळगांव

10510 खरोटे �िदप िव�नाथ 8080 67 पु. १२ पाव�ती नगर   जळगांव

10511 खरोटे यमुना िव�नाथ 2272 88 �ी ��ा १२ पाव�ती नगर   जळगांव

10512 खंुटे शरद ओकंार 15477 72 पु. २ जीवन नगर   रामानंद नगर बस �ॉप जवळ    जळगाव

10513 िकनगे जग�ाथ �ीधर 45968 63 पु. ६१/२ भगवान नगर   िगरणा पा�ा�ा टाकीजवळ  जळगाव

10514 कोळंबे उ�ास ओकंार 15787 55 पु. ४४ रामदास कॉलनी जळगाव

10515 कोलते मुरलीधर पांडूरंग 30638 71 पु. एम.जे.कॉलेज जवळ िगरणा टाकी   रोड जळगाव

10516 कोलते नारायण घन:शाम 5285 75 पु. �ॉट नं १   टेलीफोन नगर जवळ  स��� कॉलनी  जळगांव

10517 को�े चा�लता िदनकर 61566 37 �ी पो नं 77 शा�ी नगर   रामानंद नगर  रोड  जळगाव

10518 को�े दुगा�दास भा�र 26095 47 पु. �ॉट नं २०/२ गट नं १०१/१   मंुदडा नगर जळगाव

10519 को�े गोपाळ गोरख 41870 57 पु. �ीिनवास ५४ गट नं १०४   जुने भगवान नगर  जळगाव

10520 को�े �ोित महेश 25574 47 �ी १० सु�ृत आराधना कॉलनी   िगरणा टाकीमागे  जळगाव

10521 को�े लता धनंजय 49720 63 �ी
�ॉट ३ सव� ४८४/४   ल�ी नगर   एम.जे.कॉलेज मागे  

जळगाव

10522 को�े महेश मधुकर 25864 56 पु.
१० सु�त आराधना कॉलनी   िगरणा पा�ा�ा टाकी मागे  

जळगाव

10523 को�े �भावती गोपाळ 41837 54 �ी
�ीिनवास ५४ गट नं १०४   जुने भगवान नगर  स��ंुगी 

च�ी समोर  जळगाव

10524 को�े �काश िदगंबर 21838 64 पु. १०६ यशवंत नगर   मु.पो.जळगाव

10525 को�े राज�� तोताराम 8005 48 पु.
�ॉट नं २५ �ेहल कॉलनी   िगरणा टाकी�ा नॉथ� साईड  

रामानंद नगर प�रसर  जळगांव

10526 कोळी िभमराव रघुनाथ 29066 47 पु.
िजजाऊ नगर गट नं   �ॉट नं 42 िशवार  द� मंिदर मागे  

जळगाव

10527 कोळी मधुकर न�थू 6356 55 पु. रामानंद नगर �ूिनिसपल कॉलनी   घर नं २९    जळगांव

10528 कोळी पंढरीनाथ दौलत 20215 56 पु.
�ॉट नं.२९ अमरदीप हौिसंग सोसायटी   िगरणा पंपीगं रोड 

रामभाऊ वाघ नगर    जळगाव

10529 कोळी �काश नामदेव 14498 67 पु.
५७ �ु�ीपल कॉलनी िज�ापेठ   िगरणा टाकी जवळ    

जळगाव

10530 कोळी पुो�म िसताराम 12790 54 पु. ८३ जुने भगवान नगर   िगरणा टाकी जवळ जळगाव
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10531 कोळी रघुनाथ देवराम 21242 80 पु.
36 A यशवंत नगर िगरणा पंिपंग रोड   रामानंद नगर  

इले�� ीक डी.पी. जळगाव

10532 कोळी राज�� नामदेव 13644 48 पु. नवरंग कॉलनी हरी िवaल नगर   बस �ॉप जवळ    जळगाव

10533 कोळी राज�� �काश 22109 42 पु. मुनसीपल कॉलनी �म नं 57   िगरणा टाकी मागे  िज.जळगाव

10534 कोळी रिवं� िभका 10594 48 पु. हरी िव�ल नगर   जळगांव

10535 कोळी संजय नामदेव 13651 53 पु. नवरंग कॉलनी हरी िवaल नगर   बस �ॉप जवळ    जळगाव

10536 कोळी सरला मह�� 60446 45 �ी �ॉट नं 6 िववेकानंद नगर   अिजं� सोसायटी    जळगाव

10537 कोळी शांताराम �काश 14497 41 पु. ५७ �ु�ीपल कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

10538 कोळी शोभा कैलास 22140 40 �ी �ॉट नं.१० िववेकानंद नगर   रामानंद नगर जवळ    जळगाव

10539 कोळी सुलोचना नामदेव 34619 74 �ी
�ॉट नं ८ नवरंग कॉलनी   ह�रिव�ल बस �ॉप जवळ    

जळगांव

10540 कोळी वसंत जनाद�न 23144 53 पु. ७ �ीधर नगर   िगरणा पंपीगं रोड  जळगाव

10541 कोळी िव�ा अशोक 40378 47 �ी
�ॉट नं.22 साई सं�ार कॉलनी   वाघ नगर �ॉप जवळ 

जळगाव  रोड   जळगाव

10542 कोळी िवजया हेमंत 55261 39 �ी ११ ब टेिलफोन नगर (पि�म)   जळगाव

10543 कोपरकर अशोक नागेश 20154 51 पु. ५५ यशवंत नगर   जळगाव

10544 कोपरकर चं�शेखर �साद 55612 29 पु. ५५ यशवंत नगर   �ु��पल कॉलनी मागे  जळगाव

10545 कोपरकर किवता �साद 13065 51 �ी �ॉट नं. ५५ यशवंत नगर   िगरणा टाकीजवळ जळगाव

10546
कोपरकर लिलता िववेक �ो.�ी 

कॉ��ुटस�
11350 54 �ी ५५ यशवंत नगर   �ु.कॉलनी मागे    जळगांव

10547 कोपरकर प�रि�त िववेक 53939 30 पु. ५५ यशवंत नगर   �ुिनिसपल कॉलनी मागे  जळगाव

10548 कोपरकर िववेक नागेश 12890 57 पु. ५५ यशवंत नगर �ु�ीपल कॉलनी   मागे जळगाव

10549 कोसोदे सुधा भरत 23843 53 �ी
गट नं.१४०/२ �ॉट नं.१०   हरी िव�ल रोड  ��ीणी 

नगरजळगाव

10550 कोठारी मह��कुमार अजयराज 7378 67 पु. �ॉट नं ७   िशवराम नगर  रामानंद नगर रोड  जळगांव

10551 कोठारी मनोज रमेशचंद 46302 43 पु.
�ॉट नं. २४ गट नं.१४०   महावीर �ो��जन ��ीनी नगर  

जळगाव

10552 कोठारी रमेशचंद अमरचंद 46303 75 पु.
�ॉट नं.२४ गट नं.१४०   महावीर �ो��जन ��ीनी नगर  

जळगाव

10553 कोतकर मृगे� ल�ण 41144 64 पु.
�ॉक नं.७ अि�नी अपाट�म��   िगरणा पा�ा�ा टाकी 

जवळ  जळगाव

10554 कृपलानी अंिकत िवजय 61105 23 पु.
अंिकत िवजय कृपलानी   ३५ गणेश नगर िववेकानंद  नगर 

जळगाव महारा��   जळगाव

10555 ि�रसागर चं�कांत ताराचंद 18592 68 पु. ६७ शा�ी नगर   �ी �ामी समथ� क� �ा जवळ    जळगाव

10556 ि�रसागर �ितभा अरिवंद 28484 65 �ी शा�ञ्◌ा◌ी नगर   �ॉट नं. ४०  सावली  जळगाव

10557 ि�रसागर उषा चं�कांत 18591 63 �ी ६७ शा�ी नगर   �ी �ामी समथ� क� �ा जवळ    जळगाव
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10558 कुहीटे रामधन दौलत 36287 55 पु. �ॉट नं.५७ गट नं.८०/२   शामराव नगर    जळगाव

10559 कुहीटे शोभा रामधन 36726 49 �ी �ॉट नं.५७ गट नं.८०/२   शामराव नगर  जळगाव

10560 कुलकण� आशा अशोक 47062 45 �ी १०० यशवंत नगर   रामानंद नगर  जळगाव

10561 कुलकण� अि�नी हश�ल 58928 37 �ी
�ॉट नं २४ गट नं १४२/२   िगरणा पंिपग रोड MSEB ऑिफस  

जवळ िकसनराव नगर  जळगाव

10562 कुलकण� एकनाथ दामोदर 46945 88 पु. १२ भुषण कॅालनी     जळगाव

10563 कुळकण� किवता कािलदास 5175 66 �ी
 िस�इकृपा  �ॉक नं ८ नेह�   नगर �ॉ नं ९ समोर 

रामानंद नगर  िगरणा पंिपंग रोड  जळगांव

10564 कुलकण� लिलता मुकेश 52348 60 �ी २५ गजानन हौिसंग सोसायटी   पाव�ती नगर  जळगाव

10565 कुलकण� �स�ा रमेश 47658 49 पु. ३२ रामानंद नगर   जळगाव

10566 कुलकण� �शांत सुधाकर 14053 48 पु. ३९ शा�ी नगर   िगरणा टाकी मागे    जळगाव

10567 कुलकण� ऋषीकेश अशोक 35679 44 पु. ४७/१/१ ��दा कॉलनी   जळगाव

10568 कुलकण� शकंुतला �ंबक 46259 89 �ी २४ अ भुषण कॉलनी   जळगाव

10569 कुलकण� �ीरंग सुधाकर 13919 43 पु. ३९ शा�ी नगर िगरणा टाकी   मागे    जळगाव

10570 कुलकण� सोनाली �शांत 14082 45 �ी ३९ शा�ी नगर   िगरणा टाकी मागे    जळगाव

10571 कुळकण� सुजाता अिवनाश 8665 59 �ी �ॉट नं ५० जीवन नगर   जळगाव

10572 कुलकण� उ�ला िवजय 14476 68 �ी �ॉट नं.७५ यशवंत नगर   िगरणा टाकी जवळ    जळगाव

10573 कुळकण� वासुदेव राधाकृ�राव 5383 51 पु.
डॉ.वासुदेव राधाकृ� कुळकण�   द� ��िनक नेतारी रोड  

धग�  जळगाव

10574 कुलकण� वसुधा �ीपाद 43929 59 �ी गट नं. ८०/१/२बी �ॉट नं. १   आशाबाबा नगर  जळगाव

10575 कुलकण� िवलास बळवंत 5443 69 पु. �ॉट नं.४७ ब मंुदडा नगर   भुषण कॉलनी जवळ  जळगाव

10576 कुलकण� िवर�� िवजय 20153 51 पु. ७५ ब यशवंत नगर   जळगाव

10577 कुमावत अशोक शंकर 43387 68 पु. शा�ी नगर   रामानंद नगर  जळगाव

10578 कुमावत िदपक राधो 43672 50 पु.
�ॉट नं.४४ �ॉक नं.६ गट नं.१४९    गु�कृपा  िववेकानंद 

नगर  रामानंद नगर जवळ जळगाव

10579 कुमावत मंगला यादव 33556 65 �ी �ॉट नं.२१ सुिमरन   पाव�ती नगर  जळगाव

10580 कुमावत मनोज अशोक 43388 37 पु. शा�ी नगर   रामानंद नगर  जळगाव

10581 कुमावत िमनाबाई रघुनाथ 38008 60 �ी
�ॉट नं.15/ब गणपती मंिदर शेजारी    पाव�ती नगर  रामानंद 

नगर  जळगाव ता.िज.जळगाव

10582 कुमावत नंदलाल शांताराम 29900 61 पु. �ॉट नं.४७ �ंकटेश नगर   हरी िव�ल नगर जळगाव

10583 कुमावत बाळासाहेब मोहन 43412 52 पु.
बजरंग हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं.२८ हरीिवठठल नगर  

जळगाव

10584 कुमावत चंदा संजय 37272 45 �ी ९ हरी िवठठल नगर   �ामी समथ� क� �  जळगाव
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10585 कुमावत �भाकर रामदास 23694 58 पु. �ॉट नं.३९ गट नं.१४४   �ीधर नगर जळगाव  िज.जळगाव

10586 कंुभार �ाने�र मधुकर 44980 36 पु.
गट नं.१७९ �ॉट नं.५२   वाघ नगर  द� मंिदराजवळ 

जळगाव

10587 कंूवर भूषण लोमेश 61564 28 पु. ग�ी नं 2 हरी िव�ल   नगर बस �ॉप जवळ    जळगाव

10588 कुरंभ�ी नर�� नारायण 2281 78 पु. ४८०/१८ िगरणा टाकी   जळगांव

10589 कुरंभ�ी राज�� नारायण 6819 61 पु. ४८०/१८ पाव�ती नगर   जळगांव

10590 कुरकुरे अिमत राज�� 47961 38 पु. �ॉट नं.१७ टेिलफोन नगर   जळगाव

10591 लढ् ढा अ�णा मनोज 26022 46 �ी ४८१/१४ पाव�ती नगर   जळगाव

10592 लढ् ढा रिवं� दगडुलाल 13842 56 पु. ५ आिदनाथ हौिसंग सोसायटी   िशवराम नगर    जळगाव

10593 लढ् ढा मनोजकुमार घनशामदास 23718 49 पु. ४८१/१४ पाव�ती नगर   चच� जवळ जळगाव  िज.जळगाव

10594 लोलगे �ेमा सुरेश 5715 73 �ी
�ॉट नं ६ब   �ारका  िगरणा टाकी जवळ पाव�ती नगर  

जळगांव

10595 लालवाणी िगरधारीलाल धम�दास 6532 66 पु.
५६ �ी गणेश अपा.सदगु� समथ�   कॉ.टेलीफोन नगर जवळ 

   जळगांव

10596 लाठी महेश बालिकसन 26871 48 पु.
 िपतृछाया  ५४/२ जीवन नगर   रामानंद नगर जवळ    

जळगाव

10597 िलंगायत �काश रामदास 44625 44 पु. २० भुषण कॅालनी   एम जे कॅालेज�ा मागे  जळगाव

10598 लोहार अशोक रामचं� 27266 62 पु. �ू ल�ी नगर   मेह�न तलाव जवळ    जळगाव

10599 लोहार भा�वती शामकांत 37342 53 �ी
लोहार �काश दामोदर   गट नं 180/2 �ॉट नं 04  वाघ नगर 

महादेव मंदीरा जवळ  जळगाव

10600 लोखंडे अ�ण भागवत 37033 55 पु. ४२ नेह� नगर द� मंिदराजवळ   यशोदा िब�ीगं  जळगाव

10601 लोखंडे िदनकर जनाद�न 42553 66 पु. �ॉट नं.२  नयनतारा    आराधना कॉलनी  जळगाव

10602 लोखंडे िमना िदनकर 42561 60 �ी २ बी  नयनतारा    आराधना कॉलनी  जळगाव

10603 लोखंडे नयिनष िदनकर 42560 36 पु.
२ बी आराधना कॉलनी   िगरणा पिपंग पा�ाची टाकी जवळ  

जळगाव

10604 लोखंडे पंडीत मोतीराम 56048 66 पु.
�ॉट नं.२ गट नं.९४/२   आर.एम.एस.कॉलनी जवळ  ह�र 

िवठठल नगरजळगाव

10605 लोखंडे पंकज �ेमचंद 41698 42 पु. ४३ अ शा�ीनगर   िगरणा टाकी मागे  जळगाव

10606 लोखंडे रा�ल �काश 53326 32 पु. �ॉट नंबर 52/53/54   संुदर पाक�   वाघ नगर  जळगाव

10607 लोखंडे रेखा �मोद 24302 48 �ी �ॉट नं 43/44   पारेख नगर  टेलीफोन नगर जवळ  जळगाव

10608 लोलगे िनतीन सुरेश 22475 53 पु. ६ ब �दारका   पाव�ती नगर  जळगाव

10609 लु�ा अशोक उ�दाराम 22822 58 पु.
६ सुमधुर कॉलनी   िगरणा टाकी जवळ  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

10610 लु�ा कोमल अशोक 23205 54 �ी ६ सुमधुर कॉलनी   िगरणा टाकी जवळजळगाव  िज.जळगाव

10611 माचवे रा�ल सुरेश 20232 45 पु.  गारवा  २३ भुषण कॉलनी   जळगाव
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10612 माचवे सुरेश िनळकंठ 20231 76 पु. �ॉट नं.२३ जुनी भुषण कॉलनी   जळगाव

10613 मडके �शांत पदमाकर 37660 44 पु. नवनाथ चौक   हरीिवठठल नगर  जळगाव

10614 महाजन अनंत छगन 25871 53 पु. ५ व�तंुड अपाट�म�ट   भगीरथ कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

10615 महाजन अिनता मुकंुद 36289 48 �ी पोिणमा� गट नं.६१/२अ३   �ॉट नं.  को�े नगर  जळगाव

10616 डॉ.महाजन अिवनाश एकनाथ 14707 50 पु.
३३ आरो� मंदीर शा�ी नगर   िगरणा टाकी जवळ    

जळगाव

10617 महाजन बाळकृ� काशीनाथ 11913 63 पु. �ॉट नं.१९ रामानंद नगर   जळगाव

10618 महाजन बायजाबाई गणू 5610 84 �ी
�ॉट नं. १०२  यशवंत नगर   �ूिनिसपल कॉलनी मागे    

जळगांव

10619 महाजन भा�र जग�ाथ 53588 48 पु. १२ अ नेह� नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10620 महाजन �ाने�र िव�ाम 26032 50 पु.
�ीधर नगर   �ॉट नं. १ गट नं. १४४  रामानंद नगर खोली  

जळगाव

10621 महाजन गोिवंद वामन 14502 59 पु. �ॉट नं.३९/३ यशवंत नगर   रामानंद नगर जवळ    जळगाव

10622 महाजन हेमंत वासुदेव 19905 59 पु.  कुमुद  २४/२ पाव�ती नगर   जळगाव

10623 महाजन जग�ाथ रमेश 33735 49 पु. ११५ �ुिनिसपल कॉलनी   जळगाव

10624 महाजन क�ना राज�� 23515 54 �ी  �ितक    ५९ यशवंत नगर    जळगाव

10625 महाजन कृ� माधवराव 30970 65 पु. ५२ रामानंद नगर जळगांव

10626 महाजन लिलत तुकाराम [०३] 11397 46 पु.
गट १४८ �ॉट ६१ ६२ ६३/२   �ॅट ८ए व��ा िवहार 

आपाट�म�ट  रामानंद नगर जळगाव

10627 महाजन लता हेमंत 19904 55 पु.  कुमुद  २४/२ पाव�ती नगर   जळगाव

10628 महाजन मह��कुमार बाबुराव 29618 55 पु.
�ीधर नगर �ॉट नं.२ गट नं.१४४   िगरणा पंपीगं रोड    

जळगांव

10629 महाजन मिनषा बळीराम 49886 53 �ी ४ ब ल�ी नगर   पो�ल कॉलनी  जळगाव

10630 महाजन माया संिदप �ो.माया एज�ीज 12984 49 �ी ४८ रामानंद नगर   जळगाव

10631 महाजन मोहन नारायण 22247 61 पु. ३४ �ीधर नगर   जळगाव

10632 महाजन मुकंुदा राजाराम 36288 57 पु. पोिणमा� �ॉट नं.२९   गट नं.६१/२अ३  को�े नगर  जळगाव

10633 महाजन नारायण गणू 4187 57 पु. १०२ यशवंत कॉलनी   जळगाव

10634 महाजन िनलीमा चा�द�ा 61244 43 �ी
�ॉट नं 5/4 गट 119   हरी िव�ल नगर जवळ  मेह�न नगर  

जळगाव

10635 महाजन पंिडत धनजी 45361 73 पु. �ॉट नं.२२ अ   रामानंद नगर  जळगाव

10636 महाजन  परशुराम �ीआयटीटीएचएए 31497 51 पु.
�ंकटेश नगर �ॉट नं.३४ गट नं.१२९   हरी िवaल नगर    

जळगांव

10637 महाजन �काश दौलत 25609 48 पु. २०/२ भुषण कॉलनी   एम.जे. कॉलेजमागे  जळगाव

10638 महाजन ��ाद बुधो 24225 55 पु. २५ िजवन नगर   रामानंद बस�ॉप जवळ  जळगाव
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10639 महाजन �मोद िभमराव 24959 49 पु.
�म नं.91 मुनिसपल कॉलनी   रामानंद नगर जळगाव  

िज.जळगाव

10640 महाजन �िवण गडबड 58066 39 पु. ३४६/१ रे�े लाईन जवळ   हरी िवठठल नगर  जळगाव

10641 महाजन रडे िजत�� कृ� 38121 49 पु. �ॉट नं ३/२  पाव�ती नगर   जळगाव

10642 महाजन र��भा नामदेव 28182 51 �ी ४०/१५० आिशष   िववेकानंद नगर  जळगाव

10643 महाजन रिवं� गरबड 58070 46 पु. हरी िवठठल नगर   जळगाव

10644 महाजन संजय अमूत 46585 51 पु. �ॉट नं ४३/१ गाय�ी नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

10645 महाजन संिजव दौलत 25695 46 पु. २०/२ भुषण कॉलनी   जळगाव

10646 महाजन सरला मह�� 29617 43 �ी
�ॉट नं.२ गट नं.१४४ �ीधर नगर   िगरण पंपीगं रोड    

जळगांव

10647 महाजन शािलनी वसंत 50823 51 �ी साईकृपा ३१   �ेहल कॉलनी  जळगाव

10648 महाजन शशीकांत सुरेश 14478 41 पु. ३८ यशवंत नगर   जळगाव

10649 महाजन तृ�� भुषण 39182 41 �ी �ॉट नं. ९   कमल कंुज �ीनगर  जळगाव

10650 महाजन उमेश आनंदा 56218 42 पु. १५ िववेकानंद नगर �ातं�   चौक जळगाव

10651 महाजन िवमल नारायण 56551 74 �ी
�ॉट नं.४१ नेह� नगर   द� मंिदराजवळ  मोहाडी रोड 

जळगाव

10652 महाले आशा अशोक 59402 60 �ी १४/२ पाव�ती नगर जवळ िगरणा   टंॅक रामानंद नगर जळगाव

10653 महाले �फु� अशोक 42761 40 पु. १४/२ पाव�ती नगर   िगरणा टाकीजवळ  जळगाव

10654 महाश�े िदलीप अनंत 15462 64 पु.
१० पुजा अपाट�म�ट पाव�ती नगर   िगरणा पा�ा�ा टाकी 

समोर  जळगाव

10655 महाश�े मधुकर िव�ू 7598 72 पु.
�ाट नं १४-१५-१६/२   �ीधर नगर िगरणा पंिपंग रोड  

�मणीनी नगर हरी िवठठल रोड जळगाव

10656 म�द (सोनार) शरद रामदास 35663 49 पु. ५ नुतन अिजठा हौिसंग सोसायटी   रामानंद नगर    जळगाव

10657 मा�खजा िकशनलाल हंसराज 10509 63 पु.
११११ �ामी िववेकानंद नगर   रामानंद नगर जवळ    

जळगांव

10658 मा�खजा सुरज िकशनलान 13159 42 पु. ११११ �ामी िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ    जऴगाव

10659 मलारा राज�� सागरमल 10302 66 पु.
�ॉट नं.४/अ सव� नं.४९१/अ   सुयोग कॉलनी  िववेकानंद 

शाळेजवळ जळगाव

10660 माळी गुलाब बाबुराव 30673 53 पु. २३ रामनगर �ीधर नगर मागे   जळगांव

10661 माळी अजु�न बाबुराव 32808 57 पु. २३ राम नगर   �ीधर नगर समोर    जळगांव

10662 माळी भरत उखडू� 36144 45 पु.
�ॉट नं ५ अंिबका हाऊिसंग सोसायटी िनयर भगवान नगर 

जळगाव

10663 माळी माधुरी रमेश 16817 49 �ी २३ पाव�ती नगर   िगरणा टाकी जवळ    जळगाव

10664 माली रिवं� बाबुराव 20790 51 पु. २३ रामनगर   हरी िवaल नगर रोड    जलगाव

10665 मंडोरे राजेश वसंतलाल 38380 56 पु. १३ िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ  जळगाव
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10666 मंडोरे िदपा राजेश 43359 50 �ी १३ िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

10667 मंडोरे महेश रामिकसन 14792 49 पु. ५ अ जीवन नगर   रामानंद नगर बस �ॉप जवळ    जळगाव

10668 मंडोरे मिनष वसंतलाल 38379 51 पु. १३ िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

10669 मंडोरे सुिनल वसंतलाल 38378 57 पु.
१३  जानकी िववेकानंद नगर    िज�ा पेठ जवळ   �ातं� 

चौक   जळगाव

10670 मंडोरे वैशाली मिनष 43358 47 �ी १३ िववेकानंद नगर िज�ा पेठ   जळगाव

10671 मांडवगणे पु�ा मुकंुद 53001 74 �ी ९ ब सिम� कॉलोनी   िनयर टेिलफोन नगर  जळगाव

10672
मिणयार �ीिनवास शामसंुदर �ो. 

�ीिनवास �ो�ीजन अँ� जनरल
11472 49 पु. ८१  शा�ी नगर  जळगांव

10673 मराठे आशालता �भाकर 51813 72 �ी
३ नंदनवन नगर   �ेहल कॉलनी�ा दि�णेस  रामनंद नगर 

जळगाव

10674 मराठे अिनल राजाराम 29407 54 पु.
२४ यशवंत नगर   गौराबाई हॉल जवळ  �ी अपाट�म�ट शेजारी 

जळगाव

10675 मराठे दगडू गजमल 48982 50 पु. गट नं.१७९ �ॉट नं.५२/१   वाघ नगर  जळगाव

10676 मराठे िदनकर पंडीत 22120 71 पु. २३ नवीन भगवान नगर   जळगाव

10677 मराठे नागेश सुकलाल 31521 54 पु.
गट नं.१५० �ॉट नं.५३/२ए   रामानंद नगर िजजामाता नगर    

जळगांव

10678 मराठे �काश कािशनाथ 43553 38 पु. ७२ �ुिनिसपल कॅालनी   जळगाव

10679 मराठे राज�� �काश 43554 36 पु. ७२ �ुिनिसपल कॉलनी   जळगाव

10680 मराठे रमेश केशव 51788 62 पु. �ॉट नं.२४/१४० ए   ��ीनी नगर  हरीिव�ल नगर जळगाव

10681 मराठे शकंुतला िदनकर 22121 63 �ी २३ नवीन भगवान नगर   जळगाव

10682 मराठे िशवाजी तोताराम 49952 64 पु. गट नं.१२९ �ॉट नं.४२   हरीिवठठल नगर  जळगाव

10683 मराठे �ीपाद कृ�ाजी 13805 60 पु. १६ ��दा कॉलनी   टेलीफोन नगर जवळ    जळगाव

10684 मराठे सुिनल �भाकर 52102 56 पु. �ॉट नं. ३ नंदनवन नगर   �ेहल कॉलनी जवळ  जळगाव

10685 मराठे सुरेखा दगडू 48983 39 �ी गट नं.१७९ �ॉट नं.५२/१   वाघ नगर  जळगाव

10686 मराठे सुिशला अरिवंद 57135 51 �ी
�ाट नं ३९/५० गट नं ११७   संुदर पाक�  िगरणा पिपंग रोड  

वाघ नगर जळगाव

10687 मराठे तेज�ी �ीपाद 13806 53 �ी �ॉट नं.१६ ��दा कॉलनी   जळगाव

10688 मराठे िवलास पंढरीनाथ 14848 49 पु.
�ॉट नं १० गट नंबर १४० महादेव मंिदर जवळ हरी िव�ल 

रोड जळगाव

10689 माक� डे �ोती सुिनल 42555 47 �ी �ॉट नं.३३ ब   यशवंत नगर  जळगाव

10690 मौय� फुलकली भोले�र 49286 45 �ी ३४ नंदनवन नगर   �ेहल सोसायटी समोर  जळगाव

10691 मेहता �मेश नटवरलाल 12090 58 पु.
�ॅट नं.3 रामानंद नगर रोड   िगरणा वॉटर टंॅक जवळ  

अिभरथी आपपाट�म�ट  जळगाव

10692 म�डकी िवजया यशवंत 56029 87 �ी
�ॉट न.७ नेह� नगर   रामानद नगर बस �ॉपजवळ  

जळगाव
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10693 म�डकी जयेश भा�र 20489 53 पु. 49 पारख नगर जवळ   टेलीफोन नगर    जळगाव

10694 म�डकी �ीकांत यशवंत 19960 58 पु.
�ॉट नं.७ नेह� नगर   रामानंद नगर बस�ॉप जवळ    

जळगाव

10695 मेटकर अ�ण िदगंबर 22743 67 पु.
�ॅट नं ८ सीटीएस नं ६९३४ साईराज   रेसीडे�ी भुषण 

कॉलनी जवळ  एम जे कॉलेज�ा मागे जळगाव

10696 िमनासे अिन��द िवशाल 41771 47 �ी ४ �र�दी िस�दी अपाट�म�ट   पटेल नगर  जळगाव

10697 िम�री िडगंबर �भाकर 43139 42 पु.
�कटेश नगर   �ाट नं १४ गट नं १३९ १/२ ए  साई �ासेस 

जवळ जळगाव

10698 िम�ी िनळकंठ गजानन 11730 51 पु. 7 रामनगर िगरणा   िगरणा पंिपंग रोड    जळगाव

10699 िम�री समाधान देिवदास 49367 39 पु.
�ॉट नं.१०६/१०७   मा�ती मंिदर जवळ  ह�र िव�ल नगर  

जळगाव

10700 िम�री संतोष �भाकर 62063 42 पु.
�ॉट नं १४ गट नं १३९ १+२ए   �ंकटेश नगर  हरी िव�ल  

नगर रोड  जळगाव

10701 िम�री  मनोज मधुकर 35985 50 पु. �ॉट नं.४१   ��ीनी नगर  जळगाव

10702 मोरदे सुधाकर सखाराम 7802 75 पु. ३९/१ िजवन नगर   रामानंद नगर जवळ    जळगांव

10703 मोरे अलका शांताराम 40379 60 �ी �ॉट नं. १५/ए   िवशाल कॉलनी  िगरणा पिपंग रोड जळगाव

10704 मोरे अिनल िव�ासराव 33957 41 पु. ७/८ वाघ नगर   िगरणा पंपीगं रोड    जळगांव

10705 मोरे अच�ना िदपक 37221 38 �ी ७४ िजवन नगर     जळगाव

10706 मोरे िदपक उमाकांत 37220 43 पु. ७४ िजवन नगर   जळगाव

10707 मोरे सचीन िव�ासराव 13151 39 पु. ७/८ वाघ नगर   िगरणा पंपीगं रोड    जळगाव

10708 मोरे सतीष िव�ासराव 13284 45 पु. ७/८ रामभाऊ वाघ नगर   ��ीणी नगर    जळगाव

10709 मोरे सुरेखा सतीश 55379 43 �ी २७/१ संुदर मोती नगर   िववेकानंद नगर जवळ  जळगाव

10710 मोरे सुिशला उमाकांत 36205 74 �ी ७४ जीवन नगर   रामानंद नगर  जळगाव

10711 मोरे वंदना अिवनाश 14107 56 �ी
�थमेश  २८ अ सहजीवन सोसायटी   हरी िवaल नगर रोड    

जळगाव

10712 मोरे वंदना उमाकांत 36206 47 �ी २०/०३ शा�ी नगर   जळगाव

10713 मोरे िव�ासराव वामनराव 22270 69 पु. ७ रामभाऊ वाघ नगर   िगरणा पंपीगं रोड  मु.पो.जळगाव

10714 मोरे (पाटील) संतोष गणपत 42677 51 पु. �ॉट नं.१/सी गट नं.१४१   ��ीणी नगर  जळगाव

10715 मौय� िशवकुमारी भोले�र 56617 76 �ी ३४ नंदनवन नगर   �ेहल सोसायटी  जळगाव

10716 मौय� जानकी ओम�काश 52598 53 �ी ७८ यशवंत नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10717 मौय� नर��कुमार केवल�साद 7325 54 पु. २२  भूषण कॉलनी   जळगांव

10718 मौय� संिदप ओम�काश 48934 37 पु. �ॉट नं.७८ यशवंत नगर   जळगाव

10719 मौय� िशवनारायण भोले�रनाथ 31188 45 पु. ३४ नंदनवन नगर �ेहल सोसा.   जळगाव
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10720 मुणोत आनंद िवनोद 56797 39 पु.
�ॉट नं.५७ ब िववेकानंद नगर   महानगर पािलका शाळा 

नं.४५ मागे  जळगाव

10721 नगरकर अरिवंद पुो�म 55203 57 पु. �ॉट नं.६ यशवंत नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10722 नागपुरे गणेश सुरेश 43251 35 पु. �ॉट नं.७ �ीधर नगर   जळगाव

10723 नाईक अ�ण गणेश 2171 82 पु. शा�ीनगर �ॉट नं ३९   िगरणा टाकी मागे    जळगांव

10724 नाईक आशा संजय 25960 41 �ी
�ॉट नं. २२/१-ब   नेह� नगर.  रामानंद नगर जवळ  

जळगाव.

10725 नाईक अिवनाश अ�ण 13239 47 पु. ३९ शा�ी नगर   िगरणा टाकी मागे    जळगाव

10726 नाईक िकशोर देिवदास 41038 61 पु. ८/१ यशवंत नगर   अिजं� हौिसंग सोसायटी  जळगाव

10727 नाईक िनिशकांत कृ�ाजी 577 81 पु.
�ॉट नं 14 A गट नं 102   भूषण कॉलनी काशी  िव�े�र 

मंिदर  जळगांव

10728 नाईक संजय पंुडलीक 25954 51 पु.
गट नं. १४६ �ॉट नं. २२/१-ब   नेह� नगर रामानंद नगर 

जवळ  जळगाव.  जळगाव.

10729 नाईक सुिनता अ�ण 2172 81 �ी �ॉट नं.३९ शा�ी नगर िगरणा   टाकी जवळ    जळगांव

10730 नाईक सुषांत िनिशकांत 8819 46 पु. राधा-कृ� १४/ए भूषण कॉलनी   जळगाव

10731 नाईक िवनीत िकशोर 45167 32 पु. ८/१ यशवंत नगर   अिजं� हौसीगं सोसायटी  जळगाव

10732 न�वरे अतुल भगवान 30469 47 पु. �ॉट नं.४४/५ गट नं.१४९   िववेकानंद नगर    जळगांव

10733 न�वरे नारायण झगडु 14480 82 पु. �ॉट नं.२६ िकसनराव नगर   िगरणा पंपीगं रोड    जळगाव

10734 न�वरे िवनायक नारायण 26075 51 पु. २६ िकसनराव नगर   जळगाव

10735 नारखेडे उ�ास मधुकर 40800 36 पु. �ॉट नं.१ पाव�ती नगर   िगरणा टाकीजवळ  जळगाव

10736 नारखेडे भारती रामकृ� 23975 54 �ी
�ॉट नं.१०९ गट नं.१४८   यशवंत नगर िगरणा टाकीसमोर  

जळगाव

10737 नारखेडे घन�ाम गोमा 36954 58 पु. ३ यशवंम नगर   रामानंद बस �ॉप जवळ  जळगाव

10738 नारखेडे जनाद�न रामदास 25659 67 पु. ५/१ निवन भुषण कॉलनी   जळगाव

10739 नारखेडे िमिलंद हरी 47286 48 पु. ८९ गु� �साद   यशवंत नगर  जळगाव

10740 नारखेडे िमिलंद लीलाधार 61302 50 पु. �ॉट नं 8 टेिलफोन नगर   जळगाव

10741 नारखेडे राजीव हरी 29739 58 पु. ८९ यशवंत नगर   �ुिनिसपल कॉलनी मागे    जळगांव

10742 नारखेडे रामकृ�ा ओकंार 45064 61 पु.
�ॉट नं.१०९ गट नं.१४८   यशवंत नगर  िगरणा टाकी जवळ  

जळगाव

10743 नारखेडे शरद काशीनाथ 21967 62 पु. ३२/१ जीवन नगर   रामानंद नगर जवळ    जळगाव

10744 नारखेडे सुधाकर काशीनाथ 19616 67 पु.
१८/१ अंबीका हौिसंग सोसायटी   रामानंद नगर जवळ    

जळगाव

10745 नारखेडे वासुदेव नामदेव 20847 67 पु.
�ाट नं ११/२ सुदश�न पाक�  गट नं ६१/२अ३/१   को�े नगर  

जळगाव

10746 नारखेडे यशवंत िव�नाथ 39488 67 पु.
२६ िववेकानंद नगर   जेल�ा मागे  म.न.पा.शाळा 

�.४५जवळ  जळगाव
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10747 नावरकर बाळकृ�ा माधव 14487 53 पु.
�ॉट नं.३२ गट नं.१४४   �ीगर नगर हरी िवaल नगररोड    

जळगाव

10748 नावरकर ��ा बाळकृ� 14488 47 �ी
�ॉट नं.३२ गट नं.१४४   �ीधर नगर हरी िवaल नगर रोड    

जळगाव

10749 नवगाळे संतोष अशोक 33583 41 पु.
�ॉट नं.१३/२ गट  नं.१०४/ए   निवन भुषण कॉलनी  बडगुजर 

बोिड�ग जवळ जळगाव

10750 नवगाळे शरद दामोदर 4635 69 पु. ४९ बजरंग हौिसंग सोसायटी   ह�रिव�ल नगर    जळगाव

10751 नवगाळे वैभव अशोक 33585 39 पु. एस आर नं १०२ �ॉट नं २२/०४   �ू भूषण कॉलनी जळगाव

10752 नेहेते चं�कांत रमेश 34368 44 पु. १८ आराधना कॉलनी   टी.�ी.स�टर  जळगाव

10753 नेहेते उमाकांत िगरधर 10427 57 पु.
�ॉट नं १ सोनिगरी   �ी गणेश पाक�   एम जे कॉलेज मागे  

जळगांव

10754 नेहेते िव�ु ल�ण 6850 78 पु.
�ॉट नं.७० जीवन नगर   रामानंद बस �ॉप जवळ    

जळगांव

10755 नेमाडे िदलीप लालचंद 33814 58 पु. ४९ जुने भगवान नगर   जळगाव

10756 नेमाडे हेमलता खेमचंद 31989 64 �ी ३३ यशवंत नगर   रामानंद �ॉप  जळगाव

10757 नेमाडे खेमचंद राजाराम 31988 63 पु. ३३ यशवंत नगर   रामानंद �ॉप  जळगाव

10758 नेमाडे िनम�ला केशवराव 12583 81 �ी
९ आराधना कॉलनी िगरणा टाकी मागे   िकलिबल शाळेसमोर 

जळगाव

10759 नेमाडे रमेश बाबुराव 49332 66 पु. २० स��� कॉलनी   टेिलफोन नगर जवळ  जळगाव

10760 नेमाडे संदीप घन:शाम 18376 48 पु. ९ अ टेलीफोन नगर   जळगाव

10761 नेवे द�ा�य जग�ाथ 60409 49 पु. �ॉट नं 9 गट नं 101/1   मंुदडा नगर जळगाव

10762 नेवे िदपक सुधाकर 35905 52 पु. ३ बी िजवन नगर   रामानंद नगर बस �ॉप जवळ  जळगाव

10763 नेवे शुभदा मधुकर 18403 51 �ी १० टेलीफोन नगर   जळगाव

10764 िनकम हेमंत आबाजी 21976 51 पु. ४६ जीवन नगर   रामानंद नगर जवळ    जळगाव

10765 िनकम जयिवजय गोिवंद 17294 43 पु.
िवजयिवलास हेअर आट� पारीजात संकुल   दु.नं.१ िगरणा 

टाकी रोड  जळगाव

10766 िनकम नामदेव मंगा 39140 61 पु. भगवान नगर   जळगाव

10767 िनकम ि�ती जयिवजय 41499 36 �ी रंगोली अपाट�म��   �ॅट नं.१३  िगरणा टाकी समोर जळगाव

10768 िनकम �ावण रामा 38784 52 पु.
�ॉट नं ०६ सव� नं ५६१/ए-ए   धांडे नगर िववेकानंद  नगर 

जळगाव

10769 िनकम उषा गोिवंद 48927 71 �ी �ॉट नं.८८/१२/८८१४   िगरणा टाकी  जळगाव

10770 िनकंुभ मुकेश रतन 46161 39 पु. हरी िवठठल नगर   मराठी शाळे मागे  जळगाव

10771 िनळे िदपक द�ा�य 28119 65 पु. ३४-ब - ५६१-१अ   िववेकानंद नगर  जळगाव

10772 िनळे िनम�ला रामचं� 37746 57 �ी
�ॉक नं.२   �ॉट नं .२१ गट नं .१४७/२   रामानंद नगर  

चं�मा अपाट�म�ट समोर  जळगाव

10773 िनळे �भुदास रामदास 13350 80 पु.
�ॉट नं.३२ अ झाकीर �सेन कॉलनी   संभाजी नगर शेजारी    

जळगाव
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10774 िनळे रामचं� मािणक 37745 66 पु.
�ॉक नं.२ �ॉट नं २१  गट नं १४७/२   रामानंद नगर 

जळगाव  चं�मा अपाट�म�ट समोर  जळगाव

10775 िनळे �रषभ िदपक 21790 40 पु.
३४/ब सव� नं.५६१-१ ए िववेकानंद नगर   रामानंद नगर जवळ 

   जळगाव

10776 िनमकर रामदास नारायण 7174 78 पु.
नारायणराव िनमकर   �ॉट नं ४ कुमार अपाट�म�ट  भूषण 

कॉलनी सरकारी इंिजिनय�रंग कॉलेज  जळगांव

10777 िनवाणे िदनेश िभकाजी 21651 59 पु. ५१ यशवंत नगर मागे �ु�ीपल   कॉलनी    जळगाव

10778 ओचीरामानी अशोक जुमडोमल 5666 63 पु.
�ॉट नं.५३/५४ �ामी िववेकानंद   नगर िशरसोली रोड 

जळगाव

10779 ओिचरामाणी कोमल सुिनलकुमार 34561 57 �ी �ॉट न.५३/५४िववेकानंद नगर   िशरसोली रोड    जळगांव

10780 ओतारी �ाती चं�शेखर 40836 47 �ी िशवाजी पाक�    िगरणा पंपीगं रोड  जळगाव

10781 पाचपांडे अिनल रामकृ� 48223 56 पु. यशवंत नगर �ॉट नं.८८   रामानंद नगर  जळगाव

10782 पाचपांडे संिगता रामकृ� 48391 46 �ी
१४ िववेकानंद नगर   गट नं.१४९/१बअ१क  रामानंद नगर�ा 

दि�णेस  जळगाव

10783 पदमे भारती पांडुरंग 55507 43 �ी �ॉट नं.१८ गट नं.१७८   वाघ नगर  जळगाव

10784 पगारे अिभषेख हेमराज 61540 21 पु.
�ॉट नं 21 गट नं 102   भूषण कॉलनी जवळ  काशी िव�े�र 

मंिदर  जळगाव

10785 पांडव रमेश िसताराम 2349 80 पु. कमलदीप गजानन हौिसंग सोसायटी   चच� जवळ जळगाव

10786 पांढरे तुळिशराम बाबुराव 38979 51 पु. ३२ �ीधर नगर   िगरणा पंिपंग रोड  जळगाव

10787 प�ाळे मयुर आनंद 53649 38 पु. �ाट नं ९० िगताई   यशवंत नगर  जळगाव

10788 प�ाळे नयना आनंद 44909 61 �ी
 िगताई  �ॉट नं. ९०   यशवंत नगर  िगरणा टाकीजवळ 

जळगाव

10789 पराडकर मुकंुद अनंत 5751 68 पु.
अ�ंधती  �ॉट नं२० िववेकानंद   नगर रामानंद नगर�ा 

दि�णेस    जळगांव

10790 पराते हष�ल सुरेश 49729 35 पु. �ॉट नं.४ए गट नं.१४९/ए   िववेकानंद नगर  जळगाव

10791 पराते र�माला सुरेश 43194 61 �ी �ॉट नं.४ िववेकानंद नगर   जळगाव

10792 पराते सुरेश िसताराम 48141 66 पु.
�ॉट नं.४ गट नं.१४९/१ अ   िववेकानंद नगर  रामानंद नगर 

जवळ जळगाव

10793 परदेशी िजत�� रामकरन 21064 44 पु. ३२ �ु�ीपल कॉलनी   जलगाव

10794 परमार शेषराव गणपत 46477 54 पु. �ॉट नं.२२ भ् ◌ुषण कॉलनी   जळगाव

10795 पसारे मोरे�र पंढरीनाथ 18382 89 पु.
�ॉट नं. ६ ए   शा�ी नगर  रामानंद बस �ॉप जवळ  

जळगाव

10796 पसारे र��भा मोरे�र 408 81 �ी
�ॉट नं. ६ ए   शा�ी नगर  रामानंद बस �ॉप जवळ  

जळगांव

10797 पाठक अिनल �भाकर 7392 74 पु.
�ॉट नं.२६/३ �ामी िववेकानंद   नगर रामानंद नगर जवळ  

िगरणा टंॅक जवळ  जळगांव

10798 पाठक िकरण पंडीतराव 44953 52 पु.
�ॉट नं. 31/ 36/1 गट नं. 331/4   हरी ओम नगर  

िस��िवनायक पाक�   जळगाव

10799 पाठक िवलास िदगंबर 29366 55 पु. स��� कॉलनी टेलीफोन नगर   जळगाव

10800 पठार िबिपन माधव 61325 53 पु.
�ॉट नं 36/3 गट नं 132   �ंकटेश नगर उमेश हेअर किटंग  

हरी िव�ल नगर  जळगाव
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10801 पाटील अिजत रामरतन 20603 50 पु. ५८/२ जुने भगवान नगर   िगरणा टाकी मागे    जळगाव

10802 पाटील अलकनंदा दशरथ 14495 49 �ी �ॉट नं.३८   यशवंत नगर  िववेकानंद रोड  जळगाव

10803 पाटील अलका द�ा�ेय 40360 68 �ी २० रामानंद नगर   चं�मा अपाट�म�� समोर  जळगाव

10804 पाटील अलका ल�ण 17719 59 �ी ४/२ पटेल नगर   चच��ा मागे िगरणा पंपीगं रोड  जळगाव

10805 पाटील अमरिसंग नारायणिसंग 49273 55 पु. ५/बी जीवन नगर   रामानंद �ॉप जवळ  जळगाव

10806 पाटील अंबादास एकनाथ 35246 56 पु. ७० शा�ञ्◌ा◌ी नगर   िगरणा टाकी मागे  जळगाव

10807 पाटील अिनल �ेमचंद 27531 60 पु.
आशीवा�द �ॉट नं १५   िकसनराव नगर िगरणा पंिपंग  रोड  

जळगाव

10808 पाटील अिनल पंुडलीक 24333 62 पु. गट नं. ७६/१/१ �ॉट नं. ३१   को�े नगर  जळगाव

10809 पाटील अिनल सदािशव 7549 57 पु.
�ाट नं ४ �ाक नं ७ अंिबका ह   ◌ौ.सो. न.भगवाननगर 

जळग    जळगाव

10810 पाटील अिनता अमरिसंग 48890 49 �ी ५ ब जीवन नगर   रामानंद �ॉप जवळ  जळगाव

10811 पाटील अंजिल सुरेश 14415 37 �ी ८३ जुने भगवान नगर   जळगाव

10812 पाटील अ�ण धनिसंग 21798 61 पु. िशवाजी  चौक   हरी िवaल नगर    जळगाव

10813 पाटील अ�णा िवजय 59711 40 �ी
�ॉट नं 18 गट नं १७८   पोिलस लाइन  वाघ  नगर सावखेडा 

िशवार  जळगाव

10814 पाटील आि�नकुमार मनोहर 43673 34 पु. १७ रामनगर   �ीधर नगर जवळ िगरणा पंपीग रोड  जळगाव

10815 पाटील बाबुराव िभकनराव 39256 74 पु.  आनंद  २० ब   नूतन अिजंठा कॉलनी  जळगाव

10816 पाटील भागवत बारकु 34986 56 पु.
�ॉट नं.६ गट नं.१५४/०१   वाघ नगर छ�पती कॉलनी  

िगरणा पपीगं रोड  जळगाव

10817 पाटील भागवत िचंतामण 47118 70 पु. १९-अ अंिबका हौिसंग सोसायटी   �ु भगवान गनर  जळगाव

10818 पाटील भाईदास महादू 7047 66 पु. १३/१०२   भुषण कॉलनी    जळगांव

10819 पाटील भै�ा नाना 25908 39 पु. �ॉट नं गट नं १५४-१   िवशाल कॉलनी  वाघ नगर  जळगाव

10820 पाटील भरत आ�ाराम 933 73 पु. २३ ब पाव�ती नगर   रजनी अपाट�म�ट समोर    जळगांव

10821 पाटील भरतिसंग सुभाष 21947 39 पु. �ॉट नं.४ गट नं.४१२   नेह� नगर िशरसोली रोड  जळगाव

10822 पाटील िभकारी ओकंार 25630 55 पु. २९ आर.एम.एस. कॉलनी   ह�र िवठठल नगर  जळगाव

10823 पाटील चं�कांत भगवान 20940 48 पु. 18 आराधना कॉलनी   जळगाव

10824 पाटील चं�कांत पंडीत 33214 38 पु.
सोहम आयुव�द    सदगु� कृपा गट नं.१३४   �ॉट नं.२१ 

�ॉक नं.०२ अजु�न  जळगाव

10825 पाटील चं�कांत रघुनाथ 22791 74 पु.
गट नं.१३४ �ॉट नं.४   अजु�न नगर हरी िवaल बस �ॉप 

जवळ  मु.पो.जळगाव

10826 पाटील चं�शेखर िदनेश 8575 51 पु. ४  जुनी भूषण कॉलनी   एम जे कॉलेज मागे    जळगांव

10827 पाटील दगडु रामू 24413 63 पु. गु�कृपा �ॉट नं. ४-अ   टेलीफोन नगर पुव�  जळगाव
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10828 पाटील दश�न देविसंग 30978 49 पु.
�ॉट नं.६२ गट नं.१५०   िववेकानंद नगर रामानंद जवळ  

जळगाव

10829 पाटील द�ा�य रामू 38722 72 पु. २० रामानंद नगर   जळगाव

10830 पाटील िदलीप बाबुराव 30656 63 पु. �ॉट नं.७१ यशवंत नगर एम. कॉलनी   जळगांव

10831 पाटील िदपक मगन 26668 42 पु.
१७/६ अंिबका हौिसंग सोसायटी   निवन भगवान नगर  

जळगाव

10832 पाटील िदपाली िदपक 18659 40 �ी
c/o पाटील िवजय भा�र   �ाट नं ६८ गट नं १०६-१अ२  

िजवन नगर  जळगाव

10833 पाटील िधरे� िहंमतराव 10256 55 पु.
�ॅट नं -६   पा�रजात संकुल  िगरणा टाकी रोड चच� जवळ  

जळगाव

10834 पाटील िदगंबर �पचंद 940 64 पु. �ॉट नं 38   यशवंत नगर  रामानंद �ॉप जवळ  जळगांव

10835 पाटील िदलीप धमा� 34454 56 पु.
गट नं.५६३/१अ५६१ �ॉट नं.१/२   �ॉक 2 मेह�न िशवार  

नंदनवन नगर रामानंद प�र  जळगाव

10836 पाटील िदनेश िदगंबर 13465 38 पु.
�ॉट नं ३४ यशवंत नगर   जवळ रामानंद बस �ॉप    

जळगाव

10837 पाटील िदनेश वना 3201 77 पु.
�ॉट.नं.४ गट नं 486 अ   जैन िकरा�ाजवळ  जुनी भूषण 

कॉलनी  जळगांव

10838 पाटील िदनकर िनवृ�ी 15014 64 पु. २/ब टेलीफोन नगर   द� मंदीरा समोर    जळगाव

10839 पाटील िदनकर सदािशव 31765 54 पु. ५ हरी िवaल नगर   महादेव मंदीर  �ंकटेश नगर  जळगांव

10840 पाटील िदनकर तुळशीराम 43046 62 पु. १ पाव�ता नगर   रामानंद नगर रोड  जळगाव

10841 पाटील िदपक रामरतन 20602 42 पु. ५८/२ जुने भगवान नगर   िगरणा टाकी मागे    जळगाव

10842 पाटील िद�ल�ी अिनल 59296 22 �ी
�ॉट नं -१० ब गट नं-१४९ िनयर   �ेहल कॉलनी िववेकानंद  

जळगाव

10843 पाटील �ाने�र सांडु 22300 45 पु.
���णी नगर  गट नं १४०   �ॉट नं १०  हरी िव�ल ए�रया  

जळगाव

10844 पाटील �ाने�र सुपडू 28625 57 पु. �ॉट नं 32/1 िशनू नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

10845 पाटील �ाने�र युवराज 42252 44 पु.
गट नं १५४/१ �ॉट नं १७   िवशाल कॉलनी  वाघ नगर  

जळगाव - ४२५००१

10846 पाटील �ौपदाबाई रतन 59228 72 �ी
२१ िनयर िगरणा टंॅक �ुिनिसपल   कॉलनी जळगाव  २१ 

�ुिनिसपल कॉलनी  जळगाव

10847 पाटील एकनाथ गोपाळ 3521 83 पु. �ॉट नं.११/२ नेह� नगर   रामानंद नगर जळगाव

10848 पाटील गजानन सोपानराव 25063 55 पु.
अ ६ योजना हौिसंग सोसायटी   िववेकानंद नगर  रामानंद 

नगर खालीजळगाव

10849 पाटील गंभीर दंगल 20934 57 पु. ९० �ुिनसीपल कॉलनी   िगरणा टाकी मागे    जलगाव

10850 पाटील गणेश देिवदास 24903 39 पु. �ॉट नं.४१   वाघुळदे नगर  जळगाव

10851 पाटील गणेश िडगंबर 16408 47 पु. ब�हाटे भुवन �ॉट नं.६   रामानंद नगर  जळगाव

10852
पाटील गणेश िडगंबर �ो.ऍ�ीशन 

ऍकॅडमी
12600 47 पु. ब�हाटे भुवन �ॉट नं.६   रामानंद नगर  जळगाव

10853 पाटील गणेश िवलास 55598 26 पु. �ॉट नं.१४ अ   निवन भगवान नगर  जळगाव

10854 पाटील धन�ाम िचंधू 42390 84 पु. २ ब टेिलफोन नगर   जळगाव
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10855 पाटील गोिवंद उ�म 25289 61 पु. �ु. कॉलनी   �म. नं. १०५  जळगाव

10856 पाटील हरी केशव 25003 68 पु.
घर नं.३६ अजु�न नगर   जीवन नगर जवळजळगाव  

िज.जळगाव

10857 पाटील हरीश शामु 30792 51 पु. �ॉट नं.१९ �खमणी नगर   रामानंद नगर जळगाव

10858 पाटील हेमंत दशरथ 8151 47 पु. यशवंत नगर   जळगाव

10859 पाटील हेमराज आधार 13349 51 पु.
यशवंत नगर �ॉट नं.४२/४   रामानंद बस �ॉप जवळ    

जळगाव

10860 पाटील िह�त गुलाबराव 35535 60 पु.
३८ �ृती बजरंग हौिसंग सोसायटी   हरी िवठठल बस �ॅड 

जवळ    जळगाव

10861 पाटील इंदुमती रामरतन 22452 73 �ी
५८/२ जुने भगवान नगर   िकबिबल शाळेजवळ.  जळगाव.  

जळगाव.

10862 पाटील ई�र �ताप 7058 57 पु.
�ॉट नं. 8 गट नं.128/2   हरीिव�ल नगर  व�कटेश कॉलनी  

जळगांव

10863 पाटील जग�ाथ मुरलीधर 26653 65 पु. १८ निवन भगवान नगर   िगरणा टाकीमागे  जळगाव

10864 पाटील जग�ाथ दुला 1200 73 पु. 12/1 जीवन नगर   जळगाव

10865 पाटील जानकीराम बाबुराव 4674 68 पु. ४८(अ) शा�� नगर   �ामी समथ� मंदीरा जवळ    जळगांव

10866 पाटील जयंत बाबुराव 44984 38 पु.  आनंद  २० ब   नुतन अिजंठा हौ.सोसायटी  जळगाव

10867 पाटील जय�ी ओकंार 23713 49 �ी ८३ जुने भगवान नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

10868 पाटील िजवन धनिसंग 50490 47 पु. ११२ यशवंत नगर   जळगाव

10869 पाटील िजत�� बाबुराव 51649 49 पु. 21 लीला अपाट�म�ट   मंुदडा नगर  ता. िज. जळगाव

10870 पाटील िजत�� काळु 22389 37 पु. गट नं.१४५ �ॉट नं.५१   झोपे नगरजळगाव

10871 पाटील काळू सुपडू 4684 74 पु. भूषण कॉलनी �ॉट नं. २१   एम जे कॉलेज मागे    जळगांव

10872 पाटील िकसन सुपडू 4687 72 पु.
�ॉट नं.1 गट नं.103   पॉिलटे��क कॉलेज जवळ  भूषण 

कॉलनी  जळगांव

10873 पाटील िकशोर न�थु 17933 57 पु. �ॉट नं.३४ िववेकानंद नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10874 पाटील िकशोर पंढरीनाथ 51774 41 पु. ५७ नेह� नगर   जळगाव

10875 पाटील लिलत मुरलीधर 58904 47 पु. �साद िनयर रायसोनी नगर   अशोक नगर    जळगाव

10876 पाटील ललीत ��ाद 21493 42 पु.
�ॉट नं.१४ गट नं.४७२   आराधना कॉलनी िगरणा टाकी मागे 

 जळगाव  जलगाव

10877 पाटील लालू िशवराम 48911 71 पु. स�� नं.४१२ �ॉट नं.८३   नेह� नगर  मोहाडी रोड जळगाव

10878 पाटील लता नारायण 21469 39 �ी �ॉट नं 26B �ेहल कॉलन   रामानंद नगर    जलगाव

10879 पाटील मधुकर चुडामण 21816 77 पु.
�ॉट नं.४ गट नं.४७८/१ ब/४   टेलीफोन नगर दि�ण    

जळगाव

10880 पाटील माधुरी गजानन 41153 69 �ी
बी-६ वा�� िवहार गट नं १४८   �ॉट नं ६१ टु ६३/१  

यशवंत नगर रामानंद जवळ  जळगाव

10881 पाटील मगन कौतीक 23317 52 पु.
बळीराम नगर   �ॉट नं. ४ गट नं. १४९/२  िगरणा टाकी 

प�रसर यशवंत नगर  जळगाव
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10882 पाटील मगन मोहन 6276 71 पु.
१७/६  अंबीका हौ.सोसा.   नवीन भगवान नगर जवळ    

जळगांव

10883 पाटील ममता राकेश 62050 29 �ी
�ॉट नं 53 गट नं 179   ममता राणे नगर जवळ  वाघ नगर  

जळगाव

10884 पाटील मंगला जानकीराम 24564 64 �ी ४८ - अ शा�ी नगर   जळगाव

10885 पाटील मंगला मोहन 57784 55 �ी
�ॉट नं ९४ अ गट नं १०६/१/२   रामानंद बस �ॉप जवळ  

जीवन नगर जळगाव

10886 पाटील मंगेश म�ाराम 60226 57 पु.
गट नं १४९ डी िपं�ाळा िशवार   �ी� योजना िब��ंग मागे  

िववेकानंद नगर  जळगाव

10887 पाटील मिनषा चं�शेखर 49023 52 �ी २२ चं�मा गट नं.७६/१/१   को�े नगर  जळगाव

10888 पाटील मिनषा युवराज 43514 47 �ी
बॉक नं ५ �ाट न २ गट नं १४९/२ॠ   िववेकानंद नगर  

रामानंद नगर�ा द�ीनेस  जळगाव

10889 पाटील मनोहर िभका 50695 51 पु. �ॉट नं.३१/१ शा�ी नगर   जळगाव

10890 पाटील िमना िकशोर 40083 42 �ी
�ॉट नं.४२ बजरंग हौिसंग सोसायटी   हरी िवठठल �ॉफ  

हरीिवठठल नगर  जळगाव

10891 पाटील मुकूटराव कौतीक 39104 71 पु. १०  अ  रामानंद नगर   जळगाव

10892 पाटील मुरलीधर गोपाळ 3922 70 पु. ३भुषण कॉलनी जळगांव

10893 पाटील निलनी नारायण 46340 67 �ी �ु भुषण कॉलनी   �ॉट नं.७  जळगाव

10894 पाटील नामदेव ओकंार 41529 52 पु. ��ीनी नगर   िगरणा पंिपंग रोड  ह�रिवठठल नगरजळगाव

10895 पाटील नानाराव धावजी 41063 68 पु.
�ॉट नं.६ गट नं.१४१   ���णी नगर  िगरणा पंिपंग रोड 

जळगाव

10896 पाटील नारायण िगरधर 10614 73 पु.
�ॉ.नं.१८ शा�ी नगर   िगरणा टॉकी�ा मागे  शा�ी नगर  

जळगांव

10897 पाटील नारायण उखडु� 11490 50 पु. �ॉ.नं.६. आशापुरी कॉलनी जळगां   व    जळगांव

10898 पाटील िनतीन देविसंग 30979 47 पु. ६२ िववेकानंद नगर रामानंद नगर जवळ   जळगाव

10899 पाटील िनतीन गंभीरराव 42255 46 पु.
टी पी एस-२ सीटीएस २६६५/०५   स��� मंगल 

काया�लयाजवळ  जळगाव

10900 पाटील िनतीन �ेमचंद 31327 48 पु. �ॉक नं.१ सौदामणी अपाट�.   गुलमोहर कॉलनी    जळगांव

10901 पाटील िनवृ�ी वामन 49271 80 पु. १४ टेिलफोन नगर   जळगाव

10902 पाटील प�ाकर आनंदा 7489 55 पु. �ाट नं १५/८ अंबीका हौ.सो.   नवीन भगवान नगर    जळगाव

10903 पाटील प�वी लिलत 58907 39 �ी �साद िबहाइंड रायसोनी �ूल   ८/२ अशोक नगर    जळगाव

10904 पाटील पंडीत मोहन 6045 73 पु. ७ भुषण कॉलनी जळगांव

10905 पाटील पंडीत नामदेव 14281 65 पु.
अमरिदप गृह िनमा�ण सोसायटी   वाघ नगर िगरणा पंपीगं 

रोड  जळगाव

10906 पाटील पंकज जग�ाथ 8621 45 पु.
�ॉट नं १२/१   रामानंद नगर जवळ  बस टॉप जवळ  जीवन 

नगर  जळगांव

10907
पाटील पंकज जग�ाथ �ो. नेटवक�  

कॉ�ुटस�
11332 45 पु.

�ॉट नं 12/1   रामानंद नगर जवळ  बस �ॉप जवळ   जीवन 

नगर  जळगांव

10908 पाटील �वीण ��ाद 8702 46 पु.
�ॉट नं.१४ गट नं.४७५   आराधना कॉलनी  िगरणा टाकी 

मागे  जळगांव
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10909 पाटील �भाकर बालमुकंद 35254 82 पु. 23 जीवन नगर   जळगाव

10910 पाटील �भाकर मधुकर 37641 47 पु. ९२ �ुिनिसपल कॉलनी   रामानंद रोड  जळगाव

10911 पाटील �िदप �ेमचंद 27042 61 पु. अनुदीप �ॉट नं. ४५ झोपे नगर   रामानंद नगर  जळगाव

10912 पाटील ��ाद नामदेव 680 75 पु.
�ॉट नं.१४ गट नं.४७५   आराधना कॉलनी िगरणा टाकी 

मागे  जळगाव

10913 पाटील �मोद मगन 26667 38 पु.
१७/६ अंिबका हौसीगं सोसायटी   निवन भगवान नगर  

जळगाव

10914 पाटील �मोद न�थु 17935 54 पु. �ॉट नं३४ िववेकानंद नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10915 पाटील �मोद पंढरीनाथ 22296 56 पु. ८ अ िववेकानंद नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

10916 पाटील �मोद ��ाद 21494 41 पु.
�ॉट नं.१४ ब गट नं.४७२   आराधना कॉलनी िगरणा टाकी 

मागे  जळगाव  जलगाव

10917 पाटील �मोद रमण 34477 45 पु. �ॉट नं.०८   भुषण कॉलनी  जळगाव

10918 पाटील �मोद �ीधर 59397 65 पु. ४८ मायतात �ामी िववेकानंद   िज�ा पेठ जळगाव

10919 पाटील �मोद तुकाराम 29389 55 पु. �ॉट नं.३   रामानंदनगर �ॉप जवळ    जळगांव

10920 पाटील �मोद यशवंत 45446 51 पु. १० टेिलफोन नगर     जळगाव

10921 पाटील �ितभा �दीप 48210 56 �ी
गट नं.१४९ �ॉट नं.७    �ितक  िववेकानंद नगर  यशवंत 

नगर जवळ  जळगाव

10922 पाटील �ितभा िवलास 24875 50 �ी
१८/ब िव�ू िवहार   नुतन अिजंठा हौसीगं सोसायटी  िगरणा 

टाकीजवळ जळगाव

10923 पाटील �तीभा यादव 14416 51 �ी �ॉट नं.८३ भगवान नगर   िगरणा टाकी प�रसर    जळगाव

10924 पाटील �िवणकुमार गोिवंद 14381 49 पु.
गु�कृपा भुवन  १/२ नुतन   अिजंठा हौिसंग सोसायटी    

जळगाव

10925 पाटील ि�या भुप�� 40359 41 �ी २० रामानंद नगर   चं�मा अपाट�म�� समोर  जळगाव

10926 पाटील पु�ा अशोक 50440 51 �ी २७ िव�ानगर   िज�ा पेठ  जळगाव

10927 पाटील पु�ाबाई धनाजी 45114 63 �ी �ाट नं १४/७ स�� नं ४७१   �ीधर नगर  जळगाव

10928 पाटील पु�लता िमठाराम 56997 60 �ी ७३ बी यशवंत नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10929 पाटील पु�लता गोिवंद 14582 74 �ी
�ॉट नं.१/२  गु�कृपा   नुतन अिजंठा सोसायटी �ु�ी.    

कॉ.मागे जळगाव

10930 पाटील रघुनाथ सदािशव 31698 55 पु. �ॉट नं.०५ �ंकटेश नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10931 पाटील रधुनाथ शामराव 26484 69 पु. ३० आर.एम.एस. कॉलनी   ह�र िवaल नगर जवळ  जळगाव

10932 पाटील राज�� रामदास 38355 51 पु. �ॉट नं. २१ भुषण कॉलनी   जळगाव

10933 पाटील राज�� िव�नाथ 23516 47 पु. ५९ यशवंत नगर   रामानंद नगर बस �ॉप जवळ    जळगाव

10934 पाटील राज�� िव�ल 43292 54 पु. �ॉट नं.७० �ॉक नं.२   वाघुळदे नगर  जळगाव

10935 पाटील राजेश गोिवंद 44117 38 पु. �म नं १०५ �ुनीसीपल कॅालनी     जळगाव
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10936 पाटील राजू कृ�ा 29158 52 पु. ८८ �ुिनसीपल कॉलनी   िगरणा टॉकीज मागे    जळगांव

10937 पाटील राजु उखडू� 61926 40 पु. िनवासी शाळा िववेकानंद   �ित�ान सावखेडा  जळगाव

10938 पाटील राकेश देवीदास 62049 32 पु.
�ॉट नं 53/1 गट नं 179   वाघ नगर जवळ द� मंिदर    

जळगाव

10939 पाटील रमेश दौलत 37125 52 पु.
�ू अिजठा हौिसंग सोसायटी   �ाट नं.०६  �ुिसपल कॉलनी 

 जळगाव

10940 पाटील रमेश स�न 25317 60 पु. १४ जुने भगवान नगर   जळगाव

10941 पाटील रामिसंग देविसंग 34718 74 पु. २ गुलमोहर कॉलनी   स�ट जोसेफ हाय�ूल जवळ  जळगाव

10942 पाटील र�ाकर शांताराम 48746 50 पु.
�ॉट नं 6 �ॅट नं 6   क�ुरी अपाट�म�ट ��धा कॉलनी  

टेिलफोन नगर जवळ जळगाव

10943 पाटील रिविकरण रामकृ� 32707 54 पु.
िकसनराव नगर गट नं.१५१/१   �ॉट नं.९१२  द� मंदीरा 

जवळ  जळगांव

10944 पाटील रिवं� एकनाथ 29619 49 पु. �ीधर नगर �ॉट नं.२ गट नं.१४४   िगरणा पंपीगं    जळगांव

10945 पाटील रिवं� राजधर 61574 59 पु.
�ॉट नं 14/3 �ॉट नं 14/3   अंिबका हौिसंग सोसायटी  

भगवान नगर जवळ  जळगाव

10946 पाटील रिवं� �ीराम 15950 58 पु.
�ॉट नं.५० गट नं.१३२ �ंकटेश नगर   हरीिव�ल �ॉप 

जवळ  तडवी भवन�ा ग�ीत  जळगाव

10947 पाटील सदािशव प�ाकर 23638 60 पु.
५१ वाघुळदे नगर   िभकमचंद नगर जवळ  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

10948 पाटील साधना िकशोर 51424 61 �ी १ अिभराम अपाट�म�ट   िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

10949 पाटील साहेबराव भगवान 26236 79 पु.
१० भा��ी �ंकटेश नगर   गट नं. १३९  राणी पाक� �ा 

बाजुस  जळगाव

10950 पाटील साहेबराव िव�नाथ 21194 52 पु. ५९ यशवंत नगर   रामानंद �ॉप जवळ    जळगाव

10951 पाटील सं�ा जयवंत 41693 49 �ी �ॉट नं.४२/अ   शा�ी नगर  िगरणा टाकी शेजारी जळगाव

10952 पाटील संिदप भा�रराव 31012 47 पु. १९ गुलमोहर कॉलनी िगरणा पंपीगं रोड   जळगाव

10953 पाटील संिगता देिवदास 46016 48 �ी १४ ��दा कॉलनी   जळगाव

10954 पाटील संिगता सुिनल 55345 46 �ी
�ॉट नं.१६ िजवन नगर   रामानंद नगर बस �ॉप जवळ  

जळगाव

10955 पाटील संजय भोजु 51773 43 पु. १७/७ पाव�ती नगर   जळगाव

10956 पाटील संजय �भाकर 44775 38 पु. �ाट नं ८३ गट नं १७७   वाघ नगर  जळगाव

10957 पाटील संजय ��ाद 10012 47 पु. हरी िव�ल नगर   जळगांव

10958 पाटील संजय पंुडिलक 48445 49 पु. गट नं.१७९ �ॉट नं.३९   वाघ नगर  जळगाव

10959 पाटील संतोष आ�ाराम 59725 48 पु.
�ॉट नं 31 टु 33 गट नं 187/1   को�े िहल जवळ गोकुलधाम 

 सोसायटी जळगाव

10960 पाटील संतोष जग�ाथ 17934 59 पु.
 गोकुळ  �ॉट नं.१७ िकसनराव नगर   िगरणा पंपीगं रोड  

जळगाव

10961 पाटील संतोष मोतीराम 17407 55 पु. �ॉट नं ५ गट नं १८/२  वाघ नगर सावखेडे िशवार जळगाव

10962 पाटील सरला रिवं� 53011 49 �ी �ॉट नं.२९ गट नं.१४१   ��ीणी नगर  जळगाव
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10963 पाटील सरला िदलीप 30655 51 �ी �ॉट नं.७१ यशवंत नगर   एम. कॉलनी जळगाव

10964 पाटील सितष पंढरीनाथ 45188 58 पु. ७० यशवंत नगर   जळगाव

10965 पाटील सतीष शामलाल 13155 43 पु.
�ॉट नं.१७ पाव�ती नगर िगरणा   टाकी�ा दि�णेस रजनी 

अपाट�.    बाजुस जळगाव

10966 पाटील सिवता अिनल [२२] 56148 47 �ी
�ॉट नं.४ गट नं.१३०/१    गजानन नगर   ह�रिव�ल बस-

�ॉप जवळ  जळगाव

10967 पाटील शािल�ाम बळीराम 25198 60 पु. ९३ जुने भगवान नगर   जळगाव

10968 पाटील शामलाल गणा 11427 73 पु. एकता �ॉक नं.१   पाव�ती नगर    जळगांव

10969 पाटील शांताराम �ंबक 6047 79 पु.
�ॉट नं १६ गट नं ७६   �र�ी �र�ी पाक�   हष�वध�न कॉलनी  

जळगांव

10970 पाटील शरद िकसन 21468 47 पु. �ॉट नं.२१ भुषण कॉलनी   िज�ा पेठ जलगाव    जलगाव

10971 पाटील शरद पंिडतराव 46378 54 पु. ११ यशवंत नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

10972 पाटील शरद सुभाष 35465 49 पु.
�ॉट नं.५५/४ गट नं. १५०   िववेकानंद नगर बालिनकेतन  

शाळा जवळ रामानंद नगर  जळगाव

10973 पाटील शिशकला यादव 30886 68 �ी �ॉट नं.२९ रामानंद नगर   जळगाव

10974 पाटील शिशकांत मुरलीधर 61670 48 पु. िववेकानंद �ित�ान िनवासी शाळा जवळ   जळगाव

10975 पाटील िशतल शांताराम 25158 47 �ी २७ अंिबका हौिसंग सोसायटी   जळगाव

10976 पाटील शेषराव रामभाउु 35253 64 पु. ६ अिभराम अपाट�मे�   िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

10977 पाटील �ेहल िदनकर 19626 45 �ी २२ ल�ी नगर   िगरणा टाकी जवळ    जळगाव

10978 पाटील सोपान भागवत 57212 46 पु.
१६३ �ॉट नं ४२ िगरणा पंपीग   वाघ नगर पुढे िजजाउु नगर  

जळगाव

10979 पाटील सुधाकर तुकाराम 20466 72 पु.
१७ गजानन हौिसंग सोसायटी   चच� जवळ कले�र बंगला 

रोड    जळगाव

10980 पाटील सुमन दशरथ 14496 72 �ी
सुमन िनवास  ३८ यशवंत नगर   रामानंद �ॉप जवळ    

जळगाव

10981 पाटील सुमन सुधाकर 26576 70 �ी
�ॉट नं.११ गट नं.७८   �ामी पाक�  को�े नगर  पि�म १०० 

फुटी रोड जळगाव

10982 पाटील सुनंदा �काश 52742 47 �ी ३५ ���णी नगर   िगरणा पंिपंग रोड  जळगाव

10983
पाटील सुनंदा राज�� �ो.मोना मडीकल 

अॅ� जनरल �ोअस�
31331 52 �ी ८१ साखरवाडी   गोिवंदपुरा समोर  जळगाव

10984 पाटील सुिनल दोधु 22959 46 पु.
५९ अथव� पाक�    िववेकानंद नगर  रामानंद नगर जवळ  

जळगाव

10985 पाटील सुिनल मधुकर 10709 51 पु. �ॉट नं ५८/१   जुने भगवान नगर    जळगांव

10986 पाटील सुिनल रामरतन 20605 52 पु. �ॉट नं 56   आदश� नगर    एरंडोल

10987 पाटील सुिनता बाबुराव 39264 65 �ी
 आनंद  २० ब   नूतन अिजठा कॉलनी  िगरणा टाकीचे 

दि�णेसजळगाव

10988 पाटील सुिनता एकनाथ 21464 56 �ी ९ ल�ी नगर   संचार नगर जवल    जलगाव

10989 पाटील सुिनता शािल�ाम 25199 52 �ी ९३ जुने भगवान नगर   जळगाव
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10990 पाटील सुिनता िवलास 23139 57 �ी ल�ी नगर �ॉट नं. ३   िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

10991 पाटील सुिनता िवठठल 39258 49 �ी
�ी यश अपाट�म�� �ॉट नं.७०   �ॉक नं. २ िब�ीगं बी  

वाघूळदे नगर जळगाव

10992 पाटील सुरेश धमा� 41954 69 पु. ११ ए नुतन अिजंठा हौिसंग सोसायटी   जळगाव

10993 पाटील सुिशला भागवत 47119 75 �ी १९-अ अंिबका हौिसंग सोसायटी   �ु भगवान नगर  जळगाव

10994 पाटील सुिशलाबाई यशवंत 37436 69 �ी १६ नेह� नगर   जळगाव

10995 पाटील तुकाराम िसताराम 23717 66 पु. ९१ जुने भगवान नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

10996 पाटील उ�दव िसताराम 8119 60 पु.
एम-४-ए-५०४ �ा�रजात सोसायटी   �ती�ा नगर नं१  

गुलमोहर सोसायटी मागे  jalgaon  400022

10997 पाटील उमाकांत भरतराव 15981 44 पु. २३ ब पाव�ती नगर  रजनी   अपाट�म�ट समोर जळगाव

10998 पाटील उिम�ला अिनल 25669 47 �ी १०-ब िववेकानंद नगर   �ेहल कॉलनी जवळ  जळगाव

10999 पाटील उषा गोकुळ 40375 69 �ी
गट नं.१८०/ �ॉट नं. ११   रामभाउ वाघ नगर  िगरणा पिपंग 

रोड जळगाव

11000 पाटील वैशाली शिशकांत 61732 41 �ी
िववेकानंद �ित�ान िनवासी   िवभाग   सावखेडा रोड  िगरणा 

पंिपग रोड  जळगाव

11001 पाटील वंदना भगवान 57128 48 �ी २६ ��ीणी नगर   गट नं १४०  हरीिवठठल रोड जळगाव

11002 पाटील वंदना सुिनल 20604 45 �ी ५८/२ जुने भगवान नगर   िगरमा टाकी मागे    जळगाव

11003 पाटील वंदना सुनील 61147 29 �ी
�ॉट नं 23 गट नं 95/2/1/2/2   �ॉक नं 2 आर एम एस 

कॉलनी    जळगाव

11004 पाटील वंदना सुरेश 41955 46 �ी ११ अ नुतन वषा� हौिसंग सोसायटी   जळगाव

11005 पाटील वषा� नारायण 53253 42 �ी 7 �ू भूषण कॉलनी   जळगाव

11006 पाटील वसंत कौतीक 25823 49 पु.
�ॉट नं.4 अिजं� सोसायटी   गट 149/2 यशवंत नगर जवळ 

 जळगाव

11007 पाटील वासुदेव देवराम 14837 57 पु. �ॉट नं ४०/१ यशवंत नगर   जळगाव

11008 पाटील िवजय �ीराम 59710 45 पु.
गट नं.163 �ॉट नं.92 �ॉक नं.   1 िगरणा पंुिपंग रोड 

िजजाऊ  नगर जळगाव

11009 पाटील िवजय यादवराव 14483 53 पु. ३४ यशवंत नगर   जळगाव

11010 पाटील िवलास केशव 14850 52 पु. �ॉट नं १४ए नवीन भगवान नगर   जळगाव

11011 पाटील िवलास सोपान 23141 64 पु. ल�ी नगर   �ॉट नं. ३  िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

11012 पाटील िवनोद हरी 25193 61 पु. ८२ जुने भगवान नगर   जळगाव

11013 पाटील िवनोद न�थु 22637 41 पु. 13 गट नं 331/2 िशवशंकर कॉलनी   जळगाव

11014 पाटील िवर�� कािशनाथ 48016 52 पु. ११५ ब यशवंत नगर   जळगाव

11015 पाटील िवशाल सुकदेव 51777 44 पु. २१ निवन भगवान नगर   जळगाव

11016 पाटील वामनराव जानकीराम 6016 71 पु. 12/ए भुषण कॉलनी   बडगुजर बोिड�ग जवळ    जळगांव
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11017 पाटील यादवराव उ�मराव 17617 60 पु. �ॉट न 83   िगरणा टाकी जवळ  जुने भगवान नगर  जळगाव

11018 पाटील यश संजय 58948 22 पु.
�ॉट ३९ गट १७९   वाघ नगर  िनअर मयूर �ोर िमल  

जळगाव

11019 पाटील यशवंत दादा 35451 53 पु. आर एम एस कॉलनी     जळगाव

11020 पाटील युवराज उ�म 35241 57 पु.
�ाक न ५ �ाट नं २ गट न १४९/२ॠ   िववेकानंद नगर  

रामानंद नगर�ा द�् ◌ीनेस  जळगाव

11021 पा�ीकर मिनष अिवनाश 31931 52 पु. १४९/०१ �ॉट नं.१५बी   िववेकानंद नगर  जळगाव

11022 पवार भा�र सुकदेव 5622 67 पु. �ॉट.नं.२९ नेह�नगर मेह�ण तल   ◌ावासमोर    जळगांव

11023 पवार अभय भाऊराव 16148 46 पु.
�ाट नं ५१ िववेकानंद नगर   रॉकेल डेपो जवळ रामानद 

नगर द�् ◌ीनेस  तडवी वाडयासमोर जळगाव

11024 पवार अिनता धैय�शील 16146 44 �ी २२ �ेहल कॉलनी   िगरणा टाकी�ा दि�णेस    जळगाव

11025 पवार भाऊसाहेब भाऊराव 16147 52 पु.
�ाट नं ५१ िववेकानंद नगर   रॉकेल डेपो जवळ रामानंद 

नगर�ा द�ीनेस  तडवी वाडयासमोर जळगाव

11026 पवार द�ा�य संपत 31393 82 पु. ४१ नवीन भगवान नगर   जळगाव

11027 पवार धैय�शील भाऊराव 19261 38 पु.
�ॉट नं.२३ �ेहल कॉलनी   िगरणा टाकी�ा दि�णेस    

जळगाव

11028 पवार मधुकर बाबुलाल 30281 70 पु.
२२ ममता राणे नगर   िगरण पंपीग रोड मागे  वाघ नगर  

जळगांव

11029 पवार मिनषा भाऊसाहेब 16145 47 �ी
�ाट नं ५१ िववेकानंद नगर   रॉकेल डेपोजवळ रामानंद 

नगर द�ीनेस  तडवी वाडयासमोर जळगाव

11030 पवार �ितभा �रतेश 58485 42 �ी
िववेकांनद �ित�ान इं��श िमडीयम �ुल   वाघ नगर 

जळगाव

11031 पवार राज�� रामधन 34639 51 पु. �ंकटेश नागरी   हरी िवaल नगर    जळगांव

11032 पवार रामदास रघुनाथ 24990 42 पु. �ॉट नं.१   पाव�ती नगरजळगाव  िज.जळगाव

11033 पवार रमेश सांडू 45744 70 पु.
�ॉट नं.२ पव�ती नगर   िगरणा पा�ा�ा टाकी दि�णेस  

जळगाव

11034 पवार �रतेश ��ाद 58484 41 पु.
िववेकानंद �ित�ान इं��श िमडीयम �ुल   वाघनगर 

जळगाव

11035 पवार सौरभ अिनल 57965 24 पु.
साई �साद बी नं ४   भगवान नगर  गट नं ६२/१/२ खेडी बु  

जळगाव

11036 पवार शाम�साद मात�डराव 19661 54 पु.
�ॉट नं.४ अंबीका हौिसंग सोसायटी   नवीन भगवान नगर 

मागे    जळगाव

11037 पवार िसंधुबाई भाऊराव 20283 74 �ी
�ाट नं ५१ िववेकानंद नगर   रॅाकेल डेपो जवळ रामानंद 

नगर�ा द�ीनेस  तडवी वाडयासमोर जळगाव

11038 पवार सुिनता भगवान 58024 44 �ी
�ॉट नं ५३/१ गट नं १५० रामानंद�ा   खाली िववेकानंद 

नगर जळगाव

11039 पेठकर भावना िमलीदं 22023 56 �ी
�ॉट नं.९ गट नं.१४०/२   ��ीणी नगरहरी िव�ल  रोड    

जळगाव

11040 पेठकर िदलीप जग�ाथ 23187 68 पु. १३/४ अिजं� सोसायटी   �ेहल कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

11041 पेठकर िनला िदलीप 25639 68 �ी १३/४  अिजं� सोसायटी   �ेहल कॉलनी  जळगाव

11042 फडके गौरी राज�� 11572 52 �ी �ॉ.नं.४  अिभराम अपा. पाव�ती   नगर    जळगांव

11043 फडणीस सुिनल मधुकर 15603 66 पु.
मंगलमुत�  �ॉट नं.१७ ब   पटेल नगर िगरणा टाकी रोड    

जळगाव
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11044 फालक लतीका िदगंबर 32788 78 �ी १६ अंबीका हौसीगं सोसा.   �ू भगवान नगरजळगाव

11045 फालक �ितभा हेमंत 41157 51 �ी
२०३ साईल� अपाट�म�ट   १०० फुटी र�ा जवळ   मंुदडा 

नगर जळगाव

11046 फालक वन�ी िकशोरकुमार 36370 39 �ी ५/२ �ु भुषण कॉलनी   जळगाव

11047 फालके नेहा संजय 58286 23 �ी
�ॉट नं.५१ जीवन नगर   पारख नगर रामानंद नगर जवळ  

जळगाव

11048 फालके संजय जग�ाथ 58287 53 पु.
�ॉट नं.५१ जीवन नगर   पारख नगर रामानंद नगर जवळ  

जळगाव

11049 िपंपळे िववेक अरिवंद 56627 32 पु. �ॉट नं.८ गट नं.१०४   एम.जे.कॉलेज मागे  जळगाव

11050 िपंगळे प�ावती सुधाकर 45676 65 �ी ८ अ �ेहल सोसायटी   ��दा कॉलनी�ा खाली  जळगाव

11051
िपंगळे राजेश सुरेश �ो �ू �ू प�वी 

झेरॉ� अँड �ोअस�
10330 53 पु. �ॉट 10/ए पारख नगर जवळ   स��� कॉलनी  जळगाव

11052 पोतदार नर�� जग�ाथ 26261 53 पु. �ॉट नं.४६ अ रामानंद नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

11053 पुरािणक सुगंधा िवजयकुमार 6548 59 �ी �ॉट नं ४८   रामानंद नगर    जळगांव

11054 पुरािणक िवजय गोिवंदराव 12012 65 पु. �ॉट नं.४८ रामानंद नगर  जळगाव

11055 रडे इं�सेन पंडीत 35758 45 पु. �ॉट नं.११ गट नं.१४९-१-ए   िववेकानंद नगर  जळगाव

11056 रडे उषा �ीधर 28294 67 �ी �ॉट नं.५ गट नं. १४९/१ ड   िववेकानंद नगर  जळगाव

11057 रडे िवनायक रोिहदास 39523 71 पु. �ॉट नं. ७२   शा�ीनगर  जळगाव

11058 राजहंस िवजय देवीदास 16283 49 पु.  ��दा  २४◌ा/अ   �ेहल कॉलनी  जळगाव

11059 राजपुत अिनल गोकुळिसंग 30737 36 पु. �ॉट नं.९ िववेकानंद नगर   रामानंद नगर जळगाव

11060 राजपूत गोकुळिसंग धनिसंग. 23123 61 पु.
�ॉट नं. ९ िववेकानंद नगर   रामानंद नगर जवळ  िज�ा 

पेठ  जळगाव

11061 राजपुत राज�� धनिसंग 24953 51 पु. १४ पाव�ती नगर   िगरणा टाकी�ा दि�णेस  मु.पो.जळगाव

11062 राजपुत रतनिसंग जयिसंग 25253 61 पु. �ॉट नं. ६ मुकंूद नगर   ह�र िवठ्ल �ॉप जवळ  जळगाव

11063 राजपुत सतीश गोकुळिसंग 46592 38 पु. िववेकानंद नगर   �ॉट नं ९ रामानंद नगर  जळगाव

11064 राका मीना नेमीचंद 51611 54 �ी �ॉट नं.११ रंगोली अपाट�म�ट   िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

11065 राखोडें अंजली शाली�ाम 21449 52 �ी २ िववेकानंद नगर   रामानंद नगर जवल    जलगाव

11066 राणे अिवनाश वामन 34972 42 पु.
वरद ल�ण �ॉट नं. २८   गट नं. ७६/०१/०१ को�े नगर  

जळगाव

11067 राणे िच�ा युवराज 53254 45 �ी २६ सिम� कॉलनी   गोदावरी च�ीजवळ  जळगाव

11068 राणे िदलीप परशुराम 7820 56 पु.
२२ इं���थ कॉलनी   टेिलफोन नगर जवळ  कले�र 

बंग�ा मागे  जळगांव

11069 राणे हेमंत पुडलीक 7757 65 पु. ३२५ �ामी िववेकानंद नगर   जळगांव

11070 राणे क�ना िव�नाथ 55659 57 �ी
१७ गजानन हौिसंग सोसायटी   कले�र बंगला रोड  चच� 

जवळ जळगाव
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11071 राणे पराग दगडू 42040 50 पु. ८५ यशवंत नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

11072 राणे िपतांबर नामदेव 5609 79 पु.
गु�कृपागट गट.नं.४८०/१   �ॉट नं १७ ए गौरबाई  हॉल 

पाव�ती नगर  जळगांव

11073 राणे �मोद मधुकर 28269 61 पु. �ेहल हौिसंग सोसा.   मधुमालती  �ॉट नं. १७-अ  जळगाव

11074 राणे पंुडिलक परशराम 33104 67 पु. १३ अे शा�ी नगर   िगरणा पंपीग रोड  जळगाव

11075 राणे सुलोचना वामन 34964 59 �ी
वरद ल�ी गट नं. ७६/१/१   �ॉट नं. २८  को�े नगर 

जळगाव

11076 राणे सुिनल हरी 27795 59 पु.
को�े नगर   �ॉट नं. १४  गट नं. ६१२अ३/१ िशव कॉलनी  

जळगाव

11077 राणे सुरेश रामदास 20222 64 पु. ५९ शा�ी नगर   रामानंद नगर �ॉप�ा उ�रेस    जळगाव

11078 राणे सुरेश रामदास 37545 64 पु. ५९ए  शा�ी नगर जवळ   रामानंद नगर    जळगाव

11079 राणे वामन अंबादास 34963 67 पु.
वरद ल�ी  गट न. ७६/१/१   �ॉट नं. २८  को�े नगर  

जळगाव

11080 राणे िववेक िव�ू 25454 74 पु. सावली ५ अिजं� सोसायटी   यशवंत नगर  जळगाव

11081 रंगलानी अशोककुमार गंगाराम 4819 68 पु.
६ िशवराम नगर   एम जे कॅालेज रोड   हष�िमत �ीला  

जळगांव

11082 रंगलानी �भुदास गंगाराम 12072 56 पु. टेलीफोन नगर �ॉट नं.३   जळगाव

11083 रावतोळे चंदु तुकाराम 48533 47 पु. २१ जुने भगवान नगर   जळगाव

11084 रावतोळे िकरण तुकाराम 48534 49 पु. २१ जुने भगवान नगर   जळगाव

11085 रावतोळे सुरेश तुकाराम 51960 56 पु.
२१ जुने भगवान नगर   िकलिबल शाळेजवळ  रामानंद नगर 

जळगाव

11086 राऊळ �ितभा सुनील 61336 46 �ी नूतन अिजंठा सोसा   �ॉट नं 16 गोिवंदा सदन  जळगाव

11087 रायिसंग नारायण झाव� 4294 86 पु. �ॉट ८७ यशवंत नगर   रामानंद नगर जवळ    जळगांव

11088 र�भोटकर अच�ना अ�ण 34421 63 �ी �ॉट नं.२४   �ी नगर  जळगाव

11089 र�भोटकर मनोहर भगवंत 2045 79 पु. 4 जीवन नगर   रामानंद बस �ॉप जवळ  जळगाव

11090 रेभोटकर उप�� मनोहर 10741 51 पु. रेणुका �ॉ.नं.४  िजवन नगर   जळगांव

11091 रोटे छगन बाबुराव 42060 59 पु.
गट नं.७० �ॉट नं.७   सव�दय हौिसंग सोसायटी   को�े 

नगर जळगाव

11092 रोटे कांचन चं�कांत 61704 48 �ी
�ॉट नं.24  पाव�ती नगर   िगरणा टंॅक रोड  चच� जवळ 

जळगाव

11093 सहाने रमेश हरी 25030 59 पु.
५४/बी �ु स�ाट कॉलनी   ल�ी नगर जवळजळगाव  

िज.जळगाव

11094 स�दाणे गणेश महा� 27799 69 पु. ११ शा�ी  नगर   जळगाव

11095 स�दाणे गु�नाथ अमृत 30804 41 पु.
१८/२ पॉलीसी कॉलनी सहयोग सोसा.   िगरणा पंपीग रोड 

जळगाव

11096 सैनी बाबुलाल धाडिसराम 36182 54 पु. �ॉट नं.१७   निवन भगवान नगर    जळगाव

11097 सैनी बालुराम महादेव�साद 52769 40 पु. �ॉट नं.३५ बी सव� नं.१७९   वाघ नगर  जळगाव
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11098 सैनी िवजेशकुमार नारायण 18172 46 पु.
�ॉट नं.१० गट नं.१०७   अंिबका हौिसंग सोसायटी  भगवान 

नगर जळगाव

11099 सलगरकर अिनल बाळकु� 57137 73 पु.
१३ बी माऊली   गाय�ी नगर  िगरणा टाकी�ा दि�णेस 

जळगाव

11100 सलगरकर उषा अिनल 24899 69 �ी
माउली १३ ब   गाय�ी नगर  अिजंठा सोसायटी श् ◌ेजारी  

जळगाव

11101 साळंुके अशोक सांडू 27347 57 पु.
३ िजजामाता नगर   ◌ेगट नं.१५० िकसानराव नगर जवळ    

जळगांव

11102 साळंुखे िदलीप मुरलीधर 46582 56 पु. १३८/२९ बी राम नगर   िगराणा पंपीग रोड  जळगाव

11103 साळंुखे संजय मुरलीधर 20006 46 पु.
गट नं.१३८ �ॉट नं.२१ ब रामनगर   रामानंद नगर जवळ  

िगरणा रोड  जळगाव

11104 साळवे अशोक बापुराव 36831 57 पु. २ िववेकानंद नगर   गट नं.१४९/१/डी  जळगाव

11105 सनेर राज�� मधुकर 23514 49 पु. १२ जागृती हौिसंग सोसायटी   रामानंद नगर जवळ    जळगाव

11106 सांगळे गजानन लोटन 48432 45 पु.
�ॉट नं.५०/१ गट नं.६१/२अ३/२   को�े नगर (पि�म)  

िव�ासागर अपाट�म�ट मागे जळगाव

11107 सपकाळे रेखा िभका 37787 47 �ी
�ॉट नं.३६ आर एम एस कॉलनी   ह�रिवठठल नगर  

जळगाव

11108 सपकाळ भागवत गणपत 35260 57 पु. �ॉट नं.५०   रामानंद नगर बस �ॉप मागे  ता.िज.जळगाव

11109 सपकाळे अशोक अमृत 29049 51 पु. �ॉट नं �ू भूषण कॉलनी   जळगाव

11110 सपकाळे भगवान दलपत 25585 62 पु. �ॉट नं ५३एम शा�ी नगर   जळगाव

11111 सपकाळे िभका सोमा 37786 49 पु.
�ॉट नं.३६ आर एम एस कॉलनी   हरीिवठठल नगर  

जळगाव

11112 सपकाळे द�ा�य घन:शाम 14472 75 पु. �ॉट नं.८३ यशवंत नगर   जळगाव

11113 सपकाळे िदपक उ�म 53049 45 पु. �ॉट नं.३४/१२९ �ंकटेश नगर   िगरणा पंिपंग रोड  जळगाव

11114 सपकाळे क�ना अजु�न 47414 49 �ी गट नं १४८ �ॉट नं ११०   यशवंत नगर  जळगाव

11115 सपकाळे शाली�ाम कडु 55430 69 पु. �ॉट नं.८ मुकंुद नगर   ह�र िवठठल बस �ॉप  जळगाव

11116 सपकाळे उप�� पंुडिलक 22846 51 पु.
�ॉक नं ५ �ाट नं १०   माऊली पाक�  रामचंद नगर  

जळगाव.  जळगाव.

11117 सपकाळे उषा काशीनाथ 6540 66 �ी
जीवन नगर रामानंद   नगर बस �ॉप जवळ अंिबका 

हाऊिसंग सोसायटी  नेह� नगर  जळगाव

11118 सराफ दीपक शरद 59527 41 पु. १ संक�   गाय�ी नगर  जळगाव

11119 सराफ वसुधा दीपक 59528 36 �ी
१ संक� गाय�ी नगर   �ेहल हौिसंग सोसायटी जवळ  

जळगाव

11120 सरप िवशाल रामराव 46580 35 पु. २०/४ शा�ी नगर   जळगाव

11121 सरोदे िदलीप िगरधर 29584 64 पु. २ रंगोली अपाट�म�ट िगरणा टाकी जवळ   जळगांव

11122 सरोदे सुिनल गोिवंद 14805 57 पु.
१८ अंिबका हौिसंग सोसायटी   रामानंद नगर जवळ    

जळगाव

11123 सरोदे वसंत मोहन 3254 79 पु.
 �पम  २ गजानन हौिसंग सोसायटी रोड   पाव�ती नगर    

जळगाव

11124 सरोदे वसंत पंुजो 54492 55 पु. �ॉट नं.२१ गट नं.६९   को�े नगर  जळगाव
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11125 साठे महादेव  मनोहर 17583 72 पु.
४७२/११/ब गु�कृपा �ंकटेश कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी 

जवळ    जळगांव

11126 सातपुते िमना �ीकृ� 39786 51 �ी �ॉट नं.३६   सागर नगर  जळगाव

11127 सावदेकर गोिवंद हरीषचं� 32042 48 पु.
�ॉट नो 38 गट नो १५०   िववेकानंद नगर  द� मंदीरा जवळ 

 जळगाव

11128 सावदेवकर सुमन ह�र�ं� 50737 75 �ी
७ अ गजानन हौिसंग सोसायटी   िगरणा टाकी रोड चच� 

जवळ  जळगाव

11129 सावदेकर ह�रषचं� पंुडिलक 31864 71 पु.
�ॉट नो ३८ गट नो १५०   िववेकनंद नगर  द� मंिदर जवळ  

जळगाव

11130 सावळे प�ाकर नामदेव 50766 51 पु.
�ॉट नं.४८/३ गट नं.१७९   ममता राणे नगर वाघ नगर  

िगरणा पंिपंग रोड जळगाव

11131 सावंत वसंत जग�ाथ 50941 59 पु. ह�रिवaल नगर   बाजार प�ा  जळगाव

11132 सावदेकर हरी�ं� �ीधर 50736 76 पु.
७ अ गजानन हौिसंग सोसायटी   िगरणा टाकी रोड चच� 

जवळ  जळगाव

11133 सेठी सुरेश िभमसेन 44194 61 पु.
�ॉट नं.१ निवन भुषण कॉलनी   बडगुजर हॉ�ेल जवळ  

जळगाव

11134 शाह निवनचं� क�ुरचंद 322 84 पु. १० पाव�ती नगर पुजा अपाट. �ा   मागे    जळगाव

11135 शेजुळे पुना पंुडिलक 29968 60 पु. �ॉट नं.१६ �ंकटेश नगर   हरीिव�ल नगर जवळ    जळगांव

11136 श�डे �ाने�र शांताराम 18675 50 पु.
�ॉट नं.६   नामदेव अपाट�मे� िगरणा टाकी जवळ  रामानंद 

नगर र�ा डॉ.सुरवाडे यांचे हॉ�ीटल समोर  जळगाव

11137 शेटे राज�� सुपडू 29063 56 पु.
पोलीस चौकी   �ॉट नं.१७ रामानंद नगर नेह� नगर    

जळगांव

11138 शेवडे मुकंुद कृ�ाजी 14477 57 पु. ८० शा�ी नगर   �ु�ीपल कॉलनी समोर    जळगाव

11139 शेवडे िवजय कृ�ाजी 20157 49 पु. ८० शा�ी नगर   जळगाव

11140 िशंपी जगिदश िभला 25315 49 पु.
बाजार प�ा हरीिवठ्ल नगर   आंबेडकर पुतळा जवळ  

जळगाव

11141 िशंपी क�ना िकशोर 26904 47 �ी २५/३ गुलमोहर हौिसंग सोसायटी   �ीधर नगर समोरजळगाव

11142 िशंपी रामे�र �भाकर 59198 43 पु.
सव� नं १२८ �ॉट नं १२   िववेकानंद नगर  हरी िव�ल नगर 

रोड  जळगाव

11143 िशंपी सुिनता रिवं� 56017 55 �ी
आनंद डेअरी जवळ   हरी िवठठल नगर  बाजार चौक 

जळगाव

11144 िशंपी सुरेश यादवराव 35485 74 पु. ८ बी भुषण कॉलनी     जळगाव

11145 िशंपी �ाती बाळू 42120 32 �ी २७/८ िशवराणा नगर   परमाथ� िनकेतन  जळगाव

11146 िशंपी िवजया िलंबा 46310 62 �ी �ाट नं.४ गाय�ी नगर   िगरणा टाकी�ा दि�णेस  जळगाव

11147 िशंदे �भाकर आनंदा 21161 52 पु. 55 रामानंद नगर जवळ   �ु�ीपल कॉलनी    जळगाव

11148 िशंदे संजय आनंदा 29310 48 पु. �ुिनिसपल कॉलनी �म नं. ५५   रामानंद नगर जळगाव

11149 िशंदे �ीकृ�ा दगडू 61174 37 पु.
हरीिव�ल नगर     बाजार चौक    गणपती मंिदर ग�ी जवळ 

 जळगाव

11150 िशंदे �ेहा योगराज 48776 28 �ी ७ िववेकानंद नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

11151 िशंदे सुनीता गोपाल 60750 46 �ी 33 आर एम एस कॉलनी परीसर   हरी िव�ल नगर जळगाव
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11152 िशंदे िव�ास हरचं� 14298 67 पु. �ॉट नं.४५ जुने भगवान नगर   जळगाव

11153 िशरनामे िकशोर िव�नाथ 22206 43 पु.
�ॉट नं.६ गट नं.१८०/२ क   वाघ नगर िगरणा पंिपंग रोड  

जळगाव

11154 िशरनामे िव�नाथ झ�डु 22205 77 पु.
�ॉट नं.६ गट नं.१८०/२ क   वाघ नगर िगरणा पंिपग रोड  

जळगाव

11155 िशरपूरकर चेतन सुधाकर 42036 51 पु.
�ॉट नं.18 घर नं.144   महाल�ी �ोअर जवळ  �ीधर नगर 

 जळगाव

11156 िशरसाळे अिनल गोमा 8425 60 पु. �ॉट १बी गट नं ४७८   टेलीफोन नगर जळगाव

11157 िशरसाळे प�वी अिनल 40370 39 �ी �ॉट नं.३८ अ गट नं.१५२   िवशाल कॉलनी  जळगाव

11158 िशरसाठ पदमाकर बळीराम 39142 41 पु. �ंकटेश नगर   ह�रिवठठल नगर  जळगाव

11159 िशरसाठे सुमन मनोहर [०३] 4228 69 �ी �ॉट नं-२ पोिलस चौकी   नेह� नगर  रामानंद  जळगांव

11160 िश�डे िदपककुमार िभकनराव 28127 47 पु. �ॉट नं.9/1 बापु�ी   साने गु�जी कॉलनी  जळगाव

11161 िश�डे िदलीप रमेश 14432 43 पु. �ॉट नं 1 सव� 1 S नं 101/2   मंुदडा नगर    जळगाव

11162 िश�डे िकरण रमेश 14433 46 पु. �ॉट नं 1   सव� नं 101/2 मंुदड नगर    जळगाव

11163 िश�डे मह�� �ंबक 42232 45 पु.
४९८/१ आनंद हौिसंग सोसायटी   एम जे कॉलेज जवळ  

जळगाव

11164 िश�डे �ेहलता िभकनराव 28574 43 �ी
प�र�म गट नं.104/1ए   �ॉट नं.38 भगवान  नगर िपं�ाळा 

िशवार  जळगाव

11165 िशवरामे कैलास वसंत 34503 44 पु. �ॉट नं.०२   िववेकानंद नगर  जळगाव

11166 शु� हरेकू� सुधाकर 43892 51 पु. २७ अजु�न नगर   जळगाव

11167 शु� नर�� हरी 4395 76 पु.
�ॉक नं.६ �ॉट नं.२७+२८+०२   गट नं.६१/२+३/०२   को�े 

नगर  जळगांव

11168 शु� िनलीमा हरेकृ� 33028 47 �ी
�ॉ २८  �ीकृपा  अजु�न नगर   हरी िव�ल नगर जवळ    

जळगांव

11169 िसंग िबपीनकुमार रामकुमार 32217 48 पु. क्/� �ी.एम.डी.बढे   ६१/३ जुने भगवान नगर  जळगाव

11170 िसरामे कुमार नथु 16160 55 पु.
�म नं.७ गुलमोहर कॉलनी   पॉवर हाऊस जवळ  रामानंद 

नगरजवळ  जळगाव

11171 िससोदे रिवं�िसंग मंगलिसंग 51102 47 पु. ६ गुलमोहर कॉलनी   जळगाव

11172 सोनार अ�ण कािशनाथ 5714 65 पु.
६२/२ जुने भगवान नगर   बहीणाबाई चोधरी  शाळे जवळ  

जळगांव

11173 सोनार बापुराव तुळशीराम 54737 69 पु. �ॉट नं.३३ धांडे नगर िगरणा   पिपंग रोड  जळगाव

11174 सोनार द�ा�य पांडूरंग 27792 59 पु. �ॉट नं. १५/२ गट नं -१०४   जुने भगवान नगर  जळगाव

11175 सोनार दीपक जनाद�न 59087 28 पु.
c/o जनाद�न रामदास सोनार   �ॉट नं १० गट नं १८० महाडा  

मंिदरा मागे वाघ नगर  जळगाव

11176 सोनार जग�ाथ बापु 26644 85 पु. �ॉट नं.४६ अ रामानंद नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

11177 सोनार जनाद�न रामदास 59088 53 पु. रामभाऊ वाघ नगर   �ॉट नं १०  गट नं १८०  जळगाव

11178 सोनार कैलास बाळकृ� 43610 54 पु.
�ॉट नं.14 गट  नं.104 ए1   �ू भगवान नगर काशी िव�े�र 

मंिदर जवळ  काशी िव�े�र मंिदर जवळ  जळगाव
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11179 सोनार िकशोर बापु 29669 62 पु.
१०७/१७/ अंबीका हौसीगं सोसायटी   नवे भगवान नगर    

जळगांव

11180 सोनार िकशोर गंगाराम 49603 57 पु.
�म नं.२ रोहीणी शसकीय िनवास�थान   महाबळ रोड  

जळगाव

11181 सोनार मालतीबाई बाबुराव 4180 73 �ी
�ॉट नं.६ ल�ी नगर   संचार नगर मागे टेलीफोन कॉलनी    

जळगांव

11182 सोनार मंजुषा कैलास 43611 49 �ी
�ॉट नं.14 गट नं.104 1 ए1   �ू भगवान नगर काशी िव�े�र 

मंिदर  काशी िव�े�र मंिदर  जळगाव

11183 सोनार निलनी नर�� 44432 73 �ी ६ आिदती अपाटम�ट   सुयोग कॅालनी  जळगाव

11184 सोनार नंदिकशोर मगन 33037 61 पु.
3/26 जागृती हाऊिसंग सोसायटी   रामानंद नगर  समथ� 

�ाससेस  जळगांव

11185 सोनार नंदिकशोर मगन 35308 61 पु. ६० �ुिसपल कॉलनी   रामा�द नगर  जळगाव

11186 सोनार पूनम बाळासाहेब 59873 29 �ी
�ॉट नं 20 सीताराम भवन   रामानंद नगर  चं�मा अपाट�म�ट 

जवळ  जळगाव

11187 सोनार राजेश जनाद�न 10710 50 पु. �ॉ.नं.१६  ल�ी नगर   िगरणा टाकी जवळ    जळगांव

11188 सोनार सदािशव ढोलू 2350 93 पु.
सी/ओ आर.एस.पांडव ५ अ गजानन   हौसीगं सोसायटी 

िगरणा टाकी जवळ    जळगांव

11189 सोनार सं�ा र�ाकर 42219 53 �ी �ॉक नं.१० �ॉट नं.१ ते ४   रामभाऊ वाघ नगर  जळगाव

11190 सोनार शैलजा अ�ण 20673 54 �ी
६२/२ जुने भगवान नगर   बहीणाबाई  शाळेजवळ  जळगाव  

जलगाव

11191 सोनार(दंडग�ाण) सुभाष नामदेव 43978 62 पु. घर नं.59   रे�े पूल जवळ  हरी िव�ल नगर  जळगाव

11192 सोनार सुधाकर सोनू 3918 78 पु. िशवनाथ पो�ल कॉलनी जवळ   जळगांव

11193 सोनवणे तुकाराम �पचंद 5529 76 पु. ७२ हरी िव�ल नगर   मराठी शाळे जवळ  जळगाव

11194 सोनवणे मंगला िदलीप 8178 55 �ी बाजार चौक हरीिव�ल नगर   जळगाव

11195 सोनवणे अिनल मधुकर 9121 61 पु. �ॉट नं ११० नेह� नगर जळगाव

11196 सोनवणे भारती साहेबराव 20622 51 �ी २/१अ नमिव�ा चच�   टेलीफोन नगर जवळ  वे�  जळगाव

11197 सोनवणे बुधा महादू 5625 76 पु. �ॉट नं. 101   हरीिव�ल नगर  बाजार पेठ  जळगाव

11198 सोनवणे िदलीप बाबुराव 30793 55 पु. �ॉट नं.२३ गट नं.-४८१/१   पाव�ती नगर जळगाव

11199 सोनवणे गौरव िव�ासराव 20121 40 पु. �ॉट नं.३/अ टेलीफोन नगर   जळगाव

11200 सोनवणे हष�ल उदय 51763 36 पु.
१ अिभरती अपाट�म�ट   िगरणा पा�ा�ा टाकीजवळ  

जळगाव

11201 सोनवणे हेमंत एकनाथ 42339 47 पु. िवशाल कॅालनी   �ाट न ९  वाघ नगर  जळगाव

11202 सोनवणे कैलास तुकाराम 20659 45 पु. ७२ हरी िवaल नगर   म.न.पा.शाळे जवळ    जळगाव

11203 सोनवणे िललाधर धमा� 14414 69 पु. ८३ जुने भगवान नगर   टी.�ी.क� �ा मागे    जळगाव

11204 सोनवणे मह�� िवठठलराव 43025 55 पु. ३१ मंुदडा नगर   भुषण कॉलनी जवळ  जळगाव

11205 सोनवणे िमना�ी िदलीप 45000 35 �ी वा�ीक नगर   पक् ◌ी चाळ  जळगाव
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11206 सोनवणे िनंबा कडू 47321 43 पु.
�ॉट नं.१३ गट नं.१२९   �ंकटेश कॉलनी  हरी िवठठल रोड 

जळगाव

11207 सोनवणे �िमला िललाधर 10441 67 �ी
�ॉट नं ८३ चैत� नगर जवळ   िगरणा टाकी जुने भगवान 

नगर  जळगाव

11208 सोनवणे राजाराम देवचंद 61404 54 पु. 14 िववेकानंद नगर िशंदे भवन समोर   जळगाव

11209 सोनवणे राज�� मुरलीधर 20554 50 पु. १४ ��ा कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी जवळ    जळगाव

11210 सोनवणे राखी िदपक 40380 46 �ी �ॉट नं. १०   रामभाउु वाघ नगर  िगरणा पिपंग रोड जळगाव

11211 सोनवणे र��भा मधुकर 21451 74 �ी
 �ीगु�कृपा  �ॉट नं.११० गट नं ४१२ नेह�   नगर मोहाडी 

रोड    जळगाव

11212 सोनवणे रिवं� तुकाराम 20674 51 पु. ७२ हरीिवठ्ल नगर   मराठी शाळेजवळ    जलगाव

11213 सोनवणे रिवं� तुकाराम 37881 51 पु. ७२ हरी िव�ल नगर   मराठी �ूल जवळ  िज.जळगाव

11214 सोनवणे सदािशव सुकलाल 44948 61 पु. ९ िववेकानंद नगर   रामानंद नगर�ा दि�णेस  जळगाव

11215 सोनवणे संजय बुधा 31764 51 पु. �ारा: अे.एम.िकनगे   १८/१४८ यशवंत नगर    जळगांव

11216 सोनवणे शामकांत िशवदास 35504 53 पु. ६६ सुयोग कॉलनी   िववेकानंद �ित�ान    जळगाव

11217 सोनवणे शरद नामदेवराव 7875 50 पु. २ अ टेिलफोन नगर   िनअर चच�    जळगांव

11218 सोनवणे शोभा िवकास 29067 46 �ी सव��म नगर   नाथ वाडा जळगाव

11219 सोनवणे सुभाष बुधो 14537 67 पु. ४८ यशवंत नगर   जळगाव

11220 सोनवणे सुधीर िललाधर 25195 41 पु. �ॉट नं.८३   जुने भगवान नगर  जळगाव

11221 सोनवणे िव�ास दगडू 7619 69 पु.
३अ  टेिलफोन नगर   द� मंिदर जवळ  सुधन िकराणा जवळ 

 जळगांव

11222 सोनिगरे द�ा�य सुकलाल 22797 61 पु.
�ॉट नं.६३ गट नं.१५०   िववेकानंद नगरजळगाव  

िज.जळगाव

11223 सोनिगरे पंकज भाईदास 61889 28 पु.
�ॉट नं 4 लोखंडी पुला जवळ   हरी िव�ल नगर  शामराव 

नगर जळगाव

11224 सोनवणे लता िगरधर 39691 45 �ी
�ॉट नं.११ गट नं.१७८/२   साई पाक�  वाघ नगर  को�े 

िह�जवळ जळगाव

11225 सोनवणे िनतान िव�म 13441 49 पु.
�ॉट नं.71. गट नं.   १५२/२/३  साई सं�ार कॉलनी   वाघ 

नगर �ॉप  जळगाव

11226
सुद ल�ीकांत ताराचंद �ो.एलन 

इ�र�ाइजेस
9595 80 पु. दु.नं.१ से� जोसेफ �ुल�ा जवळ   जळगाव

11227 सुपे �फु� रमेश 26183 47 पु.
�ॉट नं १०१ गट नं १७७   ओम साईराम नगर जवळ को�े  

िह� सवखेडा िशवार  जळगाव

11228 सुरतवाला भुप��कुमार साखरलाल 894 73 पु.
�ॉट नं.९ �ॉक नं.०६    रामानंद नगर �ॉप जवळ  नेह�  

नगर  िशवश�ी रो हाऊस जळगाव

11229 सुरतवाला िनलेश भुप�� 10277 46 पु. �ॉट नं ९ नेह� नगर   रमानद �ॉप जवळ जळगाव

11230 सुव� िवलास नरिसंहराव 45088 60 पु.  योजना  िववेकानंद नगर   रामानंद नगर�ा पुढे  जळगाव

11231 सुरवाडे सुर�� रामचं� 41659 64 पु.  यशोिदप  ल�ी नगर   िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

11232 सुरवाडे िवलास जग�ाथ 42980 55 पु. �ॉट नं.१७ गट नं.१७८/२   वाघ नगर  जळगाव
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11233 सुय�वंशी गोकुळ सुपडू 47144 67 पु.
12 राधे कृ�ा िशवराम   नगर िववेकानंद शाळा जवळ  

जळगाव

11234 सूय�वंशी हष�ल ताराचंद 58887 33 पु. नवनाथ चौक ह�रिव�ल   नगर जळगाव

11235 सुय�वंशी क�ना लिलत 40376 49 �ी
�ॉट नं.१७ गट नं १५२   िवशाल कॉलनी  िगरणा पंपीगं रोड 

जळगाव

11236 सूय�वंशी किवता हष�ल 58886 28 �ी नवनाथ चौक हरीिव�ल   नगर जळगाव

11237 सुय�वंशी किवता महेश 43311 40 �ी
�ॉक एफ �ॉट नं.२८   चं�ा अपाट�म�ट �ाक नं.६  रामानंद 

नगर बस �ॉप जवळ  जळगाव

11238 सूय�वंशी �ीती सुभाष 60735 22 �ी 20 बाय 3 �ुिनिसपल कॉलनी   शा�ी नगर  जळगाव

11239 सुय�वंशी संजय िशवदास 44705 53 पु. ५४ यशवंत नगर     जळगाव

11240 सूय�वंशी सुभाष तुकाराम 60736 52 पु. �ॉट नं 20 िगरणा टंॅक जवळ   शा�ी  नगर जळगाव

11241 सुय�वंशी िवनोद पंुडिलक 33961 47 पु. साईकृपा िनवास   ��ा नगर  हरी िवaल नगर  जळगांव

11242 सूय�वंशी योगेश ताराचंद 58888 31 पु. नवनाथ चौक हरी िव�ल   नगर जळगाव

11243 सुतार चेतन जग�ाथ 60509 24 पु. धनगर वाडा जवळ   हरी िव�ल नगर  जळगाव

11244 सुतार दुगा� जग�ाथ 60397 45 �ी हरी िव�ल नगर   पुजा िकराणा जवळ    जळगाव

11245 सुतार एकनाथ शांताराम 41847 39 पु. ह�रिवठठल नगर   पा�ा�ा टाकीजवळ  जळगाव

11246 सुतार �ोती नामदेव 61925 40 �ी सुतार �ोती नामदेव   हरी िव�ल नगर    जळगाव

11247 सुतार नामदेव न�थु 61924 43 पु. धनगर वाडा   हरी िव�ल नगर  जळगाव

11248 सुतार नीिलमा सुपडू 60272 28 �ी धनगर वाडा   हरी िव�ल नगर  जळगाव

11249 सुतार सुपडू िशवाजी 60217 30 पु. धनगर वाडा   हरी िव�ल नगर    जळगाव

11250 तडवी जहांबीर शहाबीर 35657 51 पु.
�ॉक नं.७६ गट नं.४७७   िशव शंकर सोसायटी  वाघ नगर 

मागे  जळगाव

11251 तळेले आशा घन�ाम 32797 66 �ी ४ पटेल नगर   िगरणा पंपीगं रोड  चच�  जळगांव

11252 तळेले शारदा िललाधर 51944 59 �ी २० जुने भगवान नगर   िनयर िकलिबल �ूल  जळगाव

11253 तळेले सुभाष �पचंद 28489 53 पु. �ॉट नं ३१ गट नं १५०   िववेकानंद नगर    जळगाव

11254 ता�णकर रजनी िवनायक 16132 73 �ी ४६ ब रामानंद नगर   खेतसरीता �ा मागे    जळगाव

11255 तापडीया �ेता अिमतकुमार 22190 44 �ी �ॉट नं.४४/४ शा�ी नगर   िगरणा पंपीगं रोडजळगाव

11256 ताथेड ब�ीलाल माणकचंद 6318 63 पु. बी४ योजना हौसीगं सोसायटी   िववेकानंद नगर जळगाव

11257 तावडे कुसुम िसताराम 52914 45 �ी
�ॉट नं.६५ अ गट नं.१३२   �ंकटेश नगर  ह�र िव�ल रोड 

जळगाव

11258 तायडे �ाने�र तुकाराम 48412 54 पु. �ॉट नं. ९ गट नं.१४०/२   ��ीणी नगर  जळगाव

11259 तायडे हेमंत वसंतराव 15442 48 पु.
२० पाव�ती नगर िगरणापा�ा�ा   टाकी�ा दि�णेस िज�ा 

पेठ    जळगाव
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11260 तायडे कुसुम िकशोर 46600 57 �ी
गट नं १२९ �ॉट नं २६   �ॉक नं ४ हरी िवठठल �ॉप  

जळगाव

11261 तायडे िव�नाथ नामदेव 38286 58 पु. १० अ नुतन अिजंठा सोसायटी   युगल िवहार  जळगाव

11262 तायडे िव�े�र ताराचंद 57820 49 पु.
�ॉट नं १३ सी एस ६७१० िगरणा   पा�ा�ा टाकीजवळ 

जळगाव

11263 तायडे मंजुळा वसंत 1028 72 �ी
20 मंजुळा भवन   पाव�ती नगर  िगरणा पा�ा�ा टाकी 

जवळ  जळगांव

11264 तायडे रघुनाथ बुधो 1274 88 पु. 11 नवी पो� कॉलनी   जळगांव

11265 तायडे संजय वसंतराव 14215 52 पु.
२० पाव�ती नगर मंजुषा िब�ीगं   िगरणा टाकी�ा दि�णेस    

जळगाव

11266 ट�बे िनम�लाबाई पंडीत 2358 83 �ी �ॉट नं १०२/३ �ी िब��ंग   भूषण कॉलनी    जळगांव

11267 ठाकरे िदनेश िपतांबर 14854 45 पु.
�ॉट नं.१२ गट नं.१५४/१   िवशाल नगर  वाघ नगर जवळ 

जळगाव

11268 ठाकरे राज�� िसताराम 48652 55 पु. ५ धांडे नगर   योजना अपाट�म�ट समोर  जळगाव

11269 ठाकरे रिवं� नामदेव 54660 49 पु. िजजाऊ नगर   को�े िह� जवळ  जळगाव

11270 ठाकरे सुजाता राज�� 48682 53 �ी �ॉट नं.६ धांडे नगर   योजना अपाट�म�ट समोर  जळगाव

11271 ठाकरे भाऊसाहेब दशरथ 41627 43 पु. �ॉट नं. 104 यशवंत   यशवंत नगर  जळगाव

11272 ठाकूर गणेश �ीराम 51490 36 पु.
गट नं.१४०/१ए �ॉट नं.२   ���णी नगर  वैभव पाक�  

जळगाव

11273 ठाकुर सुिनता जग�ाथ 21883 47 �ी �ॉट नं.१९ जीएन १५५   िगरणा पंिपंग रोड    जळगाव

11274 ठाकूर�दारे िकशोर बबनराव 35172 62 पु. १०८ मु�ीपल कॉलनी   िगरणा पंिपग रोड  जळगाव

11275 थापा सरीता िबरिसंग 61287 30 �ी
�ॉट नं 14 किव िनवास   हरी िव�ल नगर  तडिव वाडा  

जळगाव

11276 ठोबंरे अलका मनोहर 27834 56 �ी १ पाव�ती नगर   �मसाफ�  जळगाव

11277 ठोबंरे मोहन गोिवंद 8323 62 पु. ४८.रामानंद नगर जळगाव

11278 ठोसरे आसाराम भुरा 23804 87 पु. ९४ यशवंत नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

11279 ठोसरे िन�खल �भाकर 48933 27 पु. �ॉट नं.४२ यशवंत नगर   जळगाव

11280 ठोसरे �भाकर आसाराम 24575 62 पु. ४३ यशवंत नगर   िगरणा टाकीजवळ  जळगाव

11281 ठोसरे िशतल �भाकर 34777 35 �ी ४३ यशवंत नगर     जळगाव

11282 ठोसरे िवजया �भाकर 34775 53 �ी ४३ यशवंत नगर   जळगाव

11283 ितवारी रामचं� मदनलाल 49980 62 पु.
३ जागृती सोसायटी   रामानंद नगर पोलीस चौकीमागे  

जळगाव

11284 तोडकरी सुरेश िव�ंभरअ�ा 19147 70 पु. ७ नेह� नगर   रामानंद बस �ॉप जवळ    जळगाव

11285 टोनगावकर ��ा शाम 25587 52 �ी
�ॉट नं. ७-बी महाल�ी अपाट�म�ट   पटेल नगर चच��ा मागे 

 जळगाव

11286 उ�ाळे कु�ा ल�ण 15654 55 पु. गट नं.१०४/ब१ �ॉट नं८ अ   भुषण कॉलनी    जळगाव



Page 419

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

11287 उपा�े रमेश भिगरथ 28289 65 पु. िकसनराव नगर   िगरणा पंपीगं रोड  जळगाव

11288 उटवावाले पुो�म सुपडु 14521 71 पु. �ॉट नं.४१ जीवन नगर   रामानंद बस �ॉप जवळ    जळगाव

11289 वडनेरे नर�� प�ाकर 53443 56 पु. ४४ �ुिनिसपल कॉलनी   जळगाव

11290 वडनेरे सोमनाथ गुलाबराव 25584 49 पु.
९ गाय�ी नगर पारख नगर   जवळ पी ई ता�ा हॉ�ेल 

जळगाव

11291 वडनेरकर िजत�� गोकुळ 51669 47 पु. ५ अंिजठा सोसायटी   रामानंद नगर  जळगाव

11292 वडनेरकर राजेश गोकुळ 35263 50 पु. ५/बी  नुतन अिजठा सोसायटी   जळगाव

11293 वडनेरकर िसंधुबाई गोकुळ 35257 61 �ी ५ नुतन अिजठा सोसायटी   जळगाव

11294 वाघ�ा �िवणचं� म��काजु�न 6824 57 पु. गु�कृपा िगरणाटाकी जवळ   जळगांव

11295 वाघ�ा सरोिजनी म��काजु�न 6825 49 �ी गु�कृपा िगरणाटाकी जवळ   जळगांव

11296 वंडोळे देव��कुमार रमेश 31897 48 पु. ५६ �ुिनिसपल कॉलनी   जळगांव

11297 वंडोळे रघुनंदन रमेश 31899 40 पु. ५६ �ुिनिसपल कॉलनी   जळगांव

11298 वद�  �ितभा राज�� 21504 52 �ी
�ॉट नं १० िसटी नं १४७   नेह� नगर रामानंद नगर मागे    

जळगाव

11299 वद�  राज�� सुकलाल 7581 60 पु.
�ॉट नं १० एस.टी.एस १४७   नेह� नगर  रामानंद नगर  

जळगांव

11300 वा�ळे अ�ण लोटन 24249 80 पु. िशवाजी चौक   ह�र िवठठल नगर  जळगाव

11301 वािशमकर िव�ू ल�ण 22873 52 पु. रामभाउ वाघ नगर   रामानंद नगर�ा खाली.  जळगाव

11302 �डगर िब�देव िशवराम 44070 44 पु. �ाट नं ३१ गट नं ४१२   नेह� नगर  जळगाव

11303 िवसावे कैलास मोतीराम 21081 52 पु. ७ पाव�ती नगर िगरणा टंॅक जवळ   जळगाव

11304 िवसपुते अिनता शामकांत 42645 51 �ी ७ ���णी नगर   िगरणा पंपीगं रोड  जळगाव

11305 िवसपुते राज�� द�ा�य 47164 55 पु.
िववेकानंद नगर �ॉट नं ४५   रामानंद नगर�ा खाली  

जळगाव

11306 िवसपुते शामकांत एकनाथ 42646 54 पु. ७ ���णी नगर   िगरणा पंिपंग रोड  जळगाव

11307 वडनेरकर गोकुळ नारायण 35258 78 पु. ५ नुतन अिजठा हौिसंग सोसायटी   जळगाव  ता.िज.जळगाव

11308 वाघ हंसराज िदलीप 42816 39 पु. गट नं १७६ �ॉट नं ६५   �ॉक नं ३  वाघ नगर  जळगाव

11309 वाघ नर�� दौलतराव 30421 67 पु. २५ शा�ी नगर    िगरणा टंॅक जळगाव

11310 वाघ सुनंदा देिवदास 40371 55 �ी �ॉट नं.१५ डी   िवशाल कॉलनी  वाघ नगर रोड जळगाव

11311 वाघ िव�ा राज�� 21784 50 �ी १७ ब िज�ा पेठ   िववेकानंद नगर    जळगाव

11312 वाघ योिगता �भाकर 56027 67 �ी �ॉट नं.७/८/१ गट नं.१७९   वाघ नगर  जळगाव

11313 वाघ�ा म��काजु�न बाबाराव 6826 85 पु. गु�कृपा िगरणाटाकी जवळ   रामानंद नगर  जळगाव
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11314 वाघ�ा सुय�िकरण म��काजु�न 6822 53 पु. �ॉट नं ४ गु�कृपा िगरणाटाकी जवळ   जळगांव

11315 वां�े अ�ण �ीधर 40968 57 पु.
�ॉट नं.३३/२ गट नं.१५४/१   छ�पती कॉलनी िगरणा पंिपंग 

रोड  वाघ नगर �ॉप जवळ जळगाव

11316 वां�े चं�कांत ल�ण 22539 57 पु.
२७ जीवन नगर   रामानंद नगर बस�ॉपचे उ�रेस.  

जळगाव.  जळगाव

11317 वाणी अंजनाबाई िभकन 28307 71 �ी प�र�म २४-ब   �ेहल कॉलनी  जळगाव

11318 वाणी आशा वासुदेव 51425 87 �ी १ अिभराम अपाट�म�ट   िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

11319 वाणी कुसुम केशव 50480 84 �ी �ॉट नं.५ अ रामानंद नगर   जळगाव

11320 वाणी नंदिकशोर �ारकादास 20428 65 पु. ६ �ु भुषण कॉलनी   पो�ल कॉलनी मागे    जळगाव

11321 वाणी �िमलाबाई माधवराव 291 89 �ी भुषण कॉलनी �ॉट नं. २०     जळगाव

11322 वाणी राकेश िनंबा 29073 39 पु. ५ अ योजना अपाट�म�ट   �ामी िववेकानंद नगर    जळगांव

11323 वाणी रमेश गणेश 34439 74 पु. २०/४ भुषण कॉलनी   जळगांव  ज  जळगांव

11324 वाणी र�माला बाळकृ� 19165 58 �ी ६ िवशाल कॉलनी   जळगाव

11325 वाणी रिवं� रामदास 24453 51 पु.
�ॉक नं २ �ॉट नं ४३   गट नं १४९ / १ बी /  १  िववेकनंद 

नगर  जळगाव

11326 वाणी रेखा रमेश 34440 68 �ी २०/४ भुषण कॉलनी     जळगाव

11327 वाणी शरद रामदास 24961 39 पु. �ॉट नं ४३ िववेकानंद नगर   जळगाव

11328 वाणी �ीराम माधवराव 8188 58 पु. २०/५ भुषण कॉलनी एम.जे   .कॉलेज मागे    जळगांव

11329 वाणी उदय पंडीत 6209 57 पु. १०-२ भुषण कॉलनी िज�ा पेठ   जळगांव

11330 वाणी यशोदा रघुनाथ 58408 54 �ी ७/३ जीवन नगर   रामानंद नगर बस �ॉप  जळगाव

11331 वानखेडे कैलास रामचं� 39309 47 पु. अंिबका हौिसंग सोसायटी  निवन भगवान नगर जळगाव

11332 वानखेडे मनोरमा नरेश 49168 62 �ी १६/२ शा�ी नगर   जळगाव

11333 वानखेडे िमिलंद अशोक 60177 41 पु.
�ॉट नं 27 मुकंुद नगर   हरी िव�ल नगर बस �ॉप जवळ  

जळगाव

11334 वानखेडे नरेश पौलाद 23790 68 पु. १६/२ शा�ी नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

11335 वानखेडे िनरंजन �काश 61231 32 पु. हरीिव�ल नगर   समाधान सायकल माट� जवळ  जळगाव

11336 वानखेडे रामचं� नामदेव 4203 72 पु. ११७.�ुनिसपल कॉलनी.   िगरणा पंिपंग रोड    जळगांव

11337 वानखेडे रमेश िसताराम 12937 70 पु.
�ारा आर.यु.पंडीत  गु�कृपा   बंगला नं.६ जुनी पो�ल 

कॉलनी    जळगाव

11338 वारके िदनकर पंुडिलक 39963 83 पु. ३४ यशोदा ल�ी नगर   िगरणा टाकीजवळ  जळगाव

11339
यादव िगरीष दौलतराव �ो.अलाइड 

से� अॅ� स��सेस
9079 53 पु.

१३ बी नूतन अिजंठा सोसायटी   िगरणा टाकी  जवळ    

जळगांव

11340 यादव प�वी ऋिषकेत 62138 32 �ी
घरन.ितित�ा पाव�ती नगर   िगरणा पा�ाची टाकी जवळ  �ी 

हॉ��टल चा मागे  जळगाव
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11341 यादव राज�� �भाकर 44414 60 पु. अगम �ाट नं १९   कोठारी नगर हरी िवठठल नगर  जळगाव

11342 यादव �षीकेत हरी�ं� �ो.�षी �ा� 39954 38 पु. १२ रंगोली अपाट�म�ट   िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

11343
यादव संिगता िशरीष �ो.लौिकक 

काप�रेशन
39956 49 �ी

�ॉट नं.7 उ�वल आपपाट�म�ट सुयोग कॉलनी   िगरणा वॉटर 

टंॅक    जळगाव

11344
यादव योगे�र दौलत �ो.�रिलंग 

इंड�� ीज
14194 52 पु.

�ो.�रिलंग इंड�� ीज   �ॉट नं.६१ �ॅट नं.४ पारखनगर  

िगरणाटाकी जवळ  जळगाव

11345 येवले गणपत पंडीत 37489 72 पु. जुने भगवान नगर   िकल - िबल जवळ  जळगाव

11346 येवले िमना�ी भागवत 17301 65 �ी
�ॉट नं 5 गट नं 76/1/2   िमनांजली को�े नगर  रामानंद 

नगर रोड  जळगाव

11347 येवले ��ाद िसताराम 20882 66 पु.  िसतारे  ३६ जीवन नगर   जलगाव

11348 येवले साधना िशरीष 35779 55 �ी ७/०१ िजवन नगर   रामानंद नगर    जळगाव

11349
येवले िशरीष पांडुरंग �ो. �ामी समथ� 

�ो�ीजन ऍ� जनरल �ोअस�
12659 60 पु. पांडुरंग जीवन नगर   �ॉट नं.७/१  जळगाव

11350 येशीराया नंदलाल िकसन 49188 47 पु.
गट नं.४६९/१ �ॉट नं.१३/२   अिभयंता कॉलनी  चच� मागे 

जळगाव

11351 येवले अ�ण रावजी 22249 68 पु. �ॉ नं. ०३ �ू भगवान नगर   जळगाव

11352 येवले गोकुळ रमेश 25920 45 पु. १३ शा�ी नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

11353 झांबरे �ेहल र�ाकर 49265 56 �ी �ॉट नं.३२ गट नं.७६/१/२   को�े नगर  जळगाव

11354 झारे उमाकांत कािशनाथ 3926 75 पु. �ॉट नं २८  शा�ी नगर   जळगांव

11355 झवर कुणाल िदपक 56992 32 पु. २३ पाव�ती नगर   रामानंद नगर रोड  जळगाव

11356 झोपे अ�य राज�� 62016 29 पु. मु पो� 1976 बी   िववेकानंद नगर  िज�ा पेठ जळगाव

11357 झोपे अमोल वासुदेव 26613 38 पु.
�ॉट नं. ४६ गट नं १४९/१बी+सी   रामानंद नगर जवळ  

िववेकानंद नगर जळगाव

11358 झोपे अच�ना शैलेश 27583 41 �ी १०० यशवंत नगर   जळगाव

11359 झोपे अिवनाश रमेश 20437 51 पु.
९९  साफ�  िब�ीगं   �ामी िववेकानंद नगर  िज�ा पेठ  

जळगाव

11360 झोपे अिवनाश �ीिनवास 53220 59 पु.
�ॉक नं.४  िशवसागर    िवशाल कॉलनी  रे�े कॉलनी जवळ 

जळगाव

11361 झोपे अिवनाश वासुदेव 27095 45 पु.
�ॉट नं. ४६ गट नं १४९ १बी/१के   रामानंद नगर जवळ 

िववेकानंद  नगर  जळगाव

11362 झोपे चा�लता हेमंत 41367 46 �ी ३ बी पटेल नगर   जळगाव

11363 झोपे हेमंत यादव 46738 53 पु. ३ ब पटेल नगर   भगीरथ �ुल जवळ  जळगाव

11364 झोपे ममता िनलेश 27584 44 �ी १०० यशवंत नगर   जळगाव

11365 झोपे मुरलीधर शंकर 13776 73 पु. ३ भुषण कॉलनी   जळगाव

11366
झोपे िनलेश रमणराव �ो.अमेय 

कॉ��ुटस�
12211 49 पु. िनलेश रमणराव   १०० यशवंत नगर जळगाव

11367 झोपे पांडुरंग गंभीर 18742 85 पु.
सुमन िनवास �ॉट नं.९६   यशवंत नगर �ु�ीपल कॉलनी 

जवळ    जळगाव
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11368 झोपे राज�� पांडूरंग 48021 56 पु. ९६ ब सुमन िनवास   यशवंत नगर  जळगाव

11369 झोपे राज�� मुरलीधर 24943 59 पु. एस नं १९७६ १४ बी िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

11370 झोपे रमणराव नामदेवराव 51930 74 पु. १०० यशवंत नगर   जळगाव

11371 झोपे रमेश एकनाथ 23513 77 पु. १५/१  चं�िकरण    भुषण कॉलनीजळगाव

11372 झोपे ��ता रमेश 24870 68 �ी १५/१ चं�िकरण   भुषण कॉलनी  जळगाव

11373 झोपे ��ता राज�� 54286 50 �ी ९६ ब सुमन िनवास   यशवं◌ंत नगर  जळगाव

11374 झोपे सुहास नामदेव 32899 61 पु. जागृती हौसीगं सोसा.   रामानंद नगर  जळगांव  जळगाव

11375 झोपे सुमन पांडुरंग 18743 76 �ी सुमन िनवास   यशवंत नगर    जळगाव

11376 झोपे यशवंत पंडीत 25202 58 पु. ९१ जुने भगवान नगर   जळगाव

11377 अडकमोल अिनल हरी 52093 48 पु.
सव� नं २६६ /१बी   �ॉट नं १५  रामे�र कॉलनी मेह�न  

जळगाव

11378 अिहराणे गयाबाई हरचंद 4469 76 �ी २० अ संतोशी माता नगर नवी   वसाहत    जळगांव

11379 अिहरे िभमराव धोडु 57169 63 पु. राज शाळेसमोर   रामे�र कॉलनी मेह�ण  जळगाव

11380 अहीरे �काश काशीनाथ 23165 43 पु. �ॉट नं.२ िव�कमा� नगर   मेह�णजळगाव

11381 अिहरे सुमन िभमराव 57170 50 �ी राज शाळेसमोर   रामे�र कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11382 अंबोरे रमेश बबन 41540 53 पु. �ॉट नं.८ स�� नं.२६२   िव�कमा� नगर  जळगाव

11383 आमोदकर रेखा सुभाष 15228 45 �ी स�� नं.२२/१ �ॉट नं.५   मेह�ण जळगाव

11384 आमोदकर सुभाष खंडू 4227 64 पु. �ॉट नं 5 स नं २२ /१    मेह�न    जळगाव

11385 आंधळे देवीदास चांगो 23134 66 पु. राममंिदर चौक मेह�ण   ता. िज. जळगाव

11386 आंधळे उमेश देिवदास 22096 45 पु. �ीराम मंदीर चौक मेह�ण  जळगाव

11387 अ�े िनम�ला गोपीचंद 23686 51 �ी रामे�र कॉलनी �ॉट नं १८   सेव� २१७ मेह�न  जळगाव

11388 बडगुजर �काश िभला 17529 66 पु. सेव� नं २६७   �ॉट नं -२ िव�कमा� नगर  मेह�न  जळगाव

11389 बडगुजर संतोष तानीराम 46409 46 पु.
गट नं २५९ �ॉट नं ३३   जे.के पाक�  मेह�न  िशवार वाय.डी 

पाटील शाळे जवळ  जळगाव

11390 बागुल सुरेश गंगाधर 21699 63 पु. २४ रामे�र कॉलनी   सव� नं.२५१ मेह�ण    जळगाव

11391 बागवान मो.युनुस शे.िबसिम�ा 6929 79 पु. १० डॉ. इकबाल कॉलनी   जळगांव

11392 बनगाळे अ�ण एकनाथ 46785 47 पु. एम.डी.एस. कॉलनी   जळगाव

11393 ब�हाटे अ�ण महेश 32427 42 पु. ३० संतोषी नगर   मेह�ण    जळगांव

11394 ब-हाटे व�ला िकशोर 58027 57 �ी �ॉट नं १३ स�� नं ४१५/१   मोहाडी रोड नेह� नगर  जळगाव
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11395 बारी द�ु राजाराम 25322 77 पु.
�ॉट नं. १३   स�� नं. २०/३-ब/२  रामे�र कॉलनी मेह�ण  

जळगाव

11396 बावरी गु�नामिसंग िकत�निसंग 47972 40 पु. ७१ िशखवाडा   िशरसोली रोड  तांबापुरा जळगाव

11397 बािव�र मालती िदनकर 44449 69 �ी स न २७१ �ाट नं २६   हरीष नगर मेह�ण  मेह�ण  जळगाव

11398 बािव�र राजेश दगडु 25112 52 पु.
५६ भगवती गट नं.२६६/१ब   िव�कमा� नगर मेह�ण िशवार  

जळगाव

11399 भदाणे नंदिकशोर काशीनाथ 16198 50 पु. ल�ी नगर   डॉ.जयकरां�ा समोर    जळगाव

11400 भदाणे िवलास मोहन 23690 45 पु. २५६ मेह�णजळगाव   िज.जळगाव

11401 भामरे रोिहत मह�� 62128 21 पु. रामे�र कॉलनी   गणपती मंिदर जवळ  मेह�न  जळगाव

11402 भामरे िकरण कू�ा 44605 42 पु. संतोषी माता नगर   मेह�ण  जळगाव

11403 भट अनुभा अिनश 26898 51 �ी
�ॉट नं.३ िवनोबा नगर   िशरसोली ना�ा जवळजळगाव  

िज.जळगाव

11404 िभवसने रमेश माधव 25914 47 पु.
�ॉट नं.४ रामे�र कॉलनी   एकनाथ नगर जळगाव  

िज.जळगाव

11405 भोळे दपडू मुकंूद 30861 55 पु.
�ॉट नं.११ स�� नं.२५१ १-२   रामे�र कॉलनी  मेह�ण 

जळगाव

11406 भोले िमलीदं मेघराज 20856 47 पु.  िनम�ल  ९ उ�ल कॉलनी   जुना मेह�ण रोड    जलगाव

11407 भुतडा पवन िकशोर 52246 31 पु. १४ अ सुरेशदादा जैन हौिसंग सोसायटी   मेह�ण  जळगाव

11408 िबरारी शरद राजाराम 29510 67 पु. ११ गणेश पुरी   मेह�ण    जळगांव

11409 बारेसे िमनाबाई वासुदेव 31374 46 �ी �ॉट नं.६८ िव�कमा� नगर   मेह�ण    जळगांव

11410 बोरसे नंदाबाई संभाजीराव 5790 78 �ी मु पो मेह�ण ता. िज. जळगाव   मेह�ण

11411 बोरसे वासुदेव पोपट 35584 50 पु. �ॉट नं68 िव�कमा� नगरजवळ   रामे�र कॉलनी  जळगाव

11412 चांदेलकर िमलीदं पंुडिलक 31987 45 पु.
�ॉट नं.२६९/२अ   रामे�र कॉलनी मेह�ण  तुळजा माता 

मंदीरा समोर  जळगांव

11413 चाटे रामचं� शंकर 23687 70 पु. �ॉट नं.२/२०/३ ब   रामे�र कॉलनी  मेह�णजळगाव

11414 चौधरी धनराज कडू 59019 58 पु.
गट नं २६५/२६६/२ �ॉट नं १२   रामे�र नगर जळगाव  

महारा��   जळगाव

11415 चौधरी गाय�ी अिवनाश 61353 40 �ी
�ॉट नं256/2/4 रेणुका नगर   मह�न जळगाव  मह�न 

जळगाव

11416 चौधरी जीवन रमेश 46859 43 पु. �ॉट नं.८ सव� नं.२७२   एकनाथ नगर  मेह�ण जळगाव

11417 चौधरी खेमचंद धनराज 59033 29 पु.
c/o  मीनाबाई भाऊराव चौधरी   �ॉट नं १२ रामे�र कॉलनी  

मेह�ण जळगाव

11418 चौधरी िनलेश धनराज 59031 27 पु. स��ंगी कॉलनी   रामे�र कॉलनी    जळगाव

11419 चौधरी िपतांबर लालु 26905 78 पु. १२ उ�ल कॉलनी   मेह�ण रोडजळगाव  िज.जळगाव

11420 चौधरी �िमला धनराज 59032 53 �ी
मीनाबाई बाबुराव चौधरी   �ॉट नं १२ रामे�र कॉलनी  

मेह�ण  जळगाव

11421 चौधरी �शांत अशोक 15780 43 पु. �ेहांकुर   शंकर नगर जुना   मेह�ण रोड    जळगाव
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11422 चौधरी राज�� रामदास 17966 55 पु. �ॉट नं. १० सव� नं. २५० रामे�र कॉलनी   मेह�ण    जळगांव

11423 चौधरी शरद न�थू 42717 67 पु.
७५ स�ट तेरेसा नगर   थॉमस चच� जवळ  मेह�ण तलाव 

प�रसर जळगाव

11424 चौधरी सुनंदा हरी 29340 38 �ी मु.पो.मेह�ण जळगांव   पाटील वाडा    जळगांव

11425 चौधरी युवराज दयाराम 29046 53 पु. पाटील वाडा   मु.पो. मेह�ण  ता.िज. जळगाव

11426 च�ाण आनंद मधुकर 41252 35 पु. �ॅट नं.१ एकनाथ नगर   रामे�र कॉलनी  जळगाव

11427 च�ाण िकशोर शंकर 30051 42 पु.
तुळजा माता नगर रामे�र कॉलनी   गट नंबर २७० �ॉट 

नंबर १७    जळगांव

11428
च�ाण राकेश िव�नाथ �ो राकेश 

�ोन इंड�� ीज
7898 48 पु. लेक रेिसड�की �ॉट नं 301   मेह�न िशवार  िज.जळगाव

11429 चावरीया अरिवंद ह�र�ं� 8683 53 पु.
�पसदन हरीश नगर   रमे�र कॉलनी मेह�ण जळगाव    

मेह�ण

11430 चावरीया िललावती ह�र�ं� 8685 74 �ी
�पसदन हरीश नगर रामे�र कॉल   नी मेह�ण जळगाव    

मेह�ण

11431 चावरीया सुरेखा अरिवंद 17907 52 �ी
 �पसदन  हरीष नगर   रामे�र कॉलनी जवळ मेह�ण  

जळगाव

11432 चावरीया िवनोद ह�र�ं� 8682 52 पु.
�पसदन हरीश नगर रामे�र कॉल   नी मेह�ण  जळगाव    

मेह�ण

11433 छाजेड गौतमकुमार कांतीलाल 26011 37 पु. ३५ रामनगर.   िशरसोली रोड  जळगाव

11434 छाजेड कांतीलाल मोहनलाल 14517 64 पु. ३५ राम नगर   िशरसोली ना�ा जवळ    जळगाव

11435 छाजेड नगीन शांतीलाल 14518 43 पु. ३५ राम नगर   िशरसोली ना�ा जवळ    जळगाव

11436
छाजेड रंगलाल मोहनलाल �ो.छाजेड 

�दस�
8095 56 पु. �ॉट नं ३५ ३५ राम नगर िशरसोली   रोड जळगाव

11437 छाजेड सुरेश मोहनलाल 10717 60 पु. ३५ रामनगर   िशरसोली रोड  जळगाव

11438 दहीभाते मािणक गंगाराम 17489 58 पु.
माळी सोसायटी रामे�र कॉलनी रोड   मेह�ण तलावा जवळ 

�शान भूमी  जळगाव

11439
दळवी संजय िभका �ो.�ुपीटर 

�रमेडीज
41553 51 पु. २५०/१अ२ �ॉट नं. ३२/६   रामे�र कॉलनी  जळगाव

11440 देहाडराय छाया शामकांत 21850 54 �ी २५४/३ रामे�र कॉलनी   मेह�णजळगाव

11441 देवरे गंगाधर सुकदेव 22043 62 पु. रामे�र कॉलनी ६/२   एकनाथ नगर    जळगाव

11442 देवरे जगिदश सुकदेव 20961 56 पु.
�ॉट नं.५६/५७/२ गट नं.२७३   एम.डी.एस.कॉलनी जवळ  

मेह�णजलगाव  जलगाव

11443 देवरे रिवं� सुकदेव 20960 60 पु. ३४ संतोषीमाता नगर   मेह�ण रोड    जलगाव

11444 देशमुख अिनल पंिडत 60527 42 पु. 223 द� नगर   मेह�न  जळगाव

11445 देशमुख सुिमत सुरेशराव 39272 40 पु.
102 तुलसी �ाझा रामे�र कॉलनी   मेह�न जळगाव  �ामी 

समथ� क� � जवळ  जळगाव

11446 देवरे चं�भागा पंढरीनाथ 30822 91 �ी मेह�न जोशी वाड   मेह�ण    जळगांव

11447 देवरे िव�नाथ शंकर 23779 77 पु.
गट नं.२५१ �ॉट नं.१७   रामे�र कॉलनी जळगाव  

िज.जळगाव

11448 देवकर हरी भानुदास 32616 38 पु. गट नं.२५० �ॉट नं.५८   रामे�र कॉलनी  जळगाव



Page 425

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

11449 देवरे �भाकर पंढरीनाथ 42318 65 पु. ङ ३६४   मेह�ण    जळगाव

11450 धनगर सुकदेव तोताराम 51554 58 पु.
१९ रामे�र कॉलनी   �ामी समथ� क� �ाजवळ  मेह�ण 

जळगाव

11451 धमा�िधकारी िनतीन मुकंुदराव 49994 45 पु. ६ दुगा�देवी एस.बी.आय. कॉलनी   मेह�ण रोड  जळगाव

11452 धमा�िधकारी राज�� मधुकर 25169 53 पु. ३४ ब रामनगर   मेह�ण  जळगाव

11453 धमािध�कारी वृषाली राज�� 25170 44 �ी 34/बी कमलेश िकराणा   मेह�न राम नगर  जळगाव

11454 धुपे संजय अ�ा 26884 46 पु. जय जवान चौक   मु.पो.मेह�ण जळगाव  िज.जळगाव

11455 दुसाने संजय गणेश 35558 53 पु. �ॉट नं.35 सव� नं.271   रामे�र कॉलनी  मेह�न  जळगाव

11456 िफरके िनळकंठ राजाराम 44039 57 पु. �ॉट नं.२३ गट नं.२७१   हरीष नगर मेह�ण  जळगाव

11457 गायकवाड आनंदा िसताराम 23548 39 पु. मु.पो.मेह�ण िभलवाडी   ता.िज.जळगाव

11458 गायकवाड एकनाथ सुरेश 57163 34 पु.
�ॉट नं.3 गट नं.262   महाजन नगर रामे�र कॉलनी  मेह�न 

 जळगाव

11459 गावंडे रामदास महादु 25121 74 पु.
३ राम नगर   िशरसोली ना�ा मागे  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

11460 ग�ाणे िव�ु शामराव 22100 67 पु.
�ॉट नं ५ स�� नं २५१   रामे�र कॉलनी जुना मेह�ण रोड  

अशोक िकराणा एम आय डी सी एरीया  जळगाव

11461 गावंडे उ�मराव माधवराव 14763 60 पु. ३९ रामनगर िशरसोली ना�ामागे   जळगाव

11462 गायके िमना संजय 60627 39 �ी
�ॉट नं 51 एस नं 273 एम डी एस कॉलनी   रामे�रर कॉलनी 

 मेह�न  जळगाव

11463 गायके संजय रामराव 34510 39 पु.
२७३/०१अ३ �ॉट नं.५१   साई�साद कोलोनी  एमडीएस 

कोलोनी जवळ मेह�न  जळगांव

11464 गायकवाड भा�र िभमराव 35660 55 पु.
िनलकांत नगर�ॉटनं 64 गट   266 रामे�र कॉलनी  मेह�ण 

जळगाव

11465 गायकवाड �ांने�र सुरेश 61269 40 पु. �ॉट नं 3 सी नं 3 एसएन 26   महाजन नगर  जळगाव

11466 घोडकर हेमंत मािणकराव 61150 34 पु. 35/1 अिभमान िनवास   जळगाव  मेह�न  जळगाव

11467 घुगे िकशोर नथू 31107 58 पु. संत �ाने�र चौक   मेह�ण जळगाव

11468 घुगे कृ�ा सुभाष 13123 43 पु. द� नगर मेह�ण   जळगाव

11469 घुगे पु�ाबाई िवaल 22895 63 �ी संत �ाने�र चौक   मेह�ण  जळगाव.  जळगाव.

11470 घुगे िशवदास शहादु 48815 65 पु. जय जवान चौक   मेह�ण  जळगाव

11471 घुगे उमेश िशवदास 48813 41 पु. जय जवान चौक   मेह�ण  जळगाव

11472 घुले गजानन सखाराम 30649 47 पु.
�ॉट नं.१३ गट नं.२६५ २६६   सं��ंृगी मंिदरासमोर  रामे�र 

कॉलनी जळगाव

11473 गोजोरेकर िकशोर न�थु 20582 56 पु.
सव� नं.267/1-2 �ॉट नं.5   बी.नं.2 नीलकंठ नगर  मेह�न  

जळगाव

11474 गुजर नथू िव�ाम 58963 48 पु. २५ रामनगर   रामे�र कॉलोनी मेह�ण    जळगाव

11475 शहा िबमल नानीगोपाल 37298 57 पु. िव�कमा� नगर   �ॉट नं.०५  मेह�ण  जळगाव
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11476 हरळे �ोपदाबाई  जग�ाथ 47103 60 �ी �ॉट नं.६१/२ �रगल पाक�    रामे�र कॉलनी  जळगाव

11477 हटकर नाना मांगो 41877 47 पु.
�ॉक नं.०३  �ॉट नं.३७   गट नं.१८१/५  ओम साई राम 

नगर   वाघ नगर  जळगाव

11478 इंगळे गोरख िभका 46032 44 पु. रेणुका माता नगर   सव� नं २५६ मेह�ण  जळगाव

11479 जाधव अशोक बाबुराव 22540 64 पु.
स.नं.२६६/१ब.   �ॉट नं.५१.  �ॉक नं ३ �ी िव�कमाज� नगर 

मेह�ण.  जळगाव

11480 जाधव आ�ाराम सुरिसंग 30873 46 पु.
�ॉट नं. 11 िव�कमा�   नगर रामे�र कॉलनी  मेह�न  

जळगांव

11481 जाधव दगुबाई केशरिसंग 50318 61 �ी �ॉट नं.२० रामे�र कॉलनी   मेह�ण िशवार    जळगाव

11482 जाधव जयिसंग िशवराम 4248 65 पु. �ॉट नं २० गट नं २५०   रामे�र कॉलनी मेह�ण  जळगाव

11483 जाधव कलावती रामदास 40967 60 �ी �ॉट नं.१४   रामे�र कॉलनी  मेह�न जळगाव

11484
जाधव रेखा नामदेव �ो. िमनल 

�ो�ीजन ऍ� जनरल �ो
12670 50 �ी �ॉट नं१९अ२०/१ गट नं९२   �ीरामनगर    जळगाव

11485 जाधव सुिनता आ�ाराम 58041 38 �ी �ॉट नं ११   रामे�र कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11486 जाधव वैजयंताबाई भगवान 37878 71 �ी
क्/�् गट नं.४७०/२ �ॉट ४ �ॉक १   ��दा कॉलनी जवळ  

मेह�ण िशवार  जळगाव

11487 जाधव योगेश भा�र 61701 34 पु. �ॉट नं 22 बी राम नगर   मेह�न जळगाव

11488 जाधव युवराज कापरिसंग 43107 52 पु.
गट नं.२५० �ॉट नं.४२   रामे�र कॉलनी  हनुमान मंिदर 

जवळ जळगाव

11489 जगताप पु�ा गोपाल 60472 35 �ी
�ॉट नं.५७६/२ गट नं.२७३/२   �िवण पाक�  एमडीएस 

कॉलनी  मेह�ण  जळगाव

11490 जैन प�ालाल कािशनाथ 24448 58 पु. रामे�र कॉलनी   �ॉट नं. ४५  जळगाव

11491 जैन �िवण िशवराज 5501 59 पु.
�ॉट नं १४३ लोकिसटी लेन नं १   मेह�ण तलावाजवळ  

जळगाव

11492 जैसवाल अशोक फुलचंद 32542 57 पु.
�ॉट नं. 13 सव� नं.141 1ए1   अशोक नगर जवळ अयो�ा 

नगर  जळगाव

11493 जावळे गीता िकशोर 40835 57 �ी २५४/०३ �ॉट नं.०४   रामे�र कॉलनी  जळगाव

11494 जोशी पु�ा रामदास 23685 76 �ी �ॉट नं ६५ एमडीएस कॉलनी   रामे�र कॉलनी    जळगाव

11495 जोशी संजय िदनकर 24998 53 पु.
�ॉट नं.५/२५०   रामे�र कॉलनीमेह�ण  जळगाव 

िज.जळगाव

11496 जोशी िवकास �ंबकराव 25970 56 पु. ल�ी नगर   मेह�ण.  ता. िज. जळगाव  मेह�ण.

11497 काळे िदपक शामराव 44632 62 पु. �ाट नं ६ स�� नं २१/१/ब   रामनगर  मेह�ण  जळगाव

11498 कळसेकर िवनायक सुरेश 31601 37 पु.
गट नं 282 ए 1 �ॉट नं 7   �ू ल�ी नगर मेह�न तलाव 

जवळ  जळगाव

11499 कांबळे द�ा�य तुकाराम 17836 44 पु. िनरंजन मेडीकल समोर तांबापुरा   मेह�ण रोड    जळगांव

11500 कापुरे िनितन बाळकृ� 60501 43 पु.
गट नं 272/2   राज �ूल जवळ  रामे�र कॉलनी मेह�न  

जळगाव

11501 कापुरे पूनम िनितन 60502 36 �ी
�ॉट नं 10 गट नं 272/2   गजानन िकराणा जवळ  रामे�र 

कॉलनी जळगाव

11502 कापुरे �मोद रघुनाथ 45618 55 पु. �ॉट नं.५७ गट नं.२६६   रामे�र कॉलनी  जळगाव
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11503 कासार कौतीक नथू 39145 64 पु. �ॉट नं. २४ गट नं. २५१   रामे�र कॉलनी  जळगाव

11504 केडीया कोमल मह��कुमार 42487 35 �ी १ वषा� कॉलनी मेह�ण रोड   जळगाव

11505 केडीया मह��कुमार जुगलिकशोर 43058 61 पु. १ वषा� कॉलनी   जळगाव

11506

खान विसफ हसन मो.हिनफ खान 

�ो.अ�ा अ�ुिमनीअम अॅ� �ास 

व��

34602 42 पु. गणेश पुरी   आकाश नगर  मेह�न जळगाव

11507 खाटीक मसिलम अ र�ाक 8034 72 पु. ६३ द� नगर द� नगर   मेह�ण जळगांव  ता िज जळगाव

11508 िकरंगे कुसुम बेिनराम 52662 77 �ी १० वषा� कॉलनी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

11509 िकरंगे महेश बेनीराम 28194 47 पु. १० वषा� कॉलनी   जुना मेह�न रोड  जळगाव

11510 को�े अशोक सोना 20759 68 पु. रामे�र कॉलनी    जलगाव

11511 को�े मिनषा िमलीदं 29857 40 �ी ३० संतोषी माता नगर   मेह�ण  जळगाव  मेह�ण

11512 को�े िमलीदं रामकृ� 19443 47 पु.
�ॉट नं.३० स�� नं१६ गणेशपुरी   नवीन कॉटन माक� ट मागे  

मेह�णजळगाव

11513 कोळी अच�ना राज�� 40176 44 �ी ईएन-९२ अयो�ा नगर   मेह�ण  जळगाव

11514 कोळी गोिवंदा �ंबक 24616 65 पु. ४२ दुगा� सदन   स��ंृगी कॉलनी  जळगाव

11515 कोळी िवमल युवराज 47381 54 �ी
�ॉट नं.६९ स�� नं.२६६   एकनाथ नगर  रामे�र कॉलनी 

जवळ जळगाव

11516 कोळपे अच�ना �ावण 60490 33 �ी गवळी वाडा तांबापुर   मेह�ण जळगाव

11517 कोरे गोिवंदा नथु 18642 62 पु.
�ॉट नं.२४ स.नं.२५१ १/३ अ४/२   रामे�र कॉलनी मेह�ण    

जळगाव

11518 कोरे रिवं� बंसीलाल 29856 52 पु. �ॉट नं.५२ स.नं.२६६/१ब   िव�कमा� नगर  मेह�ण  जळगांव

11519 को�ी अशोक महादेव 30920 60 पु. ३५ अे. एम.डी.एस. कॉलनी मेह�ण   जळगाव

11520 को�ी �ोती अशोक 30919 54 �ी ३५ एम.डी.एस. कॉलनी मेह�ण   जळगाव

11521 कुकरेजा राजकुमार जीवनदास 59760 56 पु. �ॉट नं 66 गाय�ी नगर   मेह�न तलाव रोड  जळगाव

11522 कुलकण� िकशोर कािशनाथ 52651 56 पु.
१३७ ल�ी नगर   बोहरा क��ान जवळ  जुना मेह�ण रोड 

जळगाव

11523 कुलकण� कुसुम शरद 37476 69 �ी रामे�र कॉलनी   मेह�ण  ता.िज.जळगाव

11524 लढढा लिलत ल�ीनारायण 43041 39 पु. १२ दुगा�देवी   �ेट बॅक कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11525 लढ् ढा सचीन ल�ीनारायण 13688 42 पु. १२ दुगा�देवी �ेट बँक   कॉलनी    जळगाव

11526 लाडवंजारी अ�ण भागवत 30868 62 पु. नेताजी चौक मेह�ण   जळगाव

11527 लाडवंजारी अशोक िसताराम 19974 52 पु. राम मंदीर चौक   मा�ती मंदीरा समोर  मेह�णजळगाव

11528 लाडवंजारी िदनेश िशवदास 19954 36 पु. जय जवान चौक   मु.पो.मेह�ण ता.िज.जळगाव

11529 लाडवंजारी कैलास महा� 19955 38 पु. जय जवान चौक   मु.पो.मेह�ण ता.िज.जळगाव
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11530 लाडवंजारी नंदू �भाकर 62052 44 पु.
मु पो� मेह�न �ीराम मंिदर   चौक जळगाव    मेह�न 

जळगाव

11531 लाडवंजारी �भाकर िव�ल 22853 60 पु. मु.पो.मेह�ण   ता.िज.जळगाव.  .  जळगाव.

11532 लाडवंजारी रामचं� पंुडिलक 19975 57 पु. िशवाजी चौक   जोशी वाडामेह�ण    जळगाव

11533 लाडवंजारी संजय भागवत 30402 50 पु. नेताजी चौक   मेह�ण    जळगांव

11534 लाडवंजारी संजय सुकदेव 22906 53 पु.
�ॉट नं.13 सव� नं. 8951/38   मेह�न रोड भवानी नगर  

या.दे.पाटील शाळेजवळ मेह�ण रोड  जळगाव

11535 लाडवंजारी सुमन िनबादास 59194 71 �ी जय जवान चौक मेह�ण   जळगाव

11536 लाडवंजारी सुरेश िवठठल 39007 64 पु. �ीराम मंिदर चौक   मेह�ण  जळगाव

11537 ल�रे क�ना रितलाल 51461 49 �ी ८ राम नगर   मेह�ण  जळगाव

11538 लोहार मुरलीधर रामदास 1236 64 पु.
मेह�ण िशवार संतोषी माता   मंदीराजवळ �ॉट नं.२९    

जळगांव

11539 लोहार शोभा कािशनाथ 55709 69 �ी २९ संतोषीमाता नगर   मेह�ण  जळगाव

11540 लंुकड सतीश िहरालाल 61632 30 पु.
�ॉट नं 121/1 बी   सदािशव नगर  अशोक िकराणा जवळ 

मेह�न  जळगाव

11541 महाजन अ�ण रामदास 32629 55 पु. राम�र कॉलनी �ॉट नं.१९   स�� नं.२५०/१/२  जळगाव

11542 महाजन चं�हास वामनराव 19396 70 पु. �ॉट नं.१ उ�ल कॉलनी   जुना मेह�ण रोड    जळगाव

11543 महाजन घन:शाम �ंबक 8751 68 पु.
�ॉ.नं.१५१ स�� नं.४१३ िशर   स�ट टेरेसा को ंसमोर  

िशरसोली रोड मेह�ण  जळगांव

11544 महाजन ल�ण बुधो 3181 78 पु.  रघुकंुज  गुलाब बाबा कॉलनी   मेह�ण

11545 महाजन नारायण बळीराम 38238 69 पु. ७४ ि�मूत� गाय�ीनगर   मेह�ण  जळगाव

11546 महाजन िनता नंदिकशोर 17269 55 �ी
�ीरंग  �ॉट नं.१ उ�ल   कॉलनी जुना मेह�ण रोड    

जळगाव

11547 महाजन र�ा ई�र 58076 48 �ी
�ॉट नं ३८ गट नं २७०   आसाराम बापु आ�माजवळ  

तुळजामाता नगर रामे�र कॉलनी मेह�ण  जळगाव

11548 महाजन युवराज नारायण 38239 43 पु. ७४ ि�मुत� गाय�ी नगर   मेह�ण  जळगाव

11549 माळी  ल�ण न�थु 50241 49 पु. यादव देवचन शाळेजवळ   ६४ जय भवानी नगर  जळगाव

11550 माळी मुकंुद िव�नाथ 23767 53 पु.
�ॉट नं.३९ स�ाट कॉलनी   जुना मेह�ण रोडजळगाव  

िज.जळगाव

11551 माळी रघुनाथ वना 954 78 पु.
�ॉट नं 11 �ाज�ा मेह�न रोड   गणेश वाडी  मेह�न रोड 

 जळगांव

11552 मं�ी महे� अशोक 7696 53 पु.
३९ साई पाक�    ल�ी नगर मेह�ण रोड  रामे�र कॉलनी 

जळगाव

11553 मराठे सुभाष पांडूरंग 47660 58 पु.
�ॉट नं २३ सव� नं २७०   रामे�र कॉलनी तुळजामाता नगर  

मेह�न िशवार जळगाव

11554 मराठे सुकलाल दशरथ 48980 40 पु.
�ॉट नं.५८ गट नं.२७१   तुळजामाता नगर  रामे�र कॉलनी 

प�रसर जळगाव

11555 मौय� कमला रामजतन 49087 52 �ी
�ॉट नं.२० गट नं.२ ए/२६९   एकनाथ नगर  रामे�र कॉलनी 

जळगाव

11556 िमलमीले सुरेश गोिवंदराव 54706 56 पु. �ॉट नं.१ गट नं.२५०/३   रामे�र कॉलनी  जळगाव
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11557 िमलवाणी ह�रश शामलाल 109 72 पु. मेह�ण रोड जळगाव

11558 िमलवाणी �काश शामलाल 193 75 पु. शामा फायर वक�    मेह�ण रोड    जळगांव

11559 िम�ा �ारका�साद महाराजिदन 22013 83 पु. �ॉट नं.९ सव� नं.२६९/२ब   एकनाथ नगरमेह�ण    जळगाव

11560 िम�ा िगरीजाशंकर �ारका�साद 55551 65 पु. �ॉट नं.९ स�� नं.२६९/२ ब   एकनाथ नगर  मेह�ण जळगाव

11561 िम�ा राधाबाई िगरजाशंकर 22012 65 �ी �ॉट नं.९ सव� नं.२६९/२ ब   एकनाथ नगरमेह�ण    जळगाव

11562 िम�री  �ाने�र रघुनाथ 23392 37 पु.
�ॉट नं.१६ गट नं.२६७   जयदुगा� शाळेजवळ िनळकंठ नगर 

 रामे�र कॉलनी मेह�णता.िज.जळगाव

11563 िम�ी शाली�ाम एकनाथ 58782 49 पु. महाजन वाडा   मेह�ण    जळगाव

11564 मोची मोहन शामराव 54210 56 पु. ३२ तुळजा माता नगर   मेह�ण  जळगाव

11565 मोहरकर कैलास ��ाद 42329 54 पु.
रामे��� कॅालनी   गट न २७१ �ाट न ४०  (हरीश नगर) 

जळगाव

11566 मोहरकर �िमला कैलास 42952 60 �ी �प सदर बंगला   रामे�र कॉलनी  जळगाव

11567 मोराणकर अशोक माधवराव 35984 62 पु. �ॉट नं.१६/३   ल�ी नगर  मेह�ण जळगाव

11568 मोराणकर िकरण िवलास 44610 37 पु. �ाट नं ५/२   एकनाथ नगर रामे�र कॉलनी  जळगाव

11569 मोराणकर �शांत िवलास 49364 35 पु.
�ॉट नं.५/२ गट नं.२६७   एकनाथ नगर रामे�र कॉलनी  

मेह�ण जळगाव

11570 मोरे िजजाबाई रघुनाथ 46397 65 �ी �ॉट नं ३२ सीटीएस नं ८९५१   जय भवानी नगर  जळगाव

11571 मोरे किवता शिशकांत 23986 57 �ी िम�� ी �ॉट नं. ३   तांबापुर  मेह�ण रोड  जळगाव

11572 मोरे �िवण कौितक 24955 44 पु. �ॉट नं.६ स.नं.२६९   रामे�र कॉलनी  एकनाथ नगरजळगाव

11573 मोरे संतोश शंकर 43158 41 पु.
क्/�् गोिवंद त्◌्रयंबक कोळी   �ॉट नं.४२ स��ंृगी कॉलनी 

 मेह�ण जळगाव

11574 मोरे शिशकांत ि�जलाल 24178 56 पु. िमलीट� ी �ॉट नं. ३   तांबापुरा मेह�ण रोड  जळगाव

11575 मुले �काश सुधाकर 20736 48 पु. 16 गुलाब बाबा कॉलनी मेह�न रोड   जळगाव

11576 नाईक भरत ��ाद 22203 41 पु. जोशी वाडा   महादेव मंदीरा जवळमेह�ण    जळगाव

11577
नाईक बाबुराव भा�र �ो.नाईक 

हाड�वेअर अॅ� सॅिनटरी वेअर
20402 45 पु. मेह�ण   जळगाव

11578 नाईक किवता राज�� 45735 40 �ी स�ै नं २५४   �ाट नं २२ ल�ी नगर  मेह�ण जळगाव

11579 नाईक कूणाल रिवं� 45736 35 पु. गु�कूपा घर नं ३०७ नेताजी चौक   मेह�ण    जळगाव

11580 नाईक मुकेश सुरेश 23609 38 पु. �ी संत �ाने�र चौक   मेह�णजळगाव  िज.जळगाव

11581 नाईक नर�� सुभाष 24832 41 पु. जय जवान चौक   मेह�ण  जळगाव

11582 नाईक �शांत सुरेश 23944 41 पु. �ीराम मंदीर चौक   मेह�णजळगाव  िज.जळगाव

11583 नाईक राज�� रितलाल 45734 48 पु. स� नं २५४ �ाट नं २२   ल�ीनगर मेह�ण  जळगाव
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11584 नाईक सुभाष तुळशीराम 19593 58 पु. रामे�र कॉलनी स.नं.२५०/३   �ॉट नं.११ मेह�ण    जळगाव

11585 नाईक सुय�कांत पुो�म 56833 54 पु.
�ॉट नं.६ गट नं.२५०/१/२   रामे�र कॉलनी  सदोबा िपठा�ा 

िगरणीजवळ  जळगाव

11586 नालकोल गहीनाथ नामदेव 13361 59 पु. एस.न.२६६ �ॉट न.३१   िव�कमा� नगर मेह�ण    जळगाव

11587 नारखेडे देवराम पांडुरंग 28500 46 पु.
सव� नं. २६७ �ॉट नं. २   िनळकंठ नगर  वैकंुठधाम मेह�ण 

 जळगाव

11588 नाथ संजय ज�नाथ 46035 50 पु. रामे�र कॅालनी   �ाट नं ८ सव� नं २५० मेह�ण  जळगाव

11589 नाथ योगेश खुशाल 61270 33 पु. महादेव मंिदर रोड   मेह�न  जळगाव

11590 नाथबुवा िचंतामण पंुडिलक 45258 43 पु.
�ाट नं २/१ रेणुका नगर   संतोषीमाता िकराणामागे  मेह�ण 

जळगाव

11591 नेहेते राजाराम तुकाराम 28190 84 पु. ३ वषा� कॉलनी   जुना मेह�न रोड  जळगाव

11592 नेरकर उ�मराव पांडुरंग 19602 63 पु. �ी िवaल मंदीर चौक   मु.पो.मेह�ण ता.िज.जळगाव

11593 नेवे िदवाकर �ंबक 31645 72 पु.
�ाट नं.१० गट नं २७१   हरीश नगर रामे�र  कॉलनी  

जळगांव

11594 नेवे संदीप वसंतराव 26258 44 पु.
�ॉट नं.32 ल�ी िनवास   वाय डी पाटील �ूल जवळ  

जयभवानी नगर मेह�न  जळगाव

11595 िनकंुभ शरद िभमराव 45448 53 पु. रामे�र कॉलनी   मेह�ण  �पसदन बंग�ाजवळ जळगाव

11596 िनंबाळकर िवजय ��ाद 61777 46 पु.
पंिडत सोनवणे कॉलनी   जोशी वाडा  मेह�न  संत �ाने�र 

चौक  जळगाव

11597 िनंभोरकर वंदना अशोक 59314 34 �ी रामे�र कॉलनी   सुदश�न िब�ीगं  तांबापुर  जळगाव

11598 पंडीत रमेश भगवानदास 14762 67 पु. ४० रामनगर   िशरसोली ना�ा मागे    जळगाव

11599 पंिडत रेखा रमेश 24931 58 �ी ४० रामनगर   िशरसोली ना�ामागे  जळगाव

11600 परदेशी हेमलता कािशलाल 45453 49 �ी �ाट नं १२ गट नं २५१ रामे�र कॅालनी   मेह�ण  जळगाव

11601 परसे िचंधु क�ैया 39638 61 पु. २५६/१/२ रेणुका नगर   मेह�ण  जळगाव

11602 परदेशी नंदिकशोर रामलाल 33033 55 पु.
सव� नं.596 2 8 मंजूषा हौिसंग सोसायटी  गणेश वाडी 

जळगाव  ता.िज.जळगाव

11603 परदेशी प�िसंग िवठठलिसंग 47750 51 पु. �ॉट नं.११ स�� नं.२५१   रामे�र कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11604 पटेल अ.नबी िबसिम�ा 25640 49 पु. ४ क�ुम देशमुख नगर.   मेह�ण जळगाव

11605 पटेल अयाज गुलाब अिबद 25730 46 पु.
�ॉट नं.४९ अ�ा नगर   रमाबाई आंबेडकर शाळेसमोर  

मेह�ण जळगाव

11606 पटेल शकीला गुलाम अबीद 28653 68 �ी
�ॉट नं.४९ अ�ा नगर   रमाबाई आंबेडकर शाळेसमोर  

मेह�ण जळगाव

11607 पटेल सुलतान बाबािमया 16031 57 पु.
�ॉट नं.४९ अ�ा नगर   रमाबाई आंबेडकर शाळेसमोर  

मेह�ण जळगाव

11608 पाटील अिनल नारायण 44893 49 पु.
३ जय भोले शंकर डेअरी   जुना मेह�ण रोड  मेह�ण 

जळगाव

11609 पाटील अ�ण देवराम 50706 63 पु. १८/२५१ रामे�र कॉलनी   ि�यंका �ास  मेह�ण जळगाव

11610 पाटील अ�ण िव�लराव 24459 62 पु. राम मंदीर चौक   मु.पो.मेह�ण िज.जळगाव



Page 431

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

11611 पाटील अ�णा ई�रिसंग 20177 55 �ी �ॉट नं.५ स.नं.२०/३ब/२   रामे�र कॉलनी    जळगाव

11612 पाटील अशोक लोटन 51765 60 पु. तुळजा माता नगर   रामे�र कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11613 पाटील ब�ीलाल भोमा 18214 56 पु. िव�कमा� नगर रामे�र कॉलनी   मेह�णजळगाव

11614 पाटील बापू आधार 59232 47 पु.
गट नं २६६/१/५.......   रामे�र कॉलनी  िव�कमा� नगर  

जळगाव

11615 पाटील भाउसाहेब केशवराव 35423 47 पु.
�ॉट नं.24 सव� नं.273/1/3 ते 5   साई �साद कॉलनी  रामे�र 

कॉलनी जवळ  जळगाव

11616 पाटील चं�कांत भागवत 30672 51 पु. िवaल मंदीर चौक   मेह�ण    जळगांव

11617 पाटील चं�कांत जानकीराम 60517 32 पु.
�ॉट नं 13 गट नं 265/66   रामे�र कॉलनी मेह�न  स��ंुगी 

मंिदर जवळ  जळगाव

11618 पाटील चांगदेव सुकदेव 19971 58 पु. नेताजी चौक   मेह�णजळगाव

11619 पाटील दौलत नामदेव 47095 64 पु. ४१७ जोशी वाडा   जय जवान चौक  मेह�ण जळगाव

11620 पाटील िदपक िशवदास 47296 39 पु. ३१ रामे�र कॉलनी   मेह�ण  जळगाव

11621 पाटील जग�ाथ कडु 21294 56 पु. २९ राम नगर   जुना मेह�ण रोड    जलगाव

11622 पाटील जगदीश नारायण 61043 42 पु.
3 गु��साद संतोषी माता मंिदर जवळ   एमएटीए शॉप 

गजानन नगार  जुना मेह�न रोड  जळगाव

11623 पाटील िजजाबाई दौलत 47096 58 �ी ४१७ जोशी वाडा   जय जवान चौक  मेह�ण जळगाव

11624 पाटील िकरण िवजय 43834 39 पु.
स�� नं.२६१ / १अ२ �ॉट नं.६   महाजन नगर  मेह�ण 

जळगाव

11625 पाटील िकशोर शाली�ाम 24630 55 पु.
�ॉट नं.२७०/२ तुळजामाता नगर   तलावाचा रोड सोळा 

खो�ा समोर  रामे�र कॉलनी जळगाव

11626 पाटील कृ�ा वसंत 33115 51 पु.
२५ राधेशाम कॉलनी   िजवन मोती सोसा. जवळ  मोहाडी 

रोड जळगाव

11627 पाटील कृ�ा दामोदर 22937 46 पु. जोशी वाडा मेह�ण   ता.िज.जळगाव  .  जळगाव.

11628 पाटील कुसूम िशवाजी 28120 58 �ी रामनगर   मेह�न �ॉट नं. २२/५  जळगाव

11629 पाटील मंगला जयराम 44802 51 �ी ५३६ जोशी वाडा   मेह�ण  जळगाव

11630 पाटील मंगलाबाई वंजी 41688 55 �ी १० प�र�म   उपासनी नगर  अंिजठा रोड जळगाव

11631 पाटील मथुराबाई हरी 27140 61 �ी
�ॉट नं. 38   रामे�र कॉलनी जवळ  एमडीएस कॉलनी  

जळगाव

11632 पाटील िमिलंद गोिवंद 49736 41 पु. ४२ दुगा�सदन   स��ंृगी कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11633 पाटील मीना बापू 59231 32 �ी रामे�र कॉलनी   िव� कम� नगर  मेह�ण  जळगाव

11634 पाटील िमरा राजु 57697 41 �ी भवानी मंदीर जवळ   पाटील वाडा  जळगाव

11635 पाटील मोहीनी शरद 41158 55 �ी पाटील वाडा   मेह�ण  ता.िज.जळगाव

11636 पाटील नाना शंकर 39233 58 पु. �ॉट नं.६३ गट नं.२७१   तुळजामाता नगर  मेह�ण जळगाव

11637 पाटील पंढरीनाथ मधुकर 41660 61 पु.
स��ंगी कॉलनी   मेह�ण िशवार गट नं.२६५अ२६६  

जळगाव
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11638 पाटील पवन संतोष 35763 34 पु.
�ॉट नं.३१ सव� नं.२६६   िव�कमा� नगर  रामे�र कॉलनी  

जळगाव

11639 पाटील �ताप िवठठल 41768 57 पु.
�ॉट नं.१० गट नं.२६५/२६६   स��ंृगी कॉलनी रामे�र 

कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11640 पाटील �ेमराज रमेश 42369 46 पु.
सव� नं.२६९ १ �ॉट नं. ०५   मेहरण प�रसर  रामे�र कॉलनी 

जळगाव

11641 पाटील रघुनाथ अ�ण 32214 34 पु. �ीराम मंदीर चौक   मेह�ण  ता.जळगांव  मेह�ण

11642 पाटील राज�� िझप� 23457 58 पु.
िशवसागर िब�ीगं द� नगर   महानगरपािलका पाणीपुरवठा 

ऑफीस जवळ  मेह�णजळगाव

11643 पाटील राजु िशवराम 57696 50 पु. भवानी मंदीर जवळ   पाटील वाडा  मेह�ण जळगाव

11644 पाटील रामदास नारायण 34256 58 पु. �ॉट नं.२स�� नं.२५०/३   अेबीसी रामे�र कॉलनी  जळगाव

11645 पाटील रमेश देवराम 24129 49 पु. स�� नं. २५०/१अ२ �ॉट नं. १७ रामे�र कॉलनी   जळगाव

11646 पाटील रामे�र दामोदर 23606 40 पु. जोशी वाडा   मेह�णजळगाव  िज.जळगाव

11647 पाटील रावसाहेब �ंबक 23592 38 पु. ३३ एम.डी.एस.कॉलनी जळगाव

11648 पाटील साहेबराव तानकू 41950 64 पु. �ॉट नं.६४ गट नं.२६६   िव�कमा� नगर  मेह�ण जळगाव

11649 पाटील संतोष पंुडिलक 22209 43 पु.
गट नं.२६१/१/२ �ॉट नं.६   द� मंिदर ची ग�ी महाजन 

नगर  मेह�ण जळगाव

11650 पाटील शािल�ाम संपत 30457 73 पु. साठे बँक दुग� कॉलनी   सदोबा वेअर हाउस    जळगांव

11651 पाटील शाम िव�नाथ 40670 39 पु.
गट नं. 251 �ॉट नं.27   रामे�र कॉलनी मेह�न  एम आय 

डी सी जळगाव

11652 पाटील शरद कडू 41159 46 पु. पाटील वाडा   मेह�ण  ता.िज.जळगाव

11653 पाटील शरद सुरेश 59076 38 पु. ६९/२ �ॉट नं १०   एकनाथ नगर रामे�र कॉलनी  जळगाव

11654 पाटील िशवाजी रामलाल 18576 67 पु. स�� नं.२०/३ ब �ॉट नं.८   रामे�र कॉलनीमेह�ण    जळगाव

11655 पाटील सरला नाना 43295 52 �ी �ॉट नं.६३ गट नं.२७१   तुळजा माता नगर  जळगाव

11656 पाटील सुभाष रामिसंग 25324 60 पु. अंधशाळा    िसंधी कॉलनी   मेह�ण रोड जळगाव

11657 पाटील सुरेश महा� 40955 55 पु.
सव� नं ६८/०२ �ॉट नं २२   जुना खेडी रोड �ानदेव  नगर 

जवळ जमुना नगर  जळगाव

11658 पाटील सुरेश िव�म 37809 48 पु.
�ॉट नं.३१/३ गट नं.२५०अ१अ२   रामे�र कॉलनी  मेह�ण 

िशवार जळगाव

11659 पाटील सुिशला (रेखा) कृ�ा 42651 52 �ी गट नं.२१ अ �ॉट नं.९   राम नगर मेह�ण  जळगाव

11660 पाटील सुवणा� संजय 50913 38 �ी पाटील वाडा   मेह�ण  जळगाव

11661 पाटील उषा मधुकर 46573 61 �ी ६१० महाजन वाडा   मेह�ण  जळगाव

11662 पाटील वसंत धनिसंग 33101 57 पु. यशोधन �ॉट नं 46   गट नं 561/1 अ िशवनेरी नगर  जळगाव

11663 पाटील वसंती चं�कांत 30671 45 �ी िवaल मंदीर चौक   मेह�ण    जळगांव

11664 पाटील िवजय सखाराम 17518 67 पु.
स�� नं.२६१/१अ२ �ॉट नं.६   �ॉक नं.१ महाजन नगर 

कोबंडी फाम�जवळ  मेह�णजळगाव
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11665 पाटील िवलास पुना 43166 57 पु. २६९/२४ रामे�र कॉलनी   एकनाथ नगर  जळगाव

11666 पाटील िवमल जग�ाथ 44998 73 �ी पाटीलवाडा   मेह�ण  जळगाव

11667 पाटील यशवंत नारायण 58950 32 पु.
�ॉट १४   गट २५३ रामे�र कॉलनी  �ामी समथ� मंिदर 

िनअर  जळगाव

11668 पाटील योगेश छगन 32215 38 पु. मु.पो.मेह�ण   ता.जळगांव    मेह�ण

11669 पाटील युवराज दामोदर 50584 55 पु. ११ जय गु�देव कॉलनी   जळगाव

11670 पवार िधरज तुळशीराम 31896 43 पु. �ॉट नं.२४ नं.२५१   मेह�ण    जळगांव

11671 पवार क�ना िदलीप 48356 53 �ी ६ �ु ल�ी नगर   रामे�र कॉलनी  जळगाव

11672 पवार नारायण िवकासराव 14796 40 पु.
सीओ अ�ा अशोक काळे �ॉट २५६ /३   एबीसी रामे�र 

कोलोनी जळगाव

11673 पवार �काश तुळशीराम 34546 38 पु. �ॉट नं.२४ स�� नं.२५१   रामे�र कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11674 पवार रामदास िभमिसंग 40200 41 पु. �ॉट नं.४६ गट नं.१६३   सुि�म कॉलनी  जळगाव

11675 पवार रमेश अजु�न 34186 60 पु. �ॉट नं.२०   रामनगर मेह�ण  एम.आय.डी.सी.  जळगांव

11676 पवार संजय महादु 40140 44 पु.
मेह�न िशवार रामे�र कॉलनी   एकनाथ नगर घर नं २६  

७/५ �ॉट नं८  जळगाव

11677
िपंजारी स�ार कालू �ो.सुपर �ा�ो 

टेक
42961 68 पु. ५१ अ�ा नगर   मेह�ण  जळगाव

11678 पोकळे पंढरीनाथ दादाभाऊ 44592 47 पु. �ाट नं १४   सु�ीम कॅालनी  जळगाव

11679 पोतदार मह�� द�ा�य 13640 54 पु.
�ॉट नं.३० से�र नं.२४९/१ए   एम.डी.एस. कॉलनी  रामे�र 

कॉलनी  जळगाव

11680 पुरािणक भालचं� बाबुराव 23633 79 पु. �ॉट नं.२८ राम नगर   मेह�णजळगाव

11681 राजपुत गुलाबिसंग आनंदिसंग 19956 57 पु. �ॉट नं.२४ रामे�र कॉलनी   मेह�णजळगाव

11682 राजपुत (पाटील) नंदा साहेबराव 21729 48 �ी
�ॉट नं.५ �ॉक नं.४   राधेशाम कॉलनी िशरसोली रोड    

जळगाव

11683 राजपूत राज�� रामराव 58515 45 पु. ६१/2mds कॉलनी रामे�र   कॉलनी �ॉट नं ६१/२  जळगाव

11684 राजपूत सुरेश गणसीगं 31633 39 पु.
�ॉट नं ४१ एस.नं २५० १+२   रामे�र कॉलनी  हनुमान मंदीरा 

जवळ  जळगाव

11685 राणानी अह. मजीद हाजी इ�ाहीम 3929 69 पु. २० डॉ.ईकबाल कॉलनी मेह�ण ६७   जळगांव

11686 राणानी हाजी अिजज हाजीजुसुब 35582 66 पु. २१ अ� नगर   जळगाव

11687 राणानी िसराज हाजी अजीज 35581 69 पु. २१ अ� नगर   मेह�ण    जळगाव

11688 राउत िनधी सतीशराव 59444 30 �ी
�ॉट नं ३९ गट नं २६६   स��ंगी कॉलनी  रामे�र कॉलनी  

जळगाव

11689 राउत सतीश उ�मराव 59445 37 पु.
गट नं २६६ �ॉट नं ३९   रामे�र कॉलनी  मेह�ण स��ंगी 

कॉलनी  जळगाव

11690
रोयलाणी रमेशलाल ल�णदास 

�ो.िनम�ल गारम�ट
11774 62 पु.

एस नं ४१४ बाय ३ �ॉट नं १०   जवळ रमेशदादा जैन 

कंपाऊंड  जवळ मेह�न तलाव  जळगाव

11691 रोकडे �मोद गंगाधर 20156 55 पु. �ॉट नं.६अ वषा� कॉलनी   जुना मेह�ण रोड    जळगाव
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11692 साब�ा पुखराज भवरीलाल 26944 63 पु.
�ॉट नं.२० रा�े�ाम कॉलनी   िजवन मोती �ॉप मोहाडी 

रोड  जळगाव

11693 सह�बु�दे सुमती िव�ल 2426 68 �ी
 माउली  सदगु� नगर मेह�ण   िशवार �ॉ.नं.७ गट नं ८    

जळगांव

11694 सैनी मुकेश बजरंगलाल 59313 37 पु. �ॉट न.५२ ल�ी नगर   मेह�ण जळगाव  मेह�ण जळगाव

11695 सानप भरत पंढरीनाथ 53935 42 पु.
�ॉट नं.४१ सव� नं.२६६   स��ंृगी माता नगर  मेह�णए 

जळगाव

11696 सानप चं�कांत माधवराव 28755 57 पु. कंुभार वाडा मेह�न जळगांव

11697 सानप संदीप रघुनाथ 27517 43 पु.
४२ ल�ी नगर   वॉटर स�ाय ऑफीस जवळ  मेह�ण  

जळगांव

11698 सानप संिगता गोकुळ 40748 47 �ी संत �ाने�र चौक   मु.पो. मेह�ण    जळगाव

11699 सानप संजय वा��क 37736 51 पु. २५६ / २ / ४ रेणूका नगर   मेह�ण  जळगाव

11700 सानप सुिनता रिवं� 40795 58 �ी २५४/३ रामे�र कॉलनी   मेह�ण  जळगाव

11701 सपके गोपाल पंडीत 28475 63 पु. �ॉट नं. १५   ल�ी नगर  मेह�ण  जळगाव

11702 सपकाळ रिवं� रामदास 29317 42 पु. िशरसोली नाका तांबापुरा   जैन िकराणा समोर    जळगांव

11703 सपकाळे पंडीत ल�ण 20354 55 पु. ६ वषा� कॉलनी   जुना मेह�ण रोड    जळगाव

11704 सपके सुनील अंबादास 61243 40 पु. 142 ल�ी नगर मेह�न   लाठी �ुल जवळ  जळगाव

11705 सावकारे रिवं� जग�ाथ 50088 46 पु. १८/२५१ रामे�र कॉलनी   जळगाव

11706 स�द इ�ाईल स�द इ�ाहीम 31980 51 पु. नशेमन कॉलनी   अकसा नगर मेह�ण जळगाव

11707 शेख शकील खलील 59118 54 पु. �ॉट न २८-२   मेह�ण जळगाव

11708 शेख जु�ीकार �सेन अ�ुल स�ार 61111 56 पु.
शेख जु�ीकार �सेन अ�ुल   स�ार �ॉक 6 सी नं 14 

�ॉट नं 11  14/92 सालर नगर महारा��   जळगाव

11709 शमा� अमरनाथ रमानाथ 32619 53 पु.
सव� नं.251 �ॉट नं.04 रामे�र   कॉलनी �ामी समथ�  मंिदर 

मेह�न जळगाव

11710 शमा� नंदलाल भवरलाल 27341 54 पु.
22 देवीदास कॉलनी लीला पाक�    लाठी शाळा जवळ    

जळगांव

11711 शमा� ि�लोकी तुलाराम 53983 46 �ी �ॉट नं.26 ल�ी नगर रामे�र कॉलनी   जळगाव

11712 शमा� िवजयकुमार िव�नाथ 6765 64 पु. २२  संतोषीमाता नगर  मेह�ण   जळगांव

11713 शेख ह�न शेख गयास 3323 65 पु. ल�े ९ इकबाल हौिसंग सोसायटी   मेह�ण जळगाव

11714 शेख सलाओि�न शेख कुतबो�ीन 33637 56 पु. मा�र कॉलनी   मेह�ण जळगाव

11715 शेलार �ताप न�थुराव 25544 58 पु. ६० नेह� नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

11716
शेटे अजय वसंतराव �ो.रेणुका 

इंड�� ीज
10110 55 पु. �ॉट नं.३० राम नगर   मेह�ण रोड  जळगाव

11717
शेटे सिचन सुरेश �ो.�ी द� 

ट� ेडीगंकंपनी
19406 45 पु.

सव� नं. ४० ८ �ॉट नं. ५  सद्गु� नगर   िस��िवनायक 

कॉलनी जवळ  मेह�न जळगाव  मेह�न

11718 शे�ी सुरेश हरी 27354 62 पु.
�ॉट नं.६४   यादव देवचंद पाटील शाळेजवळ  मेह�ण  

जळगांव
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11719 शेवाळे छगन रामा 43838 59 पु.
SR नं २५२/१/२   �ॉट नं ३८ रामे�र कॉलनी  िनयर मा�ती 

मंिदर  जळगाव

11720 शेवाळे िवनोद ��ाद 37236 48 पु. �ॉट नं.५६ गट नं.२४९   एम डी एस कॉलनी  जळगाव

11721 िशंपी िदलीप नारायण 24194 58 पु. घर नं. ५६१ समता नगर   मेह�ण  जळगाव

11722 सं�ाशी(िशंपी) गणेश गोकुळ 11914 52 पु. अरबी मदरसा जवळ जुना तांबेपुरा   मेह�ण रोड    जळगाव

11723 िशंपी गोकुळ नारायण 746 67 पु.
तांबापुरा मेह�ण रोड   शामा फायर पिहली  म��द  

जळगांव

11724 िशंदे मधुकर िभवसन 31642 53 पु. ५३ एम.डी.एस.कॉलनी  रामे�र कॉलनी   जवळ जळगाव

11725 िशंदे राज�� रामदास 37627 58 पु. �ॉट नं.२८ सव� नं.२१   राम नगर मेह�ण  जळगाव

11726 िशंदे सुरेश गणेश 56961 71 पु.
�ॉट नं.१० स�� नं.४१५/२   नेह� नगरमोहाडी रोड  द� 

मंिदराजवळजळगाव

11727 िशंदे िवजय रामदास 22173 49 पु.
�ॉट नं.६ स.नं.२२ भाग   हॉटेल क�ुरी मागे मेह�ण रोड  

जळगाव

11728 िशंदे िवनोद भरतिसंग 46311 43 पु. एन २४५ उपासनी नगर   मेह�ण  जळगाव

11729 िशरसाळे भागवत भुतन 21674 62 पु.
२२ रामे�र कॉलनी   मेह�ण �ामी समथ� क� �ा जवळ    

जलगाव

11730 िशसोदे गुलाबराव पोपटराव 32846 58 पु. �ॉट नं.५   सव� नं.२६७/०५  रामे�र कॉलनी  जळगांव

11731 िस�ा रिवं�कुमार रामे�र�साद 42150 72 पु.
 मधुर  स�� नं.४७०/१ए/१   �ॉक नं.३ नंदनवन नगर  

जळगाव

11732 सोले �ीकांत राज�� 53062 40 पु. अशोक िकराणा समोर   राम नगर  मेह�ण जळगाव

11733 सोमानी �काश िहरालाल 31016 67 पु.
२६६/१अे �ॉट नं.२६ िव�कमा�   नगर रामे�र कॉलनी  

जळगाव

11734 सोनार द�ानंद जग�ाथ 22103 59 पु. �ॉट नं.२ ल�ी नगर   मेह�णजळगाव

11735 सोनार िदपक बाजीराव 24165 40 पु. रामे�र कॉलनी   रेणूका नगर  जळगाव

11736 सोनार जग�ाथ तुळशीराम 22842 90 पु. मदर तेरेसा नगर   िशरसोली रोड  जळगाव.  जळगाव.

11737 सोनार केतन िभकन 57654 34 पु. �ॉट नं २० स�� नं २५१   रामे�र कॉलनी  मेह�न  जळगाव

11738 सोनार नयना �शांत 52095 39 �ी
२६६/१/ब �ॉट नं.१५ िव�कमा� नगर   रामे�र कॉलनी  

मेह�ण जळगाव

11739 सोनार िनतीन रामदास 24978 50 पु.
 म�ार  �ॉट नं.२४/२   गट नं.२६६/१ ब मेह�ण  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

11740 सोनार �मोद सुकदेव 21019 51 पु.
�ॉट नं.२५२/८ रामे�र कॉलनी   �ामी समथ� क� � 

जवलमेह�ण  जलगाव  जलगाव

11741 सोनार �शांत �काश 53628 40 पु.
सव� नं.२६६/१ ब �ॉट नं.१५   िव�कमा� नगर मेह�ण  

जळगाव

11742 सोनार रमेश बापू 24571 43 पु. �ॉट नं.४२ स�� न.२७१   रामे�र कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11743 सोनार संजय �काश 52094 42 पु.
२६६/१/ब �ॉट नं.१५ िव�कमा� नगर   रामे�र कॉलनी  

मेह�ण जळगाव

11744 सोनार सुिनल द�ा�य 56372 52 पु.
�ॉट नं. ५५ स�� नं.२६६/१ ब   िव�कमा� नगर रामे�र 

कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11745 सोनवणे इंदुबाई शंकर 29439 80 �ी मु.पो. मेह�ण   ता.िज.जळगांव    मेह�ण
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11746 सोनवणे िकशोर शंकर 43069 50 पु. �ी संत �ाने�र चौक   मेह�ण  जळगाव

11747 सोनवणे माहादु कारभारी 36115 53 पु. 1106 महादेव मंिदर   मेह�न मनू �ील जवळ  जळगाव

11748 सोनवणे मनीषा सुनील 60706 38 �ी
मनीषा सुनील सोनवणे   जोशी वाडा द� मंिदर समोर  

मेह�न जळगाव महारा��   जळगाव

11749 सोनवणे नामदेव गणपत 30555 47 पु. २५६ रेनुका नगर मेह�ण   जळगांव

11750 सोनवणे नारायण सुकदेव 20303 64 पु.
�ॉट नं. ५०० वॉड� नं. ३४   कासाम वाडी अ�भुजा ग�ी  

ता.िज जळगाव

11751 सोनवणे नेहा योिगराज 57352 43 �ी
जनाद�न िकराणा जवळ   �ॉट नं १७ रामे�र कॉलनी  

मेह�ण जळगाव

11752 सोनवणे पूजा गजानन 59040 35 �ी
�ॉट नं १५ गट नं २६९   रामे�र कॉलनी  एकनाथ नगर   

मेह�ण  जळगाव

11753 सोनवणे �भाकर रामदास 42821 57 पु.
गट नं.२७२/१ �ॉट नं५   रामे�र कॉलनी  तुळजा माता नगर 

जळगाव

11754 सोनवणे संजय सदािशव 17330 61 पु.
माजी सैिनक सोसायटी �ॉट नं ६   मेह�ण रोड तांबापुरा    

जळगाव

11755 सोनवणे शकंुतला पांडूरंग 52189 56 �ी �ॉट नं.९ ल�ी नगर   मेह�ण  जळगाव

11756 सोनवणे शंभु न�थू 22918 44 पु. मेह�ण पो� ऑफीसजवळ   जळगाव.  .  जळगाव.

11757 सोनवणे शोभा ई�र 22986 62 �ी द� नगर   मेह�ण  जळगाव

11758 सोनवणे सुनील वसंत 60707 45 पु.
सुनील वसंत सोनवणे   जोशी वाडा द� मंिदर समोर  मेह�ण 

जळगाव महारा��   जळगाव

11759 सोनवणे योिगराज नारायण 57351 49 पु. �ॉट नं १७ एस नं २५१   रामे�र कॉलनी मेह�ण  जळगाव

11760 सोनवणे गजानन माधव 59016 39 पु.
�ॉट नं १५ गट नं २६९   रामे�र कॉलनी  महादेव मंिदर 

मेह�ण  जळगाव

11761 सोनवणे �ेमलता नारायण 34024 69 �ी ७ सोनवणे वषा� कॉलनी   मेह�ण  जळगाव

11762 सुल�णे वंदना संजय 46041 47 �ी स�� नं २६२ �ाट नं ६/२   महाजन नगर  मेह�ण  जळगाव

11763 सुरळकर अजय िदलीप 55332 28 पु.
�ॉट नं.५ स�� नं.२७२/१   रामे�र कॉलनी तुळजा माता नगर 

 मेह�ण जळगाव

11764 सुय�वंशी आ�ाराम भगवान 54099 64 पु. �ॉट नं.६८ सव� नं.२७१   रामे�र कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11765 सुय�वंशी कैलास तुळशीराम 19936 50 पु. जय जवान चौक   मु.पो.मेह�ण  ता.िज.जळगाव

11766 सुय�वंशी कुसुम आ�ाराम 54100 60 �ी �ॉट नं.६८ सव� नं.२७१   रामे�र कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11767 सुय�वंशी सुरेश मुरलीधर 4380 67 पु. �ॉट नं ३ गट नं २५३   रामे�र कॉलनी  मेह�ण  जळगांव

11768 सुतारीया अहमद याकुब 44253 39 पु. मेह�ण �ॉट नं.१८/१  जळगाव

11769 तावरे दगडू पंढरीनाथ 32615 64 पु.
स.नं.२५१ �ॉट नं.३   गणपती मंदीरा जवळ  रामे�र कॉलनी 

 जळगांव

11770 तायडे िनतीन उखडु� 19599 47 पु. जय जवान चौक   मु.पो.मेह�ण ता.िज.जळगाव

11771 तेलंगे नम�दाबाई गंभीर 13113 75 �ी िम�त हाय�ुल मागे   जोशी वाडा मेह�ण  जळगाव

11772 तेली िनलेश �भाकर 13238 45 पु. २८ ब साई�साद सोसायटी   मेह�ण जळगाव
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11773 ठाकरे िववेक देिवदास 41254 47 पु. ४३ नेह� नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

11774 ठाकरे िनता संजय 20347 43 �ी ४ गणेश पुरी   मेह�ण िशवार    जळगाव

11775 ठाकुर िशवाजी वना 58018 43 पु. �ॉट नं ५१   मंगलपुरी नगर  रामे�र कॉलनी  जळगाव

11776 ठाकुर सुमनबाई वना 58017 71 �ी �ॉट नं ५१-४ मंगलपुरी नगर   रामे�र कॉलनी  जळगाव

11777 थोरवे रामदास मोहन 13655 44 पु.
�ॉट नं ५८ स�� नं २६६/१ ब   िव�कमा� नगर रामे�र 

कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11778 ठोसर अ�ण वसंत 30652 57 पु. �ॉट नं.५ ल�ण नगर   जळगाव

11779 ठोसर �ितभा अ�ण 30651 46 �ी �ॉट नं.-५ ल�ण नगर   जळगाव

11780 िटकारे गोपाळ वामनराव 24106 45 पु.
रामे�र कॉलनी तुळजामाता नगर   स�� नं. २७१ �ॉट नं. ५० 

 �ॉक नं. १  जळगाव

11781 तोलानी रवी गुरलदास 30849 55 पु. �ॉट नं.३ सीमा पाक�  ल�ी नगर   जळगाव

11782 वडनेरे माया ��ाद 29221 56 �ी
�ॉट नं.९७/४ गाय�ी नगर   मेह�ण तलावाजवळ  िशरसोली 

रोड जळगाव

11783 वडनेरे ��ाद रामदास 29220 63 पु.
�ॉट नं.९७/४ गाय�ी नगर   मेह�ण तलावाजवळ  िशरसोली 

रोड जळगाव

11784
वाघडीया अकबर अ�ुल करीम 

�ो.ए.के.��ो केम
8808 50 पु. इकबाल कॉलनी   मेह�ण  जळगाव  मेह�ण

11785 वखरे ��ाद िभका 17575 55 पु. ल�ी नगर �ॉट नं. १९ मेह�ण   जळगांव

11786
वालेचा शामलाल जगतमल �ो.संगम 

टी कंपनी
18832 48 पु.

�ॉट नं.५ िस.स.नं.५७३१   राधेशाम कॉलनी  मेह�ण रोड 

जळगाव

11787 वंजारी अशोक िचंधू 25171 61 पु. �ॉट नं.३० स.नं.२५४/३   रामे�र कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11788 वंजारी बालाजी  िगरधारी 30867 75 पु. �ॉट नं.११ रामे�र कॉलनी   मेह�ण    जळगांव

11789 वंजारी दामोदर ल�ण 52842 70 पु. राम मंिदर चौक   मेह�ण  जळगाव

11790 वंजारी एकनाथ अशोक 20017 37 पु. जय दवान चौक   मेह�णजळगाव

11791 वंजारी गोिवंद सुदाम 51351 48 पु. रामे�र कॉलनी   मेह�ण  जळगाव

11792 वंजारी राकेश िशवदास 48814 34 पु. जय जवान चौक   मेह�ण  जळगाव

11793 वंजारी सिचन िशवाजी 61537 37 पु. 10/20 मेह�न महाजन नगर   ता िज�ा जळगाव

11794 वंजारी शोभा सुभाष 34431 59 �ी जोशी वाडा िशवाजी चौक   मेह�ण  जळगाव

11795 वंजारी सुिनल द�ा�य 43566 52 पु. सदािशव नगर मेह�न जळगाव

11796 वंजारी उ�मराव यशवंत 61881 51 पु.
�ॉट नं 3 सी नं 6ए/6बी एकनाथ   नगर जवळ रामे�र 

कॉलनी  मेह�न जळगाव महारा��   जळगाव

11797 वानखेडे सुिनल न�थु 27032 45 पु.
रामे�र कॉलनी   गट नं. २७३ �ॉट नं. २३  मंगलपूरी बाबा 

नगर  जळगाव

11798 िवसपूते िजत�� गंगाधर 28408 53 पु. २६ गुलाबबाबा कॉलनी   मेह�न रोड  जळगाव

11799 वाघ अिनकेत �काश 43207 34 पु. २५३/९ रामे�र कॉलनी   मेह�ण कॉलनी  जळगाव
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11800 वाघ चं�कुमार मोहन 26486 54 पु. ५२ नेह� नगर   िशरसोली रोड  जळगाव

11801 वाघ िदलीप द�ु 45115 45 पु. स न २४९ �ाट नं ६२   रामे�र कॉलनी  जळगाव

11802 वाघ �काश गंगाराम 22908 62 पु.
रामे�र कॉलनी   स�� नं.२५०.  �ॉट नं.१४ मेह�ण जळगाव. 

 जळगाव.

