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३९६६६ आडभाई रामदास पंुजाबा 45077 52 पु आर. एम. २३५   बजाज नगर  एम आय डी सी औरंगाबाद

३९६६७ आढाव दादासाहेब रावसाहेब 40869 67 पु

�ॅट नं.४ क�ाणी   रेसीडे�ी नाथ �ांगण  गारखेडा 

औरंगाबाद

३९६६८ आगळे योगेश पंडीतराव 29393 49 पु जोरले िनवास िशवकृपा िशवशंकर कॉलनी   औरंगाबाद

३९६६९ आघाव सिवता केशव 56142 56 �ी

 क�र�ा  िव�ानगर   व�भनगर परळी  िज.बीड  

औरंगाबाद

३९६७० अ�वाल अिनल कुमार 53423 40 पु

एस नं.२५/१ए व २६/१ फलॅट नं.१००४    अकॅलेड  खराडी  

औरंगाबाद

३९६७१ अ�वाल कैलास मोतीलाल 34506 73 पु

�ॉट नं.२१   नुतन यशवंत हौसी.ं सोसा.  एन.०८ िसडको 

औरंगाबाद

३९६७२ अ�वाल िकरण कैलास 34507 58 �ी

�ॉट नं.२१ नुतन यशवंत हौसीगं सोसा.   नं.०८ िसडको    

औरंगाबाद

३९६७३ अ�वाल नेहा पुिनत 47208 34 �ी ५-१-२३ कैलास िब��ंग   उ�ानपुरा  औरंगाबाद

३९६७४ अ�वाल महेश क�ैयालाल 38502 54 पु २५६ समथ� नगर   औरंगाबाद

३९६७५ अ�वाल संजय क�ैयालाल 38501 54 पु २५६ समथ� नगर   औरंगाबाद

३९६७६ आिहरराव पंुडलीक तुकाराम 26956 84 पु

/

वडगाव को�ाटी  बजाज नगर एम आय डी सी  वाळूज  

औरंगाबाद

३९६७७ अिहरराव अिमत रमेश 43019 43 पु

१८ िम�मंडळ हौिसंग सोसायटी   �ू उ�ानपुरा  

औरंगाबाद

३९६७८ अिहरराव माधुरी रमेश 43018 66 �ी

१८ िम�मंडळ हौिसंग सोसायटी   �ु उ�ानपुरा  

औरंगाबाद

३९६७९ अिहरराव रमेश केशवराव 43020 70 पु

१८ िम�मंडळ हौिसंग सोसायटी   �ू उ�ानपुरा  

औरंगाबाद

३९६८० अजमेरा मह��कुमार सुरजमल 53091 51 पु

सी-५ बाजाजी नगर   शंकरिसंग नाईक हाय�ुल जवळ  

�ांती चौक औरंगाबाद

३९६८१ अंभोरे अिनल केशवराव 60109 39 पु

�ॅट नं १३ सी-२ िब��ंग   सारा ईलाइट  गट नं.१७१/४  

िसडको वाळूज महानगर वन  औरंगाबाद

३९६८२ अंभोरे जग�ाथ तुकाराम 47909 64 पु �ॉट नं.५४ सुरेवाडी   हसु�ल औरंगाबाद

३९६८३ आंिबकर शंकरराव िचंधाजी 26216 67 पु बंगला नं. ९०   िसंधी कॉलनी  औरंगाबाद

३९६८४ आनंद आकाश राज�� 47456 43 पु ए-२१ एन-४ िसडको   औरंगाबाद

३९६८५ आनंद अिमत राज��कुमार 45966 46 पु एन-४ ए/२१   िसडको  औरंगाबाद

३९६८६ आनंद आिशष राज�� 43931 45 पु ए - २१ एन - ४   िसडको  औरंगाबाद

३९६८७ आनंद राज��कुमार मिलकराम 45964 73 पु एन-४ ए/२१   िसडको  औरंगाबाद

३९६८८ आनंद उषा राज��कुमार 45965 66 �ी एन-४ ए / २१   िसडको  औरंगाबाद

३९६८९ आनंद िवकास राज��कुमार 45967 40 पु एन-४ ए/२१   िसडको  औरंगाबाद

३९६९०

अ�ारी गुलाम अतहर गुलाम 

मु�ाफा 40875 71 पु घर नं.४-२-२१   अंगुराबाग  औरंगाबाद

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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३९६९१ अनसरवाडेकर िश�रष िदगंबर 37715 61 पु

ए-९ अथव� कलिसक एम आय टी कॉलेज समोर   िबड 

बाय पास  औरंगाबाद

३९६९२ अंथ�णकर सुरेश बाळा�ा 40866 61 पु �ॉट नं.बी-५७   नाथनगर  िसं◌ंधी कॉलनी मागे औरंगाबाद

३९६९३ अपार सुभाष गोपाळराव 45076 60 पु अ�रहंत नगर जैन मंदीरामागे   �ॉट नं. ३०  औरंगाबाद

३९६९४ आफळे िलना �साद 49965 44 �ी ६०  शकंुत  देवानगरी   शहानुरवाडी  औरंगाबाद

३९६९५ आफळे �साद अ�ण 49964 49 पु ६०  शकंुत  देवानगरी   शहानुरवाडी  औरंगाबाद

३९६९६ अरब बशीर अहमद साहेब�सेन 24901 79 पु १७४ आरेफ कॉलनी   आमखास मैदानाचे मागे  औरंगाबाद

३९६९७ अरोरा िवजय िब�दास 46436 54 पु जी-२/३ कासलीवाल रेिसड�ी   �ताप नगर  औरंगाबाद

३९६९८ आ�ेकर रिव�साद क�ाणराव 45782 55 पु

�ॅट नं.३ के िशवनेरी अपाट�म�ट   ित�पती ए�झी�ुटी�  

उ�ानगरी औरंगाबाद

३९६९९ अ�ा बासीत शाहीन 56222 39 पु

५-३-२३ भडकल गेट   साने हॉ�ीटल जवळ  जु�ी 

पाक� औरंगाबाद

३९७०० अट� ावलकर चं�हास एकनाथ 7451 74 पु

 �ीकृपा  �ॉट नं.६ िहरा नगर   �ो प��क �ूल समोर  

मयूर पाक�  रोड हरसूल  औरंगाबाद

३९७०१ अट� ावलकर �िवण चं�हास 17035 42 पु

.

जवळ  एस बी ओ ए प�ीक �ूल समोर हसु�ल  

औरंगाबाद

३९७०२ अट� ावलकर सुलभा चं�हास 17034 71 �ी

.

जवळ  एस बी ओ ए प�ीक �ूल समोर हसु�ल  

औरंगाबाद

३९७०३ अ�े िवजय िदनकर 14035 51 पु

घर नं.१२०    आदश� कॉलनी  �ाडा कॉलनी  मागे  

नगररोड औरंगाबाद

३९७०४ बाफना िविनत ताराचंद 47027 46 पु २०६ िलला अपाट�म�ट   समथ� नगर  औरंगाबाद

३९७०५

बागला कृ� एन �ो. रा�ल 

ए�र�ायजेस 40871 65 पु बागला िनवास   गुलमंडी  औरंगाबाद

३९७०६ बागडीया िदपेश राजेश 47624 43 पु १२७/५ िदपा अपाट�म�ट   समथ� नगर  औरंगाबाद

३९७०७ ब�ा अमरजीतिसंग नथाराम 45278 77 पु बी-३ �ाईड �ाझा   रे�े �ेशन ए�रया  औरंगाबाद

३९७०८ बागुल अरिवंद परशुराम 60585 53 पु

सी/ओ परशुराम बागुल मातृ िपतृ   छाया �ॉट नं 33 

सीटीएस नं  15296 िवशाल नगर गारखेडा  औरंगाबाद

३९७०९ बागवे सिचन िव�ासराव 47691 41 पु �ॉट नं.१ �रदा   �ोती नगर  औरंगाबाद

३९७१० बाहेती आिशष अशोक 53241 36 पु

ए-३०३ देवन मोती��प   देवडा नगर पटेल लॉ� जवळ  

िबड बायपास औरंगाबाद

३९७११ बाहेती सिचन �ीिकशन 47534 43 पु मनजीत नगर   आकाशवाणी समोर  औरंगाबाद

३९७१२ बजाज राजेश सुभाष 44812 52 पु १५ अनुपम हाऊिसंग सोसायटी   �ेय नगर  औरंगाबाद

३९७१३ बलदवा रिवं� रामिबलासजी 19132 71 पु ४/८/३०/१ िदवाण देवडी   औरंगाबाद

३९७१४ बलदवा सं�ा रिवं� 19131 55 �ी िदवाण देवडी   औरंगाबाद

३९७१५ बळी सुरज रावसाहेब 61061 28 पु ग�ी नं 1 गांधी नगर   रांजणगाव    औरंगाबाद



                                              Page1505

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

३९७१६ बंब मयुर कैलास 57390 34 पु

�ॅट नं ८ गणेश कॉ��े� अजंठा   िवशाल मेडीकल�ा 

बाजुला  सुतिगरणी रोड गारखेडा प�रसर औरंगाबाद

३९७१७ बनबरे सुमन �ंकटेश 41321 69 �ी २३ योगीराज सं�ाम नगर   औरंगाबाद

३९७१८ बने �ितभा िदलीप 58579 49 �ी

२९ िनयर सुमन हॉ��टल   ��ा कॉलनी महाडा  िसडको 

एन २  औरंगाबाद

३९७१९ बाणे सुिनल मधुकर �ो. फूड अ�ा 59999 44 पु

पैठण गेट रोड हॉटेल   मून लाइट नूतन कॉलनी    

औरंगाबाद

३९७२० बंग रा�ल रामनारायणजी 49916 47 पु �ॅट नं.१२ मुथीयान कॉन�र   दशमेश नगर  औरंगाबाद

३९७२१ बांगड िबपीन स�नारायण 47264 41 पु शुभ-�ी िवजय कॉलनी   अजब नगर  औरंगाबाद

३९७२२ बांगड मंजुषा स�नारायण 49315 71 �ी ७  शुभ�ी  िवजय कॉलनी   खोकडपुरा  औरंगाबाद

३९७२३ बांगड िनतीन स�नारायण 47263 52 पु शुभ-�ी िवजय कॉलनी   अजब नगर  औरंगाबाद

३९७२४ बांगड स�नारायण मदनलाल 49314 80 पु ७  शुभ�ी  िवजय कॉलनी   खोकडपुरा  औरंगाबाद

३९७२५

बनकर संजय भाऊसाहेब 

�ो.ओम सिजक� � अॅ� फामा� 37788 43 पु �� / ऐ-३८िव�ू नगर   आकाशवाणी मागे  औरंगाबाद

३९७२६ ब�वाल मंगेश संुदरलाल 52656 32 पु

�ॉट नं.५ बी गट नं.८२   संत िशरोमणी रिवदास सोसायटी 

 सातारा औरगाबाद  औरगाबाद

३९७२७ ब�वाल रामिकसन गंगाराम 38500 42 पु �ु मोतीनगर   गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

३९७२८ बंसवाल संुदरलाल रामलाल 51562 61 पु

�ॉट नं.५ ब संत िशरोमणी   रिवदास मागासविग�य 

गृहिनमा�ण सं�था  ता.सातारा औरंगाबाद

३९७२९ बारगळ योगेश अशोकराव 60085 37 पु

ग�ी नं 4 ई�   राम मंिदर जवळ  कैलास नगर  

औरंगाबाद

३९७३०

बारवाल कैलास रोहीदास 

�ो.कैलास ए�र�ाईजेस 18899 44 पु ५/१४/२३ �ु बारवाल िब�ीगं   प�पुरा  औरंगाबाद

३९७३१ बारवाल �ेमिसंग सांडूिसंग 37799 65 पु �ॉट नं.३६ �ोतीनगर   औरंगाबाद

३९७३२ बारवाल रोहीदास लालमण 46200 87 पु ५-१२-६३ लालमण कॉलनी   पदमपुरा  औरंगाबाद

३९७३३

बारवाल िवलास रोहीदास �ो.साई 

माक�  टीगं स��सेस 18884 43 पु ५/१४/२३ �ु बारवाल िब�ीगं   प�पुरा औरंगाबाद

३९७३४ बव� गौतम नाना 61401 49 पु ४० �ाडा बजाज नगर   वाळूज    औरंगाबाद

३९७३५ बसैये संतोष अशोक 49519 39 पु

४ सुनेम रेिसड�ी   रचनाकार कॉलनी  �ेशन रोड 

औरंगाबाद

३९७३६ बासनीवाल िदलीप रामिकसन 42776 64 पु घर नं.५-१३-९१   सुयोग कॉलनी  औरंगाबाद

३९७३७ ब�ा पंकज अवतारकृ�ा 61806 38 पु

�ॉट नं १७ बी िवंग सीटीएस   नं १९९२० यश रेिसडे�� 

साई  बाबा मंिदर  पदंमपुरा औरंगाबाद

३९७३८ बािव�र िजत�� नारायण 56401 38 पु एन-९ एल-७२/१   िशवाजी नगर  औरंगाबाद

३९७३९ बािव�र नकुल पंुडिलक 21118 59 पु

एन १२ डी ११/११   �ामी िववेकानंद नगर  

हडकोऔरंगाबाद

३९७४० बेमलखेडकर िमिलंद मनोहर 38203 77 पु

�ॉट नं. ४०४/के से�र सी   भ�ी नगर एन-१  िसडको  

औरंगाबाद
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

३९७४१ भडके गंगासागर दशररथ 59957 41 पु

R.¦.नं ८२ स��ंगी नगर   बजाज नगर एम.आय.डी.सी 

वाळूज  वडगाव को�ाटी  औरंगाबाद

३९७४२ भागवतकर धनराज उ�मराव 46805 49 पु गांधी नगर   रांजनगांव (शे.पू.)  औरंगाबाद

३९७४३ भालेराव एकनाथ मनसुबराव 56825 40 पु ७१ िव�ु नगर   िम� नगर गाड�न जवळ  औरंगाबाद

३९७४४ भालेराव गणेश �काश 47878 37 पु

�ॉट नं.२ �ॅट नं.११   िस�दनाथ कॉ��े�  िसंडको-६ 

औरंगाबाद

३९७४५ भालेराव परमे�र म�ुबराव 57627 33 पु

�ॉट नं ७१ िम� नगर   िम� नगर गाड�न  िव�ु नगर  

औरंगाबाद

३९७४६ भाग�व प�वी राजेश 19014 49 �ी �ॉट नं.५१  भुषण  समथ� नगर   औरंगाबाद

३९७४७ भाग�व राजेश ल�ण 19013 63 पु �ॉट नं.५१  भुषण  समथ� नगर   औरंगाबाद

३९७४८

भा�का सं�ादेवी िकशोर 

�ो.बालाजी आयुव�दा 51561 61 �ी िद�ा क�र�ा अपाट�म�ट   अगंुरीबाग  औरंगाबाद

३९७४९ भटटड िनतीन रा�े�ामजी 49461 39 पु सी-२-५ सारा �ाईड   रजिजत नगर  औरंगाबाद

३९७५० भावसार अिनल विनलाल 18170 58 पु

घर नं आर -२७/२५७   नं-९ �ताप नगर  �ाडा कॉलनी 

सीड्को  औरंगाबाद

३९७५१ िभसे कािलदास बाबुराव 39471 60 पु २० �ु हनुमान नगर   गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

३९७५२ भोकरीकर माधव मोरे�र 5547 60 पु

सी ११६ कासलीवाल पाक�    जालना रोड  एन-२ िसडको 

औरंगाबाद

३९७५३ भोलाणे चं�कांत ओकंारराव 47267 58 पु

�ॉट नं.७ ओम गांधी नगर   संतोष िकराणा जवळ  

ब��लाल नगर �ेशन रोड  औरंगाबाद

३९७५४ भोर बंडू तुकाराम 45018 54 पु सारा वुदावंन आर एच ३८   िसडको वाळुज  औरंगाबाद

३९७५५ भोसले क�ाण संतुराव 38218 56 पु

. . ( )   

नभा�गण समोर  संत तुकोबा नगर िसडको एन-२  

औरंगाबाद

३९७५६ भोसेकर अिमत अशोक 44707 40 पु १०६ गणेश कूपा अपाट�मेट   उ�ानगरी  औरंगाबाद

३९७५७ भोसेकर अशोक पांडुरंग 44708 66 पु १०६ गणेशकूपा अपाटम�ट   उ�ानगरी  औरंगाबाद

३९७५८ भोसेकर ���मी पांडूरंग 45078 92 �ी

१०६ गणेश कृपा अपाट�म�ट   उ�ा नगरी  गारखेडा 

प�रसर औरंगाबाद

३९७५९ भोसेकर संजीवनी अशोक 44709 57 �ी १०६ गणेश कूपा अपाट�म�ट   उ�ानगरी  औरंगाबाद

३९७६० भुतडा ��ील िवजय�काश 57914 32 पु ५८ �ातंत्◌्रय सैिनक कालनी   नागे�र वाडी  औरंगाबाद

३९७६१ िबनोरकर िकरण मधुकरराव 40865 74 पु

१०५ ��दा कॉलनी (�ाडा)   दुत हॉ��टल समोर  जालना 

रोड औरंगाबाद

३९७६२ िबनोरकर सुभाष बळीराम 62068 47 पु

सराफ िनवास द� मंिदर   बंजारा कॉलनी खोकडपुरा  

औरंगाबाद

३९७६३ िबनोरकर तुषार सुभाष 62058 22 पु

सराफ िनवास द� मंिदर समोर   बंजारा कॉलनी 

खोकडपुरा  औरंगाबाद

३९७६४ िब�हारे �ीराम बाबुराव 41643 54 पु घर नं.६/२/१०४   केसरिसंगपूरा  कोकणवाडी औरंगाबाद

३९७६५ बोदवडे सुधाकर गुलाब 52044 55 पु �ॉट नं.ए २८/१ स�� नं.३७   पहाडिसंग पुरा  औरंगाबाद
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३९७६६ बोळशेटटे शरण बस�ा 44437 50 पु

६४ क्/�् अॅड इंगळे   एस टी कॅालनी एन २ िसडको  

औरंगाबाद

३९७६७ बोरा चंदन िवजयकुमार 47271 41 पु एफ-२ �ाईड पाक�    वेदांत नगर  औरंगाबाद

३९७६८ बोराडे काकासाहेब पंुजाजी 41331 54 पु

७४ ��दा कॉलनी   धुत हॉ��टल जवळ  एन-२ िसडको  

औरंगाबाद

३९७६९ बोरसे गणेश मंदाजी 58464 42 पु

- /

जवळ बजाज नगर  वडगाव कोथळी एमआयडीसी वाळूज 

 औरंगाबाद

३९७७० बोड� सं�ा िवजयशंकर 42031 49 �ी २७ राज नगर हौिसंग सोसायटी   दुगा� रोड औरंगाबाद

३९७७१ ��े संजय �ीकृ� 49254 57 पु ७ भिगरथ इन�े�   �खवसरा पाक�   औरंगाबाद

३९७७२ चांडक राम�साद बालमुकंुद 47685 50 पु ३ ए गोदावरी   िटळकनगर  औरंगाबाद

३९७७३ चांडगे संजय सुय�कांत 41086 49 पु �ॉट नं.१२   आ◌े◌ंकार �खवसरा पाक�   औरंगाबाद

३९७७४ चांदीवाल शैलेश चांदमल 53092 48 पु १ कोनाक�  िवला   ऊ�ानपुरा  औरंगाबाद

३९७७५ चौधरी अिनल िव�ल 44651 51 पु एस आर टी 13   िव�ास नगर  लेबर कॉलनी  औरंगाबाद

३९७७६ चौधरी जीवराज �ानदेव 41087 53 पु

�ॉट नं.२७ सव� नं.१७९/५-ए   �ंकटेश कॉलनी  हसु�ल 

प�रसर औरंगाबाद

३९७७७ चौधरी मधुकर िवठठलराव 38174 53 पु

आर- २६रायगड नगर   घर �. १२० एन - ९  िसडको  

औरंगाबाद

३९७७८ चौधरी सुधा रघुनाथ 50735 66 �ी परफे� डाय�ो�ीक स�टर   िसडको - २  औरंगाबाद

३९७७९ च�ाण िदनकर पंडीतराव 38505 81 पु

�ॉट नं.६० िदनुषा   �ू �ेट बँक ऑप है�ाबाद कॉलनी  

शहानूखाडी औरंगाबाद

३९७८० च�ाण िवजय जग�ाथ 43606 48 पु गजानन नगर   गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

३९७८१ चावरे सुधीर आ�ाराम 51966 42 पु ६ अ�य �ृती   अजब नगर नुतन कॉलनी  औरंगाबाद

३९७८२ चेडे मदन अंबादास 35483 50 पु

पी एम ४२ सावरकर कॉलनी   बजाज नगर वालूज  

िज.औरंगाबाद  वालूज

३९७८३ छाबडा रणबीरिसंग अवतारिसंग 62000 47 पु �ॉट नं 60 िसंधी कॉलनी   औरंगाबाद

३९७८४ छाजेड संगीता संतोष 58594 56 �ी

हाउस नं.३-६-६५ केशर भवन   नास ग�ी सवाईवाला 

मंिदर जवळ  कासारी बाजार  औरंगाबाद

३९७८५

िचकलठाणकर नंदिकशोर 

भा�रराव 40854 57 पु घन नं.४/सी/०१   िदवान देवडी  औरंगाबाद

३९७८६ िचमोटे पु�ा गोिवंद 7229 80 �ी �ॉट नंबर 1253 �भूकंुज   साई नगर िसडको  औरंगाबाद

३९७८७ िचंतामणी �िदप िमठशेठ 34458 54 पु घर नं.4-3-26 मोती कारंज   जाधवमंडी  चौराह  औरंगाबाद

३९७८८ चोधें �काश बाजीराव 46621 47 पु �ु िवशाल नगर   गारखेडा  औरंगाबाद

३९७८९ चोटलानी िवनोद ल�णदास 19102 47 पु १७३ िसंधी कॉलनी   जालना रोड    औरंगाबाद

३९७९० चौधरी जयकुमार नंदकुमार 50313 43 पु ई-४ चेतना टॉवस�   �ेया नगर  औरंगाबाद
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३९७९१ चुडीवाल मुकेश बालचंद 47274 39 पु सी-१/४ कासलीवाल रेसीड�ी   �ताप नगर  औरंगाबाद

३९७९२ चुडीवाल तुषार बालचंद 49677 43 पु सी १/४ कासलीवाल रेिसड�ी   �तापनगर  औरंगाबाद

३९७९३ दाभाडे काकासाहेब कच� 46836 47 पु �ांतीनगर   कोटा��ा पाठीमागे  औरंगाबाद

३९७९४ दहाड गोपालदास जानिकराम 47875 75 पु सुराणा कॉ��े�   औरंगपुरा  औरंगाबाद

३९७९५ दहीफळे एकनाथ रघुनाथ 21819 45 पु बजरंग हौिसंग �ुप आर एच/२३/४   औरंगाबाद

३९७९६ दळे रमेश नबाजी 41088 47 पु रेणूका पुरम रो हौ.नं.४/५   सातारा प�रसर  औरंगाबाद

३९७९७ दांडगे नानासाहेब बाळकृ� 38175 81 पु

१९ सावधान हाउुिसंग सोसायटी   एन - ८  एफ - ३  िसडको 

औरंगाबाद

३९७९८ दरक अिमत जगिदश 53487 37 पु

क्/� �ी.ए.आय.जोशी �ॉट नं.२३०   उदयोगपु� 

अपाट�म�ट ई िवंग उ�ानगरी  औरंगाबाद

३९७९९ दरक िवनय बि�िबशन 53826 34 पु

८ गु��साद �ु िवशाल नगर   गारखेडा प�रसर  

औरंगाबाद

३९८०० दरेकर अ�ण रमेशराव 40397 32 पु मु.पो. राठोडा   ता.िनलंगा  िज. लातूर  लातूर

३९८०१ दां�टे रावसाहेब अंबादास 35846 45 पु म� नगर   बीड बायपास  औरंगाबाद

३९८०२ दौड संतोष बाजीराव 39925 41 पु क्/�् एस.एस. साबळे   डी ८०/४ िशवाजीनगर  औरंगाबाद

३९८०३ देहाडराय शिशकला रमाकांत 40894 44 �ी �ॉट नं १५   ि�मुती कॉ��े�  ि�मुित चौक  औरंगाबाद

३९८०४ देहाडराय �ीकांत रमाकांत 10839 44 पु

१७/१०३ िश�नगरी   सातारा प�रसर रेणुका माता 

मंिदराजवळ  बीड बायपास  औरंगाबाद

३९८०५ देशमुख अभय मैराल 61692 52 पु

पो नं 02 गट नं 95   बीड बायपास रोड  रेणुका �ूल 

जवळ सातारा  औरंगाबाद

३९८०६ देशमुख अनंत उमाकांतराव 21659 63 पु तले�र कॉलनी   मकबरा रोडबेगमपुरा    औरंगाबाद

३९८०७ देशमुख चं�शेखर ि�मल 35839 50 पु �ॉट नं.५ सी १ िब�ीगं   सारा नगर  िसडको  औरंगाबाद

३९८०८ देशमुख जय�ी शरद 54358 37 �ी

फलॅट नं.४ पूवा� �ाईड �ॉट नं.३   सातारा प�रसर बीड 

बायपास  औरंगाबाद

३९८०९ देशमुख कृ�ा बापूराव 38934 56 पु

िशवद� सहकारी गृह िनमा�ण सोसायटी   िसडको एन-८  

औरंगाबाद

३९८१० देशमुख महादेव पंढरीनाथ 44408 53 पु

डी-१२ िवनय कॉलनी   ठाकरे नगर िसडको एन-२  

औरंगाबाद

३९८११ देशमुख माया �िदप 60110 36 �ी

परफे� इंिजिनअ�रंग व��   गट नं ६७ �ॉट नं ४३ 

सजापूर  बजाज नगर वडगाव को�ाटी  औरंगाबाद

३९८१२ देशमुख पंकजा चं�शेखर 44439 51 �ी घर नं ५ क्-१ िब�ीगं   सारा नगर  िसडको औरंगाबाद

३९८१३ देशमुख �भाकर सुमेरिसंग 40628 83 पु

देशमुख िनवास   हॉलीडे कॅप जवळ  �ेशन रोड 

औरंगाबाद

३९८१४ देशमुख रेणुकादास �भाकरदास 40637 60 पु ९ इं���थ कॉलनी   शाहनुरवाडी  औरंगाबाद

३९८१५ देशमुख संिदप गंभीरराव 49863 40 पु �ॉट नं.६ �ॅट नं.८   टाऊन स�टर  िसडको औरंगाबाद
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३९८१६ देशमुख वंदना महादेव 44407 47 �ी

डी-१२ िवनय कॉलनी   ठाकरे नगर िसडको एन-२  

औरंगाबाद

३९८१७ देशपांडे भरत तुकाराम 11906 68 पु वेदांत गृहकुल �ेयनगर औरंगाबाद

३९८१८ देशपांडे हरी रघुनाथ 825 90 पु

A /1-1 सहकार नगर   तापिडया नगर कसलीवळ �ािसक 

 दगा� रोड  औरंगाबाद

३९८१९ देशपांडे मेधा सुधीर 11907 62 �ी ३ चेतना �ेशन रोड   औरंगाबाद

३९८२० देशपांडे मुरार व�कटराव 39470 70 पु १७९ मेन रोड   �ोती नगर  औरंगाबाद

३९८२१ देशपांडे �शांत रेणुकदास 45433 53 पु १५ समथ� नगर   औरंगाबाद

३९८२२ चौधरी �िवण हरीशचंद 41609 46 पु एफ -१ िसलीवाल िव�   उ�ा नगरी  औरंगाबाद

३९८२३ देशपांडे िसमा अ�ण 43123 57 �ी

घर नं.१२/२ देशपांडे पुरम   �भात नगरी  शहानुरवाडी 

औरंगाबाद

३९८२४ देशपांडे िवलास गोपाळराव 15281 62 पु

�ॉट नं.२९ कुमुद अपाट�म�ट   जयनगर उ�ानपुरा    

औरंगाबाद

३९८२५ देशपांडे िववेक शंकरराव 45439 62 पु ५३/५४ आिद� नगर   गारखेडा  औरंगाबाद

३९८२६ ढगे संभाजी कािशनाथराव 51885 43 पु

 साईकृपा  घर �.६३२ अ�णोदय कॉलनी   िसडको एन-५ 

 औरंगाबाद

३९८२७ धांडे �दीप आनंदा 22278 39 पु

�ॅट नं०९ बी/५ िब��ंग   सारा �ंकटेश गट नं ५२/१  

वाडगाव कोलती वाळूज एम.आय.डी.सी  औरंगाबाद

३९८२८ ढवळे संतोष भगवानराव 60982 43 पु एल 14-3 राम नगर   एन 2 िसडको औरंगाबाद

३९८२९ धोडी राजिव�िसंग कुलिदपिसंग 38497 49 पु ५-१-१०२ उ�ानपुरा   गुर�दारा जवळ  औरंगाबाद

३९८३० धुत िदपक िसतारामजी 49460 44 पु सी-२-५ सारा �ाईड   रणिजतनगर  औरंगाबाद

३९८३१ धो�े गणेश सज�राव 40631 41 पु �ॉट नं.३०   रोशन हौिसंग को-ऑप सोसायटी  औरंगाबाद

३९८३२ िदघे सुहािसनी मधुकर 4210 68 �ी

१५७ िटळक नगर िवकास को ऑ हौसीगं   सोसा    

औरंगाबाद

३९८३३ िद�ीत अमोल �काश 30954 42 पु

�ॉट नं ५५०५ �श� अपाट�म�ट   ३६ िवजय�ी कॉलनी नं-५ 

 िसडको औरंगाबाद

३९८३४

िदि�त सिचन जगिदश �ो.रायसन 

लॅ� 37778 45 पु बी / ६ उ�ोग रवी अपाट�म��   उ�ा नगरी  औरंगाबाद

३९८३५ िद�ीत संिगता हेमंत 28645 53 �ी

�ॉट नं. ८   बालाजी रेिसडे�ी  संजय हौिसंग सोसायटी  

औरंगाबाद

३९८३६ िदि�त िवनायक जनाद�न 3311 64 पु

�ॉट नं १ �ेहा   मुकंुदा हौिसंग सोसायटी  सीडको एन/२  

औरंगाबाद

३९८३७ डोगंरे सुहास अ�ण 14860 44 पु

िच�कुट  हडको एन-१२   जी १०८/१५० िववेकानंद नगर    

औरंगाबाद

३९८३८ डोगंरे �ाती अ�ण 19335 48 �ी

 िच�कुट  हडको एन १२ जी १५०   �ामी िववेकानंद नगर  

  औरंगाबाद

३९८३९ डोगंरे अ�ण भानुदास 4078 76 पु

एन १२ जी १०८/१५० िववेकानंद नगर    हडको    

औरंगाबाद

३९८४० डोगंरे सिवता अ�ण 19334 49 �ी

 िच�कुट  हडको एन १२ जी १५०   �ामी िववेकानंद नगर  

  औरंगाबाद
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३९८४१ डोगंरे उषा अ�ण 4079 63 �ी

एन १२ जी १०८/१५० िववेकानंद नगर    हडको    

औरंगाबाद

३९८४२ दुबे िकशोर गोिवंद�साद 44048 42 पु मु. पो. घाणेगाव   ता. गंगापूर  िज. औरंगाबाद

३९८४३ दुबे राज���साद गोिवंद�साद 44045 53 पु

मु. पो. घाणेगाव   तालुका गंगापूर  िज�ा औरंगाबाद  

घाणेगाव

३९८४४ �ारकंुडे राधाकृ� िशवराम 46474 71 पु

यशवंत को-ऑप हौिसंग सोसायटी   एन-९वी �ॅट नं.२३ 

िसडको  औरंगाबाद

३९८४५ �ारकंुडे संजय राधाकृ� 46475 46 पु

यशवंत को-ऑप हौिसंग सोसायटी   �ॅट नं.२३ एन-९ वी  

िसडको औरंगाबाद

३९८४६ �ारकंुडे िवजय राधाकृ� 46247 49 पु

यशवंत को-ऑप हौ.सोसायटी   गट नं.२३ एन-९ बी  

िसडको औरंगाबाद

३९८४७ फासे धनराज िवठठल 45999 36 पु िव�ांित नगर   भवानी नगर औरंगाबाद

३९८४८ फुलशंकर शंकर मनमथअ�ा 28147 45 पु डी - ६२ �ु हनुमान नगर   गारखेडा  औरंगाबाद

३९८४९ गाडेकर �िवण नामदेवराव 40864 39 पु गजानन कॉलनी   गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

३९८५० गायके सदािशव अंबादास 52670 72 पु �ॉट नं.११३२ साईनगर   एन-६ िसडको  औरंगाबाद

३९८५१ गायकवाड आनंद मुरलीधर 44043 50 पु �ॉट �.८२ ल�ीनगर   सुतिगरणी गारखेडा  औरंगाबाद

३९८५२ गायकवाड अशोक ल�ण 45828 60 पु राजंणगाव (शे.पु.)   कमळपुर रोड  पवन नगर औरंगाबाद

३९८५३ गायकवाड दशरथ अजु�न 46520 57 पु

�ॉट नं.२५ डी से�र   भारत माता नगर  एन-१२ िसडको 

औरंगाबाद

३९८५४ गायकवाड कृ�ा शंकरराव 47400 60 पु डी-६१ िवनय कॉलनी   ठाकरे नगर  औरंगाबाद

३९८५५ गायकवाड ऋषीकेश राधाकृ� 50374 38 पु

�ॅट नं.२ अ��क अपाट�म�ट   खणाले हॉ��टल मागे  

गणेश वरवाडी औरंगाबाद

३९८५६ गायकवाड शोभा रमेश 38510 61 �ी वेणू िनवास अिभनय िसनेमा   बहादूर पूरा  औरंगाबाद

३९८५७ गजहंस िदपाली ल�ण 41653 33 �ी

रो हाऊस नं.ए १४९ गट नं.२१   ध�ंत नगर  सातारा 

कमनयन हॉ��टल मागे औरंगाबाद

३९८५८ गजहंस �पाली ल�ण 41654 33 �ी

रो हाऊस नं.ए/४९ गट नं.२१   ध�ंत नगर  सातारा 

कमनयन हॉ��टल मागे औरंगाबाद

३९८५९ गंदगे िशवशंकर क�ा�ा 43776 54 पु

�ॉट नं.४१ �ाने�र िव�ामंिदर   मा.शाळा िसडको  

औरंगाबाद

३९८६० गंगापुरवाला आनंद रिसकचं� 37811 45 पु

शांती अपाट�म���ा मागे   कँुवर फ�ी  राजा बाजार  

औरंगाबाद

३९८६१ गंगापुरवाला संदीप िवजय 45425 56 पु खारा कुआ   ता. औरंगाबाद

३९८६२ गंगवाल िन�खल िकरण 54633 38 पु राजा बाजार   जैन मंिदर समोर  औरंगाबाद

३९८६३ गंगवाल पु�क भागचंद 47686 42 पु २३ डायमंड रेसीड�ी   चौराहा औरंगाबाद

३९८६४ गंगवाल र�ी पु�क 47687 43 �ी २३ डायमंड रेसीड�ी   चौराहा  औरंगाबाद

३९८६५ गंगावाल िवलासचंद उ�मचंद 40876 67 पु �ॉट नं.३/पी   देशमुख नगर  िशवाजी नगर रोडऔरंगाबाद



                                              Page1511

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

३९८६६ गरंडवाल िहरालाल गुलाबराव 55148 35 पु मु.जडगांव पो.करमाड   ता.िज.औरंगाबाद

३९८६७ गारखेडकर िवशाखा मुरलीधर 46732 55 �ी ४८ �� नगरी   गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

३९८६८ ग�ड मेघा िवजय 52741 52 �ी गट नं.२ नुपुर अपाट�म�ट   गारखेडा  औरंगाबाद

३९८६९ ग�ड संतोष बाळकृ� 47026 56 पु १२ सहकार बँक कॉलनी   शहानुरवाडी  औरंगाबाद

३९८७० ग�ड िवजय बळवंतराव 45829 56 पु जी-२ नुपूर अपाट�म�ट   मेहर नगर गारखेडा  औरंगाबाद

३९८७१ गटकळ मधुकर रावसाहेब 5024 67 पु

काय�कारी अभीयंता एम.एस.ई.बी िसिट   िडपाट�म�ट 

डॉ.आंबेडकर माग�    औरंगाबाद

३९८७२ ग�ानी चेतन घन�ामजी 55088 34 पु ३ शंकरा रेसीड�ी   उलका नगरी  गारखेडा औरंगाबाद

३९८७३ गवळी मुकेशआनंद िवठठलराव 47787 43 पु गौतम नगर   बंजारा चौक  औरंगाबाद

३९८७४ गवळी �भाकर ल�ण 54974 35 पु मु.शहापूर बंजर पो.आसेगाव   ता.गंगापूर  िज.औरंगाबाद

३९८७५ गवळी शरद िकसनराव 47874 39 पु �ॉट नं.४ �ु िवशाल नगर   गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

३९८७६ गायकवाड कुसुमबाई मािणकराव 51099 73 �ी मु.पखोरा पो.िभंडाळा   ता.गंगापूर  िज. औरंगाबाद

३९८७७ गायकवाड संतोष दादु 39935 42 पु

�ॅट नं.६ �ॉट नं.१८   अंिबका अपाट�म��  शहानुखाडी 

औरंगाबाद

३९८७८ गायकवाड सुरेखा िस�दाथ� 52965 35 �ी

दीप नगर िनयर स�ाट हाय�ूल   पंढरपुर  एट पो� 

औरंगाबाद

३९८७९ घोडचौरे �मोद गणपतराव 28181 56 पु

�ॉट नं. १६०   उ�ोग �साद अपाट�म�ट  एन - १ िसडको  

औरंगाबाद

३९८८० घुगे सुभाष रामचं� 53030 68 पु

२०६ पा�रतोष िवहार   गजानन मंिदर रोड  गारखेडा 

औरंगाबाद

३९८८१ घुनावत ताराचंद कपुिसंग 44044 46 पु

आरए� -६/६ अयो�ानगर   वडगाव को�ाटी  बजाज 

नगर एम आए डी सी वाळूज  औरंगाबाद

३९८८२ घुटे िकशोर जग�ाथराव 39469 60 पु ३९ प�रमल हौिसंग सोसायटी   गारखेडा  औरंगाबाद

३९८८३ िगलडा पुनम संतोष 54085 45 �ी ६८ सुराणा नगर   जालना रोड  औरंगाबाद

३९८८४ िगलडा संतोष रामिबलास 54086 46 पु ६८ सुराणा नगर   जालना रोड  औरंगाबाद

३९८८५ िगरधारी �ित�ा �शांत 27966 45 �ी �ॉट नं. ४२   िसडको एन - ८ - ब  औरंगाबाद

३९८८६ िगते शेषराव गणपतराव 33283 72 पु ई -०८/०१   मनोहर कॉलनी  एन.०५ िसडको औरंगाबाद

३९८८७ गोडबोले मकरंद शंकरराव 45432 48 पु ३ मानस अपाट�म�ट २५ समथ� नगर   औरंगाबाद

३९८८८ गोडबोले मीरा मकरंद 58529 41 �ी ��ाट नं ३ मानस अपाट�म�ट   समथ� नगर    औरंगाबाद

३९८८९ गोधा लोकेश बबनलाल 55008 34 पु ३३८८प�ालाल नगर   पैठण  िज.औरंगाबाद

३९८९० गोकलानी धरम �ीचंद 55068 42 पु

सुमनबाई कला जैन हॉ�ेल समोर   िव�ु नगर जालना 

रोड  औरंगाबाद
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३९८९१ गोरे सितश भानुदास 41330 44 पु �ॉट नं.७८ सव� नं.७०   एन २ िसडको  औरंगाबाद

३९८९२ गोरवाडकर मोनाली राजेश 54264 41 �ी �ॉट नं ४३-बी    रोकिडया हनुमान कॉलनी  औरंगाबाद

३९८९३

गोरवडकर राजेश िदलीप �ो. 

िस�ोम इ��ाट� ेडज 59768 43 पु 5-26-64 तोरणं अजबनगर   नूतन कॉलनी  औरंगाबाद

३९८९४ गोसावी िवजय बबनराव 46806 53 पु �ाडा कॉलनी   बजाज नगर  औरंगाबाद

३९८९५ �ो�र अजय ओम�काश 51370 58 पु �ॅट नं.१९ अयो�ा अपाट�म�ट   �ोती नगर  औरंगाबाद

३९८९६ गुजर अभय िव�नाथ 40629 47 पु  गुजर िनवास    रंगार ग�ी  औरंगाबाद

३९८९७ गुजराथी पु�षो�म मदनमोहन 27314 64 पु कसुपारख ग�ी   सुपारी हनुमान रोड  औरंगाबाद

३९८९८ गुजराथी सुिनल क�ैयालाल 19094 52 पु

�ॅट नं अ/८ चंदन अक� ड   राजा बाजार महाल�ी मंिदर 

जवळ  कुवारफ�ी औरंगाबाद

३९८९९ गुजराथी वषा� सुिनल 19093 47 �ी

चंदन माक� ट �ॅट नं.ए ८   �ी महाल�ी मंिदरामागे  

कुवारफ�ी औरंगाबाद

३९९०० गुळवे ि�ती अशोक 60424 36 �ी

गट नं ५२/२ �ॅट नं ३०३   िब��ंग नं.ए/०१ िदशा कंुजबन  

फेज १ वडगाव को�ाटी  औरंगाबाद

३९९०१ हेडा राजे�र ओम�काश 52916 38 पु

बी-२ योगे�री   िस�र पाक�  अपाट�म�ट  उ�ानगरी 

औरंगाबाद

३९९०२

िहरे राजर� �ामसंुदर �ो. 

ि�मुत� टेिडंग 55407 38 पु जवाहर कॉलनी   बौ�द नगर  औरंगाबाद

३९९०३ िहवाळे िवनायकराव ल�ण 18290 64 पु मु.पो.देवळाई ता.िज.औरंगाबाद   देवळाई

३९९०४

हौजवाला रा�ल रिवं� �ो.नमो 

से�ुलर 55210 41 पु

४-१-२२ िकरण चावडी रोड   �ीनाथ �ो�ीजन जवळ  

खारा कंुवा औरंगाबाद

३९९०५ इंधाटे सुदाम रावसाहेब 38507 60 पु �ॉट नं.२४ रेणुका नगर   गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

३९९०६ ईलमकर रिवं� दामादास 51628 53 पु

�ॉट नं.७३ पेठे नगर   भाविसंग पुरा  िभम नगर 

औरंगाबाद

३९९०७

इलमकर शैला रिवं� �ो.श् भम 

ए�र�ाईजेस 50021 53 �ी �ॉट नं.७३ पेठे नगर औरंगाबाद

३९९०८ इ�ाळकर अरिवंद �ंकटराव 55682 62 पु ९/९५२ �शांत नगर   अंबाजोगाई  िज.बीड  अंबाजोगाई

३९९०९ जाभाडे अ�ाराव िनवृ�ी 29786 53 पु

आर.एच.३५/६फोबस� हौसीगं सोसा.   बजाज नगर 

एम.आय.डी.सी.    औरंगाबाद

३९९१० जाधव बाबाराव राजाराम 53190 50 पु अ-१५/०३ िसडको महानगर   बजाजनगर  औरंगाबाद

३९९११ जाधव िभमराव ताराचंद 41091 41 पु �ॉट नं. २६७   नाईक नगर बीड बायपास  औरंगाबाद

३९९१२ जाधव देवीदास एकनाथराव 61675 48 पु

राम मंिदर जवळ  राम नगर   जळगाव  ता गंगापूर  

औरंगाबाद

३९९१३ जाधव धोडंीबा पंुजाराम 17997 58 पु भानुदास नगर   जवाहर कॉलनी    औरंगाबाद

३९९१४ जाधव िदलीप कुशीनाथ 56329 47 पु

�ॉट नं.३७/२२२ कोटला कॉलनी   आनंद नगर जालना 

रोड  औरंगाबाद

३९९१५ जाधव �ाने�र नारायणराव 41644 53 पु १०३३ साई नगर   एन - ६ िसडको  औरंगाबाद
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३९९१६ जाधव गणेश यामाजी 53185 54 पु जे/२८/५ िसडको   मुकंुदवाडी  औरंगाबाद

३९९१७ जाधव कंुदन हरी 47109 62 पु

�ॅट नं.४ आनंद अपाट�म�ट   भडकळ गेट समोर  

औरंगाबाद

३९९१८ जाधव मधुकर �ीरंगराव 39937 64 पु २२ साई पाक�    �ाडा कॉलनी  िसडको औरंगाबाद

३९९१९ जाधव �िवण रामदास 23782 42 पु

�ारा एम.डी.आ�ाळे   �ॉट नं.सी -१६  �ु बालाजी 

नगरऔरंगाबाद

३९९२० जाधव राज�� भीमराव 60480 56 पु

बी/०१ सारा गौरव   िसडको वाळूज.महानगर ०१  बजाज 

नगर एम.आय.डी.सी.  औरंगाबाद

३९९२१ जाधव रामलाल रायिसंग 53093 68 पु ३८रोहीदासपुरा   भवानी नगर जवळ  औरंगाबाद

३९९२२ जाधव रेखा राज�� 60485 46 �ी

बी१ सारा गौरव िसडको   वाळूज एम आय डी सी वडगाव  

को�ाटी  औरंगाबाद

३९९२३ जाधव समीर तुकाराम 53242 52 पु

घर नं.५-५-५४ रमा नगर   �ांती चौक रामानंद कॉलनी 

मागे  औरंगाबाद

३९९२४ जाधव िशवनारायण सोनाजी 43120 48 पु आभूषन पाक�    देवळाई रोड  औरंगाबाद

३९९२५ जाधव �ीकांत धोडंीबा 57298 28 पु

४-११-१२७ महादेव मंदीराजवळ   भानुदास नगर जवाहर 

कॉलनी  औरंगाबाद

३९९२६ जाधव सुधा गणपत 39938 51 �ी ११३५ साई नगर   एन-६ िसडको  औरंगाबाद

३९९२७ जाधव िवलास िव�ू 38775 59 पु

आर एच ४३/१५   वेद�ास हौसीगं सोसायटी  बजाज नगर  

औरंगाबाद

३९९२८ जहागीरदार सबीहा अहमद 28881 71 पु घर नं.४/७/७८   नवापुराऔरंगाबाद

३९९२९ जैन अपणा� �तीक 59919 36 �ी

िनयर बालाजी मंगल काया�लया जवळ   डी -६२ �तीक 

िनवास  बालाजी  नगर  औरंगाबाद

३९९३० जैन देव�� �पचंद 55118 48 पु

सी / ७ वंृदावन रेिसडे�ी   �खवनसरा पाक�   गारखेडा 

औरंगाबाद

३९९३१ जैन िशवचरण रतनलाल 26990 71 पु

५ यश�भा अपाट�म�ट   िवशाल नगर  कडा ऑिफस समोर 

गजानन महाराज मंदीर रोड  औरंगाबाद

३९९३२ जैन सिजत पारसमल 47261 40 पु

०१ उ�ोग �� अपाट�म�ट   �� नगरी  गारखेडा 

औरंगाबाद

३९९३३ जैन िवजयराज झं�ूलाल 37958 56 पु

एफ ३ वध�मान रेसीडे�ी   खीवसरा पाक�  गारखेडा प�रसर 

 औरंगाबाद

३९९३४ जैन िवशालकुमार अिजतकुमार 60281 39 पु घर नं 34  आस �ब जवळ   औरंगाबाद

३९९३५ जै�ाल दुग�श अशोक 43159 34 पु हसु�ल ख�ी नगर   घर नं. ३२  औरंगाबाद

३९९३६ जै�ाल मनोज ई�रलाल 42374 46 पु

िवनोद �ोअस� हाउुस   देना बॅक समोर  पानदरीबा  

औरंगाबाद

३९९३७

जय�ाल (मोटारीया) मनोज 

नंदलाल 43318 51 पु ५९ सुराणा नगर   जालना रोड  औरंगाबाद

३९९३८ जै�ाल मनोज िशवनारायण 41641 53 पु स.भू. कॉलनी   औरंगपूरा  औरंगाबाद

३९९३९ जै�ाल �ारेलाल गजुलाल 39879 77 पु १७ एस.बी.एच. कॉलनी   औरंगाबाद

३९९४० जै�ाल रामनारायण पापालालजी 38512 75 पु �ॉट नं. ४ नुतन कॉलनी   औरंगाबाद
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३९९४१ जय�ाल �रतेश �ारेलाल 53613 39 पु १७ एस. बी. एच. कॉलनी   पीर बाजार  औरंगाबाद

३९९४२ जय�ाल संगीता शरद 41612 54 �ी �ॉट नं. ३२ एन-५   परीजात नगर  �डको औरंगाबाद

३९९४३ जाजु र�ा राजपाल 55794 35 �ी

फलॅट नं.४ �ॉट नं.३४   सहयोग नगर  गारखेडा 

औरंगाबाद

३९९४४ जाजु �ीकांत गंगािकसन 39931 67 पु आर ए� १/१८   बजाज नगर  वाळुज औरंगाबाद

३९९४५ जाजु सुय�कांत चं�शेखर 57599 40 पु

फलॅट नं २ अमला अपाट�म�ट   �ंकटेश नगर  जालना रोड 

औरंगाबाद

३९९४६ जांभळे िहराचंद रामचं� 60481 45 पु

�ॉट नं १३६ िसडको �ोथ स�टर   महानगर १ ितसगाव  

वलाडगाव  औरंगाबाद

३९९४७ जांभळे �ेरणा िहराचंद 61880 20 �ी

डी/ओ िहराचंद जांभळे   �ॉट नं 136 िसडको �ोथ  स�टर 

महानगर 1 ितसगाव  वळदगाव औरंगाबाद

३९९४८ जांभळे वषा� िहराचंद 60484 44 �ी

�ॉट नं.१३६ िसडको �ोथ स�टर   �ॉट नं.१३६ िसडको 

�ोथ स�टर  महानगर ०१ ितसगाव वडलगाव  औरंगाबाद

३९९४९ जंजाळ मुकंुदा आनंदा 59195 45 पु एट सावरखेडा पो� अिजंठा लेणी   सोयगाव    सोयगाव

३९९५० जवेरी केतन कांतीलालजी 40873 38 पु जवेरीवाडा औरंगाबाद

३९९५१ झा मनोहर ल�ीकांत 55030 52 पु िश�क नगर   राजणगांव (शे.पु.)  ता.गंगापुर िज.औरंगाबाद

३९९५२ जोशी अिमत नारायण 40861 42 पु बी-२ अंवतीका अपाट�म��   �ताप नगर  औरंगाबाद

३९९५३ जोशी अंनत िडगंबर 41297 57 पु एन-१२ डी-१४६/०९   हडको  औरंगाबाद

३९९५४ जोशी अंगीरस सुधाकरराव 35844 46 पु २१ गु�कंुज हौिसंग सोसायटी   िटळक नगर  औरंगाबाद

३९९५५ जोशी अ�ण रमेशराव 40870 57 पु �ॉट नं.२१०   उ�ा नगरी  गारखेडा औरंगाबाद

३९९५६ जोशी हेमंत िवनायक 40638 49 पु २४ समथ� नगर   औरंगाबाद

३९९५७ जोशी जयंत र�ाकर 52889 48 पु १७ कौ�ुभ गट नं.१४४   सातारा बीड बायपास  औरंगाबाद

३९९५८ जोशी मधुकर ता�ाराम 10557 95 पु ३० एम.आय.डी.सी िचखलठाणा   औरंगाबाद

३९९५९ जोशी �शांत प�ाकर 59282 32 पु

स/ओ प�ाकर जोशी   ४-१०-७९ गोकुळवाडी  औरंगपुरा  

औरंगाबाद

३९९६० जोशी �ाती संजय 41333 56 �ी

�ॉट नं. ८१ सीटीएस नं.३१८३२   देवा नगरी शा�नर मीया 

दगा� जवळ  औरंगाबाद

३९९६१ जोशी िवजय मधुकर 10556 67 पु ३० एम.आय.डी.सी  िचखलठाणा   औरंगाबाद

३९९६२ जोशी िवनायक कांताराव 30344 43 पु

�ॉट नं.७१ गट नं.१४४   साई नगर सातारा प�रसर  

गणपती मंिदरा  औरंगाबाद

३९९६३ जोशी िवनायक िस�दे�र 38173 80 पु ५५ दशमेश नगर   औरंगाबाद

३९९६४ जोशी िवनोद कांतराव 50041 38 पु �ॉट नं.७१ उजा� नगर   सातारा प�रसर  औरंगाबाद

३९९६५ जुगधरे मोहन ल�णराव 38960 58 पु  अिजं� �ेलस�    ि�मुत� चौक  औरंगाबाद
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३९९६६ काबरा मनोजकुमार रा�ेशाम 47907 51 पु

३ सुवास अपाट�म�ट   १३ समाधान कॉलनी  कोकणवाडी 

औरंगाबाद

३९९६७ काबरा सर�ती बि�नारायण 40959 62 �ी ४/१२/२९ नागे�र वाडी   औरंगाबाद

३९९६८ कचे�र िनखील �काश 49609 34 पु रो.हॉ.नं.८७ कासलीवाल मा��ल   औरंगाबाद

३९९६९ कचे�र ��दा िन�खल 53825 35 �ी ८२ कासलीवाल माव�ल   सातारा प�रसर  औरंगाबाद

३९९७० कदम महेश जग�ाथ 54613 40 पु

�ॉट नं.५० रािधका   रामकृपा कॉलनी दगा� रोड  

उ�ानपुरा औरंगाबाद

३९९७१ कदम सुभाष ल�णराव 37744 67 पु

साने गु�जी हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं.१८१ पिलजान नगर 

 एन - ५ िसडको  औरंगाबाद

३९९७२ काकडे छाया मधुकर 60676 38 �ी

�ॉट नं.१२१/१२२ �काश नगर   हनुमान मंिदर जवळ  

सीडको एन/२ मुकंुडवाडी  औरंगाबाद

३९९७३ काकडे मधुकर बळीराम 60678 41 पु

�ॉट नं.१२१/१२२ �काश नगर   हंनुमान मंिदर जवळ  

सीडको एन/२ मुकंुदवाडी  औरंगाबाद

३९९७४ काकडे िनशा रिवं� 55588 39 �ी

 समथ�  �ॉट नं.२४८   समृ�दी नगर  िसडको एन-४ 

औरंगाबाद

३९९७५ काकडे िदपक सुरेश 37552 57 पु �ॉट नं. १९१ एन १ से�र बी   िसडको    औरंगाबाद

३९९७६ काळा अतुल सुगणचंद 53243 34 पु �ॉट नं.डी/२ अ�रहंत नगर   जैन मंिदराजवळ  औरंगाबाद

३९९७७ काला नलीनीदेवी मदनलाल 41084 81 �ी अरीहंत नगर   बालाजी नगर जवळ  औरंगाबाद

३९९७८ काळे िदनकर मंुजाजी 41416 45 पु

आर ४५/३  १३ वी अितरी� ��म   िसडको एन-२  

औरगाबाद  औरंगाबाद

३९९७९ काळे मह�� �भाकर 38504 57 पु १० िवकास नगर   औरंगाबाद

३९९८० काळे �दीप िदनकर 42990 39 पु

सी/ओ.अ�ण नागनाथ वावधाणे   आर.एम.३८/४ सावरकर 

कॉलनी  बजाज नगर  वडगाव को�ाटी  औरंगाबाद

३९९८१ काळे सुिनता िव�ाधर 31449 74 �ी ४अे. अच�ना चेतना नगर   औरंगाबाद

३९९८२ काळे िव�ाधर �ीपाद 31448 84 पु ४ अच�ना चेतन नगर   औरंगाबाद

३९९८३ काळे िवनायक शामराव 53239 54 पु �ॉट नं.१८  दैवंयोग िनवास    भाविसंगपूरा  औरंगाबाद

३९९८४ कालवणे गोरखनाथ नारायण 40633 38 पु मु.पो. घाणेगांव   ता.गंगापूर  िज.औरंगाबाद

३९९८५ काळवणे रिवं� शेषराव 51293 61 पु

 रिवं�कंुज  बहादुर पुरा   अिभनय टॉकीज जवळ  

औरंगाबाद

३९९८६ क�ाणे केशव नाना 60202 41 पु

�म ८८/१० कोलगेट कॉम समोर   बजाज नगर वडगाव  

को�ाटी  औरंगाबाद

३९९८७

कांबळे म�ी�ं आसाराम 

�ो.गोकुळ पेट� ोलीयम 52964 50 पु मु. पो. गाजंगाव   ता. िज. औरंगाबाद

३९९८८ कांबळे िस�ाथ� तुकाराम 60113 35 पु

५९७ अशोक कॉलनी हसु�ल   लासुर �ेशन  ता गंगापुर  

औरंगाबाद

३९९८९ कानडे िववेक िवनायक 12295 55 पु

उ�ांग आिद�  �ॅट नं२   गारखेडा आिद� नगर    

औरंगाबाद

३९९९० कापिडया राजेश क�ैयालाल 51433 61 पु  �ज-कंुज  खाराकुवा   औरंगाबाद
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३९९९१ करंदीकर �साद �भाकर 42454 53 पु  हरी�साद  घ.नं.४-१-२१७   ६१ भा� नगर  औरंगाबाद

३९९९२

करमाणी िकशोर �काश 

�ो.मनोहर साडीज 19008 43 पु �ॉट नं.६ िसंधी कॉलनी   जालना रोड    औरंगाबाद

३९९९३ कटा�रया शंकर नरिसंगमल 52509 54 पु ९ शांता अपाट�म�ट   िम� नगर  औरंगाबाद

३९९९४ कटा�रया सुिनता शंकर 52510 47 �ी ९ शांता आपाट�म�ट   िम� नगर  औरंगाबाद

३९९९५ काथार सुधाकरराव वसंतराव 34580 56 पु

�ॉट नं.२४ �ू बालाजी नगर   राजे िशवाजी �ायाम 

शाळा  औरंगाबाद

३९९९६ कवडे संजय बाबासाहेब 37713 51 पु

२० कुल�ामीनी गट नं.१४५   अलोक नगर सातारा 

प�रसर  औरंगाबाद

३९९९७ कवडे राजाराम द�ा�ेय 40524 44 पु िशवाजी नगर   (फकीरवाडी)  औरंगाबाद

३९९९८ कावडीया कुशल देवकरण 51067 30 पु �ॉट नं. ५४५ िसडको   वाळुज महानगर  औरंगाबाद

३९९९९ केसकर सुरेखा द�ा�य 47211 58 �ी �ॉट नं.८ पा�रजात कॉलनी   िसडको  औरंगाबाद

४०००० खैरनार पोपट गंगाधर 26217 54 पु एन-२ �ॉट नं. १६   संघष� नगर  िसडको  औरंगाबाद

४०००१ खैरनार िवमल पोपट 54089 51 �ी एन-२ िसडको   ठाकरे नगर  औरंगाबाद

४०००२

�ाँजा मोइनुददीन िपता काझी 

नजाददीन 44047 51 पु �ु बायजीपूरा   औरंगाबाद

४०००३ खांडेकर िदवाकर माधव 1047 70 पु ४०७ डी-एन-१िसडको   औरंगाबाद

४०००४ खांडेकर कंुदबाला िदवाकर 1046 81 �ी ४०७ डी-एन-१ िसडको   औरंगाबाद

४०००५ खंडेलवाल अनुभूती िपयुष 58939 33 �ी हाउस नं ८/A   रामानंद कॉलनी  �ांती चौक  औरंगाबाद

४०००६ खंडेलवाल मनोरमा नंदिकशोर 60174 58 �ी

घर नं 8/A   रामानंद कॉलनी  पा�ाची टाकी जालना रोड 

मागे  औरंगाबाद

४०००७ खंडेलवाल नरेश मंगलचंद 47690 41 पु

जी-६ आनंद �ाजा   अमरि�त हॉटेल समोर  �रंग रोड 

औरंगाबाद

४०००८ खंडेलवाल नेहा नरेश 49678 37 �ी

जी-६ आनंद �ाझा   अमरि�त हॉटेल समोर  जालना रोड 

औरंगाबाद

४०००९ खंडेलवाल िपयुष नंदिकशोर 56430 34 पु

८-ए रामानंद कॉलनी   सरकारी दुध डेअरी समोर  ख�ी 

चौक औरंगाबाद

४००१० खंडेलवाल राजाराम भगवानदास 27157 68 पु १८ �ाडा कॉलनी   ब�ीलाल नगर  औरंगाबाद

४००११ खांदेवाले शुभांगी सुभाकर 38141 59 �ी २२ शुभम रणिजत नगर   का�ा कॉनर�   औरंगाबाद

४००१२ खरात अिनल पदमाकर 40639 52 पु घर नं.४/१७/५०   कोतवाल पुरा  िमल कॉन�र औरंगाबाद

४००१३ खरात आिशष िव�ु 57291 35 पु

�ॉट नं ८८   डी आय सी जवळ  रे�े �ेशन रोड  

औरंगाबाद

४००१४ खरात बि�नाथ िवठठलराव 54592 38 पु ११ शां�ीला कॉ�े�   समथ� नगर  औरंगाबाद

४००१५ खारकर उदय ल�ीकांत 38140 55 पु आरएच नं.२ �रदा रेिसडे�ी   �ोितनगर  औरंगाबाद



                                              Page1517

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

४००१६ �खवसरा रा�ल िदलीप 47028 40 पु अ-३ मनोहर वा�ु   िटळक नगर  औरंगाबाद

४००१७ खोबरे िवलास भानुदास 44387 50 पु धनेश अपाट�म�ट   आकाशवाणी चौक  औरंगाबाद

४००१८ कोडगीरवार अिभजीत रंगनाथ 38088 49 पु

�म नं.२ �ीहरी पाक�    �ी◌ेकृ� नगर  गारखेडा  

औरंगाबाद

४००१९ काडते संजय बाबुराव 41908 51 पु

�ॅट नं.४ जय रेिसड�ी   साफ� नगर  हरसुल 

औरंगाबाद

४००२० कोळगे िनवृ�ी भाउराव 37966 58 पु चंदनकर हौिसंग सोसायटी   एच - ९  िसडको  औरंगाबाद

४००२१ को�े हेमंत आनंदा 4628 59 पु

घर नं.६७० एन-५ िसडको   अ�णोदय कॉलनी    

औरंगाबाद

४००२२ कोळी �ोती सुिनल 57649 43 �ी

�ॉट नं. डी. २३   तारामती भवन जवळ  िशवशंकर 

कोलोणी   औरंगाबाद

४००२३ कोदंलकर िनम�ला रमेश 57925 49 �ी

४/१८/२१ फ १३   जु�ा मोढंा�ामागे  भवानी नगर 

औरंगाबाद

४००२४ कोदंलकर रमेश नारायणराव 38269 50 पु एफ-१३ भवानीनगर   जूना मोढा मागे  औरंगाबाद

४००२५ कोरा�े राजन रामकृ� 2090 64 पु

हाऊस नं.टी/२-१२ �ताप नगर   ि�न बंगलो नं १२  

ओसमानपुरा  औरंगाबाद

४००२६ कोठारी राजकुमार इंदरचंद 52798 48 पु युजी ११ आनंद �ाझा   औरंगाबाद

४००२७ कोठारी सुगनचंद मांगीलाल 52140 65 पु एट पो� -मोलखेडा   ता.सोयगाव  िज.औरंगाबाद

४००२८ कोठावदे र�ाकर दशरथ 43777 47 पु डी एम-२-१०५ िसडको एन-२   िवनय कॉलनी  औरंगाबाद

४००२९ ि�रसागर �मोद पांडूरंग 48586 41 पु

�ॉट नं.४ �म नं.८ मोरे चौक   �ी हौिसंग सोसायटी 

बजाज  नगर  औरंगाबाद

४००३० ि�रसागर वैशाली िव�ू 27265 43 �ी एन-१३ सी १८१०३   �डको कॉन�र  हसु�ल रोड  औरंगाबाद

४००३१ ि�रसागर िव�ु नारायण 24859 51 पु एन १३   िस - १८१०३ हडको कॉन�र  हसु�ल रोड औरंगाबाद

४००३२ कुबेर राजकुमार आनंदराव 29767 48 पु

मु.रांजणगांव शेनपंुजी ता.गंगापुर   िज.औरंगाबाद    

रांजणगांव शेनपंुजी

४००३३ कुलकण� िसमा राजेश 44440 52 �ी ३ वैभव अपाटम�ट �ाट नं २६८   उ�ानगरी  औरंगाबाद

४००३४ कुलकण� अिनल िदगंबर 23691 55 पु

सी ४७ िशव शंकर कॉलनी   मु.पो.औरंगाबाद  

िज.औरंगाबाद

४००३५ कुळकण� द�ा�य बळीराम 4008 91 पु

हाऊस नं �ॉट नं ७ िजजामाता हौिसंग   गुलमोहर कॉलनी 

नं-५  िसडको  औरंगाबाद

४००३६ कुलकण� हरीहर द�ा�य 35847 47 पु एन ०९  के-८४/०४   पवन नगर  िसडको  औरंगाबाद

४००३७ कुळकण� हरीश मधुकरराव 41083 55 पु ई-१६ देशपांडे पुरम   शहानुरवाडी  औरंगाबाद

४००३८ कुलकण� जयंत एकनाथ 43779 50 पु

�ॉट नं.०१ िव�ू नगर   िबहाइंड आकाशवाणी    

औरंगाबाद

४००३९ कुलकण� जयवंत रघुनाथ 38959 48 पु

 गु�कृपा  �ॉट नं.१४९   पा�रजात नगर  एन ४ िसडको 

औरंगाबाद

४००४० कुलकण� िकरण नंदकुमार 35843 41 पु आर एच ३५   बालाजी नगर  एम आय डी सी  वाळुज



                                              Page1518

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

४००४१ कुलकण� मधुरा र�ाकर 60755 27 �ी

�ॉट नं.३१ ३२   मीनाताई ठाकरे नगर  बीड बायपास  

औरंगाबाद

४००४२ कुलकण� मंगेश सुय�कांत 52890 47 पु बी-१ डे�न �ावण   नाथ �ागंन गारखेडा  औरंगाबाद

४००४३ कुलकण� मनोज अरिवंदराव 42353 48 पु �ाट न ३३ गट नं १५०   नारायण नगर    औरंगाबाद

४००४४ कुलकण� मुकंुद �भाकर 38506 57 पु

सहया�ी िह�   रो हाउुस �.१३  िशवाजी नगर रोड 

गारखेडा  औरंगाबाद

४००४५ कुलकण� �दीप �भाकर 46235 46 पु शुभ हरी अक� ट   जय िव� भारती कॉलनी  औरंगाबाद

४००४६ कुलकण� �काश �ंकटराव 42388 48 पु आर एम १६६/३ बजाज नगर   औरंगाबाद

४००४७ कुलकण� �ितभा संजय 47689 65 �ी

२ िववेकानंद सोसायटी   िटळक नगर  सहकार बँक 

कॉलनी जवळ औरंगाबाद

४००४८ कुलकण� राजेश िभकाजी 39493 55 पु काबरा कॉलनी   खडके�र  औरंगाबाद

४००४९ कुलकण� र�ाकर मािणकराव 45437 65 पु

�ाट नं ३१/३२ िमनाताई ठाकरे नगर   सातारा परीसर  

औरंगाबाद

४००५० कुलकण� �पेश शांताराम 12161 71 पु

 मोगरा  जी-६ ित�पती पाक�    गु�सहानी नगर एन-४ 

िसडको    औरंगाबाद

४००५१ कुलकण� संजीव हरी 46612 66 पु नं २ िववेकानंद सोसायटी   िटळक नगर  औरंगाबाद

४००५२ कुलकण� संतोष वसंतराव 42028 58 पु ८३ ल�ी नगर   गारखेडा  औरंगाबाद

४००५३ कुलकण� सरोज �दीप 49806 52 �ी डायमंड रेसीड�ी   चौराहा  औरंगाबाद

४००५४ कुलकण� सतीश सुधाकर 14342 52 पु परीमल  एन४/एच ६१ िसडको   औरंगाबाद

४००५५ कुलकण� सिवता र�ाकर 58278 53 �ी

समरस �ॉट नं-३१/३२ गट नं. १७६ अ   िमनाताई ठाकरे 

नगर सातारा प�रसर  औरंगाबाद

४००५६ कुळकण� शांताराम �ंकटेश 9760 71 पु

 मोगरा  जी ६ ित�पती पाक�    गु�सहानी नगर एन-४ 

िसडको    औरंगाबाद

४००५७ कुलकण� सुभाष िदनकरराव 25079 66 पु

�ॉट नं.२३ माऊली नगर   बीड बायपासऔरंगाबाद  

िज.औरंगाबाद

४००५८ कुलकण� सुभाष मधुकरराव 41920 67 पु सी - ३ कासलीवाल िव�   उ�ानगरी  औरंगाबाद

४००५९ कुलकण� सुिधर �भाकरराव 55236 51 पु ४६४ गंगा अपाट�म�ट   एन-३ िसडको  औरंगाबाद

४००६० कुलकण� सुिनल �भाकरराव 42027 49 पु �ॉट नं.६४   बीड बाय पास रोड  औरंगाबाद

४००६१ कुळकण� �ंबक कृ�ाजी 216 71 पु

�ॉट नं.६ िजवनिम� अपाट�म�ट   �ॅट नं.२ एस.बी.एच 

कॉलनी    औरंगाबाद

४००६२ कुलकण� उषा पांडुरंग 45438 62 �ी िटळक नगर   गु�कुल हौसीगं सोसायटी  औरंगाबाद

४००६३ कुलकण� वासुदेव िभमराव 35841 61 पु

५० छ�पती नगर   बीड बायपास रोड  औरंगाबाद  

ओरंगाबाद

४००६४ कुळकण� िवनय ल�ीकांतराव 31415 47 पु िवनय कंुज   पावले ग�ी पैठण    पैठण

४००६५ कुळकण� िवनायक नारायणराव 57735 52 पु

४३९/ए   �ी कृपा सदन   सारा नगर सीड्को नं १  

औरंगाबाद
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४००६६ कुलकण� िवठठल ल�णराव 24264 60 पु एन-५ जे-१४ िवजय�ी कॉलनी   िसडको  औरंगाबाद

४००६७ कुळकण� योगेश शांताराम 9762 51 पु

 मोगरा  जी-६ ित�पती पाक�    गु�सहानी नगर एन-४  

िसडको  औरंगाबाद

४००६८ कंुदे कैलास �भाकरराव 55829 58 पु

के-३ ित�पती हॉ�रझोन    नाथ व�ी रोड  कांचन वाडी  

औरंगाबाद

४००६९ कुसुरकर शैलजा अि�नकुमार 26382 71 �ी

�ॉट नं बी/८   ित�पित सू�ीम ईन�ेव  जालन नगर  

औरंगाबाद

४००७० लाड आशुतोष प�ाकर 51427 51 पु

सी/ओ गाढे सुहास शरद   ��ाट नं ए/११-जे िसहागड 

ित�पती  ए�ेकेटीव उ�ानगर गख�  औरंगाबाद

४००७१ लाड कुणाल अिनल 40891 35 पु बी-२० बालाजी नगर   मोढंया ना�ा जवळ  औरंगाबाद

४००७२ लघणे राज�� पंुजाराम 61395 48 पु

हाऊस नं ३१/०१ अिवनाश कॉलनी   गणेश मंिदर जवळ  

वाळूज ता गंगापूर  औरंगाबाद

४००७३ लघणे सुनील पंुजाराम 60640 44 पु

आरएल 168/1 सुमन िनवास एमआयडीसी   िव�ल नगर 

बजाज नगर  को�ाटी  औरंगाबाद

४००७४ लघणे वषा� सुनील 60639 42 �ी

आर एल 168/1 सुमन िनवास एमआयडीसी   वाळूज 

एमआयडीसी    औरंगाबाद

४००७५ लाहने जयराम काशीनाथ 40632 67 पु डी/७६ बालाजी नगर   औरंगाबाद

४००७६ लांडगे चंदु खो�ाजी 41334 51 पु मु.पो. सजपुर   ता.िज. औरंगाबाद

४००७७ लेले अरिवंद वामन 26014 64 पु एफ-४२४ एन-१   िसडको  औरंगाबाद

४००७८ लेले उ�ास वामन 26013 62 पु

के-१/०३ गुलमोहर कॉलनी   िम�त नगर  िसडको 

औरंगाबाद

४००७९ लोढा आ�पाली आनंद 58975 37 �ी ६२ लाने नं १   िव�ू नगर िम�  नगर  औरंगाबाद

४००८० लोढा आनंद उ�मचंदजी 49608 37 पु �ॉट नं ६२    िव�ू नगर    ग�ी नं.०१  औरंगाबाद

४००८१ लोदे ब�ीलाल िदपचंद 38172 48 पु जरीपुरा खोकडपुरा   औरंगाबाद

४००८२ लोिहया गोकुळ �ीिनवास 47265 43 पु �ॉट नं.बी-१ ��कृत रेसीडे�ी   बसैये नगर  औरंगाबाद

४००८३ लोखंडे दादासाहेब िदगांबर 53942 40 पु �ॉट नं.२ सायली नगर   नंदनवन कॉलनी  औरंगाबाद

४००८४ लोखंडे नर�� वामनराव 23821 43 पु

�ॅट नं-१    िब��ंग नं-ए-२   सारा भूिम  फेज-२  

औरंगाबाद

४००८५ लोखंडे िसंधु दादासाहेब 54648 35 �ी

�ॉट नं.०२ सायली नगर   संगीता कॉलनी जवळ  नंदनवन 

कॉलनी  औरंगाबाद

४००८६ लोमटे मा�ती ह�रभाउ 37812 73 पु

रो.हाउस नं.७   िववेकानंद नगर  एन - ४ ( साउथ) िसडको  

औरंगाबाद

४००८७ लोया िन�खल नंदिकशोर 52863 37 पु

२१६ पिहला मजला �ोती नगर   पुजा अपाट�म�ट समोर  

औरंगाबाद

४००८८ लोया संतोश �ीरामजी 55222 36 पु

गोपाल जाजु अॅ� असोिसएशन   शॅ�ो कॉ��े�  नुतन 

कॉलनी िस�ल औरंगाबाद

४००८९ मगर द� बळीराम 60400 38 पु

�ॉट नं 120 गट नं 170   ित�पित हौिसंग िसडको वाळूज   

 औरंगाबाद

४००९० मगर िमना द� 60399 32 �ी

�ॉट नं 120 गट नं 170 ित�पत   िसडको वाळूज 

महानगर    औरंगाबाद
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४००९१ महाजन सुधाकर तुकाराम 54925 62 पु

रो हाऊस नं.११   अथव� �ासीक बीड बायपास  

एम.आय.टी.कॉलेज समोर औरंगाबाद

४००९२ महाजन युवराज मधुकर 18030 53 पु

�ॉट नं. ८७ अ �ॅट नं. सी-१ फे�न पाक�    एन-३ 

िसडको    औरंगाबाद

४००९३ महामुनी अिवनाश िकशन 47031 43 पु २५ हष�वध�न ित�पती नगर   गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

४००९४ महामुनी �ाज�ा अिवनाश 47210 41 �ी २५ हष�वध�न   ित�पती नगर  गारखेडा औरंगाबाद

४००९५ राजपूत सुदश�न बाबुिसंग 32960 48 पु मु.पो.नगद   ता.क�ड िज.औरंगाबाद    नगद

४००९६ महेश �ो��जन 60778 37 पु

�ॉट नं 18 ए देवनांदजी नगर   �ू पहाडिसंगपुरा 

साईबाबा मंदीर जवळ    औरंगाबाद

४००९७ माहोरकर संिदप सव��मराव 47680 44 पु

डी-८ �ाईड एिन�ा फेज-१   सुत िगरणी चौक  गारखेडा 

औरंगाबाद

४००९८ मैड �फु� अशोक 54671 35 पु घर नं.४/७/९४   िदवान देवडी रोड  औरगाबाद  औरगाबाद

४००९९ माळी अिनल शामराव 43124 42 पु

िस. एल. ३१२२१६   १२ वी योजना  िशवाजी नगर 

औरंगाबाद

४०१०० माळी गीता मनोज 52966 38 �ी ३८३९ महाल�ी कॉलनी   एन-२ िसडको  औरंगाबाद

४०१०१ माळी िजत�� म�ी�ं 53188 38 पु

सी-५० िशवशंकर कॉलनी   ता�ाजी चौकाजवळ  

औरंगाबाद

४०१०२ माळी मनोज सजन 47683 41 पु ३८ महाल�ी कॉलनी   एन-२ िसडको  औरंगाबाद

४०१०३ म�ावत अनुप अ�ण 50312 42 पु ३३ महेश नगर   जालना रोड  औरंगाबाद

४०१०४ मालते �ीकांत छगनलाल 3530 66 पु एच-4 एच-81   िसडको    औरंगाबाद

४०१०५ मालते उदय �ीकांत 19245 59 पु �ॉट नं.८१ से�र एन ४ एच   िसडकोऔरंगाबाद

४०१०६ मांडे िवनायक वसंतराव 39930 59 पु २३ रघुकुल रेणुका नगर   िशवाजी नगर  औरंगाबाद

४०१०७ मानधना योगेश हनुमान 55042 35 पु ११ मधुप�   सहयोग नगर  गारखेडा औरंगाबाद

४०१०८ मं�ी पवनकुमार सुभाषचं� 47682 44 पु

ए-३ िकरण गृहकुल   अिदनाथ हौिसंग सोसायटी समोर  

गारखेडा औरंगाबाद

४०१०९ मं�ी स�नारायण ओम�काश 49963 40 पु ��ाट नं.३   िकत� नगर  �ू �ेय नगर  औरंगाबाद

४०११० मते परशूराम अंबादास 41485 49 पु मु.नादेडा पो.कासोदा   औरंगाबाद

४०१११

मेहता राजेश पु�कुमार 

�ो.िगरीजा ट� ेडस� 18286 55 पु ४/१/४३ खारा कुआ   औगंगाबाद

४०११२ ��े िदलीप िशवदास 60731 46 पु

4/19 

बजाज नगर एम आय डी सी वाळूज  वडगाव को�ाटी 

औरंगाबाद

४०११३ ��े नंदिकशोर नारायणराव 38201 45 पु बनकर िनवास   िदवान देवडी  औरंगाबाद

४०११४ ��े सदािशव नारायण 61898 38 पु मु पो� मुश�दाबाद   ता गंगापुर    औरंगाबाद

४०११५ िमनीयार हेमलता िकशोर 47273 52 �ी �ॉट नं.३ नवयुग कॉलनी   परमपुरा  औरंगाबाद
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४०११६ िमनीयार िकशोरकुमार रामरतन 47272 52 पु �ॉट नं.३ नवयुग कॉलनी   परमपुरा  औरंगाबाद

४०११७ िमरकुटे संदीप िव�ू 49513 49 पु ��ीणी अपाट�म�ट   चेतना नगर  औरंगाबाद

४०११८

िमझा� र�ाक बेग िमझा� इ�ाहीम 

बेग 38496 46 पु

५/४/२५ डॉ.हरीष ��िनक�ा मागे   िपर बाजार 

उ�ानपुरा  औरंगाबाद

४०११९ िमठावाला सोनल ��ल 44379 57 �ी

एम-१७ सहया�ी िह�   बगडीया नगर  गारखेडा 

औरंगाबाद

४०१२० मीठवाला वैभव रजनीकांत 60591 37 पु सुपारी हनुमान रोड   गोकुलनाथ मोह�ा    औरंगाबाद

४०१२१ िमटकरी िशवराज रेवणिस�अ�ा 59442 40 पु

B ३९/८ साई नगर िसडको   मा�ती मंिदर जवळ बजाज  

वडगाव को�ाटी  वाळूज औरंगाबाद

४०१२२ िमटकरी सोमनाथ सदािशवा�ा 42496 55 पु रो हाऊस नं.८   सारहामनी  कांचनवाडी औरंगाबाद

४०१२३ िमटकरी सुभाष तोताराम 38503 62 पु बी-५० यशोधन   गजानन नगर  गारखेडा औरंगाबाद

४०१२४ मोदानी जगिदश राम�साद 47262 40 पु ११ साई वंदन रेिसड�ी   िववेकानंद पु�म  औरंगाबाद

४०१२५ मोरे संतोष वसंतराव 41909 42 पु बाळकृ� नगर   िवजय चौक  गारखेडा  औरंगाबाद

४०१२६ मोरे िवजय अ�ाजी 49625 55 पु

रो हाऊस �ं.२ �ी� िट� �े�   फिथयान िवहार जवळ  

�ोती नगर औरंगाबाद

४०१२७ मोताळे िदनेश खुशालराव 19200 54 पु पुिण�मा फा� फुड समोर   िदवान देवडी    औरंगाबाद

४०१२८ मोताळे शामसंुदर दगडूजी 26570 47 पु एन-७०२/९२   िसडको  औरंगाबाद

४०१२९ मुदखेडकर राज�� ल�ीकांत 41611 56 पु १० सहजीवन कॉलनी   औरंगाबाद

४०१३० मुगिदया िजवन ितलोकचंद 56306 33 पु गु� गणेश नगर   पहाडिसंग पुरा  औरंगाबाद

४०१३१ मुळे जगिदश चं�शेखर 56075 81 पु

२१ इं��स्◌्�ा हौिंसंग सोसायटी   �ामी समथ� क� �ाजवळ 

 गारखेडा औरंगाबाद

४०१३२ मुळे रिवं� बाळकृ� 38087 55 पु

�म नं.२५२ वेदांत हौिसंग गृप   बजाज नगर  वाळूज 

औरंगाबाद

४०१३३ मुळे अिभिजत चं�कांत 58698 38 पु

��ाट नं १३ कावेरी अपाट�म�ट   रेणुका माता मंिदर जवळ 

 झांबड इ�ेट �ू �ेय नगर  औरंगाबाद

४०१३४ मुळे �ीधर देवराव 57676 40 पु

फलॅट नं ९ ए कामगार चौक जवळ   िदशा िचंतामणी 

अपाट�म�ट  िववेकानंद पुरंम �ांती चौक औरंगाबाद

४०१३५ मंुदडा िगरीष गोपालदास 49941 33 पु ३ सुनेम रेिसड�ी   रचनाकार कॉलनी  औरंगाबाद

४०१३६ मंुदडा मनोज गोपीकीशन 47269 50 पु

२५ िनरंजन को-ऑप हौिसंग सोसायटी   िटळक नगर  

औरंगाबाद

४०१३७ मंुडिलक भगवान भा�र 41090 43 पु केळी बाजार   औरंगाबाद

४०१३८ मुणोत िजत�� भवरिसंग 47270 41 पु �ॅट नं. ई - ७   वध�मान रेसीड�ी  उ�ा नगरी औरंगाबाद

४०१३९

मुनोत मनोज रतीलाल �ो.�स�ा 

इले�� ािन� 18395 71 पु ४ रेणुका अपाट�म�ट   चेतना नगर    औरंगाबाद

४०१४० मुणोत �मोद रितलाल 24590 46 पु दलालवाडी   औरंगाबाद
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४०१४१ नाचण म�ारी गोपीनाथ 20558 60 पु

�ु हनुमान नगर   सुधाकरराव नाईक शाळे जवळ    

औरंगाबाद

४०१४२ नाईकनवरे बालाजी िव�ंभरराव 35842 71 पु ६४ �ीिवहार देवळाई रोड   बीड बायपास  औरंगाबाद

४०१४३ नखाते भा�र रामिकसन 50886 58 पु ग�ी नं.२ बी ७२   �ु हनुमान नगर  औरंगाबाद

४०१४४ नखाते पांडूरंग भानुदास 56837 36 पु

७ बालाजी रेसीड�ी   आय�ा मंिदरासमोर  िबड बायपास 

औरंगाबाद

४०१४५ नखाते पायल भा�र 50887 27 �ी ग�ी नं.२ बी ७२   �ु हनुमान नगर  औरंगाबाद

४०१४६ नागरे आनंद गंगाराम 39924 43 पु िवठठल नगर   रामनगर  औरंगाबाद

४०१४७ नरवाडे भानुदास �ा�ाजी 59563 68 पु

रो हाऊस नं.१०३   इं���थ कॉलनी  बजाज नगर वडगाव 

को�ाटी  औरंगाबाद

४०१४८ नरवडे संतोष भानूदास 59564 39 पु

इं���थ कॉलनी आर.एच १०३   बजाज नगर 

एम.आय.डी.सी  वाळूज  औरंगाबाद

४०१४९ नावंनदर जयिदप जुगलिकशोर 47401 39 पु �ॅट नं.४ ए-१   तपाडीया पाक�   एन-४ िसडको  औरंगाबाद

४०१५० नेताजी मु�ा �ामी 46863 52 पु आर एल १७८   बजाज नगर  औरंगाबाद

४०१५१ िनधोनकर िदनेश वसंतराव 47688 52 पु िकराणा चावडी   धावणी मोह�ा  औरंगाबाद

४०१५२ िनघोजकर सुबोध सुरेश 16174 46 पु

�ॅट नं २०१ �ॉट नं ५२   ऋिष अपाट�म�ट �ांने�र नगर  

सातारा प�रसर  औरंगाबाद

४०१५३ िनकम �ाने�र देवराव 37553 46 पु �ॉट नं.७ अ�पा नगर   बीड बायपास  औरंगाबाद

४०१५४ िनकम सुनंदा जयवंतराव 44604 35 �ी

१५ दादासाहेब गायकवाड हौसीगं सोसायटी   संसार नगर  

औरंगाबाद

४०१५५

िनकंुभ सं�ा दगाजीराव �ो.आया� 

फॅशन िडझायनर ऍ� �ुिटक 54840 39 �ी एन-९ एच-१६३/१   �ीकृ� नगर  हडको औरंगाबाद

४०१५६ िनंबाळकर िशवाजी सज�राव 46025 58 पु सी-९/३४ �ेहनगर �ेशन रोड   औरंगाबाद

४०१५७ िनंबाळकर िशवाजी सज�राव 38012 58 पु सी - ९ / ३४ �ेहनगर   �ेशन रोड  औरंगाबाद

४०१५८ िनसाळ िसमा अिनल 46438 45 �ी

कौश�ा �ॉट नं.१०   भारत नगर  �ोती नगर जवळ  

औरंगाबाद

४०१५९ नुने रामाकृ�ा पुण�चं�शेखरराव 47681 46 पु जे-९ जयल�ी कॉलनी   एन-७ िसडको  औरंगाबाद

४०१६० पगडे सुिनल मािणकराव 49955 41 पु िसडको एन-६   घर नं.ई/५/२ संभाजी कॉलनी  औरंगाबाद

४०१६१ पगार कुणाल रिवं� 41319 39 पु तारा मोती एन-०३   िसडको �ॉट नं.११५ बी  औरंगाबाद

४०१६२ पहाडे िजत�� झंुबरलाल 38146 53 पु ७ जवाहर कॉलनी   औरंगाबाद

४०१६३ पहाडे �ोती िकत�कुमार 38144 53 �ी ७ जवाहर कॉलनी   औरंगाबाद

४०१६४ पहाडे कमलकुमार झंुबरलाल 38143 57 पु ७ जवाहर कॉलनी   औरंगाबाद

४०१६५ पहाडे िकत�कुमार झंुबरलाल 38145 59 पु ७ जवाहर कॉलनी   औरंगाबाद
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४०१६६ पा�ने नंदिकशोर जयराम 41089 55 पु �ॉट नं. ई ६४   िसडको  औरंगाबाद

४०१६७ पाल इं�िजत 51292 59 पु ५-१७/३३/१०५   समता नगर  औरंगाबाद

४०१६८ प�ेवाड रामराव िकसनराव 56223 61 पु टी-४४ िदशानगरी   िबड बाय पास  औरंगाबाद

४०१६९ पांचाळ गोिवंद िशवराम 40890 39 पु

क्/�् शेख जािनमीया   ग�ी नं.०५  समता नगर 

औरंगाबाद

४०१७० पांडव सचीन सुधाकर 44378 43 पु

एन १२ सी २६   �ामी िववेकानंद नगर  �डको ओरंैगाबाद 

 औरंगाबाद

४०१७१ पांडव सुधाकर �ंबकराव 44377 80 पु एन १२ सी २६   �ामी िववेकानंद नगर  �डको औरंगाबाद

४०१७२ पांडे द�ातय बाळकू� 45312 63 पु ७३ िवघानगर गारखेडा परीसर     औरंगाबाद

४०१७३ पांडे केदार सोमनाथ 56011 37 पु ७ सुरभी अपाट�म�ट   जाधव मंडी  औरंगाबाद

४०१७४ पांडे िव�ु ब�ीलाल 46808 46 पु �ु �ीराम नगर   कमलापुर फाटा  रांजणगांव  औरंगाबाद

४०१७५ पंडीत संदीप जग�ाथ 44697 52 पु ४६ समथ� कूपा हाऊिसंग सोसायटी   �ीनगर  औरंगाबाद

४०१७६ पंिडत संतोष मधुकर 52555 49 पु

एग्२/१९ आदश� कॉलनी   ठाकरे नगर  एन-२ िसडको 

औरंगाबाद

४०१७७ पंिडत वृषाली संतोष 52556 37 �ी

एग्२/१९ आदश� कॉलनी   ठाकरे नगर  एन-२ िसडको 

औरंगाबाद

४०१७८ प�ाळे मंदािकनी ��ाद 55683 58 �ी ८१ जय िव�भारती कॉलनी   गारखेडा रोड  औरंगाबाद

४०१७९ प�ाळे ��ाद हरीराम 55681 63 पु ८१ जय िव�भारती कॉलनी   गारखेडा रोड  औरंगाबाद

४०१८० पातारे गौतम केशव 49459 54 पु १४ रोहीनी कॉलनी   सहकार नगर  औरंगाबाद

४०१८१ पटेल ब�ुभाई भुरालाल 56007 74 पु �राय ब�ीलाल नगर   हॉटेल �ी माया समोर  औरंगाबाद

४०१८२ पटेल बधीबेन रतनशी 56010 54 �ी

�ॉट नं.२० गांधी नगर   संतोष िकराणा जवळ  ब�ीलाल 

नगर औरंगाबाद

४०१८३

पटेल िहरालाल मुरलीधर 

�ो.�ीदेवी 18450 89 पु

�ॅट नं.१७ मयुर कॉ�े�   ितसरा मजला औरंगपुरा    

औरंगाबाद

४०१८४ पटेल िकशोर भाऊजीभाई 53361 48 पु १०/१/२० कैलास नगर   औरंगाबाद

४०१८५ पटेल मनोहर िहराचंद 41921 76 पु

४० ए �ीमंत   संजय गृह िनमा�ण सं�था  उ�ानपुरा 

औरंगाबाद

४०१८६ पटेल नयन जवाहरलाल 61552 40 पु

�ॅट नं बी-3 दुसरा मजला बी िवंग   सुराणा अपाट�म�ट  

औरंगाबाद भाजी माक� ट जवळ  औरंगाबाद

४०१८७ पटेल ि�ती िनलेश 50815 49 �ी

�ॉट नं.११ मधुबन हौिसंग सोसायटी   शहानुर वाडी  

गादीया िवहार रोड औरंगाबाद

४०१८८ पटेल शालवी हेमंत 57220 31 �ी

घर � फ-७७   शरद �ो��जन जवळ  िशवशंकर कॉलनी  

औरंगाबाद

४०१८९ पटेल सोमण जवाहरलाल 61551 38 पु

�ॅट नं बी 3 दूसरा मजला बी िवंग   सुराणा अपाट�म�ट  

औरंगाबाद स�� मंडी जवळ  औरंगाबाद

४०१९० पटेल वालीबेन ब�ुभाई 56009 74 �ी �राय ब�ीलाल नगर   �ीमाया हॉटेल समोर  औरंगाबाद
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४०१९१ पाठक �िवण �काशराव 29111 45 पु

�ारा- महेश्  वझुरकर   �ॅट नं.-६ शंकरा रेसीडे�ी 

उ�ानगरी    औरंगाबाद

४०१९२ पाठक �वीण �ीपाद 60369 41 पु

एस/o �ीपाद पाठक �ॉट नं 3   बी िशवलया हौ सो सा जी 

5  टाऊन स�टर िसडको कॉलनी  एस ओ औरंगाबाद

४०१९३ पठाण लतीफ चांदखा 46832 52 पु शरीफ कॉलनी   जरफट गेट  औरंगाबाद

४०१९४ पठारे वामन साखरबा 42580 55 पु

क्/�् �ॉट नं.०७   मारोती नगर मयूर पाक�   हसु�ल 

औरंगाबाद

४०१९५ पाथरकर भगवान िडगंबर 40636 50 पु

आर एम १०५/४   बजाज नगर  एम आय डी सी वाळुज 

औरंगाबाद

४०१९६ पाटील आरती �शांत 22656 47 �ी

�ॅट नं ५ �ॉट नं ४६ यश ओकंार अपाट�म�ट उलकानगरी 

औरंगाबाद

४०१९७ पाटील अच�ना संदीप 54976 43 �ी िशवाजी नगर   गंगा कॉलनी  वाळूज औरंगाबाद

४०१९८ पाटील अ�ण पंुडिलक 29392 56 पु एन. ११ के३४/९ नविजवन कॉलनी   �डको औरंगाबाद

४०१९९ पाटील आि�नी नीलेश 60025 29 �ी नं 11 B 120 -4 सुभाष चं�   बॉस नगर �डको    औरंगाबाद

४०२०० पाटील िदनेश नाना 45918 34 पु मु पो बनोटी ता खामगाव     िज औरंगाबाद  ओरंगाबद

४०२०१ पाटील िदवानिसंग भुजंगराव 34529 59 पु

पाथ� कॉ��े� �ॉट नं.३   नागे�र वाडी औ.बाद    

औरंगाबाद

४०२०२ पाटील गजानन शांताराम 60767 37 पु

�ॉट नं.१२७ गट नं.४१   �ांती नगर तनवाणी जवळ  

�ूल साजापुर  औरंगाबाद

४०२०३

पाटील जय�� अजबराव �ो.ओम 

मेडीकल �ोअस� 12176 44 पु

�ो. पाटील जय�� अजबराव   िहवरखेडा रोड  क�ड 

िज.औरंगाबा    क�ड

४०२०४ पाटील क�ना उदयिसंग 57094 43 �ी शांताई १३८   एन-३ िसडको  औरंगाबाद

४०२०५ पाटील मनोज दादाजी 58100 41 पु मु / पो -गोदेंगाव   ता सोयगाव  िज औरंगाबाद  सोयगाव

४०२०६ पाटील िमिलंद देिवदासराव 46139 53 पु चं�कला रेिसड�ी   समथ� नगर �ॉट नं.३६  औरंगाबाद

४०२०७ पाटील नीलेश �दीप 60024 33 पु N -11 B 120/4 सुभाषचं� बोस   नगर �डको    औरंगाबाद

४०२०८ पाटील पंकज बापुराव 56013 35 पु १९ रामगोपाल नगर   पडेगाव  औरंगाबाद

४०२०९ पाटील ��ा मनोज 50232 43 �ी सी/ओ तपािडया पाक�    ८३/१०  एन-४  िसडको औरंगाबाद

४०२१० पाटील �काश केशव 41615 47 पु ५० संजय हौिसंग सोसायटी   दुगा� रोड  औरंगाबाद

४०२११ पाटील �मोद िडगांबर 42467 47 पु अंबाताडा   तालुका- क�ड  िज.औरंगाबाद  अंबाताडा

४०२१२ पाटील �शांत बाबुराव 29566 61 पु

पी.एन.कुळकण� एन.९   एल-१३२/२ िशवाजी नगर 

िसडको    औरंगाबाद

४०२१३ पाटील �तापिसंह वेद�काश 56945 51 पु �ॉट नं.१३८ एन-३   िसडको  औरंगाबाद

४०२१४ पाटील �ितभा सतीश 60685 38 �ी

113/3 बजाज नगर वाळूज   स� स� �ंगी मंिदर    

औरगाबाद

४०२१५ पाटील रा�ल वेद�काश 56947 46 पु �ॉट नं.१३८ एन-३   िसडको  औरंगाबाद
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४०२१६ पाटील रिवं� भालेराव 48600 58 पु २९ से�र एच   सीडको  औरंगाबाद

४०२१७ पाटील रिवं� नाना 54456 37 पु मु.पो.बनोटी   ता.सोयगांव  िज.औरंगाबाद

४०२१८

पाटील संदीप बाबूराव �ो.कृ�ा 

फॅ�ीकेटर 54975 51 पु िशवाजी नगर   गंगा कॉलनी  वाळूज औरंगाबाद

४०२१९ पाटील संजय आ�ाराम 56137 54 पु एन-२ पी -३ २३/१   िवठठल नगर िसडको  औरंगाबाद

४०२२० पाटील संजीव बाजीराव 38957 59 पु

�ी िवनायक अपाट�मे�   अलंकार सोसायटी  ६७/३ 

गारखेडा प�रसर औरंगाबाद

४०२२१ पाटील सतीश अिभम�ू 58657 28 पु एट पो� साईग�ाण बनोटी   तालुका औरंगाबाद

४०२२२ पाटील सतीश राजाराम 60703 38 पु

आर 6/42 एस टी कॉलनी वै�ांना   चौक अयो�ा नगर  

बजाज नगर को�ाटी  औरंगाबाद

४०२२३ पाटील शांतीदेवी वेद�काश 56944 74 �ी �ॉट नं.१३८ एन-३   िसडको  औरंगाबाद

४०२२४ पाटील शरद ��ाद 60355 43 पु 18 महावीर नगर ितसगाव   गट नं 170    औरंगाबाद

४०२२५ पाटील िशवराज सुकदेव 44376 44 पु

ॠ ख्-९ िसंहगड अपाटम�ट   ित�पती ए�झी�ुटी� 

उ�ा नगरी  ए पी पेटोल पंप औरंगाबाद

४०२२६ पाटील सोपान बाबुराव 18693 56 पु

बंजारा कॉलनी संतोषी माताजी ग�ी   लेकुरवाळे यांचा 

वाडा    औरंगाबाद

४०२२७ पाटील सुहास धनराज 40634 52 पु  माउुली  िशवराज कॉलनी   गा�रया िवहार रोड  औरंगाबाद

४०२२८ पाटील सुि�या �िवणकुमार 29085 40 �ी

सी/ओ अजु�न हरी नेमाडे मागे   AD¡¡ �भात कॉलनी  �ॉट 

2 औरंगाबाद

४०२२९ पाटील सुर�� ल�ण 60269 45 पु

�ॉट नं ९९/१०० ओम आपाट�म�ट   गारखेडा प�रसर जवळ 

हनुमान  मंिदर िव�ा नगर  औरंगाबाद

४०२३० पाटील सुय�कांत साहेबराव 27357 43 पु

रो हाऊस नं सी-४९ गट नं १०४   रेणुका पुरम रेणुका 

मंदीरा समोर  सातारा प�रसर औरंगाबाद

४०२३१ पाटील उदयिसंह वेद�काश 56946 49 पु

बी-२०१ तुलशी आक� ड   कनाट �ेस िसडको  एन-५ 

औरंगाबाद

४०२३२ पाटील उ�ला सुय�कांत 54640 37 �ी

एम.जे.िमटकरी घर नं.५/९/५८   उमाजी कॉलनी  

ब�ीलाल नगर औरंगाबाद

४०२३३ पाटील उ�ास िशवाजीराव 60186 42 पु सी 35 नम�दा िनवास   बालाजी नगर    औरंगाबाद

४०२३४ पाटील वेद�काश कािशराव 56943 80 पु �ॉट नं.१३८ एन-३   िसडको  औरंगाबाद

४०२३५ पाटील िवजय भालेराव 48599 47 पु �ॉट नं.२९ से�र एच एम -४   िसडको  औरंगाबाद

४०२३६ पाटील िवजय गोवध�न 19387 43 पु एन/११ ए  ४३/३   सुदश�न नगर  �डको  औरंगाबाद

४०२३७ पाटील िवजयकुमार शांताराम 49699 41 पु ४-बी रामानंद कॉलनी   औरंगाबाद

४०२३८ पाटणूरकर �ेता �ि�ल 52698 34 �ी १२ �ि�ल अपाट�म�ट   दशमेश नगर  औरंगाबाद

४०२३९ पाटणुरकर ��ील �ंकटेश 47275 41 पु �ॉट नं.१२ ��ील अपाट�म�ट   दशमेश नगर  औरंगाबाद

४०२४० पटवध�न संतोष सुधा 58812 44 पु

िदवान देओडी   अतुल बेकरी मागे  कठार वाडा  

औरंगाबाद
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४०२४१

पवार बाबसाहेब साहेबराव �ो.�ू 

अंबीका पेपस� 18288 45 पु २३४ आर २७ �तापगड नगर   िसडको एन ९    औरंगाबाद

४०२४२ पवार दौलत िवठठलराव 41907 43 पु िगंताजली अपाट�म�ट   शहानुर वाडी  औरंगाबाद

४०२४३ पवार गणेश दादाराव 45428 45 पु गणेश कुपा   अजब नगर  औरंगाबाद

४०२४४ पवार िकशोर भगवानराव 42305 41 पु

�ॅट नं.२९ िनराळा अपाट�म�ट   िश� नगर  ब�ीलाल 

नगर औरंगाबाद

४०२४५ पवार ल�णराव भागाजी 46622 80 पु मु. पो. चापानेर   ता.क�ड  िज. औरंगाबाद

४०२४६ पवार मिनषा बाळासाहेब 9914 48 �ी औरंगाबाद

४०२४७ पवार राकेश नारायण 60769 24 पु

आरएच ४३/९ वेद�ास  होिसंग   सोसायटी ि�मूित�  �ूल 

जवळ जयभ�ा चौक  वाळूज

४०२४८ पवार संजय कािशनाथ 58311 46 पु

�ॉट नं. पी १-१४ से�र एन -५   टाउण स�टर लोकमत 

नगर  िसडको औरंगाबाद

४०२४९ पवार सज�राव गणपत 53565 53 पु रांजनगाव (श� पू)   ता.गंगापुर  िज.औरंगाबाद

४०२५० पवार िवनोद फुलचंद 53745 45 पु �ॉट नं.६८/६९ब-७एन-२   िसडको  औरंगाबाद

४०२५१ प�डडी कुमार अनज�ा 45434 52 पु �ाट नं २९७ एन ३   िसडको औरंगाबाद

४०२५२ पेरकर गयाबाई सुभाष 42505 66 �ी एन ११ एच १७/१२   नवनाथ हडको  औरंगाबाद

४०२५३ फासे िनलेश �भाकर 9747 40 पु

ित�पित िवहार मागे   यश मुठीयन ई िब��ंग  �ॅट 10 

गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

४०२५४ िपंपळे अपणा� िवशाल 15562 41 �ी

�ॉट नं.२७ गजानन कृपा   व�कटेश काया�लया जवळ   

सहयोग नगर  गरखेडा  औरंगाबाद

४०२५५ पोकणा� िनम�ला िवनोदकुमारजी 57213 58 �ी

�ॉट नं ५४५ �ोथ स�टर िसडको   वाळुज महानगर -१ 

औरंगाबाद

४०२५६ पोकरणा िनम�लाबाई िवनोदकुमार 52862 58 �ी �ॉट नं.५४५ िसडको   वाळुज महानगर  औरंगाबाद

४०२५७ पोफळे उदय बाळकु� 42022 43 पु

रो हाऊस नं. जी -६   रेणूका पूरम  िबड बाय पास रोड  

औरंगाबाद

४०२५८ पोतले लता तुकाराम 60981 52 �ी

�ॉट नं १०२  िसडको महानगर १   वाळूज तीसगाव    

वळदगाव   औरंगाबाद

४०२५९ पोतले तुकाराम िकसनराव 60980 52 पु

�ॉट नं १०२  िसडको वाळूज महा १   तीसगाव वळदगाव  

औरंगाबाद

४०२६० पुणेकर न�ता शशांक 24286 48 �ी हरी�साद अपाट�म�ट   दशमेश नगरऔरंगाबाद

४०२६१ पंु�शी पायल िवनोद 47583 45 �ी १७९ एन-३ िसडको   औरंगाबाद

४०२६२ पु�शी िवनोद रमेश 42819 45 पु १७९ साई कृपा   एन-३ िसडको  औरंगाबाद

४०२६३ पुरी गज�� गणपत 52557 56 पु एन-६ अिव�ार कॉलनी   घर नं.३७७ िसडको  औरंगाबाद

४०२६४ रगडे िव�िजत िभमिसंग 51629 48 पु

�ॅट नं.बी-८ अिमत अपाट�म�ट   अिमत नगर नंदनवन 

कॉलनी  औरंगाबाद

४०२६५

राजाळे उम�ला बबन �ो.�रगल 

पॅकेजीगं 18476 48 �ी �ॅट नं.१ ऋषीकेश अपाट�म�ट   स�ाट नगर    औरंगाबाद
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४०२६६ राजपुत �शांत दुगा�िसंग 51434 42 पु �ॉट नं.डी/२   राधाकृ� रेिसड�ी  सतारा औरंगाबाद

४०२६७ राखे िव�म अशोक 18878 39 पु �ॅट नं.१३ िवनया अपाट�म�ट   िम� नगरऔरंगाबाद

४०२६८ राळेगांवकर सुि�या अतुल 53422 47 �ी ए-१/१० मयुर टेरेसेस्    गारखेडा  औरंगाबाद

४०२६९ राणा महेश चं�कांत 59174 58 पु २४ पु� चं�   कुशल नगर  जालना रोड  औरंगाबाद

४०२७० राणा िनता महेश 34537 52 �ी

पु�चं�   कुशाल नगर  �ॉट नं.२४ जालना रोड  

औरंगाबाद

४०२७१ राणा पु�ा चं�कांत 59173 77 �ी २४ पु��चं�   कुशल नगर  जालना रोड  औरंगाबाद

४०२७२ राणी महेश घन:शामदास 38043 55 पु १२० सुख सागर   िसंधी कॉलनी  औरंगाबाद

४०२७३ रंजणे सुदाम कारभारी 59765 38 पु

गट नं 52/2 F/1 A/3 िदशा   कंुजाबेन वडगाव  रांजणगाव  

औरंगाबाद

४०२७४ राठी िवजय िभकूलाल 47207 46 पु १५ �ीकृ� िवहार   दरगा रोड  औरंगाबाद

४०२७५ राठी वंृदा िवजय 51884 25 �ी १५ �ीकृ�ा िवहार   टेिलफोन ऑफीस जवळ  औरंगाबाद

४०२७६ राठोड ल� सेवा 39927 41 पु

�ी रेसीडे�ी   देवळाई प�रसर गट नं.९४  बीड बाय पास 

औरंगाबाद

४०२७७ राठोड सदगुण िहरामण 39926 39 पु �ी रेसीडे�ी   देवळाई रोड  औरंगाबाद

४०२७८ रौदंळ जीवन परशराम 38073 39 पु

�ितक �ीला सी / ३   ��् �ोअर गु�सहानी नगर जळव  

एन - ४ िसडको औरंगाबाद

४०२७९ �पेकर िव�ास मुरलीधर 61964 49 पु मु पो� ितसगाव   ता औरंगाबाद

४०२८० साब�ा कांतीलाल केशरचंद 39929 65 पु बी ६२ नाथनगर   औरंगाबाद

४०२८१ साबळे रमेश रायभानराव 39928 52 पु �ॉट नं. ४०   संदेश नगर  औरंगाबाद

४०२८२ सदावत� पांडूरंग रामभाऊ 45784 76 पु वडोद बाजार   ता. फुलं�ी  िज. औरंगाबाद

४०२८३ सदावत� �शांत पांडुरंग 45124 49 पु

शा िन �मांक ६   सा बा शासिकय िनवास�थाने  

उ�ानपुरा औरंगाबाद

४०२८४ सा�जी जयेशकुमार �ेमचंद 47908 46 पु �ॉट नं.१७५ एन-३   िसडको  औरंगाबाद

४०२८५ साकला अजय अमोलकचंद 53189 37 पु ४-३२-१-४९ समता नगर   औरंगाबाद

४०२८६ साखला िवजय अमोलकचंद 49805 37 पु ५.१६.२० नुतन कॉलनी   औरंगाबाद

४०२८७ साखरे सुिनल नामदेव 41624 46 पु रांजनगाव शे.पु.   पो.गंगापूर  िज.औरंगाबाद

४०२८८ साकला आनंद अशोकचंद 55144 34 पु

आर ए� १/१९ संभाजी हौिसंग सोसायटी   मोरे चौक 

बजाज नगर  औरंगाबाद

४०२८९ साकोळकर कािशनाथ िव�नाथ 41325 58 पु घर नं.बी-४७-४८   नाथ नगर  औरंगाबाद

४०२९० साळंूखे शेखर रामराव 40868 48 पु

�ांउुड �ोअर राजगु� अपाट�म��   जे-३१ िवजय�ी 

कॉलनी  िसडको औरंगाबाद
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४०२९१ साळंूखे िववेक मुरलीधर 40867 53 पु

पिहला मजला राजगु� अपाट�म��   जे-३१ िवज�ी कॉलनी  

औरंगाबाद

४०२९२ साळवे रतन सखाराम 40256 54 पु मु.सेलुद पो.लाडसांगवी   ता.िज. औरंगाबाद

४०२९३

समदळे िवजय �ीपतराव 

�ो.अजय फॅब-वेल 43323 50 पु डी ११/४ िसडको   महानगर बजाज नगर  औरंगाबाद

४०२९४ सना�े िवलास नामदेवराव 50517 45 पु

�ॉट नं.३९ गट नं.९०/१   सुय�िदप नगर िबड बायपास  

सातारा प�रसर औरंगाबाद

४०२९५ सानप भगवंत दगडू 49520 44 पु बजाज नगर   वाळूज  औरंगाबाद

४०२९६ संचेती अजीता रा�ल 45780 41 �ी ए-६ वध�मान रेसीडं�ी   �खवसरा पाक�   औरंगाबाद

४०२९७ संचेती सिचन सुभाषचंद 46952 43 पु अ/०१ पगारीया रेिसडे�ी   व�दात नगर  औरंगाबाद

४०२९८ संघवी अिनल ल�णराव 37554 54 पु �ॉट नं.१६ राजेश नगर   बीड बायपास रोड  औरंगाबाद

४०२९९ सा�ा रंजन सहदेव 53327 61 पु आरए�-५/३ हेरंब सोसायटी   बजाज नगर  औरंगाबाद

४०३०० सपकाळ गणेश शंकर 60702 36 पु मु रांजणगाव पो घाणेगाव   औरंगाबाद

४०३०१ सपकाळे �भावती माधवराव 60304 68 �ी

से�र नं 2 घर नं 9   िहंदू�थान आवास  न��वाडी 

औरंगाबाद

४०३०२ सारडा जुगलिकशोर ि�जमोहन 49010 57 पु

िट.बी.५ िदशा सं�ृती   िस� िसटी पैठन रोड  

औरंगाबाद

४०३०३ सारडा सुिनता जुगलिकशोर 48427 54 �ी

टी.बी. ५ िदशा सं�ृती िस� िसटी   पैठण रोड  

औरंगाबाद

४०३०४ सरवदे िवनायक आ�ाराव 53807 49 पु घर नं.५-१७-३३�ॉट नं.१२   समतानगर  औरंगाबाद

४०३०५ सातपुते सितष िव�ुपंत 41610 61 पु बी-८ िस�दी हाइट   �खवरा पाक�   औरंगाबाद

४०३०६ स�धर िवजय अजु�नराव 53051 42 पु १८ बीजली नगर   उ�ानपुरा  औरंगाबाद

४०३०७ सावे अिजत मोरे�र 45275 66 पु अंजली कॉ��े�   खडके�र  औरंगाबाद

४०३०८ सावे अिनल मोरे�र 45276 61 पु अंजली कॉ��े�   खडके�र  औरंगाबाद

४०३०९ सावे अंजली अिनल 52042 61 �ी अंजली कॉ��े�   खडके�र  औरंगाबाद

४०३१० सावे अिप�त अिनल 45274 34 पु अंजली कॉ��े�   खडके�र  औरंगाबाद

४०३११ सावे अतुल मोरे�र 45277 60 पु अंजली कॉ��े�   खडके�र  औरंगाबाद

४०३१२ सवाईवाला दश�न नंदिकशोर 52866 40 पु

 पदमल�ी  ४ ितसरा मजला देवका   अपाट�म�ट 

औरंगाबाद  देना बँक जवळ पंड�रबा  औरंगाबाद

४०३१३ सवाईवाला सपना दश�न 52867 39 �ी

 पदमल�ी  �ॅट नं.४ ितसरा मजला   देवका अपाट�म�ट  

औरंगाबाद

४०३१४ सेवेकर रिवं� �भाकर 41614 57 पु �ॉट नं.६६ स�� नं.८   सदािशव नगर  औरंगाबाद

४०३१५ शाह चेतना मिनष 21440 51 �ी

फलॅट नं.३१ ितसरा मजला   इं���थ एन�ेव �ोती नगर  

दगा� रोड औरंगाबाद
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४०३१६ शाह हाद�क भरतभाई 54591 38 पु एच बी - ७ �ाइड एिन�ा   सुतिगरणी चौक  औरंगाबाद

४०३१७ शेख हसन वजीर 46950 49 पु गांधीनगर रांजनगांव शे.   ता. गंगापुर  िज. औरंगाबाद

४०३१८

शेख मोह�द शफी अ�ुर 

र�ाक 30905 66 पु

�ॉट नं.३७ टाई� कॉलनी   काटकर गेट जवळ 

औरंगाबाद

४०३१९ शेख परवेज मु�फा 46951 45 पु मु.रांजणगांव पो.घाणेगाव   ता.गंगापुर  िज. औरंगाबाद

४०३२० शमा� नारायण िव�ुद� 39932 79 पु २७ जय िव�भारती कॉलनी   औरंगाबाद

४०३२१ शमा� िनतीन रिसकलाल 55308 54 पु �ेह रास ई-३५९ एन-१   भ�ीनगर िसडको  औरंगाबाद

४०३२२ शमा� रोहीत अिनल 61991 26 पु

�ॉट नं 47 ए िशवसुख साई   वुमन हॉ��टल �ेया  नगर 

औरंगाबाद

४०३२३ शमा� िशवसहाय �ेमदास 44990 59 पु एन ६ िसडको मथुरा नगर   घर नं ई १/७/७  औरंगाबाद

४०३२४ शा�ी �ीकांत रंगा�ामी 45426 52 पु

वंुदावन गाड�न अपाट�म�ट   बी-िवंग �ॅट नं.११ �ोती नगर  

औरंगाबाद

४०३२५ शेजुळ बालु भानुदास 26896 54 पु जुना भाविसंग पुरा   मु.पो.औरंगाबाद

४०३२६ शेळके आ�ासाहेब अ�ासाहेब 50024 38 पु मु. पो. आसेगांव   ता. गंगापूर  िज. औरंगाबाद

४०३२७ शेळके नेताजी तानाजी 29101 42 पु एन.९ एल.से�र   हडको    औरंगाबाद

४०३२८ शेळके अिनता �ीपती 44698 47 �ी २९ िसता अपाटम�ट   बंिसलाल नगर  औरंगाबाद

४०३२९ शेळके मंदार �ीपती 43651 35 पु २९ िसता अपाट�म�ट   बं��लाल नगर  औरंगाबाद

४०३३० शेळके मंगेश �ीपती 59348 30 पु

२९ सीता अपाट�म�ट �ॉट नं २   ब�ीलाल नगर    

औरंगाबाद

४०३३१ शेळके संदीप िशवाजी 38958 39 पु घर नं. ४-२-१   शेळके िनवास  अंगुरी बाग औरंगाबाद

४०३३२ शेकळे �ीपती मंुजाजी 44699 71 पु २९ िसता अपाट�म�ट   बंिसलाल नगर  औरंगाबाद

४०३३३ शेळके िवजयकुमार गोिवंदराव 45781 53 पु  मु�ाई  एन-४बी ७ जी   िसडको औरंगाबाद

४०३३४ शेरकर �ाने�र हरीभाऊ 42517 41 पु

घर नं ४-३-३२ मातो�ी िब�ीगं   �ी हरी कॉ�े� समोर 

मोती कारंजा  अंगुरी बाग औरंगाबाद

४०३३५ शेरकर िशवाजीराव माधवराव 54292 71 पु

�ॉट नं.५४ गट नं.४७ पैठण रोड   रेवती हौिसंग सोसायटी 

 उंटखेडा औरंगाबाद

४०३३६ शेटे ल�ीकांत िवजय 52655 33 पु

सी एम २ -१३७   ठाकरे नगर िसडको एन-२  ओरंगाबाद  

ओरंगाबाद

४०३३७

शेठ िधरेन िवनोदभाई 

�ो.डी.�ी.इले�� ीकल 19068 50 पु ५/६/२७ कोणाक�  इ�ेट   ए ४ उ�ानपुरा    औरंगाबाद

४०३३८ िशलवंत गणेश सुरेश 47209 39 पु १०  शाकंुतल  भुषण नगर   औरंगाबाद

४०३३९ िशंदे बाळासाहेब नारायणराव 46751 52 पु आर एच ९९ इं���थ कॅालनी   बजाजनगर  औरंगाबाद

४०३४० िशंदे कृ�चंद केशवराव 42029 52 पु नुतन वसाहत हौिसंग सोसायटी   एन-८ िसडको  औरंगाबाद
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४०३४१ िशंदे रिवं� िव�नाथ 54149 37 पु

सी-२ पाव�ती हौिसंग सोसायटी   जळगाव रोड  हासु�ल 

औरंगाबाद

४०३४२ िशंदे वंदना संजय 50403 48 �ी िशवाजी नगर   (कािकरवाडी)  औरंगाबाद

४०३४३ िशंगारे लिलता कडुबा 59922 29 �ी मु पो� चपणेर तालुका क�ड   क�ड

४०३४४ िशंगी नंदलाल पोपटलाल 54993 60 पु

�ॉट नं.ए� २७९/सी   एम.आय.डी.सी.  वाळुज 

औरंगाबाद

४०३४५ िशरसाठ िवजय कडूजी 52067 53 पु िश�क कॉलनी   लासूर रोड  औरंगाबाद

४०३४६ िशसोदे िवकास सुभाष 29103 40 पु

�ारा- बी.एस. खंडारे   �ॉट नं.१७ जय भवानी नगर  

िसडको औरंगाबाद

४०३४७ िशवपुजे संजय केशवअ�ा 39923 43 पु एन २ एम १-२१/७   रामनगर  औरंगाबाद

४०३४८ �ावगे माधुरीबाई मधुकरराव 45832 80 �ी

घर नं.४-२-५१   सुपारी हनुमान रोड  केळी बाजार 

औरंगाबाद

४०३४९ �ावगे �ीरंग मधुकरराव 53016 44 पु

घट नं.४-२-५१ सुपारी हनुमान रोड   केळी बाजार  

औरंगाबाद

४०३५० �ी�ीकर सिचन नारायणराव 56012 38 पु

�ॅट नं.ॠ-७   क�ाणी साईसृ�ी  सातारा प�रसर 

औरंगाबाद

४०३५१ �ॉफ मिनष नवनीतलाल 38202 55 पु �ॉफ बंधू िनवास   खाराकुआ  औरंगाबाद

४०३५२ शु�ा �ेमा गणेश 42025 47 �ी �ॉट नं.१२  अ    िवद्युत कॉलनी  बेगमपुरा औरंगाबाद

४०३५३ सोनवणे अशोक गोिवंदराव 51950 55 पु मु.करोडी पो.गानगांव   ता. िज. औरंगाबाद

४०३५४ सोनवणे चं�कांत मािणकराव 31583 71 पु राम नगर औरंगाबाद

४०३५५ सोनवणे कौितकराव केशवराव 38511 52 पु ४९ एस.टी.कॉलनी   जाधववाडी  औरंगाबाद

४०३५६

सोनवणे नारायण आसाराम �ो. 

एन.एस असोिशएट 59972 39 पु

c/o ¥ S हजारे �ॅट नं ०१   �ॉट नं १९ िव�ामोिहनी  

अपाट�म�ट समथ� नगर  औरंगाबाद

४०३५७ सोनवणे �िवण रमेश 40781 46 पु १७ आिद� नगर   गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

४०३५८ सोनवणे रेखा नारायण 60983 33 �ी

एस एस शहाणे �ॉट नं 13 गट नं   30 नाथपुरम इतखेडा 

2  पैठण रोड  औरंगाबाद

४०३५९ सोनवणे सदािशव परभत 46810 46 पु मु.पो. घाणेगांव   ता.गंगापूर  िज.औरंगाबाद

४०३६० सोनवणे सुिनता �काश 37685 62 �ी राधेया सेना नगर   िबड बायपास रोड  औरंगाबाद

४०३६१ सोनवणे िवशाल अशोकराव 56204 35 पु क्-६३ िशवशंकर कॉलनी   तानाजी चौक  औरंगाबाद

४०३६२ सोनी पंकज चं�कुमार 52868 40 पु

भा�ेश जुना कमलनयन   बजाज हॉ��टल जवळ  

कोटला कॉलनी अदालत रोड औरंगाबाद

४०३६३ सोनोने रंजय समाधान 43775 52 पु ए एच-१/२४ ठाकरे नगर   िसडको एन-२  औरंगाबाद

४०३६४ सोनट�े क�ना रमेश 20444 64 �ी

िहमांशु �ाईड   दगा� रोड  तापिडया नगर जवळ  

औरंगाबाद

४०३६५ सोनट�े रमेश मंुजाजी 41911 44 पु �ॉट नं.१८५ गोकुळ नगर   िबड बायपास रोड  औरंगाबाद
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४०३६६ सोनट�े रमेश मुरलीधर 20443 68 पु

ड /१ िहमांशु �ाईड   तापिडया नगर जवळ  दगा� रोड 

औरंगाबाद

४०३६७ सुरैया बेगम शेख श�ीर 43932 61 �ी घर नग. ५-१७-३३   समता नगर  औरंगाबाद

४०३६८ सुय�वंशी िनवृ�ी ल�णराव 39468 63 पु

 शा�त  �ॉट �.१६   रोशन हौिसंग सोसायटी  घारखेडा 

प�रसर  औरंगाबाद

४०३६९ सुय�वंशी मनोज बाबुलाल 57798 45 पु

मु पो - बनोटी   ता सोयगाव  िज औरंगाबाद  बनोटी 

(सोयगाव )

४०३७० टाकळकर मंदार गणेश 55565 34 पु

१४ अ िशवद� हौिसंग सोसायटी   एन-८ सी-१ िसडको  

औरंगाबाद

४०३७१ टाकळकर रमेश ल�णराव 52654 56 पु मु. पो. टाकळी   ता. खुलताबाद  िज. औरंगाबाद

४०३७२ तलबे ल�ीकांत र�ाकर 42447 48 पु ९२ गणेश कॉलनी   औरंगाबाद

४०३७३ तळेगांवकर भारती बळवंत 28177 51 �ी

�ॉट नं. १/२ िवनय अपाट�म�ट   नंदनवन कॉलनी    

औरंगाबाद

४०३७४ तळेगावकर आि�नी मह�� 28176 44 �ी

�ितक एंटर�ाईजेस   २७९ संचेती आक� ड  शॉप नं.४६ 

एमआयडीसी वाळूज  औरंगाबाद

४०३७५ तळेगांवकर मह�� बळवंत 28180 48 पु

�ितक एंटर�ाईजेस   २७९ संचेती आक� ड  शॉप नं.४६ 

एम.आय.डी.सी. वाळूज  औरंगाबाद

४०३७६ तळेगांवकर �ितभा �िवण 28179 53 �ी

�ितक एंटर�ाईजेस   २७९ संचेती आक� ड  शॉप नं.४६ 

एमआयडीसी  औरंगाबाद

४०३७७ तळेगांवकर �िवण बळवंत 28178 53 पु

�ितक एंटर�ाईजेस   २७९ संचेती आक� ड  शॉप नं.४६ 

एमआयडीसी वाळुज  औरंगाबाद

४०३७८ त�ेवार िदपक िवजय 38514 61 पु एन-४ एफ-१८   िसडको औरंगाबाद

४०३७९ तनवाणी राजु लेखराज 41918 41 पु जेठीया टॉवर   गुलमंडी  औरंगाबाद

४०३८० तनवाणी िवकी टेकचंद 41919 41 पु �ु गुलमंडी रोड   औरंगाबाद

४०३८१ तापडीया �शांत सुरेशकुमार 50025 41 पु �ॅट नं.१० घृ�े�र हौिसंग सोसायटी   औरंगाबाद

४०३८२ तापिडया अमोल सुरेशचं� 18864 45 पु १६ �ीराज बंगला   प�ालाल नगर    औरंगाबाद

४०३८३ तापिडया सुरेशचं� िहरालाल 18863 75 पु १६ �ीराज बंगला   प�ालाल नगर    औरंगाबाद

४०३८४ ताटु अशोक पांडूिसंग 37579 65 पु

सी टी सी / ९२३७   हॉटेल �ु स�ाट मागे  �ेशन रोड  

औरंगाबाद

४०३८५ तौर शहाजी भा�रराव 47953 42 पु समथ� �ॉट नं.२४८   िसडको नं.४  औरंगाबाद

४०३८६ तवानी अमर रामनारायण 47398 41 पु

�ॅट नं.४ योगे�री िस�र हाईटस   अिबसन नगर  

औरंगाबाद

४०३८७ तायडे रिवं� दादाराव 38081 50 पु

१२ स.नं.१८१/१   �सोबा नगर  हसु�ल  औरगांबाद  

औरगांबाद

४०३८८ तायडे सुरेश गणपतराव 42463 57 पु िमिलंद नगर   सातारा गेट जवळ  औरंगाबाद

४०३८९ तायडे िवशाल अिनल 55194 43 पु �ॉट नं.३० गट नं.२८   नाथपुरम पैठणरोड  औरंगाबाद

४०३९० तेलगोटे रिवं� ल�जी 54459 62 पु ११० �ाडा कॉलनी   उ�ानपुरा दगा� रोड  औरंगाबाद
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४०३९१ ठाकूर चं�शेखर ल�ण 41332 45 पु

बी ४/४ नागे�र हौ.सोसायटी   एम से�र एन ११ हडको  

औरंगाबाद

४०३९२ ठोबंरे भैरवनाथ भगवानराव 11763 60 पु मु.पो.रांजणी ता.कळंब िज�ा उस मानाबाद   रांजणी

४०३९३ थुल �शांत �ेमदास 47873 49 पु

१४ कलापंिडत हौिसंग सोसायटी   िसडको एन-७  

औरंगाबाद

४०३९४ तोनशाल चं�शेखर सोमािलंग�ा 40630 63 पु ए-२१/१२ िशवाजी नगर   गरखेडा प�रसर  औरंगाबाद

४०३९५ टोपीवाला उमेश �भाशचं� 32540 48 पु टोपीवाला �ुडीओ   मछली खडक    औरंगाबाद

४०३९६ टोपीवाला िवशाल चं�वदन 55234 39 पु मछली खडक   गुलमंडी  औरंगाबाद

४०३९७ टोपलेवार कोकीळा सुभाष 39332 72 �ी २७ िव�ा नगर   सातारा परीसर  औरंगाबाद

४०३९८

तोरे शेखर गंगाधर �ो.िशतल जॉब 

व�� 32538 39 पु

आर.एम.८९ सुया� हौिसंग सोसायटी   कोलगेट समोर  

बजाज नगर  औरंगाबाद

४०३९९ तो�ीवाल िदपक �ारकादास 47877 37 पु हाऊस नं.७ गोिवंद नगर   पदमपुरा  औरंगाबाद

४०४०० तोतला आनंद भगीरथ 47535 39 पु

८गािदया गाड�न   अपे� हॉ��टल मागे  जालना रोड 

औरंगाबाद

४०४०१ तोतला सागर नंदिकशोर 54088 34 पु ५९. जय िव�भारती कॉलनी   गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

४०४०२ तोतला धनंजय अ�ण 41916 36 पु गुलमंडी   एच एन ४/१५/१२  औरंगाबाद

४०४०३ तोतला संतोष रामिबलास 19198 52 पु िदवाण देवडी   औरंगाबाद

४०४०४ तुपे �काश आ�ाराव 38776 46 पु

 साई  �ॉट नं.२ सव� नं.१७९   र��नगर हसु�ल  जळगाव 

टी पाँईट औरंगाबाद

४०४०५ उदावंत सोमनाथ गंगाधर 61990 40 पु

हाऊस नं 4-1-60 सी/ओ. जी.जी   सी/ओ. जी.जी �ेलस�  

केळी बाजार  औरंगाबाद

४०४०६ उगले ��ता राजु 45869 48 �ी �ॉट नं.१८८ मातो�ी नगर   गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

४०४०७ उगले राजु सुकदेव 45868 48 पु �ॉट नं.१८८ मातो�ी नगर   गारखेडा प�रसर  औरंगाबाद

४०४०८ उजाड िशवाजी ि�बंकराव 46835 45 पु मु.शेणपंुजी   एम.आय.डी.सी.  वाळुज औरंगाबाद

४०४०९

उिक� डे एकनाथ रामनाथ �ो�ा - 

युवराज इ�र�ाईजेस 57842 36 पु मु / पो - शेवगे   औरंगाबाद  ता िज औरंगाबाद

४०४१० वै� संजयकुमार भागवतराव 47397 55 पु �ारा-कुमार पे�ी   �ॉट नं.२९७ एन-३  िसडको औरंगाबाद

४०४११ वै�व जगिदश मोहनदास 58274 42 पु सावता कमान मु.पो. माळीवाडा   ता. िज. औरंगाबाद

४०४१२ वरे नवनाथ भाऊसाहेब 47206 42 पु छ�पती नगर   रांजनगाव शेनपंुजी  औरंगाबाद

४०४१३ विगस� जॉन ने�ुवमुकुिनल 39473 58 पु १६ िब�स� सोसायटी   नंदनवन कॉलनी  औरंगाबाद

४०४१४ वमा� अशोक राम�काश 59340 67 पु

िनयर गायकवाड कोिचंग �ासेस   �ामी समथ� �ॉट नं 

१७८  उ�ानगरी गारखेडा  औरंगाबाद

४०४१५ वमा� �रचा अशोक 60195 56 �ी

�ॉट नं १७८ उ�ा नगरी   गायकवाड �ोबल शाळे 

समोर  गारखेडा  औरंगाबाद
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४०४१६ वासडीकर शैल�� उ�मराव 20242 53 पु

 शुभम िनवास  स�ा�ी नगर   गणपती मंदीरा समोर    

औरंगाबाद

४०४१७ िवभुते िवनोद �काश 41320 71 पु कुल�ामीनी �ॉट नं.२४-२५   िवशाल नगर  औरंगाबाद

४०४१८

िवजयवग�य �दयु� संुदरलाल 

�ो.�ी रामदेव इंड�� ीज 54087 31 पु सी-६२ एम.आय.डी.सी.   वाळुज  औरंगाबाद

४०४१९ िवजयवग�य आिशष �काश 57119 38 पु �ॅट नं १ पॅरेडाईस रेिसड�ी   �ोतीनगर  औरंगाबाद

४०४२० िवरकर यशवंत नागेश 17739 56 पु एन १ िसडको से�र   ६ ए ए.पी.आय.रोड  औरंगाबाद

४०४२१ िवसपुते तुषार जग�ाथ 61849 44 पु आवडी िनवास हरसूल   औरंगाबाद

४०४२२ �वहारे शरद ओकंारअ�ा 45783 52 पु एफ-३४ भवानी नगर   जुना मोढंा  औरंगाबाद

४०४२३ वाघ िनितन िपतांबर 60918 41 पु

आर एच २३/ ए गट नं १४०   सतीश िवहार वाळूज िसडको  

  औरंगाबाद

४०४२४ वाघ िवशाल िवजय 45908 43 पु

गंगापुर रोड मु पो लासुर �ेशन   गंगापुर िज ओरंगाबाद    

औरंगाबाद

४०४२५ वािघरे कैलास पांडुरंग 44682 37 पु

४-८-३-२०८   नाथ नगर जवळ अ�रहंत नगर  मागे िसंधी 

कॉलनी  औरंगाबाद

४०४२६ वाघमारे बाळासाहेब मु�ाराम 46236 59 पु ९ उ�ोग िम� अपाट�म�ट   �खवसरा पाक�   औरंगाबाद

४०४२७ वाघमारे संिदप सुरेश 47876 51 पु जी-१४ चाण�पुरी-२   शाहनुरवाडी  औरंगाबाद

४०४२८ वाघुळदे जीवन िदनकर 39578 43 पु

�ॉट नं. ३७ हाऊस नं. ११४१/१   साई समृ�ी नगर  

हनुमान मंिदर जोगे�री  औरंगबाद

४०४२९ वाळके अशोक मांगो 38509 54 पु �ी.हरीिस�दी सोसा   �ॉट नं.३९  औरंगाबाद

४०४३० वाळके अशोक शंकरराव 42030 68 पु एन-९ के ६६/८   पवन नगर हडको  औरंगाबाद

४०४३१ वालतुरे िनळकंठ देिवदास 56638 44 पु

�ॅट नं.१   िव�लकृपा हौिसंग सो  िसडको नं-४  

औरंगाबाद

४०४३२ वालतुरे शीतल नीलकंठ 60328 39 �ी ए6/2 िववेकानंद नगर िसडको   4 औरंगाबाद

४०४३३ वारे तुषार दादासाहेब 59134 35 पु

�ॉट नं २ सेवा नगर   िनअर प�ी हॉ��टल  िसडको  

औरंगाबाद

४०४३४ वायकर दादासाहेब िभमराव 38499 41 पु

ड़/� पी.डी.कुळकण� �ॉट नं.डी-६४   िशवशंकर कॉलनी  

जवाहर कॉलनी औरंगाबाद

४०४३५ यादव अजयकुमार बु�दसेन 38498 48 पु �ॉट नं.१ आशानगर   नंदनवन कॉलनी  औरंगाबाद

४०४३६ यादव चं�सेन भानुदास 30345 48 पु

�ॉट नं.६४ गट नं.११४   साई नगर  सातारा प�रसर  

औरंगाबाद

४०४३७ याडिककर अिजत हनुमंत 47684 50 पु ३ समथ� सहिनवास   भा� नगर  औरंगाबाद

४०४३८ याडकीकर सारंग गोिवंद 47910 40 पु गोकुळ खडके�र   औरंगाबाद

४०४३९ यावलकर नंदगोपाल र�ाकर 19004 53 पु रिवकंुज िववेकानंद िपशोर रोड   क�ड िज�ा औरंगाबाद

४०४४०

येलजाळे िव�ु संभाजी �ो.महेश 

इंटर�ाईजेस 41324 41 पु चुना भटटी फकीरवाडी   भा��ी �ेस जवळ  औरंगाबाद
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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)

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

४०४४१ झंवर आिशष शंकर�साद 49681 45 पु ७ िनशात गाड�न   �ोती नगर  औरंगाबाद

४०४४२ झवेरी सिचन सुमतीलाल 42032 45 पु एच नं.११ �ॅट नं.१   जोहरीवाडा  औरंगाबाद

४०४४३ झंवर िकशोर �ीराम 27009 34 पु मु. पो. ता. सोयगाव   िज. औरंगाबाद    सोयगाव

४०४४४ झंवर �काश सोमनाथ 26112 56 पु मु. पो. सोयगाव   ता. सोयगाव  िज. औरंगाबाद  सोयगाव

४०४४५ झंवर उषाबाई पुो�म 4726 72 �ी

�ॅट नं.ए2/303 �ॉट एफ4/1   फेिमंगो एमआयडीसी 

िचखलठाणा  इंड��� यल ए�रया औरंगाबाद  िचखलठाणा

४०४४६ झ�डे सुिनल द�ा�य 39936 45 पु �ॉट नं.१५० स.नं.२३/१४   एन-४ िसडको  औरंगाबाद

४०४४७ झोगडे धम�राज अनुरथ 46056 47 पु

क्/�् र�ाकर पाटील   िदप�ोती सोसायटी  बजाज नगर 

वाळुज औरंगाबाद
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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)

४०४४८

अॅड�ा��ड अॅ�ो इंड�� ीज 

(भागीदारी फम� ) बेलगे बाळासाहेब अ�ासाहेब 57767 41 पु ए - ६१ श��ा   एम आय डी सी  औरंगाबाद

४०४४९ अ�ा फारमा�ुटीक� िल. 45273 अंजली कॉ��े�   खडके�र  औरंगाबाद

४०४५०

भगवान िश�ण �सारक 

मंडळ सिचव खेड 34162 �ांती चौक   औरंगाबाद

४०४५१

िभमाई मिहला बचत गट 

(औरंगाबाद) पंडीत िच�ा बाळरंजन 56076 42 vJããè

ग�ी नं.१ िमिलंद नगर   उ�ान पुरा  

औरंगाबाद

४०४५२ िचरंतन हॉटेल �ा. िल. 34500

�ॉट नं. न् २७   एम.आय.डी.सी. वाळूज    

औरंगाबाद

४०४५३ डीटेच इंजीनी�रंग नांदुरकर रेखा गजानन 59879 45 vJããè

�ॉट नं ई - ७०/४५ एम.आय.डी.सी   वाळूज 

   औरंगाबाद

४०४५४ एलोरा गॅसेस �ा.िल. 18080 एफ १०१ एम.आय.डी.सी   वाळंुजऔरंगाबाद

४०४५५ हॅाटेल वंृदावन गाड�न 42375 �् १२५-१२६ बजाज नगर   औरंगाबाद

४०४५६

के.एस.इंड�� ीज ( भागीदारी 

सं�था ) 57339

�ॉट नं डी 49   एमआयडीसी वाळूज    

औरंगाबाद

४०४५७

काला सुमनबाई राजाभाऊ 

मुलीचें व�ीगृह 41085 अ�रहंत नगर   औरंगाबाद

४०४५८ महागुज मेट� �ा.िल. 56006

गट नं.५८ सहजापुर   ता.गंगापुर  

िज.औरंगाबाद

४०४५९ महा�ा गांधी िमससो� 38083 एन ६ िसडको   औरंगाबाद

४०४६०

मािणक हॉ��टल अॅ� 

�रसच� स�टर �ा.िल. 34538

�ॉट नं.६ अॅ� ७ िशवनेरी नगर   जवाहर 

कॉलनी  गारखेडा औरंगाबाद

४०४६१ माऊली पोलीमस� 61266

�ॉट नं 23 पवन नगर   घाणेगाव रांजणगाव  

ता गंगापुर  औरंगाबाद

४०४६२

मे.हायटेक ि�टीकल केअर 

औरंगाबाद 41327

१०७ कोटेचा कॉलनी   अदालत रोड  

औरंगाबाद

४०४६३ �ू बॉ�े इंजीनी�रंग कंपनी देवासी जानवतराम िम�ामजी 59537 43 पु

�ॉट नं ए� ३०९ बजाज नगर   

एम.आय.डी.सी वाळूज    औरंगाबाद

४०४६४ �ू �ेहा इंजीिनयर जाभाडे अ�ाराव िनवृ�ी 59648 47 पु एफ ४६ एम.आय.डी.सी वाळूज   औरंगाबाद

४०४६५

िपयुष शुगर अँड पॉवर �ा 

ली 55680

८१ जय िव�भारती कॉलनी   गारखेडा रोड  

औरंगाबाद

४०४६६

�गती िब�स� अॅ� 

डे�लपस� बाफना सुिशल क�ुरचंद 56490 57 पु

क्/�् आर सी बाफना �ेलस�   जालना रोड 

आकाशवाणी चौक  औरंगाबाद

४०४६७ आर.के. �ेस.टन� इंजीनी�रंग ��े िदलीप िशवदास 59332 51 पु

�ॉट नं.५ गट नं. ३० िनयर क-७४   

रांजणगाव  एम आय डी सी वाळूज  

औरंगाबाद

४०४६८

रंगोली जनरल �ोअस� 

(भागीदारी) 18259

कसु पारख सुपारी हनुमान रोड   गुलमंडी    

औरंगाबाद

४०४६९ ��ा िसडस् 33999

आनंदा�म कॅ�स मंदीरा जवळ   

दौलताबाद    दौलताबाद

४०४७० एस.एम.बांगड अॅ� कं. 49313

पिहला मजला तापडीया टेरेसेस   अदालत 

रोड  औरंगाबाद

४०४७१

सवेरा फारमा�ुटीक� 

�ा.िल. 45272 अंजली कॉ��े�   खडके�र  औरंगाबाद

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)
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)

४०४७२ �ी.भैरवनाथ िनसग� मंडळ 56942  िशवाजी  १३९ एन-३   िसडको  औरंगाबाद

४०४७३ �ी भा�राचाय� �ित�ान 44839 � ९८ बीडबायपास   औरंगाबाद

४०४७४

�ीकृ� औषधी भांडार 

(भागीदारी) 18507

भवानी पॅलेस   सुपारी हनुमान रोड    

औरंगाबाद

४०४७५ सोनाई क�� �न �ा.िल. 49641 ७ रिव िकरण िटळक नगर   औरंगाबाद

४०४७६ सुदश�न सौर श�ी �ां.िल. 18475 ३५ भा� नगर   औरंगाबाद

४०४७७

तेज��नी मिहला बचत गट 

(औरंगाबाद) पाटील सुषमा िदनकर 53701 53 vJããè

िमिलंद नगर   रे�े गेट जवळ  सातारा रोड 

औरंगाबाद

४०४७८ वसंत एजे�ीस 62070

शॉप नं  4 िव�नाथ हाइ�   नगरखाना 

ग�ी  सुपारी हनुमान मंिदर जवळ  

औरंगाबाद

४०४७९ वेदांत हॉटे� िल. 11905 �ेशन रोड   औरंगाबाद -    औरंगाबाद

४०४८० �ंकटेश मेटल इंड�� ीज 58531

गट नं ६४ एट पो� तुळजापूर   सावागी    

औरंगाबाद

४०४८१ �ीजन टे�ोलोजंीस 60979

�ॉट नं ३२/२/१ एम.आय.डी.सी वाळूज   ता 

गंगापुर    औरंगाबाद

४०४८२ झांबड गॅसेस �ा.िल. 18081 एफ ९७ एम.आय.डी.सी.   वाळंुजऔरंगाबाद

४०४८३

झुमतारा �ेस ए� �ॉटीगं 

�ा. िल. 38142 ७ जवाहर कॉलनी     औरंगाबाद
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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)

४०४८४
एकाते �वशाल पुडं�लकराव

59330 43 पु जय भवानी नगर   िस�ोड

४०४८५
बदक �वारकादास �यकंटराव

59273 39 पु मु पो� -पाळशी   तालुका िस�ोड    पाळशी

४०४८६
बाकल�वाल सु�मतकुमार सुरेशकुमार

60617 42 पु
कोिहनूर गाम�ट्स   बाकलीवाल िब��ंग  मेन रोड िस�ोड 

 िस�ोड

४०४८७
भोजवाणी शामलाल �कसनचदं

60247 55 पु
िटळक नगर िस�ोड   ता िस�ोड  िज�ा औरंगाबाद  

िस�ोड

४०४८८
बोरड ेआशा शंकर

60037 27 �ी
मु पो� मंग�ळ   तालुका िस�ोड  िज�ा औरंगाबाद  

मंग�ळ

४०४८९
छाजेड च�ंकांत रघनुाथ

60763 40 पु
गीतधम� िनवास   िफिन� क��ुटर जवळ  िटळक नगर 

िस�ोड  िस�ोड िज�ा औरंगाबाद

४०४९०
दौड शेखर गोपीनाथ

59291 37 पु
िनयर मा�ती मंिदर   एट पो� मािणकनगर भवन  तालुका 

िस�ोड  िस�ोड

४०४९१
दौड वशैाल� शेखर

59292 31 �ी िनयर मा�ती मंिदर मािणक नगर   िस�ोड    िस�ोड

४०४९२
ढंगारे राज�� कडूबा

60188 45 पु
�ामपंचायत जवळ   मु पो� अ��  ता िस�ोड िज�ा 

औरंगाबाद  अ��

४०४९३
ढोरमारे आजींनाथ �व�ल

60438 32 पु घर नं.२०० मु पो-मोढा बु   ता-िस�ोड    मोढा बु

४०४९४
ढोरमारे पजूा पढंर�नाथ

61938 25 �ी
मु मोढा  ता. िस�ोड   िस�ोड  िस�ोड  मु मोढा  ता. 

िस�ोड

४०४९५
ग�हाने आनदं गुलाबराव

60059 34 पु
मु पो� िपंपळदारी बलापूर   टीए. िस�ोड  िज�ा 

औरंगाबाद  िपंपळदरी बलापूर

४०४९६
ग�गे सागर बाजीराव

61709 23 पु
मु सावखेडा बु पो� बोरगाव   बाजार ता िस�ोड 

सावखेडा बु  िज औरंगाबाद  सावखेडा

४०४९७
हरकल �ेमल प�ंडत

59804 33 �ी
हनुमान नगर   पॉवर हाऊस मागे  िस�ोड िज�ा 

औरंगाबाद  िस�ोड

४०४९८
हवाले संद�प रामराव

60690 43 पु
कािलका माता मंिदरजवळ   िटळक नगर  िज�ा 

औरंगाबाद  िस�ोड

४०४९९
जाधव ई�वर �सगं इं� �सगं

59335 54 पु
हाउस नं २२ िनयर  मारोती मंिदर   एट वांजोळा  पो� 

के�हाळा  तालुका िस�ोड िज�ा औरंगाबाद

४०५००
जाधव नर�� उमराव�सगं

59309 35 पु िटळक नगर िनयर कािलका माता   िस�ोड

४०५०१
जनै सुशीलकुमार सुभाषचदं

60016 47 पु
जैन �ो��जन   भगवान महावीर चौक  िस�ोड िज�ा 

औरंगाबाद  िस�ोड

४०५०२
ज�ैवाल दगु�श गोकुल�साद

59349 39 पु िनयर िस�े�र बँक   सराफ माक� ट  िस�ोड  िस�ोड

४०५०३
ज�ैवाल मंगले�वर� र�व�ं

61525 53 �ी िव�ल ���णी मंिदर जवळ   शा�ी नगर    िस�ोड

४०५०४
कला� ेगणेश गणपत

61598 42 पु �ॉट नं 83 संत एकनाथ   िटळक नगर  िस�ोड  िस�ोड

४०५०५
काळे �ाने�वर प�ंडतराव

60287 38 पु
298 मेन रोड मा�ित   मंिदर जवळ अ�ी  ता िस�ोड 

िज�ा औरंगाबाद  अ�ी

४०५०६
काळे िजत�� रामू

60427 38 पु
मू. पो. िस�ोड   िटळक नगर  िस�ोड  ता. िस�ोड 

िज�ा औरंगाबाद  िस�ोड

४०५०७
काळे सुरेश शंकरराव

60040 63 पु
आंबेडकर पुत�ा समोर   साफ लाइन  िस�ोड  

ता.औरंगाबाद

४०५०८
कटा�रया बलदेव रामच�ं

60456 42 पु
िसंधी समाज मंिदर जवळ   शा�ी नगर िस�ोड  ता 

िस�ोड िज�ा औरंगाबाद  िस�ोड

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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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

४०५०९
काटकर अ�नल गंगाधर

59866 30 पु मु पो� पलोड   ता.िस�ोड  िज�ा औरंगाबाद  पलोड

४०५१०
खांडव ेशंकरराव �ह�मतराव

61951 66 पु
15/35 रामकृ�ा कॉलेज रोड   हॉटेल देवज  िशवाजी नगर 

 िस�ोड

४०५११
कुलकण� र�व�ं कृ�णराव

60189 41 पु
गणपती मंदीरा जवळ मु पो�   मोढा बु  ता िस�ोड  

िज�ा औरंगाबाद  मोढा बु

४०५१२
कुलकण� अतुल कृ�णराव

59227 34 पु
एट पो� - मोध बँक   िनयर मा�ती मंिदर  तालुका-

िस�ोड  िस�ोड

४०५१३
कुळकण� �दल�प राजे�वर

19719 60 पु
घर नं ७८८/१ घ�पती  िशवाजी नगर   मु पो िस�ोड  ता 

िस�ोड  औरंगाबाद

४०५१४
कुलवाल योगेश ब��नारायन

59530 49 पु द� मंिदर जवळ   िटळक नगर    िस�ोड

४०५१५
लोखंडे गजानन सुभाष

60762 29 पु मु पो� मांडणा   ता िस�ोड  िज�ा औरंगाबाद  िस�ोड

४०५१६
महाकाल रावसाहेब मधकुर

59842 33 पु मू पो� मोढंा   तालुका िस�ोड  िज�ा औरंगाबाद  मोढंा

४०५१७
महाकाल �व�णु हर�भाऊ

59883 30 पु
अॅट पो� मोढा ता िस�ोड   ता िस�ोड  िज�ा 

औरंगाबाद  मोढा

४०५१८
महेर नदं ुकाळू

59819 40 पु
मु पो� उपळी पळशी   तालुका िस�ोड  िज�ा 

औरंगाबाद  उपळी

४०५१९
माणके कृ�णा �भकन

60137 32 पु
के/ऑफ कृ�ा िभकन माणके   मु पो� बरकतपुर 

रायगाव  िचंचोली  िज�ा औरंगाबाद

४०५२०
मावरे धनजंय ध�डू

60555 51 पु
सी/ओ ित�पित ने�ालय   �ीकृ� नगर  आंबेडकर चौक  

िस�ोड

४०५२१
मोहने �नळकंठ भगवान

59333 57 पु �ी छ�पती िशवाजी नगर   िस�ोड

४०५२२
पाट�ल नर�� आ�माराम

60423 47 पु एसबीआय बँक मागे िशवाजी नगर   िस�ोड

४०५२३
पाट�ल �नलेश �ीरंग

59230 36 पु एट-वांगी पो� -भराडी   िस�ोड    िस�ोड

४०५२४
फरकाडे यवुराज तुकाराम

60190 31 पु
मु पो�  बनकी�ोळा   ता िस�ोड  िज�ा औरंगाबाद  

बनकी�ोळा

४०५२५
राजगु� वसंत कडुबा

59840 45 पु
मेन रोड अ�ाक उ�ा जवळ   चौक भारत नगर 

िस�ोड  िस�ोड  िस�ोड

४०५२६
साळव े�दनेश �ीरंग

59803 39 पु
मु पो� वांगी बु�ुक   पो� भरडी  ता.िस�ोड  वांगी 

बु�ुक

४०५२७
साळव े�कत� �दनेश

59997 38 �ी वांगी बु.   पो� भराडी  औरंगाबाद  वांगी बु.

४०५२८
साळव ेसंद�प �ीरंग

60138 41 पु मु वांगी बु

४०५२९
साळव े�ीरंग आनदंराव

60263 67 पु
मु वांगी बु पो� भिड�   ता िस�ोड  िडसर औरंगाबाद  

िस�ोड

४०५३०
साळव ेसो�मनाथ �व�वनाथ

60692 35 पु
मु वांगी बु�ुक   पो� भराडी  ता िस�ोड िज�ा 

औरंगाबाद  िस�ोड

४०५३१
सपकाळे �वाती कदबुा

62129 32 �ी
मािणकनगर भवन   ता िस�ोड भवन  िस�ोड 

साखरकारखाना  िस�ोड

४०५३२
शामनाणी मुकेश सचनदं

60743 43 पु
108 यमुना िब��ंग   आर एल पाक�  िस�ोड  ता िस�ोड 

िज�ा औरंगाबाद  िस�ोड

४०५३३
शंकरपे�ल� महेशकुमार शंकरलाल

59805 50 पु मा दुगा� िनवास   शा�ी नगर    िस�ोड
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४०५३४
शेळके �वशाल अजेबराव

60041 24 पु मु वांगी खुद�  पो�   भराडी  ता िस�ोड  वांगी खुद�

४०५३५
शेळके �व�ल साईनाथ

59605 31 पु नवीन बालाजी नगर   मू पो िस�ोड  ता िस�ोड  िस�ोड

४०५३६
�शदें संतोष बाजीराव

59331 42 पु
एट पो� देऊळगाव बाजार   तालुका िस�ोड    

देऊळगाव बाजार

४०५३७
शीतोळे रो�हत राज��

59865 31 पु
शीतोळे रोिहत राज��   िशवाजी नगर िशंदे  हॉ��टल मागे 

िस�ोड िज�ा औरंगाबाद  िस�ोड

४०५३८
सीनकर �फु�ल शंकरराव

62059 27 पु गणपित मंिदर जवळ   गणेश कॉलनी  िस�ोड  िस�ोड

४०५३९
सोलंखे स�चन सुभाष

60426 45 पु
सी/ओ हष�राज पंॅथलॉजी   सराफ माक� ट िस�ोड  ता 

िस�ोड िज औरंगाबाद  िस�ोड

४०५४०
सोनार बाळकृ�ण सोनाजी

61501 66 पु
�ाचाय� िनवास एस बी एच   आंबेडकर चौक िटळक नगर  

िस�ोड ता िस�ोड  िस�ोड

४०५४१

सोनार दशुांत बाळकृ�ण

60264 35 पु
परछाया िनवास oÎÎ. s À h --   आंबेडकर चौक िटळक नगर 

 िस�ोड ता िस�ोड िज�ा औरंगाबाद  िस�ोड

४०५४२
सोनवणे काशीनाथ महाडू

59987 48 पु
मु.पो� पालोद   तालुका िस�ोड  िज�ा औरंगाबाद  

पालोद

४०५४३
सुरडकर सुनील रंगनाथ

61816 48 पु �ामपंचायत   मु पो� पलोड  ता सी�ोड  पलोड

४०५४४
सुराणा गौरव हष�कुमार

60458 31 पु
�ॉट नं 179 सायम िनवास   हनुमान मंिदर जवळ  समता 

नगर  िस�ोड

४०५४५
सुराणा सौरभ हष�कुमार

60420 28 पु
�ॉट नं १७९ सयम   हनुमान मंदीरा जवळ  समता नगर 

िस�ोड  िस�ोड

४०५४६
ठ�बरे राजेश रमेश

59510 44 पु
द ि�ज शा�ी कॉलनी जवळ   िस�ोड तालुका िस�ोड  

िज�ा औरंगाबाद  िस�ोड

४०५४७
उबाळे राज ूदेवराव

60389 37 पु
मा�ित मंिदर   मु पो� मोढा बी के  ता सी�ोड  मोढा बी 

के

४०५४८
वराड ेसुनील मुकंुदा

60691 32 पु
मु सारोळा पो� पानवडोद   ता िस�ोड िज�ा 

औरंगाबाद  िस�ोड  सारोळा

४०५४९
वरपे �नव�ृती केशव

60187 43 पु
िटळक नगर िस�ोड   मु पो� ता िस�ोड  िज�ा 

औरंगाबाद  िस�ोड

४०५५०
वानखेडे �वाती नदंरुाव

60074 41 �ी
हनुमान नगर हनुमान मंिदर जवळ     मु पो िस�ोड 

िज�ा औरंगाबाद  िस�ोड

४०५५१
वरपे राज�ी �नव�ृती

60651 36 �ी
िटळक नगर िस�ोड   ता िस�ोड  िज�ा औरंगाबाद  

िस�ोड

४०५५२
झंवर पकंज मदनलालजी

60219 34 पु
घर नं ६०/१ मेन रोड   िटळक नगर िस�ोड  ता िस�ोड 

िज�ा औरंगाबाद  िस�ोड

४०५५३
झवर शैलेश जग�नाथ

60681 43 पु
कला कॉलनी   िस�ोड  ता िस�ोड िज�ा औरंगाबाद  

िस�ोड

४०५५४
झवर क�वता जगद�श

60798 30 �ी
द�ा मंिदर जवळ   िटळक नगर िस�ोड  ता िस�ोड  

िस�ोड
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(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)

४०५५५ अपणा� एंटर�ाइजेस देशमुख राधे�ाम �ाने�र 60893 ४४ पु

शॉप नं 1 बेसम�ट   सी नं 378 �ॉट नं 2/2  

आंबेडकर चौक िस�ोड  िस�ोड

४०५५६

िवजय बीज आिण 

मिशनरी �ोअस� अ�वाल उमाशंकर िसताराम 59324 ४८ पु मेन रोड िस�ोड   िस�ोड

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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(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी 

वण�मालेनुसार) आडनाव, नाव व 
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सभासद �. 
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वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

४०५५७ आडे रोहीदास फकीरा 58232 50 पु भागोदय नगर   अंबड रोड  जालना  जालना

४०५५८ अ�वाल संजय मदनलाल 52277 55 पु

१-१३-११४८२/११३   जय शंकर नगर जालना  िज जालना  

जालना

४०५५९ बगिडया दीपककुमार िशवरतन 58752 46 पु घर नं १०२५   आर पी रोड  बडी सडक  जालना

४०५६० बाहेती जुगलिकशोर �ीराम 17831 65 पु

घर नं.३/२१/९२   िशवाजी हायसकुल जवळ  द� मंदीर 

रोड  जुने जालना  जालना

४०५६१ बाहेती िकरण जुगलिकशोर 29227 61 �ी

घर नं.३/२१/९२   िशवाजी हाय�ुल जवळ  द� मंदीर रोड 

जुने जालना  जालना

४०५६२ बांगड अिनकेत गोपाळकृ� 54934 31 पु १-१९-३६ आर.पी.रोड   जालना    जालना

४०५६३ बांगड राजकुमार चंदूलाल 49575 47 पु ठाकूर नगर   नुतन वसाहत  अंबड जालना  जालना

४०५६४ बांगड शांताबाई राजाराम 54935 55 �ी १-१९-३६ आर.पी.रोड   जालना    जालना

४०५६५ बेळगे बाळासाहेब अ�ासाहेब 57945 42 पु मु / पो - देशग�ाण   ता अंबड  िज जालना  जालना

४०५६६ भालेराव संदीप सुय�कांत 55710 42 पु सोनल नगर   रे�े �ेशन रोड जालना  िज.जालना  जालना

४०५६७ भराटे िदगंबर गोिवंदराव 51800 67 पु ४८  यशवंत नगर   अंबड रोड   जालना  जालना

४०५६८ िबराजदार िसमा अंगदराव 51277 41 �ी

¡/O वासरे सु�ीव िव�नाथ   नारायण नगर मंथा चौफुली  

जालना  जालना

४०५६९ िबयाणी �रतेश राधे�ाम 57416 37 पु जेईएस कॉलेज रोड   मुरारी नगर  जालना  जालना

४०५७० बोधे अमोल कृ�ा 54213 35 पु एम.एस.ई.बी काया�लयाजवळ   म�गड  जालना  जालना

४०५७१

बोड� युवराज भगवान �ो िशवम 

फामा� �रटेल होल 60055 30 पु

कोकाटे टॉवस� �प नगर   महसूल कॉलनी  अंबड चौफुली 

 जालना

४०५७२ चंदनिशवे ह�र�ं� िभमराव 53234 51 पु

िसडस् �ा समोर  जुनी एम.आय.डी.सी. ए�रया जालना  

जालना

४०५७३ च�ाण शांतीलाल गणेश 61636 34 पु

१२९ जे पी सी बँक कॉलनी   राम नगर जालना  जालना  

जालना

४०५७४ छाजेड आशीष अशोकजी 59752 42 पु

सुभाष रोड कंुभार ग�ी   सदर बाजार काजी पुरा  

1/32/97  जालना

४०५७५ चोबे चं�शेखर नारायण 54847 50 पु �ॉट नं.५ कांचन नगर   जालना  िज.जालना  जालना

४०५७६ दळवे ल�ण भानुदास 50516 46 पु अ�सेन नगर   रामनगर  जालना  जालना

४०५७७

दरक सुभाषचंद् बालमुकंुदजी  

�ो.�ी महाल�ी ट� ेडस� 58502 74 पु �ॉट नं ३/१०/५२   गणपती ग�ी जालना

४०५७८ दसपुते िशवनाथ नागोराव 58404 50 पु मु - कंुभारी  पो-सायगाव   ता बदनापुर  िज जालना  जालना

४०५७९ च�ाळ द�ा�य नारायण 57366 45 पु गाय�ी नगर   जालना  जालना  जालना

४०५८० देव शाम रामचं� 54742 79 पु गांधी चमन   जालना    जालना

४०५८१ देवरे सुजाता कािशनाथराव 57692 50 �ी

�ॉट नं १२  दुवा�कुर  सर�ती कॉलनी    िचंतामणी 

गणपती मंदीर�ा समोर   जालना  जालना  जालना

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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४०५८२ देशमाने सदािशव मनोहरराव 56432 45 पु आर.पी.रोड   जालना  िज.जालना  जालना

४०५८३ देशमाने शारदा सदािशव 62031 37 �ी

ह�र�ं� कृिष नगर   घर नं ०१-१९-१३ आर पी रोड  जालना  

जालना

४०५८४ देशमुख गणेश अंकुशराव 62025 30 पु

सन/ऑफ अंकुशराव देशमुख   कोट� रोड  जुने जालना  

जालना

४०५८५ देशमुख घनशाम िभमराव 54385 53 पु माक� ट किमटी मंठा   ता.मंठा  िज.जालना  जालना

४०५८६

देशमुख (िनकम ) िजत�� 

िवनायकराव 54514 48 पु मु.पो.िचखली   ता.बदनापुर  िज.जालना  जालना

४०५८७ देशमुख मंगला िवदयाधर 57544 53 �ी हरी ओम नगर   �ेशन रोड  जुना जालना  जालना

४०५८८ देशमुख नंदा अंकुश 62057 58 �ी

ड�ू/ओ अंकुशराव जुन जालना   इतवारा ग�ी  कुचर 

वाटा  जालना

४०५८९ देशमुख सितश आंबादास 54386 41 पु मु.एरंडे�र पो.जयपुर   ता.मंठा  िज.जालना  जालना

४०५९० देशपांडे लता िवनायक 54937 71 �ी १७ अ�पुणा�   छ�पती कॉलनी  जालना  जालना

४०५९१ देशपांडे रिवं� भा�र 51276 50 पु �ॉट नं ५ भा�नगर   जुने  जालना  जालना

४०५९२ देशपांडे िवनायक माधवराव 54936 74 पु १७ अ�पुणा�   छ�पती कॉलनी  जालना  जालना

४०५९३

धागे लता �ाने�र �ो. िस�� 

माक� िटंग 59084 34 �ी िचंचपुर (डी)   िचंचपुर धागे भूम  उ�ानाबाद  उ�ानाबाद

४०५९४ डोभाळ मह�� गुलाबचंद 51515 37 पु

c/o जी.आर.परदेशी   �ॉट नं.डी-९ चौधरी नगर  मंठा रोड 

जालना  जालना

४०५९५ डोईफोडे सुनील अजु�न 61807 30 पु

एस/ओ अजु�न डोईफोडे   िव�ल मंिदर जवळ  क�ैया 

नगर  जालना

४०५९६ डोरले पवन माधवराव 54446 35 पु २४० िशवाजी नगर   (�ाडा) जालना    जालना

४०५९७ एखंडे मनोज िजजा 57800 28 पु मु जे ६ चौधरी नगर   मंठा रोड जालना  िज जालना  जालना

४०५९८

गायकवाड अंकुश तुकाराम 

�ो.सतगु� इंड�� ीज 53096 39 पु

२५८ नुतन वसाहत   अंबड रोड  जालना िज.जालना  

जालना

४०५९९ गजर रमेश अ�ासाहेब 56359 41 पु मु.गंुडेवाडी पो.जामवाडी   ता.िज.जालना    जालना

४०६०० गरड मधुकर दादाराव 57365 60 पु ६५ गोदावरी अंबड र�ा   यशवंत नगर  जालना  जालना

४०६०१ घोळवे राजेश मुकंुदराव 57068 46 पु मंमादेवी नगर   अंबड रोड जालना  िज.जालना  जालना

४०६०२ गुजराथी कोकीळा �काश 13119 76 �ी का�ाबाद   पाणीवेस जालना    जालना

४०६०३ जाधव संिदप उ�मराव 56717 41 पु

शांता गोिवंद अपाट�म�ट   िसर�डी जुना जालना  

िज.जालना  जालना

४०६०४ जाधव संजीव देिवदास 55248 43 पु

�ॉट नं.६५ पाव�ती िनवास   एस.एन.११४९४ �ीकृ�  

��ीनी नगर जालना  जालना

४०६०५ खांडेभराड नारायण �ानदेव 54571 48 पु

०५ भा��ी अपाट�म�ट   गोकुळ नगरी जवळ  जुना जालना 

 जालना

४०६०६ िजंदाल राज�� राम�ताप 54104 58 पु संभाजी नगर   जालना    जालना
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४०६०७ जोशी गंगाधर रंगनाथ 54384 46 पु से� टॅ� कॉलनी   अंबड रोड  जालना  जालना

४०६०८ जोशी सुधीर मनोहर 52275 44 पु

५  मनोहर  गौरी िवहार भा�नगर   सं�ार पबोिधनी 

शाळेजवळ जुना जालना  िज.जालना  जालना

४०६०९ जु�� गणेश जग�ाथ 55233 46 पु मोदीखाना   संतोष वाडी रोड  जालना  जालना

४०६१० काबरा हषा� सितशकुमार 49576 33 �ी हाउस नं १० S नं ४०७६ यादव   नगर    जालना

४०६११ कांगणे गणेश ��ादराव 58124 40 पु

घर नं २०२ �ाडा कॉलनी   मंठा नाका जालना  ता िज 

जालना  जालना

४०६१२ किल�कर रिवं� आबासाहेब 57111 51 पु

सोनल नगर   रे�े �ेशन जवळ अपंग िनवासी 

शाळेजवळ  जालना  जालना

४०६१३ खैरणार मुकेश �काश 60993 34 पु �ी कृ�ा नगर �ाडा   कॉलनी    जालना

४०६१४ खैरणार �काश नारायणराव 60994 62 पु �ी कृ�ा नगर �ाडा   कॉलनी �ू मोनधा    जालना

४०६१५ खळीकर वैशाली िवजय 61914 48 पु

उदान कॉ��े� द�मंिदर   उदान कॉ��े�  द� मंिदर  

जालना

४०६१६ कोठारी प�ा इंदरचंद 55586 66 �ी

का�ाबाद चौकी   म��ंद समोर  जालना िज.जालना  

जालना

४०६१७ ि�रसागर अिनल ह�र�ं� 58391 42 पु

साई कॉ��े�   हनुमान मंदीराजवळ  रामनगर जालना  

जालना

४०६१८ कुलकण� प�ाकर रंगराव 57543 59 पु

हरी ओम नगर �ेशन रोड   जुना जालना  जुना जालना  

जालना

४०६१९ कुलकण� िशवाजी भगवानराव 55027 51 पु लताकंुज आनंदवाडी   जालना    जालना

४०६२० कुलकण� िवजय िभमराव 51278 60 पु यशोद� अपाट�म�ट   गांधी चमन  जालना  जालना

४०६२१ लाड िव�ु �भाकर 58250 44 पु

�ाथिमक शाळेजवळ   दरेगाव ता िज जालना  जालना  

जालना

४०६२२ लढ् ढा राजमल जग�ाथ 406 74 पु देवकृपा िनवास िबयाणी नगर   िहंगोली महारा��

४०६२३ लाखे हेमलता रामराजे 50626 56 �ी ४२ यशवंत नगर   अंबड रोड  जालना  जालना

४०६२४ लखोिटया �ीिवलास रामिबलास 7372 69 पु

भारत नगर छ�पती िशवाजी महाराज पुत�ाजवळ   

जालना

४०६२५ मदाने िवकास �ीकृ� 3335 63 पु

उ�ाण कॉ��े� द� मंिदर जवळ   म� गढ जालना    

जालना

४०६२६ महाजन अरिवंद रमेशराव 53117 43 पु अ�पुणा� िनवास   राऊत नगर जालना  िज.जालना  जालना

४०६२७ माळिशखरे िशवाजी संतराम 53095 49 पु मु.खणेपुरी पो.भाटेपुरी   ता. िज. जालना    जालना

४०६२८ ��े राजकुमार हरीभाऊ 55911 48 पु

 अिव�ार  समथ� नगर   िज.प.�ा मागे  जालना 

िज.जालना  जालना

४०६२९ िमरजकर अिनता हावगीराव 58327 38 �ी

घर �. १०१ अंबड चौफु�ी जवळ   भा�ोदय नगर  

जालना  जालना

४०६३०

िम�ीकोटकर िन�लंक 

मोतीलाल �ो �ीतम ट� ा�पोट� 19265 69 पु  अमोलि�त  नाथ नगर   मंठा रोड    जालना

४०६३१ मोिहते फुलचंद मोतीराम 50954 46 पु जे.पी.सी. कॉलनी   जालना  िज.जालना  जालना
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४०६३२ मुळे अशोक रावसाहेब 60096 59 पु �ॉट नं 170 मोढं   रीगं रोड िजजामाता कॉलनी    जालना

४०६३३ मंुदडा मयुरी सितष 57154 27 �ी कोट् � रोड जवळ   गणपती ग�ी  जालना  जालना

४०६३४ मंुदडा सूरज राज�� 61809 25 पु

राज�� मंुदडा   गणपती मंदीरा जवळ  गणपती ग�ी 

जालना  जालना

४०६३५ मंुडे नारायण द�राव 57265 51 पु पांगारकर नगर   अंबड रोड  िज जालना  जालना

४०६३६ नागरे अशोक कंुडलीकराव 60163 41 पु

�ारा कंुडिलक नागरे   घर नं 30 शकंुतला नगर  महा�ा 

रोड  जालना

४०६३७

नागरे भगवान कंुडिलकराव 

�ो.भगवान ट� ेडीगं कंपनी 55954 56 पु �ु माक�  ट याड�   जालना  िज.जालना  जालना

४०६३८ नांगरे संतोष भगवानराव 61902 31 पु

मु पोखरी िशंगडी पो� िचताली   पुताली िज�ा जालना    

पोखरी िशंगडी

४०६३९ नावंदर िवनोदकुमार रामिबलास 58470 50 पु ९७ एस नं ११४९४/९७ महेश नगर   जालना    जालना

४०६४० ओझा गजानन �ीराम 55468 33 पु

गाय�ी नगर   स�� मेरी शाळे�ा मागे  निवन मोढंा जवळ 

जालना  जालना

४०६४१ ओझा �ीराम धोडंीराम 55467 58 पु

गाय�ी नगर   स�� मेरी शाळे�ा मागे  निवन मोढंा जवळ 

जालना  जालना

४०६४२ पाचपोर राज�ी गजानन 59085 37 �ी गजानन पाचपोर   िनयर पोलीस गेट  भजन ग�ी  परभणी

४०६४३ पांडे रामनारायण घासीराम 1412 85 पु कािलका माता मंिदर समोर   गांधी चमन जुने    जालना

४०६४४ पतंगे �ती�ा सोमे�र 12099 46 �ी

हाऊस नं १-१०-६२४ गौरी जांगमवाडी   रोड महरेमंत 

पाटील हाऊस  रवीराज नगर तारोडा रोड  नांदेड

४०६४५

पाटेकर िवशाल सज�राव �ो.�वीण 

िकरण आिण जनरल 58682 35 पु एट मोतीग�ान िज�ा जालना   मोतीग�ाण

४०६४६ पटेल भावेश रमेश 52281 44 पु

 �ामी अज् ◌ा◌ंठा नगर   देउडगाव राजा रोड जालना  

िज.जालना  जालना

४०६४७ पटेल हसमुख छोटाभाई 52280 64 पु

 �ामी  अजंठा नगर   देउडगाव राजा रोड जालना  िज 

जालना  जालना

४०६४८ पटेल काजल भावेश 52278 43 �ी

 �ामी  अज् ◌ा◌ंठा नगर   देउडगाव राजा रोड जालना  

िज.जालना  जालना

४०६४९ पटेल रमेश छोटाभाई 52276 71 पु

भाई�ी च�बस�   वीर सावरकर चौक  जालना िज.जालना  

जालना

४०६५०

पटेल �रनल िवर�� �ो. आर �ी 

ट� ेडस� 58513 41 �ी

�ॉट नं ७० गट नं २९४ देवमूत�   तालुका िज�ा जालना    

जालना

४०६५१ पटेल ताराबेन रमेशभाई 52279 71 �ी

 �ामी  अजंठा नगर   देउडगाव राजा रोड जालना  िज 

जालना  जालना

४०६५२ पाटील भरत िभवसन 58239 53 पु बी  १ बजाज नगर   जालना  जालना  जालना

४०६५३ पाटील संि�या रा�ल 57093 40 �ी �ॉट नं.१३८ तोरणा   िशवाजी नगर  परभणी  परभणी

४०६५४ प�ढारकर गणेश �ाने�र 55858 34 पु मंठा रोड   ल�ी नगर जालना  िज.जालना  जालना

४०६५५ प�ढारकर मंगल �ाने�र 55340 57 �ी आर.पी.रोड   स�नारायण मंिदरासमोर  जालना  जालना

४०६५६ िपंपरकर नागेश िदनकरराव 51039 53 पु सहकार बँक कॉलनी   जुना जालना  िज.जालना  जालना
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४०६५७ िपंपळे बालाजी शंकरराव 51432 62 पु यशवंत नगर   अंबड रोड  जालना  जालना

४०६५८ पोळ �ीदेवी शहाजी 20797 38 �ी जे पी सी कॉलनी सी/ओ एल के मडके   जालना    जालना

४०६५९ राजाळे िवजय ल�णराव 54494 48 पु माळी पुरा   जुना जालना    जालना

४०६६० राठोड धम�राज खेमा 53799 62 पु �ॉट नं.१६ सोरटी नगर   अंबड चौफुली  जालना  जालना

४०६६१ सांगानी योगेश �भुदास 54108 58 पु

एच.एन.१-१०-१२९   भाजी माक� ट समोर  भ�का च�बस� 

जालना  जालना

४०६६२ सपकाळ गजानन नामदेव 59841 40 पु

मु पो जळगाव सपकाळ   ता भोकरदन  िज जालना  

जळगाव सपकाळ

४०६६३ सपकाळे क�ना पंुडिलक 53041 54 �ी चंदनझीरा   जालना  िज. जालना  जालना

४०६६४ सावे मकरंद भालचं� 45283 59 पु आर- ३/८५९/१   सावेवाडी  ता.िज. लातुर

४०६६५ सावे मोरे�र िदनानाथ 45282 91 पु आर ३/८५९/१   सावे वाडी  ता.िज. लातुर

४०६६६ सावे िसताराम भाऊराव 45619 89 पु सावे वाडी   लातुर    लातुर

४०६६७ सावंत बाळासाहेब रंगराव 58326 45 पु ४७८/एस ४ अंबड रोड   भा�ोदय नगर  जालना  जालना

४०६६८

शाह आिशष िदनेश �ो. नु�ड 

एज�ीज 57171 37 पु िशवश�ी डाल िमल जुना जालना     जालना

४०६६९ शाह िदनेश िशवाजी 57113 66 पु

३/१८/५२९ िशवश�ी दालिमल रे�े �ेशन  रोड   जालना  

जालना  जालना

४०६७० शाह युनीत िदनेश 61913 35 पु

रे�े �ेशन रोड िशव   श�� दल िमल जालना  जालना 

िज जालना  जालना

४०६७१ शा�ी रजनी उ�मराव 2175 70 �ी

शा�ी ग�ी गणपती मंदीरा   जवळ भोकरधन िज.जालना 

   भोकरधन

४०६७२ िशवणिगरीकर पंकज सदािशवराव 60548 37 पु

एस/ओ सदािशव िशवणिग�रकर   कांचन नगर जालना  

जालना  जालना

४०६७३ सोळंुके देिवदास भगवानराव 56357 56 पु यशवंत नगर   अंबड रोड जालना  िज.जालना  जालना

४०६७४ सोनार मनोहर रामकृ� 51978 47 पु

 साईपु�  �ॉट नं.११९   �शांती नगर ना�ा रोड  देवमुत� 

ता.िज.जालना  जालना

४०६७५ सोनार िसमा मनोहर 51979 40 �ी

 साईपु�  �ॉट नं.११९ �शांती   नगर  ना�ा रोड देवमुत�  

ता.िज.जालना  जालना

४०६७६ सोनवणे �ाने�र परसराम 56802 43 पु

ितळवंत तेली पंचायती वाडयासमोर   मोदी खाना जालना  

िज.जालना  जालना

४०६७७

सुलाखे मनोज ��ादराव �ो.�ी 

गजानन ट� ेडीगं कंपनी 56458 42 पु

गोपी िकसन नगर   संतोषी माता मंदीरासमोर  जालना  

जालना

४०६७८ तौर शांतीराम भानुदास 54138 53 पु सोनल नगर   रे�े �ेशन रोड  जालना  जालना

४०६७९ ठोबंरे अनील भगवानराव 11762 62 पु ए ७०/३ एम.आय.डी.सी.लातुर   लातुर

४०६८० तोडें िवजय एकनाथ 54056 41 पु मु.पो.भारज बु.   ता.जाफराबाद  िज.जालना  जालना

४०६८१ उरदुखे अिनता िभमराव 58325 44 �ी ४७८/ एस ४ अंबड रोड   भा�ोदय नगर  जालना  जालना
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४०६८२

वरयाणी आनंदकुमार रामचं� 

�ो.सोनाली िड��� �ुटस� 49584 48 पु गोपी िकशन नगर   जालना    जालना

४०६८३ वाघमारे अिनल छगनराव 55276 42 पु िमलन फोटो जवळ   भोईपुरा कचेरी रोड  जालना  जालना

४०६८४ वारवंटकर �ाची िव�नाथ 58998 29 �ी

D/O िव�ंभरराव वारवंटकर   उ�ास नगर मालेगाव रोड  

तरोडा खु नांदेड महारा��   नांदेड

४०६८५

झवर स�रता िदनेश �ो. स�रता 

ि�लीयंस आकाडमी 59535 42 �ी

नारायण मंिदरा जवळ   आर पी रोड नवीन जालना  बडी 

सडक जालना  जालना

४०६८६ झवर िधरज सुनील 62137 33 पु

पेशवे नगर भोकरदन   ता. भोकरदन  िज. जालना  

भोकरदन

४०६८७ झवर वंदना जगिदश 8244 51 �ी

३ नगर परीषद शॉपीगं स�टर   िहंगोली िज.परभणी    

िहंगोली

४०६८८ झंवर िवजय रामनारायण 3802 64 पु २ संकलेचा नगर   न�ता आपाट�म�ट    जालना
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४०६८९ प�गे�र शुगर िम� िल. 12449 पानगाव ता. रेनापूर   िज�ा लातूर    पानगाव

४०६९० पुनीत कॉटन �ा.ली 58737

गट नं ११२ A जातेगाव रोड   गेवराई  िज�ा 

बीड  बीड

४०६९१ रमा िच� मंिदर 49864 सावे वाडी   लातुर    लातुर

४०६९२ रमा िच�मंिदर �ु 45281 आर ३ /८५९/१   सावेवाडी  ता.िज.लातुर

४०६९३ िव�म टी �ोसेसर �ा िल 52282

गट नं ११ १२   बोरखेडी ता िज जालना  

जालना  बोरखेडी ता िज जालना

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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४०६९४ अ�ुल समद अ�ुल कािदर 39109 42 पु ४३९५/५ हाजी बदलू   सरदार चौक  देवपूर धुळे

४०६९५ आचवल अ�ण भा�र 42654 69 पु एम / ड�ू �ाफ �ाट�र   वडजई रोड  धुळे

४०६९६ अडावदकर पंकज िगरीश 47199 48 पु १० �ेह नगर   रे�े �ेशन रोड  धुळे

४०६९७ अडावदकर शांतीभुषण िदनकर 53369 39 पु १० �ेह नगर   �ेशन रोड  धुळे

४०६९८ आडसुळ सुनंदा �िदप 32152 60 �ी हाउस नं.१९७५   ग.नं.६  धुळे  धुळ

४०६९९ आगळे सुरेश पंिडतराव 53890 44 पु १६ उ�ष� कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४०७०० आघाव सागर महा� 53752 40 पु

सुयोग नगर   �पम अपाट�मे�  वाडी भोकर रोड देवपुर 

धुळे

४०७०१

आगलावे मह�� िकसन 

�ो.हरीओम िग� शॉप 31050 45 पु

५ �ेट बँक कॉलनी   सा�ी रोड धुळे  �ो.हरी ओम िग� 

शॉप  धुळे

४०७०२

अ�ीहो�ी जयंत अशोक 

�ो.आिशवा�द सव�स स�टर 90332 75 पु एस.टी कॉलनी सहकार नगर   देवपुर    धुळे

४०७०३ अ�ीहो�ी �ितभा िनतीन 39222 61 �ी

 माउुली िब�ीगं    प�रमल कॉलनी  वाडी भोकर रोड 

देवपूर धुळे

४०७०४ अ�वाल अिभिजत संजय 59346 30 पु

४३/A मालेगाव रोड व�भ नगर   आईस �ीम गोडाऊन 

धुळे  .

४०७०५ अ�वाल आिद� क�ाण 58874 36 पु ७८ मालेगाव रोड िनयर   अ�वाल नगर धुळे  .

४०७०६ अ�वाल अ�त िदलीप 53082 33 पु �ॉट नं.सुगंध नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४०७०७ अ�वाल अ�ेश बसंतलाल 27064 48 पु १५४-१ब अ�सेन कॉलनी   मालेगाव रोड  धुळे

४०७०८ अ�वाल आनंद िदनेश 56974 38 पु ३१४७ जमनालाल बजाज रोड   धुळे

४०७०९ अ�वाल आनंदीलाल रतनलाल 45731 68 पु बारसे नगर   गोदूंर रोड �ाट नं १९  देवपूर धुळे

४०७१० अ�वाल अिनल मोहनलाल 26880 52 पु  �ीकृपा  �ॉट नं.३ िशवशंकर कॉलनी   िचतोड रोडधुळे

४०७११ अ�वाल अिनल रामे�र 90243 57 पु १८५० आ�ा रोड   धुळे

४०७१२ अ�वाल अिनलकुमार मदनलाल 90488 61 पु अ�वाल िब�ीग मालेगांव रोड   धुळे

४०७१३ अ�वाल अच�ना पवन 50745 44 �ी १३२६ ब  िशवम  ग�ी  न.४/५   धुळे

४०७१४ अ�वाल आशादेवी शशीकांत 44582 66 �ी पुरबी रागरंग कॅालनी   अ�वाल नगर  धुळे

४०७१५ अ�वाल आिशष सुभाष 55182 45 पु ३२९५ गट नं.२   लोहार ग�ी  धुळे

४०७१६ अ�वाल अ��ता िसताराम 52106 53 �ी ३२५७ आ�ा रोड   धुळे

४०७१७ अ�वाल बसंतलाल शंकरलाल 26241 80 पु १५४ १-ब   अ�सेन कॉलनी  मालेगाव रोड  धुळे

४०७१८ अ�वाल भारत िव�ु�साद 32589 42 पु

४७०६/२ पेठ ११   चाळीसगांव रोड  सुया� मंदीरा जवळ  

धुळे

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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४०७१९ अ�वाल चंपावती नंदलाल 21632 71 �ी १७७२/७ ग�ी नं.१   नगरपािलके मागे    धुले

४०७२०

अ�वाल छोटुलाल मोतीलाल 

�ो.लीबास 90254 61 पु जमनालाल बजाज रोड   धुळे

४०७२१ अ�वाल िदलीप कच�लाल 53081 62 पु �ॉट नं.३ सुगंध नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४०७२२ अ�वाल गणेश आनंदीलाल 45730 39 पु �ॉट नं. १९ बोरसे नगर   देवपूर धुळे

४०७२३ अ�वाल िगतादेवी िव�ु�साद 32587 66 �ी ४७०६/२ पेठ ११चाळीसगांव रोड   सुय� मंदीर जवळ  धुळे

४०७२४ अ�वाल िगरीश �भुदयाल 90441 58 पु ५ सागर िब�ीगं   अ�वाल नगर    धुळे

४०७२५ अ�वाल गोपाल बबनलाल 90204 73 पु जमनालाल बजाज रोड   धुळे

४०७२६ अ�वाल हंसराज ओकंार 38247 84 पु जे.बी.रोड धुळे िज-धुळे   धुळे

४०७२७ अ�वाल हेमंत मोहनलाल 39511 46 पु घर नं. २८८०   आ�ा रोड  धुळे

४०७२८ अ�वाल हेमलता नरेश 44574 59 �ी २८५९ आ�ा रोड     धुळै  धुळे

४०७२९ अ�वाल िहतेश गोवध�नदास 43795 41 पु २४६ प�नाथ नगर   सा�ी रोड  धुळे

४०७३० अ�वाल जग�ाथ लादुराम 90262 81 पु १७०६ खोल ग�ी   धुळे

४०७३१ अ�वाल जगदीश जुगलिकशोर 31883 42 पु ५६ अभय नगर   मालेगांव रोड    धुळे

४०७३२ अ�वाल िजत�� शामलाल 60295 51 पु 3259 आ�ा रोड   �भाकर िसनेमा  खंडेराव बाजार धुळे  .

४०७३३ अ�वाल जुगलिकशोर बबनलाल 19431 62 पु ३१४३ जमनालाल बजाज रोड   धुळे

४०७३४

अ�वाल जुगलिकशोर 

बि�नारायण 32882 75 पु ५६ अभय नगर मालेगांव रोड धुळे   धुळे

४०७३५ अ�वाल �ोती सुिनल 51627 54 �ी ७८ अ�वाल नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४०७३६ अ�वाल काजल राज�� 61803 28 �ी अ�वाल काजळ राज��   धुळे  .

४०७३७ अ�वाल कलावती नंदलाल 47849 68 �ी

संुदरच कॉलनी   स�� नं.५३ �ॉट नं.४० ५१  सा�ी रोड 

धुळे

४०७३८ अ�वाल कमल �ाम 57344 55 �ी

१९८५ १/२ ग�ी नं ६   कोडंाजी तालीम जवळ  जय 

�काश चौक धुळे

४०७३९ अ�वाल कौशल सुनील 61213 29 पु

एस/ओ अ�वाल �म नं 3259   आ�ा रोड �भाकर िसनेमा 

 खंडेराव बाजार धुळे

४०७४० अ�वाल िललाबाई मुरलीधर 90235 76 �ी १५ िन�ानंद नगर   धुळे

४०७४१ अ�वाल िलना आिशष 55183 39 �ी ३२९५ गट नं.२   लोहार ग�ी  धुळे

४०७४२

अ�वाल मदनलाल चोथमल 

�ो.िनतीन ट� ेडस� 90324 71 पु ३२५७ आ�ा रोड धुळे   धुळे

४०७४३ अ�वाल महेश जग�ाथ 90264 57 पु १७०६ खोल ग�ी   धुळे
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४०७४४ अ�वाल मिनष कैलास 52182 36 पु २४२७ ग�ी नं.६   माधवपुरा चौक  धुळे

४०७४५ अ�वाल मनोज बसंतलाल 26240 55 पु आिशवा�द १५४ १-ब   अ�सेन कॉलनी  मालेगाव रोड  धुळे

४०७४६ अ�वाल मनोज भटूलाल 47830 50 पु आ�ा रोड घर नं.२८८०   पाच कंिदल  धुळे

४०७४७ अ�वाल िमनल जगिदश 32881 38 �ी 27 स�ाट नगर मंिजरी रोड   धुळे

४०७४८ अ�वाल नंदिकशोर बाबुलाल 39889 80 पु ३०८० आ�ा रोड   धुळे

४०७४९ अ�वाल नंदलाल चुिनलाल 90519 77 पु अभयुनगर  �ॉट नं.३७   धुळे

४०७५० अ�वाल नंदलाल गुलाबचंद 47848 74 पु

संुदरच कॉलनी   स�� नं.५३ �ॉट नं.४० व ५१  सा�ी रोड 

धुळे

४०७५१ अ�वाल नंदलाल रामे�र 21631 75 पु १७७२/७ ग�ी नं.१   नगरपािलके�ा मागे    धुले

४०७५२ अ�वाल नारायण पुो�म 51209 36 पु २९३९/१ ऊस ग�ी   धुळे

४०७५३ अ�वाल नर�� �ीिकसन 90208 72 पु अ�वाल ट� ॅ�� अ�वाल नगर   धुळे

४०७५४ अ�वाल नरेश पुरणमल 90980 60 पु २८५९ आ�ा रोड     धुळे

४०७५५ अ�वाल नथमल राम�साद 52110 58 पु ३२५७ आ�ा रोड   धुळे

४०७५६

अ�वाल नथमल राम�साद 

(एच.यु.एफ.) 52111 58 पु ३२५७ आ�ा रोड   धुळे

४०७५७ अ�वाल नेहा िनखील 55728 36 �ी घर नं.३२५७ आ�ा रोड   धुळे

४०७५८ अ�वाल िनखील नथमल 52109 41 पु ३२५७ आ�ा रोड   धुळे

४०७५९ अ�वाल नीलेश गोपाल 59789 49 पु 154 68/1 मालेगाव रोड   िव�ल मंिदर दसेरा मैदान  धुळे

४०७६० अ�वाल िनतीन िव�ु�साद 32588 41 पु ४७०६/२ चाळीसगांव रोड   धुळे

४०७६१ अ�वाल ओम�काश पुराणमल 90203 59 पु संभा�ा कॉलनी िचतोड रोड   धुळे

४०७६२ अ�वाल प�ा राज�� 90342 56 �ी १३४२ / ग.नं.५   धुळे

४०७६३ अ�वाल पवन राधे�ाम 46546 44 पु १३२६ ब िशवम   ४ �ा ५ �ा ग�ीची बोळ  धुळे

४०७६४ अ�वाल िपयुष राज���साद 57643 39 पु

घर नं  ३००८  आ�ारोड  �भाकर िसनीमा जवळ     

�भाकर िसनेमा जवळ  धुळे

४०७६५ अ�वाल �िनल मुरलीधर 46897 46 पु �साद १५ िन�ानंद नगर   नटराज कॉलनी जवळ  धुळे

४०७६६ अ�वाल �तु�कुमार मुरलीधर 90487 56 पु १५ िन�ानंद नगर नटराज टॉकज मा   गे    धुळे

४०७६७ अ�वाल पुरणलाल बालुराम 90151 73 पु २८५९/२ आ�ा रेड   धुळे

४०७६८ अ�वाल पु�ा पवन 44237 43 �ी ७शांतीकंुज   अ�वाल नगर  धुळे



                                              Page1551

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

४०७६९ अ�वाल राधादेवी नर�� 90209 73 �ी अ�वाल ट� ॅ�ङ� अ�वाल नगर   धुळे

४०७७० अ�वाल राधेशाम िहरालाल 90033 43 पु ३०२१ जे.बी.रोड   धुळे

४०७७१ अ�वाल राज�� �ारकादास 90087 63 पु िभडे बाग िवनायक �ृती   धुळे

४०७७२

अ�वाल राज�� मोहनलाल 

�ो.खा�ेश पेपस� 90343 57 पु १३४ / ग.नं. ५   धुळे

४०७७३ अ�वाल राज�� हरकरण 34047 58 पु बडगुजर �ॉट नं.६२   धुळे

४०७७४ अ�वाल रमादेवी िवनोद 44236 59 �ी ५ सागर िब�ीगं   अ�वाल नगर  धुळे

४०७७५

अ�वाल राम�साद राम�ताप 

(एच.यु.एफ.) 52112 59 पु ३२५७ आ�ा रोड   धुळे

४०७७६ अ�वाल रिवं� पुरणमल 90981 58 पु २८५९ आ�ा रोड     धुळे

४०७७७ अ�वाल रेखा राज�� 34048 55 �ी बडगुजर �ॉट नं.६२   धुळे

४०७७८ अ�वाल सिचन िवजयकुमार 39884 44 पु ३०८० आ�ा रोड   धुळे

४०७७९ अ�वाल संिदप कमलिकशोर 49093 45 पु ३०७३ आ�ा रोड   धुळे

४०७८० अ�वाल संजय नंदलाल 59758 50 पु 1172/7 लाईन नं 1   धुळे  .

४०७८१ अ�वाल सरला सुभाष 44576 73 �ी १०४/२ ओम ि�िटकल   अ�वाल नगर    धुळे

४०७८२ अ�वाल सतीष िभकचंद 90520 54 पु बडगुजर �ॉट नं. २६   धुळे

४०७८३ अ�वाल स�ानारायण िभकुलाल 90409 64 पु स�म अ�वाल नगर   धुळे

४०७८४ अ�वाल सीमा जुगलिकशोर 60201 56 �ी घर नं ३१४३ जे.बी रोड   जमनलाल बजाज रोड  धुळे

४०७८५ अ�वाल शकंुतला कचु�लाल 36335 50 �ी अकबर चौक   िशवाजी माक� ट मागे  धुळे

४०७८६ अ�वाल शीतल संतोष 59476 30 �ी

घर नं १८३१ आय बी रोड जमनालाल   रोड धुळे िज�ा 

धुळे  .

४०७८७ अ�वाल �ीकांत ब�ीलाल 90236 55 पु ४७ संभा�ा कॉलनी   धुळे

४०७८८ अ�वाल �ाम मोहनलाल 46716 54 पु १९८५ ग�ी �.६   जय�काश चौक  धुळे

४०७८९

अ�वाल िसताराम राम�साद 

(एच.यु.एफ.) 52108 59 पु ३२५७ आ�ा रोड   धुळे

४०७९०

अ�वाल िसताराम �ो.�ीराम 

�साद इंड�� ीज 34475 56 पु ३२५७ अ�ा रोड   �भाकर िसनेमा समोर    धुळे

४०७९१ अ�वाल सुधा रिवं� 44575 56 �ी २८५९ आ�ा रोड     धुळे  धुळै

४०७९२ अ�वाल सुिनल छोटूलाल 51626 56 पु ७८ अ�वाल नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४०७९३ अ�वाल सुिनल शामलाल 27288 54 पु ३२५९ आ�ा रोड   धुळे
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४०७९४ अ�वाल सुिनता नथमल 52107 62 �ी ३२५७ आ�ा रोड   धुळे

४०७९५ अ�वाल सुिशला िदलीप 53083 60 �ी �ॉट नं.३ सुगंध नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४०७९६ अ�वाल ताराचंद सागरमल 44238 76 पु ५ सागर िब�ीग   अ�वाल नगर  धुळे

४०७९७ अ�वाल तुषार शंकरलाल 56959 31 पु �ामपंचायत ग�ी   मु.पो.िवरावली  ता.नवापुर िज.धुळे

४०७९८ अ�वाल उिम�ला िगरीश 44239 56 �ी ५सागर िब�ीग   अ�वाल नगर  धुळे

४०७९९ अ�वाल वंदना मनोज 27062 55 �ी १५४-१ब अ�सेन कॉलनी   मालेगाव रोड  धुळे

४०८००

अ�वाल वसंत बबनलाल �ो. 

ल�ी ट� ेडस� 60199 26 पु १८३१ जे.बी रोड   धुळे

४०८०१ अ�वाल िवजय संपटलाल 31340 48 पु अ�वाल िव�ाम भवन   िशवाजी रोड धुळे

४०८०२ अ�वाल िवजयकुमार बाबुलाल 39888 74 पु ३०८० आ�ा रोड   धुळे

४०८०३ अ�वाल िवकास राधेशाम 90031 42 पु ३१९९/२ ग�ी नं.२   मु�ा वाडा    धुळे

४०८०४ अ�वाल िवमलादेवी ओम�काश 44240 67 �ी अ�वाल नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४०८०५ अ�वाल िवनोद �भुदयाळ 90105 61 पु अ�वाल नगर   धुळे

४०८०६ अ�वाल िव�ु�साद राधािकसन 32586 66 पु ४७०६/२ चाळीसगांव रोड   सुया� मंदीर    धुळे

४०८०७ अ�वाल िव�नाथ राधेशाम 31680 59 पु लाने नं 4 ऑफ दुगा� मंिदर   जवळ धुळे

४०८०८ अ�वाल जशोदाबाई मदनलाल 52117 81 �ी ३०४१/१ आ�ा रोड   धुळे

४०८०९ आहेर गोकुळ दगाजी 42419 72 पु ६ यमुना हौिसंग सोसायटी   मिहंदळे सा�ी रोड  धुळे

४०८१० आहेर सुमन गोकुळ 42420 77 �ी ६ यमुना हौिसंग सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे

४०८११ अिहरे ि�जलाल भु� 33434 61 पु शासिकय आराम व�ीगृह   कुदाशी ता.सा�ी    कुदाशी

४०८१२ अिहरे गुलाब उ�म 59933 60 पु

50 संतोष नगर   नागे�र महादेव मंिदर जवळ  व�वाडी 

शीवार देवपूर  धुळे  .

४०८१३ अिहरे किवता भा�रराव 49756 57 �ी नस�स �ाट�स ए-६   िशवतीथ� जवळ  सा�ी रोड धुळे

४०८१४ अिहरे िकशोर धमा� 36771 59 पु

�ॉट नं.३४ बी युगंधर हौिसंग सोसायटी   वलवाडी िशवार  

देवपूर धुळे

४०८१५ अिहरे मनोहर धमा� 54288 49 पु मु.पो.बोरकंुड   ता. िज. धुळे

४०८१६ अिहरे नाके�री गोरख 47856 40 �ी

१९  सैिनक  सुरिभ कॉलनी   िव�ाविध�नी कॉलेज मागे  

सा�ी रोड धुळे

४०८१७ अिहरे �काश िहरामण 36749 68 पु ८ बी दौ�े कॉलनी   िव�ानगरी  धुळे

४०८१८ आिहरे संतोष राजधर 90726 70 पु मु.रावेर पो.द�ाणे   िज.धुळे
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४०८१९ अिहरराव अ�ण �तापराव 16535 50 पु 35 सुयोग नगर   साई सूया� आपपाट�म�ट  देवपुर  धुळे

४०८२० अिहरराव भगवंत खंडेराव 30531 66 पु मु.पो.धांडे  ता.सा�ी   धुळे    धांडे

४०८२१ आिहरराव दयाराम तोताराम 27248 66 पु आिहरराव भुवन   ग.नं.१० नेह� नगर  देवपूर  धुळे

४०८२२ अिहरराव िदपक चं�कांत 30955 52 पु २५ संभाजी नगर देवपुर   धुळे

४०८२३ अिहरराव �ाने�र गंगाराम 52519 51 पु

घर नं.४०३९/४ गली नं.१०   नेह� नगर वाडी भोकर रोड  

देवपूर धुळे

४०८२४ अिहरराव मुकंूदराव पंडीतराव 34390 63 पु १० अे शकंुतला हौ.सो. गोदूंररोड   देवपूर धुळे

४०८२५ अिहरराव पोपट गजानन 34103 66 पु

८० िशव�ताप कॉलनी   नकाणे रोड  तुळिशराम नगर 

देवपूर  धुळे

४०८२६ अिहरराव पु�ाबाई मािणक 21399 62 �ी ४७ सो�ा मा�ती कॉलनी   रे�े �ेशन मागे    धुले

४०८२७ अिहरराव सागर िदनेश 61981 27 पु �ॉट नं 06 सा�ी रोड   धुळे  .

४०८२८ अिहरराव संजय रधुनाथ 44820 53 पु �ाट नं ३६ िशरे कॅालनी   वाडीभोकर रोड  धुळै  धुळे

४०८२९

�ो.सुरभी आईस�ीम अॅ� 

को�� ी� 31866 54 पु

४०४२/१ ब शिनमंदीरा जवळ   नेह� नगर वा.भो.रोड  धुळे 

 देवपुर धुळे

४०८३० आ�जा दौलत कवरभान 90833 60 पु िस.स.नं.९ �ॉट नं.१०   धुळे

४०८३१

आ�जा रिवं� रामचं� �ो.रिव 

टे�टाई� 90479 60 पु ५९ शंकर �ॉथ माक� ट   धुळे

४०८३२ ऐनापुरे �दीप गोिवंद 90656 53 पु २०५ जय िहंद कॉलनी   देवपुर धुळे

४०८३३ ऐनापुरे िव�ा �दीप 90658 54 �ी २०५ जयिहंद कॉलनी   देवपुर धुळे

४०८३४ आजळकर िनलीमा सुिनल 22409 42 �ी

�ॉट नं.१६ हेडगेवार नगर   जनता बँक कॉलनी  

चाळीसगाव रोडधुळे

४०८३५ मुडावदकर अजय मधुसुदन 19529 54 पु ५ अ मु�ाईनगर   भरत नगर�ा मागे  देवपुरधुळे

४०८३६ अजीज शेख याकुब 90447 68 पु ग.न. १ बाराप�र   धुळे

४०८३७ अजमेरा िकरण िकशोर 43994 39 पु २८ साईकुपा सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे

४०८३८

अजमेरा महावीर महेशचं�  �ो -

लीला माब�ल 58461 42 पु

द� मंदीरा समोर फायनल   �ॉट नं १८/४ ८ पारोळा  मागे 

 रोड धुळे

४०८३९ आखाडे अिभिजत िहं�त 40487 46 पु

सुिशल नगर   नविजवन �ड बॅक जवळ  गोळीबार 

टेकळी धुळे

४०८४० आखडमल परशराम िशवराम 31886 57 पु मु.पो.बेटावद ता.िशंदखेडा     िज.धुळे  बेटावद

४०८४१ आंबेकर िदपक वैजनाथ 20763 54 पु �ॉट नं.३५ संतसेना नगर   �ावी कॉलनी देवपुरधुले    धुले

४०८४२ अमृते संिदप रामदास 54214 48 पु चंपा बाग   सा�ी रोड  धुळे

४०८४३ अमृतकर सुभाष कािशनाथ 47676 62 पु ३९९५ नेह� चौक   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे
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४०८४४ अमृतकर अिभशेख गोकुळ 59797 21 पु

18 योगे�र कॉलनी   S R P कॉलनी  जयिहंद कॉलनी  

देवपूर धुळे  .

४०८४५ अमृतकर अच�ना चं�कांत 61811 36 �ी १५ नम�दाई भगतिसंग कॉलनी   भगतिसंग कॉलनी  धुळे

४०८४६ अमृतकार िभका िसताराम 90215 75 पु १८ समथ� कॉलनी  ४० गांव रोड   धुळे

४०८४७ अमृतकर देिवदास बळीराम 56347 47 पु

सुय�मुखी मा�ती मिदंराजवळ   ५ ब अलंकार सोसायटी  

�मजीवी नगर धुळे

४०८४८ अमृतकर िदलीप बाबुलाल 27905 59 पु

बी / ३ आकाशवाणी   �ॉफ �ॉट�र  देवपूर धुळे  देवपूर 

धुळे

४०८४९ अमृतकर एकनाथ बाबुलाल 56183 54 पु

�ॉट नं.३ जुने आ�ा रोड   एल.एम.सरदार हाय�ुल 

समोर  देवपुर धुळे

४०८५० अमृतकर गौरव सुभाष 57906 30 पु ३९९५ नेह� चौक   वाडीभोकर रोड  देवपुर धुळे  देवपुर

४०८५१ अमृतकर गोकुळ एकनाथ 59798 55 पु 12 योगे�र कॉलनी   नकाने रोड देवपूर  धुळे  .

४०८५२ अमॄतकर लिलत सुभाष 57331 26 पु

३९९५ नेह� चौक   भाजी पाला माक� ट  देवपुर धुळे  

देवपुर धुळे

४०८५३ अमृतकर मह�� रामदास 90846 49 पु �ॉट नं.७/ब िशवशंकर कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४०८५४ अमृतकर �मोद द�ा�य 57337 50 पु

�ॉट नं ३८ ल�ी नगर   आय टी आय मागे  देवपुर धुळे  

देवपुर धुळे

४०८५५ अमृतकर �िचण वसंत 39239 45 पु

�ॉट नं.१ मा�िमक िश�क कॉलनी   नकाणा रोड  

देवपूर धुळे

४०८५६ अमृतकर राज�� रामभाऊ 47386 63 पु घर �.३९७८   नेह� चौक  देवपूर धुळे

४०८५७ अमृतकार रिवं� िव�ु 90297 62 पु ६ गणराज अपाट�   स�ंग कॉलनी  द�मंिदर धुळे

४०८५८ अमृतकर सागर भटू 34721 34 पु अ�वाल नगर   मालेगांव रोड  धुळे

४०८५९ अमृतकर संजय बळीराम 59968 43 पु धुळे सुभाष नगर धुळे जुना   धुळे  .

४०८६० अमृतकर संजय िव�ल 26034 52 पु मु. पो.मुडावद ता.िशंदखेडा   िज�ा जळगाव    मूडावद

४०८६१ अमृतकर सुनील दामोदर 61560 49 पु

�ॉट नं 4 एस आर पी कॉलनी   हनुमान मंिदर जवळ  

देवपूर धुळे

४०८६२ अमृतकर सुिनल रघुनाथ 50251 57 पु ६५ गवळे नगर   आकाशवाणी क� �ाजवळ  देवपूर धुळे

४०८६३ अमृतकर वैशाली देवीदास 61956 37 �ी

अ�रहंत मंगल काया�लय मागे   5/बी/2 अलंकार सोसायटी  

सूय� मुखी मा�ित मंिदर जवळ  धुळे

४०८६४ अमृतकर िव�ा िदलीप 27904 52 �ी

बी / ३ आकाशवाणी   �ॉफ �ॉटर  देवपूर धुळे  देवपूर 

धुळे

४०८६५ अमृतकर िवजय हरी 90843 63 पु

िशवदास नगर ४ रामनगर�ा   पुव�स वाडीभोकर रोड    

धुळे

४०८६६ अमृतकर िवजय रघुनाथ 18541 54 पु �ॉट नं.३ अ अनुजा सोसायटी   नकाणे रोडदेवपुर    धुळे

४०८६७ अमृतकर िवजया देिवदास 57454 61 �ी आ�ा रोड   पाच कंदील  ता िज धुळे

४०८६८ अमृतकर िवनायक द�ा�य 61290 57 पु 84 ल�ी नगर   आय टी आय मागे    धुळे
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४०८६९

कांकरीया सुरेश चंपालाल 

�ो.कांकरीया लोह भांडार 90554 61 पु १८२८ आ�ा रोड   धुळे

४०८७०

अ�ारी जािवद एकबाल 

अ.क�ुम 26856 54 पु घर नं.२००२  ग�ी नं.८   ताशा ग�ी धुळे

४०८७१

अ�ारी मोह�द रमजान महंमद 

उ�ान 27947 55 पु ४४४/१/क/१ �ॉट नं. २०   िम�त नगर  धुळे

४०८७२ आरंभी चेतन संजय 61897 27 पु 1336 बांबू ग�ी   लाइन न 4  धुळे

४०८७३ अरगडे िकशोर दोधु 90678 51 पु

७  �ीसदगु� कृपा  इं���थ नगर   िजत�� नगर जवळ  

नकाणे रोड देवपुर  धुळे

४०८७४ आण�कर िदपक रमेश 90847 45 पु १५ अ सुशांत कॉलनी   वाडीभोकर रोड देवपुर    धुळे

४०८७५ अरोरा अि�नकुमार हरदास 46862 63 पु ११ गु�नानक हौिसंग सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे

४०८७६ अरोरा लेखराज चेलाराम 27235 82 पु �ॉट नं. ६   िदगंबर पाडवी सोसा.  सा�ी रोड  धुळे

४०८७७ अरोरा(लु�ा) संजय मंधीरमल 90931 57 पु ३ गु�नानक हौिसंग सोसायटी   सा�ी रोड    धुळे

४०८७८ अथ�कर संगीता उपे� 43953 50 �ी ३८ जयिहंद कॉलनी   देवपूर  धुळे

४०८७९ अथ�कर उप�� बाळासाहेब 24678 56 पु ३८ जयिहंद कॉलनी   देवपूर  धुळे

४०८८० आ�जा िनतू रामचं� 38855 52 �ी २३/३९ बी   िव�ा विधन� कॉलनी  सा�ी रोड धुळे

४०८८१

अटलानी संजय रतनलाल 

�ो.संुदर िड�� ी�ुटस� 43521 35 पु पेठ नं.१३ एस.पी.ऑिफस समोर   धुळे

४०८८२ आ�ाड अिनल रघुनाथ 44452 44 पु मु पो वडताई   ता िज धुळे    धुळै

४०८८३ आ�ाड रजनी रघुनाथ 44453 81 �ी वडजाई   ता धुळे    धुळै

४०८८४ अवसरमल िदलीप शामराव 31253 53 पु ६३ िभवसन नगर वाडी भोकर   देवपुर धुळे

४०८८५ बाबर अिनल औदंुबर 31440 47 पु ७२ साने गु�जी हौसीगं   सोसायटी िमल    धुळे

४०८८६ बाबर अशोक वसंत 61810 58 पु

घर नं २९५० लाइन नं ०३   मंगल डेकोरेटर �ा समोर  

ऊस ग�ी  धुळे

४०८८७ ब�ाव अिवनाश वसंतराव 46057 42 पु १०९ रजनीगंधा �ाझा   द� मंदीर चौक  देवपूर धुळे

४०८८८ बछाव सरीता रा�ल 61591 39 �ी

बछाव सरीता रा�ल   नालंदा �ूल 16 जवळ  आनंद नगर 

देवपूर धुळे  .

४०८८९ ब�ाव िशतल िबिपन 45853 40 �ी १३ संतोषी माता कॉलनी   नकाणे रोड  धुळे

४०८९० बाचलकर कृ�ा अंबर 39300 62 पु गट नं.५ घर नं.२६७५   धुळे

४०८९१ ब�ाव गुलाबराव �पचंद 90504 81 पु �मोद नगर से.नं.३ �ॉ.नं.३९   नकाणे रोड देवपुर    धुळे

४०८९२ ब�ाव मनोज गुलाबराव 90503 48 पु �मोद नगर से.नं.३ �ॉ.नं.३९   नकाणे रोड देवपुर    धुळे

४०८९३ बछाव रा�ल गणपतराव 60611 43 पु

16 आनंद नगर देवपूर   देवपूर धुळे  देवपूर धुळे  देवपूर 

धुळे
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४०८९४ ब�ाव सुिनल धम�राज 42900 52 पु ९८ राम नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४०८९५ ब�ाव वषा� भटू 43456 43 �ी मु.पो. �सदी   ता.सा�ी  िज.धुळे

४०८९६ बडेर िदपक रमेशचं� 90895 56 पु नव�ही ग�ी नं. २  धुळे   धुळे

४०८९७ बडेर जागृती मनोज 26244 54 �ी १४५३/२ नव�ही   धुळे

४०८९८ बडेर लीना सुरेशचं� 59409 43 �ी हाउस नं १६८८ लाने नं ४   बालाजी मंिदर जवळ  धुळे  .

४०८९९ बडेर मनोज रमेशचं� 26243 57 पु १४५३/२ नव�ही   धुळे

४०९०० बडेर �फु�कुमार रमेशचं� 90904 59 पु �ागत लॉज देवपुर धुळे   धुळे

४०९०१ बडेर रमेशचं� जोगराज 90016 61 पु १४५३/२  नव�ही   धुळे

४०९०२ बडगुजर गणेश खंडु 90961 51 पु नारायण मा�रची चाळ   िचतोड रोड    धुळे

४०९०३ बडगुजर ह�र�ं� खंडू 90959 63 पु नारायण मा�रची चाळ   िचतोड रोड    धुळे

४०९०४

बडगुजर कमलेश �भाकर 

�ो.यश इंिजिनअरीगं 41104 51 पु २०८ जय िहंद कॉलनी   देवपूर  धुळे

४०९०५ बडगुजर काशीनाथ खंडु 90960 57 पु नारायण मा�रची चाळ   िचतोड रोड    धुळे

४०९०६ बडगुजर ल�णदास रघुनाथ 90284 77 पु ग.नं.१४ १०५७   सुभाष नगर  धुळे

४०९०७ बडगुजर मिनष �भाकर 43191 48 पु २०८ जयिहंद कॉलनी   देवपूर धुळे

४०९०८ बडगुजर �भावती देिवदास 33041 63 �ी ४४ बी �भावती नगर   देवपुर    धुळे

४०९०९

बडगुजर �शांत सुरेश �ो  राम 

डेकोरेटस� 34369 46 पु ५८ इं���थ नगर   नकाणे रोड देवपूर  धुळे

४०९१० बडगुजर रामचं� मािणकराव 20956 74 पु २२ िशवाजी नगर   वाडी भोकर रोड  देवपुरधुले  धुले

४०९११ बडगुजर संजीव पंडीत 21095 64 पु जयिहंद कॉलेज समोर   वाडी भोकर रोड  देवपुरधुळे

४०९१२ बडगुजर सुभाष पंडीत 21096 69 पु जयिहंद कॉलेज समोर   वाडी भोकर रोड  देवपुरधुळे

४०९१३ बडगुजर सुिशला माधव 41105 68 �ी जय िहंद कॉलनी   देवपूर  धुळे

४०९१४ बडगुजर उ�म हेमलाल 90880 86 पु गट नं.९ घर नं.११२९   सुभाष नगर धुळे

४०९१५ बडगुजर वासुदेव लोटन 90939 62 पु बी ५ शासिकय िनवास�थान   शासिकय दुध योजना    धुळे

४०९१६ बधान गोकुळ गंगाधर 44099 55 पु ग�ी नं. ४   धुळे

४०९१७

बढाव केदारनाथ गंगाधर 

�ो.धुलीया ट� ेडस� 90560 54 पु ग.नं.४  एकनाथ �ायाम शाळे�ा  शेजारी   धुळे

४०९१८

पोपली ब�ीनाथ �ारकादास  

�ो.�दारकादास ऍ� स� 90485 54 पु �ॉट नं.३१ गु�नानक सोसायटी   धुळे
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४०९१९

बाफना राज�� खेमचंद �ो.हॉटेल 

�ची 90791 64 पु मु.पो.नरडाणा   ता.िशंदखेडा    नरडाणा

४०९२० बाफना अिनल जवरालाल 90598 62 पु बाफना ऑटो स��स धुळे   धुळे

४०९२१ बाफना अतुल �ेमचंद 49228 52 पु ग�ी नं.४   बालाजी मंिदराजवळ  धुळे

४०९२२ बाफना िकशोर मोहनलाल 90290 64 पु १४९९-२ आ�ा रोड ग.नं.३   धुळे

४०९२३ बाफना मोहनलाल माणकलाल 90291 54 पु १४९९ पारोळा रोड   धुळे

४०९२४ बाफना शांतीलाल िम�ीलाल 90120 69 पु जमनालाल बजाज रोड   धुळे

४०९२५ बाफना िवजय योग�� 29250 57 पु २० अ िन�ानंद नगर   नटराज टॉकीज मागे    धुळे

४०९२६ बाफना योग�� सुगनचंद 29249 63 पु १९ माक� ट याड�   पारोळा रोड धुळे

४०९२७ बागड अ�णाबाई आ�ाराम 55274 69 �ी

कोडंाजी �ायम शाळेजवळ   ग�ी नं.६ नवभारत चौक  

धुळे

४०९२८ बागड गणेश आ�ाराम 28138 42 पु गं. नं. ६   बागड भुवन    धुळे

४०९२९ बागड िसमा गणेश 53981 37 �ी योगानंद ग�ी नं ६   कोडंाजी �ायाम शाळा  धुळे

४०९३० बागड सोमनाथ शंकर 33681 57 पु शॉप.नं-२६.   एम.वाय.  धुळे

४०९३१ बागड वंजी माधव 33684 56 पु १४ सेवीदास कॉलनी   सुभाष नगर  धुळे

४०९३२ बागड योगेश आ�ाराम 28137 56 पु गं. नं. ६ घर नं. १९६७   बागड भुवन  धुळे

४०९३३

बागड योगेश आ�ाराम 

�ो.एकिवरा ट� ेडस� 43804 44 पु बागड भुवन गट नं.६   धुळे

४०९३४ बागड योिगता योगेश 53982 39 �ी योगानंद ग�ी नं.६   कोडंाजी �ायाम शाळा  धुळे

४०९३५ बागल शरद सदािशव 53147 39 पु

सी-१/८ एस.आर.पी.एफ.४३७ �ाट�र   मिहंदळे सा�ी रोड 

 धुळे

४०९३६ बागुल आसाराम �ीराम 48555 65 पु चं�ोदय कॉलनी   देवपूर  धुळे

४०९३७ बागुल अतुल सुदामराव 90911 42 पु ऊस ग�ी   धुळे

४०९३८ बागुल भटू रतन 46469 57 पु ३७ कोरके नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४०९३९ बागुल धम�द दगा 56905 58 पु ५१ माळी नगर   गोदुंर रोड  देवपूर धुळे

४०९४० बागुल िकरण संभाजी 36753 49 पु िदपक आटोमोटीव   ◌्�ोअटर रोड  धुळे

४०९४१ बागुल िकरण िशवाजी 43681 47 पु �र�ा �ॉप जवळ   मोहाडी उपनगर    धुळे

४०९४२ बागुल मधुकर सुकलाल 49783 78 पु २० वंृदावन कॉलनी   वलवाडी  देवपूर धुळे

४०९४३ बागुल महेश शाली�ाम 38628 44 पु २५ िजत�� नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे
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४०९४४ बागुल नंदिकशोर उ�वराव 31707 50 पु ३७ उदय नगर सा�ी रोड    िसंचन भवन मागे   धुळे

४०९४५ बागुल पंकज सुदामराव 90910 44 पु ३०३३ ऊस ग�ी   धुळे

४०९४६ बागुल �काश नारायण 52838 61 पु ३३ बाळा�ा कॉलनी   जमनािगरी रोड  धुळे

४०९४७ बागुल राज�� वसंतराव 24394 58 पु शिन नगर  मिहंडाळे  साक�र   रोड   धुळे

४०९४८ बागुल सिचनकुमार िव�ासराव 31649 46 पु २ िव� शा� नगर   देवपुर    धुळे

४०९४९ बागुल संजयकुमार आनंदराव 36980 53 पु ९/ए प�रजात कॉलनी   देवपुर धुळे

४०९५० बागूल (चौधरी) सुदाम बाबुराव 90909 74 पु ३०३३ ऊस ग�ी   धुळे

४०९५१ बागुल िवमलबाई �काश 52839 61 �ी ३३ बाळा�ा कॉलनी   जमनािगरी रोड  धुळे

४०९५२ बागुल यािमनी संजय 34924 52 �ी ९-ए प�रजात कॉलनी   देवपूर धुळे  िज. धुळे

४०९५३ बहाळकर अशोक ई�ाराम 25853 64 पु

९ ब मच�टस को-ऑप बँक कॉलनी   तुळशीराम 

नगरदेवपुर  धुळे िज.धुळे

४०९५४ बाहेती हरीनारायण ब�ीनारायण 26849 49 पु १३६/ब नाटे�र सोसायटी   वाखारकर नगरधुळे  िज.धुळे

४०९५५ बाहेती िकत� योगेश 21410 41 �ी ८१/ब नाटे�र सोसायटी   वाखारकर नगर    धुले

४०९५६ बाहेती रामचं� ब�ीनारायण 21409 74 पु ८१/ब नाटे�र सोसायटी   वाखारकर नगर    धुले

४०९५७ बाहेती रामनारायण ब�ीनारायन 25852 59 पु �ॉट नं.136/बी नाटे�र सोसायटी   वाखारकर नगर धुळे

४०९५८ बैसाणे आनंदा नामदेव 30489 62 पु मोगलाई ग�ी नं.१ धुळे   धुळे

४०९५९ बैसाणे िमंलीद अविचत 36301 54 पु १६ समथ� नगर   सा�ी रोड  धुळे

४०९६० बजाज भरत �काश 51519 39 पु ५ अ�वाल नगर   मालेगांव रोड  धुळे

४०९६१ बजाज महेशकुमार �पचदं 32890 50 पु ७ माक� ट याड�   धुळे

४०९६२

बजाज महेशकुमार �पचंद 

(एच.यु.एफ.) �ो.राधीका ट� ेडस� 33679 57 पु ७ माक� ट याड�   पारोळा रोड  धुळे

४०९६३ बजाज �पचंद िनचलदास 25707 75 पु �ॉक नं. फ-६/नं. ४   कुमार नगर  धुळे

४०९६४

बजाज �पचंद िनचलदास 

(एच.यु.एफ.) �ो.महेश ट� ेडस� 33677 40 पु ७  माक� ट याड� पारोळा रोड धुळे   धुळे

४०९६५ बजाज सुिशलाबाई �पचंद 32888 70 �ी �ॉक नं.एफ ६/०६   कुमार नगर    धुळे

४०९६६ बळसाणे अविचत लोटन 39382 89 पु मोगलाई गौतम नगर   सा�ी रोड  धुळे

४०९६७ बंब सिवता अिनल 24474 49 �ी १० अमोल गृह िनमा�ण सोसायटी   वाखारकर नगर  धुळे

४०९६८ बंग िनतीन नारायण 42625 57 पु १२६८ आ�ा रोड   धुळे
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४०९६९ बापट भा�र पांडुरंग 90075 70 पु ८ ब िवनय कॉलनी   वाडी भोकर र�ा    धुळे

४०९७० बराडे तृ�ी �मोद 60801 42 �ी

�ॉट नं ३२ �ॅट नं ७   िव�ा नगर अपाट�म�ट  अजय नगर 

देवपुर  धुळे

४०९७१ बारसे िभकाजी िभमाजी 90184 59 पु खंडेराव मंदीरा जवळ   िचतोड रोड    धुळे

४०९७२ बड� नानासाहेब देवबा 43332 64 पु २४ िवदया िवहार सोसायटी   �ी ड�ू एस कॉलेज    धुळे

४०९७३ बरडीया अजयकुमार संचालाल 90006 59 पु ३८ अभय नगर   चाळीसगांव रोड    धुळे

४०९७४ बरडीया चंदनमल संचालाल 90820 60 पु ३८ अभय नगर राजवाडे कॉलनी   चाळीसगाव रोड    धुळे

४०९७५ बारी द�ा�य मालजी 90097 82 पु १४६१ राणा �ताप चौक   धुळे

४०९७६ बारी िकशोर द�ा�य 90153 63 पु १४६१ राणा �ताप चौक   धुळे

४०९७७ बारी �ितमा शरद 53916 53 �ी

�ी द� बारी भवन   राणा �ताप चौक  ���क िसनेमा 

जवळ धुळे

४०९७८ बारी िवजय अ�ण 37163 51 पु १४२९ फुलवाला चौक   धुळे

४०९७९ बरीदे मुकंुद वसंतराव 90784 66 पु १०५ नेताजी सुभाषचं� बोस   कॉलनी देवपुर धुळे

४०९८० बारसे मीरा िभकाजी 26857 50 �ी खंडेराव मंदीराजवळ   िचतोड रोडधुळे  िज.धुळे

४०९८१ बावा दादाजी लालगीर 47384 70 पु

३-अ  रामलाल �ृती    ग.द.माळी हौिसंग सोसायटी  

देवपूर धुळे

४०९८२ बािव�र अ�य संजय 58831 26 पु

महादेव मंिदर सा�ी   सुयोग कॉलोनी स�ी  सा�ी िज  

सा�ी

४०९८३ बािव�र अलका िभका 53133 53 �ी ६८/६९ पाटबंधारे सोसायटी   धुळे

४०९८४ बािव�र अ�ण ताराचंद 28840 62 पु ३६ पाटबंधारे कॉलनी   वाडी भोकर वाडी  देवपूर धुळे

४०९८५

बािव�र िभका रामदास 

�ो.िजत�� ट� ेडस� 90551 59 पु दु.नं.२०  माक� ट याड�   धुळे

४०९८६ बािव�र चं�शेखर आ�ाराम 50814 52 पु १४ अ िशवशंकर कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४०९८७ बािव�र छोटू रामदास 53084 53 पु

६९ रामदेव बापू पाटील नगर   वलवाडी िशवार  देवपूर 

धुळे

४०९८८ बािव�र इंदूमती ताराचंद 28839 53 �ी ३६ पाटबंधारे कॉलनी   वाडी भोकर रोड देवपूर    ध् ◌ुळे

४०९८९ बािव�र जय�ी मह��कुमार 50981 55 �ी �ु �ाडा अपाट�म�ट   प�नाथ नगर  धुळे

४०९९० बािव�र िजत�� िभका 53482 31 पु ६८ पाटबंधारे कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपुर धुळे

४०९९१ बािव�र कमलाकर दगडू 59200 32 पु

�ॉट नं ५ A स��ंगी कॉलनी   िनयर सुरतवाला िब��ंग  

िमल प�रसर  धुळे

४०९९२ बािव�र िकशोर दगडू 59201 38 पु सु��ंगी कॉलनी िनयर   सुरतवाला िब��ंग �ॉट नं  धुळे

४०९९३ बािव�र मधुकर रामदास 90492 68 पु मयुर कॉलनी  �ॉट नं.४८ क.  दे   वपूर    धुळे



                                              Page1560

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

४०९९४ बािव�र मगन मंगा 33693 62 पु �ॉट नं.०६ ब   अजी�ंतारा सोसा.  सा�ी रोड धुळे

४०९९५

बािव�र मनोहर लोटन 

�ो.अपे�ा टेलस� 90714 70 पु �ॉट नं१० राज�� नगर   गोदुंर रोड देवपुर    धुळे

४०९९६ बािव�र �काश धोडूं 31342 63 पु राजन ४/ब अवधुत नगर   िचतोड रोड    धुळे

४०९९७ बिव�र �काश रामदास 90445 56 पु ३ �डको कॉलनी �तापिमलचे मागे   धुळे

४०९९८ बावी�र �शांत सुरेश 59614 31 पु

�ॉट १६ बी मंुबई आ�ा रोड   िबहाइंड रेिसड��ी पाक�   

िशवानंद कॉलनी  मोहाडी धुळे

४०९९९ बावी�र रमेश जग�ाथ 90834 65 पु १९ जानकी नगर वाडी भोकर रोड   देवपुर धुळे

४१००० बािव�र रेखा िव�ास 43693 54 �ी २१ िशव�ताप कॅालनी   देवपुर    धुळे

४१००१ बािव�र रोहीत िव�ास 43694 33 पु २१ िशव�ताप कॅालनी   देवपुर रोड    धुळे

४१००२ बािव�र संजय मधुकर 58832 54 पु �ामपंचायत मिह�ले   मु पो मिह�ले  ता िज धुळे

४१००३ बािव�र सिवता शिशकांत 26076 48 �ी ७८-अ िशवाजी नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर  धुळे

४१००४ बािव�र सुिनता अ�ण 28263 50 �ी

�ॉट नं.६९ वानखेडकर नगर   वलवाडी िशवार देवपुर 

धुळे

४१००५ बािव�र ताराचंद �ंकटराव 28841 77 पु ३६ पाटबंधारे कॉलनी   वाडी भोकर रोड  धुळे

४१००६ बावी�र िव�ास िवनायक 43692 58 पु २१ िशव�ताप कॅालनी   देवपुर    धुळे

४१००७ बािव�र यशवंत रामचं� 32834 59 पु ७६ �डको कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४१००८ बािव�र यशवंत रामचं� 36742 59 पु एचयूडीसीओ कॉलन   घर न 76 िचतोड रोड  धुळे

४१००९ बायडवाला अलीअसगर सैफु�ीन 90527 56 पु ३८  व�भ नगर   धुळे

४१०१० बेडसे पराग उ�मराव 90214 59 पु रायगड बंगला िम�कंुज   कॉलनी सा�ी रोड    धुळे

४१०११ बेडसे रावसाहेब काशीराम 28883 54 पु �ारा स�ती िव�ालय   मु.पो.धुळे

४१०१२ बेिड�र िदपाली �मोद 55283 54 �ी ९५ िस�दाथ� नगर   िचतोड रोड  धुळे

४१०१३ बेिड�र �मोद पंुजू 55282 62 पु ९५ िस�दाथ� नगर   िचतोड रोड  धुळे

४१०१४ बेडसे �िदप दादाजी 31778 49 पु

�ॉट नं १३ केशव अपाट�म�ट सदािशव नगर �ामीनारायण 

मंिदर देवपुर धुळे

४१०१५ बेहरे धम�� बळवंतराव 45191 57 पु १ आनंद नगर   देवपूर  धुळे

४१०१६ बेलपाठक हष�वध�न अरिवंद 90887 47 पु �ारा रवी बेलपाठक   नमोनलीनी  तुळशीराम नगर    धुळे

४१०१७ बेलपाठक रिवं� गजानन 90272 71 पु निलनी िश� आ�ा रोड देवपुर     धुळे

४१०१८ बेलपाठक रेणुका रिवं� 30373 66 �ी १६ तुळिशराम नगर   देवपुर  धुळे
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४१०१९ भदादे शरद मोतीलाल 90176 53 पु परीमल अ�वाल नगर   धुळे

४१०२० भडागे अिनल पांडूरंग 27946 53 पु ४८ �भात नगर   देवपूर  धुळे

४१०२१ भडांगे चं�ाकांत यादवराव 90336 63 पु

दो� कॅफे हाऊस जयिहंद   एस आरकॉलेज जवळ  

वाडीभोकर रोड देवपूर  धुळे

४१०२२ भडागे संजय शंकरराव 59453 55 पु

एस एस �ी पी एस कॉलेज मागे   �ॉट नं ५० �भात नगर  

देवपूर  धुळे  .