11803 वाघिडया सिलम अकबर 47652 50 पु. अ�ा नगर   मेह�ण  जळगाव

11804 वाळके पु�ाबाई वसंतराव 10184 71 �ी �ॉट नं ११ ११ सव� नं २१/१बी   राम नगर मेह�न  जळगाव

11805 वाणी जनाद�न न�थू 2746 75 पु. घर नं १४६   भवानी मंिदर जवळ  मेह�न  जळगाव

11806 वाणी अिनल आ�ा 14019 50 पु.
रामे�र कॉलनी   �ॉट नं.२० स�� नं.२५१  िस�दीिवनायक 

गणपती मंदीरा जवळ  जळगाव

11807 वाणी अजु�न िव�नाथ 30940 60 पु.  �ॉट नं२२ ल�ी नगर मेह�ण   जळगाव

11808 वाणी भटु जनाध�न 8009 48 पु. घर नं १४६   भवानी मंिदर  मेह�न  जळगाव

11809 वाणी धम�राज वामन 18159 49 पु. गट नं.२६२अ२   मेह�ण िशवार    जळगाव

11810 वाणी िदनेश अजु�न 30937 38 पु.  दुग�िव� �ॉट नं२२   ल�ी नगर मेह�ण  जळगाव

11811 वाणी हष�ल अशोक 49136 38 पु. एफ -१/१५४ भवानी मंिदराजवळ   मेह�ण  जळगाव

11812 वाणी कमल चं�कांत 21598 50 �ी घर नं.३०२ �ीराम मंदीरा जवल   मेह�ण जलगाव    जलगाव

11813 वाणी मंगला सुिनल 30755 47 �ी �ॉट नं.४ सव� नं.२५१   रामे�र कॉलनी    जळगांव

11814 वाणी निलनी पुो�म 34031 54 �ी
�ॉट नं.८ गणेश भुवन   मेह�न रोड  दुगा� देवी 

एस.बी.आय.कॉलनी  जळगांव

11815 वाणी िनळकंठ बाबुराव 8383 57 पु. स�� नं २०/३ ब �ॉट नं २   रामे�रकॉलनी    जळगांव

11816 वाणी �ितभा िनळकंठ 34798 55 �ी �ॉट नं.०२   रामे�र कॉलनी  मेह�ण जळगाव

11817 वाणी �ेमराज िव�नाथ 30939 54 पु.  दुग�िव� �ॉट नं२२ ल�ी नगर   मेह�ण    जळगांव

11818 वाणी राज�ी अिनल 24552 43 �ी �ॉट नं.२०   रामे�र कॉलनी  जळगाव

11819 वाणी संजय िव�नाथ 30938 43 पु.  दुग�िव� �ॉट नं२२   ल�ी नगर मेह�ण  जळगाव

11820 वाणी शामकांत अशोक 49137 36 पु. एफ -१/१५४ भवानी मंिदराजवळ   मेह�ण  जळगाव

11821 वाणी शोभा जनाद�न [०१] 2747 73 �ी मु पो मेह�ण १४६ नेताजी   चौक    मेह�ण जळगाव

11822 वाणी िसता तानीराम 49740 94 �ी �ॉट नं.३६ मेह�ण   जळगाव

11823 वाणी सुदाम गोिवंद 21873 63 पु. भवानी मंदीरा जवळ   मु.पो.मेह�ण िज.जळगाव

11824 वाणी सुिनल पंडीत 30756 53 पु. �ॉट नं.४ सव� नं.२५१   रामे�र कॉलनी मेह�न    जळगांव

11825 वाणी सुिनल सुकलाल 58113 51 पु.
�ॉट नं १४ गट नं २५०   हनुमान मंदीराजवळ  रामे�र 

कॉलनी जळगाव

11826 वंजारी अजु�न पंुजु 23596 67 पु.
स.नं.२७० �ॉट नं.१९   तुळजामाता नगर रामे�र कॉलनी  

मेह�णजळगाव



Page 439

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

11827 वायकर िनलेश अ�ण 30501 38 पु.
�ॉट नं.३  सव� नं.२५१ अ    रामे�र कॉलनी अशोक िकराणा  

जवळ जळगाव

11828 येवले योगेश गणपतराव 52849 45 पु.
�ॉट नं.३१ स�� नं.२७३   साई �साद कॉलनी  रामे�र 

कॉलनी जळगाव

11829 झोपे कोमल कािशनाथ 41036 42 �ी
�ॉट नं.४ रामे�र कॉलनी   पूवा� मेिडकल जवळ  मेह�ण 

जळगाव

11830 झोपे रिवं� हरी 46030 52 पु. �ाट नं ३४ सव� नं २५०   रामे�र कॉलनी  जळगाव

11831 अिहरे सर�ितबाई आ�ाराम 8833 58 �ी कांचन नगर   जळगांव

11832 अिहरे सुरेश नारायण 21201 40 पु.
�ॉट नं 9 आसोदा रोड   मोहन टाकीज जवळ   हरी ओम 

नगर वा��क नगर  जळगाव

11833 अपार रंजनाबाई राज�� 44848 45 �ी िदनकर नगर   आसोदा रोड  जळगाव

11834 बडगुजर शोभाबाई कडुबा 16406 61 �ी कांचन नगर   सात खो�ा समोर    जळगाव

11835 बडगुजर अलकाबाई रिवं� 16202 51 �ी कांचन नगर   कालीका माता मंदीरा जवळ    जळगाव

11836 बारी कैलास िचंधू 60744 49 पु. 4 बी �ीराम कॉलनी   जुना असोदा रोड    जळगाव

11837 बारी राजु हरी 7692 50 पु. जुना आसोदा रोड   मे�ोमाता मंदीरा जवळ    जळगांव

11838 बािव�र अिनता �ाने�र 29435 44 �ी हरी ओम नगर �ॉट नं 22   आसोदा रोड जळगाव

11839 बािव�र (कोळी) अशोक देवराम 24446 63 पु. �ॉट नं. २१   कांचन नगर (महािवर नगर)  जळगाव

11840 बािव�र अशोक नारायण 33219 50 पु. आसोदा रोड   वडा मळा वा��क नगर  जळगाव

11841 बािव�र आवंताबाई भाईदास 18149 61 �ी कांचन नगर   भै�ाची वखार  जलगाव  जलगाव

11842 बािव�र छाया सुभाष 24412 42 �ी �ॉट नं. ६१-ब   कांचन नगर  जळगाव

11843 बािव�र िचंतामण िभवसन 22802 58 पु. वा�ीक नगर.   आसोदा रोडजळगाव

11844 बािव�र देवराम महादु 14490 69 पु. �ॉट नं.३ब कांचन नगर   िदलीप िकराणा जवळ    जळगाव

11845 बािव�र िदनकर शंकर 26647 41 पु. वा�ीक नगर   ठाकरे िब�ीगं समोरजळगाव  िज.जळगाव

11846 बािव�र गंगुबाई रघुनाथ 26934 65 �ी िदनकर नगर   आसोदा रोडजळगाव  िज.जळगाव

11847 बािव�र ल�ण देवराम 7803 60 पु. वा��क नगर जळगांव      कुरवेल

11848 बािव�र मधुकर गंगाराम 33240 45 पु. वा��क नगर   जळगाव

11849 बािव�र नर�� पांडूरंग 30135 63 पु. २७२ वा��क नगर जळगाव

11850 बािव�र पंुडिलक बुधो 41888 50 पु. वा��क नगर   असोदा रोड  जळगाव

11851 बािव�र राज�� माधवराव 26669 55 पु. वा��क नगर   हनुमान मंदीराजवळ  जळगाव

11852 बािव�र रितलाल अजु�न 33650 36 पु. वा��क नगर   ठाकरे िब�ीगं जवळ    जळगांव

11853 बािव�र रेखा �ताप 12269 45 �ी िदनकर नगर मोहन िच� मंदीर   सुशील भवन समोर जळगाव
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11854 बािव�र िशतल अशोक 57378 32 �ी
२१ महावीर नगर   असोदा रोड घरकुल जवळ  कांचन नगर 

जळगाव

11855 बािव�र सुभाष देवराम 24411 52 पु. �ॉट नं. ६१-ब   कांचन नगर  जळगाव

11856 बािव�र सुिनल रवीचं� 19437 56 पु. ३१ रवीगंगा कांचन नगर   जळगाव

11857 बािव�र वसंत वामन 4363 63 पु. ठाकरे िनवास महष� वा��क   नगर    जळगांव

11858 बािव�र िवलास पांडूरंग 31392 54 पु. २७२ वा��क नगर   जळगाव

11859 भालेराव अ�णा द�ा�य 61565 57 �ी
अ�णा द�ा�य भालेराव   मा�ती मंिदर जवळ चौघले �ॉट  

जळगाव महारा��   जळगाव

11860 भामरे ई�रलाल िव�ू 46040 49 पु.
१६ पवन नगर रे�े ७ खोलीजवळ   कांचन नगर समोर 

जळगाव

11861 भट िदपक वसंतराव 14413 46 पु. रामिनवास  ५९ कांचन नगर   आसोदा रोड    जळगाव

11862 भट गजानन माधव 17082 72 पु.
�ॉट नं.५९   चारभुजा �ो�ीजन जवळ  कांचन नगर  

जळगाव

11863 भट �शांत वसंतराव 14412 48 पु. रामिनवास  ५९ कांचन नगर   आसोदा रोड    जळगाव

11864 िबरारी जानकीराम रामदास 6764 53 पु. कांचन नगर िदलीप िकराणा जवळ   �ॉट नं १२ जळगाव

11865 बोरसे िभकन दुलाराम 8122 54 पु.
�ॉट नं १४   कािलंका माता मंदीरा जवळ  कांचन नगर  

जळगाव

11866 बोरसे िवजय दुलाराम 29690 47 पु. १४ कांचन नगर   कािलकामाता मंिदरा जवळ    जळगांव

11867 चौधरी आनंदा सुरेश 30989 45 पु.
चौघुले �ॉट कािलका माता मंदीर   आनंद �ो�ीजन मागे    

जळगांव

11868 चौधरी अिनल जयिसंग 23672 50 पु. १४ �ीराम िनवास   कांचन नगरजळगाव  िज.जळगाव

11869 चौधरी अजु�न िवठठल 39197 73 पु. तानाजी मालुसरे नगर   आसोदा रोड  जळगाव

11870 चौधरी अशोक वामन 19535 50 पु. कांचन नगर   िदलीप िकराणा जवळ    जळगाव

11871 चौधरी क�नाबाई सुधाकर 16195 55 �ी चौघुले �ॉट   ममुराबाद नाका    जळगाव

11872 चौधरी िकशोर संतोष 32791 39 पु. २० कांचन नगर   कालीका मंदीर  जळगाव

11873 चौधरी मधुकर शामराव 42442 52 पु. कांचन नगर जळगाव

11874 चौधरी मनोहर शािल�ाम 40542 44 पु.
गट नं.१०६ �ॉट नं.४   तानाजी मालुसरे नगर   आसोदा रोड 

जळगाव

11875 चौधरी मनोज रघुनाथ 43613 42 पु. कांचन नगर जळगाव

11876 चौधरी रंभाबाई जयिसंग 23708 71 �ी
१४ �ीराम िनवास   कांचन नगर आसोदा रोड  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

11877 चौधरी रतन रघुनाथ 29070 49 पु. चौघुले �ॉट   शिन पेठ  डॉ.वाघ हॉ�ीटल समोर  जळगांव

11878 चौधरी रिवं� दगडू 7267 61 पु.
गोपाल पुरा आसोदा रोड   मे�ो माता नगर  िमराई िब��ंग 

समोर जळगाव

11879 चौधरी संतोष बाबुलाल 21043 61 पु.
�ॉट नं.२० कालंका माता मंदीराजवल   कांचन नगर    

जलगाव

11880 चौधरी संतोष शामराव 45573 53 पु. तानाजी मालुसरे नगर   आसोदा रोड  जळगाव
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11881 चौधरी शरद सुकदेव 38334 47 पु.
१ कांचन नगर   िवजय िकराणा जवळ  अिबंका �ोअर मील 

जवळ  जळगाव

11882 चौधरी सुरेखा िकरण 59523 42 �ी ८ कािलका माता मंिदर जवळ   कांचन नगर  जळगाव

11883 चौधरी िवमल संतोष 21044 75 �ी
�ॉट नं.२० कालंका माता मंदीरा जवल   कांचन नगर    

जलगाव

11884 चौधरी िवमलबाई सुकदेव 16192 49 �ी चौघुले �ॉट   ममुराबाद नाका    जळगाव

11885 चौधरी एकनाथ काशीनाथ 19534 57 पु. कांचन नगर   िदलीप िकराणा मागे  शनी पेठ  जळगाव

11886 चौधरी �िवण कडु 21728 53 पु. कांचन नगर   िदलीप िकराणा समोर    जळगाव

11887 चौहान अलका अजय 16200 54 �ी
सी/ओ परदेशी साहेबिसंग देवीिसंग   �शांत चौक कांचन 

नगर  जळगाव

11888 च�ाण जग�ाथ रघुनाथ 4362 70 पु. वा��क नगर   जळगाव

11889 च�ाण िनतीन जग�ाथ 14859 45 पु. �ॉट नं-११/२ चा ११ कांचन नगर   जळगाव

11890 च�ाण शांताराम िभवसन 45571 57 पु. मे�ो माता नगर   जुना असोदा रोड  जळगाव

11891 देशमुख रिवं� िसताराम 31210 48 पु. ७ खो�ा कांचन नगर मागे   जळगाव

11892 देवराज नामदेव दोधू 25834 59 पु. कांचन नगर जळगाव   दा रोड    जळगाव

11893 देवरे िवनोद अशोक 33790 41 पु. चारभुजा िकराणा मागे   कांचन नगर    जळगांव

11894 देवरे िमनाबाई अ�ण 48529 54 �ी १० कांचन नगर   िवशाल �ो��जन समोर  जळगाव

11895 देवरे िमरा िदलीप 8088 55 �ी
�ॉट नं.एन २३/४१४५ डी बी    वा��क नगर जळगाव  

ता.िज.जळगाव

11896 धांडे पांडुरंग मंगा 7487 62 पु. गोपाळपुरा जुना आसोदा रोड   जळगाव

11897 धनगर समाधान सुपडू 37625 40 पु. कांचन नगर   जळगाव

11898 दुसाने जयराज दु�भ 15496 44 पु. �ॉट नं.२ स�� नं.९   शनी पेठ कांचन नगर    जळगाव

11899 दुसाने संिदप चं�कांत 37652 42 पु. कांचन नगर   िदलीप िकराणा जवळ  जळगाव

11900 इंगळे िशतल रमेश 29682 41 �ी कांचन नगर   हनुमान मंदीरा जवळ    जळगांव

11901 फालक सुरेश जनाद�न 29866 42 पु. 6 कांचन नगर िवशाल �ो��जन   कांचन नगर  जळगाव

11902 गायधणी �तीभा हरेश 61586 55 �ी
�ॉट नं 41 एकवीरा कृपा   कांचन नगर आसोदा रोड  

जळगाव

11903 गवळी क�ै�ा बाल�ा 24962 47 पु. शाळा नं.२१ मागे   कांचन नगरजळगाव  िज.जळगाव

11904 गवली (यादव ) संतोष म�ु 20876 40 पु. चौघुले �ॉट   रेशन दुकाना जवल    जलगाव

11905 गायकवाड सुधाकर सखाराम 51195 64 पु. १५ कांचन नगर   िनयर मारोती मंिदर  जळगाव

11906 घ�गट अिनल हजारी 9917 64 पु.
�ाट नं.२८ जय�ी िनवास शिन पेठ   कांचन नगर  कालंका 

मंदीराजवळ दुसरी ग�ी  जळगांव

11907 घ�गट बबीता अिनल 20544 64 �ी कालंका माता मंदीरा जवळ   कांचन नगरजळगाव
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11908 घोलप रेखा सोपान �ो.िकत� साडी स�टर 51440 51 �ी
�ॉट नं.११/३ कांचन नगर   कािलंका माता मंिदराजवळ  

जळगाव

11909 घुले उषा अ�ण 29214 57 �ी �ॉट नं.३९   यशवंत नगर    जळगांव

11910 इंदलकर सुिनता नंदिकशोर 40613 45 �ी �ॉट नं.६   �शांत चौक  कांचननगर जळगाव

11911 इंगळे आसाराम दगडू 1711 78 पु. वा��क नगर   जळगांव

11912 इंगळे भा�र आसाराम 8002 68 पु. म.वा�ीक नगर   घर नं ३-२०  आसोदा रोड  जळगांव

11913 इंगळे चं�भान पंडीत 23939 45 पु. वा�ीक नगर   आसोदा रोडजळगाव  िज.जळगाव

11914 इंगळे कांतीलाल तुकाराम 20550 54 पु. �ॉट नं.४१   कांचन नगर    जळगाव

11915 इंगळे िमना �काश 41941 43 �ी वा�ीक नगर   असोदा रोड  जळगाव

11916 इंगळे िमराबाई सुरेश 6250 55 �ी
असोदा रोड   तानाजी मालुसरे नगर  कांचन नगर वा��क 

नगर  जळगांव

11917 इंगळे �काश सुकराम 19456 45 पु. मोहन िच� मंदीर समोर   आसोदा रोड    जळगाव

11918 इंगळे �िमला दौलत 22144 52 �ी
�ॉट नं.४ सव� नं.१९   कांचन नगर िदलीप िकराणा मागे    

जळगाव

11919 इंगळे पु�ाबाई नामदेव 26316 58 �ी आसोदा रोड   मोहन िच� मंदीर समोर  जळगाव

11920 इंगळे राजेश रमेश 29683 35 पु. �ॉट नं.६९ कांचन नगर   मा�ती मंदीरा जवळ    जळगांव

11921 इंगळे शरद सुरेश 56786 34 पु. वा��क नगर   प�वी िकराणा जवळ  आसोदा रोड जळगाव

11922 इंगळे िव�ु चावदस 13719 65 पु.  किव िनवास    गु�द� कॉलनी  जुना आसोदा रोड जळगाव

11923 इंगळे युवराज पंडीत 28978 48 पु. महष� वा�ीक नगर   जळगांव

11924 जाधव दीपक का�� 59289 33 पु. कािलंका माता मंिदर   चौघुले �ॉट    जळगाव

11925 जाधव(वाणी) उषाबाई �काश 16194 56 �ी चौघुले �ॉट   ममुराबाद नाका    जळगाव

11926 जगताप मालती मारोती 42274 55 �ी �ॉट नं.३ िदनकर नगर   आसोदा रोड  जळगाव

11927 जैन उषाबाई िचंतामन 24221 44 �ी कांचन नगर पोलीस चौकी जवळ   जळगाव

11928 जंजाळकर िदपक रामचं� 24477 46 पु. �ॉट नं. १२-ब   िदलीप िकराणा जवळ  कांचन नगर  जळगाव

11929 जंजाळकर रामचं� �यंबक 24476 70 पु. �ॉट नं. १२-ब   िदलीप िकराणा जवळ  कांचन नगर  जळगाव

11930 जोहरे िदपक रामदास 11570 50 पु.
कांचन नगर �ॉट नं 42   िदलीप िकराणा जवळ    जळगाव  

424204

11931 जोशी मुकंुद भा�र 23429 63 पु. मोहन िच� मंदीरा मागे   आसोदा रोडजळगाव

11932 जोशी सारंग �मोद 22276 41 पु. २३ कांचन नगर   आसोदा रोड  मु.पो.जळगाव

11933 कदम �काश राजाराम 24929 59 पु. तानाजी मालुसरे नगर   बगीचा ग�ी  जैनाबाद  जळगाव

11934 कदम �मोद ल�ण 22233 45 पु. �ॉट नं.५ िदलीप िकराणा मागे   कांचन नगरजळगाव
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11935 कांडेकर उषा भगवान 41942 65 �ी �ॉट नं.२८ स�� नं.१४   कांचन नगर  जळगाव

11936 कापूरे सदािशव गंगाराम 26391 52 पु. कांचन नगर   �ॉट नं. ४९  पोलीस चौकी समोर  जळगाव

11937 कासार भारती साईनाथ 61663 28 �ी गवळी वाडा जवळ �ूल नं 21   कांचन नगर  जळगाव

11938 कासार मनीषा िवजय 61668 39 �ी
21 नं शाळा जवळ घर नं 120   महावीर नगर गवळी वाडा  

कांचन नगर जळगाव

11939 कासार साईनाथ िव�नाथ 60873 37 पु. सहल नं 21 मागे   कांचन नगर  जळगाव

11940 कासार िवजय िव�नाथ 61667 46 पु.
21 नं  शाळा जवळ घर नं 120   महावीर नगर  कांचन नगर  

जळगाव

11941 कासार योगेश सुपडू 61664 24 पु.
कांचन नगर गवळी वाडा   गवळी वाडा जळगाव  िज. 

जळगाव

11942 खंगार िमना�ी देवलाल 45296 70 �ी ३/२ कांचन नगर   असोदा रोड जवळ  जळगाव

11943 खंगार िनलेश देवलाल 31028 44 पु. ३/२ कांचन नगर   जळगांव

11944 खंगार �काश देवलाल 31027 49 पु. ३/२ कांचन नगर जळगांव

11945 खरोटे �मोद द�ु 41251 42 पु.
गट नं २६/१/२ �ॉट नं २९  हरी ओम नगर आसोदा रोड 

जळगाव

11946 कोळी सुभाबाई रघुनाथ 1456 83 �ी वा��की नगर   जळगांव

11947 कोली अ�ण तानकु 20895 63 पु.
�ॉट नं.१० तानाजी मालुसरे नगर   आसोदा रोड वेडी माता 

मंदीरा जवल    जलगाव

11948 कोळी अशोक शामराव 20446 40 पु. वा�ीक नगर   आसोदा रोड जळगाव

11949 कोळी बारकू न�थू 38939 63 पु.
जळगाव असोदा रोड   िदनकर नगर  इले�� ीक डी.पी.जवळ 

 जळगाव

11950 कोळी बेबीनंदा बाप पांडूरंग 43269 47 �ी �ॉट नं. २ कांचन नगर   मारोती मंिदरा जवळ  जळगाव

11951 कोळी भावना िसताराम 8006 57 �ी वा�ीक नगर   जळगांव

11952 कोळी िभवराज माधव 30877 60 पु.
�ॉट नं.४ सव� नं.१०६/१   तानाजी मालुसरे नगर   जळगाव 

ता.िज.जळगाव

11953 कोळी दशरथ सुका 34704 70 पु. आसोदा रोड   प�ी चाळ  वा��क नगर  जळगांव

11954 कोळी दौलत काळू 27658 58 पु. महष� वा��क नगर   मरीमाता मंदीराजवळ  जळगाव

11955 कोळी िदलीप रामदास 34563 48 पु.
कांचन नगर   ल�ी नारायण मंिदरा समोर  �शांत चौक 

जळगाव

11956 कोळी िदनकर शामराव 29277 45 पु.
वा��क नगर असोदा रोड   प�वी िकराणा समोर    

जळगांव

11957 कोळी �ाने�र शेनफडू 25155 50 पु. वायरमन ग�ी   असोदा रोड  कांचन नगर  जळगाव

11958 कोळी गोकूळ िकसन 24117 54 पु. वा�ीक नगर   िसताराम रायिसंग यां�ा घराजवळ  जळगाव

11959 कोळी इंदुबाई तानकू 41944 79 �ी तानाजी मालुसरे नगर   असोदा रोड  जळगाव

11960 कोळी ई�र पोपट 29467 49 पु. महश� वा�ीक नगर   मा�ती मंदीरा जवळ    जळगांव

11961 कोळी कलाबाई िसताराम 925 70 �ी वा��क  नगर मारोती मंदीर   जळगाव
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11962 कोळी िकशोर रामचं� 28982 41 पु. कांचन नगर   वाणी मंगल काया�लयामागे जळगाव

11963 कोळी माधव काळू 5855 68 पु. वा�ीक नगर जळगांव

11964 कोळी माधुरी मोतीलाल 53419 33 �ी
गट नं.23 �ॉट नं 4   को�े नगर  िशव धाम मंिदर �ा पाठी 

मागे  जळगाव

11965 कोळी मािणक रामदास 28316 64 पु. वा��क नगर   गुलाबशेठ यां�ा वा�ाजवळ  जळगाव

11966 कोळी मनोज जयराम 62060 27 पु.
कांचन नगर वा��क नगर   सैलानी बाबा दगा� जवळ    

जळगाव

11967 कोळी मनोज शािलक 31237 41 पु. प�ी चाळ वा��क नगर   जळगांव

11968 कोळी नंर�� पोपट 29243 59 पु. मा�ती मंदीरा जवळ   वा��क नगर    जळगांव

11969 कोळी िनलेश दौलत 23612 40 पु. १५ अ  गलु �ृती    कांचन नगरजळगाव  िज.जळगाव

11970 कोळी ओम�काश पांडूरंग 43270 41 पु. �ॉट नं. २ कांचन नगर   मारोती मंिदराजवळ  जळगाव

11971 कोळी पांडुरंग नारायण 40296 66 पु. तानाजी मालुसरे नगर   असोदा रोड  जळगाव

11972 कोळी ��ाद पौलाद 35511 70 पु. वा�ीक नगर   आसोदा नाका जवळ  जळगाव

11973 कोळी राज�� शेनफडू 33738 47 पु. वाणी समाज मंगल   कया�लय  कांचन नगर जळगाव

11974 कोळी रामदास वामन 38913 45 पु. �ॉट नं. ०५ िदनकर नगर   जुना असोदा रोड  जळगाव

11975 कोळी रमेश हरचंद 4086 78 पु. महष� वा��क नगर   ठाकरे िनवास शेजारी    जळगांव

11976 कोळी रतन देवराम 29156 60 पु. वा��क नगर    प�वी िकराणा जवळ   जळगाव

11977 कोळी रितलाल रामिशंग 32965 51 पु. १५ ए कांचन नगर गलु �ूत�   जळगाव

11978 कोळी रिवं� शामराव 31181 46 पु. आसोदा रोड वा��क नगर   जळगाव

11979 कोली समाधान जयराम 20992 38 पु. १३ तानाजी मालुसरे नगर   जलगाव

11980 कोळी शरद सुरेश 21945 37 पु. ११ ब कांचन नगर   जळगाव

11981 कोळी (सोनवणे) िशवराम  राजाराम 30928 61 पु.
गट नं.१०७/२/२/२  �ॉट नं.११   महानगरपािलका दवाखाना 

समोर   वा��क नगर जळगाव

11982 कोळी सुरेश तुळशीराम 12533 59 पु.
तानाजी मालुसरे नगर   जैनाबाद जळगाव  आसोदा रोड  

जळगाव

11983 कोळी िवजयकुमार पांडुरंग 21949 44 पु. २ पांडुरंग कृपा मा�ती मंदीरा जवळ   कांचन नगरजळगाव

11984 कुमावत धनराज शंकर 19454 57 पु.
�ॉट नं.३७ कांचन नगर   सुळे बाई�ा च�ी शेजारी    

जळगाव

11985 कुमावत जमुनाबाई बंडू 3872 80 �ी ८० डॉ तावडे कांचन नगर जवळ   जळगाव

11986 कुमावत िमरा िवजय 34578 62 �ी
३ (अ) कांचन नगर �शांत चौक   ल�ी नारायण मंिदराजवळ 

 जळगाव

11987 कुमावत सरलाबाई िवजय 19393 52 �ी �ॉट नं.३० कांचन नगर   शनी पेठ    जळगाव

11988 कुमावत �काश बंडु 16516 59 पु. घर नं. २१ गट नं.११/१   कांचन नगर शनी पेठ    जळगाव
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11989 कुमावत राज�� शंकर 12392 60 पु. कांचन नगर �ॉट नं.३७   गोिवंद िकराणा समोर    जळगाव

11990 लाकडे मनोज मोरे�र 27500 40 पु.
कांचन नगर   पोिलस �ेशन  अ�ण �ो��जन�ा मागे  

जळगांव

11991 महाजन काशीनाथ गणपत 23446 63 पु. कांचन नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

11992 महाजन संजय शांताराम 29090 45 पु. िदनकर नगर   असोदा रोड  मोहन टॉकीज  जळगांव

11993 माळी अ�ण िव�ाम 60580 46 पु.
22 वाणी मंगल काया�लय   कांचन नगर आसोदा रोड    

जळगाव

11994 माळी रामचं� बाबुराव 35174 53 पु. २४ हरी ओम नगर   जळगाव

11995 माळी तुषार िह�तराव 22555 36 पु. ३१ कांचन नगर   जळगाव

11996 माळी वंदना अ�ण 60723 39 �ी 22 वाणी मंगल काया�लय   जवळ कांचन नगर  जळगाव

11997 मराठे िकशोर सुभाष 24888 38 पु. २२९ वा��क नगर   जळगाव

11998 मराठे �मोद बाबुराव 31295 40 पु. १५कांचन नगर   सत् गु� िकराणा  जळगाव

11999 मावळे गणेश दामु 17321 64 पु.  माऊली  सदन   स�� नं.१४/१ कांचन नगर   जळगाव

12000 मोरे अशोक रामराव 26162 54 पु. ५ हरीओम नगर   आसोदा रोड  मोहन टाकी समोर  जळगाव

12001 नाबदे सुभाष सखाराम 24887 65 पु. २२९ वा��की नगर   जळगाव

12002 न�वरे नारायण शंकर 2744 80 पु. वा��की नगर

12003 नवले िदपक सुरेश 19485 37 पु. आसोदा रोड   मोहन िच� मंदीर समोर    जळगाव

12004 �ावी �काश द�ू 28977 56 पु. �ॉट नं.२५ हरीओम नगर   जळगांव

12005 िनकम दादा पुडिलक 44585 56 पु. तानाजी नगर   गु�द� कॅालनी  �ाट नं १९ जळगाव

12006 िनरखे गोरखनाथ िझप� 39632 46 पु. आसोदा रोड   िदनकर नगर  जळगाव

12007 परदेशी मोहन फुलचंद 29623 74 पु. �ॉट नं.२७ कांचन गनर   जळगांव

12008 परदेशी आनंद मोहन 29662 45 पु. �ॉट नं.२७ कांचन नगर हनुमान मंदीरा जवळ   जळगांव

12009 परदेशी किवता मोहन 29684 48 �ी �ॉट नं.२७कांचन नगर हनुमान मंदीरा जवळ   जळगांव

12010 परदेशी सुिनता िशवाजी 29685 49 �ी
�ॉट नं.१ स�� नं.२३   हरी ओम नगर आसोदा रोड  रेलवे 

लाईन जळगाव

12011 पाठक सं�ा सुरेश 49141 50 �ी कांचन नगर   पोलीस चौकी शेजारी  जळगाव

12012 पाटील �पचंद बाबुराव 939 89 पु. वा��क नगर   जळगाव

12013 पाटील अ�ा चै�ाम 32743 60 पु. २१ कांचन नगर वाणी मंगल काया�लया जवळ   जळगांव

12014 पाटील अ�ण देवराम 29847 55 पु. ५४ कांचन नगर   जळगांव

12015 पाटील आशा िडगंबर 12483 52 �ी वा�ीक नगर प�ी चाळ जवळ   जळगाव
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12016 पाटील बापू उखा 40852 59 पु. घर नं.२६ चौघुले �ॉट   जळगाव

12017 पाटील िभकन कािशनाथ 44932 59 पु.
�ॉट नं.११ कांचन नगर   वाणी मंगल काया�लय जवळ  

जळगाव

12018 पाटील दयाराम बाजीराव 29356 69 पु.
मे�ो माता नगर   जुना असोदा रोड  गणपती मंदीरा जवळ  

जळगांव

12019 पाटील धनराज कािशनाथ 29114 57 पु. वा��क नगर   जळगांव

12020 पाटील धनराज संतोष 21006 38 पु. स.न.१८ �ॉट नं.८ धनराज भवन   कांचन नगर    जलगाव

12021 पाटील गोरख आधार 3408 67 पु. ३१ कांचन नगर �ुन �ुिनिसपल   वॉटर पं� जळगाव

12022 पाटील केशरबाई उ�म 12504 57 �ी �ॉट नं.१८ कांचन नगर   जळगाव

12023 पाटील लता सखाराम 29923 41 �ी
�ॉट नं.२७ कांचन नगर   कलंका माता मंदीरा जवळ  

जळगाव

12024 पाटील मधुकर रामदास 806 74 पु. ४१/२ कांचन नगर     जळगाव

12025 पाटील महेश कैलास 55480 33 पु. मे�ो माता नगर   जुना आसोदा रोड  जळगाव

12026 पाटील नाना पांडुरंग 35940 53 पु. निवन घरकुल नं.१०९   वा��क नगर  जळगाव

12027 पाटील िनतीन रामदास 32816 43 पु. चौघुले �ॉट   शिन पेठ काजल िकरण  जळगाव

12028 पाटील पंिडत रामदास 59578 67 पु. 12 बी कांचन नगर   वाणी मंगल काया�लया जवळ    जळगाव

12029 पाटील �काश भगवान 14069 42 पु.
चौघुले �ॉट ममुराबाद नाका   हनुमान मंदीरा जवळ    

जळगाव

12030 पाटील �काश देवराम 6597 65 पु. �ॉट नं.५४ कांचन नगर   जळगांव

12031 पाटील �काश काशीनाथ 61561 55 पु. वा�ीक नगर मारोती मंिदर जवळ   जळगाव

12032 पाटील रजनी िव�म 53420 52 �ी १७ िवaल नगर अपाट�मेट   जुना आसोदा रोड  जळगाव

12033 पाटील राज�� धनिसंग 23673 47 पु. १४ �ीराम िनवास   कांचन नगरजळगाव  िज.जळगाव

12034 पाटील रिवं� �पचंद 8160 47 पु. प�ी चाळ वा��क नगर   जळगांव

12035 पाटील संतोष मुकंुदा 20545 63 पु. स.नं.१८ �ॉट नं.९   धनराज भवन कांचन नगर    जळगाव

12036 पाटील िशवाजी ह�र�ं� 17363 39 पु. तानाजी मालुसरे नगर   आसोदा रोड    जळगाव

12037 पाटील िशवाजी साहेबराव 21942 62 पु. ल�ी नारायण मंदीरा जवळ   कांचन नगरजळगाव

12038 पाटील सुधाकर रामचं� 33223 66 पु. कांचन नगर रमांकात िनवास   जळगाव

12039 पाटील सुधीर राजधर 35927 55 पु. �शांत चौक   कांचन नगर  जळगाव

12040 पाटील संुदरबाई रामदास 16179 89 �ी चोघुले �ॉट   ममुराबाद नाका    जळगाव

12041 पाटील सुनीता सुिनल 10076 43 �ी
रे�े लाइन जवळ   वाणी मंगल काया�लया जवळ  कांचन 

नगर  जळगांव

12042 पाटील सुरेश रतन 44807 54 पु. कांचन नगर     जळगाव
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12043 पाटील तुळसाबाई धनराज 16177 63 �ी चौघुले �ॉट   जळगाव

12044 पाटील उ�म पांडूरंग 23965 46 पु. वा�ीक नगर   आसोदा रोड  जळगाव

12045 पाटील वसंत बाबुराव 7224 75 पु.
गट ९४ /१ �ॉट १९ /५   खोटे नगर  �ामी समथ� सोसायटी  

जळगांव

12046 पाटील िव�म जनाद�न 51544 62 पु. �ॉट नं.१७ िवaल नगर   मोहन िच� मंिदर मागे  जळगाव

12047 पाटील िवमलबाई हरी�ं� 21075 59 �ी �ॉट नं.५ तानाजी मालुसरे नगर   आसोदा रोड    जळगाव

12048 राणे िनलेश ��ाद 42549 37 पु. ५ कांचन नगर   बालवाडी जवळ  जळगाव

12049 राणे सिचन ��ाद 42550 35 पु. ५ कांचन नगर   बालवाडी जवळ  जळगाव

12050 राय़िसंगे �शांत िसताराम 8011 54 पु.
महावीर नगर   असोदा रोड घरकुल जळगाव  साईनाथ 

�ो�ीजन समोर  जळगाव

12051 रायिसंग (कोळी) भरत आनंदा 20025 49 पु. घर नं.७८ते७९ घरकुल   वा�ीक नगर  जळगाव

12052 रायिशंगे नलीता �शांत 14575 41 �ी
महावीर नगर   असोदा रोड  साईनाथ �ो�ीजन समोर  

जळगाव

12053 रायिशंगे मनोज िसताराम 14571 48 पु. महष� वा�ीक नगर   मा�ती मंदीरा समोर    जळगाव

12054 �णवाल संजय शांतीलाल 51868 51 पु.
�ॉट नं ४ गट नं ११९/१   कालीका माता मंिदर  तुलसी नगर 

जळगाव

12055 स�दाणे आशा िनंबा 30796 48 �ी वा��क नगर घरकुल नं.८८   जळगाव

12056 सैदाणे जनाबाई तुकाराम 37263 66 �ी
केअर ऑफ सुरेश इंगळे   असोदा रोड  कांचण नगर  

जळगाव

12057 स�दाणे िजत�� गोपीचंद 19486 44 पु. घरकुल नं.९०   वा�ीक नगर    जळगाव

12058 स�दाणे िनंबा गोपीचंद 12685 54 पु. ८८ घरकुल वा�ीक नगर   घर नं.१०३    जळगाव

12059 स�दाणे िनम�ला शांताराम 10581 58 �ी
१२ हरी ओम नगर   असोदा रोड  मोहन िच�ा मंिदर समोर  

जळगाव

12060 स�दाणे सागर िललाधर 56000 32 पु. वा��क नगर   असोदा रोड  जळगाव

12061 सैदाणे तुकाराम बाजीराव 37262 66 पु.
केअर ऑफ सुरेश इंगळे   असोदा रोड  कांचण नगर  

जळगाव

12062 साळी महेश बळीराम 35741 46 पु. ११ कांचण नगर   जळगाव

12063 साळंुके रघुनाथ कौितक 22881 51 पु.
कांचन नगर   महावीर नगर .  घरकुल जवळ जळगाव.  

जळगाव.

12064 साळंुखे रजनी सुरेश 19751 51 �ी �ॉट नं.९ िदनकर नगर   मोहन िच�मंदीराजवळ    जळगाव

12065 सांळुखे राकेश सुपडू 34987 41 पु. घर नं.२६४७ ए/२१७२   वा��क नगर  जळगाव

12066 साळंुके समाधान मोहन 22386 42 पु.
�ॉट नं.१९/३  �ीराम भुवन    कांचन नगर िदलीप िकराणा 

मागे    जळगाव

12067 साळुखे मोहन दगडु 26167 51 पु. वा��क नगर   जैनाबाद  जळगाव

12068 साळंुके कमल पंढरी 16407 75 �ी
�ॉट नं ७ जुना असोदा रोड   िशव शंकर नगर कांचन नगर   

 जळगाव

12069 साळंुखे मिछ� रघुनाथ �ो �भु उ�ोग 11668 54 पु. तानाजी मालुसरे नगर   जळगाव
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12070 साळंुखे मोहन द�ू 7134 69 पु. कांचन नगर   जळगाव

12071 साळंुखे �काश पांडुरंग 23391 57 पु.
गट नं १६  �ॉट नं १० कांचन नगर   िशवशंकर नगर   मोहन 

टॉिकज जवळ  जळगाव

12072 साळंुखे रामकृ� पंडीत 30717 46 पु. वा��क नगर गु�द� कॉलनी   जळगांव

12073 साळंुके रिवं� पंडीत 26637 45 पु. ०६ िदनकर नगर   मोहन िचञ्◌ा मंिदर जवळ  जळगाव

12074 साळंुखे रिवं� पांडुरंग 23555 56 पु.
कांचन नगर   गट नंबर २० वाणी मंगल काया�लयजवळ  �ाट 

नं ६ साई आराराम नगर  जळगाव

12075 साळंुखे सिचन सुरेश 22829 33 पु. ९ िदनकर नगर   आसोदा रोडजळगाव  िज.जळगाव

12076 साळंुके सदानंद पंडीत 41834 41 पु.
वा��क नगर   वेडीमाता  मंदीर जवळ  गु�द� कॉलनी 

जळगाव

12077 साळंुके िसंधुबाई मोहन 22388 72 �ी
�ॉट नं.१९/३  �ीराम भुवन    कांचन नगर िदलीप िकराणा 

मागे    जळगाव

12078 साळंुके सुधाकर पंडीत 26636 65 पु. आसोदा रोड   मोहन टॉिकज समोर  जळगाव.  जळगाव.

12079 साळंुखे सुरेश पंिडत 7144 59 पु.
�ॉट नं ९ िदनकर नगर   आसोदा रोड  मोहन टॉकीज जवळ 

 जळगांव

12080 साळंुके उिम�ला मोहन 22387 36 �ी
�ॉट नं.१९/३  �ीराम भुवन    कांचन नगर िदलीप िकराणा 

मागे    जळगाव

12081 सपकाळे किवता संदीप 59890 37 �ी �ॉट नं 1 �ेम नगर   आसोदा रोड वा��क नगर  जळगाव

12082 सपकाळे रतीलाल झ�डू 22613 47 पु. वा��क नगर   प�वी िकराणा समोर  असोदा रोड जळगाव

12083 सपकाळे संदीप नामदेव 59889 41 पु. 1 �ेम िनवास वा��क नगर   असोदा रोड  जळगाव

12084 सपके मनोज गोिवंद 31923 35 पु. �ॉट नं.१६ कांचन नगर   जळगाव

12085 सपकाळे लता िदनेश 46688 42 �ी िदनकर नगर िवहीरी जवळ   आसोदा रोड  जळगाव

12086 सपकाळे िकशोर यशवंत 25910 44 पु. वा�ीक नगर   प�ी चाळजळगाव  िज.जळगाव

12087 सपकाळे अिभमन गणा 38837 64 पु. तानाजी मालुसरे नगर   असोदा रोड  जळगाव

12088 सपकाळे अिभमन िव�ाम 5976 65 पु.
कोळी पेठ भेडी बालाजी   बालाजी मंदीरा मागे  वा�ीक 

नगर  जळगांव

12089 सपकाळे अिनल पंुडिलक 28980 50 पु. वा��क नगर   जळगांव

12090 सपकाळे अजु�न लोटु 29655 63 पु. �ॉट नं.२ वा��क नगर   आसोदा रोड जळगाव

12091 सपकाळे अशोक �ीराम 9843 48 पु. वा�ीक नगर जळगांव   वा�ीक नगर जळगाव

12092 सपकाळे बाबुलाल िवठठल 46598 62 पु. डागले �ाट   कांचन नगर  जळगाव

12093 सपकाळे भागवत दामू 37997 50 पु. वा��क नगर   मारोती मंदीराजवळ  जळगाव

12094 सपकाळे भानुदास िभला 46608 50 पु. �ाट नं ७ कांचन नगर   असोदा रोड  जळगाव

12095 सपकाळे भरत शंकर 22628 44 पु. वा�ीक नगर   बालाजी मंिदरामागे  जळगाव

12096 सपकाळे िभमराव गुलाब 32694 55 पु. िदनकर नगर   आसोदा रोड  जळगाव
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12097 सपकाळे ि�जलाल कौतीक 25287 66 पु. चौगुले  �ॉट नं. ३३   ओक नगर    जळगाव

12098 सपकाळे दौलत िशवराम 14544 77 पु. घरकुल नं.३२ वा�ीक नगर   आसोदा रोड    जळगाव

12099 सपकाळे िदलीप ब�ु 7770 58 पु.
घर नं.७७  वा��क नगर    बंसी िकराणा ग�ी   

ता.िज.जळगाव

12100 सपकाळे देिवदास एकनाथ 46682 68 पु.
७/१० एकनाथाई िनवास   रे�े लाईन जवळ  कांचन नगर 

जळगाव

12101 सपकाळे धनिसंग रामचं� 47412 56 पु.
�ॉट नं.११ गट नं.१०५/३अ४   तानाजी मालुसरे नगर  

वा��क नगर जळगाव

12102 सपकाळे िदगंबर तुकाराम [०२] 6195 64 पु. वा��क नगर प�ी चाळ   जळगाव

12103 सपकाळे �ाने�र िवनायक 37329 47 पु. १०३ वा��क नगर   मरीमाता मंिदर जवळ  जळगाव

12104 सपकाळे गंगाधर गयभु 27627 55 पु. वा��क नगर   असोदा रोड  घरकुल नं. ५४  जळगाव

12105 सपकाळे गोपीचंद िभकारी 36798 37 पु. मोहन िच� मंिदर जवळ   असोदा रोड  जळगाव

12106 सपकाळे गोपीचंद पंुडलीक 7147 53 पु. प�ी चाळ  वा��क नगर   जळगाव

12107 सपकाळे हरी शंकर 26180 59 पु. वा��क नगर   जैनाबाद  जळगाव

12108 सपकाळे हेमराज गोपीचंद 36797 32 पु.
�ॉट न 7 गट न 24   आसोदा रोड हरी ओम नगर  जवळ 

मोहन टॉकी  जळगाव

12109 सपकाळे ई�र महादू 25285 59 पु. मारोती मंदीरा जवळ   चौगुले �ॉट  जळगाव

12110 सपकाळे िजजाबाई एकनाथ 16810 58 �ी
५६ िदनकर नगर आसोदा रोड   मोहन िच� मंदीर जवळ  

जळगाव

12111 सपकाळे क�ना �िदप 39254 40 �ी घर नं.३२ वा�ीक नगर   आसोदा रोड  जळगाव

12112 सपकाळे कमलबाई िदलीप 22432 52 �ी ठाकरे िनवास   महष� वा�ीक नगर    जळगाव

12113 सपकाळे कासाबाई �ंबकराव 926 69 �ी २५७ वा��क नगर   जळगांव

12114 सपकाळे िकशोर झ�डू 24885 51 पु. वा��क नगर   असोदा रोड  जळगाव

12115 सपकाळे कृ�ा रामदास 31498 68 पु. वा��क नगर   आसोदा नाका    जळगांव

12116 सपकाळे कृ�ा शंकर 23639 48 पु. वा�ीक नगर   बालाजी मंदीरा मागेजळगाव  िज.जळगाव

12117 सपकाळे ल�ण पंुडलीक 7772 51 पु. म.वा�ीक नगर   प�ी चाळ आसोदा    जळगांव

12118 सपकाळे िललाधर गयभु 27626 58 पु.
�ॉट नं. ३/२   जुना धमा�थ� दवाखा�ा जवळ  कांचन नगर  

जळगाव

12119 सपकाळे मालती रघुनाथ 49138 65 �ी �ॉट नं.२६ कांचन नगर   जळगाव

12120 सपकाळे मंगला अशोक 16807 43 �ी वा�ीक नगर   आसोदा रोड    जळगाव

12121 सपकाळे मंगला रामचं� 42202 36 �ी वा��क नगर   असोदा रोड  जळगाव

12122 सपकाळे मोतीलाल िसताराम 38049 57 पु. वा��क नगर   मरीमाता मंदीरा जवळ  जळगाव

12123 सपकाळे मुकंदा आनंदा 42360 34 पु. आसोदा रोड   मोहन टाकीसमोर    जळगाव
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12124 सपकाळे मुरलीधर नारायण 39517 55 पु. कांचन नगर   जगदीश िकराणा जवळ  जळगाव

12125 सपकाळे नारायण ओकंार 28935 60 पु. �ॉट नं.७ कांचन नगर मा�ती मंदीर   जळगांव

12126 सपकाळे नारायण �ंबक 6305 56 पु. ५५  िदनकर नगर   मोहन िच� मंिदरा जवळ    जळगांव

12127 सपकाले परशुराम पांडुरंग 21241 52 पु. वा�ीक नगर प�ी चाल   आसोदा रोडजलगाव    जलगाव

12128 सपकाळे �िदप दौलत 24120 47 पु. वा�ीक नगर   आसोदा रोड  जळगाव

12129 सपकाळे रघुनाथ लोटू 29656 55 पु.
घर नं.२ वा��क नगर   प�वी िकराणा जवळआसोदा रोड  

जळगाव

12130 सपकाळे रा�ल रतीलाल 60540 26 पु.
वा�ीक नगर असोदा रोड   �ॉट नं 9 प�वी िकराणा 

जवळ  जळगाव

12131 सपकाळे राजु ब�ु 8713 48 पु. वा�ीक नगर   जयनाबाद जळगाव

12132 सपकाळे राजु िकसन 26321 51 पु. १५ िदनकर नगर   मोहन िच� मंदीरजळगाव  िज.जळगाव

12133 सपकाळे रमेश िसताराम 38050 73 पु. वा��क नगर   मरीमाता मंदीरा जवळ  जळगाव

12134 सपकाळे रितलाल यशवंत 7187 51 पु. प�ी चाळ  वा��क नगर   जळगांव

12135 सपकाळे रिवं� शािल�ाम 29764 48 पु. वा�ीक नगर जळगांव

12136 सपकाळे रिवं� िशवराम 19533 37 पु. वा�ीक नगर   आसोदा रोड  मोहन टाकी जवळ जळगाव

12137 सपकाळे रिवं� सोमा 26428 59 पु. वा��क नगर   मंदीरा�ा शेजारची ग�ी  जळगाव

12138 सपकाळे ���णीबाई पंढरीनाथ 54599 67 �ी वा��क नगर   शेवटची ग�ी  जळगाव

12139 सपकाळे साहेबराव अजु�न 32496 61 पु. आसोदा रोड मोहन टॉकीज समोर   जळगांव

12140 सपकाळे संगीता िकशोर 26315 46 �ी वा�ीक नगर   आसोदा रोडजळगाव  िज.जळगाव

12141 सपकाळे संगीता रतीलाल 21904 41 �ी वा�ीक नगर   प�वी िकरणा समोर  आसोदा रोडजळगाव

12142 सपकाळे शाली�ाम सोमनाथ 3842 72 पु. वा��क नगर   जळगांव

12143 सपकाळे शालीक सुपडू 28936 50 पु.
�ॉट नं.६० ब   सद्गु� िकराणा जवळ   कांचन नगर   

जळगांव

12144 सपकाळे शशीकांत ब�ु 14524 53 पु. महष� वा�ीक नगर   जळगाव

12145 सपकाळे शोभा दगडू 42276 40 �ी कांचन नगर   जळगाव

12146 सपकाळे शोभाबाई नारायण 14722 54 �ी
५५ िदनकर नगर असोदा रोड   मोहन िच� मंदीर जवळ    

जळगाव

12147 सपकाळे �ीराम बाजीराव 3637 74 पु. वा��क नगर   जळगांव

12148 सपकाळे सुकदेव रामदास 37215 61 पु. घर नं.४३   वा��क नगर  असोदा रोड  जळगाव

12149 सपकाळे सुमन पंुडलीक 7761 73 �ी प�ी चाळ म.वा�ीक नगर   जळगांव

12150 सपकाळे सुनंदा राजु 26319 45 �ी
िदनकर नगर   मोहन िच� मंदीर जवळ  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव
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12151 सपकाळे सुिनल कृ�ा 23623 42 पु. वा�ीक नगर   आसोदा ना�ा जवळजलगाव  िज.जळगाव

12152 सपकाळे सुरेश ब�ु 36832 48 पु.
महष� वा��क नगर   इन ◌्�� ऑफ ठाकरे िनवास  

जळगाव

12153 सपकाळे सुय�कांत शािल�ाम 17452 41 पु.
�ॅाट२०महािवर नगर पीर बाबा दगा�कांचन नगर जवळ   

जळगाव

12154 सपकाळे तुकाराम यादव 14486 60 पु.
�ॉट नं.१८ िगताई भवन   कांचन नगर  िदलीप िकराणा 

जवळ जळगाव

12155 सपकाळे उषाबाई अशोक 26324 58 �ी
कांचन नगर मोहन िच� मंदीर परीसर   िदलीप िकराणा 

जवळजळगाव  िज.जळगाव

12156 सपकाळे उषा रतन 24830 50 �ी महिषर्  वा��क नगर   ठाकरे िनवास  जळगाव

12157 सपकाळे वना गुलाब 33226 47 पु. आसोदा रोड   िदनकर नगर    जळगांव

12158 सपकाळे वंदना गोपीचंद 7769 46 �ी
�ॉट नं ३० सव� नं २४   हरी ओम नगर आसोदा रोड    

जळगांव

12159 साळवे रामचं� चभ� 34705 69 पु. �ॉट नं.१०   कांचन नगर  जळगाव

12160 सावकारे देिवदास गणपत 51878 44 पु.
�ॉट नं २ गट नं २१   कांचन नगर  ल�ीनारायण 

मंदीराजवळ  जळगाव

12161 शमा� मांगीलाल उदेलाल 49292 62 पु. १२ चौघुले �ॉट   जळगाव

12162 िशंपी भगवान गुलाबराव 20891 60 पु. २ कांचन नगर   जलगाव

12163 िशंपी िजत�� यशवंत 28271 46 पु. कांचन नगर   िदलीप िकराणा जवळ  जळगाव

12164 िशंपी िकशोर नारायण 20950 49 पु. २ कांचन नगर   जलगाव

12165 िशंपी सुिनल यशवंत 28270 53 पु. कांचन नगर   िवरकर िकराणा�ा पुढे  जळगाव

12166 िशंदे अिभमन भगा 14507 72 पु. वा�ीक नगर प�ी चाळ मागे   आसोदा रोड    जळगाव

12167 िशंदे गोरख रामा 38288 59 पु. कांचन नगर   वाणी काया�लयासमोर  जळगाव

12168 िशरसाठ रामचं� सुकदेव 28981 40 पु.
वा��क नगर आसोदा रोड   प�वी िकराणा समोर    

जळगांव

12169 �ीखंडे मोहन कािशनाथ 19459 55 पु.
आसोदा रोड  जैनाबाद   शाळा नं.२१  कैकाडीवाडा  

जैनाबाद  जळगाव

12170 सोळंके सुकलाल एकनाथ 22568 49 पु.
घर �.८४ न.पा.घरकुल   महावीर नगर  कांचन नगर 

जळगाव

12171 सोनार िधरज शंकर 33118 45 पु. 16 वाणी ग�ी   कांचन नगर    जळगाव

12172 सोनार क�ना एकनाथ 10160 57 �ी २७ कांचन नगर   पोिलस चौकी जवळ    जळगांव

12173 सोनार रिवं� पंुडिलक 28969 51 पु. �ॉट नं.३९   कांचन नगर    जळगांव

12174 सोनार संजु मुरलीधर 43513 51 पु.
�ॉट नं.२६ कांचन नगर िदलीप िकराणा   उ�म िनवास �ी 

गजानन िनवास  मािमक�  िम� मंडळ चौक जळगाव

12175 सोनार सुिनल गोर� 26320 38 पु. �ॉट नं.२५ कांचन नगर   िवलास चौकजळगाव  िज.जळगाव

12176 सोनार सुशीला गोिवंदा 16188 56 �ी कांचन नगर   कालीका मंदीरा जवळ    जळगाव

12177 सोनवणे नारायण भावजी 931 80 पु. कािलका माता मंिदर जवळ   शिन पेठ  कांचन नगर  जळगांव
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12178 सोनवणे अिनता रिवं� 58417 40 �ी जैनाबाद पा�ाची टाकी शेजारी   जळगाव

12179 सोनवणे भागवत रामदास 7131 57 पु. प�ी चाळ  वा��क नगर   जळगांव

12180 सोनवणे गणेश नारायण 8052 48 पु. कांचन नगर मोहन िनवास   जळगांव

12181 सोनवणे कािशनाथ पुना 30460 61 पु. ४/८ िदनकर नगर आसोदा रोड   जळगांव

12182 सोनवणे मह�� धानिसंग 29541 37 पु. �ॉट नं.१२हरी ओम नगर   कांचन नगर    जळगांव

12183 सोनवणे राज�� ल�ण 46036 39 पु.
�ॉट न ८९  गट न १०३/१अ   िदनकर नगर  असोदा रोड  

जळगाव

12184 सोनवणे रिवं� िसताराम 1215 66 पु. कांचननगर कालीका देवी मंदीरा   जवळ    जळगांव

12185 सोनवणे सागर रिवं� 14561 39 पु. कांचन नगर कािलका देवी�ा   मंदीरा जवळ    जळगाव

12186 सोनवणे वासुदेव शामराव 29680 59 पु. वा�ीक नगर   म�रमाता मंिदरा जवळ    जळगांव

12187 सोनवणे िव�म नामदेव 28096 59 पु. ४/१३  जैनाबाद   वा��क नगर जळगाव  ता.िज.जळगाव

12188 सोनवणे रमाकांत िवaल 20875 56 पु. घर नं.८० कांचन नगर घरकुल   जलगाव

12189 सोनवणे अजय अ�ण 60300 42 पु. वा��क नगर प�ी चाळ   असोदा रोड    जळगाव

12190 सोनवणे अमृत आनंदा 6916 60 पु. प�ी चाळ  वा��क नगर   जळगाव

12191 सोनवणे अिनल बळीराम 22124 53 पु. कांचन नगर   िवजय �ो�ीजन समोर    जळगाव

12192 सोनवणे अिवनाश िव�ू 37400 38 पु. वा��क नगर   ठाकरे िब�ीगं जवळ  जळगाव

12193 सोनवणे भारती िदलीप 45926 47 �ी हरी ओम नगर   मोहन टॉकीज जवळ  जळगाव

12194 सोनवणे िभवसन बबनराव 3801 63 पु. �ॉट नं १९ कांचन नगर   पीर दगा� जवळ जळगाव

12195 सोनवणे ��ा ग�दा 29323 54 पु. �ॉट नं ४५   सद्गु� िकराणा जवळ  कांचन नगर  जळगांव

12196 सोनवणे छाया द�ू 25387 44 �ी आसोदा रोड   िदनकर नगर  जळगाव

12197 सोनवणे दंगल देवराम 21919 55 पु. घरकुल नं.९८   वा�ीक नगरजळगाव

12198 सोनवणे िडगंबर ल�ण 26174 53 पु.
�ॉट नं. ५   ह�र ओम नगर मोहन टाकी समोर  आसोदा रोड 

 जळगाव

12199 सोनवणे िदलीप जगन 32967 58 पु.
आसोदा रोड   वा��क नगर िदनकर नगर चौफुली    

जळगांव

12200 सोनवणे िदनेश पंुडिलक 34228 35 पु. �ॉट नं.४० महष� वा�ीक चौक   कांचन नगर    जळगांव

12201 सोनवणे िदनेश तारांचद 29583 40 पु. वा��क नगर प�ीचाळी�ा मागे   आसोदा रोड    जळगांव

12202 सोनवणे गणेश बुधो 26423 61 पु. ११-१२ तानाजी मालुसरे नगर   जळगाव

12203 सोनवणे गोिवंदा रामा 15662 49 पु.
वा�ीक नगर प�ी चाळ   अमृत आनंदा सोनवण��ा 

घराजवळ    जळगाव

12204 सोनवणे गुलाबराव महादु 22784 63 पु. कालंकादेवी मंदीराजवळ   कांचन नगरजळगाव
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12205 सोनवणे हरीष आनंदा 30139 55 पु. िदनकर नगर मोहन िच�   मंिदर जळगाव

12206 सोनवणे िहरालाल आनंदा 7170 58 पु.
�ॉट नं १८ १९ सव� नं२६४७   आसोदा रोड प�ी चाळ  

महिष� वा��क नगर  जळगांव

12207 सोनवणे िहरालाल राजाराम 29865 50 पु. �ॉट नं.५९ कांचन नगर   हनुमान मंदीरा जवळ  जळगाव

12208 सोनवणे िहरामण गंगाराम 28918 42 पु. वा��क नगर   मरीमाता मंदीरा जवळ    जळगांव

12209 सोनवणे िकशोर बुधो 19629 56 पु. वा�ीकी नगर   गणेश भुवन    जळगाव

12210 सोनवणे िकशोर नामदेव. 25518 55 पु. वा��क नगर   जळगाव

12211 सोनवणे लताबाई अमृत 13495 57 �ी वा�ीक नगर   प�ी चाळ    जळगाव

12212 सोनवणे म��ं� उ�म 42624 53 पु. वा�ीक नगर   ता.िज. जळगाव

12213 सोनवणे मह�� धनिसंग 22280 39 पु.
२५१८४ वा�ीक नगर   प�ी चाळ  मु.पो.जळगाव.  

जळगाव

12214 सोनवणे मह�� महा� 19455 40 पु.
�ॉट नं.५७  गट नं.११/२   सतगु� िकराणा जवळ   कांचन 

नगर   जळगाव

12215 सोनवणे महेश रामचं� 13514 62 पु. वा�ीक नगर   राधाधम िब�ीगं समोर    जळगाव

12216 सोनवणे मंगला आधार 41940 41 �ी असोदा रोड   मोहन िच� मंदीर जवळ  जळगाव

12217 सोनवणे मनोज िवaल 22799 51 पु.
घर नं.६७ ब कांचन नगर   मा�ती मंदीरा जवळ  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

12218 सोनवणे नम�दा िसताराम 15927 94 �ी वा�ीक नगर   शाळा नं.१ जवळ    जळगाव

12219 सोनवणे ओकंार िशवदास 7171 69 पु. प�ी चाळ  वा��नक नगर   जळगांव

12220 सोनवणे पांडुरंग आनंदा 23992 50 पु. वा��क नगर   प�ी चाळ  जळगाव

12221 सोनवणे �भाकर गोिवंदा 6001 62 पु. वा��क नगर   मारोती मंदीरा जवळ    जळगांव

12222 सोनवणे �काश बळीराम 30136 55 पु. सूय��काश वा��क नगर   जळगाव

12223 सोनवणे �काश देवराम 26164 73 पु. ह�रओम नगर   �ॉट नं. ५  आसोदा रोड  जळगाव

12224 सोनवणे �काश नामदेव 21983 61 पु. महष� वा�ीक नगर   प�ी चाळजळगाव

12225 सोनवणे ��ाद रामदास 14481 48 पु. मह�ष् ◌ी वा�ीक नगर   प�ी चाळ  जळगाव

12226 सोनवणे �िवण गोकूळ 26429 39 पु. वा��क नगर   मारोती मंिदरा समोर  जळगाव

12227 सोनवणे पंुडिलक िचंधु 30378 48 पु. ६२४  आसोदा रोड    वा��क नगर  प�ी चाळ  जळगाव

12228 सोनवणे पुो�म िसताराम 4366 60 पु.
�ॉट नं २७बी वणी मंगल काया�लय   जवळ कांचन नगर    

जळगांव

12229 सोनवणे रामदास देवराम 38744 63 पु. िदलीप िकराणा शेजारी   कांचन नगर  जळगाव

12230 सोनवणे रमेश द�ा�य 41807 52 पु. असोदा रोड   मोहन िच� मंदीर जवळ  जळगाव

12231 सोनवणे साहेबरांव िसताराम 17696 75 पु. कांचन नगर कालीका मंिदराजवळ   शनीपेठ    जळगांव
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12232 सोनवणे समाधान एकनाथ 32908 43 पु. घरकुल ११४   वा��क नगर  जळगाव

12233 सोनवणे संतोष राजधर 11416 56 पु. वा�ीक नगर   जळगांव

12234 सोनवणे संतोष तुकाराम 30138 51 पु. वा��क नगर पािलका वॉटर   जळगांव

12235 सोनवणे शकंुतला भगवान 40965 72 �ी वा��क नगर   गुलाब शेट�ा वाडयासमोर  जळगाव

12236 सोनवणे शारदा ताराचंद 29178 42 �ी वा�ीक नगर आसोदा रोड   प�ी चाळ�ा मागे    जळगांव

12237 सोनवणे शीतल अजय 60314 37 �ी वा��क नगर असोदा रोड   प�ी चाळ    जळगाव

12238 सोनवणे �ीराम लोटन 60756 36 पु. हरी ओम नगर कांचन नगर   जवळ जळगाव

12239 सोनवणे ��ता िनतीन 33117 38 �ी कांचन नगर   रमाकांत िनवास  जळगाव

12240 सोनवणे सुभाष बळीराम 19775 56 पु. कांचन नगर   िवजय �ो�ीजन समोर    जळगाव

12241 सोनवणे सुनंदा िहरामण 58183 61 �ी वा�ीक नगर   झोपडपटटी म�ीद जवळ  जळगाव

12242 सोनवणे संुदरबाई गोकूळ 37525 66 �ी १४ बी  कांचन नगर   जळगाव

12243 सोनवणे सुिनल जगन 32984 48 पु. वा��क नगर   आसोदा रोड  जळगाव

12244 सोनवणे सुरेखा रिवं� 19201 48 �ी वा�ीक नगर प�ी चाळ   जळगाव

12245 सोनवणे ि�वेणीबाई �भाकर 25371 43 �ी जुना आसोदा रोड   गु�द� कॉलनी  जळगाव

12246 सोनवणे तुषार िदलीप 50043 39 पु. २८ तानाजी मालुसरे नगर   असोदा रोड  जळगाव

12247 सोनवणे व�लाबाई पांडूरंग 37385 80 �ी महष� वा��क नगर   असोदा रोड प�ी चाळ  जळगाव

12248 सोनवणे िवजय पांडुरंग 16133 47 पु. महष� वा�ीक नगर   जैनाबाद प�ी चाळ    जळगाव

12249 सोनवणे युवराज गंगाराम 8737 55 पु. वा�ीक नगर जैनाबाद   मरीमाता मंदीरा जवळ    जळगांव

12250 सोनवणे भगवान सुरजन 40966 73 पु. वा��क नगर   गुलाब शेट�ा वाडयासमोर  जळगाव

12251 सोनवणे अ�ण िवaल 20455 65 पु. �ॉट नं.६७ ब कांचन नगर   जळगाव

12252 सोनवणे �भाकर जग�ाथ 25372 50 पु. जुना आसोदा रोड   गु�द� कॉलनी  जळगाव

12253 सोनवणे संगीता िवनोद 38836 39 �ी
तानाजी मालुसरे नगर   ऐडी माता ग�ी  उ�म �ेम िनवास 

आसोदा रोड  जळगाव

12254 सोनवणे सुनील वासुदेव 61285 30 पु. ग�ी न 1 वा��क नगर   जळगाव

12255 सोनवणे यशोदा रिवं� 15818 60 �ी कांचन नगर   कालंका देवी मंदीरा जवळ    जळगाव

12256 सुरलकर राजू नामदेव 30932 54 पु.
वा��क नगर जैनाबाद   मा�ती मंिदराची शेवटची  ग�ी 

जळगाव

12257 सुय�वंशी नर�� जग�ाथ 45286 42 पु.  कुसुमाई  �ॉट नं.३४   ह�रओम नगर  असोदा रोड जळगाव

12258 सुय�वंशी सुभाष न�थू 30297 61 पु. वा��क नगर     जळगाव
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12259 सुय�वंशी सुिनल जग�ाथ 45287 50 पु.  कुसुमाई  �ॉट नं.३४   ह�रओम नगर  असोदा रोड जळगाव

12260 सुय�वंशी सुरेश रामदास 24442 56 पु. स.नं. २० �ॉट नं. ४-बी   कांचन नगर  आसोदा रोड जळगाव

12261 सुय�वंशी िवजय जग�ाथ 20706 48 पु. हरी ओम नगर   आसोदा रोड    जलगाव

12262 तायडे अशोक सुकदेव 31100 57 पु. वा�ीक नगर आसोदा रोड   जळगाव

12263 तायडे गणेश िभका 26933 42 पु. वा�ीक नगरजळगाव   िज.जळगाव

12264 तायडे िनता संतोष 26660 47 �ी वा��क नगर   मारोती मंदीराजवळ  जळगाव

12265 तायडे �भाकर रामदास 21157 66 पु. हरी ओम नगर   मोहन टॉकीज उ�र बाजु    जलगाव

12266 तायडे रामचं� वसंत 26424 41 पु. प�ी चाळ   वा��क नगर  जळगाव

12267 तायडे रिवं� िचंधु 29687 58 पु. वा�ीक नगर   प�ी चाळजळगाव

12268 तायडे िवनोद पंढरीनाथ 52090 44 पु. वा��क नगर   आसोदा रोड  जळगाव

12269 तायडे शिशकांत रामदास 28094 59 पु. वा��क नगर   जळगाव

12270 ठाकरे आनंदी सुभाष 19984 57 �ी ४२१ वा�ीकी नगर   प�ी चाळ    जळगाव

12271 ठाकरे िदपक बुधो 24093 62 पु. महष� वा�ीक नगर   म�रमाते�ा मंिदरा जवळ  जळगाव

12272 ठाकरे एकनाथ सुकलाल 21763 55 पु. वा�ीक नगर   मरीमाता मंदीरा जवळ    जळगाव

12273 ठाकरे नर�� सुभाष 19983 53 पु. ४२१ वा�ीकी नगर   प�ी चाळ    जळगाव

12274 ठाकरे रेखा यशवंत 39194 36 �ी तानाजी मालुसरे नगर   आसोदा रोड  जळगाव

12275 ठाकरे सुभाष ओकंार 7133 66 पु. प�ी चाळ  वा��क नगर   जळगांव

12276 ठाकरे सुिशला यशवंत 929 84 �ी वा��क नगर   जळगांव

12277 ठाकरे यशवंत सदािशव 928 82 पु. वा��क नगर   जळगांव

12278 ठाकरे �ोती यशवंत 39195 56 �ी तानाजी मालुसरे नगर   आसोदा रोड  जळगाव

12279 ठाकरे लीलाधर ��ाद 6058 71 पु. ठाकरे िनवास  वा�ीकनगर   जळगांव

12280 ठाकरे ��ाद माधव 537 82 पु. वा��क नगर   जळगांव

12281 ठाकरे राजु तुकाराम 40573 53 पु. वा�ीक नगर   मारोती मंदीर ग�ी जवळ  जळगाव

12282 ठाकुर �िमला ल�ण 19053 57 �ी महष� वा�ीक नगर   जळगाव

12283 ठाकुर संतोष पंडीत 22329 43 पु. ३३ ते ३९/१० हरी ओम नगर   मु.पो.जलगाव  िज.जळगाव

12284 उपासनी रमेश �ंबक 19889 64 पु. �ॉट नं.४१ कांचन नगर   आसोदा रोडजळगाव

12285 उपासनी तुषार शरद 15045 43 पु.
�ॉट नं.४१ गट नं.११ धमा�थ�   दवाखा�ा शेजारी कांचन नगर 

   जळगाव
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12286 वै�व रा�ल गोपाल 61797 34 पु. �ॉट नं 92 असोदा   िदनकर नगर जळगाव

12287 वै�व िललाबाई �भुदास 49368 46 �ी २ कांचन नगर   कालंका माता मंिदराजवळ  जळगाव

12288 िवसपुते लताबाई �काश 6520 56 �ी
�ॉ नं.१४ मेह�ण रोड   छाया कांचन नगर  आसोदा रोड  

जळगांव

12289 �ारा पु�र मांिगलाल 25313 54 पु. स�� नं. ७४   कांचन नगर  जळगाव

12290 वडनेर तेजस सुखदेव 61774 33 पु. 42 कांचन नगर जळगाव

12291 वाणी िदनेश संतोष 50353 33 पु.
�ॉट नं.१३/बी कांचन नगर   वाणी मंगल काया�लयाजवळ  

जळगाव

12292 वाणी कांचन ��ाद 57534 68 �ी ३९१ वाणी ग�ी   साकळी  जळगाव

12293 वाणी िनलेश रमेश 22114 40 पु. �ॉट नं.१७ कांचन नगर   मु.पो.जळगाव

12294 वाणी �काश काशीनाथ 17792 58 पु. कांचन नगर आसोदा रोड   द� मंदीर शेजारी  जळगाव

12295 वाणी सुरेखा राज�� 21724 43 �ी १४/२ कांचन नगर   वाणी ग�ी आसोदा रोड  जळगाव

12296 यावदगो�ा गंगाराम लछ�ा 20877 57 पु. वा�ीक नगर न.पा.घरकुल   आसोदा रोड    जलगाव

12297 येदे �भाकर िभमराव 25550 41 पु. वा�ीक नगर   शेवटची ग�ी  जळगाव

12298 येवलेकर अशोक हरी 23532 66 पु. हरी ओम नगर असोदा   रोड �ॉट ५४ जळगाव  िज.जळगाव

12299 येशे सिवता िवनोद 42201 35 �ी वा��क नगर   असोदा रोड  जळगाव

12300 आडवानी सुमंतकुमार सदानंद 7041 79 पु. ८३ फुले माक� ट   जळगांव

12301 अ�वाल शारदाबाई राज���साद 22480 61 �ी �ी गणेश अगरब�ी स�टर   १९३ स�ट� ल फुले माक� ट    जळगाव

12302
आ�जा अिनल प�मल �ो.काजल 

गारम�ट
11899 49 पु. दु.नं.१६ संत गोधडीवाला माक� ट   जळगाव

12303
आ�जा इंदरलाल िम�ीमल �ो. 

नवरंग �ीट्स
12639 50 पु. जी.९६   स�ट� ल फुले माक� ट    जळगाव

12304
आ�जा ल�ी मुकेश �ो. हरदासमल  

आिण स�
8877 68 �ी ३१ स�ट� ल फुले माक� ट   जळगांव

12305
आ�जा रमेशलाल फतनदास �ो.जय 

मातादी जनरल �ोअस�
12977 71 पु. १२० �ाऊंड �ोअर   स�ट� ल फुले माक� ट    जळगाव

12306
आ�जा शंकर राजलदास �ो पुजा 

गरम�ट्स
11900 55 पु. १५ गोधडीवाला माक� ट आनंद   शांती    जळगाव

12307
आय� अिनलकुमार ठा�मल �ो. करन 

गारमे�
11342 49 पु. ६२ एल पटटा   सेट� ल फुले माक� ट  जळगाव

12308
बजाज बलदेव क�ैयालाल 

�ो.साईबाबा अँड कंपनी
10313 59 पु. दु.नं.१५  एल प�ा   स�ट� ल फुले माक� ट  जळगाव

12309 बजाज वासुदेव नेनुमल �ो.बजाज ट� ेडस� 12426 55 पु. २०४ २०५ स�ट� ल फुले माक� ट   जळगाव

12310
भगवानी राजेश मोहनदास �ो.िशव 

गारम�ट्स
11769 49 पु.

दुकान नं.७१ राम गारम�टस   फुले माक� ट  पिहला मजला 

जळगाव

12311
भागवाणी रमेश �ेमचंद �ो.सपना 

कले�न
12423 61 पु. २२९ २३० स�ट� ल फुले   माक� ट जळगाव

12312
चौधरी शशीकांत �भाकर �ो.�ेता 

एंटर�ाईजेस
12954 60 पु. १८९ पहीला मजला   स�ट� ल फुले माक� ट जळगाव
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12313
चावला धनराज िकशनचंद 

�ो.राधा�ामी �ॅ�ीक
12247 51 पु.

�ो.चावला धनराज िकशनचंद   ९२ �ाऊंड �ोअर स�ट� ल 

फुले    माक� ट जळगाव

12314 चोरिडया  कलावती कांतीलाल 1976 71 पु. सी /ओ िवकी गारम�ट्स   197 स�ट� ल फुले माक� ट  जळगाव

12315
दासवाणी पुो�म मोहनलाल �ो.गौरी 

शंकर ट� ेडस�
11766 57 पु. ५१ लोअर ले�ल   स�ट� ल फुले माक� ट    जळगाव

12316
िडंगाणा हशमतराय िबहारीलाल �ो 

िदलीप �ीट
12974 54 पु. १३५ स�ट� ल फुले माक� ट   जळगाव

12317 �ाने वषा� सतीश 15931 59 �ी
िवलास लॉज शा�ी टॉवर जवळ   गांधी भवन समोर    

जळगाव

12318 दुसाने अलका सुधाकर 39119 71 �ी १४ दुसरा मजला   महा�ा गांधी माक� ट  जळगाव

12319 दुसाने भा��ी सुहास 37909 36 �ी �ॉट नं.१४   महा�ा गांधी माक� ट  जळगाव

12320 दुसाने सुधाकर मगन 37653 73 पु. १४ महा�ा गांधी माक� ट   दुसरा माळा  जळगाव

12321 दुसाने सुहास सुधाकर 37908 46 पु. �ॉट नं.१४   महा�ा गांधी माक� ट  जळगाव

12322 गुलाम मेहमुद म�ार 61173 55 पु. अ�रा हवाई स�टर 42 स�ट� ल   फुले माक� ट जळगाव

12323 जैन अ�ु �िवण �ो.जैन कले�न 7881 56 �ी ४९ जे.एम.पी. माक� ट   जळगांव

12324 जैन धम�� मोहन �ो.जैन िसले�न 6146 56 पु. दु नं.१२५ पहीला मजला   फुले माक� ट    जळगांव

12325 जाला नटवरलाल आ�ाराम 4471 69 पु. जाला फुट वेअर स�ट� ल फुले माक� ट   दु.नं.१५१    जळगाव

12326
कटारीया चं�भान �ानचंद �ो.रोहीत 

एज�ीज
11708 59 पु. १६९ स�ट� ल फुले माक� ट   जळगाव

12327 कथु�रया राजेश चं�शेखर 6922 49 पु. ९५  पिहला माळा  फुले माक� ट   जळगांव

12328 कौरानी राज�� बुलचंद �ो.मम्  अॅ� मी 31676 54 पु. ९०/९१ फुले माक� ट   जळगाव

12329
कावणा नानकराम धरमदास �ो.सागर 

ट� ेडीगं
12314 69 पु. दु.नं.१६   स�ट� ल फुले माक� ट एल प�ा    जळगाव

12330 केसवाणी सुदामाराम बदाराम 2567 79 पु.
एसएसडी पेन �ोअस� ९६ पिहला मजला   फुले माक� ट    

जळगांव

12331 कुकरेजा जगदीश िचमनमल 5664 72 पु. २२८ फ�� �ोर स�ट� ल   फुले माक� ट जळगाव

12332
कुकरेजा मह�� गोपीचंद �ो ल�ी 

ड� ेसेस
11768 54 पु. संत गोधडीवाला माक� ट   जळगाव

12333
लखोटीया जीवनमल ब�ीलाल �ो. 

नंदीनी कले�न
13408 71 पु. नंदीनी कले�न   २४१ स�ट� ल फुले माक� ट    जळगाव

12334
माळी भा�र नामदेव �ो.भा�र फुड 

�ॉड�
12023 53 पु. १११ �ाऊंड �ोअर स�ट� ल फुले   माक� ट    जळगाव

12335 मंधाण अजु�न वासुमल �ो.सपना गारम�ट 11781 55 पु. २० संत गोधडीवाला माक� ट   जळगाव

12336
मंधाण शंकर गु�िदनोमल �ो.िवजय 

ड� ेसेस
11776 48 पु. संत गोधडीवाला माक� ट जळगाव

12337
मंधवानी िहरानंद टोपनदास 

�ो.मोबाईल जं�न
40184 72 पु. ८८ फुले माक� ट   कॉ�ेस भवन गेट  जळगाव

12338
मंधवाणी रमेशचं� होलामल �ो.शंकर 

बत�न भांडार
10617 89 पु. २०२/२०३ स�ट� ल फुले माक� ट   जळगाव

12339
मंधवाणी रामचं� होलाराम �ो.शंकर 

बत�न भांडार
6181 78 पु. १२२ महा�ा फुले माक� ट   जळगांव
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12340 मताणी के.ऐ.�ो.िसंगापूर कटिपस स�टर 4985 83 पु. ३ फुले माक� ट जळगांव

12341 मतानी िवजय गोपीचंद �ो.आनंद ट� ेडस� 11901 62 पु. ८८० स�ट� ल फुले माक� ट   जळगाव

12342
िम�ल पवनकुमार संतलाल �ो.जयअंबे 

टी कंपनी
7877 57 पु. २३ स�ट� ल फुले माक� ट   जळगांव

12343 मोझे बाळासाहेब रामदास 21834 54 पु. १२० पहीला मजला   स�ट� ल फुले माक� ट    जळगाव

12344
नाथािन जवाहरलाल गोपीचंद �ो 

िशतल मे� वेअस�
11912 55 पु. ३६ फुले माक� ट जळगाव

12345
पहवाणी शामलाल दश�नलाल 

�ो.गु�नानक िकराणा
12576 49 पु. १८ स�ट� ल फुले माक� ट   एलप�ा    जळगाव

12346 पा�जा मह��कुमार चं�भानदास 7921 53 पु. ६/७  साईबाबा माक� ट जळगांव

12347 पारवानी दयालदास �डामल 338 94 पु. �ू बॉ�े �ॉथ �ेअस�   जळगांव

12348 पाटील अशोक भगवान 59124 55 पु.
९० से�� ल फुले माक� ट �ी कृपा   लेडीज टेलर  �ेमनगर  

जळगाव

12349 ��ानी िदलीपकुमार िगरधारीलाल [०१] 7934 66 पु. ११८ फुले माक� ट अमर �ॉथ   जळगांव

12350
रावलानी गणेश �खयलदास 

�ो.बी.एच.ट� ेडस�
13232 50 पु. ८४ स�ट� ल फुले माक� ट   २ मजला    जलगाव

12351 रावलानी िकशनचंद वाघुमल 8696 85 पु. ६६ फुले माक� ट   जळगांव

12352
रावलानी क�ैयालाल वाधुमल 

�ो.मनोहर
10685 58 पु.

�ो.रावलानी क�ैयालाल वाधुमल   १००/१०१ फुले माक� ट    

जळगांव

12353
सचदेव ल�णकुमार िवरभान �ो. िवर 

हॅ�लुम हाऊस
12768 45 पु. २२० �ाऊंड �ोअर   स�ट� ल फुले माक� ट    जळगाव

12354 शहनाज शेख जुलफीकर 59107 50 पु. शॉप नं २०   फुले माक� ट    जळगाव

12355 िशंपी गणेश रघुनाथ 59103 52 पु.
�ू नेहा तैलोर १८८ स�टर फुले   माक� ट पिहला मजला  

जळगाव

12356
तलरेजा चंदीराम मोतीराम �ो.मोतीराम 

अँड स�
10098 78 पु. १७ संत हरदासरा माक� ट   जळगाव

12357
ठाकूरदास घुगोमल पारिपयाणी  

�ो.�ुटी गारम�ट
11775 50 पु. संत गोधडीवाला माक� ट  जळगाव

12358 वरयाणी दयालदास जयरामदास 3620 81 पु. १०७ फुले माक� ट   जळगांव

12359
वधवाणी �ानचंद िललाधर �ो.संजय 

बॅग स�टर
7920 78 पु. ३६ फुले माक� ट   जळगांव

12360 वाधवाणी राजकुमार सोभराजमल 21020 56 पु.
सचखंड मसाला स�टर   १६२ �ाऊंड �ोर  स�ट� ल फुले 

माक� ट  जलगाव

12361 वाणी इंदीराबाई ल�ण 3719 88 �ी १८७ महा�ा फुले माक� ट पोलन   पेठ    जळगांव

12362 वरयाणी सुरेश कोटुराम 28 59 पु. वरयाणी �ॉथ �ोअस� फुले   माक� ट जळगाव

12363 झंवर जयंतीलाल मोतीलाल 3298 74 पु. २३७ स�ट� ल फुले माक� ट   जळगाव

12364
अडवाणी ल�णदास ब�ाराम �ो 

अिमत जनरल �ोअस�
10290 66 पु. १४७ िज�ा पेठ   जे एम पी माक� ट    जळगाव

12365 अ�वाल दया चंदनमल 3974 55 �ी
स�ाट िब��ंग   टेलीफोन ए�च�च मागे  िज�ा पेठ  

जळगांव

12366 अ�वाल देव�� चंदनमल 13690 54 पु.
स�ाट िब�ीगं टेलीफोन   ए�च�ज�ा मागे िज�ा पेठ    

जळगाव



Page 459

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

12367 अ�वाल गोपाल मदनलाल 26262 57 पु.
�ीराम भवन   िज�ा पेठ पोलीस �ेशन समोर  

मु.पो.जळगाव

12368
अ�वाल िकशोर ल�ीनारायण 

�ो.राधामोहन ट� ेडस
8020 62 पु. �ॉट नं 43   िववेकानंद नगर  िज�ा पेठ  जळगांव

12369 अ�वाल मंजु गोपाळ 26263 48 �ी �ीराम भवन   िज�ा पेठजळगाव  िज.जळगाव

12370 अ�वाल सरला िकशोर 24490 53 �ी ४३ िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ जळगाव

12371 अ�वाल सरलादेवी जुगलिकशोर 2318 70 �ी  भिगरथ  �ॉट नं.१३४ िज�ा   पेठ    जळगांव

12372 अ�वाल सुरेश रतनलाल 5390 74 पु. १२७ हरी िनवास   िज�ा पेठ  गांधी नगर  जळगांव

12373 आ�जा अिमत �दीप 37613 36 पु. ४७ लाजकंूज   िज�ा पेठ  जळगाव

12374
आ�जा अिनल पृ�ीराज �ो गृह संसार 

�ो��जन
8905 53 पु. ५१ िज�ा पेठ   जैन बोड�ग समोर    जळगांव

12375 अ�जा गोपीचंद होतचंद 32317 93 पु. �ॉट नं.४७ िज�ा पेठ   जळगाव

12376 आ�जा हरेश रमेशलाल 15932 41 पु.
५१ िज�ा पेठ सुय�िवलास   िब�ीगं जैन बोड�ग समोर    

जळगाव

12377 अ�जा �ोती �िदप 32320 59 �ी �ॉट नं.४७ िज�ा पेठ   जळगाव

12378 आ�जा �ोतीबाई पृ�ीराज 6043 70 �ी ५१ िज�ा पेठ   जळगांव

12379 अ�जा लाजवंती गोपीचंद 32319 93 �ी �ॉट नं.४७ िज�ा पेठ   जळगाव

12380 आ�जा माधुरी �िदप 42938 32 �ी ४७ लाल कंुज   िज�ा पेठ  जळगाव

12381 आ�जा मोहनलाल हरदासमल 3978 88 पु. संगम सोसायटी �म नं. १२ िज�ा   पेठ    जळगांव

12382 अ�जा �िदप गोपीचंद 32318 41 पु. �ॉट नं.४७   िज�ा पेठ जळगाव

12383 अकोले वैशाली िकशोर 45292 49 �ी ३०/१६१ नु.म. कॉलेज�ा पूव�स   िज�ा पेठ  जळगाव

12384 अमरेलीवाला फखु��ीन रोशनअली 60105 65 पु. �ॉट नं 4 रोशन मंिजल   िज�ापेठ ओकंार नगर  जळगाव

12385 असावा अशोक नारायण 5591 68 पु. अशोक िब�ीगं िज�ा पेठ   जळगांव

12386 असावा अमोल �ाम 41487 42 पु. १८३ गांधी नगर   अशोक िब�ीगं  िज�ा पेठ जळगाव

12387 असावा अनुप �ाम 41486 46 पु. १८३ गांधी नगर   अशोक िब�ीगं  िज�ा पेठ जळगाव

12388 आठवले नंिदनी दीपक 6638 63 �ी �ेह �ेिडयम समोर   गांधी नगर िज�ा पेठ जळगाव

12389 अ�े भुप�� क�ाण 8161 49 पु. १७ ओकंार नगर िज�ा पेठ   जळगाव

12390 अ�े क�ाण शांताराम 2986 74 पु. १७ ओकंार नगर   िज�ा पेठ    जळगांव

12391 अ�े �ितमा अ�ुत 1565 79 �ी  आ�े यआ�म  ४७९  �ताप नगर   िज�ा पेठ    जळगांव

12392 अ�रदे भानुदास हरचंद 19540 86 पु. �ॉट नं.५०६/४/३ ई�र कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

12393 अ�रदे मुरलीधर बंडू 963 74 पु. ११ पी ड�ू डी मागे िज�ा पेठ   जळगांव
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12394 अव�थी सुिनलकुमार कृ�दास 33449 57 पु. अकां�ा अपाट�.   एफ-३ �ातं� चौक  िज�ा पेठ जळगाव

12395 आयदासानी सुरेश परशूमल 7065 53 पु. राधाकंुज महसूल काया�लया जवळ   िज�ा पेठ    जळगांव

12396 बडगे अ�ण िव�ू 2697 67 पु.
�ॉट नं २२ क �ीनगर कॉलनी   शारदा कॉलनी जवळ    

जळगाव

12397 बडगुजर अशोक मधुकर 39501 48 पु. �ॉट नं ३६/२   िववेक कॉलनी  जळगाव

12398 बागुल जय�ी मह�� 34362 61 �ी �ांतं� चौक   बी-४ क �ॉट�स  शासिकय िनवास  जळगांव

12399 बागुल मह�� कृ� 34361 61 पु. �ांतं� चौक   शासिकय िनवास    जळगांव

12400 बािव�र िनलेश नाना 28341 39 पु. १६५ िज�ा पेठ   जळगाव

12401 बािव�र पारस अविचत 38275 45 पु. �ॉट नं.४ सव� नं.४३७/ ५अअ५ब   िज�ा पेठ  जळगाव

12402 ब�डाळे कमलाकर पंुडिलक 2075 72 पु.
�ॉट नं १६ िव�ल कृपा   िववेकानंद नगर  िज�ा पेठ  

जळगांव

12403 ब�डाळे मालती िललाधर 1103 77 �ी ढाके कॉलनी   िज�ा पेठ जळगाव

12404 जाखेटे भगीरथ जमनादास 3949 57 पु. १५१/२ िज�ा पेठ   जळगांव

12405 भामरे िकरण शामराव �ो.समथ� �ेलस� 11929 41 पु.
६० अमरवेल िब��ंग   आंबेडकर माक� टिसंधी कॉलनी रोड  

िज�ा पेठ जळगाव

12406 भांडारकर िवलास ल�ण 5049 71 पु. २०  �ोितम�य सानेगु�जी   सोसायटी िज�ा पेठ    जळगांव

12407 भंगाळे जय�ी िशरीष 24485 47 �ी ७ वषा� हौिसंग सोसायटी   िज�ा पेठ  जळगाव

12408 भंगाळे �िमला �ेमचं� 820 73 �ी 1 वषा� हौ.सोसायटी िज�ा पेठ   जळगांव

12409 भंगाळे िशरीष �ेमचंद 8198 51 पु. ७ वषा� हौिसंग सोसायटी िज�ा पेठ   िज�ा जळगाव

12410 भंगाळे िशवाजी गणपत 41915 63 पु. २ िज�ा पेठ   नटराज टॉकीज जवळ  जळगाव

12411 भंसाळी अशोक शांतीलाल 300 67 पु. �ॉट नं २१ साईबाबा मंिदर   रोड िज�ा पेठ जळगाव

12412 भंसाली कला नर�� 61207 67 �ी नेमाडे िब��ंग गुरडवाडा   िज�ापेठ समोर    जळगाव

12413 भंसाळी सुरेश शांतीलाल 10269 73 पु.
सी/ओ शोभा �ॉथ �ोअस� जळगाव   �ॉट -२१ िववेकानंद 

नगर  िज�ा पेठ  जळगांव

12414 भारंबे भा�र मुरलीधर 145 76 पु. १ समथ� कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगांव

12415 भट बळवंत युिध�ीर 5959 54 पु. १३२ िज�ा पेठ   जळगांव

12416 भट जनाद�न युिध�ीर 6161 59 पु. १३२ िज�ा पेठ   जळगांव

12417 भाटीया अशोक िललाधर 3798 64 पु. ३१३ भा�र माक� ट   जळगांव

12418 भावसार िदपाली अशोक 33763 47 �ी ८-अे गजानन हौसीगं सोसा.   जळगाव

12419 भावसार पंकज सुभाष 33035 41 पु. ५९ िज�ा पेठ िववेकानंद नगर  जळगांव

12420 भावसार सुभाष केशवलाल 9037 71 पु. हाऊस नं ५९    िज�ा पेठ  िववेकानंद नगर  जळगांव



Page 461

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

12421 भावसार सुरेश िझप� 4759 68 पु. �ॉट नं. ४९/१ पारख नगर   िज�ा पेठ    जळगांव

12422 भावसार �ंबक ओकंार 3923 78 पु. १०० िज�ा पेठ जळगाव

12423
िभडे शोभा अिनल �ो.िस�ीम 

इंजीिनअस�
8700 76 �ी १६ चोपडा माक� ट   नटराज िथएटर जवळ    जळगांव

12424 िभ�ड माधुरी संजीव 15262 54 �ी िभ�ड हॉ�ीटल   िज�ा पेठ    जळगाव

12425 िभ�ड रोहीत संजीव 44636 31 पु. आर आर शाळेजवळ   िज�ा पेठ  जळगाव

12426 िभ�ड तुषार अिनल 60820 51 पु. 129/4 िज�ा पेठ जळगाव   गांधी नगर िज�ा पेठ    जळगाव

12427 भोजणे िभकन शामराव 21083 60 पु. ५०/३ नवीन जोशी कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

12428 भोळे िदनकर पंढरीनाथ 32969 69 पु. इमारत नं.२ टेलीफोन �ाट�र िज�ा पेठ   जळगावं

12429 भुतडा िनतीन शंकरलाल 14409 57 पु. िपतृछाया  इंडीया गॅरेज जवळ   िज�ा पेठ    जळगाव

12430 भुतडा माधुरी िनतीन 11734 53 �ी िपतृछाया इंडीया गॅरेज जवळ िजल्    हा पेठ    जळगाव

12431 भुतडा संकेत �ाम 52756 29 पु. िपतृ छाया   िज�ा पेठ  जळगाव

12432 भुतडा शंकरलाल ब��लाल 4658 87 पु. िज�ा पेठ िपतृछाया   इंिडया गॅरेजजवळ    जळगांव

12433 भुतडा शामसंुदर जग�ाथ 6955 57 पु. िपतृछाया  इंिडया गॅरेजजवळ   जळगांव

12434 भुतडा ��ता शाम 6956 55 �ी िपतृछाया िज�ा पेठ   इंिडया गॅरेजजवळ    जळगांव

12435 भुतडा यशोदा शंकरलाल 14407 83 �ी िपतृछाया  इंडीया गॅरेजजवळ   जळगाव

12436 भुतडा सुिनल शंकरलाल 13356 60 पु. िपतृछाया  इंडीया गॅरेज जवळ   िज�ा पेठ    जळगाव

12437 िबहाणी राजेश शामसंुदर 6962 52 पु. िपतृछाया  इंिडया गॅरेजजवळ   जळगांव

12438 िबरारी कमलाबाई रामदास 2359 72 �ी िवद्युत कॉलनी िज�ा पेठ   जळगांव

12439 िबयाणी अिमत िवजय 45130 44 पु. ३ राधािकसन वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

12440 िबयाणी जय�ी शशीकांत 14560 53 �ी ३ राधािकसन वाडी   िज�ा पेठ    जळगाव

12441 िबयाणी ल�ीनारायण प�ालाल 15570 91 पु. ३ राधािकसन वाडी   िज�ा पेठ    जळगाव

12442 िबयाणी सितश ल�ीनारायण 42710 67 पु. ३ राधािकसन वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

12443 िबयाणी िवनोद ल�ीनारायण 14559 62 पु. ३ राधािकसन वाडी   िज�ा पेठ    जळगाव

12444 बोरसे पांडुरंग िसताराम 1551 73 पु. १४० िज�ा पेठ जळगाव

12445 �ा�णकार संदीप वामनराव 13544 41 पु.
�ॉक नं.२ टाईप बी ग�न�म�ट   टेलीफोन �ाट�र िज�ा पेठ   

 जळगाव

12446 बु�जवाले अिवनाश मुरलीधर 3048 66 पु. डी.१३  ितसरा मजला निवन बी.जे.   माक� ट जळगाव

12447 चंदनकर िगताबाई म�ारी 1424 68 �ी िज�ा पेठ   जळगांव
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12448 चंदनकर िमलीदं घन:शाम 12680 56 पु. ४२  ि�मुत� सदन  गांधी नगर   िज�ा पेठ जळगाव

12449 चंदनकर शिशकला शिशकांत 1426 69 �ी ४२ गांधी नगर   िज�ा पेठ    जळगांव

12450 चंदनकर िवनय शािशकांत 8817 52 पु. ४२ गांधी नगर   िज�ा पेठ जळगाव

12451 चांदीवाल रमेश फुलचंद 28410 73 पु. १७४ दुसरा मजला   िज�ा पेठ  जळगाव

12452 चांगरे वसंतराव गुलाबराव 20342 81 पु. ९ �ी नवल कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

12453 चौधरी अिवनाश �भाकर 54305 69 पु. गांधी नगर   नटराज थेअटर जवळ  जळगाव

12454 चौधरी भालचं� शंकर 16519 61 पु. १४७ िज�ा पेठ   जळगाव

12455 चौधरी धनराज जानकीराम 57994 39 पु.
नवीन लोकसेवा हॉ��टल   महारा��  कॉटन माक� ट समोर  

फेडरेशन िज�ा पेठ  जळगाव

12456 चौधरी िदपाली अ�ण 26655 38 �ी ७ उदय कॉलनी   जळगाव

12457 चौधरी िदवाकर शंकर 16518 59 पु. �ारा ल�ी ऍ�ो एज�ी   १४७ िज�ा पेठ    जळगाव

12458 चौधरी दुगा��साद अ�ण 26666 37 पु. ७ उदय कॉलनी   जळगाव

12459 चौधरी जय�ी िदलीपराव 8278 60 �ी  सुगंध  राधाकीसन वाडी   जळगांव

12460 चौधरी मालती िव�नाथ 32691 67 �ी गांधी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12461 चौधरी िनितन ल�ण 59424 40 पु. �ॉट नं 47 िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12462 चौधरी पराग वसंतराव 28447 54 पु.
६९ िज�ापेठ   िवजय�� हॉ��टल  गुजराथी ग�ी जु�ा 

कोटा�मागे  जळगाव

12463 चौधरी �काश आ�ाराम 42407 63 पु. ७ उदय कॉलनी   २ ए चैत� नगर  जळगाव

12464 चौधरी �तीभा हेमंत 12043 61 �ी ३ हेमकमल निवन कोटा� समोर जळगाव

12465 चौधरी �िवण राजाराम 14247 42 पु. �ॉट नं.१४६ गांधी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12466 चौधरी पु�षो�म गोिवंदा 6390 76 पु. बेहडे िब��ंग १ िज�ा पेठ   जळगांव

12467 चौधरी पु�ा सुिनल 9840 53 �ी
भा�र माक� ट शेजारी   िज�ापेठ पोलीस �ेशन समोर    

जळगांव

12468 चौधरी राजीव नारायण 8517 52 पु. १३३ गांधी नगर िज.पेठ   जळगांव

12469 चौधरी र�ाकर रंभाजी 22369 82 पु.
३३/९६  �ेदगंगा    नटराज िथएटर रोड  गांधी नगरिज�ा 

पेठ  जळगाव

12470 चौधरी रेखा कािशनाथ 5696 71 �ी २६ इं���थ कॉलनी   कले�र बंगलो मागे    जळगांव

12471 चौधरी सागर िवलास 45871 32 पु. १२१ गांधी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12472 चौधरी संदीप पुो�म 21515 41 पु.
बेहेडे िब�ीगं   साई बाबा मंदीरा मागे  िज�ा पेठजलगाव  

जलगाव

12473 चौधरी सुदे�ा अ�ण 26656 40 �ी ७ उदय कॉलनी   जळगाव

12474 चौधरी सुधीर नारायण 12171 62 पु. १३३ गांधीनगर िज�ा पेठ जळगाव
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12475 चौधरी सुलोचना र�ाकर 22367 69 �ी ३३/९६  �ेदगंगा    नटराज िथएटर माग�    जळगाव

12476 चौधरी सुर�� गजानन �ो.तारा इंड�� ीज 8719 71 पु. 38 �ताप नगर �ािमसमथ� क� �   िज�ा पेठ    जळगांव

12477 चौधरी उदय िव�ाधर 61375 51 पु.
जय�ी िनवास   नटराज िथएटर समोर  जळगाव महारा��   

जळगाव

12478 चौधरी उमाकांत राजाराम 8245 52 पु. १४७ गांधी नगर िज�ा पेठ   जळगाव

12479 चौधरी उषा अिवनाश 33122 65 �ी ३३/१४४ गांधी नगर   नटराज टॉकीज  जळगाव

12480 चौधरी उषा पुो�म 21516 66 �ी
बेहेडे िब�ीगं   साईबाबा मंदीरा मागे  िज�ा पेठजलगाव  

जलगाव

12481 चौधरी वैशाली िकशोर 17852 55 �ी
४१  अमरवेल   आंबेडकर माक� ट समोर िववेकानंद नगर  

जळगाव

12482 चौधरी वंदना िनतीन 22368 44 �ी ३३/९६  �ेदगंगा    गांधी नगरजळगाव

12483 चौधरी िवजया भालचं� 6489 56 �ी १४७ िज�ा पेठ   गुजराथी ग�ी    जळगांव

12484 चौधरी िवलास हरी 4700 71 पु. १४७  िज�ा पेठ   ह�रओम  जळगाव

12485 चौधरी अिनल मुरलीधर 10107 48 पु. ६९ जीवन नगर   रामानंद बस �ॉप जवळ  जळगाव

12486 च�ाण छगनलाल हरीराम 35597 72 पु. ५ वानखेडे कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

12487 च�ाण िदलीप आनंदराव 12136 72 पु. ४३ �ातंत्◌्रय चौक जळगाव

12488 छाबडा ि�लेचनिसंग भागमल 243 89 पु. ८० िज�ा पेठ   जळगांव

12489 िचपळुणकर अलका सुय�कांत 26867 60 �ी
�ु अिजंठा हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं.८/३ �ु�ीपल �ाट�र 

मागे  िज�ा पेठजळगाव

12490 िचरमाडे शैल�� वसंत 4334 78 पु. १३१ वसंत िवकास िज�ा पेठ   जळगांव

12491 िचरमाडे सुिनल वसंत 46466 61 पु. १३१ वसंत िवकास िब�ीगं   िज�ा पेठ  जळगाव

12492 िच�े सिमत सितष 11213 42 पु. �ी. ११४ िज�ा पेठ   जळगांव

12493
डागा मनोजकुमार स�ानारायण �ो 

मा�ित केिमक� इंड�� ीयल
13401 51 पु. नंदादीप ८७ िज�ापेठ   जळगाव

12494 दहाड गंगा िवकास 19789 66 �ी ५० िज�ा पेठ   जैन ओसवाल बोड�ग जवळ    जळगाव

12495 दलाल सुरेश म�ाराम [०३] 5940 71 पु. िज�ा पेठ   जळगाव

12496 द�ुरे राज�� पु�षो�म 6274 77 पु. ऑटो �ार बॅटरी तुकाराम वाडी   िज�ा पेठ    जळगांव

12497 दावलभ� तृ�ा िवजय 19560 82 �ी डॉ.दावलभ� हॉ�ीटल   िज�ा पेठ  जळगाव

12498 दावलभ� िवजय िव�नाथ 19595 83 पु. डॉ.दावलभ� हॉ�ीटल   िज�ा पेठ    जळगाव

12499 देवरे िसमा रिवं� 48142 38 �ी पोलीस लाईन   के. के. �म नं.७  जळगाव

12500 देशकर मुकंुद िवनायक 3446 67 पु. सुयोग �ताप नगर   िज�ा पेठ जळगाव

12501 देशमुख िनतीन गंगाधरराव 18594 49 पु. ५० गांधी नगर नटराज टॉकीज मागे   िज�ा पेठ    जळगाव
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12502 देशमुख पुजा िनलेश 19441 42 �ी ५० गांधी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12503 देशमुख राखी गंगाधरराव 19357 45 �ी ५० गांधी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12504 देशमुख रमेशकुमार वामनराव 816 76 पु.
40 आदश� नगर जळगाव   िव�कमा� सोसायटी समोर  िज�ा 

पेठ  जळगांव

12505 देशमुख सं�ा िनतीन 27769 57 �ी केमी� भवन जवळ   जेल�ा पाठीमागे  िज�ा पेठ  जळगाव

12506 देशमुख सुधा िनतीन 18593 45 �ी ५० गांधी नगर नटराज टॉकीज मागे   िज�ा पेठ  जळगाव

12507 देशमुख िवजय गंगाधरराव 44046 36 पु. ५० गांधी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12508 देशमुख वृशाली िवजय 60232 32 �ी 50 गांधी नगर   िज�ा पेठ जळगाव

12509 देशमुख यशोदाबाई सदािशव 10024 88 �ी
�ॉट नं१ उदय कॉलनी (अपाट�म�ट .डी.टी २/९)   िज�ा पेठ 

जळगाव

12510 देशपांडे अ�ण नरहर 2508 79 पु. १८७ िज�ा पेठ साधना िब��ंग   जळगांव

12511
देशपांडे देिवदास नारायणराव �ो.हेमंत 

ट� ेडस�
6507 68 पु. �ॉट नं.२४ गणेश वाडी   िज�ा पेठ    जळगांव

12512 देशपांडे गोदावरीबाई यशवंत 439 79 �ी
िवनायक िनवास  निवन �ँडजवळ   जवळ िज�ा पेठ    

जळगांव

12513 देशपांडे राकेश द�ा�य 42347 33 पु. िववेकानंद नगर    िशंदे भवन   िज�ा पेठ   जळगाव

12514 धमा�िधकारी हेमा सुरेश 20869 49 �ी १३२ �ेट बँके�ा मागे   िज�ा पेठ    जलगाव

12515 धमा�िधकारी िकरण शांताराम 20872 45 पु. २१०/१६ गांधी नगर   िज�ा पेठ    जलगाव

12516
धमा�िधकारी राज�ी राज�� �ो.राज�ी 

ए�र�ाईजेस
35125 49 �ी  गोदावरी भवन  १११   िज�ा पेठ जळगाव

12517 धमा�िधकारी रिवं� शांताराम 27255 54 पु.
२१०/१७ गांधी नगर   िज�ा पेठ  जुने ए��ॉयम�ट ऑिफस 

जवळ  जळगाव

12518 धमा�िधकारी सुरेश माधव 20868 63 पु. १३२ िज�ा पेठ   गांधी नगर    जलगाव

12519 धमा�िधकारी सुधीर िमठाराम 20871 56 पु.
१११ जुने ए��ॉयम�ट ऑफीस िबं��ंग   िज�ा पेठ  जळगाव  

जलगाव

12520 ढोले महादेव िव�ल 4532 68 पु. �ॉट नं .६ ल�ी नगर मागे    ढाके वाडी मागे    जळगांव

12521 दोरकर िदलीप गणपत 7455 60 पु. १७  नवीन जोशी कॉलनी  िज�ा पे   ठ    जळगांव

12522 दोशी अशोक फ�ेचंद 1525 66 पु. अपूवा� सी एस नं 2673/1/A िज�ा   पेठ �ताप नगर जळगाव

12523 दोशी भारती नर�� 386 75 �ी
१९८/४ जय आठवले जवळ   हॉ��टल गांधी नगर  िज�ा 

पेठ जळगाव

12524 दोशी हषा� कांतीलाल 15995 66 �ी �ारा डॉ.के.ए.दोशी   १५ िज�ा पेठ    जळगाव

12525 दोशी िहत�� हष�द 15999 43 पु. �ारा के.ए.दोशी   १५ िज�ा पेठ    जळगाव

12526 दोशी कांतीलाल अमुलखचंद 320 90 पु. १५८ िज�ा पेठ   जळगांव

12527 दुनाखे मोहन केशवराव 20897 68 पु.
२५१ गांधी नगर   �ारा अंबीका िपठाची िगरणी  िज�ा पेठ  

जलगाव

12528 फेगडे �मोद यशवंत 27781 62 पु. ३७ िव�ानगर   सागर पाक�  जवळ  जळगाव
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12529 िफरके नारायण धना 48299 75 पु.
�ॉट नं. १८ �ीराम नगर   आर.सी.बाफना �ा�ाय भवन 

जवळ  िज�ा पेठ जळगाव

12530 गायकवाड जग�ाथ िव�नाथ 50602 68 पु. पोलीस मु�ालय   स�टर २९/२  जळगाव

12531 गायकवाड सुधाकर महीपत 19635 76 पु. ३४/अ जुनी जोशी कॉलनी   िज�ा पेठजळगाव

12532 गाजरे ितलो�मा सुिनल 10015 58 �ी २६ एस .पी ऑिफस समोर   ३ गांधी नगर    जळगांव

12533 गाजरे गजानन द�ा�य 396 64 पु. २६ िज�ा पेठ   जळगांव

12534 गांधी हर�� धरमचंद 4083 70 पु. १५९ िज�ा पेठ   जळगांव

12535 गंगवाल िवनोद िशवबकस 6293 71 पु.
पाळधीकर नाईकां�ा मागे िज�ा पेठ   तायडे ग�ी �ोर 

िम�    जळगांव

12536 ग�ड भागवतराव केशवराव 44486 69 पु. �ाट नं १२ पे�बागजवळ   ��दा कॅालनी  जळगाव

12537  ग�ड भुषण भागवतराव 44461 38 पु. �ाट नं १२ पे�बाग जवळ   ��दा कॅालनी  जळगाव

12538 गा�ंगे मोहन सागर 19961 50 पु. �ॉट नं.१० अ कंजर वाडा   नाथ वाडा िज�ा पेठ    जळगाव

12539 घोगंडे हेमंतकुमार बाबुराव 15402 49 पु. स�टर नं.३७ �म नं.५   पोलीस मु�ालय    जळगाव

12540 गुजर रेखा अशोक 38861 56 �ी �ॉट नं. ४ भा�र माक� ट   दप�ण �ुटी पाल�र  जळगाव

12541 गुजराथी सुर�� नटवरलाल 6993 55 पु. जयिकसन वाडी �ॉट १०   महावीर च�बस� जळगाव

12542 हळदे िदनकर शंकर 4080 79 पु. िज�ा पेठ जळगाव

12543 हळदे हेमंत िदनकर 14075 51 पु. साकेत  १६ िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12544 हळदे रिवं� िदनकर 15783 45 पु. साकेत  १६ िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12545 िहंगु अरिवंद केशवजी 28512 64 पु. ५ राधािकशन वाडी   सुधे�दु भवन  जळगाव

12546 िहवाळे िदनकर देवचंद 23159 64 पु. िज.प.अ�� बंगला �ाट�र नं.४   �ातं� चौक जळगाव

12547 िहवळे िदवाकर िदनकर 34333 34 पु. झेड.पी.�ेिसडंट भंगाळे   �ाट�र-०४  जळगाव

12548 इंगळे राज�� ने�ाम 3412 60 पु. ६७ िज�ा पेठ िसंधी कॅप रोडं   िशंपी बोिड�ग जवळ  जळगाव

12549 जाधव िडंगबर एकनाथ 37351 60 पु. नाथ वाडा   िज�ा पेठ  जळगाव

12550 जाधव नरेश भगवान 35666 42 पु. नंदीनीबाई मुलीचे िव�ालय   जळगाव

12551 जाधव सिचन �काश 24547 43 पु.
१२ अ िववेकानंद नगर सुचेतन हॉ�ीटल समोर   �ातं� 

चौक िज�ा पेठ  जळगाव

12552
जाधव योगेश मुरलीधर �ो.योगेश 

िकराणा
12625 40 पु. २९ सहजीवन सोसायटी   राजीव गांधीनगर जवळ जळगाव

12553 जगताप �साद नारायण 22337 50 पु.
१९७ गांधी नगर िज�ा पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जलगाव  

जळगाव

12554 जगताप उषा नारायण 7573 79 �ी
घर नं १९७ स   संजीव भी�ड हॉ��टल  आर आर हाय �ूल 

िज�ा पेठ  जळगांव

12555 जैन चंदनबाला पापालाल 30053 54 �ी १४० र�कमल िनवास   गांधी नगर जळगाव
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12556 जैन (लंुकड) मनोहर रतनलाल 26339 49 पु. िज�ा पेठ   डॉ.नवालां�ा समोरजळगाव  िज.जळगाव

12557 जैन मनोज मोतीलालजी 17219 49 पु.
२३ िववेकानंद नगर डॉ. आगीवाल   शेजारी इंिडया गॅरेज मागे 

 नवी  पेठ जळगाव

12558 जैन मोहन सागरमल [सांखला] 4339 58 पु. ३३/२७३ साखला िब��ंग   िज�ा पेठ जळगाव

12559
जैन पापालाल रतनलाल �ो �ो�ीजन 

�ोअस�
10546 56 पु. १२९ िज�ा पेठ   जळगाव

12560 जैन सुभाष सागरमल �ो.ऑटो एड्स 8475 65 पु. ३३/२७४ साखला िब�ीगं िज.पेठ   जळगांव

12561 जैन सुिनल सागरमल 4237 63 पु. ३३/२७३ साखला िब��ंग गांधी   नगर    जळगांव

12562 जैन िवजय गंभीरमल 2154 65 पु.
�ॉट नं.३४ िज�ा पेठ दाढीवाला   बंगला आंबेडकर माक� ट 

मागे    जळगांव

12563
जैन िवजय जवरीलाल �ो.कमला प� 

अॅ� ऑलीमर
18939 53 पु. ५८ िज�ा पेठ   सतलज अपाट�म�ट    जळगाव

12564 जैसवाल �शांत शाम�साद 19662 43 पु. ५/३ रणछोड नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12565 जैसवाल शाम�साद प�ालाल 19663 65 पु. ५/३ रणछोड नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12566 जंगले वैशाली शरद 20858 52 �ी ३० सर�ती नगर   िज�ा पेठ    जलगाव

12567 जोगळेकर सुिनता सदानंद 13761 68 पु. २३/१ िज�ा पेठ इंडीया गॅरेज   ग�ी    जळगाव

12568 जोगळेकर आरती सुजय 39174 40 �ी २३/१ िज�ा पेठ   इंिडया गैरेज जवळ  जळगाव

12569 जोगळेकर सुजय सदानंद 35051 41 पु. २३/१ िज�ा पेठ   इंिडया गॅरेज ग�ी  जळगाव

12570 जोशी अरिवंद बाळकृ� 24135 44 पु. घर नं. १०१ िद�ीत वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

12571 जोशी अरिवंद वसंतराव 6637 67 पु.
प�लया भोजनालय   १२१/१ नवीन बस �ँड समोर  िज�ा 

पेठ  जळगांव

12572 जोशी अतुल शरद 19645 39 पु. �ॉट नं.१७ ब नवीन जोशी कॉलनी   िज�ा पेठ जळगाव

12573 जोशी िभकन मोतीलाल 19781 34 पु. नवीन जोशी कॉलनी   हेमु कलाणी बगी�ा समोर    जळगाव

12574 जोशी िदपक रमेश 14205 46 पु. �ी द� मांग�   �ॉट नं.११ ब  टागोर नगर  जळगाव

12575 जोशी िडगंबर गंगाधर 1545 68 पु.
�ॉट नं.57 िववेकानंद नगर   पारस �ो�ीजन जवळ  िज�ा 

पेठ जळगाव

12576 जोशी �ाने�र वामन 366 84 पु. ७/२ िज�ा पेठ   जळगांव

12577 जोशी गोिवंद अनंतराव 2039 70 पु. १५७ िज�ा पेठ जळगाव

12578 जोशी हष�द कांतीलाल 1041 68 पु. १५८ िज�ा पेठ   गुजराती ग�ी    जळगांव

12579 जोशी मकरंद बाळकृ� 24146 38 पु. १०१ िद�ीत वाडी   िज�ापेठ  जळगाव

12580 जोशी मनीष �भाकर 14891 52 पु.
�ीकृ� भुवन  १५७ िज�ापेठ   गुजराथी ग�ी  आठवडे 

बाजार जवळ  जळगाव

12581 जोशी िमरा आनंद 8084 48 �ी
साई बाबा मंिदरा समोर   िव�ुकीत� िब��ंग  िज�ा पेठ  

जळगांव

12582 जोशी िमलीदं बाळकृ � 24137 47 पु. १०१ िद�ीत वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव
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12583 जोशी न�ता गोिवंद 17523 37 �ी १५७  �ीकृ� भवन  िज�ा पेठ     जळगाव

12584 जोशी नंदलाल �भाकर 22241 49 पु. २४/ब जुनी जोशी कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

12585 जोशी �शांत अशोक 23971 45 पु. २५ गणेश वाडी   िज�ा पेठ    जळगाव

12586 जोशी राज�� भाऊराव 19576 34 पु. ३६/ब जुनी जोशी कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

12587 जोशी रिवं� बाळकृ� 24136 49 पु. १०१ राम गंगा   िद�ीत वाडी िज�ापेठ  जळगाव

12588 जोशी शिशकांत सखाराम 1769 71 पु. १३  शंकर वाडी िज�ापेठ   जळगांव

12589 जोशी शोभणा अिवनाश 60984 70 �ी
१४ गणपती नगर िच�य िनवास   सुमंगल काया�लया जवळ  

िज�ा पेठ  जळगाव

12590 जोशी ��दा गोिवंद 17525 38 �ी १५७  �ीकृ� भवन    िज�ा पेठ  जळगाव

12591 जोशी ��ता गोिवंद 17524 61 �ी १५७ िज�ा पेठ �ागत लॉज ग�ी   �ीकृ� भवन  जळगाव

12592 जोशी सुहास यशवंत 17490 60 पु. �ागितक भवन १४५ िज�ा पेठ     जळगाव

12593 जोशी ��गंधा सुहास 17491 55 �ी १४५िज�ा पेठ �ागितक भवन   जळगांव

12594 जोशी िवजय �भाकर [०३] 6235 59 पु. ३५/१ पोलीस हेड �ॉट�र �म नं.     जळगाव

12595 जोशी िववेक पांडुरंग 19732 38 पु.
 िशवसागर  नवीन जोशी कॉलनी शेजारी   नाथ 

वा�ाजवळजळगाव

12596 कलं�ी कांतीलाल शंकरलाल 47312 69 पु. ७ नम�दा सदन   राम होडंा शो�ममागे  िज�ा पेठ जळगाव

12597 काळे अिनता शंकरराव 50550 34 �ी �ॉक नं.५ मुकंुद नगर   जळगाव

12598 काळे मधुकर ��ाद 38558 54 पु. �ॉट नं.४० गांधी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12599 काळे राज�� ��ाद 38560 49 पु.
�ॉट नं.४० गांधी नगर   िज�ा पेठ नटराज टॉकीज मागे 

काळे िब�ीगं  जळगाव

12600 काळे सुरेश ��ाद 38559 53 पु.
�ॉट नं.४० गांधी नगर नटराज टॉकीज मागे   िज�ा पेठ  

काळे िब�ीगं  जळगाव

12601 काळकर वसंत �ीकृ� 13755 54 पु. ७० िज�ा पेठ   साईबाबा मंदीरा जवळ    जळगाव

12602 कांबळे किवता राजेश 20099 49 �ी
टेलीफोन �ाट�र   टेलीफोन भवन शेजारी  िज�ा पेठ  

जळगाव

12603 कांबळे राजेश परशराम 20098 55 पु. टेलीफोन �ाट�र टेलीफोन भवन शेजारी   िज�ा पेठ  जळगाव

12604 कांकरीया पारसमल चंपालाल 10442 76 पु. ११० गांधी नगर   िज�ा पेठ जळगाव तेले गृह जीवन

12605 कांकरीया शांतीलाल चंपालाल 1000 71 पु.
110 गांधी नगर िज�ा पेठ    जळगाव गुरा जीवन  �ोिवजन  

जळगांव

12606 कंखरे जगदीश राजाराम 21209 42 पु.
गट नं १५२/४/१/२   घर �ं ३१/बी  िदगंबर गृहिनमा�ण 

सोसायटी  जळगाव

12607 कांकरीया अभय शंकरलाल 8024 60 पु. 55 जय नगर जळगांव

12608
कांकरीया राज�� चंपालाल �ो.राज 

ट� ेडस�
11178 66 पु. ११ गांधी नगर   िज�ा पेठ    जळगांव

12609 कापडे सुकलाल रामचं� 29525 56 पु. १४ िववेकानंद नगर   �तं� चौक  िज�ा पेठ  जळगांव
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12610 कराळे अंबादास दशरथ 37635 38 पु. १९७ �ीकृ.� अॅ�ो से�   जुने बी जे माक� ट  जळगाव

12611 कासार गोिवंद पंुडिलक 4094 72 पु. िज�ा पेठ कासमवाडी   जुना मेह�ण रोड    जळगांव

12612 कासार िवजय नारायण 59793 50 पु. �ॉट नं 21 गाय�ी िनवास   िज�ा पेठ  जळगाव

12613
कटारीया नर�� पुखराज �ो. नर�� टी 

कंपनी
6019 65 पु. �ीडोवेल गॅरेज िज�ा पेठ   जळगांव

12614 कवडे संजय �भाकर 44109 35 पु. पोलीस लाईन २७२ २१/८   जळगाव

12615 कावडीया िकशोर जवाहरलाल 8681 64 पु. १३२ िज�ा पेठ   जळगांव

12616 केळकर सुनंदा शरद 2398 87 �ी अनंत हौिसंग सोसायटी िज�ा पेठ   जळगांव

12617 केतकर �वरा �दीप 6049 64 �ी सी/ओ ला. ना हाय�ूल िज�ापेठ   जळगांव

12618 खडके रमेश िजवराम [०१] 5762 76 पु. िज�ा पेठ जळगाव

12619 खडके जीवन लीलाधार 61597 39 पु. दुकान नं 10 लेवा बोिड�ग शॉपी   एन जी स�टर जळगाव

12620 खंबायत राजेश पंुडलीक 8914 57 पु. १९७ िज�ा पेठ   मेह�ण रोड    जळगांव

12621
खानापुरकर िव�ा फिनं� �ो िवभा 

एंटर�ाइजेस
10443 59 �ी

�ो िवभा एंटर�ाइज ��ीणी िनवास   महष� कव� रोड  

िज�ा पेठ  जळगांव

12622 खच� मालती वसंत 21540 69 �ी टेलीफोन �ाट�र नं.८/८   जलगाव

12623 खच� वसंत िकसन 7660 71 पु. बी८-८  टेिलफोन ए�च�ज   जळगाव

12624 खरोटे िव�नाथ भावजी 2271 88 पु. पाव�ती नगर िज�ा पेठ   िगरणा टाकी    जळगांव

12625 खा�ल िमिलंद रामदास 4576 57 पु.  सौरभ गु�कुल कॉलनी िज�ा   पेठ    जळगांव

12626 कोकटाजी गुलाब जग�ाथ 599 75 पु.
1 िशवराम नगर   िववेकानंद �ूल जवळ  िज�ा पेठ  

जळगांव

12627 कोळी िभका केशव 2005 88 पु.
सी/ओ िदलीप पाटील �ूिनिसपल कॉलनी   िज�ा पेठ 

जळगाव

12628 को�ी ��ाद �ंबक 31706 82 पु.
मु.�ॉट नं.०८ पु�ा िनवास   स��� कॉलनी  टेिलफोन नगर  

जळगांव

12629 कोठावदे मिनषा राज�� 8431 67 �ी ११८ गु��ार �ा मागे िज.पेठ   जळगांव

12630 कोठावदे सुरेश �ंबक 17712 73 पु. 75 जयनगर     जळगाव

12631 ि�रसागर रोहन मधुकर 11754 41 पु. टेलीफोन �ाफ �ाट�स� �ॉक   १/१ िज�ा पेठ    जळगाव

12632 �ीरसागर वृषाली मधुकर 19873 62 �ी पी.ऍ� टी �ाट�स� �ॉक नं.१/१   िज�ा पेठजळगाव

12633 कुळकण� अ�ण केशव 895 80 पु.
�ॉट नं 39 डॉ रणजीत च�ाण   हॉ��टल मागे िज�ा पेठ    

जळगांव

12634 कुळकण� अरिवंद ल�ण 2084 80 पु. ११ िदनानाथ वाडी िज�ा पेठ   जळगांव

12635 कुलकण� अरिवंद सखाराम 45899 81 पु. ३ �ीकृपा   टेिलफोन नगर पि�म  जळगाव

12636 कुळकण� िगरीष शरद [०३] 7556 50 पु. �ॉट नं १६ लेवा बोिड�ग   �ताप नगर  िज�ा पेठ  जळगांव
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12637 कुळकण� गंुफाबाई मधुकर 905 79 �ी कोबंडी बाजार िशवाजी रोड   िज�ा पेठ    जळगांव

12638 कुळकण� ल�ण नारायण 709 91 पु. ११ िदनानाथ वाडी िज�ा पेठ   जळगांव

12639 कुलकण� मालतीबाई िवनायक 45184 84 �ी ल�ी सदन इंिडया गॅरेज रोड   िज�ा पेठ  जळगाव

12640 कुळकण� रवी� वसंतराव 9368 52 पु.
४० िज�ा पेठ �ांतं� चौक   डॉ.च�ाण हॉ�ीटल मागे    

जळगाव

12641 ललवाणी सुरेश क�ैयालाल 11928 58 पु. �ॉट नं 507 गणेश नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12642 लांडगे रिवं� केशव 3676 80 पु. आर २५/९१ ए   गणेश वाडी  िज�ा पेठ  जळगांव

12643 लंके �ीकांत अ�ण 6867 51 पु. ४०  िज�ा पेठ �ातं� चौक   जळगांव

12644 लेले �ीपाद नारायण 960 82 पु. िगरणावसाहत आकाशवाणी समोर   िज�ा पेठ    जळगांव

12645 लोहार कैलास न�थु 26943 50 पु. २१०/१८ गांधी नगर िज�ापेठ   जळगाव

12646 लोमटे अंजली �मोद 8436 53 �ी भी�ड हॉ��टल िनयर आर.आर हाय   �ूल    जळगांव

12647 लोटवाला मह��कुमार रमणलाल 4018 67 पु. िज�ा पेठ गु��ारा रोड   जळगांव

12648 लोटवाला राज��कुमार रमणलाल 4019 76 पु. िज�ा पेठ गु��ारा रोड   जळगांव

12649 लोटवाला रजनीकांत रमणलाल 4017 71 पु. िज�ा पेठ गु��ारा रोड   जळगांव

12650 लंुडवाणी �जीबाई �बुदास 7978 82 �ी २ गु�नानक सोसा.िज.पेठ   जळगांव

12651 महाजन अ�ण िकसन 1035 70 पु. 129/4 िज�ा पेठ जळगाव

12652 महाजन माधुरी राज�� 20523 50 �ी १५ राधािकसन वाडी   जळगाव

12653 महाजन िमलीदं जग�ाथ 9928 52 पु. १२  सातपुडा सोसायटी   जळगांव

12654 महाजन राज�� जग�ाथ 20474 56 पु. १५ राधािकसन वाडी   िज�ा पेठ जळगाव

12655 महाजन सुमन संजय 41450 44 �ी १०  ल�णदास नगर    िज�ा पेठ   जळगाव

12656 महाजन वासुदेव हरी 26265 64 पु.
यशोहारी िनवास   राधािकसन वाडी मागेजळगाव  

िज.जळगाव

12657
महाजन वासुदेव हरीभाउ �ो सुराणा 

एज�ी
10159 63 पु.

१८३/ए राधािकसन वाडी   यशोहरी िनवास  �ो. सुराणा 

ऐज�ीज  जळगांव

12658 महाले िभमिसंग ओकंार 1753 80 पु. िज�ा पेठ जळगाव

12659 महाले संिगता िललाकांत 37672 49 �ी १४४ पोलीस लाईन   िब�ीगं नं.२ �म नं.६  जळगाव

12660 माळी पंढरीनाथ वामन 6631 90 पु. टागोर नगर िज�ा पेठ जळगाव

12661 माळी रिवं� उखडू� �ो.ि�मुत� मेडीकल 12562 47 पु. १४४/८८ गांधी   नगर िज�ा पेठ    जळगाव

12662 माळी ि�वेणी �काश 54500 62 �ी बॉ�े टाईप ◌्�्� �म नं.१४   पोलीस मु�ालय  जळगाव

12663 माळी िवजय �काश 45535 38 पु. बॉ�े टाईप डबल �म नं १४   पोलीस कॅालनी  जळगाव
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12664 मांडवगणे अरिवंद केशवराव 3497 76 पु. १७३ िज�ा पेठ   जळगांव

12665 मणीयार चं�कांत गोपाळकृ� 7693 41 पु. ५४ ५५ �ातं� चौक जळगाव

12666 मिणयार दामोदर पुखराज 5181 69 पु. ८६ िज�ा पेठ  जळगाव

12667 मिणयार इंिदरा �ीकांत �ो इंडो �ा� 7906 58 �ी िव�ु िवहार   िज�ा पेठ    जळगांव

12668 मराठे सुधीर वामनराव 20561 64 पु. ९ �भात अपाट�म�ट   मिनषा कॉलनी िज�ा पेठ    जळगाव

12669 मराठे िवजया अशोक 30296 65 �ी १२० स�ाट कॉलनी िज�ा पेठ   िज�ा पेठ जळगाव

12670 मेहता भगवानदास परमानंददास 4023 75 पु. ३३/१२७ नटराज िसनेमा समोर   जळगांव

12671 मेहता जगिदश गोिवंद 4644 56 पु. 151 िज�ा पेठ   तळेले भवन  �ू �ागत लॉज  जळगाव

12672 मेहता शकंुतलाबाई उ�मलाल 3282 83 �ी  नंदादीप  ८७  िज�ा पेठ   जळगांव

12673 मेहता उ�मलाल िव�ललाल 3281 83 पु. ५०/१ िज�ा पेठ जळगाव

12674 िमलवाणी �ेम शामलाल 6071 67 पु. ५१ लाज भवन िज�ा पेठ   जळगाव

12675 िमलवाणी �ेम शामलाल 563 68 पु. 51 लाज भवन   िज�ा पेठ    जळगांव

12676 मोिहते मनोज �तापराव 61271 40 पु. 36/1 मोिहते कॉलनी   �ातं� चौक  िज�ा जळगाव

12677 मोहीते शैल�� �तापराव 33103 46 पु. �तंत्◌्रय चौक   मोहीते चौक  िज�ा पेठ जळगाव

12678 मोहीत िवजय बाबुराव 32815 60 पु. �ातंत्◌्रय चौक   िज�ा पेठ  जळगाव

12679 मोरे िनतीन सुरेश 24979 45 पु. थोर स�ी� काया�लय   िज�ा पेठजळगाव  िज.जळगाव

12680 मोरे �ितभा रामभाउ 32913 55 �ी �ॉट नं.२० ब वानखेडे हौसीगं सोसायटी   जळगांव

12681 मोरे उ�ला िनशीकांत 8058 60 �ी १२९ िज�ा पेठ जळगाव

12682
मोतीरामाणी शेखर तोताराम 

�ो.परफे� ए�र�ायझेस
6174 71 पु. २६६६ िज�ा पेठ   जळगांव

12683 मुळीक जयाजीराव शेषराव 247 87 पु. �ेट बँक ऑफ इंिडया �ा मागे   िज�ा पेठ    जळगांव

12684 मुळीक पु�ा जयािजराव 385 81 �ी �ेट बँक मागे बँक जवळ   िज�ा पेठ    जळगांव

12685 मुळीक िशवराज जयाजीराव 7950 55 पु. �ॉट नं ३३/३ गांधी नगर   जळगाव

12686 मंुदडा �वेश केदारनाथ 37648 42 पु. १६४ िज�ा पेठ   जळगाव

12687 मुणोत अिनलकुमार पुखराज 3451 69 पु. ३३ िज�ा पेठ   जळगांव

12688 मुथा सुदीप मदनलाल 12350 52 पु. १२९ िज�ा पेठ   नटराज टॉकीज जवळ जळगाव

12689 नाईक सदािशव डी 2379 77 पु. १७३ िज�ा पेठ   जळगांव

12690 नाईक कमलाबाई द�ा�य 2328 73 �ी १७३ िज�ा पेठ   जळगांव
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12691 नाईक लता भालचं� 2327 79 �ी १७३ िज�ा पेठ     जळगाव

12692 नाईक माणीक प�ाकर 8304 47 पु. १७३ िज�ा पेठ   जळगांव

12693 नाईक िवनोद इं�ल 29517 46 पु. से�र नं.३१ �म नं.६   पोलीस हेड �ॉट�र  जळगाव

12694 नंदनवार चं�शेखर अंबादास 1397 68 पु. ४०-२ गणेशवाडी िज�ा पेठ   जळगांव

12695 नंदनवार सुिम�ाबाई �काशराव 151 81 �ी ७ गणेशवाडी मागे िज�ा पेठ   जळगांव

12696 नांदेडकर चं�वदन मुकंूद 29763 60 पु. २५४ िववेकानंद नगर इंडीया गॅरेज   िज�ा पेठ    जळगांव

12697 नांदेडकर धन�ी चं�वद 10385 52 �ी
२५४ इंिडया �ारेज जवळ जळगाव   िववेकानंद नगर  

�ातं� चौक  जळगांव

12698 नांदेडकर कमल मुकंूद 33306 91 �ी मुकंूद   २५४ इंडीया गॅरेज  जळगाव

12699 नांदेडकर नंदकुमार शंकर 4750 61 पु. 128 चेतन �ृित   गांधी नगर  िज�ा पेठ  जळगांव

12700 नांदेडकर रिवं� यशवंत 8463 51 पु. १२८ िज�ा पेठ गांधी नगर   नटराज टाकीज समोर जळगाव

12701 नांदेडकर सुिनल कािलदास 4970 65 पु. ३ सुहास कॉलनी िज�ा पेठ   जळगांव

12702 नाथ शांताराम देवराम 37322 53 पु. ७४/७५ िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12703 नवाल अ�णा िववेक 13103 60 �ी ६० गांधी नगर   िज�ा पेठ जळगाव

12704 नवाल गोिवंदा िववेक 43928 33 पु. ६० गांधी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12705 नवाल सागर िववेक 42362 36 पु. ६० गांधी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12706 नवाल मधुसुदन भगवानदास 2367 73 पु. िज�ा पेठ जळगाव

12707 नवाल रघुनाथ राधेकृ� 1022 76 पु. िज�ा पेठ जळगाव

12708 नवाल संिदप सुधाकर 27122 62 पु.
सं�ोत िनम�ल हॉ��टल शेजारी   भा�र माक� ट शेजारी  

जळगाव

12709 नेहेते चं�कांत कािशनाथ 3138 55 पु. अ�ण इले�� ीकल व��   जळगांव

12710 नेहेते िकरण नारायण 23483 59 पु.
िकरण िनवास नटराज टॉकीज समोर   मु.पो.जळगाव  

िज.जळगाव

12711 नेमाडे इंदुबाई ओकंार 19981 74 �ी १५ राधािकसन वाडी   िज�ा पेठजळगाव

12712 नेमाडे िकरण ललीत 19980 44 पु. १५ राधािकसन वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

12713 नेमाडे ललीत ओकंार 19339 52 पु. १५ राधािकसन वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

12714 नेमाडे �काश राजाराम 8029 45 पु. नेमाडे हॉ��टल िज�ा पेठ   जळगाव

12715 नेवे िदलीप भा�र 30013 69 पु. ३५ जय नगर िज�ा पेठ   जळगाव ४२५००२    जळगांव

12716 नेवे िन�पा जनाद�न 143 72 �ी
१८२ बाल गंधव�   बी जे माक� ट जवळ  ११० िज�ा पेठ  

जळगांव

12717 नेवे संिगता �काश 60206 52 �ी २१२ गांधी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव
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12718 नेवे िवजय नारायण 45924 66 पु. २५ समथ� कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

12719 �ावी पंडीत बारसू 4099 64 पु. सॉइल कॉ�े�ेशन ऑिफस �तं�   चौक    जळगांव

12720 िनंबाळकर बाळासाहेब यादवराव 442 84 पु.
११७ िज�ा पेठ जळगाव   िवद्युत िव�ा मंिदर प�रसर  

िज�ा पेठ जळगाव

12721 िनंबाळकर मिनष बाळासाहेब 26671 44 पु. ११७ घोरपडे बंगला   िज�ा पेठ  जळगाव

12722 िनंबाळकर �ितमा बाळासाहेब 3372 83 �ी ११७ िज�ा पेठ   जळगांव

12723 िनंबाळकर िववेक बाळासाहेब 11679 61 पु. ११७ घोरपडे बंगला   िज�ा पेठ  जळगाव

12724 िनमगले भालचं� यशवंतराव 2213 83 पु. २  संजोती  अजय सहकारी हौसीगं   सोसायटी    जळगांव

12725 पलोड जगदीश ल�ीनारायण   [१६] 4044 62 पु. २८ कौशल �ताप नगर   जळगाव

12726 पलोड ल�ीनारायण �ंबकलाल 4041 68 पु. �ॉट नं.२८ �ताप नगर िज�ा   पेठ    जळगांव

12727 पांडे िवजय मोतीलाल 315 66 पु. ८५ िज�ा पेठ   हॉटेल मोरा�ो    जळगांव

12728 पांडे मोतीलाल �पचंद 319 94 पु. ८५ िज�ा पेठ   हॉटेल मोरा�ो    जळगांव

12729 पांडे रमेश मोतीलाल 317 68 पु. ८५ िज�ा पेठ   हॉटेल मोरा�ो    जळगांव

12730 पांडे सुरेश केशरलाल 316 76 पु. ८५ िज�ा पेठ   हॉटेल मोरा�ो    जळगांव

12731 पंडीत �काश भगवानदास 29168 56 पु.
�ॉट नं.१२ िज�ा पेठ   शाळा नं.४५ �ा मागे  जेल जवळ  

जळगांव

12732 पंडीत शैलेश सुभाष 37984 46 पु.
 ��ीणी िनवास  १८१   िज�ा पेठ  जुने बी.जे. माक� ट जवळ 

 जळगाव

12733 पारधी ल�ीबाई भा�र 2064 71 �ी १५६ िज�ा पेठ   जळगांव

12734 परदेशी अशोकिसंग शंकरिसंग 35697 75 पु. १४० गु�छाया गांधीनगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12735 परदेशी �ेहलता अशोकिसंग 35698 68 �ी १४० गु�छाया गांधीनगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12736
पारेख भरत मनसुखलाल �ो पारेख 

असोिशएट
11862 53 पु.

२६८०/अ �ॉट नं.१ िज�ा पेठ   ल�ी ऍटो पाट�समोर    

जळगाव

12737 पारेख सुशीलाबेन भानुलाल 4425 77 �ी १३२ भानु िनवास गांधी नगर   िज�ा पेठ जळगाव

12738 पारेख िवपुल भानुलाल 6206 55 पु. १३२ िज�ा पेठ भानु िनवास   िज�ा पेठ गांधी  नगर जळगाव

12739 प�रप�दार जय�काश अनंत 1374 81 पु. ६२ िज�ा पेठ नांदेडकरांचे घर   जळगांव

12740 पटेल मोहनलाल भगवानजी 1529 83 पु. १८१-१ अमरकंुज िज�ा पेठ   जळगांव

12741 पटेल शंकरलाल राजाराम 11180 68 पु. ९  उिमया को.ऑप.हौ.सोसा.   जळगांव

12742 पाटील �ामकांत जी 2196 51 पु. गोकुळ हॉ��टल गांधी   नगर िज�ा पेठ   जळगाव

12743 पाटील आबासाहेब नाना 29400 52 पु.
धर नं ११७ िज�ापेठ   गांधी नगर कोठारी मंगल 

काया�लयाशेजारी  भावना �ोची◌ेग �ोसेस वरती जळगाव

12744 पाटील अिभमान काळू 681 80 पु. ४५  गणेश वाडी   िज�ा पेठ    जळगांव
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12745 पाटील आधार चै�ाम 8598 68 पु.
३ दीिपका हॉ��टल   िज�ा पेठ समोर  भा�र माक� ट  

जळगांव

12746 पाटील अलका गोपाळ 2308 67 �ी ४२  गांधीनगर    िज�ा पेठ   जळगाव

12747 पाटील अिनल हरी 3009 51 पु. �ॉट नं.१७  जेल जवळ   िज�ा पेठ जळगाव

12748 पाटील अरिवंद रामकृ� 11459 70 पु. ३३/८९ मानस गांधी नगर  िज�ा   पेठ    जळगांव

12749 पाटील अशोक िझप� 50439 67 पु. २७ िव�ानगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12750 पाटील अतुल िदनकर 14232 47 पु. ३८ िशवनेरी  साईबाबा मंदीरा जवळ   िज�ा पेठ जळगाव

12751 पाटील भा�र िसताराम 1549 88 पु.
१२८ िज�ा पेठ वाणी िब�ीगं   नटराज टॉकीज जवळ    

जळगांव

12752 पाटील भाऊलाल िव�ल 3587 75 पु. ३३ िज�ा पेठ �ंकटेश हौसीगं   सोसायटी    जळगांव

12753 पाटील िभला काळू 2052 68 पु. ४५ गणेश वाडी िज�ा पेठ   जळगांव

12754 पाटील भुषण अिनल 33626 37 पु. १६ सुिशल सदन   लेवा बोड�ग  जळगाव

12755 पाटील चं�लेखा सोपान 17259 46 �ी �ॉट नं.१७ जेलचे मागे   िज�ा पेठ    जळगाव

12756 पाटील चं�िसंग खंडू 4713 69 पु. ११ लेवा बोड�ग कॉ�े� सोहम   ट� ॅ�� िज�ा पेठ जळगाव

12757 पाटील िदनेश ल�ण 42271 48 पु.
�ॉट नं.१० केशर भुवन   िववेकानंद नगर िज�ा पेठ  

जळगाव

12758 पाटील िदशीता िहत�� 24534 37 �ी िव�ू ि�या   ५० गांधी नगर  िज�ा पेठ जळगाव

12759 पाटील गोिवंदा संतोष 52604 58 पु.
िज�ा प�रषद अ�� बंगला   ��ं� चौक  िज�ा पेठ 

जळगाव

12760 पाटील हेमंत वसंतराव 13565 50 पु. ३ िनशीगंधा अपाट�म�ट   २४ िव�ा नगर    जळगाव

12761 पाटील िहत�� मधुकर 17517 40 पु.
५०  िव�ु ि�या  गांधी नगर िज�ा पेठ   नटराज टॉिकज 

जवळ    जळगांव

12762 पाटील िजजाबाई सुभाष 12981 69 �ी जुनी िसटी पोलीस लाईन   सी.नं.४२ �म नं.८    जळगाव

12763 पाटील क�ेश शांताराम 61780 31 पु.
अ�खल भारतीय सूय�वंशी   �े�ीय मराठा मंडळ  िज�ा पेठ 

आंबेडर माक� ट जवळ  जळगाव

12764 पाटील िकरण शामराव 37448 59 पु. १८ ि�मुितर्  ओकंार नगर   जळगाव

12765
पाटील िकशोर धरमिसंग �ो.कामधेनु 

डेअरी
12912 55 पु. दु.नं.जी २ जे.टी.च�बर   जी.एस.�ाऊंड समोर जळगाव

12766 पाटील कुलिदप राज�� 50773 28 पु. १० िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12767 पाटील ल�ण मुलचंद 25381 65 पु. १३४ गांधी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12768 पाटील िललाबाई �ीराम 937 69 �ी ७ िदनानाथ वाडी िज�ा पेठ   जळगांव

12769 पाटील मंदािकनी िदनकर 51542 72 �ी  िशवनेरी  िज�ा पेठ   साई बाबा मंिदराजवळ  जळगाव

12770 पाटील िमना�ी मेघ�ाम 32750 58 �ी २७ गणेश वाडी िज�ा पेठ   जळगाव

12771 पाटील मोिनका िकरण 45678 45 �ी २५ िकरणकंुज   गु�द� कॉलनी  जळगाव
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12772 पाटील िनलीमा संजय 36369 45 �ी
३८ स�� नं.५६१/१ ब   स�क धांडे नगर  योजना अपाट�म�ट 

समोर जळगाव

12773 पाटील िनतीन नथुजीराव 3553 60 पु. िजत�� अपाट�म�ट आर आर   िव�ालयाजवळ    जळगांव

12774 पाटील िनवेदीता िदपक 27525 50 �ी ८ अ क�ुरी   समथ� कॉलनी  िज�ा पेठ  जळगांव

12775 पाटील प�वी शामकांत 2195 74 �ी १६४ िज�ा पेठ   जळगांव

12776 पाटील परी�ीत पृ�ीराज 36737 45 पु. �ाट नं.६९   िज�ा पेठ  जळगाव

12777 पाटील पुनम हेमंत 26408 44 �ी
तेजस हॉ��टल समोर   झेड पी �ेिसडे बंगलो  �तं� चौक 

जळगाव

12778 पाटील रचना �शांत 24533 46 �ी िव�ू ि�या   ५० गांधी नगर  िज�ा पेठ  जळगाव

12779 पाटील राज�� आ�ाराम 31951 55 पु. १० िववेकानंद नगर   केशर भवन    जळगांव

12780 पाटील रमाबाई वामन 21666 68 �ी नाथवाडा   भारत डेअरी मागे    जलगाव

12781 पाटील रणजीतिसंग अमरिसंग 25168 69 पु. ६९ िज�ापेठ   साईबाबा मंदीराजवळ  जळगाव

12782 पाटील रिवं� नारायण 31071 63 पु. �ॉट नं ४० िज�ा पेठ जळगाव

12783 पाटील रेणुका गोपाळ 15811 39 �ी ४२ गांधी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12784 पाटील �पाली अ�ण 8618 64 �ी १२९ िगरधर िनवास गांधी नगर   िज�ा पेठ    जळगांव

12785 पाटील समाधान गंगाराम 36897 53 पु. �ॉट नं.२५/ए   टागोर नगर  िज�ा पेठ  जळगाव

12786 पाटील सं�ा अ�ण 22093 63 �ी १३३ गांधी नगर   िज�ा पेठजळगाव

12787 पाटील सं�ाम शामकांत 7234 61 पु. १६४  िज�ा पेठ   जळगांव

12788 पाटील संजय आनंदा 31096 53 पु.
३८ स�� नं.५६१/१ ब   स�क धांडे नगर  योजना अपाट�म�ट 

समोर जळगाव

12789
पाटील संजय रामकृ� �ो.ि�वेणी 

ए�र�ाईझेस
10866 52 पु. २६४ भा�र माक� ट   िज�ा पेठ    जळगांव

12790 पाटील संतोष गोपाळ 15812 45 पु. ४२ गांधी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12791 पाटील सुभाष मधुकर 58843 43 पु. �ॉट १०   राधािकसन कॉलनी  जळगाव

12792 पाटील सुकलाल सखाराम 1723 76 पु. १५६ सुिनल भवन िज�ा पेठ   जळगांव

12793 पाटील सुनंदा िभकनराव 30058 57 �ी ११८ बी ल�ी िवलास िज�ा पेठ   जळगाव

12794 पाटील सुिनल सुकलाल 10057 49 पु. नवीन बस �ँड माग� सुनील भवन   िज�ा पेठ जळगाव

12795 पाटील सुिनता सुय�भान 39773 46 �ी �ॅट नं.७ मोिहते िब�ीगं   �ातंत्◌्रय चौक  जळगाव

12796 पाटील सुय�भान भाउराव 28953 57 पु.
७ मोहीते िब�ीगं   �ातं� चौक निवन बस �ँड जवळ    

जळगांव

12797 पाटील ताराबाई उ�मराव 2183 73 �ी गणेशवाडी िज�ा पेठ   जळगांव

12798 पाटील तुकाराम पुो�म [०३] 4733 40 पु. िज�ा पेठ जळगाव
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12799 पाटील तुळसाबाई सुखलाल 4297 70 �ी १५६ सुिनल भवन िज�ा पेठ   जळगांव

12800 पाटील वासुदेव सुकदेव 41114 62 पु. पोलीस लाईन   बा�े टाईप  डी.डी. �म नं.०८  जळगाव

12801 पाटील िवकास रामकृ� 46394 75 पु.
३३/८९ गांधी नगर  मानस    नटराज टॉकीज रोड  िज�ा पेठ 

जळगाव

12802 पाटील योिगता िदनेश 42272 42 �ी
�ॉट नं.१० केशर भुवन   िववेकानंद नगर िज�ा पेठ  

जळगाव

12803 पवार अशोक एकनाथ 5997 64 पु. टे��शीयन  �ु टेिलकॉम िब�ीगं   जळगांव

12804 पवार भाऊराव तापीराम 51200 86 पु. ३३/१ �ी सदगु� समथ� गृह मंडळ   िज�ा पेठ  जळगाव

12805 पवार संिदप भाऊराव 23153 51 पु. ३३/१ �ी सदगु� समथ� गृह   मंडल िज�ा पेठ  जळगाव

12806 पवार �ीराम तुकाराम 5624 67 पु. �ॉक नं.4 टेिलफोन कट�र िज�ा   पेठ जळगाव

12807 फडके उषा अशोक 5282 63 �ी १४८ िज�ा पेठ �ारा वसंत   क�र�ा जळगाव

12808 पुरािणक िव�म िदवाकर 44462 62 पु. ७/३ सिम� कॅालनी   टेिलफोननगर जवळ  जळगाव

12809 िशक�  भारती बळीराम 6614 70 �ी १५२/१/१ िज�ा पेठ   वाणी मंगल काया�लय जवळ    जळगांव

12810 राजपुत कुणाल िजत�� 53620 30 पु. २ जय नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12811 राखेचा अजय िहरालाल 7946 61 पु. िनम�ही १ अ�रहंत कॉलनी   जळगाव

12812
र�े शैलेश �ीिनवास �ो सु�िच भोजन 

गृह
12108 56 पु.

देशपांडे बंगला नवीन   बस �ँड जवळ िज�ा पेठ  �ो. 

सु�िच  जळगाव

12813 राठी अशोककुमार हरनारायण 4182 73 पु. ३२७ िज�ा पेठ पारीख पाक�    जळगांव

12814 राठी शामसंुदर मुलतानमल 1323 88 पु. ५२ िज�ा पेठ   जळगांव

12815 राठी सुिनता अशोक 19281 54 �ी ३२७ िज�ा पेठ   जळगाव

12816 रायिसंग एकनाथ झाव� 4296 81 पु. िज�ा पेठ अंध शाळे जवळ   मेह�ण रोड    जळगांव

12817 रेदासनी हेमंत वसंतलाल 7184 74 पु. ३३/१०३  िज�ा पेठ   जळगांव

12818 र�भोटकर अिवनाश ��ाद 14754 64 पु. १५१ तळेले भुवन   गुजराथी ग�ी िज�ा पेठ    जळगाव

12819 सचीव िववेकानंद �ायाम शाळा 18292 63 पु. ३८ िज�ा पेठ �तं� चौक   ता िज जळगाव

12820 स�दाणे चं�कांत वसंत 24052 47 पु. ४२३ साईबाबा मंदीर   िववेकानंद नगर िज�ा पेठ  जळगाव

12821 सैदाणी वसंतराव शामराव 1505 79 पु.
�ॉट नं.३० मंजुषा हौ.सोसायटी   गणेश वाडी द�ाकृपा  

िज�ा पेठ  जळगांव

12822 साखला िदलीप सुखदेव 61691 56 पु. जु�ा पावर हाऊस जवळ   िज�ा पेठ जळगाव

12823 सांखला( जैन ) राज�� गुलाबचंद 50639 60 पु.
सांखला िब��ंग   ओसवाल मंगल कायालयाजवळ  िज�ा 

पेठ जळगाव

12824 सांखला (जैन) सुधा राज�� 50497 51 �ी
सांखला िब��ंग   ओसवाल मंगल काया�लयाजवळ  िज�ा 

पेठ जळगाव

12825 साखला पारस दलीचंद 26942 63 पु. साखला िब�ीगं   िज�ा पेठजलगाव  िज.जळगाव
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12826 जैन (संकलेचा) रमेशचंद जवरीलाल 48135 60 पु. ५८ िज�ा पेठ   सतलज अपाट�म�ट  जळगाव

12827 सपकाळे जनाद�न गटलू 26414 56 पु.
एस. टी. डेपो जळगांव आगार.   �म नं.१  िज�ा पेठ  

जळगाव

12828 सराफ अ�ण रामदास 3556 51 पु. २६६६ िज�ा पेठ   जळगांव

12829 सराफ संगीता िवलास 3942 53 �ी २६६६ िशव�साद साईबाबा मंदीरा जवळ   जळगांव

12830 सराफ ��ता अ�ण 3943 53 �ी
२६६६ िशव�साद साईबाबा मंदीरा जवळ   िज�ा पेठ    

जळगांव

12831 सराफ िवलास रामदास 3555 51 पु. सी/ओ िवलास ट� े िडंग कं   जळगांव

12832 सरोदे मंगेश सुधाकर 13484 47 पु. साईबाबा मंदीरा जवळ   िज�ा पेठ    जळगाव

12833 सरोदे उषा सुधाकर 357 88 �ी साईबाबा मंदीराजवळ िज�ा पेठ   जळगांव

12834 सरोदे वैभव पांडुरंग 6898 57 पु. १३१ गांधी नगर प�लय भोजनालया जवळ    जळगाव

12835 सावंत शकंुतला देवराव 43758 85 �ी १२९ शामकंुज गांधीनगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12836 सावळे मोहन �ावण 6339 64 पु.
जा�ॉक नं ११/१२   आिद� हौिसंग सो  निवन जोशी कॉलनी  

जळगांव

12837 सावंत देवराम अजु�न 401 86 पु. १२९ िज�ा पेठ   जळगांव

12838 सेठी आशुतोष िभमसेन �ो.ए.एन.ट� ेडस� 13442 53 पु. 9 ल�णदास नगर िज�ा  पेठ   जळगाव

12839 शाह अि�न केशवलाल 4809 70 पु. १६१/२  शाह मँ�शन   िज�ा पेठ    जळगांव

12840 शाह हेमंत च�भूज 5882 62 पु.
१ �ुती अपाट�म�ट    वसंती अपाट�म�ट समोर   िशवराम नगर 

जळगाव

12841 शाह जयंतीलाल पानाचंद 5188 79 पु. १६१  िज�ा पेठ  जळगाव

12842 शाह जय�ी अि�न 4810 76 �ी १६१  शाह मे�शन िज�ा पेठ   जळगांव

12843 शाह रमेशचं� �ाजलाल 7014 74 पु. १८१/१  अमरकंुज  िज�ा पेठ   जळगांव

12844
शाह शामकांत गांडाभाई �ो.केअरवेल 

एंटर�ाईजेस
5294 71 पु. ११७/३ िज�ापेठ जळगांव

12845 शामनानी कौश�ा ब�ाराम 8588 56 �ी २०  िज�ा पेठ   जळगांव

12846 शमा� जमनाबाई छोटूलाल 47440 76 �ी १६ सागर सोसायटी   िज�ा पेठ  जळगाव

12847 शमा� किवता अशोककुमार 4484 58 �ी ७६ िज�ा पेठ   जळगांव

12848
शमा� नंदिकशोर नवरंगलाल 

�ो.नवल�ी ट� े िडंग
58982 48 पु. ५५९/१६ गणेश वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

12849 शमा� रमेश वसंतराव 5084 70 पु. १७०  िज�ा पेठ   जळगांव

12850 शमा� िवशाल कांतीलाल 50252 71 पु. कोठारी मंगल काया�लय   आर.आर. िव�ालयासमोर  जळगाव

12851 श�दुण�कर सितष सखाराम 4979 61 पु. हौिसंग सोसायटी िज�ा पेठ   जळगांव

12852 िशंपी �मोद रमेश 20782 53 पु. ७१ िज�ा पेठ   िद�ीत वाडी    जलगाव
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12853 िशंपी राजेश रमेश 20825 49 पु. ७१ िज�ा पेठ   िद�ीत वाडी    जलगाव

12854 िशंपी रमेश िशवराम 20826 78 पु. ७१ िज�ा पेठ   िद�ीत वाडी    जलगाव

12855 िशंदे अलका सुधाकर 54848 35 �ी पोलीस लाईन   बॉ�े टाईप बी बी ११  जळगाव

12856 िशंदे यशवंतराव आनंदराव 7288 80 पु.
मिनषा िब��ंग पायोिनयर   �ोट्�स �ब जवळ िज.पेठ    

जळगांव

12857 िशक�  पवन िदलीप 40203 38 पु. १६२ हौिसंग सोसायटी   जळगाव

12858 िशरसाळे मनुबाई रतन 1107 71 �ी २० आदश� नगर िज.पेठ   �ेट बँक कॉलनी मागे    जळगांव

12859 िशरसाळे �काश बुधो 5721 62 पु. िज�ा पेठ जळगाव   गांधी नगर    जळगांव

12860 �ी�ीमाल जैन सुिनल गंभीरमल 10087 61 पु.
�ॉट नं ३४ �ी�ीमाल भवन   रायसाहेब ल�णदासा नगर  

दाढीवाल बंगला िज�ा पेठ  जळगांव

12861 सोमवंशी रािधका �ीकृ� 6701 63 �ी िज�ा पेठ  �ेट बँक  मागे   जळगांव

12862 सोनार ल�ण आनंदा 4447 57 पु.
५३-गणेश वाडी िज�ा पेठ   जळगाव सरवानंद  �ेलस�  

जळगांव

12863 सोनार ल�ीकांत सोमनाथ 25565 42 पु. F P N 430 TP 2 साई मंिदर जवळ   िज�ा पेठ  जळगाव

12864 सोनार मंगला सुरेश 29708 66 �ी �ाट नं २ऐ �शांत चौक   कांचन नगर  िशतल छाया जळगाव

12865 सोनार रमेश पंडीत 44721 54 पु. गट नं २९१/१७२   �ाट नं ४ महाजन नगर  जळगाव

12866 सोनवणे अजय िव�लराव 22689 52 पु.
िनतीन जनरल �ोअस�.   ५४ िज�ा पेठ.  िसंधी कॉलनी रोड.  

जळगाव.

12867 सोनवणे रंजना शांताराम 61513 41 �ी टोल ना�ामागे तुकाराम वाडी   जळगाव िज�ा जळगाव

12868 सुराणा चं�कला �काशचं� 28305 60 �ी अणुबंध   �ातं�य चौक  जळगाव

12869 सुराणा मुकेश �काशचंद 28304 71 पु. अणुबंध �ात�य चौक   जळगाव

12870
सुराणा �काश राजनलाल �ो. सुराणा 

मेिडकल अँड जनरल �ोअस�
6331 56 पु.  अणुबंध  �ांतं� चौक   िज�ा पेठ    जळगांव

12871 सुतार उ�ास वसंत 21879 52 पु. १३२ गांधी नगर   िज�ा पेठजळगाव

12872 सुतावणे मनोज शािशकांत 8916 44 पु. राधािकसण वाडी �ॉट नं १७   सानथी सदन जळगाव

12873 तळेले अजय वसंतराव 8277 54 पु. सुगंध  राधािकसन वाडी   िज.पेठ  जळगाव

12874 तळेले िकशोर िहरामण 43451 58 पु. १६ क �भात कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

12875 तळेले वासुदेव मुरलीधर 24005 51 पु. २६६७/८ब गणेशनगर   िज�ा पेठ जळगाव

12876 तळवेलकर �दीप �भाकर 45325 57 पु. सु�भात ३८ िज�ा पेठ   �ातं� चौक  जळगाव

12877 तातेड मांगीलाल नारमल 14519 54 पु. �ॉट नं.१३/२ मिनषा कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

12878 तायडे भा�र बारकू 43434 75 पु.
वानखेडे हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं.१४/१ ब  िज�ा पेठ 

जळगाव

12879 तायडे वसंत िचंधू 1027 82 पु. मंजुळा िनवास  पाव�ती नगर   िज�ा पेठ    जळगांव



Page 478

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

12880 तेजवानी अशोककुमार �भुमल 3475 61 पु. गु�नानक हौिसंग सोसायटी िज�ा   पेठ    जळगांव

12881 तेजवानी गु�नामल �भुमल 3472 69 पु. गु�नानक हौिसंग सोसायटी िज�ा   पेठ    जळगांव

12882 तेजवानी किबरदास �भुमल 3474 64 पु. गु�नानक हौिसंग सोसायटी िज�ा   पेठ    जळगांव

12883 तेजवाणी नीलेश अशोक 61072 33 पु. 15 िज�ा पेठ कला भवन जवळ   जळगाव

12884 ठाकरे अिवनाश रामदास 6519 49 पु. १५ रंभारामगृह गजानन हौ.सो. िज   िज�ा पेठ    जळगांव

12885 ठोबंरे मालती माधवराव 19489 81 �ी
२६७६ क/३ गांधी नगर   िज�ा पेठ िच�य िमशन जवळ    

जळगाव

12886 ठोबंरे महेश माधवराव 19488 57 पु. ठोबंरे �ॉट िच�य िमशन समोर   िज�ा पेठजळगाव

12887 ठोबंरे मंगला माधवराव 19492 62 �ी
�ारा एम.एम.ठोबंरे ठोबंरे �ॉट   गांधीनगर नवीन एस टी 

�ँड जवळ    जळगाव

12888 ठोबंरे राखी सुधीर 19491 48 �ी
२६७६ क/३ गांधी नगर   िज�ा पेठ  िच�य िमशन जवळ  

जळगाव

12889 ितवारी �शांत ब�ीनारायण 56489 37 पु. २६२ गु�कृपा   गांधी नगर िज�ा पेठ  जळगाव

12890 तोडरवाल मनोज प�ालाल 22694 50 पु. १०६ ल�ी नगर   जळगाव.  .  जळगाव.

12891 टोणसे िव�नाथ राजा 46406 69 पु. १५१ िज�ा पेठ   जळगाव

12892 तुर�खया योगेशकुमार कांितलाल [०१] 5220 77 पु. १६० िज�ा पेठ जळगांव

12893 उपासनी यशवंत ल�ण 2091 83 पु. २६  गु�कृपा  हरे�र नगर   िज�ा पेठ    जळगांव

12894 वडजीकर िववेक शामकांत[०३] 6857 54 पु.
एस नं १४२ �ॉट नं २२ सरदार   व�बभाई पटेल नगर  

जळगाव

12895 वड�कर ल�ी अनंत 7897 63 �ी ११ िज�ा पोठ िववेकानंद नगर   जळगांव

12896 वमा� राम�ारी �ीिकसन 13286 77 �ी ४७ गांधी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12897 वमा� शशी सुिशलकुमार 7863 49 �ी १११ गांधी नगर   जळगांव

12898 वमा� सुिशलकुमार मदनलाल 4811 91 पु. १११  गांधी नगर िज�ा पेठ   जळगांव

12899
विसम अ�ार अ.स�ा �ो.अ�ार 

प�ीसीटी
12236 51 पु.

�ो.अ�ार प�ीसीटी   अ�र अ�ुल बाकी स�द  १३३ 

भा�र माक� ट जळगाव

12900 िवसपुते द�ा िव�नाथ 25027 52 पु.
३/अ नुतन अिजंठा सोसायटी   �ु�ीपल कॉलनी मागे  

िज�ा पेठजळगाव

12901 वोरा संजय मह��कुमार 46405 51 पु. १५१ िज�ा पेठ   जळगाव

12902 �ास गणेश मावजी 5905 66 पु.
सीटीएस नं ३२०/१०   निवन बस �ँड जवळ  गांधी  नगर  

जळगांव

12903 �ास हेमंत �भुलाल 20106 39 पु. १०७ िज�ा पेठ िसिवल हॉ��टल रोड   जळगाव

12904 �ास मोतीराम �ेमजी 4330 69 पु.
�ी राम मेडीक� अँड जनरल �ोअस�   निवन बस �ँड 

जवळ  रेस-�ॉट नं ७ ई�र कॉलनी  जळगांव

12905 �ास �भुलालजी भावजी 7238 64 पु. राम लॅबोरेटरी  नवीन बस �ँडजवळ   जळगांव

12906 �ास शांतीलाल राम�ताप 4350 80 पु. ९ सतलज अपाट�म�ट   जळगांव
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12907 �ास िशव�साद नंदलाल 4060 61 पु. �ॉट नं २४/२५   �ामी िववेकानंद नगर  िज�ा पेठ  जळगांव

12908 �ास यशोदा  िशव�साद 4057 37 �ी
�ंकटेश भवन   �ॉट-२४/२५ िज�ा पेठ  �ामी िववेकानंद 

नगर  जळगांव

12909 �वहारे �ीराम वासुदेव 8837 65 पु.
�ॉट नं. २१ गजानन हौिसंग   सोसायटी टेलीफोन नगर  

जळगाव

12910 वाघ िकरण पंडीत 46033 49 पु. जयजवान चौक   साई बाबा मंदीराजवळ  जळगाव

12911 वाघ शोभाबाई रंगराव 11335 48 �ी
गणेशा ऑफसेट  ३३/२२५  ल�ी भ   वन िज�ा पेठ    

जळगांव

12912 वाघ ��ता उदय 7251 54 �ी ३३/२३ िज�ा पेठ   ल�ी भवन  गांधी नगर  जळगांव

12913 वाघ�ा �ितमा �िवणचं� 6823 52 �ी ११८ घोरपडे �ॉट मागे   कोठारी मंगल काया�लय    जळगांव

12914 वाणी अमोल चं�कांत 22362 45 पु.
165 िज�ा पेठ गुजराथी ग�ी   िवजय �पीगं जवळ 

जळगाव

12915 वाणी अनुसया यशवंत 13048 70 �ी १२८ िज�ा पेठ   जळगाव

12916 वाणी अशोक �ंबक 1114 67 पु. 67 िज�ा पेठ साईबाबा मंिदर जवळ   जळगाव

12917 वाणी बंडु सुपडू 29321 46 पु. गणेश नगर सब जेल�ा मागे   जळगांव

12918 वाणी कलावतीबाई रमेश 752 77 �ी १६० िज�ा पेठ   �ागत लॉज जवळ  जळगाव

12919 वाणी मिनषा �ीकांत 24505 49 �ी आ�ाराम �ृती   कोठारी मंगल काया�लया जवळ  जळगाव

12920 वाणी नारायण सोनाजी 364 86 पु. �ताप नगर वाड� नं  २० िज�ा   पेठ    जळगांव

12921 वाणी नारायण वामन 2146 78 पु. १८१ िज�ा पेठ समोर दावलभ�   हॉ��टल    जळगांव

12922 वाणी �काश रामचं� 30556 76 पु. �ॉक नं.४ वैभवी �ेट बँक   जळगाव

12923 वाणी �शांत िवजय 14016 41 पु.
�ॉट नं १३   �ीकृ� मंिदर जवळ  ढाके वाडी िज�ा पेठ  

जळगाव

12924 वाणी राज�� सुकलाल 45117 51 पु. घर नं १६ अ   वानखेडे हौसीगं सोसायटी  जळगाव

12925 वाणी राज�� िव�नाथ 28340 62 पु. १६५ िज�ा पेठ   �ागत लॉज जवळ  जळगाव

12926 वाणी सुिचता तुषार 24504 49 �ी
११८ आ�ाराम �ृती   िज�ा पेठ  कोठारी मंगल काया�लया 

जवळ  जळगाव

12927 वाणी सुरेश कािशनाथ 5839 72 पु.
ए/पी७/२ गडे िब�ीगं   लेवा बोिड�ग जवळ िज�ा पेठ 

जळगांव

12928 वाणी तुषार आ�ाराम 8433 51 पु.
११८ आ�ाराम �ृित   गु��ार मागे िज.पेठ  िज�ा पेठ  

जळगांव

12929 वाणी उमेश नाना 46029 37 पु. अ िवंग १५ संवडपफ लोअर   �ु बी जे माक� ट  जळगाव

12930 वाणी वसंत बालाजी 7620 81 पु.
२६७४/१३ गडे िब��ंग   लेवा बोिड�ग जवळ  िज�ा पेठ  

जळगांव

12931 वाणी वसंत रघुनाथ 7268 74 पु. २१ सुभाष नगर  िज�ा पेठ   जळगांव

12932 वाणी िवजया बळीराम 5323 71 �ी
��दा कॉलनी �ॉट नं.७   एसआर ४७१/ए१/१ ओकंार 

अपाट�म�ट  जळगाव

12933 वाणी िवकास रमेश 4139 70 पु. १६० िज�ा पेठ   जळगांव
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12934 वाणी िवमल आ�ाराम 2205 81 �ी ११८ गु��ारा मागे   िज�ा पेठ जळगाव

12935 वाणी िव�ास नामदेव 18437 55 पु. २०७ राधीका�म िब�ीगं   गांधी नगर िज�ा पेठ  जळगाव

12936 वानखेडे रतन िभकाजी 24169 56 पु. तुकाराम वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

12937 वानखेडकर गोपाळ सुकलाल 5846 85 पु. िज�ा पेठ  जळगांव

12938 यशवंते काळू शंकर 4963 85 पु. शंकर वाडी �ॉट नं.१२   पोलीस लाईन�ा मागे    जळगांव

12939 येवले मुरलीधर केशव 490 84 पु. अनमोल  १२/२४ लोकमा� हौ.सो.   िज�ा पेठ    जळगांव

12940 झामड सुरेश शेषमल 5828 70 पु. १७६ िवसनजी नगर   िज�ा पेठ    जळगांव

12941 झांबरे �दारकानाथ चंदुलाल 38333 58 पु. पी.ड�ू.डी. �ाफ �ाट�स� िज�ा पेठ   जळगाव

12942 झांबरे िकशोर भागवत 28187 64 पु. ३३ िव�ा नगर   अनुराग  िज�ा पेठ  जळगाव

12943 झांबरे �ितभा िकशोर 28188 54 �ी ३३ िव�ानगर   अनुराग  िज�ा पेठ  जळगाव

12944 झवर जवाहरलाल मोतीलाल 48650 80 पु.
क्/�् �ी साई िलला अॅ�सीड�ट हॉ��टल   �ताप नगर  

जळगाव

12945 झवर सुभ�ाबाई बबनलाल 14809 64 �ी १३ �धान अ�ाट�म�ट   िज�ा पेठ �ताप नगर  जळगाव

12946 झोपे अजय िदनकर 32435 54 पु. ४४ यशोदा िनवास   गांधी नगर  िज�ा पेठ  जळगांव

12947 झोपे भुषण रमेश 20075 48 पु. साफ� िब�ीगं   �ातंत्◌्रय चौकिज�ा पेठ    जळगाव

12948 झोपे कांचन भुषण 20037 43 �ी
 साफ�  िब�ीगं नं.९९   �ातंत्◌्रय चौकिज�ा पेठ    

जळगाव

12949 झोपे र�ा राज�� 24176 51 �ी साफ� िब�ीगं   �ातंञ्◌ा चौक  िज�ा पेठ  जळगाव

12950 झोपे रेखा अिवनाश 20036 43 �ी
११ साफ� िब�ीगं िववेकानंद नगर   �ातं�य चौक िज�ा 

पेठ    जळगाव

12951 अ�वाल अिनलकुमार रेवती�साद 13298 56 पु. दप�ण ३७ जय नगर जवळ   ओकंारे�र मंिदर    जळगाव

12952 अ�वाल घन�ाम �ाला�साद 6757 69 पु. १  सागर पाक�    जळगांव

12953 आपटे उषा रामचं� 1203 84 �ी मु�ा सागर पाक�  जय नगर   जळगांव

12954 बढे आशालता कडू 31657 61 �ी
�ॉट नं.५ सर�ती वाडी   डी.एस.पी.बंगलो समोर    

जळगांव

12955 बढे िधरज कडू 31656 37 पु. ५ सर�ती वाडी   डी.एस.पी.बंग�ा जवळ    जळगांव

12956 बढे मनीषा पंकज 26347 47 �ी
५ सर�ती वाडी   जी.एस.पी.बंग�ा मागेजळगाव  

िज.जळगाव

12957 बढे पंकज राजाराम 22435 46 पु. ५ सर�ती वाडी   डी.एस.पी.बंग�ामागे    जळगाव

12958 बढे सुरज कडू 42155 33 पु. ५ सर�ती वाडी   डी.एस.पी.बंगला जवळ  जळगाव

12959 भंगाळे मानसी िजत�� 20090 43 �ी ३३ ब  अनुराग  िव�ा नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

12960 भािटया शोभा ल�ीदास 46424 77 �ी
�ॉट नं ५१ रॉयल  पॅलेस   जवळ   जळगाव  अड. उ�वल 

िनकम घर रामदास कॉलनी  जळगाव
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12961 भावसार �ीकांत मधुकर 15293 50 पु. ९ वध�मान नगर   हॉटेल रॉयल पॅलेस शेजारी    जळगाव

12962 िभ�ड मनोहर भगवान 10613 71 पु. �ॉ.नं.१२   मन�दु  गजानन हौिसंग सोसायटी  जळगांव

12963 भोगे राज�ी �दीप 60722 41 �ी �ॉट नं 22 गजानन हौिसंग   सोसायटी जळगाव

12964 िबयाणी राजीव िगरधर 7289 58 पु.
अपूव� अपाट�म�ट �ॅट नं ३   कले�र बंगला रोड  िशवराम 

नगर  जळगाव

12965 छापरवाल व�ण ओम�काश 58871 40 पु. जय नगर     जळगाव

12966 चौधरी िदनकर रघुनाथ 10166 54 पु.
�ॉट नं ७ सुहास कॉलनी   जु�ा आर.टी.ओ होल िब��ंग 

समोर  जळगाव

12967 चौधरी मधुकर आ�ाराम 46504 58 पु. �ॉट नं.१३/१ औदंुबर   �ंकटेश कॉलनी  जळगाव

12968 चौधरी रामचं� िशवराम 47559 82 पु. कांचनगंगा अपाट�म�ट   ३९ जय नगर  जळगाव

12969 चौधरी शांताबाई ताराचंद 6026 87 �ी �ॉट नं.१७   जुना आरटीओ रोड  वध�मान नगर  जळगांव

12970 चोरडीया अ�खलेष घेवरचंद 13930 51 पु. �ेरणा  ४७ जय नगर   जळगाव

12971
चोरिडया �फु� बंसीलाल �ो.राजेश 

ट�ट हाऊस
51988 71 पु. ८ मंगलम जय नगर   सॉफटअॅड कॉ��ुटर शेजारी  जळगाव

12972 चोरिडया िश�ा राजेश 51991 42 �ी ८ मंगलम जय नगर   सॉफटअॅड कॉ��ुटर शेजारी  जळगाव

12973 चोरडीया घेवरचंद गुलाबचंद 1152 85 पु. �ेरणा   जयनगर    जळगांव

12974 चोरिडया लिलता �फु� 51989 66 �ी ८ मंगलम जय नगर   सॉफटअॅड कॉ��ुटर शेजारी  जळगाव

12975 चोरिडया राजेश �फु� 51990 44 पु. ८ मंगलम जय नगर   सॉफटअॅड कॉ��ुटर शेजारी  जळगाव

12976 दातार अभय अशोक 48888 56 पु. जय नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12977 दातार किवता अभय 48889 53 �ी जय नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

12978 दातार सपना िव�ाधर 48810 54 �ी जय नगर   राम आपटे माग�  जळगाव

12979 दातार िव�ाधर अशोक 7990 58 पु.  सु�ड  जयनगर िज�ा पेठ   जवळ सागर पाक�  जळगाव

12980 दोशी मह��कुमार धनराज 6321 70 पु. १ वध�मान नगर   हॉटेल रोयंल पॅलेस जवळ  ईसीई  जळगांव

12981 दोशी िवभा कमलेश 7202 62 �ी ७६ जय नगर   ओकंारे�र मंदीरा जवळ    जळगांव

12982 गायकवाड सदािशव मािणक 7468 54 पु. १  तृतीय�ेणी िनवास  कले�र   बंग�ामागे    जळगांव

12983 गोरे अभय �काश 30838 37 पु. अ�बचत भवन जळगांव

12984 गोरे �काश महादेव 22927 68 पु.
जुने अ� बचत भवन   शासकीय िनवास�थान  सागर पाक�  

समोर  जळगाव

12985 गोरे �ितभा �काश 22928 69 �ी अ�बचत भवन   सागर पाक�  समोर  जळगाव.  जळगाव

12986 इंगळे उमेश रामहरी 46786 47 पु.
�ॅट नं.३०५ बी िवंग   अ�ैत अपाट�म�ट  िशवराम नगर 

जळगाव

12987 जाधव अिनता रमेश 52579 39 �ी �ॉट नं.९ राधाकृ� कॉलनी   रा�� ीय महामाग� �.६  जळगाव
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12988 जाधव �वीण राजाराम 9563 63 पु. ओजस अपाट�म�ट ३रा मजला   िशवराम नगर    जळगांव

12989 जगवाणी गु�मुखदास मेह�मल 37218 63 पु. १९ जय नगर   ओ.एम.मंिदराजवळ  जळागाव  जळगाव

12990 जैन िदलीप सुगनचंद 43128 64 पु. १०१ शंकर अपाट�म�ट   गणपती नगर  जळगाव

12991 जैन िकित� िबरिदचंद �ो. कीत� ट� ेडस� 59091 62 पु. 13 पटेल नगर   जळगाव

12992 जोगळेकर सुशीलाबाई वामनराव 5706 93 �ी �ॉट नं ७५ जयनगर   जळगाव

12993 जोगळेकर िवकास वामनराव 5705 74 पु. ७५ जयनगर जळगांव

12994 जोगळेकर मुरलीधर द�ा�य 234 72 पु. 75 जय नगर ओकंारे�र मंिदर जवळ   जळगांव

12995 जोशी अनंत हरीशचं� 37282 45 पु.
�ॉट नं.173 टी पी   प�ा हाईटस जवळ ओकंारे�र  मंिदर 

जय नगर जळगाव

12996 जोशी घनशाम तापीराम [०३] 4377 67 पु.
�ॉट नं १६/ए आिद� हौिसंग सोसायटी   मुकंुद नगर 

जळगाव

12997 जोशी जग�ाथ जनाद�न 5935 82 पु.
गजानन हौिसंग सोसायटी कॉलेज   कले�र बंगला रोड    

जळगांव

12998 जोशी �िदप केशव 3601 68 पु. ओकंारे�र मंिदरा जवळ   जळगाव

12999 जोशी सई �दीप 14202 59 �ी मनो�  ९ सुहास कॉलनी   जयनगर    जळगाव

13000 जोशी सितष शांतीलाल 37278 54 पु. १ सागर अपाट�मे�   सागर पाक�   जळगाव

13001 जोशी सीमा �दीप 12172 63 �ी मनो�  ९ सुहास कॉलनी   जय कॉलिन जळगाव

13002
काबरा िकशोर रामलाल �ो.ित�पती 

�ो�ीजन
12283 64 पु.

�ो.काबरा िकशोर रामलाल   �ॉट नं ६२ जय नगर 

आ◌े◌ंकारे�र    जवळ जळगाव

13003 कडूसकर मुकंुद मोरे�र 7294 57 पु. १०  �र�ी िस�ी  कले�र बंग   �ाजवळ    जळगांव

13004 कांकरीया िवमलाबाई शंकरलाल 47581 78 �ी ५५जय नगर   ओकंारे�र मंदीर  जळगाव

13005 कौल अिभषेक संतोषकुमार 44810 44 पु. ४१ जय नगर     जळगाव

13006 कौल सं�ा संतोषकुमार 24573 68 �ी ४१ जयनगर   िज�ापेठ  जळगाव

13007 कावडीया नेमीचंद हसराज 6265 92 पु. ३ वध�मान नगर   जळगांव

13008 काविडया सुरेश नेमीचंद 7043 72 पु.
३ वध�माननगर  सागर पाक� जवळ   रॉयल पॅलेस जवळ 

वध�मान नगर  जळगाव

13009 खरचाणे माया गोिवंदा 31486 38 �ी जुने अ� बचत भवन   जळगांव

13010 खटोड �ीकांत गोपालदास 4928 53 पु.
७९ जय नगर जवळ   एच डी एफ सी �ूचुअल फंड    

जळगांव

13011 खटोड �ीराम गोपालदास 4927 55 पु. ७७ जय नगर   जळगांव

13012 खेतान कमलिकशोर ह�रषचं� 7017 57 पु. ७  जय नगर   जळगांव

13013 खेतन ओम�काश ह�रशचं� 257 69 पु. ७ जय नगर जळगाव

13014 कोगटा भारती कैलास 56545 51 �ी कोगटा िनवास १३ बी   जय नगर  जळगाव



Page 483

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

13015 कोगटा कैलास माधवलाल 56544 53 पु. कोगटा िनवास १३ बी   जय नगर  जळगाव

13016 कोळी मंगेश िपतांबर 14527 60 पु.
िब�ीगं नं.४ �म नं.५   सरकारी िनवास�थान सागरपाक�     

समोर जळगाव

13017 कोटेचा माधुरी सुिनल 23869 54 �ी
४ वध�मान नगर सागर पाक�  जवळ   मु.पो.जळगाव  

िज.जळगाव

13018 कोटेचा माणकचंद कपुरचंद 23870 82 पु. ४ वध�मान नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

13019 कोटेचा सुिनल माणकचंद 23868 59 पु. ४ वध�मान नगर   सागर पाक�  जवळजळगाव  िज.जळगाव

13020 कोठावदे तुषार केशव 8391 47 पु. िशव कृपा ७५ जय नगर   ओकंारे�र मंदीरा जवळ    जळगांव

13021 कोठावदे केशव �ंबक 2198 66 पु. ७५  जयनगर   जळगांव

13022 कुलकण� हेमलता �मोद 52142 72 �ी ३४ जय नगर   ओकंारे�र मंिदरासमोर  जळगाव

13023 कुलकण� रा�ल �मोद 22381 39 पु. ३४ जय नगर   ओकंार मंदीरा जवळ    जळगाव

13024 कुलकण� राकेश �मोद 22379 45 पु. ३४ जय नगर   ओकंार मंदीरा जवळ    जळगाव

13025 लाठी अच�ना िजत�� 55613 48 �ी ४ मोनािलसा अक� ड   ५६ िशवराम नगर  जळगाव

13026 लोखंडे िसमा नागे�र 49086 50 �ी गट नं.१५१/२ �ॉट नं.१८   िकसनराव नगर  जळगाव

13027 महाजन भागवत मोहन 11128 76 पु. भा��भा२ जयनगर  जु�ा ङ्�   �् जवळ    जळगांव

13028 महाजन �भावती भागवत 10498 65 �ी २ भा��भा जय नगर   जळगाव

13029 मंडोरे चं�का� नथमल 305 79 पु. ६२ ओकंारे�र मंिदरा समोर   जळगांव

13030 मा� कमलेशकुमार माणकचंदजी 6505 71 पु. ३८ कृ�ा सदन जय नगर   जळगांव

13031 मा� सुरेखा कमलेश 12400 67 �ी कृ�ा सदन ३८ जय नगर   जळगाव

13032
मोटवानी सागर सुर�� �ो.�ाती 

इले�� ॉिन�
21015 45 पु.  कृ�ा सदन  �ॉट नं.३८   जय नगर  जळगाव

13033 मुणोत अिमत रमेशकुमार 9077 45 पु. �ॉट नं ३१ ओकंारे�र मंदीरा जवळ   जय नगर    जळगांव

13034 मुणोत िदपाली अिमत 18904 44 �ी ३१ जय नगर   आ◌े◌ंकारे�र मंदीरा जवळ    जळगाव

13035 मुणोत रमेशकुमार िबरदीचंद 1386 69 पु. ३१  जयनगर   ओकंारे�र मंिदर जवळ  जळगाव

13036 नारखेडे �मोद सोनू 4757 60 पु. ३ जयनगर आ◌े◌ंकारे�र मंिदरा जवळ   जळगांव

13037 नारखेडे सुरेश िसताराम 45289 80 पु. २ सुहास कॉलनी   जु�ा आर.टी.ओ.ऑफीस जवळ  जळगाव

13038 नवलखा �दीप �काशच 59295 25 पु. 13 वध�मान नगर   जय नगर सागर पाक�  जवळ  जळगाव

13039 नवलखा �रता �िदप 33491 46 �ी 13 वध�मान नगर जय   नगर जवळ सागर पाक�   जळगाव

13040 नेवे िकशोर भा�र 49418 62 पु. ३५  जय नगर   आ◌े◌ंकारे�र मंिदराजवळ  जळगाव

13041 नेवे वषा� िकशोर 42246 54 �ी ३५ जय नगर ओकंारे�र   मंिदराजवळ जळगाव
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13042 पगारीया सुनंदा संिदप 29477 56 �ी इं��भात   पारीख पाक�  समोर  ओकंार नगर जळगाव

13043 पांडव नीलेश रमेश 8816 47 पु. ५ ए गजानन हौ. सोसयटी जळगाव

13044 पटेल भवानजी िव�ामभाई 38361 61 पु. ७८ जयनगर   ओमकारे�र मंिदर जवळ  जळगाव

13045 पटेल चंदुलाल िव�ामभाई 38360 56 पु. िव�ाम ७८ जयनगर   ओमको�र मंिदर जवळ  जळगाव

13046 पटेल देवरामभाई िव�ामभाई 38362 63 पु. िव�ाम ७८ जयनगर   ओमकारे�र मंिदर जवळ  जळगाव

13047 पटेल यशवंत िव�ामभाई 7255 58 पु.
७७/७८ जय नगर ओकंारे�र मंिदर   रोड अजंता रेिसड�ट 

हाऊस मागे    जळगांव

13048 पाटील अिद� अिनल 41752 32 पु. ३२ जय नगर   ओकंारे�र मंिदराजवळ  जळगाव

13049 पाटील अिवनाश कृ�ाजी [०४] 3917 65 पु.
�ॉट नं ८ ओकंार रोटरी हॉल   जवळ सदगु� समथ� गृह 

मंडल  जळगाव

13050 पाटील िदलीप नागेशराव 5676 67 पु. ८ जयनगर जळगांव

13051 पाटील गोिवंदा चुडामण 22259 51 पु.
 तापी  २/३ हतमुर कॉलनी   आर.टी.ओ.ऑफीस मागे  

जळगाव

13052 पाटील िजत�� लालिसंग 39643 55 पु. २  अच�ना    जयनगर  जळगाव

13053 पाटील कमलाबाई महादेव 4841 57 �ी ८ जय नगर जळगाव

13054 पाटील लालिसंग िहलालिसंग 8253 76 पु. २ अच�ना  जय नगर   सागर पाक�     जळगांव

13055 पाटील सुकदेव संतोष 31895 70 पु. प�ालय   ग��.�ॉट�र नं.१  जय नगर  जळगांव

13056 पाटील िवर�� लालिसंग 12145 53 पु. २  अच�ना   जय नगर जळगाव

13057 पेटारे �ाज�ा �िदप 16812 62 �ी
लंुकड अपाट�म�ट ितसरा मजला   जु�ा 

आर.टी.ओ.ऑफीसजवळ    जळगाव

13058 पेटारे िशरीष वसंत 16813 62 पु.
लंुकड अपाट�म�ट ितसरा मजला   जु�ा 

आर.टी.ओ.ऑफीसजवळ    जळगाव

13059 फेगडे सं�ा �मोद 28874 53 �ी ३७ िव�ा नगर   सागर पाक�  जवळ    जळगाव

13060 पुणतांबेकर अरिवंद शंकर 4109 71 पु. �ॉट नं.२ सागर अपाट�म�ट जवळ   सागर पाक�     जळगांव

13061 पुणतांबेकर रोहीणी अरिवंद 4108 71 �ी �ॉट नं.२ सागर अपाट�म�ट जवळ   सागर पाक�     जळगांव

13062 रायिसंघानी ई�री अशोक 34712 57 �ी
जे के  एलीटे �ॅटनं 101   हॉटेल रॉयल पॅलेस  जवळ सुमन 

रेिस गणपती नगर  जळगांव

13063 राका अजय इंदरचंद 11726 42 पु. १४ जय नगर   जळगाव

13064 राका चं�कला सुभाषचं� 40799 70 �ी  सुयोग  ११/२ जयनगर   ओकंारे�र मंदीरजवळ  जळगाव

13065 राका सुभाषचं� िहरालाल 40798 74 पु.
सुयोग अपाट�म��   ११/२ जयनगर  ओकंारे�र मंदीर जवळ 

जळगाव

13066 रामचं�न टी. एस. 10400 88 पु.
�ॉट नं१०३ ओजस अपाट�म�ट   कले�र बंगला रोड    

जळगांव

13067 राणे संजय गोवध�न �ो.िनम�ल �ा� 7890 54 पु. ३०५ अप�ण अपाट�म�ट   कले�र बंग�ा मागे    जळगांव

13068
रायला गांधी अ�ाराव �ो कुसुमा 

हररनाथ ट� ेडस�
8733 74 पु. ७६ जयनगर ओकंारे�र मंदीरा जवळ   िज�ा पेठ    जळगांव
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13069 सांखला रमेश जवाहरलाल 713 69 पु. ५ वध�मान नगर ओकंारे�र मंदीर   जवळ    जळगांव

13070 शाह चं�ेश हेमंत 22431 36 पु. १ �ृती अपाट�म�ट   िशवराम नगरजळगाव

13071 शाह ममता िवनोद 26090 57 �ी �ी िनवास   वध�मान नगर  जुना आर. टी. ओ. रोड  जळगाव

13072 शाह समीर सुधीर 6626 49 पु.
२९ जयनगर क�ुरी २ लेन   हॉटेल रोयंल पॅलेस मागे    

जळगांव

13073 शमा� अिनता चं�कांत 52426 46 �ी
�ॉट नं १६ जय नगर   सागर सोसायटी हॉटेल रॉयल पॅलेस 

जवळ  जळगाव

13074 शमा� छोटूलाल सुकलाल 6410 74 पु. १६ वध�मान नगर आर टी ओ रोड   जळगांव

13075 िशरसाठे राकेश शांताराम 25586 51 पु. ४२ जयनगर   जळगाव

13076 िस�ा इंदु रिवं�कुमार 42149 71 �ी मधुर  स�� नं.४७०/१ए/१   �ाक नं.३ नंदनवन नगर  जळगाव

13077 सोनी ि�यंका उमेश 53100 54 �ी बंगला नं.१   जय नगर  जळगाव

13078 सुय�वंशी पु�ा �काश 49133 58 �ी सी-७/१ ग��म�ट �ॉट�र   हॉटेल रॉयल पॅलेस समोर  जळगाव

13079 ठाकरे संजय रामदास 5961 52 पु. �ॉट नं. १५ गजानन हौिसंग सोसायटी   जळगांव

13080 ठ�र मोहनलाल व�भजी 9865 70 पु. २०४ अप�ण अपाट�म�ट   स�ट.जोसेफ �ूल जवळ  जळगाव

13081 उतेकर सुधाकर नारायण 3285 66 पु. सागर अपाट�म�ट सागर पाक�    जळगांव

13082 वडगामा िवजय नर�� 6996 61 पु.
�ॅट नं १ िशव टेरेके   ओकंारे�र मंिदर जवळ  ७४ जय 

नगर  जळगांव

13083 वाकलकर अिवनाश भालचं� 7290 49 पु.
१० वध�मान नगर  िज .पेठ   रॉयल हॉटेल पॅलेस   राजेश िशंपी 

हॉ��टल बाजूला  जळगांव

13084 वाणी सुहास �भूदास 7113 76 पु. ९अ  वध�मान नगर  सागर सोसायटी   जळगाव

13085 वाणी भालचं� शंकर 642 81 पु. 10 शांित वध�मान नगर   हॉटेल रॉयल पॅलेस जवळ    जळगांव

13086 वाणी मिनष वसंतराव 10473 51 पु.
�ॉट नं ३४ जय नगर िसटी सव�   नं ४३२/४०२/१ ओम मंदीरा 

जवळ    जळगांव

13087 वाणी �काश रामदास 47442 69 पु. ३० जयनगर   ओकंारे�र मंदीर रोड  जळगाव

13088 वाणी सागर वासुदेव 8589 44 पु.
१२ डी एस पी बंग�ा मागे   �ान मंिदर  सर�ती वाडी  

जळगांव

13089 येवले िदनेश भालचं� 16523 53 पु. शांती  १० वध�मान नगर   िज�ा पेठ    जळघाव

13090 आडगांवकर नागेश रामकृ� 33557 70 पु. ८ �ीरंग अपाट�.   �ीकृ� कॉलनी    जळगांव

13091 आगीवाल अनुपकूमार संुदरलाल 24185 49 पु. ९/ब िजवन िवकास कॉलनी   जळगाव

13092 आगीवाल िदलीप शाली�ाम 8450 61 पु. िजवन िवकास कॉलनी   खाजािमया रोड    जळगांव

13093 आगीवाल िकशोर शाली�ाम 11117 63 पु. िजवन िवकास कॉलनी खाजा दगा� जव   ळ    जळगांव

13094 आहेर िशतल अिमत 13657 62 �ी १४ जीवन िवकास कॉलनी   खाजािमया समोर    जळगाव

13095 आ�जा मिनष रमेशलाल 35979 51 पु. ९ िववेकानंद अपाट�म�ट   गणेश कॉलनी  जळगाव
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13096 अकोले अिनल पदमनाथ 3968 61 पु. २ िवजय कॉलनी खाजािमया रोड   जळगाव

13097 अकोले मोहन जनाद�न 12200 65 पु. �ॉट नं.२१ गट नं५० गणेश कॉलनी   (गंधव� कॉलनी) जळगाव

13098 अकोले नर�� िवठठलदास 44712 53 पु. ४३ गणेश कूपा   गणेश कॅालनी  जळगाव

13099 अकोले शरद दामोदर 16942 67 पु. २३ गणेश कॉलनी   जळगाव

13100 अकोले सुरेशचं� िव�नाथ 5204 70 पु. �ॉट नं ३०    गंधव� कॉलनी.  जळगाव

13101 आळंदे शुभांगी �ाने�र 27238 45 �ी िज. प. कॉलनी   रे�े लाईन जवळ  जळगाव

13102 अमृतकर किवता िववेक 48726 54 �ी ई-४ युिनटी च�बस�   गणेश कॉलनी रोड  जळगाव

13103 अमृतकर िववेक आनंदा 48725 59 पु. ई-४ युिनटी च�बस�   गणेश कॉलनी रोड  जळगाव

13104 अपार राजाराम सोपान 50509 48 पु. 3 �ीकृ�ा कॉलनी   खुबचंद सािह� नगर  जळगाव

13105 आसोदेकर िदवाकर िनळकंठ 28089 46 पु. �ॉट नं. ७/२   नव�भात कॉलनी  जळगाव

13106 अट� ावलकर मोरे�र �ाने�र 20556 54 पु. ६ उदय कॉलनी   जळगाव

13107 अ�े छाया �फु� 17077 38 �ी २४ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13108 अ�े धन�ी �शांत 16946 39 �ी २४ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13109 अ�े �ोती िव�नाथ 1075 70 �ी ��ोती 24 �ीकृ�ा कॉलनी   जळगांव

13110 अ�े �फु� िव�नाथ 7955 51 पु. २४ �ीकृ� कॉलनी   जळगांव

13111 अ�े �शांत िव�नाथ 13791 45 पु. ��ोती  २४ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13112 अ�े �शांत िव�नाथ �ो �ी गणेश 10319 44 पु. २४ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13113 भोळे हेमलता िनिशकांत 54792 30 �ी १ ब �ीहरी नगर   गणेश कॉलनी  जळगाव

13114 अ�रदे िनतीन कािशनाथ 28088 49 पु. ४५ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13115 अ�रदे ��ाद पुना 1066 84 पु. 79 िशवकृपा   �ीकृ�ा कॉलनी    जळगांव

13116 अ�रदे राज�� ��ाद 18458 55 पु.  िशवकृपा  ७९ ब �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13117 अ�रदे संजय ��ाद 7995 58 पु. िशवकृपा ७९ ब �ीकृ� कॉलनी   जळगांव

13118 अ�रदे सोमनाथ रामदास 13534 72 पु.
२१ रामबाग �ी �ामी समथ�   ��दा लॉ कॉलेज जवळ 

जळगाव

13119 रेडडी बी. युवाकुमार 46990 57 पु. २९ �ीिनवास कॉलनी   जळगाव

13120 बडगुजर िनता हेमराज 52087 67 �ी ३६ ब �ीकृ�ा कॉलनी   जळगाव

13121 बढे मुकंुद गोडूं 38532 66 पु. ३/५० भािवनी   गंधव� कॉलनी  जळगाव

13122 बागल हष�दा चं�कांत 44471 38 �ी गंधव� कॅालनी   साकेत अपाटम�ट  जळगाव
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13123 बाहेकर संतोष अजु�न 510 77 पु. २ राधाकृ� कॉलनी जळगाव

13124 बाहेती मिनष रमेशचं� 14748 42 पु. १४५ गणेश कॉलनी   जळगाव

13125
बजाज शेखर िदपक �ो ए� बी 

टे�टाइल
18630 41 पु. २२ रामबाग कॉलनी   लॉ कॉलेज समोर    जळगाव

13126 बंग िनतीन सुभाषचं� 20230 46 पु. ९  शामकंुज    भगीरथ कॉलनी    जळगाव

13127 बरकले ��ा चं�कांत 44958 62 �ी १२ िजवन िवकास कॉलनी   �ाँजािमया जवळ  जळगाव

13128 बारी िनलेश वासुदेव 51244 42 पु. ९७/१ �ी �साद   गणेश कॉलनी  जळगाव

13129 बारी वासुदेव शामराव 41656 70 पु. ९७/१ �ी�साद   गणेश कॉलनी  म�ास बेकरी जवळ जळगाव

13130 बरकले भुषण चं�कांत 44957 37 पु. १२ िजवन िवकास कॉलनी   �ाँजािमया जवळ  जळगाव

13131 बरकले चं�कांत मािणकराव 10333 61 पु. �ॉट नं -१२ जीवन िवकास कॉलनी   िज.जळगांव

13132 बािव�र �भावती िवलास 42657 60 �ी �ॉट नं.१०६ गट नं.४९   गणेश कॉलनी  जळगाव

13133 बािव�र सुमन चं�कांत 44505 69 �ी �ाट नं ४   गणेश नगर  जळगाव

13134 बािव�र िवणा िवकास 22218 64 �ी �ॉट नं.२५ गुलमोहर   �ीकृ� कॉलनी    जळगाव

13135 बयाणी सिचन भा�र 37429 52 पु. क्/�् ��.डी. संत   १० सागर गणेश कॉलनी  जळगाव

13136 बयाणी  स�ान सिचन 60315 23 पु. �ॉट नं 10 सागर   गणेश कॉलनी  जळगाव

13137 बे�ेकर नीलम िडगंबर 8773 44 �ी १४ िजवन िवकास कॉलनी   जळगाव

13138 ब�डाळे गोपाळ पूना 10938 75 पु.
�ॅट नं 1 मेहता कॉ��े�   1 �ोर  िवजय कॉलनी  

जळगाव

13139 ब�डाळे मंगला गोपाळ 41342 66 �ी
�ॅट नं ०१ मेहता कॉ��े�   पिहला मजला  िवजय कॉलनी  

जळगाव

13140 ब�डाळे मंगला गोपाळ 48036 66 �ी
�ॅट नं ०१ मेहता   कॉ��े� पिहला मजला  िवजय कॉलनी  

जळगाव

13141 ब�डाळे रिवं� सोनु 42611 60 पु. नंदनवन नगर �ॉट नं.४४   अ�रदे िमल जवळ  जळगाव

13142 ब�डाळे वसंत भानजी 32335 87 पु. १४  िम� नगर   नॉथ� टु खिजिमया  दगा�    जळगांव

13143 भामरे लता युवराज 22523 61 �ी
१८/३ िववेक भिगरथ कॉलनी.   �ॉजािमयॉ रोड.  जळगाव.  

जळगाव

13144 भांडारकर अिनल �ीकृ� 20670 48 पु. ४४ अ गणेश कॉलनी   जलगाव

13145 भांडारकर मनीषा आनंद 20629 39 �ी ४४ गणेश कॉलनी   जळगाव

13146 भांडारकर मनोज वसंत 27406 53 पु.
६ औदंुबर अपाट�म�ट   �ीकृ� कॉलनी  अशोक �ेड�ा मागे  

जळगांव

13147 भांडारकर पु�ा �ीकृ� 47424 74 �ी ४४ / अ गणेश कॉलनी   जळगाव

13148 भांडारकर संजय नारायण 20990 61 पु. �ॉट नं.२ गु�द� कॉलनी   जलगाव

13149 भांडारकर िवजय रमेश१३१९९ 13199 54 पु. २८ गणेश कॉलनी एम एस ई बी ऑिफस   जवळ जळगाव
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13150 भंगाळे अिनल गणपत 23860 58 पु. �ॉट नं ७ नंदनवन कॉलनी   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

13151 भंगाळे जयंत देवराम 51070 43 पु. ३९  क�ुरी    चं��भा कॉलनी  �रंग रोड जळगाव

13152 भंगाळे कािलदास म�ाराम 37506 76 पु.
५अ िव�ू नगर   अशोक बेकरी जवळ  गणेश कॉलनी  

जळगाव

13153 भंगाळे कांचन चं�कांत 43701 31 �ी २६ खाजािमयॉ रोड   �ीिनवास कॉलनी  जळगाव

13154 भंगाळे �वीण गणपत 60143 63 पु.
�ॉट नं 7 नंदनवन कॉलनी   �रंग रोड �जािमया जवळ  

जळगाव

13155 भंगाळे सं�ा अ�ण 42391 66 �ी िगरीश   चै�न नगर   क�ाशाळेसमोर िज�ा पेठ    जळगाव

13156 भारंबे देवयानी रमेश 52138 54 �ी २८ भ�ोदय सोसायटी   गणेश कॉलनी  जळगाव

13157
भारंबे देव�� रमेश �ो.िदपांजली जनरल 

�ोअस�
9120 49 पु. २८ भा�ोदय सोसायटी   गणेश कॉलनी जळगाव

13158 भारंबे िजते� रमेश 23958 51 पु. २८ भा�ोदय सोसायटी   गणेश कॉलनी  जळगाव

13159
भारंबे िललाधर रमेश �ो गौरव 

मेडीक�
10720 47 पु. दु.नं.४ युिनटी चे�र   गणेश कॉलनी    जळगांव

13160 भावे रिवं� �ीिनवास 17087 75 पु.
�ी �साद अपाट�म�ट   �ॉक नं.८ िवजय कॉलनी  गणेश 

कॉलनी चौक  जळगाव

13161 भावसार भालचं� शंकर 32602 65 पु. ३६ �ीकृ� कॉलनी   जळगांव

13162 भावसार िकशोर सुधाकर 16940 56 पु. �ॉट नं.८ चं��भा कॉलनी   युनीटी च�बर जवळ  जळगाव

13163 भावसार नारायण छिबलदास 41068 74 पु. ५७ सी  �ीकृ�ा कॉलनी    अशोक बेकरी समोर   जळगाव

13164 भावसार सितश नारायण 45645 47 पु. 57 �ीकृ� कॉलनी   अशोक बेकरी समोर जळगाव

13165 भावसार सुिच�ा भालचं� 32601 60 �ी ३६ �ीकृ� कॉलनी   जळगांव

13166 भावसार वसंत गंगाराम 16939 66 पु. �ॉट नं.८ चं��भा कॉलनी   युनीटी च�बर जवळ    जळगाव

13167 िभ�ड �िवण वसंतराव 28407 53 पु. २ उदय कॉलनी   जळगाव

13168 िभ�ड राजीव घन:शाम 5691 62 पु. राजस    �ोफेसर कॉलनी  जळगाव

13169 भोकरडोळे द�ा�य कृ�ाजी 19478 58 पु. ९ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13170 भोकरडोळे �ोती द�ा�य 23964 54 �ी ९ �ीक् � कॉलनी   जळगाव

13171 भोकरीकर �ाित प�ाकर 59759 71 �ी गट नं 92/2 �ॉट नं 16   गु�द� नगर    जळगाव

13172 भोळे अतुल गंगाधर 20021 51 पु.  गु�पु�  १८ िम� नगर   खाजािमया जवळ    जळगाव

13173 भोळे जयंत िनळकंठ 11560 56 पु. िच��भा  चैत� नगर  खाजािम   यौ ंदगा� मागे    जळगांव

13174 भोळे खंडेराव काशीनाथ 20467 82 पु.
वंृदावण �ॉट नं १३ �ीहरी   नगर गणेश कॉलनी चौक  

जळगाव

13175 भोळे िमना�ी िनशीकांत 23765 58 �ी
�ॉट नं.१ ब �ीहरी नगर   गणेश कॉलनीजळगाव  

िज.जळगाव

13176 भोळे िनशा �ीकांत 58498 69 �ी
८/५३   तप�ा     भगीरथ कॉलनी  गणेश कॉलनी जवळ  

जळगाव
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13177 भोळे िनशीकांत माणीक 8490 63 पु. �ॉट नं.१ बी   �ीहरी नगर  गणेश कॉलनी जवळ  जळगाव

13178 भोळे िनता नर�� 46595 41 �ी �ॉट नं 6 नंदनवन कॉलनी   सरला हॉ��टल    जळगाव

13179 भोळे सोहन वसंतराव 60732 24 पु.
�ॉट नं 18खाजािमया रोड   �ी हरी नगर  गणेश कॉलनी 

जवळ  जळगाव

13180 भोळे तुळसाबाई खंडु 20468 74 �ी
�ॉट नं.१३  वंृदावन    �ीहरी नगरगणेश कॉलनी जवळ    

जळगाव

13181 भोळे वसंतराव मािणक 20118 61 पु. �ॉट नं.१ ब �ीहरी नगर   जळगाव

13182 िबला� केदारमल गणेशलाल 11221 48 पु. जळगांव

13183 िबला� ल�खचंद छगनलाल 10325 75 पु. ४३ �भूदेसाई कॉलनी   गणेश कॉलनी    जळगाव

13184 िबला� िनरज लखीचंद �ो.िबला� से� 12120 45 पु. ५४ युनीटी च�बर   जळगाव

13185 िबला� संजय चंपालाल 3641 62 पु. शाकंुतल चै�न नगर   �ॉजािमया जवळ  जळगाव

13186 िबला� िशतल िनरज 35238 42 �ी ०४ िम� नगर   गणेश कॉलनी  ता.िज.जळगाव

13187 िबला� शोभा संजय 42278 59 �ी  शाकंुतल  चैत� नगर   महावीर �ासेस मागे  जळगाव

13188 िबला� �ीराम सुरजमल �ो िबला� पाई� 8295 50 पु. शकंुतल ८ चैत� नगर     जळगाव

13189 िबला� ��तेश संजय 60228 28 पु. 8 शकंुतला   चैत� नगर  खाजािमया जवळ  जळगाव

13190 िबला� सुभाष �ीराम 36739 47 पु. ०४ चै�� नगर   जळगाव

13191 बोडें िजत�� मुरलीधर 18563 63 पु.
९  संजोग  �ोफेसर कॉलनी   िज�ा उ�ोग क� �ा मागे    

जळगाव

13192 बोडें �शांत मुरलीधर 18564 57 पु.
९  संजोग  �ोफेसर कॉलनी   िज�ा उ�ोग क� �ा मागे  

जळगाव

13193 बोडें सुहािसनी मुरलीधर [०१] 4715 70 �ी ९ संजोग �ोफेसर कॉलनी मागे   डी.आय.सी. जळगाव

13194 बोरनारे िदलीप काशीनाथ 16612 66 पु.
सी/ओ. जी.आर.खोरखेडे   ७३ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव 

ता.िज.जळगाव

13195 बोरोले भुषण जनाद�न 57240 37 पु.
 नम�दा २३/१ गु�द�ा कॉलनी   �ी �ामी समथ�  क� � जवळ 

जळगाव

13196 बोरोले ि�यल जनाद�न 43415 35 �ी २३/१ गुरद� कॉलनी   जळगाव

13197 बोरसे भारती घन:शाम 14568 41 �ी
मातृछाया  १२ ब संत �ाने�र   कॉलनी झेड.पी.कॉलनी जवळ 

   जळगाव

13198 बोरसे दोधू मंजी 736 90 पु.
१२ब  मातृछाया  संत �ाने�र   कॉलनी िज�ा परीषद 

कॉलनीसमोर    जळगांव

13199 बोरसे घन:शाम दोधु 7976 51 पु.
१२ मातृछाया   िज�ा प�रषद कॉलनी जवळ  संत �ाने�र 

कॉलनी  जळगांव

13200 बोरसे क�ना िवनायक 14578 49 �ी १२ संत �ाने�र कॉलनी   िज.प.कॉलनी जवळ    जळगाव

13201 बोरसे िन�पमा गणेश 14858 54 �ी
�ॉट नं.१२ ब  मातृछाया    संत �ाने�र कॉलनी  झेड पी 

कॉलनी समोर जळगाव

13202 बोरसे िवजय िपतांबर 22806 59 पु. २१ �ीिनवास कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ    जळगाव

13203 बोरसे िवनायक दोधु 14579 59 पु. १२ संत �ाने�र कॉलनी   झेड पी.कॉलनी जवळ    जळगाव
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13204 चढ् ढा मोिनका िवशाल 29193 47 �ी �ारा- २३ डी.एम.बोदडे िज�ा प�रषद   कॉलनी    जळगांव

13205 चौधरी र�ाबाई सुिनल 33803 42 �ी घर नं.२२   कृषी कॉलनी  जळगाव

13206 चौधरी अ�ा सुभाष 9129 67 �ी
२४ अमोल �� गु�द� कॉलनी   झेड.पी कॉलनी रोड    

जळगांव

13207 चौधरी अनोपाराम केसाराम 56734 35 पु.
गट नं.२३/१ दुकान नं.२१ उिन� च�बर   रोहीणी जैन �ीट 

जलपान गृह  गणेश कॉलनी रोड जळगाव

13208 चौधरी अच�ना अमोल 14864 39 �ी �ॉट नं ५३ रामदास कॉलनी   एम जे कॉलेज जवळ  जळगाव

13209 चौधरी अतुल द�ा�य 13896 40 पु. १८ िवजय कॉलनी   खाजािमया रोड    जळगाव

13210 चौधरी भारती उ�ास 15859 72 �ी ६५ ब �ीकृ� कॉलनी   अशोक बेकरी मागे    जळगाव

13211 चौधरी िचंतामणी वामनराव 6880 51 पु. ६५/बी  �ीकृ� कॉलनी   वासुदेव भवन    जळगांव

13212 चौधरी द�ा�य कृ�ा 3900 73 पु. १८ िवजय कॉलनी   जळगाव

13213 चौधरी द�ा�य तुकाराम 24867 80 पु. �ॉट नं.१३५   गणेश कॉलनी  जळगाव

13214 चौधरी िदलीप पंढरीनाथ 20767 67 पु.
�ॉट नं.२ िदप िब��ंग गणेश कॉलनी रोड   अवंितका 

हॉ��टल समोर  नंदनवन कॉलनी जळगाव

13215 चौधरी िदलीप रामचं� 5995 71 पु. ३८ गणेश कॉलनी जळगाव

13216 चौधरी �ाने�र साहेबराव 22672 44 पु.
गट नं 47 2 9 �ॉट नं 23   शॉप नं 4 गणेश कॉलनी  

ता.िज.जळगाव.  जळगाव

13217 चौधरी हरीश देवराम 19771 49 पु. १० �ीहरी नगर   गणेश कॉलनी    जळगाव

13218 चौधरी हष�ल वसंत 19394 36 पु.  वरद  १८ िवजय कॉलनी   खाजािमया रोड    जळगाव

13219 चौधरी हेमांगी िचंतामणी 15858 44 �ी ६५ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13220 चौधरी इं�ीयाणी रमेश 29851 70 �ी वरद १८ िवजय कॉलनी   खाजािमया रोड    जळगांव

13221 चौधरी जगिदश मनोहर 14853 53 पु. �ॉट नं.१९ स�ी� कॉलनी   टेलीफोन नगर जवळ    जळगाव

13222 चौधरी जयंत नारायण 59856 55 पु.
ब-3 सुखकता� ऑफ अशोक बेकरी   �ॉट 5 िवजय कॉलनी    

जळगाव

13223 चौधरी जीवन वासुदेव 20164 71 पु.
१ गजानन कॉलनी   मधुबन अपाट�म�ट जवळ  �रंग 

रोडजळगाव

13224 चौधरी कमलाबाई वामन 1438 91 �ी ३२ �ीकृ� कॉलनी अशोक   �ेड�ा मागे    जळगांव

13225 चौधरी किवता �वीण 62082 41 �ी
गणेश कॉलनी रोड   21/ए खाजािमया समोर  िम� नगर  

जळगाव

13226 चौधरी िकशोर गणपत 42690 61 पु.  माऊली  ४ िम� नगर   �ाँजािमया जवळ  जळगाव

13227 चौधरी िकशोर ��ाद 22229 50 पु. ३५ गणेश कॉलनी   जळगाव

13228 चौधरी लतीका वसंत 14510 59 �ी वरद  १८ िवजय कॉलनी   खाजािमया पुढे    जळगाव

13229 चौधरी लीना शैलेश 9044 50 �ी
�ेय  �ॉट नं१७ नव�भात हौ   सो. खाजािमया दगा� जवळ    

जळगांव

13230 चौधरी महेश िपतांबर 48285 47 पु. २६ गु�द� कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ  जळगाव
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13231 चौधरी मंगला सुभाष 48117 66 �ी १३७ गणेश कॉलनी   जळगाव

13232 चौधरी मनीषा िवकास 44782 49 �ी ९ भार�दाज   िजवन िवकास कॉलनी  जळगाव

13233 चौधरी नर�� वामन 16521 65 पु. ३२ �ीकृ� कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ    जळगाव

13234 चौधरी नयन सुरेश 60280 28 पु. �ॉट नं 8 गट नं 283/28/4   नंदनवन कॉलनी    जळगाव

13235 चौधरी िनलेश�र सुिधर 33173 48 पु. १०८ गणेश कॉलनी   जळगाव

13236 चौधरी िनळकंठ िडगंबर 30972 68 पु. िदशा १६३ गणेश कॉलनी   जळगांव

13237 चौधरी िनम�ला िनळकंठ 30974 59 �ी िदशा १६३ गणेश कॉलनी जळगांव

13238 चौधरी िनितन ��ाद 8789 51 पु. ८० �ीकृ� कॉलनी   जळगांव

13239 चौधरी िनतीन तुकाराम 34478 37 पु. १२ बी मातृछाया   संत �ाने�र कॉलनी  जळगाव

13240 चौधरी प�वी जीवन 21024 37 �ी ९  गजानन कॉलनी   मधुबन अपाट�म�ट जवल    जलगाव

13241 चौधरी �मीला िदलीप 20766 61 �ी
२ िदप िब��ंग गणेश कॉलनी रोड   अवंितका हॉ��टल 

समोर  नंदनवन कॉलनी जळगाव

13242 चौधरी �ितभा रिवं� 8157 49 �ी २४ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13243
चौधरी �िवण ��ाद �ो.ऋिषकेश 

मेिडकल एज�ी
18342 47 पु. ३५ गणेश कॉलनी   जळगाव

13244 चौधरी पु�ाबाई द�ा�या 25272 70 �ी �ॉट नं. १३५   गणेश कॉलनी  जळगाव

13245 चौधरी राज�� पंढरीनाथ 8115 56 पु. ३ िव�ु नगर अशोक बेकरी जवळ   जळगाव

13246 चौधरी राज�� पंुडलीक 4477 58 पु. हष�ल िनवास �ी��   कॉलनी अशोक �ेड मागे    जळगांव

13247 चौधरी रमेश कृ�ा 3901 76 पु. वाड� १८ िवजय कॉलनी खा�ािमया   रोड जळगाव

13248 चौधरी र�ाकर वामन 16041 70 पु. ३२ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13249 चौधरी रिवं� आ�ाराम 24811 55 पु. शेषां�ी �ॉट नं.४   उदय कॉलनी  जळगाव

13250 चौधरी सिचन रमेश 15606 48 पु. १८ िवजय कॉलनी   गणेश कॉलनी चौक    जळगाव

13251 चौधरी संजय द�ा�य 24865 50 पु. १३५ गणेश कॉलनी   जळगाव

13252 चौधरी संजय मोतीराम 30478 60 पु. 8 गणेश वाडी सुभ�ा मॅनशन   जळगाव

13253 चौधरी संजय रेवा 26558 57 पु. ११२ बी गणेश कॉलनी   मु.पो. जळगाव

13254 चौधरी शैल�� धम�राज 24255 44 पु.
�ॉट नं.६ िसटी स�� नं.२८३/२ ब / ५   नंदनवन कॉलनी 

जळगाव

13255 चौधरी शोभा चं�कांत 55365 52 �ी १९ ब चं��भा कॉलनी   खाँजािमयॉ दगा�जवळ  जळगाव

13256 चौधरी ��दा राधेशाम 23747 44 �ी २ ब नंदनवन कॉलनी   �रंग रोड   जळगाव

13257 चौधरी शुभांगी रमेश 16129 63 �ी
�ॉट नं ०६ िवमल निस�ग होम   जवळ  गणेश कॉलनी 

जळगाव
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13258 चौधरी सुभाष तापीराम 46219 73 पु. १३७ गणेश कॉलनी   जळगाव

13259 चौधरी सुनंदा द�ा�य 7214 50 �ी १८ िवजय कॉलनी  �रंग रोड   जळगांव

13260 चौधरी सुिनल रामचं� 33811 53 पु. २२ कृषी कॉलनी   जळगाव

13261 चौधरी सुिशला भानुदास 2646 75 �ी ३२  ि�या    गंधव� कॉलनी  जळगाव

13262 चौधरी तुषार �ानेश 27558 41 पु. ९२ गणेश कॉलनी    जळगाव

13263 चौधरी उ�ास वामनराव 4478 59 पु.
६५ �ीकृ� कॉलनी    �ाजािमया रोड  अशोक बेकरी मागे  

जळगांव

13264 चौधरी वंदना भानुदास 8040 50 �ी �ॉट नं. ३२  ि�या  गंधव� कॉलनी   जळगाव

13265 चौधरी वासुदेव केशवराव 30735 59 पु. ३८ गंधव� कॉलनी   महादेव मंदीर जवळ  जळगाव

13266 चौधरी िवकास नेमा 20834 59 पु. ९ भार�ाज  िजवन िवकास कॉलनी   जलगाव

13267 चौधरी िवमल जीवन 20216 57 �ी १ गजानन कॉलनी   चं��भा कॉलनी रोड    जळगाव

13268 चौधरी िवशाल द�ा�य 15607 43 पु. वरद  १८ िवजय कॉलनी   जुना िपं�ाळा रोड    जळगाव

13269 चौधरी योगेश ��ाद 17454 46 पु.
८० �ीकृ� कॉलनी अशोक बेकरी मागे   गणेश कॉलनी 

जवळ  जळगाव

13270 चौधरी पु�ा िवजय 49038 53 �ी ६९ �ीकृ� नगर   जळगाव

13271 च�ाण अजय �भाकर 19780 48 पु. ४ ब चैत� नगर   खाजािमया दगा� मागे    जळगाव

13272 च�ाण िहत�� �भाकर 55767 49 पु. �ॉट नं.४ बी चैत� नगर   गणेश कॉलनी  जळगाव

13273 च�ाण �ोती मनोहर 15516 57 �ी
मनुजा  २ ब �ीकृ� कॉलनी   महीला श�ी संघामागे    

जळगाव

13274 च�ाण मनोहर धोडुं 15515 61 पु.
मनुजा  २ ब �ीकृ� कॉलनी   महीला श�ी संघा मागे    

जळगाव

13275 च�ाण संिगता नर�� 24513 46 �ी ७-ब गु�द� कॉलनी   जळगाव

13276 च�ाण िदनकर दामोदर 8565 56 पु.
िनशांत अपाट�म�ट ३ रा मजला अज   अजय कॉलनी    

जळगांव

13277 च�ाण सिचं� पंुडलीक 7078 56 पु.
७-ब  गु�द� कॉलनी गणेश कॉलनी   �ी �ामी समथ� क� �ा 

जवळ    जळगांव

13278 छाबडा मनोज पुनमचंद 61004 51 पु. �ॉट नं 119 गणेश कॉलनी   जळगाव

13279 छाजेड मंजुदेवी िलछीराम 26838 54 �ी
�ॉट नं.१५ रामबाग कॉलनी   क�ा शाळा रोडजळगाव  

िज.जळगाव

13280 छाजेड िवमला कांतीलाल 51583 80 �ी ११/१  अंकीत    िवजय कॉलनी  गणेश कॉलनी रोड जळगाव

13281 छाजेड गवरादेवी हनुमानमल 26828 64 �ी �ॉट नं.१३३ गणेश कॉलनी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

13282 छाजेड मैनादेवी संुदरलाल 26829 56 �ी
�ॉट नं.१८ रामबाग कॉलनी   क�ा शाळा रोडजळगाव  

िज.जळगाव

13283 छाजेड मंजुदेवी शुभकरण 26830 54 �ी
�ॉट नं.१४ रामबाग कॉलनी   क�ा शाळा रोडजळगाव  

िज.जळगाव

13284 छाजेड नेमचंद मनसुखलाल 26826 64 पु. �ॉट नं १७ रामबाग कॉलनी जळगाव
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13285 छाजेड िनम�लादेवी सुर�� 26836 41 �ी १३३ गणेश कॉलनी   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

13286 छाजेड रिवं� हनुमानमल 26837 35 पु. १३३ गणेश कॉलनी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

13287 छाजेड सुर�� हनुमानमल 26823 46 पु. १३३ गणेश कॉलनी   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

13288 छाजेड िवकास नेमचंद 26824 38 पु. १७ रामबाग कॉलनी   क�ा शाळा रोडजळगाव  िज.जळगाव

13289 छाजेड िवमलादेवी नेमचंद 26827 63 �ी
�ॉट नं.१७ रामबाग कॉलनी   क�ा शाळा रोडजळगाव  

िज.जळगाव

13290 छाजेर िवर�� हनुमानमल 57565 33 पु. १३३ मातृ-िपतृ छाया   गणेश कॉलनी  जळगाव

13291 िचंचोलीकर िमलीदं नारायण 8275 55 पु. गीताई १२ ब राधाकृ� सोसा.   गणेश कॉलनी  जळगाव

13292 चोपडा देव�� फुलचंदजी 27775 59 पु. ४  �ीकृ� कॉलनी    जळगाव  ता.िज.जळगाव

13293
चोपडा �काश बाबूलाल �ो अशोक 

होजीअरी स�टर
11885 67 पु. चं��भा कॉलनी �ॉट नं१   जळगाव

13294 चोपडे राजेश भागवत 52374 56 पु. १४५ गणेश कॉलनी   जळगाव

13295 चौबे हष� नटवरलाल 55736 51 पु. ५िहमसा�ी अपाट�म�ट   नंदनवन कॉलनी  �रंगरोड जळगाव

13296 चौबे िनतु हष� 55737 45 �ी ५िहमसा�ी अपाट�म�ट   नंदनवन कॉलनी  �रंगरोड जळगाव

13297 चौधरी ��ाद गजानन 659 80 पु.
80 ए �ी कृ� कॉलनी   अशोक बेकरी मागे जळगाव  -

४२५००१

13298 चौकीदार वैखरी िवनायक 13287 65 �ी
िव�ेश  १९ रामबाग उदय कॉलनी   जवळ लॉ कॉलेज�ा 

पि�मेस    जळगाव

13299
दहाड अरिवंद िकसनलाल �ो �ंकटेश 

�ील �ा�
8718 59 पु. �ॉट नं २०   चं��भा कॉलनी    जळगांव

13300 दहाड चेतन िवजय 19758 42 पु.
�ॉक नं.५ चैत� नगर   क�ा शाळे�ा समोर भूपाली 

अपाट�म�ट�ा बाजूला  गणेश कॉलनी  जळगाव

13301 डहाके रिवं� �भाकर 19897 53 पु. ३६/ए  यशवंत    �ीकृ� कॉलनी    जळगाव

13302 डहाके शैला �भाकर 49048 83 �ी १७ गणेश कॉलनी   जळगाव

13303 डहाके वैशाली हेमंत 29473 48 �ी ३६/अे यशवंत   �ीकृ� कॉलनी    जळगांव

13304 दलाल िवजया अनंत 51395 74 �ी ६९ गणेश कॉलनी   जळगाव

13305 देव िनरज �ाम 45039 53 पु.
११ अ गंगा अपाट�म�ट   �ोफेसर कॅालनी िज�ा उदयोग के� 

मागे  जळगाव

13306 देवमुरारी िनशा कुमनदास 46355 44 �ी २७ गु�द� कॉलनी   गणेश कॉलनी  जळगाव

13307 देशमुख सुमित वसंत 726 60 �ी �ीकृ� हौिसंग सोसायटी   जळगाव

13308 देशमुख भरत भाऊराव 13404 68 पु. �ॉट नं.१० िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी समोर  जळगाव

13309 देशमुख चं�कांत संभाजीराव 41344 50 पु. �ॉट नं.०९   िवजय कॉलनी  जळगाव

13310 देशमुख चं�शेखर वसंतराव 25979 57 पु. २१ कृषी कॉलनी   जळगाव.  .  जळगाव

13311 देशमुख हरीशचं� आनंदराव 13244 53 पु. १५४ गोर�   गणेश कॉलनी    जळगाव
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13312 देशमुख �ोती बाळासाहेब 40945 53 �ी �ॉट नं ८ �ी हनुमान मंिदर जवळ   गणेश कॉलनी  जळगाव

13313 देशमुख मधुकर रामराव 20780 92 पु. ९५ गणेश कॉलनी   जलगाव

13314 देशमुख िनतीन सदािशव 21593 55 पु. १ उदय कॉलनी   जलगाव

13315 देशमुख �दीप पुो�म 764 79 पु. �ॉट नं 34 �ीकृ� कॉलनी   अशोक �ेड मागे    जळगांव

13316 देशमुख संभाजीराव आनंदराव 441 76 पु. �ॉट नं ९ िवजय कॉलनी   गणेश कॉलनी जळगाव

13317 देशमुख सुहास भाउराव 32822 51 पु. १९ कृषी कॉलनी   अशोक �ेकरी  जळगाव

13318 देशमुख सुिशला नर�� 38693 73 �ी १- अ गु�द� कॉलनी   जळगाव

13319 देशमुख तुषार सुरेश 16116 41 पु.
�ॉट नं.१९/क भा�ोदय कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ    

जळगाव

13320 देशमुख िवभावरी शामकांत 25972 58 �ी ७/१ गु�द� कॉलनी   जळगाव.  .  जळगाव.

13321 देशमुख िवलास राजाराम 15577 62 पु. ११६ गणेश कॉलनी   जळगाव

13322 देशपांडे अिनल गोपाल 60929 70 पु. �ॉट नं ४ नंदनवन   कॉलनी जळगाव

13323 देशपांडे सुहािसनी रवी�ंनाथ 6744 63 �ी ७  रे�े कॉलनी   जळगांव

13324 देवमुरारी इंदुमती कुमनदास 20504 68 �ी
 �ी  २७ गु�द� कॉलनी   गणेश कॉलनी चौका जवळ    

जळगाव

13325 देवमुरारी कुमनदास िहरादास 20505 78 पु.
 �ी  २७ गु�द� कॉलनी   गणेश कॉलनी चौका जवळ    

जळगाव

13326 ढाके मुकंुद भानुदास 43101 76 पु. ७६ �ेरणा   गणेश कॉलनी  जळगाव

13327 ढाके �फु� ��ाद 30357 54 पु. २० �ीकृ� कॉलनी   जवळ गणेश कॉलनी    जळगांव

13328 धांडे लोमेश भावडू 30065 57 पु.
�ारा पी.पी.अ�रदे ७९-बी  िशव   ि�पा   �ीकृ�ा कॉलनी    

जळगांव

13329 धांडे मधुकर िदनकर 20217 62 पु. १ गजानन कॉलनी   चं��भा कॉलनी रोड    जळगाव

13330 ढंढोरे राजेश छ�ुजी 26628 59 पु. ३५ अ �ी िनवास कॉलनी   खजािमया रोड    जळगाव

13331 धमा�िधकारी पंढरीनाथ रघुनाथ 20503 77 पु. ३७/०१ गंधव� कॉलनी     जळगाव

13332 धुमक धरती कमलाकर 53774 42 �ी बाहेती माक� ट   गणेश कॉलनी  जळगाव

13333 धु�ड िवपुल �ाम 43448 41 पु. �ॉट नं.६ बी   िव�ू नगर  अशोक बेकरी जवळ जळगाव

13334 डोभाळ संदीप गुलाबचंद 57105 39 पु. �ाट नं ३९   �ीकु� कॉलनी  जळगाव

13335 डॉ.भोकरडोळे संजय कृ�ाजी 13527 51 पु. ९ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13336 �ा�े संजय नामदेव �ो गाय�ी �ो�ीजन 12102 55 पु.
�ॉट नं 38 गट नं 106/1   मयुर सोसायटी  हॉटेल िवश  

जळगाव

13337 दुसाने सुभाष शंकर 38521 76 पु. �ीनाथकुटी ११६   गणेश कॉलनी  जळगाव

13338 फडके मधुकर नारायण 7417 56 पु. १७ िव�ू नगर रे�े कॉलनी   जळगांव
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13339 िफरके सं�ा अ�ण 25177 55 �ी �ॉट नं.९   �ीक� कॉलनी  जळगाव

13340 िफरके सिचन िडगंबर 12237 45 पु.
�ॉट नं41  236/1 सीएस नं 7704   �ी िनवास कॉलनी जवळ 

गणेश  कॉलनी जळगाव

13341 गडे जयंत नारायण 18067 71 पु.
०५ हनुमान मंदीरा जवळ   �ीहरी नगर गणेश कॉलनी  

जळगाव

13342 गगडाणी सपना सुिनल 51374 55 �ी  साथ�क  ७/२ चैत� नगर   क�ा शाळेसमोर  जळगाव

13343 गंगापूरकर सुरेश �ीधर 41699 71 पु. १ / अ  �ी    िज�ा प�रषद कॉलनी  जळगाव

13344
गंगवाल िवजय ताराचंद �ो अ�रहंत 

एज��ज
9122 62 पु. ६ िम� नगर   खाजिमया समोर  जळगाव

13345 गग� िशरीष यशवंत 19482 57 पु. ८ िम� नगर   खाजािमया समोर    जळगाव

13346  गारसे िनता �दीप 43247 44 �ी २१ गंधव� कॉलनी   जळगाव

13347 गवळी कुसुम शिशकांत 34211 60 �ी
१६ िवजय कॉलनी �ीकृ � िब�ीगं   गणेश कॉलनी    

जळगांव

13348 गवळी शिशकांत ल�ण 34212 74 पु. १६ िवजय कॉलनी �ीकृ� िब�ीगं   गणेश कॉलनी  जळगाव

13349 गावंडे सुबोध भगवान 30388 43 पु. गणेश कॉलनी   �ॉट नं. ८० जळगाव

13350 घोलप शिशकांत रामचं� 4860 66 पु. ९५ गणेश कॉलनी   जळगाव

13351 घुगे संिदप भागवत 55819 49 पु.
�ॉट नं.६५ गट नं.४९   ५ चं�मोहन ��ला अपाट�म�ट  गणेश 

कॉलनी जळगाव

13352 गोिहल रजनी ल�ीदास 28314 81 �ी
१ �ी�साद अपाटम�ट   िवजय कॉलनी  खाँजा िमया रोड  

जळगाव

13353 गोखले चा�द� �ीधर 7686 71 पु. १० �ोफेसर कॉलनी   िज�ा उ�ोग क� �ामागे  जळगाव

13354 गोखले चा�ता प�नाभ 20019 63 �ी
कृ� अपाट�म�ट �ॉक नं २   �ीकृ� कॉलनी  बजरंग ि�ज 

जवळ जळगाव

13355 गोखले देवद� चा�द� 18036 41 पु. १० �ोफेसर कॉलनीिज�ा उ�ोग क� �ामागे   जळगांव

13356 गोखले प�नाभ भगवान 20020 69 पु.
कृ� अपाट�म�ट �ॉक नं २   �ीकृ� कॉलनी  बजरंग ि�ज 

जवळ जळगाव

13357 गोरे रामभाऊ पंुजाजी 44243 49 पु. c/o  एम बी पाटील   �ॉट नं ३८ गंधव� कॉलनी  ता िज जळगाव

13358 हरणखेडकर �तीभा अिभनय 23660 61 �ी
४ गजानन कॉलनी   एल.आय.सी.कॉलनी जवळ  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

13359 हरसोळे मेघना �िदप 34322 57 �ी ए १ शांितबन अपाट�म�ट   गजानन कॉलनी    जळगांव

13360 होले �शांत �काश 20340 42 पु. १ कृषी कॉलनी   अशोक �ेड पुढे    जळगाव

13361 इंगळे मधुकर घन�ाम 36772 75 पु. १३ िवजय कॉलनी   जळगाव

13362 इंगळे मंजुषा िवनायक 35261 53 �ी ४५ नंदनवन नगर   �ेहल कॉलनी जवळ  जळगाव

13363 इंगळे उदय मधुकर 20339 47 पु. १३ िवजय कॉलनी   जनता बँके�ा वर    जळगाव

13364 इंगळे योगेश मधुकर 20338 45 पु. १३ िवजय कॉलनी   जनता बँके�ा वर    जळगाव

13365 जाधव अशोक वामनराव 23534 64 पु. २२ अ �ीकृ� कॉलनी   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव
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13366 जाधव भाउराव जयराम 24153 74 पु. ९७ गणेश कॉलनी   जळगाव

13367 जाधव िभमिसंग बारकू 30370 58 पु.
�ॉट नं ७ �ीहरी कॉलनी   जवळ मरोती मंिदर  जवळ गणेश 

कॉलनी �ॉप  जळगांव

13368 जाधव देवयानी रिवं� 22801 50 �ी
�ॉट नं.8/1 जवळ अशोक   नारखेडे �ोअर िमल शेजारी  

मु.पो.जळगाव

13369 जाधव िदलीप वामनराव 22863 62 पु. गणेश कॉलनी गु�द� कॉलनी   जळगाव

13370 जाधव निलनी भाउराव 24152 69 �ी ९७ गणेश कॉलनी   जळगाव

13371 जाधव रिवं� वामनराव 22800 61 पु.
८/१ िव�ु नगर   नारखेडे �ोअर िमल शेजारी  

मु.पो.जळगाव

13372 जाधव सुिनता अशोक 23536 54 �ी २२ अ �ीकृ� कॉलनी   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

13373 जाधव तृ�ी अशोक 57631 28 �ी २२ अ �ीकृ�ा कॉलनी   जळगाव

13374 जाधव िवशाल अशोक 23535 36 पु. २२ अ �ीकृ� कॉलनी   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

13375 जगधने कमलबाई सदािशव 8049 66 �ी िवजय कॉलनी �ॉट नं.१ मेहता   जळगाव    रोड जळगाव

13376 जगधाणे िवमल नंदकुमार 36159 69 �ी ४४ गु�द� कॉलनी   जळगाव

13377 जैन आिशष सुरजमल 32575 50 पु. ११९ गणेश कॉलनी   जळगांव

13378 जैन िकरण देवलाल 15864 66 पु. ७३ �ीकृ� कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ    जळगाव

13379 जैन िमराबाई सुभाष 3199 71 �ी ११९ गणेश कॉलनी जळगाव

13380 जैन नर�� ब�ीमल 6371 67 पु. �ॉट नो . ६   �रंग रोड  चं��भा कॉलनी  जळगांव

13381 जैन नयना सुभाष 10577 49 �ी गणेश कॉलनी. �ॉ.नं.११९   जळगांव

13382 जैन पुनमचंद माणकचंद 6786 83 पु. ११९गणेश कॉलनी खाजािमया रोड   जळगांव

13383 जैन िवजय अमरचंद 35498 53 पु. १० िगतशंकर माक� ट   गणेश कॉलनी    जळगाव

13384 जैन िवजया संजय 16172 53 �ी �ॉट नं.७३ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13385 जायसवाल अिनलकुमार िगरधारीलाल 22351 74 पु. ११ मायागीरी सदन   खाजािमया दगा� समोर    जळगाव

13386 जायसवाल िधरज कांतीलाल 20133 43 पु.  संक�  �ॉट नं.१००   गणेश कॉलनी    जळगाव

13387 जायसवाल हेमंत कांतीलाल 20132 46 पु.  संक�  �ॉट नं.१००   गणेश कॉलनी    जळगाव

13388 जै�ाल कांतीलाल बाबुलाल 6248 74 पु. संक� �ॉट नं १००ए   गणेश कॉलनी  जळगाव

13389 जै�ाल िकशोर शंकरलाल 7415 62 पु. �ॉट नं १.िवशाल कॉलनी जवळ   रे�े कॉलनी जळगाव

13390 जैसवाल �णय िकशोर 60853 23 पु. �ॉट नं 1 िवशाल कॉलनी   रे�े कॉलनी जवळ  जळगाव

13391 जै�ाल वेदलाल रामचं� 5595 80 पु.
८ पाव�ती िनवास एल आय सी कॉलनी   इ�ादेवी जवळ    

जळगांव

13392 जाखेटे रोहन राज�� 13929 36 पु. �ॉट नं.७ िवजय कॉलनी   जळगाव
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13393 जाखेटे िशतल राज�� 13946 42 �ी �ॉट नं.७ िवजय कॉलनी   जळगाव

13394 जंगले िनतीन मुरलीधर 19617 54 पु. ७७ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13395 जंगले �ेमलता मोहन 21640 58 �ी �ॉट नं.१२/१ गु�कुल कॉलनी   जलगाव

13396 जरीवाला भानुमती रमेशचं� 352 74 �ी एफ-३ रघुकुल अपाट�म�ट   गंधव� कॉलनी जळगाव

13397 जावळे कमलाकर पु�षो�म 27219 73 पु. ३४ गु�द� कॉलनी   गणेश कॉलनी चौकासमोर  जळगाव

13398 जावळे �ाती अतुल 8358 52 �ी १५ �ोफेसर कॉलनी   एल.आय.सी ऑिफस मागे जळगाव

13399 जोशी अिभजीत भा�र 23873 51 पु.
१११  स�म    मकरा पाक�  महािवर नगरजळगाव  

िज.जळगाव

13400 जोशी अनंत �ीकृ� 19203 65 पु. �ॉट नं.३०/५० गंधव� कॉलनी   मु.पो.जळगाव

13401 जोशी अच�ना अ�ण 15938 51 �ी वासुदेव कृपा   ११ भगीरथ कॉलनी    जळगाव

13402 जोशी अ�ण भा�र 13459 56 पु. वासुदेव कृपा   ११ भगीरथ कॉलनी    जळगाव

13403 जोशी अ�णा िवजय 3088 73 �ी ३ �ानदीप   खजािमया रोड जळगाव

13404 जोशी आि�नी चं�कांत 44434 70 �ी �ाट नं ३१/४   िव�ू नगर अशोक बेकरीजवळ  जळगाव

13405 जोशी चं�कांत िवनायक 44433 71 पु. �ाट नं ३१/४ िव�ू नगर   अशोक बेकरी�ा पुढे  जळगाव

13406 जोशी चा�लता गजानन 29445 74 �ी १५ चं��भा सोसायटी   �रंग रोड    जळगांव

13407 जोशी द�ा�य मुरलीधर 26868 50 पु.
६ �ी�साद अपाटमेट   िवजय कॅालनी गणेश्  कॅालनी 

चौकाजवळ    जळगाव

13408 जोशी िडगंबर यादव 32468 65 पु.
कुलकण� देवकीबाई बालकृ�   �ॉट नो १०९  गणेश 

कोलोनी  सी/ओ  ११४  �ाम िच�इ तहसील स�ध  जळगांव

13409 जोशी िदनेश गजानन 13014 50 पु.
अजय कॉलनी आय.एम.आर कॉलेज रोड   िश�डे िब�ीगं 

जळगाव

13410 जोशी िदपक गजानन 13013 56 पु.
अजय कॉलनी आय.एम.आर कॉलेजरोड   िश�डे वकीलां�ा 

घराजवळ    जळगाव

13411 जोशी िद�ी िदपक 21480 51 �ी
�ॉट नं ११   �ािमिन भा�ोदय सोसायटी  गणेश कॉलनी 

जळगाव  बाजार टीएसओ

13412 जोशी गजानन प�ालाल 3509 84 पु.
�ॉट नं 11 गणेश कॉलनी   �ामीनंी भा�ोदय हौिसंग सोसा  

जळगाव

13413 जोशी जयंत मधुकर 20427 62 पु. ५९ ब �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13414 जोशी मंदार रमेश 19116 42 पु. ९ वैभव  रे�े कॉलनी   खाजािमया रोड    जळगाव

13415 जोशी मृणाल पंकज 19117 40 �ी ९  वैभव  रे�े कॉलनी   खाजािमया रोड    जळगाव

13416 जोशी िनतीन रामदास 15853 55 पु.
ब ५  सुखकता�  िवजय कॉलनी   गणेश कॉलनी चौक अशोक 

�ेडसमोर    जळगाव

13417 जोशी �भाकर कािशनाथ 1768 82 पु.
ए-4 शांितबन अपाट�म�ट   गजानन कॉलनी  िपं�ाळा रे�े गेट 

जवळ  जळगांव

13418 जोशी �मोद गणेश 15242 60 पु. कृषी कॉलनी मागे नवसा�ा   गणपती मंदीर जळगाव

13419 जोशी �मोद वसंत 14870 61 पु.
�ॉट नं.१२ गट नं.४९   भा�ोदय हौिसंग सोसायटी  गणेश 

कॉलनी जवळ जळगाव
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13420 जोशी �मोद वसंत 27817 61 पु. २३ गंगासागर अपाट�म�ट   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13421 जोशी राजेश पांडुरंग 13760 53 पु. �ॉट नं.१६८ गणेश कॉलनी   जळगाव

13422 जोशी �पाली राज�� 57309 43 �ी ब -५ सुखकता� गणेश कॉलनी चौक   िवजय कॉलनी  जळगाव

13423 जोशी सायली स��दानंद 50068 28 �ी ३१ अ िव�ु नगर   गणेश कॉलनी  जळगाव

13424 जोशी िसमा िनतीन 15854 48 �ी
ब ५  सुखकता�  िवजय कॉलनी   गणेश कॉलनी चौक अशोक 

�ेडसमोर    जळगाव

13425 जोशी शशीकांत पांडुरंग 15486 62 पु. �ॉट नं.१६८ गणेश कॉलनी   जळगाव

13426 जोशी ��ता कृ�कांत 13807 76 �ी
भ�राज  २ गु�द� कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ    

जळगाव

13427 जोशी सुमंत सदािशव 6478 62 पु. �ाट नं २८ िव�ु नगर   गणेश कॅालनी जवळ    जळगांव

13428 जोशी सुिनल मधुकर 47734 65 पु.
६९ �ीकृ� कॉलनी अशोक बेकरी मागे   गणेश कॉलनी  

जळगाव

13429 जोशी �ाती सुिनल 20986 56 �ी ६९ �ीकृ� कॉलनी   जलगाव

13430 काबरा अच�ना िनलेश 17608 44 �ी
�ॉट नं.२/३ �ीकृ� कॉलनी   गणेश कॉलनी अशोक �ेड 

जवळ  जळगाव

13431 काबरा िनलेशकुमार मदनलाल 13138 46 पु.
2 3 िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ  खाजािमया रोड  

जळगाव

13432 काबरा �ंकटेश रिवं� 60794 33 पु. �ॉट नं.२/३ गणेश कॉलनी   अशोक बेकेरी जवळ    जळगाव

13433 कदम सुरेखा अरिवंद 50983 49 �ी ५ भगीरथ कॉलनी   जळगाव

13434 कडू अचला पुो�म 7195 60 �ी
िवशाल यशवंत कॉलनी   मंदीराजवळ �ीकृ� कॉलनी    

जळगांव

13435 काकडे सुिनल गोिवंद 38126 57 पु. ५ िवजय कॉलनी   खाजािमया रोड  जळगाव

13436
कलं�ी िदलीप शंकरलाल �ो.नयन 

�ो�ीजन
31003 68 पु. ७ िवजय कॉलनी   जळगाव

13437 काळे बळीराम रामकृ�ा 22021 81 पु.  िशवकृपा  २ उदय कॉलनी   जळगाव

13438 काळे कुमुिदनी सुभाष 44556 65 �ी चं��भा कॅालनी   �ाट नं ७ गणेश कॅालनी  जळगाव

13439 काळे िलला बळीराम 22022 75 �ी
सी/ओ पु�ा एस चौधरी   �ॉट नं ३  चं��भा कॉलनी  

जळगाव

13440 काळे िमलीदं �भाकर 21828 48 पु. �ॉट नं.५९   �ीकृ� कॉलनी    जळगाव

13441 काळे निलनी यशवंत 4288 71 �ी ३ गणेश नगर जळगांव

13442 काळे �काश जयकुमार 7656 71 पु. ७३  गणेश कॉलनी   कुसुमकंुज जळगाव

13443 काळे �मोद जयकुमार 3319 70 पु. ७३ गणेश कॉलनी   जळगाव

13444 काळे शरद जयकुमार 6269 76 पु. ७३ गणेश कॉलनी   जळगाव

13445 काळे सुभाष जनाद�न 37480 71 पु. �ॉट नं.७ चं��भा कॉलनी   जळगाव

13446 कानगो �शांत �भाकर 7494 67 पु. भुपाळी अपाट�म�ट चौत�नगर   जळगाव
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13447 कांकरीया अिनता अभयकुमार 18125 61 �ी १३ अमेय िवजय कॉलनी   जलगाव

13448 कांकरीया रमेश जवरीलाल 43037 66 पु. ७ िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ  जळगाव

13449 कांकरीया आनंद गौतमचंद 18124 51 पु. १३ अमेय िवजय कॉलनी   जलगाव

13450 करे सुभाष िकसनराव 10616 53 पु. ६ �ी कृ�ा कॉलनी जळगाव

13451 कासार संजय �भाकर 28100 50 पु. िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ  जळगाव

13452 कथुरीया चं�शेखर टेकचंद 132 82 पु.
६२  गणेश कॉलनी जवळ    डी डी वाणी चे घर   जळगाव 

ता.िज.जळगाव

13453 खैरनार िवनोद यशवंत 60479 34 पु.
�ॉट नं १ गट नं.५०   गंधव� कॉलनी  गणेश कॉलनी मागे  

जळगाव

13454 खंडाळकर नंदाबेबी नवालिसंग 13471 61 �ी �ॉट नं.८ ब  नंदनवन   गु�द� कॉलनी    जळगाव

13455 खंडाळकर नवलिसंग पंुडिलक 16534 68 पु. ८ ब गु�द� कॉलनी   जळगाव

13456
खरे योगेशचं� कमलाकर �ो सिद�ा 

एंटर�ाईजेस
12513 48 पु. �ो.खरे योगेशचं� कमलाकर   ८३ गणेश कॉलनी जळगाव

13457 कोळंबे क�ना अिनल 1355 68 �ी �ॉट नं 6 साथ�क हायवे पूल   जवळ गु�द� कॉलनी  जळगाव

13458 कोलंबे �पाली अिनल 21543 41 �ी �ॉट नं.६  साथ�क    गु�द� कॉलनी    जलगाव

13459 को�े िच�ा सुिनलकुमार 41816 58 �ी पंकज १२९ गणेश कॉलनी   जळगाव

13460 को�े गौरव िकशोर 28925 36 पु. ४८/१ ब �ीहरी नगर   गणेश कॉलनी    जळगांव

13461 को�े हरी िसताराम 45907 85 पु. पंकज १२९ गणेश कॅालनी     जळगाव

13462 को�े पंकज सुिनलकुमार 43494 31 पु.  पंकज  �ॉट नं. १२९   गणेश कॉलनी  जळगाव

13463 को�े पुनम राज�� 22954 48 �ी �ॉट नं. ७२   गणेश कॉलनी  जळगाव

13464 को�े राज�� पांडुरंग 21026 54 पु. २० �ीकृ� कॉलनी   जलगाव

13465 को�े सुिनलकुमार हरी 42604 64 पु.  पंकज  १२९ गणेश कॉलनी   जळगाव

13466 को�े तुषार उ�ास 33215 43 पु. �ॉट नं.२   िव�ु नगर  जळगाव

13467 को�े उ�ास केशव 33216 68 पु. �ॉट नं.२   िव�ु नगर  जळगाव

13468 कोळी िकशोर रामदास 8116 47 पु. २४ गणेश कॉलनी   भा�ोदय सोसायटी जळगाव

13469 कोलते योगेश रमेश 12243 46 पु. ६ उदय कॉलनी जळगाव

13470 को�ी र�माला िदलीप 34293 65 �ी �ॉट नं.६   भगीरथ कॉलनी  जळगाव

13471 को�ी मनोज िदलीप 34292 40 पु. �ॉट नं.६   भिगरथ कॉलनी    जळगांव

13472 को�ी नारायण पंढरीनाथ 38627 58 पु. घर �.६/१   भिगरथ कॉलनी  जळगाव

13473 को�ी वंदना नारायण 38626 62 �ी �ॉट नं. ६   भिगरथ कॉलनी  जळगाव
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13474 कोठारी अभयकुमार िवनोदकुमार 48795 39 पु. �ॉट नं.८ भिगरथ कॉलनी   जळगाव

13475 कोठारी अिनलकुमार इंदरचंद 18136 56 पु.
मेघना क�ुिनकेशन बी.पी.एल   मोबाईल दुकान नं.७६/७७  

युनीटी च�बर खाजािमया जवल  जलगाव

13476 कोठारी सरीता अिनलकुमार 18135 49 �ी
मेघना क�ुिनकेशन बी.पी.एल.   मोबाईल दुकान नं.७६  

युनीटी च�बर खाजािमया जवळ  जलगाव

13477 कोठावदे िदलीप िव�ल 12779 64 पु. ५/१ गंधव� कॉलनी   जळगाव

13478 कुडे चं�शेखर तुकाराम 14637 51 पु.
�ॅट नं 4 जी िब��ंग   गणेश कॉलनी  युिनटी च�बर जवळ 

जळगाव

13479 कुडे नेहा चं�शेखर 14636 44 �ी जी 4 युिनटी च�बर   गणेश कॉलनी जवळ    जळगाव

13480 कुलकण� अिजत सुिनल 19327 36 पु. ५० गणेश कॉलनी   जळगाव

13481 कुलकण� आनंद सुिनल 13196 39 पु. ५० गणेश कॉलनी   जळगाव

13482 कुलकण� अनंत नारायण 14065 57 पु. ३ गणगोपी कॉन�र   गणेश कॉलनी चौक    जळगाव

13483 कुळकण� अरिवंद गोिवंद 4160 70 पु. ५० गणेश कॉलनी   जळगांव

13484 कुलकण� अिवनाश सदािशव 25398 62 पु. नुतन वषा� कॉलनी   जळगाव

13485 कुलकण� अिवनाश वसंतराव 25799 63 पु.
�ॅट नं १०२ कावेरी अपाट�म�ट   �ौट गाईड ऑिफस  

�ोफेसर कॉलनी जळगाव

13486 कुळकण� चा�शीला सुनील 5747 65 �ी ५० गणेश कॉलनी   जळगांव

13487 कुलकण� द�ा�य िभकाजी 37993 67 पु. ५ गु�द� कॉलनी   �ामी समथ� मंदीराजवळ  जळगाव

13488 कुळकण� हेमंत कृ�ाजी 5225 76 पु.
�ॉट नं.१   िजवनिवकास सोसायटी  खाजािमया रोड  

जळगांव

13489 कुळकण� क�णा बाळकृ� 29374 45 �ी
�ॉट नं.१०९   गणेश कॉलनी �ि�ल िब�ीगं समोर    

जळगांव

13490 कुलकण� मृदुला अिवनाश 25798 56 �ी
�ॅट नं १०२ कावेरी अपाट�म�ट   �ौट गाईड ऑिफस  

�ोफेसर कॉलनी जळगाव

13491 कुलकण� िनलेश �ंबक 20702 42 पु.
�ारा सुरेश �ीधर गंगापुरकर   �ॉट नं.१ झेड पी.कॉलनी    

जलगाव

13492 कुळकण� �भाकर कािशनाथ 2521 86 पु. १३ �ेहल   खािजिमया र  रे�े कॉलनी  जळगाव

13493 कुळकण� राज�� सुधाकर 20526 58 पु. ४० िव�ु नगर   अशोक �ेड जवळ    जळगाव

13494 कुलकण� संजय मनोहर 15571 59 पु. �ॉट नं.३ िवजय कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ    जळगाव

13495 कुळकण� शुभांगी राजाराम [०३] 5431 61 �ी नंदनवन कॉलनी   रेखा गॅस गोडाउन जवळ  जळगांव

13496 कुळकण� सुचेता सुभाषचं� 7684 69 �ी १०१ �ोफेसर कॉलनी   डी.आय.सी.ऑफीस जवळ  जळगाव

13497 कुलकण� �ाती संजय 15572 52 �ी
आिशवा�द  �ॉट नं.३ िवजय   कॉलनी चांदीवाल मेडीकल 

जवळ    जळगाव

13498 कुळकण� वंदना शरद 147 79 �ी
43/1 शांत�दू �ीिनवास   गणेश कॉलनी  रोड  �र�ा �ोप  

जळगांव

13499 कुळकण� वसंत शंकर 5202 91 पु. गुटूकंुज १ जीवन िवकास कॉलनी   जळगांव

13500 कंुवर राज�� साहेबराव 33554 58 पु. १२ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव
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13501 लाड मनोज सुभाष 16909 42 पु. �ी नाथजी भवन   गणेश कॉलनी    जळगाव

13502 लाड मोना सुभाष 16911 39 �ी �ी नाथजी भवन   गणेश कॉलनी    जळगाव

13503 लाड िनम�ला सुभाष 16910 66 �ी �ी नाथजी भवन   गणेश कॉलनी    जळगाव

13504 लढे िनलेश रिवं� 43558 47 पु. १६ गणेश कॅालनी   जळगाव

13505 लढे पु�ा रिवं� 12412 69 �ी १६ गणेश कॉलनी   जळगाव

13506 लढे रिवं� नंदलाल 41440 73 पु. १६ गणेश कॉलनी   जळगाव

13507 लढे तु�ी िनलेश 44277 44 �ी १६ गणेश कॉलनी   ता . िज. जळगाव

13508 लाठी पवन सुरेशचं� 22757 50 पु. ३ िवजय कॉलनी   जळगाव

13509 लाठी राधेशाम शरदचं� 14378 44 पु.
कप�ा रेिसड��ी गट नं २८३ �ॉट नं १ िबहाइंड खाजािमया 

पेट� ोल प� जळगाव

13510 लाठी रािधका राधे�ाम 14862 40 �ी
गट नं 283 �ॉट नं १ िबहाइंड खाजािमया पेट� ोल प� किपला 

रेिसड��ी जळगाव

13511 लाठी योगेश सुरेश 22758 48 पु. ५ जीवन िवकास कॉलनी मु पो   जळगाव

13512 लोहार अिनल गणपत 42929 61 पु. २१ गणेश कॉलनी   जळगाव

13513 लोहार संजय बाबुराव 43548 55 पु. गणेश कॅालनी  जळगाव

13514 लोखंडे �ोती सुिनल �ो.माय�ो �ोसेस 11259 50 �ी ३५ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13515 मडके निलनी द�ा�य 4837 74 �ी १ गणेश कॉलनी िवजय �ो��जन�ा जवळ   वर    जळगांव

13516 मदाने समीप सितष 43393 32 पु.
गट नं ४९ �ॉट नं १४९ �ॅट १०१  गौरी गाड�न अपाट�म�ट 

गणेश कॉलनी जळगाव

13517 मदाने सतीश �भाकर 3417 61 पु.
गट नं ४९ �ॉट नं १४९ �ॅट १०१  गौरी गाड�न अपाट�म�ट 

गणेश कॉलनी जळगाव

13518 मदाने �ेहा सतीष 7100 58 �ी
गट नं ४९ �ॉट नं १४९ �ॅट १०१  गौरी गाड�न अपाट�म�ट 

गणेश कॉलनी जळगाव

13519 महाजन अनुराग �ताप 61864 35 पु. 123 गणेश कॉलनी   दौलत िब��ंग जवळ  जळगाव

13520 महाजन ब�ीलाल मोतीराम 23236 52 पु. १०/१ भगीरथ कॉलनी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

13521 महाजन िडगंबर �ंबक 121 70 पु.
१४ िजवन िवकास कॉलनी   यूिनटी च�बस� मागे  �ाजािमया 

चौक  जळगांव

13522 महाजन जयेश िदगंबर 13658 42 पु. १४ जीवन िवकास कॉलनी   खाजािमया द�ा�जवळ    जळगाव

13523 महाजन जय�ी िदगंबर 4398 62 �ी १४ िजवन िवकास कॉलनी   खाजािमया    जळगांव

13524 महाजन िकशोर यादव 7420 71 पु.
२१  �ीकृ� कॉलनी   कृ�ा अपाट�म�ट समोर  महादेव मंदीरा 

जवळ  जळगांव

13525 महाजन िललावती रमेश 1245 66 �ी १८ िज�ा प�रषद कॉलनी     जळगाव

13526 महाजन मधुकर िडगंबर 10915 65 पु. �ॉट नं.८ नव�भात सोसायटी   जळगाव

13527 महाजन �िदप पुना 23281 69 पु. ३ नव�भात हाऊिसंग सोसायटी   जळगाव
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13528 महाजन �काश सुकदेव 6039 64 पु.
 �ी साई  �ॉट नं.११ रामबाग   कॉलनी खाजािमया जवळ    

जळगांव

13529 महाजन �पेश रमेश 8100 49 पु. १८ िज.प.कॉलनी हायवे जवळ   जळगाव

13530 महाजन संजय शिशकांत 6896 54 पु. २६ �ीकृ� कॉलनी   जळगांव

13531 महाजन सतीष शंकरराव 666 70 पु. 17 �ी हरी नगर   गणेश कॉलनी जळगाव

13532 महाजन शरयू सुभाष 44845 58 �ी �ाट नं ६ सुदश�न कूिष कॅालनी     जळगाव

13533 महाजन सुभाष देवचंद 13718 65 पु. सुदश�न  ६ कृषी कॉलनी   जळगाव

13534 महाजन सुिचता मेघराज 61151 51 �ी �ॉट नं �ीकृ�ा कॉलनी   मेघ �ृित िनवास  जळगाव

13535 महाजन सुधीर यादव 19926 74 पु. २१ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13536 महाजन सुधीरकुमार िव�नाथ 37698 59 पु. �ॉट नं.६३ अ   गणेश कॉलनी  जळगाव

13537 महाजन सुवणा� सुनील 61949 44 �ी चं� �भा कॉलनी   �ॉट नं 11  जळगाव

13538 महाजन उषा राजाराम 44020 83 �ी गु�द� कॅालनी   �ाट नं ३७ खाजािमयाँ रोड  जळगाव

13539 महाजन वसंत रामजी 7698 70 पु. १७ नंदनवन कॉलनी   रेखा गॅस गोडाउन मागे जळगाव

13540 महाजन िव�ा वसंत 7697 63 �ी १७ नंदनवन कॉलनी   जळगांव

13541 महाजन िवजय बाजीराव 13141 45 पु. ५ पंकज खरेदी िव�ी क� �   गणेश कॉलनी चौक जळगाव

13542 महानुभाव शकंुतला सुकदेव 46045 78 �ी १६ गु��साद िव�ू नगर   खाजािमयॉ रोड  जळगाव

13543 माळी सीमा सुनील 61590 31 �ी �ॉट 44 एस.नं 563 हरी ओम   नंदनवन नगर    जळगाव

13544 मालपुरे संजय पंढरीनाथ 29419 56 पु. जी ११ युिनटी च�बर   गणेश कॉलनी    जळगांव

13545 मंडोरे िदलीप भगवानदास 13769 63 पु.
�ॉट नं.५ रामबाग कॉलनी   एस.एन.डी.टी.महीला 

कॉलेजसमोर    जळगाव

13546 मंडोरे िलना िदलीप 13770 63 �ी �ॉट नं.५ रामबाग कॉलनी   खाजािमया�ा मागे    जळगाव

13547 मराठे अ�णा सुभाष 20705 54 �ी
 �ारकेश  १५/२ गुलमोहर अपाट�म�ट   गणेश कॉलनी    

जलगाव

13548 मते सुवणा� िवलास 57363 48 �ी �ॉट नं ७/अ िवशाल कॉलनी   �ाजािमया रोड  जळगाव

13549 मेहता मिनष रमेशचं� 39162 51 पु. १ िवजय कॉलनी   मेहता कॉ��े�  जळगाव

13550 ��र संिगता �ीकांत 51445 55 �ी ७ रामबाग कॉलनी   आय.एम.आर जवळ  जळगाव

13551 िम�ी आ�ाराम वसंत 5637 69 पु. १७ �ीकृ� कॉलनी   जळगांव

13552 िम�ी जयराम वसंत 5638 59 पु. १७ �ी�ृ� कॉलनी   जळगांव

13553 िम�ी सुरेखा सदानद 59914 41 �ी �ीकृ�ा कॉलनी   �ॉट नं १७    जळगाव

13554 िम�री िगरीष नारायण 15988 51 पु. �ॉट नं.१ �ानिदप अपाट�म�ट   चैत� नगर    जळगाव
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13555 मोडक देव�� जयंत 6901 51 पु. ६२ साकार �ीकृ� हाऊिसंग सोसायटी   जळगांव

13556 मोडक मिनषा जयंत 660 74 �ी
साकार PT NO 62 खजािमया रोड   �ीकृ� कॉलनी    

जळगांव

13557 मोडक तृ�ी रिवं� 34634 43 �ी ६२ साकार   �ीकृ� कॉलनी  अशोक बेकरी समोर  जळगांव

13558
मोकाशी देव�� वासुदेव �ो.िनतीन 

एंटर�ायजेस
7907 52 पु. ९ िजवन िवकास कॉलनी   जळगांव

13559 मोमाया िदनेश ि�कमजी 2028 68 पु.  राजदीप  १४१ गणेश कॉलनी   जळगांव

13560 मोरदे र�ाकर सखाराम 6792 92 पु. ८  िवजय कॉलनी   जळगांव

13561 मोरदे माधवी मोहन 20502 58 �ी
 िशवनेरी  �ॉट नं.८   िवजय कॉलनी  अशोक बेकरी समोर  

जळगाव

13562 मोरदे मोहन र�ाकर 21980 66 पु.
�ॉट नं.८ िवजय कॉलनी   �ायाम शाळे समोर  अशोक 

बेकरी जवळ  जळगाव

13563 मोरे उषा शांताराम 43653 72 �ी ६ िज�ा प�रषद कॉलनी   हायवे जवळ  जळगाव

13564 मोती पूजा संजय 60881 24 �ी 11/53 गणेश कॉलनी जवळ   भगीरथ कॉलनी  जळगाव

13565 मोती संजय मानिसंग 43748 49 पु.
हरी ओम �ासेस �ॉट नं.११   गट नं.५३ भगरथ कॉलनी  

जळगाव

13566 मोती तनुजा संजय 43749 43 �ी
हरी ओम �ासेस �ॉट नं.११   गट नं.५३ भगरथ कॉलनी  

जळगाव

13567 मुदिलयार अपणा� हेमंत 44258 49 �ी ४३ िव�ु नगर   अशोक ि�ड गणेश कॉलनी  ता िज जळगाव

13568 मंुदडा हेमंत िकशोर 59610 34 पु. १० धनतारा िनयर   law कॉलेज  रामबाग कॉलनी  जळगाव

13569 मंुदडा िवशाल िकशोर 59627 30 पु.
�ॉट नं १० धनतारा   िनयर law कॉलेज  रामभाग कॉलनी  

जळगाव

13570 नगरकर िगरीष रघुवीर 45062 35 पु. रे�े कॅालनी   �ाट नं ३०  जळगाव

13571 नाईक �ोती िदलीप 8546 51 �ी २बी चैत� नगर खाजािमया   रोड    जळगांव

13572 नाईक मनीषा िनतीन 20748 52 �ी २३ गु�द� कॉलनी   �ॉक नं.४    जलगाव

13573 नाईक िनतीन शांताराम 20749 56 पु. �ॉट नं.२३ �ॉक नं.४   गु�द� कॉलनी    जलगाव

13574 नाईक राजेश प�ाकर 14062 58 पु. �ॉट नं.८ गट नं.४७१/अ/१/१   ��दा कॉलनी    जळगाव

13575 नाईक िशरीष सखाराम 32621 63 पु. २३/५० �ान �भा अपाट�.   गंधव� कॉलनी  जळगाव

13576 नाईक िवकास मुरलीधर 14197 57 पु. १३ ब गु�द� कॉलनी   जळगाव

13577 नंदवे संिदप �ीराम 8513 51 पु. ३८ िव�ु नगर   अशोक बेकरी जवळ जळगाव

13578 नांदेडकर अिजत अिवनाश 14225 42 पु. ४ कृषी कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ    जळगाव

13579 नांदेडकर अिवनाश रामदास 4319 75 पु.
७२ हौिसंग सोसा.जळगाव   �ू अॅड ४ कृिष कॉलनी  

नवसा�ा गणपित मंिदर जवळ  जळगांव

13580 नांदेडकर मु�ा अिवनाश 14585 39 �ी
४ कृषी कॉलनी अशोक �ेड रोड   गणेश कॉलनी एरीया    

जळगाव

13581 नांदेडकर संजीवनी अिवनाश 14586 69 �ी
४ कृषी कॉलनी अशोक �ेड रोड   गणेश कॉलनी एरीया    

जळगाव
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13582 नांदोडे अशोक ब�ीलाल 6790 75 पु. �ाऊंड �ोर कावेरी अपाट�म�ट   �ोफेसर कॉलनी जळगाव

13583 नंदवे संजय �ीराम 8514 55 पु. ३८ िव�ु नगर   अशोक बेकरी जळगाव

13584 नंदवे �ीराम सुकलाल 1079 80 पु. �ॉट ३८ िव�ू नगर अशोक बेकरी   जवळ    जळगांव

13585 न�वरे चं�ाबाई सुकदेवराव 44504 93 �ी �ाट नं १३ मिनषा कॅालनी   जळगाव

13586 नारखेडे जनाद�न िगरधर 49047 76 पु. ३ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13587 नारखेडे िमराबाई सुधाकर 41931 73 �ी �ॉट नं.३ �ीकृ� कॉलनी   नम�दा �ृित समोर  जळगाव

13588 नारखेडे संजय जनाद�न 45357 46 पु. ३ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13589 नारखेडे शशीकांत चावदस 16082 66 पु. २७ भा�ोदय सोसायटी   गणेश कॉलनी    जळगाव

13590 नारखेडे सोनाली कांतीलाल 22843 45 �ी
४ �ोफेसर कॉलनी   िज�ा उ�ोग क� �ामागे.  जळगाव.  

जळगाव.

13591 नारखेडे तुकाराम भोना 34357 77 पु.
अिह�ा २८६/०३   िवजय कॉलनी रोड  िवशाल कॉलनी 

सारंग अपाट�.  जळगांव

13592 नाटेकर जय�ी �मोद 17698 55 �ी ११ ब संत �ाने�र कॉलनी िज.प. कॉलनी   समोर    जळगांव

13593 नाटेकर िकशोर अनंत 7963 57 पु. १२ ब संत �ाने�र कॉलनी   िज�ा प�रषद कॉलनी    जळगांव

13594 नाटेकर �मोद अनंत 3681 60 पु. १२ ब संत �ाने�र कॉलनी   झेड.पी.कॉलनी जवळ    जळगांव

13595 नवाल सरोज िशरीष 38774 51 �ी २० चं��भा कॉलनी   जळगाव

13596 नवाल िशरीष नाथुलाल 18877 54 पु. २८ चं��भा कॉलनी   गणपती मंदीरा समोर    जळगाव

13597 नेहेते अिनल द�ा�य 14236 58 पु. ६१ गणेश कॉलनी   जळगाव

13598 नेहेते आशा एकनाथ 59550 60 �ी िज�ा उ�ोग के�ा जवळ   �ोफेसर कॉलनी जळगाव

13599 नेहेते लिलत एकनाथ 40590 41 पु. जमुना अपाट�म��   �ोफेसर कॉलनी  जळगाव

13600 नेहेते सतीष द�ा�य 14235 63 पु. ८५ गणेश कॉलनी   जळगाव

13601 नेहेते व�ला द�ा�य 14237 89 �ी �ॉट नं.६१ गट नं.४९   गणेश कॉलनी    जळगाव

13602 नेहेते योगेश नारायण 23830 57 पु. �ॉट नं.१९/१   गंधव� कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

13603 नेमाडे िदपक �ेमराज 37717 40 पु. �ॉट नं.७१   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13604 नेमाडे �िवण �ेमराज 37718 37 पु. �ॉट नं.७१   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13605 िनकम िजजाबराव काशीनाथ 20884 70 पु. १५४ गणेश कॉलनी   खाजािमया रोड    जलगाव

13606 िनंबाळकर िमिलंद रामकृ� 35237 48 पु. ०४ झेड पी. कॉलनी   जळगाव  ता.िज.जळगाव

13607
ओझा जगिदश�साद भै�नाथ �ो. 

आसाम टी स�टर
6178 71 पु.

�ॉट न. ४८ १सव� नं 7738   गणेश कॉलनी जवळ  �ीहरी 

नगर जळगाव

13608
ओझा जगिदश�साद भे�बदास 

�ो.आसाम टी स�टर
8420 71 पु.

�ॉट नं ४८ १ सव� नं ७७३८   गणेश कॉलनी जवळ �ीहरी 

नगर  जळगाव
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13609 पलोड मयुर अिनल 51540 36 पु. चैत� नगर   क�ा शाळेजवळ  जळगाव  .

13610 पलोड िमतेश अिनल 37572 41 पु.
सीएसएन नं. ७५२८ �ॉट नं. १३    महावीर �ास जवळ  

चैत� नगर  जळगाव

13611 पालवे नर�� बाबुराव 50927 53 पु. २७ कृषी कॉलनी   जळगाव

13612 पालवे अिनल बाबुराव 37310 56 पु. २७ गोदाई कृषी कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ  जळगाव

13613 पांडे रंजना रामे�र 33634 53 �ी �ॉट नं १२ झेड पी कॉलनी   जळगांव

13614 पांडे सुरेश शंकर 10382 64 पु. गंधव� कॉलनी �ॉट नं १३   जळगांव

13615 पांढारकर सुधा गंगाधर 8333 72 �ी
�ॉट नं ३४ ३४ �ीकृ� कॉलनी   अशोक बेकरी मागे  

जळगाव

13616 पंिडत गुणवंत बाजीराव 38624 71 पु. ५/५० गंधव� कॉलनी   �ाउुट ऑिफस शेजारी  जळगाव

13617 प�ाळे राज�� कािशनाथ 39955 57 पु. �ॉट नं. २ �ोफेसर कॉलनी   जळगाव

13618 पापलकर िवकास नेिमचंद 4652 73 पु. �ॉट नं.४ अ   गु�द� कॉलनी  जळगाव

13619 परब �शांत िव�ास 29748 52 पु. �ॉट नं.११   िज�ा प�रषद कॉलनी  रे�े ि�ज  जळगांव

13620 पाराशर गोिवंद ई�रदास 58432 64 पु. १८ वैभवदश�न रे�े कॉलनी   जळगाव

13621 परदेशी बाजीराव कृ�ा 34452 76 पु. �ॉट नं.०९   भिगरथ कॉलनी  जळगाव

13622 परदेशी �िमला बाजीराव 34451 68 �ी �ॉट नं.०९   भिगरथ कॉलनी  जळगाव

13623 परदेशी राज�� सुपडू 39663 66 पु. २९ गु�द� कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ  जळगाव

13624 परदेशी ताराबाई क�ै�ालाल 33823 66 �ी १० गाय�ी भवन   �ोफेसर कॉलनी  जळगाव

13625 पारगावकर �ाज�ा िनतीन 45126 40 �ी �ाट नं ३५   नंदनवन कॉलनी  गणगोपी अपाट�म�ट  जळगाव

13626 परखड बाळासाहेब ल�ण 32026 67 पु. २ िज�ा प�रषद कॉलनी   जळगांव

13627 परखड सुिच�ा बाळासाहेब 13524 41 �ी २ िज�ा परीषद कॉलनी   जळगाव

13628 परखड उषा बाळासाहेब 30315 62 �ी २ झेड पी. कॉलनी   जळगाव

13629 पटेल भावेश रमणभाई 28524 48 पु. १३१ गणेश कॉलनी   म�ास बेकरी समोर  जळगाव

13630 पटेल गीता रमणभाई 37883 40 �ी १३१ गणेश कॉलनी   जळगाव

13631 पाठक अिमत कमलाकर 27274 46 पु. ए-४ सुखकता� अपाट�म�ट   अशोक बेकरी समोर  जळगाव

13632 पाठक अिवनाश कमलाकर 25767 53 पु. ए-४ सुखकता� अपाट�म�ट   अशोक बेकरी समोर  जळगाव

13633 पाठक जगिदश िवनायक 4602 69 पु. १५ िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी समोर    जळगांव

13634 पाठक िनलेश चं�कांत 20525 45 पु. �ॉट नं.१ गट नं.४३   ◌े�ीकृ� कॉलनी    जळगाव

13635 पाठक �िमला कमलाकर 24879 74 �ी ए - ४ सुखकता� अपाटम�ट   अशोक बेकरीसमोर  जळगाव



Page 506

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

13636 पाठक सतीष चं�कांत 20524 41 पु. �ॉट नं.१ गट नं.४३   �ीकृ� कॉलनी    जळगाव

13637 पाठक शरद माधव 7789 38 पु. ३ िवजय कॉलनी   जळगांव

13638 पाठक शरद िवनायक 4601 64 पु. १५ िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी समोर  जळगाव

13639 पाठक िवभा �मोद 16166 58 �ी १५ गु�द� कॉलनी   जलगाव

13640 पाथ�कर िनलेश द�ा�य 40548 41 पु. क्/�् फालक िव�ू   १८ गणेश कॉलनी  जळगाव

13641 पाटील अभय उमेश 13665 42 पु. ३५ गु�द� कॉलनी   खाजािमया रोड    जळगाव

13642 पाटील अजयचं� िवनायक 12296 53 पु. ३४ िव�ु नगर �ाजािमया रोड   जळगाव

13643 पाटील अजय अशोकराव 26651 41 पु. ७ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13644 पाटील अंबादास दगडू 52290 67 पु. ९ िज�ा प�रषद कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

13645 पाटील आनंतराव िहलाल 29579 53 पु. �ॉट नं.६० �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13646 पाटील अिनल माधवराव 25219 66 पु. �ॉट नं.३   उदय कॉलनी  �ॉजािमयॉ�ा मागे  जळगाव

13647 पाटील अजु�नराव िव�मराव 5521 65 पु. �ीकृ� कॉलनी जळगाव

13648 पािटल अ�ण आधार 45497 49 पु. ७६-२ �ीकु� कॅालनी     जळगाव

13649 पाटील अ�ण �तापराव 36910 60 पु. १३६ गणेश कॉलनी   जळगाव

13650 पाटील अ�ण रघुनाथ 48830 70 पु. २२ कृषी कॉलनी   �ीनवसाचा गणपती मंिदराजवळ  जळगाव

13651 पाटील अ�ण यशवंत 41866 73 पु.  सुिशल  �ॉट नं. ८   कृषी कॉलनी  जळगाव

13652 पाटील अशोक द�ा�य 29862 66 पु. ५५ �ीकृ� कॉलनी जळगाव

13653 पाटील आशुतोष ��ाद 55630 28 पु. ४/५/३�ीकृ� कॉलनी   अशोक बेकरीमागे  जळगाव

13654 पाटील आ�ाराम नगराज 37338 75 पु. �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13655 पाटील बाळासाहेब आनंदराव 15039 54 पु. ४४ गणेश कॉलनी   जळगाव

13656 पाटील बळीराम रामदास 1262 82 पु. ८ िवमलकंुज �ीकृ�   कॉलनी    जळगांव

13657 पाटील भगवान रामदास 4683 88 पु. िव�े�र ट� ॅ�र गॅरेज   गणेश कॉलनी हायवे रोड    जळगांव

13658
पाटील भारत िव�नाथ �ो.���क 

एज�ी
5393 76 पु.

�थमेष अपाट�म�ट. िज./बी.�ॉ २२   गट नं.५०  गंधव� कॉलनी  

जळगाव

13659 पाटील भारती जग�ाथ 48352 66 �ी २ तेजाली चैत� नगर   खाँजािमया रोड  जळगाव

13660 पाटील भाऊराव माधवराव [१५] 4780 77 पु. ०९ िज�ा प�रषद कॉलनी    एन.एच.०६ जवळ    जळगांव

13661 पाटील िभकन िव�म 42414 58 पु. ३० गंधव� कॉलनी   िज.जळगाव

13662 पाटील भीमराव भाऊराव 4762 81 पु. 1 उशािकरण अपाट�म�ट   गणेश कॉलनी    जळगांव
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13663 पाटील चंदन आनंदा 30799 47 पु. �ॉट नं.२ राधाकृ� सोसा.   गणेश कॉलनी जळगाव

13664 पाटील चं�कांत धोडूं 24473 61 पु. ३७ गंधव� कॉलनी   जळगाव

13665 पाटील द�ु झगा 18570 80 पु. ५ भगीरथ कॉलनी   खाजािमया रोड    जळगाव

13666 पाटील धनंजय वसंत 20859 46 पु. ३६ धनंदीप  �ीिनवास कॉलनी   खाजािमया रोड    जलगाव

13667 पाटील धनराज मािणकराव 35291 67 पु. १२ गु�द� कॉलनी   �ामी समथ� मंदीराजवळ  जळगाव

13668 पाटील धरमवीर �काश 19389 38 पु. ४२/ब �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13669 पाटील धम�� सुकदेव 43048 51 पु. १६ गु��साद  िव� नगर   �ॉजािमया रोड  जळगाव

13670 पाटील िदनानाथ पंढरीनाथ 18951 65 पु. �ॉट नं.६ िवजय कॉलनी   खाजािमया रोड  जळगाव

13671 पाटील िदनेश भाविसंग 27567 51 पु. �ॉट नं. २ शाकंुतल   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13672 पाटील िदनेश जहागीर 30964 39 पु.
�ॉट नं.५ गट नं.११७   �ामी समथ� मंिदराजवळ  मुकंुद 

नगर जळगाव

13673 पाटील िदपाली गोकुळ 48246 29 �ी �ॉट नं.११ गट नं.५३   भगीरथ कॉलनी  जळगाव

13674 पाटील िदप�� सुकदेव 49274 49 पु. १६ गु��साद  िव�ू नगर   जळगाव

13675 पाटील �ाने�र न�थु 12203 72 पु. २ भगीरथ कॉलनी �ाजािमया रोड   जळगाव

13676 पाटील एकनाथ माधवराव 32502 72 पु. ९ ग�द� कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ    जळगांव

13677 पाटील गज�� यशवंतराव 21557 47 पु. १०३ गणेश कॉलनी   जलगाव

13678 पाटील गाय�ी ��ाद 58811 23 �ी �ॉट ४/५/३ �ी कृ�   कॉलनी मागे अशोक  जळगाव

13679 पाटील गोकुळ युवराज 5377 68 पु.
राजवंता �ाट न ११ गट न ५३   भगीरथ कॅालनी  िज प 

कॅालनी कॅान�र जु�ा जी के टेपो ंजवळ  जळगाव

13680 पाटील गोपाळराव िशवराम 608 71 पु. ५ राधाकृ� कॉलनी  गणेश कॉलनी   जवळ  जळगाव

13681 पाटील गुलाबराव बळीराम 34622 76 पु. १९ मोनािलसा   वैभव रे�े कॉलनी जवळ    जळगांव

13682 पाटील गुलाबराव नाटु 7762 53 पु. २४२/१० जीवन िवकास कॉलनी   खाजािमया जवळ    जळगाव

13683 पाटील गुमान माधव 5923 71 पु. ५९ �ीकृ�ा कॉलनी जळगाव

13684 पाटील हष�ल उमाकांत 58826 37 पु.
िनयर �ामी समथ�   क� � �ॉट नं २३/५  गु�द� कॉलनी  

जळगाव

13685 पाटील हेमंत आनंदराव 15040 49 पु. ४४ गणेश कॉलनी   जळगाव

13686 पाटील िहत�� शंकर 8360 48 पु. �ॉट नं ६१   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13687 पाटील इ�र दयाराम 33812 46 पु. �ॉट नं.०४/०५   �ॉक्  नं.०४  �ीकृ� कॉलनी  जळगांव

13688 पाटील जग�ाथ अमृत 5927 86 पु. १३ गु�द� कॉलनी   खाजािमया रोड जळगाव

13689 पाटील जग�ाथ धनाजी 48351 71 पु. २ तेजाली चैत� नगर   खॉजािमया रोड  जळगाव
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13690 पाटील जय�ी चं�कांत 8106 50 �ी
�ॉट नं.१५ गट नं ५२/२   �ी अपाट�म�ट भिगरथ  भिगरथ 

कॉलनी  जळगाव

13691 पाटील जयवंत राजाराम 3952 64 पु. �ॉट-४० ब गु�द�ा कॉलनी   गणेश कॉलनी चौक जळगाव

13692 पाटील �ुली भरत 13568 41 �ी २२/५० �थमेश अपाट�म�ट   गंधव� कॉलनी    जळगाव

13693 पाटील कडू मोतीराम 42331 64 पु. १८/ बी  भागोदय सोसायटी   गणेश कॅालनी    जळगाव

13694 पाटील कैलास मोतीराम 24833 59 पु. १४२ गणेश कॉलनी   जळगाव

13695 पाटील कमल पंुडलीक 7080 78 �ी ७-ब गु�द� कॉलनी गणेश कॉलनी   ऐरीया    जळगांव

13696 पाटील कमल शंकर 34795 77 �ी ६५ आिशवा�द   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13697 पाटील कमलाकर साहेबराव 7717 54 पु. १४ कृषी कॉलनी   जळगांव

13698 पाटील कांचन उमेश 20498 49 �ी ६५ आशीवा�द    �ीकृ� कॉलनी    जळगाव

13699 पाटील किपलदेव पंुडिलक 22741 43 पु. १६३ गणेश कॉलनी.     जळगाव

13700 पाटील कािशनाथ पंुडिलक 43894 78 पु. �ॉट नं २५ िसिट सव� नं ७७४   गु�द� कॉलनी जळगाव

13701 पाटील कुसुम गुलाबराव 34596 66 �ी
१९  मोनािलसा    िव�ू नगर वैभव रे�े कॉलनी जवळ  

खाजािमया रोड जळगाव

13702 पाटील कुसूम नामदेव. 26988 77 �ी ५/अ सिमप   िजवन िवकास कॉलनी  जळगाव

13703 पाटील कुसुम पदमाकर 10626 79 �ी ७ गणेश कॉलनी   जळगांव

13704 पाटील लता िशवाजी 29231 68 �ी िश�ा   ३१ गु�द�ा कॉलनी    जळगांव

13705 पाटील मह�� रामकृ� 16167 47 पु. १५७ गणेश कॉलनी   जळगाव

13706 पाटील महेश बाबुराव 37331 57 पु. ७ िनम�ल �ा�ापक कॉलनी   जळगाव

13707 पाटील मनोज रंगनाथ 40169 51 पु. ४ ब िजवन िवकास कॉलनी   �ाँजािमया रोड  जळगाव

13708 पाटील िमराबाई �काश 18316 63 �ी ४२ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13709 पाटील नलीनी काशीनाथ 18115 78 �ी २५ िकरणकंुज गु�द� कॉलनी   जलगाव

13710 पाटील नामदेव चतुर 5362 82 पु. ५ अ िजवन िवकास कॉलनी   जळगाव

13711 पाटील नामदेव देवराम 11558 53 पु. �ॉ.नं.२ �ीकृ� कॉलनी हष�   ल �ीडीओ समोर    जळगांव

13712 पाटील नारायण �ंबक 7425 64 पु. परवतोई   ६ िव�ु नगर जळगाव

13713 पाटील िनतीन भा�र 24417 58 पु. शािलन ९   उदय कॉलनी  जळगाव

13714 पाटील िनतीन मनोहर 27656 51 पु. ४३ गु�द�ा कॉलनी   गणेश कॉलनी चौक जळगाव

13715 पाटील िनतीनचं� िवनायक 12484 53 पु. ३४ िव�ु नगर खाजािमया रोड   जळगाव

13716 पाटील िनवृती जनाद�न 1170 69 पु. �ॉट नं. ३६  रजनी    गणेश कॉलनी  जळगाव
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13717 पाटील पराग मधुकर 43213 45 पु.  क��ुम  १० िवशाल कॉलनी   रे�े कॉलनी जवळ  जळगाव

13718 पाटील �भाकर दामोदर 46381 85 पु. ६४ ब �ीकृ� कॉलनी   अशोक बेकरी मागे  जळगाव

13719 पाटील �ाची िकरण 58659 22 �ी
�ॉट नं २५ िकरण कंुज गु�द�   कॉलनी  िनयर गणेश  

कॉलनी  जळगाव

13720 पाटील �क� िशवाजीराव 20609 40 पु. ३१ िश�  गु�द� कॉलनी   खाजा िमया रोड    जळगाव

13721 पाटील �काश अजु�न 14691 65 पु.
साकेत अपाट�म�ट गंधव� कॉलनी   िज�ा उ�ोग क� �ा जवळ    

जळगाव

13722 पाटील �काश माधवराव 8878 72 पु.
५ चैत� नगर   लंुकड क�ा शाळेसमोर  �ॉजािमया चौक 

जळगाव

13723 पाटील �काश सुकदेव 16035 68 पु. ४२ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13724 पाटील �ांजल िवजयिसंग 60282 22 �ी
�ॅट नं 4 �ॉट नं 23   पुतळा पाक�  अपाट�म�ट  िव�ु नगर  

जळगाव

13725 पाटील ( सोनवणे) �शांत सुरेश 22273 41 पु.
�ॉट नं.५ िज�ा परीषद कॉलनी   हायवे �ीज जवळ  

मु.पो.जळगाव

13726 पाटील �ितभा समाधान 41407 57 �ी �ॉट नं.१९   �ी कृ�ा कॉलनी  जळगाव

13727 पाटील �िवणचं� एकनाथ 7471 64 पु. २५  चं��भा सोसायटी   जळगांव

13728 पाटील पु�ा िदनेश 32480 61 �ी २ चैत� नगर   क�ा शाळे जवळ    जळगांव

13729 पाटील रा�ल गंगाधर 12588 48 पु. �ेरणा  १३९ गणेश कॉलनी   जळगाव

13730 पाटील रा�ल गुलाबराव 48000 45 पु.
१९ मोनािलसा िव�ू नगर   वैभव रे�े कॉलनी जवळ  

�ाँजािमया रोड जळगाव

13731 पाटील राज�ी सागर 47872 33 �ी केसरी �ॉट नं.७   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13732 पाटील राज�� देवराम 8594 61 पु. ५४ गणेश कॉलनी   जळगांव

13733 पाटील राज�� धोडूं 48431 56 पु.
गट नं १८२/१/१/१४ टु १६   खुबचंद सािह� नगर  �ीकृ�ा 

कॉलनी जवळ  जळगाव

13734 पाटील राज�� मोतीराम 24827 53 पु. १४२ गणेश कॉलनी   जळगाव

13735 पाटील राज�� नामदेव 7923 63 पु.
९७/३३ नटराज टॉकीज समोर चैत�   हॉ�ीटल बिहणाबाई 

गाड�न समोर    जळगांव

13736 पाटील राज�� पांडुरंग 31317 58 पु. �मदान िवजय �ो��जन समोर   २ गणेश कॉलनी    जळगांव

13737 पाटील राजकमल अ�ण 24568 70 �ी िश�राज �ॉ.नं.४   गु�द� कॉलनी  जळगाव

13738 पाटील रामराव िचंतामण 32948 80 पु. �ॉट नं.6 ए िवजय कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ    जळगाव

13739 पाटील रिवं� िसताराम 28602 62 पु. ७६ गणेश कॉलनी   जळगाव

13740 पाटील रिवं�िसंग िभमिसंग 38085 43 पु. १३७ गणेश कॉलनी   जळगाव

13741 पाटील सदाशीव रामराव 7852 66 पु. �ॉट नं ८ गट नं ४६   �ीकृ� कॉलनी    जळगांव

13742 पाटील साधना सुरेश 21296 59 �ी �ॉट नं.२७ चं��भा कॉलनी   जलगाव

13743 पाटील सागर अशोक 21862 38 पु. ७ �ीकृ� कॉलनी   मु.पो.जळगाव
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13744 पाटील साहेबराव िशवराम 16828 49 पु. �ॉट नं.१०/२ गंधव� कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ    जळगाव

13745 पाटील साहेबराव िव�ाम 4207 83 पु. १४सुयोग   कृषी कॉलनी  नवसाचा गणपती जवळ  जळगांव

13746 पाटील संजीवनी कैलास 24834 58 �ी १४२ गणेश कॉलनी   जळगाव

13747 पाटील संतोष भगवान 5924 64 पु. �ॉट नं. १/१८ गट नं.५३   भागीरथ कॉलनी    जळगांव

13748 पाटील संतोष हरी 37491 69 पु. �ॉट नं.९ �ॅट नं.६ िडगंबर अपाट�मे�

13749 पाटील संतोष रामदास 25265 76 पु. ३/अ चैत� नगर   लंुकड क�ा हाय�ुल शेजारी  जळगाव

13750 पाटील सितश िदनकर 40943 46 पु. चैत� नगर   �ाँजािमया दर�ाजवळ  जळगाव

13751 पाटील सौरभ संतोष 25264 34 पु. ३/अ चैत� नगर   लंुकड हाय�ुल शेजारी  जळगाव

13752 पाटील शैल�� िशवाजीराव �ो.शैलेशभाई 7892 55 पु.
सीटीएस नं ७१३ �ॅट नं ६   कृ�ा अपाट�म�ट  �ीकृ� 

कॉलनी  जळगांव

13753 पाटील शकंुतला िदनकर 25275 68 �ी �ॉट नं 1 �ाजा िमया रोड   चैत� नगर  जळगाव

13754 पाटील शंकर हरी 656 76 पु. ६५अ आिशवा�द �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13755 पाटील शारदा रिवं� 21430 45 �ी �ॅट नं 8 कृ� अपाट�म�ट   �ीकृ�ा कॉलनी  जळगाव

13756 पाटील िशवाजी युवराज 29232 73 पु.  िश�ा    ३१ गु�द� कॉलनी    जळगांव

13757 पाटील शोभा साहेबराव 60919 72 �ी घर नं 20  �जािमया रोड   कृिष नगर  जळगाव

13758 पाटील शोभा संतोष 14704 53 �ी
�ॉट नं.१-१८ भगीरथ कॉलनी   कलादेवी मंदीर िव�े�र गॅरेज 

   जळगाव

13759 पाटील िसंधू अजु�नराव 5520 76 �ी १५ �ीकृ� कॉलनी   अशोक �ेड�ा मागे    जळगांव

13760 पाटील ��ता पंकज 26987 42 �ी ५/अ िजवन िवकास कॉलनी   जळगाव

13761 पाटील सुभाष भाऊराव 59425 64 पु.
�ॉट नं १५ भ�� बंगलो   िबहाइंड डी.आय.सी.�ोफेसर 

कॉलनी  जळगाव

13762 पाटील (राजपूत) सुभाषिसंग दौलतिसंग 33562 69 पु. �ॉट नं.२   दौलत �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13763 पाटील सुधाकर गोपाळ 3003 75 पु. १७ भा�ोदय कॉलऩी   जळगांव

13764 पाटील सुनंदा सदािशव 15279 65 �ी
�ॉट नं.८ गट नं.४६ �ीकृ�   कॉलनी अशोक बेकरीमागे    

जळगाव

13765 पाटील सुनंदा संतोष 25263 71 �ी ३ चैत� नगर   लंुकड क�ाशाळेसमोर  जळगाव

13766 पाटील सुरेश पुो�म 20279 70 पु. �ॉट नं.२७ चं��भा कॉलनी   युनीटी  च�बर मागे    जळगाव

13767 पाटील (बोढरे ) सुिशला संभाजी 52164 79 �ी ५ िजवन िवकास कॉलनी   जळगाव

13768 पाटील सुवणा� �मोद 25266 48 �ी �ी िनवास कॉलनी   लंुकड क�ा हाय�ुल जवळ  जळगाव

13769 पाटील ��ील सुरेश 16978 38 पु. ५ कृषी कॉलनी   नवसा�ा गणपती मंदीरा जवळ    जळगाव

13770 पाटील �ंबक तुकाराम 41474 79 पु. ६० ए �ीकृ� कॉलनी   जळगाव
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13771 पाटील तुषार रमेश 38485 48 पु. �ॉट नं.३६   गंधव� कॉलनी  जळगाव

13772 पाटील उ�ल �काशराव 25065 44 पु. ४२ �शांत �ृती   �ीकृ� कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

13773 पाटील उ�ला अजयकुमार 21863 40 �ी केसरी �ॉट नं. ७   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13774 पाटील उमाकांत पंुडिलक 20152 67 पु. २३/५ गु�द� कॉलनी   �ामी समथ� क� �ा जवळ    जळगाव

13775 पाटील उमेश िगरधर 773 71 पु. उदय कॉलनी   जळगाव

13776 पाटील उमेश शंकर 7231 50 पु. �ॉट नं ६५   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13777 पाटील उषा सुभाषचं� 43214 65 �ी उषाकंुज २१   चं��भा कॉलनी  जळगाव

13778 पाटील वैशाली िनलेश 37337 47 �ी �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13779 पाटील वंदना नामदेव 44331 51 �ी २ �ीकृ� कॉलनी   गणेश कॉलनी  जळगाव

13780 पाटील वंदना नामदेव 46494 51 �ी �ॉट नं. २   गणेश कॉलनी  जळगाव

13781 पाटील वंदना योिगराज 31959 57 �ी
�ॉट नं.२४/२५ स�� नं.२८५   पुतळा पाक�  अपाट�म�ट िव�ु 

नगर  गणेश कॉलनी प�रसर जळगाव

13782 पाटील विनता अ�ण 52208 65 �ी �ॉट नं.२२ कृषी कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ  जळगाव

13783 पाटील वसंत रामचं� 49821 83 पु.  �वरा  २० ब   िम� नगर  जळगाव

13784 पाटील वसंत ठाणिसंग 43895 68 पु. घर नं ४२   गु�द� कॅालनी    जळगाव

13785 पाटील िवजय रमाकांत 49327 28 पु. �ॉट नं.१३ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13786 पाटील िवजय यशवंतराव 21558 44 पु. १०३ गणेश कॉलनी   जलगाव

13787 पाटील िवकास माधवराव 11487 47 पु. जळगांव

13788 पाटील िवलास सुकदेव 21954 62 पु. रजणा कॉलनी �ॉट नं २९   द� मंिदर जवळ  जळगाव

13789 पाटील िवमल बळीराम 1264 73 �ी ८ �ीकृ� कॉलनी झेड   पी.कॉलनी रोड    जळगांव

13790 पाटील िवमलबाई द�ू 58536 76 �ी ५ भगीरथ कॉलनी   खाजािमया रोड जळगाव

13791 पाटील िवनायक �ंबक 508 81 पु. ३४ िव�ू नगर अशोक �ेड   शेजारी  जळगाव

13792 पाटील िवशाल िवजय 43600 46 पु. �ॉट नं.१ िव�ू नगर   अशोक बेकरी रोड  जळगाव

13793 पाटील िव�ाम िसताराम 30016 66 पु. �ीकृ�ा कॉलनी �ॉट नं ५ जे   जळगाव

13794 पाटील यशवंत नामदेव 6243 72 पु. १०३ गणेश कॉलनी जळगांव

13795 पाटील यशवंत िवठठल 47089 47 पु. �ॉट नं.३१ क   िव�ू नगर  जळगाव

13796 पाटील यितन िदनकर 25276 43 पु. १ �ी चैत� नगर   जळगाव

13797 पाटील योगेश अ�ण 57136 42 पु. �ॉट नं ८   कुषी कॉलनी  जळगाव
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13798 पाटील योिगराज िव�नाथ 31960 58 पु.
�ॉट नं.२४/२५ स�� नं.२८५   पुतळा पाक�  अपाट�म�ट िव�ु 

नगर  गणेश कॉलनी प�रसर जळगाव

13799 प�े रमेश तुकाराम 48439 69 पु. �ॅट नं ३ राधाकृ� िवजय कॉलनी जळगाव

13800 पवनीकर पंकज रघुनाथराव 22255 47 पु.
५/३ नंदनवन नगर   �ेहल सोसायटी  मु.जे. िव�ालय प�रसर  

जळगाव.

13801 पवार अिनल वसंतराव 5540 60 पु.
�ॉट नं ५ एस आर २३५/३-ब   आय एम आर जवळ  �ोफेसर 

कॅालनी  जळगांव

13802 पवार चं�कांत द�ा�य 15759 50 पु. �ॉट नं.१४ गणेश कॉलनी   जवळ झेड.पी कॉलनी   जळगाव

13803 पवार चं�शेखर िशवलाल [०३] 6023 68 पु.
c/o भारती �ुटी पाल�र   िनशांत अपाट� अजय कॉलनी  

जळगांव

13804 पवार लिलत�भा वसंतराव 19846 86 �ी
�ाट नं ५/१ स�� नं २३५/३ब   �ोफेसर कॅालनी जवळ  आय 

एम आर कॅालेजसमोर  जळगाव

13805 पवार �काश यशवंतराव 22286 68 पु. १८/१ भिगरथ कॉलनी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

13806 पवार �थमेश अिनल 19976 35 पु.
�ॉट नं.५/१ �ोफेसर कॉलनी जवळ   आय.एम.आर.कॉलेज 

समोर    जळगाव

13807 पवार �िवण िवनायक 37207 49 पु. १५ झेड पी कॉलनी   जळगाव

13808 पवार संगीता अिनल 5539 61 �ी
�ॉट नं ५/१ स�� नं २३५/३ ब   �ोफेसर कॅालनी जवळ  आय 

एम आर कॅालेज मागे  जळगांव

13809 पवार शैला िवकास 21497 38 �ी
 वरद  ३ िवजय कॉलनी   गणेश कॉलनी �ॉप जवल    

जलगाव

13810 पवार िशतल िवलास 21499 41 �ी
 वरद  ३ िवजय कॉलनी   गणेश कॉलनी �ॉप जवल    

जलगाव

13811 पवार वसंतराव नारायणराव 19845 87 पु.
�ाट नं ५ स�� नं २३५/३ब   आय एम आर कॅालेजसमोर  

�ोफेसर कॅालनी जवळ  जळगाव

13812 पवार िवकास िशवराम 21498 47 पु.
 वरद  ३ िवजय कॉलनी   गणेश कॉलनी �ॉप जवल    

जलगाव

13813 पवार िवलास िशवराम 21511 49 पु.
 वरद  ३ िवजय कॉलनी   गणेश कॉलनी �ॉप जवळ    

जलगाव

13814 फेगडे गोपाल देिवदास 35573 66 पु. १६१ गणेश कॉलनी   जळगाव

13815 िफरके धनंजय यशवंत 23769 51 पु.
१८ अ चं��भा कॉलनी   खाजािमया जवळजळगाव  

िज.जळगाव

13816 िपंपळे िनतीन �ाने�र 37934 47 पु. �ॉट नं.११   िजवन िवकास कॉलनी  जळगाव

13817 िपपरकर पु�ा मेघ:शाम 20423 63 �ी ३/१ चैत� नगर   क�ा शाळे समोर    जळगाव

13818 िपंगळे गोिवंद हरीभाउ 32442 73 पु. ६७/२ �ीकृ� कॉलनी   जळगांव

13819 िपंगले (सोनार) मंगला सुदाम 17701 70 �ी १०९ गणेश कॉलनी     जळगाव

13820 पोतदार द�ा�य वसंतराव 18442 64 पु. २३ अ वषा� �ीिनवास कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ  जळगाव

13821 �भुदेसाई मालती मधुकर 4113 89 �ी   �भू देसाई कॉलनी  नवसा�ा गणपती जवळ  जळगांव

13822 �भुदेसाई �काश मधुकर 4114 63 पु.
�ॉट नं २०   नवसा�ा गणपती मंदीरा जवळ  �भूदेसाई 

कॉलनी  जळगांव

13823 पंुडिलक वृषाली �ीकांत 43793 60 �ी १२ भा�ोदय सोसायटी गणेश   कॉलनी जळगाव

13824 पुरािणक चं�कांत पदमाकर 38942 62 पु. �ॉट नं.०३   िगताशंकर माक� ट  गणेश कॉलनी जळगाव
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13825 पुराणकर शुभांगी �ीरंग 24230 61 �ी �ॉट नं. ५   गट नं. ५० गंधव� कॉलनी  जळगाव

13826 रडे युवराज द�ा�य 55331 57 पु. �ॉट नं.१२१ गट नं.४९   गणेश कॉलनी  जळगाव

13827 राजेिशक�  चं�कांत मािणकराव 4122 65 पु.
�ॉट नं 1 �ॉक नं 6   �ी  कृ� कॉलनी  द� मंिदर जवळ  

जळगांव

13828 राजिशक�  शिशकांत मािणकराव 4123 63 पु.
�ॉक नं ६ उषा िकरण अपाट�म�ट   गणेश कॉलनी ऑटो 

�ॉप जवळ  �ीकृ� कॉलनी  जळगांव

13829 राजपूत चं�िसंग भाऊराव 46476 60 पु. १५१ गणेश कॉलनी   जळगाव

13830 राजपुत करणिसंग सुभाषिसंग 33563 42 पु. �ॉट नं.०२   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13831 राका सुिशल राजकुमार 28632 45 पु.
५ चैत� नगर   �ो�ेिस� �ुल समोर  �ाजािमया जवळ  

जळगाव

13832 राणे अतुल शरद 7354 50 पु. ३८/५० गंधव� कॉलनी   महादेव मंदीरा जवळ  जळगाव

13833 राणे हषा� रामचं� 18374 37 �ी ३८ गंधव� कॉलनी   जळगाव

13834 राणे कलावती शाली�ाम 25013 69 �ी ३३ �साद   �ीिनवास कॉलनी  मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

13835 राणे ललीत सुधाकर 19745 57 पु. १२ �ोफेसर कॉलनी   िज�ा उ�ोग क� �ा मागे    जळगाव

13836 राणे लितका सुधाकर 27212 73 �ी ८ िवजय कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ  जळगाव

13837 राणे िमनल हेमंत 16056 52 �ी
�ॉट नं.६१ ब �ीकृ� कॉलनी   अशोक �ेड मागे खाजािमया 

रोड    जळगाव

13838 राणे �शांत रामचं� 18373 42 पु. ३८ गंधव� कॉलनी   जळगाव

13839 राणे �ेमचंद ओकंार 662 82 पु. ६१/बी �ीकृ� कॉलनी   खाजािमया रोड जळगाव

13840 राणे रघुनाथ देवीदास 15249 66 पु. �ॉट नं.९ �ीहरी नगर   गणेश कॉलनी शेजारी    जळगाव

13841 राणे रामचं� पंढरीनाथ 4400 71 पु. गंधव� कॉलनी �ॉट नं.३८   जळगाव

13842 राणे शाली�ाम नारायण 25014 70 पु. ३३  �साद    �ीिनवास कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

13843 राणे सुधाकर रामचं� 54291 83 पु. १२ �ोफेसर कॉलनी   जळगाव

13844 राणे सुनंदा रामचं� 4119 63 �ी गंधव� कॉलनी �ॉट नं.३८   जळगांव

13845 राव अिनल गोिवंद 6481 67 पु.
अमेय  �ॉट नं. १० �ोफेसर कॉलनी   आय एम आर कॉलेज 

जवळ  जळगाव

13846 राव अिवनाश मधुकर 42443 62 पु. १२/ए संत �ाने�र कॉलनी   िज�ा प�रषद कॉलनी  जळगाव

13847 राव धनंजय जनाद�न 14350 53 पु. ६ रे�े कॉलनी   िशवसागर अपाट�म�ट�ा मागे    जळगाव

13848 राव मु�ा अिनल 3895 61 �ी
अमेय  �ॉट नं. १० �ोफेसर कॉलनी   आय एम आर कॉलेज 

जवळ    जळगांव

13849 राव राजेश जनाद�न 14084 52 पु. िशवसागर अपाट�मेट जवळ   ६ रे�े कॉलनी    जळगाव

13850 राव योिगनी �दीप 21419 51 �ी २ िवशाल कॉलनी   िशवसागर अपाट�म�ट    जलगाव

13851 राठी गोपाल माणकचंद 50414 51 पु.
5 शुभकामना संकुल गणेश कॉलनी   �ीनाथजी भवन समोर 

जळगाव
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13852 राठी िशवव�भ रामिकसन 4176 75 पु. ४  ई�र कॉलनी गणेश कॉलनी   जळगांव

13853 सदाफळे जयंत द�ा�य 34413 49 पु. भगीरथ कॉलनी �ॉट नं.६ सौरभ िब�ीगं   जळगांव

13854 सैदांणे �शांत जग�ाथ 39838 51 पु. ४  �ीकृपा    भगीरथ कॉलनी  जळगाव

13855 साखरे मह�� भालचं� 19825 66 पु. ७८ ब  पु�ाई    �ीकृ� हौिसंग सोसायटी    जळगाव

13856 साखरे मकरंद अरिवंद 40403 40 पु. ११ �ी�साद अपाट�म�� िवजय   कॉलनी जळगाव

13857 साखरे िमिलंद भालचं� 7493 64 पु.
७८ �ीकृ�ा हौिसंग सोसायटी   अशोक बेकरी जवळ  �ी 

कृ� कॉलनी  जळगांव

13858 साखरे नर�� भालचं� 12691 70 पु. ७८ �ीकृ� हौिसंग सोसायटी   जळगाव

13859 साखरे रिवं� भालचं� 5089 68 पु. ७८ �ीकृ� कॉलनी हौिसंग सोसायटी   जळगाव

13860 साखरे वसंुधराबाई भालचं� 1775 89 �ी �ॉट नं 78   �ीकृ�ा कॉलनी    जळगांव

13861 साळंुखे  इंदुबाई पंिडत 59511 76 �ी
�ॉट नं २८ गट नं १०१/२/३   गु�द� कॉलनी जवळ    

जळगाव

13862 साळंुखे सुिनता बळवंत 48724 56 �ी डी-१०१ शुभकामना संकुल   गणेश कॉलनी रोड  जळगाव

13863 साळंुखे सुनीता मनोज 61390 45 �ी
�ॉट नं 19 गट नं 49   भा�ोदय सोसायटी  गणेश कॉलनी  

जळगाव

13864 समदाणी �शांत रमेशचं� 15653 49 पु. सुखकता�  ए १ गणेश कॉलनी   �ॉप जवळ    जळगाव

13865 सणस मोहन गेणूबा 51394 71 पु. १८ �ेह बंधन   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13866 सणस सागर मोहन 46291 45 पु. १८ �ेह बंधन   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

13867 सांड माणकचंद मोतीलाल 710 82 पु.
�ॉट नं ०४ सुगण िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ  

गणेश  कॉलनी रोड जळगाव

13868 सांडेचा रिवं� नथमल 43202 57 पु. ७/१ िव�ू नगर   अशोक बेकरी रोड  गणेश कॉलनी जळगाव

13869 सांडेचा संिगता रिवं� 43201 55 �ी ७/१ िव�ू नगर   अशोक बेकरी रोड  गणेश कॉलनी जळगाव

13870 संत सागर वसंत 16143 47 पु. सागर  �ॉट नं.१०   गणेश कॉलनी    जळगाव

13871 संत उषा वसंत 16144 74 �ी सागर  �ॉट नं.१०   गणेश कॉलनी    जळगाव

13872 संत वसंत िदनकर [१५] 3810 83 पु.
�ॉट नं.१० भा�ोदय   गृह िनमा�ण सोसायटी  गणेश कॉलनी  

जळगांव

13873 सफळे �िदप मनोहर 16515 59 पु. १०/सी नव�भात कॉलनी   उदय कॉलनी मागे    जळगाव

13874 सफळे ि�या �िदप 16536 56 �ी १०/सी नव�भात कॉलनी   उदय कॉलनी मागे    जळगाव

13875 स�े वृषाली िदगंबर 49857 69 �ी गणेश कॉलनी   �ीहरी नगर  जळगाव

13876 सराफ िदपक �काश 33251 45 पु. �ॉट नं.१   चैत� नगर  चंदन पाक�  जळगाव

13877 सराफ िगरीश ��ाद 46671 56 पु. १० चंदन पाक�    चैत� नगर  जळगाव

13878 सराफ �ोती �काश 3939 63 �ी १ चै�ंन नगर चंदन पाक�    क�ा शाळे समोर जळगाव
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13879 सराफ �काश नामदेव 3941 69 पु. १ चंदन पाक�  चै�न नगर   क�ा �ुल समोर    जळगांव

13880 सरोदे �ीिनवास केशव 57825 45 पु. �ॉट नं २७ �ाँजा िमया रोड   �ी िनवास कॉलनी  जळगाव

13881 सार�त भरत रामे�र 22297 48 पु.
�ॉट नं.१५ रे�े कॉलनी   गणपती मंदीराजवळ  गणेश 

कॉलनी जळगाव

13882
सेठीया रतनलाल सुरजमल �ो जैन टी 

कंपनी
11880 66 पु.

जवळ अशोक बेकरी   िवजय कॉलनी ओपो  १६ गणेश कॉल  

जळगाव

13883 शाह राजेश पानाचंद 7909 66 पु.
�ॉट नं ७ मोती पव� अपाट�   अ�रहंत डेमला कॉलनी  �ाजा 

िमया रोड  जळगांव

13884 शंकरवार िदलीप िडगंबरराव 48140 64 पु.
�ॉट नं.९ िडगंबर अपाट�मेट   �ॅट नं.३ गंधव� कॉलनी  

जळगाव

13885 शंकरवार सुनंदा िदलीप 48870 57 �ी
�ॉट नं.९ िडगंबर अपाट�म�ट   �ॅट नं.३ गंधव� कॉलनी  

जळगाव

13886 शमा� कमलाबाई �ेमराज 2076 79 �ी १२४ गणेश कॉलनी   जळगाव

13887 शमा� केशवदेव भौरीलाल 15836 64 पु. �ॉट नं.७ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13888 शमा� राज�� �ेमराज 8191 52 पु. ९/२ गणेश कॉलनी   जळगाव

13889 शमा� राजेश िव�भर 4486 60 पु. �ॉट नं 46 गणेश कॉलनी रोड   �ीकृ�ा कॉलनी    जळगांव

13890 श�दुण�कर रेवती चं�शेखर 14044 55 �ी
�ॉट नं.०६ सारंग अपाट�म�ट   िवशाल कॉलनी  रे�े 

कॉलनीसमोर जळगाव

13891 शेठ हष�ल चंदुलाल 18086 40 पु. २ िवजय कॉलनी गणेश कॉलनी   खाजािमया जवळ  जळगाव

13892 शेठ ि�यंका हष�ल 43039 36 �ी २ िवजय िबं��ंग   िवजय कॉलनी  रे�े कॉलनी रोड जळगाव

13893 शेठ रमेशचं� िभमजीभाई 15019 72 पु. �ॉट नं.४ डेमला कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

13894 िशंपी अिनल देिवदास 7884 53 पु. समथ� �ॉट नं १   गजानन कॉलनी जळगाव

13895 िशंपी चं�कांत रामभाऊ 49408 47 पु. १०२ गणेश कॉलनी   जळगाव

13896 िशंपी मृदुलता नारायण 3894 77 �ी िगताई १२ ब राधाकृ�   सोसायटी  गणेश कॉलनी  जळगांव

13897 िशंपी नारायण गरबड 1968 82 पु. िगताई  १२/ब राधाकृ� सोसायटी   गणेश कॉलनी  जळगाव

13898 िशंपी िनम�ला रामकृ� 613 69 �ी ८२  गणेश कॉलनी खाजािमया रोड   जळगांव

13899 िशंपी रामकृ� टेकचंद 612 75 पु. ८२  गणेश कॉलनी   जळगांव

13900 िशंपी सौरभ मधुकर 61527 32 पु. 10 िशवांजली भागीरिथ कॉलनी   जळगाव

13901 िशंदे मेघ:शाम बलीराम 20833 42 पु. १४ �ोफेसर कॉलनी   आय.एम.आर.कॉलेज जवल    जलगाव

13902 िशनकर सुहास माधवराव 20787 57 पु. ३ व�तंुड अपाट�म�ट   भगीरथ कॉलनी    जलगाव

13903 िशरोडे रिवं� हरी 6351 57 पु. ९ चं��भा कॉलनी िज�ा पेठ   जळगांव

13904 िशरसाळे िवणा नारायण 51961 74 �ी २४ गणेश कॉलनी   जळगाव

13905 िशरसाठ मंदा िवनायक 36160 49 �ी गु�द� कॉलनी   गणेश कॉलनी  जळगाव
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13906 िशरसाठ िवनायक मुरलीधर 23678 57 पु. �ॉट नं.२१ �ीकृ� कॉलनी   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

13907 �ावगी सचीन रमेश 13970 51 पु. २५/३ �ीकृ�ा कॉलनी   जळगाव

13908 �ावगी वंदना सिचन 17226 46 �ी २५/३  �ीकृ� कॉलनी    जळगाव

13909 शमा� दुगा�वती िव�ंभर 580 88 �ी �ाट नं ४६   िव�दुगा� िब��ंग  �ी कृ� कॉलनी  जळगांव

13910 शु� अरिवंद रमेश 20967 46 पु.  समीधा  ९ �ीकृ� कॉलनी   जलगाव

13911 शु� देवीदास बाबुराव 5573 68 पु.
नारायणी �ॉट नं २१ जीवन   िवकास कॉलनी केएम रोड 

वोडाफोन  गॅलेरी जळगाव

13912 शु� पुजा देवीदास [१५] 5574 60 �ी १८/ब िजवनिवकास कॉलनी   जळगाव.    जळगांव

13913
सोमाणी अतुल भगवानदास �ो वृषभ 

इंड�� ीज
11893 53 पु. िगता शंकर माक� ट   गणेश कॉलनी    जळगाव

13914 सोमाणी कमलाबाई भगीरथ 36901 87 �ी �ाट ८ रे�े कॉलनी   कृषी कॉलनी जवळ  जळगाव  जळगव

13915 सोनार मधुकर पंुडिलक 20163 69 पु. ११ �ीकृ� कॉलनी   अशोक बेकरी मागे    जळगाव

13916 सोनार राज�� गोिवंदा 26916 50 पु.
१० अे शांतीबन अपाट�म�ट   गजानन कॉलनी रे�े गेट जवळ   

 जळगाव

13917 सोनार शोभा मधुकर 24975 64 �ी ११ �ीकृ� कॉलनी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

13918 सोनार उ�ास पंडीतराव 18783 55 पु. �ॉजािमया समोर   �ॉट नं.१५ िम� नगर  जळगाव

13919 सोनवणे तुषार जनाद�न 25229 36 पु. १४० गणेश कॉलनी   जळगाव

13920 सोनवणे अप�णा द�ा�य 35687 51 �ी
६ चंदन पाक�  चै�यबन नगर   निवन क�ाशाळे समोर  

जळगाव

13921
सोनवणे अ�ण गोकुळ �ो.जय�ी 

मॅिचंग स�टर
18305 47 पु. �ॉट नं.१०२   गणेश कॉलनी    जळगाव

13922 सोनवणे भालचं� हरी 40101 58 पु. गट नं.३७/२ �ॉट नं.४   जयिहंद कॉलनी  जळगाव

13923 सोनवणे द�ा�य गबाजीराव 35688 55 पु. ६ चंदन पाक�  चै�बान नगर   �ू क�ाशाळे समोर  जळगाव

13924 सोनवणे एकनाथ ओकंार 20184 69 पु.  मातृछाया  �ॉट नं.६/२   �ीकृ� कॉलनी    जळगाव

13925 सोनवणे घन:शाम पंिडत 40554 42 पु. ६६ गणेश कॉलनी   जळगाव

13926 सोनवणे इंदुमती कािशनाथ 34429 75 �ी १६ सनमाईका   भगीरथ कॉलनी  जळगाव

13927 सोनवणे जनाद�न पंडीतराव 6364 65 पु. १४० गणेश कॉलनी सारंग िब�ीग समोर   जळगाव

13928 सोनवणे िजत�� गंगाराम 26330 53 पु.
�ॉट नं.१६ िज�ा परीषद कॉलनी   खाजािमया रोडजळगाव  

िज.जळगाव

13929 सोनवणे �ोती रघुनाथ 22794 59 �ी २९ �ीिनवास कॉलनी   गणेश कॉलनी जवळ  मु.पो.जळगाव

13930 स�नवणे कलावती रामकृ� 29084 77 �ी ३७ चं��भा कॉलनी   �रंगरोड    जळगांव

13931 सोनवणे िकशोर गोकुळ 31054 53 पु. १०२ माधव िनवास गणेश कॉलनी   जळगाव

13932 सोनवणे कुसूम पंडीतराव 28214 71 �ी ६६ गणेश कॉलनी   साईनाथ डेअरी जवळ  जळगाव
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13933 सोनवणे मनोज गोकुळ 6717 49 पु. १०२ गणेश कॉलनी     जळगाव

13934 सोनवणे नंदाबाई एकनाथ 20187 64 �ी  मातृछाया  �ॉट नं.६/२   �ीकृ� कॉलनी    जळगाव

13935 सोनवणे िनलेश पंिडत 40555 44 पु. ६६ गणेश कॉलनी   जळगाव

13936 सोनवणे प�वी रामकृ� 29082 45 �ी ३७ चं��भा कॉलनी   जळगांव

13937 सोनवणे पंकज जनाद�न 46316 39 पु. १४० गणेश कॉलनी   जळगाव

13938 सोनवणे �ित�ा िजत�� 26332 46 �ी
�ॉट नं.१६ िज�ा परीषद कॉलनी   खाजािमया रोडजळगाव  

िज.जळगाव

13939 सोनवणे रा�ल रामकृ� 29083 38 पु. ३७ चं��भा कॉलनी   �रंग रोड    जळगांव

13940 सोनवणे राजेश रामकृ� 29081 35 पु. ३७ चं��भा कॉलनी   �रंग रोड    जळगांव

13941 सोनवणे रामकृ� छगन 7329 82 पु. ३७ चं��भा सोसायटी   जळगांव

13942 सोनवणे शैल�� गंगाराम 26331 48 पु.
�ॉट नं.१६ िज�ा परीषद कॉलनी   खाजािमया रोडजलगाव  

िज.जळगाव

13943 सोनवणे सुरेश रंगराव 7853 67 पु. ५ िज.प.कॉलनी   जळगांव

13944 सोनवणे (िशंपी) वैशाली िकशोर 42415 46 �ी १०२ गणेश कॉलनी   जळगाव

13945 सोनवणे िव�ा सुरेश 21082 63 �ी ५ िज�ा परीषद कॉलनी   जळगाव

13946 सुय�वंशी हरीष �भाकर 9108 51 पु. १२ िवजय कॉलनी चंि�का �ृती   खाजिमया रोड    जळगांव

13947 सुय�वंशी ��ाद िहं�तराव 55631 58 पु. ४/५/३�ीकृ� कॉलनी   अशोक बेकरी मागे  जळगाव

13948 सुवण�कार िकत� पंढरीनाथ 27222 59 �ी �ॉट नं. ४ िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ  जळगाव

13949 �ण�कार पंढरीनाथ मदनलाल 6424 60 पु. ४ िवजय कॉलनी   जळगांव

13950 तडवी सिलम बाबु 32509 56 पु. �ॉट नं.६ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13951 तळेले दामोदर ओकंार 30597 79 पु. ४९ गणेश कॉलनी   जळगाव

13952 तळेले कुमुदीनी �शांत 20572 45 �ी  चं�तारा  ८ चंदन पाक�    चैत� नगरजळगाव

13953 तळेले िनता �िवण 22123 43 �ी ७२ गणेश कॉलनी   जळगाव

13954 तळेले �शांत हरी�ं� 8428 54 पु. ८ -बी चंदन पाक�  चैत� नगर   नगर    जळगांव

13955 तळेले �ितमा ह�रष 22876 56 �ी
९ उदय कॉलनी   शालीन िब�ीगं जवळ.  जळगाव.  

जळगाव.

13956 तळेले �िवण जानकीराम 21869 52 पु. ७२ गणेश कॉलनी   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

13957 तळेले सुि�या िवकास 32921 51 �ी सी-१०१ शुभ कामना संकुल   गणेश कॉलनी    जळगांव

13958 तळेले तारामती ह�रषचं� 1490 77 �ी ८ चंदन पाक�  चैत� नगर   जळगाव

13959 तळेले िवकास वसंत 32920 56 पु. सी-१०१ शुभ कामना संकुल   गणेश कॉलनी  जळगाव
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13960 त�ार गजानन महादेवराव 274 79 पु. मािणक  �ॉट  नं 14 �ोफेसर कॉलनी   जळगांव

13961 त�ार मािणक गजानन 275 78 �ी मािणक �ॉट नं 14 �ोफेसर   कॉलनी    जळगांव

13962 तांबटकर अजय रामदास 14347 55 पु. िवजय कॉलनी   अशोक �ेड जवळ    जळगाव

13963 तांबटकर अच�ना चं�मोहन 32598 44 �ी िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी    जळगांव

13964 तांबटकर अ�ण रामचं� 28111 66 पु. िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ  जळगाव

13965 तांबटकर चं�मोहन रामदास 28170 51 पु. िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ  जळगाव

13966 तांबटकर मदन अ�ण 28108 38 पु. िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ  जळगाव

13967 तांबटकर पराग अ�ण 28047 41 पु. िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ  जळगाव

13968 तांबटकर रा�ल रामदास 28106 45 पु. िवजय कॉलनी   अशोक बेकरी जवळ  जळगाव

13969 तारे आनंद अनंत 9879 49 पु. ४-ब  गु�द� कॉलनी   जळगांव

13970 तारे संजय शशीकांत 8053 46 पु. १२ �ीकृ� कॉलनी   अशोक �ेड मागे  जळगाव

13971 तारे शिशकांत िदनकर 2244 71 पु.
�ीकृ� कॉलनी   �ॉट नं.१२ जळगाव  अशोक बेकरी मागे  

जळगाव

13972 तारे सुिनल शशीकांत 14211 43 पु. �ॉट नं१२ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13973 तारकस िदलीप पंढरीनाथ 20936 63 पु. ४ िवजय कॉलनी   खाजािमया�ा पुढे    जलगाव

13974 तारकस नंदकुमार नारायण 5476 65 पु. ४ िवजय कॉलनी   खाजािमया रोड    जळगांव

13975 तायडे भागवत वसंत 11911 56 पु. ६ गणेश कॉलनी आिशवा�द अपाट�म�ट   जळगाव

13976 तायडे एकनाथ सोमा 53899 70 पु. ७४ गणेश कॉलनी   जळगाव

13977 तायडे �शांत वसंतराव 48691 50 पु. ४३ िव�ू नगर   अशोक बेकरी समोर  जळगाव

13978 तायडे वसंतराव गणपत 10612 78 पु.
�ॉ.नं.४३ िव�ु नगर  अशोक   अशोक �ेड समोर    

जळगांव

13979 तायडे भारती भागवत 15445 53 �ी ७ आिशवा�द अपाट�म�ट   ६ गणेश कॉलनी    जळगाव

13980 तायडे िदपक िकसन 14111 45 पु. �ीकृ�ा कॉलनी �ॉट नं 73   जळगाव

13981 ठाकरे िदनकर महादू 10164 57 पु. ७ गणेश कॉलनी जळगाव

13982 ठाकरे शालीनी कमलिकशोर 37716 74 �ी घर नं.१६ कृषी कॉलनी   जळगाव

13983 ठाकरे िनतीन नानासाहेब 18338 40 पु. १३ गणेश कॉलनी   जळगाव

13984 ठाकरे संजय भा�र 36848 49 पु. १० गु�द� कॉलनी   �ामी समथ� स�टर जवळ  जळगाव

13985 ठाकुर हरी�काशिसंह क�ैयालाल 12020 45 पु.
गाय�ी भवन �ोफेसर कॉलनी गंग   ◌ा अपाट�म�ट जवळ    

जळगाव

13986 ठाकूर इंदुमती रामदास 3896 79 �ी �ॉट नं.७९/ए �ीकृ�ा   कॉलनी मागे-अशोक �ेड    जळगांव
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13987 ठाकूर खुशबु क�ै�ालाल 27200 41 �ी १० गाय�ी भवन   �ोफेसर कॉलनी  जळगाव

13988 ठाकूर िमना�ी रिवं� 17581 52 �ी ६७/१ �ीकृ� कॉलनी अशोक �ेडचे मागे   जळगांव

13989 ठाकूर रामदास धुडकू 3920 84 पु. संतोष 79/ए �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

13990 ठाकुर रिवं� रामदास 17582 54 पु. ६७/१ �ीकृ� कॉलनी अशोक �ेडचे मागे   जळगांव

13991 थोरात अिनल पंुडिलक 19727 57 पु. �ॉट नं.१  पुजा    चैत� नगर गणेश कॉलनी    जळगाव

13992 ठोसर अमोल मोहन 53509 36 पु.
१९ भगीरथ कॉलनी   जुने अिन��द बापु उपासना क� �  

जळगाव

13993 तो�ीवाल अलका िशवनारायण 43664 56 �ी गंधव� कॉलनी   पो� नंबर ८/१२  जळगाव

13994 तो�ीवाल िशवनारायण ह�र�साद 43663 59 पु. गंधव� कॅालनी   पो� नंबर ८/१२  जळगाव

13995 ि�वेदी मोहन लालजी 4322 63 पु.
�ॉट नं ३७   �ी प��भू देसाई कॉलनी  नवसाचा गणपती 

जवळ  जळगांव

13996 उपासनी गोिवंद माधव 37808 84 पु. �ॉट नं.६ गंधव� कॉलनी   जळगाव

13997 उपासणी हष�दा हेमंत 62103 43 �ी �ॉट नं 149 गणेश कॉलनी   जळगाव

13998 उपासनी केशव द�ातय 42002 60 पु. ६ गंधव� कॉलनी   जळगाव

13999 उपासनी मंदा गोिवंद 859 74 �ी �ॉट नं.६ गंधव� कॉलनी   जळगाव

14000 उपासनी �ीपाद गोिवंद 12693 47 पु.
�ॉट नं.६ गंधव� कॉलनी भारत   �ाऊट गाईड ऑफीस 

समोर    जळगाव

14001 उपासनी हेमंत मधुकर 12642 51 पु.
�ॉट नं २७ गट नं४३ बजरंग पूल जवळ  �ीकृ� कॉलनी 

जळगाव

14002 वानखेडकर अिनल वसंतराव 4464 60 पु. 149 गणेश कॉलनी   जळगाव

14003 वरणगावकर अिजत अशोक 15637 43 पु. अ�ैत  ४ �ीचैत� नगर   क�ा शाळा रोड    जळगाव

14004 वरणगांवकर अशोक िदगंबर 5147 76 पु. ४ चैत�नगर   क�ाशाळा समोर  जळगाव

14005 वरणगांवकर िसंधुमती अशोक 5148 73 �ी अ�ैत ४ �ीचैत� नगर   क�ाशाळा रोड जळगाव

14006 वसाने शािलनी सुिधर 27229 41 �ी �ॉट नं. ४२   गणेश कॉलनी  जळगाव

14007 वसाने सुधीर नारायणराव 16564 49 पु. ४२ गणेश कॉलनी   जळगाव

14008 वसावे मधुकर वेलजी 6067 68 पु. �ॉट नं. ९ गणेश कॉलनी   खाजािमया रोड    जळगांव

14009 वावदे साकेत िवजय 18260 46 पु. ८ यूनीटी चे�ेस� गणेश कॉलनी जळगाव

14010 वेद ि�तेश रतनिश�ो.पायलगॅसकंपनी 35684 38 पु. ग�ी अवंितका हॉ��टल   खजािमया  रोड जळगाव

14011 वे�ाणकर सुहास शांताराम 21288 76 पु. १०२ कावेरी अपाट�म�ट �ोफेसर   कॉलनी जळगाव

14012
िव�कमा� पु�ा जयलाल �ो जयेश 

ऑटो पाट्�स
12250 62 �ी �ॉट नं ३१ �ीकृ�ा कॉलनी   जळगाव

14013 िवसपुते राज�� पंडीतराव 18782 53 पु. �ॉजािमया समोर   �ॉट नं.१५ िम� नगर  जळगाव
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14014 वडोदकर शिशकांत िदनकरराव 44907 70 पु. ५ गज�� अपाट�म�ट   द� कॉलनी  जळगाव

14015 वाणी अिमता शशीकांत 25115 57 �ी
�ॉट नं.५ गजानन कॉलनी   मराठी सािह� संघाचे मागे  

एल.आय.सी. कॉलनी जवळ  जळगाव

14016 वाणी अिवनाश मोरे�र 35755 47 पु. �ॉट नं.०४   िवजय कॉलनी  जळगाव

14017 वाणी भा��ी राज��कुमार 52086 30 �ी ३४ चं��भा कॉलनी   �ाँजािमया जवळ  जळगाव

14018 वाणी चं�कांत िव�ल 60768 73 पु. �ॉट नं २१ बी   खाजािमया दगा� जवळ  िम�ा नगर  जळगाव

14019 वाणी द�ा देिवदास �ो द�ा साडी स�टर 34318 44 �ी १९ गणेश कॉलनी   भा�ोदय सोसा.  जळगाव

14020 वाणी जयंत रमेश 25029 39 पु. �ॉट नं.१ रे�े कॉलनी   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

14021 वाणी िजत�� रमेश 24970 39 पु. �ॉट नं.१ रे�े कॉलनी   मु.पो.जळगाव

14022 वाणी लिलत िव�नाथ 45754 49 पु.  िनलकमल  �ॉट नं.४९   गणेश कॉलनी  जळगाव

14023 वाणी लीना कैलास 61896 35 �ी �ॉट नं ९९ गु�कृपा   गणेश कॉलनी  जळगाव

14024 वाणी मोहन �ंबक 21099 51 पु. ७ भगीरथ कॉलनी गणेश कॉलनी   जवळ    जळगाव

14025 वाणी मोरे�र मुरलीधर 35756 71 पु. �ॉट नं.०४   िवजय कॉलनी  जळगाव

14026 वाणी मुकंूद देिवदास 28216 43 पु. १९ गणेश कॉलनी   भा�ोदय सोसायटी  जळगाव

14027 वाणी नंदिकशोर द�ा�य 24439 53 पु.
मू पो. आसोदा जळगाव   २८ चं��भा कॉलनी  खाजािमया 

जवळ  जळगाव

14028 वाणी नयना मुकंुद 48773 40 �ी १९ गणेश कॉलनी   भा�ोदय सोसायटी  जळगाव

14029 वाणी �भा सतीशचं� 17411 70 �ी  यशोधन ८३ गणेश कॉलनी   जळगाव

14030 वाणी �भावती बाबुराव 10223 52 �ी ४८ �ीकृ� कॉलनी   जळगांव

14031 वाणी �भावती मोरे�र 38856 66 �ी �ॉट नं. ४ िवजय कॉलनी   �ॉजािमया रोड  जळगाव

14032 वाणी रमेश पांडुरंग 25028 71 पु. �ॉट नं.१ रे�े कॉलनी   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

14033 वाणी रेखा रमेश 25031 69 �ी �ॉट नं.१ रे�े कॉलनी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

14034
वाणी रेखाबेन सुरेशचं� �ो.िशतल 

मॅिचंग स�टर
7882 71 �ी  �ीनाथजी भवन    गणेश कॉलनी �ॉप    जळगांव

14035 वाणी सतीशचं� रामचं� 17410 72 पु.  यशोधन  ८३ गणेश कॉलनी   जळगाव

14036 वाणी शंकर द�ा�य 59811 55 पु.
�ॉट नं .५ गट नं ४३   ५ िनयर �ीकृ�ा टे�ल  �ीकृ�ा 

कॉलनी  जळगाव

14037 वाणी शशीकांत कडु 25114 66 पु.
�ॉट नं.५ गजानन कॉलनी   मराठी सािह� संघाचे मागे  

एल.आय.सी. कॉलनी जवळ  जळगाव

14038 वाणी शोभा रघुनाथ 31717 78 �ी गणेश कॉलनी   �ॉट नं.१५७    जळगांव

14039 वाणी शुभम �ीराम 55427 25 पु.
 िपतृ कृपा  �ॉट नं १५७   �ि�ल िब��ंग समोर  गणेश 

कॉलनी जळगाव

14040 वाणी �ेहल राज�� 20517 54 �ी गट नं ४९ �ॉट नं ९३   गणेश कॉलनी  जळगाव
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14041 वाणी सुिनल रामदास 18889 53 पु. �ॉट नं.१३ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

14042 वाणी िव�नाथ ल�ण 38557 84 पु. िनलकमल �ॉट नं.४९   गणेश कॉलनी  जळगाव

14043 वानखेडे मोती मंगल 5998 68 पु. गणेश कॉलनी �ॉपजवळ   खाजािमया रोड    जळगांव

14044 वावदे िनवेिदता िवजय 28031 70 �ी ८ युिनटी च�बसर्    गणेश कॉलनी �ॉप जवळ  जळगाव

14045 वायकोळे उमेश िशवराम 31784 51 पु. १२ भिगरथ कॉलनी जवळ   गणेश कॉलनी जळगाव

14046 याि�क िशरीष पंडीत 22333 62 पु. १४३ गणेश कॉलनी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

14047 येवले अशोक गोधडू 27969 70 पु. गणेश कॉलनी   �ॉट नं. ५२  जळगाव

14048 झांबरे माधवी शांताराम 45338 76 �ी c/o  के जी पाटील   146 गणेश कॅालनी  जळगाव

14049 झंवर अ�ण गंगािबसन 28252 71 पु. ४३ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

14050 झंवर जय�ी अ�ण 28251 60 �ी ४३ �ीकृ� कॉलनी   जळगाव

14051 झोपे अच�ना लिलत 39962 65 �ी २६ चं��भा कॉलनी   जळगाव    सावदा

14052 झोपे लिलत िसताराम 39961 71 पु. २६ चं��भा कॉलनी   जळगाव

14053 झोपे सुधाकर शंकर 53929 67 पु. २३/५० गंधव� कॉलनी   जळगाव

14054 झोपे वषा� सुधाकर 53930 60 �ी २३/५० गंधव� कॉलनी   जळगाव

14055
अ�ुल रहीम अ�ुल र�ाक मलीक 

�ो.मिलक �ा�ीक
11203 58 पु. हायवे नं.६  गणपती मंदीरा समोर  जळगांव

14056 आडगांवकर राज�� रामकृ� 33558 59 पु. �ॉट नं.०३   गट नं.६०  िशव कॉलनी  जळगांव

14057 अि�हो�ी अिनता अिनल 11212 64 �ी गट नं.६०  �ॉ.नं.१५२  िशव कॉल   नी    जळगांव

14058 अि�हो�ी कैलास मधुकर 14797 43 पु.
�ॉट नं१३ गट नं.८   िशवराणा नगर िपं�ाळा िशवार    

िपं�ाळा

14059 अि�हो�ी महेश अिनल 27198 39 पु. १५२/६० र�े�र िनवास   गट नं.६० िशवकॉलनी  जळगाव

14060 अि�हो�ी सुधाकर वासुदेव 1632 76 पु. ११ िशव कॉलनी जळगाव

14061 अिहरराव गणेश चुडामण 54694 56 पु. समथ�कृपा �ॉट नं.३ गट नं.६१   िशव कॉलनी  जळगाव

14062 आमोदकर चं�कांत दयाराम 16048 66 पु.
आशाबाबा नगर िशवकॉलनी�ा खाली   हरी िवaलनगर रोड  

  जळगाव

14063 अमृतकर ि�ती वा��क 21495 35 �ी ३८ िवद्युत कॉलनी   जलगाव

14064 अमृतकार सुरेखा वा�ीक 20665 55 �ी ३८ िवद्युत कॉलनी   जलगाव

14065 अमृतकार वा��क बाबुराव 4654 70 पु. ३८ जोगे�री   िवद्युत कॉलनी  जळगाव

14066 अ�े इंदीराबाई मंगलदास 14530 73 �ी �ॉट नं.२४ गट नं.५३   िशव कॉलनी    जळगाव

14067 अ�े िकरण मंगलदास 14531 47 पु. �ॉट नं.२४ गट नं.५३   िशव कॉलनी    जळगाव
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14068 अ�े िकशोर मंगलदास 14532 38 पु. �ॉट नं.२४ गट नं.५३   िशव कॉलनी    जळगाव

14069 अ�े मंगलदास बाबुराव 3109 80 पु. �ॉट नं २४ गट नं ५३   िशव कालनी    जळगाव

14070 अ�े मिनषा राज�� 14529 51 �ी �ॉट नं.२४ गट नं.५३   िशव कॉलनी    जळगाव

14071 अ�े राज�� मंगलदास 7971 54 पु. गट नं ५३ �ाट नं २४ िशव कालनी   हायवेलागुन    जळगाव

14072 अ�रदे एकनाथ रामदास 17014 66 पु.
िशव कॉलनी गेट नं ५४   �ॉट नं ५४ सर�ती शाळे जवळ  

जळगाव

14073 अ�रदे सितष �ानदेव 27589 54 पु. �ॉट नं३ गट नं.६२   िवद्युत कॉलनी    जळगांव

14074 बडगुजर द�ा�य  िनंबा 31990 49 पु. िशव कॉलनी �ॉट नं.१-१९   गट ६०    जळगांव

14075 बडगुजर गणेश शांताराम 26680 61 पु. गट नं. ५४/१-अ   िशवकॉलनी  जळगाव

14076 बडगुजर क�ना गणेश 8075 56 �ी गट नं ५४/१ ए िशव कॉलनी   सोनल अपाट�म�ट जळगाव

14077 बढे बारसु िनवृ�ी 47870 68 पु. �ॉट नं.२ िवद्युत नगरी   जळगाव

14078 बडोिदया वैशाली िवनोद 61253 39 �ी
सी/ओ उमेश अ�ण गुरव   आशाबाबा नगर �ॉट नं 26  गट 

नं 80/1/1  आशाबाबा नगर जळगाव

14079 बागुल देवीदास तुळशीराम 12820 56 पु. ३७/५५ िशव कॉलनी   जळगाव

14080 बागुल धनंजय देिवदास 30699 35 पु. ३७/५५ िशव कॉलनी   जळगांव

14081 बागुल सुलोचना देिवदास 22939 53 �ी ३७/५५ िशव कॉलनी.   जळगाव.  .  जळगाव.

14082 बागुल तुषार दगडु 19875 50 पु. �ॉट नं.५० गट नं.७६/१/२   को�े नगर    जळगाव

14083 बागुल िवजय काशीनाथ 23503 51 पु. �ॉट नं.४० गट नं.५५   िशव कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

14084 ब�हाटे संजय िकसन 29808 57 पु. अजु�न यादव तळेले कॉलनी   जळगाव

14085 ब�हाटे �ाती अभय 43534 53 �ी १५/१०१  यशोधन    मंुदडा नगर  जळगाव

14086 बारी अशोक िचंधु 21780 63 पु. �ॉट नं.३० अ गट नं.८०/१/१   आशा बाबा नगर  जळगाव

14087 बारी ई�र परशुराम 60340 39 पु.
आशाबाबा नगर   माऊली नगर  गट नं 89/2 �ॉट 19 ए  

जळगाव

14088 बारी िनलेश अशोक 21779 38 पु. �ॉट नं.३० अ गट नं.८०/१/१   आशा बाबा नगर  जळगाव

14089 बारी िनितन उ�मराव 10321 46 पु. �ॉट नं.८४ गट नं.५३ िशव कॉलनी   जळगाव

14090 बारी �काश पंुडलीक 26672 59 पु. �ॉट नं. ७-अ िवद्यूत कॉलनी   जळगाव

14091 बारी उ�म नामदेव 3006 70 पु. �ॉट नं.८४ गट नं.५३ िशव   कॉलनी    जळगांव

14092 बाव�र नयना योगीराज 23601 44 �ी गट नं.६० �ॉट नं.६८   िशव कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

14093 ब�डाळे देव�� �काश 51785 37 पु. �ॉट नं ३२ गट नं २०१ िशवबा नगर को�े िहल जळगाव

14094 ब�डाळे कृ�ा सोमा 6188 70 पु.
सोमबन गट नं.६२/१७ िवद्युत   कॉलनी (िशव कॉलनी) 

जळगाव
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14095 ब�डाळे उ�ल कृ�ा 49743 33 पु. �ॉट नं.१७ गट नं.६२   िवद्युत कॉलनी  जळगाव

14096 बेटावदकर अिनकेत हेमंत 20094 37 पु. १२५/६० िशव कॉलनी   जळगाव

14097 बेटावदकर सुिनता हेमंत 13783 57 �ी सुमंत  १२५/६० िशव कॉलनी   जळगाव

14098 भागवाणी पवन िकशोर 61083 48 पु.
भागवाणी पवन िकशोर   िव�ासागर अपाट�म�ट नं २  �ॅट नं 

६ �ॉट नं ४७ गट नं ५५ िशव कॉलनी  जळगाव  महारा��

14099 भागवत माधव सुरेश 33709 52 पु. �ॉट नं.२०   गट नं.१०१/०१  मंुदडा नगर  जळगांव

14100 भांडारकर अवधुत गोिवंद 3550 70 पु.
गट नं.५४ हाऊस नं.२० गु�माऊली   रे�े पुलाजवळ िशव  

कॉलनी  जळगांव

14101 भांडारकर मनोज रमेश 7986 46 पु.
गट नं १४ �ॉट नं २०   गु�माउली   िशव कॉलनी  द� मंदीरा 

जवळ  जळगांव

14102 भांडारकर(िशंपी)सुभाष रमेश 14865 48 पु. �ॉट नं.५४ गट नं.५४   िशव कॉलनी    जळगाव

14103 भाग�व संतोष द�ा�य 34965 46 पु. �ॉट नं.३१ गट नं. ५४/२   िशव कॉलनी  जळगाव

14104 भारंबे इंदूमती िटकाराम 44762 63 �ी �ाट नं ३५   गट नं ६५-६६ िवदयुत कॅालनी  जळगाव

14105 भट गाय�ी द�ा�य 59047 34 �ी
गाट नं ५३  �ॉट नं १७   समथ� डायरी समोर   िशव कॉलनी  

जळगाव

14106 भट गोपाल मुरलीधर 35464 51 पु. �ॉट नं.५० गट ५५   िशव कॉलनी  जळगाव

14107 भट वैशाली िव�ासराव 20943 65 �ी ५ मंुदडा नगर   जलगाव

14108 भट वंदना बंडु 23460 64 �ी �ॉट नं.४६   िशव कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

14109 भावसार गणेश ल�ण 43131 40 पु. गट नं.५५ �ॉट नं.६३   िशव कॉलनी  जळगाव

14110 भावसार कैलास जग�ाथ 22234 52 पु.
गट नं 88 �ॉट नं 23 आई   आरएमएस  कॉलनी जवळ 

आशाबाबा नगर  हनुमान मंिदर जवळ  जळगाव

14111 भावसार मधुकर सुकलाल 3572 82 पु. 51 गट नं 55 िशव कॉलनी   जळगांव

14112 भावसार नारायण गणपत 7708 76 पु. �ॉट न.26 गट न.52/2      िशव कॉलनी जळगांव

14113 भावसार िनलचं� मधुकर 14338 51 पु. ५५/५१ िशव कॉलनी   सर�ती िव�ा मंदीर समोर    जळगाव

14114 भावसार पु�ाबाई मधूकर 4437 66 �ी �ॉट नं.५१ गट नं.५५   िशव कॉलनी जळगांव

14115 भावसार संदीप सुरेश 14551 45 पु. ५५/४४ िशव कॉलनी   जळगाव

14116 भावसार सुनंदा जगिदश 17741 59 �ी �ॉट नं 37 गट नं 55   िशव कॉलनी  जळगाव

14117 भोईटे मह�� वसंतराव 15453 52 पु.
�ॉट नं. ४३ गट नं. ६१/२ ३/२   कला वसंत िशव कॉलनी मागे  

को�े नगर  जळगाव

14118 भोबें कमलबाई ल�ण 17173 74 �ी
�ॉट नं.६८ गट नं.५३   िशव कॉलनी नॅशनल हायवे ६  

जळगाव

14119 भोगें कमल अशोक 5149 69 �ी
९  सर�ती  िवदयुत कॉलनी   गवन�म�ट पॉिलटे�ीक मागे    

जळगांव

14120 भोसले मंगला चं�कांत 42017 51 �ी �ॉट नं.२६ गट नं.८०/१/२   आशाबाबा नगर  जळगाव

14121 िबचवे वनीता अ�ण 13186 71 �ी ४ िवद्युत कॉलनी   आय.टी.आय.जवळ    जळगाव
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14122 िबरारी संजय रामदास 20135 51 पु. ५५ िवद्युत कॉलनी   हायवेको�े नगर जवळ    जळगाव

14123 िबरारी योगराज रामदास 8361 54 पु.
�ॉट नं ५५ िवद्युत कॉलनी   आर.जी.पी.टी कॉलेज जवळ  

जळगाव

14124 बोधले �ावणी पांडुरंग 60922 33 �ी
�ावणी पांडुरंग बोधले   सीओ लोटण बाबुराव पाटील गट नं  

११८/१ िनयर गणपत टे�ल िशव  जळगाव महारा��

14125 बोडें भा�र बळीराम 32189 58 पु. ८६/२ �ॉट नं.१०   आशा बाबा नगर  गणेश पाक�   जळगाव

14126 बोडें िदपक भा�र 48727 28 पु. ८६/२ �ॉट नं.१०   आशा बाबा नगर  गणेश पाक�  जळगाव

14127 बोरसे क�ैयालाल िभला 11428 65 पु. ग.नं.५४/२ अ �ॉ.नं.४८  िशवकॉल   नी    जळगांव

14128 बोरोले िकशोर पंढरीनाथ 49988 50 पु. �ॉट नं.२/१ गट नं.५२   िशव कॉलनी  जळगाव

14129 बोरोले संिगता िकशोर 49989 45 �ी �ॉट नं.२/१ गट नं.५२   िशव कॉलनी  जळगाव

14130 बोरोले सुहास भागवत 43231 44 पु. ८१/६० िशव कॉलनी   जळगाव

14131 बोरसे राज�� पंुडिलक 51983 56 पु. �ॉट नं.२७ गट नं.५५   िशव कॉलनी  जळगाव

14132 बोरसे राजु बाबुराव 22994 51 पु.
�ाट नं ११ गट नं ६० �ाक नं २२   िवघा सागर िशव कॉलनी 

 जळगाव

14133 चाचरे िनतीन आनंदा 41249 47 पु. ५५/५१ िशवकॉलनी   जळगाव

14134 चाचरे सोनाली िनतीन 41250 46 �ी ५५/५१ �मानंद   िशवकॉलनी  जळगाव

14135
चं�ा�े जगदीश गंगाधर �ो.रसीका 

एंटर�ाईजेस
19306 55 पु.

गट नं.१०१ �ॉट नं.१४/६   मंुदडा नगर को�े नगर जवळ    

जळगाव

14136 चं�ा�े जयंत रामचं� 22434 71 पु.
�ॉट नं १२४/१ सव� नं ६० िनयर गणपती मंिदर िशव कॉलनी 

जळगाव

14137 चं�ा�े संगीता जगिदश 18411 50 �ी
गट नं.१०१/१ �ॉट नं.१४/६ मंुदडा नगर   मंुदडा हो�ेल 

को�े नगर जवळ    जळगाव

14138 चं�ा�े श् भांगी जयंत 25303 65 �ी �ॉट नं 124 िशव कॉलनी     जळगाव

14139 चौधरी अमोल िवजय 13134 42 पु.  आिवश  �ॉट नं.१३८/३   गट नं.६० िशव कॉलनी  जळगाव

14140 चौधरी अ�ण बळीराम 20179 72 पु. �ॉट नं.८६ गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14141 चौधरी अशोक नामदेव 49235 50 पु. गट नं.६० �ॉट नं.४१   िशव कॉलनी  जळगाव

14142 चौधरी चं�कांत बळीराम 15850 69 पु.
सुमती िनवास  गट नं.६१/१ अ   �ॉट नं.१७ िशव कॉलनी    

जळगाव

14143 चौधरी चुडामण अजु�न 47739 69 पु.  साई�भा  �ॉट नं.२७   गट नं.५४ िशव कॉलनी  जळगाव

14144 चौधरी �ोती सितश 41406 39 �ी आशा बाबा कॉलनी   िशव कॉलनी  जळगाव

14145 चौधरी कािशनाथ एकनाथ 5700 69 पु. ८३-१  िशव कॉलनी   जळगाव

14146 चौधरी ल�खचंद रेवा 42340 51 पु. �ॉट नं. २८ गट न १०१/२   मंुदडा नगर    जळगाव

14147 चौधरी ललीता मधुकर 21045 43 �ी गट नं ५२/१   �ॉट नं १५  िशव कॉलनी  जलगाव

14148 चौधरी लता �दीप 51759 52 �ी २६ िशवा अपाट�म�ट   िशव कॉलनी  जळगाव
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14149 चौधरी मधुमती अ�ण 21027 62 �ी �ॉट नं.८६ गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14150 चौधरी मनीष मधुसूदन 60475 41 पु.
�ॉट नं 103 गंगा सागर अपाट�म�ट   िशव कॉलनी  जळगाव  

िज�ा जळगाव

14151 चौधरी िन�खल शामराव 38348 47 पु. ओम साई �ॉट नं.१८ गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14152 चौधरी �िदप तोताराम 33971 57 पु. �ॉट नं.२६ िशव अपाट�म�ट   िशव कॉलनी    जळगांव

14153 चौधरी �शांत यशवंत 21333 38 पु.
गट नं 92 �ॉट नं   माऊली नगर आशाबाबा नगर  

िज.जलगाव  जळगाव

14154 चौधरी राजेश रघुनाथ 57200 41 पु. �ॉट नं १४२   गट नं ६० िशवकॉलनी  जळगाव

14155 चौधरी राजेश रामचं� 40859 55 पु. �ॉट नं.७ गट नं.६१/१/ए   िशव कॉलनी  जळगाव

14156 चौधरी र�ा युवराज 40797 56 �ी �ॉट नं.१९ गट नं.६२   िवद्युत कॉलनी  जळगाव

14157 चौधरी सिचन अ�ण 21022 41 पु. �ॉट नं.८६ गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14158 चौधरी सागर डालू 42592 35 पु. �ॉट नं.५३ गट नं.६५/६६   िवद्युत कॉलनी  जळगाव

14159 चौधरी संजय िव�नाथ 29689 54 पु.
�ॉट नं आर �ॉक नं १३   गट नं 54 1ए िशव कॉलनी  

जळगाव

14160 चौधरी सतीश मोहन 59822 45 पु.
गट नं 80 1 2 A �ॉट नं 18   वंृदावण सोसायटी आशाबाबा 

नगर  जळगाव

14161 चौधरी सितष िनंबाजी 32205 61 पु. १०१/१ �ॉट नं.५   मंुदडा नगर  जळगाव

14162 चौधरी सूय�कांत धनाजी 7092 63 पु.
४८ िवद्युत कॉलनी गटनं.६५/६६   को�े नगर रोड िवद्युत 

कॉलनी    जळगाव

14163 चौधरी उ�म दौलत 21235 61 पु. गट नं.१०१/२ �ॉट नं.३१   मंुदडा नगर    जलगाव

14164 चौधरी वैशाली राजेश 59519 49 �ी गट नं ६१ �ॉट नं ७A   िशव कॉलनी    जळगाव

14165 चौधरी वसंतराव कािशराम 65 75 पु.
मंुदडा नगर (को�े नगर जवळ)   गट नं 101/1 �ॉट  22 

�ॉक  जळगांव

14166 चौधरी िवनोद शंकरराव 33550 54 पु.
�ॉट नं.४ गट नं.५७   भा�रराव पाटील हौिसंग सोसायटी  

रे�े लाईन जवळ िशव कॉलनी  जळगांव

14167 चौधरी युवराज बळीराम 16022 67 पु. गट नं.६२ �ॉट नं.१९   िवद्युत कॉलनी    जळगाव

14168 चौधरी सुधाकर नारायण 37649 68 पु. ि�यादीप �ॉट नं.३८ गट नं.५५   िशवकॉलनी  जळगाव

14169 च�ाण रघुनाथ सुरा 29806 45 पु. �ारा-हंसराज पवार �ॉट नं.७ मंुदडा नगर   जळगांव

14170 च�ाण सदािशव ल� 33820 48 पु. गट नं.५५ �ॉट नं.३०   िशव कॉलनी  जळगाव

14171 च�ाण िवकास शामरांव 17579 65 पु. ३०/५३ िसव कॉलनी बस �ॉप जवळ   जळगांव

14172 च�ाण सुिनल भगवान 40695 55 पु.
गट नं.६० �ॉट नं.११/१२/२३   ०१ िव�ासागर हौ.सोसायटी  

िशवकॉलनी जळगाव

14173 चौधरी रिवं� ल� 6187 77 पु. 15 िवधूथ कॉलनी जळगाव

14174 देखणे अनुराधा िमलीदं 15937 49 �ी �ॉट नं. ८ / अ गट नं.२००/१   िशव कॉलनी    जळगाव

14175 देवगावकर अंजली आिशष 22422 46 �ी  मनोरमा  ५५/६७ िशव कॉलनी     जळगाव
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14176 देवगावकर मनीष ज�ा�य 20608 53 पु. �ॉट नं.६७ ब गट नं.५५   मनोरमािशव कॉलनी    जळगाव

14177 देवगावकर िशतल मनीष 20607 46 �ी �ॉट नं.६७ गट नं.५५   मनोरमािशव कॉलनी    जळगाव

14178 देवळे द�ा�य कािशनाथ 46800 64 पु. ३२/५३ िशव कॉलनी   जळगाव

14179 देवरे सदािशव धोडूं 40837 77 पु. गट नं. ६० �ॉट नं.११५   िशव कॉलनी  जळगाव

14180 देशमुख कुमुद िकशोर 22244 59 �ी गट �.५५ �ॉट �.४०   िशव कॉलनीजळगाव

14181 देशमुख मनोहर गंगाधर 6134 60 पु. १५.ग.नं.५४/२ िशवकॉलनी जळगांव

14182 देखमुख िमिलंद देिवदास 42650 57 पु. �ॉट नं.१८ गट नं.१०१/१   मंुदडा नगर  जळगाव

14183 देशमुख �ुती िदपक 28910 44 �ी �ॉट नं.५९/५५   िशव कॉलनी जळगाव

14184 देशमुख िवनायक कािशनाथ 25245 86 पु. �ॉट नं.५८ गट नं.५५   िशव कॉलनी  जळगाव

14185 देशपांडे अिभिजत जगिदश 47133 37 पु. �ॉट नं.७७ गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14186 देशपांडे जगिदश भालचं� 40732 69 पु.
क्/�् सी.पी.िनकम   गट नं.६७ �ॉट नं.७७  िशव कॉलनी 

जळगाव

14187 देशपांडे मेघा राज�� 7727 59 �ी ६७ िशव कॉलनी   जळगांव

14188 देशपांडे स�रता र�ाकर 3909 76 �ी गट नं.५५ �ॉट नं.६०/अ �ित�ा    िशव कॉलनी जळगाव

14189 देशपांडे सितष बाळकृ� 4935 68 पु. गट नं ६० �ॉट नं ४०   िशव कॉलनी जळगाव

14190 देशपांडे शशीकांत शंकर 6192 68 पु. गट नं.६५/६६ ४९ �ीशैल   ५ िवद्युत कॉलनी    जळगांव

14191 देशपांडे ��ता सितष 24599 65 �ी �ॉट नं 40 गट नं 60   िशव कॉलनी    जळगाव

14192 देसले सोमनाथ पांडुरंग 22911 51 पु. �ॉट नं.३२ गट नं.५४/१   िशवकॉलनी.  जळगाव.  जळगाव.

14193
देवाणी जैमतराम शेवाराम �ो.�ी.गणेश 

होिजअरी
18231 75 पु.

५५ िव�ासागर अपाट�म�ट   ितसरा माला िशव कॉलनी    

जलगाव

14194 देवगावकर आिशष द�ा�य 20594 51 पु. �ॉट नं.६७ ब गट नं.५५   मनोरमा िशव कॉलनी    जळगाव

14195 देवळे सुरेश कािशनाथ �ो.ऑटोिवंग 6150 68 पु. घर नं.३१ अ गट नं.५३ िशव   कॉलनी    जळगांव

14196 ढगे रामदास मारोती 5206 69 पु.
गट नं.६० �ॉट नं ४१   िशवश�ी अपाट� िशव  कॉलनी  

जळगांव

14197 धाकड गु�द� चंपालाल 32334 70 पु. �ॉट नं.११ गट नं.६१/१   अे िशव कॉलनी    जळगांव

14198 ढाके िडंगबर िनवृ�ी 35547 42 पु. ६०/९७ िशव कॉलनी   जळगाव

14199 ढाके कमल िनवू�ी 45592 69 �ी गट नं ६० �ाट नं ९७   िशवकॅालनी  जळगाव

14200 ढाके राजेश िनवृ�ी 35602 45 पु. िशव कॉलनी ६०/९७     जळगाव

14201 ढाके सुनील गोिवंद 8352 46 पु. ६२/६ िवद्युत कॉलनी जळगाव

14202 ढाके िवमल गोिवंद 19461 79 �ी ६२/६ िवद्युत कॉलनी   जळगाव
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14203 धनगर अ�ण संतोष 27797 57 पु. ७३ आशा बाबा नगर   िशव कॉलनी जवळ  जळगाव

14204 ढोले िकशोर िभका 27520 51 पु. गट नं.८०/१/२ अ �ॉट नं.८   आशा बाबा नगर  जळगाव

14205 फेगडे मालती मनोहर 33170 82 �ी �ॉट नं.१४१   गट नं.६०  िशवकॉलनी  जळगांव

14206 गडे िवलास शंकर 37752 50 पु. गट नं 60 �ॉट 104   िशव कॉलनी  जळगाव

14207 गायकवाड �ोती सिचन 59382 34 �ी गट नं १०१/१ मंुदडा नगर अमोघ हाएटस जळगाव

14208 गायकवाड सिचन रामकृ�ा 59381 37 पु. गट नं १०१/१ मंुदडा नगर अमोघ हाएटस जळगाव

14209 गजाकुश िदपक तुकाराम 53145 42 पु.
�ॉट नं.५ गट नं.८०/२   शामराव नगर  आशा बाबा नगर 

जवळ जळगाव

14210 गजाकुश �िमला �काश 55634 32 �ी �ॉट नं.५ गट नं.८०/२   �ामराव नगर  िपं�ाळा जळगाव

14211 गजाकुश सुिनल तुकाराम 57666 34 पु.
�ॉट नं ५ गट नं ८०/२   शामराव नगर  आशाबाबा नगर 

जवळ  शामराव नगर रे�े पुल जळगाव

14212 गजंकुश �काश तुकाराम 52504 41 पु.
गट नं. ८०/२ �ॉट नं. ५ शामराव   नगर तेजानंद हॉ��टल 

जवळ  आशाबाबा नगर  जळगाव

14213 गालफाडे अ�ण िमठाराम 22281 64 पु. ५६/८-आशाबाबा नगर    िशव कॉलनी जवळ  जळगाव

14214 गंगापुरकर कमलेश रमेश 45455 45 पु. ६०/९६ िशवकॉलनी   जळगाव

14215 गांगुड� देव�� रामदास. 6694 53 पु.
�ॉट नं ८ गट नं ६५-६६   ि�वेणी अपाट�म�ट  िवद्युत कॉलनी 

 जळगांव

14216 होले जगदीश भानुदास 26794 52 पु. गट नं.६० �ॉट नं.२७   िशव कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

14217 इंगळे अशोक सोनाजी 40691 60 पु. गट नं.८६ �ॉट नं.७   आशा बाबा नगर  जळगाव

14218 इंगळे सिचन अशोक 46911 32 पु. आशा बाबा नगर �ाट नं ७   गट नं ८६/२ जळगाव

14219 इंगळे सोनू सिचन 60218 29 पु.
�ॉट नं ७ ग नं ८६/२   गणेश पाक�    आशाबाबा नगर  

जळगाव

14220 जाधव भूषण देिवदास 59378 40 पु. गट नं ६० �ॉट नं ८/४   िशव कॉलनी जळगाव

14221 जाधव िदपाली भा�र 56002 26 �ी �ॉट नं.१० गट नं.८५   आशा बाबा नगर  जळगाव

14222 जाधव स�वान भागवत 44785 50 पु. गट नं ५३   �ाट नं ३१/०१ िशव कॉलनी  जळगाव

14223 जाधव सुरेश मोतीराम 24996 63 पु. गट नं.५४/१ �ॉट नं.५८   िशव कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

14224 जाधव वैभव भा�र 58930 22 पु. गट नं ८५/१/३ �ॉट नं १०   आशा बाबा नगर  जळगाव

14225 जगताप अजु�न गोिवंदा 7469 75 पु. मंुदडा नगर �ॉट नं.११/२ गट नं.१७१/३   जळगांव

14226 जगताप अशोक �भाकर 37460 55 पु. गट नं 85 �ॉट नं 4   आशाबाबा नगर    जळगाव

14227 जगताप गोिवंद भानुदास 60953 49 पु. ५५/६३ िवशाल अपाट�म�ट   िशव कॉलनी  जळगाव

14228 जगताप मंगला अजु�नराव 4864 67 �ी
�ॉट नं.63/२ िगरणा टाकी जवळ   जुने भगवान नगर    

जळगांव

14229 जगताप सुरेखा शामकांत 39839 46 �ी
धन�ी �ॉट नं.२६ गट नं.८०/१/२   आशा बाबा नगर  िशव 

कॉलनी  जळगाव
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14230 जाखेटे चंदन रामे�र 57115 39 पु. िगताई २१ िस�दे�र नगर   िवदयुत नगर जवळ  जळगाव

14231 जावळे रिवं� वासुदेव 8423 48 पु. िशव कॉलनी �ॉट नं ८४/५३   जळगाव

14232 जावळे सुिनता वासुदेव 3065 68 �ी गट नं.५३ �ॉट नं.८४ िशव कॉलनी   जळगांव

14233 जोशी अ�ण ल�ीकांत 35337 69 पु. २९/३ मंुदडा नगर   जळगाव

14234 जोशी अशोक जग�ाथ 2029 73 पु.
४३ ग�न�म�ट इंिजिनअ�रंग कॉलनी   िवद्युत कॉलनी  

जळगाव

14235 जोशी चं�कांत िदनकर 22780 61 पु. �ॉट नं.७१ गट नं.५३   िशव कॉलनी जळगाव  िज.जळगाव

14236 जोशी गौरव अशोक 17790 38 पु.
४३ िवद्युत कॉलनी नॅशनल हायवे नं६   ग�.पॉलीटे�ीक 

जवळ  जळगाव

14237 जोशी कमलाकर शामराव 1427 85 पु.
�ॉट नं २३ शिलनी सदन   गट नं १०१/२   मंुदडा नगर  

जळगांव

14238 जोशी लीलाबेन भानुभाई 19993 73 �ी
�ॉट नं.८ गट नं.६२   िवद्युत कॉलनी िशव कॉलनी जवळ    

जळगाव

14239 जोशी मधुकर पुो�म 1547 69 पु.
गटनं.६० िशवकॉलनी १०३/१   उ�ष� िब��ंग जवळ    

जळगांव

14240 जोशी मंगला अंबादास 61429 81 �ी
सी/ओ �वीण पंढरीनाथ शूरिशव कॉलनी   S.N 60 �ॉट 49  

जवळ  गंगासागर  जळगाव महारा��   जळगाव

14241 जोशी मिनषा अशोक 10675 42 �ी ४३  िवद्युत कॉलनी   जळगांव

14242 जोशी मनोज जयवंतराव 58538 44 पु.
आशाबाबा नगर गट नं ८०/१५   ५  मागे  िशव कॉलनी  

जळगाव

14243 जोशी मयुरकुमार भानु�साद 19999 45 पु.
�ॉट नं.८ गट नं.६२   िवद्युत कॉलनी िशव कॉलनी जवळ    

जळगाव

14244 जोशी �ितभा िकशोर 24189 47 �ी �ॉट नं. ७१ गट नं. ५३   िशव कॉलनी  जळगाव

14245 जोशी सोनलबेन मयुरकुमार 19994 41 �ी
�ॉट नं.८ गट नं.६२   िवद्युत कॉलनी  िशव कॉलनी जवळ  

जळगाव

14246 जोशी सुवणा� सुधीर 11759 65 �ी
िव�ासागर हौिसंग सोसायटी �ॉ   क नं८ िशवकॉलनी युनीट  

  नं१ जळगाव

14247 जोशी यािमनी अशोक 6836 73 �ी ४३ िवद्युतकॉलनी तं�िनकेतन कोमपाऔडं जवळ   जळगांव

14248 काळे रंजीत रणछोड 28819 46 पु. �ॉट नं.२४ गट नं.५२/२   िशव कॉलनी    जळगांव

14249 कानडे अिवनाश सदािशव 11524 53 पु. �ॉ.नं.२६  ग.नं.५३  िशव कॉलनी   जळगांव

14250 कानडे िगरीष सदािशव 52576 47 पु. �ॉट नं.२६ गट नं.५३   िशव कॉलनी  जळगाव

14251 कापडणे (िशंपी) र�ाकर �भाकर 40957 55 पु. �ॉट नं.४९ गट नं.८०/२   आशा बाबा नगर  जळगाव

14252 कापुरे मुरलीधर मधुकर 21211 44 पु. गट नं.६० प् ◌ॉट नं.१५०   िशव कॉलनी    जलगाव

14253 करंजे रिवं� गोकुळ 7439 60 पु. ३/८३ आशा बाबा नगर   जळगाव

14254 करंजे ऋषीकेश गोकुळ 12843 48 पु.
गटनं ५५ �ॉटनं २७ सर�ती   शाळे जवळ िशवकॉलनी 

जळगाव

14255 कासार मोहीनी सुभाष 10388 64 �ी २७  िवद्युत कॉलनी   जळगांव

14256 कासार �मोद काशीनाथ 5934 66 पु. २१/५५ िशवकॉलनी   जळगाव
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14257 कासार राज�� शांताराम 28949 46 पु. ३६/५५ िशव कॉलनी   जळगांव

14258 कासार �ीपाद �भाकर 45328 39 पु. गट नं ५५ �ाट नं ६९   िशव कॅालनी    जळगाव

14259 कटा�रया सुमीत िवशनदास 60005 26 पु. �ॉट नं १५ गट नं ५४९३ सातपुडा   सोसायटी जळगाव

14260 कथुरीया कृ�ा मिनष 10467 47 पु. ५८/५३  ��दा होम िशव कॉलनी   जळगांव

14261 खडके तुळशीराम पंढरीनाथ 29688 58 पु.
घर नं.१०१/२ �ॉट नं.२२   मुदंडा नगर  �ू भुषण कॉलनी 

शेजारी  जळगांव

14262 खैरनार द�ा�य मधुकरराव 47290 44 पु.
 �ामीछ�  गट नं.८०/२ �ॉट नं.१७   शामराव नगर  आशा 

बाबा नगर जवळ जळगाव

14263 खैरणार हेमंत अशोक 61216 39 पु.
हेमंत अशोक खैरणार जीएन 88   �ॉट नं 23 आशाबाबा 

नगर िशव कॉलनी  जळगाव महारा��   जळगाव

14264 खामकर मोहन सुकदेव 51758 67 पु. �ॉट नं.७० गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14265
खच� अंचनेश िनवृ�ी �ो इिमनेट 

इले�� ोिनक
28775 41 पु. �ॉट नं.६७ गट नं.५५   िशव कॉलनी  जळगाव

14266 खोरे सुरेखा �ाने�र  [१५] 21461 43 �ी
गट.नं.६१ �ॉट नं.२७+२८   �ेमलोक पाक�  को�े  नगर  

जळगाव

14267 को�े हेमलता घन�ाम 61098 45 पु. �ॉट नं 51/सी गट नं 101/3   मंुदडा नगर  जळगाव

14268 को�े रामचं� भानुदास 49183 69 पु. �ॉट नं.१६ नारायणी पाक�    भारत नगर  जळगाव

14269 को�े सितष रमेश 22989 52 पु. �ॉट नं.६२ गट नं. ७६- १/२   को�े नगर  जळगाव

14270 कोळी दीपक रिवराज 58938 37 पु. गट नं ६० �ॉट नं ९५   िशव कॉलनी जळगाव

14271 कोळी सपना रिवं� 62081 43 �ी गेट नं 80 �ॉट नं 4/1   �ॉक नं 2  आशाबाबा नगर  जळगाव

14272 कोळी शोभना रिवराज 49825 56 �ी �ॉट नं.९५ गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14273 कुलकण� देव�� मधुकर 18929 47 पु. �ॉट नं.४१/अ गट नं.५५   िशव कॉलनी    जळगाव

14274 कुलकण� िदपक ल�णराव 15860 47 पु.
िब��ंग नं. िवशाल अपाट�म�ट   गट नं ५५ �ॉट नं ६८  िशव 

कॉलनी  जळगाव

14275 कुळकण� मधुकर यशवंत 6404 84 पु. �ॉट नं. ४१/ए गट नं ५५   िशव कॉलनी    जळगांव

14276 कुळकण� नर�� भालचं� 1884 78 पु. गट नं.५९ �ॉट नं.२४ िशवकॉलनी   जळगाव

14277 कुलकण� �स�ा िवलास 59668 26 पु. �ॉट नं 478 भूषण   कॉलनी  मंुदडा नगर  जळगाव

14278 कुळकण� �शांत �काश 11865 52 पु. �ॉट नं.८३ गट नं.६०   िशव कॉलनी    जळगाव

14279 कुळकण� राज�� मधुकर 11555 59 पु. १३ अिभलाप मंुदडा नगर   जळगांव

14280 कुळकण� रमेश पांडुरंग 2024 71 पु. �ॉट नं ३९ गट नं ५४ २ए िशव   कॉलनी जळगाव

14281 कुलकण� रोहीणी रमेश 35678 54 �ी ५ िवशाल अपाट�मे�   िशव कॉलनी  जळगाव

14282 कुलकण� शरद रामचं� 40690 53 पु. गट नं.६० �ॉट नं.९६   िशव कॉलनी  जळगाव

14283 कुलकण� ��ील शरद 50049 35 पु. �ॉट नं.१३ गट नं.५४   िशव कॉलनी  जळगाव
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14284 कुळकण� िवजय अशोक 27407 48 पु. गट नं.६० �ॉट नं.९६   िशव कॉलनी    जळगांव

14285 कुळकण� िवजया �काश 21452 72 �ी �ॉट नं.८३ गट नं.६०   िशव कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

14286 कुलकण� वृषाली िवलास 14751 59 �ी ४७ ब मंुदडा नगर   भुषण कॉलनी जवळ    जळगाव

14287 कुळकण� योिगनी दीपक 24932 42 �ी
 गजानन िनवास    गट नं.६० �ॉट नं.१०३  िशव कॉलनी 

जळगाव

14288 लाड �शांत सुरेश 17300 41 पु. �ॉट नं.१९ गट नं.५२/१   िशव कॉलनी जळगाव

14289 लाड राज�� रामचं� 19242 40 पु. �ॉट नं.६९ गट नं.५३   िशव कॉलनी    जळगाव

14290 लाड सुरेश बापूराव 4436 70 पु.
�ॉट नं.१९ गट नं. ५२/१   महाबळे�र महादेव मंदीरामागे  

िशव कॉलनी  जळगांव

14291 लाड िवजया सुरेश 26679 70 �ी �ॉट नं. १९   गट नं. ५२/१  िशवकॉलनी  जळगाव

14292 लढे वसंतराव ��ाद 50923 59 पु.
�ॉट नं.४ �ॅट नं.८   यश�ी रेसीड�ी  िवद्युत कॉलनी 

जळगाव

14293 लोहार िकरण िव�ास 60684 34 पु.
को िकरण िव�ास लोहार   54 घर नं 90 िव�ा िवहार  िशव 

कॉलनी जळगाव

14294 महाबळ रमेश कृ�ाजी 4169 70 पु. गट नं.५५ �ॉट नं.६० िशव कॉलनी   जळगांव

14295 महाबळ सुरेश कृ�ा 4168 66 पु.
सी/ओ अिवनाश कृ�जी महाबळ   �ॉट नं. ६० गट नं. ५५  

िवशाल अपाट�म�ट पुढे िशव कॉलनी  जळगांव

14296 महाजन गणू आनंदा 1534 69 पु. महाजन गॅरेज जळगाव

14297 महाजन �िदप भाउलाल 36716 52 पु. �ाट नं.५४ गट नं.४३   िशव कॉलनी  जळगाव

14298 महाजन संगीता रिवं� 61211 43 �ी
�ॉट नं 6 गट नं 80/2   �ॉक नं 2 आशाबाबा  नगर कुणाल 

हाड�वेअर  जळगाव

14299 महाजन वसंत देिवदास 19763 69 पु.
गट नं ८६/२ �ॉट नं-१५   गणेश पाक�   आशाबाबा नगर  

जळगाव

14300 महाजन यशवंत मेघशाम 8604 60 पु. �ॉट नं ८ कलाभवन   िवद्युत कॉलनी  जळगाव

14301 माळी अमृत सखाराम 33555 66 पु. गट नं.६०   �ॉट नं.१५३  िशव कॉलनी जळगाव

14302 माळी ��ाद झ�डु 18805 72 पु. �ॉट नं.७९ गट नं.५३   िशव कॉलनीजळगाव

14303 माळी सुरेश चै�ाम 10850 65 पु. २६ िशवा िशवकॉलनी   िशवकॉलनी जळगांव

14304 मांडगे शारदाबाई गुलाबराव 19849 57 �ी गट नं.६० �ॉट नं.१२९   िशव कॉलनीजळगाव

14305 मांडगे िवनोद गुलाबराव 32211 39 पु. �ॉट नं.१२९ गट नं.६०   िशव कॉलनी    जळगांव

14306 मेलंग सारंग शरदचं� 6224 72 पु. २४ परशुराम अपाट�म�ट जळगांव

14307 िम�ी िदलीप िभला 59671 62 पु.
आर एम एस कॉलनी पंिडतराव कॉलनी   आशाबाबा नगर 

जवळ  जळगाव

14308 िम�ी िवजय िदलीप 59672 33 पु.
�ॉट नं 10 गट नं 90 पंिडतराव   कॉलनी आशाबाबा नगर 

जळगाव

14309 मोदे �ीपाद �काश 19129 48 पु. �ॉट नं.५४ गट नं.४५   िशव कॉलनी    जळगाव

14310 मोदे िवजया �ीपाद 62043 48 �ी
�ॉट नं 54/1A �ॉक   �ॉक नं 14 �म साफ�  िशव 

कॉलनी  जळगाव
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14311 मोरखडे रोशन िवनोद 59695 23 पु. �ॉट नं 8 गट नं 85   आशाबाबा नगर  जळगाव

14312 मोरखडे िवनोद बाळकृ� 60388 48 पु. �ॉट नं 8 गट नं 85   आशा बाबा नगर  जळगाव

14313 मंुदडा अतुल अशोक 57189 46 पु. २१ मंुदडा नगर लीला अ�   भुषण कॉलनी जवळ  जळगाव

14314 मंुदडे अशोक केदारनाथ 7353 71 पु. �ॉट नं २१ मंुदडा नगर   जळगाव    िपं�ाळा

14315 मंुदडे िवजय केदारनाथ 7351 59 पु. �ॉट नं ३६ सव� नं १०१/२   मंुदडा नगर  जळगाव

14316 मंुडके सुिनल बाळकृ� 26139 61 पु. िशवा अपाट�म�ट   िशवकॉलनी  जळगाव

14317 मु-हे िजत�� मधुकर 15243 42 पु. २९/६० िशव कॉलनी   जळगाव

14318 मुथा अमरेश रामचं� 707 75 पु. ४२ िवद्युत कॉलनी िशव कॉलनी जवळ   ..    जळगांव

14319 नाईक संगीता रिवं� 21708 51 �ी गट नं.५३ �ॉट नं.४४   िशव कॉलनी    जळगाव

14320 नाखरे िवकास चं�कांत 25678 51 पु. A/P �ॅट नं 11   गंगा सागर APPT. िशव कॉलनी  जळगाव

14321 न�वरे दगडू धुडकू 40671 57 पु. गट नं. ९९ �ॉट नं.२३   आर एम एस कॉलनी जवळ  जळगाव

14322 नारखेडे हेमंत ��ाद 10567 47 पु.
शकंुतला सदन �ॉट नं.३   िवद्युत कॉलनी िशवकॉलनी 

शेजारी    जळगांव

14323 नारखेडे जयवंत शािल�ाम 30916 55 पु.
�ॉट नं ३६ गट नं ६५/६६   ग�म�ट इंजीिनअरीगं कॉलेज 

जवळ  िवदयुत कॉलनी जळगाव

14324 नारखेडे िजत�� सुरेश 43140 42 पु. �ॉट नं.३८  गेट नं.७६/१/२   को�े नगर   जळगाव

14325 नारखेडे िलना जयवंत 30915 49 �ी
�ॉट नं ३६ गट नं ६५/६६   ग�रम�ट इंिजिनअरीगं कॉलेज 

जवळ  िवघुत कॉलनी जळगाव

14326 नारखेडे ��ाद झाव� 2981 82 पु. ३ शकंुतला सदन    िवद्युत कॉलनी    जळगांव

14327 नेहेते िनलेश गोपाळ 31148 44 पु. पा�रजात �ॉट नं.१६/०८   मंुदडा नगर जळगाव

14328 नेमाडे चं�कांत भागवत 27675 63 पु. ६-ब नव�भात कॉलनी   उदय कॉलनी जवळ  जळगाव

14329 नेमाडे सुिनल पंुडिलक 25150 54 पु.
�ॉट नं.२४.  गट नं.१०१/२.   मंुदडा नगर.  मंुदडा नगर.  

जळगाव.

14330 नेरपगारे रिवं� िव�ू 49352 40 पु. गट नं.६० �ॉट नं.११५/३   िशव कॉलनी  जळगाव

14331 नेटके िहरालाल तुकाराम 22649 79 पु.
गट नं. ४४ �ॉट नं. १९   रे�े हायवे पुला जवळ  िशव 

कॉलनी  जळगाव

14332 नेटके संिदप िहरालाल 30870 52 पु. रे�े हाय वे पुला जवळ   िशवकॉलनी जळगाव

14333 नेवे िकशोर मधुकर 30029 56 पु. गट नं.५५ �ॉट नं.५० िशव कॉलनी   जळगाव

14334 नेवे उ�ला िकशोर 52214 53 �ी �ॉट नं.५० गट नं.५५   िशव कॉलनी  जळगाव

14335 िनकम अ�ण दगा 23605 56 पु.
गट नं.५३ �ॉट नं.८४   िहवराळे च�ी जवळ  िशव 

कॉलनीजळगाव

14336 िनकम शांताराम गोिंवंदा 42807 57 पु. �ॉट नं.५३ गट नं.५४/१   िशव कॉलनी  जळगाव

14337 िनकम िवलास दामु 38444 53 पु. �ॉट नं. २२ गट नं.१०१/३   मंुदडा नगर  जळगाव
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14338 िनकंुभ उषा घनशाम 3858 77 �ी
�ीहरी �ॉट नं.३१ गट नं ६५/६६   िनयर ग�न�म�ट 

इंिजिनअ�रंग कॉलेज  िवद्युत कॉलनी  जळगांव

14339 ओ�ाळ क�ना संपत 44686 51 �ी �ी अ�िवनायक संकुल   िशवकॅालनी  जळगाव

14340 परदेशी आरती चंदनिसंग 60212 38 �ी
�ॉट नं १२बी गट नं ९१   ल�ी �ो�ीजन समोर  आशाबाबा 

नगर जवळ  शामराव नगर जळगाव

14341 परदेशी सिचन सुरेश 41400 38 पु. गट नं २५/२ �ॉट नं २९ को�े नगर जळगाव

14342 पठाडे महेश रंगनाथ 38030 46 पु. गट नं. ६० िशव कॉलनी   जळगाव  ता.िज.जळगाव

14343 पाठक मंदाकीनी न�थु 10167 59 �ी �ॉट नं १२ को�े नगर   िवद्युत कॉलनी माग� जळगाव

14344 पाठक नरेश बाळकृ� 8482 76 पु. ६०/१  िशव कॉलनी   जळगांव

14345 पाठक �ितभा सुिनल 21136 42 �ी गट नं.५४ �ॉट नं.१/४    आशीवा�द  िशव कॉलनी    जलगाव

14346 पाटील िशवाजी भगवान 4771 69 पु.
िव�े�र ट� ॅ�र गॅरेज   िशव कॉलनी �ॉप समोर  भागीरथ  

जळगांव

14347 पाटील अजय गोपाल 21042 45 पु. ७/६२ िवद्युत कॉलनी   जलगाव

14348 पाटील अलका रिवं� 49039 66 �ी गट नं.६०/६ ब िशव कॉलनी   जळगाव

14349 पाटील अिनल जनाद�न 41340 57 पु.
�ॉट नं.१६ गट नं.६२   िवद्युत कॉलनी  िशव कॉलनी 

जळगाव

14350 पाटील अिनल माधव 7834 62 पु.
�ॉट नं ८/४ गट नं ६५/६६   िवदयुत कॉलनी शांकंुतल शाळे  

जळगाव

14351 पाटील अिनल रामु 53462 48 पु. �ॉट नं १९ गट नं २०   आशाबाबा नगर  जळगाव

14352 पाटील अिनल िव�ल 19991 48 पु. गट नं.६२ �ॉट नं.१८   िवद्युत कॉलनी    जळगाव

14353 पाटील अ�ण िजवराम 47114 58 पु. १६ ते ११ मधील �ॉक नं.९   मुदंडा नगर  जळगाव

14354 पाटील अरिवंद नारायण 24248 60 पु. �ॉट नं. १४३-अ   िशव कॉलनी गट नं. ६०  जळगाव

14355 पाटील अरिवंद िनळकंठ 18819 59 पु. गट नं ५३ �ॉट नं ३९   िशव कॉलनी जळगाव

14356 पाटील अशोक द�ु 36170 52 पु. साई पाक�   आशा बाबा नगर जळगाव

14357 पाटील अशोक सोमा 37766 69 पु. युिनयन बँक ऑफ इंिडया कॉलनी   �ॉक नं. बी / १  जळगाव

14358 पाटील अतुल नरिसंग 31537 53 पु. गट नं.१०१/०२ �ॉट नं.३१   मंुदडा नगर  जळगाव

14359 पाटील बाजीराव दामू 48687 69 पु. �ॉट नं.२६ गट नं.५३   िशव कॉलनी  जळगाव

14360 पाटील बाळकृ� िव�नाथ 39020 62 पु. गट नं.६० �ॉट नं. ७८   िशव कॉलनी  जळगाव

14361 पाटील बाळू भाईदास 32713 53 पु. �ॉट नं.५२ गट नं.६० िशव कॉलनी   जळगाव

14362 पाटील बापु नाना 23459 42 पु. �ॉट नं ९ गट नं ५५   िशव कॉलनी    जळगाव

14363 पाटील भगवान मुरलीधर 24327 61 पु. िशवकॉलनी   �ॉट नं. ४४ गट नं. ५४/१-अ  जळगाव

14364 पाटील भानुदास पांडूरंग 35912 75 पु. �ॉट नं.०९ / ए   गट नं.६०  िशव कॉलनी  जळगाव
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14365 पाटील िभमराव रामभाउु 37581 73 पु. झंुज ३५ िशवकॉलनी   जळगाव

14366 पाटील चं�भान धनिसंग 34756 49 पु. गट नं ५५ �ॉट नं ४०   िशव कॉलनी  जळगाव

14367 पाटील चा�लता �ेमचंद 34548 53 �ी �ारा- के. आर. रडे   को�े नगर  जळगावं  जळगांव

14368 पाटील चेतन अशोक 25190 35 पु. युिनयन बँक कॉलनी   जळगाव

14369 पाटील छाया बाळासाहेब 48612 49 �ी
मनुदेवी हाऊिसंग SOC. गट नं 121   �ॉट 34 आ�जा नगर 

रोड  जळगाव

14370 पाटील छाया मधुकर 43814 40 �ी गट नं.५५ �ॉट नं.२६/३   िशव कॉलनी  जळगाव

14371 पाटील द�ु भागवत 23937 61 पु. गट नं.५५ �ॉट नं.१८   िशव कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

14372 पाटील िदलीप रामु 25575 59 पु. �ॉट नं. ४३ गट नं. ६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14373 पाटील िदनेश आनंदराव 26936 45 पु. �ॉट नं.४६ गट नं.५४   िशव कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

14374 पाटील िदनकर गोरख 39376 48 पु. �ॉट नं.०५ गट नं.५४/२ ब   िशव कॉलनी  जळगाव

14375 पाटील �ाने�र िव�ल 54729 50 पु. �ॉट नं.२ �िचता अपाट�म�ट   मानराज पाक�   जळगाव

14376 पाटील गणेश अिनल 13475 39 पु. �ॉट नं.२६ गट नं.५२/२   िशव कॉलनी    जळगाव

14377 पाटील गणेश िकसन 25282 41 पु.
�ॉट नं 35 गट नं 59   वध�मान HIGHTS  िपंपराळा िशवार  

जळगाव

14378 पाटील गोकुळ चुडामण 48615 47 पु. गट नं.८०/१/२अ �ॉट नं.३९   आशा बाबा नगर  जळगाव

14379 पाटील गोकुळ ��ाद 45178 52 पु.
�ॉट नं.८० गट नं.१/२/१   आशा बाबा नगर  िशव कॉलनी 

जवळ  जळगाव

14380 पाटील इंिदरा संतोष 54614 51 �ी समथ�कृपा �ॉट नं.३ गट नं.६१   िशव कॉलनी  जळगाव

14381 पाटील इंदुबाई आनंदा 26924 71 �ी गट नं.५४ �ॉट नं.४६   िशव कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

14382 पाटील जग�ाथ ल�ण 46117 41 पु. �ॉट नं 09/01 गट नं 101/01   को�े नगर  जळगाव

14383 पाटील जयवंतराव राजाराम 29443 50 पु. आशा बाबा नगर   िशव कॉलनी  रे�ेलाईन जवळ  जळगांव

14384 पाटील �ोती िवलास 33992 47 �ी ��ोत   �ॉट नं.८ गट नं.१०१/२  मंुदडा नगर  जळगांव

14385 पाटील क�ना अरिवंद 24247 51 �ी �ॉट नं. १४३-अ   िशव कॉलनी गट नं. ६०  जळगाव

14386 पाटील करण रामचं� 48429 30 पु. �ॉट नं.६५/३ गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14387 पाटील काित�क अ�ण 47116 32 पु. १६ ते ११ मधील �ॉक नं.९   मुदंडा नगर  जळगाव

14388
पाटील काशीनाथ भागवत �ो.िशव 

श�ी �ो�ीजन ऍ� जनरल
13073 46 पु. �ॉट नं४३ िवद्युत कॉलनी   को�ेनगर    जळगाव

14389 पाटील कुसुम िवaल 21050 74 �ी १८/६२ िवद्युत कॉलनी   जलगाव

14390 पाटील लिलत दंगल 33774 51 पु. ४/६१-१ अे   िशव कॉलनी  जळगाव

14391 पाटील िलला अ�ण 11619 64 �ी �ॉट नं३१ ब गट नं ५४/२ िशव कॉ   लनी    जळगाव
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14392 पाटील मानिसंग िभवसन 26791 49 पु. आशाबाबा नगर िशवमंदीर जवळ   िपं�ाळा जळगाव

14393 पाटील मानिसंग काळू 38038 64 पु. �ॉट नं.८० गट नं.५३   िशव कॉलनी  जळगाव

14394 पाटील नामदेव सुरिसंग 35830 58 पु. �ॉट नं.१४ मालती कृपा   मुदंडा नगर  जळगाव

14395 पाटील नंदिकशोर मुरलीधर 25512 59 पु. २५ मंुदडा नगर   जानकाई  जळगाव

14396 पाटील िनिशगंधा राज�� 32113 51 �ी १२/१ अे   गट नं.६४  िवद्युत कॉलनी  जळगांव

14397 पाटील िनतीन मोहन 39090 38 पु.
गट ५३-५४/२अ �ॉट नं १९   साई आनंद कॉ��े�  िवंग अ  

�ाट नं  २ िशव कॉलनी बस�ॉप  जळगाव

14398 पाटील पंडीत आ�ाराम 17531 55 पु. गट नं.१०१/२ �ॉट नं.१ अ   मंुदडा नगरजळगाव

14399 पाटील पंडीत बाबुराव 27065 59 पु. आशाबाबा नगर   गट नं. ८०/१/२  �ॉट नं. ४५  जळगाव

14400 पाटील पंकज अशोक 25189 43 पु. युिनयन बँक कॉलनी   जळगाव

14401 पाटील ��ाद मयाराम 18350 64 पु. �ॉट नं.६५ गट नं.६०   िशव कॉलनी    जळगाव

14402 पाटील �मोद �ीराम 29999 54 पु. पव��ी �ॉट नं.१३   गट नंबर १०१/२  मंुदडा नगर  जळगांव

14403 पाटील �ितभा शामकांत 33561 59 �ी �ॉट नं.२१ गट नं.५५   िशव कॉलनी    जळगांव

14404 पाटील पुनम रमेश 49252 37 �ी
�ॉट नं.५२ गट नं.६१   को�े नगर िशव कॉलनी  

िज.जळगाव

14405 पाटील पु�लता ��ाद 13581 62 �ी िशव कॉलनी �ॉट नं=११   सव� नं =५४बी २    जळगाव

14406 पाटील राज�� जग�ाथ 32112 55 पु. १२/१ अे   गट नं.६४  िवद्युत कॉलनी  जळगांव

14407 पाटील राजेश पंढरीनाथ 53484 52 पु. �ॉट नं.५४ गट नं.५३   िशव कॉलनी  जळगाव

14408 पाटील रजनी भानूदास 35929 73 �ी �ॉट नी.ं०९/ए गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14409 पाटील रामचं� िनंबा 48275 66 पु. गट नं.५४/१ �ॉट नं.४९   िशव कॉलनी  जळगाव

14410 पाटील रामचं� शंकर 7395 59 पु. गट नं.६० �ॉट नं.६५/३   िशव कॉलनी  जळगाव

14411 पाटील रमेश िभका 37756 73 पु. ५३/ ९० िव�ािवहार   िशवकॉलनी  जळगाव

14412 पाटील रिवं� अमृत 43705 59 पु. �ाट नं ३ गट नं १०१/२   मुदडा नगर    जळगाव

14413 पाटील रिवं� जुलाल 35900 46 पु.
िव�ु नगर   �ॉट नं 1 सी.स. नं 7999  नवसाचा गणपती 

जवळ  जळगाव

14414 पाटील रेखा सुभाष 58842 35 �ी गट ५३ �ॉट ५४   िशव कॉलनी    जळगाव

14415 पाटील सिचन रमेश 44073 41 पु. ५३/३३ िशवकॅालनी     जळगाव

14416 पाटील सदानंद नाना 47005 50 पु. गट नं ५५ �ॉट नं ३५    िशव कॉलनी    जळगाव

14417 पाटील साहेबराव मािणकराव 20729 67 पु. गट नं.६० �ॉट नं.२९   िशव कॉलनी    जलगाव

14418 पाटील संिदप धनराज 35020 45 पु. ५३/३३ िशव कॉलनी   जळगाव  ता.िज.जळगाव
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14419 पाटील संजय िदनकर 7949 73 पु. ४२/५५ िशव कॉलनी   जळगांव

14420 पाटील संजय मुरलीधर 25513 53 पु. गट नं. १०१/२ �ॉट नं. २५   मंुदडा नगर  जळगाव

14421 पाटील संजय सुरेश �ो पंचाकृ� ि�� 12948 52 पु.  कृ�ायन  �ॉट नं.५५-३ गट नं.५५   िशव कॉलनी  जळगाव

14422 पाटील सिवता सोपान 26491 43 �ी गट नं. ५३   �ॉट नं. ७९  िचंतामणी िशव कॉलनी  जळगाव

14423 पाटील सीमा अ�ण 47115 58 �ी १६ ते ११ मधील �ॉक नं.९   मुदंडा नगर  जळगाव

14424 पाटील शालीकराव रंगराव 25239 62 पु. गट नं.६०   �ॉट नं.९२ िशवकॉलनी  जळगाव

14425 पाटील शांताराम पंढरीनाथ 14909 59 पु. गट नं.१०१/२ �ॉट नं.२४   मंुदडा नगर    जळगाव

14426 पाटील शारंगधर िभकाजी 23199 63 पु. गट नं.६० �ॉट नं.१४६   िशव कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

14427 पाटील िशला धनराज 35021 64 �ी ५३/३३ िशव कॉलनी   जळगाव  ता.िज.जळगाव

14428 पाटील शीतल पंकज 59414 39 �ी
�ॉक नं १ युिनयन बँक   कॉलनी िवद्युत कॉलनी जवळ  

जळगाव

14429 पाटील िशवाजी लोटू 35566 64 पु. ४९ गट ६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14430 पाटील शोभा गयबू 43850 52 �ी िशव कॉलनी   गंगासागर अपाट�म�ट    जळगाव

14431 पाटील शुभांगी अजय 21041 41 �ी ७/६२ िवद्युत कॉलनी   जलगाव

14432 पाटील शामकांत भाउराव 32982 67 पु. �ॉट नं.२१ गट नं.५५   िशव कॉलनी    जळगांव

14433 पाटील िसमा संजय 20634 45 �ी �ॉट नं.२१ ब   िहरा िशवा कॉलनी    जळगाव

14434 पाटील िसताराम शामराव 16168 66 पु. �ॉट नं १५०/६० िशव कॉलनी   जळगाव

14435 पाटील सोपान शािलक 43536 53 पु. गट नं.६० �ॉट नं.८६/३   िशव कॉलनी  जळगाव

14436 पाटील सोपान यादव 26305 51 पु.
 िचंतामणी  गट नं.५३   �ॉट नं.७९ िशव कॉलनीजळगाव  

िज.जळगाव

14437 पाटील सुभाष चै�ाम 42122 52 पु. गट नं.६० �ॉट नं.१२९   िशव कॉलनी  जळगाव

14438 पाटील सुभाष माधवराव 37324 58 पु.
गट नं.८६/२ �ॉट नं.१६   गणेश पाक�  आशा बाबा नगर 

जवळ  जळगाव

14439 पाटील सुिनल शंकर 28315 57 पु. �ॉट नं. २०/२   मंुदडा नगर  जळगाव

14440 पाटील सुिनल िवaल 16032 54 पु.
�ॉट नं.१८ गट नं.६२ िवद्युत   कॉलनी िशव कॉलनी जवळ   

 जळगाव

14441 पाटील सुरेखा चं�भान 34757 46 �ी �ॉट नं.४२/४   यशवंत नगर  िशव कॉलनी  जळगांव

14442
पाटील सुरेश दयाराम �ो.गोपाळ टी 

स�टर
12081 62 पु.

गट नं.५४/ए/१ �ॉट नं.३२   �ॉक नं.१३ िशव कॉलनी  

जळगाव

14443 पाटील सुरेश धनिसंग 43849 47 पु. िशव कॅालनी   गंगासागर अपाट�म�ट  जळगाव

14444 पाटील �ाती रामचं� 48430 54 �ी गट नं.६० �ॉट नं.६५/३   िशव कॉलनी  जळगाव

14445 पाटील उ�ल धनराज 35019 39 पु. ५३/३३ िशव कॉलनी   जळगाव  ता.िज.जळगाव
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14446 पाटील वसंत महा� 7110 71 पु.
�ॉट नं ८१ गट नं ५३   िशव कॉलनी मा�ती मंदीरा जवळ    

जळगांव

14447 पाटील िवजय फकीरा 44786 47 पु. �ाट नं ४३ गु�द� कॅालनी ◌ृ   ◌ृजळगाव

14448 पाटील िवलास जग�ाथ 33993 55 पु. ��ोत   �ॉट नं.८ गट नं.१०१/२  मंुदडा नगर  जळगांव

14449 पाटील िवलास �ीधर 10249 55 पु. ७ िवद्युत कॉलनी   जळगांव

14450 पाटील िव�ल काशीनाथ 21049 79 पु. १८/६२ िवद्युत कॉलनी   जलगाव

14451 पवार भा�र िव�म 29939 69 पु. गट नं.६० �ॉट नं.२० सावली   िशव कॉलनी जळगाव

14452 पवार िजत�� रणछोड 35452 48 पु. गट न ६० �ॉट नं ६४   िशव कॉलनी  जळगाव

14453 पवार मिनषा सुधाकर 41205 48 �ी गट नं.६० �ॉट नं.११५   िशव कॉलनी  जळगाव

14454 पवार पंकज वसंत 22952 40 पु. �ॉट नं.२५  गट नं.८०/१/१   आशाबाबा नगर  जळगाव

14455 पवार सुधाकर िभका 34560 51 पु. गट नं.६० �ॉट नं.११५/१ िशव कॉलनी   जळगाव

14456 पवार सुरेखा वसंत 56990 62 �ी
�ॉट नं.२५ गट नं.८०/१/१   आशा बाबा नगर मागे  िशव 

कॉलनी जळगाव

14457 फालक हेमराज यादव 34229 65 पु. गट नं ७६ �ॉट नं ३०   को�े नगर जळगाव

14458 िपले िनतीन �भाकर 20762 49 पु. ५५/५५ िशव कॉलनी   जलगाव

14459 िपले रमाकांत �भाकर 20703 47 पु. ५५/५५ िशव कॉलनी   जलगाव

14460 पुरािणक हेमंत नंदिकशोर 24162 52 पु. गट नं. ५५ �ॉट नं. ७   िशव कॉलनी  जळगाव

14461 राजपुत रा�ल सुमेरिसंग 17929 40 पु. �ॉट नं.१०३ गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14462 राणे िदलीप वामन 22193 54 पु. िशव कॉलनी   मु.पो.जळगाव

14463 राणे मनोज रामचं� 17938 43 पु. �ॉट नं.२४ गट नं. ५२/२   िशवकॉलनी  जळगाव

14464 राणे मोहन मुरलीधर 7424 68 पु. १०  िशव कॉलनी   जळगांव

14465 राणे सुरेश पंढरीनाथ 51760 71 पु. �ॉट नं.१५ गट नं.५२/१   िशव कॉलनी  जळगाव

14466 राणे िवलास नारायण 24869 63 पु. यूिनयन बँक कॉलनी   िवद्युत कॉलनी जवळ  जळगाव

14467 �पेरी िनलेश पंुडिलक 24558 48 पु. ८/६३ िवदयुत कॉलनी   िशवकॉलनी जवळ  जळगाव

14468 �पेरी पंुडलीक अमरचंद 5456 80 पु. ६/६३ िवद्युत कॉलनी   जळगांव

14469 स�दाणे अ�णा िव�नाथ 39840 48 �ी
अिवराज ए-३ गट नं.८०/१/२   आशा बाबा नगर  िपं�ाळा 

िशवार जळगाव

14470 सांखला योगेश िकशोर 57063 40 पु.  सुरज  ५५/३१   िशव कॉलनी  जळगाव

14471 साळी अशोक िबसनराव 18358 69 पु. �ॉट नं.६ गट नं.५४/२ ब   िशव कॉलनी    जळगाव

14472 साळी सागर सुरेश 54439 32 पु.
आशाबाबा नगर   गट नं ८०/१/१ �ॉट नं १६  बनाई िपं�ाळा 

िशवार  जळगाव
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14473 साळी सुरेश िबसन 8369 76 पु. गेट नं-५४/२  �ॉट नं-६   िशव कॉलनी जळगाव

14474 साळी सुरेश िबसन 13222 76 पु. गट नं.५४/२ ब �ॉट नं.६   िशव कॉलनी जळगाव

14475 साळंुखे चं�शेखर तुकाराम 35628 51 पु. �ॉट नं.५६   गट नं.५३  िशवकॉलनी  जळगाव

14476 साळंुखे संजय �भाकर 17470 54 पु. ४७८/१ब/३ बालवाडी शेजारी   टेली फोन नगर  जळगाव

14477 सांडेचा गौतम नथमल 32352 43 पु. ४०/५३ िशवकॉलनी   जळगाव

14478 सांखला कांताबाई सुभाषचं� 58683 69 �ी �ॉट नं ६७/१ गट नं ५३   िशव कॉलनी    जळगाव

14479 संत चं�कांत बाळकृ� 13729 77 पु. �ॉट नं.२४ िवद्युत कॉलनी   जळगाव

14480 संत हष�ल चं�कांत 22269 50 पु. २४ िवद्युत कॉलनी   मु.पो.जळगाव

14481 संत मधुकर िदनकर 15506 80 पु. मोरया  �ॉट नं.२६/३   गट नं.५३ िशव कॉलनी    जळगाव

14482 सपकाळे उदयकुमार वसंतराव 54529 42 पु. आशा बाबा नगर �ॉट नं.२९/१   गट नं.८०/१/१  जळगाव

14483 सपकाळे उ�म पंडीत 509 73 पु. गट नं 54/2 �ॉट नं 21   िशव कॉलनी जळगाव

14484 शमा� संजय धन:शाम 34981 54 पु. १३१/६० िशव कॉलनी   जळगाव

14485 शेटे संदीप ��ाद 22938 53 पु.
�दारा - पी.पी.कुळकण�   �ॉट नं.८३ िशव कॉलनी.  

जळगाव.  जळगाव.

14486 िशंपी भा�र देिवदास 17447 84 पु. ३१िवदयुत कॅालनी.हायवे   जळगाव

14487 िशंपी गणेश �काश 42921 32 पु. गट नं.६० �ॉट नं.८८   िशव कॉलनी  जळगाव

14488 िशंपी क�ना �काश 21176 49 �ी गट नं.६० �ॉट नं.८८   िशव कॉलनी    जळगाव

14489 िशंपी (कापुरे) कमलाकर मधुकर 49856 41 पु.
�ॉट नं.१५० गट नं.६०   गणेश मंिदर जवळ  िशव कॉलनी 

जळगाव

14490 िशंपी महेश भा�र 18209 49 पु. ३१ िवद्युत कॉलनी   नॅशनल हायवे    जळगाव

14491 िशंपी रमेश सुपडु 6617 57 पु. गट नं.५५ �ॉट नं.५६ िशव कॉलनी   जळगाव

14492 िशंपी साळंुखाबाई  पंढरीनाथ 21177 74 �ी गट नं.६० �ॉट नं.८८   िशव कॉलनी    जळगाव

14493 िशंपी सरलाबाई रमेश 37043 56 �ी �ाट नं.५६ गट नं.५५   िशव कॉलनी  जळगाव

14494 िशंपी सुिनल भा�र 10535 56 पु. ३१िवद्युत कॉलनी हायवे जवळ   जळगांव

14495 िशंपी िवदया सुिनल 17449 52 �ी ३१िवदयुत कॅालनीहायवे   जळगाव

14496 िशंपी िवजया भा�र 1361 80 �ी ३१ िवद्युत कॉलनी   जळगाव

14497 िशंदे िहरालाल मोतीलाल 61977 40 पु. िशव कॉलनी   �ॉट नं ११५ जळगाव

14498 िशंदे िलना �ाने�र 57772 25 �ी
गट नं - ५३ �ॉट नं ३८   गजानन फोटो �ुिडओ जवळ  

िशवकॉलनी जळगाव

14499 िशंदे मिनषा रावसाहेब 17606 54 �ी गट नं.५३ �ॉट नं.३८   िशव कॉलनी  जळगाव
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14500 िशंदे रावसाहेब शािल�ाम 32068 59 पु. ५३/३८ िशव कॉलनी   जळगाव

14501 िशंदे रिवं� पंुडलीक 23137 47 पु. ८/४ िवदयुत कॉलनी   जळगाव

14502 िशंदे सिवता रिवं� 23138 42 �ी ८/४ िवदयुत कॉलनी   जळगाव

14503 िशंपी छायाबाई यशवंत 60477 58 �ी
�ॉट नं 48/133/63ए3 िशव   कॉलनी जळगाव महारा��   

जळगाव महारा��   जळगाव

14504 िशरतुरे िदलीप रामभाउु 28523 52 पु. गट नं. ५५ �ॉट नं. ४२   िशवकॉलनी  जळगाव

14505 शुर �मोद पंढरीनाथ 43529 68 पु. �ॉट नं.१२० गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14506 शूर रंजना �मोद 48286 61 �ी �ॉट नं.१२० गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14507 शुर संिगता �िवण 53064 51 �ी �ॉट नं.४९ गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14508 सोमवंशी �ीकृ� िव�ू 6702 71 पु. ३४ ए पाव�ती   िवद्युत कॉलनी    जळगांव

14509 सोनार अ�ण नथू 59463 63 पु.
�ॉट नं ३७ गट नं ८० १/२   िशव कॉलनी रोड  आशा बाबा 

नगर  जळगाव

14510
सोनार मंगेश शांताराम �ो.�ु यश 

एज�ी
18443 46 पु. १५९/६० िशव कॉलनी   लीना हॉ�ीटल जवळ    जळगाव

14511 सोनार नारायण कािशनाथ 29651 52 पु. घर नं.७० गट नं.५५   िशव कॉलनी  जळगाव

14512 सोनार सागर राज�� 20575 42 पु.
�ॉट नं ८८  गट नं ६०  िशव कॉलनी   सी/ओ �काश पी 

िशंपी    जळगाव

14513 सोनार िशला राज�� 20574 63 �ी
सी /ओ �काश पंढरीनाथ िशंपी   �ॉट नं ८८ गट नं ६०  िशव 

कॉलनी  जळगाव

14514 सोनार वासुदेव कािशनाथ 29650 49 पु. घर नं.७० गट नं.५५ िशव कॉलनी   जळगांव

14515 सोनवणे अिनल मधुकर 25295 43 पु. िशव - िवहार   ५१ िवदयुत कॉलनी  जळगाव

14516 सोनवणे आशा दगडु 13754 54 �ी �ॉट नं.११ गट नं.६१/अ   िशव कॉलनी    जळगाव

14517 सोनवणे भगवान सोनु 23947 57 पु. �ारा �ॉट नं.८/४   िवद्युत कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

14518 सोनवणे द�ा�य सुपडू 32416 55 पु. �ॉट नं.५६ गट नं.५५   िशव कॉलनी    जळगांव

14519 सोनवणी देिवदास एकनाथ 19856 59 पु. गट नं.६० �ॉट नं.८५   िशव कॉलनीजळगाव

14520 सोनवणे जयंत �भाकर 10020 61 पु. ५ गंगा सागर अपाट�म��   िशव कॉलनी िज�ा जळगाव

14521 सोनवणे िजजाबराव बाबुराव 15467 64 पु.
सी/ओ न.के. पाटील गट नो ८०   िशव कोलोनी जवळ  

जळगाव

14522 सोनवणे मधुकर सुकलाल 26845 70 पु.
 िशव िवहार  ५१ िवद्युत कॉलनी   मु.पो.जळगाव  

िज.जळगाव

14523 सोनवणे िमना राज�� 27670 57 �ी
कृ�राव अपाट�म�ट   ४५ िवद्युत कॉलनी  िशव कॉलनी 

जवळ  जळगाव

14524 सोनवणे िमराबाई िनवृ�ी 21165 61 �ी गट नं.५५ �ॉट नं.७  िशव कॉलनी   िशव कॉलनी    जलगाव

14525 सोनवणे नर�� दगडु 25025 49 पु. �ॉट नं.११ गट नं.६१   िशव कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

14526 सोनवणे नर�� केशव 32721 53 पु.
पंचिशल हौ.सो. गट नं.५७/१ �ॉट नं.१   िशव कॉलनी 

जळगाव
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14527 सोनवणे नीलेशकुमार भानुदास 61125 38 पु.
�ॉट नं २० गट नं ८६/२   गणेश पाक�   आशाबाबा नगर 

जळगाव

14528 सोनवणे राज�� सखाराम 12876 64 पु. िवद्युत कॉलनी जळगाव

14529 सोनवणे शाम रघुनाथ 32419 52 पु. 92 भोईटे नगर   जळगाव

14530 सोनवणे सुधाकर गोिवंद 43880 49 पु. ५४/१९/९ रे�े पुलाजवळ   िशव कॉलनी    जळगाव

14531 सोनवणे िवनोद कौितक 50877 39 पु. गट नं 55 �ॉट नं 7   िशव कॉलनी  जळगाव

14532 सोनगरे ई�र नारायण 38381 38 पु. ५३/५३ िशवकॉलनी   जळगाव

14533 सोनवणे �ाम दामु 35162 50 पु. �ॅाट नं.२४ गट नं.६०   िशव कॉलनी  जळगाव

14534 सोनवणे योगेश मधुकर 47871 45 पु. िशव िवहार ५१   िवद्युत कॉलनी  हायवे रोड जळगाव

14535 सुल�णे संजय मधुकर 27526 52 पु. �ॉट नं.१६ गट नं.५५   िशव कॉलनी    जळगांव

14536 सुरडकर �मोद तेजाबिसंह 43780 49 पु. �ॉट नं.१४ िव�ासागर अपाट�म�ट   िशव कॉलनी  जळगाव

14537 सुरंगे बाबुराव िसताराम 19501 77 पु.
�ॉट नं.७६ गट नं.५३    कुसुमांजली  िशव कॉलनी    

जळगाव

14538 सुरंगे कुसुम बाबुराव 19502 69 �ी
�ॉट नं.७६ गट नं.५३    कुसुमांजली  िशव कॉलनी    

जळगाव

14539 सुय�वंशी राजहंस सुकलाल 20032 57 पु. गट नं.५४/१ ब �ॉट नं.ई   िशव कॉलनी जळगाव

14540 सुय�वंशी अिमत मधुकर 13935 46 पु. ५५/५१ िशव कॉलनी   जळगाव

14541 सुय�वंशी िनलेश पांडुरंग 18781 51 पु. �ाट नं ६ गट नं १०१/२   मुदडा नगर जळगाव

14542 सुय�वंशी �िवण जग�ाथ 7988 62 पु. १६/६२ िवद्युत कॉलनी   जळगांव

14543 तळेले अतुल िललाधर 24876 46 पु. ४३/६३ िवद्युत कॉलनी   जळगाव

14544 तळेले िललाधर पुो�म 24826 77 पु. ४३/६३ िवद्यूत कॉलनी   जळगाव

14545 तांबट िशतल िदपक 21463 52 �ी गट नं.५४/२   िशव कॉलनी  जळगाव

14546 तारे िदनकर दामोदर 3685 72 पु. गट नं.६० �ॉट नं.७२   िशवकॉलनी जळगाव

14547 तारे राखी िदनकर 36215 36 �ी ६०/७२   िशव कॉलनी  जळगाव

14548 तारे सुबोध सुधाकर 19494 50 पु. ६०/७२ रेणुका िनवास   िशव कॉलनी    जळगाव

14549 तारे सुिचता िललाधर 15669 60 �ी गट नं.६० �ॉट नं.७२   िशव कॉलनी जळगाव

14550 तारे िवशाल िदनकर 16949 42 पु.
गट नं.६० �ॉट नं.७२   रेणुका िनवास  िशव कॉलनी    

जळगाव

14551 ठाकरे अंकुश रघुनाथ 29322 46 पु.
पंडीतराव कॉलनी आशा बाबा नगर जवळ   गट नं. ८९ �ॉट 

नं. ३    जळगांव

14552 ठोबंरे उषा सुदाम 24521 76 �ी ९ िनशीगंधा अपाट�म�ट   िवदयानगर �ॉट नं. २४  जळगाव

14553 ठोसर िनितन �भाकर 8793 57 पु. २१ गट.नं.४१/३ हायवे पुलाजवळ   जळगांव



Page 540

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

14554 टोके भा�र नारायण 19444 52 पु.
�ॉट नं.३७ गट नं ५४/१अ   िनशा कलंखी धाम मंिदर  िशव 

कॉलनी  जळगाव

14555 तोतला तुषार शािल�ाम 59435 53 पु.
�ॉट नं ७ गट नं ९/२/२   िशव कॉलनी मागे  ओम शांित नगर 

िपं�ाळा  जळगाव

14556 वराडे िनतीन सुरेश 51589 38 पु.
आशा बाबा नगर   �ॉट नं.७ गट नं.८०/१/२/ए   वॉटर स�ाय 

वेल  जळगाव

14557 वरखेडकर रिव महादेवराव 10664 63 पु. �ॉट.नं.५३ गट नं.५५   िशव कॉलनी    जळगांव

14558 िव��प �ाज�ा उदय 27564 38 �ी
ि�डल जळगाव   �ॉट नं.३६ गट नं .५३  िशव कॉलनी  

जळगाव

14559 वाडे देवराज उखा 24838 62 पु. गट नं.60 �ॉट नं.   िशव कॉलनी जळगाव  ता.िज.जळगाव

14560 वाघ िकरण सुधाकर 24236 54 पु. �ॉट नं. ३८   िवदयुत कॉलनी  जळगाव

14561 वाघ सुरेश रामचं� 29845 59 पु. गट नं.६० �ॉट नं.१६१   िशवकॉलनी    जळगांव

14562 वाघ िवनोद माधवराव 23314 47 पु. ४२/२ िशव कॉलनी   जळगाव

14563 वखरे िजत�� रामदास 15645 48 पु. �ॉट नं.१४५ गट नं.६०   िशव कॉलनी    जळगाव

14564 वाणी छाया िकरण 5378 61 �ी
गट नं.६३ �ॉट नं ७ िवद्युत कॉलनी.   िशव कॉलनी जवळ 

जळगाव

14565 वाणी िदपक गोकूळ 25963 56 पु.
मु. पो. आशाबाबा नगर   िशवकॉलनी जवळ  जळगाव.  

जळगाव.

14566 वाणी दुग�श सुभाष �ो. दुग�श �ो�ीजन 12785 40 पु. गट नं.६० �ॉट नं ९१   िशव कॉलनी    जळगाव

14567 वाणी गणेश गंगाधर. 6024 58 पु. गट नं ५५  �ॉट नं २६/१   िशव कॉलनी    जळगांव

14568 वाणी जय�� रामचं� 19221 43 पु. �ॉट नं.६९ गट नं.५३   िशव कॉलनी    जळगाव

14569 वाणी िकरण ओकंार [०३] 5369 61 पु. ४८ िशव कॉलनी जळगाव

14570 वाणी मिनषा नंदकुमार 56938 46 �ी
�ॉट नं.१ गट नं.८५   आशा बाबा नगर  िपं�ाळा िशवार 

जळगाव

14571 वाणी मुकंुद बापुराव [०३] 3727 64 पु.
�ॉट ६९ िशव कॉलनी �ेट बँक जवळ   जळगाव  ता िज 

जळगाव

14572 वाणी रामचं� बापू 640 77 पु.
�ॉट नं. 69, गट नं 53, िशव कॉलनी,  मा�ती मंिदरा समोर,   

जळगाव

14573 वाणी रिवं� िगरी 14066 57 पु.
गट नं 60 �ॉट नं 7/3 जवळ   िव�ा सागर अपाट�म�ट  िशव 

कॉलनी जळगाव

14574 वाणी उ�ला रामचं� 8726 47 �ी गट नं ५३ �ॉट नं ६९   हनुमान मंदीरा समोर  िशव कॉलनी

14575 वाणी योगेश नवीनकुमार 21544 40 पु. �ॉट नं.२९ गट नं.५५   िशव कॉलनीजलगाव    जलगाव

14576 वानखेडे कािशनाथ बारसु 28480 73 पु. िशवकॉलनी   गट नं. ५५  �ॉट नं. ५४  जळगाव

14577 वारडे देव�� पुनमचंद 21074 54 पु. ५३/६३ िशव कॉलनी   खुशबुजळगाव

14578 वारडे फा�ुनी देव�� 21073 47 �ी ५३/६३ िशव कॉलनी   खुशबुजळगाव

14579 वड�कर शामकांत �ेमचंद 24224 57 पु. �ॉट नं. १५० िशवकॉलनी   गट नं. ६०  जळगाव

14580 वायकोळे गोकुळदास वसंत 32269 69 पु. गट नं ५४   �ॉट नं ५४ ए िशव कॉलनी  जळगांव  जळगाव
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14581 यादव िवशाल अ�ण 59456 36 पु.
�ॉट नं ३७ ग�ी नं ८०/१/२ ए   आशा बाबा नगर  िशव 

कॉलनी  जळगाव

14582 येवले रा�ल रमेश 30396 43 पु.
गट नं.५५ �ॉट नं.४१   गंगासागर अपाट�म�ट समोर  िशव  

जळगाव

14583 झांबरे र�ाकर एकनाथ 24414 63 पु. गट नं. ५४ �ॉट नं. १४   िशवकॉलनी  जळगाव

14584 झंझणे  अतुल िशवाजीराव 37199 44 पु. गट न ६० िशव कॅालनी जळगाव

14585
झवर नंदिकशोर रामिकशन �ो.ल�ी 

�ो�ीजन �ोअस�
11557 63 पु. ग.नं.६१/१ �ॉ.नं.१३ िशवकॉलनी   जळगांव

14586 झवर िनम�ला नंदिकशोर 20832 63 �ी गट नं.६१/१/अ �ॉट नं.१३   िशव कॉलनी    जलगाव

14587 झवर पवन नंदिकशोर 20831 36 पु. गट नं.६१/१/अ �ॉट नं.१३   िशव कॉलनी    जलगाव

14588
अ�वाल सुिनता रमेश�ो.रेवती 

मेडीक�
31166 59 �ी एम-२३/अे महावीर नगर   जळगाव

14589 आंबेकर अरिवंद नामदेव 28148 54 पु. गट नं. ३०१/१   �ॉट नं. ५२  राधाकृ� नगर  जळगाव

14590 आंबेकर क�ना रिवं� 23191 49 �ी राधाकृ� नगर   मालती देवी तपोवन समोर  मु.पो.जळगाव

14591 आमोदकर क�ना मधुकर 12080 47 �ी
�ॉट नं.२१ �ॉक नं.१   केशरबाग इं���थ नगर  दुध 

फेडरेशन रोडजळगाव

14592 अमृतकर किवता मिनष 54570 51 �ी
जे/◌ं१/ब पु�गंगा   महािवर नगर  दुध फेडरेशन 

जवळजळगाव

14593 अमृतकर मिनष गंगाधर 54569 55 पु.
जे/१/बी पु�गंगा   महािवर नगर  दुध फेडरेशन जवळ 

जळगाव

14594 असेरकर सुरेश एकनाथ 23848 76 पु. �ॉट नं.७४/१   राधाकृ� नगरजळगाव  िज.जळगाव

14595 अ�े अिनल िदनकर 13724 61 पु.
�ॉटनं ३/३ एसनं ३२९/२   िम� फेडरेशन रोड अहेड  द�ा 

टे�ल इं���था नगर  जळगाव

14596 बडगुजर हेमंत द�ा�य 27150 56 पु. १४ इं���थ नगर   िशवाजी नगर  जळगाव

14597 बडगुजर जय�ी अिनल 8558 52 �ी
�ॉट नं ४ �ॉक नं ५   इं���थ नगर  दूध फेडरेशन रोड 

िशवाजी नगर  जळगांव

14598 बडगुजर �ोती सुिनल 51422 47 �ी दुध फेडरेशन रोड   इं���थ नगर  जळगाव

14599 बडगुजर लिलत �भाकर 34020 43 पु. इं���थ नगर �ॉट नं.१३   �म नं.१  जळगाव

14600 बडगुजर राजाराम धोडुं 26913 53 पु. राधाकृ� नगर   दुध फेडरेशन रोडजळगाव  िज.जळगाव

14601 बडगुजर रमेश जानकीराम 5252 71 पु.
३२९/२ अ राधाकृ� नगर   �ॉक नं. ८ घ.नं.१  नवीन 

कानळदा रोड  जळगाव

14602 बडगुजर (कोतवाल ) संजय अिभमन 26886 55 पु. १२/३ इं���थ नगर   दुध संघ रोड  जळगाव

14603 बडगुजर सुिनल रामचं� 15824 55 पु.
इं���थ नगर   खडके चाळी�ामागे  दुध फेडरेशन रोड  

जळगाव

14604 बडगुजर िवलास �पचंद 11624 53 पु.
इं���थ नगर गट नं ३२९/२ ब   केशव िनवास शेजारी    

जळगाव

14605 बढे अजय भागवत 56641 42 पु. ५के.सी .पाक�    कानळदा रोड  जळगाव

14606 बांगड �ीगोपाळ �ीिनवास 41848 48 पु.
गट नं.३००/३  �ॉट नं.१३   �ॉट नं 13  इं���थ नगर  

जळगाव

14607 ब�हाटे मिनषा देिवदास 39803 45 �ी �ॉट नं. २९   ि�भुवन कॉलनी  कानळदा रोड जळगाव
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14608 ब�हाटे संिगता संतोष 39804 44 �ी ि�भुवन कॉलनी   के. सी. पाक�  जवळ  जळगाव

14609 ब�हाटे वैशाली मधुकर 39805 35 �ी ि�भुवन कॉलनी   के. सी. पाक�  जवळ  जळगाव

14610 ब�हाटे िवर�� आ�ाराम 32443 50 पु. इं���थ नगर   िम� फेडरेशन जवळ    जळगांव

14611 बा�हे जो�ा िदलीप 39807 42 �ी ि�भुवन कॉलनी   के. सी. पाक�  जवळ  जळगाव

14612 बसै�े (तेली) कािमनी गजानन 21626 45 �ी �ॉट नं.२१/५ के.सी.पाक�    कानलदा रोड  जळगाव

14613 बसैये ि�यंका गजानन 60943 22 �ी �ॉट नं २१ �ॉक नं ५   के सी पाक�  कानळदा    जळगाव

14614 बािव�र भगवान िसताराम 45467 45 पु. िस�दीिवनायक पाक�    कानळदा रोड  जळगाव

14615 बािव�र सुरेखा बापु 39802 42 �ी ि�भुवन कॉलनी   के सी पाक�   जवळ  जळगाव

14616 ब�डाले योगीनी �काश 21005 51 �ी �ॉट नं.१ ब इं���थ नगर   फेडरेशन रोड    जलगाव

14617 भालेराव िकरण िचंतामण 10405 60 पु. स�म रेिसडे�ी   आ�ाने िशवर  �ॉट नं २ बी  जळगाव

14618 भांडारकर रािधका िवलास 5048 70 �ी
२०  �ोितम�य इं���थ नगर   कॉलनी साने गु�जी  

को.जळगाव

14619 बा�हे जनाबाई रघुनाथ 39806 70 �ी ि�भुवन कॉलनी   के. सी. पाक�  जवळ  जळगाव

14620 भट िशरीष गणेश 23181 60 पु.
 गु�सेवा  �ॉट नं.१६/१   राधाकृ� नगरजळगाव  

िज.जळगाव

14621 भावे मनोज ल�ण 41291 50 पु. ५/६ इं���थ नगर   दुध फेडरेशन रोड  जळगाव

14622 भावसार �ोती सुिनल 22450 50 �ी ७  अमृत  इं���थ नगर   जळगाव

14623 भावसार �िचका िनतीन 22370 44 �ी ७  अमृत    इं���थ नगर    जळगाव

14624 भावसार वनीलाल िदपचंद 3789 87 पु. जळगाव अमृत इं���थ   नगर जळगाव

14625 भोई महा� दौलत 45475 67 पु. िशव शंकर कॅालनी   निवन कानळदा रोड  जळगाव

14626 भोई िवजय पांडूरंग 32488 48 पु. १० जनाई नगर इं���थ नगर जळगांव

14627 भोडें मिनष वसंतराव 22180 50 पु. ९/१ इं���थ नगर   खडके चाळजळगाव

14628 भोडें संतोष वसंतराव 22703 53 पु. इं���थ नगर.   �ॉ.नं.९/१  िशवाजी नगर जळगाव

14629 िबडकर िवनायक भा�र 19567 62 पु. �ॉट नं.४५ राधाकृ� नगर   नवा कानळदा र�ा    जळगाव

14630 बोरनारे लखीचंद नारायण 23828 58 पु. ३  अथव�  इं���थ कॉलनी   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

14631 चौधरी दुगा�वती िव�ल 17973 62 �ी ३ इं���थ नगर ल�ी िनवास   जळगांव

14632 चौधरी केशव न�थू 10305 49 पु.
�ॉट नं.५ ल�ी िनवास   इं���थ नगर  िशवाजी नगर जवळ 

 जळगांव

14633 चौधरी िकरणकुमार गयभु 26630 49 पु.
२४-ब राधाकृ� नगर   एस. के. ऑईल िमल�ा मागे  

जळगाव

14634 चौधरी मुकंुदा नथू 7280 58 पु. �ॉट नं.३ इं���थ नगर   ल�ी िनवास    जळगांव
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14635 चौधरी रामचं� मुरलीधर 32477 74 पु. अे१ अथ�व   ६ इं���थ कॉलनी  जळगाव

14636 च�ाण आधार िभकन 36913 55 पु. राधाकृ� कॉलनी   एस के आइल िमल समोर  जळगाव

14637 च�ाण दीपक देिवदास 58647 30 पु.
�ॉट नं ७ S नं ८८६४ /१३४   बेिहंद S K ऑइल िमल  

राधाकृ� नगर  जळगाव

14638 च�ाण मोहन नारायण 16935 51 पु.
 एकिवरा  �ॉट नं.९३ स�� नं.८८६४   �ी साई बजरंग िजम 

राधाकृ� नगर  िशवाजी नगर जळगाव

14639 च�ाण िनम�ला नाना 23967 63 �ी �ॉट नं. ७अ८अ९/२   इं���थ नगर  खडके चाळ  जळगाव

14640 च�ाण संिगता आधार 43637 46 �ी ३०२ /१३ राधा कृ�ा   नगर जळगाव

14641 च�ाण अशोक वामनराव 2752 74 पु. महावीर नगर एन ३० बी   दुध फेडरेशन जवळ  जळगाव

14642 च�ाण िगरीश अशोकराव 10151 43 पु.
एन ३० बी महावीर नगर   दुध फेडरेशन जवळ जळगाव  ता 

िज जळगाव

14643 च�ाण जगदीश सुय�कांत 19571 49 पु. १४ इं���थ नगर   जळगाव

14644 च�ाण �ितभा मोहन 17709 48 �ी
 एकिवरा  �ॉट नं.९३ स�� नं.८८६४   �ी साई बजरंग िजम 

राधाकृ� नगर  िशवाजी नगर जळगाव

14645 च�ाण िव�ेश अशोकराव 37528 41 पु. एन ३० वे� महावीर नगर   दुध फेडरेशन शेजारी  जळगाव

14646 छाजेड ि�येश इंदरचंद 43933 44 पु. �ॉट नं.१३ िसटी सव� नं.८८/२   राधाकृ� नगर  जळगाव

14647 चौरे आशाबाई िभमराव 39808 40 �ी ि�भुवन कॉलनी   के. सी. पाक�  जवळ  जळगाव

14648 डांगे बाळकृ� �ीकृ� 29252 75 पु.  आ�य  २१ राधाकृ� नगर   जळगाव

14649 डांगे वैशाली बाळकृ� 50967 71 �ी आ�म  २१ राधाकृ� नगर   जळगाव

14650 डेरे दगडू गोरखनाथ 49848 51 पु.
गट नं.३०२/४ �ॉट नं.१८   भारत नगर  िशवाजी नगर 

जळगाव

14651 देशमुख बहादूरराव गणपतराव 48476 72 पु. इं���थ नगर   गणेश दाल िमल मागे  जळगाव

14652 देशमुख सुरेखा बळवंत 25581 52 �ी ३०३/११ इं���थ नगर   जळगाव

14653 देशपांडे अ�म अ�ुल�ौफ 37463 47 पु. सी /४५ �ाडा कॉलनी   दुधफेडरेशन जवळ  जळगाव

14654 ढंढोरे रेखा राजेश 26364 54 �ी ५४१ राधाकृ� नगर   जळगाव

14655 डो�ारे उषा प�ाकर 31666 80 �ी �ॉट ५ �ॉक ५   फेड� ेशन रोड इं���थ  नगर  जळगाव

14656 दुबे ओकंार ब�राज [०३] 29050 56 पु. राधाकृ� नगर एस के ऑइल   मागे जळगाव.