४१०२३ भडागे शिशकांत यादव 58741 58 पु

हनुमान मंिदर िनयर ३   हमाल मापाडी �ॉट  माक� ट याड� 

धुळे

४१०२४ भडागे िवजय सोनुजी 47832 63 पु ५९ पुो�म कॉलनी   देवपूर    धुळे

४१०२५ भदाणे आधार राघो 44940 69 पु मु. पो. बोरकंुड   ता. िज. धुळे

४१०२६ भदाणे आलोक �दीप 58815 36 पु १ छ�पती नगर सुयोग   आगरा रोड धुळे

४१०२७ भदाणे भटू संतोष 39622 54 पु मु.पो. वालखेडा   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे

४१०२८ भदाणे द�ता�य दगाजीराव 90047 85 पु ५ रिवं�नाथ टागोर कॉलनी   धुळे

४१०२९ भदाणे मनोज राजिकशोर 47173 41 पु ४ सुमन अपाट�म�ट   आदश� कॉलनी  देवपूर धुळे

४१०३० भदाणे परमे�र माधवराव 42642 41 पु मु. पो. अवधान   ता. िज. धुळे

४१०३१ भदाणे �दीप िहराजी 59454 70 पु

�ॉट नं १ छ�पती नगर   िव�ानगरी जवळ  आ�ा रोड 

देवपूर  धुळे

४१०३२ भदाणे �मोद भालचं� 32473 61 पु २९ हेडगेवार नगर   �डको  चाळीसगांव रोड  धुळे

४१०३३ भदाणे पृ�ीराजिसंह नामदेवराव 90756 56 पु

�ोफेसर कॉलनी �ॉट नं.६५   रामरंग बंगला वाडीभोकर 

रोड    देवपुर धुळे

४१०३४ भदाणे सीमा �दीप 58862 58 �ी

�ॉट नं १ इं��काश   िनयर ¥TP चौक आ�ा रोड  

िव�ानगरी देवपूर  धुळे

४१०३५ भादाणे शिशकांत द�ा�य 47847 49 पु अंिबका �ॉट नं.५६२   राऊळवाडी  िचतोड रोड धुळे

४१०३६ भदाने �ि�ल मनोहर 47845 33 पु राऊळवाडी   िचतोड रोड  धुळे

४१०३७

भदाणे तुषार द�ा�य �ो.शािलनी 

इंड�� ीज 90046 66 पु ४४ टेलीफोन कॉलनी   धुळे

४१०३८ भदाणे िव�नाथ कािशनाथ 90584 83 पु

सी/ओ िव�ाभवन लेडीज हॉ�ेल   25 �ोफेसर कॉलनी  

देवपूर  धुळे

४१०३९

भगत आनंद �भुदयाल �ो.युिनक 

काप�रेशन 90217 70 पु बंग कॉ��े� खोल ग�ी   धुळे

४१०४० भगत हेमंत आनंद�काश 42464 37 पु ४२ गु�नानक हौिसंग सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे

४१०४१ भगत मनोज ह�र�ं� 90057 60 पु िशवाजी मेडीकल एज�ीज.   कॉ�ेसभवन समोर    धुळे

४१०४२

भगत नरेश �ो. युिनक 

िड�� ी�ुटरस� 90218 75 पु बंग कॉ��े� खोल ग�ी   धुळे

४१०४३

भगत िवजयाल�ी हरीषचं� 

�ो.िशवाजी मेडीकल एज�ी 90056 41 �ी ग.नं. १ कॉगेस भवन समोर   धुळे
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४१०४४ भागवत �काश अजू�न 40209 62 पु ८ सव��र नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४१०४५ भालेराव कैलास राघो 61875 53 पु

�ॉट नं 3 सहजीवन नगर   च�र बड� रोड  ग�न�म�ट 

िम� डेअरी जवळ  धुळे  .

४१०४६ भालेराव राज�� पांडुरंग 55041 51 पु �ॉट नं.५२ �ेह नगर   रे�े �ेशन  धुळे

४१०४७ भालेराव युवराज शांताराम 39522 47 पु ५  राजनीला    आनंद सहकारी सोसायटी  देवपूर धुळे

४१०४८ भामरे छोटू िकसन 52837 48 पु मु.पो.मेहरगांव   ता. िज. धुळे

४१०४९ भामरे मह�� िव�म 51108 49 पु २८/सी गणेश नगर   बायपास हायवे  देवपूर धुळे

४१०५० भामरे िनलीमा �काश 27692 44 �ी क्/�् पी.पी. भामरे   ग�ी नं.०९ घर नं.७७ -बी  जुने धुळे

४१०५१ भामरे �फु� िव�ासराव 37229 58 पु ६ �ोफेसर कॉलनी   वाडी �ोकर रोड  देवपूर धुळे

४१०५२ भामरे राज�� िभका 54653 58 पु मु.पो.मेहेरगाव   ता.िज.धुळे

४१०५३ भामरे अिनता सुिनल 38848 47 �ी पोिणमा� नगर २४ ए   गोदूंर िवमानतळ रोड  देवपूर  धुळे

४१०५४ भामरे अ�ण गंगाधर 39032 57 पु �ॉट नं. २४ अ   राज�� नगर  गोदूंर रोड देवपूर  धुळे

४१०५५

भामरे बी.एस. �ो.महाराणा ऍ�ो 

एज�ीज 90790 52 पु मु.पो.मेहेरगाव   ता.िज.धुळे    मेहेरगाव

४१०५६ भामरे छाया सुरेश 36073 50 �ी नाहाटा कॉ��े�   देवपूर धुळे

४१०५७ भामरे �ाने�र कािशनाथ 43504 49 पु

४९  िवमलाई    संक� कॉलनी अ�य सोसायटी  वलवाडी 

धुळे

४१०५८ भामरे सुिनल गंगाधर 38847 45 पु पोिणमा� नगर   २४ ए गोदूंर िवमानतळ रोड  देवपूर  धुळे

४१०५९ भंडारी अ�ण �ीकृ� 30835 64 पु १०८ वंृदावन कॉलनी गोदुंर रोड   धुळे

४१०६० भंडारी िकशोर हरकचंद 90091 55 पु च�ा बाग सा�ी रोड   धुळे

४१०६१

भंडारी निवनचं� रामलाल �ो. �ी 

महावीर व� भांडार 90597 47 पु दु.नं.३१ िशवाजी माक� ट   धुळे

४१०६२ भंडारी �ीिनवास माधव 23115 80 पु सी.स.नं.२११५ नगर प�ी   देवपुर बँके समोर    ध् ◌ुळे

४१०६३ भंडारी शामला ि�िनवास 23116 76 �ी सी.स.नं.२११५ नगर प�ी   देवपुर बँके समोर    ध् ◌ुळे

४१०६४ भंडारी सुचेता �ी�काश 36934 55 �ी ३३ शा� नगर   इंिदरा गाड�न  देवपूर धुळे  देवपूर धुळे

४१०६५ भंडारी सुनील �ीकृ� 60576 57 पु

इन �ंट ऑफ िससोिदया भवन   यश�ी िब��ंग लाने नं 

10  नेह� नगर देवपूर  धुळे

४१०६६ भंडारी उ�ला सुनील 60575 50 �ी

इन �ंट ऑफ िससोिदया भवन   यश�ी िब��ंग  लाइन नं 

10 नेह� नगर  देवपूर धुळे

४१०६७ भंडारी उषा गणेश 37122 57 �ी १२ ��णी अपाट�मे�   शारदा नगर  देवपूर  धुळे

४१०६८ भंडारी िव�ल कािलदास 26097 93 पु यशोिगरी   ग�ी नं. ७  देवपूर  धुळे
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४१०६९ भानगावकर सुलभा शरद 26071 81 �ी �गत   २० एल. आय.सी. कॉलनी  िचतोड रोड  धुळे

४१०७० भांगडीया योगेश �ीिनवास 56014 41 पु �ॉट नं.२४ सी   फुले कॉलनी  ८० फुटी रोड धुळे

४१०७१ भानुशाली िगता मह�� 26839 45 �ी २६ सी वाखारकर नगर   नटराज टॉकीज मागे  मु.पो.धुळे

४१०७२

भानुशाली मह�� लखमीदास �ो. 

आशापुरी ट� े िडंग कंपनी 60028 47 पु वाखरकर नगर   नटराज टॉकीज मागे �ॉट नं २६  धुळे

४१०७३ भार�ाज सुधीर सुधाकर 44934 55 पु ८ �ेट बँक कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४१०७४ भसीन अंजली अशोक 90371 60 �ी पंजाबी सॉ मील   पारोळा रोड    धुळे

४१०७५ भिसन अशोक िव�नाथ 90113 59 पु पंजाबी सॉ िमल   पारोळा रोड    धुळे

४१०७६ भा�रन जुला �णील 90369 61 पु अ�वाल नगर   मालेगाव रोड    धुळे

४१०७७ भट िदगंबर धोडु 31344 51 पु उमराव नगर आय.टी.आय. मागे   देवपुर    धुळे

४१०७८ भट गोिवं��साद �ाणशंकर 90117 71 पु राजवाडे बँके समोर   धुळे

४१०७९ भट राज�� भालचं� 58764 61 पु ११० मातृ छाया �भात नगर   D ¡ कॉलेज रोड  देवपूर  धुळे

४१०८० भट शरद िव�ु 37237 74 पु ३४ जानकी नगर   वाडी भोकर रोड  धुळे

४१०८१ भट �ाती चं�शेखर 51706 39 �ी १३३७/२ खोल ग�ी   गणपुळे द�मंदीराजवळ  धुळे

४१०८२ भाटे उ�ेश ल�ीचंद 26060 55 पु ३५-ब �ेह नगर   धुळे

४१०८३ भटेवरा िनम�लकुमार लालचंद 90263 63 पु १५३२ खोल ग�ी ग.नं.५   धुळे

४१०८४ भ�ड कमलिकशोर रामचं� 30693 47 पु १७४३ ग�ी नं.२   धुळे

४१०८५ भ�ड किवता कमलिकशोर 30689 46 �ी १७४३ ग�ी नं.२ धुळे   धुळे

४१०८६ भ�ड नंदिकशोर ब�ीदास 90767 84 पु घर नं.१६१४ घट नं.६   डॉ.महाजनी हॉ�ीटल समोर धुळे

४१०८७ भ�ड पराग रामचं� 30692 49 पु घर नं.१७३४   ग�ी नं.२ धुळे

४१०८८ भ�ड रामचं� ब�ीदास 30690 77 पु १७४३ ग�ी नं.२   धुळे

४१०८९ भतवाल आलोक रघुनाथ 57717 51 पु

१११/ब भतवाल हॉ��टल शेजारी   अ�वाल नगर मालेगाव 

रोड  धुळे

४१०९० भतवाल बाळकृ� रामे�र 90177 86 पु

१०८बी गंगे�र   मालेगाव रोड धुळे  भातवल हॉ��टल 

अ�वाल नगर  धुळे

४१०९१ भतवाल िनरंजन सुरेश 45411 50 पु १०८ ए अ�वाल नगर   धुळे

४१०९२ भतवाल शारदा सुरेश 45414 77 �ी १०८ ए अ�वाल नगर   धुळे

४१०९३ भतवाल �ीराम रामे�र 90118 66 पु १११ अ अ�वाल नगर   धुळे
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४१०९४ भतवाल ��ता िनरंजन 45412 50 �ी १०८ ए अ�वाल नगर   धुळे

४१०९५ भतवाल सुरेश बंकटलाल 90178 83 पु १०८ अ  अ�वाल नगर   धुळे

४१०९६ भावे सं�ा कौ�ुभ 56133 56 �ी

६अ नंदनवन (बँक) कॉलनी   िस�ेल कॉ��ुटरजवळ  

वाडी भोकर रोड धुळे

४१०९७

भावसार अिजत गोिवंद �ो. 

नवभारत बेकरी 90225 85 पु ४००२ ग.नं.१ देवपुर   धुळे

४१०९८ भावसार अलका सुभाष 25867 58 �ी ४३ अ एस.आर.पी.कॉलनी   नकाणे रोडधुळे  िज.धुळे

४१०९९ भावसार बलराज शंकरलाल 43283 57 पु �ामी प�नाथ नगर   १३५ सा�ी रोड  धुळे

४११०० भावसार भालचं� िहरालाल 50423 70 पु कृ�ाकंुज िब��ंग   नेह� नगर रोड  देवपूर धुळे

४११०१ भावसार भरत रामचं� 37321 64 पु नट नं.१० नेह� नगर   देवपूर  धुळे

४११०२ भावसार हरेश चंपालाल 38923 60 पु १० गणेश नगर   देवपूर धुळे

४११०३ भावसार मधुकर गुलाबचंद 32687 89 पु ७ सैलानी कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपुर धुळे

४११०४ भावसार मह�� मधुकर 29580 57 पु २५ सद्गु� कॉलनी �ागत  लॉज समोर िव�ानगरी धुले

४११०५ भावसार मनीषा मह�� 30363 54 पु

२५ सदगु� कॉलनी िव�ा नगरी   �ागत लॉज इन�ंट 

समोर  देवपुर  धुळे

४११०६ भावसार �साद रमेश 90974 41 पु  �साद  ९३ संभा�ा कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४११०७ भावसार �िवण िललाचंद 40069 56 पु �ॉट नं.६८   गणेश कॉलनी  सा�ी रोड धुळे

४११०८ भावसार रिवं� िमठाराम 55437 53 पु १७ ब �ोफेसर कॉलनी   देवपुर  धुळे

४११०९ भावसार संजय शंकरराव 31341 50 पु �ॉट नं.३५   जयिहंद कॉलनी  देवपुर  धुळे

४१११० भावसार सुभाष द�ा�या 22966 62 पु ४३-अ एस.आर.पी. कॉलनी   नकाणे रोड  धुळे

४११११

भावसार िवजय अ�ण 

�ो.अ�णोदय इड�� ीज 41415 50 पु ई - ७५   एम आय डी सी  अवधान धुळे

४१११२ िभल अंजीर न�थू 45846 44 पु

४८ िशवनेरी कॉलनी   सर�ती मंगल काया�लया जवळ  

देवपूर धुळे

४१११३ भोकरडोळे �मोद िदवाकर 30477 57 पु ३८ �ीरंग कॉलनी देवपुर धुळे   धुळे

४१११४ भोकरे छोटू ओकंार 51550 57 पु �ॉट नं.२से�र नं.२   �मोद नगर नाकाणे  देवपुर धुळे

४१११५ भोसले आनंदराव जगतराव 5341 68 पु �ॉट नं २१ आनंद नगर   देवपुर धुळे

४१११६ भोसले धनराज जग�ाथ 61825 54 पु

�ॅट नं 304 सुनी अपाट�म�ट   सैलानी कॉलनी  वाडी 

भोकर रोड देवपूर  धुळे

४१११७ भोसले नंदकुमार परशुराम 55022 46 पु ७१ ओसवाल नगर   देवपुर धुळे

४१११८ भोसले उ�ल सुधाकर 37485 54 पु दौलत वाडी भोकर नाका   देवपूर धुळे
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४१११९ भोसले वंदना परशुराम 45989 48 �ी ४६ ओसवाल नगर   देवपूर  धुळे

४११२० भोये रामदास देवराम 57066 54 पु ¥OVT. पोलीटे��क   धुळे

४११२१ िबरारी शरद ल�ण 44427 58 पु जुने धुळे   ग न १४ घर नं १०४५  धुळे

४११२२ िबला� शिशकला �ीराम 44202 79 �ी १३/२ �ामी प�नाथ नगर   सा�ी रोड  धुळे

४११२३ िबसावा घनशाम िशवलाल 59499 54 पु �ू बालाजी ड� ेस   १५१० आ�ा रोड धुळे  .

४११२४ िबसावा गोपाल घन�ाम 57596 29 पु घर नं १५१०   आ�ा रोड  कादरी शॉप जवळ  धुळे

४११२५ िबसावा िवशाल घनशाम 61453 26 पु 1510 कंडारी शॉप जवळ   आ�ा रोड धुळे  .

४११२६ बोधानी अशोक जेठानंद 90715 65 पु �ु.१२ �म नं.२   सा�ी रोड धुळे

४११२७ बोढरे सुभाष आनंदा 41739 62 पु

४७ राजे संभाजी नगर   अ�सेन �ाथिमक शाळेजवळ  

सा�ी रोड धुळे

४११२८ बोहरी झु�ीकार आ�ासभाई 90005 63 पु सु.ह.गुजराथी हॉ�ीटल   लोहा मंडी    धुळे

४११२९ बोडें हेमंत आनंदराव 37950 65 पु ६२ द� कॉलनी   देवपूर धुळे  ता.िज.धुळे

४११३० बोरा मंजुषा संजय 43381 46 �ी नाटे�र नगर   ११६ / ए बी  धुळे

४११३१ बोरो संजय सुवालाल 43380 50 पु ११६-A B वखारकर नगर   िबहाइंड नटराज टोकीज  धुळे

४११३२ बोरा सुिमत पुनमचंद 60415 34 पु बोरा सुिमत पुनमचंद   7 आिदनाथ पाक�   80 फीट रोड धुळे

४११३३ बोरसे देवेश आ�ाराम 43237 55 पु

�ॉट नं.११ िसंगल नगर   कमलाबाई अजमेरा िड.एड 

कॉलेज जवळ  देवपूर धुळे

४११३४ बोरसे �षीकेश सुिनल 57147 27 पु १२ मयूर कॉलनी   इंदीरा गाड�न जवळ  देवपुर धुळे

४११३५ बोरसे उमाकांत वसंतराव 39476 50 पु  िजजाई  १५   वंृदावन कॉलनी  देवपूर धुळे

४११३६ बोरकर शैलजा शरदचं� 90590 74 �ी गट नं.५ घर नं.१५८६   धुळे

४११३७ बारेकर वासंुधरा िववेकानंद 31667 44 �ी १५८६ ग.नं.५   धुळे

४११३८ बोरकर िववेकानंद शरदचं� 31668 46 पु 1586   गट नं.५    धुळे

४११३९ बोरोले उ�ास कौतीक 45477 70 पु

ग�ी नं  नं ८ घर नं ४५३०/२   पंचवटी नेह� चौक  देवपुर  

धुळे

४११४० बोरसे अिमत रमेश 39369 44 पु �ॉट नं.२९ से.नं.२   �मोद नगर  देवपूर धुळे

४११४१ बोरसे अपूवा� संजय 61865 27 �ी 30 �ोफेसर कॉलनी   देवपूर  धुळे

४११४२ बोरसे आशा सुधाकर 21413 67 �ी घर नं.१४ इंदािसनी नगर   देवपुरधुले    धुले

४११४३ बोरसे अशोक बधेिसंग 48327 69 पु �ॉट नं.६ गीता नगर   देवपूर  धुळे
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४११४४ बोरसे बापूराव शंकर 43691 66 पु

संक� कॅालनी �ाट नं ५८   िदपमाला सोसायटीजवळ  

वलवाडी िशवार देवपूर  धुळे

४११४५ बोरसे िधरज रमेश 38802 46 पु १२३ िवनोद नगर   देवपूर धुळे

४११४६ बोरसे गणेश तुकाराम 38136 40 पु

�ॉट नं.३३ �ॅट नं.११   सं�ंग कॉलनी  �ी अपाट�म�� 

देवपूर धुळे

४११४७ बोरसे गौरी अिनल 58380 23 �ी १५ �ी रामनगर   वाडी भोकर रोड  देवपुर धुळे  देवपुर

४११४८ बोरसे हेमंत वंजी 90924 49 पु

१/ब ित�पती नगर   जी.टी.पी.जयहीदं शाळेजवळ  देवूपर 

धुळे

४११४९ बोरसे कासुबाई तुकाराम 90226 71 �ी रामवाडी मालेगांव रोड   धुळे

४११५० बोरसे नर�� मुरलीधर 33629 40 पु मु.पो.द�ाणे   ता.िशंदखेडा    द�ाणे

४११५१ बोरसे िनवृ�ती आ�ाराम 43285 44 पु �ॉट नं.११ िसंगल नगर   द� मंिदर  देवपुर धुळे

४११५२

बोरसे �िदप भालचं� �ो.शाम 

मिशनरी �ोअस� 90838 63 पु २२ दुगा� िनवास   वाखारकर नगर    धुळे

४११५३ बोरसे �िवण अरिवंद 43501 48 पु ७०/३ �रण   जयिहंद कॉलनी  देवपूर धुळे

४११५४ बोरसे राज�� भालचं� 90830 48 पु २२  दुगा� िनवास   वाखारकर नगर    धुळे

४११५५ बोरसे राज�� फिकरा 43873 60 पु १० आनंद नगर   नकाने रोड  देवपूर धुळे

४११५६ बोरसे रामदास रामकृ� 31330 55 पु रा�ल वाडी िचतोड रोड   िचतोडवाडा    धुळे

४११५७ बोरसे रिवं� मुरलीधर 33635 46 पु मु.पो.द�ाणे   ता.िशंदखेडा    द�ाणे

४११५८ बोरसे रोिहदास तानकु 90055 54 पु ११/१२ शासिकय कम�चारी िनवास   धुळे

४११५९ बोरसे संजय मुरलीधर 55001 58 पु नाटे�र कॉलनी   वाखारकर नगर जवळ  धुळे

४११६० बोरसे संजय पंढरीनाथ 90197 59 पु ३० �ोफेसर कॉलनी   धुळे

४११६१ बोरसे �ामकांत सदािशव 90976 51 पु ४६ ब शा� नगर देवपुर धुळे   धुळे

४११६२ बोरसे सुभाष तुकाराम 90227 56 पु रामवाडी मालेगांव रोड   धुळे

४११६३ बोरसे वषा� संजय 90947 51 �ी ३० �ोफेसर कॉलनी   देवपुर धुळे

४११६४ बोरसे िवलास �ामराव 43250 59 पु

शाम शांताई   कृ�ा कमल रो हाऊस  देवपूर  �ॉट नं ४४ 

ब  साई बाबा मंगल  काया�लय धुळे

४११६५ बोरसे िवनय अरिवंद 41953 54 पु ७० जयिहंद कॉलनी   देवपूर  धुळे

४११६६ बोरसे (पाटील) िकशोर िसताराम 43463 63 पु ६ राजसारथी कॉलनी जवळ   गोदंुर रोड देवपूर  धुळे

४११६७ बो�डे �िवण द�ा�य 33690 49 पु १४९२/०३   अ�ा रोड  धुळे

४११६८ बोथीकर सुभाष तुकाराम 28332 51 पु �ॉट नं. ३४   लंुिबनी वन प�रसर  सा�ी रोड  धुळे
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४११६९ �ा�णकर मनोज िहरामण 53980 47 पु �ॉट नं.१४ नवनाथ नगर   धुळे

४११७० ��े अनघा अ�ण 44040 45 �ी स�� नं.१५६८ घर नं.६३३   ग�ी नं. ९  धुळे

४११७१ ��े अिन��द शरद 17636 53 पु  सुधांशु  १८ एल. आय. सी. कॉलनी   धुळे

४११७२ ��े मधुकर िव�नाथ 90188 61 पु १८ क फुले कॉलनी   धुळे

४११७३ बंब भुषण शांितलाल 38962 39 पु १९ सुशांत कॉलनी   वाडी भोकर रोड  धुळे

४११७४ चाळके काित�की िस�दे�र 44808 32 �ी �ाट नं ५४ राज��सूरी नगर   अ�रहंत मंगल काया�लय धुळे

४११७५ चांडक अरिवंद ल�ीनारायण 90802 64 पु ६ �ीन पाक�  कॉलनी   रे�े �ेशन समोर    धुळे

४११७६ चांडक सुिनता िवजय 59074 56 �ी शामिगरी आ�ा रोड   द� मंिदर देवपूर    धुळे

४११७७ चांडक िवजय िगरधारीलाल 44753 60 पु �ामगीरी   �ागत लॅाज समोर  आ�ा रोड धुळे

४११७८ चांदोडे भानुदास ल�ण 90045 58 पु ग.न.१४ सुपडू आ�ा कॉलनी   धुळे

४११७९ चांदोडे राज�� ल�ण 90044 57 पु ग.नं.१४ सुपडू आ�ा कॉलनी   धुळे

४११८० चं�ा�े हेमंत वसंत 49995 71 पु

घर नं.४०६९ ग�ी नं.१०   मा�रवाडी नेह� नगर  देवपूर 

धुळे

४११८१ चं�ा�े राजीव माधवराव 90394 58 पु ३६ ब िशवश�ी कॉलनी िचतोड रोड   धुळे

४११८२

चं�ा�े र�ी राजीव �ो.राजवी 

एंटर�ाईजेस 31312 55 �ी �ो.राजवी एंटर�ाईजेस   ३० के फुले कॉलनी  धुळे

४११८३ चं�ा�े उदय माधवराव 90853 63 पु ३६ ब िशवश�ी कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४११८४ चं�ा�े िवजय गोिवंद 36358 60 पु ७० रािधकार अपाट�म�ट   स�ंग कॉलनी  देवपुर धुळे

४११८५ चांगरे िकरण बळवंत 55288 48 पु

ग�ी नं.७ िफश माक� ट   रामदेव बाबा नगर  �ु�ीपल 

कॉलनी धुळे

४११८६ चांगरे िललाधर बळवंत 55296 33 पु

ग�ी नं.७ िफश माक� ट   रामदेव बाबा नगर  �ु�ीपल 

कॉलनी धुळे

४११८७ च�े सुिनल शोभालाल 32685 51 पु वीर सावरकर माग�   भारत च�ा घर जवळ  देवपूर  धुळे

४११८८ चौधरी कुसुमबाई सोमनाथ 32943 68 �ी �ॉट नं.२०   भागा मोहन नगर  धुळे

४११८९ चौधरी सोनल सितष 32942 38 �ी �ॉट नं.२०   भागा मोहन नगर  धुळे

४११९० चौधरी सितष सोमनाथ 32944 45 पु �ॉट नं.२०   भागा मोहन नगर  धुळे

४११९१ मे.चौधरी एज�ीज 90936 71 पु �ॉट नं.९ िशव पाव�ती नगर    देवपुर धुळे

४११९२ चौधरी अिनल रामचं� 46647 53 पु २४ बडगुजर �ॉट   पारोळा रोड  धुळे

४११९३ चौधरी अ�ण तुकाराम 52991 69 पु ८-बी �ुिनसीपल कॉलनी   देवपुर  धुळे



                                              Page1568

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

४११९४ चौधरी आशाबाई सुभाष 54254 52 �ी घर नं.३३२७ ग�ी नं.२   अकबर चौक  धुळे

४११९५ चौधरी भगवान चं�कांत 59932 40 पु 1662 लाइन नं 5   जयजवान चौक  धुळे  .

४११९६ चौधरी भगवान केशव 90692 60 पु

लोकमा� िटळक नगर �ॉट नं.१८   िकशोरआ�ा 

म�ा�ा उ�रेस    नकाणा रोड धुळे

४११९७ चौधरी भानुदास िवनायक 61953 41 पु

2 राम नगर जवळ अभय कॉलेज जवळ   माक� ट याड�  

धुळे  .

४११९८ चौधरी भा�र लोटन 45474 56 पु गवळे नगर आकाशवाणी के�ाजवळ   देवपुर धुळे

४११९९

चौधरी चं�कांत महादु  �ो.यमुना 

कृषी सेवा क� � 90593 53 पु मालेगाव रोड   कुसंुबा    धुळे

४१२०० चौधरी चं�शेखर िव�ु 90623 46 पु ३८ ब मयुर कॉलनी   देवपुर धुळे

४१२०१ चौधरी देिवदास सोनू 58899 46 पु �ॉट नं ९४   संताजी नगर  िनयर अभय कॉलेज  धुळे

४१२०२ चौधरी िदगंबर िशवदास 59393 33 पु

८३ संताजी नगर अभय कॉलनी   रोड िनयर मारोती मंिदर  

धुळे  .

४१२०३ चौधरी िदलीप दयाराम 39030 45 पु मािणक नगर �ॉट नं.१४२   अलंकार सोसायटी मागे  धुळे

४१२०४ चौधरी िदलीप रघुनाथ 29394 58 पु ९ सऱगु� कॉलनी देवपुर   धुळे

४१२०५

चौधरी िदनेश बाबुलाल 

�ो.अ��मेट िग� शॉप 28902 46 पु देवपूर िवट भऱटी   धुळे  �ो.अ��मेट िगफट शॉप  धुळे

४१२०६ चौधरी गजानन िचंतामण 27884 57 पु

वाडीभोकर रोड   पारस मंगल काया�लयाजवळ  �ॉट नं. 

२४  धुळे

४१२०७

चौधरी गणेश पंुडिलक �ो.माऊली 

ट� ेडस� 18514 46 पु ४१ सखाई िनवास मािणक नगर   कॉटन माक� ट मागे    धुळे

४१२०८ चौधरी गोर�नाथ िशवलाल 47843 51 पु मु. पो. िपंपळनेर   भोई ग�ी ता. सा�ी  िज. धुळे  शहादा

४१२०९ चौधरी गोिवंदराव िशवराम 90158 56 पु १२१ जयिहंद कॉलनी   धुळे

४१२१० चौधरी गुला�राव तानकु 90374 68 पु मु.पो. नेर   ता.िज. धुळे    नेर

४१२११ चौधरी हष�ल िमठाराम 57646 27 पु ५० िभवसन नगर   वाडीभोकर रोड  धुळे

४१२१२ चौधरी हेमंत छगनराव 31345 46 पु १० अे नुतन कृषी नगर   सा�ी रोड धुळे

४१२१३

चौधरी ई�र देिवदास �ो.���णी 

मेडीकल अॅ� जनरल �ोअस� 31651 44 पु �ॉट नं.१० सवोद�य कॉलनी   धुळे

४१२१४ चौधरी �ोती ल�ीकांत 59116 48 �ी हाउस नं ४०६९ नेह� नगर   देवपूर    धुळे

४१२१५ चौधरी क�ेश कांतीलाल 43874 50 पु १८८६ कांती कॉ�े� ग�ी नं ४   शिन मंदीर जवळ  धुळे

४१२१६ चौधरी कमलाबाई गणपत 46324 41 �ी ७६ नाटे�र कॉलनी   माक� ट याड�  धुळे

४१२१७ चौधरी कांतीलाल िभकचंद 43875 77 पु १८८६ �ांती कॅा�े�   गट नं ४  धुळे

४१२१८ चौधरी कुणाल शंकर 60507 31 पु

�ॉट नं 2 भागमोहन नगर   अ�रहंत मंगल काया�लय 

जवळ  पारोळा रोड  धुळे
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४१२१९ चौधरी कुणाल वसंत 61961 30 पु �ॉट नं 60 द� कॉलनी   �ामी नारायण रोड  देवपूर धुळे

४१२२० चौधरी लालचंद एकनाथ 59730 41 पु

शा�ीनगर पा�ा�ा टाकी जवळ   मनमाड िजन िचतोड  

धुळे  .

४१२२१ चौधरी ल�ण सोनु 27687 58 पु

सुभाष नगर   ग�ी नं. २ घर नं. ३७९  खुनी म�ीत�ा 

मागे जुने धुळे

४१२२२ चौधरी महेश �भाकर 90054 53 पु रामचं� नगर   कॉटन माक� ट जवळ    धुळे

४१२२३ चौधरी मंगल संतोष 53919 39 पु आंबेडकर चौक   मनोहर टॉकीज मागे  देवपूर धुळे

४१२२४ चौधरी िमिलंद आ�ाराम 56652 51 पु

सुमना�ा जुना आ�ा रोड   देवरे हॉ�ीटल मागे  

िशवपाव�ती कॉलनीदेवपुरधुळे

४१२२५ चौधरी मोहन नारायण 34250 60 पु २५ गुरव हौसीगं सोसायटी   गोदुंर रोड  देवपुर  धुळे

४१२२६ चौधरी नंदलाल िभका 90948 47 पु मु.पो.वरखेडे   ता.िज.धुळे    वरखेडे

४१२२७ चौधरी नविनत कािशनाथ 31623 60 पु

चौधरी नवनीत कािशनाथ   24 िदगंबर पाडवी सोसायटी  

नगाव चौफुली देवपूर धुळे

४१२२८ चौधरी िनम�ला सुरेश 54728 62 �ी �ॉट नं.३ केले नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४१२२९ चौधरी पोपट आनंदा 90952 51 पु �ारका मंगल काया�लयाजवळ   नेह� नगर देवपुर धुळे

४१२३० चौधरी �दीप फकीरा 42452 62 पु ४ बी सितष नगर   वलवाडी िशवार  देवपूर धुळे

४१२३१ चौधरी �मोद आधार 48326 61 पु �ताप नगर   एस.एस.�ी.पी कॉलेज मागे  देवपूर धुळे

४१२३२ चौधरी �मोद उ�म 40926 47 पु मु.पो. कापडणे   ता.िज.धुळे

४१२३३ चौधरी �िवणचं� भगवान 90531 61 पु ७  समथ� कॉलनी चाळीसगांव रोड   धुळे

४१२३४ चौधरी पुो�म रघुनाथ 48681 59 पु ११ एल आय सी कॉलनी   जमना िगरी रोड  धुळे

४१२३५ चौधरी रा�ल मनोहर 39724 46 पु १०१ �ेरणा अपाट�म��   सा�ी रोड  धुळे

४१२३६

चौधरी राज�� भगवान �ो.ि�यंका 

माक� टीगं 11894 54 पु १८/५  �ीराम कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपुरधुले  धुले

४१२३७ चौधरी राज�� दयाराम 53214 56 पु �ॉट नं.१४२ मािणक नगर   संत नरहरी नगर  धुळे

४१२३८ चौधरी राजेश सोमनाथ 26478 47 पु भगा मोहन नगर   �ॉट नं. २०/अ  धुळे

४१२३९ चौधरी रमेश भावडू 32344 70 पु घर नं.२३६३ बी गट नं.६   नवभारत चौक धुळे

४१२४० चौधरी र�ा अशोक 59482 41 �ी

हाउस नं २५ ब �ेशन रोड   िबहाइंड �ताप िम�  शांती 

नगर  धुळे  .

४१२४१ चौधरी र�ा सुभाष 47176 58 �ी ११९ रामनगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४१२४२ चौधरी संजय साहेबराव 90851 51 पु

३१ सर�ती कॉलनी   ह�ी बँकेजवळ  िशंदखेडा    

िशंदखेडा

४१२४३ चौधरी सरला अ�ण 56114 60 �ी ८ब �ुिनिसपल कॉलनी   नेह� नगर  देवपुर धुळे
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४१२४४ चौधरी सरला तुकाराम 90877 63 �ी

अ नाथभुषण सुय�दय कॉलनी   सुभाष नगर वरखेडा रोड   

 धुळे

४१२४५ चौधरी सीमा सुनील 60536 44 �ी

14ए �ी द� कृपा   इन �ंट ऑफ मंगल �ो��जन  �ी 

िस�ी िवनायक कॉलनी  देवपूर धुळे

४१२४६ चौधरी सोमनाथ न�थु 38224 48 पु घर नं.२३४६ गट नं.६   धुळे

४१२४७ चौधरी सोमनाथ उ�म 32945 72 पु �ॉट नं.२०   भागा मोहन नगर  धुळे

४१२४८ चौधरी सुभाष मोतीराम 47175 63 पु ११९ रामनगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४१२४९ चौधरी सुिनल रामचं� 54515 50 पु १४६२/२ नव�ही   जळगाव जनता बँके शेजारी  धुळे

४१२५० चौधरी सुरेश िभका 18633 53 पु िशवाजी नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४१२५१

चौधरी सुरेश िहरामण �ो. सुयश 

ए�र�ायजेस 90053 76 पु १८ जयहीदं कॉलनी   धुळे

४१२५२ चौधरी तुकाराम एकनाथ 90707 65 पु

नाथभुषण �ॉट नं.३९ वरखेडारोड   सुय�दय कॉलनी 

सुभाष नगर    धुळे

४१२५३ चौधरी उदय सुभाष 54253 31 पु घर नं.३३२७ ग�ी नं.२   अकबर चौक  धुळे

४१२५४ चौधरी उमेश दगा 36872 36 पु

िसं�दी िवनायक चौक   मु.पो.िशंदखेडा  ता.िशंदखेडा  

िशंदखेडा

४१२५५

चौधरी वैशाली चं�कांत  �ो.�ामी 

समथ� कृषी क� � 90772 47 �ी मु.पो.कुसंुबा   िज.धुळे    कुसंुबा

४१२५६ चौधरी वालकेश गणपत 29718 42 पु

७६ राज�� नगर   अ�रहंत जैन मंगलकाया�लया जवळ    

धुळे

४१२५७ चौधरी वषा� गुलाबराव 37754 35 �ी गोकण� सोसायटी   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४१२५८ चौधरी िवजय आ�ाराम 43488 58 पु ९ िशव पाव�ती नगर   देवपूर धुळे

४१२५९ चौधरी िवजय सोनू 32885 50 पु �ॉट नं.१८१   नाटे�र हौसीगं सोसा.  धुळे

४१२६० चौधरी िवजया नागेश 39871 48 �ी १३ बोरसे नगर   देवपूर धुळे

४१२६१ चौधरी िवजयाबाई बापुराव 48182 57 �ी चंदन नगर   आंबेडकर हाय�ुल समोर  देवपूर धुळे

४१२६२ चौधरी िवलास नामदेव 55215 51 पु मु.पो.िनमडाळे   ता.िज.धुळे

४१२६३ चौधरी िवलास िपतांबर 31776 56 पु �ॉट नं २१ दोदें कॉलनी गणपती मंिदर जवळ धुले

४१२६४ चौधरी िवनोद िभकनराव 35007 34 पु पांझरा कॉलनी  कुसंुबा   ता.िज.धुळे    कुसंुबा

४१२६५ चौधरी िव�ु रतन 29347 82 पु ३८ ब मयुर कॉलनी देवपुर धुळे   धुळे

४१२६६ चौधरी यशवंत िदलीप 48341 36 पु गट नं.६ घर नं.२३८७   धुळे

४१२६७ चौधरी योगे�र नवल 34005 43 पु मु.पो.आरवी   ता.िज.धुळे

४१२६८ चौधरी �मोद झुग� 59513 59 पु हाऊस नं २३६० लाइन नं ६   नावभारत चौक  धुळे  .
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४१२६९ चौधरी संजय सोनु 39380 60 पु �ॉट नं. ३९   अभय नगर  मालेगाव रोड धुळे

४१२७० चौधरी िवनोद सोमनाथ 25706 48 पु भागा मोहन नगर   �ॉट नं. २०  वाखारकर नगर  धुळे

४१२७१ चौरिसया भारती शांतीलाल 55000 59 �ी २८०७ चैणी रोड   ग�ी नं.४ धुळे

४१२७२ चौरिसया शांतीलाल स�नारायण 54999 61 पु २८०७ चैणी रोड   ग�ी नं.४ धुळे

४१२७३ चौरिसया िदपक छोटेलाल 19141 44 पु

हमाल मापाडी �ॉट �मिवर नगर   नटराज टॉकीज मागे   

 धुळे

४१२७४ चौतमल राज�� िचंतामण 46666 62 पु ७६ ल�ी नगर   आय टी आय चे मागे  देवपूर धुळे

४१२७५ च�ाण अिनल ल�ण 90626 61 पु

िशवाजी नगर �ॉट नं.९२ ब   वाडी भोकर रोड देवपुर    

धुळे

४१२७६ च�ाण गुलाबराव िभला 54564 79 पु ४१/अ दोदें कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१२७७ च�ाण गु�द� मधुकर 36750 56 पु ४० िस�दाथ� नगर   िचतोड रोड  धुळे

४१२७८ च�ाण लिलतकुमार गुलाबराव 54563 53 पु ४१/अ दोदें कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१२७९ च�ाण महेश मगनलाल 90437 48 पु पॉ�ुलर टेलस� पारोळा रोड   धुळे

४१२८० च�ाण संतोष दौलत 37430 54 पु िवमल �ॉट नं.४   राजे�र नगर  द� मंदीर धुळे

४१२८१ च�ाण शैलजा योगेश 26749 51 �ी िशवनेरी ९ एस.बी.आय. भा��ी कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१२८२ च�ाण िव�ा िवलास 40073 51 �ी �ॉक नं.४० सुमधु   िस�दाथ� नगर  िचतोड रोड  धुळे

४१२८३ च�ाण िवलास मधुकर 27877 62 पु �ॉक नं ४० सुमधू िस�ाथ� नगर िचतोड रोड धुळे

४१२८४ च�ाण धनराज प�ालाल 53125 64 पु �ॉट नं.१९३ गट नं.२   सुभाष नगर  जुने धुळे

४१२८५ चावला सुरिजतिसंग मानिसंग 27060 69 पु ६-७ िवशाल नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४१२८६ छाजेड �मोद �कुमचंदजी 90088 56 पु ३/१७१९ आ�ा रोड   धुळे

४१२८७ छाजेड आिद� �िदप 43271 33 पु सर�ती कॉलनी   धुळे

४१२८८ छाजेड हष�ल अिनल 59010 30 पु

हष�ल अिनल छाजेड   �ॉट नं २/ ए ८० फीट रोड  िनयर 

रे�े �ेशन  धुळे  .

४१२८९ छाजेड िजत�� मोहनलाल 57594 33 पु गांधी चौक   मु पो फागणे  ता िज धुळे

४१२९० छाजेड किपल अिनल 54121 35 पु २ अ पांडव �ाझा   रे�े �ेशन जवळ  धुळे

४१२९१ छाजेड मंगल अिनल 54122 58 �ी २ अ पांडव �ाझा   रे�े �ेशन जवळ  धुळे

४१२९२ छाजेड मिनषा संजय 44822 46 �ी

�ाट नं ५ ए   अमोल सोसायटी वारवारकर नगर  नटराज 

टॉकीजमागे धुळै  धुळे

४१२९३ छाजेड मोहन रतनलाल 25216 56 पु मु.पो.फागणे   ता.िज.जळगाव  गांधी चौक फागणे  धुळे
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४१२९४ छाजेड �िदप �ेमसुख 27783 62 पु ४० सर�ती कॉलनी   िव�ानगरी  धुळे

४१२९५ छाजेड �काश छिबलदास 90025 55 पु ड़/� पुजा मेडीकल  जन. �ोअस�   सा�ी रोड    धुळे

४१२९६ छाजेड राज�� ��पचंद 43696 55 पु ५/ए वांखरकर नगर   नटराज टॉकीज मागे    धुळे

४१२९७ छाजेड राकेश पारसमल 48764 41 पु �ॉट नं.६४ अंलकार सोसायटी   धुळे

४१२९८

छाजेड संजय ��पचंदजी 

�ो.अमोल स�ायस� 44821 51 पु

अमोल सोसायटी   �ाट नं ५ए वारकरकर नगर  नटराज 

टॉकीजमागे धुळे

४१२९९ छाजेड सोनल राज�� 44823 43 �ी

अमोल सोसायटी   �ाट नं ५ए वारवारकर नगर नटराज 

टॉकीजमागे  धुळै  धुळे

४१३०० छाजेड यश िकशोर 57500 32 पु ३/१५०८ आ�ा रोड   कादरी शॉप जवळ  धुळे

४१३०१ छ�ाणी धम�राज आनंदराज 55957 61 पु घर नं.१४ सुभाष नगर   धुळे

४१३०२ िच�े हेमंत कािशनाथ 27721 56 पु ३४ आदश� कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१३०३ जोशी भा��ी ल�ीकांत 56876 30 �ी २७ िशव�ताप कॉलनी   तुळिशराम नगर  देवपूर धुळे

४१३०४ िचंचोळे अजय वसंतराव 31416 50 पु घर नं.२११० ग.नं.६ धुळे   माक� ट याड� दु.नं.२२    धुळे

४१३०५ िचंचोळे महेश सखाराम 61772 44 पु

मु पो� मेहेरगाव   जुने गाव  मु पो� मेहेरगाव  िज�ा 

धुळे  .

४१३०६ िचंचोले ि�तेश सुधाकर 58203 36 पु ९ अ प�कार कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४१३०७ िचंचोले िवजय वसंतराव 29334 55 पु घर नं. २११० ग.नं.६   धुळे

४१३०८ िचंचोरे िदलीप बाबुराव 61828 58 पु गणेश नगर �ॉट नं 22   नेताजी हौिसंग सोसा देवपूर  धुळे

४१३०९ िचतळे अंजली िमलीदं 25525 57 �ी माउुली हॉ�ीटल   नेह� नगर  देवपूर धुळे

४१३१० िचतळे िमलीदं सुरेश 26088 56 पु माउुली हॉ��टल   नेह� नगर  देवपूर  धुळे

४१३११ िचतोडकर अ�ण धोडूं 33688 62 पु कॉटन माक� ट   पारोळा रोड  धुळे

४१३१२ िचतोडकर िनतीन िभका 90533 49 पु ग�ी नं.५  शाळा नं. ९ समोर फु   ले कॉ. २६-ब    धुळे

४१३१३

िचतोडकर �भावती अ�ण 

�ो.िचतोडकर ट� ेडस� 35077 63 �ी

�ॉट नं.२७ आनंद नगर   इंिदरा गाड�न यशोदा काडंप 

समोर  धुळे

४१३१४ िचतोडकर सुिनल िभका 90532 54 पु ग�ी नं.५  शाळा नं.९ समोर  फु   ले कॉ.२६-ब    धुळे

४१३१५ िच�े अिवनाश िभकाजी 26287 57 पु ७८ गणेश कॉलनी   सा�ी रोडधुळे  िज.धुळे

४१३१६ िच�े महेश शिशकांत 45601 33 पु गट नं.१० नेह� नगर   मा�र वाडी  देवपूर धुळे

४१३१७ िच�ते पंडीतराव नामदेव 43177 65 पु �ॉट नं.१६१   बा�बली नगर  सा�ी रोड धुळे

४१३१८ िच�े राज�� तुकाराम 36353 63 पु ६७ जय िहंद कॉलनी   देवपुर धुळे  देवपुर धुळे
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४१३१९

चोरिडया अनुपम िदलीप �ो. 

साडी सुख एन ए� 58567 31 पु

नाकोडा कॉं�े�   लाईन नं ५  िकसन ब�ीवाला खंुट  

धुळे  .

४१३२० चोरडीया भागचंद दगडूलाल 38605 76 पु घर नं.११५४/१ ग�ी नं.९   खुनी मिशद जवळ  जुने धुळे

४१३२१ चोरडीया धरमचंद क�ाणमल 90156 41 पु आ�ा रोड   धुळे

४१३२२ चोरिडया संजय भागचंद 52821 53 पु सुभाष नगर   जुने धुळे

४१३२३ चोरडीया िवजया भागचंद 38606 72 �ी घर नं.११५४/१ ग�ी नं.९   खुनी मिशद जवळ  जुने धुळे

४१३२४ चोरमुराद लेखराज राजाराम 90238 61 पु क़् -४/१ कुमार नगर   धुळे

४१३२५ चौधरी यितन रतन 43320 59 पु गट नं.६ घर नं.२३४६   धुळे

४१३२६ दादलानी चं�कांत जयगोपाल 30992 57 �ी २ पाडवी सोसा. सा�ी रोड धुळे   धुळे

४१३२७ दादलाणी जयगोपाल रामकृ� 19343 59 पु �ॉट नं.२ पाडवी सोसायटी   सा�ी रोड    धुळे

४१३२८ दिहते िजत�� तुकाराम 40382 57 पु ९ अनमोल नगर   देवपूर धुळे

४१३२९ दिहते �ितभा िजत�� 40383 47 �ी ९ अनमोल नगर   देवपूर धुळे

४१३३० दिहते सिचन तुकाराम 40384 54 पु ११ जग�ाथ नगर   द��साद िब�ीगं  धुळे

४१३३१ दिहवेलकर पोपट गोपाळ 51182 85 पु ३ नागाई कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१३३२ दलाल िगरीष जग�ाथ 47481 61 पु १२७०/२ आ�ा रोड   धुळे

४१३३३ दलाल जग�ाथ लोटन 26621 84 पु घर नं. १२७०/२   आ�ारोड  धुळे

४१३३४ दलाल �ेहलता िवजय 26622 49 �ी �ॉट. १६   बोरसे नगर  गोदुंर िवमानतळ रोड देवपूर  धुळे

४१३३५ दलवेलकर छगन शंकर 90454 75 पु �ॉट नं. २८ अ अशोक नगर   धुळे

४१३३६ दाळवाले कांितलाल मािणकराव 57208 42 पु ५ राजपॅलेस   नागाई कॉलनी नकाणे रोड  देवपुर धुळे

४१३३७ दाळवाले ��ता कांितलाल 57209 43 �ी ५ राजपॅलेस   नागाई कॉलनी नकाणे रोड  देवपुर धुळे

४१३३८ डिबर िजत�� मधुकर 28116 45 पु िस.स.नं. २३४३   ग�ी नं. ६  धुळे

४१३३९ डंबीर मधुकर शंकर 90149 88 पु ग.नं.६ ित�पती िनवास   धुळे

४१३४० डंबीर तुषार मधुकर 34660 49 पु ित�पती िनवास   ग�ी नं ६  िसटी स�� नं २३४३ धुळे

४१३४१ डंिबर अनुराधा िजत�� 27690 44 �ी ित�पती िनवास   िस. स. नं. २३४३  ग�ी नं. ६  धुळे

४१३४२ डंिबर िकरण सुधाकर 26468 57 पु ग.नं.४ खोलग�ी   �म नं. १८७८  धुळे

४१३४३ डंबीर कुसुम मधुकर 34661 87 �ी ग�ी नं.६   िसटी स�� नं.२३४३  धुळे



                                              Page1574

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

४१३४४ डंिबर �ाती तुषार 27691 45 �ी िस. स. नं. १८८१-ब   ग�ी नं. ४  धुळे

४१३४५ दंडग�ाळे शांताराम हरी 39444 79 पु �ॉट नं. ६० िभवसन नगर   देवपूर

४१३४६ दाणे हेमंत गोपाळ 26055 65 पु १-ब औदंुबर   एस. टी. कॉलनी  देवपूर  धुळे

४१३४७ दराडे मुरलीधर महादू 48658 76 पु गट नं. १ घर नं.२९/८ब   सुभाष नगर  धुळे

४१३४८ दरवडे अलका भा�र 49387 62 �ी

५४  �बोधन  सुदश�न कॉलनी   च�रबड� रोड  िमल मागे 

धुळे

४१३४९ दरवडे भा�र तुकाराम 54702 67 पु ५४ सुदश�न कॉलनी   मील मागे  धुळे

४१३५० दाते हेरंब राजीव 35887 35 पु घर नं. ४४९८/०२   आ�ा रोड  देवपूर धुळे

४१३५१ दाते राजीव ल�ण 36761 65 पु ४४९८/२   आ�ा रोड देवपूर  धुळे

४१३५२ दाते सं�ा राजीव 36760 57 �ी ४४९८/२   देवपूर  आ�ा रोड  धुळे

४१३५३ देवरे िशरीष �ावण 90958 65 पु �ीराम पॅथ लॅब   अकताडे हॉ�ीटल धुळे रोड    सा�ी

४१३५४ देव धनंजय रमेश 53558 40 पु ४६ संभा�ा कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४१३५५ देव घन�ाम मधुकर 53564 41 पु पंजाबी कॉलनी   मोहाडी उपनगर  धुळे

४१३५६ देव िमना�ी घन�ाम 57254 32 �ी �ॉट नं २   िशवानंद कॉलनी मोहाडी  धुळे

४१३५७ देव नर�� जग�ाथ 90221 64 पु ७ ब राजहंस कॉलनी   धुळे

४१३५८ देव िनतीन भालचं� 26381 57 पु ६४ दोदें कॉलनी   िव�ानगरी  धुळे

४१३५९ देव राज�� ल�ण 19230 57 पु

मोगलाई गट नं.७/३७१० जुने टी.�ी.स�टर   जवळ सा�ी 

रोड    धुळे

४१३६० देव संिगता िनतीन 39561 51 �ी ६४ दोदें कॉलनी   गोदूंर रोड  देवपूर धुळे

४१३६१ देव सुिनल कािशनाथ 27026 54 पु धनाई पुनाई कॉलनी   मील�ा पाठीमागे  धुळे

४१३६२ देव उमेश गोिवंदराव 14610 49 पु

सी/ओ एम बी वाणी   �ॉट नं 788  िशवाजी नगर देवपूर  

धुळे

४१३६३ देवभानकर िनता �काश 42210 51 �ी २५ के �भात नगर   देवपूर धुळे

४१३६४ देवभानकर �काश र�ाकर 42212 56 पु २५ के �भात नगर   देवपूर धुळे

४१३६५ देवभानकर िवकास र�ाकर 42213 54 पु १४८५ नव�ही गट नं.२   पारोळा रोड  धुळे

४१३६६ देवकर यशवंत रामचं� 90143 62 पु २५६२ ग.नं. ५ माधवपुरा   धुळे

४१३६७ देवळे भुषण मधुकर 15829 53 पु २४७ ग�ी नं ३   िव�ल मंिदर  सुभाष नगर  धुळे

४१३६८ देवळे हेमंत मधुकर 90077 51 पु

�ॅट नं 8 �ीिनवास पाक�  154   िशवपाव�ती कॉलनी 

द�मंिदर  देवपूर  धुळे



                                              Page1575

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

४१३६९ देवरे आि�नी िवलास 44104 42 �ी ६४ सािव�ी   नेह� हौसीग सोसायटी  देवपुर  धुळे

४१३७० देवरे आ�ाराम धवलु 90637 82 पु मु.पो.�सदी   ता.िज.धुळे

४१३७१ देवरे िभकन महादू 27850 60 पु

१२ सुभाषचं� बोस हौिसंग सोसा.   गोदुंर िवमानतळ रोड  

देवपूर  धुळे

४१३७२ देवरे चुडामण आ�ाजी 36354 50 पु ३१ सदापाव�ती   आदश� नगर  देवपुर धुळे

४१३७३ देवरे िगरीष सुकदेव 90737 48 पु मु.पो.वडजाई ता.िज.धुळे   वडजाई    वडजाई

४१३७४ देवरे जगतराव रमेश 57083 49 पु मु.पो.वडजाई   ता.िज.धुळे

४१३७५ देवरे िजत�� कािशनाथ 31526 46 पु २७ ब भावसार कॉलनी   जामनगरी रोड  धुळे

४१३७६ देवरे कांतीलाल रोहीदास 40167 47 पु वषा�वाडी   मोहाडी उपनगर  धुळे

४१३७७ देवरे िकरण पंकज 39050 44 �ी ५१ महा�ाजी नगर   सा�ी रोड  धुळे

४१३७८ देवरे मंगला सुभाष 44105 61 �ी ६४ सािव�ी   नेह� हौसीगं सोसायटी  देवपूर  धुळे

४१३७९ देवरे मिनषा िशवाजी 54022 42 �ी आनंद नगर   भोई सोसायटी देवपुर  धुळे

४१३८० देवरे मुरलीधर भालचं� 51105 54 पु मु. पो. �ाहळोद   ता. िज. धुळे

४१३८१ देवरे नर�� आ�ाराम 43455 50 पु मु.पो. �सदी   ता. सा�ी  िज.धुळे

४१३८२ देवरे िन�खल सुभाष 44102 41 पु ६४ सािव�ी   नेह� हौसीगं सोसायटी  धुळे

४१३८३ देवरे पंकज िदगंबर 57258 42 पु

�ॉट नं ८७/६   गजानन महाराज मंदीर रोड  पािटलनगर 

देवपुर धुळे  देवपुर धुळे

४१३८४ देवरे पंकज शामराव 59060 46 पु १३ अ�ीड�ट हॉ��टल देवपुर   धुळे

४१३८५ देवरे पराग शामराव 39052 44 पु ५१ महा�ाजी नगर   सा�ी रोड  धुळे

४१३८६ देवरे �शांत शंकरराव 26288 54 पु १७७ जयिहंद कॉलनी   देवपुरधुळे

४१३८७ देवरे संजय गंगाराम 42842 51 पु १४ �ीराज अपाट�म�ट   वैभव नगर  धुळे

४१३८८ देवरे सुभाष िशवाजी 49233 73 पु ६४ सािव�ी   नेह� हौिसंग सोसायटी  देवपूर धुळे

४१३८९ देवरे सुभाष िशवाजीराव 44098 73 पु ६४ सािव�ी   नेह� नगर हौसीगं सोसायटी  धुळे

४१३९० देवरे सुधाकर ��ाद 90309 61 पु

२० गणेशनगर मागे मे�ल   गाड�न डाय�ज�न रोड  देवपूर  

धुळे

४१३९१ देवरे सुिनल हंसराज म�बर 29354 43 पु रौल वाडी िचतोड रोड धुळे

४१३९२ देवरे िवजय िव�ास 31906 50 पु अॅट /पो� - बो�रस ता / धुळे   धुळे

४१३९३ देवरे िवलास सुभाष 44103 44 पु ६४ सािव�ी   नेह� हौसीगं सोसायटी  धुळे



                                              Page1576

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

४१३९४ देवरे िवशाल िव�ासराव 90345 46 पु २४ जग�ाथ नगर देवपुर   धुळे

४१३९५ देवरे िव�ासराव िभलाजी 90344 79 पु २४ जग�ाथ नगर देवपुर   धुळे

४१३९६ देसाई भुप�� छगनलाल 90111 59 पु ४ िनलकमल सोसायटी   चाळीसगांव रोड    धुळे

४१३९७ देसाई हेमंत �भाकर 90338 50 पु २१ सावी�ी �मोद नगर से�र   नं.२ देवपुर    धुळे

४१३९८ देसाई मोहंनकुमार देिवदास 9201 62 पु

मा�ित मंदीरा जवळ   ए/पी-िवरदेल ता िशंदखेडा  ता धुळे  

िवरदेल

४१३९९ देसाई सुल�णा सुधीर 26255 69 �ी १०/६५५ सुभाष नगर   मु.पो.धुळे िज.धुळे

४१४०० देसाई सुर��कुमार जयंतीलाल 17995 81 पु मु.िशंदखेडा     ता.धुले  धुले

४१४०१ देसाई सुशांत सुधीर 48751 43 पु १०/६५५ सुभाष नगर   जुने धुळे

४१४०२ देसाई िवजय मोतीलाल 90657 61 पु ३२ ग�ड कॉलनी   देवपुर धुळे

४१४०३ देसले हेमा संजय 28328 45 �ी १३ यमुना हौिसंग सोसा   मिहंदळे  सा�ी रोड  धुळे

४१४०४ देसले जयवंत िवजयानंद 90854 36 पु डी १४/८ कृषी महािव�ालय   िनवास�थान    धुळे

४१४०५ देसले िकशोर दौलतराव 90702 62 पु १६ जयिहंद कॉलनी   देवपुर धुळे

४१४०६ देसले मंगला भा�र 44694 69 �ी देसले हॅा�ीटल   सा�ी  धुळै  धुळे

४१४०७ देसले संजय सदािशव 28329 54 पु १३ यमुना हौिसंग सोसा.   सा�ी रोड  मिहंदळे  धुळे

४१४०८ देसले शरद सदािशव 28330 52 पु १३ यमुना हौिसंग सोसा.   मिहंदळे  सा�ी रोड  धुळे

४१४०९ देसले शामराव आनंदा 90483 81 पु मु.पो.कासारे   ता.सा�ी.िज.धुळे

४१४१० देसले �ेहा संजय 60682 33 �ी

घर नं 126 धुळे   सीटीएस नं 4792 ग�ी नं 2  वाडीभोकर 

रोड  देवपूर धुळे

४१४११ देसले सुिनल भा�रराव 34027 51 पु 10 स��ंगी साि� रोड   संत िनरंकारी भवन जवळ    धुळे

४१४१२ देसले सुवणा� शरद 28331 51 �ी १३ यमुना हौिसंग सोसा.   मिहंदळे  सा�ी रोड  धुळे

४१४१३ देसले उ�ला पंकज 48305 42 �ी ३० मयुर कॉलनी   �ॉट नं.३० देवपूर  धुळे

४१४१४ देसले िवनय िव�म 25600 54 पु

�भु  �ॉट नं ४९ गट नं ६२/२   �मोद से�र नं २  देवपूर 

धुळे -

४१४१५ देशमाने सखाराम कृ�ाजी 90150 92 पु ४ ए िवनय कॉलनी   धुळे

४१४१६ देशमुख अिनल िदगंबर 90418 59 पु ग.नं.१७   सुभाष नगर धुळे   धुळे.

४१४१७ देशमुख अिनल �भाकर 39374 44 पु ११ �ीराम कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४१४१८ देशमुख अतुल िभकचंद 60952 34 पु

हाऊस नं ३७८बालाजी चौक   रथ ग�ी सोनगीऱ  िज�ा 

धुळे  मु सोनगीऱ िज�ा धुळे
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४१४१९ देशमुख कमलाकर द�ा�य 90198 90 पु

३ शुभसंकेत अपाट�म�ट   �ीरे कॉलनी �ॉट नं.६६  वाडी 

भोकर रोड  देवपुर धुळे

४१४२० देशमुख रमेश बाबुराव 18948 77 पु

१४५ अ�णकुमार वैधनगर   सा�ी रोड डॉ ठाकरे 

हॉ�ीटल जवळ  धुळे

४१४२१ देशमुख रामराव बाबुराव 49693 78 पु ४४ द� कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१४२२ देशमुख सं�ा �काश 59411 62 �ी

मारोती मंिदर जवळ   हाउस नं २९/१ लाने १  सुभाष नगर 

धुळे  .

४१४२३ देशमुख सितष मधुकर 33686 63 पु गट नं.१० राम मंदीरा जवळ   धुळे

४१४२४ देशमुख ��दा सितष 33687 56 �ी गट नं.१० सुभाष नगर   जुने धुळे

४१४२५

देशमुख सुिनल द�ा�य �ो.रंगोली 

फोटे कलर लॅब 18399 46 पु

सुभाष नगर जुने धुळे ग�ी नं.१   आबा जोशी यां�ा 

वा�ात    धुळे

४१४२६ देशमुख तुषार छगन 33682 33 पु हमाल मापाडी �ॉट   कृषी वाडी  धुळे

४१४२७ देशमुख उिम�ला कमलाकर 21633 91 �ी

३ शुभसंकेत अपाट�म�ट   ि�रे कॉलनी वाडी भोकर रोड  

देवपुरधुले  धुले

४१४२८ देशमुख िवजय  गंगाधरराव 35478 35 पु १२ �पा अपाट�मे�   िशव ितथ�  गणपती रोड  धुळे

४१४२९ देशमुख िवजय िव�लराव 90712 39 पु

५६ क सुयोग नगर   िदनबंधू बालकगृहाजवळ  वाडी 

भोकर रोड देवपूर धुळे

४१४३० देशमुख िवजय�� �काश 59410 35 पु

हनुमान मंिदर जवळ   हाउस नं २९/१ सुभाष नगर  जुने 

धुळे  .

४१४३१ देशपांडे द�ा�य रामचं� 90595 73 पु ३८ �ोफेसर कॉलनी   धुळे

४१४३२ देशपांडे धनंजय �ीकांत 58589 53 पु

७ �ीिनवास अपाट�म�ट   िशवपाव�ती कॉलनी  द�मंिदर  

धुळे

४१४३३ देशपांडे मह�� मनोहर 58433 57 पु �ॉट नं.९५   संभाजी पाक�  जवळ  िभडे बाग देवपुर धुळे

४१४३४ देशपांडे मालती अवधुत 90588 89 �ी टेलीफोन कॉलनी �ॉट नं.२७   गोदूंर रोड धुळे

४१४३५ देशपांड निमता सागर 47671 38 �ी ६७ गंगासागर   �ीरंग कॉलनी  देवपूर धुळे

४१४३६ देशपांडे नेहा संयोग 29222 46 �ी ३/४१४ देशपांडे वाडा   जुने धुळे

४१४३७ देशपांडे पांडुरंग बाळकृ� 4936 69 पु

१० राम नगर से�र नं.२    राम नगर पा�ा�ा टाकी 

जवळ   वाडीभोकर रोड देवपूर धुळे

४१४३८ देशपांडे �दीप िव�नाथ 90450 64 पु १७ अ फुले कॉलनी नगर प�ीजवळ   धुळे

४१४३९ देशपांडे �काश �भाकर 34586 78 पु मानस लोकमा� नगर   नटराज िसनेमा  धुळे

४१४४० देशपांडे �शांत पु�षो�म 26250 52 पु

१०१/१०२ अितथी अपाट�म�ट   वाडी भोकर रोड  देवपूर  

धुळे

४१४४१ देशपांडे सागर कमलाकर 34062 41 पु ६७गंगासागर �ीरंग कॉलनी   देवपुर धुळे

४१४४२ देशपांडे संजय द�ा�य 90696 62 पु ९३ जयिहंद कॉलनी   देवपुर धुळे

४१४४३ देशपांडे संयोग रामकृ� 31412 56 पु ३/४१४ देशपांडे वाडा जुने धुळे   धुळे
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४१४४४ देशपांडे �ीिनवास िनमराज 28202 51 पु सुरतवाला िब�ीगं जवळ   �ामी समथ� क� �ासमोर  धुळे

४१४४५ देशपांडे �ीराम केशव 90079 72 पु िव�ा विध�नी कॉलनी सा�ी   रोड धुळे

४१४४६ देशपांडे सुवािसनी केशव 45590 82 �ी िवघावध�नी कॅालनी   सा�ी रोड  धुळै  धुळै

४१४४७ देशपांडे वैदेही �ीराम 90398 72 �ी मौ�ीके िव�ावध�नी कॉलनी   सा�ी र�ा    धुळे

४१४४८ देशपांडे वासुदेव सदाशीव 90012 61 पु गंगो�ी नेह� नगर   धुळे

४१४४९ देशपांडे वृषाली द�ा�य 90594 43 �ी ३८ �ोफेसर कॉलनी  धुळे   धुळे

४१४५० देसले आशा आनंदराव 31934 53 �ी कृषी  महािव�ालय धुळे   धुळे

४१४५१ देसले नैनेश भालचं� 56345 47 पु ७/१ वेदांत रेसीडे�ी   महाराणा शाळेसमोर  देवपुर धुळे

४१४५२ देसले �काश महादू 42006 58 पु ५ पाटील नगर   वाडी भोकर रोड  धुळे

४१४५३ देवरे िपरन जग�ाथ 54647 51 पु �ॉट नं.६५ केले नगर   नकाने रोड  धुळे

४१४५४ देवरे संतोष राजहंस 23234 66 पु �ॉट नं.३५ ब स�� नं.४९   देवपूर  धुळे

४१४५५ देवरे िवजय मधुकर 43350 48 पु मु.पो. �सदी   ता.सा�ी  िज.धुळे

४१४५६ देवकर अिन��द �ीराम 29162 46 पु

�ॉट नं.६० डी.डी.सी.बँक कॉलनी   वाडी भोकर राडे 

देवपुर धुळे

४१४५७ देवकर हेमलता यशवंत 90443 54 �ी ग.नं. ५/२५६२ माधवपुरा   धुळे

४१४५८

देवळे अभय गोपाळ �ो.उ�ष� 

कॉ��ुटर इ�ी�ुड 90585 70 पु ५३९/८ सुभाष नगर   धुळे

४१४५९ देवरे मंगला महादु 90917 73 �ी महाल�ी कॉलनी धुळे   धुळे

४१४६०

देवरे िनतीन म�ाराम �ो  �ामी 

�ा�ीक 90302 55 पु २४ िगता नगर रमणीका   देवपुर    धुळे

४१४६१ देवरे संिगता काळू 43326 45 �ी मु. पो. कासारे   ता. सा�ी  िज. धुळे

४१४६२

देवरे वैशाली िव�ासराव  �ो. 

योगेश मेडीको एंटर�ाईजेस 90624 55 �ी २४ जग�ाथ नगर   देवपुर    धुळे

४१४६३ धगधगे िव�ाधर �भाकर 55527 57 पु ४००६ ग�ी �.२   नेह� चौक  देवपुर धुळे

४१४६४ धाकड जय�ी राज�� 42902 53 �ी २०२ ए अिनिमश अपाट�म�ट   देवपूर  धुळे

४१४६५ धाकड राज�� वामनराव 42901 64 पु २०२ ए अिनिमश अपाट�म�ट   देवपूर  धुळे

४१४६६ धनगर पांडूरंग दगा 17707 55 पु ४६ िनरंजन सोसायटीनकाणे रोड   देवपूर    धुळे

४१४६७ धारणे मोरे�र दामोदर 26081 71 पु १२ अनमोल नगर   राजीव गांधी हाय�ुल जवळ  धुळे

४१४६८ धमािधकारी अमोल िदनकर 29289 42 पु १४१ सुदश�न कॉलनी   देवपुर धुळे
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४१४६९ ढवण यशवंत बुधाजी 48978 74 पु नेह� नगर   वाडी भोकर देवपूर    धुळे

४१४७० ढेपे सदािशव रंगनाथ 40404 62 पु �ॉट नं.६५   सुपडू आ�ा कॉलनी  सुभाष नगर धुळे

४१४७१ िधवरे आशाबाई िगरधर 46301 73 �ी �ॉक नं.०/९/३   कुमार नगर  धुळे

४१४७२ धोबी स�वती बाबुलाल 40210 72 �ी मु.पो. �ाहाळोद   ता.िज. धुळे

४१४७३ िदसा मनोज सुभाष 30694 54 पु १८/◌ंअे गट नं.१ सुभाष नगर   धुळे

४१४७४ िदि�त भानुदास वसंतराव 52537 59 पु ९५ बडगुजर कॉलनी   जी.टी.पी. �ॉप  देवपूर धुळे

४१४७५ दीि�त मानसी �शांत 60800 48 �ी १५८  बोरसे नगर   िशवनेरी कॉलनी जवळ  देवपुर  धुळे  .

४१४७६ िद�ीत िनलेश �काश 57632 39 पु हाऊस नं. ४०५४   नेह� नगर  �ाहमान लेन  देवपुर  धुळे

४१४७७ िद�ीत �दीप दामोदर 90661 67 पु गट नं.६ घर नं.१६०१   धुळे

४१४७८ िद�ीत �मोद बळवंत 90754 66 पु ३० अ फुले कॉलनी   कला मंदीर रोड  धुळे

४१४७९ िदि�त �मोदकुमार वासुदेव 42899 58 पु २ हरी ओम नगर   देवपूर  धुळे

४१४८० िद�ीत सितष वसंतराव 27784 67 पु िवनीत   २४ �ोफेसर कॉलनी  देवपूर  धुळे

४१४८१ िदि�त शामकांत अनंत 38607 65 पु �ॉट नं.२३   ग�ड कॉलनी  देवपूर धुळे

४१४८२ िद�ीत शरयु सुभाष 27953 69 �ी मकरंद   सा�े चाळ  िभडे बाग देवपूर  धुळे

४१४८३ िद�ीत सोमनाथ पंढरीनाथ 30707 77 पु ४ सु�ुत �ेट बँक िववेकानंद सोसायटी   सा�ी रोड धुळे

४१४८४ िद�ीत सुभाष वसंतराव 90689 73 पु सा�े चाळ िभडे बाग   देवपुर धुळे

४१४८५ िद�ीत सुनंदा सितष 27788 67 �ी िवनीत   २४ �ोफेसर कॉलनी  देवपूर  धुळे

४१४८६ िद�ीत सुिनल �भाकर 90171 63 पु

6 ऋ�ेद ओम नगर मिहला   िव�ालय जवळ ड�ू बी 

रोड  देवपूर  धुळे

४१४८७ िदि�त सुिनल �ीकृ� 39868 59 पु �ॉट नं. ६० अ   �भात नगर  देवपूर धुळे

४१४८८ िद�ीत योग�� नाना 29092 48 पु

१९ िपतांबर नगर �ीनाथनगरजवळ   �ी िकनग��ा 

घराजवळ नकाणे रोड देवपुर    धुळे

४१४८९

दोदानी अशोक धमनदास �ो. 

अशोक ट� ेडस� 58568 57 पु

२९३७ लाइन नं .४ यूज लाइन   अ�वाल भवन जवळ  धुळे 

 .

४१४९० दोदे रा�ल उ�वराव 58443 45 पु ३५ कािलकादेवी नगर   गोळीबार टेकडी  धुळे

४१४९१ डोगंरे आशा िशवकुमार 47212 51 �ी ४  अनु  सुशांत कॉलनी   ड�ु. बी. रोड  धुळे

४१४९२ डोगंरे देव�� िदनकर 90146 70 पु ३९७२/३ आ�रोड   धुळे

४१४९३ डोगंरे लता देव�� 49166 62 �ी हाऊस नं 3972/3 आ�ा रोड   पंचवटी देवपूर  धुळे
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४१४९४ डोगंरे िशवकुमार चं�ाशेखर 90435 50 पु १२०९ नगर प�ी धुळे   धुळे

४१४९५ डंुगरवाल जागृती संदेश 43325 44 �ी ४२ महावीर हौिसंग सोसायटी   मालेगाव रोड  धुळे

४१४९६ दुधावत िभकुलाल राम�साद 90408 63 पु स�म बंगला अ�वाल नगर   धुळे

४१४९७ दुलाणी पेसुराम राधोमल 42839 76 पु �ॉक नं.पी-८/१   कुमार नगर  धुळे

४१४९८ दुलाणी पेसुराम राधोमल 55787 76 पु

�ॉक नं.पी.८ �म नं.१   कुमार नगर सा�ी रोड  बाजी 

बाजार धुळे

४१४९९ डंुगरवाल आशा हेमचंद 43324 67 �ी ४२ महावीर हौिसंग सोसायटी   मालेगांव रोड  धुळे

४१५००

डंुगरवाल संदेश हेमचं� 

�ो.िच�य मोटस� 41301 46 पु ४२ महािवर हौ.सोसायटी   मालेगांव रोड  धुळे

४१५०१ दुसाने अिमत मधुकर 60032 43 पु 22 गोिवंद �ृित िव�ा नगर   B¦D �ामी नारायण  धुळे

४१५०२ दुसाने अशोक �ंबक 90069 60 पु उषा �ृती िमल रोड   धुळे

४१५०३ दुसाने अिवनाश िवजयराव 45949 48 पु ६० �मोदनगर   से�र नं.२  देवपूर धुळे

४१५०४ दुसाने देविष� मधुकर 60183 48 पु

22 गोिवंद �ूित� िव�ा नगर   �ामी समथ� रोड  देवपूर 

धुळे  देवपूर धुळे  .

४१५०५ दुसाने नर�� गुलाबराव 53559 46 पु ५३ गजानन हौिसंग सोसायटी   देवपुर  धुळे

४१५०६ दुसाने �मीला मधुकर 60182 70 �ी

22 गोिवंद �ूित�   िव�ा नगर देवपूर  �ामी नारायण मंिदर 

 देवपूर धुळे

४१५०७

दुसाने संजय अशोक �ो. रचना 

ऑटो �ेअस�  स��स स�टर 90067 69 पु ८ शासिकय कचा�री कॉलनी   धुळे

४१५०८ दुसाने शामकांत भा�र 40208 50 पु ६९ दौडे हौिसंग सोसायटी   देवपूर धुळे

४१५०९

दुसाने �ीिनवास �ो.राधाकृ� 

मेडीकल ऍ� जनरल 90978 29 पु ५९ िभवसन नगर   वाडी भोकर रोड  देवपुरधुळे

४१५१० दुसाने िसताराम गोिवंद 90280 35 पु ८३ िव�ु नगर देवपुर   धुळे

४१५११ दुसाने वैभव पांडुरंग 90878 44 पु

१०९ पाटबंधारे कॉलनी वलवाडी   िशवार वाडीभोकर गावा 

जवळ    देवपुर धुळे

४१५१२ दुसेजा नारायण गोकुलदास 90826 49 पु रमेश बेकरी सा�ी रोड कुमार   नगर धुळे

४१५१३ फाफट िव�ुकांत रमेशचं� 90706 54 पु �ारा िबला� ऍ�ो �ा.िल.   पारोळा रोड धुळे

४१५१४

फैज रिफयो�ीन शेख �ो.सीमा 

ऍटोमोबाईल 19111 56 पु महािवर नगर ८० फुटी टी.पी.रोड   �ॉट नं.१०    धुळे

४१५१५ फणसळकर आशुतोष �ीकृ� 90072 60 पु ४२ अभय नगर   धुळे

४१५१६ फरताडे योगेश बारकू 58916 38 पु िशव �भू कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे  .

४१५१७

गाबड रमेश चं�भान �ो.श�ी 

रेडीओज 90462 67 पु �ॉक नं.क़/२-१०   कुमार नगर  धुळे

४१५१८

गाबडा िदनेश परमानंद �ो.श�ी 

ड� ग एज�ीज 90463 62 पु �ॉक नं.क़.२-१०   कुमार नगर    धुळे
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४१५१९ गाबडा िकशोर भगवानदास 38257 64 पु �ॉट नं.४६ िम�कंुज सोसा.   सा�ी रोड  धुळे

४१५२० ग�े मालतीबाई गोपाळ 45583 74 �ी १५६८ ग�ी नं.५   धुळे

४१५२१ गहीवद अिवनाश माधवराव 31227 41 पु �ॉट नं.६८/६९ पाट बंधारे   देवपुर    धुळे

४१५२२ गायकवाड भानुदास लहानु 20536 68 पु मु.रोहोड ता.सा�ी   िज.धुळे    रोहोड

४१५२३ गायकवाड माधुरी पंिडतराव 53340 42 �ी

फलॅट नं.२ गोपाल हरी अपाट�म�ट   सुयोग नगर  देवपूर 

धुळे

४१५२४ गायकवाड मिनषा वसंतराव 55023 42 �ी ७१ ओसवाल नगर   देवपुर धुळे

४१५२५ गायकवाड पंिडत बाबुराव 50919 43 पु २ गोपाल हरी अपाट�म�ट   सुयोग नगर  देवपूर धुळे

४१५२६ गजरे शांताराम ग�दा 43941 60 पु �भाकर टाकीजवळ   जुना आ�ा रोड  धुळे

४१५२७ गज�षी �ीकांत हरीशचं� 30836 64 पु घर नं.११० ग�ी नं.२   सुभाष नगर    धुळे

४१५२८ गांधीलकर देिवदास िभवसन 33088 66 पु ४४ गजानन हौसीगं सोसा.   देवपुर धुळे

४१५२९ गांधी िधरजलाल मोहनलाल 90807 42 पु २४ िन�ानंद नगर   नटराज िसनेमा मागे    धुळे

४१५३०

गांधी नर�� चं�वदन  �ो.तुळजाई 

�ो�ीजन ऍ� जनरल �ोअस� 90719 49 पु १२ �ीरंग कॉलनी   �ागत लॉज शेजारी    धुळे

४१५३१ गांगुड� दीपक गुलाबराव 90413 51 पु सव�दय कॉलनी तार ऑफीस मागे   धुळे

४१५३२ गांगुड� सुिनल गोकुळ 53548 44 पु �ॉट नं.१३९   �म साफ� कॉलनी  वळवाडी धुळे

४१५३३ गानु सितश कािशनाथ 90206 59 पु १३५१ ५ वी ग�ी नगर प�ी कॉर्    नर    धुळे

४१५३४ गरड महादेव �सू 59235 48 पु

�ॉट नं ११ तुळसाबाईचा मळा   �ीराम चौक  िचतोड रोड  

धुळे

४१५३५ गद�  िवकास रघुनाथ 52921 46 पु ८६ �ामी नारायण सोसायटी   माक� ट याड�  धुळे

४१५३६ गग� सागर कैलासचं� 59154 29 पु १३२६/B ग�ी नं ४/५ बोळ   मेिडिसन माक� ट  धुळे

४१५३७ गग� िमिलंद देवकृ� 48977 59 पु पंचवटी गट नं.८ घर नं.४५६२   धुळे

४१५३८ ग�ड दािमनी िस�नाथ 36342 59 �ी ग��ड बॅग   धुळे

४१५३९ ग�ड धन�ी माधव 48060 52 �ी १४२२ खोल ग�ी   धुळे

४१५४० ग�ड पदमामािलनी माधव 60812 56 �ी १४२२ लाईन नं ०४   धुळे

४१५४१ ग�ड िवजय िवनायकराव 31506 44 पु ग�ड शॉपीगं कॉ��े�   घर नं.१३२२  ग�ी नं.४  धुळे

४१५४२ ग�ड योिगता िवजय 31507 40 �ी ग�ड कॉ��े�   ग�ी नं.४  घर नं.१३२२  धुळे

४१५४३ गवळे (माळी)  �काश िहरामण 34064 51 पु मु.पो.नेर   ता.िज.धुळे    नेर
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४१५४४ गवळी अशोक िवठठल 54403 42 पु १६ साईबाबा नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४१५४५ गवळी भागवत महादू 59646 39 पु

मू पो ितखी िज�ा धुळे   मू पो ितखी  ता िज�ा धुळे  

ितखी धुळे

४१५४६ गवळी गुलाबराव िभकाजी 55817 64 पु ६० देवकीनंदन हौिसंग सोसायटी   गोदुंर रोड देवपुर  धुळे

४१५४७ गवळी िहरामण िव�ल 90099 63 पु घर एन ४६९३   ग�ी नं ०७ सोनदेव वाडा  धुळे

४१५४८ गवळी रेखा अशोक 54404 40 �ी १६ साईबाबा नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४१५४९ गवळी संतोष महादू 59633 37 पु एस / ओ महादू गवळी   एट पो� ितखी  तालुका धुळे

४१५५० गािवत भािमनीबाई उख�ा 20776 59 �ी ३१८ ब जनता पाक�    रोड नं.६ नवापुरिज.धुले    नवापुर

४१५५१ गावीत पु�ा आनंदा 47858 47 �ी

१९ सैिनक  सुरिभ कॉलनी   िव�ाविध�नी कॉलेज मागे  

सा�ी रोड धुळे

४१५५२ गवळी अंबर िकसन 33691 62 पु जवाहर गीरणी   वसाहत पी. ०१  साकरी रोड धुळे

४१५५३ गवळी भानुदास िवaल 90256 56 पु ग.नं.७ सोनदेव चौक   धुळे

४१५५४ गवळी संजय हरी 18452 48 पु नवेगाव िचतोड   ता.िज.धुळे    नवेगाव िचतोड

४१५५५ गवळी शामकांत िभकाजी 90257 60 पु ग.नं.७ सोनदेव चौक   धुळे

४१५५६ गवळी सोमनाथ बाबुराव 90914 46 पु मु.पो.ितरवी िज.धुळे   ितरवी

४१५५७ गवळी राजु सखाराम 57559 53 पु �ॉट नं ५१ गोकुळ नगर   शासकीय दुध डेअरी मागे  धुळे

४१५५८ गवांदे कैलास गोिवंद 31635 63 पु संभ�ा कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४१५५९ गावीत मंजुलाल तुळशीराम 31001 57 �ी �ी तुळशी िनवास �ॉट नं.७   सा�ी रोड धुळे

४१५६० गावीत तुळशीराम बुधा 31002 58 पु ७ �ी तुलसी िनवास िशतल कॉलनी जवळ   सा�ी रोड धुळे

४१५६१ गायकवाड वसंत आ�ाजी 5594 80 पु

�ॉट नं २०    �ी सदगु� कुपा िनवास  समथ� नगर सा�ी 

रोड  धुळे

४१५६२ गायकवाड िव�ा संतोष 47192 42 �ी २५ अशोक नगर   साई अपाट�म�ट  लेिनन चौक धुळे

४१५६३

गेराई लखीचंद नारायणदास 

�ो.सुपर टायर 90716 79 पु �ॉक नं.३ �म नं.२   कुमार नगर धुळे

४१५६४ घ�ाळजी दीपक पुो�म 90951 58 पु ��चैत� िनवास   घर नं.२५७/२ सुभाष नगर    धुळे

४१५६५ धडयाळजी मुकंद पुरशो�तम 43080 55 पु घर नं.२५७/१ गट नं.३   सुभाषनगर  धुळे

४१५६६ घरडे िवर�� मुरलीधर 47851 51 पु ३१ ब �ीराज नगर   कृषी कॉलनी  देवपूर धुळे

४१५६७ घोगंडे िदलीप जानकीराम 52878 40 पु २१ साई एकता कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४१५६८ घुगरी मिनषा राजेश 31266 52 �ी िभडे बाग देवपुर   धुळे
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४१५६९ घुगरी राजेश कृ�राव 23245 52 पु साठे चाळ िभडे बाग   देवपुरधुळे

४१५७० घुगरी महेश कृ�राव 90672 54 पु 7 नगाई कॉलनी नकाने रोड   देवपुर धुळे

४१५७१ धंुडीयाल अिवनाश रमेशलाल 58623 37 पु

अ��ता नं १ िव�ावध�न   हौिसंग सोसायटी  सा�ी रोड  

धुळे

४१५७२ घंुिडयाल मंजु नंदिकशोर 59593 57 �ी

घंुिडयाल मंजु नंदिकशोर   6 गु�नानक हौिसंग सोसायटी  

धुळे

४१५७३ घंुिडयाल रमेश संुदर�काश 90404 70 पु

अ��ता १ िव�ाविध�नी �ा�ापक वसाहत   सा�ी रोड    

धुळे

४१५७४ घंुिडयाल मनोज संुदर�काश 90405 61 पु ए ५/४  कुमार नगर   धुळे

४१५७५

िगदोडीया मिनष नारायणदास 

�ो.बंसल होजीअरी 90360 70 पु ३२५८ /१ �भाकर िसनेमा समोर   आ�ा रोड    धुळे

४१५७६ िगंदोिडया उदय नारायण 90361 51 पु ९७ सभां�ा कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४१५७७ िगंदोिडया अनुप सुभाष 55181 49 पु िजणबाला अपाट�म�ट   अ�वाल नगर  धुळे

४१५७८ िगंदोडीया घन�ाम ताराचंद 43797 71 पु १८ व�भ नगर   मालेगांव रोड  धुळे

४१५७९ िगंदोडीया जुगलिकशोर ब��लाल 90207 79 पु जमनालाल बजाज रोड   धुळे

४१५८० िगंदोडीया कािमनी मुकंुद 90244 49 �ी १८४९ आ�ा रोड   धुळे

४१५८१ िगंदोडीया रचना राजेश 43796 42 �ी १८ व�भ नगर   मालेगांव रोड  धुळे

४१५८२ िगंदोडीया रा�ल रमेशचं� 48659 35 पु जमनालाल बजाज रोड   धुळे

४१५८३ िगंदोडीया राजेश घन�ाम 43799 47 पु १८ व�भ नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४१५८४ िगंदोडीया िस�दाथ� घन�ाम 43800 40 पु १८ व�भ नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४१५८५ िगंदोडीया िवजयाबाई घन�ाम 43798 71 �ी १८ व�भ नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४१५८६ िगरासे मानिसंग मकनिसंग 47159 58 पु �ॉट नं.७ सुदैव कॉलनी   नकाणे रोड  धुळे

४१५८७ िगरासे पराग भटेिसंग 42459 33 पु ६९ िकशोर आ�ा मळा   नकाणे रोड  धुळे

४१५८८ िगरासे �काश रामिसंग 48545 75 पु ५३ जानकी नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४१५८९ िगरासे सुिनता िदपक 28364 51 �ी ६-ब िशवशंकर वसाहत   िचतोड रोड  धुळे

४१५९० िगरासे उमेदिसंग दौलतिसंग 56115 66 पु

�ोदधारक िवदयाथी र्  सं�था   आ�ा रोड नेह� चौक  

देवपुर धुळे

४१५९१ िकनगी िगरीराज नाग�ा 31334 47 पु रे�र बॉईज हो�ेल   जवाहर फाउंडेशन  सा�ी रोड धुळे

४१५९२ िगते गोपाळ ल�ण 49580 59 पु �ॉट नं.४ स�� नं.६७/३   भगवती नगर देवपूर  धुळे

४१५९३ गोडबोले मिनष शरद 90165 48 पु ४५ भीडे बाग   धुळे
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४१५९४ गोरे अिवनाश �ीकृ� 90682 44 पु ७ आनंद नगर नकाणे रोड   देवपुर धुळे

४१५९५ गोरे ल�ण नथू 46084 58 पु १८२ दादा �ृती   सावता नगर  देवपूर धुळे

४१५९६ गोरे �ीकृ� गोपाळ 90148 79 पु ७ राधेय आनंद नगर   धुळे

४१५९७ गोरवाडकर धन�ाम द�ातेय 44373 73 पु ४२ सुरज हौिसंग सोसायटी   सा�ी रोड    धुळे

४१५९८ गोसम एज�ी 90249 74 पु ४ ५वी ग�ी मेिडसीन माक� ट   धुळे

४१५९९ गोसावी आबा पंडीत 36759 47 पु �ॉट नं.३८   जग�ाथ नगर  देवपूर धुळे

४१६०० गोसावी लोकनाथ सुरेश 34052 55 पु मु.कासारे ता.सा�ी   िज.धुळे    कासारे

४१६०१ गोसावी सुिनल रिवं� 45627 54 पु ५४ - ब संतसेना नगर   िवदया नगरी  देवपूर धुळे

४१६०२ गुजर �भुदास मुरलीधर 90710 57 पु मु.पो.वरखेडे ता.िज.धुळे   धुळे

४१६०३ गुजराथी चं�शेखर नारायणराव 60114 58 पु घर नं 1379   ग�ी नं 5  भगवा चौक धुळे  .

४१६०४ गुजराथी मनसुखभाई चकुभाई 49333 59 पु िभडेबाग देवपूर   धुळे

४१६०५ गुजराथी िनतीन क�ैयालाल 47469 56 पु िसटी स�� �.४४   पाट बाजार  जुने धुळे

४१६०६ गुजराथी संदीप मनसुखभाई 59188 36 पु ग�ी नं ९ िभडेबाग वीर सावरकर   माग� देवपूर धुळे

४१६०७ गुजराथी सुरेश निगनदास 52836 70 पु ३ गाय�ी नगर   देवपूर  धुळे

४१६०८ गुजराथी िवनोद िव�लदास 90133 56 पु १२१० नगर प�ी   धुळे

४१६०९

गुळवे संजय रामचं� �ो.शुभम 

�ो��जन 36338 45 पु प�कार कॅालनी   चंपा बागेजवळ    धुळे

४१६१० गु�ा बंगालीबाबु बु�दराम 90009 82 पु १२५०/३ गांधी पुत�ा जवळ   आ�ा रोड    धुळे

४१६११ गु�ा धम��कुमार बंगालीबाबु 90295 63 पु १२५०/३ गांधी पुत�य़ा मागे आ�ा रोड    धुळे

४१६१२ गु�ा िम�राज बाबुराम 90639 77 पु जवाहर मेडीकल फौडेंशन   धुळे

४१६१३ गु�ा ओम�काश मदनलाल 46852 52 पु बारवर कर नगर   १५५ �ॉट नटराज टाकी मागे  धुळे

४१६१४ गु�ा रजनी हरगोिवंद 53072 54 �ी ८५ ब  सुयोग नगर   देवपुर  धुळे

४१६१५ गु�ा िवजय सोमनाथ 58290 55 पु

स�� नं.५२४१३ �ॉट नं.५५ सेवदास नगर   िचतोड रोड  

धुळे

४१६१६ गुरव  चं�कांत गोकुळ 31323 52 पु ९ आराधना िनवास   गुरव हौसीगं सोसा  गोदुंर रोड  धुळे

४१६१७ गुरव लिलतकुमार प�ाकर 44095 40 पु

राजे संभाजी नगर   सटाणा रोड िपंपळनेर  िज धुळे  िज 

धुळे

४१६१८ गुरव माधव संपत 90850 61 पु

�ॉट नं.३३ सिद�ा नगर   शासिकय दुध डेअरी�ा मागे   

 धुळे



                                              Page1585

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

४१६१९ गुरव राकेश �भाकर 60220 48 पु

गुरव राकेश �भाकर   लाइन नं 11  राम मंिदर जवळ  

सुभाष नगर जुने धुळे  .

४१६२० गुरव संजय रामकृ�ा 48057 54 पु २४ ह�रओम कॉलनी   धुळे

४१६२१ गुरबाणी भािवका राजकुमार 50921 40 �ी �ॉक नं.एच-४ �म नं.१०   कुमार नगर  धुळे

४१६२२ गुरबाणी राजकुमार दयाराम 52047 44 पु ५९ �ामी प�नाभ नगर   धुळे  ता. िज. धुळे

४१६२३ हाजीरनीस राजीव वसंत 90192 64 पु �ीगणेश  सा�ी रोड   धुळे

४१६२४ हिजरनीस वसंत गणेश 90163 52 पु �ीगणेश सा�ी रोड   धुळे

४१६२५ हलकारे िवलास िनळकंठ 90744 53 पु

�ॉट नं.७४  िनलपु�   शमा� नगर संभाषा कॉलनी मागे    

धुळे

४१६२६ हांडे मालती शामराव 39302 65 �ी ४२ �डको कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४१६२७ हानवते जग�ाथ सोपान 43587 66 पु ३३ महावीर नगर   सा�ी रोड  धुळे

४१६२८ हसबनीस �भाकर पांडुरंग 90122 64 पु २४ अशोक नगर   धुळे

४१६२९ हटकर काळुराम परशराम 90580 83 पु ११ अ  सुनील  आनंद नगर   देवपुर  धुळे

४१६३० हटकर िनता काळुराम 90579 54 �ी ११ अ  सुिनल आनंद नगर देवपुर   धुळे

४१६३१ ह�बाडे नर�� ल�णराव 33164 54 पु �ॉट नं.८५   जय म�ार नगर  सा�ी रोड धुळे

४१६३२ िहंगोणे �िवण मोहन 31313 46 पु ३ भावसार कॉलनी   जामनगरी रोड    धुळे

४१६३३ िहरे देिवदास शामराव 30518 51 पु मु.पो.�सले  ता.सा�ी   िज.धुळे    �सले

४१६३४ इसई कैलास �ंबक 54202 55 पु ग�ी नं.९ घर नं.५५६   सुभाष नगर  धुळे

४१६३५ जडे गणेश जयवंत 61278 39 पु जडे गणेश यशवंत   104 सा�ी रोड  प�नाभ नगर  धुळे

४१६३६ जाधव अिमत िवलासराव 26246 40 पु १९३२ ग�ी नं. ५   धुळे

४१६३७ जाधव अरिवंद िव�म 31038 59 पु १० िशवालय अमोल नगर देवपुर धुळे   धुळे

४१६३८ जाधव िदलीप ह�र�ं� 90459 81 पु द� िनवास ४०४९/१० नेह� नगर   देवपुर    धुळे

४१६३९ जाधव िदलीपकुमार चं�िसंग 45504 52 पु �भात नगर अपाट�म�ट   देवपुर  धुळे  धुळै

४१६४० जाधव िदपक सुधाकर 61685 28 पु स���ंुगी मंिदर   रा�ळवाडी  िच�ोड रोड  धुळे  .

४१६४१ जाधव िदपककुमार कािशनाथ 44302 52 पु ४० शािलनी िश�   िबलाडी फाटा  देवपूर धुळे

४१६४२

जाधव हेमंत िदलीप �ो.�शांत 

रेिफजरेटस� 90460 55 पु नेह� नगर   वाडी भोकर रोड  देवपुर धुळे

४१६४३ जाधव कैलास िनंबा 44034 54 पु एकता नगर   िबलाडी रोड  धुळे
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४१६४४ जाधव क�ना उ�ल 45912 38 �ी १९ केले नगर   नकाणे रोड  देवपुर धुळे

४१६४५ जाधव कमलबाई वसंत 39171 73 �ी १७ �ी.गजानन कॉलनी   देवपूर धुळे  िज. धुळे

४१६४६ जाधव महेश िशवाजी 46548 43 पु ७६ �मोद नगर देवपुर धुळे   धुळे

४१६४७ जाधव �िदप द�ा�य 55714 41 पु २०िसंचाई कॉलनी   वलवाडी िशवार  देवपुर धुळे

४१६४८ जाधव �िदप वामनराव 27688 58 पु घर नं. १९३२   ग�ी नं. ५  धुळे

४१६४९ जाधव �शांत वसंतराव 49568 53 पु १२१ जयिहंद कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१६५० जाधव राज�� िभवसन 61684 50 पु

मु पो 45A गट नं 562 िच�ोड रोड   स��ंुगी मंिदर जवळ  

राउळवादी धुळे  .

४१६५१

जाधव राज�� मुरलीधर �ो.�ीकृ� 

ट� ेटस� 90552 51 पु दु.नं.११ माक� ट याड�   धुळे

४१६५२ जाधव राज�� राजाराम 37162 50 पु ग�ी नं.१४   सुभाष नगर  धुळे

४१६५३ जाधव राजु सुपडु 57628 48 पु पोिलस मु�ालय   िब�ीगं नं १६ �म नं ६  धुळे

४१६५४ जाधव राजू वसंत 39170 47 पु १७ �ी गजानन हौिसंग सोसायटी   देवपूर धुळे  िज. धुळे

४१६५५ जाधव राकेश गंगाराम 44623 41 पु रामदास नगर   सा�ी रोड  धुळै  धुळे

४१६५६ जाधव रखमाबाई मोतीराम 52820 80 �ी ५५ अ नेह� हौिसंग सोसायटी   देवपुर  धुळे

४१६५७ जाधव रिवराज सुभाष 23488 49 पु ग�ी नं.५ घर नं.१९३२   मु.पो.धुळे िज.धुळे

४१६५८ जाधव शेषराज जग�ाथ 47218 45 पु २९  �ीद�  िशवसागर कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४१६५९ जाधव शोभा हरी 50951 63 �ी मु. पो. िनमडाळे   ता. िज. धुळे

४१६६० जाधव सुिनता िदलीपकुमार 45505 45 �ी �भात नगर   �भात अपाट�म�ट  देवपुर धुळे

४१६६१ जाधव सुरेश एकनाथ 58173 53 पु

�ॉट नं ८ सुरभी �ाझा   बडगुजर �ॉट ८० िफट रोड  

द� मंदीर जवळ धुळे

४१६६२ जाधव उषाबाई िशवाजी 46547 71 �ी ७६ �मोद नगर   से�र नं.३ देवपूर  धुळे

४१६६३ जगदेव गज�� सोमा 44303 48 पु

मु.पो.मोराणे (�.ल.) िहराजी नगर   माजी सरपंच हाऊस  

धुळे

४१६६४

भावसार नर�� पंिडत �ो.जागृती 

�ॉथ �ोअस� 41948 66 पु गट नं २ अपनी बेकरी जवळ   धुळे

४१६६५ जगताप अनीता �दीप 59996 49 �ी

�ॉट नं ५५ बी नेह� हाऊस सोसायटी   नवरंग वॉटर टंॅक 

 देवपुर िबलडी रोड  धुळे

४१६६६ जगताप चं�शेखर गब� 90956 61 पु

२४ �ु एकता हौिसंग सोसायटी   ओसवाल नगर जवळ 

हायवे देवपुर    धुळे

४१६६७ जगताप मनोज सदािशव 90267 55 पु ४०८/१ ग.नं.६ सुबाष नगर   धुळे

४१६६८ जगताप(माळी) िवजय देवचंद 17553 54 पु माळी ग�ी मु.पो.नेर   ता.िज.धुळे
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४१६६९ जैन आिशश चं�कुमार 40908 39 पु २३६९ जे.बी. रोड   धुळे

४१६७० जैन िबपीनचं� �ीमल 50826 57 पु १३ प�रमल कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवूपर धुळे

४१६७१ जैन चंपालाल भै�लाल 90119 60 पु ४३ �ेह नगर   �ेशन रोड    धुळे

४१६७२ जैन चंदा शरद 90896 57 �ी ६१ मयुर कॉलनी   देवपुरधुळे

४१६७३ जैन चेतन िभकमचंद 31249 40 पु २३ मधुबन कॉलनी   वाडी भोकर नाका    धुळे

४१६७४ जैन धम�� अशोकचंद 45910 37 पु मोहीत �ुटी   नाकोडा कॉ�े� बी १७  गट नं ५ धुळे

४१६७५ जैन धीरज अंबालाल 53873 39 पु २३७२ जे.बी.रोड   ग�ी नं.८  धुळे

४१६७६ जैन िदनेश भाऊलाल 41780 48 पु ६४ मयुर कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१६७७ जैन िहरालाल माणकचंद 48466 82 पु रामंिदर समोर   मु. पो. मुकटी  ता.िज. धुळे

४१६७८ जैन जयकुमर कं�ैयालाल 90352 60 पु खोल ग�ी भांडी बाजार   धुळे

४१६७९ जैन कैलास ताराचंद 40916 58 पु २३६९ जे.बी. रोड   धुळे

४१६८० जैन कांतीलाल िहरालाल 46545 56 पु मु. पो. मुकटी   ता. िज. धुळे

४१६८१ जैन कांतीलाल शंकरलाल 48767 77 पु मु. पो. अंचाडे ता. िज.   धुळे

४१६८२ जैन िकरण कांतीलाल 55313 51 पु राम मंिदर चौक   मु.पो.मुकटी  ता.िज.धुळे

४१६८३ जैन लता राजकुमार 40907 69 �ी २३६९ जे.बी. रोड   धुळे

४१६८४ जैन मनोज छगनलाल 90294 55 पु

१२७६ गांधी पुत�ा जवळ पाट बाज   ◌ार आ�ा रोड    

धुळे

४१६८५ जैन प�ावती अंबालाल 53874 64 �ी २३७२ जे.बी.रोड   ग�ी नं.८  धुळे

४१६८६ जैन पंकज चं�कुमार 40910 37 पु २३६९ जे.बी. रोड   धुळे

४१६८७ जैन �िदप उ�मचंद 46818 41 पु ४ ७ व�भ नगर   मालेगांव रोड  धुळे

४१६८८ जैन �मोद दुलीचंद 25700 46 पु 14 माक� ट याड�   धुळे

४१६८९ जैन �तापमल मांगीलाल 34427 60 पु �ॉट नं.७५   संभा�ा कॉलनी  िचतोड रोड  धुळे

४१६९० जैन राजकुमार दुलीचंद 25701 63 पु र�िदप २८०१/४   धुळे  दुकान नं. १४ पारोळा रोड  धुळे

४१६९१ जैन राजकुमार ताराचंद 40911 66 पु २३६९ जे.बी. रोड   धुळे

४१६९२ जैन रमेशचं� िभकमचंद 25702 59 पु १९८२ ग�ी नं. ६   धुळे

४१६९३ जैन र�� पंकज 61635 43 �ी हाऊस नं 2924 पेठ नं 10   पाच कंदील ग�ी  धुळे  .
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४१६९४ जैन संिदप गुलाबचंद 52286 53 पु मु.पो.वरखेडे   ता.िज.धुळे

४१६९५ जैन संदीप �काशचंद 57636 39 पु राममंदीर समोर  पो.मुकटी   मु / पो -मुकटी धुळे

४१६९६ जैन संजयकुमार भटूलाल 53048 49 पु मु. पो. बोरकंुड   ता. िज. धुळे

४१६९७ जैन संतोष भे�लाल 38850 55 पु �ॉक नं.ओ/१० �म नं.९   कुमारनगर  सा�ी रोड धुळे

४१६९८ जैन सतीश शांतीलाल 90962 56 पु मु.पो.फागणे   ता.िज.धुळे

४१६९९ जैन शांताबाई िहरालाल 56675 76 �ी राम मंिदर चौक   मु.पो.मुकटी  ता.िज.धुळे

४१७०० जैन शरद चंदनमल 90674 63 पु ६१ मयुर कॉलनी   दगडी बंगला  देवपुर धुळे

४१७०१ जैन सुहास गुलाबचंद 31775 50 पु मु.पो.वरखेडे   ता.िज.धुळे

४१७०२ जैन सुरेश पुखराज 90136 69 पु ग.नं.२  पंचवटी   देवपुर    धुळे

४१७०३ जैन तुषार सुभाषचं� 48462 38 पु आिदनाथ सो.   ८० फुटी रोड    धुळे

४१७०४ जैन उ�लकुमार ईंदरचंद 59642 45 पु

जैन उ�लकुमार ईंदरचंद   �ोफेसर कॉलनी धुळे  देवपूर 

धुळे  .

४१७०५ जैन िवजय ब�ीलाल 44037 65 पु मु. पो. खेडा   ता. िज. धुळे

४१७०६ जैन िवजया चं�कुमार 40909 60 �ी २३६९ जे.बी. रोड   धुळे

४१७०७ जैन योजना िबपीनचं� 51520 54 �ी १३ प�रमल कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४१७०८

�ो.अथव� मेिडकल अॅ� जनरल 

�ोअस� 50337 34 पु ९४ ��दा नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४१७०९ जै�ाल शरद परशुराम 90644 63 पु घर नं.२४०९ चैनी रोड   धुळे

४१७१० जकातदार रमेश मधुकर 48380 72 पु १०५ िव�ानगर   देवपूर धुळे

४१७११

जकातदार ��ता रमेश  �ो. 

��तेश महीला गृह उ�ोग 90631 66 �ी िभडे बाग साठे चाळ   देवपुर    धुळे

४१७१२ जाखेटे अच�ना मनीष 90327 52 �ी देवपुर नेह� नगर वाडी बोकर रोड   धुळे

४१७१३ जाखेटे मिनष सुरजमल 90326 55 पु देवपुर नेह� नगर वाडी भोकर रोड   धुळे

४१७१४ जाखेटे सुरजमल भाउलाल 90325 86 पु देवपुर नेह� नगर   वाडी भोकर रोड    धुळे

४१७१५ जळुकर मोहन गणेश 39492 64 पु  �ीरंग  �ॉट नं. ७   सुिशलनगर  धुळे

४१७१६ जळूकर यशवंत गणेश 39743 68 पु गट नं.२ घर नं.७३   पाटावर सुभाष नगर  धुळे

४१७१७ जमादार भोजुिसंग आनंदिसंग 26252 55 पु मु.पो.तरवाडे   ता.िज.धुळे

४१७१८ जमादार हारिसंग गोपालिसंग 37367 72 पु मु.पो.तारवाडे   ता.िज.धुळे    तारवाडे
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४१७१९ जमादार नारायणिसग आनंदिसंग 90587 63 पु मु.पो.तरवाडे िज.धुळे   धुळे

४१७२० जमादार शांतीलाल आनंदिसंह 26248 77 पु मु. पो. तरवाडे   ता. िज. धुळे

४१७२१ जमादार सुिनल शांतीलाल 90565 46 पु मु.पो.तरवाडे  ता.िज.धुळे   तरवाडे

४१७२२ जमादार सुिशलाबाई नारायणिसंह 27097 60 �ी मु. पो. तरवाडे   ता. िज. धुळे    तरवाडे

४१७२३ जामकर अ�ण गोिवंद 28785 79 पु चैत�   िव�ा नगरी देवपुर    धुळे

४१७२४ जामकर रिवं� गोिवंद 90768 61 पु २०१ िव�ा नगर   देवपुर धुळे

४१७२५ िजरे भ�व�ल िवठठल 43199 54 पु ३५ ब ऑडीटर कॉलनी   िव�ानगरी  देवपूर धुळे

४१७२६ िजरे सोनाली गंगाराम 57763 36 �ी

२७ िकशोर आ�ा फाम�   अनुजा सोसायटी नकाने रोड  

वलवाडी धुळ�   धुळे

४१७२७ जोग �मोद गंगाधर 90671 61 पु ४१  अ�ैत  ग�ड कॉलनी   देवपुर धुळे

४१७२८ जोगी �काश यादव 90429 71 पु २६ सुदश�न कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४१७२९ जोगी सदािसव बुधो 90266 61 पु ५२ �मोद नगर नकाणा रोड देवपुर   धुळे

४१७३० जोिमवाले द�ू सखाराम 53124 45 पु ६५ जय म�ार नगर   सा�ी रोड  धुळे

४१७३१ जोशी आिद� घन�ाम 30813 36 पु अमेय १४ अ पा�रजात कॉलनी   देवपुर धुळे

४१७३२ जोशी अिदती घन�ाम 30812 37 �ी अमेय �ॉट नं.१४/१ पारीजात कॉलनी   देवपुर धुळे

४१७३३ जोशी अजय रघुनाथ 39387 51 पु २२ रामचं� नगर   पारोळा रोड  धुळे

४१७३४ जोशी अमोल शशीकांत 90865 44 पु ६९ ब िशवश�ी कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४१७३५ जोशी आनंद ल�ीकांत 58861 34 पु

एम एस इ बी ऑिफस िशव �ताप कॉलनी   एम एस इ बी 

ऑिफस िशव �ताप कॉलनी  देवपूर धुळे

४१७३६ जोशी अिनल मोरे�र 90701 68 पु

�ीपाद  साळंुखे सोसायटी ओम   िब�ीगं जवळ �ेडीयम 

समोर    धुळे

४१७३७

जोशी अिनल िव�ू �ो.जोशी 

हॉ�ीटल 90568 77 पु जोशी हॉ�ीटल   खोल गो�ी  धुळे

४१७३८ जोशी अच�ना सोमनाथ 46942 48 �ी आिशष ८ अ   िवनय कॅालनी  देवपुर धुळे

४१७३९ जोशी अ�णा अिनल 90567 77 �ी जोशी हॉ�ीटल खोल ग�ी   धुळे

४१७४० जोशी अरिवंद भालचं� 26085 68 पु पेडकाई   �ॉट नं. १०-अ िगता नगर  देवपूर  धुळे

४१७४१ जोशी अरिवंद पांडूरंग 27346 64 पु

इंडीया हाय�ुल जवळ   नवे सा�ी नाका  सा�ी रोड  

धुळे

४१७४२ जोशी अवधुत सुधाकर 57277 53 पु �ॉट नं १०   नवराग पा�ा�ा टाकी जवळ  देवपूर धुळे

४१७४३ जोशी बळकृ�ा नारायण 90424 73 पु ६६ संभा�ा कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे
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४१७४४ जोशी बाळकृ� द�ा�य 90467 78 पु २७  गोपाळनगर   धुळे

४१७४५ जोशी भगवंत वासुदेव 54240 53 पु

�ॉट नं.२ फलॅट नं.७   साई िवहार अपाट�म�ट  वाडी 

भोकर रोड देवपूर धुळे

४१७४६ जोशी चं�भागा रघुनाथ 90213 49 �ी ४६ चंपा-मैना सुशील नगर   धुळे

४१७४७ जोशी चं�कांत �भाकर 90954 63 पु ग�ी नं.१ घर नं.१८   शाळा �.२२ समोर जुने धुळे

४१७४८ जोशी चं�शेखर �भाकर 90472 52 पु १५ �ीरामनगर वाडी भोकर नाला म   ◌ाग� देवपूर धुळे

४१७४९ जोशी चं�कांत केशव 90743 66 पु �ॉट नं.४७/१ िव�हता�   सोसायटी देवपुर    धुळे

४१७५० जोशी द�ा�य खंडेराव 46550 66 पु साठे चाळ   िभडे बाग देवपुर  धुळे

४१७५१ दोशी िदपक �ारकानाथ 26472 59 पु ६ हरी ओम नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर  धुळे

४१७५२ जोशी घनशाम िवनायक 3548 67 पु १४/१   अमेय    पारीजात कॉलनी देवपूर    धुळे

४१७५३ जोशी िगरीष शांताराम 52681 59 पु धनाई पुनाई कॉलनी   रे�े �ेशन समोर  धुळे

४१७५४ जोशी िगतांजली सुशांत 42498 46 �ी ४७ �ीराम कॉलनी   वाडी भोकर रोड  धुळे

४१७५५ जोशी हेमंत िवनायक 90709 61 पु �ीरे कॉलनी �ॉट नं.४१   देवपुर धुळे

४१७५६

जोशी इं�जीत शिशकांत 

�ो.अ�पुणा� ऍ�ो इंड�� ीज 17557 71 पु मु.काळगाव ता.सा�ी   िज.धुळे    काळगाव

४१७५७ जोशी जगदीश सुभाष 90688 44 पु ८८ साने गु�जी कॉलनी   रे�े �ेशन जवळ धुळे

४१७५८ जोशी जगिदश वासुदेव 39939 59 पु ३९ जानकी नगर   वाडीभोकर रोड  देवपूर धुळे

४१७५९ जोशी जगिदश िवनायक 51797 44 पु १/ब िबजली नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४१७६० जोशी िजत�� वसंत 55266 49 पु ग�ी नं.२ सुभाष नगर   जुने धुळे

४१७६१ जोशी क�ना �काश 90697 65 �ी ८८ ल�ी नगर आय.टी.आय.   �ा मागे देवपुर धुळे

४१७६२ जोशी कमलेश मुकंूद 25714 52 पु �ॉट नं. ६२   ि�रे कॉलनी  वाडी भोकर रोड देवपूर  धुळे

४१७६३ जोशी केदार सदािशव 62136 50 पु

10 �ीराम नगर   वादी भोकर रोड  देवपुर धुले  देवपुर धुले 

 .

४१७६४ जोशी िकशोर पुो�म 90870 42 पु ६ ब िशवशंकर कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४१७६५ जोशी ललीत सुधाकर 37425 41 पु

�ॉट नं. १३७ जय म�ार हौिसंग सोसा. जवळ   सा�ी 

रोड  धुळे  धळे

४१७६६ जोशी लिलता राजेश 54050 48 �ी ६१ यशवंत नगर   सा�ी रोड  धुळे

४१७६७ जोशी ल�ीकांत मधुकर 42801 61 पु २७ िशव�ताप कॉलनी   एम.एस.ई.बी.  देवपूर धुळे

४१७६८ जोशी माधवी मुकंुद 22082 77 �ी ६२/ब �ीरे कॉलनी   वाडी भोकर रोडदेवपुर    धुळे
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४१७६९

जोशी महेश भा�रराव  �ो. 

ित�पती से� काप�रेशन 90621 66 पु ५१ नेह� हौसीगं सोसायटी   देवपुर    धुळे

४१७७० जोशी मिनषा �िदप 27967 46 �ी स�ंग कॉलनी   अथव� अपाट�म�ट  देवपूर  धुळे

४१७७१ जोशी मनोहर वसंत 54256 56 पु

३ अभय अपाट�म�ट   गुलमोहर कॉलनी  वाडी भोकर रोड 

देवपूर धुळे

४१७७२ जोशी मनोज �भाकर 90419 60 पु घरकुल लालबहादुर शा�ी नगर   पारोळा रोड    धुळे

४१७७३ जोशी िमना शांताराम 28965 58 �ी सुभाष नगर   जुने धुळे

४१७७४ जोशी नंदिकशोर िदनकर 39833 59 पु

४८  �ीरंगअवधूत कृपा    सदगु� कॉलनी  िव�ानगरी 

देवपूर धुळे

४१७७५

जोशी नटराज अशोक  

�ो.�ायिलंक क�ुिनकेशन 90766 47 पु �ॉट नं.१६ नवरंग कॉलनी   देवपुर    धुळे

४१७७६ जोशी िनलेश द�ा�य 38410 46 पु �मिवर नगर कृ�वाडी   (हमाल मापाडी)  धुळे

४१७७७ जोशी िनिलमा संजय 39514 57 �ी ३७ वन�ी सोसायटी   मोहाडी उपनगर  धुळे

४१७७८ जोशी िनलीमा सुहास 90589 47 �ी ७२ अ िशवश�ी कॉलनी धुळे   धुळे

४१७७९ जोशी िनितन �भाकर 90397 58 पु घरकुल मनमाड िजन पारोळा रोड   धुळे

४१७८०

जोशी पांडूरंग िव�ास �ो.�ी 

एज�ीज 90545 51 पु १ माळा  रानिसंग िब�ीगं   आ�ा रोड    धुळे

४१७८१ जोशी �िदप ल�ीकांत 35486 59 पु १० ए  िगता नगर   देवपूर  िज.धुळे  देवपूर

४१७८२ जोशी �ाज�ा �शांत 53402 54 �ी ७२ अ शा�ी नगर   िव�ा नगरी  देवपुर धुळे

४१७८३ जोशी �काश महादेव 90096 71 पु ८८ ल�ी कॉलनी   धुळे

४१७८४ जोशी �काश रामदास 90708 60 पु �ॉट नं२२ सुदश�न कॉलनी   धुळे

४१७८५ जोशी �साद पुरषो�म 90684 41 पु ४१ ि�रे कॉलनी वाडीभोकर रोड   धुळे

४१७८६ जोशी �शांत बाळकृ� 26380 58 पु ७२ शा�ी नगर   िव�ानगरी  देवपूर  धुळे

४१७८७ जोशी �शांत िवनायक 57601 47 पु घर नं २४४ लेन नं १६   सुभाषनगर  जुने धुळे

४१७८८

जोशी �वीण �भाकर �ो. अ�ांग 

आयुव�द फॉम�सी 90231 54 पु १५ �ीराम नगर   धुळे

४१७८९ जोशी पुो�म रघुनाथ 90933 55 पु

�ॉट नं.१६ गजानन बाबा सोसायटी   वाडी भोकर रोड    

धुळे

४१७९० जोशी पुो�म  रामदास 90185 69 पु ६ ब िशवशंकर कॉलनी   धुळे

४१७९१ जोशी राज�� भा�र 90660 56 पु �ॉट नं.१ िव�ुकृपा   पारीजात कॉलनी देवपुर धुळे

४१७९२ जोशी राज�� द�ा�य 39557 61 पु

�ॅट नं ५ केशव अपाट�म�ट   सदािशव नगर  �ामी 

नारायण मंिदर रोड देवपुर  धुळे

४१७९३ जोशी राज�� मुरलीधर 58413 44 पु मु / पो - िनमगुळ   ता िज धुळे
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४१७९४ जोशी राज�� मुरलीधर 58551 44 पु एट पो� िनमगुळ   तालुका िज�ा धुळे  िनमगुळ  िनमगुळ

४१७९५ जोशी राजेश जग�ाथ 54049 51 पु ६१ यशवंत नगर   सा�ी रोड  धुळे

४१७९६ जोशी रमेश महादेव 30582 64 पु

िववेकानंद नगर सटाणा   िपंपळनेर  ता.सा�ी िज.धुळे    

िपंपळनेर

४१७९७ जोशी र�ा ल�ीकांत 45600 57 �ी २७ िशव�साद कॉलनी   देवपुर धुळे

४१७९८ जोशी रिवराज संजय 57810 34 पु

घर नं ८ बी ग�ी नं २   सुभाष नगर पाट बाजार  जुने धुळे 

धुळे

४१७९९ जोशी रेखा घन:शाम 90670 59 �ी  अमेय  १४/१ पारीजात कॉलनी   देवपुर धुळे

४१८०० जोशी सिचन प�ाकर 56972 52 पु ६३ महावीर कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४१८०१

जोशी संजय बाबूराव �ो.�ीरंग 

िवजय ऑईस फॅ�री 90541 26 पु ३/७४  एम.आय.डी.सी   धुळे

४१८०२ जोशी संजय �ाने�र 42579 45 पु ४२ सदगु� कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१८०३ जोशी संजय एकनाथ 39513 64 पु ३७ वन�ी सोसायटी   मोहाडी उपनगर  धुळे

४१८०४ जोशी संतोष सुरेश 48323 48 पु �ॉट नं ७ महादेव मंिदर समोर िचतोड धुळे

४१८०५ जोशी सितश वसंत 37789 65 पु �ॉट नं.६ वालचंद बापूनगर   मोहाडी उपनगर  धुळे

४१८०६ जोशी िसमा कमलेश 25715 46 �ी �ॉट नं. ६२   ि�रे कॉलनी  वाडी भोकर रोड देवपूर  धुळे

४१८०७ जोशी शैला शरद 21412 54 �ी �ॉक नं.११ मीरा अपाट�म�ट   गोटुंर रोडदेवपुरधुले    धुले

४१८०८ जोशी शिशकला सोमनाथ 25456 80 �ी ८-अ िवनय कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१८०९ जोशी शशीकांत रमाकांत 13922 56 पु

२ केशवनाथ िनवास वुदावन कॅालनी   गोदुर रोड  देवपुर 

धुळे  धुळै

४१८१० जोशी शािशकांत �ंबक 90389 73 पु ६९ ब िशवश�ी कॉलनी िचतोड रोड   धुळे

४१८११

जोशी शोभा पुो�म �ो.�ेयश 

उ�ोग 90570 59 �ी ई-२६ एम.आय.डी.सी. धुळे   धुळे

४१८१२ जोशी �ीकांत पुो�म 29723 39 पु ६बी शंकर कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४१८१३ जोशी शुभदा उदय 26103 51 �ी ८-अ आिशष   िवनय कॉलनी  देवपूर  धुळे

४१८१४ जोशी �ाम बाळकृ� 37529 57 पु �ॉट नं.४९   भगवती नगर  धुळे

४१८१५ जोशी शाम सुरेश 18513 46 पु ग�ी नं.५ व ६ ची बोळ   घर नं.१५८८    धुळे

४१८१६ जोशी �ाम सुरेश 36347 46 पु लाइन नं -५   झंकार ए जी एन जवळ  धूळे  धूळे

४१८१७ जोशी सुभाष गोिवंद 34238 70 पु ९१ गंगो�ी िशव पाव�ती कॉलनी   द� मंदीर  देवपुर  धुळे

४१८१८ जोशी सुिधर भगवंत 23119 54 पु

भगवंत िनवास   ३० माधव कॉलनी  नटराज टॉिकज मागे  

धुळे
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४१८१९ जोशी सुधीर िव�नाथ 56996 48 पु ३८  गु�कृपा    जयिहंद कॉलनी  देवपूर धुळे

४१८२० जोशी सुहास �ीकृ� 58626 53 पु ७२/A िशवश�ी कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४१८२१ जोशी सुिनल िवनायक 10174 61 पु ४१  ि�रे कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देओपूर  धुळे

४१८२२ जोशी सुरेश न�थू 90491 57 पु मु.िचतोड पो.ता.िज.धुळे   धुळे

४१८२३ जोशी सुषमा सुभाष 34239 66 पु ९१ गंगो�ी िशव पाव�ती कॉलनी   द� मंदीर  देवपुर  धुळे

४१८२४ जोशी ��ील सितश 41441 37 पु ६ वालचंद बापूजी नगर   मोहाडी उप नगर  धुळे

४१८२५ जोशी उदय सोमनाथ 90668 57 पु आिशष  ८ अ िवनय कॉलनी वाडीभोकर   रोड देवपुर धुळे

४१८२६ जोशी उमेश यशवंत 90866 41 पु १४ ब िशवश�ी कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४१८२७ जोशी उषा अनंत 27879 84 �ी �साद �ुनीसीपल कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१८२८ जोशी वसंत राजाराम 36766 79 पु

१२७ शासकीय कम�चारी वसाहत   वाडी भोकर रोड  

दुवपूर धुळे

४१८२९ जोशी वासंती िवलास 26066 61 �ी २२ �ोफेसर कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१८३० जोशी िवणा अरिवंद 27348 61 पु

इंडीया हाय�ूल जवळ   �ू सा�ी नाका जवळ  सा�ी 

रोड  धुळे

४१८३१ जोशी िवजय मोरे�र 37792 68 पु ३८ अ पोिणमा� नगर   देवपूर  धुळे

४१८३२ जोशी िवजय िव�ु 90121 80 पु साठे चाळ भीडे बाग   धुळे

४१८३३ जोशी  िवजया वसंत 36765 77 �ी

१२७ शासकीय कम�चारी वसाहत   वाडी भोकर रोड  

देवपूर धुळे

४१८३४ जोशी िवलास कृ�राव 26065 66 पु २२ �ोफेसर कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१८३५ जोशी िवलास वसंतराव 90401 69 पु ५६ गणेश कॉलनी सा�ी रोड   धुळे

४१८३६ जोशी िवनायक गोिवंद 90694 53 पु ७३ िव�हता� कॉलनी जी.टी.पी.   कॉलनी समोर देवपुर धुळे

४१८३७ जोशी िव�ास �ीकृ� 90627 68 पु �ीकृ� सुमनम �ॉट नं.६९   िव�ा नगरी देवपुर    धुळे

४१८३८ जोशी यशवंत रामकृ� 31343 70 पु १९५ प�नाभ नगर   सा�ी रोड    धुळे

४१८३९

जोशी योगेश िव�ास �ो.रोहीत 

फामा� 38924 38 पु अनमोल २९/८ फुले कॉलनी   पारोळा रोड धुळे

४१८४० काबरा संजय मुरलीधर 47837 52 पु ४ व�भ नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४१८४१ कचवे िदलभर गुलाब 46189 43 पु मु पो ना�ाळ   ता िज धुळे

४१८४२ कचवे मनोहर गुलाब 46188 41 पु मु पो नर�ाल     धुळे

४१८४३ कचवे पंकज वा��क 61528 43 पु

घर नं 2563 लाइन नं 5   िदगंबर �ायाम शाळे जवळ  

माधवपूरा धुळे  .
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४१८४४ कचवे �वीण वा��क 61752 41 पु

घर 2563 लाने नं 5   इ��ोतं िवजय �ायाम  �ूल 

मधवपुरा  धुळे  .

४१८४५ क�वा अशोक जयिसंग 20328 57 पु आदश� नगर   वलवाडी गावाजवळ  देवपुरधुळे

४१८४६ कदम कैलास िलंबाजी 59000 61 पु त�य ७१ कृषी नगर   sr नं ८७ सा�ी रोड    धुळे  .

४१८४७ कदम संभाजी िकसन 47193 38 पु ६९ रामकृ� नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४१८४८ कदम िश�ा एस. 52215 50 �ी १८ यशवंत �ेहनगर �ेशन   रोड धुळे

४१८४९ कढरे भालचं� सुकलाल 59764 49 पु �ॉट नं 42 अवधूत नगर   बाफना हॉ��टल  देवपूर धुळे

४१८५० काकडे िशवाजी राजाराम 90199 71 पु २६८५ ग.नं.५   धुळे

४१८५१ कळसकर नारायण माधवराव 31140 57 पु �ॉट नं.७६ संत देिवदास नगर   िच�ोड रोड धुळे

४१८५२ कालडा रिवं�कुमार ई�रदास 90022 77 पु इ-२४ ७ कुमार नगर   धुळे

४१८५३ कालडा सुिमत गोपालदास 53913 42 पु िशवाजी नगर   मु.पो.नेर  ता.िज.धुळे

४१८५४ काळे संजय बाळकृ� 18447 57 पु

चं�मा िनवास िव�ानगर द� मंदीरामागे   हॉटेल ि�देवचे 

वरदेवपुर    धुळे

४१८५५ काळे िव�मिसंह राज�� 18247 38 पु

हॉटेल ि�देव कॉ��े� पहीला मजला   िव�ानगरीदेवपुर   

 धुळे

४१८५६ कलीम अहमद िचरागु�ीन 18122 48 पु १३ मोहमदी नगर   देवपुर पोलीस �ेशन जवल    धुले

४१८५७ कलोया रमेश िभकचंद 30696 49 पु ३२४५ अ�ा रोड धुळे   धुळे

४१८५८ कांबळे ताराबाई कमलाकर 21630 55 �ी सैिनक कॉलनी   डी.सी.कॉलेज शेजारी  देवपुर धुले  धुले

४१८५९ कामदार रजनीकांत जयंतीलाल 90107 80 पु वध�मान िब�ीगं अ�वाल नगर   धुळे

४१८६० कामेरकर मेघा िवलास 60593 52 �ी

8/ब कृ�ा कमल हाऊिसंग   सोसायटी गोळीबार िटकडी 

जवळ  जमणािगरी रोड  धुळे

४१८६१ कामेरकर िवलास आ�ाराम 59406 51 पु ८ B कृ� कमल हौिसंग   सोसायटी गोळीबार ताकदी  धुळे

४१८६२ कानडे अिनल ��ाद 36752 47 पु �ेह नगर �ॉट नं.१८   रे�े  �ेशन रोड  धुळे

४१८६३ कानडे गज�� ओकंार ¹०५] 30537 54 पु

२९ जयिहंद कॉलनी   िशंदखेडे  िशंदखेडे ता िज धुळे  

दोडंाईचा

४१८६४ कानडे ल�ीकांत रामदास ¹०५] 36341 54 पु

सी/ओ मनोरमा मॅटिन�टी & निस�ग होम   होम २० काझी 

�ॉट  नटराज - सी  7

४१८६५ कानडे रिवं� िनंबा 26540 47 पु ४१/अ यशवंत नगर   सा�ी रोड  धुळे

४१८६६

कांगणे रिवं� सुरेश �ो.गु�कृपा 

गृह उ�ोग 90713 61 पु �ॉट नं.११८   वानखेडकर नगर    धुळे ५

४१८६७ कंकरे शोभा पंुडिलक 90776 61 �ी १३२ के.�ी.सब �ेशन   धुळे

४१८६८ कांक�रया गणेश मुलचंद 48662 57 पु २४ मधुबन कॉलनी   वाडी भोकर नाका  धुळे
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४१८६९

कांकरीया शिशकला सुभाष 

�ो.कांकरीया फुडस् 90480 66 �ी एम.आय.डी.सी �ॉट नं.ई-८४   अवधान  धुळे

४१८७० कांकरीया सुिनल चंदनमल 90140 53 पु १५२३/४  खोल ग�ी   धुळे

४१८७१ कांक�रया सुिनल मोहनलाल 39210 46 पु गट नं.१० नेह� नगर   देवपूर धुळे

४१८७२ कांकरीया िवजय क�ैयालाल 90080 57 पु ७ स��ंगी कॉलनी   धुळे

४१८७३ कंखर जगिदश बाबुलाल 90837 55 पु मु.पो.तापीमाई सोसायटी   देवपुर धुळे

४१८७४ कांकरीया ि��ा सुभाष 17900 36 �ी 50 पुर�ार गाड� कॉलनी   धुळे

४१८७५ कापडे राकेश रमेश 58926 49 पु

कापडे राकेश रमेश   ८ िनरामय वाडीभोकर रोड  िनयर 

नेताजी कॉलनी देवपूर  धुळे  .

४१८७६ कापडी कमल गजानन 30308 79 �ी

१७ पडवी सोसायटी जवळ ऑल इंिडया   रेिडओ देवपुर 

धुळे

४१८७७ कापडणे �शांत नागो 38305 46 पु ३९ सो�ामा�ती कॉलनी   रे�े �ेशन जवळ  धुळे

४१८७८ कापडणीस प�ाकर तुकाराम 90752 53 पु दप�ण  ३७ अ बडगुजर �ॉट   पारोळा रोड धुळे

४१८७९ कापसे सुमनबाई िदनकर 21427 71 �ी गट नं.५ घर नं.२६८७   माधवपुराधुले    धुले

४१८८० कपूर संजय नारायण 34063 52 पु मु.पो.नेर   ता.िज.धुळे    नेर

४१८८१ कापसे अ��ता संजय 26067 54 �ी ऋुतूसंवर   १० अनमोल नगर  देवपूर  धुळे

४१८८२ कापसे िदनकर तम�ा 21428 61 पु ग�ी नं.५ घर नं.२६८७   माधवपुराधुले    धुले

४१८८३ कापसे र��भा रमेश 90433 68 �ी २/ अ एस टी  कॉलनी   देवपुर    धुळे

४१८८४ कापसे सुर�� िवनायक 36762 51 पु ५१ राम नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४१८८५ कव� पांडुरंग िह�त 31034 51 पु �ॉट नं. ४८ बा�बळी नगर   सा�ी रोड धुळे    ध् ◌ुळे

४१८८६ कसबे �शांत धोिडंबा 56111 39 पु ३६/५ जानकी नगर   वाडी भोकर रोड  देवपुर धुळे

४१८८७

कासार अतुल सूरे� �ो.अंधारे 

�ा�ीक इंड�� ीज 90316 52 पु �ॉट नं डी/४९/०३ एम.आय.डी.सी   धुळे

४१८८८ कासार िदलीप ओकंार 17550 68 पु

�ॉट नं.३१ बाळा�ा कॉलनी   एम.आय.डी.सी. कॉलनी 

जवळ ता िज  धुळे

४१८८९ कासार शोभा िदलीप 46190 57 �ी सुशील नगर   नवजीवन �ड बँक मागे  धुळे

४१८९० कासार सुरे� पांडुरंग ¹०५] 90317 63 पु ४ आनंद नगर ४ आनंद नगर देवपुर धुळे

४१८९१ कासोदेकर अजय �भुलाल 90130 50 पु ग.नं. २  सुभाष नगर   धुळे

४१८९२ कासोदेकर अमोल िकशोर 51621 34 पु १२ संत डोगंरे माहाराज नगर   धुळे

४१८९३ कासोदेकर िकशोर जग�ाथ 90298 61 पु सुभाष नगर ग.नं.१४ १०६४/२अ   धुळे
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४१८९४ कासोदेकर मिनषा अजय 30817 44 �ी ३६ ग�ड कॉलनी देवपुर धुळे   धुळे

४१८९५ कासोदेकर रा�ल िकशोर 51622 33 पु १२ संत डोगंरे माहाराज नगर   धुळे

४१८९६

कटारीया गोपालदास राधामल 

�ो.शाम इले�� ीक� 28869 64 पु

�ॉक नं.४८ �म नं.२   कुमार नगर धुळे  �ो.शाम 

इले�� ीक�  धुळे

४१८९७ कटा�रया अिनलकुमार टेकचंद 19020 52 पु �ॉक बी ६/१-२ कुमार नगर   धुळे

४१८९८

कटारीया दयानंद �ेमचंद 

�ो.सचीन एज�ीज 90629 51 पु �ॉक एफ २ �म नं.८   कुमार नगर    धुळे

४१८९९

कटारीया ई�रलाल रेडाराम 

�ो.ई�र मेडीकल एज�ीज 90464 71 पु

गट नं. ५ नवीन मेिडिसन माक� ट   �ॉक नं नं.सी-२/३  

कुमार नगर  धुळे

४१९०० कटा�रया मह��कुमार टेकचंद 19015 66 पु बी ६/१ कुमार नगर   धुळे

४१९०१ कटा�रया िमना�ी अिनल 19016 55 �ी बी ६/१ कुमार नगर   धुळे

४१९०२ कटा�रया नवीन मह��कुमार 19017 38 पु �ॉक बी ६/१-२ कुमार नगर   धुळे

४१९०३ कटारीया पंकज दयानंद 43918 35 पु �ॉक नं एल-२ �म नं ८   कुमारनगर धुळे

४१९०४

कटा�रया शकंुतलादेवी 

मह��कुमार 19018 64 �ी बी ६/१-२ कुमार नगर   धुळे

४१९०५ कटा�रया शांतीदेवी टेकचंद 19019 88 �ी बी ६/१-२ कुमार नगर   धुळे

४१९०६ कटा�रया टेकचंद रेहडामल 19021 94 पु बी ६/१ कुमार नगर   धुळे

४१९०७ काटे भालेराव िभका 53734 65 पु ओसवाल नगर   देवपुर  धुळे  धळे

४१९०८ काटे वैशाली �मोद 52539 42 �ी ९ आनंद नगर   देवपूर  धुळे

४१९०९

क�ारे िनितन केशव 

�ो.िडिजटेक कॉम�ूटर 58997 47 पु

२०५ िस�ल रेिसड�ी शॉप नं 1   बेसम�ट गालानो १०१  

देवपूर  धुळे

४१९१० कवठळकर अतुल रमेश 40405 48 पु २४ अ िबजली नगर   गोदूंर रोड  देवपूर धुळे

४१९११ कवाड पुनमचंद दगडूलाल 46058 59 पु १२६२ आगारा रोड   आदश� पु�कालाय  धुळे

४१९१२ कवडीवाले बाळकृ� गजानन 32463 73 पु १९५४ बी नवभारत चौक   ग�ी नं.६    धुळे

४१९१३ केदार िभमराव िनंबा 36741 58 पु नारायण िम�री चाळ   िचतोडे रोड  धुळे  ध् ◌ुळे

४१९१४ केले अ�ण बारकू 46552 46 पु ४१ �� नगर   नकाणे रोड  देवपुर धुळे

४१९१५ केले (लाड) गोपाल कािशनाथ 42931 69 पु ८ िपतृ छाया   नकाणे रोड  धुळे

४१९१६ केले मोहीनी अ�ण 46553 42 �ी ४१ रे� नगर   नकाणे रोड  देवपुर  धुळे

४१९१७ केले �ेहल िवशाल 50857 40 �ी  चं�वेल  मधुबन कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१९१८ केले (लाड) सुनंदा गोपाल 42932 53 �ी ८ रेवू नर   धुळे
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४१९१९ के� हा�कर अिनकेत िवनय 60781 31 पु �ॉट नं 27 रावेर रोड   रमेश नगर िचतोड  िचतोड धुळे

४१९२० के-हाळकर िवजय �ीकृ� 90182 69 पु ५० अ िशवश�ी कॉलनी   धुळे

४१९२१ खैरे गणपत िकसनराव 90173 53 पु कृषी उ�� बाजार सिमती शेजारी   धुळे

४१९२२ खैरनार अभयकुमार रमेश 50238 45 पु मु. पो. जुनवणे   ता. िज. धुळे

४१९२३ खैरनार अिनल �भाकर 52418 42 पु महाले नगर   सा�ी रोड धुळे  देवपुर  देवपुर

४१९२४ खैरनार अंकुश वामनराव 60725 47 पु

एकवीरा कंुज 512 जुना वसाहत   रमा वीर सावरकर 

पूत�ा जवळ  देवपूर  धुळे  .

४१९२५ खैरनार आशा रघुनाथ 22408 54 �ी

�ॉट नं.४७  आकाशवाणी क� �ा मागे    जय बजरंग 

कॉलनी   देवपूर  धुळे

४१९२६ खैरनार अिवनाश रमेश 50237 48 पु मु. पो. जुनवणे   ता. िज. धुळे

४१९२७ खैरनार चेतन दौलत 60239 29 पु

खैरनार चेतन दौलत   वाडीभोकर रोड  इंिदरा गांधी नगर  

वलवाडी धुळे

४१९२८ खैरणार दौलत रामदास 60364 51 पु

खैरणार दौलत रामदास   इंिदरा नगर गोदूंर रोड  एस आर 

पाटील शाळे जवळ धुळे

४१९२९ खैरनार गोकुळ एकनाथ 54239 56 पु २ �ोफेसर कॉलनी   देवपुर  धुळे

४१९३० खैरनार ई�र दौलतराव 90740 58 पु

१५ गोदाई हौिसंग सोसायटी िव�ा   वध�नी मागे सा�ी रोड 

   धुळे

४१९३१ खैरनार जगदीश भालचं� 44986 49 पु �ॉट नं.७ मा� िश�क कॉलनी   नकाणे रोड  देवपुर धुळे

४१९३२ खैरनार खेमचंद गोरख 19692 48 पु �ॉट नं.६१ जय म�ार नगर   सा�ी रोड    धुळे

४१९३३ खैरनार िकसन कौतीक 54718 78 पु ४० आ�य कॉलनी   गोदूंर रोड  देवपूर धुळे

४१९३४ खैरनार मधुकर दामू 90230 62 पु जी.टी.पी. कॉलनी   धुळे

४१९३५ खैरनार मधुकर कृ�ा 29977 59 पु जी.डी.माळी हौसीगं सोसा.   �ॉट नंबर.३६ ब  देवपुर  धुळे

४१९३६ खैरनार िनंबा िशवराम 58605 56 पु िवटाई पो� गोराने ता. िशंदखेड   िज. धुळे

४१९३७ खैरनार िनितन साहेबराव 61672 49 पु

पो नं 38  सारस बंगला   भरत नगर देवपूर  जय िह�ी 

कॉलनी  देवपूर धुळे  .

४१९३८ खैरनार �मोद रामदास 24679 63 पु

३५ अ �मसाफ�   िदगंबरराव पाडवी सोसायटी  सा�ी 

रोड धुळे

४१९३९ खैरनार �शांत अशोक 58628 40 पु मु पो� नकाने   ता. िज. धुळे

४१९४० खैरनार �शांत रमेश 29960 47 पु २६  ��पुत�   �ेह नगर   �ेशन रोड धुळे

४१९४१ खैरनार पु�लाल बाबुराव 55230 40 पु ग�ी नं.२ घर नं.९१   सुभाष नगर  धुळे-१  धुळे

४१९४२ खैरनार रिवं� मधुकर 50300 60 पु �ॉट नं.५० ते ५८   शांती नगर  धुळे

४१९४३ खैरनार रिवं� वामनराव 39110 53 पु १३  ��पुत�  सुय�भान नगर   वलवाडी िशवार  देवपूर धुळे
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४१९४४ खैरनार सागर अशोक 58967 51 पु देवीदास कॉलनी जुने धुळे   धुळे

४१९४५ खैरनार संजय रतन 45684 55 पु १५३ ओसवाल नगर   देवपूर  धुळे

४१९४६ खैरनार संजय वसंत 59395 49 पु ७८ अजबे नगर  V.W.S कॉलेज मागे   सा�ी रोड  धुळे

४१९४७ खैरनार सुिचता �मोद 51952 56 �ी ३५ए िदगंबर पाडवी सोसायटी   साक�र रोड धुले

४१९४८ खैरनार सुरेश ल�ण 52262 45 पु १५८ एकता नगर   देवपुर  धुळे

४१९४९ खैरनार उदयकुमार मधुकर 38137 41 पु �ा�ण ग�ी मु.पो.बेटावद   ता.िशंदखेडा  धुळे

४१९५० खैरनार िवजय नरहर 43327 52 पु मु. पो. कासारे   ता. सा�ी  िज. धुळे

४१९५१ खैरनार वृषाली िनितन 61671 46 �ी

सारस बंगला भरत  नगर   भरत नगर  जय िह�कॉलनी  

देवपूर धुळे  .

४१९५२ खलाणे �ोती राकेश 44343 38 �ी �ाट नं २१   वुदांवन कॉलनी देवपुर धुळे    देवपुर

४१९५३ खलाणे राकेश देवराम 34054 42 पु �ॉट नं.२१ वंृदावन कॉलनी   वलवाडी िशवार धुळे

४१९५४ खंडेलवाल अिमत जगदीश 55257 41 पु शासिकय दुध डेअरी रोड   रे�े गेट जवळ  धुळे

४१९५५

खंडेलवाल जगदीश�साद 

न�थुलाल 41292 71 पु शासकीय दुध डेअरी रोड   रे�े गेट जवळ  धुळे

४१९५६ खंडेलवाल जय�ी कुलदेव 59026 39 �ी राम लता खंडेलवाल �ो��जन   रे�े गेट जवळ  धुळे  .

४१९५७ खंडेलवाल कुलिदप रामिकसन 37161 43 पु

केअर ऑफ खंडेलवाल �ो�ीजन   रे�े गेट जवळ  धुळे  

ध् ◌ुळे

४१९५८ खंडेलवाल ल�ी सुिशल 30322 55 �ी सुरज अ�वाल नगर धुळे   धुळे

४१९५९ खंडेलवाल मुकेश जगदीश 58662 49 पु ३५ िवशाल नगर िनयर   दसेरा मैदान  मालेगाव रोड  धुळे

४१९६० खंडेलवाल मुरारी शािल�ाम 90141 69 पु २८३५ ग.नं.४ खोल ग�ी   धुळे

४१९६१ खंडेलवाल िन�खल राज�� 61418 27 पु 86 सुयोग नगर  शहादा   वसंत वाडीभीकर रोड  धुळे

४१९६२ खंडेलवाल राज�� राधे�ाम 90666 61 पु ८६ सुयोग नगर वाडी भोकर रोड   देवपुर धुळे

४१९६३ खंडेलवाल राजेश रामिनवास 30381 50 पु  सुरज  अ�वाल नगर   धुळे

४१९६४ खंडेलवाल सारीता योगेश 59025 44 �ी राम लता खंडेलवाल �ो��जन   रे�े गेट जवळ  धुळे  .

४१९६५ खंडेलवाल सुिमत राज�� 61417 30 �ी

86 सुयोग नगर   वाडीभोकर रोड  देवपूर ग�न�म�ट रे� 

हाऊस धुळे

४१९६६ खंडेलवाल सुिशल रामिनवास 30321 56 पु सुरज अ�वाल नगर धुळे   धुळे

४१९६७ खंडेलवाल वंदना िवजय 58663 57 �ी ३५ िवशाल नगर दसेरा मैदान   मालेगाव रोड जवळ  धुळे

४१९६८ खंडेलवाल िवजय जगदीश�साद 58664 62 पु ३५ िवशाल नगर िनयर   दसेरा मैदान  मालेगाव रोड  धुळे
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४१९६९ खंडेलवाल िवजया राजेश 31462 59 �ी सुरज अ�वाल नगर   धुळे

४१९७० खंडेलवाल योगेश रामिकसन 35888 46 पु रे�े गेट जवळ   दुध डेअरी  धुळे

४१९७१ खानकरी भगवंत एकनाथ 47130 71 पु घ.नं.२६१८ गट नं.५   िकसन ब�ी जवळ  धुळे

४१९७२ खानकरी छगन �ंबक 26446 86 पु

सारजाई ४१-�ामी नगर   उ��ी हाय�ुल शेजारी  देवपूर 

 धुळे

४१९७३ खानकरी हेमंत नर�� 53791 27 पु �ॉट नं.१ �ामी नगर   देवपूर  धुळे

४१९७४ खानकरी िनता संजय 17721 51 �ी २७ मधुबन कॉलनी   वाडी भोकर रोडदेवपुर  धुळे

४१९७५ खानकरी पराग �ीकु� 45454 42 पु िचतळे हॅा�ीटल जवळ वाणी   कॉलनी धुळे

४१९७६ खानकरी पवन बाळकृ� 90617 50 पु ६३ जयिहंद कॉलनी देवपुर   धुळे

४१९७७ खानकरी राज�� वसंतराव 90919 62 पु ४७८७/१५ िभडे बाग   देवपुर धुळे

४१९७८ खानकरी रिवं� वसंतराव 90654 66 पु ४७८७/१५ िभडे बाग   देवपुर धुळे

४१९७९ खानकरी संजय भालचं� 26059 53 पु २७ मधुबन कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपूर  धुळे

४१९८० खानकरी शुभदा रिवं� 90918 57 �ी िभडे बाग देवपूर   देवपूर

४१९८१ खानकरी िवजय भालचं� 26058 48 पु २७ मधुबन कॉलनी   वाडभोकर रोड  देवपूर  धुळे

४१९८२ खरात अजु�न िशवाजी 21411 76 पु

�ॉट नं.४ अ ि�न पाक�    अमोल हॉटेल समोर  ८० फुटी 

रोड  धुले

४१९८३ खरात संजय बापु 55258 42 पु ग�ी नं.६   माधव पुरा  धुळे

४१९८४ खरात यशोदा अजु�न 21447 70 �ी

�ॉट नं.४ अ �ीन पाक�    अमोल हॉटेल समोर  ८० फुटी 

रोड  धुले

४१९८५

खरे आनंद वसंत �ो.सुशील 

मेडीक� 90632 48 पु देसले हॉ�ीटल समोर   देवपुर    धुळे

४१९८६ खरोटे भालचं� पंडीतराव 39831 56 पु पंचवटी   देवपूर  धुळे

४१९८७ खरवंिदकर �भाकर द�ा�य 90416 85 पु १९ मु�ीपल कॉलनी नेह� नगर दे   वपुर    धुळे

४१९८८ खरवंडीकर �ाती सुधीर 90804 63 �ी

११ अ  गाय�ी  �ीराम नगर   वाडीभोकर ना�ा जवळ 

देवपुर    धुळे

४१९८९ खरवंटे संजय मधुकर 59638 50 पु

संजय मधुकर खरवंटे   मेन रोड लामकानी  तालुका िज�ा 

धुळे  लामकणी  ㈴㌴㜰

४१९९०

खाटीक िनसर अहेमद 

राजमोह�द 60180 69 पु

82 सीटी 116 2 मोह�द नगर   मोह�द म�ीद जवळ  

देवपूर  धुळे  .

४१९९१ खाटीक तणिवर अहेमद 60181 42 पु

82 सीटी 116/2 मोह�द नगर   मोह�द म�ीद जवळ  

देवपूर  धुळे  .

४१९९२ �खवसरा इंदरचंद लखीचंद 90753 66 पु घर नं.१३३९/१ ग.नं.४   धुळे

४१९९३ �खवसरा रतनबाई इंदरचंद 37920 89 �ी खोलग�ी सक� ल पेपर   धुळे  िज.धुळे
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४१९९४ िक�ेदार अनुराधा अरिवंद 27479 56 �ी ४०८० नेह� नगर   देवपुर धुळे

४१९९५ िक�ेदार अरिवंद सखाराम 90971 62 पु ४०८० नेह� नगर   देवपुरधुळे

४१९९६ कोचर �काश फ�ेलाल 40454 72 पु १२ िन�ानंद नगर   ८० फुटी रोड  धुळे

४१९९७ को�ीकर िकशोर ��ाद 21404 51 पु २/४१ �ीराम कॉलनी   वाडी भोकर रोडदेवपुरधुले    धुले

४१९९८ कोकणी सुरेश िदनकर 49488 47 पु १०५ रामकृ� नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४१९९९ को�टकर आनंद रिवं� 90653 55 पु िभडे बाग देवपुर   धुळे

४२००० को�टकर अिन��द माधव 90923 60 पु

चैत�  १०/अ िवनय कॉलनी   वाडी भोकर रोड देवपुर    

धुळे

४२००१ को�टकर �मा माधवराव 90916 79 �ी चैत�  १० अ िवनय कॉलनी   देवपुर धुळे

४२००२ कोळी आिद� िदलीप 54361 33 पु मु.पो.�ाहळोद   ता. िज. धुळे

४२००३ कोळी देिवदास खंडू 38207 67 पु मु.पो. वालखेडा   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे

४२००४ कोळी िदपक रामकृ� 37303 52 पु ऑफीसर �ॉट�र   बारी िब�ीगं  �म नं.२  धुळे

४२००५ कोळी कारभारी काळू 41239 62 पु मु.पो. आव�   घर नं.१३६  ता.िज. धुळे

४२००६ कोळी रघुनाथ तानका 90675 84 पु ७९ जय िहंद कॉलनी   देवपूर धुळे

४२००७ कोरके लिलत राज�� 57531 35 पु �ॉट नं ३२ कोरके नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४२००८ कोरके िनलेश राज�� 45602 38 पु �ॉट नं.३२   कोरके नगर  मालेगाव रोड धुळे

४२००९ कोरके राज�� शंकरराव 45603 62 पु �ॉट नं.३२   कोरके नगर  मालेगाव रोड धुळे

४२०१० कोरा�े गौरव िकरणचंद 59028 32 पु ४०१ ग�ी नं ३ िनयर मुरलीधर   सुभाष नगर जुने धुळे  .

४२०११ कोरा�े िकरणचं� िव�ू 59029 71 पु घर नं ४०१  लाईन नं ३  सुभाष   नगर ओ� धुळे  .

४२०१२ कोरा�े सुनील रामचं� 90421 54 पु

पसायदान १० अशोक नगर   एलआयसी कॉलनी जवळ  

धुळे

४२०१३

कोिसया (गुजराथी ) जयंतीलाल 

च�ुभाई 90782 62 पु

वीर सावरकर माग� स�� नं.   ४७९१ �ॉट नं.५ देवपुर    

धुळे

४२०१४ कोठावदे बाळकृ� हरी 51245 56 पु गाड�न �ेस   नेह� चौक  देवपूर धुळे

४२०१५

कोठावदे महेश रमेश �ो.द� 

एज�ीज 38134 37 पु ७३ िवठठल �ृती   प�रमल कॉलनी  दंवपूर धुळे

४२०१६ कोठावदे मनोहर दशरथ 18295 54 पु ८८ ��ा नगर नकाने रोड   देवपुर  धुळे

४२०१७ कोठावदे रिवं� रामचं� 31723 59 पु १६ योगे�र कॉलनी   नकाने रोड  देवपुर  धुळे

४२०१८ कोठावदे योगेश रघुनाथ 24850 46 पु

१ क योगे�र कॉलनी   एस आर पी कॉलनी जवळ  देवपूर  

धुळे
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४२०१९ कोठावदे अि�नी मनोहर 58836 22 �ी

�ॉट ७ STAMIM जवळ   इं���थ कॉलनी  वा�ाडोई 

िशवार देवपूर  धुळे

४२०२०

कोठावदे िदनेश बाबुराव �ो.वैभव 

�ो��जन �ोअस� 45983 53 पु २९ िवनोद नगर   देवपूर धुळे

४२०२१ कोठावडे गोपाल तुकाराम 55321 45 पु २३ िदपल�ी कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४२०२२ कोठावदे हेमंत बळवंत 31252 43 पु बडगुजर �ॉट पारोळा   रोड धुळे

४२०२३ कोठावदे िकशोर उ�दव 48974 47 पु १९ ब संभा�ा कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४२०२४ कोठावदे मुकंुद वसंत 52731 56 पु गट नं.८ घ नं.६५२ ब   सुभाष नगर  जुने धुळे

४२०२५

कोठावदे �काश रघुनाथ �ो.गौरव 

�ो��जन 47113 48 पु �ीराम कॉलनी   वाडी भोकर रोड  धुळे

४२०२६ कोठावदे �मोद एकनाथ 57242 59 पु

१५ िजवनपु�   नटे�र हाऊिसंग सोसायटी  कारवार नगर 

धुळे

४२०२७ कोठावदे राकेश िव�ू 29203 42 पु २३ बी  संतोषी माता कॉलनी   नकाणे रोड देवपुर धुळे

४२०२८ कोठावदे (वाणी ) रमेश पंजू 43597 72 पु ६ ब �ुिनसीपल कॅालनी   वाडीभोकर रोड  देवपूर  धुळे

४२०२९ कोठावदे रिवं� राजाराम 25336 57 पु �ॉट नं. २७ �ामी नगर   नकाणे रोड  धुळे

४२०३० कोठावदे संजय कािशनाथ 32997 53 पु

१४ महावीर नगर अ�रहंत जैन मंगल   काया�लया जवळ    

धुळे

४२०३१

कोठावदे सुिनल शांताराम �ो. 

सुनील िकराणा �ोअस� 90339 56 पु १० च् ग् सरदार शॉपीगं स�टर   देवपुर    धुळे

४२०३२ कोठावदे सुय�कांत बाबुराव 26080 68 पु

१५ �राज नगर   गोदूंर रोड  �ेडीयम जवळ वलवाडी  

धुळे

४२०३३ कोठावदे िवनोद तुकाराम 55322 54 पु न�रमन पारशी चाळ   रे�े �ेशन जवळ  धुळे

४२०३४ कोठावदे अिनता मनोहर 25737 47 �ी �ॉट नं. २९ इं���थ कॉलनी   गोदूंर रोड  देवपूर  धुळे

४२०३५ कोतकर चं�कांत रामचं� 26077 58 पु ७०-अ िशवश�ी हौिसंग सोसा.   िचतोड रोड  धुळे

४२०३६ कोतकर दीपक भालचं� 90451 70 पु ५८ सुरभी कॉलनी मलेरीया ऑफीस मा   गे    धुळे

४२०३७ कोतकर गोकुल छगनलाल 90065 69 पु १२८८/८९ आ�ा रोड   धुळे

४२०३८ कोतकर िजत�� सुभाष 57923 31 पु

घर नं १५ मोितनगर   मोितनाला पुलाजवळ  सा�ी रोड 

धुळे

४२०३९ कोतकर �शांत सुभाष 53729 38 पु २५ अ शा� नगर   देवपुर  धुळे

४२०४० कोतकर शिशकांत एकनाथ 31487 46 पु मु.पो.नकाणे ता धुळे िज   धुळे    नकाणे

४२०४१ कोतकर िवशाल सुभाष 53728 39 पु २५ अ शा� नगर   देवपुर  धुळे

४२०४२ �ीरे भालचं� दामोदर 90903 58 पु

१० ब सैलानी कॉलनी मजुर फेडरेशन   काया�लयाजवळ 

वाडीभोकर रोडदेवपुर  धुळे

४२०४३ ि�रे �िवण द�ा�य 28973 62 पु २ महादेव ि�रे कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपूर  धुळे



                                              Page1602

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

४२०४४

कुचेरीया पारसमल िकसनलाल 

�ो.पुनम बुक �ॉल 30682 79 पु १७२५ ए-१   आ�ा रोड धुळे  �ो.पुनम बुक �ॉल  धुळे

४२०४५

कुचे�रया राजेश पारसमल �ो 

पुनम एज�ीज 90773 79 पु धुळे   धुळे

४२०४६ कुकरेजा नरेश जेसाराम 29797 46 पु �ॉक नं.७१४ �म नं.६   के. नगर    धुळे

४२०४७ कुलकण� अिदती अनाद 25464 44 �ी १ब/क फुले कॉलनी   उष:काल  धुळे

४२०४८ कुळकण� अभय �भाकर 90190 59 पु ४१ जमनािगरी माग�   अशोक नगर    धुळे

४२०४९ कुळकण� अजय �भाकर 29207 62 पु ३० मधुबन कॉलनी   वाडी भोकर नाका जवळ  देवपुर धुळे

४२०५० कुलकण� अमेय िदपक 56960 26 पु ५७ सैिनक कॉलनी   नगाव बारी जवळ  धुळे

४२०५१ कुलकण� अनाद बाबुराव 15868 46 �ी उष:काल  १ ब/क   फुले कॉलनी    धुळे

४२०५२ कुलकण� अरिवंद आ�ाराम 90651 87 पु अ�ुदय  �ेट बँक कॉलनी   नकाणे रोड देवपुर धुळे

४२०५३ कुलकण� अरिवंद सुरेश 48058 43 पु १७७ आनंद नगर   भोई सोसायटी  देवूपर धुळे

४२०५४ कुळकण� अशोक बिजराव 90347 65 पु सुभाष नगर   देसाई वा�ा�ा मागे    धुळे

४२०५५ कुळकण� अशोक मनोहर 90387 62 पु मा�ुछाया झ�डे सदन िभडे बा   ग देवपुर    धुळे

४२०५६ कुळकण� अ��ता अशोक 29208 60 �ी ५८ सावली   �ीराम कॉलनी  वाडी भोकर रोड  धुळे

४२०५७ कुळकण� भानुदास मोरे�र 90392 69 पु ३१ नेह� हौ.सोसा. देवपुर   धुळे

४२०५८ कुलकण� भा�र सदािशव 15895 68 पु ३६/ए ल�ी नगर   आय टी आय मागे  देवपूर धुळे

४२०५९ कुलकण� चं�कांत गोिवंद 42770 65 पु कुबेर अपाट�म�ट �ॉक नं.९   �ोफेसर कॉलनी  धुळे

४२०६० कुलकण� चं�शेखर भालचं� 18138 61 पु भटेवरा हो�ेल मागे   नेह� चौक धमा� वाडा  देवपुर  धुले

४२०६१ कुळकण� िचं�रंजन रामदास 31639 66 पु ६२ नेह� को-ऑप- हौसीगं सोसा.   देवपुर धुळे

४२०६२ कुलकण� िदपक पुो�म 57089 53 पु

43 िवघता� कॉलनी देवपुर धुळे   जे टी �ासमोर बापुजी  

देवपुर धुळे

४२०६३ कुळकण� िदलीप सदािशव 41064 68 पु ७५८  कौ�ुभ    मेन रोड  मालेगाव  मालेगाव

४२०६४ कुलकण� िगरीषा सुरेश 46512 45 �ी मु. पो. कासारे   ता. सा�ी  िज. धुळे

४२०६५ कुळकण� िगतांजली राजाराम 32583 44 �ी १९० सुिशल जयिहंद कॉलनी   देवपुर धुळे

४२०६६ कुलकण� गोपाळ मधुकर 40532 61 पु ७४ िववेकानंद नगर   �ेडीयम समोर  धुळे

४२०६७ कुळकण� गोवीदं बाबुराव 90386 52 पु ग.नं. २ घर नं. ६   सुभाष नगर    धुळे

४२०६८ कुलकण� हष�िनता िदलीप 41741 50 �ी १२ ब साईदश�न   िसंचन भवन मागे  सा�ी रोड धुळे
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४२०६९ कुळकण� जयंत राजाराम 90774 77 पु घर नं.४५६७   द� मंदीर पंचवटी    धुळे

४२०७० कुलकण� जयंत �ंबक 27240 82 पु १५ �यंबक बंगला   �ोफेसर कॉलनी  देवपूर धुळे

४२०७१ कुळकण� जयंत िव�ु 90550 53 पु �ीराम नगर   वाडी भोकर ना�ा जवळ  देवपुर  धुळे

४२०७२ कुलकण� जय�ी िशरीष 26083 71 �ी कृ�ा िनवास   �ॉट नं. ४८ �ोफेसर कॉलनी  देवपूर  धुळे

४२०७३ कुलकण� जयवंत रिवं� 39046 43 पु १३ सदशांती   �ेट बँक कॉलनी  नाकाने रोड देवपुर  धुळे

४२०७४ कुळकण� िजत�� पुो�म 58170 51 पु

�ॉट नं ९ सुय�दय कॉलनी   वरखेडी रोड भोले बाबा 

मंदीर  जुने धुळे

४२०७५ कुलकण� �ोती रमाकांत 26470 57 �ी ४२२ सुभाष नगर   ग. नं. ३ �ी िव�ल मंदीरा समोर  धुळे

४२०७६ कुलकण� क�ना सुहास 90842 65 �ी

�ाट नं ५८ सावली �ीराम कॅालनी   वाडी भोकर रोड  

देवपूर  धुळे

४२०७७ कुलकण� िकशोर सुरेश 48059 37 पु १७७ आनंद नगर   भोई सोसायटी  धुळे

४२०७८ कुलकण� िकशोर यशवंत 26102 50 पु ३२ नयना हौिसंग   नकाणे रोड  देवपूर  धुळे

४२०७९ कुलकण� िललाकर रमाकांत 49818 64 पु ४३ सुदश�न कॉलनी   देवपूर  धुळे

४२०८० कुलकण� मंजुषा संजीवन 90900 47 �ी ५ �ेट बँक कॉलनी   देवपुरधुळे

४२०८१ कुलकण� मेघा िवकास 43444 54 �ी १० �ीराम नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४२०८२ कुलकण� िमनल �िदप 53616 48 �ी टेिलफोन कॉलनी   �ेिडयम रोड  देवपुर धुळे

४२०८३ कुलकण� मुकंुद �भाकर 90693 56 पु

कुल�ी  �ॉट नं.२ राजहंस   कॉलनी अवधुत नगर िचतोड 

रोड    धुळे

४२०८४ कुलकण� नविनता योग�� 27897 60 �ी ५२ यशोगंध   वाखारकर नगर  धुळे

४२०८५ कुलकण� िनलेश मुरलीधर 36982 50 पु टेिलफोन नगर गोडुंर रोड   देवपुर धुळे  देवपुर

४२०८६ कुळकण� प�ाकर रघुनाथ 90241 92 पु व�भ नगर   धुळे

४२०८७ कुलकण� �भा जयवंत 39047 41 �ी १३ सदशांती   �ेट बँक कॉलनी  नाकाने रोड देवपुर  धुळे

४२०८८ कुळकण� �काश अनंत 90098 67 पु १४ �मोद नगर   धुळे

४२०८९ कुलकण� �काश �ंबक 53902 70 पु मु.पो.तावखेडा   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे

४२०९० कुलकण� �साद प�ाकर 44178 50 पु ८८/१ �ी गणेश कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४२०९१ कुलकण� �साद �काश 54727 35 पु �ॉट नं.२२ ब िवजय   पोिलस कॉलनी  देवपूर धुळे

४२०९२ कुलकण� �शांत जयंत 27247 51 पु १५ �यंबक बंगला   �ोफेसर कॉलनी  देवपूर  धुळे

४२०९३ कुलकण� �ितभा अ�ण 21418 52 �ी �ाने�र चौक   मु.पो.फागणे िज.धुले    फागणे
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४२०९४ कुळकण� �िवण पुो�म 58171 53 पु �ॉट नं ९ सुय�दय कॉलनी   वरखेडी रोड जुने धुळे

४२०९५ कुळकण� राजाराम रिवं� 32582 50 पु १९० सुिशल जयिहंद कॉलनी   देवपुर धुळे

४२०९६ कुलकण� राजेश द�ा�य 39964 52 पु �ॉट नं.२२ सुरभी कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४२०९७ कुलकण� रमाकांत पुरषो�म 90929 64 पु गट नं.३ सुभाष नगर   िवaल मंदीरा समोर    धुळे

४२०९८ कुळकण� र��भा भानुदास 29348 66 �ी ३१ नेह� हौसीगं सोसायटी   देवपुर धुळे

४२०९९ कुळकण� ऋिशकेश �भाकर 90095 51 पु ४१ ओकंार नगर धुळे   धुळे

४२१०० कुलकण� सखाराम अमृत 48485 50 पु

ए-४ �ॉट नं.१३८   �भात अपाट�म�ट  �भात नगर देवपूर  

धुळे

४२१०१ कुळकण� संदेश �ीकृ� 31290 49 पु ५९ अे. रडे िनवास िशवश�ी कॉलनी   धुळे

४२१०२ कुलकण� संजीव �भाकर 55575 61 पु म.न.पा.शाळा �.१६ जवळ   जुने धुळे

४२१०३ कुलकण� संजीवन वसंतराव 90901 51 पु ५ �ेट बँक कॉलनी   देवपुरधुळे

४२१०४ कुलकण� सारंग गोिवंद 39508 47 पु ११  राधेय    प�रजात कॉलनी  देवपूर धुळे

४२१०५ कुलकण� सारंग िवजय 57350 41 पु

डॉ पटेल हॉ��टल जवळ   ५/अ िवनायक नगर  वाडी 

भोकर रोड देवपुर धुळे

४२१०६ कुळकण� शामकांत बाळकृ� 24805 73 पु

मधुबन �ॉट नं.२०   सुयोग नगर  वाडी भोकर रोड देवपूर 

 धुळे

४२१०७ कुलकण� शेखर सखाराम 17993 52 पु २ आनंद नगर   इंदीरा उ�ान जवल  देवपुर  धुले

४२१०८ कुलकण� �ीपाद गणेश 46909 69 पु १० �ेट बँक कॅालनी   गणपती पूलाजवळ  धुळे

४२१०९ कुलकण� ��ता �साद 45133 38 �ी केशव अपाट�म�ट   �ामी नारायण मंदीराजवळ  धुळे

४२११० कुलकण� सुहास पंुडिलकराव 90841 65 पु �ाट नं ५८ सावली   वाडी भोकर रोड  देवपूर  धुळे

४२१११ कुळकण� सुनील द�ा�य 90431 61 पु ४२ �ु�ा िनवास �ोफेसर कॉल   नी देवपुर    धुळे

४२११२ कुळकण� सुिनता अजय 29206 56 �ी

३० मधुबन कॉलनी   जयिहंद िसनीअर कॉलेज जवळ  

देवपुर धुळे

४२११३ कुलकण� �ाती उ�ल 55694 44 �ी १२ टेिलफोन कॉलनी   गोदंूर रोड  देवपूर धुळे

४२११४ कुलकण� उदय हनुमंत 54325 60 पु रेणुका १/१८३ टेकडी   सुभाष नगर  धुळे

४२११५ कुळकण� उमेश राजाराम 90166 85 पु १३८१ ग.नं.५   धुळे

४२११६ कुलकण� वासुदेव नारायण 55391 56 पु

�ॉट नं.१७/१८/५ इंदािसनी नगर   वाडी भोकर रोड  

देवपुर धुळे

४२११७ कुलकण� वसंुधरा द�ा�य 55576 79 �ी ३९७८ आ�ा रोड   देवपूर  धुळे

४२११८ कुलकण� िव�ा उदय 28299 59 �ी १/१८९ रेणूका टेकडी   सुभाष नगर  धुळे
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४२११९ कुळकण� िवजय�� केशव 90390 57 पु १६७ ि�मुत� जयहीदं कॉलनी दे   वपुर    धुळे

४२१२० कुळकण� िवलास राजाराम 3864 67 पु

उमराज िवमल रेिसड�सी   जयगु�देव नगर  वाडीभोकर 

रोड देवपुर  जळगांव

४२१२१ कुळकण� िववेक मधुकर 90112 62 पु २४ िवशाल नगर   धुळे

४२१२२ कुलकण� योगेश रिवं� 56904 26 पु वीर सावरकर माग�   गणेश फिन�चर समोर  देवपूर धुळे

४२१२३

कंुभारे िनतीन राजहंस �ो.जय�ी 

राजिदप कले�न 31968 50 पु योगे�र कॉलनी   नकाने रोड  देवपुर  धुळे

४२१२४ कंुभारे सागर राजहंस 26074 45 पु २५-अ योगे�र कॉलनी   नकाणे रोड  देवपूर  धुळे

४२१२५ कंुडाळ आशादेवी �ामनदास 33451 73 �ी �ॉक नं.४५ �म नं.१०   कुमार नगर  धुळे

४२१२६ कंुडाळ लखमीचंद �ामनदास 33452 54 पु �ॉक नं.११५   �म नं.१०  कुमार नगर धुळे

४२१२७ कंुडल राजकुमार शामनदास 34528 53 पु �ॉक नं.एच.५   �म नं.१०  कुमार नगर  धुळे

४२१२८ कंुडल रमेशलाल शमनदास 34527 53 पु �ॉक नं.एच.५   �म नं.१०  कुमार नगर धुळे

४२१२९ कंुडाळ संगीतादेवी राजकुमार 33453 51 �ी �ॉक नं.४५   �म नं.१०  कुमार नगर धुळे

४२१३० कंुडल शामनदास िदपचंद 34267 76 पु �ॉक नं.११५ �म नं.१०   कुमार नगर  धुळे

४२१३१

कंुदनाणी कोमल सुरेश �ो.सा�ी 

एंटर�ाईजेस 90885 61 पु �ॉक नं.सी ६ �म नं.५   कुमारनगर  धुळे

४२१३२ कंुझुरकर अलका शांताराम 90899 61 �ी ग�ी नं.८ घर नं.२८४७   जमनालाल बजाज रोड    धुळे

४२१३३ कंुझरकर िनतीन शांताराम 50477 39 पु २८४७ जे. बी. रोड   धुळे

४२१३४ कंुझुरकर शांताराम जग�ाथ 90502 65 पु झर नं.२८४७  जमनालाल बजाज रोड   धुळे

४२१३५ कुरकुरे नर�� ल�ण 39965 58 पु १०/४२ िव�ाविधन� हौ.सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे

४२१३६ कुसूरकर �भाकर �ीकृ� 26378 76 पु २६ संभा�ा कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४२१३७ कुटे संजय पांडुरंग 57663 53 पु

१६७ ग�ी नं १   सुभाष नगर  �ाने�र मंदीराजवळ जुने 

धुळे

४२१३८ कुटे योिगता संजय 57664 42 �ी

१६७ ग�ी नं १ सुभाषनगर   �ने�र मंदीर धुळे  �ाने�र 

मंदीराजवळ जुने धुळे

४२१३९ कुवर नरो�म छगन 50426 57 पु ३२ साई एकता कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४२१४०

लाड िदपक वसंत �ो.पुजा 

�ो�ीजन 90634 50 पु १६८० ब गट नं.५   महाजन ट� ा�.    धुळे

४२१४१ लाड लता चं�कांत 50719 68 �ी मधुबन कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४२१४२ लाड �णेश गोपाळ 44042 39 पु �ॉट नं.१ मातो�ी   नेताजी कॉलनी जवळ  देवपूर धुळे

४२१४३ लाड (केले) ि�तेश गोपाळराव 44041 41 पु

�ॉट नं.१ स�� नं.७४/१ ब   गजानन महाराज रोड  देवपूर 

धुळे
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४२१४४

लाड रिवं� वसंत �ो �ीधर िचमण 

वाणी 19430 58 पु

ग.नं.५ घर नं.१६८०   महाजन ट� ा�पोट� शेजारी धुळे  

�ो.�ीधर िचमणा वाणी  धुळे

४२१४५ लगड अिनल बाजीराव 32812 43 पु धनाई पुनाई कॉलनी   सोनया मा�ती मंदीरा जवळ    धुळे

४२१४६ लगडे नंदा मनोज 62007 45 �ी

अ.नं 23/9 नवकार �ाईट   �ॅट नं 14 वंृदावण कॉलनी  

देवपुर धुळे  .

४२१४७ लगडे �काश म�ा�ा 90944 73 पु

�ी गु�कृपा िनवास  २३/१   जगदंबा सोसायटी रे�े �ेशन  

  जवळ धुळे

४२१४८ लहामगे नाना तुकाराम 35049 62 पु गट.नं.६ भा�ांमारोती जवळ   धुळे  ता.िज. धुळे

४२१४९ लहामगे संजय तुकाराम 56069 52 पु घर नं.१६३३ ग�ी नं.६   भां�ा मारोती जवळ  धुळे

४२१५० लखतारीया िमलीदं िव�ू 38478 47 पु २४ गोपाल नगर   एस.आर.पी.कॅ�  धुळे

४२१५१ ल�ारीया िव�ु रामजी 90042 79 पु २४ अ गोपाळ नगर   धुळे

४२१५२ लाखे रिवं� वसंतराव 90402 60 पु २० नेह� नगर पा�ा�ा टकी जव   ळ देवपुर    धुळे

४२१५३ लखतरीया िदपक िव�ु 90635 50 पु २४ गोपाळ नगर एस आर पी कॅ�   समोर धुळे

४२१५४

ललवाणी अशोककुमार �ो.ए. 

पी.अँ� कंपनी 90583 57 पु गट नं.८/२ सा�ी रोड   पाटील पेट� ोल पंपा समोर    धुळे

४२१५५

ललवाणी िदनेशकुमार �ेमचंद 

�ो.वैभव साडीज् 90581 76 पु ३१२५ ग�ी नं.२   धुळे

४२१५६

ललवाणी कैलासकुमार �ेमचंद 

�ो.र�ि�या साडी स�टर 90582 81 पु दु.नं.१  िशवाजी माक� ट   धुळे

४२१५७ ललवाणी �पेश सुरेशचं� 25705 41 पु

४०२/१/�ॉट न ६७ िववेक  अपाट�मे�   १ ला मजला 

अलंकार सोसायटी  धुळे

४२१५८ ललवाणी सुभाषचं� धोडंीलाल 25699 71 पु ४९ अलंकार सोसा.   अ�रहंत मंगल काया�लया जवळ  धुळे

४२१५९ ललवाणी सुरेशचं� कचरदास 39499 67 पु ४०२/१ ६७ िववक अपाट�म��   अलंकार सोसायटी  धुळे

४२१६० लंगोटे �काश धोडूं 36845 55 पु शनीनगर  मरीमाता मंिदराजवळ   सा�ी रोड  धुळे

४२१६१ लासी चं�ाबाई िहरालाल 42280 66 �ी

�ॅट नं.३ िगरीज अपाट�म��   िव�ावध�नी कॉलेज  सा�ी 

रोड धुळे

४२१६२ लासी िहरालाल आ�ाराम 42279 83 पु �ॅट नं.३ िगरीज अपाट�म��   िव�ावध�नी कॉलेज  धुळे

४२१६३ लासुरकर िववेक पुो�म 90029 51 पु क्/�् अजी�ं मेडीकल  जनरल �ोअस�   देवपुर    धुळे

४२१६४ लेखराज सदानंद 90237 61 पु क़् -४/१ कुमार नगर   धुळे

४२१६५ िलगाडे रतन िनवू�ी 40280 63 पु ६ सुिशल नगर   नविजवन �ड बँकेजवळ  धुळे

४२१६६ िलमये सुधीर िव�लराव 90455 71 पु

�ॉट नं ६१/बी डी   वैभव नगर  एलआयसी कॉलनी जवळ  

धुळे

४२१६७ िलंगायत वा�ीक बाबुराव 46543 46 पु राऊळवाडी   िचतोड रोड  धुळे

४२१६८ लोढा मनोज मोतीलाल 17953 50 पु महावीर हौिसंग सोसायटी   धुळे
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४२१६९ लोढा राज�� पुनमचंद 90555 60 पु १६  अशोक नगर   जामनगरी रोड    धुळे

४२१७० लोढा रिवं� पूनमचंद 61625 58 पु 16 अशोक नगर जवळ   पाटील मंगल काया�लय  धुळे  .

४२१७१ लोहार मीराबाई बंिसलाल 90411 75 �ी १९ ल�ी नगर आय.टी.आय.मागे   देवपुर    धुळे

४२१७२ लोहार रतीलाल गोिवंदा 90863 70 पु िवर सावरकर माग�   देवपुर धुळे

४२१७३ लोहार सुशांत रितलाल 43337 43 पु क्/�् मॉडन� फिनच�र   िवर सावरकर माग�  देवपूर धुळे

४२१७४ लोखंडे अजय कािशनाथ 42771 52 पु �ॉट नं.१ नवरंग कॉलनी   धुळे

४२१७५ लोखंडे द�ा�य आनंदा 90610 59 पु आकाश �ुटस�   नवरंग कॉलनी धुळे

४२१७६ लोखणे नंदकुमार िनंबा 41498 55 पु २२ पवन नगर   माक� ट याड� पाठीमागे  धुळे

४२१७७ लोढें अशोक अजु�न 34030 51 पु मु. मिहंदळे पो.मोराणे   ता.िज.धुळे    मिहंदळे

४२१७८ लोढें दयाराम ओकंार 43466 61 पु

५१ जय म�ार सा�ी रोड जवळ   अ�सेन �ूल  सा�ी 

रोड धुळे

४२१७९ लोढें िदलीप पंडीत 55435 59 पु ६१ िवदया नगरी   �ामी समथ� क� �ामागे  धुळे

४२१८० लोढें साहेबराव ओकंार 39829 71 पु ग�ी नं ७   फुले नगर मोगलाई    धुळे

४२१८१ लु�ा अशोककुमार जगिदशलाल 90023 65 पु ड़/� नवजीवन मेडीकल �ोअस�   धुळे

४२१८२ लंुड िदनेश राधेशाम 25127 46 पु ७ गु�नानक सोसायटी   मु.पो.धुळे  िज.धुळे

४२१८३ लंुड मुकेश ताराचंद 50744 52 पु ७ गु�नानक सोसायटी   धुळे

४२१८४ मगर िवजय म�ारी 59751 50 पु

1822 आ�ा रोड जैन मंिदर   सराफ बाजार ग�ी नं 2 धुळे 

 .

४२१८५ महाजन चा�लता हेमचं� 17139 55 �ी

३३ गुलमोहर कॉलनी   शांती मंिदर जवळ  गोदूंर 

िवमानतळ देवपूर  धुळे

४२१८६ महाजन धम�राज नामदेव 30329 63 पु

२३/अ िवजय पोलीस कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपुर  

धुळे

४२१८७ महाजन गणेश कािशनाथ 40416 47 पु

�ॉट नं. १४ ब   िवजय पोलीस कॉलनी  वाडी भोकर रोड 

देवपूर धुळे

४२१८८ महाजन गणेश वेडू 39577 41 पु ४० जग�ाथ नगर   देवपूर धुळे

४२१८९ महाजन हेमचं� क�ैयालाल 17140 64 पु

�ॉट नं. ३३ गुलमोहर कॉलनी   गोदूंर रोड देवपूर  शिन 

मंिदर जवळ  देवपूर  धुळे

४२१९० महाजन कािशनाथ जग�ाथ 39635 78 पु १४ ब िवजय पोलीस कॉलनी   वाडी भोकर रोड  धुळे

४२१९१ महाजन महेश सुरेश 43027 40 पु १३/अ जी डी पी कॉलनी   देवपूर धुळे

४२१९२ महाजन िनम�लाबाई गणेश 47251 77 �ी मु. पो. �ाहळोद   ता. िज. धुळे

४२१९३ महाजन िनशा सुिशल 53330 36 �ी ३९ किशदा इंिदरा कॉलनी   गोदूंर रोड  देवपूर धुळे
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४२१९४

महाजन पंकज तुकाराम �ो.राम 

कॉ��ुटर 46410 43 पु ३१ नंदनवन बँक कॉलनी   वलवाडी देवपूर  धुळे

४२१९५ महाजन �िमला �वीण 60408 45 �ी 142 िशवपाव�ती   द� मंिदर चौक  िव�ानगरी धुळे

४२१९६ महाजन रघुनाथ िसताराम 44956 47 पु गणेश कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४२१९७ महाजन सागर िभला 60740 47 पु

�ॉट नं 29 इंिदरा कॉलनी   गोदूंर एयरपोट� रोड  देवपूर 

धुळे

४२१९८ महाजन सुिशलकुमार कािशनाथ 47407 43 पु ३९ किशदा इंिदरा कॉलनी   धुळे

४२१९९ महाजनी अरिवंद कृ�जी 90082 78 पु सवीता िनवास ६ वी ग�ी   धुळे

४२२०० महाले अजय द�ा�य 46649 56 पु

५९ अभय नगर   शिन मंदीर जवळ  मालेगांव रोड ध् ◌ुळे  

धुळे

४२२०१ महाले अ�ण िकसन 29787 60 पु ४३ अे सुरज हौसी.ं सोसा.   सा�ी रोड    धुळे

४२२०२ महाले जय�काश ई�रलाल 57193 47 पु

�ॉट नं  २२१/अ �मसाफ�   रे�े �ेशन रोड डॉ.कादरी 

हॉ�ीटल  धुळे

४२२०३ महाले मनोहर िपंताबर 41240 39 पु �ॉट नं.१८ मु.पो.आव�   ता.िज.धुळे

४२२०४ महाले म�ाराम रतन 41738 58 पु

७९ अ�ण कुमार वैध नगर   अ�ेसन शाळेजवळ  सा�ी 

रोड धुळे

४२२०५ महाले नर�� गोरख 56053 40 पु

२०३अिनिमष अपाट�म�ट   राजगु� नगर वलवाडी िशवार  

देवपुर धुळे

४२२०६ महाले नवल िहंमतराव 41740 59 पु

सोन चाफा कॉलनी   िनळकंठ कॉलनी जवळ बंगला नं.२  

सा�ी रोड धुळे

४२२०७ महाले िनलेश शाली�ाम 45193 41 पु ३ तुळिशराम नगर   देवपूर  धुळे

४२२०८ महाले �ाज�ा शकंुतलानंदनिसंह 50714 41 �ी

१४  सद्गु�कृपा   म�म   ई�क कॉलोनी  नकाणे रोड  

देवपूर  धुळे

४२२०९ महाले �काश िभका 90881 57 पु

२७ सुरभी कॉलनी मलेरीया ऑफीस   मागे सा�ी रोड    

धुळे

४२२१० महाले रणिजत ई�रलाल 54150 49 पु २२१/अ रे�े �ेशन रोड   डॉ.कादरी हॉ��टल जवळ  धुळे

४२२११ महाले साहेबराव िभवसन 25138 61 पु राज�� नगर   महीदंळे िशवार  सा�ी रोडधुळे

४२२१२ महाले शकंुतलानंदनिसंह धम�िसंह 15915 45 पु मा�िमक िश�क कॉलनी   नाकाने रोड  देवपुर  धुळे

४२२१३ महाले शािल�ाम उखा 30528 68 पु मु.पो.वश� ता.िशंदखेड   िज.धुळे    वश�

४२२१४ महाले िवलास जीवन 42472 57 पु १६ आ�य कॉलनी   गोदुंर रोड  धुळे

४२२१५ महालपुरे गणेश ओकंार 90260 60 पु ८ ए िशव�भु कॉलनी   िचतोड रोड धुळे

४२२१६ माहे�री िलना रमेश 28222 50 �ी बंगला - ७   राजरंग कॉलनी  पोलीस चौकी जवळ  धुळे

४२२१७ माहे�री रमेश फुलचंद 28221 58 पु बंगला - ७ राजरंग कॉलनी   पोलीस चौकी जवळ  धुळे

४२२१८ माईनकर राज�� वामन 47163 49 पु अमर नगर   मनोहर टॉकीज मागे  आ�ा रोड धुळे
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४२२१९ माकडे �ि�ल भालचं� 56836 42 पु ३९९० गाड�न �ेस   नेह� चौक  देवपूर धुळे

४२२२० माकडे गोकुळ िभका 26787 48 पु चंदन नगरदेवपुर   मु.पो.धुळे िज.धुळे

४२२२१ म�ो�ा किपल वेदिम� 47035 56 पु िस�दीिवनायक अपाट�म�ट   सी-७ दरेवा मैदान  धुळे

४२२२२

म�ो�ा सुिनल वेदिम�ा �ो.सुिनल 

ऑटो स��स� 35069 67 पु �ॉट नं.१६ �ेह नगर   धुळे  िज. धुळे

४२२२३ माळी अ�य भगवान 61959 25 पु सुभाष नगर   वरखेडी रोड  जुने धुळे  .

४२२२४ माळी आनंदा राजाराम 90530 56 पु गट नं.३  घर नं.३४६   सुभाष नगर    धुळे

४२२२५ माळी अिनल बाजीराव 58802 55 पु १४१७ ग�ी ४   धुळे

४२२२६ माळी भगवान रघुनाथ 60175 60 पु भोळे बाबा मंिदर जवळ   वरखेडी रोड  जुने धुळे

४२२२७ माळी िभमराव शामराव 40261 53 पु २२ भा�रेखा   नेह� नगर  देवपुर धुळे

४२२२८ माळी चं�कांत नारायण 41813 51 पु ६५ िव�ानगरी   देवपूर  धुळे

४२२२९ माळी देिवदास िभका 50917 58 पु ६० िवनोद नगर   वलवाडी िशवार  देवपूर धुळे

४२२३० माळी देवमाण साहेबराव 58941 42 पु

संतोषी माता नगर   मु. पो� मालपुर ता. िशंदखेडा  िज. 

धुळे  मालपुर

४२२३१ माळी िदलीप उ�म 54853 45 पु १३० एकता नगर   जुना िबलाडी रोड  देवपुर धुळे

४२२३२ माळी गंगाराम मोहन 35789 76 पु िवट भटटी   देवपूर धुळे

४२२३३ माळी जागृती देिवदास 50915 31 �ी ६० िवनोद नगर   वलवाडी िशवार  देवपूर धुळे

४२२३४ माळी क�ाणी देिवदास 50916 33 �ी ६० िवनोद नगर   वलवाडी िशवार  देवपूर धुळे

४२२३५ माळी काशीनाथ नारायण 20293 50 पु

�ॉट नं २३ गोदूंर रोड   िकित� अपाट�म�ट �ा मागे देवपुर  

वालवडी धुळे

४२२३६ माळी लता िदलीप 54854 42 �ी १३० एकता नगर   जुना िबलाडी रोड  देवपुर धुळे

४२२३७ माळी मुकंुद आसाराम 36350 60 पु ३०३ अनािमरा अपाट�मे�   वाडीभोकर रोड  दुवपूर धुळे

४२२३८ माळी �काश जंगलू 54003 56 पु भाईजी नगर मागे गवन�   डेअरी धुळे

४२२३९ माळी �मोद िव�म 41925 40 पु मु.िभरडाई पो.मुकटी   ता.िज. धुळे

४२२४० माळी �िवण गंगाराम 35790 46 पु िवट भटटी   देवपूर धुळे

४२२४१ माळी राज�� महा� 39853 51 पु बालाजी नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४२२४२ माळी रिवं� तुळशीराम 36930 49 पु अिह�ादेवी नगर   �ताप िमल मागे  धुळे

४२२४३ माळी साखरचंद महादु 36754 46 पु मु.पो.धाडरे   ता.धुळे    धाडरे
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४२२४४ माळी संिदप पंढरीनाथ 47956 37 पु ३७ पाटबंधारे कॉलनी   वाडी भोकर रोड  धुळे

४२२४५ माळी संिगता �काश 54004 49 �ी

२१ गौरी शंकर सोसायटी जवळ   भाईजी नगर शेजारी    

धुळे

४२२४६ माळी शीतल देवमन 60476 42 �ी

संतोिष माता नगर   मु पो मालपुर ता िशंदखेडा  िज धुळे  

मालपुर

४२२४७ माळी सुभाष नागो 18158 55 पु माळी वाडा   मु.पो. िशंदखेडा िज.धुळे    िशंदखेडा

४२२४८ माळी सुिनल उखा 47615 44 पु ६ एकिवरा कॉलनी   व�ळ रोड  िशंदखेडा िज. धुळे

४२२४९ माळी सुरेश िभवसन 17511 62 पु संुदरच कॉलनी सा�ी रोड     धुळे

४२२५० माळी तुळिशराम सखाराम 40533 72 पु ८३/१० नेह� नगर   देवपूर धुळे

४२२५१ माळी वामनराव दौलत 38093 80 पु बंग कॉ��े� समोर   िवटाभटटी  देवपूर धुळे

४२२५२ माळी िव�म मािणक 41924 60 पु मु.िभरडाई पो.मुकिट   ता.िज.धुळे

४२२५३ मालपुरे चं�कांत पुडलीक 90259 64 पु १८ �ीकृ� कॉलनी िचतोड रोड   धुळे

४२२५४ मालपुरे �ाने�र एकनाथ 62135 53 पु

मालपुरे �ाने�र एकनाथ अ�रहंत   अ�रहंत भवन जवळ  

अलंकार सोसायटी धुळे

४२२५५ मालपुरे मधुकर गोपाळ 41238 39 पु मु.पो.आव�   ता.िज.धुळे

४२२५६

मालपुरे महेश मधुकर �ो.जय 

योगे�र कृषी सेवा क� � 37983 45 पु मु.पो.आव�   ता.िज.धुळे    आव�

४२२५७ मालपुरे नारायण वामन 90078 62 पु १० अ िव�ा िवहार कॉलनी   सा�ी रोड    धुळे

४२२५८

मालापुरे सिचन मधुकर �ो.राज 

ए�र�ाइजेस 31348 39 पु मु.पो.अव�   ता.िज.धुळे

४२२५९ मालपुरे �ेयश चं�कांत 50881 32 पु १८ �ीकृ� कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४२२६०

मंदान चं�कला मनोहरलाल  

�ो.शांती टे�टाई� कंपनी 90607 65 �ी लेन नं.२ १८०८   जैन मंदीरासमोर    धुळे

४२२६१

मंदान िदनेश पुो�म �ो.ओम हे� 

केअर 32027 53 पु �ॉक नं.८-२ �म नं.३   कुमार नगर  धुळे

४२२६२ मंदान ��ाद कािशनाथ 55599 58 पु २९ गु�नानक हौिसंग सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे

४२२६३ मंदान सिवता लिलत 55712 47 �ी �ॉक नं.ग़्-१�म नं.१   कुमार नगर  धुळे

४२२६४ मांडरे रिवं� भटू 31505 63 पु ३ वेद�ाज नगर   अ�ा रोड  धुळे

४२२६५ मांडे िकरण पंिडत 51046 54 पु ६१ सुदश�न कॉलनी   देवपूर  धुळे

४२२६६ मांडे राज�� देवीदास 90736 58 पु मनुकृपा धुळे

४२२६७

मंधान ��ाद काशीराम �ो. पुनम 

टे�टाई� 90059 68 पु ९ िशवाजी माक� ट   धुळे

४२२६८ मंधान सागर ��ाद 55600 30 पु २९ गु�नानक हौिसंग सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे
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४२२६९ मनगटे संतोष माधवराव 37063 48 पु ३/३३९२ मोगलाई गवळी वाडा   धुळे

४२२७० मराठे भटु उखा 50419 68 पु २७ नवनाथ नगर   माक� ट याड� मागे  धुळे

४२२७१

मराठे जयराज खंडू  �ो. रेणुका 

ए�र�ाईझेस 90536 51 पु

मेडीसीन माक� ट  पहीला मजला   शॉप नं.२  गट नं.५    

धुळे

४२२७२ मराठे कािशनाथ दोधु 90258 59 पु ग.नं.७.सोनदेव चौक   धुळे

४२२७३ मराठे लीना िमिलंद 59095 48 �ी १० साई िवहार समृ�द नगर   नकाणे रोड धुळे

४२२७४ मराठे नानाभाऊ झाव� 90293 67 पु िशव पॅलेस रंग माधव कॉलनी आनंद   नगर देवपुर    धुळे

४२२७५ मराठे नथु तोताराम 90855 64 पु मु.पो.नेर ता.िज.धुळे   नेर

४२२७६ मराठे राजेश सुभाषचं� 56973 45 पु १८ बोरसे नगर   गोदुंर रोड  देवपूर धुळे

४२२७७ मराठे ऋषीकेश पंडीतराव 90748 46 पु १५ �भाकर नगर  सा�ी   िज.धुळे    सा�ी

४२२७८ मराठे तृ�ी िभमराज 51417 46 �ी ग. नं. ६ �ॉट नं.२०६५   सा�ी रोड  धुळे

४२२७९ मराठे िवमल नानाभाऊ 51098 80 �ी २२ २३ रंग माधव कॉलनी   धुळे

४२२८० मारणार सुभाष भटू 58638 47 पु

३४ द�ता पोलीस कॉलनी   सुरत बायपास  िचतोड रोड  

धुळे

४२२८१ मसलेकर उ�ला �ीकृ� 90884 44 �ी ६ ब िशवशंकर कॉलनी िचतोड   रोड  धुळे

४२२८२ मासुळे मनोज जग�ाथ 51110 46 पु ५५ शमा� नगर   िचतोड रोड  धुळे

४२२८३ मासुळे रेखा रामदास 27315 50 �ी

�ॉट नं. १० अ�णोदय नगर   रामनगर जवळ  सा�ी रोड 

 धुळे

४२२८४ मावची राकेश अ�ण 44282 42 पु �म नं१३ वैभव नगर   �ीराम अपाट�म�ट  धुळे

४२२८५ मेधानी राजेश िबशनदास 90281 49 पु ६६७४ कुमार नगर   सा�ी रोड    धुळे

४२२८६ मेहता अशोक अजु�नदास 27943 65 पु �ॉक नं. आर ४   �म नं. ५  कुमार नगर  धुळे

४२२८७ मेहता वासुदेव ल�णदास 90058 73 पु असोिशएटेड मेडीकल एज�ीज   पारोळा रोड    धुळे

४२२८८ मेहता भरत अ�ण 47444 43 पु �ॉट नं.४५ अ�वाल नगर   धुळे

४२२८९ मेहता दयानंद िकशनदास 90195 56 पु क़्-१ कुमार नगर   धुळे

४२२९० मेखा �शांत सुधाकर 90741 50 पु सुनीत  �ॉट नं.४२ तुळशीराम   नगर देवपुर धुळे

४२२९१ मेखा सुधाकर मोतीराम 18639 76 पु  सुिनत  ४२ तुळशीराम नगर   देवपुरधुळे

४२२९२ मेखा सुिनता सुधाकर 26082 69 �ी सुिनत   ४२ तुळशीराम नगर  देवपूर  धुळे

४२२९३ मेखे अजय चं�कांत 24645 47 पु

�ॉट नं.१९ बाफना पेट� ोल पंपामागे   मु.पो.फागणे 

िज.जळगाव    फागणे
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४२२९४ मेखे िजत�� जयराम 90985 49 पु ४ जाधव नगर   मु.पो.ता.िशंदखेडा  िज. धुळे

४२२९५ मेखे �दीप चं�कांत 24646 46 पु �ॉट नं.१९   बा पेटरोल पंपामागे  मु.पो. गणे  धुळे

४२२९६ मच�ट गणेश बांबु 90307 59 पु १३२७ ग.नं.४ धुले   धुळे

४२२९७ �सकर मंदार �ीपाद 30581 55 पु ६० वैभव नगर एल.आय.सी. कॉलनी   धुळे

४२२९८ ��र �ीपाद नारायण 30703 83 पु ६० वैभव नगर एल.आय.सी.कॉलनी   धुळे

४२२९९ ��े आनंद िभमराव 44177 49 पु

२४  विनता �ृती    इं���थ कॉलनी गोदंुर रोड  बलवाडी 

धुळे

४२३००

�ो.गुलजार मेडीकल अॅ� 

जनरल �ोअस� 18680 45 पु

मोहंमदी नगर �ॉट नं.२   देवपुर  �ो.गुलजार मेडीकल 

अॅ� जनरल �ोअस�  देवपुर

४२३०१ िम�ा गोपालदास जमनालाल 90422 51 पु ३२६३ अ आ�ा रोड   धुळे

४२३०२ िम�ा मदनलाल जमनालाल 90155 84 पु ११ ब िशवश�ी कॉलनी   िचतोड माग�    धुळे

४२३०३

िम�ी राज�� मदनलाल  

�ो.सरगम ईले�� ॉिन� 90359 61 पु ३२६३ क   आ�ा रोड  धुळे

४२३०४ िम�ा संजय मदनलाल 90428 59 पु ११ ब िशवश�ी कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४२३०५ िम�री सुकलाल �भाकर 38351 45 पु �ॉट नं. १ मािणक नगर   धुळे  ता.िज.धुळे

४२३०६ िम�ी राज�द कौतीक 42385 56 पु मु पो नगाव   ता िज धुळे

४२३०७ चौधरी िमठाराम हरी 90822 60 पु �ॉट नं.५० िभवसन नगर   वलवाडी देवपुर    धुळे

४२३०८ मोदी गोवध�न बसंतीलाल 47254 58 पु �ॉट नं.५६ कृ� िस�दी   जी. बी. नगर  मालेगांव रोड धुळे

४२३०९ मोहन जग�ाथ सुकदेव 52434 48 पु १२ �ी िनवास रो हाऊस   वलवाडी िशवार  धुळे

४२३१० मोहन सिवता जग�ाथ 52414 36 �ी १२ �ी िनवास रो हाऊस   वलवाडी िशवार  धुळे

४२३११ मोराणकर अमोद कृ�ाजी 90439 64 पु भा�िदप ४४ कॉलनी   देवपुर    धुळे

४२३१२ मोराणकर बाळकृ� शंकर 27895 51 पु २१ जळगाव जनता बँक कॉलनी   चाळीसगाव रोड  धुळे

४२३१३ मोराणकर चा�हास काशीनाथ 90890 53 पु

सोनल जनरल शॉप   ७ �ेट बँक कॉलनी  नदीकाठी 

देवपुर  धुळे

४२३१४ मोराणकर िदलीप शंकर 27899 52 पु

१९ गु�कृपा सहजीवन   कॉलनी गवह�म�ट  िम� �चेयम 

समोर  धुळे

४२३१५ मोराणकर गोपाल काशीनाथ 19320 51 पु ७ �ेट बँक कॉलनी   सोनल जनरल शॉप देवपुर    धुळे

४२३१६ मोराणकर केदार िवनोद 46020 33 पु  भा�िदप  �ॉट नं.४४   एस. टी. कॉलनी  देवपूर धुळे

४२३१७ मोराणकर कृ�ाजी िव�नाथ 90430 61 पु भा�िदप ४४ एस टी.कॉलनी   देवपुर    धुळे

४२३१८ मोराणकर िललेश आमोद 90969 40 पु �ॉट नं.८ �ेट बँक कॉलनी   देवपुर धुळे
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४२३१९

�ो.मोिहनीराज �ो�ीजन अँड 

जनरल �ोअस� 31201 46 पु

६६ िव� ल�ी �ीरे कॉलनी   वाडी भोकर रोड धुळे  

�ो.मोिहनीराज �ो�ीजन अॅ� जनरल �ोअस�  धुळे

४२३२० मोराणकर िमना आमोद 27861 63 �ी �ॉट नं. ८   �ेट बँक कॉलनी  नकाणे रोड देवपूर  धुळे

४२३२१ मोराणकर िनम�ला कािशनाथ 2596 77 �ी

७ �ेट बँक कॉलनी   सोनल जनरल शॉप  नकाणे रोड  

धुळे

४२३२२ मोराणकर �मोद कृ�राव 90662 65 पु �ॉट नं-४५-बी ग�ड कॉलनी   देवपुर धुळे

४२३२३ मोराणकर �शांत मधुकर 90124 51 पु १५ अ �ीराम नगर   देवपुर    धुळे

४२३२४ मोराणकर �िवण मधुकर 90528 58 पु

१० �ुिनिसपल शॉिपंग कॉ��े�   राणा�ताप चौक धुळे 

धुळे

४२३२५ मोराणकर पु�र िवनोद 52113 29 पु ४४ ग�ड कॉलनी   देवपूर  धुळे

४२३२६ मोराणकर राज�ी िवनोद 27862 53 �ी १४२५ आ�ारोड   धुळे

४२३२७ मोराणकर शुभांगी �मोद 27863 58 �ी ४५-एस.टी. कॉलनी   सहकार नगर  देवपूर  धुळे

४२३२८ मोराणकर सुिचता गोपाल 19319 59 �ी

७ �ेट बँक कॉलनी   सोनल जनरल शॉप  नकाणे 

रोडदेवपुर  धुळे

४२३२९ मोराणकर वषा� कािशनाथ 8331 60 �ी

�ेट बँक कॉलन सोनल जनरल शॉप   नाकाने रोड 

देओपूर    धुळे

४२३३० मोराणकर िवजया चा�हास 19220 48 �ी

७ सोनल जनरल शॉप �ेट बँक कॉलनी   नदीकाठी 

देवपुर    धुळे

४२३३१ मोराणकर िवनोद कृ�राव 90154 60 पु एस टी कॉलनी   देवपूर धुळे

४२३३२ मोरे अिनल बापू 31793 43 पु ५३ अिव�ार कॉलनी चाळीसगांव रोड   धुळे

४२३३३ मोरे अिनता शिशकांत 50642 41 �ी

39 

जवळ   मा�िमक िश�क कॉलनी देवपूर  धुळे  वालवाडी 

िशवार  धुळे

४२३३४

मोरे छोटू आ�ाराम 

�ो.सी.एम.इले�� ॉिनक 31329 51 पु

�ो.सी.एम.इले�� ॉिनक   कुमार नगर जवळ  यशवंत नगर  

धुळे

४२३३५ मोरे दमयंताबाई बाबुलाल 28240 84 �ी जळगाव जनता बँक कॉलनी   चाळीसगाव रोड  धुळे

४२३३६ मोरे िदपक यशवंत 29563 65 पु १३०९ बँक ��� ट ग�ी नं.४   धुळे

४२३३७ मोरे िदनेश तुकाराम 26098 47 पु

१९० बा�बली नगर   िव�ाविध�नी कॉलेज मागे  सा�ी रोड  

धुळे

४२३३८ मोरे िदपाली तुळशीराम 43344 37 �ी १६४ सुभाष नगर   जुने धुळे �ाने�र मंिदरा जवळ  धुळे

४२३३९ मोरे हरीश यशवंत 29562 55 पु १३०९ ग�ी नं.४   धुळे

४२३४० मोरे िहरामण बाळू 54314 42 पु महाले नगर   मोगलाई सा�ी रोड  धुळे

४२३४१ मोरे �ो�ा संतोष 44329 61 �ी

िवद्युत�भा कॉलनी   �ॉट नं.२६  धुळे (वलवाडी िशवार)  

धुळे

४२३४२ मोरे मधुकर राजाराम 51107 60 पु ३० िसंह�थ नगर   सा�ी रोड  धुळे

४२३४३ मोरे राजेश ताराचंद 18163 45 पु

�ॉट नं.६ भगवती नगर   बॉ�े आ�ा डाय�श�न रोड  

देवपुरधुळे
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४२३४४ मोरे राजेश यशवंत 29561 53 पु १३०९ बँक ��� ट ग�ी नं.४   धुळे

४२३४५ मोरे रमेश रामभाऊ 48657 52 पु गट नं.५ िमर�ा मारोती चौक जवळ   धुळे

४२३४६ मोरे संचालाल कोडंाजी 23188 68 पु िभम नगर   सा�ी रोडधुळे

४२३४७ मोरे संजय संतोष 59452 50 पु

हाउस नं २५६४ ग�ी नं ५   भगत दवाखाना जवळ  ग�ी 

नं ५ D¦YªE  धुळे  .

४२३४८ मोरे िसताबाई रामभाऊ 51704 57 �ी गट नं.४ िमर�ा मा�ती चौक   धुळे

४२३४९ मोरे सुिनता िहंमत 24587 49 �ी जळगाव जनता बँक कॉलनी   धुळे

४२३५०

मोरे तुकाराम दलपत �ो.योगेश 

फॅ�ीकेटस� ऍ� का�ी मेट� 90509 81 पु सी. ४३  एम.आय.डी.सी अवधान धुळे   धुळे

४२३५१ मोरे उदय िव�नाथ 61155 47 पु लाइन नं ५    हाऊस नं २५७८  िमर�ा मा�ती खंुट  धुळे  .

४२३५२ मोरे वंजी रघुनाथ 36700 58 पु मु.पो.बेटावद   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे  बेटावद

४२३५३ �सेन मुदिसर अ�र 36764 43 पु ४३४६/४ इ�ामपूरा   देवपूर धुळे

४२३५४ मुडावदकर राजेश मधुसदन 36343 54 पु �म नं २३० ग�ी नं ४   सुभाष नगर  धुळे

४२३५५ मुडावदकर अभय पदमाकर 43954 45 पु

१ �ीकृपा गुलमोहर कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपूर  

धुळे

४२३५६ मुडावदकर आिशष अ�ण 29950 44 पु २/बी.एस.टी. कॉलनी   गणपती मंदीरा जवळ  देवपुर धुळे

४२३५७ मुदावदकर कौितल चं�शेखर 27878 44 पु १० वैभव अपाट�म�ट   �ोफेसर कॉलनी  देवपूर  धुळे

४२३५८ मुडावदकर मकरंद सोमनाथ 57863 59 पु घर नं ४०० सुभाष नगर   ग�ी नं ३ जुने धुळे  िचतोड धुळे

४२३५९ मुडावदकर िमिलंद प�ाकर 90832 48 पु

१  �ी कृपा  गुलमोहर कॉलनी   वाडी भोकर रोड देवपुर    

धुळे

४२३६० मुदावदकर सुलभा पदमाकर 43955 71 �ी

१ �ी कृपा गुलमोहर कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपूर 

धुळे

४२३६१ मुगुल चं�शेखर िकसनराव 56246 54 पु २३सव��र नगर   वाडी भोकर रोड  धुळे

४२३६२ मुळे कैलास रामदास 44899 45 पु �ॉट नं.११२ बी   नाटे�र कॉलनी  वाखारकर नगर धुळे

४२३६३ मुळे राज�� रमाकांत 90984 65 पु घर नं. ३५१ग.नं. ६   सुभाष नगर  जुने धुळे

४२३६४ मुदडा अजय बालिकसन 26247 56 पु ग�ी नं. ६   घर नं. १६०६-ब  धुळे

४२३६५ मंुदडा अिमत �दीप 44097 39 पु घर न २०८०   ग�ी नं ६  धुळे

४२३६६ मंुदडा अिनल ब�ीलाल 90770 53 पु १६०६ ब ग�ी नं.६   धुळे

४२३६७ मंुदडा इंदुमती रमेशचं� 90757 84 �ी िस.स. नं.२०८० ग�ी नं.६   धुळे

४२३६८ मंुदडा िकशोर रमेशचं� 90763 63 पु २०८० ग�ी नं.६   धुळे
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४२३६९ मुदंडा लोक� � रामिबलास 53085 61 पु �ेह अ�वाल नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४२३७० मंुदडा िमलीदं दामोदर 31565 58 पु १८४ नाटे�र सोसा.   वाखारकर नगर धुळे

४२३७१ मंुदडा िपयुष �काश 44106 34 पु घर नं २०८०   ग�ी नं ६  धुळे

४२३७२ मंुदडा �दीपकुमार रमेशचं� 90518 67 पु ग.नं.६  घ.नं.२०८०   धुळे

४२३७३ मंुदडा �काश रमेशचं� 6937 61 पु घर नं २०८०   लेन नं६    धुळे

४२३७४ मंुदडा रच�� लोक� � 56822 30 पु  �ेह  अ�वाल नगर   भारत नरसरी जवळ  धुळे

४२३७५ मंुदडा रा�ल पृ�ीराज 55663 42 पु ४९/२ मोतीनाला पुलाजवळ   मोगलाई ग�ी  धुळे

४२३७६ मंुदडा रेखा �दीप 90762 63 �ी िस.स.नं.२०८० ग�ी नं.६   धुळे

४२३७७ मंुदडा सिचन �ीराम 26251 54 पु िस.स.नं.१६०१   ग�ी नं.६धुळे  िज.धुळे

४२३७८ मंुदडा संदीप �ीराम 90758 58 पु िस.स.नं.१६०१ ग�ी नं.६   धुळे

४२३७९ मंुदडा सिवता िकशोर 90759 58 �ी िसं स. नं. २०८० ग�ी नं.६   धुळे

४२३८० मंुदडा िशतल रा�ल 55664 39 �ी ४९/२ मोतीनाला पुलाजवळ   मोगलाई ग�ी  धुळे

४२३८१ मंुदडा सुिनल बालिकसन 90751 54 पु १६०६ ब ग.नं.६   धुळे

४२३८२ मंुदडा सुिनता �काश 90760 57 �ी िस.स.नं.२०८० ग�ी. नं.६   धुळे

४२३८३ मंुदडा िवनोद मधुकर 90761 58 पु िस.स.नं.१६०६ अ ग�ी नं.६   धुळे

४२३८४ मंुडे राज�� महादु 43522 55 पु ग�ी नं.११   सानप िब�ीगं जवळ  जुने धुळे

४२३८५ मुणोत अलका नरेश 28224 58 �ी घर नं. १७६३   ग�ी नं. २  धुळे

४२३८६ मुत�डक ��ता जािलंदर 60091 55 �ी

�ॉट नं 121 भोई सोसायटी   द� मंिदर आ�ा रोड  देवपूर 

 धुळे  .

४२३८७ मुसळे चेतन वासुदेव 38225 34 पु वणी बु.◌ा◌ा   ता.िज.धुळे

४२३८८ मुसळे चेतन िव�ु 90564 49 पु

५०  ए   शमा� नगर   संभा�ा कॉलनी समोर  िचतोड रोड 

धुळे

४२३८९ मुसळे िकशोर गोिवंद 6779 63 पु

१७  बोरसे नगर बँक कॉलनी   व�वाडी िशवार िनयर ओम 

िब��ंग  गोदूंर रोड व�वाडी  धुळे

४२३९० मुसळे कुणाल शाली�ाम 46522 29 पु शमा� नगर �ॉट नं.७८-अ   िचतोड रोड  धुळे

४२३९१ मुसळे �मोद दशरथ 60136 43 पु

�ॉट नं 13 अ गयाआई   भावसार कॉलनी  जमणािगरी 

रोड  धुळे

४२३९२ मुसळे राज�� तुकाराम 47258 61 पु ३०२ ि�तम अपाट�म�ट   देवपूर  धुळे

४२३९३ मुसळे रमेश बाबुलाल 47526 65 पु ग�ी नं.४ घर नं.१५२०   धुळे
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४२३९४ मुसळे शाली�ाम गोिवंदा 38546 59 पु

�ॉट नं.७८ अ शमा� नगर   अवधुत नगर जवळ  िचतोड 

रोड धुळे

४२३९५ मुसळे िवलास रामदास 31687 50 पु �ॉट नं.४० गुलमोहर कॉलनी   देवपुर    धुळे

४२३९६ मुथा सुरेश जुगराज 90979 71 पु हाऊस न १४००/१   ग�ी नं ५  धुळे

४२३९७ मुथा सुशील सुरेश 90800 45 पु ग�ी नं.५   सुपर शॉप जवळ    धुळे

४२३९८ नाबरीया कचरदास उवेचंद 29497 73 पु राजोदय   नव�ही    धुळे

४२३९९ नाबरीया मधुर कचरदास 29703 48 पु  राजोदय    नव�ही ग�ी नं.२    धुळे

४२४०० नगरदेवळेकर शरद धोडंोपंत 26099 83 पु

११ �ामी िववेकानंद सोसायटी   िव�ाविध�नी कॉलेज 

जवळ  सा�ी रोड  धुळे

४२४०१ नगरे योगेश द�ा�य 90840 48 पु

�ॉट नं.२६ ब नागे�र बंगलोज   भरत नगर जवळ देवपुर  

  धुळे

४२४०२ नागमोती कमल जग�ाथ 26989 77 �ी २९२३ उसग�ी चैनीरोड कॉन�र   धुळे

४२४०३ नजराळे िकरण नर�� 36344 52 पु ७३ भगवती नगर   देवपुर  धुळे

४२४०४ नहाटा संजय भागचंद 36758 55 पु सुभाष नगर जुना धुळे   जुना धुळे

४२४०५ नाईक छाया हरी 19057 50 �ी

�ॉट नं.१ ि�मुत� नगर   टेलीफोन कॉलनी जवळदेवपुर    

धुळे

४२४०६ नाईक िमलीदं िवजय 29349 49 पु ग�ी नं.६ घर नं.२०८८   आिशवा�द िब�ीगं  धुळे

४२४०७ नाईक �साद कमलाकर 90135 61 पु १५८४/१ ग.नं.५   सो�ा मारोती समोर    धुळे

४२४०८ नाईक सिवता सुिनल 90476 61 �ी

मातृसेवा हॉ�ीटल १७ �ीराम न   गर वाडी भोकर रो.धुळे  

  देवपूर धुळे

४२४०९ नाईक सुिनल सदािशव 90477 63 पु मातृसेवा हॉ�ीटल १७�ीरामनगर   देवपूर    धुळे

४२४१०

नाईक िवजय परशुराम �ो.�ी. 

राज इंड�� ीज 90508 69 पु सी.४७ एम.आय.डी.सी. अवधान धुळे   धुळे

४२४११ नाईक िवनय शामकांत 90573 61 पु ६ अ िवनय कॉलनी   देवपुर धुळे    देवपुर धुळे

४२४१२ नायर हरी रामिकसन 53542 59 पु �ॉट नं.३९ फलॅट नं.३   रामकुटी देवपूर  धुळे

४२४१३

नाकवे गजानन �ाने�र �ो.आयुष 

मेिडको 47252 37 पु कृ�कमल कॉ��े�   ग�ी नं.५ जय जवान चौक  धुळे

४२४१४ नांदेडकर केशव यशवंत 90400 61 पु कंुदेय बंगला नं. २   भा��ी सोसा. गोदुंर रोड    धुळे

४२४१५ नांदेडकर माधव यशवंत 90399 79 पु ऍ�ो इंजीनीअरीगं व��   डायव्  हश�न रोड देवपुर    धुळे

४२४१६ नांदोडे राज�� माधवजी 90946 64 पु

१८ महािवर कॉलनी मागे   िव�ा-वध�नी कॉलेज  सा�ी रोड 

धुळे

४२४१७

ना�े मधुकर काशीनाथ �ो. 

सुिशल आईस फॅ�री 90319 70 पु ९ पाव�ती सदन संत गाडगे महाराज   कॉलनी देवपुर    धुळे

४२४१८ नां�े राकेश सुधाकर 32835 34 पु �ॉट नं.२५   जवाहर नगर साि�   रोड धुळे
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४२४१९ नंदवालकर नर�� िटकाराम 90799 85 पु मु.पो.फागणे   ता.िज.धुळे    फागणे

४२४२० नानकर नंदु पंुडिलक 90867 47 पु

रासकर नगर िचतोड रोड   �मरा� काया�लया�ा बाजुला 

   धुळे

४२४२१ नानकर राज�� िभका 17706 56 पु ३६ अिव�ार कॉलनी चाळीसगांव रोड   धुळे

४२४२२ नारकर राजेन नारायण 90699 55 पु १ सैिनक कॉलनी आकाशवाणी क� �ा   जवळ देवपुर    धुळे

४२४२३ नरवाडे रिवं� कािशनाथ 31191 50 पु १२९ कमल िनवास सुदश�न कॉलनी   िच�ोड रोड  धुळे

४२४२४ नरवडे कािशनाथ गंगाराम 84 76 पु १२९ कमल िनवास   सुदश�न कॉलनी  च�रबड�  धुळे

४२४२५ नरवाडे �शांत कािशनाथ 31192 48 पु १२९ कमल िनवास सुदश�न कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४२४२६ नािशककर अभय रामकृ� 90138 56 पु १४९३/३ आ�ा रोड   धुळे

४२४२७ नासीककर मनोज गुलाबराव 43679 53 पु ६ नंदनवन कॅालनी   वाडी भोकर रोड  देवपुर धुळे

४२४२८ नावरकर अ�ण गणपत 90137 63 पु २९८५/१ ग�ी नं. ४   धुळे

४२४२९ नावारकर क�ाणी महेश 30700 44 �ी ९ �ोफोसर कॉलनी   देवपुर धुळे

४२४३० नावरकर महेश गणपत 90875 48 पु ९ �ोफेसर कॉलनी   देवपुर धुळे

४२४३१ नवगाळे िशराष शांताराम 90546 58 पु चेतना �ु�ीपल कॉलनी  नेह�   नगर    धुळे

४२४३२ नवाल संजय मोहनलाल 56907 43 पु िद�ीवाला िजन   पारोळा रोड  धुळे

४२४३३ नावरकर अमोल अ�ण 58666 32 पु हाउस नं २९८५ १/B   ग�ी नं ४  धुळे

४२४३४ नावरकर जयंत गणपत 90824 53 पु २९३१ ग�ी नं.२   ऊस ग�ी    धुळे

४२४३५ नाझीरकर िवनोद िदगंबर 61946 41 पु िमशन कोपंौडं   साकरी रोड  मोगलाई  धुळे

४२४३६ नेमाने �शांत शेषराव 43238 55 पु �ॉट नं.३२ संत नरहरी नगर   वडजई रोड  धुळे

४२४३७ नेरकर बलराज कृ�ा 50425 59 पु २४  ए  शा�ी नगर   िनयर नवजीवन �ुल  धुळे

४२४३८ नेरकर दगडू आनंदा 26079 75 पु ३८-ब �ीराम कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपूर  धुळे

४२४३९ नेरकर गज�� दगडू 37124 42 पु ५७ इं���थ कॉलनी   देवपूर धुळे

४२४४० नेरकर घन:�ाम पंढरीनाथ 33985 46 पु जे.बी.बडगुजर कॉलनी   �ॉट नं.४२  देवपूर धुळे

४२४४१ नेरकर ह�र�ं� शेनपडू 44985 77 पु ४ सुरिभ कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४२४४२ नेरकर मह�� िपतांबर 34499 51 पु

िमरा िवला अपाट�म�ट   �ॉट नं.२राजपूत कॉलनी  देवपुर  

धुळे

४२४४३ नेरकर �मोद ब�ीलाल 52879 41 पु ३३ इ�ापुत� सोसायटी   धुळे
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४२४४४ नेरकर राज�� िकसन 90134 57 पु १७४२ ड  आ�ा रोड   सराफ बाजार    धुळे

४२४४५ नेरकर रामकृ� कािशनाथ 42587 47 पु मु.पो.गोदुर   ता.िज.धुळे

४२४४६ नेरकर सुिनल तुकाराम 90128 61 पु १५ बडगुजर �ॉट   धुळे

४२४४७ नेरकर िवजय आ�ाराम 12117 41 पु वै�वी  �ॉट नं.४ स�� न   ◌ं.१२१ सा�ी रोड    धुळे

४२४४८ नेरकर िवजय िचंतामण 19477 72 पु २६ �ारका आनंद नगर   देवपुरधुळे

४२४४९ नेरकर युवराज पंढरीनाथ 60018 43 पु

67 आशीवा�द िशवाजी नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर  

धुळे  .

४२४५० नेरपगारे नर�� िशवाजी 59011 31 पु

फोरे� कॉलनी   िनयर ओ� एसआरपी कॅ�  फािशपूल 

रोड  धुळे

४२४५१ नेवे जयंत देवीदास 26072 43 पु

�ॉट नं ८१ अशोक नगर   स�� नं ६/२ गोदुंर रोड  

कमलाकर पाटील रो हाऊस देओपूर  धुळे

४२४५२ नेवे िजत�� अंबादास 90857 46 पु

�काश िथएटर जवळ   भारत ऑटो काप�रेशन समोर    

धुळे

४२४५३ नेवे ललीत अंबादास 90856 61 पु िस.स.नं.४६३१   पारोळा रोड    धुळे

४२४५४ नेवे मह�� देिवदास 26073 45 पु

�ॉट नं ८१ अशोक नगर   सव� नं ६/२ गोदूंर रोड  

कमलाकर पाटील रो हाऊस जवळ  धुळे

४२४५५ नेवे रामचं� नरहरी 24677 69 पु १५ रेणुका नगर   वाडी भोकर रोड  देवपुर  धुळे

४२४५६ नेवे योगेश रामचं� 24676 39 पु १५ रेणुका नगर   वाडीभोकर रोड  देवपूर धुळे

४२४५७ नेवाडेकर �िवण सुरेश 48560 44 पु सुय�दय कॉलनी   वरखेडी रोड  जुने धुळे

४२४५८ नेवाडेकर सिचन सुरेश 54860 40 पु १३४ िशवपाव�ती कॉलनी   देवपुर  धुळे

४२४५९ नेवाडकर धनंजय िव�ु 90609 52 पु १४ हरी ओम नगर वाडी भोकर रोड   देवपुर धुळे

४२४६० नेवाडेकर ि�ती सिचन 54861 38 �ी १३४ िशवपाव�ती कॉलनी   देवपुर  धुळे

४२४६१ िनकम अिनल �भाकर 45160 51 पु मु पो नरडाणा   ता िशंदखेडा  िज धुळे

४२४६२ िनकम योगेश मधुकर 55426 38 पु १२ अ अंबाजी नगर   वलवाडी िशवार  धुळे

४२४६३ िनकंुबे राज�� देवराम 51106 52 पु मु. पो. �ाहळोद   ता. िज. धुळे    �ाहलोड

४२४६४ िनकंुभ जो�ना सुभाष 57140 36 �ी ४० टेिलफोन कॉलनी   देवपूर  धुळे  देवपूर

४२४६५ िनंकुभ �िदप दशरथ 36743 64 पु १० देविशश   शा�ी नगर  धुळे

४२४६६ िनकंुभ सुभाष रावण 53132 63 पु ४० टेिलफोन कॉलनी   देवपुर  धुळे

४२४६७ िनकंुभे मदन दौलत 57678 61 पु

�ॉट नं ३ सुिशला भवन   चैत� कॉलनी जमनािगरी रोड  

गोळीबार टेकाडी जवळ  धुळे

४२४६८ िनंबाळकर गोपाळ मा�तीराव 45295 49 पु यमुना सोसायटी   मिहंदळे  धुळे
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४२४६९ ओढेकर अजीत कृ�ाजी 90181 69 पु ओढेकर उ�ान   पारोळा रोड    धुळे

४२४७० ओढेकर िवaल वसंत 90159 66 पु ग.नं.४  ओठेकर िट डेपो   धुळे

४२४७१ ओगले मुकंुद िसताराम 90125 74 पु १२२ आदश� कॉलनी   धुळे

४२४७२ ओगले रमेश अ�ुत 90152 90 पु २९ कृ�ाई  ग�ड कॉलनी   धुळे

४२४७३ ओसवाल िकशोर उ�मचंद 90086 53 पु १७२९ ब  आ�ा रोड   धुळे

४२४७४ ओतारी रामचं� रामभाउ 36744 62 पु ११ बी लाल बहादुरशा�ी नगर   धुळे

४२४७५ ओझा सोहनी नथूलाल 41546 66 �ी ग�ी नं ७ पारोळा रोड   धुळे

४२४७६ ओझरकर अिनलकुमार वसंत 32688 70 पु आिशवाद�  गट नं.१०   नेह� नगर  देवपुर धुळे

४२४७७ ओझरकर नंदिकशोर वंसंत 90200 68 पु �ी १८ �मोद नगर   धुळे

४२४७८ पाचपुते �शांत सुभाष 44101 44 पु घर न २४६   बोरकुड ता िज धुळे

४२४७९ पा�ापुरकर िवजय शांताराम 90100 62 पु ११९५/९  नगर प�ी   धुळे

४२४८० पाचपुते राज�� पांडूरंग 27806 58 पु १० योगे�र कॉलनी   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४२४८१ पाडवी अशोक िवरजी 53328 45 पु ३५ देवमोगरा कॉलनी   वडेल रोड वलवाडी  देवपूर धुळे

४२४८२ पगारे अमोल �दीप 59203 28 पु ३३/B संतोषी माता कॉलनी   नकाने रोड देवपूर धुळे

४२४८३ पगारे गोिवंद बाबुलाल 90798 56 पु �ॉट नं.१३४   अंबाजी नगर देवपुर    धुळे

४२४८४ पगारे सागर �दीप 59202 30 पु

४६ �मोद नगर SE¡ नं ४   िनयर बालकृ�ा काया�लय  

धुळे  िज�ा धुळे

४२४८५ पगारे सुिनल परशराम 34740 53 पु १/ब िव�ा िवहार कॉलनी सा�ी रोड   धुळे

४२४८६ पगारे उ�म िभका 58033 43 पु

१७५० गट नं २ तेली ग�ी   जैन �थानक  समोर लालबाग  

ता िज धुळे

४२४८७ पगारे वंदना उ�म 58039 37 �ी

१७५०ग�ी नं २ तेली ग�ी �ोटं   ऑफ जैन �थानक 

लालबाग धुळे

४२४८८ पहाडी छोटु लाला 61878 54 पु

�ॉट नं 63 िदगंबर पाडवी हौ सोसायटी   आकाशवाणी 

क� � जवळ  देवपूर धुळे

४२४८९ पहाडी राजवध�न छोटु 61879 27 पु

�ॉट नं 63 आकाशवाणी क� �   नगाव बरी चौफुली जवळ  

िदगंबर पाडिव सोसायटी  देवपूर धुळे

४२४९० पाकळे रा�ल देिवदास 38367 49 पु १-२ �स�ा हौिसंग सोसायटी   जमडिगरी रोड  धुळे

४२४९१ पाखले देिवदास शंकर 54362 45 पु ३० जय शंकर कॉलनी   चाळीसगाव रोड  धुळे

४२४९२ पाखले िदलीप पांडुरंग 90955 51 पु �ॉट नं.२७ मु�ाईनगर   नागे�र बंगलोज देवपुर    धुळे

४२४९३ पाखले जय�ी �काश 25533 54 �ी आगमन २८ केशर नगर   देवपूर धुळे
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४२४९४ पाखले �िवण पंुडिलक 39353 49 पु

११७/ब िशवपाव�ती कॉलनी   जवळ लेवा बोिड�ग मागे आय 

टी आय  देवपूर धुळे

४२४९५ पाखले सुजाता िदलीप 26254 48 �ी २७ मु�ाई नगर   नागे�र बंगलोज देवपुर  धुळे िज.धुळे

४२४९६ पालवे िभमराव कोडंाजी 90745 61 पु १५८ ग�ी नं.१   सुभाष नगर धुळे

४२४९७ प�ानी िजत�� वेद�काश 39530 54 पु �ाक नं. एल-२ �म नं.२   कुमारनगर  धुळे

४२४९८ पालोदकर गंगाधर नामदेवराव 90183 85 पु ९८ संभा�ा कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४२४९९ पालवे िकरण िभमराव 90164 52 पु १५८ ग.नं. १ सुभाष नगर   धुळे

४२५०० पंचभाई चं�कांत देिवदास 42446 66 पु ७३ जयिहंद कॉलनी देवपूर धुळे   धुळे

४२५०१ पंचभाई जयंत यशवंत 90092 64 पु १४९५ आ�ा रोड   धुळे

४२५०२ पंचभाई कुमुिदनी िदनानाथ 44781 77 �ी ४२१ सुभाष नगर   शाळा �मांक १६ समोर  धुळै  धुळै

४२५०३ पंचभाई �शांत िदनानाथ 90720 52 पु ग�ी नं.४ शाळा नं.१६ जवळ   धुळे

४२५०४ पंचाल जगदीश अमृतलाल 28709 51 पु  �ी  कृपा    िभडे बाग देवरे  देवपुर ध् ◌ुळे  ध् ◌ुळे

४२५०५ पांचाल मिनषा जगदीश 28710 54 �ी �ी कृपा   िभडे बाग देवपुर    धुळे

४२५०६ पंचभाई कुमुदीनी जग�ाथ 23878 67 �ी �ॉट नं.१७ ब समथ� कॉलनी   देवपुरधुळे  िज.धुळे

४२५०७ पंचभाई िमिलंद िदनानाथ 39887 50 पु ४२१ शाळा �.१६ समोर   जुने धुळे

४२५०८ पंचभाई �ीकृ� ��ाद 90926 64 पु

�ॉट नं 51/ब �मोद   नगर से�र स�म  कॉलनी देवपूर 

धुळे

४२५०९ पाडव (केले) िवनायक िवठठल 46554 46 पु मु.पो. आव�   ता. िज. धुळे

४२५१० पांडव सुिनल िवaल 50743 50 पु १२५ िशव �ताप कॉलनी   धुळे

४२५११ पांडे भरत सुनील 62048 30 पु

�ॉट नं 3 िशवमिहमा अपारम�ट   भगा मोहन नगर  माक� ट 

याड� धुळे  .

४२५१२ पांडे िदपक क�ै�ालाल 32917 46 पु िद�ी वाला जीन   पारोळा रोड  धुळे

४२५१३ पांडे िगता मुरलीधर 31267 60 �ी �ॉट नं.२६ �ीराम कॉलनी   धुळे

४२५१४

पांडे गोपाल िधसुलाल 

�ो.िघसुलाल िगरधारीलाल पांडे 41547 57 पु २०७७ गट नं.६   धुळे

४२५१५

पांडे जयेश गोपाळ �ो.हरीओम 

ट� ेडस� 43803 35 पु २०७७ गट नं. ६   एच डी एफ सी बँकेजवळ  धुळे

४२५१६ पांडे मुरलीधर मांगीलाल 33040 62 पु �ॉट नं.२६ �ीराम कॉलनी   वाडी भोकर रोड    धुळे

४२५१७ पांडे शोभाबाई सगसकुमार 47970 62 �ी घर नं.१५४५ ग�ी नं.५   धुळे

४२५१८ पांडे सुभाष प�ालाल 90270 57 पु १ अ फुले कॉलनी   कला मंिदरा जवळ  धुळे
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४२५१९ पंडीत अ�ण चं�कांत 90664 76 पु ४८ �ा�ापक वसाहत   देवपुर धुळे

४२५२० पंडीत चं�शेखर केशव 26858 67 पु �ॉट नं.६८ जयिहंद कॉलनी   देवपुरधुळे  िज.धुळे

४२५२१ पंडीत �ितभा अिनल 36929 66 �ी १५ एिस�दी िवनायक कॉलनी   देवपूर  धुळे

४२५२२ पंडीत सिमर अ�ण 26056 46 पु ४०११-ब नेह� नगर   मुणोत हॉ��टल समोर  धुळे

४२५२३ पंडीत सायली समीर 39251 42 �ी ११ सुयोग नगर   देवपूर धुळे

४२५२४ पं�ा रवी� डा�ाभाई 90425 60 पु खोल ग�ी �दीप मु�णालय   धुळे

४२५२५ पंजाबी अिनता संतोष 36926 54 �ी २७ िम� कंुज को-ऑप सोसायटी   धुळे

४२५२६ पंजाबी दयानंद मोहनदास 36924 80 पु २७ िम�ा कंुज को-ऑप सोसायटी   धुळे

४२५२७ पंजाबी हरीचंद िदपचंद 90781 74 पु कुमार नगर   सा�ी रोड धुळे

४२५२८ पंजाबी कैलास दयानंद 36923 49 पु २७ िम�ा कंुज को-ऑप सोसायटी   धुळे

४२५२९ पंजाबी कौश�ा दयानंद 36925 73 �ी २७ िम�ा कंुज को-ऑप सोसायटी   धुळे

४२५३० पंजाबी पुजा कैलास 36922 47 �ी २७ िम�ा कंुज को-ऑप सोसायटी   धुळे

४२५३१ पंजाबी संतोष दयानंद 36927 55 पु १७ िम� कंुज को-ऑप सोसायटी   धुळे

४२५३२ पंजाबी शिशकला राज�� 28333 57 �ी �ॉक नं. आर५/७   कुमार नगर  धुळे

४२५३३ पानपाटील शांताराम शंकर 90378 71 पु ४३ अ वैभव नगर जमनागरी रोड   धुळे

४२५३४ पराडकर अ�ण द�ा�य 56245 76 पु

१९ �ारकामाई राजे� नगर   जकात नाका मागे  सा�ी 

रोड धुळे

४२५३५

परदेशी नर�� गोटु  �ो.माऊली 

मेडीकल ऍ� जनरल �ोअस� 90640 59 पु साई कृपा कॉलनी   �ी ड�ु.एस कॉलेजमागे    धुळे

४२५३६ परदेशी सिचन िदलीप 49229 41 पु १०३ राज�� नगर   जैन मंिदराजवळ  धुळे

४२५३७ परदेशी संिगता मुकंुद 51674 56 �ी १९ द� कॉलनी   द� मंिदराजवळ  देवपुर धुळे

४२५३८ परदेशी संतोष जानकीलाल 49640 47 पु ग�ी नं.१४ घर नं.१०१८   सुभाष नगर  धुळे

४२५३९ पारेराव वंदना िदलीप 47857 44 �ी ११६ िभम नगर   सा�ी रोड  धुळे

४२५४० पारीख िकशोर मोतीलाल 56251 50 पु घर नं.१८७४ ग�ी नं.४   खोल ग�ी भांडी बाजार  धुळे

४२५४१ पारखे चं�कांत िभमराव 36763 47 पु महादेव अ�ा मंदीराजवळ   िवटा भटटी  देवपूर धुळे

४२५४२ पारखी मुकंूद द�ा�य 26057 86 पु ४५१५ ८ वी ग�ी   पंचवटी देवपूर  धुळे

४२५४३ पारोळेकर प�ाकर शांताराम 33685 46 पु १७ योगे�र कॉलनी   नकाणे रोड  देवपुर धुळे
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४२५४४ पारोळेकर सिचन शिशकांत 61733 45 पु

वडीभोकर रोड 66 F नं 1   शुभसंकेत अपाट�म�ट ि�रे  

कॉलनी देवपूर धुळे  .

४२५४५ पारोळकर लोकेश सुधाकर 26084 51 पु �ॉट नं-७  वाडी भोकर रोड   जय िहंद कॉलेज धुळे

४२५४६ पसारी बालमुकंूद िसताराम 90471 62 पु अशोक नगर   धुळे

४२५४७ पटेल िदनेश कानजीभाई 26474 76 पु कैलासपती सॉ िमल कंपाउंुड   धुळे

४२५४८ पटेल हरीभाई हंसराजभाई 26854 58 पु कैलासपती सॉिमल कंपाऊंड   मु.पो.धुळे िज.धुळे

४२५४९ पटेल जयराज पुो�म 42669 59 पु ९ �भात नगर   देवपुर धुळे

४२५५० पटेल कनुभाई वालाभाई 90144 84 पु कंुकु सदन अ�वाल नगर   धुळे

४२५५१ पटेल करमसी रामजी 26983 78 पु अंिबका सॉ िमल   पारोळा रोड  धुळे

४२५५२ पटेल लालजी वा�ा 90777 54 पु

�ी शंकर िटंबर माट� पारोळा   रोड कॉटन माक� ट जवळ    

धुळे

४२५५३ पटेल महेश उ�दव 43491 52 पु

 स�ाकंुज  �ॉट नं.३   संत गाडगेबाबा कॉलनी  द� 

मंिदर देवपूर धुळे

४२५५४ पटेल नारायण शामजी 26853 60 पु गणेश िटंबर माट�   पारोळा रोडधुळे  िज.धुळे

४२५५५

पटेल नटवरलाल पी  �ो.िगता 

�ील 90494 61 पु हॉटेल िशतल जवळ   बालापुर/फागणे ता.िज.धुळे

४२५५६ पटेल �ेमजीभाई करमसीभाई 26475 65 पु कैलासपती सॉ िमल कंपाउंुड   पारोळा रोड  धुळे

४२५५७

पटेल रतीलाल पी .�ो. महाल�ी 

�ील 90495 54 पु

िटंबर माक� ट एरीया   कॉटन माक� ट जवळ पारोळा रोड    

धुळे

४२५५८ पटेल संजय चंदन 90622 67 पु ४८ नेह� नगर हौसीगं सोसायटी   धुळे

४२५५९ पटेल उमेश रमेश 54168 53 पु ४० सदगु� कॉलनी   देवपुर  धुळे

४२५६० पाठक अनंत �ीकांत 31404 56 पु ४७ वैभवनगर गोळीबार टेकडी जवळ   धुळे

४२५६१ पाठक आि�नी िनतीन 44297 46 �ी ६५ �ीरंग   आ�ा रोड देवपूर  धुळे

४२५६२ पाठक गणेश काशीनाथ 90186 81 पु १९ �ीराम नगर   धुळे

४२५६३ पाठक हेमंत वसंत 27345 77 पु

 रमेय    ८/४२ िव�ा वध�नी हौसीगं सोसायटी  सा�ी रोड  

धुळे

४२५६४ पाठक हेमंत अ�ण 50089 40 पु १३/ अ पोिण�मा नगर   गोदुंर रोड  देवपूर धुळे

४२५६५ पाठक जया जय�� 29372 53 �ी ४०६८ अ १० मा�र वाडी   नेह� नगर देवपूर    देवपूर

४२५६६ पाठक जयंत अवधुत 90269 66 पु पकज ११२ िव�ा नगर देवपुर   धुळे

४२५६७ पाठक लािलतकुमार बाळकृ� 90423 40 पु बोरकर �ॉट   �ोफेसर कॉलनी    धुळे

४२५६८ पाठक मयंक िमिलंद 54823 26 पु १०६ गोिवंदा अपाट�म�ट   आनंद नगर  देवपुरधुळे



                                              Page1623

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

४२५६९ पाठक िमना बाबुराव 31405 50 �ी िकरण हौसीगं सोासा.   �ॉट नं.१६ ब  धुळे

४२५७० पाठक िमलीदं भालचं� 28905 49 पु मु.पो. बेटावद   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे  बेटावद

४२५७१ पाठक िमिलंद जग�ाथ 54824 63 पु १०६ गोिवंदा अपाट�म�ट   आनंद नगर  देवपुर धुळे

४२५७२ पाठक मोहन गजानन 28964 69 पु  शारदा  ५८ �ोफेसर कॉलनी   देवपुर धुळे

४२५७३ पाठक मुकंुद िदनकर 35347 70 पु ५२ बोरसे नगर   गोदूर रोड  देवपूर धुळे

४२५७४ पाठक न�ता चेतन 38040 40 �ी

१०१  नेह� नगर   शिन मंदीरा जवळ   वाडीभोकर रोड  

देवपूर  धुळे

४२५७५ पाठक नरेश बाळकृ� 37547 74 पु लामकानी   ता.िज.धुळे    लामकानी

४२५७६ पाठक िनलेश भालचं� 28904 46 पु मु.पो.बेटावद   ता.िशंदखेडा    बेटावद

४२५७७ पाठक िनतीन गणेश 31258 52 पु ६५ �ीरंग कॉलनी   अ�ा रोड देवपुर  धुळे

४२५७८ पाठक पदमाकर यशवंत 53485 67 पु शांती िनकेतन कॉलनी   �ॉट नं.१८  देवपुर धुळे

४२५७९ पाठक परेश सुधीर 52803 48 पु  गु�कृपा संकुल    �ोफेसर कॉलनी  देवपूर धुळे

४२५८० पाठक �भा मोहन 36348 66 �ी ५८ ��दा   �ोफेसर कॉलनी  देवपुर धुळे

४२५८१ पाठक �भावती गणेश 31257 76 �ी ६५ �ीरंग कॉलनी   अ�ा रोड देवपुर    धुळे

४२५८२ पाठक �काश गंगाधर 90013 68 पु १६ िवनायक नगर.   देवपुर    धुळे

४२५८३ पाठक �िमलाबाई पांडुरंग 25626 92 �ी ७६ शारदा नगर   देवपूर  धुळे

४२५८४ पाठक ि�ती �काश 41237 62 �ी  अथव� १६ िवनायक नगर   देवपूर धुळे

४२५८५ पाठक रिवं� बळवंत 90941 58 पु ३ �ोफेसर कॉलनी   मा�िमक शाळे मागे देवपुर    धुळे

४२५८६ पाठक साधना िमंलीद 36345 50 �ी

106 गोिवंद अपाट�म�ट   आनंद नगर देवपुर  वषा� िब��ंग 

जवळ  धुळे

४२५८७ पाठक संजय मधुसुदन 90700 58 पु पाठक वाडा नेह� नगर   देवपुर धुळे

४२५८८ पाठक शािलनी हेमंत 27344 72 �ी

 रमेय    ८/४२ िव�ा विधन� हौसीगं सोसायटी  सा�ी रोड  

धुळे

४२५८९ पाठक सुधीर अवधुत 90268 54 पु पंकज ११२ िव�ा नगर देवपुर   धुळे

४२५९०

पाठक सुधीर पुो�म �ो.सुयोग 

टु� 90328 72 पु मालेगांव रोड इंडीया गॅरेज जवळ   धुळे

४२५९१ पाठक सुहास मधुसुदन 17551 54 पु एस एम �ासेस नेह� नगर   देवपुरधुळे

४२५९२ पाठक सुवणा� �ीराम 44301 62 �ी ३२ भगवती नगर   देवपूर  धुळे

४२५९३ पाठक िवजय नरहर 25765 55 पु ४०६८-अ/१०   मा�र वाडी  नर�� नगर देवपूर  धुळे
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४२५९४ पठाण झाकीर�सेन इ�ाहीमखान 36085 53 पु अ�ी मंहमंदीनगर   देवपूर    धुळे

४२५९५

पाटील (बावी�र) मधुकर 

बळीराम 35444 55 पु मु.पो. रावेर   ता.धुळे  रावेर

४२५९६ पाटील आिशष ताराचंद 39051 48 पु १८ / अ �ीरामनगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४२५९७ पाटील अभय कृ�राव 43677 55 पु १४ जयहीद कॅालनी   देवपूर    धुळे

४२५९८ पाटील अिभजीत दंगल 32785 67 पु मु.पो.कालखेडे   ता.धुळे    कालखेडे

४२५९९

पाटील अजय भानुदास �ो.पाटील 

ए�र�ाईजेस 46338 37 पु २५ अ�ापक नगर   देवपूर  धुळे

४२६०० पाटील अजय सदािशव 28327 59 पु २३ यमुना हौिसंग सोसा.   मिहंदळे  सा�ी रोड धुळे

४२६०१ पाटील अमृत महादू 48056 58 पु १९ केशर नगर   भरत नगर जवळ  देवपूर धुळे

४२६०२ पाटील आनंदराव गुलाबराव 44159 73 पु १७ अ जी.पी.टी. कॉलनी   िव�ानगरी  देवपूर धुळे

४२६०३ पाटील अनंत साहेबराव 57814 46 पु �ॉट नं २० अ   फुले कॉलनी  धुळे

४२६०४ पाटील अिनल पंढरीनाथ 90817 51 पु १५ मयुर कॉलनी   देवपुर धुळे

४२६०५ पाटील अिनल राजधर 37271 60 पु १६ चं�ोदय कॉलनी   देवपूर  धुळे

४२६०६ पाटील अंजना सुरेश 48962 57 �ी २३ भगतिसंग कॉलनी   देवपूर  धुळे

४२६०७ पाटील अच�ना मानव�� 59515 38 �ी

८९ १ �ॉट नं २६ मा�िमक   िश�क सोसायटी नाकाने 

रोड  देवपूर  धुळे  .

४२६०८ पाटील अ�ण भटा 47971 63 पु मोहाडी उप नगर   धुळे

४२६०९ पाटील आिशष बाजीराव 51113 53 पु १ रिवं�नाथ टागोर कॉलनी   देवपूर  धुळे

४२६१० पाटील आिशष बारकू 59208 38 पु घर नं ४४६७ ग�ी नं ७   एकिवरा देवी रोड  देवपूर धुळे

४२६११ पाटील आिशष िकशोर 36113 48 पु १८ यशवंत �ेह नगर   �ेशन रोड  धुळे

४२६१२ पाटील अशोक आ�ाराम 42647 55 पु अिह�ादेवी नगर   रे�े �ेशन धुळे

४२६१३ पाटील अशोक अमृतराव 31289 70 पु १३द� कॉलनी   देवपुर धुळे

४२६१४ पाटील अशोक िडगंबर 90604 73 पु

८ िशवनेरी �ी छ�पती िशवाजी   महाराज हौ.सो.देवपुर    

धुळे

४२६१५ पाटील अशोक खंडू 48803 69 पु १४३ �भात नगर   देवपूर  धुळे

४२६१६ पाटील अि�नी मनोहर 60278 30 �ी मु पो� सौदंणे धुळे   धुळे

४२६१७ पाटील आ�ाराम पंुजू 54516 58 पु सुय�दय कॉलनी   वरखेडी रोड  जुने धुळे

४२६१८ पाटील अिवनाश साहेबराव 41922 46 पु १७ वैभव नगर   गोळीबार टेकळी जवळ  धुळे
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४२६१९ पाटील अिवनाश शंकरराव 42003 50 पु

�ॅट नं 1  वेद रेसीड�सी   अपाट�म�ट वेद �ास कॉलनी  

मालेगाव रोड  अ�वाल नगर  धळे

४२६२० पाटील ब�ुवाहन नथूिसंग 43245 71 पु २४ बी मै�ेय िबजली सोसायटी   नकाना रोड  देवपूर धुळे

४२६२१ पाटील बाळासाहेब दशरथ 37890 57 पु मु.पो. िसंदखेडा   ता.िसंदखेडा  िज.धुळे  िसंदखेडा

४२६२२ पाटील बाळासाहेब रतन 32996 49 पु िशवाई १२/ए वैभव नगर   गोलीबार टेकडी जवळ  धुळे

४२६२३ पाटील बळीराम देवराम 90612 77 पु ७८/ब िज�ा परीषद कॉलनी   नगावबारी देवपुर    धुळे

४२६२४ पाटील बाळु बारकु 39209 55 पु मु. पो. धाडरे   ता. िज. धुळे

४२६२५ पाटील भगवान िवठठल 56113 55 पु महादेव नगर   मु.पो.नगाव  ता.िज.धुळे

४२६२६ पाटील भा��ी रामचं� 42841 49 �ी १४ �ीराज अपाट�म�ट   वैभव नगर  धुळे

४२६२७ पाटील भै�ासाहेब �भाकर 42141 46 पु

�ॉट नं.७ पाटील नगर   गजानन महाराज मंदीर रोड  

देवपूर धुळे

४२६२८ पाटील भारत आनंदराव 33167 58 पु मु.पो.िचलाणे   ता.िशंदखेडा    िचलाणे

४२६२९

पाटील भारती रमाकांत �ो.राम 

�ो�ीजन अॅ� जनरल 44032 45 �ी

१२/ब स��ंृगी कॉलनी   िव. व. कॉलेज मागे  सा�ी रोड 

धुळे

४२६३० पाटील भारती वसंतराव 42123 58 �ी �ॉट नं.२५ सुयोग नगर   वाडी भोकर रोड  धुळे

४२६३१ पाटील भारती मधुकर 90229 61 �ी ५२ िवशाल नगर   धुळे

४२६३२ पाटील भा�र दोधा 43639 58 पु १०५ इं���थ कॉलनी   गोदुंर रोड  देवपूर धुळे

४२६३३ पाटील भा�र महा� 32941 59 पु मु.पो.ढादरे   ता.धुळे    ढादरे

४२६३४ पाटील भा�र रतन 5093 69 पु

�ॉट नं ४८ सेवादास नगर   एफसीए गोडाउन जवळ  

िचतोड रोड  धुळे

४२६३५ पाटील भा�रराव रावण 44648 82 पु १३४ सुदश�न कॉलनी     देवपुर  देवपुर

४२६३६ पाटील भाऊराव बळीराम 6197 79 पु

�ॉट नं.०३ कुबेर अपाट�म�ट   �ोफे सर कॉलनी   देवपूर 

धुळे

४२६३७ पाटील भावना नथू 43284 43 �ी ११ िसंघल नगर   अजमेरा अपाट�म�ट जवळ  देवपुर धुळे

४२६३८ पाटील िभकन महादु 37269 60 पु मु.पो.बेटावद   ता.िशंदखेडा    बेटावद

४२६३९ पाटील िभवसन बाजीराव 45737 55 पु ४६ िशवाजी नगर   देवपूर  धुळे

४२६४० पाटील भुषण संजय 57917 24 पु

ता�ाकंुज िनवास   गोदुंर रोड राजाराम नगर  भोकर ता 

िज धुळे

४२६४१ पाटील चं�कांत भा�रराव 29917 53 पु

५९  �भा  इं���थ नगर   नकाणे रोड देवपुर धुळे  देवपूर 

धुळे

४२६४२ पाटील चं�कांत जग�ाथ 36300 55 पु ११ अमृत सदन   �ोफेसर कॉलनी  देवपूर-धुळे  देवपूर धुळे

४२६४३ पाटील चं�कांत रतन 45561 51 पु १२ अ वैभव नगर   गोळीबार टेकडी  धुळे
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४२६४४ पाटील चं�शेखर मनोहर 31945 45 पु ३६ आदश� नगर   देवपुर    धुळे

४२६४५ पाटील चं�शेखर साहेबराव 48118 48 पु मु. पो. नगांव   ता. िज. धुळे

४२६४६ पाटील चा�द� सुधाकर 24675 52 पु २७ रचना   हजारे कॉलनी पो.िवदयानगरी  देवपुर धुळे

४२६४७ पाटील चा�लता िनतीनकुमार 46246 37 �ी १० जय म�ार नगर   सा�ी रोड  धुळे

४२६४८ पाटील चेतन भाऊसाहेब 49782 42 पु ८ तुळशीराम नगर   देवपूर  धुळे

४२६४९ पाटील छोटू ताराचंद 39207 54 पु मु. पो. धाडरे   ता. िज. धुळे

४२६५० पाटील दगा अजु�न 90051 83 पु मु.पो.वासखेडी   ता.सा�ी िज.धुळे

४२६५१ पाटील दगडु पोपट 57264 67 पु जयिहंद चौक ९/ब   राजपुत कॉलनी  देवपुर  धुळे

४२६५२ पाटील दगडू वेडू 32345 53 पु शुभम कॉलनी �ॉट नं.३४   देवपुर धुळे

४२६५३ पाटील दंगल वेडु 42176 60 पु मु.पो.काळखेडे   ता.िज.धुळे

४२६५४ पाटील द�ा�य पंडीत 39542 60 पु मु. पो. धाडरी   ता. िज. धुळे

४२६५५ पाटील देव�� बापू 30522 54 पु ६ केअजी नगर शासकीय दुध डेअरी जवळ   धुळे

४२६५६ पाटील धनंजय रवी�ं 59474 32 पु

�ॉट नं २२ बी   जी डी माळी हौिसंग सो  िव�ानगरी 

देवपूर  धुळे

४२६५७ पाटील धनराज ल�ण 52266 39 पु १५८ एकता नगर   देवपुर  धुळे

४२६५८ पाटील धनराज नामदेव 34028 62 पु जवाहर सुत िगरणी िल. मोराणे   �ॉफ �ाट�र    धुळे

४२६५९ पाटील धम�राज साहेबराव 26758 57 पु िभडे बाग देवपुरधुळे   िज.धुळे

४२६६० पाटील धम�राज यशवंत 32883 66 पु ६१ �ीरंग कॉलनी देवपुर धुळे   धुळे

४२६६१ पाटील िदनेश हैबतराव 26471 44 पु

मंदार बंगला   पंचायत सिमती शेजारी  वाडी भोकर रोड 

देवपूर  धुळे

४२६६२ पाटील िदनेश राज�� 50664 31 पु ७३ �डको कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४२६६३ पाटील िदनेश िव�म 36740 57 पु ११ संतगाडगे बाबा कॉलनी   संत गाडगे बाबा कॉलनी  धुळे

४२६६४ पाटील िदनकर ह�र�ं� 5032 60 पु मंडल रोड.िशरपूर धुळे

४२६६५ पाटील िदपक आबाजी 56130 55 पु २ सुयोग कॉलनी   छ�पती नगर  देवपुर धुळे

४२६६६ पाटील �ाने�र पंुडिलक 55265 50 पु साने गु�जी होिसंग सोसायटी   �ेशन रोड धुळे

४२६६७ पाटील �ाने�र िव�वास 44654 56 पु �ाट नं २२ तापीमाई सोसायटी   देवपुर  धुळे

४२६६८ पाटील गणेश शांताराम 53788 39 पु ��दा नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे
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४२६६९ पाटील गौरी गौतम 60061 36 �ी

143 वंृदावण कॉलनी   गौतम �ासेस जवळ  िव�ा नगरी 

देवपूर  धुळे

४२६७० पाटील िगता गणेश 53789 33 �ी ��दा नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४२६७१ पाटील गोकुळ बाबुराव 38629 68 पु ४४ प�रवहन कॉलनी   गणपती मंदीर जवळ  देवपूर धुळे

४२६७२ पाटील गोरख नारायण 53572 54 पु �ॉट नं.२० िशवाजी नगर   वाडीभोकर रोड  देवपूर धुळे

४२६७३ पाटील गोरख राजाराम 29266 46 पु मु. गोताने पो चौगन   ता.िज.धुळे

४२६७४ पाटील गुलाबराव राघो 90616 59 पु मु.पो.मोराणे   ता.िज.धुळे

४२६७५ पाटील हनुमंतराव कािशनाथ 39621 59 पु २८ मधुमंदार कॉलनी   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४२६७६ पाटील हष�ल गुलाबराव 42914 43 पु १६ िगता नगर   देवपूर  धुळे

४२६७७ पाटील हष�ल संजय 44550 30 पु २० इं���थ कॅालनी   गोदूंर रोड  धुळे

४२६७८ पाटील हेमंत जगतराव 18133 53 पु िवनायक �ृती िभडे बाग   देवपुरधुले    धुले

४२६७९ पाटील हेमंत राज��राव 30432 41 पु ३२ आशापुरी  �मोद नगर  से.नं.२   देवपुर धुळे

४२६८० पाटील िहरामण करण 39620 62 पु मु.पो. नंदाणे   ता. िज. धुळे

४२६८१ पाटील िहरामण मंगा 45911 75 पु कु�ाई १०८ अ   तुळशीराम नगर  देवपुर धुळे

४२६८२ पाटील जगिदश बाजीराव 48054 52 पु २ िशवाजी नगर   वलवाउी  धुळे

४२६८३ पाटील जगिदश शामराव 40164 60 पु १३० जलगंगा सोसायटी   टोल ना�ा जवळ  धुळे

४२६८४ पाटील जय�ी हेमंत 26245 48 �ी �ॉट नं. ७०   �ीकृ� नगर  देवपूर  धुळे

४२६८५ पाटील जयवंत िशवाजीराव 50014 40 पु ६ अनमोल नगर   देवपूर  धुळे

४२६८६ पाटील िजत�� रामदास 53862 52 पु २२  साई�साद    बोरसे नगर गोदूंर रोड  धुळे

४२६८७ पाटील िजत�� वसंतराव 49914 39 पु ३३ राज�� नगर   गोदुर रोड  देवपूर धुळे

४२६८८ पाटील िजतेश नाना 59886 38 पु

७०  मोहाडी उपनगर   ितखी रोड िनयर मैि�या  ऑिफस 

वष�वाडी मोहाडी  धुळे

४२६८९ पाटील �ो�ा �काश 48098 58 �ी ३२  सुल�ी    सव��र नगर  वाडी भोकर रोड देवपूर  धुळे

४२६९० पाटील कैलास राजाराम 34358 60 पु �ॉट नं.१२   रामदास नगर  सा�ी रोड धुळे

४२६९१ पाटील कैलास िझपा 36928 58 पु मु.पो.धाडरे   ता.धुळे    धाडरे

४२६९२ पाटील क�ना जग�थ 52804 61 �ी ३१ िजत�� नगर   नकाणे रोड  देवपुर धुळे

४२६९३ पाटील क�ना िवजय 61263 38 �ी �ॉट नं 82/2 िव�म नगर   िबलाडी रोड  धुळे
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४२६९४ पाटील कमल खंडेराव 29245 71 �ी ५२ वैभव   जानकी नगर    धुळे

४२६९५ पाटील कािमनी �िवण 58010 40 �ी

�ॉट नं ७ जी टी पी �ा मागे   पि�मेस हजारे कॉलनी  

देवपुर धुळे

४२६९६ पाटील कांचन िदलीप 39298 32 �ी एस.एस.�ी.पी.एस.   ग�� हॉ�ेल  देवपूर धुळे

४२६९७ पाटील न�ु सखाराम 90320 71 पु ग.नं.१२ घ.नं.७४३ सुभाष नगर   धुळे

४२६९८ पाटील खंडेराव बळीराम 90785 73 पु १५४ जयिहंद कॉलनी   देवपुर धुळे

४२६९९ पाटील खुशाल तुकाराम 38603 35 पु २५ रामनगर   अभय कॉलेज समोर  धुळे

४२७०० पाटील िकरण भा�र 25449 48 पु नवागाव मु. पो� मेहेरगाव   मेहेरगाव िज.धुळे

४२७०१ पाटील िकरण सुकलाल 90050 60 पु २ िशव�ताप कॉलनी   देवपुर    धुळे

४२७०२ पाटील िकित� बापूराव 60500 52 �ी �ॉट 10 �ी कृ� नगर   भारत नगर जवळ  देवपूर  धुळे

४२७०३ पाटील िकशोर भा�रराव 43170 56 पु ड� ीम पाक�  अपाट�म�ट   आनंद नगर  देवपूर धुळे

४२७०४

पाटील िकशोर िचंधु �ो.मयुर 

इले�� ीक� 36933 48 पु मु.पो.गोदूंर   ता.धुळे

४२७०५ पाटील िकशोर दशरथ 31222 54 पु ४ अनमोल नगर देवपुर धुळे   धुळे

४२७०६ पाटील िकशोर पंढरीनाथ 27480 49 पु १३१ �मसाफ� कॉलनी   गोदुर रोड वलवाडी    धुळे

४२७०७ पाटील िकशोर यशवंत 36112 77 पु १८ यशवंत �ेह नगर   �ेशन रोड  धुळे

४२७०८ पाटील कृ�ा �ंबक 28882 50 पु मु.पो.धाडरे   ता.िज.धुळे    धाडरे

४२७०९ पाटील कुणाल वसंतराव 53867 40 पु

१८इं���थ कॉलनी गोदूंररोड   वलवाडी िशवार  देवपूर 

धुळे

४२७१० पाटील ल� बाबुराव 34587 85 पु २८ आनंद नगर   इंदीरा गाड�न जवळ  धुळे

४२७११ पाटील ललीत आ�ाराम 53685 55 पु ५७ ित�पती नगर   देवपुर  धुळे  देवपुर

४२७१२ पाटील लिलत गुलाबराव 60717 47 पु �ू इंिदरा गाड�न   14 संभाजी नगर  देवपूर धुळे

४२७१३ पाटील लिलता कंुदन 56279 42 �ी �ॉट नं.३ आनंद नगर   भोई सोसायटी   देवपूर धुळे

४२७१४ पाटील ललीता �काश 49707 63 �ी सी-२० एम.आय.डी.सी.   धुळे

४२७१५ पाटील लताबाई भा�र 39418 70 �ी मु.पो. अवधान   ता. िज. धुळे

४२७१६ पाटील (वाघ) ल�ण मुलचंद 90775 67 पु ६१ मु.पो.अवधान   ता.िज.धुळे    अवधान

४२७१७ पाटील मधुकर िहलाल 53044 51 पु

फलॅट नं.४ साई सावली अपाट�म�ट   नंदनवन बँक कॉलनी  

देवपुर धुळे

४२७१८ पाटील मधुकर शामराव 51327 77 पु २६ एल.आय.सी. कॉलनी   जमनािगरी रोड  धुळे
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४२७१९ पाटील मधुकर सोनु 90228 62 पु ५२ िवशाल नगर   धुळे

४२७२० पाटील महा� हरीचं� 57110 45 पु मु सौदांणे   पो वडजाई ता िज धुळे

४२७२१ पाटील महेश वना 39474 45 पु मु. पो. बोरिवहीर   ता. िज. धुळे

४२७२२ पाटील मािलनी गोरख 53573 51 �ी �ॉट नं.२० िशवाजी नगर   वाडीभोकर रोड  देवपुर धुळे

४२७२३ पाटील मंगल संजय 21628 49 �ी इं���थ कॉलनी   गोटुंर रोडदेवपुर    धुले

४२७२४ पाटील मंगला सुभाष 44426 63 �ी नवीन िब�ीगं   पोिलस मु�ालय �म नं ९  धुळै  धुळे

४२७२५ पाटील मिनष शिशकांत 50352 50 पु ८ ित�पती अपाट�म�ट   देवपूर  धुळे

४२७२६ पाटील मिनषा अ�ण 19067 47 �ी

�ॉट नं.४६ बडगुजर कॉलनी   द�मंिदर देवपूर  देवपूर 

धुळे

४२७२७ पाटील मिनषा �शांत 55978 45 �ी िस�दी िवनायक हॉ��टल   सा�ी रोड  धुळे

४२७२८ पाटील मनोहर िभकनराव 31946 70 पु ३६ मनोज   आदश� कॉलनी  देवपुर  धुळे

४२७२९ पाटील मनोहर िहलाल 52802 42 पु १ पा�रजात कॉलनी   इंिदरा गाड�न जवळ  देवपूर धुळे

४२७३० पाटील मनोज दगडू 60277 37 पु

मु पो� ितखी ता िज�ा धुळे   मु पो� ितखी ता िज�ा 

धुळे    ितखी

४२७३१ पाटील मात�ड �ंबक 43148 66 पु ४ �ीकृ� नगर   देवपुर  धुळे

४२७३२ पाटील मीना मनोहर 90379 62 �ी ९१ ल�ी नगर   आयटीआय मागे देवपुर धुळे

४२७३३ पाटील मेघना िवशाल 57206 40 �ी १८ मांग� हॉ�ीटल   पारोळा रोड  धुळे

४२७३४ पाटील मोिनकेश िकशोर 57585 25 पु १३१ पेडकाई   �म साफ� कॉलनी  वलवाडी धुळे

४२७३५ पाटील मोतीलाल िभमराव 18175 67 पु अिभयंता नगर   वाडीभोकर रोडदेवपुर    धुळे

४२७३६ पाटील मुरलीधर िनळकंठ 38922 66 पु

४ क�त� हौिसंग सोसायटी   मालेगाव रोड दसेरा मैदान 

मागे  धुळे

४२७३७ पाटील नामदेव उ�म 37973 42 पु मु.पो.फागणे   ता.िज.धुळे

४२७३८ पाटील नंदकुमार सोनू 40931 59 पु मु.पो. िनजामपूर   ता. सा�ी  िज.धुळे  देवपूर

४२७३९ पाटील नंदकुमार सुकलाल 31302 59 पु बाभुळ वाडी   ता.िज.धुळे    बाभुळवाडी

४२७४० पाटील नंदराज बाळगोडंा 39883 52 पु गजानन ४१४८/१०   नेह� नगर  धुळे

४२७४१ पाटील नारायण नामदेव 90381 77 पु १३७० ग�ी नं  ५   शांत िनवास    धुळे

४२७४२ पाटील नर�� शालीक 47829 46 पु मु. पो. मुकटी   ता. िज. धुळे

४२७४३ पाटील नर�� शांताराम 32368 44 पु

�ॉट  नो १३ बी धुळे   �ामी नगर नाकाने रोस  देवपूर   

धुळे
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४२७४४

पाटील िनलीमा िकरण 

�ो.िनलिकरण �ोजर इंड�� ीज 90049 60 �ी सी 48 एम आय डी सी   धुळे

४२७४५ पाटील िनशा संजय 33320 51 �ी �ॉट नं 11/ए फुले कॉलनी   पारोळा रोड  धुळे

४२७४६ पाटील िनतीन मनोहर 43502 55 पु �ॉट नं.१३२ जयिहंद कॉलनी   देवपूर  धुळे

४२७४७ पाटील िनतीन �भाकर 30956 48 पु २७ तुळशीराम नगर देवपुर   धुळे

४२७४८ पाटील िनतीनकुमार पंडीतराव 46245 40 पु १० जय म�ार नगर   सा�ी रोड  धुळे

४२७४९ पाटील ओकंार राजधर 29821 64 पु

�ॉट नं १०९ नेताजी सुभाषचं�   बोस सोसायटी  देवपुर  

धुळे

४२७५० पाटील प�भूषण िहलाल 47196 36 पु मु.िवसरणे पो.जुनवणे   ता. िज. धुळे

४२७५१ पाटील पंढरीनाथ वामन 39053 73 पु मु. पो. कंुडाणे (वरखेडे)   ता.िज. धुळे

४२७५२ पाटील पंकज भगवान 61771 26 पु

पाटील पंकज भगवान   �ॉट नं 52 80  �ंनेह नगर  FT रोड 

 खंडवाळ िवपरा भवन धुळे  .

४२७५३ पाटील पंकज सुधाकर 47038 39 पु १०० पाटीलवाडा   मु. पो. िनमडाळे  ता. िज. धुळे

४२७५४ पाटील �भाकर भालचं� 32472 70 पु २९ जे.जे.एस.बी. कॉलनी   �डको कॉलनी    धुळे

४२७५५ पाटील �भाकर शंकर 50832 85 पु

१०५ शासकीय वसाहत   िस�दीिवनायक कॉलनी जवळ  

देवपुर धुळे

४२७५६ पाटील �काश दामु 31167 65 पु ४७ इं���थ कॉलनी   गोदुर रोड देवपुर धुळे

४२७५७ पाटील �काश �ंबक 49659 59 पु ३/२ ड तुळिशराम नगर   देवूपर धुळे

४२७५८ पाटील ��ाद बापुराव 54096 50 पु साई पुजा अपाट�म�ट   सा�ी रोड  मिहंदळे धुळे

४२७५९ पाटील �मोद अमृतराव 39017 48 पु ३ ए वानखेडेकर नगर िव�ा   धुळे

४२७६० पाटील �मोद भानुदास 50980 41 पु मु. पो. नगांव   ता. िज. धुळे

४२७६१ पाटील �मोद िभमराव 53332 50 पु ४४/८ अ �ामी नगर   देवपूर  धुळे

४२७६२ पाटील �शांत गणेश 55977 45 पु ४४/२ वैभव नगर   जमनािगरी रोड  धुळे

४२७६३ पाटील �शांत मधुकर 55816 44 पु  िस�दीिवनायक हॉ�ीटल    सा�ी रोड  धुळे

४२७६४ पाटील �शांत शािल�ाम 45131 46 पु ३ डॉ सव�प�ी राधाकू�न कॅा�े�     धुळे  धुळै

४२७६५ पाटील �ताप बारकु 90913 50 पु मु.पो.ितरवी   िज.धुळे    ितरवी

४२७६६ पाटील �ितभा जगतराव 22655 70 �ी िवनायक �ृती   िभडेबाग  देवपूर धुळे.  धुळे.

४२७६७ पाटील �वीण सूय�भान 60875 45 पु मु पो� कलखेडे   ता िज�ा धुळे

४२७६८ पाटील �िवण वसंतराव 51729 52 पु ४ िशवाजी नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे
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४२७६९ पाटील �िवणकुमार परशराम 90905 73 पु ७ ब महाल�ी कॉलनी नं.२   नटराज टॉकीज मागे  धुळे

४२७७० पाटील ि�ितजा िकरण 56877 39 �ी १२-अ वैभव नगर   गोळीबार टेकळी  जमनािगरी रोड धुळे

४२७७१ पाटील पुो�म भा�र 34314 48 पु ६ िशवाजी नगर   वाडी भोकर रोउ  देवपुर धुळे

४२७७२ पाटील पुो�म मुरलीधर 54363 58 पु �ी ई�ा ४१ िपतांबर नगर   गोदूंर रोड  धुळे

४२७७३ पाटील पु�ा िकशोर 36114 72 �ी १८ यशवंत नगर   �ेह नगर  �ेशन रोड  धुळे

४२७७४ पाटील पु�ा रमेश 90470 50 �ी सोनहीरा बंगला   आनंद नगर    धुळे

४२७७५ पाटील रघुनाथ वालजी 26469 71 पु मु. बाळापूर पो. फागणे   ता. िज. धुळे    बाळापूर

४२७७६ पाटील रा�ल धम�राज 47195 36 पु ६० वानखेडकर नगर   ओम िब�ीगं जवळ  देवपूर धुळे

४२७७७ पाटील रा�ल सुभाष 42266 36 पु मु.पो.शेळ   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे

४२७७८ पाटील रा�ल वसंतराव 41923 38 पु २५ सुयोग नगर   वाडी भोकर रोड  देवपुर धुळे

४२७७९ पाटील राज�� िभला 37253 57 पु ४० अजय नगर   देवपूर    धुळे

४२७८० पाटील राज�� छगन 34886 59 पु

�ॉट नं.१०   तुळजा भवानी नगर वाडी भोकर रोड  देवपूर 

धुळ�   धुळे

४२७८१ पाटील राजे� देिवदास 36074 58 पु

सुमन वाडी भोकर रोड   �ॉट नं.१५ िभवसन नगर  सव� 

नं.१३८/१ देवपूर  धुळे

४२७८२ पाटील राज�� फकीरा 36745 58 पु १४ नवनाथ नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४२७८३ पाटील राज�� मधुकर 49092 50 पु

�ॉट नं.२०२ भोई सोसायटी   द� कॉलनी जवळ  देवपूर 

धुळे

४२७८४ पाटील राज�� मोतीलाल 50663 57 पु ७३ �डको कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४२७८५ पाटील राज�� नागो 44600 55 पु ११ ब ल�मी नगर   आय टी आय मागे  देवपूर धुळे  धुळै

४२७८६ पाटील राज�� नारायण 42458 52 पु २९ ब िव�हता� कॉलनी   देवपुर धुळे

४२७८७ पाटील राज�� रघुनाथ 31515 59 पु १३अे महा�ाफुले कॉलनी   धुळे

४२७८८ पाटील राज�� वसंतराव 48162 48 पु ६२ दोदें कॉलनी   देवपूर धुळे

४२७८९ पाटील राजेश अ�ण 55832 49 पु ६३ गोपाळ नगर   जामनािगरी  रोड  धुळे

४२७९० पाटील राजीव जाधव 48696 53 पु ४१ शा� नगर   देवपूर  धुळे

४२७९१ पाटील राजू िझंगा 35792 55 पु ल�ी नगर   �ॉट नं.२७  धुळे

४२७९२ पाटील रमाकांत �ंबक 44033 50 पु

१२/ब स��ंृगी कॉलनी मागे   �ी.�ी.कॉलेज सा�ी रोड   

धुळे

४२७९३ पाटील रामभाउ गजमल 31367 51 पु १०७ जयम�ार नगर   सा�ी रोड  धुळे
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४२७९४ पाटील रामभाउ सुकलाल 31303 68 पु मु.पो.बाभुळ वाडी   ता.धुळे  िज.धुळे  बाभुळ वाडी

४२७९५ पाटील रमेश िदपा 25698 65 पु २०-ब कृ� कमल सोसा.   गोळीबार टेकडी  धुळे

४२७९६ पाटील रामराव भगवान 54721 68 पु ४४ िशवनेरी कॉलनी   देवपूर  धुळे

४२७९७ पाटील रावसाहेब िभकन 42114 47 पु 41 गवाळे नगर   आकाशवाणी क� �ा जवळ  देवपुर धुळे

४२७९८ पाटील र�ाबाई भटू 56789 50 �ी ३६ कृ�ा सोसायटी   एकता नगर नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४२७९९ पाटील र��भा अजय 28676 52 �ी २३ यमुना हौसीगं सोसायटी   सा�ी रोड महीदंळे    धुळे

४२८०० पाटील रिवं� बारकु 90897 56 पु मु.पो.ितखी   ता.िज.धुळे    ितखी

४२८०१ पाटील रवी� िभमराव 90432 62 पु अ�सेन कॉलनी �ॉल नं.१ आ�ा   रोड    धुळे

४२८०२ पाटील रिवं� पंुडिलक 48802 53 पु ५५ पुो�म कॉलनी   देवपूर  धुळे

४२८०३ पाटील रिवं� रामभाउ 37793 47 पु मु.पो. वालखेडा   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे  वालखेडा

४२८०४ पाटील रिवराज �शांत 42327 33 पु २ िपतांबर नगर   मानसी हौसीग सोसायटी    धुळे

४२८०५ पाटील रिवराज िव�ाम 49091 42 पु ११ शुभम पाक�  अपाट�म�ट   सा�ी रोड  धुळे

४२८०६ पाटील रिवता धनराज 52263 30 �ी १५८ एकता नगर   देवपुर  धुळे

४२८०७ पाटील रेखा अशोक 34788 56 �ी ११ शारदा नगर   आ�ा रोड  देवपूर  धुळे

४२८०८ पाटील रेखा राज�� 42465 56 �ी ४० रेणुका नगर   वाडी भोकर रोड  देवपुर धुळे

४२८०९ पाटील रोहीदास दामोदर 36336 57 पु ३० ओमनगर   देवपूर धुळे

४२८१० पाटील �पेश द�ा�य 41560 40 पु मु.पो. सुलवाडे   ता.िसदखेडा  िज.धुळे

४२८११ पाटील सदािशव बाबुराव 27343 81 पु

१३ यमुना हौसीगं सोसा.   साकरी रोड मिहंदळे  िज.धुळे  

मिहंदळे

४२८१२ पाटील सखाराम रामदास 43468 54 पु ४६ ओसवाल नगर   देवपूर  धुळे

४२८१३ पाटील संभाजी दौलत 60563 54 पु मु पो� नगाव   ता िज�ा धुळे    नगाव

४२८१४ पाटील संदीप छबु 36356 46 पु २८ िस�दी िवनायक कॉलनी   देवपूर धुळे

४२८१५ पाटील संदीप सुरेश 60666 35 पु

6/ए गुलमोहर हौ सोसा   जुने नकाने रोड  वलवाडी िशवार  

देवपूर धुळे

४२८१६ पाटील संजय दामु 26104 58 पु �ॉट नं. ६   पा�रजात कॉलनी  देवपूर  धुळे

४२८१७ पाटील संजय एकनाथ 90925 48 पु

�ॅट नं.१८ ��ीणीअपाट�म�ट   एकिवरा हाय�ुल मागे 

देवपुर    धुळे

४२८१८ पाटील संजय महादेव 26070 57 पु ४४९३ आ�ारोड   देवपूर  धुळे
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४२८१९ पाटील संजय नरो�म 34110 45 पु सा�ी रोड �ॉट नं.६१   स�साईबाबा कॉलनी  धुळे

४२८२० पाटील संजय िनंबा 39147 50 पु ३० वंृदावन कॉलनी   देवपूर धुळे

४२८२१ पाटील संजय तुळिशराम 36352 56 पु

�ॉट नं  5 िशवाजी महाराज   हौिसंग सोसायटी देवपुर  

धुळे

४२८२२ पाटील संजीव साहेबराव 31567 59 पु २७ डॉ.हेमंत देशमुख सोा.   भारत नगर देवपुर धुळे

४२८२३ पाटील सारंग दशरथ 43726 44 पु ४२  साथ�क  जग�ाथ नगर   देवपूर  धुळे

४२८२४ पाटील िसमा राजेश 55912 45 �ी ६३ गोपाळ नगर   जमनािगरी रोड  धुळे

४२८२५ पाटील शैला �ीराम 48559 61 �ी �मोद नगर से�र नं.२   �ॉट नं.३५ अ  धुळे

४२८२६ पाटील शामराव सुकलाल 31304 59 पु मु.पो.बाभुळवाडी   ता.िज.धुळे    बाभुळवाडी

४२८२७ पाटील शंकरराव जयराम 34331 72 पु �ॉट नं.४९   आदश� कॉलनी  देवपुर धुळे

४२८२८ पाटील शांताराम बाबुराव 50540 74 पु मु. पो. िनमडाळे   ता. िज. धुळे

४२८२९ पाटील शांताराम िझपा 32581 50 पु मु.पो.धाडरे  ता.िज.धुळे   धाडरे

४२८३० पाटील शरद राजाराम 47190 52 पु २९ उदय नगर   िव. व. कॉलेज शेजारी  सा�ी रोड धुळे

४२८३१ पाटील िश�ा गोपीचंद 51642 44 �ी लेनीन चौक पी.एस.आय.�ाट�र   बोरी िब��ंग  धुळे

४२८३२ पाटील िशतल सखाराम 43236 47 �ी ११ िसंगल नगर मागे कमलबाई   अजमेरा कॉलेज  धुळे

४२८३३ पाटील िशवाजीराव यशवंतराव 55184 53 पु ६१ अमोल नगर   वलवाडी  धुळे

४२८३४ पाटील िशवदास आ�ाराम 26992 81 पु १ आनंद नगर   आदश� डेअरी समोर  देवपूर  धुळे

४२८३५ पाटील शोभा पंडीतराव 22404 57 �ी मु.पो.अजंग   ता.िज.धुळे    अजंग

४२८३६ पाटील �ीराम िसताराम 90382 68 पु

�ॉट नं 35/ए से�र नं 2   �मोद नगर नकाणे  रोड देवपूर 

 धुळे

४२८३७ पाटील आसाराम वेडु 90638 82 पु मु.पो.सौदंाणे   पो.वडजाई  ता धुळे

४२८३८ पाटील �ीकांत कमलाकर 58507 28 पु १२ िनयर इंिदरा गाड�न   मयूर कॉलनी  देवपूर धुळे

४२८३९ पाटील ��ता संदीप 60851 36 �ी

6/ए गुलमोहर हौ सोसा   नकाने रोड  �ू इं��श जवळ  

वलवाडी धुळे

४२८४० पाटील �ेहल केशव 62008 33 �ी

�ॉट नं 152 �ुव   अजळकर नगर  िचतोड चौकुली  सुरत 

बायपास हायवे धुळे  .

४२८४१ पाटील सुभाष आनंदा 54719 54 पु

४४ �ी.नंदनिवहार अपाट�म�ट   सर�ती कॉलनी  द� 

मंिदर देवपूर धुळे

४२८४२ पाटील सुभाष िभका 54434 40 पु मु.िनकंुभे पो.बुरझड   ता.िज.धुळे

४२८४३ पाटील सुभाष ढोमण 30683 65 पु ८ �ीकृ� नगर देवपुर   धुळे
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४२८४४ पाटील सुभाष वसंतराव 29750 49 पु ३३ मधुबन कॉलनी   वाडी भोकर नाका  देवपुर धुळे

४२८४५ पाटील सुधाताई िवजय 40074 48 �ी २५ िसहं�थ नगर   सा�ी रोड  धुळे

४२८४६ पाटील सुधाकर दौलत 90703 56 पु १६ जयिहंद कॉलनी   देवपुर धुळे

४२८४७ पाटील सुधीर नगीन 50750 51 पु ५/ब आनंद नगर   इंिदरा गाड�न जवळ  देवूपर धुळे

४२८४८ पाटील सुधीर �ंकटराव 60942 45 पु

�ॅट नं २०४ सनी अपाट�म�ट   सैलानी कॉलनी देवपुर  

जयिहंद कॉलनी  धुळे  .

४२८४९ पाटील सुनंदा दगाजीराव 37335 59 �ी

 ल�ी �साद  �ॉट नं.६० ब   आदश� कृषी कॉलनी देवपुर 

धुळे

४२८५० पाटील सुिनल भा�रराव 34329 53 पु �ॉट नं.०६   माहेर हॉ�ीटल जवळ  देवपुर धुळे

४२८५१ पाटील सुिनल ि�जलाल 34330 45 पु वालचंद बापुजी नगर   मोहाडी धुळे

४२८५२ पाटील सुिनल गुलाब 38803 57 पु �ॉट नं.८९   धनदाई मंदीराजवळ  अवधान धुळे

४२८५३ पाटील सुिनल िहरामण 45913 43 पु कु�ाई १० अ तुळशीराम नगर   देवपुर धुळे

४२८५४ पाटील सुिनल मधुकर 90821 48 पु ८ मंुदाणकर वाडी   वाडी भोकर रोड देवपुर    धुळे

४२८५५ पाटील सुिनल �ावण 90945 56 पु

नेह� चौक गट नं.८ घर नं.४४८३/२   संभाजी डेअरीमागे 

देवपुर धुळे

४२८५६ पाटील सुिनल िव�ल 53709 49 पु

शॉप नं-७० शाळा नं२३ जवळ   �ुिसपल शॉिपंग 

कॉ��े�  धुळे

४२८५७ पाटील सुपडु धुडकु 54447 49 पु मु.बोदगाव पो.धामणगांव   ता. िज. धुळे

४२८५८ पाटील सुरेखा सखाराम 30684 46 �ी �ॉट नं.४ राजवाडे नगर   रोड धुळे

४२८५९ पाटील सुरेश भाऊराव 29967 62 पु िव�हता� कॉलनी �ॉट नं.३९   देवपुर धुळे

४२८६० पाटील सुरेश देिवदास 90957 42 पु ७ िभडे बाग   मु.पो.देवपुर धुळे

४२८६१ पाटील सुरेश िहरालाल 35251 57 पु मु.पो. मोहाडी   ता.धुळे  िज.धुळे  मोहाडी

४२८६२ पाटील सुरेश पंुडिलक 16985 68 पु

३६  ल�ी नगर    नवरंग पा�ा�ा टाकीजवळ   देवपूर 

धुळे

४२८६३ पाटील सुरेश उ�म 90811 61 पु �ॉट नं.१३६ इं���थ कॉलनी   देवपुर धुळे

४२८६४ पाटील सुशीला भा�रराव 44649 77 �ी १३४ सुदश�न कॅालनी   देवपुर    देवपुर

४२८६५ पाटील सुवणा�बाई �ाने�र 48963 50 �ी मु.पो. िश�ड   ता. िज. धुळे

४२८६६ पाटील तुकाराम न�थु 25712 58 पु २५ रामनगर   अभय कॉलेज समोर  धुळे

४२८६७ पाटील उ�ला बापुराव 33689 55 �ी २८/ब अशोक नगर   जामनगरी रोड  धुळे

४२८६८ पाटील उ�ास िव�नाथ 43036 56 पु २५ पारीजात कॉलनी   देवपूर  धुळे
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४२८६९ पाटील उमेश गुलाबराव 32307 53 पु िब�ीगं नं.१८ �म नं.२   पोलीस हेड �ाट�र  ता.िज.धुळे

४२८७० पाटील उषा संजय 48785 48 �ी ४१ �ोपेसर कॉलनी   धुळे

४२८७१ पाटील उ�मराव ल�णराव 90157 93 पु १४ ब फुले कॉलनी   धुळे

४२८७२ पाटील वैशाली संजय 48786 41 �ी �ॉट नं.३५ से�र नं.२   �मोद नगर  धुळे

४२८७३ पाटील वंदना अमृत 48055 53 �ी १९ केशर नगर   भरत नगर जवळ  देवपूर धुळे

४२८७४ पाटील वंदना चं�कांत 39399 49 �ी

�ॉट नं.११ दामोदर नगर   मोहाडी पोलीस �ेशन जवळ  

मोहाडी उपनगर धुळे

४२८७५ पाटील वंदना दोधू 46968 52 �ी १४९ ओसवाल नगर   बारी वाडा जवळ  धुळे

४२८७६ पाटील वंदना रावसाहेब 24831 47 �ी ३२ नयना सोसायटी   नकाणे रोड देवपूर  धुळे

४२८७७ पाटील वसंत दौलत 30439 59 पु

शासिकय आ�म शाळा-रोहोड   ता.सा�ी िज.ध् ◌ुळे    

रोहोड

४२८७८ पाटील वसंतराव शांतीलाल 90505 69 पु रामनगर  वाडीभोकर रोड  देवपुर   धुळे

४२८७९ पाटील िवदया िजत�� 53863 48 �ी २२  साई�साद    बोरसे नगर गोदूंर रोड  धुळे

४२८८० पाटील िव�ा संजय 36949 47 �ी अजंता �ेस   देवपूर  धुळे

४२८८१ पाटील िवजय पु�पो�म 46519 62 पु २५ िसह�थ नगर   सा�ी रोड  धुळे

४२८८२ पाटील िवजयकुमार आनंदराव 50175 46 पु ८-ब मयुर कॉलनी   देवपुर धुळे

४२८८३ पाटील िव�म मधुकर 37963 54 पु ६२ �ी. िव�हता� हौ.सो.   देवपूर  धुळे

४२८८४ पाटील िवलास दगा 48558 43 पु २१ �िमक कॉलनी   �मोद नगर से�र नं.३  देवपूर धुळे

४२८८५ पाटील िवमल महादेव 17890 83 �ी ४४९३ आ�ा रोड देवपुर धुळे   धुळे

४२८८६ पाटील िवमल ��ाद 54255 66 �ी ३२ स�ंग कॉलनी   देवपूर  धुळे

४२८८७ पाटील िवनायक िहलाल 46089 54 पु देवपूर िवटा भटटी   धुळे

४२८८८ पाटील िवनायकराव रंगराव 43470 61 पु स�� नं.२५/५ �ॉट नं.५२   वानखेडकर नगर  देवपूर धुळे

४२८८९ पाटील िवनोद काळू 52538 58 पु २१ बँक कॉलनी   बोरसे नगर  वलवाडी िशवार धुळे

४२८९० पाटील िवशाल रमेश 57207 41 पु १८ मांग�   �ोफेसर कॉलनी  देवपुर धुळे

४२८९१ पाटील िव�जीत ओकंार 90828 76 पु ४६ ब ग�ड कॉलनी   धुळे

४२८९२ पाटील िवठठल िझप� 57219 74 पु

�ॉट नं १४३ पी पी पाटील हॉ�ीटल जवळ   जय िहंद 

कॉलनी  धुळे

४२८९३ पाटील िववेक िभका 31248 52 पु १६ माधव कॉलनी नारायण िसनेमा जवळ   धुळे
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४२८९४ पाटील यादवराव शामराव 90742 93 पु

�ॉट नं.३३ तृ�ी ट� ेडस�   धनदाई नगर गोदूंर रोड  देवपुर 

धुळे

४२८९५ पाटील यशवंत देवचंद 29756 50 पु िवट भ�ी एस.टी.�ँड समोर   देवपुर  धुळे

४२८९६ पाटील योगेश रावसाहेब 51970 27 पु ३३ नयना सोसायटी   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४२८९७

पाटील योगे�र सुभाषराव  

�ो.दुगा� �साद गृह उ�ोग 90739 59 पु ५९ ओसवाल नगर   नगावबारी जवळ    देवपुर धुळे

४२८९८ पाटील युवराज साहेबराव 33348 71 पु �ॉट नं २५ �ॅट नं ०९   आनंद नगर देओपूर  धुळे

४२८९९ पाटील (गद�  ) आबा भाऊराव 44441 50 पु मु पो सडगाव   ता िज धुळे

४२९०० पटवे िदपक िवनायक 42211 54 पु १६ नवरंग कॉलनी   देवपूर धुळे

४२९०१ पटवध�न मकरंद बाळकृ� 90011 70 पु ४ िवनायक नगर   देवपुर    धुळे

४२९०२ पटवध�न ऋषीके श मकरंद 57394 36 पु

�ॉट नं ४ एस �ी पटेल दवाखा�ाजवळ   िवनायक नगर 

वाडीभोकर रोड  देवपुर धुळे

४२९०३ पटवारी अिनता िवनोद 59611 48 �ी

हाऊस नं ३२५८ �भाकर   टाकीस खंडेराव बाजार सिमित 

 धुळे आगरा रोड  धुळे  .

४२९०४ पटवारी अतुल शंकरलाल 58073 33 पु ३२३८हॉटेल �दारकामाई समोर   आ�ा रोड धुळे

४२९०५ पटवारी िवनोद मोहनलाल 59609 51 पु

३२५८ िनयर पू�रत िब��ंग   आगरा रोड पेठ  लाईन नं ३ 

धुळे  .

४२९०६ पौल�े सागर जयवंत 60384 36 पु

पारोळा रोड   सुवण�कर मंगल  काया�लय जवळ 1534 

लाइन नं 5  धुळे

४२९०७ पावसकर िदलीप रामचं� 90014 72 पु ४७८८/५ ब  िभडे बाग   देवपुर    धुळे

४२९०८ पवार चेतन देिवदास 33042 42 पु �भात नगर   �ॉट नं.44 बी देवपूर    धुळे

४२९०९ पवार अमर दामोदर 34094 46 पु रामराया ५-९ अ रामनगर   फागणे ता.िज.धुळे    फागणे

४२९१० पवार अमोल मोतीलाल 57095 32 पु �ॉट नं.१३ मािनक नगर   जुना वडजाई रोड  धुळे

४२९११ पवार आरती अ�ण 54991 45 �ी २२ पाटील नगर   देवपूर  धुळे

४२९१२ पवार अ�ण साहेबराव 54992 50 पु २२ पाटील नगर   देवपूर  धुळे

४२९१३ पवार अशोक नथा 39208 60 पु मु. पो. धाडरे   ता. िज. धुळे

४२९१४ पवार भै�ा बापुराव 47198 42 पु मु. पो. गरमाड   ता. िज. धुळे

४२९१५ पवार भानुदास मुकंुदराव 51457 63 पु १२  �प�ी    अनमोल नगर  देवपूर धुळे

४२९१६ पवार भरत दगा 43811 51 पु कृ�ा सोसायटी   नकाने रोड  देवपूर धुळे

४२९१७ पवार भुषण िव�नाथ 55101 37 पु १३३ �ु आनंद नगर   भोई सोसायटी देवपुर  धुळे

४२९१८ पवार चा�शीला िवजय 61512 46 �ी �ॉट नं १३९ राम नगर   देवपुर  धुले
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४२९१९ पवार चेतन अशोक 56744 44 पु ११८ यशोिदप   जय िहंद कॉलनी  धुळे

४२९२० पाटील िदनेश जग�ाथ 53463 48 पु मु.पो.�ंबड�   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे

४२९२१

पवार गणेश सुकलाल �ो.ध�ंतरी 

मेडीकल अॅ� जनरल �ोअस� 34638 45 पु १७ फॉरे� कॉलनी   देवपूर धुळे

४२९२२ पवार गुलाबराव भाउराव 34269 57 पु १४१ ओसवाल नगर   देवपुर धुळे

४२९२३ पवार हेमल गुलाबराव 58256 24 �ी

�ॉट नं १४१  ओसवाल नगर   सातपुडा हाय�ुलजवळ  

धुळै  धुळे

४२९२४ पवार िह�तराव पंढरीनाथ 26242 76 पु मु. िवटाई पो. गोराणे   ता. िशंदखेडा  िज. धुळे  िवटाई

४२९२५ पवार िहरामण नारायण 14312 70 पु मू.पो. वा�ड ता. िशंदखेडा   िज�ा धुळे

४२९२६ पवार जगिदशचं� िभमराव 39267 52 पु

�ॉट नं. ३२   गजानन �ो�ीजन समोर  भरत नगर देवपूर 

धुळे

४२९२७ पवार कैलास नारायण 44866 65 पु भतवाल िसनेमा जवळ   देवपुर  धुळे

४२९२८ पवार ल�ण गुलाब 44497 46 पु मु पो मोराणे (नकाणे )   ता िज धुळे

४२९२९ पवार माधव गोिवंद 1385 78 पु

�ॉट नं.१०१ राम नगर   गोलीबार टेकडी जवल  सा�ी 

रोड  धुळे

४२९३० पवार मह�� शंकर 39943 34 पु �ॉट नं. २९   एकिवरा नगर  नकाणे रोड धुळे

४२९३१ पवार मालती िमलीदं 18580 50 �ी

78 पूणा�वड सहिनवास अपाट�म�ट   सुयोग नगर वाडीभोकर 

रोड  देवपूर धुळे  देवपूर धुळे

४२९३२ पवार माया शरद 36698 52 �ी शुभम पाक�  अपाट�मे�   �ॉक नं.२६  सा�ी रोड  धुळे

४२९३३ पवार िमलीदं भाऊराव 18581 56 पु

�ॉक नं ०७ �ॉट नं ७८   पूणा�वड सहिनवास अपाट�म�ट  

सुयोग नगर वाडीभोकर रोड देवपूर  देवपूर धुळे

४२९३४ पवार मोतीलाल भाईदास 53796 35 पु �ॉट नं.१३ मािणक नगर   जुना वडजाई रोड  धुळे

४२९३५ पवार िनिकता तुषार 61963 36 �ी मु बलापूर पो� फागणे   ता िज�ा धुळे  ता िज�ा धुळे

४२९३६ पवार पाडुरंग नारायण 90076 61 पु २५९४ ग.नं.५ िमर�ा मारोती जवळ   धुळे

४२९३७ पवार �शांत रमेश 90983 48 पु मु.पो.मालपुर   ता.िशंदखेडा िज धुळे    मालपुर

४२९३८ पवार पुो�म िव�ु 31250 49 पु �ॉट नं.१५ ब जी.टी.पी.कॉलनी   देवपुर धुळे

४२९३९ पवार राज�� िहरामण 36755 55 पु मु.पो.धाडरे   ता.धुळे    धाडरे

४२९४० पवार रामभाउु नथा 39217 56 पु मु. पो. धाडरे   ता. िज. धुळे

४२९४१ पवार रिवं� दामु 19050 52 पु �ॉट नं.१४ िवद्युत�भा कॉलनी   देवपुरधुळे

४२९४२ पवार रावसाहेब शंकर 37794 49 पु मु.पो. वालखेडा   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे  वालखेडा

४२९४३ पाटील रोिहणी संजीव 48676 29 �ी १४ सुिशलाई   डॉ.हेमंतराव देशमुख सोसायटी  देवपूर धुळे
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४२९४४

पवार साधना राज�� �ो.�ामी 

ट� ेडस� 90313 78 �ी ४३ �ोफेसर कॉलनी   देवपुर    धुळे

४२९४५ पवार सागर कैलास 57637 40 पु

भतवाल िसनेमा टॉिकज जवळ   आकाश फिन�चर  वीर 

सावरकरमाग� देवपुर  धुळे

४२९४६ पवार सागर मोतीलाल 53797 35 पु �ॉट नं.१३ मािणक नगर   जुना वडजाई रोड  धुळे

४२९४७ पवार संिदप निवं� 52880 42 पु ८१ इं���थ नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४२९४८ पवार सरदारिसंग सुपडू ¹०५] 7592 62 पु ८ अभय अपाट�म�ट   वाडीभोकर रोड देव-  पुर धुळे

४२९४९ पवार सितष रामराव 48768 48 पु मु. पो. मालपूर   ता. िशंदखेडा  िज. धुळे

४२९५० पवार सायली सुभाष 57071 28 �ी

बी-१ �ॉट नं.४७ बकुल अपाट�म�ट   जय गजानन कॉलनी  

देवपूर धुळे

४२९५१ पवार शरद सखाराम 40212 50 पु मु.पो. पढावद   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे

४२९५२ पवार िश�ा चेतन 56745 44 �ी ११८ यशोिदप   जय िहंद कॉलनी  धुळे

४२९५३ पवार िशवाजी बाबूराव 60934 62 पु

४१ ए जी टी पी कॉलनी   देवपुर धुळे  देवपुर धुळे  देवपुर 

धुळे  .

४२९५४ पवार िशवाजीराव पंुडलीकराव 90685 85 पु �ॉट नं.२२ िवकास कॉलनी   सा�ी रोड धुळे

४२९५५ पवार �ीकांत मुरलीधर 34316 46 पु िशवानंद हौसीगं सोसा.   गृप नं.२  मोहाडी उपनगर धुळे

४२९५६ पवार सुिनल केदार 39705 52 पु २१ िशवाजी नगर   वाडी भोकर  देवपूर धुळे

४२९५७ पवार �ंबकराव सीताराम 33847 71 पु

मु.पो.पाटण   ता.िशंदखेडा  िज�ा धुळे  िशंदखेडा  

425406

४२९५८ पवार तुषार तुकाराम 61962 44 पु मु बाळापूर पो फागणे   ता धुळे  िज.धुळे

४२९५९

पवार उमेश भा�र �ो.गज�� 

मेडीकल अँड जनरल �ोअस� 28708 45 पु

१२ िव�ा िवहार कॉलनी   �ी. ड�ू. कॉलेज साकरी रोड  

�ो.गज�� मेडीकल अँड जनरल �ोअस�  धुळे

४२९६० पवार वै�वी िशवाजीराव 60933 30 �ी

४१ए जी टी पी कॉलनी   देवपुर धुळे  देवपुर धुळे  देवपुर 

धुळे  .

४२९६१ पवार िवजयकुमार कािशराम 43586 63 पु ४ लंुबीनी वन प�रसर   िसंचन भवनमागे  सा�ी रोड धुळे

४२९६२ पवार िवलास बाबुराव 58714 56 पु १३५ A नेताजी कॉलनी   िनयर भारत नगर  देवपूर धुळे  .

४२९६३ पवार िवमलबाई िव�नाथ 54194 65 �ी १३३ �ु आनंद नगर   देवपुर  धुळे

४२९६४ पवार वृषाली सुभाष 57072 25 �ी

बी-१ �ॉट नं.४७ बकुल अपाट�म�ट   जय गजानन कॉलनी  

देवपूर धुळे

४२९६५ पवार योिगता सुिनल 43342 46 �ी २१ िशवाजी नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४२९६६ पवार (पाटील) सुरेश आ�ाराम 90191 72 पु

२५ अ�ण कुमार वै� नगर   जे के ठाकरे हॉ��टल जवळ 

धुळे

४२९६७ पावसकर �शांत �भाकर 90314 59 पु िभडे बाग देवपुर   धुळे

४२९६८ पेडवाल अनीता आशीष 62053 42 �ी लाने नं 7 घर नं 2159   मारोती मंिदर जवळ    धुळे  .
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४२९६९ पेडवाल अिशष �ीराम 35870 43 पु गट नं.०७ घर नं.२१५९   धुळे

४२९७० पेडवाल अतुल गोपालदास 53727 47 पु घर नं.२१५९ ग�ी नं.७   धुळे

४२९७१ पेडवल पुजा अतुल 61627 40 �ी

अतुल पेडवल घर नं 2159   श�दरे मा�र  ग�ी नं7 

िच�ोड धुळे  .

४२९७२ पेडवाल रमाकांत गोपालदास 36302 54 पु गट नं.७ घर नं.२१५९   धुळे

४२९७३ पेटारे िकरण जय�काश 28837 46 पु २२ ��ोत   ओम नगर देवपूर    धुळे

४२९७४ पेठकर रोहीत सुधीर 43993 40 पु 4/A �ॉट नं ४ गणराज अपाट�म�ट   भावसार कॉलनी  धुळे

४२९७५ पेठकर सुधीर यशवंत 43992 73 पु ४/ॠ गणराज अपाटम�ट   भावसार कॅालनी  धुळे

४२९७६ िपंगले डेअरी मुन 90271 69 पु सुशांत नागाई कॉलनी   देवपुर    धुळे

४२९७७

िपंगळे िनलेश रमेश �ो.बालाजी 

�ीट �ोअस� 47039 38 पु ३ कोतवाल नगर   शासिकय दुध डेअरी मागे  धुळे

४२९७८ िपंगळे �भाकर केशव 45394 67 पु वालचंद बापुजी नगर   मोहाडी उपनगर  धुळे  धुळै

४२९७९ िपंगळे पंुडलीक िकसन 90691 80 पु ४३ �ीराम कॉलनी वाडी भोकर रोड   देवपुर धुळे

४२९८० िपंगळे रमेश वामन 47040 67 पु ३ कोतवाल नगर   शासिकय दुध डेअरी मागे  धुळे

४२९८१ िपंगळे संजय िनंबा 18446 58 पु �ॉट नं.४० योगे�र कॉलनी   नकाणे रोड देवपुर    धुळे

४२९८२ िपगंळे सुभाष खंडू 42240 59 पु १९१३ जी नगर   ग�ी नं.८  धुळे

४२९८३ िपंगळे िवजया सुभाष 42241 58 �ी १९१३ जी नगर   ग�ी नं. ८  धुळे

४२९८४ िपंगळे िवनोद पंढरीनाथ 48717 54 पु िव�ू नगर गट नं.९   देवपूर  धुळे

४२९८५ िपंगळे गणेश �भाकर 39352 40 पु बाळचंद बापूजी नगर   मोहाडी उपनगर  धुळे

४२९८६ िपंजारी गुलाब शामद 52501 43 पु गट नं.९ सुभाष नगर   जुने धुळे

४२९८७ िपंपळवा कैलास जगिदश 27287 66 पु कॉटन माक� ट   शॉप नं - १०  माक� ट याड� धुळे

४२९८८ िपपलवा स�नारायण लादुराम 90645 79 पु जमनालाल बजाज रोड   धुळे

४२९८९ िपसोलकर भावना िव�ास 18118 63 �ी �ॉट नं.३०३१ �ॅट नं.जी २   �ेशन रोड    धुले

४२९९० िपतृभ� कुणाल शामकांत 60908 23 पु �ॉट नं 12 बोहरी कॉलनी   वरखेडी रोड  जुने धुळे

४२९९१ िपतृभ� शामकांत िभमाशंकर 60876 53 पु �ॉट नं 12 बोहरी कॉलनी   वरखेडी रोड  जुने धुळे

४२९९२ पोळ जगिदश नाराय़ण 90205 61 पु ग.नं.५ नाईक वाडा   धुळे

४२९९३ पोपली जग�ाथ �दारकादास ¹०५] 90484 78 पु �ॉक नं-एफ-५   �म नं-५ कुमारनगर  धुळे
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४२९९४ पोपली महेशलाल गोपीराम 90239 54 पु क़् -४/१ कुमार नगर   धुळे

४२९९५

पोपली मिनष संतोषकुमार 

�ो.संतोष मेडीकल एज�ी 37371 53 पु २२ गु�नानक हौिसंग सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे

४२९९६ पोपली सितशलाल गोिपराम 90358 51 पु �ॉक क़२�म नं.१   कुमार नगर  धुळे

४२९९७ पोतदार िच�ा अ�ण 28253 65 �ी �ॉट नं ५८  �ोफेसर कॉलनी   देवपुर    धुळे

४२९९८ पोतदार कृ�ा कािशनाथ 42520 68 पु ३२ पाडवी सोसायटी   नगांवबारी देवपूर  धुळे -५  धुळे

४२९९९ पोतदार रमेश िभवसन 90882 52 पु

�ी �ामी समथ�  �मोदनगर   से�र नं.२ स.नं.६५/२ 

देवपुर    धुळे

४३००० �जापत भटूलाल ताराचंद 61626 54 पु सुशील तारा ग�ी नं 5 मोगलाई   सा�ी रोड  धुळे  .

४३००१ पंुडलीक रामचं�  कंपनी 90245 61 पु ३००५/५ उसग�ी   धुळे

४३००२ पंजाबी जयदेव गोटुराम 90060 78 पु २५ िशवाजी माक� ट   धुळे

४३००३ पंजाबी नर��िसंग हरभजनिसंग 49089 50 पु २३ सहजीवन नगर   शासकीय दुध डेअरी जवळ  धुळे

४३००४ पुरािणक दयानंद गणेश 90805 54 पु �ोफेसर कॉलनी �ॉट नं.५०   देवपुर धुळे

४३००५ पुरािणक हष�ल िवनायक 26376 43 पु ६५ संभा�ा सोसायटी   िचतोड रोड  धुळे

४३००६ पुरािणक �भाकर अनंत 29119 78 पु

२३ मंदार मंगलमुत� हौिसंग सोसायटी   िव�ानगरी  देवपूर 

धुळे

४३००७ पुरािणक �ाची �साद 47673 44 �ी  मंदार  २३ / अ   �ी.मंगलमुत� हौ.सो.  देवपूर धुळे

४३००८ पुरािणक �साद �भाकर 47672 48 पु  मंदार  २३/अ   �ी मंगलमुत� हौ.सो.  देवपुर धुळे

४३००९ पुरािणक �स� चा�चं� 37843 37 पु २ / १ ब कोतवाल नगर   एफ सी - १ गोडावून जवळ  धुळे

४३०१० पुराणीक �तीमा िवलास 90596 76 �ी १३ �ेह नगर �ेशन रोड   धुळे

४३०११ पुरािणक सं�ा सुभाष 90876 67 �ी �थमेश  ७४/१ वैभव नगर   धुळे

४३०१२ पुरािणक �ानंद सुभाष 26068 38 पु �थमेश   ७४/१ वैभव नगर  धुळे

४३०१३ पुरािणक िवना िवनायक 26377 72 �ी ६५ संभा�ा सोसायटी   िचतोड रोड  धुळे

४३०१४ पुराणीक िवलास गंुडोपंत 90601 80 पु १३ �ेह नगर   �ेशन रोड    धुळे

४३०१५ पुरािणक िवनायक मनोहर 26375 75 पु ६५ संभा�ा सोसायटी   िचतोड रोड  धुळे

४३०१६ पुरािणक िववेकानंद अनंत 90698 64 पु

�भात नगर �ॉट नं.५८/अ   डी.सी.कॉलेज रोड देवपुर    

धुळे

४३०१७ पुराणीक योगेश �ंकटेश 34709 42 पु �ॉट नं.६२.अे   िशवनेरी कॉलनी  देवपूर धुळे

४३०१८ पूरकर आशुतोष बाळकृ� 26100 58 पु �ाती �ॉट नं. ९-क   फुले कॉलनी  जुने धुळे
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४३०१९ पुरकर वैशाली �िवण 11321 47 �ी मु.पो.िश�ड कािलकेचे  ता.िज.धु   ळे    िश�ड

४३०२० पुण�पा�े ई�र ल�ण 90446 85 पु ५७ अ िशवश�ी कॉलनी िचतोड रोड   धुळे

४३०२१ पुण�पा�े िनरज इ�र 90101 70 पु ५७ अ िशवश�ी कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४३०२२ पुरोिहत चं�शेखर गोिवंद 59168 60 पु

िनयर संभा�ा कॉलनी   ८A  मातो�ी िचतोड रोड  िशव 

शंकर कॉलनी  धुळे

४३०२३ पुरोिहत राज योगेश 26239 55 पु ६७ अभय नगर   धुळे

४३०२४ पुरोिहत सदानंद चं�शेखर 59170 27 पु ८ ए िशवशंकर कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४३०२५ पुरोिहत वैभव सुहास 27689 41 पु साठे चाळ   िभडे बाग  देवपूर  धुळे

४३०२६ पु�र एंटर�ाईजेस 17835 58 पु कृ�कमल शॉपीगं   िशवाजी हाय�ुल जवळ  धुळे

४३०२७ राघवन पी.�ी.मनोज 36357 54 पु

४१ सहजीवन नगर   गोवत िम� डेयरी दसरा  मैदान  

धुळे

४३०२८

रघुवंशी �ीराम �ीधर �ो �ु 

सु�ीम टायस� 90283 94 पु ग�ड बाग ग.स.बँके जवळ   धुळे

४३०२९

रायसोनी िनितन �ेमचंद 

�ो.रायसोनी टायर हाउस 90489 53 पु मलारा माक� ट गु��दार जवळ   मालेगांव रोड  धुळे

४३०३० राजहंस िकरण िदगंबर 52366 54 पु ९ ब रेणुका नगर   रमेश नगर जवळ  िचतोड रोड धुळे

४३०३१ राजहंस वै�वी िकरण 52367 43 �ी ९ ब रेणुका नगर   रमेश नगर जवळ  िचतोड रोड धुळे

४३०३२ राजपुत अमरिसंग नारायणिसंग 50902 46 पु मु.पो. वार   ता. िज. धुळे

४३०३३ राजपूत अमृत ठाणिसंग 39880 65 पु सुराय नाला   ठाकूर ग�ी  दोडाईचा धुळे

४३०३४ राजपूत भरत कमलिसंग 47217 47 पु ३१ �मीक नगर   नकाणे रोड  �मोद नगर धुळे

४३०३५ राजपूत भरत पारिसंग 31293 38 पु मु.पो.िचमठाणे   ता.िशंदखेउा िज.धुळे    िचमठाणे

४३०३६ राजपुत िभमिसंग गुलाबिसंग 90276 56 पु मु.पो.ह��ुण ता.िज.धुळे   हे�ुण

४३०३७ राजपुत िभमिसंह रायिसंह 90167 70 पु 46 �मोद नगर से�र नं 3   नाकाने रोड देवपुर    धुळे

४३०३८ राजपूत गोरख शालीवाहन 38135 59 पु नैना सोसायटी   देवपूर धुळे

४३०३९ राजपूत जगतिसंग रतनिसंग 38851 64 पु

३४ साई एकता कॉलनी   िसंचन भवन� मागे  सा�ी रोड 

धुळे

४३०४० राजपूत जयिसंह ओकंारिसंग 40075 53 पु ४४ ओमगंगा तुळिशराम नगर देवपूर   धुळे

४३०४१ राजपुत केवालिसंह भरतिसंह 90410 57 पु संुफुल नेह� नगर देवपुर   धुळे

४३०४२ राजपूत �ेमिसंग महा�िसंग 47177 51 पु मु. पो. जोगशेळू   ता. िशंदखेडा  िज. धुळे

४३०४३ राजपूत राज�� िनंबा 40166 55 पु म.न.पा. शाळा नं.१४ �ा मागे   शिन नगर सा�ी रोड  धुळे



                                              Page1642

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

४३०४४ राजपुत रेखा अमरिसंग 50903 40 �ी मु. पो. वार   ता. िज. धुळे

४३०४५ राजपूत ठाणिसंग भगा 47191 71 पु ३० �िमक कॉ �मोद नगर-३   नकाणे रोड देवपूर  धुळे

४३०४६ राजपुत िवजय िभमिसंग 90277 65 पु १९ हरी ओम कॉलनी िमल प�रसर   धुळे

४३०४७ राणा धनराज काळुराम 53211 61 पु

माधव पुरा ग�ी नं.५/६   पावन मारोती मंदीर जवळ  

देवपूर धुळे

४३०४८ राणा सिचन धनराज 49915 39 पु माधव पुरा   गली नं.५/६ ची बोळ  धुळे

४३०४९ राणा िवजय शंकरराव 90032 62 पु २९२० चैनी रोड   धुळे

४३०५० राणा िवजया धनराज 53333 56 �ी ग�ी नं.५ व ६ ची बोळ   माधव पुरा  धुळे

४३०५१ रानडे राजेश र�ाकर 90848 49 पु १२२६ खोल ग�ी   ग�ी नं.४    धुळे

४३०५२ रानडे र�ाकर गोिवंद 90083 78 पु १२२६ खोल ग�ी   धुळे

४३०५३ रानडे सुिनल िव�ू 51796 60 पु ३५ ब राजहंस कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४३०५४ रनाळकर बळवंत साहेबराव 27944 57 पु ३१ रेणूका नगर   रामनगर जवळ  जमनािगरी रोड  धुळे

४३०५५ रनाळकर िदपक साहेबराव 55294 52 पु १२ �ांती नगर   सा�ी रोड  धुळे

४३०५६ रनाळकर संजय रघुनाथ 90169 64 पु सुभाष चौक   फुले कॉलनी समोर    धुळे

४३०५७ रानलकर सौरभ बळवंत 61378 27 पु

�ॉट नं ३१ रेणुका नगर   राम मंिदर साकरी रोड  धुले  

धुळे

४३०५८ रनाळकर शैलेश भानुदास 90680 53 पु १३६१  रामराया  ५ वी ग�ी   धुळे

४३०५९ राणे जगिदश पांडूरंग 38405 58 पु १३१ �भात नगर   देवपूर धुळे  िज. धुळे

४३०६० राणे रिव� पांडुरंग 90035 61 पु संभाजी उ�ान समोर   देवपुर    धुळे

४३०६१ राणे �ीकृ� पांडुरंग 90036 63 पु १३१ �भात नगर   धुळे

४३०६२

ल�रीया रंजनबेन �ो.रंजन 

ए�र�ायजेस 90041 63 �ी २४ ए गोपाळ नगर समोर एसआरपी कॅ�   धुळे

४३०६३ रनमळे संजय फिकरा 61948 47 पु रनमळे संजय फिकरा   20 साईफी बाग पेठ 7  धुळे  .

४३०६४ रानमाले िवजय फिकरा 61947 44 पु महादेव कॉलनी   पेठ ०७ धुळे

४३०६५ राव मािलनी सुधाकर 39044 73 �ी १५ अ   िवनय कॉलनी  देवपूर धुळे

४३०६६ राव सिचन सुधाकर 36337 50 पु १५/ए िवनय कॉलनी   देओपूर धूळे    धुळे

४३०६७ राव सुधाकर रघुनाथ 39043 83 पु १५ अ   िवनय कॉलनी  देवपूर धुळे

४३०६८ राव �ाती िकशोर 56999 48 �ी

�ॉक नं.४ �ीिनवास पाक�  अपाट�म�ट   िशवपाव�ती कॉलनी  

देवपूर धुळे
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४३०६९ राव योग�� तुकाराम 18674 58 पु ८ परीमल कॉलनी   वाडीभोकर रोडदेवपुर    धुळे

४३०७० राठी मोहनलाल िकसनलाल 90695 81 पु १५ ब पारीजात कॉलनी   देवपुर धुळे

४३०७१ राठी परेश रमेश 90750 40 पु �ी  ६ ब राजहंस कॉलनी   नटराज टॉकीज मागे धुळे

४३०७२ राठी रमेश स�नारायण 90618 70 पु �ी  ६/ब राजहंस कॉलनी   धुळे

४३०७३ राठी सुिनता रमेश 27719 65 �ी �ी रब राजहंस कॉलनी   नटराज टॉिकज�ा मागे  धुळे

४३०७४ राठोड हेमंत तेजराज 90084 61 पु १७४५ तेली ग�ी ग.नं.२   धुळे

४३०७५ राठोड परमानंद बाबुलाल 90859 59 पु िशवदेव  १ िशवाजी नगर   वाडीभोकर रोड देवपुर    धुळे

४३०७६ राठौड मालती परमानंद 90862 52 �ी िशवदेव  १ िशवाजी नगर   वाडीभोकर रोड देवपुर    धुळे

४३०७७ राउळ ठाणिसंग आनंदिसंग 43338 81 पु रवी पु�ा सर�ती कॉलनी   िव�ानगरी देवपूर  धुळे

४३०७८ रौदंळ जयेश भा�राव 61737 39 पु

�ॉट नं 28 इंिदरा कॉलनी   द�ा मंिदर आ�ा  रोड  िव�ा 

नागरी देवपूर  धुळे

४३०७९ रवंदळे संदीप िव�ल 54186 42 पु भटाई माता �र�ा �ॉप   मोहाडी उप नगर  धुळे

४३०८० रावळ हेतलकुमारी महावीरिसंग 57578 43 �ी

मु / पो - मालपुर  तालुका िशंदखेडा   िज�ा धुळे    

िशंदखेडा

४३०८१ रावल महावीरिसंग नर��िसंग 57577 44 पु मु / पो - मालपुर   ता िशंदखेडा  िज धुळे  मालपुर

४३०८२ रवंदळे अिवनाश भालचं� 54543 41 पु संुदर�भा २७/ब   छोरीया नगर  मालेगाव रोड धुळे

४३०८३ रेदासनी अशोक �ेमचंद 36346 50 पु रगरंग कॉलनी   मालेगाव रोड धूळे    धूळे

४३०८४ रेलन अिनलकुमार नानकचंद 18428 61 पु �ॉक नं.०/१० ११   कुमार सुपर बाजार  धुळे

४३०८५ रेलन आिशष ओम�काश 27511 50 पु ३८ गु�नानक सो   धुळे

४३०८६ रेलन बलदेवराज गोव�धनदास 48873 79 पु ३२ पाडवी हौिसंग सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे

४३०८७ रेलन देवीबाई नानकचंद 18429 88 �ी �ॉक नं.०/१० �म नं.१   सा�ी रोड कुमार नगर    धुळे

४३०८८ रेलन धनवंती दयालदास 19400 85 �ी �ॉक नं.के/३/८   कुमार नगर �म नं ८  सा�ी रोड धुळे

४३०८९

रेलन गोपालदास टोपूराम 

�ो.गोपाळ एज�ीज 90216 92 पु � - ३/४ कुमार नगर   धुळे

४३०९० रेलन लिलत नंदलाल 42214 60 पु �ॉट नं.गु�नानक हौिसंग सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे

४३०९१ रेलन मह�� नंदलाल 46370 63 पु �ॉट नं.४० गु�नानक सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे

४३०९२ रेलन महेश अंबलाराम 90927 67 पु ३८ गु�ंनानक हौिसंग सोसायटी   सा�ी रोड धुळे

४३०९३ रेलन पंकज ओम�काश 54346 47 पु �ॉक नं.एच/२ �म नं.३   कुमारनगर  धुळे
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४३०९४

रेलन �मोद िनरंजनदेव �ो.रेलन 

ड� ेसेस 90335 53 पु पारोळा रोड   धुळे

४३०९५ रेलन संजय नंदलाल 27509 56 पु ३८ गु�नानक हौिसंग. सोसायटी   सा�ी रोड धुळे

४३०९६ रेलन संतलाल मुरलीधर 90061 77 पु ६५ शंकर माक� ट   धुळे

४३०९७ रेलन सुभाष अंबलादास 44096 70 पु �ाट नं ४० गु�नानक हौसीगं सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे

४३०९८ रेलन िवलास गोपालदास 56080 53 पु  गोपाळदुग�  सा�ी रोड   गु�नानक हौिसंग सोसायटी  धुळे

४३०९९ र�भोटकर िमिलंद दामोदर 39867 65 पु �ॉट नं. डी/५   �ी हाउुिसंग सोसायटी  जमनािगरी  धुळे

४३१०० �रझवाणी शंकर खुशालदास 52759 58 पु �ॉट नं.६३ बडगुजर �ॉटस   ८० फुटी र�ा  धुळे

४३१०१ रोडा राधेश:म सुरजमल 90312 58 पु �ॉट नं.१० मयुर कॉलनी   देवपूर धुळे

४३१०२

रोहेरा अजय लखमीचंद 

�ो.महाल�ी ट� ेडस� 57088 34 पु

�ॉक नं.ओ-५ �म नं.१   कुमार नगर सा�ी रोड  

िशवधाम मंिदरा जवळ धुळे

४३१०३ रोहेरा लखमीचंद कसारामल 57050 57 पु �ॉक नं.ओ-५ �म नं.१   कुमार नगर सा�ी रोड  धुळे

४३१०४

रोिहडा अिनल संतुमल �ो.सुरज 

ट� ेडस� 90965 41 पु �ॉक नं.ओ ५ �म नं.३/४   कुमार नगर    धुळे

४३१०५ रोकडे मधुकर रामदास 39373 54 पु मु. पो. पा�े   ता. िशंदखेडा  िज. धुळे

४३१०६ रोकडे मनोज सखाराम 58881 39 पु राउळवाडी   िचतोड रोड  धुळे  .

४३१०७ �� िदपक �ीराम 90070 58 पु �ी नारायण महाराज समाधी मंदीर   धुळे

४३१०८ साबळे िजजाबाई संजय 44174 49 �ी मु.पो. एैचाळे   ता. सा�ी  िज.धुळे

४३१०९ साबळे माधुरी जग�ाथ 56879 35 �ी

�ॉट नं.२०६ सुभाष नगर   झणझणी माता मंदीर  बंजार 

ग�ी धुळे

४३११० साबळे प�वी मकनराव 35410 44 �ी सुभास नगर जुने धुळे ग�ी नं १ धुळे

४३१११ साबळे �िदप ह�रभाउु 27898 60 पु सुमन अपाट�म�ट   आदश� कॉलनी  देवपूर  धुळे

४३११२ साबळे संजय �ंबक 43378 51 पु मु. पो. ऐचाळे   ता. सा�ी  िज. धुळे

४३११३

साबनानी जय धनराज �ो.नॅशनल 

ऑटो �ॉस 31065 51 पु

�ॉक नं.�ु ५/८   कुमार नगर धुळे  �ो.नॅशनल ऑटो 

�ॉस  धुळे

४३११४ साबनानी िजत�� धनराज 48874 41 पु �ॉक नं. �ू ५ कुमार नगर   सा�ी रोड  धुळे

४३११५ साबनानी महेश धनराज 48386 44 पु �ॉक नं. �ु ५/८   कुमार नगर  धुळे

४३११६

सबिनस िस�दी �मोद �ो.पाथ� 

केमोटेक 90524 64 �ी १३ सुदशन कॉलनी   िव�ा नगरी  देवपूर  धुळे

४३११७ सदाने संजय वासुदेव 57624 46 पु �ॉक नं ६�म नं ५/६   कुमार नगर साकरी रोड  धुळे

४३११८

सदाणे शांतीदेवी दयालदास 

�ो.ममता कापड दुकान 18597 72 �ी

�ॉक नं.सी ३/३   कुमार नगर  धुळे  �ो.ममता कापड 

दुकान  धुळे
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४३११९ सदावत� �मोद गंगाराम 43956 70 पु अग� िभडेबाग   देवपूर  धुळे

४३१२० सगरे �शांत सुरेश 47174 38 पु ५ सव��र नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४३१२१ सा� िस�दगोपाल रामे�र 34072 54 पु

�ॉट नं.६१उदय नगर िव�ावध�नी कॉलेज�ा मागे   ◌े◌ं◌े

सा�ी रोड  धुळे

४३१२२ स�दाणे गोपाल रघुनाथ 46059 43 पु केले नगर �ॉट नं.९   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४३१२३ स�दाणे िनम�ला िदलीप 48871 49 �ी ५३ स� साई बाबा कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४३१२४ स�दाणे सिचन शंकर 60730 33 पु �ॉट नं 76 सुयोग नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४३१२५ स�दाणे िवर�� िनंबाजी 90730 44 पु गट नं.२ घर नं.२७७/७८   सुभाष नगर जुने धुळे

४३१२६ स�दाणे योगेश शंकर 55259 33 पु २९/२ए �ॉट नं.१५   बोरसे नगर  देवपुर धुळे

४३१२७

सै�द अली अ�ास अली  �ो. �ु 

धुलीया �ील ट� ेडस 90723 72 पु अ�ार नगर   महावीर गॅरेज मागे    धुळे

४३१२८ साळंुखे िदलीप साहेबराव 43643 57 पु

�ॉट नं.१० बोरसे नगर   गोदुंर िवमानतळ रोड  देवपूर 

धुळे

४३१२९ साळुख� रधुनाथ उ�म 44630 61 पु मु पो सोडंले ता िशंदखेडा   िज धुळे

४३१३० साळंुके राज�� हरी 57087 51 पु २७ रेऊ नगर   नकाणे रोड  धुळे

४३१३१ साळंुके �पाली राज�� 57086 40 �ी २७ रेऊ नगर   नकाणे रोड  धुळे

४३१३२ साळंुखे िगरीष भाऊराव 36340 46 पु ६३ �मोद नगर   से�र नं.२  देवपूर धुळे

४३१३३

साळंुखे प�ाकर साहेबराव 

�ो.मानस स�ायस� 48993 42 पु साईबाबा नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४३१३४ साळंुखे �मोद काळु 47037 54 पु प�रवहन कॉलनी   �राज नगर  वलवाडी प�रसर धुळे

४३१३५ साळंुखे  रमेश चुडामण 36355 76 पु १६ मनुछाया   भारतनगर  देवपुर धुळे

४३१३६ साळंुखे स�िवजय राज�� 57995 30 पु

गजानन महाराज मंदीर रोड   १४ नवनाथ नगर 

वाडीभोकर रोड  द�वपुर धुळे  देवपुर

४३१३७ साळंुखे िवकास िव�ासराव 90889 46 पु ३५ तुळशीराम नगर   �ेयस कॉलनी जवळ देवपुर    धुळे

४३१३८ साळंुखे िव�ासराव �ीपतराव 90888 69 पु

िवकास  �ॉट नं.३५   तुळशीराम नगर स�म कॉलनी    

देवपुर धुळे

४३१३९ साळवे छाया िदनकर 56301 62 �ी १९ िसंह�थ नगर   सा�ी रोड  धुळे

४३१४० साळवे नंदादीप अ�ण 34315 43 पु ९१/८२३   सुभाष नगर  जुने धुळे

४३१४१ साळवे राकेश अ�ण 40913 35 पु घर नं.८२३ गट नं.११   सुभाष नगर  जुने धुळे

४३१४२ साळवे िव�ांत मधुकर 44451 42 पु चंदन नगर   देवपुर  धुळे

४३१४३ सानप रिवं� पांडुरंग 31593 58 पु िमरा अपाट�म�ट गोदुंर रोड   देवपुर धुळे
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४३१४४ संचेती िनलेशकुमार ब�ीलाल 36351 42 पु १८ अिह�ादेवी नगर   �तापिमल मागे  धुळे

४३१४५ संचेती िशरीष शांतीलाल 35489 60 पु १ एल आय सी कॉलनी     धुळे

४३१४६ संचेती ��ता िकशोर 49765 50 �ी घर नं.३९८० नेह� चौक   आ�ा रोड  देवपूर धुळे

४३१४७ संचेती िवमलबाई सुरेशचंद 49682 63 �ी मु. पो. �ाहळोद   ता. िज. धुळे

४३१४८ संदानिशव गौतम आनंदा 36075 56 पु १२६ क�णा िवहार सोसायटी   सा�ी रोड    धूळे

४३१४९ संदेशा सुरेशकुमार िहराच�जी 53447 56 पु नवभारत चौक   ग�ी नं. ६  धुळे

४३१५० संदेशा उषा सुरेशकुमार 53448 58 �ी नवभारत चौक   ग�ी नं.६  धुळे

४३१५१ सनेर अिभिजत बाबुराव 46664 43 पु ३४ �मोद नगर   से�र नं.१ देवपूर  धुळे

४३१५२ सांगळे भटू शंकर 53858 59 पु मु.सायने पो.नंदाणे   ता. िज. धुळे

४३१५३ सांगळे जयंत सदािशव 31622 57 पु ग�ी नं.१ हाउस नं.१२४   जुने धुळे

४३१५४ सांगळे शशीकांत िशवाजी 22025 44 पु सुभाष नगर   वंजार गली घर नं २२२    धुळे

४३१५५ संघवी राज�� िम�ीलाल 90792 67 पु �ॉटनं.२२ गजानन सोसायटी   धुळे

४३१५६ संघवी िश�ा संजय 55690 48 �ी

२१�ु�ीपल कॉलनी   नेह� नगर वाडी भोकर रोड  

देवपुर धुळे

४३१५७ िसंगवी संगीता अभय 90953 55 �ी मु.पो.फागणे ता.िज.धुळे   फागणे

४३१५८ संघवी संजय कमलनयन 17992 52 पु

िस�दयोग �ान क� � आनंद नगर   इंदीरा गाड�न जवल  

देवपुर  धुले

४३१५९ सांगळे रिवं� पांडूरंग 52901 47 पु ४४ ग.द.माळी हौिसंग सोसायटी   िव�ानगरी  धुळे

४३१६० संकलेचा अशोक पुखराज 55660 60 पु ४७९२ वाडी भोकर रोड   शिन मंिदराजवळ  देवपुर धुळे

४३१६१ सराफ राज�� हनुमंत 52135 61 पु ५/अ भावसार कॉलनी   जमनािगरी रोड देवपूर  िज. धुळे

४३१६२ सराफ तुषार मोरे�र 90193 57 पु १२२१ ग.नं.४   धुळे

४३१६३ सरदार मधुकर �ंबक 35443 62 पु मु.पो.िश�ड ता.धुळे इिदरा   नगर    धुळे

४३१६४ सरदार �िदप �ावण 42935 57 पु �रमांड होम समोर   सा�ी रोड  धुळे

४३१६५ सरदार सनी मधुकर 51915 36 पु िमिलंद हौिसंग सोसायटी   कुमार नगर सा�ी रोड  धुळे

४३१६६ सातभाई बलराज ओकंार ¹०५] 90094 57 पु ग�ी नं १० घर नं ८०३ सुभाष   नगर धुळे

४३१६७ सातभाई नंदु एकनाथ 19985 57 पु कला मंदीर मागे   शाळा �.३ जवळ    धुळे

४३१६८ सातभाई पा�ा बलराज 31747 71 �ी १०/८०३ सुभाष नगर   धुळे
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४३१६९ सातभाई सुवणा� िनतीन 46665 46 �ी घर नं.८०३ गट नं.१०   सुभाष नगर  धुळे

४३१७० सा�े सतीष िव�ु 90735 61 पु १४१४ गट नं.४   धुळे

४३१७१ साठे िव�ु शंकर 90189 54 पु यशोदीप अ�वाल नगर   धुळे

४३१७२ साठे अिनल िव�ु 90168 55 पु

�ॉट नं.२ िवशाल नगर   रगरंग कॉलनी जवळ  मालेगाव 

रोड  धुळे

४३१७३ सा�े शरद िव�ु 90687 64 पु यशोदीप  अ�वाल नगर   धुळे

४३१७४ सौदंाणकर भुपेश �भाकर 56346 39 पु १२२ िवदया नगर   देवपुर  धुळे

४३१७५ सावजी योगेश भा�र 90172 55 पु १३०८ ग.नं.४ बु�ड ग�ी   धुळे

४३१७६ सावळे रमेश मगन 46321 71 पु

१८ राजपूत कॉलनी   राणा �ताप हाय�ुल जवळ  देवपूर 

धुळे

४३१७७ सावंत भुषण िशवाजीराव 46468 56 पु �ॉट नं.५९ सं�ग कॉलनी   �ेिडयम रोड  देवपूर धुळे

४३१७८ सावजी भा�र माधव 90894 87 पु ग.नं.४ घर नं.१३०८   खोल ग�ी    धुळे

४३१७९ सावखेडकर िमनुराज एकनाथ 38342 65 पु

१८/१ मंुदाणकर वाडी   जयिहंद िसिनयर कॉलेज समोर  

देवपूर धुळे

४३१८० सावळे सुषमा नागेश 40072 55 �ी २/अ िज�ा प�रषद कॉलनी   देवपूर धुळे

४३१८१ सावना आनंद गुलाबचंद 30687 45 पु घर नं.१६१४ ग�ी नं.२   धुळे

४३१८२ सावळे नागेश िशवदास 40071 57 पु िज�ा प�रषद कॉलनी   �ॉट नं.२ अ  देवपूर धुळे

४३१८३ सावळे सुिनता रमेश 46322 74 �ी १८ राजपूत कॉलनी   देवपूर  धुळे

४३१८४ सावंत अशोक खंडू 45597 50 पु मु. पो. मालपूर   ता.िशंदखेडा  धुळे

४३१८५ सेठी अशोक राधेशाम 90872 61 पु ८६ सुयोग नगर वाडीभोकर रोड   देवपुर धुळे

४३१८६

सेठीया िसरीचंद वटुमल 

(एच.यु.एफ.) �ो.नारायण ट� ेडस� 33675 59 पु ८ माक� ट याड�   पारोळा रोड  धुळे

४३१८७ शाह भावेश रमेश 52264 44 पु २८५२ जे.बी.रोड   धुळे  िज.धुळे

४३१८८ शाह चं�कांत सदािशवदास 49454 81 पु ९ अ�िवनायक सोसायटी   जमनािगरी रोड  धुळे

४३१८९ शहा चं�कांत वाडीलाल 90115 72 पु समथ� नगर   धुळे

४३१९० शाह देिवला चं�ाकांत 90442 71 �ी

समथ� नगर ४० गांव रोड   परदेशी िपठा�ा िगरणी जवळ  

  धुळे

४३१९१ शहा िदलीप नटवरलाल 90769 68 पु �ॉट नं.४५/२ वैभव नगर   धुळे

४३१९२ शाह िदनेश मगनलाल 90860 61 पु ८ वैभव अपाट�म�ट   ३८ �ोफेसर कॉलनी देवपुर    धुळे

४३१९३ शहा िदनेशकुमार मदनलाल 43678 53 पु चारभुजा माब�ल   पारोळा रोड माक� ट�ा पुढे    धुळे
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४३१९४ शहा िदपक नटवरलाल 90194 66 पु २६ व�भ नगर   मालेगाव रोड धुळे

४३१९५ शाह गौतम ब�ीलाल 90576 61 पु धुळे   धुळे

४३१९६ डॉ.शाह गौतम दौलतकुमार 90803 53 पु राम वाडी  मालेगाव रोड   धुळे

४३१९७ शाह िगरीष कांतीलाल 36746 76 पु ४/ए पेटकर कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४३१९८ शाह गुलाबचंद दामजी 59488 34 पु १४४६ झाशी राणी �ेटस रोड   रेड �ॉस रोड    धुळे  .

४३१९९ शहा हंसा लखमीचंद 90253 58 �ी १७२९ आ�ा रोड   धुळे

४३२०० शाह िजवनलाल हेमचंद 90501 92 पु १५१२/३ महा�ा गांधी माग�   धुळे

४३२०१ शहा क�ीरा मयुर 90311 63 �ी ८० फुट रोड   धुळे

४३२०२ शाह का��रा मयुर 90444 63 �ी वाडीिवहार ८० फुटी �ेशन रोड   धुळे

४३२०३ शाह िकशोर शांितलाल 34446 63 पु �ॉट नं.६ के   फुले कॉलनी  शांती िनवास  धुळे

४३२०४ शाह कुसुमकांत ताराचंद 26855 77 पु १७७२/३ ग�ी नं.१   राजवाडे बँड समोरधुळे  िज.धुळे

४३२०५ शाह लता िगरीष 36747 65 �ी ४/ए पेटकर कॉलनी   धुळे

४३२०६ शहा मयुर वािडलाल 90004 65 पु वाडी िवहार ८०   �ेशन रोड    धुळे

४३२०७ शाह परेश नंदकुमार 21439 52 पु १७ ब िवनय कॉलनी   वाडी भोकर रोडदेवपुर    धुले

४३२०८ शाह परेश रजनीकांत 51623 50 पु ७७ वैभव नगर   जमनािगरी रोड  धुळे

४३२०९ शाह रमेश भोगीलाल 52265 71 पु २८५२ जे.बी.रोड   धुळे  िज.धुळे

४३२१० शाह रमेशचं� शंकरलाल 90577 78 पु राज�� नगर   धुळे

४३२११ शहा रेणूका परेश 25534 48 �ी १७-ब िवनय कॉलनी   देवपूर  धुळे

४३२१२ शाह साधना अिनल 26253 61 �ी  �ीट होम  �ु�ीपल कॉलनी   नेह� नगरदेवपुर  धुळे

४३२१३ शाह शीतल भावेश 61863 43 �ी

शाह शीतल भावेश   घर नं 2852  जमणालाल बजाज रोड  

पोिण�मा धुळे  .

४३२१४ शहा �वण देव�� �ो.शहा फुडस 56308 30 पु ग�ी नं.३   मु.पो.कुसंुबा  ता.िज.धुळे

४३२१५ शहा सुिनल वािडलाल 90085 63 पु व�भ नगर   धुळे

४३२१६ शाह उिम�ला नंदकुमार 21442 77 �ी १७ ब िवनय कॉलनी   देवपुर धुले    धुले

४३२१७ शाह विनता वािडलाल 90368 61 �ी वाडी िवहार   ८० फुटी �ेशन रोड    धुळे

४३२१८ शाह िवणा िकशोर 34447 58 �ी �ॉट नं.६ के   फुले कॉलनी  शांती िनवास  धुळे
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४३२१९ शाह िवलय रमेशचं� 90575 49 पु २१/ए राज�� नगर   गोदूंर रोड देवपुर  धुळे

४३२२० शहा िदपक वाडीलाल 90114 64 पु �ेशन रोड वाडी िवहार   धुळे

४३२२१ शाह ओजस िदपक 90869 56 पु २६ व�भनगर   मालेगाव रोड    धुळे

४३२२२ शेख अ�ुल र�ाक अहेमद 60522 66 पु ६८ ग�ीनं ४ आिव�ार कॉलनी   ४० गोण रोड धुळे

४३२२३

शेख अतीफ रफीयोददीन �ो. 

िसमा ऑटोमोबाई� 90507 64 पु महािवर नगर   धुळे

४३२२४ शेख फैज रिफकउ�ीन 90506 57 पु महािवर नगर  ८० फुटी रोड   धुळे

४३२२५ शेख फा�क शेख गनी मिनयार 31447 49 पु िफरदोस नगर ८० फुट रोड जवळ   धुळे

४३२२६

शेख लुकमान सुलेमन �ो दातार 

रेडीओ इले�� ॉिनक 90274 66 पु ७ मोहंमदी नगर डीएसपी ऑफीस   जवळ देवपुर    धुळे

४३२२७ शमा� (ओझा) भवरीबाई रामिकसन 90600 82 �ी ग�ी नं.५ सहावी बोळ   धुळे

४३२२८ शमा� अिमतकुमार मोहनलाल 32196 39 पु घर नं. ३००६   ग�ी नं.३  धुळे

४३२२९ शमा� अिनल मोहनलाल 23114 56 पु हॉटेल शेरे पंजाब मागे   ऊस ग�ी  धुळे

४३२३० शमा� अिनल रामकृ� 39040 71 पु िस�दी ४७८/७   सुभाष नगर (जुने धुळे)  धुळे

४३२३१ शमा� आिशष िगरीष 46005 44 पु ग�ी �.४ घन �.१३२३/२४   खोल ग�ी  धुळे

४३२३२ शमा� बालमंुकुद ब�ीनारायण 36919 54 पु �ाट नं३१७५९ गट नं.२   धुळे

४३२३३ शमा� गणेश मुरिलधर 90357 74 पु �ॉट नं.१५ िवशाल नगर   मालेगांव रोड    धुळे

४३२३४ शमा� िगरीष पुनमचंद 90071 65 पु १३२३ ग.नं.४ खोल ग�ी   धुळे

४३२३५ शमा� गोपाल बालमुकंूद 30695 45 पु ३२३१३२३२ अ�ा रोड धुळे   धुळे

४३२३६ शमा� गोपाल ब�ीलाल 57354 61 पु घर नं 2943 बी यू एस ग�ी   र ओ ट� ा�पोट् � जवळ  धुळे

४३२३७

शमा� जसोदा गणेश �ो.तुषार 

�ा�ीक इंड�� ीज 90356 68 �ी क-९७   एम आय डी सी  धुळे

४३२३८ शमा� जय�ी सुरेश 36932 58 �ी ग�ी नं.०६   माधवपुरा धुळे

४३२३९ शमा� किपल चं�कांत 61697 36 पु

शमा� किपल चं�कांत   3132 �ािमनारायन चाळ  गली नं 

2 JB रोड िच�ोड धुळे  .

४३२४० शमा� िकत� ओम�काश 40291 33 �ी १७९६/ बी   जे.बी. रोड  धुळे

४३२४१ शमा� कंुजिबहारी ब�ीनारायण 36917 59 पु १७५९ ग�ी नं.२   मारवाडी भोजनालय  लालबाग  धुळे

४३२४२ शमा� मधुसुदन रामे�र 23111 64 पु �ार नं. ३०१९/३   आ�ा रोड  धुळे

४३२४३ शमा� मंजु राज��जी 18949 58 �ी

�ारा मदनलाल जमनालाल िम�   ११ ब िशवश�ी कॉलनी 

   धुळे
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४३२४४ शमा� नंदिकशोर रामे�र 23112 56 पु �ार नं. ३०१९/३   आ�ा रोड  धुळे

४३२४५ शमा� नंदलाल मगनलाल 90104 64 पु ७५ सुदश�न कॉलनी   धुळे

४३२४६ शमा� नर�� वसंत 90212 54 पु सी/ओ फुलचंद मंगलराम खंडेलवाल   पट बाजार    धुळे

४३२४७ शमा� नेहा राज�� 59014 31 �ी २३ �भुकंुज अभय नगर   गोण रोड  धुळे  .

४३२४८ शमा� ओम�काश स�नारायण 40292 56 पु १७९६/ बी   जे.बी. रोड  धुळे

४३२४९ शमा� पंकजकुमार ई�रलाल 58689 43 पु मु. पो� फागणे   ता. िज. धुळे  फागणे  धुळे

४३२५० शमा� �िमला कंुजिबहारी 36918 57 �ी घर नं १७५९   लेन नं २  धुळे

४३२५१ शमा� पुो�म मदनलाल 27189 57 पु कामगार मैदार   ग�ी नं.४  धुळे

४३२५२ शमा� रा�ल कंुजिबहारी 57450 29 पु

घर नं १७५९   मारवाडी भोजनालय  ग�ी नं २ लालबाग 

धुळे

४३२५३ शमा� राजेश बबनलाल 39725 51 पु �ॉट नं. ०८   लोढें अपाट�म�ट  चंपाबाग सा�ी रोड धुळे

४३२५४ शमा� राजकुमार शामसंुदर 28771 55 पु घर नं.३०१८   अ�ा रोड धुळे

४३२५५ शमा� रामगोपाल हरीनारायण 90481 92 पु िस�ील हॉ�ीटल�ा मागे   परदेशी पुरा    धुळे

४३२५६ शमा� �षीकुमार गजानन 30688 71 पु ३३१७ ग�ी नं.२ धुळे   धुळे

४३२५७ शमा� शांताबाई पूनमचंद 90366 92 �ी १३२३ ग.नं. ४ खोल ग�ी   धुळे

४३२५८ शमा� िशरीष पुनमचंद 90179 63 पु १३२४ ग.नं. ४ खोल ग�ी   धुळे

४३२५९ शमा� �ीकांत दुगा��साद 52146 38 पु ७ अ�सेन कॉलनी   मालेगाव रोड  धुळे

४३२६० शमा� िस�देश िगरीष 46006 38 पु ग�ी �.४ घर �.१३२३/२४   खोल ग�ी  धुळे

४३२६१ शमा� िसतादेवी बालमंुकुद 36920 60 �ी �ाट नं.१७५९ गट नं.२   धुळे

४३२६२ शमा� सुभाष पूनमचंद 90365 73 पु १३२३ ग.नं. ४ खोल ग�ी   धुळे

४३२६३ शमा� सुिनल �िषकुमार 30691 44 पु घर नं.३३१७ ग�ी नं.२   धुळे

४३२६४ शमा� सुरेश दुगा��साद 36931 63 पु ग�ी नं.०६   माधवपुरा  धुळे

४३२६५ शमा� उमा ओम�काश 40293 53 �ी १७९६/ बी   जे. बी. रोड  धुळे

४३२६६ शमा� योगेश रामे�र 23110 55 पु �ार नं. ३०१९/३   आ�ा रोड  धुळे

४३२६७ शेख इ�ािहम शेख चांद 90265 67 पु लाला सरदार नगर   डी एस पी ऑफीस मागे  देवपुर  धुळे

४३२६८ शेलार सुरेश कौितक 43505 52 पु ४६ फॉरे� कॉलनी   नगाव बारी  देवपूर धुळे
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४३२६९ श�डे चेतनकुमार ब�ीलाल 18045 57 पु १२१ �ेह�भा कॉलनी बोरसे नगर   देवपुर    धुळे

४३२७० श�डे महेश माधवराव 49427 49 पु  �ंकटेश  सुपर माक� ट   ग�ी �.४ खोलग�ी  धुळे

४३२७१ श�डे रमेश जग�ाथ 90548 76 पु क�ुरबा गांधी रोड   धुळे

४३२७२ श�डे शांताराम िव�ु 90373 75 पु ५ अ शारदा सदन   प�कार नगर    धुळे

४३२७३ िशंदे वसंत बापूराव 40262 66 पु

डॉ. वाघमारे हॉ��टल समोर   ३२ �ोफेसर कॉलनी  

देओपूर  धुळे

४३२७४ श��े आनंद िनळकंठ 59067 48 पु हाउस नं ३७७ लाने नं ६   िसटी सव� नं २०९५  धुळे  .

४३२७५ शेटे गजानन बापू 61571 34 पु 76 बी �भात नगर   देवपूर धुळे  .

४३२७६ शेटे सीमा कृ�राव 43232 47 �ी २ ब गीता नगर धुळे   धुळे

४३२७७ शेटीया कमलबाई मुलचंद 32887 71 �ी �ॉक नं.०३ �म नं.३ कुमार नगर   धुळे

४३२७८ शेटीया लताबाई िसरीचंद 32889 67 �ी ८ माक� ट याड�   पारोळा रोड  धुळे

४३२७९ शेटीया मनोहर मुलचंद 32886 51 पु कुमार नगर   सा�ी रोड  धुळे

४३२८०

शेठीया मनोहरलाल मुलचंद 

(एच.यु.एफ.) �ो.मनोहर ट� ेडस� 33676 55 पु ६ माक� ट याड�   परोळा रोड  धुळे

४३२८१ शेठीया मुलचंद वटुमल 25708 78 पु �ॉक नं. क - ३   �म नं. ३  कुमार नगर  धुळे

४३२८२

शेठीया मुलचंद वटुमल 

(एच.यु.एफ.) �ो.िदलीप ट� ेडस� 33678 59 पु ६ माक� ट याड�   पारोळा रोड  धुळे

४३२८३ सेठीया �ीचंद िवठूमल 25709 72 पु �ॉक नं- प-३   �म. नं. ७  कुमार नगर  धुळे

४३२८४ शेवाळे चुडामण नारायण 45794 57 पु १३बी िशवशंकर कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४३२८५ शेळाळे ��ेश चुडामण 50218 29 पु एफ-४ मधुराणी अपाट�म�ट   स�ाट नगर  धुळे

४३२८६ िशंपी गोपाळ सदािशव 90677 60 पु 21 �मोद नगर   से�र नं 4  नकाने रोड देवपुर  धुळे

४३२८७ िशंपी �िवण राजेश 56906 33 पु मु.पो.शेवाळी   ता.सा�ी  िज.धुळे

४३२८८ िशंपी संतोष �काश 57725 44 पु

४३ िचतोड रोड   साई बाबा मंदीर जवळ  �डको कॉलनी 

धुळे

४३२८९ िशंपी तुळशीराम पंढरीनाथ 44519 60 पु मु सोडंले   ता िशंदखेडा  िज धुळै  धुळै

४३२९० िशंदे आशा िवकास 54579 55 �ी

९ शाकंुतल गृहिनमा�न सोसायटी   वलवाडी िशवार  गोदुर 

एअरपोट� रोड धुळे

४३२९१ िशंदे अशोक चै�ाम 42898 63 पु १० भरत नगर   से�र नं.७३ पाट�  देवपूर धुळे

४३२९२ िशंदे बाबासाहेब केशवराव 90043 65 पु ६६ गोपाळ नगर   धुळे

४३२९३ िशंदे िबपीन रमेश 25795 47 पु जी.टी.पी. कॉलनी   �ॉट नं. ४०-अ  देवपूर  धुळे
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४३२९४ िशंदे िकत� रमेश 31292 48 �ी  मातो�ी १७जी.टी.पी. कॉलनी   देवपुर धुळे

४३२९५ िशंदे मंगला �तापराव 44232 64 �ी

�ॉट नं 59 डी डी सी सी बँक कॉलनी   वाडी भोकर रोड  

देवपूर धुळे

४३२९६ िशंदे िनलेश कमलाकर 61028 38 पु

९ च�र बड� रोड   ग�रम�ट िम� डेअरी स�ाट नगर  

धुळे  .

४३२९७ िशंदे �काश आ�ाराम 90970 67 पु मु.पो.कुसंुबा   ता.िज.धुळे    कुसंुबा

४३२९८ िशंदे �ितभा रमेश 39851 43 �ी

५ िनशांत नकाणे रोड   गोकण� हौिसंग सोसायटी जवळ  

धुळे

४३२९९ िशंदे �िवण लोटन 90615 79 पु ५ सदगु� कॉलनी   जमनािगरी रोड देवपुर    धुळे

४३३०० िशंदे रा�ल सुधीरचं� 60612 43 पु 26 वस�हावाडी मोहाडी उपनगर   धुळे

४३३०१ िशंदे राज�� बळीराम 35788 60 पु �ॉट नं.८   रे� नगर ��दा नगर  देवपूर धुळे

४३३०२ िशंदे राजेश जग�ाथ 90372 60 पु राजर� सहकार नगर   एस टी कॉलनी देवपुर    धुळे

४३३०३ िशंदे रमेश चै�ाम 31291 59 पु  मातो�ी  १७जी.टी.पी. कॉलनी   िव�ानगरी देवपुर धुळे

४३३०४ िशंदे रमेश िनंबा 39850 47 पु ५ िनशांत   गोकण� सोसायटी जवळ  देवपूर धुळे

४३३०५ िशंदे रणिजत शामराव 48627 61 पु �ॉट नं 23   �ू एकता नगर  धुळे

४३३०६ िशंदे रिवं� वामनराव 90116 65 पु १ अ�ण वै� नगर   धुळे

४३३०७ िशंदे संिगता िवजयराव 47470 45 �ी १२ अ मयुर कॉलनी   देवपूर  धुळे

४३३०८ िशंदे संजय मुरलीधर 31648 55 पु �ॉट नं.३ स.नं.६५/१   �मादे नगर    धुळे

४३३०९ िशंदे शोभा प�ाकर 44316 66 �ी

स�� नं.४६५/२-१   राजवाडे नगर जवळ  चाळीसगाव रोड 

धुळे

४३३१० िशंदे सोपान िभमराव 39942 44 पु �ॉट नं.२९   एकिवरा नगर  नकाणे रोड देवपूर धुळे

४३३११ िशंदे सुिनता संतोष 58130 43 �ी

�ॉट नं २२ दामोदर नगर   ितखी रोड मोहाडी उपनगर  

धुळे

४३३१२ िशंदे �ंबक शामराव 38617 84 पु ३५ जवाहर नगर   सा�ी रोड  धुळे

४३३१३ िशंदे उषा राजेश 90434 57 �ी राजर�  एस.टी.कॉलनी देवपुर   धुळे

४३३१४ िशंदे िवमल �ंबकराव 38683 77 �ी ३५ जवाहर नगर   सा�ी रोड  धुळे

४३३१५ िशंदे िवं�ू िशवराम 40407 49 पु �ॉट नं.५१ सुपडू आ�ा कॉलनी   सुभाष नगर जुने धुळे

४३३१६ िशंदे िव�ासराव पोपट 35588 54 पु मु.पो.बाभुळदे   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे  बाभुळदे

४३३१७ िशंगारे जे� जॉन 46954 54 पु �ॉट नं.५२/१ �ेह नगर   धुळे

४३३१८ िशनकर अ�ण सोिनराम 90457 64 पु १४२० बँक �� ीट ग.नं. ४   धुळे
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४३३१९ िशनकर भूषण पुरषो�म 61945 38 पु १४९६ आगरा रोड   धुळे

४३३२० िशनकर देिवदास वामन 90129 55 पु ४ िशनकर मातृसदन   धुळे

४३३२१

िसनकर िकशोर िभका  

�ो.एस.के.एज�ीज 90967 54 पु ११७ पु�राज   िशवपाव�ती कॉलनी    देवपुर धुळे

४३३२२ िशनकर मुकंुद काशीनाथ 90950 54 पु १२ ब मच�ट बँक कॉलनी   तुळशीराम नगर देवपुर धुळे

४३३२३ िशनकर नंदलाल धुडकू 61017 58 पु एस/ओ धुडकू िशनकर   मु पो� �ाहाळोद धुळे  .

४३३२४ िशनकर िपयुष नंदलाल 61016 22 पु

एस/ओ नंदलाल िशनकर   मु पो� �ाहाळोद लोहार 

ग�ी  धुळे  .

४३३२५ िशनकर पुो�म सोिनराम 90001 70 पु १४९६ आ�ा रोड   धुळे

४३३२६ िशनकर शिशकांत सोिनराम 90132 62 पु ३९९८ नेह� चौक   धुळे

४३३२७ िशरोडे अिनल द�ा�य 90127 78 पु ४० बडगुजर �ॉट   पारोळा रोड    धुळे

४३३२८ िशरोळे देव��कुमर बंडु 90417 48 पु ९ जोगे�री �ोफेसर कॉलनी देव   पुर    धुळे

४३३२९ िशरोडे �ोती सतीष 19091 66 �ी नागाई कॉलनी   देवपुर धुळे

४३३३० िश�डे मुरिलधर �ीराम 90333 80 पु ३ अ�ैत द�मंदीरा शेजारी व   �ाि◌ नगरी पो�    धुळे

४३३३१ िशरोडे सितष मुरलीधर 52460 53 पु ३ अ�दैत   द� मंदीर चौक  देवपुर धुळे

४३३३२ िशरोडे वैशाली द�ा�य 14596 62 �ी

९ िशवाजी शॉिपंग   सुरत हायवे �ी आशापुरी एज�ीज  

मु.पो.सा�ी िज.धुळे  सा�ी

४३३३३ िशरोळे िनतीन लोटन 19383 41 पु �ॉट नं २५१ कृषी क� �   द�मंिदर  देवपूर  धुळे

४३३३४ िशरसाठ अिनल मंगल 40279 59 पु २८ राजे�र नगर   देवपूर धुळे-५    धुळे

४३३३५ िशरसाठ भरत �पचंद 39223 51 पु १२ जलगंगा हौ.सो.   सा�ी रोड  धुळे

४३३३६ िशरसाठ चा�िशला जगिदश 56878 37 �ी �म नं.९ िब��ंग नं.४   पोलीस मु�ालय  धुळे

४३३३७ िशरसाठ िद�ी पवन 47854 41 �ी

१९ सैिनक  सुरिभ कॉलनी   िव�ाविध�नी कॉलेज मागे  

सा�ी रोड धुळे

४३३३८ िशरसाठ मोहन गंभीर 49689 45 पु

९ पवन नगर   वलवाडी िशवार  वाडी भोकर रोड देवपूर  

धुळे

४३३३९ िशरसाठ िनितन मंगा 60776 53 पु

राजवीर नगर िव�ा नगरी   एन सी सी भवन मागे  द� 

मंदीर देवपूर  धुळे

४३३४० िशरसाठ पवन िभला 47855 42 पु

१९ सैिनक  सुरिभ कॉलनी   िव�ाविध�नी कॉलेज मागे  

सा�ी रोड धुळे

४३३४१ िशरसाठ िवमलबाई िभला 47853 73 �ी

१९ सैिनक  सुरभी कॉलनी   िव�ाविध�नी कॉलेज मागे  

सा�ी रोड धुळे

४३३४२ िश�डे िदपाली िकशोर 24836 44 �ी �ॉट नं 32 अमोल नगर   देवपूर  भारत नगर जवळ  धुळे

४३३४३

िश�डे मालती मुरलीधर �ो.अ�ैत 

बाजार 90334 61 �ी ३ अ�ैत द�मंदीराजवळ जुना   आ�ा रोड देवपुर    धुळे



                                              Page1654

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

४३३४४ िश�डे संजय कािशनाथ 39031 57 पु �ॉट नं.१४ ब   गजानन नगर  धुळे

४३३४५ िश�डे संजय रामचं� 90921 55 पु �ॉट नं.१७ इंदािसनी नगर   देवपुर धुळे

४३३४६ िशरोडे सुनंदा राज�� 90247 55 �ी संभा�ा कॉलनी   िचतोड रोड    धुळे

४३३४७

िशसोदे अिभजीत अशोक �ो. 

रचना एंटर�ाईझेस 90844 59 पु २ भरत नगर   तुलशीराम नगर जवळ    देवपुर धुळे

४३३४८ िशसोदे क�ाण जग�ाथ 58729 55 पु २ वैभव कॉलनी गोदूंर   पोट� रोड देवपूर    धुळे

४३३४९ िशसोदे सुिनल अिभम�ू 53835 46 पु २१ �ंबक नगर वाडी   भोकर रोड देवपुर  धुळे

४३३५० िशवदे छोटूलाल नामदेव 39701 64 पु

�ॉट नं. 19 अ�ापक नगर   िकसान पाईप फॅ�री �ा 

समोर  देवपूर धुळे

४३३५१ िशवदे मोहनलाल सुकलाल 42406 47 पु १७ भोई सोसायटी   देवपुर धुळे

४३३५२ �ॉफ ि�तेश अिनल 58347 37 पु १४६० नव�ही   ग�ी नं.२ क�ुरा गांधी रोड  धुळे

४३३५३ शु�ा धनंजय रामचं� 34693 56 पु ७ िभडे बाग   देवपूर धुळे

४३३५४ शु� िजत�� पंढरीनाथ 47838 54 पु २७ मधुबन कॉलनी   वाडी भोकर रोड  धुळे

४३३५५ शु� मह�� सुधाकर 17976 50 पु ६ ��ीणी अपाट�म�ट   शारदा नगरदेवपुर  धुले  धुले

४३३५६ शु�ा मेधा रिवकुमार 34599 68 �ी ११९-ए  �णव सुदश�न कॉलनी   देवपुर धुळे

४३३५७ शु� �ाची धनंजय 90935 49 �ी ७ िभडे बाग   देवपुर धुळे

४३३५८ शु�ल �मोद यादवराव 90396 71 पु ३६ ग�ड कॉलनी   धुळे

४३३५९ शु� रामचं� गणेश 90102 83 पु िभडे बाग   धुळे

४३३६० शु� रिवकुमार भालचं� 34598 70 पु ११९-अे �णव   सुदश�न कॉलनी  देवपुर धुळे

४३३६१ शु� रिवं� सुधाकर 17654 47 पु ६ ��ीणी अपाट�म�ट   शारदा नगर देवपुर  धुळे

४३३६२ शु� शुभांगी धनंजय 42497 64 �ी २० �ीगु� कॉलनी   �ेडीयम मागे  गोदंुंर रोड धुळे

४३३६३ िस�दीकी मोहमद मोिबन 90261 61 पु डॉ.जे.सी.शहा समोर मालेगांव रोड   धुळे

४३३६४ िसंधी रामचं� रेडाराम 90478 92 पु �ॉट नं.३९/२३ िव�ा वध�नी   सोसा.सा�ी रोड    धुळे

४३३६५ िसंधी रामचं� रेदाराम 36111 50 पु ५८ शंकर �ॉथ   माक� ट  धुळे

४३३६६ िसंधी संजीवनी सुिनल 47756 61 �ी ५ िडगंबर पाडवी सोसायटी   सा�ी रोड  धुळे

४३३६७ िसंधी सुिनल ल�णदास 90030 64 पु महारा��  मेडीकल �ोअस�   आ�ा रोड    धुळे

४३३६८ िसंधी (लु�ा) मनोहर ितथ�दास 90034 77 पु नवजीवन मेडीकल सज�कल   धुळे
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४३३६९ िसंगवी अभयकुमार �कुमचंद 90438 57 पु मु.पो. फागणे   ता.िज.धुळे    फागणे

४३३७० िसंगवी गोकुळ चंदनमल 22038 64 पु मु.पो.फागणे   ता.िज.धुळे    फागणे

४३३७१ िसंह िवनोद राजब� 58412 58 पु घर नं ३९ वाखारकर नगर   कॉटन माक� ट जवळ  धुळे

४३३७२ िसंगवी िकशोर चंदनमल 90686 79 पु मु.पो.फागणे   ता.िज.धुळे

४३३७३ िसंघवी मुलचंद उ�मचंद 90090 79 पु १४९७ अ म.गांधी माग�   धुळे

४३३७४ िसंगवी मोहनलाल चंदनमल 22039 75 पु मु.पो.फागणे   ता.िज.धुळे    फागणे

४३३७५

िसनकर �मोद िभला  

�ो.जे.के.सिज�क� 90966 62 पु 117 िशव पाव�ती कॉलन   देवपुर  देवपुर धुळे

४३३७६ िशसोदे मोरे�र रामकू� 40331 56 पु मु.पो.नरडाणा   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे

४३३७७ िशसोदे िनम�ला गुलाबराव 57112 59 �ी १९ जानकी नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे  देवपुर

४३३७८ िससोदे राज�� िसताराम 39894 63 पु �ॉट नं.१८   िशतल कॉलनी  सा�ी रोड धुळे

४३३७९ िससोिदया चं�पालिसंह िभमिसंह 39228 62 पु ११ िशवम शुभम नगर जवळ   वलवाडी  धुळे

४३३८० िशसोिदया मह��िसंह नर�दिसंह 46887 51 पु २६ महाराणा �ताप कॅालनी   देवपुर  धुळे

४३३८१

िससोिदया �ीतमकंुवर 

चं�पालिसंह 39227 50 पु �ॉट नं.११ शुभम नगर जवळ   वलवाडी  देवपुर    धुळे

४३३८२

िससोिदया राजितलकिसंह 

चं�पालिसंह 39229 35 पु ११ िशवम शुभम नगर जवळ   वलवाडी  देवपूर धुळे

४३३८३ सोिहते ममता राजेश 59717 51 �ी 08 संतोषी माता कॉलनी   नकाने रोड देवपूर  धुळे  .

४३३८४ सोिहते यश राजेश 59693 25 पु 8 संतोषी माता कॉलनी   नकाणे रोड देवपूर धुळे  .

४३३८५ सोलंकी िबपीन रणछोडदास 90106 67 पु मातृ छाया अ�वाल नगर   धुळे

४३३८६ सोळंकी िगरधर हरीलाल 47850 77 पु १७ अिदनाथ पाक�    ८० फुटी रोड  धुळे

४३३८७ सोमाणी चंदन �मोद 48465 36 पु �ॉट नं.२५ क फुले कॉलनी   धुळे

४३३८८ सोमाणी सुिशलाबाई िव�नाथ 48464 87 �ी �ॉट नं.२५ क फुले कॉलनी   धुळे

४३३८९ सोमाणी िवकीन िवजयकुमार 17613 61 पु माहे�री ट� ेडीगं कंपनी   पारोळा रोड  धुळे

४३३९० सोमाणी िवनोद िवजयकुमार 48463 46 पु २५ क फुले कॉलनी   धुळे

४३३९१ सोमवंशी माधवराव िगरधर 28363 61 पु

संपदा अपाट�म�� िव�ाविधन�   कॉलेज मागे स��ंृगी  

कॉलनी सा�ी रोड धुळे

४३३९२ सोमवंशी उिम�ला माधवराव 52239 66 �ी १० रागरंग कॉलनी   धुळे

४३३९३ सोजें नीिलमा �मोद 61306 42 �ी

12 स�ंग कॉलनी   ���ंुगी मंिदर जवळ  देवपूर धुळे  

देवपूर धुळे
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४३३९४ सोननीस देवचंद िव�ल 27763 76 पु ओम गु�   ८-ब  मयुर कॉलनी देवपूर  धुळे

४३३९५ सोनार अिनल द�ू 31647 57 पु मु.पो. िश�ड   ता.धुळे    िश�ड

४३३९६ सोनार चेतन जयवंत 57084 25 पु ३३ अ द� कॉलनी   िव�ानगरी  देवपूर धुळे

४३३९७ सोनार धोडू मुरलीधर 31143 74 पु ५९ पाटबंधारे कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपुर धुळे

४३३९८ सोनार जय�ी सुिनल 26249 51 �ी ग.नं.२ घर नं. ४९   झणझणी माता मंदीरा समोर  जुने धुळे

४३३९९ सोनार िजत�� मनोहर 45440 40 पु

२ भावसार कॅालनी जमनिगरी रोड   एफ सी आय 

गोडाऊन समोर  धुळे

४३४०० सोनार िजत�� सुभाषचं� 48080 47 पु

२९/८ नेताजी नगर   गोदूंर रोड ओम िब��ंग मागे  देवपूर 

धुळे

४३४०१ सोनार क�ना कृ�कुमार 90641 56 �ी िव�ा नगर �ॉट नं.१८४   देवपुर धुळे

४३४०२ सोनार िमराबाई वसंतराव 90516 79 �ी सुशांत नागाई कॉलनी   देवपुर    धुळे

४३४०३ सोनार नर�� सदािशव 46134 52 पु ५१ रेणूका नगर   वाडी भोकर रोड  धुळे

४३४०४ सोनार िनंबा सदािशव 25713 72 पु जामबाग   सुभाषनगर  वरखेडी रोड जुने धुळे

४३४०५ सोनार पंढरीनाथ कािशनाथ 35786 95 पु गट नं.४५००/ए   िस�देश �ोसेस  आ�ा रोड देवपूर  धुळे

४३४०६ सोनार �भाकर एकनाथ 90010 62 पु ९ ब िशव�भा कॉलनी   देवपुर धुळे

४३४०७ सोनार �मोद खंडू 58825 65 पु अनमोल रो हाऊस ४४   वालवाडी िशवार देवपूर  धुळे

४३४०८ सोनार पुो�म मगन 2771 93 पु मु पो डामरखेडा ता िज धुळे   डामरखेडा

४३४०९ सोनार राज�� वसंतराव 37642 45 पु नगाई कॉलनी   देवपूर धुळे    देवपूर धुळे

४३४१० सोनार सदािशव वेडू 46135 83 पु ५१ रेणुका नगर   वाडी भोकर रोड  धुळे

४३४११ सोनार संजय रामदास 10070 59 पु १०३ सुदश�न कॉलनी   धुळे

४३४१२ सोनार सितष �भाकर 32260 50 पु ५८ मच�ट बँक कॉलनी   तुळशीराम नगर  देवपुर धुळे

४३४१३ सोनार िसमा जयवंत 56670 46 �ी ३३ ए िव�ा नगरी   द� कॉलनी  देवपुर धुळे

४३४१४ सोनार शैलजा मधुकर 51168 74 �ी गोवध�न मेिडकल   वाडी भोकर रोड  धुळे

४३४१५ सोनार �ीराम सुभाष 59691 46 पु

130 कंुचला   ग�न�म�ट कम�चारी वसाहत  जवळ �ी  रोड 

धुळे  .

४३४१६ सोनार सोमे�र धोडूं 31142 46 पु ५९ पाटबंधारे कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपुर धुळे

४३४१७ सोनार सुभाष वसंत 55070 48 पु िस��ल हॉ�ीटल कॉलनी   ३२ �ॉटस�  धुळे

४३४१८ सोनार सुिनल कािशनाथ 27061 58 पु ग�ी नं. २ घर नं. ४९   झणझणीमाता मंिदरा समोर  धुळे
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४३४१९ सोनार िवजय बाळकृ� 56356 55 पु ७६ एकिवरा नगर   नकाणे रोड देवपूर  धुळे

४३४२० सोनार िवनोद वसंत 57617 43 पु मु. पो. वरखडे  इंदीरा नगर   ता.िज�ा. धुळे

४३४२१ सोनार योिगता राज�� 38723 45 �ी सुशांत नागाई कॉलनी   देवपूर धुळे

४३४२२ सोनवणे िनवृ�ी जग�ाथ 39832 60 पु हाऊस नं १० नेह� नगर   वाडी भोकर रोड  देवपुर  धुळे

४३४२३ सोनवणे सुकलाल न�थु 27110 78 पु �ॉट नं. ६ ब ल�ण नगर   िनजामपुर ता.सा�ी  िज. धुळे

४३४२४ सोनवणे िवजय जग�ाथ 27505 64 पु ७७ ल�ी नगर   आय.टी.आय.मागे देवपुरधुळे

४३४२५ सोनवणे िवमल सुकलाल 27108 78 �ी

�ॉट नं. ६ ब ल�ण नगर   िनजामपुर ता.सा� ◌ी  िज. 

धुळे

४३४२६ सोनवणे आशा अशोक 56908 42 �ी १७ सेवादास नगर   िचतोड रोड  धुळे

४३४२७

सोनवणे अजय रमेश �ो.आकार 

ि�एश� 90783 52 पु

अनुराग  ग.स.कॉलनी   म.फुले पुत�ाजवळ �ेशन रोड  

धुळे

४३४२८ सोनवणे अिनल िचंतामण 22076 51 पु �ॉट नं.२०   लालचंद नगरिशंदखेडा  िज.धुळे  िशंदखेडा

४३४२९ सोनवणे अिनल नामदेवराव 90663 61 पु

४ मानसी अपाट�म�ट   �ी रंग कॉलनी  नवतेज बाजार 

देवपूर धुळे

४३४३० सोनवणे आिशष रिवं� 44611 38 पु मु पो मोराणे   ता िज धुळे

४३४३१ सोनवणे अतुल िदनकर 31141 57 पु १०५ िशव पाव�ती नगर   देवपुर धुळे

४३४३२ सोनवणे भा�र तुकाराम 43682 46 पु मोहाडी उपनगर   तालुका िज�ा    धुळे

४३४३३ सोनवणे भटू सुकदेव 39704 54 पु �ांतीनगर   िव�ावध�नी कॉलेज समोर  सा�ी रोड धुळे

४३४३४ सोनवणे छाज�� रमेश 90340 53 पु सोन िहरा बंगला   आनंद नगर देवपुर    धुळे

४३४३५ सोनवणे चं�कांत �पचंद 33612 44 पु १३९ यशवंत नगर   सा�ी रोड  धुळे

४३४३६ सोनवणे चंदशेखर पितंगराव 47194 55 पु

१११ सुयोग नगर   त्◌्रयंबक नगर जवळ  वाडी भोकर 

रोड देवपूर  धुळे

४३४३७ सोनवणे िच�कला नानाभाउ 37252 74 �ी ६७ पुो�म नगर   देवपूर    धुळे

४३४३८ सोनवणे िदलीप गोिवंदराव 90729 73 पु ४३ मयुर कॉलनी   देवपुर धुळे

४३४३९ सोनवणे गजानन िशवलाल 57474 51 पु

५२ ओमनगर   आकाशवाणी क� �ा�ामागे  देवपुर धुळे  

देवपुर धुळे

४३४४० सोनवणे गोिवंदराव काशीराम 90705 94 पु ४३ मयुर कॉलनी   देवपुर धुळे

४३४४१ सोनवणे गुणेशचं� सुरेशचं� 28941 47 पु �ॉट नं.६५   जय म�ार नगर  साि�रोड  धुळे

४३४४२ सोनवणे हंस�ज नानाभाउ 37249 44 पु ६७ पुो�म नगर   देवपूर धुळे

४३४४३ सोनवणे हेमलता िवजय 27504 55 �ी ७५ ल�ी नगर   देवपुरधुळे
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४३४४४ सोनवणे जगिदश रामदास 37320 55 पु ५५ ए ल�ीनगर   देवपूर  धुळे

४३४४५ सोनवणे कैलास शांताराम 35394 55 पु 47   रामितथ� अंबापूर रोड  सा�ी िज.धुळे  सा�ी

४३४४६ सोनवणे कुणाल नंदिकशोर 61304 30 पु 31 इंिदरा हौिसंग सोसा   द� मंिदर चौक  धुळे

४३४४७ सोनवणे लिलत सुभाष 56998 36 पु एकिवरा नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४३४४८ सोनवणे मधुबाला मधुसूदन 60184 42 �ी

22 गोिवंद �ूित�   �ामी नारायण मंिदर रोड  िव�ा नगर  

धुळे

४३४४९ सोनवणे महेश सुरेश 48706 39 पु एकिवरा नगर   नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४३४५० सोनवणे मोहन देिवदास 34640 55 पु िशवसंुदर   हाउस नं.१०२ ग�ी नं.२  �ाने�र मंदीर  धुळे

४३४५१ सोनवणे नाना तुळशीराम 44358 65 पु गट नं ५ घर नं १९२९   धुळे

४३४५२ सोनवणे नंदिकशोर जग�ाथ 61778 52 पु

�ॉट नं ०४/ए िव�ा नगरी   सद्गु� कॉलनी  देओपूर धुळे  

देओपूर धुळे

४३४५३ सोनवणे न�थु उ�म 90048 68 पु ६४ �ीरंग कॉलनी   िव�ावाडी देवपुर    धुळे

४३४५४ सोनवणे िनतीन साहेबराव 90540 59 पु सा�ी बस ��ड जवळ  िज.धुळे   सा�ी

४३४५५ सोनवणे िनतीन सुपडू 37720 59 पु ४५ िस�दाथ� नगर   िचतोड रोड  धुळे

४३४५६ सोनवणे पंकज सुभाष 52922 37 पु घ.नं.१९२९ ग.नं.५   शाळा �.९समोर  धुळे

४३४५७ सोनवणे �ताप िदनकर 37307 55 पु मु.पो.मोराणे   ता.धुळे    मोराणे

४३४५८ सोनवणे राज�� �ंबक 50730 59 पु १६ अनमोल नगर देवपूर धुळे   धुळे

४३४५९ सोनवणे राज��कुमार िशवाजीराव 90733 61 पु १५९ जयिहंद कॉलनी   देवपुर धुळे

४३४६० सोनवणे संजय दौलत 44696 54 पु मु पो कावठे   ता सा�ी  धुळे

४३४६१ सोनवणे शािल�ाम साहेबराव 31228 62 पु

मु पो  बुडगाव ताल चोपडा   गोवध�न नगर �ॉट नं १९  

चवरा �ूल जवळ धुळे

४३४६२ सोनवणे सुभाष राजाराम 43659 66 पु �ॉट नं. ११०   सा�ी रोड  धुळे

४३४६३ सोनवणे सुभाष तुळशीराम 44298 66 पु घर नं.१९२९ गट नं.५   धुळे

४३४६४ सोनवणे सुिजत पुो�म 32973 40 पु िव�कमा� नगर �ॉट ५६   जुना वडनाई रोड    धुळे

४३४६५ सोनवणे सुिमत नाना 44398 35 पु गट नं.५ घर नं.१९२९   धुळे

४३४६६ सोनवणे सुनील गोिवंदराव 90704 69 पु ५ िवकास कॉलनी   सा�ी रोड धुळे

४३४६७ सोनवणे सुरेखा ब�ीलाल 34240 57 �ी १६ ब पडवी हाउसीगं   आकाशवाणी क� �  देवपुर  धुळे

४३४६८ सोनवणे सुरेखा नारायण 54114 58 �ी १ साने गु�जी कॉलनी   वळवाडी  धुळे
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४३४६९ सोनवणे �ि�ल जगदीश 44701 37 पु १६ अनमोल नगर   वाडी भोकर रोड  देवपुर धुळे

४३४७० सोनवणे तेजस भालेराव 37062 41 पु गु�कृपा नगर   िचतोडे रोड    धुळे

४३४७१ सोनवणे िवलास आसाराम 58223 54 पु रामचंद नगर   बाजार सिमती�ा मागे  पारोळा रोड  धुळे

४३४७२ सोनिगरकर स��� मधुकर 34947 47 पु

गोवध�न सदन गट �. ०२   वाडी भोकर रोडडॉ. सुय�वंशी 

अ��डे�  हॉ��टल शेजारी  धुळे

४३४७३ सोनगीरे अिनल गंगाधर 90139 61 पु २०२८ ग नं. ६   धुळे

४३४७४ सोनिगरे भागवत नरहर 46886 49 पु १३० जयिहंद कॅालनी   देवपुर  धुळे

४३४७५ सोनिगरे िजत�� धम�राज 42933 43 पु ८६ जय िहंद कॉलनी   देवपूर  धुळे

४३४७६ सोनिगरे �काश गंगाधर 58450 67 पु आिदनाथ पाक�    नटराज टॉकीज जवळ  ८० फुट रोड  धुळे

४३४७७ सोनिगरे ि�यंका �काश 51350 29 �ी १२ आिदनाथ पाक�    ८० फुटी रोड  धुळे

४३४७८ सोनिगरकर क�क मधुकर 51167 42 पु गोवध�न मेिडकल   वाडी भोकर रोड  धुळे

४३४७९ सोनिगरकर संिदप गोिवंदराव 90275 54 पु ५४ सुयोग नगर देवपुर   धुळे

४३४८० सोनजे धनंजय िव�नाथ 27722 52 पु २ ईशकृपा नागाई कॉलनी   देवपूर  धुळे

४३४८१ सोनजे िडगंबर �ावण 44036 52 पु ४३  गोदावरी    मंगलमुत� सोसायटी  धुळे

४३४८२ सोनजे कािशनाथ बेणीराम 41694 88 पु घर नं. १५१९   ग�ी नं. ०४  धुळे

४३४८३ सोनजे कौस�ा िव�नाथ 90893 76 �ी नागाई कॉलनी  देवपूर  धुळे

४३४८४ सोनजे �िदप िव�ु 90089 65 पु �ॉट नं 9   आनंद नगर  धुळे

४३४८५ सोनजे सिचन राजाराम 25704 40 पु योगे�र कॉलनी   नकाणे रोड  देवपूर  धुळे

४३४८६ सोनजे संजय नारायण 33176 57 पु �ॉट नं.४५ सुदश�न कॉलनी   धुळे

४३४८७ सोनजे सुरेश कािशनाथ 47525 68 पु १ िवजय पोलीस कॉलनी   देवूपर    धुळे

४३४८८ सोनजे वैशाली िडगंबर 44035 52 �ी ४३  गोदावरी    मंगलमुत� सोसायटी  देवपूर धुळे

४३४८९ सोनजे िवजय िव�नाथ 19090 58 पु नागाई कॉलनी देवपुर   धुळे

४३४९० सोनजे िवनोद सुभाष 10351 50 पु ३६ द� कृपा   धंनाई पुनाई कॉलनी  धुळे

४३४९१ सोनजे िव�नाथ बेणीराम 90892 86 पु २ ईशकृपा नागाई कॉलनी   देवपुर धुळे

४३४९२ सोनसरे नर�� िभका 59964 54 पु ११ गोदूंर रोड   ि�मूित� नगर    धुळे  .

४३४९३ सोनवणे अिनल ओकंार 39854 51 पु संजय भाउु नगर   उपनगर मोहाडी  धुळे
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४३४९४ सोनवणे मनोजकुमार रामदास 46187 45 पु ६५ साक�र रोड िनयर िसंधुर� हाय �ूल धुले

४३४९५ सोनवणे रिवं� रामचं� 44612 68 पु मु पो मोराणे   ता िज धुळे

४३४९६ सुडके रमेश गंगाधर 48875 64 पु मालेगाव रोड   कोरके नगर  राजेश िवहार धुळे

४३४९७ सुडके तुषार रमेश 54695 38 पु कोरके नगर   मालेगाव रोड  धुळे

४३४९८ सु�खया मोहन भागचंद 39475 54 पु �ॉक नं. के/४ �म नं.५   कुमार नगर  सा�ी रोड धुळे

४३४९९ सुराणा महािवर नेमीचंद 27644 52 पु ११९८ नगरप�ी   धुळे

४३५०० सुराणा िनलेश पारसमल 29326 47 पु ५५ सहजीवन नगर   मालेगाव रोड धुळे¹    धुळे

४३५०१ सुराणा �रकबचंद नेमीचंद 27645 60 पु ११९८ नगर प�ी   धुळे

४३५०२ सुय�वंशी गणेश �काश 90174 49 पु ११५५ ग.नं.९ सुभाष नगर   धुळे

४३५०३ सुव� िकशोर वामनराव 90362 61 पु २६ अिभयंता नगर   वाडी भोकर रोड    धुळे

४३५०४ सुय�वंशी अ�ण नथू 34133 58 पु नारायण मा�रांची चाळ   िचतोड रोड    धुळे

४३५०५ सुय�वंशी आशा �ाने�र 31552 48 �ी २७  अनुजा सोसायटी.नकाणे रोड देवपुर   धुळे

४३५०६ सुय�वंशी मुकेश राजाराम 20292 52 पु मु.पो.छडवेल कोड�   ता.सा�ी िजधुळे    छडवेल कोड�

४३५०७ सुय�वंशी पंकजकुमार मधुकर 47828 46 पु ६ सुशांत कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४३५०८ सुय�वंशी रंजना राजेश 45662 53 �ी १३/१ सुभाष नगर   जुने धुळे

४३५०९ सुय�वंशी शशीकांत बेगराज 46544 44 पु घर नं.९६४ सुभाष नगर   जुने धुळे

४३५१०

सुय�वंशी अिभजीत एकनाथ �ो.�ू 

इंडीया से� काप�रेशन 34366 44 पु १४८जयिहंद कॉलनी   देवपूर धुळे

४३५११ सूय�वंशी अमोल रमाकांत 58774 46 पु १९ �ामी नगर िनयर उ�ती   हाय�ूल  देवपूर  धुळे

४३५१२ सुय�वंशी आ�ा िव�ाम 18600 63 पु

शेलारवाडी च�र बड�जवळ   महादेव मंदीरा जवळ    

धुळे

४३५१३ सुय�वंशी अशोक माधवराव 37844 67 पु मु.पो. मोहाडी �.डांगरी   ता.िज.धुळे

४३५१४ सुय�वंशी भगवान महादु 58095 60 पु २८ डोगंरी महाराज नगर   पारोळा रोड  धुळे

४३५१५ सुय�वंशी  �ाने�र िशवाजी 28203 52 पु २७ अनुजा सोसायटी जवळ   नकाणे रोड  देवपूर  धुळे

४३५१६ सूय�वंशी गणेश मधुकर 40406 51 पु राजा �ताप कॉलनी ६७   देवपुर  धुळे

४३५१७ सुय�वंशी गौरव भगवान 58096 29 पु २८ डोगंरी महाराज नगर   पारोळा रोड  धुळे

४३५१८ सुय�वंशी हेमंत सुरेश 52689 42 पु ६७ िववेक अपाट�म�ट   अलंकार सोसायटी  धुळे
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४३५१९ सुय�वंशी कुणाल भगवान 58093 34 पु

�ॉट नं २८ पारोळा रोड   कॉटन माक� ट जवळ  डोगंरे 

महाराज नगर धुळे

४३५२० सुय�वंशी मधुकर िदगंबर 39491 54 पु ३७ गणेश नगर   भोई सोसायटी जवळ  देवपुर धुळे

४३५२१ सूय�वंशी माधुरी शिशकांत 59887 44 �ी सुभाष नगर जुने धुळे लाइन   नं १२ हाऊस नं ९६४  धुळे  .

४३५२२ सुय�वंशी मािलनी भालचं� 47216 54 �ी १९ िवनोद नगर   देवपूर  धुळे

४३५२३ सुय�वंशी नंदलाल धोडूं 56806 42 पु १२ संमभ�ा   िचतोड रोड  धुळे

४३५२४ सुय�वंशी नर�� बाळासाहेब 50589 56 पु २५ ब दोदें हौिसंग सोसायटी   देवपूर धुळे

४३५२५ सुय�वंशी नर�� िशवराम 43680 57 पु अ�य कॅालनी  देवपूर धुळे   तालुका धुळे  िज�ा धुळे

४३५२६ सुय�वंशी �फु� िशवदास 27312 49 पु १ आनंद नगर   आदश� डेअरी समोर  देवपूर  धुळे

४३५२७ सुय�वंशी पुनाजी महादु 35879 63 पु गणेश नगर सा�ी िज. धुळे   सा�ी

४३५२८ सुय�वंशी राजेश पंुडिलक 53375 47 पु ०८ वेदांत िशवाजी नगर   वाडी भोकर रोड  देवपूर. धुळे

४३५२९ सुय�वंशी राजकुमार इं�सेन ¹०६] 90603 62 पु ६ वंृदावन   �ोफेसर कॉलनी रोडइं�सेन  चौक धुळे

४३५३० सुय�वंशी र�ाकर अजु�न 26101 73 पु

�ॉट नंृ १४४ बा�बली नगर   िव�ाविध�नी कॉलेज�ा मागे  

सा�ी रोड  धुळे

४३५३१ सुय�वंशी रिवं� तुळिशराम 39688 51 पु २७ ए संत सेना नगर द�मंदी   देवपुर धुळे

४३५३२ सुय�वंशी शंकर नामदेव 21253 56 पु �ॉट नं.१८ वलवाडी शेजारी   देवपुरधुले    धुले

४३५३३ सुय�वंशी सुिनल िहलाल 39039 58 पु ५७ िशवनेरी कॉलनी   बलवाडी िशवार  धुळे

४३५३४ सुय�वंशी योगराज िहंमतराव 90734 61 पु ६० जयिहंद कॉलनी   देवपुर धुळे    घुळे

४३५३५ सुय�वंशी चं�कांत पुनमचंद 42239 43 पु ५ अ �ीकृ� कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४३५३६ सुतवाणी भूषण िव�ास 58434 46 पु

गणपती पूल जवळ   ७/बी एस टी कॉलनी   नकाने रोड  

देवपुर  धुळे

४३५३७ थायकंडीकलथील �भा फा�ुन 49370 64 �ी �ॉट नं.१७ ए समता नगर   िम� डेअरी जवळ  धुळे

४३५३८

तलरेजा रमेश रंगलदास 

�ो.आर.एस.ट� ेडस� 90647 56 पु झुलेलाल सोसायटी   सा�ी रोड    धुळे

४३५३९ तलवारे बाळकृ� राजाराम 17513 69 पु ग�ी नं.५ घर नं.२६५२   िमर�ा मा�ती जवळ  धुळे

४३५४० तलवारे िजत�� दगडू 39291 46 पु ७ समथ� कॉलनी   �मोद नगर  देवपूर धुळे

४३५४१ तलवारे कलावती रमेश 42720 61 �ी �ॉट नं. १० अ   िशवश�ी कॉलनी  िचतोड रोड धुळे

४३५४२ तलवारे रमेश दामु 42719 69 पु �ॉट नं.१० अ िशव��ी कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४३५४३ तांबे मुकंुद राजाराम 90162 74 पु १५५४/५  कमला िनवास   धुळे
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४३५४४ तांदळे राजेश �ीकृ� 57393 52 पु

६५ साई �साद   मालेगाव रोड वंृदावन अपाट�म�ट  व�भ 

नगर धुळे

४३५४५ तांदळ�र सुषमा िदवाकर 43339 68 �ी २ वैभव अपाट�म�ट   �ोफेसर कॉलनी  देवपूर धुळे

४३५४६ तनेजा आरती धम�� 61018 42 �ी �ॉक नं फॉ�1 �म 2/3   कुमार नगर सा�ी रोड  धुळे

४३५४७

तनेजा अिमत अशोकलाल 

�ो.िशतल �ो��जन 31527 45 पु �ॉक नं. जी/१६   �म.नं.६ कुमार नगर  धुळे

४३५४८

तनेजा आवतराम रेहडाराम �ो. 

तनेजा टे�टाई� 90724 76 पु शॉप नं४४   िशवाजी जनरल माक� ट    धुळे

४३५४९ तनेजा कैलास िदवानचंद 58006 51 पु ७/८/९ सावजी कॉ��े�   साऊथ से� कॉरपोरे�  धुळे

४३५५० तनेजा नानकचंद �ारालाल 90780 55 पु िदगंबर पाडवी हौसीगं सोसायटी   सा�ी रोड धुळे

४३५५१ तनेजा नयन जगदीश 53918 34 पु �ॉक नं. एम-१ �म नं.४   कुमार नगर सा�ी रोड  धुळे

४३५५२ तनेजा िवमलादेवी वेद�काश 29903 66 �ी �ॉक नं.३ �म नं.८   कुमार नगर धुळे

४३५५३ तारे िदनेश वसंत 51058 49 पु ३२/अ ऑडीटर कॉलनी   देवपुर  धुळे

४३५५४ तारे सुिनल वसंत 39351 54 पु ३२ अ ऑडीटर कॉलनी   देवपुर  धुळे

४३५५५ तवर देव��िसंह योग��िसंह 29181 80 पु ३३ गु�कृपा   �ेह नगर �ेशनरोड    धुळे

४३५५६ तवर िमनल देव��िसंग 52079 43 �ी ३३  गु�कृपा    �ेह नगर रे�े �ेशन रोड  धुळे

४३५५७ तवर रंजना योग��िसंह 52118 70 �ी ३३ �ेह नगर   रे�े �ेशन जवळ  धुळे

४३५५८ तायडे देवलाल पुो�म 39830 64 पु तायडे देवलाल पुो�म   निवन इंिडया इ�शुरंस को िल  धुळे

४३५५९ तायडे मोहन गणपत 39869 62 पु निवन इंिडया इ�शुरंस को िल   धुळे

४३५६० टेहरे यशवंत िवजय 17996 69 पु १९ शा� नगर   देवपुर    धुले

४३५६१ ट�भेकर िमिलंद नारायण 50294 49 पु �ीफळ ७ ब अवधुत नगर   िचतोड रोड  धुळे

४३५६२ ठाकरे हेमलता शांताराम 90922 52 �ी २३ �ोफेसर कॉलनी   देवपुर धुळे

४३५६३ ठाकरे (चौधरी) िहरालाल िनळकंठ 36751 63 पु �ॉट नं.५/१६६२   जय जवान चौक  धुळे

४३५६४ ठाकरे िकशोर बंकट 51109 58 पु मु. पो. सातरणे   ता. िज. धुळे

४३५६५ ठाकरे सुपी बजीर 40948 59 पु

देवमोगरा कॉलनी   �ॉट नं.१० वेदक रोड  वाडी भोकर 

देवपूरधुळे

४३५६६ ठाकरे अिनमा जग�ाथ 90620 77 �ी कृ� कंुज दप�ण   महेश हॉ�ीटल  सा�ी रोड धुळे

४३५६७ ठाकरे िदलीप भटू 37919 56 पु मु.पो. वालखेडा   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे  वालखेडा

४३५६८ ठाकरे राजेश अरिवंद 43969 51 पु ३३ बँक कॉलनी   बोरसे नगर गोदुंर रोड  देवपूर धुळे
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४३५६९ ठाकरे रावसाहेब िव�ास 44658 46 पु मु पो साळवे ता िशंदखेडा   िज धुळे    साळवे

४३५७० ठाकरे संजय मधुकर 37431 59 पु मु.पो.वालखेडा   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे  वालखेडा

४३५७१ ठाकरे िवजय ब��लाल 37369 48 पु ४५ राजाराम भाउु नगर   मोहाडी उपनगर  धुळे

४३५७२ ठाकुर आनंद शािल�ाम 51045 44 पु १६ �भावशाली   टेलीफोन कॉलनी  गोदुंर रोड देवपूर धुळे

४३५७३ ठाकुर अिनल िशवाजी 90912 53 पु

�ॉट नं.१  �ंकटेश  नेह�   हौिसंग सोसायटी देवपुर    

धुळे

४३५७४ ठाकुर भरतिसंग गजेिसंग 90874 56 पु

�ॉट नं.२० आ�य कॉलनी   गोदुंर िवमानतळ रोड    

देवपुर धुळे

४३५७५ ठाकूर ल�ीकांत परमानंद 33692 46 पु १०१भाईजी नगर   च�र बड� रोड  धुळे

४३५७६ ठाकुर नारायण भगवान 39870 56 पु

१५ िदपमाला सोसायटी   गोदंूर िवमानतळ रोड  देवपूर 

धुळे

४३५७७ ठाकुर िनलेश द�ा�य 49966 34 पु सुभाष नगर   वरखेडी रोड  बांबू गोडावून धुळे

४३५७८ ठाकुर िनतीन लीलाधार 61905 43 पु ३३ डोडें कॉलनी   देवपूर    धुळे

४३५७९ ठाकुर �िवण द�ा�य 40929 43 पु सुभाष नगर   वरखेडी रोड बांबू गोडावून  जुने धुळे

४३५८० ठाकुर संतोष द�ा�य 53790 40 पु शिन नगर   म�रमाता मंिदराजवळ  सा�ी रोड धुळे

४३५८१ ठाकूर तेज��नी संतोष 59002 26 �ी �ॉट नं १० िवनय कॉलनी   स�ी रोड  धुळे  .

४३५८२ ठाकुर वसंत नामदेव 1708 67 पु १४५ �ी हरी कॉलनी   सकरी रोड    धुळे  जळगांव

४३५८३ ठाकुर वेिणमाधव शािल�ाम 51044 52 पु ७९ बडगुजर कॉलनी   जी.टी.पी.�ॉप जवळ  देवपूर धुळे

४३५८४ ठा�मल इसरदास 90355 64 पु दु.नं.१०  शंकर माक� ट   धुळे

४३५८५ ठोलीया िवर�� कैलासचंद 33973 51 पु २९ शांतीनाथ नगर सा�ी रोड   धुळे

४३५८६ ठोिलया योिगता िवर�� 51391 51 �ी २९ शांतीनाथ नगर   सा�ी रोड  धुळे

४३५८७

ठोमंरे हेमंत केशव �ो. हेमंत 

कॉ�युटस� 90210 85 पु ४० �ीराम कॉलनी देवपुर   धुळे

४३५८८ ठोबंरे नरे�र िव�नाथ 90202 59 पु १०३ िशवाजी हौ.सोसा. देवपुर   धुळे

४३५८९

ठोबंरे उदय प�ाकर �ो.मनुदेवी 

ए�र�ाईजेस 27506 54 पु

८ अ संतोषी माता कॉलनी   नकाणे रोड देवपुर धुळे  

�ो.मनुदेवी ए�र�ाईजेस  धुळे

४३५९० थोरात अिवनाश पुडंिलक 44663 49 पु ११ साई दश�न कॅालनी   सा�ी रोड  धुळे

४३५९१ थोरात भगवान बाबुराव 40348 67 पु ५४ अजय नगर   नगाव बारी चौफुली  देवपूर धुळे

४३५९२ थोरात �ाने�र कृ�ा 48976 47 पु २१ राज�� नगर   मिहंदळे  धुळे

४३५९३ थोरात मृणाल िवजय 61804 24 पु

�ॉट नं 12 अिभयंता नगर   वाडी भोकर रोड  �ेडीयम 

जवळ  देवपूर धुळे
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४३५९४ थोरात संदीप देिवदास 44172 49 पु �म नं.८४ प�नाथ नगर   धुळे

४३५९५ थोरात शाली�ाम अजु�न 52489 45 पु ६ ल�ी नगर   अभय कॉलेज रोड  धुळे

४३५९६ थोरात शिशकांत रमेश 43033 49 पु �ॉट नं.२९ चैत� नगर   गोळीबार टेकडी रोड  धुळे

४३५९७ थोरात िवजय ओकंार 56674 53 पु १२ अिभयंता नगर   वाडीभोकर रोड  देवपुर धुळे

४३५९८ ितडके ठकाजी आसाराम 48766 44 पु �म नं.३२५ पि�म �डको   चाळीसगाव रोड  धुळे

४३५९९ िटपरे ई�रलाल जग�ाथ 90898 68 पु ग�ी नं.८ घर नं.२८४७   जमनालाल बजाज रोड    धुळे

४३६०० ितसे भालचं� मधुकर 38724 48 पु मोहाडी (उपनगर)   धुळे

४३६०१

तोलाणी भारत मोहनलाल  �ो.�ु 

भारत मेडीक� 90630 50 पु चं�मा ऍ�ीड�ट हॉ�ीटल   सा�ी रोड    धुळे

४३६०२ तोलाणी मोतीलाल �भुदास 36699 62 पु ९ स��ंुगी कॉलनी   सा�ा रोड  धुळे

४३६०३ टोणगांवकर राज�ी �ीकांत 48964 57 �ी �ॉट नं.113/1 िशव पाव�ती नगर   देवपुर धुले

४३६०४ उबाळे �काश शरदचं� 90109 68 पु राम वाडी मालेगांव रोड   धुळे

४३६०५ उगळे चं�कांत माधवराव 27945 50 पु �ॉट नं. १ आ�ासाहेब पाटील नगर   धुळे

४३६०६ उगले सुरेखा चं�कांत 58801 46 �ी

�ॉट १ के�जी नगर   िनअर एफ सी आय गोडाऊन  

च�र बड� रोड  धुळे

४३६०७ उ�ैनकर मंगल रामचं� 50185 63 पु १५४ नेताजी सुभाषचं� बोस कॉलनी   देवपुर  धुळे

४३६०८ उपा�े नाथुराम कुरजी 90131 56 पु १४९८/२ आ�ा रोड   धुळे

४३६०९ उपासनी जनाध�न भानुदास 90395 73 पु

�ॉट नं.१४४ गट नं.१० नेह�   नगर िससोदीया भवन 

समोर देवपुर    धुळे

४३६१० उपासनी िमलीदं मधुसुदन 90652 41 पु ७६ सुदश�न कॉलनी   िचतोड रोड धुळे

४३६११ उपासनी राजेश वसंत 49890 52 पु १४ �ोफेसर कॉलनी   देवपूर  धुळे

४३६१२ उपासनी �ीकांत कािशनाथ 35787 69 पु �ॉट नं.४   भावसार कॉलनी  एम आय डी सी  धुळे

४३६१३ उपासनी िस�दांत राजेश 58110 22 पु १४ �ोफेसर कॉलनी   देवपुर धुळे  ता िज धुळे  देवपुर

४३६१४ उपकारे परेश केशवराव 27415 46 पु १० अे  �ीतीज    िव�ा िवहार कॉलनी  सा�ी रोड धुळे

४३६१५ वडेलकर ललीत बाबुराव 27161 69 पु ३/लोढें अपाट�म�ट चंपाबाग   धुळे

४३६१६

वाधवा अिनल चौरसराम 

�ो.गोपाल �ास हाऊस 90526 54 पु �ॉक नं.एफ-४  �म नं.१०   कुमार नगर    धुळे

४३६१७ विडंकर सं�ा �मोद 58882 51 �ी

¡/O �ाती बँग�   इं�ोट पारस मंगल काया�लय  गु�द� 

कॉलनी W B रोड  धुळे

४३६१८ वडनेरे िदलीप रघुनाथ 27160 67 पु १२ �मोदनगर   से�र नं. ३  नकाणे रोड  धुळे



                                              Page1665

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

४३६१९ वै� िदपक कृ�राव 47132 62 पु �ॉट नं 112 �भात नगर   S S V P S कॉलेज  देवपूर  धुळे

४३६२० वै� हेमंत भागवत 90380 73 पु १३६२ अशीवा�द ५ वी ग�ी   धुळे

४३६२१ वै� जयंत द�ा�य ¹०५] 90383 59 पु ८८ ल�ी नगर मागे   देवपुर    धुळे

४३६२२

वै� क�ना ललीत 

�ो.आर.के.िड�� ी�ुटस� 90819 58 �ी ४२ अ  अथव�   �ीरे कॉलनी   वाडी भोकर रोड  धुळे

४३६२३ वै� लिलत कृ�राव 47131 63 पु ४२ ि�रे कॉलनी   देवपुर  धुळे

४३६२४ वै� प�ाकर खंडेराव 90655 83 पु

अ�ैत  ४/४२ िव�ा वध�नी   सहकारी गृह िनमा�ण सं�था    

धुळे

४३६२५ वै� सुहास चं�ाकांत 90436 53 पु िव�रेषा म.�ास नगर   देवपुर    धुळे

४३६२६ वै� सुनंदा प�ाकर 21405 82 �ी ४/४२ अ�ैत िव�ा वध�नी सोसायटी   सा�ी रोड    धुले

४३६२७ वै� िवकास सुरेश 53377 41 पु १३ �ु�ीपल कॉलनी   नेह� नगर  देवपूर धुळे

४३६२८ वळवी अमृत िनंबा 47214 54 पु घर नं.२ अनमोल रो हाऊस   अंबाजी नगर  देवपूर धुळे

४३६२९ वळवी आशा करणिसंग 42519 46 �ी नस�स �ाट�र   �म नं.२ सा�ी रोड  धुळे

४३६३० वळवी कमल राया 28750 61 �ी

मिहला शासकीय अिदवासी व�ीगृह   ता.सा�ी िज.ध् ◌ुळे 

   िपंपळनेर

४३६३१ वळवी िनम�ला शामिसंग 44955 42 �ी ६७ का��का देवी नगर   सा�ी रोड  धुळे

४३६३२ वळवी शामिसंग दावंजी 44900 51 पु ६७ का��कादेवी नगर   सा�ी रोड  धुळे

४३६३३ वळवी वासंती उदेिसंग 28568 58 �ी

शासिकय आ�मशाळा   मुलीचें वसतीगृह  िपंपळनेर ता. 

सा�ी िज. धुळे  िपंपळनेर

४३६३४ वंजारी नंदू िभकाजी 47178 54 पु वरवाडे भाग   मु. पो. दोडंाईचा  ता. िशंदखेडा िज.धुळे

४३६३५ वमा� गोकुळ मुलचंद 53535 54 पु मु.पो.मुकटी   ता. िज. धुळे

४३६३६ वमा� कमलिकशोर मोहनलाल 90746 56 पु तेली ग�ी १८१८/२   धुळे

४३६३७ वमा� िकशोर मोहनलाल 90145 67 पु ग.नं.२ हेड पो�ा मागे   धुळे

४३६३८ वमा� राज�� मोहनलाल 90943 61 पु तेली ग�ी घर नं.१८१८/२   मो�ा पो�ा जवळ    धुळे

४३६३९ वा�ळे अमोल िभकन 53488 35 पु

�ॉट नं.१६८ एकतानगर   िभकवाडी रोड  देवपुर धुळे  

देवपुर

४३६४० वा�ळे ल�ण रामदास 42910 54 पु स� साई बाबा कॉलनी   �ॉट नं.१७२ सा�ी रोड  धुळे

४३६४१ वरवटे िवलास पांडूरंग 47833 58 पु ४७ आिशवा�द   गोकुळ नगर  धुळे

४३६४२ वे�ळकर मृणाल अ�ण 26086 45 �ी ६३ शारदा नगर   देवपूर    धुळे

४३६४३ िवभांडीक अिनल पांडूरंग 38530 49 पु ६३ िवकास कॉलनी   सा�ी रोड धुळे  िज.धुळे
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४३६४४ िवंभािडक अ�ण पंढ�रनाथ 90026 71 पु ४५००/ अ  आ�ा रोड   देवपुर    धुळे

४३६४५ िवभांिडक �ाने�र वसंतराव 40281 50 पु ग�ी न.५   िमर�ा मारोती जवळ  धुळे

४३६४६ िवभांडीक पांडुरंग बाबुराव 35458 80 पु ६३ िवकास कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४३६४७ िवभांगडीक वा��क रमेश 45852 45 पु १० बोरसे नगर   देवपूर धुळे

४३६४८ िवभांडीक वसंत आनंदा 32686 83 पु ग�ी नं.५   घर नं.२६०९  मारोती चौक धुळे

४३६४९ िवभुते गौरव नंदिकशोर 49090 32 पु

घ.नं.२९७१ ग.नं.४   एकनाथ िवजय �ायाम शाळेसमोर  

धुळे

४३६५० िवभुते ह�रष भरत 47257 41 पु घर नं.२९७१ गट नं.४   धुळे

४३६५१ िवभुते ह�रष भरत 48765 41 पु घर नं.२९७१ गट नं.४   मरीमाता खंुटाजवळ  धुळे

४३६५२ िवभुते क�ाणी िकरण 56344 45 �ी

७ �शांत नगर िबलाडी फाटा   बारा फुटी मारोती जवळ  

देवपुर धुळे

४३६५३ िवभुते िनलेश �काश 49819 38 पु

चाळीसगाव रोड   यशवंत कॉ��े��ा मागे  नर�� चौक 

धुळे

४३६५४

मंगल नीलेश ओम�काश �ो 

िवनायक कॉटन कंपनी 59848 44 पु िसिट सव� नं 3067   हाऊस नं 178 A  आ�ा रोड धुळे  .

४३६५५ िवंचुरकर आसावरी �शांत 60152 43 �ी 10 कुबेर अपाट�म�ट   �ोफेसर कॉलनी  धुळे

४३६५६ िवंचुरकर  �शांत �ांने�र 60153 45 पु 10 कुबेर अपाट�म�ट   �ोफेसर कॉलनी  धुळे

४३६५७ वीरगावकर अिभिजत द�ा�ेय 58648 48 पु १०१ साईधाम अपाट�म�ट   समथ� नगर ज�ािगरी रोड  धुळे

४३६५८ िवसपुते अच�ना िवलास 54270 39 �ी २४ �ेरणा अपाट�म�ट   िशतल कॉलनी  सा�ी रोड धुळे

४३६५९ िवसपुते अशोक मगन 33047 54 पु घर नं.३३२९   अ�ारोड  धुळे

४३६६० िवसपुते चं�शेखर धोडूं 32940 55 पु �ॉट नं.७   मयुर कॉलनी  देवपुर धुळे  ध् ◌ुळे

४३६६१ िवसपुते हष�ल शामसंुदर 61530 28 पु

घर नं 478/ए सुभाष नगर   कोटेचा �ासेस जवळ  ग�ी 

नं 7 धुळे  .

४३६६२ िवसपूते मह�� मुकंूद 28334 50 पु घर नं. १९१३/२ ब पेठ गं. नं. ८   जे. बी. रोड  धुळे

४३६६३ िवसपुते मकरंद नामदेव 39042 44 पु ३३ ब वैभव नगर   गोळीबार टेकळी जवळ  धुळे

४३६६४

िवसपुते मनोज सोमनाथ �ो. 

संगणक द कॉ��ुटर एंटर�ाईजेस 90796 58 पु ६६ बा�बली नगर   सा�ी रोड  धुळे

४३६६५

िवसपूते रंजना िववेक �ो.रंग�ी 

कॉ��ुटस� 90027 53 �ी गणपुले द�मंदीर कॉ��े�   धुळे

४३६६६ िवसपुते संजय नामदेव 39041 53 पु घर नं. २५६ गट नं. ३   सुभाष नगर  जुने धुळे धुळे

४३६६७ िवसपुते शामसंुदर जग�ाथ 52902 58 पु राधेय ७/४७८   सुभाष नगर  धुळे

४३६६८ िवसपुते सुिशल मेघचंद 24716 46 पु

�ॉट नं ८१/बी संत नरहरी हाऊस   सोसायटी जवळ 

एन.एच.नं. ६  देवपुर  धुळे
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४३६६९ िवसपुते वैशाली चं�शेखर 52419 47 �ी ५० मयुर कॉलनी   देवपुर  धुळे

४३६७० िवसपुते िवलास िहरामण 44466 47 पु २४ �ेरणा अपाटम�ट   िशतल कॅालनी सा�ी रोड  धुळै  धुळै

४३६७१ िवसपुते िववेक िदनकर 90028 60 पु गणपुले द�मंिदर कॉ��े�   धुळे

४३६७२ �ास नारायण गरबड 56252 70 पु

७ अ संत गाडगे महाराज कॉलनी   द� मंिदराजवळ  

देवपुर धुळे

४३६७३ वाधवा ितरथदास िपटुमल 90350 90 पु आ�ा रोड राम मंदीर   धुळे

४३६७४

वाधवा कैलास सीतलदास �ो 

संिगता ड� े सेस 90349 59 पु १५०४ आ�ारोड   धुळे

४३६७५ वाधवाणी िवजय उधमदास 61095 32 पु �म नं 203 निवन प�नाभ नगर   सा�ी रोड धुळे

४३६७६ वाडीले कैलास जेठू 39271 45 पु �ॉट नं.६   एकता नगर  सा�ी रोड धुळे

४३६७७ वाडीले रमेश जेथू 38736 39 पु सा�ी रोड   एकता नगर  धुळे

४३६७८ वािडले संतोष तुकाराम 90353 49 पु मोगलाई भोईवाडा   धुळे

४३६७९ वािडले तुकाराम जंगलु 90354 33 पु मोगलाई भोईवाडा   धुळे

४३६८० वाघ अिभम�ू राजु 45984 33 पु मु. पो. मेथी   ता. िशंदखेडा  िज. धुळे

४३६८१ वाघ आंबादास रमेश 36756 51 पु मु.पो.धाडरे   ता.धुळे    धडरे

४३६८२ वाघ अमोल नानासाहेब 57542 45 पु कंुज िवहार   नेह� नगर  देवपुर धुळे  देवपुर

४३६८३ वाघ अ�ण बाबुलाल 46967 56 पु ८२ कृषी नगर गोलीबार टेकडी   रोड धुळे

४३६८४ वाघ अशोक दगा 33168 62 पु ७९ अे अभय कॉलेज रोड     धुळे

४३६८५ वाघ अशोक कािशनाथ 43397 74 पु

पंचवटी गॅस गोडाउन जवळ   भुजल कॉलनी जवळ  नवा 

आ�ा रोड देवपूर धुळे

४३६८६ वाघ भगवान नारायण 38479 46 पु मु.पो.वा�ड   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे

४३६८७ वाघ चं�कांत मधुकर 90982 51 पु मु.पो.िपंपळनेर   ता.सा�ी िज.धुळे

४३६८८ वाघ िडंगबर केशव 35331 53 पु �ॉट नं.८४ इंदुकेश   गणेश कॉलनी  सा�ी रोड  धुळे

४३६८९ वाघ गोकुळ वसंत 55273 43 पु ३२ बडगुजर �ॉट   पारोळा रोड  धुळे

४३६९० वाघ गोपीचंद नामदेव 90535 58 पु िवकास कॉलनी   धुळे

४३६९१ वाघ िहलाल नारायण 50217 51 पु १०४ ल�ी नगर लॉ�   कुसुमवेल साि� रोड  ता िज धुळे

४३६९२ वाघ िहरालाल हणमंतराव 31885 54 पु मु.पो.बेटावद ता.िशंदखेडा   िज.धुळे

४३६९३ वाघ जगदीश मुरलीधर 30527 65 पु मु.पो. दोधाडे ता.सा�ी   िज.धुळे    धोदाडी
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४३६९४ वाघ जा�वी िधरज 21629 46 �ी

२८/ब संत गाडगेबाबा कॉलनी   द� मंदीरा मागे देवपुर    

धुले

४३६९५ वाघ िजत�द् भुताजी 43265 54 पु ३६ अनमोल नगर   देवपूर धुळे

४३६९६ वाघ कैलास िनंबा 90814 59 पु ग�ी नं.५ हाऊस.नं.२६००/ए   चैनी रोड धुळे

४३६९७ वाघ क�ना ल�ण 90375 38 �ी मु.पो.मोहाडी उपनगर   धुळे

४३६९८ वाघ क�ना िहरामण 90515 54 �ी �ॉट नं.१८/२   वाडीभोकर ना�ासमोर  देवपुर  धुळे

४३६९९ वाघ कािशनाथ मोहन 90063 84 पु ९ लोकमा� नगर हौ.सोसा.   नटराज टॉकी मागे    धुळे

४३७०० वाघ िकरण िसताराम 44534 49 पु

मु पो मोराणे जवळ महाल�ी   पथ संथा मोराणे(नकाणे)  

ता िज धुळे  मोराणे

४३७०१ वाघ मंगला रामचं� 39648 56 �ी

सरकारी �ाट�र   जमनािगरी रोड  धा� गोडाउुन जवळ 

धुळे

४३७०२

वाघ �शांत काशीनाथ �ो. 

एकिवरा इले�� ीक� 90062 56 पु एस एस �ी पी एस कॉलेज देवपुर   धुळे धुळे

४३७०३ वाघ रिवं� बाबुराव 52526 46 पु गट नं. ९ रमाबाई अंबेडकर नगर   देवपुर  धुळे

४३७०४ वाघ रिवं� फिकरा 39834 48 पु पि�म �डको ४३   चाळीसगाव रोड  धुळे

४३७०५ वाघ रिवं� नानाभाऊ 43495 43 पु मु.पो. देउुर बु.   ता.िज. धुळे

४३७०६

वाघ �पेश अशोक �ो.��प 

वे�ीगं व�� 43343 45 पु भुजल कॉलनी   देवपूर  धुळे

४३७०७ वाघ संिगता िडंगबर 35330 47 �ी �ॉट नं.८४ इंदुकेश   गणेश कॉलनी  सा�ी रोड  धुळे

४३७०८ वाघ शामकांत सखाराम 54324 56 पु ३/अ दोदें कॉलनी   देवपूर  धुळे

४३७०९ वाघ िसताराम तानाजी 39250 78 पु �ॉट नं. ११   िशतल कॉलनी  सा�ी रोड धुळे

४३७१० वाघ सुिनल अशोक 56116 49 पु पंचवटी गॅस गोडाउन जवळ   नवा आ�ा रोड  देवपुर धुळे

४३७११ वाघ सुिनल ��ाद 50424 57 पु

चंदन नगर   डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हाय�ुल जवळ  

धुळे

४३७१२ वाघ �ंबक मगन ¹०६] 43098 65 पु

�ॉट नं.२२   महावीर कॉलनी  मले�रया ऑिफस मागे 

सा�ी रोड  धुळे

४३७१३ वाघ वैशाली िजत�� 43264 47 �ी

३६ अनमोल नगर   राजीव गांधी मा�िमक िव�ा मंिदर  

देवपूर धुळे  देवपूर धुळे

४३७१४ वाघ िवजय मुरलीधर 41733 54 पु २० �ीराम कॉलनी   वाडी भोकर रोड  देवपूर धुळे

४३७१५ वाघ यतीन �ंबक 58489 37 पु

�ॉट २२ मले�रया ऑिफस मागे   महावीर कॉलनी सा�ी 

रोड  धुळे

४३७१६ वाघेला राजेशकुमार गंगाधर 90064 49 पु ३ अ महाल�ी कॉलनी   नटराज टॉकी मागे    धुळे

४३७१७ वाकसकर अिभजीत अरिवंद 54555 59 पु शाकंुतल सर�ती कॉलनी   देवपूर आ�ा रोड  धुळे

४३७१८ वाकसकर आिशष अरिवंद 54554 52 पु शाकंुतल सर�ती कॉलनी   देवपूर आ�ा रोड  धुळे
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४३७१९

वाला उमेश चं�कांत �ो.�रता 

ए�ो�रअम 90797 61 पु �ॉट नं.६५ फॉरे� कॉलनी   नगावबारी  देवपुर    धुळे

४३७२० वा�े गोरख बुधा 38849 52 पु १० रेणूका नगर   रामनगर जवळ  सा�ी रोड धुळे

४३७२१ वालेचा सुरेश जेठानंद 58884 52 पु �ॉक नं .P/७/४ कुमार नगर   ¡ONTRA¡TOR    धुळे

४३७२२ वा�े नथू राघो 30454 65 पु शासकीय िड.एड. कॉलेज   धुळे

४३७२३ वाणी आनंदा वामन 40488 74 पु ३६ तुळिशराम नगर   देवपूर धुळे

४३७२४ वाणी अिनल दामु 50003 51 पु १२ ड द� कॉलनी   �ामी नारायण रोड  देवपूर धुळे

४३७२५ वाणी अिनल केशव 90907 61 पु १४५७/ब नव�ही   ग�ी नं.२  धुळे

४३७२६ वाणी अिनल मधुकर 53496 52 पु पारोळा रोड   मु.पो.मुकटी  ता. िज. धुळे

४३७२७ वाणी अिनल पंुडिलक 32842 58 पु २९ जय शंकर कॉलनी   चाळीसगांव रोड  धुळे

४३७२८ वाणी अिनल पंुडलीक 26379 56 पु १५ �ीराम नगर   वाडी भोकर रोड  देवपुर धुळे

४३७२९ वाणी अ�ण बाबुलाल 28884 58 पु �ॉट नं.५ जयिहंद कॉलनी   देवपुरधुळे

४३७३०

वाणी आ�ाराम िचंधु 

�ो.आ�ाराम िचंधु वाणी 90553 61 पु दु.नं.१२  माक� ट याड�   धुळे

४३७३१ वाणी बंडू शंकर 5992 74 पु �ॉट नं.१४ �ोफेसर कॉलनी   देवपूर    धुळे

४३७३२ वाणी बापु जग�ाथ 90679 59 पु

िजजाबाई हौसीगं सोसायटी ४०गावरो   �ॉट नं २५ 

राजवाडे नगरजवळ    धुळे

४३७३३ वाणी भालचं� हरी 39755 61 पु ६४/३ गणेश कॉलनी   सा�ी रोड  धुळे

४३७३४ वाणी चं�कांत जग�ाथ 90683 67 पु

योगे�र कॉलनी १४/१८ नकाणे रोड   एस.आर.पी.कॉलनी 

जवळ देवपुर    धुळे

४३७३५ वाणी दगडू दशरथ 39543 54 पु मु. पो. धाडरी   ता. िज. धुळे

४३७३६ वाणी द�ा�य गोपाळ 31122 81 पु २८ �ीिनवास शा�नगर देवपुर धुळे   धुळे

४३७३७ वाणी द�ा�य मधुकर 39510 44 पु ६० �डको कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४३७३८ वाणी िदलीप पंुडिलक 32843 61 पु िवजय हौसीगं सोसा. चाळीसगांव रोड   धुळे

४३७३९ वाणी एकनाथ �ावण 30879 58 पु मु.पो.नकाणे   ता.िज.धुळे    नकाणे

४३७४० वाणी   गणेश रघुनाथ 58763 40 पु

�ॉट नं २७A शांती नगर   अभय कॉलेज रोड  माक� ट याड� 

 धुळे

४३७४१ वाणी गणपत राजाराम 90465 89 पु ३५-अ जयशंकर कॉलनी ४०गांव रोड   धुळे

४३७४२ वाणी (नागमोती) जग�ाथ काळु 18306 80 पु घर नं.२९२३ ऊस ग�ी   चैनीरोड कॉन�र    धुळे

४३७४३ वाणी कािशनाथ दगडु 90452 80 पु २१/२२ धनाई पुनाई कॉलनी  िमल चे   मागे    धुळे
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४३७४४ वाणी  मधुकर गणपत 53816 67 पु ३९ब अलंकार सोसायटी   जुने वडजाई रोड  धुळे

४३७४५ वाणी (तलवारे) मनोहर दगडू 45391 62 पु मु.पो.लामकानी   ता. िज. धुळे

४३७४६ वाणी मोहन भटु �ो.शुभम ट� ेडस� 90721 58 पु माक� ट याड�   धुळे

४३७४७ वाणी मोहन द�ा�य 47259 71 पु ९ �म साफ�   �ोफेसर कॉलनी  देवूपर धुळे

४३७४८ वाणी नारायण पंूजू 34029 76 पु एल.आय.सी.कॉलनी   �ॉट नं.९ िच�ोड रोड    धुळे

४३७४९

�ो.िशवनाथ �ो�ीजन अॅ� 

जनरल �ोअस� 45246 42 पु

२० (ब) िज�ा प�रषद कॉलनी   �ु ऑडीटर कॉलनी जवळ 

 देवपूर धुळे  देवपूर

४३७५०

वाणी नरहर बापू �ो.आिशष 

�ो�ीजन 90018 65 पु िशवाजी माक� ट  ५ कंदील   धुळे

४३७५१ वाणी(येवले) पंढरीनाथ सखाराम 90932 77 पु �ॉट नं.१५ उ�ती नगर   धुळे

४३७५२ वाणी पंढरीनाथ सोनु 48716 86 पु िव�ू नगर गट नं.९   देवपूर  धुळे

४३७५३ वाणी पांडुरंग केशव 90908 67 पु १४५७/ब नव�ही   धुळे

४३७५४

वाणी �भाकर शंकर �ो.�भाकर 

भुसार भांडार 90628 72 पु गाड�न �ेस   देवपुर    धुळे

४३७५५ वाणी �दीप बाळकृ� 42242 54 पु गट नं.५ घर नं.१३८५   युिनयन बँक समोर  धुळे

४३७५६ वाणी �काश चं�हा� 42011 63 पु �ॉट नं २९ अिभयंता नगर धुळे

४३७५७ वाणी �काश जग�ाथ 53212 65 पु �ांती नगर   िव�ाविध�नी कॉलनी  धुळे

४३७५८ वाणी �काश नरहर 90571 71 पु एस.बी.आय. कॉलनी  आ�ा रोड   धुळे

४३७५९ वाणी �शांत रामदास 19276 48 पु �ॉट नं.११  �शांत    आनंद नगरदेवपुर    धुळे

४३७६० वाणी राजाराम �ावण 25710 65 पु योगे�र कॉलनी   नकाणे रोड  धुळे

४३७६१ वाणी राज�� दामु 31251 53 पु २७ अे िवaल नगर अलंकार सोसा.   धुळे

४३७६२ वाणी रमेश जग�ाथ 26089 57 पु

मु पो िशंदखेडा ता िज   देवपुर झेड पी क�ा �ूल जवळ  

बेटावद ता िशंदखेडा  िशंदखेडा

४३७६३ वाणी रमेश पंुडिलक 32844 53 पु २९ जयशंकर कॉलनी   चाळीसगांव रोड  धुळे

४३७६४ वाणी रिवं� नारायण 90883 60 पु उ�रमुखी मा�ती मंदीरा मागे   नेह� नगर देवपुर    धुळे

४३७६५ वाणी रिवं� �ंबक 33683 53 पु �ॉट नं.०१   योगे�र कॉलनी  नकाणे रोड धुळे

४३७६६ वाणी रेखा सतीश 90861 49 �ी

१९ अ संत गाडगेबाबा कॉलनी   द�मंदीर चौक देवपुर    

धुळे

४३७६७ वाणी सिचन मधुकर 53498 36 पु मु. पो. मुकटी   ता. िज. धुळे

४३७६८ वाणी संजय बारकु 53497 54 पु मु.पो.मुकटी   ता. िज. धुळे
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४३७६९ वाणी सतीष चुनीलाल 90440 70 पु िवaल मंदीर समोर मालेगांव रोड   धुळे

४३७७० वाणी शांताराम महादेव 90142 84 पु चेतना नेह� नगर   धुळे

४३७७१ वाणी शोभा राजाराम 34441 62 �ी ��दा नगर ९६ देवपूर धुळे   धुळे

४३७७२ वाणी शशीकांत जम�ाथ 90523 56 पु आ�ा रोड   बाटा कंपनी जवळ    धुळे

४३७७३ वाणी (गहीवड) सुभाष िझप� 34606 75 पु ४१ योगे�र कॉलनी   नकाणे रोड  धुळे

४३७७४ वाणी सुमनबाई मगनलाल 46407 78 �ी मु. पो. िशंदखेडा   िज. धुळे

४३७७५ वाणी सुिनल बारकू 48467 51 पु ९८ मु. पो. मुकटी   ता. िज. धुळे

४३७७६ वाणी सुरेश द�ा�य 47846 53 पु राऊळवाडी   िचतोड रोड  धुळे

४३७७७ वाणी सुरेश एकनाथ 54859 70 पु सुय�दय कॉलनी   वरखेडी रोड  जुने धुळे

४३७७८ वाणी िव�ास वामन 33039 63 पु १८/बी बालाजी नगर   नकाणे रोड  देवपुर  ध् ◌ुळे

४३७७९

वाणी योगीता अिनल �ो. मनुदेवी 

ऑफसेट ऍ� झेरॉ� 90831 52 �ी शॉप नं.२   श��े मा�र कॉ��े�वाडी    भोकररोड धुळे

४३७८० वानखेडे अशोक देवचंद 44659 48 पु मु पो शेवाडे ता िशंदखेडा   िज धुळे

४३७८१ वानखेडे िमना �काश 44850 69 �ी

१२ संक� �ु आनंद हौ सोसायटी   दोदें कॅालनीजवळ  

धुळै  धुळे

४३७८२ वानखेडे सुभाष नर�� 59729 75 पु १३० कंुचला ग�न�म�ट कॉलनी   वाडी भोकर रोड धुळे  .

४३७८३ वानखेडकर कंुदन �तापराव 38852 65 पु ३८  �ताप  नुतन पंचिशल व राजर� सो.   सा�ी रोड  धुळे

४३७८४

वारकर नानाजी यशवंत 

�ो.झेरॉ� कमिश�यल स�टर 90346 61 पु १४९५  आ�ा रोड   धुळे

४३७८५ वा�डकर ऋुजुता िदनानाथ 57266 70 �ी १४ टागोर कॉलनी   देवपुर  धुळे  देवपुर

४३७८६ वासवा �णील भा�रण 90108 61 पु मालेगांव रोड   धुळे

४३७८७ वावदे �िवण गोपीनाथ 54402 60 पु ३५/अ  गु�माऊली    ��दा नगर नकाणे रोड  देवपूर धुळे

४३७८८ या�ीक संजय मधुकर 29282 60 पु १० सैलानी कॉलनी वाडीभोकर रोड   देवपुर धुळे

४३७८९ या�ीक सुषमा संजय 32590 52 �ी १० अे सैलानी कॉलनी   देवपुर    धुळे

४३७९० यंडाईत पंडीतराव तुळशीराम 90868 76 पु ३१  अमोल  आ�य कॉलनी   गोदुंर रोड देवपुर    धुळे

४३७९१ येलमामे ल�ीकांत गणपतराव 48340 65 पु ९ माधव कॉलनी   नटराज टॉकीज जवळ  धुळे

४३७९२ येवला संजय शंकर 48424 59 पु �ॉट नं.११  �ीकृ�    �ीकृ� नगर देवपूर  धुळे

४३७९३ येवला िशतल रमेश 54398 53 �ी ६ कंधहार अपाट�म�ट   िवनय कॉलनी जवळ  धुळे
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४३७९४

येवले अिनल पंढरीनाथ 

�ो.िशवकृपा ट� ेडस� 90646 61 पु घर नं.६०७ ग�ी नं.९   सुभाषनगर    धुळे

४३७९५ येवले अशोक मुरलीधर 57418 57 पु

�ॉट नं १६९ लाईन नं १०   अ�य िनवास नेह� नगर  

जयिहंद कॉलनी धुळे

४३७९६ येवले भालचं� दामोदर 90525 74 पु समाधान एज�सी   देवपूर    धुळे

४३७९७ येवले भटु रघुनाथ 90453 66 पु ३३९ए िवटा भ�ी   दुगा�माता मंिदरा जवळ  देओपूर  धुळे

४३७९८ येवले चं�कला भालचं� 51202 64 �ी ३९७२ ब समाधान एज�ी   आ�ा रोड  देवपूर धुळे

४३७९९

येवले िदपक दगडु �ो.गणेश 

िकराणा �ोअस� 90827 47 पु

घर नं.४००९ नेह�चौक   भटेवरा हो�ेल समोर  देवपुर  

धुळे

४३८०० येवले मह�� भालचं� 40259 43 पु ओम िब�ीगं   बापु भंडारी ग�ी  ग�ी नं ७ देवपुर  धुळे

४३८०१ येवले िनलांबरी नंदिकशोर 51201 61 �ी ३९७२ ब समाधान एज�ी   आ�ा रोड  देवपूर धुळे

४३८०२ येवले �िमलाबाई भालचं� 40260 70 �ी ग�ी नं ७   बापु भंडारी ग�ी  देवपुर धुळे

४३८०३ येवले राज�� माधव 90649 57 पु येवले राज�� माधव   िवटभ�ी देवपूर धुळे

४३८०४ येवले रिवं� भाऊ 90845 54 पु

गट नं.७/१९८६  मातृगया   िबसिम�ा �ायाम शाळे 

समोर    धुळे

४३८०५ येवले संिगता संजय 50184 50 �ी सी-२ नंदन िवहार अपाट�म�ट   गोदुंर रोड  देवपुर धुळे

४३८०६ येवले संजय दगडू 50183 51 पु सी-२ नंदन िवहार अपाट�म�ट   गोदुंर रोड  देवपूर धुळे

४३८०७ येवले संजीवनी िदपक 58078 40 �ी

घर नं ४००९   नेह� चौक मुनोट हॉ��टल समोर  

वाडीभोकर रोड देओपूर  धुळे

४३८०८ येवले सुधाकर केदु 90937 71 पु गट नं.७ घर नं.४७४   सुभाष नगर जुने धुळे

४३८०९ येवले तुकाराम कािशनाथ 44100 57 पु िवठठल मंदीरासमोर   ग�ी नं.४  धुळे

४३८१० येवले योगेश दगडु 39045 43 पु ४००९ नेह� चौक   वाडीभोकर रोड  देवपूर धुळे

४३८११ येवलेकर सुिनल िशवराम 31037 58 पु १२ िवधाता अपाट�. शारदा नगर   ◌ेदेवपुर धुळे

४३८१२ येशी अ�ण ल�ण 90920 52 पु

८१ ब झेड.पी.हाऊिसंग सोसायटी   िव�ा नगरी देवपुर    

धुळे

४३८१३ येवले अ�णा सुधाकर 90938 71 �ी गट नं.७ घर नं.४७४   सुभाष नगर जुने धुळे

४३८१४ येवलेकर देिवदास भा�र 90330 91 पु २६ लालबहादुर शा�ी नगर   नटराज टॉकीज रोड    धुळे

४३८१५

यवलेकर शेखर देिवदास �ो 

माधवी जनरल �ोअस� 90331 59 पु २६ लालबहादुर शा�ी नगर   नटराज टॉकीज रोड    धुळे

४३८१६ झाडबुके योगेश िशवनाथ 61831 51 पु

झाडबुके योगेश िशवनाथ   225 िशवपु�ा हॉ��टल  

�ेशन रोड धुळे  .

४३८१७ झा�े चेतन पंुजू 45710 44 पु ३९ भगवती नगर   िव�ानगरी  देवपूर धुळे

४३८१८ झा�े राजन पंुजू 45712 41 पु ३९ भगवती नगर   िव�ानगरी  देवपूर धुळे
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४३८१९ झा�े सुभ�ा पंुजू 45711 66 �ी ३९ भगवती नगर   िव�ानगरी  देवपूर धुळे

४३८२० झ�डे िदनकर िवनायक 90414 73 पु

७/२ �ीराम नगर वाडी भोकर नाक्    या जवळ देवपुर    

धुळे

४३८२१ झ�डे राजेश नारायणराव 40349 56 पु १६६ आनंद   जयिहंद कॉलनी  देवपूर धुळे

४३८२२ झ�डे रोहीणी संजय 28868 52 �ी २५ उमराव नगर   देवपुरधुळे

४३८२३ झ�डे संजय �ीराम 90367 54 पु २५अ�य उमराव नगर   देवपुर    धुळे

४३८२४ झंुजारराव साधना हेमंत 56989 46 �ी १२ १३ िशव�भु कॉलनी   िचतोड रोड  धुळे

४३८२५ झंुजारराव मोहन रामदास 36916 61 पु १२ बी िशव �भात कॉलनी   धुळे
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४३८२६

आिदवासी कोळी समाज 

मिहला बचत गट सोनवणे सुनीता मुकेश 62110 35 �ी

आिदवासी कोळी समाज मिहला बचत गट   

40 जयिहंद �ूल जवळ  जयिहंद कॉलनी 

धुळे  .

४३८२७

आई इंिदरा मिहला बचत 

गट तारगे �ेहल भूषण  61536 29 �ी 

आई इंिदरा मिहला बचत गट   �ॉट नं 36 A 

बडगुजर �ॉट  परीला रोड धुळे  .

४३८२८

आई एकवीरा मेिडकल 

इ���ूड अँड �रसच� पाटील चेतन जयराम 60518 ५१ पु

घर नं 126 सीटीएस नं 4792   ग�ी नं 2 

वाडीभोकर रोड  देवपूर  धुळे

४३८२९ आकृती मिहला बचत गट बागूल न�ता �शांत 60910 46 �ी

सावता नगर आकाशवाणी क� �   जवळ 

देवपूर धुळे

४३८३० अॅ�ीबॉ� �ॉप साय� पाटील िवनोद गुलाबराव 58056 42 पु

स� टी एस नं १४२५/२   आ�ा रोड राममंदीर 

जवळ  धुळे

४३८३१ अिजं� ऑईल इंड�� ीज 90547 डी-१५५. एम.आय.डी.सी.   अवधान    धुळे

४३८३२

आकाश 

ऑटोमोटी�(भागीदारी 

फम�) 90608

�ॉट नं.१३/१४ गु��ाराजवळ   मालेगाव रोड 

धुळे

४३८३३

अॅिमनेशन िफ� 

इ��टयुट 42209

िवजया िबिझनेस कॉ��े�   पिहला मजला  

वाडी भोकर रोड धुळे

४३८३४ अिच�त मिहला बचत गट कोळी कांता रमेश 62084 46 �ी

अिच�त मिहला बचत गट   �ॉट नं 22 

जमनािगरी  रोड  िव�ीकर भवन  धुळे  .