14657 दुसाने भावना कांतीलाल 40473 39 �ी �ॉट नं.५ राधाकृ� नगर   कानळदा रोड  जळगाव

14658 दुसाने शांितलाल देिवदास 26957 48 पु. �ॉट नं. ५   राधाकृ� नगर.  कानळदा रोड  जळगाव

14659 गचके मनोहर द�ा�य 20212 66 पु.
�ॉट नं १३३ �ॉक नं.१ व ४ राधाकृ� नगर   िवकास दुध 

फेडरेशन रोड  जळगाव

14660 गायकवाड पु�ावती िनलकंठ 18006 65 �ी एफ २१ ब महावीर नगर   दुध फेडरेशन जवल    जलगाव

14661 गवळी राजकुमार िव�नाथ 43059 56 पु. �ॉट नं.३०३/६   इंद्�् �थ नगर  दुध फेडरेशन रोड जळगाव
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14662 गायके वसंत िकसन 21970 48 पु. �ॉट नं.१२८ ते १३३/७   राधाकृ� नगरजळगाव

14663 गायकवाड िनलकंठ रामचं� 18005 72 पु. एफ २१ ब महावीर नगर   दुध फेडरेशन जवल    जलगाव

14664 गोखले मुकंुद िदगंबर 3424 88 पु.
३२ भा�ो�ेश राधाकृ� नगर   नवा कानळदा रोड    

जळगांव

14665 गोखले उमा महेश 18853 33 �ी
 भा�ो�ेश  ३२ राधाकृ� नगर   दुध फेडरेशन रोड    

जळगाव

14666 गोसावी आशा कमलाकर 15286 74 �ी
इं���थ नगर द� मंदीरा जवळ   दुध फेडरेशन रोड    

जळगाव

14667 गुजर बळीराम िचंधु 24119 84 पु. इं���थ नगर   �ॉट नं. ४ �ॉक नं. ८ व ९ जळगाव

14668 गुजराथी सितष िगरधरलाल 36051 65 पु. �ॉक नं.ए-३/बी   महािवर नगर    जळगाव

14669 गुजराथी अतुल गोवध�नदास 59815 48 पु.
िब��ंग नं 6 �ॅट नं 35   दुध फेडरेशन जवळ रे�े गेट  

महाडा कॉलनी  मु�ाई नगर जळगाव

14670 िहंगु िदनेश मुळजीभाई 21982 49 पु. सी/५ राधाकृ� नगर   निवन कानळदा रोड  जळगाव

14671 िहंगु हरेश मुळजीभाई 20022 53 पु.
सी ५ राधाकृ� नगर   नवीन कानळदा रोड  एस.के.ऑईल 

िमल मागे  जळगाव

14672 िहंगु िकशोर मुलजीभाई 11680 63 पु.
५ राधाकृ� नगर कानळदा रोड एस   के.ऑईल िमल मागे 

इं���थ    जवळ जळगाव

14673 िहंगु िमता योगेश 22414 51 �ी
५/८ राधाकृ� नगर   कानळदा रोड  एस.के.ऑईल िमल 

मागे  जळगाव

14674 िहवरे द�ा�य बळीराम 29548 50 पु. राधाकृ� नगर   एस.के.आईल िमल �ा मागे    जळगांव

14675 इंगळे सुिनल वामनराव 49824 54 पु. ११० स�म अपाट�म�ट महावीर नगर   महािवर नगर  जळगाव

14676 इंगोले िवजय हनुमान 43281 55 पु. के - १२ ए महावीर नगर   जळगाव

14677 जाधव संभाजी राघो 2549 64 पु. एन २७ महावीर नगर   दुध फेडरेशन रोड  जळगाव

14678 जाधव �ोती िदलीप [०३] 38265 52 �ी �ॉट नं ९ गट नं ३७२/२   कानळदा रोड    जळगाव

14679 जाधव शाम राघो 6856 62 पु. एन ३०  ए महावीर नगर    दुध फेड� ेशन जवळ     जळगांव

14680 जगताप �शांत राजाराम 23147 53 पु. एल-१७-अ महािवर नगर   दुध फेडरेशन जवळ  जळगाव

14681 जगताप राजाराम तातू 5823 86 पु. एल १७ एम.एम.पाक�    महािवर नगर   जळगाव

14682 जगताप स�रता �शांत 23146 47 �ी एल-१७-अ महािवर नगर   दुध फेडरेशन जवळ  जळगाव

14683 जैन अरिवंद िदनकरराव 7161 65 पु.
गट नं ३३१ �ॉट नं २३ ह�रओम   ह�रओम नगर  कानळदा 

रोड  जळगांव

14684 जैसवाल संगीता रिवं� 36723 49 �ी �ॉट नं.१५   ल�ी नगर कानळदा रोड    जळगाव

14685 जय�ाल सुरेश ओकंार 27001 59 पु. ५१/०१ राधाकृ� नगर   नवीन कानळदा रोड  जळगाव

14686 जोगी िनलेश िव�ू 25964 38 पु.
उव�शी अपाट�म�ट   नािभक समाज काया�लया जवळ  

जळगाव.  जळगाव.

14687 जोशी बाळकृ� न�थु 25800 73 पु. ५१/३ राधाकृ� नगर   एस. के. ऑईल िमल मागे  जळगाव

14688 जोशी दौलतराम हजारीमल 42572 58 पु.
�ॉट नं.१३ गट नं.५०५/१/२   सोना नगर समोर मामुराबाद  

नाका जळगाव
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14689 जोशी गणपतराव नारायणराव 23541 74 पु.
 आिशवा�द  �ॉट नं.१५अ१९/१   राधाकृ� नगरजलगाव  

िज.जळगाव

14690 जोशी हेमंतकुमार शरदचं� 30066 51 पु.
�ॉट नं.१/२ �ॉक नं.५ जनाई नगर   इं���थ नगर जवळ    

जळगांव

14691 जोशी मंदार उ�दव 44353 45 पु.
C/O रमेश रामदास पाटील   इं���थ नगर दुध फेडरेशन रोड  

द� मंदीराजवळ  जळगाव

14692 जोशी राज�� द�ा�य 29410 55 पु. जनाई नगर   दुध फेडरेशन रोड  सावरकर हॉल  जळगांव

14693 जोशी राजेश सुरेश 24242 53 पु. इं���थ नगर खडके चाळ जवळ   जळगाव

14694 जोशी शरद मुरलीधर 24191 63 पु. इं���थ नगर   जळगाव

14695 जोशी सुिधर बाळकृ� 26744 40 पु. ५१/३ राधाकृ� नगर   दुध िवकास फेडरेशन रोड  जळगाव

14696 जोशी वासुदेव पुो�म 22536 61 पु. �ॉट नं.९   घर नं.४ राधाकृ� नगर.  िशवाजी नगर.  जळगाव

14697 कदम गणेश पांडुरंग 11684 45 पु. २७ ल�ी नगर   कानळदा रोड    जळगाव

14698 कदम नानासाहेब शामराव 46422 60 पु. ४१ राधाकृ� नगर   (िशवाजी नगर)  जळगाव

14699 कळसकर संजय बारसु 27231 46 पु. दुध फेडरेशन   दांडेकर नगर  योगे�र इले�� ीक�  जळगाव

14700 काळे िडगंबर अनंतराव 23160 55 पु.
३००/३ �ॉक नं.१   इं���थ नगर दुध फेडरेशन रोड  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

14701 कळसुले अशोक गोवध�न 47882 32 पु. २९ ल�ीनगर   गेदालाल िमल मागे  जळगाव

14702 कंडारे कांता पु�राज 22004 50 �ी �ॉट नं.४ इं���थ नगर   जळगाव

14703 कापुरे बाळकृ� द�ा�य 23432 51 पु. �ॉट नं.९ राम मा�ती नगर   दुध फेडरेशन मागेजळगाव

14704 कापुरे रिवं� छगन 35177 45 पु. ७ इं���थ नगर   दुध फेडरेशन  जळगाव

14705 खािबया मयूरी आितश 61890 36 �ी भरत नगर नारायण पाक�    िशवाजी रोड  जळगाव

14706 खरे अशोक भगवान 33186 55 पु.
�ाट न ४७   एस के ऑइल िमल मागे  राधाकृ� नगर  दुध 

फेडरेशन रोड िशवाजी नगर माग�  जळगांव

14707 खोड� मनोहर माधवराव 44350 61 पु. �ाट नं १८   केशरबाग इं���थ नगर    जळगाव

14708 को�े िपतांबर रामू 43912 71 पु.
इं���थ नगर   �ामी िनलिगरी िनवास  द� मंदीराजवळ 

जळगाव

14709 को�े पु�राज िपतांबर 44917 44 पु. ७ इं���थ नगर   जळगाव

14710 कोळी द�ा�य देवराम 25125 69 पु.
�ॉट नं.३७ शाळा नं.२१ जवळ   महावीर नगरजळगाव  

िज.जळगाव

14711 कोळी किवता राज�� 21596 51 �ी
�ॉट नं.३० ब गट नं.६०१   ओम साई नगर  कानळदा रोड 

जळगाव

14712 कोळी यशवंत तानकू 41060 84 पु.
२५ महावीर नगर पीर बाबा दगा� जवळ   कांचन नगर 

जळगाव

14713 कोतावार सुिनता शरद 35243 54 �ी ३०६ संुदरम अपाट�म��   दुध फेडरेशन जवळ  जळगाव

14714 को�ावार शरद संगमनाथ 5477 59 पु.
३०६ सु�रम एम एम पाक�    दुध फेड� ेशन जवळ  िशवाजी 

नगर रोड  जळगांव

14715 कोतवाल क�ाण नारायण 19630 53 पु.
इं���थ नगर   दुध फेडरेशन रोड  नािभक काया�लया जवळ  

जळगाव
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14716 कुळकण� अिभजीत जयंत 24862 46 पु.
राधाकृ� नगर   गणेश अपाट�म�ट �ॉक नं.२  दुध फेडरेशन 

रोड  जळगाव

14717 कुलकण� अंजली �ीनीवास 45333 54 �ी एफ २० बी महावीर नगर   दुध फेडरेशन जवळ  जळगाव

14718 कुलकण� भारती िशवाजी 51502 53 �ी दुध फेडरेशन रोड   इं���थ नगर  िशवाजी नगर जळगाव

14719 कुळकण� देव�� मनोहर 18559 64 पु. �ॉट नं.८/१ राधाकृ� नगर   दुध िवकास रोड    जळगाव

14720 कुलकण� हणमंत नरहर 13781 71 पु. ९/१० इं���थ नगर   दुध फेडरेशन रोड    जळगाव

14721 कुलकण� हेमलता िदनानाथ 35735 54 �ी
गट नं.३३१/०४   ५ िसंधी िवनायक पाक�   कानळदा रोड  

जळगाव

14722 कुलकण� क�क िसताराम 39021 54 पु. ११५ राधाकृ� नगर   जळगाव

14723 कुळकण� महेश भालचं� 17605 58 पु.
�ॉट नं.२२ सी टी सी नं.२७०२   केशर बाग इं���थ नगर  

िशवाजी नगर  जळगाव

14724 कुळकण� मोहन दुगा�दास 3757 63 पु. सुरेशदादा जैन नगर   जळगांव

14725 कुलकण� न�ता नर�� 25763 56 �ी ३३ राधाकृ� नगर   दुध फेडरेशन रोड  जळगाव

14726 कुलकण� नर�� पंडीतराव 25764 65 पु. ३३ राधाकृ� नगर   दुध फेडरेशन रोड  जळगाव

14727 कुलकण� नरेश देव�� 43753 39 पु. �ॉट नं. ८ / १   राधाकृ� नगर  जळगाव

14728 कुळकण� �भाकर �ंबक 1348 87 पु. ४/४ इं���थ नगर   दुध फेडरेशन रोड    जळगाव

14729 कुलकण� �िवण रामदास 21884 66 पु.
�ॉट नं ११६ �ॉक नं २ राधाकृ� नगर   दुध फेडरेशन रोड  

जळगाव

14730 कुलकण� शंभु ल�ीकांत 23527 56 पु.
�ॉट नं.५ राधाकृ� नगर   इं���थ नगर जवळजळगाव  

िज.जळगाव

14731 कुळकण� िश�ा वासुदेव 6254 57 �ी िस�दे�र �ाट नं ५ इं��   �थ कालनी    जळगाव

14732 कुळकण� शोभा देव�� 18558 56 �ी �ॉट नं.८/१ राधाकृ� नगर   दुधिवकास रोड    जळगाव

14733 कुलकण� �ीिनवास मधुकर 45335 58 पु. एफ २० बी महावीर नगर   दुध फेडरेशन जवळ  जळगाव

14734 कुलकण� सोमनाथ रामचं� 17163 55 पु.
�ॉट नं.८५ ते ८८ �ॉक नं९   गु�कृपा  राधाकृ� नगर    

जळगाव

14735 कुळकण� सुभाष धोडंोपंत 3767 71 पु.
२९९/६/१ राधाकृ�   नगर िशवाजी नगर  दुध फेडरेशन रोड  

जळगांव

14736 कुलकण� त�य �ीिनवास 45334 33 पु. एफ २० बी महावीर नगर   दुध फेडरेशन जवळ  जळगाव

14737 कुलकण� िव�ू पांडूरंग 45364 65 पु. �ॉट नं.९७   राधाकृ� नगर  जळगाव

14738 कंुभार नारायण िगरधर 17704 69 पु. भारत नगर   राधाकृ� नगर शेजारी  जळगाव

14739 लाड मिनष िदनकर 39458 50 पु. एन/२९ ए महािवर नगर   दुध फेडरेशन जवळ  जळगाव

14740 लंगरे िदनेश वसंत 25411 41 पु.
�ॉट नं. ५५ ते ५९ �ॉक  नं.२   राधाकृ� नगर  एस के 

ऑईल िमल मागे  जळगाव

14741 लोहार अशोक न�थु 13396 65 पु. १३/१६ सुरेशदादा जैन नगर   ग�दालाल िमल  जळगाव

14742 लोखंडे आशाबाई सुभाष 36203 61 �ी िशव शंकर कॉलनी   इं���थ नगर २९ निवन  जळगाव
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14743 महाजन शािलनी िजत�� 44745 41 �ी �ाट नं १   गट नं १६३/२ इं�प�थ नगर  अिजंठा रोड जळगाव

14744 महाजन शारदा भा�र 39801 48 �ी ि�भुवन कॉलनी   के सी पाक�   जवळ  जळगाव

14745 माळी हषा� मनोज 24140 46 �ी
फ २१ अ महािवर नगर   दुध फेडरेशन जवळ  जळगांव  

जळगाव

14746 माळी मनीषा �िवण 20420 38 �ी २/१० �ाडा अपाट�म�ट   दुध फेडरेशन समोर    जळगाव

14747 माळी मनोज अजु�नराव 24141 45 पु. फ-२१-अ महािवर नगर   दुध फेडरेशन जवळ  जळगाव

14748 माळी सुरेश छगन 20297 52 पु.
२/१० �ाडा कॉलनी   एस.एम.आय.टी.कॉलेज जवळ    

जळगाव

14749 माळी वषा� सुरेश 20454 41 �ी
२/१०  �ृती गंध    �ाडा कॉलनी दुध फेडरेशन रोड    

जळगाव

14750 मालुसरे िदलीप गंगाधर 16454 62 पु.
के.सी.पाक�  िब�ीगं नं.१४   �ॉक नं.४ कानळदा रोड    

जळगाव

14751 मालवीया देवे� शोभारामजी 42809 53 पु.
३००/१२/१ शांतणू राधाकृ� नगर   दुध फेडरेशन  रोड  

जळगाव

14752 मराठे िदलीप ताराचंद 46433 69 पु. १४ इं���थ नगर   दुध फेडरे� रोड  जळगाव

14753 मेहरा ललीतकुमार �ण�लाल 13175 49 पु.
�ॉक नं सी अथव� अपाट�म�ट   �ॉट नं ३ इं���थ  कॉलनी  

टेलीफोन नगर जवळ जळगाव

14754 िम�ी संदीप पंडीत 44608 40 पु. के सी पाक�    कानळदा रोड  जळगाव

14755 मोरे �ो�ा यशवंतराव 33553 58 पु. अ��� बी-१२/बी   महावीर नगर  जळगाव

14756 मोरे यशवंत शामराव 33560 58 पु. अ��� बी-१२बी   महावीर नगर  जळगाव

14757 मोतीवाले �ितभा द�ा�य 5430 68 �ी १ राधाकृ� कॉलनी   हायवे नं.६ जवळ    जळगांव

14758 मुजुमदार माधव नरहर 13901 63 पु.
�ॉट नं.१३ कानळदा रोड   राधाकृ� नगर मालती देवी 

तपोवन समोर    जळगाव

14759 मुदाळदे खुशलकुमार �ीिकसन 35976 46 पु. २०९ िशवम   एम एम पाक�   महािवर नगर  जळगाव

14760 नगरकर रेवती कमलेश 50042 38 �ी बी-१० महावीर नगर   दुध फेडरेशन जवळ  जळगाव

14761 नागला िदपक शामलाल 28511 44 पु. �ॉक नं. ३   इं���थ नगर  िशवाजी नगर  जळगाव

14762 नागला गोिवंद शामलाल 18603 46 पु. ३ इं���थ नगर   िशवाजी नगर�ा पुढे    जळगाव

14763 नाईक चं�कांत सुधाकर 14198 56 पु. ए/२�ीनाथजी हौिसंग सोसायटी   जैन पाईप रोड    जळगाव

14764 नाईक �दीप सुधाकर 14121 55 पु.
ए/२ �ीनाथजी हौिसंग सोसायटी   दुध फेडरेशन समोर    

जळगाव

14765 नारखेडे िमनल संजय 37884 53 �ी १४ कुसुम�भा राधाकृ.� नगर   दुधफेडरेशन रोड  जळगाव

14766 नारखेडे पराग रमेश 25664 43 पु. यशोकामना   �ॉट नं. १२-ब  इं���थ कॉलनी  जळगाव

14767 नारखेडे रमेश कािशनाथ 26742 71 पु. यशोकामना   �ॉट नं. १२-ब  इं���थ कॉलनी  जळगाव

14768 नारखेडे संजय �भाकर 19712 56 पु. �ॉट नं.१४ राधाकृ� नगर   दुध फेडरेशन रोड    जळगाव

14769 नेरकर िपतांबर िव�ू 27516 57 पु.
१८ राधाकृ� नगर   एस. के. ऑईल िमल�ा बाजूला    

जळगांव
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14770 नेरकर �काश शामराव 35481 72 पु. दांडेकर नगर   दुध िवकास जवळ    जळगाव

14771 िनकम अजय �भाकर 25900 43 पु.
�ॉट नं.५ इं���थ नगर   सैिनक िपठा�ा िगरणी 

जवळजळगाव  िज.जळगाव

14772 िनकम �ेरणा िवकास 58060 35 �ी �ॉट नं १ दुध फेडरेशन रोड   इं���थ नगर जळगाव

14773 िनकम राजू सुकदेव 30291 54 पु. दांडेकर नगर दुध फेडरेशन जवळ   जळगाव

14774 िनकम िवकास पंुडिलक 46072 44 पु. ११ इं���थ नगर   जळगाव

14775 ओझा िनम�ला पुनमचंद 17699 52 �ी इं���थ नगर   नािभक समाज काया�लया मागे  जळगाव

14776 पालीवाल मािणकराव तोताराम 5059 51 पु. इं���थ नगर िशवाजी   नगर    जळगांव

14777 पांडे �ितक सुिनल 57939 24 पु. २ इं���थ नगर   नामदेव नगर  जळगाव

14778 पांडे अनुपमा उमाशंकर 32824 50 �ी �ॉट नो ३२ स. नो  १६३/२   इं���थ कोलोनी  जळगाव

14779 परदेशी युवराजिसंग मनोहरिसंग 28848 52 पु. इं���थ नगर दुध फेडरेशन रोड   जळगांव

14780 परदेशी कमलाबाई मनोहरिसंग 3715 79 �ी �ॉट नं ६ इं���थ नगर   जळगांव

14781 पाठक नंिदनी रवी 24880 38 �ी राधाकृ� नगर   �ॉट नं.८  दुधिवकास रोड जळगाव

14782 पाठक ि�ती �मोद 43061 66 �ी �ॉट नं. १६/१७  ि��ानंद    इंद्�् �थ नगर  जळगाव

14783 पाठक रवी रामराव 24881 45 पु. राधाकृ� नगर   �ॉट नं.८  दुधिवकास रोड जळगाव

14784 पाटील लालचंद पौलाद 33221 70 पु.
�ाट नं ३४ राधाकु� नगर   एस के ऑईल िमल मागे  

जळगाव

14785 पाटील अिवनाश गौतम 33708 48 पु. ९/०५ इं���थ नगर   जळगाव

14786 पाटील बालकृ� पांडुरंग 21035 54 पु.
�ॉट नं.६५ राधाकृ� नगर   एस.के.ऑईल िमल जवल    

जलगाव

14787 पाटील भागवत काशीनाथ 22036 64 पु. �ॉट नं.६ खोली नं.३   राधाकृ� नगर    जळगाव

14788 पाटील िदपक जग�ाथ 31863 47 पु.
सव� नं ३७१/३   �ॉट नं २४ के.सी.पाक�   कानाळदा रोड  

जळगांव

14789 पाटील िदपाली �मोद 54196 54 �ी १९/५ इं���थ नगर   जळगाव

14790 पाटील धनराज शामराव 13376 75 पु.
�ॉट नं.८ गट नं ६१   ल�ी �ो�ीजन जवळ  िशव कॉलनी  

जळगाव

14791 पाटील जयेश िदलीप 37404 33 पु. १३ ब इं���थ कॉलनी   जळगाव

14792 पाटील कांताबाई सुधाकर 10526 57 �ी
९/३ इं���थ नगर द� मंदीरा   समोर दुध फेडरेशन रोड    

जळगांव

14793 पाटील कपील बाजीराव 22035 41 पु.
�ॉट नं.७० राधाकृ� नगर   एस.के.ऑईल िमल मागे    

जळगाव

14794 पाटील म�ी�ं बळीराम 26323 56 पु.
�ॉट नं.४ �ॉक नं.८ व ९   इं���थ नगरजळगाव  

िज.जळगाव

14795 पाटील मंगला एकनाथ 56642 64 �ी ५के.सी.पाक�    कानळदा रोड  जळगाव

14796 पाटील मिनषा सुिनल 46920 43 �ी
�ॉट नं १६ दूध फेडरेशन   राजमालती नगर जवळ  गौरव 

नगर िज.जळगाव
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14797 पाटील मुरलीधर एकनाथ 29260 58 पु. के.सी.पाक�  �ॉट नं.१३/२   कानळदा रोड    जळगांव

14798 पाटील मुरलीधर एकनाथ 35167 58 पु. १३/३ के.सी.पाक�    कानळदा रोड  जळगाव

14799 पाटील नंदादेवी नामदेवराव 58460 52 �ी �ॉट नं 22   राधाकृ� नगर  नवीन कानळदा रोड  जळगाव

14800 पाटील नर�� अमृत 31243 57 पु. दांडेकर नगर राजा ट� ॅ�र जवळ   जळगांव

14801 पाटील िनलेश िदनकर 32417 47 पु.
१६ बी इं���थ नगर   िज�ा दुध उ�ादक संघा जवळ  

जळगाव

14802 पाटील �िवण सदािशव 22031 48 पु. राधाकृ� नगर   इं���थ नगर    जळगाव

14803 पाटील रमणलाल भगवंतराव 38047 80 पु. �ॉट नं 13 नगर पािलका जुना वॉड� नं 8 10   िशरपूर  425405

14804 पाटील रिवं� नाना 14550 52 पु. द� मंदीरा जवळ   इं���थ नगर    जळगाव

14805 पाटील संजय एकनाथ 42489 50 पु. �ॉट नं.१६   इं���थ नगर  एम.आय.डी.सी.जळगाव

14806 पाटील संतोष कािशराम 24269 46 पु.
�ॉट नं. ३२/१ इं���थ नगर   एम.आय.डी.सी.  अिजंठा रोड  

जळगाव

14807 पाटील शाम पंुडिलक 45365 43 पु. इं���थ नगर   िपवळी चाळ  गणेश दाल िमल मागे  जळगाव

14808 पाटील �ावण रामचं� 29147 66 पु. �ॉट नं.२३ राधाकृ� नगर कानळदा रोड   जळगांव

14809 पाटील सुभाष �ंकटराव 3837 72 पु.
१५ इं���थ नगर   खडके चाळ जवळ  िशवाजी नगर  

जळगांव

14810 पाटील सुिनल बाबुराव 46218 42 पु. बीएच ११६/गट नं.३०१/१अ२   राधाकृ� नगर  जळगाव

14811 पाटील सुरेश संतोष 32979 65 पु. राधाि�� नगर   इ���थ नगर  जळगाव

14812 पाटील उ�म संपत 29357 45 पु. इं���थ नगर जळगाव

14813 पाटील वषा� शशीकांत 18764 48 �ी
आर बी.।।। /५४ रे�े �ाट�र   ग�दालाल िमल समोर    

जळगाव

14814 पाटील िव�ा र�ाकर 18692 52 �ी
�ॉट नं २५ घर नं ०१   कृ�ािवहार अपाट�म�ट  इं���थ 

कॉलनी  जळगाव

14815 पाटील िव�ास मनोहर 35415 55 पु. ६ इं���थ नगर   जळगाव

14816 पिव�े सुरेश मधुकर 1758 68 पु. इं���थ नगर िशवाजी   नगर जळगाव

14817 पवार एकनाथ रामराव 33106 43 पु. �ॉट नं.२२/०३   के.सी.पाक�  कानळदा रोड  जळगाव

14818 पवार िवजय रमण 61718 38 पु.
शारदा अपाट�म�ट राधा   कृ�ा नगर साई बजरंग  िजम जवळ 

जळगाव

14819 पवार िवजय िशवाजीराव 42425 55 पु.  सुिवजय  एल /१४ ए   एम.एम.पाक�  महािवर नगर  जळगाव

14820 पोकळे बबनराव गहीनीनाथ 31049 68 पु. ५ माउली इं���थ नगर   दुध फेडरेशन रोड    जळगांव

14821 पोकळे बाळासाहेब बबनराव 22185 47 पु. इं���थ नगर   खडके चाळ    जळगाव

14822 पोळ िदलीप िभमराव 26578 62 पु. इं���थ नगर   खडके चाळ  िशवाजी नगर  जळगाव

14823 पोळ मुकंूद िभमराव 27254 60 पु. ३००/२/२-ब   इं���थ नगर  जळगाव
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14824 पोतदार राज�� रघुनाथ 42903 64 पु. इं���थन नगर   िशव शंकर कॉलनी  जळगाव

14825 �जापती �िवण गंगािबसन 22312 44 पु.
�ॉक नं.६  एस.नं. ३०२/७   िशवाजी नगर रोड  भारत  नगर  

दुध फेड� ेशन जवळ  जळगाव

14826 राजहंस वासुदेव शंकर 28217 75 पु.
राधाकृ� नगर   �ॉट नं. ७३  एस. के. ऑईल मील मागे  

जळगाव

14827 राजपुत भगतिसंग िझप�िसंग 26396 66 पु.
�ॉट नं. ४९   राधाकृ� नगर  एस. के. आईसि�म मागे  

जळगाव

14828 राणे ई�र कािशनाथ 42702 54 पु. �ॉट नं.६ गट नं.३२९/२ब   इं���थ नगर  जळगाव

14829 साबळे गोिवंद गणपतराव 15051 60 पु. ९० राधाकृ� नगर   एस.के.ऑईल िमल मागे    जळगाव

14830 साबळे �काश गणपतराव 15049 64 पु. ९० राधाकृ� नगर   एस.के.ऑईल िमल मागे    जळगाव

14831 साळंुके अ�ण आ�ाराम 13897 49 पु.
रामिशला �ाट नं ६/२ नारायणी पाक�    राजा ट� ॅ�र जवळ 

िशवाजी नगर  जळगाव

14832 साळंुखे ल�ण गंगाधर 4507 69 पु.
सव� नं ३२९/४ �ॉट नं ३ रवी   शंकर कॉलनी �ू कानळदा  

रोड इं���थ नगर�ा मागे  जळगांव

14833 साळंुखे पंकज िभकनराव 52812 41 पु. �ॉट नं.५ इं���थ नगर   दुध फेडरेशन रोड  जळगाव

14834 साळंुखे सुरज िभकनराव 59728 37 पु. �ॉट नं ५ िशवाजी नगर रोड   इं���थ नगर.  जळगाव

14835 साळंुखे सुरेश िभला 13407 65 पु. �ॉट नं.४६/१   राधाकृ� नगर  जळगाव

14836 समेळ हेमंत पांडुरंग 8213 67 पु. १४ इं���थ नगर मागे   गोगरी दाल िमल    जळगांव

14837 समेळ उदय पांडुरंग 11583 65 पु.
�ॉट नं.१४ नामदेव नगर   खडके चाळीमागे मशीदी शेजारी  

जळगाव

14838 सणस उमेश िव�ु 42872 45 पु.  गजानन कृपा  �ॉट नं.८   ई���थ नगर  जळगाव

14839 सपकाळे ल�ण देवराम 6059 56 पु.
�ॉट नं.२३ ब महावीर नगर एम.एम.   पाक�  दुध फेडरेशन 

जवळ    जळगांव

14840 सपकाळे रेखा अजु�न 34442 44 �ी
�ॉट नं.३०२ गॅस गोडाउन जवळ   राधाकृ� कॉलनी  भारत 

नगर  जळगांव

14841 सरोदे मिनषा सुिनल 20564 49 �ी
�ारा सुिनल गोिवंद सरोदे   �ॉट नं.१ ब इं���थ नगर  

फेडरेशन रोडजळगाव

14842 साठे कौ�ुभ मुकंुद 60193 40 पु.
एस एम टी  िनम�ला रामचं� साठे   पी नं 17 जी एन ओ 300/1  

इं���थ नगर  जळगाव महारा��

14843 साठे िवकास रामचं� 3436 66 पु.
�ॉट नं १७/३ गट नं ३००/१ नवीन   कानळदा रोड  माँ 

भगवती �ो�ीजन  राधाकृ� नगर  जळगाव

14844 सातपुते सरोजीनी सुधाकर 34209 76 �ी
�ॉट नं.१२८ ते १३३ �ॉक नं.४   राधाकृ� नगर  फेडरेशन 

जवळ  जळगांव

14845 सावळकर अतुल िवलास 27233 40 पु. २६ वध�मान   राधा क � नगर  निवन कानळदा रोङ जळगाव

14846 शमा� रिवं� ब�ीराम 16302 49 पु. इं���थ नगर खडके चाळी�ा मागे   िशवाजी नगर  जळगाव

14847 शेळके गणेश िभमराव 19660 54 पु. ८२ राधाकृ� नगर   एस.के.ऑईल िमल मागे    जळगाव

14848 शेळके मंगला गणेश 49910 42 �ी ८२ राधाकृ� नगर   िशवाजी नगर  जळगाव

14849 िशंदे बापू रंगनाथ 5847 64 पु. �ॉट नं.६ राधाकृ� नगर   दुध फेडरेशन जवळ  जळगाव

14850 िशंदे िगरीष अ�णराव 28940 48 पु. १६/३  साई�ा    इं���थ नगर    जळगांव
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14851 िशंदे �िवण उप�� 29233 53 पु. १८ राधाकृ� नगर   दुध फेडरेशन रोड    जळगांव

14852 िशंदे रावसाहेब रंगनाथ 7599 58 पु. ७अ८अ९/३   कानळदा रोड  इं���थ नगर  जळगांव

14853 िशंदीकर संजय मधुकर 19493 55 पु. �ॉट नं ५/२ इं���थ नगर   जळगाव

14854 िशरसाठ वंदना भरत 22000 53 �ी �ॉट नं.१४/५ जनाई नगर   दुध फेडरेशन रोड    जळगाव

14855 िसंह उषा िनलेश 37520 45 �ी ३०९ संुदरम महािवर नगर   एम एम पाक�   जळगाव

14856 सोले मकरंद िशवदास 29615 38 पु. ६९ राधाकृ� नगर कानळदा रोड   जळगाव

14857 सोले �ीकांत बापुराव 29613 63 पु. ६९ राधाकृ� नगर कानळदा रोड   जळगाव

14858 सोनार अलका मोहन 13914 54 �ी
�ॉट नं.४७/३  सुराम    राधाकृ� नगर निवन कानळदा रोड  

एस.के.ऑईल िमल मागे  जळगाव

14859 सोनार गणेश �भाकर 26418 53 पु. �ॉट नं. ४७/३   सुराम राधाकृ� नगर  जळगाव

14860 सोनार मोहन रामा 6139 61 पु.
�ॉट नं.४७/३  सुराम    राधाकृ� नगर  एस.के.ऑईल िमल 

मागे  जळगांव

14861 सोनार नवल गंगाधर 29565 71 पु. १० इं���थ नगर   जळगांव

14862 सोनवणे अिनता शरद 21215 39 �ी राधाकृ� नगर   गॅस गोडावुन मागे    जलगाव

14863 सोनवणे बाळकृ� िव�ल 9256 56 पु.
�ॉट नं 72   बॅक एस के ऑइल िमल राधाकृ�  नगर 

जळगाव

14864 सोनवणे भारती हरीभाऊ 18798 37 �ी इं���थ नगर   सैिनक िपठाची िगरणी    जळगाव

14865 सोनवणे िडगंबर िवठठल 23035 63 पु.
राधाकृ� नगर   �ॉट नं. ७७  एस.के.ऑईल िमल मागे  

जळगाव

14866 सोनवणे िडगंबर सुधाकर 19605 37 पु. दुध फेडरेशन   दांडेकर नगर  जळगांव  जळगाव

14867 सोनवणे िदपक अशोक 39533 36 पु.
�ॉट नं.६७ राधा कृ�ा नगर   एस के ऑईल िमल मागे  

जळगाव

14868 सोनवणे कैलास गलू 28346 48 पु. इं���थ नगर   �ॉट नं. ४  जळगाव

14869 सोनवणे नर�� सुपडू 44795 53 पु. ११ इं���थ नगर   पोलीस कॅालनी द� डेअरी  जळगाव

14870 सोनवणे िनज�ला िवजय 27367 42 �ी राधाकृ� नगर   गॅस गोडावून मागे    जळगांव

14871 सोनवणे प�ावती हरी 23710 63 �ी इं���थ नगर   सैिनक िपठाची िगरणीजळगाव  िज.जळगाव

14872 सोनवणे �िवण हरी 16231 39 पु.
�ॉट नं ५ इं���थ नगर   सैिनक �ोर िमल जवळ    

जळगाव

14873 सोनवणे राज�� अशोक 22823 47 पु.
�म नं.७० दांडेकर नगर   दुध फेडरेशन समोरजळगाव  

िज.जळगाव

14874 सोनवणे संदीप साहेबराव 48477 43 पु. �ॉट नं.२२ ि�भुवन कॉलनी   कानळदा रोड  जळगाव

14875 सोनवणे शंकर हरी 30546 53 पु.
गणेश अपाट�. �म नं.७   िस.स.नं.८८६४/११  राधाकृ� नगर 

दूध फेडरेशन रोड  जळगांव

14876 सोनवणे िवकास माधवराव 8158 52 पु.
�ॉट नं १९ बी राधा कृ�   नगर िशवाजी नगर जळगाव    

रोड जळगाव

14877 सुगंधी िनतीन वसंतलाल 51680 45 पु.
ए/१ �ीनाथजी हौिसंग सोसायटी   दुध फेडरेशन कॅ�स  

जळगाव
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14878 सुय�वंशी कांताबाई शंकर 5605 79 �ी �ॉट ५ गट ३   इं���थ नगर  जळगाव

14879 सूय�वंशी संगीता िवनोद 60002 44 �ी �ॉट नं २४  गट नं१४०/ १ सी   �खिमनी नगर    जळगाव

14880 तळेकर अंकुश दगडु 28449 57 पु.
गट �. १६३ �ॉट नं. ९४   इं���थ नगर  पोलीस कॉलनी  

जळगाव

14881 तारे मेघा राज�� 14001 40 �ी ५/२ इं���थ नगर दूध   फेडरेशन रोड जळगाव

14882 तारे रज�� िडगंबर 45941 41 पु. ५/२ इं���थ नगर जळगाव

14883 तारे सुशीलाबाई िडगंबर 24981 42 �ी �ॉट नं.२ �ॉक नं.५   इं���थ नगरजळगाव  िज.जळगाव

14884 तायडे कांचन गोपाल 27521 41 �ी भगवती �ॉट नं.१२   इं���थ नगर    जळगांव

14885 तायडे ल�ी अशोक 39605 61 �ी �ॉट नं. ११   इं���थ नगर  जळगाव

14886 ठाकरे िकरण गुलाब 24818 40 पु. �ॉट नं. ६ �म नं. ३   राधाकृ� नगर  जळगाव

14887 ठाकूर िललाबाई वसंत 45746 71 �ी इं���थ नगर   योगेश भवन  दुध फेडरेशन रोड जळगाव

14888 ठाकूर वसंत कालीदास 37212 83 पु.
द� मंिदराजवळ इं���थ नगर   योगेश भवन  इं���थ नगर  

जळगाव

14889 थोरात नाना खंडू 24362 64 पु.
�ॉट नं.२६ गट नं.३३१/१   द�ा�य नगर कानळदा रोड  

जळगाव

14890 ठोसर अशोक िकसन 26632 53 पु. घर नं.१३ िब��ंग नं.४   सुरेशदादा जैन नगर  जळगाव

14891 ितवारी चेतन ल�ण 19814 35 पु.
�ॉट नं.१५ इं���थ नगर   �ी दुगा�देवी मंदीरासमोर    

जळगाव

14892 ितवारी िद�ीजय ल�ण 17298 37 पु. �ॉट नं.१२ इं���थ नगर   दुध संघ रोड जळगाव

14893 ितवारी ल�ण जानकीराम 3795 69 पु. १५ इं��सथ नगर   दुध संघ रोड  जळगाव

14894 ितवारी शैला ल�ण 18655 62 �ी �ॉट नं.१५ इं���थ नगर   दुध संघ रोड    जळगाव

14895 ितवारी िवशाल ल�ण 18654 40 पु. �ॉट नं.१५ इं���थ नगर   दुध संघ रोड    जळगाव

14896 उदार नंदकुमार वसंतराव 41538 53 पु. �ॉट नं.१३ इं���थ नगर   पोलीस �ाटस�  जळगाव

14897 वे�ळकर मनोहर तुळशीराम [०३] 4975 76 पु.
५ राधाकृ� नगर   दुध फेडरेशन रोड  िशवाजी नगर जवळ  

जळगांव

14898 िवभांडीक रिवं� वासुदेव 32208 55 पु. १५ इं���थ नगर   जळगांव

14899 िवभांडीक िनवृ�ी वासुदेव 32210 43 पु. १५ इं���थ नगर   जळगांव

14900 िवभांडीक सोपान वासुदेव 32206 45 पु. १५/२ इं���थ नगर   िशवाजी नगर  जळगाव

14901 िवभांडीक वासुदेव �ंकटराव 32209 78 पु. १५ इं���थ नगर   जळगांव

14902 िवसावे मगन लोटन 35480 59 पु. दांडेकर नगरझोपडप�ी   दुध फे�रेशन रोड    जळगाव

14903 वाघ मंुकंुदराव रघुनाथ 44086 74 पु. ८ राधाकु� नगर     जळगाव

14904 वाघ संिगता रमेश 29045 54 �ी �ॉट नं.१   इं���थ नगर खडके चाळ  जळगाव
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14905 वाणी घन:शाम रघुनाथ 22798 44 पु. ५/१ इं���थ नगर   द� मंदीरा जवळजळगाव  िज.जळगाव

14906 वाणी पंढरीनाथ सोनु 22803 74 पु.
�ॉट नं.५ �ॉक नं.१   दूध फेडरेशन रोड  इं���थ नगर 

जळगाव

14907 वाणी सुजाता देव�� 21966 52 �ी
 साई�साद  के-८-बी   महावीर नगर  दुध फेडरेशन जवळ  

जळगाव

14908 वाणी िवजय न�थु 18829 45 पु. २७ िशवशंकर कॉलनी   निवन कानळदा रोड  जळगाव

14909 वाणी यशवंत द�ा�य 49281 59 पु.
�ॉट नं.४ स�� नं.३२९/२ ब   �ॉक नं.२ इं���थ नगर  दुध 

फेडरेशन रोड जळगाव

14910 यादव ललन रामायण 56271 44 पु. १३/२ राधाकृ� नगर   िशरीष गॅस गोडाऊन मागे  जळगाव

14911 झंवर सुिनल नारायणदास [०१] 35297 75 पु. २७/ए/बी महािवर नगर   दुध फेडरेशन जवळ  जळगाव

14912 झंवर िवनोद नारायणदास 27239 46 पु. जी-२७ अब महािवर नगर   जळगाव

14913 झ�डे छाया गजानन 41359 64 �ी राधाकृ� नगर ५/३    यशवंत   जळगाव

14914 झंुझारराव लता ल�ण 29666 53 �ी गट नं.३२९   इं���थ नगर    जळगांव

14915 झंुजारराव रामदास दयाराम 21679 68 पु. घर नं.५ खडके चाल   इं���थ नगर    जलगाव

14916 अ�वाल सतीशकुमार इंदरमल 15182 47 पु.
क्/�् अ�वाल �ो�ीजन   �ॉट नं.११ गट नं.९०  दादा वाडी 

जळगाव

14917 अलाहीत िदपक वसंत 36843 55 पु.
�ॉट नं.२ गट नं.६   आनंद कॉलनी राममंिदर  दादावाडी  

जळगाव

14918 अलहाट िदलीप अजु�न 32789 51 पु.
शुभ िनल गट नं.११८/१/१/ब   �ॉट नं.इ-१९  अ�जा नगर  

जळगांव

14919 आंबोदकर संजय भा�र 14857 54 पु.
शुभम  घर नं.बी/१४ आ�जा नगर   िनमखेडी िशवार    

जळगाव

14920 आमोदकर ललीतकुमार रामकृ� 23120 47 पु. २०१३ िनवृ�ी नगर   जळगाव

14921 अमोदकर सुजाता लिलतकुमार 29142 39 �ी
गट नं २०/३ �ॉट नं १०   �ॉक नं ०२ आसाराम बापू  आ�म 

जवळ िनवृ�ी नगर  जळगांव

14922 अमृतकर सीमा रामकृ� 18545 41 �ी
 नर�� �ृती  �ॉट नं.१२ गट नं.२१   गुजराल पेट� ोल पंपा 

जवळ    जळगाव

14923 अमृतकर धनंजय मुरलीधर 37230 44 पु.
�ॉट नं 14 गट नं 89/1   हॉटेल कृ�ा गाड� मागे  गुजराल 

पेट� ोल प� जवळ  जळगाव

14924 अटवाल शारदाबाई त�ण 22146 46 �ी
�ॉट नं ९ गट नं २६   िनवृ�ी नगर  केरळी मंिदरासमोर  

जळगाव

14925 बडगुजर   िभला िगरधर 2805 77 पु. गुजराल पेट� ोल पंपा�ा मागे   ८८/९ राम�ार पाक�     जळगांव

14926 बडगुजर अिनता िभला 8387 76 �ी
राम�ार पाक� .गुजराल पेट� ोल   पंपा मागे जैन पाईप रोड  

जळगाव

14927 बडगुजर भागवत िपतांबर 20307 51 पु. ४४ �ीराम नगर   गट नं.८४ दादा वाडी    जळगाव

14928 बडगुजर भा�र रामचं� 5891 85 पु.
�ॉट नं १५ गट नं ९९/३/१ िहतविध�नी   सोसायटी क�ाणी 

नगर जवळ  िनमखेडी रोड  जळगाव

14929 बडगुजर देवकाबाई नारायण 58376 76 �ी
गट नं २६ �ॉट नं २३ िनमखेडी   रोड चंदु अ�ा नगर 

जळगाव

14930 बडगुजर �ाने�र रामदास 38369 45 पु.
घर नं 81 बी �ॉट नं 38/43/2   कमला पाक�  जुना हाय वे  

देवराम नगर िनमखेडी िशवार जळगाव

14931 बडगुजर इंदूमती मोतीलाल 40604 68 �ी
�ॉट नं.५ गट नं.९९/३ डी   िहतविधन� सोसायटी  िनमखेडी 

रोड जळगाव
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14932 बडगुजर इ�दुमती भा�र 20653 76 �ी �ॉट नं.१५ िहतवध�नी सोसायटी   क�ाणी नगर    जळगाव

14933 बडगुजर संिगता उदयकुमार 40603 51 �ी
�ॉट नं.५ गट नं.९९/३डी   िहतविधन� सोसायटी  िनमखेडी 

रोड जळगाव

14934 बडगुजर सुलोचना िभला 2824 68 �ी ८८/९ राम�ार पाक�  मागे   गुजराल पेट� ोल पंप  जळगाव

14935 बडगुजर �ाती नंदुलाल 53354 39 �ी
�ॉट नं.६३ ए गट नं.१९   नारायण पाक�  िशवधाम मंिदर  

जळगाव

14936 बडगुजर िव�ा िनलेश 40600 37 �ी ५/९९/३डी िहतवध�नी सोसायटी   िनमखेडी रोड  जळगाव

14937 बादशे राज�� राघो [०१] 5684 56 पु. ११/१ ब क�ाणीनगर दादावाडी   जवळ जळगाव

14938 बागुल अरिवंद बाबुराव 44831 69 पु. �ाट नं १ �ोपदी नगर   कमलाकर िब�ीगं  जळगाव

14939 बागुल राजेश मधुकर 45476 54 पु. �ाट नं १९-२० गट नं ९२   �ीरामनगर दादावाडी  जळगाव

14940 बागुल िवकास जग�ाथ 32936 55 पु.
१० िनवृ�ी नगर ग.नं.२०/३   आसाराम बापू आ�मा जवळ    

जळगांव

14941 बंगाली पुो�म लालजी 13893 62 पु. ७८/२२ हायवे दश�न कॉलनी   जळगाव

14942 बंगाली िववेक लालजी 13892 66 पु. २२ हायवे दश�न कॉलनी   जळगाव

14943 बारिजभे �मोद िस�द�ा 16788 59 पु. १५ ब मानराज पाक�    दादावाडी जवळ    जळगाव

14944 बािव�र �ाने�र साहेबराव 19853 39 पु. �ॉट नं.२७ गट नं.२७   िनवृ�ी नगर    जळगाव

14945 बािव�र मुकंुद दयाराम 90315 53 पु. िनवृ�ी नगर] मागे गुजराल पेट� ोल   पंप जळगाव

14946 बेलदार सुिम�ा िशवाजी 49291 63 �ी �ॉट नं.२९/४ �ीराम नगर   �ीराम मंिदराजवळ  जळगाव

14947 बेले केशव का��जी 37800 53 पु.
�ॉट नं. १६ गट नं.८६   आनंद कॉलनी  दादावाडी प�रसर  

जळगाव

14948 भदाणे उ�ला �िदप 40601 32 �ी
�ॉट नं.४ गट नं.९९/३डी   िहतविधन� सोसायटी  िनमखेडी 

रोड जळगाव

14949 भदाणे उमेशचं� िजजाबराव 37775 36 पु. �ॉट नं.६ गट नं.८३   क�ाणी नगर  दादावाडी जळगाव

14950 भदोरे �ाने�र रामराव 28478 54 पु.
गट नं. ९९/३क �ॉट नं. १३   आिद� कॉलनी  िनमखेडी रोड  

जळगाव

14951 भगत जयेश आनंदा 61511 32 पु. �ॉट नं 30 गॅस गोडाउन   चंदू अ�ा नगर  जळगाव

14952 भगत मनीषा अिनल 20419 57 �ी

जुना धुळे रोड  िनमखेडी िशवार   जवळ  क�त� 

अपाट�म�ट �ॉक नं.४०६   ४ था मजला गट नं.७४  �ॉट 

नं.२७/२८/२९  जळगाव

14953 भालेराव धनंजय िदवाकर 5088 62 पु.
�ॉट नं २बी गट नं २३/२२/१   िनवृ�ी नगर जवळ ओम  

पंचायतन मंिदर  जळगांव

14954 भालेराव कमल रमेश 38222 55 �ी
�ॉट नं.१७ गट नं.९५/२   अिह�ाबाई भोईटे नगर  

दादावाडी  जळगाव

14955 भालेराव �फु� मुकंुद 21459 55 पु.
गट नं.८० �ॉट नं.२६   जैन पाईप मागे िटलक नगर    

जलगाव

14956 भालेराव वनमाला मुकंुद 3678 78 �ी गट नं.८० �ॉट नं.२६  सुगंध    िटळक नगर    जळगांव

14957 भंगाळे भा�र तुकाराम 34993 62 पु. �ॉट नं. १५ संत िनवृ�ी नगर   जैन पाईप रोड  जळगाव

14958 भंगाळे माधुरी भा�र 28513 53 �ी संत िनवृ�ी नगर   �ॉट नं. १५  जैन पाईप रोड  जळगाव
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14959 भंगाळे िवनोद भा�र 44680 33 पु. संत िनवू�ी नगर   �ाट नं १५ गट नं २२/२३  जळगाव

14960 भावसार मह�� िसताराम 41069 50 पु. िनवृ�ी नगर आसाराम   बापू क� �ाजवळ जळगाव

14961 भावे राधीका शैलेश �ो भावेश कं�ूटस� 11896 49 �ी �ॉक नं.१ हष�वध�न कॉलनी जैन   पाईप जवळ    जळगाव

14962 भावे शैलेश मधुकर 24068 53 पु. �ॉक नं. १   हष�वध�न कॉलनी जैन पाईप रोड  जळगाव

14963 भावसार चं�कांत वासुदेव 30614 66 पु.
�ॉट नं 9 गट 317 आ�ाने   िशवार िनम-खेडी पोिलस 

कॉलनी  समोर रेणुका नगर जळगाव

14964 भावसार मनोज तंुबालाल 42694 55 पु.
६ िहतवध�नी सोसायटी   गट नं.९९/३डी/१  िनमखेडी िशवार 

जळगाव

14965 भावसार �ितभा वामनराव 52725 51 �ी
�ॉट नं.२३ गट नं.५/१   अ�भुजा मंिदरामागे  समथ� नगर 

िपं�ाळा जळगाव

14966 भावसार राज�� �ावण 13454 60 पु. गट नं.२०/३ �ॉट नं.७   िनवृ�ी नगर िपं�ाळा    जळगाव

14967 भावसार सितष यशवंत 30988 52 पु. गट नं 26 �ॉट नं 2   चंदू अ�ा नगर    जळगांव

14968 भावसार सुनंदा राज�� 15428 55 �ी �ॉट नं.७ गट नं.२०-३   िनवृ�ी नगर    जळगाव

14969 भावसार वासुदेव शंकरलाल 6013 79 पु.
अिभषेक ऑटो गॅरेज  गुजराल   पेट� ोल समोर ऑडीटर 

कॉलनी    जळगांव

14970 भोई मह�� रामचं� 9241 64 पु. गट नं ८९/१ �ॉट नं.८   गुजराल पेट� ोल पंपामागे  जळगाव

14971
भोई सुरेखा मह�� �ो. शामल 

एंटर�ाईजेस
10318 58 �ी

�ॉट नं ८ गट नं ८९/१   �ाम �ेह गु�द� हौिसंग  

सोसायटी गुजराल पेट� ोल पंपा मागे  जळगांव

14972 भोईटे सुिनल धोडूं 29597 55 पु.
१४ िहतवध�नी सोसायटी क�ाण नगर   दादावाडीमागे    

जळगांव

14973 भोकरीकर केदार प�ाकर 18648 45 पु. १ गु�द� नगर   दादावाडी जळगाव

14974 भोलाणे िगरीश वामनराव 28155 64 पु. गट नं. ८९/२-ब �ॉट नं. २   िनमखेडी  जळगाव

14975 भोळे मुरलीधर रेवा 29942 67 पु.
गट नं.८७ ि��ा पुरम   गुजराल पेट� ोल पंपा मागे  िनमखेडी  

जळगांव

14976 भोळे िनलेश मुरलीधर 45356 39 पु.
४-अ गट नं.८७   कृ�पुरम कॉलनी  गुजराल पेट� ोल पंप मागे 

जळगाव

14977 भोसले पंडीत िवठठल 38517 56 पु. वै�वी पाक�    िनमखेडी िशवार  जळगाव

14978 िबरारी िमना साहेबराव 41477 55 �ी �ॉट नं.१० ए बी ४१/३   �ोपदी नगर  जळगाव

14979 िबला� िदलीप रामनारायण 29169 46 पु. १ कृषीपुरम सोसाटी   गट नं.८७ दादा वाडी जवळ    जळगांव

14980 िबला� सुिनल रामनारायण 29166 53 पु. १ कृ�ापुरम सोसायटी   गट नं.८७ दादा वाडी    जळगांव

14981 बोराडे संजय नारायण 29077 43 पु.
गट नं.८८ �ॉट नं.७   ितलक नगर  गुजराल पेट� ोल पंपा मागे 

 जळगांव

14982 बोरनारे केशव गणपत 3764 83 पु. �ॉट नं ४बी    पंचायत मंदीर  िनवृ�ी नगर  जळगांव

14983 बोरनारे राजेश केशव 17400 51 पु. ४िनवृ�ी नगर   जळगाव

14984 बोरनारे िगरीष द�ा�य 17138 49 पु.
स�� नं.८९/२ ब �ॉट नं.१   �ॉक नं.५ िनमखेडी िशवार    

जळगाव

14985 बोरसे िजत�� देवराम 31215 50 पु. �ॉट नं.४/०१ �ॉक नं.०५   गट नं.२६ िनवृ�ी नगर  जळगाव
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14986 बोरसे शैल�� िजजाबराव 45095 37 पु. ११ आनंद कॉलनी   दादावाडी प�रसर  जळगाव

14987 बोरसे सुरेश उ�मराव 27236 57 पु. ११ िशवश�ी   �ीराम नगर  जळगाव

14988 चौधरी अंबालाल बाबुलाल 26141 49 पु.
५०-५३/२/४   ��ा कॉलनी  जुना जैन पाईप फॅ�री प�रसर  

जळगाव

14989 चौधरी अलका �काश 56284 48 �ी
�ॉट नं.८१/बी  गट नं.३८   कमल पाक�  गुजराल पेट� ोल 

पंपजवळ  देवराम नगर जळगाव

14990 चौधरी अ�ण मुकंुद 37852 70 पु. १९ अनुपम हौिसंग सोसायटी   दादावाडी  जळगाव

14991 चौधरी आिशष बाबुराव 55968 26 पु.
�ॉट नं.११ गट नं.८८   िटळक नगर दादावाडी  �ितक 

�ासेसजवळ जळगाव

14992 चौधरी अशोक शहादु 36102 59 पु. �ॉट नं.१७ गट नं.११५/२   िनमखेडी रोड    जळगाव

14993 चौधरी बाबुराव नारायण 11687 54 पु.
�ॉट नं.११ गट नं.८८  �तीक �ासेस जवळ   िटळक नगर 

गुजराल पेट� ोल पंपा�ा मागे  दादवाडी  जळगांव

14994 चौधरी िदलीप रमाकांत 13801 54 पु.
२३ िहरा िशवा सोसायटी जवळ   खोटे नगर�ा उ�रेस 

िनमखेडी    िशवार जळगाव

14995 चौधरी देवीदास नामदेव [०३] 5585 75 पु. ८६/५ �ीराम नगर   �ीराम मंदीरा समोर  दादावाडी मागे

14996 चौधरी िडगंबर सुकलाल 43168 56 पु.
�ॉट नं.२० गट नं.२४ िनवृ�ती   नगर गुजराल  पेट� ोल पंप 

मागे  जळगाव

14997 चौधरी �ाने�र �काश 23133 44 पु.
�ॉट नं. १ गट नं. ८९/२-क   गुजराल पेट� ोल पंपा�ा मागे  

जळगाव

14998 चौधरी गोकुळ नामदेव 5878 73 पु. �ॉट नं-  63/2  गट नं -84    दादावाडी  �ी राम नगर  जळगाव

14999 चौधरी कैलास नामदेव 35555 62 पु. �म नं. ३६ वृ�ावन पाक�    दादावाडी    जळगाव

15000 चौधरी काशीनाथ िसताराम 23891 57 पु.
गट नं.७७ �ॉट नं.५६   जुनी जैन पाईप फॅ�री  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

15001 चौधरी मह�� भगवान 59473 39 पु.
�ॉट नं ४७ �ॉक नं   ८१ गट नं १२१ a ३ िनमखेडी  िशवार 

�� नगर हौिसंग सो  जळगाव

15002 चौधरी मुरलीधर ल�ण 48166 76 पु. गट नं.२६ �ॉट नं.२५ अ   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15003 चौधरी नामदेव िहराजी 59653 58 पु. �ॉट नं 37/2 जय िहंद कॉलनी   ब�डाळे �ॉप जवळ  जळगाव

15004 चौधरी आोकंार िशवदास 17752 40 पु. गट नं.२४ �ॉट नं.१६   िनवृ�ी नगर    जळगाव

15005 चौधरी पांडूरंग िचंतामण 33750 52 पु. �ॉट नं.०९ गट नं.८५   �ीराम नगर  दादावाडी जळगाव

15006 चौधरी �काश छगन 8508 58 पु.
गट नं २६ �ॉट नं २९+३०   िनवृ�ी नगर  केरला मंदीरावजळ 

 जळगाव

15007 चौधरी �काश िशवराम 27210 64 पु.
गट नं 290/अ/2बी/ �ॉट नं 6   �ीराम कॉलनी  नवीन महाडा 

कॉलनी जवळ जळगाव

15008 चौधरी �ितभा पांडूरंग 33749 43 �ी �ॉट नं.०९   गट नं.८५ �ीराम नगर  दादावाडी जळगाव

15009 चौधरी �िवण मुरलीधर 48167 44 पु. गट नं.२६ �ॉट नं.२५ अ   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15010 चौधरी रा�ल नामदेव 59652 23 पु. 37/2 यशोदा आई जय िहंद कॉलनी   �ौपदी नगर  जळगाव

15011 चौधरी रामराव शंकरराव 27803 57 पु.
१९ ओम्   शांती नगर   गट नं. ९/२/१-अ  ओम िशव मंदीरा 

शेजारी  जळगाव

15012 चौधरी संदीप ��ाद 34969 51 पु. वरद २६दादा वाडी   जैन मंिदरामागे  जळगाव
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15013 चौधरी संगीता िवलास 36151 59 �ी
�ॉट नं.४ गट नं.९९३   सहया�ी कॉलनी  िनमखेडी िशवार  

जळगाव

15014 चौधरी िशवदास �ाने�र 4406 83 पु. २४/१६ िनवृ�ी नगर   गुजराल पेट� ोल पंप  जळगाव

15015 चौधरी सुभाष सुकलाल 43167 52 पु.
�ॉट नं.१३ गट नं.२४ िनवृ�ती   नगर गुजराल पेट� ोल  पंप 

मागे  जळगाव

15016 चौधरी सुदेश अमृतलाल 57064 52 पु. �ॉट नं.१ गट नं.७   गुजराल पेट� ोल पंपासमोर  जळगाव

15017 चौधरी सुकलाल नामदेव 39105 46 पु. गट नं 79/2  िटळक नगर िनमखेडी िशवार जळगाव

15018 चौधरी सुमन िशवदास 43629 70 �ी २४/१६ िनवृ�ी नगर   गुजराल पेट� ोल पंपा जवळ  जळगाव

15019 चौधरी उमेश �काश 61523 42 पु.
�ीरंग �ॉट नं 1/89/K2   अ�ासाहेब पाटील नगर  गुजराल 

पेट� ोल प� जवळ  जळगाव

15020 चौधरी व�भदास द�ा�य 24150 50 पु.
 भा�द�  गट नं.९९/३ ॠ �ॉट नं.१७   िहरािशवा कॉलनी 

अशोक बेकरी मागे  िनमखेडी रोड जळगाव

15021 चौधरी िवजय िव�ल 32108 53 पु. �ॉट नं ४९   गट नं ७८  हायवे दश�न कॉलनी  जळगाव

15022 चौधरी िवलास िहरामण 36161 53 पु. �ॉट नं.१३ गट नं.८८   गुजराल पेट� ोल पंपामागे  जळगाव

15023 चौधरी िवलास नरहर 20361 56 पु.
गट नं.८१/ब/१ �ॉट नं.६   कमला पाक�  देवराम नगर    

जळगाव

15024 चौधरी िवलास ��ाद 43317 46 पु. मयुरे�र कॉलनी   पेट� ोल पंपाजवळ  जळगाव

15025 चौधरी िवमलबाई �काश 35497 58 �ी �ॉट नं.३१ गट ११५/०२   िनमखेडी  जळगाव

15026 चौधरी िवनायक पंुडिलक 29460 55 पु.
�ॉट नं १४ गट नं ८९/1   गु�द� हाऊिसंग सोसायटी  

गुजराल पेट� ोल प�  जळगाव

15027 चौधरी िव�ल जग�ाथ 30674 55 पु.
सी/ओ डी आर वडनेरे �ॉ/२५ गट९/२/१   ओम शांती नगर 

जळगाव

15028 चौधरी सुिनता रिवं� 29351 50 �ी
�ॉक नं.०२  �ॉट नं.४१ गट नं.३३४   पोदार शाळेमागे  

िबबा नगर  जळगाव

15029 चौधरी रिवं� रमाकांत 15649 59 पु.
�ॉट नं.५१ गट नं. १०१   िशवश�ी नगर  िनमखेडी िशवार  

जळगाव

15030 चौधरी मनोज साहेबराव 44943 51 पु. �ॉट नं ५० गट नं ७८   हायवे दश�न कॉलनी  जळगाव

15031 च�ाण िदलीप दंगलराव 54865 60 पु.
�ॉट नं.१४ गट नं.८०   िटळक नगर िनमखेडी  कृपाळू 

िवठठल मंिदराजवळ जळगाव

15032 च�ाण कैलास रंगलाल 41458 56 पु. गट नं.२६ �ॉट नं.३/०४   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15033 च�ाण क�ना दमडु 19003 48 �ी
�ॉट नं ८ गट नं ३५   मु�ाईनगर  आसाराम बापु आ�म 

जवळ  जळगाव

15034 च�ाण ि�यंका िदलीप 54867 27 �ी
�ॉट नं.१४ गट नं.८०   िटळक नगर िनमखेडी  कृपाळू 

िवठठल मंिदराजवळ जळगाव

15035 च�ाण रितलाल बारीकराव 38515 62 पु.
�ॉट नं.४७ िशवधाम मंिदराजवळ   िनमखेडी िशवार  

जळगाव

15036 च�ाण सुरेश कािशनाथ 54035 58 पु.
�ॉट नं.१५ गट नं.९९/३ब   िवठठ् ल वाडी िनमखेडी िशवार  

जळगाव

15037 च�ाण �ोती िदलीप 54866 51 �ी
�ॉट नं.१४ गट नं.८०   िटळक नगर िनमखेडी  कृपाळू 

िवठठल मंिदराजवळ जळगाव

15038 च�ाण न�थुलाल डोगंर 37758 54 पु.
सी/ओ �ॉट न 26 गट न 100   िव�ाम नगर िनमखेडी िशवार  

ता.िज जळगाव

15039 िचंचोलकर रिवं� भा�रराव 27306 58 पु. २४/२२ िनवृ�ी नगर   जळगाव
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15040 िच�े सुधाकर पंुडिलक 36902 48 पु. २ �ोपदी नगर   जळगाव

15041 चौधरी नलीनी �काश 23189 69 �ी
 �ीरंग  �ॉट नं.१ गट नं.८९/२क   गुजराल पेट� ोल 

पंपामागेजळगाव  िज.जळगाव

15042 चौधरी सुिनता भरत 35919 44 �ी सोनाई �ॉट नं.२६   गट नं.०४/०१  िनवृ�ी नगर  जळगाव

15043 दहाड �ोती संजय 40453 57 �ी �ॉट नं.८ सव� नं.३७/२   �ोपदी नगर  जळगाव

15044 दहाड संजय ओकंारनाथ 40452 62 पु. �ॉट नं. ८ सव� नं.३७/२   �ोपदी नगर  जळगाव

15045 दंडवते राज�� प�ाकर 22232 52 पु. १८०/२८८/८९ गुड्डुराजा नगर   बी जे नगर  जळगाव

15046 दफतरी संजय कमलाकर 57533 58 पु.
�ॉट नं २८ गट नं ११८/१ अ   अ�जा नगर िनमखेडी िशवार  

जळगाव

15047 दसरे नर�� सदािशव 35774 55 पु. घर नं.३ �ॉट नं.३१   िनवृ�ी नगर    जळगाव

15048 दसरे नेहा नर�� 47436 53 �ी गट नं.२७ �ॉट नं.३९/३   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15049 दसरे �थमेश नर�� 61188 25 पु. गट नं 27 �ॉट नं 39/13   िन��ी नगर जळगाव

15050 दाते नर�� हरीभाउु 37626 50 पु.
गट नं.२०/३ �ॉट नं.५/६/७/४   आसाराम बापू आ�म   

िनवृ�ी नगर जळगाव

15051 देव चं�कांत भालचं� 44657 51 पु. गट नं ७८ �ाट नं ३७   हायवे दश�न कॅालनी  जळगाव

15052 देवरे द�ा�य रघुनाथ 27801 60 पु.
�ॉट नं.४५ गट नं.२७   िनवृ�ी नगर मराठा समाज हॉल�ा 

मागे  जळगाव

15053 देवरे संजय ल�ण 30292 54 पु. देवराम नगर �ॉट 25 िनमखेडी रोड   जळगाव

15054 देवरे शरद बाबुराव 31643 56 पु. गट नं.८४ �ॉट नं.४६ �ीराम नगर   दादावाडी जळगाव

15055 देवरे िवजय ल�ण 25744 52 पु.
�ॉट नं ३२  गट नं ८०  िटळकनगर   िनमखेडी िशवार  

जळगाव  9175237984  जळगाव

15056 देसले गुणवंत रघुनाथ 37267 51 पु. �ॉट नं.१२ गट नं.२०   गुजराल पेट� ोल पंपामागे  जळगाव

15057 देशमुख भालचं� गुलाबराव 40343 54 पु.
�ॉट नं.१४ गट नं.१६   िनवृ�ी नगर  केरळे मंदीराजवळ 

जळगाव

15058 देशमुख िभमराव उ�मराव 35808 75 पु. ८९/२ सी गुजराल पेट� ोल पंपामागे   जळगाव

15059 देशमुख भुषण िभमराव 28612 46 पु. ८९/२-क गुजराल पेट� ाल पंपामागे   जळगाव

15060 देशमुख हेमंत मात�डराव 35240 43 पु.
५७ बी हायवे दश�न कॉलनी   गुजराल पेट� ोल पंप रोड  

जळगाव

15061 देशमुख मनोज संभाजीराव 23556 51 पु. �ॉट नं.३ गट नं.२५   िनवृ�ी नगरजळगाव  िज.जळगाव

15062 देशपांडे मिणसुदन जगिदश 47134 38 पु.
�ॅट 2 �ॉट नं 16 गट 92/2   साई गणेश �ाझा  िनमखेडी 

िशवार  जळगाव

15063 देशपांडे सचीन गजानन 20511 40 पु. �ॉट नं.१७ गट नं.८७   िनलु अपाट�म�ट जवळ    जळगाव

15064 देवरे �मोद पांडूरंग 39642 55 पु.
�ॉट नं.१९अ२०/२ गट नं.९१/१अ२   �ीराम नगर दादावाडी 

जवळ  जळगाव

15065 धाणापुणे मिनषा िवलास 23552 44 �ी ओम शांती िनवास   दादा वाडीजळगाव  िज.जळगाव

15066 धानापुणे �मोद शंकरराव 19834 55 पु. गट नं.८५ �ॉट नं.३   दादावाडीजळगाव
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15067 घानापुणे �थमेश िवलास 61764 23 पु.
�ॉट नं 3 गट नं 85   ओमशांती िनवास दादावाडी  OPP 40 

खो�ा वंृदावण कॉलनी  जळगाव

15068 धांडे रजनी चं�कांत 34572 69 �ी
�ॉट नं.१५/१ गट नं.२५   गुजराल पेट� ोल पंपजवळ  िनवृ�ी 

नगर  जळगाव

15069 धांडे वैशाली �भाकर 40354 45 �ी
�ॉट नं.१० गट नं.३/९९/३   िहतविधन� सोसायटी  क�ाणी 

नगरजळगाव

15070 धमा�िधकारी �काश िमठाराम 21032 71 पु.
गट नं.५/१ �ॉट नं.१७   अ�भुजा देवी नगर  िपं�ालाजलगाव  

जलगाव

15071 धसाळ �भाकर शंकर 52375 38 पु. �ॉट नं.३ गट नं.८५   दादावाडी  जळगाव

15072 ढेपे गजानन यशवंत 15088 66 पु. २७/२ िनवृ�ी नगर   जैन पाईप जवळ    जळगाव

15073 ढेपे गौरी गजानन 15089 63 �ी २७/२ िनवृ�ी नगर   जैन पाईप जवळ    जळगाव

15074 धुमाळ सुिनल अनंतराव 45271 58 पु.
�ॉट नं.१८ गट नं.२३/२२/१   गुजराल पेट� ोल पंपामागे  िनवृ�ी 

नगर जळगाव

15075 िद�ीत �िमला आ�ाराम 6577 72 �ी
गट नं ९५/२ �ॉट नं.१६ अिह�ा   देवी भोईटे कॉलनी जवळ 

खोटेनगर  खोटे नगर मागे (िनमखेडी)  जळगाव

15076 दुबे िलना शैलेश 61601 48 �ी
गट नं 288/289   सी 1  शांती नगर  जुने िनमखेडी रोड  

जळगाव

15077 दुसाने राज�� भालचं� 22060 50 पु.
गट नं.२६ �ॉट नं.१७अ१८   �ॉक नं.३ िनवृ�ी नगर  केरळी 

मंदीराजवळजळगाव

15078 गडे अंजली �ीकृ� 21417 53 �ी ४५ �ीराम नगर   दादावाडी जवल    जलगाव

15079 ग�ाले संतोष �भाकर 44071 55 पु. २४/२६ िनवू�ी नगर   गुजराल पेट� ोल पंपामागे    जळगाव

15080 गावंडे जयदीप पंिडतराव 9134 50 पु.
�ॉट नं-38  गट नं-27  काित�क   �ामी मंिदर जवळ  िनवृती 

नगर जळगाव

15081 गायकवाड रामिकशन द�ा�य 36842 50 पु.
�ाट १६/२ गट ११५/२   सब �ेशन जवळ  िनमखेडी 

जळगाव  िनमखेडी

15082 घरघोडे ��ाद सुपडु 17683 57 पु.
�ीराम नगर गट नं.९२/१अ२१ �ॉट नं.   १७अ२२ �ॉक नं.३ 

दादावाडी जवळ  जळगाव

15083 िगते िवकास िव�ल 22200 46 पु.
गट नं ९१/१/२ �ॉट नं ५१   गुजराल पेट� ोल पंप  दादावाडी 

जळगाव

15084 गोराणे सुिनल जग�ाथ 22170 54 पु.
गट नं.७९/१ �ॉट नं.१   जुना िनमखेडी रोड  िटळक 

नगरजळगाव

15085 गोराणे वैशाली सुिनल 23665 47 �ी
�ॉट नं.१ गट नं.७९/१   िटळक नगर िनमखेडी रोड  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

15086 गोसावी आनंदिगर नारायणिगर 42698 53 पु. �ॉट नं.२७ गट नं.५/१   समथ� नगर  दादावाडी जळगाव

15087 गुजर मनोज अनार 57885 34 पु.
�ॉट नं ३० गट नं १०१   िशवश�ी कॉलनी खोटे नगर  

िनमखेडी िशवार जळगाव

15088 गुजर नारायण कािशनाथ 5287 69 पु.
अ�लकोट �ामी समथ� हौिसंग सोसायटी   िनमखेडी 

िशवार गट ९  ४/१ �ॉ १९/७  जळगांव

15089 गुजराथी धनंजय नारायणदास 6281 72 पु. जैन पाईप रोड राम�ार पाक�    िटळक नगर िपं�ाळा जळगाव

15090 गुजराथी नर�� नारायणदास 5473 61 पु.
�ॉट नं.२३ गट नं.८८   ओम िनवास राम�ार पाक�   �ीजी 

हॉ��टल िटळक नगर  जळगाव

15091 गुजराथी �िदप पुो�म 33429 58 पु.
गट नो ७४ �ॉट नो १९   िव�ल पाक�   ओ� िनमखेडी रोड  

जळगाव

15092 गुजराथी ि�ती नर�� 14910 52 �ी ओम  राम�ार पाक�    िटळक नगर    जळगाव

15093 गुजराथी रोहीत नर�� 54316 28 पु.
�ॉट नं.२३ गट नं.८   ८१-राम�ार पाक�   गुजराल पेट� ोल पंप 

जवळ जळगाव
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15094 गुजराथी नटवरलाल नरिसंगदास 6992 91 पु. �ीनाथजी सोसायटी  जैन पाईप रोड   जळगांव

15095 गुजराथी िपयुष नर�द 46576 31 पु. २३/८८ िटळक नगर   राम�ार पाक�   जळगाव

15096 गंुठे िकशोर द�तादय �ो.शुभम �ेअस� 12130 59 पु.
�ॉट नं.१९ गट नं.२६   ◌ेकाित�क �ामी मंदीरा जवळ  

िनवृ�ी नगरजुनी जैन पाईप फॅ�री  जळगाव

15097 गुरव भटू शंकर 44176 60 पु. गट नं.८४ �ॉट नं.३७   �ीराम नगर  दादावाडी जळगाव

15098 गुरव िमलीदं भटू 44175 33 पु. गट नं.८४ �ॉट नं.३७   �ीराम नगर  दादावाडी जळगाव

15099 हरसोळे �िदप सदानंद 34320 62 पु. 14062   �ाडा कॉलनी जवळ  रे�े गेट जळगाव

15100 �ंडीवाले िदलीप गोिवंद 7278 64 पु. १० िव�ाम हौिसंग सोसायटी जळगाव

15101 �ंडीवाले �ीकांत गोिवंद 6682 62 पु.
�ीनाथजी डेअरी   ६ ट� ािफक गाड�न समोर.ढाके  कॉलनी 

रामकृ� कॉ ��े�  जळगांव

15102 इनामदार नंदा �ीधर 45013 62 �ी २४ �ीराम नगर   दादावाडी  जळगाव

15103 इंगळे िदलीप कृ�राव 27185 69 पु.
४-अ गु� तप�ा हौिसंग सोसा. िल. जळगाव   ऑिडटर 

कॉलनी  बांभोरी रोड गुजराल पेट� ोल पंपासमोर  जळगाव

15104 इंगळे �ोती शैल�� 10270 70 �ी ८ क�ाणी नगर   दादावाडी�ा मागे िज�ा जळगाव

15105 इंगळे साधना खेमचंद 7779 57 �ी
�ॉट नं९ गट नं ८९/२   दादावाडी  जैन मंदीरा जवळ  

जळगांव

15106 जाधव अ�ण गोरख 36318 53 पु.
िदलीप जाधव (�ाफ)   गट नं २७ �ॉट नं ४३  िनवृ�ी नगर  

जळगाव

15107 जाधव शामकांत िभका 31280 44 पु. �ॉट नं.२० �ोपदी नगर िपं�ाळा   रोड जळगाव

15108 जाधव शिशकांत िभका 31281 47 पु. �ॉट नं.२० �ोपदी नगर जळगांव

15109 जाधव िशवाजी आबाजी 46685 50 पु. गट नं.२०/३ �ॉट नं.२०   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15110 जाधव सोपान गंभीर 5930 59 पु. गट नं ८३ �ॉट नं ६   दादावाडी  के बी ए� जवळ  जळगाव

15111 जाधव तुषार उ�मराव 38120 47 पु.
�ॉट नं.१ गट नं.२०   आसाराम बापू आ�माजवळ  िनवृ�ी 

नगर  जळगाव

15112 जाधव िवलास मोितराम 22900 61 पु.
िगतांजली पाक�  �ॉ.नं.३२/१   दादावाडी जवळ  जळगाव.  

जळगाव.

15113 जगताप �ाने�र रामदास 8515 58 पु.
गट नं २६ �ॉट नं १०   चंदू आणा नगर  िनमखेडी रोड  

जळगांव

15114 जगताप गणेश द�ा�य 41833 41 पु.
 पद  �ॉट नं.७ िटळक नगर   गुजराल पेट� ोल पंप मागे  

जळगाव

15115 जगताप िललावती रामदास 2275 91 �ी िशंदे भुवन जवळ   जळगाव

15116 जगताप महेश हरी 22003 52 पु. गट नं.२०/२ �ॉट नं.७ सी   िनवृ�ी नगरजळगाव

15117 जगताप परशुराम ओकंार 54497 67 पु.
२७/१ गु�द� हौिसंग सोसायटी   गुजराल पेट� ोल पंपामागे  

जळगाव

15118 जगताप पु�ावती सुरेश 59863 69 �ी
गट नं  52 �ॉट नं 14   स�ाई समथ� नगर  दादावाडी जवळ  

जळगाव

15119 जगताप रमेश शािल�ाम 48683 45 पु. गट नं.२४ �ॉट नं.२४   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15120 जगताप उषा परशुराम 54498 66 �ी
२७/१ गु�द� हौिसंग सोसायटी   गुजराल पेट� ोल पंपामागे  

जळगाव
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15121 जैन सुमन मोतीलाल 56543 68 �ी
�ॉट नं.१३सहया�ी नगर   जुना हायवे िनमखेडी रोड  

जळगाव

15122 जैन सुिनल राजकुमार 17136 54 पु. डी १६ आ�जा नगर   जळगाव

15123 जैन िवजय माणकचंद 24110 64 पु. ७९/१ �ॉट नं. ५ देवराम नगर   जैन पाईप जवळ  जळगाव

15124 जावळे शामल मह�� 60724 35 �ी
शाम �ेहा गट नं 89/1 �ॉट नं 8   बॅक साईड गुजराल पेट� ोल 

प�  गु�द� हौिसंग सोसा  जळगाव

15125 जेउरकर अ�ुत बापुराव 3304 67 पु.
२४/२५ िनवृ�ी नगर केरला   मिहला समाज मंिदराजवळ    

जळगांव

15126 जेऊरकर राम र�ाकर 56751 35 पु. �ॉट नं.२५/२४ िनवृ�ी नगर   केरळी मंदीराजवळ  जळगाव

15127 जेउरकर र�ाकर बापूराव 4281 65 पु. २४/२५ िनवृ�ी नगर   केरळी मिहला मंिदर मागे    जळगांव

15128 जेउरकर सं�ाम िदनकर 60843 24 पु.
�ॉट नं 24 गट नं २५   काित�क �ामी मंिदर  िनवृ�ी नगर  

जळगाव

15129 जोशी भुषण काशीनाथ 13730 41 पु. २७/८ ओम सुर�ा आ�जा नगर   जळगाव

15130 जोशी चं�कांत शिशकांत 29386 42 पु.
�ॉट नं 10 गट नं 74   मु�ाई नगर S M I T  िनमखेडी िशवार  

जळगांव

15131 जोशी िच�रंजन िभकाजी 12274 43 पु. �ॉट नं.१० गट नं.११५/२   िनमखेडी िशवार    जळगाव

15132 जोशी हेमंत पांडूरंग 42486 36 पु. �ॉट नं.४६ गट नं.४८   खेडी पेट� ोल पंपामागे  जळगाव

15133 जोशी िजत�� शिशकांत 29384 38 पु.
�ॉट 10 गट 74 िव�ल पाक�  S M I T   पाक�  मु�ाई  िनमखेडी 

िशवार  जळगांव

15134 जोशी माधव वासुदेव 9369 69 पु. �ॉट नं.३२ गट नं.२७   जैन पाईप मागे  िनवृ�ी नगर जळगाव

15135 जोशी मंगला माधव 35339 67 �ी ३२ गट नं.२७   िनवृ�ी नगर  जैन पाईप समोर  जळगाव

15136 जोशी नवीन पुनमचंद 22271 37 पु.
�ॉट नं.१३ गट नं.८६   आनंद कॉलनीदादावाडी  

मु.पो.जळगाव

15137 जोशी संजय ल�ण 22349 49 पु.
�ॉट नं. ४ गट नं. ८९/१ अ�ा साहेब   पती नगर गुजराल 

पेट� ोल प�  मागे जळगाव महारा��   जळगाव

15138 जोशी शोभा वसंतराव 12581 60 �ी १८ िनवृ�ी नगर जु�ा जैन   पाईप मागे जळगाव

15139 जोशी �ीकांत गजानन 31279 56 पु. ४ बी क�ाणी नगर िनमखेडी रोड   जळगाव

15140 जोशी सुधाकर प�ाकर 15647 52 पु.
२१/१४ संत िनवृ�ी नगर   गुजराल पेट� ोल पंपाचे जवळ  

िपं�ाळा िशवार जळगाव

15141 जोशी सुधीर िव�ु 14351 61 पु.
�ॉट नं.५१ हायवे दश�न कॉलनी   गुजराल पेट� ोल पंपा मागे    

जळगाव

15142 जोशी तनुजा हरी 56902 59 �ी
�ॉट नं.१० गट नं.७६   हष�वध�न कॉलनी  िनमखेडी रोड 

जळगाव

15143 जोशी वसंतराव बापुराव 15648 67 पु. २४/१८ िनवृ�ी नगर   जु�ा जैन पाईप मागे    जळगाव

15144 जोशी िवशाल पुनमचंद 23661 39 पु. १३/८६ आनंद कॉलनी   दादावाडीजळगाव  िज.जळगाव

15145 जोशी िव�ाम द�ा�य 38857 77 पु. गट नं. ८३ �ॉट नं. ४   क�ाणी नगर  जळगाव

15146 काणे जो�ा सुरेश 394 77 �ी
A 302 गट न 40 �ॉट 25 - 29   सुकृती अपाट�म�ट  �ौपदी 

नगर  जळगांव

15147 कंखरे सुनंदा �ाम 40355 44 �ी
�ॉट नं.१० गट नं.३/९९/३   िहतविधन� सोसायटी  क�ाणी 

नगर जळगाव
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15148 कासार गजानन वासुदेव 42468 51 पु. गट नं.२६ �ॉट नं.२६/३   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15149 कासार सपना �काश 34575 38 �ी वंृदावन पाक�    ३१ दादा वाडी  जळगाव

15150 कासार शांताराम ल�ण 1221 79 पु.
�ॉट नं. 2 मातृ छाया   गुजराल पेट� ोलपंपामागे    पो� 

िपं�ाळा

15151 कासार सुव�णा संजय 42172 48 �ी �ॉटनं.33 गट नं.27   िनवृती नगर जळगाव

15152 किव�र ��ा मंुकुद 37467 55 �ी बी २७ आ�जा नगर   जळगाव

15153 केराळेकर अतुल पांडुरंग 59791 36 पु.
�ॉट नं 9 गट 92   �ीराम नगर दादावाडी मागे  जैन मंिदर  

जळगाव

15154 केराळेकर भागवत शामराव 31278 59 पु. गट नं.९२ �ॉट नं.९   �ीराम नगर दादावाडी    जळगांव

15155 के�हाळकर िववेक पांडुरंग 58255 34 पु. �ॉट नं ९ गट नं ९२   जैन मंदीरा मागे  दादावाडी  जळगाव

15156 के-हाळे शारदा अिनल 17492 45 �ी  कमलापाक�   देवराम नगर   िनमखेडी िशवार  जळगाव

15157 खाडे उषाबाई आनंदा 48096 48 �ी
�ॉट नं.१९ गट नं.५८   िनमखेडी िशवार  िशवधाम 

मंिदराजवळ  जळगाव

15158 खडसे �ीकृ� पंुडलीक 13478 51 पु.
गट नं.११८ ११ब �ॉट नं.२० ते २५/११   �ॉक नं.२१ आ�जा 

नगर  जळगाव

15159 खैरनार निलनी सुकलाल 34828 51 �ी �ाट नं ७३७/०१   �ोपदी नगर    जळगाव

15160 खैरनार रेखा नंदकुमार 45177 46 �ी �ाट नं.७. गट नं.२०/३   िनवृती नगर जळगाव

15161 खोडें रंजनाबाई रमेश 40758 54 �ी
गट नं.२३ �ॉट नं.२७   िशवधाम मंदीराजवळ  िनमखेडी  

जळगाव

15162 कोळी आधार शामराव 25567 59 पु.
�ॉट नं. २६   गट नं. १०७ िनमखेडी िशवार  वाटीका�मा�ा 

मागे.  जळगाव

15163 कोळी छायाबाई पंुडिलक 37734 46 �ी मु.पो. िनमखेडी   ता.िज.जळगाव

15164 कोळी दुगा�बाई रामदास 19251 68 �ी
गट नं.९२/२ �ॉट नं.१९ गु�द� नगर   दादावाडी समोर 

अिभषेक ट� ेडस� मागे    जळगाव

15165 कोळी ल�ण सखाराम 36202 75 पु.
 सुिशल  �ाट नं.०४ हायवेदश�न कॉलनी   िनमखेडी रोड  

जळगाव

15166 कोळी पंुडिलक वामन 9283 57 पु. मु.िनमखेडी.पो.िप�ाळा.   िज�ा जळगाव

15167 कोळी रामचं� �ावण 26490 69 पु. १८-ब क�ाणी नगर   के.िब.ए�. कॉलनी  जळगाव

15168 कोळी सुिनता आधार 25566 48 �ी
�ॉट नं. २६   गट नं. १०७ िनमखेडी िशवार.  वाटीका�मा�ा 

मागे  जळगाव

15169 कोळी उमाकांत नवल 41403 40 पु.
मयुर हौिसंग सोसाटी   नॅशनल हायवे नं.६  वाटीका�म मागे 

जळगाव

15170 कोलते िव�ू देिवदास 44370 59 पु. गट नं.८६ �ॉट नं.२७/२   दादावाडी  जळगाव

15171 कोडंाळकर नर�� �ावण 58306 37 पु.
गट नं.७६५ �ॉट नं.३३ जुना हायवे माग�   चंदु अ�ा नगर 

आ�ाणे िशवार  जळगाव

15172 कोठावदे महेश पुडलीक 8033 53 पु. �ॉट नं 5 �ीराम नगर   आनंद कॉलनी  दादावाडी जळगाव

15173 कुडे उ�ेश भालचं� 8437 48 पु.
 शामल  �ॉट नं.६   गट नं ८०. िटळक नगर  जुना जैन पाइप 

िव�ल मंिदर जवळ  जळगांव

15174 कुलकण� चेतन अ�ण 44656 30 पु.
सव�श २३ बी /२   ओम शांती नगर  गुजराल पेट� ोल पंपाजवळ 

जळगाव
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15175 कुळकण� �िदप िनवृ�ीनाथ 7831 56 पु.
�ॉट नं.२ गट नं.८६   िनमखेडी िशवार �ीराम नगर  

दादावाडी जळगाव

15176 कुलकण� ि�या रिवं� 50674 50 �ी
�ॉट नं.३७ गट नं.९९   िनमखेडी िशवार  िवठठल वाडी 

जळगाव

15177 कुलकण� शामकांत सुधाकर 43345 61 पु. िनवृ�ी नगर   जळगाव

15178 कुळकण� शरद वामन 3788 65 पु.
�ॉट नं ५ गट नं.८७ गुजराल   पेट� ोल पंपामागे िनमखेडी  

कृ�ा पुरम सोसायटी जवळ  जळगांव

15179 कुळकण� सुरेश िव�लराव 4271 71 पु. �ाट नं २४ गट नं २५   िनवू�ी नगर    जळगांव

15180 कुलकण� �ाती भुषण 25621 46 �ी गट नं. ८६ �ॉट नं. १६   आनंद कॉलनी  दादावाडी  जळगाव

15181 कुलकण� वृषाली �िदप 25280 56 �ी गट नं. ८६   �ॉट नं. १  िनमखेडी िशवार जळगाव

15182 लाड पंडीतराव �ीपतराव 27777 68 पु.
 मातो�ी   �ॉट नं.३०गट नं ८५ वंृदावन पाक�    दादावाडी जैन 

मंदीरासमोर  साई झेरॉ� शेजारी जळगाव

15183 िलंगायत ताराचंद संपत 4765 77 पु.
�ॉट नं २/२ब/२ समथ� कॉलनी   दादावाडी �ा समोर    

जळगांव

15184 लोहार अिनलकुमार जग�ाथ 22176 45 पु.
�ॉट नं.१ गट नं.७९/१   िटळक नगर िनमखेडी रोड    

जळगाव

15185 लोहार गोकुळ बाबुराव 32491 62 पु. िनमखेडी इले�� ीकल सब �ेशन जवळ   44618    जळगांव

15186 लोहार �ावण बाबुलाल 3024 69 पु. �ारा पंढरीनाथ िझ.वाणी   जळगांव

15187 मंडोरा सितश देवकीनंदन 15028 55 पु.  िस�दी  १९ �ीराम नगर   �ंकटेश मंदीरा मागे    जळगाव

15188 महाजन अिनल जयंतराव 8498 54 पु. ४ब ऑडीटर कॉलनी   गुजराल पेट� ोल पंपा जवळ जळगाव

15189 महाजने अिवनाश अशोक 39344 42 पु. �ॉट नं. १२२/२/१   िनमखेडी िशवार  उ�म नगर जळगाव

15190 महाजन मह�� शाली�ाम 44260 42 पु. क�ाणी नगर   दादावाडी जवळ  ता िज जळगाव

15191 महाजन िमलीदंकुमार �ीराम 33720 41 पु. अे-१ अ�जा नगर   िनमखेडी रोड  जळगाव

15192 महाजन मोरे�र िसताराम 35765 55 पु. �ॉट नं.०१ गट नं. २४   िनवृ�ीनगर  जळगाव

15193 महाजन मुरलीधर राजाराम 62039 52 पु. गट १०६/०१/२७   वािटका आ�म जवळ जळगाव

15194 महाजन नानाभाउ पोपट 36103 52 पु. �ॉट २८ गट ९५/३   �ीराम नगर  दादा वाडी  जळगाव

15195 महाजन �काश िव�ल 5022 64 पु.
�ीराम नगर िफिनिप� दादावाडी   ८४/३१ जैन मंिदराजवळ  

जळगाव

15196 महाजन सोमनाथ एकनाथ 15575 54 पु.
�ॉट नं.१४ गट नं.९९(३)(ड)   क�ाणी नगर  दादा वाडी जैन 

मंिदरामागे  जळगाव

15197 महाजन वैशाली सोमनाथ 24232 43 �ी
�ॉट नं.१४ गट नं.९९(३)(ड)   क�ाणी नगर  दादा वाडी जैन 

मंिदरामागे  जळगाव

15198 महाजन िववेक तुकाराम 25111 44 पु.
�ॉट 87/18 गुजराल पेट� ोल प� मागे   मयूरे�र कॉलनी  

िज.जळगाव

15199 महानुभाव अशोक �ीधर 51287 57 पु.
�ॉट.नं.२५ अ.गट.नं.७८   हायवे दश�न कॉलनी  िनमखेडी 

िशवार जळगाव

15200 माळी �ाने�र िशवदास 36093 49 पु. ५१/१०१ �शांत कॉलनी   िशव कॉलनी  जळगाव

15201 मानकरे िदलीप िव�ल 53510 54 पु.
�ॉट नं १३ जैन मंिदर मागे   क�ाणी नगर दादावाडी  ता िज 

जळगाव



Page 564

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

15202 मंडोरा िमतु सतीश 15029 49 �ी  िस�दी  १९ �ीराम नगर   �ंकटेश मंदीरामागे    जळगाव

15203 मंडोरे िकशोर देविकनंदन 4021 67 पु.  िस�दी  १९ �ीराम नगर   मागे �ंकटेश मंदीरा जळगाव

15204 माने राज�� माधवराव 35242 56 पु. ०५-९२/२ अ�भूजा मंदीराजवळ   दादा वाडी  जळगाव

15205
मं�ी िवलास चं�कांत �ो.आनंद ट� ेडीगं 

कंपनी
56487 46 पु. �ॉट नं.३५स�� नं.४०   �ोपदी नगर  जळगाव

15206 मौय� देव��िसंग �तापिसंग 41883 47 पु. �ॉट नं.२१ गट नं.८८   गुजराल पेट� ोल पंप जवळ  जळगाव

15207 म�डकी अजीत सदािशव 3314 71 पु.
�ॉक नं.४ ��ा हौिसंग सोसायटी   जुनी जैन पाईप फॅ�री  

मागे  िनमखेडी रोड जळगाव

15208 मेटकर सुधीर गोिवंद 45137 63 पु. �ोपदीनगर   गट नं ३७/२ �ाट नं १०  जळगाव

15209 ��े अिनल द�ा�य 14485 56 पु.
३१७/१७/१ आ�ाणे रोड िनमखेडी िशवार   एस.टी.गॅस 

गोडावुन व चंदु आ�ा नगर  समोरजळगाव

15210 ��े पंुडिलक बाबुराव 30787 61 पु. ३४ अे अपुव� धन�ी नगर   िनमखेडी िशवार    जळगांव

15211 मोगल सुिनल गंगाधर 56555 33 पु. �ॉट नं.५/१ क�ाणी नगर   दादावाडी  जळगाव

15212 मोरडे �ंकटेश िवठठल 45640 47 पु. ४१  आिश�वाद    �ोपदी नगर  जळगाव

15213 मोरे बाळासाहेब बाबुराव 23695 66 पु. �ॉट नं.२२ गट नं.८९/१गुजराल   पेट� ोल पंप जळगाव

15214 मोरे धनंजय िहरामण 25571 54 पु.
एन म यू  �ॉट नं २१ गट नं १००   िव�ाम नगर िनमखेडी रोड 

   जळगाव

15215 मोरे िजत�� दगडू 45378 49 पु. �ाट नं १५ गट नं ८६   आनंद कॅालनी  दादावाडी जळगाव

15216 मोरे लता चं�कांत 35736 65 �ी २३/ बी गट नं.२३   द� कृपा  संत िनवृ�ी नगर  जळगाव

15217 मोरे मानसी नवल 44124 38 �ी �ॉट नं.१४ गट नं.२४   िनवु�ी नगर  जळगाव

15218 नाईक िनरंजन नीळकंठ 8577 56 पु.
गट नं ७७ �ॉट न ४४ जुनी जैन पाइप फॅ�री िनमखेडी रोड 

जळगाव

15219 नाईक संगीता चं�कांत 40925 52 �ी ऐ २ �ीनाथजी हौ.सोसायटी   जुना जैन पाइप रोड जळगाव

15220 नाईक �ुती �ीकांत 18611 47 �ी
�ॉट नं ४४ गट नं ७७   जैन फॅ�री िनमखेडी रोड  ��ा 

कॉलनी जळगाव

15221 नाईक तृ�ी िनरंजन 18478 52 �ी
�ॉट नं ४४ गट नं ७७   जैन फॅ�री िनमखेडी रोड  ��ा 

कॉलनी जळगाव

15222 नाईक िवशाखा िववेक 20686 49 �ी
हषवध�न कॅालनी �ाट नं १४ गट नं ७६   जुना जैन पाईप 

श् ◌ेजारी  िनमखेडी रोड  जळगाव

15223 नाईक िववेक िसताराम 23323 43 पु.
हष�वध�न कॉलनी   �ॉट नं. १४ गट नं. ७६  िनमखेडी रोड  

जळगाव

15224 नांदेडकर िशला एकनाथ 60545 71 �ी
�ॉट 14 गट 99/3 सी   आिद� कॉलनी िनमखेडी िशवार  

जळगाव

15225 नारखेडे मोहन सुधाकर 35599 44 पु.
०९ गट नं.८९ ए   सु�ची �ोअर िमल  वृदांवनपाक�  दादावाडी 

 जळगाव

15226 नावरकर व�लाबाई बापु 59615 66 �ी गट नं ३७/१२ �ॉट नं.३   ब�डाळे �ॉप  �ोपदी नगर  जळगाव

15227 नीलवण� �ानदेव बाजीराव 16361 63 पु.
१७ क�ाणी नगर �ीराम नगर जवळ   दादावाडी मागे    

जळगाव

15228 नेमाने �ोती िव�ाधर 50019 39 �ी �ॉट नं.६/अ  अंजली    जैन पाईप जवळ  जळगाव
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15229 नेमाने लिलता अशोक 47608 68 �ी �ॉट नं.६ अ अंजली   हायवे दश�न कॉलनी  जळगाव

15230 नेमाने स�िजत अशोक 45838 43 पु. ६/ अ  अंजली    हायवे दश�न कॉलनी  जळगाव

15231 नेमाने सुिशल अशोक 49084 41 पु. �ॉट नं.६/ए  अंजली    जैन पाईप फॅ�रीजवळ  जळगाव

15232 नेमाने िव�ाधर अशोक 46119 45 पु. �ॉट नं.६/अ  अंजली    जैन पाईप फॅ�री जवळ  जळगाव

15233 नेवे मोिहनी राज�� 57164 26 �ी �ॉट नं ३अ गट नं ३७/१   �ोपदी नगर िपं�ाळा रोड  जळगाव

15234 िनकम आिशष अ�ण 53300 32 पु. �ॉट नं.७/२ गट नं.७९/२   िटळक नगर  जळगाव

15235 िनकम अ�ण मांगो 43220 63 पु.
�ॅट नं 7 बाय 2  गट 79/2   जुना हायवे  िटळक नगर  

जळगाव

15236 िनकम िजत�� शंकरराव 35861 68 पु. �ॉट नं.२५ गट नं.२६   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15237 िनकम राजेश िवनायक 27958 63 पु. �ॉट नं. ३२ गट नं. ४०   �ौपदी नगर  जळगाव

15238 नीलवण� िमना�ी �ानदेव 16362 51 �ी
१७ क�ाणी नगर �ीराम नगर जवळ   दादावाडी मागे    

जळगाव

15239 िनंबाळकर अकंुश हैवतराव 35170 62 पु. �ॉट नं.२ गट नं. ८६   �ीराम नगर दादा वाडी  जळगाव

15240
िनंबाळकर जयंत िभमरांव �ो 

िनंबाळकर एज�ी
17891 45 पु. गट नं.२३ �ॉट नं. २४ िनवृ�ी नगर   जळगांव

15241 िनशाणदार मोिनका िवजय 19785 43 �ी
२७/२ गट नं.९०  �रा�    दुसरी ग�ी  गुजराल पेट� ोल 

पंपामागे    जळगाव

15242 िनशाणदार �साद पुो�म 14077 47 पु.
�रा�  २७/२ दुसरी ग�ी   गुजराल पेट� ोल पंपामागे    

जळगाव

15243 िनशाणदार सोनाली �साद 19784 44 �ी २७/२  �रा�    गुजराल पेट� ोल पंपा मागे    जळगाव

15244 िनशाणदार िवजय पुो�म 14076 44 पु.
�रा�  २७/२ गट नं.९०   अ�ासाहेब पाटील नगर    

जळगाव

15245 पढयार िनलेश ल�ण 54356 35 पु. गुजराल पेट� ोल पंपा मागे   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15246 पानपाटील शिशकांत आ�ाराम 52777 56 पु.
�ॉट नं.१६ गट नं.९९/३ ब   िवaलवाडी  िनमखेडी िशवार 

जळगाव

15247 पारखे िदनेश मधुकर 11778 50 पु.
सं�ी� कॉलनी �ॉट नं ८ टेल   ◌ीफोन नगर जवळ    

जळगाव

15248 परदेशी िदनेश िम�ीलाल 23904 50 पु.
�ॉट नं.३० गट नं.९५/२   �ीराम नगरदादावाडी मागे  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

15249 परदेशी क�ना सुनील 60793 44 �ी
गट नं 94/3/4 �ॉट नं 14   जैन मंिदर जवळ  दादावाडी 

जळगाव

15250 परदेशी क�ना िम�ीलाल 43930 78 �ी दादावाडी   गट नं.९५/२ �ॉट नं.३०  जळगाव

15251 परदेशी �पेश सुनील 61662 25 पु.
पो नं 14 गट नं 94/3/4   जैन मंिदरा जवळ  �ीराम नगर 

दादावादी  जळगाव

15252 परदेशी िवनोद िहरालाल 25832 47 पु.
गट नं.२६  �ॉट नं.२१   �ॅट नं.१  रेणुका अपाट�म�ट  चंदू 

अ�ा नगर  िनमखेडी खु.  जळगाव

15253 पारीसकर अ�य सुिनल 47149 29 पु. गट नं.२०/३ �ॉट नं.५अ६अ७/२   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15254 पारीसकर सुिनल मािणक 16582 59 पु. गट नं.२०/३ �ॉट नं.५अ३अ७/२   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15255 पव�ते देवकाबाई शांताराम 22138 49 �ी �ॉट नं.२७   िनमखेडी सब �ेशन जवळ  जळगाव
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15256 पव�ते दुगा� �काश 22139 45 �ी �ॉट नं.२७   िनमखेडी सब �ेशन जवळ  जळगाव

15257 पाठक वसंुधरा सुधाकर 26467 70 �ी िव�ल मंिदर   फाडी गांधी चौक  चाळीसगाव

15258 पाथरकर भारती �काश 39843 56 �ी
८९/२ए �ॉट नं.५अ७/१   दादावाडी गुजराल पेट� ोल पंप मागे  

वृदावन पाक�  जळगाव

15259 पाटील अजय सुपडु 23630 45 पु.
गट नं.२७ �ॉट १३/१   िनवृ�ी नगरजळगाव  िज.जळगाव  

जलगाव

15260 पाटील अमेय �भाकर 31337 45 पु. १० �ीर�ा कॉलनी   गुजराल पेट� ोल पंपा समोर  जळगाव

15261 पाटील अ�ण हरी 5492 71 पु.
गट नं.२०/३ �ॉट नं.२३   आसाराम बापु क� �ासमोर  

टेिलफोन ए�च�ज मागे िनवृ�ी नगर  जळगांव

15262 पाटील अशोक ��ाद 46667 47 पु.
�ाट नं ६४ गट नं १९   िशवधाम मंदीराजवळ नारायण पाक�   

िनमखेडी िशवार  जळगाव

15263 पाटील बाळकृ� देवराम 25599 53 पु.
�ॉट नं. ३८ गट नं. ७७-जी   जैन पाईप कॅ�स्   िनमखेडी 

िशवार  जळगाव

15264 पाटील बेबाबाई कािशनाथ 40759 78 �ी िशवधाम पाक�    (िनमखेडी िशवार)  जळगाव

15265 पाटील भगवान पुरमल 34588 53 पु.
सराई �ाट नं १९ गट नं २०/३   िनवू�ी नगर  आसाराम बापु 

आ�माजवळ  जळगाव

15266 पाटील भागवत सखाराम 29810 61 पु. �ॉट नं.२८ हायवे दश�न कॉलनी   जळगांव

15267 पाटील भरत धुडकु 23938 60 पु.
गट नं.८/२७/ए कात�क अपाट�म�ट   गुजराल पेट� ोल पंपाजवळ  

िपं�ाळा जळगाव

15268
पाटील भूषण नवलिसंग �ो.पाटील 

घरगुती मेस
59248 27 पु. साई नगर ११२ �ॉट नं १२   िनमखेडी िशवार जळगाव

15269 पाटील चंदन कािशनाथ 48022 62 पु. १२६/९ मुरलीधर नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

15270 पाटील चं�िजतिसंग मधूकर 42435 42 पु.
�ॉक नं ५ �ॉट नं ५०-५३/३   ओ� जैन पाइप ��ा कॉलनी  

जळगाव

15271 पाटील चं�कात भालेराव 35188 51 पु. गट नं २६ घर नं १७/१८   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15272 पाटील चं�कांत नामदेव 50909 72 पु. �ॉट नं.५७ गट नं.८४   �ीराम नगर  दादावाडी जळगाव

15273 पाटील चं�कांत �भाकर 33235 46 पु. संत िनवृ�ी नगर   गट नं.२०  जळगाव

15274 पाटील छगन �पिसंग 52475 39 पु.
�ारका रेिसड�सी �ॅट नं ७   �ॉट नं २५ �ारका नगर  

िनमखेडी िशवार  जळगाव

15275 पाटील िचंतामण लोटन 17516 51 पु. �ॉट नं.५ िनवृ�ी नगर     जळगाव

15276 पाटील िच�लेखा िजत�� 21524 46 �ी २१/२४ गुजराल पंपा�ा पुव�स   पुजा हॉटेल समोर    जलगाव

15277 पाटील िदपक रामलाल 17504 39 पु.
हरी शंकर नगर िनमखेडी रोड   �ॉट नं.४६ िशवधाम मीरा 

समोर  जळगाव

15278 पाटील देवीदास उदाराम 21657 62 पु. गट नं 90. �ॉट नं 18   गुजराल पेट� ोल प� जवळ  जळगाव

15279 पाटील िदलीप �पिसंग 46958 60 पु.
गट नं.१०१ �ॉट नं.१५   िनमखेडी िशवार  िशव श�ी नगर 

जळगाव

15280 पाटील िदनेश �ाने�र 34541 35 पु.
सदिनकी अपाट�   गट नं.८८ �ॉट नं.०४  गुजराल पेट� ोल पंपा 

मागे  जळगांव

15281 पाटील िदनकर भटू 25583 52 पु.
गट नं. ८३ �ॉट नं. १४/३   क�ाणी नगर  दादावाडी  

जळगाव

15282 पाटील िदनकर ��ादराव 45483 69 पु. �ॉट नं 42 गट 27   िनवृ�ी नगर जवळ  मराठा हॉल  जळगाव
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15283 पाटील िद�ी िवकास 21542 36 �ी �ॉट नं.१२ गट नं.३७/२   �ौपदी नगरजळगाव  िज.जळगाव

15284 पाटील �ाने�र िनलाचंद 31692 51 पु.
गट नं 26 �ॉट नं २   �ॉक नं २ िनवृ�ी नगर  जळगांव  

जळगाव

15285 पाटील दुग�श नारायण 35417 49 पु. ०५ गट २४ िनवृ�ी नगर   जळगाव

15286 पाटील एकनाथ अविचत 32534 78 पु.
८६/१२ आनंद कॉलनी   �ीराम नगर  दादावाडी जवळ  

जळगांव

15287 पाटील एकनाथ सुकदेव 21774 67 पु.
११ मु�ानंद हौिसंग सोसायटी   गुजराल पेट� ोल पंपामागे  

राम�ार पाक�  जवळ जळगाव

15288 पाटील गजानन द�ा�य 39348 52 पु.
�ॉट नं.१४/२ गट नं. ८८   िटळक नगर नारायण पाक�   

गुजराल पेट� ोल पंपामागे जळगाव

15289 पाटील घन:शाम देवराम 37907 47 पु. �ॉट नं.१६ गट नं.३५   मु�ाईनगर  जळगाव

15290 पाटील िगरीष भा�र 35778 46 पु.
गट नो ९९सी  �ॉट नो १  क�ाणी नगर   िनमखेडी रोड  

कृ�ा बीएलडीजी जवळ  जळगाव

15291 पाटील गोपाल आ�ाराम 36123 41 पु.
१७ िहतवध�नी गूह िनमा�ण सोसायटी   क�ाणी नगर �ी 

�ामी समथ� के�ाजवळ  दादावाडी मागे  जळगाव

15292 पाटील गुलाब भावलाल 36905 53 पु.
�ॉट नं.११ गट नं.९४/३अ४   �ीराम नगर  दादावाडी  

जळगाव

15293 पाटील गुलाब दुला 20549 58 पु. �ॉट नं 16 गट 26 िनवृ�ी नगर   जळगाव

15294 पाटील िहलाल िभला 32288 49 पु. �ॉट नं.९९ गट नं.१६   िवaल वाडी िनमखेडी रोड  जळगाव

15295 पाटील िहमंतराव पंढरीनाथ 44368 60 पु.
�ॉट नं.३ गट नं.८९/१   गु�कृपा हौिसंग सोसायटी  गुजराल 

पेट� ोल पंपामागे जळगाव

15296 पाटील इंदूबाई फकीरा 41475 79 �ी �ॉट नं.१० ए ४१/३   �ोपदी नगर  जळगाव

15297 पाटील जगदीश बाबुलाल 24789 59 पु.
�ॉट नं.२० गट नं.९५    िवनायक पाक�   केबीए� कॉलनी  

दादावाडी मागे जळगाव

15298 पाटील जगदीश मनोहर 37930 47 पु. �ॉट नं.४० �ीराम नगर   दादावाडी  जळगाव

15299 पाटील जग�ाथ धनिसंग 28891 61 पु. �ॉट नं.४६ गट नं.७४   हायवे दश�न कॉलनी    जळगाव

15300 पाटील जगिदश बाबुराव 55820 50 पु. २७/१७ िनवृ�ी नगर   जळगाव

15301 पाटील िजजाबराव भोमा 37790 65 पु. �ॉट नं.६ गट नं.८३   क�ाणी नगर  दादावाडी  जळगाव

15302 पाटील िजत�� ई�ाराम 8176 47 पु.
�ॉट नं २४ गट नं २१   हायवे नं ६ वरद हॉ��टल बाजूला  

जळगाव

15303 पाटील �ोित िवजय 60630 30 �ी
�ॉट नं 34/बी िहराशीवा सोसायटी   िहरशीवा कॉलनी  

िनमखेडी िशवार  जळगाव

15304 पाटील कैलास भोमा 49144 48 पु.
�िवण अकॅडमी   गुजराल पेट� ोल पंपाजवळ  िनवृ�ी नगर 

जळगाव

15305 पाटील कैलास रामदास 55529 41 पु. �ॉट नं.५६ गट नं.९२/१   दादु अपाट�म�ट दादावाडी  जळगाव

15306 पाटील कैलास पांडूरंग 44305 47 पु.
�ॉट नं.३६ गट नं.७८   हायवे दश�न कॉलनी  िनवृ�ी नगर 

जळगाव

15307 पाटील क�ना सज�राव 40028 52 �ी
�ॉट नं.२/अ गट नं.९९-३/डी   िहतवध�नी सोसायटी  

क�ाणी नगर िनमखेडी जळगाव

15308 पाटील क�ना सुभाष 53928 40 �ी �ॉट नं.२७ गट नं.८९/२   गुजराल पेट� ोल पंपामागे  जळगाव

15309 पाटील कमलबाई छगनराव 41705 65 �ी मधुबन गट नं.२०/-३   िनवू�ी नगर  जळगाव



Page 568

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

15310 पाटील कमलाबाई ल�ण 8474 67 �ी �ॉ.नं.९  गट नं ८५  �ीराम नगर   दादावाडी    जळगांव

15311 पाटील केसरिसंग �पिसंग 41483 63 पु. गट नं. २७�ॉट नं.४३ ब   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15312 पाटील केशव रामिसंग 26605 49 पु.
गट नं. ८९ �ॉट नं. १   अ�ासाहेब पाटील नगर  गुजराल 

पेट� ोल पंपा�ा मागे  जळगाव

15313 पाटील िकरण कािशनाथ 37503 54 पु. २५ गुरद� कॉलनी   जळगाव

15314 पाटील िकरण शाली�ाम 11153 48 पु. �ॉ.नं.१६  गट नं.९९  िनमखेडी   रोड    जळगांव

15315 पाटील िकशोर रमेश 25925 43 पु. �ॉट नं १/३ गट नं २०/३ िनवृ�ी   नगर जळगाव

15316 पाटील कोकीलाबाई िहंमत 21457 58 �ी गट नं.२४ �ॉट नं.२०   संत िनवृ�ी नगर    जलगाव

15317 पाटील म�ी�ं �तापराव 14690 55 पु.
�ॉट नं.१ गट नं ८२ �ीराम   नगर दादवाडी मागे राम 

मंदीरजवळ    जळगाव

15318 पाटील माधव रामिसंग 26603 52 पु.
गट नं. ८९ �ॉट नं. १   अ�ासाहेब पाटील नगर  गुजराल 

पेट� ोल पंपामागे  जळगाव

15319 पाटील माधवराव रघुनाथ 46868 58 पु.
�ॅट नं.७ �ॉट नं.२७अ२८   िप.के.एम. हौिसंग सोसायटी  

िनमखेडी जळगाव

15320 पाटील माधुरी सतीश 22102 55 �ी
 िस�दाथ�  १८ हायवे दश�न कॉलनी   जु�ा जैन पाईप जवळ  

िनमखेडी िशवारजळगाव

15321 पाटील माधुरी तुषार 61505 32 �ी
गट नं 118/3 �ॉट 28   �ॅट 100 िशवधाम अपाट�म�ट  

िनमखेडी  जळगाव

15322 पाटील मनीषा िहलाल 28890 41 �ी
गट नं.९९ �ॉट नं.१६   तुळशी शंकर िब�ीगं जवळ  

िनमखेडी रोडजळगाव

15323 पाटील मिनषा राज�� 35496 39 �ी
�ॉट नं.१९ गट नं.२४   संत िनवृ�ी नगर  गुजराल पेट� ोल 

पंपाजवळ जळगाव

15324 पाटील मनोज िसताराम 20583 43 पु. २१ ब िहरा िशवा कॉलनी   जळगाव

15325 पाटील मुरलीधर शहािसंग 42937 67 पु. �ॉट नं.२१ गट नं.८५   दादावाडी  जळगाव

15326 पाटील मुरलीधर उ�मराव 35805 55 पु.
�ॉट नं.०५ गट नं.८९   अ�ासाहेब पाटील नगर  गुजराल  

पेट� ोल पंपामागे  जळगाव

15327 पाटील नामदेव ओकंार 37046 73 पु.
२७/२ गु�द� हौिसंग सोसायटी   गुजराल पेट� ोल पंपामागे  

जळगाव

15328 पाटील नामदेवराव परभत 15464 58 पु. गट नं.२६ �ॉट नं.२५   िनवृ�ी नगर    जळगाव

15329 पाटील नानू दगडू 34122 58 पु.
गट नं.९/२/ए१ �ॉट नं.२   अ�ांची पु�ाई ओम शांती नगर  

िपं�ाळा जळगाव

15330 पाटील नारायण धनिसंग 36900 59 पु.
�ाट नं. ८  ९ गट नं.९४ बी २   गजानन पाक�   दादावाडी मागे 

 जळगाव

15331 पाटील नरे� शेषराव 35761 58 पु. �ॉट नं.०२   गट नं.७९/०१  देवराम नगर  जळगाव

15332 पाटील नवल द�ा�य 25529 59 पु.
गट नं. ९५ �ॉट नं.२८   �र�दी िस�दी िब�ीगं दादावाडी मागे 

 क�ाण नगर जवळ िनमखेडी िशवार  जळगाव

15333 पाटील नवल�भा संजय 21926 61 �ी गट नं.२६ �ॉट नं.१७/१८   िनवृ�ी नगरजळगाव

15334 पाटील िनलेश रामिसंग 58945 46 पु.
�ॉट २ गट ७७ जैन पाईप   िनमखेडी रोड ��ा कॉल  

जळगाव

15335 पाटील िनता अजय 22991 43 �ी गट नं. २७ �ॉट नं. १३/१   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15336 पाटील िनता शैलेश 45094 40 �ी ५ �ीरं� कॉलनी   गुजराल पेट� ोल पंपासमोर  जळगाव
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15337 पाटील पंढरीनाथ गंभीर 17885 78 पु. �ॉट नं.१३ ब गट नं.८४   �ीराम नगर  दादावाडी  जळगाव

15338 पाटील �काश कैलास 43547 56 पु.
�ॉट नं ३८अ३९/२   ◌् ◌् गट नं ८४ �ीराम नगर  दादावाडी 

जळगाव

15339 पाटील �काश शंकर 40459 61 पु. �ॉट नं. २१ ब   समथ� नगर  अ�भुजा मंदीराजवळ जळगाव

15340 पाटील �शांत ल�ण 26665 43 पु. गट नं. ८५ �ॉट नं. ९   �ीराम नगर  दादावाडी  जळगाव

15341 पाटील �ितभा �ाने�र 24930 46 �ी गट नं. ९९/ ३ क   िनमखेडी िशवार रोड  जळगाव

15342 पाटील �ितभा एकनाथ 35517 41 �ी ९ अ�भुजा नगर   दादावाडी जवळ  जळगाव

15343 पाटील �िवण वसंतराव 26348 48 पु. �ॉट नं.६ गट नं.९५/३ ब   दादा वाडीजळगाव  िज.जळगाव

15344 पाटील �ेमराज देवचंद 31150 53 पु.
गट नं 86 �ॉट नं 7   केदारनाथ सोसायटी  आनंद कॉलनी 

िनमखेडी िशवार  जळगांव

15345 पाटील ि�ती राज�� 30400 48 �ी
िनलाई पी एल नं ५०/९   ��ना कॉलनी जुनी  जैन पाइप  

जळगांव

15346 पाटील ि�यंका मह��िसंग 56986 25 �ी
�ॉट नं.५२/७ गट नं.७७   ��ा कॉलनी िनमखेडी रोड  जैन 

पाईप फॅ�री कपांऊड जळगाव

15347 पाटील पूनम समाधान 61680 20 �ी िपं�ाला िशंपी ग�ी   जळगाव

15348 पाटील पंुडिलक रामचं� 33505 61 पु. गट नं.२७   �ॉट नं.१७  िनवृ�ी नगर  जळगांव

15349 पाटील पु�ा जग�ाथ 53927 55 �ी �ॉट नं.२२ गट नं.२०/३   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15350 पाटील रघुनाथ दंगल 43769 62 पु. 28 गट नं ११५/१ साई नगर   िनमखेडी िशवार  जळगाव

15351 पाटील रघुनाथ देवचंद 6273 68 पु.
�ॉट नं ३४/ब गट नं २३/२२-१   संत िनवृ�ी नगर  पंचायतन 

मंिदर जवळ  जळगाव

15352 पाटील राजाराम केशव 794 76 पु. ८ �ीराम कॉलनी जळगाव

15353 पाटील राज�� ईशाराम 19982 43 पु. गट नं.२१ �ॉट नं.२४   पुजा हॉटेल समोर  हायवे नं.६जळगाव

15354 पाटील राज�� छगनराव 32232 48 पु. मधुबन �ॉट नं.२१   गट नं.२०/०३  िनवृ�ी नगर  जळगांव

15355 पाटील राज�� जयवंतराव 7107 57 पु.
३९ �ॉट नं १ ऑिडटर कॉलनी   गट नं ६/२ जवळ  द� 

मंिदर गुजराल समोर  जळगांव

15356 पाटील राज�� नामदेव 34061 47 पु.
�ॉट नं.१९ गट नं.२४   संत िनवृ�ी नगर  गुजराल पेट� ोल पंप 

जवळ जळगाव

15357 पाटील राज�� शांताराम 28218 60 पु. �ॉट नं. ३९   रायरी हायवे दश�न कॉलनी  जळगाव

15358 पाटील राज�ी िदपक 26738 51 �ी राउु �ॉट नं. १५   गट नं. ९३/१  �ी गु�द� नगर  जळगाव

15359 पाटील रमाकांत पंुडिलक 50399 60 पु.
कज� वाटप शाखा 4   जी एस सोसायटी जळगाव  गुजराल 

पेट� ोल प� समोर  जळगाव

15360 पाटील रामदास धनराज 32817 70 पु. ८४/७ �ीराम नगर   �ीराम मंिदर  जवळ  दादावाडी जळगाव

15361 पाटील रमेश दगडु 27075 62 पु. गट नं. २७ �ॅट नं.२३ संत िनवृ�ी   नगर जळगाव

15362 पाटील रमेश सुकराम 43171 75 पु.
गट नं.१०१ �ॉट नं.५९   िशव श�ी नगर  िनमखेडी रोड 

जळगाव

15363 पाटील रंजना िवलास 40504 51 �ी गट नं.२५ �ॉट नं.२ अ   िनवृ�ी नगर  जळगाव
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15364 पाटील रावसाहेब हरी 13889 50 पु.
गट नं.८० �ॉट नं.२४ िटळक नगर   जैन पाईप जवळ 

जळगाव

15365 पाटील रिवं� गोिपचंद 7819 54 पु.
�ॅट नं १ �ानिव�ा अपाट�म�ट   �ॉट नं २० गु�कूल कॉलनी 

   जळगांव

15366 पाटील रिवं� �ावण 24896 52 पु.
गट नं २५/२६ �ॉट नं ६ अ   मोरे�र गुजराल पेट� ोल पंम  

िनवृ�ी नगर  जळगाव

15367 पाटील रेखा िवनोद 56740 50 �ी
�ॉट नं.८गट नं.८८   गुजराल पेट� ोल पंप मागे  िटळक नगर 

जळगाव

15368 पाटील सिचन आबाजी 46686 46 पु. �ॉट नं.२० गट नं.२०/३   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15369 पाटील साहेबराव दामोदर 42389 78 पु.
जुिन जैन पाईप फॅ�री मागे   गट न ७७ �ाट नं ५६  

जळगाव

15370 पाटील साहेबराव दामु 19850 75 पु. �ॉट नं.२७ गट नं.२७   िनवृ�ी नगर    जळगाव

15371 पाटील संदीप रामलाल 17502 37 पु.
हरीशंकर नगर िनमखेडी रोड   �ॉट नं.४६ िशवधाम मंदीरा 

समोर  जळगाव

15372 पाटील संदीपकुमार अशोक 44673 43 पु. िनवू�ी नगर   गट नं २८ �ाट नं २  जळगाव

15373 पाटील संगीता �ाने�र 13504 54 �ी
याि�की अपाट�म�ट गट नं.८८   �ॉट नं.४ ब गुजराल पेट� ोल    

पंपामागे जळगाव

15374 पाटील संिगता जगिदश 55821 46 �ी २७/१७ िनवृ�ी नगर   जळगाव

15375 पाटील संगीता सुभाष 16284 54 �ी
२ �ौपदी नगर   ब�डाळे �ॉप जवळ  जयिहंद कॉलनी  

जळगाव

15376 पाटील संजय िदनकर 18624 41 पु.
�ॉट नं.९ गट नं.८८ िटळक नगर   जैन पाईप रोड गुजराल 

पेट� ोल पंपामागे    जळगाव

15377 पाटील संजय �ीराम 18686 51 पु.  िशवनेरी   गट नं.३७/३ �ॉट नं.१ अ   �ौपदी नगर    जळगाव

15378 पाटील संतोष देवचंद 21172 55 पु.
५ ओम शांती नगर   गुजराल पेट� ोल पंपासमोर  िपं�ाला रोड  

जलगाव

15379 पाटील सितष अिभमन 31299 49 पु. �ॉट नं २७ गट नं २०/३ िनवृ�ी नगर  जळगाव

15380 पाटील सतीश मुकंुदराव 22101 57 पु.
 िस�दाथ� १८/७८ हायवे दश�न कॉलनी   िनमखेडी 

िशवारजळगाव

15381 पाटील सतीष �ावण 27491 50 पु.
�ॉक नं 3  �ॉट नं ५९   स नं १४० �ीराम पाक�   रामनगर  

जळगाव  42501

15382 पाटील सिवता कैलास 56234 36 �ी �ॉट नं.५६ गट नं.९२/१   दादु अपाट�म�ट दादावाडी  जळगाव

15383 पाटील शािल�ाम पंुजू 1539 73 पु.
�ॉट नं 16   गट नं 99/3 B पवन िब��ंग जवळ  िव�लवाडी 

िनमखेडी रोड  जळगांव

15384 पाटील शंकरराव तुळशीराम 35862 68 पु. �ॉट नं.२५ गट नं.२६   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15385 पाटील शांताराम अ�ा 33697 59 पु. गट नं.२४   �ॉट नं.०८  िनवृ�ी नगर जळगाव

15386 पाटील शांताराम सुभान 35769 46 पु.
�ॉट नं २३ गट नं ११८/६   �दारका नगर  िनमखेडी िशवार 

जळगाव

15387 पाटील शरदचं� जयिसंग 37556 46 पु. �ॉट नं.१ अ गट नं. २२/२३   संत िनवृ�ी नगर  जळगाव

15388 पाटील शिशकांत सदािशव 53847 54 पु.
 �� ६ गट नं.७७   जुनी जैन पाईप फॅ�री  िनमखेडी रोड 

जळगाव

15389 पाटील िशरीष भागवत 16450 47 पु. �ॉट नं.१७ गट नं.२०/३   िनवृ�ी नगर    जळगाव

15390 पाटील िशवाजी भाऊलाल 42794 51 पु. ३७ साईकृपा हायवे दश�न   कॉलनी जळगाव
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15391 पाटील शोभा �ेमचंद 40353 50 �ी  कमल  गट नं.९९/३३/१ १ ब   िहतविधन� सोसायटी  जळगाव

15392 पाटील �ीराम रतन 25153 53 पु.
�ॉट नं.५ गट नं.९४/२-बी   �ीराम नगर दादावाडी�ा 

पि�मेस  जळगाव

15393 पाटील �ुती महेश 59099 22 �ी
गात नं २०/२ �ॉट नं ७ C   िनवृ�ी नगर  िनयर आसाराम बापू 

आ�म  जळगाव

15394 पाटील िसंधुबाई जयिसंग 23617 69 �ी
१ अ गट नं.२२/२३   संत िनवृ�ी नगर  गुजराल पेट� ोल 

पंपामागेजळगाव

15395 पाटील सोनाली गोपाल 58990 37 �ी
�ॉट नं १७ गट नं ९९/३D 1   क�ाण नगर बेिहंद  दादावाडी  

जळगाव

15396 पाटील सोपान सखाराम 29711 64 पु.
�ॉट नं.१६   िशवधाम मंदीरा जवळ  िनमखेडी िशवार  

जळगांव

15397 पाटील सुभ�ाबाई साहेबराव 19851 64 �ी �ॉट नं.२७ गट नं.२७   िनवृ�ी नगर    जळगाव

15398 पाटील सुभाष चुडामण 49126 62 पु.
�ॉट नं.२७/२ गट नं.८९/१   िनमखेडी िशवार गुजराल पेट� ोल 

पंपामागे  जैन पाई रोड जळगाव

15399 पाटील सुभाष धोडूं 33445 65 पु. गट नं.८४ �ॉट नं.४४/०२   �ीराम नगर  दादावाडी जळगाव

15400 पाटील सुनंदा िवकास 21561 60 �ी �ॉट नं.१२ गट नं.३७/२   �ौपदी नगर    जलगाव

15401 पाटील सुिनल भागवतराव 29676 51 पु. १७ िहतवधीन� गृह िनमा�ण सोसायटी   जळगांव

15402 पाटील सुिनता गोिवंदा 57100 44 �ी
�ॉट नं.४०अ४१/२ गट नं.८४   �ीराम नगर दादावाडी  सेजल 

पाक�  जळगाव

15403 पाटील सुरेश गुलाबराव 15466 61 पु. गट नं.२५ �ॉट नं.३४   िनवृ�ी नगर    जळगाव

15404 पाटील सुरेश िसताराम 22217 66 पु.
गट नं.२६ �ॉक नं.१३   िनमखेडी रोडसुदश�न पाक�     

जळगाव

15405 पाटील सुरेश िव�म 20330 65 पु. �ॉट नं.१३   क�ाणी नगर    जळगाव

15406 पाटील सुरेश यशवंत 35827 60 पु. �ॉट नं. १० गट नं.२३   संत िनवृ�ी नगर  जळगाव

15407 पाटील सुय�कांत िवनायक 53252 46 पु. �ॉट नं.१७ गट नं. ९२/ए   दादावाडी  जळगाव

15408 पाटील सुिशलकुमार युवराज 41289 31 पु.
�ॉट नं.३० गट नं.११५/०२   साई नगर  िनमखेडी िशवार 

जळगाव

15409 पाटील सुवणा� सुभाष 55330 45 �ी �ॉट नं.२७ गट नं.८५/१-२   दादावाडी मंिदरामागे  जळगाव

15410 पाटील �ाती कैलास 42907 43 �ी �ॉट नं.३ गट नं.२१   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15411 पाटील ताराचंद िभला 28547 58 पु. ९ वंृदावन पाक�    दादावाडी  जळगाव

15412 पाटील उमेश �ीराम 26257 41 पु.
गट नं २७ �ॉट नं २१ िनवू�ती नगर   �ामी �ासेस जवळ    

जळगाव.

15413 पाटील उषा शांताराम 57685 80 �ी
रायरी   �ॉट नं. ३९   गट नं. ७८ हायवे दश�न कॉलनी  हायवे 

दश�न कॉलनी जळगाव

15414 पाटील वंदना राज�� 19135 66 �ी
�ॉट नं.९ गट नं.२६ संत िनवृ�ी नगर   िपं�ाळा िशवार 

केरळी मंदीराजवळ    जळगाव

15415 पाटील वनिसंग मुरलीधर 53654 45 पु.
�ॉट नं.३४ गट नं.११५/१   �ीगणेश पाक�  साई नगर  

िनमखेडी िशवार जळगाव

15416 पाटील वसंतराव माधव 20883 62 पु.
गट नं. ८५/१अ२ �ॉट नं.१४   दादावाडी द� मंिदराजवळ  

जळगाव

15417 पाटील वासंती एकनाथ 35598 48 पु. ०९ अ�भुजा नगर   दादावाडी  जळगाव
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15418 पाटील िवजय दामोदर 18622 56 पु.
�ॉट नं.९ गट नं.८८ जैन पाईप रोड   गुजराल पेट� ोल 

पंपामागे    जळगाव

15419 पाटील िवलास देिवदास 54180 46 पु.
गट नं 115/1 �ॉट नं 12   साई नगर जवळ िनमखेडी  सब-

�ेशन  जळगाव

15420 पाटील िवलास जालम 21929 58 पु. गट नं.२५ �ॉट नं.२ अ   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15421 पाटील िवनोद बळीराम 56739 52 पु.
�ॉट नं.८गट नं.८८   गुजराल पेट� ोल पंप मागे  िटळक नगर 

जळगाव

15422 पाटील िव�नाथ एकनाथ 35473 61 पु. �ॅाट नं. २०/२१ गट नं.९५   �ीराम नगर  दादावाडी  जळगाव

15423 पवार अजय द�ा�य 35074 47 पु. ४५/२ ब �ॉट नं.१   गुजराल पेट� ोल पंपामागे  जळगाव

15424 पवार भागीरथीबाई रामा 24883 57 �ी
देवराम नगर   कमला पाक�   गट नं.८१/१ ब जुना हायवे रोड  

जळगाव

15425 पवार चुिनलाल कािशनाथ 38266 73 पु.
२२ राम�दार पाक�  जैन पाईप   रोड गुजराल पंप मागे    

जळगाव

15426 पवार द�ा�य रंगराव 3820 79 पु. राज�थान �ीट माट� जवळ   गुजराल पेट� ोल पंप    जळगांव

15427 पवार केदार रामकृ� 27677 61 पु. �ॉट नं. १२   क�ाणी नगर  दादावाडी  जळगाव

15428 पवार िकरण सदािशव 28970 47 पु.
�ॉट नं.२० गट नं.२२   िनमखेडी िशवार िशवाजी नगर जवळ 

   जळगांव

15429 पवार िकरण िशवाजी 12814 60 पु. ३२ िनवृ�ी नगर   जळगाव

15430 पवार िकशोर फिकरा 47867 40 पु.
 आिशवा�द  �ॉट नं.७ गट नं.११२   साई नगर िनमखेडी 

िशवार  जळगाव

15431 पवार िकशोर हरी 32745 46 पु. �ॉट नं.४ गट नं.२६   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15432 पवार नर��कुमार धनराज 45235 51 पु. �ॉट नं.१० गट नं.८८   िटळक नगर  जळगाव

15433 पवार ��ाद शंकर 26413 43 पु. िनवृ�ी नगर   जळगाव  �ॉट नं. ४४ गट नं. २७  जळगाव

15434 पवार राज�� शंकर 26411 52 पु. िनवृ�ी नगर   �ॉट नं. ४४  गट नं. २७  जळगाव

15435 पवार रामा तुकाराम 50546 83 पु.
देवराम नगर   कमला पाक�  गट नं.८१/१ बी  िनमखेडी िशवार 

जळगाव

15436 पवार सुरेश उ�म 51782 61 पु.
�ॉट नं.२२ गट नं.८५/१अ२   वंृदावन पाक�  समोर  दादावाडी 

जळगाव

15437 पवार सुिशलाबाई वसंत 30720 62 �ी
�ॉट नं.२ गट नं.२५   िनवृ�ी नगर  काित�क �ामी 

मंदीराजवळ जळगाव

15438 पवार उषा िशवाजीराव 54644 77 �ी
३२ िनवृ�ी नगर   पंचायतन मंिदरासमोर  जैन पाईप रोड 

जळगाव

15439 फडणीस जयंत मोरे�र 15271 51 पु. ३६ अ भ�ीिनवास   िनवृ�ी नगर    जळगाव

15440 िफरके सुषमा नारायण 48300 61 �ी
�ॉट नं. १८ �ीराम नगर   आर.सी.बाफना �ा�ाय भवन 

जवळ  िज�ा पेठ जळगाव

15441 पोरवाल केतन िवलास 47753 36 पु. �ॉट नं.१९ गट नं.३७/१   �ोपदी नगर  जळगाव

15442 �जापती रामिनवास िलखमाराम 20477 55 पु.
�ॉट नं.२१ िव�ु िनवास   दादावाडी गुजराल पेट� ोल पंपामागे  

  जळगाव

15443 �जापत संपतलाल ननुराम 42270 60 पु. गट नं.८८ �ॉट नं.४   ितलक नगर  जळगाव

15444 �जापती �कुमचंदजी दयालजी 6639 73 पु. �ॉट नं ५ गट नं ८८   जैन पाइप रोड  िटळक नगर  जळगाव
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15445 रडे बळीराम गरबड 48690 76 पु.
�ॉट नं.२४ गट नं.९२/२   गु�द� नगर  दादावाडी समोर 

जळगाव

15446 राजपुत �ाने�र जयिसंग 32353 51 पु. �ीराम नगर   दादावाडी  जळगाव

15447 राजपुत ई�र जयिसंग 22338 48 पु.
�ॉट नं.१७ गट नं.९२   �ीराम नगर दादा वाडी  

मु.पो.जळगाव

15448 राजपूत ममता ई�र 61264 37 �ी
�ॉट नं 17/22/2 गट नं 92/1/2   दादावाडी मंिदर मागे  �ीराम 

नगर  जळगाव

15449 रंधे अिवनाश बबनराव 17155 41 पु. गट नं.९८/१अ२ �ॉट नं.८ िहरािशवा   कॉलनी    जळगाव

15450 राणे राज�� िदनकर 39675 57 पु.
१२/२ राम�ार पाक�  गट नं.८८   िनमखेडी िशवार  गुजराल 

पेट� ोल पंपामागे जळगाव

15451 राव शिशकांत अवधूत 3324 79 पु. ओम गट नं २५/३१   िनवृ�ी नगर  केरळ मंिदर मागे  जळगांव

15452 राव �ाती शशीकांत 18979 69 �ी  ओम  संत िनवृ�ी नगर   जळगाव

15453 रासने क�ना िकशोर 41743 47 �ी
 �ी �ामी समथ�  िहरा गौरी पाक�    �ॉक नं.१२ गट 

११२/१/१/२ �ॉट ११ ते १४/२  िनमखेडी िशवार जळगाव

15454 रासने िकशोर द�ा�य 49127 58 पु.
 �ी �ामी समथ�  �ॉक नं.१२   हॉटेल रािधका मागे गट 

नं.११२/१/१/२  िनमखेडी िशवार जळगाव

15455 राठौरे रामनारायण मांिगलाल 50935 68 पु. २३/२ िच�ा अपाट�म�ट   �ीराम नगर  जळगाव

15456 साळुख� �ीधर खंडू 46191 68 पु. �ोपदी नगर   �ाट नं १  जळगाव

15457 साळंुखे िव�ा सुरेश 36896 56 �ी �ाट नं.०७ गट नं.२०   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15458 साळंुखे कलाबाई ल�ण 54205 66 �ी घर नं.२२ िनमखेडी   ता.िज.जळगाव

15459 साळंुखे रामदास शेनफडू 35579 81 पु. ७९/०१ िटळक नगर   जुना हायवे  जळगाव

15460 साळुख� शोभा �ीधर 46192 63 �ी �ोपदी नगर   �ाट नं १  जळगाव

15461 साळुखे सुशील �ीधर 46193 40 पु. �ोपदी नगर �ाट नं १ नॅशनल   हायवे ६ जळगाव

15462 साळंुखे सुशील िशवाजीराव 14274 58 पु.
�ॉट नं.१ गट नं७६ जुना नॅशनल   हायवे �ील फॅ�री 

शेजारी    जळगाव

15463 संचेती जवरीलाल मुलचंद 33919 75 पु. ६ ब शांती नगर   िनमखेडी रोड जुना पाईप रोड  जळगाव

15464 संधानशी मोतीलाल िकसन 29509 85 पु.
हायवे दश�न सोसायटी   �ॉट नं.४८  जैन पाइप जवळ  

जळगांव

15465 सांगोरे �भाकर शामलाल 3658 83 पु. �ॉट नं.०९ गट नं.२०/३   िनवृ�ी नगर    जळगांव

15466 सांगोरे राजेश �भाकर 13682 51 पु.
�ाट नं.९ गट नं.२०/३   आसाराम बापू आ�माजवळ  िनवृ�ी 

नगर जळगाव

15467 सांगोरे सुमन �भाकर 13838 79 �ी
�ाट नं.९ गट नं.२०/३   आसाराम बापू आ�माजवळ  िनवृ�ी 

नगर जळगाव

15468 सपकाळे देवकाबाई िभकन 24038 68 �ी
देवकी नंदन गट नं. ७७ �ॉट नं. ५२/६   ��ा कॉलनी जुनी 

जैन पाईप फॅ�री कंपाउंुड  िनमखेडी रोड  जळगाव

15469 सपकाळे रमाकांत िभकनराव 28278 43 पु. ५२/६ गट नं. ७७   ��ा कॉलनी  जैन पाईप  जळगाव

15470 सपकाळे देिवदास सुकलाल 35126 58 पु. �ॉट नं.४ ब गट नं.८७   गुजराल पेट� ोल पंपामागे  जळगाव

15471 सपकाळे काशीनाथ हरी 12601 67 पु.
�ीराम नगर �ॉट नं.३३ गट नं.   ८६ दादावाडी मंदीराजवळ 

जळगाव
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15472 सपकाळे िनलेश िभकनराव 49633 39 पु.
�ॉट नं.५२/६ गट नं.७७ ��ा कॉलनी   जुनी जैन पाईप 

कंपनी  िनमखेडी रोड जळगाव

15473 सपकाळे रिवं� शाली�ाम 34901 53 पु.
संजय �ृित 8007317028   गट नं 122/2/3 �ॉट नं 15  

वै�वी पाक�  िनमखेडी  जळगाव

15474 सपकाळे सुधाकर यादव 12532 69 पु.
�ॉट नं ३२ गट नं १०९   बांभोरी रोड वाटीका आ�म जवळ  

जळगाव

15475 सरोदे �ाने�र पंुडिलक 37222 52 पु.
९ बी अनुपम हौिसंग सोसायटी   अ�भुजा हौिसंग सोसायटी 

जवळ  दादावाडी जवळ  जळगाव

15476 स�े ई�र बापुराव. 26765 61 पु.
�ॉट नं.१७ गट नं.९९/३ अ   िहरािशवा सोसायटी िनमखेडी 

रोड  मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

15477 सावळे धनंजय िहरामण 52869 37 पु. �ॉट नं.३ गट नं.८८   राम�ार पाक�   जळगाव

15478 सावदेकर िमलीदं भा�र 36094 60 पु.
�ॉट नं २२  गट नं २६   संघिम�  िनवृ�ी नगर  केरला मंिदर 

जवळ  जळगाव

15479 शमा� अिनल मोतीलाल 61179 50 पु.
�काश नगर जुने खादण जवळ   �ॉट नं 47/5 सोनाई  

िनवास जळगाव

15480 शमा� िदपक िच�कुमार 17972 47 पु.
�ीनाथ हाउिसंग सोसायटी �म नं.ए १२   जुना जैन पाईप रोड 

   जळगांव

15481 शेख नस��ा ई�ाइल 39001 68 पु. �ॉट नं 5 गट नं 89   गुजरात पेट� ोल पंप जवळ  दादावाडी

15482 िशलेदार ब��ी िनतीन सुरेशचं� 26368 58 पु. गट नं. २४ �ॉट नं. २५   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15483 िशंदे रमेश डोगंर 36839 55 पु.
िगताई ४/ए गट ३७/३   जयिहंद कॉलनी  �ोपदी नगर  

जळगाव

15484 िशंदे वसंत िपलाजी 20911 82 पु.
�ॉट नं.९ गट नं.८६   आनंद कॉलनी  दादा वाडीजलगाव  

जलगाव

15485 िशंगारे जय�ी नारायण 42936 57 �ी गट नं.८९/२ �ॉट नं.४   िनमखेडी िशवार  जळगाव

15486 िशरसाळे अमृत सोनु 3310 79 पु. िहरा िशवा कॉलनी दादावाडी जवळ   जळगांव

15487 िशरसाठ आ�ाराम नारायण 33584 67 पु.
�ॉट नं.३७ गुलाब पु� नं.०२   मह�� पॅलेस  �ीराम नगर  

जळगांव

15488 िशरसाठ शैल�� आ�ाराम 14328 40 पु. �ॉट नं.३७ गट नं.८४   �ीराम नगर  दादावाडी जळगाव

15489 िशरसाठ यमुनाबाई जुलाल 41997 58 �ी गट नं.१९ �ॉट नं.५८   िशवधाम नगर  िनमखेडी जळगाव

15490 िशसोदे कांचन गुलाबराव 37938 37 �ी �ॉट नं. १४ गट नं.२७   संत िनवृ�ीनगर  जळगाव

15491 िशसोदे मुकेश गुलाबराव 31875 41 पु. �ॉट नं.१४ गट नं.२७   संत िनवृ�ी नगर    जळगांव

15492 श् �ा जगदीश इ�री�साद 23979 45 पु. ४ कमलापाक�    देवराम नगर  िनमखेडी रोड  जळगाव

15493 शु�ा सतीश ई�री�साद 21642 53 पु. ४ कमला पाक�    देवराम नगर िनमखेडी रोड    जलगाव

15494 िसनकर कालीदास एकनाथ 23916 60 पु. �ॉट नं.१ दादु अपाट�म�ट   दादा वाडीजळगाव  िज.जळगाव

15495 िससोदे सदािशव मुख�ारिसंग 7357 68 पु.
�ॉट नं २२/३ गट नं ८६   केदारनाथ हौिसंग सोसायटी  

�ीराम नगर दादावाडी  जळगांव  225235

15496
सोमाणी गोपाल पंढरीनाथ �ो.कृ�ा 

क�� �न
11187 64 पु. कृ�ा टावर ब�डाळे �ॉप   मानराज पाक�  समोर  जळगाव

15497 सोनार सुधाकर िभकन 37733 56 पु. �ॉट नं.१९ गट नं.९०   िनमखेडी िशवार  दादा वाडी  जळगाव

15498 सोनार सुरेखा नारायण 22155 44 �ी �ॉट नं.२६/४ गट नं.२६   िनवृ�ी नगरजळगाव
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15499 सोनार सुिशल सुरेशचं� 54809 35 पु.
िनले�री�ॉट नं.१३ गट नं.९९/३सी   आिद� नगर िनमखेडी 

रोड  जुना हायवे जळगाव

15500 सोनार उमाकांत सुय�कांत 20015 46 पु. २५/२३  गु�कृपा    संत िनवृ�ी नगर    जळगाव

15501 सोनार िवजय �भाकर 26946 51 पु. गट.नं.85 �ॉट नं.9 दादा वाडी   जळगाव िज.जळगाव

15502 सोनवणे इं�वदन अिभम�ू 33572 53 पु. गट नं.३७/०१  १६ �ोपदी नगर   जळगांव

15503 सोनवणे जनाद�न कडू 35974 71 पु. �ॉट २० गट ९/०१   ओम शांती नगर  जळगाव

15504 सोनवणे कमल सुरेश 22147 48 �ी गट नं.२४ �ॉट नं.१/३िनवृ�ी नगर   जळगाव

15505 सोनवणे मंगला गुलाब 40079 51 �ी
�ॉट नं.१४ गट नं.२१   िनवृ�ी नगर  गुजराल 

पेट� ोलपंपाजवळ जळगाव

15506 सोनवणे नर�� मुरलीधर 8036 64 पु.
नवयुग गृह िनमा�ण हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं १३ गट-७ 

गुजराल पेट� ोल  पंपा समोर  जळगांव

15507 सोनवणे �शांत ि�जलाल 35658 44 पु. �ॉट नं.३०/ए   गट नं.२२अ२३/१  संत िनवृ�ी नगर  जळगाव

15508 सोनवणे रामनाथ जग�ाथ 57595 42 पु.
�ॉट नं ४७ ते ५२   गट नं १२१/अ ३ �ॉक नं ८१  ��ा नगर 

िनमखेडी िशवार  जळगाव

15509 सोनवणे रिवं� मोतीलाल 40317 54 पु. �ॉट नं.६ गट नं.८९/२/ब   दादावाडी  जळगाव

15510 सोनवणे शकंुतला शांताराम 58477 69 �ी
�ॉट नं १७ गट नं ९०   गुजराल पेट� ोल पंप मागे  दादावाडी 

जळगाव

15511 सोनवणे िवठठल भा�र 45742 44 पु. दादावाडी जैनमंिदर समोर   िपयुष अपाट�म�ट  जळगाव

15512 सोनवणे युवराज अजु�न 21903 55 पु. २२ वंृदावन कॉलनी   दादावाडी समोरजळगाव

15513 सोनवणे महेश साहेबराव 41701 50 पु. सुमाई गट नं.७७ �ॉट नं.४५/२   ��ा कॉलनी  जळगाव

15514 सोनवणे सुभाष पंडीत 35247 54 पु. ४४ �ीराम नगर   दादावाडी जवळ  जळगाव

15515 सुलताने रमेश खंडू 40324 61 पु. कम�योिगनी �ॉट नं.३ गट नं.८८   कृ�पूरम जवळ  जळगाव

15516 सुव� ��ाद िभकनराव 5914 80 पु. अ�ैत अपाट�म�ट्   िशवराम नगर जळगाव

15517 सुव� �ितभा िभमराव 16606 53 �ी ५१ गाय�ी नगर िशरसोली   रोड   जळगाव

15518 सुय�वंशी अिनल जग�ाथ 48014 56 पु.
�ॉट नं.१८ गट नं.२/२ ब/२   अ�भुजा नगर  दादावाडी समोर 

 जळगाव

15519 सुय�वंशी अशोक देवराम 29575 61 पु.
िहराशीवा कॉलनी   �ॉट नं 66 गट न 101  िनमखेडी िशवार  

जळगाव

15520 सुय�वंशी बाळासाहेब िदनकरराव 21979 63 पु. २० �ौपदी नगर   गट नं.४० िपं�ाळा रोड    जळगाव

15521 सुय�वंशी िववेक िभमराव 22460 46 पु.
�ॉट नं.४४   गट नं.८४ �ीराम नगर.  दादावाडी जैन 

मंदीरामागे.  जळगाव

15522 सुय�वंशी भा��ी धनराज 56140 26 �ी �ॉट नं.२४ गट नं.९३/२   गु�द� नगरदादावाडी  जळगाव

15523 सुय�वंशी पंकज िभमराव 22459 43 पु.
�ॉट नं.४४   गट नं.८४ �ीराम नगर  दादावाडी जैन 

मंदीरामागे  जळगाव

15524 तायडे एकनाथ दयाराम 23162 53 पु. �ॉट नं.४ सुशीला भवन   जु�ा जैन पाईप जवळ    जळगाव

15525 तायडे कोिकळा अ�ण 61821 59 �ी
�ॉट नं ३१ गट नं २५/०१/००३   िशवधाम मंिदरा जवळ  

िनमखेडी िशवार  जळगाव
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15526 तायडे प�ा िकसन 33798 77 �ी �ॉट नं.६४ गट नं.८४   �ीराम नगर  दादावाडी  जळगांव

15527 तायडे िकसन संपत 16613 82 पु.
�ॉट नं.६४ गट नं.८४ �ीराम   नगर दादावाडी जैन मंदीरा 

जवळ    जळगाव

15528 ठाकरे संजय भाउुराव 26003 52 पु.
�ॉट नं. १४ गट नं. ११५   खोटे नगर िनमखेडी िशवार  

जळगाव

15529 ठाकरे िव�ासराव तापीराम 38977 62 पु. २३/२२/१  २४ ब   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15530 ठ�र रिसकभाई बाबुलाल 7003 72 पु.
६ आरएल कॉलनी जवळ गुजराल पेट� ोल   पंपा समोर    

जळगांव

15531 ठाकूर भालचं� न�थू 6228 72 पु.
�ॉट नं २/१ मयुर हौिसंग सो   वािटका आ�म प�रसर  

िनमखेडी िशवार  जळगांव

15532 ितवारी िदलीप केशवलाल 43700 54 पु. गट नं ८९/२ �ाक नं ३   गुजराल पेटोलपंपाजवळ    जळगाव

15533 ितवारी रिवं��साद दगडु�साद 19782 60 पु.
िशवश�� कॉलनी   �ॉट नं 52 गट नं 10  िहर 1 जवळ  

जळगाव

15534 टोकरे िजत�� शांताराम 23173 50 पु.
�ॉट नं.४ सुशीला भवन   जु�ा जैन पाईप जवळजळगाव  

िज.जळगाव

15535 उफाडे भारत िभमराव 36906 52 पु. ई /४८ आ�जा नगर   िनमखेडी रोड    जळगाव

15536 िवंचुरकर ल�ीबाई िहरालाल 52072 75 �ी �ॉट नं.१३ गट नं.९०   दादावाडी  जळगाव

15537 िव�कमा� िकशोर सुखलाल 25588 54 पु. D 203 सुकृती PINNACLE   गुजराल पेट� ोल पम्    जळगाव

15538 िवसपुते राज�� िसताराम 7848 61 पु.
�ॉट नं 24 गट नं ७४   जुना िनमखेडी रोड  िव�ल पाक�  

महारा��  �ील फॅ�री जवळ  जळगांव

15539 वाघ अिनता िकशोर 13302 49 �ी
४/ब िश�क हौसीगं सोसायटी   गुजराल पेट� ोल पंपा समोर    

जळगाव

15540 वाघ िकशोर परशुराम 7247 61 पु.
�ॉट नं ४बी िश�क कॉलनी   गुजराल पेट� ोल पंपा जवळ    

जळगांव

15541 वाघमारे अच�ना अशोक 42524 51 �ी
गट नं २५/१/१ �ॉट नं ७०   राज नगर िशवधाम मंदीरा जवळ  

िनमखेडी रोड जळगाव

15542 वाकलकर बापूराव ल�ण 52518 58 पु. �ॉट नं.२८ गट नं.३७/१   �ोपदी नगर  जळगाव

15543 वाणी अलका िदनकर 35277 54 �ी �ॉट नं.९ ए गट २३/२२/१   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15544 वाणी द�ा�य वामन 40705 59 पु.
�ॉट नं.२७ �ारका नगर   कचरा फॅ�री रोड  िशवधाम 

मंिदर प�रसर जळगाव

15545 वाणी िदनकर न�थू 35276 60 पु. �ॉट ९ गट नं. २३/२२/१   िनवृ�ी नगर  जळगाव

15546 वाणी िदपक बाळकृ� 48935 48 पु.
मोरया गट नं.९२/२ �ॉट न ◌ं.२५   गु�द� नगर  दादावाडी 

समोर जळगाव

15547 वाणी �ाने�र भानुदास 49564 40 पु. �ॉट नं.१३ गट नं.८७   गुजराल पेट� ोल पंपामागे  जळगाव

15548 वाणी एकनाथ िवठठल 39118 70 पु.
�ॉट नं.८ गु�द� नगर   िब�र होम शेजारी  दादावाडी 

समोर िपं�ाळाजळगाव

15549 वाणी इंदूबाई दगडू 40602 66 �ी
�ॉट नं.४ गट नं.९९/३डी   िहतविधन� सोसायटी  िनमखेडी 

रोडजळगाव

15550 वाणी �ो�ा सुरेश 29659 52 �ी
समथ� नगर   पोिणमा� अपाट�म�ट ५/२  १/४ दादावाडी समोर  

जळगांव

15551 वाणी सदानंद �ंबक 22860 64 पु. १९/१ �ौपदी नगर िपं�ाळा   जळगाव.

15552 वाणी शोभा सुभाष 5247 59 �ी
�ॉट नं 22 �ीराम नगर   दादा वादी जवळ  रजनी �ौर 

िमल  जळगाव
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15553 वाणी सुभाष पांडुरंग 21394 49 पु.
 जोगे�री  �ॉट नं.५७ गट नं.७७   िज�ा जैन पाईप फॅ�री 

मागे    जलगाव

15554 वाणी सुभाष राजाराम 23959 72 पु.
७९/१ िनमखेडी िशवार देवराम नगर जवळ   जुना हायवे  

जळगाव

15555 वाणी सुरेश शांताराम 29658 57 पु.
समथ� नगर   पोिणमा� अपाट�म�ट ५/२  १/४ दादावाडी समोर  

जळगांव

15556 वाणी उमाकांत गंगाधर 3349 65 पु.
गट नं २८८ + २८९ + बी   �ॉट ८ ते १३ ब - १३ शांित  नगर 

िनमखेडी  जळगांव

15557 वानखेडे रमेश चं�कांत 44164 44 पु.
�ॉट नं.१ गट नं.८७   गुजराल पेट� ोल पंपा�ा मागे  

कृ�ापुरम अपाट�म�ट जळगाव

15558 वानखेडे रिवं� चं�कांत 55745 46 पु.
गट नं.८७ �ॉट नं.१ॠ   कृ�पुरम अपाट�म�ट  दादावाडी 

जळगाव

15559 झारे शशीकांत िव�नाथ 973 67 पु.
गट नं ९९/३/ डी१   िहतविध�नी सोसायटी  के.बी.ए� कॉलनी 

जुना हायवे  जळगांव

15560 अकोले ि�यांका रमेश 6710 54 �ी ८५ शा�नगर   जळगांव

15561 अकोले रमेश जग�ाथ 6709 61 पु. ८५ शा�नगर   जळगांव

15562 आलंदे िमलीदं मधुकर 20946 39 पु. ६८  आई  शा� नगर   जलगाव

15563 आंबेकर गणेश नामदेवराव 23833 49 पु. ३६९ शा� नगर   नवा फाईलजळगाव  िज.जळगाव

15564 आरडे चांगदेव राघो 1310 83 पु. १४६ शा� नगर   जळगांव

15565 आरडे िदपक चांगदेव 11753 54 पु. १४६ शा� नगर जळगाव

15566 आरडे संजय चांगदेव 22455 58 पु. ५० शा� नगर   जळगाव.  .  जळगाव

15567 अट� ावलकर सुिनल अनंत 3961 63 पु. सुिनकेत शा� नगर   जळगांव

15568 अट� ावलकर अलका राजन [०३] 3965 59 �ी सुिनकेतन शा� नगर   जळगांव

15569 अट� ावलकर अच�ना िनितन 8762 50 �ी सुनीकेत शा� नगर जळगाव

15570 अट� ावलकर दीपक अनंत 3964 58 पु. ३ संुिनकेतन   हौिसंग सोसायटी  शा� नगर   जळगांव

15571 अट� ावलकर िनतीन अनंत 3966 56 पु.
सुिनकेतन शा� नगर   �ॉट-३  हॉटेल मोराको समोर  

जळगांव

15572 अट� ावलकर �मोद िशवदास 5824 51 पु. �ॉट नं.९ शा� नगर   जळगाव

15573 अट� ावलकर राजन अनंत 3963 66 पु.  सुिनकेत  शा� नगर   जळगांव

15574 अट� ावलकर रेखा िवनायक 52517 58 �ी �ॉट नं.९ शा� नगर   नुरानी मिशदीमागे  जळगाव

15575 अट� ावलकर संगीता दीपक 6684 54 �ी ३ सुिनकेतन  हाऊिसंग सोसायटी   जळगाव

15576 अट� ावलकर शुभम िनतीन 57752 25 पु. �ॉट नं ३ सुिनकेतन हौस् िगं सोसायटी   शा� नगर जळगाव

15577 अट� ावलकर िवनायक िशवदास 7365 61 पु. ९ शा� नगर नुरानी मिशदी मागे   जळगांव

15578 अ�े भारती चं�कांत 12494 59 �ी ६ द� कॉलनी   शा� नगर जळगाव

15579 अ�े चं�कांत पंुडिलक 1503 65 पु. शा� नगर जळगाव   ६ द�ा कॉलनी    जळगांव
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15580 अ�े समीर चं�कांत 18330 58 पु. ६ द� कॉलनी   शा� नगर    जळगाव

15581 बढे योगेश अशोक 22044 48 पु. �ॉट नं.३० हौिसंग सोसायटी   शा� नगरजळगाव

15582 भगत जािलंदर रावसाहेब 35437 64 पु. घर नं. ५   शा� नगर    जळगाव

15583 भागवानी मिनष मोहन 29091 41 पु. २४ एस.बी.आय. कॉलनी   शा� नगर    जळगांव

15584 भागवाणी मोहन संुदरदास 4241 68 पु. १२ एल आय सी कॉलनी शा� नगर   जळगांव

15585 भंगाळे गजानन यादव 20167 62 पु. २ उदय कॉलनी   �ाने�र मंदीरा जवळ    जळगाव

15586 भारंबे अरिवंद नारायण 26035 64 पु. २२२ �ताप नगर   डॉ. सुभाष चौधरी�ंा समोर  जळगाव

15587 भावसार अलका �काशकुमार 2168 70 �ी  संघष�  शा� नगर �रंगरोड   जळगांव

15588 भावसार लताबाई �काश 45663 72 �ी ३ अ�वाल चाळ   शा� नगर पोलीस चौकी समोर  जळगाव

15589 भावसार �काश देवराम 2167 71 पु. संघष�  शा� नगर फॉरे�   ऑिफस जळगाव

15590 भावसार संदीप अशोक 8881 46 पु. खांदेश िमल कॉलनी   �ॉट नं १३ बी    जळगांव

15591 िभ�ी आ�ास नुरमोहमंद 6238 94 पु. शा� नगर   जळगांव

15592 भोई धम�राज रामदास 31496 49 पु. शा� नगर   वॉटर टँक जवळ    जळगांव

15593 भोई जानकीराम ल�ण 31894 47 पु. शा� नगर   डॉ.बडगुजर जवळ    जळगांव

15594 भोई रामदास देवराम 7555 43 पु. शा� नगर   धम�राज िकरण दुकान जवळ    शा� नगर

15595 भोईटे िवकास ओकंारराव 35262 55 पु. शा� नगर   भोईटे ग�ी  जळगाव

15596 भोपळे जगदीश बाबुराव 59159 41 पु. आरडे लाइन शा�नगर  जळगाव

15597 भोसले कमल िदनकर 33819 76 �ी ५ गोवीदं   शा� नगर  जळगाव

15598 भोईटे िवजय ओकंारराव 35510 65 पु. भोईटे ग�ी शा� नगर जळगाव

15599 भुसारी �ेहा �ीकांत 14533 61 �ी
�ॅट नं३ अथव� अपाट�म�ट   ६० शा� नगर हौिसंग सोसायटी   

 जळगाव

15600 िबला� ��तल संजय 62104 30 �ी
चैत� नगर   �ॉट नं 8 शकंुतला िब��ंग  खाजािमया रोड  

जळगाव

15601 बोरसे संदीप �ताप 60745 37 पु. इंिदरा नगर शा� नगर   शा� नगर जळगाव

15602 बोरकर गजानन रामदास 21158 50 पु. साईकृपा िकराणा   शा� नगर    जलगाव

15603 बोरकर �िवण रामदास 46889 43 पु. ६० साईकुपा   शा�नगर  जळगाव

15604 बोरसे मधुकर तुकाराम 40202 75 पु. ५९ हाउुिसंग सोसायटी   जळगाव

15605 चौधरी चेतन रमेश 37570 41 पु. शांतीिनवास ६ ढाके कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

15606 चौधरी कमल �काश 58955 63 �ी
६३ शा� नगर हौिसंग सोसायटी   ६३ शा� नगर  जळगाव  

अि�नी हॉ��टल जवळ  जळगाव
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15607 चौधरी िकरण रमेश 37571 43 पु. शांतीिनवास ६ ढाके कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

15608 चौधरी कुमुिदनी रिवं� 37576 59 �ी शांतीिनवास ६ ढाके कॉलनी   जळगाव

15609 चौधरी पुो�म िव�ल 5227 73 पु. ६ ढाके कॉलनी.      जळगांव

15610 चौधरी रिवं� बळीराम 37575 46 पु. शांतीिनवास ६ ढाके कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

15611 चौधरी शोभना कैलास 41995 43 �ी १-१७ ब दादा जगताप ग�ी   शा� नगर  जळगाव

15612 चौधरी सुभाष पंढरीनाथ 37748 51 पु. पोलीस हौिसंग सोसायटी   से�र १० �म नं.२  जळगाव

15613 चौधरी सुिनता अिनल 33732 60 �ी �ॉट नो ३० /१५९   नूतन मराठा जवळ  �ताप नगर  जळगांव

15614 चौधरी िवजय �काश 58954 31 पु. अि�नी हॉ��टल   शा� नगर जवळ  जळगाव

15615 च�ाण िभला छबुलाल 46820 45 पु. शा� नगर   ट� ाफीक गाड�न जवळ  जळगाव

15616 च�ाण िशवाजी पंडीत 56991 51 पु. िम�ीजी िकराणा जवळ   शा� नगर  जळगाव

15617 छाजेड िदपक चंपालाल 34817 53 पु. ९ द� कॉलनी   शा� नगर  जळगाव

15618 छाजेड ई�र चंपालाल 35111 50 पु. ९ द� कॉलनी   शा� नगर  जळगाव  िज.जळगाव

15619 छाजेड किवता िदपक 34611 51 �ी �ॉट नं.०९ द�ा कॉलनी   शा� नगर जळगाव

15620 देसाई वैभवी वसंत 46591 53 �ी ३ द� कॉलनी  शा� नगर   �ी गणेश अपाट�म�ट  जळगाव

15621 देशमुख मधुकर सखाराम 3851 80 पु. ३५२ शा� नगर   जळगांव

15622 देशमुख िकशोर मधुकर 18459 43 पु. ३०५ िगताई िनवास   शा� नगर    जळगाव

15623 देशमुख संभाजी मधुकर 18460 47 पु. 352 गीताईं िनवास   पाणी टंॅक शा� नगर    जळगाव

15624 देशपांडे अभय कािशनाथ 56125 61 पु. जे.डी.सी.सी.बँक कॉलनी   शा� नगर  जळगाव

15625 देठे िललाबाई भानुदास 3288 81 �ी ५० शा� नगर   जळगांव

15626 ढमाल ई�र ल�ण 21573 48 पु. 29 शा� नगर जळगाव   29 शा� नगर जळगाव    जलगाव

15627 ढमाळ ल�ण मिहपत 5493 73 पु. २९  ताज पान ग�ी शा�   शा�नगर  जळगाव

15628 ढमाल रिवं� ल�ण 21572 50 पु. घर नं 11/37  शा� नगर   जळगाव    जलगाव

15629 ढमाल उमेश ल�ण 21571 46 पु. 29 शा� नगर जळगाव  जलगाव

15630 ढवळे मह�� सदािशव 60940 36 पु. शा� नगर   जनता राजा चौक    जळगाव

15631 धवसे शैला गजानन 4479 83 �ी शा� नगर जळगाव

15632 दुबे शैले� िवजय 36365 32 पु. १२ �ृती शा� नगर   जे डी सी सी बॅक कॉलनी  जळगाव

15633 फालक र�ी रिवं� 8217 58 �ी ९ कांचन गंगा शा�नगर   जळगाव
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15634 गालापुरे उषा �काश 57273 63 �ी १० गु� कुपा द� कॉलनी   शा� नगर  जळगाव

15635 गवळी ल�ण मु�ा 7618 63 पु. इंिदरानगर झोपडप�ी  शा� नगर   जळगांव

15636 गवळी क�ाणी मुकेश 61895 31 �ी िम�ा �ासेस जवळ   शा� नगर  जळगाव

15637 गोलांडे िवनोद बाळकृ� 16639 44 पु. शा� नगर   जाणता राजा चौक    जळगाव

15638 गुळवे सुभाष वैजनाथ 517 73 पु. २७/िशवकृपा हाऊिसंग सोसायटी   शा� नगर    जळगांव

15639 गु�ा राजेश रधुवीर 39237 54 पु. ९० हौिसंग सोसायटी   शा� नगर  जळगाव

15640 �ंडीवाले गोिवंदलाल िहरालाल 4689 89 पु. ९० हौिसंग सोसायटी   शा� नगर जळगाव

15641 �ंडीवाले नारायण मोहनलाल 20698 71 पु. १० द� कॉलनी   शा� नगर    जलगाव

15642 �ंडीवाले �ितभा नारायण 20699 61 �ी १० द� कॉलनी   शा� नगर    जलगाव

15643 जाधव िदलीप गोिवंद 20784 57 पु. ४५ हौिसंग सोसायटी   शा� नगर एफ.सी.आय.    जलगाव

15644 जाधव पु�ा िदलीप 20785 51 �ी ४५ हौिसंग सोसायटी   शा� नगर एफ.सी.आय.    जलगाव

15645 जैन चंचल �मोद 29314 56 पु. यशोधन शा� नगर शमा� बुक डेपो मागे   जळगांव

15646 जैन नंदा �स�कुमार 7452 58 �ी ८ छ�पती शा� महाराज   कॉ��े�    जळगांव

15647 जाखेटे आशा �दीप 20710 58 �ी ८४ शा� नगर   हौिसंग सोसायटी    जलगाव

15648 जाखेटे �दीप आनंदराम 20712 65 पु. ८४ शा� नगर   हौिसंग सोसायटी    जलगाव

15649 जाखेटे वंदना �दीप 20711 33 �ी ८४ शा� नगर   हौिसंग सोसायटी    जलगाव

15650 जाखेटे व�ण �दीप 20713 36 पु. ८४ शा� नगर   हौिसंग सोसायटी    जलगाव

15651 जाळूकर जय�ी �ीकृ�ा 58459 73 �ी �ॉट नं ८ शा� नगर हौिसंग सोसायटी   जळगाव

15652 जराड मालन अ�ण 42700 60 �ी
�सेन भाई ऑटो समोर   जाणता राजा चौक  शा� नगर 

जळगाव

15653 जावळे अिनल पंुडिलक 30280 57 पु.
३०आर.टी.जावळे �ॉट नंबर   ३० ए हौिसंग सोसायटी  

शा�नगर

15654 जावळे बाबुराव सुका 36225 86 पु. �ॉट नं 3 द�ा कॉलनी   गज�� अपाट�म�ट    जळगाव

15655 जोशी िदनेश ल�ण 242 76 पु. ६२ हाऊिसंग सोसायटी शा� नगर जळगाव

15656 जोशी िदपाली िदनेश 6279 63 �ी ६२  अि�नी हॉ��टल शेजारी    शा� नगर  जळगाव

15657 जोशी �काश िव�नाथ 3866 71 पु. �ॉट नं. २ खा�ेश िमल   कॉलनी शा� नगर    जळगांव

15658 जोशी संदीप वसंतराव  �ी. इ��ल�् 11486 47 पु.
दु.नं.४६ शा� महाराज शॉिपंग कॉ��े�   शा� नगर    

जळगांव

15659 जोशी वैशाली िदलीप 3457 67 �ी ८ बी �ी अवधूत िनवास   द� कॉलनी शा�नगर  जळगाव

15660 काबरा मह��कुमार गणपतलाल 3831 62 पु.
५ अिजंठा अपाट�म�ट जे.डी.सी.सी.   बँक कॉलनी शा� नगर    

जळगांव
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15661 काचोळे रामचं� िकसन 35762 63 पु. के/ऑप िवजय वाडकर   शा� नगर  जळागव  जळगाव

15662 कदम अिनल गणपत 22236 47 पु. ९/१३ शा� नगर   नुरानी म�ीद जवळ    जळगाव

15663 कदम बाळकृ� दामोदर 20300 65 पु. शा� नगर   पा�ा�ा टाकी जवळ    जळगाव

15664 कदम चं�शेखर जय�काश 21501 46 पु. �म नं.६७६ शा� नगर   जलगाव

15665 कदम िललाबाई जय�काश 48233 71 �ी २३२/२ शा� नगर   जाणता राजा चौक  जळगाव

15666 कदम िव�ा बालि�� 32938 61 �ी २०५/२९/०१   शा� नगर जळगाव

15667 काळे मोहन रघुनाथ 3302 93 पु. नेरीकर चाळ ओकंार नगर   जळगांव

15668 करोडे अतुल िहरालाल 34134 45 पु. १३/ब खांदेश मील कॉलनी   शा� नगर    जळगांव

15669 कोठारी अशोक शंकरलाल 40660 70 पु. २७४ द� कॉलनी   शा� नगर  जळगाव

15670 कोठारी उषाबाई अशोक 40661 71 �ी २७४ द� कॉलनी   शा� नगर  जळगाव

15671 कुळकण� अिनल गणेश 3781 71 पु.
�ॉट नं ३१ क�ना हौिसंग सोसायटी   �ुिनिसपल 

शाळेसमोर  ब��लाल नगर  जळगांव

15672 कुलकण� अशोक रघुनाथ 17951 80 पु.
६५ िशवधाम शा�नगर हौिसंग सोसायटी   शा� नगर हौिसंग 

सोसायटी  जळगाव

15673 कुलकण� िदलीप ल�ीकांत 43400 41 पु.
हौिसंग सोसायटी पोलीस लाईन   से�र नं.२ �म नं.२  शा� 

नगर जळगाव

15674 कुलकण� मंगेश ल�ीकांत 43399 43 पु.
हौिसंग सोसायटी पोलीस लाईन   से�र नं.२ �म नं.२  शा� 

नगर जळगाव

15675 कुळकण� प�ाकर रघुनाथ 2573 69 पु.  रघुकुल  १८ एल आय सी कॉलनी शा�   नगर    जळगांव

15676 कुलकण� संदीप िव�नाथ 14889 61 पु.
५ द� कॉलनी शा� नगर   बोरोले यां�ा च�ी जवळ    

जळगाव

15677 कुळकण� सुधाकर गणेश 19573 76 पु.
CS नं 7711 गणेश कॉलनी   SK रेसाइड �ॅट नं  103    

जळगाव

15678 कुलकण� सुरेश बाळकृ� 13788 55 पु.
६५  शा� नगर हाऊिसंग सोसायटी   अथव� अपाट�म�ट 

समोर.जळगाव

15679 कुलकण� तुषार िवकास 20188 41 पु. �ॉट नं.१६ अ   ललीत कलाभवन जवळ  �रंग रोडजळगाव

15680 कुलकण� िवजय िवनायक 20323 65 पु.
से�र नं.४/२ ट� ॅफीक गाड�न जवळ   पोलीस हौिसंग 

सोसायटी    जळगाव

15681 कुळकण� िवजया संदीप 22914 57 �ी ५ द� कॉलनी   शा� नगर  जळगाव.  जळगाव

15682 कुलकण� िवजया सुरेश 14523 50 �ी िशवधाम  ६५ शा� नगर हौिसंग   सोसायटी    जळगाव

15683 लालवाणी अिनलकुमार वासुदेव 8305 77 पु. ७५ हौिसंग सोसा.शा� नगर   जळगांव

15684 लोहार भगवान गुलाब 1715 78 पु. शा� नगर जळगाव

15685 लोकचंदाणी ललीतकुमार �पचंद 11855 62 पु. १८ अ खा�ेश कॉलनी शा�नगर जवळ   जळगाव

15686 लोखंडे िवजयकुमार िचंतामण 19755 66 पु. �ॉट नं.७ गजानन कॉलनी   शा� नगरजळगाव

15687 महाजन आनंद कमलाकर 8101 83 पु. ७ �ी द� कॉलनी द� मंदीरा   समोर शा�नगर    जळगांव
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15688 महाजन कमलाकर शंकरराव 667 76 पु. शा� नगर �ीद� कॉलनी   जळगाव

15689
महाजन उमेश िदनकर �ो सुशीला 

टायर हाऊस
11623 47 पु. हौिसंग सोसायटी 9 िपं�ाळा रोड   तालुका िज�ा      जळगाव

15690 महाले रवी� िनंबाजी 9131 65 पु. १५ ब  गजानन कॉलनी शा� नगर   जळगांव

15691 मालपुरे गजानन पंुडिलक 19799 52 पु. ७ द� कॉलनी   शा� नगर    जळगाव

15692 मालुसरे अशोक गंगाधर 33698 57 पु. शा� नगर   �सेनभाई जवळ  ऑटो गॅरेज जळगाव

15693 मालूसरे गोपाळ बबनराव 24156 42 पु. पा�ा�ा टाकी जवळ   शा� नगर  जळगाव

15694 मालुसरे संजय �भाकर 28337 46 पु. २२९ शा� नगर   जळगाव

15695 मंडोरा सतीश कािशनाथ 8695 61 पु. शा�नगर द� मंदीराजवळ   जळगांव

15696 मनकंुबरे मह�� रामदास 22561 50 पु. शा� नगर जळगाव

15697 मं�ी बाळासाहेब िहरालाल 195 76 पु. �ॉट नं ३२   द� कॉलनी शा� नगर  जळगाव

15698 मं�ी अिनता पंढरीनाथ 59466 45 �ी
३१ ए खा�ेश िमल कॉलनी   शा� नगर  डॉ.श�बु�े समोर  

जळगाव

15699 मं�ी हरीष बाळासाहेब 8576 46 पु. शा� नगर   �ॉट नं ३/२ द� कॉलनी    जळगांव

15700 मं�ी कमलनयन िहरालाल 199 73 पु. �ाट नं ७ शा� नगर   जळगाव

15701 मं�ी पु�ाबाई बाळासाहेब 198 72 �ी ३/२ द� �साद   शा� कॉलनी  जळगाव

15702 मराठे संिदप मुरलीधर 22507 44 पु. शा� नगर   जळगाव.  .  जळगाव

15703 मराठे संजय बाळासाहेब 48187 47 पु. घर नं.८-५ वाड� नं.३३   शा� नगर  जळगाव

15704
मेहता अिनलचं� हरीकृ� �ो. मेहता 

अड�टाईजर
6611 70 पु.

�ो.मेहता एड�रटाईझर   १२ तेली समाज कॉ�ले�  ढाके 

कॉलनी  जळगांव

15705 िमटकरी संिदप रिवं� 39958 41 पु. २७ हौिसंग सोसायटी   शा� नगर  जळगाव

15706 िमटकरी सरोज रिवं� 29234 62 पु.  िशवकृपा    २७ हौसीगं सोसायटी    जळगांव

15707 मोहरीर �ीिनवास बापुजी 488 80 पु. 7 शा� नगर द� कॉलनी जवळ   द� मंिदर जळगाव

15708 मोहरीर सुिनता �ीिनवास 492 72 �ी �ॉट नं.७ शा� नगर   िपं�ाळा रे�े गेट जवळ    जळगांव

15709 मोहरीर सुशांत �ीिनवास 13101 38 पु. द� कॉलनी शा� नगर जळगाव

15710 मोहरीर िवजय सदािशव 4734 63 पु. ६ �� साकार अपाट�म�ट शा� नगर जळगाव

15711 मोहरीर पाव�तीबाई सदािशव 4735 62 �ी ढाके कॉलनी �ॉट नं. ८ िज�ा   पेठ    जळगांव

15712 मोहरीर िव�ाधर सदािशव 4736 67 पु.
िजवन साधना �ॉट नं. ८ ढाके   कॉलनी िज�ा पेठ    

जळगांव

15713 मोरे लिलता �ीधर 44952 75 �ी  अॅकरेज  �ॉट नं. १४   हौिसंग सोसायटी  शा� नगर जळगाव

15714 मोरे �ीधर द�ा�य 27362 79 पु. अं�ेज  १४ हौसीगं सोसा.   शा� नगर    जळगाव



Page 583

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

15715 मुखेडकर �ोती िन�खल 10079 47 �ी िपं�ाळा नाका पोिलस चौकी जवळ   शा� नगर    जळगांव

15716 मुलीक अिनता िशवाजी 20862 51 �ी ३७७ शा� नगर   जलगाव

15717 मंुढरा चं�कला गौरीशंकर 30986 60 �ी
�ॉट नं.३ नारायण शा�नगर   जे.डी.सी.सी.बँक कॉलनी मागे 

   जळगांव

15718 मंुदडा देविकसन ल�ीनारायण 18647 63 पु. �ॉट नं.३ जे.डी.सी.सी.बँक कॉलनी   शा� नगर    जळगाव

15719 मंुढरा पु�क कुमार गौरीशंकर 30985 43 पु. �ॉट नं ३  नारायण  शा�   नगर जळगाव

15720 मंुढरा सुिनता पु�क कुमार 30984 41 �ी
�ॉट नं.३ नारायण शा� नगर   जे.डी.सी.बँक कॉलनी  

जळगाव

15721 नेहेते िकरण चं�कांत 18530 47 पु. २८ अ खा�ेश िमल कॉलनी   �रंग रोड    जळगाव

15722 िनकम संतोष सुय�भान 21946 43 पु. घर नं.२३ शा� नगर   किवता िकराणा जवळ    जळगाव

15723 िनंबाळकर िवनोद आनंदराव 17369 44 पु.
शा� नगर हनुमान मंदीरा पुढे   राज�थान डेअरी मागे    

जळगाव

15724 ओक अनंत द�ा�य 5433 62 पु. �ॉट नं.१० मधुबन अपाट�म�ट   शा� नगर जळगाव

15725 ओसवाल अंशु सितष 10372 53 �ी
५ हौिसंग सोसायटी सी/ओ दलुभाऊ   जैन शा� नगर    

जळगांव

15726 ओसवाल दिलचंद ह�ीमल 10378 89 पु. ५ हौिसंग सोसायटी  शा� नगर   जळगांव

15727 ओसवाल निमता िशरीष 10375 60 �ी
५ हौिसंग सोसायटी सी/ओ दलूभाऊ   जैन  शा� नगर    

जळगांव

15728 ओसवाल सितष दिलचंद 10373 54 पु.
५  हौिसंग सोसायटी सी/ओ दलुभाऊ   जैन शा� नगर    

जळगांव

15729 ओसवाल िशरीष दिलचंद 10376 65 पु. ५ हौिसंग सोसायटी  शा� नगर   जळगांव

15730 पाचपुते अिनल हरीभाऊ 56918 54 पु. २५९ शा� नगर   पा�ा�ा टाकीजवळ  जळगाव

15731 पालावत �ाती िवनोद 10369 54 �ी
५ हौिसंग सोसायटी सी/ओ दलुभाऊ   जैन शा� नगर    

जळगांव

15732 पालावत िवनोद �तापचंद 10370 69 पु.
५ हौिसंग सोसायटी �ारा दलुभाऊ   जैन शा� नगर    

जळगांव

15733 पांडे गौरी सुरेश 10381 62 �ी पाडे �ासेस   ट� ॉफीक गाड�न समोर  जळगाव

15734 पांढरकर अिनल रामचं� 27726 64 पु. १० गणेश अपाट�म�ट   ३ द� कॉलनी  शा� नगर  जळगाव

15735 पारीख वषा� पंकज 48931 61 �ी
४३ हौिसंग सोसायटी   एफ.सी.झेड. गोडाऊन समोर  

हनुमान मंिदराजवळ जळगाव

15736 पटेल चेतन सुनील 61754 31 पु.
चेतन सुनील पटेल   17ए खांदेश िमल कॉलनी  �रंगरोड 

जळगाव महारा��   जळगाव

15737 पटेल नीला राज�� 61753 47 �ी
नीला राज�� पटेल   17/ए खांदेश िमल कॉलनी  जळगाव 

महारा��   जळगाव

15738 पठाडे अवधुत शरद 23502 38 पु. ३६५ शा� नगर   �सेन भाई ऑटो वाला जवळ    जळगाव

15739 पाठक मोरे�र पुो�म 17908 65 पु. ६ ब खा�ेश मील कॉलनी �रंगरोड   जळगांव

15740 पठारे योगेश खंडू 39687 40 पु. शा� नगर   मारोती मंिदराजवळ  जळगाव

15741 पाटील आशा भाईदास 56042 77 �ी �ॉट नं.१५अउ�ष� िब��ंग   खा�ेश िमल कॉलनी  जळगाव
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15742 पाटील अशोक गोिवंद 21696 77 पु. २० ढाके कॉलनी   जलगाव

15743 पाटील अशोक शामराव 33631 65 पु. �ॉट नं.८ ब   जे.डी.सी.सी. बँक कॉलनी  जळगाव

15744 पाटील भारत न�थु 13115 65 पु. १२ अ द� कॉलनी   शा� नगर जळगाव

15745 पाटील भुवने�री िवजयिसंग 34620 34 �ी को-�ी.डी.पाटील   ७ शा� नगर  जळगाव

15746 पाटील िदपाली कृ�ा 25654 47 �ी घर नं.५०   पाटील वाडा  मेह�ण  जळगाव

15747 पाटील गजानन दौलतराव 36367 59 पु. २/बी द�ा कॉलनी   जळगाव

15748 पाटील गुलाबिसंग िकसन 46892 51 पु. २३ हौसीगं सोसायटी   शा� नगर िपंपाळा रोड  जळगाव

15749 पाटील हेमलता �मोद 35522 63 �ी ४४ हौिसंग सोसायटी   शा� नगर  जळगाव

15750 पाटील जगदीश शंकर 43146 46 पु. �ॉट नं.४ (ए)   द�त कॉलनी  शा� नगर जळगाव

15751 पाटील िकरण िह�तराव 37035 44 पु. जनता राजा चौक   शा� नगर  जळगाव

15752 पाटील लालिसंग पदमिसंग 48695 46 पु.
�ॉट नं.७ द� कॉलनी   शा� नगर  द� फलोअर मील समोर 

 जळगाव

15753 पाटील ओकंार छबीलदास 53277 70 पु.
१७  िशतल  �रंग रोड   लिलत कला भवन समोर  शा� नगर 

जळगाव

15754 पाटील �काश िडगंबर 22947 66 पु. �ॉट नं.३ अ   द� कॉलनी शा� नगर  जळगाव

15755 पाटील �शांत बाबुलाल 51080 46 पु. ५८ हौिसंग सोसायटी   शा� नगर  जळगाव

15756 पाटील �िवण पांडुरंग 22177 47 पु. शा� नगर   नुरानी म�ीद    जळगाव

15757 पाटील �िवणकुमार पांडूरंग 27218 47 पु. ५९ �ीगणेश कृपा हौिसंग सोसा.   शा� नगर  जळगाव

15758 पाटील रािगणी राजेश 45459 52 �ी आि�नी हॅा�ीटल   शा� नगर हौसीगं सोसायटी  जळगाव

15759 पाटील राजिदप �काश 60775 39 पु.
�ॉट 5 जे डी सी सी बँक   जे डी सी सी बँक कॉलनी  

जळगाव  शा� नगर जळगाव

15760 पाटील राज�� सोपान 32860 58 पु. मु.पो.�ॉट नं.६० �ॉक नं.८   अथव� हौसीगं सोसा.  जळगाव

15761 पाटील राजेश वसंतराव 17533 54 पु. ६२ हौिसंग सोसायटी   शा� नगर जळगाव

15762 पाटील संजयकुमार शामराव 20707 51 पु. ५८ हौिसंग सोसायटी   शा� नगरजलगाव    जलगाव

15763 पाटील सीमा राज�� 32859 52 �ी �ॉट नं.६० �ॉक नं.६   अथव� हौसीगं सोसा.    जळगांव

15764 पाटील शोभना कु�कुमार 58186 59 �ी ३८ शयोधन   शा� नगर  जळगाव

15765 पाटील सुभाष रामदास 5887 71 पु. खा�ेश िमल कॉलनी �ॉट नं.२   ८ शा� नगर    जळगांव

15766 पाटील सुदश�न पांडुरंग 23643 45 पु. ५९ �ी गणेश कृपा   हौिसंग सोसायटीजळगाव  िज.जळगाव

15767 पाटील वासुदेव तुकडू 965 65 पु. ७ शा� नगर   जळगांव

15768 पाटील िव�ासराव �ीपतराव 26341 66 पु. १० अ गजानन सदन   खा�ेश िमल कॉलनी  �रंग रोडजळगाव



Page 585

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

15769 पवार िदपक ल�ण 44805 40 पु. शा� नगर   ६/९ क दूध डेअरी प�ी चाळ  जळगाव

15770 पवार जनक ल�जीराव 48593 68 पु. शा� नगर उ�म अपाट�म�ट   द� कॉलनी  जळगाव

15771 पवार िनतीन मधुकरराव 20353 53 पु. १३ ब जे.डी.सी.सी.कॉलनी   शा� नगर    जळगाव

15772 पवार वषा� जनकराव 32372 60 �ी द�ा�य कॉलनी   उ�म अपाट�म�ट  शा� नगर जळगाव

15773 पवार िवनोद बाळकृ� 30014 51 पु. शा�नगर प�ी चाळ   नंदुरे ग�ी    जळगांव

15774 पोळ योगेश आनंदराव 20530 48 पु. जाणता राजा चौक   शा� नगरजळगाव

15775 पुरािणक पु�ा �भाकर 19052 77 �ी १६ खा�ेश िमल कॉलनी    रमािनवास  शा� नगर    जळगाव

15776 राणे िव�नाथ रामदास 14781 69 पु.
१७  िनरंजन  गजानन हौिसंग सोसा.   कले�र बंगला रोड 

चच� जवळ    जळगाव

15777 राव गाय�ी रिवं� 49530 30 �ी �ॉट नं.५ द� कॉलनी   शा� नगर  जळगाव

15778 राव रिवं� �भाकर 10537 58 पु. ५ शा� नगर �ॉ.नं.२   जळगाव

15779 राठी  कैलास रामदयाल 6663 61 पु.
�ो.कैलाश �ो��जन   जनरल �ोअस� १ नवा फाईल  

मसिजद जवळ शा�नगर  जळगांव

15780 रेदासणी (जैन ) �मोद चंपालाल 29315 52 पु. यशोधन िब�ीगं शा� नगर   शमा� बुक डेपो मागे    जळगांव

15781 �ले संजय बळीराम 23450 47 पु.
�ु किवता िकराणा �ोअस�   पुसाळ ग�ीशा� नगर  

जळगाव िज.जळगाव

15782 साळंुके मह�� िव�ु 23591 58 पु. शा� नगर   हनुमान मंदीरा जवळजळगाव  िज.जळगाव

15783 साळंुके अिनल रामदास 22562 54 पु. म�रमाते�ा देवळा समोर   शा� नगर  जळगाव

15784 सनस वसंत जयराम 20362 50 पु. शा� नगर   जाणता राजा चौक    जळगाव

15785 शाह अिनलकुमार रमणलाल 17089 63 पु. ९ द� कॉलनी   शा� नगर    जळगाव

15786 शाह �ेहल अिनलकुमार 17088 60 �ी ९ द� कॉलनी   शा� नगर    जळगाव

15787 शेख अ�ु�ा स�ार 61217 60 पु. नुराणी मा��द मागे   शा� नगर  जळगाव

15788 शेळके कैलास एकनाथ 6918 59 पु. राज�थान डेअरी जवळ   शा� नगर  जळगाव

15789 श�दुण�कर अजय रमेश 5628 56 पु. ७२  सहवास   शा�नगर   जळगांव

15790 शेठे सं�ा रिवं� 57718 48 �ी �सेन भाई ऑटो जवळ   शा� नगर  जळगाव

15791 शेटे िवजय नारायण 27129 47 पु. शा� नगर   �सेन भाई ऑटो जवळ  जळगाव

15792 िशंपी मनोज देवीदास �ो.झरोका ि�ंटस� 10693 50 पु.
�ो.झरोका ि�ंटस�   ४३  शा�नगर कॉ��े�  शा� नगर  

जळगांव

15793 िशंपी सुधाकर मोहन 3862 74 पु. शा� नगर प�ी चाळ   जळगांव

15794 िशंपी विनता मुकंुद 36199 56 �ी ३९ हौिसंग सोसायटी   शा� नगर  जळगाव

15795 िशंदे िदलीप मुरलीधर 7011 49 पु.
६/१ मधुबन अपाट�म�ट   गजानन हौिसंग सोसायटी  �रंग रोड  

जळगांव
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15796 िशंदे निवन ल�ण 32452 55 पु.
घर नं.४२५/२/३१ शा� नगर   डॉ. राजेश चौधरी जवळ    

जळगांव

15797 िशंदे शोभा शाम 41421 62 �ी ५८  झंुझ    शा� नगर हौिसंग सोसायटी  जळगाव

15798 िशंदे शाम रामराव 41422 71 पु. ५८  झंुझ    शा�नगर हौिसंग सोसायटी  जळगाव

15799 िशंगटे अिनल चं�भान 38245 47 पु. घर नं. २५ शा� नगर   जळगाव

15800 िशरसाठ शिशकांत रामकृ� 26360 45 पु. शा� नगर   हनुमान मंदीराजवळ  जळगाव

15801 िसकची चं�शेखर गंगािबसनजी 4984 81 पु.
६ िवनय कमला हॉ��टल   अँ�ो उदू�  हाई� �ूल जवळ  

�ताप नगर  जळगांव

15802 िसकची पु�लता चं�शेखर 9839 74 �ी ढाके कॉलनी   जळगांव

15803 िसकची संिदप चं�शेखर 8296 47 पु. ढाके कॉलनी   जळगांव

15804 सोमाणी तृ�ी हरीष 12491 39 �ी
�ॉट नं.७ शा� नगर द� कॉलनी   द� मंदीरा जवळ 

जळगाव

15805 सोनार िकरण बाळकृ� 15773 50 पु. आिशवा�द  १४ खा�ेश िमल   कॉलनी    जळगाव

15806 सोनार कुसुम बाळकृ� 45679 71 �ी घर �.१४ ए   खा�ेश िमल सोसायटी  जळगाव

15807 सोनार �शांत बाळकृ� 13860 43 पु. आिशवा�द  १४ अ खा�ेश िमल   कॉलनी �रंग रोड    जळगाव

15808
सोनार सिचन जनाध�न �ो युनी�स�ल 

गृप
12061 45 पु. १० नुतन मराठा कॉ��े�   जळगाव

15809 सोनवणे बाजीराव कडु 22795 58 पु. नूतन मराठा महािवधालय जळगाव

15810 सोनवणे भा��ी वसंतराव 20816 41 �ी  सुरेश �ृती  �ॉट नं.८   द� कॉलनी शा� नगर    जलगाव

15811 सोनवणे िडगंबर �काश 32446 45 पु. शा� नगर   �ीमुत� हेअर आट�  िपं�ाळा रोड  जळगांव

15812 सोनवणे मयुरा सुरेश 20789 40 पु.  सुरेश �ृती  �ॉट नं.८   द� कॉलनी शा� नगर    जलगाव

15813 सोनवणे वसंत सोनाजीराव 21061 72 पु. सुरेश �ृती �ॉट नं.८   द� वसाहत शा� नगर    जलगाव

15814 सोनवणे देब�ी नीलेश 20788 37 �ी �ॉट नं.८  सुरेश �ृती    द� कॉलनी    जलगाव

15815 सोनवणे पराग सुरेशराव 21153 44 पु. ८  सुरेश �ृती    द� कॉलनी  शा� नगर  जलगाव

15816 सुरलकर िव�नाथ नथु 21687 65 पु.
१ अथव� अपाट�म�ट   ६० हौिसंग सोसायटी  शा� नगरजलगाव  

जलगाव

15817 सुय�वंशी ���द �भाकर 17394 55 पु. ६१होिसंग सोसायटी   शा�नगर  जळगाव

15818 सुय�वंशी िनतीन अशोक 20955 41 पु. शा� नगर िशवाजी मुलीक यांचे शेजारी   जलगाव

15819 तडवी सेखर बलदार 21989 60 पु. शा� नगर   िपं�ाळा रोड    जळगाव

15820 तळेले िमलीदं �भाकर 21960 46 पु. �ॉट 14 �रंग रोड   एलआयसी कॉलनी शा� नगर  जळगाव

15821 टेकावडे शरद जग�ाथ 61610 54 पु. सी टी एस नं 2133/2   शा� नगर जळगाव

15822 टेकावडे िहत�� माधवराव 28365 46 पु. टेकावडे भुवन   शा� नगर  जळगाव
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15823 ठाकुर सुिनल रामकृ� 22511 41 पु. वाडकर ग�ी   शा� नगर  मु.पो.िज.जळगाव.  जळगाव.

15824 ठुसे चं�शेखर महादेव 8186 59 पु. ४  सु�ृत  शा� नगर   जळगांव

15825 ठुसे �िमला महादेव 189 89 �ी ४ शा� नगर जळगाव

15826 ठुसे िशरीष चं�शेखर 12073 56 पु. ४  सु�ुत  शा� नगर   जळगाव

15827 ितवारी आनंद राजिकशोर 10742 47 पु. ७ िसताराम सदन द� कॉलनी शा�   नगर    जळगांव

15828 ितवारी उदयकुमार मोहनलाल 4862 60 पु. 65 शा� नगर जळगाव

15829 वायकोळे िमिलंद रघुनाथ 8568 53 पु. ढाके कॉलनी  यश�ी �तापनगर   जळगांव

15830 वाकचोरें मोनल हेमंत 37415 33 �ी उ�म अपाट�मे�   द� कॉलनी  शा� नगर  जळगाव

15831 वाणी सुिनता �काश 22227 51 �ी शा� नगर   नवा फैलजळगाव

15832 वेद शुभाकरण िकसनलाल 6222 66 पु.
�ो.सुदश�नअँड �ा�ि�ंटस�   बी.पी.ए�� ेशन कंपाऊंड  

शा� नगर  जळगांव

15833 िव�कमा� रामदास मातादीन 6737 79 पु. �ॉट नं १   द�ा कॉलनी  शा�नगार  जळगांव

15834 िव�कमा� सुिशला रामदास 49167 79 �ी १ द� कॉलनी   शा� नगर  जळगाव

15835 िव�कमा� राजाराम रामदास 6736 52 पु. �ॉट नं १ शा�नगार जळगाव

15836 �ास जया योगेश 15866 39 �ी ९/ब  �ास�थ  खा�ेश िमल   कॉलनी    जळगाव

15837 �ास योगेश नारायण 15865 45 पु. ९/ब  �ास�थ   खा�ेश िमल कॉलनी    जळगाव

15838 वाडकर िवजय िव�ु 20033 63 पु. जाणता राजा चौक   शा� नगर    जळगाव

15839 वाघ आनंदराव रामराव 28959 59 पु. ५ ब द�ा कॉलनी वरचा मजला   शा� नगर    जळगांव

15840 वाघ �फु� रामदास 30931 55 पु. २ �� साकार अपाट�. द� कॉलनी   शा�नगर जळगाव

15841 वाकचौरे हेमंत एकनाथ 25582 63 पु. उ�म अपाट�म�ट   द� कॉलनी शा� नगर    जळगाव

15842 वाकचौरे िशतल हेमंत 47150 31 �ी ९ उ�म अपाट�म�ट   द� कॉलनी शा� नगर  जळगाव

15843 वाणी परशुराम बाळकृ� 5454 62 पु.
�ॉट नं.२८/ब खा�ेश िमल कॉलनी   �भात डेअरी जवळ    

जळगाव

15844 वाणी अजय वसंत 21848 52 पु. �ॉट नं.८ द� कॉलनी   शा� नगरजळगाव

15845 वाणी अिनता �मोद 24525 44 �ी शा� नगर   आि�नी हॉ��टल समोर  जळगाव

15846 वाणी अ�ा महादेव 5052 77 पु. १०५ भोईटे ग�ी   शा� नगर  जळगाव

15847 वाणी �काश जग�ाथ 16030 72 पु. मनोदय  �ॉट नं.८५   शा� नगर    जळगाव

15848 वाणी �मोद आ�ा 14005 46 पु. शा� नगर   जळगाव

15849 वाणी रघुनाथ इ�ाराम 2809 51 पु. ५८ शा� नगर हौ सो जळगांव
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15850 वाणी संिगता िधरज 24551 43 �ी शा� नगर नवा फैल   जळगाव

15851 वाणी संजय वसंत 21889 59 पु. �ॉट नं.८ द� कॉलनी   शा� नगरजळगाव

15852 वाणी िसंधु रघुनाथ 2810 69 �ी ५८ शा� नगर हौ सो जळगाव

15853 वाणी सोमनाथ जग�ाथ 16246 78 पु.
८५ हौिसंग सोसायटी   नुतन कॉलेज समोर शा� नगर    

जळगाव

15854 झांबरे भागवत ल�ण 32213 80 पु. �ेया १७   नव�भात हौसीगं सोसा.  जळगाव

15855 झवर किवता �िवण 15580 55 �ी ५ अ द� कॉलनी   शा� नगर    जळगाव

15856 झवर िनितन माणकचंद 59429 39 पु.
एम-१ न�� �ीली �ोर   शा� नगर हाऊिसंग सोसायटी  

जळगाव

15857 झवर �िवण राजमल 15581 58 पु. ५ अ द� कॉलनी   शा� नगर  जळगाव

15858 झवर सोनल राधेशाम 8496 60 �ी �ॉट नं 2-ए खांदेश िमल कॉलनी   �रग रोड  जळगाव

15859 अमळकर भरत द�ा�य 3588 64 पु. पसाय �ॉट नं ५ एम जे कॉलेज जवळ   जळगाव

15860 अमळकर िदलीप द�ा�य 3589 68 पु. पसाय �ॉट नं 5   एम जे कॉलेज जवळ  जळगाव

15861 अमळकर हेमलता भरत 6533 61 �ी 5 पसाय अनंत हौिसंग   सोसायटी    जळगांव

15862 अमळकर सिचन द�ा�यपंत 3655 54 पु.
पसाय   �ॉट नं ५ अनंत हौिसंग सोसायटी  एम जे कॉलेज 

जवळ जळगाव

15863 अमळकर सारीका सिचन 16023 50 �ी
�ॉट नं 5 पसाय �धान अपाट�मेट   अनंत हौिसंग सोसायटी  

एम जे कॉलेज रोड जळगाव

15864 आंबेकर सितश वसंत 48833 62 पु. क्/�् लिलत ब�डाळे   १८ गु�द� कॉलनी  जळगाव

15865 बढे मनोहर द�ा�य 50650 69 पु. ८ जुनी पो�ल कॉलनी   एम.जे.कॉलेज मागे  जळगाव

15866 बागुले गजानन माधवराव 7850 60 पु. २८ समथ� कॉलनी   जळगांव

15867 बाणासुरे अलका �भाकर 7665 61 �ी आकांशा २१/१ समथ� कॅालनी   एम जे कॅालेज रोड    जळगांव

15868 बाणासुरे �भाकर जग�ाथ 4502 68 पु. आकांशा २१/१ समथ� कॅालनी   एम जे कॅालेज रोड    जळगांव

15869 बांगर अजय अशोक 22137 41 पु. ३६ रामदास कॉलनी   िज�ा पेठजळगाव

15870 बांगर अि�न िकशोर 49528 34 पु. ३६ रामदास कॉलनी   जळगाव

15871 बांगर सतीश रामलाल 18016 60 पु.
३६ रामदास कॉलनी  साधना    जुना आर.टी.ओ.ऑफीस 

रोड    जलगाव

15872 बनवट िकत� अभय 15823 61 �ी
 राजयोग     डॉ बनवत  स  बंगलो  25   िवदया नगर  �भात 

चौक  जळगाव

15873 ब�हाटे शािलनी रमेश 53076 63 �ी  भरतकंुज  १ ल�ी नगर   एम.जे.कॉलेज�ा मागे  जळगाव

15874 ब�हाटे भरत रमेश 45801 39 पु. १ भरत कंुज   एम जे कॅालेज मागे  जळगाव

15875 बेलोकर अशोक मािणकचंद 32495 79 पु. �ॉट नं.१   एम.जे.कॉलेज मागे  पो�ल कॉलनी  जळगांव

15876 भंगाळे अशोक नामदेव 46221 69 पु. ३३ समाधान िब�ीगं   रामदास कॉलनी  जळगाव
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15877 भंगाळे भागवत गणपत 44263 65 पु.
सव� नं ४८४ �ॉट नं८  िबहाइंड एम जे कॉलेज ल�ी नगर  

ता िज जळगाव

15878 भंगाळे मंजुषा िशवाजी 44080 54 �ी ४८४/९ एम जे कॅालेजजवळ     जळगाव

15879 भंगाळे रोहन �काश 60167 29 पु. �ॉट नं 8 ल�ी नगर   एम जे कॉलेज मागे  जळगाव

15880 भंगाळे सागर भागवत 44265 32 पु.
सव� नं ४८४ �ॉट नं८  िबहाइंड एम जे कॉलेज ल�ी नगर  

ता िज जळगाव

15881 भारंबे अिमत सुरेश 36158 43 पु. १ गुलमोहर कॉलनी   सेट जोसेफ शाळेजवळ    जळगाव

15882 भारंबे िदलीप शंकर 27534 65 पु. सी. १ अ�ीनी पाक�    एम.जे.कॉलेज �ा मागे    जळगांव

15883 भारंबे क�ना िदलीप 42878 52 �ी सी-१ आि�नी पाक�    एम. जे. कॉलेज मागे  जळगाव

15884 भारंबे सौरभ िदलीप 51233 27 पु.
सी-१ अि�नी पाक�    एम.जे. कॉलेज मागे  िनयर पो�ल 

कॉलनी रोड  जळगाव

15885 भारंबे सुरेश िचंतामण 2222 70 पु. १ गुलमोहर कॉलनी एम जे मागे   कॉलेज    जळगांव

15886 भारंबे तेजल िदलीप 42877 33 �ी सी-१ आि�नी पाक�    एम.जे.कॉलेज मागे  जळगाव

15887 भावे सिवता शेखर 50768 59 �ी ७ समथ� कॉलनी   िव�ा अपाट�म�ट  जळगाव

15888 भावे शेखर मोरे�र 8233 63 पु.
िवजया अपाट�म�ट   ७ समथ� कॉलनी  एम.जे.कॉलेज रोड 

िज�ा पेठ  जळगांव

15889 भावसार चं�कांत पंुडिलक 53521 77 पु. �ॉट नं.२३  पाव�ती    �भात कॉलनी  जळगाव

15890 भावसार रंजना चं�कांत 54661 73 �ी २३ �भात कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

15891 िभ�ड सरोज मनोज 32041 51 �ी �ॉट नं.४   एम.जे.कॉलेज    जळगांव

15892 भोळे अिनल बळीराम 25978 61 पु.
३-अ गु�कूल कॉलनी   एम.जे. कॉलेज रोड  जळगाव.  