४३८३५ अण�व मिहला बचत गट सोनवणे अलका िवजय 60614 53 vJããè �ॉट नं 34/बी �ीरंग कॉलनी   देवपुर धुळे

४३८३६ आशापुर सॉ िमल 90496

३६ ब/५ िटंबर माक� ट जवळ   पारोळा रोड    

धुळे

४३८३७ बी आिण के बुक सेलर जाधव कृ�ा वसंत 59187 35 पु

¡TS नं ३९९८ जोगे�री कृपा   �ाउंड �ोअर 

आ�ा रोड  एकिवरा चौक देवपूर धुळे

४३८३८ बी.आर.ऑईल इंड�� ीज 90318 सी-८ एम.आय.डी.सी अवधान धुळे   धुळे

४३८३९

बडी िबजासनी मिहला 

बचत गट चौधरी रेखा रिवं� 57640 53 �ी सुभाष नगर ग�ी नं १४   जुने धुळे

४३८४० बजरंग मिहला बचत गट चौधरी संिगता मरोती 59823 68 vJããè

S V महाले �� धा� दुकान   िशवाजी नगर 

मा�ती मंिदर  धुळे  .

४३८४१

भगवती माता मिहला 

बचत गट देवरे वै�वी रा�ल 58152 25 �ी मु / पो -  िनमडाळे   ता िज धुळे

४३८४२ भािवका मिहला बचत गट चौधरी �ितभा �िवण 58627 37 vJããè

नवनाथ नगर   अलंकार सोसायटी  �ॉट नं 

५ धुळे

४३८४३

भोले शंकर मिहला बचत 

गट चौधरी शोभा दीिलप 60274 51 �ी

�ॉट नं 22 िव�ल अलंका   सोसायटी धुळे 

िज�ा धुळे

४३८४४ चैत� ट� ेडस� काप�रेटेड 90514

हॉटेल भोदराज  पारोळा रोड  न.पा   .समोर  

  धुळे

४३८४५ कट & कव� अ�वाल करण शाम 59163 52 पु

S.S.नं १९८५ लाईन नं ६   जय �काश चौक  

धुळे

४३८४६

डी. आर. पाटील 

क�� �न �ा.िल. पाटील िकशोर यशवंत 34415 76 पु

उ�ल ऑटोमोटी�ज्  क�ाउंड   अवधान 

धुळे

४३८४७ धृव मोटस� �ा.िल. पाटील िकशोर यशवंत 35638 47 पु ६ ए उ�ोग नगर मंुबई आ�ा रोड   धुळे

४३८४८ िडझेल पॉवर (भागीदारी) 17554

५ मंगेडकर माक� ट चावरा हॉ�ीटल जवळ   

आ�ा रोड मोहाडीधुळे

४३८४९

दी�ाभूमी मिहला बचत 

गट िनकंुबे रेखा अिनल 60699 43 �ी

जवाहरलाल नेह� पुतळा   �म नं 9 लोढें 

अपाट�म�ट  चंपाभाग सा�ी रोड  धुळे

४३८५०

िदलीपकुमार 

अिनलकुमार  कंपनी 90019 उस ग�ी   धुळे

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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४३८५१

डॉ. के. एम. दु�ल �ृित 

सिमित धुळे

पवारपाटील सुरेश 

आ�ाराम 27420 71 पु सािव�ीबाई फुले पुतळा   देवपुर    धुळे

४३८५२ एलमेक इंिजिनअस� 90474

१५-अ �ीराम नगर जयहीदं कॉलेज   जवळ  

देवपूर    धुळे

४३८५३ �� ड्स �ुप 90544

सी/ओ सुयश एंटर�ाईजेस नवीन   निवन 

मेडीसीन माक� ट धुळे

४३८५४

गाडगे महाराज मिहला 

बचत गट आगलावे �ाित मनोज 58424 36 vJããè मोगलाई ग�ी नं ५   सा�ी रोड धुळे

४३८५५ गणेश ए�र�ाईजेस 43858 डी - १८९   एम आय डी सी  अवधान  धुळे

४३८५६

गोरखनाथ मिहला बचत 

गट खरात अि�न मोहन 59714 33 vJããè

ग�ी नं ६ एच नं २४३६ िनयर तुकाराम   

िवजय �ायामशाळा म�वपुरा  धुळे  .

४३८५७

गुलाब बाबा मिहला बचत 

गट मेकले शारदा सतीष 58833 32 vJããè चाळीसगाव रोड   वे� �डको    धुळे

४३८५८ गु�े�र मिहला बचत गट गवळी योिगता सतीश 58656 35 �ी

मनमाड जीन  लेन नं ७   महादेव मंिदरा 

जवळ  धुळे

४३८५९ ई�ापुत� मिहला बचत गट लहानगे �मीला कैलास 57936 46 �ी इछापूत� मिहला बचत गट   लाइन नं ७ धुळे

४३८६० इं���थ मिहला बचत जवराज संगीता िस�ाथ� 60434 50 vJããè

�ॉट नं ५४ समथ� नगर   ि�मूत� चौक सा�ी 

रोड धुळे

४३८६१ जगिदश �ोअस� 90024 २९१२/१० शंकर माक� ट �ा बाहेर   धुळे

४३८६२

जय रेणुका मिहला बचत 

गट बागुल गाय�ी पंकज 59205 35 vJããè लाईन नं ७ जय �ीकृ�ा चौक     धुळे

४३८६३ जा�� मिहला बचत गट िशंदे िहराबाई बबन 60398 69 vJããè

�ॉट नं 46 सं�ण साि� रोड   उ�ष� 

कॉलनी धुळे

४३८६४ जय अंबे मिहला बचत गट 58151 ग�ी नं ६ चैनी रोड   ता िज धुळे

४३८६५

जय हरी माऊली मिहला 

बचत गट चौधरी मनीषा रामलाल 59967 35 vJããè

जय हरी माऊली बचत गट   वॉटर टंॅक धुळे 

जवळ  मनमाड िजन धुळे हाऊस नं ५५  

धुळे  .

४३८६६

जय तुळजाई मिहला 

बचत गट �जापत 60700 38 vJããè

जय�ीकृपा चौक   वानखेडेकर हॉ��टल  

ग�ी नं 7 धुळे

४३८६७ जयेश फुडस्  इंड�� ीज 90534 ई-९३ एम.आय.डी.सी. अवधान धुळे   धुळे

४३८६८ �ोती ट� ेडीगं कंपनी 90529

माक� ट याड� दुकान नं.१९   पारोळा रोड    

धुळे

४३८६९ कलावती मिहला बचत गट पवार कुमुद िकरण 61966 36 �ी 20 ए फुले  कॉलनी   पारोळा रोड धुळे  .

४३८७०

कानबाई माता मिहला 

बचत गट चौधरी रेखा मधुकर 60289 46 vJããè

नवीन पा�ा�ा टंॅक मनमाड िजन   

पा�ा�ा टाकी जवळ मनमाड  धुळे  .

४३८७१ कांकरीया इंड�� ीज् 

कांकरीया सुभाष 

क�ैयालाल 90288 ६० पु क-८७ ८८ एम आय डी सी अवधान   धुळे

४३८७२

केशरानंद िजिनंग अॅ� 

�िसंग फॅ�री �ाय�ेट 

िलिमटेड 58016

गट नं ५२६ बामणे (दोडंाईचा )   ता िशंदखेडा 

 िज धुळे  बामणे

४३८७३

कुल�ािमनी हे�केअर 

�ा. िल. 55995

�ॉट नं.३५/३९ ग�ड कॉलनी   गणपती 

मंिदर पुलाजवळ  देवपुर धुळे

४३८७४ ल�ी ए�र�ाईजेस 53071 ८५  ब  सुयोग नगर   वाडी भोकर रोड  धुळे

४३८७५ एम.के.सेल शॉप 33062

उपा�े लॉज पिहला मजला १४९८/०   २ 

आ�ा रोड धुळे



                                              Page1676

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)

४३८७६

मा संतोषी मिहला बचत 

गट चौधरी सुरेखा सुनील 57616 46 �ी 

गट नं ७ मनमाड जीन   काझी �ॉट 80 फुटी 

रोड   ता िज धुळे

४३८७७ मा श�� मिहला बचत गट 60429

�ॉट नं 30 ल�ी नगर माक� ट   याड� अभय 

कॉलेज धुळे

४३८७८ महािवर इ�रगेशन 56542 गट नं.११८/१अ   मु.पो.मुकटी  ता.िज.धुळे

४३८७९

मनुआई मिहला बचत गट 

(धुळे शहर) चौधरी र�ा �िवण 52601 31 vJããè काझी �ॉट   मनमाड जीन  धुळे

४३८८० मारवाडी मिहला बचत गट शमा� सनीता राज�� 59281 47 vJããè

िनयर गणपती पुतला ग�ी नं २   िनयर गाधी 

पुतला ग�ी नं २  धुळे

४३८८१ मयुर �ील 90586 धुळे

४३८८२ मयूरा मिहला बचत गट 60288

ग�ी नं 5 सा�ी रोड रमापित   चौक धुळे 

िज�ा धुळे  .

४३८८३ बाफना ऑटो स��स� 33351 मु.पो.फागणे   ता.धुळे    फागणे

४३८८४

रतनलाल मांगीलाल ऍ� 

कंपनी नहार मीराबाई �ेमचंद 90562 64 �ी �ॉट नं -३२   बडगुजर �ॉट  धुळे

४३८८५ मंुदडा रमेशचं� �ीिकसन 90517 मंुदडा माक� ट  पारोळा रोड   धुळे

४३८८६

माय सपोट� मिहला बचत 

गट मोरे सुिनता हेमंत 58804 47 vJããè

जळगाव जनता बँक कॉलनी   पि�म �डको  

चाळीसगाव रोड  धुळे

४३८८७ नवजीवन इंटर�ायझेस 53991 शॉप नं.५ रघुकंुज   जे.बी.रोड  धुळे

४३८८८

नवयुवक सव�शाखील 

�ा�ण महासंघ धुळे 46470 गट नं.४ गणपुले द� मंिदर   धुळे

४३८८९ �ू शाह आिण कंपनी शहा भुषण महेश 59487 39 पु १४४६ झाशी राणी   रेड �ॉस रोड    धुळे  .

४३८९० ओम�ी अॅ�ोटेक िल. अ�वाल सिचन मह�� 38246 37 पु जी - ३२ एम आय डी सी   अवधान धुळे

४३८९१

पि�म खा�ेश भिगनी 

सेवा मंडळ अजमेरा �ीता अतुल 28117 51 vJããè िव�ानगर   देवपूर  धुळे

४३८९२

पंचमुखी मारोती मिहला 

बचत गट िनकम रजनी संजय 60290 46 �ी

मनमाड िजन काजी �ॉट धुळे   मनमाड 

िजन काजी �ॉट धुळे  .

४३८९३ पाथ� �ील �ा.िल. 90468 ए१/१ एम.आय.डी.सी. ए�रया धुळे   धुळे

४३८९४

पेठकर सॉ�वेअर 

सॉ�ुशन �ा.िल. 43991

२० २१ २२ इंदुमती हाईटस १००   िफट �रंग 

रोड धुळे

४३८९५ िपयुष एअरकॉन िस�ीम देसले संजय सदािशव 29714 57 पु

दु.नं.३ सदाफुली अपाट�म�ट   मलेरीया 

ऑफीस समोर  सा�ी रोड  धुळे

४३८९६ िपयुष लाईफ�ेसस �ा िल देसले संजय सदािशव 32035 58 पु

१३ यमुना गृहिनमाण� सं�था   मिहंदळे सा�ी 

रोड    धुळे

४३८९७

�ेिसड�ट धुळे ए�ुकेशन 

सोसायटी अ�वाल संतोष सुभाषचं� 35981 56 पु

सी/ओ.जे.आर.िसिट हाय�ूल   जाईल रोड   

 धुळे

४३८९८

�ा.वसंत घासकडबी व 

मंदािकनी घासकडबी 

शै�िणक सं�था धुळे जोशी नर�� मधुकर 52968 55 पु

 रमाई  �ंकटेश सभागृह   नगर पटटी  

ग�ी नं ५ कोन�र  धुळे

४३८९९ पु��ी इंड�� ीज 58908 g /४४ MID¡ अवधान धुळे   धुळे  .

४३९०० पु�दीप मिहला बचत गट भावसार दीपाली मुकेश 58328 45 vJããè

�ॉट नं. ४५  सा�ी रोड   मिनषा च�ी 

जवळ समथ� नगर  धुळे
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४३९०१ राधा सव��र ए�ोरीअम 59054

�ॉट नं ५६ कृ�ा िस�ी   ¥ B नगर  

मालेगाव रोड  धुळे

४३९०२

राजा एंटर�ाईजेस 

(भागीदारी) 90801 ग�ी नं.२ जे.बी.रोड   धुळे

४३९०३ एस.के.अॅ�ोटेक अ�वाल संजय काशीनाथ 57451 ६५ पु

ई - १३१ एम आय डी सी   अवधान धुळे  ता 

िज  धुळे

४३९०४ एस कांतीलाल अँड को शहा िजत�� कांतीलाल 58444 53 पु १८४५ आ�ा रोड    सराफ बाजार  धुळे

४३९०५

सहयोग सखी मिहला 

बचत गट बोबडे मिनषा रिवं� 60823 44 vJããè

1522 िवजय िब��ंग रथ ग�ी   बालाजी 

मंिदर अ�वाल मेिडकल  धुळे

४३९०६ साई कोटे� �ा .ली 59053

कृ�ा िस�ी �ॉट नं ५६   ¥ B नगर मालेगाव 

रोड  धुळे    .

४३९०७

सखी िवकास मिहला 

बचत गट लोहार दीप�ी �काश 60433 42 �ी

डी/२६ रोड नं ५ एमआयडीसी अवधान   धुळे 

िज�ा धुळे

४३९०८

समथ� सतगु� मिहला 

बचत गट दाभाडे अिनता सुभाष 58486 44 vJããè ग�ी नं ६   सा�ी रोड मोगलाई  धुळे

४३९०९

संजयकुमार चंदनमल 

ऍ� कंपनी 90825

३८ अभय नगर राजवाडे कॉलनी   

चाळीसगाव रोड    धुळे

४३९१० संक� ि�ंटस� 29742

४ अे जय संतोषी माता कॉलनी   नकाणे रोड  

  धुळे

४३९११

संत गाडगेबाबा मिहला 

बचत गट दाभाडे विनता दीपक 60443 52 vJããè सा�ी रोड गवळी वाडा   मोगलाई  धुळे

४३९१२

संत �ी आसारामजी 

ए�ुकेशनल ट� � 42684 मिहंदळे िशवार   सुरत बायपास  धुळे

४३९१३ स�शोधक महा�ा फुले माळी देवमन साहेबराव 58566 41 पु

एट पो� मालपुर   तालुका िसंदखेडा िज�ा 

धुळे    मालपुर

४३९१४

सािव�ी�ा मुली मिहला 

बचत गट िवधाते राणी िवजय 58754 31 vJããè साकरी रोड   देशमुख वाडा  मोगलाई धुळे

४३९१५ शाह आिण कंपनी शहा िनमेश अिजत 59486 30 पु

१६४६ झाशी राणी �ेटस जवळ   रोड रेड 

�ॉस रोड     धुळे  .

४३९१६

िशव म�ार मिहला बचत 

गट मुळे रेखा रामदास 58824 46 vJããè वखारकर नगर   नटे�र कॉलनी  धुळे

४३९१७ �ी क�� �न (भागीदारी) 90625 ४८ नेह� नगर हौसीगं सोसायटी   देवपुर धुळे

४३९१८ �ी गणेश आईस फॅ�री 90599 एम.आय.डी.सी. ई ३ अवधान   धुळे

४३९१९

�ी.पटटािभिष� �ीराम 

मंदीर धुळे 41343 गट नं. १४२६   आ�ा रोड  धुळे

४३९२० �ी समथ� वा�ेवता मंिदर डोगंरे देव�� िदनकर 55729 68 पु रामवाडी मालेगाव रोड     धुळे

४३९२१

�ी आई एकवीरा मिहला 

बचत गट

चांदवडकर िदपाली 

चं�शेखर 57199 43 vJããè

�ॉट नं २९ के   फुले कॉलनी  पारोळा रोउ 

धुळे

४३९२२ अ�पुणा� मिहला बचत गट जगताप सरला पंुडिलक 57811 53 vJããè िभडे बाग   सावरकर माग�  धुळे

४३९२३ �ी.रेणुका अथ�मु�स� 55408

 �ी रामालय  बंगला   आ�म शाळे शेजारी  

िचतोड धुळे

४३९२४ �ी साई मेडीकोज् 51624

�थमेश �ाझा   वाडी भोकर रोड  देवपूर 

धुळे

४३९२५

�ी.�ामी समथ� मिहला 

बचत गट (धुळे शहर) अिहरे सुरेखा शैले�\ 55989 45 vJããè मनमाड जीन   काझी �ॉट  धुळे
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४३९२६

�ी ���क मिहला बचत 

गट िशंपी उषा रिवं� 59713 45 vJããè

माक� ट याड� वाखरकर नगर   �ॉट नं 10 

धुळे  .

४३९२७

�ीराम समथ� मिहला बचत 

गट 60848

सी/ओ संजय खैरणार रामपती   चौक 

मोगलाई    धुळे

४३९२८

�ीरंग िवजय आईस 

फॅ�री 90466 ई-७४  एम.आय.डी.सी धुळे   धुळे

४३९२९ शाम ट� ेडस� 90329 जमनालाल बजाज रोड   धुळे

४३९३०

शामसखा डेअरी 

�ॉड�स्  िल.कंपनी 90242 १८४९ आ�ा रोड   धुळे

४३९३१

िस�ाई कृपा मिहला बचत 

गट बागूल अनीता अजय 60923 40 vJããè

िनयर भां�ा मारोती   हाऊस नं २०४७ ग�ी 

नं ६  धुळे  .

४३९३२ िस�ू र� सेवा सं�था कंुदनाणी सुरेश गोध�नदास 28707 51 पु

िसंधू नगरी सा�ी रोड   िनरंकारी भवन मागे  

  धुळे

४३९३३ �ी संग मिहला बचत गट सूय�वंशी अनुराधा कैलास 60291 52 vJããè

�ॉट नं 42 समथ� नगर   गु�कुल �ूल 

जवळ सा�ी  रोड धुळे

४३९३४

सुगनलाल ब�ीमल ऍ� 

कंपनी 90563 ग.नं.५  सुवण�कार भवन समोर   धुळे

४३९३५ सुनील डी�� ी�ुटस� 90348

गणपुले द�मंदीर कॉ�े� खोल   ग�ी    

धुळे

४३९३६

सुिवज 

इले�� ीक�(भागीदारी) 90839 डी-७९ एम.आय.डी.सी. अवधान धुळे   धुळे

४३९३७ �ा�ाई मिहला बचत गट माने नंदा राय�ा 59412 49 vJããè

ग�ी नं ६ नेह� पुत�ा जवळ   २६ कृ� 

नगर  मोगलाई  धुळे  .

४३९३८

�ामीराज मिहला बचत 

गट िशंदे शीतल कैलास 58653 38 vJããè

रे�े �ेशन रोड   िवद्युत नगर  सो�ा 

मा�ती कॉलनी  धुळे

४३९३९ ��पूत� मिहला बचत गट पंजाबी सिवता मनमोहन 59311 52 vJããè उ�ष� कॉलनी   समथ� नगर  सा�ी रोड धुळे

४३९४०

�रांजली मिहला बचत 

गट बागले �ितभा संतोष 60108 57 vJããè

�ॉट नं 41 तुलसी कॉलनी हौिसंग   सोसायटी 

रामानंद नगर गोळीबार  टेकडी धुळे  .

४३९४१ टॉप लाईन फुड्स 31202 आ�ा रोड   धुळे

४३९४२

उ�ल ऍटोमोटी�ज 

�ा.िल. पाटील आशीष िकशोर 90815 ४९ पु मंुबई आ�ा रोड   अवधान धुळे

४३९४३ युिनक एज�ी रेलन लिलत नंदलाल 90039 59 पु मेिडसीन माक� ट ग�ी नं. ५   धुळे

४३९४४ युनायटेड ए�र�ायजेस रेलन िदनेश सुभाष 90040 44 पु मेिडसीन माक� ट ग�ी नं. ५   धुळे

४३९४५

िव�हता� �ोबल सुपर 

�ेशािलटी हॉ��टल सूय�वंशी मुकेश मुरलीधर 61852 ३९ पु

िव�हता� �ोबल सुपर �ेशािलटी   हॉ��टल 

�ा िल 21 राणा�ताप  कॉलनी देवपूर  धुळे  .

४३९४६ वीरांगना मिहला बचत गट ठाकरे शोभा शांताराम 59189 55 vJããè वीरांगना बचत गट   धुळे  .

४३९४७ �ंकटेश क�� कशन 61634

21 िशवाजी नगर   पारस मंगल काया�लय 

जवळ  वाडीभोकर रोड देवपूर  धुळे  .

४३९४८ यशवंत चॅरीटेबल ट� � धुळे पाटील िकशोर यशवंत 52216 47 पु १८ यशवंत �हेननगर �ेशन   रोड धुळे

४३९४९ योगे�र मिहला बचत गट मोिहते  संगीता राज�� 58440 48 vJããè

रमापती चौक ग�ी नं ०५   मोगलाई सा�ी 

रोड  धुळे
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४३९५० अ�वाल संजय मोहनलाल 56441 60 पु १९७० डॉ.आंबेडकर रोड   िशरपुर िज.धुळे    िशरपुर

४३९५१ अ�वाल अिनल मोहनलाल 56443 54 पु १९४२ डॉ.आंबेडकर रोड   िशरपुर िज.धुळे    िशरपुर

४३९५२ अ�वाल अिप�त घनशाम 56658 38 पु

िशवसदन नेह� रोड   अरिवंद मेिडकल जवळ  िशरपुर 

िज.धुळे  िशरपुर

४३९५३ अ�वाल घनशाम ताराचंद 56659 59 पु

िशवसदन नेह� रोड   अरिवंद मेिडकलजवळ  िशरपुर 

िज.धुळे  िशरपुर

४३९५४ अ�वाल कैलासचं� रतनलाल 56564 63 पु बोहरा म��दजवळ   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४३९५५ अ�वाल कलावती िकसनलाल 52267 91 �ी आदश� नगर   गाय�ी मंिदराजवळ  िशरपूर िज.धुळे

४३९५६ अ�वाल िकरण संजय 56442 59 पु १९७० डॉ.आंबेडकर रोड   िशरपुर िज.धुळे    िशरपुर

४३९५७

अ�वाल (दायमा) िकसनलाल 

गुलाबचंद 44976 94 पु आदश� नगर   मु. पो. िशरपुर  िज. धुळे

४३९५८ अ�वाल नारायण ब�ीलाल 56587 62 पु

�ॉट नं.२३८ आदश� नगर   गाय�ी मंिदराजवळ  िशरपुर 

िज.धुळे  िशरपुर

४३९५९ अ�वाल राजेश िकसनलाल 44973 50 पु आदश� नगर   मु.पो. िशरपुर  िज.धुळे

४३९६० अ�वाल राजेश रामगोपाल 58822 53 पु

६६ आदश� नगर   सुभाष कॉलोनी जवळ  मु पो िशरपूर  

िशरपूर

४३९६१ अ�वाल राजेश ताराचंद 56563 49 पु ९६ म�ाराम दादा नगर   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४३९६२ अ�वाल सव�श राजेश 52678 28 पु २२८ आदश� नगर   िशरपुर  िज.धुळे

४३९६३ अ�वाल वंदना अिनल 56444 50 �ी १९४२ डॉ.आंबेडकर रोड   िशरपुर िज.धुळे    िशरपुर

४३९६४ अिहरे बिबता सुर�� 54474 39 �ी १८ ल�ी िवहार िव�ल लोन्ं जवळ   िशरपूर  िज.धुळे

४३९६५ अिहरे सुर�� द�ा�य 36981 47 पु जनता नगर   िशरपूर  िज.धुळे  िशरपूर

४३९६६ बडगुजर किपल ताराचंद 56754 40 पु खाटीक ग�ी   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४३९६७ बडगुजर पुो�म सोनु 90305 57 पु मु.पो.िशरपुर   माळी ग�ी िज.धुळे    िशरपुर

४३९६८

बडगुजर ताराचंद बाबुराव �ो.माँ 

गाय�ी मिहला मंिदर 56753 63 पु मारवाडी ग�ी   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४३९६९ बाफना िवपुल �काश 61223 33 पु

बाफना िवपुल �काश   महाल�ी कॉलनी  िशरपूर धूिलया  

िशरपूर

४३९७० बजाज क�ेश नारायण 60790 34 पु

बजाज क�ेश नारायन   मु पो� थाळणेर  ता िशरपूर 

धूिलया  थाळणेर

४३९७१ बंजारा गंगाराम च�ु 52432 45 पु मु. पो भाटपुरा   ता. िशरपुर  िज. धुळे

४३९७२ बंजारा नागराज मोरिसंग 39574 43 पु मु.पो. रोिहणी   ता. िशरपूर  िज. धुळे

४३९७३ बारी योगेश चतुर 56667 32 पु अंिबका नगर   ता.िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४३९७४ बािव�र िवलास �ीराम 56592 70 पु

िशंपी ग�ी   मा�ती मिदंरा�ापुढे  िशरपुर िज.धुळे  

िशरपुर

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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४३९७५ भामरे वसंत िहलाल 32475 48 पु

४५ िव�ा िवहार कॉलनी   िशरपूर  ता.िशरपुर िज.धुळे  

िशरपूर

४३९७६ भावसार हष�ल �काश 56622 38 पु २५८ अंिबका नगर   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४३९७७ िब-हाडे ई�रलाल सुकदेव 17027 73 पु पाटील वाडा खालचे गाव   मु.पो.िशरपुर िज.धुळे    िशरपुर

४३९७८ िब�हाडे क�ाणीदेवी ई�रलाल 57028 65 �ी ३५९ पाटील वाडा   खालचे गाव  िशरपुर िज.धुळे  िशरपुर

४३९७९ बोरसे संजय जग�ाथ 44528 56 पु गाय�ी कॅालनी   िनमझरी नाका  िशरपुर  िशरपुर िज धुळे

४३९८० चढ् ढा िवशाल देव�� 90891 49 पु

६ ल�ी मोहन पंजाबी सॉ िमल   जवळ िशरपुर िज.धुळे    

िशरपुर

४३९८१ चौधरी आि�नी रिवं� 59665 31 �ी अंिबका नगर   धा� माक� ट जवळ    िशरपूर

४३९८२ चौधरी भरत पंिडत 61230 39 पु

चौधरी भरत पंिडत   चौधरी लाइन  अ�र टाऊन िशरपूर  

िशरपूर

४३९८३ चौधरी िदनेश िशवलाल 59018 48 पु चौधरी लाने   वरचे गाव  एट पो� िशरपूर  िशरपूर

४३९८४ चौधरी गजानन िहरामण 56570 49 पु मु.पो.वाघाडी   ता.िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४३९८५ चौधरी मह�� िहरामण 40939 41 पु मु.पो.िशरपूर   चौधरी ग�ी  धुळे

४३९८६ चौधरी िमना आधार 44054 43 �ी मु. पो. भाटपुरा   ता. िशरपुर  िज. धुळे

४३९८७ चौधरी िनंबा अविचत 14290 81 पु मु.भोरटेक पो.मांजरोद   ता.िशरपुर िज.धुळे    भोरटेक

४३९८८

चौधरी �शांत संभाजी �ो�ा-

तुळसाई मोटस� 57742 38 पु मु / पो -भाटपुरा   ता िशरपुर  िज धुळे  िशरपुर

४३९८९ चौधरी �शांत बबनराव 56565 31 पु

�ॉट नं ८ वासुदेव बाबा नगर   गु�कृपा िनवास िशरपूर  

िज.धुळे  िशरपुर

४३९९०

चौधरी राकेश िशवलाल �ो.�ी 

�ामीकृपा रे�ोरंट 59021 43 पु

वरचे गाव चौधरी  लाईन   एट पो� िशरपूर  तालुका 

िशरपूर  िशरपूर

४३९९१ चौधरी रिवं� रणछोड 56450 39 पु अंिबका नगर   धा� माक� ट गेट  िशरपुर िज.धुळे  िशरपुर

४३९९२ चौधरी सोनाली गोपाल 57142 45 �ी

23 मनसरम दलाल नगर   �मूख �ामी माग� िशरपुर    

िशरपुर

४३९९३ चौधरी सुभाष महादु 17860 60 पु �ॉट नं १७ अ काझी   नगर िशरपूर धुळे

४३९९४ चौधरी बबन रावजी 57284 56 पु

वासुदेव बाबा मंदीराजवळ   �ॉट नं ८ वासुदेव बाबा नगर  

िशरपुर धुळे  िशरपुर

४३९९५ दायमा नारायण िम�ीलाल 44975 84 पु �ॉट नं.६३ सुभाष कॉलनी   मु. पो. िशरपुर  िज.धुळे

४३९९६ दायमा सुिनल क�ैयालाल 44974 55 पु �ॉट नं.१६ सुभाष कॉलनी   िशरपुर  िज.धुळे

४३९९७ देशमुख �ोती मनोज 39425 49 �ी ८५ िशंपी ग�ी   िशरपूर

४३९९८ धनगर योग�� धमा� 33026 45 पु मु.पो.कंुभार टेक   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४३९९९ धमा�िधकारी अजय �भाकर 56445 47 पु

�ीकाळेराम मंिदर   गुजराथी ग�ी  िशरपुर िज.धुळे  

िशरपुर
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४४००० दुसाने अ�य रिवं� 57795 28 पु

वासुदेव बाबा मंदीर जवळ   गजानन महाराज कॉलनी  

िशरपुर धुळे  िशरपुर

४४००१ िगरासे सुिनल म��ं� 57211 39 पु

कॉटेज हॉ��टल जवळ   ४ ब भा�र बापु कॉलनी  

िशरपुर  िशरपुर

४४००२ िगरासे उदयिसंह भटेिसंग 15753 47 पु �ॉट नं 17 सव� नं 121/1   मातो�ी कॉलनी  िशरपूर  िशरपूर

४४००३ गोड अभयकुमार बंसीलाल 59573 37 पु मू पो मांजरोड   मांजरोड  िशरपूर  धुळे

४४००४ गोड शािलनी बंिसलाल 8669 63 �ी मु.पो.मांजरोद   ता.िशरपुर िज.धुळे

४४००५ गुजर �भाकर आ�ाराम 56621 53 पु ४४ सुभाष नगर   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४००६ गुजराथी नंदलाल शंकरलाल 39905 76 पु वाणी ग�ी वरचेगाव   िशरपूर  िज. धुळे  िशरपूर

४४००७ ईशी रा�ल �ीराम 56657 36 पु मु.असली पो.भोरखेडा   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४००८ जाधव िनितन जयिदप 39108 36 पु मु.पो. अमोदा   ता. िशरपूर  िज. धुळे

४४००९ जैन अ�य िवजय 60027 28 पु

7 दादूिसंग कॉलनी   शहादा रोड  तालुका िशरपूर िज�ा 

धुळे  िशरपूर

४४०१० जैन आिशष िभकचंद 56497 40 पु ८३ दादुिसंग कॉलनी   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०११

जैन भूषण लालचंद �ो.महावीर 

िकड्स शॉपी 58639 27 पु

�ॉट नं ४४ शॉप नं १&२ भा�र   पपू कॉलनी िशरपूर  

तालुका िशरपूर  िशरपूर

४४०१२ जैन इंदरचंद देवीचंद 56499 69 पु १६ सुभाष कॉलनी   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०१३ जैन मोिहत राज��कुमार 60036 25 पु

जैन मोिहत राज��कुमार   3 B वाईकल कॉलनी  काशीराम 

नगर िशरपूर  िशरपूर

४४०१४

जैन िन�खल चंदनमल �ो. फॅशन 

पॉइंट 58935 31 पु

७९  दादूिसंग कॉलनी     करवंद नका  मु पो� िशरपूर  

िशरपूर

४४०१५

जैन िनलेश �कुमचंद �ो. लाजरी 

जनरल शॉपी 58631 45 पु

काशीराम नगर वकील कॉलनी   तालुका िशरपूर  िज�ा 

धुळे  िशरपूर

४४०१६

जैन �रतेश इंदरचंद �ो.िवशाल 

ट� ेडीगं कपंनी 56485 40 पु �ॉट नं.२  ९अ ९ब   महेश नगर  िशरपुर िज.धुळे  िशरपुर

४४०१७

जैन सिचन िभकचंद �ो.नवजीवन 

ट� े िडंग 56484 38 पु ८३ दादूिसंग कॉलनी   िशरपुर  िज.धुळे    िशरपुर

४४०१८ जैन सुिनल िभकचंद 56498 36 पु ८३ दादुिसंग कॉलनी   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०१९ जैन िवशाल इंदरचंद 56500 43 पु

�ॉट नं. २० २१ २२ समथ� नगर   करवंड आनाक  िज.धुळे 

 िशरपुर

४४०२०

जैन यशकीत� अशोककुमार �ो 

अशोक से� 58633 37 पु

१६ सुभाष कॉलनी   शहादा रोड   िशरपूर  िज�ा धुळे  

िशरपूर

४४०२१ जोशी �िवण िदनकर 17543 49 पु

शरदचं� नगर   करवंड नाका िशरपूर  िशरपूर िज. धूळे  

िशरपूर

४४०२२ जोशी राजेश अ�ण 56604 35 पु मु.पो.वाघाडी   ता.िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०२३ कटारीया अजय आवतराम 33927 58 पु �ॉट न.६२   रिसकलाल पटेल नगर  िशरपूर  िशरपूर

४४०२४ कटारीया अिनल आवतराम 40224 56 पु ६२ पटेल नगर   िशरपुर    िशरपुर
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४४०२५ कटा�रया �ोती अिनल 56741 53 �ी

६२ रिसकलाल पटेल नगर   िनमझरी नाका  िशरपुर 

िज.धुळे  िशरपुर

४४०२६ कुलकण� िवपुल सुभाष 56537 44 पु खालचे गाव �� टेक   ता.िशरपुर  िज.धुळे

४४०२७ कुमावत सुरेश संतोष 59166 51 पु AT.�दावली   पो� जातोडा  तालुका िशरपूर  िशरपूर

४४०२८

लोहार महेश जयराम �ो.िव�कमा� 

फिन�चर 58512 51 पु सावरकर चौक   मेन रोड िशरपूर    िशरपूर

४४०२९ लोहार मोहन राजाराम 58135 58 पु सराफ बाजार   िवजय भवन  ता िशरपुर िज धुळे  िशरपुर

४४०३० लोहार सुदाम नामदेव 58329 53 पु मेन रोड रामिसंग नगर   िशरपुर  िज - धुळे  िशरपुर

४४०३१

लोहार िववेक िदलीप �ो. 

िव�कमा� सोलर 58514 33 पु सावरकर चौक   वरचे गाव  हाऊस नं २०८९  िशरपूर

४४०३२ माळी गजानन रतीलाल 56549 47 पु माळी ग�ी   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०३३ महाजन िजत�� िजवराम 56461 39 पु मेन रोड   रायिसंग नगर  िशरपुर िज.धुळे  िशरपुर

४४०३४ महाजन िनलेश देिवदास 56459 41 पु  मातो�ी   माळी ग�ी   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०३५ महाजन रमेश उखाजी 57470 59 पु मु - बाभुळदे  पो - िगधाडे   ता िशरपुर  िज धुळे  िशरपुर

४४०३६ महाले समाधान रिवं� 44193 31 पु मु.अनजाड पो.भाटपुरे   ता.िशरपूर  िज.धुळे

४४०३७ माळी गोपाळ भटू 56448 46 पु वरचे गांव   रथ ग�ी  िशरपुर िज.धुळे  िशरपुर

४४०३८ माळी िकशोर िव�लराव 57053 57 पु मु.पो.वाघाडी   ता.िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०३९ माळी िनलेश दयाराम 56449 40 पु वरचे गाव   रथ ग�ी  िशरपुर िज.धुळे  िशरपुर

४४०४० माळी �मोद शांताराम 56460 48 पु माळी ग�ी   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०४१ माळी �ितभा पंुडिलक 59514 40 �ी

घर नं ७८ महादेव मंिदरा जवळ   महादेव मंिदर जवळ  

वरवाडी  िशरपूर

४४०४२ माळी संजीव िहरामण 56561 47 पु

५५ दुध डेअरी कॉलनी   तारवाडे ता.िशरपुर  िज.धुळे  

िशरपुर

४४०४३ मराठे संतोष मुरलीधर 56589 47 पु मराठे ग�ी वाघाडी   ता.िशरपुर  िज.जळगाव  वाघाडी

४४०४४ मराठे ��ील भीमराव 61970 25 पु

मराठे ��ील भीमराव   �लेिसंघ नगर  करवंद नाका 

िशरपूर  िशरपूर

४४०४५ मराठे िवजय न�थु 53583 43 पु मराठे ग�ी   जैन मंिदरामागे  ता.िशरपुर िज.धुळे  िशरपुर

४४०४६ मोरे िदनेश क�ैयालाल 54473 50 पु �ांती नगर   िशगावे रोड िशरपूर  िज.धुळे

४४०४७ मोरे िसताराम गोपीचंद 34051 56 पु १५ मातो�ी कॉलनी िशरपूर

४४०४८

िनकम मनोज धम�राज �ो.सेवा 

हॉ�ीटल 90574 55 पु मु.पो.िशरपुर   ता.िज.धुळे    िशरपुर

४४०४९ िनकुम िनलेश गुलाबराव 57977 35 पु

३४ ि�यदश�नी कॉलनी   गणपती मंदीर िशरपुर  ता िशरपुर 

िज धुळे  िशरपुर
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४४०५० पंडीत राधेशाम िशव�साद 53446 73 पु मारवाडी ग�ी   ता. िशरपुर  िज. धुळे

४४०५१ पंडीत रिवं�कुमार राधेशाम 53473 49 पु मारवाडी ग�ी   िशरपुर  िज. धुळे

४४०५२ पंडीत संजय राधेशाम 44972 54 पु मारवाडी ग�ी   िशरपुर  धुळे

४४०५३ पंडीत उमा रिवं� 53474 47 �ी मारवाडी ग�ी   िशरपुर  िज. धुळे  िशरपुर

४४०५४ परदेशी मनोज िवजय 56486 43 पु �ांती नगर   िशंगवे रोड िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०५५ पटेल राजेश खेमजीभाई 56981 39 पु मने रोड   �ेट बँकेजवळ  िशरपुर िज.धुळे  िशरपुर

४४०५६ पटेल योगेश काळू 56632 47 पु मू पो� खरडे ता िशरपूर   िज�ा धुळे    िशरपुर

४४०५७ पाटील आिशष साहेबराव 9889 41 पु भोरटेक ता िशरपूर   ता िशरपुर  िज जळगाव  भोरटेक

४४०५८ पाटील भगवान मयाराम 14288 54 पु मु.पो.होळनांथा ता.िशरपुर   होळनांथा

४४०५९ पाटील हेमंत गुलाबराव 56548 38 पु पाटील वाडा   खालचे गाव िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०६० पाटील लिलत रधुनाथ 46609 32 पु

िशव मंिदर जवळ   मु पो ंबालकुवा  ता िशरपूर िज.धुळे  

बालकुवा

४४०६१

पाटील माधुरी िजत�� �ो. अि�न 

�ो��जन 58548 41 �ी �ुिनिसपल �ेस खुले ना�गृह   वरवाडे िशरपूर    िशरपूर

४४०६२ पाटील माधुरी पराग 61436 26 �ी 88A गु�द� कॉलनी   िनमिजरी नाका  िशरपूर  िशरपूर

४४०६३ पाटील मोहन �लेिसंग 56624 56 पु पाटील वाडा   खालचे गाव िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०६४ पाटील �मोद साहेबराव 30495 60 पु मु पो ंिवखरान ता िशरपूर   िवखरान

४४०६५ पाटील �िवण ह�रचं� 44334 48 पु मु.पो. घोडसगाव   ता. िशरपुर  िज. धुळे

४४०६६ पाटील सुिनल तुकाराम 51523 41 पु मु. पो. तरडी   ता. िशरपुर  िज. धुळे

४४०६७

पाटील ��ाली अिवनाश �ो. 

कमल गृह उ�ोग 59308 40 �ी

पाटील ��ील अिवनाश   महादेव मंिदर जवळ �ांित 

नगर  िशरपूर िज�ा धुळे  िशरपूर

४४०६८ पवार राज�� जनाद�न 14311 55 पु

65 A गु�द� कॉलनी   नवीन वसाहत िशरपूर  िज�ा धुळे  

िशरपूर

४४०६९ राजपुरोिहत सुनीता गज��िसंग 61971 29 �ी

राजपुरोिहत सुनीता गज��िसंग   �ॉट 52 दलाल नगर  

करवंद नाका िशरपूर  िशरपूर

४४०७० राजपूत अतुल राज��िसंग 61161 36 पु महादेव मंदीरा जवळ   �ांित नगर    िशरपूर

४४०७१ राजपुत हेमराज �काशिसंग 56550 40 पु मु.पो.वासड�   ता.िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०७२ राजपूत क�ेशिसंग सुभाषिसंग 60847 26 पु

राजपूत क�ेशिसंग सुभाषिसंग   ५३ मांवगड दादूिसंह  

कॉलनी शाहाडओदड  िशरपूर

४४०७३ राजपुत िवजयिसंग जगतिसंग 56567 65 पु मु.पो.पळासनेर   ता.िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०७४ राठी अंकुश गोपाळ 56635 43 पु मारवाडी ग�ी   खालचे गाव िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर
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४४०७५ राठी कुणाल कृ�ा 56634 35 पु ५३सुभाष कॉलनी   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०७६ राठी रामनारायण ब�ीनारायण 58304 63 पु

६२३ अ एन.पी.जुना   वाड� नं.१९ मारवाडी ग�ी  िशरपुर  

िशरपुर

४४०७७ राठी सुिनल रमेश 56636 53 पु मारवाडी ग�ी   खालचे गाव िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०७८ राठी �ि�ल रामनारायण 58330 32 पु ६२३ मारवाडी ग�ी   मु.पो - िशरपुर  िज - धुळे  िशरपुर

४४०७९ साब�ा िवजयकुमार इंदरचंद 58132 58 पु मु / पो - मांजरोद   ता िशरपुर  िज धुळे  मांजरोद

४४०८० सलूजा सं�ा परमजीत 62027 46 �ी 76 सुभाष कॉलनी िशरपूर   िशरपूर

४४०८१ साळंुके िभवा लाला 54472 52 पु ५९ गजानन कॉलनी   करवंद नाका िशरपूर  िज.धुळे

४४०८२ साळंुखे सुनील रघुनाथ 61060 47 पु

साळंुखे सुनील रघुनाथ   33 चं�भान नगर  करवंद नाका 

िशरपूर  िशरपूर

४४०८३ संधानिशवे जयवंत मनोहर 58215 42 पु म�ार मोह�ा   िशरपूर   िज धुळे    िशरपूर

४४०८४

संघवी संदीप रिवं� �ो�ा िस�दी 

इंटर�ाईजेस अॅ� िस�दी मेडीकल 57530 32 पु

शॉप नं १ महेश नगर   भािवका कॉ��े� जवळ  िशरपुर  

िशरपुर

४४०८५ सपकाळे सुधीर मुरलीधर 17207 52 पु कॉटेज हॉ�ीटल �ाट�स�   मु.पो.िशरपुर िज.धुळे    िशरपुर

४४०८६ शहा जयेश कमळलाल 30821 43 पु २७ सुभाष कॉलनी   िशरपूर  िज.नंदुरबार  िशरपूर

४४०८७ शाह सुिचता जयेश 56588 36 �ी १२ सुभाष कॉलनी   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०८८ शाह उमेश �काश 37513 37 पु

जैन मंिदर जवळ   जैन ग�ी वरचे गाव  िशरपूर िज.धुळे  

िशरपूर

४४०८९ िशंपी हरीष योिगराज 60230 37 पु

िशंपी हरीष योगीराज   �ामी समथ� मंिदर  महाल�ी 

कॉलनी  िशरपूर

४४०९० िशंपी �िवण राजाराम 26759 46 पु मु.पो.करवंद   ता.िशरपुर िज.धुळे    करवंद

४४०९१ िशंपी िवकास भगवान 38341 42 पु िशंपी ग�ी मागे   मु.पो.िशरपूर  िज.धुळे

४४०९२ शु� अिवनाश पंिडत 56577 54 पु रथ ग�ी   वरचेगाव िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०९३ शु� सुहास पंडीत 56578 51 पु रथ ग�ी   वरचेगाव िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०९४ िससोिदया भटुिसंग सुदामिसंग 56591 57 पु मु.पो.िपंपरी   ता.िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४०९५ सोनार भटु नंदलाल 60582 59 पु िव�ल मंिदर जवळ   खालचे गाव िशरपूर    िशरपूर

४४०९६ सोनार रा�ल गणेश 60903 36 पु �ारका �ेलस�   सराफ बाजार    िशरपूर

४४०९७ सोनार सिचन भटु 56579 34 पु

३२ िशवपाव�ती कॉलनी   करवंद ना�ाजवळ  िशरपुर 

िज.धुळे  िशरपुर

४४०९८ सोनवणे िकशोर रामदास 24233 56 पु

महारा�� ा जीवन �ािधकरण   मु.पो.िशंदखेडा  ता.दोडंाईचा 

िज.धुळे  दोडंाईचा

४४०९९ सोनवणे �दीप गुलाबराव 57322 49 पु

�ॉट नं ३४ ब   शहादा रोड ब�ीलाल नगर  िशरपुर धुळे  

िशरपुर
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४४१००

सोनवणे �मोद �काश �ो. मीनाई 

मेिडकल आिण जनरल �ोअस� 59505 34 पु

अयो�ा कॉ��े� िवंग a   मंडळ रोड िशरपूर  तालुका 

िशरपूर िज�ा धूिलया  िशरपूर

४४१०१ सोनवणे �शांत गुलाबराव 13200 43 पु २२ सर�ती कॉलनी   मु.पो.िशरपुर िज.धुळे    िशरपुर

४४१०२ सोनवणे तुषार चै�ाम 61273 28 पु घर नं 175 महारा��  चौक   वरवडे िशरपूर    िशरपूर

४४१०३ सोनिगरे रिवं� रामदास 56728 38 पु

५५-अ ि�यदशन� कॉलनी   िनमझरी ना�ाजवळ  िशरपुर 

िज.धुळे  िशरपुर

४४१०४ ठाकरे �शांत जयराम 18294 41 पु ६३ काशी नगर   िशरपूर  ता.िशरपूर िज.धुळे  िशरपूर

४४१०५ ठाकुर िमिलंद जयवंत 61510 40 पु

ठाकुर िमिलंद जयवंत   103 बी सुभाष कॉलनी  कॉटेज 

हॉ��टल जवळ  िशरपूर

४४१०६ वैदय दुगा�दास गोिवंद 56779 83 पु

८९६/१कािलदास ��नीक   माक� ट रोड खालचे गाव  

िशरपुर िज.धुळे  िशरपुर

४४१०७ वै� घन�ाम गोिवंद 56852 64 पु खालचे गांव   पाटील वाडा िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४१०८ वै� लोकेश अरिवंद 56446 45 पु ३८ सुभाष कॉलनी   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४१०९ वैदय मृणािलनी दुगा�दास 56780 75 �ी

८९६/१कािलदास ��नीक   माक� ट रोडखालचे गाव  

िशरपुर िज.धुळे  िशरपुर

४४११० वैदय �स� �ीकृ� 56781 46 पु मु.पो.��टेक   ता.िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४१११ वै� िसमा लोकेश 56447 42 �ी ३८ सुभाष कॉलनी   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४११२ वैदय शैलजा �ीकृ� 56782 66 �ी खालचे गाव   ��टेक िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४११३ वै� ��ता घन�ाम 56851 62 �ी खालचे गांव   पाटील वाडा िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४११४ वै� वासंती सुहास 56798 45 �ी ८२२ ��टेक   िशरपुर  िज.धुळे  िशरपुर

४४११५ वसावे आपिसंग �मा 51111 52 पु ४१ �ीराम नगर   िशरपूर  िज.धुळे

४४११६ वाणी सुिनल सोनालाल 56623 62 पु सुभाष भुवन   गुजराथी ग�ी  िशरपुर िज.धुळे  िशरपुर

४४११७ यादव कौशलकुमार परशराम 56536 64 पु मु.पो◌े.पळासनेर   ता.िशरपुर  िज.धुळे
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४४११८ अ�रहंत ट� ेडीगं कंपनी जैन िवशाल इंदरचंद 56483 41 पु

एस नं 84/1 2 3 महेश नगर   ता िशरपूर 

िज�ा धुळे

४४११९

अ�णोदय फायबर टू 

फॅ�ीक डे�लपम�ट 

स��सेस �ा.िल. गुजराथी आिशष अ�णलाल 56517 46 पु मु.पो.दिहवद   ता.िशरपुर  िज.धुळे

४४१२० गोपाल अॅ�ो एज�ीज जाधव लिलत ओकंारिसंग 56253 33 पु

बाबुराव वैदय माक� ट   िशरपुर  िज.नंदुरबार  

िशरपुर

४४१२१

के.जी. अॅ�ो �ोसेस�स 

�ा.िल. 44971

आदश� नगर गाय�ी  मंदीराजवळ   िशरपूर    

धुळे

४४१२२

सोनार सिचन भटू �ो राम 

हाड�वेअर सोनार सिचन भटू 60044 33 पु

�ॉट नं ३२ साई आसरा िनवास   िशवपाव�ती 

कॉलनी  करवंद नाका िशरपूर  िशरपूर

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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४४१२३ अडागले रिवं� धुडकू 36087 49 पु �ॉट नं.३२ िहंगलाज   गांधी नगर मागे  नंदुरबार

४४१२४ अ�ंकर अिनल शंकरराव 15878 68 पु कृ�कंुज  िटळक रोड   नंदुरबार

४४१२५ अ�ंकर िव�ा अिनल 9965 66 �ी कृ�कंुज िटळक रोड   नंदुरबार

४४१२६ अढाईगे िभकारी िकसन 31115 70 पु कोरीट नाका �ॉट नं.२   नाकोडा नगर नंदुरबार

४४१२७ आगीवाल भुषण कमलनयन 17717 46 पु जयवंत चौक     नंदुरबार

४४१२८ अि�हो�ी �ीकांत द�ा�य 32910 70 पु �ॉट नं.१०२   राजीव गांधी नगर  नंदुरबार

४४१२९ अ�वाल भरतलाल नेमीचंद 29634 79 पु २० वंृदावन सोसायटी  नंदुरबार

४४१३० अ�वाल धनराज पु�रराज 46740 57 पु आकाश मोगरा नगर   �ॉट नं◌ं.४ नळवा रोड  नंदुरबार

४४१३१ अ�वाल िदनेश शंकरलाल 27340 55 पु १७०५ िटळक रोड   मु.पो.नंदुरबार    नंदुरबार

४४१३२ अ�वाल फ�ेचंद मातादीन 16819 55 पु मु.पो.खांडबारा ता.नवापुर   िज.नंदुरबार    खांडबारा

४४१३३ अ�वाल जय�काश िकशोरीलाल 27872 56 पु मेन रोड   खांडबारा  ता. नवापूर िज. नंदुरबार  खांडबारा

४४१३४ अ�वाल �ोित सुरेश 59584 53 �ी

देवका फूड �ोड� �ा ली   मू पो पातोडंा  ता नंदुरबार  

पातोडंा

४४१३५ अ�वाल कांताबाई शंकरलाल 9990 92 �ी

देवका फूड पातोडंा   शाहादा रोड  मू.पो.पातोडंा  ता. 

िज�ा नंदुरबार

४४१३६ अ�वाल िललाधर जोधराज 39246 71 पु

िश�क कॉलनी   मु.पो. खांडबारा  ता.नवापूर िज.नंदूरबार  

नंदूरबार

४४१३७

अ�वाल मिनष शंकरलाल 

�ो.शुभम �ो�ीजन अॅ� िकराणा 10505 53 पु २० वंृदावन कॉलनी   जळवा रोड    नंदुरबार

४४१३८ अ�वाल ओम�काश राधािकसन 10658 70 पु सातिपर ग�ी   झलका बाजार  नंदुरबार

४४१३९ अ�वाल पुनम धनराज 34305 56 �ी आकाश मोगरा नळवा रोड   नंदुरबार

४४१४० अ�वाल रघुनंदन रतीलाल 24797 61 पु पटेल वाडी �ॉट नं.९८   नंदुरबार

४४१४१ अ�वाल रमेशचं� नेिमचंद 10506 49 पु २०  वृदावन कॉलनी  जळका रोड   नंदुरबार

४४१४२ अ�वाल साधना िदनेश 29635 54 �ी ३० वंृदावन सोसायटी   मु.पो. नंदुरबार

४४१४३ अ�वाल िसमा शाम 29636 43 �ी ३० /बी वंृदावन सोसायटी   नंदुरबार

४४१४४ अ�वाल शंकरलाल मणीलाल 9974 82 पु िटळक पेठ   नंदुरबार

४४१४५ अ�वाल शरदचं� जग�ाथजी 23307 55 पु मु.पो. खांडबारा   ता. नवापूर    खांडबारा

४४१४६ अ�वाल शाम भरतलाल 29637 48 पु �ॉट नं. ३०/बी   वंृदावन सोसायटी  नंदुरबार

४४१४७ अ�वाल �ावणकुमार गणपतलाल 42623 62 पु मदजीद ग�ी   िवसरवाडी  नंदुरबार

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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४४१४८ अ�वाल सुरेश हनुमान�साद. 25470 49 पु मु.पो. खांडबारा   ता. नवापूर  िज. नंदुरबार  खांडबारा

४४१४९ अ�वाल सुरेशकुमार शंकरलाल 10169 58 पु िटळक पथ   नंदुरबार

४४१५० अ�वाल सुरेशचं� रतनलाल 29247 76 पु घोडा िमल कंपाउंड   नंदुरबार

४४१५१ अ�वाल िवजय सुरजमल 44987 50 पु तळोदा रोड   रे�े गेट जवळ  नंदुरबार

४४१५२ अ�वाल युवराज पु�रराज 24800 70 पु हाट दरवाजा    नंदुरबार

४४१५३ अिहरे बापु बाबुलाल 48268 47 पु ३७ वंृदावन कॉलनी   नंदुरबार

४४१५४ अिहरे मीना िजत�� 55043 45 �ी

�ॉट नं.१३ नंदनगरी   हौिसंग सोसायटी  जी.टी.पी.कॉलेज 

�ॉऊड जवळ नंदुरबार

४४१५५ अिहरे नानाभाऊ शंबर 15804 51 पु

ए�ीक�चर हाय�ुल �ुनी   कॉलेज मु.पो.खांडबारा    

खांडबारा

४४१५६ अिहरे �काश शामराव 40650 45 पु

४७ मंगलमुत� सोसायटी   कोकणी हील  नंदूरबार  

नंदूरबार

४४१५७ अिहरे रामचं� अंबर 48426 47 पु

बजरंग कॉलनी   जी. टी. पी. कॉलेज�ा मागील गेटसमोर  

नंदुरबार

४४१५८ अहीरराव राम न�थु 20537 55 पु ६९ अ सोनाबाई नगर   गाझी नगर जवळ    नंदुरबार

४४१५९ अहीरराव िवलास मुरलीधर 20240 61 पु ९ �ु लालबाग कॉलनी   नंदुरबार

४४१६० अहीरराव िमना�ी िवलासराव 10260 56 �ी ९  लालबाग कॉलनी   नंदुरबार

४४१६१ आखाडे अिभमन िहरामण 53610 51 पु ६ ब मोिहत नगर   धुळे रोड  नंदुरबार

४४१६२ अंधारे िदपक �भाकर 10432 67 पु परदेशी पुरा   नंदुरबार

४४१६३ अथ�कर शशीकुमार नटेश 9959 83 पु ६६ पा��नाथ पाक�    दादा वाडी जवळ नंदुरबार

४४१६४ आय� भरतकुमार बाबुलाल 16011 57 पु एम/एस झेड आय� खंडबारा   नंदुरबार

४४१६५ आसर प�ाबेन पदमसी 9996 80 �ी देसाईपुरा   नंदुरबार

४४१६६ असोदेकर सुि�या सतीश 59847 56 �ी �ॉट नं 9 लालबाग कॉलनी   धुळे रोड  नंदुरबार

४४१६७ आ�ाड राकेश उमांकांत 43878 42 पु 14 प�वती नगर   धुळे रोड नंदुरबर  नंदुरबर  नंदुरबार

४४१६८ ब�ाव धनराज भावराव 53403 59 पु १८३ �डको कॉलनी   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४१६९ ब�ाव �िवण रोहीदास 50281 36 पु मु. पो. रजाळे   ता. िज. नंदुरबार

४४१७० बडगुजर सीताराम सदािशव 41366 87 पु ४ ओमशांती नगर   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४१७१

बाफना (जैन) िवमलकुमार 

सुमेरमल 11274 50 पु घ.नं.९३० तुप बाजार   नंदुरबार

४४१७२ बगडीया गोिवंद कपुरचंद 28030 69 पु ६३ वेडू गोिवंद नगर   नंदुरबार
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४४१७३ बागुल बबन गोदंीराम 32074 57 पु १६ बी मेघ नगर   नंदुरबार

४४१७४ बागुल छोटू गंगाराम 58216 44 पु मु पो चौपाले   िज नंदुरबार  िज नंदुरबार  चौपाले

४४१७५ बागुल क�ेश िमठाराम 60099 30 पु मोठा माळी वाडा कृ�   मंिदर जवळ    नंदुरबार

४४१७६ बागुल िमराबाई िपतांबर 52402 79 �ी १९ अ वंृदावन कॉलनी   तळोदा रोड  नंदुरबार

४४१७७ बागुल िमठाराम आसाराम 43500 61 पु मोठा माळी वाडा   कृ � मंिदराजवळ  नंदुरबार

४४१७८ बागुल नानाभाउु िपतांबर 35392 47 पु मु.पो.भालेर   ता.िज. नंदुरबार

४४१७९

बागूल रघुनाथ बाबुलाल �ो केशव 

�ोवीजन 10065 50 पु माळी वाडा  िशवाजी नगर   नंदुरबार

४४१८० बागुल �ीधर िवनायक 42762 60 पु १८३ रे�े कॉलनी    नंदुरबार

४४१८१ बागुल सुरेश िपतांबर 11476 60 पु वंृदावन हौ.सोसा. �ॉ.नं.१९ अ   सावली    नंदुरबार

४४१८२ बागुल उमेश िपतांबर 11475 50 पु वंृदावन हौ.सोसा. �ॉ.नं.१९ अ   सावली    नंदुरबार

४४१८३ बागुल िवजय माधवराव 58211 26 पु ४० ए १ गु�कुल नगर   होळ िशवार  पातोडंा नंदुरबार

४४१८४ बहीरम चुिनलाल कोळशा 34391 50 पु �ॉट नं.५९ नम�ार कॉलनी   नंदुरबार

४४१८५ बिहराम िव�ल आनंद 33952 60 पु �ॉट नं.१६/१७   शारदा नगर नंदुरबार

४४१८६ बैसाणी ई�रलाल तानाजी 31825 67 पु मु.पो.धडगांव ता.धडगांव िज. नंदुरबार

४४१८७ बजाज मनोहर रामचं� 10648 83 पु ६६ वेदू गोिवंद नगर   नंदुरबार

४४१८८ बजाज राजेश मनोहर 16643 53 पु �ॉट नं.६६ वेडु गोिवंद नगर   नंदुरबार

४४१८९

बालाणी राकेश श�ूमल �ो. िहरेन 

इंड�� ीज 59694 32 पु 18 मोठाभाऊ नगर   तलोडा रोड  नंदुरबार

४४१९० बांगड राज��कुमार ब�ीनारायन 10000 59 पु मेघा साडी स�टर   गणपती रोड  नंदुरबार

४४१९१ ब-हाणपुरकर �ीकांत शंकर 9933 85 पु िशरीष मेहता रोड   नंदुरबार

४४१९२ बािव�र भानुदास दाजी 39245 63 पु मु.पो. खांडबारा   ता. नवापूर  िज. नंदूरबार  नंदूरबार

४४१९३ बािव�र िदलीप भटा 31888 55 पु शारदा नगर  �ॉट नं.१ ब   नंदुरबार

४४१९४ बावी�र गणेश छगनलाल 11732 46 पु मोठा माळीवाडा गुरव ग�ी िशवाजीनगर   नंदुरबार

४४१९५ बािव�र मह�� छगनलाल 24792 51 पु मोठा माळीवाडा   िशवाजी नगर  नंदुरबार

४४१९६ बािव�र पंढरीनाथ िभकारी 28654 63 पु मु.पो. खांडबारा   ता. नवापूर    खांडबारा

४४१९७ बािव�र सुरेश छगनलाल 10145 51 पु

मोठा माळी वाडा    योगे�री माता मंदीरा जवळ   नंदुरबार 

ता.िज.नंदुरबार
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४४१९८ बावा सितश रामगीर 32634 48 पु २३८ पटेल वाडी   कोरीट रोड    नंदुरबार

४४१९९ बयाणी शालीनी गोपाळ 16644 78 �ी �ॉट नं १७/१ ह�ररोम नगर नालवा रोड नंदुरबार

४४२०० बेडसे िवनोद सुभाषराव 33671 49 पु मु.पो.राजले   ता.नंदुरबार    राजले

४४२०१ बेहेरे �साद नारायणराव 43379 49 पु जयवंत  चौक   नंदुरबार

४४२०२ भदाणे नारायण खंडू 45698 56 पु ७८-ब सोनाबाई नगर   सा�ी बायपास  नंदुरबार

४४२०३ भदाणे िनंबा यशवंत 35401 53 पु मु.पो. �ाहली   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४२०४

भदाणे �िवण िव�ाम �ो.िफिन� 

गृप 31646 50 पु �ॉट नं.६ गांधी नगर   धुळे रोड  नंदुरबार

४४२०५ भदाणे रोहीदास रामभाऊ 43609 60 पु नम�दा वसाहत   खोडाई माता रोड  नंदुरबार

४४२०६ भागवत महेश शांताराम 35800 51 पु जयवंत चौक   नंदुरबार

४४२०७ भामरे �काश अजु�न 20233 58 पु

�ॉट नं २८ अिजठा रघुवीर   रघुवीर नगर  खोदाई माता  

रोड  नंदुरबार

४४२०८ भामरे व�ण सज�राव 45175 36 पु ६ अ िशवाजी नगर   धुळे रोड  नंदुरबार

४४२०९ भामरे गौतम �ावण 27896 54 पु पशु वै�िकय दवाखाना   खांडबारा  ता. नवापूर  खांडबारा

४४२१० भामरे लता सज�राव 44847 63 �ी ६ ए िशवाजी नगर धुले रोड नंदुरबार

४४२११ भामरे सज�राव जयवंतराव 44695 71 पु ६ ए िशवाजी नगर धुले रोड नंदुरबार

४४२१२ भंडारी रोशन मांगीलाल 53182 45 पु ५ मॉ िवहार तुलसी हॉ��टल   िजजामाता कॉलेज  नंदुरबार

४४२१३ भांडारकर सोनज पंढरीनाथ 48276 44 पु नवभारत हौिसंग सोसायटी   नवापूर  िज. नंदुरबार

४४२१४ भंसाली रमेश मेघराज 28034 39 पु िटळक रोड   नंदुरबार

४४२१५ भारती हरी दगडू 31543 53 पु मु. रांझणी  पो.�तापूर   ता.तळोदा िज.नंदुरबार    रजनी

४४२१६ भारोटे िदनेश िहरालाल 43719 50 पु दंडपाणे�र मंदीराजवळ   िसतामाता नगर  नंदुरबार

४४२१७ भारती �िदप गोकुल 29909 58 पु मु.पो.खांडबारा   ता.नवापूर  िज.नंदुरबार  खांडबारा

४४२१८ भरवाड हमीर िभका 11270 54 पु बाहेर पुरा  भरवाड वाडा   नंदुरबार

४४२१९ भट अ�ा �िदप 49096 50 �ी �ी.गणपती मंिदर   गणेश पेठ  नंदुरबार

४४२२० भट महेश अमृत 32160 51 पु �ा�ण वाडी   िशवकृपा    नंदुरबार

४४२२१ भट �िदप न�थु 17370 57 पु गणपती मंदीरा जवळ   गणेश पेठ    नंदुरबार

४४२२२ भवर भागवत अशोक 58055 42 पु

ओम ट� ेडस� �ॉट नं ९   अ�रहंत नगर कोरीट रोड  ता िज 

नंदुरबार
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४४२२३ भावसार अ�ण द�ा�य 23696 51 पु ८७ जयचंद नगर   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४२२४ भावसार गोरख दगडु 15692 44 पु मु.पो.खांडबारा   ता.नवापुर िज.नंदुरबार    खांडबारा

४४२२५ भावसार �मोद शामकांत 10193 55 पु

७७ हरी भाऊ नगर   धुळे रोड  सिव�स - खांडबारा  

खांडबारा

४४२२६ भावसार सुहास मधुकर 11146 66 पु �ॉ.नं.५८  वेडु गोिवंद नगर   नंदुरबार

४४२२७ भोई कांतीलाल सोनाजी 11265 58 पु

नवा भोई वाडा  छ�पती िशवाजी   �ायाम शाळे जवळ    

नंदुरबार

४४२२८ भोपे शरद िव�ल 42948 59 पु ९ मदन मोहन नगर   वाघोदा रोड  नंदुरबार

४४२२९ भोसले ल�ीकांत िवaल 16015 54 पु �ॉट नं.१०३ जय िहंद कॉलनी   िनझर रोड    नंदुरबार

४४२३० भोये राज�� सोनू 43722 56 पु नम�दा वसाहत   खोडाई माता रोड    नंदुरबार

४४२३१ िबला� िदपक कुशलचंद 17169 42 पु मु.पो.कोपल�   ता.िज.जळगाव    कोपल�

४४२३२ बोडस मोहन �ीपाद 15874 59 पु माधव कृपा मािणक नगर �ेट बँक जवळ नंदुरबार

४४२३३ बोढरे सुकदेव आनंदराव 39465 59 पु १२ शांतीनगर   वाघेधरी मंदीर रोड  नंदुरबार

४४२३४ बोरसे अमृत चतुर 28577 53 पु �ानिदप सोसायटी   साई सेवा हॉ��टल समोर  नंदुरबार

४४२३५ बोरसे अिधकार िवनायक 9943 58 पु ९६ सूरज केसरी नगर   नंदुरबार

४४२३६ बोरसे अिनल िपंताबर 38752 49 पु घर नं.२७७१-१   बागवान ग�ी  नंदूरबार  नंदूरबार

४४२३७ बोरसे बापु गबा 10755 54 पु देसाईपुरा   नंदुरबार

४४२३८ बोरसे भानुदास िचंधा 20238 55 पु �ॉट नं.४ िहलके नगर   नंदुरबार

४४२३९ बोरसे िदनकर रघुनाथ 15687 55 पु मु.पो.खांडबारा   ता.नवापुर िज.नंदुरबार    खांडबारा

४४२४० बोरसे �ाने�र िहरालाल 28560 49 पु सोनाबाई नगर   �ॉट नं. ८३-अ  नंदुरबार

४४२४१ बारसे मह�� भगवंत 29180 58 पु �ॉट नं.१७   रघुवंशी नगर    नंदुरबार

४४२४२ बोरसे �मोद ओकंार 31590 47 पु ११४ �ानिदप सोसा.   धुळे रोड    नंदुरबार  425479

४४२४३ बोरसे राज�� रामदास 32126 57 पु िस�ील हॉ�ीटल �ॉ.   िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४२४४ बोरसे सुिनल िपंताबर 36086 49 पु २३ शांित नगर नंदुरबार

४४२४५ बोरसे सुरेखा देिवदास 57897 47 �ी

�ॉट नं ३०/अ देवकी नगर   कोरीट रोड नंदुरबार  ता िज 

नंदुरबार

४४२४६ बोरसे िवजय शामराव 29279 61 पु िश�क कॉलनी धडगांव   धडगांव

४४२४७ बोरसे वामन िभका 19283 64 पु ११८ �ानदीप हौिसंग सोसायटी   धुळे रोड    नंदुरबार
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४४२४८ ��नाथकर िकशोर अनंतराव 32425 68 पु ६४ द�ा�य कॉलनी   कोरीट रोड    नंदुरबार

४४२४९ बुवा िवजयगीर जगिदशगीर 53206 39 पु �ॉट नं २ A अवधूत पाक�    शहादा रोड    नंदुरबार

४४२५० चं�ा�े अबोली अिनल 10138 62 �ी २ िश�क कॉलनी   िजजामात कॉलेज मागे  नंदुरबार

४४२५१

चौधरी अिनल ब�ीलाल �ो.पुना 

ऑटो स�टर 19226 46 पु मराठा ग�ी   नंदुरबार

४४२५२ चौधरी अिनल गोरख 12952 54 पु �ॉट नं. ५५ को�रट रोड   ल�ी नगर  ता. िज. नंदुरबार

४४२५३ चौधरी बधु गोिवंद 34296 62 पु मु.वेळावद  पो.धुळवद   ता.िज.नंदुरबार    वेळावद

४४२५४ चौधरी चं�शेखर भगवान 33075 54 पु �ॉट नं.१३   खंडेराव पाक�   नलवा रोड नंदुरबार

४४२५५

चौधरी देवीदास पुो�म �ो साई 

सूया� क�� कशन 59557 53 पु

जळका बाजार जुने पो�   ऑिफस जवळ नंदुरबार  ॰  

नंदुरबार

४४२५६ चौधरी धरमदास धोडूं 40517 55 पु देसाई पुरा   कुभांर ग�ी  नंदूरबार  नंदूरबार

४४२५७ चौधरी गजानन रमण 35363 51 पु मु.पो. खांडबारा   ता नवापूर  िज.नंदुरबार  खांडबारा

४४२५८ चौधरी गज�� अशोक 15430 40 पु चौधरी ग�ी   जळका बाजार    नंदुरबार

४४२५९ चौधरी गोरख बंडू 32095 80 पु कोरीट रोड   सत् गु� कृपा िब�ीगं    नंदुरबार

४४२६० चौधरी जगिदश मगन 35374 51 पु ६ बी रामनगर   धुळे रोड    नंदुरबार

४४२६१ चौधरी कमलेश माधव 54319 36 पु देसाईपुरा   महादेव ग�ी  नंदुरबार

४४२६२ चौधरी िकशोर गोरख 10124 79 पु कोरीट रोड  ल�ी नगर   नंदुरबार

४४२६३ चौधरी िकशोर सुकनंद 28742 46 पु पो. खापर   ता.अ�लकुवा  िज.नंदुरबार  खापर

४४२६४ चौधरी िकशोर िवaल 18483 45 पु मु.पो.समशेरपुर ता.िज.नंदुरबार   समशेरपुर

४४२६५ चौधरी महादू राजमल 30044 65 पु मु पो� ठाणेपाडा   ता.िज. नंदुरबार

४४२६६ चौधरी मह�� अशोक 15429 38 पु

चौधरी ग�ी जळका बाजार   डी.डी.सी.बँके मागे    

नंदुरबार

४४२६७ चौधरी मह�� िभका 35366 60 पु १७ ल�ी नगर   कोरीट रोड    नंदुरबार

४४२६८ चौधरी मह�� कािशनाथ 56556 53 पु लहान शहादे   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४२६९ चौधरी महेश सुरेश 10632 48 पु २८ माणीक नगर   नंदुरबार २    नंदुरबार

४४२७० चौधरी मनोज न�थु 18264 39 पु मु.पो.पळाशी   ता.िज नंदुरबार    पळाशी

४४२७१ चौधरी िमराबाई माधव 57283 64 �ी

�ॉट नं २४ धुळे रोड   वाघे�री चौफुली  हरीभाउु नगर 

नंदुरबार

४४२७२ चौधरी नर�� मिणलाल 48103 37 पु शा�ी माक� ट जवळ   नंदुरबार
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४४२७३ चौधरी नयना अिनल 38998 52 �ी �ॉट नं. ५५ ल�ीनगर   कोरंीट रोड  नंदूरबार  नंदूरबार

४४२७४ चौधरी �काश छगन 9985 62 पु तेली ग�ी   नंदुरबार

४४२७५ चौधरी �काश कांतीलाल 45384 44 पु बजरंग चौक शा�ी नगर     नवापुर  नवापुर

४४२७६

चौधरी �ेमाराम ठाणाराम �ो 

जसनाथ फिन�चर वक� 59109 34 पु उ�ाण पूल साई बाबा मंिदर जवळ   नंदुरबार

४४२७७ चौधरी पु�ाबाई तुकाराम 37515 69 �ी ८१ राजीव गांधी नगर   नंदुरबार

४४२७८ चौधरी रघुनाथ धनलाल 31556 48 पु मु.पो.खापर   ता.अ�लकुवा  िज.नंदुरबार  खापर

४४२७९ चौधरी राज�� अशोक 43718 51 पु िबजासन कॅालनी   नळवा रोड    नंदुरबार

४४२८० चौधरी राज�� कांतीलाल 37991 52 पु चौधरी ग�ी   िशवाजी रोड  नंदूरबार  नंदूरबार

४४२८१ चौधरी राजेश नामदेव 35373 52 पु �ॉट नं.२३ देवचंद नगर   नंदुरबार

४४२८२ चौधरी राजेश �ंबक 33255 50 पु

यशवंत लॉज मागे   कोराई चौफुली कोराई  खापर 

िज.नंदुरबार  खापर

४४२८३ चौधरी संिदप ओकंार 48053 59 पु देसाईपुरा   च�ाण रोड  नंदुरबार

४४२८४ चौधरी संजय मंगेश 41556 45 पु ४९ द� कॉलनी   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४२८५ चौधरी संजय िव�ल 43420 54 पु

३४ िवमल िवहार   कोरीट रोड नंदुरबार  ५० शा�ी माक� ट 

  नंदुरबार

४४२८६ चौधरी शामराव नारायण 35362 61 पु मु. पो. �ाहली   ता.िज.नंदुरबार    �ाहली

४४२८७ चौधरी िशतल िकशोर 39003 42 �ी सदगु� कुपा ल�ी नगर नंदुरबार   नंदूरबार

४४२८८

चौधरी िशरीष िहरालाल �ो.िहरा 

केमीक� इंड�� ीज 38190 52 पु आिशष चौधरी ग�ी   नंदूरबार    नंदूरबार

४४२८९ चौधरी शोभा ल�ण 21108 55 �ी

मु.खैरवे मोठे पो.शेगवे   ता.शेगवे ता.नवापुर  िज.नंदुरबार  

खैरवे मोठे

४४२९० चौधरी शामकुमार िवजयिसंह 9999 53 पु अमर टॉकीज जवळ   नंदुरबार

४४२९१ चौधरी सुभाष ल�ण 15819 74 पु

आिशवा�द  नुतन कॉलनी   मु.खांडबारा ता.नवापुर    

खांडबारा

४४२९२ चौधरी सुभाष पुो�म 57210 45 पु जळका बाजार   नंदुरबार

४४२९३ चौधरी सुरेश िदगंबर 10143 80 पु �ी समथ� िनवास  माणीक नगर   नंदुरबार

४४२९४ चौधरी सुरेश उखा 21109 56 पु

मु.खैरव मोठे पो.शेगवे ता.नवापुर   िज.नंदुरबार    खैरवे 

मोठे

४४२९५ चौधरी सुय�कांत िदगंबर 30068 53 पु �ारा पवार रिवं� कृ�ाजी   राईिसंगपुरा नंदुरबार

४४२९६ चौधरी तुकाराम दौलत 37514 72 पु ८१ राजीव गांधी नगर   नंदूरबार    नंदूरबार

४४२९७ चौधरी उमा �काश 10647 56 �ी १८ रघुवंशी नगर नंदुरबार
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४४२९८ चोधरी वैशाली जय�� 38753 46 �ी सोनार ग�ी   जळका बाजार  नंदूरबार  नंदूरबार

४४२९९ चौधरी वामन शंकर 24704 65 पु ७६ ब सोनाबाई नगर  नंदुरबार

४४३०० चौधरी िवनायक मंगा 18481 61 पु मु.पो.धामणोद ता.नंदुरबार   धामणोद

४४३०१ चौधरी योग�� भटू 42883 55 पु �ॉट नं.१३ िव�ानगरी   मु.पो.तळोदा  नंदुरबार

४४३०२ चौरे आ�ाराम िझप� 34192 60 पु हरीपूर केवडी पाडा   पो.सुतारे  ता.नंदुरबार  हरीपुर

४४३०३ चौटे गोकुळ काळगा 30048 57 पु मु.पो.वाघाळे ता.िज.नंदुरबार   वाघाळे

४४३०४ चौरे हसमुख नामदेव 28600 49 पु १० िलंबाई नगर   नळवा रोड  नंदुरबार

४४३०५ चौरे पु�लता संजय 23295 46 �ी ८१/ब सोनाबाई नगर   नंदुरबार

४४३०६ चौरे रिवं� संपत 30275 50 पु मु.पो.उमराण   िज.नवापुर  नंदुरबार  उमराण

४४३०७ च�ाण अिनल ब�ीलाल 19097 52 पु तांबोळी ग�ी   नंदुरबार

४४३०८

च�ाण कालीदास जगजीवन 

�ो.�शांत ट� ेडस� 13045 66 पु मु.पो.करणखेडा   ता.िज.नंदुरबार    करणखेडा

४४३०९ च�ाण कांतीलाल गोिवंद 54367 53 पु ६ ब सोमे�र नगर   नंदुरबार

४४३१० च�ाण रोहीदास िव�ु 28870 48 पु मु.पो.पेचरी देव   ता.अ�लकुवा  िज.नंदुरबार  पेचरी देव

४४३११ च�ाण िहंमतराव कािशराम 34819 56 पु �ॉट नं.२०१   जयिहंद कॉलनी  नंदुरबार

४४३१२ च�ाण जगदीश ताराचंद 58966 35 पु ३४ नाकोडा नगर   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४३१३ च�ाण वसंत सुरेश 21669 48 पु �मशला िसरगास ता अ�लकुवा िज नंदुरबार

४४३१४ च�ाण यशवंत िभमराव 30362 47 पु मु.पो.�तापपुर ता-तळोदा   िज-नंदुरबार    �तापपुर

४४३१५ च�ाण युवराज कािशराम 34945 50 पु मु.पो. �तापपुर   ता.तळोदा  िज.नंदुरबार  �तापपुर

४४३१६

छाबडा महेश दयालदास 

�ो.�ोती �ीट माट� 12088 50 पु १९ �ू िसंधी कॉलनी नंदुरबार

४४३१७ िचतलांगे मनोहर मुरलीधर 10121 65 पु शिन मंदीरा जवळ कॉलेज रोड   नंदुरबार

४४३१८ िच�े नारायण �ोितिसंग 49155 54 पु ६६ �ामी समथ� नगर   नंदुरबार

४४३१९ चौधरी िहरालाल सुकलाल 10130 70 पु संतोष भुवन भट ग�ी   नंदुरबार

४४३२० चौधरी जय�� नारायण 38751 51 पु चौधरी ग�ी   नंदूरबार    नंदूरबार

४४३२१ डलगे अ�णा िशरीष 39308 68 �ी िमशन हाय�ुल कंपौडं   नंदूरबार    नंदूरबार

४४३२२ डांगे गजानन नारायण 10007 51 पु २०/२ वेदू गोिवंद नगर   नंदुरबार
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४४३२३ दराडे �मोद भगवान 36978 51 पु

८ चं�भागा ७ �ामीण ��ालय आवार   साक�र रोड  

ता.िज.नंदुरबार

४४३२४ दाते िहरालाल िशवाजी 44620 38 पु नंदुरबार िस�ील हॅा�ीटल   नंदुरबार

४४३२५ दातीर महेश आनंदा 41555 43 पु

�ॉट नं.२० आनंद िनवास   �पम नगर एम एल टाऊन  

नळवा रोड नंदूरबार  नंदूरबार

४४३२६ दाउतखाने अनुराधा �ीकृ� 11481 49 �ी ३२  आशीवा�द  मािणक नगर   नंदुरबार

४४३२७ दाउतखाने �ीराम �ीकृ� 11272 50 पु �ॉ.नं.३२  माणीक नगर   नंदुरबार

४४३२८ दवे रमाकांत नथू 10048 78 पु

�ॉट नं ५५ नगाई नगर   तलोदा रोड सी.बी पेट� ोल पंपा 

समोर  नंदुरबार

४४३२९ देवरे िदपक रमेश 57453 35 पु ३१ अ गु�कुल नगर नं १   होळ िशवार पातोडंा  नंदुरबार

४४३३० देवरे माधुरी िदनेश 20981 43 �ी �ॉट नं २९/ए जगतापवाडी   नंदुरबार

४४३३१ देवरे मिनषा िवलास 33259 43 �ी मु.पो.खापर   िज.नंदुरबार    खापर

४४३३२ देवरे संजय कािशनाथ 35493 56 पु अमृता टाकीज जवळ   नंदुरबार

४४३३३ देवरे सितश वेडू 53934 54 पु ११५ नम�ार कॉलनी   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४३३४ देवरे िवलास पांडूरंग 27213 50 पु मु. पो. खापर   ता. अ�लकु�ा  िज. नंदुरबार  खापर

४४३३५ देसाई अलका योगेश 16823 56 �ी १० मािणक नगर   नंदुरबार

४४३३६ देसाई सुधीर नवीनचं� 16601 61 पु िववेकानंद हॉ�ीटल   देसाई पुरा    नंदुरबार

४४३३७ देसाई योगेश �मोदचं� 10662 60 पु १०  माणीक नगर  नंदुरबार

४४३३८ देसले िनतीन अशोक 35386 49 पु मु.पावाळा पो. आडीतारा   ता.िज.नंदुरबार    पावाळा

४४३३९ देसले संिजव रावण 39000 52 पु ल�ी नगर   कोरीट रोड  नंदूरबार  नंदूरबार

४४३४० देसडा� िगतेश धनराज 9956 54 पु तुप बाजार   नंदुरबार

४४३४१ देसडा� िहतेश मेघराज 29246 41 पु १०१२ घी बाजार   नंदुरबार

४४३४२ देसडा�  राकेश धनराज 17678 50 पु आिह�ाबाई िवहीर समोर   वैशाली �ेझ�टेशन  नंदुरबार

४४३४३ देसडा� सुरेश धनराज 10641 59 पु

सी/ओ वैशाली �ेझ�टेशन   अिह�ाबाई िवहीर  गणपती 

मंिदर रोड  नंदुरबार

४४३४४ देसडा� िवशाल मेघराज 32073 35 पु १०१२ घी बाजार   नंदुरबार

४४३४५

देसडा� िवशाल मेघराज �ो. 

िवशाल एंटर�ाईजेस 10775 35 पु १०१२ तुप बाजार   नंदुरबार

४४३४६ देशपांडे राज�� भालचं� 24790 65 पु ३९ िवमल नगर    नंदुरबार

४४३४७ देशपांडे सं�ा राज�� 24791 62 �ी �ॉट नं २७   सरगम कॉलनी  कोरीत रोड  नंदुरबार
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४४३४८ देसले मनोहर दौलत 58405 49 पु १२७ ब�ीलाल नगर   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४३४९ देसले �ीराम िनंबा 31750 59 पु ६४ शारदा नगर   नंदुरबार

४४३५० देवरे संजय िव�ल 62023 37 पु लहान माळी वाडा   धानोरा रोड  िशवाजी नगर  नंदुरबार

४४३५१ धामणे जयेश गोपाळ 15876 49 पु जलका बाजार पो� ऑिफस जवळ नंदुरबार

४४३५२ धामणे सुिनल द�ा�य 50486 48 पु ७३/ब नम�ार कॉलनी   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४३५३ धनगर भा�र आनंद 34584 40 पु मु.अ�ाळे   पो.रनाळे  ता.नंदुरबार  अ�ाळे

४४३५४ धनगर िदपक मधुकर 15173 46 पु �ॉट नं १०० ह�रभाऊ नगर धुळे रोड नंदुरबार

४४३५५ धनगर एकनाथ आनंदा 35399 53 पु मु.खोकराळे पो.�ाहली   ता.िज.नंदुरबार    खोकराळे

४४३५६ धनगर �काश गुलाब 45650 50 पु मु पो ंघोटने   पो ं�ाहाली  िज.नंदुरबर  घोटने

४४३५७ धारप महेश रंगनाथ 16018 54 पु मु.पो.खांडबारा   ता.नवापुर िज.नंदुरबार    खांडबारा

४४३५८ धुमाळ गौरीशंकर �भाकर 57143 39 पु ३४ मािणक नगर धुळे रोड     नंदुरबार

४४३५९ िदघे �िवण मंगेश 42943 46 पु मु.धामेडोद पो.उमदे खदे   नंदुरबार

४४३६० िद�ीत िदपाली सुिनल 8015 46 �ी �ा�ण ग�ी तळोदा   ता तळोदा  िज नंदुरबार  टालोदा

४४३६१ िदि�त िजत�� कािशनाथ 17578 51 पु २९ ए जयिहंद कॉलनी   नंदूरबार    नंदूरबार

४४३६२ दुसाने अ�ण बाबुराव 29238 60 पु नमदा� िवकास से�र   मु.पो. नंदुरबार

४४३६३ दुसाणे संजय एकनाथ 36748 54 पु ५१ बी जगताप वाडी नंदुरबार

४४३६४ फटकाळ नर�� यशवंत 10119 57 पु चौधरी ग�ी   नंदुरबार

४४३६५ फुलं�ीकर गणेश बाबुराव 9962 76 पु �ेट बँक कॉलनी  कोट� रोड   नंदुरबार

४४३६६ गायकवाड खंडू िप� 28997 59 पु

मु.पो.तलाव पाडा  पो.वाघळे   ता.िज.नंदुरबार    तलाव 

पाडा

४४३६७ गांधी राजकुमार मधुसुदन 9952 66 पु ९९८ गणेश पेठ   नंदुरबार

४४३६८ गंगावणे सोमनाथ क�थू 31247 71 पु नविहंद को.ऑप.हौसीगं सोसा.   नंदुरबार

४४३६९ गांगुड� िभमराव काळघा 37275 63 पु मु.पो.वाघाळे   ता.नंदुरबार    वाघाळे

४४३७० गांगुड� रतन गनशा 33024 68 पु वाघळे  ता.िज.नंदुरबार   वाघळे

४४३७१ गौड िवजय ल�ीनारायण 10465 51 पु परदेशी पुरा   नंदुरबार

४४३७२ गवळे �ाने�र पंडीतराव 37238 42 पु िवर सावरकर नगर   नंदूरबार    नंदूरबार
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४४३७३ गवळी अजु�न भानुदास 52893 42 पु मु. पो. सुरवाणी   ता. धडगांव  िज. नंदुरबार

४४३७४ गवळी धनराज िभमा 58023 41 पु गवळी वाडा    नंदुरबार

४४३७५ गवळी मिनषा जयराम 31432 52 �ी ४२ बी. सोनाबाई नगर   नंदुरबार

४४३७६ गावीत अरिवंद अमरिसंग 35403 42 पु ७/बी ह�ररोम नगर कोकणी हॉल नंदुरबार

४४३७७ गावीत भाईदास धमा� 35380 64 पु मु.पो. वाघले   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४३७८ गावीत भावना िशवाजीराव 53134 48 �ी ६१  ई�र कॉलनी   िनझर रोड  नंदुरबार

४४३७९ गािवत िभमिसंग जालु 54145 49 पु मु.पो.खांडबारा   ता.नवापुर  िज.नंदुरबार

४४३८० गावीत बुधा मो�ा 35621 60 पु मु.पो.वाघोळ   ता.नंदुरबार    वाघोळ

४४३८१ गावीत िहंमतराव सखाराम 30043 66 पु आिदवासी िवकास महामंडळ    नंदुरबार

४४३८२ गावीत जकू सोमजी 30069 44 पु �ॉट नं.६१   रामदेव नगर तलोदा  रोड  नंदुरबार

४४३८३ गािवत जयिसंग रेवा 31090 48 पु

मु. कारंजी बु. पो.पाटी बेडकी   ता.नंदुरबार  िज.नंदुरबार  

करंजी बु.

४४३८४ गावीत कांता फ�ू 28999 59 �ी सुि�या नगर   धुदाडे िशवार    नंदुरबार

४४३८५ गािवत कािशलाल दोधु 27139 62 पु िस�ील हॉ��टल   सा�ी रोड  नंदुरबार

४४३८६ गावीत मिनषा सहदेव 56766 48 �ी

९०िगरीकंुज गहिनमा�ण सोसायटी   खोडाई माता रोड  

नं�ुबार  नं�ुबार

४४३८७ गािवत �िमला सेग 34851 49 �ी िसिवल हॉ��टल    नंदुरबार

४४३८८ गािवत पु�ा गंगाराम 29982 55 �ी मु.पो.नटावद   ता िज नंदुरबार    नटावद

४४३८९ गावीत राजू रमेश 44342 47 पु मु सावरट   पो कोळदे ता नवापुर  िज नंदुरबार

४४३९० गािवत रवी जंतू 31091 47 पु मु.पो.पाटी बेडकी ता.नवापुर   िज.नंदुरबार    पाटी बेडकी

४४३९१ गावीत सहदेव जेठया 56765 51 पु

९०िगरीकंुज गृहिनमा�ण सोसायटी   खोडाई माता रोड  

नंदुरबार

४४३९२ गािवत सखाराम देविलया 31089 54 पु

मु.िपंपर् न पो. पाटी बेडकी   ता.नवापुर  िज.नंदुरबार  

िपंपर् न

४४३९३ गािवत संजय स�ा 53055 44 पु ६१ टेिलफोन कॉलनी   खोडाई माता रोड  नंदुरबार

४४३९४ गावीत सुिनल रतु 20406 52 पु

�ॉट नं.५८ टेलीफोन कॉलनी   खोडाई माता रोड    

नंदुरबार

४४३९५ गावीत िवजया रामचं� 33956 46 �ी गीरीकंुज सोसायटी   �ॉट नं.४७  नंदुरबार

४४३९६ गावीत िवजयकुमार रामचं� 39243 50 पु �ॉट नं. ४७   िगरीकंुज सोसायटी  नंदूरबार  नंदूरबार

४४३९७ गवळी बाळू गंगाराम 36017 55 पु मु.नागरे पो◌े.िनजामपूर   ता. नवापुर  िज.नंदुरबार  नागरे
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४४३९८ घुगे अ�ण िव�ल 56800 51 पु १५९ घाटी रोड     नंदुरबार

४४३९९ घुगे राज�� िव�ल 29564 58 पु �ॉट नं ३५   हरीभाऊ नगर  धुळे रोड  नंदुरबार

४४४०० िगरासे अजयिसंह धमा� 24799 62 पु �ॉट नं. ११ गु�कृपा   अंिबका कॉलनी   ता.  नंदुरबार

४४४०१ िगरासे भा�र गुलाबिसंग 45080 50 पु �ॉट नं.११९ १२०   महादेव नगर  नंदुरबार

४४४०२ िगरासे िभमिसंग चंदिसंग 42345 48 पु मु पो खांडबारा   ता.नवापूर  िज.नंदुरबार

४४४०३ िगरासे दरबारिसंह धनिसंह 11269 51 पु ७२ वध�मान नगर नंदुरबार

४४४०४ िगरासे देवीिसंह रामिसंह 13563 66 पु मु.ओसल� पो.कोपल�   ता.नंदुरबार    ओसल�

४४४०५ िगरासे खुमानिसंग धोडूं 43684 58 पु

66 टेिलफोन कॉलनी   खोडीयार माता रोड नंदुरबार    

नुदुरबार

४४४०६ िगरासे कोमलिसंग भुरा 44173 61 पु ४७ द� कॉलनी   नंदुरबार

४४४०७ िगरासे लालिसंग �तापिसंग 27647 55 पु मु. पो. ओसल�   ता. िज. नंदुरबार    ओसल�

४४४०८ िगरासे रा�ल कोमलिसंग 59590 30 पु �ॉट नं 47   द� कॉलनी  कोरीट रोड  नंदुरबार

४४४०९ िगरासे राजपाल इं�िसंग 42514 35 पु मु पो जावदे तफ�  बोरद   ता. शहाद  िज.नंदुरबार

४४४१० िगरासे रिवराज आजयिसंह 19450 37 पु  गु�कृपा  �ॉट नं.११   अंबीका कॉलनी    नंदुरबार

४४४११ िगरासे संिगताबाई भा�र 45079 45 �ी �ॉट नं.११९ १२०   महोदव नगर  नंदुरबार

४४४१२ िगरासे सं�ामिसंग देवीिसंग 58929 45 पु �ॉट नं ५६ ओम शांती नगर   करोती रोड    नंदुरबार

४४४१३ िगरासे िवजयिसंग इंदरिसंग 10716 60 पु ४३  इं���थ शारदा नगर   वाघे�री जवळ  नंदुरबार

४४४१४ गो�ाईत चेतना िमिलंद 51193 55 �ी जी.टी.पी. कॉलेज जवळ   नंदुरबार

४४४१५ गो�ाईत िमिलंद पंुडिलक 39234 57 पु

निवन �ाडा कॉलनी   जी.टी.पाटील महािव�ालय जवळ  

नंदूरबार  नंदूरबार

४४४१६ गो�ाईत ऊिम�ला पंुडलीक 9939 80 �ी

�ॉट नं ५/ �ाडा कॉलनी   जी.टी.पी. कॉलनी जवळ  

नंदुरबार

४४४१७ गोधंळी पंडीतराव बाबुराव 37239 72 पु िवर सावरकर नगर   नंदुरबार

४४४१८ गोसािलया िनमेश िदलीप 59323 47 पु देसाई पुरा एट पो�  नंदुरबार

४४४१९ गोसावी भानुदास रामदास 37375 48 पु २७० �डको नंदुरबार   नंदूरबार  नंदूरबार  नंदूरबार

४४४२० गोसावी �ितभा मधुकर 43336 42 �ी २७० �डको कॉलनी   नंदुरबार

४४४२१ गो�ामी मंगलगीर केशवगीर 10050 80 पु १० लोकमा� कॉलनी   नंदुरबार

४४४२२ गोयल अिभषेक सुरेश 50335 32 पु देवका फुड �ोड� िल.   मु. पो. पातोडंा  िज. नंदुरबार
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४४४२३

गोयल दीपाली अिभषेक �ो. 

�ोबल अ�ो फूड्स 59583 30 �ी

देवका फूड �ोड� िल सी नं 43/2 शहादा रोड   शहादा 

रोड ता नंदुरबार  पातोडंा िज�ा नंदुरबार  पातोडंा

४४४२४ गुजर गुलाब भगवंतराव 22984 60 पु �ॉट नं. ९   अंिबका कॉलनी  नंदुरबार

४४४२५ गुजर िव�ल कािशनाथ 35617 51 पु सी/ओ डी.आर.हाय�ूल   नंदुरबार

४४४२६ गुजराथी मुकंूद रतनलाल 32089 76 पु िनम�ल ५२   ल�ी नगर  कोरीट रोड  नंदुरबार

४४४२७ गुले�ा अशोक मदनचंद 12033 49 पु गणपती मंिदर जवळ सागर हॉटेल जवळ नंदुरबार

४४४२८ गले�ा संजयकुमार मदनचंद 9989 63 पु हार दरवाजा   नंदुरबार

४४४२९ गुमानेकर संजय बापु 35590 47 पु कंजर वाडा   नंदुरबार

४४४३० गु�ा राज�� छगनलाल 16822 61 पु १३ बी अ�सेन नगर   वंृदावन कॉलनी जवळ    नंदुरबार

४४४३१ गुरव भरत सुदाम 27845 52 पु अ�रहंत नगर   �ॅट नं. २६  को�रट रोड  नंदुरबार

४४४३२ गुरव सुरेखा िवजय 24795 50 �ी

धुळे रोड िव�ा नगर नंदुरबार   धुळे रोड िव�ा नगर 

नंदुरबार  धुळे रोड िव�ा नगर नंदुरबार

४४४३३ गुरव िवजय गजानन 9944 55 पु धुळे रोड   ९/बी  िव�ा नगर  नंदुरबार

४४४३४ गुरव यशवंत केशव 10137 69 पु �ॉट नं ४७   वाघे�री पायथा  नंदुरबार

४४४३५ गुरव यशवंत रघुनाथ 27244 55 पु १५ नंदनगरी हाऊिसंग सोसायटी   नंदुरबार    खांडबारा

४४४३६ गु�ब�ाणी हरीष िगरधरलाल 11292 68 पु �ॉ.नं.डी ३  जुनी िसंधी कॉलनी   नंदुरबार

४४४३७ गु�ब�ाणी नरेश रामचं� 52247 36 पु ४९ नागाई नगर   नंदुरबार

४४४३८ हजारी मीना शंकरिसंह 9947 50 �ी राज चं� परदेशी पुरा   नंदुरबार

४४४३९ िहवाळे (लोहार) गणेश िभकन 38345 41 पु १८३ पटेल वाडी   मु. पो. ता. नंदूरबार  नंदूरबार  नंदूरबार

४४४४० िहवाळे रामनाथ िभकण 60936 37 पु ममता ऑटो पाट्�स   िगरीिवहार गेट  नंदुरबार

४४४४१ िहवाळे (लोहार) सोमनाथ िभकन 38630 39 पु पटेल वाडी   नंदुरबार    नंदुरबार

४४४४२ �रेज गोिवंद छगन 32087 65 पु मू. पो. वाडफ�   धडगाव  िज.नंदुरबार  धडगाव  425414

४४४४३ इंदाणी ब�ीनारायण जग�ाथ 10116 92 पु िशरीष कुमार मेहता रोड   नंदुरबार

४४४४४ इंदानी �ितभा राजीव 30304 57 �ी भोई ग�ी   नंदुरबार

४४४४५ इंदानी राजीव रामचं� 10115 62 पु भोई ग�ी   नंदुरबार

४४४४६ इंदोरीया मह�� रामे�र 10464 61 पु �ी.स� नारायण मंदीर   नंदुरबार

४४४४७ इंदौ�रया रामे�र िव�ल 41800 90 पु �ी.स�नारायण मंदीर   नंदुरबार
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४४४४८ ईशी िदलीप िभला 15877 56 पु

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक   मु.पो.खांडबारा 

ता.नवापुर    खांडबारा

४४४४९ जाधव (पाटील) िवजय रामकृ� 40490 48 पु �ॉट नं. ०९   अंिबका कॉलनी  नंदूरबार  नंदूरबार

४४४५० जाधव अिभम�ू रामदास 9964 50 पु िटळक रोड   नंदुरबार

४४४५१ जाधव िभका भटू 30778 49 पु मु.पो.रनाळे  ता.नंदुरबार   रनाळे

४४४५२ जाधव िदपक रतन 33672 47 पु 26 हरीभाऊ नगर   धुळे रोड  नंदुरबर  नंदुरबर

४४४५३

जाधव हेमंत धनिसंग �ो.वाघे�री 

कृषी सेवा क� � 17417 51 पु  �म साफ�  डॉ.हेडगेवार रोड    परदेशीपुरा नंदुरबार

४४४५४ जाधव काशीनाथ सोमजी 10133 68 पु मु.पो.दहीदुळे.  पो. पाटोडा   ता नदुरबार

४४४५५ जाधव मह�� भरत 40520 38 पु मु.दापूर पो.पाटीबेडकी   ता.नवापूर  िज.नंदूरबार  नंदूरबार

४४४५६ जाधव मनोहर िभकनराव 28264 65 पु साव�जनीक बांधकाम िवभाग   सा�ी रोड  नंदुरबार

४४४५७

जाधव मनोज अिभम�ु  �ो.जाधव 

�ेलस� 11375 47 पु टीळक रोड   नंदुरबार

४४४५८ जाधव न�थु शंकर 43714 54 पु

िव�ा नगर �ॉट नं.१७   मु पो दोडंायचा  तालुका 

िशंदखेडा  नंदुरबार

४४४५९ जाधव �मोद भिगरथ 35411 50 पु िज�ा कोषागार काया�लय   नंदुरबार

४४४६० जाधव रामनाथ बंकट 20236 55 पु मु.पो.चौपाळे ता.िज.नंदुरबार   चौपाळे

४४४६१ जाधव रिवं� पंुडिलक 42884 58 पु बाहेर पुरा   बी.डी.ओ. �ाट�र नं.१  नंदुरबार

४४४६२ जाधव संिगता रिवं� 42885 50 �ी बाहेर पुरा   बी.डी.ओ. �ाट�र नं.१  नंदुरबार

४४४६३ जाधव संजय रोहीदास 20494 53 पु �ॉट नं.१८ गोपाल नगर   धुळे रोडनंदुरबार    नंदुरबार

४४४६४ जाधव सुर�� मािणकराव 35404 51 पु 44673   हरी ओम नगर  नंदुरबार

४४४६५ जाधव िवजय यशवंतराव 24591 66 पु ४० ब शांतीनगर   वाघे�री पायथा  नंदुरबार

४४४६६ जाधव युवराज िपतांबर 29216 54 पु राज सारथी गृह िनमा�ण सोसायटी   नंदुरबार

४४४६७ जगदेव नानाभाऊ बाबुराव 51204 53 पु नाकोडा नगर मातो�ी िब��ंग   नंदुरबार

४४४६८ जगताप अशोक कारभारी 33257 60 पु ६८ अे   सोनाबाई नगर  नंदुरबार

४४४६९ जगताप िदलीप रामभाऊ 47725 58 पु ७५ शारदा नगर  नंदुरबार      नंदुरबार

४४४७० जगताप जगन बापू 30276 51 पु

झे पी शाळा   कोकणीपाडा पो  अजनी ता नव  कोकणी 

पाडा

४४४७१ जगताप नेताजी रतन 45400 49 पु माळीवाडा   ता िज  नंदुरबार

४४४७२ जगताप �ि�ल िदलीप 55711 28 पु बयनाई िनवास   आदश� नगर  नंदुरबार
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४४४७३ ज�ाशी हरीष ल�णदास 57868 42 पु

�ॉट नं २२ �ीराम कॉलनी   तळोदा रोड नंदुरबार  ता िज 

नंदुरबार

४४४७४ ज�ासी महेश ल�णदास 58607 51 पु २३ �ीराम कॉलनी   िनझर रोड  नंदुरबार

४४४७५ जहािगरदार सदािशव धोडंोपंत 19838 93 पु २२३० िटळक रोड   नंदुरबार

४४४७६ जैन िदलीपकुमार सुवालाल 9932 72 पु िटळक रोड नंदुरबार

४४४७७

जैन अशोक हारकचंद �ो. सुरज 

फुड इंड�� ीज 11659 62 पु गाय�ी नगर   नंदुरबार

४४४७८ जैन भूषण नरेश 61406 28 पु

�ॉट नं.43   गंधव� नागरी  अंजली गृह िनमा�ण सोसायटी  

नंदुरबार

४४४७९ जैन चंपालाल मुकनजी 9986 51 पु िटळक रोड   नंदुरबार

४४४८० जैन धम�� मांगीलालजी 13183 51 पु ३६ लोकमा� हौसीगं सोसायटी   धुळे रोड नंदुरबार

४४४८१ जैन िदनेश मदनलाल 11273 58 पु टीळक रोड   नंदुरबार

४४४८२ जैन िहमंतलाल जवरीलाल 9995 50 पु महावीर हौिसंग सोसायटी   नंदुरबार

४४४८३ जैन हीत�� शंकरलाल 9963 50 पु घ.नं.१०२९  तुप बाजार   नंदुरबार

४४४८४ जैन जोहरीलाल िभकचंद 16596 67 पु मगल बाजार ३७ लोकमा� हाऊिसंग सोसायटी नंदुरबार

४४४८५

जैन कांतीलाल भागचंद �ो.जैन 

व�ालय 10457 59 पु िशरीष मेहता रोड   नंदुरबार

४४४८६ जैन िकशोर घेवरचंद 53087 48 पु िवमल �ाझा   तळोदा रोड  नंदुरबार

४४४८७ जैन लीलाबेन बाबुलाल 10638 68 �ी टीळक रोड   नंदुरबार

४४४८८ जैन मनोजकुमार दलीचंद 59859 49 पु 12/13 महावीर कॉलनी    नंदुरबार

४४४८९ जैन राजेश रतनचंद 10117 57 पु �ॉट नं ११    िवमल �ाझा   नंदुरबार

४४४९० जैन सीमा धम�� 40953 47 �ी �ॉट नं. ७   मािणक नगर  नंदुरबार

४४४९१ जैन सुरेशचं� रतनलाल 9955 55 पु बालाजी वा�ा जवळ   नंदुरबार

४४४९२ जैन ��पचंद राईचंद 9938 50 पु िटळक रोड   नंदुरबार

४४४९३ जय�ाल मनोज ि�जलाल 28795 54 पु �ॉट नं.६२ सोनाबाई नगर   नंदुरबार

४४४९४ जानवे सुहास चं�कांत 9997 53 पु शांतीनीकेतन गणपती रोड   नंदुरबार

४४४९५ जावरे उ�ला जयानंद 42160 67 �ी ४७ आकाश िवला   नेह� नगर  नंदुरबार

४४४९६ जेठे अ�ण िनंबा 59420 47 पु सतपीर ग�ी रामदास चौक   नंदुरबार

४४४९७ जेठे संजय िनंबा 40491 55 पु जळका बाजार   हॉटेल देवमोगरा  नंदूरबार  नंदूरबार
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४४४९८ जोशी उदय मधुकर 42800 53 पु ०३  मधुमालती    सर�ती नगर  नंदुरबार

४४४९९ जोशी (सोनवणे) मनोहर अशोक 41951 41 पु �ॉट नं.४२ नाकोडा नगर   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४५०० जोशी अरिवंद वसंतराव 38862 75 पु िव�ू सदन   िटळक रोड  नंदुरबार

४४५०१ जोशी धनंजय वसंतराव 11293 55 पु का�ितथ� िव�ु सदन िटळक   रोड    नंदुरबार

४४५०२ जोशी िदलीप बाळकृ� 30325 62 पु बालाजीवाडा   मेन रोड तळोदा  िज नंदुरबार  तळोदा

४४५०३ जोशी क�ना अशोक 16017 55 �ी देसाई पुरा याद��ा �ीराम   मंदीरा मागे    नंदुरबार

४४५०४ जोशी नरेश सुभाष 28576 49 पु १०३ पटेलवाडी   नंदुरबार

४४५०५ जोशी �काश बाळकृ� 35390 63 पु ४१४२ मोहीनी राज नगर   नंदुरबार

४४५०६ जोशी शैला िवलास 11289 71 �ी जनक आभुषण समोर   िशरीष मेहता रोड    नंदुरबार

४४५०७ जोशी �ीकांत वसंत 21110 78 पु  िव�ुसदन  एल.टी.रोड   नंदुरबार

४४५०८ जोशी ��ता उदय 56533 51 �ी �ॉट नं.३ मधुमालती   सर�ती नगर  नंदुरबार

४४५०९

जोशी उदय मधुकर (एच.यु.एफ.) 

�ो.�साद इंड�� ीज 56532 53 पु �ॉट नं.३मधुमालती   सर�ती नगर  नंदुरबार

४४५१० जोशी िवलास बळवंत 38754 58 पु मंगल झेरॉ� स�टर   नंदूरबार    नंदूरबार

४४५११ जोशी िवलास पांडूरंग 9979 71 पु ४/बी लालबाग कॉलनी   धुळे रोड     नंदुरबार

४४५१२ कदम कृ�ाजी तुळशीराम 9967 63 पु �ॉट नं.३४ तळोदा रोड   सर�ती कॉलनी    नंदुरबार

४४५१३ कदमबांडे पांडूरंग नारायण 10136 92 पु मु.पो.उमरद�  ता.नंदुरबार   उमरदे खु।।

४४५१४ कदमबांडे राजू देवराम 31665 53 पु मु.पो.उमरडे खु   नंदुरबार

४४५१५ कडोसे रामनाथ पुरण 29256 59 पु वा��क नगर मेहतन व�ी   नंदुरबार

४४५१६ काकडे मंगला पाडुरंग 34852 64 �ी अमर िसनेमा जवळ   नंदुरबार  िज.नंदुरबार

४४५१७ काकडे ��ीणीबाई पांडूरंग 34676 91 �ी अमर िसनेमा जवळ   नंदुरबार

४४५१८ काकुळसे संिदप िशवाजी 29747 45 पु

क्/�् दौलत उ�तम पवार   �ाट न ३२ गांधी नगर धुळे 

रोड  िज.नंदुरबार

४४५१९ कलाल सुिनल पंिडतराव 43409 46 पु मु.पो. खांडबारा   ता. नवापर  िज. नंदुरबार

४४५२० कालाणी रिवं� जग�ाथ 9948 60 पु ४/बी वंृदावण सोसायटी   नळवा रोड    नंदुरबार

४४५२१ कालाणी शंकर भगवानदास 10608 59 पु िसंधी कॉलनी   नंदुरबार

४४५२२ काळे मह�� दगाजी 21993 48 पु मु.पो.िपंपळोद ता.िज.नंदुरबार   िपंपळोद
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४४५२३ काळे पुो�म वसंत 15750 42 पु �ॉट नं २१ खांडेराव पाक�  नळवा रोड नंदुरबार

४४५२४ कळवणकर चा�द� वामनराव 11279 51 पु जयवंत चौक   नंदुरबार

४४५२५ काणे गोपाळकृ� मधुसुदन 52597 56 पु ३१ लोकमा� कॉलनी   नंदुरबार

४४५२६ काणे वैशाली गोपाळ 25861 56 �ी ३१ द� िनवास   लोकमा� कॉलनीनंदुरबार    नंदुरबार

४४५२७ कणसे उ�मराव मारोतीराव 9934 77 पु टीळक रोड   नंदुरबार

४४५२८ कपूर पंचिशला राज�� 10630 57 �ी आंबेडकर चौक   नंदुरबार

४४५२९ करनकाळ सुिनता गोरख 47502 42 �ी िस��ल हॉ��टल �ाट�र    नंदुरबार

४४५३० करनकाळे धम�राज िगरधर 26985 47 पु नविहंद हौिसंग सोसा.   गोधंळी ग�ी  नंदुरबार

४४५३१ कासार अजय भा�र 10003 49 पु यमुना कलश भांडी दुकान   नंदुरबार

४४५३२ कासार अशोक िदगंबर 10118 73 पु देसाई पुरा यारडी राम मंदीरा जवळ   नंदुरबार

४४५३३ कासार राज�� पंुडलीक 10217 60 पु �ेयराज १० िवरल िवहार   खोदाई माता रोड    नंदुरबार

४४५३४ कासार �ाम रमेश 61606 43 पु

गवळी वाडा कंुभार वाडा   देसाई पुरा  िव�ल मंदीरा 

जवळ  नंदुरबार

४४५३५ कासार िवजय भा�र 10431 55 पु

िस�� िवनायक गणपती मंदीरा जवळ     दादा गणपती 

जवळ  नंदुरबार

४४५३६ कािशद मनोज नारायण 27875 46 पु संभाजी नगर   तळोदा रोड  नंदुरबार

४४५३७ कटारीया िदपक लालचंद 11267 48 पु जुनी िसंधी कॉलनी  �ॉ.नं.३ डी   �म नं.५    नंदुरबार

४४५३८ कोठारे धनराज आनंदा 58642 44 पु

एट पो� चौपाळे   तालुका आिण िज�ा नंदुरबार    

चौपाळे

४४५३९ किव�र �शांत गोपाळ 40850 48 पु �ॉट नं.५१ से�र २   गु�कुल नगर  नंदूरबार  नंदूरबार

४४५४० काय�थ अ�ण शांताराम 34810 56 पु �ी �ामी समथ�   �ायाम शाळा  नंदुरबार

४४५४१ केतकर सुधा �काश 29179 70 �ी �ॉट नं.१५ शांती नगर   वाघे�री पायथा    नंदुरबार

४४५४२ खैरनार अशोक िपतांबर 11278 56 पु �ॉट नं ४३ शांित नगर नंदुरबार

४४५४३ खैरनार हेमंत िहरामण 35389 57 पु वीर सावरकर नगर   रे� हाऊस जवळ  नंदुरबार

४४५४४ खैरनार नर�� बापुजी 30277 47 पु �ॉट नंबर ११    नयना सोसा  मु पो सा�ी  नंदुरबार

४४५४५ खैरनार सुदाम काशीनाथ 9983 56 पु िशवाजी नगर   माळी वाडा नंदुरबार

४४५४६ खलाणे एकनाथ गंगाराम 50127 69 पु ३९ वध�मान नगर   नंदुरबार

४४५४७ खलाणे मनोज िव�ल 12038 42 पु मोठा माळीवाडा काळी म�ीद जवळ   नंदुरबार
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४४५४८

खलाणे िनतीन एकनाथ 

�ो.कोिहनूर टायस� 31532 44 पु ३९ वध�मान नगर   वाघे�री मंदीरा जवळ  नंदुरबार

४४५४९ खलाणे सिचन एकनाथ 45987 41 पु ३५   वध�मान नगर   वाघे�री जवळ  नंदुरबार

४४५५०

खानवाणी िदपककुमार राजपाल 

�ो.िदपक मेडीकल �ोअस� 10483 58 पु गु�नानक माक� ट   नंदुरबार

४४५५१ खानवाणी मोहन सेवकराम 11287 60 पु जुनी िसंधी कॉलनी   नंदुरबार

४४५५२ खाटीक काळू िमथू 42491 56 पु �ॉट नं. २४  राजीव गांधी नगर   साक�र रोड नंदुरबार

४४५५३ खटवणी िवजय थावरदास 61748 52 पु जुनी िसंधी कॉलनी  नंदुरबार

४४५५४ खेडकर रा�ल ल�ीकांत 17039 46 पु जयवंत चौक   नंदुरबार

४४५५५ खेडकर शालीनी ल�ीकांत 11283 51 �ी जयवंत चौक  मु�ांगण समोर   नंदुरबार

४४५५६ खेडकर िवजया देिवदास 11282 65 �ी िशरीष मेहता रोड  इंदाणी �ोअर    स जवळ    नंदुरबार

४४५५७ कोकणी रामदास िसम�ा 35619 60 पु मु.पो.वाघोड   ता.नंदुरबार    वाघोड

४४५५८ कोकणी िभवंती कालगा 31431 60 �ी मु.पो.वाघला   नंदुरबार

४४५५९ कोकानी नकुल भाम�ा 29908 52 पु मु.पो.खांडबारा   ता.नवापुर िज.नंदुरबार    खांडबारा

४४५६० कोकणी सुिम�ा बारकु 39155 58 �ी मु.नावली पो.मो�ाणी   ता. नवापूर  िज. नंदूरबार  नंदूरबार

४४५६१ कोकणी ��प िशवा 49361 55 पु मु.पळसून पो.ढोणं   ता. नवापूर  िज.नंदुरबार

४४५६२ कोळपे भगवान बुधा 35409 43 पु िज�ा कोशागार काया�लय   नंदुरबार

४४५६३ कोळी मगन महादु 10634 87 पु मु. पो. खांडबारा. ता. नवापुर.   नंदुरबार

४४५६४ कोते निगन रामदास 34838 52 पु मु.पो. अ�लकूवा   िज.नंदुरबार    अ�लकूवा

४४५६५ कोठावाला अदनान शकील 46956 32 पु कोठावाला मे�शन   बोहरा ग�ी  नंदुरबार

४४५६६ कोठावाला अकबर अकील�सेन 12398 61 पु बोहरी म�ीद समोर   सुतार मोह�ा नंदुरबार

४४५६७ कोठावाला साबीर िसराजभाई 12397 61 पु फातेमी ��ालय िस�दी िवनायक   मंदीरा जवळ नंदुरबार

४४५६८ कोठावाला शकील िसराजभाई 12396 59 पु बोहरा म�ीद जवळ   नंदुरबार

४४५६९ कोतवाल िदलीप भालचं� 10643 76 पु �ा�ण वाडी जवळ  जयवंत चौक    नंदुरबार

४४५७० कुळकणी अिजत नारायण 43287 44 पु युिनयन बॅके शेजारी   गणपती रोड  नंदुरबार

४४५७१ कुलकण� अनीता रिवं� 61605 45 �ी जयवंत चौक   नंदुरबार

४४५७२ कुळकण� अ�ण रामचं� 10002 75 पु

मनीषा लोकमा� कॉलनी   दीनदयाल चौक  परदेशी पुरा  

नंदुरबार
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४४५७३ कुळकण� भानुदास द�ा�य 3762 63 पु रे�े�ु �ाट�र नं.४   नवापुर िज नंदुरबार    नवापुर

४४५७४ कुळकण� चं�शेखर शरद 11288 51 पु िशवरंग कृपा देसाई पुरा  पटेल च   �ी समोर    नंदुरबार

४४५७५ कुलकण� धनंजय ल�ीकांत. 25466 45 पु मु.पो. चौपाळे   ता.िज.नंदूरबार    चौपाळे

४४५७६

�ो.िवशाल आइ�ीम अॅ� 

को�ी�ं 11145 50 पु २३ साईकृपा पटेलवाडी   नंदुरबार

४४५७७ कुळकण� गोिवंद उ�व 10049 68 पु �ा�ण वाडी जवळ   मा�ती चौक  नंदुरबार

४४५७८ कुलकण� गु�द� शंकरराव 39002 52 पु मु पो पातोडंा ता नंदुरबार   पातोडंा

४४५७९ कुळकण� ल�ीकांत �ंबक 24705 86 पु चौपळे   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४५८० कुळकण� नंदकुमार बाजीराव 11152 55 पु २३  पटेल वाडी   कोरीट रोड नंदुरबार  22451  नंदुरबार

४४५८१ कुलकण� �मोद शंकर 49673 57 पु नम�दा वसाहत   नंदुरबार

४४५८२ कुळकण� �मोद �ीिनवास 11295 48 पु सव�दय क� � खांडबारा ता.   नवापुर    खांडबारा

४४५८३ कुळकण� रिवं� जयंत 30324 50 पु अमेया िनवास जयवंत चौक   नंदुरबार    नंदुरबार

४४५८४ कुलकण� रिवं� शरदचं� 28897 49 पु देसाई पुरा   पटेल च�ी  समोर    नंदुरबार

४४५८५ कुळकण� शरद द�ा�य 10046 70 पु १ लोकमा� हौिसंग सोसायटी    नंदुरबार

४४५८६ कुळकण� वषा� संजय 10651 54 �ी टीळक रोड   नंदुरबार

४४५८७ कंुभार राज�� सदािशव 42960 55 पु १३ ए अंिबका कॉलनी   नंदुरबार

४४५८८ कंुकारी मंजुळा तुकाराम 39154 68 �ी घर �ं. ३७२   देसाई पूरा  नंदूरबार  नंदूरबार

४४५८९ कंुकारी तुकाराम दौलत 39153 78 पु घर नं. ३७२   देसाईपूरा  नंदूरबार  नंदूरबार

४४५९० कुवाडीया िवरल सुरेशभाई 53262 48 पु

१२१ माता मंदीर जवळ   िगरीिवहार सोसायटी  नंदुरबार  ◌ं

नंदुरबार

४४५९१ कंुवर आिशष मधुकर 58229 28 पु ७४ बी सोनाबाई नगर   सा�ी बायपास रोड  नंदुरबार

४४५९२ कुवर भा�र कु�ा 35375 71 पु मुकबधीर िनवासी   िव�ालय नंदुरबार

४४५९३ कुवर मधुकर मंगा 20288 55 पु ७४/ब सोनाबाई नगर   नवापुर बायपास रोड    नंदुरबार

४४५९४ कुवर सुिनल िव�म 44019 50 पु ८४ िस�देश   िवमल िवहार  नंदुरबार

४४५९५ लाहोटी सुगनचंद सुकलाल 11294 73 पु आदे�र नगर  संजयमील क�ाऊंड   नंदुरबार

४४५९६ लखोटीया िगतादेवी ओम�काश 9982 59 �ी िटळक रोड   नंदुरबार

४४५९७ लखोटीया ओम�काश रामिवलास 9958 51 पु िटळक रोड   नंदुरबार



                                              Page1706

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

४४५९८ लवणे �ेमानंद डे��ड 32096 76 पु

२३ आिशवा�द कॉलनी   िमशन हाय�ूल कंपाउंड    

नंदुरबार

४४५९९ लवणे िवनोिदनी दयानंद 32093 85 �ी ४९ बी आिशवा�द   वंृदावन कॉलनी    नंदुरबार

४४६०० लवणे उिमला� �ेमानंद 32097 71 �ी

२३ आिशवा�द कॉलनी   िमशन हाय�ूल कंपाउंड    

नंदुरबार

४४६०१ लवणे दयानंद डे��ड 32092 49 पु ४९ बी वंृदावन   हौसीगं सोसायटी    नंदुरबार

४४६०२ लोहार अिनल िकशोर 35387 46 पु

३९३ कुसुमानंद   �ुिसपल हॉ��टल समोर  मेन रोड  

तडोदा

४४६०३ लोहार बंसीलाल संभू 34426 68 पु २१/अे हरी ओम नगर   नळवी रोड  नंदुरबार

४४६०४ लोहार िहत��कुमार िशवदास 20294 46 पु मु.पो.कोपल� ता.िज.नंदुरबार   कोपल�

४४६०५ लोढे माया साहेबराव 43256 47 �ी िस�ील हॉ��टल �ाट�र   नंदुरबार  िज.नंदुरबार

४४६०६ लंुकड अशोक रतनलाल 10639 58 पु १५  िगरीिवहार हौिसंग सोसायटी   तालोडा रोड नंदुरबार

४४६०७ महाजन अशोक िभका 37420 58 पु २० पटेलवाडी   कोरीट रोड  नंदूरबार  नंदुरबार

४४६०८ महाजन िभमराव महा� 12857 55 पु िशवाजी नगर लहान माळी वाडा   नंदुरबार

४४६०९ महाजन िचंतामणी देवराम 10642 64 पु अॅ��ड�ट हॉ��टल   ३१ िवराल िवहार  नंदुरबार

४४६१० महाजन दादाभाऊ वालचंद 50890 55 पु ३० सोनाबाई नगर   नंदुरबार

४४६११ महाजन िदनेश तुकाराम 30042 49 पु �ॉट नंबर १०   देवचंद नगर  गांधी नगर जवळ  नंदुरबार

४४६१२ महाजन िदपक िभका 54881 38 पु मु.जळखे पो.भादवड   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४६१३ महाजन िगरीष हरीभाऊ 9945 64 पु म�ार नंदुरबार   �ॉट नं ४२  शांित नगर  नंदुरबार

४४६१४ महाजन �भाकर दामू 10140 62 पु पेट� ोल पंपा जवळ देसाई पुरा   नंदुरबार

४४६१५ महाजन रमेश िभकन 34139 58 पु �ॉट नं.९९ जयिहंद कॉलनी   तळोदा रोड    नंदुरबार

४४६१६ महाजन शैलजा िगरीष 24905 61 �ी ४२ शांती नगर   वाघे�री पायथा  नंदुरबार

४४६१७ महाजन शालीनी ल�ण 35359 50 �ी मु.पो.�ारली   ता.िज.नंदुरबार    �ारली

४४६१८ महाजन शरद रामदास 10194 54 पु सोनाबई नगर �ॉट नं ८१ए   नंदुरबार िज�ा नंदुरबार

४४६१९

माळी सुभाष नारायण 

�ो.गु�माऊली ट� ेडीगं कंपनी 12858 55 पु �ो.महाजन सुभाष नारायण   माक� ट याड� नंदुरबार

४४६२० महाले वैशाली �काश 50470 49 �ी १५ मेघ नगर   नंदुरबार

४४६२१ महंत �ोती िव�मिगर 27648 75 �ी २२ - अ वंृदावन सोसायटी   नंदुरबार

४४६२२ पाटील  मह�� आर 58435 45 पु ८० �ामी समथ� नगर   नंदुरबार
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४४६२३ माहे�री हरीष रामचं� 10657 63 पु टीळक रोड   नंदुरबार

४४६२४ माहे�री  ��ाद दामोदर 9950 59 पु िटळक चौक  फडके चौक   नंदुरबार

४४६२५ माहे�री �ेमनाथ रामचं�जी 10640 55 पु धुळे रोड   नंदुरबार

४४६२६ माहे�री रमेशचं�ा भुरमल 9949 60 पु बोहरा ग�ी   नंदुरबार

४४६२७ मिहरे संतोष िनंबा 35407 46 पु १० �ी गणेश नगर   को�रट रोड नंदुरबार

४४६२८ माळी अ�ाबाई यादव 58196 60 �ी िशवाजी नगर   मोठा माळीवाडा  नंदुरबार

४४६२९ माळी आनंदा बाबुराव 9940 52 पु लहान माळी वाडा   धानोरा नाका नंदुरबार

४४६३० माळी अिनल िदलीप 59419 40 पु लहान माळी वाडा   िशवाजी नगर    नंदुरबार

४४६३१ माळी अिवनाश महादु 57960 41 पु

�ॉट नं ९९ वध�मान नगर   वाघे�री माता मंदीर पाय�ाशी 

 नंदुरबार

४४६३२ माळी बाबुलाल सुकलाल 16616 51 पु िशवाजी नगर माळी वाडा   नंदुरबार

४४६३३ माळी बापुराव िसताराम 29377 53 पु ११८  अ�रहंत नगर   कोरीट रोड नंदुरबार

४४६३४ माळी भरत मधुकर 39759 37 पु मोठा माळीवाडा   िशवाजी नगर  नंदूरबार  नंदूरबार

४४६३५ माळी चं�कांत भगवान 61275 34 पु मोठा माळी वाडा   पाटील ग�ी  नंदुरबार

४४६३६ माळी चं�कांत कािशनाथ 31531 56 पु एलीझा नगर   �ॉट नं.४७  नंदुरबार

४४६३७ माळी छाया योगेश 53056 35 पु देसाई पुरा   िववेकानंद हॉ��टल जवळ  नंदुरबार

४४६३८ माळी दयाराम बाबुलाल 32783 51 पु लाल बाग कॉलनी   नंदुरबार

४४६३९ माळी ई�र िनंबा 9991 53 पु िशवाजी नगर   नंदुरबार

४४६४० माळी गोकूळ िह�तराव 23251 51 पु िशवाजी नगर   मोठा माळी वाडा  नंदुरबार

४४६४१ माळी हरी गोिवंदा 27250 58 पु ४२-ब सोनाबाई नगर   सा�ी बायपास र�ा  नंदुरबार

४४६४२ माळी हेमंत बाबुराव 16296 43 पु लहान माळी वाडा   धानोरा ना�ाजवळ  नंदुरबार

४४६४३ माळी िहरालाल मंगा 11565 45 पु संजय नगर  मो�ा मारोती जवळ   नंदुरबार

४४६४४ माळी िहरालाल �ावण 9941 51 पु मोठा तेली वाडा   नंदुरबार

४४६४५ माळी जयराम हसरथ 35412 56 पु मु.पो. �ाहली   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४६४६ माळी (महाजन) िजभाउ हरचंद 11271 60 पु लहान माळी वाडा  िशवाजी नगर   नंदुरबार

४४६४७ माळी िजत�� गुलाबराव 10123 48 पु ल�ी नगर �ॉट नं.१०   �काश माग�  नंदुरबार
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४४६४८ माळी िकसन गोिवंदा 17716 63 पु

िशवाजी नगर मोठा माळी वाडा   योगे�री माता 

मंदीराजवळ  नंदुरबार

४४६४९ माळी िकशोर मधुकर 36192 45 पु मोठा माळी वाडा   िशवाजी नगर  नंदुरबार

४४६५० माळी माधव रतन 38997 72 पु मोठा माळी वाडा   नंदूरबार  िज. नंदूरबार  नंदूरबार

४४६५१ माळी मधुकर असाराम 35402 57 पु मु.पो. �ाहली   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४६५२ माळी मधुकर वेडू 9976 59 पु शांित नगर �ॉट न ७५   नंदुरबार

४४६५३ माळी मांगीलाल ग�ाजी 31306 59 पु नेह� गाड�न   वाकी पाडा नवापुर    नवापुर

४४६५४ माळी मािणक मोतीराम 39152 51 पु िशवाजी नगर   माळी वाडा  नंदूरबार  नंदूरबार

४४६५५ माळी नानाभाऊ ओकंार 9937 60 पु �ॉट नं ४/ए   लालबाग कॉलनी धुळे  रोड  नंदुरबार

४४६५६ माळी नर�� िभमराव 58022 33 पु लहान माळी वाडा    नंदुरबार

४४६५७ माळी िनम�ला नानाभाऊ 10139 60 �ी लाल बाग कॉलनी नंदुरबार

४४६५८ माळी पंडीत गोिवंदा 9987 50 पु मोठा माळी वाडा   नंदुरबार

४४६५९ माळी पांडूरंग शंकर 10147 62 पु �ाडा हौिसंग सोसायटी �म नं ८३    नंदुरबार

४४६६० माळी पाटीलभाऊ महा� 9942 69 पु िशवाजी नगर  लहान माळी वाडा   नंदुरबार

४४६६१ माळी �काश अविचत 58021 40 पु

१९७४-९ योगे�री माता नगर   मोठा माळी वाडा नंदुरबार  

ता िज नंदुरबार

४४६६२ माळी �साद यादवराव 58020 30 पु

�ॉट नं ३२   िहंगलाज माता नगर जवळ  गांधी नगर 

नंदुरबार

४४६६३ माळी राजाराम िसताराम 9978 68 पु ३० ल�ी नगर कोरीट रोड   नंदुरबार

४४६६४ माळी संजय यादव 57513 42 पु �ीकृ� मंदीर जवळ   मोठा माळीवाडा  नंदुरबार

४४६६५ माळी िशवदास नारायण 11297 61 पु िवर सावरकर नगर  �ेट हाउस समो   र    नंदुरबार

४४६६६ माळी सुखदेव धडु 11285 63 पु �ॉट नं ४९ कोरीट रोड नंदुरबार

४४६६७ माळी वासुदेव िभका 33674 50 पु

५९बी नारायण नगर   खापर ता.अ�लकुवा  िज.नंदुरबार 

 खापर

४४६६८ माळी िवजय यादव 57520 40 पु

�ीकृ� मंिदर जवळ   मोठी माळी वाडा  नंदूरबार  

नंदूरबार

४४६६९ माळी िवमल राजाराम 17319 58 �ी �ॉट नं.३० ल�ी नगर   कोरीट रोड    नंदुरबार

४४६७० माळी यशवंत छगनलाल 24793 42 पु मोठा माळीवाडा   िशवाजी नगर  नंदुरबार

४४६७१ माळी यशवंत मधुकर 31554 42 पु माळी वाडा िशवाजी नगर   गुरव ग�ी नंदुरबार

४४६७२ माळी योगेश मधुकर 27649 42 पु ३० ल�ी नगर   को�रट रोड  नंदुरबार
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४४६७३ मालपूरे अिनल मधुकर 54369 51 पु ३८ ब�ीलाल नगर   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४६७४ माळसे ताराचंद िसंगू 53088 69 पु एट दुधाळे   तालुका.नंदूरबार  िज�ा.नंदूरबार  नंदुरबार

४४६७५

मंधाण हंसानंद गु�नामल 

�ो.कैलास िकराणा 10531 60 पु नवी िसंधी कॉलनी   नंदुरबार

४४६७६ मंगळे बापु बाबुराव 51697 59 पु १०२ मदन मोहन नगर   वाघोदा रोड  नंदुरबार

४४६७७ मांगले मधुकर बाबुराव 34375 54 पु मदन मोहन नगर   नंदुरबार

४४६७८ मं�ी गोपाळ सुगनचंद 11264 58 पु ६/७ जी के हाऊस गणपती रोड नंदुरबार

४४६७९ मं�ी राज�� सुगनचंदजी 13413 57 पु

�ॉट नं. ४ जानकी कुटीर   दशरथ नागरी नालवा रोड  

नंदुरबार

४४६८० मराठे बापुराव दौलत 33950 57 पु परदेशीपुरा   िपतृछाया िब�ीगं    नंदुरबार

४४६८१ मराठे भरत यशवंत 54352 38 पु �ॉट नं.१२ अ   ित�पती नगर  नंदुरबार

४४६८२ मराठे भारती िकशोर 28037 45 �ी

३३  रेणुका माधव नगर समोर   हनुमंत पेट� ोल पंप  �काश 

रोड  नंदुरबार

४४६८३ मराठे भारती सदािशव 45657 48 �ी १०३ जयिहंद कॅालनी   नंदुरबार

४४६८४ मराठे धनराज रमण 41457 41 पु �ॉट नं.३३   कोकणी िहल  शंकर हरी नगर नंदुरबार

४४६८५ मराठे िदलीप शंकर 24796 58 पु िगरीकंुज हौिसंग सोसायटी   नंदुरबार

४४६८६ मराठे एकनाथ िशवराम 35149 38 पु मु.पो.दहीदुळे   ता.िज.नंदुरबार    दहीदुळे

४४६८७ मराठे घन:शाम िव�ल 44962 53 पु िजजामाता कॉलेज वाघोदा रोड   नंदुरबार

४४६८८ मराठे गोिवंद शंकर 19081 67 पु मु.पो.उमद� खु।।   ता.िज.नंदुरबार    उमद�  खु।।

४४६८९ मराठे जयवंत िशवराम 31541 46 पु मु.कोठार पो.अमोणी   ता.तळोदा  िज.नंदुरबार  कोठार

४४६९० मराठे कैलास िहरालाल 48310 53 पु लायसनपुरा   नंदुरबार

४४६९१ मराठे कपूरचंद देवचंद 38029 53 पु

िशवाजी नगर जवळ याद� राममन   नंदूरबार  मा�िमक  

नंदूरबार

४४६९२ मराठे खंडू पंुडिलक 54751 69 पु ११ �ीकृ� नगर   डुबके�र मंिदराजवळ  नंदुरबार

४४६९३ मराठे िकरण जग�ाथ 48313 49 पु मंगळ बाजार   नंदुरबार

४४६९४ मराठे िकशोर माधवराव 28036 57 पु रायिसंगपुरा   अमृत टॉिकज रोड  नंदुरबार

४४६९५ मराठे कृ�ा गंगाराम 38760 57 पु मु. पो. उमद� खु.   ता. िज. नंदूरबार    नंदूरबार

४४६९६ मराठे लताबाई जग�ाथ 48312 63 �ी मंगळ बाजार   नंदुरबार

४४६९७ मराठे ल�ण मोतीराम 36089 57 पु सुरज केसरी नगर   नंदुरबार
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४४६९८ मराठे मधुकर िशवदास 59191 57 पु २० फिकरा िशंदे नगर   कोट� रोड    नंदुरबार

४४६९९ मराठे नर�� नारायण 31887 58 पु ७४ वध�मान नगर   नंदुरबार

४४७०० मराठे नयनाबाई िदलीप 53112 45 �ी

िगरीकंुज हौिसंग सोसायटी   खोडाई माता मंिदर रोड  

नंदुरबार

४४७०१

मराठे िनलकंठ भाऊराव �ो.�ीजी 

ए�र�ाईजेस 56100 40 पु िव�ा नगर   धुळे रोड नंदुरबार  िज.नंदुरबार

४४७०२ मराठे �काश चै�ाम 38763 42 पु �ॉट नं. ७४   रामदेव नगर  नंदूरबार  नंदूरबार

४४७०३ मराठे �िवण जग�ाथ 48316 47 पु मंगळ बाजार   नंदुरबार

४४७०४ मराठे रमेश पंुजु 20287 52 पु 21 भुवने�र नगर   कोरीट रोड नंदुरबार

४४७०५ मराठे रंजना मदन 29297 51 �ी पेचरी देवी पो. नवापाडा ता.अ�लकुवा   मु. पचेरीदेवी

४४७०६ मराठे रिवंद जयदेव 30302 47 पु �ॉट नंबर ४५   जगताप वाडी    भादवड

४४७०७ मराठे सदािशव फिकरा 42726 66 पु देसाई पुरा   पोरवार वाडी जवळ  नंदुरबार

४४७०८ मराठे शोभा सदािशव 43014 58 �ी देसाई पुरा   पोरवाल वाडी जवळ  नंदुरबार

४४७०९ मराठे िवजय जीवन 15752 50 पु मु.बोरद पो.बोरद   ता.तळोदा िज.नंदुरबार    बोरद

४४७१० मोघे रा�ल पुो�म 32456 58 पु �ॉट नं.१६ अे   वध�मान नगर    नंदुरबार

४४७११ मेहता गोिवंद अिभचंद 10687 79 पु

नरसे िब�ीगं समोर िज.म�.ब�   िज�ा स�ट� ल बँक जवळ 

   नंदुरबार

४४७१२

मेमन मुनाफ इ�ाहीम 

�ो.खेरडीया ए�र�ाईजेस 30827 49 पु मेन बाजार खांडबारा   ता.नवापूर  िज.नंदुरबार

४४७१३ मे�ाम राजेश �ािनराम 52905 56 पु २५० जयिहंद कॉलनी   तळोदा रोड  नंदुरबार

४४७१४ िम�ी िशवाजी पंुडिलक 51579 54 पु मु. पो. रनाळे   ता. िज. नंदुरबार

४४७१५ मोडक अ�ण गजनंदमोदक 10659 52 पु जयवंत चौक   नंदुरबार

४४७१६ मोडक �ीराम अ�ण 9966 51 पु जयवंत चौक   नंदुरबार

४४७१७

मोह�द अरीफ अ�ुल �ो.िमना 

इले�� ीक� 10636 60 पु १२३१ सी रंगरेज िब��ंग कासार ग�ी नंदुरबार

४४७१८ मोरे अिवनाश शंकरराव 51995 39 पु ५६  िगरीजा    वध�मान नगर  नंदुरबार

४४७१९ मोरे बापु आनंदा 20482 61 पु शासकीय आ�मशाळा   मु.पो.लोम ता.नंदुरबार    लोम

४४७२० मोरे िकरण िवनायक 48425 51 �ी ३८अंिबका कॉलनी   नंदुरबार

४४७२१ मोरे मुकेश मा�ती 35441 47 पु

परदेशी पुरा राम मंिदराजवळ   नंदुरबार ऑिफस  िज�ा 

सातारा  नंदुरबार

४४७२२ मोरे राज�� केशव 31712 53 पु

�ॉट नं. ८८ एल. के . नगर   होल तफ�  हवेली डुबके�र 

मंिदर समोर  नंदुरबार
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४४७२३ मोरे रेखा रामदास 35539 50 �ी �ॉट १५ वेकंटेश नगर   कोरीट रोड    नंदुरबार

४४७२४ मोरे साहेबराव संतोष 52043 53 पु मु. पो. शिनमांडळ   ता. िज. नंदुरबार

४४७२५ मोरे शािलिन शंकरलाल 61339 62 �ी 56 िगरीजा वध�मान नगर   नंदुरबार  ता िज�ा नंदुरबार

४४७२६ मोरे शंकरराव गजमल 51994 67 पु ५६  िगरीजा    वध�मान नगर  नंदुरबार

४४७२७ मोरे िवलास देिवदास 53663 45 पु ६५ िवजयिसंग नगर   दुधाळे रोड  नंदुरबार

४४७२८ नाईक रमेश गे�ा 35388 65 पु मु. पो. िनजामपुर िदगर   ता.नवापूर    िनजामपुर िदगर

४४७२९ नाईक रिवकांत भानुदास 35491 65 पु �ॉट नं. ४ यशोधन पाक�  -२   कोकणी िहल नंदुरबार

४४७३० नाईक शरद शांतीलाल 41161 65 पु १८ िग�रकंुज गृह िनमा�ण सोसायटी   नंदूरबार    नंदूरबार

४४७३१ नाईक शेखर �ीपाद 10649 65 पु २४६ गांधी नगर नंदुरबार   पूजा एस.टी.डी जवळ नंदुरबार

४४७३२ नाईक उषा भारतिसंग 31779 54 �ी मु.पो.िचंचपाड   ता.नवापुर    नंदुरबार

४४७३३ नाईक िवनय �ीपाद 23649 57 पु १/ब िव�ा नगर   मु.पो.नंदुरबार  िज.नंदुरबार

४४७३४ नाकवा भा��ी िदलीप 50975 30 �ी नम�दा कॉलनी   नंदूरबार  नंदुरबार

४४७३५ नाकवा िदलीप �ंबक 12432 66 पु नम�दा कॉलनी    नंदुरबार  ता.िज.नंदुरबार

४४७३६ नाकवा ि�यंका िदलीप 50974 35 �ी नम�दा कॉलनी   खोडाई माता मंिदराजवळ  नंदुरबार

४४७३७ नाकवा िव�ा िदलीप 50973 62 �ी नम�दा कॉलनी   खोडाई माता मंिदराजवळ  नंदुरबार

४४७३८ नंदन �ितभा नारायण 42117 66 �ी अशोक भुवन   भाट ग�ी  नंदुरबार

४४७३९ नां�े िकशोर देवीदास 19282 46 पु ६५ �ानदीप हौिसंग सोसायटी   धुळे रोड    नंदुरबार

४४७४० नां�े �भाकर �ीधर 44233 49 पु १७सोनाई नगर   नंदुरबार

४४७४१ नां�े संतोष यशवंत 32163 47 पु

५२  एिलझा नगर     हॉटेल गौरव पॅलेस समोर  धुळे रोड   

नंदुरबार

४४७४२ नां�े सुरेश भटु 27873 60 पु १९/ब सोनाई नगर   साि�-नवापुर बायपास रोड    नंदुरबार

४४७४३ नां�े वृषाली संतोष 32164 42 �ी �ॉट नं ५२   एिलझानगर  धुळे रोड नंदुरबार

४४७४४ नरसे हेमांगी िद�ीजय 17040 46 �ी नरसे िब�ीगं   �ेशन रोड    नंदुरबार

४४७४५ नरसे शैलेजा देव�� 10661 71 �ी घर नं १२८३   नस� िब��ंग  �ेशन रोड  नंदुरबार

४४७४६ नटावदकर सुहास जयंत 11275 62 पु वनवासी तळोदा रोड   नंदुरबार

४४७४७ नावदेकर सुरेश िझ�ु 30679 68 पु नम�दा कॉलनी घर नं.२४   नंदुरबार
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४४७४८ नवले लता रंगनाथ 10144 72 �ी ५९ शांती नगर   नंदुरबार

४४७४९ नवले िमिलंद रंगनाथ 61740 37 पु 59 शांती नगर वागे�री रोड   नंदुरबार

४४७५० नवले िनशांत रंगनाथ 15522 43 पु �ॉट नं.५९ शांती नगर   नंदुरबार

४४७५१ नवले रा�ल रंगनाथ 15521 45 पु ५९ शांती नगर   नंदुरबार

४४७५२ नवले रंगनाथ �ंझाजी 9973 73 पु �ॉट न ५९ शांित नगर   नंदुरबार

४४७५३ नेरे िदलीप नथू 43585 61 पु �ॉट नं १३ गोपाल नगर   धुळे रोड    नंदुरबार

४४७५४ नेरकर देिवदास रामदास 24848 52 पु ५०/के बी नगर दूधले िशवार   कोकणी िहल  नंदुरबार

४४७५५ नेरकर उ�मराव िवरभान 11296 66 पु १६ अ ल�ीनगर  कोरीट रोड   नंदुरबार

४४७५६ नेरपगार उ�ला साहेबराव 27251 48 �ी �ॉट नं.५४ अे   अंबीका कॉलनी    नंदुरबार

४४७५७ िनकम रोिहणी मुकंुद 60862 45 �ी गुजर ग�ी द� मंिदर जवळ   नवापुर नंदुरबार    नवापुर

४४७५८ िनकंुभ िशवाजी गणपत 29702 52 पु �ॉट नं.२३४   गांधी नगर  धुळे रोड नंदुरबार

४४७५९ िनकंुभे अशोक िभमराव 53181 51 पु एम.के.नगर �ॉट नं.१५ ए   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४७६० िनकवाडे मह�� कािशनाथ 54844 40 पु मु.जळखे पो.भादवड   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४७६१ ओ�वाल मोतीलाल साखरचंद 9993 51 पु सी/ओ एम/एस �ीमल साखरचंद   हातदरवाजा नंदुरबार

४४७६२ पाडवी बुदेश िसंदया 36124 65 पु ८७ जय माता दी कॉलनी   नंदुरबार

४४७६३ पाडवी गोपाल धेडया 10134 79 पु

�ॉट-नं-४३   िगरीकंुग सोसायटी  आधार हॉ��टल जवळ  

नंदुरबार

४४७६४ पाडवी अंजु ल�ण 48561 48 �ी

पाताळगंगा �म. नं. १२   िस��ल हॉ��टल �ाट�स  

नंदुरबार

४४७६५ पडवी अरिवंद िदवाकर 29983 71 पु सरोज नगर �ॉट नं.५८  नंदुरबार

४४७६६ पाडवी कुवरिसंग �तापिसंग 31978 51 पु मु.पो.ता.अ�लकुवा िज.नंदुरबार   अ�लकुवा

४४७६७ पाडवी नरेश मोतीराम 61728 46 पु

�ॉट नं 34/9 िवमल हाऊिसंग सोसायटी   वाघे��र मंदीरा 

जवळ  नंदुरबार

४४७६८ पाडवी िनम�ला कोटया 35620 55 �ी मु.पो.िससा   ता.धडगाव    िससा

४४७६९ पाडवी ओमनिसंग सरदारिसंग 30437 55 पु

मु.पो. रायिसंगपुर  ता.अ�लकुवा   िज.नंदुरबार    

रायसीगंपुर

४४७७० पाडवी पौिण�मा िभमिसंग 61729 40 �ी हाऊस नं ३४ िवमल हौिसंग सोसायट   नंदुरबार

४४७७१ पाडवी �भातिसंग उरशा 32129 54 पु मु.पो.खापर   ता.अ�लकुवा  िज.नंदुरबार  खापर

४४७७२ पाडवी रणवीरिसंग अजबिसंग 54862 46 पु मु.जळखे पो.भादवड   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार
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४४७७३ पडवी साईिसंग भामटा 33960 67 पु मु.पो.मोलगी   ता.अ�लकुवा  िज.नंदुरबार  मोलगी

४४७७४ पाडवी सोनीया रावजी 43987 47 �ी ६५ ब रघुकुल नगर   टेिलफोन कॅालनी  नंदुरबार

४४७७५ पाडवी सुधा धम�� 44599 49 पु हरी ओम नगर   �ाट नं २० अ  दुधाळे िशवार नंदुरबार

४४७७६ पाडवी सुिनल नु-या 58402 64 पु मु / पो - काकडदा   ता धडगाव  िज नंदुरबार  काकडदा

४४७७७ पदवी तापिसंग �भातिसंग 58937 41 पु

अलीिवहार पो� िशरवे   पो� िशरवे  ता. अ�लकुवा  

अलीिवहार

४४७७८ पाडवी िटका नोवजा 35368 47 पु ७२/बी जयिहंद कॉलनी   जुना तडोदा रोड    नंदुरबार

४४७७९ पाडवी िवमल िव�ास 40593 67 �ी �ॉट नं.३३   िमशन शॉपीगं  तळोदा रोडनंदूरबार  नंदूरबार

४४७८० पाडवी िव�ास �पिसंग 40594 67 पु

�ॉट नं.३३   िमशन शॉपीगं  तळोदा रोड नंदूरबार  

नंदूरबार

४४७८१ पगारे मनोहर धमा� 43952 44 पु अॅट पो� शेही ता नावापुर िज नंदुरबार

४४७८२ पगारे मनोहर धमा� 44118 44 पु अॅट पो� शेही ता नावापुर िज नंदुरबार

४४७८३ पगारे रमेश छगन 42062 52 पु मातंग चौक   लहान माळीवाडा जवळ  नंदुरबार

४४७८४ प�रकर रजनी िमिलंद 41554 43 �ी

आकां�ा इंड�� ीज   �ॉट नं.६/७ रघुकुल नगर  नंदूरबार  

नंदूरबार

४४७८५ पाकले राज�� सखाराम 20910 58 पु १०४ गांधी नगर   नंदुरबार  कमला  नंदुरबार

४४७८६ पंचभाई िनतीन िव�ु 10629 51 पु  अ�ा�  २५ वेदू गोिवंद नगर    नंदुरबार

४४७८७ पंचभाई उदय िव�ु 15172 54 पु ३२ िव�ु �भा गोपाल नगर धुले रोड नंदुरबार

४४७८८ पांढारकर रा�ल िवलास 47990 33 पु २१/ब ह�र ओम नगर   नळवा रोड  नंदुरबार

४४७८९ पंडीत मालती �ंबक 46753 75 �ी वध�मान नगर     नंदुरबार

४४७९० पंिडत रिवं� रामे�र 40958 77 पु आनंद कंुज   परदेशी पुरा  नंदूरबार  नंदुरबार

४४७९१ पानपाटील अशोक रामचं� 33436 55 पु राजगृह �ॉट नं.३०- ब   शांती नगर नंदुरबार

४४७९२ पानपाटील िदलीप नंदा 30746 59 पु मु.पो.राजळे  ता.नंदुरबार   राजळे

४४७९३ पानपाटील सुिनल गुलाब 43857 51 पु �ाट नं ५०   ब�ीलाल नगर    नंदुरबार

४४७९४ पानपाटील तुळशीदास ई�रलाल 31817 42 पु मु.पो.कहाढुळ ता.शहादा िज.नंदुरबार   कहादुळ

४४७९५ पाप�रकर अ�ण कृ�ाजी 1962 81 पु जयवंत चौक �ा�णवाडी जवळ   नंदुरबार

४४७९६ परांजपे अजय वसंतराव 9957 56 पु िटळक रोड   नंदुरबार

४४७९७

परदेशी अच�ना िकरण �ो.राणी 

�ुटी पाल�र 11209 52 �ी राम मंदीरा समोर   परदेशी पुरा  नंदुरबार
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४४७९८ परदेशी चेतन िदलीपिसंग 35378 46 पु परदेशी पुरा   राम मंिदरा जवळ    नंदुरबार

४४७९९ परदेशी द�ा�य हरीिसंह 9981 51 पु परदेशी पुरा   नंदुरबार

४४८०० परदेशी िदलीप बारकू 35618 56 पु शासकीय आ�म शाळा वाघळे   ता.िज�ा.नंदुरबार

४४८०१ परदेशी िदपक गजानन 40739 51 पु परदेशी पुरा   नंदूरबार    नंदूरबार

४४८०२ परदेशी गजानन मोतीिसंग 40743 80 पु परदेशी पुरा   नंदूरबार    नंदूरबार

४४८०३ परदेशी केतन िदलीपिसंह 10631 43 पु

परदेशी पुरा राम मंदीरा जवळ   जळगाव जनता बँक 

जवळ    नंदुरबार

४४८०४ परदेशी िकशोर परशराम 49406 63 पु परदेशीपुरा परशराम सदर   नंदुरबार

४४८०५ परदेशी राज�� ब�ीलाल 20286 59 पु हरी ओम कॉलनी   वाघे�री मंदीर रोड    नंदुरबार

४४८०६ परदेशी राज�� दु�भिसंग 19314 56 पु  सुदश�न  गांधी नगर �ॉट नं.८७   धुळे रोड    नंदुरबार

४४८०७ परदेशी उदयिसंग दु�भिसंग 28772 45 पु ८७ सुदश�न गांधी नगर  नंदुरबार

४४८०८ पारेख नरेश जयंतीलाल 15673 58 पु १२८ िगरीिवहार सोसायटी   नंदुरबार

४४८०९ पारेख पुिनत हरेशकुमार 15672 54 पु ११३ िगरीिवहार सोसायटी   नंदुरबार

४४८१० पारेख रजनीकांत मगनलाल 16355 69 पु �ाथिमक शाळे समोर   नेह� रोड  रा नवापुर िज नंदुरबार

४४८११ पारेख योगेश जयंतीलाल 15671 55 पु ३५ खंडेराव पाक�  नालवा रोड नंदुरबार

४४८१२ परमार िजत�� माधवराव 30620 56 पु मािनक चौक   नंदुरबार

४४८१३ परमारकर भारत छगन 30895 44 पु अमर िसनेमा  नंदुरबार

४४८१४ पारोळेकर सितष शांताराम 52091 51 पु १ कामनाथ महादेव नगर   नंदुरबार

४४८१५ पाटे नंदिकशोर एकनाथ 28677 47 पु ९/बी ह�ररोम कॉलनी जनता राजा चौक  नंदुरबार

४४८१६ पटेल भगवान रामदास 10120 70 पु ११० िन�ा शांित िच�े नगर   नंदुरबार

४४८१७ पटेल िदपक रमण 57443 44 पु

१० अ लोकमा� हौिसंग सोसायटी   जी टी पी कॉलेज रोड  

नंदुरबार

४४८१८ पटेल िमना�ी िदपक 46242 41 �ी

१०/ए   लोकमा� हाऊिसंग सोसायटी   जीटीपी कॉलेज 

रोड    नंदुरबार

४४८१९ पटेल मोटाबेन बधु 32597 55 �ी परदेशीपूरा िपंपळ चौक   िज-नंदुरबार    नंदुरबार

४४८२० पटेल नरो�म िवaल 16297 61 पु मु.करणखेडा पो.संुदरदे   ता.िज.नंदुरबार    करणखेडा

४४८२१ पटेल पंकज अिवनाश 41558 52 पु पटेल ��नीक   गणपती रोड  नंदूरबार  नंदूरबार

४४८२२ पटेल �भावती िव�ल 35616 63 �ी �ामी समथ� कॉलनी   �ॉट नं.३० नंदुरबार
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४४८२३ पटेल �काश मंगेश 54151 54 पु १७ िवमल िवहार   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४८२४ पटेल राज�� माधव 39467 47 पु �ॉट नं. ४०   अ�रहंत नगर  कोरीट रोड नंदुरबार

४४८२५ पटेल राकेश ब�ी 58281 43 पु

स�� नं. २३३/१ �ॉट नं.२४   माधव मामा िवहार बायपास 

रोड  नंदुरबार

४४८२६ पटेल रमण छगन 34204 53 पु मु.पो. वेळावद पो.धुळवद   ता.िज.नंदुरबार    वेळावद

४४८२७ पटेल रमेश उ�म 11122 66 पु बालाजी वाडा   नंदुरबार

४४८२८ पटेल रोिहदास भगवान 32596 86 पु ८ ब तलाठी कॉलनी   नंदुरबार

४४८२९

पटेल संजय रमेश �ो.मानसी 

एज�ी 56242 49 पु ४३ सर�ती कॉलनी   नंदुरबार

४४८३० पटेल सुजाता राकेश 58285 40 �ी स�े नं.२३३/१ �ॉट नं.२४   माधव मामा िवहार  नंदुरबार

४४८३१ पटेल सुरेश नरसाई 57982 49 पु मु / पो - कोरीट    नंदुरबार

४४८३२ पटेल �ंबक तुकाराम 41559 49 पु

नवजीवन हॉ�ीटल   िजजामाता कॉलेज  नंदूरबार  

नंदूरबार

४४८३३ पटेल िवलास काशीनाथ 18348 49 पु मु.पो.पळाशी   ता.िज. नंदुरबार    पळाशी

४४८३४ पाठक अच�ना ललीत 16354 68 �ी गोकुळ  २७ अंिबका कॉलनी   नंदुरबार

४४८३५ पाठक िदनेश रमेश 9994 49 पु जयवंत चौक जवळ जैन मंिदर   गणपती रोड  नंदुरबार

४४८३६ पाठक कालीदास रामदास 17466 62 पु काळे िब�ीगं   जयवंत चौक  नंदुरबार

४४८३७ पाठक िनतीन नारायण 16646 59 पु िशवाजी रोड   जळका बाजार    नंदुरबार

४४८३८ पाठक �मोद आ�ाराम 38528 61 पु

सोनी िवहीर जवळ   देसाईपूरा नंदूरबार  िज.नंदूरबार  

नंदूरबार

४४८३९ पाठक राजे�र कािशनाथ 28038 54 पु १४ अंिबका कॉलनी   नंदुरबार

४४८४० पाठक �पाली राजे�र 29573 48 �ी १४ बी अंबीका कॉलनी   नंदुरबार

४४८४१ पाठक संजय बाळकृ� 16069 61 पु गोकुळ  २७ अंबीका कॉलनी   नंदुरबार

४४८४२ पाठक सुखदा संजय 27830 55 �ी २७ गोकूळ   अंिबका कॉलनी  नंदुरबार

४४८४३ पाठक िवनायक पुो�म 10005 82 पु ��ेककर वाडा तूप बाजार   नंदुरबार

४४८४४ पाटील शांताराम साहेबराव 54317 51 पु ४८ अंिबका कॉलनी   धुळे चौफुली  नंदुरबार

४४८४५ पाटील तुषार ��ाद 58463 29 पु मु / पो - जंुमोिहदे ता   नंदुरबार िज - नंदुरबार

४४८४६ पाटील अभय भोजू 49348 43 पु ३२ जयिहंद कॉलनी   नंदुरबार

४४८४७ पाटील अलका अशोक 34655 41 �ी बोहरपुरा हाटदरवाजा  नंदुरबार
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४४८४८ पाटील अंबालाल ल�ण 38757 52 पु ७४ �ीराम नगर   ता.िज. नंदूरबार    नंदूरबार

४४८४९ पाटील अमोल कौतीक 18277 39 पु ६ वध�मान नगर   नंदुरबार

४४८५० पाटील अमोल रिवं� 40489 39 पु �ॉट नं.९   अंिबका कॉलनी  नंदूरबार  नंदूरबार

४४८५१ पाटील आनंद जग�ाथ 19328 46 पु मु.सावळदा पो.कोरीट   ता.िज.नंदुरबार    सावळदा

४४८५२ पाटील अिनल अमृत 51104 45 पु ४ नेहा पाक�    धुळे रोड  नंदुरबार

४४८५३ पाटील अिनल झुलाल 27246 62 पु भुवने�री नगर   �ॉट नं. ९  नंदुरबार

४४८५४ पाटील अ�ण अिभमन 27181 62 पु मु. पो. नािशंदे   ता. िज. नंदुरबार    नािशंदे

४४८५५ पाटील अशोक भगवान 35361 52 पु मु.पो.�ाहली   ता.िज. नंदुरबार    �ाहली

४४८५६ पाटील अशोक न�थू 53664 55 पु मु.पो.िसंदग�ाण   ता. िज. नंदुरबार

४४८५७ पाटील अशोक नवनाथ 53622 39 पु जगतापवाडी   �ी जी पाक�  २४/अ  नंदुरबार

४४८५८ पाटील अिवनाश गोपाल 30729 33 पु नम�दा वसाहत खोडंाई माता रोड   नंदुरबार

४४८५९ पाटील अिवनाश रमेश 56749 37 पु ४६  िनलगंगा    वध�मान नगर  नंदुरबार

४४८६० पाटील बाबुराव िसताराम 34237 77 पु

�ॉट नं.१२ कम�योगी िनवास   �ी सर�ती कॉलनी  

नंदुरबार

४४८६१ पाटील बाजीराव बळीराम 41455 47 पु �ॉट नं.२५   गोपाल नगर  धुळे रोड नंदुरबार

४४८६२ पाटील बापू बळीराम 29237 74 पु नम�दा िवकास से�र   पो�- नंदुरबार

४४८६३ पाटील भगवान सतन 16598 53 पु

कला वािण� महािव�ालय   मु.पो.खापर ता.अ�लकुवा 

   खापर

४४८६४ पाटील भाईदास भबुता 38993 61 पु मु.पो. खोडंामळी   ता.िज. नंदुरबार

४४८६५ पाटील भरत िजजाबराव 35376 47 पु मु.पो. खोडंामळी   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४८६६ पाटील भटु राजाराम 20289 56 पु १८३ जयिहंद कॉलनी   तळोदा रोडनंदुरबार    नंदुरबार

४४८६७ पाटील भीमराव धनराज 36088 57 पु मु.पो. िसंदग�ाण   ता.नंदुरबार    िसदग�ाण

४४८६८ पाटील भुप�� भालेराव 30303 44 पु एकल�ा िव�ालया   ता.नंदुरबार    खोडंमाळी

४४८६९ पाटील चैताली िववेक 49123 41 �ी ५ लोकमा� कॉलनी   डी.आर.हाय�ुल जवळ  नंदुरबार

४४८७० पाटील चतुर रामदास 33201 51 पु �ॉट नं.१५   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४८७१ पाटील दादा ग�दा 12022 64 पु ३५गांधी नगर धुळे रोड  नंदुरबार

४४८७२ पाटील दशरथ मोहन 28589 62 पु

जगताप वाडी   �ॉट नं. ६७  �यंबके�र महादेव रोड  

नंदुरबार
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४४८७३ पाटील दशरथ गोरख 28607 56 पु �ाडा कॉलनी   �ॉट नं. ४    नंदुरबार

४४८७४ पाटील दशरथ िव�म 51996 62 पु १०  मातो�ी  शांती नगर   नंदुरबार

४४८७५ पाटील धनराज मुरलीधर 47929 43 पु �ॉट नं.३४ एिलझा नगर   धुळे रोड  नंदुरबार

४४८७६ पाटील धनराज सदािशव 50836 39 पु मु.सैदाणे पो.खुद�    ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४८७७ पाटील धम�� पांडुरंग 59329 43 पु २०१३-१   माळीवाडा    नंदुरबार

४४८७८ पाटील िदलीप रामा 35372 65 पु ९८ राजीव गांधी नगर   नंदुरबार

४४८७९ पाटील िदनेश िव�म 21994 52 पु मु.पो.धडगाव   ता.िज.नंदुरबार    धडगाव

४४८८० पाटील िदनेश िवनायक 32455 50 पु �ॉट नं.५७   तयाबी नगर    नंदुरबार

४४८८१ पाटील िदपक िह�तराव 60594 44 पु

�ॉट नं 31/बी धुळे रोड   लालबाग कॉलनी नंदुरबार  

लालबाग कॉलनी नंदुरबार

४४८८२ पाटील �ाने�र तुमडू 31562 52 पु मु.कोठार ता.तळोदा   िज.नंदुरबार    कोठार

४४८८३ पाटील एकनाथ गजमल 29813 64 पु �ॉट नं.२६   त�ाबी नगर    नंदुरबार

४४८८४ पाटील गणपत राजाराम 11718 54 पु  एकिवरा िनवास    ९ अ वाघे�री नगर  नंदुरबार

४४८८५ पाटील िगरधर उ�मराव 41352 53 पु देसाई पुरा   पु�ाजली च�ी जवळ  नंदुरबार

४४८८६ पाटील गोपळराव यशवंतराव 35587 53 पु अॅट पो� बीजगाँव ता नावापुर नंदुरबार

४४८८७ पाटील गोिवंदा तुमडू 31544 56 पु मु.कोठर पो.अमोनी   ता.तळोदा िज.नंदुरबार    कोठर

४४८८८ पाटील गुलाबराव चुडामण 22026 61 पु मु.पो.धडगाव   ता.िज.नंदुरबार    धडगाव

४४८८९ पाटील हेमंत गुलाबराव 47934 37 पु परदेशी पुरा    नंदुरबार     425411

४४८९० पाटील िह�तराव पूना 41657 67 पु मु.पो.भालेर   ता.िज. नंदुरबार

४४८९१ पाटील िहरामण दयाराम 32123 68 पु �ॉट नं.११ वाघे�री   सर�ती नगर    नंदुरबार

४४८९२ पाटील िहतेश चुिणलाल 44406 41 पु ३९ योगे�र कॉलनी   नळवा रोड  नंदुरबार

४४८९३ पाटील जगिदश वैकंुठराव 16597 55 पु ४५ �ामी समथ� कॉलनी नंदुरबार

४४८९४ पाटील जग�ाथ शामभाई 24904 70 पु �ॉट नं.३५   द� कॉलनी  नंदुरबार

४४८९५ पाटील जयवंत भालेराव 10633 55 पु ४७-ए अंिबका कॉलनी   वाघे�री चौफुली जवळ  नंदुरबार

४४८९६ पाटील क�ाण यशवंतराव 38777 54 पु देसाई पूरा   नंदूरबार    नंदूरबार

४४८९७ पाटील कमलबाई रावसाहेब 57894 49 �ी रायिसंगपुरा रे�ा िनवास   नंदुरबार  ता िज नंदुरबार
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४४८९८ पाटील कमलेश मनोहर 54318 37 पु मु.पो.धमडाई   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४८९९ पाटील िकसन कौतीक 29258 47 पु मु.आसाणे  पो. �ाहली   ता. िज.  नंदुरबार

४४९०० पाटील िकशोर सुकदेव 44317 40 पु १४३ सुरज केसरी नगर   नंदुरबार

४४९०१ पाटील िकशोर तुळशीराम 38527 54 पु मु.पो.रनाळे   ता.िज.नंदूरबार    नंदूरबार

४४९०२ पाटील कृ�ा रंगराव 52360 39 पु मुपो जुनमोिहदे   ता. िज. नंदुरबार

४४९०३ पाटील ल�ण हरचंद 43511 56 पु मु.पो.आसणे   ता.िज. नंदुरबार

४४९०४ पाटील लोटन भाउलाल 33261 51 पु मु.पो.खापर   िज.नंदुरबार    खापर

४४९०५ पाटील माधव आनंदा 44619 69 पु २५ ल�ी नगर   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४९०६ पाटील मधुकर िव�म 24803 67 पु १३ सर�ती नगर   नंदुरबार

४४९०७ पाटील मंदािकनी भगवान 33260 50 �ी मु.पो.खापर   िज.नंदुरबार    खापर

४४९०८ पाटील मोहन शंकर 32103 56 पु क�ाणे�र नगर   �ॉट नं.७३ दुधाळे रोड    नंदुरबार

४४९०९ पाटील नगराज नामदेव 33254 53 पु मु.होळ   पो.कोपल�  ता.नंदुरबार  होळ

४४९१० पाटील नंदलाल बधु 30728 53 पु मु.पो.कोरीट  ता.नंदुरबार   कोरीट

४४९११ पाटील नारायण जग�ाथ 27650 46 पु मु. पो. धमडाई   ता. िज. नंदुरबार    धमडाई

४४९१२ पाटील नारायण पंडीत 34425 53 पु मु.असणे पो.�ाहली   ता.नंदुरबार    असणे

४४९१३ पाटील(पटेल) नरो�म िव�ल 18387 65 पु मु.पो.धुळवद ता.नंदुरबार   धुळवद

४४९१४ पाटील िनलीमा लोटन 33258 47 �ी मु.पो.खापर   िज.नंदुरबार    खापर

४४९१५ पाटील िनतीन रामजी 31756 55 पु

मु पो� पळशी   79 िगरी िवहार हौ सोसायटी जवळ  

अंबाजी माता मंिदर  नंदुरबार

४४९१६ पाटील पराग िदलीप 50761 37 पु मु. पो. िवखरण   ता. िज. नंदुरबार

४४९१७ पाटील �काश िभवसन 43066 60 पु गांधी नगर �ॉट नं.१५९   धुळे रोड  नंदुरबार

४४९१८ पाटील �काश संतोष 33670 60 पु �ॉट नं.२०   धम�राज नगर  नंदुरबार

४४९१९ पाटील �ितक सुरेश 51306 33 पु ५८ शांती नगर   वाघे�री मंिदर रोड  नंदुरबार

४४९२० पाटील �िवण िभ�न 49626 47 पु मु.पो. िसंदग�ाण   ता. िज. नंदुरबार

४४९२१ पाटील �िवण खुशाल 57874 42 पु मु - आकराळे   पो - रताळे  ता िज नंदुरबार

४४९२२ पाटील �वीण िव�ल 60491 40 पु ३८ सर�ती नगर   नंदुरबार
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४४९२३ पाटील पुो�म जयराम 29693 59 पु मु.पो.चौपाळा   ता.िज.नंदुरबार    चौपाळा

४४९२४ पाटील रा�ल िवनोद 42159 47 पु  िसतासदन    परदेशी पुरा  नंदुरबार

४४९२५ पाटील राज�� आनंदा 29298 54 पु मु. पेचरी देव पो.नवापाडा   ता.अ�लकुवा    पेचरी देव

४४९२६ पाटील राज�� साहेबराव 30041 53 पु ११ शांितंनगर वघे�री रोड   िज.नंदुरबार    केवडीपाडा

४४९२७ पाटील राजू बळीराम 31000 54 पु मु.पो. बोरचक ता.नवापूर   िज.नंदुरबार    बोरचक

४४९२८ पाटील राकेश द�ु 58400 39 पु मु / पो - िसंदग�ाण   नंदुरबार  ता िज नंदुरबार

४४९२९ पाटील रामचं� गोरख 57076 55 पु १० इिलझा नगर   धुळे रोड  नंदुरबार

४४९३० पाटील रमेश पावबा 51924 40 पु मु.होळ तफ�  रनाळा पो.कोपल�   ता. िज. नंदुरबार

४४९३१ पाटील रमेश रामचं� 39236 50 पु ११ िलंबाई नगर   नळवा रोड  नंदूरबार  नंदूरबार

४४९३२ पाटील रामे�र िसताराम 38762 49 पु २९ रघुिवर नगर   खोडाईमाता रोड  नंदूरबार  नंदूरबार

४४९३३ पाटील रावसाहेब खंडु 57893 55 पु रायिसंगपुरा रे�ा िनवास   नंदुरबार  ता िज नंदुरबार

४४९३४ पाटील रावसाहेब �ंबक 24798 50 पु रामनगर ६ ब    नंदुरबार

४४९३५ पाटील र�ाबाई िगरधर 50476 48 �ी पु�ांजली िपठाची िगरणी जवळ   देसाई पुरा  नंदुरबार

४४९३६ पाटील र�माला लाला 39702 69 �ी

�ॉट नं.१२  कम�योग    �ी सर�ती कॉलनी  तळोदा रोड 

नंदूरबार  नंदूरबार

४४९३७ पाटील र��भा गुलाबराव 52136 48 �ी �ॉट नं.१०/अ गोपाल नगर   धुळे रोड  नंदुरबार

४४९३८ पाटील रिवं� सुरेश 31563 56 पु मु.पो.खांडबारा ता.नंदुरबार   खांडबारा

४४९३९ पाटील रेखाबाई कृ�दास 37406 49 �ी मु.पो. कोरीट

४४९४० पाटील सदानंद शंभु 35360 57 पु मु.पो.�ाहली.   ता.िज.नंदुरबार    �ाहली

४४९४१ पाटील सदािशव ओकंार 34734 51 पु मु पो असणे   ता नंदुरबार    असणे

४४९४२ पाटील सखाराम बाबडू 35490 66 पु मु.पो.कोरीट   ता.नंदुरबार    कोरीट

४४९४३ पाटील सखाराम �ावण 42942 55 पु मु.पो.खोडंामळी   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४९४४ पाटील संभाजी दशरथ 60534 64 पु

मु पो� िचनोद   ता तळोदा िज�ा नंदुरबार  मु पो� 

िचनोदा  िचनोदा

४४९४५ पाटील संिगता बाळू 42909 40 �ी जभाचंद नगर   नंदुरबार

४४९४६ पाटील सं�ाम रमेश 43367 43 पु तांबोळी ग�ी   तौलीक मंगल काया�लय शेजारी  नंदुरबार

४४९४७ पाटील संजय माधवराव 29290 53 पु देसाई पुरा    नंदुरबार
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४४९४८ पाटील संजय न�थ् 38028 50 पु ४७ नवनाथ कृपा सरगम कॉलनी   नंदुरबार    नंदूरबार

४४९४९ पाटील संजय रामदास 43073 50 पु

महादेव नगर   डुबके�र मंिदरापुढे  होलतफ�  हवेली 

नंदुरबार

४४९५० पाटील संजयकुमार रामदास 9968 55 पु ७ �ाडा कॉलनी   जी.टी.पी कॉलेज जवळ    नंदुरबार

४४९५१ पाटील सज�राव बलीराम 21603 73 पु १० गोपाल नगर   धुले रोडनंदुरबार    नंदुरबार

४४९५२ पाटील सितश रावण 45542 47 पु ७३ �ीकु� नगर   डुबके�र मंदीराजवळ  नंदुरबार

४४९५३ पाटील सीमा रामे�र 38994 46 �ी २९ रघुवीर नगर   खोडाईमाता रोड  नंदूरबार  नंदूरबार

४४९५४ पाटील शंकर द�ू 34565 72 पु मु.पो.कोरीट   ता.िज.नंदुरबार    कोरीट

४४९५५ पाटील शांताराम न�थु 38765 51 पु �ॉट नं. ३२   टेिलफोन कॉलनी  नंदूरबार  नंदूरबार

४४९५६ पाटील शरद िभला 42941 42 पु मु.पो.खोडंामळी   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४९५७ पाटील शरद एकनाथ 32075 62 पु �ाथिमक आ�म शाळा   नांदख�  ता.नंदुरबार  नांदख�

४४९५८ पाटील शिशकांत वसंत 11688 46 पु ४१शांतीनगर   नंदुरबार

४४९५९ पाटील शिशंकांत िवनायकराव 43908 53 पु २५३ आंबेडकर चौक   खोडंमाळी  िज�ा नंदुरबार

४४९६० पाटील शेषराव सुळकाजी 10142 60 पु कैलास इंजीिनअरीगं.   घोडा िमल जवळ नंदुरबार

४४९६१ पाटील िशवाजी ओकंार ¹१२] 40521 67 पु शासकीय �त.शाळा ए/पी जांभई   ता.िज.नंदूरबार

४४९६२ पाटील िशवाजी उ�म (मेम) 27874 67 पु ७/ए   तलाठी कॉलनी    एस.बी.आय. बँक समोर  नंदुरबार

४४९६३ पाटील िसताराम परशुराम 38749 70 पु २९ रघुिवर नगर   खोडाईमाता रोड  नंदूरबार  नंदूरबार

४४९६४ पाटील सुभाष पोपट 53207 54 पु मु.तलवाडे बु.पो.खद� -खुद�    ता.िज. नंदुबार    नंदुबार

४४९६५ पाटील सुभाष शामराव 30071 43 पु नम�दा वसाहत   खोडाई माता मंिदर रोड  नंदुरबार

४४९६६ पाटील सुमनबाई उखा 35393 72 �ी मु.पो. भालेर   ता.िज नंदुरबार

४४९६७ पाटील सुिनल नथा 26753 48 पु १२४ �ानदीप सोसायटी   धुळे रोडनंदुरबार  िज.नंदुरबार

४४९६८ पाटील सुरेश राघो 16506 58 पु ४३ नाकोडा नगर कोरीट रोड   मु.पो.नंदुरबार    नंदुरबार

४४९६९ पाटील सुरेश उ�म 35367 56 पु ५८ िपतृ छाया   शांती नगर  नंदुरबार

४४९७० पाटील उ�ास शामराव 11277 51 पु

सर�ती नगर �ॉ.नं.२५  बाघेश्    वरी मंदीरा जवळ    

नंदुरबार

४४९७१ पाटील उ�म बुला 30072 66 पु ११२ सुरज केशरी नगर   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४९७२ पाटील वषा� �काश 47798 39 �ी २९ अ देवचंद नगर   नंदुरबार
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४४९७३ पाटील वसंत इ�ाराम 9936 72 पु ४१  शांती नगर   नंदुरबार

४४९७४ पाटील वसंत करसन 10342 76 पु ३७  मािणकनगर   नंदुरबार

४४९७५ पाटील वसंत �ंकटराव 60035 55 पु मु पो धमदाई ता िज   नंदुरबार    धमदाई

४४९७६ पाटील िवजय रामु 28590 59 पु रिव पाक�  �ॉट नं. ९   कोरीट रोड  नंदुरबार

४४९७७ पाटील िवजय सुकलाल 16824 58 पु मु.पो.खांडबारा ता.नवापुर   िज.नंदुरबार    खांडबारा

४४९७८

पाटील िवलास िहंमतराव 

�ो.िवलास कृषी क� � 39966 46 पु लालबाग कॉलनी   नंदूरबार    नंदूरबार

४४९७९

पाटील िवलास साहेबराव 

�ो.पा�बा कृपा ट� ेडस� 56712 41 पु मु.नािशंदे पो.िवखरण   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४४९८० पाटील िवलास यशवंत 61414 39 पु

मु पो� कुकवळ ता   ता कुकवळ िज�ा  नंदुरबार  

कंुकवळ

४४९८१ पाटील िवशाखा संजय 15176 47 �ी

�ॉट नं.७ �ाडा कॉलनी   जीटीपी कॉलेज जवळ    

नंदुरबार

४४९८२ पाटील िव�ास बाबुराव 23031 50 पु धानोरा   ता. िज. नंदुरबार    धानोरा

४४९८३ पाटील िववेक ल�ण 49122 54 पु ५ लोकमा� कॉलनी   डी.आर.हाय�ुल जवळ  नंदुरबार

४४९८४ पाटील यादवराव नामदेव 53751 63 पु ३२ िहंगलाज माता नगर   राम नगर जवळ  नंदुरबार

४४९८५ पाटील युवराज साहेबराव 39563 57 पु िसंदग�ाण   ता.िज.नंदूरबार    नंदूरबार

४४९८६ पावरा �ौपदा झंुजार 29890 64 �ी मु.पो. वडगांव ता.शहादा   िज.नंदुरबार    वडगांव

४४९८७ पावरा मनोज िभमसीगं 23033 49 पु धडगाव   ता. अ�ाणी  िज. नंदुरबार  धडगाव

४४९८८ पवार अजय वासुदेव 43864 52 पु ५ ब   िवघा नगर  धुळे रोड  नंदुरबार

४४९८९ पवार अशोक ��ू 52387 58 पु ९ नंदिकशोर पाक�    वाघे�री रोड  नंदुरबार

४४९९० पवार भागवत रमेश 20393 51 पु मु.पो.खापर ता.अ�लकुवा   खापर

४४९९१ पवार भटू िशवाजीराव 30070 48 पु ई�र कॉलनी �ॉट नं.१३    नंदुरबार

४४९९२ पवार चेतन सुरेश 33673 32 पु जुनी बांगडी   हॉटेल चौक  नंदुरबार

४४९९३ पवार गुजा गो�ा 51839 48 पु मु.अंबापूर पो.आ�े   ता. िज. नंदुरबार

४४९९४ पवार िहरालाल विनलाल 40040 42 पु मु.पो. ठाणेपाडा   ता.िज.नंदूरबार    नंदूरबार

४४९९५ पवार क�ेश रमेश 38764 44 पु जुनी बांगडी हॉटेल चौक   नंदूरबार    नंदूरबार

४४९९६ पवार िकशोर भाउराव 35405 32 पु ३८ सुयोग नगर   दुधाळे िशवार    नंदुरबार

४४९९७ पवार िनतीन सुरेश 43721 49 पु �ॉट नं २   िलंबाई नगर    नंदुरबार
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४४९९८ पवार िपतांबर सुपडु 57413 52 पु ७० ब सोनाबाई नगर    नंदुरबार

४४९९९ पवार �शांत गुलाबराव 57427 39 पु

�ॉट नं 22 वाघोदा रोड   राज�� पाक�   सी बी गाड�न समोर 

नंदुरबर  नंदुरबार

४५००० पवार राजु िगरधर 22024 54 पु वालवी कॉलेज धाडगाँव

४५००१ पवार सुलतान िप� 51203 43 पु पाटील ग�ी   वाघाळे  ता.िज.नंदुरबार

४५००२ पवार सुरेश पंडीतराव 28996 51 पु वाकी पाडा   नवापूर  िज.नंदुरबार  वाकी पाडा

४५००३ पावरा िकसन ग�ा 58603 43 पु �ॉट १३/ब   राज पाक�   िनअर दुधाळे िशवार  नंदुरबार

४५००४ पावरा सायिसंग मानिसंग 56799 49 पु

५५ अ िगरीकंुज हौिसंग सोसायटी   खोडाई माता रोड  

नंदुरबार

४५००५ पावरा सुभाष रेहं�ा 29568 45 पु मु.शेषमाळ बु.   पो.धडगांव ता.नंदुरबार    धडगांव

४५००६ पावरा सुकलाल रावण 42386 66 पु

�ीकु�नगर �ॉट न.९७   डुबके�र मंिदर जवळ  

नंदुरबार

४५००७ पावरा उषा उदेिसंग 58604 39 �ी �ॉट १३/ब   राज पाक�   दुधाळे िशवार जवळ  नंदुरबार

४५००८ पावरा हरिसंग सोना 28582 46 पु

आ�म शाळा   सुरगस  ता. अ�लकु�ा िज. जळगाव  

सुरगस

४५००९ पावरा केशव आ�ाराम 23249 57 पु

मु.हरणसुरी पो.धडगाव   ता.धडगाव िज.नंदुरबार    

हरणसुरी

४५०१० पेढारकर संघिम� जयदेव 35406 46 पु १० गणेश नगर को�रट रोड  नंदुरबार

४५०११ िपंपळे �काश दगा 23308 58 पु ७८/अ सोनाबाई नगर   नंदुरबार

४५०१२ �जापती युवराज उ�म 61387 40 पु नवा कंुभार वाडा   मोठा मा�ित मागे  धुळे रोड  नंदुरबार

४५०१३ पुरािणक संजय िव�ु 15691 49 पु �ीकृ� मंदीरा मागे   तळोदा

४५०१४ रघुवंशी चं�शेखर �तापिसंह 10126 64 पु परदेशी पुरा   राम मंदीरा जवळ  नंदुरबार

४५०१५ रघुवंशी िदलीपिसंग छगनिसंग 41067 66 पु परदेशीपुरा   �गती ि�ंटस�  नंदूरबार  नंदूरबार

४५०१६ रघुवंशी �शांत रमणिसंग 14895 44 पु परदेशी पुरा   नंदुरबार

४५०१७ रघुवंशी �पाली बलवंतिसंह 10637 55 �ी रे�े कॉलनी   रे�े इ�ी�ुट �ा समोर    नंदुरबार

४५०१८ रघुवंशी सरोजबाई नर��िसंग 47968 59 �ी डॉ.हेडगेवार रोड   परदेशी पुरा  नंदुरबार

४५०१९ रघुवंशी िवजयिसंह उमेदिसंह 10125 71 पु पटेल वाडी  �ॉट नं.४१-ए कोरीट   नंदुरबार

४५०२० रघुवंशी िवर��िसंह गोिवंदिसंह 35369 67 पु ३६  ए िवरल िवहार   खोडाई माता रोड    नंदुरबार

४५०२१ रजाळे साहेबराव िशवराम 27876 54 पु

िज�ा प�रषद �ूल   चौपळे ता नंदुरबर  नंदुरबर  

नंदुरबर

४५०२२ राजभोज ��ाद जग�ाथ 35370 51 पु एस ए िमशन �ाथिमक शाळा     िज.नंदुरबार
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४५०२३ राजपूत अिनता भुप��िसंग 34195 49 �ी मु.पो. कोळदे   ता.नंदुरबार  िज.नंदूरबार  कोळदे

४५०२४ राजपुत िभमिसंग संपतिसंग 39156 50 पु मु.पो. वावद   ता.िज. नंदूरबार    नंदूरबार

४५०२५ राजपुत भुप�� अजबिसंग 30621 56 पु अ�रहंत नगर श�रन हौसीगं सोा.   नंदुरबार

४५०२६ राजपूत देवीिसंग िभका 59916 38 पु डीएसके  अपाट�म�ट   कुणाल नगर  नंदुरबार

४५०२७ राजपुत धनिसंग जगतसीगं 9975 70 पु २३ शारदा नगर   नंदुरबार

४५०२८ राजपुत हरपालिसंग द�ूिसंग 29537 49 पु मु.पो. कोळदा   ता.िज.नंदुरबार    कोळदा

४५०२९ राजपूत कैलास इं�िसंग 34196 61 पु मु.पो.कोलडे   ता.नंदुरबार    कोलडे

४५०३० राजपूत खंडूिसंग बंडूिसंग 34156 68 पु �ॉट नं ४ वध�मान नगर   मु.पो.नंदुरबार    नंदुरबार

४५०३१ राजपूत कोमलिसंग गुलाबिसंग 42940 50 पु मु.पो. खोडंामळी   ता.िज. नंदुरबार

४५०३२ राजपूत रवी�ं भोजुिसंग 59589 29 पु अॅट घुली रासकवाडे   ता आिण िज�ा नंदुरबार    घुिळ

४५०३३ राजपूत सुवण�िसंग गुलझारिसंग 39756 53 पु �ॉट नं१  नाकोडा नगर   को�रट रोड  नंदूरबार  नंदूरबार

४५०३४ राजपूत िवनोद चं�िसंग 39466 55 पु ६५ ब रघुकुल नगर   टेलीफोन कॉलनी  नंदुरबार

४५०३५ राळेगावकर मुकंुद मनोहर 15520 62 पु ९ �ाडा कॉलनी   जी.टी.पी.कॉलेज जवळ    नंदुरबार

४५०३६ राणवत �ोती दुलेिसंह 35377 44 �ी १०५/ राजीव नगर   नंदुरबार  ता िज. नंदुरबार

४५०३७ मोह�द अरीफ अ�ुल र�ाक 13513 60 पु रंगरेज   कासार ग�ी िशवाजी रोड    नंदुरबार

४५०३८ राठी िदनेश गणपतराव 16820 55 पु ३५ िवरल िवहार सोसायटी   खोडाई माता रोड    नंदुरबार

४५०३९ राठी राधािकसन रामजीवन 17542 67 पु ९ मोहीनीराज नंदनगरी हौिसंग सोसायटी     नंदुरबार

४५०४० राठोड मो�ा मोतीराम 24801 62 पु मु.पो.खंुटामोडी   ता.धडगाव  िज.नंदुरबार

४५०४१ राठोड परेश �ेमजी 59368 45 पु पो� संुदड� तालुका नंदुरबार   संुदड�

४५०४२ र�पारखे िनम�ला देिवदास 31363 59 �ी मदनमोहन नगर   िजजामाता कॉलेज  नंदुरबार

४५०४३ रौदंल अिनल देवीदास 15749 43 पु मु.जळखे पो.भादवड   ता.िज.नंदुरबार    जळखे

४५०४४ रेखी महेश शरदचं� 14897 60 पु िनिशगंध  २९५ �डको कॉलनी   कोरीट रोड    नंदुरबार

४५०४५ रोकडे उ�म भटा 16821 48 पु जयवंत चौक दीनदयाल पेठ नंदुरबार

४५०४६ साबळे साहेबराव िझपा 42500 51 पु ४३ जयंतीलाल नगर गौरव पॅलेस हॉटेल मागे नंदुरबार

४५०४७ साबळे स�रता पंडीत 32176 41 �ी �ॉट नं. २१ खांडेराव पाक�    नालवा रोड  नंदुरबार
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४५०४८ स�दाणे धम�� िभका 52499 48 पु ४२ पटेल वाडी   नंदुरबार

४५०४९ साखरे िदलीप नारायण 13393 58 पु पा��नाथ पाक�  �ीकृ�   �ेह नगर तळोदा रोड    नंदुरबार

४५०५० साखरे देवयानी िदलीप 41722 49 �ी �ीकृ�   �ेह नगर �ॉट नं.६७ ब  नंदुरबार

४५०५१ साळंुके िजत�� वसंत 49308 36 पु मु. पो. िवखरण   ता. िज. नंदुरबार

४५०५२ साळंुके कांतीलाल शामराव 36974 56 पु

िश�क कॉलनी बड� पाडा   मु.पो खांडबारा  िज नंदुरबार  

खंडबारा

४५०५३

साळंुके रमेश लोटन �ो.ल�ी 

मेडीकल अॅ� जनरल �ोअस� 10419 53 पु ६ ब  िव�ानगर   धुळे रोड    नंदुरबार

४५०५४ साळुखे सुभाष िगरधर 41732 54 पु ४७ ब�ीलाल नगर   कोरीट रोड.    नंदुरबार

४५०५५ सांळुखे यशवंत ओकांर 35400 49 पु मु.पो.�ाहली   ता.िज.नंदुरबार    �ाहली

४५०५६

साळंुखे नर�� खंडु �ो.सु�म 

अॅ�ो ऐज�ीज 11148 47 पु मु.पो.िवखरण   ता.िज.नंदुरबार    िवखरण

४५०५७ साळंुखे �काश �ीराम 28035 56 पु

मु. पो. सोरापाडा   ता. अ�लकुवा  िज. नंदुरबार  

सोरापाडा-अ�लकुवा

४५०५८ साळवे िगरधर पंुजु 15689 44 पु मु.पो.खांडबारा ता.नवापुर   िज.जळगाव    खांडबारा

४५०५९ सामु�े राज�� िशवदास 43720 53 पु आदश� कॅालनी   �ेशन रोड  िचंचपाडा  िज नंदुरबार

४५०६० सानप सुिशला दगडू 28998 63 �ी �ॉट नं १६/ब रामनगर   धुळे रोड  नंदुरबार

४५०६१ संधान राजाराम खंडेराव 35637 49 पु ३८ अमर कॉलनी   �डको कॉलनी जवळ  नंदुरबार

४५०६२ सनेर भागवत िजजाबराव 41700 45 पु गु�कुल नगर   २६ ए/१ कोरीट रोड  नंदुरबार

४५०६३ संगतरामाणी खेमचंद तीरथ 10146 60 पु जुिन िसंधी कॉलनी   नंदुरबार

४५०६४ सराफ (सोनार) शरद अशोक 23246 51 पु िटळक रोडनंदुरबार   िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४५०६५ सोनार (सराफ)गजानन अशोक 23247 51 पु िटळक रोडनंदुरबार   िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४५०६६ सराफ िजत�� मनोहर 35379 59 पु देसाई पुरा   नंदुरबार

४५०६७ सराफ मधुकर पुो�म 39158 84 पु ३ लालबाग कॉलनी   नंदूरबार    नंदूरबार

४५०६८ सराफ मनोहर िनवृ�ी 10653 92 पु ४०३ देसाई पुरा   नंदुरबार

४५०६९ सराफ राज�� रामचं� 17094 60 पु िटळक रोड   सराफ बाजार    नंदुरबार

४५०७० सराफ रामे�र देव���साद 9953 51 पु िशरीष मेहता रोड   नंदुरबार

४५०७१ सराफ संतोष अशोक 27267 53 पु िटळक रोड   नंदुरबार

४५०७२ सराफ शैलेश रामचं� 13106 58 पु सोनार ग�ी बाबा गणपती जवळ   िटळक रोड नंदुरबार
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४५०७३ सारडा िवजय शाली�ाम 10663 58 पु ३४ रा�े�र नगर   नंदुरबार

४५०७४ सरवदे हरी�ं� िभमराव 23248 65 पु

िव�ा िवहार कॉलनी   मु.पो.धडगाव ता.धडगाव  

िज.नंदुरबार  धडगाव

४५०७५ सावंत चतुर पंुडिलक 25860 60 पु ३२ वध�मान नगर   मु.पो.नंदुरबार िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४५०७६ सावंत चंदनबाई नारायण 28588 46 �ी मु. पो. शिनमांडळ   ता. िज. नंदुरबार    शिनमांडळ

४५०७७ सायल मुलचंद जोगाजी 24703 67 पु लोकमा� हौ.सोसायटी   जीटीपी कॉलेज रोड  नंदुरबार

४५०७८ शाह अिनल मुरलीधर 57882 65 पु

५८० डी परदेशी पुरा   सुय�कांता डोळयांचे हॉ��टल  

नंदुरबार

४५०७९ शाह अतुल चं�कृ� 10644 67 पु आदश� मराठी िव�ा मंिदर   नंदुरबार  देसाई पुरा  नंदुरबार

४५०८० शाह िदपक चंदुलाल 10645 67 पु २३४  देसाईपुरा   नंदुरबार

४५०८१ शाह िकरण िव�लदास 10004 58 पु जयवंत चौक जु�ा देना बँक समोर   नंदुरबार

४५०८२ शाह कंुजिबहारी चंदुलाल 47937 85 पु लता-कंुज देसाईपुरा   वाणी ग�ी  नंदुरबार

४५०८३ शाह मंगलेश इं�वदन 9988 57 पु िटळक रोड सी/ओ िजत�� टेिलको   नंदुरबार

४५०८४ शाह नरेश भुधरदास 9883 52 पु १ �ाडा कॉलनी    नंदुरबार

४५०८५ शाह �शांत कांतीलाल 49423 48 पु २ नेह� नगर   नंदुरबार

४५०८६ शाह रमेशचं� रजनीकांत 9961 81 पु �ता�ा धनसुख पाथ देसाई पुरा   नंदुरबार

४५०८७ शाह शैलेश ठाकोरदास 10652 72 पु ९६/१ देसाई पेट� ोल पंप जवळ    नंदुरबार

४५०८८ शाह वंदना अिनल 6988 69 �ी  नंदुरबार

४५०८९ शहा राकेश �पचंद 53089 40 पु ९ वंृदावन सोसायटी   तळोदा रोड  नंदुरबार

४५०९० शेख मजहरोददीन कुतबोददीन 35391 58 पु सुतार मोह�ा   नंदुरबार

४५०९१ शमा� अिनल ओम�काश 12445 50 पु �ारा ओम टायर   परदेशीपुरा  नंदुरबार

४५०९२

शमा� भुषण कैलाशचंद �ो. भुषण 

इले�� ािन� 11482 41 पु मु.पो.खांडबारा   ता. नवापुर  िज.नंदुरबार    खांडबारा

४५०९३ शमा� कैलाशचं� हरीशचं 10458 76 पु ४८ िवमल िवहार   को�रतरोड  नंदुरबार

४५०९४ शमा� क�ेश कैलाशचं� 10456 43 पु

िकरण मेड.अँड जन.�ोअस�   खांडबारा ता.नवापुर  

िज.नंद  नंदुरबार

४५०९५ शमा� मिनष कैलाश 9998 53 पु िटळक रोड   नंदुरबार

४५०९६ शमा� मुरारीलाल िभकाराम 31956 74 पु िगरीबीहार सोसायटी   नंदुरबार

४५०९७ शमा� राज�� रामअवतार 10132 69 पु 26/बी   वेदू गोिवंद नगर  नदुरबार
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४५०९८ शा�ी िवणा उमाकांत 30636 74 पु २०/०१ मधुबन कॉलनी नलवे रोड   नंदुरबार

४५०९९ शा�ी उमाकांत रामदास 9850 51 पु २०/१  मधुबन कॉलनी नालवे रोड   नंदुरबार

४५१०० शेमळे शालीनी मु�ा 42484 57 �ी उ�मभाई चाळ   िहरा कारखाना जवळ  नंदुरबार

४५१०१ शेठ निवनचं� ठाकरसी 50596 68 पु ३३ वेडू गोिवंद नगर   नलवा रोड  नंदुरबार

४५१०२ शेवाळे संदीप िव�म 47776 41 पु ३४ अ सुयोग नगर   दुधाळे िशवार कोकणी िहल  नंदुरबार

४५१०३ िशंपी अिनल जग�ाथ 38755 54 पु २ ब गाय�ी नगर   कोरीट रोड  नंदूरबार  नंदूरबार

४५१०४ िशंपी हरीष सदािशव 33668 53 पु ११ अ�ेसरनगर   वंृदावन कॉलनी  नंदुरबार

४५१०५ िशंदे राज�� उमरिसंग 27245 52 पु २३ सोमे�र नगर   नळवा रोड नंदुरबार  िज.नंदुरबार

४५१०६ िशंदे अशोक द�ा�य 32483 55 पु एस.के.नगर �ॉट नं.०९ ब   कोरीट रोड  नंदुरबार

४५१०७ िशंदे जगन संपत 27641 55 पु

मु. पो. पोचरी देव   ता. अ�लकुवा  िज. जळगाव  

पोचरीदेव

४५१०८ िशंदे िकरण िशवदास 15805 46 पु

ल�ी नारायण चौक   मु.पो.खांडबारा ता.नवापुर    

खांडबारा

४५१०९ िशंदे पोपट महा� 38761 68 पु �ॉट नं. ३८ ब   अमर कॉलनी  नंदूरबार  नंदूरबार

४५११० िशंदे �िवण शिशकांत 57379 53 पु

१०६ िवदयानगर   िश�दे�र महादेव मंदीराजवळ  

दोडंाईचा  नंदुरबार

४५१११ िशंदे रामकृ� िव�ल 31588 50 पु �थ आ�म शाळा कोठार   ता.तळोदा  िज.नंदुरबार

४५११२ िशंदे िशरीषकुमार िनंबाजीराव 53208 46 पु २७० िवरल िवहार   नंदुरबार

४५११३ िशंदे वैशाली जग�ाथ 43733 44 �ी १२४ �ानदीप सोसायटी   धुळे रोड  नंदुरबार

४५११४

िशंदे िवनायक नामदेव 

�ो.िवनायक मोबाईल शॉप 34245 45 पु रेणुका सदन   निवन द� मंदीरा समोर  नंदुरबार

४५११५ िशंदे िवनोद आधार 30383 55 पु १०/अ गोपाल नगर   धुळे रोड    नंदुरबार

४५११६ िशनगर धोडंीराम महादेव 52349 45 पु ३/४ खंडेराव पाक�    नळवा रोड  नंदुरबार

४५११७ िशं�े सुरेश फिकरा 50200 68 पु मु. पो. रनाळे   ता. िज. नंदुरबार

४५११८ िशं�े िवजयकुमार सुरेश 35396 42 पु मु. पो. रानळे   ता िज.नंदुरबार    रानळे

४५११९ िशरापूरी सतीष माधवराव 29280 57 पु एस ए िम��ओम हाय�ूल   नंदुरबार

४५१२०

िशरसाठ (पाटील) िकशोर 

मुरलीधर 42511 36 पु �ॉट नं.९ कोरीट रोड   देवकी नगर  नंदुरबार

४५१२१ िशरसाठ भरत तापा 35635 61 पु ५८ राजीव गांधी नगर   नंदुरबार  िज.नंदुरबार

४५१२२ �ोफ रचना िजत�� 35371 54 �ी देसाई पुरा   नंदुरबार
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४५१२३ शु�ा �ामीनाथ िग�रजाशंकर 48562 68 पु २३५ जयिहंद कॉलनी   तळोदा रोड  नंदुरबार

४५१२४

िसंधी नानकराम बसारमल �ो 

शंकर िकराणा 10532 81 पु १ जुनी िसंधी कॉलनी   नंदुरबार

४५१२५ िसंग अमरिसंग सुय�भान 42169 41 पु मु.पो.िस�ील हॉ��टल   नंदुरबार

४५१२६ िशरसाठ सुरेश जग�ाथ 43988 51 पु �राज नगर   धुळे नाका  नंदुरबार

४५१२७ िससोदे िच�रेखा आ�ाराम 42886 67 �ी ४० शांतीनगर   नंदुरबार

४५१२८ िससोदे िनतीन आ�ाराम 42248 43 पु ४० शांतीनगर   नंदुरबार

४५१२९ िससोिदया िव�ा िवजयिसंग 51142 56 �ी ७/अ तलाठी कॉलनी   नंदुरबार

४५१३० िससोिदया िवजयिसंह बटनिसंह 15690 60 पु िशवकृपा  ७ अ तलाठी कॉलनी   धुळे रोड    नंदुरबार

४५१३१ िशसोदे संजय भरतिसंग 32516 53 पु १२ �ामी समथ� नगर   कोरीट रोड    नंदुरबार

४५१३२ सोमकुवर िवनोद गौतम 53393 39 पु �ारा - सुरेश चौधरी   १८वाघे�री नगर  नंदुरबार

४५१३३ सोनार अिनल नंदकृ� 15681 56 पु जीवन �ोित   सोनार ग�ी   नंदुरबार

४५१३४ सोनार अिनल िव�ल 16002 57 पु

बाबा गणपती मंदीरा जवळ   रणछोडजी मंदीरा समोर    

नंदुरबार

४५१३५ सोनार चं�शेखर िव�ल 12415 62 पु

बाबा गणपती जवळ रणछोड मंदीरासमो   सोनार ग�ी 

नंदुरबार

४५१३६ सोनार िदलीपकुमार भालेराव 29269 58 पु �ॉट नं.११० ब�ीलाल नगर   नंदुरबार

४५१३७ सोनार हेमकांत गुलाब 55971 50 पु ४३ सुरज केसरी नगर   कोरीट रोड  नंदुरबार

४५१३८ सोनार मह�� शांताराम 48052 43 पु मु. पो. रनाळा   ता. िज. नंदुरबार

४५१३९ सोनार िनतेश नंदकृ� 10635 52 पु सोनार ग�ी जळका बाजार   िटळक रोड  नंदुरबार

४५१४० सोनार �काश िव�ल 10660 64 पु सोनार ग�ी  नंदुरबार

४५१४१ सोनार ि�तेश राज�� 58393 29 पु जळका बाजार   पो� ऑिफस जवळ  ता िज नंदुरबार

४५१४२ सोनार रा�े�ाम आनंदराम 39757 76 पु रामनगर धुळे रोड   �ॉट नं. १०  नंदूरबार  नंदूरबार

४५१४३ सोनार रा�ेशाम मणीलाल 10650 63 पु सराफ बाजार  टीळक रोड   नंदुरबार

४५१४४ सोनार राज�� मगनलाल 58394 61 पु जळका बाजार   पो� ऑिफस जवळ  ता िज नंदुरबार

४५१४५ सोनार रंजना रामे�र 16645 55 �ी िशरीष मेहता रोड   नंदुरबार

४५१४६ सोनार �पेश हरीराम 16599 44 पु सोनार ग�ी   बाबा गणपती जवळ    नंदुरबार

४५१४७ सोनार शंकर फुलचंद 49927 48 पु  यश  ६/ब राम नगर   धुळे रोड  नंदुरबार
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४५१४८ सोनार सुिनल नंदकृ� 15806 58 पु जीवन �ोती सोनार ग�ी   जळका बाजार    नंदुरबार

४५१४९ सोनार िवजय छगन 51917 51 पु �ॉट नं.२९ खंडेराव पाक�    नळवा रोड  नंदुरबार

४५१५० सोनार यशवंत िधरजलाल 27829 56 पु

राज�� �स� रोड   खांडबारा  ता. नवापूर िज. नंदुरबार  

खांडबारा

४५१५१ सोनवणे िभकन कािशराम 38756 59 पु �ॉट नं.४९ �ीराम नगर   नंदूरबार    नंदूरबार

४५१५२ सोनवणे िदनेश रामदास 17847 41 पु मु.पो.खांडबारा   ता.नवापुर  खांडबारा  खांडबारा

४५१५३ सोनवणे िलला रामदास 35358 60 �ी मु.पो. रानळे   ता.नंदुरबार  िज.नंदुरबार  रानळे

४५१५४ सोनवणे �तापराव रामदास 15171 57 पु

�ॉट नं.७ �ाडा कॉलनी   जीटीपी कॉलेज जवळ    

नंदुरबार

४५१५५ सोनवणे िवजय खुशालसा 15844 48 पु मु.पो.तळवे ता.तळोदा   िज.नंदुरबार    तळवे

४५१५६ सोनवणे आशाबाई ओकांर 35408 46 �ी ९ िशवन िब�ीग .   नंदुरबार

४५१५७ सोनवणे िदपक िव�नाथ 20237 48 पु िलबट� टेलस� िनवास   अमर अमृत िसनेमा रोड    नंदुरबार

४५१५८ सोनवणे �दीप दादा 58318 36 पु �ॉट नं.३५ धुळे रोड   गांधी नगर  नंदुरबार

४५१५९ सोनवणे रिवं� रामराव 15683 59 पु �ॉट नं १५   देवचंद नगर  सा�ी बाय पास रोड  नंदुरबार

४५१६० सोनवणे वंदना सुभाष 35492 46 �ी अमृत िसनेमा समोर   देवरे िनवास  नंदुरबार

४५१६१ सोनी जगदीशचं� क�ैयालाल 9951 64 पु िशरीष कुमार मेहता रोड   जनक आभूषण नंदुरबार

४५१६२ सोनी नर��कुमार रामे�रलाल 27214 50 पु बालाजी वाडा   सराफ बाजार  नंदुरबार

४५१६३ सोनी राधेशाम रामे�रलाल 19405 54 पु बालाजी वाडा   नंदुरबार

४५१६४ सोनी वसंत क�ैयालाल 10444 56 पु िशरीष मेहता रोड   नंदुरबार

४५१६५ सुराणा गणेश मांगीलाल 17320 43 पु िटळक रोड   डॉ.कैलाश शमा� यां�ा बाजुला    नंदुरबार

४५१६६ सुय�वंशी भारती माधवराव 29331 58 �ी

३३ वध�मान नगरवाघे�री�ा पाय�ाशी   डॉ.काणे गल� 

हाय�ूल    नंदुरबार

४५१६७ सुय�वंशी दुगा�दास िझप� 29745 52 पु मु.पो. खापर   ता.अ�लकुवा  िज.नंदुरबार  खापर

४५१६८ सुय�वंशी मािणक पंुडिलक 33027 48 पु खापर  ता.अ�लकुवा   िज.नंदुरबार    खापर

४५१६९ सूय�वंशी रावसाहेब गोकुळ 24849 48 पु ११ अ�रहंत नगर     को�रट रोड  ता. िज. नंदुरबार

४५१७० सुय�वंशी हरीचं� पंुडिलक 35357 57 पु रघुकुल �ॉट नं १२ जय गु�देव नगर नंदुरबार

४५१७१ सुय�वंशी �मोद सुभाष 17465 43 पु मु जळखे पो.भारवड   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४५१७२ सुय� सतीश रामिकसनराव 54278 38 पु ८ (ब) गोपाल नगर   धुळे रोड  नंदुरबार
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४५१७३ तडवी नारायण चंदु 31977 50 पु मु.पो.खटवाणी ता.अ�लकुवा   िज.नंदुरबार    खटवाणी

४५१७४ टाकोळे द�ू ल�ण 43767 54 पु

िव�ा अपाट�म��   �ॅट नं.३ िलंबाई नगर  नलवा रोड 

नंदुरबार

४५१७५

तांबोळी देवीदास छोटालाल 

�ो.भा��ी कलर लॅब 13381 53 पु तांबोळी ग�ी   ताईिळक मंगल  आरायला  नंदुरबार

४५१७६ तांबोळी काशीनाथ हरी 12565 67 पु �ॉट नं १ खांडेलवल पाक�  नळवा रोड नंदुरबार

४५१७७ तांबोळी मनोज छगन 41557 49 पु

िस�दाथ� ��नीक   कासार ग�ी  िशवाजी रोड नंदूरबार  

नंदूरबार

४५१७८ तांबोळी न�थु िचंधु 16642 57 पु ५६ िवरल िवहार कॉलनी   खोडाई माता रोड    नंदुरबार

४५१७९ तांबोळी �िवण िचंधु 31889 47 पु ५६ िवरल िवहार खोडंाई माता नगर   नंदुरबार

४५१८० तांबोळी सुिनल चतुरलाल 9969 51 पु अिभनव व�ालय जवळ बाहेर पुरा   नंदुरबार

४५१८१ तांबोळी योगेश िचंधु 31890 42 पु ५६ िवरल िवहार खोडंाई माता रोड   नंदुरबार

४५१८२ तवर िनलेश ह�रशिसंह 27646 44 पु ८७ िवमल िवहार   को�रट रोड  नंदुरबार

४५१८३ तायडे िदवाकर मधुकर 20968 50 पु

िचंचपाडा ◌्�ा�न हॉ�ीटल   ता.नवापुर िज.नंदुरबार    

नवापुर

४५१८४ तेले रमण गोधा 34485 67 पु मु.पो.खापर   ता.अ�लकुवा  िज.नंदुरबार  खापार

४५१८५ ट�बेकर अशोक बाळकृ� 10122 82 पु घ.नं.२. िशवाजी कॉलनी.   �ेट बँक जवळ  नंदुरबार

४५१८६ ठाकरे अशोक परशुराम 36189 58 पु नरमाडा वसाहत   नंदुरबार

४५१८७ ठाकरे गौतम ओकंार 42037 57 पु

अनुदािनत आ�म �ूल   मोलगी ता अ�लकुवा  

नंदुरबार

४५१८८ ठाकरे इंिदराबाई ई�र 34970 60 �ी

मु.पो. रायिसंगपूर   ता.अ�लकुवा  िज.नंदुरबार  

रायिसंगपूर

४५१८९ ठाकरे पंडीत मघा 34809 55 पु ९ नम�दा वसाहत   खोदाई माता मंिदर रोड  नंदुरबार

४५१९० ठाकरे िशवाजी फिकरा 26984 55 पु ५१  जयंतीलाल नगर  भोणे रोड   नंदुरबार

४५१९१ ठाकूर चं�कांत मधुकर 48214 47 पु २ फिकरा िशंदे नगर   को�रट नाका  नंदुरबार

४५१९२ ठाकूर राज�� शामु 38602 52 पु मु.पो. िसंदग�ाण   ता.िज. नंदूरबार    नंदूरबार

४५१९३ ठाकूर सितषिसंग ब�ुिसंग 48216 62 पु ६६/एल (यु) पा�ा�ा टाकीजवळ   रे�े �ॉट�र  नंदुरबार

४५१९४ ठाकुर िवजय िह�त 39235 36 पु २६ पटेलवाडी   नंदूरबार    नंदूरबार

४५१९५ थोरात जयेश ताराचंद 35385 51 पु जुनी भोई ग�ी   नंदुरबार

४५१९६ थोरात नर�� ताराचंद 29887 42 पु जुनी भोई ग�ी    नंदुरबार

४५१९७ तोमर हरीश नारायणिसंह 28614 71 पु ८७ िवमल िवरार कॉलनी   कोरीट रोड  नंदुरबार
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४५१९८ तोरवणे िनरंतर िशवराम 50994 57 पु ५२/ब धम�राज नगर   कोरीट रोड  नंदुरबार

४५१९९ ि�काल लता �िदप 28559 57 �ी नम�दा िवकास �क�   नंदुरबार

४५२०० ि�पाठी धम�� ितथ�राज 30351 43 पु नरसे िब�ीगं �ेशन रोड   नंदुरबार

४५२०१ उबाळे मह�� िचंतामण 35356 50 पु उपर िज�ा �ायालय नंदुरबार

४५२०२ उदेशी संदीप िवजयिसंह 10686 58 पु �ॉट नं २४ जी.के. भािटया   नंदुरबार

४५२०३ उपासनी देवे� शिशकांत 8267 54 पु गु�नानक कॉलनी नंदुरबार

४५२०४ उपासनी मंगेश शांताराम 29332 51 पु सुशा� वा�ु बाहेर पुरा   नंदुरबार

४५२०५ उपासनी शिशकांत िदगंबर 1154 84 पु गु�नानक कॉलनी तलोडा रोड   नंदुरबार

४५२०६ वडाळकर माधुरी पुो�म 57997 50 �ी ध�ंतरी गणपती रोड    नंदुरबार

४५२०७ वडाळकर पुो�म शरदच� 9992 51 पु ध�ंतरी   गणपती पेठ    नंदुरबार

४५२०८ वाडीले अशोक जंगलु 15748 59 पु मु.खांडबारा ता.नवापुर   िज.नंदुरबार    खांडबारा

४५२०९

वडनेरे राज�� �भाकर �ो.�ी जय 

बालाजी बॅ� 11658 55 पु

गाय�ी नगर   महावीर टाइ��ाबाजूस कोरीट रोड    

नंदुरबार

४५२१० वळवी सुयोग सुभाष 33944 41 पु चच� कंपाउंड   नंदुरबार

४५२११

वालेचा िवनोद अशोक �ो.आरती 

इले�� ोिंनक 10721 53 पु जुिन िसंधी कॉलनी   नंदुरबार

४५२१२ वळवी अच�ना िवशाल 59322 42 �ी

�ॉट नं २  गीरीकंुज हौिसंग   सोसायटी  खोडाई माता रोड 

 नंदुरबार

४५२१३ वळवी भानुदास केथू 41131 65 पु १७७ गाझी नगर   धुळे रोड  नंदूरबार  नंदूरबार

४५२१४ वळवी भरतिसंग रतनिसंग 10646 72 पु अंकुर हॉ�ीटल नाहटा दरवाजा   नंदुरबार

४५२१५ वळवी दारािसंग गोिवंद 32127 50 पु मु.कंुभारखाण   ता.अ�लकुवा  िज.नंदुरबार

४५२१६ वळवी इं�वदन दादी 20235 51 पु

नम�दा िनवास   उपिवभाग �.३  मु.पो.अ�लकुवा 

िज.नंदुरबार  अ�लकुवा

४५२१७ वळवी कातुडया जेठया 29264 69 पु मु.पो. �ावणी ता.नवापूर   �ावणी

४५२१८ वळवी केशव रामदास 18215 60 पु मु.उमरगाव पो.कोठली   ता.नंदुरबार    कोठली

४५२१९ वळवी मंगेश स�या 32515 48 पु �ॉट नं.५६ रघुवंशी नगर   खोदाईमता रोड  िज.नंदुरबार

४५२२० वळवी मंजुशा मनुवेल 29292 49 �ी आिशवा�द कॉलनी �ॉट नं.२   नंदुरबार

४५२२१ वळवी नलीनी जोलु 28865 58 �ी मु.नावली पो.मो�ाणी   ता.नवापुर िज.नंदुरबार    नावली

४५२२२ वळवी �भावती गंगाधर 30274 54 �ी मु.पो.उमरान ता.नवापुर   ता नवापुर  िज.नंदुरबार  उमरान
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४५२२३ वळवी �मोद सु�पिसंग 36018 46 पु मु.पो. नांदरखेडा   ता.िज.नंदुरबार    नांदरखेडा

४५२२४ वळवी �ेमलता सुभाष 29774 71 �ी चच� कंपौडं तळोदा रोड नंदुरबार   तळोदा

४५२२५ वळवी �रना �पिसंग 29257 43 �ी

एस.ए.िमशन हाय�ूल कंपाउंड   आिशवा�द कॉलनी 

एन.डी.बी.    नंदुरबार

४५२२६ वळवी रोिहदास पोह�ा 28265 48 पु

आ�म शाळा   पेचरीदेव  ता. अ�लकु�ा िज. नंदुरबार  

पेचरीदेव

४५२२७ वळवी िसताराम लालजी 28586 63 पु मु. पो. पावला   ता. िज. नंदुरबार    पावला

४५२२८ वलवी सुधाकर िगर�ा 20777 73 पु

िचंचपाडा ि��न हॉ��टल   मु पो िचंचपाडा ता नवापुर  

िज नंदुरबार

४५२२९ वळवी ��पिसंग रेशमा 49289 52 पु मु.पाली पाडा पो.शेही   ता.नवापूर  िज.नंदुरबार

४५२३० वळवी वसंत न�थू 33435 67 पु मु.वागदा पो. बोरचक   ता.नवापूर  िज.नंदुरबार  वागदा

४५२३१ वळवी िवजयिसंग रामा 32321 65 पु मु.पो.खापर   ता.अ�लकुवा  िज.नंदुरबार  खापर

४५२३२ वळवी िवलास हंसराज 23999 51 पु

िसिवल हॉ��टल जळगाव   �ॉट नं ३३ नंदी नगर  दूधल   

नंदुरबार

४५२३३ वंजारी हष�दा �फु�कुमार 48896 48 �ी मु. पो. खांडबारा   ता. नवापुर  िज. नंदुरबार

४५२३४ वंजारी �फु�कुमार हरी 15688 51 पु मु.पो.खांडबारा ता.नवापुर   िज.नंदुरबार    खांडबारा

४५२३५ वग�स िफिलप तालीया 23032 48 पु शारोन हॉ�ीटल   कोरीट रोड  नंदुरबार

४५२३६ वसईकर अशोक भाईदास 32357 46 पु ४५ गांधी नगर   धुळे रोड    नंदुरबार

४५२३७ वसईकर बलदेव एकनाथ 32159 55 पु �ॉट नं.२ रामकृ� नगर   वाघोदा रोड    नंदुरबार

४५२३८ वसईकर छायाबाई रजिनश 32161 46 �ी �ॉट नं.११८   वध�मान नगर    नंदुरबार

४५२३९ वसईकर रजिनश ि�जलाल 32162 54 पु �ॉट नं.११८   वध�मान नगर    नंदुरबार

४५२४० वसईकर िशरीष दयाराम 42502 49 पु १३५ गणेश नगर   दुधाळे िशवार  कोकणी िहल नंदुरबार

४५२४१ वसावे अिभम�ु धनजी 90068 88 पु मु.पो. नटावद ता.िज   नंदूरबार नंदूरबार    नंदूरबार

४५२४२ वसावे अजु�न ईरा 42168 68 पु �ॉट नं.२५ ए   दमयंती नगर दुधाळे रोड  नंदुरबार

४५२४३ वसावे चं�िसंग इं�ा 29569 52 पु मु.पो.भगदरी ता.अ�लकुवा   िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४५२४४ वसावे िगरीष िकसन 58319 47 पु

२३/अ एम.के. नगर कोरीट रोड   ८९ िगरीकंुज ग् हिनमा�ण 

सह. सोसायटी  नंदुरबार

४५२४५ वसावे हेमलता छगन 29397 44 �ी मु.पावला   पो.अिडतारा  ता.िज.नंदुरबार  पावला

४५२४६ वसावे जयिसंग इमानुवेल 20970 73 पु

िचंचपाडा ◌्�ा�न हॉ�ीटल   ता नवापुर िज.नंदुरबार    

नवापुर

४५२४७ वसावे कांजी नानजी 50694 59 पु १०१ िव�ा अपाट�म�ट   िलंबाई नगर  नंदुरबार
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४५२४८ वसावे कांतीलाल भांगडा 32128 50 पु

मु.पो.महा�वाडी   ता.अ�लकुवा  िज.नंदुरबार  

महा�वाडी

४५२४९

वसावे माधुरी �काश �ो.ि�यांशु 

पेट� ोिलयम 54780 50 �ी २ जय िहंद कॉलनी   तळोदा रोड  नंदुरबार

४५२५० वसावे �मोदकुमार मगन 57659 40 पु �ॉट नं २३ गणपतीनगर   िनझर रोड  िनझर रोड नंदुरबार

४५२५१ वसावे पृ�ीिसंग िदवाणिसंग 33951 64 पु समता हौसीगं सोसा.   बाहेर पुरा    नंदुरबार

४५२५२ वसावे स�ारिसंग िचंधा 31591 61 पु गणेश नगर मागे   नंदुरबार

४५२५३ वावदे नर�� गोपीनाथ 10006 54 पु रे�े कॉलनी �ाट�स� १६७१   नंदुरबार

४५२५४ वायकर िवनोदकुमार सुभाष 51418 41 पु �ॉट नं. १९४ वेणुगोपाल नगर   ता.तळोदा  िज.नंदुरबार

४५२५५ िवभांडीक नर�� पांडूरंग 30993 54 पु महाराज जे. पो. वळवी आट�स कॉलेज   धडगांव    धडगांव

४५२५६ िवभुते महेश केशव 42613 69 पु मािणक चौक   नंदुरबार

४५२५७ िवभुते उमा महेश 42697 66 �ी मािणक चौक   नंदुरबार

४५२५८ िवसपुते मनोज बालकनाथ 24212 44 पु

२६ सूरज केशरी नगर   को�रट रोड पोिलस लाइन  ऑन 

�ेबल - सी  नंदुरबार

४५२५९ िवसपुते �स�कुमार िदगंबर 31361 56 पु मु.पो. रानळे   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

४५२६० �ास आरती �काश 40756 60 �ी शिनमंदीर रोड   दाळमोळ कंपाउुड  नंदूरबार  नंदूरबार

४५२६१

�ास �काश नंदलाल �ो. माहेर 

�ोअस� 10731 62 पु �ॉट नं ५१ एमएल टाऊन माळवा रोड ता नंदुरबार

४५२६२ वाघ िदलीप िवaल 50597 57 पु २८ अ िलंबाई नगर   नळवा रोड  नंदुरबार

४५२६३ वाघ िदनेश रमेश 16016 45 पु जु�ा पो� ऑफीस शेजारी   िशवाजी रोड    नवापुर

४५२६४ वाघ गणेश रमेश 16507 41 पु

जुने पो� ऑफीस   िशवाजी रोड नवापुर ता.नंदुरबार    

नवापुर

४५२६५ वाघ मिनषकुमार बारकु 11147 50 पु ३६ सोमे�र नगर   नळवे र�ा  नंदुरबार

४५२६६ वाघ पंुजू न�थु 28593 55 पु

आ�म शाळा आ�ाळे   पो� रानळे ता िज  नंदुरबार  

आ�ाळे

४५२६७ वाघ रघुनाथ धोडूं 34688 81 पु ३३ वैशाली नगर   नळवा रोड  नंदुरबार

४५२६८ वाघ िवलास सोमनाथ 33025 57 पु नळवा रोड रे�े पुलाजवळ   नंदुरबार

४५२६९ वाघमारे िवनोदीनी �िवण 29725 59 �ी

साव�जिनक बांधकाम   ए��ॉई कॉलनी  सा�ी रोड 

नंदुरबार

४५२७० वाकलकर सुिधर पंुजू 27642 50 पु

मु. पो. पोचरीदेव   ता. अ�लकुवा  िज. नंदुरबार  

पोचरीदेव

४५२७१ वाणी िकरणकुमार गोपालकृ� 28748 47 पु सर�ती कॉलनी   िवमल �ाझा�ा मागे    नंदुरबार

४५२७२ वाणी िकत�कुमार कािशनाथ 31362 51 पु मु.पो. �तापपुर   ता.तळोदा  िज.नंदुरबार
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४५२७३ वाणी �शांत वीनायक 9980 52 पु

१३९८   राधा केशव   मयूरी आट�   गुजर �ावी ग�ी  

नंदुरबार

४५२७४ वाणी सुबोध पंढरीनाथ 9954 69 पु गणपती रोड   नंदुरबार

४५२७५ वावदे ��ता नर�� 25923 54 �ी

१०६ एस.ऍ� टी.   रे�े हॉ�ीटल समोरनंदुरबार  

िज.नंदुरबार

४५२७६ वायसे शामराव भगवान 53263 50 पु ४५ शारदा नगर   धुळे रोड  नंदुरबार

४५२७७ याद� हेमलता र�ाकर 57996 68 �ी

घर नं ७२० याद� राम मंदीर   देसाई पुरा िशवाजी रोड  

नंदुरबार

४५२७८ झवर मह��कुमार मदनलाल 56292 43 पु �ॉट नं.६२ जयचंद नगर   कोरीट रोड  नंदुरबार

४५२७९ िझने िदनेश पंुजु 20392 50 पु मु.पो.खापर ता.अ�लकुवा   खापर

४५२८० झोडगे अजय कैलासराव 20396 60 पु ५६ अ आदश� गृहिनमा�ण सं�था   शा� नगर    नंदुरबार
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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)

४५२८१

देवका ए�ो ए�पोट� �ा. 

िल. अ�वाल सुरेश शंकरलाल 17901 57 पु पतोडंा ता.िज.  नंदुरबार

४५२८२

देवका फुड �ोड�स्  

�ा.िल. अ�वाल सुरेश शंकरलाल 10275 57 पु घर नं १७०५ िटळक रोड   मू पो. नंदुरबार

४५२८३

िग�रजा कं�� �न 

नंदुरबार मोरे अिवनाश शंकरराव 51993 38 पु ५६  िगरीजा    वध�मान नगर  नंदुरबार

४५२८४ मेघा साडी स�टर(भागीदारी) 12859 गणपती मंदीर तुप बाजार   नंदुरबार

४५२८५

एम एस महेश 

इ��ा�� �र चौधरी महेश सुरेश 58591 46 पु

�ी समथ� िनवास   मािणक नगर  धुळे रोड  

नंदुरबार

४५२८६ पृ�ीराज ऍ� कंपनी 10276 िस�ील कोटा� जवळ   नंदुरबार

४५२८७ राधाकृ� ए�र�ायजेस 33920 घोडा िमल कंपाउंड   नंदुरबार

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)

45288 आगळे रिवं� आनंदा 52590 59 पु

५३ ए बी मुल�ीज नगर   �काशा रोड  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45289 अिहरे कैलास रोिहदास 34470 46 पु मु.पो.�सावद   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  �सावद

45290 अिहरे काित�केय रिवं� 61032 23 पु

�ॉट नं 16 हरी ओम नगर   वनभव शहादा  शहादा िज�ा 

नंदुरबार  शहादा

45291 अिहरे रिवं� सुकदेव 43817 50 पु �ॉट नं.१५ दशरथ नगर   धुळे रोड  शहादा िज.नंदुरबार

45292 अलकरी कैलास �ताप 48324 53 पु ३८ गोिवंद नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45293 अलकरी नारायण गोिवंद 51485 60 पु

५८ िदनदयाल नगर   महादेव मंिदरासमोर  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45294 अलकरी सुनंदा सुभाष 48325 47 �ी ३८ गोिवंद नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45295 अमृतकार �मोद बाळकृ� 49037 55 पु

�ॉट नं.५० िदनदयाल नगर   तुळजाभवानी मंिदर जवळ  

शहादा  शहादा

45296 ब�ाव �ोित सनी 61766 24 �ी

�ॉट नं. 49 नारायण नगर   �ेस मा�ती मंिदर जवळ  

नारायण नगर  शहादा

45297

बडगुजर �ाने�र काशीनाथ �ो 

अॅिन लाईव सिव�स 12313 52 पु जनता कॅालनी   मु पो दोडंायचा  िज धुळै.  धुळे

45298 बडगुजर रिवं� भटू 49843 51 पु मु. पो. सारंगखेडा   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45299 बडगुजर संजय वामनराव 49171 52 पु

सदािशव नगर   ��ीक प�चा मागे  शहादा िज. 

नंदुरबार  शहादा

45300 बागल मिनषा िवजय 48481 44 �ी

२४ मूलि�ज नगर   �काशा रोड शहादा  िज. नंदुरबार  

शहादा

45301 बागल िवजय संतोष 57955 44 पु ०९ पटेल कॉलनी मु / पो - दोडंाईचा   ता िशंदखेडा

45302 बागल िवजयकुमार शामराव 48480 55 पु ३२२ वंृदावन नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45303 बैसाने �मोद छगन 49959 53 पु

२२२२ आनंद िवहार   िस�दाथ� नगर  कुकडेल शहादा  

शहादा

45304 बैसाणे संजय उ�न 51744 51 पु क�ना नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45305 बैसाणे स�बाई संजय 51745 44 �ी क�ना नगर शहादा िज.   नंदुरबार    शहादा

45306 बलसाणे क�णा रघुनाथ 50116 45 �ी

१७ नारायण नगर �ेस   मा�ती जवळ  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45307 बळसाणे रघुनाथ गंभीर 50407 52 पु

१७ नारायण नगर   �ेस मा�ती जवळ  शहादा िज. 

नंदुरबार  शहादा

45308 बरडे अिवनाश अमृत 49036 41 पु िनतीन नगर   डोगंरगाव रोड  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45309 बािव�र धनराज िभमराव 45706 46 पु राऊळ नगर िनरंकारी भवन   दोडंाईचा ता.िशंदखेडा  धुळे

45310 बािव�र �ाने�र पंढरीनाथ 59119 33 पु आदश� नगर इं�ोटं   ऑफ केशरानंद  दोडायचा धुळे

45311 बेलदार िवजय एकनाथ 61750 33 पु

मा�ती मंिदर जवळ   �ॉट नं. 42 नारायण नगर  शहादा  

शहादा

45312 भामरे हेमंत पदमिसंग 45574 47 पु मु.पो. दोडंाईचा (महादेवपूरा)   ता.िशंदखेडा  िज. धुळे

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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45313 भावसार िवनायक िभका 51977 54 पु ५३ िदनदयाळ नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45314 भावसार चंदा शरद 51360 60 �ी

१३ गोिवंद नगर   स��ंृगी मंिदरासमोर  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45315 भावसार �फु�चं� बाळकृ� 49322 68 पु ५० सर�ती कॉलनी   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45316 भावसार �शांत सुधाकर 54262 52 पु

मेन रोड   गांधी पुतळयाजवळ  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45317 भावसार सागर शरद 51672 39 पु

१४ गोिवंद नगर   दोडंाईचा रोड  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45318 भावसार शरद गोिवंद 51359 65 पु

१३ गोिवंद नगर   स��ंृगी मंिदरासमोर  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45319 िभल िसताराम दशरथ 50409 47 पु मु. पो. िपंपड�   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45320 िबरारी रितलाल जंगा 35622 52 पु मु.पो.काहतुळ   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  काहतुळ

45321 िब�हाडे न�ता नानासाहेब 49154 43 �ी िनितन नगर   डोगंरगांव रोड  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45322 बोरसे नीिलमा रोहन 58541 35 �ी

s.n ८५/१ �ॉट नं ५   दीनदयाळनाग �ेस मा�ती  शहादा  

शहादा

45323 बोरसे रोहन िदगंबर 55094 38 पु

१३ तुलसी नगर   डोगंरगाव रोड शहादा  िज.नंदुरबार  

शहादा

45324 बोरसे शािलकराव िडगंबर 50862 56 पु ४० �ु िमरा नगर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45325 बोरसे वसंतराव भगवान 45599 51 पु

�ॉट नं.३० औदंुबर कॉलनी   दोडंाईचा ता.िशंदखेडा  

िज.धुळे

45326 चाळसे भारत राजाराम 51122 53 पु

कला िव�ायान महािव�ालय   मिहला कॉलेज महाल�ी 

मंिदर  शहादा  शहादा

45327 चौधरी अ�य �काशराव 51015 33 पु िपंपळ चौक   दोडंाईचा ता.िशंदखेडा  िज. नंदुरबार  शहादा

45328 चौधरी अिमत राज�� 59536 29 पु रचना �ॉट नं ३८७   वंृदावन नगर  शहादा  शहादा

45329 चौधरी अजु�न भबुता 47840 64 पु

३१ कृ�कंुज कॉलनी   डोगंरगांव रोड  शहादा िज. 

नंदुरबार  शहादा

45330 चौधरी भगवान तुकाराम 49541 47 पु मु. पो. बामखेडा   ता. शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45331 चौधरी भगवान वंजी 45559 45 पु महादेव पूरा   दोडंाईचा  धुळे

45332

चौधरी भुषण रोहीदास �ो भुषण 

फायबर डोअर 58242 24 पु

स�� नं २२८५ �ेस मा�ती �ॉ�े�   शॉप नं १०  शहादा  

शहादा

45333 चौधरी चुिनलाल िव�ल 49359 67 पु मु.पो.बाभखेडा   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45334 चौधरी धनराज मधुकर 45499 51 पु जुगनु चौक     दोडायचा  धुळे

45335 चौधरी धरमदास िटला 46486 54 पु �ॉट नं.६२   रामकृ� नगर  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45336 चौधरी िदनेश रितलाल 52139 52 पु र�िदप  रामचं� नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45337

चौधरी हष� रोहीदास �ो रामजी 

पॉवर अॅ� इलेकटी� 58243 29 पु

�ॉट न ७१ स�� न ७७   �ेस मा�ती मंदीराजवळ  शहादा 

 शहादा
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45338 चौधरी ई�र नारायण 61298 52 पु �ॉट नं 21 परीमल कॉलनी   शहादा    शहादा

45339 चौधरी जग�ाथ रामू 48902 74 पु मु. पो. कवठळ   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45340 चौधरी जया राज�� 57832 50 �ी रचना �ॉट नं.३८७   वंृदावन नगर  डोगंरगाव रोड  शहादा

45341 चौधरी मधुकर चै�ाम 45500 51 पु जुगनू चौक   दोडायचा    धुळै

45342 चौधरी मनोज बंसीलाल 49321 46 पु मु. पो. बामखेडा   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45343 चौधरी मोिहत अशोक 50410 27 पु मु. पो. बामखेडा   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45344 चौधरी िनतीन �काश 47793 35 पु िपंपळचौक   दोडंाईचा  िज. धुळे  शहादा

45345 चौधरी �काश कौतीक 54302 64 पु िपंपळ चौक   सुराय नाला दोडंाईचा  िज.नंदुरबार  शहाद

45346 चौधरी ��ाद पुो�म 49187 57 पु ४७ वंृदावन नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45347 चौधरी राज�� दगा 44779 56 पु ३६ आनंद नगर   दोडायचा ता िशंदखेडे  िज धुळे  नंदुरबार

45348 चौधरी राज�� िवठठल 57773 57 पु

�ॉट नं ३८७ रचना   डोगंरगाव रोड ह�ी बँक जवळ  

वंृदावन नगर शहादा िज नंदुरबार  शहादा

45349 चौधरी राजेश निगन 41840 59 पु

१०२ मातो�ी   तापी िवहार �काशा रोड  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45350 चौधरी सुरेश सुदाम 49638 57 पु मु. पो. बामखेडे   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45351 चौधरी सुषमा क�ाण 51549 49 �ी

सुयोग हॉ��टल   डोगंरगाव रोड  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45352 चौधरी िवजय बाबुलाल 57802 52 पु

मु पो - बामखेडे टी तारखेडे   िशरपुर रोड झेड पी 

शाळेजवळ  ता शहादा िज नंदुरबार  बामखेडे

45353 चौधरी िवजया द�ातेय 44778 52 �ी ३६ आनंद नगर   दोडायचा ता िशंदखेडे  िज धुळे

45354 चौधरी अशोक मारोतराव 47744 57 पु ४४ गोिवंद नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45355 चौधरी देव�� काशीनाथ 18268 57 पु मु.पो.लहान शहादा   ता.िज.नंदुरबार    लहान शहादा

45356 च�ाण अिजत चुिनलाल 47136 52 पु

�ॉट नं.१७/अ   सर�ती कॉलनी  साईबाबा नगर शहादा  

शहादा

45357 च�ाण अिनल फुलजी 33202 56 पु मु.पो.वैजली   ता.शहादा    वैजाली

45358 च�ाण भरत जाधव 50160 47 पु

 सु�भातम िनवास  �ॉट नं.७२   संभाजी नगर  शहादा  

शहादा

45359 च�ाण परमे�र जाधव 50161 61 पु

 सु�भात िनवास  �ॉट नं.७२   संभाजी नगर  शहादा  

शहादा

45360 च�ाण र�ाकर रामचं� 53364 43 पु

�ॉट नं.१५ मथुरा नगर   लोणखेडा  ता.शहादा 

िज.नंदुरबार  लोणखेडा

45361 िच�े सुिनल िशवलाल 51694 40 पु मु. पो. सारंगखेडा   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45362 देवरे मायादेवी िव�मराव 49872 59 �ी

�ॉट नं.४७/ए दादावाडी   घन:शाम नगर  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा
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45363 देवरे मुकेश मुरलीधर 45560 46 पु चुडाणे रोड   राऊळ नगर  दोडंाईचा धुळे

45364 देवरे र�ाबाई िशवाजी 46593 51 �ी

�ॉट नं 37  संभाजी नगर   शहादा  कुकदेल शहादा  

शहादा

45365 देसले बाळु बळीराम 36975 53 पु मु पो वैजाली   ता शहादा  शहादा  िज नंदुरबार

45366 देसले छोटुराम बलीराम 20801 57 पु मु.पो.वैनाली ता.शहादा   िज.नंदुरबार    वैनाली

45367 देवराय बापुसाहेब रतन 30752 63 पु मु.पो.मंदाणे ता.शहादा   िज.नंदुरबार    मंदाणे

45368 िढवरे दगडू िभका 47811 37 पु गोपालपुरा   धनगर ग�ी  दोडंाईचा  शहादा

45369

धोबी हेमंत देिवदास �ो.सुदाम 

गारम��्स 50304 37 पु संत सेना चौक   तुप बाजार  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45370 दोडवे वसंत दशरथ 28584 44 पु ��पर कॉलनी   कुकडेल  शहादा िज. नंदुरबार  शहादा

45371 डंुगरवाल रायचंद िभवराज 52571 83 पु

२ गु�कुल हौिसंग सोसायटी   �ु �काशा रोड  शहादा िज. 

नंदुरबार  शहादा

45372 डंुगरवाल उ�ला िवजय 52573 50 �ी

२ गु�कुल हौिसंग सोसायटी   �ु �काशा रोड  शहादा िज. 

नंदुरबार  शहादा

45373 डंुगरवाल िवजय रामचं� 52572 50 पु

२ गु�कुल हौिसंग सोसायटी   �ु �काशा रोड  शहादा िज. 

नंदुरबार  शहादा

45374 दुसाणे कंुदन देिवदास 49540 54 पु

९१ िवजय नगर   गाडगे महाराज आ�म जवळ  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45375 दुथडे िशवानंद सहादू 47453 51 पु

�ॉट नं.१९/अ   गौरी शंकर नगर  दादावाडी डोगंरगाव 

रोड  शहादा

45376 गायकवाड अिनता मनोजकुमार 56001 46 �ी

�ॉट नं.९  लु��नी    मातो�ी नगर शहादा  िज.नंदुरबार  

शहादा

45377

गायकवाड मनोजकुमार 

�ोतीराम 43571 52 पु

�ॉट नं ९   लंुिबनी मातो�ी नगर  िबहाइंड पेट� ोल पंप  

शहादा

45378 गग� महे�र ब�ीधर 24857 46 पु मू पो. वडिल ता. शहादा   शहादा

45379 घोडसे िहराजी इंदर 31757 45 पु मातो�ी नगर   दोदंाईचा रोड    शहादा

45380 िगरासे भटेिसंग रजेिसंग 46915 49 पु मु पो लोणखेडा   गणेश नगर ता शहादा  शहादा  शहादा

45381 िगरासे देव��िसंग भगवानिसंग 27842 52 पु मु. पो. जावदे   त.बो.ता. शहादा  िज. नंदुरबार  जावदे

45382 िगरासे गुलझारिसंग रामिसंग 16357 55 पु

मु.टेभे बु।। पो.सारंगखेडा   ता.शहादा िज.नंदुरबार    टेभे 

बु।।

45383 िगरासे िजत�� धनिसंग 46941 43 पु १० �ीकु� नगर   दोडंायचा ता िशंदेखेडा िज धुळे

45384 िगरासे क�ाणिसंग चं�िसंग 49643 47 पु

मु.बढ�  (ट�भा) पो.नादरखेडा   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  

शहादा

45385 िगरासे मिनषाबाई भटेिसंग 46914 41 �ी

मु पो लोणखेडा   गणेश नगर  ता शहादा िज नंदुरबार  

शहादा

45386 िगरासे मोहनिसंग जयिसंग 49794 42 पु मु. पो. वढ�  ट�भा   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45387 िगरासे रजेिसंग दादाभाई 47935 49 पु

मु.वरदे ट�भे पो.नांदरखेडा   ता.शहादा  िज. नंदुरबार  

शहादा
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45388 िगरासे रिवं�िसंग नारायणिसंग 49725 51 पु

�ॉट नं.३१/३२ दुरदश�न कॉलनी   शहादा  िज.नंदुरबार  

शहादा

45389 िगरासे शैला रिवं�िसंग 50929 43 �ी

दूरदश�न कॉलनी   �ॉट नं.३१/३२ दुरदश�न कॉलनी  

शहादा िज. नंदुरबार  शहादा

45390 िगरासे सुभाष राजेिसंग 27844 46 पु मु. पो. कुढावद   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  कुढावद

45391 गोसावी िदपक कृ�पुरी 47841 44 पु �ॉट नं.५० िमरा कॉलनी   तळोदा  िज. नंदुरबार  शहादा

45392 गोसावी कृ�पुरी ल�णपुरी 47842 69 पु �ॉट नं.५० िमरा कॉलनी   तळोदा  िज. नंदुरबार  शहादा

45393 गुजराथी रोनक सुमनलाल 31855 45 पु �ेशन रोड दोडंाईचा   िज.नंदुरबार    दोडंाईचा

45394 गुमाने रिवं� िहंमत 53653 44 पु

संत कबीरदास नगर दोडंाईचा   ता िशंदखेडा िज धुळे 

उ�ाण  पुला जवळ  धुळे

45395 गुरव अिनल रितलाल 50707 52 पु शिन ग�ी   तळोदा ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45396 गुरखा गोपाल लालबहादूरिसंग 48049 48 पु �ॉट नं.३७ मिनषा नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45397 इंगळे सिचं� पंडीत 48090 43 पु १७ �ीकृ� कॉलनी   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45398 जाधव अिनल भटा 34281 58 पु बांधकाम वसाहत   दोडंाईचा रोड  शहादा  शहादा

45399 जाधव गुलाब मोहन 61629 34 पु �काश रोड �ॉट नं3   राम नगर  शहादा  शहादा

45400 जाधव कैलास भारत 60914 35 पु से�र नं ५५ �ॉट नं.९बी   मीरा नगर शहादा    शहादा

45401 जाधव �ांती पोपट 60988 45 पु

�ॉट नं १६ हरी ओम नगर   वनभवन समोर  शहादा 

िज�ा नंदुरबार  शहादा

45402 जाधव लताबाई िवजय 59980 64 �ी

w/o जाधव िवजय िदनकर   जुना   मोिहदा रोड  ५ �ीराम  

कॉलनी   शहादा नंदुरबार  शहादा

45403 जाधव मिनषा राज�� 51932 47 �ी

�ॉट नं.४१/४२  �रा�    संभाजी नगर  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45404 जाधव �काश संपतराव 45552 51 पु राऊळ नगर   चुडाणे रोड  दोडांईचा धुळे

45405 जाधव �शांत शामराव 57918 36 पु

गांधी पाक�  जवळ   �ॉट नं ८५ गांधी नगर  शहादा िज 

नंदुरबार  शहादा

45406 जाधव �िवण सुरेश 49410 39 पु ५२ यशोधन नगर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45407 जाधव राज�� शंकर 51931 53 पु

�ॉट नं.४१/४२  �रा�    संभाजी नगर  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45408 जाधव राम िदनकर 46979 53 पु बंधु �े�ेस�   मेन रोड  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45409 जाधव शरद जग�ाथ 60913 44 पु ५५ मीरा नगर   ता शहादा  िज�ा नंदुरबार  शहादा

45410 जाधव उिम�ला राम 46980 49 �ी

जुना मोिहदा रोड   �ामी समथ� क� �ासमोर  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45411 जाधव िवजय िदनकर 59979 64 पु

जाधव िदनकर गोिवंदराव   जुना मोिहदा रोड 5  �ीराम 

कॉलनी शहादा  शहादा   नंदुरबार

45412 जाधव िवजयकुमार धनिसंग 51466 45 पु

महाल�ी नगर   नाईक हाय�ुल जवळ  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा
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45413 जाधव योगेशकुमार सुदाम 45596 50 पु राऊळ नगर   दोडंाईचा ता.िशंदखेडा  धुळे

45414 जगदाळे रा�ल रितलाल 51607 43 पु मु. पो. धडगाव   ता. अ�ाजी  िज. नंदुरबार  शहादा

45415 जगदाळे रितलाल मोहन 51016 76 पु गणेश नगर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45416 जगताप रमेश शंकर 32338 55 पु सर�ती कॉलनी   �ॉट नं.२०  शहादा  शहादा

45417 जैन �ोती सुहास 18854 55 �ी ६४ �ीराम नगर   दोडंाईचा

45418 जैन कंचनबाई �काश 46262 52 �ी खरेदी िव�ी संघ मया�दीत    शहादा

45419 जैन कुणाल िवजय 50627 28 पु गु�कुल हौिसंग सोसायटी   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45420 जैन �काश आसकरण 51619 67 पु ५१ मेन रोड   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45421 जैन �काश मनोहरमल 46261 61 पु

१ दोडांईचा रोड   खरेदी िव�ी संघ समोर  जळगाव जनता 

बँके�ा वर शहादा  शहादा

45422 जैन राजेश िदपचंद 48956 51 पु

१  िदप  िनतीन नगर   डोगंरगाव रोड  शहादा िज.नंदुरबार 

 शहादा

45423 जैन राकेश जेठमल 61212 37 पु

जैन राकेश जेठमल   �ॉट नं 1 वंृदावण नगर  शहादा 

िज�ा नंदुरबार  शहादा ता शहादा

45424 जैन संजयकुमार जसकरण 47699 56 पु महावीर चौक   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45425 जैन ��ता राजेश 48957 51 �ी

१  िदप  िनतीन नगर   डोगंरगाव रोड  शहादा िज.नंदुरबार 

 शहादा

45426 जैन सुरेशचंद सोनराज 48901 64 पु १४ �ीराम कॉलनी   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45427 जैन वध�मान िजवराज 46160 40 पु

डॉ.एल.सी.पाटील यांचे समोर   जुनी नाईक हाय�ुल  

शहादा  शहादा

45428 जमादार करणिसंग अमृतिसंग 49642 49 पु

मु. पो. लोणखेडा   कृ�ा नगर  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45429 जमादार रिवं� अमृतिसंग 49644 43 पु मु.पो. लोणखेडा   कृ�ा नगर  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45430 जांभळे ल�ण माधव 49855 46 पु संत सेना चौक   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45431 जांिगड धम�� ताराचंद 51384 32 पु

अंिगरा  महावीर भवन जवळ   वंृदावन नगर  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45432 जावरे जय�ी यशवंत 49462 43 �ी

१३ बालाजी नगर   डोगंरगाव रोड  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45433 जोशी िनतीन िवलास 50610 39 पु मु. पो. शे�ी   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45434 जोशी �काश नारायण 51438 48 पु गोिवंद �ाझा   दोडाईचा रोड  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45435 जोशी �शांत कृ�राव 48556 59 पु

पंचमुखी महादेव मंदीराजवळ   लाडकोरबाई शाळेसमोर  

शहादा िज. नंदुरबार  शहादा

45436 कदम अजयकुमार िशवाजी 30513 50 पु मु.पो. असलोद ता.शहादा   िज.नंदुरबार    असलोद

45437 कदम नर�� िहरालाल 51951 50 पु

३०/३१ �ामी िववेकानंद नगर   �काशा रोड  शहादा िज. 

जळगाव  शहादा
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45438 कागणे पांडुरंग गोिवंद 24802 47 पु यशोधन राउळनगर   मु.पो.दोडंाईचा    दोडंाईचा

45439 कलाल आनंदराव डोगंर 47043 84 पु

�ॉट नं.२२/ब   िव�ा िवहार कॉलनी  जुना मोिहदा रोड 

शहादा  शहादा

45440 करंके िमरा राजेश 42678 50 �ी

पांडूरंग नगर �ॉट नं.१० ब   लोणखेडा ता. शहादा  िज. 

नंदुरबार

45441 करंके राजेश धनगर 42679 54 पु

पांडूरंग नगर �ॉट नं.१०ब   लोणखेडा ता. शहादा  

िज.नंदुरबार

45442 कासोदेकर संजय �भुलाल 48951 46 पु ३२ रमकुबाई नगर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45443 कासोदेकर �ाती संजय 48952 43 �ी ३२ रमकुबाई नगर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45444 कवडीवाले केदारनाथ र�ाकर 11424 59 पु

२७ जनता कॉलनी दोडंाईचा   ता.िशंदखेडा समथ� मंिदर    

दोडंाईचा

45445 खैरे िनरंजन धनराज 27681 47 पु

¡/O डी एस पाटील ४६ �णीराज रावळ सोसायटी   शहाडा 

रोड  दोडंाईचा

45446 खैरनार धम�� राजाराम 48958 46 पु २ िशवनेरी नगर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45447 खैरणार �ोित सतीश 61108 41 �ी

खैरणार �ोित सतीश   ४६ डोदंाईचा रोड  �ीकृ�ा मंिदर 

 शहादा

45448 खलाणे रा�ल रामभाऊ 46501 33 पु

�ॉट नं.१२ सर�ती िनवास   दुरदश�न कॉलनी  शहादा 

िज. नंदुरबार  शहादा

45449 कोळी संजीव जग�ाथ 47454 51 पु

¡/O  एम.जे. गायकवाड   मातो�ी नगर पटेल पेट� ोल पंप 

मागे  शहादा िज. नंदुरबार  शहादा

45450 कोठारी जयवंती िकशोर 39881 45 �ी ६९६ कोठारी हाउुस   �ेट बँकेजवळ  दोडाईचा धुळे

45451 कोठारी िकशोरकुमार मदनलाल 90539 54 पु �ेशन भाग  मु.पो.दोडंाईचा   ता.िशंदखेडा    दोडंाईचा

45452 कोठारी रतनलाल मदनलाल 90557 60 पु

कोठारी हाऊस   �ेट बॅक जवळ  दोडंाईचा धुळे  

दोडंाईचा

45453 कोठारी उ�ला रमेश 39882 54 �ी ६९६ कोठारी हाउुस   �ेट बँकेजवळ  दोडाईचा धुळे

45454 कुलकण� िगरीश यशवंत 60845 36 पु

�ॉट नं 10 र�� नगर   �ामी िववेकानंद बस �ँड  

निवण �काश रोड  शहादा

45455 कुलकण� हेमांगी र�ाकर 48663 52 �ी �ॉट नं.१५ डोगंरगाव रोड   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45456 कुलकण� िनलकंठ देिवदास 45705 53 पु

कोठारी पाक�  �ॉट नं.६५   दोडंाईचा ता.िशंदखेडा  

िज.धुळे

45457 कुळकण� संदीप िनंबा 57483 45 पु

�ॉट नं १३   कािशमॅा नगर शहादा  ता शहादा िज 

नंदुरबार  शहादा

45458 कुळकण� ��ील िनंबा 56581 40 पु

�ॉट नं.१३ कािशमा नगर   संत गाडगेबाबा आ�म जवळ  

शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45459

कुशवाह आशुतोष चं�बली 

�ो.आराधना एंटर�ाइजेस 52535 39 पु

२५ न.पा.शॉिपंग कॉ��े�   दोडंाईचा रोड  शहादा िज. 

नंदुरबार  शहादा

45460 कुवर गौतम भाईदास 23250 47 पु

१३ बालाजी नगर   डोगंरगांव रोड  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45461 कंुवर रिवं� डोगंर 35589 50 पु मु.पो.देउर   ता.शाहदा  िज.नंदुरबार  देउर

45462 कंुवर संतोष भावराव 48048 44 पु मु. पो. सारंगखेडा   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा
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45463 कुवर संतोष पंढरीनाथ 50863 51 पु

�ॉट नं.३६ हष�िदप   पंचिशल कॉलनी  दोनदैचा रोड  

शहादा

45464 कंुवर शोभा कांतीलाल 21456 53 �ी सव� नं 162/2 �ॉट नं 1   ओम शांित नगर  शहादा  शहादा

45465 कुवर वषा� संतोष 49527 44 �ी मु. पो. सारंगखेडा   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45466 लोहार भानुदास िवaल 50478 53 पु िश�ड िदगर   ता.शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45467 लोहार गोकुळ सुभाष 59443 38 पु

२०३५ महा�ा गांधी उ�ान   गांधी नगर शहादा  िज�ा 

नंदुरबार  शहादा

45468 लोहार िललाबाई राजाराम 56095 83 �ी

४१ ४२ �काशा रोड   संभाजी नगर  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45469 लोिहया मोहनिसंग ओकंारिसंग 47376 40 पु

¡/ O  ए.डी.पाटील सर   ७० �ीकृ� कॉलनी  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45470 लो�ारे रा�ल बटुिसंग 49299 39 पु

८ िनतीन नगर   महावीर हॉ��टल समोर शहादा  

िज.नंदुरबार  शहादा

45471 महाजन �ाने�र धोडूं 58473 59 पु सी/ओ पॅ�रस मातो�ी नगर  शाहादा

45472 महाजन योगेश �ाने�र 58472 32 पु मातो�ी नगर   दोनंडाईचा रोड    शाहदा

45473 महाले हष�ल राज�� 52473 30 पु �ॉट नं. ७ ब   िमरा नगर  शहादा िज. नंदुरबार  शहादा

45474 महाले हेमंत रघुनाथ 46940 47 पु ७ साने गु�जी कॅालनी   दोडंायचा ता िशंदखेडा  धुळे

45475 महाले िहत�� रघुनाथ 46937 51 पु साने गु�जी कॅालनी   �ाट नं ७ दोडायचा  धुळे

45476 महाले मंजुळाबाई रघुनाथ 46939 81 �ी साने गु�जी कॅालनी   �ाट नं ७ दोडंायचा  धुळे

45477 महाले उमेश तानाजी 51484 39 पु मु.पो. �ासावद   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45478 महाले िवनायक मधुकर 45792 61 पु ४१ िव�ा कॉलनी   दोडंाईचा धुळे

45479 मिहरे नर�� अजु�न 51914 51 पु

३८ पंचिशल कॉलनी   दोडंाईचा रोड  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45480 मिहरे �ितभा पंुज� 43410 53 �ी

�ाज�ा भा�र नगर   दोडंाईचा  ता.िशंदखेडा िज.धुळे  

नंदुरबार

45481 माळी चं�कांत देवराम 52029 53 पु

२३.भरतनगर   डोगंरगाव रोड  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45482

मनगे देव�� एकनाथभाई �ो. 

मा�ती ह�्लुम हाऊस 59131 44 पु

�ांती चौक तूप बाजार   मु पो� शहादा  िज�ा नंदुरबार  

शहादा

45483 मराठे भटू दगा 27843 46 पु मु.पो. कुधवड ता.शहादा   िज.नंदुरबार    कुधवड

45484 मराठे मंदाबाई िवलासराव 47941 54 �ी �ेस मारोती मंिदरा जवळ   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45485 मराठे �मोद केशवराव 49873 64 पु

मंगलमुत� नगर   डोगंरगाव रोड  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45486 मराठे सदािशव नारायण 38863 41 पु मु. पो. कळंबू   ता. शहादा  िज. नंदुरबार

45487 मराठे शािलनी राजु 54246 49 �ी ६९ सर�ती कॉलनी   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा
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45488 मराठे शामराव शंकर 49929 57 पु

सालदार नगर   जुना �काशा रोड  शहादा िज. नंदुरबार  

शहादा

45489 मसळ िभकन अमृत 30530 46 पु ६ वंृदावन नगर दोडंाईचा   िज.धुळे    दोडंाईचा

45490 मेटकर राज�� देिवदास 46264 51 पु �ॉट नं.३८ तुळशी नगर   डोगंरगाव रोड  शहादा  शहादा

45491 िम�री मधुकर रोिहदास 57886 54 पु

मु / पो  -डामरखेडा   ता - शहादा  िज - नंदुरबार  

डामरखेडा

45492 मोरे िवजय पंडीत 28578 52 पु

मू.पो. दंगुरणे   ता. िशनखेडा  िज�ा धुळे  दंगुरणे  

425407

45493 मोरे िवज�� िशवदास 53167 51 पु मु. पो. लोणखेडा   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45494 मोरे िवनायक बारकु 56665 51 पु पोलीस लाईन दोडंाईचा   ता.िशंदखेडा  िज.धुळे  दोडंाईचा

45495 मुळे संजीवनी �ामकांत 46549 53 �ी ३९/२  �मवैभव    िव�ानगर  दोडंाईचा धुळे

45496 नगराळे िदलीप रघुनाथ 32105 55 पु �ॉट नं.४ िवजय नगर   शहादा

45497 नगराळे संजय इंदास 53798 50 पु

डॉ.आंबेडकर चौक   डोडंाईचा ता.िशंदखेडा  िज.नंदुरबार 

 शहादा

45498 नागदेव वषा� गोपाल 59985 44 �ी गांधी नगर गांधी पाक�  जवळ   �ॉट नं १०    शहादा

45499 नाथाणी िदलीप िललाराम 52027 54 पु २५ जसोदा नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45500 नेरीकर धनंजय रमेश 47812 48 पु िपंपळ चौक   दोडंाईचा  िज.धुळे  शहादा

45501 नेरपगार िनलेश रमेश 52026 43 पु

जुनी पो� ग�ी   भगतिसंग चौक  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45502 िनकम राकेश िदलीप 52895 34 पु मु.पो.िश�ड-िदगर   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45503 िनकम सुनंदा बाबुराव 50824 54 �ी ३८ िवजयनगर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45504 िनकंुबे राजेश एकनाथ 33963 53 पु �ॉट नं.२९ साईबाबा नगर   शहादा िज.नंदुरबार    शहादा

45505 िनझरे तुकाराम तोताराम 49409 51 पु ४० गणेश नगर   शिन मंिदराजवळ  शहादा  शहादा

45506 पाडवी छाया जालमिसंग 29291 43 �ी वैभव िव�ालय वैजाली ता.शहादा   नंदुरबार

45507 पानपाटील िचंधु सदा 39698 58 पु एकल� नगर   शहादा  िज. नंदूरबार  नंदूरबार

45508 पटेल अशोक रामदास 52031 67 पु

४० िवजय नगर मु.पो.बामखेडा   शहादा  िज.नंदुरबार  

शहादा

45509 पटेल एकनाथ उ�म 51953 61 पु

५ मुरली मनोहर कॉलनी   खेतीया रोड  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45510 पटेल मह�� अरिवंद 53156 49 पु गांधी चौक   गुजर ग�ी शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45511 पटेल मह�� दामु 49088 49 पु २९ गणेश नगर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45512 पटेल मह�� मोहन 50061 44 पु मु. पो. पाडळडा   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा
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45513 पटेल मोहन व�भ 32104 59 पु मु.पो.बामखेडा   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  बामखेडा

45514 पाठक �ंशात सुरेश 39184 44 पु �ॉट नं. ३१४   वंृदावन नगर  शहादा

45515 पाठक िवजय चं�कांत 51036 33 पु िव�ािवहार कॉलेज जवळ   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45516 पाटील मयूर अशोक 60083 29 पु मु पो दमरखेडा ता शहादा   दमरखेडा  ㈴㐵㈲

45517 पाटील अनंत अशोक 31881 35 पु 70 �ीद�ानंद   �ीकृ� कॉलनी  दोदंाईचा  शहादा

45518 पाटील अिनल तुकाराम 11423 57 पु

चैत� कॉलनी �ॉ.नं.३५   मु.पो दोदंाईचा ता  िशंदखेडा  

दोडंाईचा

45519 पाटील अ�ण जग�ाथ 45704 50 पु राऊळ नगर   दोडंाईचा ता.िशंदखेडा  िज.धुळे

45520 पाटील अरिवंद सुदाम 46263 52 पु मु. पो. पुसनद   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45521 पाटील आशा कािशनाथ 49035 61 �ी ७ कािशमा नगर   शहादा

45522 पाटील अशोक दामु 53009 56 पु मु. पो. िपंगाणे   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45523 पाटील अशोक धरमदास 50723 67 पु

७०  �ीद�ानंद    �ीकृ� कॉलनी  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45524 पाटील अशोक गोरख 48661 57 पु करमसळ मोिहदा   ता. तळोदा  िज.नंदुरबार  शहादा

45525 पाटील अिवनाश दामू 49509 56 पु

गांधी नगर   िस��ल हॉ��टल मागे  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45526 पाटील बाळकृ� भालचंद् 43341 52 पु १९ �ामी कृपा    भा�र नगर  दोडंाईचा  धुळे

45527 पाटील ब�ीलाल िहरामण 45791 54 पु �ॉट नं.३१ िव�ा कॉलनी   दोडंाईचा  धुळे

45528 पाटील भगवान रतन 49665 59 पु मु. पो. भादे   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45529 पाटील िभकन रंगराव 51836 53 पु मु.पो. डोगंरगांव   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45530 पाटील चा�हास योगेश 58582 26 पु ता. औरंगपूर   तालुका शहादा    औरंगपूर  425432

45531 पाटील छगन खंडू 60854 52 पु

मधुरा नगर शहादा   लोनखेडा शहादा  िज�ा नंदुरबार  

लोनखेडा िज�ा शहादा

45532 पाटील छोटूलाल िसताराम 45598 52 पु

�ॉट नं.६४ औदंुबर कॉलनी   दोडंाईचा ता.िशंदखेडा  

िज.धुळे

45533 पाटील दशरथ म�न 53889 68 पु

मु.पो.कौठळ त.सा.पो.िबलाडी   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  

शहादा

45534 पाटील द�ा�य यशवंत 49896 50 पु २२ �ामी िववेकानंद नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45535 पाटील िदलीप अ�ाराम 30509 52 पु मु.पो. मंदाणे ता.शहादा   िज.नंदुरबार    मंदाणे

45536 पाटील िदलीप लुका 61152 46 पु मू पो� अनरड शहादा   ता शहादा ता शहादा    अनरड

45537 पाटील िदलीप मगन 47514 63 पु मु. पो. अळखेड   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा
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45538 पाटील हेमंत भारत 60989 34 पु

िनयर राम मंिदर मोिहदे   मु पो� मोिहदे  ता शहादा  

शहादा

45539 पाटील िहरालाल मंगल 43562 51 पु ४२ कृ�कंुज   शहादा  िज नंदुरबार

45540 पाटील िहरालाल सोमा 47556 53 पु

३७ ��सृ�ी कॉलनी   क�ना नगर जवळ  शहादा  

शहादा

45541 पाटील जगदीश कािशनाथ 51396 49 पु मु.पो. लोणखेडा   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45542 पाटील िजत�� अजु�न 53887 41 पु १०९६  वंृदावन नगर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45543 पाटील �ोती ��ाद 23509 52 �ी �ॉट नं.७/सी   भा�र नगरदोडंाईचा  िज.धुळे  दोडंाईचा

45544 पाटील कैलास न�थु 48702 53 पु २६ दोदें कॉलनी   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45545 पाटील क�ैयालाल देिवदास 41898 51 पु मु.पो.शहादे   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

45546 पाटील क�ैयालाल भुता 12299 61 पु �ॉट नं.११ क�ना नगर   शहादा िज.नंदुरबार    शहादा

45547 पाटील कािशनाथ हरी 47936 68 पु ७ कािशमा नगर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45548 पाटील िकरण बाबुराव 45642 58 पु कलाकंुज �ॉट नं.८   देशमुख नगर  दोडंाईचा  धुळे

45549 पाटील िकरण नरो�म 47940 44 पु शांती नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45550 पाटील िकशोर बुधा 30583 49 पु मु.पो. मंदाणे ता.शहादा   िज.नंदुरबार    मंदाणे

45551 पाटील िकशोर िसताराम 30525 51 पु १३ िव�ानगर दोडंाईचा   ता.िशंदखेडा िज.धुळे    दोडंाईचा

45552 पाटील लालिसंग िकसन 50279 46 पु

१७ ब ि�या ऑटो गॅरेज मागे   मु.मालोनी पो.लोणखेडा  ता. 

शहादा  शहादा

45553 पाटील ल�ण गोरख 7602 75 पु मु.पो .िपंगाणे   ता शहादा  िज नंदुरबार  िपंगाणे

45554 पाटील मधुकर रितलाल 27841 53 पु मु.पो.जावदा  ता शहादा

45555 पाटील मह�� धोडूं 49895 50 पु बागल िब�ीगं   �ेशन रोड  दोडंाईचा िज.धुळे  शहादा

45556

पाटील मह�� िहरालाल �ो.सुरचना 

िकचन 51096 48 पु �ॉट नं.२१ परीमल कॉलनी   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45557 पाटील महेश वसंतराव 50292 45 पु मु. पो. मनरद   ता. शहादा    शहादा

45558 पाटील महेश िव�ास 52059 42 पु मु.पो. सोनवद   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45559 पाटील मंजुषा बाळकृ� 43340 52 �ी १९  �ामी कृपा    भा�र नगर दोडंाईचा  िज. धुळे

45560 पाटील िनलेश रतीलाल 47839 38 पु मु. पो. िश�ड िदगर   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45561 पाटील िनंबा भा�र 45643 56 पु औदंुबर कॉलनी   दोडंाईचा  ता.िशंदखेडा  धुळे

45562 पाटील िनितन �काश 60944 35 पु सव� नं ३५/२ �ॉट नं ३७   ओम शांती नगर  शहादा  शहादा
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45563 पाटील पंकज नरो�म 47844 48 पु १२४ वंृदावन नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45564 पाटील �ाची वसंत 48954 42 �ी सुदश�न ने�ालय   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45565 पाटील �िदप दामु 49320 42 पु मु. पो. मामाचे मोहीदा   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45566 पाटील �िदप �तापराव 61437 53 पु

जसदोडा नगर शहादा   काकडेल शहादा  शहादा िज�ा 

नंदुरबार  शहादा

45567 पाटील �काश छगन 49323 50 पु मु. पो. मोिहदा   ता. शहादा  िज. जळगाव  शहादा

45568 पाटील �काश क�थू 38731 61 पु

४२ राजिवहार कृषी हौिसंग सोसायटी   मु.पो. शहादा  

िज.नंदूरबार  नंदूरबार

45569 पाटील ��ाद द�ु 23508 56 पु �ॉट नं.७/सी   भा�र नगरदोडंाईचा  िज.धुळे  दोडंाईचा

45570 पाटील �ितभा राज�� 46524 56 �ी २१ गणेश नगर   शहादा    शहादा

45571 पाटील �िवण िगरधर 18398 43 पु मु.पो.�सावद ता.शहादा   िज.नंदुरबार    �सावद

45572 पाटील �िवण मधुकर 48851 42 पु

स��ंृगी रा� कम�चारी गृहिनमा�ण सं�था   �ॉट नं.११ 

स�� नं.८५  शहादा िज. नंदुरबार  शहादा

45573 पाटील पुो�म व�भ 49705 54 पु मु.ट�भे बु. पो.सारंगखेडा   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45574 पाटील पुो�म मंगेश 31013 69 पु

आशीवा�द �ॉट नं 29   कािशवान नगर  पटेल ट�ट हाऊस 

रोड  शहादा

45575 पाटील राजाराम आ�ाराम 30514 57 पु मु.पो.असलोद  ता.शहादा   िज.नंदुरबार    असलोद

45576 पाटील राज�� शंकरराव 46523 60 पु २१ गणेश नगर   शहादा    शहादा

45577 पाटील रामदास पंुडिलक 21604 66 पु

�ॉट नं.८ िव�ा नगर   मु.पो.दोडंाईचा ता.िशंदखेडा  

िज.धुले  दोडंाईचा

45578 पाटील रिवं� देवराम 51837 39 पु ७ साईबाबा नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45579 पाटील रिवं� डोगंर 47393 55 पु

१९  शिन�र कृपा    मीरा नगर  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45580 पाटील रिवं� डूबा 47392 51 पु २५ �ी िनवास   मोता�ी नगर  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45581 पाटील रिवं� क�थू 38732 58 पु मु.पो. सारंगखेडा   ता. शहादा  िज.नंदूरबार  नंदूरबार

45582 पाटील सागर दगडू 49296 42 पु मु.बुपकरी पो.डामरखेडा   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45583 पाटील संजय कािशनाथ 38730 53 पु रा. लोणखेडा   ता. शहादा    नंदूरबार

45584 पाटील संजय धुडकू 38180 50 पु

रोिहदास नगर   ब�ी चाळ लोणखेडा  ता.शहादा 

िज.नंदूरबार  नंदूरबार

45585 पाटील संजीव खंडु 43641 53 पु ४२ वंृदावन नगर   मु.पो. शहादा  िज. नंदुरबार

45586 पाटील संतोष आनंदराव 48749 58 पु ८ क�ना नगर   शहादा िज.नंदुरबार    शहादा

45587 पाटील शामराव भाउ 32537 91 पु �ॉट नं २६   िव�ािवहार  मीिहदा टी.एस.  शहादा
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45588 पाटील शरद सुदाम 46485 54 पु �ॉट नं.६१   रामकृ� नगर  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45589 पाटील शिशकांत राजाराम 50159 60 पु

�ॉट नं.४  कृ�कंुज िनवास    गांधी नगर रोड  �ेडीयम 

समोर शहादा  शहादा

45590 पाटील सुभाष बधु 49463 54 पु

�ॉट नं.२८ महावीर नगर   नवा �काशा रोड  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45591 पाटील सुजाता अिभम�ु 44231 57 �ी

देशमुख नगर   रामचंदन िनवास  दोडंाईचा  िज धुळे  

दोडंाईचा

45592 पाटील सुिनल भालेराव 47135 51 पु

१६ सदािशव नगर   िहरो होडंा शो�म मागे  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45593 पाटील सुिनल रमेश 49510 53 पु १२ �ारका सदन   वसंत नगर  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45594 पाटील सुरेश ब�ी 48660 56 पु करमसळ मोिहदा   ता.तळोदा  िज.नंदुरबार  शहादा

45595 पाटील सुरेश गोिवंद 33989 64 पु मु.पो.वैजाली   ता.शहादा िज.धुळे    वैजाली

45596 पाटील सुरेश रघुनाथ 46995 72 पु २० �ेस मा�ती नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45597 पाटील वसंत अशोक 48953 49 पु

४५ कृ�कंुज कॉलनी डोगंरगाव रोड   शहादा  

िज.नंदुरबार

45598 पाटील वसुदेव दंगल 30584 71 पु मु.पो. मंदाणे  ता.शहादा   िज.नंदुरबार    मंदाणे

45599 पाटील िवलास रितलाल 47375 39 पु मु.वडिछल पो.डोगंरगाव   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45600 पाटील योगेश छोटु 53888 42 पु मु.पो.मोिहदे   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45601 पाटील योगेश रमण 49706 47 पु मु.पो.बामखेडे   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45602 पाटील योगेश रमेश 58583 50 पु

एट पो� औरंगाबाद   पो� कुडावद  तालुका शहादा  

शहादा

45603 पाटील योगे�र रोहीदास 53680 43 पु मु.पो.िबलाडी त.सा.   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45604 पाटील युवराज जग�ाथ 43614 43 पु �ा�णपुरी   ता. शहादा  िज. नंदुरबार

45605 पावरा  सुकलाल पीदा 28732 65 पु पो. वडगांव ता.शहादा   िज नंदुरबार    वडगांव

45606 पवार िदलीप मंगेश 30505 55 पु मु.पो.असलोद ता.शहादा   िज.नंदुरबार    असलोद

45607 पवार रिवं� वसंत 23296 43 पु पंचयत सिमती   शहादा �ाट�र  शहादा  शहादा

45608 पावरा सिवता जेलिसंग 57527 32 �ी ५७ क�ना नगर   जुना मोिहदा रोड  शहादा  शहादा

45609 िपंपळे दादाभाई तुकाराम 28579 49 पु १३ िभमनगर   �सावद  ता.शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45610 राजपुत रमेश भोजेिसंग 21996 57 पु मु.पो.वडाळी ता.शहादा   िज.नंदुरबार    वडाळी

45611 राऊळ नारायणिसंग भगवानिसंग 29043 55 पु मु.पो.जावदे   ता.शहादा  िज. नंदुरबार  जावदे

45612 रोकडे मछी�ंनाथ धुडकू 60405 46 पु

गांधी नगर पाक�    गांधी नगर शहादा  ता शाहादा िज�ा 

नंदुरबार  शाहादा
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45613 रोकडे रंजना भटू 50880 51 �ी मु. पो. कोडंावळ   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45614 रोकडे र�ाबाई मछी�ंनाथ 60410 44 �ी 61 गांधी पाक�    गांधी नगर  शहादा  शहादा

45615 स�दाणे मनोहर भटा 60855 44 पु

39 साईबाबा नगर   मु पो� शहादा  शहादा िज�ा 

नंदुरबार  शहादा

45616 सैनी सुर��कुमार नोपाराम 61385 38 पु जुना �काशा रोड   गु�र ग�ी  शहादा  शहादा

45617 साळी राज�� सदािशव 52071 48 पु १३५ वंृदावन नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45618 साळंुके �फु� धोडुं 31856 49 पु

बगल िब�ीगं �ेशन रोड अेरीया   दोडंाईचा  िज.नंदुरबार 

 दोडंाईचा

45619 साळवे राज�� िहरामण 28580 53 पु रामनगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45620 संदानिशव लिलत �ताप 43454 50 पु

०८ वंृदावन कॉलनी   दोडंाईचा ता.िशंदखेडा  िज.धुळे  

नंदुरबार

45621 संगपाळ नर�� वसंत 61318 58 पु

संगपाळ नर�� वसंत   तापी रेिसड�सी शहादा  िश�ड रोड 

शहादा  शहादा

45622 साठे िदप�ी मनोज 51580 36 �ी मु.पो. सारंगखेडा   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45623 साठे संिदप सुदाम 48050 36 पु

१००४ राम मंिदर मु. पो. सारंगखेडा   ता. शहादा  िज. 

नंदुरबार  शहादा

45624 साठे संजय गोरख 51696 51 पु २० �ामी िववेकानंद नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45625 सयाईस संदीप भटु 57661 47 पु

मु / पो - कवळीथ ता. शहादा   ता शहादा  िज नंदुरबार  

कावळीथ

45626 शहा यतीशकुमार गोकुळदास 49960 73 पु १० अ सुयश क�ना नगर   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45627 शमा� अजय ओम�काश 16356 60 पु नगरपािलके समोर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45628 शमा� संजय िव�ु 15875 45 पु मेन रोड   मारवाडी ग�ी    शहादा

45629 शमा� िव�ु रामकरण 52404 70 पु सी/ओ संजीवनी मेिडकल   बस�ँड समोर  शहादा  शहादा

45630 शा�ी पु�र रमेश 15175 48 पु

शा�ी सदन खोल ग�ी   �ीराम मंदीरा समोर शहादे    

शहादा

45631 िशंपी भटू वसंतराव 40927 49 पु मु.पो.�काशा   ता.शहादा  िज.नंदुरबार

45632 िशंदे नर�� नरवीर 30534 55 पु मु.पो.असलोद ता.शहादा   िज.नंदुरबार    असलोद

45633 िशंदे राज�� िभवा 58410 45 पु मु / पो - असलोद   ता शहादा  िज नंदुरबार  शहादा

45634 शु� भालचं� रामदास 47451 69 पु

िशवसंुदरम नगर ५/अ   डोगंरगाव रोड  शहादा िज. 

नंदुरबार  शहादा

45635 िसंग �भाकर राज�� 50062 37 पु जुनी पो� कॉलनी   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45636 सोळंकी कैलास कािशनाथ 54235 46 पु �ी.संत सेना चौक   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45637 सोळंकी राधे�ाम भवरलाल 47452 58 पु

४३ ब तुलसी नगर   डोगंरगाव रोड  शहादा िज. नंदुरबार  

शहादा
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45638 सोनार गणेश नीबंा 61491 34 पु �ॉट नं 115   �ी समथ� कृपा  गांधी नगर  शहादा

45639 सोनार किपल अशोक 47794 37 पु सराफ बाजार   गांधी चौक  दोडंाईचा  शहादा

45640 सोनार �काश मधुसुदन 49759 63 पु मेन रोड   सोनार ग�ी  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45641 सोनार सुदाम शंकर 56523 67 पु सोनार ग�ी   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45642 सोनार सुमीत सुदाम 46978 35 पु सोनार ग�ी   मेन रोड  शहादा िज. नंदुरबार  शहादा

45643 सोनवणे िदलीप आ�ाराम 40727 57 पु मलेणी पो.लोणखेडा   शहादा  नंदूरबार  नंदूरबार

45644 सोनवणे िदपक �काश 52025 35 पु मु.पो.लोणखेडा   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45645 सोनवणे राजेश आ�ाराम 20391 53 पु

स�ट� ल बँक ग�ी   मु.पो. �ा�णपुरी  ता.शहादा 

िज.नंदुरबार

45646 सोनवणे राजेश रतनराव 52357 53 पु १२ दुरदश�न कॉलनी   शहादा  िज. नंदुरबार  शहादा

45647 सोनी हेमंतकुमार क�णाशंकर 15174 52 पु

रामे�र �ीनीक मेन रोड   सोनार ग�ी शहादा 

िज.नंदुरबार    शहादा

45648 सुय�वंशी चं�कांत गोिवंद 48955 77 पु

स��ंृगी हौिसंग सोसायटी   संभाजी नगर जवळ  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45649 सूय�वंशी अशोक िशवदास 60926 54 पु

�ॉट नं १ िवजय नगर   िनयर �ेस मा�ती मंिदर  शहादा  

शहादा

45650 सुय�वंशी गणेश आ�ाराम 32125 49 पु मु.पो.�सावद   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  �सावद

45651 सुय�वंशी संजय िशवदास 52411 48 पु

�ॉट नं.०१ िवजय नगर   ता.शाहादा  िज. नंदुरबार  

शाहादा

45652 सुतार िदनेश मधुकर 57970 29 पु मु / पो - डामरखेडा   ता शहादा  िज नंदुरबार  शहादा

45653 सुतार भानुदास आनंदा 30506 62 पु मु.पो.मंदाणे ता.शहादा   िज.नंदुरबार    मंदाणे

45654 तांबोळी क�र�ा भूप�� 61763 28 �ी

�ॉट नं 73 साई बाबा नगर   तालुका शहादा  िज�ा 

नंदुरबार  शहादा

45655 तावडे एकनाथ तोताराम 49647 48 पु

१०/डी जुना �काशा रोड   गांधी नगर जवळ  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45656 तायडे अशोक दौलत 47391 54 पु ४१ मिनषा नगर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45657 तेवर अिनलकुमार िवरनन 54261 50 पु

४ शारदा नगर   डोगंरगाव रोड शहादा  िज.नंदुरबार  

शहादा

45658 ठाकरे बामिसंग रोहीदास 51693 39 पु

एट पो� लांगडी भवानी   ता. शहादा  िज. नंदुरबार  

लंगडी भवानी

45659 ठाकरे आपिसंग देवला 45707 48 पु वंृदावन कॉलनी   दोडंाईचा ता.िशंदखेडा  िज. धुळे

45660 ठाकरे �िवण साहेबराव 45641 55 पु ३९- िवदया कॉलनी   (देशमुख नगर)  दोडंाईचा धुळे

45661 ठाकरे िवजय िचंधु 32124 56 पु मु.पो.�सावद   ता.शहादा  िज.नंदुरबार  �सावद

45662 ठाकूर भावना �ंबक 46938 47 �ी साने गु�जी कॉलनी   �ाट नं ७ दोडंायचा  धुळे
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45663 ठाकुर िमना देिवदास 57774 49 �ी

३०/अ रामनगर जवळ   जसोदा नगर  शहादा िज नंदुरबार  

शहादा

45664 तोरवणे िवदया भालचं� 58179 42 �ी �ॉट नं ३८   भारत नगर  शहादा िज नंदुरबार  शहादा

45665 तोतले रिवं� ल�ीनारायण 11284 59 पु २९  वंृदावन कॉलनी   शहादा    शहादा

45666 ि�पाठी केशरीनंदन राममुनी 53884 35 पु

७ ब स�� नं.५८३/१७२   मोहीदा रोड  शहादा िज.नंदुरबार 

 शहादा

45667 वै� आिदनाथ सोमनाथ 47810 76 पु

�ॉट नं.५३  मानस    गोिवंद नगर  शहादा िज.नंदुरबार  

शहादा

45668 वैदय अमोल अिदनाथ 57428 44 पु मानस ५३ गोिवंद नगर   ता शहादा  िज नंदुरबार  शहादा

45669 वै� शशांक गोपीनाथ 59738 33 पु

डॉ काशीनाथ जोशी वाडा   माक� ट याड� दोदंायचा    

दोडंायचा

45670 वळवी िवशाल कुवरिसंग 59595 42 पु

भारत नगर शहादा   शहादा नंदुरबार  शहादा नंदुरबार  

शहादा

45671 वसावे दोहरीबाई �रजा 32106 69 �ी िगरजा आ�म शाळा   कोचरा  ता.शहादा  कोचरा

45672 िवसपुते िववेक भालचं� 28561 51 पु

�ॉट नं १७ फेज २ िश�ड रोड   तापी रेिसडे�ी शहादा  

ता  शहादा िज. नंदुरबार  शहादा

45673 वाडीले छोटु शामराव 54154 43 पु भोईग�ी भावसार �डी   शहादा

45674 वािडले िजत�� अमृत 51500 37 पु राम नगर   जुना �काशा रोड  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45675 वाघ अि�नी ल�ण 51695 35 �ी मु. पो. सारंगखेडा   ता. शहादा  िज. जळगाव  शहादा

45676 वाघ द�ा�य िपतांबर 47101 69 पु ४९ ब  आदर    क�ना नगर  शहादा िज. नंदुरबार  शहादा

45677 वाघ रा�ल द�ा�य 47102 41 पु ४९ ब  आदर    क�ना नगर  शहादा िज.नंदुरबार  शहादा

45678 वाणी बेलाबेन सुरेश 49590 53 �ी

घर नं.१०२९ तुलसी नगर   साईबाबा मंदीर जवळ  शहादा 

िज.नंदुरबार  शहादा

45679 वा�डे सुभाष आनंदा 50321 50 पु २९ रामदेव बाबा नगर   शहादा  िज.नंदुरबार  शहादा

45680 वा�डे योिगता सुभाष 61677 41 �ी

29 रामदेव बाबा नगर   शहाडा िज नंदुरबार  शहाडा िज 

नंदुरबार  शहाडा
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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)

45681 हरी ओम फायबस� �ा िल 58116

३९ हरी ओम नगर   ता शहादा  िज नंदुरबार  

शहादा

45682

िनिम�ती िब�स� अॅ� 

डे�लपस� पाटील अरिवंद सुदाम 56215 49 पु

भु.� ८६/१/१ पैकी �ॅाट नं.३ सुरसंकुल 

कॉ��े� मधील जी.१   दोडंाईचा रोड 

खरेदी िव�ी संघा समोर  शहादा िज.नंदुरबार 

45683 �िमक हाव��र मेम नं पाटील अशोक सुपडू 48160 64 पु

पुो�म नगर   मु. पो. शहादा  िज नंदुरबार  

शहादा

45684

�ी सातपुडा तापी प�रसर 

साखर कारखाना ली

पाटील बापुसाहेब 

िदपक पुो�म 59030 58 पु पुो�म नगर   तालुका शहादा    पुो�म नगर

45685 तं� िश�ण साधना 12298

२० ��सृ�ी जुना मोहीदा   रोड शहादा    

शहादा

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)

45686 अबोटी िनम�ला संजीव 19808 47 �ी

�ॉट नं १० ए िवंग िशवसाई   कॉ��े� मालवाडी पुणे ५८ 

वारज  �ेशन मालवडी पुणे ५८  पुणे

45687 अबोटी संजीव उप�� 19809 50 पु

�ॉट नं १० ए िवंग िशवसाई   कॉ��े� जवळ वारजे 

मालवाडी  पोिलस �ेशन माळवाडी पुणे ५८  पुणे

45688 आचाय� राजेश वासुदेवन 53219 45 पु

३५२ स�� नं.७/२/७२    �ीराम अपाट�म�ट  जुनी सांगवी  

मुळा नगर पुणे

45689

�ो.म�ीअॅ�ीस इंिजिनअरीगं 

सो�ुशन 49293 44 पु

८११६ नंदनवन सोसायटी हाऊस नं.२०   गािदया इ�ेट  

पौड रोड काथ�ड पुणे

45690 अडकर िनरज अ�ण 50254 46 पु

९६६/१ ब शांता हौिसंग सोसायटी   गोखले नगर रोड  पुणे - 

१६  पुणे

45691 अडकर नेहा िनरज 50255 43 �ी

९६६/१ ब शांता हौिसंग सोसायटी   गोखले नगर रोड  पुणे - 

१६  पुणे

45692 अदवंत महादेव नामदेव 365 92 पु

�ॉट नं.१९ सव� नं.९९२/९३   राज�� नगर सदािशव पेठ    

पुणे

45693 अघाव अशोक शहादेव 57313 31 पु रा मोरे�र िमञ्◌ा मंडळ जवळ   द�वाडी पूणे    पुणे

45694 आघव जय�ी अशोक 61068 25 �ी डी 2704 सरगम नांदेड   िसिट िसंहगड रोड  पुणे

45695 अिहरे वैशाली �दीपकुमार 47922 29 �ी

A 306 legacy Bliss मधुबन हॉटेल अरमडा सोसायटी वाकड 

पुणे

45696 अिहरराव भुषण रामकृ� 57556 35 पु

फलॅट नं ८०८ साईकृपा रेसीडे�ी   िचरके कॉलनी 

पा�ा�ा टाकी जवळ  लोहगाव पुणे

45697 आलमवार वैभव �दीपकुमार 57705 37 पु फलॅट नं ९०६ के िवंग   सारंग अपाट�म�ट  नांदेड िसटी पुणे

45698 अंबुरे अनंत िस�दे�र 58218 37 पु

द� मंदीर रोड   वाकड  िशवाजी को ऑप हौसीगं 

सोसायटी  पुणे -५३  पुणे -५३

45699 अमराळे िकरण मा�ती 49522 37 पु मु.अमराळेवाडी पो.अंबडवेट   ता.मुळशी  िज.पुणे

45700 अमर�� कुमार अजय 58905 41 पु

एस नं ६८/१२/१ �ॉट नं ३३बी   स�ाईमत मंिदर रोड संत  

नगर िनयर बालाजी संकुल  पुणे

45701 आनंद अमन रमेश 47495 39 पु २०४ डेफािडल   कुमार सुर�ा  कौढंवा पुणे

45702 आनंद िकरण रमेश 47496 72 �ी २०४ डेफािडल   कुमार सुर�ा  कौढवा पुणे

45703 आवळे �फुल �काश 49973 40 पु

�ॅट नं ४०१ साई िनसग� िब��ंग फेस २ िपंपळे सौदागार 

पुणे

45704 अरकडी �स� सुहास 14543 51 पु

बी/603  6 वा मजला   स. नं -२२/८+१२+१३  बावधान खुद�   

पुणे

45705 अण�कर संदीप रमेश 90849 42 पु �ॅट नं ११ �े�ीज कॉ��े� िचंचवड �ेशन पुणे

45706 अवचट मकरंद कृ�कुमार 18371 56 पु

बी १ ६०३ कुमार प�रसर सहजनंद बस �ॉप महा�ा 

सोसायटी जवळ पुणे

45707 अव�थी अिमत कांता�साद 60118 38 पु

582 कसबा पेठ मनोकमल   अपाट�म�ट �ॅट नं 9 के सी 

सी  �ासेस फडके हौद जवळ  चौक कसबा पेठ पुणे

45708 बडगुजर भरतभुषन िवनोद 55287 34 पु

८ अतुल पाक�    िहंगने पी.ओ.जवळ  िसंहगड रोड पुणे-५१  

पुणे

45709 बडगुजर दीपक राज�� 58596 32 पु

सी/ओ राज�� तुकाराम बडगुजर   �ॉट नं २  अठरावे 

अपाट�म�ट  स.र.नं ४३/१/२ गणपती माथा  वारजे पुणे

45710 बडगुजर क�ना राज�� 58598 60 �ी

�ॉट नं २  अथव� अपाट�म�ट   स.नं.४३/१२  गणपती माथा    

वारजे  पुणे

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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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

45711 बडगुजर सुरेश जग�ाथ 28838 54 पु टोपाज पाक�  पाक�  �� ीट वाकड िहंजवाडी   पुणे

45712 बडगुजर राज�� तुकाराम 57612 59 पु

स�� नं ७६/८७ �ॉट नं.५३    पािहला मजला   गजानन 

सदन  �ु अहीरे गणपती जवळ वारजे पुणे

45713 बधान भानुदास �ंबक 56231 66 पु

�ॉट नं.१४ िगरीजा   �ेदगंगा हौिसंग सोसायटी  वारजे 

पुणे-५८  पुणे

45714 बधान िदनेश सुरेश 34079 41 पु

�ॅट नं १०७   दूसरा मजला िनलिगरी ने�  सोसायटी 

सुवण� युग कॉलनी जावळकर नगर  पुणे

45715 बढे चं�शेखर शंकर 8215 47 पु

११ पु�ा नगर को.ंओ हौिसंग सोसायटी   नवीन डी.पी रोड 

मेडीपॉइंट हॉ��टल जवळ  बनेर गणेश�खंड पुणे

45716 बडकस �साद �मोद 48709 45 पु �ॅट नं.१५ िब��ंग ३ सी   गाड�न िसटी वारजे  पुणे

45717 बागुल मंजुळा सिचन 53036 44 �ी फलॅट नं.१७ सी िवंग   चं�मा रेिसड�ी  सनिसटी रोड पुणे

45718 बागुल सिचन अ�ण 53035 46 पु फलॅट नं.१७ सी िवंग   चं�मा रेिसड�ी  सनिसटी रोड पुणे

45719 बजाज कृ�चं� िवलास 57822 53 पु

साथ�क एम -३७/२५३५ महारा��  हौ.बोड�   �ानबा 

सोपानराव मोझे शाळेजवळ  येरवडा पुणे

45720 बाळ हेमंत गणेश 12882 70 पु

६/८५ उमा को.ऑप. हौसीगं सोसा.◌ृ   महेश सोसायटी 

मागे  िबबवेवाडी पुणे   पुणे

45721 बांदल तुषार बलवंतराव 8664 45 पु

�ॅट नं.१९  गु��साद अपाट�म�ट   एस.नं. ६४  �ांित नगर 

 िसंहगड रोड  पुणे  वाडगाव बू पुणे

45722 बांधवकर संजय �ीराम 47168 63 पु

सव� नं. १५/४अ ब/२/६ तपोवन सोसायटी   िजजाई गारधन 

हॉल जवळ मौजे  वारजे पुणे

45723 बांदोडेकर मानसी दामोदर 52791 37 �ी

बी १०५ सं�ृती   गंगा ��लेज जवळ  हांडेवाडी हडपसर 

पुणे-२८  पुणे

45724 बंगाली अिनकेत अ�ण 9624 52 पु जी-२८ मै�ीय बौग सोसायटी   कोथ�ड पुणे -२९ पुणे

45725 बंगाली संजय �भाकर 9433 50 पु

उ�ल िलबट� �ॅट नं १०१   गणेश नगर ग�ी नं 

३०/३१बी  धायरी  पुणे

45726 बनकर भारती शिशकांत 56367 50 �ी

फलॅट नं.७ स�� नं.२८/१३   �ी साई एन�े� तेजस 

सोसायटी  कोथ�ड पुणे-३८  पुणे

45727 बनकर शिशकांत जग�ाथ 56369 56 पु

फलॅट नं.७ स�� नं.२८/१३   �ी साई एन�े�तेजस 

सोसायटी  कोथ�ड पुणे-२९  पुणे

45728 बनतोडे बापुराव �ीकृ� 27635 73 पु

�ॅट नं 10 �ेतयान समप�ण   लेन नं 3 िव�ानगर कृ�ा 

चौक जवळ  िपपरी गुरव  पुणे

45729 बारगजे चं�शेखर नागनाथ 7600 67 पु

+ 

६६६/१ ए/२  �ामी िववेकानंद माग� इंिदरा नगर 

(िबबवेवाडी )  पुणे

45730 बारी जनाद�न अजु�न 47625 56 पु

सव� नं. ३१/२  �ॅट नं. १०    ए िवंग  आशीवा�द टेरेस   

इंगळे कॉलनी  िशवणे   िशवणे पुणे

45731 बरीदे रा�ल रमेश 56056 48 पु

�ॅट नं. २  पंिडत अपाट�म�ट    ३०९/अ  शु�वार पेठ   

िचंचेची तळी जवळ   शु�वार पेठ  पुणे.

45732 बरीदे रेणुका रा�ल 56057 38 �ी ३०९ॠ पंिडत अपा�टम�ट   शु�वार पेठ  पुणे-२  पुणे

45733 बरीदे ��ील संजय 55538 36 पु

फलॅट नं.९ स�� नं.५/१८   बालाजी हाईटस्  बेनकर व�ी  

धायरी पुणे

45734 बारसोडे द�ा�य महादेव 19420 72 पु

िब��ंग नं डी ९/१००२ लेक टाऊन हाऊिसंग सोसायटी   

चै�भान जवळ िबबवेवाडी    पुणे

45735 बव� मीना सदानंद 393 86 �ी

ए/३०४   मेघदूत अपाट�म�ट   लॅन नं ४  हॅ�ी कॉलनी  

कोथ�ड पुणे
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45736 बािव�र महेश वसंत 50876 51 पु धन�ी कॉलनी   कव� नगर  पुणे-५२  पुणे

45737 बािव�र नरेश वसंत 50908 47 पु धन�ी कॉलनी   कव� नगर  पुणे

45738 बािव�र वसंत नामदेव 50955 75 पु

स�� नं.११/२ धन�ी कॉलनी   किम� इंिज.कॉलेज जवळ  

कव� नगर पुणे

45739 बेहेडे मनोजकुमार िव�नाथ 40751 56 पु सुयोग बंगलो १० लाईन   �भात रोड  एरवडा पुणे

45740 बेहेडे पंकज अशोक 10903 48 पु

18 पंकज अपाट�म�ट   पौड रोड  गीताई मॉल मागे  

कोथ�ड पुणे

45741 बेहेडे सुधाकर रामदयाल 6162 75 पु

 पंकज  १८/१ आयिडअल कॉलनी   कोथ�ड पौड फाटा 

पुणे

45742 बेके नर�� िव�ू 47772 57 पु

१ मंदारमाला ३६५/२४/२०   घोरपडे पेठ एकबोटे कॉलनी  

पोतदार भवन जवळ पुणे

45743 बेके शिशकला िव�ू 47993 69 �ी

स�� नं.३६५/२४/२० �ॅट नं.१   मंदारमाला हौिसंग 

सोसायटी  एकबोटे कॉलनी पुणे

45744 बेलवलकर िवजय द�ा�य 13812 66 पु

ई-२ ४०२  ४था मजला ल�ी   शांितबन अपाट�म�ट  भारत 

�ूल जवळ  िशवाने ता.  पुणे

45745 भादलीकर रमाकांत राजाराम 23156 59 पु

�ॅट नं.७०२  बी िवंग   अ�ोपोलीस  रहाटणी  िवजय 

नगर  कालेवाडी पुणे

45746 भागवत दीप�ी �ीकांत 11081 45 �ी

/ - .

रोड समोर िमना�ी पुरम जवळ  तुकाई नगर वडगाव बु 

पुणे

45747 भाले रेणुका भालचं� 57280 34 �ी

�ॅट नं १७ िब�ीगं ब/३   पा�� िवहार सन िसटी रोड  

आनंदनगर पुणे

45748 भालेकर मधुकर रामचं� 60047 44 पु

B-22 कापरे हाइट आनंद   नगर सनिसटी रोड  िव�ा 

मेिडकल जवळ वाडगाव बु  वाडगाव बु पुणे

45749 भालेराव क�ना सुधीर 49485 56 �ी

बी ३/४ संकेत अपाट�म�ट   िदनानाथ मंगेशकर हॉल जवळ  

पटवध�न बंगला पुणे

45750 भालेराव नंदकुमार वसंतराव 48130 71 पु

�ॅट नं. १/ब/१७ सरोद   नाद�� सोसायटी राजयोग 

सोसायटी जवळ  वारजे नाका पुणे

45751 भालेराव सुधीर र�ाकर 49484 57 पु

संकेत अपाट�म�ट   िदनानाथ मंगेशकर हॉल जवळ  

पटवध�न बंगला पुणे

45752 भामरे पराग शरद 54888 45 पु

३ बी िवंग िस�दी संकुल   पुणे-नािशक रोड  इं�ायणी नगर 

भोसरी पुणे

45753 भामरे अंजली सुहास 47249 58 �ी ५०५ सीटी �ाऊन   कव� पुतळयाजवळ  कोथ�ड पुणे

45754 भामरे अपुवा� सुहास 51754 34 �ी ५०५ िसटी �ाऊन   कोथ�ड  पुणे-३८  पुणे

45755 भामरे रिवं� नामदेव 15998 48 पु

समृ�ी लेक शो   �ॅट नं ७०७ जांभूळ वाडी रोड  मोडक 

व�ी आंबेगाव खुद�  जवळ  पुणे

45756 भामरे सुहास वसंत 47500 62 पु ५०५ िसटी �ाऊन   कव� पुतळयाजवळ  कोथ�ड पुणे

45757 भांडारी कांदबरी योगेश 49724 34 �ी ३७/११५ आपटे कॉलनी   िहंगणे खु. िसंहगड रोड  पुणे

45758 भंडारी माधुरी मनोहर 10001 51 पु

िव�ल रघुमाई सोसायटी   आपटे कॉलनी  िसहगड  रोड  

पुणे

45759

भट अिनता सुिनल �ो.ऍड�ा� 

�े�जीरेशन 13299 54 �ी �ॅट नं ३ ii �ोर स�रता नागरी िसंहगड रोड पुणे

45760 भवाळकर िकशोर वामन 49866 54 पु

सव� नं. १३२/२अ/७  �ॅट नं.८    िब��ंग नं.ब  रेऊ 

रेिसड�सी   वारजे हायवे  चच� जवळ   पुणे
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45761 िभडे िगरीश द�ा�य 18935 64 पु

ए चं�मा एफएल १०६ एसएन १२६   डी एस के िव�ा 

धायरी  वडगाव बु�ुक पुणे शहर  धायरी

45762 िभडे सुिनल मोहन 46481 63 पु िभडे बाग वडगाव बु   िसंहगड रोड  पुणे

45763 िभडे �ाती िगरीश 18936 60 �ी

ए चं�मा �ॅट १०६ एस एन १२६   डीएसके िव� धायरी  

वडगाव बु�ुक पुणे िसिट  धायरी

45764 भोईटे �ीरंग गुलाबराव 48960 68 पु

�ी कंुज बंगलो सव� नं. 4/5   िवजयलंकार हाऊिसंग 

सोसायटी  तीन ह�ी चौक  धनकवाडी पुणे

45765 भोपे योगेश नारायण 17773 46 पु

�ॉक नं २०  अमर हाऊिसंग सोसायटी    गोपालवाडी रोड 

 दौडं िज�ा पुणे  दौडं

45766 भोपे योिगता योगेश 56160 42 �ी

�ॉट नं.२० अमर हौिसंग सोसायटी   गोपाळवाडी रोड 

दौड  ता.दौड िज.पुणे

45767 भु�क मोिनका तुषार 54412 41 �ी १२८५ सदािशव पेठ   ३ िन�ानंद रेिसड�ी  पुणे

45768 भु�क तुषार दशरथ 54413 45 पु १२८५ सदािशव पेठ   ३ िन�ानंद रेिसड�ी  पुणे

45769 भुतडा ��ा चेतन 60145 34 �ी

�ॅट नं सी 5 सागर अपाट�म�ट   �ीमान सो बस �ॉप    

कव� नगर पुणे

45770 िबराजदार िवनोद वसंतराव 55822 41 पु

३०३ साई समृ�दी अपाट�म�ट   दांगट पाटील नगर 

एन.डी.ए.रोड  िशवणे पुणे

45771 िबरारी योगेश राज�� 37886 37 पु �ॅट नं ३०४ ए िवंग   वा�ु िवहार   भोडंवे लॉं� रावेट पुणे

45772 बोडें संगीता कमलाकर 60447 55 �ी

एसआर.नं १३६ �ॅट नं ८    जे.डी.हाऊस  यशोदीप चौक 

 तुळजाभवानी मंिदर वरजे  वरजे मालवडी पुणे

45773 बोरा आकाश नंदकुमार 56436 33 पु मु.पो.िपंपळगाव माळवी   ता.िज.अहमदनगर    पुणे

45774 बोरकर िदपक माधव 13311 70 पु

�ॅट नं६ अरिवंद कॉ�े�   वैशाली हॉटेल लेन िसंहगड 

रोड    िहंगणे खु।। पुणे

45775 बुलाख रेखा �ीकांत 13562 63 �ी ए/२५ वुडलँड गांधी भवन जवळ   कोथ�ड पुणे    कोथ�ड

45776 च�े सं�ा राधेशाम 35644 64 �ी

िस�ोर िब��ंग बी फलॅट नं.५०१   भटेवरा नगर  िहंजेवाडी 

पुणे

45777 चांडक स�नारायण राधािकसन 6400 80 पु चं�लोक िब��ंग  गोखलेनगर   रोड    पुणे

45778 चांदसरकर शरदचं� नीळकंठ 1372 80 पु

स�� नं ४३/३/१३ सोमनाथ नगर �ेवाल   सोसायटी संजय 

गांधी �साद  हाईटस संजय गांधी रेिसडा  पुणे

45779 चंगेडीया अभय कनकमल 47084 53 पु

�ॅट नं.५ िशवछाया अपाट�म�ट   सरगम सोसायटी वारजे 

नाका समोर  कव� नगर पुणे

45780 चरेगांवकर शादु�ल सुरेश 51546 46 पु

स.नं.४३/१ ए सीटीएस नं.४५६६   गजानन िगत �ॅट 

नं.३०२  पाव�ती नगर पुणे

45781 चौधरी सुलभा भा�र 2610 77 �ी

�ॉट नं.९३ ९५  �ॅट नं.३   �ीकृ�कंुज अपाट�म�ट 

भुसारी कॉलनी   पौड रोड  कोथ�ड पुणे

45782 चौधरी अजय बाबुराव 48674 44 पु �ॅट नं.०७ बी १७   गु�गणेश नगर भाग-२  कोथ�ड पुणे

45783 चौधरी अजय द�ा�य 24866 47 पु

�ॅट नं.2/9 कृ�लीला टेरेस   महा�ा सोसायटी पुणे  

ए� मॅन कॉलनी  पुणे

45784 चौधरी भालचं� रेवानाथ 33003 43 पु

�ॅट नं 303 एस नं 33/2 युवराज   का�ल मा�ित मंिदर 

जवळ  वारजे मालवाडी  पुणे

45785 चौधरी देवद� �भाकर 14363 43 पु

िब��ंग नं ए-२   �ॅट नं ४०४ कुमार पापी�ोन  अिभनव 

कॉलेज मागे  सुतारवाडी  पुणे
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45786 चौधरी गाय�ी सितष 37634 44 �ी

गाय�ी हाऊस �ॉट नं ५ सव� नं ३०/१   १ स�िगरी 

सोसायटी जवळ  धांकुडे व�ी बनेर पुणे िसिट  पुणे

45787 चौधरी िगरीष भागवत 44748 53 पु

एफ-२/००४ स�ेस टावर �ेट   बँक नगर फॅशन रोड  

पंचवटी जवळ  पुणे

45788 चौधरी हष�ला अजय 48675 40 �ी �ॅट नं.०७ बी १७   गु�गणेश नगर भाग-२  कोथ�ड पुणे

45789 चौधरी जयंत रामदास 48818 74 पु ८/२ कुमुद सहजानंद सोसायटी   कोथ�ड  पुणे

45790 चौधरी िकशोर �ेमचंद 9877 67 पु

मो� वेट� २बी ४० सुस रोड   अिभनव कला कॉलेज जवळ  

फॅशन अपाट�म�ट पुणे

45791 चौधरी कुमुिदनी जयंत 48819 67 �ी ८/२ कुमुद सहजानंद सोसायटी   कोथ�ड  पुणे

45792 चौधरी मिनष मोहन 20079 42 पु

फलॅट नं अ /८०३   का�ा �ा�ा स�� नं ३८/१/९३  गेरा 

�रज� पाक�  जवळ बाणेर पुणे  पुणे

45793 चौधरी मिनषा संजय 24840 67 �ी द�वाडी उरसे    उरसे मावळ  पुणे 410506

45794 चौधरी मनोज द�ा�य 52428 37 पु

�ॅट नं १६   नाणेकर हाइट्स   एस नं १०/१  देशमुखवाडी  

िशवाणे  पुणे

45795 चौधरी राज�� भा�र 13586 54 पु

�ॅट नं ३ �ीकृ�कंुजअपाट�म�ट   �ॉट नं ९३/९५  भुसरी 

कॉलनी  पुणे

45796 चौधरी रमेश शांताराम 16972 72 पु

c/o  अिभजीत आर चौधरी   अिनकेत रेसीडे�ी  एस एन -

५९/२/७/१  साई नगर कोडंवा  पुणे

45797 चौधरी सुलोचना िपतांबर 48288 83 �ी ४६सहजानंद को-ऑप हौिसंग सोसायटी   कोथ�ड पुणे

45798 चौधरी िवजय उ�म 24223 48 पु

बी - १०५ �� संकुल   स�� नं २८५/१ �ाईड आिशयाना 

समोर  पोरवाल रोड लोहगाव पुणे  पुणे -४७

45799 चौधरी िवनय मोहन 20114 46 पु �णवाल परेडायीस भुसारी कॉलनी कोथ�ड पुणे

45800 चौधरी यशोधन नामदेव 44743 41 पु घर नं सी-२/१४ �ेट बँक नगर   पाषाण रोड  पंचवटी पुणे

45801 च�ाण कौ�ुभ जयवंतराव 16071 42 पु

�ॅट नं -बी-७०१   पेय�ेस -०२  बावधान  डी.एस.के 

टोयोटा शो�म जवळ  पुणे

45802 च�ाण मह�� िहरा 58533 45 पु कैलास नगर   िनयर मोहटा देवी मंिदर  थेरगाव पुणे

45803 च�ाण संिदप िवरभान 13261 38 पु जी-३८ िशरीन गरदेव    प�रहार चौक   अंध  पुणे

45804 चेवले गोिवंद �ानोबा 58035 34 पु

१९४ �ेहल बंगलो   �ी कृ� हाऊिसंग सोसायटी  सहकार 

नगर पुणे

45805 छो�रया अनमोल क�ैयालाल 48405 39 पु

�ॅट नं 203 दूसरा मजला   साई पॅराडाईस कुबेर पाक�  

जवळ  लु�ा नगर  पुणे

45806 छो�रया िसमा अनमोल 48404 37 �ी

�ॅट नं 203 दूसरा मजला   साई पॅराडाईस कुबेर पाक�  

जवळ  लु�ा नगर  पुणे

45807 िचंचोले पंकज यशवंत 52352 41 पु

�ॉट नं१० ि�देव अपाट�म�ट   मॉड�न कॉलनी पौड रोड  

कोथ�ड पुणे

45808 िचपळुणकर जैितनी गणेश 47701 50 �ी

�ॅट नं.११ िब�ीगं नं.२   साई सहवास अपाट�म�ट  कव� 

नगर पुणे

45809 िचपळूणकर ि�यमेघ गणेश 47704 45 पु

�ॅट नं.११ िब��ंग नं.ए-२   साई सहवास अपाट�म�ट  कव� 

नगर पुणे

45810 िचपळुणकर सुय�कांत कृ�राव 22439 65 पु

सव� नं २२ �ॅट नं २०५ िगनी बेलिल� को ओप सोसायटी 

फरांदे नगर पुणे
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45811 िचतोडकर िववेक िव�ास 32251 42 पु सरगम सी-५०२ नांदेड   िसिट िसंहगड रोड पुणे 411068

45812 चोपडा िनरज संतोष 52337 38 पु ५५६ िस�द हौिसंग सोसायटी   रोड नं. ५ औध  पुणे

45813 चोपडा संतोष मोतीलाल 52338 66 पु

५५० िस�द हौिसंग सोसायटी   रोड नं ५ शॉिपंग स�टर  

औधं  पुणे

45814 चोपडे �दीप माधवराव 9036 61 पु

सव� नं. ६/१९  �ॅट नं ए/३   सुवणा�र� गाड��  कव�  नगर  

�ुिमंस कॉलेज जवळ  पुणे

45815 चोरमळे िवलास �ानोबा 58471 48 पु ७/२/२  �ी द�ा कॉलनी   जय म�ार नगर  थेरगावा  पुणे

45816 दाभाडे मिनष चोखोबा 49483 57 पु स�� नं.१०/६/१ ग�ी नं.४   शा� कॉलनी  कव� नगर पुणे

45817 दाभोडकर कमलाकर द�ा�य 1275 93 पु

�ारा डी.के.दाभोळकर भाऊमहाराज   ग�ी शूरवर पेठ   

 पुणे

45818 डाबीर रामचं� िवनायक 2950 94 पु िवनायक अपाट�म�ट   �ॉक नं ५  तुळशीबाग कॉलनी  पुणे

45819 दंडवते अिभजीत गणेश 8170 47 पु

�ॅट नं.2 सुलेखा   लेन नं.1 हॅ�ी कॉलनी  थाट बाट हॉटेल 

जवळ हॉटेल कोथ�ड  पुणे

45820 दंडवते सं�ा सुिधर 50566 66 �ी

के २/४ भालचं� एरंवणे   दीनानाथ हॉ��टल डे�न  जीम 

खाना एरंडवणे  पुणे

45821 दंडवते शंतनु िव�ाधर 52790 36 पु

२६  वृषाली अपाट�म�टस्     तुळशीबागवाले कॉलनी  

सहकार नगर नं.२ पुणे-९  पुणे

45822 दंडवते सुधीर भालचं� 47771 71 पु

के-२१४ भालचं� एरंडवणा सोसायटी   मंगेशकर हॉ��टल 

समोर  पुणे

45823 दंडवते योगेश सुधीर 47964 44 पु

के२/४ भालचं� एरंडवणा हौिसंग सोसायटी   िदनानाथ 

मंगेशकर हॉ��टल समोर  एरंडवणा पुणे

45824 दंडवते िव�ाधर भालचं� 59384 69 पु

�ॉट नं २६ वृशािल अपाट�म�ट गणपती मंिदर 

तुळशीबागवाले कॉलनी सहकार नगर  -२   पुणे

45825 दांगट अिभिजत अंकुश 55826 35 पु मु.पो.िशवणे   ता.हवेली  िज.पुणे

45826 दांगट अिमत अशोक 55944 39 पु

स�� नं.८१/४बी �मसाफ� बंगला   अ�वाल गोडाउन 

जवळ  िशवणे कोथ�ड पुणे

45827 दांगट अमोल अशोक 55943 41 पु

स�� नं.८१/४बी �मसाफ� बंगला   अ�वाल गोडाउन 

जवळ  िशवणे कोथ�ड पुणे

45828 दांगट मोनाली अिमत 55823 36 �ी

स�� नं.८१/४ बी एनडीए रोड   अ�वाल गोडाउन शेजारी  

िशवणे पुणे

45829 दांगट पौिण�मा अमोल 55824 36 �ी

स�� नं.८१/४ बी एनडीए रोड   अ�वाल गोडाउन शेजारी  

िशवणे पुणे

45830 दांगट िसंधु अशोक 55825 59 �ी

स�� नं. ८१/४ बी एनडीए रोड   अ�वाल गोडाउन शेजारी  

िशवणे पुणे

45831 दव� अमेय सदानंद 53376 37 पु

४५३-महाल�ी सोसायटी   सहकार नगर नं.१  पुणे - ९  

पुणे

45832 दशरथ शशांक बळवंतराव 59720 32 पु

सी नं 81/2A/1A/26   बॅगलोर बेकरी मागे  आदश� नगर �ू 

सांगवी  पुणे

45833 दौ�ं जयकुमार िशवाजी 55051 36 पु

फलॅट नं.१ स�� नं.१६१/ए   ह�रयाली अपाट�म�ट जी.के.रोड 

 िशवाजी नगर पुणे

45834 दवंगे गोकुळ भाऊसाहेब 59531 31 पु

िब�ीगं नं ४ A सदगु� रेिसडे�ी   SR NO ६८/२ िशंदे ि�ज 

 याशोरही हॉ��टल मागे िशवाने  पुणे

45835 देव रंजना वसंत 51876 60 �ी �ॅट नं.२५ िब��ंग नं.१   ि�तम नगर  कोथ�ड पुणे
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45836 देव वसंत िचंतामणी 51875 67 पु �ॅट नं.२५ िब��ंग नं.१   ि�तम नगर  कोथ�ड पुणे

45837 देवभानकर सिमर अशोक 52485 44 पु

�ॉट नं.२२ ३ रा मजला   बी-िवंग पंढरीनाथ  कॉ��े�  

िशवकमल �े�ीज  एन.डी.ए.रोड िशवणे पुणे

45838 देवधर वसंत नारायण 51401 86 पु

हाऊस नं. ३१८  नारायण पेठ    दैिनक �भात समोर  पुणे 

िसटी   एस पी कॉलेज  पुणे िसटी पुणे.  पुणे

45839 देवरे आशा िहंमतराव 17619 72 �ी ११०६ बळवंतपुरम सा�ा� िशवतीथ� नगर कोथ�ड पुणे

45840 देसाई �ेहल िदलीप 52444 37 �ी

स�� नं.२११५ योग�ेम   िवजया नगर कॉलनी  सदािशव 

पेठ पुणे

45841 देसाई िवभा िवलास 55563 77 �ी

�ॅट नं.८ िब��ंग नं.डी-८   संुदर गाड�न हौिसंग सोसायटी  

माणीक बाग िसंहगड रोड पुणे-५१  पुणे

45842 देसले चंदासाहेब भीमराव 59971 54 पु

�ॅट नं 306 ितसरा मजला वॉचला �ाइड   देशमुख वाडी  

िशवाने रोड  पुणे

45843 देिशनगर ��ता उमेश 53345 46 �ी

महावीर अपाट�म�ट रामभाग कॉलनी   पौड रोड   कोथ�ड 

पुणे.  पुणे

45844 देशमुख अिनल नरिसंग 60065 55 पु

स.नं-१९/८८ बड� चाळ   िहंगणे होम कॉलनी जवळ  

िशविदप मंडल कव� नगर  पुणे

45845 देशमुख भाऊराव नानाजी 1535 88 पु

हाउिसंग बोड� कॉलनी िब��ंग   नं ३ �ॉक नं.३६    पुणे 

३०

45846

देशमुख माधवराव रामराव �ो. �ी 

कृषी क� � 9908 75 पु

६०३ रेवती एन�े�   सव� नं २८ भूजबळ बाग  कव� नगर  

पुणे

45847 देशमुख �ाथ�ना राजेश 34641 51 �ी

सॉ�गबड्�स टोवर १३ �ॅट २०७   पौड रोड दौलत लौन 

मागे  भुगाव िपरंगूट  पुणे

45848 देशमुख राजेश सदािशवराव 38053 62 पु

सॉ�गबड्�स टोवर १३ �ॅट नं २०७   पौड रोड दौलत लौन 

मागे  भुगाव पीरंगूट  पुणे

45849

देशमुख राजीव रमाकांत 

�ो.वसंुधरा क�� �� 18628 53 पु ३०५ �ी गोपाल िवहारनं.१२७/१   कोथ�डपुणे

45850 देशपांडे अिमत िवजय 61462 31 पु

�ॅट नं 13ए  चेरी वुड्स   सोसायटी िसंहगड रोड  �ांने�र 

मंिदर  धायरी पुणे

45851 देशपांडे चं�कांत नरहर 2503 84 पु सी ४ �ी रामकृ� िनवास   मिहमणा को-ऑफ सो पुणे

45852 देशपांडे िच�ा रमाकांत 2468 85 �ी  िगरीजा गाड�न    �ॉट नं 1 दा�वी नगर  िचंचवा  पुणे

45853 देशपांडे क�ाणी मिनष 48930 48 �ी

�ॅट नं.सी-१ ५०३ स�� नं.११९/२/३   मेघवषा� सोसायटी  

वारजे पुणे

45854 देशपांडे मंदा रघुनाथ 42361 82 �ी

एस आर नं .६६२/१+२ & ६६५   लेज� िब��ंग �ॅट नं 

बी/२०४  िबबे वाडी  पुणे

45855 देशपांडे िनलेश �काश 60468 40 पु

�ॅट नं ६०२ �ॉक डी वसुदा   एस नं १२६ डीएसके 

िव�ाधायरी  धायरी  पुणे

45856 देशपांडे �साद गोपाळ 49105 53 पु �ॅट नं.१३ पोल हाईटस   वारजे हायवे  पुणे-५८  पुणे

45857 देशपांडे �शांत माधव 47060 46 पु

स�� नं.१०६/१०७ करन �ी�   डी-१३ पुणे बंगलोर हायवे 

जवळ  वारजे पुणे

45858 देशपांडे राजन �भाकर 20823 80 पु

�ॅट नं.५ वरद अपाट�म�ट   स�� नं.१२८/ए �ॉट नं.७३  

पाषाण पुणे

45859 देशपांडे रंजन रघुनाथ 54818 62 पु

बी-२०४ द िलज�ड चै�बन   लेक टाउन रोड  िबबवेवाडी 

पुणे

45860 देशपांडे रोिहणी वामनराव 54060 71 �ी

५०४  यश िव�ो�रया सव� नं.१७२/३/१   सयाजी हॉटेल मागे 

 द� मंिदर रोड  वाकड.  पुणे.



                                              Page1759

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

45861 देशपांडे संपदा सितश 55766 35 पु बी-५ फलॅट नं.५   कंुबरे पाक�   कोथ�ड पुणे

45862 देशपांडे सुरेखा अमोल 50850 42 �ी

२ आर १०८ जॅपोिनका बी   आिद� गाड�न िसटी  वारजे 

पुणे

45863 देशपांडे �ाती राजन 20822 66 �ी

�ॅट नं.५ वरद अपाट�म�ट   स�� नं.१२८/ए �ॉट नं.७३  

पाषाण पुणे

45864 देशपांडे वैशाली संजय 48798 45 �ी १०२ सोबा संकुल   गणंजय सोसायटी  कोथ�ड पुणे

45865 देशपांडे िवजय सदािशव 6227 58 पु

�ॅट नं १३ चौथा मजला   �ांने�र मंदीरा जवळ  िवजय  

नगर सोसायटी धायरीगाव  पुणे

45866 देशपांडे िवशाल िवजय 15586 40 पु

सी टी एस २११५  घर नं  २०२    दुसरा मजला यो��ेम  

िवजय नगर कॉलनी  सदािशव पेठ   पुणे

45867 देशपांडे शुभदा िवजय 6868 64 �ी

�ॅट नं. १३ ४ था मजला   धायरे�र मंिदर जवळ  िवजय 

नगर सोसायटी पुणे

45868 धांडे सुरेश नामदेव 8326 54 पु

7 �ीधर आपपाट�म�ट �ॅट एन 2   िगरीजा सो. MIT कॉलेज  

गजानन महाराज मंिदर कोथ�ड  पुणे

45869 धमा�िधकारी योगेश �मोद 19243 39 पु

सी-10 N.I.A कॅ�स बनेर रोड   बाळेवाडी �ेडीयम 

बाळेवाडी  बनेर गाव N.A.I  पुणे

45870 धमा�िधकारी मयुर िनळकंठ 56700 37 पु

िब��ंग नं.७ ७२१   विकल नगर हौिसंग सोसायटी  

एरंडवणे पुणे

45871 ढेणे रा�ल गंगाधर 47899 42 पु

स�� नं.१४/३/२ मातो�ी कॉलनी   वारजे नाका िवठठल 

मंिदर मागे  पुणे

45872 ढोले अरिवंद मनोहर 51206 48 पु ११/ए मोतीराम नगर   वारजे  पुणे-५८  पुणे

45873 धोपटे हनुमान िव�ु 57079 27 पु

�ारा-काळे बाळासाहेब �ीरंगराव   ३८ ल�ी �ंकटेश 

संकुल  भुगाव पुणे

45874 िदघे रिव िदनकर 57009 43 पु

५ कृ�कंुज िब��ंग   िवकास िम� मंडळ जवळ  कव� 

नगर पुणे

45875 डेमेलो जोसेफ डॅिनअय 50616 70 पु

S नं ५५८B/2-३ 6B ५७८/२०A   ि�ती �काश हौिसंग 

सोसायटी  घोरपडी  पुणे

45876 िद�ीत िद�ी तुषार 33220 37 �ी ए २ - १०४ �ी �ामी लँडमाक�    फेज २ न�े  पुणे

45877 िद�ीत िदवाकर द�ा�य 6512 82 पु

�ॅट नं सी२० संतोषी मा   को ंओ हाऊिसंग सोसायटी  

�ेम लोक पाक�  जवळ इंिदरा नगर  पुणे

45878 दीि�त गजानन रामदास 842 78 पु

A -०२ १०४ �ी �ामी लंॅडमाक�    फासे- 2 भंुकर चौक नरहे  

अंबेगाव रोड नरहे पुणे

45879 िद�ीत मधुरा �ीराम 58014 30 �ी

�ॉट नं १५ अ   गोपाळकृ� हौ सोसायटी  पी एम टी सी 

जवळ वारजे  पुणे

45880 िद�ीत मंगेश सुभाष 29300 41 पु

�ॅट नं ७०४ बी िवंग रा�ल पाक�  अतुल नगर समोर वारजे 

पुणे

45881 िदि�त मयुर �ीराम 53058 33 पु

ए ९०२ अिमत �ूमफी�   नवले ि�ज जवळ  आंबेगाव  

आंबेगाव बु. पुणे

45882 िद�ीत िमलीदं सुभाष 90289 45 पु

�ॅट नं ४६ �ॉट नं ४०२ यूनायटेड वे�न सोसायटी 

यशोदा अपाट�म�ट पुणे

45883 िद�ीत तुषार गजानन 21761 45 पु

ए-०२ १०४ �ी �ामी लंॅडमाक�    फेज -०२ भंुकर चौक नरहे 

 अंबेगाव रोड पुणे

45884 िदि�त िवलास केशव 48878 76 पु बी-४-११ सनिसटी   िसंहगड रोड  पुणे

45885 डोहळे िकशोर रघुनाथ 8950 65 पु डी4 बी/402 रा�ल पाक�  जवळ   अतुल नगर वरजे रोड पुणे
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45886 डोळे कलाबाई सुकदेव 48338 61 �ी

िशवम मजे��क होिसंग सोसायटी   �ॅट नं 402 िवंग सी  

वाकड पुणे

45887 दुकले शामकांत रामचं� 31193 81 पु

सी/4 किपल वैभव अपाट�म�ट   महा�ा सोसायटी कोथ�ड 

 पुणे

45888 एडके केदार िस�दे�र 21609 61 पु

बी-८ �ॅट नं १०२ आिद� शगून   एस ओ सी एन डी ए 

�ाशन रोड डी एस के जवळ  रणवरा बावधान पुणे

45889 एडके �ेहा केदार 21611 53 �ी

डी एस के  जवळ रणवरा बी-८/१०२   आिद� शगून 

सोसायटी एन डी ए �ाशन  रोड बावधान खुद�  पुणे

45890 फराश मुखतार आलम 47638 59 पु चेतना गाड�न �ॅट नं ३ िमठानगर लेन नं ९ कोढंवा पुणे

45891 फासगे सुरेश िसंकदर 47633 53 पु

सी/८ अ� िवनायक सोसायटी   िदघी रोड भोसरी  पुणे-३९  

पुणे

45892 फेगडे िव�ाधर देिवदास 46701 69 पु

एस.नं 22/2 रॉयल कोट�   503 आनंद पाक�  थेरगाव  रोज 

फूड हॉटेल  पुणे

45893 फुलपगारे पुजा रिवं� 50016 45 �ी

�ॅट नं.२०८ ल�ीनारायण टॉवर   िनलायम िसनेमा मागे  

सदािशव पेठ पुणे

45894 फुलपगारे रिवं� भा�र 59812 52 पु

�ॅट नं 208 ल�ीनारायण टॉवर   ल�ीनारायण टॉवर 

मागे  पाव�ती पायता सदािशव पेठ  पुणे

45895 फुरडे राम मा�ती 49990 52 पु

स�� नं.८८/५ बी �ॉट नं.२३   मारतळ सुतार चाळ 

गुजरात  कॉलनी कोथ�ड  पुणे

45896 फुटाणे संिदप उ�मिसंग 31078 44 पु

सव� नं.168  बी1-104   ि�ंसोन �े� केशव चौक  साडे 

सातारा नाली हडपसार पुणे

45897 गाढक संकेत चं�कांत 60039 31 पु �ॅट नं 6 शुभम करोित   अपाट�म�ट मॉडेल कॉलनी  पुणे

45898 गडे अिभजीत िवकासचं� 56327 41 पु

फलॅट नं.२०२ अॅ�लॉन दुसरा मजला   स�� नं.१८/२ 

सनिसटी रोड  वडगांव बु. पुणे-५१  पुणे

45899 गडे मु�ा अभय 58947 33 �ी

�ानराज  सव� ९३  शा�   कॉलनी  लेन ११  िनअर  ठारकुडे 

मंगल क� �  कव� नगर  पुणे

45900 गडे ि�यंका अिभजीत 56328 36 �ी

फलॅट नं.२०२ अॅ�लॉन दुसरा मजला   स�� नं.१८/२ 

सनिसटी रोड  वडगांव बु. पुणे-५१  पुणे

45901 गडे सुिनता िवकासचंद 6413 68 �ी

ए-१६ व�कटे�रा हेरीटेज   एस नं ३१४+५ए एनआर कुल�ी 

एस ओ    करवे नगर पुणे

45902 गडे ��ाली �ि�ल 52937 43 �ी

ए-१६ �ंकटेश हे�रटेज   14+5A िनयर सोसायटी कंवर  

नगर पुणे

45903 गडे �ि�ल िवकासचं� 52936 44 पु

ए-१६ �ंकटेश हे�रटेज   स�� नं.३१४अ५ए कव� नगर  

कुल�ी सोसायटी जवळ पुणे-५२  पुणे

45904 गडे िवकासचंद म�ारराव 6414 72 पु अ १६   व�टकटेश हेरीटगे  स .नो   ३/४५८  कव� नगर    पुणे

45905 गडे िवनायक बालचंद 9360 76 पु �ेिव�ा बी ६०२   मगरप�ा िसिट  हडपसर  पुणे  411013

45906 गाडगीळ िदनकर ल�ण ¹०३] 6216 43 पु ए/३ पीएस टेरेस सांगणे नगर   हडपसर पुणे    पुणे २६

45907 ग�े अमोद रिवं� 55187 46 पु िब-६ �ीराम हाईटस   एम.आय.टी.रोड  कोथ�ड पुणे

45908 ग�े भा��ी रिवं� 45584 74 �ी

�ीराम हाईट्स बी/६ एमआयटी कॉलेज   ग�ी कोथ�ड 

पुणे

45909 ग�े रिवं� गोपाल 55186 76 पु िब-६ �ीराम हाईटस   एम.आय.टी.रोड  कोथ�ड पुणे

45910 गणगे ल�ण देवराव 52004 59 पु

�ॉट नं.१८ िस��र बच�   मॉडेल कॉलनी  िशवाजी नगर 

पुणे-१६  पुणे
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45911 गणगे न��ा ल�ण 52005 47 �ी

�ॉट नं.१८ िस��र बच�   मॉडेल कॉलनी  िशवाजी नगर 

पुणे-१६  पुणे

45912 गारसे िजत�� भा�र 33570 47 पु

सोसायटी नं ६  �ॉट नं ३७   डी-२  िस�ी िवनायक 

अपाट�म�ट  १ मंजला   �ॅट नं ६  मोशी  पुणे

45913 गावडे बाळासाहेब गुलाबराव 48517 58 पु िडल� टॉकीज जवळ   आदश� नगर िपं�ी  पुणे

45914 गावडे �ानदेव सोमाजी 60670 36 पु

एस नं 48/1 �ी गणेश   िव� िब��ंग  �ॅट नं 102 शारदा 

बँक  जवळ गोकुळ नगर पुणे

45915 गयावळ माधुरी सितश 50278 58 �ी ३/२ सहजानंद सोसायटी   कोथ�ड  पुणे

45916 गयावळ रोिहत सितश 50037 34 पु ३/२ सहजानंद सोसायटी   कोथ�ड पुणे-३८    पुणे

45917 घैसास िवर�� सुरेश 50443 47 पु १२५८ बी डे�न िजमखाना   पुणे - ४    पुणे

45918 घारपुरे िव�नाथ बाळकृ� 4941 71 पु

�ॅट नं १५ �ॉक.बी२ िगरीजा   शंकर िवहार कव� नगर    

पुणे

45919 घाटे सुनेहा सुहास 11079 73 �ी ई-१/५  िगरीजा शंकर िवहार   कव� नगर    पुणे

45920 घाटे वषा� अमेय 50564 40 �ी

आय-४०४ शेफािलका हाईटस   िशवतीथ� नगर  कोथ�ड 

पुणे

45921 घाटगे �ितिव�ा धम�राज 55725 43 �ी

�ॅट नं 11 गुलमोहर   हाऊिसंग सोसायटी �ीशक नगर  

कोथ�ड  पुणे

45922 घोडके सुिमत बाळसाहेब 54772 37 पु ४०२ अनंत रेिसड�ी   २०५५ सदािशव पेठ  पुणे-३०  पुणे

45923 घोडके सिचन बाळासाहेब 54771 39 पु ४०२ अनंत रेिसड�ी   २०५५ सदािशव पेठ  पुणे-३०  पुणे

45924 घोलप भाऊसाहेब महादेव 52883 71 पु

�ामी समथ� हौिसंग सोसायटी   जी २/१० सुस रोड  पशन 

पुणे-२  पुणे

45925 िगजरे ओकंार शरद 58013 35 पु

१४८७-८८  रमा िव�ु अपाट�म�ट   फलॅट नं ५  सदािशव 

पेठ   िटळक रोड  पुणे.  पुणे

45926 गोिहल रमणलाल व�भदास 1523 87 पु युिनयन बँक ऑफ इंिडया   पुणे

45927 गोखले महेश मुकंुद 4967 55 पु

�ॅट नं-७  हष�िनल को-ऑ   हौ.सो.�ॉट नं-८१ रामबाग  

कॉलनी पौड रोड  पुणे

45928 गोखले शाम शंकरराव 7449 79 पु

सी२३ �ी सुवणा� अपाट�म�ट   सव� नं ८९/९० �ॉट नं २०/६७ 

लोकमा  कॉलनी पाउड रोड कोथ�ड  पुणे

45929 गो�ार धमा� सोनु 61915 36 पु

सं नं 57/1/43  वसंुधरा सोसायटी   गोकुळ नगर पठार  

वारजे माळवडी  पुणे

45930 गोरे �ाची मनोहर 6749 66 �ी

िस�रयल नं १२६-२-३ १२६/१२ १३ एन १६   डी एस के िव�ा 

१ रोिहणी बी  �ॅट नं बी-३०३ �ारी  �ारी पुणे

45931 गुधाते सारंग सुधीर 53621 38 पु

१४ �शांत अपाट�म�ट   अमर सोसायटी गुलमोहर पाथ  

एरंडवणे पुणे-४  पुणे

45932 गुधाटे �ानंद सुिधर 57433 36 पु

�ॅट नं ७०३ झी�ेट िब�ीगं   शोिगनी शो�म जवळ  

आंबेगाव पुणे

45933 गुजराथी िशरीष िचमणलाल 47894 69 पु

�ॅट नं.६ ए १ झाला हौिसंग सोसायटी   मा�ती मंिदरा 

जवळ  पुणे

45934 गुजराथी िशतल कृ�दास 50349 48 �ी ११५ अ मोतीराम नगर   वारजे  पुणे

45935 गुमा�े अ�ुत �ाने�र 56233 63 पु

एच-१९ मौय� िवहार हौिसंग सोसायटी   गांधी भवन जवळ  

कोथ�ड पुणे-३८  पुणे
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45936 गु�े �थमेश िवलास 56695 38 पु

फलॅट नं.७०३ स�� नं.२६/२ ए   िब��ंग नं.ए सनफलॉवर 

सोसायटी  कोढवा बु. पुणे

45937 गु�े सोनाली �थमेश 56696 40 �ी

फलॅट नं.७०३ स�� नं.२६/२ ए   िब��ंग नं.ए सनफलॉवर 

सोसायटी  कोढवा बु. पुणे

45938 गुरव कैलास वसंत 7715 55 पु

�ॅट नं.२०२  किशश �ाईड   �ॉट नं.४२  से�र ४ मोशी 

 �ािधकरण जवळ क� ि�य िवहार   पुणे

45939 हटवार मोिनका वैभव 56698 37 �ी

फलॅट नं.७१९ िब��ंग नं.७ दुसरा मजला   विकल नगर 

हौिसंग सोसायटी  एरंडवणे पुणे

45940 हटवार वैभव वसंतराव 56694 37 पु

फलॅट नं.७१९ िब��ंग नं.७   वाकील नगर सोसायटी  

एरंडवणे पुणे

45941 इखे िदगंबर पुो�म 7539 83 पु

४६ तपोधामकॉलनी तपोधामहॉलजवळ   तळेगाव �ेशन 

ता.मावळा    िज.पुणे

45942 इंदलकर उदय बबनराव 49481 57 पु

स�� नं.३२.३३ संजय गांधी वसाहत   अंलकार चौकी 

जवळ  कव� नगर पुणे

45943 इंगळे ऋता रा�ल 50034 43 �ी

८ संकेत अपाट�म�ट �ॉट नं.५०   �ॉट नं ५० युनायटेड 

वे�न�  कॉलनी कव� नगर  पुणे

45944 जाधव िनखील िदलीप 58821 38 पु

डी ११०२ क�त� हाम�नी   ¥-0 SQ³ARE �ा मागे  

वाकद पुणे  वाकद

45945 जाधव सुधाकर शेषराव 57259 56 पु

सुहास सुपर माक� ट स�� नं २४   गोसावी व�ी सहवास 

रोड िशंदे मांडववाले जवळ  कव� नगर पुणे

45946 जगधाने सुि�या उ�ास 52760 52 �ी

बी-९०४ सव� नं.११९/२/३ मेघवषा� सोसायटी   ए�ेस हायवे 

शेल पेट� ोल पंपाजवळ  वारजे पुणे

45947 जगजाळ िव�ा हेमंत 48816 42 �ी

�ॅट नं.७ए टाकळकर हाईटस   एस आर नं ५७ मंगळवार 

पेठ  टाकळकर िहट्स पुणे

45948 जगताप भा�र कािशनाथ 28734 82 पु

�ॅट नं ३०९ बी २ मनमोहन पाक�  िचंतामिण नगर 

िबबवेवाडी पुणे

45949 जगताप चंदन कृ�ा 55251 38 पु

सव� नं.१४/ब संत �ाने�र कॉलनी   वारजे जकात नाका  

जावळकर घरामागे पुणे-५२  पुणे

45950 जगताप इंदुमती बळीराम 58049 66 �ी स�� नं १६८/२ गु��दारा रोड लेन   नं ब/५ लोहगाव पुणे

45951 जगताप कृ�ा शंकर 55252 69 पु

सव� नं.१४/ब संत �ाने�र कॉलनी   वारजे जकात नाका  

जावळकर घरामागे पुणे-५२  पुणे

45952 जैन अजय िवजयकुमार 31807 43 पु

ब ३ िवजय अपाट�म�ट शंकरसेठ रोड   मोलीदीना शाळा 

गुलटेकडी  माक� ट याड� पुणे

45953 जैन िनिकता रतन 59664 32 �ी

�ॅट नं 1402 5 वा  मजला   बी िवंग मु�ा सी नं 685/1  

िसटीएस नं १७६०  िबबवेवाडी

45954 जैन राज�� म�ालाल 7931 50 पु

�ॅट नं ६०५ िब��ंग एफ-२   गंगाधाम फेज २ िब�ेवाडी  

कोढंवा रोड माक� ट याड� जवळ  पुणे

45955 जैन �पाली अमोल 58805 33 �ी

FªAT १२ बी िवंग   मेगा हाईटस  अ�ासाहेब मगर 

�ेडीअम  पुणे

45956 जकातदार हष�ल रमेश 48379 41 पु

बी-२७ राधाकृ� रेिसड�ी स�� नं.१३/४   आनंद नगर 

िसंहगड रोड  वडगाव (बु◌ृ)  पुणे

45957 जालगी नेहा �शांत 43731 38 �ी

३३६ ए २ �ॅट नं ६   राजस अपाट�म�ट गाजवे चौक  कंुभार 

 मोटार ड� ाय��ंग �ुल नवी पेठ  पुणे

45958 जंगले िदनेश शंकरराव 47059 50 पु

डी ३०१ किपल आसमंत    �रलाय� �ेश पशंसुस समोर  

पाषाण रोड  पुणे

45959 जातेगावकर �ीराम द�ा�य 27162 68 पु

�ॅट नं 104 िवंग बी   िशंदे पाक�  उ�मनगर  िशवने  ता 

हवेली िज पुणे

45960 जठार ि�यंका िवजय 60788 29 �ी

िशतोळे वाडा कोथ�ड   गावठाण �ातोबा मंिदर जवळ  

कोथ�ड  पुणे
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45961 जवखेडकर अनुराधा भा�र 21722 69 �ी

�ॉट नं. सी5/5 वेदा� को-हौिसंग सोसाईटी   एसयूएस 

रोड अिभनव  महािव�ालय फॅशन पुणे

45962 जवखेडकर भा�र नारायण 21721 77 पु

�ॉट नं. सी5/5 वेदा� को-हौिसंग सोसाईटी   एसयूएस 

रोड अिभनव  महािव�ालय फॅशन पुणे

45963 जायगुडे संगीता अनंता 59852 47 �ी

s no -11 �ी सर�ती िव�ा   मंिदर ग�ी नं 1 शा�  कॉलनी 

कव� नगर  पुणे

45964 जायगुडे अनंता महादु 59851 49 पु

s no-11 �ी सर�ती िव�ा   मंिदर ग�ी नं 1 शा�  कॉलनी 

कव� नगर  पुणे

45965 झमवार भावना िमिलंद 60711 44 �ी

36 िशलािवहार कॉलनी   िवजय अपाट�म�ट फाटा  कव� रोड 

 पौड फाटा कव� रोड पुणे

45966 झामवर िमिलंद कांितलाल 53458 45 पु १२-ए आनंदमयी अपाट�म�ट   कव� रोड  पुणे

45967 झंवर िनितन कांतीलाल 59727 49 पु

�ॅट नं 4 िवजय अपाट�म�ट   �ॉट न 36 िशला िवहार 

कॉलनी  पाउड रोड कोथ�ड पुणे  कोथ�ड पुणे

45968 झंवर चं�कला कांतीलाल 47913 69 �ी ३६ िशलािवहार कॉलनी   िवजया अपाट�म�ट  दौडं फाटा पुणे

45969 जोगळेकर ��ता सुिधर 28446 62 �ी

डी ४/५ आनंद िवहार   फेज-२ लायगुडे मळा  गणेश नगर 

धायरी पुणे

45970 जोसेफ लता लानी 36197 58 �ी

सव� नं.15/2 हाऊस नं.302 अ�य पाक�    सी-िवंग औढं 

िचंचवड िलंक  रोड पीसीएमसी वॉटर टंॅक जवळ पुणे

45971 जोसेफ लविलना लनी 41370 31 �ी

सव� नं १५ /२ हाऊस नं ३०२ अ�य पाक�  सी िवंग अनु��ा 

िचंचवड िलंक रोड पुणे  िसिट

45972 जोशी अनय िदलीप 57279 41 पु

�ॅट नं १७ िब�ीगं ब /३   पा�� िवहार सनिसटी रोड  

आनंद नगर िसंह्गड रोड  पुणे

45973 जोशी आशा शिशकांत 35268 67 �ी

�ॅट नं ५०७   बी िवंग एस.नं १०/०५   िशंदे पाक�  िशवणे 

एन.डी.ए रोड  ता . हवेली  पुणे २३

45974 जोशी िदलीप िव�ुपंत 3456 70 पु

एस नं-15/16 �ॅट नं-ए2 -201   बापदेव घाट जवळ द 

लाके िज�ा  येवलेवाडी  पुणे

45975 जोशी जयंत वसंत 5497 69 पु

�ॅट नं.201 �ॉट नं.8   बेलला िव�ा आचाय� सोसायटी  

वरजे मलवाडी वरजे  पुणे

45976 जोशी कौ�ुभ वामन 56236 34 पु

�ॉट नं.३१ िस�दकला हौिसंग सोसायटी   माई मंगेशकर 

हॉ��टलजवळ  िशवणे पुणे

45977 जोशी मिनषा रिवं� 55284 59 �ी

�ॉट नं.२४ सव� नं.१२६/ए/१/१/१   पि�म वारजे  माळवाडी 

पुणे

45978 जोशी िमना�ी जयंत 4214 67 �ी

�ॅट नं २०१ �ॉट नं ८ मालवडी बेला आचाय� सोसायटी 

वारजे पुणे

45979 जोशी �साद �काश 23800 58 पु

�ॅट नं ०२ सद्गु� िनवास   सनिसिट रोड �िच  वडगाव 

बू.  पुणे

45980 जोशी रोिहणी सुधाकर 453 84 �ी

�ॉट नं 22 यूिनट नं 2   गनंजय हौसीगं सोसायटी  गनंजय  

�र�ा �ॉप जवळ  पुणे

45981 जोशी सिचन पंडीत 5428 64 पु

बी-३ समथ� �ुि�   नगर प�ा रोड  जवळ अमर कॉटेज 

हडपसर  पुणे

45982 जोशी सिचतन गणेश 61001 32 पु

घर नं 19 बी गु�संुदे   गु�संुदे रसायिन  पनवेल रायगढ  

पनवेल

45983 जोशी सारंग सुनील 61751 36 पु D 801 माधुकोश अपारम�ट   वडगाव खुद�  पुणे

45984 जोशी �ीपाद वसंत 50348 64 पु

�ॅट नं.१ पिहला मजला   अशलेशा अपाट�म�ट बी िवंग   

स�� नं.१५/१२ �ॉट नं.३  कोथ�ड  पुणे

45985 जोशी उदय अशोक 44793 47 पु ए-४०४ ईशान सृ�ी   चैत� नगरी मागे  वारजे पुणे-५८  पुणे
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45986 जोशी उदयकुमार रजनीनाथ 5560 52 पु

डी ०५ वा�� नगर गु�गणेश नगर जवळ कोथ�ड पुणे 

िसिट पुणे

45987 जोशी उ�ास कृ�ा 51402 61 पु १५ समप�ण   आनंदबाग सोसायटी  नवी पेठ पुणे - ३०  पुणे

45988 जोशी वषा� राजन 56419 59 �ी

अे-३ अमन सोसायटी   १५१ डहाणुकर र�ा �.१  

कोथ�ड पुणे

45989 जोशी िवनोद वसंत 59465 39 पु

१७४१ सदािशव पेठ   कातेवाडा जवळ �ाऊट  �ाउंड 

पुणे

45990 जोशी िवशाखा उदय 21170 44 �ी िब��ंग ए-एफ -४०४ ईशान सृ�ी   वारजे पुणे  वारजे पुणे

45991 कचरे भारती मनोहर 47167 50 �ी

युथोिपया हौिसंग सोसायटी   फेटोिशया ए-४  वानवडी पुणे-

४०  पुणे

45992 कचरे रघुनाथ ��ोजी 47058 85 पु युथोिपया हौ.सोसायटी   फेटोिशया ए-४  वानवडी पुणे

45993 कदम िवजय गु�ाबा 45268 51 पु सािनया हे�रटेज   ◌ंए/१७ िबबवेवाडी  पुणे - ३७  पुणे

45994 कडू सखाराम बाबुराव 49404 71 पु

१९५ उ�म नगर   पायगुळे व�ी शेजारी  द� मंिदराजवळ 

पुणे

45995 काकडे अिनल जोसेफ 47643 60 पु

ल�ी को-ऑ हौिसंग.सोसायटी.   अॅट पो.दौडं  ता.दौडं   

िज.पुणे  दौडं

45996 काळभोर कुणाल िवजय 59861 22 पु

s/o िवजय काळभोर �ॉट नं   106 ि�डे रेिसड�सी ऑफ 

साईट  िव�संुदर िब��ंग िनगडीगाव  पुणे

45997 काळे अभय अनंत 47627 52 पु

�ॅट नं.२ अिद� अपाट�म�ट   ग�ी नं.२ शा� कॉलनी  

कव� नगर पुणे

45998 काळे अिभजीत सदािशव 10690 52 पु व�ण अपाट�म�ट �ॅट न ७०३   DSK रोड धायरी पुणे

45999 काळे बाळासाहेब �ीरंगराव 55117 33 पु ५२ �म साफ� कॉलनी   कव� नगर  पुणे-५२  पुणे

46000 काळे मेधा अभय 47628 51 �ी

�ॅट नं.२ अिद� अपाट�म�ट   ग�ी नं.२ शा� कॉलनी  

कव� नगर पुणे

46001 काळे प�ाकर द�ा�य 5441 72 पु �ॅट नं ४०४ �रवे�रणे �ी� द� मंिदर पाषाण पुणे

46002 कांबळे नागसेन हनुमंत 48518 60 पु ए- १०/१२ रेज�ी�   खडकी पुणे

46003 कांबळे �भाकर नारायण 50098 51 पु

स�� न.१३१/२ राजयोग सोसायटी   �ी.गणेश मंिदराजवळ  

वारजे पुणे

46004 कामठे आकाश द�ा�य 60046 33 पु

पांडवदंड  फडतारे माळा   नवीन काणोल फुरसंगी  ¡/O 

जय गणेश डेअरी  पुणे

46005 कानगुडे अंकुश िनवु�ी 58217 33 पु

स न १११ द�ा नगर   सुतरदारा पौडं रोड  कोथ�ड पुणे   

पुणे

46006 कांकरीया आयुष शांतीलाल 19212 39 पु

�ॅट नं.302 �ीशांित   नगर हौिसंग सोसायटी वीट हॉ�ेल  

कोढंवा बु.पुणे

46007 कांक�रया किवता आयुष 53425 38 �ी

�ॉट नं.आय-३०२ ितसरा मजला   शांती नगर हौिसंग 

सोसायटी  कोढवा  पुणे.  पुणे

46008 करंदीकर महेश अनंत 48235 62 पु

मंगलमुत� कॉ��े� िब.नं..३   �ॅट नं.ए-१०१/३  िसंहगड 

रोड पुणे

46009 करंजकर मयुर �ीकांत 56159 46 पु

फलॅट नं.बी ७०१ किपल अिभजात   डहाणुकर कॉलनी  

कोथ�ड पुणे

46010 करो�ा िहतेश लालजी 57408 32 पु

�ॅट नं ३०५ पाव�ती कॉ��े�   सव� नं १५/९/१/४ िनलिगरी 

वाडी जवळ  आंबेगाव पुणे
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46011 का�ळकर नारायण द�ा�य 579 83 पु

�ॅट नं 504 िब��ंग 1   अमृतगंगा िब��ंग िसंहगड  रोड 

मािनगबाग  पुणे

46012 करवा िनतीन चंदुलाल 42422 52 पु �ॅट नं ५०१ मानस ड� ी� बानेर रोड पुणे

46013 कवा� �ीिनवास �ंबकलाल 23654 69 पु

�ॅट नं. 3 मधुकर िब��ंग   िशटोळे नगर नरिसंह �ूल  

भालेराव हॉ��टल जुना सांगवी  पुणे

46014 करवा िसमा िनतीन 55651 49 �ी �ॅट नं.५०१  मानस ड� ी�    बाणेर रोड  पुणे

46015 करवा सोिनया िनितन 60068 25 �ी

�ॅट नं ५०१  मानस ड� ी�   एस.नं.८८  �ॉट नं ७/८/८ए  

बनेर रोड. बनेर पुणे  बनेर पुणे

46016 कासार मयुर सुधाकर 55168 37 पु

डी.एस.वैभव आपाट�म�ट �ॅट नं.१   �गती गाड�न जवळ    

पुणे

46017 कासार सुधाकर ओकंार 55169 75 पु

स.नं.३४/२ �ॉट नं.१३३ फलॅट नं.१०१   पिहला मजला 

िसं�ा हो� रोड नं.१०  िहंगरेनगर धानोरापुणे-  पुणे

46018 कासट िनरज सुभाष 57043 33 पु

फलॅट नं.७ सुयश अपाट�म�ट   ४८७/ए नारायण पेठ  पुणे-

३०  पुणे

46019 कासखेडीकर देवे�र अनंत 1451 66 पु

-

हनुमान मंिदर पुणे  िशवाजीनगर गओथंन िशवाजीनगर  

पुणे

46020

काटा�रया िहरालाल चैनलाल �ो. 

एच सी कटा�रया 60504 59 पु �ॉट नं 4719 1 2   बॉ�े पुना रोड  िपं�ी  पुणे

46021 क�ुर सपना ��ील 59545 36 �ी

�ॅट नं 1 काकडे च�बस�   460/461 र�ा पेठ जवळ  

एम.एस.सी.बी ऑिफस  र�ा पेठ पुणे

46022 केदारे �ाती राजेश 49278 40 �ी

�ॅट नं.२०२ िब��ंग नं.बी/९   भुजबळ टाऊनिशप 

एकल� कॉलेज जवळ  कोथ�ड पुणे

46023 खाडे उिम�ला कुमार 49482 70 �ी ४ हायलोक रेिसडे�ी   कोथ�ड  पुणे

46024 खडके �ाची िश�रष 47170 34 �ी

ए-९ िनम�ल रेिसड�ी   ग�ी नं.१७ डहाणूकर कॉलनी  

कोथ�ड पुणे

46025 खळदकर िकरण शिशकांत 50618 60 �ी �ॅट नं.१९ िब��ंग नं.३   �णवाल मेडोस  वारजे पुणे

46026 खंडारे अिवनाश रॉब�ट 58194 34 पु ७५८ द�वाडी   िसंहगड रोड पुणे िसटी  पुणे -३०  पुणे -३०

46027 खरात �ाने�र कोडंीबा 54112 39 पु स�� नं.५२ क�� नगरी   साईबाबा मंिदरामागे  पुणे

46028 खरडे द�ा�य बाळासाहेब 59698 38 पु महादेव वाडी   महादेव वाडी  क� दूर पुणे  क� दूर पुणे

46029 खटावकर सुजाता िवनय 5475 58 �ी

रजनी कॉन�र अपाट�म�ट सव� नं.23/4/2/3   �ॅट नं.१०२  

बालाजी नगर  पवार हॉ��टल धानकवाडी पुणे

46030 खटावकर िवनय �भाकर 2180 61 पु

�ॅट नं 102 रजनी कॉन�र   सी नं २३/४/२/३ भ. पवार  

हॉ��टल धनकवाडी पुणे  ढाकेवाडी  पुणे

46031 िक�ीकर �ंकटेश मधुकर 17252 38 पु

722 2 पाव�ती बहार सोसायटी   �ॅट नं.6 एलबी शश�ी 

रोड  यूबीआय नवी पेठ पुणे

46032 िक�ोळकर भुषण �भाकरराव 17685 38 पु सी १२ पाटील रेिस.कािलंगा हॉटेल मागे एरंडवणे पुणे

46033 िकरंगे कुमुिदनी सुिनल 47086 59 �ी

ए-१ �ॅट नं.५ धनल�ी पाक�    उजवी भुसारी कॉलनी  

कोथ�ड पुणे

46034 िकरंगे ने�ा सुिनल 47087 33 �ी

ए-१ �ॅट नं.५ धनल�ी पाक�    उजवी भुसारी कॉलनी  

कोथ�ड पुणे

46035 िकरंगे सुिनल सुखदेव 47703 61 पु ए-१/५ धनल�ी पाक�    पौड रोड कोथ�ड  पुणे - ३८  पुणे
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46036 कोकाटे द�ा�य भगवान 60889 63 पु

घर नं 63/1 राम नगर   कोकाटे हॉ��टल िपंपळे  गुरवे 

नवी सांगवी  पुणे

46037 कोळपे गणेश रामचं� 59850 47 पु

िफ� आिण टेिलिवजन इं�ी�ूट   ऑफ इंिडया �ॅट नं 

४  टाइप १  �ाफ �ाट�र लॉं कॉलेज रोड  पुणे

46038 को�े अलकनंदा िवलास 48287 61 �ी ४६सहजानंद को-ऑप हौिसंग सोसायटी   कोथ�ड    पुणे

46039 को�े िवलास रामदास 47707 70 पु �ॅट नं.४६/२   सहआनंद को-ऑप सोसायटी  कोथ�ड पुणे

46040 कोलते �रतेश ह�र�ं� 56614 55 पु

८७०/२ब िनलकंठ बंगला   भांडारकर रोड  हॉटेल रिवराज 

समोरपुणे

46041 कोलते �ाती �रतेश 56613 47 �ी

८७०/२ब िनळकंठ बंगला   भांडारकर रोड  हॉटेल रिवराज 

समोर पुणे

46042 कोडें ि�या िववेक 55727 42 �ी

८६२ फलॅट नं.१० राजपॅलेस अपाट�म�ट   टायटन 

शो�म�ा पुढे  भांडारकर रोड पुणे

46043 कोरबो�ु आशा रमेश 51076 50 �ी जबंुशेट वाडा   खडकी बझार  पुणे-३  पुणे

46044 कोरडे शरद मधुकर 48898 55 पु

�ॅट नं.३ सुतेजा स.नं.१२६/१अ/३   समथ� हौिसंग सोसायटी 

 वारजे पुणे

46045 कोरगावकर िनशा �मोद 44567 56 �ी पुणे   पुणे

46046 कोठारी रमेश मदनलाल 90538 61 पु �ॅट नं ई/५०१ अवनीष   िपंनक मेममोरीस कोथ�ड पुणे

46047 कोतकर अिजत मुरलीधर 56590 48 पु

फलॅट नं.३०१ क�वृ� हौिसंग सोसायटी   बेडेकर 

गणपती जवळ  कोथ�ड पुणे

46048 कोतकर िसमा तुषार 55035 34 �ी

बी-२४ हाय �ास रेसीडे�ी   पाटील नगर  बावधन पुणे-

२१  पुणे

46049 कोतकर तुषार सुभाष 48258 37 पु

�ॅट नं.३ िब��ंग नं.आय   मोरे िवहार अपाट�म�ट 

सहजानंद सोसायटी  कोथ�ड पुणे

46050 कोतवाल अलका अशोक 50472 62 �ी �ी.द� िनवास बी/२०२   द� नगर आंबेगांव  का�ज पुणे

46051 कोतवाल अशोक रामदास 50471 69 पु �ी.द� िनवास बी/२०२   द� नगर  आंबेगाव पुणे-४६  पुणे

46052 कोतवाल िगरीष नारायण 8344 53 पु

बी ३०३/३०८  गंगा ओसीयन पाक�    राजस सोसायटी जवळ 

 कातराज  पुणे

46053 कोतवाल मोहन िदनकर 3924 60 पु

ए/४ �ॅट नं.१० िनंबाज नगर   सन िसिट रोड वडगाव बु  

िसंहगड रोड   पुणे ४१

46054 कोतवाल नारायण सदािशव 844 94 पु ६३/२ चं�रांगन अपाट�म�ट महेश सोसायटी िबबवेवाडी पुणे

46055 कोतवाल रेखा नारायण 15470 89 �ी

७६ महेश हौिसंग सोसा.�ॉट नं६   पहीला मजला 

िबबवेवाडी इंदीरा    नगर पुणे ३७

46056 ि�रसागर चं�कांत बाबासाहेब 57744 42 पु

सी/ओ िवकष� �ँिपंग इंिडया पी एल   572 शिनवार पेठ 

उ�ेकर ¦EI¥¦TS  िज पुणे

46057 ि�रसागर सुहािसनी सिचन 49974 48 �ी

एल-२ पिहला मजला   िहमाली को-ऑफ सोसायटी 

एरंडवणा  िदनानाथ मंगेशर हॉ��टल शेजारी पुणे

46058 ि�रसागर िवजया संजय 22377 63 �ी

२०२ मनाली अपाट�म�ट सािव�ी   नगर िहंगणे खुद�   िसंहगड 

रोड पुणे 1

46059 कुलकण� सितश बाळकू� 44676 66 पु १/१ एरंडवणे यशोधन िब��ंग   पुणे -२  पुणे

46060 कुलकण� आिद� सुरेश 16300 46 पु

पॅफट नं ४ �ॉट नं १०४ सुभाष को ऑप सोसायटी   महेश 

सोसायटी िबबवेवाडी पुणे
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46061 कुलकण� अिमत अिनल 49865 46 पु एल-३ चैत� नगरी   वारजे पुणे

46062 कुळकण� आनंद गोिवंद 57469 69 पु

सी/ओ. कुलकण� भूषण आनंद   बी-४०३  शांती संकुल  

बरते जवळ  �ूल  िदगंबेरवड   वारजे  पुणे

46063 कुलकण� अिनलकुमार गोिंवंद 56326 71 पु

६०१ बागे�ी को.ऑप.सोसायटी   डहाणुकर कॉलनी  

कोथ�थ पुणे

46064 कुळकण� अशोक वासुदेव 7734 70 पु

�ॅट नं सी-३०  राधाकृ�   टाऊन िशप  सनिसिट    

िसंहगड रोड  वडगाव  पुणे

46065 कुलकण� भालचं� वसंत 48289 51 पु

ए/१२ िनखील पाक�    सी सोसायटी  मािणक बाग पुणे-५१  

पुणे

46066 कुळकण� द�ा�य िवनायक 437 86 पु ६ िनझ�र सोसायटी कोथ�ड पुणे   पुणे ४११०२९

46067 कुळकण� देिवदास वामन ¹०३] 3787 67 पु

अ-४६ वसंत िवहार सोसायटी   िसंहगड रोड लोकमत  

ऑिफस जवळ लगडमाला वडगाव  पुणे

46068 कुळकण� िमलीदं जग�ाथ 34595 60 पु

�ॅट नं 10  सेऊल बी अपाट�म�ट   गंनंजय सोसायटी गांधी  

भवन कोथ�ड  पुणे

46069 कुळकण� मोहन कािशनाथ 2900 84 पु

�ॅट नं ७०१ िब��ंग नं D/4   संुदर सृि� सो िसंहगड रोड 

समोर  वडगाव बँक  पुणे

46070 कुलकण� िनलेश अ�ण 42799 36 पु

सव� नं.५२/२ �ॅट नं.९०३   क� होमस  बॉलीवुड िथएटर 

जवळ  वडगाव शेरी  पुणे

46071 कुळकण� पांडुरंग िवनायक 1561 71 पु

�ॅट नं.डी-२०४   ईशान सृ�ी चैत�ा  नगरी जवळ वारजे 

पुणे

46072 कुळकण� पराग पांडुरंग 10096 43 पु

�ॅट एन ४०२ िस�े�र टेरेस समोर   सोबा पुरम  वारजे  

पुणे

46073 कुळकण� पौिण�मा पांडुरंग 7446 67 �ी डी-२०४ ईशान सृ�ी   चैत� नगरी जवळ  वारजे पुणे

46074 कुळकण� �साद िशवराम 8629 49 पु

�ॅट नं१५ िवमल िवहार   हौिसंग सोसायटी  िब��ंग नं 

०४ िबबेवाडी समोर  पुणे

46075 कुलकण� �साद उ�ल 56424 37 पु ९ िनमा अपाट�म�ट   कृ�ा कॉलनी  कोथ�ड पुणे-३८  पुणे

46076 कुलकण� �शांत वासुदेव 25016 39 पु

बी-८०६ िस�र ने� नरे   जे.स.पी.एम कॉलेज रोड  

वडगाव िशव पाव�ती काया�लय  पुणे(नरे)

46077 कुलकण� राही िव�ल 51545 47 �ी �ॅट नं.१०३ गजाननगीत अपाट�म�ट   िशवदश�न पाव�ती  पुणे

46078 कुलकण� राजीव पुो�म 35532 67 पु

�ॅट नं १८ जाल�र अपाट�म�ट   हॉ��टल कॉलनी जवळ  

नवी पेठ राज�� नगर  पुणे

46079 कुळकण� �पाली �ीकृ� 16738 41 �ी

�ॅट न 207  दूसरा मजला   वूड रोयल िवंग ए    कोथ�ड 

 स न ७१/७ए/१ मंुबई ए��ेस  कोथ�ड पुणे

46080 कुलकण� �िषकेश रमेश 51475 38 पु ४०४ अ�य रेिसडे�ी   िसंहगड रोड  पुणे

46081 कुलकण� सदानंद कृ�ाजी 41817 68 पु

सी 701 युिनकस िब��ंग   मराठा मंिदर मागे  एल एम डी 

चौक वावधन पुणे  वावधन पुणे

46082 कुलकण� सतीष बाळकृ� 50535 66 पु ९/९ यशोधन इमारत   एरंडवणा  वारजे रोड पुणे

46083 कुलकण� सिवता सुिनल 48230 54 �ी

सव� नं ३६ /७ १०१ सुगम सोसायटी पांडुरंग कॉलनी 

एरंडवणे पुणे

46084 कुलकण� शैलजा िनळकंठ 51752 77 �ी

िब��ंग नं.ए५/१ यश   ११९/४ सरीता नगरी  फेज-१ गणेश 

मळा पुणे

46085 कुळकण� िशवराम अवधूत 1019 86 पु

�ॅट नं 15 िवमल िवहार   हौिसंग सोसायटी िब��ंग नं 4  

िबबेवाडी पोलीस �ेशन  पुणे
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46086 कुळकण� सुधा सुय�कांत 4258 75 �ी पी ४०३ कॉसमॉस मगरप�ा िसिट   हडपसर पुणे

46087 कुलकण� सुधीर आ�ाजी 47705 57 पु

५ सुगम सोसायटी ३६१७   एरंडवणे पांडूरंग कॉलनी  पुणे - 

३८  पुणे

46088 कुलकण� सुधीर पंडीतराव 13213 64 पु

२०१ �ी साई अपाट�म�ट   ४९/१ रामबाग कॉलनी पॉड रोड  

बेडेकर गणपती जवळ कोथ�ड पुणे

46089 कुलकण� सुखदा िदपक 48877 48 �ी

�ॅट नं.४०८ �ॉक नं.जी   फेज १ िपनाक मेमोरीअल 

हौिसंग सोसायटी  कोथ�ड पुणे

46090 कुळकण� सुलभा सुरेश 4637 73 �ी

सुभाष अपाट�. �ॅट नं ४   �ॉट नं १०४ महेश सोसायटी  

द� मंदीरा जवळ  िबबवेवाडी  पुणे

46091 कुलकण� सुने�ा सितष 56530 58 �ी

१/१ एरंडवणे यशोधन   फलॅट नं.४एस.एन.डी.टी.  कवे 

र�ा पुणे-४  पुणे

46092 कुळकण� सुय�कांत ��ाद 4259 81 पु पी ४०३ कॉसमॉस मगरप�ा िसिट   हडपसर पुणे 411013

46093 कुलकण� ��ा योगेश 20939 41 �ी

�ॅट नं 15 B 1 पु� नगरी   सोसायटी �ेला मरीस �ूल  

वडगाव शेरी  पुणे

46094 कुलकण� उ�ल वामनराव 56425 74 पु ९ िनमा अपाट�म�ट   कृ�ा कॉलनी  कोथ�ड पुणे-३८  पुणे

46095

कुळकण� िवजयकुमार 

बाळासाहेब 58011 56 पु

�ॅट नं. ६०४  स�सुर   ई िवंग  िड एस के िव�   धायरी 

पुणे ४१  पुणे

46096 कुलकण� िव�ल गोिवंद 51446 47 पु

�ॉट नं.१०३ पिहला मजला   गजानन िगत अपाट�म�ट  

पव�ती िशवदश�न पुणे

46097 कुलकण� यािमनी सुिधर 47965 57 �ी ५ सुगम सोसायटी ३६१७   एरंडवणे  पांडूरंग कॉलनी पुणे

46098 कुळकण� यत�� िदनकर 8771 58 पु

सी७ �नवाल पॅराडाइज   भुसरी कॉलनी  पौड रोड  

कोथ�ड  पुणे

46099 कंुभार सोमनाथ रामचं� 48961 47 पु स�� नं.१६३/१   कंुभारवाडा  कोथ�ड पुणे

46100 लाड गाय�ी गणेश 57986 38 �ी

फलॅट नं बी -२ उमाकंुज हौ.सोसायटी   �ॉट नं ५५ 

आयडीअल कॉलनी  पौड रोड कोथ�ड पुणे

46101 ललवाणी संजयकुमार सुरेशचं� 16397 57 पु सी १००५ एषा पल� सोसायटी काकडे व�ी कोढंवा खृ पुणे

46102 िलंबाडा भारती भवानजी 47247 46 �ी

आक�  �ोरी स�� नं.१६७ िब��ंग नं.ए   �ॅट नं.८०१ 

मांजरी  हडपसर पुणे

46103 िलंबाडा भवानजी िशवजी 47246 51 पु

आक�  �ोरी स�� नं.१६७ िब��ंग-ए   �ॅट नं.८०१ मांजरी  

हडपसर पुणे

46104 लोखंडे ल�ण िमठाराम 648 78 पु

लोखंडे मह�� ल�ण   ई ०१/०१ सूय��भा गाड�न  क� जले 

नगर कोढंवा रोड  िब�ेवाडी पुणे

46105 लोढें ल�ण नामदेव 48398 54 पु मु. पो. उरवी देवाजी   ता. हवेली  िज. पुणे

46106 मदाणे िच�ा रिवं� 23117 49 �ी

�ॅट नं - 11 ए-३ ईशान नगरी   जवळ चैत�ा नगरी  वरजे 

 पुणे

46107 माडीवाले सुहास �भाकर 15206 65 पु

/

िवनायक हॉ��टल जवळ  मंुबई- बंगळूर हायवे वारजे  

पुणे  4

46108 माडीवाले उषािकरण सुहास 53699 63 �ी

रा�ल िनसग� हौिसंग सोसायटी   बी-३/८०२ अतुल नगर  

वारजे पुणे

46109 महाजन अनघा अ�ण 51031 50 �ी

�ॉट नं.११ छाया अपाट�म�ट   डहाणूकर कॉलनी  ग�ी 

नं.१ कोथ�ड पुणे

46110 महाजन अ�ण ह�र�ं� 49593 56 पु

�ॅट नं.११ छाया हाईटस   डहाणूकर कॉलनी ग�ी नं.१  

कोथ�ड पुणे
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46111 महाजन भुषण िनळकंठ 47498 48 पु

�ॅट नं. ५  िब��ंग नं. ४अ   नाड�� सोसायटी  वीणा 

नरहर वारजे वॉटर व��  वारजे पुणे

46112 महाजन �िणता िवनोद 56711 34 �ी फलॅट नं.११ अएस.एन.३३   िदप �ोती अ�े�ु  वारजे पुणे

46113 महाजन रा�ल ता�ासाहेब 51263 46 पु

स�� नं.११२/१/२/३ �ॉट नं.२०१   दुसरा माळा अ�रहंत 

िब��ंग  बनेर पुणे

46114 महाजन िश�ा रा�ल 51823 41 �ी

स�� नं.११२/१/२/३�ॉट नं.२५व२६   �ॅट नं.२०१ दुसरा 

मजला  अ�रहंत बाणेर पुणे

46115 महाजन सुिनल िसताराम 7569 51 पु

बोरदेवडी गट नं २०९/२१२ �ॅट नं ५०२ �राज गृह 

�क� पुणे १०५

46116 महाजन तुषार रिवं� 55537 26 पु

अ2-103 अंकुर �ाइटे   मोतीराम नगर जवळ  सी�ा 

फाऊंडेशन वाज�  पुणे

46117 महाजन िवनोद ��ाद 56710 41 पु फलॅट नं.११ अएस.एन.३३   िदप �ोती अ�े�ु  वारजे पुणे

46118 मालिवया िशवकांत नंदिकशोर 52463 81 पु

बी-३३  भवानी अंजळा   जय भवानी नगर  सुतरवाडी रोड  

 फॅशन  पुणे

46119 मांडे �भाकर हरी 5187 90 पु माऊली िब��ंग �ॉट नं 1/5 कव� रोड एरंडवना पुणे

46120 मं�ी सिचन �भाकर 56067 47 पु

आय-१३ �ी.शंकर नगरी   पौड रोड कोथ�ड  वनाज 

जवळ पुणे-३८  पुणे

46121 मनवर गजानन िवनायक 60241 40 पु

घर नं 487 जयमाला नगर   ग�ी नं 1 साईबाबा  मंिदर 

जवळ जुनी सांगवी  पुणे

46122 मराठे अंजली मुरलीधर 58984 31 �ी

तपोधाम आ�म र�ा   व�न कॉलनी एस. एन. १३/४७२  

पुणे

46123 मराठे अ�ण बबन 55050 40 पु कुळे  मुळशी पुणे   पुणे  412108

46124 मराठे िद�ी िववेक 48583 45 �ी ३ ए-३ आिद� गाड�न िसटी   वारजे  पुणे

46125 मा� चेतन ल�ीनारायण 56068 49 पु ५०३ तारा टॉवस�   कोथ�ड  पुणे-३८  पुणे

46126 मेढेकर िववेक राजाराम 56475 57 पु

�ॅट नं.५ िवना ४/ॠ   नाद ��ा सोसायटी  वारजे पुणे-५८  

पुणे

46127 म�डकी नवीनचं� वासुदेव 10135 75 पु

�ॅट नं ३०१ िनरामन लंॅडमाक�  ८१/६ वारजे �ोट्�स �ब 

पुणे

46128 ��र कमल �भाकर 32850 89 �ी

�ॅट नं ०३ मुरलीधर अपाट�म�ट   लॉं कॉलेज रोड नल 

�ॉप  एरंडवणा  पुणे

46129 ��र �ीकांत �भाकर 34850 64 पु

३  मुरलीधर अपाट�म�ट   लॉं कॉलेज रोड  नल  �ॉप 

एरनदवाना  पुणे

46130 मोडक रिवं� जयंत 8268 47 पु

रोिहणी एम डीएसके िव�ा   धायरी पुणे  रोिहणी सोसायटी 

डी.एस.के  पुणे

46131 मोघे द�ा दादू 47509 49 पु जलसाबाई िनवास   ित�पती नगर जवळ  वारजे नाका पुणे

46132 मोघे जय�ी �काश 8781 58 �ी

�ॅट नं ४ �र�ी िस�� िनसग�   मानस जवळ धायरी पुणे  

वडगाव बु�ुक पुणे

46133 मोघे लाडूबाई (सुवणा�) द�ा 47510 48 �ी

जलसाबाई िनवास   राजहंस कॉलनी   आकाश  नगर 

जवळ  वारजे नाका पुणे

46134 मोघे िवजय मा�ती 61618 43 पु

सव� नं. ४४  इंिदरा पाक�     पौड रोड  शंकर मंिदर जवळ   

केळेवडी  पुणे

46135 मोहरील नयना िहत�� 11469 49 �ी

स�� नं.११७ िगरीधर आंगण   िब�ीगं नं.ई ५ �ॅट नं.१३ 

वज� मालवाडी    पुणे
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46136 मोहरीर िद�ी िस�दाथ� 55777 41 �ी �ॉट नं.९ िब�ीगं नं.ई-८   पॉ�ुलर �े��ज  वारजे पुणे

46137 मोहरीर शरदकुमार गोिवंद 49104 74 पु

सव� नं.१४१/१४२  िब��ंग नं. ई-८    �ॅट नं.०९  पॉ�ुलर 

�े�ीज सोसायटी   वारजे  वारजे पुणे

46138 मोहररीर िस�दाथ� शरदकुमार 47169 45 पु

पॉ�ुलर �े�ीज हौिसंग सोसायटी   िब�ीगं नं. इ/८ �ॅट 

नं.९  वारजे �ॉय चौक पुणे

46139 मोहरीर कंुदा चं�कांत 56018 73 �ी इ-५/१३ िगरीधर आंगन   वारजे  पुणे-५८  पुणे

46140 मोरे अनंत िनळू 48520 59 पु १६८८ सदािशव पेठ   पुणे - ३०    पुणे

46141 मोरे �ाने�र रमेश 61587 36 पु

सी/ओ जे टी जाधव एस एन नं 45/1   जयदीप चौक वारजे  

बी राम अ�वाल गोडाऊन  पुणे

46142 मोरे िकरण िवठठल 47632 60 पु

१८/४१२ भागीरथी राम हौ.सो.   फुले नगर  येरवडा पुणे-६  

पुणे

46143 मुजुमदार मेघा सुिधर 34262 63 �ी

शु�ुत रेसीडेनसी ग. िवंग ०७ बी/एच   भैरवनाथ मंिदर  

�ामपंचायत नरेगाव नहरे  पुणे

46144 मुजुमदार �शांत �मोद 34146 35 पु

W ७०३ मेघम�ार अपाट�म�ट िसंहगड रोड िकरिकतवाडी 

पुणे

46145 मुळे िदपक बाबुराव 51564 41 पु  वंृदावन िनवास  कॅनाल   ग�ी नं.६  पुणे

46146 मुळे अिभषेक �शांत 60906 27 पु

�ॅट नं 2 �ीगीत अपाट�म�ट   परमहंस नगर पौड  संदीप 

डेअरी राजपथ सो  कोथ�ड पुणे

46147 मुळे उ�ला �शांत 55969 50 �ी

फलॅट नं.२ �ी.गीत अपाट�म�ट   परमहंस नगरपौडं रोड  

कोथ�ड पुणे

46148 नाडगौडंा सिमर अशोक 48234 46 पु

सी-२ साईनंदन सोसायटी   तुळशी बागवाले कॉलनी  

सहकार नगर नं.२ पुणे-९  पुणे

46149 नाईक अिवनाश अरिवंद 57138 53 पु

�ॅट नं २० िशव�साद अपाट�म�ट   बी िवंग िप एम टी डेपो 

जवळ  भुसारी कॉलनी मागे पुणे िसटी पुणे -   पुणे

46150 नाईक चा�द� सुर�� 50829 44 पु १ केदारी अपाट�म�ट   हॅ�ी कॉलनी  कोथ�ड पुणे

46151 नाईक गौरव दादासाहेब 50828 38 पु

गो�न पटेल डी िवंग   �ॅट नं.४०५ दुधाने नगर  कव� रोड 

पुणे

46152 नानगुडे गुलाब मा�ती 50120 62 पु मु. पो. डोणजे   ता. हवेली  िज. पुणे

46153 नानगुडे क�णा गुलाब 50119 60 �ी मु. पो. डोणजे   ता. हवेली  िज. पुणे

46154 न�ा अनिवर अशोक 52602 31 पु

बी ३०१ अव� सोसायटी सव� नं.२८   यशवंतराव च�ाण 

नाटयगृहाजवळ  कोथ�ड पुणे

46155 न�ा उ�ला अशोक 49230 54 �ी बी-३०१ अव� सोसायटी   स�� नं.२८ कोथ�ड  पुणे

46156 नेमाडे �ेता सुदश�न 57902 31 �ी

स�� नं १४४ �ॉट नं २८   िशवगंगा सोसायटी  वारजे पुणे 

५८  पुणे

46157 नेरकर जयंत �भाकर 47914 53 पु ए-१४ बी के अॅ�येन् ◌ू   डी. पी. रोड  कोथ�ड पुणे

46158 नेरकर �ोती जयंत 56393 48 �ी

फलॅट नं.१४ िब��ंग नं.ॠ   बी.के.ए�े�ु डी.पी.रोड  

परांजपे �ुल समोर कोथ�ड पुणे-३८  पुणे

46159 नेटके रमेश सोपान 47637 63 पु क्/� ३८/५ औध रोड   भाऊ पाटील वडाळ  खडकी पुणे

46160 नेवे �िमला रमेश 51534 71 �ी ४९/१ गणेश कॉलनी   कोथ�ड  पुणे-३८  पुणे
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46161 नेवे �ाजंली �शांत 51536 35 �ी ४९/१ गणेश कॉलनी   कोथ�ड  पुणे - ३८  पुणे

46162 नेवे �शांत रमेश 51535 46 पु ४९/१ गणेश कॉलनी   कोथ�ड  पुणे - ३८  पुणे

46163 नेवे रमेश भाऊलाल 51533 73 पु ४९/१ गणेश कॉलनी   कोथ�ड  पुणे-३८  पुणे

46164 नेवे सुभाष शांताराम 10297 61 पु

�ॅट नं ८०१/ए �ू ड� ो�   आळंदी रोड फूड बाजार 

जवळ  िव�ांतवाडी पुणे

46165 िनकम रा�ल सुभाष 52336 37 पु ८४८ उपळाई रोड   बाश� ता. बाश�  िज.सोलापूर  पुणे

46166 िनकम उ�वल रमेशचं� 57704 36 पु

बी २०१ दुसरा मजला   �ी िनवास �ासऑ�र क�� ी  

िसंहगड रोड धायरी पुणे

46167 िनकम िवजय सोमनाथ 50670 35 पु �िमक वसाहत   मदन माक� ट जवळ  कव� नगर पुणे

46168 िनकंु� अजय मुकंुदराव 47250 54 पु

�ॅट नं.१० िस�दी रेिसड�ी   हॉटेल आिशवा�द जवळ  

वडगाव (बु.) पुणे

46169 ओक मेघना मोहन 18629 64 �ी

�ॅट नं -२०४ �ीिनवास   �ीन लँड को�ंी एस. नं ४२  नरहे 

रोड माणजी नगर  पुणे

46170 ओसवाल �काश जवेरचंद 52340 49 पु डी ३०३ हायडे पाक�    माक� ट याड�  पुणे

46171 पा�े �स� यशवंत 14234 52 पु

बी २/१०३ ल�ी गंगा अपाट�मे�   सन िसटी जवळ आनंद 

नगर  वडगाव बु.  पुणे

46172 पा�े उ�ला यशवंत 3786 82 �ी

बी २/१०३ ल�ी गंगा रेिसडे�ी   जवळ आनंद नगर 

सनिसिट  िसंहगड रोड  पुणे  1

46173 पाखले राज�� िचंधा 48081 50 पु �ॅट नं.३६ �ी गणेश नगर   िबबवेवाडी  पुणे-३७  पुणे

46174

पाळंदे आिशष यशवंत �ो. पाळदे 

सिव�सेस 56175 47 पु २/३ कव� रोड   एस.एन.डी.टी.कॉलेज समोर  पुणे-४  पुणे

46175 पळशीकर मनोज अ�ुतराव 48082 48 पु

६७८/१ युिनटी हाईटस   संगम सोसायटी  िबबवेवाडी पुणे-

३७  पुणे

46176 पांडे अिभजीत िवलास 59983 42 पु

�ॅट नं - १०५  से�न नं -०७   आिद� अपाट�म�ट यश  

गाड�न   इं�ायणी नगर भोसर  पुणे

46177 पांडे आनंद �िवण 57757 40 पु

फलॅट नं ३०१ स�� नं ५३/७   संकेत �ी िस�दी िवनायक 

संक�  वडाची वाडी रोड उंड� ी पुणे

46178 पांडे अवंित अिभजीत 60689 36 �ी

�ॅट नं 1003 एफ िवंग   �ीन �ड �ूम फी�  आंबेगाव  

पुणे

46179 पांडे राजेश बाबुलाल 10069 56 पु

सव� नं १०३/अ/१०/११ �ॉक नं.७   �ॅट नं. सी-५०१ 

सेनापती बापट रोड  िद ल� टावर रोशन ग�रमा  पुणे

46180 पांडे सरोज राजेश 16074 50 �ी

सव� नं १०३ �ॉक नं ७ �ॅटनं सी ५०१ िशवाजी नगर 

सेनापित बापट रोड पुणे ४११०१६

46181 पांढरे ब�राज िशवराज 56608 55 पु

४०२ धन�ी अपाट�म�ट हरेकृ� मंिदर रोड   मोडेल कॉलनी 

िशवाजी नगर  कोथ�ड पुणे

46182 पांढरे जय�ी ब�राज 56609 25 �ी

४०२ धन�ी अपाट�म�टहरेकृ� मंिदर रोड   मोडेल कॉलनी 

िशवाजी नगर  कोथ�ड पुणे

46183 पांढरे शैलजा ब�राज 47802 47 �ी ४०२ धन�ी अपाट�म�ट   मॉडेल कॉलनी  िशवाजी नगर पुणे

46184 पंडीत �ानेश �भाकर 9687 52 पु २०१ ब िनसग� िनिम�ती   िपंपळे सौदागार   अंधा कॅ� पुणे

46185 पंडीत �साद द�ा�य 27039 44 पु बी-१ वा��पुरम्    कंुबरे टाउूनिशप  कोथ�ड  पुणे
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46186 पंडीत रमाकांत िव�ू 33849 64 पु

स�� नं १०/१० फलॅट नं ६-५०२   सन पॅराडाईझ फेज नं २  

वडगाव बु�ुक पुणे.  पुणे

46187 पानसरे सोनाली जयंत 48742 36 �ी नॅशनल पाक�  डी १/४   मािणक वाडा  वडगांव बु. पुणे

46188 पनशीकर मुकंुद आ�ाराम 2408 78 पु रा.�.संघ मोतीबाग काया�लय   पुणे

46189 पंराजपे शैला शरद 55845 81 �ी

२० �ृ�ी अपाट�म�ट डी.पी. रोड   ग�गणेश नगर जवळ  

कोथ�ड पुणे-३८  पुणे

46190 परांजपे िशरीष �ीपाद 48899 71 पु ई-९०५ इं�धनु सोसायटी   वनाझ कंपनी मागे  कोथ�ड पुणे

46191 परांजपे सुलभा िशरीष 48897 70 �ी ई-९०५ इं�धनु सोसायटी   वनाझ कंपनी मागे  कोथ�ड पुणे

46192 पारवे �ानंद िशवाजीराव 56519 41 पु

साने व�ी िशव नगर   नारायणगाव  ता जु�र िज�ा पुणे  

नारायण गाव

46193 पारे अिवनाश जयकृ� 50444 47 पु

सी.टी.एस. नं.११५१ िब��ंग सी   �ॅट नं.१०३ िस�ा वन 

सोसायटी  एम.आय.टी.कॉलेज जवळ कोथ�ड  पुणे

46194 पारे तृ�ी अिवनाश 50445 47 �ी

सी.टी.एस.नं.११५१ िब��ंग डी   �ॅट नं.१०१ िस�ा वन 

सोसायटी  एम.आय.टी. कॉलेज जवळ कोथ�ड  पुणे

46195 पाट�र �तीभा संजय 11585 56 �ी ब-७ सौ�द अपाट�म�ट १०० ए/१ पी   �भात र�ा    पुणे ४

46196 पाठक चं�कांत गणेश 22033 69 पु

�ॅट नं १०४ बी िवंग िब�ीगं नं ४   भोईर इ�ेट स.न. ४  

भोईर झ�ेट स न २१ थेरगावं पुणे  पुणे .

46197 पाठक केदार ल�ीकांत 57987 38 पु

�ॅट नं- २  १ ला मजला   िगरीकंुज  लाइन नं २  डहाणूकर 

कॉलनी  कोथ�ड  पुणे

46198 पाठक पुो�म वामन 4858 81 पु

आनंद िमल ए/३ कोथ�ड �ँड जवळ   कोथ�ड पुणे-२९   

 पुणे-२९

46199 पाठक रिवं� द�ा�य 31835 66 पु

�ॅट नं -ए२ गूडिवल वंृदावन   सोसायटी वडगाव शेरी  

राज�� नगर  पुणे

46200 पाठक शामल चा�द� 47898 47 �ी ए-२०१ िशव सागर िसटी   िसंहगड रोड  पुणे

46201 पाठक �ीधर कृ�ाजी 10655 83 पु

पाठक सी/ओ अिभिजत अरिवंद टुमणे   जे िब�ीग फॅलट 

नं १ िस�दी अपाट�म�ट  सव� नं १२७ वारजे पुणे 4

46202 पाठक िवशाल िदलीप 57250 49 पु

३ ��चैत� सोसायटी   िचराग अपाट�म�ट जवळ  वारजे 

पुणे

46203 पठारे काशीनाथ बाळासाहेब 59721 35 पु मा�ित मंिदर जवळ   खराडी गाव  खराडी  पुणे

46204 पाटील एै�या� आिशष 47892 48 �ी

११७०/२२ उषा �ी अपाट�म�ट   काजळे टु�र� स���स 

समोर  रे�े�ू कॉलनी िशवाजी नगर  पुणे

46205 पाटील अजीतिसंग नारायण 31274 55 पु Ë १ १६ काकडे पाक�  िनयर पोदार �ूल िचंचवड पुणे

46206 पाटील अमोल िनंबा 26743 35 पु

शैलेश धाम  �ॅट नं २०५   सुयस अपाट�म�ट  भीम नगर  

एन डी ए रोड  को�ें धावदे पंचायत जवळ  पुणे

46207 पाटील आिशष अ�ासाहेब 47891 52 पु

११७०/२२ उषा �ी अपाट�म�ट   करजळे टु�र� स���स 

समोर  रे�े�ू कॉलनी िशवाजी नगर पुणे

46208 पाटील अतुल वसंत 49535 39 पु

रो हाऊस नं. १८ ईशान   सं�ृती ईशान नगर  वारजे  पुणे  

वारजे  पुणे

46209 पाटील अतुल िवठठल 57356 37 पु ए-१५ �णाल िनव ड� ॉप   कारासवाडी पुणे

46210 पाटील भुषण सुर�� 28268 43 पु

�ॅट नं ३०२ ितसरा मजला   िब��ंग नं डी-०३ तेजोवालय  

सोसायटी सीपला फाऊंडेशन जवळ  वारजे पुणे
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46211 पाटील चं�भान गोरख 58837 37 पु

��ाट २०१  �ॉट ३७७   तेज�ीस अपाट�म�ट  िशवाजी 

नगर  पुणे

46212 पाटील चं�शेखर कािशनाथ 50097 40 पु

स�� नं.१३१/१ िव�हर कॉलनी   वारजे टेिलफोन िब��ंग 

जवळ  वारजे पुणे

46213 पाटील दादासाहेब आनंदराव 57082 45 पु

फलॅट नं.९ �णव �ािसक   स�� नं.५४८४/११ कुपवाड  

ल�ी मंिदराजवळ सांगली पुणे

46214 पाटील िदलीप गोरख 60887 45 पु पाटील कॉ��े� वारजे टेिलफोन जवळ   वारजे पुणे

46215 पाटील िदपक मारोतीराव 55021 35 पु

ह�र िवजय हौिसंग सोसायटी   दुसरा मजला पाव�ती ��लेज 

 सीटीएस नं.२२६/२७ पुणे

46216 पाटील िदपक तुळशीराम 25301 39 पु

�ॅट नं डी-१००४ सन सॅटलाइट   सन िसिट रोड आनंद 

नगर  पुणे

46217 पाटील िदपककुमार रामचं� 31232 53 पु ४ शांित कॉ��े� नरपटिगरी चौक पुणे

46218 पाटील देव�� िकरण 50035 35 पु

सी-८३ महावीर पाक�    िबग बाजार मागे  सातारा रोड पुणे-

३७  पुणे

46219 पाटील धम�� गंिभरराव 27693 51 पु

�ॅट नं १२०१ मेट� ोपॉिलटन कंपाऊंड िनयर दश�न हॉल 

िचंचवड पुणे

46220 पाटील िदलीप यशवंत 35335 63 पु

ए ६ माऊली िवहार बोरटे फाम� िनयर महा�ा सोसायटी 

कोथ�ड पुणे ०३८

46221 पाटील िदनेश दोधु 57537 39 पु फलॅट नं बी १०१   रोहन पाक�  महादेव नगर  नांदेड पुणे

46222 पाटील िदपक शामराव 27551 57 पु

�ॅट नं.16 िब��ंग नं.15/डी   फसे2  िसधाथ� नगर 

कोओपरेटीव सोसायटी  औधं पुणे

46223 पाटील गणेश �भाकर 47803 47 पु

�ीराम कॉलनी हाऊस नं ३१ िशवनागरी बळवंत नगर 

िचंचवड पुणे

46224 पाटील गणेश रंगराव 48231 41 पु

सव� नं. १३२/२  िव�हर सोसायटी    राजयोग सोसायटी 

जवळ  वारजे पुणे

46225 पाटील िगरीश िनवृ�ी 61020 40 पु

ए3/27 स�ाव हौिसंग   सोसा महा�ा सोसायटी  जवळ 

कोथ�ड  पुणे

46226 पाटील हेमंत बळीराम 8074 49 पु

८ िवमलकंुज  �ीकृ� कॉलनी   �ॅट नं ४बी नं ए४ 

िसंहगड रोड  मोडीटे टाऊनिशप आनंद नगर  पुणे

46227 पाटील िजत�� आनंदराव 51755 41 पु

�ॅट नं.३ स�� नं.८७/ए   समथ� हाईटस िव�ा�ॅली �ुल 

रोड  सुसगांव पुणे

46228 पाटील िजत�� महादु 61958 45 पु

सी नं 132/1/4 सकपाळ   कॉलनी गनोरे बाबा  मठ वारजे 

पुणे  वारजे पुणे

46229 पाटील कांचन अरिवंद 20591 48 पु सी ३०४ साई ए�े�ू कुणाल आयकॉन िपंपळे सौदागार पुणे

46230 पाटील किवता अ�ासाहेब 48673 77 �ी

११७०/२२ उषा �ी अपाट�म�ट   रे�े�ु कॉलनी  

िशवाजीनगर पुणे

46231 पाटील कृितका �िवण 56161 47 �ी

सी/ओ सुि�या �ीकांत पांडे   �ॉ नं ४५ एस नं १२९ पा��-ए- 

 आपाट�म�ट दुगा� को-ऑ हौ  आयिडयल कॉलनी कोथ�ड

46232 पाटील ललीता अ�ण 27901 40 �ी

९०३ अॅने�ी बी िवंग मगरप�ा   िसिट हडपसर गो� 

जीम जवळ  हडपसर पुणे

46233 पाटील लता महेश 47244 44 �ी

सी-३०१ ईशा गाड�न स�� नं.५२/४५   महेश 

िव�ालयाजवळ  कोथ�ड पुणे

46234 पाटील माधुरी �शांत 57916 43 �ी

फलॅट नं २१२ २ रा मजला   आय �ी टी अपाट�म�ट  नगर 

रोड वाघाली पुणे

46235 पाटील मह�� अशोक 61940 41 पु

S नं 1/14/15 �ॅट नं 403   �ी �ामी सािन� सोसायटी  

नवभारत हाय�ूल  िशवणे पुणे
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46236 पाटील मह�� �भाकर 19108 51 पु

४०६ उमा महाल�ी नगर     चै�भान ए�रया िबबडे वाडी   

 पुणे

46237 पाटील महेश वसंतराव 47626 47 पु

सी ३०१ ईशा गाड�न स�� नं.५८/१२   महेश िव�ालय जवळ 

 कोथ�ड पुणे

46238 पाटील मनीषा िदनेश 58868 33 �ी

��ाट नं १०१ िब��ंग नं B   रोहन पाक�   महादेव नगर  

नांदेड फाटा  िसंहगड रोड  नांदेड  पुणे

46239 पाटील मिनषा नारायण 49027 33 �ी �ॅट नं.९ तुलसी िब��ंग   �ीराम नगर  कोथ�ड पुणे

46240 पाटील िमनाबाई गोिवंद 49170 51 �ी

िव�हार कॉलनी   वारजे टेिलफोन जवळ  वारजे पुणे-३८  

पुणे

46241 पाटील नारायण ल�ण 55846 47 पु ॠ-७ िदप �ोती अॅ�े�ु   मा�ती मंिदरामागे  वारजे पुणे

46242 पाटील �ाज�ा अिमत 60337 34 �ी

56/5ए राधा नगरी अपाट�म�ट   फासे 1 �ॅट नं 2  अिभ�िच 

मॉल  पुणे

46243 पाटील �काश िजवराम 24860 73 पु

ए 2 304 रेज�सी ओ�रयन मंुबई   बंगलोर हायवे बानेर  

सु�ीम मागे  पुणे

46244 पाटील �मोद ��ाद 61112 41 पु गणेश कॉलनी िवजय नगर   कालेवाडी रहाटणी    पुणे

46245 पाटील �शांतकुमार िनळकंठ 45835 46 पु

�ॅट नं डी/101 �ॉट नं 21   �थमेश  िवहार साने चौक 

जवळ  पुणे शहर  पुणे

46246 पाटील �िवण पंिडत 55765 50 पु

�ॅट नं.७ पा��ववा   आईडल कॉलनी  कोथ�ड पुणे-२९  

पुणे

46247 पाटील �िवण राज�� 56421 32 पु

�ॅट नं ए /३  ब/२  �ू �� ड्स को-ओपरेटीव हाऊिसंग 

सोसायटी     वनाज कॉन�र  पौड रोड  कोथ�ड  पुणे

46248 पाटील रा�ल सुभाष 53404 36 पु

c/o 

यशवंतराव च�ाण  नगर कमान जवळ पुणे सातारा रोड  

धनकवाडी पुणे

46249 पाटील राजाराम संतोष 44006 50 पु

तारळे शारदा ए-१०१ सरोवर   हौिसंग सोसायटी िव�ल 

नगर  एकता नगरी आनंद नगर  पुणे  1

46250 पाटील राजे�ी सुरेश 61076 41 �ी

सी नं 19/8बी �ॉट नं 30   द�कृपा िब��ंग  िहंगणे होम 

कॉलनी  कव� नगर पुणे

46251 पाटील राज�� धरमिसंग 8763 58 पु

�ॅट नं ५०१  वसुधा   िब��ंग नं १  डीएसके िव�ा  धायरी  

पुणे

46252 पाटील �पेश असाराम 60713 44 पु

सी नं 132/1 सपकाळ कॉलनी   गनोरे बाबा समोर  वारजे  

पुणे

46253 पाटील सिचन शांताराम 54410 43 पु

फलॅट.७०१ िब��ंग नं.बी-३   �ी सुवण� र� गाड�न  कव� 

नगर पुणे

46254 पाटील सखाराम �ावण 49028 60 पु िव�हार कॉलनी   वारजे टेिलफोन जवळ  वारजे पुणे

46255 पाटील संिदप आनंदराव 56898 43 पु मु.पो.म�ुळ कोळे   ता.पाटण  िज.सातारा  पुणे

46256 पाटील संिदप रमेश 56232 50 पु

जी-२०६ लेन नं.९ अनुजा   अमृत कलश सोसायटी शा� 

कॉलनी  कव� नगर पुणे

46257 पाटील संिदप िव�ु 54335 37 पु

फलॅट नं.३ िशव�भा अपाट�म�ट   यश �ॅिटनम समोर न�हे 

रोड  धायरी पुणे-४१  पुणे

46258 पाटील संदीप भा�र 44970 44 पु

सॉ��न िहटऱ जी-३०२   ३ रा मजला हॉटेल िसस� समोर 

 सानेवाडी औधं पुणे

46259 पाटील सिवता दादासाहेब 57081 38 �ी

फलॅट नं.९ �णव �ािसक   स�� नं.५४८४/११ कुपवाड  

ल�ी मंिदराजवळ सांगली पुणे

46260 पाटील सायली िकरण 50017 42 �ी

सी-८३ महावीर पाक�    िबग बाजार मागे  सातारा रोड पुणे-

३७  पुणे
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46261 पाटील िसमा सिचन 54411 47 �ी

फलॅट नं.७०१ िब��ंग नं.बी-३   �ी सुवण� र� गाड�न  कव� 

नगर पुणे

46262 पाटील िसमा सुहास 48959 55 �ी

�ॅट नं.४ अनुराग अपाट�म�ट   मा�ती मंिदराजवळ कव� 

रोड  कोथ�ड पुणे

46263 पाटील शरद िहलाल 53842 37 पु ३०५ सोहम अपाट�म�ट   ितसरा मजला  िशवणे पुणे

46264 पाटील िश�ा मह�� 19109 49 पु ४०६ उमा महाल�ी नगर   एसबीआय नगर जवळ    पुणे

46265 पाटील िशतल योगेश 21796 41 �ी

�ॉट नं २८  िब��ंग नं -बी   िवंग-बी कुडाळे पाटील 

टाऊनिशप  मािणक िब��ंग  िसंहगड रोड पुणे 1

46266 पाटील ��ता भुषण 28613 46 �ी

�ॅट नं 502 कसाबालंका   क�र�ा सो.समोर  संगम �ेस 

रोड कोथ�ड  पुणे

46267 पाटील सुदाम अजु�न 50802 44 पु

c/o  पुळेकर स�� नं.१५/४   तपोधन आ�म जवळ  वारजे 

नाका पुणे

46268 पाटील सुिनल सखाराम 49103 37 पु िव�हार कॉलनी   वारजे टिलफोन जवळ  वारजे पुणे

46269 पाटील वैशाली िकरण 49901 46 �ी

स�म १० पोलीस वायलेस   ४८ �ाट�र च�ाण नगर  

पाषाण पुणे

46270 प�ी िववेक �काश 56420 36 पु

बी गो�न पेट�   स�� नं.५०२/५१८  कव� नगर पुणे-५२  

पुणे

46271 पाटोळे पूनम �शांत 60265 39 �ी

सी-301 सुखवाणी पॅिसिफक िबला�   हॉ��टल समोर 

थेरगाव  थेरगाव  पुणे

46272 पाटोळे �शांत मोहनराव 60271 41 पु

�ारा पूनम �शांत पाटोळे एस नं   31 ¡ 301 सुखवणी 

पॅिसिफक  थेरगाव जवळ आिद� िबला�  पुणे

46273 पटवध�न ��ा आनंद 47706 42 �ी

डी-३७ वुडलॅ� अपाट�म�ट   गांधी भवन जवळ  कोथ�ड 

पुणे

46274 पवार चं�कला सुरेश 53457 68 �ी

सव� नं.४३ �ॉट नं.२०३ दुसरा मजला   द� िवहार हौिसंग 

सोसायटी द� नगर  का�ज पुणे

46275 पवार मा�ित गंगाराम 61236 55 पु

सव� नं 57/1/23 गोकुळ नगर   पठार समाधान गायके 

िनवास जवळ    हवेली वारजे पुणे

46276 पवार ऋतुजा िकशोर 50096 49 �ी

३०१ भा� अपाट�म�ट   �रांजली ले आऊट मागे  

बालेवाडी पुणे

46277 पवार सुधीर हरीभाऊ 52334 46 पु ३०/१ नागे�र वाडी   देलवाडी  ता. दौड  िज.पुणे

46278 पवार सुिनल गोिवंद 13480 57 पु

महारा��  रा� कृषी पणन मंडळपुणे   �ॉट नं.आर.७ 

माक� ट याड�  गुलटेकडी पो� बॉ� नं.१४०७  पुणे

46279 पवार सुिनल ह�रभाऊ 52342 48 पु महमंद वाडी �ाती इ�ेट   ता. हवेली  िज. पुणे

46280 पवार सुरेश नामदेव 47172 73 पु डी २०३ द� नगर   का�ज पुणे

46281 पवार सुरेश तुळशीराम 34128 39 पु �ॉट नं ३५ सव� हाऊिसंग सोसायटी पौड रोड पुणे

46282 पवार योगेश सुरेश 49379 36 पु डी-२०३ द� िवहार   द� नगर आंबेगाव बु.  का�ज पुणे

46283 पायगुडे िहरामण शंकर 53877 52 पु �ॉट नं.८सव� नं.१९   िहंगणे होम कॉलनी  कव� नगर पुणे

46284 पायगुडे सीमा िहरामन 61363 47 �ी

एस.नं 19  �ॉट नं 8 िहंगणे   होम कॉलनी मराठा कॉलेज  

जवळ कव� नगर  पुणे

46285 प�डसे सिचन शरद 51205 45 पु

ई-११०४ किपल अिभजात   डहाणूकर कॉलनी  कोथ�ड 

पुणे
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46286 फडके संजीवनी िशरीष 3647 63 �ी

�ॅट नं २९ अपूवा� रेिसडे�ी सं   न २५/५ िहंगणे खुद�  

िसंहगड  रोड पुणे -  पुणे

46287 फडके िशरीष ल�ण 3646 65 पु

२९ अपूवा� रेिसडे�ी   स.नं २५/५ िसंहगड रोड  िन�नंद 

हॉल आनंदनगर जवळ  पुणे

46288 फासे अशोक भालचे� 7787 75 पु

�ॅट नं ४०१/ए िवंग -ए   ल�ी �ीन काऊंिट  कोडंवे 

धावडे  पुणे

46289 िपंपळकर िवनोद हनुमंत 49477 61 पु ५१२ आम� बेस वक� शॉप   खडकी पुणे

46290 िपंपळखरे िववेक गोिवंद 52492 57 पु ८ अि�नी अंकुर सोसायटी   गुजराथ कॉलनी कोथ�ड  पुणे

46291 िपंपोडकर बाळू वसंतराव 51955 50 पु �ॉट नं.३ साई कॉन�र   सदािशव पेठ  पुणे

46292 िपंगळे मृणािलनी िबंदुमाधव 14811 68 �ी २१ यशोधन ल�ी सोसायटी बापट रोड पुणे

46293 िपसे िनतीन �ानदेव 57550 44 पु

मंगल सव� नं १५/८  लॅन नं ४   तपोधम वृ�ा�म जवळ  

वारजे  पुणे

46294 िपसे ��ता िनतीन 57549 41 �ी

मंगल सव� नं १५१८  लॅन नं ४   तपोधम वृ�ा�म जवळ  

वारजे  पुणे

46295 पोळ भालचं� चं�शेखर 50190 36 पु ए-०१ मयुर पाक�    कोथ�ड �ँड  पुणे-३८  पुणे

46296 पोळ चं�शेखर िव�ू 50347 64 पु

स�� नं.४३/१अ२अ३अ४ ब/२ दु.नं.७   काकडे टेरेस वारजे 

मालवाडी  पुणे

46297 पोळ ओजदा चं�शेखर 54201 60 �ी  आनंदा�म  �ीिनक   आळंदी (देवाची)  ता.खेळ िज.पुणे

46298 पोळ शिशकला रामराव 47351 70 �ी

५ �ोर एफ/५०४ िवंग बी/ २   िवशाल दीप रेिसडनसी  न  

५०/१बी  खरडी पुणे

46299 पोतदार कुणाल कृ�ा 47886 37 पु �ॅट नं.४ ए-१३ क�फट� झोन   बालेवाडी पुणे

46300 पोतिनस वषा� वसंत 4830 85 �ी १८ भा�ोदय अपाट�मेट िसंहगड   रोड िहंगणे खु.    पुणे

46301 पोतनीस वसंत मनोहर ¹०३] 4831 85 पु �ी द� अपाट�म�ट बी िवंग   �ॉक नं.१० मािणक बाग    पुणे

46302 पुजारी सतीश शेशु 49722 60 पु दास कॉलनी   कव� नगर  पुणे

46303 पुराणीक शशीकांत बापु 90201 77 पु

�ॅट नं.१०३ पंचर� टॉवस�   मं�ी पाक�  जवळ  िशवानंद 

गाड�� कोथ�ड पुणे

46304 पुरकर अतुल शांताराम 49563 41 पु १५/७/१ को�े वाडी   खडकवासला  ता.हवेली िज.पुणे

46305 पुरोिहत अजय भालचं� 48127 59 पु

�ॅट नं.२०२ अपुव��ी सोसायटी   लेन नं.४ हॅपी कॉलनी  

कोथ�ड पुणे

46306 पुरोिहत अनुराधा गोिवंद 47645 73 �ी ८६-८७ पव�ती गाव   पुणे

46307 पुरोिहत गोिवंद गणेश 47644 74 पु ८६-८७ पव�ती गाव   पुणे

46308 पुरोिहत संिगता अजय 48128 56 �ी

�ॅट नं.२०२ अपुव��ी सोसायटी   लेन नं.४ हॅपी कॉलनी  

कोथ�ड पुणे

46309 पुरोिहत सुमन भालचं� 48129 82 �ी

�ॅट नं.२०२ अपूव��ी सोसायटी   लेन नं.४ हॅपी कॉलनी  

पुणे

46310 रबडे रिवं� िव�नाथ 51032 64 पु ११ �ानपुरी सोसायटी   डहाणूकर सोसायटी  कोथ�ड पुणे
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46311 राजहंस अमोल रमेश 47242 46 पु ३७ िगरीष सोसायटी   वारजे पुणे

46312 राजहंस �पाली अमोल 47243 36 �ी ३७ िगरीष सोसायटी   वारजे पुणे

46313 रा�े हिषता� �िषकेश 28551 45 �ी बी ४ ५ मुळेवाडी रोड साई हॉ��टल मागे मोरदेवडी पुणे

46314 राळेगांवकर िनलेश मुकंुद 49597 34 पु ५/१३ �ितक नगर   पौड रोड  कोथ�ड पुणे

46315 रामा�ामी गुणराजन कुमरेशन 49479 64 पु ३५/२ एच टाईप   र�जिहल  खडकी पुणे

46316 रणिदवे अंजन ��ाद 51077 59 पु २७८ गु�वार पेठ   पुणे-२    पुणे

46317 रणनवरे द�ा�य मािणक 48133 51 पु

�ॅट नं. २  िब��ंग नं. ई    पौड रोड  िपरंगट पोिलस 

�ेशन मागे     िपरंगट पुणे

46318 रणिधर मंगेश अ�ाजी 49472 61 पु ३६४/४१ गोखले नगर   शेती महामंडळाजवळ  पुणे

46319 राणे तेज�� �काश 14564 41 पु

बी १० पुणे नगर रोड २८५ एमआयडीसी पोिलस चौकी 

समोर पुणे

46320 रारावीकर रघुनाथ केशव 1326 81 पु

�ॅट नं 901 ड -2 िब��ंग ओवाळने� अपाट�म�ट   

आिद� गाड�न�ा मागे  वारजे शहर  पुणे

46321 रारावीकर सुलभा रघुनाथ 3891 84 �ी

सी/ओ.ठाकुर अंबादास मुकंुद   �ॅट नं डी२-९०१ ओवल 

ने� मागे  आिद� गाड�न िसिट वारजे पुणे

46322 रासकर मिनषा िकशोर 55286 40 �ी

फलॅट नं.२०२ सव�.नं.११८/२ ब   �ायोला सोसायटी मागे  

ओशन वे�ज्  पुणे-५२  पुणे

46323 राठोड िगगलेश गणेशजी 50189 36 पु

स�� नं.१२५ अनंत शांती िब��ंग   कुलकण� हॉ��टल 

शेजारी  वारजे जकात नाका पुणे

46324 रातवेकर बसंताबाई सोनू 2251 89 �ी  िच�शाळा  �ॉक नं.११२   सदाशीव पेठ पुणे    पुणे ३०

46325 रावळ शांतनु चुिनलाल 5338 80 पु

िस.सव� नं.१४४ अ संजोग अपाट�   िशवाजी चौक कोथ�ड  

  पुणे

46326 रायिसंग सरोज िजत�� 22410 35 �ी सव� नं.१४८  िस�ाथ� बंगला   राईकर नगर   धायरी  पुणे

46327 रेभोटकर पु�ा देिवदास 8335 85 �ी

सव� नं १२६/ए पी १३बी ३�ी समथ�   सोसायटी िवजया अ�. 

 वारजे  पुणे- २९

46328 रोकडे रंजना िदलीप 55562 56 �ी सी/ओ रोकडे िभवाजी िशवाजी   वाज� गावधान    पुणे

46329 रोकडे योगेश िदलीप 55561 33 पु

सी/ओ रोकडे िभवाजी िशवाजी   चावडी समोर वाज� 

गावधान    पुणे

46330 �गे संजय आ�ासाहेब 48236 48 पु �ॅट नं.१६ िब��ंग नं.४   �णवाल िमडोज  वारजे पुणे

46331 सबिनस पाथ� �मोद 53836 36 पु

इ १-४०४ िनमा�ण िववा   अशोक लेलॅ� मागे  आंबेगाव 

बु�ुक पुणे

46332 सह�बु�दे जगिदश कृ�ा 50256 53 पु

७५९/१०७ पिहला मजला   �ागत बंगला �भात रोड  

िशवाजी नगर पुणे

46333 साखरे कौ�ुभ वामन 18421 40 पु

�ॅट नं ४०  �ी कृपा सृ�ी   द�नगर   जांभूळवाडी रोड  

आंबेगाव खुद�   पुणे

46334 साखरे सुिनलकुमार शंकर 57355 60 पु �ॅट नं  ८ब बासुरी   नंद��ा सोसायटी  वारजे पुणे

46335 संकपाळ महेश पांडुरंग 59517 37 पु

S/NO १२० िक��ंदा नगर   पा�ा�ा टाकी जवळ पौड 

रोड  कोथ�ड  पुणे
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46336 साळी �फु� रघुनाथ 50934 48 पु ओ ३०४  वंडरिसटी    का�ज  पुणे-४६  पुणे

46337 साळंुखे अिनकेत दीपक 58883 32 पु

c/o बनसोडे पु�लता सोसायटी   ��ाट नं E १६ शंकर 

नगर  ¡.NE कॉसमॉस बँक पौड रोड  पुणे

46338 सांळुखे संजय गोरख 52335 57 पु

२६/६ सुयश अपाट�म�ट   िशव�साद सोसायटी  गणेश मळा 

पुणे

46339 साळवी अिनल सालोमन 47642 63 पु पोरवाल पाक�    कनारवाडी येरवडा  पुणे - ६  पुणे

46340 सामनेरकर सुरेश शंकर 56235 74 पु

�ॅट नं 16 िस�ाथ� नगर   िशवाजी �ूल जवळ  औधं गाव 

गणेश �खंड पुणे

46341 संधानिशवे गीता गोपाळ 54748 74 �ी अ-१ िव�ांती नगर   िब��ंग नं.२ िसंहगड रोड  पुणे

46342 संघवी रिवं� नैनसुख 51380 69 पु

लेन नं.२० �ॅट नं.२   डहाणुकर कॉलनी  कोथ�ड पुणे-३८ 

 पुणे

46343 सराफ अतुल वसंतराव 16841 49 पु

१२५/४/ब फलॅट नं.९   िबला� हाईटस  जुना जकात नाका 

वारजे पुणे-५८  पुणे

46344 सराफ भूषण सुधीर 60431 34 पु

557  बुधवार पेठ अ��ता अपाट�म�ट   �ॉट नं 3 मु पो ता 

पुणे

46345 सराफ �ाची सिचन 49683 42 �ी

�ॉट नं.४९ �ॅट नं.१अ३   �ीराम सोसायटी  वारजे नाका 

पुणे

46346 सराफ �काश गोपालदास 55174 76 पु

�ॉट नं.४९ फलॅट नं.१/३   सृ�ी अपाट�म�ट �ीराम 

सोसायटी  वारजे पुणे

46347 सराफ सिचन �काश 55052 44 पु

�ॉट नं.४९ १/३ �ृ�ी अपाट�म�ट   �ीराम सोसायटी  वारजे 

पुणे

46348 सराफ उषा �काश 52410 67 �ी �ॉट नं.१ सृ�ी अपाट�म�ट   �ीराम सोसायटी  वारजे पुणे

46349 सराफ वसंतराव छोटीलाल 31478 80 पु

१२५/४ब िबला� हाईटस   फलॅट नं.९ कुलकण� हॉ��टल 

जवळ  जुना वारजे जकात नाका पुणे  पुणे-५८

46350 सरकार अिमत िब�जीत 47915 46 पु

बी १०३ मेघवषा� हाऊिसंग सोसायटी सीपला फाऊंडेशन 

मंुबई बंगलोर हायवे पुणे

46351 सरकार अि�नी अिमत 48929 45 �ी

स�� नं.६/१ �ॅट नं.सी-१३ ४था माळा   शािलनी रेिसड�ी 

कव� नगर  काप�रेशन बँकेजवळ पुणे

46352 सरोदे अिमत मुरलीधर 51499 39 पु

�ॅट नं.४०३ िवंग-एल चौथा माळा   धानोरी रोड ल�ी 

नगर  पुणे

46353 सरोदे वैशाली देवीदास 16151 40 �ी

एल 703 �ीन पाइन सव� नं 22/26   सीटीएस 5401 

पदामजी पेपर  िमल द�ा नगर  थेरगाव पुणे

46354 सावंत गणेश द�ा�य 51078 60 पु महारा��  हौिसंग बोड�   एम-११/१६१९ येरवडा  पुणे

46355 शेठी रमेश चं� 61495 28 पु

सव� नं 15/6ए  �ीकृपा िब��ंग   �ॉट नं 26 क�त� 

कॉलनी  कव� नगर पुणे

46356 शहा भुप�� कांतीलाल 52466 52 पु अे ५०१सुिनत �र�दी िस�दी   िसंहगड रोड  पुणे-३०  पुणे

46357 शाह िबपीन डंुगरशी 45420 66 पु १०८७ / अ   मॉडेल कॉलनी  पुणे

46358 शाह चं�कांत क�ुरचंद 4311 68 पु

�ॅट नं.405 केपी टावर नं.1   िडमांड बेकरी  फाितमा 

नगर गणपती मंिदर  पुणे

46359 शाह केतन ह�र�ं� 55304 35 पु �ॅट नं.१९०३ असावरी   नांदेड िसटी ता.हवेली  िज.पुणे

46360 शहा सोनल भुप�� 52467 48 �ी अ-५०१ सुिनत �र�दी िस�दी   िसंहगड रोड  पुणे-३०  पुणे
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46361 शाह वैभव रीखावलाल 59737 48 पु

आनंद �ॉट नं 80   से�र नं 21 यमुना नगर जवळ  

िनगडी पुणे

46362 शहापूरकर िदपक शंकरराव 54998 53 पु

८४/३ ढोणे हाईटस बी िब��ंग   िशंदे पुल एन.डी.ए.  

िशवणे पुणे-२३  पुणे

46363 शाली�ाम �ितका िकरण 52939 35 �ी

फलॅट नं.जी ५०१ सव� नं.११ए/१ए   शेफिलका हाईटस्   

कोथ�ड पुणे

46364 शािड� सुि�या वासुदेव 59152 56 �ी

��ाट नं   ४०३ राधा अपाट�म�ट   �ी�ी� नगर सव� नं १३ 

 िह�ा नं ३/१   नीअर महारा��  बँक बावधान पूणे

46365 शमा� िदलीपिसंग बाबूलाल 58906 41 पु ८३०/३ भवानी पेठ िनयर   भवानी मंिदर �गा�ते  पुणे

46366 शमा� जयिदप जनाद�न 90934 46 पु

सी -५  सदाशुभ कॉ��े�    मंुबई का�ज बायपास हायवे  

 नरहे  पुणे

46367 शमा� लिलतकुमार रामे�र 4481 64 पु

�ॅट नं ३ जय गु� अपाट�म�ट    सदगु� जंगली महाराज 

नगर  पी सी एम सी गाड�न िपंपळे गौरव  पुणे

46368 शमा� �ाची रिव 49143 39 �ी

�ॅट नं.९ िवंग सी   िससीलीया अपाट�म�ट  बी.टी.कवडे 

माग� पुणे

46369 शमा� शारदादेवी िवनोदकुमार 9164 63 �ी

१० ई वंृदावन पाक�  महा�ा सोसायटी   गांधी भवन जवळ  

कोथ�ड पुणे

46370 शमा� िवनोदकुमार िसताराम 6312 68 पु 10-E वंृदावण पाक�    महा�ा सोसायटी  कोथ�ड  पुणे

46371 शेळके आनंद बयाजी 50567 32 पु

c/o �ी.पांडूरंग बबन स�� नं.५३   वडार व�ी कव� नगर  

पुणे

46372 श�डे सिचन बंडु 14959 45 पु

 िजजाऊ  अपाट�म�ट   �ॅट नं.१ स�� नं.१/१/१/९/१  वारजे 

माळवाडी  पुणे ५३  पुणे

46373 श�डगे िवजय �ानोबा 48516 53 पु १५/३४४ इं�ायणी   आर. टी. ओ. जवळ  येरवडा पुणे

46374 शेरीकर िवनयकुमार मुरलीधर 3354 66 पु सव� नं. ९ �म नं. ३१४ सांगवीगाव   पुणे    पुणे २७

46375 शेटे जग�ाथ जयराम 3008 84 पु

बी ०६ सुयोग संकुल िपंपळे नीलाख   जगताप डेअरी 

वाकड रोड पुणे

46376 शेठ संगीता िवर�� 18887 50 �ी

४०२ बागे�ी र�ा � ८   डहाणूकर कॉलनी  कोथ�ड  

पुणे   पुणे

46377 शेठ िवर�� चंदुलाल 16547 49 पु ४०२ बागे�ी र�ा � ८   डहाणूकर कॉलनी  कोथ�ड पुणे

46378 िशंदे अमृता रामचं� 56962 40 �ी

६०५ �काश उदय सोसायटी   वंडर िसटी जवळ  का�ज 

पुणे

46379 िशंदे एकनाथ िकसन 2602 80 पु

�ॅट नं. 8  िपता�ी अपाट�म�ट    िसपला कॅ�र 

फाऊंडेशन  वारजे जकात नाका पुणे

46380 िशंदे गणेश अशोक 60701 35 पु

�ॅट नं 2 आगळे रेिसड�सी   सुवण�योग कॉलनी जवळकर  

नगर िपंपळे  पुणे

46381 िशंदे नामदेव िव�ुपंत 60920 45 पु ८८३ छावा कॉलनी   कव� नगर नवस�ा�ी  पुणे िसिट  पुणे

46382 िशंदे नीता समीर 59522 42 �ी

घर नं ¡१०१ राझीरा   रेिसडे�ी ४२ शिनवार पेठ  शिनवार 

वाडा  शिनवार पेठ पुणे

46383 िशंदे रामचं� रतन 53879 40 पु ६०५ �काश उदय   का�ज  पुणे-४६  पुणे

46384 िशंदे �पेश शेखर 59608 38 पु

राजयोग बंगलो �ॉट नं १८   संत एकनाथ नगर -२  संत 

एकनाथ हॉल  िबबवेवाडी पुणे

46385 िशंदे समीर संभाजी 59521 47 पु �ॅट नं ¡ १०१   राज िहरा रेिसडे�ी  ४२ शिनवार पेठ  पुणे
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46386 िशंदे सीमा नामदेव 59233 40 �ी ८८  ३ छावा कॉलनी  कणाळ रोड   कव� नगर  पुणे

46387 िशंदे वैशाली हेरंब 52166 38 �ी सव� नं ५२६  शिनवार पेठ   मे�णपुरा बाजीराव रोड  पुणे

46388 िशंदे िवजय रमेश 52871 65 पु

ई-७ मौय� िवहार सोसायटी   गांधी भवन जवळ  कोथ�ड 

पुणे

46389 िशं�े चं�शेखर गोिवंद 16317 75 पु

सी-१३  �ीिनवास पाक�    बनेर टेलीफोन ए�च�ज जवळ   

बनेर रोड बनेर पुणे  बनेर पुणे

46390 िशरोडे िहरालाल पांडूरंग 11038 74 पु

एस.नं -१३/१   �ॅट नं-१०१   साईकृ�ा  को�फोट� झोन 

जवळ  बालेवाडी  पुणे

46391

िशरोडे िवजय सुभाष �ो.�ाय 

िड�� ी�ुटस� 13614 42 पु

सी/ओ िशरोडे संजय सुभाष   ¥/2 मौय� िवहार को ओप 

होिसंग सै  गांधी भवन रोड कोथ�ड  पुणे

46392 िशरोडकर िच�रंजन सुरेश 57953 44 पु

आिफस नं १ ते ५ पिहला मजला   स��ंृगी हाईटस १४७५ 

सदािशव पेठ  पुणे

46393 िशतोळे अिनल बाळासाहेब 11363 51 पु

135   वडगांव बु. सोना गाड�न जवळ  जुना टोल नाका 

का�ज रोड पुणे

46394 िशटोळे शरद अंकुशराव 59927 35 पु

c/o अंकुशराव रामराव िशटोळे   दिहटणे पुणे  दिहटणे पुणे 

 दिहटणे पुणे

46395 िशटोळे सुि�या शरद 59926 31 �ी

c/o शरद िशटोळे दिहटणे   िड��� � पुणे जवळ महादेव  

मंिदर  दिहटणे पुणे  ㄴ㈲㜰

46396 िशवपुजे चं�कांत राम�ा 48876 69 पु

�ॅट नं. �ी/९ पोळ हाऊस   लोढा हॉ��टल जवळ  वारजे 

पुणे

46397 शमा� ितलोकचंद गणेशमल 11074 71 पु

एस.नं ६४/३/४/६/१/१ ए िव�ास पल   �ॅट नं ५ िसंहगड 

रोड  ित�मती हॉ��टल जवळ वडगाव बु.  पुणे

46398 �ीखंडे रा�ेय राजन 59696 30 पु

17/2 �ॅट नं 5   िव�ा सागर आयडल कॉलनी  पौड रोड  

कोथ�ड पुणे

46399 �ीखंडे रािधका राजनकुमार 51403 55 �ी १७/२ िव�ासागर   आयिडयल कॉलनी  दौड रोड पुणे

46400 �ीखंडे रजनकुमार कमलाकर 47773 59 पु

१७/१ िव�ासागर   आयडीअल कॉलनी  पौडं रोड पुणे-३८  

पुणे

46401 �ीखंडे �चा राजनकुमार 59592 25 �ी १७/२ िव�ासागर   आयडल कंपनी  कोथ�ड  पुणे

46402 शु� िमिलंद लोकनाथ 60650 54 पु

�ॅट नं 17 िब��ंग नं एफ-4   िनिम�ती हौिसंग सोसा  

आपटे कॉलनी वारजे माळवाडी  वारजे

46403 शु�ा िव�ांत संजय 32731 39 पु

�ॅट नं ५०१   सं�ृती दश�न  ए िवंग केशव नगर कसर 

वाडी  पुणे  411034

46404 िसंग अमरिजत रामनाथ 57057 32 पु

५७२ शिनवार पेठ   ऑफीस नं.२ उ�ेकर हाईटस  िटळक 

वाडयाजवळ पुणे

46405 िसंह रेणू अशोककुमार 27029 50 �ी

संुदरबान रेिसड�सी �ॅट नं बी   ७ बी-८ िसंहगड रोड  

दंगट पाटील वडगाव जवळ  पुणे िसिट

46406 सोहोनी चा�चं� रामचं� 54814 68 पु

केतन हाईटस सोसायटी   सी/२४/४ रा�ल नगर जवळ  

कोथ�ड पुणे-३८  पुणे

46407 सोमाणी संिदप अशोक 49180 44 पु

स�� नं.६८१/१बी/२/३/१ �ॅट नं.बी-१४   सोबा सबेरा भगले 

हॉ��टल ग�ी  िबबवेवाडी पुणे

46408 सोनार परेश अिनल 42879 33 पु

ताठे हाऊस नं २५११/०९   सव� नं ३६/०४ दळवी नगर  

आंबेगाव  पुणे

46409 सोनवणे अच�ना पंढरीनाथ 60377 35 �ी

�ारा पंढरीनाथ सोनवणे   सी नं 60/2 अरिवंद िचंचवडे  

चाळ गजानन मंिदर जवळ  िबजली नगर पुणे

46410 सोनवणे चं�कांत वामनराव 55764 68 पु ३ िपनॅक कॉलनी   स.नं.१/११ कव� नगर  पुणे
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46411 सोनवणे िदपक गोकुळ 53456 43 पु �ीमान सोसायटी स�� नं १/२१   कव� नगर  पुणे

46412 सोनवणे गोकुळ �ीपत 47248 72 पु

�ीमान प�रसर स�� नं.१/८१   गजानन महाराज 

मंिदराजवळ  कव� नगर पुणे

46413 सोनवणे जय�ी हंस�ज 37250 42 �ी बी/१६ १८ �ीन गाड�न   जनरल वै� STT¡¦³ समोर  पुणे

46414 सोनवणे शामकांत वामनराव 60313 61 पु

15 िपनाक कॉलनी कृ�ामाई   अपाट�म�ट कुमार साकेत 

जवळ  कव� नगर  पुणे

46415 सोनवणे िव�ांत भानूदास 61450 30 पु

सी/ओ उमेश रघुनाथ सोनार   सी नं 66/2 �ॅट नं 4 नवी 

सांगवी  रघुपु�ा अपाट�म�ट संत तुकाराम  पुणे

46416 सोनवणे योगेश मुरलीधर 34577 51 पु

५१८ पवार एंकळावे मेगा स�टर सोलापूर रोड पुणे िसिट 

हडपसर पुणे

46417 सोनगडकर सुि�या संजय 57506 54 �ी

�ॅट नं ५०६ �ीन लँड कं�� ी   मानाजी नगर नरहे  ता 

हवेली पुणे

46418 सोनगीरकर मंदार अिवनाश 34345 34 पु

�ॅट नो बी/१२  स नो १४/५/५   कौ�ुभ सोसायटी िशव  

पु�ा चौक  आनंद नगर िसंहगड आरडी  पुणे  1

46419 सोनजे �पेश रामकृ� 56368 40 पु

फलॅट नं.१० एकदंत हौिसंग सोसायटी   नारायणी धाम 

मंिदराजवळ  का�ज पुणे-४६  पुणे

46420 सोनकुळे ��ता िकरण 58855 46 �ी

B RD s 

िह�ा नं ५ आिण ६ डी पी रोड  गणंजय सोसायटी 

कोथ�ड जवळ

46421 सुकाळे कुमार सखाराम 52646 71 पु ए/९ अ�य पॅलेस   हायवे चौक  वारजे पुणे

46422 सुकाळे मिनषा �णव 56370 32 �ी

फलॅट नं.ॠ/७ स�� नं.१२९/१२/३/१   अ�य पॅलेस हायवे 

चौक  वारजे पुणे-५२  पुणे

46423 सुकाळे �णव कुमार 52647 40 पु ७ अ�य पॅलेस   हायवे चौक  वारजे पुणे

46424 सुराणा संिदप चंपालाल 57368 49 पु

घर नं १९ गोधंळे नगर   गोधंळे नगर कमान जवळ  

हडपसर पुण�  पुण�

46425 सुय�वंशी बळीराम चं�कांत 56911 33 पु

स�� नं.१५ �मसाफ�   वारजे जकात नाका  कव� नगर 

पुणे

46426 सुय�वंशी र�माला िदलीप 18722 61 �ी

साई पाक�  अपाट�म�ट िवजय नगर   �ोितबा मंिदर जवळ  

काळेवाडी िपं�ी  पुणे

46427 सूय�वंशी वैशाली बळीराम 60813 32 �ी

�ॅट नं 505 पाचवा मजला   वे� को� पाक�  फेज २ ई  

सी नं 4/1/2 पाट�  देशमुख वाडी मागे िशवणे पुणे

46428 सूय�वंशी धनंजय �काश 59008 47 पु

िकल��र सोसायटी ४९-B    महादेव नगर मांजरी रोड  

¡/O यादव बाबुराव तांबे  पुणे

46429 सुय�वंशी हेमंत रघुनाथ 58388 36 पु

एफ २२ सृ�ी को ऑप हौ सोसा.   �ु डी पी रोड कोथ�ड  

पुणे

46430 सुय�वंशी  हेमंत रिवं� 31031 42 पु

सी-4 साखर नगर सुस   रोड बी/एच  बँक ऑफ महारा��   

पाशन पुणे

46431 सुय�वंशी रिवं� देवराम 30965 69 पु

सी-४ सुस रोड साखर नगर   बँक ऑफ महारा��   पाषाण 

पुणे

46432 सुय�वंशी क�ना एकनाथ 55880 72 �ी

फलॅट नं.६०७ ए-४   �साद नगर वडगाव शेरी  पुणे-१४  

पुणे

46433 तळेगावकर िश�ा तुषार 19190 46 �ी

टी/३३ इं�नगरी को.ओप हौिसंग   सोसायटी लेन नं १५ 

धांनुकर  धांनुकर कॉलनी कोथ�ड पुणे  कोथ�ड पुणे

46434 तळेगांवकर तुषार िकशोर 8587 51 पु

सव� नं 336/4 बी3 108 उ�व   होमेस 3 सुरद�ा कॉलेज 

समोर  पाटील नगर बावधान �ू  पुणे

46435 तळेले भगवान गजानन 42977 43 पु

�ॅट नं.१३  बी िवंग    ल�ी नारायण पाक�   मोरे �ोर 

समोर  जवळकर नगर  िपंपळे गुरव  पुणे
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46436 ठाकुर अंबादास मुकंुद 17948 53 पु

�ॅट नं ९०१ डी -०२ िब��ंग   ओवालने� अपाट�म�ट 

आिद�  गाड�न िसिट मागे वारजे  पुणे

46437 ठाकुर चेतन रामकृ� 16634 37 पु

�ॅाटर नं ह ०२/०१ टाईप IV र�ज िहं� इ�ेट   खडकी -

पुणे४११०२०

46438 ठाकुर मंगला मुकंुद 17949 79 �ी

�ॅट नं ९०१ िब��ंग नं डी-२   ओवण ई� अपाट�म�ट 

आिद� गाड�न  मागे िसिट वारजे  पुणे

46439 ठाकुर मनोज लालचंद 35936 44 पु �ॅट नं ३/बी ओम रेिसडसी मंचर आंबेगाँव पुणे ४१०४०३

46440 ठाकुर ��ा अंबादास 6751 51 �ी

�ॅट नं ९०१ िड-२ िब�ीग   ओवालने� अपाट�म�ट 

आिद�  गाड�न िसिट मागे वारजे  पुणे

46441 ठाकूर �शांत �काशचंद 49360 34 पु

१२२५ सदािशव पेठ   िन�ानंद रेिसड�ी  दुसरा मजला 

पुणे

46442 ठाकुर रामकृ�ा ल�ण 16786 61 पु

कॉट�र नं एफ २/१ टाईप �ज्   र�ज िह� इ�ेट  खडकी 

पुणे -४११००३  पुणे

46443 ठोबंरे ऐ�या� मुकंुद 56912 28 �ी

२१ ए/४ िनं�ज नगर   सनिसटी रोडआनंद नगर  वडगांव 

बु�ुक पुणे

46444 थोपटे संजय राजाराम 55285 38 पु

घर नं.सी-४/६ िवठठल मंिदराजवळ   संभाजी नगर 

धनकवडी  पुणे

46445 ितगोटे िशवाजी दगडू 53878 39 पु

�ॉट नं.२०१ सव� नं.१३/३बी   दुसरा मजला िनवृ�ी 

रेिसड�ी  िशवणे पुणे

46446 िटकले भावना िदलीप 61410 52 �ी

1297 �ॅट नं 7 भागवाणी िनवास   ितसरा मजला लाइन नं 

8 अ�े  सभागृह सुभाष नगर  पुणे

46447 िटकले देवयानी िदलीप 61439 26 �ी

1297 �ॅट नं 7 भागवत िनवास   ितसरा मजला लाने नं 8 

अ�े  सभागृह सुभाष नगर  पुणे

46448 िटकले िदलीप पांडुरंग 61409 59 पु

1297 �ॅट नं 7 भागवत िनवास   ितसरा मजला लाने नं 8 

एन आर अ�े  सभागृह सुभाष नगर  पुणे

46449 िट�ु िगरीष �ीकृ� 14245 47 पु

�ोट न. 3 मंदार अपपाट�म�ट   न. 1 आनंद नगर िसंघगड  

रोड  पुणे  421051

46450 टोपे अ�ण शंकर 12069 83 पु

एस नं ११८ एफ.नं ३०४   डी-२ तेजोवालय अपाट�म�ट 

रिवराज  हौिसंग सोसायटी वारजे पुणे

46451 टोपकर अशोक रामकृ� 178 80 पु १७ भारत र� को.हौ.सोसायटी   दे� रोड  पुणे

46452 ि�वेदी ल�ीकांत नाथुराम 49595 46 पु �ॅट नं.४ िन�ानंद रेिसड�ी   १२८५ सदािशव पेठ  पुणे

46453 ि�वेदी िशतल ल�ीकांत 53255 41 �ी

�ॅट नं.४१२८५ िन�ानंद रेिसडे�ी   सदािशव पेठ  रा�ा 

पेठ पुणे-३०  पुणे

46454 तंुगारे गौतम रमाकांत 28901 47 पु

जकातनाका नॅनो �ेस �ॅट नं ७०१ िवंग बी रावेत दे�रोड 

पुणे

46455 तुपे सागर भरत 54733 31 पु

स.नं.१५ फल् ◌ॅ◌ाटनं.४०४ एकदंत अपाट�म�ट   जय म�ार 

नगर  आंबेगाव बु.पुणे

46456 तुपे उ�म शंकर 48509 60 पु मु. पो. मोशी   ता. हवेली  िज. पुणे

46457 उमराणी अंजली िगरीश 61519 57 �ी 1475 सदािशव पेठ िटळक   रोड पुणे

46458 उणेचा िनलेश कानमल 59952 42 पु

�ॉट नं १६  क�ैया कंुज   क�ैया कंुज  एकोपा सोसायटी 

 गुलटेकडी   पुणे

46459 उपा�े पांडूरंग गोिवंद 51207 86 पु

सी-५ आनंद�ी अपाट�म�ट   आनंद नगर  वडगांव बु. पुणे-

४१  पुणे

46460 उपा�े सुिनल पांडुरंग 5081 59 पु

�ॅट नं ३ िब��ंग नं-६ अच�ना नगर   हौिसंग 

सोसायटी.कना�टक हाय�ूल जवळ  एरंडवणे  पुणे
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46461 उपा�े सुिनता पांडूरंग 51208 82 �ी

सी-५आनंद�ी अपाट�म�ट   आनंद नगर  वडगांव बु.पुणे-४१  

पुणे

46462 उपासनी अिनल आ�ाराम 14471 71 पु

. /

अपाट�म�ट  ग�ी नं ४सी उजवी भुसारी कॉल  कोथ�ड 

पुणे

46463 उ�ुरकर अिनता नरहरी 52940 65 �ी

फलॅट नं.जी ५०१ सव� नं.११ए/१ए   शेफिलका हाईटस्   

कोथ�ड पुणे

46464 उ�ुरकर आशुतोष नरहरी 52938 38 पु

फलॅट नं.जी ५०१ सव� नं.११ए/१ए   शेफिलका हाईटस्   

कोथ�ड पुणे

46465 वै� रिवं� प�ाकर 90180 51 पु

�ॅट नं ६ पु�मंगल हाऊिसंग सोसायटी गोपाल गयन 

समाज रोड सदािशव पेठ पुणे

46466 वैदय सुिनल घन�ाम 55206 62 पु १८अॅमिबय� अपाट�म�ट   ९९९ सदािशव पेठ  पुणे-३०  पुणे

46467 वै� योिगनी रिवं� 56230 51 �ी १३३६ िचंचे�ा तालमीसमोर   शु�वार पेठ  पुणे

46468 वैजापूरकर भरत वासुदेव 39940 72 पु

सव� नं.२४/५ �ॅट नं.३   बाबाज �ु िब�ीगं  राजस 

सोसायटी का�ज पुणे

46469 वै�व लिलतकुमार गौतमदास 59635 36 पु

एस नं -२३  गोसावी व�ी   सहवास रोड   कबीर सुपर  

माक� ट कव� नगर  पुणे

46470 वरखडे जगदीश एकनाथ 53394 46 पु

सव� नं १०/४/१ शा� कॉलनी   लेन नं ३ कव� नगर  पुणे-५२  

पुणे

46471 वरपे िनलेश नंदिकशोर 48134 39 पु

िवठठल �साद िब��ंग   वारजे जकात नाका  कव� नगर 

पुणे

46472 वाघ पु�राज र�ाकर 44675 51 पु �ेहिवहार िब�ीगं   खोडंवा रोड िबबेवाडी  पुणे

46473 वाघ संजय बाबूराव 60327 56 पु

डॉ वाघ हॉ��टल िस��िवनायक   सो सा मोरे व�ी 

िचखली  ता हवेली िज�ा पुणे

46474 वाघमारे िमिलंद ल�ण 60298 37 पु

6 ए 901 नम�दा संत   �ाने�र ई�र नवीन महाडा  मोरवाडी 

 पुणे

46475 वाघमारे िफलोिमना िहलरी 49480 66 �ी स�� नं.१२/१ आदश� नगर   रामवाडी वडगाव शेटी  पुणे

46476 वाघमोडे ल�ण सोपान 58922 32 पु

सव� नं २०४/९   िस�ीिवनायक कॉलनी  िनयर राज ट� े िडंग 

कंपनी  पापडे व�ी फुरसंुगी

46477 वाघूळदे अिभषेक अशोक 45621 39 पु सी- ३ अिशवा�द अपाट�म�ट   �ॉट नं. ९ कोथ�ड  पुणे

46478 वाघुळदे अशोक रामदास 45622 66 पु सी-३ आिशवा�द अपाट�म�ट   �ॅट नं. ०९ कोथ�ड  पुणे

46479 वाणी अलका िवजय 18357 68 �ी

बी - २०३ कांचनबन ��्   िकणारा हॉटेल मागे  कोथ�ड 

पुणे -३८  पुणे

46480 वाणी भारती िमिलंद 49937 47 �ी १११ ए/२ए पावनगड   लेन नं.१४ �भात रोड  पुणे

46481 वाणी िदपाली राज�� 47082 41 �ी

सी िवंग �ॅट नं. ४०२ �ँडउर   पल� अिमत �ड फी� 

जवळ  पुणे

46482 वाणी कुणाल �भाकर 55471 34 पु

कुलकण� को�ेंस �ॅट नं २७ बी िव�ल मंिदर कव� नगर 

पुणे

46483 वाणी ल�ण सांडू 54188 88 पु

१४३ रघुनाथ अपाट�म�ट   लेन नं.३ डहाणूकर कॉलनी  

कोथ�ड पुणे

46484 वाणी िमिलंद रमेश 47085 48 पु

१११ ए-२ ए �ॅट नं.५   पावनगड सोसायटी लेन नं.१४  

�भात रोड एरंडवणा  पुणे

46485 वाणी मीना�ी िव�ास 61822 65 �ी �ॅट नं सी 502 सरगम   नांदेड िसटी पुणे
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46486 वाणी मुकंुद गोिवंद 18777 57 पु

�ॅट नं ४०२ िब��ंग डी-४   उमंग होम जे.एस.पी.एम 

कॉलेज  वाघोळी पुणे

46487 वाणी मुरलीधर द�ा�य 3135 86 पु १७१ पाव�ती पुणे -०९   कांचन अपाट�म�ट    पुणे -०९

46488 वाणी �काश फिकरा 30061 73 पु सव� नं.२३२/१  िवंग ए-२   ललवाणी वा�ु साकोरे नगर   पुणे

46489 वाणी ��ाद िव�ल 3698 76 पु

ए-1003 ट� ेसुरे पाक�    संत नगर  वाळवेकर लो� समोर  

पुणे

46490 वाणी �शांत वसंत 21888 49 पु

�ॅट नं 309 महाल�ी वसंत कमल िवहार   जुने वारजे 

जकात नाका  वारजे  पुणे

46491 वाणी राकेश संजय 60863 35 पु

सव� नं 19/40 तांबे �ॉट   िहंगणे होम कॉलनी  कव� नगर 

पुणे

46492 वाणी रमेश शंकर 47478 77 पु

उंब� या गणपती चौक ४१८ नारायण पेठ नंदलाल सोसायटी 

पुणे

46493 वाणी सिचन गोिवंद 57077 33 पु अ-१०७ काकडे िसटी   कव� नगर  पुणे

46494 वाणी िश�ा शामकांत 55250 49 �ी

२ सायली अपाट�म�ट   वध�मान नगरी लेन नं.१  कव� नगर 

पुणे-५२  पुणे

46495 वाणी सुधा मुरलीधर 3136 79 �ी कांचन अपाट�म�ट १७१ पव�ती   पुणे    पुणे ९

46496 वाणी सुजाता िवलास 56237 51 �ी

२ धन�ी शरावती हौिसंग सोसायटी   नाद��ा सोसायटी 

जवळ  वारजे जकात नाका पुणे

46497 वाणी सुलभा रमेश 47479 70 �ी

उंब� या गणपती चौक ४१८ नारायण पेठ नंदलाल सोसायटी 

पुणे

46498 वाणी सुनंदा अिवनाश 52566 66 �ी

स.नं.२५/१ए  २६/१   �ॅट नं.३०२ िब��ंग नं.सी-२  

कोलोनेड खराडी पुणे

46499 वाणी िवजय नारायण 15530 63 पु

¡/O  87/1/1 -5 

पुरम सोसायटी  आझाद नगर जवळ कोथ�ड पुणे  

कोथ�ड पुणे

46500 वाणी िवजय सोमलाल 4213 69 पु

कांचनबन २ एस नं 109/1+3 एफ   िशवतीथ� नगर पौड 

रोड  पुणे

46501 वाणी िवलास बाबुलाल 55653 55 पु

फलॅट नं.२ धन�ी   शरावती हौिसंग सोसायटी  वारजे 

जकात नाका वारजे पुणे

46502 वारके मोतीराम �ंबक 49867 78 पु अे-४०१  आरव    �सोबा मंिदरामागे  कोथ�ड पुणे

46503 वारके संजय चांगदेव 17216 51 पु सी-१२ �काशगड िश�क नगर   कोथ�ड  पुणे

46504 वरखेडे एकनाथ सोपानराव 47476 73 पु

शा� कॉलनी ग�ी �.३ ब   किम� कॉलेज रोड  कव� 

नगर पुणे-३२  पुणे

46505 वा�ळ मिनषा नंदकुमार 56824 45 �ी

फलॅट नं.ए१/२०६ कांचनबन अपाट�म�ट   स�� नं.१०९१ 

िशवितथ� नगर  िकणारा हॉटेल जवळ कोथ�ड पुणे

46506 वा�ळ नंदकुमार अरिवंद 56823 52 पु

फलॅट नं.ए१/२०६ कांचनबन अपाट�म�ट   स�� नं.१०९१ 

िशवितथ� नगर  िकणारा हॉटेल जवळ कोथ�ड पुणे

46507 वायकोळे जय�ी रिवं� 54041 59 �ी

��त-हष� �ॉट नं.१० लेन नं.१   महा�ा हौिसंग सोसायटी  

कोथ�ड पुणे

46508 वायकोळे रिवं� वामनराव 53034 68 पु �ॉट नं.१० लेन नं.१   महा�ा सोसायटी  कोथ�ड पुणे

46509 यादव ई�र राम 59701 27 पु

घर नं १० बालाजी नगर   बो�ेगाव अहमदनगर    

अहमदनगर

46510 य�ाळकर मुकंुद ��ाद 52834 63 पु

बी-४०३ गो�न पेट�   दुधाणे नगर जवळ  कव� नगर नव 

सहया�ी पुणे
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46511 य�ाळकर िनलीमा मुकंुद 52810 57 �ी

बी .४०३ गो�न पेट�   दुधाणे नगर जवळ  कव� नगर 

नव सहया�ी पुणे

46512 य�ाळकर �ीराम ��ाद 53969 65 पु

बी-११ सव� नं ५५ पुनम �ाझा   किम� कॉलेज जवळ  

कव� नगर पुणे

46513 य�ाळकर सुिनता �ीराम 53970 63 �ी

बी-११ सव� नं.५५पुनम �ाझा   किम� कॉलेज जवळ  

कव� नगर पुणे

46514 येवले चेतन �काश 55970 45 पु डी -२ फलॅट नं.१५   गु�गणेश नगर  कोथ�ड पुणे

46515 येवले ��ता चेतन 61984 38 �ी

ए 11  एसबीआय �ाफ सोसायटी   रायगड िब��ंग 

िकनारा  हॉटेल लाने कोथ�ड  पुणे

46516 येवतीकर िनिलमा िशरीष 49596 60 �ी �ॅट नं.५ बी ��ातेज   ��ापाक�  जवळ  कोथ�ड पुणे

46517 येवतीकर िश�रष िव�लराव 50513 65 पु �ॅट नं.५ बी ��ा तेज   ��ा पाक�  जवळ  कोथ�ड पुणे 1

46518 येवले �भाकर िनंबा 47477 75 पु स�� नं.२२ बालाजी नगर जवळ   धनकवडी  पुणे

46519 येवले वषा� िवनोद 47702 40 �ी

२२ बालाजी नगर जवळ   ◌ृनवलखा गोडाऊन  मेन राड 

पाचगणी पुणे

46520 येवले िवनोद �भाकर 47994 47 पु एस नं २२ बालाजी नगर जवळ   नवलाखा गोडाऊन  पुणे

46521 झारे कृ�ाजी शंकर 7842 80 पु

िब��ंग नं ३ �ॉट नं १७ �णवाळ   मेडोज मंुबई पुणे 

हायवे    पुणे

46522 झंवर व�भदास रघुनाथ 48817 76 पु

६८५/३ िबबवेवाडी �ॅट नं.ए-१११   अनंत कॉलनी सातारा 

रोड  शारदा आक� ट�ा मागे पुणे

46523 झंवर सिचन कांतीलाल 50511 47 पु

३६ िशलािवहार कॉलनी   िवजय अपाट�म�ट  पौड फाटा पुणे-

३८  पुणे

46524 झंवर संजना सिचन 50512 47 �ी

३६ िशलािवहार कॉलनी िवजय अपाट�म�ट     पौड फाटा 

पुणे-३८  पुणे

46525 झ�डे रिवं� भानुदास 17552 68 पु

ई २४ सुखवाणी उदयान   पी सी िलंक रोड  हॉटेल ईगल 

समोर पुणे
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४६५२६

अडकर हॉ��टल अॅ� 

�रसच� इ�ीटयुट �ा िल 57768

९७७/१ ह�रहरे�र सोसायटी   गोखले नगर  

पुणे

४६५२७ एरोटेक आय टी सो�ूशन 59539

शंकर नगरी हौ सोसायटी   सी नं 85/1 पौड 

रोड  वाणज कोथ�ड पुणे  पणे

४६५२८

ऑटो अिस� �रकॉन 

इंिडया �ा.िल. 50827 १ शुभमकरोती अपाट�म�ट   कव� रोड  पुणे

४६५२९

ऑटो�ेस इंिजिनअ�रंग 

�ा.िल. 52006

जे-३१९ एम.आय.डी.सी.   भोसरी  पुणे-२६  

पुणे

४६५३०

बीएनसी पालिस� इ��ा 

�ायवेट िलिमटेड 61790

इंजीिनयर कॉ�� ॅ�र   बु�े पाटील कॉ��े� 

3 मजला  कव� रोड पौड फाटा कोथ�ड  पुणे

४६५३१ कॅल� पॅकेिजंग सो�ुशन पाटील गौरव िशवदास 58629 31 पु

sr.no.१४६/5B Ø Î शाळे समोर   िवपुल �ा�ो 

�ा� जवळ  तथवाडे  पुणे

४६५३२

छोरीया आिण चोपडा 

�ो�ायटस� 58738

कोठारी �ाझा पिहला मजला   िबबवे वाडी 

कोडंवा रोड  लु�ा नगर  पुणे

४६५३३ छोरीया �ॉ�ट�स 52343

२५० ए /२४३ शांतीकंुज   अ�मेध आक� ड 

सोसायटी  रथ पेठ पुणे

४६५३४

िक�� ोन हे� केअर अँड 

अलाईड सिव�स 59821

मोरया िबझनेस स�टर   थेरम� चौक संभाजी 

नगर  एम आय डी सी पुणे

४६५३५

डॉ अ�ण िलमये 

मेमो�रयल नंदादीप 

हॅा�ीटल अँड 44565

११९५ नंदादीप एफ सी रोड  िशवाजी रोड  

पुणे

४६५३६ एच बी - के जे अॅड�ॉ� 45421

धवणी रेिसड��ी 1087/a मोडेल कॉलनी 

गणेश�खंड रोड िबहाइंड पुणे स�ट� ल पुणे

४६५३७

महामुनी दीि�त आिण 

असोिसएट्स 59559

�ॉट नं 15 ए गोपाळकृ�   हौिसंग 

सोसायटी पीएमटी कॉलनी जवळ  वारजे  पुणे

४६५३८

मातृतीथ� िसंदखेडराजा 

इ��ा �ायवेट िल 60478

बु�े पाटील कॉ��े� ३ रा मजला   कव� रोड 

पाउड फाटा ने� टु  दशभुजा गणपती 

टे�ल  पुणे

४६५३९

िमताबेला ��चस� 

(भागीदारी फम� ) 58085

३९/२१ महादेव कृपा   �ाऊंड फलोअर लेन 

नं ९  एरंडवणे पुणे

४६५४० मोिहनीराज असोिसएटस 56686

�ीराम अपाट�म�ट �ॉट नं.१    १� �ोर 

लागू बंधु मागे  सहकार वसाहत एरंडवणे  पुणे

४६५४१ िपकॉक ए�र�ायजेस 56980

ड� ी� िनवारा   �ु ३/२४ कोरेगांव मुळ  पुणे-

०२  पुणे

४६५४२ मे.िपिनयन हे�केअर 49280

िसटी स�� नं.८३१ �ॉट नं.२ �ॅट नं.३६   �ी 

गणेश नगर िबबवेवाडी  पुणे

४६५४३

�गती इ��ा स���सेस �ा. 