जळगाव

15893 भोळे सिवता अिनल (सौ) 61955 54 �ी
3 ए बालिसंधू गु�कुल कॉलनी   जवळ एम. जे. कॉलेज  

जळगाव

15894 भोळे शकंुतला मुरलीधर 52227 71 �ी
८ धनिशला  अि�नी पाक�  समोर   एम.जे. कॉलेज मागे  

जळगाव

15895 भोरटके �ोती सुिनल 49354 50 �ी ४२ रामदास कॉलनी िनयर m j   कॉलेज    जळगाव

15896 िबरजदार तुकाराम �ीपतराव 8501 61 पु. १ िनरंजन अपाट�म�ट   एम.जे कॉलेज जवळ  जळगाव

15897 बोरोले चं�कला दामोदर 34711 76 �ी
�भात कॉलनी जळगाव   चं�मा िब��ंग जवळ डॉ.  बोरोले 

डो�ांचे हॉ��टल जळगाव

15898 बोरोले खुशाल तापीराम 21062 84 पु. ४ ब गु�कुल कॉलनी   जलगाव

15899 बोरोले िनरदा �साद 57285 42 �ी
�ॉट नं ४ ने�म हॉ�ीटल   समथ� हॉउुिसंग सोसायटी  एम जे 

कॉलेज रोड जळगाव

15900 बोरोले �साद शंकरराव 57286 47 पु.
�ॉट नं ४ नै�म हॉ�ीटल   समथ� हाउुिसंग सोसायटी  एम जे 

कॉलेज  जळगाव

15901 बोरोले िवजयकुमार दामोदर 57644 61 पु. चं�मा �भात कॉलनी    एम. जे. कॉलेज रोड.  जळगाव

15902 बोरोले िवकास खुशाल 21907 58 पु. ४ ब गु�कुल कॉलनी   जळगाव

15903 बोरोले िवकास शंकरराव 43435 51 पु. ने�म हॉ��टल   �भात चौफुली  जळगाव
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15904 बोरसे संिगता अमुलराव 25570 56 �ी
१३ आि�न गु�कूल कॉलनी   एम. जे. कॉलेज जवळ  

जळगाव

15905 चांडक सिवता पवन 7192 53 �ी
�ॉट नं.11 एम जे कॉलेज रोड   चांडक आय हॉ��टल 

समोर  भा�र माक� ट जळगाव

15906 चौबे मे�ल नर�� 20829 44 पु. १५ रामदास कॉलनी   एम.जे.कॉलेज रोड    जलगाव

15907 चौधरी �िमला वसंत 58025 68 �ी
�ॉट नं ७ एम जे कॉलेज रोड   केळकर हॉ��टल�ा मागे  

�ामसंुदर कॉलनी जळगाव

15908 चौधरी अलका ल�ण 822 73 �ी �ॉट नं.२० समथ� कॉलनी   जळगांव

15909 चौधरी अमोल सुभाष 19893 46 पु. ५३ रामदास कॉलनी   जळगाव

15910 चौधरी बळीराम रामजी 32819 86 पु. ५ �ी िस�दीिवनायेक   शाम संुदर कॉलनी    जळगांव

15911 चौधरी भागवत नारायण 44746 82 पु.
�ॉट नं ०३ एम जे कॉलेज मागे   पो�ल कॉलनी कोन�र  

जळगाव

15912 चौधरी भुषण िललाधर 22998 51 पु. ६ अिजंठा अपाट�म�ट   एम.जे.कॉलेज मागे  जळगाव

15913 चौधरी चं�कांत द�ा�य 15781 53 पु. �ोती �ृती  �ॉट नं.१२/१   गु�कुल कॉलनी    जळगाव

15914 चौधरी चा�शीला िवनोद 37726 40 �ी ८ अ समथ� कॉलनी   एम जे कॉलेज जवळ  जळगाव

15915 चौधरी देव�� सुभाषचं� 22267 52 पु. २५ रामदास कॉलनी   िज�ा पेठजळगाव

15916 चौधरी िदलीप गोिवंद 22112 69 पु. २ यशोधन अनंत हौिसंग सोसायटी   मु.जे.कॉलेज रोडजळगाव

15917 चौधरी िगरीष �भाकर 12045 56 पु. २ समथ� कॉलनी जी.के.टे�ो ऑफी   सजवळ जळगाव

15918 चौधरी हष�ल वसंत 13694 51 पु.
७ शाम संुदर कॉलनी केळकर   हॉ�ीटल मागे 

एम.जे.कॉलेज रोड    जळगाव

15919 चौधरी जयकुमार पंढरीनाथ 32111 56 पु. �ॉट नं.१ अे   राका पाक�   एम.जे.कॉलेज�ा मागे  जळगांव

15920 चौधरी िजत�� आनंद 33762 37 पु. �ॉट नं.०५   एम.जे.कॉलेज मागे  जळगाव

15921 चौधरी िकशोर रमाकांत 29713 60 पु. १५ िनरामय अपाट�म�ट रामदास कॉलनी   जळगांव

15922 चौधरी मधुकर तुकाराम 26483 57 पु. ४३ नेहा रामदास कॉलनी   जळगाव

15923 चौधरी मािणक िकशोर 17480 60 �ी २ �ितक गु�कुल कॉलनी   एम.जे.कॉलेज जवळ  जळगाव

15924 चौधरी मनोज तेजपालिसंह 20201 54 पु. ५६ रामदास कॉलनी   जळगाव

15925 चौधरी पुनम उ�ास 32000 50 �ी १अे राका पाक�    एम.जे.कॉलेज  जळगाव

15926 चौधरी �मोद हेमचं� 32021 63 पु. �ॉट नं.१ गु�कुल कॉलनी   �ाउन बेकरी    जळगांव

15927 चौघरी �मोद जनाद�न 14334 62 पु. पसायदान  २३/१ गु�कुल कॉलनी   जळगाव

15928 चौधरी �पिसंग काशीनाथ 7125 54 पु. ५ समथ� कॉलनी   जळगांव

15929 चौधरी संगीता धम�� 21166 48 �ी
गट नं २/२बी/२  �ॉट नं १८   �ॉक नं ४  समथ� नगर  

औदंुबर �ॉक अ�भुजा रोड  जळगाव

15930 चौधरी शकंुतलाबाई मनोहर 3591 92 �ी �ॉट नं. २ �ु पो�ल कॉलनी   जळगांव
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15931 चौधरी िश�ा चं�कांत 21641 49 �ी  �ोती �ृती  १२/१ गु�कुल कॉलनी   जलगाव

15932 चौधरी सोनाली जयकुमार 32110 46 �ी �ॉट नं.१ अे.   राका पाक�   एम.जे.कॉलेज �ा मागे  जळगांव

15933 चौधरी सुधीर �भाकर 19891 64 पु. २ समथ� कॉलनी   जळगाव

15934 चौधरी सुमती पंढरीनाथ 46419 77 �ी
क्/�् उ�ास पंढरीनाथ चौधरी   �ॉट नं.१ / ए राका पाक�   

एम. जे. कॉलेज मागे जळगाव

15935 चौधरी सुनंदा �भाकर 51582 78 �ी ६१ रामदास कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

15936 चौधरी सुरेखा �मोद 15643 54 �ी २३/१   पसायदान   गु�कुल कॉलनी    जळगाव

15937 चौधरी तनुजा िकशोर 41544 32 �ी
१५ �ॅट नं.४   िनरामय अपाट�म��  रामदास कॉलनी 

जळगाव

15938 चौधरी उ�ास पंढरीनाथ 7622 58 पु.
१ ए राका पाक�  जुनी पो�ल कॉलनी   मागे एम.जे.कॉलेज 

जवळ    जळगांव

15939 चौधरी िवजया सुधीर 19894 54 �ी �ॉट नं.२ समथ� कॉलनी   जळगाव

15940 चौधरी िबना राजीव 46232 51 �ी �ॉट नं.६ �भात कॉलनी   शानभाग हॉल मागे  जळगाव

15941 च�ाण भुषण िकरणराव 52682 29 पु. ६  धम�भुषण    �भात कॉलनी  जळगाव

15942 च�ाण िकरण धनराज 13102 57 पु. धम�भुषण  ६ �भात कॉलनी   जळगाव

15943
च�ाण रिवं� पंुडिलक �ो राज �काश 

साई�
9082 57 पु. �ॉट नं २३   �भात कॉलनी    जळगांव

15944 िचंचोले (वाणी) पांडुरंग ल�ण 553 69 पु.
४ अ ल�ी नगर   िगरणा पा�ा�ा टाकी जवळ  एम.जे 

कॉलेज मागे  जळगांव

15945 िचंचोले सिचन पांडूरंग 13254 42 पु. ४ अ ल�ी नगर   एम जे कॅाले�ा मागे  जळगाव  जऴगाव

15946 िचंचोले �ाती पांडूरंग 49635 32 �ी ४ अ ल�ी नगर   एम.जे.कॉलेज मागे  जळगाव

15947 िचंचोले िवजया पांडुरंग 17455 63 �ी
४ अ ल�ी नगर   िगरणा टाकी नगर मागे  एम जे कॅालेज�ा 

मागे जळगाव

15948 चोरिडया धवल िकत�कुमार 61714 27 पु.
�ॉट नं 2 �ॅट नं 1   संक� अपाट�म�ट  रामदास कॉलनी  

जळगाव

15949 चौधरी रिवं� �भाकर 55788 59 पु. �ॉट नं.६१ रिव सदन   रामदास कॉलनी  जळगाव

15950 चौधरी िवनोद अरिवंद 37725 43 पु. ८ अ समथ� कॉलनी   एम.जे.कॉलेज जवळ    जळगाव

15951 दहाड शोभा �ेमराज 18420 67 �ी ४१ रामदास कॉलनी   िनकम चौका जवळ    जळगाव

15952 डहाके देिवदास गंगाराम 18314 82 पु. �भात कॉलनी कॉन�र   एम.जे.कॉलेज रोड    जळगाव

15953 डहाके िदनकर गंगाराम 8798 65 पु. १ गंगो�ी  �भात कॉलनी   जळगांव

15954 डहाके हेमंतकुमार देवीदास 20596 47 पु. �भात कॉलनी   एम.जे.कॉलेज रोड    जळगाव

15955 डहाके िकरण रामदास 21574 35 पु. �भात कॉलनी   एम.जे.कॉलेज रोड    जलगाव

15956 डहाके रामदास गंगाराम 2742 76 पु. �भात कॉलनी कॉन�र जळगांव   ४२५००१

15957 डहाके �पाली रामदास 21553 42 �ी �भात कॉलनी   एम.जे.कॉलेज रोड    जलगाव
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15958 डहाके सुशीला रामदास 20080 72 �ी �भात कॉलनी   एम.जे.कॉलेज रोड    जळगाव

15959 डहाके िवजया देिवदास 4925 79 �ी �भात कॉलनी कॉन�र एम.जे.कॉलेज   रोड जळगाव

15960 देशमुख अिभजीत एकनाथ 19583 43 पु. �ॉट नं.४  ि�मुत�    एम.जे.कॉलेज मागे    जळगाव

15961 देशमुख अनुराधा चं�कांत 14855 55 �ी �ॉट नं.४८ रामदास कॉलनी   जळगाव

15962 देशमुख चं�कांत जग�ाथ 43532 57 पु. ४८ रामदास कॉलनी   जळगाव

15963 देशमुख िमलीदं एकनाथ 12832 51 पु. ि�मुत�  �ॉट नं.४ ब   मु.जे. कॅ�ीन मागे जळगाव

15964 देशपांडे अिनल �भाकर 8377 56 पु.
�ॉट नं.६  �ेहरंग   समथ� कॉलनी  एम.जे.कॉलेज रोड  

जळगांव

15965 देशपांडे अंिकता अिनल 43085 56 �ी ६ �ेहरंग समथ� कॉलनी   एम. जे. कॉलेज रोड  जळगाव

15966 देशपांडे मंगला सुधीर 49043 59 �ी
�ॉट नं.३१ गट नं.१०६ /१   �ॅट नं.१०१  पंिडत कॉन�र  

इं�ाणील सोसायटी एम जे कॉलेज  जळगाव

15967 देशपांडे �शांत शरद 16149 56 पु. १३ अनंत हौिसंग सोसायटी   एम.जे.कॉलेज रोड    जळगाव

15968 देशपांडे सदािशव सखाराम 4753 91 पु. ११  रामदास कॉलनी  कमलािशष   जळगांव

15969 देशपांडे उ�ेश भालचं� 7332 62 पु. ११ ि�यदिश�नी अपाट�म�ट   एम.जे.कॉलेज रोड    जळगांव

15970 देशपांडे वासंती �शांत 8286 53 �ी
१३ आई एम.जे कॉलेज रोड   अनंत हौिसंग सोसायटी  

जळगाव

15971 देव भागवत रघुनाथ 6821 67 पु. १६ ल�ीनीवास समथ� कॉलनी   जळगांव

15972 ढाके जय�ी भालचं� 62032 46 �ी 16 �भात कॉलनी   जळगाव

15973 ढाके मुनेश भालचं� 62033 27 पु. �ॉट नं 16 A �भात   कॉलनी जळगाव

15974 िद�ीत गणेश िवजय 5795 60 पु. १६ मनोहर अनंत कॉलनी   एम जे कॉलेज जवळ    जळगांव

15975 दीि�त किवता िव�ास 60488 57 �ी
१६ मनोहर एम.जे कॉलेज �ा समोर   अनंत हौिसंग 

सोसायटी  जळगाव

15976 दीि�त �दीप रामचं� 6705 73 पु. �ॉट नं १४ अनंत सोसायटी   एम जे कॉलेज रोड    जळगांव

15977 िद�ीत �ीिनवास िवजय [०३] 5796 58 पु. १६ अनंत कॉलनी जळगाव.

15978 दीि�त िवजय कृ� 7074 86 पु. १६  अनंत सोसा. एम जे कॉलेजसमोर   जळगांव

15979 दोशी जयेश �िवणचं� 10352 59 पु. 45बी रामदास कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगांव

15980 दुधमांडे िनखील राज�� 59370 32 पु.
४ परशुराम अपाट�म�ट   जुने पो�ल कॉलनी  िबहाइंड एम जे 

कॉलेज  जळगाव

15981
फालक सुिनल िदगंबर �ो.शारदा 

�ॉलर ऍकॅडमी
12519 59 पु.

�ो.फालक सुिनल िडगंबर   वंृदावन २४ समथ� कॉलनी    

जळगाव

15982 िफरके हेमंत भगवान 22746 56 पु. हेमिदप ८ �भात कॉलनी   िज�ापेठ  जळगाव

15983 िफरके �ोती हेमंत 34789 50 �ी हेम िदप ८   �भात कॉलनी  िज�ा पेठ  जळगांव

15984 िफरके मालती भगवान 27770 79 �ी हेमिदप   ८ �भात कॉलनी  िज�ा पेठ  जळगाव
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15985 गाजरे भरत तुकाराम 46223 70 पु. राका पाक�  �ॉट नं.१/सी   एम. जे. कॉलेज मागे  जळगाव

15986 गाजरे िगरीश भागवत 59533 62 पु. �ॉट नं 18 एम जे कॉलेज जवळ   गु�कुल कॉलनी    जळगाव

15987 गाजरे हेमंत भागवत 8329 57 पु.
१८ भागयेनदू गु�कुल कॉलनी   एम.जे कॉलेज जवळ 

जळगाव

15988 गांधी मह�� जयंतीलाल 4232 69 पु. �ॉट नं.१४ िशवराम नगर   जळगाव

15989 गोसावी सुिनल वसंत 38943 51 पु. c/o �ी.ज. वा. �वहारे   २३ समथ� कॉलनी  जळगाव

15990 गुजर गंगाधर छ�ु 40506 82 पु. ५/१ माउुली   समथ� कॉलनी  एम.जे. कालेज समोर जळगाव

15991 हलानी रमीला िवनयचं� 56349 45 �ी फलॅट नं.६ गणेश अपाट�म�ट   गृहकुल कॉलनी  जळगाव

15992 हलानी िवनयचं� िभकालाल 56348 50 पु. फलॅट नं.६ गणेश अपाट�म�ट   गृहकुल कॉलनी  जळगाव

15993 होले अच�ना �काश 6355 69 �ी
७/३०सुहास कॉलनी   रामदास कॉलनी जवळ  सॉ�टेड  

जळगांव

15994 इंगळे भुषण िपतांबर 34680 41 पु. ४/के गु�कूल कॉलनी   एम.जे. कॉलेज    जळगांव

15995 इंगळे लता मह�� 59436 61 �ी
१०२ ओजस अपाट�म�ट   क�े�र बंग�ा समोर  िशवराम 

नगर जळगाव

15996 इंगळे िव�ा िपतांबर 34679 80 �ी ४/के गु�कूल कॉलनी   एम.जे.कॉलेज जवळ    जळगांव

15997 जाधव �ताप द�ा�य 10882 59 पु.
�ॉट नं ६   मालती अॅ��ड�ट हॉ��टल  एम.जे कॉलेज 

भा�र माक� ट  जळगांव

15998 जाधव सुिनता �ताप 32962 51 �ी मालती हॉ�ीटल भा�र माक� ट समोर   जळगाव

15999 जगताप सतीश सदािशव 8772 52 पु. २१ समथ� कॉलनी एम.जे कॉलेज रोड   जळगांव

16000 जैन अशोक कंुदनमलजी 24700 72 पु.
सी सी डी सी अपाट�म�ट   समथ� कॉलनी एम.जे.कॉलेज रोड  

जळगाव

16001 जैन पूजा चं�कांत �ो.लेडीज स�टर 6366 66 �ी ५ समथ� कॉलनी   जळगांव

16002 जंगले िनम�ला सुभाष 5536 61 �ी
सौदामीनी ५ गुलमोहर कॉलनी    एम जे कॉलेज जवळ 

जळगाव

16003 जंगले ��ा �िवणचं� 7773 63 �ी २२ गु�कुल कॉलनी   जळगांव

16004 जंगले �िवणचं� एकनाथ 4164 62 पु. २२ गु�कुल कॉलनी   एम जे कॉलेज जवळ  जळगाव

16005 जंगले रघुनाथ रामू 5534 55 पु.
18/2 मोहन नगर गट नं.448/2   मोहाडी रोड जवळ जळगाव  

जयअंबे �ोर िमल जवळ  जळगांव

16006 जंगले सुभाष रामु 5541 65 पु.
�ॉट नं ५ सौदामीनी अपाट�म�ट   गुलमोहर कॉलनी  एम जे 

कॉलेजरोड  जळगांव

16007 जंगले िनशांत सुभाष 42461 38 पु. ५ गुलमोहर कॉलनी   एम.जे.कॉलेज जवळ  जळगाव

16008 जंगले �िदपकुमार एकनाथ 4166 56 पु. २२बी गु�कुल कॉलनी   एम जे कॉलेज जवळ    जळगांव

16009 जावळे मृणालीनी वसंत 12244 51 �ी २४ समथ� कॉलनी जळगाव

16010 जावळे निलनी वसंत 469 80 �ी �ॉट नं . उमेश   एम जे कॉलेज मागे  गणेशा पाक�   जळगांव

16011 जोगदेव मंिजरी मुकंुद 8743 64 �ी िववेकानंद �ित�ान   १७ जुनी पो�ल कॉलनी\    जळगांव
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16012 जोगदेव मुकंुद �ंबक 617 67 पु. १७ जुनी पो�ल कॉलनी   एम.जे.कॉलेज मागे    जळगांव

16013 जोगदेव प�ाकर �ंबक 618 81 पु. 17 जुनी पो�ल कॉलनी   जळगाव

16014 जोगदेव �शांत प�ाकर 53052 45 पु. १७  वा��    जुनी पो�ल कॉलनी  जळगाव

16015 जोशी िनता सिचन 15459 44 �ी ९ �ु पो�ल कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

16016 जोशी शेखर शाशीकांत 8648 46 पु. १२ जुनी पो�ल कॉलनी   जळगांव

16017 जोशी िश�ा शशीकांत 17476 38 �ी १२ जुनी पो�ल कॉलनी   एम.जे.कॉलेज मागे  जळगाव

16018 जोशी सुिनल ल�ण 12328 56 पु. �ारका   एम जे कॉलेज �ा मागे  जळगाव

16019 कासार संजय रामदास 61486 52 पु. �ॉट नं 25 26 आिद� हौिसंग   सोसायटी जळगाव

16020 किवमंडन ि�ती राजशेखर 31022 49 �ी ७  राका पाक�  ल�ी नगर   एम.जे.कॉलेज मागे जळगाव

16021 किवमंडन रजनी भा�र 27771 83 �ी ९ राका पाक�    ल�ी नगर  एम.जे. कॉलेज�ा मागे  जळगाव

16022 कावळे िदपक सोपान 20916 43 पु. ३ एम.जे.कॉलेज मागे   भारत पेट� ोिलअम समोर    जलगाव

16023 केळकर हेमंत शरद 8285 60 पु.
नंदािदप  अनंत को-ऑप.हौसीगं सो   सा.�ख् कॉलेज जवळ    

जळगांव

16024 केळकर र�ी हेमंत 13195 58 �ी
नंदादीप  १५ अनंत को.ऑपरेटी�   हौ.सो.एम जे.कॉलेज 

रोड    जळगाव

16025 केळकर शरद गोपाळ 188 88 पु.
नंदादीप एम जे कॉलेज रोड जळगाव   �ॉट नं १५ अनंत 

हाऊिसंग सोसायटी    जळगांव

16026 केळकर �ीरंग अ�ुत 19701 68 पु.
�ॉक नं.२ तळमजला परशुराम अपाट�म�ट   जु�ा पो�ल 

कॉलनी मागे    जळगाव

16027 के-हाळकर सुधीर नारायण 5626 63 पु.
�ॉट नं 7 S नं 485/3B   आजीत अपाट�म�ट भारत पेट� ोल मागे  

M ¨ कॉलेज ल�ी नगर  जळगांव

16028 खाचणे मुरलीधर अंकात 4548 67 पु. �ॉट नं.२० समथ� कॉलनी मु.जे.   कॉलेज रोड    जळगांव

16029 खडके अजु�न अंबादास 22650 61 पु. चान� अपाट�म�ट   एम.जे.कॉलेज समोर  जळगाव

16030 खडके �ाज�ा िवजय 29660 47 �ी �ॉट नं.२६ गट नं.५/२   समथ� नगर    जळगांव

16031 खलसे रा�ल �पचंद 46343 44 पु.
�ॉट नं. ३७/३ सव� नं. ४७२/३   चच� रोड �ी समथ� कॉलनी  

एम जे कॉलेज जळगाव

16032 खा�ल अनघा िमलीदं 12923 52 �ी सौरभ  ६ गु�कुल कॉलनी   िज�ा पेठ जळगाव

16033 खा�ल पु�लता रामदास 1110 79 �ी
�ॉट नं ६ सौरभ एम.जे कॉलेज जवळ   गु�कुल कॉलनी 

जळगाव

16034 िकरंगे �ानदेव तुकाराम 55413 63 पु. १९ रामदास कॉलनी   सॉफटेएड कॉ��ुटर शेजारी  जळगाव

16035 कोळंबे लता �काश 34169 65 �ी �ॉट नं.१ �भात कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगांव

16036 कोळंबे �काश घन:�ाम 34168 71 पु. �ॉट नं.१ �भात कॉलनी   िज�ा पेठ जळगाव

16037 को�े िवनीत बळीराम 12139 51 पु.
२८ समथ� कॉलनी एम जे कॉलेज रोड   पारख �ो�ीजनजवळ 

   जळगाव

16038 कोळी पंुडलीक आसाराम 12823 51 पु.
�ारा महाजन बळीराम आसाराम   ७२ रामदास कॉलनी 

जळगाव
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16039 कोपरकर कमलाकर माधव 342 82 पु. भागीरथी इं��श �ूल   साने गु�जी कॉलनी  जळगाव

16040
कोठारी मंजू राजेश �ो.िनधी 

एंटर�ाइजेस
8071 54 �ी

५ �यदश�नी कॉ��े�   एम जे.कॉलेज रोड  �भात कॉलनी 

बस �ॉप  जळगांव

16041 कोठावदे अशोक नारायण 7975 54 पु. �ॉट नं २ राका पाक�    एम.जे कॉलेज मागे    जळगांव

16042 कोठावदे �िवण नारायण 15774 56 पु. २ राका पाक�  एम.जे.कॉलेज   �ा मागे    जळगाव

16043 कोतकर अिनल मधुकर 13649 55 पु. १४ समथ� कॉलनी   एम.जे.कॉलेज रोड    जळगाव

16044 कोतकर शरद कािशनाथ 25325 56 पु. �ॉट नं. १६ समथ� कॉलनी   एम. जे. कॉलेज रोड  जळगाव

16045 कोतवाल मंगला कमलाकर 4200 59 �ी 94 रामदास कॉलनी   जळगाव

16046 कुळकण� अिजत मधुकर 3721 66 पु. ८  �शांत  गु�कुल कॉलनी   जळगांव

16047 कुळकण� अ�ंधती अिजत 6818 62 �ी ८ �शांत गु�कुल कॉलनी एम.जे.   कॉलेज रोड    जळगांव

16048 कुळकण� िकशोर रघुनाथ 7218 56 पु.
२ आकाशदीप अपाट�म�ट   ल�ी नगर  एम.जे कॉलेज रोड 

मागे  जळगांव

16049 कुळकण� मधुकर पांडुरंग 3722 93 पु. ८  �शांत  गु�कुल कॉलनी   जळगांव

16050 कुलकण� मोहन िवनायक 22997 61 पु. �ॉक नं. ५ अिजता अपाट�म�ट   एम.जे.कॉलेज मागे  जळगाव

16051 कुळकण� �काश यशवंत 4820 73 पु. निवन पो�ल कॉलनी एम जे   कॉलेज मागे    जळगांव

16052 कुलकण� �िवण भाऊराव 49005 60 पु. २७ समथ� कॉलनी   जळगाव

16053 कुळकण� संिदप मुरलीधर 8291 49 पु.
१८ जुनी पो�ल कॉलनी   एम.जे कॉलेज मागे  रामकृ� 

मंदीरा जवळ  जळगांव

16054 कुळकण� सुहास मुरलीधर [१५] 7037 61 पु. �ॉट नं २३   �ेहल सो.समोर िगरणा टाकी  जळगाव

16055 कुलकण� सुमंत शांताराम 20973 58 पु.
�ॉट नं. 2-ए ल�ी नगर मालताई   एम जे कॉलेज जवळ    

जळगाव

16056 कुलकण� िवणा नंदकुमार 22107 52 �ी
�ॉट नं 27 समथ� कॉलनी   ता.िज जळगाव 17/546डी9    

जळगाव

16057 कुलथे िमना िवजय 15048 50 �ी ६ संक� अपाट�म�ट   रामदास कॉलनी    जळगाव

16058 कुलथे िवजय राजाराम 15047 59 पु. ६ संक� अपाट�मेट   रामदास कॉलनी    जळगाव

16059
ललवाणी अिनलकुमार िवमलचंद 

�ो.रसल पॅकेजीगं
27501 63 पु. १७ समथ� नगर   जळगाव

16060 लंके िकत� �ीकांत 11559 27 �ी २ अ राका पाक�  एम.जे.कॉलेज मागे   जळगांव

16061 लाठी िच�ा काशीनाथ 9084 74 �ी सम�य ३ स�ट   जोसेफ क��ट �ुल  सुयोग कॉलनी जळगाव

16062 लाठी जयंत मधुकर 14403 54 पु.
�ॉट नं 22 �भात कॉलनी जवळ   एम जे कॉलेज  शेखर भावे 

हॉ��टल जवळ  जळगाव

16063 लाठी िजत�� �भाकर 13309 47 पु.
�ॉट नं ५६/४ िशवराम नगर   एम.जे. कॉलेज रोड जळगाव  

िज�ा जळगाव

16064 लाठी सागर शरदचं� 14379 45 पु.
�ॅट 5/6 485/3/1 ओम   ओमौर अपाट�म�ट �ा जवळ एम जे 

कॉलेज  ल�ी नगर जळगाव

16065 लोहार अ�ण िशवलाल 7260 63 पु. २१ हायवे जवळ   �भात कॉलनी  एम.जे कॉलेज जळगाव
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16066 लोहार कृ�दास िशवलाल 33695 61 पु. २१ �भात कॉलनी   जळगाव

16067 महाजन अ�ण रघुनाथ 37617 70 पु. ५/२ समथ� कॉलनी   �भात कॉलनी �ॉप जवळ  िज.जळगाव

16068 महाजन कंुदन �ाने�र 25212 46 पु. ६ नम�दा   नव�भात कॉलनी  भारत �ाउट जवळ  जळगाव

16069 महाजन मधुकर शंकरराव 665 79 पु. 6B समथ� कॉलनी   �भात कॉलनी जवळ    जळगांव

16070 महाजन मंजुळा सुधाकर 51131 78 �ी ३५ रामदास कॉलनी   जळगाव

16071 महाजन सिचन िदनकर 20097 50 पु. ६ सुखद  शामसंुदर कॉलनी   एम.जे.कॉलेज रोड    जळगाव

16072 महाजन शैलजा मधुकर 18900 71 �ी ६ ब समथ� कॉलनी   जळगाव

16073 महाजन उषा अ�ण 37618 68 �ी ५/२ समथ� कॉलनी   �भात कॉलनी �ॉप जवळ  िज.जळगाव

16074 महाजन वसुधा िदनकर 34388 76 �ी ६ सुखद   शाम संुदर कॉलनी  एम.जे.कॉलेज रोड  जळगांव

16075
महाजन िवकास मेघ�ाम �ो.यशवंत 

�ोन �िशंग कंपनी
6674 62 पु.  गणेश  एम.जे.कॉलेजमागे   जळगांव

16076 महाजन िवनायक मुरलीधर 30975 68 पु. १७ गु�कुल कॉलनी एम.जे.कॉलेज   जळगाव

16077 माहे�री िवजय ल�ीनारायण 22995 57 पु. ६ अजंठा अपाट�म�ट   एम.जे.कॉलेज मागे  जळगाव

16078 मा�रकर गणेश एकनाथ 48989 57 पु.
जु�ा पो�ल कॉलनी�ा कोप�यावर   एम. जे. कॉलेज मागे  

जळगाव

16079 मलारा िवजयानंिदनी राज�� 7292 67 �ी
४ए एम.जे कॉलेज रोड �भात कॉलनी   सुयोग कॉलनी 

जळगाव  िववेकानंद शाळेजवळ जळगाव

16080 मयूर प�वी रा�ल 59423 45 �ी
९ आनंद हौिसंग सोसायटी   िनयर एम जे कॉलेज जवळ  

ओ�रयन हाय �ूल  जळगाव

16081 मौय� राजकुमार रणजीतिसंग 60665 57 पु.
�ॉट नं 34 नंदनवन नगर   रामानंद नगर जवळ  एम जे 

कॉलेज जळगाव

16082 मुजुमदार चं�शेखर मुरलीधर 979 70 पु. �ॉट नं. ९ �भात कॉलनी   शानभाग यांचे घर    जळगांव

16083 मुजुमदार िववेक रणछोडलाल 7012 63 पु.
�ॅट नं.९ �ॉट नं.६९   संप� अपाट�.  िशवराम नगर एम जे 

कॉलेज रोड  जळगांव

16084 नाईक योगेश शशीकांत 19378 52 पु. ७  िचरंजीव    एम.जे.कॉलेज मागे  ल�ी नगर  जळगाव

16085 नादेडकर मंगला रिवं� 37774 51 �ी ३२ रामदास कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

16086 नािनवडेकर सुमन नारायण 48156 77 �ी एम जे कॉलेज मागे   तुलसी अपाट�म�ट  जळगाव

16087 नारखेडे गणेश एकनाथ 46131 45 पु.
गणेश िनवास   तुलसी अपाट�म�ट शेजारी  एम.जे.कॉलेज मागे 

जळगाव

16088 नारखेडे जय�ी मनोहर 21840 61 �ी
�ॉट नं.१ आिद� अपाट�म�ट समोर   एम.जे.कॉलेज मागे    

जळगाव

16089 नारखेडे किवता िकशोर 25033 44 �ी
�ॉट नं 2 संजोग गणेश पाक�    M ¨ कॉलेज ल�ी नगर  

जळगाव

16090 नारखेडे मनोहर रामदास 21841 71 पु.
�ॉट नं.१ अिद� अपाट�म�ट समोर   एम.जे.कॉलेज मागे    

जळगाव

16091 नारखेडे सुधीर वासुदेव 50094 48 पु. �ॉट नं २ �भात कॉलनी िबहाइंड शानबाग हॉल जळगाव

16092 नेहेते जयंत रघुनाथ 30971 59 पु.
सौदामीनी अपाट� गुलमोहर कॉलनी   एम.जे.कॉलेज जवळ 

जळगाव



Page 597

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

16093 नेहेते �दीप ��ाद 50240 54 पु. जुनी पो�ल कॉलनी   जळगाव

16094 नेमाडे दगडू सदािशव 273 85 पु.  गारवा  �ॉट नं.३१   रामदास कॉलनी  जळगाव

16095 नेमाडे गोपाळ सदािशव 10426 82 पु. भुषण  ४९ रामदास कॉलनी   िज�ा जळगाव

16096 नेमाडे हेमंत गोपाल 8548 47 पु. ४९  रामदास कॉलनी   जळगाव

16097 नेमाडे िनतीन दगडू 50790 58 पु. �ॉट नं.३१  गारवा    रामदास कॉलनी  जळगाव

16098 नेमाडे थॉमस वासुदेव 23768 52 पु. �ॉट नं.७ समथ� कॉलनी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

16099 नेमाडे वैशाली शिशकांत 49830 56 �ी  आकाश  �भात कॉलनी   ७ शानबाग �ॅट  जळगाव

16100 नेवे अ�ण मुरलीधर 154 68 पु. �ामीनी ६ समथ� कॉलनी एम जे   कॉलेज रोड    जळगांव

16101 नेवे अशोक कािशनाथ 28979 62 पु. �म नं.२ सुरेखा अपाट�म�ट   एम.जे.कॉलेज मागे    जळगांव

16102 नेवे मुरलीधर वामन 155 91 पु. �ािमनी  ६ समथ� कॉलनी एम जे   कॉलेज रोड    जळगांव

16103 नेवे राजुमती �ीकृ� 96 78 �ी �ॉट नं 6 उशाकळ   एम जे कॉलेज मागे    जळगांव

16104 नेवे संजय भा�र [०३] 5306 56 पु. २२ समथ� कॉलनी मु जे कॉलेज   रोड जळ.    जळगांव

16105 नेवे शीला अशोक 157 86 �ी �ािमनी  ६ समथ� कॉलनी एम जे   कॉलेज रोड    जळगांव

16106 नेवे सुभ�ाबाई मुरलीधर 156 94 �ी �ािमनी  ६ समथ� कॉलनी   एम जे कॉलेज रोड    जळगांव

16107 िनकम िदलीप देवराव 58154 77 पु. ४८ रामदास कॉलनी   जळगाव

16108 िनकम गोिवंद रामचं� 43092 72 पु. १ पारीजात कॉलनी   िगरणा टाकी रोड  जळगाव

16109 िनकम �रतेश िदलीप 44189 42 पु. ४८ रामदास कॉलनी   जळगाव

16110 िनकम रोहीत िदलीप 41145 47 पु. ४८ रामदास कॉलनी   िज�ा पेठ जळगाव

16111 िनकम �तीका �रतेश 60194 36 �ी ४८ रामदास कॉलनी   सागर पाक�     जळगाव

16112 िनकम शैलजा िदलीपराव 41878 75 �ी ४८ िनकम चौक   रामदास कॉलनी  जळगाव

16113 िनकम �ेतांबरी रोहीत 54077 47 �ी ४८ रामदास कॉलनी   जळगाव

16114 पांचपोळ राजाराम नारायण 26361 85 पु. २३ समथ� कॉलनी   एम. जे. कॉलेज रोड  जळगाव

16115 पाजिनगरा गेव केकी 12940 66 पु. जी.के.टे�ो ४९५/१ �ॉट नं.९   एम.जे.कॉलेज रोड जळगाव

16116 पाजनीगारा केकी गु�ादजी 824 95 पु. ४९५/१ �ॉट नं. ९ जी के टे�ो   जळगांव

16117 पंडीत रामभाऊ उखडू� 40456 84 पु. ६ जुनी पो�ल कॉलनी   जळगाव

16118 पाटील आशीष िशवाजी 60872 37 पु.
माया देवी मंिदर   घर नं 38 अिव�ार  मायादेवी नगर एमजे 

कॉलेज  जळगाव

16119 पाटील अनंत िव�ु 8745 54 पु.
�ॉट -६ िव�ु - सुमन   जुनी पो�ल कोलंनी  एम जे.कॉलेज 

मागे  जळगाव
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16120
पाटील अिनल ल�ण �ो.धनंजय 

इले�� ॉिन�
7310 51 पु. ४१ रामदास कॉलनी   िज�ा पेठ जळगाव

16121 पाटील अ�ण िगरधर 1499 71 पु.
एल अनीता अ�ण �ॉट नं ८ द�ा   िनवास मागे 

एम.जे.कॉलेज  जळगाव

16122 पाटील अ�णा िकरण 37449 51 �ी ८ ए  क�ुरी     समथ� कॉलनी  भोईटे शाळेमागे जळगाव

16123 पाटील अ�णा िललाधर 48832 56 �ी ४ आरती अपाट�म�ट   एम. जे. कॉलेज मागे  जळगाव

16124 पाटील अिवनाश रामिसंग 23645 44 पु.
२ गुलमोहर कॉलनी   एम.जे.कॉलेज जवळजळगाव  

िज.जळगाव

16125 पाटील भालचं� �भाकर 44058 62 पु. २समथ� कॅालनी एम जे कॅालेज रोड   जळगाव

16126 पाटील भटू�साद �भाकर 41856 53 पु. ९ गुलमोहर कॉलनी   एम जे कॉलेज जवळ  जळगाव

16127 पाटील भै�लाल �ेमचंद 27585 59 पु. एम. जे. कॉलेजचे मागे   ल�ी नगर  मालताई  जळगाव

16128 पाटील भुषण पांडूरंग 38279 40 पु. १२ अनंत हाउुिसंग सोसायटी   एम.जे.कॉलेज रोड  जळगाव

16129 पाटील िदपक रमाकांत 34274 68 पु. पंचम हॉ�ीटल   एम.जे.कॉलेज रोड  जळगाव

16130
पाटील धनंजय ल�ण �ो. धनंजय 

कमुिनकेशन
10357 47 पु. ४११  रामदास कॉलनी जळगांव

16131 पाटील िदलीप न�थु 23526 59 पु.
 क�ुरी  ४/१ गु�कुल कॉलनी   एम.जे.कॉलेज जवळ  

जळगाव िज.जळगाव

16132 पाटील िदलीप शंकरराव 16159 63 पु. ९ अिजता अपाट�म�ट   एम.जे.कॉलेज मागे    जळगाव

16133 पाटील िदपक पंुडिलक 31052 43 पु.
�ॉट नं.१० गट नं.३४७   �ी �ामी समथ� कॉलनी खोटे नगर  

जळगाव

16134 पाटील �ानदेव तोताराम 7431 72 पु.
९  सुयोग कॉलनी   िगरणा वॉटर टंॅक रोड  एम.जे कॉलेज 

जवळ  जळगांव

16135 पाटील �ाने�र नरहर 16034 39 पु. �ॉट नं.९ ल�ीनगर   एम.जे.कॉलेज मागे    जळगाव

16136 पाटील जो�ा िललाधर 7972 68 �ी ४८४/४ �ाट नं २ ल�ीनगर   एम.जे कॉलेज मागे    जळगाव

16137 पाटील खुशबु सुिनल 57003 29 �ी �ॉट नं.२ समथ� कॉलनी   एम.जे.कॉलेज रोड  जळगाव

16138 पाटील कुसुम मधुकर 47620 73 �ी १४/३ समथ� कॉलनी   एम. जे. कॉलेज रोड  जळगाव

16139 पाटील िललाबाई मधुकर 8294 72 �ी �ॉट नं 1 समथ� कॉलनी जळगाव

16140 पाटील िललाधर रामचं� 48831 65 पु. ४ आरती अपाट�म�ट   एम. जे. कॉलेज मागे  जळगाव

16141 पाटील िललाधर शंकर 4167 73 पु. ४८४/४/२ ल�ी नगर   एम जे कॉलेज मागे    जळगांव

16142 पाटील मािणकराव उखडु� 19551 67 पु. ६ आरती अपाट�म�ट   एम.जे.कॉलेज मागे    जळगाव

16143 पाटील मनोहर िवनायक 44310 45 पु. �भात कॉलनी   �ॉट नं.१  जळगाव

16144 पाटील मनोज ��ाद 41098 37 पु. �ॉट नं. २७   िव�ानगर  �भात कॉलनीजवळ जळगाव

16145 पाटील नलीनी द�ा�य 10492 61 �ी
�ॉट नं ५/बी   गु�कुल कॉलनी  एम.जे कॉलेज जवळ  

जळगांव

16146 पाटील नारायण रघुनाथ 51908 72 पु. ४ राजन भवन   एम जे कॉलेज मागे  जळगाव
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16147 पाटील नरहर रामकृ� 4348 65 पु. एम जे कॉलेज मागे पो�ल   कॉलनी जवळ    जळगांव

16148 पाटील िनता हेमंत 8194 47 �ी
�ॉक नं ६ गट नं २४   िनिशगंधा अपाट�म�ट �भात कॉलनी  

िव�ा नगर  जळगाव

16149 पाटील पराग �काश 46613 41 पु. १० बी गु�कुल कॅालनी   एम.जे.कॉलेज रोड  जळगाव

16150 पाटील �भाकर पंढरीनाथ [२२] 4349 59 पु.
सी/ओ एम जे कॉलेज मागे   �ॉट नं ९ ल�ी  नगर जळगाव  

आर-िनरभोर(चोरगाव)

16151 पाटील �काश रघुनाथराव 50107 53 पु. १८ समथ� कॉलनी   जळगाव

16152 पाटील पु�षो�म ल� 26182 63 पु.
गट नं. ४८५/५-अ   �ॉट नं. ५ एम.जे. कॉलेज मागे  संकेत 

अपाट�म�ट  जळगाव

16153 पाटील राजेश नारायण 51907 50 पु. ४ राजन भवन   एम जे कॉलेज मागे  जळगाव

16154 पाटील सिचन भागवत 61196 39 पु. 39 जय नगर एम जे कॉलेज जवळ   जैन नगर जळगाव

16155 पाटील साधना महेश 26852 46 �ी
३ भोईटे माक� ट   एम.जे.कॉलेज रोड  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

16156 पाटील संजय शामराव 20475 54 पु.
८ ब  शाम  गु�कुल कॉलनी   एम.जे.कॉलेज जवळ    

जळगाव

16157 पाटील शाली�ाम नवलराम 4716 82 पु. ८ रामदास कॉलनी मेह�ण जवळ   जळगाव

16158 पाटील शोभा मुरलीधर 50891 77 �ी २ �भात कॉलनी   जळगाव

16159 पाटील सुमन भा�र 8205 62 �ी ११ �भात कॉलनी   जळगांव

16160 पाटील सुमन िव�ु 11881 54 �ी ६ जु�ा पो�ल कॉलनी जवळ   एम जे कॉलेजमागे  जळगाव

16161 पाटील सुिनल चुिनलाल 27925 53 पु. १४ �भात कॉलनी   जळगाव

16162 पाटील सुनील मधुकर 61373 54 पु.
�ॉट नं 1 एस एन 475/ए गारवा   एम जे कॉलेज जवळ  

िशरसाळे लॉंड� ी ल�ी नगर  जळगाव

16163 पाटील सुिनल �भाकर 44834 59 पु. २ समथ� हौसीगं सोसायटी   एम जे कॅालेज रोड  जळगाव

16164 पाटील सुशीला ल�ण 12095 59 �ी ४१ रामदास कॉलनी जळगाव

16165 पाटील तनुजा संजय 46376 50 �ी २ �भात कॉलनी   जळगाव

16166 पाटील तुळशीराम �ामराव 32623 80 पु. १०४/०४ समथ� कॉलनी   एम.जे.कॉलेज रोड  जळगाव

16167 पाटील िव�ा संजय 20476 48 �ी
८ ब  शाम  गु�कुल कॉलनी   एम.जे.कॉलेज जवळ    

जळगाव

16168 पाटील िवलास लेमचंद 14772 58 पु. २६ रामदास कॉलनी   जळगाव

16169 पाटील िवनोद न�थु 21106 49 पु. ४/१ गु�कुल कॉलनी   एम.जे.कॉलेज जवळ    जळगाव

16170 पाटील िव�नाथ गोिवंद 7790 83 पु. ८ पो�ल कॉलनी   जळगांव

16171 पाटील िववेकानंद मधुकर 49634 49 पु. १४/३ समथ� कॉलनी   जळगाव

16172 पाटनी िकरण शैल�� 20322 63 पु. ३ समथ� कॉलनी   एम.जे.कॉलेज समोर    जळगाव

16173 पाटनी शैल�� न�थुलाल 20321 65 पु. २ समथ� कॉलनी   एम.जे.कॉलेज समोर    जळगाव
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16174 पाटनी सुरभी शैल�� 20320 35 �ी ३ समथ� कॉलनी   एम.जे.कॉलेज समोर    जळगाव

16175 फालक आशा मुलचंद 13245 63 �ी
�ॉट-२६ ल�ी नगर   एम जे कॉलेज मागे  सौदंया� साधना 

�ुटी पाल�र  जळगाव

16176 िपले नाटे�र कृ�राव 3083 76 पु. �ू पो�ल कॉलनी १५ राम   एम जे कॉलेज जवळ जळगाव

16177 िपले सुिनल नाटे�र 8270 50 पु. �ॉट नं १५   �ु पो�ल कॉलनी  जळगाव

16178 िपंगळे िनलेश अ�ण 10259 48 पु. २६ समथ� कॉलनी एम जे कॉलेज   रोड जळगाव

16179 पोतदार िनम�ला िवजय 3709 70 �ी ८  �शांत  गु�कुल कॉलनी   जळगांव

16180 �भुदेसाई सुमेधा गोपाळ 12079 58 �ी
�ॉट नं.११ जुनी पो�ल कॉलनी   एम जे.कॉलेज मागे    

जळगाव

16181 रायिसंघानी अशोक आसनदास 30858 62 पु. सी-३ अि�नी पाक�    एम.जे. कॉलेज मागे  जळगाव

16182 रायिसंघानी राजेश अशोक 50542 34 पु. सी-३ आि�नी पाक�    एम.जे.कॉलेज मागे  जळगाव

16183 राजकोटीया मंजुळा भुप�� 12538 77 �ी
२३२/२ अ िनलॉ��ा समोर   मेट� ो स��स �ेशन शेजारी    

जळगाव

16184 रनाळकर रा�ल िवजय 11868 44 पु.
एम.जे.कॉलेजमागे ७ रघुकुल भारत   पेट� ोिलयम शेजारी    

जळगाव

16185 राणे गौरी िमलीदं 26820 57 �ी १६ रामदास कॉलनी   मु.पो.जळगाव

16186
राणे मधुसूदन िवजय �ो. िवनायक 

मेिडकल आिण जनरल �ोअस�
59325 34 पु.  माऊली  २१ गु�कुल कॉलनी   जवळ एम जे कॉलेज जळगाव

16187 राणे �िदप िदनकर 28121 72 पु. ११ गुलमोहोर कॉलनी   स�ट जोसेफ �ुल  जळगाव

16188 राणे रिवं� गोपीनाथ 22685 50 पु. ५ अ गु�कुल कॉलनी   जळगाव.  .  जळगाव.

16189 राणे रेखा सुभाष 17916 57 �ी रे�र बंगला मु.जे.महािव�ालय परीसर     जळगाव

16190 राणे शिशकांत रामदास 4174 77 पु. िववेकानंद नगर    �ॉट नं १६७ गट नं १५०     जळगांव

16191 राणे शामकांत िकसनराव 10524 58 पु. १ पा�रजात संकुल िगरणा टाकी रोड   जळगाव

16192 राणे सुभाष सदािशव 17915 64 पु. रे�र बंगला   मु.जे.महािव�ालय परीसर  जळगाव

16193 राणे िवजय रामदास 4483 70 पु. २१ गु�कूल कॉलनी   एम जे कॉलेज रोड    जळगांव

16194 राव िकरण �भाकर 17191 54 पु.
 सु�भा  १४ जुनी  पो�ल कॉलनी   एम.जेकॉलेज मागे  

जळगाव

16195 राव पुण�मा िकरण 36773 50 �ी १४ जुनी पो�ल कॉलनी   एम जे कॉलेज मागे  जळगाव

16196 रा�े चैत� िदलीप 13265 40 पु. चैत�  जुनी पो�ल कॉलनी   एम.जे कॉलेज मागे    जळगाव

16197 रा�े िहमगौरी िदलीप 13264 73 �ी चैत�  जुनी पो�ल कॉलनी   एम.जे.कॉलेज मागे    जळगाव

16198 रोटे िवजयकुमार रघुनाथ 15513 54 पु. १२ गु�कुल कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

16199 सैदाणे िव�ान िसताराम 36108 51 पु. २ समथ� कॉलनी   जी के टे�ो शो�म  जळगाव

16200 साकळीकर शशीकांत �ीकृ� 13384 54 पु.
उष:काल  एम.जे.कॉलेज मागे   दुधा�ा टपरी जवळ    

जळगाव
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16201 साकळीकर उमेश पंिडतराव 480 63 पु. अनंत को.ऑप.हौ.सोसायटी   एम.जे.कॉलेज रोड    जळगांव

16202 साळवेकर वासंती मधुकर 4127 73 �ी एम जे कॉलेज जळगाव

16203 संघवी िपयुष �दीप 26318 39 पु.
�ॅट नं २ �ॉट नं ७४   वेलोिसिट  रेिसड�नंसी  एम जे कॉलेज 

रोड  जळगाव

16204 स�े सुिनता िवजयकुमार 6735 72 �ी एम जे कॉलेज मागे कॅनिटंग कुलदीप िनवास   जळगाव

16205 स�े वैभव िवजय 15579 39 पु.
�ारा �ी.�ी.स�े   ४ अ ल�ीनगर एम.जे.कॉलेजमागे    

जळगाव

16206 सरोदे  िदपक िनळकंठ 17793 44 पु. ४ शामसंुदर कॉलनी   एम.जे.कॉलेज हॉ�ीटल रोड  जळगाव

16207 सरोदे हष�ल सदािशव 18453 44 पु.  कौरेणु  ४६ रामदास कॉलनी   सागर पाक�  जवळ    जळगाव

16208 सरोदे �ेहा हष�ल 50839 43 �ी
४६ रामदास कॉलनी एम.जे.कॉलेज जवळ   कॉलेज जवळ 

जळगाव

16209 सरोदे सुिनता सदाशीव 37488 69 �ी ४६ रामदास कॉलनी   जळगाव

16210 सरोदे सुवणा� योगेश 37487 42 �ी ४६ रामदास कॉलनी   जळगाव

16211 सरोदे योगेश सदािशव 18454 47 पु. ४६ रामदास कॉलनी   सागर पाक�  जवळ    जळगाव

16212 सारोळकर पुो�म भगवंत [२२] 5713 83 पु. ८/२ गुलमोहर कॉलनी   जवळ एम जे कॉलेज रोड  जळगाव

16213 सतरा िजतेन राघवजी �ो चं�कांत �दस� 11480 56 पु. 14 ि�यदश�नी अपाट�म�ट   �भात कॉलनी जळगाव

16214 शाह अिनल क�ुरचंद 6877 72 पु.
�ॉट नं. 24 भागीरथ शाळा जवळ   पटेल नगर एम जे 

कॉलेज  जळगाव

16215 शाह दश�ना पंकज 18902 45 �ी  �शांत  ८ गु�कुल कॉलनी   जळगाव

16216 शाह पंकज िव�ल 15990 47 पु. �शांत  ८ गु�कुल कॉलनी   एम.जे.कॉलेज जवळ    जळगाव

16217 शाह रसीकलाल भगवानदास 3700 76 पु. ८  �शांत  गु�कुल कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगांव

16218 शाह संजय मदनलाल 22618 55 पु.
�ॅट नं 5 ल�ी संकुल अपाट�म�ट   एम-जे कॉलेज मागे 

जळगाव

16219 शाह उिम�ला रसीकलाल 3699 73 �ी ८  �शांत  गु�कुल कॉलनी   जळगांव

16220 शानबाग मुकंुद गोपाळराव 600 76 पु. शानबाग बंगला जळगाव

16221 शानभाग मीरा मुकंुद 16304 63 �ी शानभाग बंगला एम.जे.कॉलेज रोड   िज�ा पेठजळगाव

16222 शेवाळे नंदिकशोर भागवत 8297 49 पु. बी नं.४ जय नगर   एम जे कॉलेज  वेली आपाट�म�ट  जळगांव

16223 िसनकर सोमनाथ रामभाऊ 3468 76 पु. �ॉट नं.७ पो�ल कॉलनी   एम.जे.कॉलेज मागे    जळगांव

16224 िशरसाळे द�ा�य शहादू 7428 77 पु. २०  नवी पो�ल कॉलनी   एम.जे कॉलेज मागे    जळगांव

16225 िशरसाळे मुकंूद द�ा�य 32002 45 पु.
�ॅट नं-३   जुनी पो�ल कॉलनी  एम जे कॉलेज मागे  

जळगांव

16226 िशरसाळे िवजय द�ा�य 32001 48 पु. २० नवी पो�ल कॉलनी   जळगाव

16227 िश�डे सुधाकर कािशनाथ 5973 65 पु. १४ समथ� कॉलनी   जळगांव
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16228 िशव�ामी मेडी�ुअर ल�ीनारायन 83 76 पु. शानबाग िब��ंग एम जे कॉलेज   रोड जळगाव

16229 सोनाळकर हेमा सुिनल 22136 65 �ी १ ि�यदश�नी   �भात कॉलनीजळगाव

16230 सोनार अशोक नामदेवराव 5854 63 पु. �ॉट नं.२ समथ� कॉलनी  नॅशनल   हायवे    जळगांव

16231 सोनार िहरामण िझप� 23125 80 पु. १४-ब समथ� कॉलनी   जळगाव

16232 सोनार योगेश िहरामण 23313 41 पु. १४-ब समथ� नगर   जळगाव

16233 सुपे िकशोर आनंदा 42059 68 पु. �ॉट नं.१६ ए   �शांत कॉलनी  जळगाव

16234 सुय�वंशी कैलास पोपट 45381 52 पु. औदुबंर �ाट नं १८   गट नं २/२/ब समथ� नगर  जळगाव

16235 तायडे सुहास रघुनाथ 10234 57 पु. ११  निवन पो�ल कॉलनी जळगांव

16236 ठाकरे िह�त आ�ाराम 43935 58 पु.
सपना िब��ंग वैशाली अपाट�म�ट जवळ   एम.जे. कॉलेज 

समोर    जळगाव

16237 ठाकूर भैरवबकिसंग शेरबहादुरिसंग 4821 71 पु. निवन पो�ल कॉलनी एम जे कॉलेज   मागे    जळगांव

16238 ठोबंरे िमिलंद नागेश 58488 66 पु.
दुवा�कुर   �ॉट नं १६   नवीन पो�ल कॉलनी  जळगाव  

४२५००१

16239 ितवारी कृ�कुमार रघुनंदन 2642 76 पु. १४ समथ� कॉलनी जळगाव

16240 ितवारी माधुरी कृ�कुमार 2643 71 �ी १६ समथ� कॉलनी   जळगांव

16241 ितवारी योगेश कृ�कुमार 8458 57 पु. १४ समथ� कॉलनी   जळगांव

16242 टोके दामोदर खेमा 27524 82 पु. २७ रामदास कॉलनी िज�ा पेठ   जळगांव

16243 �वहारे जयंत वासुदेव 13128 69 पु. �ॉट नं.२३ समथ� कॉलनी   एम जे.कॉलेज रोड जळगाव

16244 वाघोडकर �काश ल�ण 6731 62 पु. ��ील  एम जे कॉलेजमागे   जळगांव

16245 वाणी आशीष सुभाष 8042 46 पु. ९/१ समथ� कॉलनी   जळगांव

16246 वाणी अिवनाश मुरलीधर 8043 54 पु. १३ जुिन पो�ल कॉलनी   एम .जे  कॉलेज मागे  जळगाव

16247
वाणी भुप�� �ीधर �ो. पॅसीफीक 

इंजीिनअस�
12643 51 पु. २ समथ� कॉलनी   जी.के.टे�ो शो�म समोर    जळगाव

16248 वाणी (देव) िच�ाबाई भागवत 7164 50 �ी १६  समथ� कॉलनी   जळगांव

16249 वाणी द�ा�य िगरी 20675 62 पु. १६ समथ� कॉलनी   एम.जे.कॉलेज रोड    जलगाव

16250 वाणी गोिवंद �ंबक 3499 95 पु. िशवकृपा �ॉट नं.२८   समथ� कॉलनी  जळगाव

16251 वाणी िमलीदं मनोहर 5487 57 पु. िगरीजा २५ समथ� कॉलनी शाळे   समोर    जळगांव

16252 वाणी शालीनी मनोहर 5489 73 �ी िगरीजा  २५ समथ� कॉलनी शाळे   समोर    जळगांव

16253 वाणी वसंत नरहर 4505 85 पु. ७ ��त रेषा अनंत हौ.सो..   मु.जे.कॉलेज रोड    जळगांव

16254
वानखेडे दश�न गणेश �ो.सोना झेरॉ� 

अॅ� स�ायस�
11158 41 पु. ९२/२  भा�र माक� ट   एम.जे.कॉलेज रोड    जळगांव
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16255 वारके �दीप ��ाद 14819 56 पु. �ॉट ४९ िववेकानंद नगर   जळगाव

16256 वारके लतीका मधुकर 1572 78 �ी १४ �भात कॉलनी   जळगांव

16257 वारके मधुकर अिभमन 1571 78 पु. १ �भात कॉलनी   जळगांव

16258 याि�क घन:शाम गंगाधर 19038 44 पु. १९ �ु पो�ल कॉलनी   जळगाव

16259 येवले मधुकर पुडंिलक 2690 72 पु.
�ॉट नं ६/२ गट नं ४७५/अ   एम जे कॉलेज मागे  ल�ी नगर 

 जळगांव

16260 येवले मुकेश मधुकर 13283 38 पु. ६ ल�ी नगर   एम.जे.कॉलेज मागे    जळगाव

16261 झांबरे संतोष सुरे�नाथ 35189 56 पु. ३० �ानंद गु�कुल कॉलनी   जळगाव

16262 झांबरे िनम�ला सुरे�नाथ 39009 81 �ी
c/o सौ सुनीता संतोष झांबरे   संकेत अपाट�म�ट जवळ  एम जे 

कॉलेज जळगाव

16263 झांबरे सुिनता संतोष 35190 47 �ी ३० �ॉनंद   गु�कुल कॉलनी  जळगाव

16264 झोपे कुमुद मुरलीधर 13864 67 �ी ३ भुषण कॉलनी   एम.जे.कॉलेज मागे    जळगाव

16265 झोपे संजीव मुरलीधर 36054 45 पु. �ॉटनं 28 एस/एन 471ए1/2   ��ा कॉलनी  जळगाव

16266 अभंगे िवजय िवरिसंग 37749 47 पु.
सव� नं ५१३ �ॉट नं ११ निग�स   िनवास मुकंुद नगर लाठी 

शाळे जवळ  जळगाव

16267
आडवाणी सुिनल ल�णदास �ो 

सुिनल एज�ीज
11430 41 पु.

५६४/२ मंडोरे भवन    पंचमुखी हनुमान मंिदरा जवळ   

जळगाव ता.िज.जळगाव

16268 अ�वाल चंदनमल ह�रराम 5151 70 पु. स�ाट भवन   ल�ण नगर  टेलीफोन ऑिफस मागे  जळगांव

16269 अ�वाल चंदनमल हरीराम 3973 75 पु.
स�ाट भवन   ल�ण नगर  बीएचडी टेलीफोन ऑिफस  

जळगांव

16270 अ�वाल कांतीदेवी गणेशीलाल 20570 52 �ी ८ ई�र कॉलनी   जळगाव

16271 अ�वाल (िम�ल ) िव�नाथ संतलाल 20359 64 पु. ५०६/१ ई�र कॉलनी   लाठी �ुल जवळ    जळगाव

16272 आ�जा भगवानदास हरदासमल 3976 68 पु.
५१ सुय�िवलास िब��ंग   जैन बोिड�ग मागे  टेलीफोन ऑिफस 

जवळ िज�ा पेठ  जळगांव

16273
आ�जा िगरधारी होलाराम �ो.िवशाल 

इंड�� ीज
42476 48 पु. ४६ गणेश वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

16274 अमृतकर क�ना संजय 22430 57 �ी
�ॉट नं.११ रणछोड नगर   पंचमुखी हनुमान मंदीरामागे  

जळगाव

16275 अमृतकार संजय नारायण 8171 54 पु.
�ॉट नं.११ रणछोड नगर   पंचमुखी हनुमान मंिदर मागे  

जळगाव

16276 अमृतकर �ामकांत नारायण 21507 47 पु.
�ॉट नं ७ रणछोड नगर   पंचमुखी हनुमान मंदीराजवळ  

जळगाव  जलगाव

16277 अमृतकर (वाणी) उमाकांत नारायण 21509 52 पु.
�ॉट नं.१३ रणछोड नगर   पंचमुख हनुमान मंिदरामागे  

गणेश वाडी जळगाव

16278 अ�रदे िमिलंद एकनाथ 47657 38 पु. ५०६/६ �मसाफ�   ई�र कॉलनी  जळगाव

16279 अ�रदे तुषार एकनाथ 45145 40 पु.
�मसाफ� ६ ई�र कॉलनी   स�ट लॉरे� हाय�ुल समोर  

जळगाव

16280 अव�थी िदलीप बाबुराव 28286 57 पु. ४१ िज�ा पेठ   ��ंत् चौक  फोटो मी समोर  जळगाव

16281 बढे रजनी शंकरराव 1455 79 �ी �ॉट नं 13 ढाके वाडी   िज�ा पेठ जळगाव
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16282 बढे िववेक शंकरराव 8110 49 पु. �ॉट नं १३   लाठी शाळे जवळ  ढाके वाडी  जळगांव

16283 बागल िकरण िव�नाथ 35571 46 पु. ११२ समथ� कॉलनी   जळगाव

16284 बाहेती ि�जमोहन हरीिवलास 22385 50 पु.
�ॉट नं.२० गणेश वाडी   रणछोड नगरपंचमुखी हनुमान 

मंदीर मागे    जळगाव

16285 बंसल िदपक रामिनवास 25937 42 पु.
१७/१ पंचमुखी हनुमान मंदीर   गणेश वाडीजळगाव  

िज.जळगाव

16286 बंसल कमल रामिनवास 25938 40 �ी
१७/१ पंचमुखी हनुमान मंदीर   गणेश वाडीजळगाव  

िज.जळगाव

16287 बनवट िद�य �फु� 56513 33 पु. �ॉट नं.१५/५२२चं�माना   ई�र कॉलनी  जळगाव

16288 बनवट �फु�कुमार म�ालाल 13876 70 पु. �ॉट नं १५/५२२ ई�र कॉलनी   जळगाव

16289 बनवट िवजयकुमार म�ालाल 13877 63 पु. �ॉट नं.१५/५२२ ई�र कॉलनी   जळगाव

16290 ब�हाटे �ो�ा द�ा�य 49329 44 �ी १० देिवदास कॉलनी   जळगाव

16291 ब-हाटे रामकृ� �ावण 19592 53 पु. ५०६/४/१ ई�र कॉलनी   उदु�  शाळे मागे    जळगाव

16292 बारी िहरालाल गंगाराम 11368 64 पु.
�ॉट नं.२ ई�र कॉलनी   जुना मेह�ण रोड  रचना कॉलनी 

जवळ  जळगांव

16293 बाव�र भालचं� तुकाराम 20449 56 पु. २८ शंकर नगर   गणेश वाडी    जळगाव

16294 बािव�र अशोक जग�ाथ 31182 66 पु. ३ ई�र कॉलनी जळगांव

16295 बािव�र मंगेश धमा� 28185 55 पु. ई�र कॉलनी   �ॉट नं. ५०६  िज. प. जळगाव

16296 बािव�र र�ा अशोक 31185 59 �ी ३ ई�रकॉलनी लाठी �ुल   जळगाव

16297 भगत राज�� संपत 30594 54 पु. पंचमुखी हनुमान मंदीरा जवळ   िज�ा पेठ जळगाव

16298 भामरे �पाली संजय 44541 45 �ी २६ अ   ढाकेवाडी  जळगाव

16299 भामरे संजय छगन 44542 53 पु. २६ अ   ढाकेवाडी  जळगाव

16300 भंगाळे �काश माधव 32367 66 पु. �ॉट नं.६ इ�र कॉलनी   जळगाव

16301 भावसार आनंदा फकीरा 10228 59 पु. �ॉट नं.४  ई�र कॉलनी   जळगांव

16302 भावसार राज�� नारायण 14826 63 पु. ५० ल�ी नगर   ढाके वाडी जवळ    जळगाव

16303 भावसार संतोष मधुकर 29834 53 पु.  मातृछाया  �ॉट नं.८   �ॉक नं.३  ई�र कॉलनी  जळगांव

16304 भोजणे भागवत अ�ण 29765 49 पु. �ू स�ाट कॉलनी   जळगांव

16305 भोळे गणेश मुरलीधर 23180 53 पु. १२/२ अरीहंत कॉलनी   गणेश वाडीजळगाव  िज.जळगाव

16306 भोसले सिचन गोिवंदराव 61075 43 पु. 515 1 बी संचार नगर   जळगाव

16307 भुतडा संिदप रामनारायण 8315 47 पु. �ॉट नं २३/३   संचार नगर  देवीदास कॉलनी  जळगांव

16308 भुतडा रामनारायण ओकंारदास 1266 88 पु. संचार नगर   508/2 �ॉट नं 23  देवीदास कॉलनी  जळगांव
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16309 िबनायका शांितलाल सुगनलाल 7944 66 पु. �ॉट नं ३ अ�रहंत कॉलनी   गणेश वाडी    जळगाव

16310 िब�हाडे सिवता शंकर 43648 38 �ी गणेश वाडी   आर २५/५२ एफ  जळगाव

16311 िबला� पंकज शशीकांत 23616 46 पु. �ॉट नं.२८   गमेश वाडीजळगाव  िज.जळगाव

16312 बोरा िजत�� �पचंद 20368 48 पु. ५१९/३ ढाके वाडी   लाठी शाळे समोर    जळगाव

16313 बोरा संजय �पचंद 20369 53 पु. ५१९/३  ढाके वाडी   लाठी शाळे जवळ    जळगाव

16314 बोरोले िवमल सुभाष 7960 64 �ी �ॉट नं ८ ई�र कॉलनी   जळगांव

16315 चंदनानी नंदकुमार संुदरदास 33199 53 पु. इ�र कॉलनी   जळगाव

16316 चंदनानी नरेशकुमार संुदरदास 33200 53 पु. इ�र कॉलनी   जळगाव

16317 चौधरी अिजत पांडुरंग 15975 51 पु. २४ संचार नगर   लाठी शाळे जवळ    जळगाव

16318 चौधरी अिनल पांडुरंग 10380 51 पु.
�ॉट नं १४ ई�र कॉलनी   अ�रहंत कॉलनी जवळ  नांनीबाई 

कॉ��े�  जळगांव

16319 चौधरी अवधुत नामदेव 14878 81 पु. �ॉट नं.१५ शंकर नगर   कासमवाडी रोड    जळगाव

16320 चौधरी बबन नामदेव 23611 64 पु.
�ॉट नं.८ ई�र कॉलनी   जुना मेह�ण रोडजळगाव  

िज.जळगाव

16321 चौधरी भारती कैलास 57160 44 �ी फुकटपुरा   इ�ादेवी मंदीरा मागे  जळगाव

16322 चौधरी देव�� िडगंबर 52089 48 पु. १७ गणेश वाडी   पंचमुखी हनुमान मंिदरामागे  जळगाव

16323 चौधरी िडगंबर न�थु 23615 59 पु.
२३ देवीदास कॉलनी   लाठी शाळे जवळजळगाव  

िज.जळगाव

16324 चौधरी िदनकर कृ�ा 24182 54 पु. ई�र कॉलनी   जळगाव

16325 चौधरी िदपक भगवान 23960 45 पु. �ॉट नं. ६ ई�र कॉलनी   जळगाव

16326 चौधरी �ानदेव पु�षो�म 28323 93 पु.
�ॉट नं. २   पाव�ती �ृती  ई�र कॉलनी जुना मेह�न रोड  

जळगाव

16327 चौधरी कमलाकर ओकंार 29927 54 पु. ५५१/१ द� भवन   गणेश वाडी िज�ा पेठ  जळगाव

16328 चौधरी िकरण द�ु 26322 43 पु.
२० अ वानखेडे हौिसंग सोसायटी   िद�ीत वाडी मागेजळगाव  

िज.जळगाव

16329 चौधरी िलना राजेश 41262 51 �ी २४ संचार नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16330 चौधरी मुकेश सुरेश 55510 40 पु. �ॉट नं.४ वषा� कॉलनी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

16331 चौधरी िनतीन तोताराम 14566 47 पु. २२ ढाके वाडी   जळगाव

16332 चौधरी �मोद िव�ु 21021 57 पु. २० ढाके वाडी   िज�ा पेठ    जलगाव

16333 चौधरी राजेश पांडुरंग 15977 53 पु. २४ संचार नगर   लाठी शाळेजवळ    जळगाव

16334 चौधरी रंजना कमलाकर 53267 50 �ी ५५१/१ द� भवन   गणेश वाडी  िज�ा पेठ जळगाव

16335 चौधरी सिचन भा�र 35123 53 पु. �ॉट नं.५०६/४/१ ई�र कॉलनी   ता.जळगाव  िज.जळगाव
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16336 चौधरी शांताराम पुो�म [०३] 4076 75 पु. १७ पंचमुखी हनुमान जळगाव

16337 चौधरी सुर�� दामोदर 58387 65 पु. इं��भात पारीख पाक�  जवळ   आं◌ेकार नगर जळगाव

16338 चौधरी िवलास मधुकर 19748 48 पु.
�ॉट नं.१६ देवीदास कॉलनी   लाठी �ूल मागे ल�ी नगर  

जवळ जळगाव

16339 चौधरी िवमल अशोक 57130 58 �ी �ॉट नं २ ई�र कॉलनी   द� मंदीराजवळ  जळगाव

16340 चौधरी िवनायक भा�र 42622 62 पु. �ॉट नं.५०६/४   ई�र कॉलनी  जळगाव

16341 चौधरी महेश पांडुरंग 22740 50 पु. १४ इ�र कॉलनी.   गणेशवाडी जवळ  जळगाव

16342 चौधरी रा�ल तोताराम 14565 44 पु. २२ ढाके वाडी   जळगाव

16343 चौधरी सुिनल पांडुरंग 22738 53 पु. १४ ई�र कॉलनी.   गणेश वाडी जवळ  जळगाव

16344 च�ाण िमराबाई चुडामण 37622 67 �ी
छाया कॉ��ुटर   रचना कॉलनी समोर  जुना मेह�ण रोड  

जळगाव

16345 छाबडा सुदश�िसंग करतारिसंग 40963 54 पु. �ॉट नं.८ ढाके वाडी    सुख िनवास   जळगाव

16346 िचंचोले योगेश दशरथ 29464 50 पु.
�ॉट नं १९/१ रंणछोड नगर   पंचमुखी हनुमान मंदीरा मागे  

जळगाव

16347 िचरमाडे िदलीप नामदेव 28288 68 पु. २ गणेशवाडी   रामदेव बाबा मंिदरामागे  जळगाव

16348 चोरिडया सिचन निगनचंद 59432 41 पु.
�ॉट नं ५२२/१४ शांित सागर   िबहाइंड पंचमुखी हनुमान  

वषा� कॉलनी जळगाव

16349 चौधरी मधुकर िपतांबर 34977 50 पु. ल�ण नगर   एस.टी.व�� शॉप समोर  जळगाव

16350 चुगरा  िगरीष  साजनदास 42485 48 पु. २३ गणेश वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

16351 दाभेकर तारेश िव�नाथ 15438 54 पु. �ॉट नं.३१ ढाके वाडी   जळगाव

16352 दायमा िवनोद शामसंुदर 28919 50 पु. ई�र कॉलनी स�ट लॉरे� हाय�ूल समोर   जळगांव

16353 देसाई रिवं� �काश 23179 40 पु.
८ ई�र कॉलनी   स�ट लॉरे� शाळे जवळ जळगाव  

िज.जळगाव

16354 देशमुख चं�कांता रामराव 10611 79 �ी गु� छाया   ई�र कॉलनी  जळगाव

16355 देशपांडे अनघा अिनल 1784 71 �ी ढाके वाडी लाठी �ुल जवळ   जळगांव

16356 देशपांडे अप�णा अिनल 8505 62 �ी ५१९/२ ढाकेवाडी   जळगांव

16357 देवरे संजय िपरन 31683 48 पु. पंचिशल नगर   इ�ादेवी मंदीर    जळगांव

16358 देवराज िव�म उ�मराव 3571 69 पु.
सहा�क आयु� अ� व औषध   �शासन डॉ.आंबेडकर 

माक� ट    जळगांव

16359 लोहार देवराम दगडू 30644 81 पु. पंचमुखी हनुमान   जळगांव

16360 ढाके सोपान जग�ाथ 3176 68 पु. ४ ई�र कॉलनी   जुना मेह�न    जळगांव

16361 ढाके भागवत नथु 37038 74 पु. ५८ गणेश वाडी   जळगाव

16362 ढाके पराग सोपान 8010 45 पु. ४ इ�र कॉलनी   जुने मेह�न रोड    जळगांव
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16363 ढोले सौरभ महादेव 45492 32 पु. ल�ीनगर ६   ढाकेवाडीजवळ  जळगाव

16364 दीि�त (िम�री) घन:शाम शांताराम 43072 39 पु. ई�र कॉलनी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

16365 �ोरा जसबीर कौर 58835 46 �ी
५०५/१ एकता कॉलनी पंचमुखी   िनअर हनुमान मंिदर  

जळगाव

16366 गायकवाड बाबुलाल महीपत 22308 64 पु. �ॉट नं.१२ ढाके वाडी   िज�ा पेठजळगाव

16367 गायकवाड िदलीप मिहपतराव 25385 58 पु. �ॉट नं. १८   देिवदास कॉलनी  लाठी शाळेजवळ  जळगाव

16368 गायकवाड पु�ा बाबुलाल 50285 57 �ी १२ ढाके वाडी   लाठी शाळेजवळ  जळगाव

16369 गायकवाड मथुरा �ांने�र 60510 35 �ी
496 िनरजाई मेिडकल समोर   महादेव मंिदर जवळ तांबापूर  

जळगाव

16370 गंुठे भरतभुषण नारायण 37722 58 पु. ई�र कॉलनी   स�ट लॉरे� शाळेजवळ  जळगाव

16371 गुरव योगमाया नारायण 27371 56 �ी ढाकेवाडी   जळगांव

16372 इंगळे कमल िटकाराम 13359 67 �ी २७/ब रचना कॉलनी जुना मेह�ण   रोड जळगाव

16373 जाधव अिन��द पदमाकर 36096 43 पु. ७ संचार नगर   ढाके वाडी  जळगाव

16374 जाधव िभमराव नामदेव 34922 44 पु.
आर डी. करोिसया   �ॉट नं.५१५/ए सचार नगर ढाके वाडी 

जवळ  जळगाव

16375 जाधव िदगंबर केशव 31164 50 पु. �ॉट नं.५ शहादू िनवास   ई�र कॉलनी जळगाव

16376 जाधव �ाने�र दशरथ 31162 46 पु. ५ शहादु िनवास ई�र कॉलनी   जळगांव

16377 जाधव निमता िह�तराव 34861 38 �ी �ॉट नं.१७   देिवदास कॉलनी  जळगाव

16378 जाधव �ेमानंद ब�ी 28510 50 पु. ३ गु�छाया   ई�र कॉलनी उुद�  शाळेजवळ  जळगाव

16379 जाधव रजनी िदगंबर 32332 47 �ी अ�रहंत कॉलनी   जळगाव

16380 जाधव र��कांत जग�ाथ 44425 45 पु.
धम��प �ॉट नं ४   सीटीएस नं.५०७/ए/५ ढाकेवाडी  

�ीकृ� मंदीर मागे िज�ा पेठ  जळगाव

16381 जाधव रेखा िदगंबर 32333 50 �ी अ�रहंत कॅालनी   पंचमुखी हनुमान मंदीरामागे    जळगांव

16382 जाधव सुरेश काळु 32109 64 पु. १८ देिवदास कॉलनी   ल�ी नगर    जळगांव

16383 जाधव सुिशला िह�तराव 34860 66 �ी �ॉट नं.१७   देिवदास कॉलनी  जळगाव

16384 जगताप �काश रामचं� 5798 68 पु.
पंचमुखी हनुमान मंिदर जवळ प�ावती मंगल काया�लय 

समोर जळगाव

16385 जगताप रेखा शामकांत 25432 57 �ी २०-ब रचना कॉलनी   �ु गणेश बेकरी�ावर  जळगाव

16386 जैन सुरेश नेमीचंद 7244 68 पु.
४  िवनीत  अ�रहंत कॉलनी   नांिनबाई हॉ��टल जवळ  

पंचमुखी हनुमान मंदीरामागे गणेशवाडी  जळगांव

16387 जैन िवजय जवरीलाल 11226 66 पु. �ॉट नं.506/1   ई�र कॉलनी  जळगाव

16388 जै�ाल अिमत वेदलाल 50965 32 पु.
८ �ोतीनगर एल.आय.सी.कॉलनी   इ�ादेवी चौक  ब��े 

टॉवर मागे जळगाव

16389 जैसवाल िदलीप पूनमचंद 8670 56 पु. ३३ ए ढाके वाडी जळगाव
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16390 जै�ाल क�ेश वेदलाल 50966 29 पु.
८ �ोतीनगर एल.आय.सी.कॉलनी   इ�ादेवी चौक  ब��े 

टॉवर मागे जळगाव

16391 जैसवाल रमेश गुलाब 51191 69 पु. �ॉट नं.३३  संतोष    ढाकेवाडी िज�ा पेठ  जळगाव

16392 जैसवाल शािलनी रमेश 51192 58 �ी �ॉट नं.३३  संतोष    ढाकेवाडी िज�ा पेठ  जळगाव

16393 जांगीड ओम�काश हनुमान�साद 6771 50 पु. ११ गणेश वाडी   जळगांव

16394 जोशी अभय मधुकर 14362 47 पु. ५०६/३ ब ई�र कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

16395 जोशी गंगाधर वेडू 35310 58 पु.
९/१  �साद  सीमा पाक�    देिवदास कॉलनी  िज�ा पेठ  

जळगाव

16396 डॉ.जोशी िमलीदं मधुकर 14360 50 पु. ५०६/३ ब ई�र कॉलनी   जळगाव

16397 जोशी मीनल मनोहर 6831 71 �ी १बी गणेशवाडी मंजुषा     जळगाव

16398 जोशी मृदुला शांताराम 19811 52 �ी २३/१ देवीदास कॉलनी   िसमा पाक�     जळगाव

16399 जोशी सदानंद गजानन 30773 57 पु. �ॉट नं.५०६/३ ई�र कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगांव

16400 काळनोर दीपक िभका 60583 38 पु. झोपडप�ी 121 तांबापूर   जुना मेह�न

16401 कामळ�र राज�� मोतीराम 23600 60 पु. ३७/१ गणेश वाडी   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

16402 कापडणे मनोहर शांताराम 54345 57 पु. �ॉट नं ५०६/०६ ई�र कॉलनी   द� मंदीरा जवळ  जळगाव

16403 करोिसया अ�णा रमेश 41681 78 �ी ५१५ संचार नगर   आर २५/१२९ ई ११ के  जळगाव

16404 काटे िदलीप बाबुराव 61646 59 पु. 9 देवीदास कॉलनी   सीमा पाक�    ल�ी नगर    जळगाव

16405 क� करे शरद रघुनाथ 2214 81 पु. 32 गणेशवाडी   जळगाव

16406 केसवाणी िकत� सतीश 24968 52 �ी
२६ समाधान नगर   हेमु कलाणी�ंा घरा जवळ  कवर 

नगरजळगाव

16407 खाचणे उषा �ेमचंद 60830 70 �ी
�ॉट नं 9 नेरा रामदेवजी बाबा   मंिदर �पगंगा कॉलनी  

गणेश वाडी जळगाव

16408 खैरणार शुभम िकशोर 60995 26 पु. ५०६/६  ई�र कॉलनी    द�ा मंिदर     जळगाव

16409 को�े रजनी कैलास 41937 56 �ी २८ ल�ी नगर जवळ   संचार नगर  जळगाव

16410 को�े रमेश �ीधर 35924 50 पु. ५४ गणेश वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

16411 कोळी भरत चै�ाम 36046 39 पु. ३५ गणेश वाडी   जळगाव

16412 कुचेरीया राजेश नेमीचंद 30387 48 पु. ८९ िद�ीत वाडी   जळगांव

16413 कुळकण� मोहन यादवराव 4520 67 पु. २५  गणेश वाडी   जळगांव

16414 कुळकण� ि�यंका �िदप 34504 35 �ी प�वी   �ॉट नं.०५ ल�ी नगर  जळगाव

16415 कुळकण� शामकांत यादवराव 4521 72 पु. २५ गणेश वाडी   जळगांव

16416 लाड िकशोर िजवनलाल 8397 67 पु. ४ भगीरथ काँ�ले�   नगर ई�ादेवी चौक  जळगाव
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16417 लहेरी मोईल श�ीर 17843 40 पु.
फाितमा �ीला गट नं.५०६/२/१अ   �ॉट नं.२ ई�र कॉलनी 

नानीबाई हॉ�ीटल  रोड जळगाव

16418 लांडगे सुरेश केशवराव 21723 78 पु. �ॉट नं.३२ गणेश वाडी   िज�ा पेठजळगाव

16419 लांडगे अिवनाश रिवं� 59431 55 पु. ३२ गणेशवाडी िज�ा पेठ   जळगाव

16420 लाठी अंजली अशोककुमार 3957 63 �ी ३९ गणेश वाडी   जळगांव

16421 लाठी जमना शरदचं� 3956 66 �ी ३९ गणेश वाडी   जळगांव

16422 लाठी �ेमचं� िशवचं� 3928 68 पु. ३९ गणेश वाडी   जळगांव

16423 लाठी �ेमलता �ेमचंद 3955 63 �ी ३९ गणेश वाडी िज�ा पेठ   जळगांव

16424 लाठी ि�ती सागर 14861 45 �ी ३९ गणेश वाडी   जळगाव

16425 लाठी िशवचं� राधािकसन 3958 68 पु. ३९ गणेश वाडी   जळगांव

16426 लहेरी मुरतझा गुलाम अ�ास 17842 49 पु.
फातेमा �ीला गट नं.५०६/२/१ अ   ई�र कॉलनी नानीबाई 

हॉ�ीटल रोड  जळगाव

16427 लोहार बाळू िभवसन 59234 52 पु. ७ जुना मेह�ण रोड   रचना कॉलनी  जळगाव

16428 लोहार (कळसेकर)  संिगता सुरेश 42874 54 �ी
�ॉट नं.७ गट नं.२८२ अ-१   �ु ल�ी नगर  मेह�ण 

तलावाजवळ जळगाव

16429 लोहारीकर सुहास रमेश 23748 52 पु.
३ �ोती नगर को.ऑप.सोसायटी   

एल.आय.सी.कॉलनीजळगाव  िज.जळगाव

16430 महाजन भारती चुडामण 22179 48 �ी ५४ िज�ा पेठ   पंचमुखी हनुमान मंदीरा जवळ    जळगाव

16431 महाजन कैलास िभकाजी 24619 50 पु. �ॉट नं.३८   गणेशवाडी  जळगाव

16432 महाजन ललीत मधुकर 25241 52 पु. ५२२ गणेश वाडी   जळगाव

16433 महाजन �काश सखाराम 7475 72 पु. ५१९/४ ए ढाके वाडी   लाठी शाळे जवळ    जळगांव

16434 महाजन �पेश सुरेश 60214 49 पु. �ॉट नं 51 गणेशवाडी   सरदार पटेल गाड�न जवळ  जळगाव

16435 महाजन सितश मधुकर 44180 64 पु. �ॉट नं.१३   गणेश वाडी  जळगाव

16436 महाजन िवलास मधुकर 24569 54 पु.
५२२/२ �ु गणेशवाडी   पंचमुखी हनुमान मंदीरा�ा पूव�स  

िज�ापेठ जळगाव

16437 माहे�री पु�ादेवी चांदमल 56025 74 �ी
�ॉट नं.२संचार नगर   अजय को-ऑप हौिसंग सोसायटी  

जळगाव

16438 माळी अच�ना राकेश 61241 33 �ी
अच�ना राकेश माळी   55 ल�ी नगर लाठी शाळा  जळगाव 

महारा��   जळगाव

16439 माळी �ाज�ा रघुनाथ 19270 36 �ी ११ गणेश वाडी   जळगाव

16440 माळी राकेश काशीनाथ 61089 38 पु. 55 ल�ी नगर   लाठी �ूल मागे    जळगाव

16441 माळी उषा रघुनाथ 17866 77 �ी ११ �ाज�ा गणेश वाडी मेह�ण रोड   जळगांव

16442 माळवदे सुिनल �भाकर 19813 60 पु.
२३/२ �ामी �साद   देवीदास कॉलनी  लाठी शाळे जवळ  

जळगाव

16443 मिणयार संिगता राधे�ाम 44087 52 �ी २४ गणेशवाडी   िज�ा पेठ  जळगाव
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16444
मिणयार अिनता ल�ीकांत 

�ो.ल�ीकांत सीताराम अॅ� कंपनी
7307 50 �ी २४ गणेश वाडी   पंचमुखी हनुमान मंिदर    जळगांव

16445 मिणयार जयनारायण रामपाल 18509 50 पु. २४ गणेश वाडी पंचमुखी हनुमान मंदीरामागे   जळगाव

16446
मणीयार कमलिकशोर ताराचंद �ो 

�ी.िनळकंठ ट� ेडस�
42197 56 पु.

�ो.मिणयार कमलिकशोर ताराचंद   गणेश वाडी  यश 

अपाट�म�ट एफ-१  जळगाव

16447
मिणयार राधेशाम रामपाल �ो.ओम 

ट� ेडीगं कंपनी
6623 61 पु.

२४ िज�ा पेठ गणेशवडी   पंचमुखी हनुमान  नाणी बाई 

हॉ��टल  जळगांव

16448
मिणयार रा�ेशाम रामपालजी �ो.ओम 

ट� ेडीगं कंपनी
7901 61 पु.

२४ िज�ा पेठ  गणेशवाडी   पंचमुखी हनुमान  नाणी बाई 

हॉ��टल  जळगांव

16449
मिणयार रामपाल देवकरण 

�ो.सोमनाथ ट� े िडंग कंपनी
7308 54 पु. २४ गणेश वाडी   िज�ा पेठ    जळगांव

16450 मिणयार शोभा �ीनारायण 44088 61 �ी २४  गणेशवाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

16451 िम�ल कृ�कुमार संतलाल 20358 53 पु. ५०६/१ ई�र कॉलनी   लाठी �ुल जवळ    जळगाव

16452 िम�ल उिम�ला घन:शाम 13870 59 �ी रचना कॉलनी   जळगाव

16453 िम�ल धन:शाम रामानंद 13871 61 पु. ३१ अ रचना कॉलनी   जळगाव

16454 नमोशु� िश�ी िजत�� 11577 52 �ी �ॉ.नं.१२  देिवदास कॉलनी   जळगांव

16455 नंदनवार �काश गोपाळ 1396 83 पु. ४ गणेशवाडी   िज�ा पेठ    जळगांव

16456 नंदनवार शामकुमार �काशराव 6584 51 पु. ४ गणेशवाडी   जळगांव

16457 नांदेडकर चं�शेखर शंकर 1388 63 पु. १४ रचना कॉलनी जळगांव

16458 नांदेडकर िगरीष चं�शेखर 11784 63 पु. १४ रचना कॉलनी जळगाव

16459 नारखेडे माधुरी िकशोर 19768 37 �ी १४ साई �साद   गणेश वाडी िज�ा पेठ    जळगाव

16460 नवगाळे अनंत मुरलीधर 32279 39 पु. �ी �ामी समथ�   ८/१ इ�र कॉलनी    जळगांव

16461 नवगाळे �ो�ा मुरलीधर 17228 71 �ी
८/ १ ई�र कॉलनी   पंचमुखी हनुमान मंदीरा मागे  नानीबाई 

अ�वाल हॉ�ीटल�ा पुव�स  जळगाव

16462 नवाल सीमा रामे�र 59112 54 �ी नाना भाई कॉ��े�   अ�रहंत कॉलनी  गणेश वाडी  जळगाव

16463 नेहेते चं�कांत िदनकर 5264 62 पु.
�ॉट न ०६ �ेयस रेिसड��ी   �पगंगा कॉलनी गणेश  वाडी 

जळगाव

16464 नेमाडे िदनेश मधुकर 12040 42 पु. ई�र कॉलनी ५०६/३ �ॉट नं.८ ज   ळगाव    जळगाव

16465 नेमाडे एकनाथ हरीचं� 4357 62 पु. ५०६/३ �ॉट नं ८ ई�र कॉलनी   जळगांव

16466 नेमाडे मधुकर ह�र�ं� 1055 74 पु. 506/3 �ॉट नं 8   ई�र कॉलनी    जळगांव

16467 नेमाडे शोभा मधुकर 1265 64 �ी ५०६/३ ८ ई�र कॉलनी   ई�र कॉलनी  जळगाव

16468 नेटके अिनल रामलाल 13678 51 पु. ७ अ वानखेडे कॉलनी   िद�ीत वाडी जवळ    जळगाव

16469 नेवे चंदूलाल देवीदास 4310 64 पु.
सतीश डेअरी समोर   लाठी शाळे जवळ  ई�र कॉलनी  

जळगांव

16470 नेवे सीमा चंदुलाल 15768 52 �ी
चांदणं  ई�र कॉलनी   लाठी शाळेजवळ सतीश डेअरी समोर 

   जळगाव
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16471 िनंबाळे मधुकर शामराव 51481 68 पु. १७/ब संचार नगर   जळगाव

16472
िनमगळे अजय भालचंद �ो.िवकी 

इले�� ॉिन�
7759 48 पु.

�ॉट नं २ अजय हौिसंग सोसायटी   संचार नगर सं�ोती 

भवन    जळगांव

16473 िनमगले �ितभा अजय 36162 45 �ी २ संचार नगर   जळगाव

16474 िनमगळे संजय भालचं� 7535 58 पु. २  संचार नगर  ढाके वाडी   िज�ा जळगाव

16475 पांडे कािशनाथ माणकचंद 1233 82 पु. �ॉट नं.४/२ ई�र कॉलनी द�   मंदीर समोर    जळगांव

16476 पांडे �शांत काशीनाथ 13144 44 पु.
�ॉट नं.४/२ ई�र कॉलनी   द� मंिदरासमोर रडे गु�जी�ं    

घरात जळगाव

16477 पंडीत अिजत अ�ण 8486 47 पु. ५१९/७ ओदूबंर   लाठी शाळे समोर  धाके वाडी  जळगांव

16478 पंडीत िनलेश अ�ण 8484 46 पु. ५१९/७ औदंुबर ढाकेवाडी   जळगांव

16479 पंजवाणी राजेश सुदामचंद 59953 37 पु. �ॉट नं ९४ जळगाव   समथ� कॉलनी  ल�ी नगर  जळगाव

16480 पंजवाणी सोना राजेशकुमार 59954 34 �ी �ॉट नं ९४ स�ाट कॉलनी   ल�ी नगर  जळगाव

16481 परेदशी ि�जलाल जमना�साद 29678 41 पु. २७ ढाके वाडी   लाठी �ुल    जळगांव

16482 परदेशी नंदलाल जमना�साद 29679 48 पु. २७ ढाकेवाडी   लाठी �ुल    जळगांव

16483 पारगावकर आसावरी माधव 13923 40 �ी ६ संचार नगर   अजय हौिसंग सोसायटी    जळगाव

16484 पारगावकर माधव जग�ाथ 1038 74 पु. 6 ममता संचार नगर   ल�ी नगर जोशी कॉलनी    जळगांव

16485 पारगावकर मधुवंती माधव 13924 33 �ी ६ संचार नगर   अजय हौिसंग सोसायटी    जळगाव

16486 परमार िधरजलाल दयाभाई 6341 77 पु. REF २६/७४७४   ३१ गणेशवाडी िज�ा पेठ    जळगांव

16487 परमार �ो�ा राजेश 21744 50 �ी ८ गणेश वाडी   जळगाव

16488 परमार रा�ल अरिवंद 59991 22 पु. �ॉट नं ३०  सर�ती नगर   मु�ांगण हॉल जवळ    जळगाव

16489 परमार राजेश िधरजलाल 6340 52 पु. २५ ई�र कॉलनी   िनयर परमाथ� साधना मंिदर    जळगांव

16490 पटके तुकाराम कािशनाथ 50452 45 पु. १०१ ल�ी नगर   गणेश वाडी जवळ  जळगाव

16491 पटेल नब�दाबेन अमृतलाल 16531 66 �ी ४७ जानकी िनवास   गणेश वाडी  जळगाव

16492 पाठक पु�लता रमेश 4939 73 �ी उ�म गृह िनमा�ण सं�था ढाके   वाडी    जळगांव

16493 पाठक �ीराम िव�ासराव 24109 69 पु. पंचमुखी मंदीरामागे   गणेशवाडी  गट नं. २६  जळगाव

16494 पाटील आरती जगिदश 25271 52 �ी ढाके वाडी   लाठी शाळे जवळ  िज�ा पेठ जळगाव

16495 पाटील अिमत मेघ�ाम 32749 39 पु. २७ गणेश वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

16496 पाटील अजु�न बारसू 6037 84 पु. धमा�थ� ��िनक   कासमवाडी  जूना मेह�ण रोड  जळगांव

16497 पाटील भरत िपतांबर 12100 58 पु.
�ॉट नं.१९/२ रणछोडनगर नानीबाई   सुरजमल 

हॉ.न.पा.दवाखा�ाजवळ    जळगाव
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16498 पाटील भारती अिमत 54001 33 �ी २७ गणेश वाडी   िज�ापेठ  जळगाव

16499 पाटील भावना कडु 7961 77 �ी ३ ई�र कॉलनी   जळगाव

16500 पाटील भूषण पांडुरंग 8768 44 पु. ५०६/३ ८ ई�र कॉलनी �ारा   सी/ओ ह.वी.नेमाडे    जळगांव

16501 पाटील चेतन िवलास 45506 33 पु. ६ रचना कॅालनी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

16502 पाटील िदलीप आनंदा 31499 61 पु. �ॉट नं.४०   गणेश वाडी    जळगांव

16503 पाटील धनराज मधुकर 38295 41 पु.
गट नं.91 �ॉट नं 61 दशरथ   नगर काशीबाई को�े 

शाळे�ा  मागे जुना खेडी रोड  जळगाव

16504 पाटील िदपाली �काश 20590 39 �ी ५१९/४ ढाके वाडी   िज�ा पेठ    जळगाव

16505 पाटील गज�� एकनाथ 61556 24 पु. 9 ल�ी नगर   संचार नगर जवळ    जळगाव

16506 पाटील हेमंत वसंत 12692 43 पु.
�ॉट नं.६ गणेश वाडी   पंचमुखी हनुमान मंदीरामागे    

जळगाव

16507 पाटील हेमचं� पंडीत 20667 54 पु.  चं�कमल    १० गणेश वाडी (नवीन)    जलगाव

16508 पाटील जमुनाबाई भा�र 5090 60 �ी २७ अ रचना कॉलनी जळगांव

16509 पाटील जनाबाई िनंबा 45805 82 �ी १५ देिवदास कॅालनी िज�ा पेठ     जळगाव

16510 पाटील जयवंत िनंबा 7485 53 पु. १५  देवीदास कॉलनी   जळगांव

16511 पाटील �ोती �मोद 29826 50 �ी �ॉट नं.२५ �ॉक नं.८   देिवदास कॉलनी    जळगांव

16512 पाटील कैलास गंगाराम 35185 60 पु. २५ रचना कॉलनी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

16513 पाटील कमलाकर तुकाराम 28105 77 पु. �ॉट नं. २१   गणेशवाडी  पंचमुखी मा�ती�ा मागे  जळगाव

16514 पाटील कुसूम कमलाकर 28104 71 �ी
�ॉट नं. २१   गणेशवाडी  पंचमुखी मा�ती�ा समोर  

जळगाव

16515 पाटील माधवराव भोमा 24149 63 पु. �ॉट नं. ६ ई�र कॉलनी     जळगाव

16516 पाटील मेघ:�ाम बाबुराव 32748 61 पु. २७ गणेशवाडी िज�ा पेठ   जळगाव

16517 पाटील िमंलीद कृ�ा 36732 61 पु. ढाके वाडी   द�ा डेअरी जवळ    जळगाव

16518 पाटील मुकेश बं�ीलाल 45366 45 पु. १६/ब रचना कॉलनी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

16519 पाटील िनम�ला �काश 41264 53 �ी २३ संचार नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16520 पाटील िनता रमेश 41263 52 �ी ४० गणेश वाडी   जळगाव

16521 पाटील पंडीत �ला 5766 68 पु.
१० गणेश वाडी परमाथ� साधना   माग� मागे पंचमुखी हनुमान   

 जळगांव

16522 पाटील पांडुरंग सदािशव 747 69 पु. �ॉट नं 506/3/8 ई�र कॉलनी   जळगांव

16523 पाटील �भाकर दयाराम 35784 80 पु. ई�र कॉलनी   स�ट लॉरे� शाळेजवळ  जळगाव

16524 पाटील �दीप �ामराव 36713 47 पु. २५ रचना कॉलनी   जुना मेह�ण रोड    जळगाव
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16525 पाटील �मोद ल�ण 29827 50 पु. �ॉट नं.२५ �ॉक नं.८   देिवदास कॉलनी    जळगांव

16526 पाटील पंुडिलक ��ाद 22220 56 पु. �ॉट नं.१७ अ �पगंगा कॉलनी   तुकाराम वाडीजळगाव

16527 पाटील र�ाकर रामचं� 22066 58 पु. १२२ आ◌े◌ंकार नगर   सुिनल मेडीकल शेजारी    जळगाव

16528 पाटील रेखा रमेश 16193 50 �ी गणेश वाडी    जेल मागे जळगाव  ता.िज.जळगाव

16529 पाटील �रतु रणिधरिसंग 36165 53 �ी लंुकड टॉवर   िज�ा पेठ    जळगाव

16530 पाटील सर�ती �काश 43768 50 �ी
९७ स�ाट कॉलनी   ल�ी नगर शेजारी  जुना मेह�ण रोड 

जळगाव

16531 पाटील शरदचं� पुना 17292 63 पु.
�ॉट नं.१ �ॉक नं.९ द� मंदीरा जवळ   ई�र कॉलनीिज�ा 

पेठ  जळगाव

16532 पाटील िशवदास नामदेव 29421 63 पु. ४/१ ई�र कॉलनी   पंचमुखी �नमान मंदीरा मागे    जळगांव

16533 पाटील शाम अिभमन 8703 47 पु. ४५ गणेश वाडी जळगाव

16534 पाटील सोनुिसंग गणिसंग 5056 70 पु. ५१ गणेश वाडी िज�ा पेठ   जळगांव

16535 पाटील संुनदा �भाकर 35266 78 �ी १ लाठी शाळेजवळ   ई�र कॉलनी  जळगाव

16536 पाटील वसंत आनंदराव 792 74 पु. ६ गणेशवाडी   मिनषा �ोअर िमल  जळगाव

16537 पाटील िवजय भा�र 61979 52 पु. 23 जुना मेह�न रोड   रचना कॉलनी    जळगाव

16538 पाटील िवजय �भाकर 35783 55 पु. ई�र कॉलनी     जळगाव

16539 पाटील िवलास कमलाकर 28126 47 पु.
२१ गणेशवाडी   पंचमुखी हनुमान मंिदरा�ा मागे  िज�ापेठ  

जळगाव

16540 पटवारी प�ा सतीष 56152 69 �ी ५२२/९अ गणेशवाडी   मंजुषा कॉलनी समोर  जळगाव

16541 िपसे नथु केशव 22265 63 पु. �ॉट नं. ३१ ढाके वाडी जवळ   लाठी हाय�ूल जळगाव

16542 पोतदार रमेश तुकाराम 16162 65 पु. ३८/३ रणछोड नगर   पंचमुखी हनुमान मंदीरा मागे    जळगाव

16543 पोतदार रिवं� रामकृ� 22690 56 पु.
स�� नं.३५९४अ९५ .   �ु गणेश वाडी.  लाठी हाय�ुल 

जवळ.  जळगाव.

16544 पोतदार संगीता रमेश 16161 50 �ी
३८/३  शुभम  रणछोड नगर   पंचमुखी हनुमान मंदीरा मागे    

जळगाव

16545 पोतदार उदय रामकृ� 21854 52 पु.
सीटीएस नं. ३५ ९४+९५  रामकृ�ा    निवन गणेशवाडी 

जवळ  लाठी-हाय�ूल  जळगाव

16546 �जापत भरत रामकरण 49621 45 पु. �ॉट नं.८ ई�र कॉलनी   जळगाव

16547 �जापत ओम�काश हेमलाल 23610 47 पु.
�ॉट नं.८ ई�र कॉलनी   जुना मेह�ण रोड  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

16548 राणे भा�र दामु 28857 75 पु. १७ अ संचार नगर   ढाके वाडी    जळगांव

16549 राठी बाळकृ� िशवव�भ 14230 47 पु. िशवकृपा  ई�र कॉलनी   लाठी शाळे जवळ    जळगाव

16550 राठी िदनेशकुमार िशवव�भ 14253 46 पु. िशवकृपा  ई�र कॉलनी   जळगाव

16551 राठी मनोरमा िशवव�भ 4667 68 �ी
�ॉक नं.४ िशव-कृपा   ई�र कॉलनी  लाठी शाळेजवळ  

जळगांव
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16552 राठोड �भू मांगो 7669 53 पु. ५२ ल�ीनगर   जळगांव

16553 रावळकर सिचन अशोक 35630 36 पु. जाखनी नगर   कंजर वाडा  जळगाव

16554 स�दाणे अिनल िवनायक 24949 53 पु.
�ॉट नं.९   ल�ी नगर संचार नगर जवळ  लाठी शाळा 

प�रसर  जळगाव

16555 सपकाळे मंगलाबाई पंढरीनाथ 35128 55 �ी ५४७ गणेशवाडी   प�र�म अपाट�म�� शेजारी  जळगाव

16556 सपकाळे पंढरीनाथ खंडू 29547 58 पु. ५४७ गणेशवाडी   प�र�म अपाट�म�ट जवळ    जळगांव

16557 सावदेकर अिवनाश भा�रराव 33225 43 पु. �ॉट नं.७   देिवदास कॉलनी  जळगाव

16558 सावदेकर महेश भा�रराव 33224 48 पु. �ॉट नं.७   देिवदास कॉलनी    जळगांव

16559 सावदेकर संघिम�ा िमिलंद 41265 48 �ी १३/७ संचार नगर   देिवदास कॉलनी  जळगाव

16560 सेठीया कमलकुमार िकसनलाल 42356 61 पु. ८ मानिसंग माक� ट   जळगाव

16561 शमा� िवमला जग�ाथ 4485 73 �ी �ॉट नं २५ सरदार पटेल   गाड�न जवळ गणेश वाडी जळगाव

16562 शमा� अशोक िशव�साद 581 73 पु. �ॉट नं 25   गणेश वाडी  जळगाव

16563 शमा� जग�ाथ िशव�साद 582 80 पु. २५ गणेश वाडी     जळगाव

16564 शमा� (रावत) �मोद जग�ाथ 20654 48 पु. �ॉट नं.३० ढाके वाडी   लाठी शाळे शेजारी    जळगाव

16565 शमा� रेखा धम�� 59177 67 �ी रणछोड नगर  िनयर पंचमुखी   हे� �ूल    जळगाव

16566 शमा� शांतादेवी रामे�र 3367 66 �ी ९४ दीि�तवाडी   व�कटेश ढाके वाडी    जळगांव

16567 शेले देवीदास जयिसंग 29157 67 पु. �ॉट नं.१३ मेह�ण   ल�ी नगर जळगाव

16568 िशधये जयंत अनंत 6365 57 पु.
५८० ढाके वाडी   जवळ लाठी �ूल  पंचमुखी हनुमान मंिदर 

मागे  जळगांव

16569 िशंपी राज�� बाबुराव 56993 58 पु. १९ देिवदास कॉलनी   लाठी शाळे मागे  जळगाव

16570 िशंपी शामकांत हरलाल 25665 62 पु. २०-बी रचना कॉलनी   गणेश बेकरी जवळ  जळगाव

16571 िशंपी शारदा राज�� 37704 54 �ी १९ देवीदास कॉलनी   जळगाव

16572 िशंपी वसंत ओकंार 2527 84 पु.
�ॉट नं ७/२   नवीन गणेश वाडी  परमाथ� साधना मंिदर 

जवळ  जळगांव

16573 िशंदाडकर �ो�ना सतीष 28846 45 �ी ५ िस�दे�र   मंजुषा हौसीगं सोसा.  गणेश वाडी  जळगांव

16574 िशरसाळे जयेश द�ा�य 51943 29 पु.  आई-आ�ा  �ॉट नं.२७   गणेश वाडी  जळगाव

16575 िशरसाळे सुकदेव दशरथ 18910 59 पु.
 आई अ�ा  ई�र कॉलनी   पंचमुखी हनुमान मंदीरा जवळ   

 जळगाव

16576 िशरसाळे सुिनल छगन 22866 50 पु. जुना मेह�ण रोड   कासमवाडी.  जळगाव.  जळगाव.

16577 सोनार धनवंत �ंबक 54525 38 पु. ७२ ल�ीनगर   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

16578 सोनार गुणवंत �ंबक 54526 39 पु. �ॉट नं ६  ई�र कॉलनी   रचना कॉलनी समोर    जळगाव
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16579 सोनार नर�� िन�ा 53513 59 पु. �ॉट नं.५ ई�र कॉलनी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

16580 सोनार समाधान �ंबक 54524 42 पु. ७२ ल�ी नगर   संचार नगर  जुना मेह�ण  जळगाव

16581 सोनवणे अंिकता िकरण 49862 28 �ी ६० पंचमुखी हनुमान मंिदरासमोर   जळगाव

16582 सोनवणे कावेरी िभलाभाउ 24567 37 �ी �ॉट नं.२७   ढाकेवाडी लाठीशाळेजवळ  जळगाव

16583 सोनवणे कुसुमबाई िवठठल 43024 73 �ी
५४ िज�ा पेठ   मेह�ण रोड  प�ावती मंगल काया�लय 

समोर  जळगाव

16584 सोनवणे िनतीन िव�लराव 22497 49 पु.
५४ िज�ा पेठ   पंचमुखी हनुमान मंदीराजवळ.  जळगाव.  

जळगाव

16585 सोनवणे पवन िभलाभाउ 24579 41 पु. �ॉट नं.२७   ढाकेवाडी  लाठी शाळेजवळ  जळगाव

16586 सोनवणे  �काश रामचं� 7018 61 पु. �ॉट नं ५ ढाके वाडी   जळगांव

16587 सोनवणे सारीका िनतीन 23825 42 �ी
५४ िज�ा पेठ   पंचमुखी हनुमान मंदीराजवळ  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

16588 सोनवणे िवठठलराव धुडकु 43023 77 पु.
५४ िज�ा पेठ   मेह�ण रोड  प�ावती मंगल काया�लयसमोर 

 जळगाव

16589 सोनवणे रिवं� भाउराव 10525 51 पु. ५०६/९ लाठी शाळे�ा मागे   ई�र कॉलनी    जळगांव

16590 सोनी भा�र हरी 51866 71 पु. �ॉट नं.५ ढाके वाडी   लाठी शाळेजवळ  जळगाव

16591 सुल�णे सुिमत गुणवंत 43183 34 पु.
सव� नं.3662 �ॉक नं.10   उदू�  शाळे जवळ  ई�र कॉलनी 

जळगाव

16592 सुल�णे उमेश गुणवंत 57481 32 पु.
िसटीएस नं ३६६२ �ॉट नं १   �ॉक नं १० �ी �ामी समथ�  

ई�र कॉलनी जळगाव

16593 सुल�णे  यशवंत रामचं� 34265 61 पु. �ॉट नं.०२   इ�र कॉलनी  जळगाव

16594 सुय�वंशी सुिदप वसंतराव 29476 52 पु.
�ाट नं ७/अ कमलाई िसटी स�े नं ३६४८   स�ट लॉरे� 

हाय�ूल मेन गेट समोर  ई�र कॉलनी  जळगांव

16595 सुरवाडे मिनषा िदलीप 9852 44 �ी
सी/ओ बळीराम गायकवाड   ४८ द� मंदीरा समोर  

गणेशवाडी  जळगाव

16596 सुतावणे उ�ला शिशकांत 61466 69 �ी
18/2 ए मुकंुद नगर   बापू कॉलनी जवळ गाड�न  लाठी �ुल 

जवळ  जळगाव

16597 तनखीवाले अनंत देिवदास 7900 56 पु. मोतीमहल राधाकृष्  मंगल काया�लया   जवळ    जळगांव

16598 तेली गोपाळ देवराम 39673 75 पु. ५ द�कृपा   ढाके वाडी  िज�ा पेठ जळगाव

16599 ट�बुिण�कर िदपाली गणेश 61458 40 �ी �ॉट न 97   ल�ी नगर  लाठी �ूल मागे  जळगाव

16600 ठाकरे मंगला देिवदास 41261 57 �ी २१ िज�ा पेठ   संचार नगर  जळगाव

16601 ठाकरे छाया अनुप 21454 47 �ी �ॉट नं.२५ देवीदास कॉलनी   जलगाव

16602 ठाकरे माधवी अनुप 61918 26 �ी �ॉट नं 25 देवीदास कॉलनी   लाठी �ूल जवळ  जळगाव

16603 ठाकूर अतुल �काश 30784 36 पु. धन�ी िनवास पंचमुखी हनुमान मागे   जळगांव

16604 ठाकुर चं�शेखर वसंतराव 14479 51 पु.
द�कृपा  ३० मंजुषा हौिसंग   सोसायटी गणेश वाडी जवळ    

जळगाव

16605 ठाकुर िदनेश सुरेश 8356 44 पु. �ॉट नं ४ ई�र कॉलनी     जळगाव
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16606 ठाकुर �फु� �काश 11698 44 पु. रचना कॉलनी �ॉट नं     जळगाव

16607 िट�ेवाला िदनेश मुरारीलाल 6332 53 पु. ४१ गणेशवाडी िज�ापेठ   जळगांव

16608 िट�ेवाला िवमला मुरारीलाल 27264 70 �ी ४१ गणेशवाडी   जळगाव

16609 वा�े देिवदास आनंदा 22872 59 पु. देिवदास कॉलनी   �ॉट नं.१६ जळगाव  .  जळगाव.

16610 वानखेडे क�ना भा�र 42171 46 �ी २५ ढाके वाडी   लाठी हाय�ूल जवळ  जळगाव

16611 वमा� मोहनलाल राम�साद 8224 67 पु. ६/बी ई�र कॉलनी   लाठी शाळे जवळ जळगाव

16612 वरयानी अिनल िकसनचंद 61344 49 पु. रॉकी भवन इ�ादेवी   मंिदर जवळ जळगाव

16613 िवभांडीक अशोक रामदास 7668 61 पु. ३२ ल�ी नगर  संचार नगर जवळ   जळगांव

16614 िवभांडीक संजय सुधाकर 11683 52 पु.
६२ िज�ा पेठ िसंधी कॉलनी रोड   पंचमुखी हनुमान जवळ    

जळगाव

16615 िवसपुते अलका िवलास 42170 50 �ी
कृ�ा िनवास िसमा पाक�    देिवदास कॉलनी  ल�ी नगर 

जवळ जळगाव

16616 िवसपुते रिवं� िहरामण 19762 56 पु.
�ॉट नं.७३ ल�ी नगर   संचार नगर जवळ  लाठी 

शाळेजवळ  जळगाव

16617 िवसपुते उदय सुधाकर 7536 50 पु. १६ ल�ी नगर   िशवनाथ  पा�ा�ा टाकी मागे    जळगांव

16618 �ास िनम�ला �भुलाल 20107 61 �ी ५०८/१ �ॉट नं.२   �ेमिनवास ई�र कॉलनी  जळगाव

16619 �ास माया संतोष 20109 39 �ी ५०८/१ �ॉट नं.२  �ेमिनवास    ई�र कॉलनी  जळगाव

16620 �ास संदीप �भुलाल 20110 35 पु. ५०८/१ �ॉट नं.२   ई�र कॉलनी  जळगाव

16621
�ास संतोष �भूलाल �ो �ास 

मेिडकल
13182 43 पु.

�ो.�ास मेडीकल   ५०८/१ �ॉट नं.२  �ेमिनवास ई�र 

कॉलनी  जळगाव

16622 वाघ िललाबाई राजधर 17855 72 �ी
२५ देवीदास कॉलनी   लाठी शाळे जवळ  पंचमुखी मंिदर  

जळगांव

16623 वाघ िनतीन चं�कांत 34253 47 पु. १० ढाके वाडी िज�ा पेठ   जळगाव

16624 वाणी अ�ण िचंतामण 31184 67 पु. ३ ई�र कॉलनी जळगांव

16625 वाणी अ�ण पंढरीनाथ 56383 59 पु. ८ रणछोड नगर   पंचमुखी हनुमान मंिदरामागे  जळगाव

16626 वाणी अ�ण पांडूरंग 6509 61 पु. ९ यशोधा अपाट�म�ट पंचमुखी हनुमान   मंदीरामागे    जळगांव

16627 वाणी अशोक मधुकर 23761 44 पु. ५/३ ई�र कॉलनी   लाठी शाळेजवळजळगाव  िज.जळगाव

16628 वाणी िदनेश सखाराम 45976 36 पु. 34 रणछोड नगर   पंचमुखी हनुमान मंिदर मागे  जळगाव

16629 वाणी जग�ाथ िनंबा 1433 78 पु.
मू साव�जिनक हाय �ूल   119/6 नवीन ढाके वाडी जवळ    

जळगांव

16630 वाणी मधुकर िचंतामण 31183 55 पु. ३ ई�र कॉलनी जळगांव

16631 वाणी मधुकर ओकंार 45215 70 पु.
 िजजाई  ढाके वाडी   �ॉट नं.५१९/५ गणेशवाडी जवळ  

जळगाव

16632 वाणी मनोज जग�ाथ 9863 44 पु. ढाके वाडी लाठी शाळे समोर   जळगांव
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16633 वाणी �भावती वासुदेव 14248 75 �ी योगे�र भवन  �ॉट नं.१   ढाके वाडी    जळगाव

16634 वाणी �िमला अ�ण 1208 69 �ी 519/7 औदंुबर   लाठी शाळे समोर    जळगांव

16635 वाणी राज�� द�ा�य 49131 49 पु.
५१९/१ ढाके वाडी   योगे�र �ो��जन  लाठी शाळेजवळ 

जळगाव

16636 बोरसे(वाणी) रिवं� वासुदेव 14220 49 पु. �ॉट नं१ योगे�र भवन   ढाके वाडी    जळगाव

16637 वाणी सुनंदा गुणवंत 21137 54 �ी
एस आर नं ३६६२  �ॉक नं १०   �ामी समथ�  उदू�  

शाळेजवळ  ई�र कॉलनी  जळगाव

16638 वाणी सुरेखा बाळकृ� 18331 57 �ी
जुना मेह�ण रोड मा�ती मंदीरा शेजारी   कासमवाडी    

जळगाव

16639 वाणी वसंत रामदास 46590 79 पु. ३ िसददे�र मंजुशा सोसायटी   गणेश वाडी  जळगाव

16640 वाणी वासुदेव हरी 3407 79 पु. ढाके वाडी �ॉ नं १ योगे�र   भवन    जळगांव

16641 झा�े रा�ल सुधाकर 24972 39 पु. १९ देवीदास कॉलनी   िज�ा पेठजळगाव  िज.जळगाव

16642 झोपे संगीता �मोद 62139 43 �ी
संगीता �मोद झोपे   10 ढाके वाडी िज�ा पेठ  जळगाव 

महारा��   जळगाव

16643 बाहेती बाळकृ� नंदलाल 9059 55 पु.
१७२ िवंसनजी नगर   इंडोअमे�रकन हॉ��टल  जवळ  

िवसंजी नगर जळगाव

16644 बाहेती िललाबाई �ीगोपालजी 11702 77 �ी १७२ िवसनजी नगर जळगाव

16645 बाहेती ओम�काश �ीगोपाल 9056 60 पु. १७२ िवसनजी नगर   जळगांव

16646 बािव�र राजीव सोनू 5253 56 पु. ८३ िवसनजी नगर   बालगंधव� ना�गृहाजवळ    जळगांव

16647 भारवाणी हेमलता मोतीराम 51775 33 �ी २२ िवसनजी नगर   जळगाव

16648 भारवाणी िकशोर नारायणदास 58365 39 पु. १९ िवसनजी नगर   जळगाव

16649
भारवाणी मोितराम िललाराम 

�ो.जवाहर �ो�ीजन �ोअस�
12536 61 पु. 17 िवसंजी नगर   जळगाव

16650
भारवानी नारायणदाण वे�ीमल 

�ो.पेपर िकंग
11312 61 पु.

३१९ िवसनजी नगर   पेपर िकंग �ा बाजूला  होमगाड� 

ऑिफस जवळ  जळगांव

16651 भारवानी ��ीणी नारायणदास 36359 61 �ी १९ िवसनजी नगर   जळगाव

16652 भाटीया िवनीत कृ�कुमार 8620 49 पु. ७८ िवसनजी नगर िज�ा पेठ   जळगांव

16653 भोई ��ाद शंकर 8526 61 पु. ३२ िवसनजी नगर  िज�ा पेठ   जळगाव

16654 िबयाणी िवजय केदारनाथ 15057 72 पु. ३ राधािकसन वाडी   िवसनजी नगर    जळगाव

16655 िबयाणी िवणा सतीश 14558 60 �ी ३ राधािकसन वाडी   िज�ा पेठ    जळगाव

16656 चांदीवाल सुरेश फुलचंदजी 30168 70 पु.  राजदीप   १७४ िवसनजी नगर    तायडे ग�ी    जळगांव

16657 दाणेज रोहीत िवनायक 35344 46 पु. ७७ िवसनजी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16658 दाणेज संजय बाबुराव 22207 54 पु. ७७ िवसनजी नगर   जळगाव

16659 दाणेज शोभा िवनायक 7444 70 �ी ७७  िवसनजी नगर   जळगांव
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16660 देशपांडे रघुनाथ कृ�ाजी 15287 85 पु. मनहरकंुज  िवसनजी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

16661 देशपांडे रणजीत रघुनाथ 15290 57 पु. मनहरकंुज  िवसनजी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

16662 दोशी िकरीट खेमचंद 376 71 पु. घर नं.५  िवसनजी नगर    िश�ा ट� ेडस�  जळगाव

16663 दोशी संजय �िवणचं� 6336 57 पु. १०८१ लहान कोटा� जवळ जळगांव

16664 गांधी िहमांशु कनकराम 36138 60 पु. १८१ अमरकंुज   िवसनजी नगर  िज�ा पेठ  जळगाव

16665 गांधी पुनम िहमांशु 36139 57 �ी
१८१ �ॉक नं 4   अमर कंुज गुजराथी ग�ी  िवसनजी नगर 

िज�ा पेठ  जळगाव

16666 गोरे अ�ण मनोहर 47675 37 पु. २२ िवसनजी नगर   जळगाव

16667 गोरे मनोहर गोपाळ 20137 72 पु. २२ िवसनजी नगर   जळगाव

16668 िहंगोणेकर मह�� भा�रराव 44072 57 पु. १० िवसजनी नगर   तायडे ग�ी  जळगाव

16669 �ंडीवाले �दीप जीवनलाल 6994 50 पु. १९८२/९ िवसनजी नगर   जळगांव

16670 जैन कपुरचंद बालाचंद 6132 67 पु. ड़/� बँक ऑफ बडोदा  िवसनजी नगर   जळगांव

16671 जानी दश�न जवाहर 28230 38 पु. १७२ िवसनजी नगर   जळगाव

16672 जानी िहतेश जवाहरलाल 22554 47 पु. १७२ िवसनजी नगर   जळगाव

16673 िजवराजानी जवाहरलाल नटवरलाल 24102 72 पु. १७२ िवसनजी नगर   जळगाव

16674 िजवराणी भरतकुमार नटवरलाल 28193 67 पु. १७२/१७ िवसनजी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16675 जोशी सुधाकर काशीनाथ 452 94 पु.  मनहर कंुज    िवसनजी नगर     जळगांव

16676 कामाणी जयेश दलपतराय 21487 58 पु. सर�ती िनवास   िवसनजी नगर    जलगाव

16677 कामानी मनीषा जयेशकुमार 8238 57 �ी ७ सर�ती िनवास िवसनजी   नगर जळगाव ता िज जळगाव

16678 गांधी कनकराय अमीचंद 45700 82 पु. �ॉक नं. ४   बी.जे. माक� ट जवळ  िवसंजी नगर  जळगाव

16679 कांकरीया राकेश रमेश 26782 43 पु. १७५ िवसनजी नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

16680 कांक�रया संजय जवरीलाल 12215 52 पु. िवसनजी नगर  िज�ा पेठ   जळगाव

16681 कांकरीया िवजय जवरीलाल 44474 65 पु. १७५ िवसनजी नगर     जळगाव

16682 कांकरीया संजय जवरीलाल 44475 53 पु. १७५ िवसजनी नगर     जळगाव

16683 कावडीया देवकरण िदपचंद 6491 65 पु. ११७ िवसनजीनगर जळगाव

16684
कृपलानी शामलाल अमरलाल �ो.�ी 

बाळकृ� दाल ऍ� बेसन िमल
12344 74 पु. १७२/७ िवसनजी नगर   जळगाव

16685 ��ीय वषा� अ�सा 35516 52 �ी ७७ िवसनजी नगर   जळगाव

16686 कुळकण� अनंत अमृत 4519 65 पु. २२ मिनषा िब�ीगं िवसनजी नगर   जळगांव
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16687 कुळकण� हष�द शरद 10566 40 पु. शरद अनंत कुलकण� मनहार कंुज   िवसनजी नगर  जळगाव

16688 कुलकण� �दीप अंबादास 18606 57 पु.
रायसोनी हॉ�ीटल�ा मागील ग�ीत   �ी बािव�र यांचे 

घर    जळगाव

16689 कुलकण� �ितभा �दीप 18605 57 �ी
रायसोनी हॉ�ीटल माग�ा ग�ीत   बावी�र यांचे घर    

जळगाव

16690 कुलकण� संदीप �भाकर 43414 38 पु. पिहला मजला सर�ती िनवास   िवसनजी नगर  जळगाव

16691 कुळकण� शरद अनंत 19500 85 पु. २८  मनहर कंुज    िवसनजी नगर    जळगाव

16692 लाड कुमुद रमिणक 2151 82 �ी १६८ िवसनजी नगर िज�ा पेठ   जळगाव

16693 लाड परेश रमणीक 8282 54 पु. १६८ िवसनजी नगर   जळगांव

16694 लाड सोनल पराग 16511 49 �ी १६८ िवसनजी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

16695 लाड वषा� परेश 16512 52 �ी १६८ िवसनजी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

16696
लोढा सुिनल �काशचंद �ो सपना से� 

काप�रेशन
8023 48 पु. ३२-१-८० िवसनजी नगर   जळगांव

16697 महाजन राज�� रमेश 20170 55 पु. ल�ी अ�ो�ा वर िज�ा पेठ   गुजराथी ग�ी  जळगाव

16698 मालु कैलास िव�नाथ 14525 56 पु.
c/o बाळमुकंुद मागीलाल ल�ा   घर नं 42 ए  जुने बी जे माक� ट 

 िवसनजी नगर  जळगाव

16699 मंडोरे जय�काश शामसंुदर 5403 70 पु.
 राजिदप  िवसनजी नगर दुसरा मजला   राजेश मेटल जवळ 

जळगाव

16700 मंडोरे िनितन चं�कांत 8818 48 पु.
�ॉट नं २४ िवसनजी नगर   गाय�ी मंदीरा समोर मेन गेट  

जळगाव

16701 मंुदडा सुरेखा भगवती�साद 12950 58 �ी १८ ब राधािकसन वाडी   िवसनजी नगर जळगाव

16702 मुठे िगतांजली कीरण 11422 41 �ी ३२/६९ िवसनजी नगर  जळगांव

16703 मुठे मयुर िकरण 14506 43 पु. ३२/६९ िवसनजी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

16704 मुठे िवजय�ी मयुर 57756 44 �ी ३२/६० िवसनजी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16705 नागणे बबन बाबासाहेब 5677 69 पु. राज�� भुवन  इनकमटॅ� ऑिफस   जळगांव

16706 नाईक अलका प�ाकर 19887 71 �ी १७३ िवसनजी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

16707 नाईक िकरण भालचं� 54645 56 पु. १७३ िवसनजी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16708 नाईक नंदा सदािशव 2381 72 �ी १७३ िज�ा पेठ जळगाव   िवसनजी नगर    जळगांव

16709 नाईक प�ाकर द�ा�य 19596 79 पु. १७३ िवसनजी नगर   जळगाव

16710 नारखेडे राजीव जग�ाथ 54547 58 पु. २८ िवसनजी नगर   बालगंधव� जवळ  जळगाव

16711 नेमाडे ओकंार िकसनराव 202 79 पु. १५ राधािकसन वाडी   आर.आर.हाय�ुल मागे    जळगांव

16712 िनकम भुषण अशोकराव 17266 49 पु.
�ारा द�ा िसताराम पाटील   १७२/१७ िवसनजी नगर    

जळगाव

16713 पांढारकर मनोहर शंकर 2073 93 पु. पाळधीकर नाईक वाडा   जळगांव



Page 620

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

16714 पंडीत जवािहरलाल गोडूं 1014 84 पु. िवनोद भुवन िवसनजी नगर   जळगांव

16715 पंिडत सुभाष कािलदास 6654 81 पु. िवसनजी नगर  बालगंधव� समोर   जळगांव

16716 पाटील अमोल द�ा�य 60051 37 पु.
�ॉट नं 14 उदय भवन   साई होिमओपॅथीक क��ंसी  

होमगाड� िवसनजी नगर जवळ  जळगाव

16717 पाटील चं�कांत वसंतराव 625 72 पु. ३९०  जयिकसन वाडी   जळगांव

16718 पाटील सुभाष बाबुलाल 7491 60 पु. १७२/१६ िवसनजी नगर   जळगांव

16719 पाटील िवकास मधुकर 3596 66 पु.
ओम चैत� शाह गृह िनमा�ण   सोसा.�ॉट नं.२ गट नं  

२३६/२/ए/२  जळगांव

16720 राजिशक�  अिमत बलीराम 21483 45 पु.
�ॉट नं 152/1/1   वाणी काया�लय जवळ िवसंनजी नगर  

गुजराती ग�ी  जळगाव

16721 सपकाले हरीभाऊ रामचं� 20948 60 पु. १७४ िवसनजी नगर   िज�ा पेठ तायडे ग�ी    जलगाव

16722
शहा पु�ा �िवणचं� �ो.�वीण बु� 

डेपो अँड जनरल �ोअस�
18187 60 �ी १८१ अमरकंुज   िवसनजी नगर  जळगाव

16723 शमा� ओम�काश रामजीवन 4332 71 पु. छाया िब��ंग िवसनजी नगर   जळगांव

16724
शमा� राज ओम�काश �ो रामजीवन 

शूिटंग सािडया
8066 46 पु. ८ िवसनजी नगर   जळगांव

16725 शमा� राज�� रामजीवन 9886 64 पु. एफ.पी २७ टी.पी.बी छाया िब��ंग   िवसंजी नगर जळगाव

16726 शमा� सुर��कुमार रामजीवन 4331 62 पु. छाया िब��ंग िवसनजी नगर   जळगांव

16727 वडजीकर माधवी िववेक 47659 47 �ी १६३ िज�ा पेठ   िवसनजी नगर  जळगाव

16728 वेद देिवदास हरीभाई 17307 50 पु. िवसनजी नगर   बँक ऑफ बडोदा जवळ    जळगाव

16729 वेद क�ेश �िवणचं� 17306 50 पु. िवसनजी नगर   बँक ऑफ बडोदा जवळ    जळगाव

16730 वेद पूिण�मा �िवणचं� 2539 74 �ी �ारा राजगोपाल एंटर�ाईजेस िवसनजी   नगर    जळगांव

16731 वाणी अ�ण तानाजी 22975 81 पु. २७/१ िवसनजी नगर   जळगाव

16732 वाणी जगिदश अ�ण 22961 53 पु. िवसनजी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16733 वाणी क�ैयालाल सोनु 48222 73 पु. ११६ िवसनजी नगर   जळगाव

16734 वाणी रिवं� शंकर 706 63 पु. 160 िज�ा पेठ िवसनजी नगर   जळगाव

16735 वाणी संजय रमेश �ो. बायो िड��� बुटस� 38052 50 पु. १५ िवसनजी नगर   जळगाव

16736 वाणी सुदाम रमेश 38045 46 पु. शाम िड�� ी�ुटस�   िवसनजी नगर  जळगाव

16737 अ�वाल अतुल मोहनलाल 7918 61 पु. ५३ ओकंार नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16738
अ�वाल अतुल मोहनलाल �ो. गोयल 

इंड�� ीज
6502 61 पु. ५३  ओकंार नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16739 अ�वाल �ितक अतुल 55974 32 पु. ५३ आंकार नगर   जळगाव

16740 अ�वाल �ेमलता राम�साद 6556 65 �ी �ॉट नं १८   िच�य हॉ��टल मागे  ओकंार नगर  जळगांव
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16741 अ�वाल संजय स�नारायण 35416 55 पु. �ीिनवास िस�ील हॉ��टल रोड   जळगाव

16742 अ�वाल स�नारायण गोपीलाल 19457 79 पु.
�ी िनवास आठवडे बाजार   िस�ील हॉ�ीटल रोड    

जळगाव

16743 अमरेलीवाला अ�ु�ा रोशनअली 20087 55 पु. �ॉट नं.४ ओकंार  नगर   जळगाव

16744 अमरेलीवाला मुफदल अिल�सेन 42608 30 पु. �ॉट नं.४ रोशन मंजील   िस�ील हॉ��टल जवळ  जळगाव

16745 अ�रदे �ानेश हेमराज 38182 44 पु. ३३/१८०ओकंार नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16746 अ�रदे हेमराज नारायण 38183 75 पु. ३३/१८० ओकंार नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16747 अ�रदे �ि�ल हेमराज 38184 43 पु. ३३/१८० आ◌े◌ंकार नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16748 बागडीया ��ता (संतोष) अ�ण 42192 63 �ी आचल आ◌े◌ंकार नगर   जळगाव

16749 बागडीया अ�ण गोपीचंद 42191 68 पु. आचल आ◌े◌ंकार नगर   जळगाव

16750 ब-हाटे चं�शेखर वसंत 10544 57 पु. ९५ िद�ीत वाडी िसिवल हॉ��टल   ता.िज�ा जळगाव

16751 बारी लताबाई तोताराम 8542 58 �ी ९३ िद�ीत वाडी   जळगांव

16752 बािवशी मिनष िवनोदरॉय 46896 56 पु.
३ वध�मान रेिसड�ी   रेम� शोम�म समोर  बी.जे.माक� ट 

जवळजळगाव

16753 बा�हे व�ला गणपत 2344 88 �ी
�ॉट नं.२०/ब वानखेडे हौिसंग   सोसायटी िस�ील हॉ�ीटल 

जवळ  जळगाव

16754 भावसार जगदीश जयराम 4291 67 पु. ७५ िज�ा पेठ   िदि�त वाडी  जळगाव

16755 भोळे अिनल ओकंार 33309 65 पु.
१३ दीि�त वाडी पॉवर हाऊस   जवळ मु�ाई िब��ंग    

जळगांव

16756 चांडक पवन तुळिशरामजी 6480 59 पु.
�ॉट नं 11   चांडक डो�ांचे हॉ��टल  भा�र 

माक� ट.समोर  जळगांव

16757 चंदन शेखर ई�र 35124 59 पु. िस�ील हॉ�ीटल   जळगाव

16758 चौधरी िमलीदं अशोक 22251 47 पु. ३२० आ◌े◌ंकार नगर   िज�ा पेठ  मु.पो.जळगाव

16759 चौधरी िमिलंद ��ाद 58528 56 पु.
२७४ पी एम च�बस�   िच�े माग� जुने बी जे माक� ट  िज�ा पेठ 

जळगाव

16760 चौधरी शोभना सुरेश 40320 89 �ी ओकंार नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16761 चौधरी सुरेश �ना 40319 95 पु. ओकंार नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16762 चौधरी वंदना �शांत 58527 50 �ी
२७४ पी एम च�बर िच�े माग�   जुने बी जे माक� ट  िज�ा पेठ  

जळगाव

16763 चौधरी िवकास �भाकर 6683 62 पु.
िनिशगंधा अपाट�म�ट िव�ा नगर   आर आर शाळे जवळ    

जळगांव

16764 च�ाण रिवं� िजवनभाई 10445 58 पु. ८९  िद�ीत वाडी  िज�ा पेठ   जळगांव

16765 छाबडा गुरमीतकौर खजानिसंग 2405 85 �ी िदि�त वाडी िस��ल हॉ��टल   जळगांव

16766 चोरिडया शंकरलाल अमोलखचंद 714 83 पु. १६ ओकंार नगर जळगाव

16767
दादिलका संजय मदनलाल  �ो. अवंती 

अ�ता िड��� �ुटर
9139 57 पु.  राठी िनवास  रेड �ॉस समोर   जळगाव
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16768 दमाणी मिनषा शांतीकुमार 6376 63 �ी
�ॅट नं ९ �ॉट नं २७३   वध�मान रेसीडे�ी  िभकमचंद जैन 

माक� ट समोर  जळगांव

16769
दमाणी शांतीकुमार �ो. अभी 

इन�े�म�ट
11461 67 पु. २७  पहीला मजला िभकमचंद जैन   माक� ट जळगाव

16770
दमानी शांतीकुमार �ो.अभीषेक 

एज��ज
7738 67 पु. २७ िभकमचंद जैन माक� ट   जळगांव

16771 देशकर �ितभा मुकंुद 3448 63 �ी ८७ दीि�त वाडी   जळगांव

16772 धांडे लता िव�नाथ 24280 71 �ी ५९ रामकंुज ओकंार नगर   जळगाव

16773 जाधव िकशोर दौलतराव 46991 57 पु. �ु िब. जे. माक� ट   �ॅट नं. १६ / बी  जळगाव

16774 जाधव पोिण�मा िकशोर 46992 47 �ी �ु िब. जे. माक� ट   �ॅट नं. १६ / बी  जळगाव

16775 जैन अजय मुलचंद 55517 46 पु. ४४ पिहला माळा   जुने िब.जे. माक� ट  जळगाव

16776 जैन रमेश दलीचंद 6708 64 पु. १६१ बी जे माक� ट �ाऊंड �ोर   जळगांव

16777 ज�ेरी िनम�ला बाबुभाई 1766 66 �ी ७६ दीि�त वाडी िस��ल�ा   हॉ��टल मागे जळगाव

16778 जोशी नारायण �ीिनवास 1120 80 पु. दीि�त वाडी   जळगांव

16779 जोशी सुमती वसंत 1119 86 �ी ८८ दीि�त वाडी   जळगांव

16780 जोशी वालजी कमलजी 4321 69 पु. शाम रे�ॉरंट आठवडे बाजार   जळगांव

16781 काळे चंदाबाई मोहन 5685 76 �ी नेरीकंराची चाळ ओकंार नगर   जळगाव

16782 काळे रमेश मोहन 5686 62 पु. नेरीकंराची चाळ ओकंार नगर   जळगांव

16783
कावडीया िवनोद िदपचंदजी �ो.नयन 

क�ुिनकेशन
30844 49 पु. घर नं.११७ िज�ा पेठ   बी.जे.माक� ट जवळ  जळगाव

16784 खाबीया आतीष मांगीलालजी 29664 39 पु. बी/५ नवे बी.जे.माक� ट   थड� �ोअर    जळगांव

16785 खािबया योगेश मांगीलालजी 29663 43 पु. बी/५ नवे बी. जे. माक� ट   थड� �ोअर  जळगाव

16786 खडके ललीत सुभाष 28517 39 पु. �ॉट नं. ११   िद�ीत वाडी  जळगाव

16787
ख�ी िवनय रिवचंद �ो. ख�ी 

इले��� ��
6688 53 पु. १७९ िभकमचंद जैन माक� ट   जळगांव

16788 �खवसरा िवजयकुमार खुशालचंद 10521 52 पु. पॅरीस मेिडकामेनट्स   ११९ �ू. बी.जे. माक� ट    जळगांव

16789 को�े आनंदा रावजी 114 91 पु. ९३ िदि�त वाडी   जळगांव

16790
को�े चेतन पंुडिलक �ो.डी.जी कॉम 

से�
10564 50 पु. अंबर �ॉट नं 13   नवीन समथ� कॉलनी  जळगाव

16791 को�े मनीष �भाकर 61877 36 पु. 8 िहरा प�ा अपाट�म�ट िस��ल   हॉ��टल जळगाव

16792
को�े �भाकर वामन �ो �गती 

मेिडकल अँड जनरल �ोअस�
8607 67 पु.

�ो.�गती मेिडकल अँड जनर�   ८ िहरा प�ा अपाट�म�ट  

सरकारी दवखा�ा जवळ  जळगांव

16793 कोटडीया िवपीनचं� स�नलालजी [०३] 6193 77 पु.
�ॉट नं.१३/१४    िस�ील हॉ��टल मागे  ओकंार नगर  

जळगांव

16794 कोतवाल राजसकुमार शंकरराव 43750 61 पु. �ॉट नं.६ आिशवा�द अपाट�म�ट   गणेश कॉलनी  जळगाव
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16795
कुलकण� माया राज�� �ो चौधरी से� 

कॉप�रेशन
11554 56 �ी

�ो. चौधरी से� काप�रेशन   ५४ िभकमचंद जैन माक� ट    

जळगांव

16796 कुलकण� �ीकांत �ीधर 58430 37 पु. ७५/५ िदि�तवाडी   िस�ील हॉ��टल समोर  जळगाव

16797
लढे �कुमचंद माणकचंद �ो.बालाजी 

मेिडकल एज�ीज
9143 58 पु.

�ो.बालाजी मेिडकल एज�ीज   ८३ िभकमचंद जैन माक� ट  

जळगाव

16798 लु�ा अमर संुदरदास 26815 44 पु.
लकी मेडीसीन हाऊस   ३७ बी.जे.माक� टजळगाव  

िज.जळगाव

16799
लु�ा संुदरदास मेवालदास �ो.लकी 

मेडीिसन हाऊस
11546 76 पु. ३७  िभकमचंद जैन माक� ट   जळगांव

16800 महाजन रा�ल शामराव 31874 49 पु. ९ आ◌े◌ंकार नगर   िच�य हॉ�ीटल    जळगांव

16801 महाजन शामराव राजाराम 38260 81 पु. क्/�् डॉ.रा�ल शा. महाजन   िच�य हॉ�ीटल  जळगाव

16802 महाजन सोनली रा�ल 31873 43 �ी ९ आ◌े◌ंकार नगर   िच�य हॉ�ीटल    जळगांव

16803 माळी आधार सोमा 46977 59 पु. ७१ िद�ीत वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

16804 मराठे मधुकर �ीधर [०३] 4567 63 पु. ७५ दीि�तवाडी जळगाव

16805 मेहता गंगाराम िशवरामजी 7237 69 पु. लोकमा� हॉटेल  आठवडा बाजार   जळगांव

16806
िम�ी भागवत सुकलाल �ो. िलबट� 

�ास हाऊस
8675 62 पु. ४२ ३/२ िभकमचंद जैन माक� ट   जळगांव

16807 मोरे इं�नील रामभाउ 8753 51 पु. �ॉट नं.२०/ब वानखेडे हौिसंग सोसायटी   जळगाव

16808 नारखेडे �ोती सुभाष 29230 53 �ी �ॉट नं.२५ ओमकार नगर   जळगांव

16809 नेवे अिनता िवजय 26485 51 �ी ८३ िज�ा पेठ   िस�ील हॉ��टल समोर  जळगाव

16810 नेवे �ोती योगेश 24072 56 �ी ८३ िज�ा पेठ   िदि�त वाडी  जळगाव

16811 नेवे �शांत सुधाकर 22834 46 पु. ९५ िज�ा पेठ   िद�ीत वाडी  मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

16812 नेवे �िवण सुधाकर 22836 45 पु. ९५ िज�ा पेठ   िद�ीत वाडीजळगाव  िज.जळगाव

16813
नेवे राज�� दगडू �ो सव�दय ऑटो 

पाट्�स
8143 60 पु.

�ो.सव�दया ऑटो पाट्�स  ८३ िज�ापेठ िस�ीलहॉ�ीटल 

समोर  जळगांव

16814 नेवे राजकुमार प�ाकर 7964 46 पु. �ॉट नं ८९ िनरंजन दीि�त वाडी   जळगाव

16815 नेवे सुधाकर �ंबक 7682 69 पु. ९५  िद�ीत वाडी   िज�ा पेठ    जळगांव

16816 नेवे िवजय मुकंूद 24075 55 पु. ८३ िज�ा पेठ   िद�ीत वाडी  जळगाव

16817 नेवे योगेश मुकंूद 24071 58 पु. घर नं. ८३   िज�ा पेठ  िद�ीत वाडी  जळगाव

16818 िनकम अिनल पंढरीनाथ 46683 48 पु. िस�ील हॉ��टल कंपाऊड   जल मंिदरा�ा मागे  जळगाव

16819 िनकम िजत�� पंढरीनाथ 46684 45 पु. िस�ील हॉ��टल कंपाउंड   जल मंिदराजवळ  जळगाव

16820 पगारीया मोना िववेक 24991 57 �ी ३७० आ◌े◌ंकार नगर   िज�ा पेठजळगाव  िज.जळगाव

16821 पगारीया �शांत �ेमराज 24995 59 पु. ३७० ओकंार नगर   िज�ा पेठजळगाव  िज.जळगाव
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16822 पगारीया राज�ी �शांत 24994 58 �ी ३७० आंकार नगर   िज�ा पेठजळगाव

16823 पगारीया सुशील �ेमराज 6561 83 �ी
�ॉट नं ३७०   पारीक पाक�  जवळ  िज�ा पेठ ओकंार नगर  

जळगांव

16824 पगारीया िववेक �ेमराज 24992 57 पु.
३७० आ◌े◌ंकार नगर   पारीख पाक�  शेजारीजळगाव  

िज.जळगाव

16825 पांडे अ�णकुमार िव�नाथ 5601 72 पु. ७५ िद�ीत वाडी िज�ा पेठ   जळगांव

16826 पांडे सुभाषचं� िव�नाथ 5600 59 पु. ७५ िद�ीत वाडी िज�ा पेठ   जळगांव

16827 प�रहार राजू गोपीलाल 47485 43 पु. 11 मोचीवाडा   दीि�तवाडी  जुना पवाराच घर  जळगाव

16828 पाटीदार वंदना सुरेश 61876 44 �ी
8 िहरा प�ा अपाट�म�ट   िस��ल हॉ��टल जवळ  पांडे चौक  

जळगाव

16829 पाटील राज�� िव�नाथ 15037 56 पु. १४ आ◌े◌ंकार नगर   पारीक पाक�  समोर  जळगाव

16830 पाटील भरत िसताराम 18784 65 पु. ८० िज�ा पेठ   सरकारी दवाखा�ा समोर    जळगाव

16831 पाटील चं�कांत द�ा�य 37655 65 पु. ५२ आ◌े◌ंकार नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16832 पाटील धनंजय वामन 21059 50 पु.  �भोधन  १२ आ◌े◌ंकार नगर   िव�ार िज�ा पेठ    जलगाव

16833 पाटील गोिवंद दगडू 1524 85 पु. ओकंार नगर एनआर.पितख पाक�    िज�ा पेठ जळगाव

16834 पाटील हेमंत चं�कांत 50587 37 पु. ५२ आ◌े◌ंकार नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16835 पाटील जगिदश देवराम 26009 56 पु. ढाकेवाडी   लाठी शाळेजवळ  िज�ापेठ  जळगाव

16836 पाटील िकरण भटू 22899 45 पु.
शॉप नं २८६ बेसम�ट   नवीन बी.जे माक� ट  �ी द� एंट  

जळगाव.

16837 पाटील िकरण देिवदास 30063 49 पु. १३७ �ू बी जे माक� ट   जळगांव

16838 पाटील कंुदा �ावण 4040 78 �ी ओकंार नगर िज�ा पेठ   जळगांव

16839 पाटील मनोज भा�रराव 19787 48 पु. ७१ िद�ीत वाडी   िज�ा पेठ    जळगाव

16840 पाटील मोहीत अ�ण 44633 35 पु. ओकार नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

16841 पाटील िनलीमा र�ाकर 21748 47 �ी १२२ ओकंार नगर सुिनल मेिडकल जवळ   जळगाव

16842 पाटील पंडीत तुळशीराम 27586 56 पु.
गट नं.११९/५/१ �ॉट नं.१४/२   जुना निशराबाद रोड  ओकंार 

नगर  जगनाडे महाराज बिग�ा जवळ  जळगाव

16843 पाटील िपतांबर मोतीराम 3200 85 पु.
�ॉट नं.१९/२ रणछोड नगर   नानीबाई सुरजमल हॉ�ीटल .  

न.पा.दवाखा�ा जवळ  जळगाव

16844
पाटील संदीप िनवृ�ी �ो.आशीवा�द 

मेडीकल ए�जनरल �ोअस�
9258 50 पु. २२ बी जे माक� ट   जळगाव

16845 पाटील संजय भा�रराव 19791 51 पु. ७१ िद�ीत वाडी   िज�ा पेठ    जळगाव

16846 पाटील शांताराम परबत 3856 78 पु.
�ॉट नं.१३/२ िशवश�ी सतगु�   कॉलनी िस�ील सज�न  

बंग�ाजवळ  जळगाव

16847 पाटील िवजय भा�रराव 24325 54 पु. ७१ िद�ीत वाडी   िस�ील हॉ�ीटल समोर  जळगाव

16848 पोलभुणे अशोक लहाणु 42780 78 पु. �म नं. ०८   िस�ील हॉ��टल कंपाऊंड  जळगाव
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16849 पोलभुणे गोपाळ अशोक 42779 45 पु. �म नं. ०८   िस��ल हॉ��टल कपांऊंड  जळगाव

16850 पोलभुणे िनितन अशोक 42778 51 पु. �म नं.८ िस�ील हॉ��टल कंपाऊंट   जळगाव

16851 पोपटानी चेतन मुलचंद 17335 55 पु.
�ॅट नं 11 मकरा अपाट�म�ट   िद�ीत वाडी  िस�ील 

हॉ�ीटल समोर  जळगाव

16852 राजेिशक�  बबनराव दाजीसाहेब 186 85 पु. ३३/१७५ ओकार नगर जळगाव

16853 राजेिशक�  िगताबाई बबनराव 1108 80 �ी ३३ ओकंार नगर   जळगांव

16854 राजेिशक�  अच�ना अनंत 13493 59 �ी
३३/ १७५ पारीख पाक�  आ◌े◌ंकार नगर   िज�ा पेठ    

जळगाव

16855 राजेिशक�  अिवनाश अनंतराव 22284 37 पु. ३३/१७५ ओकंार नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

16856 राजेिशक�  �शांत अनंतराव 22285 35 पु.
३३/१७५ आ◌े◌ंकार नगर   मु.पो.जळगाव िज�ा पेठ  

िज.जळगाव

16857 राजेिशक�  संजय बबनराव 4802 56 पु. ३३/१७५ ओकंार नगर   िज�ा पेठ जळगाव

16858 राणे सवीता सुभाष 1121 69 �ी ओकंार नगर जे एल जी   जळगांव

16859 राणे देव�� सुभाष 8802 69 पु. सुभाष भवन ओकंार नगर   िज�ा पेठ जळगाव

16860
राठी शरद च�भुज �ो. चंदन 

डाय�ो��क अँड सिज�कल
11303 65 पु.

१९२ िभकमचंद जैन माक� ट   �ो. चंदन डाय�ो��क अँड 

सिज�कल  जळगाव

16861 साळंुखे अंकुश �काश 60865 32 पु.
�ॅट नं 15 बी िवंग �ू बी जे   माक� ट जळगाव  महारा��   

जळगाव

16862 साळंुखे पु�ा �काश 60866 39 �ी �ॉक बी 15   ितसरा मजला बीजे माक� ट  जळगाव

16863 सपके सागर मोती 34165 44 पु. 144 राधा म�टीओण   कोबंडी बाजार    जळगांव

16864 सपके िललाबाई मोती 34164 73 �ी राधा मे�शन   िशवाजी रोड कोबंडी बाजार जवळ    जळगांव

16865 सपके िमना सागर 34166 40 �ी राधा मे�शन कोबंडी बाजारा जवळ   जळगाव

16866 शाह अनंतराय �ाजलाल 7013 80 पु.
िचद�प िब��ंग  गु��ाराजवळ   िसिवल हॉ�ीटल    

जळगांव

16867 शमा� िवनोद मुरारीलाल 50946 48 पु.
�ॉट नं.१३ गट नं.९६/१   तळेले कॉलनी  कािशबाई 

शाळेमागे जळगाव

16868 िशरसाळे पु�ाबाई अ�ण 59418 55 �ी
�ॉट नं १०९ जुने बी जे   माक� ट जवळ िज�ा पेठ  ि�मूत� 

ट� ेडस�  जळगाव

16869 सोनार संिगता संजय 35667 47 �ी िस�ील हॉ��टल �ॉटर   जळगाव

16870 सोनार शामकांत नाटे�र 8913 50 पु. २५ ओकंार नगर   पारीख पाक�  जवळ  जळगाव

16871
सोनवणे द�ा�य िसताराम �ो.द� 

भोजनालय
9051 67 पु. १५४ िज�ा पेठ बी.जे.माक� ट समोर   जळगाव

16872
सोनवणे कोिकळाबाई द�ा�य �ो 

हॉटेल िवशाल
11492 62 �ी िभकमचंद माक� ट   तळमजला  दु.नं.१७०  जळगाव

16873 सोनी उमेश मगनलाल 53099 57 पु. बंगला नं.१   जय नगर  जळगाव

16874 तायडे िदलीप आ�ाराम 43703 47 पु. १४ वानखेडे हौसीगं सोसायटी   नेरी नाका रोड    जळगाव

16875 तायडे सुिनल आ�ाराम 29405 54 पु. १४ वानखेडे हौसीगं सोसायटी   िद�ीत वाडी    जळगांव
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16876 ठुसे ल�ण गणेश 180 76 पु. ध�ंतरी ओकंार नगर   जळगांव

16877 ठुसे सुिशलाबाई ल�ण 181 78 �ी ध�ंतरी ओकंार नगर   जळगांव

16878 ितवारी िदलीप शांतीलाल 19215 54 पु. ९४ िद�ीत वाडी   िज�ा पेठ    जळगाव

16879 ितवारी गोरजाबाई शांतीलाल 11370 79 �ी ९४ िद�ीत वाडी  िज�ा पेठ   जळगांव

16880 ितवारी िवनोद शांतीलाल 19214 45 पु. ९४ िद�ीतवाडी िज�ा पेठ   जळगाव

16881 वराडे िवकास रामकृ� 25958 53 पु. ९३ िद�ीत वाडी   िज�ापेठ  जळगाव.  जळगाव.

16882
वेद विनता राजेश �ो.सुमीत से� 

सीडंीकेट
12485 55 �ी

�ो.सुमीत से� सीडंीकेट   ४ ढाके कॉ��े�  आठवडे 

बाजार  जळगाव

16883 �ास देवराम मोतीराम 5908 58 पु. सी/ओ शाम रे�ोरंट आठवडे   बाजार    जळगांव

16884
�ास शंकर देवराम �ो.पुजा ऑटो 

पाट�स
13336 58 पु. शाम रे�ॉरंट   आठवडे बाजार    जळगाव

16885 वाणी �ीकांत आ�ाराम 4978 56 पु. ११८ िज�ा पेठ मागे गु��ारा   जळगाव

16886 वानखेडे अ�ण रामदास 21760 51 पु.
िज�ा मा�िमक िश�क कॉलनी िस�ील हॉ�ीटल मागे     

जळगाव

16887
झवर बालिकसन रामनारायण 

�ो.बालाजी एंटर�ाइरे़स
8712 67 पु. १३ पिहला माळा   िभकमचंद जैन माक� ट    जळगांव

16888
झंवर राजमल राजनारायण �ो. राजा 

एज�ीज
8220 69 पु. १३ बी.जे माक� ट पिहला मजला    जळगांव

16889 अबोटी िकशन ओम�काश 28495 48 पु. ७६ बालाजी पेठ   जळगाव

16890 अबोटी पु�ा कैलासचं� 6693 67 �ी ७६ बालाजी पेठ   जळगांव

16891 अबोटी सुिम�ाबाई ओम�काश 13410 74 �ी ७६ बालाजी पेठ जवळ बाबू शेट शेतवाल   जळगाव

16892 अ�वाल रमेश हनुमान 34516 65 पु. १९१ बालाजी पेठ   सराफ बाजार    जळगांव

16893 बािव�र अ�ण मुकंुदा 3984 56 पु. १७८ बालाजी पेठ जळगांव

16894 बारी मनोहर सुकलाल 7031 50 पु. १३९ बालाजी पेठ रथ चौक     जळगाव

16895 बारी मुनेश सुपडू 28112 48 पु. १३९ बालाजी पेठ   रथ चौक  जळगाव

16896 बािव�र अनंत िव�नाथ 4429 71 पु. १८० बालाजी पेठ   जळगांव

16897 बािव�र अिनल शामराव 22442 48 पु. ३९ बालाजी पेठ   जळगाव

16898 बािव�र गणेश मुकंूद 4627 61 पु. 68/बालाजी पेठ जळगाव

16899 बािव�र �भाकर िव�नाथ 4428 64 पु. १८०  बालाजी पेठ   जळगांव

16900 बािव�र �काश िव�नाथ 4427 69 पु. १८०  बालाजी पेठ   जळगांव

16901 बािव�र राधाबाई मुकंुद 3983 88 �ी १७८ बालाजी पेठ   जळगांव

16902 बािव�र शामराव मोतीराम 22441 78 पु. ३९ बालाजी पेठ   जळगाव
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16903 बािव�र िवलास शामराव 22443 46 पु. ३९ बालाजी पेठ   जळगाव

16904 भालेराव भगवान ल�ण 24048 48 पु. घर नं.  ५६   बालाजी पेठ    जळगाव

16905 भालोदकर िकरण शंकरराव 48479 44 पु. २१/२ ओझा वाडा   बालाजी पेठ  जळगाव

16906 भावसार क�ना �दीप 22514 44 �ी
३८ बालाजी पेठ   शिनपेठ पोलीस चौकी समोर  जळगाव.  

जळगाव

16907 भावसार �दीप रामदास 22515 53 पु. ३८ बालाजी पेठ   शिनपेठ  पोलीस चौकी समोर  जळगाव

16908 भुरे भानुदास नथु 21188 88 पु. १०५ बालाजी पेठ   जळगाव

16909 भुरे चं�शेखर �भाकर 14109 59 पु. १०५ बालाजी पेठ   जळगाव

16910 भुरे हेमंतकुमार �भाकर 7637 62 पु. १०५ बालाजी पेठ   जळगांव

16911 भुरे �भाकर न�थू 3892 91 पु. १०५ बालाजी पेठ   जळगांव

16912 भुरे सुिनल भानुदास 19064 58 पु. १०५ बालाजी पेठ   जळगाव

16913 भुरे उषा भानुदास 17926 82 �ी १०५ बालाजी पेठ     जळगाव

16914 चौधरी संजय रघुनाथ 13794 44 पु.
चौधरीज्  �ासेस   ४३७ बळीराम पेठ  �ा�ण सभेसमोर 

जळगाव

16915 च�ाण चं�शेखर शशीकांत 24456 43 पु. ४५ बालाजी पेठ   मु.पो.जळगाव

16916 चोरडीया िललाबाई राजमल 21512 77 �ी १२९ बालाजी पेठ   जलगाव

16917 चोरडीया ममता संजयकुमार 24598 44 �ी १२९ बालाजी पेठ   जळगाव

16918 चोरडीया संजयकुमार राजमल 13663 49 पु. १२९ बालाजी पेठ   जळगाव

16919 चोरडीया िशला �ेमकुमार 21513 53 �ी १२९ बालाजी पेठ   जलगाव

16920 दहाड जयेश सुरेशचं� 19752 42 पु. ९८ बालाजी पेठ   जळगाव

16921 दहाड �फु� ल�ीनारायण 18585 61 पु. २०२ बालाजी पेठ   जळगाव

16922 दहाड संजय ल�ीनारायण 18584 57 पु. २०२ बालाजी पेठ   जळगाव

16923 दहाड सुरेश गंगािबसन 14749 72 पु. ९८ बालाजी पेठ   जळगाव

16924 दहाड योगेश सुरेशचं� 19757 44 पु. ९८ बालाजी पेठ   जळगाव

16925
दापोरेकर(बािव�र) कमलाबाई 

तुळशीदास
3993 73 �ी १७८ बालाजी पेठ   जळगांव

16926 दायमा ओम�काश िशव�साद 6205 67 पु. ४६ बालाजी पेठ   जळगांव

16927
जाधव अजय मुरलीधर �ो.अनमोल 

ए�र�ाइजेस
48145 43 पु. ३९ बालाजी पेठ   रामिकसन मंडोरे वाडा  जळगाव

16928 जाधव पु�ा मुरलीधर 48143 84 �ी ३९ बालाजी पेठ   राम िकसन मंडोरे वाडा  जळगाव

16929 जगदाळे अिनल अंकुश 22487 37 पु. १५३ बालाजी पेठ बोहरा बाजार     जळगाव.  जळगाव
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16930 जगदाळे अंकुश संतू 6773 68 पु. १५३  बालाजी पेठ   बोहरा बाजार रोड जळगाव

16931 जगदाळे सुिनल अंकुश 22488 33 पु. १५३ बालाजी पेठ   बोहरा बाजार रोड  जळगाव.  जळगाव

16932 जैन चंदनबाला ह�ीमल 3388 78 �ी २९ बालाजी पेठ मोहन वाडी   जळगाव

16933 जैन िदलीपकुमार खुशालचंद 629 69 पु. 99 बालाजीपेठ   जळगाव

16934 जैन ह�ीमल िकसनलाल 3387 81 पु. घर नं. ६७ बालाजी पेठ   जळगांव

16935 जोशी िदनेश िहरालाल 15268 55 पु. ११० बालाजी पेठ     जळगाव

16936 कदम वासुदेव तापीराम 215 74 पु. १०७ बालाजी पेठ   जळगांव

16937 काळे सुषमा िशरीष 45849 43 �ी बालाजी मंदीर समोर     जळगाव

16938 बागुल कांतीलाल रामचं� 6970 62 पु. १५०  सराफ बाजार   जळगांव

16939 कासार पांडुरंग बाबुराव 2560 73 पु. १५९ बालाजी पेठ   जळगाव

16940 कासार अनंत सुरेश 23749 39 पु. १८३ बालाजी पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

16941 कासार अनीता �शांत 61483 38 �ी 159 बालाजी पेठ   जळगाव

16942 कासार िदलीप िवनायक 27313 63 पु. १५९ बालाजी पेठ   सराफ बाजार  जळगाव

16943 कासार मह�� अ�ाजी 61360 45 पु. 39 बालाजी पेठ   बालाजी पेठ  गजानन बाबा मंिदर  जळगाव

16944 कासार �शांत सुरेश 22871 44 पु. १५९ सराफ बाजार   जळगाव.  .  जळगाव.

16945 कासार संिदप सुरेश 24279 51 पु. १८३ बालाजी पेठ   जळगाव

16946 कासार तुषार पांडुरंग 22328 36 पु. १५९ बालाजी पेठ   सराफ बाजार जळगाव  िज.जळगाव

16947 खोडें द�ा�य नारायण 39065 45 पु. ५६ बालाजी पेठ   जळगाव

16948 कुच��रया (जैन) सिचन शांतीलालजी 36707 40 पु. १७६ बालाजी पेठ   जळगाव

16949 कुलकण� मोहीनी अरिवंद 48302 64 �ी ५६ बालाजी पेठ   मंडोरे वाडा  जळगाव

16950 लढ् ढा शकंुतला महादेव 6251 75 �ी घर नं.४२ बालाजी पेठ   जळगाव

16951 लाठी  भगवानदास रामनारायण 511 84 पु. 77 बालाजी पेठ   बालाजी िम� मंडळ    जळगांव

16952 लाठी कैलास घन�ामदास 19792 50 पु. ७७ बालाजी पेठ   जळगाव

16953 लाठी कांती राज��कुमार 15285 60 �ी ७७ बालाजी पेठ   जळगाव

16954 लाठी राज��दास िव�लदास 6935 62 पु. ७७ बालाजी पेठ   जळगांव

16955 लाठी शामकुमार भगवानदास 8235 54 पु. ७७ बालाजी पेठ   जळगांव

16956 लोढा राज�� इंदरचंद 5833 58 पु. १६५  बालाजी पेठ   जळगांव
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16957 महेश ट� ेडीगं कंपनी 3622 79 पु. ९९ बालाजी पेठ   जळगाव

16958
मंडोरा आनंद रमेश �ो.पुनम मेडीकल 

अॅ� जनरल �ोअस�
19526 44 पु. २९ बालाजी पेठ   जळगाव

16959 मंडोरे िलला अशोक 23912 77 �ी २९ बालाजी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

16960 मंडोरे अिनता िनशीकांत 32903 54 �ी ३० बालाजी पेठ   जळगांव    जळगाव

16961 मंडोरे अशोक गोपीनाथ 23911 77 पु. २९ बालाजी पेठ   मु.पो.जळगाव ता.जळगाव  िज.जळगाव

16962
मंडोरे बं�ीलाल रघुनाथ �ो. हष�ल 

आयुव�िदक औषधी भांडार
49569 83 पु. ३० बालाजी पेठ  जळगाव

16963 मंडोरे गंगािबसन रघुनाथ 42763 85 पु. ३० बालाजी पेठ   जळगाव

16964 मंडोरे मोहन अशोक 23863 47 पु. २९ बालाजी पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

16965 मंडोरा िनशीकांत गंगािबसन 18573 57 पु. ३० बालाजी पेठ   जळगाव

16966 मंडोरे पवन अशोक 23865 49 पु. २९  बालाजी पेठ जळगाव

16967 मंडोरे रजनी पवन 23864 47 �ी २९ बालाजी पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

16968 मंडोरे संदीप गंगािबसन 18574 51 पु. ३० बालाजी पेठ   जळगाव

16969 मंडोरे शोभा अिनल 40558 60 �ी २८ बालाजी पेठ   असोदा रोड  जळगाव

16970 मेटकर �पेश रमेश 52302 48 पु. ११७ बालाजी पेठ   जळगाव

16971 मोरे राजू बाबूराव 26409 51 पु. ३३ बालाजी पेठ   जळगाव

16972 बािव�र मुकंूद यादव 4626 72 पु. १७८ बालाजी पेठ   जळगांव

16973 मंुदडे आशालता जुगलिकशोर 3592 70 �ी ५१ बालाजी पेठ   जळगांव

16974 नाईक आशा अरिवंद 21407 77 �ी १६ बालाजी पेठ   रथ चौकजलगाव    जलगाव

16975 नाईक पुजा �िदप 31087 39 �ी १६ बालाजी पेठ रथ चौक   जळगाव

16976 नां�े बाळू मुरलीधर 22910 46 पु. २७ बालाजी पेठ   जळगाव.  .  जळगाव .

16977 नेरकर िकशोर �काश 41691 43 पु. ५७ बालाजी पेठ   जळगाव

16978 नेरकर �काश तोताराम 294 70 पु. घर नं.५७ बालाजी पेठ     जळगाव

16979 नेरकर सुनंदा �काश 59496 69 �ी घर नं ५७ बालाजी पेठ   जळगाव

16980 ओझा मधुसूदन महेश 61279 30 पु.
मधुसूदन महेश ओझा   228 बालाजी पेठ जळगाव  महारा��   

जळगाव

16981 ओझा मिनष जगदीश�साद 58386 34 पु. २२८ बालाजी पेठ   िभलपुरा  जळगाव

16982 शमा� रामे�र बाळकृ� 5439 82 पु. ३८ बालाजीपेठ जळगाव   जळगाव ता िज जळगाव

16983
ओझा रतनलाल भालचंद  �ो. महेश टी 

कंपनी
5353 62 पु. २२८ बालाजी पेठ जळगांव
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16984 पंचा�रया चं�शेखररामिनवास 45648 47 पु. घर नं. १००   बालाजी पेठ  जळगाव

16985
पंचा�रया केदार रामिनवास �ो.यश 

ट� ेडस�
42655 45 पु. १०० बालाजी पेठ   जळगाव

16986 पंचा�रया िललावती रामिनवास 42656 70 �ी १०० बालाजी पेठ   जळगाव

16987 पांडे िभकचंद नथमल 1574 75 पु. ३१  बालाजी पेठ   जळगांव

16988 पांडे मनोज गंगािबसन 7284 52 पु. १०४ बालाजी पेठ   जळगाव

16989 पांडे संजयकुमार िभकचंद 5380 65 पु. ३१ बालाजी पेठ बालाजी मंदीरा जवळ   जळगाव

16990 पारीख रामगोपाल हरनारायण 4527 69 पु. २२४/बालाजी पेठ   जळगांव

16991 पाठक चं�कला वसंत 177 67 �ी १०८ बालाजी पेठ जळगाव

16992 पाठक वृषाली वसंतराव 8530 61 �ी १०८ बालगी पेठ जळगाव

16993 पाटील दशरथ बाबुराव 1724 83 पु. 5 बालाजी पेठ   जळगांव

16994 पाटील संतोष भगवान 23949 58 पु. ३८ बालाजी पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

16995 राजपुत मानिसंग रामिसंग 39357 59 पु. २२० बालाजी पेठ   जळगाव

16996 राठोड पंकज मह�� 19793 37 पु. ६३ बालाजी पेठ   जळगाव

16997 राठोड सुिनल माणकचंद 28605 45 पु. ९१ बालाजी पेठ   जळगाव

16998 स�दाणे चंदन रामभाऊ 7634 63 पु. ५६  बालाजी पेठ   जळगांव

16999 सैदाणे गंगाराम मारोती 40857 58 पु. ५६ बालाजी पेठ   जळगाव

17000 सैतवाल सिचन शांताराम 37416 44 पु. �ॉक १ �ॉट १४ गट १५४/१   छ�पती कॉलनी  जळगाव

17001 संदानिशवे जय�ी शामकांत 24114 38 �ी ३९ बालाजी पेठ   शिनपेठ पोलीस चौकी समोर  जळगाव

17002 संदानिशवै शामकांत हरीभाऊ 13503 51 पु. ३९ बालाजी पेठ शनी पेठ पोलीस   �ेशन समोर    जळगाव

17003 स�ासी �िदप माधव 24128 50 पु. ३९ बालाजी पेठ   रामिकसन मंडोरे वाडा  जळगाव

17004 सार�त अशोक सुभाष 35634 46 पु. घर नं 48 बालाजी मंिदर जवळ   बालाजी पेठ  जळगाव

17005 सार�त �ीिनवास सुभाषचं� 28733 43 पु. ४८ बालाजी पेठ   जळगांव

17006 शेख इरफान शेख ई�ाहीम 47988 58 पु. २६८ बालाजी पेठ   जळगाव

17007 शमा� अच�ना संजय 44284 40 �ी ३८ बालाजी पेठ     जळगाव

17008 शमा� अ�णा घन:शाम 8439 56 �ी १२७ बालाजी पेठ जळगांव

17009 शमा� दुगा� िनतीन 19925 50 �ी
३८ बालाजी पेठ आसोदा रोड   पोलीस चौकी समोर    

जळगाव

17010 शमा� कमलिकशोर रामे�र 33071 62 पु. घर नं.३८   बालाजी पेठ  जळगाव
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17011 शमा� िनतीनिकशोर रामे�र 6563 57 पु. ३८ बालाजी पेठ   जळगाव ओजा वाडा    जळगांव

17012 शमा� संजय रामे�र [०३] 5438 53 पु.
हाऊस नं.३८ बालाजी पेठ   आसोदा रोड पोिलस �ेशन 

जवळ  बालाजी पेठ  जळगांव

17013 शमा� सरजुबाई  भे�लाल 10088 51 �ी बालाजी पेठ  घ.नं.३९   जळगांव

17014 शमा� सतीषकुमार धनेशकुमार 18970 49 पु. घर नं.१२८ बालाजी पेठ   जळगाव

17015 शमा� िवनोद रामे�र 8527 50 पु. ३८ बालाजी पेठ   शिन पेठ समोर  पोिलस चौकी  जळगांव

17016 िशंपी युवराज सुकलाल 52663 67 पु. १९४ बालाजी पेठ   जळगाव

17017 िशंपी राजेश माधव 37620 45 पु. ३७ बालाजी पेठ     जळगाव

17018 �ीखंडे अ�ण गोकुळ 19874 34 पु. ५६ बालाजी पेठ   जळगाव

17019 सोनार भुषण सोमनाथ 47667 34 पु. १९१ बालाजी पेठ   सराफ बाजार  जळगाव

17020 सोनार गणेश मोतीलाल 22313 43 पु. ३९ बालाजी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

17021 सोनार �ो�ा सोमनाथ 6978 62 �ी
१९१ बालाजी पेठ सराफ बाजार   सराफ बाजार  सरवानंद 

�ेलस�  जळगांव

17022 सोनार लीला �दीप 62080 30 �ी घर नं 114   सराफ बाजार  बालाजी पेठ  जळगाव

17023 सोनार रिवं� शांताराम 44687 52 पु. मातूछाया घर नं ११०   बालाजी पेठ  जळगाव

17024 सोनार संजय बाबुराव 16059 53 पु. ३९ बालाजी पेठ   जळगाव

17025 सोनार शांताराम मोतीराम 43467 80 पु.  मातृछायौ  घर नं.११०   बालाजी पेठ  जळगाव

17026 सोनार सुनंदा मोतीलाल 34298 55 �ी ३३/१४ बालाजी पेठ जळगांव

17027 सोनार उषा वा�ीक 54595 72 �ी १९१ सराफ बाजार   बालाजी पेठ  जळगाव

17028
सोनी भगराज रानुलाल �ो.मिनषा 

�ेलस�
12555 62 पु. ६३ हरी राम िब�ीगं   बालाजी पेठ जळगाव

17029 सुराणा अिनल ब�ीलाल 27163 61 पु. १५२ बालाजी पेठ   सराफ बाजार  जळगाव

17030 सुराणा ि�तेश रमेशचंद 33981 41 पु. १८५ बालाजी पेठ     जळगाव

17031 सुराणा सिचन सुभाषचं� 26648 46 पु. १६४ बालाजी पेठ   रथ चौकजळगाव  िज.जळगाव

17032 तांबट कैलास िवaल 25015 53 पु. १९२ बालाजी पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

17033 तांबट उम�ला कैलास 25017 48 �ी १९२ बालाजी पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

17034 टेमकर सुरेश ल�ण 16052 65 पु. ७८ बालाजी पेठ   जळगाव

17035 ितवारी अशोककुमार ओकंार 10413 61 पु. ९८  बालाजी पेठ   जळगांव

17036 ितवारी िदनेश सीताराम 7344 51 पु. १२२ बालाजी पेठ   जळगांव

17037 ितवारी िमना�ी िदनेश 17375 51 �ी १२२बालाजी पेट   जळगाव
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17038 ितवारी सुभाषचं� नंदलाल 5553 64 पु. ३१  बालाजी पेठ   जळगांव

17039 ि�पाठी संजय ओम�काश 6953 56 पु. ३१  बालाजी पेठ   जळगांव

17040 ि�पाटी िवशाल राधेशाम 8225 47 पु. ३१  बालाजी पेठ ि�पाठी माग�   जळगाव

17041 उपा�े ई�र गौरीशंकर 21038 35 पु. घर नं.९५ बालाजी पेठ     जलगाव  जलगाव

17042 वमा� ओम�काश गुलाबचंद 497 92 पु. ७४ बालाजी पेठ   जळगांव

17043 वमा� िनम�लाबाई िभकमचंद 58127 68 �ी ७४ सराफ बाजार   बालाजी पेठ  जळगाव

17044 वमा� �िमला सुभाष 20543 55 �ी १०१ बालाजी पेठ   जळगाव

17045 वमा� रमेशचंद गुलाबचंद 515 74 पु. हाऊस नं 74   आर एल �ेलस� मागे  बालाजी पेठ  जळगांव

17046 वमा� उ�मचंद रामरतन 6775 63 पु. १४९  बालाजी पेठ   जळगांव

17047 वसाणे अ�ण िभका 22609 46 पु. ३८ बालाजी पेठ   जळगाव

17048 �ास आनंदीबाई सागरमल 5512 59 �ी ९३ बालाजी पेठ   जळगांव

17049 �ास कैलास कािशनाथ 3383 62 पु.
१२७ बालाजी पेठ   रथ चौक  दि�णमुखी हनुमान 

मंिदराजवळ  जळगांव

17050 �ास कािशनाथ राम�ताप 1056 91 पु. १२७ बालाजी पेठ   जळगांव

17051 �ास लिलता कैलास 3384 61 �ी १२७ बालाजी पेठ   जळगांव

17052 �ास मंजुळाबाई कािशनाथ 3385 68 �ी १२७ बालाजी पेठ रथ चौक   जळगांव

17053 �ास ��ादराय जमनाशंकर 4659 63 पु. १०४ बालाजी पेठ   जळगांव

17054 �ास रामचं� शंकरलाल 17937 65 पु. ९३ बालाजी पेठ     जळगाव

17055 �ास सागरमल शंकरमल 4514 64 पु. ९३ बालाजी पेठ   जळगांव

17056 �ास शामसंुदर कैलास 14584 41 पु. १२७ बालाजी पेठ   रथ चौक    जळगाव

17057 वाणी कमलाबाई कािशनाथ 1135 82 �ी ८६ बालाजी पेठ   जळगाव

17058 वाणी कृ�कुमार रघुनाथ 8747 46 पु. १४२  बालाजी पेठ   जळगाव

17059 वाणी रघुनाथ �ंबक 71 78 पु. १४२ रथ ग�ी   बालाजी पेठ   जळगांव

17060 वाणी अनुि�या रामकृ� 21912 61 �ी ३७ बालाजी पेठ   सागरमल साखला वाडा  जळगाव

17061 वाणी िनतीन नामदेव 21229 49 पु. ३७ बालाजी पेठ   सागरमल साखला वाडा    जलगाव

17062 वाणी राज�� रामचं� 60160 64 पु.
39 साखला वाडा मागील   भाग बालाजी पेठ  बालाजी मंिदर 

प�रसर  जळगाव

17063 वाणी रामकृ� नामदेव 21913 71 पु. ३७ बालाजी पेठ   सागरमल साखला वाडा  जळगाव

17064 वाणी संदीप पू�षो�म 10066 44 पु. १४२ बालाजी पेठ  जळगांव
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17065 वाणी संगीता िनतीन 21228 45 �ी ३७ बालाजी पेठ   जलगाव

17066 वाणी संिजवनी कािशनाथ 8887 61 �ी ८६ बालाजी पेठ   जळगांव

17067 आजीज अ�ुल वाहेद अ�ुल 8195 67 पु. ४१५ जोशी पेठ जळगाव

17068 आंबोडकर मधुकर िभकाजी 44320 84 पु. ३१३ जोशी पेठ   जळगाव

17069 आंबोडकर िनलेश मधुकर 44319 40 पु. ३१३ जोशी पेठ   जळगाव

17070 बागुल िदपक नंदकुमार 20096 35 पु. ६३ जोशी पेठ   जळगाव

17071 बागुल िकरण नंदकुमार 20095 38 पु. ६३ जोशी पेठ   जळगाव

17072 बागुल नंदकुमार बाबुराव 6706 63 पु. ६३ जोशी पेठ   जळगांव

17073 बागवान मोह�दिसफ मोह�द युसुफ 59106 47 पु. �ॉट नं २७७ बागवान ग�ी   जोशी पेठ  जळगाव

17074 बागवान मोह�द सैद शेख साहेबजी 57479 53 पु. घर नं ३६४   जोशी पेठ  जळगाव

17075 बारी चं�कांत �काश 21486 46 पु. घर नं.३३४ जोशी पेठ   भोई ग�ी    जलगाव

17076 बारी मनोज �काश 52913 37 पु. ३३४ जोशी पेठ   भोई ग�ी  जळगाव

17077 बारी नंदकुमार �काश 21478 45 पु. ३३४ जोशी पेठ   भोई ग�ी  जलगाव  जलगाव

17078 बारी राजेश (�काश) िवलास 35318 43 पु. ७८ जोशी पेठ   जळगाव

17079 बारी रेवानंद दोधु 19830 64 पु. 7 मारोती पेठ      जळगाव

17080 बािव�र देिवदास बाबुराव 26646 62 पु. घर नं.२९७ मजबुर चौक   जोशी पेठजळगाव

17081 बािव�र नंदिकशोर पंडीत 3725 71 पु. ५८ जोशी पेठ रथ चौक   जोशी पेठ जळगाव

17082 भाटीया छाया सुर�� 645 70 �ी १७८  जोशी पेठ   रथ चौक जोशी पेठ  जळगाव

17083 भाटीया अिमत सुर�� 22445 42 पु. १७८ जोशी पेठ   जळगाव

17084 भाटीया सुर�� भगवानदास 646 74 पु. घर नं 178   रथ चौक  जोशी पेठ  जळगांव

17085 भावसार रिवं� चुिनलाल 17668 61 पु. ४०४ जोशी पेठ   भोई ग�ी  जळगाव

17086 भावसार अिनता युवराज 17361 50 �ी ४८५ जोशी पेठ   जळगाव

17087 भावसार गणेश �दीप 19761 35 पु.
घर नं.१४ जोशी पेठ   पांझरापोळ पा�ा�ा टाकी जवळ    

जळगाव

17088 भावसार क�ना �िदप 37511 60 �ी १४ जोशी पेठ   जळगाव

17089 भावसार केशरबाई बबन 29698 86 �ी घर नं.३०   जोशी पेठ    जळगांव

17090 भावसार �िदप कािशनाथ 37314 67 पु. १४ जोशी पेठ   पाझरा पोळ पा�ा�ा टाकीजवळ  जळगाव

17091 भावसार �काश चुनीलाल 6971 70 पु. ४०४  जोशी पेठ   जळगाव
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17092
भावसार �काश गंगाराम �ो. जी एन बी 

अँड कंपनी
5779 70 पु. ३३ जोशी पेठ   जळगांव

17093 भावसार �काश मोतीराम 7296 59 पु. १४६  जोशी पेठ   जळगांव

17094 भावसार रजनी चुिनलाल 25949 48 �ी ४०४ जोशी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

17095 भावसार राकेश िदलीप 43617 38 पु. घर नं. १४६ जोशी पेठ   बागवान ग�ी  जळगाव

17096 भावसार संतोष चुनीलाल 21484 68 पु. ४०४ जोशी पेठ   भोई ग�ी जलगाव    जलगाव

17097 भावसार युवराज पंुडिलक 17288 53 पु. ४८५ जोशी पेठ   जळगाव

17098 बोबडे योगेश ओकंार [०१] 22366 41 पु. ६४ जोशी पेठ   रथ चौक जळगाव

17099 बुनकर शरद कच� 1160 63 पु. ४५६ रमेश िनवास   जोशी पेठ    जळगांव

17100 चांदसरकर अमोल रिवं� 56963 26 पु. ६० जोशी पेठ   रथ चौक  जळगाव

17101 चांदसरकर रिवं� �भाकर 18099 56 पु. ६० जोशी पेठ   रथ चौक    जलगाव

17102 चौधरी अ�ण पंडीत 22868 51 पु. ३६८ जोशी पेठ   जळगाव

17103 चौधरी अिवनाश पंिडत 22867 55 पु. ३६८  जोशी पेठ   जळगाव.

17104 चौधरी बायजाबाई भगवान 106 68 �ी ३२१ जोशी पेठ   जळगांव

17105 चौधरी चं�कांत �भाकर 46880 51 पु. ३७३ जोशी पेठ   जुना निशराबाद रोड  जळगाव

17106 चौधरी देवकाबाई जग�ाथ 52204 69 �ी २९३ जोशी पेठ   जळगाव

17107 चौधरी िदलीप सदू 3609 74 पु. ४८  जोशी पेठ   जळगांव

17108 चौधरी िहरालाल रघुनाथ 15244 48 पु. १३२ जोशी पेठ   जळगाव

17109 चौधरी लिलत अंबादास 50157 41 पु. ३७८ जोशी पेठ   (पंत नगर)  जळगाव

17110 चौधरी मनोजकुमार गोिवंदा 29069 52 पु. ३६९ जोशी पेठ   निशराबाद रोड    जळगांव

17111 चौधरी िमना �काश 35925 58 �ी
अपाट�म�ट ४२७   िव�ल पेठ  गणपती  मंदीरा जवळ  बदाम 

ग�ी  जळगाव

17112 चौधरी मोतीलाल तुकाराम 44460 68 पु. ३६९ जोशी पेठ     जळगाव

17113 चौधरी �मोद अिवनाश 19764 37 पु. ३७६ जोशी पेठ   जुना नशीराबाद रोड  जळगाव

17114 चौधरी �मोद मोतीलाल 44459 41 पु. ३६९ जोशी पेठ   जळगाव

17115 चौधरी राज�� एकनाथ 21990 48 पु. २९३ जोशी पेठ   बागवान ग�ी जळगाव

17116 चौधरी िव�नाथ ताथू 30025 66 पु. १३९ जोशी पेठ   जळगांव

17117 च�ाण गोिवंद कािशनाथ 4610 63 पु. १९२ जोशी पेठ   जळगांव

17118 िचंचोले मनोहर पंढरीनाथ 6979 49 पु. �ॉट नं 190/3 बोहरा ग�ी   जोशी पेठ जळगाव
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17119 िचंचोले �शांत सुभाष 51376 34 पु. १९० जोशी पेठ   जळगाव

17120 िचंचोले शोभा सुभाष 4370 65 �ी १९० जोशी पेठ     जळगाव

17121 गोटेवाला मोह�दइ�ाम हाजीरही 1409 83 पु. २१५ जोशी पेठ   जळगांव

17122 गु�े रमेश द�ा�य 574 69 पु. ३८० जोशी पेठ   जळगांव

17123 जावरे सुभाष द�ा�य 728 70 पु. ३७७  जोशी पेठ   जळगांव

17124 कांबळे नीळकंठ िदनकर 5465 58 पु.
हाऊस नं ६० रथ चौक   �ीराम मंिदर जवळ  जोशी पेठ  

जळगांव

17125 कासार जगिदश िदलीप 22709 37 पु. ६० जोश् ◌ी पेठ   रथचौक  जळगाव

17126 कासार �वणकुमार बबनराव 32175 47 पु. १८६ भोहरा ग�ी जोशी पेठ jalgaon

17127 खडके रामचं� िव�ाम 41357 79 पु.  पाव�ती िनवास  ५११   जोशी पेठ  जळगाव

17128 लुले गणेश मुरलीधर 8026 50 पु. ३८१ जोशी पेठ   जळगाव

17129 लुले िकरण मुरलीधर 15450 48 पु. ३८१ जोशी पेठ   जळगाव

17130 लुले मुरलीधर �ंबक 4095 80 पु. ३८१ जोशी पेठ   जळगांव

17131 महाजन कृ�ा बळीराम 22560 47 पु. ४९९ जोशी पेठ   जळगाव

17132 महाजन लतीका धोडुं 17703 49 �ी ४८३ जोशी पेठ   अवधुत भजन मंडळा समोर  जळगाव

17133 महाजन सुधाकर बळीराम 22558 49 पु.
४९९ जोशी पेठ   पांझरापोळ पा�ा�ा टाकी जवळ  रवी 

फोटो�ा मागे  जळगाव

17134 महाले सिवता िवकास 43976 48 �ी ४६७ जोशी पेठ   महाले पो�ीज�    जळगाव

17135 महाले िवकास िडगंबर 41896 57 पु. ४६९ जोशी पेठ   जळगाव

17136 महाले िवलास िडगंबर 41895 51 पु. ४६९ जोशी पेठ   जळगाव

17137 माहे�री मानकरण िहरालाल 1206 74 पु. १८७ जोशी ग�ी   जळगांव

17138 माळी िजत�� सुकलाल 19741 47 पु. घर नं.४७६ जोशी पेठ   �ीपंत नगर    जळगाव

17139 माळी संजय कृ�ाजी 8249 63 पु. १६ जोशी पेठ जळगाव

17140 माळी सुरेश तुकाराम 26093 58 पु. 28 जोशी पेठ   जवळ तेली पंच भवन  जळगाव

17141 माळी िवजया िव�नाथ 32963 58 �ी ३८३ जोशी पेठ   जळगाव

17142 माळी िव�नाथ बापू 32964 65 पु. ३८३ जोशी पेठ   जळगाव

17143 मानेकर �मोद एकनाथ 31659 48 पु. ३८१ जोशी पेठ   जळगांव

17144 मराठे बाळासाहेब गोवध�न [०२] 4555 58 पु. जोशी पेठ हाऊस नं ४७८   जळगाव

17145 मराठे पु�षो�म �ीधर 4569 60 पु. ३८४  जोशी पेठ जळगांव
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17146 मराठे रा�ल वासुदेव 37867 35 पु. ४२४ जोशी पेठ   मोची ग�ी  जळगाव

17147
मराठे रिवं� गणपत �ो. बालाजी तेल 

डेपो
13615 45 पु. ३२९ पंत नगर जोशी पेठ   जळगाव

17148 मराठे �ीधर िशवराम 4388 63 पु. ३८४ जोशी पेठ शाळा नं. ३१ समोर   जळगांव

17149 मुसळे िनशा िकशोर 6778 59 �ी १९० जोशी पेठ   जळगांव

17150 नेवे सुधाकर रामदास 3327 84 पु. ३६२ जोशी पेठ जळगांव

17151 िनकम उ�म रामदास 31017 63 पु. १७६ जोशी पेठ जळगांव

17152 परदेशी िकशोर बलदेविसंह 7846 63 पु. १७३  जोशी पेठ   जळगांव

17153 परदेशी सतीष रामिसंग 19776 38 पु. शाळा �.३ समोर   पांझरापोळ टाकी परीसर    जळगाव

17154 पाटील देवराम िभका 4190 70 पु. ३९१ अवधुत भजन मंडल जोशी   पेठ    जळगांव

17155 पाटील िकरण िदनकर 53776 41 पु. ४८१जोशी पेठ   �ी द� टे� हाऊस  जळगाव

17156 पाटील पु�ा मोहन 23428 55 �ी १४४ जोशी पेठ   उदु�  शाळे मागे    जळगाव

17157 पाटील सरलाबाई राज�� 52476 41 �ी १४४ जोशी पेठ   म�रमाता मंदीराजवळ  जळगाव

17158 पाटील शा� बुधाजी 28721 47 पु.  मा�र�ी    ४६४ जोशी पेठ    जळगांव

17159 पवार �पेश पंडीत 15220 45 पु. १३५ जोशी पेठ   जळगाव

17160 रणधीरे उ�ला मनोहर 35302 53 �ी ३६९ जोशी पेठ   जळगाव

17161 राणे रजनीश मोरे�र 23184 39 पु. ५१० जोशी पेठ   पंत नगरजळगाव  िज.जळगाव

17162 राणे तुषार मोरे�र 23183 37 पु. ५० जोशी पेठ   पंत नगरजळगाव  िज.जळगाव

17163 सराफ �भाकर झंुबरलाल 22486 71 पु.
१८२ जोशी पेठ सराफ बाजार   जळगाव ल�ी छाया  हरे�र 

नगर रोड  जळगाव

17164 शेख अ�ुल अजीज  वजीर 565 90 पु. ४१६ जोशी पेठ   जळगांव

17165 शमा�  कैलासचं� मुरलीधर 26302 66 पु. ५३ जोशी पेठ   रथ चौक रथा�ा मागेजळगाव  िज.जळगाव

17166 िशंपी रामदास दामू 1548 72 पु. २४७ जोशी पेठ   जळगाव

17167 िशंदे गुणवंतराव राजाराम 14059 66 पु. िशवनेरी िब�ीगं ५५ जोशी पेठ   रथ चौक    जळगाव

17168 िशंदे किवता नारायण 54726 44 �ी ५५ रथ चौक   जोशी पेठ  जळगाव

17169 िशंदे किवता नारायणराव 58431 44 �ी घर नं ५५   रथ चौक  जोशी पेठ  जळगाव

17170 िशंदे पांडूरंग िशवाजीराव 30462 50 पु. घर नं.५५ जोशी पेठ   जळगांव

17171 िशनकर सुनंदा संजय 12921 51 �ी १९० जोशी पेठ   बोहरा बाजार जळगाव

17172 सोनार गंगाधर िगरधर 5972 82 पु. १८१ जोशी पेठ   जळगाव
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17173 सोनार महेश रमेश 24493 44 पु. ९९ जोशी पेठ   जळगाव

17174 सोनार रमेश बाबुराव 6643 71 पु. ९९  जोशी पेठ   दगा� मागे    जळगांव

17175 सोनार शकंुतला रमेश 24499 65 �ी ९९ जोशी पेठ   जळगाव

17176 सोनवणे मनोहर हरी 41814 47 पु. २९१ जोशी पेठ   मजदूर चौक  जळगाव

17177 सुल�णे (वाणी) िनळकंठ गणपत 21783 39 पु. ५७ जोशी पेठ   रथ चौक जळगाव

17178 तांबट बबन वामन 297 74 पु. ७० जोशी पेठ बागवान ग�ी   जळगांव

17179 तांबट चं�कांत ��ाद 3381 63 पु. १८४ जोशी पेठ   जळगांव

17180 तांबट िवजय बबनराव 8799 51 पु. ७० जोशी पेठ   जळगांव

17181 तांबोळी शेख मोहमद शेख मेहबुब 4678 76 पु. ३६४ जोशी पेठ   जळगाव

17182 तायडे िवजय पुो�म 40545 39 पु. ४१० जोशी पेठ   जळगाव

17183 ठाकुर छाया रामदास 55298 61 �ी १७१ रथ चौक   जोशी पेठ  जळगाव

17184 ठाकूर राज�� रामदास 26390 47 पु. १७१ जोशी पेठ   जळगाव

17185 ठाकुर रिवं� रामदास 45859 54 पु. १७१ जोशी पेठ   रथचौक जळगाव

17186 वमा� मंगेश जगदीश 22448 42 पु. १९१ जोशी पेठ   �ालीटी मेडीकल शेजारी    जळगाव

17187 वाणी अिनल पांडुरंग 21782 66 पु. ५७ जोशी पेठ   रथ चौकजळगाव

17188 वाणी अलका �काश 4369 55 �ी १९० जोशी पेठ     जळगाव

17189 वाणी अमोल रामकृ� 20627 39 पु. ३१४ जोशी पेठ   �ी पंत नगरजळगाव

17190 वाणी अमोल संजय 56512 30 पु. १७३ जोशी पेठ   रथ चौक  जळगाव

17191 वाणी अशोक माधव 25390 67 पु. ५१ जोशी पेठ   रथ चौक  जळगाव

17192 वाणी चंदन सोपान 29212 35 पु. २३/बी जोशी पेठ   जळगांव

17193 वाणी चा�लेखा िवनायक 20497 52 �ी १७४ जोशी पेठ   रथ चौक जळगाव

17194 वाणी छाया सुधाकर 25797 62 �ी ५९ रथ चौक   जोशी पेठ  जळगाव

17195 वाणी िडगंबर म�ाराम 51467 47 पु. २३० जोशी पेठ   जळगाव

17196 वाणी पुो�म नारायण 2403 66 पु. १९० जोशी पेठ   जळगांव

17197 वाणी हरीष म�ाराम 15862 41 पु. २३० जोशी पेठ   जळगाव

17198 वाणी जगदीश रामकृ� 20611 47 पु. ३१४ जोशी पेठ   �ीपत नगरजळगाव

17199 वाणी कमलाकर पांडुरंग 1441 68 पु. ५७ जोशी पेठ   जळगांव
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17200 वाणी महेश माधवराव 24621 47 पु. २५८ जोशी पेठ   जळगाव

17201 वाणी नर�� छिबलदास 22543 53 पु. १८० जोश् ◌ी पेठ.   जळगाव.  .  जळगाव

17202 वाणी प�ाकर पंडीत 21577 65 पु. ५८ जोशी पेठ   मु.पो.जळगाव

17203 वाणी �काश धोडूं 4368 65 पु. १९० जोशी पेठ     जळगाव

17204 वाणी राज�� िशवलाल 22807 55 पु. ३६३ जोशी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

17205 वाणी रिवं� छबीलदास 21886 44 पु. १२० जोशी पेठ   मु.पो.जळगाव

17206 वाणी साधना िवनोद 21510 52 �ी १७० जोशी पेठ रथ चौक   जळगाव    जलगाव

17207 वाणी सागर फिकरा 30310 38 पु. ४२७ जोशी पेठ   मोची ग�ी    जळगांव

17208 वाणी संदेश रमाकांत 21891 48 पु. ६० जोशी पेठ   जळगाव

17209 वाणी शैल�� ��ाद 34911 41 पु. १७१ जोशी पेठ   रथ चौक. जळगाव

17210 वाणी िशतल नंदिकशोर 7905 48 �ी १९० /३ जोशी पेठ   जळगांव

17211 वाणी �ीकांत सुधाकर 12579 53 पु. ५९ रथ चौक  जोशी पेठ   जळगाव

17212 वाणी सोपान न�थू 5400 67 पु. २३ बी   जोशी पेठ    जळगांव

17213 वाणी सुिम�ा िव�ास 45547 56 �ी ८१ जोशी पेठ   रथ चौक  जळगाव

17214 वाणी सु�ीया संजय 26135 40 �ी १७३ जोशी पेठ   जळगाव

17215 वाणी सुरेश मधुकर 28987 62 पु. १७२ जोशी पेठ   रथ चौक    जळगांव

17216 वाणी सुरेश तानीराम 8271 64 पु. १८४ जोशी पेठ   जळगांव

17217 वाणी वैशाली िवनोद 22529 46 �ी २८७ जोशी पेठ   मजबुर चौक  जळगाव.  जळगाव

17218 वाणी वंदना सोपान 29213 60 �ी २३/बी जोशी पेठ   जळगांव

17219 वाणी िवजया सुरेश 24398 57 �ी १७२ जोशी पेठ   रथ चौक  जळगाव

17220 वाणी िवनायक शंकर 13542 62 पु. १७४ जोशी पेठ   रथ चौक    जळगाव

17221 वाणी िवनोद घन:शाम 7847 57 पु. १७० जोशी पेठ   जळगांव

17222 वाणी िवनोद नारायण 22530 47 पु. २८७ जोशी पेठ.   मजबुर चौक.  जळगाव.  जळगाव

17223 वाणी योगेश माधव 19541 43 पु. २५८ जोशी पेठ   जळगाव

17224 वाणी योगेश रमाकांत 20818 48 पु. ६१ जोशी पेठ   रथ चौक    जलगाव

17225 बढे रिवं� रामदास 24847 60 पु. �ॉट नं.२४   पारेख नगर  जळगाव

17226 बािव�र सुिनता शिशकांत 39732 58 �ी ४८/१ पारख नगर   साने गु�जी कॉलनी मागे  जळगाव
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17227 भणगे अरिवंद िडगंबर 48603 82 पु. �ॉट नं.४३ पारख नगर   जळगाव

17228 भोळे पवन सुरेश 48157 36 पु. ९ अ पारख नगर   जळगाव

17229 भोळे रेखा सुरेश 46965 57 �ी ९ ए पारख नगर   जळगाव

17230 भोळे सुरेश तापीराम 46964 62 पु. ९ ए पारख नगर   जळगाव

17231 बोरसे िदपक नागराज 51612 42 पु. ६० पारख नगर   टेिलफोन नगर जवळ  जळगाव

17232 बोरसे गणेश दोधू 6219 60 पु. ४८/२ पारख नगर जळगाव

17233 चौधरी ��ा राज�� 8376 46 �ी २० पारख नगर   जळगाव

17234 च�ाण सुरेश रामभाउ 1032 76 पु. ४१/२ पारख नगर   टेलाफोन नगर�ा मागे    जळगांव

17235 च�ाण �मोद सुरेश 13296 49 पु. ४१/२ पारख नगर   टेलीफोन नगर मागे    जळगाव

17236 �ा�े भा�र तोताराम 3519 78 पु. कृ�ाई   १४ पारख नगर    जळगांव

17237 दुसाने गोपाल गंगाधर 31746 47 पु. ५७ पारख नगर   जळगांव

17238 गु�ा राजिकशोर हरी�ं� 15179 67 पु. ५८ पारेख नगर   साने गु�जी कॉलनी मागे    जळगाव

17239 गु�ा �ेहलता राजिकशोर 25568 64 �ी ५८ पारख नगर   जळगाव

17240 जोशी जय�ी �ीकांत 44983 64 �ी ६१ पारख नगर   टेलीफोन नगर जवळ  जळगाव

17241 जोशी �ीकांत सदािशव [२२] 52616 70 पु.
६१ पारख नगर   टेलीफोन नगर जवळ  टेलीफोन नगर 

जवळ  जळगाव

17242 जोशी �ि�ल �ीकांत 44982 38 पु. ६१ पारख नगर   टेलीफोन नगर जवळ  जळगाव

17243 जोशी ��ील िवलास 46077 30 पु. ५८ पारख नगर   टेिलफोन नगर जवळ  जळगाव

17244 काबरा िकशोर भगवानदास 44340 56 पु. �ाट न ३४   टेिलफोन नगर    जळगाव

17245 खच� शरदचं� गोपाळ 49661 70 पु. 51 तुळसाई पारख नगर   जळगाव

17246 कुलकण� �ोती िनतीन 37933 46 �ी २८ पारख नगर टेिलफोन नगर   जवळ जळगाव

17247 कुळकण� रा�ल रमेश 19588 49 पु.
 आरती िनवास  १६ स�ी� कॉलनी   पारख नगर जवळ    

जळगाव

17248 लाखे मह�� मधुकर 53439 49 पु. �ॉट नं. ४०/२   पारेख नगर  जळगाव

17249
ललवाणी मनोज मोहनदास �ो 

�ुटीफूल हँडलुम
35692 48 पु. �ॉट नं.३० �ॅ नं.५ पारख   नगर जळगाव

17250 लोखंडे �मोद भागवत 24303 49 पु. २० अनंत नगर   समता नगर रोड  जळगाव

17251 महाजन िकशोर भा�र 30903 57 पु. १६ पारेख नगर जळगांव

17252 महाजन ितलो�मा अशोक 38026 67 �ी ३ ब �ंकटेश हौिसंग सोसायटी   पारेख नगर  जळगाव

17253 मानुधने अशोक बळीराम 7750 71 पु. �ी गणेश िनवास   ६०/२  पारख नगर    जळगांव
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17254 नेवासकर भालचं� गंगाधर 30027 78 पु.
�ुिनिसपल कॉलनी �म नंबर.५६   पारेख कॉलनी जवळ    

जळगांव

17255 पाटील दीप�� वसंत 58807 42 पु.
�ॉट ३० गट ४७९ ए   �ॅट नं.१ पारख नगर  सु�ीम 

शांितदल अपाट�म�ट.  जळगाव

17256 पाटील जगदीश युवराज 21522 40 पु. ४५/२ पारख नगर   जलगाव

17257 पाटील िनम�ला आ�ाराम 54101 77 �ी
५८-१ पारेक नगर   टेलीफोन नगर जवळ  कले�र 

बंग�ामागे जळगाव

17258
पाटील राजेश एकनाथ �ो डाटाबाइट 

टे�ोलॉंजी
11720 49 पु. ३६ पारख नगर टेलीफोन   नगर जवळ    जळगाव

17259 पाटील रिवं�िसंह अमरिसंह 18677 70 पु. ३/१ स�ी� कॉलनी   पारख नगर    जळगाव

17260 पाटील संजय तोताराम 24226 54 पु. २ पारेख नगर   िगरणा पा�ा�ा टाकीचे दि�णेस  जळगाव

17261 पाटील संजय युवराज 18857 42 पु. �ॉट नं.४५/२ पारख नगर   टेलीफोन नगर जवळ    जळगाव

17262 पाटील शांतीलाल महा� 53959 66 पु.
�ॉट नं.२० अ पारख नगर   जुने मेिडकल कॉलेज�ा समोर  

जळगाव

17263
पाटील सुरेश कािशनाथ �ो.साईकृपा 

ए�र�ाईझेस
10671 56 पु. ६१ पारेख नगर   जळगांव

17264 पाटील तोताराम ओकंार 26235 84 पु. २ पारख नगर   जळगाव

17265 पाटील उषाबाई युवराज 60687 61 �ी ४५/०२  पारख नगर   खदान जवळ  जळगाव

17266 पवार गोकुळ सुकदेव 23455 68 पु. ३८ पारख नगर   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

17267 पवार रामिसंग गणा 50740 78 पु. ५९ पारख नगर   टेिलफोन नगर जवळ  जळगाव

17268 िपंगळे संगीता राजेश 24844 50 �ी १० अ र��� कॉलनी   पारेख नगरजवळ  जळगाव

17269 राजहंस संजय देवीदास 19607 53 पु. 24 ए  �ेहल हाऊिसंग सोसायटी   जळगाव

17270 राणे शोभा िकसन 37478 78 �ी ४पारेख नगर   टेलीफोन नगर  जळगाव

17271 राऊत भुषण सुधाकर 18984 39 पु. �ॉट नं.२०  अमृता    पारख नगर    जळगाव

17272 राऊत िनम�ला सुधाकर 4276 66 �ी २० अमृता   पारख नगर जळगाव

17273 राऊत सुधाकर रामभाउ 111 76 पु. �ॉट नं. २० अमृता   पारख नगर    जळगांव

17274 सोनार �ेमकुमार शामकांत 59636 25 पु. २५ ओकंार नगर   िनयर प�रक पाक�     जळगाव

17275 सोनवणे गोकुळ अिभमान 33446 52 पु. १०/०६ गाय�ी नगर   पारख नगर  जळगाव

17276 सोनवणे िजत�� रामदास 39057 52 पु.
�ॉट नं.61 62 63/2 पारख नगर   धांडे नगर जवळ    

जळगाव

17277 तळेले �दीप तुकाराम 5618 66 पु. १२ पारेख नगर िगरणा टाकी जवळ   जळगांव

17278 टेमकर द�ा�य रामचं� 15213 65 पु. २१ स��� कॉलनी   पारख नगर जवळ    जळगाव

17279 ठाकुर िह�तराव िभकाजी 50978 83 पु. ३७ पारख नगर   जळगाव

17280 ठाकूर इंिदरा िह�तराव 50979 73 �ी ३७ पारख नगर   जळगाव
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17281 ठोसर िकशोर िव�नाथ 49013 59 पु. गणेश कृपा २०/१ए   पारख नगर  जळगाव

17282 वडनेरे िकशोर अशोक 31549 45 पु. �ॉट नं.६४/०२ पारख नगर   जळगांव

17283 �वहारे नारायण शंकर 44285 73 पु. ५५ पारेख नगर   सुिम�ा कॉलनी  जळगाव

17284 झोपे संदीप नारायण 59736 39 पु. s नं 471/2/1/2 b   पारख नगर  टेलीफोन नगर जवळ  जळगाव

17285 अवटाळे द�ा�य गबा 36063 49 पु. घर नं. २   राममिदरा जवळ  रामपेठ  जळगाव

17286 बडगुजर सुिनल मुकंूदा 33443 54 पु. ७ िनरंजन अपाट�.   एम.जे.कॉलेज रोड  जळगाव

17287 बागुल िमिलंद अशोक 43384 35 पु. राम पेठ घर नं.१३३   तळेले वाडा  जळगाव

17288 बारी रघुनाथ रामचं� 1418 78 पु. घर नं 107 रामपेठ   जळगाव

17289 बारी िव�ल शंकर 1414 82 पु. १०७ राम पेठ जळगाव

17290 बािव�र िनलेश नंदिकशोर 19458 38 पु. रथ चौक ५८ जोशी पेठ   जळगाव

17291 बेडी�र पु�राज ई�र 36067 37 पु. १६ राम पेठ   जळगाव

17292 बेडी�र  राजधर मोतीराम 5451 87 पु. राम पेठ जळगांव

17293 बेरभै�ा िवनोद बाबुराव 21014 43 पु. डॉ.आंबेडकर नगर   कोली पेठ    जलगाव

17294 भंडारी सुिनल वसंत 24167 61 पु. ९ रमपेठ �ीराम मंदीर स�थान   रथ चौक  जळगाव

17295 भा�ळे अजु�न रामकृ� 45582 31 पु. १२८ कोळी पेठ   चम�कार वाडा  रथ चौक जळगाव

17296 भा�डे �ाने�र आनंदा 31548 60 पु. १२८ कोळी पेठ चम�कार वाडा   जळगाव

17297 भा�ळे गोपाळ �ावण 22394 53 पु. १२८ कोळी पेठ   राम मंदीर जवळ    जळगाव

17298 भा�ळे कमलाबाई �ावण 7579 68 �ी घर नं १२८ कोळी पेठ   भोईटे गाढी जळगाव

17299 भा�ळे संजयकुमार पंढरीनाथ 13925 55 पु. १६५ चांभार वाडा   कोळी पेठ  जळगाव

17300 भा�ळे सिवता गोपाळ 22395 39 �ी घर नं.१२८ कोळी पेठ   राम मंदीरा जवळ  जळगाव

17301 भावसार कौस�ा अरिवंद 2482 77 �ी रथ ग�ी   जळगांव

17302 भोईटे िजत�� रमेश 29433 36 पु. हाउस नं.३१८   राम पेठ भोईटे गाधी    जळगांव

17303 भोईटे क�णा अ�ण 57196 57 �ी २९५ रामपेठ   भोईटे गढी  जळगाव

17304 भोईटे संजय वसंत 29319 48 पु. ३०७ रामपेठ भोईटे ग�ी   जळगांव

17305 भोईटे िसंधुबाई वसंतराव 15452 69 �ी ३०६ राम पेठ भोईटे ग�ी   जुने जळगाव

17306 भोईटे वसंतराव �ंबक 4373 51 पु. रामपेठ भोईटे गढी   घर नं ३०६ जळगाव

17307 चौधरी हरी नारायण 4702 77 पु. २३८ रामपेठ   जळगांव
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17308 चौधरी मुरलीधर दामू 33776 58 पु. २४३ राम पेठ   चौधरी वाडा  जळगाव

17309 चौधरी प�ाकर नारायण 14657 51 पु. ११० राम पेठ   तेली चौक    जळगाव

17310 चौधरी �भावती शंकर 4701 72 �ी
२३७ रामपेठ जळगांव एसबी ए/सी २३०   १ िज जळगाव 

४२५००

17311 चौधरी संदीप मधुकर 22360 45 पु. २२० राम पेठ   चौधरी वाडा जळगाव

17312
चावला केवलराम वेडामल  �ो �ी 

कृ� िकराणा
12776 85 पु. २२ कोळी पेठ   जळगाव

17313 च�ाण अिनल पांडूरंग 37887 46 पु. २७६ रामपेठ   को�े वाडया जवळ  जळगाव

17314 चौधरी ल�ण �ावण 25174 46 पु. रथ चौक  जळगाव

17315 धमा�िधकारी घन:शाम मुकंुद 20207 37 पु. २६ राम पेठ   भट ग�ी    जळगाव

17316 धमा�िधकारी मकरंद शरद 13912 48 पु. २७ राम पेठ   राम मंदीरा जवळ    जळगाव

17317 धमा�िधकारी मुकंुद िव�ू 3811 68 पु. २६ राम पेठ   भट ग�ी    जळगांव

17318 धमा�िधकारी उ�ला शरद्चं� 7248 79 �ी २७१  रामपेठ   जळगांव

17319 घाडगे आबा रामहरी 21799 44 पु. १८१ जोशी पेठ   रथ चौक  जळगाव

17320 घाडगे िगरीष ल�णराव 15114 51 पु. भोईटे गढी रथ चौक   राम पेठ    जळगाव

17321 गुरबा हरी�ं� कमलाकर 13723 48 पु. २२२ राम पेठ   जु�ा राम मंदीरा जवळ    जळगाव

17322 गुरबा उषाबाई कमलाकर 16886 87 �ी २२२ राम पेठ   भोईटे गढी जुने जळगाव

17323 ह�कर िकशोर ��ाद 22323 54 पु. १८ कोळी पेठ   रथ चौकजळगाव  िज.जळगाव

17324 जगताप िदलीप एकनाथ 22845 63 पु.
�दारा �ी नथू गणपत देवरे   १३५ शाळा नं.२२ समोर  राम 

मारोती पेठ जळगाव

17325 जोशी रिवं� सखाराम 1770 73 पु. १० रामपेठ जळगाव

17326 जोशी अनंत �ीधर 5589 66 पु. २२ कोळी पेठ राम पेठ सब   पोिलस �ेशन    जळगांव

17327 जोशी िदनानाथ गंगाधर 5620 54 पु. १५ राम पेठ भट ग�ी     जळगाव

17328 जोशी घन�ाम गंगाधर 7433 60 पु. १५  राम पेठ   जळगांव

17329 जोशी मंगेश बाळकृ� 17880 51 पु. १ रामपेठ �ीराम मंदीर सं�थान   जळगांव

17330 जोशी मनोहर �भाकर 23752 56 पु. १० राम पेठभट ग�ी   जुने जळगावजळगाव  िज.जळगाव

17331 जोशी मुकेश गोकुळ 59210 42 पु. ८ ६७६ को�े वाडा राम पेठ     जळगाव

17332 जोशी नारायण �यंबक 28198 68 पु. २३ रामपेठ   भट ग�ी  जुने जळगाव

17333 जोशी रमाकांत �भाकर 21867 48 पु. १० राम पेठ   भट ग�ी राधा भुवन    जळगाव

17334 जोशी र�ी मंगेश 17879 42 �ी १ राम पेठ �ीराम मंदीर सं�थान   जळगांव
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17335 जोशी सरोज नारायण 28199 66 पु. २३ रामपेठ   भट ग�ी  जळगाव

17336 जोशी शोभा शरद 38152 68 �ी १२ रामपेठ   भटग�ी  जळगाव

17337 जोशी सुधीर ल�ण 6827 71 पु. ८ रामपेठ भटग�ी जळगाव

17338 जोशी वसंत िव�ु 13751 82 पु. ८ राम पेठ   जळगाव

17339 जोशी योिगनी राज�� 8237 49 �ी सी/ओ जी.आर कुळकण� ३१७ राम पेठ   जळगांव

17340 खडके भरत धमा� 22739 50 पु. २०० रामपेठ   जळगाव

17341 खडके िदलीप शरद 22298 52 पु. १३५ राम पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

17342 खडके िनलकंठ ��ाद 25785 52 पु. ८० रामपेठ   काळेबाग  जळगाव

17343 खडके सतीश शाली�ाम 23388 47 पु. ११३ राम पेठ   मु.पो.जळगाव  ता.िज.जळगाव

17344 को�े िनतीन रामदास 19649 46 पु. ७८ राम पेठ   जुने जळगाव

17345 को�े संजय यशवंत 22354 51 पु. २१ राम पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

17346 को�े यशवंत रामदास 22352 80 पु. २१ राम पेठ जुने जळगाव   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

17347 कोळी िकशोर शंकर 26430 42 पु. कोळी पेठ   भोई वाडा  जळगाव

17348 कोळी मुकेश िव�ल 22542 39 पु. घर नं.१११.   कोळी पेठ जुने राममंदीर.  जळगाव.  जळगाव

17349 कोळी िव�ल सोनू 31390 65 पु. कोळी पेठ घर नं १११ �ीराम   टे�ल जवळ जळगाव

17350 कुळकण� िदलीप गणेश 6325 73 पु.
३१७ राम पेठ शनी मंदीरा जवळ   जुने जळगाव  रथ चौक  

जळगांव

17351 कुलकण� माया सुधीर 29716 51 �ी �ॉट नं १२० कोळी पेठ   राम मंदीराजवळ    जळगाव

17352 कुलकण� नवरंग गणेश 15509 60 पु. ३१७ राम पेठ   जुने जळगाव

17353 कुलकण� रामानंद अ�ुतराव 24041 62 पु. १४३ रामपेठ   को�े वाडा  जळगाव

17354 ललवाणी मानमल राजमल 5249 65 पु. रथ चौक   जळगांव

17355 मराठे योगेश मनोहर 28724 45 पु. हाउस नं.५२   राम पेठ    जळगांव

17356 मेथे िकसन अजु�न 25257 48 पु. २४५ राम पेठ   चौधरी वाडा  जळगाव

17357 िम�री महेश बाळकृ� 28369 47 पु. २७९ रामपेठ   जळगाव

17358 िम�री �काश बाळकृ� 28368 42 पु. २७९ रामपेठ   जळगाव

17359 िम�री सुमनबाई बाळकृ� 8543 74 �ी २७९ रामपेठ  जळगांव

17360 िम�री िवकास बाळकृ� 28367 63 पु. रामपेठ २७९   जळगाव

17361 मोरे सुमनबाई हरी 9125 86 �ी १९० कोळी पेठ जुने जळगांव
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17362 नाईक जय�ी मुकंुद 14402 59 �ी ५० राम पेठ   पाटील वाडा    जळगाव

17363 नाईक मुकंुद गणेश 14554 74 पु. ५० राम पेठ   जळगाव

17364 नाईक िव�ेश मुकंुद 48387 31 पु. ५० राम पेठ   पाटील वाडा  जळगाव

17365 िनकम जगदीश पुो�म 22449 44 पु. ३०४ राम पेठ   भोईटे गढी जुने जळगाव

17366 पाठक �ीरंग अ�ण 33737 50 पु. १५ रामपेठ   भाट ग�ी  जळगाव

17367 पाटील भारती िव�ल 58775 46 �ी राम पेठ  भोईटे गढी   जळगाव

17368 पाटील िभका शेनपडू 24472 64 पु. कोळी पेठ   पंडीत उखा को�े यांचे गोडावून जवळ  जळगाव

17369 पाटील �ाने�र मािणक 29307 39 पु. कोळी पेठ कंुभार वाडा   जळगांव

17370 पाटील हेमंत सुकदेव 29312 41 पु. कोळी पेठ ११६ राम मंदीर जवळ   जळगांव

17371 पाटील ल�ी सुकदेव 58185 81 �ी जुने राम मंदीराजवळ   कोळी पेठ  जळगाव

17372 पाटील मुरलीधर धमा� 35921 85 पु. ३४ राम पेठ   जळगाव    जळागाव

17373 पाटील रिवं� मािणक 29382 59 पु. कोळी पेठ   जुने राममंदीर    जळगांव

17374 पाटील संजय रघुनाथ 31180 51 पु. को�े वाडा राम पेठ   जळगाव

17375 पाटील �ाती िवलास 35922 47 �ी ३४ राम पेठ     जळगाव

17376 पाटील युवराज सुकदेव 29380 46 पु. ११६ कोळी पेठ   राम मंदीरा समोर जळगाव

17377 पाटील सुिनल गबाजी 19729 46 पु. घर नं.२ रामपेठ राम मंदीरा जवळ   जळगाव

17378 पुरोिहत मह�� रमेशचं� 31682 51 पु. ११ कोळी पेठ   बालाजी मंदीरा जवळ    जळगांव

17379 राजपूत कृणालिसंग भरतिसंग 49784 39 पु. १४३ राम पेठ   को�े वाडा  जळगाव

17380 राणा अितष रतनलाल 24993 51 पु. १६ बालाजी पेठ   कोळी पेठरथ चौक  मु.पो.जळगाव

17381 सैदाणे अिभमन बोमटू 3565 90 पु. २१७ राम पेठ   जळगांव

17382 साखला संजय कीसनलाल 41992 51 पु. २१ रथचौक   जळगाव

17383 साखरे गणेश पंुडिलक 59224 37 पु. क/ओ िनम�ल असली   रथ चौक  कोळी पेठ   जळगाव

17384 साळी गोिवंद बाबुराव 30486 69 पु. ९ रामपेठ भट ग�ी   जळगांव

17385 साळंुखे िनलेश फिकरा 29513 39 पु. राम पेठ   ३०४ भोईटे गाधी    जळगांव

17386
साखला राज�� िकसनलाल �ो स�म 

�ेलस�
8635 53 पु.