िल. 52344

छोरीया �ृप पिहला मजला   कोठारी �ाझा 

जवळ  लुला नगर पुणे

४६५४४

राज इ��ा एन एस के ६० 

िल. 61749

ऑिफस  नं 410   ि�डे िसिलकॉन �ाझा  

सेनापती बापत रोड  पुणे  41101

४६५४५

राज पथ इ��ाकोन 

नािशक ६९ एलएलपी साळंुखे गणेश िवलास 60439 36 पु

४०३ �ाईड हाऊस ४ था मजला   गणेश 

�खंड रोड िशवाजी  नगर पुणे

४६५४६ राज पाथ इ��ाकोन �ा लो साळंुखे गणेश िवलास 35333 36 पु

४१० �ाईड िसलीकॉन �ॉझा   सेनापती 

बापट रोड  पुणे

४६५४७

राजपथ इ��ाकोन पीएन  

एलएलपी सालुके गणेश िवलास 60544 30 पु

403 �ीडे हाऊस चवथा मजला   गणेश �खंड 

रोड िशवाजी  नगर ओपीपी पुणे युिनविस�टी  

पुणे

४६५४८

रा.�.संघ जनक�ाण 

सिमती (महारा��  �ात) माळी िनलेश रामभाऊ 53539 55 पु १६०९ भागे�र िनवास   सदािशव पेठ  पुणे

४६५४९ ऋषीकेश �ॉ�टी 55721

ए-१६ सेलवन रेट� ीट हौिसंग सोसायटी   रंगे 

िह� रोड अशोक नगर  पुणे-२०  पुणे

४६५५०

�ीनाथ ��ोबा साखर 

कारखाना 58561

पाटेठाण तालुका दौडं   तालुका दौडं  िज�ा 

पुणे  पाटेठाण

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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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)

४६५५१

टेलीमॅटीक कॉमसेक 

�ा.िल. 48253

३१२ ल�ी कृपा सुजाता म�ानी मागे   

िसंहगड रोड िव�लवाडी    पुणे

४६५५२ ित�पित क�� �न �ा िल 60833

ऑिफस नं  112 113 �ॅिटनम   �ेअर 

पिहला मजला वडगाव शेरी  नगर रोड  पुणे

४६५५३

िवकष� नॅनो टे�ोलंॉजी 

अँड अ�ोयस �ा ली 59869

५७२ शिनवार पेठ   ऑिफस नं २   उ�ेक� र 

हाइ� िटळक  वाडा   पुणे  केळकर रोड   

पुणे
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अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी 
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    (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

४६५५४ आचाय� साधना राजेश 53218 47 �ी

३५२ स�� नं.७/२/७२    �ीराम अपाट�म�ट जुनी सांगवी  

मुळा नगर पुणे

४६५५५ आगळे मह�� बबनराव 51075 59 पु २७८ बौ�द व�ी   तळेगांव  दाभाडे पुणे

४६५५६ आहेरकर रेखा यशवंत 59241 33 �ी �ॉट नं २०४ F 1 िब�ीगं गंगा   व�भ नगर  िपंपरी पुणे

४६५५७ अकोले �साद सुरेश 12466 39 पु

इ १०३ �ारका �लॉरा रिस��सी   सव् � नं १६१/१.३.५.७ 

िपंपळे सौदगार  पुणे शहर पुणे

४६५५८ अकोले ��ता िवकास 59240 50 �ी

603  िमतीला नगरी   काटे पाटील चौक  िपंपळे सौदगर  

पुणे

४६५५९ अकोले सुरेश रामदास 2613 69 पु �ारका �ोरा रेिसड���   ई-१०३  िपंपळे सौदागार  पुणे

४६५६० अलील ह�रष राधाकृ�न 60249 51 पु

�ॅट नं 403 A2 ��   नगरी टे�ो रोड  मगर �ेडीयम 

उ�म नगर  िपंपरी पुणे

४६५६१ बडगुजर गोिवंद �काश 58681 36 पु c /o महादेव �ोितबा हटकर   कवडे नगर  सांगवी पुणे

४६५६२ बामणे िवजयकुमार जग�ाथ 56427 40 पु

ऑफीस नं.१६ दुसरा मजला   पी.सी.एम.सी.िब��ंग 

जवळ  कमला �ॉस रोड िपंपरी पुणे-१८  पुणे

४६५६३ बाव�र रामदास नारायण 46707 51 पु

संत तुकाराम नगर �ॉट नं.५   त�य पॅराडाईज  तळेगाव 

दाभाडे िज.पुणे

४६५६४ बािव�र महेश मुकंुद 58555 37 पु

इ-७०४  SIOªITAIR रेसीडे�ी    जगताप डेअरी रोड िपंपळे 

 सौदागार  (रहाटणी)  पुणे

४६५६५ भागवानी िलना सुरेश 57047 59 �ी

�ॅट नं.ए-५०१  साई   सफीरे पॉवर हाऊस रोड अशोक 

थेटर जवळ  िपं�ी वाघेरे पुणे

४६५६६ भागवानी सुरेश झामटमल 57046 62 पु �ॅट नं.ए-५०१ साई   सफीरे पॉवर हाऊस रोड  िपं�ी  पुणे

४६५६७ भळगट राजीव शांतीलाल 53121 52 पु

�ॅट नं 503 साई पल�   राजवीर पॅलेस समोर  िपंपळे 

सौदागर  पुणे

४६५६८ भारंबे िवनोद �ंबक 40903 40 पु

भारंबे वाडा १०८९ खंडोबा   क�ैया कंुज िजजामाता 

हौिसंग सोसायटी   शरद नगर  िचखली  िचखली

४६५६९ भारती आरती कािलदास 58573 39 �ी

w/o कािलदास भारती िशवन   िशव मंिदर १८५/४v /१५  

िपंपळे सौदागर  पुणे

४६५७० भोजवाणी हेमी�ा कमल 45259 40 �ी

सी ३०१ िशवम रेिसड�ी   िशव साई लेन  िपंपळे सौदागार 

 पुणे

४६५७१ भोळे �ीकृ� मािणक 20117 65 पु

एस न २७ �ॉट न १५२ मािणक   नवीन पो� ऑिफस 

जवळ  �ािधकरिनगडी  पुणे

४६५७२ भोळे उषा �ीकृ� 20119 57 �ी

एस न २७ �ॉट न १५२ मािणक   नवीन पो� ऑिफस 

जवळ  �ािधकरिनगडी  पुणे

४६५७३ छिबलवाड वृषाली गणेशराव 53843 33 �ी ७१७७ सव� नं.५४   िवनायक नगर  नवी सांगली पुणे

४६५७४ चौधरी मयुर एकनाथ 38735 39 पु

�ॅट नं. जे-602 सं�ृती   P¡M¡ शाळे जवळ कासपटे 

व�ी  वाकड पुणे िसटी  पुणे

४६५७५ चौधरी �ीकांत जग�ाथ 30675 48 पु

सव� नं ६०/3 �ॉट नं ३९ िशवनागरी िबजिलनगर िचंचवड 

पुणे

४६५७६ द�री भा�र रामचं� 5750 86 पु

�ारा नर�� िवaल जोशी   �ीराम हौ.सो.कोटा�शेजारी    

राजगु�नगर(पुणे

४६५७७ देवरे िहंमतराव ओकंार 9637 77 पु

सव� नं 110/ 1 �ॅट नं ११०६ बळवंतपुरम सा�ा� पौड 

रोड कोथ�ड पुणे

४६५७८ देसाई महेश कमलाकर 6466 62 पु डी टाईप जी िब��ग �ेमलोक पाक�    िचंचवड पुणे

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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४६५७९ देशमुख गजानन सुधाकर 8389 46 पु

खंडोबा माळ खंडोबा मंदीरा जवळ   मू पो� चाकण ता 

खेड    पुणे

४६५८० िदि�त सुरेशचं� नागेश 6196 72 पु

 बलवंत दश�न  एस.एन.२७८    तानाजी नगर चं�भागा  

कॉलनी िचंचवड पुणे  जळगांव

४६५८१ �ाने वा�ीक गु�मुत� 5894 73 पु

ए-३०३ ईले�ीका हो�   िव�शांित कॉलनी नं ०४  

गोिवंदगाड�न जवळ िपंपळे सौदागार  पुणे २७

४६५८२ डीवारी अकोर रीमबाई 58560 36 �ी

इ-७०४  SOªITIARE रेसीडे�ी   िपंपळे सौदागार रहाटणी  

पुणे 793150

४६५८३ फराटे िदनेश सुरेश 58015 38 पु

स�� नं २८/२ िशवराज नगर   �ामी समथ� मंिदर जवळ  

रहाटणी पुणे  पुणे -१७

४६५८४ फ�हाटे उिम�ला िदनेश 58425 30 �ी

स�� नं २९/३ फलॅट नं ३०२   िदगंबर हाईट्स िशवनगरी  

िबजली नगर िचंचवड गाव पुणे

४६५८५ फुलपगार मािणक वसंत 42183 39 पु

सव� नं 58/3 �ॅट नं 19   B िवंग गोिवंद धाम ¡  पुरंदर 

कॉलनी रहाटणी  पुणे

४६५८६ गाडेकर संदीप िदलीप 59391 30 पु

सी/ओ महादू कड  कड व�ी    बापुजी बुवा मंिदर खराब 

जवळ  वाडी चाकण   पुणे

४६५८७ गंगावणे आबा अ�ा 60401 37 पु

एस/ओ अ�ा गंगावणे घर नं   432 सी नं 71 /18/1  

�ोितबा नगर काळेवाडी पुणे

४६५८८ गंगावणे रेखा आबा 60402 28 �ी

�ारा आबा गंगावणे घर नं   432 सव� नं 71/1B/1 �ोितबा  

नगर आझाद चौक काळेवाडी  पुणे

४६५८९ गग� भाग�व मनोहर 58084 53 पु

फलॅट नं १९ भगीरथी सोसायटी   केशव नगर पोदार 

शाळेमागे  िचंचवडगाव पुणे

४६५९०

िगरासे दौलतिसंग झांबरिसंग �ो. 

�ेटी िथंग 56920 70 पु

�ॅट नं 3 अ�य हाऊिसंग सोसायटी   िवशाल नगर  

िपंपळे िनलख पुणे

४६५९१ गोराणे राज�� मधुकर 58294 55 पु

स.नं.४५/१ बिळराज कॉलनी नं.१   राम नगर रहाटणी  

िपंपरी िचंचवड  िपंपरी िचंचवड

४६५९२ गुधाते अलोप सुय�कांत 58580 28 पु

एस नं ४९ बालाजी कॉलनी   रहाटणी िपंपरी कॉलनी    

रहाटणी

४६५९३ गुरव सुिनता कैलास 20595 52 �ी

�ॅट नं.२०२ �ॉट नं.४२ किशश   �ाइड से�र-४ संत 

नगर मोशी  �ािधकरण पुणे

४६५९४ िहंगणे रामचं� दशरथ 48511 59 पु मु. पो. माळवाडी दे�गाव   ता. हवेली  िज. पुणे

४६५९५ जाधव बापूसाहेब �ानोबा 60710 53 पु

�ांनाई नखाते व�ी   रहाटणी रोड  सी नं 37/३/२ रहाटणी  

पुणे

४६५९६ जाधव दीपा िनखील 58985 31 �ी

ड�ू/ओ िनखील जाधव आशादीप   हॉ��टल तपकीर 

नगर काळेवाडी  िपं�ी  पुणे

४६५९७ जाधव �थमेश बबन 56426 38 पु

पी/२०८ दुसरा मजला   मयुर ट� ेड स�टर  िचंचवड �ेशन 

पुणे-१९  पुणे

४६५९८

जाधव ररमीराठी उ�म �ो 

लिव�ा इ�र�ाईजेस 58192 37 �ी

सव� नं 69/5 राजुईगंधा हाऊिसंग सोसायटी  काळेवाडी 

िचंचवड  पुणे  ३३

४६५९९ जाधव िशतल �थमेश 57516 32 �ी

द अॅड� ेस �ॅट नं ए 902   मजला मंुबई बॅगलॉर हायवे  

हॉटेल सायाजी वाकड पुणे  वाकड

४६६०० जगताप ल�ीबाई सदािशव 10570 65 �ी

एस.नं १३/२ए/१ए   गणेश नगरी �ॅट नं ३४  पी सी एन टी 

डी ए रोड  आकूड�  आकूड�

४६६०१ जरड अमृता िनवृ�ी 57901 30 �ी

स नं ५/३ घर नं बी /६   व�न पाक�  िब�ीगं पीएमसी 

शाळेजवळ  िपंपळे सौदागर पुणे

४६६०२ जावळे आदेश िव�नाथ 59526 39 पु

�ॉट नं 10 मेघ म�ार   सोसायटी से�र 20 िचखली  रोड 

क�ुरी माक� ट मागे  कृ�ा नगर िचंचवड

४६६०३ जावळे अिमत िव�नाथ 57249 41 पु

�ॅट नं ६ �ॉट नं १०   से�र नं २० मेहम�ार अपाट�म�ट  

िचंचवड पुणे  िचंचवड पुणे
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४६६०४ जोगदंड समाधान भानुदास 58519 46 पु पंचशील नगर   वसंत साठे िब�ीगं  िपंपळे िनलाख  पुणे

४६६०५ जोशी बाळकृ� िभकाजी 1237 84 पु

संत तुकाराम नगर   अंथुणी गाड�न  यशवंत  च�ाण 

हॉ��टल जवळ िपं�ी वाघेर  पुणे

४६६०६ जोशी नर�� सुधाकर 17662 42 पु

आशीष अपाट�म�ट �ॅट नं २३   पीएमटी बस �ॉप जवळ  

तानाजी नगर िचंचवडगाव  पुणे

४६६०७ जोशी पु�राज कृ�ा 60902 29 पु

ि�मूित� सोसा   बी नं 27 �ॅट नं 16 गणेश  मंिदर जवळ 

�ेमलोक पाक�   िचंचवड

४६६०८ जोशी सिचन बाळकृ� 8769 45 पु ३५६- २०८२ संत तुकाराम   नगर िपं�ी    पुणे

४६६०९ जोशी संजय पुो�म 56925 61 पु

िनळकंठ अपाट�म�ट �ॅट   नं-१ �ॉट नं-६  से- २५  िनगडी 

�ािधकरण  पुणे

४६६१० जोशी िवलास मोरे�र 46076 65 पु

देवकर पाक�    एस नं १७/३   �ॅट नं ०८  �ीिनवास 

अपाट�म�ट  ितसरा मजला  िपंपळे गुरव  पुणे

४६६११ जोशी योगेश मधुसूदन 60111 46 पु

S/O मधुसूदन जोशी ¥-202   ल�दीप पॅलेस िपंपळे  

सौदागर पुणे

४६६१२ काळभोर िवजय सोपान 59726 61 पु

�ॉट नं 106 ि�डे रेिसड�सी   िव�संुदर िब��ंग  िनगडी 

गावठाण िनगडी  पुणे

४६६१३ कांबळे सुिनता िमलीदं 57151 51 �ी

स नं ६८/२/१ �ी �ामी समथ् � कॉलनी   तापकीर नगर 

काळेवाडी  पुणे

४६६१४ कारंडे िच�य आनंद 57947 29 पु

फलॅट नं ००२ सुजय रेिसडे�ी   से�न नं १३ िचखली 

�ाधीकरण  पुणे

४६६१५ खोत साता�ा �ानू 59247 42 पु ७४ साई संतोषी पाक�    डीमारट समोर  काळे वाडी  पुणे

४६६१६ खोत वैशाली सात�ा 58542 32 �ी

sr नं ७४ कोडंीबा नढे रोड   साई संतोषी पाक�   काळे वाडी  

पुणे

४६६१७ िकरिकरे सुधाकर शंकर 24656 80 पु

. -

बी.एस.एन.एल. आकुड�  आकुड� रे�े �ेशन �ािधकरण 

पुणे  पुणे -

४६६१८ कोळंबे िहत�� अिनल 12268 40 पु

से�र नं 29 बी 205 डायमन   िवशाल पॅराडाईस  रावेत 

�ािधकरण रावेत  पुणे

४६६१९ कुलकण� गजानन �ीधर 48597 80 पु

ए ५ �ॅट नं ११०२   िमरचाँदनी सोसायटी रहाटणी पुणे  

४११०१७

४६६२० कुलकण� िनला गजानन 48598 76 �ी

िब��ंग अ-5 �ॅट नं 1102   िमरचंदणी �ांस सीटीएस 

१०६५  रहाटणी पुणे

४६६२१ कुलकण� पंकज िवजय 54812 38 पु

एफ-२०२ �दारका सन�े� फेस ३   हॅपी थॉटस्  रोड 

कोकाणे चौक  रहाटणी पुणे-१७  पुणे

४६६२२ कुलकण� रा�ल रमेश 13116 40 पु

फलॅट नं.७ बी िवंग रधरमान कॉ��े�   कृ�ा चौक 

िपंपळे गुरव  पुणे

४६६२३ कुळकण� रा�ल रमेश 57523 39 पु

४/५/४९ नखाते व�ी   स�नगड कॉलनी िववेकानंद शाळे 

जवळ  रहाटणी पुणे शहर िपंपरी कॉलनी  पुणे

४६६२४ कुलकण� िवजय देिवदास 43479 70 पु

�ॉट नं एफ-२०२  �ारका संकरे�   फेज -३  कोकणे 

चौक  रहाटणी  पुणे

४६६२५ कुलकण� योग�� बाळकृ� 58750 57 पु

��ाट नं ७ शुभंनकरोित अपाट� म�ट   भोईर कॉलनी टाटा 

मोटस� जवळ  िचंचवड  पुणे

४६६२६ कु� हाडे सूरज हनुमंत 59868 31 पु 38/3/1 गरमाला कॉलनी   नखाटे व�ी  रहाटणी  पुणे

४६६२७ लाड िवलास काशीनाथ 9620 73 पु

सव� नं १९/१/१  आर -१५ गुलमोहर   पाक�  िवशाल नगर 

िपंपळे  िनलक  पुणे २७  िपंपळे िनलक पुणे

४६६२८ लोहकरे िवजय तुकाराम 49478 52 पु

स�� नं.२२८ �ॅट नं.१३   िगताई अपाट�म�ट िदघी रोड  

भोसरी पुणे
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४६६२९ लोहार छोटू सुकलाल 56891 54 पु

५९/७८/१ गुलमोहर कॉलनी   रायगड कॉलनी रहाटणी  

पुणे-१७  पुणे

४६६३० मगरे िललाधर मोतीलाल 23582 53 पु

गट नं. १३३२ घर नं २२७६   िशवधाम मिनषा हो��संग 

सोसा.  मोरेव�ी  िचखली  पुणे

४६६३१ महाजन अ�णा वसंत 4827 68 �ी

�ॅट नं-डी ३०२  एस नं - २१०   २११/२ पाक�  �� ीट पाक�   

वाकड  पुणे

४६६३२ महाजन चेतन सदािशव 58200 34 पु

स�� नं ४४/बी/२/३ िस�दाथ� नगर   तलाठी ऑफीस मागे  

रहाटणी पुणे िसटी  पुणे

४६६३३ महाजन पांडुरंग रघुनाथ 14700 57 पु

िशव नगरी िबजली नगर स�� नं.५७/४   �ॉट नं.२७ ब 

िचंचवड  पुणे  पुणे ३३

४६६३४ महाजन रा�ल गोपाल 58847 36 पु

बी6/26 ��ोन कॉलनी   से�र नं 27  िनगडी �ािधकरण  

िनगडी

४६६३५

महाजन रोिहणी िवजय �ो�ा 

िवकण� सुपर शॉपी 57514 43 �ी सनं ४४/०१/२४३   तलाठी ऑिफस मागे  रहाटणी पुणे

४६६३६ महाजन वसंत नारायण 4828 72 पु

डी-३०२ पाक�  िटटॅिनयम    पाक�  �� ीट काळेवाडी फाटा  

वाकड पुणे  वाकड

४६६३७ महाजन योगेश साहेबराव 59075 37 पु

¡/O संजय भुसावळ B-३०३   साईद� परिदसे नाणेकर 

वाडी  चाकण तळेगाव रोड तेल खेडा  पुणे

४६६३८ मालपुरे िवजय सोमनाथ 57900 49 पु

फलॅट नं अ /३०४   वसंत अ�े�ु कोकणे चौक  िपंपळे 

सौदागर पुणे

४६६३९ मिणयार राजेश रामगोपाळ 10252 64 पु

सव� नं २२८/४ कासपटे व�ी द�ता   नगर घर नं २/२०१ 

वाकड पुणे

४६६४० मिणयार उम�ला राजेश 16676 57 �ी २२८/४ द�ता नगर   क�ते व�ी   वाकड पुणे

४६६४१ मं�ी अिजं� शशांक 57041 32 पु

एस-१ ३०४ए ट� ेझर ८७/२   किशद पाक�  जवळकर नगर  

िपंपळे गुरव पुणे

४६६४२ मंुगी उमाकांत द�ा�य 52430 55 पु

�ॅट नं.६ महावीर अपाट�म�ट नं.४   िबजली नगर  िचंचवड 

गाव पुणे

४६६४३ न� निलनी चं�शेखर 57 80 �ी

c/o ¡ B न� E/१० कुणा�ल �ाझा   �ेशन रोड िचंचवड  पुणे 

 पुणे ३५

४६६४४ न�े सुधीर शहाजी 58480 37 पु मु / पो  - करंडी   ता िश�र  िज पुणे  करंडी

४६६४५ नावरकर िनळकंठ रामचं� 56701 55 पु

अ�ा�ो �ुल रोड   गणेश कॉलनी काळेवाडी  रहाटणी 

पुणे

४६६४६ नावरकर �काश रामचं� 55465 61 पु

�ॉट नं.३/२ ��म नं.१०   से�र नं.२१ यमुना नगर  

िनगडी पुणे-४४  पुणे

४६६४७ नेमाडे सुदश�न �काश 47245 38 पु

�ॉट न 28 सव� नं १४४   िशवगंगा सोसायटी कांनोल रोड  

वारजे ि�ज  पुणे  ५८

४६६४८ नेवे अ�ण नरहर 5491 70 पु

�ट नं १३ िहररांजा को ऑप हौसीगं सोसायटी   िलंक रोड 

तानाजी नगर  िचंचवड गाव पुणे  पुणे

४६६४९ िनकंुभ अिनल अशोक 10036 47 पु

�ॅट नं १०३ रोिहत पंस   साऊथ िवंग  सव� नं ५६/१  ५६/२ 

 रहाटणी पुणे

४६६५० पांढारकर सागर माधव 47629 34 पु

सी/ओ काळेकर सुहास जयतराव   एस.न. ७१ /१२ कीत� 

नगर  �ू सांगवी  पुणे

४६६५१ परमाथ� वसंत ल�ण 51268 69 पु

सुयोग संकुल   ए/१५ ितसरा मजला  जगताप डेअरी िपंपळे 

िनलख  पुणे

४६६५२ परते प�जा �काश 60495 35 �ी

साई बाबा मंिदर जवळ   कामगार नगर आकूड�  शेबराव 

काळभोर चाळ पुणे

४६६५३ पाठक अिवनाश �ाने�र 45665 65 पु

फलॅट नं.८०२ अ�रना-२९    हॉटेल फाऊटन इन मागे  

कोकाणे चौक रहाटणी  रहाटणी पुणे
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४६६५४ पाठक राज�� गोपालकृ� 9541 62 पु

�ॉट नं 48 से�र   16 िवशाल िवहार राजे िशवाजी  नगर 

िचंचवड ई�  पुणे

४६६५५ पाटील बाबुलाल जगदेवराव 28858 71 पु

८ �ी जी अपाट�म�ट दुसरा मजला   ग�ी नं.७ भालचं� 

हॉ��टल जवळ  ल�ी नगर िपंपळे गुरव पुणे

४६६५६

पाटील दौलतराव िव�लराव �ो 

महाल�ी टुस� अँड ट�  ॅव� 60604 53 पु

पु�ांगण �ॉट नं 306   से�र 26 पीसीएन टीडीए िनगडी  

पुणे

४६६५७ पाटील गुणवंत भोजराज 57178 37 पु

१७/५ए   वा�ेकरवाडी रोड   राममाला हॉटेल मागे  

िचंचवड  पुणे

४६६५८

पाटील कमल िदनकर 

�ो.ओएिसस इंिजिनअ�रंग 56737 63 �ी

�ॉट नं.�-१६िदपमाला   कोकणे चौक िपंपळे सौदागर  

पुणे

४६६५९ पाटील मलेश सुरेश 49808 32 पु

�ॉक नं.४५६ टी सव� नं.२५३२   संत तुकाराम नगर   िपं�ी 

पुणे

४६६६० पाटील मनोज िललाधर 28575 52 पु

बी-२०३ कामधेनु जॅ��न   �ेट बँक जवळ  गोिवंद गाड�न  

िपं�े सौदागार  पुणे

४६६६१ पाटील िमना अिजतिसंग 53013 53 �ी

फलॅट नं.१६ �ी.साई समथ�   एल  एम िब��ंग खडके 

पाक�   िचंचवड पुणे

४६६६२ पाटील िनितनकुमार मोतीलाल 49378 39 पु

�ॅट  नं.१५ ितसरा मजला िब��ंग नं.३४   योजना �.११ 

से�र नं.२१  यमुना नगर िनगडी पुणे

४६६६३ पाटील �मोद दशरथ 7173 54 पु

�ाने�री पाक�  �ॉट नं.बी-१०   िदघी रोड भोसरी  पुणे-३९  

पुणे

४६६६४ पाटील राजेशकुमार बाबुराव 58554 46 पु

�ान सुजा िनवास िनयर   �ूल S R नं १३/१६  संतोष नगर 

थेरगाव पुणे

४६६६५ पाटील संिदप िदलीप 41508 37 पु ि�मूित� कॉलनी   कावडे नगर �ांती चौक  नवी संगवी  पुणे

४६६६६ पाटील िशवाजी शंकर 14975 63 पु

लेन नं -०२ नालंदा पाक�  समोर   स�ाट नगर  िपंपळे 

सौदागार  पुणे

४६६६७ पाटील सुरेश तुळशीराम 39762 70 पु

बी२/५०४ गंगा ओसेन िमडॉस   थेवगांव िचंचवड िलंक रोड 

 अिद� िबला� हॉ��टल िचंचवड पुणे

४६६६८ पाटील वैशाली �मोद 51753 44 �ी �ॅट नं.ब-१० �ाने�र पाक�    िदघी रोड  भोसरी पुणे

४६६६९ पाटील िवकास िदलीप 60535 27 पु एस/ओ िदलीप पाटील सांगवी

४६६७० पाटील योिगता िनिशकांत 48413 44 �ी

�ॉट नं 71 से�र नं 21   यमुना नगर समोर बँक ऑफ  

महारा��  िनगडी पुणे -44  िनगडी

४६६७१ पवार राजेश मुरलीधर 32028 48 पु

�ॉट नं ०५  मनंमंिदर हौिसंग   सोसायटी  िशवा हाईट्स 

जवळ  िशवार गाड�न मागे  रहाटणी  पुणे

४६६७२ िपंपरकर �िदप भानुदास 30668 55 पु

कंुिजर �ाम �े�ीज जगताप   डेअरी रोड �ॅट नं.4अ 

िवंग  िपंपळे सौदागार  िपंपळे सौदागार पुणे

४६६७३ िपंपरकर शोभा �िदप 30669 60 �ी

कंुिजर �ाम �े�ीज   �ॅट नं.4 अ िवंग जगताप डेअरी  

रोड िपंपाळे सौदागार  िपंपाळे सौदागार पुणे

४६६७४ �भुिमराशी िमलीदं मोहन 18020 53 पु डी/४२ गोकुळ पाक�  शा� नगर   िचंचवड    पुणे

४६६७५ पुण�पा�े अरिवंद नारायण 51378 79 पु �ॅट नं.१० ३-बी   ए�या� आंगन िब��ंग  चाकण पुणे

४६६७६ राजपुत मोहनिसंग सुरतिसंग 90384 70 पु

�ॅट ए/१००१  गणे�ाम   सोसायटी गोिवंद गाड�न जवळ  

िपंपळे सौदागार  पुणे

४६६७७ �रंगणे योिगता अ�ण 58546 36 �ी s.n ११३/२/८ रोझा िव�ा   नढे नगर  काळेवाडी िपंपरी  पुणे

४६६७८ �रंगणे अ�ण िव�नाथ 57515 40 पु सन ११३/२/८ नढेनगर   काळेवाडी  पुणे
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४६६७९ साखरे हषा� रिवं� 31753 43 �ी

�ॅट नं 704 डी िवंग शुभंकर हाइट्स    डांगे चौक  

िहंजवडी रोड   थेरगाव पुणे

४६६८० सरोदे पंुडिलक िकसन 24915 73 पु

िद�ा हाइ� �ॅट नं ए/404   जगताप डेअरी रोड 

रहाटणी    पुणे

४६६८१ सावदेकर संजीव ह�र�ं� 55733 47 पु

सी-२०१साई�ीस.नं.२२/१ अे   �राज गाड�न हॉटेल मागे  

िपंपळे सौदागर पुणे-२७  पुणे

४६६८२ सावलानी रामचंद पो�मल 45127 75 पु

�ॅट नं ८०१ िशवम रेिसड�सी   चॅल�जर �ूल जवळ  िशव 

साई लेन  सौदागार  पुणे

४६६८३ सावलानी संगीता रामचं� 45128 74 �ी

�ॅट नं F-801िशवम रेिसड�सी    िशव साई लेन चल�जर 

�ूल  जवळ िपंपळे सौदागार  पुणे

४६६८४ िशंपी अ�ना िवजय 12185 45 �ी

RM 39/9 संत गजानन महाराज   हौिसंग सोसायटी �ेक 

पाक�  जवळ  संभाजी नगर िचंचवड  पुणे

४६६८५ िशंदे जयपालिसंह दौलतिसंह 15754 43 पु

सव� नं २४ /१ ए/१ �ॅट नं एच-३   अ�य नगर फेज १ एच 

िवशाल  नगर िपंपळे िनलख  पुणे

४६६८६ िश�डे िनलेश सुभाष 41480 34 पु

डी- ६०२ वध�मान िड� �   सव� नं २२६/२७  कासपटे व�ी 

अ�पूणा� लाइन  वाकड  पुणे

४६६८७ िशतोळे भारत अंकुशराव 58694 33 पु

A /P दहीटने  तालुका दौडं   तालुका दौडं  िज�ा पुणे  

दहीटने

४६६८८ िशतोळे मधुबाला भारत 58649 30 �ी एट पो� दहीटने   तालुका दौडं  िज�ा पुणे  दहीटने  पुणे

४६६८९ �ावगी रामकृ� नामदेव 17115 68 पु

एफ-303  �ाइम �स सीएचएस कुणाल   आयकॉन रोड 

जवळ रोझ  �ॅली सीएचएस  िपंपळे सौदागार

४६६९० सोमवंशी मोिहनी �ताप 61464 38 �ी

७८ कृ�ा हौिसंग सोसायटी   से�र नं २७/ए �तापगड  

�ािधकरण  िनगडी

४६६९१ सोमवंशी �ताप पोपट 61461 39 पु

७८ कृ�ा हौिसंग सोसायटी   से�र नं ०७/ए �तापगड  

�ािधकरण  िनगडी

४६६९२ सोनजे पंकज रमेश 48492 35 पु

कमल कृ�ा पॅलेस सव� नं   �ॉट नं ६१ भैरव नगर  

धानोरी रोड िव�ांतवाडी  पुणे    १५

४६६९३

सोनार यमुना सुरेश �ो�ा.नॅचरल 

हेअर अॅ� �ुटी ��िनक 57392 58 �ी पलाश �स समोर   युरो शाळा वाकड  पुणे ५७  पुणे

४६६९४ सोनवणे पंढरीनाथ जुलाल 60376 40 पु

सी नं 60/2 अरिवंद िचंचवडे   चाळ गजानन मंिदर जवळ  

िबजली नगर िचंचवड पुणे

४६६९५ सुय�वंशी िदलीप अविचत 1252 66 पु

�ॅट नं 1 साई पाक�  अपाट�म�ट   िवजय नगर  काळेवाडी  

पुणे

४६६९६ सुय�वंशी िवशाल िदलीप 14007 42 पु

ओपीपी. �ोितबा काया�लय   साई पाक�   िवजय नगर  

काळेवाडी  िपंपरी  पुणे

४६६९७ सुय�वंशी अिवनाश मोहन 49279 53 पु

क्/�् �ी संजय िम�ी   से�र नं.२८ �ॉट नं.३३७  िनगडी 

�ािधकरण पुणे

४६६९८ सूय�वंशी राखी िवशाल 58544 35 �ी

�ॅट नं १ साई पाक�   समोर   �ोितबा मंगल काया�लय  

िवजय नगर काळेवाडी  पुणे

४६६९९ ठाकरे सोपान जयराम 60320 41 पु

सी/ओ �भाकर पोटे   तलाठी ऑिफस तांबे चाळ राम  

नगर रहाटणी पुणे

४६७०० उधळीकर �शांत मधुकर 22751 55 पु

फलॅट नं.१० यमन िब��ंग   मलहार सोसायटी िजजामाता 

गाड�न जवळ  िपंपळे गुरव नवीन सांगवीपुणे-६१  पुणे

४६७०१ वै� रिवं� �ीकृ� 16700 66 पु रो हाऊस नं ४१   �ोर िसिट  तळेगाव दाभाडे  पुणे

४६७०२ वधवेकर संजीव गोपाळ 10410 65 पु बी-६०६ सव� नं ४८/४-१०   रोसी मेहेर राहाटणी  पुणे

४६७०३ वाणी गणेश वामन 56702 47 पु

अ�ा�ो �ुल रोड   �ांती चौक िवजय नगर  काळेवाडी 

िप�ी पुणे



                                              Page1794

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

४६७०४ येवले अिनल तुकाराम 48256 50 पु राजवाडे नगर   मानेशाळेजवळ  िपं�ी  पुणे

४६७०५ येवले जय�काश तुळिशराम 4142 66 पु

�� पुत� फेज १.३.   सी/२०७.से�र नं.२६  शुभम पाक�  

जवळ �ािधकरण  िनगडी पुणे ४४

४६७०६ येवले िनितन रमाकांत 49594 38 पु सी/ओ  वारके िदलीप   71/1 िकत� नगर  नवी सांगवी पुणे
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४६७०७ आबड अलका �दीप 52258 63 �ी ११३ सव�दय शॉिपंग   गांजमल नािसक  नािशक

४६७०८ आबड �दीप लखमीचंद 43757 67 पु १३ सव�दय नगर   गंजमाळ नािशक-१    नािशक

४६७०९ अभंग िमना सखाराम 38249 60 �ी

�ॉट नं.६ सव� नं. ७७५/१ बी   कम�योगी नगर  खोडे 

मळयाजवळ उंटवाडी  नािसक

४६७१० आचाय� मधुकर �ीराम 18636 67 पु आचाय� हॉ�ीटल   ता.िदंडोरी  िज.नािसक  िदंडोरी

४६७११ आढाव चं�शेखर ल�ण 34643 45 पु �ॅट नं.१२ �ेयस रेसीड�ी   गोिवंद नगर    नािशक

४६७१२ आढाव प�वी चं�शेखर 34642 44 �ी ३ िजवन संगीत अपाट�म�ट   संभाजी नगर    नािशक

४६७१३ आगळे िदपा िजत�� 46693 43 �ी

�ॉट नं.१५९/६०   हनुमान नगर  अमृतधाम पंचवटी 

नािशक

४६७१४ आगरकर नारायण गोपालराव 36552 34 पु राम कृपा लोकमा� नगर   नािसक रोड  नािसक

४६७१५ अ�वाल िमरादेवी िसताराम 56324 77 �ी

�ॉट नं.२४ ते २७ रो हाउस नं.६   महल फम� िसडको  

नािशक

४६७१६ आगटे सुजाता अजय 41489 74 �ी ब-२ ��ंगफी� टॉवर   आनंदव�ी  गंगापूर रोड नािसक

४६७१७ आघारकर मदनराज गंगाधर 54299 73 पु गाय�ी नगर   अदीनाथ शाळेसमोर  मालेगाव िज.नािशक

४६७१८ आघारकर �भावती मदनराज 54300 70 �ी गाय�ी नगर   अदीनाथ शाळेसमोर  मालेगाव िज.नािशक

४६७१९ आघारकर सिचन मदनराज 54298 46 पु

�ॉट नं.८ सा�ा� अपाट�म�ट   समथ� नगर  नािशक-५  

नािशक

४६७२० अि�हो�ी आशा अशोक 51377 76 �ी  माऊली  �ॉट नं. ५   गु�कुल हौिसंग सोसायटी  नािशक

४६७२१ अि�हो�ी राजेश चं�कांत 51416 50 पु २ रमण अपाट�म�ट   काठे नगर  नािशक

४६७२२ अ�ीहो�ी िशरीष चं�कांत 20555 52 पु

�ॅट नं 11 ��पु� अपाट�म�ट   भगवंत नगर मंुबई नाका    

नािसक

४६७२३ अ�वाल अिमत गोपाल 40938 41 पु

�ॉट नं.१४ सजनी बंगला   साळंुके �ासेस समोर  

रामवाडी पंचवटी नािशक

४६७२४ अ�वाल अिनल सुभाषचं� 56923 46 पु २ बेसम�ट चा�द� च�बर   का�ेरवाडी  सी.बी.एस.नािशक

४६७२५ अ�वाल अशोक मोतीलाल 18822 63 पु

�ॅट नं ए-१०१ िजओण हेरा�   पाइप लाइन रोड न�� 

लोनं मागे  आनंदव�ी  नािशक

४६७२६ अ�वाल क�ना अशोक 18823 65 �ी

�ॅट नं -१०१ ए िवंग िजओण   हेर� अपाट�म�ट न�� लोनं 

 पाइप लाइन रोड  समोर आनंदव�ी  नािशक

४६७२७ अ�वाल लखन राज�� 53368 47 पु महा�ा गांधी िव�ा मंिदर बॉइज हॉ�ेल पंचवटी नािसक

४६७२८ अ�वाल मधुसुदन हनुमानदास 30191 74 पु

�ामी समथ� क� �ा जवळ   मधुबन कॉलनी  मखमलाबाद  

रोड पंचवटी नािशक

४६७२९ अ�वाल पालबाबु बनारसीदास 43635 72 पु

फलॅट नं.१५/१६ मानसी पाक�    भाभा नगर  नािशक -११  

नािशक

४६७३० अ�वाल संजय लालचंद 41632 51 पु १४ समथ� कॉलनी   बडदेनगर  निवन नािशक

४६७३१ आहेर चं�कांत सुधाकर 37593 52 पु

अपुवा� कॉलनी िशवाजीनगर   टाकळी रोड  नािसक रोड  

नािसक
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४६७३२ आहेर गणेश रामदास 40716 45 पु २७ श�ी नगर   िस�दी िवनायक मंदीराजवळ  नािसक

४६७३३ आहेर मंदा बाळासाहेब 34038 49 �ी जाधव संकूल गोदामाई सोसा.   घर नं.९    नािशक

४६७३४ आहेर नंदा कैलास 43619 51 �ी ९ िशवलोक अपाट�म�ट   भोसला िमिलटरी �ुल  नािशक

४६७३५ आहेर �िदप गोिवंद 31437 56 पु

१३ शकंुतला कंुज   वन िवहार कॉलनी  नािशक - ७  

नािशक

४६७३६ आहेर �मदा गोिवंदराव 45442 39 �ी साई संकेत रो हाऊस   �ी कु�ा नगर  अंबड नासीक

४६७३७ आहेर �िवण पंढरीनाथ 38332 56 पु

१३ वंृदावन बंगला शारदानगर   सावरकर नगर गंगापूर 

रोड  नािसक

४६७३८ आहेर �पाली सिचन 53974 43 �ी बी -३ आया� समृ�दी पाक�    ितडके कॉलनी  नािशक

४६७३९ आहेर सिचन छगन 41094 43 पु बी-३ आया�समृ�दी पाक�    बाजीराव ितडके नगर  नािशक

४६७४० आहेर शांताराम दौलत 12526 54 पु

एन-४१/�ीए-२/८/३ सावता नगर   चौथी �ीम िसडको 

नासीक    नासीक

४६७४१ अिहरे अशोक िचंधु 36536 57 पु

७० िव�हता� जाजू संकुल मागे   सावता नगर िसडको  

नािसक

४६७४२ आिहरे आि�नी िशतल 46202 48 �ी

�ॉक नं.१४ नानाज्  ��ला   डी.जी.पी. नगर नं.२  

कामठवाडा अंबड नािशक

४६७४३ अिहरे बापु िचंधा 58208 47 पु एन ४२ /जेए १ /३०/१ तोरणा नगर .   िसडको  नािशक-

४६७४४ अिहरे चं�कांत कौितक 41056 46 पु

३०  सव� नं. २९७/१ ब    गौरीशंकर मंगल काया�लय     

नािशक

४६७४५ अिहरे िदलीप अिभमन 44800 58 पु हाऊस नं ४   गु�संपदा सोसायटी  नासीक

४६७४६ अिहरे फिकरराव गोिवंदराव 40845 68 पु अनाथ बालका�म  �ंबके�र नािशक

४६७४७ अिहरे जग�ाथ महादू 40806 52 पु

१  गजानन पाक�  ओम कॉलनी    बु�कुले हई  नािसक.    

नािशक

४६७४८ अिहरे िजभाऊ जग�ाथ 52347 47 पु �ॉल वंडस� रो नं. १२   इं�नगरी कामठवाडा  नािशक

४६७४९ आिहरे कैलास रखमाजी 39584 51 पु �ॉट नं.३३ �ावण से�र   िसडको नािशक-९    नािशक

४६७५० आिहरे किव�र सुरेशराव 44581 43 पु ५/१ सुिनक अंिबका संकुल   िवराट नगर  नासीक

४६७५१ अिहरे िकरण जयवंत 36547 54 पु

�ॉट नं.३४ नवमन अपाट�म��   �िमक नगर  सातपूर 

नािसक

४६७५२ अिहरे कृ�ा दगा 31637 71 पु �ॉट नं.२० अिशवा�द मोगल नगर   नािशक - ०८

४६७५३ अिहरे �िदप नामदेव 45237 44 पु

िशवसुदंर रो. हौ. नं.३   गट नं.१९२/२ अ  �मीक नगर 

नािशक

४६७५४ अिहरे राज�ी तुषार 37845 41 �ी १७ िशवदश�न गुरकृपा हौ.सो.   इंिदरानगर  नािसक

४६७५५ अिहरे रमेश दगा 58272 57 पु

शा�ी चौक   पा�ा�ा टाकी जवळ अशोक नगर  

सातपुर िपंपळगाव ब�ळा नािशक

४६७५६ अिहरे रिवं� भाईदास 29754 52 पु

१४ लोकधारा हौिसंग सोसायटी   ओकंार नगर जवळ 

अडगाव िशवार    नािशक
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४६७५७ अिहरे रिवं� रामदास 61623 35 पु

733 आनंद महा�ा नगर जवळ   भोसला िमलेटरी  समथ� 

नगर  नािशक

४६७५८ अिहरे िसमा �दीप 52394 46 �ी द� नगर ओझर (िमग)   ता. िनफाड  िज. नािशक

४६७५९ आिहरे िशतल नानासाहेब 46201 49 �ी

�ॉक नं.१४ नानाज्  ��ला   डी.जी.पी. नगर नं.२  

कामठवाडा अंबड नािशक

४६७६० अिहरे सुिनता नामदेव 44061 48 �ी १ चं�कला रो हौिंसंग   िगतानगर  �स�ळ नािशक

४६७६१ आिहरे सुिनता िवठठलराव 40766 53 �ी  ��िश� बंगला    वडाळा पाथड� रोड  नािसक

४६७६२ अिहरे िवजय मांगुलाल 12740 72 पु

एन३२/आर-३/३५/३ तानाजी चौक   नवीन िसडको नासीक 

९    नासीक ९

४६७६३ अिहरराव हरी शामराव 43274 62 पु

३२ नं.५/२६/४ �ामी िववेकानंद   नगर राणे नगर जवळ   

िसडको �ॉप नािशक  नािसक

४६७६४ अिहरराव जगदीश वसंतराव 52455 50 पु ७ पु�षो�म अपाट�म�ट   वेद मंदीर माग�  नािशक

४६७६५ अिहरराव कमलाकर महादूशेठ 41225 65 पु १३ िनधी पाक�    जेल रोड  नािशक रोड  नािशक

४६७६६ अिहरराव िनता जगिदश 52456 49 �ी ७ पु�षो�म अपाट�म�ट   वदे मंदीर माग�  नािशक

४६७६७ अिहरराव िनलेश सुधाकर 36663 47 पु

�ॉट नं.७१ भैरव नगर   ितडके कॉलनी गंगो�ी से�न 

मागे  नािसक

४६७६८ अिहरराव संभाजी राजाराम 38550 66 पु �ॉट नं.७ �ामी समथ� नगर   आडगाव िशवार  नािसक

४६७६९ अिहरराव सुमन रधुनाथ 42774 82 �ी ६ योगे�र रो हाऊंिसंग   िटडके नगर  नािशक

४६७७० अजनाडकर पु�ा वामन 27073 78 �ी

 �गती  १३४ सुय�दय कॉलनी   सावता नगर िसडको  

नािशक

४६७७१ अजनाडकर ��ता िववेक 26276 46 �ी

७ यश ल�ी �ाईड अपाट�म�ट   काळे नगर नं.२ पाईप 

लाईन रोड  आनंदव�ी गंगापुर रोड नािशक- ५  नािशक

४६७७२ अजनाडकर वामन चुिनलाल 26278 87 पु

 �गती  १३४ सुय�दय कॉलनी   सावता नगर िसडको  

नािशक

४६७७३ आकडे अिनल चं�कांत 40768 62 पु �ॉट नं.६   कॉलेज रोड  नािसक

४६७७४ अकोले भारती चं�शेखर 37365 46 �ी

�ॅट नं बी २०४ मे�रिडयन गो�   �ू ितडके कॉलनी 

कम�योगी  नगर नािशक  नािसक

४६७७५ अकोले  चं�शेखर �भाकर 37364 51 पु

�ॅट नं बी बी२०४ मे�रिडयन गो�   �ू ितडके कॉलनी 

कम�योगी  नगर ि�मूित� चौक नािशक  नािसक

४६७७६ अकोले यशवंत एकनाथ 19030 76 पु

१३/९ �ॉट नं.१३नदुष हौसीगं सोसायटी   एस.टी.कॉलनी 

जवळ  गंगापूर रोड नािशक

४६७७७ आकराळे कुमार मुरलीधर 41566 69 पु एन -४२/जे६२/१८/६   रायगड चौक  नािसक

४६७७८ असमाबादे �शांत मधुकर 38809 37 पु �ॉट नं. ४८   समथ� नगर  िस�र नािसक

४६७७९ आमले कृ�ा अ�ण 61968 41 पु 4061 पाटील ग�ी   जुने नािशकनािशक  .

४६७८० आंबाड िनितन िशवाजी 38648 41 पु रो हाउस नं.५   कलानगर मेरी  �स�ळ पंचवटी  नािसक

४६७८१ आंबेकर अिनल िव�ु 51587 80 पु

१२ ठ�र �ोरी अपाट�म�ट   पाटील लेन ३  कॉलेज रोड 

नािशक
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४६७८२ आंबेकर अनुपमा अिनल 51588 71 �ी

१२ ठ�र �ोरी अपाट�म�ट   पाटील लेन ३  कॉलेज रोड 

नािशक

४६७८३ अिमय िदपक सोनुसा 37711 46 पु �ॉट नं.१ पटेल कारखा�ामागे   िहरावाडी  नािसक

४६७८४ आमले मनोज धनराज 60714 42 पु

1 शांितदश�न सोसायटी साई नगर   मेरी अडगाव िलंकरोड 

   मेरी नािशक

४६७८५ आमले संजय रंगनाथ 52824 57 पु पाटील गली घर नं.४०५६   बुधवार पेठ  नािशक

४६७८६

आमले शरद रंगनाथ �ो.गु�कृपा 

िकराणा �ोअस� 52825 48 पु पाटील गली घर नं.४०५७   बुधवार पेठ  नािशक

४६७८७ आमले िशवाजी कारभारी 39026 50 पु ठ�र ट� ेझर �ॅट नं.०३   निवन पंडीत कॉलनी  नािसक

४६७८८ अमृतकार धनंजय छगन 13212 46 पु

िवंग ई �ॅट नं९ �ीजयनगर   वडाळा िशवार नासीक ६    

नासीक ६

४६७८९ अमृतकर मुकेश अ�ण 40930 42 पु

बी 10 ित�मल वसा   चारवक चौक जवळ इंिदरा नगर  

नािशक

४६७९० अमृतकर आिशष गंगाधर 27631 49 पु

एफ -1/अ  िवंग हाम�नी इ�ेट   बँककर चौक काठे ग�ी  

�ारका नािशक

४६७९१ अमृतकर अिवनाश गोपाळराव 37814 36 पु ४०३५ �.नं.५   नाईकवाडी पुरा  पाटील लेनजुने नािसक

४६७९२

अमृतकर िजत�� छगन �ो.�तीक 

हाड�वेअर ऍ� प�ट 13304 52 पु

गाळा नं.११ �ीजय नगर बापु   बंग�ा जवळ इंदीरानगर    

नासीक

४६७९३ अमृतकर िकरण खंडु 12384 45 पु

एन-५२ एच-२ ८/६ राजर� नगर   िसडको ५ नासीक   

नासीक

४६७९४ अमृतकर �मोद नरहर 34059 56 पु एन-४५सी.बी.आय.१२-४   ि�मुत� चौक  निवन नािशक

४६७९५

अमृतकर संजय �ीधर �ो. 

जोगे�री िकराणा ऍ� जनरल 12825 55 पु

�ोअस� �ो.अमृतकर संजय �ी   १ सोनम सोसायटी राजीव 

नगर    नासीक ९

४६७९६ अमृतकर तुषार रामदास 43819 47 पु

�ॅट नं.३ आिदशा अपाट�म��   कॅनज कान�र  रामदास 

गाड�नजवळ नािशक

४६७९७ अमृतकर िवलास केशव 41222 57 पु

२  �ीरंग रो हाऊस    �ीकृ�ा नगर  अंबड   िलंक रोड  

नािशक.  नािशक

४६७९८ अनारसे पंढरीनाथ मा�ती 40288 63 पु

�ॉट नं. २०/२१  बळी मंिदर जवळ    आगरा रोड  

अडगाव नाका   नािसक.  नािशक

४६७९९ अनथ� योगेश पोपट 60243 30 पु

108 साई�ाम सोसायटी   आंबाड िलंक रोड  आंबाड खुद�  

नािशक

४६८०० अंधारे संजय द�ा�य 36604 54 पु ९१ कोनाक�  नगर   आडगाव पंप समोर  आडगाव नािसक

४६८०१ अंधारे िवनय शरद 36534 34 पु

उ�ष� �ॉट नं.११अ१२अ१३   �दास काया�लय जी.पी.रोड 

 नािसक - १३  नािसक

४६८०२ अंधृटकर िकरण बाळकृ� 20343 56 पु

�ॅट नं.१० का�पी जी जवळ मामा   मंुगी काया�लया 

गंगापूर रोड    नािसक

४६८०३ अंदोरे ब�ीलाल िकसन 12305 68 पु

�ॅट नं.१ जाजु �ाझा अपाट�म�ट   मटाले मंगल 

काया�लयामागे  ि�मुत� चौक निवन नािशक

४६८०४ अंदोरे हेमंत ब�ीलाल 40322 42 पु

�ॅट नं.१ जाजु �ाझा अपाट�म�ट   मटाले मंगल 

काया�लयामागे  ि�मुत� चौक निवन नािशक

४६८०५ अंदोरे मंगेश बंसीलाल 31773 38 पु

�ॅट नं.१ जाजु �ाझा अपाट�म�ट   मटाले मंगल 

काया�लयामागे  ि�मुत� चौक निवन नािशक

४६८०६ आनेराव संजय रतन 42096 53 पु माळी फाम�   नवजीवन डे �ुल मागे  िस�र िज. नािसक



                                              Page1799

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

४६८०७ आ�ोनी लीना जे� 59176 31 �ी

¡/O लीन जे� अंथोनी   १०४/००५९ �ोटं अ�ी िनवास  

कामगार नगर सातपूर नािशक

४६८०८ आफळे �ाजंली अजय 46663 48 �ी  समथ�  �ॉट नं.८   चौथी �ीम िसडको  नािशक

४६८०९ आफळे �णोती चं�शेखर 46317 53 �ी

 अ�ैत  �ॉट नं.१३५   सुय�दय कॉलनी ि�मुत�  अंबड 

िलंक रोड नािशक

४६८१० आ�ा िदपक रमेशचं� 8319 52 पु

डी- िब��ंग दूसरा मजला   महाल�ी नगर नािशक रोड    

नाशीक

४६८११ अपसंुदे िवजय माधव 37160 73 पु ४४ राधा नगर   समथ� मंदीर  पंचवटी नािसक

४६८१२ अराणके िववेक रघुनाथ 42034 52 पु

९ मुरलीमोहन सोसायटी    गजपंथ नगर िदंडोरी �स�ळ 

 नािशक  नािसक

४६८१३ अ�रंगळे नारायण शंकर 40764 61 पु

�ॉट नं.१८४  ई�रकृपा सदन    ओढा रोड  �रंगले माग�     

नािसक

४६८१४ अरकडी िनलेश सुहास 12821 47 पु �ॅट नं 3 सुभाष वा�ु अपाट�म�ट     काठे ग�ी  नासीक

४६८१५ अरोरा िजत�� नारायण�काश 38422 51 पु १८ १९ २१ गणेश नगर टाकली रोड   �ारका  नािसक

४६८१६ अरोरा िनतीन �काश 38417 38 पु १८१९२१ गणेश कॉलनी   टाकळी रोड  नािसक

४६८१७

अरोरा संजयकुमार 

नारायण�काश 38423 54 पु

१८ १९ २१ ४६६ गणेश नगर टाकली रोड   �ारका  

टाकळी रोड नािसक

४६८१८ आसर भरत पदमसी 2533 65 पु

�ॅट नं 2 आिद� �ाईड जवळ   अनमोल कोिहनूर 

िब��ंग ितडके कॉलनी  नािशक

४६८१९ अ�ेकर पराग चं�कांत 37824 48 पु ०७ लेले कॉ�े�   गोले कॉलनी  आ�ा रोड  नािसक

४६८२० अ�ले िवशाल बबन 58004 36 पु

एन ३१/अ-१/७/११ माताजी चौक   िवजय नगर खंडेराव 

मंदीर जवळ  नवीन िसडको नािशक

४६८२१ औताडे िगरीष जग�ाथ 38165 59 पु अ�ीनी हॉ�ीटल   चौक �. ५  गोिवंद नगर नािशक

४६८२२ अवचट कृ�कुमार गणेश 12737 85 पु

९ संजय अपाट�म�ट राका कॉलनी   शरणपुर रोड नासीक २ 

   नासीक २

४६८२३ अवसरे तुषार बाळकू� 40339 40 पु एन/४२/जे/सी/१/५१४   पवन नगर  िसडको-४ नािशक

४६८२४ अव�थी राज�� सुय�नारायण 18254 86 पु

अशोक �ंभ जनाकरां�ा दवाखा�ा शेजारी   बालाजी 

अपाट�म�ट    नािसक

४६८२५ अव�थी सुहािसनी राज�� 43216 80 �ी

�ॉट नं.२ बालाजी िवहार   अशोक �ंभ  गंगापुर रोड 

नािशक

४६८२६ अवचट अमेलीया मकरंद 18372 50 �ी ९ संजय अपाट�म�ट राका कॉलनी   शरणपुर रोड    नािसक

४६८२७ आ�ाड भागुजी नाना 51819 57 पु मोरवाडी द� मंिदराजवळ   िसडको  नािशक

४६८२८ आ�ाड भरत नामदेवराव 48078 37 पु

४ दश� �ीला अपाट�म�ट   केवडीबन तपोवन  पंचवटी 

नािशक-३  नािशक

४६८२९ आ�ाड देवराम सदािशव 38431 76 पु

सुदश�न फाम� वनवैभव कॉलनी शेजारी   वडाळा पाथड� 

रोड  नािसक

४६८३० आ�ाड िदपाली सुरेश 54400 30 �ी

�ॉट नं.४ गट नं.४८०   अिह�ाबाई होळकर चौक  

सातपुर नािशक-०५  नािशक

४६८३१ आ�ाड िवजय पंुजाजी 17538 76 पु ३ प�रवहन हौिसंग सोसा    समथ� नगर  नािसक    नािसक
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४६८३२ अवचट मंदािकनी कृ�कुमार 35154 52 �ी ९ संजय अपाट�मे�   राका कॉलनी  शारणपुर रोड नािशक

४६८३३ अ�ाड मंदािकनी रमाकांत 57439 72 �ी

�ॉट नं ५ आदश� सोसायटी   नवीन िसडको  िसडको 

ऑिफस�ा मागे  नािशक

४६८३४ ब�ाव अशोक दोधु 38667 69 पु एन ३२ आर १/४/३   हनुमान चौक  निवन िसडको  नािसक

४६८३५ ब�ाव बाबाजी �ंबक 17109 70 पु ५३ राणे नगर   नािसक

४६८३६ ब�ाव िहरामण काळू 36440 70 पु

मानस वंृदावन नगर   क्/�् मयुर हॉ��टल  खुटवाड नगर 

नािशक

४६८३७ ब�ाव सुरेश सखाराम 37149 73 पु

२२ चं�शेखर गु�कुल को-ऑप हौ.सोसायटी   नािसक    

नािसक

४६८३८ ब�ाव अ�ासाहेब िशवाजी 45722 49 पु ७ भाग�व राम अयो�ा नगरी   पंचवटी  नािशक

४६८३९ ब�ाव भा�र साहेबराव 40709 46 पु एन-५३- �ी/एच-३५-६   पाटील नगर  नािसक

४६८४० ब�ाव िबपीन बालाजी 17540 44 पु ५३ राणेनगर   आ�ा रोड  नािसक

४६८४१ ब�ाव िदपक वसंतराव 52257 47 पु

�ॉट नं.१३७ सूय�दया कॉलनी   सावता नगर िसडको    

नािशक

४६८४२ ब�ाव सुिनल जयराम 57367 45 पु

�म नं ई-६ अ�िवनायक नगर   अंबड लाईन रोड  चुचाळे 

िशवार नािशक

४६८४३ ब�ाव िव�ास साहेबराव 41763 41 पु

रो हाऊस नं.२   वंडर हाऊस जी डी पी नगर -२  अंबड 

नािसक

४६८४४ बडगुजर बाबुराव सुपडू 37611 68 पु

ई १८ साई नगर हौसीगं सोसायटी   अमूतधाम पंचवटी  

नासी क -३  नासीक -३

४६८४५ बडगुजर भा�र ओकंार 27986 72 पु

�ॉट नं 12 अंबड िलंक रोड   साई बाबा मंिदर समोर 

साळंुखे नगर कामठवडा    नािशक

४६८४६ बडगुजर चं�कांत िकसन 47962 59 पु

४ साईनाथ रो हाऊस   �ॉट नं. २४ ते २६ िहरावडी  

अयो�ा नगर पंचवटी  नािसक

४६८४७ बडगुजर कैलास सुभाष 20982 42 पु �म नं.३६५ एम.एच.बी.कॉलनी   सातपुरनािसक    नािसक

४६८४८ बडगुजर क�ना िदलीप 20957 55 �ी

�ॉट नं.७ उमादश�न को.ऑप.हौ.सो.   जय भवानी रोड  

कदम �ॉप जवल  नािसक रोड

४६८४९ बडगुजर मह�� �ीधर 50398 44 पु

�ॅट नं.१० सुनयन अपाट�म�ट   भावाजली नगर  गंगापुर 

रोड नािशक

४६८५० बडगुजर रघुनाथ पंिडत 45951 60 पु

�.नं.२ गोपाल िवहार पाक�    हौिसंग सोसायटी �गती 

िव�ालय जवळ  अशोक नगर सातपुर नािशक-१२  नािशक

४६८५१ बडगुजर संिगता चं�कांत 47963 52 �ी

४ साईनाथ रो हाऊस   �ॉट नं. २४ ते २६ िहरावडी  

अयो�ा नगर पंचवटी  नािसक

४६८५२ बडगुजर सितष पंिडत 51218 67 पु

/ . . 

िवहार पाक�  एच.एस.  �गती िव�ालय जवळ अशोक नगर  

नािशक

४६८५३ बडगुजर �ावण महा� 5983 69 पु

१०२  अ�रहंत  �ी गजानन   परखरजुळ मळा  िशंदर फाटा 

  िनसग� लॉन  नािशक रोड  नािशक

४६८५४ बडगुजर सुरेश रघुनाथ 27019 61 पु साथ�क १२३ सुय�दय कॉलनी   सातपूर  िसडको  नािशक

४६८५५ बडगुजर उमेश िडगंबर 59915 53 पु

६ �ित�ा िशवालय रो हाऊस   जो�ंी कॉ��े� समोर 

अिभयंता  नगर कामातवाडा  कामात वाडा नािसक

४६८५६ बडगुजर उषा बाबुराव 37612 55 �ी

ई १८  साई नगर हौसीगं सोसायटी   अमुतधाम पंचवटी 

नासीक  नासीक -३  नासीक -३
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४६८५७ बधान जयवंत कािशनाथ 38419 58 पु साईगु� राजपाल कॉलनी   हेमकंुज रोड  पंचवटी नािसक

४६८५८ बधान रमेश बळवंत 41596 64 पु १६ समथ� नगर   गणेश नगर  �ारका नािशक

४६८५९ बढे िकरण िसताराम 56410 48 पु

फलॅट नं.९ िशवभुषण सोसायटी   कामठवाडे अंबड िलंक 

रोड  कमल नगर-५ नािशक

४६८६० बाफना संजय ��पचंद 12502 62 पु

गणेश गंगा सोसायटी द� नगर पेठ   रोड पंचवटी नासीक 

३    नासीक ३

४६८६१ बाग �शांत सुरेश 12668 52 पु

2 साई अपाट�म�ट माधव कॉलनी �ारका पो� ऑिफस 

नािसक ४२२००६

४६८६२ बाग िवशाखा �शांत 55526 43 �ी

फलॅट �.१ ओअसीस अपाट�म�ट   सुचेता नगर मुबंई नाका 

जवळ  नािशक-९  नािशक

४६८६३ बागड अिनता िदपक 17431 38 �ी

रामदश�न योगिवदया धाम समोर   कॉलेज रोडनािसक    

नािसक

४६८६४ बागड िदपक रामचं� 12307 61 पु रामदश�न  कुलकण� बाग   कॉलेज रोड नासीक    नासीक

४६८६५ बागड �िवण शंकर 33680 46 पु

५ �ीराम रेिसडंनसी पोकर कॉलनी िडंदोरी रोड �स�ळ 

नािसक

४६८६६ बागड राज�� रामचं� 12895 66 पु

एन-११/एम-३/३/४ महा�ा फुले   चौक नवीन िसडको 

नासीक ९    नासीक ९

४६८६७ बागड शकंुतला चं�कांत 17433 67 �ी रामितथ� पाक� कुलकण� कॉलनी   शरणपूर रोड  नािसक

४६८६८ बागड सुिशल सुय�कांत 17432 42 पु ग़्-१०/ग़्-३/१८-३ गणेश चौक   निवन िसडको  नािसक

४६८६९ बागड िवलास रामचं� 12301 63 पु एन११/एम३/४/१   महा�ा फुले चौक िसडको    नासीक ५

४६८७० बागडे िदनेश 37146 52 पु ९९३ कंुभार ग�ी   मु.पो.िस�र  िज.नािसक  नािसक

४६८७१ बागुल आबा धवळू 41765 60 पु �ॉट नं.१०० सव�दय कॉलनी   सावता नगर  निवन नािसक

४६८७२ बागुल अिनल कािशनाथ 36594 50 पु

घर नं ९६/१ बी २   िसताराम �दारका िवकास पटेल नगर  

रोहीनी नगर�ा मागे पंचवटी  नािशक

४६८७३ बागुल िदनकर िशवाजी 40529 57 पु हरेब सोसायटी   आंनवली गंगापूर रोड  नािसक

४६८७४ बागुल िजभाउ झाम� 40099 53 पु नािशक   नािशक

४६८७५ बागुल कैलास मुरलीधर 53209 56 पु

५ सुभािषनी हौिसंग सोसायटी   कौश�ा नगर  रामवाडी 

नािशक

४६८७६ बागुल लिलत मह�� 46534 35 पु

�ॅट नं. �ॉट नं.१३६   शांती िनकेतन सोसायटी  महा�ा 

नगर नािसक  नािशक

४६८७७ बागुल पु�ा शैलेश 59190 45 �ी

�ॅट नं ५ शुभािशनी को   ओ�ेटीव सोसायटी कौश�ा 

नगर  रामवाडी पंचवटी  नािशक

४६८७८ बागुल राजाराम देवराम 41349 55 पु

सुिशल नगर को ऑप हौ.सोसायटी   मेरी रासिबहारी िलंक 

रोड  पंचवटी नािसक

४६८७९ बागुल राज�� रघुनाथ 19160 60 पु

. . . /

जवळिसटी केअर हॉ�ीटल मागे  बनकर मळा काठे 

ग�ी �दारका  नािसक

४६८८० बागुल सिचन एकनाथ 36605 44 पु

कुल�ामीनी उ�मनगर   आर.टी.ओ. िसटी रोड  पुणे रोड 

नािसक

४६८८१ बागुल सिचन कृ�ा 60857 35 पु मेन रोड कंुभार   ग�ी मखमलाबाद  नािशक
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४६८८२ बागुल शैलेश मुरलीधर 49494 52 पु

५ सुभािषनी सोसायटी   कौश�ा नगर  रामवाडी पंचवटी 

नािशक

४६८८३ बागुल उषा कैलास 53437 49 �ी

५ सुभािषनी सोसायटी कौश�ा नगर   रामवाडी पंचवटी  

नािशक-३  नािशक

४६८८४ बागुल िव�ासराव रामराव 7362 70 पु

१ पंचतरणी हौ.सो.स�ा�ी   कॉलनी कॅनॉल रोड जेलरोड  

नािशक  नाशीक रोड

४६८८५ बागुल युवराज अ�ण 40774 39 पु ए-२ वे��यु रेसी.   हॅपी होम कॉल  �ारका नािसक

४६८८६ बागुले मृणािलनी गजानन 16540 57 �ी

मंजु माधव पाथ� सारथी बंगलो   आट�लरी स�◌ंटर रोड  हरी 

ओम नगर नािशक

४६८८७ बहालकर भारती सुिनल 18222 52 �ी

�ॅट नं.२ नवर� अपाट�म�ट   चेतना नगर राणे नगर    

नािसक ९

४६८८८ बहालकर दीपा नीलेश 90449 44 �ी

१४९६ आ�ा रोड   सव� नं 956 भूजबळ फम�  काशीका 

नगर नािसक

४६८८९ बहालकर सुिनल इ�ाराम 18221 56 पु

�ॅट नं.२ नवर� अपाट�म�ट   चेतना नगर राणे नगर    

नािसक ९

४६८९० बैरागी िकशोर रणछोडदास 42080 50 पु

अयो�ा नगर   सायट� ीक कंपनीसमोर  जेल रोड नािसक 

रोड  नािसक

४६८९१ बैरागी र�माला धरमदास 37313 50 �ी

२ आडके नगर जयभवानी रोड   �ॉट नं.११  नािसक रोड  

नािसक रोड

४६८९२ बैसाने अिनल जग�ाथ 37050 54 पु �ॉट नं.११ जग�ाथ बंगलो   अिद� नगर  पुणे रोड नािसक

४६८९३ बैसाणे �काश बळीराम 18287 62 पु

५ साईधाम अपाट�म�ट   दादोजी कोडदेव नगरगंगापुर रोड  

  नािसक

४६८९४ बजाज अिमत राज�� 57389 33 पु ३६९ मेन रोड ओझर   ता िनफाड  िज नािशक

४६८९५ बजाज जगतपाल �ामसंुदर 59540 46 पु 12 इ�ामणी बंगलो जेल रोड   नािशक रोड    नािशक

४६८९६ बजाज मोहन िदलीपकुमार 61950 33 पु

�ॅट नं.०५ अ िवंग पाटील �ािसक   अपाट�म�ट शांती 

उ�ाण  गोिवंद नगर िसडको कॉलनी  नािशक

४६८९७ बजाज रा�ल �काश 41007 39 पु जे ३२ अशोकबन कॉलनी   माहा से�र िसडको  नािशक

४६८९८ बकाल अंबादास द�ा�ेय 41001 52 पु िस�दे�र रोड   बकाल वाडा  नािशक रोड नािशक

४६८९९ बाणाईत कमलाकर रामचं� 27326 66 पु �ॉट नं. अे.एस.ई. अि�न नगर   नािसक    नािसक

४६९०० बाणाईत िनलेश गजानन 41435 45 पु १ लोयोला सदर   गोरेवाडी  नािसक रोड  नािसक

४६९०१ बाणाईत िनतीन कमलाकर 31421 40 पु शांताई �ॉट नं.अे/५अि�न नगर   नािशक

४६९०२ बादल नर�� बळवंतराव 8133 49 पु

�ॅट नं 1 साईकृपा अपपाट�म�ट   सुयोग कॉलनी काळे 

नगर 3    नािशक

४६९०३ बंग अमर िवजयकुमार 55574 35 पु

�ॉट नं.६ स�� नं.५/१ ते १६   फलॅट नं.४ स��ंृगी �ोरी  

कामटवाडे नािशक-८  नािशक

४६९०४ बांगर अनीता हनुमंत 62037 42 �ी

३१८१ बांगर हॉ��टल   �ी राम वाडी  अॅट पो घोटी ता 

इगतपुरी  घोटी

४६९०५ बांगर हनुमंत यादव 62036 43 पु

अॅट पो घोटी नािशक   �ीराम वाडी घोटी  घोटी ता 

इगतपुरी  घोटी िज नािशक

४६९०६ बनकर सुिनल िदनकर 41281 47 पु

िट.के.ई.एस.हौिसंग कॉलनी   बी-३०३ गोदंा  ता.ईगतपुरी 

िज.नािसक  नािसक
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४६९०७ ब�ापुरे फिकरा रामदास 19836 79 पु

बी १९ अशोका पाक�  िशवाजी नगर   जेल रोडनािसक रोड  

  नािसक

४६९०८ बं��ले िजतेश सुभाष 54765 32 पु

१८२४ लाहोटी हॉ��टल समोर   �ेशन रोड  परतुर 

नािशक

४६९०९ बापट मानसी उ�ास 52209 57 �ी

४ भािवक अपाट�म�ट   अ�र कॉलनी समथ� नगर  नािशक-

५  नािशक

४६९१० बापट वसंत केशव 14165 72 पु

कोटे�री अपाट�म�ट   रो हौिसंग नं ०७ �ीराम  कृपा  इंिदरा 

नगर नािशक

४६९११ ब�हाटे मुरलीधर मधुकर 39070 61 पु

 महाल�ी  �ॉट नं. ७   नव�ा से�र अ  गंगापूर रोड 

नािशक

४६९१२ बज� अनघा अजीत 15233 50 �ी

�ी सदन राज�� कॉलनी   जयराम हॉ�ीटल जवळ नािसक 

रोड    नािसक

४६९१३ बरिशले अंकुश �ीपतराव 12886 53 पु

एन ५१ एच२ २०/९ राजर� नगर   िसडको नासीक ९    

नासीक ९

४६९१४ बव� शांताराम परशुराम 3495 90 पु

२ िमताली सोसायटी महाल�ी   नगर िहरावाडी रोड  

पंचवटी  नािशक

४६९१५ बव� तानाजी हरी 41216 45 पु मु.अंबे ब�ला पो.िव�ोली   ता.िज.नािशक

४६९१६ ब�ासे संिदप मोहन 45203 45 पु

३३/५/१ पसायदान   सहया�ी कॉलनी कॅनल रोड  नािशक 

रोड  नािशक

४६९१७ ब�ासे किवता संिदप 59303 37 �ी पसायदान स�ा�ी कॉलनी   कॅनल रोड जेल रोड नािशक

४६९१८ ब�ासे िशतल योगेश 59304 39 �ी

पसायदान स�ाि� कॉलनी   कॅनल रोड जेल रोड नािशक  

रोड नािशक

४६९१९ ब�ासे योगेश मोहन 45202 43 पु

३३/५/१ पसायदान   सहया�ी कॉलनी कॅनल रोड  नािशक 

रोड  नािशक

४६९२० बाऊसकर संतोष नारायण 52709 41 पु

बी-३ राजकमल रेसीडे�ी   �ारका टाकळी रोड  गणेश 

नगर नािशक

४६९२१ बावा िहरालाल जग�ाथ 41186 46 पु

 संगोपन    राजीव को-ऑप हौिसंग सोसायटी  �ॉट नं.१६ 

यशोदा नगरनािशक

४६९२२ बावा िकशोर न�थू 38644 67 पु एन ५३ �ी ई १२/६   पाटील नगर  िसडको नािसक

४६९२३ बाव�र देव�� इं�पद 40598 47 पु

�ॉट नं.२४   ध�तरी होिमओपॅथी कॉलेज जवळ  

कामटवाडे नािसक

४६९२४ बावी�र िदलीप द�ा�य 39165 62 पु ३ अ अदुकुल सोसायटी   गंगापूर रोड  नािशक १३  नािशक

४६९२५ बािव�र िदनेश िवनायक 43222 41 पु

�ॅट नं बी-१  ि�जेश   हौिसंग सोसायटी.  समोर  बुरकुले 

हॉल िसडको  िसडको नािशक

४६९२६ बािव�र मीना�ी  सुरेश 34471 50 �ी १५/०१ �ी चैत�   नगर  गंगापूर रोड  नािशक

४६९२७ बािव�र िनतीन सुरेश 41462 51 पु

�ी गणेश रो बंगलो नं ०५ चच�   जवळ आर. के लो�ं �ा 

बाजुला  पाथरडी फाटा �शांत नगर  नािसक

४६९२८ बािव�र सुधाकर जग�ाथ 37174 67 पु

४८० शेवंती िब��ंग   रचना िव�ालया रोड  कुळकण� 

कॉलनी सातपुर रोड  नािसक

४६९२९ बािव�र सुरेश सखाराम 5014 59 पु

�ॉट नं-१५ �ॉक नं-१   �ीचैत� नगर  गंगापुररोड  

नािसक

४६९३० बािव�र ��ील �मोद 50305 37 पु बी १० यदुकुल अपाट�म�ट   गंगापुर रोड  नािशक

४६९३१ बािव�र िवजय भाऊराव 44752 62 पु २१ िनरज को ऑप हौसीक सोसायटी   �स�ळ  नासीक
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४६९३२ बयाणी कांचन पंकज 30896 43 �ी

६च�भुज अपाट� माध से�र   भुजबळ फॉम� जवळ 

िसडको नािशक

४६९३३ बेदमुथा �ाजंल रिवं� 51506 34 �ी आनंदी गुलाब बंगलो   पारीजात नगर  नािशक

४६९३४ बेडसे अरिवंद नारायण 38584 62 पु

�ामसुदंर आडके नगर नं.३ समोर   जयभवानी रोड  

नािसक

४६९३५ बेहेरे िशरीष बाळासाहेब 16215 62 पु

५ गाय�ी सोसायटी   िडसुझा िशवगीरी कॉलनी कॉलेजरोड 

   नािसक

४६९३६ बेळे अरिवंद सदािशव 38589 89 पु ८३/बी िवजयनगर   निवन आडगांव नाका  पंचवटी नािसक

४६९३७ बेळे सुधा अरिवंद 38590 85 �ी ८३/बी िवजयनगर   निवन आडगांव नाका  पंचवटी नािसक

४६९३८ बेलगावकर िदलीप गोपाळ 12732 61 पु ३ गजरा पाक�  �.१ कमोद नगर   इंदीरा नगर नािशक

४६९३९ बेलगावकर शुभांगी िदलीप 12731 54 �ी

३ गजरा पाक�  नं १ कमोद नगर   इंदीरा नगर नासीक    

नासीक

४६९४० भदाणे आ�ीनी देवीदास 18482 40 �ी  �शांत  बंगला नं.२५   आदश� सोसायटी    नािशक ९

४६९४१ भदाणे िदलीप पंुडिलक 36428 54 पु

िबहाइंड बोधले नगर   पेट� ोल प� ८४३/२ साई िशव समोर 

 नगर पुना रोड  नािशक

४६९४२ भदाणे �दीप वसंतराव 13314 49 पु नं ५३ एस/एफ/१-३७/६   उ�म नगर िसडको    नािशक

४६९४३ भदाणे �काश रतन 31600 54 पु

एन.३२आर.-३२३/०६ गणेश चौक   समता चौक �ू 

िसडको  नािशक

४६९४४ भदाणे रिवं� रतनराव 36080 50 पु ९ एन-३२ आर-३ २३ २३/६   गणेश चौक    नािसक

४६९४५ भदाणे �ीपाद पंिडतराव 41303 45 पु ए-४ दुगा� कॉ��े�   संिदप नगर  सातपुर नािसक

४६९४६ भदाणे सुरेश िवठठल 40989 49 पु

४ क�त� रो बंगलो   िकशोर सुय�वंशी माग�  िदंडोरी रोड 

नािशक

४६९४७ भदाणे योगेश भालेराव 34543 44 पु

 िजजाई  �ी गणेश रो बंगलो   बंगला नं. ७  िवठठल नगर 

कामटवाडा  नािशक

४६९४८ भदाणे योगेश संपतराव 61200 50 पु

बंगलो नं 19 गंगापुर रोड   बी/एच कोप कबाणा  हॉटेल 

मुरकुटे कॉलनी  नािशक

४६९४९ भागवत बाळकृ� नारायण 12719 67 पु ४ िवराज अपाट�म�ट   सावता नगर िसडको    नासीक ८

४६९५० भागवत अच�ना गजानन 46049 47 �ी

�ॅट नं डी ०३ भगवंत अपाट�म�ट जवळ   कामगार 

एनएजीएआर आनंदव�ी  िशवार  नासीक

४६९५१ भागवत बाळासाहेब िनवृ�ी 58157 68 पु

११ रौनक पाक�  �ंबक रोड   मायको सक� ल जवळ  ितकडे 

कॉलनी नािशक

४६९५२ भागवत िदलीप नानासाहेब 12749 48 पु एन ५३/एजे-३/०२/०२   उ�म नगर  पवन नगर नासीक

४६९५३ भागवत पु�राज बाळासाहेब 58156 36 पु

११ रौनक पाक�  �ंबक रोड   मायको सक� ल जवळ  ितडके 

कॉलनी नािशक

४६९५४ भागवत राज�� बाजीराव 59867 29 पु

�ॅट नं 26 आर के गॅल��   तुळजा भवानी नगर  

मखमलाबाद आर टी ओ िलंक रोड  पंचवटी नािशक

४६९५५ भालेकर कैलास िव�ू 44275 59 पु ७ धने�र कॉलनी   िदंडोरी रोड  �स�ळ नािशक

४६९५६ भालेकर तेजस कैलास 44276 32 पु ७ धने�र कॉलनी   िदंडोरी रोड  �स�ळ नािशक
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४६९५७ भालेकर वंदना कैलास 44274 51 �ी ७ धने�र कॉलनी   िदंडोरी रोड  �स�ळ नािशक

४६९५८ भालेराव चं�कांत यादव 40808 79 पु एन-४३ सी.अे. १/४/२   ि�मुत� चौक  निवन नािशक

४६९५९ भालेराव चा�िशला मोहन 43478 59 �ी

द��भा  अ  हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं.९ पेठेनगर रोड  

इंिदरा नगर नािसक ९  नािसक

४६९६० भालेराव िदवाकर भा�रराव 12743 71 पु

८८ गोदावरी सोसायटी नं.२   जेल रोड नासीक रोड    

नासीक

४६९६१ भालेराव गौतम गंगाराम 37178 61 पु �ॅट नं.४ गु� रिसडे�ी   टाकळी रोड  नािसक

४६९६२ भालेराव मोहन पुो�म 43477 64 पु

द��भा  अ  हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं.६ पेठेनगर रोड  

इंिदरा नगर नािसक  ९  नािसक

४६९६३ भालेराव �शांत प�ाकर 30352 47 पु

�ॅट नं ८७   गोदावरी सोसा. नं.०२  नारायण बापु नगर  

नािशक

४६९६४ भालेराव पुिण�मा शामकांत 49876 69 �ी

�ॉट नं.३१/२ चै� माधवी रो बंगलोज   चै� चं� अपाटम�ट 

समोर  अॅट समथ� नगर वडाळा-पाथड� रोड नािशक

४६९६५ भालेराव संतोष तुकाराम 40095 44 पु

�ॉट नं ३७ सेव� नं २३३/डी/३७   कला नगर िडंदोरी रोड  

नािशक

४६९६६ भालेराव शामकांत द�ा�य 7612 72 पु

�ॉट नं.३१/२ चै� माधवी रो बंगलोज   चै� चं� अपाट�म�ट 

समोर  अॅट समथ� नगर वडाळा-पाथड� रोड नािशक

४६९६७ भालेराव िशवाजी बाबुराव 41428 65 पु �ॉट नं.१३   �ाने�र सोसायटी  कोणाक�  नगर नािसक

४६९६८ भालेराव सुभाष रामचं� 51507 63 पु

 अपूवा�ई बंगला  �ॉट नं.२५   नव�ा गणपती नगर  

आनंदव�ी नािशक

४६९६९ भालेराव िवकास मुरलीधर 41689 42 पु

५३७ प��ी यशोदाई सोसायटी   अशोक नगर  सातपुर 

नािशक-१२  नािशक

४६९७० भालेराव िवशाल मुरलीधर 36460 44 पु �ॉट नं.२० �ेता नगर   जेल रोड  नाईक रोड नािसक

४६९७१ भालोदे सोमनाथ एकनाथ 38102 56 पु मु.माजूर पो. मांडसांगवी   ता.िज.नािसक    नािसक

४६९७२ भामरे जय�ी िवजय 41322 43 �ी दावले�र हौसीगं सोसायटी   डी.जी.पी.-२  नािशक

४६९७३ भांबर सुधीर िभकाजी 40990 47 पु 5421   कुणाल हॉ��टल  िपंपळगाव  नािशक

४६९७४

भामरायपाटील अिवनाश 

िव�ासराव 60356 53 पु

सी/ओ अिवनाश िव�ासराव   भामरे पाटील शीवार बंगला  

मु पो फोिपर ता बागलण  सटाना नािशक

४६९७५ भामरे भास िवजय 55161 47 पु अनुभूती (ए-११/१२)   स��ंृगी छाया सोसायटी  मेरी नािशक

४६९७६ भामरे �ाने�र दगुजी 41347 58 पु शाईन �ो रो हाऊस नं.४   पांडव नगरी रोड  नािसक

४६९७७ भामरे िकत� भास 55162 32 �ी अनुभूती (ए-११/१२)   स��ंृगी छाया सोसायटी  मेरी नािशक

४६९७८ भामरे रिवं� तुकाराम 60564 60 पु

11 तुलसी िनवास पाटील   लाने नं 2 िशव�ताप कॉलनी  

दीगजाम शो�म  नािशक

४६९७९ भामरे शांताराम राजाराम 41272 52 पु एन ५३/एजे१/१५/१०   िसडको  नािशक

४६९८० भामरे शुभदा सुिनल 34251 51 �ी

१२ नयन तारा ए कौट घाट भाभा नगर   िस�ील हॉ�ीटल 

नािसक    नािसक

४६९८१ भामरे वसंत सहादू 40652 71 पु �ॉट नं. २८   �ीराम नगर  आडगाव  नािसक
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४६९८२ भणगे माधव पांडुरंग 19854 83 पु

७ ब मंगलमुत� �ामी को.ऑप.हौ.सो.   लामखेडमळा 

िदंडोरी रोडपंचवटी    नािसक

४६९८३ भांडारी गाग� �ीश 43134 64 �ी

११ ए रामबाग सोसायटी   िवदया िवकास सक� ल जवळ  

गंगापुर रोड नािसक

४६९८४ भांडारी गाय�ी �ीश 44092 38 �ी ११ रामबाग अपाटम�ट   गंगापूर रोड  नासीक

४६९८५ भंडारी मनोहर रामदास 35352 78 पु एन १७-०८   अंजन चौक  नािशक

४६९८६ भांडारी ऋिषकेश �ीश 44093 35 पु ११ रामबाग अपाट�म�ट   गंगापूर रोड  नासीक

४६९८७ भंडारी सोनाली चं�शेखर 15193 43 �ी

�ॅट नं. ५ अनुपम �ाझा   साई नगर आरटीओ कोन�र  

मेरी नािशक

४६९८८ भंडारी योगेश मनोहर 35703 37 पु एन ३-७-८ अजान चौक   नािसक    नािसक

४६९८९ भांडारकर अजय मनोहर 35639 58 पु बी १ गणेश पाक�    इंदीरा नगर  नािसक

४६९९० भांडारकर अिन�� िवनायक 61198 50 पु

�ॅट नं 301 सूय�दश�न अपाट�म�ट   मुरकुटे कॉलनी लाइन 

नं 2  कोप काबणा होटल मागे  नािशक

४६९९१ भंदूरे संपत ल�ण 40804 50 पु शांताई िनवास   शिनमंदीराजवळ  सातपूर गांव नािशक

४६९९२ भंगाळे िमंलीद वसंत 36542 49 पु

�ॉट नं.१६/२० स�� नं.९/१   जयिदप नगर  वडाला रोड 

नािसक

४६९९३ भंगाळे िनकेश जग�ाथ 42090 49 पु

�ॉट नं.०१ िब��ंग नं.७ समोर   एम.एच.कॉलनी सातपुर  

नािसक

४६९९४ भंगाळे रमेश रामदास 37186 72 पु

१० बी /७ गंगो�ी िवहार कॉलनी   अमृत धाम मागे  पंचवटी 

नािसक-३  नािसक

४६९९५ भंगाळे िवजय गोपाळ 42982 40 पु

आर/एच.सी-१२    तुळसी पाक�    समनगाव रोड नािशक 

रोड  नािशक

४६९९६ भानोसे पु�षो�म मधुसूदन 27020 43 पु

३७२०सी ल�ी िनवास   कॅमल हाउुस मागे  जनरल वै� 

नगर पुणे रोड  नािसक

४६९९७ भानोसे िव�ा वामनराव 27331 52 �ी  ��गंध    कॅमल हाउस  कथे ग�ी �ारका  नािशक

४६९९८ भानोसे िवनया िवनायक 26513 50 �ी ��गंध कॅ� हाउुस मागे   �ारका  नािशक

४६९९९ भार�ाज योगेश कृ�राव 20765 48 पु ५२७ ड माणके�र चौक   िनफाडनािसक    िनफाड

४७००० भारंबे ललीत शंकर 19447 47 पु

एन ३२ एन१/१६/२ एकता चौक   राणे नगरिसडको    

नािसक

४७००१ भारंबे संजय मधुकर 41052 58 पु ६५ कृ� व�भ   महाले मंगल काया�लयासमोर  नािशक

४७००२ भारंबे िवजय िदगंबर 44306 73 पु एन ३/४/४ िहमगौरी    गणेश चौक िसडको  नािशक

४७००३ भारंबे योगेश वेडू 42089 43 पु

रो हाऊस दयाळजी संकुल   इं�नगरी सायखेडकर 

हॉ��टल मागे  कामठवाडा िस�र नािसक

४७००४ भारती मोहन िनवृ�ी 32916 67 पु भारती अपाट�   नािशक

४७००५ भार�ाज मकरंद कृ�राव 20700 62 पु

�ेहलता अपाट�म�ट   भगवती गॅस मागे  राणे नगरनािसक  

नािसक

४७००६ भार�ाज िवना योगेश 27848 44 �ी माणके�र चौक   िनफाड    िनफाड
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४७००७ भाग�व शादु�ल अंबादास 8269 51 पु

१३ पंचम अपाट�म�ट सदगु� नगर   डावखर वाडी  

देओलालीगाव  नािशक रोड

४७००८ भारंबे कुमुिदनी िवजय 52346 66 �ी एन.१२ एच - ३/४   गणेश चौक िसडको  नािशक

४७००९ भासे सिवता चं�शेखर 36561 63 �ी �थमेश   जुनी कोट� लाईन  िस�र नािसक

४७०१० भट गणेश रमेश 12942 48 पु 8 िलबेट� पॉइंट   नासीक

४७०११ भट शिशकांत तुकाराम 241 79 पु

�ारा ए��झकेिटव इंिजिनयर एम एस सी एस   िदंडोरी रोड  

  नािशक

४७०१२ भाटेवरा ि�तेश िदलीप 57877 34 पु

पु�कमल िचंचखेडा रोड   िशवाजी नगर िपंपळगाव 

बसवंत  िनफाड नािशक

४७०१३ भटट तक� राज लालमनी 44609 43 पु सुदन िनवास   गजानन चौक सेवाकंुज पंचवटी  नासीक

४७०१४ भवर �काश बाळासाहेब 20377 45 पु

B- कलपेश अपाट�म�ट दूसरा मजला   �ॅट नं 10 मधुबन 

कॉलनी  मखमलाबाद रोड  नािसक १

४७०१५ भवर सुय�भान िचमाजी 35857 64 पु बी-६ गाड�न �यु अपाट�मे�   नािसक    नािसक

४७०१६ भावसार चं�कांत सुकलाल 28815 54 पु

१ ओम रेिसडे�ी केवडीबन   पंचवटी ड�टल कॉलेज जवळ 

 तपोवन नािशक-३  नािशक

४७०१७ भावसार चा�द� लिलतकुमार 54749 33 पु २ इंिदरा नगर   साईनाथ चौक जवळ  नािशक

४७०१८ भावसार िदलीप मोहन 42767 65 पु मु.गुजांळ नगर   ता.देवळा  िज.नािशक

४७०१९ भावसार �ोती नर�� 15957 53 �ी

साई पॅलेस अपाट�म�ट �ॅट नं १   भगवती गॅस ऐज�ी मागे  

चेतना नगर राणे नगर  नासीक

४७०२० भावसार क�ना सोमनाथ 28052 57 �ी

१ ओम रेिसडे�ी केवडीबन   पंचवटी ड�टल कॉलेज जवळ 

 तपोवन नािशक-३  नािशक

४७०२१ भावसार लिलतकुमार मोतीलाल 39034 73 पु

�ॅट नं. ३  स�वंदन सोसायटी    साईनाथ चौक  जोिगंग 

ट� ॅक जवळ   इंिदरा नगर  नािशक.  नािशक

४७०२२ भावसार माधव उमेश 50427 50 पु मोहीनी पाक�  -८   दुगा�नगर ि�मुत� चौक  नािशक

४७०२३ भावसार मधुकर जयराम 18219 86 पु १५७८ एम.एच.बी.कॉलनी   सातपुर    नािसक ७

४७०२४ भावसार नंदलाल रणछोडदास 13216 67 पु एन ३२ पी ५/५ गणेश चौक   िसडको नासीक    नासीक

४७०२५ भावसार नर�� �भाकर 15958 55 पु

साई पॅलेस अपाट�म�ट   �ॅट नं १ भगवती गॅस मागे  चेतना 

नगर राणे नगर  नासीक

४७०२६ भावसार िनंबालाल िचंधु 14183 86 पु ६०० िटळक पथ   भगुर    नािसक

४७०२७ भावसार पु�ा मधुकर 18220 72 �ी १५७८ एम.एच.बी.कॉलनी   सातपुर    नािसक ७

४७०२८ भावसार राज�� मोहन 42768 60 पु

हरी ओम �ॉट नं.३१   ल�ी नगर महाले फाम�  

राणा�ताप चौक िसडको नािशक

४७०२९ भावसार साधना हेमंत 44371 61 �ी  �ॉसम  बंगला   चावीळ चौक  इंिदरा नगर नािशक

४७०३० भावसार सितष शंकर 41666 52 पु �ॉट नं.१९ िशवसृ�ी कॉलनी   दीपाली नगर  नािशक

४७०३१ भावसार सोमनाथ सुकलाल 9567 58 पु

�ॅट नं 1 ओम रेिसड�सी  जवळ   पंचवटी डे�ल कॉलेज  

केवडीबन पंचवटी  नािशक
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४७०३२ भावसार सुिनल िनंबालाल 54272 55 पु ६४५-१२ मु�ा ग�ी   द� मंिदर प�रसर  भगुर नािशक

४७०३३ भावसार उ�ला लिलतकुमार 39362 69 �ी

�ॅट नं. ३ स�वंदन सोसायटी   साईनाथ चौक  जोिगंग 

ट� ॅक जवळ   इंिदरा नगर  िसडको  नािसक  नािशक

४७०३४ भावसार यशवंत गुलाब 38464 71 पु २६ दयाळजी संकुल   सायखेडकर हॉ��टल मागे  नािसक

४७०३५ भवाळे सुधाकर सहादू 51592 49 पु

लो◌ेखंडे िकराणाजवळ   राजीव नगर झोपडप�ी  िसडको 

नािशक

४७०३६ भेरडे धनंजय देवीदास 14800 45 पु

�म नं.१३ राज�ी पाक�  ॠ   राज�ी नगर िनलकंठे�र 

मंदीराजवळ  अशोक नगर रोडसातपूर नािशक

४७०३७ भेरडे सुिनता धनंजय 15770 44 �ी

�म नं.१३ राज�ी पाक�  ॠ   िनलकंठे�र मंिदराजवळ  

अशोक नगर रोड नािशक

४७०३८ िभडे िनकीता िव�ास 41600 50 �ी १०  अ�र रेसीडे�ी िडंदोरी रोड    मेरी कॉलनी   नािशक

४७०३९ िभडे समीर �ताप 46102 47 पु

�ॅट नं.२ आिद� �ोत हॉ��टल   िशवाजी नगर  

नािशक रोड  नािशक

४७०४० िभडे �ेता समीर 46103 43 �ी

�ॅट  नं.२ अिद� �ोत हॉ��टल   िशवाजी नगर  

नािशक रोड  नािशक

४७०४१ िभडे िव�ास सदानंद 41601 54 पु

१० अ�र रेसीडे�ी   टी �ी स�टर शॉप  िदंडोरी रोड 

नािशक

४७०४२ िभ�ड �दीप वासुदेव 49158 66 पु १० अंिकत रेिसडे�ी   सावरकर नगर  गंगापूर रोड नािशक

४७०४३ िभसे िजत�� पोपट 41753 38 पु

�ॅट नं ८ �ीकृ�ा अपाट�म�ट   आनंद नगर देवळाली गाव 

 नािशक रोड  नािसक

४७०४४ भोई राज�� संपत 59512 58 पु ३४५८ काझी पुरा कोठ   जुने नािशक   .

४७०४५ भोळे रेखा शाली�ाम 40413 62 �ी

ई�र कृपा हॉ��टल   आशाड से�र  निवन िसडको 

नािशक

४७०४६ भोर �ोती मोहन 41634 32 �ी सुतारग�ी आडगाव   नािशक-३    नािशक

४७०४७ भोर संजय एकनाथ 41709 55 पु माऊली िनवास   मानकर नगर  मखमलाबाद नािशक

४७०४८ भोये देिवदास गोिवंद 31380 58 पु

िमशन कंपाउंड धनराज पॅलेस समोर   शांती सदन  

शरणपुर रोड  कॅनडा कॉन�र  नािशक

४७०४९ भुसारे �भाकर दादा 37874 66 पु

मु.िवंचुरी - गवळी पो. माडसांगवी   ता.िज.नािसक    

नािसक

४७०५० भुसारी िकशोर नारायण 102 70 पु �ॉट नं ३ उषािकरण सो   उंटवाडी रोड  नािशक

४७०५१ भुतडा संतोष जयनारायण 17133 56 पु �ा◌ुपद सोसायटी   िवखे मळा कॉलेज रोड    नािसक

४७०५२ भुतडा तुषार मदनलाल 57485 44 पु

�ॅट नं १६ � ८४/१ए/१६ बी /एच   �भु िनकेतन राज 

सारथी सोसायटी  �ीरंग कॉलनी नािशक

४७०५३ िबचवे िनतीन मधुकर 11328 51 पु

�ॅट नं५ अनमोल रेसीडे�ी   गोिवंद नगर �काश 

पेट� ोलपंपा    मागे नािसक

४७०५४ िबडगर द�ातेय आनंदराव 45457 50 पु

आनंद ४५ सागर �ीलेज धा�क फाटा   ओझर रोड  

नासीक

४७०५५ िबडकर अमृता आनंद 18614 49 �ी

७ देवकृपा  अपाट�म��   �रलाय� पेट� ोल पंपाजवळ  

टी.बी.बस �ॉप िदडोरी रोड नािशक

४७०५६ िबडकर आनंद वसंत 14201 54 पु

७ देवकृपा अपाट�मे�   �रलाय� पेट� ोल पंपाजवळ  टी.बी. 

बस �ॉप िदडोरी रोड नािशक



                                              Page1809

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

४७०५७ िबडकर �ोती मोहन 18661 53 �ी

एस/ओ वसंतराव िबडकर  ६०२   मनोमय िब��ंग   

गजानन पाक�   नािशक पुणे रोड  खरजुळ मळा   नािशक

४७०५८ िबडवे द�ातय रामदास 45445 47 पु साई संकेत �ी कु� नगर   रो हाऊस नं ९  अंबड नासीक

४७०५९ िबलाडे साहेबराव न�थु 49719 68 पु

 सारथी  �ॅट नं.५ िनयर   साई वािटका हाउस  जगताप 

नगर उंटवाडी  नािशक

४७०६० िब�ीकर मनोज िवलास 16290 49 पु

ए-३1३१ हॉल टाऊनिशप   ओझर िमग ता िनफाड  िज�ा 

नािशक

४७०६१ िब�ीकर सतीश िचंतामण 46133 54 पु

�ॅट नं.३ प�नाभ �ोरी अपाट�म�ट   शंकर नगर 

आनंदवा�ी िशवार  नानानानी पाक�  गंगापूर  नािशक

४७०६२ िब�ीकर वैशाली िवलास 16289 75 �ी

�ॅट नं.२ आिशयाना �ाईड अपाट�म�ट   िशवराम नगर 

दसक नारायण बापू चौक  जेल रोड नािशक

४७०६३ िब�ीकर िवलास गोिवंदराव 16288 77 पु

�ॅट नं.२ आिशयाना �ाईड अपाट�म�ट   िशवराम नगर 

दसक नारायण बापू चौक  जेल रोड नािशक

४७०६४ िबं�ा िजत��िसंग मनमोहनिसंग 37137 56 पु

�ॉट नं.१/३ मंगलमुत� नगर   ��ंग �ॅली जवळ उ�रा  

नगर   बी/एच बोधले नगर  नािसक

४७०६५ िबरारी रंजन यशवंत 40100 44 पु १/११ गांधळी सोसायटी   नािशक रोड  नािशक

४७०६६ िबरारी िवलास दयाराम 38932 50 पु

कमलनयन हौिसंग सोसायटी   ४८ अयो�ा नगरी  

अमृतधाम पंचवटी नािसक

४७०६७ िब�हाडे गोपीचंद मंगल 47111 66 पु

९ कैलासजी सोसायटी   िब��ंग नं.एफ/७  जेल रोड 

नािसक

४७०६८ िब�हाडे सागर गोपीचंद 47112 35 पु

९ कैलासजी सोसायटी   िब��ंग नं.एफ /७  जेल रोड 

नािसक

४७०६९ िबला� िनितन ल�खचंद 10324 44 पु

अनु�ह िब��ंग पिहला मजला   साधू वसवाणी रोड  

कुलकण� कॉलनी कुलकण� जवळ  नािशक

४७०७० िबला� सरजूबाई सुभाषचं� 44503 72 �ी

राज मोहीनी अपाटम�ट   गौरव कॅालनी गौरीशंकर मंगल 

काया�लयमागे  अंबड नासीक

४७०७१ बोडके कािशनाथ महेशकुमार 44065 43 पु मु पो नािशक

४७०७२ बोडके नामदेव तुकाराम 32390 85 पु

�ॉट नं.४१ स��ंृगी कृपा   अडगांव नाका पंचवटी    

नािशक

४७०७३ बोडके िव�ास िनवू�ी 40425 70 पु बी/३२ िवठठल पाक�    सामंत वाडी  अशोक �ंभ नािशक

४७०७४ बोडके िवलास िव�ास 49653 43 पु

ओकंार �ॉट नं.३   वनवैभव को-ऑप सोसायटी  गजानन 

महाराज मंिदराजवळ नािशक

४७०७५ बोहरा सािव�ी िवजयराज 40566 70 �ी

आिशवा�द �ॉट नं. पी ४५   एम आय डी सी  सातपूर 

नािसक

४७०७६ बोकाडे नामदेव गोिवंद 42963 73 पु

503 िवंग जी आसावरी स�ाट   ��ंन नगर पाथरडी  फाटा 

नािशक

४७०७७ बोलकर गणेश तुकाराम 38636 47 पु �ॉट नं.२० त्◌्रयंबक रोड   नस�री जवळ  नािसक

४७०७८ बोडंाड� िदलीप दामोदर 39024 61 पु

�ॉट नं. २३   भ�ाळी मळा  साई छत बंगला पचंवटी  

नािसक

४७०७९ बोडाड� िशवाजी दामोदर 36647 59 पु �ॉट नं.६ िशवराज बंगलो   सदगु� नगर  नािसक

४७०८० बोडें मधुकर िवठठल 41395 83 पु

18 शुभा ल�ी सोसायटी   जगताप माला BYT¡O कॉलेज  

नािशक रोड  नािशक

४७०८१ बुब महेश रामिवलास 41286 52 पु

धनवत� हॉ��टल   िपंपळगाव (ब)  ता.िनफाळ िज.नािसक 

 नािसक
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४७०८२ बोरा मयूर िगरधारीलाल 59827 33 पु

एस/ओ िगरधारीलाल बोरा ४६१३ एफ   बोरा भगर िमल  

िडंदोरी  रोड पंचवटी नािशक

४७०८३

बोरा िनलेश िदलीप �ो.िस�दी 

एज�ीज 12669 53 पु २ डबीर कमिश�अल   कॉ��े� गोळे कॉलनी    नासीक

४७०८४ बोरडे राज�� िशवाजी 39661 46 पु �ॅट नं.१२   र�ाशांती हौिसंग सोसायटी  पंचवटी नािशक

४७०८५ बोराडे तानाजी रघुनाथ 13210 56 पु मु.पो.मंुगसरे   ता.िज.नासीक    मंुगसरे

४७०८६ बोराडे िवलास ल�ण 40991 57 पु मु.पो. िशंदे   ता.िज. नािशक

४७०८७ बोरसे राजु मुरलीधर 42224 58 पु

 अनुराज  सी/१० समथ� कृपा नगर   िस�र फाटा  नािसक 

रोड नािसक

४७०८८ बोर�े अमोल िदलीपराव 41373 33 पु साकोरे िमग   ता.िनफाड  िज.नािसक  नािसक

४७०८९ बोर�े एकनाथ गंगाधर 34393 45 पु मु.पो. हातनोरे   ता.िदंडोरी  िज.नािशक  हातनोरे

४७०९० बोरगनकर महेश मधुकर 9339 50 पु

२ कलावती सोसायटी कलावती माता   मंदीराजवळ 

रामवाडी पंचवटी    नासीक

४७०९१ बोरकर रमेश नारायण 55956 61 पु

�ॉट न 11 सव� न 272/2 एस   मखमलबाद जवळ    

नािशक

४७०९२ बोरोले वसंत पंढरीनाथ 36637 72 पु

एकदंत बंगला द�ा�य नगर   स�� नं.२६० पंचवटी  अमृत 

धाम मागे नािसक

४७०९३ बोरसे अभय अरिवंद 38668 46 पु िशंपी ग�ी   मु.पो.ता. िनफाड  ता.नािसक  नािसक

४७०९४ बोरसे अरिवंद राजाराम 52718 74 पु

२८ िगरीकंुज िदंडोरी रोड   अिन��द सोसायटी जवळ  

मेरी �स�ळ नािशक

४७०९५ बोरसे िदलीप दादा 54353 34 पु मु.पो.भोयेगाव   ता.चांदवड  िज.नािशक

४७०९६ बोरसे गणपत गुजा 36426 56 पु

�ॉट नं.२८/९८८   िस�दी िवनायक कॉलनी  सावतानगर 

जवळ िसडको नािशक-९  नािशक

४७०९७ बोरसे िजत�� रामदास 12736 52 पु

९  �भुकृपा  नवरंग सोसायटी   रामदास �ामी नगर  गांधी 

नगर  नासीक ६

४७०९८ बोरसे मदन �काश 55662 43 पु

अ.७ भा�ल�ी अपाट�म�ट   ल�ीनगर कामटवाडे िशवार 

 नािशक-८  नािशक

४७०९९ बोरसे नरेश शंकर 43563 64 पु

बी १०२ केशव�य अपाट�म�ट   बेिहंड सीआयडीसीओ 

ऑिफस नािशकनािशक

४७१०० बोरसे राजाराम मालजी 40720 52 पु एन-४४/एए-१/२/४   पवन नगर िसडको  नािसक

४७१०१ बोरसे राज�� आ�ाराम 41287 54 पु

१५ भाऊसाहेब हौिसंग सोसायटी   िहरावाडी पंचवटी  

नािसक

४७१०२ बोरसे राज�� िहरामण 31383 49 पु २५०/७/२/ महा�ा हॉ�ीटल   नािशक

४७१०३ बोरसे रामदास मंजी 12745 86 पु

९  �भुकृपा  नवरंग सोसायटी   रामदास �ामी नगर  गांधी 

नगर मागे    नासीक ६

४७१०४ बोरसे संजय गंगाराम 41493 54 पु �ॉट नं.३२ सा��क नगर   पुना रोड  �ारका नािसक

४७१०५ बोरसे संजय �काश 38807 50 पु

७ अ भा�ल�ी अपाट�मे�   ल�ीनगर  कामटवाडा 

नािसक

४७१०६ बोरसे शंकर िनंबा 36631 71 पु ३५ िनलकंठे�र नगर   सातपूर  नािसक
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४७१०७

बोरसे �ाित आकाशराव �ो. �ी 

मंगलमूत� एंटर�ाजेस 61581 30 �ी

�ॉट नं 3 रामा िब��ंग   आयटीआय अंबड िलंक रोड  

वावरे नगर कामटवाडे  नािशक

४७१०८ बोरसे उ�ास िशवनाथ 46092 39 पु

११  िसिवधीनंाथ सोसायटी   फायर ि�गेड ऑिफस समोर  

िशंगाडा तलाव  नािशक

४७१०९ बोस सोनल रमेश 41214 33 �ी मु.पो. जानोरी   ता.िदंडोरी  िज.नािशक

४७११० बोवा सुिनल शंकर 41385 51 पु

१ ए �साद रो हाऊस   िशव समथ� नगर  आर टी ओ 

नािशक - ४  नािसक

४७१११

�ा�णकर संजय रामदास 

�ो.शुभम िड��� बूटस� 20067 57 पु 2 सुमन अपाट�म�ट द� मंिदर   काठे ग�ी    नािशक

४७११२ ��े िवनायक महादेव 2484 93 पु  स�य  २१ अ�ुदय नगर   नािसक

४७११३ �ा�णकार संदीप वामनराव 46007 41 पु

केशर �ाझा सी-२   नवरंग हॉलसमोर िदंडोरी रोड  

पंचवटी नािशक

४७११४ बुगालीया गुलाबिसंग चं�गीराम 38319 59 पु �ॉट नं १२ वंृदावन नगर   कामठवाडा  नािसक  नािसक

४७११५ बुलाख �फु� गणेश 30999 71 पु

तुलसी अपाट� अे.१३ िसतागुफा रोड   पंचवटी नािशक-३    

नािशक

४७११६ बुनगे मधुकर नंदराम 39438 61 पु १ �ीदश�न रो हाउुस     नािसक

४७११७ बु�हाडे कमलाकर दामोदर 37156 65 पु

ल�ी अपाट�म�ट   दरखार वाडी  िसडको नािसक रोड  

नािसक

४७११८ बु-हाडे �काश िनवृ�ी 12717 68 पु

११ बालाजी पॅलेस इंदीरा नगर   छ�पती िशवाजी चौक    

नासीक

४७११९ बुरकुले �िवण द�ा�य 12758 68 पु १० सरसेनापती अ�ंकम वै�   पुणे रोड    नासीक

४७१२० बुवा गणेश माधवदास 37665 40 पु मु.पो.अंतापूर   ता.सटाणा  िज.नािसक  नािसक

४७१२१ बुवा शांताराम िभमराव 40807 55 पु

समथ� बंगला सव� नं.२६ �ॉट नं.६   काितक�  नगर  

कामटवाडा िशवार नािशक

४७१२२ चकोर योगेश अशोक 58403 33 पु �ॉट नं ६१   माधव नगर  मनमाड िज नािशक  मनमाड

४७१२३ च�वत� अ�ध�दु िबकाश 36629 64 पु २३ �डरेड �ंटस   पाथड�  नािसक

४७१२४ चालक शुभांगी महादेव 61613 36 �ी

�ॅट नं 10 िन�ी हाईटस   कोडदे नगर उपनगर    

नािशक

४७१२५ चांडक अभय जग�ाथ 12907 60 पु

�ॅट नं 14 महारा��  हौिसंग   सोसायटी िदंडोरी रोड 

पंचवटी  नािसक  नासीक

४७१२६ चांडक िदपाली आिशष 50244 45 �ी

४०२/ए तारांगण अपाट�म�ट   महा�ा नगर  भोसला कॉलेज 

कॅ�स नािशक

४७१२७ चांडक नंदिकशोर ब�ीनारायन 36439 67 पु

स�� नं.७२२ �ॉट नं. १७   िवसे मला  कॅनडा कॉन�र 

नािशक

४७१२८ चांडक र�माला िवनय 12905 58 �ी

24 ओम �ीिनवास आपाट�म�ट   इंिदरा गांधी हॉ��टल 

जवळ  पंचवटी  नािशक

४७१२९ चांडक उषा अभय 12906 56 �ी ४६१४ पटेल िनवास   पेठ रोड पंचवटी    नासीक

४७१३० चांडक िवनय जग�ाथ 12904 60 पु

४६१४ पटेल िनवास   भ�ीधाम समोर पेठ रोड पंचवटी    

नासीक

४७१३१ चंडािलया सुनंदा राजेश 42041 50 �ी ४६० रिववार पेठ   नािसक    नािसक
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४७१३२ चंदन िदलीप िब� 38581 57 पु

एन-३-एस-एफ-१-१२/३   िशवपूरी चौक  उ�मनगर 

िसडकोनािसक  नािसक

४७१३३ चांदोरकर ��ा योगेश 13319 47 �ी

201मंगळमूत� अपाट�म�ट   िसंधी हाय �ूल जवळ  जुनी 

पंिडत कॉलनी  नासीक

४७१३४ चं�ाते वंदन द�ातेय 40289 48 पु

द�छाया २३/४१८   �ामी िववेकानंद नगर  मखमलाबाद 

कॉलनी समोरपंचवटी  नािशक

४७१३५ चं�ा�े िनतीन सोमनाथ 41461 50 पु ३ बी �ी हरी अपाट�म��   आदश� नगर  रामवाडी नािसक

४७१३६ चं�ा�े �शांत सदािशव 54399 43 पु

२०५ कुशावत� ितथा��ा मागे   त्◌्रयंबके�र  नािशक-१२  

नािशक

४७१३७ चं�ा�े संजय द�ा�य 17434 57 पु

रो हाऊस नं 4 गणराज अपाट�म�ट   पोकर कॉलनी मागे  

िदंडोरी रोड  नािसक

४७१३८ चं�ा�े �ीिनवास प�षो�म 9534 70 पु आर एच बी२ शुभम पाक�    कामत वाडा  अंबाड नािशक

४७१३९ चं�ा�े ��ील �ीिनवास 16636 42 पु

बी-०२ पूजा पाक�  गजानन नगर   शुभम पाक�  जवळ  अंबड 

 नािशक

४७१४० चांदवडकर अिनल देिवदास 34352 54 पु

७ चं�लोक सोसा.   गोदावरी बँक जवळ  पवन नगर 

नािशक ०८  नािशक

४७१४१ चांदवडकर िशतल �भाकर 20068 46 �ी

 इं���थ  बी.७ �ॉट नं.४९/५०   महा�ा नगरनािसक    

नािसक

४७१४२ चाटे िव�ल ममताजी 50026 42 पु

७ निचकेता रामवाडी रोड   कौिश�ा नगर रामवाडी  

पंचवटी  नािशक

४७१४३ चतुर संतोष दशरथ 46111 38 पु �राज कॉलनी   चेहेडी बु.  ता. िज. नािशक

४७१४४ चौधरी अमोल पंढरीनाथ 40351 43 पु  कृ�कंुज िवजय ममता समोर   आिद� नगर  नािशक

४७१४५ चौधरी आशाबाई चंपालाल 39370 51 �ी

२ �ी शांतीकंुज सोसायटी   उदय कॉलनी  तोरणा नगर 

निवन नािशक

४७१४६ चौधरी अशोक द�ा�य 37180 72 पु अंिबका द�ा   आई भवानी रोड  नािसक रोड  नािसक

४७१४७ चौधरी अतुल मधूकर 52242 43 पु महाजन नगर   अंबड १०  नािशक

४७१४८ चौधरी भगवान शंकर 51175 66 पु ५१० जाधव संकुल   चंुचाळे  ता.िज.नािशक

४७१४९ चौधरी भागवत चापा 31542 53 पु

१५ धनािभशेक रो. हाउस   इं���थ कॉलनी  महाजन नगर 

अंबड  नािशक

४७१५० चौधरी चं�कांत मधुकर 37822 62 पु �ॉट नं.१४   �ीहरीकृपा हौ.सोसा.  िदंडोरी रोड  नािसक

४७१५१ चौधरी िचंतामण रामदास 60192 46 पु

�ॅट नं A 303 लंबोदर   ए�े�ू राजमाता िजजाउ  रोड 

दुवा�कुर लोनं  पु�ांजली नगर ितडके कॉलनी नािशक

४७१५२ चौधरी िदलीप भा�र 59543 38 पु

एन ४२ j c ३/1/4 रायगड चौक   पवन नगर िसडको 

नािशक  िशवनेरी गाड�न  नािशक

४७१५३ चौधरी देव�� रामकृ� 13224 52 पु

�ॅट नं.३ �ाने�री   अपाट�म�ट कामठवाडा िशवार    

नासीक

४७१५४ चौधरी िदलीप पोपट 36643 59 पु ५ गुलमोहर गाड�न   जय भवानी रोड  नािसक

४७१५५ चौधरी गाय�ी वासुदेव 31197 38 �ी �ॉट नं.१०३ हॅपी होम कॉलनी   पोिणमा�    नािशक

४७१५६ चौधरी िगरीश गणेश 55887 45 पु

�रायटी वुड इंड�� ीज   डी-६५ एम.आय.डी.सी.  सातपुर 

नािशक-७  नािशक
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४७१५७ चौधरी िगरीष िहरामण 38930 60 पु �ॉट �.४ िब�ीगं �.३   वंदना पाक�   इंिदरानगर नािसक

४७१५८ चौधरी हेमचं� मोतीराम 35353 55 पु

�ॉट नं.१८ बी.नं.०४   �ू पंिडत कॉलनी शरणपूर रोड  

नािशक

४७१५९ चौधरी िहमांिगनी िचंतामण 13648 39 �ी

िचंतामण चौधरी �ॅट नं 303   लंबोदर ए�े�ू ितडके 

कॉलनी  राजमाता िजजाउ रोड दुवा�न जवळ  नािशक

४७१६० चौधरी िहराराम िपराराम 52543 38 पु

�ॅट नं.५ झुलेलाल कॉ��े�   िशंगाडा तलाव  ठ�र 

बजार नािशक

४७१६१ चौधरी जयराज नेमा 16268 67 पु

एन.टी.पी.एस.कॉलनी �ु ई टाईप   ६४/३ एकलहरे 

नािसक रोड    नािसक

४७१६२ चौधरी िनम�ला बाबुराव 37959 67 �ी

७ कुल�ामीनी ितडके नगर   उंटवाडी  ि�यंका पाक�  

समोर  नािसक

४७१६३ चौधरी �शांत गोकुळ 13124 42 पु

कामगार भवन �ॉट नं ०४   परफे� �ाझा खुटवड नगर 

 नािशक ि�मूित� चौक  नािशक

४७१६४ चौधरी �िवण संतोष 19691 47 पु

 उमा�ज  साईबाबा नगर   मोतीबाग मळा कले�र बंगला 

 मालेगाव िज.नािसक  मालेगाव

४७१६५ चौधरी राजशेखर िहरालाल 39060 42 पु �ॉट नं. १०३ मालोची   गंगापूर रोड  नािशक

४७१६६

चौधरी राकेश िदलीप �ो.राकेश 

िकराणा �ोअस� 19507 42 पु

एन ९ जी १/१४/२   िस�दे�र मंदीरा जवळ  नवीन िसडको  

नािसक ९

४७१६७ चौधरी रंजना सुिधर 37666 50 �ी

�ॉट �.२३२४ �थमेश   गंगो�ी िवहार  अमृतधाम पंचवटी 

 नािसक

४७१६८ चौधरी र��भा रिवं� 43143 52 �ी

६ सुभािषनी सोसायटी   कौश�ा नगर  रामवाडी पंचवटी 

नािसक

४७१६९ चौधरी रिवद् जनाद�न 43144 58 पु

६ सुभािषनी सोसायटी   कौश�ा नगर  रामवाडी पंचवटी 

नािसक

४७१७० चौधरी �रतेश �काश 42084 45 पु सं��ंगी रेिसड�ी   स�� नं.०१ वंृदावन नगर  नािसक

४७१७१ चौधरी सिचन �ंबकराव 61201 50 पु

�ॉट नं 24/4 िवजय नगर   आषाढ से�र िसडको  

नािशक िसडको कॉलनी  नािशक

४७१७२ चौधरी संजय साहेबराव 41984 47 पु �म नं.२२९   डी जी पी नगर  नािसक

४७१७३ चौधरी संजय साहेबराव (२०) 41790 47 पु ३८५ जाधव संकुल   अंबड सातपुर िलंक रोड    नािसक

४७१७४ चौधरी सितष शामसंुदर 57325 57 पु

बी /९/४ राजसारथ् ◌ी हा.सोसायटी   वाडाला पाथड� 

रोडमहारा��  बॅकेजवळ  इंिदरा नगर  नािशक

४७१७५ चौधरी शिशकांत देवराम 28382 49 पु

ओम साई छाया अपाट्�म�ट   ८-९ गट नं २१६ िव�ास नगर  

सातपुर नासीक

४७१७६ चौधरी सौरभ अशोक 55199 31 पु

�ॅट नं 8 �ी िनसग� अपाट�म�ट   �मोद नगर  िनम�ला कंव�ट 

 नािशक

४७१७७ चौधरी सुधाकर नामदेव 36475 57 पु पसायदान बंगला   चौधरी मळा  नािसक

४७१७८ चौधरी सुधाकर �ताप 37183 46 पु मातो�ी �ारका नगर   जेल रोड  नािसक

४७१७९ चौधरी सुरेखा अ�ण 8139 46 �ी एन ९ जी१/१४/३   औदंुबर �ॉप िसडको    नािशक

४७१८० चौधरी तुषार गोिवंद 62012 34 पु

�ॅट नं 7 जोगे�री हाइट्स   पांगरे मळा जुने िसडको  

पा�ा�ा टाकी जवळ िशवाजी चौक  नािशक

४७१८१ चौधरी उ�ास चुडामण 53951 64 पु

५ ब आिशयाना अपाट�म�ट   वावरे लेन िशवाजी रोड  

नािशक



                                              Page1814

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

४७१८२ चौधरी उमाकांत अमृत 12739 69 पु

एन/३१/ए-१/२२/६ िवजय नगर   खोज�यार माना चौकी 

नासीक    नासीक

४७१८३ चौधरी िवजय सोमा 38808 52 पु एन-३२ के-१/१२/८   शांतीनगर  जुने िसडको नािसक

४७१८४ चौधरी िवनोद शामराव 42795 45 पु

�ारा-�ी.बोरसे घ.नं.१८८२   सातपुर कॉलनी  सातपुर 

नािसक-७  नािसक

४७१८५ चौधरी योगेश रमेश 37226 38 पु

अनमोल नयनतारा िह� �ॅट नं.   बी104 पिहला मजला 

संहार भवन मागे  िमको सक� ल उंटवाडी  नािशक

४७१८६ चौघुले �ोती �काश 56325 64 �ी

९ साई अ�े�ु समथ� नगर   िदपक लॉड� ीजवळ कॉलेज 

रोड  नािशक-५  नािशक

४७१८७ चौहाण िविपन �भुदास 48629 35 पु �ॉट नं.४ अमी अपाट�म�ट   महा�ा नगर  नािशक

४७१८८ चोथे रतन बंडू 41228 51 पु मु.पो.वाडी व�हे   ता.इगतपुरी  िज.नािशक

४७१८९ च�ाण अिनलकुमार आबाजी 40951 67 पु  उ�ष�  �ॉट नं.४० क   खंडेराव कॉलनी  नािशक

४७१९० च�ाण आिशष िनवू�ी 45456 52 पु

�ॅट नं.३०१  �ीद� िस��   अपाट�म�ट गायखे कॉलनी  

द�मंिदर रोड नािशक रोड  नािशक

४७१९१ च�ाण अशोक पतंगराव 14184 65 पु एन४३/जे डी/१/४२/३   पवन नगर िसडको    नािसक ६

४७१९२ च�ाण अिवनाश शंकर 37181 59 पु

�ॉट नं.२९ सागर रो हॉऊस   नािसक नाका जवळ  

ि�मुत� चौक िसडको  नािसक

४७१९३ च�ाण बाळकृ� राजाराम 40269 55 पु

एएसडी/९ अिभनंदन अि�नी   से�र जटाउ चौक अंबड  

िसडको नािशक

४७१९४ च�ाण चं�कांत कैलास 39606 49 पु िशवश�ी क�त� नगर   अशोका टावर समोर  नािशक

४७१९५ च�ाण चं�कांत साहेबराव 37382 63 पु

८ �ंराजली को-ऑप हौिसंग सोसायटी   भाभा नगर  

नािसक

४७१९६ च�ाण िदनेश रावसाहेब 39628 36 पु

क्/�् आर.डी.च�ाण �ॉट नं.२८   िशवराम नगर तळई 

रोड  जेल रोड नािशक

४७१९७ च�ाण �ारका उदय 46668 43 �ी

�ॅट नं.१० ८ टाईप १   रेणुकाबाई हौिसंग सोसायटी  गणेश 

नगर नािशक

४७१९८ च�ाण गोपीचंद िचंतामण 57109 43 पु

एन ४१ � १-१०-१०   िशव श�ी चौक तुळजा भवानी 

मंदीराजवळ  िसडको ४ �ीम नासीक -०८  नासीक

४७१९९ च�ाण गोिवंद तोताराम 42079 69 पु

जी.एस.इंड�� ीज   जी-२९ / ३ एम.आय.डी.सी.  सातपूर 

नािसक

४७२०० च�ाण काळू िहरामण 36601 54 पु २१२/१ िशव कृपा   गणेश नगर अमृतधाम  पंचवटी नािसक

४७२०१ च�ाण महेश शांताराम 40297 57 पु ८ गंधार सोसायटी   कुळकण� कॉलनी  नािसक

४७२०२ च�ाण मालती अशोक 28656 55 �ी एन.४३/जे.डी. १/४२/३   पवन नगर िसडको    नािशक

४७२०३ च�ाण िमना चं�कांत 27154 55 �ी �रांजली को-ऑप. हौिसंग सोसा.   नािशक

४७२०४ च�ाण मोहन रमण 38695 53 पु �ॅट नं.४ कौिट� -१ बी   इं�नगरी  िसडको नािसक

४७२०५ च�ाण नीता िशिशर 60661 47 �ी

�ाट�र नं बी/9 बीएमएस कॅ�स   डॉ बीएस मंुजे माग� 

रामभूमी    नािशक

४७२०६ च�ाण रा�ल अशोक 60543 49 पु

हॉटेल एसईबीईएल जवळ 10   देना ल�ी को-ऑप हौिसंग 

सोसा  �ंबक रोड  नािशक
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४७२०७ च�ाण राज�� नामेदव 41243 45 पु �ॉट नं.१३३   सुय�दय कॉलनी  सावतानगर नािशक

४७२०८ च�ाण रिवं� भरत 43533 44 पु

 �ी अिभनंदन  ए.एस.डी.९   अि�नी नगर जटायू चौक  

अंबड नािशक

४७२०९ च�ाण शंकुतला यादवराव 41606 80 �ी

५४ शालीनी अपाट�म�◌ंट   जुनी पंडीत कॉलनी  शरणपूर 

रोड  नािशक

४७२१० च�ाण शरद रामा 48747 50 पु

बी-१२ ठ�र �रट� ेट   जुना गंगापूर रोड  नािशक - १३  

नािशक

४७२११ च�ाण िशवाजी गु�दयाल 36429 61 पु राजली �ॉट नं.३२   िशव कॉलनी  नािशक

४७२१२ च�ाण सुहास हरीभाऊ 12607 56 पु

बोरसे वाडा टकसाळ लेन कालीका   मंदीरा समोर 

भ�काली नासीक    नासीक

४७२१३ च�ाण सुिनल रमण 14193 48 पु

एन-४२/�ी/ए१/२६/८ सावता नगर   िसडको नािसक ८    

नािसक ८

४७२१४ च�ाण �ि�ल पांडूरंग 53271 37 पु �ेह �� बंगला   चौक नं.४ गोिवंद नगर  नािशक

४७२१५ च�ाण तानाजी माधवराव 42105 57 पु मु.पो.उगाव   ता.िनफाड  िज.नािसक  नािसक

४७२१६ च�ाण उदय मधुकर 35324 47 पु

�ॅट नं १० बी-टाइप १ रेणुका बाई   हौिसंग सोसायटी 

गणेश नगर  बी/एच काका क ढाबा   नािशक

४७२१७ च�ाण वा��क चांगदेव 42111 45 पु  राजे  �ॉट नं.५८   मेहेरधाम पेठ रोड  नािसक

४७२१८

च�ाण िवकास अ�ासाहेब 

�ो.अिनकेत ट� े िडंग कं. 17386 51 पु

५�ी द� �साद पाक�  पंपीग �ेशन जवळ   गंगापूर 

रोडनािसक    नािसक

४७२१९ च�ाण यशवंत शंकर 39116 56 पु सव� नं.४१०/१ �ॉट नं.३५   मखमलाबाद  नािशक

४७२२० च�ाण अशोक बाळकृ� 37187 65 पु

दमोधर नगर सिवता बंगलो   पंचवटी  िहरावाडी रोड  

नािसक

४७२२१ च�ाण नरे� रंगनाथ 41494 59 पु ३ �गठा इ�ेव �ी नगर   इंिदरा नगर नािशक    नािसक

४७२२२ च�ाणके संदीप चं�कांत 46094 40 पु

�ॅट नं.८ पाथड� फाटा   साई ��ला रो हाउुस समोर  

नािशक

४७२२३ चावला इं�जीतकौर मनजीतिसंह 45527 68 �ी २८ चेरी िहल   गंगापुर रोड  नासीक

४७२२४ छ�ाणी मंजुशा अिजत 41388 58 �ी

७ अिद� टाइ�   तुप साखरे लॉन�ा बाजूला  ितडके 

कॉलनी नािसक

४७२२५ िचके�र �मोद पांडूरंग 3590 63 पु

१०४ अरा�ा �ोसोम   चांदशी रोड मधुबन रे�ोरंट जवळ 

 चंद्शी  नािसक

४७२२६ िचखले आशा �ानदेव 13435 42 �ी

२१८ िचंतामणी अपाट�म�ट   िगतांजली कॉलनी इंदीरा नगर   

 नासीक

४७२२७ िचंचोरे बाळकृ� शंकर 14190 61 पु एन-४२-�ी ए १/२६/८   सावता नगर िसडको    नािसक

४७२२८ िचंचोरे �ेहा बाळकृ� 45056 30 �ी

सव� नं ३२५ �ाट नं १२-१३   संत �ाने�र नगर  पाथड� 

फाटा  नासीक

४७२२९ िचंचोरे सुजाता बाळकृ� 14191 56 �ी

 �ेहा  सव� नं ३२५   �ॉट नं १२+१३   संत �ाने�र नगर  

पाथरडी रोड  नािसक ८

४७२३० िचंतामणी सायली संिदप 27838 52 �ी

डी-5 इ�ामणी रो-हाऊस   नं 1 डी जी पी  नगर  पुणे 

नािशक रोड गांधी नगर  नािशक

४७२३१ िचंतामणी संदीप मधुकर 46525 56 पु

डी-५ ई�ामणी रो हाऊस   डी जी पी  नं.१ रेमॉन �ुल 

जवळ  नािशक पुणे रोड नािशक
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४७२३२ िच�े सुिनल रमेशचं� 46398 68 पु

४ �गांता िपने�   स�� नं.४३ कॉलेज रोड  नािशक-७  

नािशक

४७२३३ िच�े चं�कांत िशवराम 40805 72 पु १३१२ महारा��  हौिसंग कॉलनी   सातपूर  नािशक

४७२३४ िच�े िनम�ला िदलीप 41437 58 �ी २०९५ समता नगर   सातपूर कॉलनी  नािसक

४७२३५ चोपडा मनोज भवरीलाल 44242 57 पु चोपडा हॉ��टल   आनंद ऋषीजी माग�  नािशक

४७२३६ चोपडा वालचंद अमोलकचंद 12654 70 पु

िवजय भवन भगवान महावीर माग�   मु.पो.नांदगाव 

िज.नासीक    नांदगाव

४७२३७ चोपडे पु�लता सुधाकर 35854 57 �ी माधव बंगला   साईनाथ नगर  नािसक

४७२३८ चोपडा अलकेश भवरीलाल 34647 49 पु चोपडा हौसीगं कंपाउंड   िदंडोरी रोड  नािसक-०३  नािसक

४७२३९ चोपडा िललावती कांतीलाल 36450 74 �ी

अिह�ाबाई होळकर रोड ७/५९२   �थमेश नगर  सुयश 

हॉ��टल  मागे नािशक घोळे कॉलनी  नािशक

४७२४० चोथवे अिभजीत च�कांत 52036 40 पु ४४ बाजीराव नगर   ितडके कॉलनी  नािशक

४७२४१ चौधरी िमना लालबाबु 50092 43 �ी

�ॅट नं.९ ईशान �ाझा अपाट�म�ट   पाईप लाईन रोड  

नािशक

४७२४२ चौघुले िशतल वसंत 57806 46 �ी

१५५ गोपी कृ�ा बंगला   िशविगरी िडसुझा कॉलनी  

कॉलेज रोड नाशेि◌क  नािशक

४७२४३ चौधरी �ेहल वसंत 23084 51 �ी

महाडा रोड हाऊस ७ कोमल   सोसायटी जवळ संघवी 

न��  पोकर कॉलनी िडंधोरी रोड  नािसक

४७२४४ चुग वषा� िगरीष 46105 47 �ी

४९ �ारकामाई अपाट�म�ट   िशविगरी कॉलनी  कॉलेज रोड 

नािशक

४७२४५ चुघ िदनेश �काश 54889 44 पु

�ॉट नं.४९ �दारकामाई   िडसुजा कॉलनी  नािशक-५  

नािशक

४७२४६ चुग िगरीष �काश 46104 49 पु

४९ �ारकामाई अपाट�म�ट   िशविगरी कॉलनी  कॉलेज रोड 

नािशक

४७२४७ चंुभळे िवजय�ी र�ाकर 48086 36 �ी मु.गौळाणे पो.िव�ोळी   ता. िज. नािशक

४७२४८ दाबक महेश अनंत 12306 61 पु

�ॉट नं १२ �ेह ब�गलो   आकाशवाणी टावर मागे  गांगपूर 

रोड सावरकर नगर  नासीक

४७२४९ दाबक मंगला अनंत 16206 92 �ी

�ेह  आनंद नगर गंगापुर रोड   आकाशवाणी क� �ा जवळ  

  नािसक

४७२५० दाबक �ीपाद अनंत 13552 54 पु ब/१३ �ी वै�नाथ पाटील लेन   ४ कॉलेज रोड    नासीक

४७२५१ दाबक सोनाली �ीपाद 13551 48 �ी

४ आिशयाना अपाट�मेट पाटीलकॉलनी   लेन नं.४ कॉलेज 

रोड    नािसक

४७२५२ दाबक सुवणा� महेश 12765 57 �ी

�ॉट नं १२ �ेह ब�गलो   आकाशवाणी टावर मागे  गांगपूर 

रोड  सावरकर नगर  नासीक

४७२५३ डाभी राज�� जमनादास 39507 61 पु ७ कृ�ा�य   अवंती सोसायटी  टाकळी रोड नािशक

४७२५४ डहाळे वैशाली िवलास 40892 74 �ी

�ेशन रोड   सार�ती नगर  लासलगांव ता.िनफाड  

नािशक

४७२५५ डहाळे िवलास जग�ाथ 29278 74 पु

सर�ती नगर �ेशनरोड जवळ लासलगांव   िज.नािशक   

 लासलगांव

४७२५६ दिहभाते सिमर पंढरीनाथ 40265 48 पु नािशक   नािशक
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४७२५७ दिहया संिगता अिनल 38663 48 �ी ८ रामसा �रया पाक�  २   कंुदनलाल वासननगर  नािसक

४७२५८ दलोड �वीण िशशपाल 60774 39 पु

मटन माक� ट एन एम सी �म   नं 3 जवळ सातपुर    

नािशक

४७२५९ दांड िदपक देवीदास 12903 49 पु

८ िस�दीिवनायक हौसीगं सोसायटी   गजानन 

महाराजमंदीराजवळ इंदीरा नगर    नािसक

४७२६० दंडग�ाळ योगेश िचंतामण 52644 37 पु ३ साईकृपा अपाट�म�ट   उंटवाडी  नािशक

४७२६१ दांडेकर अभया फिनं� 51180 73 �ी

 िनम�ही  �ॉट नं.७   शहाणे मळा जय भवानी रोड  

नािशक रोड नािशक

४७२६२ दंडग�ाड िचंतामण धोडूं 52643 60 पु ३ साईकृपा अपाट�म�ट   उंटवाडी  नािशक

४७२६३ दंडग�ळ संजय रमेश 59910 44 पु

३५  साई बाबा संकुल आयटीआय िसगणा   कामत वाडी 

अंबड िलंक रोड  वावरे नगर कारतीकेय नगर  नािशक

४७२६४ दंडवते मंदािकनी िवजय 60352 77 �ी

सी/ओ सुहास �ी दंडवते   �ॅट नं 10 अनमोल �ॅ�ी 2 

उंट  वाडी ितडके नगर बी/एच सीटी  नािशक

४७२६५ दाणेज अमोल वसंतराव 41991 38 पु बी १५ अिच�त िवहार   आिवक नगर  गंगापूर रोड नािसक

४७२६६ दाणेज सिवता वसंतराव 54696 59 �ी बी-१५ आिच�त िवहार   भािवक नगर गंगापुर रोड   नािशक

४७२६७ डांगळ �िवण रामदास 47946 45 पु

रो हाऊस नं.१३१ केवल पाक�    सातपूर अंबड िलंक रोड  

नािशक

४७२६८ डांगे �ितमा कमलाकर 13279 67 �ी एन ८/ई २/७/४   नवीन िसडको    नासीक

४७२६९ दाणी रा�ल िदनकर 37582 49 पु

स नं ४६५    �ॉट नं-९    सुिदन बंगलो   मीना अपाट�म�ट  

काठे ग�ी  नािसक

४७२७० दाणी यशवंत पंुडिलक 14187 52 पु

�म नं.३५ पंचमोती हौिसंग सोसा.   िवजय नगर देवळाली 

कँप    देवळाली कँप

४७२७१ दराडे सुरेश रामलाल 42100 55 पु

४३ बी स�म टॉवर   �ामी नारायण नगर  पंचवटी 

नािसक-०३  नािसक

४७२७२ दरगुडे द�ा�य तुकाराम 36555 34 पु �ॉट नं.३१७ साई�ाम   िसडको - अंबड  िलंक रोड नािसक

४७२७३ दास किवता मनीष 59001 39 �ी

हाउस नं ४६६ दास िब��ग   दास िब�ीगं रिववार पेठ  

नािशक.

४७२७४ दास मिनष �भाकर 48174 48 पु घर नं.६६६ रिववार पेठ   नािशक

४७२७५ दशपुते अिनल जग�ाथ 16602 55 पु

िदपाली अपाट�म�ट(अ) मधुबन   कॉलनी पंचवटी नािसक ३   

 नािसक ३

४७२७६ दशपुते इंदुबाई िव�नाथ 49156 86 �ी भोसला िमिलटरी �ुल �म नं ४७   रामभुमी नािशक

४७२७७ दशपुते संदीप िव�नाथ 13421 48 पु

८ िवजय पाक�  मामा मंुगी   काया�लयामागे गंगापुर रोड    

नासीक

४७२७८

दशपु�े संिगता अिनल �ो मानसी 

लेडीज शॉपी ऍ� पाल�र 13520 55 �ी

�ो.दशपुते संगीता अिनल   िदपाली अपाट�म�ट ई 

मधुबनकॉलनी    पंचवटी नासीक

४७२७९ दशपू�े  शामकांत बारकू 36444 59 पु

आशापुरी सदन रो हाउुस �.१४   ��दा ��ला रो हाउुस  

नािशक

४७२८० दसपुते िवनोद िनंबा 13217 55 पु

तुळशी�ाम अपाट�म�ट   पेठ रोड भ�ीधाम समोर    

नासीक

४७२८१ दातीर साहेबराव गंगाधर 20397 47 पु रामकृ� नगर   चंुचाळे िशवारअंबड    नािसक १०
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४७२८२ दातीर िव�नाथ बाबुराव 42108 70 पु अलीबाबा नगर   अंबड  नािसक-१०  नािसक

४७२८३ दंवडे दामोदर तुळशीराम 36620 58 पु

�ॉट नं.१८ मु�ाई सदन   भवगंगा सोसायटी जवळ  

�्ितकेय  नािसक

४७२८४ दवंडे �भाकर तुळशीराम 38548 61 पु

�ॉट नं.५५  पांडूरंग    सदािशव नगर  सदगु� नगर  

नािसक

४७२८५ डावरे राज�� रामनाथ 38437 43 पु ४ चेतनासागर रो-हाउस   चेतनानगर  नािसक - ९  नािसक

४७२८६ डावरे अिवनाश बाळकृ� 54340 32 पु

रो हाऊस नं.६ कुटे हॉ��टल मागे   मंुबई ना�ा जवळ  

नािशक-२  नािशक

४७२८७ डावरे िनिलमा रामकृ� 52395 45 �ी

�ॉट नं.८ रो हाऊस नं.६   मोडके�र नगर चांडक सक� ल 

जवळ  एस.एन.कुटे माग� गोळे कॉलनी नािशक

४७२८८ डावरे रामकृ� पंढरीनाथ 47053 50 पु

१४/१५  ��ा संकुल नं१   जुना गंगापूर नाका  गंगापूर रोड  

नािसक

४७२८९ डेमसे िवजय शंकर 41141 45 पु �ॉट नं.२१५ स�� नं.३१५   �ामी समथ� नगर  नािशक

४७२९० देव भालचं� यशवंत 35255 72 पु ४ यश�ी सोसायटी   िटळक वाडी  शरणपूर रोड नािशक

४७२९१ देव भुप�� िदलीप 56725 31 पु

फलॅट नं.५ �ी�साद अपाट�म�ट   ितडके नगर  उंटवाडी 

नािशक

४७२९२ देवभानकर उ�ेश यशवंत 53137 41 पु िवनायक संकुल   पाथड� गाव  नािशक

४७२९३ देवळे शेखर गोपाल 30772 62 पु

५ कलावती हौसीगं सोसा. आदश� नगर   रामवाडी नािसक  

  नािसक

४७२९४ देवरे आरती हंसराज 42536 34 �ी राघव �ॉट नं.८   अिभयंता नगर  नािसक

४७२९५ देवरे अशोक रामचं� 37129 63 पु

�ॉट नं.४७ िनम�ल बंगलो   शारदा नगर गंगापूर रोड  

नािसक

४७२९६ देवरे देवाजी केदा 14185 59 पु एन४१/�ी ए२/७/१०   सावता नगर िसडको    नािसक

४७२९७ देवरे िधरज िशवाजी 48849 37 पु

६ आकाश रेिसड�ी   कामटवाडे नािशक-७  नािशक-७  

नािशक

४७२९८ देवरे िदलीप दादाजी 41002 59 पु

१४ साईिदप बंगला   टाकळी रोड  अनुसया नगर नािशक-

११  नािशक

४७२९९ देवरे िदनेश िदगंबर 36635 54 पु

सुखद अपाट�म�ट   िनम�ला क��ट� जवळ  गंगापूर रोड 

नािसक

४७३०० देवरे िहराबाई िशवाजी 48848 70 �ी

६ आकाश रेिसड�ी   चाण� नगर कामटवाडे  नािशक-

७  नािशक

४७३०१ देवरे िजत�� रमेश 48394 37 पु इ/६/४३ मेरी कॉलनी   िदंडोरी रोड  नािशक

४७३०२ देवरे मदलसा पोपटराव 44751 61 �ी १ साईराज   गंगापुर रोड  नासीक

४७३०३ देवरे माधवराव केशवराव 37869 58 पु १२ इंदूमती  िववेकानंद नगर   पाईप लाईन रोड  नािसक

४७३०४ देवरे मंगला अशोक 38413 61 �ी ३ संतोषी कृपा   सुयोग कॉलनी  नािसक

४७३०५ देवरे पोपटराव दादाजी 44755 67 पु १ साई अपाट�म�ट   गंगापुर रोड सावरकर नगर  नासीक

४७३०६ देवरे �भावती तुळशीराम 29788 64 �ी िझला ि�डा अिधकारी   काया�लय एम.जे. रोड    नािशक
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४७३०७ देवरे �काश िशवबा 36616 54 पु

७०३/२बी/२८ शांतीिनकेतन कॉलनी   िनम�ला कॉ��ेट 

�ूल जवळ  नािसक

४७३०८ देवरे �साद हंसराज 42537 37 पु राघव �ॉट नं.८   अिभयंता नगर  नािसक

४७३०९ देवरे रमेश जग�ाथ 48393 66 पु इ/६/४३ मेरी कॉलनी   िदंडोरी रोड  नािशक

४७३१० देवरे संिदप िसताराम 42081 43 पु  िनिम�ती  आनंद नगर   िव�ीकर भवन शेजारी  नािसक

४७३११ देवरे संजय सुकलाल 48238 46 पु

गोवध�न रो हाऊस नं.२०   �ामी समथ� नगर  निवन 

नािशक

४७३१२ देवरे शरद शंकर 40283 56 पु एस टी कॉलनी   उदयनगर  अमृतधाम पंचवटी नािशक

४७३१३ देवरे �ीकांत दगडू 41012 51 पु मु पो. िचंचूर   ता.िनफाड  िज.नािशक

४७३१४ देवरे �ीराम �यंबक 50114 60 पु

�ीराम बंगला रामे�र नगर   एम पी देवरे माग� गंगापूर रोड 

 नािशक

४७३१५ डेल� �मोद शांताराम 58776 38 पु

s/o शांताराम �ंबक डेल�   खालवाडी िनयर �ाम पंचायत  

िशंगवे िनफाड सायखेडे  नािशक

४७३१६ देसाई अिवनाश कािशनाथ 40801 52 पु �ॉट नं.एएसडी/४८   आि�न नगर  िसडको नािसक

४७३१७ देसाई कािशनाथ रामभाउु 38593 76 पु

४ शामक�ाण बॉईज टाउुन रोड   �ा�ण सभागृहा समोर 

 नािसक

४७३१८ देसाई राज�� बाबूराव 36540 65 पु भुजबळ फॉम   डी -९० संुदरबन कॉलनी  नािसक

४७३१९ देसले अमोल तुकाराम 52008 38 पु ८ पाव�ती अपाट�म�ट   अयो�ा कॉलनी  गंगापुर रोड नािशक

४७३२० देसले भालचं� उखाजी 34667 68 पु ३३ भावसंगम रोहा   िहरावाडी  पंचवटी नािशक

४७३२१ देसले जयेश सुभाष 46093 39 पु िवजय ममता समोर   िशवाजी नगर  नािशक - ६  नािशक

४७३२२ देसले रमेश रामदास 34359 53 पु

�ामी राज   रो-हाउस  कात�केय नगर  कामत वाडा 

नािसक

४७३२३ देसडा� मेघराज धनराज 10776 64 पु

�ॉक नं ३ गाजव� सोसायटी   सौभा� नगर गंगापूर  

रोड नािशक

४७३२४ देशकर नीता अिनल 17074 65 �ी �ॅट १० औदंुबर अपाट�म�ट   शंकर नगर नािशकनािशक

४७३२५ देशमानकर सुबोध सुरेश 42085 46 पु मु.पो.सायखेडा   ता.िनफाड  िज.नािसक  नािसक

४७३२६ देशमुख आशुतोष मािणकराव 35537 43 पु

३ �ाती हौिसंग सोसायटी   िशवाजी नगर माळी  कॉलनी  

जेल रोड  नािसक

४७३२७ देशमुख अतुल अशोक 16226 53 पु

४० एम.एस.ई.बी.कॉलनी   जेल रोड नािसक कोड    

नािसक

४७३२८ देशमुख देवद� अ�ण 49458 66 पु २७/बी/२ तारवाला नगर   िदंडोरी रोड  नािशक

४७३२९ देशमुख िदलीप नारायण 37182 58 पु आिदतेश बंगला   वृदावंन नगर  �स�ळ  नािसक

४७३३० देशमुख जगदीश सावळेराम 43112 50 पु

रो हाउस ५४ रजत पाक�    ल�ी नगर वन�ी कॉलनी मागे  

अंबड  नािसक

४७३३१ देशमुख िकरण �भाकर 47490 55 पु �ॉट नं.११ रा�ल रेिसडे�ी   गडकरी चौक  नािसक
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४७३३२ देशमुख लता जयंत 41569 65 �ी �ॉट नं.३  कृतू गंध बंगलो    �ीकृ�ा नगर   नािसक

४७३३३ देशमुख लता िवजयकुमार 36479 74 �ी

�ॉट नं.३६ स�� नं.७०८/१/२ बी   िवय�ी सुबोध िश� 

अपाट�म�ट जवळ  सावरकर नगर नािसक

४७३३४ देशमुख नानासाहेब रंगराव 52212 54 पु भाऊसाहेब नगर   ता. िनफाड  िज. नािशक

४७३३५ देशमुख नर�� पंडीतराव 35835 55 पु

�म नं.५ देवदश�न अपाट�मे�   आर टी ओ ऑफीस समोर 

 पेठ रोड  नािसक

४७३३६ देशमुख �साद िदनेश 57835 34 पु

�ॉक नं १४ राजुिवला   इं���थ कॉलनी उपनगर  िज 

नािशक

४७३३७ देशमुख राज�� गुलाबराव 48070 49 पु धनतारा गु��ारा रोड   मु. पो. कोपरगांव    नािशक

४७३३८ देशमुख राज�� शंकरराव 42078 52 पु

 माऊली बंगला    �ॉट नं.३९/१/१/२  आनंद नगर नािसक 

रोड  नािसक

४७३३९ देशमुख रमेश गणपतराव 37192 69 पु

स�� नं.१२/१/२/१२/१ �ॉट नं.२५   तकाकर वसाहत  

वंृदावन जेल रोड नािसक

४७३४० देशमुख रमेशचं� शंकरराव 28879 72 पु �ेम�ोती सोसायटी   भाभा नगरनािसक    नािसक

४७३४१ देशमुख सुचेता नर�� 43090 43 �ी

राज �ाझा �ॉट नं.३   पिहला माळा आर.टी.ओ.जवळ  

जेल रोड पंचवटी नािसक

४७३४२ देशमुख सुिधर  �ीधरराव 37053 61 पु

राजगड �ॉट नं.एएसएन ११   आ�ीनी नगर  िसडको 

नािसक

४७३४३ देशमुख सुशांत रमेशचं� 38640 44 पु २ �ेम�ोती   डॉ. भाभा नगर  नािसक

४७३४४ देशमुख तारके�री िमिलंद 48115 49 �ी ४/१० �ी.चैत� नगर   गंगापुर रोड  नािशक

४७३४५ देशमुख तुषार म�ाराम 54290 38 पु

�ॅट नं ०३   साई धाम सोसायटी  एकता नगर बोरगड  

नािशक

४७३४६ देशमुख िवजय पंुडलीकराव 41384 51 पु एन-५६ डी.जी.पी.नगर नं.१   पुना रोड  नािसक

४७३४७ देशमुख योगेश रमेश 62024 42 पु

रो हाऊस नं. ए/०६ साईश�ी   से� टॅ� भवन  पाथरडी 

फाटा नािशक

४७३४८ देशपांडे अमोल िवजय 41429 43 पु ए-०६ अिभिजत अपाट�म�� (२)   गु��ारा रोड  नािसक

४७३४९ देशपांडे अरिवंद �भाकर 16214 84 पु कृपा  ४ सहजीवन नगर   कॉलेज रोड    नािसक ५

४७३५० देशपांडे अतुल िदवाकर 50603 43 पु

५/६ प�रेखा अ   दादोजी कोडंदेव नगर  गंगापुर रोड  

नािशक

४७३५१ देशपांडे अिवनाश नरहर 19877 58 पु

फलॅट नं.ए-३ िव�नाथ पाक� -बी   अयो�ा कॉलनी दाने 

नगर  गंगापूर रोड नािशक

४७३५२ देशपांडे भा��ी जयंत 19711 55 �ी

साई-वंदन बंगलो नं.६ प.नं.७   स.नं.२४१ /२ए /१ राज-

आनंद मंगल काया�लयामागे  बळीराम नगर  नािसक

४७३५३

देशपांडे चं�कांत गणेश 

(एचयूएफ) 60998 59 पु

�ॉट नं ६२ नीळकंठ   गंगापूर रोड स��ंगी  कॉलनी 

संजीवन हॉ��टल समोर  नािशक

४७३५४

देशपांडे चं�शेखर यशवंत 

�ो.देशपांडे ऑ�ीिशयन 11733 61 पु

परामकृपा  �ॉट नं १४   रोव हाऊस३  ह�रकूल नगर  जेल 

रोड  पंचक नािशक

४७३५५ देशपांडे छाया अिवनाश 19878 56 �ी

फलॅट नं.ए-३ िव�नाथ पाक� -बी   अयो�ा कॉलनी दाने 

नगर  गंगापूर रोड नािशक

४७३५६ देशपांडे िच�य अरिवंद 38427 47 पु कृपा ४ सहिजवन कॉलनी   नािसक    नािसक
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४७३५७ देशपांडे जयंत वसंत 19710 62 पु

साई-वंदन बंगलो नं.६ प.नं.७   स.नं.२४१ /२ए /१ राज-

आनंद मंगल काया�लयामागे  बळीराम नगर  नािसक

४७३५८ देशपांडे क�ना �ाळसाकांत 58104 59 �ी

िनळकंठ बंगला ६२ गंगापुर रोड   संिजवनी हॉ��टल 

स��ंृगी कॉलनी  नािशक

४७३५९ देशपांडे क�ाण रंगनाथ 35322 54 पु १५ आदश� गोकुळ तरवाला नगर   िदंडोरी  नािशक

४७३६० देशपांडे कृ�राव 36986 39 पु

�ॉट नं ५५ पाखल रोड   िवधाते मालावडाला िशवार  

नािशक  नािसक

४७३६१ देशपांडे माधव �काश 56681 48 पु �ॉट नं.५ क�ेश अपाट�म�ट   कमोद नगर  नािशक

४७३६२ देशपांडे मंगेश रघुनाथ 36644 57 पु नािसक   नािसक

४७३६३ देशपांडे मेघना संजय 54273 49 �ी

७ कृ�कंुज स��� सोसायटी   निवन िसडको  नािशक-९  

नािशक

४७३६४ देशपांडे �ाळसाकांत गणेश 58105 62 पु

िनळकंठ बंगलो �ॉट नं ६२   स��ंृगी कॉलनी गंगापुर 

रोड  नािशक

४७३६५

देशपांडे �ाळसाकांत गणेश 

(एचयूएफ) 60996 63 पु

६२ नीळकंठ बंगलो   संजीवन हॉ��टल जवळ  स��ंगी 

कॉलनी  नािशक

४७३६६ देशपांडे िमिथला िशतल 54817 45 �ी ६२ िनळकंठ स��ंृगी कॉलनी   गंगापुर रोड  नािशक

४७३६७ देशपांडे नाग�� मुकंुदा 39734 63 पु १७ आरती सोसायटी   िदंडोरी रोड  नािशक

४७३६८ देशपांडे �भाकर केशव 32764 54 पु �ॉट नं.४ कृ�ा पाक�    रािजव नगर नािशक

४७३६९ देशपांडे �काश यशवंत 38587 77 पु

�ाज�ा बंगला   कमोद नगर मुबंई-आ�ा रोड  �ेट पंजाब 

हॉटेल मागे  नािसक

४७३७० देशपांडे राजेश अरिवंद 11110 55 पु

 औदंुबर  �ॉट नं.१५ १६   वंृदावन नगर िशव रोड  

�स�ळ नासीक

४७३७१ देशपांडे रजनी �काश 38588 70 �ी

�ाज�ा बंगला   कमोद नगर मुबंई-आ�ा रोड  �ेट पंजाब 

हॉटेल मागेनािसक  नािसक

४७३७२ देशपांडे सिचन �काश 33392 45 पु

१४  भवानी हाऊस सोसायटी   तुलसी आय हॉ��टल 

जवळ  हॅ�ी होम कॉलनी �ारका  नािशक

४७३७३ देशपांडे सिचन रघुनाथ 14292 45 पु �ॅट नं ८ मधु�रमा   सोसायटी इंिदरा नगर  नािशक

४७३७४ देशपांडे साधना धनंजय 38320 54 �ी �ॉट नं. ११३   खुटवड नगर  नािसक

४७३७५ देशपांडे संजना सुिजत 58293 38 �ी

एन ३ जे ६३ शॉिपंग स�टर   लेखा नगर िशवाजी चौक  

िसडको नािशक

४७३७६ देशपांडे िशतल गणेश 54816 49 �ी ६२ िनळकंठ स��ंृगी कॉलनी   गंगापुर रोड  नािशक

४७३७७ देशपांडे िश�ा माधव 48100 46 �ी

ए िवंग �ॅट नं २ शुभ संकुल   अपाट�म�ट  इ�ापूत� 

गणपती मंिदरासमोर  कामोद नगर  नािशक

४७३७८ देशपांडे िशरीष शंकर 36622 67 पु ४७ चंदन िस�दी िवनायक सोसायटी   इंिदरा नगर  नािसक

४७३७९ देशपांडे िशतल गणेश (एचयूएफ) 60999 49 पु ६२ नीळकंठ स��ंगी   कॉलनी गंगापुर रोड  नािशक

४७३८० देशपांडे �ीकांत गणेश 55894 60 पु

६२  िनळकंठ    स��ंृगी कॉलनी जुना गंगापुर नाका  

संजीवन हॉ��टल समोर  नािशक

४७३८१ देशपांडे �ीकांत गणेश (एचयूएफ) 60997 61 पु

६२ नीळकंठ जुना गंगापूर   नाका स��ंगी कॉलनी  

नािशक नािशक
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४७३८२ देशपांडे शुभदा शामकांत 6837 67 �ी

�ॅट नं ४०३ �ामीवडाला पाथरडी रोड   इंिदरा नगर 

नािसक

४७३८३ देशपांडे �ेहा �भाकर 32765 51 �ी �ॉट नं.४ कृ�ा पाक�    राजीव नगर    नािशक

४७३८४ देशपांडे सोनाली अतुल 61549 39 �ी

�ॅट नं 5 प�रेखा सोसायटी   ए िवंग दादोजी कोडंदेव 

नगर  िनम�ला का��ट हाय �ूल  नािशक

४७३८५ देशपांडे सुनंदा बाळकृ� 54274 81 �ी

७ कृ�कंुज स��� सोसायटी   निवन िसडको  नािशक-९  

नािशक

४७३८६ देशपांडे िव�ा िनळकंठ 50381 70 �ी

�ॅट नं.७ शािल�ाम सोसायटी   िडसुजा कॉलनी  गंगापुर 

रोड नािशक

४७३८७ देशपांडे िवजय गजानन 13422 61 पु शारदा  कमोद कॉलनी   मंुबई-आ�ा रोड    नासीक ९

४७३८८ देसले संिदप भालचं� 34656 39 पु

३३ भावसंगम रो. हाउस िशवकृपा नगर   जवळ िहरावाडी 

पंचवटी नािशक

४७३८९ देव माधवी उ�ास 9735 53 �ी २४३/८ शुभम अपाट�म�ट   महा�ा नगर    नाशीक

४७३९० देव �दीप पंुडिलक 40298 47 पु १० मयुरा अपाट�म��   कमोद कॉलनी  इ.नगर नािसक

४७३९१ देविडया रेवती िव�नाथ 48077 52 �ी

१७ ऋषीराज पाक�    डाऊन टाऊन रोड  गंगापूर रोड 

नािशक

४७३९२ देवािडगा िव�नाथ िसना 50079 53 पु

�षीराज पाक�  �ॅट नं.१७   अ�रहंत हॉ��टल जवळ  

गंगापुर रोड नािशक

४७३९३ देवांग कैलास िपराचंद 36567 49 पु ४ िवजय अपाट�म��   भगवंत चौक  राजीव नगर नािसक

४७३९४ देवरे राज�� वसंतराव 29287 57 पु

�ॉट नं.२ क�पी ब अपाट�म�ट   सौभा� नगर गंगापूर 

रोड नािशक

४७३९५ देवादसन अ�ौ 39662 73 पु एफ ६ रेणूका िवहार रो हाउुस   बना  देवळाली  नािशक

४७३९६ देविगरे िशवाजी रघुनाथ 60831 42 पु

�ॉट नं ११ सव� नं १३०/२बी   िशवनेरी िनवास जुना द�ा 

मंिदर  िशवाजी नगर सातपुर  नािशक

४७३९७ देवरे शरद रामदास 39025 63 पु

पंचिदप ३८ अ महाल�ीनगर   नंिदनी अगरब�ी समोर  

िहरावाडी रोड पंचवटीनािसक  नािसक

४७३९८ देवरे यादव िनंबा 37194 65 पु

�ॉट नं.५० गोसावी नगर   स�� नं.४१/४ ए ८४/८ बी  जेल 

रोड नािसक

४७३९९ धाडे हेमकांत िवजय 27278 52 पु

मातो�ी जुना ओतुर रोड   िशवाजी नगर  कळवण िज. 

नािशक  कळवण

४७४०० धाडगे रमेश मा�ती 17238 63 पु

�ॉट नं.6 स� �ेरणा हाऊिसंग   सोसायटी पिहला मजला 

वंदना पाक�   समोर इंिदरा नगर  नािशक

४७४०१ डांगे िनतीन ल�ण 36454 56 पु १३ अंब�रश   उषा िकरण सोसायटी  नािशक

४७४०२ ढगे राजू गंगाधर 30814 51 पु पाथड�गांव ता.िज.नािशक   पाथड�गांव

४७४०३ ढगे सितष आनंद 44206 63 पु

�ॅट नं.११ सायली अपाट�म�ट   चारवक चौक इंिदरा चौक  

नािशक

४७४०४ ढगे शिशकांत ब�ीलाल 46050 55 पु १ गु� आिशष अपाट�म�ट   दुगा�नगर  नासीक

४७४०५ ढगे िवशाल िवनोदराव 57162 34 पु १०४ ि�� टॉवर   ितडके कॉलनी  नािसक

४७४०६ धाकड सुरेशचं� िभकाजी 40515 72 पु नं.४१/जा-३/१२-१३/ सावता नगर    िसडको  नािसक
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४७४०७ धाकड योगेश सुरेशचं� 41491 48 पु �ी िवराज रो हाऊस नं.१   पाथड� फाटा  नािसक

४७४०८ ढाके अशोक पंढरीनाथ 36615 54 पु

१९ स�� नं.२६० आश�ी बंगला   द�ा�य नगर अमृतधाम  

पंचवटी नािसक

४७४०९ ढाके जगिदश पंिडत 41053 54 पु १२५ सुयोद�य कॉलनी   सावता नगर िसडको  नािशक

४७४१० ढाके �ाती िजत�� 15667 45 �ी

2 �ी गु�दश�न   रो हाऊस आकाश पेट� ोल प� समोर  

िडंदोरी रोड �स�ळ नािसक

४७४११ धाकतोडे अरिवंद रामदास 41014 59 पु

�ामसंुदर रो-हाउसेस   �म नं.२ िवठठल नगर  

कामटवाडे नािशक

४७४१२ धामणे मनोज कािशनाथ 17945 53 पु मु. पो. झोडगे ता. मालेगांव िज. नािसक   नािसक

४७४१३ धामणे सुरेश हरी 36571 54 पु

स�� नं.१६ �ॉट नं.११   गोपाळकृ� नगर तुळजा 

अपाट�म�ट जवळ  कामठवाडे  नािसक

४७४१४ धामणे सुरेश सोमनाथ 39694 51 पु

�ॉट नं.३६ सव� नं.९५६/२/१   कािशको नगर  भुजबळ 

फाम� िसडको  नािशक

४७४१५ धांडे िजत�� चं�कांत 57532 45 पु

साईजीत हाऊस नं ११ गणेश नगर   ओकंारेशवर मंिदर 

अंबड  िलंक रोड नािशक

४७४१६

धनगे सुिनल भरत �ो. िशतल 

एज�ीज 41109 41 पु �ॉट नं.४ बी सदािशव हाईटस   अशोक रोड  नािशक

४७४१७ ढापरे समीर योगेश 53594 31 पु

�ॉट नं.२१ तुलसी -बी सोसायटी   पारीजात नगर  नािशक-

५  नािशक

४७४१८ ढापरे शुभांगी योगेश 53595 59 �ी

गंगापुर रोड नव�ा गणपती मंदीर जवळ  पाटील ने� 

लेन आनंदव�ी नासीक  नािशक -

४७४१९ धमा�िधकारी अिभजीत अ�ण 12771 45 पु िचदंबर कृपा  वंृदावन नगर   �स�ळ नाशीक    नाशीक

४७४२० धमा�िधकारी अशोक यशवंत 3808 69 पु

भा�ल�ी सोसायटी महरधाम रोड   नं ए/एस-१२ 

मखमलबाद  रोड  नािशक

४७४२१ धमा�िधकारी िगरीषा उदय 18362 56 �ी

 शुभंकरोती  नवरंग कॉलनी   िशवाजी रोड जेल रोड 

नािसक रोड    नािसक

४७४२२ धमा�िधकारी िमलीदं मनोहर 20887 52 पु

8 अवधूत रेिसड�सी   प�ढारकर कॉलनी जेल रोड  महाजन 

हॉ��टल जवळ  नािसक

४७४२३ धमा�िधकारी पु�ा �ंबक 57582 71 �ी ए-९३ डी जी पी नगर -१   नािशक

४७४२४ धमा�िधकारी रमेश मनोहर 3500 83 पु

६ गोकुळ सदिनका ४१ उशािकरण   सोसा �ंबक रोड    

नािशक

४७४२५ धमा�िधकारी �पेश �मोद 17925 41 पु

�ॉट नं 2 वा�ु अपाट�म�ट   स��ंुगी नगर  दसक जेल 

रोड नािशक रोड  नािशक

४७४२६ धमा�िधकारी उदय मुकंुद 18361 56 पु

 शुभंकरोती  नवरंग कॉलनी िशवाजी रोड   जेल रोड 

नािसक रोड    नािसक

४७४२७ धा�क मेघराज पांडूरंग 40582 47 पु

�ी इ�ामणी अपाट�म��   �ा�ाय नगर मेरी िदंडोरी रोड  

�स�ळ नािसक

४७४२८ धा�क �िवण सुकदेव 57410 33 पु

४६१० �ांित नगर मखमलाबाद रोड   गणेश चौक पंचवटी  

नािशक

४७४२९ धा�क वामन कच� 38556 70 पु ६११ म.हो.कॉलनी   सातपूर  नािसक ७  नािसक

४७४३० ढवळे आनंद �ंबक 39205 81 पु ई / ४८  सु�ानंद    आि�न नगर  नािशक-९  नािशक

४७४३१ ढवळे सुनंदा आनंद 39204 79 �ी ई / ४८ आि�न नगर   नािशक ९    नािशक
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४७४३२ ढवण सुधाकर गंगाधर 40735 65 पु �ी साई बंगला तपोवन   च�ाण मळा  पंचवटी नािसक

४७४३३ धायडे सुभाष हरी 13223 53 पु ९ ओमिनलचं�  ब   िवनय नगर नासीक    नासीक

४७४३४ ढोकणे गुलाब यशवंत 38109 63 पु पांगरे मळा   जुना िसडको  नािसक

४७४३५ ढोले िदनेश सुकलाल 40708 58 पु पोलीस हेड�ॉटस�   �म नं.१७७ लाईन नं.४  नािसक

४७४३६ ढोली सुय�भान नामदेव 38813 64 पु

�ॅट नं ५५   सहकार कॉलनी   सौभा� अपाट�म�ट  

िशवाजी नगर नािसक

४७४३७ ढोली िवकास केशव 57876 29 पु

मु / पो - डुबेर   ढोली व�ी डुबेर रोड  ता िस�र िज 

नािशक  डुबेर

४७४३८ धोलु रमेश अजु�न 43823 42 पु

३०१ अिद� कंुज   धोडंगे मळा अिभशेख पाक�   नािशक 

रोड  नािशक

४७४३९ ढोमणे माया बापू 31406 51 �ी अ-८/३ राजसारथी इिदरा नगर   नािसक -९    नािसक -९

४७४४० ढोमणे बापु रामचं� 12730 57 पु ए ८/३  राजसारथी  इंदीर नगर   नासीक    नासीक

४७४४१ धोडंगे िनतीन �काशराव 30623 49 पु १ नेहािदप रोड हौसी.ं िड.जी.पी.-२   कामतवाडा नािशक

४७४४२ धोडंगेपाटील मह�� द�ा�य 52638 48 पु १६ िप. एल. अपाट�म�ट   राका कॉलनी  नािशक

४७४४३ धोगंडे िशवराम महादु 42968 53 पु मु.कु�हेगाव पो.गोदें दुमाळा   ता.इगतपुरी  िज. नािशक

४७४४४ धोगंडे सोमनाथ मोहन 59239 32 पु

मु कु�हेगाव पो गोनदेवमला   इगतपुरी कु�हेगाव आ�ली  

इगतपुरी  इगतपुरी नािशक

४७४४५ धोपावकर संजय शरद 48003 61 पु १३ �ी.सदगु� कृपा हौिसंग सोसायटी   पंचवटी  नािशक

४७४४६ धुळे सुभाष नारायण 35885 53 पु

१५ िजवन गौरव हौिसंग सोसायटी   अिभयंता नगर 

कामटवाडे  नािसक

४७४४७ धुम नंदराज द�ा�य 38426 62 पु

�ीमंगल रो-हाउुस   जेल रोड िशवाजीनगर  नािसक रोड  

नािसक

४७४४८ ढुमणे अिनल फिकरचंद 38831 61 पु १३६ सुयोद�य कॉलनी   सवता नगर  िसडको  नािसक

४७४४९ धुमणे संजय पोपटराव 39284 62 पु २/१ �ताप िगतांजली कॉलनी   पंपीगं �ेशन रोड  नािशक

४७४५० िडडवाणी �काश िजतमल 46326 55 पु

�ॅट नं ५ िद�ा �साद अपाट�म�ट   आकाशवाणी टावर  

तृ�ी टावून जवळ  गंगापूर रोड नािसक

४७४५१ िडंगरे अनुराधा अिनल 54750 54 �ी

२१३ अ�ंकर �ाझा   महा�ा गांधी रोड  नािशक-१  

नािशक

४७४५२ िदवटे अमृता सिचन 60250 39 �ी

�ी बंगलो आदश� नगर   एम एस सी बी गोडाऊन  जेल 

रोड नािशक रोड  नािशक

४७४५३ िदवटे उ�दव िभकाजी 37153 62 पु

एन ४२ �ी सी १/१९/०५   द� मंदीर �ॉप  �ीमुत� चौक 

िसडको  नािसक

४७४५४ िदवाण भगवान धनराज 37831 62 पु

मंदार बंगला हॅपी होम कॉलनी   बजरंग वाडी  �दारका  

िचकवण हॉ�ीटल जवळ  नािसक

४७४५५ िदवाण मूणाल कू�राव 44561 47 पु घर नं १९९९ शु�वाडा   सोमवार पेठ  नासीक

४७४५६ िद�ीत माधव वामन 12337 68 पु

अथव�  �सोबा मंदीरामागे   कदम मळा त्◌्रयंबक नगर 

नासीकरोड    नासीक
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४७४५७ िदि�त मुरलीधर िचंतामण 2420 88 पु

१५० दादा साहेब फाळके रोड   ल�ी नारायण चौक    

�ंबके�र

४७४५८ िद�ीत �भावती मुरलीधर 18589 82 �ी

150/B ल�ी नारायण चौक   नाद �� �ंबके�र    

�ंबके�र

४७४५९ िदि�त शिशकांत िचंतामण 40710 84 पु १२ इं�ायणी   भगवंत नगर  मंुबई  नािसक

४७४६० िद�ीत �ीधर केशव 7200 83 पु

बी/१ पा�� ��ंग अपाट� गुलमोहर   िवहार कॉलनी बी/एच 

�रलाय�  पंप  आनंदव�ी नािशक

४७४६१ िद�ीत उषा शिशकांत 40711 81 �ी १२ इं�ायणी   भगवंत नगर  नािसक

४७४६२ दोडे मनोज कचे�र 53309 49 पु एन/४३/जेडी-२/१५/३   पवन नगर  िसडको नािशक

४७४६३ दोडे वैशाली मनोज 53310 46 �ी एन/४३/जेडी/१५/३   पवन नगर  िसडको नािशक

४७४६४ दोडके भा�र गुलाबराव 35855 69 पु एन ९ जे १ २७/०१   �ु िसडको  नािसक

४७४६५ डोळसे �ताप पांडुरंग 13209 49 पु

१७ त्◌्रयंबके�र सदन एस.टी.   सोसायटी अमृतधाम 

पंचवटी    नािशक

४७४६६ डोगंरे संजय जनाद�न 46784 53 पु १३ बी स�रता दश�न   गंगापुर रोड  नािशक

४७४६७ दोशी अच�ना रिवं� 42151 52 �ी

सी-२ िशतल परेडाईज   गोिवंद नगर मंुबई नाका  नािसक - 

९  नािसक

४७४६८ दोउुघाले शंकर िवठोबा 39504 52 पु

राजीव गांधी िव�ालय रोड   जेल रोड  नािशक रोड  

नािशक

४७४६९ दुबे शाम मधुकर 35832 55 पु ३६४/६५ पुणा�नंद �साद   रिववार पेठ  नािसक

४७४७० दुधे रमेश ल�ण 38553 79 पु

३२ गगन शरयु पाक�    जगा हॉटेल समोर  आ�ा रोड 

नािसक

४७४७१ दुधेिदया िवनय 37157 54 पु हरी ओम िनवास   १ ला माळा आई भवानी रोड  नािसक

४७४७२ डंुगरवाल रा�ल �िवणचंद 55713 35 पु

५६दुसरा मजला   युिटिलटी स�टर  शरणपुर रोड नािसक-२ 

 नािसक

४७४७३ दुसाने अि�नी अिवनाश 45950 40 �ी

�ी रेिसड��ी �ॅट नं ०७ कािलका   पाक�  अ�ा पाटील 

बन�ो समोर  उंट वाडी िशवार नािशक

४७४७४ दुसाने जयवंत अिभम�ु 30250 49 पु

�ॉट नं 9 �ािम िनवास   रामे�र नगर  सैलानी बाबा जेल 

रोड  नािशक

४७४७५ दुसाने िजत�� �ीराम 45948 50 पु २ िम�ल अपाट�म�ट   िलंक रोड  िसडको नािशक

४७४७६ दुसाने िनलेश शांतीलाल 39696 50 पु २१ द�दाता कािशनाथ नगर   राजीव नगर  नािशक

४७४७७ दुसाने �मोद अशोक 41275 45 पु

मंगलाई १७ उमा रो हाऊस   जय िहंद कॉलनी  महाजन 

नगर अंबड नािसक

४७४७८ दुसाने राज�� जग�ाथ 41759 57 पु

�ॉट नं.१३ िशवाजी नगर   भािवक दश�न अपाट�म��  

�स�ळ नािसक

४७४७९ दुसाने रिवं� एकनाथ 41302 42 पु

साई मनोकामना ए-३   आरटीओ समोर पेठ रोड  पंचवटी 

नािशक

४७४८० दुसाने शांताराम गोपाळ 40583 64 पु

गौरिनळ बंगला   व�े�री नगर  जेल रोड नािशक रोड  

नािशक

४७४८१ दुसाणे सुरेश मुरलीधर 36586 54 पु

तेज�ी वंृदावन को-ऑप सोसायटी   �ांती नगर अंबड रोड 

 नािसक
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४७४८२ दुिशंग सुिनल रंगनाथ 34414 38 पु मु.पो.हातनोरे  ता.िद�ोरी   िज.नािशक    हातनोरे

४७४८३ दुिसंग संिदप वसंत 49306 42 पु ३९८ घनकर लेन   रिववार पेठ  नािशक

४७४८४ दुिसंग वैशाली वसंत 58029 59 �ी

३९८ दुिसंग वाडा घनकर ग�ी   साईबाबा मंदीर जवळ 

रिववार पेठ  नािशक

४७४८५ एरंडे सोपान ल�ण 37197 59 पु २१ सुयोग कॉलनी   आनंदव�ी िशवार  नािसक ७  नािसक

४७४८६ फडे मकरंद सुरेश 8146 51 पु

सी/ओ.फडे गाय�ी मकरंद   एफ-११ ��ा अपाट� सावरकर 

नगर   गंगापुर रोड  नािशक

४७४८७ फडके भालचं� �भाकर 2935 68 पु सी १/८ रेणुका नगर वडाळा नाका   रोड    नािसक

४७४८८ फडके वासुदेव �भाकर 19234 65 पु सी १/८ रेणुका नगर   वडाळा नाका    नािसक

४७४८९ फ�ड महेश �ीराम 21537 37 पु

1 पोरकर �ाईड सोसायटी   िस��िवनायक मंिदराजवळ  

िदंडोरी रोड पंचवटी  नािशक

४७४९० फ�ड नरेश �ीराम 21525 41 पु

1 पोकार �ाईड   िस��िवनायक मंिदराजवळ  िदंडोरी रोड 

पंचवटी  नािशक

४७४९१ फ�ड राज�ी �ीराम 22464 63 �ी

४  ब  उमा रो हाऊस कला नगर   �रलायं� पेट� ोल 

पंपासमोर  िदंडोरी रोड मेरी नािशक

४७४९२ फ�ड �ीराम मुरलीधर 7232 72 पु

१ पोकर �ाइड सोसायटी   िस��िवनायक मंिदरा जवळ  

िडंडोरी रोड पंचवटी  नािशक

४७४९३ फेगडे गुणवंत िशवदास 58940 49 पु

एन ४१/सी ए/२/२/७ सावता नगर   जे रंग चौक िसडको    

नािशक ९६७३९९७०१०

४७४९४ फेगडे ��ता गुणवंत 48487 43 �ी

एन-४५/सीबी-१/१०/७   दुगा� माता मंिदरामागे  ि�मुत� चौक 

िसडको  नािशक

४७४९५ फेगडे वामन िकसन 36606 54 पु

३६ प�रजात नगर सायखेडा रोड   देवीिकरण सोसायटी 

समोर  जेल रोड नािसक रोड  नािसक

४७४९६ िफरोिदया आिशष अमरचंद 53293 50 पु

 अ�रहंत  १० गु�देव रो हाऊस   नव िनमा�ण कॉलनी  

पाथड� फाटा नािशक

४७४९७ उगांवकर हषा� मधुकर 56277 45 �ी ३०३ ि�यंका �ॉसम   िसरीन मेडोज  गंगापुर रोड नािशक

४७४९८ फंुदे वामन �ातारदेव 39366 55 पु २९ भाग�वराम सोसायटी   अयो�ानगरी -१  पंचवटीनािशक

४७४९९ गडे अशोक �ीधर 46358 72 पु

¡/O 5/B र�ाकर गेडे दीपाली नगर   बॉ�े आगरा रोड  

नािसक

४७५०० गडे दशरथ वेडू 4422 81 पु

२६ सुमुख  साई नगर गणराज   हाऊस समोर पोकार 

कॉलनी मागे    नािसक

४७५०१ गडे र�ाकर �ीधर 17099 81 पु 5 ब र�ाकर दीपाली नगर   मंुबई आगरा रोड  नािसक

४७५०२ गडे सुमन दशरथ 4423 81 �ी

२६  सुमुख  साई नगर गणराज रो हाऊस   साई नगर 

समोर मेरी  पोकार कॉलनी मागे  नािसक

४७५०३ गाडेकर राज�� नारायण 43458 43 पु आनंद सदन गाडेकर कॉलनी   द� मंिदर रोड  नािसक

४७५०४ गाडेकर संिदप सुरेश 38865 47 पु िशवाजी नगर सातपूर   नािसक -७    नािसक

४७५०५ गाडेकर संजय बाजीराव 48240 52 पु

�ॉट नं.५१ द� मंिदर रोड   िशवाजी नगर  सातपुर 

नािशक

४७५०६ गाडगीळ अरिवंद ल�ण 19522 83 पु

८ पंचामृत दश�न सहिनवास   महािव�ालय माग�  िशवगीरी 

कॉलनी  नािसक ��ग़् -
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४७५०७ गाडगीळ पु�ा अरिवंद 19523 79 �ी

८ पंचामृत दश�न सहिनवास   महािव�ालय माग� िशवगीरी 

कॉलनी    नािसक

४७५०८ गाढवे संदीप ह�र�ं� 57884 33 पु

�ॅट नं १०१ ऋषीकेश अपाट�म�ट   �शांत नगर पाथड� 

फाटा  नािशक १०  नािशक

४७५०९ ग�े देवीदास केशव 18540 86 पु ९ ◌्  लोकमा� नगर   गंगापुर रोड    नािसक

४७५१० गडवाल िनखील िकशोर 58973 31 पु

गु� आिशष रो हाऊस -02   �ारका नगर पंचक िशवर  

जेल रोड नािसक रोड नािसक  नािशक

४७५११ गायधनी जयंत राधाकृ� 17104 58 पु ३७ मेन रोड   नािसक

४७५१२ गायधनी राज�� पुो�म 832 63 पु

सुयोग �ाट नं १७ हरीओम नगर   आिट�लरी स�टर रोड  

मोतीमंगल काया�लया जवळ  नासीक

४७५१३ गायधनी रमेश द�ा�य 17435 71 पु गायधनी ग�ीरिववार कांरजा   नािसक    नािसक

४७५१४ गायधनी िवनोद वासुदेव 53560 51 पु

�ॉट नं.६ �ीजी अॅ�े�ू अपाट�म�ट   कमोद नगर  नािशक-

६  नािशक

४७५१५ गायधनी यशवंत राधाकृ� 18225 60 पु ३७ मेन रोड   नािसक

४७५१६ गायकर मंगेश िवलास 53411 39 पु

इ�रगेशन कॉलनी   नािशक-पुणे रोड िबहाइंड मारोती 

मंिदर  गांधी नगर नािशक-६  नािशक

४७५१७ गायकवाड मधुकर िब� 35705 70 पु सर�ती नगर   जलके  ता.िदडोरी िज.नािसक  नािसक

४७५१८ गायकवाड मधुकर बी 36585 70 पु सर�ती नगर जळके   ता.िदडोरी  िज.नािसक  नािसक

४७५१९ गायकवाड अनीता सतीश 60165 43 �ी

�ारा सतीश गायकवाड   शा�ी नगर गोरेवाडी  नािशक 

रोड  नािशक

४७५२० गायकवाड छबु देवराम 41603 63 पु एन-३१ एच -१   ४/९   द� चौक िसडको  नािशक

४७५२१ गायकवाड मनोहर वेडू 45647 49 पु

रो. हा. नं. ४   सरोदे अपाट�म�ट  वासन नगर पाथड� फाटा 

नािशक

४७५२२ गायकवाड राजेश अिनल 59978 30 पु

अंजली पाक�  रो हाऊस   �ामी नगर मखमलाबाद  

मखमलाबाद  नािशक

४७५२३ गायकवाड सिचन मधुकर 61104 34 पु

98 जुना आ�ा रोड   कािलका मंिदर जवळ  कािलका नगर 

 नािशक  .

४७५२४ गायकवाड सुनील सखाराम 60824 47 पु

नयन तारा रो हाऊस नं 5   गणेश कॉलनी गौरी शंकर  

मंगल काया�लय अंबड िशवार  नािशक

४७५२५ गायकवाड सुिनल �ीहरी 44545 65 पु

मधुवन चरणदास माक� ट श् ◌ेजारी   नरहरी नगर जेलरोड 

नासीक रोड  नासीक

४७५२६ गायकवाड वसंत बाबुराव 41794 61 पु स� नगरी रो हाऊस   जेल रोड  नािसक

४७५२७ गाजरे िमना�ी अशोक 34802 35 �ी राजवाडा   संसारी गांव  देवळाली कॅ� नािशक

४७५२८ गंलाडे भा�रराव रखमजी 36453 68 पु जाधव कॉलनी   मखमलाबाद रोड  पंचवटी नािशक

४७५२९ गंगापुरे सुजाता नागेश 44323 40 �ी  �ी अिभनंदन  ए एस डी -९   आि�नी नगर  नािशक

४७५३० गंग् ड� द�ा �काश 36554 34 पु �ॉट नं.१० गणेश नगर   काठे ग�ी  नािसक

४७५३१ गांगुड� िदपक नारायण 41748 47 पु �ॉट नं.२ च�धर नगर   रासिबहारी �ूल जवळ   नािशक
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४७५३२ गांगुड� देिवदास आनंदा 36463 58 पु

घर नं.३०५/४६१०/२०७   लाटे नगर िहरावाडी रोड  पंचवटी 

नािसक

४७५३३ गांगुड� केशव आनंदा 37700 56 पु एन ५३ / एस एफ एस /४ /५   उ�म नगर िसडको  नािसक

४७५३४ गांगुड� महेशकुमार मािणकराव 43161 40 पु जी-५ सागर पाक�     शंकर नगर गंगापूर रोड  नािसक

४७५३५ गांगूड� नवनाथ बाळू 61580 31 पु

2/2 साई�ार अपाट�म�ट उंटवाडी   रोड संभाजी चौक  

नािशक गोले कॉलनी  नािशक  .

४७५३६ गांगुड� नयनकुमार कारभारी 41150 44 पु

�ॉट नं.१६ स�� नं.१६ ए   िमताई ठाकरे शाळेजवळ  

नािशक

४७५३७ गांगु�डे रामिसंग सोमा 36470 60 पु

�भाराम �ॉट नं.१अ२/८६६   �ीराम नगर पाथड� रोड  

नािसक

४७५३८ गांगु�डे साहेबराव सूय�भान 36474 57 पु

�ॉट नं.९ समथ� रो हाऊसेस   हाऊस नं.९३ कामठवाडा  

िसडको नािसक

४७५३९ गांगुड� उ�म केदा 38968 46 पु

�ॉट नं.०३ गाय�ीनगर   राजमाता मंगल काया�लय जवळ  

नािसक

४७५४० गावकर �शांत िदनकर 50780 41 पु �ॅट नं.९ राज रेिसडे�ी   सवरकर नगर  नािशक

४७५४१ गारे िभमराव �ंबक 12848 67 पु एन३२/पी३१/५ गणेश चौक िसडको   नािशक

४७५४२ गग� गोिवंद िव�ु 90426 91 पु

२ बी गु�दश�न   आनंद नगर धोगंडे मळा  नािसक 

रोडनािसक  नािसक

४७५४३ गग� मंगेश सुधाकर 54597 53 पु

३ आिशयाना इ�ेट बी   जनरल वै� नगर  पोिण�मा �ॉप 

जवळ नािशक-११  नािशक

४७५४४ गग� रमेश हारीभाऊ 41183 56 पु

�म नं.३ समथ� संकूल   �ामी समथ� नगर  पाथड� फाटा 

नािशक

४७५४५ गग� वसंत यशवंत 34625 81 पु ४२३८ काळेराव मंदीरा मागे   पंचवटी  नािशक

४७५४६ ग�ड िदलीप शंकरराव 41003 62 पु

४ �ीपाद   हरी ओम कॉलनी बळवत नगर  आनंदवली 

नािशक

४७५४७ ग�ड �ीकांत नरहर 17726 60 पु

३ ब �ानंद को. ऑप.हौ. सोसा.   टाकळी रोड �ारका    

नािसक

४७५४८ गौर िवनोदकुमार रमन 36613 54 पु �ॉट नं.३ जागृती नगर   जेल रोड  नािसक रोड  नािसक

४७५४९ गवादे सुनील पुो�म 12893 55 पु

४/अ मंदार हौसीगं सोसायटी   गोळे कॉलनी नासीक    

नासीक

४७५५० गवळी िदलीप गंगाराम 38462 59 पु तुळजाई �ॉट नं.६ स�� ३२५   संत �ाने�र नगर  नािसक

४७५५१ गवते संजय खंडू 34535 47 पु वाडीखे   ता.इगतपूरी  िज.नािशक  वाडीखे

४७५५२ गावीत िसताराम संभाजीराव 40815 63 पु

िहमांशु �ॉट नं 14 एस एन 47 �ी   राम नगर �ोअर  

�ूल  दासक जेल रोड

४७५५३ गवळी वसंत सोनु 37193 57 पु �ॉट नं.१२ सावतीक नगर   पाखल रोड  नािसक

४७५५४ गवळी योगेश जगन 57740 31 पु

वरदिवनायक अपाट�.रो हाऊस नं३   तुळजाभवानी मंदीर 

जवळ  िजजामाता कॉलनी नं२ िशवाजी नगर  नािशक

४७५५५ गावंडे संजय रामचं� 52639 53 पु 82 तथा�ु अपाट�म�ट   महा�ा नगर  नािशक-५  नािशक

४७५५६ गवाटे संतोष माधवराव 38421 52 पु ८ अिभनव ��ला   उ�रा नगर  �दारका नािसक
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४७५५७ गवळी अशोक कािशनाथ 38104 59 पु एन - ५२ बी ई ३ / ३ / ६   िसंह�थ नगर  िसडको नािसक

४७५५८

गायकवाड अनंतकुमार 

िशवाजीराव 41438 42 पु

१६ छ�पती   चौधरी मळा  हनुमान वाडी पंचवटीनािसक  

नािसक

४७५५९ गायकवाड िदपक मधुकर 35323 45 पु एन ५३/ए/एच१/१/२   राजर� नगर  िसडको  नािशक

४७५६० गायकवाड सुर�� रामा 20376 55 पु �म नं.३२३ �ेस कॉलनी   गांधी नगर    नािसक

४७५६१ गायकवाड िव�ाधर स�नराव 37894 78 पु

 सुिवधा  बी -४८   रा� कम�चारी हौिसंग सोसायटी  

अशोक गनर  नािसक

४७५६२ गायधनी अिनता इं�जीत 34840 55 �ी

टाईप अे.०३ �ॅाट नं. ०४   िदपगनर िशवाजीनगर  िज. 

नािशक  िदपनगर

४७५६३ गायधनी अिवनाश मात�ड 12406 62 पु १७१४ सोमवार पेठ   नासीक    नासीक

४७५६४ गायधनी इं�जीत मधुकर 34839 60 पु

टाईप अे.०३ �ाट नं.०४   िदपनगर िशवाजी नगर  

िज.नािशक

४७५६५ गायधनी जयंत नारायण 36634 49 पु

२४ �कंटेश बंगलो   साईबाबा मंदीरामागे  तपोवन 

पंचवटी नािसक

४७५६६ गायधनी कैलास सखाराम 47697 44 पु मु. पो. पळसे   ता. िज. नािसक    नािसक

४७५६७ गायकवाड िदपक मधुकर 37154 45 पु एन ५३ ए/एच१/१/२   राजमाता नगर  िसडको नािसक

४७५६८ गायकवाड सुभाष ल�ण 38967 67 पु

र��णी �ॉट नं.११   साळंुके नगर  कामटवाडे 

िशवारनािसक  नािसक

४७५६९ गायमुखे सुिनल मधुकर 46024 60 पु

२८ आपुलकी   अंिबका कॅालनी राजीव नगर समोर  

नासीक

४७५७० घैसास पु�राज र�ाकर 55432 37 पु �ॉट नं.१६ पाच आळी   घैसास वाडा �ंबके�र  नािशक

४७५७१ घैसास शंकर बाळकृ� 1882 84 पु

3 िशवकृपा कॉलनी मागे   हॉटेल धृव पॅलेस  मेन रोड  

�ंबके�र

४७५७२ घमंडी िललाबाई शंकरराव 44210 94 �ी ¡/O. ३०० /१७    आनंदघन गाड�न िलंकरोड  अंबड नािशक

४७५७३ घारापुरकर मिनषा िदपक 47396 60 �ी १/१ ि�वेणी ि�मुत� कॉलनी   समथ� नगर  नािशक

४७५७४ घारटे गोपाळकृ� नारायण 40112 49 पु

१९ देवयाणी वंृदावन नगर   कामटवाडे  नािसक-१०  

नािसक

४७५७५ घरटे तुषार रमेश 51053 40 पु

१ भ�ीपुजा अपाट�म�ट   िबहाइंड गणेश िकराणा  

अिभयंता नगर कामतवाडी  नािशक

४७५७६ घरोटे कृ�ा चं�कांत 17102 56 पु २७ क तलाठी कॉलनी   िदंडोरी रोड नािसक    नािसक

४७५७७ घारोटे र�ा चं�कांत 31081 52 �ी आय� डी/३ जुई नगर   िदंडोरी रोड नािशक

४७५७८ घारोटे शाम चं�कांत 28829 50 पु

३ वंदना गौरी सोसायटी   तरवाला नगर  िदंडोरी रोड  

नािशक

४७५७९

घरटे पंकज रमेश �ो.�ंबकराज 

इले�� ीक� 41724 45 पु

६ साई�साद रो-हाऊस    ऋिषकेश अपाट�म�ट मागे 

आयटीआय  अंबाड कामठवाडा नािशक  नािसक

४७५८० घरटे �भाकर केवल 28773 50 पु  अग�ी    २ संभाजी नगर  अशोक नगर सातपुर  नािशक

४७५८१ घरटे �िवण नारायण 38970 55 पु  भागाई  सव� नं.३६ �ॉट नं.१३१४   खुटवड नगर  नािसक
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४७५८२ घरटे रजनी रमेश 51054 54 �ी १ भ�ीपुजा अपाट�म�ट   अिभयंता नगर  नािशक

४७५८३ घरटे रमेश यादव 51964 74 पु १ भ�ी पुजा अपाट�म�ट   अिभयंता नगर  नासीक

४७५८४ घाटे िनतीन वसंतराव 51873 53 पु १ ल�ी माया अपाट�म�ट   इंिदरा नगर  नािशक - ९  नािशक

४७५८५ घाटकर बाळासाहेब गबाजी 40773 67 पु िस�दी िवनायक रो हाउुस �.१०   पाथड� फाटा  नािसक

४७५८६ घोडके सं�ा महादेव 34467 52 �ी एच.३३ एल.७१ १/०२   स�ा�ी नगर  िसडको नािशक

४७५८७ घोडेराव क�ना �काश 38406 59 �ी स�ाट बंगला पेठ रोड   यशोदानगर  पंचवटी  नािसक

४७५८८ घोडके महादेव तुकाराम 34466 57 पु एन.३३ एल.७१ १/०२   स�ा�ी नगर  िसडको नािशक

४७५८९ घोडके �शांत अरिवंद 42073 55 पु

स�� नं.२ �ॉट नं.२४   संकेत सोसायटी जवळ  

कामठवाडा नािसक

४७५९० घोगरे अिनल बाळासाहेब 59824 32 पु

मु मानूर पो� माडसांगावी   औरंगाबाद रोड  मांड सांगवी 

नािशक

४७५९१ घोलप अिवनाश शंकर 18107 64 पु

�ॉट नं.१५ �ंकटेश हौिसंग   सोसायटी िशवाजी नगर    

नािसक

४७५९२ घोलप हष�दा मनोहर 49938 43 �ी टाईप २ बी १२६७   ओझर टाऊनशीप  नािशक

४७५९३ घोलप शरद �ंबक 43203 53 पु �ॉट नं.२६ पु�क नगर   बोरगड रोड �स�ळ  नािशक

४७५९४ घुगे अिभलाषा िभका 49157 40 �ी मकाऊ अपाट�म�ट   शंकर नगर गंगापूर रोड  नािशक

४७५९५ घुले अशोक जयराम 19688 59 पु

५ गाय�ी नगर   आर.बी.एच.हाय�ुल समोर  मालेगाव 

कँप  मालेगाव

४७५९६ घुले �िवण तुळिशराम 38634 62 पु �ॅट नं.२१ धिनल िब�ीगं   पंचवटी  नािसक

४७५९७ घुले शुभांगी अशोक 19687 56 �ी

५ गाय�ी नगर आर.बी.एच.हाय�ुलसमोर   मालेगाव 

कँपमालेगाव    मालेगाव

४७५९८ घुमरे भा��ी िनतीन 34085 49 �ी ५६७ मोरे वाडा शनी लेन   रिववार पेठ नािशक

४७५९९ घूमरे रा�ल नारायण 40336 43 पु �ॉट नं.१० धुमरे िनवास   गणेश नगर  सातपूर नािशक

४७६०० िगरासे भरतिसंग नारायण 37152 56 पु �ॉट नं.१८ तराणा नगर   उदय कॉलनी  िसडको नािसक

४७६०१ िगरासे जय�काश ब�ीलाल 47158 40 पु ९ तुलसी  ब  अपाट�म�ट   पा�रजात नगर  नािसक

४७६०२ िगरासे राज��िसंग नारायणिसंग 48170 56 पु ६ साई िवहार रो हौसेस   सदगु� नगर  नािशक

४७६०३ िगरधानी हेमा िदलीप 43022 55 �ी

डी-३०१ �ॅट नं.३०१   नारायण नगर अशोका माग�  

�ारका नािशक  नािसक

४७६०४ िगते भानुदास शंकरराव 44548 31 पु

�ट नं ११/◌ंॠ   सायली दश�न अपाटम�ट राधानगरी  

�ामी समथ� के�ाजवळ पंचवटी  नासीक

४७६०५ िगते गौरव िहरामण 61676 28 पु

S/O िहरामण िगते   मु िशंगवे   ता िनफाड  मु िशंगवे   

नािशक

४७६०६ िगते िनतीन रामचं� 36531 34 पु १८ माग� िनवास   त्◌्रयंबक रोड  नािसक
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४७६०७ िगते संजय वसंतराव 56185 50 पु

१३८ �ीराम नगर कॉलेज समोर   मालेगाव रोड 

मु.पो.नांदगाव  िज.नािशक

४७६०८ िगते ��ील भानुदास 44549 32 पु

�ट नं ११/ऐ सायली दश�न अपाटम�ट   राधानगर �ामी 

समथ� क� �ाजवळ  पंचवटी नासीक

४७६०९ गोडदे रिवं� िशवाजी 59588 41 पु

रो हाऊस नं 2 क�ैया पाक�    ए वावरे नगर कामतवाडा  

नािशक

४७६१० गोडबोले भरतकुमार �ीपाद 30039 47 पु

�ारा एम जी सह�बु�े   आकृित अपाट�म�ट  िवनय नगर  

नािशक

४७६११ गोडबोले चेतन �ीपाद 30038 42 पु

३ जाजू रेिसड�सी �ॉट नंबर १४   पा�रजात हॉ��टल 

राणा�ताप  चौक नािशक ९

४७६१२ गोडबोले �ीपाद िवनायक 7118 77 पु

०३ जाजु �ेिसड�ट अपाट�म�ट   पा�रजात हॉ��टल जवळ  

सीडको कॉलनी  नािशक

४७६१३ गोगटे चं�शेखर अनंत 12777 67 पु

�ॉट नं.१3 आभा   िववेकानंद नगर पाइप लाइन रोड  

आनंद व�ी गांगपूर रोड  नासीक

४७६१४ गोगटे निचकेत चं�शेखर 18375 39 पु

११ देहमंदीर बी सोसायटी पंपीगं �ेशन   गंगापुर रोड    

नािसक

४७६१५ गोगटे संयोगीता चं�शेखर 12755 62 �ी ११ देहमंदीर ८ �ीरंग नगर   गंगापुर रोड नासीक    नासीक

४७६१६ गोगटे �ीकांत गोपाल 39059 74 पु �ीराम वाडी   एम.जी. रोड  नािशक शहर  नािशक

४७६१७ गोहील पांडुरंग सोपानदेव 33641 41 पु

�ॉट नं. २०३ �ाम पॅलेस   �ॉट नं १३  १४ SR नं ३२०/४  

नरहरी नगर  नािशक

४७६१८ गोहील रमेश रघुनाथ 36574 46 पु  आई  �ॉट नं.२१७/१०३   कला नगर  िदंडोरी नािसक

४७६१९ गोखले अमोल हेमंत 19166 38 पु

�ॅट नं.२  ओयासीस अपाट�म�ट   आ�ा मंुबई सिव�स रोड  

रसोई हॉटेल मागे सुिचता नगर  नािसक

४७६२० गोखले हेमांगी हेमंत 49688 65 �ी

३ गौरिनताई अपाट�म�ट   वंृदावन जन.वै� नगर  �ारका 

नािशक

४७६२१ गोखले हेमंत िदगंबर 3430 68 पु

�ॅट नं.२ ऑसीस अपाट�म�ट   सुिचता नगर बी/एच हॉटेल  

रसोई मंुबई सिव�स आरओएडी  नािशक

४७६२२ गोला कैलासनाथ शंभुनाथ 50242 43 पु ९ �ितक अपाट�म�ट   सावरकर नगर  नािशक

४७६२३ गोपाळ बाबुलाल बनाजी 37895 66 पु

माळी कॉलनी सुदश�न कंुज   रो हाउुस नं.०८  सातपूर 

�िमक नगर  नािसक

४७६२४ गोरडे शरद कचे�र 43620 44 पु

ब-३०१ ऋिषराज हरीमोणी    आनंदव�ी गंगापूर रोड  

नािशक

४७६२५ गोरडे ��ता शरद 43621 41 �ी

बी-३०१ ऋिषराज हाम�णी    गंगापूर रोड जवळ पोिलस 

�ेशन  नािशक

४७६२६ गोरे �ीराम उ�दव 23040 58 पु िव�ू २७७ खुटवड नगर   नािशक

४७६२७ गो�हे शेखर शांताराम 41193 56 पु िपपळगाव (ब)   ता.िनफाड  िज.नािशक

४७६२८ गोरठेकर राजू बाळकृ�राव 41677 59 पु ��गंध �ॉट नं.११   टागोर नगर  उपनगर नािशक

४७६२९ गोसावी भगवान रामगीर 41019 64 पु �ॉट नं.१५ आढाव नगर   जेल रोड नािशकनािशक

४७६३० गोसावी नर�� मािणक 32100 64 पु

�ॉट नं.२�ॉक नं.३   ��दा संकुल  जुना गंगापुर नाका  

नािशक

४७६३१ गोसावी �साद उमाकांत 41192 61 पु

 साकत  �ॉट नं.२५८/२५९   सुरवाडकर नगर  

कामटवाडा नािशक
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४७६३२ गोसावी संजय कैलासिगर 41425 57 पु बी-२६ रा� कम�चारी वसाहत   अशोक नगर  नािसक

४७६३३ गोसावी संजय शंकरगीर 45729 46 पु एन ३२ एन-७ २/७   �ामी िववेकानंद नगर  नािशक

४७६३४ गोसावी स��साद �ीराम 1295 73 पु �ीरामजानकी सानेगु�जी पथ   �ंबक रोड    नािसक

४७६३५ गोसािव िशला बाबुगीर 39607 63 �ी

 कृ�ानुबंध  बंगला   जयभवानी रोड  नािशक रोड  

नािशक

४७६३६ गोसावी शोभा �साद 17103 59 �ी धनमनोर  पटेल कॉलनी   शालीमार नािसक    नािसक

४७६३७ गोसावी सुभाष कािशनाथ 1061 75 पु आिद� नवीन गोस बंगला   नािशक

४७६३८

गोठी अिवनाश मुलचंद �ो.हॉटेल 

�ॅ� अि�न 44190 40 पु

अेरी�ोका� हौिसंग सोसायटी   �ेट बँक कॉलनी मागे  

आ�ा रोड नािशक

४७६३९ गोटुर िकरण रमेश 55774 38 पु

�ॉट नं.७ िनम�ल अपाट�म�ट   का�ेरे वाडी  सीबीएस 

नािशक

४७६४० गोिवलकर िवनायक महादेव 57256 66 पु

घर � ४ स�� नं ६७३/३/४ बी   गंगापुर रोड लोकमा� 

नगर  नािशक

४७६४१ गुडी मोहन सेतुमाधव 34605 65 पु �ॉट नं.१७ स.नं.७९९   गोिवंद नगर  नािसक

४७६४२ गुजर धमराज मोहन 10111 64 पु मु.पो. सोमठाणे   ता.िस�र    नािशक

४७६४३ गुजराणी सुिनल सुगनलाल 52668 56 पु

हाऊस नं ६५९   म�ार गेट पोिलस �ेशन समोर  रिववार 

पेठ नािशक

४७६४४ गुळवंचकर िच�ा िवजय 55081 51 �ी

१३ मोरया अपाट�म�ट   पाटील लेन नं.१  मलेरीया �ॉप 

नािशक-५  नािशक

४७६४५ गुळवंचकर मयुर िवजय 55082 33 पु

१३ मोरया अपाट�म�ट   पाटील लेन नं.१  मलेरीया �ॉप 

नािशक-५  नािशक

४७६४६ गुळवंचकर िवजय वासुदेव 55080 60 पु

१३ मोरया अपाट�म�ट   पाटील लेन नं.१  मलेरीया �ॉप 

नािशक-५  नािशक

४७६४७ गुमरे शिशकांत वसंत 37055 54 पु ४ द�री अपाट�म�ट   ठ�र नगर  गंगापूर रोड नािसक

४७६४८ गंुबाडे िव�ाम साहेबराव 31772 52 पु

समथ� पाक�  राही हौिसंग सोसायटी   नं 1 �ॅट नं 11 

तरवळा नगर  पंचवटी िदंडोरी रोड   नािशक

४७६४९ गंुजाळ बबन वामन 31816 68 पु

22/अ िद� दश�न सोसायटी माला   गणपती मंिदर जवळ  

कॉलेज रोड  नािसक

४७६५० गंुजाळ भाउुसाहेब रामदास 38650 48 पु िदडोरी रोड   लामखडे मळा  पंचवटी नािसक

४७६५१ गंुजाळ िदलीप रघुनाथ 49838 69 पु २१ मोदके�र सोसायटी   इंिदरा नगर  नािशक-९  नािशक

४७६५२ गंुजाळ जयराम पंढरीनाथ 36432 74 पु

�ॉट नं.१२१ पंढरी बंगला   कमलेश सोसायटी  गंधव� 

नगरी नािशक रोड  नािशक

४७६५३ गंुजाळ प�वी �ीपाद 44937 42 �ी

 �ीिनवास हॉ��टल    पाईपलाईन रोड  आनंदव�ी 

नािशक

४७६५४ गंुजाळ �ीपाद बाजीराव 44735 43 पु �ीनीवास हॉ�ीटल   पाईपलाईन रोड  आनंदव�ी नासीक

४७६५५ गंुजाळ सुदाम धोडंीराम 41318 47 पु मु.तळोशी पो.काळु�े   ता.इगतपुरी  िज.नािसक  नािसक

४७६५६ गंुजाळ वषा� िदलीप 49839 63 �ी २१ मोदके�र सोसायटी   इंिदरा नगर  नािशक-९  नािशक
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४७६५७ गंुजाळ यादवराव धमा�जी 37176 73 पु १ िनशांत अपाट�म�ट   डी.के. नगर  गंगापुर रोड नािसक

४७६५८ गु�ा िदपक िहरालाल 31419 46 पु

सटाणा नाका ���क िपठाची िगरणी   मालेगांव  नािशक  

मालेगांव

४७६५९ गुरव राज�� शंकर 41750 56 पु

�ॉट नं.६ िशवम अपाट�म��   अि�न नगर  िसडको 

नािसक

४७६६० गु�ळे नानासाहेब बाबुराव 40415 48 पु �ॉट नं. २४   सर�ती नगर  पंचवटी नािशक-३  नािशक

४७६६१ गु�ळे राजेश बाजीराव 31413 46 पु ४२२जाधव संकुल अशोक नगर   सातपुर नािशक

४७६६२ हाडपे पंुजाजी रामचं� 40569 55 पु एन ४४ सीबी २ ३/३   ि�मुत� चौक  नािसक

४७६६३ हजारे �शांत पंढरीनाथ 41006 53 पु �ॉक नं.१७ संजीवन नगर   ता.िनफाड  नािशक

४७६६४ हांडगे राज�� गंगाधर 49377 51 पु १० ए ऋषाली अपाट�म�ट   महा�ा नगर  नािशक

४७६६५ हरक मधुकर बाबुराव 42072 63 पु

िवठठलवाडी बालगृह रोड   देवळाली कॅ� नािसक रोड    

नािसक

४७६६६ हरे�र िवजयकुमार िवनायकराव 43524 69 पु

१३ यशोदीप पाटोळे माला   सुमन हॉ��टल मागे  जय 

भवानी रोड  नािशक रोड  नािशक

४७६६७ हरे�र योगेश िवजयकुमार 43526 35 पु

यशोिदप �ॉट नं.१३   पाटोळे मळा सुमन हॉ�ीटल मागे  

जय भवानी रोड नािशक रोड  नािशक

४७६६८ हसे �ाने�र बाळू 60581 29 पु

शॉप नं 4 �ाऊंड �ोअर   �ी गणपती संकुल  सीता 

निस�ग होम घरपुरे  रॉकेल ग�ी अशोक �ंब नािशक

४७६६९ हासे महेश चं�कांत 52547 34 पु �ॉट नं.१२ स�� नं.१२५/२   िशवाजी नगर  सातपूर नािशक

४७६७० हासे �ीकांत चं�कांत 52545 40 पु �ॉट नं.१२ स�� नं.१२५/२   िशवाजी नगर  सातपूर नािशक

४७६७१ हासे सुनंदा चं�कांत 52548 74 �ी �ॉट नं.१२ स�� नं.१२५/२   िशवाजी नगर  सातपूर नािशक

४७६७२ हासे �ंकटेश चं�कांत 52546 39 पु �ॉट नं.१२ स�� नं.१२५/२   िशवाजी नगर  सातपूर नािशक

४७६७३ हासे िवकास िकसन 47666 41 पु १० िनळकंठ िशवाजी नगर   नािसक - पुणे रोड  नािसक

४७६७४ हेगडे केशव द�ा�य 37679 75 पु

द�राज सावरकर नगर   िचंतामणी कॉलनी  गणपूर रोड  

नािशक

४७६७५ हेकरे सुिनल गणपतराव 13420 60 पु ३ अलिम�ा अपाट�म�ट   जुनी पंडीत कॉलनी    नासीक

४७६७६ िहंगिमरे राज�� �भाकर 40094 54 पु परशुराम पुटीया चे�स�   पंचवटी कारंजा  नािसक

४७६७७ िहंगिमटे रामनाथ जग�ाथ 38649 62 पु २ शुभम अपाट�म��   नागचौक पंचवटी  नािसक

४७६७८ िहरे आबा कारभारी 41982 67 पु

एन-४२/३सी/३/१५-४   रायगड चौक  पवन नगर िसडको  

नािसक

४७६७९ िहरे रामराव उ�मराव 37190 60 पु

एन ४२ �ी सी सी १/१९/७   ि�मुत� चौक िपठे शाळे जवळ  

िसडको नािसक

४७६८० िहरे सिचन �काश 42102 44 पु ७ साई �साद रो-हाऊस   वावरे नगर  कामटवाडे नािसक

४७६८१ िहरे शांतनु यादव 60565 54 पु

साई बंगलो के जी मेहता �ूल   चावण मळा जवळ  

नािशक रोड कॅ�  नािशक
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४७६८२ िहरे िवजया िभला 38832 46 �ी

कामगार नगर   गणेश चौक सातपूर  एम.आय.डी.सी 

नािसक

४७६८३ होडे गजानन गणपत 16217 50 पु

५ अ मोिनक हौिसंग सोसायटी   अमृत नगर जेल रोड 

नािसक रोड    नािसक

४७६८४

होडें ल�ीचंद राज�� �ो.�ी लीला 

इंिजिनय�रंग सिव�स 58892 46 पु १७ ��ा वा�ू रो हाउस   गणेश कॉलनी  अंबड नािशक

४७६८५ �ोरा हरिमंदरिसंग जसवंतिसंग 38318 55 पु

�ॉट नं ४ उ�रा नगर आर टी ओ कॉलनी   तपोवन 

रोडनािसक    नािसक

४७६८६ �दलीकर दुवा� सारंग 45779 45 �ी �ॉट नं.४ गुजन �ाझा   रामनगर इंिदरा नगर  नािशक

४७६८७ इनामदार मिनषा उमेश 46318 52 �ी

१  सदगु� माय  बंगला   दुसरा माळा रामवाडी  पंचवटी 

नािशक

४७६८८ इनामदार िनलीमा राजेश 51024 48 �ी �ॅट नं.७ पु�राज थ�े सोसायटी   गंगापुर रोड  नािशक

४७६८९ इनामदार राजेश वसंत 30643 49 पु इ-१० अ�िवनायक नगर   ◌ंअंबड रोड सातपुर  नािशक

४७६९० इंचाळे सुभाष मधुकर 39654 46 पु

मधुकर िनवास   कलानगर िडंडोरी रोड  नािशक- ४  

नािशक

४७६९१ इंगळे राज�� गंगाराम 36445 61 पु स�� नं.२७/४/२   काळे नगर-२  नािशक

४७६९२ जडे िनतीन िव�ुदास 31882 54 पु १०आिशष सुरेखा अपाट�म�ट   गंगापुर रोड    नािशक

४७६९३ जडे राजेश िदनकर 38060 49 पु

�ॉट नं.६१अ६२ गट नं.९०४   हॉटेल साई पॅलेस मागे  

राजीव नगर नािशक

४७६९४ जडे रंजना िव�ुकांत 29404 73 �ी

 आिशष  सुरेखा अपाट�म�ट �ॅट नं.१०   िनम�ल कॉ���ट 

माग� सहदेव नगर कॉन�र  गंगापूर रोड  नािशक

४७६९५ जाधव अिभजीत उ�म 52500 42 पु टाईप २-ए-२६६५   एच. एल. टाऊनशीप  ओझर नािशक

४७६९६ जाधव अनंत भरत 47067 32 पु

२ कुलक�ामीनी हौिसंग सोसायटी   अशोक नगर  

सातपुर नािसक

४७६९७ जाधव अिनल �दीप  ¹२०] 12953 53 पु

२.िदपिनम�लमाने�ा नगर   नािशक-पुना रोड  �ारका  

नासीक ९

४७६९८ जाधव अनुराग ह�रष 53949 29 पु एन-३१ एच-२ २/१   द�ा चौक िसडको  नािशक

४७६९९ जाधव अच�ना अिनल 41637 47 �ी ५ धवन अपाट�म��   माणे�ा नगर  �ारका नािशक

४७७०० जाधव अशोक िभकाजी 18216 61 पु एन ४१ �ी/ए-२/८/६   चौथी �ीम िसडको    नािसक

४७७०१ जाधव अशोक दगडू 39502 58 पु मु. पो. िशंदे   ता. िज. नािशक

४७७०२ जाधव अशोक शंकर 60946 72 पु

१५९ए �ॅट नं ८ यशो   वंदन सोसायटी िस�र डाले  

महा�ा नािशक

४७७०३ जाधव अतुल िदगंबर 45841 40 पु

दु.नं.१५ वै�वी माक� ट   िजजामाता चौक  सराफ बाजार 

नािशक

४७७०४ जाधव भरत िचमण 47066 73 पु �ॉट नं २६आदशा� सोसायटी   िसडको नािशक    नािसक

४७७०५ जाधव भारती उमेश 51335 57 �ी

७  संक�    िवहंग िवहार कॉलनी  पाईप लाईन रोड 

नािशक

४७७०६ जाधव द�ा�य रामदास 47463 61 पु

शाकंुतल बंगला   सावरकर नगर  गंगापूर रोड नािसक-१३  

नािसक
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४७७०७ जाधव दीपक बबनराव 60373 32 पु

1 

नगरी कामठवाडी साई खेडकर  हॉ��टल ि�मूित� नगर 

नािशक

४७७०८ जाधव िदपक शरद 47041 38 पु मुरकुटे ग�ी िपंगळवाडा   मु. पो. ता. िदंडोरी  िज. नािसक

४७७०९ जाधव िदलीप जग�ाथ 37139 59 पु

धनंजय �ॉट नं.१९ स�� नं.४४   �ु मतक नगर  

कामठवाडा िशवार  नािसक

४७७१० जाधव िदलीप िव�लराव 36472 61 पु

सं�ृती रतन �ॉट नं.३५/३६   कला नगर मेरी िदडोरी 

रोड  नािसक

४७७११ जाधव िदनेश �भाकर 36455 50 पु

१९ �िमक कॉलनी १   गंगापूर रोड  आकाशवाणी चौका 

जवळ नािशक

४७७१२ जाधव गोपाळ धरमिसंग 49533 44 पु सदगु�कृपा गु�कुल कॉलनी   मु. पो. चांदवड  िज. नािशक

४७७१३ जाधव �ोती जग�ाथ 36649 54 �ी १५ िम� सार�ती नगर   मंुबई आ�ा रोड  पंचवटी नािसक

४७७१४ जाधव केशव दगडू 38429 64 पु

१४५० बी एस नं.३४६   आडगांव िशवार  �ीरामनगर 

नािसक

४७७१५ जाधव िकत� अंबादास 56213 43 �ी टाईप ��्/ ७३ ओझर टाउनिशप   ओझर िज.नािशक

४७७१६ जाधव लताबाई नारायण 27304 64 �ी महा�ा नगर   साई मंगल अपाट�म�ट  नािशक

४७७१७ जाधव महेश मधुकर 42109 44 पु

�ॉट नं.१९ बी गट नं.५६१   धा�क फाटा  आडगाव 

नािसक

४७७१८ जाधव मंगेश साहेबराव 48068 41 पु ११९/१ लखमापूर   ता. िदंडोरी  िज. नािशक

४७७१९ जाधव मनोज हरीभाऊ 49457 47 पु टाईप ��् बी १२६७   ओझर टाऊनिशप  नािशक

४७७२० जाधव नंदकुमार वसंतराव 38253 47 पु

घर नं ९/डी /०४/०४ वीर सावरकर   चौक जुना िसडको  

नािसक

४७७२१ जाधव नारायण बाबुराव 90813 76 पु �ॉट नं 27 पूत� हौ सो   िवनय नगर मंुबई  नाका  नािशक

४७७२२ जाधव नवनाथ बाळासाहेब 60761 32 पु मु. पो� लाखलगाव   लाखलगाव    नािशक

४७७२३ जाधव नूतन सिचन 60445 41 �ी

१५९/ए �ॅट नं८.यशोवंदन   सो िस�र दळे  महा� 

नािशक

४७७२४ जाधव ओम िवजय 53999 41 पु रो.हा.नं.१ सुयोिजत गाड�न   गंगापूर रोड  नािशक

४७७२५ जाधव पंढरीनाथ गोिवंद 38219 68 पु गजानन कॉलनी   मखमलाबाद रोड  पंचवटी नािशक

४७७२६ जाधव पवन िवजय 59981 38 पु

१ रोज हाम�णी सुयोिजत   गाड�न   गंगापूर रोड   िनम�ला 

का��ट �ूल जवळ  सावरकर नगर   नािशक

४७७२७ जाधव �भाकर िवठठलराव 37184 56 पु

५४ िवठठल िनवास मंगलमुत� नगर   आर टी ओ कॉलनी 

मागे  नािसक - पुणे रोड  नािसक

४७७२८ जाधव �िदप ल�ण 26723 81 पु

अ-६ िशतल �ाईड.   अ व ब चौक नं- ६  गोिवंद नगर  

नािशक

४७७२९ जाधव �ांजल अिनल 57968 26 �ी

फलॅट नं ५ धवन अपाट�म�ट   �दारका मिन�ा नगर  

नािशक

४७७३० जाधव राजेश राजाराम 41594 48 पु रो हाऊस नं.८   कृ� पाक�  अपाट�म�ट  चेतना नगर नािशक

४७७३१ जाधव राजेश साहेबराव 48069 36 पु ११९/१ लखमापूर   ता. िदंडोरी  िज. नािशक
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४७७३२ जाधव रामदास वामन 37592 64 पु

�ॉट नं २ खांदे माला सावता   नगर िकडको नािशक  

नािसक

४७७३३ जाधव रमेश संपत 42107 69 पु मु.पो.कसबे सुकेना   ता.िनफाड  िज.नािसक  नािसक

४७७३४ जाधव रिवं� दामोदर 38424 62 पु एन-५३ / ए.जे.एन / २९-८   नािसक    नािसक

४७७३५ जाधव रोिहणी रामदास 54910 54 �ी २६ आदश� सोसायटी   िसडको ऑफीस मागे  नािशक

४७७३६ जाधव सिचन अ�ण 31414 45 पु �ॉट नं.३७ ��दा पाक�  रामवाडी   पंचवटी नािशक

४७७३७ जाधव साहेबराव वसंतराव 48067 58 पु ११९/१ लखमापूर   ता. िदंडोरी  िज. नािशक

४७७३८ जाधव संदीप अशोक 51375 36 पु एन-४१-�ी-ए-२/८/६   सावता नगर  िसडको नािशक

४७७३९ जाधव संजय �भाकर 36464 55 पु �ॉट नं.२७५   खूटवड नगर  नािसक ८  नािसक

४७७४० जाधव संतोष वामनराव 62107 58 पु

�ॅट नं 11 सखाराम अपारटम�ट   इं�नगरी कामतवाडी  

नािशक

४७७४१ जाधव सरला अशोक 60947 69 �ी

१५९/ए �ॅट नं ८ यशो   वंदन सोसायटी िस�र  डाले 

महा�ा नािशक

४७७४२ जाधव शरद रामदास 16209 60 पु

२६ आदश� सोसायटी   िसडको ऑफीस मागे िसडको    

नािसक

४७७४३ जाधव िशवाजीराम रामचं� 42101 71 पु

िशवर�ा बंगला   स��ंृगी कॉलनी  जुना गंगापूर नाका 

नािसक

४७७४४ जाधव सुहािसनी उ�म 50637 55 �ी १४ अंकीत रेिसडे�ी   मेन रोड गंगापूर रोड  नािशक

४७७४५ जाधव सुिनल गंगाधर 43625 45 पु

१ तेज �ितक हौिसंग सोसायटी   मखमलाबाद नाका 

पंचवटी  नािशक

४७७४६ जाधव उमेश वसंत 38991 65 पु

�ॉट नं. ७ सव� नं.३०/३७   िवहंग िवहार कॉलनी  पाईप 

लाईन रोड नािसक

४७७४७ जाधव वैशाली अशोक 34055 62 �ी टाईप-ब सीडको कॉलनी   ५/२ िदंडोरी रोड    नािशक

४७७४८ जाधव वसंतराव माधवराव 41788 62 पु

६० कृ�वंदे   वंृदावन नगर  स�� नं.२३८/१ �स�ळ 

नािसक

४७७४९ जाधव िवजय जग�ाथ 41751 64 पु

 शांताई  �ॉट नं.९   वंृदावन नगर िदडोरंी रोड  �स�ळ 

नािसक

४७७५० जाधव यशवंत परशराम 12655 66 पु डॉ.आंबेडकर चौक   मु.पो.नांदगाव िज.नासीक    नांदगाव

४७७५१ जगताप आधार िशवराम 12259 76 पु

नं ४५/सीबी/१/१/२ ि�मूित� चौक   दुगा� मंदीरा मागे  सीडको  

नािशक

४७७५२ जगताप भा��ी संजय 44372 46 �ी

एन-४५/सीबी-१ ६/४    ि�मूत� चौक िसडको  हनुमान 

मंदीरा समोर नािशक

४७७५३ जगताप भालचं� सोमनाथ 36533 68 पु

�ॉट नं.२६ स�� नं.३७५   जुना जकात नाका जवळ  

नािसक

४७७५४ जगताप चं�कांत भिगरथ 42070 61 पु

 माऊली  अिभलताशे हाउुस   दुगा� मंदीराजवळ सायखेडा 

रोड  जेल रोड नािसक

४७७५५ जगताप द�ातय गंभीरराव 40301 55 पु सी-२ सेजल रेसीड�ी   ितडके नगर  उंटवाडी नािशक

४७७५६ जगताप एकनाथ झुगराज 41564 61 पु

�ॉट नं ३४ पा�ा�ा टाकी समोर   पवन नगर कामठ 

वाडा    नािसक
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४७७५७ जगताप लिलत शांताराम 41454 41 पु

९  �ामी पॅलेस अपाट�म�ट    आर टी ओ ऑिफस गोरख 

नगर  नािसक.  नािसक

४७७५८ जगताप ल�ीकांत नारायण 41533 52 पु बी-३ मंगलमुत� नगर   िशवाजी चौक  नािशक

४७७५९ जगताप मिनषा आधार 12258 47 �ी

नं ४५/सीबी/१/१/२ ि�मूित� चौक   दुगा� मंदीरा मागे  सीडको  

नािशक

४७७६० जगताप िमना�ी द�ा�य 40300 46 �ी सी-२ सेजल रेसीड�ी   ितडके नगर  उंटवाडी नािसक

४७७६१ जगताप मोतीराम शंकर 37188 75 पु ६२४/२९४/०१ चेनडी नाका   पुणे रोड  नािसक

४७७६२ जगताप िनतीन आधार 51818 43 पु एन-४५ सीबी-१  ४/३   ि�मुत� चौक  िसडको नािशक

४७७६३ जगताप पंुडिलक सुकदेव 58875 57 पु N ८/A -६/२३/२ गणेश चौक   गणेश चौक ¡ID¡O  नािशक

४७७६४ जगताप रा�ल सुधाकर 45847 40 पु

पी १० एस नं ७४२ प�कार कॉलनी   ��क रोड नािसक    

नािशक

४७७६५ जगताप राकेश यशवंत 55939 34 पु

�ॉट नं.६३ स�� नं.१९८ अ   �िमक नगर सातपुर  

नािशक-१२  नािशक

४७७६६ जगताप रिवं� सोमनाथ 41273 34 पु मु.पो.िचंचखेड   ता.िदडोरी  िज.नािशक

४७७६७ जगताप सरोज आधार 13342 50 �ी एन ४४ सी/बी-२/४/६   ि�मुत� चौक िसडको    नासीक

४७७६८ जगताप सुभाष केडू 37179 72 पु िवभुती हॉटेल ज�ा समोर   आ�ा रोड  नािसक

४७७६९ जगताप सुिमत सुभाष 55525 39 पु २ सलोखा सोसायटी   वंृदावन नगर  �स�ळ नािशक

४७७७० जगताप सुि�या अिवनाश 35642 46 �ी �ॉट नं.१५ वसंत पाक�    मंडाला रोड  नािसक

४७७७१ जगताप तुषार पंुडिलक 58817 31 पु

नं ८ अ ६/२३ गणेश चौक   नवीन िसडको नािशक  निशक 

 नािशक

४७७७२ जगताप िवनायक िसताराम 41230 50 पु एन८/इ१/२६/२ हनुमान चौक   �ू िसडको  नािशक

४७७७३ जगझाप बाळनाथ पुडंिलक 44578 52 पु एन ४२ �ीडी १/०९/०२   सावता नगर  िसडको  नासीक

४७७७४ जगझाप नंदु पुडिलक 44580 55 पु एन ४२/�ी डी १९-२ सावता नगर   िसडको नासीक नासीक

४७७७५ जहागीरदार �शांत शांताराम 32311 44 पु

�ॅट न ७   �भात पु�ा अपाट�म�ट   िवशाखा कॉलनी  

राजीव नगर   अ�ो रोड  नािशक

४७७७६ जैन अशोककुमार लालचंद 13227 65 पु ९१६ लोढा भुवन मालेगाव   मालेगाव

४७७७७ जैन अलका राकेश 43948 60 �ी

४ अनमोल रतन अपाट�म�ट   दाते नगर  गंगापुर रोड 

नािशक

४७७७८ जैन िगरीश शांतीलाल 34434 53 पु ए ४ सन सोसायटी]   गु��ारा रोड  िशंगाडा तलाव  नािशक

४७७७९ जैन िललाबाई भवरलाल 29508 77 �ी िशवाजी चौक नांदगाव   िज.नािशक

४७७८० जैन मनोरमा ब�ीलाल 34898 63 �ी एन-३२आर ५/४/१   निवन िसडको ९  नािशक

४७७८१ जैन राकेश बाबूलाल 43949 61 पु

फलॅट नं.४ अनमोल रतन अपाट�म�ट   दाते नगर  गंगापूर 

रोड नािशक
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४७७८२ जैन सागरमल शांतीलाल 45556 63 पु

�ॅट ८ हॅरीटेज बी अपाट�म�ट   िचंचबन रोड पंचवटी  

मालेगाव �ँड जवळ  नािशक

४७७८३ जैन संजय ब�ीलाल 19012 45 पु

2 साबरमती अलकापुरी सोसायटी     ताज रेिस.अंबड  

नािसक

४७७८४ जैन सपना संजय 50563 42 �ी एन-३२ आर ५/४/१   िसडको  नािशक

४७७८५ जैन उ�वला अशोककुमार 14182 60 �ी ९१६ लोढा भुवन   मालेगाव िज.नािसक    नािशक

४७७८६ जयशंकर िप.के.अ�र 36580 55 पु

�ॉट नं.३० वा�ुपाक�    जाचक नगर  जयभवानी रोड 

नािसक रोड  नािसक

४७७८७ जय�ाल िगतेश गुलाब 47518 38 पु एन-५१/एस/इ-४ २०/६   उ�म नगर  िसडको  नािसक

४७७८८ जाजु अिन��दा अशोक 13582 49 पु

बी-४०२ ऋिषराज हाइट्स जवळ   एन एम सी वॉटर टंॅक 

महा�ा  नगर  नािसक

४७७८९ जाजू रामगोपाल शंकरलाल 2238 71 पु

५ ओम बंगलो गायकवाड नगर बी/एच   महामाग� बस �ॅड 

 गनोरकर हॉ��टल जवळ नािसक

४७७९० जाजु िवनोद िहरालाल 16210 57 पु िवरवध�न  गायकवाड नगर   मंुबई नाका    नािसक

४७७९१ जालोरी सुधीर खुशालचंद 36568 64 पु

७७० रिववार पेठ   �ी.एकमुखी द� मंदीराजवळ  

िचतपावन मंगल काया�लय शेजारी नािसक-१  नािसक

४७७९२ जांबोटकर िमलीदं द�ा�य 13154 65 पु

अथव�  १३ पाम ��ंग   सावरकर नगर गंगापुर रोड    

नासीक १३

४७७९३ जमधाडे मोहन पांडूरंग 41374 48 पु मु.पो.िपंपळगाव   ता.िनफाड  िज.नािसक  नािसक

४७७९४ जामधडे संतोष भा�र 59493 42 पु

/

जुना आ�ा रोड  मु पो� िपंपळगाव बसवंत  तालुका 

िनफाड नािशक

४७७९५ जांिगड संजयकुमार भगवानराम 43503 43 पु

�ेट नं.१५ मंदी अपाट�म�ट   पाईप लाईन रोड  गणेश नगर 

नािसक

४७७९६ जांिगर गजेश मोहनलाल 50785 45 पु २ माधुरी अपाट�म�ट   समथ� नगर  नािशक

४७७९७ जांिगर मंजु गजेश 50784 31 �ी २ माधुरी अपाट�म�ट   समथ� नगर  नािशक

४७७९८ जानोरकर िदनेश शंकरराव 40313 59 पु

�ॉट नं.१० गट नं.३०३/अ/२   �ताप नगर  िसडको अंबड 

रोड नािशक

४७७९९ जपे �ेहा सुहास 12715 55 �ी

�ॅट नं१०  भावीक अपाट�म�ट   पुण�वाद नगर गंगापुर रोड  

  नासीक

४७८०० जपे सुहास सुधाकर 12759 62 पु

१० भावीक को.ऑप.हौ.सो. �साद   मंगल काया�लयाजवळ 

गंगापुर रोड    नासीक

४७८०१ जरस दशरथ बाबुराव 36438 58 पु

�ॉट नं.१२ पाटोले मळा   िगताई बंगला  जय भवानी रोड 

नािशक

४७८०२ जसवाणी िद�ा नरेशकुमार 45529 44 �ी ऐ २४ मघुर मंगल   फेस  नासीक

४७८०३ जसवानी नरेश कुमार 46048 51 पु ए २४ मधुर मंगल अॅ��ू   महा�ा नगर  नासीक

४७८०४ जावळे मनोजकुमार नेमीचंद 13140 50 पु

साई िवहार अपाट�म�ट ८९१/६१   चेतना नगर राणे नगर 

मंुबई हायवे    नासीक

४७८०५ जावळे हरीष भगवान 45905 40 पु पाथड� फाटा   िनसग� रो हाऊस बी २२  नासीक

४७८०६ जावळे केशव भगवान 28674 47 पु एन.४१/ �ी.सी.१/८/४   सवता नगर िसडको    िनिशक
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४७८०७ जावळे ओज�ीनी लिलत 40315 40 �ी गोकूळ बंगला   �ॉट नं.१५ सव� २६०  अमृतधाम नािशक

४७८०८ जेजुरकर भा�र रणुजी 37247 52 पु गट नं.४५६२   गणेश वाडी  पंचवटी  नािसक

४७८०९ जेजुरकर देवराम जग�ाथ 41565 61 पु

�ॉट नं.६ स�� नं.४४६/६   देवािशष बंगला गणेश नगर  

�ारकानािसक  नािसक

४७८१० झा रेवतीकांत योगधर 54603 58 पु ८ ि�यांका टॉवर   गोसावी नगर  जेल रोड नािशक

४७८११ िजनवाल रजनी रघुवीर 50064 42 �ी पंचिशल नगर   िज.पी.ओ. मागे  नािशक

४७८१२ जोगळेकर अंजली अशोक 6838 95 �ी

�ॉट नं ६ �ेल पाक�  लोकमा�   नगर मोटवानी रोड    

नािसकरोड

४७८१३ जोगळेकर अशोक गोपाळ 6839 67 पु

�ॉट नं ६ �ेल पाक�  लोकमा�   नगर मोटवानी रोड    

नािसकरोड

४७८१४ जोनवाल िशव�साद िकसन 32725 58 पु एन.५३-डी �ी.डी.-१-३२/१   पाटील नगर िसडको नािशक

४७८१५ जोनवाल िवशाल रामचं� 53656 49 पु ७ जाजू �ाझा कामतवाडी   नािशक

४७८१६ जोशी अिजत अरिवंद 20399 48 पु ६ ऐ�या� हाईट्स   ि�मुत� चौकिसडको    नािसक

४७८१७ जोशी अनंत मुरलीधर 53892 53 पु

७ साई िदशा अपाट�म�ट   जालक नगर जय भवानी रोड  

नािशक रोडनािशक

४७८१८ जोशी अिनल ल�ण 41381 74 पु रेणुका बंगला   िवठठल मंदीर जवळ  राजीव नगर नािसक

४७८१९ जोशी अपणा� अिनल 49788 70 �ी  रेणुका  िवaल मंिदराजवळ   राजीव नगर  नािशक

४७८२० जोशी अ�ण सु���म 42662 68 पु वै�वी हौिसंग सोसायटी   इंगळे नगर जेल रोड  नािसक

४७८२१ जोशी भरत िदलीप 1983 72 पु

�ॅट नं. ०९ एकनाथ रेिडड�सी   िहरवाडी रोड िहरवाडी  

पंचवटी  नािशक

४७८२२ जोशी चं�कांत गोिवंदराव 27260 60 पु

�ॉट नं.401 साई गॅल��   अपाट�म�ट िशव कॉलनी  

नािशक

४७८२३ जोशी चं�कांत �भाकर 52587 63 पु ५० �शांत नगर   पाथड� फाटा  नािशक

४७८२४ जोशी छाया कमलाकर 54065 67 �ी घर नं.६९ िड.जी.पी. नगर-२   कामटवाडे  नािशक

४७८२५ जोशी िदपक �ंबक 15292 51 पु

�ॅट नं.४ गु�पुजा अपाट�म�ट   गोरधन नगर मेरी नासीक   

 नािसक

४७८२६ जोशी िदपक वसंत 44183 63 पु

�ॉट नं 44 सौभा� नगर   �ेशन रोड गंगापूर रोड    

नािशक

४७८२७ जोशी देिवदास िवनायक 35704 77 पु ए २०२ येवले रोजस अपाट�मे�   �दारका नािसक    नािसक

४७८२८ जोशी देिवदास िवनायक 38716 77 पु

ए/२०२ येलो रोजेस अपाट�म��   रिवं� िव�ालय जवळ  

�दारका नािसक

४७८२९ जोशी िधर�� ह�रमोहन 48570 42 पु एन/५/२/सी/ए/६६   ि�मुत� चौक िसडको  नािशक

४७८३० जोशी िदवाकर कमळाकर 36628 67 पु �ीकृपा बंगला   गायके मळयासमोर  पाथड� फाटा  नािसक

४७८३१ जोशी गजानन ल�ण 41436 39 पु

ए-५३ एस एफ-३/१/९   जनाद�न चौक  उ�म नगर िसंडको 

नािसक
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४७८३२ जोशी गौरव िदवाकर 60120 35 पु 6 मयूरेश अपाट�म�ट गणेश   नगर काठे लाइन  नािशक.

४७८३३ जोशी गोपाळ द�ा�य 38107 53 पु एकिवरा सावली सोसायटी   इंिदरानगर  नािसक

४७८३४ जोशी गोिवंद िव�नाथ 6442 79 पु �ी �ामी सहयि� नगर   �ॉट नं 3 इगतपुरी    इगतपुरी

४७८३५ जोशी हेमंत अरिवंद 27891 44 पु १० नमन रो हाऊस   अशोक नगर  सातपुर  नािशक

४७८३६ जोशी कमलाकर िव�नाथ 48448 72 पु घर नं.६९ डी.जी.पी. नगर-२   कामठ वाडे  नािशक

४७८३७ जोशी िकशोर मनोहरराव 19332 64 पु

िशवनेरी को.ऑप.हौ.सो. नं.२   पी.�ुल जवळ जेल रोड  

नािसक रोड  नािसक

४७८३८ जोशी कृ�ा रामदास 38656 58 पु ए-१ आिशवा�द   जोशी कॉलनी िहरावाडी  पंचवटी नािसक

४७८३९ जोशी लिलत �ंबक 6895 57 पु यश�ी आयटीआय कॉलनी   काठे लेन    नािशक

४७८४० जोशी ल�ीकांत अ�ुतराव 41166 73 पु �ॉट नं. १९   सौभा� नगर  नािशक

४७८४१ जोशी मालिवका मनोजकुमार 17101 51 �ी

�ी उदय  �ॉट नं.१०   माधव कॉलनी �ारका पो� समोर  

  नािसक ११

४७८४२ जोशी मंगला िदलीप 19726 52 �ी

िब��ंग नं के १/३   मेरी कॉलनी नािशक  िडंदोरी रोड  

नािशक

४७८४३ जोशी मिनषा संजय 45947 47 �ी िब.नं.१ �ॅट नं.१४   शुभम पाक�   अंबड िलक रोड नािशक

४७८४४ जोशी मनोज स��दानंद 18695 53 पु

५ यशवंत पाक�  नाईक मळा   पाटील नगर ि�मुत� चौक    

नािसक

४७८४५ जोशी मनोजकुमार मधुकर 17100 56 पु

�ी उदय  �ॉट नं.१०   माधव कॉलनी �ारका पो�समोर   

 नािसक

४७८४६ जोशी िमिलंद भा�र 39336 54 पु वेद फोटो   ि�मुत� चौक  नािशक

४७८४७ जोशी मुरलीधर सदािशव 2890 85 पु

तुळशी अंगण अपाट�म�ट �ॅट नं   ब १२ गजानन महाराज 

मंिदर जवळ  नािशक रोड  नािशक

४७८४८ जोशी नरहरी पुो�म 41766 90 पु बरखा अपाट�म��   काठेग�ी  �ारका नािसक

४७८४९ जोशी िनरज िनतीन 55442 29 पु ०५ िव� राज�� सोसायटी   इंिदरा नगर  नािशक-९  नािशक

४७८५० जोशी िनतीन मधुकर 22019 53 पु

१०२ जय�ी अपाटम�ट   गंगापुर रोड सावरकर नगर  

आिद� टोलपंपाजवळ  नासीक

४७८५१ जोशी पंकज रमेश 8085 47 पु

१ सव�श बंगलो जगताप नगर   खेतवानी लोनं उंटावडी    

नािशक

४७८५२ जोशी पराग सुरेश 52297 48 पु

२० �ी िवजयल�ी सोसायटी   इंिदरा नगर  नािशक - ९  

नािशक

४७८५३ जोशी �भाकर मुरलीधर 6714 82 पु

�ॅट नं ४ चेतना िवहार अपाट�म�ट   भगवती गॅस मागे  

चेतना नगर   राणे नगर  नािसक

४७८५४ जोशी �दीप िव�नाथ 12733 62 पु

�ी कृपा  हनुमान नगर जुना   सायखेडा रोड हनुमान नगर 

जेलरोड    नासीक

४७८५५ जोशी �शांत सोमनाथ 59585 51 पु

2 �ी बंगला �ीन पाक�  कॉलनी   गायखे मळा नािशक रोड  

नािशक

४७८५६ जोशी �शांत सुधाकर 18143 56 पु

ए २/२ िस�दांत जय�ी को.ऑप.   हौिसंग सोसायटी काठे 

ग�ी  �ारकानािसक  नािसक
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४७८५७ जोशी �ेरणा वसंत 56438 72 �ी

फलॅट नं.३ िच�य अपाट�म�ट   राजसारथी सोसायटी जवळ 

 इंिदरा नगर नािशक-९  नािशक

४७८५८ जोशी रािधका �शांत 18142 52 �ी

ए २/२ िस�दांत जय�ी को ऑप.   हौिसंग सोसायटी काठे 

ग�ी  �ारकानािसक  नािसक

४७८५९ जोशी राजेश हनुमान 38321 60 पु

�ॉट नं. ७ ब सुव�णकमल   को - ऑप हौिसग सोसायटी  

राजीव नगर नािसक

४७८६० जोशी राज�ी िववेक 37054 54 �ी �ॉट नं.२१ पप�ा नस�री   सातपुर  नािसक

४७८६१ जोशी रमेश जग�ाथ 41522 77 पु १  सव�श  बंगला   मातो�ी चौक  जगताप नगर नािसक

४७८६२ जोशी रोिहणी द�ा�य 38642 49 �ी ७ ८ चं�मा हौिसंग सोसायटी   रामनगर    नािसक

४७८६३ जोशी रोहीत रिवं� 42607 32 पु

�ॅट नं.८ �ी गणेश �ॉकस   रामे�र नगर  गंगापूर रोड 

नािसक

४७८६४ जोशी स��दानंद िभकाजी 6433 81 पु

�ॅट नं५ यशवंत पाक�    �ॉट नं ६५ नं ९९२/१/१/  44714  

नािशक - ०८

४७८६५ जोशी संजय मुरलीधर 53426 61 पु

 �बी  अॅपाट�म�ट फलॅट नं.५   च�ाण मळा  नािशक रोड 

नािशक

४७८६६ जोशी संजय पुो�म 40109 55 पु ६ िनमोह� स��ंृगी नगर   जेल रोड नािसक    नािसक

४७८६७ जोशी संजय �यंबक 52244 60 पु ८ �ी गजानन संकुल   दाते नगर  गंगापुर रोड नािशक

४७८६८ जोशी शांताराम िव�ू 578 82 पु

8 10 गु�कृपा हौिसंग सोसायटी   आट�लरी स�टर नािशक 

रोड    नाशीक

४७८६९ जोशी शरयु रमेश 41523 72 पु

१  सव�श  बंगला   मातो�ी चौ  जगताप नगरनािसक  

नािसक

४७८७० जोशी िशवाजी स��दानंद 18694 56 पु

५यशवंत पाक�  नाईक मळा   पाटील नगर मागे ि�मुत� 

चौक  नािशक

४७८७१ जोशी �ीकांत अनंत 35383 60 पु ४ सुख शांती -बी   आनंद नगर  नािशक

४७८७२ जोशी �ीकृ� एकनाथ 48483 69 पु

५ �भात िकरण अपाट�म�ट   कमोद नगर  इंिदरा नगर 

नािशक

४७८७३ जोशी सुधाकर �ीधर ¹२०] 3838 82 पु

िस�दांत ए/२/२ जय�ी हौिसंग   काठे ग�ी �ारका    

नािशक ३

४७८७४

जोशी सुिनल वसंत �ो.जोशी वॉच 

कंपनी 12487 58 पु वसंत उपनगर जे ५ अ�ु चौक   नासीक ६    नासीक ६

४७८७५ जोशी सुिनल वासुदेव 36532 53 पु १४ �शांत नगर   पाथड� फाटा  नािसक

४७८७६ जोशी सुरेश दाजी 3133 79 पु

२० िवजया ल�ी हाऊिसंग सोसायटी   रथच� इंिदरा 

नगर    नािशक

४७८७७ जोशी सुयोग अरिवंद 36648 39 पु

एन ३२/१२/१०१२   राणा �ताप चौक  सी आय डी सी ओ  

नािसक

४७८७८ जोशी �ाती िगरीश 46844 52 �ी

१६ �ंकटेश सोसायटी   िशवाजी नगर  नािसक - ६  

नािसक

४७८७९

जोशी �ाती राज�� �ो.पु�वंश 

कॉन�र 12609 53 �ी

�ाती राज�� शुभकामना सोसा.   गंधव� नगरी मोरवानी रोड 

 नासीक

४७८८० जोशी उमेश �भाकर 38638 45 पु

४ चेतना िवहार अपाट�मे�   भगवती गॅस एज�ी जवळ  

नािसक

४७८८१ जोशी वसंत परशुराम 12761 67 पु िशवानंद  गंधव� नगरी   नाशीक रोड नासीक    नासीक
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४७८८२ जोशी वसंत िवनायक 56437 78 पु

फलॅट नं.३ िच�य अपाट�म�ट   राजसारथी सोसायटी जवळ 

 इंिदरा नगर नािशक-९  नािशक

४७८८३ जोशी िवभावरी जयंत 8069 61 �ी

जोशी िवभावरी जयंत   सी/ओ जयंत रामदास जोशी १०४  

अथव� अपाट�म�ट कुबेर कॉलनी  नािशक रोड नािशक

४७८८४ जोशी िवजया सुरेश 3134 82 �ी

२० िवजया ल�ी हाऊिसंग सोसायटी   रथच� इंिदरा 

नगर    नािशक

४७८८५ जोशी िवजयकुमार ��ाद 90282 71 पु

�ॅट नं 4 साई अपाट�म�ट   बी िवंग जनल�ी बँक मागे  

गडकरी चौक  नाशीक

४७८८६ जोशी िवजयकुमार िवनायक 19138 66 पु

अ ३ तुलसी अपाट�म�ट िसतागंुफा रोड   पंचवटी नािसक    

नािसक

४७८८७ जोशी िवनोद ओकंार 40418 60 पु

�ॅट �.९   शांती उदय हौिसंग सोसायटी (ब)  जगताप 

मळा नािशक रोड  नािशक

४७८८८ जोशी िवनुभाई हरीदास 40525 86 पु ८७४ रजनी रो हॉउस   पोकर कॉलनी  नािसक

४७८८९ जोशी िवशाल गोपाळराव 50015 41 पु

�ॅट नं.२ गौरव िनवास अपाट�म�ट   कामगार नगर रोड  

नािशक-५  नािशक

४७८९० जोशी योगेश चं�कांत 33048 43 पु

१०३ जोगे�री अपाट�.   आनंदवन कॉलनी  उ�म नगर  

नािसक

४७८९१ जोशी योगेश शरद 54206 53 पु

२४ अनुपम हौिसंग सोसायटी   जी.पी.ओ.मागे 

एन.डी.पटेल रोड  नािशक-०१  नािशक

४७८९२ जोशी योगेश िवजय 41424 43 पु �ापारी बँकेमागे   जेल रोड  नािसक रोडनािसक  नािसक

४७८९३ जोशी योगीनी रिवं� 23997 56 �ी

०८ �ी गणेश �ोसम   रामे�र नगर िवसडोम  हाय�ूल 

जवळ गंगापूर रोड  नािशक

४७८९४ जुनागडे अिभजीत अशोक 19066 43 पु ७ सहभागीरथी   ४ पाटील लेन कॉलेज रोड    नािसक

४७८९५ जुनागडे अशोक क�ैयालाल 12308 78 पु

७ सह भागीरथी सोसायटी पाटील लेन   नं.३ कॉलेज रोड 

नासीक    नासीक

४७८९६ जुनागडे मैिथली अशोक 19835 42 �ी

७ सहभागीरथी सोसायटी   पाटील लेन ४ कॉलेज रोड    

नािसक

४७८९७ जुनागडे मेधा अशोक 12902 69 �ी

७ सहभागीरथी सोसायटी पाटील लेन   नं.४ कॉलेज रोड 

नासीक ५    नासीक ५

४७८९८ जुनागडे शरद क�ैयालाल 12728 83 पु

�ी सेवा सोसयटी ४ भा�ोदय   औरंगाबाद रोड पंचवटी    

नासीक

४७८९९ जुनागडे सुभाष क�ैयालाल 12272 75 पु आकार  थ�े नगर गंगापुर रोड   नासीक    नासीक

४७९०० काबरा अिपत� कैलास 43097 33 पु

४८ �णाली सोसायटी   हॉटेल ज�ा मागे  नािसक  ३  

नािसक

४७९०१ काची भगवान मुरलीधर 39738 47 पु घर नं.४५७१   गणेश वाडी पंचवटी  नािशक - १  नािशक

४७९०२ कदम भाउराव शंकर 36423 70 पु

गट नं.७५ एन१९४ �ॉट नं.१२२   �िमक नगर आय टी 

आय कॉलनी  सातपूर नािशक

४७९०३ कदम मनोज बाळकृ� 44272 47 पु

�ॉक नं.४ सरस अपाट�म�ट   पाटील लेन कॉलेज रोड  

नािशक

४७९०४ कदम िनतीन �भाकर 44327 45 पु �ॉट नं.९६ खुटवड नगर   कामटवाडा िशवार  नािशक

४७९०५ कदम पोपट मोतीराम 23284 74 पु

एस नं -४१७/२ �ॉट नं -०५   आशीवा�द रो हाऊस नं -०१  

मखमलाबाद नािशक

४७९०६ कदम ��ाद पंुडिलक 44273 47 पु

गट नं.१ अिद� मेिडकल   मरी माता टाऊन शॉप  ओझर 

नािशक
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४७९०७ कदम राजेश भागुजी 30899 51 पु नं.३१ आर-५/११/३ द� चौक   िसडको नािशक -९    नािशक

४७९०८ कडवे अिनल माधवराव 41599 62 पु बी २-१ गणेशिदप सोसायटी   नािशक रोड  नािशक

४७९०९ कडवा सोनु धाकलु 35837 57 पु

१ ए ि�तम को ऑप हौिसंग सोसायटी   �ेह नगर �स�ळ 

 नािसक

४७९१० कडलग संतोष िशवाजीराव 38595 43 पु मु.पो.ता. िनफाड   िज. नािसक    नािसक

४७९११ कडलग उ�म पंुजा 54887 49 पु

�ीनस को-ऑप.हौिसंग सोसायटी   छ�पती चौक िशवाजी 

नगर  िस�र नािशक

४७९१२ कादरी खािलद अली स�द अली 45226 76 पु

ए-५ �ासीक अपाट�म�ट   स�� नं.८६५/७ िवनय नगर  

वडाळा रोड नािशक

४७९१३ कहाणे आनंदा भवानी 41168 61 पु  भवानी सुदर    मंजुळा मंगल काया�लया मागे  नािशक

४७९१४

भानपुरवाला �ो.आयिडअल टु� 

ऍ� बेअ�रं� 18326 50 पु

नजमी को ऑपरेटी� सोसायटी   िसंगापुर गाड�न टाकळी 

रोड�ारका    नािसक

४७९१५ काजळे चेतना ��ील 61650 34 �ी

�ॅट नं ०९ आयुष ए�ायर   कम�योगी नगर  मयूर िवहार 

कॉलनी  नािशक

४७९१६ काजळे िन�खल पुो�म 50093 38 पु एन-५३/�ीडी-१/३४/१   पाटील नगर  िसडको नािशक

४७९१७ काजळे सुिनल नामदेव 11108 54 पु

ऐ २० अशोका पाक�    िशवाजी नगर जेल रोड  नासीक रोड 

नासीक

४७९१८ काजळे �ि�ल पुो�म 55962 37 पु एन-५३/�ी.डी.१/३४/१   पाटील नगर िसडको  नािशक

४७९१९ काकड िनलेश नामदेव 53853 53 पु

पाव�ती अपाट�म�ट बी /५   कावेरी स���स �ेशन मागे  

नािशक-११  नािशक

४७९२० काकड सुभाष बाळकृ� 38653 67 पु

सुजय बंगलो नं ४   सावरकर गाड�न�ा मागे  िदंडारी रोड 

साईकृपा अपाट�म�ट  नािशक

४७९२१ कळमकर िदपक मधुकर 36575 44 पु  सुमन  १९/१/ए �स�ळ   मखललाबाद िलंक रोड  नािसक

४७९२२ कळमकर मनोज भालचं� 13233 52 पु

डी 401 रंगू बाई जंुनारे   हाय �ूल काठे ग�ी  �ारका  

नासीक

४७९२३ काळे अमोल मधुकर 14176 46 पु

एन ५३ �ी.जी.२१/१० पाटीलनगर   ि�मुत� चौक निवन 

िसडको    नािसक

४७९२४ काळे भगवान अ�ण 62108 34 पु

कंराळे कांकरळे   अॅट पो करंजगाव  करंजगाव िज 

नािशक  करंजगाव

४७९२५ काळे भालचं� गंगाधर 12753 61 पु

भा��ी  आनंदवन कॉलनी   कॉलेज रोड नासीक    

नासीक

४७९२६ काळे िदपाली संजय 26515 48 �ी

�ी शुभम संकुल   �ॅट �. ५  टाकळी रोड काठे ग�ी  

नािशक

४७९२७ काळे कािशबाई िवठठलराव 40658 93 �ी

३ खोडीयार अपाट�म��   श�ीनगर  िहरावाडी 

पंचवटीनािसक  नािसक

४७९२८ काळे मधुकर िव�नाथ 14171 77 पु

कंसारा देवी मंिदर जवळ   भ�काली � एनएम3  नम�दा  

हरी सो.जुनी तांबट ग�ी  नािसक

४७९२९ काळे मै�ेयी भालचं� 12752 56 �ी

भा��ी  ६ आनंदवन कॉलनी   कॉलेज रोड नासीक    

नासीक

४७९३० काळे िनतीन अंबादास 41188 54 पु

�ॉट नं.१९ स�� नं.४५१६   पंचक सब �ेशन जवळ  जेल 

रोड नािशक

४७९३१ काळे पवन अ�ण 62109 30 पु कांकरले   मु.पो करंजगाव  िज�ा नािशक  करंजगाव



                                              Page1844

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

४७९३२ काळे सरोजीनी माधवराव 19915 82 �ी १७७७ नम�दा हरी   जुनी तांबट आळी    नािसक

४७९३३ काळे िशरीष िशवराम 12766 60 पु बी.-२ िदपनगर नासीक पुणा� रोड   नासीक    नासीक

४७९३४ काळे िशतल शरद 35728 45 �ी

�ॅट नं १०७ आनंदी अपाट�म�ट   शरणपूर रोड गोळे 

कॉलनी  नािसक

४७९३५ काळे �ाती हेमंत 45550 54 �ी १२ श् ◌ुभम को ऑप सोसायटी   महा�ा नगर  नािशक

४७९३६ काल� जगिदश िहरालाल 42103 67 पु

७ बी �ेह अपाट�म�ट   कुलकण� कॉलनी  शरणपुर रोड 

नािसक

४७९३७ कालरो लता जगिदश 43322 60 �ी

७ बी �ेह अपाट�मेट   कुलकणी कॉलनी  शरणपुर रोड 

नािसक

४७९३८ कालरो सुिशल गोपाल 38592 39 पु

जमना िनवास ए-९   होलाराम कॉलनी  शरणपूर रोड 

नािसक

४७९३९ काळंुगे सुदश�न िव�ल 59055 32 पु S/O िव�लराव काळंुगे   सो�ा नगर  पळसे    नािशक

४७९४०

कळवणकर अिभजीत द�ा�य 

�ो.ि�तीज इले�� ीक� 12405 41 पु

�ो.कळवणकर अिभजीत द�ा�ेय   एन-४४ ए/ए१/३०/६ 

आदश� नगर    िसडको नासीक ८

४७९४१ कळवणकर स�िजत द�ा�य 26539 37 पु ७ यशराज पाक� -४   अिभयंता नगर  कामटवाडे  नािशक

४७९४२ कमळसकर अिनता अिनल 33665 53 �ी ८९५ गोदावरी हौसीगं सोसा.   �ाडा नािशक

४७९४३ कामळ�र अिनता सुिनल 47489 55 �ी

चौधरी कॉलनी रो हाऊस नं.४   पळसे नािसक रोड  

नािसक

४७९४४ कामत यितन िसताकांत 41764 50 पु १४ सहजीवन कॉलनी   कॉलेज रोड  नािसक

४७९४५ कांबळे बाळु मनोहर 43431 51 पु जय भवानी रोड   नािसक रोड  नािसक

४७९४६ कांबळे साहेबराव बाबुराव 51593 39 पु

८ �र�दी िस�दी अपाट�म�ट   एकता नगर बोरगड  �स�ळ 

नािशक

४७९४७ कांबळे सुजाता बळीराम 39242 51 �ी �ॉट नं. ३०   कौश�ा नगर  रामवाडी पंचवटी नािशक

४७९४८ कांबळे िवजयकुमार पंुजाराम 54415 40 पु �ॉट नं.४४ �ामी नगर   अंबड  नािशक-१०  नािशक

४७९४९ कामळ�र �शांत िवकास 45709 44 पु �म नं.१०९८ गोदावरी नगर   चंुचाळे िशवार  नािशक

४७९५० कामवाणी िपंकेश रमेश 41797 42 पु ९ देवळाली कॅ�   नािसक    नािसक

४७९५१ कानडे मह�� सुधाकर 61456 28 पु रो हाऊस नं 4 �ी   हरी बंगलो मागे  अंजना लॉंन नािशक.

४७९५२ कानडे सुहास कािशनाथ 38635 55 पु

�ॉट नं.७५ स.नं. ८३०   उ�रा नगर  काठे ग�ी जवळ  

नािसक

४७९५३ कांचन �ीधरण 54177 63 �ी

उ�दव मेमोरीअल हॉ��टल   जगा हॉटेल समोर  आडगाव 

नािशक

४७९५४ �ीधरन कांचन 18485 63 �ी

उ�दव मेमो�रअल हॉ�ीटल   मंुबई आ�ारोड आडगाव    

नािसक

४७९५५ खांडेकर अशोक सुखदेव 41799 67 पु

२ उमािदप को-ऑप.सोसायटी   �ीराम नगर  पंचक 

नािसक

४७९५६ कांडेकर दशरथ िवठठल 46930 59 पु मु जातेगाव   पो िपपळद  ता िज नासीक
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४७९५७ कानगो अिनल वसंत 14737 53 पु

�ॅट नं ४ �ॉट नं १७ �ी द�   हाइट्स अपाट�म�ट   

माऊली नगर  हॉटेल जुिपटर जवळ नािशक

४७९५८ कानगो वंदना वसंत 14739 73 �ी

�ॅट नं १०१ �र�ी अपाट�म�ट   िवंग  �ॉट नं ७-८-९  सव� नं 

३२३/२ए २बी पाथरडी रोड  नािशक

४७९५९ किणकर अिवनाश मधुसुदन 5050 75 पु ९ �ू डायमंड रामदास कॉलनी   शरणपुर रोड    नािशक

४७९६० कांकरीया रमेश प�ालाल 43314 61 पु १३ कमल मातो�ी   चेतना नगर  नािसक

४७९६१ कापडणीस गौरव मधुकर 45032 39 पु २८ कैलास नगर   औरंगाबाद रोड  पंचवटी नािशक

४७९६२ कापडणीस जग�ाथ उखा 44799 51 पु आनंद सागर   �ट नं ५ शा�नगर नासीक रोड  नासीक

४७९६३ कापडणीस कैलास हरीभाउु 38007 56 पु २१० / अअब पोकार कॉलनी मागे   िदंडोरी रोड  नािसक

४७९६४ कापसे नंदकुमार नारायण 36595 58 पु

४७ स��ंुगी कॉलनी   ६८४/२/४५ मृतुनजा बंगला  गंगापुर 

नािशक

४७९६५ कापसे िवजय वसंत 38251 48 पु सी - ५ साईनगर   अमृतधाम पंचवटी  नािसक

४७९६६ कापुरे िकरण रमेश 36624 48 पु ११ भ�ी अपाट�म�ट   गोर� नगर  पंचवटी नािसक

४७९६७ कापुरे मंगेश मुरलीधर 41432 51 पु

�म नं.५-बी भा�ल�ी अपाट�म��   ल�ी नगर 

कामटवाडे  िसडको नािसक

४७९६८ करांडे �मोद ��ाद 39368 54 पु

पूण�म स�टर पॉइंट   गायकवाड �ास समोर  

आस�ळका�ेरे वाडे  नािशक

४७९६९ करांडे उषा �मोद 54042 42 �ी  मृणाल  गणेश नगर   �स�ळ  नािसक ४  नािसक

४७९७० करंजीकर िनलीमा हेमंत 45395 65 �ी

अनु�ह सुयोग कॅालनी   भोसला िमिलटरी �ूल मागे   

प�रजात नगर सातपूर नािशक  नासीक

४७९७१ करंजीकर �स� हेमंत 45396 35 पु अनु�ह सुयोग कॅालनी     सातपुर नासीक

४७९७२ करडे रिवं� द�ा�य 42045 57 पु �ॉट नं.९ इं�नगरी   कामठवाडे  नािसक

४७९७३ कड�ल मंगेश हौशीराम 60758 30 पु

मु मनोरी पो� कंकोरी   ता िस�र   िज�ा नािशक  मनोरी 

 मनोरी  ㈴㘲㘰

४७९७४ कड�ले देिवदास पंढरीनाथ 38549 57 पु

रो हाउुस �.१   �भाआिशष रेसीडे�ी  के.जे.मेहता रोड 

नािसक रोड  नािसक

४७९७५ करिदले शिशकांत छबुराव 28716 45 पु एन.५१ क-१-३२-०७   िसहं�थ नगर  िसडको नािसक

४७९७६ कारे अरिवंद पंुजाजी 43879 75 पु

कमल पंुज   कमळ को ऑप हौ सोसायटी   गंगापुर रोड  

नासीक

४७९७७ करे भुषण नारायण 33068 45 पु

२ रतन शांती सोसा.   ओम नगर �ू अडगांव  नाका 

पंचवटी नािशक  नािसक

४७९७८ करीया िकशोरभाई व�भदास 12381 84 पु ३/२ पाटील पाक�  कॅनडा कॉन�र   नासीक    नासीक

४७९७९ कारवाल शीतल बापूराव 41000 50 �ी

�ॉट नं.१२ कािशको नगर   भुजबळ फाम�  नािशक-९  

नािशक

४७९८० करवल सुिचत रामदास 41956 43 पु

१ राधेशाम अपाट�म��   िहरावाडी रोड ि�मुत� नगर  

पंचवटी नािसक

४७९८१ कासार संजय नारायण 7001 64 पु

�ॅट नं ३०५ ३रा मजला   �ीजी िपनाकल ड� ीम िसिट 

समोर  िफ� िथएटर जवळ  नािशक
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४७९८२ कासारे अशोक नारायणराव 14178 62 पु एन ४५ -सी बी १/६/६   ि�मुत� चौक िसडको    नािसक

४७९८३ कसरे लिलता शामराव 37185 73 �ी ७ अमुया आर/एच/ चेतना नगर   नािसक    नािसक

४७९८४ कासारे संिगता िभमराव 50613 46 �ी

एन-५३ �ीएफ-१/१५/६   �ामी िववेकानंद चौक  पाटील 

नगर ि�मुत� चौक नािशक

४७९८५ कासारे उव�शी अशोक 58320 33 �ी

एन ४५ सी बी १/६/६ �ीमुत� चौक   आिशवा�द हॉ��टल 

जवळ िसडको ४ थी �ीम  नािशक

४७९८६ कासे मंगेश शांताराम 51141 39 पु ४६४५ वा��क नगर   पंचवटी  नािशक

४७९८७ कािशद िकरण कु�राव 41713 43 पु २०८० समता नगर   सातपुर कॉलनी  नािशक

४७९८८ कसोटे अमोल अशोक 41121 49 पु ६ िनसग� बंगलो कोणाक�  नगर   अडगाव    नािशक

४७९८९ क�ुरे सुिनल मधुकर 53975 56 पु

८ ल�ी अपाट�म�ट   चेतना नगर  देवीकृपा िकराणा शेजारी 

नािशक

४७९९० कटयारे अशोक केशव 39587 55 पु रा.नवनाथ नगर   पेठ रोड पंचवटी  नािशक

४७९९१ कटारे बापुसाहेब ल�ण 52946 50 पु

बी-३ अनुप रो हाउसेस   बोरडे मळा जेल  नािशक रोड  

नािशक

४७९९२ कटारीया आशा अशोक 11568 71 �ी नािशक   नािशक

४७९९३ कटारीया अशोक मोतालाल 13402 72 पु अंशुमन ब�गलो द� चौक   सहदेव नगर    नासीक

४७९९४ कठाळे िवठठल गोर�नाथ 43286 36 पु रो हाउुस नं.२ कमलनगर   िहरावाडी पंचवटी  नािसक

४७९९५ कटयारे अ�ण पंडू 50633 69 पु

१८२/३ वंृदावन कॉलनी   रासिबहारी शाळेचा मागे  ओझर 

रोड नािशक

४७९९६ कटयारे िनलेश रमेश 39586 44 पु

१  क�त� ��ला    क�त� नगर अशोक रोड  �ारका  

नािशक.  नािशक

४७९९७ कटयारकर आशा िदलीप 39114 63 �ी िवपूल �गित कॉलनी   उपनगर नािसक ०६    नािसक

४७९९८ कौल नंिदनी रा�ल 44063 56 �ी

ए-१ इ�मटॅ� कॉलनी   गंगापूर रोड  आनंदव�ी 

नािशक

४७९९९ कौल रा�ल िजत�� 43957 60 पु क� �ीय राज� भवन   गडकरी चौक  नािशक

४८००० कवडे वसंत यशवंत 40921 59 पु

ि�ितज ५३/७८७   आि�नी हॉ��टल जवळ  गोिवंद नगर 

नािशक-९  नािशक

४८००१ कवडे �ाती रतन 52642 41 �ी १ रचना अपाट�म�ट   ि�मुत� चौक  नािशक

४८००२ कावळे अि�नी भूपेश 59603 34 �ी

४२ सा�ी गजानन महाराज   कॉलनी �शांत नगर  पाथड� 

फाटा  नािशक

४८००३ केदार महेश रामनाथ 38637 54 पु ७ साई च�बर   गणेश नगर  िनफाड  नािसक

४८००४ केतकर �फु� �दीप 11874 44 पु

१५ सन�ॉवर गाड�न इ�ेट   के जे मेहता �ूल�ा 

बाजूला  के जे मेहता रोड नािशक रोड  नािशक

४८००५ केवारे पंुडिलक लहानु 36421 70 पु

�ीराम रेिसडे�ी   राधा सोना नगर  खुटवड नगर  नािसक 

८

४८००६ खडके िदपक जना�दन 43634 65 पु २१ डी संुदरबन कॉलनी   माघ से�र  िसडको-९ नािशक
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४८००७ खडके �ानंद िदपक 43179 38 पु

१/डी संुदरबन कॉलनी    माघ से�र िसडको  नािशक  

नािसक

४८००८ खाडे अिनकेत राज�� 17593 43 पु पु�र अपाट�म�ट दुसरा मजला   कॅनडा कॉन�र  नािसक

४८००९ खाडे रेशमा बाळासाहेब 61735 26 �ी

�ॅट नं 29 �ीहरी ओमकर   कॉलनी हौिसंग  सोसायटी  

शांती नगर राउट हॉ��टल  नािशक

४८०१० खडे तानाजी न�थूजी 41791 64 पु

�म नं.२५ ओम नगर रो हाऊस   िस�र फाटा  नािसक 

रोड  नािसक

४८०११ खडके संजय जग�ाथ 10284 50 पु

२ ल�ण सोसायटी अ�ैत जवळ   शरणपूर रोड समोर  

कॅनडा कोन�र  नािशक

४८०१२ खैरे अ�ण मोतीराम 36591 77 पु २२ उषािकरण   हौिसंग सोसायटी  सातपुर रोड नािशक

४८०१३ खैरे भाऊसाहेब दामोधर 42104 57 पु मु.पो.नांदुड�   ता.िनफाड िज.नािसक    नािसक

४८०१४ खैरे मिनष मधुकर 40329 51 पु

�ॉट नं ३० ि�मूित�   बजरंग सोसायटी इंिदरा नगर  रथच� 

मागे  नािशक

४८०१५ खैरनार चेतन वा��क 49919 31 पु वसंुधरा पाक�    डी.जी.पी. नगर-२  नािशक

४८०१६ खैरनार दगडू िहरामण 58469 42 पु

रो हाऊस नं बी २३ आ�ाराम को ऑ हौिसंग   सोसायटी 

अयो�ा नागरी ३ रसिबहारी  मेरी िलंक रोड  नािशक

४८०१७ खैरनार हेमलता मोठाभाऊ 45549 48 �ी

�ॅट नं ३०३ ितसरा मजला   बीएलडी आलोहा औ�म 

इ�ेट  आनंदव�ी गांगपूर रोड  नािशक

४८०१८ खौरनार मोहन िभवसन 5359 60 पु

पायलपाक�  �म नं ३ महाजन नगर   जयिहंद कॉलनी 

अंबडिलंक रोड  िसडको नासीक  नासीक १०

४८०१९ खैरनार नंदिकशोर अजु�न 36083 50 पु �ॉट नं.७७/७८   नािसक

४८०२० खैरनार �िदप यशवंतराव 55967 47 पु ९ भैरवनाथ रो हाऊस   राधाकृ� नगर सातपुर  नािशक

४८०२१ खैरनार रजनी भागवत 37189 63 �ी संजीवनगर आंबडिलक रोड   सातपूर  नािसक

४८०२२ खैरनार राज�� वसंतराव 40914 49 पु

समथ� संकुल रो हाउुस नं.७   �शांत नगर  पाथड� फाटा 

नािशक

४८०२३ खैरनार रामराव दौलत 58813 46 पु

FªAT ४ �ी राम अपाट�म�ट   खांडे माला सवता नगर  

सीडको नािशक

४८०२४ खैरनार संजय नामदेव 50180 55 पु

�ॉट नं.१२ राधा सोना नगर   च�ाण हॉ��टल मागे  

नािशक

४८०२५ खैरनार सिवता म�ारी 45443 42 �ी एन ३१ एफ १-२-१   तुळजाभवानी चौक  िसडको नासीक

४८०२६ खैरनार शरद वेडू 38830 64 पु

�ॉट नं. १० स.नं.३२/१   टागोर नगर  िवजय ममता मागे  

नािसक

४८०२७ खैरनार शिशकांत बापूराव 41495 69 पु

 वद् मकमल    अिभनंदन बंग�ासमोर  काळे नगर -२ 

नािसक

४८०२८ खैरनार शशीकांत बापूराव 36599 69 पु ८ आंनद व�ी   िशवन काटे मळा  नािसक - ५  नािसक

४८०२९ खैरनार सोनाली दगडू 58468 32 �ी

रो हाऊस नं बी 23 आ�ाराम को ऑप   हौ अयो�ा नगरी 

3 रासिबहारी  िलंक रोड  नािशक

४८०३० खैरनार सुभाष दशरथ 41597 67 पु साई श�ी रो हाऊस   �म नं.६/७ पाथड� फाटा  नािशक

४८०३१ खैरनार उ�दव तुळशीराम 13537 61 पु एन ४१ एसीडी १/२३ १६   तोरणा नगर िसडको    नासीक
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४८०३२ खाकुड�कर राजीव ��ाद 16225 61 पु १२ �भुलीला  पी ऍ� टी   कॉलनी शरणपुर रोड    नािसक

४८०३३ खालकर आरती संदीप 53163 39 �ी ११ �ीहरी बंगलो   वंृदावन नगर  अशोका माग� नािशक

४८०३४ खालकर संदीप िशवाजी 53162 41 पु ११ �ीहरी बंगलो   वंृदावन नगर  अशोका माग� नािशक

४८०३५ खंबायत संदीप िव�ू 37177 46 पु

�ॉट नं.७६ स�� नं.३०४/१   इं���थ कॉलनी  महाजन 

नगर अंबड  नािसक

४८०३६ खंबायते �ितभा राजेश 54389 37 �ी

टाईप ��्/बी-१११०   एस.बी.आय.बँक रोड  

एच.ए.एल.टाऊनिशप ओझर नािशक

४८०३७ खंबायते राजेश भालचं� 54388 41 पु

टाईप ��्/बी-१११०   एस.बी.आय.बँक रोड  

एच.ए.एल.टाऊनिशप ओझर नािशक

४८०३८ खांबेकर �भाकर रामचं� 41490 86 पु

८  िवजय नगर कॉलनी   निवन आडगाव नाका  पंचवटी 

नािसक

४८०३९ खान कौसुर अश�द 36443 57 पु �ॉट नं.७   गुलशन कॉलनी  नािशक

४८०४० खंडाळकर आशुतोष शरद 16227 49 पु मिनषा  स�ा�ी कॉलनी   जेल रोड नासीक रोड    नािसक

४८०४१ खंदारे मयुर िवजय 35881 42 पु अशोक नगर   संभाजी नगर  िपंपळगाव ब�ला  नािसक

४८०४२ खंडेलवाल सितष रामे�र 46497 56 पु

९०४/१ �ॉट नं.९ चेतना नगर   हॉटेल साई पॅलेस मागे  

मंुबई आ�ा रोड नािशक

४८०४३ खंडेलवाल िशतल सितष 46498 50 �ी

९०४/१ �ॉट नं.९ चेतना नगर   हॉटेल साई पॅलेस मागे  

मंुबई आ�ा रोड नािशक

४८०४४ खानोलकर सुहास नारायण 5999 76 पु 10 �पाली अपाट�म�ट कॉलेज रोड   नािशक

४८०४५ खराडे �शांत बाबुलाल 31195 44 पु

एन-३२/एन५/२०१६ �ामी िववेकानंद   राणे नगर िसडको 

नािशक

४८०४६ खरडे िदनकर वेणुनाथ 36560 34 पु  सावली    स��ंृगी हौिसंग सोसायटी  िस�र नािसक

४८०४७ खड� सुधाकर रामनाथ 38006 71 पु ३  मधुसुदन  िवधाते नगर   पखाल रोड  नािसक

४८०४८ खारे िदनेशकुमार रामचं� 17114 63 पु

११ सी पाव�तीबाई नगर आढाव मळा   सायखेडा रोड जेल 

रोड    नािसक

४८०४९

खरोटे अजय वनाजी �ो.�ी 

गजानन मेडीकल ऍ� जनरल 13332 44 पु �म.नं.५२ जाधव संकुल   अशोकनगर    सातपुर नासीक

४८०५०

�ारोटे संतोष जग�ाथ �ो. रिसका 

एंटर�ाइजेस 34530 47 पु १० व�कुठ अपाट�म�ट   िहरे नगर नािसक पुणे रोड  नािसक

४८०५१ खरोटे ��ता उमाकांत 31690 59 �ी एन/एम/एम-२/१७/१   महा�ा चौक  �ू िसडको  नािशक

४८०५२ खरोटे िवजय गंगाधर 13153 64 पु

एल.आय.सी.कॉलनी वडाळा पाथड�   रोड इंदीरा नगर    

नासीक

४८०५३ खरोटे िव�ु पंिडत 36551 34 पु

�ॉट नं.६१/६२ िस�दे�र नगर   जुना सायखेडा रोड  जेल 

रोड नािसक

४८०५४ खाटीक मुसा बाबु 40282 54 पु

सव� नं. ११/१/१/१  अशोका माग�    �ॉट नं.१३  क�त� 

नगर   �ारका कॉन�र   नािशक

४८०५५ खटोड जय�ी महावीर 48125 47 �ी 8 नंद दीप सो घनकर लाणे   नािशक

४८०५६ खटवाणी शाम पवन 39283 40 पु �ारकामाई �ॉट नं.३५   सा�ीक नगर  नािशक
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४८०५७ खोबडे सुहास चं�कांत 36636 48 पु

रो हाऊस नं.६   सं�ृती रो हौिसंग  पडेकर गॅस मागे 

नािसक

४८०५८ खोडके रा�ल िदलीप 49715 42 पु  समथ�  वैशाख से�र   िसडको �ॉट नं.४  नािशक

४८०५९ खोडे सुरेश नामदेव 45409 58 पु िशव�ांती सोसायटी   �म नं.३२ पेठ रोड  नािशक

४८०६० खोडके िदलीप द�ा�य 49714 69 पु  समथ�  वैशाख से�र   िसडको �ॉट नं.४  नािशक

४८०६१ खोडके सुयोग सुिनल 58045 31 पु

एन - ५३/�ीएफ -१/१९/८   �ामी िववेकानंद चौक  पाटील 

नगर नािशक

४८०६२ खोडं मुकेश िव�ल 60664 33 पु

द� नगर उ�ान जवळ   इंदुबाई सदन द� नगर  पेठरोड 

पंचवटी  नािशक

४८०६३ कोठावडे िदलीप कािशनाथ 46055 65 पु

�ॅट नं ए ३ आशापुरी िव� अपाट�म�ट   ए िवंग खेतवाणी 

उंटवाडी मागे  नािसक

४८०६४ िक�ेदार सिवता �काश 90659 64 �ी �ी गजानन ि�यदिश�िन चेतना नगर नािसक

४८०६५ कोदीलकर िजत�� िव�ु 56646 40 पु

१० वंृदावन कॉलनी   एस टी कॉलनी जवळ गंगापूर रोड  

नािशक

४८०६६ कोकणे नर�� िनवृ�ी 36621 55 पु �ॉट नं.६ मं�ीरथ कैलास नगर   औरंगाबाद रोड  नािसक

४८०६७ कोकणी अ�ूल लतीफ यासीन 38928 44 पु घर नं. २८१०   कोकणी पूरा  नािसक

४८०६८ कोकड� �ाने�र छोटेलाल 31196 53 पु

िशव नंदीनी हौसीगं सोसा. �ॉट नं.अे.१६   मेहेर धाम 

�ॉप    नािशक

४८०६९ कोकाटे महेश अशोकराव 47670 40 पु �ॅट नं.३ स�म पॅलेस   कलानगर  �स�ळ नािसक

४८०७० कोकाटे �भाकर रघुनाथ 41568 69 पु रघु�ृती   िवजय नगर  िस�र नािसक

४८०७१ कोकाटे संिदप भा�र 52858 46 पु

७८६ �िल�ग अपाट�म�ट सावरकर   नगर  गंगापुर रोड 

नािशक

४८०७२

कोकणी िबलाल अहमद 

हाजीकुतबोदीन 38552 66 पु २६२६ बु�दग�ी   कोकणी पुरा नािसक  नािसक

४८०७३ कोळपकर �शांत सुरेश 13414 46 पु

�ॅट नं ६ जय योगे�र अपाट�मेट   चावा�क चौक इंदीरा 

नगर    नासीक ९

४८०७४ कोळपकर �िवन �ाने�र 53695 48 पु

�ॉट नं.३१ योगेश अपाट�म�ट   िब��ंग नं.३ शा�ी नगर 

कॅनडा कॉन�र  कुलकण� गाड�न समोर  नािशक

४८०७५ को�े अ�ण माधवराव 38428 51 पु

२ �ी दश�न रो-हाउस   िशवराम नगर टाकळी रोड  जेल 

रोड नािसक रोड  नािसक

४८०७६ को�े द�ा�य राजाराम 7979 66 पु

गजानन कृपा बंगला   नं ५ ए स�म सोसायटी  इंिदरा 

नगर  नािशक

४८०७७ को�े मह�� सुरेश 42098 47 पु

गंगा�ी रो हाऊस नं.११/ए   से� लॉरे� हाय�ुल समोर  

भाईसर से�र िसडको नािसक

४८०७८ को�े �मोद रमेश 41181 46 पु एन ४२ ए बी २/११/८   पवन नगर  िसडकोनािशक

४८०७९ को�े वसंत धॉडीराम 35884 52 पु गोकूळ  सहया�ी कॉलनी   जेल रोड  नािसक

४८०८० कोळी िदलीप सुकदेव 38206 60 पु गु�द� रो हाउुस   शांतीनगर  मखमलाबाद रोड  नािशक

४८०८१ कोरा�े अरिवंद रामकृ� 12751 59 पु

५ ए िशवानी अपाट�म�ट   १५ पारीजात नगर नासीक    

नासीक
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४८०८२ कोरा�े िमलीदं अरिवंद 29330 50 पु

४/५ अंबाल�ी अंबा हौिसंग सोसा. अंधशाळा   बस �ॉप 

नािशक रोड    नािशक

४८०८३ कोरा�े िमिलंद रमेश 38828 51 पु ७ िनसग� गजरा   इंदीरा नगर  नािसक

४८०८४ कोरा�े वंदना अरिवंद 12750 54 �ी

५ ए िशवानी अपाट�म�ट   १५ पारीजात नगर नासीक    

नासीक

४८०८५ को�ी र�ावली एकनाथ 38696 58 �ी ५७१ श�डेवाडा   लोणार लेन  रिववार पेठ नािसक

४८०८६ कोतकर लता गोकुळ 55293 64 �ी

२ ऋषीराज �ेिसडे�ी   िडसूजा कॉलनी  कॉलेज रोड 

नािशक-५  नािशक

४८०८७ कोथिमरे िव�नाथ अंबादास 45610 58 पु

गु��साद रो हाऊस नं.२   कैलास नगर  �ीराम कॉलनी 

नािशक

४८०८८

कोठारी िनलेश शोभाचंद 

�ो.रामदेव ट� ेडीगं कंपनी 15841 44 पु

�ो.कोठारी िनलेशकुमार शोभाचंद   एन ८ ई२/१३/४ 

हनुमानचौक िसडको    मंदीरासमोर नािस

४८०८९ कोठारी रजनी िशरीष 38810 60 �ी १४ अशोक गाड��   िशंगाडा तलाव  नािसक

४८०९० कोठारी सिचन चांदमल 45825 43 पु

रो हाऊस नं.३   सपना टॉकीज समोर  िशवाजी चौक 

िसडका नािशक

४८०९१ कोठारी शैलेश �काशचं� 56394 41 पु १४७५/७६ प�डसे सदन   पगडबंद लेन  नािशक-१  नािशक

४८०९२ कोठारी िशरीष �भाकर 38811 66 पु १४ अशोक गाड��   िशंगाडा तलाव  नािसक

४८०९३ कोठावदे द�ा�य केदु 14164 77 पु २० अ�णोदय सोसायटी   इंदीरानगर  नािसक    नािसक

४८०९४ कोठावदे िदनेश नंदलाल 56723 27 पु

शुभ�ी पाक� रो हाऊस नं.९   अिभयंता नगर कामटवाडा  

ि�मुत� चौक नािशक

४८०९५ कोठावदे मधुकर जग�ाथ 12756 73 पु

दुगा� नगर �ॉट नं६  मधुसुदन   ि�मुत� चौकाजवळ 

नासीक    नासीक

४८०९६ कोठावदे नंदलाल एकनाथ 56724 55 पु

शुभ�ी पाक�  रो हाऊस नं.९   अिभयंता नगरकामटवाडा  

ि�मुत� चौक नािशक

४८०९७ कोठावदे पंुडिलक हरी 4087 80 पु

रो हाऊस नं ३ कृ�ा   पाक�  ए �ू महाले  फाम� िसडको 

नािशक

४८०९८ कोठावदे �पाली �वीण 15766 41 �ी

¡/O �वीण कोठावदे   जय भवानी माग� गांधी  चौक 

कालवण  कालवण नािसक

४८०९९ कोठावदे योगेश द�ा�य 14163 46 पु २० अ�णोदय सोसायटी   इंदीरा नगर नािसक ९    नािसक

४८१०० कोठावदे हेमंत परमानंद 57314 44 पु

स�� नं ९९३/१/५ पाटील नगर   उंटवाडी ि�मुत� चौक  

नािशक बी एम एस

४८१०१ कोठावदे अिनल शंकर 13214 48 पु

�ॉट नं.४ स.न.६८४ स��ंगी   कॉलनी जुना गंगापुर 

नाका    नासीक

४८१०२ कोठावदे मनोदय नारायण 31401 51 पु ३ िनकीता संकुल बंदावणे नगर कामठवाड   नािशक

४८१०३ कोठावडे राज�� भालचं� 40510 55 पु एम ३४ एस २ १८/१/२   निवन िसडको    नािसक

४८१०४ कोठावदे राज�� वसंत 12729 55 पु १० पु�र अपाट�म�ट   राजीव नगर    नासीक

४८१०५ कोठावदे �ामकांत काशीनाथ 36535 52 पु

रो हाऊस नं.८ स�� नं.९८४/२ बी   िशवाजी चौक  िसडको 

नािसक

४८१०६ कोथिमरे िवजय िव�नाथ 58003 32 पु

घर ग�ी नं २   गु��साद औरंगाबाद रोड  पंचवठी 

नािशक
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४८१०७ कोठुळे �िवण रिवं� 56682 32 पु ४४२३सुिशला िनवास   मालवीय चौक  नािशक

४८१०८ कोतकर अिवनाश �ानदेव 31418 54 पु

६ आनंद अपाट�म�ट बुरकुले हॉल�ा मागे   िसडको    

नािसक

४८१०९ कोतकर भुषण गुणवंत 56254 31 पु

एन -५३ �ी.एच.४१/६   पाटील नगर ि�मुत� चौक  िसडको 

नािशक-०८  नािशक

४८११० कोटकर लिलत सुरेश 42055 43 पु एन/४२/जे/ई/१/३०/२   रायगड चौक  िसडको नािसक

४८१११ कोतकर नर�� भालचं� 31545 60 पु नं.३२ आर.३४४/०१ वंृदावन चौक   �ू िसडको    नािशक

४८११२ कोतकर (वाणी ) �काश कृ�ा 45664 66 पु

१० �थमेश रेिसडे�ी   वेद मंिदर मागे  ितडके कॉलनी 

नािशक

४८११३ कोतकर स�रता अिवनाश 48437 43 �ी ६ आनंद अपाट�म�ट   अंबड िलंक रोड  िसडको नािशक

४८११४ कोटकर सुकदेव िशवराम 37590 62 पु ४६/२ २० पु�क नगर   जेल रोड  नािसक रोड  नािसक

४८११५ कोतवाल �भाकर िशवाजीराव 40412 68 पु ११ तलाठी कॉलनी   िडडोरी रोड  नािशक

४८११६ �ि�य िकशोर पांडूरंग 32309 41 पु

समु�दी िनवास   यशवंत नगर समू�दी िनवास  वाजेलॉ� 

जवळ िसन्  नर नासीक

४८११७ �ि�य भुषण वसंतराव 38434 47 पु

५ आनंद रेिसडे�ी   मंगल हौिसंग सोसायटी  नवले 

कॉलनी नािसक रोड  नािसक

४८११८ �ि�य िकरण मु�ारामसा 53914 46 पु

एन-५३ ए-जे १-१०-४   महा�ा फुले नगर  िसडको-५ 

नािशक

४८११९ �ि�य �ितमा झंुजार 36562 55 �ी

�ॉट नं.१५ ते १७ स�� नं.७९३/१   शुभम सतगु� नगर  

गोिवंद नगर नािसक

४८१२० �ि�य राजेश नारायण 40497 52 पु

�ॉट नं. १५  सव� नं.२९/२/१/अ    मेजवानी हॉटेल मागे  

कामठवाडे नािशक

४८१२१ ��ीय राम�ीिसंग िव�मिसंग 30803 71 पु

िम�र शारदा िव�ालता कंपाऊंडर   मेह�न गाड�न    

नािशक

४८१२२ �ि�य योिगता िकरण 53915 43 �ी

एन-५३ ए-जे १-१०-४   महा�ा फुले नगर  िसडको-५ 

नािशक

४८१२३ �ीरसागर अमोल �काश 55195 35 पु ४८० अयो�ा कॉलनी   गंगापुर रोड   नािशक

४८१२४ ि�रसागर िदलीप भा�र 17096 61 पु

�ॅट नं 3 िब��ंग नं 1   सव� नंबर 108 वंदना पाक�   

नािसक -नािसक

४८१२५ ि�रसागर �काश िदनकर 9535 74 पु

�ॅट ६ए गोमती अपाट�म�ट अलकापुरी   पाथरडी फाटा 

नािशक

४८१२६ �ीरसागर रमेश सोमनाथ 40107 46 पु अिभनव रो हाउस नं.२   उ�रा नगर  काठेग�ी नािसक

४८१२७ �ीरसागर संजय गंगाधर 41389 41 पु

�ॉट नं.५० हष�वध�न सोसा.मागे   मखमलाबाद नाका  

पंचवटी नािसक

४८१२८ �ीरसागर शांताराम गंगाधर 42012 59 पु ४ �ी ल�ी नारायण   लामखेडा मळा  पंचवटी नािसक

४८१२९ �ीरसागर शांताराम महादेव 2446 89 पु बी १/३ रेणुका वडाळा नाका   पुणे रोड नािशक

४८१३० ि�रसागर सोमनाथ बाळकृ� 40765 44 पु एन ५१ ए.डी.२.२२.१३   महाकाली चौक िसडको  नािसक

४८१३१ �ीरसागर उ�ा िदलीप 52169 59 �ी १/३ वंदना पाक�    इंिदरा नगर  िज.नािशक
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४८१३२ कुचेरीया राज�� िहरालाल 38827 53 पु ए - ३६  जतन    सुयोजीत लॉ�  महा�ा नगर  नािसक

४८१३३ कु�र िदलीप �ारकानाथ 32512 66 पु २ अथव� सोसा.   भगवंत नगर  नवी मंुबई नाका  नािशक

४८१३४ कुलधर रमेश धोडंीबा 53415 65 पु

१७ सदगु� नगर   जानकी बंगला भुजबळ फॉम�  िसडको 

नािशक

४८१३५ कुलधर रतन धोडंीबा 16207 70 पु एन ९-सी-१८-२   िसडको नािसक    नािसक

४८१३६ कुलधर सुनंदा अरिवंद 56070 51 �ी

जानकी �ॉट नं.१७ गट नं.७९३   सदगु� नगर भुजबळ 

फाम� मागे  िसडको नािशक

४८१३७ कुलकण� अिभिजत रमेश 48099 43 पु

- -

हाऊिसंग सोसायटी  मनोहर नगर  गोिवंद नगर जवळ  

नािशक

४८१३८ कुलकण� अ�य ल�ण 52544 37 पु

�ॅट नं.१ �ी.गजानन अपाट�म�ट   तोरणा सोसायटी  

िशवाजी नगर नािशक

४८१३९ कुलकण� अलका िवजय 43480 60 �ी

�ॉट नं.४१ योगे�र नगर   कला नगर मागे  िदं◌ंडोरी रोड 

नािसक

४८१४० कुलकण� अलका िवलास 19867 58 �ी

�ॉट नं.५ सुयोग बंगला   संत नरहरी नगरजेल रोड  

नािसक रोडनािसक  नािसक

४८१४१ कुळकण� अिमत महादेव 41679 53 पु

सी -३ पिहला मजला   महाल�ी एन�े�  इिदरा नगर 

नािशक

४८१४२ कुलकण� अिमत सुभाष 36461 44 पु �ॉट नं.६५ इंिदरा नगर   ��दािवहार कॉलनी  नािसक

४८१४३ कुळकण� अनंत गणेश 5101 65 पु बी/ ८ अिजंता अपाट�म�ट   मिहला बंिकंिदरा नगर    नािशक

४८१४४ कुलकण� अिनल मनोहर 47529 67 पु घर नं.२२३७ मधली होळी   नािसक    नािसक

४८१४५ कुलकण� अकंुर अ�ण 40417 54 पु �ॉट नं. ५६   बाजीराव नगर  ितडके कॉलनीनािशक

४८१४६ कुलकण� अच�ना िमिलंद 46860 35 �ी ३  ब  कौ�ुब   एस. टी. कॉलनी  गंगापुर रोड नािसक

४८१४७ कुलकण� आशा पांडूरंग 30805 75 �ी

अे/२० अभेय संकुल रामदास कॉलनी   शरणपुर  नािसक-५ 

 नािसक

४८१४८ कुळकण� अशोक भाऊराव 5613 74 पु

१६ बालाजी िवहार अशोक �ंभ   व�तेरणारी हॉ��टल    

नािशक

४८१४९ कुलकण� अशोक गंगाधर 49161 76 पु १० साई उषा िकरण सोसायटी   महा�ा नगर  नािशक

४८१५० कुलकण� अशोक शंकर 36646 68 पु �ॉट नं.ए/२ स�� नं.५०/०३/०१   आनंद व�ी  नािसक

४८१५१ कुलकण� अतुल ल�ण 44920 55 पु

टाकळी िशवार �ॅट नं.१   गजानन अपाट�म�ट  ड� ीम िसटी 

समोर नािशक

४८१५२ कुलकण� अतुल िवनायक 50148 53 पु ३ िवरल अपाट�म�ट   सुिचता नगर  नािशक

४८१५३ कुळकण� अिवनाश कािशनाथ 570 70 पु ११6 वध�मान नगर   िदपक टॉकीज मागे    नािशक

४८१५४ कुलकण� अिवनाश शांताराम 43208 61 पु

७ आकाश िदप अपाट�म�ट   जय भवानी रोड  नािशक रोड  

नािशक

४८१५५ कुळकण� बाळकृ� शंकर 4091 77 पु �ॅट नं १   सुपु� िब��ंग  उंटवाडी  नािशक

४८१५६ कुलकण� चं�कांत मुरलीधर 51637 64 पु

४८२  िशवाजी चौक   कामगार नगर  आरती िनवास जवळ 

 सातपुर  नािशक
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४८१५७ कुळकण� चं�शेखर �भाकर 41108 61 पु �ॉट नं. १८   गुलमोहर िवहार कॉलनी  नािशक

४८१५८ कुलकण� चं�शेखर अवधूत 36447 54 पु

�ॉट नं.४७ स�� नं.२३८/२   वंृदावन नगर �ीहरी  िदडोरी 

रोड �स�ळनािशक

४८१५९ कुलकण� िदपा सतीश 18870 59 �ी १ �रांजली सोसायटी   डॉ.भाभा नगर    नािसक

४८१६० कुलकण� दीपक सदािशव 61103 58 पु

�ॅट नं १ मंगल वषा� अपाट�म�ट   द�ा मंिदर जवळ  काठे 

लाइन �ारका  नािशक

४८१६१ कुलकण� देवेश दीपक 61102 26 पु बी १ मंगल वषा� काठे लाइन   �ारका  नािसक

४८१६२ कुळकण� देिवदास नरहर 32915 68 पु

�ी िस�देश गृह   िनमा�ण हौसीगं सोसा.४  सदगु� िनवास 

नािशक

४८१६३ कुलकण� िदगंबर गोिवंद 18307 77 पु

�ॅट नं.२ वंदनागौरी हौिसंग सोसायटी   तारवाला नगर 

िदंडोरी रोड सी.डी.ओ.  ऑफीस समोर  नािसक

४८१६४ कुलकण� िदलीप कृ�ाजी 39660 69 पु

८ कृ�कमल पाटील ने�   नव�ा गणपती जवळ  

गंगापूर रोड नािशक

४८१६५ कुलकण� िदपाली िदलीप 15160 63 �ी

�ॅट नं बी १०   िशवदश�न अपाट�म�ट  �ीराम चौक इंिदरा 

नगर  नािसक

४८१६६ कुलकण� गणेश केशवराव 49686 60 पु

स�े नं ८९२ �ॉट नं १७   चेतना नगर दास मा�ती 

मंदीराजवळ  अ�ांग योग �ीनीक नािशक-९  नािशक

४८१६७ कुलकण� गौरी योगेश 55212 47 �ी ५ �ेहाकार अपाट�म�ट   भाभा नगर  नािशक-११  नािशक

४८१६८ कुलकण� गोपाल हरीभाऊ 48116 52 पु

ि�न बंगलो नं१६ �ाडा कॉलनी   आकाश पेट� ोल पंपामागे  

�जापती बी िव�िव�ालय जवळ  नािशक

४८१६९ कुलकण� हेमंत गंगाधर 41749 47 पु

३४ पु�राज   िशवाजी नगर   िस�र नािशक  नािसक  

423001

४८१७० कुलकण� जयंत भाऊराव 48328 57 पु १६ बालाजी िवहार   अशोक �ंभ  नािशक

४८१७१ कुलकण� जयंत जयराम 40111 51 पु

नवमंगल को-ऑप हौिसंग सोसायटी   काठेग�ी �ारका  

नािसक

४८१७२ कुलकण� जयराम अवधुत 13043 81 पु

नवमंगल को.ऑप.हौ.सोसायटी   १७१ 

आय.टी.आय.कॉलनी काठे ग�ी    नासीक

४८१७३ कुळकण� �ोती बाळकृ� 7735 76 �ी �ॅट नं ०१   सुपु� िब��ंग  उंटवाडी  नािशक

४८१७४ कुलकण� कमल िवनायक 43671 86 �ी

ईछापूत� गणपती मंिदराजवळ   ए-२६ सौरभ कामोद नगर 

   नासीक

४८१७५ कुलकण� लिलता िदलीप 51169 67 �ी ल�ी कुलकण� कॉलनी   शरणपुर रोड  नािशक

४८१७६ कुलकण� माधव गोपाळ 40712 77 पु

१० तुळजा अपाट�म��   कामठवाडे  िमनाताई ठाकरे 

शाळेसमोरनािसक  नािसक

४८१७७ कुलकण� मधुवंती �ीकांत 45034 48 �ी �ीरंग ६/१ ि�मुत� हौसीगं सोसायटी   समथ� नगर  नासीक

४८१७८ कुलकण� महेश �ीपाद 12909 46 पु

६ साईर�क अपाट�म�ट   िशखरेवाडी नासीक रोड    

नासीक

४८१७९ कुलकण� मकरंद िललाधर 55185 59 पु

�ॉट नं.२ ल�ी िनवास   कुलकण� कॉलनी  शरणपुर 

नािशक

४८१८० कुळकण� मिनषा िदलीप 90377 73 �ी

४ िवधी अपाट�म�ट सव� नं.८९१/४४   ि�यदश�नी पाक�   चेतना 

नगर नािसक

४८१८१ कुलकण� मंजुषा �साद 45096 43 �ी ८३ राजयोग �भात नगर   िदडोरी रोड  �स�ळ नासीक
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४८१८२ कुलकण� मनोहर द�ा�य 13445 71 पु

फलॅट नं.३९ उदय �ाझा   िसता गंुफा रोड  पंचवटी  

नािशक-३  नािशक

४८१८३ कुलकण� मनोहर सुरेशराव 17284 50 पु

एन-४२ जेए-१-३८/४ तोरणा नगर   पवन नगर िसडको 

नािसक ९    नािसक ९

४८१८४ कुलकण� मेदीनी आिशष 43135 51 �ी

रजनीगंधा अपाट�म�ट   पाटील लेन नं.४  कॉलेज रोड 

नािशक

४८१८५ कुलकण� न�थु िव�नाथ 39585 78 पु

७  आिशवा�द रो हौसेस    गणेश कॉलनी  उ�म नगर   

नािशक.  नािशक

४८१८६ कुलकण� िन�पमा िवनायक 14189 75 �ी

३ िवरल अपाट�म�ट सुिचता नगर   हॉटेल रसोई मागे आ�ा 

रोड    नािसक

४८१८७ कुळकण� िनतीन वैजनाथ 41134 44 पु ई ६ ��चैत�   ��दा पाक�   भोसला िमली.मागे नािशक

४८१८८ कुलकण� िनतीन िवनायक 46711 56 पु अ-२६ सौरभ अपाट�म�ट   कमोद नगर  नािशक

४८१८९ कुलकण� िनवेिदता िदलीप 55749 33 पु

एन-४२ सी.फ.-२ १९१४१५   िशवश�ी चौक  िसडको 

नािशक

४८१९० कुलकण� नुतन िवलास 44345 58 �ी

स न ३००/१७/अ मोरया   आनंदधन कॉलनी बरकूले 

हॉल�ा मागे  नासीक १०  नासीक

४८१९१ कुलकण� पांडुरंग भागवत 12488 74 पु

अ�मेध सोसायटी �म नं ९७   आर टी.ओ.ऑफीस समोर 

पंचवटी    नासीक

४८१९२ कुलकण� पंकज मनोहर 14877 46 पु

िशव समथ� नगर पांझरा-२   �ॉट नं.११ िकशोर सुय�वंशी 

माग�  आर.टी.ओ. ऑफीस�ा मागे नािशक

४८१९३ कुळकण� �भा शामकांत 4718 83 �ी ३ सुखशांती हाईट्स   नरिसंहा नगर  गंगापूर रोड  नािशक

४८१९४ कुळकण� �दीप िभकाजी 12908 60 पु

�ॅट नं.१० रेवा�ामी सोसायटी   िसतागंुफा रोड पंचवटी   

 नासीक

४८१९५ कुळकण� �मोद मधुकर 28842 48 पु

9 मै� पाक�   अपाट�म�ट   भावबंधन मंगल काया�लय जवळ  

मखालाबाद रोड  नािशक

४८१९६ कुलकण� �साद �मोद 37820 38 पु

२ योगिचंतन ( क )   गोर� नगर  मेरी आर टी ओ कॉनर�  

नािसक

४८१९७ कुलकण� �साद सुधाकर 38163 50 पु

�ॉट नं.५० सव� नं.७७३   वा�ूपाक�   रो हाउुस समोर  

कमय�गी नगर उंट वाडी  नािशक

४८१९८ कुळकण� �शांत हनुमंत 29190 44 पु

एन-४३/डी/१-१४-७ अमृत �ीट   एन/आर मा�ती मंिदर 

अंबड िलंक  रोड पवननगर िसडको  नािशक

४८१९९ कुळकण� �शांत शामकांत 4719 58 पु

�ॅट नं ३  सुखशांती हाइट्स   गंगापूर रोड आकाशवाणी 

टावर जवळ  नरिसंहा नगर  नािशक

४८२०० कुलकण� पु�ावती कमलाकर 44211 81 �ी

�ॉट नं.१७ मोरया   आनंदघन कॉलनी बुरकुळे हॉल  मागे 

नािशक

४८२०१ कुलकण� रघुनाथ केशवराव 38806 74 पु

केशव�ृती �ॉट नं.१७/२ स.नं.८९२/२   चेतना नगर  

नािसक

४८२०२ कुळकण� रजनी रमेश 31973 74 �ी

 िपतृछाया  वैषाख ५४   ल�ी िपठा�ा िगरणीजवळ  

पाटील नगर िसडको नािसक

४८२०३ कुलकण� राज�� अशोक 38641 51 पु �िमला सदन   राजपाल कॉलनी  म.नाका पंचवटी नािसक

४८२०४ कुलकण� राज�� िभमाशंकर 53893 62 पु ५ जय िवजय अपाट�म�ट   आर.टी.ओ.कॉलनी  नािशक

४८२०५ कुलकण� राज�� रमाकांत 14600 57 पु

 �रया पाक�   �ॉक नं.५   ए�ार पेट� ोल पंपाचे मागे  

िदंडोरी रोड �स�ळ नासीक

४८२०६ कुलकण� राज�� रामचं� 12899 60 पु ि�मुत�  �मीक कॉलनी नं१   गंगापुर रोड नासीक    नासीक
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४८२०७ कुलकण� राज�� यशवंत 90611 50 पु

१७ सुय�साधना अपाट�म�ट    बी  िवंग गीता नगर  िदंडोरी 

रोड �स�ळ नािशक-३  नािशक

४८२०८ कुलकण� रमेश एकनाथ 18991 79 पु

 िपतृछाया  वैषाख ५४   ल�ी िपठ िगरणी जवळ  पाटील 

नगर िसडको नािसक

४८२०९ कुळकण� रमेश काशीनाथ 9970 80 पु ए ४६ रो हाऊस नं २ सुयोिजत लॉं� महा�ा नगर नािसक

४८२१० कुलकण� रमेश उ�दव 18486 72 पु

उ�दव मेमो�रअल हॉ�ीटल   मंुबई आ�ा रोडआडगाव    

नािसक

४८२११

कुलकण� रमेश उ�दव 

(एच.यु.एफ.) 54176 72 पु

उ�दव मेमोरीअल हॉ��टल   जगा हॉटेल समोर  आडगाव 

नािशक

४८२१२ कुलकण� रिवं� सदािशव 13006 65 पु

बी-३०३ �ीन मेडोज   बीग बाजार मागे नािशक-पुना रोड  

�सोबा मंिदराजवळ नािशक रोड  नािशक

४८२१३ कुलकण� ऋषीकेश िनतीन 46712 29 पु अ-२६ सौरभ अपाट�म�ट   कमोद नगर  नािशक

४८२१४ कुलकण� सिचन �भाकर 35643 44 पु

६ �ीलाभ अपाट�मे�   समृ�दी कॉलनी  िदडोरी रोड  

नािसक

४८२१५ कुलकण� समीर गणेश 28619 42 पु आिशवा�द �शांत नगर   पाथड� फाटा  अंबड  नािशक

४८२१६ कुलकण� समीर रामदास 18931 46 पु

�ॉट नं.१२ स�� ८२७/३ मंगलमुत� नगर   

आर.टी.ओ.कॉलनी जवळबोधले नगर    नािसक

४८२१७ कुलकण� संदीप देिवदास 37847 33 पु

�ीिस�द�े� गृहिनमा�ण सोसा.   ४ सदगु�िनवास  

आ◌े◌ंकार नगर  नािसक

४८२१८ कुळकण� संिदप हनुमंत 29191 39 पु

�ॉट नं 4 वंदन को-ओप हाऊिसंग सोसायटी   अिभयां�ा 

नगर ब�ाव �ासेस जवळ  कृ�ा साडी मागे  नािसक

४८२१९ कुळकण� संजय रघुनाथ 31225 58 पु

�ॅट नं 10 �ितपदा हौिसंग सोसायटी   45/1 �ारका    

नािसक

४८२२० कुलकण� संतोष शशीकांत 12943 55 पु

६ साई र�क अपाट�म�ट   िशखरेवाडी नासीक रोड    

नासीक

४८२२१ कुळकण� ��ा राज�� 29918 44 �ी �िमला सदन राजपाल कॉलनी   म. नाका पंचवटी  नािशक

४८२२२ कुलकण� सरल �ीराम 13851 64 �ी

-

िस�दी िवनायक मंदीराजवळ  िवनय नगर मंुबई ना�ा 

जवळ  नािशक

४८२२३ कुलकण� सतीश वसंतराव 13415 61 पु ��दा  �ानदीप सोसायटी   जुना गंगापुर नाका    नासीक ५

४८२२४ कुळकण� िसमा राज�� 29362 53 �ी

 �रया पाक�   �ॉक नं.५   ए�ार पेट� ोल पंपाचे मागे  

िदंडोरी रोड �स�ळ नासीक

४८२२५ कुळकण� शैल�� बळवंत 9774 51 पु

पु�ब �ॉट नं ११ राजमाता   मंगल काया�लया जवळ  

आर.टी.ओ कॉन�र �ॉप  िडंडोरी रोड नािशक

४८२२६ कुलकण� ��दा �ीपाद 19826 36 �ी

२/३ गोमती अपाट�म�ट   देनाल�ी सोसायटी जवळ  बॉईज 

टाऊन रोडत्◌्रयंबक रोड  नािसक २

४८२२७ कुलकण� �ीकांत मधुकर 45033 52 पु �ीरंग ६/१   ि�मुत� हौसीग सोसायटी  समथ� नगर  नासीक

४८२२८ कुळकण� �ीपाद बाळकृ� 27370 61 पु २/३ गोमती नगर   देनाल�ी सोसायटी    नािशक

४८२२९ कुलकण� �ीराम पुो�म 12438 67 पु

-

िवनय नगर  िस�दी िवनायक मंदीराजवळ मंुबई 

ना�ाजवळ  नािशक

४८२३० कुळकण� �ेहलता मधुकर 2556 79 �ी

१ ब अमर�ोत अपाट�म�ट जाधव हॉ��टल   मागे आनंद 

नगर  जगताप मळा  नािसक रोड

४८२३१ कुळकण� सुधा सुधाकर 2925 78 �ी

६ �ीन �ेअर अपाट�म�ट समोर   िनम�ला कॉ��ट गंगापुर 

रोड    नािसक
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४८२३२ कुळकण� सुधाकर कािशनाथ 2926 83 पु

६ �ीन �ेअर अपाट�म�ट   िनम�ला कॉ���ट समोर गंगापुर  

रोड  नािसक

४८२३३ कुळकण� सुमंत नारायण 32833 49 पु

७ आरती अपाट�म�ट   �ी �ामी समथ� नगर  िदंडोरी रोड    

 पंचवटी २५१६८७६  नािसक

४८२३४ कुलकण� सुिमती अशोक 37470 70 �ी

१६ बालाजी िवहार   गुरां�ा दवाखा�ा मागे  अशोक �ंभ 

नािसक

४८२३५ कुलकण� सुिनल मधुकर 15912 51 पु

सी- १० ड� ेम घरकुल हौिसंग   सोसायटी िशवाजी नगर  जेल 

रोड नािशक रोड  नािशक

४८२३६ कुलकण� सुिनता शरद 13553 73 �ी

३५ कमल ओम सोसायटी टकले नगर   क�ा शाळेजवळ 

पंचवटी    नािसक

४८२३७ कुलकण� सुरेश अनंत 12489 71 पु �ॉट नं 12 मंगळमूत� नगर   भोडंले नगर मागे    नासीक

४८२३८ कुलकण� तुषार सुरेश 37456 38 पु

�ॉट नं.१२ मंगलमुत� नगर   आर टी ओ कॉलनी जवळ  

बोलके नगर माग� पुणे रोड  नािसक

४८२३९ कुलकण� उदय �भाकर 13411 54 पु

�ॅट नं.१ पुरव अपाट�म�ट   िव�कमा� चौक इं�नगरी 

कामठ    वाडे रोड नासीक

४८२४० कुलकण� उदय�साद गोिवंद 44954 53 पु

समृ�ी रो हाऊस नं. ०१   िशव�ोत को.ओप.हौिसंग 

सोसायटी  दासक िशवाजी रोड जेल रोड  नािशक

४८२४१ कुळकण� वरदराज �ीराम 20018 35 पु िपयुष सुयश हाईटस   पी १२ िवनय नगर    नािसक ६

४८२४२ कुलकण� िवलास गंगाधर 56387 66 पु

फलॅट नं.१ �रगल जै�र अपाट�म�ट   शंकर नगर गंगापुर 

रोड   नािशक

४८२४३

�ो.नलीनी मेडीकल ऍ� जनरल 

�ोअस� 13464 48 पु राजर� नगर िसडको   नासीक

४८२४४ कुलकण� िव�ास अनंत 46702 64 पु मु. पो. आधार खुद�    ता. मालेगांव  िज. नािशक

४८२४५ कुळकण� योग�� िव�नाथ 7458 53 पु

१०/११ गणणील अपाट�म�ट   कृ�ावती अप���रका समोर    

नािशक

४८२४६ कुलथे सुिनल मुरलीधर 36572 56 पु ३६ डी जी पी ��् नगर   कामठवाडे  नािसक

४८२४७ कुलथे सुिनल सोमनाथ 37826 56 पु

७ सहारा को सोसायटी   �ीरामनगर  जुना सायखेडा रोड  

नािसक

४८२४८ कुमावत िशवाजी भाऊलाल 12900 58 पु

९ तपती सोसायटी �ेह नगर   �स�ळ नासीक ४    

नासीक ४

४८२४९ कुमावत िवलास आसाराम 37832 44 पु

२ मानसी हौ.सोसायटी   जुना पेट� ोल पंप  िदडोरी रोड  

�स�ळ  नािसक

४८२५० कुमावत िनवृती खंडु 41376 60 पु १ सावली   सुरभी नगर  कामटवाडा नािसक

४८२५१ कुमावत रा�ल दामोदर 38702 44 पु

एन-४२/५/सी/४/६/५ मोती चौक   पवन नगर  िसडको  

नािसक

४८२५२ कुमावत सुभाष एकनाथ 40114 53 पु चै�� नगर �ॉट नं.२२   दसक नािसक रोड  नािसक

४८२५३ कंुभार मधुकर देवराम 38460 59 पु

�ॉट नं.१४ स�� नं.३२५   �ाने�र नगर  पाथड� रोड 

नािसक

४८२५४ कु�ेजकर मिनषा वसंत 34722 72 �ी �ॅट नं.०३   िशवि�या अपाट�  उपनगर  नािसक

४८२५५ कंुभेजकर वसंत रामचं� 34707 80 पु

�ॅट नं.०३   िशवि�या अपाट�.  उपनगर नािसक  नािसक 

०६

४८२५६ कु�हाडे िदपक ल�ण 48571 41 पु सारीका बी �म नं.३   संभाजी नगर  अशोक नगर नािशक
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४८२५७ कुराडे िशवाजी बबन 39167 52 पु

�ॉट नं.२२ सेले�� ा सोसायटी   लामखेडे मळा  िदडोरी 

रोड पंचवटीनािशक-४  नािशक-४

४८२५८ कुरकुरे आकाश सुिनल 54142 27 पु ९ कृ�ा पाक�  रो हाउसेस   चेतना नगर  नािशक-९  नािशक

४८२५९ कुरकुरे गंगाराम काशीराम 35544 84 पु

९   कृ�ा पाक�  रो हाऊस   राज अपाट�म�ट जवळ  चेतना 

नगर  नािशक

४८२६० कुरकुरे सुधा सुिनल 54120 55 �ी

९ कृ�ा पाक�  रो हाउसेस   राज अपाट�म�ट शेजारी  चेतना 

नगर नािशक

४८२६१ कुटे �शांत सुधाकर 61204 47 पु

सव� नं 772/ए/1/1   �ॉसम बंगलो  ऊंटवाडी कम�योगी 

नगर  नािशक

४८२६२ कंुवर संिदप अ�ण 52522 36 पु

६ हेम हौिसंग सोसायटी   एल आय सी कॉलनी  इंिदरा 

नगर नािशक

४८२६३ कुवर िवर�� िसताराम 19139 49 पु

�ॅट नं ९ �ी गण् ◌ेश पाक�    डॉ बाबा नगर िहरवे फॉम� 

मंुबई नाका  नासीक  नािसक

४८२६४ लचके महेश बाबुराव 45410 45 पु नामेदव मंिदरासमोर   िशंपी ग�ी  येवला  येवला

४८२६५ लाड दादाभाऊ  बकाराम 43229 47 पु �ॅट नं ९ िनयर चांडक सक� ल ितडके कॉलनी नािशक

४८२६६ लाड िदपक वसंत 41579 51 पु

फलॅट नं.०१   भ�ीपूजा अपाट�म��  अिभयंता नगर  

नािशक

४८२६७ लाड वैशाली िदपक 51055 44 �ी १ भ�ीपुजा अपाट�म�ट   अिभयंता नगर  नािशक

४८२६८ लढ् ढा अनुप अशोक 55614 32 पु बंगलो नं.१४   वसंत िवहार  ओझर. नािशक

४८२६९ लढढा जय�ी ��ील 35446 51 �ी

३ �ीप सोसायटी   �ू पंडीत कॉलनी  शरणपूर रोड  

नािशक

४८२७० लढढा ��ील हरीभाउ 35445 53 पु

३ िश� सोसायटी   �ू पंडीत कॉलनी  शरणपुर रोड  

नािशक

४८२७१ लगड अजय प�ाकर 34759 55 पु

४  िनमा�ण �ासीक  अपाट�म�ट   थ�े नगर कॉलेज रोड  

नािशक

४८२७२ लगड मिनषा अजय 34758 51 �ी

४  िनमा�ण �ासीक  अपाट�म�ट   थ�े नगर कॉलेज रोड  

नािशक

४८२७३ लहामगे मंगेश द�ातेय 44813 67 पु १० ��दा संकुल   जुना गंगापूर नाका  ग�गापुर रोड  नासीक

४८२७४ लहामगे रिवं� द�ा�य 42095 53 पु नेह� चौक   वंजार ग�ी िस�र  िज. नािसक

४८२७५ लहामगे रिव� द�ातेय 44814 57 पु ६ गणराज अपाटम�ट   सावरकर नगर गंगापुर रोड  नासीक

४८२७६ लखन राजेश गुलाब 28835 54 पु लाम रोड   नूर सॅनीटोरीयम  देवलाली कॅ�  नािशक

४८२७७ ललवाणी िनलेश मनसुखलाल 45205 45 पु

१०३ नंदन रेिसडे�ी   धोगंडे मळा द� मंदीर समोर  

नािशक रोड नािशक

४८२७८ लांडगे मिनष िभकाजी 58269 46 पु

एन -३२ एन -१/११/५ एकता चौक   �ामी िववेकानंद नगर 

िसडको  नािशक

४८२७९ लासुरे सुचेता सुरेश 20077 61 �ी

६ सािव�ी अपाट�म�ट   नेल�कर हॉ�ीटल समोर  गंगापुर 

रोड  नािसक

४८२८०

लासुरे सुरेश यशवंत �ो.टायटस 

�ाफी� 19869 70 पु

६  सािव�ी  नेल�कर हॉ�ीटल समोर   गंगापुर रोड 

नािसक    नािसक

४८२८१ लासुरकर भारती आनंद 36655 69 �ी �ॉट नं.६१/५५ ए   �ावण से�न  पाथड� रोड नािसक
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४८२८२ लाठी पुो�म बाबुलालजी 12898 72 पु १२  हरी�साद काठे ग�ी   नासीक    नासीक

४८२८३ लाठी शोभा पुो�म 13211 66 �ी १२ हरी�साद काठे ग�ी   पुणे रोड नासीक    नासीक

४८२८४ िललके सुरेश न�थू 32726 47 पु 3 �षाली पाक�   �भातनगर   �स�ळ    नािशक

४८२८५ िल�ेकर गजानन बाजीराव 29376 65 पु

राजेश अपाट�म�ट �ॉक नं.४   जन.वै� नगर पाटीदार 

भवन शेजारी  �ारका सक� ल नािसक - ८  नािसक

४८२८६ लोडाया केतन सुमतीचं� 49238 47 पु बी/१७१ ��ी�ी ६ वा मजला   गोिवंद नगर  नािशक

४८२८७ लोडाया मिनष सुमतीचं� 49239 49 पु सी/१ शीतल पॅराडाईज   गोिवंदनगर नािशक

४८२८८ लोढा मनोज जवरीलाल 12816 53 पु

नं-1 /91/92 िशवाजी चौक जुना िसडको   िशवाजी चौक 

नासीक    नासीक

४८२८९ लोहार चं�कांत राघोदास 41013 64 पु �ॉट नं.१९   िवधाते नगर  वडाळा नािशक

४८२९० लोहार �ाने�र हेमलाल 36573 52 पु

स�� नं.२/३ �ॉट नं.३४   कला नगर पोकार कॉलनी मागे  

६० फुटी र�ा जवळ नािसक

४८२९१ लोहार संदीप िदलीप 58421 39 पु

�ॉट नं १२अ१३ अ� िवनायक अपाट�म�ट   �म नं ८ 

गंगापुर रोड िशवाजी नगर  सातपुर नािशक

४८२९२ लोहारकर िगरजाशंकर सोमनाथ 20483 59 पु

पंझरा ३ �ॅट नं.५   िकशोर सुय�वंशी माग� िशव समथ� 

नगर  पंचवटी नािसक  नािसक ४

४८२९३ लोख�डे अिभिजत िदनकर 45057 41 पु �ट नं ५ पदमिव� �ाझा   टागोर नगर नासीक नासीक

४८२९४ लोखंडे मंदािकनी सदािशव 50243 63 �ी

�ॅट नं.१४ डाऊन टाऊन ७०३-बी- अपाट�म�ट   अ�रहंत 

हॉ��टल  निवन गंगापुर रोड नािशक

४८२९५ लोखंडे सोपान द�ा�य 40527 46 पु लोखंडे मळा   जुना सायखेडा रोड  दसक नािसक

४८२९६ लोखंडे सुषमा देव�� 51004 44 �ी

४ वाई� ऑिच�ड सोसायटी   वेद मंिदरामागे  ितडके 

कॉलनी नािशक

४८२९७ लोखंडे तुषार सुधाकर 55256 33 पु ४२१२ निस�ग टेक   नाग चौक पंचवटी  नािशक-३  नािशक

४८२९८ लोळगे िकशोर �ीराम 45732 57 पु �ॅट नं ए ३ कैलास िकरण   िशंगाडा तलाव  नासीक

४८२९९ लोमटे िवराज िवजयराव 12338 54 पु १ िवजय�ी अपाट�म�ट   राजीव नगर नासीक    नासीक

४८३०० लोमटे िव�िजत िवजयराव 34069 53 पु

भा��ी अपाट�म�ट राजीव टाउन िशप   राजीव नगर 

नािसक    नािसक

४८३०१ लोणारी रिवं� �ीधर 38671 70 पु �ॉट नं.७ पाटनकर माग�   ितडके कॉलनी  नािसक

४८३०२ लोढें िकशोर िव�नाथ 41127 47 पु

एसएन ५२/ए६अ५२/बी १   भदाणे नगर समोर  ि�मुत� 

चौक नािशक

४८३०३ लोढें सुहास िव�नाथ 50854 46 पु �ॅट नं.५ रचना अपाट�म�ट   ि�मुत� चौक  नािशक

४८३०४ लोढें वैजयंती बाळासाहेब 41054 44 �ी एन ५३ �ी ई १०/०१   पाटील नगर  निवन नािशक

४८३०५ लोणे िनवृती कोडंाजी 37815 60 पु

इं�ायणी रो हाउस नं.१   आलकापुरी  पाथड� फाटा  

नािसक

४८३०६ लोणकर �ीधर शांताराम 37898 66 पु

 योगे�र  समृ�दी कॉलनी   जु�ा पेट� ोल पंपा मागे  िदंडोरी 

रोड  नािसक
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४८३०७ लोटांगले क�ाणी िगरीश 18816 42 �ी

बं�ो नं 8 ल�ी �ंकटेश   िसडको ऑिफस मागे नािसक  

  नािसक

४८३०८ लुनावत िपयुष िवनोदकुमार 57875 34 पु

१० सु�भा हाऊिसंग सोसायटी   सक� ल िसनेमा समोर  

अशोक �ंभ नािशक

४८३०९ लुनावत सौरभ मिनषकुमार 57679 34 पु

�ॉट नं १०२०   शु� ग�ी चांदवडकर ग�ी  दहीफळ 

नािशक

४८३१० मदाने देवेन नंदिकशोर 15237 39 पु

�ॉट नं.६ राम ल�ण बंगला   मंदीरामागे नािसक रोड    

नािसक

४८३११ मदाने देव�� अ�ण 55213 36 पु

३०१ कलश अपाट�म�ट   िदप�ोती कलश को-ऑप.हौ.सो.  

इंिदरा नगर नािशक-९  नािशक

४८३१२ मदाने गौरव नंदिकशोर 15232 41 पु ६ �धान नगर �सोबा मंदीरा   मागे नािसक रोड    नािसक

४८३१३ मदाने मंगला �काश 6029 61 �ी

�ॅट नं १० जय�ी �ाझा   वडाला पाथरडी रोड  चच� 

समोर इंिदरा नगर  नािशक

४८३१४ मदाने मेघा नंदिकशोर 15238 61 �ी ६ �धान नगर   �सोबा मंदीरामागे नािसक रोड    नािसक

४८३१५ मदाने नंदिकशोर शंकर 12566 69 पु

राम ल�ण  ६ �धान नगर   �सोबा मंिदरा मागे नासीक 

रोड    नासीक

४८३१६ मदाने नंदिकशोर शंकरलाल 15236 69 पु ६ �धान नगर �सोबा मंदीरा   मागे नािसक रोड    नािसक

४८३१७ मदाने �काश �भाकर 3342 64 पु

�ॅट नं १० जय�ी �ाझा   �ॉट नं १ सी नं १०६/६ वडाळा 

 पाथड� रोड इंिदरा नगर  नािशक

४८३१८ मिदह�ी रिवं� िशविलंगअ�ा 37591 66 पु ४६/२ �ॉट नं.२०   टाकळी रोड  नािसक

४८३१९ म�े राजु मारी 39544 62 पु

म.रा.िव.मंडळ वसाहत   जुने एन-४२/४ एकलहरे  नािशक 

रोड  नािशक

४८३२० मगरे िह�त िजजाबराव 35314 49 पु �म नं.२ भा�ोदय   िब�ीगं नं.बी  उपे� नगर  नािसक

४८३२१ महादेवकर आि�नी मकरंद 15471 48 �ी

िनम�ला कंव�ट �ूल जवळ   ३ तुळीप पाक�  चैत� नगर  

गंगापुर  नािसक

४८३२२ महादेवकर मकरंद वसंत 15472 53 पु 3 तुिलप पाक�  चैत� नगर   गांगपूर रोड    नािसक

४८३२३ महाजन अिभष अशोक 19919 47 पु

३ बी िनवास �ाझा शरणपुर त्◌्रयंबक िलंक   

रोडएच.डी.एफ.सी बँके�ा मागे    नािसक

४८३२४ महाजन अिनल मुरलीधर 37709 59 पु

जु�ा पेट� ोल पंपा�ा मागे   मयूरी सोसा.जवळ  िदंडोरी 

रोड मेरी  नािसक

४८३२५ महाजन अिनता अशोक 19918 69 �ी ३ बी िनवास �ाझा   शरण त्◌्रयंबक िलंक रोड    नािसक

४८३२६ महाजन अ�ण िहरामन 60550 41 पु मु क�वाडी   ता मालेगाव  िज�ा नािशक

४८३२७ महाजन अशोक पंुडिलक 19512 74 पु ३ बी िनवास �ाझा  शरण �बक   िलंक रोड    नािसक ५

४८३२८ महाजन धनराज अशोक 21132 43 पु

�ॅट नं 26 मोिहत हाऊिसंग सोसा   पपईया नस�री    

नािसक

४८३२९ महाजन हेमंत सदािशव 16204 72 पु

६ ए औरंगाबादकर को-ऑप हौिसंग   सोसायटी इ�रगेशन 

कॉलनी समोर    नािसक

४८३३० महाजन िहत�� युवराज 41217 50 पु

एन/४२/एसी/२१/०६   ४ थी �ीम  पवन नगर िसडको 

नािशक

४८३३१ महाजन िजत�� �भाकर 42588 50 पु

�ॅट नं.1 अ�णोदय आपपाट�म�ट   वेणु नगर कामाठवडे  

बसेरा पाक�  नािशक िसडको  नािशक
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४८३३२ महाजन िजवराज बळीराम 37048 69 पु

तृ�ी अिद� नगर   �ी आय पी गे� हाऊस  पुणे रोड  

नािसक

४८३३३ महाजन मोिहनी हरी 42947 44 �ी

१ सुसंगत सोसायटी   कौस�ानगर रामवाडी  पंचवटी 

नािशक

४८३३४ महाजन नंदिकशोर उ�मराव 29363 56 पु

मंगलमुत� अपाट�म�ट बी िवंग   �ॉक नं.३ �ीकृ� नगर  

अंबड-कामटवाडा रोड अंबड  नािशक

४८३३५ महाजन प�वी ि�जभूषण 60757 40 �ी

िवजय महा�ा िसनेमा   �ी चैत� बंगलो -०३  महादेव 

नगर नािशक पुणे रोड  नािशक

४८३३६ महाजन राजाराम कािशराम 40770 69 पु ५ अच�ना सोसायटी   लोकमा� नगर  नािसक रोड  नािसक

४८३३७ महाजन संिदप िभमराव 53744 38 पु

२  वा�ुवैभव अपाट�म�ट   �ामी समथ� मंिदरासमोर  

�शांत नगर  पाथरडीफाटा  नािशक

४८३३८ महाजन संदीप पंडीत 24837 53 पु ॠएसबी ७० अि�ननगर   िसडको  नािसक

४८३३९ महाजन संजय हेमचं� 36657 58 पु

�ॉट नं.१६ स�� नं.७६७   ि�यंका पाक�  मागे  उंटवाडी 

नािसक

४८३४० महाजन शैलजा िवजय 12764 69 �ी

गंगापुर रोड भावीक नगर   इं���थ ८ नासीक ५    

नासीक ५

४८३४१ महाजन शामकांत केदु 18223 68 पु

परीधान कले�न राजर� नगर   बस�ॉप िसडको ५    

नािसक ९

४८३४२ महाजन िशवराम आ�ाराम 12853 71 पु

�ॅट नं ६  गाय�ी अपाट�म�ट  पु�क नगर    �स�ळ- 

मखमल औरंगाबाद रोड    नािसक

४८३४३ महाजन सुिनल दगडू 41590 43 पु

रो हाऊस नं. ५   नंदनवन  बी कला नगर  नािशक-९  

नािशक

४८३४४ महाजन सुषमा हेमंत 32643 62 �ी ितथ��प �ॉट नं.१९   इडन गाड�न सोसा.  नािशक

४८३४५ महाजन तुषार ��ाद 18895 39 पु

बी-८ सुनंद हाईट्स   इ�रकोण गाड�न जवळ  खाटे ग�ी 

�ारका नािशक

४८३४६ महाजन िवजय रामदास 49456 71 पु ८ इं���थ अपाट�म�ट   भािवक नगर  गंगापुर रोड नािशक

४८३४७

महाजन योगेश रघुवीर �ो.सुयोग 

ड� ेसेस 13324 43 पु

४ जाजु संकुल सावतानगर   बस �ॉप जवळ सावतानगर 

िसडको    नासीक

४८३४८ महाले अनुजा �ीकांत 59902 36 �ी

एन-४४ सी बी -२ २५/२  ४ �ीम   द�ा मंिदर   ि�मूित� 

चौक  सीडको  नािशक

४८३४९ महाले भा�र तुकाराम 50899 71 पु �ॉट नं 20 ���भा   नािशक -पुणे रोड  नािशक

४८३५० महाले चं�कांत ब�ीनारायण 48447 43 पु एन-४४ सीबी -२-२५-२   द� मंिदर िसडको  नािशक

४८३५१ महाले करणिसंग �पिसंग 48087 36 पु

ए-२ यश हाईटस   �ु इरा �ुलजवळ  गोिवंद नगर 

नािशक-९  नािशक

४८३५२ महाले कािशनाथ वा��क 56706 51 पु

एन-४१सी एफ १/४/६ िशवश�ी चौक   नविजवन डे �ुल 

जवळ चौथी ��म  िसडको नािशक

४८३५३ महाले मधुकर रामसू 41880 59 पु ११ अप�ण अपाट�म�ट   डावखर वाडी  नािसक रोड नािसक

४८३५४ महाले ��ा भा�र 51121 65 �ी

 ���भा  �ॉट नं.२२   आिद� नगर  फेम 

म�ी�े�मागे नािशक

४८३५५ महाले �काश केशवराव 32388 44 पु

आ◌े◌ंकार कॉन�र हौसीगं सोसा.   आ◌े◌ंकार नगर 

मखमलाबाद  नािशक

४८३५६ महाले �ांता कािशनाथ 56707 46 �ी

एन.४१सी एफ १/४/६ िशवश�ी चौक   नविजवन डे �ुल 

जवळ चौथी ��म  िसडको नािशक
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४८३५७ महाले संजय रामभाउु 40920 53 पु

धमा��ा रो हाउस नं.१८   िशवाजी पाक�  डी.गी.पी. नगर  

माउली ला� मागेनािशक

४८३५८ महाले सतीश रामदास 53845 63 पु २ पुजा अपाट�म�ट   शंकर नगर  गंगापुर रोड नािशक

४८३५९ महाले �ीकांत ब�ीनारायण 46518 42 पु

एन-अ सी/बी२/१०/६   ि�मुत� चौक  िसडको-४ नािशक-९  

नािशक

४८३६० महाले सुहास जीवन 36556 53 पु

�ॉट नं.८ स�� नं.९७०/१/४   जगन पांगरे मळा  िशवाजी 

चौक िसडको नािसक

४८३६१ महाले सुरेखा �ीकृ� 53232 48 �ी

 कृ�ा  ६ �ी �साद रो हाऊसेस   पेठ रोड आर.टी.ओ. 

ऑफीस जवळ  नासीक

४८३६२ महाले ��ील भा�र 55741 41 पु

���भा �ॉट नं.२०   आिद� नगरफेम टॉकीज मागे  

नािशक

४८३६३ महाले िवलास रमाकांत 30480 49 पु

४ इंदुमती हासौ. सोसा. द�मंदीर रोड   नािसक रोड    

नािसक

४८३६४ महालकर राज�� िवनायक 31709 50 पु ¦ N 823 �मनगर   भंगार माला उपनगर    नािशक

४८३६५ महापुरे िवशाल �काश 62035 32 पु

पाळसकर चाळ पुणे रोड   चेहेडी बु�ुक  नािशक रोड 

नािशक

४८३६६ महाश�े सिचन भालचं� 34312 39 पु �ॉट नं.७ नरिसंह नगर गंगापूर रोड   नािसक    नािसक

४८३६७ िमहीरे क�ना दामोदर 35856 55 �ी सी बी -०२   द� मंिदर  िसडको  नािसक

४८३६८ मा�रकर िकरण पुो�म 19827 58 पु

१८ हनुमंता नगर लोखंडे मळा   जेल रोडनािसक रोड    

नािसक

४८३६९ मा�रकर सुधाकर गणेश 16212 75 पु �ीहरी  वंृदावन नगर   िदंडोरी रोड    नािसक ४२२००४

४८३७० मकवाना महेश बाबुभाई 35351 64 पु ४ राजे�ी सदन   टाकले नगर  पंचवटी नगर  नािशक

४८३७१ मालानी जगिदश सुवा 36654 64 पु डॉली हॉऊस िवसे मळा   कॉलेज रोड  नािसक

४८३७२ माळी �भाकर नारायण 57614 50 पु

एन ५३/एस एफ १/३०/४   नंदनवन चौक उ�म नगर  

िसडको  नािशक

४८३७३ माळी �काश अमृत 38059 59 पु

रे�ा बंगलो मृस�ळ िलंकरोड   पेठ जूना जकात नाका  

पंचवटी  नािशक

४८३७४ माळी रमेश एकनाथ 41288 60 पु मु.पो. मखमलाबाद   ता.िज.नािसक    नािसक

४८३७५ मालोदे िदलीप िशवाजी 42897 41 पु मु. पो. आडगाव   ता. िज. नािसक    नािसक

४८३७६ मालपूरे राजेश िव�नाथ 39715 49 पु

१९ सव� नं.२ िव�कमल   िनशांत -१ �ा मागे कामटवाडे  

ध�ंतरी मेडीकल कॉलेज जवळ  नािशक

४८३७७

मालपुरे तेजवंत पंढरीनाथ �ो.साई 

मेडीकल ऍ� जनरल �ोअस� 13301 48 पु

�ो.मालपुरे तेजवंत पंढरीनाथ   िशवपुरी चौक उ�म नगर 

िसडको    नासीक

४८३७८ मालपुरे योगे�र रामदास 38577 55 पु रामालय नवीन कोटा��ा मागे   कळवण  नािसक

४८३७९ मालसाने �शांत खंडेराव 42110 38 पु

रेणुका ओम साई नगर   ओझर िमग ओझर  

ता.िज.नािसक  नािसक

४८३८० मालंुजकर िभमा दगडू 36558 60 पु मु.पो.वाडीवेद   ता.दगतपूरी  िज.नािसक  वाडीवेद

४८३८१ मांडवगणे आशा चं�कांत 40687 76 �ी २०१७ सोमवार पेठ   खांदवे गणपती मागे  नािसक
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४८३८२ मांडवगणे सुर�� वासुदेव 50562 45 पु

�ॅट नं 29 बालाजी हाइ� 1   िधकले नगर  पंचवटी  

नािशक

४८३८३ मांडे महेश भा�र 9075 53 पु

�ॅट नं -२ पंिडत पाक�  १   �ॉट नं -५३ कुशी नगर  

कॉलेज रोड नािशक

४८३८४ मांडगे िनलेश िदनकर 22584 37 पु

�ॅट नं.०८ रामे�र संकुल   िवर सावरकर बस �ॉप  

अशोक नगर सातपुर  नािसक

४८३८५ मंडलेचा संिदप िवरचंद 28622 48 पु

ए.एस.जी.-१० गंगािवहार   रो हाउुस नं. १  मिहं�ा गे� 

हाउुस मागे आि�न नगर  िसडको नािशक

४८३८६ मंडिलक प�वी छिबलदास 38274 47 �ी सुखद बळवंतनगर   आनंदवली  नािसक

४८३८७ मंडलीक रामदास लहानू 40962 63 पु

एन-५३ ए एच-२४५   राजर� नगर पाचवी �ीम  निवन 

िसडको नािशक

४८३८८ मं�लोई अशोक राजाराम 41229 50 पु �ॉट नं.१३८ �ामी नगर   �शांत नगर  नािशक

४८३८९ मंडोरा अिभषेक सतीश 49713 28 पु

३ िश� सोसायटी �ू पंडीत   कॉलनी   लाईन ९  भड 

सु�ुत  हॉ��टल   शरणपूर रोड    नािशक

४८३९० मंडोरा भा��ी सतीश 49712 31 �ी

३  िश� सोसायटी   �ू पंडीत   कॉलनी लाईन ९ िबहाइंड  

सु�ुत हॉ��टल   शरणपूर  नािशक

४८३९१ मंडोरा जय�ी कािशनाथ 8701 51 �ी

3 िश� सोसायटी �ू पंिडत कॉलनी   9 लेन �ु�ीत 

हॉ��टल  शरणपूर रोड  नािशक

४८३९२ मंडोरे कािशनाथ ओकंार 196 93 पु

3 िश� सोसायटी �ू पंिडत कॉलनी   9 लेन �ू�ीत 

हॉ��टल शरणपूर रोड    नािशक

४८३९३ मंडोरे सरलाबाई कािशनाथ 197 86 �ी

3 िश� सोसायटी �ू पंिडत कॉलनी   9 लेन �ु�ीत 

हॉ��टल  शरणपूर रोड  नािशक

४८३९४ माने नरिसंग ल�ण 58951 36 पु

पूत� अपाट�म�ट   �ॅट नं ६ चौक नं ६  गोिवंद नगर �काश 

मागे  पेट� ोल पंप नािशक

४८३९५ मणेरीकर वैशाली सुिनल 40653 52 �ी रो.नं. ५६   दयाळजी संकुल  कामटवाडे नािसक

४८३९६ मणीयार अंिकतकुमार अिनल 60671 30 पु �ॅट नं 4 हंस अपाट�म�ट   जनरल वै� नगर  नािशक

४८३९७ मिणयार गुणवंत माणकचंद 12894 61 पु

८ सोिनका को.ऑप.हौसीगं सोसेयटी   नवीन पंडीत 

कॉलनी नासीक २    नासीक २

४८३९८ मांजरे िदलीप जग�ाथ 37144 60 पु २९ अंिबका नगर   कामठवाडा िशवार  नािसक

४८३९९ मानकर अिवनाश िवनायक 41011 58 पु

३ स�� नं.९७१   पांगरे मळा सपना टॉकीज जवळ  

िसडको - ९ नािशक

४८४०० मानकर मिनषा रमेश 28792 53 �ी

 कनक  बंगला नं.१४   अव�ी हौसीगं सोसायटी  ट�र 

हाम�नी समोर टाकळी रोड �ारका  नािशक ११

४८४०१ मानकर रमेश �ताप 16213 61 पु

 कनक  बंगला नं.२४   अव�ी हौिसंग सोसायटी  टककर 

हाम�नी समोर टाकळी रोड �ारका  नािसक ११

४८४०२ मनोहर �रना रिवं� 55494 38 �ी

वसंत पवार नगर   आठचाळ इगतपुरी  ता.इगतपुरी 

िज.नािशक

४८४०३ मं�ी िव�ुकांत रामचं� 16211 62 पु

१ शारदा संकुल पाटील लेन ४   कॉलेज रोड नािसक    

नािसक

४८४०४ मापारी काळुबाबा िचमाजी 36468 64 पु

�साद कंुज  पा�रजात नगर   जेल रोड  नािसक रोड  

नािसक

४८४०५ मराठे अिवनाश िकसन 35818 38 पु �ॅट नं -3/6 वंधान   अपाट�म�ट राजीव नगर  नािशक

४८४०६ मराठे संजय उमेश 48428 44 पु साईबाबा रो हाऊसेस   िवशाल पाक�  कामटवाडे  नािशक
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४८४०७ मारवार �िवण �ीराम 37057 60 पु सा�ी बंगलो   कुळकण� मंगल काया�लय जवळ  नािसक

४८४०८ माशाळकर अिभजीत आनंद 37825 45 पु

४ ब शांितिवजय हौ. सो.   काठे ग�ी  िसटी केअर 

हॉ�ीटल मागे �दारका  नािसक

४८४०९ माशाळकर अवधुत हणमंतराव 12741 59 पु

बी.-१७ शैलधी गृह िनमा�ण सोसा.   वडाळा पाथड� रोड  

िवनय नगर नािशक

४८४१० माशाळकर ��ा गु�राज 41636 65 �ी  अथव�  समृ�दी कॉलनी   जुना पेट� ोल पंप  मेरी - ४ नािशक

४८४११ माशाळकर सितश हणमंतराव 40408 69 पु ५६ समथ� िशवनगर   मेरी िदडोरी रोड  नािशक

४८४१२ मसी निवन �ीनफोट� 38805 55 पु जी - १ हरीवदंन बंगलो   जेल रोड  नािसक

४८४१३ मौले �ाने�र वेडू 38576 51 पु

�ॉट नं.२ गट नं.४१८   �ामी िववेकानंद नगर  

मखमलाबाद पंचवटी  नािसक

४८४१४ मौले राज�� द�ा�य 47065 35 पु मु. पो. मोहाडी   ता. िदंडोरी  िज. नािसक

४८४१५ मावानी िदनेश कांतीलाल 44384 46 पु १८ ि�यंका िहल   महा�ा नगर  नािशक

४८४१६ मावानी क�ना िदनेश 44385 42 �ी १८ ि�यंका िहल   महा�ा नगर  नािशक

४८४१७ मावानी मधु पुो�म 44383 47 �ी १८ ि�यंका िहल   महा�ा नगर  नािशक

४८४१८ मावानी पुो�म कांतीलाल 44382 51 पु १८ ि�यंका िहल   महा�ा नगर  नािशक

४८४१९ मयेकर िवजय द�ा�य 13022 47 पु �पल एज�� गोळे कॉलनी   आगरा रोड    नासीक

४८४२० मेढे बळवंत िगरधर 42573 62 पु

७ िवंग-ए जयकृ�ा अपाट�म�ट   लोखंडे माळा जेल रोड  

नािशक  नािसक

४८४२१ मेढे घन:शाम द�ा�य 14046 66 पु १८ गणाधीशनव�ा गणपती   गंगापुर रोड    नािशक

४८४२२

मेहता मनोज �ाणलाल �ो.मानसी 

एज�ीज 43266 53 पु

अिभनव को-ऑप हौिसंग सोसायटी   सरदार चौक पंचवटी -

 ३  नािसक

४८४२३ मेहता सुजस सुर�� �ो.पंकज ट� ेडस� 29333 49 पु

�ॉक नं.५ भा�रंग अपाट�म�ट   िटळक वाडी  शरणपुर 

रोड नािशक

४८४२४ मेहता कवीश अिनल 61202 35 पु

ऋिषराज अपाट�म�ट कॉलेज   रोड कुलकण� बाग कौश�ा 

 हॉ��टल जवळ  नािशक

४८४२५ मेने �िदप जग�ाथ 24049 56 पु लोकमा� नगर पवन नगर िसडको नािसक

४८४२६ मेनकर िदलीप िव�नाथ 36545 57 पु

�ॉट नं.३० संकलेचा ले आऊट   शांती पाक�  जवळ  उप 

नगर नािसक

४८४२७ मेनकुदळे अिजं� �दीप 48828 34 पु ५ सीमा पाक�    चेतना नगर  नािशक

४८४२८ मेनकुदळे अ�य �दीप 38217 38 पु

�ॅट नं ५ सीमा पाक�  एस.नं.८९१/   चेतना नगर   राणे 

नगर जवळ  नािशक

४८४२९ मेनकुदळे मृणालीनी �दीप 38216 61 �ी

६�रांजली सोसायटी   डॉ.होमी भाभा नगर  नािशक - ११  

नािशक

४८४३० मेनकुदळे �दीप नागनाथ 12723 63 पु ६  �रांजली  डॉ.होमी भाभा   नगर नासीक    नासीक

४८४३१ मेतकर भालचं� मुरलीधर 14174 59 पु मु.पो.देवळा   ता.देवळा िज नािसक    देवळा
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४८४३२ मेतकर िजत�� मुरलीधर 14175 54 पु

�ॅट नं.८ आंगन को ऑप हौ.सो.   �काश नगर 

िशखरेवाडी नािसकरोड    नािसक

४८४३३ मेटकर �ीकृ� रामचं� 13225 70 पु 197 रामकृ� महा�ा नगर   महा�ा नगर    नासीक ७

४८४३४ �से अिनल ल�ण 45404 50 पु

�ॅट नं.९ राज�ी ए�े�ू    सी टू बनहवन खुतवाड  नगर   

नािशक

४८४३५ िमसाळ सिचन मोहन 38655 44 पु �ॉट नं.१ गंगासागर कॉलनी   गंगापूर रोड  नािसक

४८४३६ िमसर रमेश रामलाल 38658 64 पु बंगला नं.४४ शाईनगर   िदडोरी रोड  नािसक

४८४३७ िमशाळ अिमत िकशोर 22728 38 पु प�रमल   वाराहीनगर  िडजीपी नगर १ जवळ  नािशक

४८४३८ िमशाळ तुषार अरिवंद 28898 41 पु �ॅट नं 18 ई िवंग   �ी जय नगर  इंिदरा नगर  नािसक

४८४३९ िम�ा �मोद बेचन 31080 59 पु एन.४१अेफ-२ १७-१८ िवजय नगर   साईबाबा चौक  नािसक

४८४४० िम�री अशोक महादु 37128 64 पु

२ भ�ी सागर अपाट�म�ट   अिभयंता नगर  नािसक -१०  

नािसक

४८४४१ िम�ी िवनु रोिहंतन 34592 49 पु नॅशनल इंजी.   वक�  शॉप  िस�र िज.नािशक  िस�र

४८४४२ िम�ल ि�जमोहन िसताराम 48572 57 पु

७ अमीबनसारी रो हाऊस   महाले फम� जवळ  राणा 

�ताप चौक नािशक

४८४४३ िम�ल िनरज ि�जमोहन 48574 33 पु

�ॉट नं२६/२७  अिमबंसारी रो हाऊस नं ७    राणा �ताप 

चौक जवळ  िसडको  नािशक

४८४४४ िम�ल उषा ि�जमोहन 48573 56 �ी

७ अमीबनसारी रो हाऊस   महाले फम� जवळ  राणा 

�ताप चौक नािशक

४८४४५ मोगल िनिशगंधा राजाराम 18323 75 �ी ��ी सावरकर नगर   गंगापुर रोड    नािसक

४८४४६ मोगल पांडूरंग नामदेव 38698 62 पु

अिदती िव�ास बँके�ा मागे   मते नस�री रोड  गंगापूर 

रोडनािसक  नािसक

४८४४७ मोगल राजाराम हनुमंत 18324 81 पु ��ी सावरकर नगर   गंगापुर रोड    नािसक

४८४४८ मोगल समीर बाजीराव 54301 32 पु ६५७ िपं�ी रोड   मु.पो.कोथुरे  ता.िनफाड िज.नािशक

४८४४९ मोगल िववेक �ानुजी 38580 66 पु �ॉट नं.१ आनंदवली   नािसक    नािसक

४८४५० मोगल योगेश �ंबक 53278 48 पु

�ॉट नं.३ िस�दकला कंुज   ��िगरी कॉलनी  जेल रोड 

नािशक रोड  नािशक

४८४५१ मोहगावकर माधुरी िवजय 44532 73 �ी �ाट नं ७/८ अंबराई   िवसे मका कॅालेज रोड  नासीक

४८४५२ मोहणी अच�ना अ�ण 59624 74 �ी ८ ओम सुयोग अपाट�म�ट   शांित पाक�  उपनगर    नािशक

४८४५३ मोहरीर नेहा नर�� 27276 58 �ी

4 �ॅट गोदावरी टावर   चरवक चौक  इंिदरा नगर  

नािशक

४८४५४ मोहरीर पराग द�ा�य 28777 55 पु �ॉट नं.१०८   िचंतामणी अपाट�म�ट  इिदंरा नगर नािसक

४८४५५ मोहगांवकर िव�ांत िवजय 44533 44 पु ७/८ अंबराई िवसे मका   कॅालेज रोड  नासीक

४८४५६ मोिहते यशवंत िपतांबर 39886 61 पु

�म नं ४६ िब��ंग नं १२ लोकमा� िटळक �ाट�र �ाबक 

रोड नािसक
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४८४५७ मोकळ अशोक तुकाजी 41762 57 पु  मयुर  २०२   वंृदावन कॉलनी  पंचवटी नािसक

४८४५८ मोकळे सा�रका नीरज 59249 43 �ी

१११/३/३/२ अमृतवषा� कॉलनी   िवनय नगर साईनाथ नगर   

 नािशक

४८४५९ मोठें द�ा�य नामदेव 36596 45 पु

आदश� हौिसंग सोसायटी   गणेश नगर दशक  जेल रोड 

नािशक

४८४६० मोढें मंगला तुकाराम 40725 52 �ी

 ि�यंका िनवास  घर नं.२३७/३८   हनुमंतानगर-२ जुना 

सायखेडा रोड  नािसक

४८४६१ मोरादे सिचन िशवाजीराव 36076 41 पु २६७ द� नगर मंिदर   �स�ळ  नािसक

४८४६२ मोराणकर गोरखनाथ मधुकर 55107 36 पु एन-९ / एफ डी ७२/४   िशवाजी चौक  जुने िसडको नािशक

४८४६३ मोराणकर �िवण गोिवंद 34074 41 पु �ारा-इ.के.येवला एन.३२   गणेश चौकिसडको नािशक

४८४६४ मोरे चं�शेखर नारायण 27144 65 पु 10 अ बालाजी िवहार   अशोक �ंभ  नािशक

४८४६५ मोरे गोपाळ सखाराम 40546 71 पु

�ॉट नं.१९६ लेन नं.४   जानकी िनवास  महा�ा नगर 

नािसक

४८४६६ मोरे गुलाब पोपट 40096 53 पु नािशक   नािशक

४८४६७ मोरे हरीभाऊ मोतीराम 48173 68 पु

�ॉट नं.४५ स�� नं.१२५/२   म.फुले गाड�न जवळ  

िशवाजी नगर सातपूर नािशक

४८४६८ मोरे हेमंत वामनराव 39111 60 पु

मोरया �ॉट नं.१३   हॅपी होम कॉलनी  सा��क नगर 

नािशक

४८४६९ मोरे क�ाणी �काश 51279 27 �ी �ॉट नं.८  िवमल    शा� नगर आय.टी.आय.मागे  नािशक

४८४७० मोरे खुशाल रामचं� 40087 53 पु नािशक   नािशक

४८४७१ मोरे कुलिदप �काश 53348 32 पु ८ िवमल िनवास   शा� नगर  नािशक

४८४७२

मोरे ल�ीकांत शांताराम 

�ो.अ�र ऑफसेटस् 11682 51 पु

�ॅट नं ३ ४   सोनाई कोपंरेटीव हौिसंग सोसायटी  पूर रोड 

िव�ल मंदीर आकाशवाणी  नािशक

४८४७३ मोरे मधुकर झ�डू 46614 50 पु

आषाढ से�र - १  ४  �ीम   गंगे�र रो हाऊस  �ॉट नं 

१५  राजर�ा नगर   नािशक

४८४७४ मोरे िमिलंद गेणूजी 39714 63 पु �ॉट नं.१६   वैशाख से�र  ि�मुत� चौक निवन नािशक

४८४७५ मोरे नंदू रामदास 39166 64 पु ९ पाथ� �साद नगर   अंबड िलंक रोड  नािशक

४८४७६ मोरे राजहंस अ�ण 50063 43 पु १५०  पंचशील नगर जी पी ओ मागे   नािसक  नािशक

४८४७७ मोरे रमेश बाबुराव 41126 54 पु

७ ऋतुरंग बंगला   ◌्�ॅक िपंटो कॉलनी  जेल रोड नािशक 

रोड  नािशक

४८४७८ मोरे संभाजी �ंबक 38700 69 पु �ॉट नं.५ रामवाडी   पंचवटी  नािसक

४८४७९ मोरे संजय जग�ाथ 43221 50 पु

महाल�ी िनवास २३ ए   गंगासागर रो हाउुसेस  उ�म 

नगर िसडको नािशक

४८४८० मोरे संजीव गोपीचंद 42663 46 पु

ए-२८ अशोक नगर   राज कम�चारी सोसायटी  सातपुर 

नािसक

४८४८१ मोरे शशीकांत पंढरीनाथ 36656 64 पु

�ॉट नं.२९   ितडके नगर उंटवाडी  िजमखाणा ि�यंका 

पाक�  मागे  नािसक
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४८४८२ मोरे सुरेश दशरथ 38204 66 पु

�ॉट नं४६  शांती िनवास   वा�ु नगर (अशोक नगर)  

सातपुर  नािसक

४८४८३ मोरे सुिशलाबाई रघुनाथ 52256 76 �ी २३ अिभम�ु अपाट�म��   िशंगाडा तलाव  नािशक

४८४८४ मोरे िवनायक सितश 38350 43 पु िनम�ल कॉलनी   आनंदवाडी संत कबीर नगर  नािसक

४८४८५ मोरे योगेश िभमराव 45541 48 पु

�ॉट नं.११  र�कंुज  बंगला   शांती नगर मखमलाबाद 

रोड  नािशक

४८४८६ मोटकरी चं�कांत गोिवंदराव 40110 60 पु गोिवंद नगर �ॉट नं.३२   नािसक    नािसक

४८४८७ मोटकरी �ीधर गोिवंद 41274 73 पु

�ॉट नं.१६ अ   गोिवंद नगर  िपं�ीकर 

दवाखा�ाजवळनािशक

४८४८८ मुजुमदार सुधीर नारायण 3052 83 पु

�तीक अपाट�म�ट गंगापुर रोड   आकाशवाणी चौक    

नासीक

४८४८९ मुळाणे सुधाकर रामराव 37876 57 पु मुळाणे िब�ीगं   िटळकवाडी  नािसक

४८४९० मुळे वैशाली िवशाल 46662 47 �ी १ िनकीता पाक�    गुलमोहर कॉलनी  नािशक

४८४९१ मुळे अमोल �काश 60234 38 पु

वै�व ने� टु आर टी ओ ऑिफस   पवार मळा पंचवट    

नािशक

४८४९२ मुळे माधुरी राज�� 47482 51 �ी

०७ कोडंाणा अपाट�म�ट    िशवराम �ूल िशखरेवाडी  

नािशक रोड नािशक

४८४९३ मुळे �काश कमलाकर 12746 65 पु

�ॉट नं.९  वै�व  पवार मळा   आर.टी.ओ.ऑफीस 

समोर पेठ रोड    नासीक

४८४९४ मुलझीर िशवाजी देवचंद 48079 57 पु गु��साद तोरणा नगर   उदय कॉलनी  नािशक

४८४९५ मुलझीर सुिनता िशवाजी 49802 47 �ी

गु� �साद तोरणा नगर   उदय कॉलनी  स.नं.९४४/२/११  

�ू िसडको  नािशक

४८४९६ मंुदडा अजय िशवनारायण 58570 55 पु १८२३ जुनी तांबट मा�ती   मंिदरा जवळ नािशक   .

४८४९७ मंुदडा िकशोर रमेशचं� 18952 51 पु

२ िशव ओम अपाट�म�ट   समथ� नगर बस �ॉप जवळ  

नािशक  नािसक

४८४९८ मंुदडा ममता सुहास 60329 48 �ी

�ॅट नं 6 शीतल िब��ंग   पा�रजात नगर चौक शेटे  

हॉ��टल जवळ महा�ा नगर  नािशक

४८४९९ मंुदडा �णय सुहास 60308 23 पु

�ॅट नं 6 शीतल िब��ंग   पारीजात नगर चौका�ा मागे  

हॉ��टल महा�ा नगर नािशक

४८५०० मंुदडा राधेशाम  क�ैयालाल 37134 62 पु ४७१ रिववार पेठ   नािसक    नािसक

४८५०१ मंुदडा रामकृ� गोपालदास 74 92 पु

६ बरखा बहार   रिवं� हाय�ुल समोर टाकळी रोड    

नाशीक

४८५०२ मंुदडा संगीता अजय 58571 52 �ी

हाउस नं १८२३ जुने   तांबट लेन  िनयर मा�ती मंिदर  

नािशक  .

४८५०३

मंुदडा सुहास मदनलालजी 

�ो.मंुदडा एज�ी 6486 52 पु

७ इं�िनल हाऊिसंग सोसायटी   म�म हॉ��टल रोड  

पाटील लेन नं ३ कॉलेज रोड  नािशक

४८५०४ मंुदडा उमेश रामकृ� 8791 71 पु

६ बारखा बहार सोसायटी   रिवं� हाय �ूल समोर 

टाकली रोड  नािशक  नाशीक

४८५०५ मंुडिलक सुरेखा रामचं� 53585 59 �ी डी-४-८ रेणुका नगर   वडाळा नाका  नािशक

४८५०६ मुरकुटे अमोल िशवाजी 61203 40 पु

1 महाल�ी अपाट�म�ट   खोडे मळा मंगल मूित�  नगर 

िसडको जवळ  नािशक
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४८५०७ मुरकुटे िशवाजी रामभाउु 37595 52 पु िशवनेरी िवधाते नगर   वडाळा-इंिदरा नगर रोड  नािसक

४८५०८ मुरकुटे सोनल अमोल 61539 35 �ी

�ॅट नं 1 महाल�ी अपाट�म�ट   जुने िसडको खोडे माला  

िसडको  नािशक

४८५०९ मुत�डक सिवता संजय 48378 36 �ी १३ गंगो�ी रो हाऊस   दौलत नगर  नािशक

४८५१० मुसळे अभय सोमनाथ 40312 43 पु १८ �ाने�र नगर   पाथड� रोड  नािशक - १०  नािशक

४८५११ मुसळे भगवंत केदु 31433 57 पु

११/१२ ��ा पुत�   ऑप.हॉटेल गु� कृपा  पाप�ा नस�री  

नािशक

४८५१२ मुसळे र�ाकर भालचंद 43938 48 पु एन ४२/ जे ई १/२०/२   रायगड चौक  िसडको नािशक

४८५१३ मुसळे िवनायक नारायण 40814 72 पु

�ॉट नं.२१ व २२   ि�यंका पाक�  जवळ ितडेक नगर  

उंटवाडी नािशक

४८५१४ मुसळे योगेश भालचंद 43959 43 पु एन ४२/जेई१/२०/२   रायगड चौक  िसडको नािशक

४८५१५ मु�था संतोष �काशलाल 38719 47 पु एन-४१/सी/जी-१/३/९   सर�ती चौक  नािसक

४८५१६ मुठाळ भाउसाहेब रामचं� 31963 53 पु

मु.पो.वडगांव िपंगळा   ता.िस�र  िज.नािशक  वडगांव 

िपंगळा

४८५१७ मुधाळ शंकर िवठोबा 30727 53 पु

मु.पो. वडगांव िपंगळा   ता.िस�र  िज.नािशक    वडगांव 

िपंगळा

४८५१८ मुठे िदनेश गोिवंद 37318 59 पु घर नं.४५०३ मुठे लाईन   मुठे वाडा  पंचवटी नािसक

४८५१९ मुजुमदार शिशकांत भा�र 3906 77 पु ९ �ीव�भ कृपा को सोसायटी   जेल रोड    नािसक रोड

४८५२० नागरे आिद� संजय 41210 32 पु १४५१ शाह वाडा   पगडबंद लेन  नािशक-०१  नािशक

४८५२१ नागरे िदपक वामनराव 16208 65 पु

घर नं.८०४ उमा महे�र वाडा   रिववार पेठ नािसक    

नािसक १

४८५२२ नागरे मुकंुद वामनराव 14177 63 पु डी/४/८ रेणुका नगर   वडाळा नाका    नािसक

४८५२३ नागरे �णाल मुकंुद 38717 33 पु सी/२/१५ रेणूका नगर   वडाळा नाका  नािसक

४८५२४ नागरे �थमेश सुधीर 42833 36 पु ६ तोडकर अपाट�म�ट   �ीजय नगर इंिदरा नगर  नािशक

४८५२५ नागरे संजय िनवृ�ी 16205 66 पु घर नं.१४५१ शहा वाडा   पांडव लेन नािसक    नािसक १

४८५२६ नागरे सोमनाथ सखाराम 41605 45 पु

११-१२  गु�कृपा रो हाऊस    अंबड िलंक रोड  िसडको  

नािसक   नािशक

४८५२७ नागरे सुधीर िनवृ�ी 14179 66 पु

�ॅट नं.६ तोडकर अपाट�म�ट   �ीजय नगर समोर 

इंदीरानगर    नािसक

४८५२८ नागरे उिमला� मुकंूद 34526 52 �ी सी-२/१५ रेणुका नगर  वडाला नाका नािसक   नािसक

४८५२९ नागरे िवनायक िव�नाथ 36809 46 पु

�ॅट नं 8  साई �ोित सोसायटी   वाजरे�री नगर  जेल 

रोड  नािसक

४८५३० नागमोती जयंत अशोक 12742 46 पु 10 पु�र अपाट�म�ट   िशवराम चौक राजीव नगर    नासीक

४८५३१ नागमोती शिशकांत जग�ाथ 28204 49 पु

�ॅट नं. ३ द� �साद पाक�    सहदेव नगर गंगापूर रोड    

नािशक
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४८५३२ नागपुरे संिगता रघुनाथ 57887 50 �ी

२५५/५८ एन एम सी हॉ��टल मागे   उपनगर भाजी 

माक� ट उपनगर कॉलनी  गांधी उपनगर नािशक

४८५३३ नागरे माधव कच� 39035 56 पु राणे नगर शेजारी   नागरे मळा  नािशक

४८५३४ नागरे राजेश सुधाकर 36550 52 पु ८ यश�ी सोसायटी   िटळकवाडी शलापुर रोड  नािसक

४८५३५ नायगावकर रिवं� ल�ण 12901 75 पु

११ गंगादीप सोसायटी जुना नाका   गंगापुर रोड नासीक    

नासीक

४८५३६ नाईक अिनल चं�कांत 17724 60 पु

सी ४०३ िस�दी िवनायक पाक�    हॉटेल िस�दाथ� मागे  

नािसक

४८५३७ नाईक गंगाधर पंढरीनाथ 3839 92 पु

बंगला नं १ िसडको कॉलनी   िचंतामिण कॉलनी   बंजरंग  

सोसायटी इंिदरा नगर    नािसक

४८५३८ नाईक मंगेश रमेश 8359 65 पु

�ॉट नं ८ साईपु� वंृदावन कॉलनी   जनरल वै� नगर 

�ारका नािशक

४८५३९ नाईक �भाकर अनंत 27892 86 पु ३ अ�य सोसायटी   लोकमा� नगर  नािशक रोड  नािशक

४८५४० नाईक �िवण वसंत 41375 59 पु  दुवा�कुर  नव�ा गणपती   से�र बी गंगापूर रोड  नािसक

४८५४१ नाईक रमेश ल�ण 805 67 पु �ॉट नं ८ साईपु�   वंृदावन कॉलनी    नािसक

४८५४२ नाईक शंतनु �भाकर 52645 53 पु ३ अ�य सोसायटी   लोकमा� नगर  नािशक रोड नािशक

४८५४३ नाकील रिवं� भालचं� 43396 52 पु

�ी रामितथ� रो हाऊस   महाले फाम� �ताप चौक निवन 

िसडको  नासीक  नािसक

४८५४४ नाईक रिवं� हरीहर 41757 65 पु

िच�य बंगला   �ॉट नं.५ स�� नं.७८६  गोिवंद नगर 

नािसक

४८५४५ नकील सुनंदा रिवं� 61169 59 �ी

�ॉट नं ५  िच�य बंगला   चौक नं ४  िबहाइंड वसंत  चं� 

अपाट�म�ट  गोिवंद नगर  नािशक

४८५४६ नाकरानी (पटेल) पुरषो�म हारजी 49204 59 पु

६ उिमयािदप सोसायटी   महाल�ी नगर  िहरावाडी रोड 

नािशक

४८५४७ नगले अशोक ल�ण 41761 65 पु

ल�ीनारायण बंगला   �ॉट नं.१ िहरावाडी  पंचवटी 

नािसक

४८५४८ नलगे मिनषा िसताराम 40093 43 �ी १ �भु-संकुल रो-हाउसेस    कामटवाडे अंबड रोड  नािसक

४८५४९ नंदन संिगता संजय 50078 49 �ी २ पंचम अपाट�म�ट   मनोहर कॉलनी  समथ� नगर नािशक

४८५५० नांदोडे अिनल मुरलीधर 46054 64 पु

१२ भावसार सोसायटी   पाटील लेन नं ३  कॉलेज रोड 

नासीक

४८५५१ नांदोडे महेश अिभम�ु 46692 51 पु

िब��ंग अ/१ �ॅट नं.१   िदपनगर सोसायटी  नािशक रोड  

नािशक

४८५५२ नानकर महेश रामदास 44094 38 पु

ऐ�या� गॅले�ी   रो.हा.नं ३ ब बदांवणे नगर  कामठवाडे 

िसडको नासीक

४८५५३ नानकर �पेश गोिवंद 42091 37 पु �ॉट नं.०३ िम�ी टॉवर   ए �मीक नगर  सातपूर नािसक

४८५५४ नाफडे िकशोर वसंत 43062 48 पु

नेताजी रो हाउुस नं.७   अिह�ा देवी नगर  पाथरडी फाटा 

 नािसक

४८५५५ नाफडे िनतीन नीळकंठ 40985 44 पु

मै�ी रो १ फुलसंुदर इ�ेट   टाकळी रोड  गांधीनगर 

नािशक

४८५५६ नारंग कमलेश इंदर 37051 54 पु १९४/१० ओम शांती नगर   आबासाहेब नगर  अंबड नािसक
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४८५५७

नरगंुद सुिनल रंगनाथ �ो.दामीनी 

इले�� ोमेक 32223 51 पु एन-३५एस.-४ ११/०/३   �ू िसडको  नािसक-०९  नािसक

४८५५८ नरवाडे ��टी पवनकुमार 57371 35 �ी शुभम अपाट�म�ट �ॅट नं ७   शांित नगर पंचवटी  नािशक

४८५५९ नाठे कैलास आबाजी 53247 47 पु मु. पो. गोदें दुमाला   ता.इगतपुरी  िज.नािशक

४८५६० नाठे रतन कारभारी 41345 45 पु मु.पो.गोदें दुमाला   इगतपुरी  िज.नािसक  नािसक

४८५६१ नाठे तानाजी िसताराम 41317 48 पु मु.पो. गोदें दुमाला   ता. इगतपुरी  िज.नािसक  नािसक

४८५६२ नवघरे अशोक जनाद�न 37052 54 पु �ॅट नं.९ आिदनाथ िनवास   ितळक वाडी  नािसक

४८५६३ नवलाखे रिवं� पंडीत 18226 59 पु

चं�कला अपाट�म�ट िशवतीथ� कॉलनी   कामटवाडे िशवार 

नािसक १०    नािसक

४८५६४ नवले एकनाथ बारकू 39364 55 पु

नाना�ी अयो�ानगरी   कमलनयन सोसायटी �म नं.३१  

पंचवटी नािशक-३  नािशक

४८५६५ नवसार द�ा�य नामदेव 38438 44 पु �ॉट नं. ७   िशवराम नगर-२  जेल रोड नािसक

४८५६६ नवसारीकर उ�ल सुरेश 46861 45 पु

१७ आिशष सुरेखा अपाट�म�ट   सहदेव नगर गंगापूर रोड  

नािसक

४८५६७ नायक �ाम नारायण 45321 46 पु ओमकार �ाझा   उपनगर  नासीक रोड नासीक

४८५६८ िनमुचवाला इ�ाहीम जोहेर 48261 46 पु

१४  वेनेऔस अपाट�म�ट   जयभाई कॉलनी  िबटको  कॉलेज 

जवळ  नािसक रोड  नािशक

४८५६९ िनमुचवाला नािसरा इ�ाहीम 48191 43 �ी

स.नं.३६४ शॉप नं.१   वाघ संकुल फावडे लेन  एम. जी. 

रोड नािशक-१  नािशक

४८५७० नेहते मनोहर देवराम 44057 70 पु

 पाथ�  �ॉट नं.-२५  राम नगर   िनयर डाय केयर स�टर   

इंिदरा नगर  नािशक

४८५७१ नेहते रिवं� सोपान 38662 68 पु �ॉट नं.७ गृहशोभा   इं�नगरी कामठवाडा रोड  नािसक

४८५७२ नेहेते �रतेश मनोहर 44056 46 पु

२५ पाथ� राम नगर   जवल वैभव नगर  जवळ डे केर �ूल 

 नािशक

४८५७३ नेहते संदीप मनोहर 44059 48 पु २५  पाथ�  राम नगर   नव वैभव कॉलनी जवळ  नािशक

४८५७४ नेमाडे अिनल तुकाराम 48071 57 पु

ए-१३ रेणुका कृपा को-ऑप सोसायटी   कमोद नगर  

नािशक

४८५७५ नेमाडे भगवान ई�ाराम 39506 51 पु

 मानस  �ॉट नं.४   इं���थ कॉलनी  महाजन नगर 

आंबडनािशक

४८५७६ नेमाडे मधुकर पंुडिलक 53587 65 पु �ॉट नं.१ बागे�ी अपाट�म�ट   बोधले नगर  नािशक

४८५७७ नेमाडे �ितभा मधुकर 35534 60 �ी

�ॅट नं १ बागे�ी  अपाट�म�ट   बोधले नगर आर टी कॉलनी 

जवळ  नािशक -

४८५७८ नेमाडे सुिनल �ंबक 49342 61 पु

मोगल नगर मोगल गाड�न रो नं.१०   �ामी समथ� 

क� �ाजवळ  निवन नािशक

४८५७९ नेमाडे उ�ास िदनकर 43178 64 पु मु.पो.सव�ितथ� टाकेद बु.   ता.इगतपुरी  िज.नािसक  नािसक

४८५८० नेर �िवण दगडू 43899 62 पु

�ट नं २ अनुज अपाटम�ट   क�ना नगर कॅालेज रोड  

नासीक

४८५८१ नेरे िनतीन गुलाबराव 46101 44 पु

�ॅट नं.५सुमंगल अपाट�म�ट   कुलकण� मंगल काया�लय 

जवळ  आनंद नगर नािशक रोड  नािशक
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४८५८२ नेरकर भगवान गंगाराम 49341 66 पु  �ावणगंगा  आदश� नगर   रामवाडी  पंचवटी नािशक

४८५८३

नेरकर जय�ी िनतीन �ो.�ी 

जनरल अॅ� �ोअस� 34502 49 �ी १९ अिनश हौसीगं सोसा.   काथे ग�ी  नािशक

४८५८४ नेरकर िनतीन नारायण 34847 53 पु

१९अिनशा को-ऑप हौिसंग सोसायटी   तळमजला काटे 

ग�ी  नािशक

४८५८५ नेरकर �काश शामभाऊ 50306 42 पु

�म नं.६ माता वै�वी को-ऑप सोसायटी   जाधव सकंुल 

अशोक नगर  सातपुर नािशक

४८५८६ नेरकर पु�ा मधुकर 34812 67 �ी एन.९ डी.६५/०३   सावरकर चौक  िसडको नािशक

४८५८७ नेवे अशोक हरी 56298 67 पु १४ िशव रेसीड��ी   उ�रानगर टाकडी रोड  नािशक

४८५८८ नेवे अिवनाश एकनाथ 17107 65 पु रेणुका  युिनयन बँके मागे   पवन नगर नािसक    नािसक

४८५८९ नेवे िमना अशोक 56299 62 �ी १४ िशव रेसीड��ी   उ�रानगर टाकडी रोड  नािशक

४८५९० नेवे सुभाष द�ा�ेय 40311 65 पु

१ पृ�ी पाक�   रो हाउुस   बुरकुले हॉल�ा मागे  उ�मनगर 

नािशक

४८५९१ िनकाले �काश एम. 36546 34 पु

�ॉट नं.३१ संकलेचा ले आऊट   शांती पाक�  जवळ  उप 

नगर नािसक

४८५९२ िनकम अ�ण बाबुराव 31754 60 पु मु.पो.वनी   ता.िदंडोरी  िज.नािशक

४८५९३ िनकम चं��भा �ंबक 40514 49 �ी

�ॅट नं. 2  साईिव�ा अपाट�म�ट    �ॉट नं. ६०+३१  

कोणाक�  नगर   नािसक

४८५९४ िनकम द��साद िव�ु 36544 51 पु

िव�ू पु� साईनगर   आर टी ओ कॉन�र  िदंडोरी रोड 

नािसक

४८५९५ िनकम िदलीप बाळासाहेब 41313 48 पु

डी.जी.पी. नगर   �म नं.२८७ कामटवाडा  अंबड-०२ 

नािसक

४८५९६ िनकम िदलीप मधुकर 39610 67 पु

१ िदपांजली   तोरणा हौिसंग सोसायटी  िशवाजी नगर 

नािशक-६  नािशक

४८५९७ िनकम �ाने�र तानाजी 36810 52 पु ४५६१ गणेशवाडी   पंचवटी  नािसक

४८५९८ िनकम िजभाउ काशीराम 40098 52 पु रेणूका कॉलनी   गणेश नगर  कळवण  नािसक

४८५९९ िनकम खंडेराव सखाराम 36084 57 पु िशशु िवहार बालक मंिदर   राम भुमी  नािसक

४८६०० िनकम नंदू दादाजी 40763 51 पु आर एच नं. ५६   साई िव� रो हाउुस  उप�� नगर नािसक

४८६०१ िनकम िनतीन बाबुराव 56726 42 पु

७ राधाकृ� अपाट�म�ट   वैभव कॉलनी राजीव नगर  

नािशक

४८६०२ िनकम पंकज �ंबक 37897 43 पु १० आयुव�दालया   अनंत च�बर अशोक  �ंभ  नािसक

४८६०३ िनकम राज��कुमार नारायण 41796 57 पु २/९ �ी चैत� नगर   गंगापूर रोड  नािसक

४८६०४ िनकम रामदास मोहन 38058 60 पु

कुल�ामीणी हौिसंग सोसा.   गणेश नगर  

मु.पो.ता.कळवण  नािशक

४८६०५ िनकम रमेश �ंबक 38971 73 पु िशवसदन रो हाउुस नं.५   ताखाला नगर  पंचवटी नािसक

४८६०६ िनकम संजय िशवाजी 44754 61 पु

१२ कमल रो हौसीगं   खतीब डेअरी मागे  गंगापुर रोड 

नासीक
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४८६०७ िनकम िशवाजी गणपत 14172 67 पु एन ४२/जेबी३/२०-२   रायगड चौक पवन नगर    नािसक

४८६०८ िनकम सुकदेव मनाजी 19159 80 पु

 सुकमल  द� मंदीरा जवळ   वामनराव परब नगर इंदीरा 

नगर    नािसक

४८६०९ िनकम सुिनल िव�ू 41795 52 पु

रो-हाऊस नं.०४ िव�ूद� कला   नगर �मुख रेिसड�सी   

नािशक  नािसक

४८६१० िनकम सुशांत िव�ास 54276 32 पु �ॉट नं.२६ कण� नगर   आर.टी.ओ. पेठ रोड  नािशक

४८६११ िनकम उ�म रंगनाथ 40802 71 पु आनंद नगर   नािसक रोड    नािसक

४८६१२ िनकम िवजय सुरेश 51057 45 पु गोकुळ िवहार रो.हा.नं.२   सराफ नगर  नािशक

४८६१३ िनकम िवशाल वसंतराव 41299 46 पु �ॅट नं 10 अथव� नगर   अशोक नगर सापतपूर  नािसक

४८६१४ िनकम यशवंत सोनु 36623 59 पु १५/२५ मालेगाव रोड   यशवंत नगर  नािसक

४८६१५ िनखळ �ाने�र माधवराव 12748 43 पु डी.४/१५ रेणुका नगर   वडाळा नाका नासीक    नासीक

४८६१६ िनकंुभ क�ना शिशकांत 36459 57 �ी

�ॉट नं.११ देवकी   आिशवा�द सोसायटी मागे  काठे ग�ी 

नािसक

४८६१७ िनकंुभ िकरण गोपाल 56680 30 पु

�ॉट नं.१ संुदरवन अपा�टम�ट   फुलसंुदर ई�ेट जवळ 

शांतीपुरा  उपनगर नािशक

४८६१८ िनकंुभ लोटन नारायण 40263 68 पु

�ॉट नं.१०३   िशव नगर  तलाठी कॉलनी जवळमेरी 

नािशक

४८६१९ िनकवाडे अशोक िहरामण 36469 70 पु

�ॉट नं.८७/८८ स�� नं.५०९/१ ए   आडगांव िशवार  

नािसक

४८६२० िनंबाळकर बाबासाहेब भागवतराव 40947 64 पु गंगा रो हाउुस �म नं.११   दौलतनगर  िसडको नािशक

४८६२१ िनफाडकर िनलचं� कृ�राव 43100 72 पु एन ४२ �ी डी १-२६१२   िसडको  नािसक

४८६२२ िनम�ळ �वीण रोिहदास 60008 33 पु

131 पांढुल� रोड   गणेश मंिदर जवळ  लहवाटी  नािशक  

㈴㔲㈰

४८६२३ िनसाळ बाळू वामन 41648 52 पु

सागर रो हाऊस �म १   आर टी ओ जवळ  िशवसमथ� 

नगर नािशक

४८६२४ �ाहारकर संजय वा��क 38812 61 पु

�ॉट नं २ देना ल�ी हाऊिसंग   सोसायटी �ंबक रोड    

नािसक

४८६२५ ओक अच�ना सुधाकर 36566 56 �ी

सुधा आिशष  ९   संभाजी नगर  एच.पी.टी.कॉलेज मागे 

नािसक

४८६२६ ओ�वाल सुभाषचंद िम�ीलाल 17509 67 पु

सजु� पाक�  गंगापुर रोड जुना गंगापुर नाका   राठी आमराई 

जवळ    नािसक

४८६२७ पाडळीकर फिणं� अशोक 56643 35 पु

�ॅट नं १२ कादंिबनी पाक�    ठाकुर रेिसडेसी िव�ास 

लौ�स जवळ  सावरकर नगर  गंगापूर रोड  नािशक

४८६२८ पाडवी रोिहदास वेडू 37363 53 पु ५ आरती रो हाउस   जनरल वै� नगर  पखाळ रोड नािसक

४८६२९ पाडवी रोहीदास वेडू 40091 53 पु

आर/एच०५ एस.नं ४८२/१/२/बी   वै� काशिमरे माळा 

पाखल  रोड  नािशक

४८६३० पगार बळीराम मुरलीधर 41651 57 पु

�ॉट नं. १२६   खुटवड नगर  कामटवाडे नािशक-९  

नािशक

४८६३१ पगार बापुजी िनंबा 41711 55 पु स�� नं.२९ �ॉट नं.११   बापरे नगर  नािशक
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४८६३२ पगार िचंतामण कू�ा 39365 66 पु ५७ भाग�वराम सोसायटी   अयो�ा नगर  पंचवटी नािशक

४८६३३ पगार िदनकर रधुनाथ 41989 51 पु मु.पो. तळेगाव (अंजनेरी)   ता.िज.नािसक    नािसक

४८६३४ पगार जयेश देवचंद 55163 34 पु

आय-९ महादेव कॉ��े�   िस.बी.एस.समोर  नािशक-  

नािशक

४८६३५ पगार कािशनाथ िवठठल 41792 72 पु ४ गु�द� अपाट�म��   ितडके कॉलनी  नािसक

४८६३६ पगार �िमला रमेश 37196 54 �ी

�ॉट नं.४९ शा� नगर   ४ थी �ीम िसडको  नािसक - ८  

नािसक

४८६३७ पगार �शांत गेनू 60590 30 पु

एस/ओ गेनू िपरजी पगार होम   नं 21 ए मोती होळी  देवी  

मंिदर जवळ गोवध�न गंगापूर  नाशीक

४८६३८ पगार सितष भा�रराव 41224 53 पु

७०२ मागो िब��ंग ड� ीम िसिट   टाकळी िशवार पुणे  

नािशक-पुणा रोड नािशक

४८६३९ पगार योगेश भाऊनाना 55416 37 पु

 आई  २० नागरे मळा   हनुमान वाडी मखमलाबाद नाका  

पंचवटी नािशक-३  नािशक

४८६४० पगारे देिवदास शंकर 36808 51 पु कांचणवाला पाक�  �ाट नं.सी/२   टागोर नगर  नािसक

४८६४१ पगारे िमिलंद म�ारी 58696 37 पु ६ मधुरम कॉ��े� जेल रोड   नािशक रोड नािशक

४८६४२ पगारे राज�� पुडंिलक 37870 46 पु

३ ल�ी नगर किपला कटलफी� मागे   ओझर (िमग )    

नािसक

४८६४३ पगारे रामकुमार भगवान 34769 52 पु

बी२०७िस�दी िवनायक पाक�    िस�दाथ� हॅाटेल�ा मागे 

नासीक पुणे रोड  नािशक

४८६४४ पगारे �पाली �शांत 59069 33 �ी इंिदरा नगर उमराणे   इंिदरा नगर उमराणे नािशकनािशक

४८६४५ पगारे सुमन िभला 38864 42 �ी संतकबीर नगर   भोसला िमिलटरी �ूल मागे  नािसक

४८६४६ पगारे उ�म काळूजी 40314 69 पु

आिशवा�द �ॉट नं.३३ ए   से�र ए/एस/एम  आि�न नगर 

नािशक

४८६४७ पिहलवान अ�ण यशवंतराव 45224 68 पु

१ अिच�त �ॉसम   आकाशवाणी टॉवर जवळ  गंगापुर रोड 

नािशक

४८६४८ पिहलवान िगता अ�ण 45225 62 �ी

१ अिच�त �ासम   आकाशवाणी टॉवर जवळ  गंगापुर रोड 

नािशक

४८६४९ पैठणकर बाळासाहेब मा�ती 44579 58 पु

एन ४२ अे सी १/१२/६   लोकमा� चौक पवन नगर  

िसडको नासीक

४८६५० पैठणकर ि�पुरा िदपक 58823 28 �ी

��ाट नं ७ ब िवंग पंकज सोसायटी   मिहला बँक जवळ 

ªI¡ कॉलोनी  इंिदरा नगर नािशक

४८६५१ पाखले अिनता गंगाधर 43821 54 �ी २ प�रमल अपाट�म��   मॉडेल कॉलनी  जेल रोड नािशक

४८६५२ पाखले देव�� शंकर 39609 53 पु

�ॉट नं. १०  आिशवा�द मातो�ी नगर    शांित पाक�  

सोसायटी   नािसक  नािशक

४८६५३ पाखले िदनेश बाळकृ� 43820 37 पु ४ उ�ल हाईटस   बंदावणे नगर  कामटवाडे नािशक

४८६५४ पाखले गंगाधर ओकंार 43818 60 पु

�ॉट नं.२ प�रमल अपाट�म��   मॉडेल कॉलनी  जेल रोड 

नािशक रोड  नािशक

४८६५५ पाळदे द�ा�य िव�ू 41125 47 पु मु.पो. एकलहरागाव     नािशक

४८६५६ पालीवाल �िदप सदािशव 8432 52 पु

मयुर पाक�  �ॉक नं. ६ सैलानी   बाबा द�ा�जवळ जेल 

रोड नासीक  रोड  नासीक
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४८६५७ पलोड �काश कािशनाथ 4173 68 पु

�ॅट नं.१० आिद� ए�े�ू   अपाट�म�ट �ंडाई शो�म 

जवळ  ितडके कॉलनी चांडक सक� ल  नािशक

४८६५८ पलशीकर िदपाली मधुकर 36576 54 �ी

बी - १८ �ुम फी� अपाट�म��   पाईप लाईन रोड  आनंद 

ग�ी गंगापुर रोड नािसक

४८६५९ पालवे िस�दाथ� िशवराम 41194 60 पु

सव� नं.९०३/२/०१/ए-२१   िस�दाथ� बंगला  आ�ा रोड राणे 

नगर नािशक

४८६६० पालवे वेनुबाई कच� 52241 66 �ी नवनाथ ग�ी   कामगार नगर  सातपुर नािशक

४८६६१ पाणदारे अिभिजत सुहास 49945 41 पु

चैत� ११२ सराफ नगर   पाथड� रोड जवळ  नािशक-९  

नािशक

४८६६२ पाणदारे ��ा सुहास 49305 67 �ी

 चैत� ११२ सराफ नगर   पाथड� रोड  इंिदरा नगर 

नािशक-९  नािशक

४८६६३ पाणदारे संजीव िवनायक 48591 68 पु

१७ गोकुळ िवहार सोसायटी   रामवाडी पंचवटी  नािशक - 

३  नािशक

४८६६४ पंचभ�े अलका हेमंत 56645 64 �ी ३७ रेणुका   सहदेव नगर  गंगापुर रोड नािशक

४८६६५ पंचा�री योगेश कांचन 57922 41 पु

�ी राम बंगलो �ीजय नगर   गणराज कॉलनी इंिदरा नगर  

नािशक

४८६६६ पाणदारे सुहास िवनायक 49304 70 पु

 चैत�  ११२ सराफ नगर   पाथड� रोड  इंिदरा नगर 

नािशक-९  नािशक

४८६६७ पाणदारे सुरेखा संजीव 48592 63 �ी

९७ गोकुळ िवहार सोसायटी   रामवाडी पंचवटी  नािशक - 

३  नािशक

४८६६८ पाणदारे सुिशला िवनायक 50529 94 �ी

 चेत�  ११२ सराफ नगर   सराफ लॉ� मागे  पाथड� रोड 

इंिदरा नगर नािशक

४८६६९ पांडव िनतीन रामचं� 30624 51 पु

१४ िकत�न को.ऑप.हौसीगं सोसा.   मातो�ी नगर उपनगर  

नािशक

४८६७० पांडे भगवानदास एकनाथ 20518 62 पु

�ॅट नंबर 6 �ी िवनायक अपाट�म�ट   रॉयल टाऊन  

मखमलाबाद  नािसक

४८६७१ पांडे िकशोर मोतीलाल 4045 61 पु

मागे  एन डी एम �ी पी कॉलेज आकाशवाणी टावर  

नािसक

४८६७२ पांडे सं�ा भगवानदास 33978 55 �ी

�ॅट नं.06 ितसरा मजला   िवनायक अपाट�म�ट रॉयल  

टाऊन मखमलाबाद  नािशक

४८६७३ पांडे शरद तुकारामपंत 31434 68 पु

�ताली अपाट�म�ट िशवितथ� कॉलनी   अिभयंता नगर    

नािशक

४८६७४ पांडे िव�नाथ भगवानदास 38610 33 पु

-

�ीिवनायक  अपाट�म�ट रोयंल टाऊन  मखमलाबाद  

नािशक

४८६७५ पंडीत द�ा�य �भाकर 18993 77 पु

५ शुभिस�दी अपाट�म�ट   घाडगे नगर तरण तलावासमोर  

िबटको कॅालेजमागे नासीक रोड नासीक

४८६७६ पंडीत िजत�� गोराचंद 31422 43 पु

िचंतामणी अपाट�म�ट �ॅट नं.८अे   राजीव नगरनािसक    

नािसक

४८६७७ पंिडत संजय �ंबक 53735 55 पु एन.-३२पी-१०-७   गणेश चौक िसडको  नािशक

४८६७८ पांगम �स�ा �काश 50604 41 पु २०२ मेरीअत   �ापे िसटी कॅनल रोड  नािशक-५  नािशक

४८६७९ पांगारकर सुिनल िनवृ�ी 54079 51 पु

�ॉट नं.२ स�� नं.२६१/१   अमृत धाम पंचवटी  तुलसी 

कॉलनी नािशक

४८६८० पानग�ाणे ल�ण बबन 38597 78 पु मु.पो. उंगाव सर�ती रोड   ता. िनफाड  िज. नािसक

४८६८१ पानग�ाणे िव�ू पंुजाजी 38596 64 पु मु.पो. उंगाव   ता. िनफाड  िज. नािसक
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४८६८२ पानग�ाणे राजेश ल�ण 38833 48 पु

२ ��त रो.   सर�ती नगर  रासिबहारी शाळे समोर  

नािसक

४८६८३ पानग�ाणे रमेश एकनाथ 38660 53 पु मु.पो.उगाव   ता.िनफाड  िज.नािसक  नािसक

४८६८४ पानग�ाणे साहेबराव आ�ा 42106 59 पु मु.पो.उगाव   ता.िनफाड  िज.नािसक  नािसक

४८६८५ पानग�ाणे उ�दव नामदेव 38343 36 पु मु.पो. उंगाव   ता. िनफाड  िज. नािसक

४८६८६ पंजवाणी अमृतलाल गोिवंदराम 12166 52 पु

िडंडोरी रोड तरवला जवळ   अंनंदवण सोसायटी  पंचवटी  

नािशक

४८६८७ पंजवाणी िदनेश अमृतलाल 52806 31 पु �ॉट नं.१४ अनंदवन अपाट�म�ट   तारवाला नगर  नािशक

४८६८८ पनवार आनंद िसंग 39608 51 पु बी - ३ कोमल रो हाउुस   क�त� नगर  नािशक

४८६८९ परांजपे अंजली मनोहर 44964 64 �ी

१० िशवश�ी अपाट�म�ट   डॉ.मंुजे रोड समथ� नगर  

नािशक

४८६९० परांजपे सुधीर िवनायक 51469 71 पु

७७९ �ाणूपागा लेन परांजपे   वाडा रिववार करंजा    

नािशक

४८६९१ पाराशरे रिवं� वासुदेव 43661 69 पु

�ॉक नं २४ रेवती वंृदावन   क�त� नगर  अशोक माग�  

नासीक

४८६९२ परािसया �िचतकुमार िवनोदभाई 55558 32 पु

२ शुभारंभ सोसायटी   िवधाते नगर िहरावाडी  पंचवटी 

नािशक-३  नािशक

४८६९३ परचुरे चं�भान सांडू 49394 69 पु  सावली  समृ�दी कॉलनी   िदंडोरी रोड  नासीक

४८६९४ परचुरे पु�लता चं�भान 39113 55 �ी

हाऊस नं. ३०६  सावली    मयुरी सोसायटी  समृ�ी 

कॉलनी   िडंदोरी रोड   नािशक

४८६९५ परदेशी आनंद िसताराम 9374 65 पु

बी-४५ रा� कम�चारी सोसायटी   योजना नं०२ अशोक 

नगर  सातपुर नािशक

४८६९६ परदेशी बाबुिसंग भटूिसंग 37142 62 पु

स�� नं.४४/३ �ॉट नं.२०   �वहारे नगर  कामठवाडा 

नािसक

४८६९७ परदेशी भुपे� घन:शामिसंग 35315 60 पु �ॉट नं. ६१   नािशक

४८६९८ परदेशी िदपक स�ेिसंग 40825 45 पु मु.पो. गोदें दुमाला   ता.इगतपूरी  िज.नािशक

४८६९९ परदेशी हष� आनंद 17209 38 पु

बी-४५ रा� कम�चारी सोसायटी   योजना नं-०२ अशोक 

नगर  सातपुर नािशक

४८७०० परदेशी िजत�� िदलीपिसंग 20373 43 पु रेणुका हौिसंग सोसायटी   गणेश नगर िसडको ९    नािसक

४८७०१ परदेशी �ोती रिवं�िसंग 41881 47 �ी

�ॉट नं. २७ गजानन कॉलनी   मखमलाबाद रोड  पंचवटी 

नािसक

४८७०२ परदेशी क�णा आनंद 9319 60 �ी �मसाफ� िब��ंग   �िमक नगर  सातपुर  नािशक

४८७०३ परदेशी िकशोर गोटीराम 38408 54 पु

�ॉट नं.१३ �ोफेसर कॉलनी   हनुमान वाडी जवळ  

पंचवटी  नािसक

४८७०४ परदेशी िमिलंदिसंह िवजयिसंह 38331 33 पु ७ ि�भुजा अ   राजीव टाउनिशप  राजीवनगर नािसक

४८७०५ परदेशी राज�� कृ�ा 36640 48 पु �ू कोट� समोर   िवजय नगर  ता.िस�र  नािसक

४८७०६ परदेशी राजेश चावदस 43299 48 पु

एन-४१ सी ई-१/१२/१   िशव श�ी नगर  ४ थी �ीम 

िसडको नािसक
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४८७०७ परदेशी राकेशकुमार िह�तिसंग 55214 39 पु ३ िसमा अपाट�म�ट   एन.डी.पटेल रोड  नािशक-१  नािशक

४८७०८ परदेशी रमेश माधव 41312 50 पु खोडे पाक�  �म नं.१९   जनाध�न नगर  सातपूर नािसक

४८७०९ परदेशी रिवं� रामचं� 31409 49 पु

एन 41 B/¡/डी 1/1/4   उ�म भवन  पंिडत नगर िसडको  

नािसक

४८७१० परदेशी रिवं� िवठठलराव 40736 62 पु

पाव�ती बंगला   न�ता सोसायटी  काठे ग�ी �ारका 

नािसक

४८७११ परदेशी �ामिसंग िभकािसंग 60688 52 पु

िनिकता सोसायटी जयंत नगर   जेल रोड नािशक रोड    

नािशक रोड

४८७१२ परदेशी सुमन सुधाकर 38103 65 �ी

�ॉट नं.११ च�ाण मळा   जयभवानी रोड  नािसक रोड  

नािसक

४८७१३ परदेशी सुिनलिसंग िव�लिसंग 32510 51 पु

भा�पद से�र सी /1 �ॉट नं 145   145 पंिडत नगर  

िसडको  नािशक

४८७१४ परदेशी िवजय वा��क 31417 71 पु िववेक �ेशन रोड   नांदगांव    नांदगांव

४८७१५ पारेख हेमलता अभय 58919 56 �ी

३A रामी संकुल काठे   नगर सावता माळी  �ारका कॉन�र  

नािशक

४८७१६ पारेख सितश छोटुलाल 11567 64 पु टाकळी रोड   नािशक

४८७१७ पारीख महे� मुरलीधर 36078 67 पु ३६३ देवधर लाइन   रिववार पेठ    नािसक

४८७१८ पारीख िवशाल रमेश 37135 54 पु से�र ए आनंदव�ी   गंगापूर रोड  नािसक

४८७१९ पारखी िन�खल हेमंत 57878 30 पु

फलॅट नं ३ िशविश� अपाट�म�ट   सुिचता नगर मंुबई आ�ा 

रोड  ता िज नािशक

४८७२० पारनेरकर संजय वामनराव 37681 59 पु सुरतांज �ॉट नं.५५   एकता कॉलनी  चच� मागे  नािशक

४८७२१ पताडे दौलत रामचं� 37600 63 पु �ॉट नं.५ चौधरी मळा   हनुमान वाडी  पंचवटी नािसक

४८७२२ पटणी समीर सुभाषचं� 42950 50 पु १० संजय अपाट�म�ट   राका कॉलनी  नािशक

४८७२३ पाटसकर रघुिवर शरद 31837 64 पु

रामलीला अपाट�. जोपुळ रोड िपंपळगांव बु.   िनफाड  

नािशक

४८७२४ पाटसकर राज�ी अिवनाश 48779 47 �ी

�ॉट न सी ११ राधा पॅलेस   मखमलबद नाका जवळ  

मधुबन कोलोनी पंचवटी  नािशक

४८७२५

पटेल िध�भाई मावजीभाई 

(पोकार) 55773 55 पु

१३िस�र पाक�  सोसायटी   मेरी िदंडोरी रोड  तलाठी 

कॉलनी नािशक

४८७२६ पटेल  अिनल द�ा�य 34112 55 पु २ स��ंुगी अपाट� राजीव नगर   नािशक

४८७२७

�ो.ब�चर िग� आट�कल ऍ� 

कॉ�ॅटी� 13578 44 पु �ॅट नं.३ वंदे कॉ��े�   राजीव नगर    नािसक

४८७२८ पटेल बाळुभाई रणछोड 50635 55 पु

१५-िचरागिदप हौिसंग सोसायटी   मखमलाबाद नाका  

उदय कॉलनी नािशक

४८७२९ पटेल भावेश जगदीशचं� 51586 44 पु

अकांशा अपाट�म�ट   दादोजी कोडंदेव नगर  गंगापुर रोड 

नािशक

४८७३० पटेल भुप��भाई ब�ुभाई 42094 56 पु

�ॉट नं.ए-६ उमा दश�न   को.ऑप हौिसंग सोसायटी  

िदंडोरी रोड  नािसक

४८७३१ पटेल चंपाबेन कांतीलाल 52808 52 �ी

१७ शुभ �र�दी अपाट�म�ट   तारण तलावासमोर  नािशक 

रोड नािशक
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४८७३२ पटेल चेतनाबेन �िवणभाई 57487 54 �ी

डॉ भडांगे जवळ �ॅट नं ३   दीपपुजा ओम नगर  

िहरावाडी रोड पंचवटी नािशक

४८७३३ पटेल दमयंती जगदीशकुमार 53165 51 �ी

११/१२ सुवणा� पॅलेस अपाट�म�ट   कला नगर  िदंडोरी रोड 

नािशक

४८७३४ पटेल हष�द रिवलाल 50685 30 पु ९ नारायण कृपा   द� मंिदर रोड  नािशक

४८७३५ पटेल जगदीश पेठाभाई 53164 51 पु

११/१२ सुवण� पॅलेस अपाट�म�ट   कला नगर  िदंडोरी रोड 

नािशक

४८७३६ पटेल जयंतीभाई मणीलाल 45554 61 पु

ए-१० च�लम�ी सोसायटी   द� नगर पेठ रोड  पचवटी  

नािशक

४८७३७ पटेल कमलेश हरीभाई 45797 39 पु

सी-२ उमा दश�न सोसायटी   कला नगर िदंडोरी रोड  

�स�ळ नािशक

४८७३८ पटेल कांतीभाई खेताभाई 52997 57 �ी २ िदपपुजा ओम नगर   िहरावाडी  पंचवटी नािशक

४८७३९ पटेल कांतीलाल मावजी 52807 56 पु

१७ श् ◌ुभ �र�दी अपाट�म�ट   तरण तलावासमोर  नािशक 

रोड नािशक

४८७४० पटेल िकशोर िव�ामभाई 41271 50 पु

६७  उमीया पुजा  ओम नगर    िहरावाडी रोड   पंचवटी  

नािशक.  नािशक

४८७४१ पटेल मधुबेन जयंतीभाई 45553 54 �ी

६०२-बी अ�रधाम सोसायटी   आनंद नगर गंगापूर  रोड 

नािशक १३  नािशक

४८७४२ पाटील मनोज पुो�म 46766 46 पु ७-ए सावरकर नगर   गंगापुर रोड  नासीक

४८७४३ पटेल निवनभाई डायाभाई 55556 45 पु

२ शुभारंभ सोसायटी   िवधाते नगर िहरावाडी  पंचवटी 

नािशक-३  नािशक

४८७४४ पटेल पाथ�कुमार �िवणकुमार 57315 32 पु ३ िदपपुजा िहरावाडी रोड   ओम नगर नािशक

४८७४५ पटेल �िवणभाई जेठाभाई 57435 55 पु

डॉ भडांगे जवळ �ॅट नं ३   िदपपुजा ओम नगर  

िहरावाडी रोड पंचवटी नािशक

४८७४६ पटेल रिवलाल अजु�नभाई 44017 54 पु ९ नारायण कुपा अपाट�म�ट   िनयर द� मंिदर  नासीक

४८७४७ पटेल िशला अिनल 36984 49 �ी २ स��ंगी अपाट�म�ट   सजीव नगर  नािसक

४८७४८ पटेल तृ�ीबेन निवनकुमार 55557 41 �ी

२ शुभारंभ सोसायटी   िवधाते नगर िहरावाडी  पंचवटी 

नािशक-३  नािशक

४८७४९ पटेल िवनूभाई गोिवंदभाई 41663 61 पु डी / १ उमा दश�न सोसायटी   िदंडोरी  नािशक

४८७५० पठाडे राज�� पंढरीनाथ 40809 54 पु  जा�वी  �ॉट नं.१५   कात�केय नगर  नािशक

४८७५१ पाठक भुषण सुमंत 8623 48 पु

�ॅट नं २०३ तमो� पाक�  बी िवंग   कला नगर जेल रोड 

नािशक

४८७५२ पाठक हेमंत �ंबक 34323 65 पु ६ �ंबक नगर जय   भवानी रोड नािशक रोड    नािशक

४८७५३ पाठक हेमंत �ंबक 36587 65 पु

�ॉट नं.६ �ंबक नगर जय   भवानी रोड नािसक रोड    

नािसक

४८७५४ पाठक िकशोर �ंबक 36602 69 पु

एन िवठठल पाक�  सोसायटी   पंिपंग �ीरंग नगर  गंगापूर 

रोड नािसक

४८७५५ पाठक कुमार �ीकृ� 17105 64 पु मधु मालती  १३ ब लोकमा�   नगर गंगापुर रोड    नािसक

४८७५६ पाठक �ाज�ा भुषण 17311 43 �ी २०३ /बी तिन� पाक�  जेल रोड नािशक
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४८७५७ पाठक राम िव�ू 2598 65 पु

बँक ऑफ इंिडया  �रजनल ऑिफस   एम एम गांधी रोड    

नािसक

४८७५८ पाठक र�िदप ह�रषचं� 37191 59 पु १५ यशगंधा   ३ गंगापुर रोड  नािसक

४८७५९ पाठक �ीकांत पंडीतराव 24308 64 पु

७ यश�ी आनंद नगर   मु. पो. ता. येवला  िज. नािशक  

येवला

४८७६० पाठक �ेता �ीकांत 26864 56 �ी ७ यश�ी आनंद नगर   मु.पो.येवला िज.जळगाव    येवला

४८७६१ पाठक सुिनल िव�ु 42071 55 पु �ॉट नं.१५ िस�दी ए��े�   इंदीरा नगर नािसक    नािसक

४८७६२ पाठक तेजस िजत�� 58991 30 पु

S/O िजत�� अशांतराम   �ॉट नं ५२  पांडुरंग नगर मनमाड 

 नािशक

४८७६३ पाठक िवनायक कृ�ाजी 27280 58 पु

२५ अ�य मोदके�र को ऑप हौ. सोसा.   इंिदरा नगर  

नािशक

४८७६४ पठाण अिसदु�ा हैदर 38659 63 पु बंगला नं.११   वंृदावन कॉलनी  गंगापूर रोड नािसक

४८७६५ पठाण असलम जिमलखान 38794 55 पु �ॉट नं.११   हॅपी होम कॉलनी  नािसक पूना रोड  नािसक

४८७६६ पठाण रिफकखान सफ� राजखान 39463 54 पु

तकदीर �ॉट नं.२० एसएन.८६४ वडाला   रोडसोहळा 

मंगल  काया�लया  नािशक

४८७६७ पाटील अिभजीत िशवाजीराव 46730 37 पु

सी-३ सोना अपाट�म�ट   ितडके कॉलनी  त्◌्रयंबक रोड 

नािशक

४८७६८ पाटील अ�य सुरेश 60233 36 पु

38 ��ा आनंदवन कॉलनी   येवलेकर मळा कॉलेज  रोड 

नािशक

४८७६९ पाटील अंबादास भाऊराव 47004 56 पु

�ॅट नं एफ-७०२ ऋषीराज हाम�नी   सावरकर नगर  

गंगापूर रोड जवळ  पोलीस �ेशन नािसक

४८७७० पाटील अिमत अिनल 61205 38 पु

7 कमल बंगलो   गंगापूर रोड  चैत� नगर सावरकर नगर  

नािशक

४८७७१ पाटील अमोल आनंदराव 46803 42 पु ११ भ�ी अपाट�म�ट   वडाळा रोड  नािशक

४८७७२ पाटील अमोल िशवाजी 54330 34 पु एन-३२/आर/१/१/३   राणा �ताप चौक  �ु िसडको नािशक

४८७७३ पाटील अमोल सुय�भान 53898 36 पु दुगा� नगर   िसडको  नािशक

४८७७४ पाटील अिनल रामिसंग 44546 48 पु �ाट नं ६३ सा�ी बंगला   क�त� नगर  नासीक

४८७७५ पाटील अ�णा िदलीप 38771 45 �ी ३ आशापुरी पाक�    उंटवाडी  नािसक-८  नािसक

४८७७६ पाटील अशोक भाईदास 47464 48 पु २ िपतृ छाया िब��ंग   पिहला मजला  चेतना नगर नािसक

४८७७७ पाटील अशोक भालचं� 38551 46 पु

बी १५५ डी जी बी नगर ��्-१   आंबेडकर नगर समोर  

नािसक पुना रोड नािसक

४८७७८ पाटील अशोक िभला 44491 72 पु

मनकरणा िनवास न २७   धा�क फाटा आडगाव िशवार  

नासीक

४८७७९ पाटील अशोक रघुनाथ 37140 62 पु

�ॉट नं.१५ स�� नं.४४   �ू मतक नगर  कामठवाडा 

िशवार नािसक

४८७८० पाटील अि�न िदलीपिसंग 54064 30 पु

१/ब अंत�र� टागोर नगर   नािशक-पुणे रोड  आंबेडकर 

नगर बस �ॉप समोर नािशक

४८७८१ पाटील अतुल भालचं� 36617 53 पु

�ॉट नं.१५ चैत� नगर   िनम�ला का���ट �ूल समोर  

गंगापूर रोड नािसक
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४८७८२ पाटील अतुल रघुनाथ 39627 40 पु अमर छाया रो हाउुसेस   रो. नं. २  नािशक

४८७८३ पाटील अतुल तुकाराम 41598 41 पु �ॉट नं.४ स�� नं.२६०   अमृतधाम पंचवटी  नािशक

४८७८४ पाटील अिवनाश िनंबा 41798 61 पु �ॉट नं.७   ��दािवहार कॉलनी  कॅनॉल रोड नािसक

४८७८५ पाटील बाबुराव �ंबक 7615 71 पु

�् ◌ूल ि�डा क� �  वनिवहार कॉलनी शेजारी नासीक ७  

नासीक ७

४८७८६ पाटील बाजीराव न�थू 38604 47 पु एन- ४३/जे डी/१/१५/०३ पवन नगर   िसडको नािशक

४८७८७ पाटील बाळासाहेब तुकाराम 59245 67 पु

िनयर द� मंिदर ४५ मातृछाया   �ाने�र सोसायटी 

कोणाक�  नगर  िशवार आडगाव  नािशक

४८७८८ पाटील भागचंद िचला 39624 62 पु

हाऊस नं. २९२७ एम.एच.बी. कॉलनी    सातपूर   नािशक. 