२१ रथ चौक   ि�पाठी माग�  ल�ीनारायण मंदीरा जवळ  

जळगांव

17387 सपकाळे धनराज ल�ण 29468 39 पु. २५२ राम पेठ   जुने जळगाव

17388 सपकाळे राजाराम रामदास 19648 49 पु. ९७ कोळी पेठ   जळगाव
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17389 सपकाळे रमेश ल�ण 30399 45 पु. २८२/२ रामपेठ   कोळी पेठ को�े वाडा  जळगाव

17390 सपकाळे रिवं� दशरथ 26399 54 पु. १० कोळी पेठ   रिवं� कंुज  बालाजी मंिदरा जवळ  जळगाव

17391 सपकाळे योगे�र मगनलाल 44713 35 पु. ५५ कोळी पेठ     जळगाव

17392 सराफ िवशाल मोरे�र 13933 41 पु. १२० जु�ा राम मंदीरा समोर कोळी पेठ   रथ चौक  जळगाव

17393 शेख अ�ुल ज�ार अ�ुल र�ाक 4461 76 पु. ८०/१ कोळी पेठ   मिनयार वाडा  जळगाव

17394 शेख खालेदाबी शेख िनसार 29873 51 �ी ८० कोळी पेठ खाटीक वाडा जळगाव

17395 रशीदाबी अ�ुल ज�ार शेख 12535 45 �ी ८० कोळी पेठ   खाटीक वाडा जळगाव

17396 शेख खलील ज�ार 10072 45 पु. ८० कोळी पेठ   जळगांव

17397 शंखपाल रमेश दशरथ 29381 52 पु. २९८ रामपेठ   भोईटे गाधी जळगाव

17398 शंकपाळ आनंदा दशरथ 29406 58 पु. २८८ रामपेठ   भोईटे गाधी    जळगांव

17399 शेख हलीमाबी शेख खलील 17175 38 �ी ८० कोळी पेठ   खाटीक वाडा  जळगाव

17400 शेख मेहमुद ज�ार 10150 48 पु. ८० कोळी पेठ   खाटीक वाडा जळगाव

17401 शेख शाई�ाबी शेख मेहमुद शेख 17176 45 �ी ८० कोळी पेठ   खाटीक वाडा  जळगाव

17402 िशंपी �मोद शांताराम 29309 34 पु. राम पेठ घन नं.२३२   जळगांव

17403 सोनार िदपक ब�ी 30866 53 पु. ९७ रामपेठ जळगांव

17404 सोनार महेश शामकांत 50386 34 पु. १६५ को�े वाडा   राम पेठ  जळगाव

17405 सोनार �ाम जनाद�न 43385 61 पु. राम पेठ घर नं.१३९   तळेले वाडा  जळगाव

17406 सोनवणे वंदना राजामहे� 22499 38 �ी १९३ कोळी पेठ.   जळगाव.  .  जळगाव

17407 सोनवणे िवजय नारायण 23433 54 पु. कोळी पेठ   आंबेडकर नगरजळगाव

17408 सोनवणे िवजय ��ाद 14780 55 पु. ९ भट ग�ी   राम पेठ    जळगाव

17409 तळेले अ�ण यादव 35035 53 पु. १४० राम पेठ   जळगाव  ता.िज.जळगाव

17410 तळेले शोभा अजु�न 34136 65 �ी १४० राम पेठ   जुने जळगाव

17411 ठाकरे कैलास िपतांबर 21171 61 पु. घर नं.३ राम मंदीरा जवल   शाला नं.२२ शेजारी    जलगाव

17412 ठाकुर धनिसंग पंुजू 26581 64 पु. २८० रामपेठ   जळगाव

17413 ठाकूर गणेश �काश 29359 36 पु. घर नं.३/२ भोईटे गाधी   राम पेठ जळगाव

17414 ठाकुर ल�ीबाई जयराम 29692 81 �ी ३१५ कैलास भुवन   रामपेठ    जळगांव

17415 ठाकूर पंुडिलक नारायण 30923 49 पु. २८८ रामपेठ भोईटे गढी   जळगाव
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17416 ठाकूर योगेश ल�ण 52684 42 पु. १९ राम पेठ   भट ग�ी  जळगाव

17417 ितवारी संतोष ल�ीनारायण 21058 52 पु. १५ कोली पेठ   रथ चौक    जलगाव

17418 उभाळे रतन अजु�न 33307 54 पु. ३२५ कोळी पेठ   जळगाव

17419 उभाळे सोपान अजु�न 23762 41 पु. ३२५ कोळी पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

17420 �ास िदलीप िव�नाथ 15269 60 पु. १४ कोळी पेठ   बालाजी मंदीरा जवळ    जळगाव

17421 �ास मह��कुमार िव�नाथ 13040 65 पु. १४ कोळी पेठ   जळगाव

17422 �ास राधा िदलीप 56290 56 �ी १४ बालाजी मंिदराजवळ   कोळी पेठ  जळगाव

17423 वाणी क�ना रमाकांत 36196 55 �ी घर नं.६१   जोशी पेठ  रथ चौक  जळगाव

17424 वारडे चं�कांत साहेबराव 25918 42 पु. १९१ आंबेडकर नगर   कोळी पेठ  जळगाव

17425 आढाव सुिनल वासुदेव 46478 49 पु. डी २० उमिव �ॉफ �ाट�र   उमिव  जळगाव

17426 आहेर िवजय द�ा�य 38798 38 पु. टी ए - ५   िव�ापीठ �ाट�स�  उमिव नगर जळगाव

17427 आवारे मनीषा बापूराव 62001 41 �ी
मारवाडी ग�ी पाळधी   ता धरणगाव  िज�ा जळगाव  

पाळधी

17428 आवारे बापूराव कमलाकर 62002 54 पु.
मारवाडी ग�ी पाळधी   ता धरणगाव  िज�ा जळगाव  

पाळधी

17429 बागुल सुरेश दौलत 45081 54 पु. उ�र महारा��  िव�ापीठ   जळगाव

17430 बािव�र जगदीश सुकलाल 39453 64 पु. क� �ीय िव�ालय   उमिव नगर  �ा.नं.टीए-३  जळगाव

17431 बािव�र म�ाराम काशीनाथ 21065 55 पु. मु.पो.बांभोरी ता.धरणगाव   िज.जलगाव    बांभोरी

17432 ब�� र�माला सुभाष 25596 56 �ी घर नं. ७८१ गट नं. २६४/३   बांभोरी  जळगाव

17433 ब��े सुभाष तुळशीराम 25595 57 पु. घर नं. ७८१ गट नं. २६४/३   बांभोरी  जळगाव

17434 कुलकण� भालचं� रामदास 19737 82 पु.
�ा�ण वाडा   मोठे पाळधी  ता.धरणगांव िज.जळगाव  

पाळधी

17435 भालेराव िवनोद रघुनाथ 28627 48 पु. एन एम यू �ाफ �ाट�र सी/६   जळगाव

17436 भेरडे देवीदास शामराव 2705 78 पु.
हरी ओम िनवास शाम कॉलनी   पाळधी ता. धरणगाव    

पाळधी

17437 िबचवे योगेश कृ�ासा 50742 44 पु.
धोबी वाडा एट पो� पाळधी   मु.पो. पाळधी बु.  ता.धरणगाव 

िज.जळगाव  पाळधी

17438 बोरसे तुकाराम रामचं� 35631 65 पु. �ॉट�र नं.ए/६   उ�र महारा��  िव�ािपठ  जळगाव

17439 चौधरी चंपालाल बारकू 34455 53 पु. नॉथ� महारा��  यूिनविस�टी   जळगाव

17440 चौधरी दयाराम सखाराम 46484 70 पु. अजु�न नगर कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

17441 चौधरी सुकलाल दौलत 36847 55 पु.
�ाट नं.२ गु�द� कॉलनी   चांदसर रोड  पाळधी 

ता.धरणगाव  पाळधी

17442 च�ाण िमना राकेश 45883 45 �ी
क�ुरबा हॉ��टल   मेन रोड पाळधी  ता. धरणगाव िज. 

जळगाव  पाळधी
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17443 देशमुख यशवंत रतन 40398 62 पु. मु.पो. पाळधी   कौश�ा नगर  ता. धरणगाव  पाळधी

17444 फुलपगारे वेडु कडू 31820 67 पु. मु.पो.पाळधी   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  पाळधी

17445 गायकवाड आशा साहेबराव 47298 49 �ी
�ॉट नं.७ गट नं.४   शाम कॉलनी  पाळधी िज.जळगाव  

पाळधी

17446 गायकवाड साहेबराव िवठठल 47299 62 पु.
�ॉट नं.७ गट नं.४   शाम कॉलनी  पाळधी िज.जळगाव  

पळधी

17447 गोडे मंदा नागोराव 40422 57 �ी �ाट�र नं १७ एनमयू �ाफ �ाट�र   जळगाव

17448 जगताप �मोद �ीराम 14323 37 पु. मु.बांभोरी बु।।   पो.टोळी ता.धरणगाव    बांभोरी

17449 जोशी िमिलंद �ीराम 38044 40 पु. मु पो पालधी बु   ता.धरणगाव    जळगाव

17450 जोशी �िदप सुरेश 33996 41 पु. जोशी वाडा   पाळधी  ता.धरणगांव िज.जळगांव  पाळधी

17451 जोशी संदीप सुरेश 33995 52 पु. जोशी वाडा   पाळधी  ता.धरणगांव िज.जळगांव  पाळधी

17452 जुनागडे हषा� मंगेश 34937 44 �ी �ॉट नं.९९ जलाराम नगर   जळगाव

17453 कराडे र�ाकर रमेश 57776 51 पु.
गावठाणिगरणा   मु /पो - बांभोरी  ता धरणगाव िज जळगाव  

बांभोरी

17454 कासट आिशष अशोक 42887 47 पु. मेन रोड   पाळधी  िज.जळगाव  पाळधी

17455 कासट अमोल शरद 42890 43 पु. मेन रोड   पाळधी  िज.जळगाव  पाळधी

17456 कासट अिनल अशोक 42888 44 पु. मेन रोड   पाळधी  िज.जळगाव  पाळधी

17457 कासट शैलेश शरद 42889 45 पु. मेन रोड   पाळधी  िज.जळगा  पाळधी

17458
कासट शरद िशवनारायण �ो.कासट 

एं�र�ाईजेस
6378 67 पु. मु पो पाळधी खु.   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  पाळधी

17459
कासट अशोक िशवनारायण �ो कासट 

ट� े डेस�
6379 78 पु. मु पो पाळधी खु. ता. धरणगाव  िज.   जळगाव    पाळधी

17460 �खराडे संतोष काळूराम 42685 39 पु.
बी-१२ �ाफ �ाटर   ए�ुकेशन िडपाट�म�ट  एनएमयू 

जळगाव

17461 कुळकण� माधव रामदास 25154 70 पु. पाळधी   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  पाळधी

17462 लाड िदनेश सुभाष 45151 46 पु. उ�र महारा� िवघािपठ     जळगाव

17463 महाजन मु�ा जग�ाथ 11399 57 �ी बी 3 �ाफ �ाट�र   उ�र महारा��  िव�ापीठ  जळगाव

17464 महाजन शांताबाई जग�ाथ 12326 85 �ी एन एम यू �ाफ �ाट�र   सी/ओ मु�ा महाजन    जळगाव

17465 माळी िभकन कािशनाथ 29430 52 पु. सोनार वाडा   मु.पो.पाळधी  ता.धरणगांव  पाळधी

17466 माळी चं�कांत घन�ाम 61218 37 पु.
मु��म मोह�ा पाळधी   मु पो� पाळधी जळगाव  िज�ा 

जळगाव  पाळधी

17467 माळी �ाने�र कािशनाथ 29431 50 पु. सोनार वाडा   मु.पो.पाळधी  ता.धरणगांव  पाळधी

17468 माळी �काश िसताराम 38037 63 पु. एम एस ई बी �ाट�र   मु.पो. पाळधी  ता.धरणगाव  पाळधी

17469 माळी रामा भावडू 3340 92 पु. पाळधी खुद�  ता धरणगाव   पाळधी
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17470 माळी उषा िभकन 30761 59 �ी सोनार वाडा पाळधी   ता.धरणगांव    पाळधी

17471 मानेकर महेश मनोहर 45721 57 पु. डी - १९ उ.म.िव. �ाट�स�   उमिव नगर  जळगाव

17472 मोरे आनंद भादू 36705 50 पु.
महाराणा �ताप चौक   मु.पो.पाळधी  ता.धरणगाव  पाळधी  

425103

17473 मोरे िवरे� मोहनिसंग 15077 44 पु.
ए 6 एस एस बी टी कॉलेज   कॅ�स बांभोरी जळगाव  बांभोरी 

जळगाव  बांभुरी

17474 नाईक िजत�� बिळराम 45174 50 पु. अ २० िवघािपठ परीसर   उमवी  जळगाव

17475 न�वरे गोपाळ िशवराम 12934 50 पु. मु.पो.बांभोरी ता.धरणगाव   बांभोरी    बांभोरी

17476 न�वरे अशाबाई जगन 41943 48 �ी ४४२/३ बांभोरी �.   चांद�ड  ता.एरंडोल िज.जळगाव

17477 न�वरे गौतम न�थु 15948 52 पु. मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव    पाळधी

17478 न�वरे अिनल देवीदास 33744 50 पु. मु.पो.बांभोरी   ता.धरणगांव    बांभेरी

17479 न�वरे भगवान दामु 40344 37 पु. मु.पो. बांभोरी �.चा.   ता.धरणगाव  िज.जळगाव

17480 न�वरे इ�रलाल शंकर 150 76 पु. मु पो बांभोरी ता.एरंडोल   िज.जळगाव    बांभोरी

17481 न�वरे कैलास कडु 40346 54 पु. मु.पो. बांभोरी �.चा.   ता.धरणगाव  िज.जळगाव

17482 न�वरे क�ना �ाने�र 27800 39 �ी ४७० मु. पो. बांभोरी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  बांभोरी

17483 न�वरे रा�ल जग�ाथ 36844 47 पु. 22 डी NMU नगर   N M U �ाट�र  जळगाव

17484 न�वरे रिवं� गणपत 7894 55 पु. मु पो� बांभोरी   ता धरणगाव  िज�ा जळगाव  बांभोरी

17485 न�वरे शिशकांत दामु 40345 47 पु. मु.पो. बांभोरी �.चा.   ता.धरणगाव  िज.जळगाव

17486 न�वरे सुिनल देिवदास 41573 39 पु. मु.पो.बांभोरी   ता.धरणगाव  िज.जळगाव

17487 पंिडत कैलास गोपाळ 10367 49 पु.
मू पो. पाळधी ता. एरंडोल   िज�ा जळगाव    पाळधी 

जळगाव  425103

17488 पंडीत र�ाकर गोपाळ 32360 42 पु. सुमन-�ृती   कंुभार वाड  मु.पो.पाळधी  पाळधी

17489 पाटील अिनल शाली�ाम 44780 53 पु. सी १२ �ॉ� �ाट�रस�   उमिव नगर  जळगाव

17490 पाटील भगवंत भा�रराव 43670 58 पु.
NMU जळगाव   सरकारी इंिजिनअरीगं कॉलेज जवळ  

ता.िज.जळगाव

17491 पाटील भारत �पचंद 58739 63 पु.
बांभोरी बु. पो� टोळी   तालुका धरणगाव  िज�ा जळगाव  

बांभोरी

17492 पाटील भरत साहेबराव 23478 56 पु. मु.पो.पाळधी बु।।   ता.िज.जळगाव    पाळधी बु।।

17493 पाटील चं�कांत नामदेव 43552 45 पु. िनवास � िड ६   उ�र महारा��  िव�ापीठ  जळगाव

17494 पाटील चं�कांत सुकलाल 37240 47 पु. मु.पो.बांभोरी   ता.धरणगाव    बांभोरी

17495 पाटील देिवदास िभकारी 3594 79 पु. ४४९माळी वाडा   पाळधी    पाळधी

17496 पाटील िदनेश आ�ाराम [१५] 24642 52 पु. नॉथ� महारा��  यूिनविस�टी   जळगाव
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17497 पाटील फ�रद अ�ुल हादी 28338 46 पु.
�ॉट नं. ९ शाम कॉलनी   पाळधी  ता. धरणगाव िज. जळगाव 

 पाळधी

17498 पाटील गोकुळिसंग ��ाद 23456 81 पु. मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव िज.जळगाव    पाळधी

17499 पाटील जय�ी सिचन 24154 41 �ी मु.पो. पाळधी ता. धरणगाव   िज. जळगाव    पाळधी

17500 पाटील िजत�� िकशोर 52513 31 पु. ऑफीस �ाट�र नं.डी ३०   उ�र महारा��  िव�ापीठ  जळगाव

17501 पाटील क�ना सुिनल 23431 45 �ी मु.पो.पाळधी खु।।   ता.जळगाव    पाळधी खु।।

17502 पाटील ल�ण �ीराम 5634 79 पु.
गाय�ी माता प�रसर   मु. पो. पाळधी बु.  ता.धरणगाव 

िज.जळगाव  पाळधी बु.

17503 पाटील म��ं� साहेबराव 50672 50 पु. घर नं.२९१ बांभोरी   ता. धरणगाव  िज.जळगाव  बांभोरी

17504 पाटील मंदाबाई िदलीप 26393 47 �ी गुजर वाडा   पालधी बु  जळगाव  पाळधी

17505 पाटील मायाबाई गुलाबराव 23467 51 �ी मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव िज.जळगाव    पाळधी

17506 पाटील मोहन केशव 39379 56 पु. मु. पो. बांभोरी �.चा.   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  बांभोरी

17507 पाटील �काश बाबुराव 39645 53 पु. �ाम कॉलनी   पाळधी  ता.धरणगाव  पाळधी

17508 पाटील रामा राजाराम 42408 81 पु. मु.पो.बांभोरी   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  बांभोरी

17509 पाटील रिवं� दगा 35419 61 पु. मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  पाळधी

17510 पाटील सचीन मधुकर �ो.गणेश ट� ेलर 12510 44 पु. मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव    पाळधी

17511 पाटील साहेबराव ��ाद 23857 74 पु. मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव िज.जळगाव    पाळधी

17512 पाटील संजय कािशनाथ 25589 49 पु. उ�र महारा��  िव�ािपठ   जळगाव

17513 पाटील सरला रिवं� 35420 49 �ी मु.पो. पाळधी   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  पाळधी

17514 पाटील शामकांत �काश 24105 42 पु. मु. पो. पाळधी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  पाळधी

17515 पाटील शशीकांत रामदास 6231 65 पु.
८ अ बांभोरी प�कार कॅालनी   उ�र महारा� िवघािपठ    

जळगांव

17516 पाटील शेषराव िभमराव 39457 55 पु.
घर नं. ७७० गट नं. २८९/२   प�कार कॉलनी बांभोरी  ता. 

धरणगाव

17517 पाटील िसंधुबाई साहेबराव 23479 69 �ी मु.पो.पाळधी बु।।   ता.िज.जळगाव    पाळधी बु।।

17518 पाटील उमेश भारत 58671 33 पु. मु .पो बांभुरी बु.   पो टोळी  ता .धरणगाव

17519 पाटील वसंत नारायण 43510 53 पु. मु.पो. पाळधी   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  पाळधी

17520 पाटील िवलास शाली�ाम 25951 48 पु. मु. पो. पाळधी   ता. धरणगाव.  िज.जळगाव  पाळधी

17521 पाटील िव�नाथ रतन 9561 78 पु.
२४ मेन रोड मू पो� पाळधी   ता धरणगाव सुगोकी हॉटेल  

पाळधी के.एच जळगाव

17522 पाटील योगेश साहेबराव 23476 45 पु. मु.पो.पाळधी बु।।   ता.धरणगाव िज.जळगाव    पाळधी बु।।

17523 पवार पंकज कौितकराव 45842 45 पु. ए-१७ उ.म.िव. �ाफ �ॉटस�   उ. म. िव.  जळगाव
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17524 पुरािणक �िवण रामचंद 22996 54 पु. सी-२ �ाफ �ॉट�स�   उ�र महारा��  िवदयापीठ  जळगाव

17525 रंधे रामराव बाबुराव 22850 63 पु. वसितगृह अिध�क   उ�र महारा��  िव�ापीठ  जळगाव

17526 राणे सुरेश नामदेव 23854 76 पु. मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव िज.जळगाव    पाळधी

17527 साळंुके जग�ाथ नागोराव 42969 66 पु. �ॉफ �ाट�स�   ए-३ उ.म.िव.  जळगाव

17528 साळंुखे राज�� िशवा 30596 61 पु.
मु.पो.पाळधी  खडकपुरा ता.धरणगांव   िज.जळगांव    

पाळधी

17529 साळंुखे रेखा राज�� 30595 52 �ी खडक पुरा पाळधी ता.धरणगांव   पाळधी

17530 संदानिशव िववेक भगवानराव 38518 54 पु. �ॉट नं.१३/१ गट नं.८३   क�ाणीनगर  दादावाडी जळगाव

17531 शहा िनतीनकुमार शांतीलाल 22097 53 पु. िगरणा काठ   मु.पो.बांभोरी  ता.िज.जळगाव

17532 शमा� िकरणकुमार क��ं�तबन 48417 49 पु. बी-२४ �ाफ �ाट�र  उ�र महारा��    िव�ापीठ जळगाव

17533 शमा� वैशाली नर�� 42803 51 �ी ए-४ ऑफीसर �ाट�र   उ�र महारा��  िव�ापीठ  जळगाव

17534 िशंपी अलका �भाकर 5365 56 �ी मु. पो पाळधी   ता एरंडोल  िज.जळगाव  पाळधी

17535 िशंपी लताबाई मधुकर 20123 59 �ी मु.पो.पाळधी ता.धरणगाव   िज.जळगाव  पाळधी

17536 िशंपी मधुकर अमृत 5005 60 पु.
धोबी वाडा लहान महादेव मंिदर   जवळ अॅट पो पाळधी  ता 

धरणगाव  िज�ा जळगाव

17537 िशंपी िमना राज�� 40020 51 �ी मारवाडी ग�ी   पाळधी    पाळधी

17538 िशंपी मोहन िचंतामण 5003 53 पु. मारवाडी ग�ी पाळधी ता. एरंडोल   िज. जळगाव    पाळधी

17539 िशंपी �भाकर दशरथ 4499 73 पु. मु. पो. पाळधी  ता. एरंडोल  िज.   जळगाव    पाळधी

17540 िशंदे अतुल रामचं� 26768 53 पु. एन एम यू जळगाव     िज.जळगाव

17541
िशंदे िवनोद बारकुराव �ो.वंृदावन पुजा 

सािह� क� �
52232 39 पु. मु. पो. पाळधी   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

17542 िशरसाळे कलावती शंभु 11369 68 �ी मु.पो.बांभोरी  � चांदसर ता.एरंडोल   िज.जळगांव    बांभोरी

17543 सोमाणी अमोल िभकचंद 39259 43 पु. मु.पो. पाळधी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  पाळधी

17544 सोमाणी अिनल ब�ीलाल 29425 50 पु. मेन रोड पाळधी   ता.धरणगांव    पाळधी

17545 सोमाणी भावेश धन�ाम 45532 31 पु. मु पो पाळधी   ता धरणगाव

17546 सोमाणी गंगा सुिनल 56896 54 �ी मु.पो.पाळधी   ता.धरणगांव  िज.जळगाव  पाळधी

17547 सोमाणी गोपाळ िभमचंद 14048 41 पु. राम मंदीरा शेजारी   पाळधी

17548 सोमाणी गोपाल िशवचं� 45001 50 पु. मु पो पालधी   ता धरणगाव  िज जळगाव  धरणगाव

17549 सोमाणी गोरखचंद माणकचंद 10246 81 पु.
मू.पो.पालधी बू.   मारवाडी ग�ी  ता. धरणगाव िज�ा 

जळगाव  पालधी  425103

17550 सोमाणी गोिवंद िशवचंद 45002 48 पु. मु पो पालधी   ता धरणगाव  िज जळगाव  धरणगाव
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17551 सोमाणी िनतीन �भाकर 43155 49 पु. िनतीन ट� ेडस�   मेन रोड पाळधी  ता. धरणागाव  पाळधी

17552 सोमाणी परेश सुिनल 29429 36 पु. मेन रोड   मु.पो.पाळधी  ता.िज.जळगांव  पाळधी

17553 सोमाणी �भाकर मोहनलाल 43154 82 पु. मेन रोड पाळधी   ता. धरणगाव  िज.जळगाव  पाळधी

17554 सोमाणी �ीकृ� भगवानदास 6942 76 पु. पाळधी खु. ता.धरणगाव  िज. जळगाव   पाळधी खुद�

17555 सोमाणी वैशािल अिनल 29424 46 �ी मेन रोड   मु.पो. पाळधी  ता.धरणगांव  पाळधी

17556 सोमाणी योगेश राजमल 39201 38 पु. मारवाडी ग�ी   पाळधी ता. धरणगाव  िज. जळगाव  पाळधी

17557 सोनवणे देवराम नगराज 38324 78 पु. मु. पो. बांभोरी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  बांभोरी

17558 सोनवणे संदीप भीमराव 58808 36 पु.
मु. पो� पाळधी खुद�    ता. धरणगाव िज. जळगाव  पाळधी 

खुद�  ता. धरणगाव  पाळधी खुद�

17559 सोनवणे शिशकांत िशवदास 46441 48 पु.
मु पो� पाळधी बु   मु पो� पाळधी बु  कोळी वाडा  द� 

मंदीरा मागे पाळधी  पाळधी बु.  425103

17560 सोनवणे िव�म �ीपत 22194 55 पु.

िव�म �ीपद सोनवणे मु पो  पाळधी खु।।   भवानी 

मंदीराजवळ �ाम कॅालनी  पाळधी  ता.धरणगाव 

िज.जळगाव  पाळधी खु।।

17561 सोनवणे िवठठल �ंबक 48838 71 पु. मु पो बांभोरी   ता धरणगांव  िज जळगाव  बांभोरी

17562 सोनवणे कैलास गोिवंद 41397 50 पु.
डी ८ �ाफ quaters   उ�र महारा��  िव�ापीठ  उमिव नगर  

जळगाव

17563 सोनवणे राजू शंकर 29657 52 पु. बांभोरी कॉलजचे मागे   जळगांव

17564 ठाकरे िजजाबाई वसंतराव 45708 75 �ी ए-४  �ाफ �ाट�र   उ.म.िव.  जळगाव

17565 ठाकूर (िनकंुब) �िमला शंकर 30586 59 �ी भवानी चौक पाळधी   मु. पो. पाळधी ता. धरणगाव    जळगाव

17566 ठाकूर शंकर रामकृ�ा 30554 61 पु.
३६०  पाटील वाडा  मु.पो.पाळधी बु.   ता.धरणगाव  

िज.जळगाव    पाळधी  425103

17567 थोरात भागवत राजधर 22988 47 पु.
२८ नाथ�   महारा��  यूिनविस�टी  मैन ईमारत NMU नगर  

जळगाव

17568 वाघेला संदीपकुमार मनोहरभाई 39448 39 पु. क� �ीय िव�ालय     जळगाव

17569 वळवी राजेश जेमा 41140 51 पु. िव�ापीठ �ाटस�   उ.म.िव. नगर  जळगाव

17570 वानखेडे अजय ओकंार 23855 51 पु. मु.पो.पाळधी ता.धरणगाव   िज.जळगाव

17571 वाणी क�ना िवलास 41443 58 �ी मु.पो. पाळधी बु.   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  पाळधी

17572 वाणी िवलास िवठठल 42483 53 पु. मु. पो. पाळधी   ता.धरणगाव  िज. जळगाव  पाळधी

17573 वानखेडे संजय ओकंार 23430 48 पु.
राम कॉलनी   मु.पो.पाळधी खु।।  ता.धरणगाव िज.जळगाव  

पाळधी खु।।

17574 झवर िमरा गोपाल 42019 58 �ी मारवाडी ग�ी   पाळधी ता.धरणगाव    पाळधी

17575 झवर �िवण केदारनाथ 29922 56 पु.
�िवण केदारनाथ झवर   मारवाडी ग�ी  पाळधी बु ता 

धरणगाव  पाळधी

17576 झवर अशोक रघुनाथ 15278 69 पु. मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव    पाळधी

17577 झवर िदनेश �ीराम 15277 59 पु. मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव    पाळधी
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17578 झवर िदपक रमेशचं� 32983 54 पु. मु.पो.पाळधी   ता.धरणगांव    पाळधी

17579 झंवर कैलास बालिकशन 28273 58 पु. मेन रोड   पाळधी  ता. धरणगाव िज. जळगाव  पाळधी

17580 झवर क�ना संजय 50545 55 �ी मु. पो. पाळधी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  पाळधी

17581 झंवर िकरण रामचं� 39347 58 �ी मु. पो. पाळधी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  पाळधी

17582 झवर माधुरी राज�� 30762 46 �ी मेन रोड पाळधी   ता.धरणगांव    पाळधी

17583 झवर महेश मािणकचंद 36095 59 पु.
मारवाडी ग�ी मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  

425103

17584 झंवर �िमला गोपीनाथ 26686 72 �ी मु.पो ंपाळधी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  पाळधी

17585 झंवर राधेशाम बालिकशन 28272 75 पु. मेन रोड   पाळधी  ता. धरणगाव  पाळधी

17586 झवर राज�� जयंतीलाल 30763 55 पु. मेन रोड पाळधी   ता.धरणगांव    पाळधी

17587 झवर रमेशचं� आनंद�प 19446 81 पु. मु.पो.पाळधी ता.धरणगाव   पाळधी

17588 झंवर संदीप राजमल 25274 46 पु. मु. पो. पाळधी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  पाळधी

17589 झवर संजय रमेशचं� �ो.संक� ट� ेडस� 11592 56 पु. रा. पाळधी ता.एरंडोल   पाळधी

17590 झंवर स�नारायण बालिकशन 28274 60 पु. मेन रोड   पाळधी  ता. धरणगाव िज. जळगाव  पाळधी

17591 झवर शैलेश संुदरलाल 29428 44 पु. �ेशन रोड   मु.पो. पाळधी  ता.धरणगांव  पाळधी

17592 झंवर सोमनाथ गोिवंदराम 25178 76 पु. मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

17593 झंवर सुिमत राजमल 25273 39 पु. मु. पो. पाळधी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  पाळधी

17594 झवर सुिनता िवजय 29426 48 �ी �ेशन रोड   मु.पो.पाळधी  ता.धरणगांव  पाळधी

17595 आटाळे िववेक पंडीत 45014 48 पु. १३ मंजुषा कॅालनी   गणेश वाडी  जळगाव

17596 बडगुजर संजय कडू 33620 44 पु. तुकाराम वाडी जळगाव

17597 बािव�र िकशोर सुदाम 22263 40 पु.
अ/पी �ॉट नं 23/15   कांचन नगर  पराग िकराणा दुकान 

जवळ  जळगाव

17598 वाणी भगवान �भाकर 29811 50 पु. कासम वाडी   जुना मेह�न रोड    जळगांव

17599 भावसार �ोती राज�� 26274 37 �ी तुकाराम वाडी   द� मंदीरा जवळजळगाव  िज.जळगाव

17600 िबला� ओम�काश रामनारायण [०२] 4668 62 पु. �ॉट नं.५०५/३ एकता कॉलनी   कसमवाडी जळगाव

17601 चंदनकर कोकीळाबाई रमेश 8211 77 �ी �ॉट नं मिनषा कॉलनी   जळगाव

17602 चौधरी िवजय धनराज 23621 47 पु. तुकाराम वाडी   नेरी ना�ा जवळजलगाव  िज.जळगाव

17603 चौधरी अशोक धनराज 20933 53 पु. तुकाराम वाडी   नेरी ना�ाजवल    जलगाव

17604 चौधरी अशोक लोटु 23614 47 पु. तुकाराम वाडी   नेरी ना�ा जवळ  िज�ा पेठजळगाव
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17605 चौधरी भगवान िनंबा 4833 73 पु.
जुना नेरी नाका रोड कासमवाडी   परी�म िब�ीगं समोर    

जळगाव

17606 चौधरी द�ा�य �ंकट 18793 70 पु. �ॉट नं.२ �म नं.४   सर�ती नगर  एस.टी.कॉलनीजळगाव

17607 चौधरी �ोती िभका 20786 34 �ी पांझरापोल पा�ा�ा टाकी जवल   जलगाव

17608 चौधरी िकरण धनराज 20863 46 पु. तुकाराम वाडी   नेरी ना�ाजवल    जलगाव

17609 चौधरी ल�ण िपतांबर 58125 60 पु. ८१/१ भुई काटया�ा मागे   तुकाराम वाडी  जळगाव

17610 चौधरी मयूर िवलास 58601 25 पु.
�ॉट ६७/२ िज�ा पेठ   तुकारामवाडी  नेरी नका जवळ  

जळगाव

17611 चौधरी नामदेव नारायण 31099 57 पु.
द� मंदीरा जवळ तुकाराम वाडी   सतसंग हॉल�ा मागे  

तुकाराम वाडी  जळगांव

17612 चौधरी िनलेश सुरेश 24015 33 पु. तुकाराम वाडी   हनुमान मंिदर  जळगाव

17613 चौधरी पोपटराव शाहाडू 75 81 पु.
६७/२ भुई काटा रोड   नेरी नाका चौक  जानकी नगर कासम 

वाडी  जळगांव

17614 चौधरी �िवण धनराज 19823 48 पु.
५८८/६ब तुकाराम वाडी नेरी ना�ा जवळ �ी क् ◌ू� 

सायकल माट�   िज�ा पेठजळगाव

17615 चौधरी सिमर चं�कांत 49355 41 पु. ३२ सर�ती नगर   नेरी नाका  जळगाव

17616 चौधरी संदीप ल�ण 58126 28 पु. ग�ी नं १ भुई काटया�ा मागे   तुकाराम वाडी जळगाव

17617 चौधरी शोभाबाई रमेश 18113 58 �ी घर नं.५२२ पंझरा टाकी   बुनकर वाडा    जलगाव

17618 चौधरी िवलास पोपट 58537 55 पु. �ॉट नं ६२/२ तुकाराम वाडी   िनयर नेरी नाका    जळगाव

17619 चौधरी रमेश अवचीत 24368 56 पु. कासनवाडी २ नंबर िवहीरीजवळ   जळगाव

17620
दायमा मह�� शामसंुदर �ो. �ी बालाजी 

िड�� ी�ुटस�
12644 49 पु. १६ एम.जे.कॉ��े�   इदगाह अजंता रोड    जळगाव

17621 देसले आबा िभका 16186 54 पु.
वानखेडे सोसायटी नेरी नाका   िशंदे �ो�ीजन जवळ    

जळगाव

17622 देवकर मनोज अशोक 52553 34 पु. जुना मेह�ण रोड   कासमवाडी  जळगाव

17623 धोका धरमचंद खुशालचंद 26268 76 पु.
�ॅट नं २ बाय १   मु�ांगण हॉल गेट नं ०१  सर�ती नगर  

जळगाव

17624 गायकर �ाने�र िकसन 60741 35 पु. जुना मेह�न रोड कासम वाडी   जळगाव

17625 घूले िनतु मुरलीधर 42637 44 �ी वानखेडे हौिसंग सोसायटी   िद�ीत वाडी  जळगाव

17626 हटकर रघुनाथ अिभमान 57927 43 पु. स�ंग हॉल जवळ तुकाराम वाडी   जळगाव

17627 इंगळे अ�ण िसताराम 38061 66 पु.
२८ शंकर नगर   कासमवाडी समोर  मु�ागणा मागे  

जळगाव

17628 इंगळे बेबीबाई �ावण 16183 48 �ी तुकाराम वाडी   नेरी नाका    जळगाव

17629 जंगले शरद �पचंद 20866 61 पु. ३० सर�ती नगर   िज�ा पेठ    जलगाव

17630 जोशी सिचन सुधाकर 42411 46 पु. ७ मंजुषा हौिसंग सोसायटी   गणेश वाडी  जळगाव

17631 जोशी संदीप सुधाकर 42949 44 पु. ७ मंजुषा हौिसंग सोसायटी   गणेश वाडी  जळगाव



Page 654

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

17632 काळे रिवं� दौलत 24430 49 पु. ६८ सर�ती नगर   कासमवाडी  नेरी नाका जळगाव

17633 काळे सुिनल अशोक 23631 53 पु. ११० तुकाराम वाडी   जळगाव

17634 कासार �ि�ल गोिवंद 14105 38 पु. कासमवाडी जुना मेह�ण रोड   जळगाव

17635 कासार उमेश गोिवंद 14106 44 पु. कासमवाडी जुना मेह�ण रोड   िज�ा पेठ  जळगाव

17636 खडके सितष दशरथ 30741 53 पु. �ॉट नं.७ सािव�ी नगर   िहरा पाईप जवळ    जळगांव

17637 को�े िव�ल एकनाथ 738 79 पु. २६/१ सर�ती नगर जु�ा नेरी   ना�ा जवळ    जळगांव

17638 कोळी गंगुबाई धोडुं 31862 59 �ी जुना मेह�ण रोड   कासमवाडी    जळगाव

17639 कोळी यशवंत देवचंद 41903 47 पु. कासमवाडी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

17640 लोहार शांताराम बंडु 13489 75 पु. ४४ ब जानकी नगर   जळगाव

17641 महाजन आशा िकरण 60335 34 �ी
िकरण आनंदा महाजन   बालवाडी जवळ  तुकाराम वाडी 

जळगाव

17642 महाजन चं�कांत िदनकर 19759 46 पु. २७/१ सर�ती नगर   नेरी ना�ा मागे    जळगाव

17643 महाजन िदपक कैलास 52065 25 पु.
�ॉट नं ए -७   ल�ण भाऊ नगर  एस.टी वक�  शॉप जवळ  

जळगाव

17644 महाजन िदपक िदनकर 19756 49 पु. २७/१ अ सर�ती नगर   जु�ा नेरी ना�ा जवळ    जळगाव

17645 महाजन िकशोर िडगंबर 19760 45 पु. २७/१ सर�ती नगर   नेरी ना�ा मागे    जळगाव

17646 मराठे चं�कांत िनंबाजी 18278 37 पु. कासमवाडी   जुना मेह�ण रोड    जळगाव

17647 मराठे दगुबाई संतोष 51029 72 �ी कासमवाडी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

17648 मराठे िदलीप संतोष 14223 39 पु.
कासमवाडी जुना मेह�ण रोड   ल�ी बेकरी जवळ    

जळगाव

17649 मराठे िनंबाजी रामचं� 4562 69 पु. कासमवाडी  िज�ापेठ   जळगाव

17650 मराठे पुो�म िनंबाजी 13642 42 पु.
कासम वाडी िज�ा पेठ   वो� मे�न रोड भवर िनवास    

जळगाव

17651 मराठे सुिनल पंढरीनाथ 22301 45 पु. कासम वाडी   जुना मेह�ण रोड  मु.पो.जळगाव

17652 मराठे तुकाराम �ावण 4566 72 पु. तुकाराम वाडी   जळगाव

17653 मराठे उिम�ला राज�� 60791 44 �ी
उिम�ला राज�� मराठे   जुना मेह�न रोड ल�ी बेकरी  जवळ 

कासमवाडी  जळगाव महारा��

17654 मोची जनाद�न शामराव 54211 51 पु. १४७ तुकाराम वाडी   मारोती मंिदराजवळ  जळगाव

17655 न�े गजानन िशवा�ा 8159 61 पु.
११ िशवम मंजूषा हौिसंग सोसायटी   गणेश वाडी जवळ    

जळगांव

17656 न�े किवता रा�ल 14741 43 �ी िशवम  �ॉट नं ११   मंजुषा कॉलनी    जळगाव

17657 न�े रा�ल वसंत 27074 44 पु. �ॉट नं. ११ िशवम   मंजुषा कॉलनी  जळगाव

17658 न�े संगीता उमाकांत 15198 47 �ी ११ िशवम मंजुषा हौिसंग   यशवंत  मु�ां मागे  जळगाव
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17659 न�े सुरेखा गजानन 15199 52 �ी ११ िशवम मंजुषा कॉलनी   जळगाव

17660 न�े उमाकांत िशवाआ�ा 6676 56 पु. िशवम्   ११  मंजुषा सोसायटी   जळगाव

17661 नेटके सुकलाल अजु�न [०१] 5464 66 पु. ७-बी वानखेडे हौिसंग सोसायटी   जळगाव

17662 िनंबाळकर िकशोर सुरेश 23644 39 पु. तुकाराम वाडी   िकशोर िकराणा जवळ.जळगाव  िज.जळगाव

17663 सावकारे पंढरीनाथ रामचं� 37737 69 पु. १८ ब वानखेडे हौिसंग सोसायटी   नेरी ना�ा जवळ  जळगाव

17664 परमार अजय नरो�म 57865 32 पु.
�ॉट नं २१ अ   जलाराम कृपा नेरी नाका जवळ  वानखेडे 

हाऊिसंग सांसायटी जळगाव

17665 परमार भानुमती हसमुखलाल 7980 72 �ी १३ मंजुषा हौिसंग सोसायटी   गणेश वाडी मागे जळगाव

17666 परमार मनोज हसमुखलाल 10740 51 पु. १३  मंजुषा सोसा.गणेश वाडी�ा   मागे    जळगांव

17667 पाटील धम�� देवराम 22254 48 पु.
१४  जानकी नगर   डॉ.िदलीप राणे हॉ��टल समोर   नेरी 

नाका  जळगाव

17668 पाटील ई�र सखाराम 24092 47 पु. र� भवन तांबट ग�ी   कासम वाडी  जळगाव

17669 पाटील मनोज िशवाजी 39176 39 पु. घर नं. ३१४   तुकाराम वाडी  जळगाव

17670 पाटील िनतीन भागवत 53483 46 पु. ३१-अ मजंुषा हौिसंग सोसायटी   गणेशवाडी जवळ  जळगाव

17671 पाटील �काश सखाराम 24091 51 पु. र� भवन तांबट ग�ी   कासम वाडी  जळगाव

17672 पाटील स�रता ल�ण 40565 48 �ी �ॉट नं. ९   शंकरराव नगर  जळगाव

17673 पाटील सुरेखा सुरेश 40437 42 �ी ग�ी नं.3 िवजय वे��ंग जवळ   तुकाराम वाडी  जळगाव

17674 पवार जावाबाई नारायण 4553 51 �ी
कासमवाडी समोर �शान भुिम जवळ   पांचाळ वाडा / ग�ी 

 जळगाव

17675 राजेिशक�  राजेश बबनराव [०३] 4800 55 पु. �ॉट नं ३०  सर�ती नगर   नेरीनाका  जळगाव

17676 राजेिशक�  राजेश बाळासाहेब [०३] 8351 55 पु. �ॉट नं ३०  सर�ती नगर   नेरीनाका  जळगाव

17677 राजपुत िसताराम ल�ण 20778 61 पु. घर नं. ३५२६ तुकाराम वाडी   जलगाव

17678 सपके अमोल नारायण 41065 49 पु. कासम वाडी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

17679 सरोदे गौरी वैभव 57459 55 �ी १३१ सोहम ने� िचिक�ालय   गांधी नगर  जळगाव

17680 िशंपी �िवण भा�र 21079 43 पु. ११७ तुकाराम वाडी   जानकी नगर  पेट� ोल पंपा मागे  जळगाव

17681 िशंदे धोडुं देवचंद 14424 59 पु. कासमवाडी   जुना मेह�ण रोड    जळगाव

17682 िशरसाळे पराग सुकदेव 61557 27 पु.
�ॉट नं 27   गणेश वाडी मंजूषा सोसायटी  जळगाव िज�ा 

जळगाव

17683 सोनाळकर भगवान शंकर 46910 57 पु. ३२ कासमवाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

17684 सोनवणे सुनंदा अशोक 34334 52 �ी कासम वाडी   जुने मेह�ण रोड  जळगाव

17685 सोनवणे िचंधू िकसन 2754 83 पु.
वानखेडे गु�जी हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं ११ अ नेरी नाका  

जळगाव
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17686 सोनवणे धम�रा� कािशनाथ 28796 50 पु.
 सुकाशी  �ॉट नं.२७   मंजुषा सोसायटी  गणेश वाडी 

जळगाव

17687 सोनवणे एकनाथ मधुकर 52703 46 पु. �ॉट नं.३/१ रचना कॉलनी   कासमवाडी  जळगाव

17688 सोनवणे ग�दालाल दोधू 5427 72 पु. हाऊस नं ४७ जुना   मेह�ण रोड  कासमवाडी  जळगाव

17689 सोनवणे महेश अशोक 34335 34 पु. कासम वाडी   जुने मेह�ण रोड  जळगाव

17690 सोनवणे शांताराम रामदास 61514 50 पु. तुकाराम वाडी महारा��    टोल का�ा मागे जळगाव

17691 सुय�वंशी हेमंत नामदेव 22865 40 पु. जुना मेह�ण रोड   कासमवाडी.  जळगाव.  जळगाव.

17692 सूय�वंशी रवी�ं नवल 6945 63 पु. कासम वाडी  जुना मेह�ण रोड   जळगांव

17693 सुय�वंशी िवनोद नामदेव 22864 45 पु.
जुना मेह�ण रोड ६०७ बालवाडी जवळ   कासमवाडी.  

जळगाव.  जळगाव.

17694 तळेले सुिनल रामदास 26832 57 पु.
�ॉट नं.२८/२ मंजुषा हौिसंग सोसायटी   गणेश वाडीजलगाव   

 जळगाव

17695 तांबट गजानन कृ�ा 21858 69 पु. कासम वाडी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

17696 तांबट रिवं� कृ�ा 22509 51 पु. जुना मेह�ण रोड   कासमवाडी  जळगाव.  जळगाव

17697 ठाकरे िव�ू नामदेव 27798 66 पु. िहत�� ऑटो पाट�स्    जुना नेरी नाका  जोशी पेठ  जळगाव

17698 ठाकूर आधार �ीधर 36727 64 पु. तुकाराम वाडी   िज�ा पेठ    जळगाव

17699 ठाकुर अजय वसंतराव 13928 52 पु.
३०  द�कृपा  मंजुषा हौिसंग   सोसायटी गणेश वाडी जवळ    

जळगाव

17700 ठाकरे शेखर �ीराम 30926 39 पु. तुकाराम वाडी िज�ा पेठ जळगांव

17701 ितवारी िदनेश रमेशचं� 37454 50 पु. २९ मजंुषा कॉलनी   गणेश वाडी  जळगाव

17702 वाणी आशाबाई भा�र 59718 73 �ी
१९७ भोई काटा ची ग�ी   जानकी नगर तुकाराम वाडी  

जळगाव

17703 वाणी चं�शेखर देिवदास 25222 47 पु. तुकाराम वाडी ठाकुर िकराणा जवळ   जळगाव

17704 वाणी राज�� �भाकर 29809 49 पु. कासम वाडी जुना मेह�ण रोड   जळगांव

17705 वानखेडे सुधाकर िभकाजी 24166 51 पु. तुकाराम वाडी   हनुमान मंदीराजवळ  जळगाव

17706 अकोले िकशोर ��ाद 17033 56 पु. ६८ नूतन मराठा कॉलेज जवळ   जळगाव

17707 बनवट ओकंारलाल िदपचंद 15822 60 पु. ७ िज�ा पेठ कोटा��ा मागे   जळगाव

17708 बािव�र रा�ल रमेशकांत 14380 39 पु. ११ हाऊिसंग सोसायटी   िपं�ाळा रोड    जळगाव

17709 ब�डाळे िकरण ई�ाराम 14767 69 पु. २ जळगाव हौिसंग सोसायटी   जळगाव

17710
ब�डाळे मािणक िवजय �ो.मोना 

ऑि�क�
7501 50 पु. २  हौिसंग सोसायटी   एस.के िड��� बूटर    जळगांव

17711 ब�डाळे िश�ा िकरण 14768 63 �ी २ जळगाव हौिसंग सोसायटी   जळगाव

17712 भाटे िदलीपकुमार रतनसी 745 70 पु. १६ लेवा बोिड�ग जवळ   जळगांव
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17713 बोरसे अच�ना मधुकर 35933 48 �ी
केअर ऑप सिचन बोरसे   सया� ि�टीकल सेटंर जवळ  

जळगाव

17714 चौधरी कमलाबाई नामदेव 4795 68 �ी �ारा पी.एन चौधरी िस�ील कोट�   जळगांव

17715 चौधरी उषा इ�ाराम 39359 65 �ी �ॉट नं.२२   नुतन अंजठा हौिसंग सोसायटी  जळगाव

17716 देशपांडे द�ा�य िव�ूपंत 2525 69 पु. ८१ कोट� मागे   हौिसंग सोसायटी  जळगाव

17717 देशपांडे िदपा द�ा�य 13715 60 �ी ८ हौिसंग सोसायटी   िस�ील कोटा� मागे  जळगाव

17718 देशपांडे सौरभ द�ा�य 18716 36 पु. ८१ हौिसंग सोसायटी   िस�ील कोटा�मागे    जळगाव

17719 देशपांडे ��ील द�ा�य 13654 38 पु. ८ हौिसंग सोसायटी   िस�ील कोटा�मागे    जळगाव

17720 गेलडा जसराज केवलचंद 23557 50 पु.
७७ हौिसंग सोसायटी   डॉ.दावलभ� दवाखा�ा समोर  

मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

17721 गुळवे आशा सुभाष 6498 63 �ी २७ हौिसंग सोसायटी शा� नगर   जळगांव

17722 गु�ा ममता राजेश 39238 61 �ी ९० हौिसंग सोसायटी   शा� नगर  जळगाव

17723 �ंडीवाला अिनता �फु� 14352 60 �ी ९० हौिसंग सोसायटी   शा� नगर    जळगाव

17724 �ंडीवाला वासंती गोिवंदलाल 14224 84 �ी ९० हौिसंग सोसायटी   िज�ा पेठ    जळगाव

17725 जोशी िगरीश मधुकर 20426 50 पु. ४१ हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा रोड    जळगाव

17726 कलभंडे सिचन शामसंुदर 13434 41 पु. सौरभ  ५२ हाऊिसंग सोसायटी   जळगाव

17727 कलभंडे शामसंुदर नारायण 1325 75 पु. सौरभ ५२ हौ.सोसायटी   जळगांव

17728 कलभंडे वैजयंती एस 3890 66 �ी सौरब �ॉट नं.५२    हौिसंग सोसायटी    जळगांव

17729 खा�ळ देवेश शरद 24561 42 पु. ८८ हौिसंग सोसायटी   जळगाव

17730 को�े अतुल �भाकर 13854 52 पु. ७४ हौिसंग सोसायटी   जळगाव

17731 को�े शालीनी �भाकर 35605 79 �ी ७४ हौिसग सोसायटी   शा� नगर  जळगाव

17732 को�े तुषार �भाकर 13667 51 पु. ७४ हौिसंग सोसेयटी   शा� नगर    जळगाव

17733 कुळकण� अलका नारायण 7743 68 �ी ८२ हौिसंग सोसायटी   जळगांव

17734 कुळकण� िसमा सुधाकर 19503 71 �ी ७० शा� नगर हौिसंग सोसायटी   कोटा��ा मागे    जळगाव

17735 कुलकण� सुलभा अरिवंद 50146 79 �ी �ॉट नं.७० हौिसंग सोसायटी   शा� नगर  जळगाव

17736 महाजन सुिशल िदनकर 45213 76 �ी ९ हौिसंग सोसायटी   गोिवंदा �र�ा �ॉप  जळगाव

17737 मं�ी ल�ीनारायण शंकरलाल 3450 83 पु. १५ हौिसंग सोसायटी. शा�नगर   जळगांव

17738 मं�ी रामे�र ल�ीनारायण 8596 61 पु. १५ हौिसंग सोसायटी   कोटा� मागे    जळगांव

17739 मुळबागल कमला�ी ल�ण 466 79 �ी ६८ हौ. सोसायटी  सेशन कोटा�मागे   जळगांव
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17740 मुळबागल ल�ण नरिसंह 465 84 पु. ६८ हौ. सोसायटी   जळगांव

17741 ओझा जतीन वेणीलाल 992 68 पु. ओझा िनवास १२ अ हौ. सो. िज�ा   कोटा�मागे    जळगाव

17742 ओझा िवरल जतीन 16404 40 पु. १२ अ हौिसंग सोसायटी   सेशन कोटा�मागे    जळगाव

17743 पलोड संजीव ल�ीनारायण 4043 64 पु. �ॉट नं. ८ हौिसंग.सोसायटी   जळगांव

17744 परांजपे िदलीप हरी 7360 58 पु. रामचं� अपाट�म�ट  नूतन मराठ कॉलेज   जवळ    जळगांव

17745 परांजपे कंुदा िदलीप 7361 72 �ी
�ॉक नं.६ रामचं� अपाट�म�ट   नुतन मराठा जवळ    

जळगांव

17746
पटेल शैलेशकुमार वलजीभाई �ो ि�या 

टाइ�
12518 61 पु. दु.नं.२ ७५   हौसीगं सोसायटी कोट�रोड    जळगाव

17747
पाटील िहत�� प�ाकर �ो.स�म 

कले�न
9838 59 पु. २४ नुतन मराठा शॉिपंग कॉ��े�   जळगाव

17748 पाटील ल�ण धनाजी 3286 93 पु. हौिसंग सोसायटी कोट� जवळ   जळगाव

17749 पाटील रामक� वालजी 272 94 पु. सुपरवायजर फिकरा हरी लेवा   बोड�ग    जळगांव

17750 पाटील �ीधर पांडुरंग 59561 57 पु. 18 हौिसंग सोसायटी   हॉटेल मोराको    जळगाव

17751
सरोदे संदीप बाळकृ� �ो.संदीप 

टायिपंग स�टर
11205 49 पु. २५ अ लेवा बोड�ग   शॉिपंग स�टर    जळगांव

17752 श�दुण�कर �ितभा रमेश 474 85 �ी ८१ हौसीगं सोसायटी   कोट� मागे    जळगांव

17753 श�दुण�कर अ�ंधती रमेश 7994 52 �ी ८१ हौिसंग सोसायटी   जळगांव

17754 श�दुण�कर चं�शेखर रमेश 5629 59 पु. ८१ हौिंसंग सोसायटी   जळगांव

17755 िशंपी जया िशवाजी 17522 61 �ी �ॉट नं.२८ हौिसंग सोसायटी   शा� नगर  जळगाव

17756 िशंपी पराग िशवाजी 17521 37 पु. �ॉट नं.९ हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा रोड  जळगाव

17757 िशंपी �पेश नारायण 13731 40 पु.
�ॉट नं.३९ शा� नगर हौिसंग   सोसायटी िपं�ाळा रोड    

जळगाव

17758 िशंपी उमा नारायण 19365 60 �ी
�ॉट नं.३९ शा�नगर हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा रोड    

जळगाव

17759 �ास नारायण गंगाराम 183 72 पु. कोट� कॅ�ीन जळगाव

17760 वाघमारे संजय सुधाकर 6063 61 पु. ३०/१६८ लेवाबोड�ग   कोट� चौक  िज�ा पेठ   जळगांव

17761 वाणी िगरीष वसंतराव 6732 60 पु. �ेयस  १९  हौिसंग सोसायटी   जळगांव

17762 वाणी मालती द�ा�य 49132 75 �ी �ॉट नं.४१ हौिसंग सोसायटी   शा� नगर  जळगाव

17763 वाणी राज�ी रमेशकांत 4069 62 �ी ११ हौिसंग सोसायटी रिव ��ला   शा� नगर    जळगांव

17764 वाणी रमेश एकनाथ 4066 66 पु. ११ हौिसंग सोसायटी िपं�ाळा   रोड जळगाव

17765 वाणी शरद बाबुराव 5818 74 पु.
८८ हौिसंग सोसायटी �ा समोर   नूतन मराठा कॉलेज  

जळगांव

17766 वाणी शुभदा शरद 5819 69 �ी ८८ नूतन मराठा कॉलेज   हौिसंग सोसायटी    जळगांव
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17767 वाणी वैशाली िववेक 14357 54 �ी ११ हौिसंग सोसायटी   जळगाव

17768 वाणी िववेक एकनाथ 4068 64 पु.
११ हौिसंग सोसायटी िपं�ाळा   रोड गोिवंदा �र�ा �ॉप जवळ 

 जळगाव

17769 यावलकर अलका िवकास 3911 65 �ी ११ शा� नगर हौसीगं सोसायटी   जळगाव

17770 यावलकर िवकास नरहर 3910 72 पु. ११ हौिसंग सोसायटी   शा� नगर     जळगांव

17771 असोदेकर मधुकर नामदेव 7540 77 पु.
१३ जानकी नगर   डॉ.िदलीप राणे हॉ��टल जवळ  

यशवंतराव मु�ांगण हॉल जवळ जळगाव

17772
आठवले रोबेन डी �ो.रोहीत रे�ॉरंट 

ऍ� को�� ी�ं व रसवंती
13033 55 पु. ७४ जानकी नगर जळगाव

17773 भावसार �ीकांत नौिमराम 15204 51 पु. तुकाराम वाडी ग�ी नं.२   �ी गणेश �ो�ीजन    जळगाव

17774 भोळे िदपक वसंत 35175 43 पु. ४२ जानकी नगर   गणेश वाडी जवळ  जळगाव

17775 चौधरी अशोक नारायण 7266 60 पु. भैयाचा वाडा  जानकी नगर  िज पेठ   जळगांव

17776 चौधरी अजु�न कौितक 31030 50 पु. तुकाराम वाडी जानकी नगर   सत् संग हॉल जळगाव

17777 चौधरी �ाने�र कािशनाथ 29879 39 पु. जानकी नगर तुकाराम वाडी   जळगांव

17778 चौधरी गजानन रतन 22314 48 पु. तुकाराम वाडी   नेरी नाकाजळगाव

17779 चौधरी िमना अशोक 20635 57 �ी जानकी नगर   िज�ा पेठ    जळगाव

17780 चौधरी मोहन पंडीत 7999 62 पु. २८ जानकी नगर   जळगांव

17781 चौधरी पुनम युवराज 58723 42 �ी �ॉट नं ५२   जानकी नगर    जळगाव

17782 चौधरी पु�िजत गणेश 22195 49 पु. ५४ जानकी नगर   गणेश वाडी जवळ    जळगाव

17783 चौधरी योगेश �ाने�र 24622 51 पु. �ॉट नं.५२ जानकी नगर जळगांव

17784 चौधरी युवराज �ाने�र 21031 48 पु. ५२ जानकी नगर   जलगाव

17785 चौधरी िदलीप जग�ाथ 5226 64 पु. १८०/१+२ १९   जानकी नगर  नेरी नाका जवळ  जळगांव

17786 िचरमाडे भा�र डोगंर 793 78 पु.
८ अलंकार जानकी नगर   मागची बाजू नेरी नाका  िज�ा 

पेठ  जळगांव

17787 िचरमाडे महेश भा�र 17076 41 पु.
�ारा िचरमाडे भा�र डोगंर   अलंकार  ८ जानकी नगर    

जळगाव

17788 िचरमाडे मिनष भा�र 12456 41 पु. ८  अलंकार  जानकी नगर   जु�ा नेरी ना�ा मागे    जळगाव

17789 िचरमाडे ि�ती भा�र 17075 43 �ी
�ारा िचरमाडे भा�र डोगंर   अलंकार  ८ जानकी नगर    

जळगाव

17790 िचरमाडे शोभा भा�र 1319 78 �ी ८ अलंकार  जानकी नगर   जळगांव

17791 ढाके धनंजय तुकाराम 19765 50 पु. ५४ जानकी नगर   जळगाव

17792 ढाके िदलीप िवठठल 48616 69 पु. जानकी नगर   नेरी ना�ाजवळ  जळगाव

17793 ढाके मह�� तुकाराम 23972 50 पु. ५४ जानकी नगर   जळगाव
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17794 गांधी भरत अमृतलाल 20937 60 पु. हाऊस नं ४४/ ए   गणेश वाडी रोड  जानकी नगर  जलगाव

17795 जाधव एकनाथ िहरामण 31029 60 पु. पो� ऑिफस रोड   िवजय हाड�वेअस� िज�ापेठ  जळगाव

17796 जावळे िववेकानंद नामदेव 31213 49 पु. ३५ जानकी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

17797 काळे गणेश सोमा 39778 46 पु. तुकाराम वाडी   जानकी नगर  भुईकाटयाचे मागे जळगाव

17798 खडसे चं�शेखर सोमा 22344 50 पु. ५० जानकी नगर   नेरी नाका जळगाव

17799 को�े िकत� िकरण 8349 62 �ी ८ अलंकार जानकी नगर   नेरी ना�ा मागे    जळगांव

17800 को�े �काश वना 53597 65 पु. १४/२ जानकी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

17801 लाठी �िवर मधुकर 14408 49 पु. ४०/१ जानकी नगर     जळगाव

17802 महाजन चं�शेखर वसंत 8495 62 पु. ६ जानकी नगर िज.पेठ   जळगांव

17803 महाले / ठाकूर  शैल�� िव�ल 33770 48 पु. ६७ जानकी नगर   िज�ा पेठ    जळगांव

17804 महाले योगेश शांताराम 59745 44 पु. 404 जानकी नगर िज�ा पेठ जळगाव

17805 मराठे िदपक तुकाराम 17791 46 पु. जानकी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

17806 पाटील जनाद�न जयराम 6753 74 पु. ५५ जानकी नगर   िज�ा पेठ  जळगाव

17807 पाटील �ेमचंद िपंताबर 37640 46 पु. िडगंबर सदन ५१   जानकी नगर  जळगाव

17808 पाटील रमेश आनंदा 61159 53 पु. जानकी नगर �ॉट नं 11 जळगाव

17809 पाटील सितष नथु 8179 48 पु. �ॉट नं७४   तुकाराम वाडी  जानकी नगर  जळगांव

17810 पाटील सुमती जनाद�न 6754 70 �ी ५५ जानकी नगर    िज�ा पेठ    जळगांव

17811 पाटील तृ�ी धनंजय 36200 44 �ी १७ जानकी नगर �ामी   समथ� क� �ाजवळ  जळगाव

17812 िपंजारी जिबलाबी रहीम 8666 57 �ी जानकी नगर   जळगांव

17813 िशंपी अरिवंद भा�र 59128 37 पु. िनयर िनंबाळकर I T I   जानकी नगर तुकाराम वाडी  जळगाव

17814 सोनार रमेश गोिपनाथ 5235 58 पु. जानकीनगर नेरीना�ाजवळ   जळगांव

17815 सोनार सुरेशचं� गोिपनाथ 5058 70 पु. जानकीनगर जळगांव

17816 वाणी �भावतीबाई द�ा�य 734 71 �ी ४८ जानकी नगर गणेशवाडी जवळ   जळगांव

17817 वाणी राजू नागो 23103 49 पु.
जानकी नगर   िज�ा पेठ  िचरमाडे यां�ा घराजवळ  

जळगाव

17818 अ�वाल िवनोद छगनलाल 25258 53 पु.
९८/२८ मु�ाई नगर   एस.एम.आय.टी कॉलेज जवळ  

जळगाव

17819 आळंदे िदपक मगन 23954 66 पु. �ॉट नं. १३ गट नं. ३२   मु�ाई नगर  जळगाव

17820 अमळनेरकर सुभाष कािशनाथ 90559 67 पु.
काशीगंगा �ॉ२६ गट नं.३२   मु�ाईनगर िपं�ाळा रोड    

जळगांव
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17821 बडगुजर बापू धोडूं 23998 59 पु.
गट नं 74 �ॉट नं 3   िव�ल पाक�   िनमखेडी रोड मु�ाई 

नगर  जळगाव

17822 बडगुजर मोहन दामोदर 41542 57 पु. गट नं. २८ �ॉट नं.५८ मु�ाईनगर   जळगाव

17823 बडगुजर सरोज योगराज 36366 32 �ी �ॉट नं.६ गट नं.३१   मु�ाई नगर  जळगाव

17824 बडगुजर सुरेश रणछोडदास 16530 55 पु.
गट नं. ३१/२ �ॉट नं.१४   मु�ाई नगर 

एस.एम.आय.टी.जवळ  द� मंिदर जवळ जळगाव

17825 बडगुजर वषा� नर�� 28490 49 �ी �ॉट नं. १४   गट नं. ३१/२  मु�ाई नगर  जळगाव

17826 बापट अभय नारायण 27261 71 पु. ३/१६ �ाडा कॉलनी   दुध फेडरेशन समोर  जळगाव

17827 बापट अनुि�ता अभय 26043 64 �ी ३/१६ �ाडा कॉलनी   दुध फेडरेशन समोर  जळगाव

17828 बािव�र िदनेश हरी 21936 47 पु. �ाट नं १९/२०/१ गट नं ३२/१/२/३   मु�ाई नगर  जळगाव

17829 बेलुरकर दामोदर रामचं�राव 17544 79 पु.
�ारा भागवत राहते पाटील �ॉट नं.४४   गट नं.३० �ॉक 

नं.४ मु�ाईनगर  जळगाव

17830 भालेराव नंदा सुिनल 13782 48 �ी
गट नं ३०/१अ२अ३   �ाट नं २४/२  मु�ाई नगर द� 

पो�ीजन मागे  जळगाव

17831 भामरे रिवं� वालचंद 61145 52 पु. �ॉट नं ४४  गट नं ३०    मु�ाई नगर   जळगाव

17832 भामरे �ाम छगन 44540 50 पु.
शामपव� 202 अपाट�म�ट   एस एम आय टी कॉलेज जवळ  

मु�ाई नगर जळगाव

17833 भट कवीता सतीश 23875 37 �ी
५७ वाघुळदे नगर   एस.एम.आय.टी.कॉलेज मागे  िपं�ाळा 

रोडजळगाव

17834 भट सतीश कालीदास 23876 39 पु.
५७ वाघुळदे नगर   एस.एम.आय.टी.कॉलेज मागे  िपं�ाळा 

रोडजळगाव

17835 भावसार देवीदास वसंत 19421 58 पु.
�ॉट नं ३१ गट नं २९   द� �ोवीजन जवळ  मु�ाई नगर  

जळगाव

17836 भोईटे लिलत बाबुराव 29383 41 पु.
�ॉट नं १९ गट नं.७४   मु�ाई नगर  जु�ा �ील फॅ�री 

जवळ  जळगांव

17837 भोसले हेमलता लिलत 40326 43 �ी ६३�ीकलश गट नं.२९   संत मु�ाई नगर  जळगाव

17838 भोसले अिनता भालचं� 38210 53 �ी �ॉट नं.२१ गट नं.३५   मु�ाईनगर  जळगाव

17839 भोसले भालचं� �ीपत 38209 61 पु. �ॉट नं.२१ गट नं.३५   मु�ाईनगर  जळगाव

17840 भोसले लिलत �ीकू� 40325 49 पु. ६३�ीकलश गट नं.२९   संत मु�ाई नगर  जळगाव

17841 बोरसे अमुलराव उ�मराव 25569 64 पु. �ॉट नं १ए द�ा मंिदर   मुकतई नगर  जळगाव

17842 बोरसे पंकजकुमार रमेश 13571 40 पु. अिनता  �ॉट नं.१८   भोईटे नगर    जळगाव

17843 चौधरी अजय �भाकर 29519 43 पु.
�ॉट नं. ४४/१  गट नं. ३०    तुळसाई मु�ाई नगर  जळगांव  

जळगाव

17844 चौधरी अनंत रामदास 31046 54 पु. �ॉट नं.९३ गट नं.२८ मु�ाई नगर   जळगाव

17845 चौधरी भा��ी सुभाष 22481 61 �ी
�ॉट नं.३० गट नं.२८   मु�ाई नगर कॉलनी  

एस.एम.आय.टी.कॉलेज रोड  जळगाव

17846 चौधरी भरत मगन 19766 53 पु.  सोनाई  गट नं.२६ �ॉट नं.४/१   संत िनवृ�ी नगर    जळगाव

17847 चौधरी िनलेश ओकंार 30422 54 पु.  ओकंार  �ॉट नं.५६-२   गट नं.३० मु�ाई नगर    जळगांव



Page 662

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

17848 चौधरी सुभाष ल�ण 6307 73 पु.
�ॉट नं.३० गट नं.२८   मु�ाई नगर कॉलनी  

एस.एम.आय.टी.कॉलेज रोड  जळगाव

17849 चौधरी िवकास ल�ण 38916 67 पु. गट नं.२८ �ॉट नं.३०   मु�ाई नगर  जळगाव

17850 च�ाण अिभिसंग रंगलाल 54323 36 पु. �ॉट नं.४३/४४   मु�ाईनगर  जळगाव

17851 च�ाण �काश साहेबराव 35931 70 पु. ��ा �ॉट नं.१८   गट नं.३५  मु�ाई नगर  जळगाव

17852 चौधरी मोहन मुकंुद 7580 79 पु.
ग.नं.२८ �ॉ.नं.९६/२ मु�ाईनग   र एस एम आय टी.कॉलेज 

समोर    जळगांव

17853 दाभाडे मोहन सुकदेव 20998 56 पु.
गट नं.२९  �ॉट नं.४८   मु�ाईनगर  जळगाव  

ता.िज.जळगाव  जलगाव

17854 देसाई सिचन जनाद�न 31718 43 पु. मु�ाई नगर   �ॉट नं.२६  �ॉट�र नं.३७/१  जळगांव

17855 देसले अशोक रंगराव 42556 65 पु. �ॉट नं.७० गट नं.२८   मु�ाई नगर  जळगाव

17856 देसले यशवंत रंगराव 3793 67 पु. घर नं.७० ग.न.२८   मु�ाई नगर  जळगाव

17857 देशमुख अिनता िवकास 51286 50 �ी �ॉट नं.८ गट नं.३१/२   मु�ाई नगर  जळगाव

17858 देशमुख भुषण चं�शेखर 13886 39 पु.
६/३५ �ाडा कॉलनी   एस.एम.आय.टी.कॉलेज जवळ    

जळगाव

17859 देशमुख चं�शेखर संतोषराव 29958 67 पु.
१ नविनत अपाट�म�ट   एस.एम.आय.टी कॉलेज�ा समोर  

एच.डी.ए �ाट�र  जळगांव

17860 देशमुख तृ�ी चं�शेखर 15997 40 �ी
६/३५ �ाडा कॉलनी   एस.एम.आय.टी.कॉलेज जवळ    

जळगाव

17861 देशपांडे िनतीन गजानन 17190 44 पु.
८ अ िशनु बंगलोज   एस.एम.आय.टी.कॉलेज जवळ  

मु�ाईनगरजळगाव

17862 देशपांडे सचीन रमेश 13695 51 पु. सोहम  गट नं.३० �ॉट नं.५६   मु�ाई नगर    जळगाव

17863 धाडी बळीराम दलपत 18811 47 पु. के.डी च�ाण �ॉट नं ०८   गट नं ३५  मु�ाईनगर  जळगाव

17864 धनाड सो�ाबापू मुरलीधर 14343 43 पु.
गट नं ३४/०१ �ॉट नं १०   �ामी नारायण नगर   गणपती 

मंिदर मु�ाईनगर जवळ  जळगाव

17865 धांडे घन�ाम देवचंद 37669 79 पु. संिदश �ॉट नं.२६ गट नं.२३   मु�ाईनगर  जळगाव

17866 ऐदलाबादकर हेमांगी हेमंत 27221 77 �ी मु�ाई नगर   गट नं. २८  �ॉट नं. २९  जळगाव

17867 गडे सितष िसताराम 35823 61 पु. �ॉट नं.४४ गट नं.२९   मु�ाईनगर  जळगाव

17868 गावंडे पंिडत दोधू 50831 56 पु. गट नं.३० �ॉट नं.५२   मु�ाईनगर  जळगाव

17869 गायकवाड िदलीप वसंतराव 53040 43 पु.
�ॉट नं.१८ गट नं.२९   एस.एम.आय.टी.  मु�ाईनगर 

जळगाव

17870 गायकवाड ई�र झुमडू 37931 60 पु. �ॉट नं.९ गट नं. ३५   मु�ाईनगर  जळगाव

17871 गोडसे �ीराम शांताराम 45995 42 पु. मु�ाई नगर  रोड   �ॉट नं.२६ गट नं.२८  जळगाव

17872 गोडसे शुभांगी �ीराम 45996 39 �ी मु�ाई नगर  रोड   �ॉट नं.२६ गट नं.२८  जळगाव

17873 गोहील िदनेश शांताराम 18157 41 पु. �ॉट नं.५४/२ गट नं.२९   मु�ाईनगर    जळगाव

17874 गोहील मनोहर भाउलाल 35244 60 पु. ३८ गट ३० मु�ाईनगर   जळगाव  ता.िज.जळगाव
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17875 गुजराथी चं�कांत जग�ाथ 31178 81 पु. बी-२ �ीनाथजी हौसीगं सोसा.   जैन पाईप रोड जळगाव

17876 गुजराथी पु�ा चं�कांत 31177 77 �ी बी-२ �ीनाथजी हौसीगं सोसा.   जैन पाईप रोड जळगाव

17877 गंुडाळे ई�र दासोपंत 35239 46 पु.
अपे�ा गट नं २८ �ॉट नं ९   सुबोध �ासेस�ा मागे  

मारोती मंदीरासमोर मु�ाई नगर  जळगाव

17878 जडे िकशोर पंडीत 35932 55 पु. मु�ाई नगर   एस एम आय टी कॉलेज जवळ    जळगाव

17879 जडे िशतल िदनेश 49424 47 �ी �ॉट नं.३२ गट नं.२५   मु�ाईनगर  जळगाव

17880 जाधव िवशाल गोरख 50820 38 पु. �ॉट नं.४ �ॉक नं.२ गट नं.७४   िव�ल पाक�   जळगाव

17881
जैन �मोद नंदलाल �ो.जैन �ॉथ 

�ोअस�
8600 53 पु.

बंगलो नं 27ए   SMIT कॉलेज जवळ  डायरे�र कॉलनी  

जळगांव

17882 जमादार मह��िसंग वसंतिसंग 35719 62 पु. २१ मंगल मुत� नगर   सेट� ल बॅक कॉलनी  जळगाव

17883 जोशी गणेश मधुकर 21218 47 पु.
१/२ �ी कृपा सोसायटी   एस.एम.आय.टी.कॉलेज मागे    

जलगाव

17884 जोशी हरी द�ा�य 21186 62 पु. �ॉट नं.८ �ॉक नं.१० हष�वध�न   कॉलनी    जळगाव

17885 काकडे वामन नामदेव 7593 76 पु.
गट नं ३१/१ �ॉट नं १३/अ   मु�ाई नगर द�मंदीर जवळ  

गु�कृपा �ासेस जवळ जळगाव

17886 क�ुरे अ�ण ��ाद 5458 72 पु. संत मु�ाई कॉलनी   �ॉट नं २०  गट नं ३३  जळगांव

17887 खाचणे शोभा चं�कांत 6168 63 �ी �ॉ नं २६   गट नं २९  मु�ाई नगर जळगाव

17888 खच� रमेश कृ�ाजी 38910 77 पु.
 कृ�ा  �ॉट नं. ४०/२   एस.एम.आय.टी. कॉलेज जवळ  

जळगाव

17889 खच� शािलनी रमेश 38911 71 �ी
 कृ�ा  �ॉट नं. ४०/२   एस.एम.आय.टी. कॉलेज जवळ  

जळगाव

17890 खच� शंकर �ंबक 36005 74 पु. १४/३ अ�िवनायक नगर   मु�ाई नगर  जळगाव

17891 को�े महेश �ंबक 40254 44 पु. �ॉट नं.५३ गट नं.२८   मु�ाईनगर  जळगाव

17892 कोळी रेखा सुरेश 52431 50 �ी २०/२ �ी कॉलनी   मु�ाईनगर  जळगाव

17893 कोळी सुरेश दामु 35860 55 पु. शरद �ासेस   मु�ाईनगर  जळगाव

17894 कुलकण� अिनल शांताराम 58766 57 पु.
१५/B �ी अ�वीनायक   िशणू  बंगलो  B ¨ नगर िनयर एस एम 

आय टी कोलेज  जळगाव

17895 कुळकण� �काश बळवंत [०३] 7385 75 पु. ३२/६ कैव� मु�ाई नगर   जळगाव

17896 कुलकण� शामकांत (शाम ) वासुदेव 15433 60 पु.
७ ब िशनु बंगलो एस.एम.आय.टी.   कॉलेज जवळ मु�ाई 

नगर    जळगाव

17897 कुलकण� िश�ा संजीव 13157 61 �ी
सुमन  �ॉट नं.१०१ गट नं.२८   मु�ाईनगर एस.एम.आय.टी 

कॉलेज    जवळ जळगाव

17898
लाड अपणा� मनोज �ो.िनम�ल मेडीकल 

अॅ� जनरल �ोअस�
40954 41 �ी

 नमो मयुरे�री �ाझा    एफ-२ एसएमआयटी कॉलेज रोड  

मु�ाईनगर जळगाव

17899 ललवाणी वासुदेव जमतराय 131 70 पु.
�ॉट नं ९ A   गट नं ३३  मु�ाई नगर एसएमआयटीकॉलेज 

रोड  जळगांव

17900 लोहार गुलाब बाबुलाल �ो.लोहार �दस� 7313 67 पु. ३१ मु�ाई नगर   जळगाव

17901 लोहार �िमला गुलाब 29047 51 �ी गट नं.३१/१ �ॉट नं.१   मु�ाई नगर    जळगांव
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17902 मगरे �शांतकुमार अनंतराव 39729 33 पु. गट नं.२९ �ॉट नं.३८   मु�ाई नगर  जळगाव

17903 मगरे िवकास अनंतराव 13373 45 पु. गट नं.२९ �ॉट नं.३८   मु�ाई नगर    जळगाव

17904 मगरे अनंतराव नारायण 2301 69 पु. �ॉट नं ३८ गट नं २९   मु�ाईनगर    जळगांव

17905 महाजन �ाने�र दौलत 27636 56 पु. २३ मु�ाई नगर   जळगाव

17906 महाजन मिनषा िवनोद 19552 51 �ी
९ अ िशनु बंगलोज   िभकमचंद जैन नगर  

एस.एम.आय.टी.कॉलेज जवळ  जळगाव

17907 महाजन �काश काशीनाथ 7936 61 पु.
२७/२ सर�ती नगर   यशवंत पाटील यां�ा जवळ  

मु�ाईनगर  जळगांव

17908 महाजन सरलाबाई नंदिकशोर 40023 39 �ी �ॉट नं.२० गट नं.७६   हष�वध�न कॉलनी  जळगाव

17909 महाजन सुिनल पोपपटराव 22305 56 पु.
४ नवनीत अपाट�म�ट   एम.एम.आय.टी.कॉलेज समोर.  

मु.पो.जळगाव

17910 महाजन सुिनता सुिनल 55699 46 �ी
४नवनीत अपाट�म�ट   एस.एम.आय.टी.कॉलेज समोर  मु�ाई 

नगरजळगाव

17911 महाले अ�ण तुकाराम 5531 74 पु.  अमेया  १ ए.जे.डी.सी.सी. डायरे�र   बंगलो  जळगाव

17912 माळी देिवदास चै�ाम 1737 72 पु. शेवंती िनवास मु�ाई नगर   �ॉट ३८/२ गट नं २९    जळगांव

17913 माळी धम�� देवीदास 12395 41 पु. गट नं.२९ �ॉट नं.३८ शेवंती   िनवास मु�ाई नगर जळगाव

17914 माळी नर�� कडू 35026 62 पु. �ॉट नं. ८५ एस एम आय टी रोड   �ेम नगर  जळगाव

17915 माळी र�ा िदनेश 57362 43 �ी
िब�ीगं नं २ �म नं १०   �ाडा कॉलनी  एस एम आय टी 

कॉलेज जवळ  जळगाव

17916 मराठे भारती मोतीलाल 43078 48 �ी गट नं.२९ �ॉट नं.१८   मु�ाई नगर  जळगाव

17917 मराठे मोतीलाल िभवसन 11415 57 पु.
गट नं २९ �ॉट नं १८   मु�ाई नगर  एसएमआयटी कॉलेज  

जळगांव

17918 मराठे पंडीतराव नागो 27211 92 पु. गट नं. २६ �ॉट नं. ५९   मु�ाई नगर  जळगाव

17919 मोहरील िववेक शंकर 7563 62 पु.
गणराज �ॉट नं ७ �ॉक नं 7सी   वाघूळदे नगर  

एस.एम.आय.टी कॉलेज जवळ  जळगांव

17920 मोपारी र�ाकर रघुनाथ 35300 62 पु.
दश�ना �ाझा एस एम आय टी   कॉलेज रोड  बी जे नगर 

जळगाव

17921 नेवे अलका अनंत 23781 57 �ी आग�ी गट नं.३० �ॉट नं.५८ इ   मु�ाई नगर  जळगाव

17922 नेवे अनंत मधुकर 23177 58 पु. आग�ी गट नं.३० �ॉट नं.५८ इ   मु�ाई नगर  जळगाव

17923 नेवे मधुकर शंकर 29665 86 पु. अग�ी ई. गट नं.३० �ॉट नं.५८   मु�ाईनगर    जळगांव

17924 नेवे मयुर नारायण 30552 37 पु. गट नं.२८ �ॉट नं.६६   मु�ाईनगर  जळगाव

17925 नेवे नारायण द�ा�य 14827 66 पु. गट नं.२८ �ॉट नं.६६   मु�ाईनगर  जळगाव

17926 नेवे िवलास �ंबक 11439 53 पु. �ॉट नं.१९/२ गट नं.२८   मु�ाईनगर  जळगाव

17927 िनंबाळकर भागवत नारायण 16451 65 पु. गट नं.३० �ॉट नं.३६   मु�ाईनगर कॉलनी    जळगाव

17928 िनबाळकर िमना�ी सुधीर 29141 42 �ी ३०/३६ मु�ाईनगर कॉलनी.   मु.पो.पो�    जळगांव
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17929 िनंबाळकर सर�ती भागवत 29140 63 �ी ३०/३६ मु�ाईनगर कॉलनी   मु.पो. जळगाव

17930 िनंबाळकर सुधीर भागवत 22125 43 पु. ३०/३६ मु�ाईनगर कॉलनी   मु.पो.जळगाव

17931 परदेशी धनंजय सुभाष 13172 39 पु. मु�ाईनगर गट नं.३२ �ॉट नं.   १५/२अ  �ृती    जळगाव

17932 परदेशी इंदुबाई द�रयाविसंग 50001 74 �ी
�ॉट नं.२२ कांचन कॉलनी   एस.एम.आय.टी. कॉलेज रोड  

जळगाव

17933 परदेशी मनोजकुमार द�रयाविसंग 8261 51 पु.
२२ सोहन कांचन कॉलनी   संतमु�ाई कॉलेज रोड    

जळगांव

17934
परदेशी शैल�� शामानंद �ो.सुवणा� 

एज�ी
27510 46 पु. �ॉट नं.१५/३२   मु�ाई नगर  जळगाव

17935 परदेशी शामानंद भाउुलाल 35564 70 पु. १५ गट नं.३२ �ृती   मु�ाईनगर  जळगाव

17936 परदेशी सुवणा� शैले� 60097 42 �ी �ॉट नं 15 गट नं 32   मु�ाई नगर    जळगाव

17937 पारधी (पाटील) िकशोर पंिडत 50123 45 पु.
�ॉक नं.११ �म नं.२०   �ाडा कॉलनी  एस.एम.आय.टी. 

कॉलेज जवळ  जळगाव

17938 परनाळे िलना र�ाकर 18980 39 �ी
गट नं २९०A/२A ४/१   �ॉट नं ७ �ाट नं ९ हष�िगरी अ�  

SMIT कॉलेज वाघूळदे नगर  जळगाव

17939
पाटे िकशोर रामकृ� �ो.पाटे जनरल 

�ोअस�
10880 56 पु. १४ ब िशनू बंगलो    एस.एम.आय.टी कॉलेज  जवळ जळगाव

17940 पटेल निवन िदनेश 45324 43 पु. �ाट नं ४९ ५०   एस एम आय टी कॅालेज  जळगाव

17941 पटेल शंकरलाल िवरजी 37783 53 पु.  प�र�म  िनवास   एस एम आय टी कॉलेज समोर  जळगाव

17942 पाटील अिभम�ु बारकू 4355 85 पु. गट नं.३० �ॉट नं ४५ मु�ाई   नगर जळगाव

17943 पाटील अजय भागवत 12633 52 पु. ८४ अ अ�िवनायक को.ऑप.हौ.   सो. मु�ाईनगर जळगाव

17944 पाटील अंबुबाई शांताराम 15576 66 �ी
�ॉट नं.५४ गट नं.२९   मु�ाई नगर हनुमान मंदीराजवळ    

जळगाव

17945 पाटील अिनल वसंत 36150 51 पु. �ॉट नं.५४/२ गट नं.२९   मु�ाई नगर  जळगाव

17946 पाटील अजु�न ह�र�ं� 53938 67 पु. �ॉट नं.२९ गट नं.३०   मु�ाईनगर  जळगाव

17947 पाटील अ�ण शेनफडु 15295 52 पु.
�ाट नं २६ गट नं ३०/१अ२अ३   द� �ो�ीजन समोर  

मु�ाईनगर  जळगाव

17948 पाटील आशा रमेश 24426 62 �ी मु�ाई नगर �ॉट नं. २०-अ गट   नं.३० जळगाव

17949 पाटील अशोक आनंदा 38211 66 पु. �ॉट नं.२१ गट नं.३५   संत मु�ाईनगर  जळगाव

17950 पाटील अशोक नाना 29805 59 पु.
�ॉट नं.३० गट नं.२५   िनवृ�ी नगर  अपूवा� �ो��जन  

जळगांव

17951 पाटील बाबुराव दयाराम 5932 75 पु. �ॉट नं.६३ गट नं.२८ मु�ाईनगर   जळगाव

17952 पाटील भरत द�ा�य 35248 60 पु. ३२ गट नं.२८   मु�ाई नगर  जळगाव

17953 पाटील भारत सुकलाल 32492 65 पु. गट नं.२९ �ॉट नं.२५   मु�ाईनगर  जळगाव

17954 पाटील भरत वामन 46869 63 पु. �ॉट नं.२२ मु�ाईनगर   जळगाव शहर    जळगाव

17955 पाटील भारती राज�� 16363 52 �ी
२९/३९ मु�ाईनगर   एस.एम.आय.टी.कॉलेज जवळ    

जळगाव
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17956 पाटील िभमराव माधवराव 35041 82 पु.
िब�ीगं नं.५/२८ �ाडा कॉलनी   सुरत रे�े गेट समोर  

जळगाव

17957 पाटील भुषण गुलाबराव 29587 36 पु. संत मु�ाईनगर �ॉट नं.२८ गट नं.३०   जळगांव

17958 पाटील चं�कला अमरिसंग 58565 59 �ी
गट नं २८ �ॉट नं ६२   मुरलीसेवा िब�ीगं  एस एम आय टी 

मु�ाई नगर कॉलनी  जळगाव

17959 पाटील चेतन जयवंतराव 16170 62 पु.
�ॉट नं.३९ गट नं.२९   मु�ाईनगर  दुध उ�ादक क� � 

जळगाव

17960 पाटील िदलीप छगन 37042 51 पु. िपंताबर �ॉट नं.९/५   गट नं.३५  मु�ाई नगर  जळगाव

17961 पाटील देव�� धमा� 31014 49 पु.
�ॉट नं.१३ गट नं.२८   �ामी �ासेस जवळ  मु�ाई नगर  

जळगाव

17962 पाटील धनंजय सुधाकर 20754 56 पु. गट नं.२८ �ॉट नं.६२   मु�ाई नगरजलगाव    जलगाव

17963 पाटील िदलीप जानकीराम 36895 55 पु. ५७ वाघुळदे नगर   एस एम आय टी कॉलेज समोर  जळगाव

17964 पाटील िदलीप मनसारम 50690 74 पु. �ॅट नं.७२ गट नं.२८   मु�ाई नगर  जळगाव

17965 पाटील िदपाली तेजांशु 18975 44 �ी
गट नं.२८ �ॉट नं.९१ मु�ाईनगर नगर   एस.एम.आय.टी. 

कॉलेज जवळ    जळगाव

17966 पाटील िदवाकर िजजाबराव 35472 57 पु. ५ गट नं. ३५   मु�ाईनगर    जळगाव

17967 पाटील दुगा�दास पुना 20769 63 पु. �ॉट नं.३६/३ गट नं.३५   मु�ाईनगरजलगाव    जलगाव

17968 पाटील गोिवंद जग�ाथ 17715 60 पु.
मु�ाई नगर   �ॉट नं २० गट नं ३३  एस एम आय टी 

कॉलेज  जळगाव

17969 पाटील गुलाबराव मांगो 29588 67 पु. संत मु�ाईनगर �ॉट नं.२८ गट नं.३०   जळगांव

17970 पाटील गुलाबराव नामदेव 15966 60 पु. �ॉट नं.१२ गट नं.३१/१   मु�ाईनगर    जळगाव

17971 पाटील हेमंत अकंुशराव 35673 45 पु.  परी�म  �ॉट नं.६० गट २८   मु�ाई नगर  जळगाव

17972 पाटील हेमंत देिवदास 44468 53 पु. ९/३५ साधना पाक�  मु�ाई नगर   जळगाव

17973 पाटील इंदीराबाई शांताराम 21506 68 �ी गट नं.२८ �ॉट नं.२८    िशवश�ी  मु�ाई नगर    जलगाव

17974 पाटील इंदुमती मदन 59555 66 �ी
�ॉट नं 62 गट नं २८   मुरलीसेवा िब��ंग  मु�ाईनगर  

जळगाव

17975 पाटील कमल िभमराव 25167 61 �ी ३८/३९ कोमल कांचन   मु�ाईनगर  जळगाव

17976 पाटील कमलाकर िहरामण 4775 68 पु. ५४ मु�ाई नगर   िपं�ाळा रोड जळगाव

17977 पाटील िकसन दौलत 49739 64 पु. �ॉट नं 29 गट नं 36/1   कृ�ा टावर  �ौपदी नगर  जळगाव

17978 पाटील िकशोर शेनफडू 28663 54 पु. �ॉट नं.२६ गट नं.३१/१अ२अ३   मु�ाईनगर    जळगांव

17979 पाटील मधुकर िचंतामण 33784 56 पु. गट नं.२८   �ॉट नं.७२  मु�ाईनगर जळगाव

17980 पाटील मधुकर तुकाराम 6964 59 पु. गट नं.२८ �ॉट नं.४५   मु�ाईनगर  जळगाव

17981 पाटील माधुरी �काश 56318 65 �ी  तुलसाई  ५/२९ मु�ाई नगर   जळगाव

17982 पाटील महेश गोिवंदराव 54868 41 पु. �ॉट नं.१३ गट नं.३१/२   मु�ाईनगर  जळगाव
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17983 पाटील मिनषा रमेश 15417 50 �ी गट नं.२९ �ॉट नं.२२/२   मु�ाईनगर    जळगाव

17984 पाटील न�ता संदीप 62126 36 �ी �ॉट नं 27   गट नं 35  मु�ाई नगर जळगाव  बाजार

17985 पाटील नाना पंुडा 25729 65 पु. ४ गट नं. ३१/२   मु�ाई नगर  जळगाव

17986 पाटील नर�� राजाराम 61696 58 पु.
पो नं 3 गट नं 29   मु�ाईनगर एस.एम.आय.टी कॉलेज  

जवळ  जळगाव

17987 पाटील नर�� माधवराव 30918 61 पु. ९९/२८ मु�ाई नगर जळगांव

17988 पाटील िनलेश गोिवंदराव 50649 39 पु. गट नं.३१/२ �ॉट नं.१३   मु�ाईनगर  जळगाव

17989 पाटील िनलेश सुरेश 34781 41 पु. िगताई  �ॉट नं.२२/१३२   मु�ाई नगर  जळगाव

17990 पाटील प�ाकर ��ाद 34172 58 पु. घर नं.२१ गट नं.३०   मु�ाई नगर  जळगाव

17991 पाटील �ाची ि�यांक 53937 34 �ी �ॉट नं.२९ गट नं.३०   मु�ाईनगर कॉलनी  जळगाव

17992 पाटील �दीप परशराम 39520 54 पु. गट नं ३५ �ॉट नं २७   मु�ाई नगर    जळगाव

17993 पाटील �काश िदनकरराव 27082 51 पु.
७ दुवा�कुर पाक�    �थमेश अपाट�म�ट जवळ  वाघुळदे नगर  

जळगाव

17994 पाटील ��ाद रामचं� 33509 66 पु. राजस �ॉट नं.११   मु�ाई नगर  जळगाव

17995 पाटील �मोद भालेराव 26307 52 पु. गट नं.३० �ॉट नं.५७   मु�ाई नगर जळगाव  िज.जळगाव

17996 पाटील �शांत मधुकर 49601 47 पु. �ॅट नं 1   गंगा अपाट� म�ट  ��त मु�ाई नगर  जळगाव

17997 पाटील ि�यांक अजु�न 53936 37 पु. �ॉट नं.२९ गट नं.३०   मु�ाईनगर  जळगाव

17998 पाटील पंुडिलक डोगंर 47589 66 पु.
�थमेश अपाट�म�ट �ॉट नं ८   एसएमआयटी कॉलेज मागे    

जळगाव

17999 पाटील पु�ा िवठठल 44218 72 �ी
�ीनाथ अपाट�म�ट �ॉट नं.७०   �ॉक नं.२ वाघुळदे नगर  

भोईटे नगर�ा शेवटी जळगाव

18000 पाटील राजेश महा� 55876 66 पु.
�ॉट नं.७ गट नं.३०   एस.एम.आय.टी.कॉलेज जवळ  

मु�ाईनगर जळगाव

18001 पाटील रमेश भाउराव 33821 65 पु. �ॉट नं.२७ बी   गट नं.२९  मु�ाईनगर जळगाव

18002 पाटील रमेश दामु 24427 66 पु. �ॉट नं. २०-अ मु�ाई नगर   गट नं. ३०  जळगाव

18003 पाटील रमेश धोडूं 22469 61 पु. गट नं.२९   �ॉट नं.४४  मु�ाईनगर  जळगाव

18004 पाटील रमेश गोपीचंद 15416 59 पु. गट नं.२९ �ॉट नं.२२/२   मु�ाईनगर    जळगाव

18005 पाटील रमेश �ीराम 3821 77 पु.
�ॉट नं.८७ गट नं.२८   मु�ाईनगर एस.एम.आय.टी. 

कॉलेज जवळ    जळगांव

18006 पाटील रमेश उ�म 42667 55 पु. १५ जे डी सी सी बँक कॉलनी   जळगाव

18007 पाटील रिवं� मधुकर 42805 57 पु. �ॉट नं.३३/२ गट नं.२८   मु�ाई नगर  जळगाव

18008 पाटील ऋुषीकेश िभमराव 25766 49 पु. ५/२८ �ाडा कॉलनी   एस.एम.आय.टी. कॉलेज रोड  जळगाव

18009 पाटील सिचन कािशनाथ 33726 45 पु. �ॉट नं.६९   गट नं.२८  मु�ाई नगर जळगाव
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18010 पाटील संदीप कािशनाथ 27528 47 पु. गट नं.२८ �ॉट नं. ६९   मु�ाईनगर    जळगांव

18011 पाटील संजय िभमराव 35723 52 पु. �ॉट नं.४७/०२ गट नं.२९   मु�ाई नगर  जळगाव

18012 पाटील संतोष िदगंबरराव 28723 44 पु. �ॉट नं.९७ गट नं.२८   मु�ाई नगर    जळगांव

18013 पाटील संतोष गोरखराव 61982 44 पु. 4/बी िशनू बंगलोस एस एम आय टी   कॉलेज जळगाव

18014 पाटील िसमा िशरीष 20994 53 �ी २८/५० मु�ाईनगर   मु.पो.जलगाव    जलगाव

18015 पाटील शैलेश रामराव 46298 47 पु. गट नं.२८ �ॉट नं.२७   मु�ाईनगर कॉलनी  जळगाव

18016 पाटील शांताराम इसन 4773 67 पु. �ॉट नं.=५४ गट नं-२९   मु�ाईनगर जळगाव

18017 पाटील शरद शेनफडु 18776 50 पु.
�ाट नं २६ गट नं  ३०/१अ२अ३   द� �ो�ीज� समोर  

मु�ाई

18018 पाटील िशरीष मुकंुदराव 20772 55 पु. २८/५० मु�ाईनगर   जलगाव

18019 पाटील सुनंदा आनंदराव 21424 48 �ी गट नं.२९ �ॉट नं.२५   मु�ाईनगरजलगाव    जलगाव

18020 पाटील सुनंदा चेतन 16171 58 �ी
�ॉट नं३९ गट नं.२९   मु�ाईनगर  दुध उ�ादक संघ 

जळगाव

18021 पाटील सुिनल अमृतराव 24080 55 पु.
गट नं.२८  �ॉट नं.७६   मुकताईनगर   एसएमआयटी 

कॉलेज जवळ   जळगाव

18022 पाटील सुिनल पंडीत 23335 42 पु. �ॉट नं 16 गट ३४/१   एस एम आय टी कॉलेज रोड जळगाव

18023 पाटील सुिशला बाबुराव 24522 65 �ी गट नं. २८   �ॉट नं. ६३  मु�ाईनगर जळगाव

18024 पाटील तेजांशु उ�मराव 18974 52 पु.
गट नं.२८ �ॉट नं.९१ मु�ाईनगर   एस.एम.आय.टी.कॉलेज 

जवळ    जळगाव

18025 पाटील उमंग भरत 60211 32 पु.
गट नं २८ �ॉट नं ३२   अपूवा� �ो�ीजन जवळ मु�ाई  नगर 

कॉलनी जळगाव

18026 पाटील उषा िवजय 55568 57 �ी ३३  िशवकृपा    मु�ाईनगर  जळगाव

18027 पाटील वैशाली संदीप 27527 42 �ी २८/२९   मु�ाईनगर    जळगांव

18028 पाटील वषा� िजत�� 50866 48 �ी �ॉट नं.८/२ गट नं.२९   मु�ाईनगर  जळगाव

18029 पाटील िवजया सुधाकर 25318 59 �ी गट नं. ३४ �ॉट नं. ४   मु�ाई नगर  जळगाव

18030 पाटील िवलास �भाकर 35570 53 पु. सी �ी नाथजी हौिसग सोसायटी     जळगाव

18031 पाटील िवलास शांताराम 20756 65 पु. गट नं.२८ �ॉट नं.६१   मु�ाई नगरजलगाव    जलगाव

18032 पाटील िवनोद शाली�ाम 35983 43 पु. �ॉट नं.३५ गट नं.३५   मु�ाई नगर  जळगाव

18033 पाटील िववेक आनंदराव 57634 25 पु.
�ॉट नं २५ गट नं २९   मु�ाई नगर एस एम आई टी र�ा  

जळगाव

18034 पाटील योगेश सुरेश 38561 36 पु. िगताई �ॉट नं.२२ गट नं.३२   मु�ाई नगर  जळगाव

18035 पवार अतुल रामकृ� 33504 46 पु. �ॉट नं.४४  गट नं.३० मु�ाईनगर   जळगाव

18036 पवार लता रिवं� 15458 54 �ी �ॉट नं.२४ गट नं.२९   मु�ाईनगर    जळगाव
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18037 पवार िनलेश शांताराम 21477 45 पु. २८/२८ मु�ाई नगर   जलगाव

18038 पवार �िदप पुो�म 17594 63 पु. �ॉट नं.४ गट नं.३१/१ मु�ाईनगर   जळगाव

18039 पवार रिवं� िवनायक 15457 62 पु. गट नं.२५ �ॉट नं.२४   मु�ाईनगर    जळगाव

18040 पुरभे �िवण देवलाल 44157 52 पु. �ॉट नं.१५ गट नं.३२   मु�ाईनगर  जळगाव

18041 राजपुत ललीत िजजाबराव 13521 46 पु.
�ॉट नं.९६ गट नं.२८   मु�ाईनगर एस एम आय टी कॉलेज 

जवळ  जळगाव.  जळगाव

18042 राजपूत मोिहंदरिसंग नृपिसंग 51757 41 पु. गट नं.२८ �ॉट नं.४६   मु�ाईनगर  जळगाव

18043 राजपूत िशतल मोिहंदरिसंग 53985 36 �ी
�ॉट नं.४६ गट नं.२८   मु�ाईनगर  �ील फॅ�री मागे 

जळगाव

18044 रा�े शशीकांत महादेव 19549 86 पु. ६२ ए माऊली   भोईटे नगर  िपं�ाळा रोड  जळगाव

18045 राणे पंढरीनाथ ओकंार 27183 82 पु.
�ॉट नं ५८ ए गट नं २९ जवळ हनुमान   मंिदर मु�ाई नगर  

��ट  जळगाव

18046 रावेरकर �ि�ल अशोक 53200 34 पु. �ॉट नं.६० गु�दश�न   वाघुळदे नगर  जळगाव

18047 रावेरकर तेजस अशोक 51487 29 पु.
 गु�दश�न  �ॉट ६०   वाघूळदे नगर  

एम.एम.आय.टी.कॉलेज जवळ  जळगाव

18048 रावत देव�� ग�रिसंग 59383 24 पु.
गट नं ३० १+२+३ �ॉट नं ५३   िनयर ऑग� िब�ीगं मु�ाई 

 नगर  जळगाव

18049 साळंुखे रेखा संजय 20012 45 �ी ४१ मु�ाई नगर   एस.एम.आय.टी.कॉलेज जवळ    जळगाव

18050 साळंुखे संजय �भाकर 20007 57 पु. ४१ मु�ाई नगर   एस.एम.आय.टीकॉलेज जवळ    जळगाव

18051 सामनेरकर नरेश रंगराव 16079 41 पु.
गट नं.३५ �ॉट नं.३३   मु�ाईनगर एस.एम.आय.टी.जवळ   

 जळगाव

18052 सनेर सुभाष गजमल 21063 58 पु. �ॉट नं.३६ गट नं.२८   मु�ाईनगरजलगाव    जलगाव

18053 साठे िनलीमा संजय 15591 54 �ी
सारंगी  ११ अ िशनु बंगलोज   एस.एम.आय.टी.कॉलेज जवळ 

   जळगाव

18054 साठे संजय देवीदास 15592 62 पु.
सारंगी  ११ अ िशनु बंगलोज   एस.एम.आय.टी.कॉलेज जवळ 

   जळगाव

18055 सायखेडे भगवान राघोजी 12993 61 पु. गट नं.३५ �ॉट नं१६   मु�ाईनगर जळगाव

18056 शाह हेमलता �काश 2839 72 �ी
५६ जे.डी.सी.सी.बँक   डायरे�र कॉलनी एस एम आय टी 

कॉलेज  जवळ बी.जे.नगर  जळगांव

18057 शेजोळे उ�म �ानदेव 33977 65 पु. �ॉट नं.२७ गट २९ मु�ाई नगर   जळगाव

18058 शंकपाळ र��भा अशोक 49070 61 �ी ३०/३५ मु�ाई नगर िनयर   द� मंिदराजवळ  जळगाव

18059 शमा� हेमंत रमेश 12803 52 पु. बी-९/५२ �ाडा कॉलनी   दुध फेडरेशन समोर    जळगाव

18060 शमा� रा�ल रमेश 41947 47 पु.
िब��ंग नं. ९/५२   महडा कॉलनी   एसएमआयटी कॉलेज 

जवळ  जळगाव

18061 िशंपी सोमनाथ मगन 35785 46 पु. �म नं.१२   �ू �ाडा कॉलनी  जळगाव

18062 िशंपी वसंतराव िभकनराव 27253 75 पु.
 गट नं २८ �ाट नं १६   जु�ा पाईप फॅटरी मागे मु�ाई नगर  

जळगाव

18063 िशंदे शकंुतला िवनायक 21163 65 �ी �ॉट नं.२४ गट नं.२९   मु�ाईनगरजलगाव    जलगाव
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18064 िशंदे िव�ा िदलीप 14687 63 �ी
�ाने�री  १९ िज�ा बँक   संचालक कॉलनी बा.जे.नगर    

जळगाव

18065 िशंदे िवनायक यशवंत 48750 70 पु. �ॉट नं. २४/२   मु�ाई नगर  जळगाव

18066 िश�डे िवजयकुमार पंढरीनाथ 4131 71 पु.
गट नं ३५ �ॉट नं १३/३   मु�ाईनगर जळगांव  २३/३७४० 

�ी  जळगांव

18067 सोमवंशी अशोक तुकाराम 16373 59 पु.
गट नं.२८ �ॉट नं.८६ ब   अ�िवनायक हौ.सो.मु�ाई नगर   

 जळगाव

18068 सोनार कांतीलाल आ�ाराम 22510 72 पु. मु�ाई नगर   गट नं.२९  �ॉट नं.३६.  जळगाव

18069 सोनवणे आधार तुकाराम [०३] 5958 70 पु. ३०/८ मु�ाईनगर जळगाव.

18070 सोनवणे अमोल िकशोर 42477 34 पु. ३१/१ �ॉट नं.३   मु�ाई नगर  जळगाव

18071 सोनवणे अिनल िदनकर 44864 47 पु. ३५/९ साधना पाक�    मु�ाई नगर  जळगाव

18072 सोनवणे अनुसया रामचं� 17865 56 �ी  पु�राज  ३५/६ मु�ाई नगर   जळगांव

18073 सोनवणे जयवंत मुरलीधर 17888 49 पु.  पु�राज  ३५/६ मु�ाईनगर     जळगाव

18074 सोनवणे रमेश फिकरा 53346 64 पु. �ॉट नं.४०/४ गट नं.२८   मु�ाई नगर  जळगाव

18075 सोनवणे रमेश िनळकंठराव 11695 68 पु. गट नं २८ �ॉट नं६३ मु�ाईनगर   जळगाव

18076 सोनवणे �पाली सुनील 58800 26 �ी गट नं २८ �ॉट नं ५९   मु�ाई नगर जळगाव

18077 सोनवणे (पाटील) साहेबराव िझप� 3694 82 पु.
३२/२३ �ामी िववेकानंद सोसा.जवळ   एस.एम.आय.टी 

कॉलेज जवळ जळगाव

18078 सोनवणे सं�ा सुिनल 17314 52 �ी �ॉट नं.५९ गट नं.२८   मु�ाईनगर जळगाव

18079 सोनवणे शंकरलाल भावजी 55291 66 पु. �ॉट नं.१४ गट नं.३५   मु�ाईनगर कॉलनी  जळगाव

18080 सोनवणे सुिनल िदनकर 44865 47 पु. ३५/९ साधना पाक�    मु�ाई नगर  जळगाव

18081 सोनवणी िवलास ओकंार 28045 57 पु.
५८   साथ�क   यश लॉन रोड    एस.एम.आय.टी कॉलेज 

जवळ   वाघूळडे  नगर  जळगाव

18082 सोनवणे िवजय शामराव 27590 56 पु. �ॉट नं. ७१   एस.एम.आय.टी. कॉलेज जवळ  जळगाव

18083 सोनिगरे शांताराम िचंतामण 35603 50 पु. �ॉट नं.१९   गट नं. २९  मु�ाई नगर  जळगाव

18084 सोनवणे नंदिकशोर रामचं� 28717 38 पु.
�ॉट नं 6 गट नं 35   पु�राज ब�डाळे शॉप जवळ  

मु�ाईनगर  जळगाव

18085 सोनवणे रामचं� मुरलीधर 10047 59 पु.
गट नं ३५ �ॉट नं ६   पु�ाराज ब�डाळे �ॉप जवळ  मुकताई 

नगर  जळगाव

18086 सुव� अमोल यशवंत 32968 38 पु.
C/O.पी.एस.जावगे �ॉट नं.३० गट नं   ३५ मु�ाई नगर 

जळगाव

18087 सुय�वंशी रमेश �ावण 50391 62 पु. �ॉट नं.२१ गट नं.२९   मु�ाई नगर  जळगाव

18088 तांबट चं�कांत वासुदेव 24175 50 पु.
स�� नं.२९०/२ब/३ �ॉट नं.३   वाघुळदे नगर जवळ  िपं�ाळा 

रोड  जळगाव

18089 तांबट िनमला�बाई द�ा�य 24605 76 �ी
गट नं २९० �ॉट नं ३/२   यश लॉ� जवळ भोईटे नगर  

जळगाव

18090 तांबट �मोद वासुदेव 22498 39 पु.
स�� नं.२९०/२ब/३ �ॉट नं.३   वाघुळदे नगर जवळ  िपं�ाळा 

रोड  जळगाव
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18091 तांबट वासुदेव पंढरीनाथ 20792 76 पु.
स�� नं.२९०/२ब/३ �ॉट नं.३   वाघुळदे नगर जवळ  िपं�ाळा 

रोड  जलगाव

18092 तारडे उदय तुकाराम 35721 54 पु. २७ िब�ीगं नं.१२   �ाडा कॉलनी  जळगाव

18093 िवसपुते �ीकांत सुधीर 29401 44 पु.
 नानाई  ८६ अे   अ�िवनायक हौसीगं सोसायटी  मु�ाई नगर 

जळगाव

18094 वाघ िव�ासराव दगा 15488 61 पु. गट नं.३० �ॉट नं.७   मु�ाईनगर    जळगाव

18095 वाणी सुहास भाउलाल 29654 69 पु.
�ॉट नं 52 गट नं 29   ��त कॉलेज रोड  हनुमान मंिदर 

जवळ मु�ाई नगर   जळगांव

18096 वाणी सुमन िनंबा 4990 76 �ी मोतीमहल मु�ाबाई कॉलेज रोड   िपं�ाळा रोड    जळगांव

18097 वारके िवलास भागवत 27224 60 पु. गट नं. ३५ �ॉट नं. १   मु�ाई नगर  जळगाव

18098 याि�क रा�ल िकशोर 49798 42 पु. �ॉट नं.१४ गट नं.२८   मु�ाई नगर  जळगाव

18099 याि�क रोहीत िकशोर 51033 39 पु. �ॉट नं.१४ गट नं.२८   मु�ाईनगर  जळगाव

18100 येवले क�ेश सुभाष 21500 37 पु.
�ॉट नं 14 �ीराम कॉलनी वाघूळदे नगर   S M I T कॉलेज 

समोर    जळगाव

18101 येवले सुभाष जग�ाथ 3369 65 पु.
१४ �ीराम कॉलनी   एस एम आय टी कॉलेज जवळ  वाघूदे 

नगर समोर �थमेश अपाट�म�ट  जळगांव

18102 चौघुले मृणालीनी िवजय 3819 82 �ी प�कार कॉलनी गांधी नगर   जळगांव

18103 च�ाण िमलीदं अ�ण 29898 47 पु. ९/अ पाटकर कॉलनी   नवीन बस �थानक मागे  जळगाव

18104 चौघुले सिचन िवजय 59097 56 पु.
७ प�कार कॉलनी िबहाइंड   गांधी उ�ान िज�ा  पेठ  

जळगाव

18105 देशपांडे िवमल मुकंुद 9135 85 �ी ८ प�कार कॉलनी िज.पेठ   जळगाव

18106 जोशी सतीश सुकलाल 21957 61 पु. पोलीस हेड �ाट�र   से�र नं.१८ �म नं.१    जळगाव

18107 काळंुखे हेमंत शंकरराव 6057 67 पु. १६० प�कार कॉलनी   खेडी बु    जळगांव

18108 कुळकण� गोिवंद शंकर 833 76 पु. नवीन एस टी �ॅड जवळ     जळगाव

18109 कुळकण� मधुकर बाळकृ� 15046 66 पु. आय.एफ बॉ�े डाइग�   �ॉक नं१५ पोलीस लाईन    जळगाव

18110 महाजन शरद गणपत 266 71 पु. ६ प�कार कॉलनी   १६४ गांधी नगर    जळगाव

18111 नाईक मोहीत सुदीप 47415 37 पु. १०/२ प�कार कॉलनी   गांधी बागे मागे  जळगाव

18112 नाईक सुदीप वसंत 23778 63 पु. १०/२ प�कार कॉलनी   गांधी बागे मागेजळगाव  िज.जळगाव

18113
नेमाडे िवलास भालचं� �ो. आयिडयाज 

कॉ�ुटर
10339 50 पु. ११-अ  प�कार कॉलनी िज�ा पेठ   जळगाव

18114 पाटील मंगेश धनिसंग 16199 54 पु. �ुधा शांती झुणका भाकर क� �   जळगाव

18115 पाटील िमलीदं न�थु 18182 51 पु. ४ प�कार कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

18116 पाटील संतोष िगरधर 2137 66 पु. मू ३ प�कार कॉलनी   जळगाव

18117 पाटील शोभा न�थू [०३] 2135 74 �ी ४ प�कार कॉलनी गांधी   बाग िज�ा पेठ मागे  जळगाव
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18118 पाटील िवजया ि�जलाल 6653 88 �ी प�कार कॉलनी  िज�ा पेठ   जळगांव

18119 रेणापुरकर �ामी अ�णाताई वैजनाथ 20809 78 �ी
 आनंद  १२ प�कार कॉलनी   िज�ा पेठ. ओकंार नगर    

जलगाव

18120 रेणापुरकर �ामी वैजनाथ संभ�ा 20808 83 पु.
 आनंद  १२ प�कार कॉलनी   िज�ा पेठ ओकंार नगर    

जलगाव

18121 साळी सतीश िसताराम 60911 52 पु.
१६९ प�कार कॉलनी पो�   ऑिफस रोड सावरकर पुतळा    

जळगाव

18122 सार�त मयुरेश देवकीनंदन 12228 40 पु. ६ प�कार कॉलनी िज�ा पेठ   जळगाव

18123 रेणापुरकर �ामी आनंद वैजनाथ 20807 47 पु.
 आनंद  १२ प�कार कॉलनी   िज�ा पेठ ओकंार नगर    

जलगाव

18124 बनवट पुखराज मूलचंद 7327 57 पु. �ान�भा  गंधव� हॉटेलजवळ   जळगांव

18125 िभडे अशोक वासुदेव 6247 67 पु. �थमेश अपाट�म�ट जवळ   नॅशनल हायवे  जळगाव

18126 िभ�ड �िमला घन�ाम 4752 83 �ी राजस  �ोफेसर कॉलनी िज�ा   उ�ोग क� �ामागे    जळगांव

18127 िभ�ड संजीव घन:�ाम 5718 60 पु. राजस िज�ा उ�ोग क� �ा मागे   जळगांव

18128 बोडें मुरलीधर दयाराम 4717 76 पु.  संजोग  �ॉट नं.९ िज�ा उ�ोग   क� �ा मागे    जळगांव

18129 चौधरी िगरीश भागवत 54463 54 पु. �ॉट नं.५ नव�भात कॉलनी   िज�ा उ�ोग क� �  जळगाव

18130 चौधरी सं�ा िगरीश 54462 52 �ी �ॉट नं.५ नव�भात कॉलनी   िज�ा उ�ोग क� �  जळगाव

18131 देशमुख शिशकांत पुो�म 763 74 पु. आय टी आय   जळगांव

18132 कुळकण� मकरंद जग�ाथ 19618 57 पु.
 तृ�ी  �ॉट नं.८ िज�ा उ�ोग क� �ाजवळ   हायवे नजीक    

जळगाव

18133 कुलकण� मोहीनी मकरंद 20204 53 �ी
 तृ�ी  �ॉट नं.८ �ोफेसर कॉलनी  मागे   िज�ा उ�ोग क� �ा 

जवळ  हायवे नजीक  जळगाव

18134 पाटील महेश शांताराम 20043 54 पु. २/ब नव�बात सोसायटी   िज�ा उ�ोग क� �ा मागे    जळगाव

18135 पाटील सुरेश सखाराम 12254 65 पु.
�ॉट नं 6 सी एस ७६१५   क�ा �ूल रोड  ओपीपी 

आयएमआर कॉलेज  जळगाव

18136 पाटील िव�नाथ �ानोबा 4972 55 पु. �ॉट नं.१२ पॉिलटेकनीक जवळ   जळगांव

18137 त�ार उदय गजाननराव 13050 52 पु. १४ �ा�ापक कॉलनी   िज�ा उ�ोग क� �ामागे    जळगाव

18138 अिहरे सरला िवलास 60619 40 �ी 66 सुयोग कॉलनी   जळगाव

18139 अिहरे िवलास कािशनाथ 49195 48 पु. ६६ सुयोग कॉलनी   जळगाव

18140 भदाणे िवजय वासुदेव 26234 59 पु. ३२ सुयोग कॉलनी   एम. जे. कॉलेज मागे  जळगाव

18141 बाफना सुरेश मांगीलाल 13118 60 पु. ४ ए सुयोग कॉलनी   स�ट जोसेफ �ुल जवळ    जळगाव

18142 बनसोडे िनलेश शंकर [२२] 38860 40 पु. ६६ सुयोग कॉलनी   जळगाव

18143 भदाणे �ितभा िवजय 52226 52 �ी ३२ सुयोग कॉलनी   एम.जे.कॉलेज मागे  जळगाव

18144 िबंबे वैभव रमेश 17822 49 पु.
२ आिदती अपाट�म�ट m j कॉलेज जवळ   सुयोग कॉलनी  

जळगाव
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18145 िबंबे वै�वी वैभव �ो. �ावणी एंट 37834 46 �ी २ अिदत अपाट�म�ट सुयोग कॉलनी   जळगाव

18146 दहाड लिलता िदलीप 61481 36 �ी
सी/ओ िदलीप दहाड   �ॉट नं 7 सुयोग कॉलनी िगरणा  

पा�ा�ा टाकी जवळ  जळगाव महारा��

18147 देशमुख माया उमाकांत 34226 59 �ी माउली १२ सुयोग कॉलनी   जळगांव

18148 देशमुख उमाकांत कािशनाथ 34227 64 पु. १२ब सुयोग कॉलनी जळगांव

18149 दी�ीत िनतीन �ीधर 5703 57 पु. ११ अिभषेक अपाट�म�ट   सुयोग कॉलनी    जळगाव

18150 दुसाणे �ाने�र िभकारी 28308 43 पु.
�ॉट नं २७ सुयोग कॉलनी   से. जोसेफ शाळे जवळ  सुयोग 

कॉलनी जळगाव

18151 फालक पराग रिवं� 45234 35 पु. २१ सुयोग कॉलनी   जळगाव

18152 फालक रिव� चावदस 34831 63 पु. २१सुयोग कॉलनी   जळगाव

18153 फालक सं�ा रिवं� 34832 57 �ी २१ सुयोग कॉलनी   जळगाव

18154 जाधव युवराज रामदास 42810 40 पु. 66 सुयोग कॉलनी   िववेकानंद �ित�ान    जळगाव

18155 जैन अिजत भवरलाल 10326 55 पु. ८ जैन हाऊस  सुयोग कॉलनी   जळगांव  209

18156 जैन अिनल भवरलाल 53126 57 पु. ७/५ सुयोग कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

18157 जैन अिनता �ेमचंद 39356 58 �ी
�ॉट नं. ०६ िस.सव� नं.६७३८   सुयोग कॉलनी  opp िगरणा 

वॉटर टंॅक जळगाव

18158 जैन अशोक भवरलाल 10327 59 पु. ८ जैन हाऊस  सुयोग कॉलनी   जळगांव

18159 जैन अतुल भवरलाल 18140 53 पु. जैन हाऊस सुयोग कॉलनी   जलगाव

18160 जैन �ेमचंद िबरदीचंद 39355 66 पु.
�ॉट नं. ६  सी. एस नं. - ६७३८   सुयोग कॉलनी  opp िगरणा 

वॉटर टंॅक जळगाव

18161 जैन रजनीकांत िबरदीचंद 18139 67 पु. सुयोग कॉलनी   जलगाव

18162 जोशी मोरे�र नागेश 32187 53 पु. �ॉट नं.२७ �ोती िवला   सुयोग कॉलनी    जळगांव

18163 कोळी भा�र �पचंद 37037 61 पु. �ॉट नं.२७   सुयोग कॉलनी  जळगाव

18164 लढढा �पम रिवं� 58339 28 पु.
गट नं.४८२/२ �ॉट नं.१६   एस.आर.डी. हाउस सुयोग 

कॉलनी  जळगाव

18165 लाठी िवशाल कािशनाथ 40066 53 पु. ३ सम�य   सुयोग कॉलनी  जळगाव

18166 मनोहर �दारकानाथ मोहनीराज 24574 86 पु. िववेकानंद �ित�ान   ६६ सुयोग कॉलनी  जळगाव

18167 मनोहर उषा दारकानाथ 52104 76 �ी ६६ सुयोग कॉलनी   जळगाव

18168 नारखेडे मधुकर िगरधर 43493 72 पु. �ीगणेश �ॉट नं. २०   सुयोग कॉलनी जळगाव

18169 नारखेडे मंगला मधुकर 51789 63 �ी �ी गणेश �ॉट नं.२०   सुयोग कॉलनी  जळगाव

18170 नेमाडे िकशोर लालचंद 31813 52 पु. १ उ�ल अपाट�. सुयोग कॉलनी   जळगाव

18171 नेमाडे पंकज रमेश 20047 38 पु. २० सुयोग कॉलनी   एम.जे.कॉलेज मागे    जळगाव
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18172 नेमाडे िवनोद रमेश 20046 39 पु. �ॉट नं.२० सुयोग कॉलनी   िगरणा टाकी�ा पुव�स    जळगाव

18173 �ाती पुो�म शंकरलाल 13846 54 पु. सम�य  ३ सुयोग कॉलनी   जळगाव

18174 �ाती सुरेखा पुो�म 13847 52 �ी सम�य  ३ सुयोग कॉलनी   जळगाव

18175 पटेल भरत धनंजय 34483 44 पु. ४ अनुपमा अपाट�.   िगरणा टॅ� रोड  जळगाव

18176 पटेल धनंजय परबत 40386 65 पु. ४८५ अनुपमा अपाट�म��   सुयोग कॉलनी  जळगाव

18177 पटेल धनंजय परभत �ो.ि�ंटवेल 11681 64 पु. �ॉक नं.४ अनुपमा आपाट�म�ट   सुयोग कॉलनी    जळगाव

18178 पाटील अिनल अिभम�ू 10254 53 पु.
�ॉट नं ५ स�ट जोसेफ �ूल जवळ   सुयोग कॉलनी  साई 

बाबा मंदीरा मागे  जळगांव

18179 पाटील इंदु तुळशीराम 25868 68 �ी  साईकृपा    १० सुयोग कॉलनी  िज�ा पेठ जळगाव

18180 पाटील तुळिशराम यादव 25306 70 पु. साई कृपा   १० सुयोग कॉलनी  िज�ा पेठ  जळगाव

18181 पाटील वैशाली गोपीचंद 51643 48 �ी �ॉट नं ३ आिद� अपाट�म�ट सुयोग कॉलनी जळगाव

18182 पाटील वासुदेव िसताराम 26233 84 पु.
३२/१ सुयोग कॉलनी   एम. जे. कॉलनी  एम. जे. कॉलेज मागे  

जळगाव

18183 पुरािणक िदपक मंगल 13184 47 पु. ३३ �ंकटेश नगर साने गू�जी   कॉलनी जवऴ    जळगाव

18184 राउळ हेमांगी गोकूळिसंह 38237 49 �ी १८ सुयोग कॉलनी जळगाव

18185 सोळंुखे िकशोर िहरामण 37036 46 पु. २७ सुयोग कॉलनी   जळगाव

18186 तळेले ह�रचं� कािशराम 2848 77 पु. ११ सुयोग कॉलनी जळगाव   िज�ा पेठ जळगाव

18187 तळेले िललाबाई हरी�ं� 19350 70 �ी ११ सुयोग कॉलनी   िववेकानंद �ित�ान जवळ    जळगाव

18188 तळेले मनोजकुमार ह�र�ं� [०३] 8202 50 पु. ११ सुयोग कॉलनी िववेकानंद   �ित�ान जवळ जळगाव

18189 तनपुरे नंिदनी राजाराम 54425 44 �ी २१ सुयोग कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

18190 तनपुरे पंकज राजाराम 54390 34 पु. २१ सुयोग कॉलनी   जळगाव

18191 तनपुरे राजाराम खंडेराव 37341 69 पु. २१ सुयोग कॉलनी   िज�ा पेठ  जळगाव

18192 या�ीक �ीपाद रघुनाथ 359 79 पु. अपुवा�ई  सुयोग कॉलनी   जळगांव

18193 झोपे ल� तुकाराम 25869 89 पु.
३३ सुयोग कॉलनी   स�ट जोसेफ शाळे जवळ  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

18194 झोपे पुो�म ल� 26841 55 पु.
३३ सुयोग कॉलनी   स�ट जोसेफ शाळे जवळ जळगाव  

िज.जळगाव

18195 अहीरराव सुरेश दामु 22240 56 पु. ३३ मा�ती पेठ   भावसार मढी मागे  रंगारी वाडाजळगाव

18196 येवले अमृता �काश 32132 41 �ी १९० मारोती पेठ   जळगांव

18197 बारी लता �भाकर 8430 61 �ी ४८ मारोती पेठ   जळगांव

18198 बारी मनीषा मनोहर 20587 44 �ी ५४ मा�ती पेठ   भावसार मढी मागे    जळगाव
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18199 बारी �मोद सुभाष 39175 43 पु. १७९  अिह�ा आनंद    मारोती पेठ  जळगाव

18200 बारी रमेश कािशनाथ 28347 56 पु. घ. नं. १३ मारोती पेठ   भावसार मढी मागे  जळगाव

18201 बारी सरला रेवानंद 25929 51 �ी ७ मा�ती पेठ   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

18202 बारी शरद दोधु 26722 67 पु. ७ मारोती पेठ   दुसरा मजला जळगाव

18203 बाऊ�र हेमंत चं�कांत 29712 46 पु. १५५ मा�ती पेठ   राम मंदीरा जवळ    जळगांव

18204 बाऊ�र राकेश सुभाष 54879 38 पु. १५५ मारोती पेठ   राम मंिदराजवळ  जळगाव

18205 बाऊ�र ��ील सुभाष 19831 37 पु. १५५ मा�ती पेठ   निवन राम मंिदर  जळगाव

18206 भावसार अनुप रमेश 26652 38 पु. मारोती पेठ   घर नं. ४०  जळगाव

18207 भावसार अतुल रमेश 15245 43 पु. ८० मा�ती पेठ   जळगाव

18208 भावसार जगदीश िशवलाल 22504 51 पु. १६७ मारोती पेठ   जळगाव.  .  जळगाव

18209 भावसार जयंत रमेश 17526 33 पु. घर नं.८ मा�ती पेठ   जळगाव

18210 भावसार िकत� िवनायक 56174 49 �ी १६७ मारोती पेठ   भावसार मढी  जळगाव

18211 भावसार िनतीन सदािशव 15582 51 पु. �ारा भावसार इले�� ॉिन�   ५ मारोित पेठ    जळगाव

18212 भावसार �िदप िव�नाथ 14731 59 पु. घर नं.१७८ मा�ती पेठ   जळगाव

18213 भावसार �िवण िसताराम 15494 54 पु. ८० मा�ती पेठ   जळगाव

18214 भावसार राज�� िव�नाथ 14732 64 पु. घर नं.१७८ मा�ती पेठ   जळगाव

18215 भावसार रमेश िहरामण 4440 76 पु. हाऊस नं १८   रथ चौक  मारोती पेठ  जळगांव

18216 भावसार रमेश िसताराम 17457 70 पु. ८१ मा�ती पेठ   दलाल वाडा  जळगाव

18217 भावसार सितश रमेश 17451 52 पु. ८ मारोती पेठ   जळगाव

18218 भावसार सिवता सितश 17450 41 �ी मारोती पेठ   जळगाव

18219 भावसार सुिनल आधार 15940 56 पु. १८४ मा�ती पेठ   जळगाव

18220 भावसार िवजय िकसन 41543 65 पु. मा�ती पेठ �ॉट नं 58   जळगाव

18221
बोबंले अ�णा गंगाधर �ो.गु�कृपा 

मेडीकल �ोअस�
34645 43 �ी १९५ मारोती पेठ   जळगाव

18222 बोरसे शैलेश मधुकर 31373 46 पु. ८२ मा�ती पेठ   जळगांव

18223 धांडे िदनेश चं�कांत 29434 47 पु. १८६ मा�ती पेठ   जळगांव

18224 धांडे संिदप चं�कांत 28262 45 पु. १८६ मारोती पेठ   जळगाव

18225 दुसाणे शिशकांत वसंतराव 29852 56 पु.
४२ मा�ती पेठ   भावसार मंगल काया�लया जवळ  काया�लय  

जळगांव
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18226 दुसे िदनेश रघुनाथ 13510 42 पु. १६५ मा�ती पेठ रथ चौक   जळगाव

18227 दुसे मिनष रघुनाथ 17862 38 पु. १६५ मा�ती पेठ   रथ चौक  जळगाव

18228 हरणे नंिदनी सुय�कांत 57308 36 �ी रथ चौक धोबी वाडा नं १४४   मारोती पेठ  जळगाव

18229 जगताप कोकीळा िभवसन 38455 72 �ी ७२ मारोती पेठ   मंुजोबा मंिदराजवळ  जळगाव

18230 जगताप संजय सुधाकर 22844 63 पु. १३० मारोती पेठ   जुने राममंिदर .  जळगाव.  जळगाव.

18231 जोशी अ�य गोकुळ 59211 26 पु. �ीराम मंिदर रोड को�े   वाडा  जळगाव

18232 जोशी अ�ण ल�ण 22348 49 पु. १६० मा�ती पेठ   रथ चौकजळगाव

18233 जोशी �मोद ल�णराव 21887 45 पु. १६० मा�ती पेठ   रथ चौकजळगाव

18234 जोशी र��भा शरद 26048 52 �ी १६० मारोती पेठ   रथ चौक  जळगाव

18235 जोशी उमेश अशोक 51504 43 पु. ५९ मारोती पेठ   भावसार मढी मागे  जळगाव

18236 काळे �भाकर रामदास 50090 54 पु. १२२ मारोती पेठ   जळगाव

18237 काळे संजय तुकाराम 27541 50 पु. ९८ मारोती पेठ तेली चौक जळगांव

18238 काळे सुिनल तुकाराम 27544 53 पु. ९८ मारोती पेठ   तेली चौक    जळगांव

18239 करंजे अिनकेत कांतीलाल 46993 30 पु. १३८ मारोती पेठ   जळगाव

18240 कासार कवी मुकंुद 22413 34 पु. १५९ मा�ती पेठ   रथ चौकजळगाव

18241 कासार मुकंुद रघुनाथ 6969 65 पु. १५९  मारोती पेठ   जळगांव

18242 कासार िनलेश मुकंुद 21855 37 पु. घर नं.१८० मा�ती पेठ   रथ चौकजळगाव

18243 कासार �शांत हरी 18289 43 पु. १५९ मा�ती पेठ   रथ चौक    जळगाव

18244 कासार योगेश मुकंुद 22371 35 पु. १५९ मा�ती पेठ   रथ चौकजळगाव

18245 के�हाळे राज�� �ावण 37817 45 पु. १६४ मारोती पेठ   भावसार मढी जवळ  जळगाव

18246 खडके माधुरी तुषार 33149 49 �ी १२५ मा�ती पेठ   पाटील वा�ा जवळ    जळगांव

18247 खडके तुषार बाबुराव 33147 58 पु. १२५ मा�ती पेठ   पाटील वाडा    जळगांव

18248 खैरनार योगेश अशोक 21836 35 पु. १२१ मा�ती पेठ   जळगाव

18249 कोतकर िकशोर िव�नाथ 7860 50 पु. १६५ मारोती पेठ   जळगांव

18250 मेटकर माधुरी मुकंुद 39858 53 �ी ४४ मा�ती पेठ   जळगाव

18251 मेटकर मुकंुद िवनायकराव 5971 58 पु.  कुल�ािमनी    ४४ मारोती पेठ    जळगांव

18252 मुसळे  संजय भालचं� 36066 48 पु. १८१ मा�ती पेठ   जळगाव
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18253 नारखेडे कुमुिदनी (कुमुद) िवजय 13742 57 �ी १४२ मा�ती पेठ   जळगाव

18254 नारखेडे सुधाकर पंुडिलक 3054 72 पु. १४३ मारोती पेठ जळगांव

18255 नारखेडे िवजय पंुडिलक 14387 66 पु. १४२ मा�ती पेठ   जळगाव

18256 नारखेडे िववेक िवजय 59394 33 पु. १४२ मारोती पेठ   राम मंिदर जवळ  जळगाव

18257 नेरकर आ�ाराम रायमल 2082 80 पु. १७६ मारोती पेठ   जळगांव

18258 नेरकर नर�� ओकंार 18749 54 पु. ७० मा�ती पेठ जळगाव

18259 नेरकर �ाती नर�� 28350 48 �ी मारोती पेठ   जुने जळगाव

18260 पाटील िवलास पांडूरंग 41139 53 पु. १०९ मा�ती पेठ   तेली चौक  जळगाव

18261 पाटील अजु�न दगडु 15980 56 पु. �ॉट नं 23/3   गट नं 101/1  मंुदडा नगर  जळगाव

18262 पाटील िदलीप कडू 44631 57 पु. मारोती पेठ   घर नं १२१ दलाल वाडयाजवळ  जळगाव

18263 पाटील िदपक कडू 36069 57 पु. १२१ मा�ती पेठ   जळगाव

18264 पाटील हष�दा प�ाकर 29459 43 �ी घन नं.१११   मा�ती पेठ जळगाव

18265 पाटील निलनी प�ाकर 5062 77 �ी १११  राधा कृ�ा मंिदर   मारोती पेठ तेली चौक    जळगांव

18266 पाटील रिवं� िव�ल 31502 46 पु. १९६ मा�ती पेठ   जगताप मंगल काया�लय समोर    जळगांव

18267 पाटील शामकांत शंकर 20880 56 पु. २४ मा�ती पेठ   भावसार मढी जवल    जलगाव

18268 पवार संजय ब�ी 48867 49 पु. १०२ मारोती पेठ   जळगाव

18269 राजपुत िवमलबाई शामिसंग 1334 68 �ी १२३ मारोती पेठ   जळगांव

18270 सपके अ�ण ब�ी 37350 62 पु. १५१ मारोती पेठ   ता.िज.जळगाव

18271 सपके सतीष अिनल 22374 53 पु. १५१ मा�ती पेठ   मु.पो.जळगाव  िज.जळगाव

18272 सपके िदपक अिनल 58814 46 पु. १५१ मा�ती पेठ   �ीराम मंिदर मागे  रथ चौक  जळगाव

18273 सपके िजत�� ब�ी 21393 49 पु. १५१ मा�ती पेठ   मु.पो.जलगाव    जलगाव

18274 सपके राजु ब�ीलाल 14028 47 पु. १५१ मा�ती पेठ   जुने जळगाव

18275 सपके संतोष बंडू 56934 40 पु. १४९ मारोती पेठ   रथ चौक  जळगाव

18276 िशंपी भुषण मुकंुदा 21837 34 पु. १२० मा�ती पेठ   दलाल वाडाजळगाव

18277 िशंपी देिवदास लालचंद 1062 89 पु. ११० मारोती पेठ   जळगांव

18278 िशंपी िकरण बाबुलाल 21663 41 पु. ५८ मा�ती पेठ   भावसार मढी मागे    जलगाव

18279 िशंपी राज�� द�ा�य 25742 43 पु. १६५ मारोती पेठ   रंगारी वाडा  जळगाव
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18280 िशंपी उमेश बाबुलाल 22215 39 पु. ५८ मा�ती पेठ   भावसार मढी मागे  जळगाव

18281 िशंपी िवनोद सुरेश 20744 44 पु. ३२ मा�ती पेठ   जलगाव

18282 शु� मुकंुद केशव 50549 59 पु. १२६ मारोती पेठ   जळगाव

18283 सोनार भरत मधुकर 24389 50 पु. ३३ मारोती पेठ   भावसार मढी जवळ  जळगाव

18284 सोनवणे अ�ण जग�ाथ 21876 65 पु. ६७ मा�ती पेठ   जळगाव

18285 सोनवणे िधरज सुधाकर 46299 34 पु. घर नं.६१   मारोती पेठ  जळगाव

18286 सोनवणे मिनषा संजय 25124 44 �ी
१४१ मा�ती पेठ   जुने जळगाव धोबी वाडा  मु.पो.जळगाव 

िज.जळगाव

18287 सोनवणे संजय ��ाद 33447 53 पु. ६० मा�ती पेठ   जळगाव

18288 सोनवणे शैलाबाई सुधाकर 24399 56 �ी
घर नं. ६१ मा�ित पेठ   भावसार मंगल काया�लय मागे  

जळगाव

18289 सोनवणे सुधाकर एकनाथ 24400 60 पु. घर नं. ६१ मारोती पेठ   भावसार मठी मागे  जळगाव

18290 सुय�वंशी सिवता िनतीनकुमार 22769 46 �ी १५६/अ मा�ती पेठ   रथ चौकजळगाव  िज.जळगाव

18291 सूय�वंशी वसंत िडगंबर 6725 78 पु. घर नं.०५  मारोती पेठ   जळगाव ता.जळगाव  िज.जळगाव

18292 तांबट मनोज नारायण [०३] 22688 37 पु. १६२ रथ चौक मा�ित पेठ जळगाव   जळगाव.

18293 तांबट ओकंार नारायण 22710 35 पु. १६२ मारोती पेठ   जळगाव

18294 तांबट सदािशव जग�ाथ 22512 61 पु. १६२ मारोती पेठ   रथ चौक  जळगाव.  जळगाव

18295 तांबट संतोष ��ाद 20355 54 पु. १६२ मारोती पेठ   रथ चौक जळगाव

18296 तांबट सरला संतोष 21910 45 �ी १६२/४ मा�ती पेठ   रथ चौकजळगाव

18297 तांबट सुिनल जग�ाथ 22616 51 पु. १६२ मारोती पेठ   जळगाव

18298 ितवाणे दामू शेनफडू 3395 86 पु. घर नं.२० भावसार मढी जवळ   मा�ती पेठ    जळगांव

18299 ितवाणे कैलास दामु 13692 53 पु. १७४/ब मा�ती पेठ   भावसार मंगल काया�लयाजवळ  जळगाव

18300 ितवाणे िवजय दामु 13693 45 पु. घर नं १७४/बी मरोती पेठ   जळगाव

18301 ितवाणे युवराज दामु 13691 55 पु. १७४/ब मा�ती पेठ   भावसार मंगल काया�लयाजवळ  जळगाव

18302 वाणी �पेश िव�ल 53314 44 पु. ४३ मारोती पेठ   भावसार मढी जवळ  जळगाव

18303 वाणी भालचं� सोनू 4135 91 पु. १८१ मारोती पेठ   जळगाव

18304 वाणी भा�र एकनाथ 2541 68 पु. ८३ मारोती पेठ जळगाव

18305 वाणी चं�शेखर तुकाराम 15239 43 पु. 101 मा�ती पेठ तेली चौक जळगाव

18306 वाणी िदनेश चं�कांत 37214 38 पु. १५२ मारोती पेठ   जळगाव
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18307 वाणी कािशनाथ पंुडिलक 632 73 पु. १३५ मारोती पेठ     जळगाव

18308 वाणी पांडुरंग माधव 4379 64 पु. ८४ मारोती पेठ   जळगांव

18309 वाणी �िदप िवaल 53313 54 पु. ४३ मारोती पेठ   भावसार मढी जवळ  जळगाव

18310 वाणी �शांत िव�ल 53312 45 पु. ४३ मारोती पेठ   जळगाव

18311 वाणी पंुडिलक गणपत 3508 90 पु. 123 मा�ित पेठ जळगाव   गणेश कंुज 34 रामबाग  कॉलनी

18312 वाणी रजनी वसंत 23598 69 �ी
घर नं.१५६ अ पहीला मजला   मा�ती पेठ जळगाव  

िज.जळगाव

18313 वाणी शंकर नारायण 2402 67 पु. १६५ मारोती पेठ जळगाव

18314 वाणी सुधाकर एकनाथ 2562 72 पु. ८३ मारोती पेठ जळगाव

18315 वाणी वैशाली पुो�म 7861 65 �ी १६५ मारोती पेठ   जळगांव

18316 वाणी वसंतराव रामदास 523 84 पु.
वाणी वसंत रामदास   घर नं १८८ रामगीता िनवास  मारोती 

पेठ जळगाव

18317 येवले पु�ा सुभाष 14367 59 �ी १२० मा�ती पेठ   दलाल वाडा  जळगाव

18318 येवले सागर नामदेव 33628 36 पु. १८८ मारोती पेठ   जळगाव

18319 येवले िसमा िनितन 41482 47 �ी १८८ मा�ती पेठ जळगाव

18320 येवले सुर�� पांडुरंग 732 66 पु. १८८ मारोती पेठ   जळगांव

18321 येवले योगेश सुधाकर 15775 39 पु. ८३ मा�ती पेठ   जळगाव

18322 येवलेकर �िदप हरी 24480 48 पु. १२० मारोती पेठ   दलाल वाडा  जळगाव

18323 येवले कांतीलाल माधव 4146 70 पु. १८९ मारोती पेठ   जळगांव

18324 येवले नामदेव पांडूरंग 6007 68 पु. १८८ मारोती पेठ   जळगांव

18325 येवले रमेश रामदास 4143 69 पु. १८८ मारोती पेठ   जळगांव

18326 येवले रिवं� जग�ाथ 3370 61 पु. १२० मारोती पेठ दलाल वाडा   जळगांव

18327 येवलेकर भानुदास हरी 13371 51 पु. १२० मा�ती पेठ   दलाल यांचा वाडा    जळगाव

18328 येवलेकर लिलता िदलीप 26814 55 �ी १२० मा�ती पेठ   दलाल वाडाजळगाव  िज.जळगाव

18329 येवलेकर माहे�री भानुदास 19126 40 �ी १२० मा�ती पेठ   दलाल वाडा    जळगाव

18330 बागुल अशोक धनगर 50442 67 पु. ४/१ साने गु�जी कॉलनी   जळगाव

18331 बाणाईत राजेश देिवदास 29673 36 पु. �ॉट नं.२ सुरेश नगर   �ेट बँक कॉलनी जवळ    जळगांव

18332 बोरनारे िव�ा हरीश 42725 53 �ी १७/५ �ंकटेश कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी जवळ  जळगाव

18333 चौधरी अिनता सुिनल 23468 45 �ी
इं���थ कॉलनी    सानेगु�जी कॉलनी जवळ   �ॉट नं.१४ ब  

   महाबळ  जळगाव
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18334 चौधरी मनोहर तुकाराम 25299 78 पु. १९ सिम� कॉलनी   टेिलफोन नगर  जळगाव

18335 चौधरी मयुर नामदेव 46128 31 पु.
�ॉट नं.४२/अ   साने गु�जी कॉलनी  सदगु� समथ� गृहमंडळ 

जळगाव

18336 चौधरी नामदेव तुकाराम 46126 58 पु.
�ॉट नं.४२/अ   साने गु�जी कॉलनी  सदगु� समथ� गृहमंडळ 

जळगाव

18337 चौधरी रेखा �ानदेव 45373 65 �ी २ सुयोग कॉलनी   जळगाव

18338 चौधरी शिशकला नामदेव 46127 52 �ी
�ॉट नं.४२/अ   साने गु�जी कॉलनी  सदग� समथ� गृहमंडळ 

जळगाव

18339 चौधरी अशोक सुकदेव 31782 68 पु.
गु��साद   ४२/अे सद्गु� समथ� हौसीगं सोसा.  साने गु�जी 

कॉलनी  जळगांव

18340 चोपडे भारती पुो�म 30019 55 �ी ५/२ सानेगु�जी कॉलनी   िज�ापेठ    जळगांव

18341 चोपडे िललाबाई पुो�म 30018 81 �ी ५/२ साने गु�जी �ेम   हौिसंग सोसाईटी जळगाव

18342 धांडे िनतीन वासुदेव 54901 49 पु.
सी/ओ िनवृ�ी वामन पाटील   अनंत �ॉट नं १४  साने गु�जी 

कॉलनी  जळगाव

18343 धनगर देवराम केशव 36776 86 पु. १५ ��कटेश कॉलनी   �ु साने गु�जी कॉलनी  जळगाव

18344 धनगर शामराव आनंदा 37796 80 पु.
�ॉट नं.३ सव� �. ४७०/१   ��दा कॉलनी  नंदनवन नगर  

साने गु�जी कॉलनी रोड  जळगाव

18345 घोडके सतीश अशोक 22423 55 पु. �ॉट नं.८/ब टेलीफोन नगर   िज�ा पेठजळगाव

18346 िगरी किपल नाग�� 44502 55 पु. �ाट नं ६ॠ   टेिलफोन नगर  जळगाव

18347 िगरी रेणुका किपल 44501 51 �ी
�ॉट नं ६/१  टेलीफोन नगर   सानेगु�जी कॉलनी जवळ    

जळगाव

18348 हरे�र िवनायक सोनू 6011 94 पु.
साने गु�जी हौिंसंग सोसायटी   �ॉट नं.१५/२ कसोटी  

जळगाव

18349 हरणे रमेश शंकर 3899 64 पु. भगीरथ इं�ीश �ूल जवळ   साने गु�जी कॉलनी  जळगाव

18350 जाजू अिनलकुमार दामोदरदास 557 79 पु. 39 पटेल नगर साने गु�जी   कॉलनी रोड    जळगांव

18351 जाजू पु�ा अिनलकुमार 559 73 �ी
�ॉट नं ३९ साने गु�जी कॉलनी रोड   कले�र बंग�ा 

जवळ  पटेल नगर  जळगांव

18352 जाजु हष� अिनलकुमार 8174 62 पु. ३९ पटेल नगर साने गु�जी कॉलनी   मागे    जळगांव

18353 जावळे गोपाळ ल�ण 5538 85 पु. १८/१  साने गु�जी कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगांव

18354 जावळे मह�� गोपाळ 5544 53 पु. १८-१  सानेगु�जी कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगांव

18355 जावळे मालती गोपाल 5537 79 �ी १८/१  साने गु�जी कॉलनी जळगांव

18356 जावळे साधना संतोष 19909 52 �ी
३७ सतगु� सहकारी हौिसंग सोसायटी   साने गु�जी कॉलनी 

मागे  चं�कांत िब�ीगं मागे  जळगाव

18357 जावळे संतोष चं�कांत 19908 59 पु.
३७ सतगु� सोसायटी साने गु�जी कॉलनी   चं�कांत िब�ीगं  

  जळगाव

18358 जोशी आशुतोष अिवनाश 13610 45 पु.
�ॉट नं.१/३  ��दा  ��दा   कॉलनी साने गु�जी कॉलनी 

जवळ    जळगाव

18359 जोशी अिवनाश वामनराव 14345 77 पु. ��दा  १ ��दा कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी मागे    जळगाव

18360 जोशी महाल�ी शिशभूषण 61869 42 �ी �ॉट नं 21 डी ��ा   साने गु�जी कॉलनी जवळ    जळगाव
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18361 जोशी �थमेश �भाकर 61630 31 पु.
�ॉट नं 35  एस एन 471/ए/1/2   �बोधन हे� �ब जवळ  

��ा कॉलनी  जळगाव

18362 जोशी शैलजा अिवनाश 14344 71 �ी ��दा  १ ��दा कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी जवळ    जळगाव

18363 जोशी शशीभुषण अिवनाश 13609 42 पु.
�ॉट नं.१/३  ��दा  ��दा   कॉलनी साने गु�जी कॉलनीजवळ 

   जळगाव

18364 काबरा िकशन रघुनाथ 8672 87 पु. अंकुश   ३१ �ंकटेश कॉलनी  साने गु�जी जवळ  जळगांव

18365 काबरा संदीप िकशन 12121 57 पु.
अंकुश  ३१ �ंकटेश कॉलनी साने   गु�जी कॉलनीमागे    

जळगाव

18366 काबरा सपना संिदप 31947 53 �ी अंकुश   ३१ �ंकटेश कॉलनी  जळगावं  जळगांव

18367 काबरा सुमन िकसन 31948 79 �ी अंकुश   ३१ �ंकटेश कॉलनी    जळगांव

18368 खाडीलकर सारंग सखाराम 15489 39 पु.
�ॅट नं-३५ वैभवी अपाट�म�ट   साने गु�जी कॉलनी जवळ    

जळगाव

18369 कोळी हेमंत सुभाष 45577 39 पु. ११ ब टेिलफोन नगर (प)   चच� जवळ  जळगाव

18370 कुळकण� िदनेश सुधाकर 11362 48 पु. स�� नं.४७२/२  रेणुका   साने गु�जी कॉलनी मागे    जळगाव

18371 कुलकण� �ावण मोहन 58654 36 पु. बकुल �ॉक नं.१०    सानेगु�जी कॉलनी जवळ     जळगाव

18372 लोढें �ामकांत िटकाराम 45107 71 पु. साने गु�जी नगर   कले�र बंग�ामागे  जळगाव

18373 महाजन अशोक रामचं� 38025 69 पु. ३ ब �ंकटेश हौिसंग सोसायटी   पारेख नगर  जळगाव

18374 महाजन जयंत अनंत 33766 41 पु. २०/०२ साने गु�जी  कॉलनी   जळगाव

18375 महाजन िश�ा यशवंत 33806 38 �ी २०/०२ सोनगु�जी कॉलनी   जळगाव

18376 महाजन �ेहल अशोक 37781 35 �ी ३ ब ��कटेश हौ.सो.   साने गु�जी कॉलनी जवळ  जळगाव

18377 महाजन सुरेखा जयंत 33764 45 �ी 44612   साने गु�जी कॉलनी  जळगाव

18378 महाजन यशवंत अनंतराव 33767 50 पु. २०/०२ साने गु�जी कॉलनी   जळगाव

18379 मानुधने पंकज शरद 54899 50 पु. �ॉट नं.२१ नुपुर   इं���थ कॉलनी  जळगाव

18380 मानुधने पुनम शरद 54898 75 �ी �ॉट नं.२१ नुपुर   इं���थ कॉलनी  जळगाव

18381 मानुधने ��ता पंकज 54900 45 �ी �ॉट नं.२१ नुपुर   इं���थ कॉलनी  जळगाव

18382 म�दुले िशला िकशोर 40626 63 �ी
c/o वा.पा.कुलकण� �ॉट नं.५    िस�दे�र  इं��� कॉलनी  

जळगाव

18383 मेह�दळे सुर�� माधव 18858 49 पु.
�ॉक नं.३ �ॉट नं.२९ �ंकटेश हौिसंग   सोसायटी साने 

गु�जी कॉलनी जवळ    जळगाव

18384 मेह�दळे माधव परशुराम 3670 88 पु.
�ॉट नं.२९ �ॉक नं.३   गु�जी कॉलनी  �ंकटेश नगर  

जळगांव

18385 मुजुमदार रेखा रमेश 12705 67 �ी ३/४  मातो�ी   साने गु�जी कॉलनी जळगाव

18386 मंुदडा नताशा सुिनल 58816 24 �ी
��ाट नं १०३ �ॉट नं ३०   सव� नं ४७२/३ साई सिफरे 

अपाट�म�ट  साने गु�जी कॉलोनी  जळगाव

18387 नेमाडे मंगला हरी 13802 59 �ी
२८/२ इं���थ कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी�ा पुढे    

जळगाव
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18388 नेवे छाया िवकास 30559 51 �ी ३/०१ साने गु�जी कॉलनी   जळगाव

18389 नेवे नारायण भा�र 11824 68 पु. १३ इं���थ कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी मागे    जळगाव

18390 नेवे िवकास िदनकर 14366 55 पु. ३/१ साने गु�जी कॉलनी   जळगाव

18391 नेवे िवनीता िवलास 11705 69 �ी ४/२ इं���थ कॉलनी साने गुरजी   कॉलनी मागे    जळगाव

18392 प�ू सितश मधुकर 26178 60 पु.
५ सुवृ�दी अपाट�म�ट   इं���थ साने गु�जी कॉलनी मागे  

जळगाव

18393 प�ु शैलजा सतीश 35505 58 �ी ५ सुवृ�दी अपाट�मे�   इं���थ नगर  जळगाव

18394 पटेल कािलदास मुलजी 55813 73 पु.
�ॉट नं.११/१ स�� नं.४७२/२   साने गु�जी कॉलनी जवळ  

इं���थ कॉलनी जळगाव

18395 पाटील अिमत नंदकुमार 49831 37 पु.
�ॅट नं.३ २१/२ �ी �भु रेिसड�ी   साने गु�जी कॉलनी  

जळगाव

18396 पाटील अनु�ी िदपक 45617 37 �ी १०/ए सुयोग कॉलनी   जळगाव

18397 पाटील अपणा� महेश 21485 42 �ी नील सदन   साने गु�जी कॉलनी मागे    जलगाव

18398 पाटील अ�ण खंडेराव 7470 73 पु. मातृ�षा� ��ा कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी    जळगांव

18399 पाटील भावना नंदकुमार 49832 36 �ी �ॉट नं.२९/२ �ॅट नं.३   साने गु�जी कॉलनी  जळगाव

18400 पाटील धनाजी �ेमचंद 22332 64 पु.
�ॉट नं.२२ �ंकटेश कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी जवळ  

मु.पो.जळगाव

18401 पाटील गंगाबाई भाऊलाल 3586 65 �ी
३३ �ंकटेश हौिसंग.सो   सानेगु�जी कॉलनी�ा मागे    

जळगांव

18402 पाटील कमल िकशोर 39405 59 �ी ४/१उ इं���थ नगर   साने गु�जी कॉलनी जवळ  जळगाव

18403 पाटील खग�� �िवण 48880 36 पु.
४१/२ सदगु� समथ� गृहमंडळ   साने गु�जी कॉलनी�ा 

दि�णेस  जळगाव

18404 पाटील िकशोर पांडूरंग 39404 63 पु.
४/१ इं���थ कॉलनी   जळगाव  साने गु�जी कॉलनी जवळ  

जळगाव

18405 पाटील कृ�ा नामदेव 21518 40 पु. १ िनल सदन   साने गु�जी कॉलनी मागे    जलगाव

18406 पाटील महेश नामदेव 21564 43 पु.  िनल सदन    साने गु�जी कॉलनी मागे    जलगाव

18407
पाटील मंगला मधुकर �ो.सोना से� 

एज��ज
7887 60 �ी साने गु�जी कॉलनी माग�   जळगांव

18408 पाटील मनोहर बाबुराव 19734 76 पु.  योजना  साने गु�जी कॉलनी   िज�ा पेठजळगाव

18409 पाटील िमिलंद शरद 43674 48 पु. ७/२ साने गु�जी कॅालनी   जळगाव

18410 पाटील नारायणराव िचंतामणराव 35866 95 पु. �ॉट नं.१२-ए   �ेकटेश हौिसंग सोसायटी  जळगाव

18411 पाटील िनम�ल मधुकर 22372 38 पु. १ �ंकटेश कॉलनी   जळगाव

18412 पाटील पराग िव�ास 21562 60 पु. २१/२ साने गु�जी कॉलनी   जलगाव

18413 पाटील �िवण ��ाद 1034 69 पु.
41/2 सदगु� समथ� गृह   मंडळ साने गु�जी कॉलनी    

जळगांव

18414 पाटील पुो�म मधुकर 22373 40 पु. १ �ंकटेश कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी जवळ    जळगाव
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18415 पाटील संजीवनी �मोद 50416 44 �ी ४/१ साने गु�जी कॉलनी   जळगाव

18416 पाटील िशला राज�� 38917 60 �ी ५/१ साने गु�जी कॉलनी   जळगाव

18417 पाटील िसमा िमिलंद 43549 44 �ी ७/२ साने गु�जी कॅालनी   जळगाव

18418 पाटील सुभाष िनंबा 5452 62 पु.
�ॉट नं ४२ सदगु� समथ�   सोसायटी साने गु�जी कॉलनी  

जळगाव

18419 पाटील सुधा मनोहर 19733 70 �ी  योजना  साने गु�जी कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

18420 पाटील सुय�कांत द�ा�य 44219 69 पु.
४४ सदगु� समथ� गृह मंडळ   साने गु�जी कॉलनीचे दि�णेस 

 जळगाव

18421 पाटील ितलो�मा देिवदास 51769 67 �ी �ॅट नं.५/२ स�� नं.४७१/१/१   ��दा कॉलनी  जळगाव

18422 पाटील उषा िवठठलिसंग 47327 72 �ी १८ सुयोग कॉलनी   एम.जे.कॉलेज मागे  जळगाव

18423 पाटील िव�ास भगवान 7840 64 पु. २१/२ साने गु�जी कॉलनी   जळगाव 424001

18424 पाटील योगेश राज�� 49000 33 पु. ५ साने गु�जी कॉलनी   जळगाव

18425 �जापती भगवान खेमराज 19445 58 पु. १०/२ साने गु�जी कॉलनी   कले�र बंग�ामागे    जळगाव

18426 �जापती हनुमान �ीराम 53907 56 पु. १०/२ साने गु�जी कॉलनी   जळगाव

18427 �जापती िकशोर �ीराम 34513 54 पु. १०/२ साने गु�जी कॉलनी     जळगाव

18428 राणे रा�ल िवलास 43844 38 पु. ३२ / ब �ंकटेश कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी मागे  जळगाव

18429 राणे रोिहत िवलास 43845 33 पु. ३२/ब �ंकटेश कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी मागे  जळगाव

18430 राणे िवणा िवलास 43843 54 �ी ३२ ब �ंकटेश कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी मागे  जळगाव

18431 साळंुखे �भाकर गंगाराम 7731 81 पु.
�ॉट नं२ नगरपालीका   टेलीफोन नगर बालवाडी शेजारी  

साने गु�जी कॉलनी  जळगांव

18432 सनेर िभमराव िसताराम 3428 74 पु.
�ॉट नं १ िनल सदन साने   सानेगु�जी कॉलनी जवळ  

�ंकटेश हौिसंग सोसायटी  जळगांव

18433 सनेर िनलेश िभमराव 22474 42 पु. १ �ंकटेश कॉलनी   साने गु�जी कॉलनी मागे  जळगाव

18434 संत राज�� रेणुकादास 44429 61 पु. गट ६ िवधीशा   टेिलफोन नगर  जळगाव

18435 साठे कांचन मनोहर 37928 65 �ी
४७२ / ११ ब  गु�कृपा   �ंकटेश कॉलनी  साने गु�जी 

कॉलनी जवळ  जळगाव

18436 साठे माधवी महादेव 34018 68 �ी ४७२/११ बी   गु� कृपा �ंकटेश नगर  जळगाव

18437 शमा� सुशीला धम�शील 19801 55 �ी  शांतीकंुज १२ टेलीफोन नगर   जळगाव

18438 शु� जग�ाथ हरी 5094 70 पु.
४७२/२ १४ ब इं���थ कॉ.   जवळ िस�ील सज�न बंग�ामागे 

   जळगांव

18439 सोनवणे सुधाकर �ंबक 22221 68 पु. गट नं.१८१ �ॉट नं.३९   सहयोग कॉलनीजळगाव

18440 सोनोने मह�� हरी 27294 49 पु.
�ंकटेश कॉलनी   �ॉट नं. १७/५  साने गु�जी कॉलनी 

जवळ  जळगाव

18441 ठाकरे मदन कृ�राव 11314 71 पु. २२/२ इं���थ कॉलनी जवळ   सानेगु�जी कॉलनी जळगाव
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18442 ठाकूर गंगो�ी पुो�म 34007 54 �ी �ाट न १८   इंद��थ कॅालनी    जळगाव

18443 थोरात रामराव दगडू 194 83 पु. २०/२ साने गु�जी कॉलनी     जळगाव

18444 उपा�े �भाकर बाबुराव 22847 74 पु.
द� दश�न   सदगु� समथ� गृह मंडळ  �ॉट नं.४१ साने 

गु�जी कॉलनी�ा दि�णेस.  जळगाव

18445 उपा�े िवनोद �भाकर 11143 46 पु. सदगु� समथ� गृह मंडल  �ॉ.नं   .४१  द�दश�न    जळगांव

18446 उपा�े योगेश �भाकर 31020 40 पु. �ॉट नं.४१ द�दश�न समथ� गृह मंडल   िज�ा पेठ  जळगाव

18447 वाणी अंजली वसंत 45980 80 �ी वसंत िवहार   १६ साने गु�जी कॉलनी  जळगाव

18448 वाणी वसंत रामू 22964 87 पु. वसंत िवहार   १६ सानेगु�जी कॉलनी  जळगाव

18449 वारके िकशोर सुपडू 49545 78 पु. २६ �ंकटेश सोसायटी   सोने ग�जी कॉलनी जवळ  जळगाव

18450 अ�वाल बाबुलाल होिशयारचंद 3648 67 पु.
२१/१ �ंकटेश मंिदर मागे   �ीराम नगर  आकाशवाणी चौक  

जळगांव

18451 आंबो�र रघुनाथ बाबुराव 32716 61 पु. ४१ िववेकानंद नगर   अमरवेल  जळगाव

18452 आपटे मिनष रामचं� 7957 51 पु. मु�ा सागरपाक�  िज.पेठ   जळगांव

18453 बारी गोरख रघुनाथ 61798 42 पु. गट नं 132 �ॉट नं63   �ंकटेश नगर  जळगाव

18454 भारती �ची िवजयकमल 6738 79 �ी बांधकाम िवभागाचे िनवास�थान   जळगांव

18455 भोळे भारती संजय 48685 54 �ी  कांचनगंगा  अपाट�म�ट   ३९ जय नगर  जळगाव

18456 चौधरी गणेश गंभीर 44595 48 पु. �ाट नं १ गणेश नगर   आकाशवाणी मागे  जळगाव

18457 चौधरी सुरेश पंुडलीक 92 74 पु. िगरणा वसाहत जे पी जळगाव

18458 च�ाण रणजीत मलोजीराव 8357 60 पु. ४३ �ातं� चौक िज�ा पेठ   जळगाव

18459 च�ाण रेणूका िनरंजन 56985 35 �ी ४३/१ �ातं� चौक   गांधी बागेजवळ  जळगाव

18460 िचकोडी बाळासाहेब जे. 7197 87 पु. आकाशवाणी चौक   जळगांव

18461 चौधरी रमेश पंुडिलक 82 77 पु. िगरणा वसाहत आकाशवाणी   जळगाव

18462 ढाके िदनकर हेमचं� 39274 54 पु. २६ �ंकटेश कॉलनी   जळगाव

18463 धमा�िधकारी मुकंूद रामचं� 5254 60 पु. �ांत ऑिफसर यांचे बंग�ा समोर   �ाणी चौक जळगाव

18464 दोशी िनरंजन शांतीलाल 323 78 पु. �ॉट नं 12   िव�ा नगर  आकाशवाणी जवळ  जळगांव

18465 इंगळे हेमराज पांडूरंग 51444 64 पु.
तापी पाटबंधारे िसंचन िव�ाम गृह   �ाट�र नं..२४/३  

आकाशवाणी चौक जळगाव

18466 जैन केवलचंद �पचंद 28208 77 पु. उपासणी िब�ीगं   आ◌े◌ंकारे�र मंिदरामागे  जळगाव

18467 जोशी बाळकृ� पुो�म 23217 58 पु. १५३  �तं� चौक िज�ा पेठ   जळगाव

18468 कडुसकर �शांत उ�ास 32620 42 पु. ओम हॉ�ीटल   िववेकानंद नगर  िज�ा पेठ  जळगांव
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18469 काकडे नम�दा सोमाजी 48907 52 �ी �ांत बंगला आऊट हाऊस   सागर पाक�   जळगाव

18470 खाडीलकर सखाराम प�ाकर 5694 79 पु.
�ॅट नं ४ �ॉट नं ३३    वैभवी पट  �ंकटेश कॉलनी  

जळगांव

18471 खंदार िबना िदलीपकुमार 19099 60 �ी ३ �ंकटेश िवहार अपाट�म�ट   आकाशवाणी चौक    जळगाव

18472 कुकरेजा िनम�ला �तापराव 27134 63 �ी आकाश वाणी रोड   भगवती अपाट�म�ट  �ॅट नं. ३  जळगाव

18473 कुळकण� राज�ी िदलीप 29365 57 �ी �ॉक नं.३ तेज�ीता अपाट�म��   �ंकटेश कॉलनी  जळगाव

18474 लढ् ढा िदिलपकुमार आनंदराम 1992 66 पु.
17 आनंद �ंकटेश मंिदर जवळ   आकाशवाणी चौक    

जळगांव

18475 लखवाणी सुिशल िसतलदास 24096 55 पु. मनोहर अपाट�म�ट   आकाशवाणी रोड  जळगाव

18476 महाजन अिनल गोिवंद 35462 65 पु. १४ �ीराम कॉलनी   वेकेटेश मंदीरामागे  जळगाव

18477 महाजन सिचन ल�खचंद 34658 46 पु.
�ॉट ३२ मोरे�र अ�ाट�म�ट   बाहेती हाय�ूल रोड ितवारी  

नगर महाबळ जळगाव

18478 मिणयार ल�ीकांत गोपालकृ� 56371 58 पु. हरीहर िमलन   �ा�� चौक  जळगाव

18479 मराठे बबन कौितक 4565 73 पु. गणेश नगर �ॉट नं. १०   जळगांव

18480 मराठे िदनकर पंुडिलक 4564 77 पु. गणेश नगर �ॉट नं.७   आकाशवाणी के�ामागे    जळगांव

18481 न�वरे योगे�र भगवान 30494 40 पु. ५ िववेकानंद नगर �ॉट नं.४४/५   गट नं.-१४९ जळगाव

18482 न�वरे कलावती भगवान 30497 72 �ी ५ िववेकानंद नगर �ॉट नं.४४/५   गट नं.१४९    जळगांव

18483 न�वरे भगवान �ीपत 30485 74 पु. ५ िववेकानंद नगर   जळगांव

18484 नवाल सिवता सुिशल 42731 49 �ी
महेश हौिसंग सोसायटी   आकाशवाणी क� �ासमोर  �रंग रोड 

जळगाव

18485 नवाल शामसंुदर शंकरलाल 42732 84 पु. महेश हौिसंग सोसायटी   आकाशवाणी क� �ासमोर  जळगाव

18486 नवाल सुमती शामसंुदर 42729 80 �ी
महेश हौिसंग सोसायटी   आकाशवाणी क� �ासमोर  �रंग रोड 

जळगाव

18487 नवाल सुिशल शामसंुदर 42730 55 पु.
१-२ महेश हौिसंग सोसायटी   आकाशवाणी क� �ासमोर  �रंग 

रोड जळगाव

18488 नेहेते िववेक शिशकांत 32637 40 पु.
१८ आराधना कॅालनी   िगरणा टाकी जवळ �ी हॉ�ीटल 

श् ◌ेजारी    जळगाव

18489 ओछीरामानी सितषकुमार घनशामदास 29861 58 पु.
�ॉट नं.५३५४ िववेकानंद नगर   िसंधी कॉलनी जवळ 

जळगाव

18490 पलोड ि�ती रोहीत 18178 36 �ी
17 आनंद   �ंकटेश मंदीर जवळ   आकाशवाणी चौक  

जळगाव

18491 पंडीत सुनंदा सुधीर 45310 52 �ी िगरणा वसाहत �ाट नं ४१     जळगाव

18492 पांगळे िदलीप िनवृ�ी 26799 63 पु.
�ॉट नं.३५/१ �ंकटेश कॉलनी   कले�र बंग�ा 

मागेजळगाव  िज.जळगाव

18493 पांगळे सागर िदलीप 61755 35 पु. 35/1 �ंकटेश कॉलनी   कले�र बांगला जवळ    जळगाव

18494 पाटील जगतराव बाबुराव 34787 81 पु. १० अ �ंकटेश कॉलनी �म नं.३   िज�ा पेठ    जळगांव

18495 पाटील शेखर यशवंत 14743 64 पु. २१ �ीराम नगर   िस�दी �ंकटेश मंदीरा मागे    जळगाव
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18496 पाटील सुलभा सुभाष 35502 67 �ी २१ �ीराम नगर   आकाशवाणी चौक    जळगाव

18497 पंजाबी सुरेशकुमार सावनदास 3945 59 पु.
�ॉट नं २ �ॅट नं ६ �रंग रोड   साई अपाट�म�ट. आकाशवाणी 

रोड  जळगाव

18498 रडे भोजु दयाराम 30589 74 पु. १२-अे शुभदीप  िववेकानंद नगर   जळगाव

18499 राव �शांत �भाकर �ो.फोटो मी 8251 58 पु. �ातं� चौक   जळगांव

18500 राव िवजय �भाकर 9145 53 पु. ५९  �ामी िववेकानंद नगर     �ातं� चौकाजवळ   जळगाव

18501 सराफ सुभाष �ीिनवास 43227 62 पु.
वॉटर टंॅक �ॉट नं ११ के   मोहाडी रोड िन�ानंद नगर    

जळगाव

18502 तलरेजा सुनील गु�मुखदास 8754 49 पु. १२ कांचन अपाट�म�ट आकाशवाणी मागे   जळगांव

18503 तावडे िसताराम जंगलू 51793 67 पु.
�ॉट नं.६५ ए गट नं.१३२    आिशवा�द  �ंकटेश नगर  

जळगाव

18504 िटपरे अशोक ल�ण 26844 64 पु.
५ अशोका अपाट�म�ट   आकाशवाणी क� �ा मागेजळगाव  

िज.जळगाव

18505 िटपरे भारती अशोक 24946 54 �ी अशोका अपाट�म�ट   आकाशवाणी क� �ामागे  जळगाव

18506 ि�वेदी मे�ल िवनोदकुमार 43710 41 पु.
सीटीएस नं. ५२४१   ि�वेदी बंगलो  हॉटेल कोजी कॉटेज 

जवळ  जळगाव

18507 वासवानी  दश�न  इं�लाल 33773 43 पु. �ॉट नं.०८   भगवती अपाट�.  आकाशवाणी रोड  जळगांव

18508 वासवानी िकशन श�ुघन 33771 41 पु.
एस/ओ श�ुघन वाप�रमल �ी.   �ॅट नं ७ भगवती 

आपाट�म�ट  आकाशवाणी रोड चेतना हॉ��टल  जळगांव

18509 िवसराणी �ोती �िदपकुमार 24115 48 �ी
�ॉट नं.३ मनोहर अपाट�.   आकाशवाणी रोड  िज�ा पेठ 

जळगाव

18510 िवसराणी �िदपकुमार मयाराम 24116 49 पु.
मनोहर अपाट�म�ट �ॅट नं. ३   आकाशवाणी रोड  िज�ा पेठ 

 जळगाव

18511 झवर िवजय संुदरलाल 29427 50 पु. ११ महेश हाऊिसंग सोसायटी आकाशवाणी   चौक जळगाव

18512 अडकमोल राजु देवराम 28051 53 पु.
पोलीस लाईन द�ता नगर २७२   िब�ीगं नं.२९ �म नं.२  

जळगाव

18513 आमोदकर कमलाकर हरी 32613 49 पु. गट नं.१०१/०४ िशव श�� नगर   खोटे नगर जवळ    जळगांव

18514 अ�े जगदीश शरद 22773 47 पु. �ॉट नं.२०/११ गट नं.९४/१   खोटे नगरजळगाव

18515 बडगुजर मुकेश सुभाष 32877 43 पु.
गट नं 343/1 �ॉट नं 22   इं�नील सोसायटी  खोटे नगर 

जवळ  जळगाव

18516 बडगुजर रामलाल तुकाराम 53945 65 पु.
�ॉट नं.२०/१२ गट नं.१९३   अ�लकोट हौिसंग सोसायटी  

खोटे नगर जळगाव

18517 बडगुजर शांताराम लोटन 20841 79 पु.
 �ी  �ॉट नं.३० गट नं.९४/१   जयिहंद कॉलनी  खोटे नगर 

जळगाव  जलगाव

18518 बडगुजर उषाबाई शांताराम 20848 70 �ी
 �ी  �ॉट नं.३० गट नं.९४/१   जयिहंद कॉलनी  खोटे नगर 

जळगाव

18519 बागुल �ीकांत अशोक 61245 39 पु. 5/10 मयुर हौिसंग सोसायटी   खोटे नगर    जळगाव

18520 बैरागी वंृदाबाई ई�रदास 59923 50 �ी
�ॉट नं २० ए गट नं ११६   िशवधाम मंिदर जवळ  जीवराम 

नगर िनमखेडी िशवर  जळगाव

18521 बािव�र मंगला नारायण 29175 53 �ी  ि�मुत� भवन    �ॉट नं.३७ गट नं.९५  खोटे नगर  जळगांव

18522 बािव�र नारायण िहंमतराव 29174 59 पु.  �ीमुत� भवन    खोटे नगर    जळगांव
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18523 भामरे रिवं� महादू 40400 53 पु. इ�िनल सोसायटी �ॉट नं.३१   खोटे नगर  जळगाव

18524 भंगाळे कृ�ा �पचंद 45367 55 पु. �ॉट नं 16  गट एनओ 95/3-बी/12   खोटे नगर-जळगाव

18525 भावे मधुकर रामदास 21689 83 पु.
�ॉट नं ९ गट नं ७६  हष�वध�न कॉलनी   िनमखेडी रोड    

जलगाव

18526 भावसार मोहनलाल क�ैयालाल 3330 91 पु.
गट नं.९५/२ �ॉट नं.७ ड खोटे   नगर िपं�ाळा गणपती  

मंदीरामागे  जळगांव

18527 भावसार संजय अशोक 57888 47 पु.
�ी अशोक बेकरी िहरा िशवा कॉलनी   जुना हायवे रोड 

शेतकी शाळेजवळ  जळगाव

18528 भावसार भारती मोहनलाल 48095 57 �ी
�ॉट नं.१४/ई गट नं.९५/२   गणपती मंिदरामागे  खोटे नगर 

जळगाव

18529
भोरट�े चं�शेखर रघुनाथ �ो राज 

�ॅ��क अँड केब�
12840 51 पु. ३४३/३१७ इं�नील हौ.सो.   खोटेनगर समोर    जळगाव

18530 भोसले क�ना पंडीत 43200 53 �ी �ॉट नं.२५ ई   खोटे नगर  जळगाव

18531 िब-हाडे मनोज हरी�ं� 18846 59 पु.
सी /ओ ब एस रंधे िहरा िशवा कॉलनी   गट नं.९८/१ +२ �ॉट 

नं ८    जळगाव

18532 िब�हाडे र�ाकर चावदस 53619 67 पु. �ॉट नं.३० गट नं.११२  १अ२   िहरागौरी खोटे नगर  जळगाव

18533 िब-हाडे संजय हरी�ं� 18845 54 पु. सी/ओ बबन शंकर रंधे   िहरा िशवा कॉलनी    जळगाव

18534 बोरसे अनािमका दशरथ 36988 46 �ी
३१ इं�िनल हौिसंग सोसायटी   हॉटेल िव�नाथ मागे  खोटे 

नगर  जळगाव

18535 बोरसे अिनल िवaल 7983 80 पु.
हरीओम िनवास धन�ीनगर �ॉट नं  37   �ॉक नं.४ 

खोटेनगर �ॉप  जळगाव

18536 बोरसे दशरथ बापुराव 32790 56 पु. ३१ इं�िनल हौसीगं सोसायटी   खोटे नगर जळगाव

18537 बोरसे जग�ाथ दामू 32499 68 पु.
�ॉट नं.21 गट नं.115/2   खोटे नगर िनमखेडी रोड  मंिगर 

बाबा  जळगांव

18538 बोरसे िव�ल िसताराम 1554 80 पु.
हरी ओम िनवास �ॉट नं ३७/४ ग नं   १०३ धन�ी नगर  खोटे 

नगर जवळ  जळगांव

18539 चांिदवाल राज��कुमा ितलोक 6190 70 पु.
९९ ए/बी  �ॉट नं १८    िहरा िशवा कॅालनी  खोटे नगर�ा 

मागे  जळगांव

18540 चं�ा�े रािधका राज�� 51631 46 �ी
८ सुर�ा नगर �ॉट नं ६   खोटे नगर  िनमखेडी िशवार  

जळगाव

18541 चौधरी अशोक माधवराव 1311 67 पु. �ॉट 25 गट नं 94/1   सुर�ा नगर  खोटे नगर  जळगांव

18542 चौधरी आ�ाराम सोमा 41630 79 पु. िशवश�� कॉलनी   बॅक टु खोटे  नगर  गट नं १०१  जळगाव

18543 चौधरी हेमंत यशवंत 42599 41 पु. २७२ द�ता नगर   पोलीस लाईन िब.नं.१३ �म ८  जळगाव

18544 चौधरी िकरण यशवंत 42600 36 पु.
२७२ द�ता नगर   िब�ीगं नं.१३ �म नं.८  पोलीस लाईन  

जळगाव

18545 चौधरी मह�� आ�ाराम 38945 53 पु.
गट नं. १०१ �ॉट नं.३९   िशवश�ी कॉलनी  खोटे नगर�ा 

वर पा�ाचे टाकी मागे  जळगाव

18546 चौधरी मंगल अ�ण 43525 33 पु.
�ॉट नं ६१ गट नं २५/२ �ॉक नं ३   को�ेनगर चंदुअ�ा 

नगर जवळ  िनमखेडी िशवार जळगाव

18547 चौधरी नेिमचंद जग�ाथ 60715 56 पु. �ॉट 34 �ॉक 5 िशवानंद अपाट�म�ट   रिवं� नगर    जळगाव

18548 चौधरी संतोष नारायण 21795 58 पु.  पु�ाई  २७/७८ ब   सुर�ा नगर    जळगाव

18549 चौधरी शोभा िवलास 14102 61 �ी �ामी समथ� गृह िनमा�ण   सोसायटी खोटे नगर    जळगाव
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18550 चौधरी उमाकांत �ेमलाल 48418 32 पु.
गट नं.११२/१/१/२ �ॉट नं.८   खोटे नगर िहरा गौरी पाक�   

रािधका हॉटेल मागे जळगाव

18551 चौधरी व�ला बळीराम 43528 81 �ी
िनमखेडी िशवार   गट नं.१०१ �ॉट नं.५३  पा�ाचे टाकी 

मागे जळगाव

18552 चौधरी िवलास िभला 23831 64 पु.
२३ नािव�  िहरा िशवा कॉलनी   खोटे नगरजळगाव  

िज.जळगाव

18553 चौधरी यशवंत िभला 32014 57 पु. १६ गट ११९/५/२ महामाग� नं-६   तुलसाई नगर  जळगाव

18554 च�ाण �काश ओकंार 22776 59 पु. २/३ ५३ सी सुर�ा नगर   मु.पो.जळगाव

18555 च�ाण संतोष बाबुलाल 25840 54 पु.
इं�िनल हौिसंग सोसायटी   गट नं. ३४३/२ �ॉट नं. ६  

िपं�ाळा  जळगाव

18556 च�ाण शरद िदनकर 55297 39 पु.
गट नं.९४/२अ/११ �ॉट नं.२   द�ा रेिसडे�ी खोटे नगर  

जळगाव

18557 देवरे नंदा पंुडिलक 45052 46 �ी
९४/१ �ाट नं १४   डॉ गोपाल पाटील यांचे शेजारी  खोटे नगर 

 जळगाव

18558 देशमुख र�माला मधुकर 46418 53 �ी
िब�ीगं नं.२४ �म नं.३   २७२ द�ता नगर  पोलीस लाईन 

जळगाव

18559 देशपांडे निचकेत चं�कांत 42817 37 पु. ६५/ए हायवे दश�न सोसायटी   जळगाव

18560 देव सुनील बाळकृ�ा 9187 63 पु.
इं�नील हौसीगं सोसायटी खोटे   खोटे नगर बस�ॉप जवळ  

हॉटेल िव�नाथ  जळगाव

18561 देवरे पंुडिलक पांडूरंग 32722 54 पु. ९४ १ �ॉट नं १४ खोटे नगर   जळगाव

18562 धनगर देवराम आ�ाराम 41865 59 पु. �ॉट नं.२२ गट नं.९४/१   खोटे नगर  जळगाव

18563 देवरे िभमराव अिभमन 34737 66 पु.
प नो २०/२५  ग नो ११८   िशवधाम मंिदर जवळ  िनमखेडी 

िशवार  जळगांव

18564 �ा�े क�ना संजय 40451 46 �ी �ॉट नं. ३८   मयुर हौिसंग सोसायटी  जळगाव

18565 गालफाडे मंगला अ�ण 22325 58 �ी ५६ ड  आशाबाबा कॉलनी    जळगाव

18566 जाधव ई�र दशरथ 46258 45 पु.
गट नं १०२ २ �ॉट नं २०   जीवराम नगर हौिसंग सोसायटी  

खोटे नगर  जळगाव

18567 जाधव राजेश गोिवंद 26349 53 पु. ६ ई खोटे नगर   मु.पो.जळगाव िज.जळगाव

18568 जाधव शुभांगी िनंबाजी 42115 34 �ी ११/ए खोटे नगर   जळगाव

18569 जैन (वा�र) योगेश ध�कुमार 19575 41 पु. २७२ द�ता नगर   िब�ीगं नं.१८ �म नं.१    जळगाव

18570 जेठवे नारायण बाबुराव 34907 61 पु.
�ॉट 13 सेव� 92/1-ए-2 5   जुना खेडी रोड को�ेमागे  

शंकरराव नगर  जळगाव

18571 जोशी संदीप गजानन 49083 52 पु. ई-३१ आ�जा नगर   िनमखेडी रोड  जळगाव

18572 कवळे अमोल सुधाकर 44110 35 पु. पोलीस लाईन २७२   द�ता नगर  जळगाव

18573 कोळी संजय गोकुळ 32381 45 पु.
�ाट नं ३३ गट नं ३१५/२   संत िमराबाई नगर  खोटे नगर 

�ॉप जवळ  जळगांव

18574 कोळी सरला सुरेश 13148 47 �ी �ारा रिवं� रामकृ�सोळंुखे   २१ खोटे नगर    जळगाव

18575 कुळकण� अजय गजानन 4869 62 पु. घन�ाम नगर खोटे नगर   बस �ॉप समोर    जळगांव

18576 कुळकण� अमोल भालचं� 12009 41 पु.
द� रेिसडे�ी �ॉक नं.१   गट नं.९४/२ए/१/१/ �ॉट नं.५  

खोटे नगर  जळगाव
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18577 कुळकण� गजानन िव�नाथ 3778 86 पु. घन�ाम नगर   खोटे नगर बस �ॉप समोर  जळगांव

18578 कुळकण� हेमकांत द�ा�य 3760 78 पु.
�ॉट.नं १४ गट नं १०१   खोटे नगर जवळ आचमन  

िशवश�ी कॉलनी  जळगांव

18579 कुळकण� हेमलता भालचं� 9178 68 �ी
सी/ओ कुलकण� अमोल भालचं�   गट नं 94/2ए िब��ंग नं 3  

खोटे नगर  जळगाव

18580 कुलकण� माधव म�ारी 15593 51 पु. िद� जीवन वािटका आ�म   एन.एच-6 खोटे नगर  जळगाव

18581 कुळकण� िमना अ�ुतराव 28726 68 �ी
गट नं-४९ �ॉट नं नं-१०१   िशवश�ी कॉलनी  खोटे नगर  

जळगांव

18582 कुळकण� पंकज भालचं� 7522 47 पु.
द� रेिसडे� गट नं ९४/२ए ए/१   िब��ंग नं ३ खोटे नगर    

जळगाव

18583 कुलकण� �िणत �मोद 59963 30 पु.
�ॉट नं ९ गट नं ३४३/२   इं�िनल सोसायटी  �ंट ऑफ खोटे 

नगर  जळगाव

18584 कुळकण� सुधीर हेमकांत 9352 51 पु.
गट नं१०१ �ॉट नं १४ िशवश�ी   हौिसंग सोसायटी  खोटे 

नगर जवळ  जळगाव

18585 कुळकण� सुिनल अवधूत 4315 63 पु.
३४-३५/२ घन�ाम नगर खोटे नगर   बस �ॉप समोर 

जळगाव

18586 कुळकण� िवजय गजानन 4868 70 पु. घन�ाम नगर खोटे नगर   बस �ॉप समोर    जळगांव

18587 कुळकण� िवजय गणपती 9353 63 पु. ९/डी खोटे नगर   जळगाव

18588 कुलकण� वृषाली पंकज 46440 43 �ी
�ॉट नं.५ वी नं.३ �ॉक नं.१   द� रेिसडे�ी खोटे नगर  

जळगाव

18589 कुमावत अंजु अिवनाश 22304 46 पु.
 कृपाघन  �ॉट नं.१३ गट नं.९४/१   खोटे नगरजळगाव  

िज.जळगाव

18590 कुमावत अिवनाश समरिसंग 21911 58 पु.
�ॉट १३ गट ९४/१ जयिहंद   कॉलनी खोटेनगर  बस �ॉप 

कृपाछ�ा  जळगाव

18591 लांडगे भटू िव�ल 40577 46 पु.
इं�िनल सो खोटे नगर   बस �ॉप  िव�नाथ हॉटेल समोर  

जळगाव

18592 महाजन अिनता चं�वंदन 49186 45 �ी
�ॉट नं.३३ गट नं.९५/अ/ब/क/ड   िहरा िशवा कॉलनी  खोटे 

नगर मागे जळगाव

18593 महाजन अशोक महादू 25205 58 पु.
आवडाई िहरा िशवा कॉलनी जवळ   गट नं.९८  खोटे नगर  

जळगाव

18594 महाजन चं�वदन िव�म 48988 52 पु.
�ॉट नं.३३ गट नं.९५/अ/ब/क/ड   िहरा िशवा कॉलनी  खोटे 

नगर जळगाव

18595 महाजन �ानदेव घना 33036 70 पु. �ॉट नं.४७/सी   खोटे नगर    जळगांव

18596 महाजन रंजना अशोक 39345 60 �ी
�ॉट नं. २ गट नं.१२२/२/१   उ�म नगर  िनमखेडी िशवार 

जळगाव

18597 महाले अजु�न खंडू 45558 46 पु.
िबबा पाक�  �ॉक नं.१८   खोटे नगर  वािटका आ�म मागे 

जळगाव

18598 मराठे पंुडिलक हरी 35249 61 पु.
४० गट नं. ९४/१   हरी ओम िनवास जवळ  खोटे नगर 

जळगाव

18599 मराठे संिदप गोकूळ 24206 37 पु. िव�ल वाडी िनमखेडी रोड जळगाव

18600 मेहता रामभरोसे झमेली 42790 57 पु.
4 बी िहरा गौरी पाक�    िनमखेडी िशवार िपं�ाळा  खोटे नगर 

जवळ  जळगाव

18601 म�डकी सुभाष भालचं� 4158 78 पु. १ िशव श�� हौिसंग सोसायटी   जवळ खोटे नगर  जळगांव

18602 म�डकी �शांत सुभाष 19395 48 पु.
१ िशवश�ी हौिसंग सोसायटी   खोटे नगर जवळ पो.िपं�ाळा 

 जळगाव

18603 मोरे जसवंत ि�जलाल 34035 54 पु.
जुना हायवे रोड िहरा िशवा कोलोनी   िशवधाम मंिदर जवळ  

गट ११७ िनमखेडी िशवार जळगाव
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18604 मुसळे जयंत नारायण 10108 52 पु.
क�ाणी नगर �ॉट एन ४ गट नं८३   ल�ी िनवास    

जळगांव

18605 �ाळदे �भाकर भगवान 27791 66 पु. िद� िजवन वाटीका आ�मा जवळ   जळगाव

18606 न�वरे चेतना राज�� 13088 50 �ी िहरा िशवा कॉलनी   खोटे नगर जळगाव

18607 न�वरे राज�� लखीचंद 7724 53 पु.
�ॉट नं ८ गट नं ३४७ िपं�ाला रोड   खोटे नगर �ी राम  

समथ� कॉलनी घन�ाम नगर  जळगांव

18608 नेवे िकशोर वसंत 35460 47 पु.
�ॉट नं १२ ई   िस�े�र शॉप जवळ  खोटे नगर िनमखेडी 

िशवार  जळगाव.

18609 नेवे सुिम�ा द�ा�य 29296 74 �ी द�ता नगर १४४ से�र िब�ीगं �.८   खोली �.२    जळगांव

18610 नेवासकर िवनोद िचंतामण 19609 56 पु. डी 45 आ�जा नगर जळगाव

18611 िनकम भगवान दामू 43047 59 पु.
�ॉट नं.१६ गट नं.९९-१ अ ९९-२अ   िहरा िशवा कॉलनी  

िनमखेडी रोड जळगाव

18612 िनकम चं�कला वसंत 51222 46 �ी ६६/१०१ िशवश�ी कॉलनी   खोटे नगर  जळगाव

18613 िनकम मधुकर िपंताबर 35122 54 पु. �ॉट नं.२५ िहरा िशवा कॉलनी   िनमखेडी िशवार  जळगाव

18614 िनकम पंकज गुलाबराव 44286 34 पु. �ॉट नं.८ गट नं.९४/१   खोटे नगर  जळगाव

18615 िनकम संजय भगवानराव 27793 53 पु.
द�ातेय रेसीड�ी   गट नं ९४ �ॉक नं २  खोटे नगर �ॉप 

जवळ  जळगाव

18616 िनमकर देवीदास मधुकर 27522 57 पु.
सी/ओ गणेश जी लोढें   दुगा� पाक�  गट नं 97/1 2  �ॉट नं 6 

7/3 िहरािशव कॉलनी  जळगांव

18617 परदेशी लता िदलीपिसंग 22489 56 �ी
बी नं ६ गट नं ११२/१/१/२   िहरा गौरी पाक�   कोटे नगर  

िनमखेडी सब �ेशन मागे  जळगाव

18618 परदेशी मह�� िशवलाल 25288 57 पु.
िब�ीगं नं. १० �म नं. ९   द�ता नगर  पोलीस मु�ालय 

जळगाव

18619 प�रहार ि�तमिसंग िभमिसंग 29395 38 पु.
�ॉट नं.१४/६५ डी खोटे नगर   रजनी फलोअर िमल जवळ    

जळगांव

18620 पाटील अ�ण मंगो 3098 67 पु.
गट नं ७४ �ॉट नं ९   ई� एम एस सी डी सी एल िनमखेडी 

िशवार  जळगाव

18621 पाटील पंिडत काळू 1011 75 पु.
�ॉट नं.36 �ॉक नं.1   घन�ाम नगर जवळ  खोटे नगर  

जळगांव

18622 पाटील िसताराम िशवराम 1739 79 पु.
मारोती मंिदरा जवळ   िहरा िशव कॉलनी िनमखेडी  िशवार 

जळगाव

18623 पाटील अिधकार िशवदास 20309 52 पु. २७२ द�ता नगर   िब�ीगं नं.८ �म नं.८    जळगाव

18624 पाटील अ�ण �पचंद 7804 70 पु.
गट नं ९९/ए + २ए �ॉट नं२२   िहरा िशवा सोसायटी    

जळगांव

18625 पाटील अशोक शंकर 24061 40 पु. �ॉट नं.७ िहरा िशवा कॉलनी   जळगाव

18626 पाटील अशोक िव�ल 36065 59 पु. �ॉक नं.०४ गट नं.   मती मंद शाळेजवळ    जळगाव

18627 पाटील अि�नी सुरेश 60886 38 �ी
�ॉट नं 40   गट नं 95/2  गणपती मंिदर मागे खोटे नगर  

जळगाव

18628 पाटील अतुल तानिसंग 32281 54 पु. �ॉट नं.३५/अे गाय�ी �ो��जन   खोटेनगर जळगाव

18629 पाटील अतुल उ�मराव 22659 54 पु.
�ॉट नं ०९ गट नं ३१५/१/२   संत िमराबाई नगर  िपं�ाला 

िशवार महादेव मंदीरा समोर  जळगाव

18630 पाटील बाळु कौितक 25323 53 पु.
गट नं ९५/२   �ॉट नं ६ खोटे नगर  अिह�ाबाई भोईटे नगर 

जळगाव  बाजार टीएसओ
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18631 पाटील भानुदास शंकर 41972 92 पु.
घन:शाम नगर   गट नं.९४/३अ४ �ॉट नं.४०/१  गणेश पाक�  

जळगाव

18632 पाटील भा�र लुका 50406 68 पु.
िदपकंुज �ॉट नं.३९   हरी ओम िब��ंग समोर  खोटे नगर 

जळगाव

18633 पाटील िदपक िसताराम 8090 47 पु. �ॉट नं.२६ गट नं.९९   खोटे नगर जवळ  जळगाव

18634 पाटील देिवदास शंकर 40755 62 पु. ९४/२ब घ.न.३   गजानन पाक�   खोटे नगर जवळ जळगाव

18635 पाटील गोपाळ शाली�ाम 7832 64 पु. गट नं.९४/१ �ॉट नं१४   खोटे नगर बस �ॉप मागे    जळगाव

18636 पाटील हेमंतकुमार िशवाजी 42397 43 पु. ९९/१/ए �ॉट नं ३० िहरािशवा   कॉलनी जळगाव

18637 पाटील �ोित बापुराव 60000 36 �ी
�ॉट नं १९ गट नं ११८/२   �ामी समथ� कॉलनी  िनमखेडी 

शीवर जळगाव

18638 पाटील ल�ण रामदास 34628 61 पु.
�ॉट नं.०५   गट नं.०३  धन�ी नगर खोटे नगर जवळ  

जळगांव

18639 पवार नानाजी भा�र 36294 52 पु.
�ॉट नं.१२ गट नं.१०६   जवळ नॅशनल हायवे नं 6  मयूर 

हो.ंसोसायटी जवळ खोटे नगर  जळगाव

18640 पाटील नारायण दौलत 38214 67 पु. २१ ब खोटे नगर   जळगाव

18641 पाटील नरेश रमेश 34424 34 पु.
गट नं १०३ ��पूत�   �ॉट नं २९ २ धन�ी नगर  िनमखेडी 

खोटे नगर  जळगाव

18642 पाटील प�ालाल भागवत 25631 49 पु.
सी नं 106/1B 2/2 पी 11   इं�नील हाऊिसंग सोसायटी  

रािधका हॉटेल समोर  जळगाव

18643 पाटील �दीप सुरेश 36099 45 पु.
�ॉट नं.१ गट नं.९५   हीरा िशवा कॉलनी  िनमखेडी रोड  

जळगाव

18644 पाटील �काश बुधा 37061 61 पु. ४५ सी   सुर�ा नगर    जळगाव

18645 पाटील �काश दयाराम 42781 51 पु.
गट नं ११५/ए �ॉट नं २३   जुने सब �ेशन  खोटे नगर जवळ 

 जळगाव

18646 पाटील �मोद दोधू 50253 44 पु. �ॉट नं.६ गट नं.१०१   िशवश�ी नगर  जळगाव

18647 पाटील �मोदचं� पंुडिलक 29921 49 पु.
 गु�माऊली  �ॉट नं.५ गट नं.३४७   राम समथ� कॉलनी  

खोटे नगर �ॉप समोर जळगाव

18648 पाटील �ांताबाई रामदास 7781 73 �ी
�ॉट नं.२ गट नं १०१ िशवश�ी   हौ.सो.खोटे नगर जवळ 

िजवरामनगर    समोर जळगाव

18649 पाटील �ताप धनिसंग 13680 67 पु. �ॉट नं.४६ अ सुर�ा नगर   खोटे नगर  जळगाव

18650 पाटील रघुनाथ िकसन 2751 61 पु.
�ॉट नं ३४ गट नं ९९   खोटे नगर िहरा  िशवा कॉलनी  

जळगाव

18651 पाटील रमेश धनिसंग 14226 73 पु. गाय�ी �ो�ीजन   खोटे नगर    जळगाव

18652 पाटील रामलाल यशवंत 45250 69 पु. �ॅट नं 301 वंृदावन अपाट�म�ट   आ�जा नगर  जळगाव

18653 पाटील रेखा अशोक 49441 40 �ी �ॉट नं.७ िहरा िशवा कॉलनी   जळगाव

18654 पाटील �पाली योगेश 37661 37 �ी
�ॉट नं २४/०१ खोटे नगर   गट नं १०६ मयूर हौिसंग 

सोसायटी  हॉटेल पल� �ा मागे  जळगाव

18655 पाटील संजय पंडीत 8460 47 पु.
घर नं ६ घन:शाम नगर   मानव सेवा शाळे मागे  खोटे नगर 

�ॉप जवळ  जळगांव

18656 पाटील संिजव धमा� 57263 56 पु. �ॉट नं १६ गट नं ९९/१/२   िहरा िशवा कॉलनी  जळगाव

18657 पाटील शकंुतला देिवदास 41838 59 �ी घर नं.३ गट नं.९४   गजानन पाक�   खोटे नगर जळगाव
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18658 पाटील शरद देिवदास 43084 36 पु. घर नं.३ गट नं.९४/२/ ब   गजानन पाक�   खोटे नगर  जळगाव

18659 पाटील िशवाजी महादु 45362 71 पु. गट नं.९९/१एअ२ए �ॉट नं.३०   िहरा िशवा कॉलनी  जळगाव

18660 पाटील िशवाजी युवराज 46429 44 पु.
�ॉट नं.२८ गट नं.९९    िवजयाराज भवन  िहरा िशव कॉलनी 

 िनमखेडी िशवार जळगाव

18661 पाटील �ावण नामदेव 43727 55 पु.
गट नं ३४३/२ �ॉट नं३०   खोटे नगर इं�िनल हौिसंग 

सोसायटी  जळगाव

18662 पाटील सुधाकर देवराम 17213 59 पु.
गट नं.९८ �ॉट नं.४ १अ२ गाय�ी कृपा    गु��साद 

अपाट�म�ट िनमखेडी िशवार  िहरािशवा कॉलनी जवळ जळगाव

18663 पाटील सुनील काशीनाथ 61596 49 पु. इं�िनल सोसायटी आपोिसट   खोटे नगर    जळगाव

18664 पाटील सुिनता �काश 40777 51 �ी ४५/सी सुर�ा नगर   जळगाव

18665 पाटील सुरेश शािल�ाम 60885 45 पु.
�ॉट नं 40 गट नं 95/2   गणपती मंिदर मागे  खोटे गर 

जळगाव  खोटे गर जळगाव

18666 पाटील वसंत छ�ू 24839 61 पु. गट नं.१/१ �ॉट नं.४   िशवधाम मंदीरमागे  जळगाव

18667 पाटील वसंत केशव 43656 73 पु.
इं�िनल सोसायटी   िपं�ाळा िशवार  हॉटेल िव�नाथ मागे 

जळगाव

18668 पाटील िवलास �ानदेव 38259 58 पु. �ॉट नं. ३९ / ब   आिशवा�द िब�ीगं  सुर�ा नगर  जळगाव

18669 पाटील िवनोद िहरामण 26906 49 पु. ३४ घन:शाम नगर   खोटे नगर �ॉप जळगाव  िज.जळगाव

18670 पाटील िवठठल नामदेव 57201 53 पु.
�ॉट नं १७ गट नं ११५/२   साई नगर खोटे नगर  िनमखेडी 

िशवार जळगाव

18671 पाटील योगेश देिवदास 42983 38 पु. घर नं.३ गट नं.९४/२/ब   गजानन पाक�   खोटे नगर जळगाव

18672 पाटील योगेश नारायण 57988 42 पु.
गट नं ८० �ॉट नं २५ �ॅट नं १०१   नयन रेिसडे�ी िटळक 

नगर  िनमखेडी िशवार  जळगाव

18673 पाटील युवराज संतोष 34480 59 पु.
�ॉट नं.३० गट नं.११५/२   साई नगर िनमखेडी  सब �ेशन 

जवळ जळगाव

18674 पवार भीमराव रंगराव 3828 66 पु.
गट नं १०२/२ �ॉट नं ४ जीवराम   नगर जवळ खोटे नगर  

बस �ॉप  जळगांव

18675 पवार (गुजर) िकशोर नारायण 20612 40 पु.
�ॉट नं.१९/७   �ी �ामी समथ� सोसायटी  खोटे नगर  

जळगाव

18676 पवार शामराव रंगराव 21959 63 पु. २ ब गट नं.८७  कृ�पुरम    दादा वाडी जवळजळगाव

18677 राजपूत भुषण �काश 51392 37 पु.
�ॉट नं.३० गट नं.९९ �ॉक नं.११   िहरा िशवा कॉलनी  

जळगाव

18678 रंधे बबन शंकर 17157 72 पु.
गट नं.९८/१+२ �ॉट नं.८ िहरा   िशवा कॉलनी �म नं.१ 

िनमखेडी  िशवार  जळगाव

18679 रंधे संदीप बबन 17156 43 पु.
गट नं.९८/१अ२ �ॉट नं.८   िहरा िशवा कॉलनी �म नं.१ 

िनमखेडी  िशवार  जळगाव

18680 साळंुखे नर�� िहंमतराव 41891 51 पु. �ॉट नं.३८ गट नं.७७   जुनी जैन पाईप फॅ�री  जळगाव

18681 सपकाळे अंजनाबाई राजाराम 24531 47 �ी २८-ब खोटे नगर   जळगाव

18682 सपकाळे मंगला सुधाकर 20951 53 पु.
�ॉट नं.३२  गट नं.१०९   वाटीका आ�म बांभोरी रोड    

जळगाव

18683 सतरा अ�णा क�ाणजी 59845 68 �ी 6 संप� अपाट�म�ट �ॉट नं 69   िशवराम नगर    जळगाव

18684 स�ा क�ाणजी एल 59843 72 पु. 6/69 �ॉट नं 6   िशवराम नगर  संप� अपाट�म�ट  जळगाव
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18685 शेख जरीना मसुद 43377 56 �ी १२/६३ ( ब )  रावसाहेब खोटे   नगर जळगाव

18686 िशंदे अिनता देिवदास 52201 48 �ी  सोहम  ३०/सी .   खोटे नगर  जळगाव

18687 िशंदे देिवदास आ�ाराम 44830 56 पु. सोहम ३०/सी   खोटेनगर  जळगाव

18688 िशरसाळे रा�ल वना 38769 45 पु.
�ॉट नं. ३४ ब   जयिहंद कॉलनी  सुर�ा नगर जवळ  

जळगाव

18689 िशरसाठ भटू महीपत 36838 46 पु.
�ॉट नं. १९   गट नं.२५ आ�जा नगर जवळ  िशवधाम मंिदर 

जवळ  जळगाव

18690 सोळंुखे रवी�ं रामकृ� 6787 64 पु. 21 खोटे नगर जयिहंद कॉलनी   जळगाव

18691 सोळंुखे सािव�ी रिवं� 13147 55 �ी २१ खोटे नगर   जळगाव

18692 सोनार धनंजय चं�कांत 25535 47 पु.
�ॉट नं.१९ गट नं.११८/२   ओमगृहिनमा�ण सोसायटी  आ�जा 

नगर  िनमखेडी िशवार  जळगाव

18693 सोनार िकसनराव ओकंार 32757 79 पु. रोहीत अपाट�म�ट �ॉट नं.४१/२   खोटे नगर  जळगाव

18694 सोनार मािणक ओकंार 35559 63 पु. ३७ िहरा िशवा कॉलनी   खोटे नगर    जळगाव

18695 सोनवणे देवानंद �भाकर 28285 49 पु. २०/सी   खोटे नगर  जळगाव

18696 सोनवणे जयंत रामदास 41037 52 पु. �ॉट नं ९ धन�ी नगर खोटे नगर जळगाव

18697 सोनवणे िजत�� सदािशव 54075 47 पु. �ॉट नं.२५ अ   खोटे नगर  जळगाव

18698 सोनवणे �भाकर राजधर 14400 73 पु.
२०/सी �ेशल लाईन सुर�ा   पोलीस कॉलनी खोटे नगर    

जळगाव

18699 सोनवणे वसंत सुकदेव 35739 66 पु. �ॉट नं.१३/६४ बी   खोटे नगर  जळगाव

18700 सुव� रामराव साहेबराव 46799 58 पु. �ॉट नं.४९ सी   खोटे नगर  जळगाव

18701 सुय�वंशी सुभाष िसताराम 36728 60 पु. पोलीस लाईन ९/०६   द�ता नगर  जळगाव

18702 ताडे पंडीत जग�ाथ 2706 72 पु. 95/2/40 गणपती मिदरा मागे   खोटे नगर  जळगाव

18703 ठाकरे कमलाकर अिभमन 52303 57 पु.
�ॉट नं. ४० गट नं.९४/३अ४   गणेश पाक�  घन�ाम नगर  

मानव सेवा मंडळ शाळेजवळ जळगाव

18704 ठाकरे अिभषेक �िदप 34476 34 पु. ७६/१४ हष�वध�न कॉलनी   जुनी जैन फॅ�री जवळ    जळगांव

18705 ठाकूर सुिनता संतोष 40778 47 �ी
�ॉट नं.३८ �ॉक नं.९ गट नं.९५ /२ िनमखेडी िशवार   खोटे 

नगर िस�दी िवनायक मंदीर शेजारी  जळगाव

18706
थोरात उमाकांत �पचंद �ो.ल�ी 

�ेलस�
27289 41 पु. १८/६९-डी   खोटे नगर  जळगाव

18707 वरणकर रिवं� �भुदास 30006 50 पु.
�ॉट नं ३५ गट नं ९५/१ए/१बी/१सी/   १५ िहरिशवा कॉलनी  

जळगाव

18708 वसाणे िबिपन मंगेश 60128 39 पु.
गट नं ७६२ �ॉट नं १५   �ॉक नं ०२ संत सावता नगर  

आ�ाने िशवार शेतकी शाळे मागे  जळगाव

18709 वसाने गजानन �भाकर 35813 36 पु. �ॉट नं.३७   गट नं.३४३-३  खोटे नगर  जळगाव

18710 वसाने नीलेश मंगेश 60129 37 पु. गट नं 80 �ॉट नं 24   िटळक नगर िनमखेडी रोड  जळगाव

18711 वसाने िवमल �भाकर 58482 74 �ी
�ॉट नं १५ गट नं ३४३/३   इं�नील सोसायटी �ामी समथ� 

क� �ाजवळ  खोटे नगर �थानक समोर जळगाव
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18712 वाघ मधुकर गणपत 40347 57 पु. ७ इं�िनल सोसायटी   खोटे नगर समोर  जळगाव

18713 वाघ मह�� रघुनाथ 22990 58 पु. गट नं. ८८ �ॉट नं. ११   िटळक नगर  जळगाव

18714 वाघ शैल�� वसंत 45089 48 पु. गट नं.९४/१ �ॉट नं.११   खोटे नगर  जळगाव

18715 वाणी हेमंत ओकंार 15519 50 पु.
�ॉट नं.४० गट नं १०३ िववेकानंद   मा�ती सव�स स�टर 

शेजारी    खोटे नगर जळगाव

18716 वाणी सुवणा� हेमंत 51069 55 �ी �ॉट नं.४० गट नं.१०३   धन�ी नगर  खोटे नगर जळगाव

18717 वानखेडे िदलीप कािशनाथ 27890 52 पु.
गट नं. १०१ �ॉट नं. ५०-अ   िशवश�ी कॉलनीखोटे नगर  

जळगाव

18718 वानखेडे िदनेश िकसनराव 32758 50 पु. रोहीत अपाट�. �ॉट नं.४१/२   खोटे नगर जळगाव

18719 वानखेडे िवर�� िकसनराव 32756 49 पु. रोहीत अपा�ट �ॉट नं.४१/२   खोटे नगर जळगाव

18720 यावलकर क�ेश पंुडलीक 8014 47 पु.
इं�िनल हौिसंग सोसायटी   खोटे नगर समोर �ॉट नं १७बी  

गट नं ३४३/२  जळगांव

18721 यावलकर �रलीश पंुडिलक 15936 44 पु.
इं�िनल हौिसंग सोसायटी   खोटे नगर समोर हॉटेल िव�नाथ   

 मागे जळगाव

18722 आयाती आनंद मनोहर 14900 42 पु. २४/ब �ेट बँक कॉलनी   समता नगर समोर    जळगाव

18723 चौधरी एकनाथ िव�नाथ 6960 66 पु.
४३ ब अनुराग   से�रयल नं ५६३/५ एस बी आय कॉलनी  

महाबळ कॉलनी शेजारी जळगाव

18724 चौधरी �काश तुळशीराम 18300 62 पु.
अिद� ि�झ पाक�    ए-२०२ अिभयंता कॉलनी  �ेट बँक 

कॉलनी जळगाव

18725 देशपांडे �साद सुभाष 10466 48 पु. ५ �ेट ब�क कॉलनी  डी.एस.पी.   बंग�ा मागे.    जळगांव

18726 दोशी शांतीलाल रामचं� 1234 83 पु.
�ॉक नं 9 �ेट बँक कॉलनी   आदश� हौिसंग सोसायटी    

जळगांव

18727 जगदे रा�ल िचंतामण 13758 66 पु.
सुरचना  �ॉट नं.१ पु�ांजली   हौिसंग सोसायटी गोरोबा नगर 

   जळगाव

18728 जोशी शरद बाळकृ� 13931 75 पु.
शोभना कंुज  ६पु�ांजली�ेट   बँक कॉलनी गणपती नगर    

जळगाव

18729 लाड शरद बळवंत 17598 86 पु. िनमीश ९ जुनी �ेट ब�क कॉलनी   आदश� नगर    जळगांव

18730 लाड सुरेखा शरद 30969 78 �ी िनमीश ९ जुनी �ेट बँक कॉलनी   आदश� नगर जळगाव

18731 लगाडे अिनलकुमार जयवंतराव 6724 63 पु.
सव� नंबर ५६३/३   िपतूछाया �ाट नं १ �ॉक नं १  अनुराग 

�ेट बॅक कॉलनी पवन हील  जळगांव

18732 लगाडे जय�ी अिनल 20093 52 �ी
सव� नंबर ५६३/३   िपतूछाया �ाट नं १ �ॉक नं १  अनुराग 

�ेट बॅक कॉलनी  जळगाव

18733 महाले सुभाष गोिवंदा 47521 67 पु.  इं�िनल  २ अनुराग   �ेट बँक कॉलनी  जळगाव

18734 नाईक िवंदा िवजय 6285 59 �ी १५ नवीन �ेट बँक कॉलनी   जळगांव

18735 नेहेते रिवं� सुधाकर 50883 43 पु.
१९ /ए अनुराग �ेट बँक कॉलनी   कृपाळू हनुमान मंिदर 

जवळ  महाबळ जळगाव

18736 िनंबाळकर मुकेश गोिवंद 47310 41 पु. अनुराग �ॉट नं.२६   �ेट बँक कॉलनी  जळगाव

18737 पांडव �ाित रमेश 34875 44 �ी
�ॉट नं. १९  �ॅट नं. ३०१ सुरेश नगर   एस नं. ४६९/१  

मोरया पाक�     �ेट बँक कॉलनी  जळगाव.

18738 पटेल देव�काश िवसनजी 47749 33 पु.
102 सी िवंग आिद� ि�झ पाक�    �ेट बँक कॉलनी जवळ  

अिभयंता कॉलनी जळगाव
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18739 पटेल िवसनजी मगनलाल 44894 58 पु.
102 सी िवंग आिद�   �ीज पाक�  �ेट बँक कॉलनी जवळ  

अिभयंता कॉलनी  जळगाव

18740 पाटील मोिनका �ानदेव 50882 42 �ी
१९ /ए अनुराग �ेट बँक कॉलनी   कृपाळू हनुमान मंिदर 

जवळ  महाबळ जळगाव

18741 पवार रजनी �मोद 46396 63 �ी
�ॉट नं.१४ गट नं.५६१/अ   धांडे नगर �ेट बँक कॉलनी 

जवळ  जळगाव

18742 राजहंस �िणता राज�� 7159 55 �ी सुकृत ६ �ेट बँक कॉलनी   जळगाव

18743 राका घेवरचंद मोतीलाल 6263 79 पु. ११ �ेट बँक मिनषा कॉलनी   जळगांव

18744 संचेती �काशचंद �पचंद 653 76 पु. वैभव �ेट बँक कॉलनी िज�ा   पेठ    जळगांव

18745 सपकाळे अंजना एकनाथ 37772 54 �ी २२ अनुराग �ेट बँक कॉलनी   जळगाव

18746 सपकाळे एकनाथ देवराम 37773 67 पु. �ॉट नं.२२ ब अनुराग   �ेट बँक कॉलनी  जळगाव

18747 शहा क�णा सुिनल 15027 47 �ी १ एस.बी.आय.कॉलनी   आदश� नगर    जळगाव

18748 शाह रीता अिनलकुमार 14652 48 �ी १ एस.बी.आय.कॉलनी आदश� नगर   जळगाव

18749 शहा सुिनल नविनतभाई 15026 52 पु. १ एस.बी.आय.कॉलनी   आदश� नगर    जळगाव

18750 सुय�वंशी िदनकर सोमा 25844 76 पु. २४-ब अनुराग �ेट बँक कॉलनी   जळगाव

18751 तापडीया पु�ा सुरेशचं� 19613 75 �ी १० �ेट बँक मिनषा कॉलनी   िज�ा पेठ    जळगाव

18752 उपा�े रा�ल लखीचंद 12807 56 पु. अलंकार  ३ �ेट बँक कॉलनी   जळगाव

18753 िवसपुते चं�कांत शरद 33652 45 पु. १  सुरेश नगर   �ेट बँक कॉलनी जवळ    जळगाव

18754 अ�र आर एस 461 76 पु.
घर नं 40 अिहर रोड �ारा आर के   �ीवा�व पंचशील 

कॉलनी    जबलपुर

18755 भालेराव पंढरीनाथ यादवराव 10161 65 पु. सी/ओ वसंत मोपीडवार राणी ल�ीबाई   वाड� पांढरकवठा

18756 देसाई अनंत �ंबक 39240 95 पु.
�ॉट नं.१०१ शा� नगर   मु. पो. केडगाव देवीचे  िज 

अहमदनगर  केडगाव

18757 देसाई किवता नंदिकशोर 43530 54 �ी शा� नगर �ॉट नं.१०१   केडगाव (देवीचे)  िज.अहमदनगर

18758 धोडे चं�कांत पांडूरंग 2410 75 पु. सोलापूर जनता सहकारी बँक   सोलापूर

18759 गडे कुमकुम परेश 15908 44 �ी
वॉड� नं ७ परेश िनवास   ितलक चौराहा महाजन पेठ  

बुरहानपुर  बुरहानपुर (म��देश )

18760 गडे परेशकुमार कांितलाल 9489 44 पु. परेश िनवास िटळक चौराहा   बरहानपुर म �    बरहानपुर

18761 गडे सुिशलाबाई बालचंद 10463 62 �ी महाजना पेठ बुरहानपुर   (म� �देश)    बुरहानपुर

18762 िगरी सौरभ िवजय 61883 37 पु. म� नीमच रोड   मंदसौर म��देश    मंदसौर  458001

18763 गोळे द�ा�य आनंदराव 59826 36 पु. दुधोडी अहमदनगर भांबोरा   महरा��  ४१४४०३    भांबोरा

18764 गु�ा नेहा राजेश 61952 38 �ी
�ॉट नं 3 सेवा�ाम   वधा� रोड जवळ रतनागर  सभागृह 

ितवारी  वधा�

18765 गुरव सज�राव पांडुरंग 58271 35 पु.
गुरव ग�ी मु.पो. सावड� पाटणकर   ता - राधानगरी सावड�  

को�ापुर  को�ापुर
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18766 होनप भारती माधव 6743 70 �ी
�ॉट नं.६७/३ सागर गॅस गोडाऊन मागे   िदप �ोती 

अपाट�म�ट शेजारी  होतगी रोड सोलापूर

18767 जाधव नानासाहेब अ�ाजी 2409 80 पु.
महा�ा फुले कृषी िवदयािपठ   रा�री िज अहमदनगर    

रा�री

18768 जैन गौरव राज���साद 40648 37 पु. १६/१ वैभव नगर   िफंगाबाद  उ�र�देश

18769 जैन सुहास ई�रलाल 3706 63 पु. हाऊस नं ३०८ िनराळी रोड शमकुमार नगर रायगड

18770 जोशी अनंत वसंत 2429 69 पु. ऑड�न� फॅ�री इटारसी   इटारसी (म.�)

18771 कापडी वैशाली अतुल 53579 54 �ी
३८०/२/के सं�ृती पुव�   बंगला नं.७ १३ वी लाईन  

राजारामपुरी को�ापुर  को�ापुर  416008

18772 कापडी अतुल चं�हास 48232 58 पु.
सं�ृती पूव� बंगला नं.०७   ३८०/२/क ई वाड�  राजाराम पुरी 

तेरावी ग�ी को�ापुर  को�ापुर

18773 क� करे वषा� शरद 2226 75 �ी
नम�दा मंदीर माग� िशवणी   मालवा िज.होशंगाबाद    िशवणी 

मालवा

18774 केसवाणी मोहनलाल बोडंाराम 2568 60 पु.
403 कृ� कंुज  चौथा मजला   संत कंवरराम कॉलनी   

िचंचवड रोड  को�ापुर

18775 लोहार िमना मोतीलाल 8310 61 �ी
 पलाश   सुभाष नगर आंबेपुर(पेझारी)   (पेझारी) अिलबाग 

राइगथ�  महारा��   ता.अिलबाग  402108

18776 मानगे जयाबेन एकनाथ 59135 66 �ी
िनयर आंबेडकर सोसायटी   �ू ल�ी कृपा पालनपुर  

तालुका बनासकाटा  पालनपुर  385001

18777 मोरे स�रता �तापराव 60374 36 �ी
डी/ओ �तापराव मोरे 77 करेगाव   रोड वैभव नगर परभणी  

परभणी  परभणी  ㌴㐱

18778 न�ा संगमे�र िवजयकुमार 49231 38 पु. मु.पो.चपळगांव   ता.अ�लकोट  िज.सोलापूर  चपळगांव

18779 पंढरपुरे सुधीर वसंत 45313 54 पु. ४३२/१ सोमवार पेठ   धनवषा� अपाट�म�ट  कराड  कराड

18780 िपंपळखरे रोहीणी शिशकांत 32090 70 �ी सव� नं 71/2 10   गणेश नगर गाडोली  िज�ा सातारा  सातारा

18781 िप�े �वरा सदानंद 28236 68 �ी
�ॅट नं.ए-६०१ िब��ंग नं.४   अयो�ा टॉवर दाभोळकर 

कान�र  �ेशन रोड को�ापुर  को�ापुर -४१६००३

18782 िप�े सदानंद राजाराम 31428 72 पु.
�ॅट नं.ए-६०१ िब��ंग नं.४   अयो�ा टॉवर दाभोळकर 

कान�र  �ेशन रोड को�ापुर  को�ापुर -४१६००३

18783 पोहेकर अ�णा �काशराव 11632 69 �ी
ड�ू/ओ �काशराव पोहेकर   िनयर रीतेश मेिडकल  अंबा 

गेट अमरावती  444601

18784 पंुडलीक �ीरंग वसंत 5840 57 पु. आिशवा�द एल.आय.सी कॉलनी कळंबा   रोड    को�ापुर

18785 रानडे सुरेश रामदास 487 79 पु. तारा िनवास  ११२ए  मोदी   सोलापूर

18786 रोटे रघुनाथ दामू 5543 81 पु.
�ॉट-१०८ बी अ�िवनायक अपाट�   रामकृपा कॉलनी  

गुलमोहर रोड नगर  अहमदनगर

18787 साळंुखे राकेश सुरेश 50801 36 पु.
मु.पो.अशोक नगर   ता.�ीरामपुर  िज.अहमदनगर  अशोक 

नगर

18788 सज� कृ�ा द�ा�य 61509 34 पु.
वरखेड ता नेवासा   िज�ा अहमदनगर  महारा��   

अहमदनगर

18789 शाह जय�ी िदलीप 47757 62 �ी
२७ सौरभ सोसायटी   आय� �ुल करोल बाग जवळ  बडोदा  

बडोदा

18790 �ावगे सीमा ��ील 58796 44 �ी
A-४०४ वसंत िवहार गु�देव   कॉ��े� फासे ३ सायली रोड  

दादरा आिण नगर हवेली  िसलवासा

18791 िसंग रिवकुमार रामधर 44874 38 पु.
सी/ओ देशी�न काटु�न �ा िल   युिनट नं १ स�� नं ६१/१/१&२  

िपपरीया इ��� ीयल ए�रया  िस�ासा  396230

18792 सोनार सुरेश रामदास 4982 62 पु.
हरीिवला १०/२१ पा��नाथ टाऊन िशप   नवा नरोडा    

अहमदाबाद
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18793 वरणगावकर िवनय िदगंबर 5288 60 पु. हनुमान मंिदर जवळ    पाथ�ड चौक   सोलापूर   413003

18794 वाघमारे िदलीप संभाजी 61761 31 पु.
मु िचडिगरी पो� भोसी   तालुका भोकर िज�ा नांदेड  

िचडिगरी  िचडिगरी पो� भोसी

18795 यादव �ताप के� 58867 52 पु. कराड घराळ वाडी   रोड येवती सातारा    सातारा

18796 असोदेकर(वाणी) अमोल अशोक 19594 39 पु. मु.पो.आसोदा   ता.िज.जळगाव  आसोदा

18797 अ�रदे मिनषा मोहन 42635 41 �ी मु. पो. भादली बु.   ता. िज. जळगाव    भादली

18798 अ�रदे सुिनल वसंत 28302 45 पु.
२०१६ राम मंिदर चौक   फलह पुरा भादली बु  ता भादली  

जळगाव

18799 अ�रदे वसंत नारायण 28380 65 पु. पुरा कडगाव रोड   मु पो.भादली बु  ता भादली  जळगाव

18800 बारी �ाने�र िकसन 57129 57 पु. मु पो आसोदा   ता िज जळगाव    आसोदा

18801 बारी ल�ण िकसन 10018 59 पु.
घर नं ३३ मेन रोड वाणी   ग�ी िव�ल मंिदर समोर  बालाजी 

पेठ असोदा  आसोदा

18802 बारी रा�ल ल�ण 46186 34 पु. मु पो आसोदा   िज जळगाव

18803 बोरोले रमेश ल�ण 3095 75 पु. भादली   जळगाव

18804 बोरसे मुकेश अंबादास 59206 35 पु.
एट भादली खुद�    कठोरा जळगाव  िज�ा जळगाव  भादली 

खुद�

18805 चौधरी बाळु तुकाराम 26312 63 पु. भादली बु।।   ता.िज.जळगाव    भादली बु।।

18806 चौधरी भा�र राजाराम 43254 82 पु. मरोती मंिदर समोर   इंिदरा नगर  आसोदा  जळगाव

18807 चौधरी िगरीष िपतांबर 17424 47 पु. मु.पो.भादली ता.िज.जळगाव

18808 चौधरी गोपाल युवराज 26929 35 पु. धोडंी िवहीर चौक   मु.पो.आसोदा िज.जळगाव    आसोदा

18809 चौधरी हेमराज हरी 6017 80 पु. 239 मरोती पेठ   मरोती पेठ  आसोदा िज.जळगाव  आसोदा

18810 चौधरी जाऊबाई देिवदास 46842 86 �ी मु पो आसोदा   ता िज जळगाव

18811 चौधरी िजत�� भागवत 29306 49 पु. मु.पो. आसोदा भादली रोड   ता जळगाव    आसोदा

18812 चौधरी मनोज तुळशीदास 39684 49 पु. मु. पो. भादली बु.   ता. िज. जळगाव

18813 चौधरी मनोज वसंत 29272 52 पु. मु.पो. असोदा   ता.िज.जळगांव    आसोदा

18814 चौधरी िनलेश भागवत 24246 46 पु. मु. पो. असोदा   ता. िज. जळगाव    असोदा

18815 चौधरी िवलास िव�ल 22880 55 पु. मु.पो.भादली   ता.िज.जळगाव.  .  जळगाव.

18816 चौधरी यशवंत िशवराम 30860 35 पु. मु.पो.आसोदा ता.जळगांव   आसोदा

18817 िचरमाडे रामकृ� िगरधर 3600 69 पु. मु पो आसोदा ता िज जळगांव   आसोदा

18818 ढाके भोजू तुकाराम 3219 66 पु. मढी पेठ ढाके वाडा   आसोदा

18819 ढाके िदपक संभाजी 35038 53 पु. मु.पो.भादली   ता.िज.जळगाव    भादली
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18820 धांडे महेश कमलाकर 30875 44 पु. मु.पो. आसोदा   ता.जळगांव    आसोदा

18821 धनगर िभला िभका 20779 68 पु. घर नं.642/1 भादली बु.||   ता.िज.जलगाव    भादली बु।।

18822 घुले िवजय एकनाथ 53749 35 पु. मु.पो.असोदा   ता.िज.जळगाव    असोदा

18823 गुजराथी िसताराम भाळु 35926 56 पु. मेहतर वाडा   आसोदा  ता.िज.जळगाव  आसोदा

18824 जोशी लीलाधर काशीनाथ 7145 71 पु. बालाजी पेठ  आसोदा ता िज जळगाव   आसोदा

18825 जोशी �ित�ा िवलास 22461 44 �ी बालाजी पेठ   असोदा ता.िज.जळगाव  असोदा.  असोदा

18826 जोशी सिचन िललाधर 22380 44 पु. बालाजी पेठ   मु.पो.आसोदा िज.जळगाव    आसोदा

18827 जोशी ��दा �काश 51997 37 �ी मु. पो. भादली   ता. िज. जळगाव

18828 जोशी सुिधर मुरलीधर 27262 61 पु. मु. पो. असोदा   ता. िज. जळगाव    आसोदा

18829 जोशी सुषमा िवलास 23480 42 �ी घर नं.3216 इंिदरा नगर   आसोदा जळगाव

18830 जोशी िवलास भा�र 17646 47 पु. मु.पो. इंिदरानगर असोदा   ता. िज. जळगाव    असोदा

18831 जोशी िवलास िललाधर 22382 48 पु. बालाजी पेठ   मु.पो.आसोदा ता.जळगाव    आसोदा

18832 काळे अिनता राज�� 34167 48 �ी मु.पो.आसोदा   ता.िज.जळगाव

18833 काळे देिवदास झडू 7245 61 पु. मु.पो.आसोदा   ता.िज.जळगाव    आसोदा

18834 काळे िजत�� देवीदास 15800 45 पु. काळे वाडा   मु.पो.आसोदा ता.िज.जळगाव    आसोदा

18835 काळे राज�� देिवदास 7265 63 पु. मु.पो.आसोदा ता.िज.जळगांव   आसोदा

18836 काळे शकंुतला देवीदास 15801 78 �ी काळे वाडा   मु.पो.आसोदा  ता.िज.जळगाव  आसोदा

18837 काळे िवनोद यशवंत 2691 70 पु. बालाजी पेठ असोदा िज जळगाव   असोदा

18838 कासार �काश रामदास 39019 48 पु. बालाजी पेठ   मु. पो. आसोदा  ता. िज. जळगाव  आसोदा

18839 खडसे िकशोर ��ाद 29818 47 पु.
गणपती मंिदर जवळ   खडसे वाडा  भादली बू  जळगाव  

भादली

18840 खडसे जग�ाथ गलु 6451 61 पु. भादली ता िज जळगाव

18841 खडसे िव�ू िदनकर 6408 67 पु. मु पो भादली ता िज जळगाव   भादली

18842 कोळंबे अजु�न आनंदा 36229 64 पु. मु.पो.भादली   ता.िज.जळगाव    भादली

18843 को�े भुषण िव�ल 30871 41 पु. मु.पो. आसोदा   ता िज जळगांव    आसोदा

18844 को�े सोपान भुता 36953 57 पु. मु.पो.भादली बु.   ता.िज.जळगाव    भादली बु.

18845 को�े सुरेश िव�ु 29042 57 पु. को�े वाडा   मु.पो. आसोदा  ता.िज.जळगांव  आसोदा

18846 कोळी आधार मात�ड 14810 73 पु. 3044 सुजादे रोड कोळी   वाडा आसोदा जळगाव
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18847 कोळी भा�र झाव� 32298 68 पु. िशवगी चौक   पाटील वाडा असोदा  ता.िज.जळगांव  आसोदा

18848 कोळी धम�� िजवराम 45491 46 पु. कोळीवाडा भादली बु.   ता. िज. जळगाव

18849 कोळी (पाटील) िदलीप काशीनाथ 25941 57 पु. मु.पो.आसोदा   ता.िज.जळगाव    आसोदा

18850 कोळी िहरालाल िसताराम 26295 69 पु. मु. पो. भादली जळगाव

18851 कोली िललाबाई �ानदेव 21432 65 �ी मु.पो.भादली   ता.िज.जलगाव    भादली

18852 कोळी �ितभा नर�� 43794 43 �ी मु.पो. भादली बु.   ता.िज.जळगाव

18853 कोली उ�ला रिवं� 21433 39 �ी मु.पो.भादली   तािज.जलगाव    भादली

18854 कोळी िवजय रमेश 36950 45 पु. १० हनुमान नगर   भादली बु.  ता.िज.जळगाव  भादली बु.

18855 कोळी योगेश पंढरीनाथ 30022 37 पु. वा��क नगर   भादली    भादली बु.

18856 ि�रसागर सुरेखा नारायण 8078 44 �ी इंिदरा नगर आसोदा   िज�ा जळगाव    आसोदा

18857 कुलकण� राज�� सदािशव 21008 57 पु. घर �ं २२१२ महादेव मंिदराजवळ असोदा  जळगाव

18858 लोखंडे सोनाली गणेश 48643 42 �ी मु.पो. भादली बु.   ता. िज. जळगाव

18859 महाजन वसंत पंडीत 3151 83 पु. मु. पो� आसोदा   जळगाव

18860 माळी अंबादास चावदस 3307 65 पु. १४१५ माळी वाडा   मु पो असोदा  ता िज जळगाव  असोदा

18861 माळी चं�कांत रघुनाथ 29408 46 पु.
आसोदा बस �ँड जवळ   पो�. आसोदा  ता.िज.जळगांव  

आसोदा

18862 माळी सितष �भाकर 31795 60 पु. भादली      बु�ुक   जळगाव

18863 माळी शिशकला आंबादास 5680 62 �ी मु पो असोदा ता िज जळगांव   आसोदा

18864 नारखेडे �पेश तुकाराम 32989 46 पु. मु.पो. भादली बु.   ता.जळगांव    भादली बु.

18865 नारखेडे सं�ा �भाकर 3630 80 �ी मु पो आसोदा ता. जळगाव   आसोदा

18866 नारखेडे आनंदा खुशाल 25392 87 पु. मु. पो. भादली बु.   ता. िज. जळगाव    भादली

18867 नारखेडे आनंदा िनवृ�ी 36231 58 पु. मु.पो. भादली   ता.िज.जळगाव    भादली

18868 नारखेडे अिनल गोमा 32986 56 पु. मु.पो.भादली बु.   ता.िज.जळगांव    भादली बु.

18869 नारखेडे भरत चुनीलाल 20949 47 पु. मु.पो.भादली बु।।   ता.िज.जलगाव    भादली बु।।

18870 नारखेडे चुनीलाल नामदेव 22108 81 पु. मु.पो.भादली बु।।   ता.िज.जळगाव    भादली बु।।

18871 नारखेडे गोपाल भा�र 36955 59 पु. मु पो. भादली बु.   नारखेडे वाडा  ता.िज.जळगाव  भादली बु.

18872 नारखेडे हेमचं� सुकदेव 32987 45 पु. मु.पो.भादली बु.   ता.जळगांव    भादली बु.

18873 नारखेडे िजत�� ओकंार 25021 52 पु.
नारखेडे वाडा   राम मंदीर रोडभादली बु।।  ता.िज.जळगाव  

भादली बु।।
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18874 नारखेडे िनतीन बुधो 29139 48 पु. पो� - आसोदा   ता.िज.जळगांव    आसोदा

18875 नारखेडे राज�� हरचंद 51928 54 पु. मु. पो. भादली बु.   ता. िज. जळगाव

18876 नारखेडे सुलोचना िजत�� 10059 45 �ी
िव�ल मंदीरा जवळ मू .पो.   भादली ता िज�ा-जळगाव    

भादली

18877 नारखेडे तुषार मुरलीधर 32988 55 पु. मु.पो.भादली बु.   ता.जळगांव    भादली बु.

18878 नारखेडे योगेश छगन 36952 40 पु. मु.पो.असोदा   ता िज.जळगाव    असोदा

18879 नेहते नरहरी शेनफडु 29667 67 पु. भादली रोड   मु.पो.आसोदा  ता.िज.जळगांव  आसोदा

18880 पाटील गणपत कृ�ा 3150 91 पु. भादली  जळगाव

18881 पाटील भारतन सुधाकर 36230 41 पु. मु.पो. भादली   ता.िज.जळगाव    भादली

18882 पाटील चा�लताबाई मोहन 59600 30 �ी शेळगाव भादली बु�ुक   जळगाव

18883 पाटील �ाने�र राजाराम 33232 46 पु. घर नं.3317   इंिदरा नगर  मरोती मंिदर जवळ  आसोदा

18884 पाटील मधुकर मांगो 29602 59 पु. वाणी ग�ीआसोदा   ता.जळगांव    आसोदा

18885 पाटील माधुरी भा�र 50166 41 �ी मु. पो. भादली   ता. िज. जळगाव    भादली

18886 पाटील मुरलीधर िभवसन 24625 64 पु. मु.पो.भादली बु।।   ता.िज.जळगाव

18887 पाटील मुरलीधर पांडुरंग 61160 46 पु.
ढांढोरे नगर असोदा   असोदा जळगाव  िज�ा जळगाव  

असोदा जळगाव

18888 पाटील िनतीन वंसत 37045 41 पु. राजाई भवन   बालाजी पेठ  असोदा  असोदा

18889 पाटील पंढरीनाथ राजाराम 33231 52 पु. मु.पो.आसोदा   ता.जळगांव    आसोदा

18890 पाटील �काश दामू 52828 43 पु. इंिदरा नगर   रामपेठ असोदा  ता. िज. जळगाव

18891 पाटील राज�� ल�ण 59929 37 पु. धांडोरे नगर   असोदा  ता िज�ा जळगाव

18892 पाटील ऋिषकेश िनंबा 52829 46 पु. मु.पो.असोदा   पाटील वाडा  ता. िज. जळगाव

18893 पाटील िशवाजी माधवराव [०३] 5569 60 पु. मु पो आसोदा   िज. जळगाव

18894 पाटील व�लाबाई माधवराव 5570 86 �ी मु पो आसोदा ता. िज. जळगाव   आसोदा

18895 पेठकर �दीप बळीराम 36232 41 पु. मु.पो. भादली   ता.िज.जळगाव    भादली

18896 रडे िकशोर गुलाबचंद 50284 49 पु. मु. पो. भादली बु   ता. िज. जळगाव

18897 रडे पंकज भालचं� 33482 44 पु. मु.पो.भादली बु.   ता.जळगांव    भादली बु.

18898 रोटे ि�या देिवदास 42515 48 �ी मु. पो. भादली बु.   ता.िज.जळगाव

18899 सपकाळे छाया भगवान 40443 39 �ी
मु.पो. आसोदा   िशवाजी पुतळयाजवळ  ता.िज.जळगाव  

आसोदा

18900 सावदेकर धनंजय पंुडिलक 32574 54 पु. मु.पो.आसोदा   ता.जळगांव  िज.जळगांव  आसोदा
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18901 सावदेकर िदनेश रामचं� 45604 42 पु.
घर नं.31 1 खोले वादा िव�ल   पेठ मु.पो.आसोदा  ता. िज. 

जळगाव  असोदा

18902 िशंदे राज�� रामदास 48943 58 पु. मु. पो. असोदा   ता. िज. जळगाव    असोदा

18903 सोनार सुभाष द�ा�य 29496 58 पु. सोनार ग�ी   मु.पो. आसोदा  ता.िज.जळगांव  आसोदा

18904 सोनवणे िडगंबर िपतांबर 30060 47 पु. मु.पो सुजदे भोलाणे   ता िज जळगाव  ता.जळगांव  सुजदे

18905 सोनवणे पंकज संतोष 52511 37 पु. १४ वा�ीक नगर   भादली बु.  ता.िज.जळगाव

18906 सोनवणे रामचं� �ोतीराम 36833 62 पु. मु.पो.देउलवाड   ता.िज.जळगाव    देउलवाड

18907 सुय�वंशी अिनल ल�ण 23092 52 पु. मु. पो. आसोदा   ता. िज. जळगाव    आसोदा

18908 तळवंदे रिवं� भा�र 39146 49 पु. मु.पो. असोदा   िशवाजी चौक  ता.िज. जळगाव  असोदा

18909 वाणी अरिवंद पंुडिलक 21935 58 पु. महादेव मंदीरा जवळ   मु.पो.आसोदा िज.जळगाव    आसोदा

18910 वाणी �यंबक शंकर 24407 62 पु.
360 �ंबक नगर   िवठठल पेठ आसोदा  असोदा िज. 

जळगाव  असोदा

18911 वाणी अिनल ल�ण 24974 58 पु. वाणी ग�ी   मेन रोडआसोदा  िज.जळगाव  आसोदा

18912 वाणी अंजली अशोक 43509 59 �ी पाटील वाडा   मु.पो. असोदा  ता.िज. जळगाव  असोदा

18913 वाणी अ�ण माधव 25974 68 पु. वाणी ग�ी   मु. पो. असोदा  ता. िज. जळगाव  असोदा

18914 वाणी अशोक बाबुराव 28376 64 पु. वाणी ग�ी   मु. पो. असोदा  ता. िज. जळगाव  असोदा

18915 वाणी अशोक देवीदास 21639 69 पु. मु.पो.आसोदा   ता.िज.जलगाव  जलगाव  आसोदा

18916 वाणी चा�शीला िनतीन 25011 39 �ी मु.पो.आसोदा   ता.िज.जळगाव    आसोदा

18917 वाणी द�ा�य एकनाथ 24440 81 पु. मु. पो. असोदा   ता.िज.जळगाव    असोदा

18918 वाणी िदपक िवठठल 35186 52 पु. मु.पो.आसोदा   रामपेठ  ता.िज.जळगाव  आसोदा

18919 वाणी िजत�� देिवदास 24253 53 पु. मु. पो. असोदा   ता. िज. जळगाव    असोदा

18920 वाणी मालती द�ा�य 25107 76 �ी मेन रोडआसोदा   ता.िज.जळगाव    आसोदा

18921 वाणी िनतीन द�ा�य 24441 46 पु. मु. पो. असोदा   ता. िज.  जळगाव    असोदा

18922 वाणी �मोद मुरलीधर 24100 51 पु. वाणी ग�ी मु. पो. आसोदा   ता.िज. जळगाव

18923 वाणी राज�� बाबुराव 28374 59 पु. वाणी ग�ी   मु. पो. असोदा  ता. िज. जळगाव  असोदा

18924 वाणी राज�� सुदाम 24397 52 पु. वाणी ग�ी   असोदा  ता. िज. जळगाव  असोदा

18925 वाणी राकेश धनंजय 50316 32 पु. �ॉट नं.२ बालाजी पेठ   आसोदा  ता. िज. जळगाव  आसोदा

18926 वाणी सितश सदािशव 50776 60 पु. मु. पो. आसोदा   पाटील वाडा  ता. िज. जळगाव  आसोदा

18927 वाणी सिवता सितष 24361 47 �ी मु. पो. असोदा   मेन रोड  असोदा ता. िज. जळगाव  असोदा
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18928 वाणी शैलेश धनंजय 46923 37 पु.
९८५ माळी वाडा   बालाजी पेठ  आसोदा  आसोदा िज 

जळगाव

18929 वाणी िशवदास द�ा�य 23850 51 पु. 139 पाटील वाडा   आसोदा जळगाव  ता.िज.जळगाव

18930 वाणी सुरेश माधवराव 24396 58 पु. वाणी ग�ी   असोदा  ता.िज. जळगाव  असोदा

18931 वाणी िवजय बाबुराव 28375 53 पु. वाणी ग�ी   मु. पो. असोदा  ता. िज. जळगाव  असोदा

18932 वाणी य�दीप मुरलीधर 58409 41 पु. मेन रोड   वाणी ग�ी  असोदा जळगाव  असोदा

18933 येवले शािशकांत भोजु 8622 52 पु. गणपती मंदीरा जवळ   मू पो� -आसोदा    जळगाव  425101

18934 येवले उमाकांत भोजू 59490 51 पु. गणपती मंिदरा जवळ   मढी पेठ  असोदा  असोदा

18935 बावी�र अ�ण ल�ण 35436 57 पु. मु.कुवारखेडा   पो.नां�ा बु.  ता.जळगाव  कुवारखेडा

18936 बािव�र चंदुलाल िनवृ�ी 34967 44 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.िज. - जळगाव    िवदगाव

18937 बािव�र सिचन िशवाजी 29263 38 पु. मु.पो. धामणगांव ता.िज.जळगांव   धामणगांव

18938 भालेराव अ�ण दशरथ 21650 73 पु. मु.पो.धामणगाव   ता.िज.जलगाव    धामणगाव

18939 भालेराव भागवत वामन 30009 53 पु. मु.पो.धामणगांव िज जळगाव   धामणगांव

18940 भालेराव िदलीप जुलाल 30285 47 पु. मु.पो.धामणगांव   ता.जळगांव    धामणगांव

18941 भालेराव देिवदास भोजु 44594 53 पु. मु पो धामणगाव   ता िज जळगाव    धामणगाव

18942 भालेराव िदनकर जुलाल 30010 49 पु. मु.पो.धामणगांव   ता िज जळगाव    धामणगांव

18943 भालेराव गोपाल रामकृ� 30503 51 पु. मु.पो. धामणगांव   ता.जळगांव    धामणगांव

18944 भालेराव रजनी पंढरीनाथ 38035 50 �ी मु.पो. धामणगांव   ता.िज.जळगाव    धामणगांव

18945 भालेराव समाधान िहरामण 37818 39 पु. मु.पो.धामणगाव   ता.िज.जळगाव    धामणगाव

18946 भालेराव शिशकांत बुधो 42965 45 पु. मु.पो. धामणगाव   ता.िज.जळगाव

18947 भलेराव उमेश एकनाथराव 30011 47 पु. मु.पो.धमणगांव ता.जळगांव   धामणगांव    धामणगांव

18948 भालेराव िवलास देवचंद 25522 57 पु. मु. पो. धामणगाव   ता. िज. जळगाव    धामणगाव

18949 भालेराव िवनायक देवचंद 30601 44 पु. मु.पो. धामणगांव   ता.िज.जळगांव    धामणगांव

18950 चौधरी राजाराम िगरधर 2856 85 पु. मु आवार पो िवदगाव ता िज जळगाव   आवार

18951 चौधरी नर�� परशुराम 14115 45 पु. मु.िकनोद पो.कठोरा   ता.िज.जळगाव    िकनोद

18952 चौधरी �पचंद पुो�म 2717 71 पु. मु आवार पो िवदगाव   ता िज जळगाव    आवार

18953 च�ाण चं�कांत िदनकर 29544 48 पु. मु.पो.िडकसाई ता.िज.जळगांव   िडकसाई

18954 च�ाण रमेश संतोष 29115 57 पु. मु. डीकसाई पो�- िवदगांव   ता.िज.जळगांव    िडकसाई
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18955 चौधरी चं�कांत नामदेव 3033 79 पु. मु पो आवार इदगाव ता िज�ा   जळगाव

18956 ढाके िवकास गलीदास 29442 42 पु. पो�- िवदगांव   ता.िज. जळगांव    िवदगांव

18957 गोसावी वामनगीर झाव�गीर 38323 88 पु. मु. पो. धामणगाव   ता. िज. जळगाव

18958 जगताप �िदप शािलक 27373 48 पु. �रधुर पो.वडगांव   ता.िज.जळगांव    �रधुर

18959 जगताप र�ा िवलास 15557 44 �ी मु.�रधुर पो.नां�ा   ता.िज.जळगाव    �रधुर

18960 जगताप शाली�ाम िभका 7227 75 पु. मु. �रधुर पो. नां�ा बु. ता जळगाव   �रधुर

18961 जगताप िवलास रामदास 3662 56 पु. मु. �रधूर   पो.�रधूर  िज.जळगाव  �रधूर

18962 जोशी संजीव ल�ण 34900 49 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.जळगाव  िज.जळगाव  िवदगाव

18963 कंखरे सुरेखा जगदीश 21169 52 �ी मु.पो.धामणगाव   ता.िज.जलगाव    धामणगाव

18964 कोळी बापू नामदेव 34931 42 पु. मु.पो. िवदगाव   ता.िज.जळगाव    िवदगाव

18965 कोळी चं�कांत दौलत 30966 55 पु. मु.पो. इदगांव ता.जळगांव   इदगांव

18966 कोळी िपतांबर सुकदेव 32935 62 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.िज.जळगांव    िवदगांव

18967 कोळी समाधान िपतांबर 32365 31 पु. मु.पो.इंदगांव   ता.जळगांव    इदगांव

18968 कोळी समाधान वसंत 30874 40 पु. मु.पो. इदगांव ता.जळगांव   इदगांव

18969 कोळी िव�ास वामन 40944 64 पु. मु.पो. िवदगाव   ता.िज.जळगाव    िवदगाव

18970 महाजन हेमंत भानुदास 20989 42 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.िज.जलगाव    िवदगाव

18971 महाजन नारायण गोिवंदा 22183 92 पु.
पा�ा�ा टाकी जवळ   मु.पो.िवदगाव  ता.िज.जळगाव  

िवदगाव

18972 महाजन रिवं� �ीधर 4098 61 पु. मु.पो.इदगांव   ता.िज.जळगांव

18973 महाजन संिगता िवलास 31842 43 �ी मु.पो.इदगांव ता.िज.जळगांव   इदगांव

18974 महाजन शशीकांत मधुकर 22248 58 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.िज.जळगाव    िवदगाव

18975 महाजन सुिनल �ंबक 4343 59 पु. मु पो इदगाव ता िज जळगाव   इदगाव

18976 महाजन िवजय मधुकर 20860 53 पु. मु.पो.ईदगाव   ता.िज.जलगाव    ईदगाव

18977 महाजन िवलास सुरेश 31843 45 पु. मु.पो.इदगांव   ता.िज.जळगांव    इदगांव

18978 �ाळदे देिवदास पंुडिलक 30050 46 पु. मु.पो धामणगांव   ता.िज.जळगांव    धामणगांव

18979 पाटील अिनल मोहन 31075 49 पु. मु.पो. इदगांव  ता.जळगांव   इदगांव

18980 पाटील आनंदा महा� 11552 57 पु. मु.पो. �रधुर   ता.िज.जळगाव

18981 पाटील िभकन दंगल 3527 63 पु. मु �रधूर पो नां�ा   ता.िज.जळगाव    �रधूर
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18982 पाटील छगन सोमा 29446 58 पु. मु.पो. िवदगांव   ता.िज.जळगांव    िवदगांव

18983 पाटील चं�भागा यशवंत 24471 76 �ी मु. पो. िवदगाव   ता. िज. जळगाव    िवदगाव

18984 पाटील िदलीप �भाकर 14725 69 पु. मु.पो.इदगाव   ता.िज.जळगाव    इदगाव

18985 पाटील िदलीप सुकदेव 45605 63 पु. मु. पो. िवदगांव   ता. िज. जळगाव    िवदगांव

18986 पाटील िदनकर रामराव 2787 74 पु. मु पो �रधूर पो नां�ा बु   ता िज जळगाव

18987 पाटील �ाने�र तुळशीराम 30927 58 पु. मु. �रधुर पो.इदगांव   ता.जळगांव    �रधुर

18988 पाटील �ाने�र उ�म 31019 72 पु. मु.पो. धामणगांव   ता.जळगांव    धामणगांव

18989 पाटील गजानन प�ाकर 45606 43 पु. मु.पो. िवदगांव   ता. िज. जळगाव    िवदगांव

18990 पाटील गोपाळ फिकरचंद 25391 72 पु. मु. गाठोदे पो.आमोदे बुा   ता.िज. जळगाव    गाठोदे

18991 पाटील गोपाळ �पिसंग 43911 51 पु. नांदरे खुद�    जळगाव

18992 पाटील जनाद�न शािलक 30754 54 पु. मु.पो.इदगांव  ता.जळगांव   इदगांव

18993 पाटील िजजाबाई न�थु 19168 61 �ी मु.�रधुर पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    �रधुर

18994 पाटील िलना मनोहर 37551 36 �ी मु.पो. धामणगाव   ता.िज.जळगाव    धामणगाव

18995 पाटील मधुकर आ�ाराम 34004 59 पु. पो.िकनोद   ता.िज.जळगांव    िकनोद

18996 पाटील मधुकर िजवराम 39669 61 पु. मु.पो. िवदगाव   ता.िज. जळगाव

18997 पाटील मालुबाई िदनकर 3661 63 �ी �रधूर     जळगाव  �रधूर

18998 पाटील मुरलीधर सु�ाम 39106 55 पु. मु.�रधूर पो.नां�ा   ता.िज.जळगाव

18999 पाटील मुरलीधर सीताराम 7222 81 पु. मु. �रधुर पो. नां�ा बु. ता ज   िज�ा जळगाव

19000 पाटील नबाबाई िनळकंठ 26659 68 �ी मु. �रधुर पो. नां�ा   ता. िज. जळगाव    �रधुर

19001 पाटील नारायण मंगा 19236 63 पु. मु.�रधुर पो.इदगाव   ता.िज.जळगाव    �रधुर

19002 पाटील न�थू नारायण 3526 86 पु. मु.�रधुर पो.नां�ा   ता.िज.जळगाव    �रधुर

19003 पाटील �काश शामराव 25906 57 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.िज.जळगाव    िवदगाव

19004 पाटील �मोद सुकदेव 30757 51 पु. मु.पो. इदगांव   ता.जळगांव    इदगांव

19005 पाटील पंुडिलक शािलक 39275 61 पु. मु. खापरखेडा पो.धामणगाव   ता. िज. जळगाव

19006 पाटील राज�� यशवंत 24631 55 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.िज.जळगाव

19007 पाटील रमेश तुकाराम 30930 71 पु. मु.पो. इदगांव   ता. िज. जळगांव    इदगांव

19008 पाटील रिवं� फिकरचंद 25394 54 पु. मु. गाठोदा पो. आमोदे   ता.िज.जळगाव    गाठोदा
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19009 पाटील रिवं� तोताराम 20890 49 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.िज.जलगाव    िवदगाव

19010 पाटील संजय मुरलीधर 29454 50 पु. मु.�रधुर पो.िवदगांव   ता.िज.जळगांव    �रधुर

19011 पाटील संजय तुकाराम 34523 44 पु. मु.पो.इदगांव   ता.जळगांव    इंदगांव

19012 पाटील शारदाबाई रामचं� 61699 42 �ी मु फुलपाट पो दोनगाव फुलपाट  जळगाव महारा��   जळगाव

19013 पाटील शिशकला रिवं� 35623 50 �ी मु.पो.इदगाव   ता.िज.जळगाव    इदगाव

19014 पाटील सोपान ��ाद 25012 48 पु. मु.पो.िकनोद   ता.िज.जळगाव

19015 पाटील सुभाष सुखराम 20925 60 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.िज.जलगाव    िवदगाव

19016 पाटील सुनंदा सुय�भान 31117 51 �ी मु.�रधुर पो.इदगांव   ता.जळगांव    �रधुर

19017 पाटील सुिनता संजय 43829 49 �ी मु.�रधुर पो.िवदगाव   ता.िज.जळगाव

19018 पाटील सुिनल सुपडू 34966 54 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.िज.जळगाव    िवदगाव

19019 पाटील सुरेश रामदास 3443 63 पु. मु �रधुर पो इदगाव िज जळगाव  �रधूर

19020 पाटील सुरेश सुकदेव 29251 58 पु.
भोकर रोड एम.एस.ई.बी. समोर   मु.पो. िवदगांव  

ता.िज.जळगांव  िवदगांव

19021 पाटील तुकाराम हरी 34524 71 पु. मु.पो. इदगांव   ता.जळगांव    इदगांव

19022 पाटील व�लाबाई सुपडू 34968 76 �ी मु.पो. िवदगाव   ता.िज.- जळगाव    िवदगाव

19023 पाटील िवजय भावलाल 26232 46 पु. मु. �रधुर  पो. िवदगाव   ता. िज. जळगाव

19024 पाटील िवमलबाई हरी 31700 59 �ी मु.पो. इदगांव   ता.िज.जळगांव    इदगांव

19025 पाटील िवठठल सु�ाम 39722 53 पु. मु.पो. िवदगांव   ता. िज. जळगाव

19026 पाटील युवराज राजाराम 34899 56 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.जळगाव  िज.जळगाव  िवदगाव

19027 पाटील युवराज गोिवंदा 22612 47 पु. धाड�   पो. िकनोद  ता.िज. जळगाव  धाड�

19028 सांळुखे बापु ढेमा 38566 51 पु. मु.पो. िवदगाव   ता.िज.जळगाव    िवदगाव

19029 सपकाळे अशोक बाबलु 30369 67 पु. मु.पो.धामणागांव   िज जळगाव    धामणगांव

19030 सपकाळे एकनाथ बुधो 30876 47 पु. मु.पो. धामणगांव   ता.जळगांव    धामणगांव

19031 सपकाले हरी च�डु 20857 58 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.िज.जलगाव    िवदगाव

19032 सपकाळे हेम�द रामचं� 24447 47 पु. मु. पो. धामणगाव   ता. िज. जळगांव    धामणगाव

19033 सपकाळे िहरामण कौितक 25521 56 पु. मु. पो. धामणगाव   ता. िज. जळगाव    धामणगाव

19034 सपकाळे पंढरीनाथ लहानू 38838 54 पु. मु. पो. धामणगांव   ता.िज. जळगाव    धामणगांव

19035 सपकाळे रिवं� कोतीक 32624 53 पु. मु.पो.धामणगांव   ता.जळगांव    धामणगांव
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19036 सपकाळे रवी�ं सदािशव 58550 43 पु.
मु पो� िवदगाव   तालुका जळगाव  बस �ोपं जवळ  

िवदगाव

19037 सपकाळे संतोष बुधा 32285 62 पु. मु.पो.धामणगांव   ता.िज.जळगांव    धामणगांव

19038 सपकाळे शांताराम नामदेव 35986 54 पु. मु.पो.धामणगाव   ता.िज.जळगाव    धामणगाव

19039 सपकाळे शेनफडू गणपत 27 90 पु. मु.पो.इदगांव ता. िज.जळगाव   इदगांव

19040 सपकाळे िशवपाल �पचंद 44322 54 पु. मु पो आवार िवदगाव   ता.िज.जळगाव

19041 सपकाले सुभाष मांगो 21033 53 पु. मु.पो.िवदगाव   ता.िज.जलगाव    िवदगाव

19042 सपकाळे सुर�� उखडू� 33734 50 पु. मु.पो.आवार   ता.जळगांव    आवार

19043 सपकाळे सुरेश सुपडू 36147 51 पु. मु.पो. ईदगाव   ता.िज.जळगाव    ईदगाव

19044 सपकाळे उषाबाई अरिवंद 34910 43 �ी मु.सावखेडा पो.िकनोद   ता. िज. जळगाव    सावखेडा

19045 सोलंके मं��ं� बाबुराव 29877 48 पु.
मु.पो. िवदगांव ता.जळगांव   �ामपंचायत ग�ी िवदगांव  

मु.पो. िवदगाव  ता जळगांव  िवदगांव

19046 सोनवणे रघुनाथ बाबुराव 3663 74 पु. मु. �रधूर   पो इदगाव  ता जळगाव िज जळगाव  �रधूर

19047 सोनवणे उमेश पांडूरंग 32299 41 पु. मु.पो.अमोदे बु.   ता.िज.जळगांव    अमोदे

19048 �ण�कार पुो�म मदनलाल 2750 68 पु. िवदगाव ता िज�ा जळगांव

19049 अ�वाल िदनेश अशोक 20314 38 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19050 अ�वाल िनलेश अशोक 20312 40 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19051 अ�वाल राजु(राजेश) रमेशचं� 20313 42 पु. मु.पो.�सावद ता.िज.जळगाव   �सावद

19052 अ�वाल योगेश रमेशचं� 20310 47 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19053 अिहरराव (सोनार) िवलास दादा 39760 38 पु. मु. पो. िशरसोली �.न.   ता. िज. जळगाव

19054 अकोले अजय मधुकर 51132 52 पु. िशवाजी नगर   मु. पो. िशरसोली  ता. िज. जळगाव  िशरसोली

19055 आमले मुकेश ��ाद 29148 48 पु.
िश�क कॉलनी   गजानन कृपा  �सावद ता.जळगांव  

�सावद

19056 अमले िवजय शांताराम 31850 46 पु. मु.पो.�सावद   ता.जळगांव  िज.जळगांव  �सावद

19057 बडगुजर अिनल आ�ाराम 20606 59 पु. �ीराम मंदीर   मु.पो.�सावद िज.जळगाव    �सावद

19058 बडगुजर अ�ण केशव 2831 66 पु. �सावद   �सावद

19059 बडगुजर िभला �ंबक 2818 71 पु. मु पो बोरनार ता जळगाव   बोरनार

19060 बडगुजर चुडामण रामचं� 33817 51 पु. मु.पो.बोरनार   ता.जळगांव    बोरनार

19061 बडगुजर मधुकर आ�ाराम 13785 39 पु. मु.पो.बोरनार   ता.िज.जळगाव    बोरनार

19062 बडगुजर मालती ��ाद 8336 67 �ी मु.पो.�सावद ता.िज.जळगांव   �सावद    �सावद
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19063 बडगुजर पंुडलीक काळू 5800 58 पु. मु पो �सावद ता. िज. जळगाव   �सावद

19064 बडगुजर राज�� िभला 28544 54 पु. मु. पो. बोरनार   ता. िज. जळगाव    बोरनार

19065
बडगुजर रमेश चूडामण �ो प�ालय 

इंड�� ीज
8065 50 पु. अॅट पो�-बोरनार ता िज-जळगाव   बोरनार

19066 बडगुजर समाधान राजाराम 33786 41 पु. अशोक नगर   जळके रोड  िशरसोली  िशरसोली

19067 बागवान मु�कीम न�थु 23569 47 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19068 बागवान नाजीम न�थु 23570 74 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19069 बारी राजे� रतन 25223 37 पु.
३६६ आठवडे बाजार   महादेव मंिदराजवळ  िशरसोली 

ता.िज.जळगाव  िशरसोली

19070 बारी भगवान रामदास 29762 63 पु. िशरसोली �.न.   ता.िज.जळगांव    िशरसोली �.न.

19071 बारी चावदस शंकर 26419 55 पु. वाणी ग�ी   िशरसोली  ता. िज. जळगाव  िशरसोली

19072 बारी जय�ी धनराज 39811 43 �ी बारी वाडा   मु.पो.िशरसोली �.न.  ता.िज.जळगाव

19073 बारी पुनमचंद �ावण 32032 39 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.जळगांव    िशरसोली

19074 बारी राजाराम नारायणा 61910 55 पु. बारी नगर िशरसोली   प ब जळगाव

19075 बारी राज�� हरचंद 14838 39 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19076 बारी रिवं� ��ाद 61026 40 पु.
द� नगर िशरसोली   िशरसोली पीएन  िशरसोली पीएन  

जळगाव

19077 बारी सुिनल सुकलाल 45092 50 पु. मु.पो. िशरसोली (�.न.)   ता. िज. जळगाव    िशरसोली

19078 बारी वंदना रमेश 39810 46 �ी बारी वाडा   मु.पो.िशरसोली �.न.  ता.िज.जळगाव

19079 बािव�र आशाबाई सुरेश 41874 61 �ी मु.पो.पाथरी   ता.िज.जळगाव    पाथरी

19080 बािव�र िजत�� सुरेश 47108 39 पु. मु.पो. पाथरी   ता. िज. जळगाव    पाथरी

19081 बािव�र मह�� सुरेश 21660 45 पु. मु.पो.पाथरी   ता.िज.जलगाव  जलगाव  पाथरी

19082 बावी�र िपतांबर गणपत 30448 56 पु. मु.पो.पाथरी   िज.जळगांव    पाथरी

19083 भट नयना राजीव 20514 57 �ी मु.पो. बोरनार   ता.िज.जळगाव    बोरनार

19084 भट �काश हेमराज 20701 48 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जलगाव    �सावद

19085 भोळे भुषण वामन 13372 40 पु. अॅट पो� �सावद

19086 भोळे वामन नामदेव 1018 65 पु. मु.पो. �सावद   ता एरंडोल  िज.जळगाव  �सावद

19087 बोरा कांतीलाल �पचंद 22099 55 पु. मेन रोड   मु.पो.�सावद  ता.िज.जळगाव  �सावद

19088 बोरसे (पाटील) िदपक �ीराम 41769 35 पु. मु.पो.डोमगाव   ता.िज. जळगाव

19089 बंुदे चं�कला राज�� 39809 46 �ी बारी वाडा   मु.पो. िशरसोली �.न.  ता.िज.जळगाव
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19090 बंुदे सुभ�ा अजु�न 39813 43 �ी बारी वाडा   मु.पो.िशरसोली �.न.  ता. िज. जळगाव

19091 चौधरी ई�र शांताराम 60829 56 पु. मु पो� िशरसोली   ता िज�ा जळगाव  बारी वाडा  िशरसोली

19092 चौधरी मंगला राज�� 39812 48 �ी बारी वाडा   मु.पो.िशरसोली �.न.  ता.िज.जळगाव

19093 चौधरी नेवजीलाल रामदास 22935 44 पु. मु.पो.पाथरी   ता.िज.जळगाव.  .  जळगाव .

19094 चौहान गोिवंदिसंग बापुिसंग 29308 45 पु. मु.पो. पाथरी  ता.िज.जळगांव

19095 च�ाण �मोद रामराव 29628 46 पु. मु.पो.�सावद ता.जळगांव

19096 च�ाण �ती�ा गोकुळ 61814 44 �ी
घर नं 19 गोकुळ �ृित   मारोती मंिदर मागे  �सावाद 

जळगाव

19097 च�ाण पुनम गंगाराम 26579 52 �ी रामदेव वाडी   मु. पो. वावडदा  ता. जळगाव  वावडदा

19098 च�ाण सागरबाई उखडू� 39915 53 �ी मु.पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव

19099 च�ाण अ�ण िहंमतराव 29790 67 पु. ऐ�य� मु.�सावद     जळगांव  �सावद

19100 च�ाण शशीकला िदलीप 18184 56 �ी मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19101 िचंचोरे अशोक धोडुं 31219 63 पु. मु.पो.�सावद ता.जळगांव   �सावद

19102 िचंचोरे भुषण द�ा�य 23963 43 पु. मु. पो. �सावद   ता. िज. जळगाव    �सावद

19103 िचंचोरे धनराज शंकर 32432 67 पु. मु.पो.�सावद ता.िज.जळगांव   धनगर वाडा    �सावद

19104 िचंचोरे िदपक धोडूं 29707 48 पु. मु.पो. �सावद   ता.िज.जळगांव    �सावद

19105 िचंचोरे राज�� धोडूं 47433 55 पु. मु. पो. �सावद   ता. िज. जळगाव    �सावद

19106 देवराज शंकर �पचंद 33778 52 पु. अशोक नगर   िशरसोली ता.जळगाव

19107 देवरे भारती ई�र 39918 39 �ी मु.पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव

19108 देशमुख बाकीद अ.खिलद 28921 55 पु. मु.पो�- �सावद   िज.जळगाव    �सावद

19109 देशमुख अहेमद नासुर 34200 34 पु. मु.पो.बोरनार   ता.जळगांव    बोरनार

19110 देशमुख िदलीप िदनकरराव 36711 65 पु. मु.पो.�सावद   ता.जळगाव    �सावद

19111 देशमुख संजय जग�ाथ 30936 47 पु. मु.पो.बोरनार  ता.जळगांव   बोरनार

19112 देशमुख युवराज धम�राज 13786 46 पु. मू.पो.बोरणार   घर नं ९३८  ता.िज�ा जळगाव

19113 धनगर िभका �काश 61322 31 पु. पाटील वाडा एरंडोल   �सावद ता िज�ा  जळगाव  �सावद

19114 धनगर रिवं� एकनाथ 54533 39 पु. मु.पो.पाथरी   ता.िज.जळगाव

19115 धनगर  िशवराम आ�ाराम 15294 58 पु. मु.कु-हाडदे पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    कु-हाडदे

19116 धनगर युवराज ढोमण 20734 65 पु. इंदीरा नगर   मु.पो.�सावद ता.जलगाव    �सावद
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19117 फुसे जगदीश यशवंत 33712 43 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.जळगांव    िशरसोली

19118 फुसे संिदप यशवंत 33716 41 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.जळगांव    िशरसोली

19119 गाडीलोहार अिनल अशोक 53591 39 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.जळगाव  िज.जळगाव

19120 गायकवाड सिवता ल�ण 46044 41 �ी घर नं.570 अ मारवाडी ग�ी   मु.पो ंिवटणेर    जळगाव

19121 गोपाल सुभाष रामा 61621 25 पु. गोपाल सुभाष रामा   मु पो वावडदे  जळगाव

19122 जाधव बेबाबाई मदन 42633 74 �ी ४६ अ संत गाडगे महाराज चौक   वराड (धोबीचे) खु.    वराड

19123 जाधव िदपक संतोष 49703 41 पु. मु. पो. पाथरी   ता. िज. जळगाव    पाथरी

19124 जाधव मंगला तुकाराम 39791 63 �ी मु.पो. पाथरी   ता. िज. जळगाव

19125 जाधव संतोष �ीपत 49789 69 पु. मु. पो. पाथरी   ता. िज.जळगाव    पाथरी

19126 जाधव सुभाष केशव 47097 65 पु. मु. पो. पाथरी   ता. िज. जळगाव    पाथरी

19127 जाधव सुनंदा देिवदास 39790 53 �ी मु.पो. पाथरी   ता. िज. जळगाव

19128 जाधव िवकास रघुनाथ 29601 50 पु. मु.पो. धोबी वराड   ता.िज.जळगांव    धोबी वराड  425115

19129 जगदाळे कंुडल जग�ाथ 59534 46 पु. नेह� नगर �सावद   जळगाव

19130 जगदाळे िव�ास जग�ाथ 47425 61 पु. नेह� नगर   मु. पो. �सावद  िज. जळगाव  �सावद

19131 जैन नंदलाल कनकमल 9860 60 पु. मु.पो.बोरनार िज.जळगांव   बोरनार

19132 जोशी राज�� पुो�म 20815 45 पु. िशव कॉलनी   मु.पो.�सावद ता.जलगाव    �सावद

19133 काळे सुिशला रतन 40204 55 �ी ३६६ आठवडे बाजार   िशरसोली �.बो.  ता.िज. जळगाव

19134 कंखरे तुकाराम सुपडू 32934 46 पु. मु.पो.�सावद   ता.जळगांव    �सावद

19135 काटोले िमराबाई रामकृ� 39814 48 �ी बारी वाडा   मु.पो.िशरसोली �.न.  ता.िज.जळगाव

19136 खळसे िदलीप हरचंद 15261 56 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19137 खाटीक इमारन अमान 61794 38 पु. मू पो� िशरसोली   तालुका जळगाव  िज�ा जळगाव

19138 कोळंबे लिलत मधुकर 60864 29 पु. �सकावद खुद�    सावदा रोड जळगाव

19139 कुलकण� संजय नारायण 20412 57 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19140 कुलकण� सौरभ सुरेश 20813 38 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जलगाव    �सावद

19141 कुळकण� शंभु गोिवंद 9331 84 पु. मू पो� िशरसोली   िज�ा जळगाव    िशरसोली

19142 कुलकण� शुभांगी सुरेश 21152 55 �ी मु.पो.�सावद   ता.िज.जलगाव    �सावद

19143 कुलकण� शामकांत काशीनाथ 20425 82 पु. मु.पो.बोरनार   ता.िज.जळगाव    बोरनार
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19144 कुळकण� सुनीता सितष 20302 66 �ी हाऊस नं देशमुख वाडा   बोरनार  बोरनार  बोरनार

19145 कुलकण� उ�ला गजानन 47230 76 �ी मु. पो. िवटनेर (जळके)   ता. िज. जळगाव    िवटनेर

19146 कुलकण� उप�� नारायण 20810 48 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जलगाव    �सावद

19147
कुळकण� योिगता राजेश �ो आशीवा�द 

जनरल अँड �ो��जन �ोअस�
10051 50 �ी मु.पो.िशरसोली.   ता.िज.जळगांव

19148 लांबोळे अशोक िचंधु 23202 54 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19149 लांबोळे चावदस िचंधु 23201 59 पु. अशोक नगर   मु.पो.िशरसोली ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19150 लांबोळे िदलीप िचंधु 22621 51 पु.
मु. पो. िशरसोली   �. बो.  िशरसोली ता.िज. जळगाव  

िशरसोली

19151 लोहार िदपक परशुराम 21770 44 पु. मु.पो.िशरसोली �.न.   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19152 महाजन मंगेश सुकलाल 61553 31 पु.
गट नं 230 �ॉट नं 41   िश�क कॉलनी  िशरसोली �ा बो 

िज�ा जळगाव  िशरसोली

19153 महाजन नर�� कुमारचं� 37637 42 पु. मु.पो.�सावद   नेह� नगर  ता.िज.जळगाव  �सावद

19154 महाजन संजय संतोष 20146 46 पु. रामकृ� नगर   �सावद  ता.िज.जळगाव  �सावद

19155 माळी आशा कैलास 40606 36 �ी िशरसोली �.न.   ता.िज. जळगाव

19156 माळी भारती अजु�न 40605 38 �ी िशरसोली �.न.   ता.िज. जळगाव

19157 माळी देिवदास रामा 56405 64 पु. मु.पो.वावडदा   ता.िज.जळगाव    वावडदा

19158 माळी �ोती �ाने�र 40607 37 �ी मु.पो. िशरसोली   ता.िज.जळगाव

19159 महाजन रंजनाबाई िभका 40611 41 �ी मु.पो.िशरसोली   ता.िज.जळगाव

19160 माळी रेखा शरद 40608 36 �ी मु.पो. िशरसोली   ता.िज.जळगाव

19161 माळी संिगता सुिनल 39824 39 �ी मु.पो.िशरसोली �.न.   ता.िज. जळगाव

19162 मांडगे ई�र कािशनाथ 46577 36 पु. २१ शंकर नगर   मु पो िशरसोली  िज जळगाव

19163 मराठे अिनल �ताप 33775 51 पु. िशरसोली �ा. न.   ता.जळगाव

19164 मराठे एकनाथ बाबुराव 20993 73 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जलगाव    �सावद

19165 मराठे किवता बापु 39817 33 �ी िशवाजी नगर   मु.पो.िशरसोली �.न.  ता.िज.जळगाव

19166 मराठे िलला ल�ण 39818 50 �ी मु.पो.िशरसोली �.न.   ता.िज.जळगाव

19167 मराठे मंगला बाळकृ� 39823 42 �ी मु.पो.िशरसोली �.न.   ता.िज. जळगाव

19168 मराठे िनम�ला शांताराम 39820 50 �ी िचंचपुरा   मु.पो.िशरसोली �.न.  ता.िज.जळगाव

19169 मराठे सरला ल�ण 39916 40 �ी मु. पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव

19170 मराठे िशवाजी रामदास 14079 41 पु. िशवाजी नगर   मु.पो.िशरसोली   ता.िज.जळगाव    िशरसोली
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19171 मराठे सुरेखा बापु 39816 50 �ी मु.पो.िशरसोली �.न.   ता.िज. जळगाव

19172 मराठे वंदनाबाई रतन 39917 40 �ी मु.पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव

19173 िम�री (जाधव) अशोक बळीराम 29192 60 पु. पो� - �सावद   ता.िज.जळगांव    �सावद

19174 िम�री सुिनल िहलाल 22775 47 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19175 मोरे सुभाष कामा 35290 64 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19176 नवाल �साद गणपती 55478 50 पु. मु.पो नां�े बु.   नां�े बु.  जळगाव

19177 नवाल िवनोद रामनाथ 3904 63 पु. २८३ �सावद   ता िज जळगाव    �सावद

19178 पटेल आ�रफ नुरा 40427 33 पु. मु.पो.बोरनार   ता.िज.जळगाव    बोरनार

19179 पाटील अिभलाष वामन 20726 39 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जलगाव    �सावद

19180 पाटील आधार सुकदेव 30301 60 पु. मु.पो.वसंतवाडी जळके   िज जळगाव    वसंतवाडी

19181 पाटील आनंदा नारायण 22171 43 पु. वाणी ग�ी   मु.पो.�सावद  ता.िज. जळगाव  �सावद

19182 पाटील अिनल संभाजी 47884 58 पु. मु. पो. �सावद   ता. िज. जळगाव    �सावद

19183 पाटील अिनता गोकुळ 39798 52 �ी मु.पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव

19184 पाटील बाबुिसंग रामिसंग 55324 68 पु. मु.पो.पाथरी   ता.िज.जळगाव

19185 पाटील भागवत िझप� 22095 53 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19186 पाटील भरतिसंग बाबुिसंग 55325 41 पु. मु.पो.पाथरी   ता.िज.जळगाव

19187 पाटील भरतिसंग धनिसंग 9708 65 पु. खोकरपाट मु.पो.हेडावे   िज�ा जळगाव

19188 पाटील िभका रामदास 35990 64 पु. मु पो पाथरी   जळगाव    पाथरी

19189 पाटील दगा िचंतामण 32622 54 पु. मु.पो.�सावद   ता.जळगांव    �सावद

19190 पाटील िदपक गुलाबराव 28493 48 पु. िश�क कॉलनी   मु. पो. �सावद  ता. िज. जळगाव  �सावद

19191 पाटील धम�राज वसंतराव 24515 57 पु. मु. पो. िशरसोली   ता. िज. जळगाव    िशरसोली

19192 पाटील िदलीप तुकाराम 18697 50 पु. २७ �ीकृ� नगर   िशरसोली ता.जळगाव    िशरसोली

19193 पाटील �ाने�र रमेश 54044 41 पु. आकाशवाणी समोर   िशरसोली �.न.  ता.िज.जळगाव

19194 पाटील �ाने�र बाबुलाल 55922 36 पु. मु.पो.जळके   ता.िज.जळगाव

19195 पाटील ग�दीलाल तुकाराम 26221 41 पु. २७ �ीकृ� नगर   िशरसोली  ता. िज. जळगाव  िशरसोली

19196 पाटील गोपाल दशरथ 42699 37 पु. मु. पो. पाथरी   ता. िज. जळगाव    पाथरी

19197 पाटील इ�िजत रतिसंग 36710 50 पु. मु.पो.पाथरी   ता.िज.जळगाव    पाथरी
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19198 पाटील जानकीराम फिकरा 25775 59 पु. मु. पो. वावडदा   ता. िज. जळगाव    वावडदा

19199 पाटील जय�ी संदीप 59622 31 �ी
िशरसाळे बु�ुक िशरसाळे   जळगाविशरसाळे िशरसाळे  

जळगाव

19200 पाटील िजजाबाई िव�ल 21004 65 �ी मु.वाकडी पो.�सावद   ता.िज.जलगाव    वाकडी

19201 पाटील िजत��िसंग बाबुराव 28241 51 पु. मु. पो. �सावद   ता. िज. जळगाव    �सावद

19202 पाटील कैलास रामदास 29554 54 पु. मु.पो. �सावद   ता.जळगांव    �सावद

19203 पाटील कमल िशवाजी 39913 50 �ी मु. पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव

19204 पाटील कमलबाई वसंत 40022 51 �ी मु.पो. वावळदा   ता.िज. जळगाव

19205 पाटील कांतीलाल ब�ी 23539 47 पु. मु.पो.िबलवाडी   ता.िज.जळगाव    िबलवाडी

19206 पाटील कौश�ा शेनफडू 39821 63 �ी िचंचपुरा   मु.पो.िशरसोली �.न.  ता.िज. जळगाव

19207 पाटील कोकीळा अ�ण 39911 53 �ी मु. पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव

19208 पाटील ल�ण देवराम 37325 42 पु. मु.पो.वावळदा   ता.िज.जळगाव    वावळदा

19209 पाटील मनोज तुकाराम 21536 45 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जलगाव    �सावद

19210 पाटील मीराबाई वसंतराव 7437 87 �ी िशरसोली ता िज जळगाव   िशरसोली

19211 पाटील मोहन सु�ाम 43658 38 पु. मु. पो. शेळगांव   ता. िज. जळगाव

19212 पाटील मुरलीधर मोहन 39739 67 पु. मु.पो. कठोरा   ता. िज.जळगाव    कठोरा

19213 पाटील नाना धोडूं 49548 57 पु. मु.लमांजन पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    लमांजन

19214 पाटील िनतीन बाळकृ� 43421 35 पु.
c/o ल�ण पो� िशरसोली   िनयर बारी हाय�ूल  जळगाव  

िशरसोली

19215 पाटील िनितन िशवाजी 60319 33 पु. िशरसाळे बु�ुक िशरसाळे   जळगाव

19216 पाटील �मोदराव जगतराव 18623 54 पु. मु.पो.िशरसोली ता.िज.जळगाव   िशरसोली

19217 पाटील �तापिसंग शंकरिसंग 25578 73 पु. मु. पो. पाथरी   ता. िज. जळगाव

19218 पाटील �िवण रामकृ� 32023 38 पु. मु.पो.िशरसोली   इंिदरा नगर  ता.जळगांव  िशरसोली

19219 पाटील पंुडलीक िवठोबा 25310 79 पु. मु. िबलकडी पो. वावडदा ता.   िज.जळगाव    िबलकडी

19220 पाटील राज�� िव�नाथ 32039 56 पु. �सावद   ता.िज.जळगांव    �सावद

19221 पाटील रामचं� धनजी 30852 42 पु. मु.पो.वडली   ता.जळगांव  िज.जळगांव  वडली

19222 पाटील रमेश जग�ाथ 27361 62 पु. मु.पो.जळके   ता.िज.जळगांव    जळके

19223 पाटील रेखाबाई िकसन 18334 73 �ी मु.पो.पाथरी   ता.िज.जळगाव    पाथरी

19224 पाटील साहेबराव दगडू 28321 61 पु. मु. पो. िवटनेर   ता. िज. जळगाव    िवरनेर
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19225 पाटील संभाजी  नारायण 30474 50 पु. मु.पो. वडली   ता.जळगांव    वडली

19226 पाटील संिगता िदलीप 39920 47 �ी मु. पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव

19227 पाटील संिगता मुकेश 39819 39 �ी अशोक नगर   मु.पो.िशरसोली �.न.  ता.िज.जळगाव

19228 पाटील संगीता केशवराव 40610 46 �ी मु.पो.िशरसोली   ता.िज.जळगाव

19229 पाटील संजय आ�ाराम 30605 50 पु. इंिदरा नगर �सावद   ता.िज.जळगाव

19230 पाटील संजय पंुडिलक 35764 46 पु. मु.पो. िशरसोली   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19231 पाटील संतोष िभका 34036 48 पु. िबलखेडा पो.वावडदे   ता.िज.जळगांव    िबलखेडा

19232 पाटील सरला �ाने�र 39912 40 �ी मु. पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव

19233 पाटील शिशकला �काश 39797 64 �ी मु.पो.वावडदा   ता.िज.जळगाव

19234 पाटील स�िजत रतनिसंग 36722 48 पु. मु.पो.पाथरी   ता.िज.जळगाव    पाथरी

19235 पाटील शांताराम वसंत 34101 42 पु. मु . पो. शेळगाव   ता. िज. जळगाव

19236 पाटील शानुबाई पांडूरंग 39822 49 �ी मु.पो.िशरसोली �.न.   ता.िज.जळगाव

19237 पाटील िशरीष रामराव 44771 44 पु. मु पो पाथरी   ता िज जळगाव    पाथरी

19238 पाटील िशवाजी रामदास 35560 46 पु. मु. पो� िशरसोली ता. जळगाव

19239 पाटील शोभा राजेश 39910 51 �ी मु.पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव

19240 पाटील �ीराम पंुडिलक 21662 53 पु. मु.पो. डोमगाव   ता.िज.जलगाव    कोयगाव

19241 पाटील सुमन मुरलीधर 42249 48 �ी
मु.पो. िशरसोली �.न.   �ीकृ� नगर  ता.िज.जळगाव  

िशरसोली

19242 पाटील सुिम�ा पंडीत 39921 60 �ी घर �. ५८ वावडदा   ता.िज.जळगाव

19243 पाटील सुिनल पंुडिलक 37459 39 पु. मु.पो. िशरसोली �.बो.ं   ता.िज.जळगाव    िशरसोली �.बो.ं

19244 पाटील सुरेखा गोपाळ 39914 49 �ी मु. पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव

19245 पाटील सुरेश िव�म [०१] 6021 59 पु. मु पो वावदे ता-जळगाव   िज - जळगाव    वावदे

19246 पाटील सुिशलाबाई रमेश 27365 57 �ी जळके   ता.िज.जळगांव    जळके

19247 पाटील तुकाराम मोहन 4931 75 पु. �सावद   �सावद

19248 पाटील वंदना बाळकृ� 39792 43 �ी मु.पो. वावडदे   ता.िज.जळगाव

19249 पाटील वासुदेव सोनू 24079 53 पु. मु. पो. िशरसोली   ता. िज. जळगाव    िशरसोली

19250 पाटील िवजय युवराज 32698 48 पु. मु.पो. वडली   ता.जळगांव    वडली

19251 पाटील िवजया संजय 39908 56 �ी मु.पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव
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19252 पाटील िव�ल उखा 21003 64 पु. मु.वाकडी पो.�सावद   ता.िज.जलगाव    वाकडी

19253 पवार अजमल उ�म 26931 43 पु.
रामदेव वाडी   मु.पो.वावडदा ता.जळगाव  िज.जळगाव  

वावडदा

19254 पवार िदनेश िव�ल 8680 51 पु. मु.पो.�सावद ता.िज.जळगांव   �सावद

19255 पवार िदपक �भाकर 20304 49 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19256 पवार सुरेश दगडू 29585 48 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.जळगाव

19257 पवार यशवंत कृ�ा 4932 70 पु. �सावद   �सावद

19258 िपंपळे योगेश बापुराव 10210 50 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगांव    �सावद

19259 पोरवाल अशोक रामकरण 21183 62 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19260 पोरवाल घनशाम रामकरण 43540 50 पु. मु. पो. �सावद   ता. िज. जळगाव    �सावद

19261 पोरवाल कृ�ा माणकचंद 59770 25 पु. मू पो �सावद   �सावद    �सावद  ㈴ㄵ㘱

19262 पोरवाल संुदरबाई रामकरण 35047 92 �ी मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19263 पोरवाल सुरेखा माणकचंद 59769 49 �ी 273/2 रामपेठ �सावद   जळगाव

19264 राजपुत िहराचंद फुलिसंग 29379 65 पु. मु.पो. �सावद   ता.िज.जळगांव    �सावद

19265 राजपूत पु�ा अशोक 39919 43 �ी मु.पो. वावडदा   ता.िज.जळगाव

19266 राखंुडे शांताराम पंडीत 31929 44 पु. मु.वसंतवाडी पो.जळके   ता.िज.जळगांव    वसंतवाडी

19267 राठोड धनराज ममराज 25902 41 पु. रामदेव वाडी   मु.पो.वावडदा  ता.िज.जळगाव  वावडदा

19268 साळंुखे िदपाली पंकज 59733 38 �ी िश�क कॉलनी   �सावद िज�ा जळगाव

19269 शेख तर�ुम �मायुन 56249 48 �ी घर �ं ५१५  बोबडे ग�ी   िशरसोली  िशरसोली  जळगाव

19270
शादु�ल दगडु िसताराम �ो.शादु�ल अॅ�ो 

इंड�� ीज
19721 61 पु.

�ॉट नं.१६ च�ाण नगर   �सावद  ता.िज.जळगाव  

�सावद

19271 िशरोडे महेश जग�ाथ 20585 60 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19272 िशरोडे मोहीनीराज जग�ाथ 20584 68 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19273 िशरोडे  �शांत �भाकर 30855 49 पु. मु.पो. �सावद   ता.जळगांव    �सावद

19274 िशरोडे �िवण रमेश 20540 46 पु. बोरनार रोड   मु.पो.�सावद  ता.िज.जळगाव  �सावद

19275 िशरोडे रिवं� नारायण 21661 61 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जलगाव  �सावद  �सावद

19276 िशरोडे िशला मोहीनीराज 20586 59 �ी मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19277 िशरोडे सुिनता रिवं� 43716 54 �ी मु पो �सावद   ता िज जळगाव

19278 िशवदे दुग�श संजय 62010 23 पु. यशवंत �ाझा मेन रोड   �सावद ता िज�ा जळगाव
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19279 िशवदे सुरेश जग�ाथ 21915 62 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19280 सोनवणे भारत अजु�न 58245 43 पु.
�ॉट नं ०२ गट नं २८६   िशरसोली ता िज जळगाव  

िशरसोली  िशरसोली

19281 सोनवणे गणेश अिभमन 28086 45 पु. मु. डोमगाव   पो. वडळी  ता. िज. जळगाव  डोमगाव

19282 सोनवणे पु�लता शंकर 37935 67 �ी मु.पो.िशरसोली �.न.   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19283 सोनवणे सोनाबाई �णय 40609 36 �ी िचंचपुरा चौक   िशरसोली  जळगाव

19284 सोनकुळ �दीप बाळकृ� 42001 43 पु. मु.पो.िशरसोली �.न.   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19285 सोनवणे अशोक दोधू 33747 55 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.जळगांव    िशरसोली

19286 सोनवणे भारती रिवं� 41453 44 �ी मु.पो. िशरसोली   ता. िज. जळगाव    िशरसोली

19287 सुरडकर सिवता �ाने�र 39554 50 �ी मु. पो. धोबी वराड   ता. जळगाव  िज. जळगाव

19288 सुय�वंशी चं�शेखर गोकुळ 13784 47 पु. मु.पो.बोरनार   ता.िज.जळगाव    बोरनार

19289 ताडे कैलास रघुनाथ 13859 43 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19290 ताडे रघुनाथ कािशनाथ 24402 75 पु. मु. पो. िशरसोली (�.बो.)   ता. िज. जळगाव    िशरसोली

19291 तायडे धनराज िजवराम 28387 44 पु. मु. पो. इंिदरा नगर   �सावद  ता. िज. जळगाव  �सावद

19292 थायनेर �ीकांत राघो 37767 58 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज. जळगाव    �सावद

19293
ठाकूर कौितक दोधू �ो.ठाकुर कृिष 

क� �
37435 68 पु. मु.पो. िशरसोली   ता.िज.जळगाव

19294 ठाकूर शारदा ई�ाराम 58219 39 �ी मु पो िशरसोली .   ता िज जळगाव    िशरसोली

19295 ठुबे िवकास सुखदेव 57846 46 पु. मु - दापोरे   पो - िशरसोली  ता िज जळगाव  दापोरे

19296 ितवारी राजेश मदनमोहन 20308 45 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19297 वै� भुषण मुकंुद 20131 47 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19298 वै� मंगला गोपाळ 9873 86 �ी मु.पो.�सावद   ता. िज.जळगांव    �सावद

19299 वै� मुकंुद कािशनाथ [०३] 4403 81 पु. हा.नं.२८ �सावद ता एरंडोल   �सावद  जळगाव  �सावद

19300 वाणी संदीप िव�ु 22506 53 पु.
मु.पो.िशरसोली   वाणी ग�ी  िशरसोली ता िज जळगाव .  

जळगाव

19301 वाणी िदलीप अनंत 14868 54 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19302 वाणी �ोती सुिनल 25384 49 �ी मु. पो. िशरसोली   ता. िज. जळगाव    िशरसोली

19303 वाणी कृ�कुमार सदािशव 24257 74 पु. िशरसोली   ता. िज. जळगाव    िशरसोली

19304 वाणी ललीता भरत 37687 53 �ी मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19305 वाणी सदानंद यशवंत 21690 72 पु.
मेन रोड वाणी ग�ी   मु.पो.िशरसोली िज.जलगाव    

िशरसोली
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19306 वाणी शशीकांत अनंत 14377 52 पु. मु.पो.िशरसोली   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19307 वाणी सुिनल िवठठल 25383 57 पु. मु. पो. िशरसोली   ता. िज. जळगाव    िशरसोली

19308 वाणी तृ�ी शिशकांत 14866 58 �ी मु.पो.िशरसोली   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

19309 झवर ब�ीनारायण गंगािबसन 20459 61 पु. ३५१ मारवाडी ग�ी   �सावद  ता.िज.जळगाव  �सावद

19310 झवर नलीन गंगािबसन 21240 59 पु.
मारवाडी ग�ी   मु.पो.�सावद ता.जलगाव  िज.जलगाव  

�सावद

19311 झवर राजेश िव�नाथ 21180 51 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19312 झंवर संजय बसंतीलाल 48402 50 पु. मु. पो. �सावद   ता. िज. जळगाव    �सावद

19313 झवर संजय गंगािबसन 21196 50 पु. मारवाडी ग�ी   मु.पो.�सावद  ता.िज.जळगाव  �सावद

19314 झवर शैलेश िव�नाथ 21233 47 पु. �ेशन रोड   मु.पो.�सावद  ता.िज.जलगाव  �सावद

19315 झवर िशरीष गंगािबसन 21175 63 पु. मारवाडी ग�ी   मु.पो.�सावद  ता.िज.जलगाव  �सावद

19316 झंवर सुधाकर रामनारायण 44885 70 पु. मु.पो. �सावद   ता.िज.जळगाव    �सावद

19317 झवर िव�नाथ शाली�ाम 21018 80 पु. मु.पो.�सावद   ता.िज.जलगाव    �सावद

19318 झवर योगेश िव�नाथ 21239 49 पु. �ेशन रोड   मु.पो.�सावद ता.जलगाव    �सावद

19319 चौधरी मधुकर जानकीराम 29674 77 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगांव    ममुराबाद

19320 चौधरी अशोक गोपाल 58745 59 पु.
मळकी टाकी चौक   ममुराबाद ममुराबाद  ममुराबाद  

ममुराबाद

19321 चौधरी िदलीप बाबुराव 22546 55 पु. चौघुले �ॉट.   ममुराबाद ना�ा जवळ.  जळगाव.  जळगाव

19322 चौधरी गोपाळ नारायण 37693 93 पु. मु पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19323 चौधरी कैलास नारायण 55244 43 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव

19324 चौधरी िकशोर रामदास 28267 41 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव    ममुराबाद

19325 चौधरी िकशोर िझ�ु 30973 42 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.जळगांव    ममुराबाद

19326 चौधरी िललाबाई रघुनाथ 2578 76 �ी मु.पो.ममुराबाद ता.िज.जळगाव   ममुराबाद

19327 चौधरी �िमला पंिडतराव 2649 92 �ी ममुराबाद   ममुराबाद

19328 चौधरी सुभाष िनळकंठ 28325 59 पु. मु. पो. ममुराबाद   रेमंड िलमीटेड  जळगाव  ममुराबाद

19329 चौधरी सुधीर दगडु 35343 51 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता िज. जळगाव    ममुराबाद

19330 ढाके भालचं� पंडीत 9872 56 पु. घर.नं.१२३-१   मु.पो.ममुराबाद    जळगाव

19331 ढाके �शांत देिवदास 32874 48 पु. मु.पो.ममुराबाद  ता.िज.जळगांव   ममुराबदा

19332 गावंडे अशोक िव�नाथ 5231 64 पु. मु पो ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद
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19333 गावंडे ल�ीकांत अशोक 22393 36 पु. मु.पो.ममुराबाद   महादेव मंदीराजवळ  मुमराबाद  ममुराबाद

19334 गावंडे नर�� अशोक 22392 37 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19335 गांवडे राज�� िशवाजी 24478 47 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता.िज. जळगाव    ममुराबाद

19336 गावंडे वैशाली अशोक 22391 40 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19337 गावंडे �िमला िवजय 22390 52 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19338 गावंडे संजय िशवाजी 22854 52 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव  .  जळगाव.

19339 जावळे पंुडिलक िहरामण 30279 52 पु.
महानुभाव पा�ा�ा टाकी जवळ   ममुराबाद िज जळगाव  

टेल.नं ०२३५  ममुराबाद

19340 कोळी �काश �पचंद 18698 55 पु. मु.पो.ममुराबाद ता.जळगाव   ममुराबाद

19341 कोळी शांताराम िव�ल 14726 55 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19342 कंुभार भा�र तुळशीराम 28769 76 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगांव    ममुराबाद

19343 कंुभार िपतांबर तुळिशराम 28326 64 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव    ममुराबाद

19344 िम�ा िजत�� घन�ाम 28239 41 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव    ममुराबाद

19345 िम�ा संुदरशाम रामचरण 28238 61 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव    ममुराबाद

19346 मोरे उखा रामू 5720 92 पु. ममुराबाद

19347 मोरे दुगा�दास उखाजी 25122 55 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जलगाव    ममुराबाद

19348 मोरे गोपाळकृ� उखा 8510 50 पु. मु.पो.ममुराबाद ता.िज.जळगांव   ममुराबाद

19349 मोरे सगुणाबाई उखा 2641 82 �ी मु.पो. ममुराबाद िज. जळगांव   ममुराबाद

19350 मंुदडा महेश िशवचंद 53146 55 पु. घर नं.६३३/२ ममुराबाद   ता. िज. जळगाव

19351 मंुदडा �णवकुमार ल�ीनारायण 14919 57 पु. ल�ीनारायण   मु.पो.ममुराबाद    ममुराबाद

19352 मुदंडा रिव�नाथ रामनारायण 35470 74 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.जळगाव    ममुराबाद

19353 परमार अिनता मािणकिसंग 17800 51 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव  ममुराबाद  ममुराबाद

19354 पाटील चं�भान पंडीत 13808 55 पु. पाटील वाडा ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19355 पाटील अजय बाजीराव 13646 48 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19356 पाटील अिनता छोटू 31660 47 �ी
�ारा- िदलीप संतोष िशंदे   मु.पो.ममुराबाद  ता.जळगांव  

ममुराबाद

19357 पाटील अिनता परमे�र 39570 50 �ी मु. पो. ममुराबाद   ता.िज. जळगाव    ममुराबाद

19358 पाटील अंकुश िव�ाम 2647 73 पु. मु पो ममुराबाद   ता िज जळगाव    ममुराबाद

19359 पाटील अशोक द�ा�य 5566 60 पु. मु पो ममुराबाद   ता िज जळगाव.  ममुराबाद  ममुराबाद
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19360 पाटील बाजीराव म�ाराम 3159 61 पु. मु पो ममुराबाद   ता िज जळगाव

19361 पाटील भावलाल बडगू 33816 62 पु. मु.पो.िकनोद   ता.जळगांव    िकनोद

19362 पाटील िभमराव एलचंद 17376 47 पु. मु.पो ममुराबाद   िज.जळगाव

19363 पाटील भुषण अजु�न 43469 38 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता. िज.जळगाव    ममुराबाद

19364 पाटील भुषण िशवाजीराव 48401 36 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव

19365 पाटील चं�भागा िव�ल 4561 67 �ी उमा नगर   ममूराबाद  जळगाव

19366 पाटील चं�भागाबाई िव�ल 19188 72 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19367 पाटील चं�भान आनंदा 29499 56 पु. �ांती चौक.   मु.पो. ममुराबाद  िज.जळगांव  ममुराबाद

19368 पाटील चं�कांत िचंतामण 22224 45 पु. पाटील वाडा   मु.पो.ममुराबाद िज.जळगाव    ममुराबाद

19369 पाटील चं�कांत हरी 33233 46 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.जळगांव    ममुराबाद

19370 पाटील िच�ाबाई बाजीराव 17744 74 �ी मु. पो. ममुराबाद   ममुराबाद

19371 पाटील दगडु िचंतामण 21842 47 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19372 पाटील द�ा�य एकनाथ 29552 53 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगांव    ममुराबाद

19373 पाटील द�ा�य रतन 18579 63 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19374 पाटील धनराज जग�ाथ 40668 41 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.िज. जळगाव    ममुराबाद

19375 पाटील िदनकर हरी 30798 50 पु. मु.पो. ममुराबाद ता.जळगांव   ममुराबाद

19376 पाटील �ाने�र िनंबा 35930 45 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.जळगाव    ममुराबाद

19377 पाटील एकनाथ राजाराम 36155 54 पु. ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19378 पाटील गजानन भादु 29515 37 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगांव    ममुराबाद

19379 पाटील गोवध�न एलचंद 8216 50 पु. मु.पो.ममुराबाद ता./िज.जळगांव   ममुराबाद

19380 पाटील हरी केशव 6262 73 पु. ममुराबाद ता िज जळगाव   ममुराबाद

19381 पाटील जग�ाथ कौितक 30609 75 पु. मथुरा भवन   ममुराबाद जळगांव

19382 पाटील जानकीराम �ंबक 5895 72 पु. मु पो ममुराबाद ता. िज.   जळगाव    ममुराबाद

19383 पाटील कैलास ल� 8461 49 पु. घर नं ८०१८/ए िज�ी चौक   ममुराबाद    जळगाव

19384 पाटील किवता शरद 16305 46 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19385 पाटील किवताबाई िभमराव 26677 35 �ी मु. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव    ममुराबाद

19386 पाटील िकरण पंुडिलक 47063 30 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव    ममुराबाद
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19387 पाटील कुसुम सुरेश 21559 42 �ी मु पो मुमराबाद   िज जळगाव    जलगाव

19388 पाटील लता अशोक 26688 54 �ी खांडेराव नगर   ममुराबाद   ता. िज. जळगाव  ममुराबाद

19389 पाटील िललाधर द�ा�य 44156 37 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19390 पाटील िललाबाई िझप� 29451 68 �ी पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगांव    ममुराबाद

19391 पाटील मधुकर पंडीत 31501 61 पु. मु.पो.ममुराबाद     िज.जळगाव

19392 पाटील मालती राज�� 17667 48 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव  ममुराबाद  ममुराबाद

19393 पाटील मनोज ��ाद 16900 41 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19394 पाटील िमना नामदेव 19232 49 �ी
�ारा नामदेव हरी पाटील   मु.पो.ममुराबाद ता.िज.जळगाव    

ममुराबाद

19395 पाटील नामदेव हरी 2580 58 पु. मु पो ममुराबाद   ता जळगाव    िज�ा जळगाव

19396 पाटील नंदा राज�� 47322 65 �ी मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव

19397 पाटील प�ाकर रमेश 8440 44 पु. मु.पो.ममुराबाद ता.िज.जळगांव

19398 पाटील प�वी अंकुश 16306 40 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव  ममुराबाद  ममुराबाद

19399 पाटील पंढरीनाथ हरी 29500 53 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगांव    ममुराबाद

19400 पाटील �िदप न�थू 29128 41 पु. िशवाजी नगर   पो�-ममुराबाद  ता.िज.जळगांव  ममुराबाद

19401 पाटील �काश पंुजू 29447 56 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगांव    ममुराबाद

19402 पाटील �काश �ंबक 29593 60 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगांव

19403 पाटील ��ाद कौितक 2581 77 पु. मु पो ममुराबाद   ता िज जळगांव    ममुराबाद

19404 पाटील �िमलाबाई रमेश 15779 62 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19405 पाटील राज�� बाजीराव 8098 54 पु. �ांित चौक   मूमराबाद    जळगाव

19406 पाटील राज�� भानुदास 47323 66 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव

19407 पाटील राजेश जग�ाथ 30606 42 पु. ममुराबाद   जळगांव    ममुराबाद

19408 पाटील रमेश दंगल 2650 69 पु. घर नं ९४०   िज�ी चौक  ममुराबाद  जळगाव

19409 पाटील रामे�र ��ाद 10295 40 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगांव

19410 पाटील रिवं� अजु�न 12103 41 पु. मु.पो.ममुराबाद ता.िज.जळगाव   ममुराबाद

19411 पाटील रिवं� जग�ाथ 49547 45 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19412 पाटील रिवं� मुरलीधर 29129 37 पु. िशवाजी नगर   मु.पो. ममुराबाद  ता.िज.जळगांव  ममुराबाद

19413 पाटील रिवं� यशवंत 13057 42 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता./िज.जळगाव    ममुराबाद
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19414 पाटील ��ाबाई पंडीत 54244 79 �ी मु. पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19415 पाटील सिचन अशोक 24772 37 पु. ममुराबाद     ता. िज. जळगाव  ममुराबाद

19416 पाटील सं�ा �काश 29543 56 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगांव    ममुराबाद

19417 पाटील संजय आ�ाराम 31573 46 पु.
�ारा-िदलीप संतोष िशंदे   मु.पो.ममुराबाद  ता.जळगांव  

ममुराबाद

19418 पाटील शकंुतला ��ाद 17073 72 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19419 पाटील शरद अंकुश 8113 48 पु. मु पो� ममुराबाद ता.िज.जळगांव   ममुराबाद

19420 पाटील शरद रामदास 29149 52 पु. पो�-ममुराबाद   ता.िज.जळगांव    ममुराबाद

19421 पाटील सुभाष सुकदेव 29514 48 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगांव    ममुराबाद

19422 पाटील सुधीर िझप� 24492 44 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव    ममुराबाद

19423 पाटील सुहास िजजाबराव 19655 42 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19424 पाटील सुमन ल� 16301 67 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19425 पाटील सुिनल भागवत 32981 48 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.जळगांव    ममुराबाद

19426 पाटील सुिनल दगंल 35236 39 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.जळगाव  िज.जळगाव  ममुराबाद

19427 पाटील सुरेश दयाराम 43181 64 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव    ममुराबाद

19428 पाटील सुरेश िवरभान 53406 45 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव

19429 पाटील उमाकांत पंडीत 14018 50 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता. िज जळगाव    ममुराबाद

19430 पाटील वैशाली गोवध�न 17591 45 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज. जळगाव  ममुराबाद  ममुराबाद

19431 पाटील वंदना रावसाहेब 39567 52 �ी मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव    ममुराबाद

19432 पाटील वषा� अजय 17749 37 �ी मु.पो. ममुराबाद ता. िज. जळगांव   ममुराबाद

19433 पाटील वासुदेव िचंतामण 22226 55 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19434 पाटील िवजयाबाई प�ाकर 15778 41 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19435 पाटील िवलास पंुडिलक 43182 44 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव    ममुराबाद

19436 पाटील िवमलबाई एलचंद 17474 69 �ी मु.पो. ममुराबाद   ममुराबाद

19437 पाटील िवनोद ई�ाराम 43272 45 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव    ममुराबाद

19438 पाटील िवनोद िव�ल 15224 39 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज जळगाव    ममुराबाद

19439 पाटील योगेश जग�ाथ 37555 50 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19440 पाटील युवराज वामन 30996 57 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.जळगांव    ममुराबाद
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

19441 �जापत मुलचंद बोपाराम 21388 54 पु. �ॉट नं.२९ रे�े लाईन बाहेर   ममुराबाद रोड    जलगाव

19442 स�दाणे िमना�ी द�ा�य 29074 45 �ी चौगुले �ॉट   ममुराबाद नाका    जळगांव

19443 सावळे रेखा अशोक 43273 51 �ी मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव    ममुराबाद

19444 सावळे मधुकर तुकाराम 30591 56 पु. �ावी वाडा ममुराबाद   ता.िज.जळगांव    ममुराबाद

19445 शेख अ�ुल वहाब शेख गुलाब 10229 56 पु. मु.पो.मुमराबाद   ता.िज.जळगाव

19446 शेठे रिवं� सोमनाथ 46039 48 पु. घर नं ३६५ शेठे वाडा     मुमराबाद  मुमराबाद

19447 शेटे सोमनाथ ल�ीकांत 46038 49 पु. हाऊस नं ३६५ शेटे वाडा   मुमराबाद    जळगाव

19448 िशंपी नामदेव केशव 2645 81 पु. ममुराबाद   ममुराबाद

19449 िशंपी इंदुबाई नामदेव 16514 84 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19450 िशंदे सुरेश संतोष 2652 69 पु. ममुराबाद   ममुराबाद

19451 िशंदे आधार साहेबराव 22692 60 पु.
िशंदे वाडा मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव.  जळगाव 

महारा��   ममुराबाद.

19452 िशंदे अमृत दयाराम 8289 55 पु. मु.पो.ममुराबाद ता.िज.जलगांव   ममुराबाद

19453 िशंदे अंजनाबाई सुरेश 16154 66 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव  ममुराबाद  ममुराबाद

19454 िशंदे िच�ाबाई िहंमतराव 7782 65 �ी ममुराबाद ता.िज.जळगांव   ममुराबाद

19455 िशंदे दगुबाई दयाराम 2644 76 �ी ममुराबाद ता िज जळगाव   ममुराबाद

19456 िशंदे िदलीप संतोष 29120 55 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगांव    ममुराबाद

19457 िशंदे राज�� सुरेश 13042 37 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19458 िशंदे संगीता िदलीप 31661 49 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.जळगांव    ममुराबाद

19459 िशंदे सुिनल �ताप 32067 48 पु. िशंदे वाडा   पो.ममुराबाद  ता.जळगाव

19460 िशंदे उषा सुरेश 16152 39 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19461 िशंदे वषा� सुरेश 20125 37 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19462 सोनार रिवं� वसंत 17299 55 पु. मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19463 सोनार संिगता रिवं� 19122 51 �ी मु.पो.ममुराबाद ता.जळगाव   ममुराबाद

19464 सोनार वसंत िकसन 2842 79 पु. ममुराबाद   जळगाव    ममुराबाद

19465 सोनिगर भा�र बुधा 43754 61 पु. मु.पो. कठोरा   ता. िज. जळगाव

19466 सुय�वंशी �िवण वसंत 42876 43 पु. मु.पो. आमोदे बु.   ता.िज. जळगाव    आमोदे

19467 सुय�वंशी िवकास वसंत 42875 49 पु. मु.पो. आमोदे बु.   ता.िज. जळगाव    आमोदे
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

19468 ठाणकर उ�ला राज�� 29881 37 �ी मु.पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद

19469 ितवारी ल�ीनारायणगोकुळ�साद 29342 64 पु. ९८७ परदेशी वाडा ममुराबाद  ता.िज.जळगांव

19470 ितवारी राजनारायण गोकुळ�साद 10425 59 पु. मु. पो.ममुराबाद   ता. िज .जळगांव    ममुराबाद

19471 वसाने रामदास राजधर 39198 76 पु. मु. पो. ममुराबाद   ता. िज. जळगाव

19472 वाणी द�ा�य ल�ण 35270 59 पु. �ॉट नं.७ उमा नगर   मु.पो.ममुराबाद  ता.िज.जळगाव

19473 वाणी िडगंबर ल�ण 35271 55 पु. �ाट नं.७ उमा नगर   मु.पो. ममुराबाद  ता. िज. जळगाव

19474 वाणी �ोती संजय 8579 52 �ी मु.पो.ममुराबाद   ता. जळगांव    ममुराबाद

19475 वानखेडे (सोनार) िदलीप जग�ाथ 22363 55 पु. मु.पो. ममुराबाद   ता.िज.जळगाव    ममुराबाद
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(५)
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१९४७६

आ�पाली मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
िभताडे अनीता हनुमंत

53779 54 �ी ६४ हमाल पूरा   िशवाजी नगर  जळगाव

१९४७७

अि�नी मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
रोकडे कांताबाई राजे�

56625 54 Ô ã̈ãè भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजी नगर  जळगाव

१९४७८

बैरोबा मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
इतापे सिवता मनोहर

54707 35 Ô ã̈ãè

१२९ िशवाजी नगर   मा�ती मंदीराजवळ  

जळगाव

१९४७९ बॉबी मिहला बचत गट
कासार सीमा संतोष 

60618 49 �ी

ग�दालाल िमल ए�रया   सुरेश दादा जैन नगर  

जळगाव

१९४८०

��ाणी माता मिहला 

बचत गट
चौधरी वंदना सुनील

59267 46 Ô ã̈ãè

क/ओ चौधरी वंदना सुनील   �ॉट नं १३/२  

के सी पाक�   िशवाजी नगर  जळगाव

१९४८१

दरक इंड�� ीयल 

काप�रेशन 5352 िशवाजी नगर जळगांव

१९४८२

घर संसार मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
शेख हीनाकौसार गुलाम रसूल

53614 48 �ी  

�ॉट नं.६८ हमालवाडा   दगा� जवळ 

िशवाजी नगर  जळगाव

१९४८३ िगते�री मिहला बचतगट
बयास उ�ला �दीप

56688 44 �ी

�म नं.१५५ अयो�ा िब��ंग   िशवाजी नगर 

�डको  जळगाव

१९४८४ गोगरी प� िम� 5237 िशवाजी नगर   जळगांव

१९४८५

गु�माऊली मिहला बचत 

गट
दारकंुडे �ो�ा नवनाथ

45920 47 Ô ã̈ãè लाकुड पेठ   िशवाजी नगर  जळगाव

१९४८६

ई�र मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
सांगळे सुरेखा संजय

56585 43 Ô ã̈ãè

भारती रेशिनंग दुकान   िशवाजी नगर  

जळगाव

१९४८७

लालमंिदर मिहला बचत 

गट
महागडे शिलनी मधुकर

60497 59 �ी

िशवाजी नगर जळगाव   िशवाजी नगर 

जळगाव

१९४८८ महाराणी मिहला बचत गट
वाडीकर वंदना सुिनल

57358 41 Ô ã̈ãè

िब�ीगं नं ४ �म नं ७   ग�दालाल िमल 

िशवाजीनगर  जळगाव

१९४८९

म�ार बानो मिहला बचत 

गट
गावंडे गंिगता अशोक

58072 41 Ô ã̈ãè ग�दालाल िमल   िशवाजी नगर  जळगाव

१९४९०

मानवता िश�क �सारक 

मंडळ
म�ारा आिशष राज��

5739 49 पु

मा�ता िश�ण �सारक मंडळ   खुबचंद 

सागरमल िव�ालय  िशवाजी नगर महारा��   

जळगांव

१९४९१ पारायण मिहला बचत गट
खडसे देवका सुरेश

56839 45 Ô ã̈ãè

�म नं.१४ िब��ंग नं.२०   सुरेशदादा जैन 

नगर  ग�दालाल िमल िशवाजी नगर  जळगाव

१९४९२ रेखा मिहला बचत गट
चौधरी िशवानी िदपक

59785 24 Ô ã̈ãè लाकुड पेठ िशवाजी नगर   जळगाव

१९४९३

साईगण बचत गट (नवी 

पेठ)
सुरळकर िदपक माधवराव

49566 37 पु

३९१  िगते�री    िशवाजी नगर घरकुल  

जळगाव

१९४९४ संसार मिहला बचत गट
देवळे जय�ी राज��

57306 32 Ô ã̈ãè भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजीनगर  जळगाव

१९४९५ िशव माक� िटंग 37535 िटबंर माक� ट   िशवाजी नगर  जळगाव

१९४९६ िशव िवजय सॉ िमल 17317 िशवाजी नगर    जळगाव

१९४९७

िशवाजी मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
िशंदे संिचता सिचन

55267 30 Ô ã̈ãè

ग�ी नं.१ लाकुड पेठ   िशवाजी नगर  

जळगाव

१९४९८

�ी िस�दी िवनायक 

मिहला बचत गट (नवी 

पेठ) 46599 िशवाजी नगर   मा�ती मंदीराजवळ  जळगाव

१९४९९ सुिमत मिहला बचत गट
िनळे माधुरी अिनल

57302 35 Ô ã̈ãè भुरे मामलेदार �ॉट   िशवाजी नगर  जळगाव

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)
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नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे 

अथवा पतीचे नाव) (३)

सं�थेचा 

सभासद �. 

(४)

वय 

(५)

िलंग 

(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

१९५००

��पूत� मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
िशंपी िशतल कैलास

54530 38 Ô ã̈ãè

३०० भुरे मामलेदार �ॉट   लाकुड पेठ  

िशवाजी नगर जळगाव

१९५०१ िविधका मिहला बचत गट
बारी सुरेखा शिशकांत

61468 54 �ी

�ॉट नं 3 भूरे   मामलेदार �ॉट िशवाजी  

नगर  जळगाव

१९५०२ यशोधन मिहला बचत गट
सपकाळे ममता िदलीप

55488 42 Ô ã̈ãè

ब ४९/३६ ग�दालाल िमल   सुरेशदादा जैन 

नगर  जळगाव

१९५०३ ऐ�या� मिहला बचत गट
िवरपनकर प�वी हष�ल

57205 38 �ी ३७ बळीराम पेठ   राधाई िब�ीगं  जळगाव

१९५०४ अिवनाश गारम�टस �ा.िल.
हासवाणी मुकेश �ानचंद

48306 54 पु िपयुष �ाझा   बळीराम पेठ  जळगाव

१९५०५ मे. भुसावळ गॅस एज�ी 27954

भुसावळ गॅस एज�ी   १९९ बळीराम पेठ    

जळगाव

१९५०६

चेअरमन �ा�ण सभा 

जळगाव
जोशी अमोल जयंत

23981 43 पु २ बळीराम पेठ   जळगाव

१९५०७

कॉ��ुटर डॉक (भागीदारी 

फम�) 12530 २ गणेश �ाझा   बळीराम पेठ जळगाव

१९५०८ डी.टी.स� (भागीदारी) कुकरेजा नर�� घन�ामदास 17681 ४८ पु

दुकान नं.१ एस.एस.डी.कॉ��े�   पिहला 

मजला बळीराम पेठ  जळगाव

१९५०९ दीप टे� (भागीदारी फम�) 12958 दु.नं.१३/१४ संत कवरराम माक� ट   जळगाव

१९५१० डायमंड ए�र�ायझेस 6476 १०७ बळीराम पेठ िशवाजी रोड   जळगांव

१९५११

जय भोले 

डे�लपस�(भागीदारी) 12860

�ॉट नं.२ िनकीता अपाट�म�ट   १९५ बळीराम 

पेठ जळगाव

१९५१२ के. के. टे�टाई�
कुकरेजा िकशन काकुमाल

32618 58 पु २०/२१ केळकर माक� ट  जळगांव

१९५१३ खा�ेश पॉलीमस� �ा.िल.
हासवाणी सुरेश �ानचंद

10579 65 पु २७/२८  केळकर माक� ट   जळगांव

१९५१४ महाराजा कले�न 6549 दु नं.१३ संत कंवरराम माक� ट   जळगांव

१९५१५ िम�ी मिहला बचत गट
आशर लिलता दीपक

58146 43 �ी बळीराम पेठ   जळगाव

१९५१६

एन जी चं�भान ए� 

कंपनी 6567 दु.नं.४ केळकर माक� ट   जळगांव

१९५१७ पेपर आिण पेपर �ॉडक 8222 २८५ बळीराम पेठ   जळगांव

१९५१८

पॉलीमेड िड�� ी�ुटस� �ा 

िल काबरा सुिजत केदारनाथ 3554 ५३ पु २९६ बळीराम पेठ   जळगाव

१९५१९ राज�ी एंटर�ाईजेस 11903 २६१ बळीराम पेठ जळगाव

१९५२०

�पकला ए�ॉयडरी  

सारी स�टर 9147 २ बळीराम पेठ गांधी माक� ट समोर   जळगांव

१९५२१ एस.एन.एस. इंटर�ाजेस 9565 २८५ बळीराम पेठ   जळगांव

१९५२२ सतगु� एंटर�ायझेस 6172 पिहला मजला केळकर माक� ट   जळगांव

१९५२३ िशवा टे�टाईल (०१) 6173 २ केळकर माक� ट जळगांव
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१९५२४ �ी अंिबका टे�टाईल 6565 दु.नं.६ केळकर माक� ट   जळगांव

१९५२५ सुरेश शुिटंग अँड सारीज
हासवाणी सुरेश �ानचंद

45044 65 पु

सुरेश टॉवर   २७ २८ केळकर माक� ट  

जळगाव

१९५२६ सुरेश टे�टाई�
हासवाणी सुरेश �ानचंद

45065 65 पु २७-२८ केळकर माक� ट     जळगाव

१९५२७ िवणा फुट वेअर 3621 बळीराम पेठ   जळगांव

१९५२८

िव�ाधन मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
कुलकण� सं�ा गणेश

51679 39 �ी बळीराम पेठ   जळगाव

१९५२९ िवजय टे�टाईल

पा�जा शंकरलाल 

चं�भानूदास 6225 67 पु�ष

६ बळीराम पेठ केळकर माक� ट मागे   

जळगांव

१९५३०

बालगणेश मिहला बचत 

गट
वाणी राज�ी योगेश

57353 36 Ô ã̈ãè ४० शिनपेठ   �रधुर वाडा  जळगाव

१९५३१

चंदन मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
सोनार शोभा अ�ण

56361 54 Ô ã̈ãè

२६/३ चंदनवाडी   माय�ादेवी मंिदर  शिन 

पेठ जळगाव

१९५३२

जय अंिबका मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
देवरे लता मुरलीधर

55691 54 �ी

२३१ शिन पेठ   �ीकृ� मंिदरा जवळ  

जळगाव

१९५३३

जय माय�ा देवी मिहला 

बचत गट (दाणा बाजार)
सुल�णे अलका सतीष

51137 36 Ô ã̈ãè ११४ शिनपेठ   दाळफळ  जळगाव

१९५३४ महीराज मिहला बचत गट
सपकाळे र�ा उमेश

58772 41 Ô ã̈ãè

c /o र�ा उमेश सपकाळे   घर नं ५१ शनी 

मंिदरा मागे  रीधुर वाडा  शिनपेठ  जळगाव

१९५३५

नारीश�ी मिहला बचत 

गट
जडे चैताली िवलास

47943 33 Ô ã̈ãè शिन पेठ   माय�ा देवी मंदीर  जळगाव

१९५३६

िवनायक मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
फालक सरला सुभाष 

46601 40 �ी २० शिन पेठ   जळगाव

१९५३७

छोरीया लॅ� डे�लपस� 

अॅ� क�� �न कंपनी
जैन शांतीलाल देवचंद

57719 58 पु

३ / ४ पिहला मजला   रायसोनी च�बस�  िच�ा 

चौक जळगाव

१९५३८ दुलाराम हरदासमल 4813 दाणाबाजार   जळगांव

१९५३९ फेमस सोडा शॉप 5266 िच�ा टॉकीज जवळ जळगाव

१९५४०

फेमस सोडा शॉप 

(भागीदारी) 18105 १८ पोलन पेठ   जलगाव

१९५४१ जी एम ए�र�ायझेस 6323 ५ सतगु� माक� ट १८ पोलन पेठ   जळगांव

१९५४२ गोवध�न ट� ेडस� 5244 पोलन पेठ दाणाबाजार   जळगांव

१९५४३ हरदासमल ट� ेडीगं कंपनी 4706 ८५ दाणाबाजार   जळगांव

१९५४४ जैन ए�ेसरीज  िफिटं� 5728

पो� बॉ� नं.२० जैन इंड��� यल   

कॉ��े�    जळगांव

१९५४५ जैन �दस� इंड�� ीज 5727

पो� बॉ� नं.२० जैन इंड��� यल   

कॉ��े�    जळगांव

१९५४६ जैन कॉ�ुटर अँड सिव�सेस 5725

पो� बॉ� नं.२०   जैन इंड��� यल 

कॉ��े�    जळगांव

१९५४७

जैन इ�रगेशन िस��� 

िल. 5726

पो� बॉ� नं.२० जैन इंड��� यल   

कॉ��े�    जळगांव
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१९५४८ जयंत ट� ेडीगं कंपनी 11538 ९५ दाणा बाजार   जळगांव

१९५४९ को�ापुर पाईप एज�ीज 42881 २२ जे. एम. पी. माक� ट   जळगाव

१९५५० एम के ट� ेडीगं कंपनी कटा�रया रमेश सुगनोमल 3936 ७० पु ६५ पोलन पेठ   जळगाव

१९५५१ महादेव ट� े िडंग कंपनी 7873 ८० पोलन पेठ   जळगांव

१९५५२ मयुर ए�र�ायझेस 6471 १५४ दाणा बाजार जळगाव

१९५५३ नवभारत बुक डेपो
नेवे िनतीन न�थु

8715 50 पु १३०- पोलन पेठ   िशवाजी रोड जळगाव

१९५५४ ओिसस िसरॅिम� �ा.िल. 40733 ७६ पोलन पेठ   जळगाव

१९५५५ आर.बी ट� �डीग कंपनी 6223 ९४ पोलन पेठ दाणा बाजार   जळगांव

१९५५६ राधा�ामी टी स�टर 5238 डेली माक� ट दाणाबाजार   जळगांव

१९५५७ एस. के. ट� ेडीगं कंपनी 9930 १०५ पोलन पेठ   जळगांव

१९५५८ सतगु� इले�ीक� 7528

�ु.धम�शाळा दु.नं.५ पोलन पेठ   िशवाजी 

रोड    जळगांव

१९५५९ स�ता�र �ील �ा. िल. 6662 १०  पोलन पेठ  सतगु� माक� ट   जळगांव

१९५६० �ीराम ट� ेडस� 4748 दाणाबाजार   जळगांव

१९५६१ �ीराम ट� ेडीगं कंपनी 5241 दाणाबाजार पोलनपेठ   जळगांव

१९५६२

िसमा हाऊस मिहला 

बचत गट
कांबळे आशा रामभाऊ

58147 56 �ी पोलन पेठ   जळगाव

१९५६३ िसताराम ट� ेडीगं कंपनी 10730 ९५  दाणा बाजार   जळगाव

१९५६४ सु�ची िकराणा �ोअस� 6389 १०० पोलन पेठ   जळगांव

१९५६५ तोतला इंड�� ीज 7302 ८१  पोलन पेठ   जळगांव

१९५६६ झवर �दस�
झंवर अिनल राजमल

8163 65 पु १११ पोलन पेठ   दाणा बाजार  जळगाव

१९५६७

अभंग �ं स मिहला बचत 

गट 61830

सी/ओ िशंपी सरला िकशोर   िव�ल पेठ बारी 

वाडा  द� मंिदर जवळ  जळगाव

१९५६८ अि�नी मिहला बचत गट
पाटील कमल शांताराम

57245 39 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ५ योगे�र नगर   कािलका माता 

मंदीरा जवळ  जळगाव

१९५६९ औदंुबर मिहला बचत गट 51476 िव�ल पेठ   जुने जळगाव

१९५७०

बडी िबजासनी मिहला 

बचत गट 45210 िव�ल पेठ   जळगाव

१९५७१ मे.भगवती िसरॅिम� 52765

�ॉट नं.४ सव� नं.१२९/२अ३   सर�ती नगर  

भुसावळ रोड जळगाव



Page 727

अ.�.  

(१)
सभासद सं�थेचे नाव (2)

सभासद सं�था �ि�िनधीचे 

नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे 

अथवा पतीचे नाव) (३)

सं�थेचा 

सभासद �. 

(४)

वय 

(५)

िलंग 

(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

१९५७२

भा�ोदय मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
पाटील जय�ी िनवृ�ी

54568 33 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.६ सदोबा नगर   एस.टी.वक� शॉप 

जवळ  जळगाव

१९५७३

भैरव पु� मिहला बचत 

गट
चांडगुडे सीमा �दीप

61972 46 �ी

�ॉट नं 7 गट नं 99/3   िव�ल वाडी जुना  

हायवे रोड  जळगाव

१९५७४

िचंतामणी मिहला बचत 

गट
को�े नीता रमेश

46865 40 Ô ã̈ãè िव�ल पेठ   जळगाव

१९५७५ द�कृपा मिहला बचत गट
गायकवाड सुरेखा िवलास

49097 36 Ô ã̈ãè िव�ल पेठ बारी वाडा   जळगाव

१९५७६ दीप मिहला बचत गट 60259

योगे�र नगर जळगाव   योगे�र नगर 

जळगाव  योगे�र नगर जळगाव

१९५७७ देव�ी मिहला बचत गट
चोपडे छाया पांडुरंग

57673 37 Ô ã̈ãè

�ारा �पाली रामदास बहा�टे   गट 

नं.९२/१/१ब/३ �ॉट नं.३ ४ .५  शंकर नगर 

खेडी रोड  जळगाव

१९५७८ हरीष मिहला बचत गट
साळंुखे सुिनता रिवं�

57490 34 Ô ã̈ãè िव�ल पेठ   जुने जळगाव

१९५७९

जग�ाथ महाराज पु�ष 

बचत गट 51841 �ॉट नं १७५ िव�ल पेठ   जळगाव

१९५८०

जय� मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
पाटील िनलीमा मह��

51482 33 Ô ã̈ãè

जुने जळगाव   िव�ल मंदीरा जवळ    

जळगाव

१९५८१

कादंबरी मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
येवले िव�ा अिनल

53768 42 Ô ã̈ãè शंकरराव नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

१९५८२

िकत� मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 49669

६०७ िव�ल पेठ   िनअर पंरापोल वाटर टंक  

जळगाव

१९५८३ कंुदन मिहला बचत गट 60515

हाऊस नं 474 िव�ल पेठ   िव�ल पेठ 

जळगाव  िव�ल पेठ जळगाव

१९५८४ मातृभुमी पु�ष बचत गट 49747 ६०६ िव�ल पेठ   जुने जळगाव

१९५८५

माऊली मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 51844

बुनकर वाडा िव�ल पेठ   िनयर भोले िकरण  

  जळगाव

१९५८६ िमनल मिहला बचत गट
बारी मीनल सुरे�

57502 33 Ô ã̈ãè

िव�ल पेठ बारी वाडा   ता जळगाव  िज 

जळगाव

१९५८७

नवश�ी मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार) 51138

�ॉट नं १४८/६ सादुबा नगर   िबहाइंड स त 

वक�  शोप    जळगाव

१९५८८ �ु गणेश मिहला बचत गट
वाणी पु�ा रमेश

49630 49 Ô ã̈ãè ५९० िव�ल पेठ   जुने जळगाव

१९५८९

ओम िशव गौरी मिहला 

बचत गट
झोपे मिनषा िकशोर

49656 33 Ô ã̈ãè िव�ल पेठ   जुने जळगाव

१९५९० पानगड मिहला बचत गट
पाटील शोभा संजय

57672 47 Ô ã̈ãè

योगे�र नगर  जुना खेडी रोड   जुना खेडी 

रोड  जळगाव

१९५९१

�काशमणी मिहला बचत 

गट
कदम सीमा द�ताजी

60917 55 �ी

�ॉट नं १५ गट नं ९९/३ बी   िव�ल वाडी    

जळगाव

१९५९२ पु� मिहला बचत गट
तायडे मिनषा सुरेश

59129 42 Ô ã̈ãè िव�ल पेठ     जळगाव

१९५९३

राजहंस मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
वाघूळदे साधना संतोष

49618 44 Ô ã̈ãè िवठठल पेठ   जुने जळगाव

१९५९४

सहेली मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
सपकाळे आशा ई�र

55797 53 Ô ã̈ãè

जुना खेडी रोड सदािशव नगर   जमुना नगर  

जळगाव

१९५९५

साईराम मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
खदके िवना नर�द

50283 43 Ô ã̈ãè िव�ल पेठ   जळगाव
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१९५९६ सांगाती मिहला बचत गट
रडे संगीता शरद

46146 48 Ô ã̈ãè ४१२ िव�ल पेठ   जळगाव

१९५९७

संकेत मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 54198 योगे�र नगर   जळगाव

१९५९८

स�ंग मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 48722 योगे�र नगर   जळगाव

१९५९९ सेवेकरी मिहला बचत गट 61459

सव� नं 69/2/4   �ानदेव नगर  जुने खेडी रोड  

जळगाव

१९६००

�ावणधारा मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
को�े पु�ा उमाकांत

50133 43 Ô ã̈ãè िवठठल पेठ   जळगाव

१९६०१

�ी सद� मिहला बचत 

गट
गायकवाड क�ना िदनेश

57650 36 Ô ã̈ãè िवठठल पेठ  बारी वाडा      जळगाव

१९६०२

�ी.भ�ी मिहला बचत 

गट (नवी पेठ) 55907

एस.टी.वक� शॉप समोर   ल�ण भाउ नगर  

जळगाव

१९६०३

�ी.संताजी मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
तायडे मिनषा सुरेश

50197 33 Ô ã̈ãè िव�ल पेठ   जळगाव

१९६०४

�ी.व�भ मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
ि�रसागर वंदना िवलास

51842 36 Ô ã̈ãè ६२६ तेली चौक   िव�ल पेठ  जळगाव

१९६०५

�ी.समथ� मिहला बचत 

गट (अमळनेर) 51922 ६/२ िवठठल पेठ   जळगाव

१९६०६

सुय�मूखी मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 48692 ७५ िवठठल पेठ   जळगाव

१९६०७ ता�ष मिहला बचत
महाजन वंदना अिनल

60669 42 Ô ã̈ãè

जुना नािशराबाद रोड   हनुमान मंिदर मागे  

नािशराबाद रोड योगे�र नगर  जळगाव

१९६०८

तुलसी ि�वेणी मिहला 

बचत गट
खडके रेखा संजय

50911 46 Ô ã̈ãè िव�ल पेठ   खडके वाडा  जळगाव

१९६०९

वेला मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 51103

िव�ल पेठ जुने जळगाव   बदाम ग�ी    

जळगाव

१९६१०

िव� िवनायक मिहला 

बचत गट
अिहराणे �ोित कृ�ा

46948 43 Ô ã̈ãè िवठठल पेठ   जळगाव

१९६११ अंबीका से� कॉपोरेशन 44564

४ ५ ६ िभमिसंग माक� ट   �ेशन रोड  

जळगाव

१९६१२ अमेय िस�ुरीटीज �ा.िल. 11711 आिद� च�बर २०१ नवी पेठ   जळगाव

१९६१३ आय�िनवास लॉज 4329 आय� िनवास लॉज १९२ नवी पेठ   जळगांव

१९६१४ बजरंग टी कंपनी 6138 ६ मानिसंग माक� ट   जळगांव

१९६१५ बापेचा क�� �� 57674

दुकान नं  १०५   नाथ �ाझा नवी पेठ  फ�� 

�ोर जळगाव

१९६१६ भारत होिजअरी �ोअस� 4920 �म नं. ६ मानिसंग माक� ट   जळगांव

१९६१७ डहाके स�ायस� 8783 ३ वाघ च�बर   जळगांव

१९६१८ ध�ंतरी मेडीकल एज�ी 8165 १ /२५ खा�ेश िमल काँ�े�   जळगांव

१९६१९ िदलबर �ोअस� 31039 २९१/२९२ गोलानी माक� ट   जळगाव



Page 729

अ.�.  

(१)
सभासद सं�थेचे नाव (2)

सभासद सं�था �ि�िनधीचे 

नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे 

अथवा पतीचे नाव) (३)

सं�थेचा 

सभासद �. 

(४)

वय 

(५)

िलंग 

(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

१९६२० फेमस पंजाबी खाना 6116 आदश� शाळे समोर नवी पेठ   जळगांव

१९६२१ जेम स��सेस �ा.िल. 12852 २४५ नवी पेठ जळगाव

१९६२२

िगरधारीलाल शुगर ऍ� 

अलाईड इंिडया िल. 10168 जैन हवेली  िज�ा कोटा� जवळ   जळगांव

१९६२३

गोपाल प� �ोसेसस� 

�ा.िल. कोगटा �ेम रामनारायण 7350 68 पु ३४६  नवी पेठ   जळगांव

१९६२४

हॉटेल आिद� 

(पाट�नरिशप फम�) 12835 २०१ नवी पेठ जळगाव

१९६२५ जैन होिजअरी �ोअस� 4921 मानिसंग माक� ट �ेशन रेड   जळगांव

१९६२६ जलाराम इ�ा�� �स� ि�वेदी मे�ल िवनोद 43711 ४२ पु

११९ नवी पेठ   नटवर टॉकीज कंपाउंड  

जळगाव

१९६२७

जळगांव जनता इ�ोटेक 

�ा.िल.
पाटील र�ाकर शांताराम

10599 49 पु

१ अंतरी� भवन जी.एस.�ाऊंड   समोर    

जळगांव

१९६२८

िज�ा प�रषद आरो� 

खा�ातील कम�चा�याची 52202

सहकारी गृहिनमा�ण सं�था ३२१ नवी पेठ   

बॉ�े लॉज मागे  फुलराणी पाल�र समोर 

जळगाव

१९६२९

िजवंतीका मिहला बचत 

गट(नवीपेठ)
सोनवणे वैशाली नर��

50044 45 Ô ã̈ãè

२३ नवी पेठ   िनयर ऑईल बस �ँड  

जळगाव

१९६३० क�ैया �ास हाऊस 4952 ९३ खा�ेश िमल कॉल. जळगाव

१९६३१ केशव �ृती �ती�ान
पाटील र�ाकर शांताराम

9261 49 पु १९७ सेवा नवी पेठ जळगाव

१९६३२

खुबचंद सागरमल ऑटो 

पाट्�स 5394 मलारा माक� ट जु�ा बस   �ँड मागे जळगाव

१९६३३ ल�ी एंटर�ाईजेस 5771 ८ मानिसंग माक� ट   जळगांव

१९६३४ ल�ी टी कंपनी 4922 ८ एम िसंघ माक� ट जळगाव

१९६३५

माधव ब�उ�ेशीय 

�ित�ान जळगाव
ल�ा रिवं� दगडूलाल

49135 55 पु

4 5 6 गोलाणी माक� ट पिहला   मजला 

जळगाव

१९६३६

महािवर जैन कुशल सेवा 

समीती 10624

दुकान नं ३५/३६   खा�ेश िमल शॉिपंग 

कॉ��े�  जळगाव

१९६३७ मह�� इंड�� ीज 6183 २७४  नवी पेठ   जळगांव

१९६३८ मंदार िड�� ी�ुटर 8467

३८/२ खांदेशिमल शॉिपंग   कॉ��े�    

जळगांव

१९६३९

�. मिनभाई जळगाव 

जनता कम�चारी क�ाण 

सं�था
भावसार �ाती संजय

31200 47 Ô ã̈ãè ११७/११९ नवी पेठ     जळगाव

१९६४०

मनोहर 

मेडीक�(भागीदारीफम�) 13768

८६ खा�ेश िमल शॉिपंग   कॉ��े�    

जळगाव

१९६४१ िमहीर हॉटेल �ा.िल. 6559

२४१ नवी पेठ जळगाव   शा�ी िवलास 

�ेशन रोड    ज�गांव

१९६४२ सुरेश कले�न
हासवाणी मुकेश �ानचंद

48307 54 पु २११८/१४  २११८/१५   नवी पेठ  जळगाव

१९६४३ नॅशनल इ�र�ाईझेस 11239 नवी पेठ रे�े �ेशन रोड   जळगाव
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१९६४४ नवजीवन कले�न
कांकरीया अभय शंकरलाल

4788 59 पु

११४  नवी पेठ   कांकरीया पॅलेस ११४ नवी 

पेठ  जळगाव

१९६४५

नवजीवन 

ि�एशन(भागीदारीम�) 52046 २७८ नवी पेठ   जळगाव

१९६४६

नविजवन �ो�ीजन 

�ोअस� 6344 ११४ नवी पेठ   जळगांव

१९६४७ ओम �ायवुड
पटेल जीवराज भानजी

49800 69 पु

खा�ेश िमल कॉ��े�   �ेशन रोड  

जळगाव

१९६४८ परामश� 7870 ६७ खां�ेश िमल कॉ�े�   जळगांव

१९६४९ पारस होिजअरी �ोअस� 5354 नवी पेठ �ेशन रोड जळगांव

१९६५० पारस टायस� 5507 जु�ा मोटर �ँड जवळ   जळगांव

१९६५१ �ितक एज�ीज 39361 १८७ नवी पेठ   जळगाव

१९६५२ �वासी 4966 खांदेश िमल शॉिपंग कॉ��े�   जळगांव

१९६५३

पूव�खा�ेशबालिश�णसं

�थाजळगाव मेलग ऋता सारंग 52289 62 �ी

अ�� पूव� बजरेश बाल िश�ण सं�था   

आनंदीबाई देशमुख बालमंिदर  जळगाव

१९६५४ आर �ी ऑ�ीजन 8092 नटवर िथएटर   नवी पेठ जळगाव

१९६५५ रेडीअंट गृप 10750 १७६  गोलाणी माक� ट  तळ मजला   जळगांव

१९६५६ ��मजी इंफोटे� सिव�स 8761 ७० नवी पेठ जु�ा ��ड समोर   जळगांव

१९६५७ समथ� इले�� ीक� 5571

�ॉट नं.१७ बँक ऑफ महारा��  मागे   

जळगांव

१९६५८ शरद इले�� ीक कंपनी 5351 १९७  नवी पेठ जळगांव

१९६५९

िश� क�� कशन 

जयराम हाइट्स 59455 १८२ नटवर चौक नवी पेठ   जळगाव

१९६६०

�ी जळगाव माहे�री 

िववाह सहयोग
झंवर शामसंुदर कािशनाथ

56045 71 पु

१४६ नवी पेठ   भारत दु�ालय जळगाव  

सिमती जळगाव

१९६६१ �ीरंग �काशन �ा.िल.
जैन िवलास पुनमचंद

34512 62 पु इ.७/९ गोलानी माक� ट   नवी पेठ  जळगाव

१९६६२ िस�र �ोरी एल एल पी मघवाणी िनलेश रमेश 60971 ३७ पु

सीटीओ नं २११८-१-२७ पिहला मजला   �ेयस 

कॉ��े� नटवर  टॉकीज ए�रया जळगाव

१९६६३ िसंधु िड�� ी�ुटस� �ा.िल 10707

२३४  टुरी� कॉ��े�   नेह� चौक 

जळगाव    जळगांव

१९६६४

सोनी मेडीक� 

ऍ�जनरल�ोअर 11780

१/१५ॠ खा�ेश मील शॉिपंग   कॉ��े�    

जळगाव

१९६६५ सुरेश ि�एश�
हासवाणी मुकेश �ानचंद

31752 54 पु १४-१५ नवी पेठ जळगाव

१९६६६ सुरेश सुटीगं अॅ� सारीज् 
हासवाणी सुरेश �ानचंद

48018 65 पु २६२ सुरेश टॉवर   नवी पेठ  जळगाव

१९६६७ टी टॉ� जळगाव 6373 ११  ितसरा मजला मानिसंग माक� ट   जळगांव
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१९६६८ ि�मुत� असोिसएटस् 10433

१६४  �ाऊंड �ोअर  गोलाणी माक� ट   

जळगांव

१९६६९

जळगांव जनता उ�मी 

मिहला. 9083

११७/११९ सेवा नवी पेठ जळगांव   �ती    

जळगांव

१९६७० उषा टी कंपनी 4877 ३ मानिसंग माक� ट   जळगांव

१९६७१ उषा टी काप�रेशन 6200 ३  मानिसंग माक� ट   जळगांव

१९६७२

व�भदास वालजी िज�ा 

वाचनालय जळगाव
भोकरीकर द�ा�य िवनायक

31781 57 पु २२७ नवी पेठ   जळगाव

१९६७३ वेणीलाल सुपर शॉप 11887 ६८ �ी.�ी.गोलाणी माक� ट   जळगाव

१९६७४ िवजय ए�र�ाईजेस 9856

३२१ गोलानी माक� ट   �ाऊंड �ोअर    

जळगांव

१९६७५ िवजय़कुमार रामदास
वाणी िवजय रामदास

5395 62 पु ११० नवी पेठ जळगांव     9  जळगांव

१९६७६ �ंकटेश िसल�डस� �ा.िल. 10863

५९ एम खा�ेश िमल शॉिपंग   कॉ��े�    

जळगांव

१९६७७

यश िडझेल इ�ीपम�ट �ा. 

िल. 30893 �ेशन रोड जळगांव

१९६७८

न�� मिहला बचत गट 

(गणेश कॉलनी)
पाटील �पाली संजय

55908 35 Ô ã̈ãè

फलॅट नं.७ �ॉट नं.३०   िवठठल पाक�  

कावेरी अपाट�म�ट  िभकमचंद जैन नगर 

जळगाव

१९६७९ ि�� गृप बचत गट 43675

�ॅट नं ३ दी�ी अ�   िपं�ाला रोड 

िभ��चनद  जैन नगर  जळगाव

१९६८०

सायली मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड) 48548

�ॉट नं.३ भोईटे नगर   िपं�ाळा रोड  

जळगाव

१९६८१

शुभ पाडवा �यं सहायता 

मिहला बचत गट
कलं�ी उमा सतीश

59405 49 Ô ã̈ãè c / o कलं�ी सतीश   ४२ �ेम नगर    जळगाव

१९६८२

उ�ती मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड) 52048 िभकमचंद जैन नगर   िपं�ाळा रोड  जळगाव

१९६८३ झीलिमल मिहला बचत गट
पवार �पाली राज��

62030 41 �ी

बंगलो नं 3 �ॉट नं 26-36   अ नं 288-289/A 

एस एम आयटी कॉलेज  जवळ िभकमचंद 

जैन नगर  जळगाव

१९६८४ अ�सेन एंटर�ायजेस 8400 १२ िभम नगर खाजािमया जवळ   जळगांव

१९६८५ भोळे तुकाराम हरी 6902 महेश �. मंडळासमोर  �रंग रोड   जळगांव

१९६८६

िदया पॅनल �ॉड�स्  �ा 

िल 53192 १५ �ताप नगर   जळगाव

१९६८७

धन�ी मिहला बचत गट 

(गणेश कॉलनी)
िशनकर मधुिमता योगेश

53719 41 Ô ã̈ãè

ललीत कला भवन   गणपती अपा�टम�ट  

जळगाव

१९६८८ जी ४ इंिजिनअस� �ा िल मांडे �स� सुरेश 58308 ५२ पु

२७ आई �रंग रोड   रामसदन�ा मागे  

जळगाव

१९६८९ कमला हॉ�ीट� �ा.िल. 8231 िवजय  ढाके कॉलनी   जळगांव

१९६९०

पासं पासं वंदािम प�ावती 

मु�ी
अजमेरा आिशष चं�कांत

56529 47 पु

7470 हरे�र नगर आय टी आय   मुलां�ा 

हॉ�ेल मागे महेश �गित हॉल  मागे रीगं रोड 

 जळगाव

१९६९१

�ामी नारायण मिहला 

बचत गट (िववेकानंद)
जै�ाल �रना महेशकुमार

56144 40 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.४२ गट नं.५६१/१ॠ   धांडे नगर १०० 

फुटी �रंग रोड  जळगाव
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१९६९२

�ण�मय मिहला बचत गट 

(गणेश कॉलनी)
पाटील सोनाली मनीष

51393 40 Ô ã̈ãè संगम सोसायटी ए २/७   �रंग रोड  जळगाव

१९६९३ युवा क�ाण मंडळ संत महेश रामदास 10435 54 पु ७  हरे�र नगर   �रंग रोड    जळगांव

१९६९४ बालाजी िड�ी�ुटस� 6564 २८६ भवानी पेठ   जळगांव

१९६९५ बालाजी आईस इंड�� ीज 5156 १४५  भवानी पेठ जळगांव

१९६९६ िज�ाळा मिहला बचत गट 47924

१२२ भवानी पेठ   बोहरा ग�ी जवळ डॉ 

राणे  जळगाव

१९६९७ लेसर िस�ीम 8611 १०० भवानी पेठ   जळगांव

१९६९८ मनीषा डायकटस� 6672 २९७ भवानी पेठ   जळगांव

१९६९९

शाह जेठमल राणामल 

ए� कं. 6594 १९२ सराफ बाजार   जळगांव

१९७०० सनराईज िड�� ी�ुटस�
पाटील संजय �ंबक

12334 58 पु  ३ जमुना माक� ट १८४ भवानी पेठ    जळगाव

१९७०१

ि�एिट� मिहला बचत 

गट (नवी पेठ) 54996

�ॉट नं.८ िजजाई   िसंधी कॉलनी रोड 

सव��म  नगर  जळगाव

१९७०२ गु�मेहर मिहला बचत गट
महाले लता भगवान

61256 50 �ी

�ॉट नं 11 �ू ल�ी नगर   तलाव रोड    

जळगाव

१९७०३ इसरदास रेलूमल 4456 २७१ कंवर नगर िसंधी कॉलनी   जळगांव

१९७०४ जे. टी. िसले�न 6568

�ॉट नं . 71   पायघन हॉ��टल  जवळ  

िज�ा पेठ िसंधी कॉलनी  जळगांव

१९७०५

समथ� कृपा मिहला बचत 

गट
सपके लिलता कृ�ा

47570 40 Ô ã̈ãè ल�ी नगर   जळगाव

१९७०६ �ामी बेसन इंड�� ीज 5184

२१ गु�नानक हौिसंग सोसायटी   िज.पेठ 

जळगाव

१९७०७

वासुदेव मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
िशंदे संगीता छोटु

56124 38 Ô ã̈ãè

हेमु कलाणी उदयान जवळ   जोशी कॉलनी  

जळगाव

१९७०८

आई अंबाजी मिहला बचत 

गट
बंग उषा रिवं�

60716 57 �ी

�ॉट नं 47 गट नं 8   द� ट� ॅ�र जवळ  

िशवराना नगर िपं�ाळा  जळगाव

१९७०९ आई मिहला बचत गट
वाणी �भावती द�ू

55619 46 Ô ã̈ãè

िपं�ाळा गावठाण गणपती मंिदर   जवळ 

राममंिदर प�रसर  िपं�ाळा  जळगाव

१९७१०

अ�� भारती िश�ण 

सं�था 5802 मु पो िपं�ाळे ता. िज. जळगाव   िपं�ाळे

१९७११ अंब� मिहला बचत गट
पाटील सुनंदा �मोद

58315 46 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२२/२३/२४ �ॉक नं.४   भवानी 

मंिदरासमोर आसावा नगर  जळगाव

१९७१२ अिनका मिहला बचत गट
भावसार �ितभा सिचन

59655 41 Ô ã̈ãè िनसग� कॉलनी जळगाव

१९७१३

अ�िवनायक मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
पाटील किवता िवनोद

53018 38 Ô ã̈ãè

िवर सावरकर नगर   २८ िनसग� कॉलनी  

िपं�ाळा जळगाव

१९७१४

भूमी पूजन मिहला बचत 

गट
पाटील र�ा कमलाकर

60928 46 �ी

�ॉट नं १८/१ गट ३४३/२   इं�िनल सोसायटी  

िपं�ाळा िशवार  जळगाव

१९७१५ िचरायु मिहला बचत गट
भांडारकर भारती महेश

54372 47 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१६ गट नं.३४३/३   इं�िनल हौिसंग 

सोसायटी  िपं�ाळा िशवार  जळगाव
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१९७१६

धनल�ी मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड) 49502

गट नं ८०/१ �ॉट ६३ आशाबाबा नगर   

िपं�ाळा तालुका िज�ा  जळगाव

१९७१७

�ेय मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
चौधरी संगीता दशरथ

55790 39 �ी १२ इं�िनल सोसायटी   िपं�ाळा  जळगाव

१९७१८ एकसंघ मिहला बचत गट
वराडे क�ना गणेश

57467 49 Ô ã̈ãè

�ॉट नं १ गट नं १८७/१   द� मंदीराजवळ  

िपं�ाळा जळगाव

१९७१९

गजल�ी मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
पाटील छाया रिवं�

56049 39 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१९/४ गट नं.३४३/२   इं�िनल हौिसंग 

सोसायटी  िपं�ाळा जळगाव

१९७२०

हरे कृ�ा मिहला बचत 

गट
महाजन सुनीता रमेश

50590 43 �ी 

सी/ओ रामदास बाबुराव महाजन   गट नं 

१७६ पीएल नं १३ मयुर  कॉलनी  िपं�ाळा

१९७२१

हरी ओम मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
वाडनेरे अलका गणेश

48609 54 Ô ã̈ãè आशा बाबा नगर   जळगाव

१९७२२

जय जोगे�री मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
पाटील मिनषा कैलास

50818 45 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२४ गट नं.१०६/१बी/२/२   मयुर 

कॉलनी  खोटे नगर जळगाव

१९७२३ जयिहंद मिहला बचत गट
फुलपागरे भारती संजय

59849 38 Ô ã̈ãè

�ॉट नं 40 शंकर अ�ा नगर   िपं�ाळा 

जळगाव

१९७२४ काथार मिहला बचत गट 58149 गांधी चौक   िपं�ाळा  जळगाव

१९७२५

कुल�ािमनी मिहला बचत 

गट
पाटील मंगलाबाई बाबुराव

58790 59 Ô ã̈ãè R.L.कॉलनी   जळगाव

१९७२६

कुम-कुम भा� मिहला 

बचत गट
पाटील ल�ी जगदीश

57475 27 �ी

�ॉट नं ३५ व�भ सोसायटी   संत िमराबाई 

नगर  िपं�ाळा जळगाव

१९७२७

ल�ी नारायण �यं 

सहायता मिहला बचत गट
भट ��ा �मोद

60030 37 Ô ã̈ãè

�ॉट नं 37 /1 गट नं 292/293   भोईटे नगर 

ि�ं�ाळा रोड  यश लोनं जळगाव

१९७२८ िलबट� मिहला बचत गट
थोरात सुषमा �िदप

58702 45 Ô ã̈ãè

�ॉट नं २७ गट नं १९४/१/१   ि�मूत� हौिसंग 

सोसायटी  िपं�ाळा  जळगाव

१९७२९ लुकीता मिहला बचत गट
भालेराव संगीता राज��

60404 46 �ी

सी/ओ बापू िव�ल साळवी   िवणकर �ायाम 

शाळा  िपं�ाळा जवळ  जळगाव

१९७३०

माँ चंडीका मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
वाणी दीिपका िकशोर

52050 51 Ô ã̈ãè

�ॉट ३ �ोक २   मयूर का. िनअर खा�राव 

न  गट नं ३५५/१७४  जळगाव

१९७३१

मागासवग�य मिहला बचत 

गट (गणेश कॉलनी)
घायदार रोिहणी �साद

55487 25 Ô ã̈ãè

हलवाई ग�ी   िवनकर हनुमान �ायाम 

शाळेजवळ  िपं�ाळा जळगाव

१९७३२

महाल�ी मिहला बचत 

गट
िशरसाठ सुरेखा कांतीलाल

44220 47  �ी �ॉट नं.३१ मयुर कॉलनी   िपंपाळा  जळगाव

१९७३३

महा�ा बसवे�र मिहला 

बचत गट
को�ी वैशाली भा�र

60492 47 Ô ã̈ãè

िशंपी ग�ी िपं�ाळा   महारा��  �ॉवर िमल 

जवळ    जळगाव

१९७३४

मनुदेवी मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
झोपे भारती �काश

54928 47 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१४ गट नं.३४४   इं�िनल सोसायटी  

िपं�ाळा िशवार जळगाव

१९७३५

मरीआई मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
सपकाळे सीताबाई ताराचंद

52055 74 Ô ã̈ãè

एट सावखेडा पो� िकनोड   ता. िज. 

जळगाव    सावखेडा

१९७३६ मेधावी मिहला बचत गट
पाटील सुलोचना समाधान

58972 38 Ô ã̈ãè

�ॉट नं २३ गट नं १८८   िनयर द� मंिदर  

बँक कॉलनी िपं�ाळा  जळगाव

१९७३७ मोरेदादा मिहला बचत गट
पाटील आशा �ेमराज

59689 35 Ô ã̈ãè

गट नं १८६ वंृदावण सोसायटी   िपं�ाळा 

जळगाव

१९७३८

नामकरण मिहला बचत 

गट
पाटील सुनीता �ीकांत

58773 34 Ô ã̈ãè

c /o पाटील सुनीताबाई �ीकांत   p.n.८ g 

n.२/२/५ मंगलिसंग  घरा जवळ आर एल 

कॉलनी  �ी�ाळा

१९७३९ नाझ मिहला बचत गट 47148 चौधरी वाडा   िपं�ाळा  जळगाव
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१९७४०

�ू सहयोिगनी � सा 

मिहला बचत गट
आगे दीिपका सुरेश 

61504 48 �ी

�ॉट नं 1/बी ऑडीटर कॉलिन   गुजराल प� 

समोर  पी�ंाळा  जळगाव

१९७४१

िनलकमल मिहला बचत 

गट 52746 सोमाणी ग�ी   शनी मंिदर िपं�ाळा  जळगाव

१९७४२

ऊँ िशव साई मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
पाटील �ाित छोटूलाल

50754 40 Ô ã̈ãè मयुर कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

१९७४३

पाटील िमराबाई अशोक 

व इतर (जे.एल.जी.) 55135 मु.पो.सावखेडा   ता.िज.जळगाव

१९७४४ पुशा� मिहला बचत गट
सोनार सुिनता िदलीप

58050 47 Ô ã̈ãè १० केदार नगर   िपं�ाळा  जळगाव

१९७४५

साई पालखी मिहला बचत 

गट
सोनार दीपाली वासूदेव

60677 37 Ô ã̈ãè

गट नं ३०३ �ॉट नं ४९   गणपती नगर 

िपं�ाळा    जळगाव

१९७४६

साई �थम मिहला बचत 

गट
चौधरी पु�ा बापू

62112 48 �ी

गट नं 1/1 �ॉट नं 21   �ॅट नं 102 �थम 

रेिसडं्नेसी  शिलनी नगर िपं�ाळा  जळगाव

१९७४७

साई सं�ार मिहला बचत 

गट
भोपाळे ममता योगेश

61767 32 �ी

योगेश सायकल माट�   िशवाजी चौक िपं�ाळा 

   जळगाव

१९७४८ साई सेवा मिहला बचत गट
पाटील �ोती योगेश

59690 34 Ô ã̈ãè

गट नं १८६ वंृदावण सोसायटी   िपं�ाळा 

जळगाव

१९७४९

साई सौदय�  मिहला बचत 

गट
गुजर योिगता हेमंत

59766 35 Ô ã̈ãè

�ॉट नं 45 स�ाव   �सनमु�� क� �ा जवळ 

 मयूर कॉलनी जळगाव

१९७५०

साई िलला मिहला बचत 

गट (गणेश कॉलनी)
चौधरी क�ना राज��

54959 52 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.८१ गट नं.१३/१/२   िव�ा नगर  

िपं�ाळा जळगाव

१९७५१

समु� मंथन �ं स मिहला 

बचत गट
लोहार शीतल गणेश

60146 34 �ी

28/343 इ�नील हौिसंग सोसायटी   खोटे 

नगर �ॉप  िपं�ाळा िशवार  जळगाव

१९७५२

संत नरहरी मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
सोनार शिशकला िजते�

49847 50 Ô ã̈ãè ३४/४ मयुर कॉलनी   िपं�ाळा  जळगाव

१९७५३

श�ीसंघ मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
पवार क�ना शािल�ाम

51910 39 �ी

�ॉट नं ४५ R.L.कॉलनी   िपं�ाळा िशवार  

िपं�ाळा जळगाव

१९७५४

िशवर� �यंसहा�ाता 

मिहला बचत गट 57985

घर नं २६ गट नं १२६ िपं�ाळा   िशवार 

�ामनगर िगरणा  पंपीग रोड  �ामनगर 

जळगाव

१९७५५

�ी चतुर ल�ी मिहला 

बचत गट
िवसपुते गाय�ी �शांत 

62111 40 �ी

�ॉट नं 23 िपं�ाळा रोड   केदार नगर 

जळगाव

१९७५६ �ी.गोपी मिहला बचत गट
पाटील िनता भागवत

55665 40 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२०   गट नं ३५५/१७४  मयुर कॉलनी 

िपं�ाळा जळगाव  िपं�ाळा

१९७५७

ल�ी मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
िशंपी माधुरी �दीप

48446 50 �ी

िव�कमा� नगर    एस न २६६ /१ बी   �ॉट न 

२४/२    जळगाव

१९७५८ �ीहरी मिहला बचत गट
भावसार माधुरी उदय

57466 43 Ô ã̈ãè २४/४ केदार नगर   िपं�ाला  जळगाव

१९७५९

�ीकृ� बलराम मिहला 

बचत गट (�ेशन रोड)
बारी संगीता संजय

50625 46 Ô ã̈ãè मयुर कॉलनी   िपं�ाळा  िज. जळगाव

१९७६०

िस�दाई मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
जोशी सुनीता आनंदा

49573 37 Ô ã̈ãè मयुर कॉलनी   िपं�ाळा जळगाव

१९७६१

िसंधुदूग� मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
पाटील िसंधु िशवराम

55891 47 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२० गट नं.३४३/२   इं�िनल सोसायटी 

िपं�ाळा  जळगाव

१९७६२

�ीश�ी मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
जाधव संगीता संजय

55718 46 �ी मळी चौक   कोळी वाडा िपं�ाळा  जळगाव

१९७६३

सुदश�न मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
गुजर किवता राज��

52959 40 Ô ã̈ãè

४६/४ गट नं.३४४ सुदश�न कॉलनी   इं�िनल 

सोसायटी  जळगाव
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१९७६४ उ�ती मिहला बचत गट २
ठाकुर रंजना संिदप

54238 33 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.३७ गट नं.३४४   माळी समाज 

हॉ�ेल  इं�ािनल सोसायटी िपं�ाळा  जळगाव

१९७६५

वानखेडे जयवंत 

बाळकृ� व इतर 

(जे.एल.जी.) 56120 खंडेराव नगर   रे�े पुलाजवळ  जळगाव

१९७६६

आई साहेब मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
भोसले िमना भाऊसाहेब

55367 52 Ô ã̈ãè साईकृपा िनवास   खेडी बु.  जळगाव

१९७६७

अभयकुमार कमोडीटस्  

�ा.िल
जैन िवनोद नेमचंद

11241 44 पु ए-९२  जुनी एम.आय.डी.सी.   जळगांव

१९७६८

आदश� कमश�यल 

काप�रेशन 9257 डी-७ एम आई डी सी   जळगांव

१९७६९ आिद� पॉिलमर
पटेल अिनल जयंतीलाल

47522 45 पु डी - ८३ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९७७०

ि�पाल इंिजनीअरीगं 

व�् स 8030

ि�पाल इंिजनीअरीगं व�् स �ॉट नं जे-३   ४ 

एम.आय.डी.सी जळगाव

१९७७१

अ�ा भगवान मिहला 

बचत गट (दाणा बाजार)
जावळे भावना बाळू 

54607 44 �ी मु.पो.खेडी बु.   ता.िज.जळगाव

१९७७२

अनंत मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
झांबरे सुिनता िवजय

51189 46 Ô ã̈ãè साई पाक�  अयो�ा नगर   जळगाव

१९७७३

अनमोल मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
पाटील यशोदा भागवत

53827 48 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२९ रामनगर   

एम.आय.डी.सी.३५४७  जळगाव

१९७७४ अ�ण दाल िमल 5335 एम आय डी सी ए�रया जळगाव

१९७७५ असावा �ॅ�ी� 5291 ओ-४५ एम.आय.डी.सी जळगाव

१९७७६ एशीयन �ील इंड�� ीज 11710 के ७९ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९७७७ बाबा फुड �ोड� 39616 एच - ३ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९७७८ बाबा �ायसेस 6610 �ॉट नं. जी एम आय डी सी   जळगांव

१९७७९ बाबा ��ट्स 8519 एफ-१६ एम.आय.डी.सी   जळगाव

१९७८०

बजरंग बली मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
पाटील आरती िनवृ�ी

56841 34 Ô ã̈ãè

१८२/१ िब��ंग नं.५   खुबचंद सािह� नगर  

एम.आय.डी.सी.जळगाव

१९७८१ बाळकृ� आँटोमोबाई� 6289 अिजंठा रोड हायवे �ॉिसंग जवळ   जळगांव

१९७८२

बेहेडे ब�ीनारायण 

चुनीलाल
बेहेडे वासुदेव बि�नारायण

3539 71 पु २६ माक� ट याड� एम आय डी सी   जळगांव

१९७८३ बेहेडे उ�ोग
बेहेडे िनितन बाळकृ�

11240 53 पु एफ ७३   एम आय डी सी एरीया  जळगाव

१९७८४

ब�डाळे 

केमीक�(भागीदारी फम�
ब�डाळे िकरण इ�ाराम

12710 67 पु

जी.९४ एम.आय.डी.सी.लोकमत�ा   मागे 

अिजंठा रोड जळगाव

१९७८५

भगुलाल मोतीलाल अँड 

कंपनी 5275 माक� ट याड� जळगांव

१९७८६

भालचं�ाय मिहला बचत 

गट
ढाके क�ना िनवास

56690 49 Ô ã̈ãè

c/o क�ना िनवास ढाके   सव� नं 2/2 

कृ�कंुज  गीताशंकर �ुल जवळ  खेडी

१९७८७ भा�र फूडस् 41285 डी - ४६/०१   एम आय डी सी  जळगाव
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१९७८८

भटाई मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
कदम उषा संजय

52875 42 Ô ã̈ãè �डको कॉलनी   खेडी बु.  जळगाव

१९७८९ भावानंद मिहला बचत गट 60927

�ॉट नं ३ सव� नं १६७/ २   एम.आय.डी.सी 

सु�ीम कॉलनी    जळगाव

१९७९० ल�ण हरी आिण कंपनी 5270 शॉप नं ८ कॉटन माक� ट याड�   जळगाव

१९७९१

िबजासनी मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
सूय�वंशी वैशाली िकशोर

52345 37 Ô ã̈ãè खेडी बु.   ता. िज. जळगाव

१९७९२

िबजासनी मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
तेलंग सुनीता संजय

54232 41 �ी  

१ सदगु� नगर   अपना घर कॉलनी  

एम.आय.डी.सी. जळगाव

१९७९३ छाजेड ऐ�ो इंड�� ीज
छाजेड रंगलाल मोहनलाल

38129 55 पु

�ी - १० एम आय डी सी   अिजंठा रोड  

जळगाव

१९७९४ छाजेर सजीक� � �ा.िल. 34879 के.-०१ एम आय डी सी   जळगाव

१९७९५

िचमनदास अशोककुमार 

इंिजनीअरीगं 11126 अ-५  को.ऑप.औ�ोिगक वसाहत   जळगांव

१९७९६

िचमणराम िधरजी छो�रया 

प�ेस प�रवा
जैन शांतीलाल देवचंद

30347 58 पु

एन.१०२ एम.आय.डी.सी.एमको ट� ा�फाम�   

जळगाव

१९७९७ दहाड अँड लाठी कंपनी 5170 माक� ट याड� दु. नं. २४ जळगांव

१९७९८

डाकोर �ा� 

(पाट�नरिशप फम� )
पाटली सुिनल �भाकर

57961 57 पु

�ॉट नं अ -५७   को - ऑपरेटी� इंड�� ीज 

इ�ेट  जळगाव

१९७९९ दासबोध मिहला बचत गट 58148 गीताई नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

१९८०० दयाराम रघुमल 3585 माक� ट याड� अिजंठा रोड   जळगांव

१९८०१

डेिढया प�पॉिलिसंग 

िम� 4708 १५-१६  इंड��� यल इ�ेट   जळगांव

१९८०२  डे�ा इंिजनीअरीगं 38949 �ी - १५/२   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

१९८०३ डे�ा मशीन 59193

�ॉट नं S १२७ MIDC ए�रया   जळगाव 

तालुका िज�ा जळगाव

१९८०४ िदपचंद जैन अँड कंपनी 6131

१८ अँडिमनी�� ेटीव िब�ीगं   एम आय डी 

सी    जळगांव

१९८०५

िदप�ोती मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
सोनार �ोती भगवान

53689 55 Ô ã̈ãè

३३ अयो�ा नगर जवळ िस�ीिवनायक   

शाळे जवळ  इंदुिनवास   जळगाव

१९८०६

िद�ा मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
मे�ाम �िमला चं�कुमार

54233 37 Ô ã̈ãè

२६ सुि�म कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  

जळगाव

१९८०७

�ान�ोती मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
धांडे िहरकणी धम�राज

49050 34 Ô ã̈ãè अयो�ा नगर   जळगाव

१९८०८

दुगा�देवी मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव) 54216

�ॉट नं.६ सदगु� नगर   अपना घर कॉलनी 

जवळ  एम.आय.डी.सी.जळगाव

१९८०९

एकिवराई मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
पाटील धन�ी जयवंत

57055 37 Ô ã̈ãè

अयो�ा नगर   अशोक नगर 

एम.आय.डी.सी.  जळगाव

१९८१० एसके िडझे� 33930

�ॉट नं.१३   ऑटो नगर  भुसावळ रोड 

जळगाव

१९८११ �ाय मिहला बचत गट
काळे छाया संजय

60751 41 �ी

पी.नं 13 एस.नं 39/2 सदगु� नगर   अयो�ा 

नगर    जळगाव
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१९८१२ फॉरे� फायबर
पटेल राजेश �ी.

58931 48 पु गट १०४/१   उमला गाव  िज. जळगाव

१९८१३

फु�ाराम िम� �ोड� 

�ा.िल. 10760 एन-१४ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९८१४ जी. के फुड्स 10328 जी-२९ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९८१५ जी.�ी.डी.मेडीटेक 14679 डी ७९ एम.आय.डी.सी   जळगाव

१९८१६

गणेशा अ�ुिमनीयम 

ए��� �न�ा.िल. 52614

�ारा-��ीक �ाय अॅ� वीनर   तृ�ी 

च�बस� हॉटेल मोराको जवळ  एम.जी.रोड 

जळगाव

१९८१७ गौरव ट� ेडीगं कंपनी
िम�ा रा�ल िवरे�नाथ

30883 54 पु

�ॉट नं.५अ६/२ िललावती संकुल   आयो�ा 

नगर जळगाव

१९८१८

गौरी मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव) 48940

गट नं.१८१ �ॉट नं.२ ब   सुि�म कॉलनी  

जळगाव

१९८१९

मे.गाय�ी म�ीटेक �ा. 

िल.
दहाड सरोज अरिवंद

48105 50 Ô ã̈ãè एम-४६ एम.आ.डी.सी.   जळगाव

१९८२० िज. िब. �ोफाईल 40678 एम- ३९   एम आय डी सी जळगाव

१९८२१ गीता फॉ�ु�लेश�
ओझा जितन वेणी

8784 66 पु ई-७० एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९८२२

गीता मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
सावदेकर रंजना रमेश

51447 46 Ô ã̈ãè

सुनंिदनी पाक�  सदािशव नगर   जुना खेडी 

रोड  जळगाव

१९८२३

घन:शाम मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
लोखंडे भारती सीताराम

49415 37 Ô ã̈ãè ३४ अयो�ा नगर   �ी नगर जळगाव

१९८२४ �ोबल एंटर�ाईजेस 12500 जे १०३ एम.आय.डी.सी जळगाव जळगाव

१९८२५ गोपाल दाल िमल कोगटा अनुप �ेम 4798 40 पु एम आय डी सी जळगाव

१९८२६ गोपाल ए�ट� ॅ�न �ा.िल. 7948 जी-५१ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९८२७ गोिपचंद इंड��� ज 4741

एम आय डी सी ए�रया �ॉट नं. डी ७९   

जळगांव

१९८२८ गुणवंत ट� ेडस� 5165 ६  माक� ट याड� जळगांव

१९८२९

हरी ओम मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार) 51155 मु. पो. खेडी खुद�    ता. िज. जळगाव

१९८३० िहरो रोटो पॉिलमर 51197 �ी २१ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९८३१ हेमंत ए�र�ायजेस 7913 सी-१० एम.आय.डी.सी.   जलगाव    जळगांव

१९८३२

िहरा मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
खडके रजनी �ाने�र

50117 46 Ô ã̈ãè जुना खेडी रोड   तळेले कॉलनी  जळगाव

१९८३३ इसरदास रेलुमल 5180

दु. नं. ५७ �ापारी लाईन माक� ट   याड� 

जळगाव

१९८३४ ई�र प� अॅ� पेपर मील
पटेल भवानी आर

38299 57 पु

गट नं. १०४/२   उमाळा  ता.िज.जळगाव  

उमाळा

१९८३५ जे जे उ�ोग 8692 डी-2 एम.आय.डी.सी   जळगांव
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१९८३६

जे.बी.एल.क�� �न 

�ा.िल पाटील लालिशंग िहलालिशंग 18850 77 पु जळगाव प�र अिजंठा र�ा   जळगाव

१९८३७ जे.जे ऍ�ो  इंड�� ीज �ा.ल 11243 डी.-५४ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९८३८ जे के दाल िमल 7028 जी-८९ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९८३९

जगवानी मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
चुडीवाल �ोती �िवण

55609 40 Ô ã̈ãè जगवानी नगर   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

१९८४०

जय भोले मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
पाटील शांताबाई वसंत

50741 56 �ी  

मु.पो.खेडी बु.�डको कॉलनी   ता. िज. 

जळगाव

१९८४१ जय जलाराम डेकोरेटस�
कलाणी संदेश नंदिकशोर

54994 44 पु डी-१७ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९८४२

जयल�ी मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार) 50105

मु पो खेडी बु इंिदरा नगर   तालुका िज�ा 

जळगाव

१९८४३

जळगांव िज�ा माहे�री 

सभा
झंवर माणकचंद िसताराम

50469 64 पु

C/O संुदरलाल नंदलाल झंवर   माहे�री 

ऑईल एम आय डी सी  जळगाव

१९८४४ जयभारत दाल मील
जैन नेिमचंद भवरलाल

4845 77 पु

�ॉट नं.११९/१२२ को-ऑ   इंड��� यल इ�ेट  

  जळगांव

१९८४५ जयजलाराम इंड�� ीज 5734 डी-६२ एम.आय.डी.सी. ए�रया   जळगांव

१९८४६

जय जय रघुवीर समथ� 

मिहला बचत गट
डोले देवकी �ाने�र

48420 51 �ी 

२५ �ेया िब��ंग जवळ   सदगु� नगर  

जळगाव

१९८४७

जय योगे�र मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
आवारे इंदुमती अजु�न

49604 48 Ô ã̈ãè �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

१९८४८ जयपाल इंड�� ीज 8787 एफ-१६ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९८४९

िज�ासा मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
च�ाण माधुरी उमेश

56860 30 Ô ã̈ãè मु.पो.खेडी बु.   ता.िज.जळगाव

१९८५० िजत�� उ�ोग 6550 जे -५ एम आय डी सी   जळगांव

१९८५१

जोगे�री मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार )
देशमुख �ीती राज��

52415 49 �ी

सुधाकर नगर �ॉट नं ०६०   म�ार खेडा 

िशवार  जळगाव

१९८५२ कलश मिहला बचत गट 46988 सुि�म कॉलनी   मेह�ण  जळगाव

१९८५३

क�त� अ�ोकेम 

पाट�निश�प फम� 8556 एन १० एम.आय.डी.सी.एरीया   जळगांव

१९८५४ क�ाणी इंड�्जी 43034 के-७ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९८५५ क�णा इंड�� ीज् 8597 नं-४० एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९८५६

क�णा मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव) 50630 ६४ अिजंठा हौिसंग सोसायटी   जळगाव

१९८५७

करवीर वासीनी मिहला 

बचत गट (नवी पेठ) 54536 १६८/२ सुि�म कॉलनी   जळगाव

१९८५८

कािशनाथ नारायण 

महाजन कंपनी 8453 १३ माक� ट याड�   जळगांव

१९८५९ कटा�रया एंटर�ाईजेस कटा�रया �ेम सुगनोमल 4849 ६० पु �ॉट नं.ड�ू ३४ एमआयडीसी जळगाव
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१९८६०

का�ा मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 52743 अयो�ा नगर   जळगाव

१९८६१ केवडा मिहला बचत गट
महाजन �ोती अिनल

57600 47 Ô ã̈ãè

१४१ �ाडा कॉलनी   एम आय डी सी  

जळगाव

१९८६२

खा�ेश रोलर �ोअर 

िमल 3616 �ु एम आय डी सी अिजंठा रोड   जळगांव

१९८६३ िकरण मिहला बचत गट
चौधरी मिनषा शिशकांत

47862 48 Ô ã̈ãè अयो�ा नगर   जळगाव

१९८६४

िकरण पॉली�ीनाईल 

�ा.िल. 18917 जे ४८ बी एम.आय.डी.सी.एरीया     जळगाव

१९८६५ िकत� प�ेस �ा.िल. 19275 डी ५९ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९८६६

िकत� राईस ऍ� प� 

िमल �ा.िल. 19274 डी ३३ एम आय.डी.सी.एरीया   जळगाव

१९८६७

�ांती�ोती मिहला बचत 

गट 46794 अयो�ा नगर   जळगाव

१९८६८

लढ् ढा ए�ो �ॉ� 

इंड�� ीज �ा.िल.
ल�ा रिवं� दगडूलाल

10527 55 पु जी-१२५/१२६ एम.आय.डी.सी जळगाव

१९८६९ ललीत दाल मील 5702 �ॉट नं. ९२/९५ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

१९८७०

लाव� मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
मोरे किवता मुकेश

56857 40 Ô ã̈ãè

हॅपी होम कॉलनी   कािलंका माता मंिदर 

जवळ  जळगाव

१९८७१

ल�ि�प मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
सावदेकर सुनीता िकशोर

56840 36 Ô ã̈ãè

२९/७८१३ शंकरराव नगर   जुना खेडी रोड  

जळगाव

१९८७२

भगीरथ उ�ोग (पाट�नर 

िशप फम�)
जाखेटे सुिनल भागीरथ

57491 56 पु के - ८३   एम आय डी सी  जळगाव

१९८७३ मे नर�� ट� े िडंग कंपनी 5197 �ॉट नं ३८ गु�कुल सोसायटी   जळगाव

१९८७४

म�ी�ंनाथ मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
गोसावी छाया भटु

53532 53 Ô ã̈ãè

१६७/१ �ॉट नं.४० सुि�म कॉलनी   

म�ी�ंनाथ मंिदराजवळ  जळगाव

१९८७५ महाल�ी ट� ेडस� 5163

दुकान नं  ५ निवन माक� ट याड�   अिजंठारोड 

जळगाव

१९८७६ महाल�ी क�ेनर 10454 एम-९ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९८७७ महाल�ी पाईप पा.िल.
आडवाणी मनोज सदानंद

6440 56 पु

16 एम.आय.डी.सी   भारत पेट� ोलीयम  

जळगाव

१९८७८ महाल�ी �ॅ���
चौधरी �ीकांत िललाधार

7023 54 पु जे-३३ एम.आय.आय.सी   जळगांव

१९८७९ �ीमहाल�ी ट� ेडीगं कंपनी 6600 माक� ट याड� अिजंठारोड   जळगांव

१९८८०

महाल�ी ट� ेडीगं 

काप�रेशन 6531

७३ अ रोनक सोसायटी एम आय डी सी   

जळगांव

१९८८१

महाल�ी उदयोग 

जळगाव बारहाते पंकज रिवं� 43099 ४० पु एन  ४६/४७   एम. आय. डी. सी.  जळगाव

१९८८२

माहे�री मिहला बचत गट 

(नवी पेठ) 54548 ४४/१६६/२/३   सुि�म कॉलनी  जळगाव

१९८८३ ममता उ�ोग 7242

यु-९७ एम.आय.डी.सी.�� ायडंट   �ील 

समोर जळगाव
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१९८८४ मन:शांती मिहला बचत गट
देवकर राजे�ी शंकर 

47379 49 �ी मु.पो.खेडी बु.   ता.िज.जळगाव

१९८८५ मानस मिहला बचत गट
बोरसे सिवता जगदीश

51655 37 Ô ã̈ãè

मु◌ु. पो. खेडी बु.   ता. िज. जळगाव    खेडी 

बु�ुक

१९८८६

मांधनमल सुकोमल आिण 

कंपनी 8502 नवीन स�ी मंडी एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९८८७ मिनषा �ील �ा. िल. 4758 ए-२५  एम आय डी सी ए�रया   जळगांव

१९८८८ मनोज फुड काप�रेशन 5171 माक� ट याड� अिजंठा रोड   जळगांव

१९८८९ मा�तीराज से�ी �ास
पटेल कािलदास मुलजी

8380 71 पु ई-६१ एम.आय.डी.सी जळगाव

१९८९० माऊली मिहला बचत गट
मं�ी छाया ओम�काश

55382 49 Ô ã̈ãè सदािशव नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

१९८९१

मोहटादेवी मिहला बचत 

गट 47430

२७/१ सुि�त कॉलनी   आर एल �ॉप  

जळगाव

१९८९२ मोहीत प�ेस 14335  ई २९ एम.आय.डी.सी.    जळगाव

१९८९३ मोनोले� पाई� �ा िल
आडवाणी मनोज सदानंद

45512 56 पु जे १७ एम आय डी सी     जळगाव

१९८९४ मोती अ�ो �ा� 35148

�ॉट नो एच १५ /१ एम आय डी सी  ए�रया   

जळगाव

१९८९५ माऊटन मिहला बचत गट
गायकवाड नेहा मनोज

59945 36 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ३ एम आय डी सी ए�रया   जगवाणी 

नगर जळगाव  जगवाणी नगर जळगाव

१९८९६

मे.भािगरथ जमनादास 

जाखेटे जाखेटे सुनील भगीरथ 5292 58 पु ५३ माक� ट याड� एम.आय.डी.सी जळगाव

१९८९७ मे.बालाजी उदयोग 13260 जे-८१.म.ओ.िव.म   जळगाव

१९८९८ मुकेश ऍ�ो इ��� ीज
वाणी उमाकांत �ीकृ�

37475 64 पु

मुकेश ऍ�ो ए��� ीज   �ी ९ एम आय डी 

सी  जळगाव

१९८९९ मुकेश इंड�� ीज
वाणी मुकेश �ीकृ�

10603 55 पु जी.१२७ एम.आय.डी.सी   जळगाव

१९९०० नॅशनल प� िम� 6721 ई २९ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

१९९०१ नटराज पॅकेिजंग
पटेल िवनोदभाई रतनशी

35120 49 पु ई / ९१३   एम.आय.डी. सी  जळगाव

१९९०२ नॅचरली युवस� 41719 जी ११७ एम आय डी सी   जळगाव

१९९०३

�ु अबोली मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
लढे क�ना रमेश

53410 54 Ô ã̈ãè

ल�ी पाक�  यमुना गाणार   आयो�ा नगर  

जळगाव

१९९०४

�ु गोवध�न मिहला बचत 

गट
कावदे चैताली लीलधार

57468 32 Ô ã̈ãè

४३ सुिशला पाक�    जमुना नगर  जुना खेडी 

रोड जळगाव

१९९०५

िनकी ऍ�ो �ॉड�्स 

�ा.िल. 18108 �ी १९१/१ एम.आय.डी.सी.   जलगाव

१९९०६

िनलिगरी मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
पाटील िनता योगेश

55623 34 Ô ã̈ãè

२२ जगवानी नगर   एम.आय.डी.सी.  

जळगाव

१९९०७

िनलकमल ए�ो पाई� 

�ा.िल. 43307 के-२० एम.आय.डी.सी.   जळगाव
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१९९०८ िनम�ल पॉलीमस� 11235 एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९९०९ िनम�ही मिहला बचत गट 61655 �ाडा कॉलनी जळगाव

१९९१० िनिशका पॉलीमस�
मराठे लोकेश गजानन

52599 35 पु िनिशका पोलीमस�   ए. ३६    जळगाव

१९९११ ओम डेकॅार
पटेल भरत भानजी

46180 53 पु �ाट नं िड  २/२   एम आय डी सी  जळगाव

१९९१२ ओम इंड�� ीज [०१] 5938 ब-२८ एमआयडीसी ए�रया जळगाव

१९९१३

ओम साई मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
धु�ड सीमा राजेश

50969 30 Ô ã̈ãè मु. पो. खेडी बु.   ता. िज. जळगाव

१९९१४ पी.एम.उ�ोग
मदाने नेहा सतीष

50173 54 Ô ã̈ãè डी-८९ एम.आय.डी.सी   जळगाव

१९९१५ पॅक-वेल (इंडीया)
पटेल �िवण तुलसीदास

10300 36 पु

ई ४३ एम.आय.डी.सी ए�रया   जळगांव 

जळगाव

१९९१६ पा�जा पॉलीमस� �ा.िल अडवाणी अिनल िवशनदास 10591 ५० पु डी-११२ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९९१७ पलोड ए�र�ाईजेस �ा िल 43866 ऐ ३०   एम आय डी सी एरीया    जळगाव

१९९१८

प�र�म मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
पाटील नुतन राजेश

53533 37 Ô ã̈ãè ५७ �ानदेव नगर   जुना खेडी रोड  जळगाव

१९९१९

पािण�क � स मिहला 

बचत गट
पाटील अच�ना गजानन

60600 35 Ô ã̈ãè गणपित नगर   कुसंुबा

१९९२० पटेल पॅकेिजंग
पटेल धनंजय �भात

40387 42 पु �ी ३९   एम आय डी सी  जळगाव

१९९२१

पटेल पॉलीमस� (भागीदारी 

फम�) 12221 एम १८ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९९२२ िपंकेश टेडीगं कंपनी
जैन िनलमचंद भवरलाल

43925 70 पु दुकान नं.५४   माक� ट याड�  जळगाव

१९९२३

�गती मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
रडे जय�ी नंदिकशोर

49318 42 Ô ã̈ãè

�ीराम पाक�  �ॉट नं.६४ स�� नं.१४०   

अयो�ा नगर  जळगाव

१९९२४

�काशात मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव) 53290

सी.�ॉक �म नं.७   एस.टी. कॉलनी  

भुसावळ रोड जळगाव

१९९२५

�णाली मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
जाधव सोनाली िदनेश

51100 33 �ी

�ॉट नं.३१ गट नं.१२ म�ारखेडा   फाटा  

जळगाव

१९९२६ �ेम ट� ेडीगं कंपनी 9259 डी-७ एम आई डी सी   जळगांव

१९९२७

�ेरणा मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव) 51947 ४२ अंिजठा हौिसंग सोसायटी   जळगाव

१९९२८ ि�ंट वेल
पटेल नटवर मगनलाल

44890 54 पु ई - ३८   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

१९९२९ ि�या टाइ� 7932 जी १०३ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९९३० पुजा प�ेस �ा. िल. 17983 एन. ६९ एम आय डी सी एरीया   जळगांव

१९९३१ पुखराज मोटस� 8612

नॅशनल हायवे नं.६ मानराज च�बर   ऑटो 

नगर    जळगांव
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१९९३२

कॉलीटी इले�� ोमेक 

इंड�� ीज 7929

एम ६३ एम.आय.डी.सी इंिजनीय�रंग 

कारखाना   जळगांव

१९९३३

�ालीटी इले�� ोमेक 

इंड�� ीज 39906 एम ६३   एम. आय. डी. सी.  जळगाव

१९९३४ राधेकृ� मिहला बचत गट 44851 सु�ीम कॅालनी   �ाट नं २३  जळगाव

१९९३५ राधेशाम अँड कंपनी 5174 माक� ट याड� दु. नं. ३८ अिजंठा   रोड जळगाव

१९९३६

राजाराम िटकाराम ऍ� 

स�
पाटील जयवंत राजाराम

12784 63 पु  दु.नं.६५ माक� ट   याड� जळगाव

१९९३७ राज�थान �ोन इंड�� ीज 17961 �ॉट नं. ज् ४४ एम. आय डी सी   जळगांव

१९९३८

राजल�ी मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
बडगुजर �ोती ल�ीकांत

55622 35 Ô ã̈ãè ३१ जगवानी नगर   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

१९९३९

राजमल नंदलाल झंवर 

अँड कंपनी 5208 १० निवन माक� ट याड�  जळगांव

१९९४० राका मिहला बचत गट
चौधरी िसमा िदलीप

57815 47 Ô ã̈ãè

राका फिन�चर   कािशनाथ लॉज जवळ  

जळगाव

१९९४१ राम ऍ�ो इंड�� ीज
गुजर ि�यादश�न अमृत

11217 48 पु जे १४  एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९९४२ राम इंड�� ीज
गुजर ि�यादश�न अमृत

7942 48 पु एन/१ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९९४३ रोशनी पॉलीमस� 45323 ख् ३४ एम आय डी सी     जळगाव

१९९४४

रोशनी इंिजिनअरीगं अॅ� 

इले�� ो�ेटस (भागीदारी 

फम� ) 58165 जी - ८१ एम आय डी सी   जळगाव

१९९४५

रॉयल फिन�चर इंड�� ीयल 

काप�रेशन
गांधी आनंद शांतीलाल

51828 42 पु एच २१/२ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९९४६ आर.पी.इले�� ीक�
मोघे �मोद �भाकर

11735 68 पु डी ८९ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९९४७

एस. एस. डी. प�ेस �ा. 

िलमीटेड 33958 �ॉट नं.१९   एम. आय. डी. सी.    जळगांव

१९९४८ एस �ी एफ इंड�� ीज
ल�ा रिवं� दगडूलाल

6681 55 पु जे ५८ एम आय डी सी जळगाव

१९९४९

सचीन ऑईल इंड�� ीज 

(भागीदारी)
चोरिडया निगनचंद शांतीलाल

12593 65 पु

सहकारी औ�ोगीक वसाहत �ॉट   नं ए-

८२/८३ जळगाव

१९९५०

सदाफुली मिहला बचत 

गट 46866 मु. पो. खेडी बु.   ता. िज. जहगाव    जळगाव

१९९५१

सद्गु� च�र� मिहला 

बचत गट
पाटील वषा� संजय

58063 37 Ô ã̈ãè

�ॉट नं २२   भगवान नगर  खेडी बु जळगाव 

 खेडी बु.

१९९५२

सागर ए�ो �ॉड�स्  

�ा.िल. 8812 डी-६ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९९५३ सागर ओ�रसीज् 11244 डी-१०० एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९९५४ सागर �ा�ीक
मंुदडा िवजया ल�ी

8392 48 �ी �-१०६ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९९५५ सागर उ�ोग 8811 डी-६ एम.आय.डी.सी   जळगांव
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१९९५६ सागर युनी ए�ीम �ा.िल. 8813 डी-५७ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९९५७

साई �ेरणा मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड) 51563

तुलसी नगर   कािलका माता मंिदराजवळ  

भुसावळ रोड जळगाव

१९९५८

साई मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 49850

एम से�र एम आय डी सी जळगाव   �ंट 

ऑफ गोदावरी  कॉलेज  जळगाव

१९९५९

साई सखा मिहला बचत 

गट
सोनवणे सोनाली िदनेश

57357 34 �ी 

मराठी शाळेजवळ पाटीलवाडा   निशराबाद 

रोड खेडी बु.  जळगाव

१९९६०

सखी सहेली मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
िब� हाडे लता सुनील

52470 43 Ô ã̈ãè

२९अिजंठा हौिसंग सोसायटी   

एम.आय.डी.सी.  जळगाव

१९९६१ सालेचा इंड�� ीज 8810 डी-५६ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९९६२

सा�ा� डे�लपस� 

(भागीदारी फम�)
चौधरी सुबोध कुमार सुधाकर

43351 51 पु

३ सुबोिनओ हाऊ स   नॅशनल हायवे नं.६  

भुसावळ रोड जळगाव

१९९६३ समृ�दी अॅ�ो �ा�
पाटील ि�या भूप��

40357 39 Ô ã̈ãè बी ३२   एम.आय.डी.सी  जळगाव

१९९६४ समृ�दी केमीक� �ा.िल.
चौधरी सुबोध कुमार सुधाकर

10294 51 पु

ए-८४/८५ एम.आय.डी.सी.अजंठा रोड   

जळगाव

१९९६५

स�क मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
जरबडे अनीता िकशोर

56730 49 �ी

तुळजाई नगर 11/बी  मु.पो.   कुसंुबा िचंचोली 

रायपूर फाटा  ता.िज.जळगाव

१९९६६ सं�ांत मिहला बचत गट
सुरळकर सुिनता सुरेश

58703 45 Ô ã̈ãè

C/O सुरळकर सुिनता सुरेश   �ॉट नं ५७ 

गट नं ५७/५८  हनुमान नगर अयो�ा नगर  

जळगाव

१९९६७ सं�ार मिहला बचत गट
िशंदे �ोती सुधाकर

47380 44 Ô ã̈ãè मु.पो.खेडी बु.   ता.िज.जळगाव

१९९६८

सां�ृितक मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
वाणी िसमा िवलास

54641 49 Ô ã̈ãè िलला पाक�    अयो�ा नगर  जळगाव

१९९६९

संत िमराई मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
पाटील रोिहणी नारायण

56205 32 Ô ã̈ãè मु.पो.म�ार खेडा   ता.िज.जळगाव

१९९७०

संत मु�ाई मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
िशरसाळे नंदा संजय

49921 38 Ô ã̈ãè

इंिदरा नगर  मराठी शाळेजवळ   खेडी बु. 

ता.िज. जळगाव    खेडी बु.

१९९७१ सव�दय ए�र�ाईजेस 5957 डी ५१ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

१९९७२

सतीशचं� मोहनलाल 

आिण कंपनी 6296 शॉप ३९ माक� ट याड�   जळगाव

१९९७३ सातपुडा ऑटोमोबाइ�
ब�ाव िकरण दगाजी

8067 46 पु एम.आय.डी.सी अजंठा रोड   जळगांव

१९९७४ सेजल मिहला बचत गट
सोनवणे राज�ी �बोद

53288 39 Ô ã̈ãè

�ॉट नं 12  शंकरराव नगर   जुना खेडी रोड  

जळगाव

१९९७५

शगुनी मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव) 56731

�ॉट नं.६८ गट नं.१६६/२/३   िझप� अ�ा 

शाळेजवळ  सुि�म कॉलनी जळगाव

१९९७६

संघिम�ा मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव) 49836 अिजंठा हौिसंग सोसायटी   जळगाव

१९९७७ शंकर ट� ेडस� 4703 दु. नं. ६ माक� ट याड�   जळगांव

१९९७८ शांितनाथ ट� ेडस� 8809 डी- ५६ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९९७९ शारदाई मिहला बचत गट
बागूल �ितभा सुदाम 

44904 54 �ी मु.पो. खेडी बीआर.   ता.िज. जळगाव
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१९९८० शमा� इंड�� ीज 11576 िड-१०९  एम.आय.डी.सी   जळगाव

१९९८१ शमा� इंड�� ीज 42247 डी-१०९   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

१९९८२ िशंपी मीना राज�� व ईतर 55046

�ॉट नं.१८ राम नगर   हॉटेल क�ुरी  एम 

आय डी सी  जळगाव

१९९८३ िशतल उ�ोग 10673 दु.नं.४०  माक� ट याड�   जळगांव

१९९८४ िशव दाल िमल 8050 जे/३ एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९९८५

िशवनगर पु�ष बचत गट 

(दाणा बाजार)
बाब�र जयवंत यादव

49820 38 पु मु. पो. खेडी बु.   ता. िज. जळगाव

१९९८६ िशवा पॅकेजीगं इंड�� ीज
पटेल िवनीलाल मावजी

11182 61 पु ई.-९/९. एम.आय.डी.सी   जळगांव

१९९८७

िशवम पॉलीमस� 

(भागीदारी फम�) 13136

एफ ४७ एम.आय.डी.सी. एरीया   अजंता 

रोड जळगाव

१९९८८

िशव श�ी मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
पाटील जय�ी �ाने�र

50390 38 Ô ã̈ãè

मु.पो. खेडी बु.   िशवनगर  ता. िज. जळगाव  

खेडी

१९९८९

�ी.धनदाई मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
पाटील वंदना नानाभाऊ

50130 44 Ô ã̈ãè िसता पाक�    �ानदेव नगर  जळगाव

१९९९०

�ी गजानन मिहला बचत 

गट
बागुल अंजली �काश

47880 39 Ô ã̈ãè

रायसोनी शाळेजवळ   रौनक कॉलनी  

अयो�ा नगर जळगाव

१९९९१ �ी गु�देव �ा� 45811 जी - १०२ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९९९२ �ी नवीन उ�ोग
बेहेडे अिमतकुमार वासुदेव

7454 40 पु एफ-८ एमआयडीसी ए�रया   जळगांव

१९९९३ �ी.पाई� �ाती पु�षो�म शंकरलाल 55812 ५५ पु

�ॉट नं.जी - ५४   एम. आय. डी. सी.  

जळगाव

१९९९४ �ी �ा� इंड�� ीज [१६] 5296

ड�ू ए-५२ जी-फेज   अॅिड�ल 

एमआयिडसी ए�रया  जळगांव

१९९९५ �ी. श�ी कॉप�रेशन
गावंडे उ�म माधव

47547 59 पु डी- ९३ एम.आय.डी.सी.   जळगाव

१९९९६

�ी.सोनचाफा मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
पाटील र�ा कैलास

50087 37 Ô ã̈ãè

म�ारखेडा   झेड पी कॉलनी  ता. िज. 

जळगाव  म�ारखेडा

१९९९७ �ी�ंकटेश प� िमल 6292 ए-१८ एम आय डी सी   जळगांव

१९९९८

�ी.च�पाणी मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार) 53615 रोनक कॉलनी एम.आय.डी.सी जळगाव

१९९९९ �ी ल�ी ट� ेडस� 6127 ५ माक� ट याड�   जळगांव

२००००

�ी.मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
पाटील किवता संजय

51478 41 �ी पाटील वाडा खेडी बँक   ता. िज. जळगाव

२०००१

�ी.मनुदेवी मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार) 52350 िगताई नगर   खेडी रोड  जळगाव

२०००२

�ी.साई कृपा मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
फेगडे सिवता जग�ाथ

54055 44 Ô ã̈ãè �ोडी बु.   ता.िज.जळगाव

२०००३

�ी.सखी मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 49629 मु.पो. खेडी   ता.िज.जळगाव
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२०००४ शुभदा �ॉ�ीक इंड�� ीज 11220 एम ७५ एमआयडीसी जळगाव

२०००५

सुबोिनयो बायोटेक 

आिशया
चौधरी सुबोध कुमार सुधाकर

56077 51 पु

ए-53 एमआयडीसी ए�रया   अिजंठा रोड  

जळगाव

२०००६ िस�दाथ� इंड��� ज 27031 डी-१०एम.आय.डी.सी.   जळगाव

२०००७

िस�दी िवनायका पॉली 

�ॉड� �ा.िल. इंगळे हष�ल संतोष 50988 ३० पु �ी १०३/१   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

२०००८ िसंथोिझम लॅबरोटरीज िल. 5410 जे १ अँडीशनल एम आय डी सी जळगांव

२०००९

�रिणका �यं सहायता 

मिहला बचत गट
पाटील मिनषा चं�शेखर

58727 40 Ô ã̈ãè

३२/१९ गणपती मंिदर   िनयर वाटर टंक  

कुसंुबा  कुसंुबा

२००१० �ाट मिहला बचत गट 54293

�ॉट नं.८ ७०/२ए   जुना खेडी रोड  �ानदेव 

नगर जळगाव

२००११ सोयो एनज�ज �ा.िल.
ढाके िकशोर दलू

46735 51 पु एम-२०२/ बी   एम.आय.डी.सी.  जळगाव

२००१२

�ुत� मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
सोनवणे भारती दगडू

54635 45 Ô ã̈ãè

२२ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी.  

जळगाव

२००१३

सुबोिनयो केिमकल अँड 

फामा�. िल
चौधरी सुिनल कुमार

4817 48 पु अ ८६-८९ एम आय िड सी जळगांव

२००१४ सुधाकर मिहला बचत गट
मराठे �ोती िकशोर

59320 38 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ४१ सुधाकर नगर   सुधाकर नगर  

जळगाव

२००१५ सुिनल प�ेस 11242 जे. ५५ एम.आय.डी.सी   जळगांव

२००१६ सुनीलकुमार अँड कंपनी 5173 कॉटन माक� ट अिजंठा रोड   जळगांव

२००१७

सुिनत पॉलीमस� अॅ� 

अॅ�ो �ा� कंपनी
देशमुख हेमंत मुरलीधर

47395 50 पु ख़्- ५९   एम. आय. डी. सी.  जळगाव

२००१८ सुरेश पॉलीमस�
हासवाणी सुरेश �ानचंद

14159 65 पु �ी १८ एम.आय.डी.सी.    जळगाव

२००१९ सुयोग मॅ�ेिट� �ा.िल. 9095 ई-८ एम.आय.डी.सी ए�रया   जळगांव

२००२०

�ािमनी मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
पाटील छाया सुदश�न

55841 49 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.३४ गट नं.३९/२   सदगु� नगर  

एम.आय.डी.सी. जळगाव

२००२१

��प मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
खडसे सुषमा िनळकंठ

50646 46 Ô ã̈ãè अयो�ा नगर   जळगाव

२००२२

��प मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
जैन िवमल सुभाष

50628 54 �ी 

साईनाथ अपाट�म�ट   अपना घर कॉलनी  

जळगाव

२००२३ तापी पेपर एज�ीज 5284 इ-२  एम आय डी सी जळगांव

२००२४ तरसना मिहला बचत गट
सपकाळे नैना सुरे�

59970 40 Ô ã̈ãè

घर नं ६० एम आय डी सी महाडा   कॉलनी 

जळगाव

२००२५

तेज�ी मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
वाणी सपना अिवनाश

51865 46 Ô ã̈ãè

अयो�ा नगर   गणपती मंिदरासमोर  

जळगाव

२००२६

द िकडस �ार मिहला 

बचत गट
पाटील छाया समाधान

58307 47 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२७ स�� नं.३८/४/५   अयो�ा नगर 

�ीट होम कॉलनी  �ाडा कॉलनी रोड 

जळगाव

२००२७ ित�पती टायस� 10080

एम.१९५  अम.आय.डी.सी. सी/ओ देवा 

टायर   जळगांव
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२००२८

तुळजाई नगर मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
सोनार �ितभा घन�ाम

54744 33 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२७/१/४९   तुळजाई नगरकुसंुबा 

िशवार  जळगाव

२००२९ तुलसी ए��� ज� िल. 17486 एन ९९ एम.आय.डी.सी. एरीया   जळगाव

२००३० तुलसी पाईप इंड�� ीज 13337 एच १६ एम.आय.डी.सी. एरीया    जळगाव

२००३१

तुलसीनगर मिहला बचत 

गट 60954 तुलसीनगर रामे�र कॉलनी   जळगाव

२००३२

यु-िनड स��स कं.िशवम 

एंटर�ाइजेस 38122 एम ३५   एम आय डी सी  जळगाव

२००३३

उजा� मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
कापडे अिनता गणेश

56915 34 Ô ã̈ãè

१६८/२/१२ सुि�म कॉलनी   �र�ा �ॉप ग�ी  

जळगाव

२००३४ वैभव इंड�� ीज 7453 ए-३७/३८  जुनी एम.आय.डी.सी   जळगांव

२००३५

वै�वी माता मिहला बचत 

गट
बकाल जय�ी गोपाल

45539 46 �ी नम�दा पाक�  अयो�ा नगर     जळगाव

२००३६ वरद इंड�� ीज 7369 �ॉट नं एफ.६   एम.आय.डी.सी    जळगांव

२००३७

वेदमाता मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
भांडारकर उ�ला शैले�

56157 51 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१६ �ाडा कॉलनी   एम.आय.डी.सी. 

ए�रया  जळगाव

२००३८

�ंकटेश हाड�वेअर ऍ� 

�ील काप�रेशन 

(भागीदारी फम�) 12675

६ सुरेशदादा कॉ��े�   एम.आय.डी.सी. 

जळगाव

२००३९ िवजय दाल मील 4850 बी-१८ एम.आय.डी.सी.   जळगांव

२००४०

िवणा मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
आहीरे ��ा राकेश

54625 34 Ô ã̈ãè

४१/३४/८ अिजंठा हौिसंग सोसायटी   

एम.आय.डी.सी.  जळगाव

२००४१ िवनोद इंड�� ीज 8694

डी-५८ एम.आय.डी.सी जळगाव   िज�ा 

जळगाव

२००४२ िवनोद प�ेस 8693 डी-५८ एम.आय.डी.सी   जळगांव

२००४३

िवशाल मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 51238 अयो�ा नगर   जळगाव

२००४४ िवशाल �ा�ो केम 8048 �-९३ एम.आय.डी.सी   जळगाव

२००४५

वंृदावन मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
कोळी छाया सुभाष

56293 40 Ô ã̈ãè तुळजाई नगर   रायपुर फाटा  ता.िज.जळगाव

२००४६

यश मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
पाटील रेखा िव�ास

48823 49 �ी

संतोष नगर म�ारखेडा िशवार   एम. आय. 

डी. सी. ए�रया  जळगाव

२००४७

अिह�ा मिहला बचत गट 

(ओकंारे�र)
मोरे �रना अिनल 

55772 44 �ी

�ॉट नं.४ हनुमान सोसायटी   महाबळ 

कॉलनी  जळगाव

२००४८

अ�दा मिहला बचत गट 

(आंकारे�र)
पाटील वैशाली मनोहर 

53990 47 �ी

६३ ब जाकीर �सेन कॉलनी   संभाजी नगर  

जळगाव

२००४९ आनंद मिहला बचत गट
कुलकण� जय�ी िवलास

48381 52 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.९३ गोिवंद पुरा   संभाजी नगर  

जळगाव

२००५०

अंकुर मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
भोळे प�वी संजय

50257 40 Ô ã̈ãè

अनुराग �ेट बँक कॉलनी   महाबळ ए�रया  

जळगाव

२००५१

आिशवा�द मिहला बचत 

गट (ओकंारे�र)
जोशी �ेहल अतुल

53311 50 �ी  �ॉट नं.७९ संभाजी नगर   जळगाव
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२००५२ ऑटो पॉईट इंड�� ीज

अ�वाल अतुलकुमार 

मोहनलाल 55973 ७१ पु

गट नं.२९ मोहाडी िशवार   िशरसोली रोड  

जळगाव

२००५३

छोरीया िब�स�  

असोिसएस
जैन शांतीलाल देवचंद

52341 58 पु

४ महािवर हौिसंग सोसायटी   मोहाडी रोड 

आदश� नगर  जळगाव

२००५४

गौरील�ी �यं स मिहला 

बचत गट 60825

c/o ठाकुर लता अजयिसंग   �ॉट नं 103 

मोहन नगर  महाबळ कॉलनी जळगाव

२००५५

ह�र ओम मिहला बचत 

गट (ओकंारे�र)
चौधरी �ांित सुभाष

53221 51 �ी

�ॉट नं १६ सव� नं.४५२   संभाजी नगर  

गाडगेबाबा चौक जळगाव

२००५६

ई�री मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
पाटील सुनीता �दीप

54972 49 �ी

१४ �ंबक नगर अनुकूल   ितवारी नगर 

साखरवाडी    जळगाव

२००५७ जैन शमा� असोिशएट्स 8230 दुग�श  १२ महाबळ बस �ॉप   जळगांव

२००५८

जनसमता  �यं सहायता 

मिहला बचत गट
जाधव माधवी राज��

58834 45 Ô ã̈ãè समता नगर   हमाल ग�ी    जळगाव

२००५९

जय गु�देव पु�ष बचत 

गट (दाणा बाजार) 54296

�ॉट नं.३४ गट नं.४६३   देव�� नगर  संभाजी 

नगर जवळ जळगाव

२००६०

जय नवदुगा� मिहला बचत 

गट (ओकंारे�र) 55621 मु. पो. मोहाडी   ता. िज. जळगाव

२००६१

�ोित कृ�ा मिहला 

बचत गट
पाटील �ितभा �ानदेव

51764 45 Ô ã̈ãè

मु पो� संत गाडगेबाबा चौक   महाबळ रोड 

जळगाव

२००६२

क�ाणी मिहला बचत 

गट (िववेकानंद)
खडसे िमनासी िकशोर

51613 45 Ô ã̈ãè

अनुराग �ेट बँक कॉलनी   समता नगर 

िनयर महाबळ  जळगाव

२००६३ लि�का मिहला बचत गट 62092

C/O िह�त िचंधू पाटील   �ॉट नं 54 गट नं 

8/1/2  गोराकनाथ महाबळे�र मंिदरा जवळ  

जळगाव

२००६४ मॅ�ेिटक सॉ�वेअर
भारंबे िग�रष िव�नाथ

59288 46 पु

१९ िपतृमा सुरेश नगर   िनयर महाबळ 

कॉलनी    जळगाव

२००६५ मै�ेय मिहला बचत गट
वाघ �ोती सतीश

51525 36 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.४७ गट नं.४१२   नेह� नगर  

िशरसोली रोड  जळगाव

२००६६ मनदप�ण मिहला बचत गट
जाधव अिनता िजत��

57794 43 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ६-७ /३ गट नं ४५०/४   दौलत नगर 

मोहाडी रोड  जळगाव

२००६७ मनसंघष� मिहला बचत गट
को�े न�ता भूषण

61002 38 �ी

गट नं ३४/४ �ॉट नं २९/१   मोहाडी रोड 

उमेश  पाक�  जळगाव

२००६८

मायादेवी मिहला बचत 

गट (ओकंारे�र)
गु�ा क�ना भगवान 

55486 41 Ô ã̈ãè

संत गाडगेबाबा चौक   संभाजी नगर  

जळगाव

२००६९

�ु एकता मिहला बचत 

गट (आंकारे�र)
बडगुजर छाया �काश

50910 39 �ी समता नगर     जळगाव

२००७०

िनसग� मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
जाधव मनीषा िनितन

54294 36 �ी  

भैया ग�ी समता नगर   महाबळ रोड  

जळगाव

२००७१

�ाची मिहला बचत गट 

(ओकंारे�र) 52779 मोहन नगर   मोहाडी रोड  जळगाव

२००७२ �गती मिहला बचत गट
पाटील अंजली भारती

56310 50 Ô ã̈ãè ४० सुमंगल अपाट�म�ट   मोहन नगर  जळगाव

२००७३

राधेशाम मिहला बचत गट 

(ओकंारे�र)
चौरमले �ाित कािशनाथ

51526 36 Ô ã̈ãè �ॉट नं.२८ गट नं.१५   नेह� नगर  जळगाव

२००७४

रेणुका आई मिहला बचत 

गट (ओकंारे�र)
साळी नंदा �मोद

55950 45 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१२ दौलत नगर   मोहाडी रोड  

जळगाव

२००७५ एस.के.ए�र�ाईजेस
राणे शमकांत िकसनरव

57024 57 पु

१८ पारीजात संकुल   िगरणा टाकी रोड  

जळगाव
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२००७६ सदगृप 8716 ४ �ीिनवास िवर सावरकर नगर   जळगांव

२००७७ िशव का�� �न
मं�ी �शांत िव�ल

59334 46 पु

१३ पारेख संकुल िशरसोली   नाका कॉन�र 

पाचोरा रोड  जळगाव

२००७८

िशवसृ�ी �यं सहायता 

बचत गट
सैदाने सिवता मनोजकुमार

59377 37 �ी

�ॉट नं ११२ िब�ीगं १२   मोहन नगर  

मोहाडी रोड महाबळ  जळगाव

२००७९

��दा सबुरी मिहला बचत 

गट (आ◌े◌ंकारे�र)
बाबळे िकत� मनोहर

50435 50 Ô ã̈ãè �ॉट नं.४ संभाजी नगर   जळगाव

२००८०

��दा मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
बुरटे पुजा �शांत

49948 40 Ô ã̈ãè २१२ ��दा कॉलनी   जळगाव

२००८१

�मसाधना मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार) 54397 ७१ स�ाट कॉलनी   जळगाव

२००८२

�ावणचाफा मिहला बचत 

गट
पाटील दुगा� राज��

58423 46 Ô ã̈ãè

�ु पाव�ती नगर   काळे नगर झाकीर �सेन 

कॉलनी  जळगाव

२००८३

�ी सदगु� मिहला बचत 

गट (ओकंारे�र)
कुळकण� िदपाली भुपेश

52835 34 Ô ã̈ãè

गट नं.४५२/८२/२ संभाजी नगर   आशा पुरी 

हौिंसग सोसायटी  जळगाव

२००८४

गजानन मिहला बचत गट 

(ओकंारे�र)
कखरे िदपाली चं�कांत

51399 41 Ô ã̈ãè

सव� नं ४१६/१/२ �ॉट नं ०९    जीवन मोती 

सोसायटी  जळगाव

२००८५

�ी.गणेश मिहला बचत 

गट (िववेकानंद) 51081

�ॉट नं २२ बी  सव� नं ४६९/१    इरीगेशन 

ENGG सोसायटी जवळ  सुरेश नगर  जळगाव

२००८६ �ी िनम�ल मिहला बचत गट
कोठावदे साधना �िदप

57583 32 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ९   मोठया पा�ा�ा टाकीजवळ  

िन�ानंद नगर जळगाव

२००८७

�ी.�ामी समथ� मिहला 

बचत गट (आ◌े◌ंकारे�र)
तायडे नीलम मह�� 

51609 32 Ô ã̈ãè मु. पो. मोहाडी   ता. िज. जळगाव

२००८८

�ीफळ मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
सोनार माया धनराज

55646 41 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.३८�ॉक नं.२   जमुना नगर 

सुिशलाबाई पाक�   जळगाव

२००८९ �ीकृ� एज�ीज 11678 ६ सुमंगल अपाट�म�ट �ंबक नगर   जळगाव

२००९०

सोनचाफा मिहला बचत 

गट (ओकंारे�र) 47655 संभाजी नगर   जळगाव

२००९१

��पुत� मिहला बचत गट 

(ओकंारे�र)
जगताप सिवता �भाकर

52780 42 Ô ã̈ãè

झाकीर �सेन कॉलनी   गाडगे बाबा चौक  

जळगाव

२००९२ तेज�ी मिहला बचत गट
नेवे सीमा �िदप

47078 49 Ô ã̈ãè ५१ �ंबक नगर   जळगाव

२००९३ ि�मुत� मिहला बचत गट
भोळे उ�ला सिचन

58338 50 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१२ गट नं.४७१   �दधा कॉलनी  

जळगाव

२००९४

तुलसी मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
कावळे आशा गोिवंद

52052 49 Ô ã̈ãè स�ाट कॉलनी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

२००९५ वध�मान �ो�ीजन 10620

एस नं.५० �ॉट नं.६ �ॅट नं.१०२   महादेव 

पाव�ती अ�ाट�म�ट  गंधव� कॉलनी जळगाव

२००९६

िव�े�र महादेव � स 

मिहला बचत गट
पाटील सोनाली संदीप

59318 34 Ô ã̈ãè

४५५/�ॉट नं १८   मोहाडी रोड  रायसोनी 

नगर  जळगाव

२००९७

िववेक मिहला बचत गट 

(ओकंारे�र)
िम�ी कािमनी गजानन

51814 44 Ô ã̈ãè िववेक कॉलनी   संभाजी नगर  जळगाव

२००९८ अग�� �यं सहायता
लोहार गाय�ी �ाने�र

60494 38 Ô ã̈ãè

वसंत दाल िमल जवळ   अग�� अपाट�म�ट  

आदश� नगर  जळगाव

२००९९

जय गणेश मिहला बचत 

गट (ओकंारे�र)
पवार रंजना रमेश

52053 50 Ô ã̈ãè १८ खो�ा   आदश� नगर  जळगाव
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२०१०० जैन मेटल अॅ� मटेरीयल
जैन दौलमल नथमल

35071 77 पु

स�ाय कापोर�शन   जळगाव.  1० आिदनाथ 

सोसायटी िशवराम नगर  जळगाव

२०१०१ जय�ी ट� ेड स�टर ताप�डया पवनकुमार जमुना�साद 7347 ४२ प.ु �ीकृ�  ७४/१ आदश� नगर   जळगांव

२०१०२

कलश पाक�  मिहला बचत 

गट (ओकंारे�र)
सोनवणे क�ना �िदप

55143 49 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१०/९ कलश पाक�    देव�� नगर  

जळगाव

२०१०३ के एम पी िब�स� 59110 18 गणपती नगर जळगाव

२०१०४ माइडेन हे� अँड वेलनेस मंडोरा सतीश देवकीनंद 60683 ५५ पु

िवसडोम घर 3 पु�ांजिल   सोसा �ा�ाय 

भवन जवळ  गणपती नगर जळगाव

२०१०५

मन-अबोली मिहला बचत 

गट
बारी दी�ी गणेश

56858 40 �ी

�ी.�ामी समथ� िनवास   १७/२ गणपती नगर  

  जळगाव

२०१०६ कौराणी राजकुमार बुलचंद 6571

�ॉट नं.०९    सातपुडा हौिसंग सोसायटी   

गणपती नगर जळगाव

२०१०७

नवजीवन सुपर शॉप 

(भागीदारी फम�) 41884

गणपती नगर   शामा कॉ��े�  �ीम स�टर 

अपाट�म�� जळगाव

२०१०८

िनमजाई माता मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
पाटील चा�लता अिनल

56096 40 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.५०/५४ ल�ी पाक�    अयो�ा नगर  

जळगाव

२०१०९

ऊँकार मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
वमा� मीना िशवकुमार 

54370 59 Ô ã̈ãè आदश� नगर   जळगाव

२०११०

सहजीवन मिहला बचत 

गट (ओकंारे�र) 55136 ५५ आदश� नगर   जळगाव

२०१११

सव��री मिहला बचत गट 

(ओकंारे�र)
चौधरी कांचन जयंत

56809 40 �ी

�ॉट नं.१०२ आदश� नगर   जुने 

आर.टी.ओ.ऑफीस  जळगाव

२०११२

�ावणसोहळा 

�यंसहायता मिहला 

बचत गट
इंगळे मीना िनतीन

59319 39 Ô ã̈ãè

िशवराम नगर जळगाव   िशवराम नगर 

जळगाव  िशवराम नगर जळगाव

२०११३

आदश� मिहला बचत गट 

(िवव�कानंद)
चौधरी लीना रा�ल

52105 36 �ी ९६/२ जुने भगवान नगर   जळगाव

२०११४

अ�या �यं सहायता 

मिहला बचत गट 58844 नूतन अिजंठा हौिसंग सोसायटी   जळगाव

२०११५

अंिबका मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
चौधरी क�ना योगेश

54341 41 Ô ã̈ãè १७/५ रामानंद नगर   जळगाव

२०११६

अमृतवेल मिहला बचत 

गट ( िववेकानंद �ित�ान)
खाचणे किवता अिनल

57503 39 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ७/३ गट नं १८१/५   सावखेडा िशवार 

को�े िह� जवळ  ओम साई राम नगर 

जळगाव

२०११७

आनंदी मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
सूय�वंशी रंजना मधुकर

49194 45 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१३ गट नं.१४४   �ीधर नगर  

जळगाव

२०११८

आशा मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
पाटील मनीषा िकरण 

54855 40 �ी

�ॉट नं.४६ गट नं.११६   ह�र िवठठल नगर  

जळगाव

२०११९ अ��� मिहला बचत गट 47098

ऐ�या�िदप ���नी नगर   ह�रिवठठल नगर 

रोड  जळगाव

२०१२० धन�ी मिहला बचत गट
महाजन सुमन संजय

57488 43 Ô ã̈ãè

िस�दाथ� होिसंग सोसायटी   राजीव गांधी नगर 

 जळगाव

२०१२१

दुग��री मिहला मंडळ 

बचत गट (ओकंारे�र)
बारी भावना सुनील 

52073 45 �ी

�ॉट नं १७ गट नं १५   िगरणा पंिपंग रोड  

वाघ नगर  जळगाव

२०१२२

गौराई मिहला बचत गट 

(नवी पेठ) 56208

�ॉट नं.३१ सर�ती नगर   हरी िवठठल 

नगर  ता.िज.जळगाव

२०१२३

गु�माऊली मिहला बचत 

गट (िववेकानंद)
बारी लता िदलीप

55172 38 Ô ã̈ãè िजजाऊ नगर   िगरणा पंपीग समोर  जळगाव
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२०१२४ हॅपी मिहला बचत गट 47079 ��ीणी नगर   जळगाव

२०१२५

हॅपी थॉट महीला बचत 

गट (ओकंारे�र)
इंगळे ितलो�मा िकशोर

55458 41 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.७ िकसनराव नगर   द� मंिदर 

रामानंद नगर  जळगाव

२०१२६

िहरकणी मिहला बचत 

गट (िववेकानंद) 50950

३८ �ुिनिसपल कॉलनी   रामानंद नगर रोड  

जळगाव

२०१२७

िहतवध�नी मिहला बचत 

गट (िववेकानंद)
जावळे चेतना िगरीश 

49971 41 �ी ७०/B रामानंद रोड शा�ी नगर   जळगाव

२०१२८

जय मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
िचमणकारे िशतल चेतन

54532 29 Ô ã̈ãè मुकंुद नगर   ह�र िवठठल नगर  जळगाव

२०१२९

िजजाऊ मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
पवार िलना निवन

49947 40 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.३ गट नं.१४९   िववेकानंद नगर  

िनयर रामानंद नगर  जळगाव

२०१३०

िजवनकौश� मिहला 

बचत गट
पाटील वैशाली �वीण

59994 41 �ी

�ॉट नं ३१ िजवन नगर   रामानंद नगर सेरवे 

 नं १०६ िजवन नगर  जळगाव

२०१३१

िजवीका मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
जुनागडे शीतल िववेक 

55475 36 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.७ ब सव� नं.५६१/अ   िशवनेरी नगर 

योजना अपाट�म�ट जवळ  जळगाव

२०१३२

क�ुरी मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
जोशी सुवणा� िवजय

48824 47 �ी 

�खािमनी नगर �ॉट नं २४   गट नं १४० 

जळगाव

२०१३३

कृ��ेम � सा मिहला 

बचत गट
बोरणारे अच�ना केशव 

61324 53 �ी 

4बी वाय 3 �ी नगर   रामानंद नगर बस 

�ॉप जवळ  जळगाव

२०१३४ कृत�ता मिहला बचत गट
दुसाने संगीता अरिवंद

58106 43 Ô ã̈ãè

जागृती हौिसंग सोसायटी   रामानंद नगर 

जळगाव

२०१३५

महाल�ी मिहला बचत 

गट (िववेकानंद)
सोनवणे रोिहणी िवजय

54634 52 Ô ã̈ãè

४६ जीवन नगर   रामानंद नगर जवळ  

जळगाव

२०१३६

महासंजीवनी मिहला 

बचत गट (�ेशन रोड) 48738

 ऐ�या�िदप  सहजीवन सोसायटी     

हरीिवठठल नगर रोड जळगाव

२०१३७

मानसी मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
िशरसाठ �ोती सुधाकर

52908 30 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.९९  गट नं १७७   साई नगर  िनयर 

वाघ नगर  जळगाव

२०१३८

मन�ीनी मिहला बचत 

गट (िववेकानंद)
तडवी जाकेरा ताहेर

51581 49 Ô ã̈ãè

वाघ नगर  िनयर द� मंदीर   �ॉट नं ३४  

गट नं १८०-२  जळगाव

२०१३९ माऊली वंदन मिहला
पाटील रंजना अिनल

60403 42 �ी

�ॉट नं 55 िजजाउ नगर   िगरणा पंिपंग रोड  

सावखेडा िशवार  जळगाव

२०१४०

माऊलीकृपा �यं 

सहायता बचत गट
माळी शोभा देव�� 

60623 37 �ी

�ॉट नं 38 गट नं 138   राम नगर �ीधर 

नगर जवळ  िगरणा पंिपंग रोड  जळगाव

२०१४१

मु�ाई मिहला बचत गट 

(िववेकानंद) 55655

भगवान नगर   रामानंद नगर प�रसर  

जळगाव

२०१४२

ओमिशव श�ी मिहला 

बचत गट
औत�र �ाित चं�शेखर

58532 47 Ô ã̈ãè

िवशाल कॉलनी िनयर वाघ नगर   रामानंद 

नगर  जळगाव

२०१४३

�ाशीका मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
पाटील सुरेखा मोहनलाल

55951 49 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.३७ गट नं.१५२/१   िवशाल कॉलनी  

वाघ नगर जवळ जळगाव

२०१४४

�ेम सेवा मिहला बचत गट 

(नवी पेठ) 53643 ७७ शा�ी नगर   जळगाव

२०१४५

राधे मिहला बचत गट 

(िववेकानंद) 51850 ५१/ब नंदनवन नगर जळगाव

२०१४६

राधेकृ� �यं सहायता 

मिहला बचत गट
ठाकुर मंगला नारायण

59662 52 Ô ã̈ãè

C/O मंगला नारायण ठाकुर   २४/१ सुव� १५२/१ 

 िवशाल कॉलनी  वाघ नगर    जळगाव

२०१४७

राजमाता �यंसहायता 

महीला
सपकाले राजे�ी िवजय

58597 44 Ô ã̈ãè

�ॉट नं २७ �ेहल सोसायटी    रामनंद नगर  

  जळगाव
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२०१४८

रामदास �ामी मिहला 

बचत गट
देशमुख �पाली माधवराव

47546 38 Ô ã̈ãè १३ यशवंत नगर   जळगाव

२०१४९

रेवानंद �ामी मिहला 

बचत गट
यादव शिशकला रमाकांत

60878 52 Ô ã̈ãè

आर.एम.एस कॉलनी हरीिव�ल नगर   

लोखंडी �ीज जवळ  जळगाव

२०१५०

��ीनी मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
पाटील सीमा �ानेशर

52988 42 �ी

�ॉट नं.१० गट नं.१४०   ��ीनी नगर  

जळगाव

२०१५१

�पनारायणी मिहला बचत 

गट 57608

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर   पुतळा जवळ  

हरी िवठठल नगर  जळगाव

२०१५२

सदाबहार मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
पाटील रेखा िवलास

57030 49 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.३६ गट नं.९५/२   

आर.एम.एस.कॉलनी  हरीिव�ल नगर जवळ 

जळगाव

२०१५३ साई असोसीएट्स
िनकम रीतेश िदलीप

58992 40 पु

गट ४८१/२ �ॉट नं ८   साई हाइ� बेिहंद  

चच� रोड  जळगाव

२०१५४

साई कवच �यं सहायता 

मिहला बचत गट
सरदार स�रता सुनील

59875 27 �ी

वाघ नगर सावखेडा िशवार   वाघ नगर 

सावखेडा िशवार  वाघ नगर सावखेडा िशवार 

 वाघ नगर जळगाव

२०१५५

सई मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
देशमुख भावना मनोज

56243 38 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२४ स�� नं.५६/१/२/अ   अनुराग �ेट 

बँक कॉलनी जवळ  सु�ान पाक�  धांडे 

नगरजळगाव

२०१५६

साईल�ी मिहला बचत 

गट (गणेश कॉलनी)
पाटील सूरेखा केशरिसंग

56574 44 Ô ã̈ãè �ॉट नं.१२ गट नं.७८   को�े नगर  जळगाव

२०१५७ साईनाथ मिहला बचत गट
वानखेडे शारदा कैलास

58613 39 Ô ã̈ãè

�ॉट २२/५  अंिबका सोसायटी   �ू भगवान 

नगर जवळ  जळगाव

२०१५८

समृ�द मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
िनवतकर सिवता अ�ण

54970 47 �ी 

�ॉट नं.५ गट नं.१४४   �ीधर नगर  िगरणा 

पिपंग रोडजळगाव

२०१५९

समुली मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
बािव�र सुिचता अशोक

55476 52 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१९ �ु��पल कॉलनी   रामानंद 

नगर िगरणा टॉकीजवळ  जळगाव

२०१६०

संजीवनी मिहला बचत गट 

(िववेकानंद) 54053

कोठारी नगर   ह�रिवठठ् ल नगर जवळ  

जळगाव

२०१६१

संक� मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
खडके अिनता महेश

51326 44 Ô ã̈ãè �ीधर नगर   जळगाव

२०१६२

सरजाई �ंयम सहायता 

मिहला बचत गट
गुरव शुभांगी िव�ल

60991 48 �ी

�ॉट नं १८ गट नं १३४   अजु�न नगर   

�ीसदगु�कृपा  हरीिव�ल नगर रोड  

जळगाव

२०१६३

सव�� �यंसहायता 

मिहला बचत गट
सूय�वंशी मनीषा चं�कांत

61747 42 �ी

�ॉट नं 5 B........   �ंनेहल सोसायटी  यशवंत 

नगर जवळ  जळगाव

२०१६४

सािव�ी�ा लेकी मिहला 

बचत गट (ओकंारे�र)
पवार िकित� भै�ा

51524 32 �ी

छ�पती कॉलनी   िगरणा पंपीग रोड  वाघ 

नगर जळगाव

२०१६५

शामसेवा � सा मिहला 

बचत गट
पाटील ��ता �ेमराज 

61329 42 �ी

शाम नगर िगरणा पंिपंग रोड   हरी िव�ल 

नगर जवळ  जळगाव

२०१६६

शारदा मिहला बचत गट 

(ओकंारे�र) 56582

C/O सुनीता बाबुराव सापकाळे   हाऊस 

नं.415/2 नेह� नगर  शोभा आपपाट�म�ट 

मेह�न  जळगाव

२०१६७

िशव बजरंग मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
पाटील लता शरद

55219 61 �ी ११ यशवंत नगर   रामानंद परीसर  जळगाव

२०१६८

िशव िशव शंभो �ं सा 

मिहला बचत गट 61446 वाघ नगर िजजाउ नगर   जळगाव

२०१६९

िशवम मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
सोनवणे लता �काश

53414 45 Ô ã̈ãè

२३ मातो�ी �ीधर नगर   िगरणा पंिपग रोड  

जळगाव

२०१७०

िशव �ाळसाई � स 

मिहला बचत गट
पाटील मनीषा शरद

60839 42 �ी

�ॉट नं 12/1 गुलमोहर   हौिसंग सोसायटी  

वाघ नगर �ॉप  जळगाव

२०१७१ िशवतेज �यं सहायता
िशंपी किवता िकशोर

59660 48 Ô ã̈ãè

�ंकटेश नगर हरी िव�ल नगर   �ंकटेश 

नगर हरी िव�ल नगर  �ंकटेश नगर हरी 

िव�ल नगर  जळगाव
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२०१७२ �ावणी मिहला बचत गट
कावळे शुभांगी शाम

58381 37 Ô ã̈ãè जुना भगवान नगर     जळगाव

२०१७३

�ाव�ी �यं सहायता 

मिहला बचत गट 60147 वाघ नगर   ओम साई नगर  जळगाव

२०१७४ �ी मिहला बचत गट
अहीरे िव�ा गौतम

59328 52 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ९ cts नं १८०/२D   रामभाऊ वाघ नगर 

   जळगाव

२०१७५

�ी.िस��दिवनायक मिहला 

बचत गट (दाणा बाजार)
पाटील िमनाबाई शािलराव

51431 56 Ô ã̈ãè िस�दीिवनायक पाक�    जळगाव

२०१७६

�ीपाद �यं सहा�ता  

बचत गट
बारी आशा अवधूत

51196 50 �ी 

�ॉट नं ९ द� मंिदरा समोर   अशोक नगर    

जळगाव

२०१७७

�ी गणेशाय मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
सरोदे �ाती मधुकर

53123 52 Ô ã̈ãè

�ीधर नगर   रामानंद नगर�ा खाली  

जळगाव

२०१७८

�ीकृपा मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
वाघ मीना भगवान 

57004 39 �ी

�ॉट नं.१ गट नं.१२८ साई िनवास   नवरंग 

कॉलनी  हरी िवठठल नगर जळगाव

२०१७९

िस�दी िवनायक मिहला 

बचत गट (ओकंारे�र)
मोरे शारदा मह��

56982 52 �ी जीवन नगर   रामानंद नगर जवळ  जळगाव

२०१८०

�ी स�ान �यंसहायता 

बचत गट
पाटील �ाित तेजस 

60467 32 �ी

कोठारी नगर हरीिव�ल जवळ   मारोती 

मंिदर मागे  जळगाव

२०१८१

सुख समृ�दी मिहला बचत 

गट
बडगुजर रािधका चूडामण

58414 37 Ô ã̈ãè वाघ नगर   जळगाव

२०१८२ संुदरम मिहला बचत गट
पाटील िशतल राज��

57611 36 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ४० गट नं १८१/२   मंुदडा िह� 

सावखेडा िशवार  जळगाव

२०१८३

सुवण� मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
पाटील वंदना जयेश

54451 40 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१३/२ गट नं.१०३   भुषण कॉलनी  

जळगाव

२०१८४

सुवण�कादंबरी मिहला 

बचत गट
तोडकर अ�णा सुभाष

57464 60 Ô ã̈ãè

�ॉट नं २ गट नं १४१   िगरणा पंपीग रोड  

���ण् ◌ी नगर जळगाव

२०१८५ �ामी समथ� एज�ी 17856

१ ला माळा ६ िजवन नगर   रामानंद 

नगरसमोर    जळगांव

२०१८६

�ामीराज मिहला बचत 

गट (िववेकानंद)
नायर उषा राजन

58202 55 Ô ã̈ãè

अिजंठा हौसीगं सोसायटी   पाव�ती नगर  

िगरणा टाकी जवळ  जळगाव

२०१८७

तायडे रमाबाई 

धनराजवइतर(जेएलजी) 56687

नवनाथ मिदंरा�ा समोर   हरी िवठठल नगर 

 जळगाव

२०१८८

वै�वीआई मिहला बचत 

गट
िवसपुते सुनीता संजय

58086 53 �ी दयाराम नगर िगरणा पंिपंग   रोड जळगाव

२०१८९

िवजेता मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
कुमावत राधाबाई एकनाथ

52332 52 �ी बजरंग हौिसंग सोसायटी   िपं�ाळा  जळगाव

२०१९०

िव�जननी �यं सहायता 

बचत गट
बावी�र वंदना अतुल

59675 47 Ô ã̈ãè

�ॉट नं 11 रामानंद नगर   बस �ॉप जवळ 

जीवन नगर  जीवन नगर  जळगाव

२०१९१

िवठु माऊली मिहला बचत 

गट (िववेकानंद)
िशंपी �ोती राजेश

56817 36 Ô ã̈ãè

हरीिवaल नगर   गणपती मंिदराजवळ  

जळगाव

२०१९२ िववेकानंद �ित�ान
जंगले �िदप एकनाथ

7526 55 पु

सुयोग कॉलनी िगरणा वॉटर जवळ   टंॅक 

जळगाव

२०१९३

यश�ी मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
जाधव संगीता अिनल 

49981 46 Ô ã̈ãè

जुने भगवान नगर   जय िनवास मागे िगरणा 

टाकी  जळगाव

२०१९४

झाशीची राणी मिहला 

बचत गट (िववेकानंद)
पाटील िशतल िवनोद

51211 41 Ô ã̈ãè १०४/२ यशवंत नगर   जळगाव

२०१९५

आिदश�ी मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव )
पाटील योिगता िकरण

52453 45 Ô ã̈ãè पाटील वाडा   मेह�ण  जळगाव



Page 753

अ.�.  

(१)
सभासद सं�थेचे नाव (2)

सभासद सं�था �ि�िनधीचे 

नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे 

अथवा पतीचे नाव) (३)

सं�थेचा 

सभासद �. 

(४)

वय 

(५)

िलंग 

(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

२०१९६

अ�ा��क �यं मिहला 

बचत गट
उकांडे �काश किवता

58726 32 Ô ã̈ãè

�ॉट नं १४/२७२ तुळजामाता   नगर रामे�र 

कॉलनी  जळगाव

२०१९७

अमन मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव) 52561 पाटील वाडा   मेह�ण  जळगाव

२०१९८

औदंुबर मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
वाळक किवता िजत��

55073 40 Ô ã̈ãè

11/21/1/बी रामनगर कॉलनी   अशोक 

िकराणा जवळ  मेह�न िशवार जळगाव

२०१९९

भारतीय मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
पाटील क�ना भानुदास

55075 56 Ô ã̈ãè महाजन वाडा   मेह�ण  जळगाव

२०२००

चकोर मिहला बचत 

(मा.या.जळगाव)
पाटील अंजली शरद

56633 32 Ô ã̈ãè

साई �साद कॉलनी   रामे�र कॉलनी  

जळगाव

२०२०१

धरणीमाता मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
पवार मंगला िवजय

56855 38 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.६७ स�� नं.२६६/१बी   िव�कमा� 

नगर  जळगाव

२०२०२

िदपांजली मिहला बचत 

गट
कापुरे पु�ा िव�ल

47460 51 Ô ã̈ãè कासमवाडी   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

२०२०३

दुवा�कुर मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
चौधरी सुनीता राज��

51495 49 Ô ã̈ãè

रामे�र कॉलनी   हनुमान मंिदराजवळ  

जळगाव

२०२०४

एक� �यंसहायता 

मिहला बचत गट
देशमुख सरला अिनल

57289 37 Ô ã̈ãè द� नगर   मेह�ण  जळगाव

२०२०५

एकमुखी �� मिहला 

बचत गट
पाटील संिगता संजय

57748 28 Ô ã̈ãè

रामे�र कॉलनी   गजानन महाराज 

मंदीराजवळ  मेह�ण जळगाव

२०२०६ गाय�ी मिहला बचत गट
मानकर �मीला भगवान

49933 60 �ी

गट नं २७२/२ �ॉट नं २५   तुळजामाता नगर 

 रामे�र कॉलनी  जळगाव

२०२०७ गो� मिहला बचत गट
जय�ाल कमल अशोक

60955 46 �ी

�ॉट नं १६ सव� नं १६६   सु�ीम कॉलनी  

मेह�न एम.आय.डी.सी  जळगाव

२०२०८

गुलाब मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
वानखेडे जया िललाधार

49397 51 Ô ã̈ãè

स�� नं.२६२ �ॉट नं.६/२   महाजन नगर  

मेह�ण जळगाव

२०२०९

गंुजन �यंसहा�ता 

मिहला बचत गट
मोरे पु�लता िभकन

46098 43 �ी गजानन नगर   जुना मेह�ण रोड  जळगाव

२०२१०

गु�माऊली मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
सोनवणे सरीता मयुर

55218 32 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१७   रामे�र कॉलनी  मेह�ण 

जळगाव

२०२११ हािद�क मिहला बचत गट
माहे�री सोनाली राकेश

57698 41 Ô ã̈ãè

द� मंदीरा जवळ   �ॉट नं. जय गु�देव 

कॉलनी  जुना मेह�ण रोड जळगाव

२०२१२

ह�र ओम मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
पाटील अलका राज��

53602 49 Ô ã̈ãè स��ंुगी कॉलनी   रामे�र कॉलनी  जळगाव

२०२१३

जय जय रघुिवर समथ� 

मिहला बचत गट 47146 रामे�र कॉलनी   तुळजामाता नगर  जळगाव

२०२१४

कनकनंिदनी �यं मिहला 

बचत गट
पाटील उ�ला भूषण

60695 31 �ी स��ंगी कॉलनी मेह�न   जळगाव

२०२१५

कृ�ाई मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
महाजन उ�ला �काश

53291 42 Ô ã̈ãè पाटील वाडा   मेह�ण  जळगाव

२०२१६

कुल�ािमनी मिहला बचत 

गट 46974 �ॉट नं.५ स��ंृगी कॉलनी   जळगाव

२०२१७

�ी ल�ीनारायण मिहला 

बचत गट
पाटील योिगता संजय

46946 37 �ी रामे�र कॅालनी   मेह�ण  जळगाव

२०२१८

महाल�ी माता मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
िनकम सुरेखा अंकश

54310 40 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ३२  सव� नं .२५०/१/२   रामे�र 

कॉलनी  जळगाव

२०२१९

म�ा �काशमनी �यं 

मिहला बचत गट
पाटील शोभाबाई शांताराम 

58611 42 �ी ३१/३२ रामे�र कॉलनी   मेह�ण    जळगाव
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२०२२०

माता रेणुकाई मिहला 

बचत गट (मा.या.जळगाव) 51023 ७ ल�ी नगर   मेह�ण  जळगाव

२०२२१

माऊली मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव) 52407

रामे�र कॉलनी   िनयर मुली गांरळ �ोरेस    

जळगाव

२०२२२

एम.डी.एस.मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
कासार मयुरी सागर

56066 35 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.27 सव� नं.249   एम.डी.एस.कॉलनी  

मेह�णजळगाव

२०२२३

मोही �यं मिहला बचत 

गट
बािव�र रेखा सुिनल

58612 32 Ô ã̈ãè

�ॉट ३ गट २६२   महाजन नगर  रामे�र 

कॉलनी  जळगाव

२०२२४ मोहीनी मिहला बचत गट 47809 रामे�र कॉलनी   मेह�ण  जळगाव

२०२२५

न�ा मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
पवार र�ा गजानन

56535 44 Ô ã̈ãè २६४/२ हनुमान नगर   मेह�ण  जळगाव

२०२२६

�ु हंसीनी मिहला बचत 

गट
पव�नाबी िफरोज पटेल

57651 33 Ô ã̈ãè संतोषी माता �ॉप   सदािशव नगर  जळगाव

२०२२७

िनकम लाठी  पाटील 

असोिसएटस
िनकम रोिहत िदलीप

50106 46 पु

साई िनकेतन �ॉट 5 6 7 18   सव� ऑफ252 

मेह�न िशवार  रामे�र कॉलनी  जळगाव

२०२२८

िनल आकाश मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
खाडे रेखा पुना

54858 34 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२१ गट नं.२७१   रामे�र कॉलनी  

मेह�ण जळगाव

२०२२९

िनरंकारी मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
पाटील रंजना ब��लाल

49317 46 Ô ã̈ãè

अव� नं २६६ ब �ॉट नं १   िव�कमा� नगर  

रामे�र कॉलनी  जळगाव

२०२३०

�चीती �यं मिहला बचत 

गट
सुव� िदपाली शामकांत

59150 38 Ô ã̈ãè

�ॉट नं २ गट नं २६७ एकनाथ   नगर िनयर 

जयदुग� �ूल  जवळ मेह�ण जळगाव

२०२३१

�ितभाताई पाटील मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
पाटील उषाबाई इं�िसंग

53286 52 Ô ã̈ãè ४२ रामे�र कॉलनी   मेह�ण  जळगाव

२०२३२

राधाकृ�ा मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
पाटील मिनषा आशोक

52491 43 Ô ã̈ãè ह�रष नगर   रामे�र कॉलनी  जळगाव

२०२३३

रामदेव बाबा मिहला बचत 

गट
राठोड कलाबाई वसाराम

45993 40 Ô ã̈ãè रामे�र कॉलनी   मेह�ण  जळगाव

२०२३४

राणा मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
पाटील संिगता भरतिसंग

54496 48 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ३२ सव� नं २५०/३   रामे�र कॉलनी 

मेह�न    जळगाव

२०२३५ रेणुका इंड�� ीज 10548

�ॉ.नं.३० राम नगर मेह�ण रोड   क�ुरी 

हॉटेल मागे    जळगांव

२०२३६ रोशनी मिहला बचत गट 60752

c/o सोनवणे अनीता वसंत   �ॉट नं 29 जुना 

मेह�न रोड  द� मंिदर रचना कॉलनी  

जळगाव

२०२३७ �ई मिहला बचत गट
कापुरे पुनम िनतीन

59969 37 Ô ã̈ãè

�ॉट नं १० गट नं २७२/२   गजानन िकराणा 

जवळ  रामे�र कॉलनी  जळगाव

२०२३८

साई क�� ं�� अॅ� 

डे�लपस�
सोनार संजय �काश

52092 39 पु

२६६/१ ब �ॉट नं.१५ िव�कमा� नगर   

रामे�र कॉलनी  मेह�ण जळगाव

२०२३९

साई दश�न मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
पाटील संिगता संजय

54499 46 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१ गट नं.२६३   नेताजी चौक रामे�र 

कॉलनी  मेह�ण जळगाव

२०२४०

संत मु�ाबाई मिहला 

बचत गट (मा.या.जळगाव)
पवार �ाती शरद

49932 39 Ô ã̈ãè नेताजी चौक   मेह�ण  जळगाव

२०२४१

संतकृपा मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 52745

�ॉट नं.२३ सव� नं.१३९   अशोक नगर  

जळगाव

२०२४२

संतोषी माता मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
बडगुजर न�ता मोतीराम

54958 47 Ô ã̈ãè �ॉट नं.७ राम नगर   मेह�न  जळगाव

२०२४३

सत��पी राम मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
पाटील कीत� मुरलीधर

55786 35 Ô ã̈ãè

पाटील वाडा   िवaल मंिदराजवळ  मेह�ण 

जळगाव
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२०२४४

स�नारायण मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
िम�री र�माला संजय

55419 38 Ô ã̈ãè

२४९ एम.डी.एस. कॉलनी   रामे�र कॉलनी  

जळगाव

२०२४५

शांतीकंुज मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
पाटील सांिगता गोकूळ

51569 35 Ô ã̈ãè महाजन नगर   मेह�ण  जळगाव

२०२४६

शारदा मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
सोनार भारती गोिवंद

51494 48 Ô ã̈ãè

२६७/१/५९ एकनाथ नगर   दुगा� शाळेजवळ  

मेह�ण जळगाव

२०२४७

िशवमिहमा मिहला बचत 

गट 46610

�ॉट न ५१७ महाजन वाडा मेह�न   

महाजन वाडा  मेह�ण जळगाव

२०२४८

िशवश�ी मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
जाधव प�ा गोरख

54495 46 Ô ã̈ãè १७२ �ाडा कॉलनी   मेह�ण  जळगाव

२०२४९

��दा सबुरी मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
माळी रेखा �कूमचंद

53601 45 Ô ã̈ãè सव� नं.256/1/2   रेणुका नगर  जळगाव

२०२५०

�ी गु�कुपा मिहला बचत 

गट
राऊत देवाकाबाई सुरेश

46929 51 �ी 

२३/२५० हनुमान मंदीराजवळ   रामे�र 

कॅालनी  जळगाव

२०२५१

�ी ल�ी मिहला बचत 

गट (एम.वा.जळगाव) 53599

स�� नं.२६६/१बी �ॉट नं.२४/२   रामे�र 

कॉलनी मेह�ण जळगाव

२०२५२

�ी ल�ी मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव) 52762 २६५/३१ रामे�र कॉलनी जळगाव

२०२५३

�ी.सदगु�कृपा मिहला 

बचत गट (मा.या.जळगाव) 52562 रामे�र कॉलनी   जळगाव

२०२५४ �ृणा मिहला बचत गट
पादुले संिगता �ाने�र

59944 33 Ô ã̈ãè

२०/२५१ �ामी स�ाट ग�ी   रामे�र 

कॉलनी मेह�ण  रामे�र कॉलनी मेह�ण  

जळगाव

२०२५५

सुरज पुजन मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
मैया शोभा आनंद

57067 41 Ô ã̈ãè

८/२६९ आनंद भवन   एकनाथ नगर रामे�र 

कॉलनी  मेह�ण जळगाव

२०२५६

�ामी समथ� मिहला बचत 

गट (मा.या.जळगाव)
मांडवे सुिनता सुरेश

52744 45 Ô ã̈ãè

३५/२७० एकनाथ नगर   रामे�र कॉलनी  

जळगाव

२०२५७

तेजगु� मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
कोळी सरला अशोक

55072 39 Ô ã̈ãè

साई �साद कॉलनी   रामे�र कॉलनी  

जळगाव

२०२५८

ि�र� मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव) 56156

�ॉट नं.४ एकनाथ नगर   रामे�र कॉलनी  

जळगाव

२०२५९

उ�ल मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
िलंगायत आशा राजे�

55119 43 Ô ã̈ãè

२५ तुळजामाता नगर   रामे�र कॉलनी  

जळगाव

२०२६०

वै�वी मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
जोशी माया राज��

55120 46 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२२ गट नं.२५३   रामे�र कॉलनी  

जळगाव

२०२६१

वंजारी सिचन िशवाजी व 

इतर (जे.एल.जी.)
वंजारी सिचन िशवाजी

55843 32 पु

�ॉट नं.८ स�� नं.२६३/१ बी   हनुमान नगर 

मेह�न  जळगाव

२०२६२ वसंुधरा मिहला बचत गट
जगताप सिवता संजय

47427 44 Ô ã̈ãè

संतोषमाता नगर   संतोषमाता मंदीर जवळ  

मेह�ण जळगाव

२०२६३

िववेक पु�ष बचत गट 

(मा.या.जळगाव) 51786 २५६/१ रेणुका नगर   मेह�ण  जळगाव

२०२६४

वा�ीक मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
इंगळे सिवता अ�ण

51527 38 Ô ã̈ãè तुळजामाता नगर   रामे�र कॉलनी  जळगाव

२०२६५ योजना मिहला बचत गट
वाघ रेखा �ीकृ�ा

57972 37 Ô ã̈ãè

घर नं ५७८/१   संत �ाने�र चौक  जोशी 

वाडा मेह�ण जळगाव

२०२६६

आदे�री मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
तायडे दुगा� युवराज

54083 26 Ô ã̈ãè �ॉट नं.५ िशव शंकर नगर   जळगाव

२०२६७

अनुि�या मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
कोळी संिगता िकशोर

54877 46 Ô ã̈ãè

असोदा रोड प�ी चाळ   वा�ीक नगर  

जळगाव
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२०२६८

अ�रहंत मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
पाटील भारती िव�ल

51845 45 Ô ã̈ãè �स� चौक   कांचन नगर  जळगाव

२०२६९

देशमुख संजू रामलाल व 

इतर (जे.एल.जी.) 54408 कांचन नगर चौगुले �ॉट   जळगाव

२०२७०

गजानन कृपा मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
सपकाळे अशा सुकदेव

47579 48 Ô ã̈ãè

कांचन नगर   वाणी मंगल काया�लय जवळ  

जळगाव

२०२७१

जय महाकाली मिहला 

बचत गट (नवी पेठ) 50165 गवळी वाडा   कांचन नगर  जळगाव

२०२७२

जय माता िद मिहला / 

पु�ष बचत गट (�ेशन 

रोड)
�ंबे अच�ना राजेश

49803 48 Ô ã̈ãè चौघुले �ॉट   कांचन नगर  जळगाव

२०२७३

जयदेवी मां मिहला बचत 

गट
कदम हषा� �मोद

58845 55 Ô ã̈ãè

सव� २० �ॉट १   �शांत चौक  कांचन नगर  

जळगाव

२०२७४

कांचन मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
वा�े उ�ला संजय

54876 38 Ô ã̈ãè

असोदा रोड   रे�े लाईन समोर  कांचन 

नगर जळगाव

२०२७५

का�ा मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
गवळी रेखा गणेश

51684 53 Ô ã̈ãè

गवळी वाडा कांचन   नगर मागे �ुिनिसपल  

�ूल नं २१  जळगाव

२०२७६

लोकसेवा मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
घोरपडे मिनषा ह�रष

52199 35 Ô ã̈ãè  पाव�तीबाई  ओक नगर   जळगाव

२०२७७ माधवी मिहला बचत गट
सोनवणे शोभा �ाने�र

51154 38 Ô ã̈ãè

�ॉट नं १०३/१ असोदा रोड    िदनकर नगर  

जळगाव

२०२७८

महाश�ी मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
महाजन �ोती �काश

51050 36 Ô ã̈ãè सात खो�ा समोर   कांचन नगर  जळगाव

२०२७९ मनपसंद मिहला बचत गट
भालेराव माधुरी अिनल 

60378 30 �ी

�ॉट नं ३२ सव� नं २४ हरी ओम नगर   

कांचन नगर रे�े लाइन जवळ    जळगाव

२०२८०

मातो�ी मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
जाधव िमना अिनल

54219 47 Ô ã̈ãè

 पाव�तीबाई    ओक नगर शिन पेठ  चौघुले 

�ॉट जळगाव

२०२८१

नयन मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 53455

कांचन नगर   ◌ं◌ेआसोदा रोड  घरकुल 

जळगाव

२०२८२

नयनतारा मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
पाटील छाया मांिगलाल

54535 36 Ô ã̈ãè

१०८/३१३  मे�ो माता   नगर �ीराम कॉलनी  

जुना आसोदा रोड  अ�य िकराणा जवळ 

जळगाव

२०२८३ प�ावती मिहला बचत गट
सोनवणे सुलोचना िशरीष  

47967 46 �ी आसोदा रोड   घरकुल  जळगाव

२०२८४

पायल मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
कापडे उषा आनंदा 

55810 49 �ी वा��क नगर आसोदा रोड   जळगाव

२०२८५

�ी सखी मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
सोनवणे िनज�ला िभवसन

54904 60 Ô ã̈ãè

११/१/३९ कांचन नगर   वा��क चौक  

जळगाव

२०२८६

���क मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
कोळी छाया योगेश

56631 36 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.३/२ गट नं.१४/१   कांचन नगर  वाणी 

ग�ी जळगाव

२०२८७ त�य मिहला बचत गट
साळंुखे सुलोचना �ाने�र

49861 38 Ô ã̈ãè ६३ िदनकर नगर   जळगाव

२०२८८ �ॅक रोझ कले�न 6661 २३०-२४०  स�ट� ल फुले माक� ट   जळगांव

२०२८९ इंिडया रे��झन हाऊस 6695 ८६ फुले माक� ट   जळगांव

२०२९०

को�ापूर अँ�ीक�चर 

एज�ीज [०१] 5283 ८३ फुले माक� ट जळगांव

२०२९१

मनोहर हँ�लुम हाऊस 

[०१] 3845 फुले माक� ट जळगाव



Page 757

अ.�.  

(१)
सभासद सं�थेचे नाव (2)

सभासद सं�था �ि�िनधीचे 

नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे 

अथवा पतीचे नाव) (३)

सं�थेचा 

सभासद �. 

(४)

वय 

(५)

िलंग 

(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

२०२९२ मोबाईल ज�न मंधवाणी �ेम िहरानंद 33825 45 पु ८८ फुले माक� ट   जळगाव

२०२९३ िशतल कले�न नाथानी िनलेश मनोहरलाल 52770 ४० पु ३६ ३७ फुले माक� ट   जळगाव

२०२९४ िसंध फॅ�ी बत�न भांडार 6177

दु नं. ३-४ शहर पोलीस   �ेशन जवळ    

जळगांव

२०२९५

सोना �ीडीओ  ऑडाओ 

कॅसेट्स 6685 १७ फुले माक� ट   जळगांव

२०२९६

ए.डी.पी  एस.टी.ए जॉइंट 

��चर 60216

२८ लेवा बोिड�ग कॉ��े�   २८ लेवा बोिड�ग 

कॉ��े�    जळगाव

२०२९७ अ�जा �दस�
अ�जा अिमत �िदप

34381 35 पु ४७ लाजकंुज   िज�ा पेठ  जळगाव

२०२९८

अ�पुणा� मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
बडगुजर अलका रिवं�

51553 38 Ô ã̈ãè

�ुधा शांती झुणका भाकर क� �   नवीन बस 

�ॅड जवळ  जळगाव

२०२९९

अ�ण रामदास सराफ 

अँड कंपनी 3944

२६६६ िशव �साद साईबाबा   मंदीराजवळ    

जळगांव

२०३०० अशोक एज�ीज 6697

११४ िज�ा पेठ   रेमंड शो�म समोर    

जळगांव

२०३०१ बालाजी ट� ेडीगं कंपनी 5240

शॉप नं .०३    हॉटेल िमन�ा� जवळ   भजे 

ग�ी जळगाव

२०३०२ इंदर से� (भागीदारी फम�) 18364

१४७ बेसम�ट गुजराथी ग�ी   िज�ा पेठ    

जळगाव

२०३०३

�ुधा शांती झुणका भाकर 

क� � 13011 नवीन बस �ँड शेजारी   जळगाव

२०३०४

लोचन टुस� अँ� ट� ॅ�� 

�ा ली 11574

४ देशपांडे माक� ट निवन �ँड   जवळ    

जळगांव

२०३०५ हायटेक फरना�सेस 40187

८२ िदि�त वाडी   िस��ल हॉ��टल समोर  

जळगाव

२०३०६ नमािम मिहला बचत गट 58718 ५२ िज�ा पेठ  गांधी नगर   जळगाव

२०३०७

िनशा मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
गोयल नंदा नर��

53707 42 Ô ã̈ãè

६ पॉवर हाऊस जवळ   मटन माक� ट जवळ  

िद�ीत वाडी जळगाव

२०३०८

पालक िश�क संघ 

सुनीता गजाननराव 

देवकर �ायमरी �ूल
महाजन साधना रामकृ�

5913 55 Ô ã̈ãè

िज�ा पेठ   जवळ एस बी आय मेन �ांच  

जळगाव

२०३०९ �दीप ट� ेडस� 5276 राधािकसन वाडी  िज�ापेठ   जळगाव

२०३१०

�जोत �काशन आिण 

बुक डेपो 10701 ११०  गुजराथी ग�ी  िज�ा पेठ   जळगाव

२०३११

राजकुमार अ�वाल अँड 

�दस� 5166

७४ �ामी िववेकानंद नगर िज�   पेठ 

जळगाव

२०३१२ एस.एस.डी.ट� ेडीगं कंपनी 13207 �ागत लॉज जवळ िज�ा पेठ    जळगाव

२०३१३

सखी मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
वाणी सुिनता र�ाकर

51946 39 Ô ã̈ãè तुकाराम वाडी   िज�ा पेठ  जळगाव

२०३१४ िश�ण �सारक मंडळ 4840

द चेअरमन िश�ण �सारक   ला ना �ूल  

एसबी आय गेट जवळ  जळगांव

२०३१५

�ी.�ुधा शांती सेवा 

सं�थाजळगाव
िबला� संजय चंपालाल

49651 61 पु

निवन बस �ँ� शेजारी   िज�ा पेठ  

जळगाव
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२०३१६ सोळंकी पॉलीमस� �ा.िल. 16124

४ लंुकड टॉवस�   जनरल पो� ऑफीस 

जवळ िज�ापेठ    जळगाव

२०३१७ ित�पती कंड�स� �ा.ली.

अ�वाल अतुलकुमार 

मोहनलाल 12419 ७१ पु १९ आंबेडकर माक� ट   जळगाव

२०३१८ वरद ऑफसेट 10861 ल�ी भवन आर.आर हाय �ूल   जळगांव

२०३१९

अिभषेक क�� �न 

(भागीदारी)
पाटील िजत�� लालिसंग

12782 67 पु ४१ जय नगर   जळगाव

२०३२०

एल.एच.पाटील 

क�� �न �ा. पाटील लालिशंग िहलालिशंग 11157 77 पु ३ सागर अपाट�मेट   जळगांव

२०३२१ मे.�काशकुमार रामदास
वाणी �काश रामदास

45898 68 पु

३० जय नगर   ओकंारे�र मंदीर जवळ  

जळगाव

२०३२२

एन आर वाघमारे आिण 

स�
वाघमारे िनिशकांत रामकृ�

7377 75 पु

पा�रजात डी.एस.पी बंग�ा जवळ   

ओकंारे�र मंिदर    जळगांव

२०३२३

आर के पटेल फुड्स 

�ा.ली. 7937

४४ जय नगर ओकंारे�र मंदीरा जवळ   

जळगांव

२०३२४

�ी ओकंारे�र देव�थान 

चॅरीटेबल ट� � 13572

�ॉट नं ६१ एस नं ४३२/४९२/५६८   जय 

नगर    जळगाव

२०३२५ भरारी मिहला बचत गट
चौधरी अनीता सुधाकर

50141 44 Ô ã̈ãè

गणेश कॉलनी  गणेश िवहार   �रंग रोड 

जळगाव    भुसावळ  425201

२०३२६ डनहील �ील �ाईट व�� 10508

२४  िम� नगर महािवर �ासेस�ा मागे   

खाजािम�ा    जळगांव

२०३२७

फंुदाराम �ीटस ऍ� 

नमिकन
अ�वाल �पेश उमेश

18733 52 पु

१२ िम� नगर खाजािमया दगा� जवळ   गणेश 

कॉलनी रोड    जळगाव

२०३२८

गजमुख मिहला बचत गट 

(गणेश कॉलनी)
पाटील माधवी ि�जलाल

50538 46 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.७३ �ीकृ� कॉलनी   गणेश कॉलनी 

 जळगाव

२०३२९

गु�द� �ोन �शर 

(भागीदारी 12791

५ रघुकुल अपाट�म�ट गंधव�   कॉलनी िज�ा 

उ�ोग क� �मागे    जळगाव

२०३३०

कमल �ीला मिहला 

बचत गट (गणेश कॉलनी)
महाजन उ�ला �वीण

56660 46 Ô ã̈ãè

कमल �ीला अपाट�म�ट   गणेश कॉलनी  

जळगाव

२०३३१ खा�ेश पेपर िम� �ा.िल. पाट�ल �करण काशीनाथ 12280 ५४ प.ु 25 िकरण कंुज गु�द�कॉलनी   जळगाव

२०३३२

मेघना क�ुिनकेशन 

(भागीदारी) 12205

७६/७७ युनीटी च�बस� खाजािमया   जवळ 

जळगाव

२०३३३

संत �ाने�र महाराज 

कीत�नकार सेवा 50434 १ चैत� नगर   जळगाव

२०३३४ िशवश�ी क�� �न पाटील नामदेव देवराम 44147 54 पु �ीकृ� कॅलनी   �ॉट नं.२  जळगाव

२०३३५

आ�षी मिहला बचत गट 

(गणेश कॉलनी)
पवार सूरेखा वसंत

56669 61 Ô ã̈ãè

गट नं.२८ गट नं.८०   आशाबाबा नगर  िशव 

कॉलनी मागे जळगाव

२०३३६

अंजलीपु� मिहला बचत 

गट
ठाकुर �ोती रिव�

58273 41 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ८ गट नं ९० महेश िकराणा जवळ   

पंिडतराव कॉलनी आशाबाबा नगर  जळगाव

२०३३७

आशाबाबा मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
पाटील संगीता चं�कांत

49434 47 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.३३/५/६ गट नं.८०/१/२   िशव 

कॉलनी�ा खाली  जळगाव

२०३३८

जय �ीकृ� मिहला बचत 

गट 45147 ब�डाळे च�ीजवळ   िशव कॅालनी  जळगाव

२०३३९ मे. एम. एस. जैन अमळनेर जनै संजय नथमल 48097 ५६ प.ु

�ॉट नं.४६ गट नं.५५   िशव कॉलनी  

जळगाव
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२०३४० मेधा�ुती मिहला बचत गट
जोशी सीमा िगरीश

61425 39 �ी िशव कॉलनी जळगाव

२०३४१

िनम�ल मिहला बचत गट 

(गणेश कॉलनी)
पाटील अंजली �काश

56843 47 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.४ गट नं.५१/२   िवद्युत कॉलनी  

कला भवन जवळ जळगाव

२०३४२

िनवेिदता मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड) 50104 �ॉट नं.८ गट नं.६१   िशव कॉलनी  जळगाव

२०३४३ सहयोगी मिहला बचत गट
भावे िदपा अभय

54642 37 Ô ã̈ãè

गट नं.९७/१/२ �ॉक नं.६   िहरा िशवा 

कॉलनी  दुगा� पाक�  जळगाव

२०३४४

साई चैत� मिहला बचत 

गट
िनकंुभ �पाली संजय

57492 47 Ô ã̈ãè

�ॉट नं २१/१ गट नं ५७   पंचिशल हौिसंग 

सोसायटी  जळगाव

२०३४५ साईराम मिहला बचत गट
तायडे भारती मुरलीधर

47068 53 Ô ã̈ãè आशाबाबा नगर   िशव कॉलनी  जळगाव

२०३४६

संघ र� मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
इंगळे शारदा ��ेश

55121 36 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१३ गट नं.५७/२   पंचिशल हौिसंग 

सोसायटी  आशा बाबा नगर जळगाव

२०३४७ िशवसती मिहला बचत गट
करंजे सुिचता रिवं�

61654 51 �ी पो नं 3 गट नं 83   आशा बाबा नगर  जळगाव

२०३४८

�ेया मिहला बचत गट 

(गणेश कॉलनी)
देशपांडे ��ता सतीश

55589 63 Ô ã̈ãè

गट नं.५४/बी २   रे�े पुलाजवळ  िशव 

कॉलनी जळगाव

२०३४९

�ी.म��ं�नाथ मिहला 

बचत गट (गणेश कॉलनी)
देवरे �ोती शरद

53225 37 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.५७ गट नं.८०/१   आशा बाबा नगर  

जळगाव

२०३५०

�ी.ओम साई मिहला 

बचत गट (�ेशन रोड)
िवसपुते िव�ा सुनील

52520 47 Ô ã̈ãè आशा बाबा नगर   जळगाव

२०३५१

�ी.साई सा�ी मिहला 

बचत गट (�ेशन रोड)
चौधरी �ोित सतीश

56954 39 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१८ गट नं.८०/१/२ ए   वंृदावन 

सोसायटी  आशा बाबा नगर िपं�ाळा  

जळगाव

२०३५२

�ी.�ामी समथ� मिहला 

बचत गट (गणेश कॉलनी) 49165 आशा बाबा नगर   जळगाव

२०३५३

िस�दी िवनायक मिहला 

बचत गट (गणेश कॉलनी)
महाजन िवमल कैलास

55608 58 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.११९ गट नं.६०   िशव कॉलनी  

जळगाव

२०३५४

वंृदावन मिहला बचत गट 

(गणेश कॉलनी)
स�दाणे अ�णा िव�नाथ

53068 47 Ô ã̈ãè

आशा बाबा नगर   िशव कॉलनी जवळ  

जळगाव

२०३५५ अंबाई से� वै�व लखण �ामसंुदर 58970 ३३ पु

एस नं ५०५/२/३/ सोना नगर   पी नं ०६ सोना 

नगर  सोना नगर ममुराबाद रोड  जळगाव

२०३५६

िद�मोती मिहला बचत 

गट (नवीपेठ)
साठे सरला राजेश 

53814 39 �ी

�ॉट नं.११ जनाई नगर   इं���थ नगर  

जळगाव

२०३५७

िहमांशु मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
सुलताने वैशाली जगदीश

56334 34 �ी

ि�भुवन कॉलनी   के.सी.पाक�  समोर  

कानळदा रोड जळगाव

२०३५८

ल�ी मु�ा मिहला बचत 

गट
पाटील �ितभा संजय

58632 26 Ô ã̈ãè

c /o सोनवणे सेमा   िशव शंकर नगर सुळे  

च�ी जवळ ह�रओम नगर  जळगाव

२०३५९

मोगरा मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
मोरे आशा मनोज

54984 31 Ô ã̈ãè

खळके चाळ   मा�ती मंिदराजवळ  िशवाजी 

नगर जळगाव

२०३६० मो�दा मिहला बचत गट 57188

रामिनवास कानळदा रोड   हरी ओमनगर  

जळगाव

२०३६१

निचकेता मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
बावी�र मनीषा मधुकर 

54537 52 �ी ि�भुवन कॉलनी   कानळदा रोड  जळगाव

२०३६२

शांकभरी मिहला बचत 

गट ( नवी पेठ
सोनार उमा अजय

57133 38 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ६/४ कानळदा रोड   के सी पाक�  

जवळ  जळगाव

२०३६३

ऐ�य� मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
िनकम छाया सुरेश

50438 48 Ô ã̈ãè

गट नं.९५/२ �ॉट नं.२३   अ�पुणा� च�ी 

समोर  दादावाडी जळगाव
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२०३६४ अथव� मिहला बचत गट
कोळंबे िनता संजय

57299 51 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ८ गट नं ८८   राम�ार पाक�  गुजराल 

पेट� ोल पंप  दादावाडी जळगाव

२०३६५ ऍटलाझ टे�ॉलाजी �ा.िल. 9859

जैन पाइप पाक�  जैन पाइप   नगर धूिलया 

रोड  िनमखेडी  जळगांव

२०३६६ गौरी मिहला बचत गट
सोनार वंदना सुरेशचं�

53197 54 Ô ã̈ãè

िनले�री �ॉट नं १३   गट नं ९९/३ क 

आिद� कॉलनी  िनयर क�ाणी नगर  

जळगाव

२०३६७ िहरकणी मिहला बचत गट
बािव�र संिगता अिनल

50126 41 Ô ã̈ãè

�ॉट नं C/१०/११ आ�जा नगर   िनमखेडी 

िशवार  जळगाव

२०३६८

कलाकौश� मिहला 

बचत गट
अढाळके शोभा राजेश

49432 44 �ी

गोपाळपुरा   आ�ाना रोड  िनमखेडी िशवार  

जळगाव

२०३६९ कुशल मिहला बचत गट
येवले �ितभा गोपाल

60101 57 Ô ã̈ãè

गट नं 84 �ॉट नं 45   �ी राम नगर 

दादावाडी  जैन मंिदर मागे जळगाव

२०३७०

�ू अनुपमा मिहला बचत 

गट
गुजर रेखा �वीण

59679 45 �ी

�ॉट नं 3 गट नं 2/1 आशीवा�द   िपं�ाळा 

गु�द� नगर  दादावाडी प�रसर  जळगाव

२०३७१

नमो नवकार मिहला बचत 

गट (नवी पेठ) 54922

�ॉट नं.१८ ९५/२ अिह�ाबाई भोईटे   

कॉलनी  दादा वाडी जळगाव

२०३७२

�गती मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
देवरे रजनी िवजय

50027 46 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.३२ गट नं.८०   िटळक नगर  

िनमखेडी िशवार जळगाव

२०३७३ �थमेश मिहला बचत गट
नेवासकर अलका िवनोद

48108 48 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.८५ गट नं.११   �ीराम नगर  

दादावाडी जळगाव

२०३७४ ��दीप मिहला बचत गट
बािव�र िश�ा बाळू

59556 42 Ô ã̈ãè

गट नं 99/3 स�ाि�   कॉलनी दादावाडी 

जळगाव

२०३७५

साई वंृदावन पाक�  मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
पाटील संगीता कमलाकर

50010 45 Ô ã̈ãè जैन मंिदरामागे   दादा वाडी  जळगाव

२०३७६

साथ�क मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
राजपूत रेखा मंगलिसंग

55368 42 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.११ गट नं.१२२/२/१   आ�जा नगर 

समोर वै�वी पाक�   िनमखेडी जळगाव

२०३७७ स�ंम मिहला बचत गट
िनंभोरेकर सिवता नंदिकशोर

48107 39 Ô ã̈ãè २४ आ�जा नगर   जळगाव

२०३७८

सािव�ीबाई मिहला बचत 

गट (नवी पेठ  )
वानखेडे सुिनता रिव�

57376 46 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ७/ब गट नं ७६६/२/१   कृ� पोिलस 

हौिसंग सोसायटी  िशवधाम मंदीर जवळ 

िनमखेडी िशवार  जळगाव

२०३७९

िशवधाम मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
ितवारी मनोरमा राज��

55961 54 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.७१ गट नं.१८   िशवधाम मंिदर 

प�रसर  िनमखेडी िशवारजळगाव

२०३८०

�ावणी मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड) 50999

�ॉट नं.३१ गट नं.८०   जुना जैन पाईप रोड  

िटळक नगर जळगाव

२०३८१ �ी चैत� मिहला बचत गट
वाणी छाया देवीदास 

61427 49 �ी

गट नं 101 �ॉट नं 26 वाय बी हॉ�ेल   

िनमखेडी िहरा िशवा कॉलनी    जळगाव

२०३८२

शुभमकरोती मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार) 51334

14/65 डी खोटे नगर जवळ   दादावाडी  

जळगाव

२०३८३

िस�दसाई मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
महाजन सोनल वासूदेव

54777 34 �ी

११२ ितवळ नगर    खोटे नगर  िपं�ाळा 

िवलल  जळगाव

२०३८४

�ािमनी मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
पाटील संगीता िवजय 

53651 48 �ी आनंद कॉलनी   दादावाडी  जळगाव

२०३८५ �ानंदी मिहला बचत गट
बोरसे सुवणा� अ�ण

57359 40 Ô ã̈ãè

गट नं ७६६ �ॉट नं १/२   �ीकृ� 

हा.सोसायटी  िनमखेडी रोड जळगाव

२०३८६

तेजानंद मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
सोनवणे अिह�ा ई�र

51639 50 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२२ गट नं.८६   �ीराम नगर  दादा 

वाडी जळगाव

२०३८७

उ�ष� मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
कुरंभ�ी मृणािलनी सिचन

51657 39 Ô ã̈ãè �ीराम नगर   दादा वाडी  जळगाव
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�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

२०३८८

वच�� मिहला बचत गट 

(नवी पेठ) 55594

�ॉट नं.१२ गट नं.३१६/२   िनमखेडी िशवार 

गोपाळ पुरा  जळगाव

२०३८९

ऍ�ुरेट पाई� आिण  

िफिटं� �ा   ली 7498 ५  शा� नगर   जळगांव

२०३९० आ�ासन मिहला बचत गट
सोनवणे मंगला रिवं�

57598 40 Ô ã̈ãè शा�नगर वाटर टँक   जळगाव

२०३९१

चमेली मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
िपसाळ िनशा मुकेश

53150 39 �ी नुरानी म�ीदं जवळ   शा� नगर  जळगाव

२०३९२

िदपाली मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 54662 हनुमान मंिदराजवळ   शा� नगर  जळगाव

२०३९३ �ान साई मिहला बचत गट
काटकर शोभा िवनायक

49849 52 �ी शा� नगर     जळगाव

२०३९४ एका� मिहला बचत गट 57203 शा� नगर   जळगाव

२०३९५

जय बजरंग मिहला बचत 

गट 57656 शा� नगर   पोळ ग�ी  जळगाव

२०३९६

जय गोपाल मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड) 49834 शा� नगर   जळगाव

२०३९७

कलशपाडवा �यं 

साहायता
देशमुख हेमा िकशोर

59298 38 �ी

शा� नगर िनयर हनुमान   आर जवळ    

जळगाव

२०३९८ को�े पटेल इ��ा�� �र
को�े िदलीप आनंदा

58755 52 पु

७८ हौिसंग सोसायटी समोर   दावलभ� 

हॉ��टल  शा� नगर  जळगाव

२०३९९

�ू नूतनवषा� �यम 

सहायता मिहला बचत गट
िगरमकर अच�ना दीपक

60121 43 �ी िम�ाजी च�ी�ा मागे   शा� नगर  जळगाव

२०४००

राजमाता िजजाऊ मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
टेकावडे सिवता िवजय

53223 40 �ी टेकावडे ग�ी   शा� नगर  जळगाव

२०४०१ समप�ण सं�था जळगाव 57568

�दारा  रवी आट�स   शा� महाराज शॉिपंग 

कॉ��े�  शा� नगर  जळगाव

२०४०२

स��ंृगी मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड) 50028 शा� नगर   जळगाव

२०४०३

िश�कार मिहला बचत 

गट
जगताप नेहा संतोष

57861 34 �ी हनुमान नगर   शा�नगर  जळगाव

२०४०४

वध�मान �थानकवासी जैन 

�ावक 10623

संघ.जल     ५ हौिसंग सोसायटी शा� नगर  

जळगांव

२०४०५

योजना मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
टेकावडे अलका रामचं�

50072 48 �ी शा� नगर   टेकावडे ग�ी  जळगाव

२०४०६ आशा मिहला बचत गट 46675

७ नेह� नगर   यशोधरा अपाट�म�ट �ॉक 

नं.१०  रामानंद  नगर जळगाव

२०४०७

िचटणीस लेवा 

ए�ुकेशनल युिनयन 

जळग् 37610 १३ समथ� कॉलनी   जळगाव

२०४०८ डीलाईट थम�ल इंिजिनअस� 57269 ४६ रामदास कॉलनी   जळगाव

२०४०९ कौरे�ु पॉलीटेक 48941 ४६ रामदास कॉलनी   जळगाव

२०४१०

कोनाक�  सुपर �ेशािल� 

हॉ��टल �ा.िल. 56402

४समथ� कॉलनी �भात चौक   एम.जे.कॉलेज 

रोड  जळगाव

२०४११

मनोज मेडीकल 

(भागीदारी) 15840

िचरमाडे कॉ��े�   एम.जे.कॉलेज रोड    

जळगाव
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२०४१२ एन अँड एल असोिसएट्स
िनकम रोिहत िदलीप

60358 51 पु

56 िशवराम नगर   एम जे कॉलेज जवळ  

जळगाव

२०४१३

�ु हॉटेल 

शालीमार(भागीदारी) 13273

एम.जे.कॉलेज रोड   भा�र माक� ट समोर    

जळगाव

२०४१४ िनम�ल इंड�� ीज 6445

जी११ एम आय डी सी   सी/ओ सुनील 

राजाराम बढे  अंबाई ७ सुयोग कॉलनी  

जळगांव

२०४१५ सॉफटेड कॉ��ुटस�
लाठी िजत�� �भाकर

41130 46 पु १८/२ रामदास कॉलनी   जळगाव

२०४१६

सृ�ी इले�� ोमेकॅनीकल 

सव�सेस 37490 ४६ रामदास कॉलनी   जळगाव

२०४१७

सुदश�न पेपर ऍ� 

�ॉड�स 13496

�ॉट नं ०६ �भात कॉलनी   शानबाग हॉल 

मागे  �बी हॉ��टल�ा बाजूला  जळगाव

२०४१८

अ�ा भगवान मिहला 

बचत गट (�ेशन रोड) 49501

५०६/६ द� मंिदराजवळ   ई�र कॉलनी  

जळगाव

२०४१९ बी.वाय.शहा ऍ� कंपनी 12070

रचना कॉलनी �ॉट नं.१जुना मेहर   िज�ा 

पेठ    जळगाव

२०४२० ह�र�दार मिहला बचत गट
वाणी किवता �शांत

57370 40 �ी

�ॉट नं ७२५/८५   ई�र कॉलनी  बालाजी 

नगर  जळगाव

२०४२१

हम साथ साथ मिहला 

बचत गट (नवी पेठ) 52523 ९७ ल�ी नगर   जळगाव

२०४२२

मोिहनी 

मिहलाबचतगट(नवीपेठ)
कुळकण� रेखा महेश

56540 46 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२६ गणेश वाडी   पंचमुखी हनुमान 

मंिदर  जळगाव

२०४२३

ओकंारे�र मिहला बचत 

गट
सावळे वैशाली िववेकानंद

57045 33 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२ ई�र कॉलनी   नयनतारा 

अपाट�म�ट जवळ  ल�ी नगर जळगाव

२०४२४ पव�णी मिहला बचत गट
महाजन िश�ा िगरीश

60826 38 �ी

�ॉट नं 60 जवळ   पंचमुखी हनुमान मंिदर  

िसंधी कॉलनी रोड  जळगाव

२०४२५

परिस�ंट ट� ेडीगं कंपनी 

(भागीदारी) 41906

पंचमुखी हनुमान मंदीर जवळ   गणेश वाडी  

जळगाव

२०४२६

सागर ट� ेडीगं काप�रेशन 

[०२] 5164 ३९ गणेश वाडी   िज�ा पेठ    जळगांव

२०४२७ साहील ट� ेडीगं कंपनी

अडवाणी सुिनलकुमार 

ल�णदास 40183 ४२ पु

५६४ मंडोरे भवन तळमजला   पंचमुखी 

हनुमान जवळ  जळगाव

२०४२८ �ी जनता मिहला बचत गट 60418

�ॉट नं 19 �ी यादेम   देवीदास कॉलनी  

जळगाव

२०४२९ �ी.ध�ंतरी चॅरीटेबल ट� �
िशंदडकर सतीश वसंत

54586 48 पु

�ॉट नं.३ िस�दे�र   मंजुषा सोसायटी  गणेश 

वाडी जळगाव

२०४३०

�ी.गु�देव द� मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
पुनम गणेश मोहरकर

54971 29 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.१० रचना कॉलनी   जुना मेह�ण रोड 

 जळगाव

२०४३१

�ी.िस�दीिवनायक मिहला 

बचत गट (दाणा बाजार) 52468 ढाके वाडी   लाठी शाळेजवळ  जळगाव

२०४३२

�ी ित�पती उ�ोग 

(भागीदारी)

अ�वाल अतुलकुमार 

मोहनलाल 26872 ७१ पु

१९ आंबेडकर माक� ट   िज�ा पेठजळगाव  

िज.जळगाव

२०४३३ सृ�ी मिहला बचत गट 50700

प�र�म सोसायटी   िनयर राधाकृ� मंगल 

काया�लय  गणेश वाडी  जळगाव

२०४३४

वरदल�ी मिहला बचत 

गट
नेमाडे राज�ी िदलीप

46776 54 Ô ã̈ãè ई�र कॅालनी   जळगाव

२०४३५ िवहाग मिहला बचत गट
गडे रंजना िवलास

58617 39 Ô ã̈ãè देवीदास कॉलनी िसंधी कॉलनी   जळगाव
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२०४३६

दामोदर काब�रीक गॅस 

कंपनी 3611 िवसनजी नगर िज�ा पेठ   जळगांव

२०४३७ साईच� मिहला बचत गट 60417

घर नं 154 जुना बी जे   माक� ट गुजराथी 

िवसणजी  नगर जळगाव

२०४३८ सपना एज�ीज 5434 १७२/७ िवसनजी नगर जळगाव

२०४३९ आ�जा ट� ेडस� 6362 १०७ िस�ील हॉ�ीटल रोड   जळगांव

२०४४०

अंबीका 

ऍ�ेसरीजऍ��ा.िल 12186 १७० बी.जे.माक� ट तळमजला   जळगाव

२०४४१

चांडक कॅ�र इ��तुट 

अँड रेिडशन स�टर चांडक िवनय ओम�काश 61838 ४२ पु

�ॉट नं 373MM  चांबर जवळ   BSNL 

ऑिफस ओकंार नगर  जळगाव

२०४४२

दयाल �ो��ज� 

(पाट�नरिशप फम�) 4929

७ िहराप�ा अपाट�म�ट िस��ल   हॉ�ीटल 

जवळ    जळगांव

२०४४३ �ोती िड�� ी�ुटस� 12128 २०६ िभकमचंद जैन माक� ट जळगाव

२०४४४ प�लया �ो�
िबला� संजय चंपालाल

8807 ६२ पु जुने पो�ा ऑिफस जवळ   जळगांव

२०४४५

पलोड �ॅ�ी� अॅ� 

सिजक� � पलोड िमतेश अिनल 37574 ४१ पु हॉल नं.अे जुने बी.जे. माक� ट   जळगाव

२०४४६ एस के फामा� डोळे �श�रशकुमार कडू 61521 ३९ प.ु

शॉप नं 6 पिहला मजला   निवण बी जे माक� ट 

 जळगाव

२०४४७

�ी.िशरकाईमिहलाबचतग

ट(दाणाबाजार)
राजेिशक�  योिगनी अिमत

54767 45 Ô ã̈ãè

३३/१४५  ओकंार नगर   पारीख पाक�  िज�ा 

पेठ  डॉ एजी भंगाळे जवळ  जळगाव

२०४४८

िस�दाई मिहला बचत गट 

(नवी पेठ) 50437 िस�ील हॉ��टल �ॉटर   जळगाव

२०४४९ सॉ� एड लाठी िजत�� �भाकर 9086 51 पु

१२ पिहला माळा िभकमचंद जैन माक� ट   

जळगांव

२०४५० सुरेश िकराणा �ोअस� 5816

िस�ील हॉ�ीटल समोर िज�ापेठ   

जळगांव

२०४५१

ित�पती एज�ीज 

(भागीदारी फम�) 18834 १०८ बी.जे.माक� ट   जळगाव

२०४५२ सिम�ा मिहला बचत गट
स�दाणे योिगता नर��

53103 42 Ô ã̈ãè ५६  मंडोरे वाडा   बालाजी पेठ    जळगाव

२०४५३

चारचौघी मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
भावसार सुधा राज��

53720 55 Ô ã̈ãè ३४० जोशी पेठ   भोई ग�ी  जळगाव

२०४५४ गंगो�ी मिहला बचत गट
मराठे रेखा संजय

47919 53 Ô ã̈ãè ५०५ जोशी पेठ   पंत नगर  जळगाव

२०४५५

�ी पंतमाउुली मिहला 

बचत गट
माळी मनीषा िजत��

57282 42 �ी जोशी पेठ   पंतनगर जळगाव

२०४५६

ि�गुणा मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
सूय�वंशी िगतांजली चं�कांत

53435 47 Ô ã̈ãè जोशी पेठ   जळगाव

२०४५७

तुलसी िववाह मिहला 

बचत गट
कंुटे सिवता वसंत

48019 51 Ô ã̈ãè ४९७ जोशी पेठ   जळगाव

२०४५८

एकिवरा मिहला बचत गट 

[२२] 50322

�ॉट नं ३६ पारख नगर   �ीिनवास पीठ  

िगरणी जवळ  जळगाव

२०४५९

मातृिपतृ �यमसहायता 

मिहला बचत गट
बावी�र सुनयना द�राज

60516 35 Ô ã̈ãè

�ॉट नं 58 रामानंद नगर रोड   चच��ा मागे  

पारख नगर  जळगाव
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२०४६०

सायु� मिहला बचत गट 

(िववेकानंद)
चौधरी हेमलता मधुकर

55892 40 Ô ã̈ãè

गट नं.११  �ॉट नं.४३    पारख नगर   

जळगाव

२०४६१

शांतीकंुज मिहला बचत 

गट (िववेकानंद)
पाटील वैशाली जगदीश

50834 34 Ô ã̈ãè �ॉट नं.४५/२   पारख नगर  जळगाव

२०४६२

आई मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
पाटील शोभा द�ा�य

51429 31 Ô ã̈ãè राम पेठ   जळगाव

२०४६३ अनमोल मिहला बचत गट
पाटील शारदा संजय

47429 44 Ô ã̈ãè

३३ रामपेठ   भोईटे गढी  जळगाव  मिहला 

बचत गट

२०४६४ ध�िदप मिहला बचत गट 52483 आंबेडकर नगर   कोळी पेठ   जुने जळगाव

२०४६५ �ानगंगा मिहला बचत गट
पाटील सुिनता संभाजी

51090 35 Ô ã̈ãè

जुने आसोदा रोड मे�ो   माता नगर रामपेठ 

 जळगाव

२०४६६ के पी मिहला बचत गट
काळे अंजली मधुकर

50326 48 Ô ã̈ãè राम पेठ जळगाव

२०४६७

मोगरा मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
चौधरी रंजना िनितन

53604 40 Ô ã̈ãè

सव� नं ११८/३बी �ॉट नं ९ हाऊस नं .६०   

भाट ग�ी ऑइल जळगाव

२०४६८

�गती मिहला बचत गट 

[०१] 50239

३९२ कोळी पेठ   को�े गोडाऊन जवळ  

जळगाव

२०४६९

रमाबाई मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 49559 कोळी पेठ   जळगाव

२०४७०

संक� मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
बािव�र अव�ाबाई �काश

48607 76 Ô ã̈ãè ३१४ भोईटे गढी राम पेठ   ता.िज. जळगाव

२०४७१ �ीिनवास मिहला बचत गट
कुळकण� माया सुधीर

58237 50 Ô ã̈ãè

घर नं १२० कोळी पेठ   राममंदीराजवळ  

जळगाव

२०४७२

�ी िशवसमथ� पु�ष बचत 

गट 54550 घर नं.२८४   राम पेठ     जळगाव

२०४७३

�ी.िव�हता� मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार) 50495 �ॉट नं.११ जुने जळगाव

२०४७४ �ीराम मंदीर सं�थान
जोशी मंगेश बाळकृ�

19384 55 पु घर नं.१ राम पेठ   जळगाव

२०४७५ िसया मिहला बचत गट
िवरोडकर िमनाशी महेश

60765 37 Ô ã̈ãè को�े वाडा राम पेठ   जुने जळगाव

२०४७६

आराधना मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
आवारे मिनषा बापुराव

49726 39 Ô ã̈ãè

मारवाडी ग�ी   पाळधी ता.धरणगाव    

पाळधी

२०४७७

भवानी मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
पवार वैशाली िदनेश

55874 38 Ô ã̈ãè

शाम कॉलनी   पाळधी ता.धरणगाव  

िज.जळगाव  पाळधी

२०४७८

बु�दर� मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
न�वरे छाया धुरिसंग

53870 38 Ô ã̈ãè

बु�वाडा पाळधी   ता.धरणगांव  िज.जळगाव 

 पाळधी

२०४७९

च�धर मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड) 52195

शाम कॉलनी िनयर भवानी   माता मंिदर 

पाळधी  िज.जळगाव

२०४८०

च�ाज भवानी मिहला 

बचत गट (�ेशन रोड)
महाजन िदपाली समाधान

55920 28 Ô ã̈ãè

मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  

पाळधी

२०४८१

चांदणी मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड) 55873

�ामपंचायत कॉलनी   पाळधी ता.धरणगाव  

िज.जळगाव  पाळधी

२०४८२

च�्नंिदनी मिहला बचत 

गट
भाट मुसकान रणजीत

58789 27 Ô ã̈ãè

c/o भट मु�ान रणजीत   A/P पाळधी  

तालुका धरणगाव  िज�ा जळगाव

२०४८३

दािमनी मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
महाजन छाया समाधान

55678 34 Ô ã̈ãè

�ा�णवाडा पाळधी   ता.धरणगाव  

िज.जळगाव  पाळधी
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२०४८४

द�ा�य मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
माळी िशतल �फु�

50204 38 Ô ã̈ãè माळी वाडा   पाळधी  ता. धरणगांव  पाळधी

२०४८५

देवकी मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
भोई स�रता काशीनाथ

51163 42 Ô ã̈ãè

मु. पो. पाळधी   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  

पाळधी

२०४८६

धनधन सदगु� मिहला 

बचत गट (दाणा बाजार)
साळंुखे वंदना राज�� 

53869 45 �ी िवलास नगर   बांभोरी  िज.जळगाव

२०४८७

एकता मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
महाजन कमल �भाकर

48554 67 Ô ã̈ãè

�ा�ण वाडा   पाळधी  ता. धरणगाव िज. 

जळगाव  पाळधी

२०४८८

गणमुखाय मिहला बचत 

गट
पाटील स�रता पंकज

56815 35 Ô ã̈ãè

४२३ माळी वाडा �ेशन रोड   मु पो पाळधी 

खुद�   ता धरणगाव िपंपळकोठा  जळगाव

२०४८९

गौरी मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड) 52283

मु.पो.पाळधी   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  

धरणगाव

२०४९०

गौरीनंदन मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
पाटील सुरेखा अ�ण

56814 35 Ô ã̈ãè

५३९१ माळी वाडा   पाळधी ता.धरणगांव  

िज.जळगाव  पाळधी

२०४९१

गायल माता मिहला बचत 

गट 46770 मारवाडी ग�ी     पाळधी  पाळधी  425103

२०४९२

गोिपया मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
पाटील अशा उ�म

56854 41 Ô ã̈ãè

माळी वाडा   पाळधी ता.धरणगांव  

िज.जळगाव  पाळधी

२०४९३

गुलाब मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
जोशी वषा� मनोज

54052 53 Ô ã̈ãè

जुने पो� ऑफीस   पाळधी  िज.जळगाव  

पाळधी

२०४९४

जागृती मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
कोली क�ना वामन

50378 39 Ô ã̈ãè

�ेशन रोड पाळधी   ता.धरणगाव  

िज.जळगाव  पाळधी

२०४९५

जैन �ा��क अॅ� 

िफटीगं मॅ�ुफॅ�रीगं 

कंपनी 53131 गट नं.४३/बी/३   सावखेडा बु.  जळगाव

२०४९६

जळगाव �ॉ��क अँड 

िफटीगं मॅ�ुफॅ�र 53130 गट नं.४३/बी/३ सावखेडा बु.   जळगाव

२०४९७

जानवी मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
गायकवड आशा साहेबराव

55893 49 Ô ã̈ãè

गु�द� हौिसंग सोसायटी   चानसर रोड 

पाळधी  ता.धरणगाव िज.जळगाव  पाळधी

२०४९८

जय दशा माँ मिहला बचत 

गट
सोमानी रेखा रामचं�

47543 51 Ô ã̈ãè

मारवाडी ग�ी   मेन रोड पाधळी  

ता.धरणगांव  पाधळी

२०४९९

जय मातािद मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
सोमाणी किवता सोमनाथ

49076 38 Ô ã̈ãè

मारवाडी ग�ी   पाळधी ता.धरणगाव  िज. 

जळगाव  पाळधी

२०५००

झासी मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
झंवर माया कैलास

49934 49 Ô ã̈ãè

मु. पो. पाळधी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  

पाळधी

२०५०१ कासट �ोन इंड�� ीज
कासट शरद िशवनारायण

60486 67 पु

घर नं 1469 कॅिबन नं 4 लाभ   एन.एच.नं.6 

गट नं 237 पाळधी खुद�   पो-पाळधी खु ता-

धरणगाव  पाळधी खु

२०५०२

काशी िव�े�र मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
माळी भारती रमेश

49676 32 Ô ã̈ãè

सागर कॉलनी िनयर रे�े   चांदसर रोड 

पाळधी  ता.धरणगाव  पाळधी

२०५०३ मधु पु� मिहला बचत गट
पाटील किवता राकेश

47542 38 Ô ã̈ãè

मु पो� माळी वाडा   पालधी ता-धरणगाव    

पालधी

२०५०४

महाल�ी मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
कंुभार सुनीता िदलीप

50377 42 Ô ã̈ãè

मु. पो. पाळधी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  

पाळधी

२०५०५ मिहमा मिहला बचत गट
पाटील बेनाबई कलास

47727 46 Ô ã̈ãè शाम कॉलनी   पाळधी  िज. जळगाव  पाळधी

२०५०६ मनमोहन मिहला बचत गट
साळंुखे उषा िकशोर

58263 34 Ô ã̈ãè

मु -पाथरड बु. पो -पाळधी   ता -धरणगाव  िज 

-जळगाव  धरणगाव

२०५०७

मोर मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
रा�े रेखा अिनल

52198 41 Ô ã̈ãè

मु.पथराड पो.पाळधी   ता.धरणगाव  

िज.जळगाव



Page 766

अ.�.  

(१)
सभासद सं�थेचे नाव (2)

सभासद सं�था �ि�िनधीचे 

नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे 

अथवा पतीचे नाव) (३)

सं�थेचा 

सभासद �. 

(४)

वय 

(५)

िलंग 

(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

२०५०८

मोरे�र मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
महाजन किवता िव�ल

51000 33 Ô ã̈ãè

�ेशन रोड   पाळधी तालुका धरणगाव  

िज�ा जळगाव  पाळधी

२०५०९

मोरणी मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
जाधव शैलेजा उमेश

55885 36 Ô ã̈ãè

मामाजी �ॉट   पाळधी ता.धरणगाव  

िज.जळगाव  पाळधी

२०५१०

मु�ाई मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
िशंपी अलका �भाकर

56061 55 Ô ã̈ãè

धोबी वाडापाळधी   ता.धरणगांव  

िज.जळगाव  पाळधी

२०५११

नर�� महाराज मिहला 

बचत गट (�ेशन रोड) 55730

महाराणा �ताप चौक   खडकपुरा पाळधी  

िज.जळगाव  पाळधी

२०५१२

िनदा मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
देशपांडे अिमना ग�ार

52197 47 Ô ã̈ãè

२०६ बौ�द वाडा   पाळधी ता.धरणगाव  

िज.जळगाव

२०५१३

ओम साई मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
शैदाणे वंदना िवलास

50071 43 Ô ã̈ãè

महा�ा फुले नगर   पाळधी  ता. धरणगाव  

पाळधी

२०५१४

पुजा मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
चौधरी जय�ी िनलेश

48611 26 Ô ã̈ãè

मारवाडी ग�ी   पाळधी  ता.धरणगाव िज. 

जळगाव  पाळधी

२०५१५ राम रिहम मिहला बचत 47541 शनी नगर   पाळधी  ता. धरणगांव  पाळधी

२०५१६

रोिहनी मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
महाजन पुजा िदगंबर

56732 37 Ô ã̈ãè

��ीणी नगर   पाळधी ता.धरणगांव  

िज.जळगाव  पाळधी

२०५१७

���नी मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
पाटील सुनंदा मधुकर

50203 40 Ô ã̈ãè

माळी वाडा   पाळधी खुद�   ता. धरणागाव  

पाळधी

२०५१८

सदगु� सदन मिहला 

बचत गट (नवी पेठ) 56262

सागर कॉलनी   पाळधी ता.धरणगांव  

िज.जळगाव  पाळधी

२०५१९ स�पदी मिहला बचत गट
आवटे छाया िवलास

58314 34 Ô ã̈ãè

२०८-१ मु.पथराड बु. �ॉट ए�रया   पो. 

पाळधी ता. धरणगाव  िज . जळगाव  पथराड 

बु.

२०५२०

सावता माळी मिहला 

बचत गट (नवी पेठ)
महाजन ललीता पडुरंग

49749 36 Ô ã̈ãè

सागर कॉलनी �ू रे�े �ाटर   पाळधी  

ता.धरणगाव  पाळधी

२०५२१

सािव�ीबाई फुले मिहला 

बचत गट (�ेशन रोड) 52361

मु. पो. पाळधी �ेशन रोड   ता. धरणगाव  

िज. जळगाव  पाळधी

२०५२२ िशमला मिहला बचत गट 51656

इंिदरा नगर   पाळधी ता.धरणगाव  िज. 

जळगाव  पाळधी

२०५२३ �ी ओम �ायवुड
पटेल जीवराज भानजी

49772 69 पु

मु. पो. पाळधी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  

पाळधी

२०५२४

�ीराम समथ� मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
चौधरी मंगला द�ू

48594 59 Ô ã̈ãè शिन नगर   पाळधी  ता.धरणगाव  पाळधी

२०५२५

�ी गणेश �यंसहहायता 

बचत गट 46587 पवार हाऊस जवळ     पाळधी  पाळधी

२०५२६

�ी. कुल�ािमनी मिहला 

बचत गट
फुलपगार शुभांगी अिनल

47528 43 Ô ã̈ãè मु.पो. पाळधी   ता. धरणगांव    पाळधी

२०५२७

िस�दी मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
पाटील जय�ी सिचन

51640 40 Ô ã̈ãè

शाम कॉलनी   पाळधी ता. धरणगांव  िज. 

जळगाव  पाळधी

२०५२८ एस.एस.पॉलीमस�
हासवाणी सुरेश �ानचंद

11712 65 पु

गट नं १४४ नॅशनल हायवे नं ६ आर   

के.रोडवेज समोर    पाळधी

२०५२९ सुदश�न कॉटन 32203 पाळधी   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  पाळधी

२०५३०

सुहािसनी मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
झवर पुजा हरीष

50755 36 Ô ã̈ãè

मारवाडी ग�ी   पाळधी  ता.धरणगाव  

पाळधी

२०५३१

तुळजा भवानी मिहला 

बचत गट (�ेशन रोड ) 52429

शाम कॉलनी पाळधी   ता धरणगाव  

िज.जळगाव  पाळधी
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२०५३२ वािष�क मिहला बचत गट
माळी िदपमाला सुरेश

57731 39 Ô ã̈ãè

मु पो - माळीवाडा पाळधी   ता धरणगाव  िज 

जळगाव  धरणगाव

२०५३३ वा�� मिहला बचत गट 47578 शाम कॉलनी   पाळधी  ता. धरणगांव  पाळधी

२०५३४

भादवी माता मिहला बचत 

गट (नवी पेठ) 56813

२७३ तुकाराम वाडी   मारोती मंिदर जवळ  

जळगाव

२०५३५

कौरेणु इंड�� ीअल 

ए�र�ाईजेस 19037

दुकान नं.५ ल�ी टॉवर   नेरी नाका जवळ  

जळगाव

२०५३६

कुबेर मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
पाटील वंदना संजय

55134 41 Ô ã̈ãè तुकाराम वाडी   जळगाव

२०५३७ मे.रा�ल से� काप�रेशन 41859

दुकान नं.३७   पांझरापोळ शॉपीगं कॉ��े� 

 नेरी नाका जळगाव

२०५३८ प�रवत�न मिहला बचत गट 53198 वक�  शॉप कॉट�र   नं११    जळगाव

२०५३९

सैलानी मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव) 50355 तुकाराम वाडी   जळगाव

२०५४०

संताजी मिहला बचत गट 

(मा.या.जळगाव)
चौधरी छाया िवलास

51010 45 Ô ã̈ãè

६७/२ िज�ा पेठ   नेरी नाका  तुकाराम वाडी 

जवळ जळगाव

२०५४१ डेिझल मिहला बचत गट
पाटील अिनता बुधा

59995 46 Ô ã̈ãè

�ॉट नं २२ शांितिनकेतन   हाऊिसंग 

सोसायटी  जळगाव

२०५४२ एस के िड�� ी�ुटस�
ब�डाळे िकरण इ�ाराम

5460 67 पु पारीजात २ हौिसंग सोसायटी   जळगाव

२०५४३

शानसा क�ट� �न 

�ा.िल. 11575

२९ लेवा बोड�ग शॉिपंग कॉ�्    ले�    

जळगांव

२०५४४ िवद्युत िव�ा मंिदर [०३] 4546

२१ जानकी नगर   नेरी नाका पेट� ोल पंप मागे  

जळगाव

२०५४५ भिगनी मिहला बचत गट
कदम जय�ी चं�्कांत

47969 50 �ी �ॉट नं.४४४३१   मु�ाई नगर  जळगाव

२०५४६ भगवती मिहला बचत गट
पाटील लता म�ारराव

48403 44 Ô ã̈ãè मु�ाई नगर   �ील फॅ�रीजवळ  जळगाव

२०५४७

भा�ल�ी मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड) 50959

गट नं.३५ �ॉट नं.९   मु�ाईनगर कॉलनी  

जळगाव

२०५४८ ई�ा मिहला बचत गट 54576 अिह�ाबाई भोईटे कॉलनी   जळगाव

२०५४९ ि�तीजा मिहला बचत गट
बडगुजर क�ना िशरीष

57683 34 �ी

�ारा क�ना िशरेश बडगुजर   �ॉट नं.१६  

गट २८  �ील फॅ�री जवळ   मु�ाई नगर 

िनवृ�ी नगर जळगाव

२०५५०

मानसी मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
भगत वैशाली मह��

54460 36 Ô ã̈ãè �ाडा कॉलनी   भोईटे नगर  जळगाव

२०५५१

मु�ाई मिहला बचत गट 

(गणेश कॉलनी)
खरात अिनता द�ू

50498 34 Ô ã̈ãè

गट नं.२८ �ॉट नं.१३   हनुमान मंिदराजवळ  

मु�ाईनगर जळगाव

२०५५२

पाऊलवाटा मिहला बचत 

गट
तुखडे िशतल सुभाषराव

58971 33 Ô ã̈ãè

१५/३५ मु�ाई नगर   एसएमआयटी कॉलेज 

रोड  जळगाव

२०५५३

राजक�ा मिहला बचत 

गट
पाटील संगीता लीलाधर

60704 51 �ी

सी/ओ पाटील संगीता िललाधर   �ॉट नं 35 

गट नं 348/2  वैभव च�ी िज�ा बँक को  

जळगाव

२०५५४

साईिचंतन मिहला बचत 

गट
चौधरी संगीता देवीदास

59743 44 Ô ã̈ãè

सी /ओ अनंतराव नारायण मगरे   �ॉट नं 38 

गट नं 38 मु�ाई  नगर जळगाव

२०५५५

ि��ा �यं सहादा मिहला 

बचत गट
पाटील �ितभा िदनकर 

61471 40 �ी �ॉट नं 27   सुयोग कॉलनी  जळगाव
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२०५५६ पशुपितनाथ ईले�� ीक� 10511

११ अिभषेक अपाट�म�ट िगरणा टाकी�ा   

जवळ सुयोग कॉलनी    जळगांव

२०५५७ छकुली मिहला बचत गट
सोनवणे भारती दगडू

57065 45 Ô ã̈ãè मारोती पेठ   जुने जळगाव

२०५५८

गु� मिहला बचत गट 

(नवीपेठ )
ितवाणे रंजना रिवं�

57131 40 Ô ã̈ãè २० मारोती पेठ     जळगाव

२०५५९

महा�ा �ोितबा फुले 

पु�ष बचत गट (दाणा 

बाजार) 49882 १५१ मारोती पेठ   जळगाव

२०५६० नंिदनी मिहला बचत गट 47121 १५ मारोती पेठ   जळगाव

२०५६१

साई गजानन मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
बारी मंगलाबाई भगवान

53650 45 Ô ã̈ãè तेली चौक   जळगाव

२०५६२

आई जोगे�री 

�ंयसहायता बचत गट
पाटील साधना अनंत 

59747 40 Ô ã̈ãè

आई जोगे�री सी/ओ बी पी चोपडे   5/2 साने 

गु�जी कॉलनी    जळगाव

२०५६३

सुगंध �यं सहायता 

मिहला बचत गट
िदि�त मिनषा मंगेश

58858 45 Ô ã̈ãè

गु�कृपा ��ा   कॉलनी िनयर साने गु�जी  

कॉलनी  जळगाव

२०५६४

�ानेश मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
िवसपुते सुिनता सदािशव

50086 52 Ô ã̈ãè 129/1 �ॉट नं ९/२   सर�ती नगर  जळगाव

२०५६५ मोरे�र मिहला बचत गट
को�े योिगता िनितन

49930 44 Ô ã̈ãè �ॉट नं २ सर�ती नगर   जळगाव

२०५६६

�ंकटेशम मिहला बचत 

गट
िमसाळ �ोती संदीप

57504 33 Ô ã̈ãè

�ंकटेश नगर   महादेव मंदीराजवळ  

जळगाव

२०५६७

आई सर�ती मिहला 

बचत गट
पाटील साधना िदनेश

60974 36 �ी

गट नं ४०/१/४ �ॉट नं १३   १४ १५  �ॉक नं 

२३  िबबा  नगर िबहाइंड पोतदार �ूल  

जळगाव

२०५६८

आरोही मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
सपकाळे अंजना धनिसंग

55514 52 �ी

�ॉट नं.३१ गट नं.२/२ ब   िशंदे नगर  

जळगाव

२०५६९

आशापुरी माता मिहला 

बचत गट
पाटील सुनंदा �ाने�र

47728 49 �ी िहरािशवा कॉलनी   खोटे नगर  जळगाव

२०५७०

अिन��द मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
िम�ी वैशाली सुभाष

54776 40 Ô ã̈ãè

वाटीका आ�म   िपं�ाळा िनमखेडी िशवार  

जळगाव

२०५७१

आराधना मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
सोनवणे उषाबाई सुभाष

48857 38 Ô ã̈ãè िहरा िशवा कॉलनी   जळगाव

२०५७२ ि��ा मिहला बचत गट
बािव�र रंजना िनवृ�ी

58134 41 Ô ã̈ãè

�ॉट नं ९गट नं ३४४   इं�िनल सोसायटी 

खोटेनगर  घन�ामनगर जळगाव

२०५७३

जय िदनानाथ मिहला 

बचत गट (नवी पेठ) 54643

�ॉट नं.१७ गट नं.९९   मारोती मंदीरामागे  

िहरािशवा कॉलनी जळगाव

२०५७४

जय सदगु� मिहला बचत 

गट
पाटील सुनंदा संजय

51779 51 Ô ã̈ãè

घनशाम नगर   खोटे नगर �ॉप जवळ  

जळगाव

२०५७५

जय सदगु� मिहला बचत 

गट
पाटील सुनंदा संजय

44944 51 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.२२ गट नं.९४/१   खोटे नगर  

जळगाव

२०५७६

जीवन गीता मिहला बचत 

गट
सोलंुखे योिगता रा�ल

59748 33 Ô ã̈ãè

सी/ओ गालफाडे योिगनी �दीप   94/1 �ॉट 

नं 25 खोटे नगर  सुर�ा नगर  जळगाव

२०५७७

कावेरी मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
िशरसाळे व�ला वना

53603 64 Ô ã̈ãè

�ॉट नं.३४ गट नं.९४/१   खोटे नगर  

जळगाव

२०५७८ कृ� मिहला बचत गट
राऊत कमला अ�ण

54957 52 Ô ã̈ãè

गट नं.९४/१ �ॉट नं.२३ खोटे नगर   खोटे 

नगर  जळगाव

२०५७९

माँ दुगा� मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड)
बोरसे उ�ला मनीष 

50431 43 �ी

� नं २/४३ ए गट ९९/१ ए   मातु�ुती 

हनुमान मंिदर  िहरािशवा कॉलोनी िनमखेडी  

जळगाव
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२०५८०

नविनमा�ण मिहला बचत 

गट
बािव�र भारती �ाने�र

48834 49 Ô ã̈ãè

�ीराम समथ� कॉलनी   �ॉट नं-२८ गट नं-१०  

५ खोटे नगर  जळगाव

२०५८१ �ू बंधन  मिहला बचत गट
पाटील सं�ा राज��

60296 41 Ô ã̈ãè �ॉट नं 20-2 जळगाव   मुकंुद नगर  जळगाव

२०५८२

ओम साई मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
भै�ा लिलता रामचं�

44908 54 Ô ã̈ãè

अिह�ादेवी भोईटे कॉलनी   खोटे नगर  

जळगाव

२०५८३

राधा राणी मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
चौधरी िनशा नर�� 

52958 50 �ी

�ॉट नं.३८ गट नं.३४७/२ ब   पांडूरंग नगर  

जळगाव

२०५८४

रघुनंदन मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 50013

चंदू अ�ा नगर   गॅस गोडाऊन मागे  

िनमखेडी रोडजळगाव

२०५८५

समुह �यंम मिहला बचत 

गट
नेहते सुिशला नारायण

44445 67 Ô ã̈ãè िजवराम नगर िनमखेडी िशवार     जळगाव

२०५८६

संक� िस�दी मिहला 

बचत गट
बोरसे सुवणा� िजते�

44308 35 Ô ã̈ãè

�ॉट नं. ४२ गट नं.८५/२   खोटे नगर  

जळगाव

२०५८७

सौ�ा�वती मिहला बचत 

गट (िववेकानंद)
महाजन सुजाता तुषार

55610 36 Ô ã̈ãè खोटे नगर   १०० फुटी रोड  जळगाव

२०५८८

�ी.�ामी समथ� मिहला 

बचत गट (दाणा बाजार)
बोरसे अनािमका दशरथ

53449 45 Ô ã̈ãè �ॉट नं. ४७ ए   खोटे नगर  जळगाव

२०५८९

�ी.च�धर मिहला बचत 

गट (नवी पेठ) 54538 २६/◌ं◌ंअ खोटे नगर   जळगाव

२०५९०

�ी.िदनानाथ मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार)
चौधरी शैलेजा संजय

55981 42 Ô ã̈ãè

९९/२१ िहरा िशवा कॉलनी   िनमखेडी  

जळगाव

२०५९१

तारके�री मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
पाटील शारदा समाधान

56087 35 �ी

�ॉट नं.४ गट नं.११२/१/१/३   िहरा गौरी पाक�   

खोटे नगर जळगाव

२०५९२

आरो�ं म�ी�ेशािलटी 

हॉ��टल
महाजन रा�ल गोपाल

59020 35 पु

एस /ओ गोपाल महाजन होऊसे   नं २६६/१  

लोणी   बु�हानपूर  बु�हानपूर  लोणी  㔴㌰ㄳ

२०५९३

शेतकरी साखर कारखाना 

िल. 18004

मु. चांदापुरी   ता.मालिशरस िज सोलापुर    

चांदापुरी

२०५९४ �ी साई अ�ो इंड�� ीज 59604

गट नं ४० उमरी रोड   येवडा तालुका दया�पूर 

 िज�ा अमरावती  येवडा

२०५९५

चैताली मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
चौधरी दुगा� ललीत

55833 37 Ô ã̈ãè

िवठठल पेठ मारोती पेठ   भोळे नगर 

आसोदा  ता.िज.जळगाव

२०५९६ गोषपाक मिहला बचत गट 46496

३०६० कोळी वाडा   बािहरे पुरा  असोदा 

िज.जळगाव  असोदा

२०५९७ कलावसंत मिहला बचत
कोळी कमलबाई सुरेश

60428 45 �ी 

असोदा रे�े गेट जवळ   कलावसंत नगर 

असोदा  गट नं 487/A/2 �ॉट नं 38  असोदा

२०५९८

मयुरी मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 51843

वाणी ग�ी   असोदा  ता. िज. जळगाव  

असोदा

२०५९९ �ी संगीत मिहला बचत गट
काळे संिगता नर��

58098 51 Ô ã̈ãè

िशवाजी चौक   पाटीलवाडा असोदा  ता िज 

जळगाव  असोदा

२०६००

�ीराम मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
पाटील सुवणा� पांडुरंग

51570 37 Ô ã̈ãè

�ीराम मंिदराजवळ   मु.शेळगाव पो.भादली  

ता. िज. जळगाव

२०६०१

सोनपरी मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
वा�ळे संगीता संजय

54549 40 Ô ã̈ãè

गट नं.४३७    भुसावळ �ँड जवळ  आसोदा 

ता.अँड िज�ा जळगाव  आसोदा

२०६०२

वैभवल�ी मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
िमलिमले सुरेखा सुरेश

53412 48 Ô ã̈ãè मढी पेठ   मु. पो. असोदा  ता. िज. जळगाव

२०६०३ िवजय मिहला बचत गट
रोटे ममता भानूदास 

57851 33 �ी

महादेव मंदीर जवळ   मढी पेठ आसोदा  

जळगाव  आसोदा
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वय 

(५)
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जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

२०६०४

महाल�ी मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
पाटील वैशाली  जगदीश

49795 36 �ी

एट.नां�ा खुद�    पो� .धामणगाव  तालुका.    

नां�ा

२०६०५

धन�ा�ी मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड)
जाधव सुनंदा देवीदास

54723 54 Ô ã̈ãè मु.पो.पाथरी   ता.िज.जळगाव

२०६०६

एकता पु�ष बचत गट 

(�ेशन रोड) 46578 मु.पो.वावडदे   ता.िज.जळगाव

२०६०७ एकिवरा मिहला बचत गट
भोई िहराबाई उखा

57261 51 �ी मु/पो िशरसोली   ता िज जळगाव

२०६०८

महाल�ी मिहला बचत 

गट
पाटील चं�कला अ�ण

56333 54 Ô ã̈ãè मु.पो.पाथरी   ता.िज.जळगाव    पाथरी

२०६०९ नागवेली मिहला बचत गट
बारी चं�कला राज��

52635 44 �ी बारी वाडा िशरसोली   िज. जळगाव

२०६१०

िनळीचांदणी मिहला बचत 

गट
बारी किवता तुकाराम

56038 38 �ी िशरसोली �.बो.   ता.िज.जळगाव    िशरसोली

२०६११ स��ंृगी मिहला बचत गट 49505

मु. पो. खापरखेडा   पाटीलवाडा  ता. िज. 

जळगाव  खापरखेडा

२०६१२

स��ंृगी महीला बचत 

गट (�ेशन रोड)
माळी भारती अजु�न 

54659 38 �ी मु.पो.िशरसोली �.न.   ता.िज.जळगाव

२०६१३

�ी.एल.एच.पाटील 

फाऊंडेशन
पाटील लालिसंग िहलालिसंग

44411 75 पु गट नं ११६ १ १ वावडाद   ता. िज. जळगाव

२०६१४

�ी.साईबाबा आिदवासी 

मिहला बचत गट (�ेशन 

रोड) 53956 िशरसोली �.बो.   ता.िज.जळगाव

२०६१५

�ी.िस�द�श मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
काटोले पु�लता ज�नाथ

54985 39 �ी

डी.एड.कॉलेज जवळ   िशरसोली �.बो.  

ता.िज.जळगाव

२०६१६

�ेरणा मिहला 

बचतगट(नवीपेठ) 52469 द� मंदीर चौक   मुमराबाद  ता. िज. जळगाव
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अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 
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वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

२०६१७ आगीवाल गु��साद बाबुलाल 2802 68 पु. मु पो नां�े   जळगाव

२०६१८ आगीवाल महेश गु��साद 10322 43 पु. मु.पो.नां�ा   व    जळगाव

२०६१९ अ�े आशाबाई जयवंत 23969 50 �ी मु-पो-फुपनगरी ता-िज-जळगाव   फुपनगरी

२०६२० अ�े भारती राज�� 15771 49 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०६२१ अ�े चं�कांत पुो�म 7180 64 पु.
फुपनगरी ता िज जळगाव   ता िज जळगाव  फुपनगरी ता िज 

जळगाव

२०६२२ अ�े छाया िजत�� 16917 43 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०६२३ अ�े िदगंबर पुो�म 592 69 पु. मु पो फुपनगरी ता िज जळगाव

२०६२४ अ�े गोिवंदराव जनाद�न 7182 66 पु. फुपनगरी ता िज जळगाव

२०६२५ अ�े जयवंत भा�र 18511 57 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०६२६ अ�े िजत�� शंभू 10691 51 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.िज. जळगांव    फुपनगरी

२०६२७ अ�े िकशोर ल�ण 19237 55 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०६२८ अ�े ल�णराव जनाद�न 7181 55 पु. फुपनगरी ता िज जळगाव

२०६२९ अ�े महेश कैलास 11635 45 पु. रा.फुफनगरी ता.जळगाव   फुफनगरी

२०६३० अ�े मंदािकनी कैलास 23974 89 �ी मु. पो. फुपनगरी ता.िज.   जळगाव    फुपनगरी

२०६३१ अ�े नंदकुमार िडगंबर 8311 65 पु. मु.पो. फुपनगरी ता.जळगांव   िज�ा जळगाव

२०६३२ अ�े िनम�ला क�ाण 17078 66 �ी
अ�े िनम�ला क�ाण   मु.पो. फुपनगरी  ता. िज�ा -जळगाव  

फुपनगरी

२०६३३ अ�े ��ाद सुधाकर 4688 63 पु. मु पो-फुपनगरी ता जळगांव

२०६३४ अ�े राज�ी �ीकांत 16803 50 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०६३५ अ�े राज�� भा�र 24353 47 पु. मु. पो. फुपनगरी जळगाव   फुपनगरी

२०६३६ अ�े राज�� शंभु 10757 59 पु. मु.पो. फुपनगरी ता. जळगाव   िज.जळगांव

२०६३७ अ�े रिवं� वसंत 22502 51 पु. मु.पो. फुपनगरी   तस.िज.जळगाव.  फुपनगरी.  फुपनगरी

२०६३८ अ�े संजय ल�ण 37343 52 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    फुपनगरी

२०६३९ अ�े शोभा �काश 14000 65 �ी मु.पो� . फुफनगर   ता आिण िज�ा जळगाव

२०६४० अ�े �ीकांत शंभु 16804 59 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०६४१ अ�े सुभाष मुरलीधर 18804 62 पु. मु.पो.फुपनगरी तालुका िज�ा जळगाव

२०६४२ अ�े सुिजत िडगंबर 15947 51 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०६४३ अ�े सुमती शंभू 2570 76 �ी मु.पो.फुफनगरी जळगाव

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3
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२०६४४ अ�े सुिनता सुभाष 25231 50 �ी मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव

२०६४५ अ�े सुरेश पुो�म 7179 55 पु. फुपनगरी ता िज जळगाव

२०६४६ अ�े �ाती महेश 23154 34 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०६४७ बडगुजर अिनल पांडूरंग 52085 48 पु. मु. पो. फुफनगरी   ता. िज. जळगाव

२०६४८ बडगुजर चं�कांत बाबुराव 62097 46 पु.
चं�कांत बाबुराव बडगुजर   रा. फुपनगरी फुपनगरी  

जळगाव महारा��   जळगाव

२०६४९ बडगुजर िदपक सुरेश 21541 38 पु. रा.फुफनगरी   ता.िज.जलगाव    फुफनगरी

२०६५० बडगुजर गणेश सुभाष 22781 40 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०६५१ बडगुजर लता �भाकर 2682 72 �ी मु पो फुपनगरी ता िज जळगाव

२०६५२ बडगुजर मुरलीधर बाळु 2791 81 पु. मु पो फुपनगरी   ता जळगाव

२०६५३ बडगुजर �भाकर रामचं� 2681 79 पु. मु पो फुपनगरी ता िज जळगाव

२०६५४ बडगुजर सुभाष दशरथ 24190 64 पु. मु. पो. फुपनगरी   ता. िज. जळगाव

२०६५५ बािव�र जग�ाथ कािशराम 547 90 पु. कानळदे   कानळदा

२०६५६ बािव�र अ�ण जग�ाथ 5517 63 पु. मु.पो.कानळदा ता.िज.जलगांव   कानळदा

२०६५७ बािव�र गंगुबाई भगवान 36785 63 �ी मु पो कानळदा     ता िज जळगाव  कानळदा

२०६५८ बािव�र िनवृ�ी जग�ाथ 5524 53 पु. १८० डाकण वाडा   कानळदा जळगाव    कानळदा

२०६५९ बािव�र संिदप िदलीप 32022 38 पु. मु. कुवरखेडा   पो.नां�ा  ता.जळगांव  कुवरखेडा

२०६६० भालेराव योगराज सोमनाथ 38213 44 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु.   ता.िज. जळगाव    िपलखेडा

२०६६१ भंगाळे अिन��द �भाकर 26673 47 पु. मु. पो. कानळदा   ता. िज. जळगाव    कानळदा

२०६६२ भंगाळे चं�कांत पंढरीनाथ 43702 71 पु. मु पो कानळदा   ता िज जळगाव

२०६६३ भंगाळे गोपाळ रामकृ�ा 40706 48 पु. मु. पो. कानळदा   ता.िज. जळगाव

२०६६४ भंगाळे जग�ाथ पंढरीनाथ 29600 58 पु. मु.पो.कानळदा ता.जळगांव

२०६६५ भंगाळे जयंत मुरलीधर 13674 40 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव    कानळदा

२०६६६ भंगाळे महेश साहेबराव 45501 40 पु. मु पो कानळदा   ता िज जळगाव

२०६६७ भंगाळे मोहन रामकृ� 8426 54 पु. मु.पो.कानळदा.ता.िज.जळगांव

२०६६८ भंगाळे मुरलीधर शंकर 284 86 पु. मु पो कानळदा   ता. िज.जळगाव

२०६६९ भंगाळे �भाकर केशव 7317 74 पु. कानळदा ता िज जळगाव   कानळदा

२०६७० भंगाळे �िमला मुरलीधर 24871 78 �ी रा.कानळदा   ता.िज.जळगाव  कानळदा  कानळदा
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२०६७१ भंगाळे पंुडलीक सुका 5224 81 पु. कानळदे जळगाव

२०६७२ भंगाळे रवी�ं उखा 7253 61 पु. मु.पो. = कानळदा   िव�ल पेठ कानळदा    कानळदा

२०६७३ भंगाळे सुभाष सुका 7421 59 पु. कानळदा ता िज जळगाव   कानळदा

२०६७४ भंगाळे िवकास भागवत 31235 48 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगांव    कानळदा

२०६७५ भंगाळे योगेश भागवत 31236 50 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगांव    कानळदा

२०६७६ जाधव भरत �तापराव 4698 61 पु. फुफनगरी   जळगाव

२०६७७ िभल उषाबाई भगवान 32784 55 �ी मु.पो.आ�ाणे   ता.जळगांव    आ�ाणे

२०६७८ भोई िभला तेजाराम 32380 52 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगांव  िज.जळगांव  कानळदा

२०६७९ भोई छोटू बुधा 34310 38 पु. मु.पो.कानळदा     ता.िज.जळगांव  कानळदा

२०६८० भोई कैलास ढोलु 32379 44 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगांव    कानळदा

२०६८१ भोई राजू मंगा 31903 49 पु. मु.पो.कानळदा   ता.जळगांव    कानळदा

२०६८२ भोई रिवं� राजाराम 32479 46 पु. मु.पो.कानळदा   ता.जळगांव    कानळदा

२०६८३ भोई सुकदेव �पा 29696 53 पु. मु.पो. अ�ाणे   ता.िज.जळगांव    अ�ाणे

२०६८४ भोई िवजय मंगा 34339 38 पु. मु.पो.कानळदा   ता.जळगांव    कानळदा

२०६८५ भोळे �िवण पंुडिलक 24873 58 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव

२०६८६ बोरसे राज�� दोधु 23192 60 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव    कानळदा

२०६८७ चौधरी रंभाबाई शांताराम 22882 84 �ी मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव.  .  फुपनगरी.

२०६८८ चौधरी कािशनाथ िसताराम 2782 73 पु. मु.िपलखेडा   पो.नां�ा बु।।.ता.  िज.जळगांव  नां�ा

२०६८९ चौधरी �पिसंग ल�ण 22695 63 पु. मु.पो.आ�ाणे ता/िज/ जळगाव   आ�ाणे

२०६९० चौधरी योगराज कौतीक 24481 67 पु. मु. वडनगरी   पो. फुपनगरी  ता.िज.जळगाव  वडनगरी

२०६९१ चौधरी आनंदा दगडू 32287 58 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�े   ता.िज.जळगांव    िपलखेडा

२०६९२ चौधरी आनंदा वना 30610 61 पु. मु.पो.आ�ाणे ता.िज.जळगांव   आ�ाणे

२०६९३ चौधरी अिनल बाबुराव 19941 55 पु. मु.िपलखेडे पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडे बु।।

२०६९४ चौधरी अनील िव�नाथ 12842 54 पु. मु.पो.िपलखेडा ता.नां�ा बु.।।   िपलखेडा    िपलखेडा

२०६९५ चौधरी अनुसया तुळिशराम 2628 86 �ी मु पो कानळदे ता िज जळगाव   कानळदा

२०६९६ चौधरी अजु�न दामु 24151 58 पु. मू पो. आ�ाने   ता. िज�ा जळगाव

२०६९७ चौधरी अ�णकुमार देवराम 52385 47 पु. मु. पो. आ�ाणे   ता िज. जळगाव    ◌ेजळगाव
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२०६९८ चौधरी अितष एकनाथ 32082 43 पु. मु.िपलखोड   पो.नां�ा  ता.िज.जळगांव  िपलखेडा

२०६९९ चौधरी बाळकृ� रघुनाथ 32080 38 पु. मु.िपलखोड  पो.नां�ा बु.   ता.िज.जळगांव    िपलखेडा

२०७०० चौधरी बाळसाहेब �पचंद 31695 42 पु. मु.पो.अ�ाणे   ता.जळगांव    अ�ाणे

२०७०१ चौधरी बापू रतन �ो.बापू रतन चौधरी 8653 59 पु. मु.पो.नां�ा बु.   ता.िज.जळगांव    नां�ा बु.

२०७०२ चौधरी बापुराव �पचंद 23158 47 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०७०३ चौधरी बारकु िगरधर 19292 79 पु. मु.वडनगरी पो.फुफनगरी   जळगाव    वडनगरी

२०७०४ चौधरी बेबीबाई िवलास 40179 53 �ी मु.पो. फुपनगरी   ता.िज. जळगाव

२०७०५ चौधरी चं�कांत ल�ण 34929 63 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०७०६ चौधरी छगन िकसन 2796 93 पु. मु पो िपलखेडा पो नां�े   ता/िज जळगाव    िपलखेडा

२०७०७ चौधरी छोटू पंुडिलक 39518 59 पु. मु. पो. आ�ाणा   ता. िज. जळगाव

२०७०८ चौधरी द�ा�य राजाराम 7383 70 पु. िपलखेडा ता िज जळगाव   िपलखेडा

२०७०९ चौधरी द�ु अशोक 34686 39 पु. मु.पो.िपलखेड   ता.िज.जळगांव    िपलखेडा

२०७१० चौधरी देिवदास िसताराम 32079 54 पु. मु.िपलखोड   पो.नां�ा    िपलखोड

२०७११ चौधरी देवयानी िवनायक 29463 46 �ी मु.पो.अ�ाणे   ता.िज.जळगांव    अ�ाणे

२०७१२ चौधरी धनिसंग शांताराम 23500 61 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०७१३ चौधरी िदलीप नारायण 9150 59 पु. मु.पो.खेडी खुद�    पो फुपनगरी िज�ा जळगाव

२०७१४ चौधरी िदनेश गोपाळ 17917 39 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव

२०७१५ चौधरी िदनकर जयिसंग 30470 57 पु. मु.पो.अ�ाणे ता.जळगांव   अ�ाणे

२०७१६ चौधरी िदपक अंबादास 50125 41 पु. मु. पो. नां�ा बु.   ता. िज. जळगाव

२०७१७ चौधरी �ाने�र भोलानाथ 36164 54 पु. आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०७१८ चौधरी �ाने�र िशवदास 19942 57 पु. मु.िपलखेडे पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडे

२०७१९ चौधरी �ाने�र िव�नाथ 19940 63 पु. मु.िपलखेडे पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडे बु।।

२०७२० चौधरी दोधू केशव 5868 74 पु. मु पो फुफनगरी   ता. िज. जळगाव    फुफनगरी

२०७२१ चौधरी �ारकाबाई पंुडिलक 29457 75 �ी मु.पो. अ�ाणे   ता.िज.जळगांव    अ�ाणे

२०७२२ चौधरी �ाने�र रघुनाथ 32084 45 पु. मु.िपलखोड   पो.नां�ा    िपलखोड

२०७२३ चौधरी गंगुबाई नारायण 2660 77 �ी मु खेडी खुद�  पो फुपनगरी ता   िज जळगाव    खेडी खुद�

२०७२४ चौधरी िगताबाई छगन 2669 72 �ी मु खेडी खुद�  पो फुपनगरी ता   ता िज जळगाव    खेडी खुद�
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२०७२५ चौधरी गोकुळ िव�ल 1196 68 पु. पो� ऑिफस फुफनगरी खेडी   खुद�     जळगांव

२०७२६ चौधरी गोपाळ िसताराम 2798 58 पु. मु पो िपलखेडा पो नां�े   पीलखेडे  ता िज जळगाव  िपलखेडा

२०७२७ चौधरी गोरख धनिसंग 30266 59 पु. मु.वडनगरी   पो फुपनगरी  जळगाव  वडनगरी

२०७२८ चौधरी िहराबाई नामदेव 17273 51 �ी
घर नं ५ पाटील वाडा  मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    

फुफनगरी

२०७२९ चौधरी िहरालाल पंुडिलक 47093 57 पु. मु.खेडी खु. पो.फुपनगरी   ता. िज. जळगाव

२०७३० चौधरी जग�ाथ दौलत 36130 59 पु. मु.वडनगरी पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    वडनगरी

२०७३१ चौधरी िजजाबाई भाऊलाल 18681 78 �ी मु.पो.फुफनगरी ता.जळगाव   फुफनगरी

२०७३२ चौधरी कैलास छगन 13313 56 पु. मु.खेडी खुद�    पो.फुफनगरी    खेडी खुद�

२०७३३ चौधरी कमलाकर साहेबराव 35109 41 पु. मु.पो.वडनगरी   ता.िज.जळगाव    वडनगरी

२०७३४ चौधरी कांतीलाल छगन 8363 51 पु. मु.िपलखेडा पे.नां�ा बु.।।   ता. िज.जळगाव    िपलखेडा

२०७३५ चौधरी केशरिसंग धनिसंग 37228 51 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०७३६ चौधरी िकरण दामु 20904 59 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जलगाव    िपलखेडा

२०७३७ चौधरी िकरण गणेश 58879 55 पु.
एट पो� नां�ा बँक िनयर हनुमान   मंिदर तालुका जळगाव    

नां�ा

२०७३८ चौधरी िकशोर दामु 23576 54 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडा

२०७३९ चौधरी कृणाल सुधाकर 19944 34 पु. मु.िपलखेडे पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडे

२०७४० चौधरी ल�ण �ीधर 24638 62 पु. मु.पो.आ�ाणा   �ापारी माक�  ट याड�  जळगाव

२०७४१ चौधरी माधवराज वामन 2668 83 पु. मु  खेडी पो फुपनगरी ता.िज   जळगाव    खेडी खुद�

२०७४२ चौधरी मधुकर भा�र 19948 48 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडा

२०७४३ चौधरी मह�� नारायण 40782 38 पु. मु.िपलखेडे पो.ना�ा बु.   ता.िज.जळगाव

२०७४४ चौधरी मह�� उमाकांत 34444 38 पु. मु. पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव

२०७४५ चौधरी महेश पंुडिलक 29462 49 पु. मु.पो. अ�ाणे   ता.िज.जळगांव    अ�ाणे

२०७४६ चौधरी महेश रामिसंग 44360 38 पु. मु पो आ�ाणे     ता िज जळगाव

२०७४७ चौधरी मंगला िनशीकांत 17260 58 �ी मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव    कानळदा

२०७४८ चौधरी मंगेश �ेमराज 24330 39 पु. मु.पो. फुपनगरी   ता. िज. जळगाव    फुपनगरी

२०७४९ चौधरी िमराबाई �ेमराज 23194 57 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०७५० चौधरी नारायण बाबुराव 33739 63 पु. मु.िपलखेडा   पो.नां�ा बु.  ता.जळगांव  िपलखेडा

२०७५१ चौधरी नारायण नामदेव 38824 82 पु. मु. पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव    आ�ाणे
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२०७५२ चौधरी नारायण शंकर 5579 78 पु. मु खेडी   पो फुफनगरी ता.  जळगाव

२०७५३ चौधरी िनंबा तुळशीराम 32693 50 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.जळगांव    अ�ाणे

२०७५४ चौधरी िनिशकांत तुळिशराम [०३] 3989 68 पु.
मु पो कानळदा िज जळगांव   ता जळगांव  िज जळगांव  

कानळदा

२०७५५ चौधरी िनतीन काशीनाथ 12933 44 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   िपलखेडा    िपलखेडा

२०७५६ चौधरी पंढरीनाथ तुळशीराम 36731 81 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०७५७ चौधरी परमानंद महा� 19946 41 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडा

२०७५८ चौधरी �दीप महा� 19947 45 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडा

२०७५९ चौधरी �काश मोहन 8190 76 पु. फुपनगरी ता/िज.जळगांव

२०७६० चौधरी ��ाद पंढरीनाथ 7155 59 पु. आ�ाणे ता िज जळगाव   आ�ाणे

२०७६१ चौधरी �मोद पांडूरंग 33807 60 पु. मु.िपलखोड   पो.नां�ा बु.  ता.जळगांव  िपलखोड

२०७६२ चौधरी राज�� आनंदा 23126 49 पु. मु. िपलखेडे पो नां�ा   िज.जळगाव    िपलखेडे

२०७६३ चौधरी राज�� कािशनाथ 10437 49 पु. मु. िपलखेडा  पो.नां�ा बु.   ता.िज.जळगांव

२०७६४ चौधरी राज�� ल�ण 56041 63 पु. खेडी खुद�  पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव

२०७६५ चौधरी रामदास छगन 2797 74 पु. मु पो िपलखेडा   नां�ा  ता जळगाव  िपलखेडा

२०७६६ चौधरी रामदास पुना 2657 75 पु. मु खेडी खुद�    पो फुपनगरी  ता िज जळगाव

२०७६७ चौधरी रमेशचं� शािल�ाम 30265 67 पु. मु. वडनगरी पो   फुपनगरी ता िज  जळगाव  वडनगरी

२०७६८ चौधरी रामकृ� भा�र 20028 52 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडा

२०७६९ चौधरी रामिसंग माधव 44361 82 पु. मु पो आ�ाणे   ता िज जळगाव

२०७७० चौधरी रिवं� भानुदास 34930 57 पु. मु.पो. आ�ाणे   ता.िज. जळगाव    आ�ाणे

२०७७१ चौधरी रिवं� परशुराम 24577 78 पु. मु.खेडी खु।।   पो.फुपनगरी  ता.िज.जळगाव

२०७७२ चौधरी �पचंद माधव 57493 74 पु. मु /पो - आ�ाणे   ता जळगाव  िज जळगाव

२०७७३ चौधरी सिचन भागवत 19945 44 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडा

२०७७४ चौधरी साहेबराव िचंधु 19238 82 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज जळगाव    फुफनगरी

२०७७५ चौधरी साहेबराव दौलत 36129 67 पु. मु.वडनगरी पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    वडनगरी

२०७७६ चौधरी सखाराम �पिसंग 35962 69 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०७७७ चौधरी संदीप भागवत 36852 45 पु. मु.पो.खेडी खुद�    ता.िज.जळगाव    खेडी खुद�

२०७७८ चौधरी संिदप भगवान 32081 45 पु. मु.िपलखोड   पो.नां�ा  ता.जळगांव  िपलखोड
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२०७७९ चौधरी संजय नारायण 10571 49 पु. मू.खेडी खु.पो.फुपनगरी   िज�ा जळगाव

२०७८० चौधरी शोभाबाई गुलाब 57214 54 �ी मु वडनगरी   पो.फुफनगरी  जळगाव

२०७८१ चौधरी �ावण क�थु 33234 75 पु. मु.खेडी खुद�    ता.जळगांव    खेडी खुद�

२०७८२ चौधरी सुभाष आनंदा 13095 65 पु. मु.िपलखेडे पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडे

२०७८३ चौधरी सुभाष दगडू 32286 69 पु. मु.िपलखोड पो.नां�े   ता.िज.जळगांव    िपलखोड

२०७८४ चौधरी सुधाकर दामु 20027 59 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडा

२०७८५ चौधरी सुधीर मधुकर 11925 51 पु. मु.िपलखेडे पो.नां�े बु.   ता.जळगाव    िपलखेडा

२०७८६ चौधरी सुिनल भागवत 36517 49 पु. मु पो आ�ाणे   भोई वाडयाजवळ    आ�ाणे िज जळगाव

२०७८७ चौधरी सुिनल िललाधर 35670 45 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    फुपनगरी

२०७८८ चौधरी सुिनलकुमार गोरखनाथ 34213 48 पु. मु.पो.अ�ाणे ता.िज.जळगांव   अ�ाणे

२०७८९ चौधरी सुरज मिणलाल 23196 44 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०७९० चौधरी सुरेश सदािशव 20625 38 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०७९१ चौधरी सुशीलाबाई काशीनाथ 18385 66 �ी मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।     ता.जळगाव  िपलखेडा

२०७९२ चौधरी ठगूबाई रामिसंग 44359 72 �ी मु पो आ�ाणे     ता िज जळगाव

२०७९३ चौधरी उ�ला राज�� 18386 48 �ी मु.िपलखेडा पो.नां�ा     ता.जळगाव  िपलखेडा

२०७९४ चौधरी उमाकांत मिणलाल 24328 43 पु. मु. पो. फुपनगरी   ता. िज. धुळे    फुपनगरी

२०७९५ चौधरी िवघा महेश 44362 35 �ी मु पो आ�ाणे   ता िज जळगाव

२०७९६ चौधरी िव�ा महेश 29470 41 �ी पो� - अ�ाणे   ता.िज.जळगांव    अ�ाणे

२०७९७ चौधरी िवजय एकनाथ 33119 41 पु. मु.पो.आ�ाणे ता.िज.जळगांव   अ�ाणे

२०७९८ चौधरी िवलास अंबालाल 40470 39 पु. मु.पो. नां�ा बु.   ता.िज.जळगाव

२०७९९ चौधरी िवलास माधव 28856 51 पु. पो.अ�ाणे   ता.िज.जळगांव    अ�ाने

२०८०० चोधरी िवलास नारायण 36784 45 पु. मु.पो.आ�ाणे   िज.जळगाव    आ�ाणे

२०८०१ चौधरी िवनय �ाने�र 19949 35 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडा

२०८०२ चौधरी िवनोद मिणपाल 24329 42 पु. मु. पो. फुपनगरी   ता. िज. जळगाव    फुपनगरी

२०८०३ चौधरी िव�नाथ न�थु 23662 89 पु. मु.खेडी खु।।   पो.फुफनगरी  ता.िज.जळगाव  खेडी खु।।

२०८०४ चौधरी िववेकानंद पंढरीनाथ 20026 40 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव

२०८०५ चौधरी यशोदाबाई सदािशव 47952 64 �ी मु. पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव
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२०८०६ चौधरी योगेश िकरण 58880 23 पु.
एट पो� नां�ा बँक   हनुमान मंिदर  तालुका जळगाव  नां�ा 

बँक

२०८०७ चौधरी योगेश �ेमराज 23195 41 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०८०८ चौधरी योगराज ग�रबदास 43706 59 पु. मु पो आ�ाणे   ता.िज.जळगाव

२०८०९ चौधरी आबासाहेब �पचंद 24130 45 पु. मु. पो. आ�ाणे   ता. जी. जळगाव    आ�ाणे

२०८१० चौधरी छगन भगवान 2571 83 पु. नां�ा BK   िपलखेडा    जळगाव

२०८११ चौधरी छगन पुना 2661 82 पु. मु खेडी खुद�  पो फुपनगरी   ता िज  जळगाव    खेडी खुद�

२०८१२ च�ाण चं�कांत िजजाबराव 7764 55 पु. मु पो.कानळदा ता.िज.जळगांव   िज�ा जळगाव

२०८१३ च�ाण छाया �िवण 21930 53 �ी मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव    कानळदा

२०८१४ च�ाण �मोद आनंदराव 46018 58 पु. घर नं.१०१६/ब   मु. पो. कानळदा  ता.िज. जळगाव

२०८१५ च�ाण �िवण पंढरीनाथ 22164 60 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव  कानळदा

२०८१६ च�ाण अिनल शांताराम 29176 52 पु. पो�- कानळदा   ता.िज.जळगांव    कानळदा

२०८१७ च�ाण पांडूरंग मुकंूद 2789 79 पु. मु पो कानळदा ता िज जळगाव   कानळदा

२०८१८ च�ाण साहेबराव तुकाराम 3991 90 पु. कानळदा ता िज जळगाव

२०८१९ च�ाण यशवंत बळवंत 12586 58 पु. मु.पो.कानळदा   ता./िज.जळगाव    कानळदा

२०८२० चौधरी िदनेश िव�ल 20820 40 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जलगाव    िपलखेडा

२०८२१ चौधरी नामदेव मोहन 17272 59 पु.
घर नं ५ पाटील वाडा मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    

फुफनगरी

२०८२२ चौधरी रिवं� आनंदा 2795 60 पु. पो नां�े   पीलखेडे  जळगाव

२०८२३ चौधरी ��दा रिवं� 17861 50 �ी
मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव  िपलखेडा  

िपलखेडा

२०८२४ देशमुख हरी�ं� सखाराम 12028 60 पु. मु.पो.कानळदा ता.िज.जळगाव   कानळदा

२०८२५ देशमुख क�ना ह�र�ं� 54527 55 �ी मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव

२०८२६ गायकवाड रामचं� िसताराम 29370 60 पु. मु.पो. कठोरा   ता.िज.जळगांव    कठोरा

२०८२७ जाधव संजय रामराव 8314 44 पु. मु.पो.फुपनगरी ता.िज.जळगांव   फुपनगरी

२०८२८ जाधव �ारकाबाई रामराव 2721 74 �ी मु पो फुपनगरी ता जळगाव

२०८२९ जाधव अनुसया पंुडिलक 2813 83 �ी मु पो फुपनगरी

२०८३० जाधव अ�णा नवलिसंग 18091 40 �ी फुपनगरी ता िज जळगांव   फुपनगरी

२०८३१ जाधव आशा वसंत 31011 60 �ी मु.पो. कानळदा ता.जळगांव   कानळदा

२०८३२ जाधव ब�ुबाई नवलिसंग 18092 68 �ी फुपनगरी ता.िज जळगांव   फुपनगरी
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२०८३३ जाधव आ�ीनी भगवंतराव 18341 60 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०८३४ जाधव भगवंतराव भाउलाल 4769 60 पु. मु पो. फुफनगरी ता. िज. जळगांव   फुफनगरी

२०८३५ जाधव भरत ल�ण 2678 69 पु. मु पो फुपनगरी   ता िज जळगाव

२०८३६ जाधव िभला गंभीर 5931 62 पु. फुफनगरी

२०८३७ जाधव भुषण शामकांत 35284 29 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    फुपनगरी

२०८३८ जाधव भुषण शामकांत 47106 29 पु. मु. पो. फुपनगरी   ता. िज. जळगाव    फुपनगरी

२०८३९ जाधव द�ा�य गुलाबराव 8312 46 पु. मु पो.फुपनगरी ता.िज.जळगांव   फुपनगरी

२०८४० जाधव िदपक गोरख 24597 50 पु. मु.पो फुपनगरी   ता.िज.जळगाव

२०८४१ जाधव धनराज पंुडलीक 8614 49 पु. मु. पो. फुपनगरी   िज�ा जळगाव

२०८४२ जाधव िदलीप तुकाराम 39350 52 पु. मु. पो. फुपनगरी   ता.िज. जळगाव

२०८४३ जाधव एकनाथ रामराव 8313 47 पु. मु.पो.फुपनगरी ता.िज.जळगांव

२०८४४ जाधव गजानन गुलाब 23533 42 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०८४५ जाधव गोकुळ आनंदराव 6270 74 पु. मु पो फुफनगरी ता.िज.जळगाव     फुफनगरी

२०८४६ जाधव गोपाळ पंुडलीक 8518 50 पु. मु.पो.फुपनगरी ता.िज.जलगांव   िज�ा जळगाव

२०८४७ जाधव गोरख िभकाजी 5874 87 पु. मु पो फुफनगरी ता. िज. जळगांव      फुफनगरी

२०८४८ जाधव गुलाब नारायण 23530 76 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०८४९ जाधव हेमराज �ेमराज 60584 39 पु. फुपनगरी जळगाव

२०८५० जाधव इंदुबाई जग�ाथ 15455 67 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०८५१ जाधव ई�र नवलिसंग 18090 36 पु. मु.पो. फुपनगरी ता.िज.जळगांव   फुपनगरी

२०८५२ जाधव जग�ाथ कृ�ाजी 4778 77 पु.   फुफनगरी

२०८५३ जाधव जगदीश भरत 10549 42 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगांव

२०८५४ जाधव जयंत द�ा�य 12584 51 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता./िज. जळगाव    आ�ाणे

२०८५५ जाधव िजजाबाई धनराज 19176 48 �ी मु.पो.फुफनगरी ता.िड.जळगाव   फुफनगरी

२०८५६ जाधव कैलाश गोरख 5872 58 पु. मु पो फुफनगरी ता. िज. जळगाव   फुफनगरी

२०८५७ जाधव िकसन पंुडिलक 50987 71 पु. मु. पो. फुपनगरी   ता. िज. जळगाव    फुपनगरी

२०८५८ जाधव कोकीळाबाई गुलाबराव 56935 71 �ी मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव

२०८५९ जाधव ल�ण मािणकराव 15942 61 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी
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२०८६० जाधव माधवराव िभमिसंग 57571 49 पु. मु / पो -फुफनगरी   ता िज जळगाव  फुपनगरी

२०८६१ जाधव मंगलाबाई भरत 18653 66 �ी मु.पो.फुफनगरी ता.िज.जळगाव   फुफनगरी

२०८६२ जाधव मनोहर आनंदराव 4763 65 पु. फुफनगरी ता. िज. जळगांव   फुफनगरी

२०८६३ जाधव मनोहर �तापराव 4670 43 पु. फुफनगरी   जळगाव

२०८६४ जाधव निलनी भगवंतराव 6267 61 �ी मु पो फुफनगरी ता िज जळगाव   फुपनगरी

२०८६५ जाधव नर�� द�ा�य 35939 49 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.जळगाव

२०८६६ जाधव पांडुरंग कृ�ाजी 28219 71 पु. मु. पो. फुपनगरी   ता. िज. जळगाव    फुपनगरी

२०८६७ जाधव पौलाद िचंधू 2679 89 पु. मु पो फुपनगरी ता िज जळगाव

२०८६८ जाधव �काश गोिवंद 23520 66 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०८६९ जाधव �तापराव केशवराव 4512 93 पु. मु पो फुफनगरी   जळगाव

२०८७० जाधव �ेमराज आनंदराव 6275 63 पु. फुफनगरी   जळगांव    जळगाव[

२०८७१ जाधव राज�� वसंत 19134 65 पु. मु.पो.फुफनगरी ता.िज.जळगाव   फुफनगरी

२०८७२ जाधव रामा शामकांत 35283 51 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    फुपनगरी

२०८७३ जाधव रामराव भै�ाजी 2711 77 पु. मु पो फुपनगरी   ता जळगाव

२०८७४ जाधव साहेबराव िशवराम 4249 63 पु. मु फुपनगरी ता/िज जळगांव   फुपनगरी

२०८७५ जाधव संगीता गोपाल 17921 46 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव

२०८७६ जाधव संगीता माधवराव 16313 42 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०८७७ जाधव संजुबाई ल�ण 15941 56 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०८७८ जाधव सितष िललाधर 7973 69 पु. फुपनगरी ता.िज.जळगांव   फुपनगरी

२०८७९ जाधव सीमा रा�ल 19349 43 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०८८० जाधव शामकांत भाउलाल 4760 55 पु. मु पो फुफनगरी ता िज जळगांव   फुफनगरी

२०८८१ जाधव उ�ला िजत�� 25874 43 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०८८२ जाधव उमाकांत वामनराव 23506 57 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०८८३ जाधव वामनराव �ंकट 23507 85 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०८८४ जाधव वंदना सतीष 15602 53 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव

२०८८५ जाधव िवनायक केसरिसंग 40699 47 पु. मु.पो. फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    फुपनगरी

२०८८६ जाधव िव�ल न�थु 25873 64 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी
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२०८८७ जाधव झेलाबाई मािणक 16043 84 �ी मु.पो.कंडारी   ता.िज.जळगाव    कंडारी

२०८८८ जयंत केशव चौधरी 59491 56 पु. मु पो खेडी खुद�    फुपनगरी  फुपनगरी  जळगाव

२०८८९ जोशी िडगंबर रामदास 34995 56 पु.
मु पो� खेडी खुद�  पो� फुपनगरी   ता.िज�ा जळगाव    

खेडी खुद�

२०८९० जोशी राजेश मधुसुदन 30566 60 पु. मु.पो. कानळदा ता.जळगांव

२०८९१ खोडें सुनंदा �काश 40082 55 �ी मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव

२०८९२ खोडें सुिशला िहरामण 30561 67 �ी मु.पो. कानळदा  ता.जळगांव   कानळदा

२०८९३ कोळी �शांत िभकनराव 38268 42 पु. मु.पो. नां�ा बु ◌ा◌ा   ता.िज.जळगाव    नां�ा

२०८९४ कोळी सुरेश बळीराम 40621 59 पु. मु.पो. भोलाणे   ता.िज.जळगाव

२०८९५ कोळी िव�ल नामदेव 4354 62 पु. मु पो िपलखेडे ता िज   जळगाव

२०८९६ कोतवाल रिवं� द�ा�य 24188 51 पु. मु. पो. फुपनगरी   ता. िज. जळगाव

२०८९७ कोतवाल सुरेश िगरधर 5871 75 पु. मु पो फुफनगरी ता. िज. जळगांव      फुफनगरी

२०८९८ ि�रसागर अिनल सेना 35604 55 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    फुपनगरी

२०८९९ महाजन अ�ण ओकंार 40485 67 पु. मु.खेडी पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव

२०९०० महाजन गणेश अ�ण 40484 36 पु. मु.खेडी पो. फुफनगरी   ता.िज.जळगाव

२०९०१ महाजन िनतीन अ�ण 40486 40 पु. मु.खेडी पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव

२०९०२ महाजन �िवण िव�नाथ 19943 40 पु. मु.िपलखेडे पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    िपलखेडे

२०९०३ महाजन वंदना देिवदास 40396 48 �ी मु.पो. खेडी खु.   पा�ा�ा टाकी जवळ  जळगाव

२०९०४ म�ार एनुरबी शे.र�ाक 56132 90 पु. मु.पो.कानळदा   भोईवाडा  ता.िज.जळगाव

२०९०५ म�ार मुमताजबी मद� -अ�ाबखस 8570 79 �ी मु.पो.कानळदा ता.िज.जळगांव   कानळदा

२०९०६ मावळे लिलता जग�ाथ 22326 52 �ी मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०९०७ मावळे जग�ाथ ताराचंद 16025 57 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०९०८ मावळे गोपाल ताराचंद 16047 49 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०९०९ मावळे सदािशव ताराचंद 16027 45 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०९१० िम�री सुरेश रामदास 22768 69 पु. मु.पो.नां�ा ता जळगाव   नां�ा

२०९११ मोरे अिनल न�थू 33984 47 पु. मु.पो.कानळदा   ता.जळगांव    कानळदा

२०९१२ मोरे इंदुबाई न�ू 59467 74 �ी
हाउस नं १६३४ कानळदा   एट पो� कानळदा  िज�ा 

जळगाव  कानळदा

२०९१३ मोरे शिशकांत दंगल 29825 53 पु. मु.पो.कानळदा ता.जळगांव   कानळदा
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२०९१४ नेरकर अशोक आनंदा 36153 60 पु. फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    फुपनगरी

२०९१५ नेरकर रोिहदास उ�म 55208 35 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव

२०९१६ नेरकर सुरेश शामराव 36219 65 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    फुपनगरी

२०९१७ नेरकर उ�म आनंदा 36214 70 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.जळगाव    फुपनगरी

२०९१८ �ावकर शरद सुरेश 54830 36 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव

२०९१९ पाटील राजाराम ल�ण 36172 46 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०९२० पाटील दोधू अविचत 4039 88 पु. कानळदा

२०९२१ पाटील िशवाजी जयराम 22779 43 पु. रा.वडनगरी   पो.फुफनगरी  ता.िज.जळगाव  वडनगरी

२०९२२ पाटील आधार भादू 33962 52 पु. मु.पो.नां�ा   ता.जळगांव  िज.जळगांव  नां�ा

२०९२३ पाटील अिधकार िदलीप 22208 38 पु. मु.पो.आ�ाणी   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  आ�ाणी

२०९२४ पाटील अमृत चावदस 2753 80 पु. मु पो कानळदा िज जळगांव   कानळदा

२०९२५ पाटील आनंदराव मधुकर 13756 45 पु. मु.सावखेडा खु।।   पो.कठोरा    सावखेडा खु।।

२०९२६ पाटील अ�ण अमृत 33112 58 पु. मु.वडनगरी   पो.फुपनगरी  ता.जळगांव  वडनगरी

२०९२७ पाटील अ�ण माणीक 8103 51 पु. मु पो� फुपनगरी िज�ा जळगाव     फुपनगरी

२०९२८ पाटील अ�ण नंदाराम 39443 51 पु. मु. पो. आ�ाणे

२०९२९ पाटील अशोक िहरामण 52702 62 पु. मु. पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव

२०९३० पाटील अशोक परशराम 5582 68 पु. मु खेडी खु. पो फुफनगरी   ता. िज.जळगाव    खेडी

२०९३१ पाटील बाबुराव िसताराम 8903 70 पु. मु.खेडी खुद�  पो.फुपनगरी   जळगाव

२०९३२ पाटील बेबाबाई सुरेश 51030 43 �ी मु. पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव    आ�ाणे

२०९३३ पाटील भगवान नामदेव 35275 53 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०९३४ पाटील भगवान पांडुरंग 35694 45 पु. मु.वडनगरी पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव

२०९३५ पाटील भरत आमृत 36133 47 पु. मु.वडनगरी पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    वडनगरी

२०९३६ पाटील भा�र ��ाद 4774 71 पु. मु. पो. अ�ाणे ता. िज. जळगांव   अ�ाणे

२०९३७ पाटील भाऊसाहेब कडु 21939 56 पु. मु.पो.आ�ाणी   ता.धरणगाव िज.जळगाव    आ�ाणी

२०९३८ पाटील िभका ल�ीकांत 13752 49 पु. मु.सावखेडे खु।।   पो.कठोरा  िज जळगाव  सावखेडे खु।।

२०९३९ पाटील िभका रामकृ�ा 2773 63 पु. मु पो आ�ाणे ता िज जळगाव   आ�ाणे

२०९४० पाटील भुवन �भाकर 33157 48 पु. मु.वडनगरी   पो.फुपनगरी  ता.िज.जळगांव  वडनगरी
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२०९४१ पाटील छगन पांडुरंग 18665 59 पु. मु.पो.आ�ाणे ता.िज.जळगाव   आ�ाणे

२०९४२ पाटील चंपालाल उ�मराव 16898 45 पु. मु.वडनगरी पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    वडनगरी

२०९४३ पाटील छायाबाई एकनाथ 32696 40 �ी मु.पो.आ�ाणे   ता.जळगांव    आ�ाणे

२०९४४ पाटील दगडु �ावण 20893 66 पु. मु.िपलखेडा पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जलगाव    िपलखेडा

२०९४५ पाटील द�ा�य परशराम 5581 70 पु. मु खेडी पो फुफनगरी ता. िज.   जळगाव    खेडी

२०९४६ पाटील धनराज एकनाथ 37543 43 पु. मु.पो.वडनगरी   ता.िज.जळगाव    वडनगरी

२०९४७ पाटील धनराज मिनलाल 37482 48 पु. मु.पो. वडनगरी   ता.िज.जळगाव    वडनगरी

२०९४८ पाटील िडंगबर तोताराम 2671 72 पु. मु खेडी खुद�  पो फुपनगरी   ता िज जळगाव    खेडी खुद�

२०९४९ पाटील िदलीप दामु 27257 57 पु. मु.पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव    आ�ाणे

२०९५० पाटील िदलीप देवचंद 43382 73 पु. मु.कुवारखेडा पो.नां�ा   ता. िज. जळगाव

२०९५१ पाटील िदलीप सुरेश 20576 42 पु. मु.पो.आ�ाणे ता.जळगाव   िज.जळगाव    आ�ाणे

२०९५२ पाटील िदनकर सोपान 43108 38 पु. मु. पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव

२०९५३ पाटील िदपक नारायण 54955 31 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव

२०९५४ पाटील �ाने�र वासुदेव 52841 38 पु. जय भवानी नगर   कानळदा  ता. िज. जळगाव

२०९५५ पाटील एकनाथ शािल�ाम 32692 50 पु. मु.पो. आ�ाणे   ता.जळगांव    आ�ाणे

२०९५६ पाटील गजानन भोलानाथ 25820 41 पु. मु. पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव    आ�ाणे

२०९५७ पाटील गोकुळ नामदेव 33109 56 पु. मु.वडनगरी   पो.फुपनगरी  ता.िज.जळगांव  वडनगरी

२०९५८ पाटील गोपाल बाजीराव 57912 47 पु. मु - खेडी खुद�    पो -फुफनगरी  ता िज जळगाव

२०९५९ पाटील गोपाळ चुडामण 46495 52 पु. मु. पो. नां�ा खु.   ता. धामणगांव  िज. जळगाव  नां�ा

२०९६० पाटील गोपाळ पोपट 4634 57 पु. वॉड� नं १   अ�ाणे

२०९६१ पाटील गोरख माधव 49316 74 पु. मु. पो. वडनगरी   ता. िज. जळगाव

२०९६२ पाटील गुलाब गणेश 26955 46 पु. मु. पो. आ�ाणे   ता.िज. जळगाव    आ�ाणे

२०९६३ पाटील गुलाब म��ं� 26091 46 पु. मु. केसड�   पो. नां�ा  ता. िज. जळगाव  केसड�

२०९६४ पाटील गुलाब पुना 22778 54 पु. रा.वडनगरी   पो.फुफनगरी  ता.िज.जळगाव  वडनगरी

२०९६५ पाटील गुणवंत सदािशव 49695 61 पु. मु.नंदगाव पो.नां�ा बु.   ता. िज. जळगाव    नंदगाव

२०९६६ पाटील िहराबाई गोपाळ 17788 46 �ी मु.पो. आ�ाणे   ता.िज.जळगाव  आ�ाणे  आ�ाणे

२०९६७ पाटील िजत�� देिवदास 55616 53 पु. मु.वडनगरी पो.फुपनगरी   ता. िज. जळगाव
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२०९६८ पाटील कमलबाई राज�� 20624 56 �ी मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव  आ�ाणे  आ�ाणे

२०९६९ पाटील िकशोर हरी 25180 53 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव

२०९७० पाटील िललाधर �ीराम 18488 51 पु. मु.आ�ाणी पो.आ�ाणे   ता.धरणगाव    आ�ाणी

२०९७१ पाटील म��ं� देवचंद 31242 54 पु. मु.वडनगरी पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगांव    वडनगरी

२०९७२ पाटील म��ं� पंढरीनाथ 44108 42 पु. मु.पो. आ�ाणे   ता.िज.जळगाव

२०९७३ पाटील म��� �ावण 7725 61 पु. मु.पे.आ�ाणे ता.िज.जळगांव   आ�ाणे

२०९७४ पाटील मह��िसंग मंगलिसंग 37392 43 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    फुपनगरी

२०९७५ पाटील मंगलिसंग �भाकर 27411 61 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगांव    फुफनगरी

२०९७६ पाटील मािणक कािशराम 2677 71 पु. मु पो फुपनगरी  जळगाव

२०९७७ पाटील मािणराम रामदास 2672 73 पु. मु गाढोदे पो अमोदे िज जळगाव   गाढोदे

२०९७८ पाटील मिनलाल मोहन 37481 68 पु. मु.वडनगरी पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    वडनगरी

२०९७९ पाटील मनोहर बळीराम 59294 38 पु.
एट पो� आ�ाने   तालुका धरणगाव िज�ा जळगाव    

आ�ाने

२०९८० पाटील मनोहर मोतीराम 2664 68 पु. फुपनगरी   जळगाव

२०९८१ पाटील नामदेव शालीक 11700 41 पु. मु.वडनगरी पो.फुपनगरी ता.िज.जळग   ◌ाव    जळगाव

२०९८२ पाटील नंदलाल गोकुळ 21952 57 पु. मु.वडनगरी पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    वडनगरी

२०९८३ पाटील नारायण देवचंद 31241 51 पु. मु. वडनगरी पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगांव    वडनगरी

२०९८४
पाटील नारायण तुकाराम �ो.िदपक 

कृषी क� �
34185 57 पु. मु.पो.अ�ाणे   ता.िज.जळगांव    अ�ाणे

२०९८५ पाटील नर�� दाजी 5875 76 पु. मु वडनगरी पो फुफनगरी ता. िज. ज   ळगाव    वडनगरी

२०९८६ पाटील िनम�लाबाई सोपान 20651 58 �ी मु.पो.आ�ाणे ता.जळगाव   िज.जळगाव    आ�ाणे

२०९८७ पाटील �भाकर रामदास 808 69 पु. खेडी खुद�  पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव

२०९८८ पाटील �िदपकुमार सुभाष 33110 41 पु. मु. वडनगरी   पो. फुपनगरी  ता.जळगांव  वडनगरी

२०९८९ पाटील ��ाद िभकाजी 2663 75 पु. मु खेडी खुद�    पो फुपनगरी ता िज  जळगाव

२०९९० पाटील �मोद बाबुराव 13246 47 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२०९९१ पाटील �मोद राज�� 60904 30 पु. गाढोदे अमोदा जळगाव   ता िज�ा जळगाव    अमोदा

२०९९२ पाटील �ताप उदाराम 7220 65 पु. मु. पो. आ�ाणे   म�रमाता मंिदरा जवळ    आ�ाणे

२०९९३ पाटील �तीभा माधवराव 8541 61 �ी मु.पो.फुपनगरी ता.िज.जळगांव   फुपनगरी

२०९९४ पाटील �ितभा मनोहर 59862 30 �ी w/o मनोहर पाटील   आ�ाने धरणगाव  जळगाव
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२०९९५ पाटील �िवण िदगंबर 12465 39 पु. मु.पो.खेडी खुद�  पो.फुफनगरी   िज.जळगाव    खेडी खुद�

२०९९६ पाटील �ेमराज नाटु 3196 86 पु. मु.गाढोदे पो.अमोदे बु ता.िज.   जळगांव    गढोदे

२०९९७ पाटील पंुडलीक माधव 5575 76 पु. मु खेडी पो फुफनगरी ता.िज.   जळगाव    खेडी

२०९९८ पाटील रा�ल गोपाळ 38062 33 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२०९९९ पाटील राज�� नारायण 5876 57 पु. मु पो अ�ाणे ता. िज. जळगाव     अ�ाणे  अ�ाणे

२१००० पाटील राकेश ई�र 61993 37 पु. 20/2 िशंपी वाडा मु पो�   नां�ा बु ता जळगाव  नां�ा बु

२१००१ पाटील रमण नारायण 43914 73 पु. मु पो आ�णे   ता िज जळगाव

२१००२ पाटील रमण उदाराम 12949 51 पु. मु.सावखेडा पो.कठोरा   ता.िज.जळगाव    कठोरा

२१००३ पाटील रमेश बाबुराव 2670 78 पु. खेडी खुद�  पो. फुपनगरी   ता.िज�ा जळगाव

२१००४ पाटील रावसाहेब कडु 21928 51 पु. मु.पो.आ�ाणी   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  आ�ाणी

२१००५ पाटील रिवं� आनंदराव 13757 47 पु. मु.सावखेडा खु   पा.कठोरा    सावखेडा

२१००६ पाटील रिवं� िभका 8128 54 पु. आ�ाणा ता.िज.जळगांव   आ�ाने

२१००७ पाटील रिवं� दोधू 36786 47 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाण

२१००८ पाटील �खमाबाई �भाकर 27412 63 �ी मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगांव    फुफनगरी

२१००९ पाटील सिचन मनोहर 18712 36 पु. रा.खेडी खु।। पो.फुफनगरी   ता.जळगाव    खेडी खु।।

२१०१० पाटील साहेबराव मोहन 33761 64 पु. मु.वडनगरी   पो.फुपनगरी  ता.जळगांव  वडनगरी

२१०११ पाटील समाधान शांताराम 45893 37 पु. मु. पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव

२१०१२ पाटील सरलाबाई रामचं� 29369 46 �ी मु.पो. कठोरा   ता.िज. जळगांव    कठोरा

२१०१३ पाटील शालीक माधव 32689 90 पु. मु.पो.अ�ाणे   ता.िज.जळगांव    अ�ाणे

२१०१४ पाटील शाली�ाम झाव� 2804 79 पु. मु वडनगरी पो फुपनगरी ता   िज जळगाव    फुफनगरी

२१०१५ पाटील शामकांत िदनकर 27135 50 पु. मु. नंदगाव पो.   नां�ा बु    जळगाव

२१०१६ पाटील शामकांत गोरख 33638 45 पु. वडनगरी   पो.फुपनगरी  ता.जळगांव  वडनगरी

२१०१७ पाटील शंकर देवचंद 47107 84 पु. मु. पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव    आ�ाणे

२१०१८ पाटील शांताराम बुधा 33111 53 पु. मु.पो.नां�ा   ता.जळगांव    नां�ा बु.

२१०१९ पाटील शांताराम रघुनाथ 12997 59 पु. मु.आमोदे खु।। पो.नां�े बु।।   ता.िज.जळगाव    आमोदे खु।।

२१०२० पाटील शिशकांत िडगंबर 43362 37 पु. मु.खेडी खुद�  पो.फुपनगरी   ता. िज. जळगाव

२१०२१ पाटील िशला िदगंबर 60771 45 �ी ३१७/२ �ॉट नं १३ सुद� कॉलनी   आ�ाने िशवार    जळगाव



Page 786

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

२१०२२ पाटील िशवाजी धनिसंग 14086 71 पु. मु.वडनगरी पो.फुपनगरी ता.   िज.जळगाव

२१०२३ पाटील िसंधु िकशोर 25926 47 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२१०२४ पाटील िसंधुबाई पंढरीनाथ 59580 77 �ी राम मंिदर प�रसर   पो� - फुपनगरी खेडी खुद�   जळगाव

२१०२५ पाटील सोपान पांडूरंग 5890 62 पु. मु पो अ�ाणे ता. िज. जळगाव   िज. जळगाव    अ�ाणे

२१०२६ पाटील सोपान पंुडलीक 7719 78 पु. मु.खेडी खुद�  पो.फुपनगरी ता.जळगाव   खेडी खुद�

२१०२७ पाटील सोपान शािल�ाम 32695 55 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.जळगांव    अ�ाणे

२१०२८ पाटील सुभाष नामदेव 45670 76 पु. मु.पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव    आ�ाणे

२१०२९ पाटील सुधाकर दौलत 22706 57 पु. मु.वडनगरी   पो.फुपनगरी  ता.िज.जळगाव  वडनगरी

२१०३० पाटील संुदराबाई द�ा�य 2638 78 �ी आ�ाने   जळगाव

२१०३१ पाटील सुिनल नारायण 56931 49 पु. मु.खेडी पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव

२१०३२ पाटील सुपडू देवराम 24623 77 पु. मु.वडनगरी   पो.फुपनगरी  ता.िज.जळगाव

२१०३३ पाटील सुरेश नारायण 35127 60 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२१०३४ पाटील उ�म नामदेव 5860 66 पु. आ�ाणे   जळगाव

२१०३५ पाटील वामन माधव [०१] 5576 62 पु. फुफनगरी   जळगाव

२१०३६ पाटील िवजय द�ा�य 25308 57 पु. मु. पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव    आ�ाणे

२१०३७ पाटील िवजय शाली�ाम 47483 47 पु. मु.वडनगरी पो. फुपनगरी   ता. िज. जळगाव

२१०३८ पाटील िवजय �ीधर 11404 60 पु. मु.पो.आ�ाणे ता.िज.जळगांव   आ�ाणे

२१०३९ पाटील िवलास तुकाराम 31631 47 पु. मु.पो.अ�ाणे   ता.जळगांव  िज.जळगांव  अ�ाणे

२१०४० पाटील िवनायक रामदास 2674 64 पु. मु गाढोदे पो अमोदे िज जळगाव   गाढोदे

२१०४१ पाटील िव�ासराव साहेबराव 14195 57 पु. मु.नंदगाव पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    नंदगाव

२१०४२ पाटील वामन नारायण 32753 69 पु. मु.वडनगरी   पो.फुफनगरी  ता.िज.जळगांव  वडनगरी

२१०४३ पाटील वामन रामदास 2673 80 पु. मु गाढोदे पो अमोदे िज जळगाव   गाढोदे

२१०४४ पवार भा�र दलपत [०३] 4037 84 पु. कानळदा जळगाव

२१०४५ राणे शरद पंढरीनाथ 4399 78 पु. मु. पो. कानळदा ता. िज. जळगाव   कानळदा

२१०४६ राणे िच�ा पराग 24077 46 �ी मु. पो. कानळदा   ता. िज. जळगाव    कानळदा

२१०४७ राणे िगरीष अशोक 35550 47 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव    कानळदा

२१०४८ राणे कमलाकर वासुदेव 23760 52 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव    कानळदा
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२१०४९ राणे िकरण नारायण 35552 57 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव    कानळदा

२१०५० राणे पराग मुरलीधर 24066 56 पु. मु. पो. कानळदा   ता. िज. जळगाव    कानळदा

२१०५१ राणे ��ाद तुकाराम 35551 80 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव    कानळदा

२१०५२ राणे शिशकला शरद 2703 70 �ी मु पो कानळदा   ता िज जळगाव  �ेट बँक जवळ  कानळदा

२१०५३ राणे सुरेश पुना 7359 76 पु. घर ८४४ कानळदा ता िज�ा जळगाव   कानळदा

२१०५४ राणे उमाकांत वसंत 22892 54 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव.  .  कानळदा.

२१०५५ राणे वसंत रघुनाथ 22903 81 पु. मु.पो.कानळदा ता.िज.जळगाव   कानळदा.  .  कानळदा.

२१०५६ राठोड ई�रलाल रामिसंग 11699 51 पु. मु.वडनगरी पो. फुपनगरी ता. िज.ज   जळगाव

२१०५७ साबळे �ाने�र रामदास 16884 61 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२१०५८ साबळे वसंत मुरलीधर 29880 61 पु. मु.पो. आ�ाणे ता.जळगांव   िज.जळगांव    अ�ाणे

२१०५९ साळंुखे दशरथ भगा 25118 42 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२१०६० साळंुके अनंत िशवाजी 25401 51 पु. बाजार पेठ   कानळदा  ता. िज. जळगाव  कानळदा

२१०६१ सांळूखे िवजयकुमार िचमणराव 37682 45 पु. मु.आमोदे खु. पो. िकनोद   ता.िज.जळगाव    आमोदे

२१०६२ सपकाळे अशोक पांडुरंग 34893 49 पु. मु.पो.कठोरा   ता.जळगाव  िज.जळगाव  कठोरा

२१०६३ सपकाळे िभकन कािशनाथ 37305 43 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.जळगाव    फुपनगरी

२१०६४ सपकाळे देिवदास ओकंार 21825 65 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव

२१०६५ सपकाळे �ाने�र शामराव 22264 45 पु. मु.करंज पो.कठोरा   ता.िज.जळगाव    करंज

२१०६६ सपकाळे मािणक राघो 5583 62 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगांव    कानळदा

२१०६७ सपकाळे नामदेव बळीराम 40619 54 पु. मु.पो. भोलाणे   ता.िज.जळगाव

२१०६८ सपकाळे नारायण शंकर 23894 68 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव    कानळदा

२१०६९ सपकाळे �भाकर पंडीत 29078 38 पु. पो�- कठोरा   ता.िज.जळगाव

२१०७० सपकाळे ��ेश देिवदास 29254 37 पु. मु.पो. कानळदा   ता.िज.जळगांव    कानळदा

२१०७१ सपकाळे पंुडिलक तुळिशराम 4120 61 पु. मु.पो. कानळदा ता.िज.जलगांव   कानळदा

२१०७२ सपकाळे संतोष शंकर 23893 52 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव    कानळदा

२१०७३ सपकाळे शामसंुदर हरचंद 8704 49 पु. मु.पो.कठोरा.   ता.िज.जळगांव

२१०७४ सपकाळे सुमन अशोक 25773 61 �ी मु. पो. कानळदा   ता. िज. जळगाव    कानळदा

२१०७५ सपकाळे तुळशीराम तुकाराम 512 84 पु. वाड� नं 2 कानळदा ता/िज�ा जळगाव   कानळदा
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२१०७६ सपकाळे यशवंत राघो 5584 72 पु. मु खेडी खु   पो-फुपनगरी    जळगाव

२१०७७ सरोदे भागवत राजाराम 23537 64 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२१०७८ सातोडे सुरेश मंगा 31953 50 पु. मु.पो.कानळदा   ता.जळगांव    कानळदा

२१०७९ सातोटे माधव खंडू 34341 47 पु. मु.पो.कानळदा   ता.जळगांव    कानळदा

२१०८० सातोटे शांताराम तेजाराम 34340 48 पु. मु.पो.कानळदा   ता.जळगांव    कानळदा

२१०८१ सावळे पु�ा �काश 34687 63 �ी मु.पो.कानळदा   ता.जळगांव    कानळदा

२१०८२ सावळे महेश �ावण 7450 60 पु. कानळदा ता िज जळगाव   कानळदा

२१०८३ सावळे �भाकर आनंदा 31326 46 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगांव    कानळदा

२१०८४ िशरसाठ वासुदेव सदािशव 22953 49 पु.
गट नं. ८० कानळदा रोड   मु. पो. आ�ाणे  ता. िज. जळगाव  

आ�ाणे

२१०८५ शु� शोभा द�ा�य 56773 67 �ी िवठठल मंिदर जवळ   फुपनगरी  ता.िज.जळगाव  फुपनगरी

२१०८६ िशरसाठ धनलाल �यंबक 24069 67 पु. मु. पो. आ�ाणे   ता. िज. जळगाव    आ�ाणे

२१०८७ सोनवणे बालकृ� रघुनाथ 28545 49 पु. मु. देवगाव पो. आमोदा   ता. िज. जळगाव    देवगाव

२१०८८ सोनवणे िभकन बारकु 13122 59 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव    कानळदा

२१०८९ सोनवणे धम�राज वामन 28873 61 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२१०९० सोनवणे भगवान गंभीर 30795 52 पु. मु.अमोदे खु.   पो� - िकनोद   ता.जळगांव    अमोदा खु.

२१०९१ सोनवणे भा�र देवचंद 36216 54 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    फुपनगरी

२१०९२ सोनवणे �ाने�र देवचंद 36220 46 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    फुपनगरी

२१०९३ सोनवणे �ाने�र �पचंद 25237 50 पु. मु. नंदगाव   पो.नां�े बु ।।  ता.िज.जळगाव

२१०९४ सोनवणे हेमंत िभकन 30564 38 पु. मु.पो. कानळदा ता.जळगांव   कानळदा

२१०९५ सोनवणे िह�त रतन 59894 44 पु.
आ�ाने जळगाव आ�ाने   आ�ाने जळगाव आ�ाने    

आ�ाने

२१०९६ सोनवणे िजजाबराव धुडकु 14114 48 पु. मु.देवगाव पो.आमोदे बु।।   ता.िज.जळगाव    देवगाव

२१०९७ सोनवणे िकरण िभकाजी 29799 42 पु. मु.पो खेडी पो फुपनगरी   जळगांव    फुपनगरी

२१०९८ सोनवणे ललीता िदनेश 35428 33 �ी मु. वडनगरी पो.फुपनगरी   ता.िज.जळगाव    वडनगरी

२१०९९ सोनवणे मोहनचं� नारायण 8032 52 पु. मु.करंज पो.िकनोद   ता. िज. जळगाव    करंज

२११०० सोनवणे शिशकांत ��ाद 33222 47 पु. मु�ाईनगर पो.फुपनगरी   ता.जळगांव    वडनगरी

२११०१ सोनवणी अंबादास कािशनाथ 35801 85 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२११०२ सोनवणे कैलास दौलत 20031 59 पु. मु.पो.नां�ा बु।।   ता.िज.जळगाव    नां�ा बु।।
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२११०३ सोनवणे िवकास िभकनराव 38215 49 पु. मु.पो.नां�ा बु.   ता.िज.जळगाव    नां�ा

२११०४ सोनवणे िवलास िभकाजी 31555 49 पु.
390बी आंबेडकर नगर   ता.खेडी पो.फुकनागरी  

ता.िज.जळगाव  खेडी फुकनागरी

२११०५ बडगुजर सुभाष अमृत 22772 58 पु. मु.पो.फुफनगरी   ता.िज.जळगाव    फुफनगरी

२११०६ सुय�वंशी जयवंतराव म�ाराम 30863 59 पु. मु.पो.आमोदे बु.   ता.िज.जळगांव    आमोदे बु.

२११०७ सुय�वंशी धम�राज शांतीलाल 13795 56 पु. मु.सावखेडा पो कठोरा   ता.िज.जळगाव    सावखेडा

२११०८ सूय�वंशी हष�ल अशोक 59553 23 पु. फुपनगरी जळगाव

२११०९ सूय�वंशी ऋिषकेश िवकास 58897 22 पु. घर नं १८९/२ दगा� ग�ी     अमोडे बु.जळगाव  आमोदे

२१११० तायडे कौितक बुधो 22702 52 पु. मु.पो.कानळदा.   िज.जळगाव    कानळदा

२११११ ठाकुर अशोक गंभीर 59552 57 पु.
अॅट पो� फुपनगरी   ता जळगाव िज�ा जळगाव    

फुपनगरी

२१११२ िवदुर (मोघे) �काश आनंदा 52125 59 पु. मु. पो. कडगांव   ता. िज. जळगाव

२१११३ वाणी अिनल िसताराम 34953 69 पु. मु.पो.फुपनगरी   ता.जळगाव  िज.जळगाव  फुपनगरी

२१११४ वाणी चं�कांत िवजय 14015 48 पु. मु.पो.आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२१११५ वाणी िशरीष द�ा�य 11902 42 पु. मु. पो. फुपनगरी  ◌ी

२१११६ वाणी सुिनल मधुकर 22625 46 पु. मु.पो. आ�ाणे   ता.िज.जळगाव    आ�ाणे

२१११७ येवले हेमराज वसंत 8325 51 पु. मु.पो.कानळदा ता.िज.जळगांव

२१११८ येवले अ�ण काळू 5513 74 पु. कानळदा

२१११९ येवले वसंत वना 2781 82 पु. मु पो कानळदे ता   जळगाव

२११२० येवले कलाबाई वसंत 2785 77 �ी मु पो कानळदा   ता िज जळगाव

२११२१ येवले अरिवंद वसंत 8497 53 पु. मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगांव
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अ.�.  

(१)
सभासद सं�थेचे नाव (2)

सभासद सं�था �ि�िनधीचे 

नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे 

अथवा पतीचे नाव) (३)

सं�थेचा 

सभासद �. 

(४)

वय 

(५)

िलंग 

(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

२११२२

ओम नीलकंठ �यं 

सहायता बचत गट 61669

रेल वाडा पो फुफनगरी   खेडी खुद�  जळगाव  

  खेडी खुद�

२११२३

सपकाळे बापुसाहेब 

नारायण व �तर 

(जे.एल.जी.) 55919 मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव

२११२४

�ामी समथ� पु�ष बचत 

गट कानळदा 37759 मु.पो.कानळदा   ता.िज.जळगाव    कानळदा

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)
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अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

२११२५ अिहरे धनंजय छगन 35090 48 पु. २० मु�े�र नगर   निशराबाद  ता.िज.जळगाव  निशराबाद

२११२६ अकोले भुषण मधुकर 46963 38 पु. साती बाजारा जवळ   निशराबाद  िज. जळगाव  निशराबाद

२११२७ आमोदकर कमलाकर यादव 25931 41 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जळगाव    सुनसगाव

२११२८ वाणी अ�ण वासुदेव 50149 67 पु. मु. पो. निशराबाद   ता. िज. जळगाव    निशराबाद

२११२९ ब-हाटे �शांत कािशनाथ 24177 44 पु. खालची अळी   निशराबाद  ता. िज. जळगाव  निशराबाद

२११३० ब�हाटे योगेश भगवान 30653 48 पु. मु.पो.तरसोद ता.जळगांव   तरसोद

२११३१ बाव�र संजय िमठाराम 25650 48 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावळ

२११३२ बेलसरे हेमंत दु�भ 48006 61 पु.
�ुट सेल सोसायटी मागे   निशराबाद  ता. िज. जळगाव  

निशराबाद

२११३३ बेलसरे सुमन ��ाद 4587 79 �ी निशराबाद

२११३४ बेलसरे सुिनता हेमंत 48012 50 �ी
�ुट सेल सोसायटी मागे   निशराबाद  ता. िज. जळगाव  

निशराबाद

२११३५ भामरे मधुकर गोिवंदा 45370 62 पु. मु. पो. तरसोद   ता. िज. जळगाव    तरसोद

२११३६ भंगाळे रिवं� िपतांबर 23849 50 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जळगाव    सुनसगाव

२११३७ भट �िमला रामचं� 37492 62 �ी िव�ु कायल नािशराबाद   नािशराबाद

२११३८ भावसार हेमंत सुभाष 22189 49 पु. �ुटसेल सोसायटी जवळ   मु.पो.नशीराबाद ता.जळगाव

२११३९ भावसार िनतीन मधुकर 26948 49 पु. �ीराम पेठ   मु.पो.नशीराबाद िज.जळगाव    नशीराबाद

२११४० भावसार सुिनल मधुकर 26949 53 पु. �ीराम पेठनशीराबाद   िज.जळगाव    नशीराबाद

२११४१ भावसार योगेश सुभाष 22191 40 पु.
�ुटसेल सोसायटी जवळ   मु.पो.नशीराबाद  ता.िज.जळगाव  

नशीराबाद

२११४२ भोळे भागवत रामदास 25539 69 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भ् ◌ुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२११४३ भोळे चं�कांत हेमराज 11871 68 पु. मु.पो.सुनसगाव ता.भुसावल   भुसावल

२११४४ भोळे काजल िवकास 26921 38 �ी मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जळगाव    सुनसगाव

२११४५ भोळे किवता �शांत 26919 35 �ी मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जळगाव    सुनसगाव

२११४६ भोळे खुशाल मोितराम 26172 67 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२११४७ भोले महेश चं�कांत 21036 45 पु. मु.पो.सुनसगाव ता.भुसावल   िज.जलगाव    सुलसगाव

२११४८ भोळे िमराबाई भागवत 26917 68 �ी मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जळगाव    सुनसगाव

२११४९ भोळे सरला महेश 26911 42 �ी मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जळगाव    सुनसगाव

२११५० भोळे शोभा मधुकर 27515 56 �ी खालची अळी मु.पो. निशराबाद

२११५१ भोळे सुभाष रघुनाथ 27549 58 पु.
मु.पो. निशराबाद   िव�ू मंदीरा जवळ  ता.जळगांव  

निशराबाद

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3
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जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

२११५२ भोले िवकास चं�कांत 20903 42 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जलगाव    सुनसगाव

२११५३ भोळे िवनोद मधुकर 27566 43 पु. खालची अळी   निशराबाद  िज. जळगाव  निशराबाद

२११५४ ब�हाटे शालीक िसताराम 30654 64 पु. मु.पो. तरसोद ता.जळगांव

२११५५ चतुव�दी (चौबे) राकेश चं�शेखर 23666 48 पु.
मेन रोड चौबे वाडा   �ाम पंचायत शेजारी निशराबाद  ता. 

िज.जळगाव  निशराबाद

२११५६ चौधरी बाबुराव वामन 26168 81 पु. खालची अळी   मु. पो. निशराबाद  िज. जळगाव  निशराबाद

२११५७ चौधरी भाईलाल अ�ाजी 18890 48 पु. वरची अळी   नशीराबाद

२११५८ चौधरी चं�कांत शरदचं� 20757 52 पु. खालची अली   मु.पो.नशीराबाद िज.जलगाव    नशीराबाद

२११५९ चौधरी िदपक ओम�काश 22196 42 पु. मु.पो.नशीराबाद   ता.िज.जळगाव    नशीराबाद

२११६० चौधरी देवीदास बारसु 21212 85 पु. खालची अली   मु.पो.नशीराबाद  ता.जु.जलगाव  नशीराबाद

२११६१ चौधरी �ारकाबाई नारायण 2740 90 �ी खालची आळी   निशराबाद

२११६२ चौधरी गणपत रामदास 25633 49 पु. भवानी नगर   निशराबाद िज.जळगाव    निशराबाद

२११६३ चौधरी िकरण देिवदास 42421 51 पु. महाजन वाडा   निशराबाद  ता.िज.जळगाव  निशराबाद

२११६४ चौधरी िकरण मुरलीधर 23458 40 पु.
िव�ु मंदीरा जवळ   मु.पो.नशीराबाद  ता.िज.जळगाव  

नशीराबाद

२११६५ चौधरी िकरण सुधाकर 8649 48 पु. खालची आळी   निशराबाद

२११६६ चौधरी िमना�ी सुधाकर 2611 69 �ी खालची आळी   निशराबाद

२११६७ चौधरी िनता संतोष 52716 38 �ी
�ुटसेल सोसायटी जवळ   निशराबाद  ता. िज. जळगाव  

निशराबाद

२११६८ चौधरी �िमला कृ�ा 19621 78 �ी मु.पो.नशीराबाद   ता.िज.जळगाव    नशीराबाद

२११६९ चौधरी �ितभा �ानदेव 50544 52 �ी �ु �ॉट ए�रया   निशराबाद  ता. िज. जळगाव  निशराबाद

२११७० चौधरी पुो�म गोिवंद 7193 59 पु. खालची आळी  िव�ल मंिदराजवळ   निशराबाद

२११७१ चौधरी �रतेश �ानदेव 57034 26 पु.
�ु �ॉट ए�रया   �ारका नगर खालजी आळी  निशराबाद 

ता.िज.जळगाव  निशराबाद

२११७२ चौधरी रोहीदास िकशोर 50813 32 पु. ३०५ चौधरी वाडा   सुनसगाव  ता.भुसावळ

२११७३ चौधरी संतोष भा�र 52717 46 पु.
�ुटसेल सोसायटी जवळ   निशराबाद  ता. िज. जळगाव  

निशराबाद

२११७४ चौधरी सुिनल रामदास 21645 51 पु.
िव�ु मंदीरा जवल   मु.पो.नशीराबाद िज.जलगाव    

नशीराबाद

२११७५ चौधरी उमेश ल�ण 52530 34 पु. पा�ा�ा टाकी जवळ   निशराबाद पेठ  ता.िज. जळगाव

२११७६ चौधरी िवकास तुलशीराम 20819 53 पु. मु.पो.कडगाव   ता.िज.जलगाव    कडगाव

२११७७ चौधरी िवलास तुलसीदास 22700 42 पु. �दारका नगर   मु.पो.निशराबाद    निशराबाद

२११७८ चौधरी नारायण सखाराम 2741 93 पु. नािशराबाद   जळगाव
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२११७९ चौधरी यशवंत देवराम 29831 50 पु. मु.पो.कडगांव  ता.जळगांव

२११८० च�ाण गणेश न�थु 35114 39 पु.
वरची आळी  मु.पो. निशराबाद   ता.जळगाव  िज.जळगाव  

निशराबाद

२११८१ चौबे िदपेश नंदलाल 24451 38 पु. अपना िनवास   मेन रोड  निशराबाद

२११८२ चौबे हेमलता िकत�कांत 18033 46 �ी अपना िनवास मेन रोड   नािशराबाद    नािशराबाद

२११८३ चौबे नंदलाल मदनलाल 24452 68 पु.
 अपना िनवास    पी.जी.चौबेमेन रोड  मु.पो.नशीराबाद  

नशीराबाद

२११८४ चौबे नटवरलाल जग�ाथ 4793 79 पु. चौबे वाडी िझप� अ�ा नगर   निशराबाद

२११८५ चौधरी सुिनल भा�र 22788 55 पु.
खालची आळी वरचा वाडा निशराबाद   ता.जळगाव    

नशीराबाद

२११८६ चौधरी एकनाथ चुडामण 50900 49 पु.
खालची आळी   मु. पो. निशराबाद  ता. िज. जळगाव  

निशराबाद

२११८७ चौधरी धनंजय पु�षो�म 27557 54 पु. मु. पो. निशराबाद   ता. िज. जळगाव    निशराबाद

२११८८ धांडे �ानदेव पंडीत 26432 63 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२११८९ धांडे संजय एकनाथ 26800 47 पु. मु.पो.सुनसगाव ता.भुसावल   िज.जळगाव    सुनसगाव

२११९० धांडे सोपान अमृत 25647 64 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२११९१ धनगर चं�कांत नथू 25637 47 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावळ भुसावळ

२११९२ धमा�िधकारी मधुकर वासुदेव 21192 63 पु.
�ीराम मंदीर सं�थान   मु.पो.नशीराबाद  ता.िज.जळगाव  

नशीराबाद

२११९३ धमा�िधकारी �साद द�ा�य 23081 37 पु. �ीराम पेठ   मु.पो.निशराबाद  िज. जळगाव  निशराबाद

२११९४ धमा�िधकारी राजे�र सखाराम 26371 62 पु. राम पेठ     निशराबाद   िज. जळगाव  िज. जळगाव

२११९५ दीि�त गोपाळ शंकर 2913 90 पु. नािशराबाद जळगाव

२११९६ िद�ीत सिमर गोपाळ [०३] 8125 55 पु. निशराबाद जळगाव   निशराबाद

२११९७ िद�ीत सुिनता गोपाल 17528 88 �ी नािशराबाद   नािशराबाद

२११९८ िद�ीत �ाती समीर 15491 48 �ी �ी द� नगर   मु.पो.नशीराबाद ता.जळगाव    नशीराबाद

२११९९ दुगड सुिशलकुमार रमेशचं� 35938 51 पु. मु.पो.निशराबाद   ता.िज.जळगाव    निशराबाद

२१२०० फेगडे चं�कात सुकदेव 8375 46 पु. मु.पो.निशराबाद ता.िज.जळगांव 425309

२१२०१ फेगडे वंदनाबाई सुकदेव 13631 66 �ी
जवळ बंस �ॅड  मु.पो.नशीराबाद   ता.िज.जळगाव    

नशीराबाद

२१२०२ गायकवाड िवजय वसंत 22919 45 पु. मु.पो.निशराबाद   ता.िज.जळगाव.  .  निशराबाद .

२१२०३ गायकवाड मधुकर मुरलीधर 48020 48 पु. मु. पो. निशराबाद   ता. िज. जळगाव    निशराबाद

२१२०४ गालफाडे �ितक रमेश 58213 26 पु. मु पो निशराबाद   वरची अळी  निशराबाद

२१२०५ गालफाडे रमेश कडु 35771 53 पु. मु.पो.निशराबाद   ता.िज.जळगाव    निशराबाद
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२१२०६ गायकवाड िवकास वसंत 25804 55 पु.
रोटे वाडा   खालची अळी  निशराबाद िज. जळगाव  

निशराबाद

२१२०७ इंगळे कमलाबाई मधुकर 13312 80 �ी डेली माक� ट   नशीराबाद

२१२०८ जाधव मंगलिसंग ठोसिसंग 25724 61 पु. सुनसगाव भुसावळ   जळगाव  ता. िज. जळगाव  सुनसगाव

२१२०९ जैन राज��कुमार मधुकर 6763 60 पु. गंजी पारधीवाडा   निशराबाद

२१२१० जैन उदयकुमार मधुकर 20360 66 पु.
गंजी पारधी वाडा   साव�जनीक लाय�री मागे  

मु.पो.नशीराबाद िज.जळगाव  नशीराबाद

२१२११ जंगले अरिवंद बाळू 55879 42 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज.जळगाव

२१२१२ जंगले दु�भ कौितक 46231 63 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१२१३ जंगले गज�� बाळु 26940 41 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जळगाव    सुनसगाव

२१२१४ जोशी आ�ीनी जयंत 21916 45 �ी �ीराम मंदीर   मु.पो.कडगाव  िज.जळगाव  कडगाव

२१२१५ जोशी िहतेश िदलीप 26370 50 पु. �ीराम मंिदर   निशराबाद  ता. िज. जळगाव  निशराबाद

२१२१६ जोशी जयंत मुरलीधर 23759 54 पु. �ीराम मंदीरकडगाव   ता.िज.जळगाव    कडगाव

२१२१७ जोशी �भाकर �ीकृ� 13616 70 पु. िवaल मंदीर   खालची अळी    नशीराबाद

२१२१८ जोशी पु�ा �भाकर 19204 66 �ी खालची अळी जोशी वाडा   नशीराबाद

२१२१९ जोशी संदेश िवजय 44677 42 पु. सायी बाजाराजवळ   निशराबाद

२१२२० कंखरे �ेमचंद िनवृ�ी 26367 41 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१२२१ कंकरे सुिनल परशराम 31246 47 पु. मु.पो.सुनसगांव   ता.भुसावळ    सुनसगांव

२१२२२ क�ले सुकलाल तुळशीराम 57521 58 पु. सती बाजार   निशराबाद  िज ज�गाव  निशराबाद

२१२२३ काटे िजत�� नथु 25123 50 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जळगाव    भुसावल

२१२२४ कौडी� िमलीदं बाळकृ� 35163 55 पु. मेन रोड   निशराबाद  ता.िज.जळगाव  निशराबाद

२१२२५ कावळे मुरलीधर वामन 25043 61 पु. खालची अळी   मु.पो.नशीराबाद  ता.िज.जळगाव  नशीराबाद

२१२२६ कावळे राज�� वामन 21185 47 पु. खालची अळी   मु.पो.नशीराबाद    नशीराबाद

२१२२७ कावळे सुभ�ाबाई रघुनाथ 2582 84 �ी खालची आळी   निशराबाद

२१२२८ खाचणे दगडू शंकर 7410 82 पु. होळी मैदान   निशराबाद

२१२२९ खंडारे �िमला रमेश 27418 66 �ी पा�ा�ा टाकी जवळ   ता.जळगांव    निशराबाद

२१२३० खंडारे रमेश िझप� 27417 74 पु. पा�ा�ा टाकी जवळ   निशराबाद  ता.जळगांव  निशराबाद

२१२३१ खारोळे भारती रमेश 9870 56 �ी राम मंिदरा जवळ   निशराबाद

२१२३२ कोळी िदपक चावदस 30872 50 पु. सागर नगर २१२/अे निशराबाद रोड   जळगाव
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२१२३३ को�ी िवनायक भगवान 27556 60 पु.
रामपेठ साती बाजाराजवळ   मु. पो. निशराबाद  ता. िज. 

जळगाव  निशराबाद

२१२३४ कुळकण� अ�ण सदािशव 22852 47 पु.
िव�ू चौक   कृ�ानंद �ृती  निशराबाद.  निशराबाद.  

निशराबाद.

२१२३५ कुळकण� चं�शेखर (संजय) शांताराम 24053 59 पु. धर न १८५८ िव�ु मंदीराजवळ   निशराबाद

२१२३६ कुळकण� मनोहर दामोदर 5640 92 पु.
रामभाऊ देशपांडे वाडा ९ मात�ड   चौक वासुदेव िब�ीगं    

निशराबाद

२१२३७ लोखंडे िदलीप पांडुरंग 21178 66 पु. खालची अळी   वरचा वाडा    नशीराबाद

२१२३८ लोढें जागृती िकरण 17196 49 �ी मु.पो.नशीराबाद   तािजजळगाव    नशीराबाद

२१२३९ महाजन आशालता यशवंत 25524 52 �ी मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१२४० महाजन अशोक ल�ण 24142 63 पु.
घर नं.४२२    महाजन वाडा नािशराबाद  ता.िज.जळगाव  

नािशराबाद जळगाव

२१२४१ महाजन अशोक नामदेव 43405 61 पु.
वरची आळी   बस �ॅड जवळ  निशराबाद ता.िज.जळगाव  

निशराबाद

२१२४२ महाजन भागवत पंढरीनाथ 2589 82 पु. होळी मैदान   निशराबाद  ता.जी जळगाव

२१२४३ महाजन भरत यशवंत 45320 36 पु. मु पो सुनसगाव   ता भुसावळ

२१२४४
महाजन (माळी) दगडु बुधो �ो.महारा��  

पो�� ी फाम�
13518 61 पु. �ो.महारा��  पो�� ी फाम�   वरची अळी  नशीराबाद  नशीराबाद

२१२४५ महाजन िदलीप भागवत 8886 53 पु. नािशराबाद खालची आळी   नशीराबाद

२१२४६ महाजन पंकज शामकांत 8667 45 पु. खालची आळी यशवंत नगर   नशीराबाद ता जळगाव

२१२४७
महाजन �भाकर �ंबक �ो.नंदलाल 

सॉ मील
11723 66 पु. गट नं २२४९ �ॉट नं ३ निशराबाद

२१२४८ महाजन �मीला यशवंत 60144 70 �ी
साथी बाजार नशीराबाद   मु पो� नशीराबाद  तालुका िज�ा 

जळगाव  नशीराबाद  425309

२१२४९
महाजन पंुडिलक नारायण �ो. �ीकृ� 

िकराणा ऍ� जनरल
12688 45 पु. मु.पो.सुनसगाव बु।।   सुनसगाव बु।।

२१२५० महाजन रमेश िदगंबर 2738 55 पु. मु पो नािशराबाद ता िज   जळगाव    निशराबाद

२१२५१ महाजन सरला शामराव 2588 68 �ी खालची आळी   निशराबाद

२१२५२ महाजन शामराव रामू 2587 82 पु. खालची आळी महाजन वाडा   निशराबाद

२१२५३ महाजन िसंधू यशवंत 2584 79 �ी डॉ यशवंत नगर   निशराबाद    जळगाव

२१२५४ माळी अ�ण �ावण 52503 58 पु. साथी बाजार   निशराबाद  ता.िज.जळगाव

२१२५५ माळी जनाद�न शामराव 7411 73 पु. �ारका नगर   हनुमान मंदीरा जवळ  नािशराबाद   425309

२१२५६ माळी मधुकर रामा 23501 70 पु. मु.पो.तरसोद   ता.िज.जळगाव    तरसोद

२१२५७ माळी महेश ��ाद 23438 44 पु. भाजी मंडई   मु.पो.नशीराबाद िज.जळगाव    नशीराबाद

२१२५८ माळी नारायण नागो 24094 53 पु. साथी बाजारा जवळ   निशराबाद

२१२५९ माळी रा�ल मोहन 46976 34 पु. मु. पो. तरसोद   ता. िज. जळगाव    तरसोद
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२१२६० माळी रंजना मोहन 46975 59 �ी मु. पो. तरसोद   ता. िज. जळगाव    तरसोद

२१२६१ माळी शांताराम कािशनाथ 55953 62 पु. िव�ु मंिदर जवळ   मु.पो.निशराबाद    नािशराबाद  425309

२१२६२ माळी तुषार रघुनाथ 53596 39 पु.
संत सावता मंिदराजवळ   निशराबाद  ता.िज.जळगाव  

निशराबाद

२१२६३ माळी उषा भाउलाल 5804 71 �ी मु पो. निशराबाद ता. िज.   जळगाव    निशराबाद

२१२६४ मराठे अ�ण िभका 28103 60 पु. सातीबाजार   खा. वाय. जी. महाजन सरांसमोर  निशराबाद

२१२६५ मराठे लोकेश गजानन 23858 36 पु.
डेली माक� ट जवळ   मु.पो.नशीराबाद  िज.जळगाव  

नशीराबाद

२१२६६ मराठे िवजय गजानन 24050 35 पु.
डेली माक� ट जवळ   मु. पो. निशराबाद  ता. िज. जळगाव  

निशराबाद

२१२६७ मेहता मंजुळाबेन नटवरलाल 3189 72 �ी मु पो निशराबाद

२१२६८ �सकर रमेश तुळिशराम 23988 59 पु. िशवकृपा शिनमंदीराजवळ   निशराबाद  िज. जळगाव

२१२६९ िम�ी िवजय रामदास 26338 51 पु.
िव�ु मंदीराजवळ   मु.पो.नशीराबाद  ता.िज.जळगाव  

नशीराबाद

२१२७० मोह�द ताहेर अबरौफ 61164 42 पु.
म�ार मोह�ा नािशराबाद   निशराबाद  ता आिण िज�ा 

जळगाव  नशीराबाद

२१२७१ मोहरीर सुधीर िदगंबर 34214 63 पु. मु.पो.निशराबाद

२१२७२ मु�ाक शेख िब���ा 61252 46 पु. म�ार मोह�ा नािशराबाद   मु नािशराबाद    जळगाव

२१२७३ नाईक अजय इ�ाराम 25662 53 पु. नाईक वाडा   निशराबाद  िज. जळगाव  निशराबाद

२१२७४ नाईक देव�� सुय�कांत 28592 40 पु. नाईक वाडा   निशराबाद  ता. िज. जळगाव  निशराबाद

२१२७५ नाईक िदनानाथ पुो�म 49146 65 पु.
नाईक वाडा   वरची आळी निशराबाद  िज.जळगाव  

निशराबाद

२१२७६ नाईक िदनकर शंकर 37747 58 पु.
वरची आळी नाईक वाडा   निशराबाद  ता.िज.जळगाव  

निशराबाद

२१२७७ नाईक क�ना �काश 14540 53 �ी मेन रोड   नाईक वाडा    नशीराबाद

२१२७८ नाईक िकरण गजानन 6777 55 पु. नाईक वाडा   निशराबाद  िज.जळगाव  निशराबाद

२१२७९ नाईक मनोज रामचं� 48482 43 पु. नाईक वाडा   निशराबाद  ता. िज. जळगाव  निशराबाद

२१२८० नाईक िववेक माक� डेय 6572 56 पु. नाईक वाडा निशराबाद िज जळगाव   निशराबाद

२१२८१ नां�े रेखा िकरण 55976 39 �ी
११सावता नगर   वरची आळी निशराबाद  ता.िज.जळगाव  

निशराबाद

२१२८२ नारखेडे चं�कांत सुका 28226 66 पु. खालची अळी   भोकरचा वाडा  िकशोर नगर  निशराबाद

२१२८३ नारखेडे िकशोर पंढरीनाथ 25948 47 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जळगाव    सुनसगाव

२१२८४ नारखेडे िकशोर ��ाद 11406 53 पु. मु.पो.सुनसगांव  ता.भुसावळ   िज.जळगांव    सुनसगांव

२१२८५ नारखेडे पंढरीनाथ ओकंार 13378 74 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल    सुनसगाव  425309

२१२८६ नारखेडे सुर�� रघुनाथ 14508 51 पु.
�ी गणेश अपाट�मे� योगे�र नगर   जुनं नािशराबाद    

जळगाव
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२१२८७ नारखेडे सुरेश ��ाद 11407 61 पु. मु.पो.सुनसगांव  ता.भुसावल  िज.   जळगांव    सुनसगांव

२१२८८ नारखेडे वंदना जग�ाथ 25835 52 �ी मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१२८९ नेहते कोकीळा िनवृ�ी 46510 52 �ी �ारका नगर   निशराबाद  ता.िज.जळगाव

२१२९० पाचपांडे राज�� िललाधर 22701 43 पु.
निवन �ॉट ए�रया   मु.पो. निशराबाद  िज.जळगाव  

निशराबाद

२१२९१ पालवे राजू सुपडू 34182 56 पु. मु.पो.निशराबाद   िज.जळगांव    निशराबाद

२१२९२ पाराशर िदपक रामकृ� 8564 60 पु.
डी.एस.पराशर ऑपोझीट जे.डी.सी बॅक   मैन रोड 

निशराबाद  425309

२१२९३ पाराशर वसंत रामकृ� 2729 64 पु. मेनरोड  जे िड सी सी बँक   नािशराबाद

२१२९४ पाटील अ�ण सोपान 13054 69 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावळ

२१२९५ पाटील अिवनाश भगवान 20953 52 पु. मु.पो.कडगाव   ता.िज.जलगाव    कडगाव

२१२९६ पाटील अिवनाश गोिवंदा 25545 62 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१२९७ पाटील भागवत परशराम 25635 76 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२१२९८ पाटील भालचं� शांताराम 23859 47 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जळगाव    सुनसगाव

२१२९९ पाटील भा�र िनवृ�ी 23853 51 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जळगाव    सुनसगाव

२१३०० पाटील चं�भान उखडु� 27569 60 पु. निशराबाद   ता. िज. जळगाव    निशराबाद

२१३०१ पाटील चं�कांत पंुडिलक 20225 63 पु.
होळी मैदान  खालची अळी   खालची अळी  जळगाव  

नशीराबाद

२१३०२ पाटील चेतन चावदस 25645 52 पु. सुनसगाव ता.भुसावळ   िज.जळगाव

२१३०३ पाटील चेतन �काश 61773 32 पु.
लेवा पंच मळी खालची आळी   नािशरबाद जळगाव    

नािशरबाद

२१३०४ पाटील चुडामण धना 20800 59 पु. मु.पो.नशीराबाद   ता.िज.जलगाव    नशीराबाद

२१३०५ पाटील िदपक रतन 21389 45 पु. वरची अली   मु.पो.नशीराबाद िज.जलगाव    नशीराबाद

२१३०६ पाटील देवीदास िझप� 22783 68 पु. साती बाजार   मु.पो.नशीराबाद  ता.िज.जळगाव  नशीराबाद

२१३०७ पाटील िडगंबर �पचंद 20965 56 पु. साती बाजार   मु.पो.नशीराबाद िज.जलगाव    नशीराबाद

२१३०८ पाटील िदिलप चावदस 25649 59 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२१३०९ पाटील �ानदेव दगडू 25648 69 पु. मु.पो.सुनसगाच   ता भुसावळ िज जळगाव    भुसावळ

२१३१० पाटील गणपत सदािशव 26170 75 पु.
वरची आळी पाटील वाडा   मु. पो. निशराबाद  िज. जळगाव  

निशराबाद

२१३११ पाटील गणपत सोमा 25984 73 पु.
खालची अळी   िवaल मंिदरा जवळ  निशराबाद िज. जळगाव  

निशराबाद

२१३१२ पाटील हरी पांडु 13338 84 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल    सुनसगाव

२१३१३ पाटील हरी तुकाराम 32346 70 पु.
�ारका नगर �ाने�र मंदीरा समोर   पेट� ोल पंपा मागे  

निशराबाद
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२१३१४ पाटील हेमराज नारायण 14742 64 पु. मु.पो.नशीराबाद   नशीराबाद

२१३१५ पाटील िकरण गणपत 26169 53 पु.
वरची आडी पाटील वाडा   मु. पो. निशराबाद  िज. जळगाव  

निशराबाद

२१३१६ पाटील िकरन सुरेश 30765 48 पु. मु.पो. सुनसगांव  ता.भुसावळ   सुनसगांव

२१३१७ पाटील कृ�ा सोमा 25651 62 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१३१८ पाटील ल�ण दगडू 24884 69 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२१३१९ पाटील ल�ण रामदास 25725 60 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१३२० पाटील िललाधर रामदास 28594 54 पु.
मु. पो. निशराबाद   खालची अळी  निशराबाद ता. िज. 

जळगाव  निशराबाद

२१३२१ पाटील िनतीन िचंतामण 20962 45 पु. मु.पो.कडगांव   ता.िज.जळगांव    कडगांव

२१३२२ पाटील �भाकर सोपान 23143 61 पु.
९७ खंडेराव मंिदर  भुसावळ रोड मु. पो. सुनसगाव   ता. 

भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१३२३ पाटील �फु� गोकुळदास 58032 34 पु. मु /पो - तरसोद   ता िज जळगाव  तरसोद

२१३२४ पाटील �िमला सुधाकर 18753 67 �ी खालची अळी   उंच आडा जवळ    नशीराबाद

२१३२५ पाटील �शांत शांताराम 19920 50 पु.
घर नं.१८१० देशपांडे वाडा   मु.पो.नशीराबाद िज.जळगाव    

नशीराबाद

२१३२६ पाटील �िवदा �भाकर 23142 53 �ी
८३ पाटील वाडा सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  

सुनसगाव

२१३२७ पाटील पंुडिलक सोना 20901 68 पु. मु.पो.कडगाव   ता.िज.जळगाव

२१३२८ पाटील पुो�म ��ाद 31922 62 पु. मु.पो.सुनसगांव ता. भुसावळ   सुनसगांव

२१३२९ पाटील रघुनाथ ल� 24245 81 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१३३० पाटील रिवं� नामदेव 30977 56 पु. मु.पो. सुनसगांव   ता.भुसावळ    सुनसगांव

२१३३१ पाटील संगीता सुहास 22094 47 �ी मु.पो.कडगाव   ता.िज.जळगाव    कडगाव

२१३३२ पाटील संतोष गंभीर 49692 54 पु. १३६८ निशराबाद   ता.िज.जळगाव    निशराबाद

२१३३३ पाटील सुभाष राजाराम 11408 56 पु. मु.पो.सुनसगांव  ता.भुसावळ  िज.   जळगांव    सुनसगांव

२१३३४ पाटील सुभाष िसताराम 26461 66 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१३३५ पाटील सुधाकर बिळराम 11405 64 पु. मु.पो.सुनसगांव  ता.भुसावळ   िज. जळगांव    सुनसगांव

२१३३६ पाटील सुहास सु�ाम 7413 55 पु. कडगाव ता िज जळगाव   कडगाव

२१३३७ पाटील सुिजत रघुनाथ 25652 52 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१३३८ पाटील सुरेश रामदास 28541 54 पु.
मु. पो. निशराबाद   खालची अळी  निशराबाद ता. िज. 

जळगाव  निशराबाद

२१३३९ पाटील िवजय दामु 31495 72 पु. मु.पो.सुनसगांव ता. भुसावल   सुनसगांव

२१३४० पाटील िवजय कािशराम 26173 63 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव
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२१३४१ पाटील िवकास गणपत 31512 40 पु. वरजी आळी बस �ँड जवळ   निशराबाद

२१३४२ पाटील िवकास नामदेव 26643 58 पु. मु.पो.सुनसगाव ता.भुसावल   िज.जळगाव    सुनसगाव

२१३४३ पाटील िवकास �काश 22697 43 पु. खालची आळी   निशराबाद  िज.जळगाव.  निशराबाद.

२१३४४ पाटील िवलास सुकलाल 58141 50 पु. मु / पो - तरसोद   ता िज जळगाव  तरसोद

२१३४५ पाटील िवलास तुळिशराम 28201 61 पु. २२ �ारका नगर   निशराबाद  ता. िज. जळगाव  निशराबाद

२१३४६ पाटील िवनोद डालु 20758 56 पु. मु.पो.नशीराबाद   िज.जलगाव    नशीराबाद

२१३४७ पाटील युवराज िसताराम 24243 52 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१३४८ राजपूत अमरिसंग रतन 55406 63 पु. मु.पो.तरसोद   ता.िज.जळगाव

२१३४९ राजपूत राज�� रामिसंग 44409 38 पु. मु.पो.तरसोद   ता.िज.जळगाव

२१३५० राजपूत शांताराम सुकलाल 35207 55 पु. मु. पो. तरसोद   ता.िज. जळगाव    तरसोद

२१३५१ रंधे िवनोद भगवान 20947 47 पु. �ातंत्◌्रय चोक नशीराबाद   िज.जलगाव    नशीराबाद

२१३५२ रोटे भागवत वामन 4410 62 पु. मु पो निशराबाद ता/िज जळगाव   निशराबाद

२१३५३ रोटे जनाद�न दोधु 20963 67 पु. मु.पो.नशीराबाद   ता.िज.जलगाव    नशीराबाद

२१३५४ रोटे कमलाकर ल� 20964 53 पु. मु.पो◌े.नशीराबाद   ता.िज.जलगाव    नशीराबाद

२१३५५ रोटे पुो�म ल� 20796 47 पु. मु.पो.नशीराबाद   ता.िज.जलगाव    नशीराबाद

२१३५६ रोटे रिवं� िललाधर 27968 49 पु.
मु. पो. निशराबाद   खालची अळी  ता. िज. जळगाव  

निशराबाद

२१३५७ रोटे संजय यशवंत 49897 55 पु. मु. पो. निशराबाद   ता. िज. जळगाव    निशराबाद

२१३५८ रोटे सुिनता कमलाकर 26296 41 �ी मु. पो. निशराबाद   ता. िज. जळगाव    निशराबाद

२१३५९ सईद अहमद गुलाम रसूल 61210 52 पु.
सईद अहमद गुलाम रसूल   म�ार वाडा निशराबाद  

जळगाव महारा��   जळगाव

२१३६० साळी सुिनल गजानन 20954 45 पु.
�ाम पंचायत समोरील ग�ी   मु.पो.नशीराबाद िज.जलगाव    

जलगाव

२१३६१ सराफ चं�कांत शांताराम 5851 54 पु. मेनरोड   हनुमान पेठ  निशराबाद

२१३६२ सराफ रमेश दामोदर 412 74 पु. पो�ाजवळ  निशराबाद िज. जळगाव   निशराबाद

२१३६३ सराफ �ीकांत शांताराम 8800 52 पु. मेन रोड   हनुमान पेठ  नािशराबाद  जळगाव

२१३६४ सराफ िवजयकुमार रमेश 12630 40 पु. मु.पो.नशीराबाद   ता./िज. जळगाव    नशीराबाद

२१३६५ शेख आ�रफ शेख वजीर म�ार 61178 52 पु.
म�ार मोह�ा नािशराबाद   नािशराबाद  ता अँड िज�ा 

जळगाव

२१३६६ शेख इशाक शेख युसुफ म�ार 61162 50 पु. म�ार मोह�ा नािशरबाद   नािशराबाद जळगाव

२१३६७ शेख जाफर शेख िब���ा 61242 36 पु.
शेख जाफर शेख िब���ा   म�ार मोह�ा नािशराबाद  

जळगाव महारा��   जळगाव
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२१३६८ िशरसाळे जयवंताबाई गोमा 31809 73 �ी मु.पो.सुनसगांव   ता.भुसावळ  िज.जळगंव  सुनसगांव

२१३६९ िशयले रमेश बाजीराव 35173 60 पु. मु.पो.निशराबाद   ता.िज.जळगाव    निशराबाद

२१३७० �ावगी अशोक रामदास 15537 59 पु. रामपेठ मु. पो. निशराबाद   ता.िज.जळगाव    निशराबाद

२१३७१ �ावगी िमराबाई जयवंत 12290 57 �ी
जैन मंदीरा जवळ    निशराबाद ता.जळगाव  िज.जळगाव  

निशराबाद

२१३७२ �ावगी �मोद गोपाळ 16580 47 पु.
साती बाजार िव�ू टॅ�ल   मु.पो.नशीराबाद िज.जळगाव    

नशीराबाद

२१३७३ �ावगी ��ील जयवंत 17590 39 पु. जैन मंदीरा जवळ     नशीराबाद  नशीराबाद

२१३७४ सोनार माया संजय 51135 47 �ी २८०५ वरची आळी   निशराबाद  ता.िज.जळगाव  निशराबाद

२१३७५ सोनार (रणिधर रिवं� िभकाजी 29440 44 पु. वरची अळी   मु.निशराबाद  िज.जळगांव  निशराबाद

२१३७६ तारकस चं�कांत नारायण 20578 59 पु.
�ीराम मंदीरा जवळ   मु.पो.नशीराबाद िज.जळगाव    

नशीराबाद

२१३७७ तारकस नारायण पंढरीनाथ 6496 86 पु. राम मंिदर जवळ नािशराबाद   जळगाव  निशराबाद

२१३७८ तायडे कैलास देिवदास 24222 52 पु. मु. पो. सुनसगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगाव

२१३७९ ठाकुर उ�ास ��ाद 26908 49 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.भुसावल िज.जळगाव    सुनसगाव

२१३८० ठोमरे अजय कृ�ाजी 22712 56 पु. कृ�ानंद �ृती   िव�ू मंदीराजवळ  निशराबाद

२१३८१ थोरात अनंत िवaल 23851 49 पु. मु.पो.तरसोद   ता.िज.जळगाव    तरसोद

२१३८२ थोरात राजू खंडू 26356 57 पु. मेन रोड   िव�ू मंिदराजवळ  मु. पो. निशराबाद

२१३८३ थोरात संजय खंडू 26357 53 पु.
मेन रोड निशराबाद   िव�ू मंिदराजवळ  ता.िज.जळगाव  

निशराबाद

२१३८४ उपा�े हेमंत महादेव 6586 59 पु. निशराबाद वरची आळी   निशराबाद

२१३८५ वलभाणी िभषमलाल नानुमल 9092 65 पु. बस �ॅड�ा बाजूला   नशीराबाद

२१३८६ वा�ळकर सुभाष पंडीत 25983 55 पु.
वरची अळी   द� मंिदरा जवळ  निशराबाद िज. जळगाव  

निशराबाद

२१३८७ वाणी िवजय राजाराम 28195 61 पु. मु. पो. निशराबाद   ता. िज. जळगाव    निशराबाद

२१३८८ �वहारे कैलास भागवत 23688 51 पु.
िझप� अ�ा नगर   मु.पो.नशीराबाद  ता.िज.जळगाव  

नशीराबाद

२१३८९ �वहारे �मोद भागवत 40918 48 पु. मु.पो. निशराबाद   ता.िज.जळगाव    निशराबाद

२१३९० �वहारे रितलाल भागवत 45309 56 पु. घर नं ३४५६   निशराबाद

२१३९१ वाघुळदे िपतांबर नामदेव 25625 53 पु. निशराबाद   ता.जळगाव  िज. जळगाव  निशराबाद

२१३९२ वाघुळदे सितष िचंधु 28275 59 पु.
मु. पो. निशराबाद   खालची अळी  ता. िज. जळगाव  

निशराबाद

२१३९३ वाघुळदे भा�र िचंधु 18964 67 पु. खालची अळी   नशीराबाद    नशीराबाद

२१३९४ वाघुळदे शिशकांत ��ाद 46228 38 पु. मु. पो. सुनसगांव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  सुनसगांव
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२१३९५ वाघुळदे िवजय गोिंवंदा 45382 51 पु. खालची आळी     निशराबाद

२१३९६ वाणी सुदाम रणछोड 2734 85 पु. निशराबाद

२१३९७ वाणी �ाती िवनायक 4063 64 �ी निशराबाद

२१३९८ वाणी (अकोले) योगेश सुधाकर 33343 54 पु. �ुट सेल सोसा. मागे   निशराबाद

२१३९९ वाणी अनंत बापुजी 15540 60 पु. मेन रोड   नशीराबाद

२१४०० वाणी अिनल प�ाकर 4824 63 पु. मु पो निशराबाद ता िज जळगांव   निशराबाद

२१४०१ वाणी अ�ण भागवत 2772 79 पु. मेन रोड जेडीसीसी बँक समोर निशराबाद   जळगाव

२१४०२ वाणी िच�ा �काश 4065 70 �ी िशवाजी चौक   निशराबाद

२१४०३ वाणी धनंजय माधव 4588 59 पु. िव�ु मंिदरा जवळ मु पो   निशराबाद

२१४०४ वाणी �ानदेव िवठोबा 21871 54 पु. खालची आळी   मु.पो.नशीराबाद  िज.जळगाव  नशीराबाद

२१४०५ वाणी �ारकादास रणछोडदास 6420 75 पु. निशराबाद ता िज जळगाव   िज�ा जळगाव    निशराबाद

२१४०६ वाणी एकनाथ रावजी 9594 91 पु. मु.पो.निशराबाद   ता.िज.जळगाव

२१४०७ वाणी गणेश यशवंत 18227 55 पु. जे.डी.सी.सी. बँके जवल   मेन रोड    नशीराबाद

२१४०८ वाणी(पाराशर)इंदीराबाई रामकृ� 11553 47 �ी
मेन रोड  जे.डी.सी.सी. बँके समो   र ता.जळगांव    

निशराबाद

२१४०९ वाणी जयवंत ल�ण 4585 65 पु.
जैन मंिदरा जवळ    निशराबाद  ता.िज.जळगाव  निशराबाद  

425309

२१४१० वाणी �ो�ा अिवनाश 45061 55 �ी जे डी सी सी  बॅकेशेजारी   मेन रोड  निशराबाद  जळगाव

२१४११ वाणी कमल अ�ण 18087 68 �ी जे.डी.सी.सी. ब�केसमोर   निशराबाद

२१४१२ वाणी माधव सदािशव 4589 72 पु. िव�ु  मंिदर नािशराबाद   निशराबाद

२१४१३ वाणी (सराफ) मंदािकनी शांताराम 44886 78 �ी मेन रोड   निशराबाद  ता.िज.जळगाव

२१४१४ वाणी �काश वासुदेव 4064 71 पु. मेन रोड िशवाजी चौक    निशराबाद    जळगाव

२१४१५ वाणी शैला धनंजय 9336 53 �ी �ी िव�ु मंदीरा जवळ   नशीराबाद

२१४१६ वाणी शरद िव�नाथ 15539 65 पु.
बारादरी मोह�ा   साती बाजार जवळ निशराबाद  

ता.िज.जळगाव  निशराबाद

२१४१७ वाणी �ेहल िवजय 57761 57 �ी
मेन रोड �ामपंचायत जवळ   मु / पो - निशराबाद  िज 

जळगाव  निशराबाद

२१४१८ वाणी सुभाष यशवंत 18228 65 पु. जे डी सी सी बँके जवळ   मेन रोड  निशराबाद

२१४१९ वाणी सुधाकर गोवध�न 33198 81 पु. �ुटसेल सोसा. निशराबाद

२१४२० वाणी सुनंदा अिनल 18380 61 �ी मु.पो.नशीराबाद   ता.िज.जळगाव    नशीराबाद

२१४२१ वाणी सुरेश �ीधर 4062 76 पु. मु पो निशराबाद ता िज   जळगांव    निशराबाद
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२१४२२ वाणी उ�ला अशोक 26690 57 �ी मुकटे�र नगर मु. पो. निशराबाद     निशराबाद

२१४२३ वाणी उमेश अ�ण 13895 42 पु.
मेन रोड जे.डी.सी.सी बँकेसमोर   िझप� आ�ा नगर    

नशीराबाद

२१४२४ वाणी वसंत गंगाधर 5850 87 पु. मु पो निशराबाद ता/िज   जळगाव    निशराबाद

२१४२५ वाणी िवजय एकनाथ 55492 57 पु. बस �ँड जवळ   निशराबाद  ता.िज.जळगाव

२१४२६ वाणी िवलास ल�ण �ो.मयूर िकराणा 7304 66 पु.
साव�जिनक लाय�रीजवळ   निशराबाद  ता.िज.जळगाव  

निशराबाद

२१४२७ वाणी िवनायक रामदास 28548 80 पु. रामपेठ   निशराबाद  ता. िज. जळगाव  निशराबाद

२१४२८ वाणी िवनायक वासुदेव 2609 70 पु. मेन रोड   िशवाजी चौक  निशराबाद  जळगाव

२१४२९ वाणी योगेश दामु 22199 45 पु.
खालची अळी   चौधरी वाडा नशीराबाद  ता.िज.जळगाव  

नशीराबाद

२१४३० येवले चं�शेखर वसंत 46825 49 पु. ५ सािव�ी नगर   जुना निशराबाद रोड  जळगाव

२१४३१ येवले ह�र �ना 55429 90 पु. खालची आळी   निशराबाद  िज.जळगाव
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२१४३२

आिदमाया मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार) 49071

वरची आळी   निशराबाद  ता. िज. जळगाव  

निशराबाद

२१४३३

आिदश�ी मिहला बचत 

गट (दाणा बाजार) 49365

मु. पो. निशराबाद   ता. िज. जळगाव    

निशराबाद

२१४३४

बेळीकर मिहला बचत गट 

(नवी पेठ) 54903 मु.बेळी पो.निशराबाद   ता.िज.जळगाव

२१४३५

गोमती मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
को�ी बिबता संजय

53721 38 Ô ã̈ãè

िझप� अ�ा नगर   निशराबाद  ता. िज. 

जळगाव

२१४३६

गौतम नगर मिहला बचत 

गट
सोनट� सुिनता द�ा�य

57694 48 Ô ã̈ãè भवानी नगर   निशराबाद  जळगाव

२१४३७

गृहीणी मिहला बचत गट 

(नवी पेठ) 54828 साथी बाजार   निशराबाद  ता.िज.जळगाव

२१४३८

हरीहर मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
कोलते नयना संदीप

56062 34 Ô ã̈ãè

भवानी नगर   बेली रोडनिशराबाद  

ता.िज.जळगाव  निशराबाद

२१४३९

�ोत मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
महाजन िमना�ी िवजय

56816 35 Ô ã̈ãè

संत सावता मंदीर जवळ   वरची आळी 

निशराबाद  ता.िज.जळगाव  निशराबाद

२१४४० कामा�ी मिहला बचत गट 59096

c/o मंगला िवकास येवले   खालची आळी  

िनयर -िव�ल  मंिदर  निशराबाद

२१४४१

कमलवासीनी मिहला 

बचत गट (दाणा बाजार)
चौधरी माधुरी िनितन

56812 38 Ô ã̈ãè

खालची आळी   निशराबाद  ता.िज.जळगाव  

निशराबाद

२१४४२ केशवराज पाईप इं��ीज 45733 सुनसगाव     ता भुसावळ

२१४४३

कुल�ामीनी िनमजाय 

माता मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार)
पाटील सुवणा� राज��

49698 46 Ô ã̈ãè

खालची आळी   नािशराबाद  ता. िज. 

जळगाव  नािशराबाद

२१४४४ मागोवा मिहला बचत गट
ढाके सुनंदा चं�कांत

57871 49 Ô ã̈ãè

मु - िनमगाव   पो - निशराबाद  ता िज 

जळगाव  िनमगाव

२१४४५

माळी पुजा कंुदन व 

इतर(जे.एल.जी) 55482

मु.पो.निशराबाद देशपांडे वाडा   ता.िज. 

जळगाव  ता.िज.जळगाव

२१४४६

िनरंतर मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 48721

एक जाई िनवास   मु. पो. तरसोद  ता. िज. 

जळगाव

२१४४७ नोबेल फुड्स 6461 ९/१० सव� नं. ११४९   निशराबाद

२१४४८

पावली मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
नाथ सोनाली िवलास

56838 33 Ô ã̈ãè

भवानी नगर   मा�ती मंिदराजवळ  

निशराबाद ता.िज.जळगाव  निशराबाद

२१४४९

राधे राधे मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
पाचपांडे तनुजा सोपान

55553 53 Ô ã̈ãè खालची आळी   निशराबाद  ता. िज. जळगाव

२१४५० रानवारा मिहला बचत गट 57671 खालची अळी   निशराबाद    नािशराबाद

२१४५१ रिव ट� ेडस� 9929

सरदार िब�ीगं  चौबे पेट� ोल   पंपा जवळ  

पोलीस लाईन    निशराबाद

२१४५२ सदगु� पाई�
गुजर ि�यादश�न अमृत

57384 48 पु

सदगु� पाइप गट नं १७१   नािशराबाद 

भादली रोड  मु पो नािशराबाद  जळगाव

२१४५३ �ाक�  इ�रगेशन �ा.िल.
ल�ा रिवं� दगडूलाल

40063 55 पु

गट नं ३३२ �ॉट नं ५८ तरसोद   ता िज�ा 

जळगाव

२१४५४

सुकेिशनी मिहला बचत 

गट
चौधरी मिनषा िवजय

57338 36 Ô ã̈ãè

भवानी नगर   बेळी रोड  निशराबाद िज 

जळगाव

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)
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�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

२१४५५ सुनंिदनी मिहला बचत गट
राणे जय�ी पांडुरंग

57360 43 Ô ã̈ãè

मु - बेळी पो- निशराबाद   ता जळगाव  िज 

जळगाव

२१४५६

�रा� मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
वाणी रेखा �मोद

55842 42 Ô ã̈ãè

रामपेठ ◌्�ुटसेल सोसायटी   निशराबाद  

ता.िज.जळगाव  निशराबाद

२१४५७ मे .उुजा�श�ी �ीन एनज� 57217

गट नं ७२४ सुनसगाव   ता भुसावळ  िज 

जळगाव  सुनसगाव