 नािशक

४८७८९ पाटील भालचं� �यंबक 42088 62 पु योगे�री बंगला   श�ीनगर पंचवटी  िहरावाडी नािसक

४८७९० पाटील भरतिसंग तोताराम 21238 64 पु

�ॅट नं 2  सं�ृती रो   बंगलो इंिदरा नगर  कला नगर  

नािशक

४८७९१ पाटील भाऊसाहेब रंगराव 46694 52 पु एन-५२ एसई-४/३८/१   उ�म नगर िसडको  नािशक

४८७९२ पाटील भुषण रामकृ� 43205 47 पु

�ॅट नं.१०१ प�   िव�अ�ीरीची जवळ िव�डोम  

हाय�ूल गंगापूर रोड  नािशक

४८७९३ पाटील चं�कांत पोपट 41025 47 पु

�ॉट नं.७ गणेश नगर   शाम िनवास  सातपूर नािशक-७  

नािशक

४८७९४ पाटील चं�शेखर ल�ण 50536 66 पु �ॉट नं.१८  मािणक    चैत� नगर  नािशक - १३  नािशक

४८७९५ पाटील चं�शेखर उ�मराव 37127 54 पु

पसायदान ��पुत� सोसायटी जवळ   क�त� नगर  पुणे 

रोड नािसक

४८७९६ पाटील चुडामण सोमा 37138 58 पु

�ॉट नं.१७ स�� नं.४४   �ू मतक नगर  कामठवाडा 

नािसक

४८७९७ पाटील दामोदर हरी 18167 74 पु

ओम धन�ी अपाट�म�ट जुना आडगाव नाका   पंचवटी डेपो 

समोर    नािसक

४८७९८ पाटील दीपक मािणकराव 28832 47 पु

�ॅट नं 2  �ीकृ� कंुज  सोसायटी   भाभा नगर  राम नगर 

आरएफई 23/2415 माग�  नािशक

४८७९९ पाटील िदपक वसंत 50228 38 पु

�ॅट नं.७०३ बी िवंग   ��दा हाईट कुमार नगर जवळ  

नािशक

४८८०० पाटील देवयानी िदनेश 51890 48 �ी

१४ सुमती वसंत अपाट�म�ट   पाटील लेन -३ कॉलेज रोड  

नािशक

४८८०१ पाटील देवदास सखाराम ¹२०] 5897 86 पु

�ॉट नं ३४ एकता कॉलनी राणे   नगर  इंिदरा नगर  

नािशक

४८८०२ पाटील धनंजय सुय�भान 57377 34 पु

�ॉट नं १७ गाय�ी बंगलो   कामतवाडा रोड दुगा� नगर  

ि�मुत� चौक िसडको नािशक

४८८०३ पाटील िदलीप देिवचंद 34536 62 पु २७ िहरे सोसा. िहरावाडी   पंचवटी ३  नािशक

४८८०४ पाटील िदलीप िसताराम 38770 55 पु ३ आशापूरी पाक�    उंटवाडी  नािसक ८  नािसक

४८८०५ पाटील िदनेश दगडू 51889 57 पु

१४ सुमती वसंत अपाट�म�ट   पाटील लेन -३ कॉलेज रोड  

नािशक

४८८०६ पाटील िदपक रमेश 36611 54 पु �ॉट नं.२७ धनराज नगर   जेल रोड नािसक रोड  नािसक
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४८८०७ पाटील गणेश झोपडू 41212 49 पु

 साईराज  गु� अिशष रो हाऊस   �ारका नगर  जेल रोड 

नािशक

४८८०८ पाटील िगरीधर रतन 17437 77 पु ३गाय�ी नगरकॉलेज रोड   मालेगाव    मालेगाव

४८८०९ पाटील गोकूळ काशीनाथ 36422 74 पु ५० अयो�ानगर   उपनगर  नािशक

४८८१० पाटील गोकूळ गंभीरराव 40988 67 पु

७ गौररव पुजा अपाट�म��   �मोद नगर  गंगापूर रोड 

नािशक

४८८११ पाटील गोिवंद शाताराम 45519 47 पु  गंगापुर ता िज नासीक     नासीक

४८८१२ पाटील गोिवंदा िमठाराम 38100 60 पु �ॉट नं.१ सव� नं.८३९   उ�रानगर  नािसक

४८८१३ पाटील हनुमंतराव बळवंतराव 41016 65 पु १० बोधले नगर   साइकृपा बंगला  पुना रोड नािशक

४८८१४ पाटील हरीषचं� िशवराम 36082 53 पु �ॉट नं.१   �ितक अपाट�मे�  चेतना नगर  नािसक

४८८१५ पाटील हारिसंग गोिपचंद 44412 53 पु

सहेली हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं.७६ स�� नं.१२६ अ  

िशवाजी नगर सातपुर नािशंक  नािशंक

४८८१६ पाटील हेमंत माधवराव 41550 57 पु

माधवकंुज �ा�ापक कॉलनी   हनुमान वाडी  पंचवटी 

नािशक

४८८१७ पाटील िहरा शशीकांत 16203 62 �ी

बंग�ामागे जु�ा पेट� ोल पंपामागे  �स�ळनािसक  

नािसक

४८८१८ पाटील जगतिसंग सुरिसंग 12846 54 पु

एन-५३ �ी.एच.३६/२ पाटील नगर   नवीन िसडको नासीक 

   नासीक

४८८१९ पाटील जयवंत रामभाऊ 20290 52 पु सागर देव रो हाऊस नं-४  िहरा   वाडी पंचवटी   नािशक

४८८२० पाटील �ोती िशवाजी 46532 41 �ी िशवश�ी चौक नं.२   सातपुर िशवाजी नगर  नािशक

४८८२१ पाटील कडू यादव 41149 66 पु ४३ दुवा�कंुर   िप�ो कॉलनी  जेल रोड नािशक

४८८२२ पाटील केतन िशवाजी 61021 33 पु

�ॉट नं 3 �डको   ऑिफस मागे िशवाजी नगर  नं 3 

मनमाड नािशक

४८८२३ पाटील केतन �ीपत 60792 38 पु

�ॅट नं 3 �ीजी पाक�    डेसूजा कॉलनी  कॉलेज रोड  

नािशक

४८८२४ पाटील खेमचंद �बंक 38974 75 पु

�ॉट नं ३४/१/११ डी जी पी   नगर रायोन इंटेरटीओणल  

जवळ  �ूल  नािसक

४८८२५ पाटील िकरण मािणकराव 39496 51 पु

�ॅट �.३ िनम�ल अपाट�म��   आदश�नगर रामवाडी  

पंचवटी नािशक

४८८२६ पाटील कोकीळा माणक 52674 71 �ी १ �थमेश रेिसड�ी   ितडके कॉलनी  नािशक

४८८२७ पाटील लिलता तुषार 52789 46 �ी फलॅट नं.४ �ीकृ� अपाट�म�ट   ितडके नगर  नािशक

४८८२८ पाटील लता िवनायक 13417 60 �ी

�ॉट नं.२३ एन.डी.सी.सी.   बँक कॉलनी ल�ी नगर  

नासीक

४८८२९ पाटील ल�ीकांत कारभारी 40723 50 पु

�ॉट नं. १३ व १४   कोठुळे मळा महादेव बाग  

मखमलाबाद रोड नािसक

४८८३० पाटील िललाधर शहादु 36581 54 पु राजहं� बंगला   आिद� नगर  नािसक

४८८३१ पाटील माधव नारायण 36431 55 पु �ॉट नं.९स�� नं.१६   वडाळा िशवार  िवधाते मळा नािशक
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४८८३२ पाटील माधुरी अजु�नराव 30991 48 �ी बी-३ गणेश नगर खाट कारखा�ा जवळ   नािशक

४८८३३ पाटील मह�� राजाराम 12304 79 पु

३०  राजाराम  राका कॉलनी   शरणपुर रोड नासीक    

नासीक

४८८३४ पाटील मह�� िवनय 36430 55 पु

 शुभम  �ॉट नं.११ पांचाली रो हाउुसेस   एकता कॉलनी  

पाथड� रोड  नािसक

४८८३५ पाटील महेश िशवाजीराव 37596 55 पु गुलमोहर अपाट�मे�   रो हाउुस  नं.पू. इंिदरानगर  नािसक

४८८३६ पाटील माणक सदािशव 16716 76 पु

१ �थमेश रेिसड���   ितडके कॉलनी  वेद मंदीरा मागे  

नािशक

४८८३७

पाटील मनोज शािल�ाम 

�ो.मनोज क�� �न 50113 50 पु ५ सुिमत पॅलेस   सहदेव नगर  गंगापुर रोड नािशक

४८८३८ पाटील मृणालीनी सुभाषराव 13220 61 �ी

५ �भात रेिसड�ी   राजपाल कॉलनी मखमलाबाद नाका  

पंचवटी नािशक -३  नािशक

४८८३९ पाटील मुरलीधर चांगदेव 19829 59 पु

३ ��वैभव अपाट�म�ट   अ�ैत कॉलनी कॅनडा कॉन�र    

नािसक

४८८४० पाटील मुरलीधर िचंतामण 20969 50 पु

�ॉट नं ४२ अविन रेिस.   ए ४३ दुगा� नगर कामटवाडा  

नािसक

४८८४१

पाटील निलनी सुभाष �ो.�रगल 

प�टस् 54720 47 �ी सी-४२ �ाईस   मु.पो.मुसळगांव  ता.िस�र िज.नािशक

४८८४२ पाटील नामदेव देवराम 28667 62 पु मु. िनलवंदी   ता. िदंडोरी  िज.नािशक    िनलवंदी

४८८४३ पाटील निमता िवनायक 39226 35 �ी २७ आनंदी नगर   गंगापूर रोड  नािशक १३  नािशक

४८८४४ पाटील नाना दोधु 36467 63 पु

�ॉट नं.५४ स�� नं.४१ ए   गोसावी नगर सावखेडा रोड  

नािसक रोड नािसक

४८८४५ पाटील नानासाहेब मांगू 38966 68 पु ल�ी कृपा रो हाउुस नं.०३   ओम कॉलनी  नािसक

४८८४६ पाटील नंिदनी चं�शेखर 50537 49 �ी �ॉट नं.१८  मािणक    चैत� नगर   नािशक

४८८४७ पाटील नर�� िभमिसंग 40536 53 पु

फलॅट नं.०९ सुयोग कॉलनी   सं�ृती अपाट�म�ट  परीजात 

कॉलनी नािशक

४८८४८ पाटील नयन सुरेश 37828 54 पु अ २ आदश� हौ. सोसा.   इंिदरानगर  नािसक

४८८४९ पाटील िनलेश वसंतराव 45022 49 पु �ाट नं ८३ खोडे मळा िशवाजी नगर   पुना रोड  नासीक

४८८५० पाटील िनलकंठ िभमराव 45717 52 पु

६-नेहा िदपल�ी रो हाउुसेस   िसमे� कॉलनी समोर  

पाथड� रोड नािशक

४८८५१ पाटील पंडीत गजमल 42087 63 पु

बंगला नं.०४ औदंुबर सह.गृह.सं�था   राणा �ताप चौक  

निवन िसडको नािसक

४८८५२ पाटील �भाकर बळीराम 45756 64 पु सी-१० ई�र पॅराडाइज   अशोक माग�  नािशक

४८८५३ पाटील �भाकर गोिवंदराव 38407 70 पु गंगो�ी बंगला   गंगो�ी पाटबंधारे वसाहत  नािसक

४८८५४ पाटील �दीप िकसनराव 37537 50 पु

१२ गीतावंदन सोसा. गीतानगर   िदंडोरी रोड  नािसक - ४  

नािसक

४८८५५ पाटील �दीप ��ाद 35731 46 पु

०४ ि�यतमा सोसायटी तपोवन   रोड तपोवॅन पंचवटी  

नािशक

४८८५६ पाटील �काश िव�म 31388 60 पु �ॉट नं.८ िवमल शा� नगर   िसडको -४    नािशक
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४८८५७ पाटील �णव चं�शेखर 51468 28 पु �ॉट नं.१८  मािणक    चैत� नगर  नािशक

४८८५८ पाटील �शांत �ानदेव 53801 34 पु

एन.-५१/५२ एजी-१ से�र   राजर� नगर पवन नगर  

िसडको नािशक

४८८५९ पाटील �शांत िगरीधर 26885 50 पु गाय�ी नगर   मालेगाव कँपमालेगाव  िज.नािसक  मालेगाव

४८८६० पाटील �ितभा गणेश 54605 40 �ी ६ सुयोग अपाट�म�ट   पांडव नगरी  नािशक

४८८६१ पाटील �ेमे� नारायण 41423 55 पु ३० ए बळवंत नगर   गंगापूर रोड  नािसक

४८८६२ पाटील पंुडिलक शंकर 35994 58 पु �ॉट नं.०१   िदपाली  एच एम नाका  नािसक

४८८६३ पाटील रा�ल आनंदराव 46802 39 पु १२ भ�ी अपाट�म�ट   वडाळा रोड  नािशक

४८८६४ पाटील रा�ल गुलाबराव 50077 47 पु

�ॅट नं.९ गांधार सोसायटी   कुलकण� कॉलनी  िजवनरेखा 

हॉ��टल ितडके कॉलनी नािशंक  नािशंक

४८८६५ पाटील रा�ल केवल 18217 46 पु ४६ एकिवरा कमोद नगर   मंुबई आ�ा रोड    नािसक

४८८६६ पाटील रा�ल खेमचंद 38975 45 पु १०३ �ेझर पाक�    टागोर नगर  नािशक-पुणे रोड  नािसक

४८८६७ पाटील रा�ल राजमल 29339 49 पु

१३ िबलवाजा को-ऑप हौिसंग सोसायटी   गोकुळ नगर 

िशवाजी नगर  जेल रोड नािसक रोड  नािसक

४८८६८ पाटील राज�ी िदलीपिसंग 54063 56 �ी

१/ब अंत�र� टागोर नगर   नािशक-पुणे रोड  आंबेडकर 

नगर बस �ॉप समोर नािशक

४८८६९ पाटील राज�� जयिसंग 56019 57 पु अे-वन अिच�त िवहार   भािवक नगर  गंगापुर रोड नािशक

४८८७० पाटील राज�� रामदास 19855 57 पु

�ॅट �.१२ दमयंती हौिसंग सोसायटी   िवनय 

नगरनािसक ६    नािसक ६

४८८७१ पाटील राजीव िबहारीलाल 59369 57 पु

२८ वनिवहार कॉलनी   िनयर भोसला िम�� ी  कॉलेज  

नािशक

४८८७२ पाटील रामचं� गंगाराम 51421 56 पु

रो हाऊस नं ०६ गणराज अपाट�म�ट   जे.डी सावंत कॉलेज 

जवळ  गजानन नगर पाथरडी फाटा  नािशक

४८८७३ पाटील रमेश घन:शाम 37056 74 पु बी २१ हनुमान नगर   अमृत धाम जवळ  पंचवटी नािसक

४८८७४ पाटील रमेश मांगो 36185 65 पु

�ॅट नंबर 2 िस�� िवनायक   अपाट�मेट �ामी समथ� 

नगर  अडगाव नािसक

४८८७५ पाटील रमेश िनंबाजी 36653 65 पु १३/के सावरकर नगर   गंगापुर रोड  नािसक - १३  नािसक

४८८७६ पाटील रमेश राजाराम 38670 71 पु

९ आराधना   �ु महािवर हौिसंग सोसायटी  पेठ रोड 

पंचवटी नािसक

४८८७७ पाटील रमेश शेनफडू 35286 58 पु

०४ गगोञ्◌ा◌ी हाउुस   दौलत नगर िसडको  नािशक ९  

नािशक

४८८७८ पाटील र�ा �भाकर 45757 56 �ी सी-१० ई�र पॅराडाइज   अशोक माग�  नािशक

४८८७९ पाटील रिवं� कािशनाथ ¹२०] 41904 51 पु

�ॅट नं.५ िटळक कॉ��े�   सहदेव नगर पंिपंग �ेशन  

गंगापूर रोड नािशक  नािसक

४८८८० पाटील रिवं� �भाकर 29913 46 पु

१/सी यशवंत पाक�  अपाट�म�ट   गोकुळ नगर िशवाजी नगर  

जेर रोड नािसकरोड  नािशक

४८८८१ पाटील रिवं� सुदाम 16527 57 पु 1 �ी �ी जी पाक�  डेसूझा कॉलनी   कॉलेज रोड    नािसक ५
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४८८८२ पाटील रेखा शाली�ाम 48126 56 �ी ५०/६ वै�वी   शांतीनगर बस �ॉप  मखमलाबाद नािशक

४८८८३ पाटील सिचन िशवराम 48164 50 पु

७ मिनषा अपाट�म�ट   उदय कॉलनी  पंचवटी नािशक-३  

नािशक

४८८८४ पाटील सिचन सुधाकर 37597 41 पु �ॉट नं.४ स�म कॉलनी   इंिदरा नगर    नािसक

४८८८५ पाटील सं�ा मयुर 53438 43 �ी ६ शैलेश कॉलेज रोड   िडसुजा कॉलनी  नािशक-५  नािशक

४८८८६ पाटील संदीप रघुनाथ 38926 51 पु

�ॉट नं. ५९ िसंधुर� बंगला   िवधाते नगर  परवाल रोड  

नािसक

४८८८७ पाटील संजय भाऊराव 41787 47 पु �ॉट नं.६६   वंृदावन नगर  �स�ळ नािसक

४८८८८ पाटील संजय �ानदेव 53525 61 पु साईराम रो हाऊस   कॅनडा कॉन�र  ितडके नगर नािसक

४८८८९ पाटील संजय मािणक 34683 50 पु १ �थमेश रीिसड�सी ितडके   कॉलनी नािशक

४८८९० पाटील संजय साहेबराव 45594 53 पु िशव�साद बंगला   उदय नगर  गंगाधर रोड नािशक

४८८९१ पाटील सा�रका योगेश 44060 42 �ी

�ॉट नं.६ सेवा संक�   गणपती मंिदर मुप�� नगर  

नािशक

४८८९२ पाटील स�रता संदीप 59244 38 �ी

िनयर द� मंिदर ४५ मातृछाया   �ाने�र सोसायटी 

कोणाक�  नगर  आडगाव िशवार आडगाव  नािशक

४८८९३ पाटील सरीता िशवाजीराव 46731 64 �ी

सी-३ सोना अपाट�म�ट   ितडके कॉलनी  अंबड रोड नािशक-

२  नािशक

४८८९४ पाटील सितश गोिवंद 41983 47 पु बंगला नं.३१   शारदा को-ऑप हौिसंग सोसायटी  नािसक

४८८९५ पाटील सितश �भाकर 53057 55 पु

सव� नं.२९६ �ॉट नं.४२/४३   कैलास गाड�न रो-हाऊस  

िगरधर नगर नािशक

४८८९६ पाटील सतु�ा गणपती 34163 61 पु �ॉट नं.११ �ी बंगलो   िस�र    िस�र

४८८९७ पाटील शैलजा िकशोर 42077 63 �ी १० अिभजीत वनसंपदा सो.   इंिदरा नगर  नािसक

४८८९८ पाटील शंकर नारायण 32414 84 पु ६ िनम�ल बंगला   �मोद नगर  ित�पती  नािशक

४८८९९ पाटील शांताराम िभमराव 58819 37 पु

आर एच २ �ॉट नं सी ३८ सव� नं   /सी ११  िस��िवनायक 

रो  एफ िवंग  आिशवा�द नगर  िलंक रोड नािशक

४८९०० पाटील शरद िभमराव 43190 61 पु ४ �ी. महाल�ी दश�न   िवजय नगर  िदंडोरी रोड नािसक

४८९०१

पाटील शरद पंुडिलक 

�ो.आिशवा�द इले�� ीक� 47072 43 पु परफे� कॉन�र अपाट�म�ट   �ॉट नं. ५राजीव नगर  नािसक

४८९०२ पाटील शरद िव�ू 42769 61 पु

�म नं.१५/१६ ल�ी नगर   लोखंडे मळा दसक  नािशक 

रोड  नािशक

४८९०३ पाटील शरद िव�ाम 12760 64 पु

घर नं.१२ िब�ीगं नं.१ ि�मुख   हौ.सो.राजीव नगर राजीव 

टाऊनिशप    नासीक

४८९०४ पाटील शिशकांत रामदास 47473 72 पु

 वषा�  घर नं.३१३ �ॉट नं.३०   जानता राजा नगर 

मखमलाबाद रोड  पंचवटी नािशक

४८९०५ पाटील िशवाजी भाईदास 38252 47 पु

�ॉट नं.२ गट नं.१२१   िशवाजी नगर  सातपूर िशवश�ी 

चौक नं.२  नािशक

४८९०६ पाटील (दवंगे )िशवाजी ल�ण 54329 65 पु एन-३२/आर/१/१/३   राणा �ताप चौक  �ु िसडको नािशक



                                              Page1883

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

४८९०७ पाटील िशवाजी िव�ू 36618 62 पु जे / २५   एम आय डी सी  अंबड नािसक

४८९०८ पाटील िशवदास शंकर 48664 71 पु १२ पंिडत कॉलनी   ओझर (िमग)  नािशक

४८९०९ पाटील ��दा कैलास 28834 59 �ी भोसला िमलीट� ी �ुल   नािशक - ५

४८९१० पाटील �ीकांत पंढरीनाथ 36541 66 पु िवशाखा कॉलनी   राजीव नगर  नािसक

४८९११ पाटील �ीरंग दशरथ 13219 72 पु

७ गु�फल  इफको कॉलनी   कामटवाडा नासीक    

नासीक १०

४८९१२ पाटील ��ता अमोल 54559 34 �ी

गाय�ी �ॉट नं.१७ दुगा�नगर   ि�मुित� चौक  िसडको 

नािशक

४८९१३ पाटील सोनाली अजय 57096 38 �ी

अंकुश िनवास �ॉट नं.२६/ए   सावरकर नगर  सातपुर 

नािशक

४८९१४ पाटील सुभाष ल�ण 41189 68 पु ८ वनराज सोसायटी   टाकळी रोड  �ारका नािशक

४८९१५ पाटील सुभाष शंकर 13221 69 पु

५ �भात रेिसडे�ी   राजपाल कॉलनी मखमलाबाद नाका  

पंचवटी नािशक ३  नािशक

४८९१६ पाटील सुनील िह�तराव 60937 47 पु

सी/ओ सुनील िह�तराव पाटील इन�ंट   ऑफ पंजाबी 

ढाबा �ॉट नं  १३ शरयू पाक�  अडगाव शीवर  नािशक

४८९१७ पाटील सुिनल रामिसंग 22256 50 पु

�ॅट नं.12 कललीबर होिसंग सोसायटी   चेतना नगर 

भगवती गॅस  राणे नगर  नािशक

४८९१८ पाटील सुिनल साहेबराव 34279 44 पु ९ �ी ओम दश�न   साई नगर िदंडोरी रोड  नािशक

४८९१९ पाटील सुिनल िशवाजी 44700 35 पु

४ गंगो�ी हाऊस   डॉ.डी.एस.अहेर �ूल   उ�म नगर 

िसडको नािशक

४८९२० पाटील सुिनल �ावण 41033 54 पु ५ रघुकुल अपाट�म��   गंगापूर रोड  नािशक

४८९२१ पाटील सुिनल िव�ाम 36458 51 पु �ॉट नं.३३ धनसंपदा जवळ   िदपाली नगर  नािसक

४८९२२ पाटील सुिनल वामन 40960 47 पु

एन ३४ एस-२  २०/१/३   �ामी िववेकानंद नगर  राणे नगर 

िसडको-१ नािशक

४८९२३ पाटील सुरेखा रिवं� 41905 50 �ी १०१ अ�रधर   मातो�ी नगर उपनगर  नािशक  नािसक

४८९२४ पाटील सुरेश िसताराम 16108 66 पु ८ ल�ी नारायण अपाट�म�ट िडंदोरी रोड �स�ळ नािसक

४८९२५ पाटील सुय�भान गोिवंदराव 56082 61 पु

�ॉट नं.१७ गाय�ी बंगलो   दुगा� नगर ि�मुत� चौक  

िसडको नािशक

४८९२६ पाटील तेजस शाली�ाम 48124 31 पु

५०/६ वै�वी   शांतीनगर बस �ॉप  मखमलाबाद नािशक-

३  नािशक

४८९२७ पाटील तुषार भाऊराव 52788 52 पु फटॅट नं.४ �ीकृपा अपाट�म�ट   ितडके नगर  नािशक

४८९२८ पाटील उ�ास भाउराव 41034 51 पु ७ रघुकुल अपाट�म�� गंगापूर   रोड नािशक

४८९२९ पाटील उषा नर�� 44513 46 �ी १४ कौटी� इं�नगरी   कामठवाडा  नासीक

४८९३० पाटील वैशाली रिवं� 36983 51 �ी १ �ीजी पाक�    िडसुजा कॉलनी  कॉलेज रोड  नािसक

४८९३१ पाटील वैशाली संिदप 28615 49 �ी १ अ�ैत आदश� हौिसंग सोसा.   निवन िसडको  नािशक
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४८९३२ पाटील वंदना अमोद 55189 41 �ी बंगला नं.१५ इंिदरा सोसायटी   काठे ग�ी  नािशक

४८९३३ पाटील वसंतराव िनवृ�ी 38633 60 पु ९०२ रे� कॅ� रोड   देवळाली कॅ�  भगुर नािसक

४८९३४ पाटील वसंत िशवराम 34093 67 पु �ॉट नं. ४   िशखर सोसायटी  भाभा नगर नािशक

४८९३५ पाटील िवजय िदनकर 37049 54 पु

�ॉट नं.१४ स�� नं.२६/१   संिगता बंगलो  नािसक पुणे रोड 

नािसक

४८९३६ पाटील िवजय गंगाराम 51851 62 पु

�ॅट नं ३ केशव पाक�  �ामी समथ� मंिदर चेतना नगर 

नािसक

४८९३७ पाटील िवजय ल�ण 36471 54 पु

�ॉट नं.१४० िव�नाथ चाण� नगर   कामठवाडा िशवार  

नािसक

४८९३८ पाटील िवजय रामदास 53038 42 पु

पुजा पाक�  फलॅट नं.८अ सव� नं.२१९   बी १ �ॉट नं.८७ 

मुरारी नगर  डी.जी.पी. नगर नािशक

४८९३९ पाटील िवजया िवनायक 39225 58 �ी २७ आनंदी नगर   गंगापूर रोड  नािशक

४८९४० पाटील िव�म दामोदर 46517 47 पु

४ ओम धन�ी अपाट�म�ट जुने आडगाव   नाका पंचवटी 

नािसक  नािशक

४८९४१ पाटील िवणा रा�ल 38976 38 �ी १०३ �ेझर पाक�    टागोर नगर  नािशक-पुणे रोड  नािसक

४८९४२ पाटील िवनायक यशवंतराव 13416 59 पु

�ॉट नं.२३ एन.डी.सी.सी.बँक   कॉलनी ल�ी नगर    

नासीक ५

४८९४३ पाटील वृषाली रा�ल 55436 38 �ी

�ॉट नं.९ गांधार सोसायटी   कुलकण� कॉलनी  नािशक-१  

नािशक

४८९४४ पाटील वा�ीक वेडु 13613 57 पु

सी 6 महाल�ी  ए��े�   क� ि�ज शाळे जवळ  इंिदरा 

नगर  नािशक

४८९४५ पाटील यानकांत ल�ीकुमार 41714 63 पु जे-२० अशोकवन कॉलनी   ल�ीनारायण बंगला  नािशक

४८९४६ पाटील योगेश वसंत 36593 53 पु िशवाजी नगर   कोडे मळा रोड  नािशक

४८९४७ पाटील ललीत मधुकर 16426 41 पु

�ॅट नं १०२ राधा माऊली अपाट�म�ट सदािशव नगर 

नािसक

४८९४८ पाटील रा�ल देवदास 6598 50 पु

34 ��े बंगलो जवळ   क� ि��े �ूल वडाळा  पाथद� रोड 

इंिदरा नगर  नािशक

४८९४९

पाटकर धम�� भानुदास �ो.�ीराम 

एज�ीज 12382 46 पु

महेश �साद नगर   िसडको अंबड िलंक रोड    नासीक 

४२२०१०

४८९५० पाटकर िशरीष िदगंबर 20439 62 पु

�ॉट नं.२४ व २५ गंगासागर सोसायटी   भोसला �ुल 

मागे    नािसक

४८९५१ पाटकर योगेश बाळकृ� 12383 45 पु

महेश िनवास  �साद नगर   अंबड िलंक रोड अंबड 

नासीक १०    नासीक १०

४८९५२ पाटोले रमेश पांडूरंग 41755 61 पु डी-५ िशवनंदन पाक�    थटटे नगर  गंगापूर रोड नािसक

४८९५३ पातोडंीकर �ुती सुधीर 90858 54 �ी बी ९ ��ंग टोवर सावरकर नगर गंगापूर रोड नािसक

४८९५४ पठठे धनराज रामदास 37710 66 पु

धन�ी �ॉट ३८   िशवराम िशवराम मंिदराजवळ  पेट� ोल 

पंप  �स�ळ नािशक

४८९५५ पटवा केतन अशोक 37868 56 पु २९११ िदपचंद बंगला   जैन मंदीर जवळ    नािसक

४८९५६ पटवध�न िदपाली �भंजन 42097 47 �ी २ अथ�व सं�ृती   कुटे माग� ितडके कॉलनी  नािसक
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४८९५७ पटवे सुिधर मनोहर 17390 63 पु

�ॅट नं ई10   ित�मला आ�था दामोदर नगर  चेतना नगर 

 नािशक

४८९५८ पावटे िवनोद मधुकर 41151 40 पु �ॉट नं 13 एस नं 74/1   नंदुरबार औरंगाबाद रोड  नािशक

४८९५९ पावडे �काश िवनायक 16787 58 पु

६ ए सुरसंगम सोसायटी   मंको हॉ��टल  गंगापूर रोड  

नािशक

४८९६० पवार अिभजीत िवजय 34865 42 पु

डी-२ई�ामणी रो-हाउुस   डी.जी.पी. नगर नािशक  

िज.नािशक

४८९६१ पवार अिभराज बाजीराव 61199 38 पु

�ॉट नं 40 सौभा�   नगर आनंद सागर  अपाट�म�ट  

नािशक

४८९६२ पवार अमोल मािणक 61206 41 पु

ताहाराबाद रोड बस   �ँड जवळ सटणा  ता सटणा 

िज�ा नािशक  सटाणा

४८९६३ पवार अिनल धोडूं 40089 51 पु ब-६ मोहीनी अपाट�म��   सहदेव नगर  गंगापूर रोड नािसक

४८९६४ पवार अंजनाबाई कािशनाथ 45806 74 �ी

�ाट नं २९ स�� नं ६९८/१/२९   सहदेवनगर गंगापूर रोड  

नासीक

४८९६५ पवार अशोक भागवत 40092 65 पु

रो हाउस नं.४   िनलम पाक�   मखमलाबाद रोडनािसक  

नािसक

४८९६६ पवार अिवनाश नारायण 43111 48 पु

१२०२ ऋिषराज हबीतात   गंगापूर रोड वंृदावण  लॉन 

नािशक  नािसक

४८९६७ पवार बापुराव सोमनाथ 35321 53 पु एन-४२ एबी १/१०/२ पवन नगर   िसडको    नािशक

४८९६८ पवार भगवान िशवाजी 52719 53 पु बी-२ बळवंत �ाझा   विकलवाडी  नािशक

४८९६९ पवार भाऊलाल छगन 53692 61 पु ८ िजजाऊ को ऑप.सोसायटी   सातपुर कॉलनी  नािशक

४८९७० पवार िबंदूसार माधवराव 38554 65 पु

�ॉट नं.३० सव� नं.५६१/१ ऐ   अ�दा बंगला ध�क फाटा 

पा�ाचे टाकीजवळ  पंचवटी नािसक

४८९७१ पवार चं�कांत बारीकराव 41346 60 पु शाकंुतल वृदांवन नगर   कामटवाडे  नािसक

४८९७२ पवार चं�कांत वसंत 54030 49 पु

फलॅट �.२ मै� हाईटस अपा�टम�ट   हनुमान वाडी 

भावबंधन काया�लयाजवळ  पंचवटी नािशक

४८९७३ पवार चं�शेखर नारायण 38227 50 पु १०३ िशवसागर पाक�    येवलेकर मळा  कॉलेज रोड नािशक

४८९७४ पवार देवचंद िसताराम 38858 76 पु

भवानी पाक�  रो हा नं ४   भगवती नगर  िहरावाडी पंचटी 

नासीक ०३  नासीक

४८९७५ पवार धम�राज यादव 39192 69 पु

सव� नं. ३९२/१ब/२  िसंगापूर गाड�न    �ॉट नं. ५२ रो 

हाऊस नं. ५२   टाकळी रोड   नािशक

४८९७६ पवार �ाने�र मोतीराम 44011 45 पु मु पो नायडोगंरी   ता नांदगाव  िज�ा नासीक

४८९७७ पवार गौरव भगवान 54754 29 पु

बी-५ साईिश� अपाट�म�ट   सावता नगर  खांडेमळा 

नािशक

४८९७८ पवार गोपाळ िसताराम 41226 55 पु

औदंुबर नगर अमृत धाम   पंचवटी नािशक  �ॉट नं 

२४६/१२/५  नािशक

४८९७९ पवार गोिवंद दौलत 18262 73 पु

बी ७ मातृदश�न सोसायटी जोशी नस�री   समोर मंुबई आ�ा 

रोडपंचवटी    नािसक

४८९८० पवार कैलास ल�ण 41531 62 पु �ॉट नं.२८ बंगला नं.२   अ�ीनी िनवास  नािशक

४८९८१ पवार िकशोर रघुनाथ 31408 70 पु

 आई   कौस�ा नगर पा�ा�ा टाकी समोर   रामवाडी 

पंचवटी    नािशक
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४८९८२ पवार िकशोर रमेशराव 45593 46 पु ६ लेगसी अपाट�म�ट   राजीव नगर  नािशक

४८९८३ पवार मधुकर रामचं� 39558 72 पु

नंदािदप �ामी समथ� क� �ाजवळ   मधुबन कॉलनी  

पंचवटी नािशक

४८९८४ पवार मनोजकुमार िशवाजी 19451 42 पु मु.पो.चाटोरी ता.िनफाड   िज.नािसक    चाटोरी

४८९८५ पवार नंदू दावल 41754 46 पु कृ�ा पाक�  रो हाऊस नं.५   महाजन नगर  नािसक

४८९८६ पवार पराग खासेराव 47696 51 पु

�ॅट नं.३ गणेश दश�न ��च्   िशखरे वाडी  नािसक रोड  

नािसक

४८९८७ पवार �काश कारभारी 48488 67 पु

१४ िनम�ला अपाट�म�ट   राका कॉलनी  शरणपुर रोड 

नािशक

४८९८८ पवार �काश मोतीराम 52328 66 पु १ मै�ी ��ला िस�दे�र नगर   िहरावाडी पंचवटी  नािशक

४८९८९ पवार �ितमा बाळासाहेब 53891 40 �ी ०३ िनसग� िवहार अपाट�म�ट   काठे ग�ी �दारका  नािशक

४८९९० पवार �वीण पंढरीनाथ 60090 57 पु

िनम�ला कोवं�ट �ुल   ए -9 संजुळा अपाट�म�ट गंगा  सागर 

कॉलनी गंगापूर रोड  नािशक

४८९९१ पवार राधे�ाम िहलाल 41190 54 पु

�ॉट नं.६  सिनकेत हाईट    जाधव संकुल �ाडा   

कामटवाडा नािशक

४८९९२ पवार रघुनाथ देवराम 39656 53 पु

१५ गंगासागर कॉलनी   वनिवहार कॉलनी जवळ  प�रजात 

नगर नािशक-७  नािशक

४८९९३ पवार राज�� हरी�ं� 13228 60 पु

५ गाय�ी नगर कॉलेज रोड   मालेगाव कॅ� िज.नासीक    

मालेगाव

४८९९४ पवार राज�� कारभारी 39657 53 पु  कारभारी    गाय�ी नगर  मेरी िदंडोरी रोड  नािशक

४८९९५ पवार राज�� शािल�ाम 30626 60 पु

७ वालनर �ीक मकालु हॉटेल�ा मागे   गंगापूर रोड   

नािशक

४८९९६ पवार राजेश �भाकर 36543 48 पु

स�व�ल गजल�ी रो हाऊस   हाऊस नं.२ महाजन 

नगरी  नािसक

४८९९७ पवार राजे�री �वीण 60089 26 �ी

िनम�ला कोवं�ट ए 9 जवळ   संजुळा अपाट�म�ट  गंगा सागर 

कॉलनी गंगापूर रोड  नािशक

४८९९८ पवार राम शहादेव 55938 36 पु १०४  ��ा हाईट्स    कामगार नगर  नािशक

४८९९९ पवार रामदास नामदेव 40090 76 पु भ�ाली मळा �ॉट नं.३४   इ�ामणी बंगला  नािसक

४९००० पवार रामदास पांडूरंग 47945 52 पु चेतना नगर   राणे नगर  िसडको नािशक

४९००१ पवार र�कांत पांडूरंग 50901 55 पु जुनी �ेशन वाडी   देवळाली कॅ�  नािशक

४९००२ पवार �रता राज�� 13425 51 �ी ५ गाय�ी नगर कॉलेज रोड   मालेगाव कँप    नासीक

४९००३ पवार संजय नामदेवराव 40898 56 पु �ॉट नं.१८   अयािचत नगर  गंगापूर रोड नािशक

४९००४ पवार संजय नथू 37900 55 पु कृ�िपंगाज जगताप नगर   उंटवाडी  नािसक

४९००५ पवार संजय पंढरीनाथ 57380 47 पु एन -९/डी -६१/१   िशवाजी चौक जुना िसडको  नािशक

४९००६ पवार संजय राजाराम 41649 52 पु अयािचन नगर   गंगापूर रोड  नािशक
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४९००७ पवार स�रता �काश 52351 61 �ी १ मै�ी ��ला   िस�दे�र नगर  िहरावाडी नािशक

४९००८ पवार शिशकांत सुरेश 46838 39 पु

रो हाऊस नं २ जय गणेश संकुल   पवारवाडी  नासीक रोड 

नासीक

४९००९ पवार िशवराम लहानू 40816 67 पु अप�ण अपाट�म��   सदगु� नगर  नािशक रोड नािशक

४९०१० पवार �ावण हरी�ं� 13589 70 पु टेलीफोन �ाट�र नं.२   मु.पो.येवला िज.नािसक    येवला

४९०११ पवार ��दा जग�ाथ 37158 54 �ी २७ पुत� हौिसंग सोसायटी   िवनय नगर  नािसक

४९०१२ पवार सुर��िसंग िहरािसंग 48699 71 पु

रेनाईसंस अपाट�म�ट   �ॅटनं. बी1 गोिवंद नगर  चौक नं.6 

नािशक

४९०१३ पवार उ�दव िनंबा 41348 55 पु

अपूवा� रो हाऊस १   आर टी ओ ऑफीस जवळ  पेठ रोड 

नािसक

४९०१४ पवार वैभव �काश 48489 38 पु

१४ िनम�ला अपाट�म�ट   राका कॉलनी  शरणपुर रोड 

नािशक

४९०१५ पवार वसंत िशवाजी 41270 58 पु जुना गंगापूर नाका   �ीरंग नगर  नािशक

४९०१६ पवार वेणीलाल रामदास 26514 52 पु ब-८ साई िवहार रो हाउुिसंग   मयुरी नगर  अंबड  नािशक

४९०१७ पवार िवभावरी िव�म 51056 47 �ी ३८१ रिववार पेठ   देवधर लेन  नािशक

४९०१८ पवार िवजय बारीकराव 38420 50 पु ४५ शाकंुतल वंृदावन नगर   आय टी आय  अंबड  नािसक

४९०१९ पवार िवजय मुरलीधर 38416 65 पु एस-१ कृ� �साद   कृषीनगर कॉलेज रोड  नािसक

४९०२० पवार िवलास शंकर 36539 64 पु स�� नं.२३३/ सी १-२   कला नगर  िदडोरंी रोड नािसक

४९०२१ पवार िवमलबाई बळवंत 60316 66 �ी

जुई नगर िकशोर  सूय�वंशी माग�   पेठ रोड  मेरी कॉलनी 

नािशक

४९०२२ पवार यमुनाबाई हरीभाऊ 28808 81 �ी कॉलेज रोड   पो. मालेगांव  िज.नािशक  मालेगांव

४९०२३ पायले किवता िवजय 52170 42 �ी १५६०  मातो�ी     मा�ती मा�ती लेन  नािशक

४९०२४ पायले िवजय सुकदेव 34132 51 पु १५६० कानडे मा�ती ग�ी   नािशक

४९०२५ पेढेकर बाळू िभकाजी 37594 55 पु पु�क नगर   जुना सायखेडा रोड  जेल रोड  नािसक

४९०२६ पालमहाले िलला पंुजाजी 31802 53 �ी मु.पो.वणी   ता. िदंडोरी  िज. नािसक  वणी

४९०२७ पाखले पोपट फकीरा 36660 56 पु मु.पो.मदसांगवी   ता.िज.नािसक    नािसक

४९०२८ प�ढारकर बाळु रामदास 14188 47 पु मु.पो.जायखेडा ता.सटाणा   िज.नािसक    जायखेडा

४९०२९ पेटारे आशा िवजय 40523 67 �ी १० अ�ैत कॉलनी   कॅनडा कॉन�र  नािसक

४९०३० पेटारे िवजय िव�नाथ 40522 74 पु

�ॅट नं. ९  गु�श�ी को. ऑप.   हौिसंग सोसायटी   

चारवाक चौक  इंिदरा नगर   नािसक

४९०३१ पेठकर �भाकर नामदेवराव 35834 46 पु सव� नं.३१९/१ए/१   मुरलीधर नगर  पा.फाटा  नािसक



                                              Page1888

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

४९०३२ फड लिलता द�ू 40984 49 �ी

बी-५९ रा� कम�चारी सोसायटी   अशोक नगर  सातपूर 

नािशक

४९०३३ फडके मंदािकनी �भाकर 2875 86 �ी

सी १/८ रेणुका नगर वडाळा नाका   पुणे रोड    नािशक 

शहर

४९०३४ फडके �भाकर रामचं� 2874 95 पु नािसक

४९०३५ िपचा िवनीत पारसमल 57391 34 पु ४८० ब भंडारदरा रोड   घोटी  ता .ईगतपुरी  िज नािशक

४९०३६ िपंपटे िकरण रणछोड 38575 46 पु

एन-३२/पी-३२/६   गणेश चौक निवन िसडको  नािसक - ९  

नािसक

४९०३७ िपं�ाळेकर अिभषेक िवजय 43095 41 पु

शुभ�ी �ंबकनगर   जयभवानी रोड  नािसक रोड कॅ � 

नािसक

४९०३८ िपं�ाळेकर गौरी अिभषेक 43096 41 �ी

शुभ�ी �ंबक नगर   जय भवानी रोड  नािसक रोड कॅ� 

नािसक

४९०३९ िपंपीकर िमलीदं वसंतराव 42670 55 पु

�ाट न २८ डॉ प् पीि◌◌ंकर हॉ�ीटल   चौक नं ५ गोिवंद 

नगर    नासीक

४९०४० िपंगळे �ाने�र वामनराव 35325 47 पु मु.पो. नांदुरगाव   पंचवटी  नािशक

४९०४१ िपंगळे नर�� कािशनाथ 41439 58 पु

स�� नं.८९०/१४/३०   �ॉट नं. ३०  अंिबका कॉलनीनािसक 

 नािसक

४९०४२ िपंगळे वैभव ई�रलाल 41383 41 पु

660 एम एच बी कॉलनी सातपुर कॉलनी   नािशक    

नािसक

४९०४३ िपसे शैलजा मनोहर 38108 60 �ी ८-१२ / ४  नाईस   एम. आय. डी. सी.  सातपूर  नािसक

४९०४४ िपसोळकर मकरंद यशवंत 38664 58 पु

आनंद हौिसंग सोसायटी   मोरवानी रोड  नािसक रोड  

नािसक

४९०४५ िपंसोडकर संदीप सदािशव 37583 51 पु �ी द� हौिसंग सोसा   िशवाजीनगर  नािसक

४९०४६ िपतळे अिनलकुमार कृ�राव 14167 59 पु

१  �ी गु�द� कृपा  जगतापमळ   जयदुगा� 

को.ऑप.हौ.सो.नािसकरोड    नािसक

४९०४७ िपटेकर ल�ी सुरेश 54601 41 �ी

इंिदरा गांधी वसाहत �-१   पा�ा�ा टाकी जवळ  जुने 

िसडको नािशक

४९०४८ पोल सुरेश द�ा�य 18218 83 पु

१०७२ चौघुले ल�ी नारायण मंदीर   चांदवडकर लेन    

नािसक

४९०४९ पोलडीया ईला राजेश 12802 59 �ी

ए/५०४ िशवराम नगर जवळ   निवन ईरा इं��श �ूल  

गोिवंद नगर  नासीक

४९०५० पोलिडया राजेश दामजी 8963 62 पु

ए/५०४ िशवराम नगर   नवीन ए�रया इं��श �ूल जवळ  

गोिवंद नगर  नािशक

४९०५१ पो�ें अवनी अिन��द 45526 52 �ी बी १ पल�स ��ंग अपाटम�ट   गुलमोहर िवहार  नासीक

४९०५२ पोरते िदलीप बाबुराव 36600 59 पु डी-४ / डी  �चा    भुजबळ फाम जवळ  िसडको नािसक

४९०५३ पौिनकर द�राज �ावण 39439 58 पु

कृ�ाई �ॉट नं. १२३   िडगंबर हौिसंग सोसायटी  अमृत 

धाम पंचवटी नािशक

४९०५४ �जापती राजन िसताराम 57326 42 पु

�ॅट नं ३ �ी िनवास सोसा .   गंगापुर रोड मते लॉ� जवळ 

 सावरकर नगर  नािशक

४९०५५ पुजारी साकेत सितश 48679 37 पु

बी-३ संतवंदन अपाट�म�ट   �ामीनारायण नगर  पंचवटी 

नािशक

४९०५६ पंुडे अिन��द नारायण 12897 57 पु

११ िधरेन अपाट�म�ट वावरे   बंग�ासमोर महा�ा नगर 

नासीक    नासीक ७
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४९०५७ पुणतांबेकर मनोहर शंकर 4110 66 पु

रामायण बंगलो मागे   सी-५ वाजे अपाट� िटळक वाडी  

शरणपूर रोड  नािशक

४९०५८ पुणतांबेकर िनतीन कमलाकर 40106 61 पु ४३ अ�य बंगला   जयभवानी रोड  नािसक रोड  नािसक

४९०५९ पुणतांबेकर रा�ल चं�कांत 39036 47 पु

२९ सव� �.३१   गुलमोहर िवहार सोसायटी  आनंद ग�ी 

नािशक

४९०६० पुराणीक अंबादास कािशनाथ 133 84 पु

१३ पंचम अपाट�म�ट   सदगु� नगर के जे मेहता शाळे�ा 

मागे  नासीक रोड नासीक

४९०६१ पुराणीक देवयानी मकरंद 39286 47 �ी

10  ��गीरी सोसायटी    बापु बंगलो जवळ  इंिदरा नगर  

नािशक

४९०६२ पुरािणक नीिलमा पु�राज 59158 46 �ी

�ॉट नं.२८ िव�हर रॉव   िव�ास नगर सातपूर  अशोक 

नगर  नािशक

४९०६३ पुरािणक सुधाकर िचंतामण 43460 77 पु ८ ��गीरी सोसायटी   इंिदरा नगर  नािसक

४९०६४ पुरी सुरेखा कैलास 39653 43 �ी �ॉट नं. ०६   मोकालबाबा नगर  नािशक

४९०६५ पुरकर जगदीश गंगाधर 44665 49 पु

�ाट नं ४० गाय�ी नगर   पोकार कॅालनी मागे िदंडोरी रोड 

 नासीक

४९०६६ पुरकर मंगला यशवंत 36612 54 �ी ३१/५बी/१/१ काळे मळा   आनंदव�ी िशवार  नािसक

४९०६७ पुरकर संदीप िववेक 41124 40 पु ८०१/११ िचंतामणी   �ू एरीया मागे  गोिवंद नगर नािशक

४९०६८ पुरोिहत वासंती अरिवंद 40588 78 �ी

सरदवाडी रोड संजीवनी नगर   �ीमुत� चौक  यशवंत पाक�  

िस�र नािसक

४९०६९ रहाळकर अंकुश अिजत 41710 37 पु क�िजत बंगला   गायके कॉलनी  नािशक रोड  नािशक

४९०७० राय ऋिषकेश कुमारिसंह 58465 42 पु �ॅट नं. ५/६ गु�वंदन   चेतना नगर राणा नगर  नािशक

४९०७१ रायसोनी सुभाष शामलाल 31826 61 पु

एन ९जी-२औदंुबर �ॉप   राणा �ताप चौक  िसडको 

नािसक

४९०७२ राजगु� मंजु�ी राज�� 38583 50 �ी �ॉट नं.२५ अथािचन नगर   गंगापूर रोड  नािसक

४९०७३ राजहंस अ�ण िदनकर 19364 76 पु

१० वा�ुछाया को.ऑपरेटी� हौिसंग सोसा.   िबटको 

कॉलेज मागे  नािसक रोड  नािसक

४९०७४ राजोळे िशवाजी मधुकर 41004 63 पु मु.पो. वाडीव�े   ता.इगतपुरी  नािशक

४९०७५ राजपूत कंुतेश िदनेशिसंग 59649 27 पु

�ॅट न 14 सुमित वसंत अपाट�म�ट   पाटील लाईन नं 3 

कॉलेज रोड  िबग बाजार शेजारी  नािशक

४९०७६ राजपूत िमिलंद भरतिसंग 47157 45 पु ९ प�रवहन सोसायटी   पा�रजात नगर  नािसक

४९०७७ राजपुत प�रमलिसंह जयिसंह 52861 50 पु

६ िस�दी �ाईड अपाट�म�ट   इंिदरा नगर �ॅटीनम टॉवर 

जवळ  कमोद नगर नािशक-९  नािशक

४९०७८ राजपुत र�ी अनंत 53544 48 �ी

फलॅट नं.१७ आिक� ट �रड� ाड   दाते नगर गंगापुर रोड  

नािशक

४९०७९ राजपुत स�ामिसंग वामनिसंग 31961 43 पु

�ॅट नं.८ �ी नमन अपाट�म�ट   पांडव नागरी खुटवड नगर 

 कामतवाडे नािसक

४९०८० रिकबे अिजत ल�ण 40724 52 पु

१०  ल�ण लीला रामकृ�    नगर मखमलाबाद   

मखमलाबाद नािसक

४९०८१ रकीबे वैभव सुभाष 60382 27 पु

�ॉट नं 259 02 आिदनाथ   िनवास िवंग बी �ॅट नं 28  

िटळक वाडी नािशक



                                              Page1890

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

४९०८२ रामेकर शरदकुमार गोपाळराव 39658 43 पु

४ �ी साई छाया रो-हौउुसेस   िडंडोरी रोड  हॉटेल िशवा 

मागे नािशक

४९०८३ रणिदवे संदीप िवनायक 36583 56 पु ४३ शुभे�ा आनंदवन कॉलनी   कॉलेज रोड  नािसक

४९०८४ रणिदवे अंजली िदनेश 18280 45 �ी

3 व�ला िनवास अपाट�म�ट   गु�े हॉ��टल जवळ  गोळे 

कॉलनी  नािसक

४९०८५ रणिदवे िदनेश रामदास 13215 56 पु

१२ ई�ामणी  द�नगर   पेठ र�ा पंचवटी नासीक    

नासीक

४९०८६ राणे अशोक वसंत 14173 63 पु

ओम नगर मु.पो.देवळा  घर न 1599   ता.देवळा 

िज.नािसक    देवळा   नािसक

४९०८७ राणे देव�� सुधाकर 28784 49 पु

 गु��साद  �ॉट नं.२१   �ीकृपा नगर सायखेडा रोड  जेल 

रोड  नािसक

४९०८८ राणे िगरीष गोपाल 36619 54 पु

३ गट करदुकर नगर   फाम टाकीज जवळ  पुना रोड 

नािसक

४९०८९

राणे िललाधर सुधाकर 

�ो.एल.एस.राणे अॅ� असोिसएट 34086 47 पु

९जनाद�न कृपा हौिसंग सोसायटी   �ामी नारायण नगर  

नािसक

४९०९० राणे प�वी अिभिजत 53846 43 �ी

२ �ी गु�दश�न रो हाऊस   आकाश पेट� ोल पंपासमोर  

सावरकर गाड�न मागे िदडोरी रोड नािशक

४९०९१

राणे िवजय बळीराम �ो.िवशाल 

उ�ोग 18196 65 पु एन ४२ �ी.डी.१-१९-७   सावता नगर िसडको    नािसक

४९०९२ राव राजेश शरद 36650 54 पु �ॉट नं.११ आ◌े◌ंकार कॉलनी   राजीव नगर  नािसक

४९०९३ डॉ.राव संजीव �भाकर 13145 47 पु

२०४ साथ�क सृ�ी अपाट�म�ट   कमतवाडे रोड गणेश  

�ीट्स कमतवाडे नािशक

४९०९४ राव �ीपाद िव�ु 18329 62 पु

�ॉट नं.६० िशवायतन बंगला स�� नं◌ं.१६   िवधाते नगर 

वडाळा िशवार परवाल रोड    नािसक ६

४९०९५ राव ��ील शशीकांत 18906 37 पु �ॅट नं १ आकाशप�ी अपाट�म�ट महा�ा नगर नािसक

४९०९६ राऊळ मकरंद िदपक 13229 46 पु

एफ ६ �ीराम मंगल अपाट�म�ट   �ॅट नं.३ टाकळी रोड 

�ारका    नासीक

४९०९७ राठोड दगडू नामदेव 38645 54 पु

�ॉट नं. ३७ स.नं. २९७   गणेश कॉलनी  अंबड ऐ�रया 

नािसक

४९०९८ राठोड हरीष िदलीपिसंग 36592 53 पु ५४ हरीिकशन   �ामी नारायण  औरंगाबाद रोड  नािशक

४९०९९ राठोड मुकेश रमेशचं� 49671 54 पु १ बसंत बहार   आयो�ा नगर  उप नगर ६ नािशक

४९१०० राठोड िवजय मोहनलाल 52710 43 पु ११ आिदश�ी सोसायटी   पंचवटी नािशक

४९१०१ र�पारखी वसंत कािशनाथ 37295 72 पु �ॉट नं.३५   इंिदरा नगर  नािसक

४९१०२ र�पारखी िवजया वामनराव 35647 82 �ी �ॉट नं.४ िदपचं� अपाट�मे�   मुबंई नाका  नािसक

४९१०३ रौदंळ �ोती वैभव 55255 40 �ी

२ मधुबन कॉलनी   मखमलाबाद रोड  पंचवटी नािशक-३  

नािशक

४९१०४ रौदळ रा�ल वसंतराव 43211 39 पु

द�कृपामधुबन कालनी   मखमलाबाद राड पंचवटी  

नािशक

४९१०५ रौदंळ सिचन �ानदेव 61420 37 पु

�ॅट नं 2 मंदार अपाट�म�ट   �ीकृ� हौ��टल जवळ  

हॅ�ी होम कॉलनी  नािशक

४९१०६ रौदंळ वैभव वसंत 55254 42 पु

�ॅट नं.१ वीरा ए�े�ू अपाट�म�ट   �ुव नगर  गंगापूर   

सातपुर  िलंक रोड  नािशक
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४९१०७ राउुत जयवंत िभका 40414 50 पु �ॉट नं.७६   िशव समथ� नगर  आर टी ओ जवळ नािशक

४९१०८ राऊत िनलेश अशोक 29957 42 पु

२५ �ी�साद चैत�ा   नगर भागुरकर माला  गंगापूर रोड  

नािशक -१

४९१०९ राऊत पंुडिलक िव�नाथ 61515 40 पु

खंडेराव नगर मु पो� कसबे   वाणी ता िदंडोरी  िदंडोरी 

नािशक  िदंडोरी

४९११० राऊत सरला अशोक 41182 61 �ी घर नं.३५७० भगूर दरवाजा   जुने नािशक-०१    नािशक

४९१११ राउत सुिनता यशवंत 39115 53 �ी

आिशवा�द �ाट न २८२ ◌्  १३   ◌ेके.के.वाघ कॉलेज जवळ 

 नािसक

४९११२ राऊत यशवंत सखाराम 41391 65 पु आिश�वा�द   के के इंिज.कॉलेज जवळ  नािसक

४९११३ रावले गणेश माधवराव 34796 51 पु

सुमाधव िनवास   �ॉट नं.एम.एफ.३१ िसडको  संुदरबन 

कॉलनी  नािसक

४९११४ रावत उमेशचं� �पिकशोर 44341 74 पु

८ बालमुकंद रो हाऊस   महाले मंगल काया�लयासमोर    

नासीक

४९११५ रॉय अंजनी कुमार 41314 46 पु मु.पो. गोदें दुमाला   ता.इगतपुरी  िज.नािसक  नािसक

४९११६ र�गडे धनंजय धवळा 42093 47 पु

रो हाऊस नं.०२   �ी.िवनायक रो हाऊस  ि�मुत� नगर 

जेल रोड नािसक

४९११७ �रपोटे संतोष �ीधर 40088 48 पु आदश� सोसायटी   जेल रोड  नािसक रोड  नािसक

४९११८ रोहोम बापू गंगाधर 40812 53 पु

�ॉट नं.०६ आिद� रेिसडे�ी   िववेकानंद नगर  

आनंदव�ी नािशक

४९११९ रोजेकर सिचन िभकन 43184 45 पु �ॉट नं.४६   उंटवाडी  नािसक

४९१२० रोकडे सुिनल पंुजु 48200 43 पु १० स��ंृगी अपाट�म�ट   राणे नगर  नािशक - ९  नािशक

४९१२१ रोकडे सुनीता रमेश 61000 40 �ी

�ॅट नं १०२ क�ैया िव�ा अपाट�म�ट   िबहाइंड अंबड 

वेघी ि�ज  आंबाड नािशक

४९१२२ रोघें संदीप शंकर 41434 49 पु

 �ीकृपा  नवमंगल हौ.सोसायटी   काठे ग�ी  �ारका 

नािसक

४९१२३ रॉय िग��ा� रॉय�ान 41180 61 पु २२ िफिल� िसटी   गणेश नगर  जेल रोड नािशक

४९१२४ ��े अिजत बाळकृ� 41793 75 पु

�ॅट नं.३ गु�पु�   को-ऑप हौिसंग सोसायटी  अ   िवनय 

नगर नािसक

४९१२५ ��े अिनल बाळकृ� 2416 80 पु

2 िगरीश को ऑप हौिसंग सोसा   समोर कोतकर गग� 

िदपाली  नगर  नािशक

४९१२६ ��े िववेक अिनल 8582 47 पु �ॉट नं २ ओकंार अपाट�म�ट   इंिदरा नगर    नािशक

४९१२७ साबळे उषा �भाकर 61731 56 �ी

�ेयस �ाझा �ॅट नं 7   नवळे कॉलनी जवळ  िशवाजी 

पुतळा नािशक रोड  नािशक

४९१२८ साबणे मनोहर बाबुराव 38929 67 पु ३ वे� हयूव रेिसड�ी   हॅपी होम कॉलनी  �दारका नािसक

४९१२९ साबळे छबुराव एकनाथ 37147 67 पु �ॉट नं.८ सावरकर नगर   सातपूर  नािसक

४९१३० सबनीस भा�र िवनायक 18297 88 पु भालचं� सोसायटी िशखरे वाडी   नािसक रोड    नािसक

४९१३१ सबनीस गोपाळ िवनायक 18298 91 पु

 वृषांक  िभमाशंकर को ऑपरेटी�   सोसायटी द� मंदीर 

रोडनािसक रोड    नािसक



                                              Page1892

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

४९१३२ सबनीस िवनय भा�र 18296 56 पु

�ॉट नं.४ त्◌्रयंबक नगर जय भवानी रोड   �सोबा 

मंदीरा मागे नािसक रोड    नािसक

४९१३३ सचदेव भरत गोपाल 57737 35 पु

फलॅट नं ८ लता च�बस�   शरणपुर रोड जैन मंदीर जवळ  

राका कॉलनी नािशक

४९१३४ सदावत� महेश डी. 36559 34 पु �ॉट नं.१ (ए) देवद� सोसायटी   इंदीरा नगर  नािसक

४९१३५ सदावत� सुभाष �ानदेव 40108 70 पु

१५ यशोमंदीर हासिसंग सोसायटी   �ारका नािसक    

नािसक

४९१३६ सदगुणे कमलाकर यशवंत 20381 52 पु ४ स��ूगी   र/एच गणेश नगर  सातपुर  नािसक

४९१३७ शहाने भा�र नारायण 30806 42 पु मु.पो.वडगांव िपंगला   ता.िस�र  िज.नािसक  नािसक

४९१३८ सह�बु�दे अिनल िवनायक 2902 73 पु

एफ २/७ कैलासजी सोसायटी   स�ट� ल जेल  जेल रोड  

नािशक

४९१३९ स�दाणिवसे सुिनता रिवं� 47480 56 �ी

�ॉट नं.४ मानसी अपाट�म�ट   चं�शेखर नगर  जुना 

सायखेडा रोड जेल रोड नािसक

४९१४० सैदाणे अिनता युवराज 38733 46 �ी एन-९ एफ-ई-२५-३   सावरकर चौक  जुना िसडको नािसक

४९१४१ स�दाणे अशोक माधव 48395 65 पु

�ॅट नं 8 सारसबौग   को-ऑफ होिसंग सोसायटी  

डॉ.भाभानगर मंुबई नाका  नािशक

४९१४२ सैदाणे जय�ी सुनील 59373 46 �ी

�म नं ६ आकाश चं�मा   रो हाउस धमा�जी कॉलनी  

तुळजा भवानी मंिदर िशवाजी नगर  सातपूर नािशक

४९१४३ सैदाणे िनलेश सुनील 59374 27 पु

�म नं ६ आकाश चं�मा   हाउस धमा�जी कॉलनी  

िशवाजी नगर सातपूर  नािशक

४९१४४ सैदाणे शांताराम पंडीत 38248 54 पु वे� �यू रेिसड�ी रो हाउुस   हॅपी होम कॉलनी  नािसक

४९१४५ सैदाणे सुनील राजाराम 59372 53 पु

आकाश चं�मा रो हाउस   नं ६ धमा�जी कॉलनी  िशवाजी 

नगर सातुर  नािशक

४९१४६ सैनी अवतारिसंग हरीिसंग 57775 34 पु फलॅट नं १४ स�म गॅले�ी   भारत नगर  अडगाव नािशक

४९१४७ सांखला नर�� वेलजीभाई 45298 51 पु

१ सदगु� सोसायटी   पंचवटी कॉलेजमागे  केवडीबेन 

तपोवन नािशक

४९१४८ साखला रा�ल रमणलाल 36565 47 पु िशवाजी नगर   पुणे रोड  नािसक

४९१४९ साकरेकर उदयकांत तुकाराम 21128 48 पु

१/१२ महारा��  हौिसंग सोसायटी   िदंडोरी रोडपंचवटी    

नािसक ३

४९१५० साळी िकशोर कािशनाथ 41010 58 पु एकनाद सोसायटी   पाथड� पाटा  नािशक

४९१५१ साळी रोहीत सुधाकर 50634 29 पु एन-४२/ सी सी २/१४/६   ि�मुत� चौक  िसडको नािशक

४९१५२ साळी सुधाकर रामचं� 42958 60 पु िड��� � & सेशन कोट�   नािशक

४९१५३ साळंुखे अिभम�ु बाबुलाल 58030 67 पु

एन ४१/ जे ए २/१६/८   मोती चौक ४थी �ीम  िसडको 

ि�मुत� चौक नािशक

४९१५४ साळंुके अ�ण िनबांजी 45200 70 पु

अ-१२ हरीवंदन अपाट�म�ट   आरंभ महािव�ालय जवळ  

साने गु�जी नगर नािशक रोड  नािशक

४९१५५ साळंूके मनोज बाबुराव 24338 50 पु

B-4 िस��िवनायक पाक�    अशोका माग�  �ारका कोन�र  

नािशक

४९१५६ सांळुखे राज�� बाबुराव 37294 57 पु १० चौधरी माळा   �ा�ापक कॉलनी  पंचवटी  नािसक
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४९१५७ साळंुके रिविकरण अ�ण 45199 40 पु

अ-१२ हरीवंदन अपाट�म�ट   आरंभ महािव�ालय जवळ  

साने गु�जी नगर नािशक रोड  नािशक

४९१५८ साळंुके संिदप अ�ण 45198 38 पु

डेराम रेिसड��ी िव�ा नगरी जवळ   पातीदार भवन 

नािशक रोड  िबहाइंड पुो�म �ूल नािशक

४९१५९ साळंुके संकेत भा�र 59619 24 पु

�ॅट नं.बी१८ कमा� हाईट्स   तपोवन रोड िचंतामणी 

�ाझा  �ारका कॉन�र नािशक

४९१६० साळंुके सुलोचना भा�र 27040 49 �ी

बी १८ कमा� हाइटस   तपोवन रोड काठे ग�ी जवळ  

नासीक

४९१६१ साळंुखे सुिनता अ�ण 44288 46 �ी २७ साने गु�जी नगर   ता. चांदवड  िज. नािशक

४९१६२ साळंुके यशवंत िहरामण 53762 31 पु

�ी.जी. अॅने� ६ सी िवंग   पाथड� फाटा  बी.जी. िशक�  

नािशक

४९१६३ साळंुके यशोधाबाई िनंबाजी 51398 88 �ी

बी-१८ कमा� हाईटस्    काठे ग�ी जवळ  तपोवन रोड 

नािशक

४९१६४ साळंुखे राज�� पुो�म 53014 58 पु ११िस�देश अपाट�म�ट   सातपुर िलंक रोड  नािशक

४९१६५ साळंुखे सुिनल एकनाथ 54697 47 पु

एन-४१ सी ई-१/१०/८   िशवश�ी नगर  िसडको ४ थी 

��म नािशक-९  नािशक

४९१६६ साळवे शामराव मा�ती 40287 66 पु

�ॉट नं. ४  सव� नं. ४६२/पी    यशवंत काठे नगर    �ारका 

 नािशक .  नािशक

४९१६७ साळवे िसताराम दामोधर 37155 59 पु

�ॉट नं १०४ राधा नगर   वाघ मला  मखमलाबाद रोड 

पंचवटी  नािसक

४९१६८ िगते �फु� �मोद 61969 28 पु

�ॅट नं 9 जय मंगलमूत�   अपाट�म�ट गंगापूर रोड  

सावकार नगर  नािशक

४९१६९ संबारे ि�ती संजय 60938 29 �ी

डी/ओ संजय संबारे िनयर   जयेश िकराणा �ोर मोरे  मळा 

हनुमान वाडी पंचवटी  नािशक

४९१७० शामसुका अशोक चुिनलाल 42075 69 पु ६२८ �सोबा लेन   रिववार पेठ  नािसक

४९१७१ सना�े िदगंबर रामचं� 35853 63 पु ७ सोरामणी हौिसंग सोसायटी   पवन नगर  नािसक

४९१७२ सना�े रेखा िडगंबर 36079 53 �ी

सोरामणी हौिसंग सोसायटी   अिभयंता नगर  पवन नगर  

नािसक

४९१७३ सानप अ�ासाहेब भगवंत 39440 58 पु �ॉट नं.५ सुरभी कॉलनी   वेणु नगर  कामतवाडी नािशक

४९१७४ सानप ि�यंका शिशकांत 41981 33 �ी

�ॅट नं.१५ ३ रा मजला   ऋषीकेश अपाट�म�ट  कामटवाडे 

नािसक

४९१७५ सानप शिशकांत ल�ण 41059 60 पु

१३ भा��ोती अपाट�म��   जाधव संकूल  कामटवाडा १० 

नािशक

४९१७६ सानप सुिनल मुरलीधर 37047 54 पु ६८६ सानप वाडी   तेली ग�ी  रिववार पेठ नािसक

४९१७७ संचेती चं�कला देिवदास 54175 69 �ी ६ अ�ैत सोसायटी   गु��ारा रोड  िशंगाडा तलाव नािशक

४९१७८ संचेती रचना सितष 54174 39 �ी ६ अ�ैत सोसायटी   गु��ारा रोड िशंगाडा तलाव  नािशक

४९१७९ संचेती सितष देिवदास 41075 40 पु

�ॅट नं 6 अ�ैत सो   स�म िकराणा जवळ  गु��ारा रोड 

िशंगाडा तलाव  नािशक

४९१८० सा�दू रघुवीर िसंग 58618 48 पु �ॉट १३ जीवनदश�न हॉ. सो.     िशवाजी नगर नािशक

४९१८१ सांगळे अिभजीत खंडेराव 61197 38 पु

�ॉट नं 267 ल�ी िनवास   पेठ रोड आर टी ओ ऑफीस  

अ�मेघ नगर  नािशक
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४९१८२ सांगळे र�ाबाई िशवाजी 56747 74 �ी

के बी सांगळे रो घर एन- ६   पु�र पाक�  भ�ाळी  माळा 

मखमलाबाद रोड पंचवटी  नािशक

४९१८३ सांगळे रावसाहेब िहरालाल 48072 56 पु �ॅट नं.१६ अमृत टॉवस�   उ�म नगर  नािशक

४९१८४ सांखला मिनषा नर��भाई 50932 48 �ी

३ सदगु� को-ऑप सोसायटी   केवडी बन पंचवटी  

नािशक - ३  नािशक

४९१८५ संकपाळ सुयोग िकशोर 53272 33 पु ९१४ घारपुरे वाडा   सराफ बाजार  नािशक-१  नािशक

४९१८६ सपाटे अशोक बाबुराव 14033 63 पु

�ॉट नं.११४ खुटवड नगर   आय.टी.आय. मागे  सातपुर  

नािसक

४९१८७ सपकाळे चं�कांत कािशनाथ 53637 44 पु

पंचकृ� रो-हाऊस �म-२   बळवंत नगर सातपुर कॉलनी  

आनंद छाया बस �ॉप जवळ नािशक

४९१८८ सपकाळे देवराम िहरामण 17106 74 पु

२३ िनसग�द� नगर जगताप मळा   नािसक रोड नािसक    

नािसक

४९१८९ स�े अभय राम 15234 53 पु

�ॅट नं. 15 चैतरा पालवी   वडाला िशवार  अशोक माग� 

वरद िवनायक नगर पुणे रोड  नािसक

४९१९० सराफ आनंद �काश 34275 35 पु माउली �ीरंग नगर   गंगापूर रोड  नािसक-०५  नािसक

४९१९१ सराफ राज�� वासुदेव 17098 60 पु

माऊली  �ीरंग नगर   गोकुळवाडी गंगापुर रोड    नािसक 

५

४९१९२ सराफ र�ी राज�� 52245 56 �ी

 माऊली बंगला  �ीरंग नगर   गोकुळ वाडी  गंगापुर रोड  

नािशक

४९१९३ सरोदे भा�र शहादु 37130 63 पु स�� नं.९७३ �ॉट नं.७   माऊली बंगलो  िसडको नािसक

४९१९४ सरोदे रिवं� रामचं� 41431 55 पु

एन-५३ ए-जे-१/३५/८   महा�ा फुले नगर  उ�मनगर 

रोडनािसक  नािसक

४९१९५ ससाणे िदलीप ल�ण 21007 60 पु आ�ा रोड िनशांत िवलेज   धा�क फाटा नािसक    नािसक

४९१९६ सातिदवे अ�ण एकनाथराव 13321 60 पु घर नं.८ िनशा च�बस�   िटळक वाडी    नासीक

४९१९७ साठे आनंदी अतुल 59243 51 �ी

�ॉट नं ४ िव�ासागर सोसायटी   नरिसंह नगर गंगापूर 

रोड    नािशक

४९१९८ साठे मंगेश देिवदास 34113 60 पु

वषा�राणी सोसायटी हनुमान नगर   मंुबई-आ�ा रोड    

नािशक

४९१९९ साठे िशरीष मनोहर 12725 57 पु

१५ ब शुभसंकुल को.ऑप.हौसीगं   सोसायटी कमोद नगर 

नासीक    नासीक ९

४९२०० साठे सुधीर चं�कांत 36477 54 पु �ॉट नं.१२ यश   साने गु�जी माग�  नािसक

४९२०१ साठे यश�ी मुकंुद 3438 65 �ी

३ लोटस अपाट�म�ट वडाला पाठड� रोड   बापू बंगलो 

जवळ इंिदरा नगर  नािसक िसडको कोल  नािसक

४९२०२ सातोदकर मंगेश वामनराव 45888 35 पु

क�त� नगर जवळ �ॅट नं २०३   लोटस पाक�  अशोका 

माग� गणेश  बाबा नगर गांधी उपनगर  नािशक

४९२०३ सातपुरकर एकनाथ नारायण 37821 64 पु ३ / ४ शलाका अपाट�मे�   इंदीरा नगर  नािसक ९  नािसक

४९२०४ सातपुरकर �ीपाद नारायण 37798 60 पु १५८३ कानडे मा�ती लेन   नािसक    नािसक

४९२०५ सातपुरकर ��ा एकनाथ 31426 60 �ी ३/४ शलाका अपाट�म�ट   इंिदरा नगर    नािशक

४९२०६ सौदाणे गोपाल शंकर 40651 49 पु

आर एच १३   िशवकृपा रो हाउुस  पंचक नािसक रोड  

नािसक
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४९२०७ सावंत नर�� मधुकर 45978 43 पु के-१४३ रे�े पोटर चाळ   इगतपुरी  िज. नािशक

४९२०८ सावंत सुभाष खंडू 41221 70 पु गोपाल नगर   अमृतधाम  पंचवटी नािशक

४९२०९ सावंत वनजी नथु 4545 87 पु

�ॉट नं 1 मेधा पाक�  बॅक ऑफ   �काश धाम मंुबई  नाका  

नािशक

४९२१० �ामी माधव चैतराम 36434 60 पु स�� नं.१६ �ॉट नं.१०   वडाळा िशवार  नािशक

४९२११ सावंत �ेहा उदय 41595 59 �ी

५ प�वी को-ऑफ हौिसंग सोसायटी   मुरकुट कॉलनी  

गंगापुर रोड नािशक

४९२१२ सावंत सुिनल अजु�नराव 36427 54 पु

�ॉट नं.१२ वंृदावन कॉलनी   पाईपलाईन रोड  आनंदवाडी 

नािशक

४९२१३ सावंत सुिनल माधव 12302 55 पु

२६  राधीका  �मीक नं.२   गंगापुर रोड नासीक ५    

नासीक ५

४९२१४ सै�द जाहीद �सेन 44818 56 पु २९१० ईमाम शाही   सारडा सक� ल  नासीक

४९२१५ सै�द जाकीर �सेन 44819 67 पु इमामशाही   सरडा सक� ल  नासीक

४९२१६ स�धाणी च�दुलाल मगनलाल 44572 55 पु

�ट नं ८ राधाकु� अपाट�म�ट   घोगंडे मळा तरण 

तलावाजवळ  नासीक रोड नासीक

४९२१७ सेठी मनोज मनमोहन 59986 48 पु

जुनी एन.एम.सी िब��ंग मागे   जय �ॉट नं ५  �ू पंिडत 

कॉलनी  नािशक

४९२१८ सेठी सुजजीतिसंग लभािसंग 41231 72 पु �ॉट नं.४ सव� नं.७९९/४   गोिवंद नगर  नािशक

४९२१९

�ो.िसलीकॉन से� अॅ� 

स���सेस 34445 44 पु

�ॅट नं.९ ��दा अपाट�म�ट   िशवराम नगर  पंचवटी  

नािशक

४९२२० शाह चंदुलाल छोटालाल 42064 70 पु २३  �मर  ल�ी नगर   कॉलेज रोड  नािसक

४९२२१ शाह हंसा शरद 37587 69 �ी गंजलाल     नािसक

४९२२२ शाह िनपुल िनरंजनभाई 51382 44 पु

20 अलकापुरी सोसायटी सुराणा हॉ��टल   जुना आगगाव 

नाका  ि��ना नगर पंचवटी  नािशक

४९२२३ शाह �मोद शेवंतीलाल 37585 74 पु ७ नंदनवन सोसायटी   ६० फुटी रोड  नािसक

४९२२४ शाह राज�� पोपटलाल 47153 64 पु

 जैनम  बंगला   काकटकर हॉ��टल मागे  िटळकवाडी 

नािसक

४९२२५ शाह संदीप मह��लाल 37586 55 पु ७ नंदनवन सोसायटी   ६० फुटी रोड  नािसक

४९२२६ शहा परेश अमरचंद 41463 51 पु �ॉट नं.६ब�बाई हौ.सोसायटी   आट� स�टर रोड  नािसक

४९२२७ शहा राजन शांतीलाल 38254 51 पु

११ िहरासदन मोती मंगल   काया�लय खोले माला  

आरटीलरी स�टर  नािसक रोड

४९२२८ शहाणे िनलेश िव�ू 46904 39 पु

�ॅट नं-९ गौरव िस��   हौिसंग सोसायटी शुभम पाक�   

कामतवाडे नािशक  नासीक

४९२२९ शहाणे �पाली िनलेश 51638 32 �ी एन५३/एस एफ-३/३४/३   उ�म नगर  िसडको नािशक

४९२३० शहाणे िवलास िडगंबर 49902 65 पु

२ िचंतामणी रेिसडे�ी   यशवंत कॉलनी  कॉलेज रोड 

नािशक

४९२३१ शहाणे िवशाल िवलास 60466 34 पु

अबोवे अडोणीस शॉप   यशवंत कॉलनी  कॉलेज रोड  

नािशक
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४९२३२ शेख अजीज याकूब 29285 49 पु िमरजकर नगर वडाला रोड   नािशक

४९२३३ शेख साबीर �सेन 38578 55 पु ठ�र हामोन�   टाकळी रोड  नािसक

४९२३४ शेख शहाबुददीन 36569 57 पु

 अमन  �ॉट नं.२२ स�� १११/१/२३   वडाळा साईनाथ 

नगर  म�ीद जवळ नािसक

४९२३५ शेख युनुस अ�ुल 37151 58 पु स�� नं.५०१/१/२ फाकमा मंजील   िहरवे नगर  नािसक

४९२३६ शमा� ब�ी�साद जग�ाथ 21179 50 पु द� नगर बजाज शो �म जवळ   चांदवड नािसक

४९२३७ शमा� िदनेश मांगीलाल 47698 41 पु एन-४२- सी/सी २/३/६   ि�मुत� चौक  िसडको नािसक

४९२३८ शमा� लडडूगोपाल चतुभ�ज 41022 56 पु

�ॉट नं.११/१२ स�� नं.८१३   इंिदरा नगर  पाथड� रोड 

नािशक-१  नािशक

४९२३९ शमा� �शांत रामगोपाल 55060 49 पु ि�नफी� हाईटस्    इंदीरा नगर  नािशक-९  नािशक

४९२४० शमा� �ेमलता अ�णकुमार 45171 55 �ी

संजुळा अपाट�म�ट   िनम�ला कॉन��ट समोर  गंगापुर रोड 

नासीक

४९२४१ शमा� वसंत नथुलाल 50632 53 पु

९ िहमराज को-ऑप सोसायटी   हॉटेल िस�दाथ� मागे  

नािशक-पुणे रोड नािशक

४९२४२ शमा� वेणुगोपाल कुले�र�साद 41005 59 पु

२/२ ओ रो हॉउस   सुमन हॉ��टल जवळ  जय भवानी 

रोड नािशक

४९२४३ शमा� यशोदा िदनेश 59302 35 �ी

एन४२  सी सी२-३/६ आय टी आय रोड मागे   दुगा� माता 

मंदीर  िसडको  ि�मुती चौक  नािशक

४९२४४ शौचे पराग गंगाधर 13652 41 पु एन/३ जे८९ िशवाजी चौक जुना   िसडको  नािसक

४९२४५ शौचे ��ता िगरीष 31194 56 �ी �ॉट नं.५ िगरणा पाक�  सोसा.   िपडके कॉलनी नािशक

४९२४६ शेजुळ िवजय िभमराव 48891 40 पु

�ॉट नं.१४ अिवनाश बंगला   महेश भवन जवळ  िसडको 

नािशक

४९२४७ शेजवलकर िव�ु माधव 12336 65 पु १४२२ �ंडीवाला लेन नासीक १

४९२४८ शेख सािनक शफु� ऱदीन 39655 55 पु मटेर बंगला �ॉट नं. ०६   अशोका माग�  नािशक

४९२४९ शेलार भालचं� मधुकर 36578 64 पु एन-३१ ए / २४/१०   िवजय नगर  �ु िसडको नािसक

४९२५० शेलार छगन अजु�न 42068 55 पु

साई दश�न रो हाऊस सी-१४   शुभम पाक�  नािसक    

नािसक

४९२५१ शेलार नानाभाउु िभवा 39652 71 पु

२८ आ�य जयअंबे नगर   के के वाघ कॉलेज मागे  पंचवटी 

नािशक

४९२५२ शेलार शरद िकसन 41756 57 पु मु. पो. िचतगाव   ता.िनफाड नािसक

४९२५३ शेळके बाळासाहेब के� 38555 59 पु घर नं.४०३ संसार गांव   देवळाली कॅ�  नािसक

४९२५४ शेलके द�ा�य ल�ण 18224 77 पु

 दा�ायणी िनवास  �ॉट नं.२९/२   गंगो�ी िवहार 

अमृतधाम मागे  पंचवटी  नािसक

४९२५५

शेळके �िवण महादेव �ो.�िवण 

सोलर िस�ीम 34377 45 पु

४ सी िवजय िकरण अपाट�म�ट   ितडके कॉलनी  चांडक  

िमकोसक� ल रोड  नािशक

४९२५६ शेळके शरद कािशनाथ 35646 49 पु

१२ गणेश भ�ी अपाट�मे�   पेट� ोल पंप �ॉप  िदडोरी रोड 

 नािसक
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४९२५७ शेळके िवलास िचमणराव 13424 70 पु �ेहालय बंगला �ेह नगर   िदंडोरी रोड �स�ळ    नासीक

४९२५८ श�डे आिशष चं�कांत 38793 35 पु ५ वनतळ सोसायटी   काठे ग�ी  नािसक

४९२५९ श�डे �ांती पराग 49094 47 �ी

१२ क��रा अपाट�म�ट   कॉलेज रोड  राका कॉलनी 

नािशक

४९२६० शेठ गंगा पंढरीनाथ 59139 72 �ी

९९ पाथ�सारथी िशव   नगर N/R तलाठी कॉलनी  िदंडोरी 

रोड पंचवटी  नािशक

४९२६१ शेटे अजय वसंतराव 35320 48 पु रो हाउुस नं. ४   िसडको कॉलनी  नािशक

४९२६२ शेटे सुवणा� अजय 51003 51 �ी

४ वाई� ऑिच�ड सोसायटी   वेद मंिदरामागे  ितडके 

कॉलनी नािशक

४९२६३ शेटे ��ील शांताराम 61139 31 पु एस/ओ शांताराम टी शेटे   ढोकरे ग�ी  खेडगाव नािशक

४९२६४ शेवाळे अतुल मुरलीधर 36452 50 पु �ामी साईनाथ नगर   वडाळा पाथड� रोड  नािशक

४९२६५ शेवाळे िनलीमा नानाभाउ 35641 51 �ी

ए ३ िशतल अपाट�मे�   �ीकृ� नगर  सतपूर कॉलनी  

नािसक

४९२६६ शेवाळे रामदास �ंबक 37150 70 पु गणेश नगर   पाईप लाईन रोड  नािसक

४९२६७ शेवतेकर उदय वामनराव 12910 64 पु

१२ शरयुदश�न हौिसंग सोसायटी   कॅनॉल रोड जेल रोड 

नासीक रोड    नािसक

४९२६८ शेवाळे िवनोद महादु 53399 46 पु

२ सावन रो हाऊस   कमल नगर कामठवाडा  नािशक-९  

नािशक

४९२६९ िशधये �दीप िचंतामण 18256 62 पु

�ॅट नं.१८ आनंदवन तारवाला नगर   िदंडोरी रोड मेरी    

नािसक

४९२७० िशलावट संजय भागा 47527 47 पु भोसला िमलीटरी �ुल   रामभुमी नािसक -५    नािसक

४९२७१ िशंपी आनंद गोपाळ 47548 54 पु २५  आनंद    वनिवहार कॉलनी  नािसक-७  नािसक

४९२७२ िशंपी िचंधु हरी 31879 79 पु �ी समथ� कृपा नगर   �साद धुनी  आर.एच.नं.९  नािशक

४९२७३ िशंपी िदलीप कािशनाथ 11056 58 पु एन-५३ एस एफ ४-३५-१   उ�मनगर  निवन नािसक

४९२७४ िशंपी गणेश वसंत 17419 47 पु

३०१ साई �ाइड दश�न अपाट�म�ट   जकात नाका जवळ  

नािशक पुणे रोड चेहेडी नािशक

४९२७५ िशंपी लिलता िचंधु 43512 77 �ी

�ीसमथ� कृपा नगर    �साद धूणी रो-हाऊस  नं.०९ 

िस�रफाटा नािशक

४९२७६ िशंपी िनलेश ��ाद 18465 46 पु एन ४२/जेई १ /बी/६ सावता नगर   नवीन िसडको    नािसक

४९२७७ िशंपी �काश आनंदा 26766 65 पु �ॉट नं ५९/६०/डीएस नं ८९७/१ बी नारायण भूमी नािसक

४९२७८ िशंपी ��ाद ल�ण 2726 82 पु एन ४२ जे ई १३/६ सावता नगर   िसडको  नािसक

४९२७९ िशंपी राजाराम न�थू 28661 68 पु

एन ४१ / जी /२/११/८   मोती चौक ४ थी �ीम  िसडको 

नािशक -९  नािशक

४९२८० िशंपी शोभा �काश 26767 63 �ी �ॉट नं ५९/६०/डीएस नं ८९७/१ बी नारायण भूमी नािसक

४९२८१ िशंपी सुभाष एकनाथ 35876 56 पु एन ४२ जे सी -०१/१८/०१   रायगड चौक  िसडको नािसक
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४९२८२ िशंदे गोिवंद नारायण 42967 46 पु मु.रौळस   ता.िनफाड  िज.नािशक

४९२८३ िशंदे जग�ाथ संपतराव 53584 43 पु

गजानन रो हाऊस नं बी/३   देवद� नगर अंबड िशवार    

नािशक

४९२८४ िशंदे कैलास भाऊसाहेब 59734 34 पु िशंघवे िनफाड   िनफाड नािशक

४९२८५ िशंदे किवता �काश 36579 45 �ी �ॉट नं.२० सहदेव नगर   गंगापुर रोड  नािसक

४९२८६ िशंदे ल�ण �सू 27333 58 पु

 भगीरथी    िम� िवहार कॉलनी  अमृतधाम पंचवटी  

नािशक

४९२८७ िशंदे मदन कािशनाथ 36466 60 पु

�ी कािशनाथ संकूल   नािसक �बसमोर  पुणा रोड 

नािसक

४९२८८ िशंदे मह�� िदलीप 58446 35 पु ७०१ िस�ाथ� नगर   मखमलाबाद गाव  नािशक

४९२८९ िशंदे मयूरेश अजु�न 60529 33 पु

1620 ितलभांडे�र लाने   दुगा� मंगल काया�लयासमोर    

नािशक  .

४९२९० िशंदे मोहन रामकृ� 40922 45 पु आनंद नगर   सोनेवाडी फाटा  ओझर (िमग) नािशक

४९२९१ िशंदे नामदेव कारभारी 38661 87 पु मु.पो.सोनेवाडी   ता.िनफाड  िज.नािसक  नािसक

४९२९२ िशंदे िनवृ�ी रमेश 60227 30 पु

शॉप नं 214 बोडके �ाझा   नािशक पुणे रोड  �ारका 

नािशक

४९२९३ िशंदे पंढरीनाथ रामचं� 40721 69 पु १ मखमलाबाद रोड   ल�ी पाक�  जवळ  पंचवटी नािसक

४९२९४ िशंदे �दीपकुमार बाबुराव 22037 55 पु  �ी द� �साद    �ॉट नं.२७८ खुरवडकर नगर    नािसक

४९२९५ िशंदे �मोद पोपटराव 28791 43 पु

�म नं.२ नयनतारा रो हाउस   गणेश कॉलनी अंबड रोड    

नािशक

४९२९६ िशंदे �शांत रामदास 45299 46 पु �ॅट नं.५ गोदावरी अपाट�म�ट   सदगु� नगर  नािशक

४९२९७ िशंदे �तापराव गुलाबराव 40813 51 पु कृ�ा ६   �ी�साद रो हाउुस  पेठ रोड नािशक

४९२९८ िशंदे �िवण रामदास 36603 54 पु मिनषा �ामी को-ऑप सोसायटी   िदंडोरी रोड  नािसक

४९२९९ िशंदे रामदास रमेश 61873 28 पु मु पासु�ल पो� भाटगाव   ता चांदवड  नािशक

४९३०० िशंदे रवीकुमार िकसन 14186 48 पु एन४१-�ी-ए-२-७-१०   चौथी योजना िसडको    नािसक

४९३०१ िशंदे सितश रेवाजी 45977 48 पु

िवरशैव हौिसंग सोसायटी   बी.नं.२ �.नं.१३ िलंगायत 

कॉलनी  देवळाली गांव नािशक

४९३०२ िशंदे शाम भा�रराव 36473 66 पु एन / ३ ३/२२   शॉपीगं स�टर जुना िसडको  नािसक

४९३०३ िशंदे िशवाजी आनंदा 38651 53 पु

�ॉट नं.५६ सव� नं.३१५/अ२/१   �शांत नगर  पाथड� फाटा 

नािसक

४९३०४ िशंदे िशवाजी भाऊराव 52856 39 पु संत कबीर नगर   भोसला िमली.�ुल जवळ  नािशक

४९३०५ िशंदे िशवाजी रघुनाथ 36642 67 पु

�ॉट नं.२१४४ स�� नं.२०५   गोर�ा नगर  िदडोरी रोड 

नािसक

४९३०६ िशंदे िशवाजी काच� 41879 72 पु ३ �ोफेसर कॉलनी   चौधरी मळा  नािसक
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४९३०७ िशंदे सुिनता मदन 38594 47 �ी

�ी कािशनाथ संकुल   बजरंगवाडी नािसक �ब समोर  

पुना रोड नािसक

४९३०८ िशंदे सुरेश संपतराव 46214 47 पु

गजानन रो हाऊसेस नं.ब/३   देवद� नगर  शुभम पाक� �ा 

बाजूला नािशक -१०  नािशक

४९३०९ िशंदे सुय�कांत गणपत 35991 50 पु �म नं.१२६   डी जी पी नगर  अंबड नगर  नािसक

४९३१० िशंदे उषा शंकर 40465 62 �ी राजयोग १९   बुरकुले नगर  हनुमान वाडी नािसक

४९३११ िशंदे वसंत देवराम 54275 77 पु

 वसंतपु�  बंगला   रामदास �ामी नगर  लेन-३ टाकळी 

रोड नािशक

४९३१२ िशंदे िवजय शंकर 40266 62 पु

िशवाजी नगर जनता �ॉट   घर नं १०६४ िपंपळगाव  

िनफाड नािशक

४९३१३ िशंगाडे द�ा�ेय खंडू 40410 51 पु

सव� नं २५/१ए/बी �ॉट नं ३ जवळ   बी एच ए रेिस १ फासे  

ल�ी सोसायटी  नािशक

४९३१४ िशंगणे केदार वासुदेव 57346 48 पु

१५२९ अ रामजानकी   िशंगणे ग�ी  भाडरकली 

मंदीराजवळ नािशक

४९३१५ िशनकर आिशष सोमनाथ 16315 43 पु

२  तुळजा अपाट�म�ट    िमनाताई ठाकरे शाळेजवळ   

कामठे वाडा नािशक

४९३१६ िशनकर बारकू काशीनाथ 7081 56 पु

सव� नं 425 29/30/3   जय अंबे रो हाऊस  मखमलबाद 

नािशक

४९३१७ िशक�  िदपक परशराम 51820 34 पु ८८३ गणेश चौक   कामगार नगर  नािशक - ७  नािशक

४९३१८ िशक�  सुधीर राजिसंह 20384 49 पु

१२ सहारा को.ऑप.सोसायटी   ८ नारायण बापु नगर  जेल 

रोडनािसक

४९३१९ िशरोडे �काश मधुकर 38418 53 पु

�ॉट नं.११ कािशको नगर   कृ�बंन कॉलनी  िसडको 

नािसक-९  नािसक

४९३२० िशरोडे सुधीर वसंतराव 40299 50 पु ८ तेजोिदप   िज.प. कॉलनी  इ.नगर नािसक

४९३२१ िशरसाठ िवजय पांडूरंग 41024 63 पु ७/३६ अ पालवी   खुटवळ नगर  नािशक

४९३२२ िशरसाटे रा�ल सुय�कांत 34682 45 पु २ अ�ुत को.ऑप.हाउसीगं   सोसायटी  जेल रोड  नािशक

४९३२३ िशरसाठ भरत वसंतराव 28943 44 पु

घर नं.१ कृ�ाई रो हाउसेस   �मीक नगर  सातपूर  

नािशक

४९३२४ िशरसाठ कैलास राजाराम 36433 54 पु

�ॅट नं.९ गाय�ी दश�न बी/एच   अथव� मंगल काया�लय  

गंगापूर नािशक

४९३२५ िशरसाठ नर�� �ीकृ� 41433 53 पु साई पॅलेस हाऊस ए १४   मोडेमळा  अंबड नािसक

४९३२६ िशरसाठ राज�� वामन 47152 58 पु

�ॅट नं ६  भा�ाल�ी-बी   मखमलाबाद महरधाम  पेठ 

रोड पंचवटी  नािसक

४९३२७ िशरसाठ रमेश िचमणलाल 37131 65 पु

२५ राधेया गुलमोहर िवहार   आनंदव�ी कॉलनी  पाईप 

लाईन रोड नािसक

४९३२८ िशरसाठ सागर राजाराम 61457 28 पु

रो हाऊस न 40 सी न 315/2सी   �ामी समथ� मंिदर जवळ 

 �शांत नगर  नािशक

४९३२९ िशरसाठ संजय िव�लराव 36597 58 पु ११ अलंकार गणेश कॉलनी   उपनगर  नािशक

४९३३० िशरसाठ शेखर ��ाद 55388 35 पु १५ अ महाल�ी दश�न सोसायटी   िदंडोरी रोड  नािशक

४९३३१ िशरसाठ सोनाली शेखर 58454 32 �ी

�ॅट नं १५ ए महाल�ी दश�न   सोसायटी िवजयनगर 

�स�ळ  नािशक
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४९३३२ िश�डे महेश बापुराव 32389 44 पु ७ संचेती कॉ��े�   गंगापूर रोड  नािशक

४९३३३ िश�डे िवजय सोमनाथ 37893 50 पु

सा�ेद बंगला राधानगर   मखमलाबाद नाका  पंचवटी 

ना.३  नािसक

४९३३४ िशतोळे योगेश िकशनराव 36077 40 पु

२६ �दावकािधश हौिसंग सोसायटी   काठे ग�ी  �दारका 

नाका  नािसक

४९३३५ िशवदे रिवं� तानकु 8265 47 पु �ॅट नं १०२    शासकीय िनवास �थान  शालीमार  नािशक

४९३३६ िशवपुरी �ेम उमाशंकर 43958 86 पु ६/ए/१ पंप हाऊस   सावरकर नगर  नािशक

४९३३७ िशवपुरी िविनता �ेम 44064 81 �ी ६/ए/१  पंपहाऊस   सावरकर नगर   गंगापुर रोड नािशक

४९३३८ शौचे अनंत गोपालकृ� 30780 84 पु घर नं.१७१९ सोमवार पेठ   नािशक

४९३३९ शौचे गंगाधर मनोहर ¹०३] 3791 74 पु

�ॉट नं २१ पु�क नगर   जवळ पु�िवनायक मंिदर  

बोरगड �स�ल नािशक

४९३४० �ीखंडे शैला रामदास 37175 48 �ी

९ रिव भाऊ रो हाऊस   आर टी ओ ऑफीस  पेठ रोड 

नािसक

४९३४१ �ो�ीय शोभा गीताराम 24794 69 �ी

�ॅट नं 502 साई�ारका   बनकर मळा काठे  ग�ी 

�ारका नािशक

४९३४२ शु� गोिवंद रमेश 46765 39 पु अथव� रो हौसीगं सोसायटी   ४ पाथड� फाटा  नासीक

४९३४३ शु� हेमलता िनिशकांत 42715 66 �ी

रे�े �ॉटर�  नं.ङए/३/४२८/ए   िवस बंगला  इगतपुरी  

नािसक

४९३४४ शु� िजत�� िनिशकांत 42696 41 पु

�ॅट नं.२ �ीबालाजी िवहार    पिहला मजला वेटेरं्नरी 

हॉ��टल  अशोक�ंभ नािशक  नािसक

४९३४५ शु� मानसी मोहन 18767 57 �ी

�ारा मोहन शु� ��ट न २०३   सरोज हाइटस  कािलका 

पाक�  उंटवाडी  नािसक

४९३४६ शु� मोहन मधुकर 18768 61 पु

c/o मोहन मधुकर शु�   f नं २०१३ सरोज हाइटस sno ७  

िनयर कािलका पाक�  उंटवाडी  नािशक

४९३४७ शु� िनिशकांत �ीकृ� 42714 66 पु

�ॅट नं 2 �ी बालाजी िवहार 1   ए पिहला मजला वेटरनरी  

हॉ��टल अशोक �ंभ  नािसक

४९३४८ शु� श�ी अ�ण 47755 37 पु एन-४१  बीसीडी-१/१७/५   पंडीत नगर  िसडको  नािसक

४९३४९ शु� ��ता उदय 44281 59 �ी ३१४ / १५ मनोहर नगर   सदगु� नगर  नािशक

४९३५० शु� उदय कमलाकर 38591 64 पु ३१५ �ी सदगु� नगर   नािसक-८    नािसक

४९३५१ शु� वैजनाथ द�ा�ेय 4480 79 पु

�ॅट नं.१३ क�त� रेिसडे�ी   ि�कोणी गाड�न 

काठेग�ी  �ारका नािशक

४९३५२ शु� िवजया वैजनाथ 15744 69 �ी

�ॅट नं.१३ क�त� रेिसडे�ी   काठे ग�ी  �ारका 

नािशक

४९३५३ शु� िवजया िवनायक 51713 69 �ी

१० सुलोचना अपाट�म�ट   कॅनडा कॉन�र  शरणपुर रोड 

नािशक

४९३५४ शु�े सुदश�न शामसंुदर 54602 37 पु ९ सारंग सोसायटी   िवसेमळा कॉलेज रोड  नािशक

४९३५५ िसंघािनया िनतीन खेमचंद 41687 52 पु िसंघािनया बंगला   निवन आ�ा नाका  नािशक

४९३५६ िसंग अिनल �ािमनाथ 40496 54 पु

�ॉट नं.१०  सव� नं. 331/2 ब    गु� गोिवंद िसंग माग�  

नािशक
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४९३५७ िसंग रामानंद परमे�री 41323 61 पु

12 वे� िहल र�ज �ू   वडणेर रोड देवळाली  कॅ�  

देवळाली कॅ�

४९३५८ िस�ा सुरे� कुमार 36662 54 पु �ॉट नं.१४ धा�क फाटा   बळीराम मंदीराजवळ  नािसक

४९३५९ िशरसाव गणेश ह�र�ं� 58572 37 पु

८१६ /�म नं ४   िशवशंकर अपाट�म�ट  गोरेराम ग�ी 

रिववार पेठ  नािशक

४९३६० िससोिदया साधना �काश 42612 59 �ी १४ कमल अपाट�म��   शरणपूर रोड  नािसक

४९३६१ सोफीया गो�ालिवस 40264 53 पु नािशक   नािशक

४९३६२ सोळंकी िदनेश मोहन 36588 57 पु

२९ सुदश�न यशवंत काठे नगर   तपोवन रोड बी/एच काठे 

ग�ी  नािसक

४९३६३ सोमण अि�नी रा�ल 60659 33 �ी

रो हाऊस नं 2 कृ� कॉ��े�   नाईक हॉ��टल जवळ  

काठे ग�ी �ारका  नािशक

४९३६४ सोमण भवानी सुधीर 12531 69 �ी २०११ समता नगर   एन.एच.बी.कॉलनी    नासीक

४९३६५ सोमण नेहा िनरंजन 59663 56 �ी ३०२ �ॉट नं ५१ सारथी सोसायटी   महा�ा नगर    नािशक

४९३६६ सोमानी िकत� िकशोर 57848 31 �ी

�ॉक नं ९ जय गोपाल अपाट�म�ट   �ेशन रोड देवी चौक 

जवाहर माक� ट  नािशक रोड नािशक

४९३६७ सोमाणी ओम�काशजी कपुरचंद 12303 62 पु

१८/१९ ���णी अत�लीरी स�टर   रोड खोले माता महेश 

भुवन  महेश नगर  नासीक रोड

४९३६८ सोमवंशी अरिवंद नारायण 40409 70 पु २०३ िव�ाम बाग लेन   मेन रोड  नािशक

४९३६९ सोनजे अिमत �भाकर 34821 40 पु क-०१ मंगल मुत� नगर   िसडको नािशक

४९३७० सोनार अशोक जग�ाथ 45201 63 पु रिवराज पाक�  ब   गणेश चौक  िसडको नािशक

४९३७१ सोनार चं�कांत ल�ण 36563 70 पु �ॉट नं.६ धनराज नगर   सायखेडा रोड  जेल रोड नािसक

४९३७२ सोनार िदपक �काश 58316 42 पु

डी -५/२ िदंडोरी रोड   मेरी पोिलस चौकी मागे सी.डी.ओ. 

कॉलनी  नािशक

४९३७३ सोनार गोपाळ रधुनाथ 45929 53 पु िशवाजी चौक जुना िसडको िनयर द� मंिदर नािसक

४९३७४ सोनार हेमंत ल�ण 27270 58 पु

�ी �ामी िनवास   ८-ब सुवण�क मल हौिसंग सोसा.  

राजीवनगर  नािशक

४९३७५ सोनार मनोहर तुळिशराम 41207 49 पु साई भुमी रो हाऊस   �म नं.०४  अंबळ नािशक

४९३७६ सोनार पंकज िशवाजी 46875 39 पु �ॅट नं.6 जे पी   रथच� चौक  इंिदरा नगर नािशक

४९३७७ सोनार �दीप एकनाथ 51590 48 पु एन-५१ एस एफ- १/१७/७   उ�म नगर  नािशक

४९३७८ सोनार संजय शांताराम 41899 49 पु शांती नगर   वैजयंती अपाट�म��  नािसक

४९३७९ सोनार संजय उ�म 39112 56 पु

ओम साई अपाट�मे� �म नं.१०   �रलाय� पेट� ोल पंप 

समोर  मेरी �स�ळ रोड नािशक

४९३८० सोनार वैशाखी संदीप 38927 47 �ी

�ॉट नं.१८ सव� नं. ८४   बजरंग सोसायटी जवळ  

इंिदरानगर नािसक

४९३८१ सोनार िवशाल �काश 60739 39 पु

�ॅट नं 18 �भू िपनाकल अपाट�म�ट   सावरकर नगर  मते 

लॉंन जवळ गंगापूर रोड  नािशक
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४९३८२ सोनार यशवंत न�थु 35833 72 पु

�ॅट नं ५ �ी गणेश अपाट�म�ट   वंृदावन नगर �स�ळ    

नािसक

४९३८३ सोनवणे अिनल आधार 14166 49 पु कृ�ानंद हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं ०३ जेल रोड  नािशक

४९३८४ सोनवणे अंजली �िवण 31446 45 �ी

५ पुजा अपाट�म�ट गणेश नगेर   सातपुर आनंद वली पाईप 

लाईन  सातपुर  नािशक

४९३८५ सोनवणे अंकुर �ावण 56429 48 पु बजरंग नगर   आनंदव�ी  गंगापुर रोड  नािशक

४९३८६ सोनवणे(पाटील)आशा �ीरंग 13218 70 �ी

गु�फल ए७ इफको कॉलनी पवननगर   अंबड िलंक रोड 

कामठवाडा    नासीक १०

४९३८७ सोनवणे अिवनाश एकनाथराव 35640 46 पु

३ आशािदप रो हाउुसेस   सौभा� मंगल काया�लय  िदडोरी 

रोड  नािसक

४९३८८ सोनवणे अिवनाश नारायण 41311 47 पु एन - ५३�ी जी २८/८   न�ता चौक  िसडको नािसक

४९३८९ सोनवणे भालचं� गोपाळ 41223 42 पु वदंना पाक�  �ॉट नं.२६   इंिदरा नगर  नािशक

४९३९० सोनवणे चा�शीला यशवंत 59253 31 �ी

�ॉट नं ०७ राजल�ी अपाट�म�ट   आिद� हॉ��टल दुगा�  

कामाठ्वाडी ि�मूत� चौक  नािशक

४९३९१ सोनवणे द�ा�य धोडूं 30076 56 पु ८ गणेश अपाट�म�ट. चावक�  चौक नािसक   नािशक

४९३९२ सोनवणे द�ा�य िनलकंठ 37797 46 पु �ॉट नं.४ माळकंस अपाट�मे�   इंिदरा नगर  नािसक

४९३९३ सोनवणे िदलीप बाळकृ� 38652 63 पु �ॉट नं.५०/५१ स.नं.३१६   पाथड� फाटा  नािसक

४९३९४ सोनवणे दुग�श शिशकांत 56162 35 पु

१५७६ सोमवार पेठ   कानडे मा�ती �ास लेन  नािशक-१  

नािशक

४९३९५ सोनवणे गजानन माधवराव 43157 72 पु

एन ५१ एस एफ ३/१६/५   भगवती चौक उ�तम नगर  

िसडको नािसक

४९३९६ सोनवणे गणेश पांडूरंग 41604 63 पु �ॉट नं. ५  मराठा नगर    जेल रोड   नािशक रोड नािशक

४९३९७ सोनवणे गौरव िवजय 59507 35 पु

s/o िवजय सोनावणे घर नं १५९४   सोनवणे वाडा लंॅडमाक�  

दही  पूल ए�रया नेह� चौक नािशक.

४९३९८ सोनवणे हरीष भगवान 37132 62 पु संगमे�र नगर   पंपीगं रोड नािसक रोड  नािसक

४९३९९ सोनवणे ह�रशचं� पंडीत 45148 48 पु �ेहबंधन पाक�    पोलीस वसाहत शरणपूर रोड  नासीक

४९४०० सोनवणे हेमलता िव�ुभगवान 42065 78 �ी िब��ंग नं मनीषा   झेड पी कॉलनी  इंिदरा नगर  नािसक

४९४०१ सोनवणे इंदुमती एकनाथराव 34863 78 �ी

३आशािदप रो हौिसंग सोसायटी   सौभा� मंगलकाया�लया 

मागे  िदडोरी रोड नािशक

४९४०२ सोनवणे जयकुमार जग�ाथ 41269 43 पु एन-४२ जेबी ३/७/७   पवन नगर  िसडको नािशक

४९४०३ सोनवणे जॉन डे�ीड 41258 48 पु कमोद पाक�    �ॉक नं.ए-२४  कमोद नगर नािशक

४९४०४ सोनवणे केदा िहरामण 43105 56 पु

अिभलाषा रो हाउुस ३   दादोजी कोडंदेव नगर  गंगापूर 

रोड नािसक

४९४०५ सोनवणे िकशोर गंगाराम 41505 66 पु एन ३१/ ज २/१६   गोपाल कृ� चौक  जुने िसडको नािसक

४९४०६ सोनवणे कंुदन गोपाल 34568 45 पु

१३ गुजराथी माला   �पाली रोड  मनमाड  िज.नािसक  

मनमाड
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४९४०७ सोनवणे मीनल जयंत 52541 55 �ी डी-३ / १३ रेणुका नगर   वडाळा नाका  नािशक

४९४०८ सोनवणे नामदेव गंगाधर 27832 69 पु भवानी �साद बंगला   बेला िडसुझा रोड  जेल रोड  नािशक

४९४०९ सोनवणे न�ता �मोद 22010 56 �ी ११ योगेश अपाट�म�ट काठे लेन �ारका नािसक

४९४१० सोनवणे नानासाहेब रामभाउ 35536 55 पु

अमर अमृत हौिसंग सोसायटी   िस�र फाटा  नािसक रोड  

नािसक

४९४११ सोनवणे पंकज सुरेश 54229 37 पु २०/४९४ अशोक नगर   एम.जी.रोड  सातपुर नािशक

४९४१२ सोनवणे ��ाद उखाजी 37159 59 पु स�� नं.९५६ �ॉट नं.१२   कृ�ाबाग कॉलनी  नािसक

४९४१३ सोनवणे �िवण नामदेव 19449 45 पु

५ पुजा अपाट�म�ट गणेशनगर   सातपुर आनंदवली पाईप 

लाईन रोड  सातपुरनािसक  नािसक

४९४१४ सोनवणे ि�ती उमेश 20811 45 �ी

बी-10 सुिनती को ओप हाऊिसंग सो ं  वावरे लेन B/¦ 

िच�मंिदर  शालीमार टॉकीज  नािसक

४९४१५ सोनवणे ि�यंका िवशाल 60179 34 �ी

17 अ िवंग िनशांत 03   ध�ंतरी कॉलेज जवळ  

कामतवाडा ि�मूित� चौक  नािशक

४९४१६ सोनवणे रा�ल अ�ण 41789 44 पु एन-९/पी-जी/२-२२/१   जुने िसडको  नािसक - ९  नािसक

४९४१७ सोनवणे राज�� भालचं� 36632 55 पु

जीवनचं� बी/43 रा�   कम�चारी हौिसंग सोसायटी  

अशोक नगर नािसक

४९४१८ सोनवणे राज�� दगडू 53331 57 पु

�ॉट नं.६ अिच�त �ाईड   आनंद नगर  गंगापुर रोड 

नािशक

४९४१९ सोनवणे राज�� �ंबक 47553 42 पु साई गणेश रो हाऊस बी (४)   शुभम पाक�  मागे  नािसक

४९४२० सोनवणे राकेश अशोक 33886 41 पु

�ॅट नं ०४ कौिट� नं ०४   बी-िवंग इं� नगरी  

कामतवाडा नािशक

४९४२१ सोनवणे रतन िकसन 12987 38 पु

एन ५३/�ी.एफ २/११/१ पाटील नगर   आ◌े◌ंकार चौक 

िसडको नाशीक ९    नासीक ९

४९४२२ सोनवणे र�ाकर गोपीनाथ 41167 52 पु

अिभलाषा रो हाऊस   गाय�ी नगर  राजमाता मंगल 

काया�लय नािशक

४९४२३ सोनवणे रोशन िवठठलराव 37899 44 पु िवठठल ��ीणी काया�लय   पंचवटी  नािसक - ३  नािसक

४९४२४ सोनवणे साहेबराव पोपटराव 38826 64 पु

िशव गणेश अपाट�म��   गंगाई बंगला मखमलाबाद रोड  

पंचवटी नािसक

४९४२५ सोनवणे संपत िडगंबर 61703 28 पु

सी/ओ बाबुराव नामदेव सोनवणे   गावात खेडगाव    

नािशक

४९४२६ सोनवणे संजय बाबुराव 30881 45 पु

महाराण �ताप नगर   िपंपळगांव बसवंत  िज.नािशक  

िपंपळगांव बसवंत

४९४२७ सोनवणे संतोष गंगाधर 28115 66 पु भवानी �साद   बेला िडसोझा रोड  जेल रोड  नािशक

४९४२८ सोनवणे सोनाली शांताराम 39285 50 �ी

हमाल हाउुिसंग सोसायटी   द� नगर मागे  पेठ रोड 

पंचवटी नािशक

४९४२९ सोनवणे उमेश नामदेवराव 20812 52 पु

शॉप नं.६ पा�तोष अपाट�म�ट   कानडे मा�ती लेन    

नािसक

४९४३० सोनवणे िवजय रामदास 15259 73 पु

शुभ�ी  त्◌्रयंबक नगर जयभवानी   रोड नािसक रोड 

कँप    नािसक

४९४३१ सोनवणे िवठठल नामदेव 38435 67 पु एन-३२/१२/३/१   हनुमान चोक  नवीन िसडको नािसक



                                              Page1904

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

४९४३२ सोनवणी  सतीश गोिवंदराव 36538 61 पु �ी.�ेलस�   १५८५ वीर सावकर पेठ  नािसक

४९४३३ सोनी िनलेश गोिवंद 14374 41 पु

�स� अक� डशॉप  नं 4   जुना आगरा रोड  माजदा हॉटेल  

नािशक

४९४३४ सोनजे गोिवंद बाळकृ� 42838 40 पु िस�दीिवनायक अपाट�म�ट   िशवाजी नगर  सातपुर नािशक

४९४३५ सोनजे िकशोर �भाकर 35317 48 पु

इर् ◌्  मंगलमुत� नगर   िशवाजी चौक िसडको  नािशक ९  

नािशक

४९४३६ सोनजे िवनोद मधुकर 60235 45 पु

7 �ी द��साद   अटल िबहारी �ूल जवळ  काठे लेन 

�ारका  नाशीक

४९४३७ सोनुले नामदेव गंगाधर 36638 71 पु नालंदा बंगला   गोपाल नगर  पंचवटी  नािसक

४९४३८ सोनवणे शंकर धमा� 40688 46 पु एन ४२ जे सी २/१३/६   रायगड चौक  नािसक

४९४३९ सुगंधी िदलीप मिणलाल 45223 68 पु २५७/क महा�ा नगर अ रोड   नािशक

४९४४० सुगंधी िमराबेन िदलीप ¹२७] 45222 61 �ी २५७/सी महा�ा नगर   ए रोड  नािशक

४९४४१ सुखीजा निवन केवलराम 36641 49 पु

२९७/ १ए �ॉट नं.६१ आनंद नगर   सेल टॅ� ऑफीस 

जवळ  नािसक

४९४४२

सुलोचने गौरव केदू �ो. सुलोचने 

पु�कालय 47278 33 पु

 �ारकाई� हरीकुल नगर   रजे�री चौक  नािशक रोड 

नािशक

४९४४३ सुलोचने सौरभ केदू 47279 28 पु

 �ारकाई  हरीकुल नगर   राजे�री चौक  नािशक रोड 

नािशक

४९४४४ सुराणा ि�जेश रमनलाल 54443 43 पु �ॅट नं.५ पोकार कुिटर   पोकार कॉलनी  मेरी नािशक

४९४४५ सुराणा हष�ल िदलीप 53273 35 पु १३६२  आिशष    जुना आ�ा रोड  नािशक

४९४४६ सुरसे िकशोर वसंतराव 41786 65 पु �ामी समथ� नगर नंदुर   औरंगाबाद रोड नािशक

४९४४७ सुरदास मनोहर शामराव 50920 57 पु

आर एम - ३ एम.आय.डी.सी.   आय.टी.आय. जवळ  

सातपुर नािशक

४९४४८ सुरदास शोभा मनोहर 54115 57 �ी

�ॉट नं.आर.एम.-३   एम.आय.डी.सी.  िनवासी िवभाग 

नािशक

४९४४९ सुय�वंशी अ�ण दौलत 41073 47 पु

टी.के.ई.एस. हौिसंग कॉलनी   बी २/२०२ गोदें  इगतपुरी  

नािशक

४९४५० सुय�वंशी दशरथ रामिसंग 38250 61 पु रामकमल बंगला   बोधळेनगर  नािसक ११  नािसक

४९४५१ सुय�वंशी िजत�� रामभाऊ 42966 52 पु घर नं.१९२२ �ीराम वाडी   मु.पो. घोटी  नािशक

४९४५२ सुय�वंशी नामदेव कारभारी 41377 56 पु ७ वा माळा   नयनतारा िह�  नािसक

४९४५३ सूय�वंशी नर�� गजानन 61992 60 पु

�ॅट नं 301 �ीजी   सव� नं 449/3 411/2  जय शंकर गाड�न 

तपोवन रोड  नािशक

४९४५४ सुय�वंशी पंुडिलक जयराम 31407 66 पु 18-बी पाव�ती नगर   िगरणा टाकी जवळ    जळगाव

४९४५५ सुय�वंशी रामदास 36584 74 पु

३६/बी �ी गणराज को-ऑप सोसायटी   �ामी नारायण 

मंदीर नगर  नािसक

४९४५६ सुय�वंशी र��भा जीवन 27281 60 �ी �ी �ामी समथ�   �ॉट नं. ५  काठे ग�ी �ारका  नािशक
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४९४५७ सुय�वंशी �ावण मधुकर 40919 50 पु १२ कुबेर कॉन�र   िशवाजी पुतळयासमोर  जेल रोड नािशक

४९४५८ सुय�वंशी व�ला गंगाधर 43624 66 �ी

१ तेज �ितक हौिसंग सोसायटी   पंचवटी मखमलाबाद 

नाका  नािशक

४९४५९ सुय�वंशी भुषण िदलीप 51338 32 पु

सी-१०ए वसंत पाटील खोटे मळा   िशवाजी नगर  पुना रोड 

नािशक

४९४६० सूय�वंशी गौरव सुखदेव 60759 36 पु

कािलंका माता मंदीरा मागे   कुटे माग� मंुबई  नाका  

नािशक  .

४९४६१ सुय�वंशी जग�ाथ यादव 40998 72 पु �ीराम िनवास   मंुबई आ�ा रोड  नािशक - ९  नािशक

४९४६२ सुय�वंशी �ोती िजत�� 54078 47 �ी १९२२ �ीराम वाडी   मु.पो.घोटी  िज.नािशक

४९४६३ सुय�वंशी कैलास रघुनाथ 47549 55 पु

११ भावानी पाक�    जुना पेट� ोल पंप बस �ॉप जवळ  

िदंडोरी रोड नािसक - ८  नािसक

४९४६४ सुय�वंशी मधुकर ल�ण 27286 71 पु १७ पा�ा�ा टाकीजवळ   िशवाजी नगर  िस�र  िस�र

४९४६५ सुय�वंशी �भाकर शंकरराव 35303 85 पु

�ॉट नं.३२८ सव� नं.३०७/३०८   �जाणा फिनच�र समोर  

नािशक

४९४६६ सुय�वंशी �िदप अंबादास 41050 56 पु �ॉट नं.११   पांगरे मळा  सपना टॉकीज जवळ नािशक

४९४६७ सूय�वंशी �ाज�ा गौरव 60760 33 �ी

w/O गौरव सूय�वंशी   सूय�वंशी  आय हॉ��टल  एसएन कुटे 

माग�   किलका मंिदर  संदीप हॉटेल जवळ नािशक  .

४९४६८ सुय�वंशी राजेश धोडंीराम 48075 41 पु

�ॅट नं.७ अमृतस�रता    ब  सोसायटी गजपंथ  �स�ळ 

नािशक

४९४६९ सुय�वंशी सिचन मधुकर 53741 32 पु �म नं.९ पुजावंदन रो हाऊस   उप�� नगर अंबड  नािशक

४९४७० सुय�वंशी िशवाजी िव�नाथ 36456 55 पु �ॉट नं.१ �ी समथ� कृपा   स�� नं.२९ उंटवाडी  नािसक

४९४७१ सुय�वंशी सुभाष शेषराव 37708 68 पु

�ॉट नं.९ चौधरी माळा   साभ�क बंगला  हनुमान वाडी  

नािसक

४९४७२ सुय�वंशी िवजय माधवराव 45520 48 पु मु पो गोवध�न   गंगापुर  नासीक

४९४७३ ताकाटे बाळकृ� संपत 36465 65 पु ३ उजा� हौिसंग सोसायटी   पंचक  नािसक रोड नािसक

४९४७४ टकले मंदीरा �ीकांत 41776 58 �ी

३ साई समथ� रो हाऊस   आढाव नगर जुना साईखेडा रोड  

नािसक रोड नािसक

४९४७५ टकले �ीकांत द�ा�य 41775 60 पु

३ साई समथ� रो हाऊस   आढाव नगर जुना साईखेडा रोड  

नािसक रोड नािसक

४९४७६ तळेले जगननाथ िहरामण 39191 75 पु

रो हाउुस नं.५   िव�ूि�या हौिसंग सोसायटी  पेठ रोड 

नािशक

४९४७७ तळेले सुिनल वसंतराव 17092 57 पु

�ॅट नं -०१ रिचत डीलाईट   येवलेकर माला  कॉलेज रोड  

नािशक

४९४७८ तलवारे नर�� वसंत 18063 53 पु

ि�मूत� एज�ी १   ��ा कॉलनी िलंक रोड  उ�म नगर 

नािशक

४९४७९ तळवेलकर चं�कांत िवनायक 20069 88 पु

१३ आ◌े◌ंकार अपाट�म�ट रथच� सोसायटी   जवळ�ामी 

समथ� क� �ा जवळ  इंदीरा नगर  नािसक

४९४८० तळवलकर सुधा चं�कांत 34760 85 �ी

१३आ◌े◌ंकार अपाट�. रथच� सोसा.जवळ   इंिदरानगर 

नािशक

४९४८१ तांबट छाया सितश 40419 63 �ी

१० मोरया पाक�    रासिबहारी �ूल पाठीमागे  पंचवटी 

नािशक
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४९४८२ तांबट मनोहर गणपत 36478 61 पु

१९ मनोगत गंगो�ी िवहार   अमृत िवहार समोर  पंचवटी 

नािसक

४९४८३ तांबे अशोक रावसाहेब 41980 51 पु १६२९ एम एच बी कॉलनी   सातपूर  नािसक

४९४८४ तांबे मनोज साहेबराव 54740 33 पु

१७१३/८�ातंत्◌्रय सैिनक सोसायटी   सावरकर नगर  

सातपूर नािशक

४९४८५ तांबे िवनायक दशरथ 40286 42 पु

�ॉट नं. ७ रिसका अपाट�मे�   मामा मंुगे काया�लय जवळ 

 गंगापूर रोड नािशक

४९४८६ ता�णे अच�ना िमलीदं 34194 59 �ी �ॅट नं.७ �काश अपाट�म�ट   महा�ा नगर    नािशक

४९४८७ ता�कर समथ� रमाशंकर 41015 48 पु

४ उजा� को-ऑप हौिसंग सोसायटी   पंचक नािशक रोड    

नािशक

४९४८८ तसमबाद अशोक िकसन 36589 63 पु

अनमोल यशवंत काठे नगर   काठे ग�ी तपोवन रोड  

नािसक

४९४८९ तासकर अिनल संपतराव 44794 52 पु �ॅट नं ६   पाटील ��ीज  संभाजी चौक नासीक

४९४९० तासखेडकर सुनंदा िवलास 43063 51 �ी ४ साई चैत� रो हाउुस   संभाजी चौक  नािसक

४९४९१ तासखेडकर िवलास बळवंतराव 43064 57 पु ४ साई चैत� रो हाउुस   संभाजी चौक  नािसक

४९४९२ तातेड अभय कांतीलाल 54990 54 पु

८०३  अनमोल  नयनतारा िह�   मायको सक� ल जवळ 

संचार भवन मागे  उंटवाडी नािशक

४९४९३ तातेड वंदना अभय 54988 53 �ी

८०३  अनमोल  नयनतारा िह�   मायको सक� ल जवळ 

संचार भवन मागे  उंटवाडी नािशक

४९४९४ टाटीया साहेबचंद िहरालाल 3833 70 पु

नं 42 जे बी-3/21/3 रायगड चौक   पवन नगर िसडको    

नािसक

४९४९५ टाटीया िवजय प�ालाल 40352 64 पु अ�रहंत   वसंत माक� स समोर  कॅनडा कान�र नािशक

४९४९६ टािटया िवकास �काशचंद 38255 46 पु

७ र�भूषन अपाट�म��   स�टर रोड  खोले मळा नािशक 

रोड  नािशक

४९४९७ तावडे साधना सुिनल 52168 48 �ी १ अिलनंदन अपाट�म�ट   परब नगर इंिदरा नगर  नािशक

४९४९८ तावडे सुिनल ��ाद 52167 56 पु १ अिलनंदन अपाट�म��   परब नगर इंिदरा नगर  नािशक

४९४९९ तायडे �भाकर पांडूरंग 48178 54 पु फॉरे� कॉलनी   सातपूर रोड  िसबल हॉटेल जवळ नािशक

४९५०० तायडे संजय भागवत 20383 49 पु

�ॅट नं.१९ िब�ीगं एन   नारायण बापु नगर जेल रोड    

नािसक

४९५०१ तायडे िवजय गोपाळराव 38646 52 पु

 मातृछाया  �ीरामनगर   लोखंडे मळा  जुना सायखेडा  

नािसक रोड  नािसक

४९५०२ तेजाळे दश�न �काश 60266 29 पु

एस/ओ �काश तेजाळे  2945   तेजाळे चौक मंडळ  

नािशक.

४९५०३ तेली उदय केदू 39169 55 पु

बी १६ डी.जी.पी. नगर नं.२   कामठवाडे अंबड िलंक रोड  

नािशक

४९५०४ ट�भरे उषा मधुकर 40824 81 �ी �ॉट नं.०४   िवजयपु� अपाट�म��  िसडको अंबड नािशक

४९५०५ ठाकरे द�ा�य साहेबराव 47800 41 पु

�ॅट नं  दूसरा मजला  गोकुल पाक�    शिन व �ीकृ� 

मंिदरासमोर  राणे नगर  नािसक

४९५०६ ठाकरे कृ�ा राघो 40803 57 पु

इं���थ कॉलनी   रो हाउुस ३ महाजन नगर  िसडको 

आंबड रोड नािसक
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४९५०७ ठाकरे ल�ण दगु 40718 67 पु

घर नं.१०५७   महारा��  हौिसंग कॉलनी  �ीराम म�डीकल 

जवळ सातपूरनािसक  नािसक

४९५०८ ठाकरे नानासाहेब दादा 34652 54 पु

भा�ोदय िनवास�ीजय नगर   इंिदरा नगर वाडला पाथड� 

रोड  नािशक  नािसक

४९५०९ ठाकरे नानासाहेब दादा 36424 54 पु

भा�ोदय िनवास   �ीजयनगर इंदीरानगर  पाथड� रोड 

नािशक

४९५१० ठाकरे िनम�ला हंसराज 37602 44 �ी जे - ४ �ॉट नं. ३   पवन नगर    नािसक

४९५११ ठाकरे वसंत कारभारी 42063 57 पु

 सोनाई  १२ न�� रो बंगलोज   पेठ रोड निवन 

आर.टी.ओ.ऑफीस जवळ  नािसक

४९५१२ ठ�र सुिनल व�भदास 12380 58 पु ४३० रतन भवन   एम.जी.रोड नासीक    नासीक

४९५१३ ठ�र योगेश िशवदास 38969 51 पु

�ॉट नं. ८५ िशवदया बंगला   कला नगर  िड�ोरी रोड 

नािसक

४९५१४ ठकरार िकरणबेन अिमतभाई 61337 51 �ी

2 प�रमल अपाट�म�ट सादु वसवाणी   रोड होलाराम कॉलनी 

नािशकनािशक

४९५१५ ठाकरे सुधाकर िशवराम 42092 60 पु

स�� नं.४६२ �ॉट नं.३२अ३३ बी   सुया� कॉ��े� समोर  

नािसक

४९५१६ ठाकरे सुमन रामदास 36626 49 �ी �ॉट नं.९६ गजानन रो हाऊस   अिभयंता नगर  नािसक

४९५१७ ठाकरे िवजय िहराजी 39693 43 पु

�ॉट नं.९ सव� नं.२५/१/२/१   िनम�ल कॉलनी भोसला �ूल 

मागे  गंगापूर रोड नािशक

४९५१८ ठाकुर बसंती गोपाल 52211 61 �ी सरगम अपाट�म�ट   राका कॉलनी  शरणपुर रोड नािशक

४९५१९ ठाकूर भा�र रमेश 39027 49 पु �ॉट नं. ०८   बनकर मळा  पुना रोड नािसक

४९५२० ठाकूर गणेश दशरथ 34370 48 पु

�ॉट नं.४८ सव� नं.३१५/०१ ड   �शांत नगर  पाथड� फाटा 

नािसक

४९५२१ ठाकूर हेमलता िवजय 36639 52 �ी

�ॉट नं.९ राधा नगरी रो हाऊस   त्◌्रयंबक रोड िवकास 

कॉलनी  नािसक

४९५२२ ठाकूर राज�� महा� 35877 48 पु १७ हेतल सोसायटी   रामे�र नगर  जेल रोड  नािसक

४९५२३ ठाकुर सुिनल कमलाकर 54119 58 पु

�ॉट नं.१६ सव� नं.३९२/१बी/२/१७   िसंगापुर गाड�न 

सोसायटी  टाकळी र�ा �ारका नािशक

४९५२४ ठाकूर तेज�ी शामकांत 37927 53 �ी क�त� नगर   अशोका माग�  नािसक

४९५२५ ठाकुर उिम�ला हरी 53543 71 �ी

फलॅट नं.१७ आिक� ट �रड� ाड   दाते नगर गंगापुर रोड  

नािशक

४९५२६ थापेकर सुिनल बबनराव 43437 45 पु मु.गौळाणे पो.िव�ोळी   ता. िज. नािसक    नािसक

४९५२७ थेरगावकर वंदना ओम�काश 36436 64 �ी

०९ ल�ी िनवास गंगापूर रोड   शांतीिनकेतन सोसायटी  

िनम�ला कॉ��ट �ूल जवळ नािशक

४९५२८ थेटे संजय संतूजी 40599 44 पु मु.पो.िगरणारे   ता.िज.नािसक    नािसक

४९५२९ थेटे शलाका िकरण 59237 44 �ी ¦ -६ ठ�र   जुने गंगापूर नाका  गंगापूर रोड  नािशक

४९५३० ठोबंरे आिशष अशोक 14161 53 पु अ��ता  डॉ.भाभा नगर   नािसक

४९५३१ ठोबरे आिशष अशोक 37126 53 पु अ��ता डॉ.भाभा नगर   घाट रोड  नािसक
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४९५३२ ठोबंरे अशोक बळीराम 14162 79 पु अ��ता  डॉ.भाभा नगर   कौठ घाट रोड नािसक    नािसक

४९५३३ ठोबंरे भा��ी सागर 60346 32 �ी

�ॅट नं 5 अ�ी नंदन अपाट�म�ट   परब नगर इंिदरानगर    

नािशक

४९५३४ ठोबंरे �पाली िदपक 37248 45 �ी २०४ वृदावन कॉलनी   पंचवटी  नािसक

४९५३५ ठोबंरे सागर पुो�म 60345 35 पु

�ॅट नं 5 अ�ी नंदन अपाट�म�ट   परब नगर इंिदरा नगर    

नािशक

४९५३६ थोरात अिनल मधुकर 46812 47 पु १९ कृ�िवहार अपाट�म�ट   शरणपूर िलंक रोड  नािशक

४९५३७ थोरात अशोक कारभारी 40983 69 पु एन ८/ए६/१/१   गणेश चौक  िसडको नािशक

४९५३८ थोरात भगवान केदा 58385 36 पु

फलॅट नं २ वरदिवनायक अपाट�म�ट   वंृदावन नगर 

कामठवाडे  नािशक

४९५३९ थोरात जयकुमार द�ा�य 13320 64 पु एन ९ /सी ७-४ तुळजाभवानी   माग� िसडको    नासीक

४९५४० थोरात मनोज �ानदेव 60589 31 पु

�ॅट नं 8 अंिबका पाक�    िस�े�र नगर  अयो�ा नगरी 

अमृत धाम पंचवटी  नािशक

४९५४१ थोरात मनोज ल�ीकांत 41635 54 पु

सव� नं.५७२/१६अ/१६ब   क�र�ा अपाट�म�ट   

मखमलाबाद नािशक

४९५४२ थोरात पुनम अिनल 46813 39 �ी १९ कृ�िवहार अपाट�म�ट   शरणपुर िलंक रोड  नािशक

४९५४३ थोरात सुभाष मनोहर 7120 65 पु

ए/९ िश�धाम हौिसंग सोसायटी   जय भगवती लो�ं 

जवळ  िस�ई नगर साईखेडे नािशक रोड  नािशक

४९५४४ थोरात िव�म जगदीश 61779 41 पु

1-ए यशवैभव अपाट�म�ट   K J मेहता �ूल  नािशक रोड  

नािशक

४९५४५ थोरे िमिलंद मुरलीधर 37603 59 पु कृ�कंुज �ॉट नं. १४   िवहंग िवहार कॉलनी  नािसक

४९५४६ थोरकर कौितक राजाराम 51319 60 पु एन-४१ �ी.सी. १/१०/४   सावता नगर  नािशक

४९५४७ ितडके रामचं� मुरलीधर 40987 68 पु

�ॉट नं.१२ स�� नं.७६१   िवमल पाक�   ितडके नगर 

नािशक

४९५४८ ितडके संजय िसताराम 27146 51 पु �म नं. ४ राज�ी पाक�    सावरकर नगर  सातपुर  नािशक

४९५४९ ितडके उ�मराव मुरलीधर 41009 69 पु मुरलीधर पाक�    ितडके नगर  नािशक

४९५५० िटकेकर सुयोग �भाकर 54924 43 पु

सी-५ �ी.हेरंब रेसीडे�ी   पाईप लाईन रोड  आनंदव�ी 

नािशक

४९५५१ िटळे अिमत पोपट 41142 45 पु मु.पो. वाडीव�हे   ता.इगतपुरी  िज.नािशक

४९५५२ िटळे र�ाकर महादू 40915 56 पु मु.बाभळे�र पो.जाखोरी   ता.िज.नािशकनािशक

४९५५३ ितवारी पृ�ीराज दया�साद 41530 58 पु

५ िकत�न हौिसंग सोसायटी   मातो�ी नगर  उप नगर 

नािसक

४९५५४ टोके िमलीदं मुरलीधर 41051 45 पु �ॉट नं.७१सावता नगर   िसडको नािशकनािशक

४९५५५ तोलानी जयिकसन ह�रदास 45300 45 पु

�ॅट नं.२३-२५ शु�दोधन अपाट�म�ट   ठ�र नगर  गंगापूर 

रोड  नािशक

४९५५६ टोणपे उमा �िवण 28624 54 �ी जे-१५ अशोक वन कॉलनी   भुजबळ फाम�  नािशक
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४९५५७ टोणगावकर गु�द� यशवंत 61314 44 पु

4-4 मानस सोसायटी िडंदोन रोड   आकाश पेट� ोल पंप 

गीता  नगर नािशक मेरी कॉलनी  नािसक

४९५५८ टोगंारे अशोक पव�त 38461 62 पु

तुळजाई संत नरहरी नगर   चरणदास माक� ट जवळ  जेल 

रोड नािसक रोड  नािसक

४९५५९ टोपे �शांत वसंत 58490 37 पु अ - १७ अवनी लॅडमाक�    एकदंत नगर अंबड  नािशक

४९५६० तोरवण� िदप�ी हंसराज 34826 41 �ी

२माउुली सोसायटी   चच��ा मागे  मालेगाव िज�ा नािशक 

 मालेगाव

४९५६१ तोरवणे सुिनल गोकुळ 52853 40 पु

�ॉट नं.५८ स�� नं.१२६   सुदश�न पाक�  गंगापुर  �ामी 

समथ� मंदीराजवळ िशवाजी नगर  नािशक

४९५६२ तो�ीवाल काशीनाथ रघुनाथ 12734 95 पु ४४१९ मालवीय चौक   पंचवटी नासीक    नासीक ३

४९५६३ ि�भुवन िवशाल अशोक 42818 31 पु

इं�राज सोसयटी बी िसडको सार�त बँक   िसडको 

कॉलनी  नािशक

४९५६४ ि�भुवन सुिनल िनवृ�ी 51083 41 पु ३८६ वडारवाडी   पेठ रोड  पंचवटी नािशक

४९५६५ ि�मुखे �भाकर माधवराव 42112 55 पु

 सागर  सव� नं.१०५   ��दा िवहार कॉलनी  इंिदरा नगर 

नािसक

४९५६६ ि�वेदी आिशष अ�ण 56404 35 पु

बी-१०४ �भात पॅराडाइज पीएच-�्   गणेश नगर 

पाईपलाइन रोड  नािशक-७  नािशक

४९५६७ तुलसानी राज�� व�ामल 16981 57 पु

ममता िनिकता रो एच एस नं २   गंधव� नगरी नािशक रोड  

नािशक  नासीक

४९५६८ तंुगार �ाने�र रामचं� 39588 53 पु मु.पो.िशंदे   ता.िज.नािशक

४९५६९ तंुगार जग�ाथ ल�ण 41464 53 पु मु.पो.िशंदे   ता.िज.नािसक    नािसक

४९५७० तंुगार रमेश िशवराम 35883 56 पु �ेहल १०/०४   गंगापूर रोड  नािसक

४९५७१ तंुगार रमेश िशवराम 36570 56 पु

�ेहल १०/४ नरिसंहनगर   गंगापुर रोड  नािसक - १३  

नािसक

४९५७२

तुपे अिनल शंकरराव �ो.तुपे फुट 

वेअर 12529 56 पु गणेश पेठ िस�र   िज.नासीक    िस�र

४९५७३ तुरेकर सागर अिनल 48051 37 पु

९ द�दश�न  ॠ  रो हाऊसेस   लामखेडे मळा  िदंडोरी रोड 

नासीक

४९५७४ उबाळे चं�कांत िचंतामण 39304 62 पु

अ-िवंग-अ �ॅट नं.११   सािव�ी अनुकुल  टाकळी रोड 

नािशक

४९५७५ उबाळे र�ाकर पंडीत 32413 44 पु एन-५३/अे/जे-अे/३५-०४   िसडको  नािशक

४९५७६ उदावंत �रपंुजय शामराव 14168 63 पु

एन ४१ -�ी-सी-१-२-४   चौथी �ीम सावता नगर िसडको   

 नािसक

४९५७७ उदेशी जय�ी शरद 60828 59 �ी

�ॅट नं 77 5वा मजला   परडी नं 2 गंगापूर रोड  भोसला 

िम�� ी �ुल जवळ  नािशक

४९५७८ उदेशी शरद नर�� 60899 65 पु

�ॅट नं ७७ �ी �काश   रेिसडे�ी  आनंदव�ी गंगापुर 

रोड  नािशक  ㈴㌲㘰

४९५७९ उगले संगीता िवजयकुमार 45024 48 �ी

िदपनगर ऐ ३/१०३ िशवाजीनगर   फेम िथएटर समोर  

नासीक

४९५८० उगले िवजयकुमार बबनराव 45023 57 पु

दीपनगर ऐ ३/१०३ िशवाजी नगर   फेमिथएटर समोर  

नासीक ६  नासीक

४९५८१ उखड� देिवदास बाबुराव 31640 52 पु

मु.पो. िपंपळगांव केतनी   ता.िदंडोरी  िज.नािशक  

िपंपळगांव केतनी
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४९५८२ उपा�े सुहास राजाराम 39626 76 पु

२ स�ाट रो हाउुसेस   सा�ीक नगर  हॅपी होम कॉलनी 

नािशक

४९५८३ उपा�े ��ा सुजय 55735 44 �ी

१०९५ िच�मंिदर टॉकीज समोर   मेन रोड नािसक    

नािसक

४९५८४ उपासनी  मंगलमूत� आ�ाराम 2755 73 पु चेतन�ोती अपाट�म�ट  �ी हॉ��टल   चेतना नगर  नािशक

४९५८५ उपासनी िमलीदं मंगलमुत� 13662 41 पु �ी हॉ��टल   �ी कृ�ा मंिदर    चेतना नगर नािशक

४९५८६ उपासनी �ीकु� जगन्  नाथ 45498 67 पु

�ॉट नो १४ एसआर नो २१९ /बी १ �ोर ६   स���ंुगी 

�ीएंट्स अंबड  नािशक

४९५८७ उपासनी सुलभा मंगलमूत� 2756 71 �ी

�ॅट नं.31+32   चैत�ा िनवास  चेतना नगर  राणे नगर  

नािशक

४९५८८ उपासनी िववेक मोरे�र 42054 52 पु

३ राधेगोिवंद   �ीपाद रो हाऊस  चेतना नगर राणे नगर 

नािशक

४९५८९ वडकते परेश �काश 38665 40 पु

 आई  अमर बहार पाक�    आकाश पेट� ोल पंपामागे  िदडोरी 

रोड �स�ळ  नािसक

४९५९० वडाळकर �ीकांत िवनायक 38854 67 पु �ॅट नं ३ सव�श रेिसडंनसी इंिदरा नगर नािसक

४९५९१ वडूलेकर सुहास अ�ण 59686 42 पु

5 �ी हरी अपाट�म�ट   िपपे लाइन रोड गुलमोहर िवहार  

सातपुर  नािशक

४९५९२ वडुलेकर िवजय वसंत 17097 56 पु

का�पी अ/४ सौभा� नगर   गंगापुर रोड नािसक    

नािसक

४९५९३ वै� िदलीप �ंबक 37823 68 पु �ॅट नं ३ वसंत चं� अपाट�म�ट   गोिवद नगर  नािसक

४९५९४ वै� िकशोर द�ा�य 12722 61 पु

६  अथव�  रामकवच हौसीगं   सोसायटी महा�ा नगर 

नासीक    नासीक

४९५९५ वै� मेघा िकशोर 12721 60 �ी

६  अथव�  रामकवच हौसीगं   सोसायटी महा�ा नगर    

नासीक

४९५९६ वै� �ितक िशवकुमार 56683 32 पु

४अकावेरी िफटनेस सोसायटी   िदंडोरी रोड �स�ळ  

नािशक

४९५९७ वै� रोिहत �काश 34000 43 पु

इं�ीयाणी बंगलो   मुरारी नगर  डी.जी.पी.नगर समोर  

नािसक

४९५९८ वै� सं�ा िवलास 52210 64 �ी

पो�ार हॉ��टल समोर  जुना िवसावा   नं 9  दूसरा मजला 

डॉ.अॅनी बेसंत  रोड वरली एस ओ मंुबई  नािशक

४९५९९ वैदय वसंत त्◌्रयंबक 43147 79 पु

३ िनम�ला अॅ�े�ु   जनल�ी बॅकेमागे  गंगापुर रोड 

नािसक

४९६०० वै� िवजय खंडेराव 43457 78 पु

वेदांग बंगला   �ी पसायदान को ऑप हौ.सो.  मेहेरधाम 

जवळ पेठ रोड नािसक

४९६०१ वै� िवलास नानासाहेब 51505 69 पु ६ साईधाम अपाट�म�ट   दादोजी कोडंदेव नगर  नािशक

४९६०२ वै� िवनायक लंबोदर 34104 86 पु

पाटील ��ीज िब.नं.३   �ॉक नं.१० संभाजी नगर  

उंटवाडी नािशक

४९६०३ वैरागकर अतुल �ीकांत 34114 58 पु चैत� पाक�  �ू इरा �ूल जवळ   गोिवंद नगर    नािशक

४९६०४ वैरागकर माधुरी अतुल 34115 53 �ी १ चैत� पाक�  �ू इरा शळे जवळ   गोिवंद नगर    नािशक

४९६०५ वैशपायन रमेश 36446 81 पु �णव बंगला   त्◌्रयंबक रोड  नािशक

४९६०६ वै�व �काशदास ल�णदास 37312 57 पु

२ आडके जयभवानी रोड   �ॉट नं.११ मेघा िकराणा 

�ोअस�  नािसक रोड  नािसक रोड
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४९६०७ वै�व रोशन �काशदास 46973 32 पु �ॉट नं.११ आडके नगर नं.२   जय भवानी रोड  नािसक

४९६०८ वै� अशोक नारायण 41640 53 पु 493 ल�ी िनवास अशोक �ंभ   नािशक

४९६०९ वै� सुरेश नारायण 41662 67 पु 499 ल�ी िनवास �ंठा   हॉ��टल जवळ  नािशक

४९६१० वै� उमेश नारायण 41639 59 पु

493 ल�ी िनवास �ंघट हाय�ूल   जवळ अशोक �ंभ    

नािशक

४९६११ वलवे कमलाकर हनुमंत 54144 49 पु मु.पो.चांदशी   ता.िज.नािशक

४९६१२ वाळंुज संतोष बाबुराव 36627 41 पु चं��भा   िवजय नगर �ू कोट� समोर  नािसक

४९६१३ वणीकर सुिनल कृ�राव 12892 56 पु

२४ �मीक कॉलनी १ आकाशवाणी   जवळ गंगापुर रोड 

नासीक ५    नासीक ५

४९६१४ वराडे शैल�� मुरलीधर 23485 47 पु

�ॅट नं ०७ िनसा अपाट�म�ट   घाडगे नगर जवळ तारण 

तळव जवळ  नािशक रोड  नािशक

४९६१५ वरखेडे छाया रमेश 12762 55 �ी

१० पंचामृत हौिसंग सोसायटी   मॉडेल कॉलनी समोर 

कॉलेज रोड    नासीक ५

४९६१६ वरखेडे रमेश �ीराम 12763 60 पु

१० पंचामृत हौिसंग सोसायटी   मॉडेल कॉलनी समोर 

कॉलेज रोड    नासीक ५

४९६१७

वरखेडे �पेश मधुकर �ो.वरद 

एंटर�ाईजेस 13477 46 पु ३ गंगा सोसायटी   भगवंत नगर    नासीक

४९६१८ वमा� मंगल आ�ाराम 47766 52 पु

�ॅट नं १४   शेवंता रेिसडे�ी  उंटवाडी जगताप नगर  

नािसक

४९६१९ वरपे अमोल तुकाराम 60587 29 पु तुकाराम वरपे   देवरगाव नािसक    नािशक  ㈴㐳

४९६२० वसईकर िवनोद िदपचंद 38582 43 पु ८ साईदेव हौ.सो.   दुगा�नगर  कामटवाडेनािसक  नािसक

४९६२१ वसंत िदपीका संजय 50684 49 �ी �ॅट नं.३ अिभषेक अपाट�म�ट   िशंगाडा तलाव  नािशक

४९६२२ वसंत कमलेश �खमजीभाई 50681 53 पु �ॅट नं.६ �ोरी अपाट�म�ट   एन.डी.पटेल रोड  नािशक

४९६२३ वसंत मंजुळा �खमजी 50065 75 �ी ३ अिभषेक अपाट�म�ट   गु��ारा रोड  नािशक

४९६२४ वसंत पा�ल कमलेश 50682 50 पु �ॅट नं.६ �ोरी अपाट�म�ट   एन.डी.पटेल रोड  नािशक

४९६२५ वसंत संजय �खमजीभाई 50683 52 पु �ॅट नं.३ अिभषेक अपाट�म�ट   िशंगाडा तलाव  नािशक

४९६२६ वझािप�े  अथोनी चा�ू अंॅथनी 53227 60 पु एन-४३ सी ए-१/२२/सी   ि�मुत� चौक  िसडको नािशक

४९६२७ वझरे उ�म िशवराम 13423 68 पु वझरे मळा इनायत कॅफे समोर   नािसक

४९६२८ वझीरे नवनीत गणपत 37136 44 पु

�ॉट नं.७/८ गु�दश�न रो हाऊस नं.९७३   सपना टॉकीज 

मागे िसडको  नािसक

४९६२९ वडुलेकर �ुित िवजय 52926 29 �ी ४ का�पी अपाट�म�ट   सौभा� नगर  गंगापुर रोड नािशक

४९६३० वमा� �रषी अशोक 52667 48 पु

स�� नं.२८० पुजा डेअरी फाम�   जकात नाका नं.१० 

िदंडोरी रोड  �स�ळ नािशक

४९६३१ वे�ळकर हष�ली िमिलंद 61209 21 �ी

सी/ओ �ी ठोबंरे   िव�दीप सोसायटी  �ॉट नं 12 

रथच�सोसायटी  इंिदरा नगर नािशक
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४९६३२ वे�ळकर िमलीदं मधुकर 7962 51 पु

�ारा �ी बी एस इंगळे �ॅट नं 7   ए िव�दीप अपाट�म�ट 

इंिदरा नगर    नािशक

४९६३३ िवभांडीक हेमंत अंबादास 41350 61 पु

१८ इ�ामणी कॉलनी   खोडे मळा सपना टॉकीज मागे  

जुना िसडको नािसक

४९६३४ िवभांडीक सुधीर िव�नाथ 14555 50 पु

�ॅट नं १२ उमंग ि�यस अपाट�म�ट   �शांत नगर  �ामी  

समथ� मंिदर जवळ पाथरडी फाटा  नािशक

४९६३५ िवधाते अंबादास िकसन 41506 46 पु

घर नं.७८  मा�ित मंिदर जवळ    वडाला गाव  नािशक     

नािसक

४९६३६ िवधाते देिवदास ल�ण 41055 46 पु

मु.पो. वडाळागाव   मारोती मंदीराजवळ  गांधी 

नगरनािशक

४९६३७ िवदुर दामोदर अ�ाजी 26891 73 पु

�ॉक नं ११ ऋषीराज �ाईड   आनंदव�ी पाईपलाईन 

रोड  गंगापुर रोड नासीक

४९६३८ िवसावे संजय पंडीत 43145 57 पु २ किवता कंुज सोसायटी   गोिवंद नगर  नािसक

४९६३९ िव��प हषा� उदय 21726 67 �ी

फलॅट नं ०१ कैविलया अपाट�म�ट   चेतना नगर राणे नगर 

जवळ  िसडको नािशक

४९६४० िव�कमा� कोमल अ�ुराम 47893 52 �ी �म नं.१५१ ि�मुत� नगर   िहरावाडी पंचवटी  नािशक

४९६४१ िव�कमा� राजकुमार रामबचन 38654 54 पु �ॉट नं.२२ स.नं.४८५/२     नािसक

४९६४२ िव��प उदय िव�ु 21725 66 पु

फलॅट नं १ कैविलया अपाट�म�ट   चेतना नगर राणे नगर 

जवळ  नािशक

४९६४३ िवसपुते भावना अिवनाश 19338 53 �ी

१९ वंृदावन िश� अपाट�म�ट   िश�ा पाक�  िब��ंग जवळ  

काळे नगर पाइप लाइन रोड  नािशक

४९६४४ िवसपुते सिचन सितष 8447 45 पु

अ-१२ िवजयानंद सोसायटी   �ीरंग नगर गंगापूर रोड  

नािशक

४९६४५ िवसपुते सतीश बळीराम 705 70 पु

अ-१२िवनयानंद सोसायटी   �ीरंग नगर गंगापूर रोड   

नािशक

४९६४६ िवसपुते सुरेश बळीराम 98 73 पु

८  सोलर सोसायटी नवरंग   हॉल मागे िदंडोरी रोड पंचवटी 

 नािशक

४९६४७ िवसपुते यश�ी अिवनाश 45528 31 �ी

१ साईछाया अपाट�म�ट   आकाशवाणी जवळ गंगापुर  

नेलीकर हॅा�ीटल लेन नासीक

४९६४८ �ास िगरीष चुिनलाल 41072 49 पु

५ जाणता राजा कॉलनी   कुमावत नगर जवळ  पंचवटी 

नािशक

४९६४९ �वहारे जयंत �भाकर 14170 56 पु

�ारा एम.के.कुलकण�   अ�ेय अपाट�म�ट द� मंदीरा    

जवळ िस�र

४९६५० �वहारे शाम पंुडिलक 45204 49 पु

८/२ िड जे पाक�    होलाराम कॉलनी  साधुवास वाणी रोड  

नािशक

४९६५१ �वहारे एकनाथ शंकर 38669 74 पु मु.पो.ता. िनफाड   िज. नािसक    नािसक

४९६५२ �वहारे अ�ण पंुजाजी 41760 68 पु एन ४२/ए सी -१/१-८   िसडको  नािसक

४९६५३ वाबळे �काश नामदेव 38132 49 पु

कला िनवास बं.३० सो.   ३१ गुलमोहर िवहार कॉलनी  

नािशक

४९६५४ वाडेकर अरिवंद शांताराम 20378 51 पु ९ यशराज पाक�  नं.४   अिभयंता नगर कामठवाडे    नािसक

४९६५५ वढवेकर सौरभ �ीकांत 31205 34 पु

बी आट� साई कृपा रो होऊ   मोरारी बापू नगर  D¥P नगर  

नािशक

४९६५६ वडनेरे वैशाली अिवनाश 58660 41 �ी

खैरणार �काश ल�ण   हाउस नं ५ �ॉट नं ४१/४४ 

सुदश�न  संकुल िशवाजी नगर  नािशक
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४९६५७ वडोदकर पु�र िदगंबर 58046 32 पु बी - ६ स�� नं ८७१   रेणुका रेसीडे�ी इंदीरा नगर  नािशक

४९६५८ वाघ अच�ना �काश 58426 32 �ी

बी 23 भोसला िमिलटरी �ूल   प�रसर रामभूमी नािशक 

05    नािशक

४९६५९ वाघ हेमंत सुकलाल 54190 49 पु

११ मधुमंगल सोसायटी   �स�ळ रोड  िवजय नगर 

नािशक

४९६६० वाघ िकरण अिवनाश 40719 45 पु

2702 �ी संत नामदेव पाथ    काझीपुरा िव�ल मंिदर जवळ 

    नािसक

४९६६१ वाघ िकशोर सुपडू 38205 62 पु �ेह सावली शांतीनगर   मखमलाबाद रोड  नािशक

४९६६२ वाघ िलना रिवं� 54683 51 �ी

१० हेरंब रेिसडे�ी   पाईप लाईन रोड  आनंदव�ी  

नािशक

४९६६३ वाघ महेश िभका 57839 38 पु मु - िनकवेल   पो - कंधाणे  ता बगलण िज नािशक  िनकवेल

४९६६४ वाघ िमलीदं शंकरराव 36224 43 पु

सी-३१ जयेश पाक�  सहकारी गृह   िनमा�ण सं�था सी एस नं 

६/६बी  ७बी/०१ कामतवाडा अंबड कामतवाडा  नािशक

४९६६५ वाघ नर�� गंगाधर 36659 58 पु

आदश� आदीवासी को-ऑप हौिसंग सोसायटी   द�क 

गणेश नगर  नािसक रोड  नािसक

४९६६६ वाघ पोपट फकीरा 38657 61 पु यशपु�   सौभा� लॉस जवळ  सातपूर नािसक

४९६६७ वाघ रिवं� सुधाकर 38322 53 पु १० हेरंब रेिसड�ी   पाईप लाईन रोड  नािसक १३  नािसक

४९६६८ वाघ सारंग एकनाथ 28830 48 पु लाईन नं.३/६ पोलीस �ाट�र   नािशक रोड    नािशक

४९६६९ वाघ िव�म पंुडिलक 20386 68 पु

क�ाणी हौिसंग सोसायटी   यशोदा नगर मेहेरधाम  पेठ 

रोडनािसक  नािसक

४९६७० वाघेला िहतेश हरीलाल 48176 51 पु ७ गाय�ी कृपा   लाभखेड मळा  िदंडोरी रोड नािशक

४९६७१ वाघेरे पंडीत रामचं� 20379 52 पु

 समथ� पाक�   पुल�ी को.ऑप.हौ.सोसायटी   लामखेडे 

म�ाजवळ �ॅट नं३/७    नािसक

४९६७२ वाघमारे आ�ाराम नारायण 37173 73 पु ५ सर�ती नगर   कृ� कंुज पंचवटी  नािसक

४९६७३ वाघमारे नीलचं� माधवराव 12720 79 पु १४ िवजय नगर   नासीक रोड नासीक    नासीक

४९६७४ वाघमारे सुिनल मनोहर 41017 60 पु िनलेश रो हाउस   सावकार नगर  गंगापूर रोड नािशक

४९६७५ वाघोदकर िकशोर नारायण 25359 57 पु

अथव� वंृदावन कॉलनी   पाईप लाईन रोड  आनंद व�ी  

नािसक

४९६७६ वाईकर युवराज राज�� 31654 41 पु १८७९ जुनी तांबट ग�ी   भ�काली    नािशक

४९६७७ वाजे िकसन गेणू 38105 50 पु एन - ३२ एन -७ १८ - १   नािसक    नािसक

४९६७८ वाझे नामदेव धोडूं 46526 46 पु

५ पराग अपाट�म�ट   िनसग�द� नगर  जगताप मळा 

नािशक रोड  नािशक

४९६७९ वाकचौरे हेमंत मधुकर 38366 45 पु

�ॉट नं. ३० बालमृतांगण शाळेसमोर   वंृदावन नगर 

कामटवाडे  नािसक

४९६८० वालदे दगडू सुकदेव 37143 59 पु �ॉट नं.५ जाधव संकुल समोर   कामठवाडा  नािसक

४९६८१ वालझाडे िदवाकर जग�ाथ 38414 61 पु तेज�ी बंगला   मॉडेल कॉलनी  जेल रोड नािसक



                                              Page1914

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

४९६८२ वालझाडे गणेश बाळकृ� 42544 40 पु

पी एन. ९ पर�� वालझाडे कॉलनी   ओम नगर निवन 

आडगांव नाका  पंचवटी नािसक

४९६८३ वाणी अिनल शांताराम 17112 53 पु

एन-३४/५-१-१९/१-१ �ु िसडको   �ामी िववेकानंद नगर    

नािसक

४९६८४ वाणी अ�ासाहेब बेिनराम 61578 71 पु

हॉटेल वूडलँड मागे   वाणी पॅलेस गंगापूर  नाका गंगापूर 

रोड  नािशक

४९६८५ वाणी अच�ना अ�ासाहेब 58363 70 �ी

वुडलॅड टॉवर�ा मागे   वाणी पॅलेस जुना गंगापुर नाका  

गंगापुर रोड नािशक

४९६८६ वाणी आशा द�ा�य 18763 50 �ी मु.पो.पळसे गांधी पंपाजवळ   ता िज�ा नािसक

४९६८७ वाणी अशोक सोनीराम 52623 70 पु

१ �ीिनवास अपाट�म�ट   काठे ग�ी गणेश नगर  �ारका 

नािशक

४९६८८ वाणी बाळकृ� रघुनाथ 9444 86 पु

रघुकुल २५ मंगलमुत� नगर   ित�पती पेट� ोल पंपाजवळ    

नािसक रोड

४९६८९ वाणी छाया चं�कांत 26012 61 �ी

�ुबली पाक�    रामभुमी शरणपूर रोड  मॉडन� कॉलनी 

समोर  नािशक

४९६९० वाणी द�ा�य हरी 9460 82 पु

एन३४/एस १ ५ १ २ �ामी िववेकानंद   नगर नवीन 

िसडको    नािशक

४९६९१ वाणी द�ा�य ल�ण 13193 60 पु

�ॅट नं १७ मंगल िकरण सोसायटी   नवाळे चाळ  नािशक 

रोड  नािशक

४९६९२ वाणी िदपक सुदाम 35886 76 पु साग�रका सोसायटी   शांती पाक�   उपनगर  नािसक

४९६९३ वाणी गुणवंत जग�ाथ 49264 43 पु

क्/�् एन.पी.सोनवणे   लोकमा� नगर पवन नगर  

िसडको नािशक

४९६९४ वाणी कािलंदी अशोक 52624 64 �ी

१ �ीिनवास अपाट�म�ट   काठे ग�ी गणेश नगर  �ारका 

नािशक

४९६९५ वाणी महेश सुदाम 10714 51 पु

�ॉट नं १२७ दश�न अपाट�म�ट   मातो�ी पाक�  जवळ  

�िमक नगर सातपुर  नािसक

४९६९६ वाणी मनोज सुदाम 16083 45 पु

एस.एम इले�� ीकल   दप�न अपाट�म�ट शिन चौक  �िमक 

नगर सातपुर नािशक

४९६९७ वाणी �भाकर ल�ण 5525 77 पु

ई१ मंगल मूित� नगर   जवळ तुळजाभवानी िशवाजी  चौक 

जुनी िसडको नािशक

४९६९८ वाणी �शांत द�ा�य 51591 50 पु

8 यश अरकडे रामे�र   नगर कामटवाडे िशवार  शुभम 

पाक�  जवळ  नािशक

४९६९९ वाणी �ितभा चं�कांत 19828 57 �ी

 हष��साद  एन ४२/जे/सी-२/१२/६   रायगड चौक िसडको    

नािसक ८

४९७०० वाणी �िवण द�ा�य 34608 48 पु

�ॅट नं-७  शासवत अपाट�म�ट एकता कॉलनी   जुने इंिदरा 

नगर  पोिलस �ेशन राजीव नगर  नािशक

४९७०१ वाणी पुो�म कािशनाथ 32642 82 पु

�ॅ नं ४०२ राज�ी �ािसक पी   नं २ ३  सव� नं १०/७/ए 

अिभयंता  नगर  नािशक

४९७०२ वाणी राजेश अ�ासाहेब 60888 35 पु

िबहाइंड हॉटेल वूडलंड   वाणी पॅलेस िबहाइंड हॉटेल  

वूडलँड गंगापुर नाका  गंगापुर रोड नािशक

४९७०३ वाणी रिवं� जग�ाथ 36645 62 पु २३/२४ कृ�ा नगर   बुरकुले हॉल�ा मागे  नािसक

४९७०४ वाणी संिगता पुो�म 43824 53 �ी १६ �ानदीप   युिनयन बँकेजवळ  पवन नगर नािशक

४९७०५ वाणी शामकांत राजाराम 10267 52 पु

नवीन सीडको गणेश चौक   �ामी समथ� मंदीरा मागे    

नािशक

४९७०६ वाणी िशतल �िवण 50118 45 �ी

�ॅट नं ७  शा�त अपाट�म�ट   राजीव नगर  एकता कॉलनी 

 इंिदरा नगर जवळ पोिलस �ेशन  नािशक
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४९७०७ वाणी सुमती बाळकृ� 15553 77 �ी

�ारा बी.आर.वाणी  रघुकुल    २५ मंगलमुत� नगर ित�पती 

पेट� ोल  पंपाजवळनािशक पुणे रोड  नािसक

४९७०८ वाणी तुकाराम सोनीराम 4375 66 पु

यश�ी कॉ��े� �ाने�र मंिदर   �ॉट नं.८ संगमनेर  

नािशक

४९७०९ वाणी वामन गोिवंद 3518 75 पु

केशर �ाझा सी िब��ंग �ॅट नं   िदंडोरी रोड पंचवटी    

नासीक

४९७१० वाणी वसंत िगरी 9661 83 पु

११ यशराज पाक�    िब��ंग नं ३  अिभयंता नगर कामत 

वाडा  नािशक

४९७११ वाणी िवलास शांताराम 35838 58 पु १२ �प संगम बी   �ेह नगर  �स�ळ  नािसक

४९७१२ वाणी िववेकानंद िव�ू 31860 48 पु ४ मयुरेश अपाट�.इंिदरा नगर   नािशक

४९७१३ वाणी यितन अ�ासाहेब 58364 43 पु

वुडलॅड टॉवर�ा मागे   वाणी पॅलेस जुना गंगापुर नाका  

गंगापुर रोड नािशक १३  नािशक १३

४९७१४ वाणी योगेश उ�दव 36625 46 पु

�ॉट नं.३२/३ समथ� नगर   कॅनल रोड पेठ रोड  पंचवटी 

नािसक

४९७१५ वानखेडे चं�कांत पंुडिलक 28789 54 पु

�ॅट नं ३०१ �ंकटेश हाइंटस ३ मजला   जनल�ी 

बॅकेमागे गडकरी चौक  नासीक

४९७१६ वानखेडे इंदूमती अरिवंद 44228 77 �ी उदय �ाझा   िसता गुफा रोड  पंचवटी नािशक

४९७१७ वानखेडे िकशोर वसंतराव 12795 60 पु

२०/१  मातृमंदीर  कुलकण� बाग   एच पी.टी.कॉलेज समोर 

कॉलेज रोड    नासीक

४९७१८ वानखेडकर शुभांगी शिशकांत 54815 37 �ी

ए-८ साई दश�न रो हाऊसेस   रामे�र नगर  कामठवाडा 

नािशक

४९७१९ वारे अिमत �ीपाद 51470 34 पु १ सहजानंद पाक�    श�ी नगर  िहरावाडी नािशक

४९७२० वारे अ�ण �भाकर 45408 59 पु २६३ फावडे लेन   नािशक शहर एम जे रोड    नािशक

४९७२१ वारे �ीपाद �भाकर 50582 65 पु रो हाऊस नं १  सहजानंद   पाक�   िहरावाडी रोड  नािशक

४९७२२ वारकर रावसाहेब िवaलराव 53161 47 पु गाय�ी रो हाऊस नं.४   गजानन नगर  नािशक

४९७२३ वावीकर योगेश मधुकर 54880 78 पु ९ नव आिद� सोसायटी   कामटवाडा  नािशक

४९७२४ वायल रामे�र हरीभाउु 35993 49 पु �ी भ� अपाट�मे�   कामथ वाडा  नािसक

४९७२५ यादव सुभाष बोगंाली 55341 53 पु

रो.नं.९४ मा�ती संकुल ३   िचंचोले िशवार  नािशक-७  

नािशक

४९७२६ यादव भारती ई�र 20632 50 �ी

ई�र पी.यादव   चच� मागे महादेव कॉलनी  घर नं १३२ 

कॅ� मालेगाव नािशक  मालेगाव

४९७२७ यािलस बापु मोतीराम 58297 47 पु

आनंदिवहार सी गाळा नं.१ �ॉट नं.५०/५१   स�� नं.१२३/२ 

दगडी िब�ीगं जवळ िशवाजी नगर  सातपुर नािशक

४९७२८ याद� गोिवंद भा�र 38795 72 पु  ईशान  उदयनगर   मखमलाबाद  पंचवटी नािसक

४९७२९ याद� जय�ी गोिवंद 38796 65 �ी  ईशान  उदयनगर   मखमलाबाद रोड  नािसक-३  नािसक

४९७३० यावलकर िवणा सुधीर 54189 55 �ी

�ॉट नं.२६  सुमुख    गणराज रो हाऊस समोर  मेरी 

नािशक

४९७३१ यावलकर िदनेश पंडीतराव 57107 50 पु

१४ गु��साद �मोद नगर   गंगापुर रोड  शांतीिनकेतन 

सोसायटी �मोद नगर नासीक-०१३  नासीक
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

४९७३२ यावलकर जगिदश द�ा�य 17110 57 पु एन-३४ एस-१-५-१-३   एस.�ी.नगर �ु िसडको    नािसक

४९७३३ यावलकर सुधीर दशरथ 4424 61 पु

२६  सुमुख  गणराज रो हा   समोर पोकार  कॉलनी मागे 

मेरी  नािशक

४९७३४ येवला अ�ण दगडु 5939 64 पु

�ॉक १२ कालवैभव हौ सो   पाटील लेन नं.४ कॉलेज रोड  

  नािशक

४९७३५ येवला अि�नीकुमार भानुदास 48073 49 पु

१ �ीहरी अपाट�म�ट   आदश�नगर  रामवाडी नािशक-३  

नािशक

४९७३६ येवला िदलीप एकनाथ 18876 64 पु  प�रमल  तारवाला नगर   िदंडोरी नगर    नािसक

४९७३७ येवला महेश जग�ाथ 44639 42 पु ए-३ िवठठल गाड�न   िवठठल नगर कामठ वाडा  नासीक

४९७३८ येवला �मोद �भाकर 17383 45 पु

किपला पाक� िब��ंग न.३ �ॅट न.२   िदपाली नगरनािसक  

  नािसक

४९७३९ येवला संजय धमा� 12747 46 पु

साई सदन रो हाऊस ७   वावेरे नगर आय टी आय अंबड  

िलंक रोड कामाठवाडा  नासीक

४९७४० येवला सुभाष एकनाथ 12738 70 पु

१३  सुिनम�ल  चेरी िहल.   पाइप लाइन रोड आनं��  आय 

जी रोड  नासीक

४९७४१ येवला उ�वा अि�नीकुमार 48074 46 �ी

१ �ीहरी अपाट�म�ट   आदश�नगर  रामवाडी नािशक-३  

नािशक

४९७४२ येवले हष�ल राज�� 58783 28 पु

ए १०१ बी वाय रेिसडंनसी दामोदर नगर पाथरडी फाटा 

नािसक

४९७४३ येवले जय�काश तुकाराम 40999 46 पु

माउुली िनवास िवमल पाक�    जगताप नगर  उंटवाडी 

नािशक

४९७४४ येवले �ोती जय�काश 45405 42 �ी

माऊली िनवास िवमल पाक�    जगताप नगर उंटवाडी  

नासीक

४९७४५ येवले िमना�ी वसंत 53647 77 �ी रो.हा.नं १ अमृतनंदन हौ.सो.   इं�नगरी  नािशक

४९७४६ येवले िनलेश काशीनाथ 14047 39 पु

�ॅट नं 301 सी �ोर �ाइट सी   िवंग इंिदरा हौिसंग 

सोसाटी जवळ  के के वाघ कॉलेज नािशक

४९७४७ येवले सागर रिवं� 59121 40 पु �ॅट नं १० अमृता हाइस   काठे ग�ी �ारका  नािशक

४९७४८ येवले संजय सुधाकर 18301 46 पु एन 42/जे सी 1/s/71   4th �ीम    नािसक

४९७४९ येवले सोमनाथ पंुडलीक 37598 55 पु

डुपले� नं.३२१/१-२ उप�� नगर   िसडको - अंबड िलंक 

रोड  नािसक

४९७५० येवले सुवणा� संिदप 51860 46 �ी

५/६ ि�ितज अपाट�म�ट   ि�मुत� चौक दुगा� नगर  अिद� 

हॉ��टल समोर िसडको  नािशक

४९७५१ येवले योगेश धोडूं 55466 46 पु

�ॉट नं.५५ सव� नं.१३   काकुबाई बाग संगमे�र  मालेगाव 

िज.नािशक

४९७५२ येरावर मिनष शामराव 41122 45 पु १५ वैशाली नगर मागे   साईखेडा रोड नािशकनािशक

४९७५३ झा मनोरंजन 41233 63 पु वंृदावन कॉलनी   आ�ा रोड  रासिबहारी शाळे मागे नािशक

४९७५४ झाडे �ीराम शेषराव 55865 58 पु

०३ कौस�ा रो बंगलो   कमा� िब��ंग जवळ  नािशक-९  

नाशीक

४९७५५ झाडगे नर�� नंदकुमार 55157 41 पु ४८९ तांबट िब�ीग   घारपुरे घाट अशोक �ंभ  नािशक

४९७५६ झा�े रावसाहेब भाऊराव 36548 34 पु ५ वा�� अपाट�म��   काठे ग�ी  नािसक
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४९७५७ झांबरे बाळासाहेब िनवृ�ी 31384 55 पु �ॉट�र नं.बी/८   भोसला िमलीट� ी �ूल  नािशक ५  नािशक

४९७५८ झवर �ाती िवजय 17438 56 �ी

१आिच�त �ाईडआकाशवाणी टॅावर मागे   गंगापूर रोड  

नािसक

४९७५९ झंवर आशुतोष गणेश 54038 37 पु

३८ ३९  माऊली    महेश नगर आिट�लरी स�टर रोड  

नािशक रोड नािशक

४९७६० झंवर शरद �ीिकसन 40656 67 पु  �ी�ारका  िशवम नगर   पंचवटी नािसक    नािसक

४९७६१ िझटे मुकंुद करोपंत 38972 70 पु

�ॉट नं. ९  सव� नं. ८९२    अ�य ��ला  चेतना नगर   

राणे नगर जवळ   नािसक

४९७६२ झोडगे मह�� दोधू 38480 47 पु

�ॉट नं.५ वा�ू�भा   डावखरवाडी  के.जे.मेहता रोड 

नािसक रोड  नािसक

४९७६३ झोडगेकर सुधा सुिनल 15203 62 �ी

�ॅट 11 नारायण िनवास होिसंग   मॉडेल कॉलनी दसक 

जेल  नािशक रोड  नािशक

४९७६४ झोडगेकर सुिनल वसंतराव 15214 65 पु

�ॉट 11 नारायण िनवास होिसंग   मॉडेल कॉलनी दसक 

जेल  नािशक रोड  नािशक

४९७६५ झोपे शैलेश रमणराव 14020 45 पु

िब��ंग नं ०१ �ॅट नं ०६   एन आर सी एच हौिसंग 

सोसायटी  संभाजी चौक उंटवाडी  नािशक
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४९७६६

आचाय� 

हॉ�ीटल(भागीदारी फम�) 18635

आचाय� हॉ�ीटल िशंपी ग�ी   ता.िदंडोरी  

िज.नािसक  िदंडोरी

४९७६७ अशोका िब�कॉन िल. 12525

१/२ �र�र �्यु   घारपुरे घाट नासीक    

नासीक

४९७६८ बाफना �रये�स� �ा.िल. 54987

 अनमोल  नयनतारा इटे�   चौथा मजला 

संभाजी चौक  उंटवाडी नािशक

४९७६९ बालाजी ए�र�ाईजेस 49840

२१ समथ� कृपा   इंिदरा नगर  नािशक-९  

नािशक

४९७७०

बालिवदया �सारक 

मंडळ नािशक 57327 १३७१ जुना आ् ◌् �ा रोड   सी बी एस  नािशक

४९७७१

भगीरथ मेडीको एज�ी 

(भागीदारी) 18596 गोळे कॉलनी गोळे कॉ�े� बेसम�ट   नािसक

४९७७२ िबनो�ेटी� फामा� �ा.िल. 19465

३ ए द��भा अपाट�म�ट   पेठे नगर रोडइंदीरा 

नगर    नािसक

४९७७३ िहरकणी फामा� िलंगायत तुषार मह��नाथ 60029 25 पु

�ाऊंड �ोअर दुकान नं 1   सॅटलाइट 

�ाझा िदंडोरी  रोड पंचवटी  नािशक

४९७७४ हॉटेल िश�ा 12379

४३० रतन भवन   एम.जी.रोड नासीक    

नासीक

४९७७५

जाधव अलंकार 

(भागीदारी फम�) 12845

ि�मुत� चौक सतगु� हॉटेल  एन ४३/सी 

ए/१/९/१   जवळ िसडको ९ नासीक    नासीक

४९७७६

जल इकोटेच इंिडया �ा 

.िल पाटील भुषण रामकृ�ा 58655 45 पु

१९ �ोर टाउन िनयर इ�ोलीन   अंबड एम 

आय डी सी नािशक

४९७७७

कौशल 

एंटर�ाईजेस(भागीदारी) 13621

६ �ीजय नगर वडाळा पाथड�   रोड इंदीरा 

नगर    नासीक

४९७७८ लाईफ लाईन फामा� ãäÎãâªñ ‚ ã½ããñË ½ãXããñÖÀ 55672 39 पु

१ शैलेश िबं�ीगं   एल.आय.सी.ऑफीस 

जवळ  गोळे कॉलनी नािशक

४९७७९

एम. एस. ��चिगअस� 

�ा.िल. 45251 ज़्-१२२ एम आय डी सी   अंबड नािशक

४९७८०

म�वत� िहंदु सैिनकी 

िश�ण मंडळ 18985

 भोसला भवन  धम�वीर डॉ.मंुजे माग�   

रामभुमीनािसक    नािसक

४९७८१ मॅ�ा पॉलीमस� �ा.िल. 45691 सी-१४ एम.आय.डी.सी.   अंबड नािशक

४९७८२ मंॅगो इ�ेट 62116

अह�म अॅनने� पंिडत   कॉलनी लेन नं 2 

जवळ  �बोिधनी िव�ा मंिदर �ूल  नािशक  

.

४९७८३ माऊली ए�र�ाइ्  जेस 45406

माऊली िनवास   िवमल पाक�  जगताप नगर 

उंटवाडी  नासीक

४९७८४ कािलका पॉलीडोअस� 45169

२ अ राज समथ� हौसीगं सोसायटी   �ामी 

समथ� मंदीराजवळ  �स�ळ नासीक

४९७८५ पुनम ए�र�ाईजेस जाधव सुिनल गंगाधर 43626 49 पु

४८ नाईस मिहला �ोजे� �ॉट   -c -१०/१ 

नाईस ए�रया एम आय डी सी  सातपुडा  

नािशक

४९७८६ मे.सुय�वंशी �दस� 40654

एन.डी.ए  टॉवस� �ॅट नं.१   संभाजी चौक 

उंटवडी  रोड  नािसक

४९७८७

एन परब ऍ�ेसरीज 

�ा.िल. 13152

ड�ु १२५ अ एम.आय.डी.सी.   अंबड 

नासीक    अंबड

४९७८८ एन परब ऍ� कंपनी 16077

�ॉट नं.१२६ अ   एम.आय.डी.सी. अंबड    

नासीक

४९७८९

नािसक लंॅडेड �ॉपट�स 

अँड इ��े�म�ट �ा ली 60390

वाणी पॅलेस जुना गंगापूर   नाका गंगापूर रोड 

 नािशक422002

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक ) 
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

४९७९० िनम�ल ऑफसेट �ा िल. 10288

बी-२७ एम.आय.डी.सी   मालेगाव  ता िस�र  

िज�ा नािशक

४९७९१ ओम साई बायो फयुल 52665

स�� नं.२८० पुजा डेअरी फाम�   जकात 

नाका नं.१०  िदंडोरी रोड �स�ळ नािशक

४९७९२ ओमशांित पोलीमस� 61307

डी 301 अशोका माग� नारायण   नगर 

सोसायटी आयनो� थेटर  मागे  �ारका 

नािशक

४९७९३ राघेय क�� वेल �ा.िल. 18461

मुरलीधर कॉ�े� गंगाघाट   पंचवटी 

नािसक    नािसक

४९७९४ रिवं� डे�लपस� �ा ली 59541

1 �ी �ी जी पाक�  डेसुजा   कॉलनी कॉलेज 

रोड    नािशक

४९७९५ एस.एस.अॅ� असोिसएट 51339

एफ-४ पिहला माळा सुयोजीत रतन मॉल   

नेह� गाड�न समोर  शालीमार नािशक

४९७९६

एस.सी.सी.गृप(भागीदारी 

फम�) 13386

िचदंबर कृपा वंृदावन नगर   गजपंथ �ॉप 

जवळ �स�ळ    नासीक

४९७९७ सदगु� पॅकेजीगं 48066 ११९/१ लखमापूर   ता. िदंडोरी  िज. नािशक

४९७९८ साई रचना क�� �न 44756

१ साईराज अपाट�म�ट   सावरकर नगर  

नासीक

४९७९९

से�ेटरी नािशक िश�ण 

�सारक मंडळ कलाल राज�� शंकर 12271 60 पु

जे.एस.  �ंगठा हाय�ूल   अशोक �ंभ 

जवळ    नासीक

४९८०० शंकराचाय� �ासनािसक 23487

१०५ आसावरी च�बस�   कॉलेज रोडनािसक    

नािसक

४९८०१ मे.िश�ा (भागीदारी फम�) 13044

४३० रतन भुवन   एम.जी.रोड नासीक    

नासीक

४९८०२ िशव कृपा एंटर�ाइजेस 61341

1/1 िलिल सुयोिजत गाड�न संकुल   गंगापुर 

रोड    नािशक

४९८०३ िशवाई इंिजिनअ�रंग देवरे िधरज िशवाजी 48847 35 पु

गाळा नं.३६ �ॉट नं.सी-१०/१   नाईस मिहला 

उ�ष� औ�ोिगक गाळे  एम.आय.डी.सी. 

सातपुर नािशक

४९८०४ �दधा रोलस� �ा िल 58309

ड�ु /१७० �ॉट नं. ड�ु/१७०   एम. आय. 

िड. सी. अंबड  नािशक-१०  नािशक -१०

४९८०५ �ी �ामी इंिजिनअरीगं भगवान केदा थोरात 57438 34 पु

एफ ९/ २२   अंबड एम आय डी सी  नािशक 

१०  नािशक

४९८०६

�ी लोकनाथितथ� �ामी 

महाराज ट� � 34767 नारायण कुटी   �ीरंग नगर  गंगापूर नािशक

४९८०७ माहे�री िव�ाथ� भवन 41664 जुनी पंडीत कॉलनी   शरणपुर रोड  नािशक

४९८०८

सुखायू हे�केअर 

�ाय�ेट िलिमटेड 60442

६/७ �म नं३ सुखायू निस�ग   ��िनक 

कारवान अपाट�म�ट  हाऊस.पाटील ग�ी१ 

केबीएच  नािशक

४९८०९ सुया�ज पॅथ लॅब 56470

७ व ८ पिहला मजला   सुयश च�बस�  

कामटवाडा नािशक

४९८१० तपोवन हॉ�ीटल �ा िल. 18263

सुयोजीत मॉडन� पॉइट�   शरणपुर रोड    

नािसक

४९८११ �ी.टी.परदेशी अँड स� परदेशी �ीकांत िवजय 12653 50 पु

िववेक �ेशन रोड   नांदगाव िज नािशक    

नांदगाव

४९८१२

वेद मेिडक� अॅ� 

जनरल �ोअस� 53795

हॉल नं.३ �म नं.५ िचरायु हॉ�ीटल   दुसरा 

मजलाए गायकवाड संकुल  नािशक रोड 

नािशक

४९८१३ िविदशा डे�लपस� ªñÎã¹ããâ¡ñ Þãâ³‡ãŠãâ¦ã Øã¥ãñÎã 59525 57 पु

S नं १७ सुयोिजत िबझनेस स�टर   राजीव 

गांधी भवन शरण समोर  पुर रोड  नािशक
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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)

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

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

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

४९८१४

िवनजीत टे�ॉलॉजी �ा. 

िल. 29901

६१ वंृदावन िडसुजा कॉलनी   गांगपूर रोड 

नािशक
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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)

४९८१५ आडे चंदा गणपत 41842 53 �ी

�ॅट नं. २२ िब�ीगं नं.३ ए/१   किशष पाक�   एल बी एस 

माग� ठाणे  ठाणे(वे�)

४९८१६ आचाय� अ�णा अिनल 3969 79 �ी

ड�ू/ओ अिनल पुरंदर पाक�    ल�ी िनवास ३ रा मजला 

�ॉक  १२.१६९.डी डॉ आंबेडकर माग�  दादर दादर(वे�)

४९८१७ आचरेकर िदपक जनाद�न 28498 58 पु

१०३ साईदश�न मनोर पाडा   आंबेडकर रोड  ठाणे  

ठाणे(वे�)

४९८१८ अडके भारती �काश 34278 51 �ी िवजय नगरी ११/९२ घोड बंदर   ठाणे रोड    ठाणे

४९८१९ आगळे �शांत भाईदास 53736 54 पु

३ बी िवंग िवशाराज अपाट�म�ट   आझाद चौक खारेगाव 

कळवा (वे�)

४९८२० अ�वाल अिनल राज�� 59401 39 पु

a ७०३ नीलकंठ मजे��क �ॉट   नं ५ से�र १७ 

रोडपाली  कळंबोली  नवी मंुबई

४९८२१ अ�वाल  गोिवंद �काश 10712 76 पु ७०१ होरीझोन �ीऊ.४ सात बंगला   मंुबई

४९८२२ अिहरे �ाने�र ल�ण 54303 44 पु

१६०२ �ो�ीसो हे�रटेज   �ॉट नं.३४५ से�र ३५ पुव�  

खारघर-  नवी मंुबई

४९८२३ आजगावकर अ�ण �ीकृ� 12232 81 पु

701 गो��ो� िहरानांदणी   इ�ेट पाटीलवाडा 

घोडबंदर  रोड  ठाणे

४९८२४ आंबेसकर कमल द�ातेय 44863 88 �ी १ �गत महिष� कवै रोड     नौपाडा ठाणे  ठाणे- (वे�)

४९८२५ अ�पुणा� राजू 28741 52 पु

अ-६०२ बालाजी अंगन से�र ३   खार घर नवी मंुबई    

मंुबई

४९८२६

अ�ारी मोह�द रिफक �ो 

िस� लेडीज वेयर 34151 51 पु

ए/२४६ साई बाबा नगर   एच टी िहमालय सुभाणी मा��द 

समोर    मंुबई

४९८२७ आपटे अिनल �ीिनवास 36417 73 पु

बी १०१ गगनिगरी पाक�    समतानगर रोड  ठाणे (वे�)  

ठाणे  (वे�)

४९८२८ असोदेकर कुमुदीनी रमेश 13098 60 �ी

�ज दश�न अ -३०१ िशव व�भ हेच �ॉस रोड रावल पाडा 

दिहसर (ई�)

४९८२९ अ�रदे पुजा िहत�� 10536 42 �ी

ए/ ३०३ अवधुत नगर  मनवेल पाडा   रोड डॉन वा�ो चच� 

जवळ  िवरार पुव� ठाणे

४९८३० अवचट महेश कृ�कुमार 18370 58 पु

ए२०३ रवी इ�ेट पोखरण रोड नं १ देवदया नगर ठाणे 

(वे�)

४९८३१ अवचट वंदना महेश 18369 53 �ी

ए२०३ रवी इ�ेट पोखरण रोड नं १ देवदया नगर ठाणे 

(वे�)

४९८३२ बडगुजर अशोक सुकलाल 41106 73 पु ए / २०३ अच�ना   अंिबका नगर  डोिंबवली  ठाणे(वे�)

४९८३३ बडगुजर गणेश जग�ाथ 20371 47 पु

सी ११४ रो हाऊस से�र नं.४   ऐरोली बस �ॉप जवळ  

नवी मंुबई  मंुबई-१

४९८३४ बागुल अलका अशोक 25037 55 �ी

िमताली अपाट�म�ट बी िवंग ४०६   गोडदेव नाकाभाइद�र 

(ई�)    भाइद�र (ई�)

४९८३५ बागुल अशोक ओकंार 26762 59 पु

िमताली अपाट�म�ट बी/४०६   गोडदेव नाका भाइद�र पु    

भाइद�र

४९८३६ बागुल �शांत �भाकर 42218 57 पु

ए-२/१०२ कॉसमॉस रेिसड�ी   वाघबील नाका  घोडबंदर 

रोड ठाणे  ठाणे(वे�)

४९८३७ बागुल ि�यंका �शांत 42217 56 �ी

ए-२/१०२ कॉसमॉस रेिसड�ी   वाघबील नाका  घोडबंदर 

रोड ठाणे

४९८३८ बागवे िजत�� तुकाराम 53737 42 पु

घर नं.५९२ सुखशांती िनवास   गणेश नगर चच� रोड    

ठाणे(वे�)

४९८३९ बागवे मंगल िजत�� 53922 38 �ी

�म नं.५९२ सुख शांती िनवास   गणेश नगर  चच� रोड   

गंुजन हाय�ूल  जवळ  अजद्ङ्�   ठाणे(वे�)

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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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

४९८४० ब�ाळ कुमुदीनी नर�� 18044 86 �ी

ए २७  ि�या  �ीरंग सहिनवास युिनट-४   युिनट ४  

ठाणे(वे�)

४९८४१ ब�ाळ िमलीदं नर�� 19344 61 पु ए २७  ि�या  �ीरंग सहिनवास   ठाणे (वे�)

४९८४२ बाम इंदर बहादूर 38492 79 पु

७०२ मोनािलसा   हरीिनवास सक� ल  ठाणे (वे�)  ठाणे   

(वे�)

४९८४३ बाम िवलािसनी इंदर 38493 76 �ी ७०२ मोनािलसा   हरीिनवास सक� ल  नौपाडा ठाणे (वे�)

४९८४४ बांदल भगवंता गुणाजी 53924 49 पु

ए-५/००४ ���क पामस्    ��ांड घोडबंदर रोड  जी बी 

रोड  ठाणे (वे�)  ठाणे

४९८४५ बांदल �णाली भगवंता 34778 43 �ी ए २/८ जय संतोषी माता कोपरी   ठाणे (पूव�)    ठाणे (पूव�)

४९८४६ बंसाली दामजी िहरजी 31471 86 पु आशीश जनाद�न पाक�    रघुनाथ नगर    ठाणे (ई�)

४९८४७ बनसोड जयंत मोरे�रराव 47222 60 पु ऋिष हाऊिसंग सोसायटी   से�र नं.६ ऐरोळी

४९८४८ ब-हाटे शांताराम नारायण 19786 61 पु

५-ए �ाऊंड �ोर   उदय नगर सोसायटी  पंच पाखडी  

ठाणे (वे�)

४९८४९ बव� सुरेश सदािशव 34409 86 पु ५६/१९२३ सुभाष नगर   च�बुर    ठाणे

४९८५० बव� उषा सुरेश 34408 77 �ी ५६/१९२३ सुभाष नगर   च�बुर    ठाणे

४९८५१ बोलगावकर सुमेदा हेमंत 25463 41 �ी

�ॉट नं. ७०३ अे िवंग नव ओकांर   �ॉट नं ४७ से�र नं 

८/४ आरोली  नवी मंुबई

४९८५२ बेरडे उप�� संजय 52843 36 पु

ए-िवंग आंनदी अपाट�म�ट   पाखाडी  खारेगांव ठाणे  

ठाणे(वे�)

४९८५३ भाबळ नथुराम गोपाळ 30960 58 पु

खोली नं.६  संुदर िनवास   गणेश पथ  स�ानिसंग रोड  

भांडुप (वे�)मंुबई  मंुबई

४९८५४ भाबळ स�ीदानंद नारायण 36411 62 पु

३/८ डोमिनक डेिमलो चाळ   कंजुरमाग� ई  मंुबई  

मंुबई(ई�)

४९८५५ भगत सिचन बाबुराव 42787 34 पु २/३ िशंदे चाळ   गावदेवी रोड  टेिबपाडा भांडंूप  मंुबई(वे�)

४९८५६ भगत िवनोद दाजी 29267 57 पु ३०१ पावत� अपाट� म�ट खोरगांव नाका   कळवा ठाणे

४९८५७

भांडारकर हेमंत मनोहर 

�ो.एम.एम.माक� टीगं 26508 60 पु

१४/ए िशरीन हाऊिसंग सोसायटी   मखमली ताला वो� 

आ�ा रोड ठाणे (वे�)

४९८५८ भंगाळे अनुराधा अशोक 52575 67 �ी

१९ गोदावरी को-ऑ.हौिसंग सोसायटी   िब��ंग नं.एमएन 

५ किशश पाक�   एल.बी.एस.माग� ठाणे  ठाणे(वे�)

४९८५९ भानगावकर िमलीदं मधुकर 45803 57 पु

५०१ अंगद शरद �ाट ई ३२   से�र ६ नवीन पनवेल 

(ई�)  मुबंई

४९८६० भानुशाली संतोष नारायण 24653 55 पु

साई अपाट�म�ट १८/३ रा मजला   जुना बेलापुर रोड  कळवा 

 ठाणे(वे�)

४९८६१

भारंबे अिनल गणपतराव �ो 

कं�� �न 9600 61 पु �ॉट नं.१११/३ से�र-२३   तुभ� नवी मंुबई    मंुबई

४९८६२ भारंबे �ानदेव लोटू 39685 65 पु

1/ -

जुना मंुबई पुणे रोड  अमृतआंगण सोसायटी समोर  

पािस�क नगर  कालवा (वे�)ठाणे

४९८६३ भारंबे महेश भा�र 16899 42 पु

55 सी 7 िगरणार को-हाऊिसंग   सोसायटी अ�ण कुमार 

वै�  माग� �ाडा कॉलनी जवळ  गोरेगाव (ई�)

४९८६४ भारंबे सुलभा �ानदेव 39686 62 �ी

संघवी �ली सीएचएस डी१/३०३    जुना मंुबई पुणे रोड  

अमृतआंगण सोसायटी  पािस�क नगर  कालवा(वे�)ठाणे
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अ.�   
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४९८६५ भारती अजयकुमार भानु�ताप 29652 56 पु �म नं ३ बी इ�ाईल िब��ंग   ३८१ डी एन रोड    मंुबई

४९८६६ भारतीया मिनषकुमार सुभाषचं� 57524 42 पु

फलॅट नं १४/४०१ �ॉट नं १९   फाम को-ऑपरेटी� 

हौिसंग सोसायटी  से�र नं ११ कोपर खैण�  नवी मंुबई-१

४९८६७ भाटीया हरेश भालचं� 4106 71 पु

बी ७०३ वंृदावन अपाट�म�ट समोर   एस �ी रोड राम बाग 

लेन मागे  िवजय से� बोरीवली  मंुबई-१

४९८६८ भटट िकशोर भुप�� 47227 47 पु ऋिष सीओ.ओपी. हाऊिसंग सोसायटी िल .   आईरोळी-१

४९८६९ भावे आिशष केशव 42576 57 पु

५०२ बी िवंग   इशान आक� ड  मा�ित मंिदर समोर  

नौपाडा ठाणे (वे�)

४९८७० भावे संजया शरद 44008 72 �ी

शांती िब�ीगं   १ ला मजला म कव� पथ  नौपाडा ठाणे  

ठाणे(वे�)

४९८७१ भावे शरद िवनायक 44007 81 पु

शांती िब�ीग   १ ला मजला म.कव� पथ  नौपाडा ठाणे २  

ठाणे(वे�)

४९८७२ भावसार िगता िकशोर 51912 51 �ी

ए-१०३ गौरी�साद सोसायटी   वा�ु आनंद कॉ��े�  

पारिसक नगर कळवा ठाणे

४९८७३ भावसार िकशोर आ�ाराम 33211 57 पु अे/१०३ गौरी �साद   पार�ीक नगर  कलवा  ठाणे -५

४९८७४ भावसार दयमंती आ�ाराम 46759 86 �ी पाखडे वाडी   वीर सावरकर पाथ  ठाणे

४९८७५ भावसार महेश आ�ाराम 52729 55 पु

ए-३ �ु �ुणा पु�ा सोसायटी   लुईस वाडी हायवे जवळ  

ठाणे  ठाणे(वे�)

४९८७६ िभमराजका आशा िवनोद 48063 65 �ी ८४-ए िसया लॉड�   कफ परेड  मंुबई-५  मंुबई

४९८७७ िभमराजका िवनोद जगिदश�साद 39825 68 पु ८४-ए िसया लॉड�   कफ परेड  मंुबई-५  मंुबई

४९८७८ िभ�ड िव�ा राजीव 19185 55 �ी

बी/२०१,�णील अपाट�म�ट,  िलंक रोड,ई�ाय �रसॉट� 

मागे,बोरीवली (वे�)

४९८७९ िभवांडकर �ेहा उ�ल 40831 57 �ी ई-१०४ गुलमोर कॉ��े�   फासे-३ िवरार (वे�)  ठाणे

४९८८० भोगे अिमत रमेश 59719 39 पु

एस/ओ रमेश भोगे कॅनरा   बँके समोर ७३/७४ िस�े�र 

भुवन  ३ रा मजला जुना आ�ा रोड कुला�  कुला� मंुबई(वे�)

४९८८१ भोगे अच�ना िललाधर 52514 47 �ी

ई ९२ २/४ से�र - ६   सनशाईन सोसायटी  कळंबोली नवी 

मंुबई  कळंबोली-१

४९८८२ भोईर मनेश राजाराम 41696 41 पु मु.कवाड पो.आडगाव   ता.िभवंडी  िज.ठाणे

४९८८३ भोईर राजेश गोसावी 54552 39 पु घर नं.१३३७ �ी िनवास   �गती नगर घणसोली  नवी मंुबई

४९८८४ भोईर िवलास नारायण 28863 49 पु

४०२ शारदा अपाट�म�ट   जवाहर लाय�री जवळ  

मु.पो.कळवा (वे�) िज. ठाणे  कळवा(वे�)

४९८८५ भोळे िस�देश सुरेश 55534 39 पु

�ॉट ३५ अ अँड 36 बी �ॅट ७०२   आयुष आंगण आर 

सी माग�  िनरांकरी भवन कले�र  च�बुर 74

४९८८६ भोरसकर सुलोचना उमेश 36315 82 �ी बी/६०४   �ॅली टॉवर  ठाणे (वे�)  ठाणे(वे�)

४९८८७ भोरसकर उमेश नारायण 36316 86 पु

बी २- ६०४ �ॅली टावस�   िचतारसर मानपाडा  ठाणे (वे�)  

ठाणे(वे�)

४९८८८ भोसले आनंद गणपती 17119 64 पु

ए ४१४ �ीमुख अपाट�म�ट   गावदेवी रोड कळवा िज.ठाणे    

कळवा-W

४९८८९ भोसले धन�ाम देिवदास 44879 40 पु २९/१ नेताजी पालकर माग�     घाटकोपर  घाटकोपार(वे�)
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४९८९० भोसले संदेश वसंत 53925 37 पु

�म नं.१८ पटेल नगर   गोळीबार कॉलनी  सांता�ुझ मंुबई  

ठाणे(ई�)

४९८९१ भोसले सुरेश वामन 36684 57 पु

�म नं.२ हश�ल िनवास   सावरकर नगर  ठाणे (वे�)  ठाणे 

(वे�)

४९८९२ भोसेकर साधना अिवनाश 8258 55 �ी

३०३ मंगेश अपाट�म�ट   धंटाळी मैदानाजवळ  नौपाडा ठाणे 

 ठाणे(वे�)

४९८९३ भोवड रघुनाथ सदािशव 17902 67 पु

१५ िस�दी िवनायक ए�र रोड   बोरीवली(वे�)  मंुबई  

मंुबई

४९८९४ भुरे चं�कांत बाळकृ� 24897 67 पु

८०४  ए/३ अॅ�र  एम�ेस पाक�    आनंद नगर घोड्बंुदार 

रोड  ट� ोिपक�ागुन कासारवाडीवली  ठाणे

४९८९५ भुरे ��ा चं�कांत 27155 63 �ी

अे-१६ पंचगंगा को-ऑप. हौिसंग सोसा.   िशवाजी नगर  

राबोडी नं. २  ठाणे

४९८९६ िबजीनकर सुिनल 36420 50 पु शांती कॉटेज   ठाकुर �ॉक  नौपाडा ठाणे  ठाणे-१

४९८९७ िबजू रेघू 33990 48 पु

�णवाल इ�ेट ए-१/१०४   लविकम कंपनी समोर  घोड 

बंदर रोड  ठाणे -वे�

४९८९८ िबला� मंजु�ी िववेक 26994 56 �ी

०६ परमहंस सोसायटी   हॉटेल �ावण जवळ  लो�सवाडी 

सिव�स रोड  ठाणे (वे�)

४९८९९ िबला� सर�ती अिनल 61901 61 �ी

101 आिद� ए कॉसमॉस हेरीटेज   िटकूिजणी वाडी रोड  

नौपडा  ठाणे

४९९०० िबला� िववेक केदारनाथ 26993 57 पु

०६ परमहंस सोसायटी   हॉटेल �ावण जवळ लूईस वाडी 

सिव�स  रोड आर.टी.ओ ऑिफस जवळ  ठाणे-W

४९९०१ बोहरे राजू तुळशीराम 60020 41 पु

03 आनंद सागर चाळ   साई वळीवली गाव  मांजरळी  

बदलापूर (वे�)  ठाणे(वे�)

४९९०२ बोबंले शंकर धोडंीबा 42866 54 पु

�ॅट नं.३०२ िब�ीगं नं.१६   पुनम संगम को ऑ हौिसंग 

िल.  शांती िव�ा नगरी िमरा रोड ठाणे  ठाणे(ई�)

४९९०३ बोरोले अंजली अशोक 46932 62 �ी

िड ८ सुिनता वषा� सोसायटी   फॉरे� ऑफीस समोर  ठाणे 

 ठाणे(वे�)

४९९०४ बोरोले अशोक चावदस 39619 70 पु

डी-८ सुिनता िब�ीगं   वषा� सोसायटी एल.बी.एस. माग�  

फॉरे� ऑफीस समोर ठाणे

४९९०५ बोरसे िदपक गोपीचंद 47020 39 पु

बी २६ ३ मजला गो�न िस�र पाक�    वागळे इ�ेट ठाणे 

(वे� )

४९९०६ बोरसे जागृती गोपीचंद 47022 35 �ी

�ॅट नं २६ ३ मजला बी िवंग   गो�न िस�र पाक�   

वागले इ�ेट ठाणे  ( वे� )

४९९०७ बोरसे �ोती गोपीचंद 47021 65 �ी

�ॅट नं २६ ३ मजला बी िवंग   गो�न िस�र पाक�   

वागळे इ�ेट ठाणे (वे�)

४९९०८ बोरसे मोनाली िदपक 47023 37 �ी

०१ िशव �ृती अपाट�म�ट   रोड नं.३  वागले इ�ेट ठाणे  

ठाणे (वे�)

४९९०९ बोरसे सुिनल सुदाम 57745 43 पु

अ ३०१ ित�पती अपाट�म�ट   खारीगाव कळवा  िज ठाणे  

ठाणे(वे�)

४९९१० बोरसे वैशाली अ�ण 36976 39 �ी मु पो ठाणे   ठाणे-१

४९९११ बोथरा मोहनलाल 42363 62 पु

c/o ६ �ी.टी.एम. िब��ंग नं.२   मेहरा इ�ेट  अंधेरी 

(ई�)मंुबई  मंुबई

४९९१२ बोथरा सुर�� 42354 47 पु

बी २ िमनाल अपाटम�ट   आफ सकी िवहार रोड  सकी 

िवहार  अंधेरी  मंुबई  मंुबई(ई�)

४९९१३ �ा�णकर �ोती रवी�ं 58799 50 �ी D -३११ साई अप�ण   िनयर ¦P नगर  वे� मा�ल रोड  च�बूर

४९९१४ चढ् ढा सिवता रमेश 18106 78 �ी

चढ् ढा िब�ीगं  काळबादेवी रोड   �ॉट नं.९५ वडाला    

मंुबई
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४९९१५ चाफेकर केतन राम 27683 44 पु शांती िनवास   बोळीडंा  िवरार पि�म  िवरार (वे�)

४९९१६ चांदककर मधुरा िमिलंद 52447 32 �ी ४०.ए िवंग �ॅट नं.३   वंृदावन सोसायटी  ठाणे  ठाणे (वे�)

४९९१७ चांदककर िमलीदं अरिवंद 51310 64 पु

िब��ंग नं.४० िवंग नं.ए �ॅट नं.३   वंृदावन सोसायटी  

ठाणे  ठाणे(वे�)

४९९१८ चांदोरकर िनम�ला �ीकंठ 44734 91 �ी

३०२ ओम साई िनवास   राम मा�ित रोड लाइन नं ०१  

नौपडा  ठाणे(वे�)

४९९१९ चं�ा�े देव�� िवलास 18815 51 पु

सी/१०६ सी िब�ीगं बी िवंग साई िहल नगर   कोपरी नाका 

चंदनसार रोड िवरार(पु)  िज.ठाणे  िवरार(ई�)

४९९२० चाफेकर गीता यतीन 18103 48 �ी

बी १७ जीवन�ेम को.ऑप.हौ.   सोसायटी पाचपाखाडी    

ठाणे

४९९२१ चाफेकर उिम�ला ल�ण 18213 73 �ी

बी १७ जीवन �ेम को.ऑपरेटी� सोसायटी   जनरल 

अ�णकुमार वै� रोड  पाचपाखाडीठाणे  ठाणे(वे�)

४९९२२ चाफेकर यतीन ल�ण 18104 53 पु

बी १७ जीवन�ेम को.ऑप.हौिसंग   सोसायटी पाचपाखाडी  

वै� रोड पाचपाखडी    ठाणे(वे�)

४९९२३ चौधरी अमोघ संिजव 45314 29 पु

४१ �ॉट नं १८५ ओम िशवम सो.   शेरे पंजाब कॉलनी 

महाकाली के�स  रोड अंधेरी (ई�)  मंुबई(ई�)

४९९२४ चौधरी आिशष �भाकर 31868 53 पु

२१० िमंट च�बर ४५-४७ िमंट रोड   जी.पी.ओ. जवळ    

फोट�

४९९२५ चौधरी भारती �ीकांत 30338 55 �ी

बी/०२ �ाऊंड �ोर सुकुर गाड�न   डोकली नाका 

कोलशेत रोड    ठाणे(वे�)

४९९२६ चौधरी िदपक अ�ण 17241 47 पु

मुरबाड रोड धोबी घाट द� मंदीराजवळ   मु.पो.शहाड 

िज.ठाणे    शहाड

४९९२७ चौधरी हरीभाई महादेव 19368 72 पु

५५ कादंबरी एम.�ी.रोड   अंधेरी (ई�)मंुबई    अंधेरी 

(ई�)

४९९२८ चौधरी हेमंत �ीधर 45353 52 पु

१०३ अ�र �� हौिसंग सोसायटी   द� वाडी कळवा  

ठाणे  ठाणे(वे�)

४९९२९ चौधरी इंदु नरिसंह 33204 70 �ी

२३ कृ�कमल को.ऑप.हौसीगं   बी कॅबीन रोड  िशवाजी 

नगर नवापाडा - ठाणे  ठाणे(वे�)

४९९३० चौधरी �ोती हेमंत 43361 47 �ी

१०३ अ�र �� हौिसंग सोसायटी   िबहाइंड �ेट बँक 

खारेगाव  कळवा ठाणे

४९९३१ चौधरी िकशोर आनंदा 34800 51 पु B M ¡ कॅ� आगरा रोड   धामनगाव िभवंडी

४९९३२ चौधरी ल�ीकांत िवठठल 46899 41 पु

से�र नं ११ साई मंदीराजवळ   जु�गाव मंुबई  वाशी नवी 

मंुबई  मंुबई

४९९३३ चौधरी ल�ण तुळशीराम 59960 44 पु

िब��ंग न ४ �ॉक एन २०३   फेज ०१ नीलकंठ पाक�   

खांडकपडा क�ाण (वे�)  ठाणे

४९९३४ चौधरी माधव िसताराम 24650 86 पु सी.डी. ५९/सी   २३ �ीरंग सोसायटी  ठाणे  ठाणे(वे�)

४९९३५ चौधरी मीना रमेश 19521 61 �ी

�ेयानंद  बी िवंग  नौपाडा   �ॉक ३०२  ३ रा मजला  बी-

केिबन  संतोषी माता मंिदर जवळ  ठाणे (वे�)

४९९३६ चौधरी िनतीन नरिसह 41987 70 पु

कृ�कमल �ॉक नं.२३ बी   केबीन रोड नौपाडा  ठाणे -२ 

 ठाणे

४९९३७ चौधरी ��ा आिशष 31867 44 �ी

¡/O आशीष चौधरी   ७०१/१ सी नील गंगा सोसायटी  

हनुमान ग�ी परेल फोट�

४९९३८ चौधरी राज�� नारायण 61370 54 पु

12 �भू िनवास �ू ब�ी   िब��ंग   एलबीएस माग� 3 पेट� ोल 

प�  पांचपाखाडी ठाणे वे�  ठाणे(वे�)

४९९३९ चौधरी रमण नामदेव 24659 63 पु

१/१ चौधरी चाळ   उ�ष� नगर गणेश मंदीर जवळ  भांडूप 

(वे�)  मंुबई - ७८
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४९९४० चौधरी रामचं� िवनायक 30333 63 पु

सुयोग अपाट�म�ट अ.एल.५/४/१२   से-५ अरोली नवी  मंुबई  

मंुबई

४९९४१ चौधरी रमेश आ�ाराम 19524 70 पु �ेयनंद िब��ंग �ी माता मंिदर जवळ   नौपाडा ठाणे(वे�)

४९९४२ चौधरी शैलेश शांताराम 51737 37 पु ३ यश आनंद   चरई  ठाणे (प)  ठाणे (वे�)

४९९४३ चौधरी शालीनी माधव 24649 77 �ी

सीडी-५९/सी २३   �ीरंग सोसायटी  मु.पो.ठाणे िज.ठाणे  

ठाणे(वे�)

४९९४४ चौधरी �ीकांत पाथ� 30339 62 पु

बी/२ सुकुर गाड�न ढोकळी नाका   कोलसाईट रोड  ठाणे  

ठाणे(वे�)

४९९४५ चौधरी सुिनल बळीराम 58138 57 पु

सी ५ /११ से�र नं १अ   फलॅट नं ४ पिहला मजला  सी बी 

डी बेलापुर ठाणे

४९९४६ च�ाण भगवान िशवदास 36392 63 पु ४/४०२ शा� �ृती   कोरस रोड  म.फुले रोड  ठाणे ६

४९९४७ च�ाण नयना �वीण 8409 76 �ी सद्गु� सदन नगर देवदश�न �सा रोड मुरबाड ठाणे

४९९४८ च�ाण शशीकांत अजु�न 36398 47 पु

घर नं.८६३ मातृिपतृ िनवास   सुतार चाळ शा�ी नगर-२  

िवहांग अपाट�म�ट  ठाणे वे�

४९९४९ च�ाण धनराज जयराम 3258 76 पु

निवन ऍडिमिन�ेटीव िब�ीगं ४ था   मजला डी.एम रोड   

 मंुबई-१

४९९५० च�ाण संजय हरीभाउ 34380 48 पु

९०३  जनाई िनवास   �ा�ण ग�ी  नेरळ  रायगड  नेरळ  

 नेरळ

४९९५१ चेलुबोयान �ीदेवी सुया� 36668 39 �ी

७०२ �ी�ा �कृती पाक�    ��ानंद जवळ  ठाणे (वे�)  

ठाणे(वे�)

४९९५२ िचनावलकर िमलीदं भा�र 42216 54 पु

�ॅट नं सी १०४ ल�ीनारायण रेिसड�सी   पोखरण आर 

डी नं २  ठाणे  ठाणे पि�म

४९९५३ िचपरीकर शशीकांत अनंत 19206 73 पु

. . . . . . .

नं.१५ के.सी.ए.हॉल जवळ  ऑफ वरोडा रोड बां�ा  (वे�)  

ठाणे

४९९५४ िचपरीकर जय�ी शशीकांत 19207 67 �ी

. . . . . . .

के.सी.ए.हॉल जवळ वेरोिनका  �� ीट ऑफ वरोडा रोड 

बां�ा (प)  मंुबई-W

४९९५५ िचपरीकर संयोिगता शशीकांत 19208 44 �ी

. . . . . . .

सी.ए.हॉल जवळ ऑफ वरोडा  रोड वेरोिनका �� ीट बां�ा 

(प)  मंुबई-W

४९९५६ िचरमुळे अनंत �ीपाद 48177 83 पु सी-८ वनिवहार हौ.सोसायटी   कोपरीगांव  ठाणे (पूव�)  ठाणे

४९९५७ िचटणीस गौतम सबाजी 42541 63 पु

१३ माधवी मकरंद सोसायटी   वीर सावरकर माग�  मंुबई-

१६  मंुबई

४९९५८ चोरगे शिशकांत �ीपत 31823 43 पु

१०४ िशवर� अपाट�म�ट द�ावाडी   कळवा िज�ा ठाणे    

ठाणे

४९९५९ चौरी राजीव यादव 45279 65 पु ४०२ डायम� पॅलेस   ४ था मजला  मंुबई  मंुबई

४९९६० चौधरी िभकाराम नाथाजी 42868 47 पु

�ॅट नं.७ भगवानजी मावजी िब�ीगं   पिहला माळा ५४ ए 

वस�वा रोड  अंधेरी (ई� ) मंुबई  मंुबई

४९९६१ चौरिसया राजकुमार आनंदराम 42785 53 पु

�म नं.११ संगम चाळ   आनंद नगर  जोग�री मंुबई  

मंुबई(वे�)

४९९६२ दडकर �ीकु� रामचंद 44566 46 पु मािहम मंुबई   मंुबई

४९९६३ डहाके आशा शैलेश 18986 61 �ी

९ ए �ांजली सोसायटी   गोडबोले हॉ��टल समोर  ठाणे 

०२  ठाणे

४९९६४ डहाके शैलेश पुो�म 18987 65 पु ९ ए �ांजली सोसायटी   एम.जी.रोड    ठाणे
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४९९६५ दलाल पुव� अिनलकुमार 54967 47 �ी

१० बी १० वा मजला रेगेसी पाक�    गोदरेज एडेन वुड 

पोखरन  रोड नं.१० ठाणे-१०  ठाणे

४९९६६ दलाल संतोष �ीधर 37630 44 पु

ए िवंग �ॅट नं.६०२   रोड नं.२२ िवरा िब��ंग  �ॉट 

नं.एफ-०४  ठाणे(वे�)

४९९६७ दलाल �ीधर शंकर 37631 87 पु

ए िवंग  �ॅट नं.६०२   रोड नं.२२  िवरा िब��ंग  �ॉट नं 

एफ-०४  ठाणे(वे�)

४९९६८ दळवी मा�ती िव�नाथ 49021 80 पु ७ लोके�री सहकार कॉलनी   नौपाडा  ठाणे

४९९६९ दळवी सुधा मा�ती 49022 72 �ी ७ लोके�री सहकार कॉलनी   नौपाडा  ठाणे

४९९७० दामले तेजस अ�ण 27316 38 पु

सी - ९ परमसुख हौिसंग सोसायटी   गावंड पथ  नौपाडा  

ठाणे-१(वे�)

४९९७१ डॅिनअल िफलीपोसे 40483 74 पु

यूिनट नं.४०४ लोढा सु�ेमूस आय    रोड नं.२२  वागले 

इंड�� ीज इ�ेट  ठाणे  ठाणे (वे�)

४९९७२ डॅिनयल िवमला 41723 69 �ी ३ ि�मुत� अपाट�म�ट   नौपाडा  ठाणे  ठाणे(वे�)

४९९७३ दाते राज�� िव�ल 17958 61 पु

�ॉट नं१६ वेलणकर िब�ीगं   �ा�ण सोसायटी नौपाडा  

ठाणे  ठाणे-W

४९९७४ दाते सुरेश रामचं� 2413 80 पु

१/४ �ानयोग हौिसंग सोसायटी   वािजरा नाका बोरीवली 

(वे�)    बोरवली(वे�)

४९९७५ डाव�ंग द�ाराम गोपाळ 37872 55 पु ३०२ ल�ण अपाट�मे�   चरई  ठाणे (पि�म)  ठाणे(वे�)

४९९७६ डावरे िनलेश �भाकर 24661 52 पु

३२ सावंत िब�ीगं   एम.जी.रोड  कांिदवली ��लेज मंुबई  

मंुबई-W

४९९७७ देढीया िधरेन मुलचंद 42917 46 पु ८०१ हरी मंगल मनोहर   तेलंग रोड  माटंुगा मंुबई-१९  मंुबई

४९९७८ देढीया रमिणक नामजी 42924 62 पु ४४९/१५ िवरम मे�शन   मिहला�म रोड  माटंुगा

४९९७९ देवधर पुो�तम द�ता�य 43136 71 पु

८ आशा अपाट�म�ट   गु�कुल सोसायटी जवळ  पाच 

पाखडीठाणे  ठाणे (वे�)

४९९८० देवकर अजु�न �ीनाथ 48062 32 पु १७ �ॅट नं.१७२   जॉली मेकर  कफ परेड  मंुबई-१

४९९८१ देवकर राज�ी िवनोदचंद 48061 56 �ी १७�ॅट नं.१७२   जॉली मेकर  कफ परेड  मंुबई

४९९८२ देवकर सुनंदा �ीनाथ 54322 60 �ी

�ॉट नं. १७२ जॅाली मेकर   अपाट�म�ट नं. २  कफ परेड 

मंुबई

४९९८३ देवकर िवनोद गजानन 47232 62 पु

जॉली मेकर �ॅट नं.१६१   १६ वा मजला कफ परेड  मंुबई  

 मंुबई

४९९८४ देसाई िगता राकेश 30885 56 �ी

२/सी/५१४ शालीमार िहल गाड�न   मानपाडा ठाणे (वे�)    

ठाणे (वे�)

४९९८५ देशमुख सुिनता �भाकर 40713 77 �ी

सी/६४ अशोक� सोसायटी   र�ी संकुल  म�टल 

हॉ�ीटल रोड ठाणे (वे�)  ठाणे (वे�)

४९९८६ देशपांडे अंजली िवलास 41965 53 �ी

३ /बी ७९ �ीरंग युिनट १६   �ीरंग सोसायटी  ठाणे  

ठाणे(वे�)

४९९८७ देशपांडे अ�ण गोिवंदराव 3375 81 पु

२०१ �ुिपटर बी लोढा पॅराडाईस   मािजवाडा  ठाणे वे�  

ठाणे(वे�)

४९९८८ देशपांडे िमना िवलास 50220 72 �ी

८४/४०६ क�वृ�   वसंत िवहार  पोखरण  ठाणे  

ठाणे(वे�)

४९९८९ देशपांडे �भावती अ�ण 3376 71 �ी जुिपटर  बी/२०१ लोढा पॅराडाईस   ठाणे    ठाणे(वे�)
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४९९९० देशपांडे िवलास परशुराम 50219 80 पु

८४/४०६ क�वृ�   वसंत िवहार   पोखरण  ठाणे (वे�)  

ठाणे (वे�)

४९९९१ देशपांडे िवलास रामकुमार 43352 52 पु

बी-७९ �ॅट नं.३ दुसरा मजला   �ीरंग युिनट १६ �ीराम 

सोसायटी  ठाणे (वे�)  ठाणे

४९९९२ देठे शोभा रमेश 2059 73 �ी

रे�े �ाट�स� आर बी ३/ए/६ जे.जे.आर   रोड भायखळा 

मंुबई    मंुबई-१

४९९९३ देवरे योगेश िदनकर 56457 40 पु

राम लखन यादव चाळ �म नं.१   रामचं� नगर १ कामगार 

हॉ�ीटल रोड  ठाणे (प.)  ठाणे (वे�)

४९९९४ देवलकर संजय कािशनाथ 44339 58 पु

�म नं ४९ वाखाणी हाऊस   गोखले रोड आर एम भट 

�ूल समोर  परेल मंुबई  मंुबई

४९९९५ देवकाते अमोल अंबादास 41830 34 पु सुबेदार रामजी   अंबेडकर नगर  चेबंुर मंुबई  मंुबई

४९९९६ देवकाते नाना (अंबादास) गंगाराम 41827 66 पु सुबेदार रामजी   अंबेडकर नगर  च�बुर मंुबई  मंुबई

४९९९७ देवमाने �ाची वैभव 41169 41 �ी

५०२ गणेश दश�न बी िवंग   लोकमा� नगर ४  जुने बस 

�ँड समोर  ठाणे (वे�)

४९९९८ ढगे पिणता� �िवण 28899 62 �ी

 राधा िनवास  फ�� फलोअर   २५२ राममुत� रोड नौपाडा  

ठाणे

४९९९९ ढगे �िवण रमाकांत 24648 72 पु

ए ५०२ राहेजा कॉ��े�   टीप टॉप �ाझा समोर  ठाणे 

(वे�)

५०००० ढगे सोमनाथ तानाजी 42736 45 पु

. / . .   

आय डी सी रोड  आइस फॅ�री जवळ िमरा रोड (ई�)  

ठाणे(ई�)

५०००१ ढाके हरी गणपत 40580 94 पु

१२ हायवे िशरीन च�बस�   परब वाडी  म�टल हॉ��टल 

जवळ  ठाणे

५०००२ ढाके �ाची राजन 41576 34 �ी

१२ हायवे िशरीन हौिसंग सोसायटी   �ानसाधना कॉलेज 

जवळ  ठाणे

५०००३ ढाके राजन हरी 43973 70 पु १२ हायवे िशरीन   �ानसाधना कॅालेज जवळ    ठाणे(वे�)

५०००४ ढाके रोिहणी राजन 41577 66 �ी

१२ हायवे िशरीन हौिसंग सोसायटी   �ानसाधना कॉलेज 

जवळ  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०००५ ढमढेरे िकशोर ब�ी 45697 48 पु

�ॅट नं.२०७ से�र ४   िव�ांचल िब��ग  कांदीवीली 

मंुबई  मंुबई(वे�)

५०००६ धारप सुधा नारायण 31110 80 �ी धारप वाडा कव� हॉ�ीटल   नवपाडा ठाणे  (वे�)    ठाणे

५०००७ दीि�त �ीकांत गोपाळ 7409 65 पु

ए/६०४ िव�ल �ाझा   नवीन िचंतामिण अपाट�म�ट  

कंचनगाव ठाकूरली ई�  ठाकूरली

५०००८ िद�ीत ��प शरद 53281 48 पु

४०४ स�टर कोट� हौिसंग सोसायटी   आर.टी.ओ.ऑफीस 

जवळ  पाचपाखाडी ठाणे (वे�)  ठाणे

५०००९ दोदें मिनष िवलास 38031 47 पु अ- ५/२०१ वेदांत कॉ�े�   वत�क नगर  ठाणे  ठाणे-१

५००१० डोगंरे माधव वामन 42531 71 पु

२१/४ भगीरथी �ृती को-ऑप हौिसंग   सोसायटी  ९५/५ 

गोखले रोड  नौपाडा ठाणे  नुवपाडा ठाणे वे�

५००११ फना�डीजं अले� अॅ�ोनी 47225 42 पु ऋिष हाऊिसंग सोसायटी   से�र नं.६ ऐरोळी  नवी मंुबई

५००१२ फुलझेले भारती बळीराम 42992 46 �ी

एकता नगर िब�ीगं नं.२/१०   वाडी बंदर  माझगांव मंुबई  

मंुबई

५००१३

गाडरी नागजीराम नाथुलालजी 

�ो.�ी सावरीया कॉ��ुटस� 42542 34 पु

�ो.�ी सावरीया कॉ��ुटस�   41 जानभूमी माग� फोट� मंुबई   

 मंुबई

५००१४ गडे अभय सुभाष 7073 48 पु

बी-९०४ �ी �ामीकृपा   फेज २ कोळशेट रोड  धोकळी 

नाका  ठाणे
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५००१५ गाडगे अशोक �ाने�र 25126 62 पु

िस�दीिवनायक भुवन पहीला मजला   �म नं.१० रोड नं.१६ 

िकसन २  वागळे इ�ेटछाणे  ठाणे

५००१६

गडकर संजय शंकर �ो.ओम 

ए�र�ाईजेस 41652 51 पु सी/१२ चेतना अपाट�म��   भांडूप (वे�)  मंुबई  मंुबई

५००१७

गडकरी �दीप वसंत �ो.सुरिभ 

सुपर माक� ट 21709 67 पु गडकरी हाऊस   चरई रोड  ठाणे

५००१८ ग�े अनंत गजानन 18029 63 पु

सी २०४ चांदीवाला कॉ��े�   नुरी बाबा रोड  

पाचपाखाडीठाणे  ठाणे(वे�

५००१९ गगे योगेश राजाराम 43666 45 पु बी १७ अशोक अिनल सोसायटी   �ीनगर    ठाणे

५००२० गायकर सुरेश िव�ाम 27684 59 पु

बी २१६ ओम साई दश�न सोडावाला   लेन गोिवंद नगर 

बोरीवली  भांडुप (ई� ) मंुबई

५००२१ गायकवाड निवन पंुडिलक 42708 48 पु �म नं.३०९ िमिलंद नगर   एस. �ी. रोड  पवई मंुबई  मंुबई

५००२२ गायकवाड राजेश तुकाराम 43049 47 पु ६१/६ �ी िसदेश िदप   डी िवंग  पी.बी.माग� मंुबई  मंुबई

५००२३ गजरे िमलीदं �भाकर 28751 46 पु

�ॅट नं-११०४  ११ वा मजला  ए िवंग   लोकमा� सीएचएस 

िल.  �ी एस माग�   पांच पाखडी  ठाणे (वे�)

५००२४ गजे�र पु�िशल अरिवंद 44200 50 पु बी-६  यश�ी    �ीनगर वागळे इ�ेट  ठाणे

५००२५ गजे�र �पाली पु�िशल 44199 42 �ी बी-६  यश�ी    �ीनगर वागळे इ�ेट  ठाणे  ठाणे(वे�)

५००२६ गांधलीकर िवजया योगेश 4559 61 �ी

५०४ िब�ीग नं २२ बी नवीन �ाडा कॉलनी   जवळ 

नागरी िनवारा  िदंडोशी  मालाड(ई�)

५००२७ गांधलीकर योगेश द�ा�य 4560 60 पु

िब�ीग नं २२ बी / �ॅट नं ५०४   �ु �ाडा िदंडोशी �ु 

िडंडोशी  सोसायटी नागरी िनवास माला जवळ  मंुबई

५००२८ गांधी जेसल 19371 44 �ी

१२०५ सी कृशल टॉवस�   जी.एम.रोड  घाटकोपर 

(ई�)मंुबई  मंुबई(ई�)

५००२९ गरगरे मंगला घन�ाम 52758 89 �ी

सी १ िव�े�री सोसायटी   िनयर नौपाडा पोिलस �ेशन  

एम जी माग�  ठाणे

५००३० गग� �ीपाद मनोहरराव 10154 46 पु

सी-२२७ चौथा मजला   िब��ंग नं सी-२३ हॉ�ेल जवळ  

१० आय.आय.टी कॅ�स पोवई  मंुबई

५००३१ गवाणकर िकरण अिनल 33442 42 पु

सी.०३ अंबेवाडी समोर   मॅजे�� ी शॉपीगं स�टर  िगरगांव 

मंुबई  मंुबई

५००३२ गावडे महादेव गुणाजी 59046 65 पु

१३७/४०३३  �ेह्कंुज सीएचएस    अ��ता कॉलेज माग�  

कंनमवर  नगर नं .२  िव�ोळी इ�   मंुबई

५००३३ गावडे भाऊ पांडुरंग 46541 53 पु ६१/१५९८ क�मवार नगर   िव�ोळी पुव�  मंुबई  मंुबई(ई�)

५००३४ धाडगे चं�कांत परशुराम 31102 57 पु

आर नं 26 बी.पी.टी अिभलाषा नगर   कसरा बंुदर रोड 

ितसरा मजला  िब��ंग  नं 2 �ार टॉकीज  मजगाव (ई�)

५००३५ घाडगे िशवाजी शामराव 47241 57 पु

४/१३४ एम.बी.पी.टी. कॉलनी   राजस नगर कॉटन �ीन  

काळाचौकी  मंुबई

५००३६ घाडगे तानाजी धोडंीराम 43010 47 पु

�म नं.२ गजानन रिहवासी   संघ �मीक चाळ  दुगा� नगर 

िचतळसर मानपाडा  ठाणे(वे�)

५००३७ धाडीगांवकर नंदिकशोर सोनु 30354 42 पु

आर नं २  िशवश�ी चाळ   नं.२  गणेश नगर  गणेश 

मंिदर जवळ  िदवा िज�ा ठाणे(ई�)

५००३८ घैसास �ीकांत माधव 5349 36 पु २/३-९  िपरामल नगर गोरेगांव   (वे� मंुबई)    मंुबई(वे�)

५००३९ घागुड� माधव नारायण 40078 68 पु ३०१ िवजय िदप   २८७ ९ वा र�ा  खार मंुबई  मंुबई
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५००४० घाटगे �िवण रकमाना 34397 42 पु

२/८७ िशवकृपा िब�ीगं एस बी   पवार रोड    करी रोड- 

मंुबई (वे�)

५००४१ घोडे�ार शिशकांत वा��क 54084 49 पु

१८५ /अ गेरसे रोड वा�ु मंगल सोसायटी मागे   

मु.पो.वािशंद (पुव�) ता.शहापुर  िज.ठाणे  वािशंद(ई�)

५००४२ गोडसे यशवंत धोडीभाउ 37386 62 पु १ समथ� �ाडा कॉलनी   मुलंुड  मुबंई ८१  मंुबई(ई�)

५००४३ गोगड िदलीपकुमार मांगीलाल 51972 44 पु

रामदेव अपाट�म�ट   पायल टॉकीज जवळ  िभवंडी िज.ठाणे 

 मंुबई

५००४४ गोगटे मिनषा बळवंत 11665 68 �ी

बी/१०२ ल�ी पाक�  २ िवजय   पाक�  मागे िमरा रोड (ई�)    

िमरा रोड(ई�)

५००४५ गोखले मंिजरी िवकास 36961 49 �ी

२८ बी अनुपम सोसायटी   रिव क�ाउड पाचपाखडी  

ठाणे  ठाणे(वे�)

५००४६ गोखले िनला सुहास 43044 58 �ी

. .   

सोसायटी िल. पोकर कॉ��े�  साई कृपा कॉ��े� म�े 

 काशी मीरा रोड

५००४७ गोखले ऋता िवकास 36963 35 �ी

२८ बी अनुपम सोसायटी   रिव कं�ाउड  पाचपाखडी 

ठाणे  ठाणे(वे�)

५००४८ गोखले िवकास िवनायक 18001 65 पु

२८ अनुपम सोसायटी    रवी कंपाऊंड   पाचपाखाडी      

ठाणे  पाचपाखाडी  ठाणे (वे�)

५००४९ गोखले वृषभ िवकास 36962 32 पु

२८ बी अनुपम सोसायटी   रिव कं�ाउड  पाचपाखडी 

ठाणे  ठाणे (वे�)

५००५०

गोरडीया िनरवान हरिकशन 

�ो.�ु आट�स 46741 51 पु

गाला नं ७ २ND लेन गोडंशे कंपाऊंड   गणेश नगर 

कांिदवली ( वे� )

५००५१ गोरे ��दा मंगेश 54048 39 �ी

�ॅट नं-३   तळ मजला   महा�ेता को-ओपरेटीव 

हाऊिसंग सोसायटी  गणेश टॉकीज जवळ  चराई  ठाणे

५००५२ गुजर कािशनाथ रामा 36388 58 पु

�म नं १ �ी कृपा चाळ   वैटीवाडी रामचं� नगर  ठाणे 

(वे�)  ठाणे

५००५३ गुजराथी �ेमिवलास गोिवंद 17277 70 पु

डी ११ श�डे हौिसंग सोसायटी   रमेदी वसई िज.ठाणे    

वसई(वे�)

५००५४ गु�ा िनरजकुमार धरमवीर 45649 51 पु

४३०६ दांडी पाडा   मेधना हौिसंग सोसायटी मागे  बोईसर 

ता.पालघर

५००५५ गु�ा संदीप कुमार  िशव��नाथ 20375 62 पु ५/सी २०/४०४ शांती नगर   िमरा रोड मंुबई (ई�)

५००५६ हळदणकर मिनष सुरेश 43225 49 पु

सी-६१४ चं�वदन चेबस�   गणेश वाडी  पाचपाखडी ठाणे  

ठाणे(वे�)

५००५७ हळदणकर ��ता मिनष 43226 47 �ी

सी-६१४ चं�वदन चेबस�   गणेश वाडी  पाखपाखडी ठाणे  

ठाणे(वे�)

५००५८ हांडे द�ा�य िव�ु 42784 49 पु

गणेश नगर चच� रोड   �ीराम पाथ िवठठल मंिदर जवळ  

मानपाडा ठाणे  ठाणे(वे�)

५००५९ हेगडे अनंत िवगने�र 10488 62 पु ११०२ दालमाल टॉवर बी िवंग   नरीमन पॉइंट    मंुबई-१

५००६० ह��े आरती नंदकुमार 26516 64 �ी सी-८ आदश� नगर �ताप टॉकीज   कोलबाड ठाणे (वे�)

५००६१ ह��े नंदकुमार िव�ल 36419 69 पु

सी ८ आदश� नगर   कोलबाड रोड   �ताप िसनेमा जवळ  

कोलबाड  ठाणे

५००६२ िहरापरा �काश रावजी 40350 43 पु

१३/५ ओम साई �काश अपाट�म��   िकसन नगर नं.३  

ठाणे-W  ठाणे(वे�)

५००६३ इंगळे िनिलमा नंदु 47903 58 �ी

ए-६०१ िवकास पॅरेडाईज   पेट� ोल पंपासमोर  एलबीएस 

रोड मुलंुड (वे�)

५००६४ इसे ऋिषकेश रमेश 49521 36 पु

सी-21/14 सागर िकराणा चा   ��ेक-48 ने�ळ (वे�)  

नवी मंुबई  नवी मंुबई
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५००६५ अ�र का�न रामन 32718 46 पु �ी साई समथ� सोसा.   सुरज वॉटर पाक�  समोर    ठाणे(वे�)

५००६६ जाधव म��ं�नाथ आनंदराव 38317 71 पु

ए - ११ कामधेनू सोसायटी   आई नगर शंकर नगर चौक 

जवळ  कळ(वे�)  ठाणे

५००६७ जाधव मनोहर लोटन 46399 49 पु

बी-१०४  �ू �ार ए�े�ू सी.एच.एस.    नवघर िवलेज  

रामदेव पाक�  जवळ  मीरा भयंडर रोड   मीरा रोड(ई�)

५००६८ जाधव िमरा संतोष 36394 49 �ी

�ॅट नं ५०५ �ीिडंग नं ०६   �ू रचना पाक�  मािजवाडा    

ठाणे (वे�)

५००६९ जाधव िनलेश िसताराम 31403 42 पु

गावदेवी कंपाउंड गो�न ��ल �ा मागे   गोखले रोड  

ठाणे (वे�)  ठाणे (वे�)

५००७० जाधव िनज�ला म��ं�नाथ 38316 64 �ी

ए-११ कामधेनू सोसायटी   आई नगर शंकर मंिदर चौक 

जवळ  कळवा (वे�) ठाणे - ५  ठाणे

५००७१ जाधव संिदप िशवराम 54393 53 पु

ए-४ िगता हौिसंग सोसायटी   अ�वाल गाड�न जवळ  िनयर 

शिन मंिदर  नालासोपारा

५००७२ जाधव संतोष बळीराम 36395 54 पु मु.पो ठाणे   ठाणे

५००७३ जै�ाल अरिवंद रामचं� 42986 49 पु

�म नं.३/६ जगिदश ठाकूर चाळ   असलफा घाटकोपर (प) 

 मंुबई-८६  मंुबई

५००७४ जय�ार धम�� िहरालाल 41828 47 पु �म नं.२ मु�ा शेटटी चाळ   पटेल वाडी  मंुबई  मंुबई(वे�)

५००७५ जंगले िडगंबर िवठठल 40271 61 पु ४०१ आदेश �ाझा   जी.बी.रोड  चरई  ठाणे(वे�)

५००७६ जंगले लिलता िडगंबर 54230 56 �ी ४०१ आदेश �ाझा   जी.बी.रोड  चरई ठाणे (वे�)  ठाणे

५००७७ जयंतकर रामा िसताराम 12366 68 पु

�ी �ुती   ए-३०४ साई नगर कासार वाडावली  जी.बी.रोड  

ठाणे-वे

५००७८ जयतकर शामराव िसताराम 41966 51 पु घरकुल सोसायटी चाळ नं.२२/३   संत �ाने�र नगर    ठाणे

५००७९ जयतकर सा�रका तुषार 41961 40 �ी

वागळे पोलीस लाईन    बी  िब��ंग �म नं.१८  ठाणे  

ठाणे(वे�)

५००८० जयतकर तुषार रामभाऊ 41960 42 पु

वागळे पोलीस लाईन    बी  िब��ंग �म नं.१८  ठाणे (वे�) 

 ठाणे (वे�)

५००८१ जोग मंजीरी रिवं� 28859 66 �ी बी ७६४ िवजय नगरी   घाट बंदर रोडठाणे  िज.ठाणे

५००८२ जॉन डोमॅिनक िडसुजा 36403 62 पु घर नं ११७ �ांिसस चाळ   मािजवाडा ठाणे    ठाणे (वे�)

५००८३ जोशी अलका िवनोद 12955 77 �ी

३०१ बी िवंग आिद� टोवर   सदानंद वाडी  �ी पी रोड  

िगरगाव  मंुबई

५००८४ जोशी अरिवंद �ीधर 18304 58 पु ६०३ नुरी बाग सोसायटी   नुरी बाबा माग�    ठाणे(वे�)

५००८५ जोशी द�ा�य वामन 37422 85 पु

अ/३ बालसंुदर हौिसंग सोसायटी   एम जी रोड नौपाडा    

ठाणे

५००८६ जोशी िदलीप ल�ण 17798 72 पु

रतनाम अपाट�म�ट िलटील िग� रोड   मलबार िहल मंुबई  

मंुबई  मंुबई

५००८७ जोशी हंसा राजेश 36696 59 �ी

१००२ कृ�अमृत    सोसायटी   ि�क रोड  ठाणे  

ठाणे(वे�)

५००८८ जोशी इंदीरा पांडुरंग 19718 42 �ी

खोली नं ५०२  साई सुदामा अपाट�म�ट   सावरकर नगर  

लोकमा� डेपोट  �ानोदय शाळेजवळ  ठाणे ( पि�म )

५००८९ जोशी कमल भालचं� 42513 79 �ी अिद� ए िवंग ७०३   कॉसमॉस हेरीटेज  ठाणे  ठाणे(वे�)
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५००९० जोशी कौ�ुभ माधव 19683 38 पु

६ माधव को.-ऑप.हौिसंग सोसायटी   सहयोग मंदीर पथ  

नौपाडाठाणे  ठाणे(वे�)

५००९१ जोशी कुमुिदनी िदलीप 18683 68 �ी

रतन अपाट�म�ट िलटले िह� रोड   मलबार िहलमंुबई    

मंुबई

५००९२ जोशी माधव बाळकृ� 24655 67 पु

५०१ आशीवा�द   �ामी समथ� चौक संभाजी पथ  

िव�ूनगर नौपाडा  ठाणे(वे�)

५००९३ जोशी मंजीरी माधव 19675 60 �ी

६ माधव को.ऑप.हौिसंग सोसायटी   सहयोग मंदीर 

रोडनौपाडा    ठाणे(ई�)

५००९४ जोशी िमलीदं अ�ुत 17797 60 पु

बी १४ वनिवहार सोसायटी कोपरी िवलेज रोड   ऊन�ोव 

कोपरी ठाणे (ई�)

५००९५ जोशी िनिलमा राज�� 52950 62 �ी

९०१ मोरया फोर�ून   ३८० संत चोखा मेळा रोड  िवले 

पाल�  मंुबई -५७  मंुबई (ई�)

५००९६ जोशी �भाकर ल�ण 19366 79 पु

४०४ चौथाई तल   �णवाल इ�ेट धोड बंदर रोड  घोद 

बंदर ठाणे(वे�)-  ठाणे (वे�)

५००९७ जोशी �काश सुधाकर 42152 52 पु

ई १/ ६०२  ६ मजला ऋतु टावस�   पाटीलपडा मुनिसपल 

किमशन  िसओनाइरेस बंगलो घोडंबंदर  रोड ठाणे

५००९८ जोशी �ितभा �भाकर 38729 77 �ी ४०४ ई ९ �णवाल ए�ेट   घोडबंदर रोड  ठाणे (वे�)  ठाणे

५००९९ जोशी राज�ी िमलीदं 17796 53 �ी

सी ०१३ शालीमार िहल गाड�न   िचतळसर मानपाडा  ठाणे 

७  ठाणे ७

५०१०० जोशी राज�� रामकृ� 52949 65 पु

९०१ मोरया फोर�ून   ३८० संत चोखा मेळा रोड  िवले 

पाल� (प) मंुबई -५७  मंुबई(ई�)

५०१०१ जोशी राजेश वासू 30963 55 पु अे-२०६ नुपुर लोकपुरम   पवार नगर ठाणे पुव�    ठाणे-W

५०१०२ जोशी संगीता अरिवंद 18303 52 �ी ६०३ नुरी बाग सोसायटी   नुरी बाबा माग�    ठाणे(वे�)

५०१०३ जोशी िश�ा संकेत 14777 48 �ी

601 समेळ हाऊस   �ी �ामी समथ� वा�ु डी रंक  हांदरा 

रोड  चराई ठाणे- (वे�)

५०१०४ जोशी सुनंदा बाळकृ� 38599 76 �ी

५०३ आिशवा�द   संभाजी पथ  �ामी समथ� चौक  

ठाणे(वे�)

५०१०५ जोशी सुनंदा �भाकर 40880 75 �ी

१०१ कम�े� का-ऑ सोसायटी   �शांत नगर  नौपाडा ठाणे 

 ठाणे(वे�)

५०१०६ जोशी वासुदेव द�ा�य 40832 88 पु ५ शोभना सोसायटी   पांचपाखडी  ठाणे

५०१०७ जोशी िवनोद हरी 36311 79 पु

३०१ आिद� टावर सदानंद वाडी   पटेल रोड िसकका 

नगर िगरगाव  मंुबई   मुबंई

५०१०८ के. नारायणन पो�ी 45936 70 पु

�ॅट नं.३०३/३०४   जुपीटर िवंग सी  लोढा पॅराडाईज ठाणे 

(वे�)  ठाणे

५०१०९ काबरा अंगुरबाला भगवतीलाल 45240 42 �ी

�ॅट नं.६०४ बी रामदेव पॅराडाईज   इं�लोक कॉ��े�  

नवघर भाईदंर (ई�)  ठाणे

५०११० काबरा भगवतीलाल गोपाललाल 45239 43 पु

�ॅट नं.६०४ बी   रामदेव पॅराडाईज इं�लोक अपाट�म�ट  

नवघर भाईदंर (ई�) ठाणे

५०१११ कदम ि�ती संदेश 44514 42 �ी अे ४ �ीअमूत पाक�    शा�ी नगर  कळवा ठाणे   ठाणे

५०११२ कदम सिचन िशवाजी 33208 43 पु

गवरे चाळ   जय दुग� माता �ायाम शाळे मागे  खोपट 

ठाणे  ठाणे(वे�)

५०११३ कदम संदेश िनवृ�ी 34799 48 पु ए ४ �ी अमृत पाक�    शा�ी नगर  कळवा ठाणे

५०११४ कदम िश�ा संतोष 36675 49 �ी ब/६०७ राज�ी टॉवर   कोलबाड रोड  ठाणे  ठाणे(वे�)
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५०११५ कदम योगेश िनवृ�ी 42260 44 पु अे-४ �ी.अमृत पाक�    शा�ी नगर  कळवा  (वे�)  ठाणे

५०११६ कढणे पंकज चं�कांत 24950 49 पु

ए िवंग ए-४/२०४ ���क पाक�    आझाद नगर मानपाडा    

ठाणे(वे�)

५०११७ कामत अनुसया मुकेश 36409 53 �ी

१३५ आनंदनगर कोपरी ि�ज   गु�ा �ोर �ा मागे  ठाणे 

(ई� )  ठाणे-E

५०११८ कामथ अरिवंद आनंथ 47220 56 पु ऋिष हाऊिसंग सोसायटी   से�र नं.६ ऐरोळी

५०११९ कांबळे अजय संपत 19448 42 पु

�म नं ४०१ ए िवंग गु�साई अपाट�म�ट   फुले रोड 

ग�रबाचा वाडा  डोिंबवली (वे� )

५०१२० कांबळे ल� लालु 53476 65 पु

७५१/अ-१ साईनाथ नगर   उपवन पोखरण रोड नं १  ठाणे 

(वे�)  ठाणे

५०१२१ कांबळे मह�� कुबेरदास 53820 54 पु अजय हौिसंग सोसायटी   �म नं.१ खारेगाव  कळवा ठाणे

५०१२२ कांबळे संिदप कमलाकर 29411 52 पु धनवडे चाळ �ताप टॉकीज जवळ   खोपट  ठाणे    ठाणे

५०१२३ कनावते बाबाजी गोपाळ 29261 61 पु ४९/३४९ िशवाई नगर पोखरण रोड नं.१   ठाणे(वे�)

५०१२४ कांचन संजीव कोरगा 49020 81 पु

४ िमलन िब��ंग पिहला माळा   १८९/९३ बाजार गेट  

फोट� मंुबई  मंुबई

५०१२५ कारेकर अिमत चं�कांत 31284 44 पु

१ ख�र ग�ी िब�ीगं नं.५८   �म नं.८ ठाकुर वाडी  

िगरगांव मंुबई  िगरगांव-मंुबई

५०१२६ करगुटकर सुजाता िगरीष 36387 54 �ी

अ�ास बंगला अ�ास ग�ी   �ी एन पुरव माग�  मंुबई  

मंुबई

५०१२७ करमळकर रिवं� कािशनाथ 24673 64 पु

११ भरत सदन   दुसरा मजला  �ामी िववेकानंद रोड 

नौपाडा - ठाणे

५०१२८ किण�क अिभिजत अरिवंद 58418 52 पु

फलॅट नं ४०४ कंुदचं� को-ऑप हौ.सोसा   के िवला रोड 

होली �ॉस शाळेसमोर  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०१२९ कण�क अिभजीत अरिवंद 8089 52 पु ४०४ कंुडचं�ा अपाट�म�ट होली �ॉस हाय�ूल ठाणे ( वे� )

५०१३० करवीर �काश गोपीनाथ 39753 75 पु सी/४ सी डी ११६   �ीरंग सोसायटी  ठाणे

५०१३१ करवा िझल िवलास 55065 31 �ी

७०३/७०४ पॅरामॉस िब��ंग नं.४   वसंत लॉ� नाझीवाडा  

ठाणे  ठाणे (वे�)

५०१३२ कािशकर अिनल �भाकर 27025 70 पु बी/३०४ गाड�न इ�ेट   ठाणे    ठाणे(वे�)

५०१३३ कािशकर अच�ना अिनल 27024 63 �ी बी/३०४ गाड�न इ�ेट   पोखरण रोड नं 1    ठाणे(वे�)

५०१३४ काशीकर आरती गणेश 18645 80 �ी ए ८५  �ी द�  �ीरंग सोसायटी   ठाणे

५०१३५ कािशकर  आशुतोष गणेश 37977 53 पु ४ / ८५ �ीद�   �ीरंग सोसायटी  ठाणे  ४००६०१  ठाणे

५०१३६ काशीकर गणेश द�ा�य 17765 80 पु ए/८५ �ी द� �ीरंग सोसायटी   ठाणे(वे�)

५०१३७ काशीकर �ृती आशुतोष 44901 49 �ी ए-८५  �ीद�    �ीरंग सोसायटी  ठाणे (वे�)  ठाणे

५०१३८ कासखेडीकर अिभिजत िदवाकर 40268 53 पु ठाणे   ठाणे

५०१३९ काठे योगेश केसरीनाथ 38020 47 पु मु.पो. खारगांव   ता.िभवंडी  िज.ठाणे
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५०१४० काटकर सुिनल बबन 53739 40 पु

४०४ राजू कृ� अपाट�म�ट   ठाणे बेलापुर रोड िनयर गंगा 

�ाझा नवी मंुबई

५०१४१ कवठाळकर आलोक सितश 56785 37 पु

�म नं.५  एस टी सी कंपाऊंड   रंग भवन जवळ बी टी 

रोड  मंुबई  मंुबई

५०१४२ केळकर �मोद मनोहर 9923 66 पु

बी - २०६ मधु िमलन अपाट�म�ट   एकसार रोड बोरीवली 

(वे�)  मांदापे�र मंुबई  बोरीवली (वे�)

५०१४३ क� गार रामचं� तुकाराम 36677 60 पु पाचपाखाडी गावदेवी वाडी   हायवे रोड  ठाणे

५०१४४ केनी गीता चं�शेखर 28752 51 �ी �म नं.१ क�त� सोसायटी   वाघळे इ�ेट    ठाणे

५०१४५ केगणेशन 47224 73 पु ऋिष हाऊिसंग सोसायटी     ऐरोली

५०१४६ खळे स�ेन िवर�� 38170 49 पु १ अपणा� शैलेश   आदश� कॉलनी  ठाणे (पूव�)  ठाणे(ई�)

५०१४७ खाले स�ेन िवर�� 36399 49 पु

१ अपणा� शैलेश   पो� ऑिफस समोर  आदश� कॉलनी 

ठाणे  ठाणे(ई�)

५०१४८ काळे िश�ा िवर�� 36681 77 �ी

१ अप�णा िशलेश   पो� ऑफीस समोर  आदश� कॉलनी 

ठाणे (वे�)  ठाणे(वे�)

५०१४९ खांबे र�ाकर द�ा�य 42865 61 पु

�ॅट नं.१४०१ िब�ीगं ए   रौनक पाक�  पोखरण २  िशवाई 

ठाणे

५०१५० खंडाळकर संजय िवनायकराव 45563 62 पु १०३ मंलमुत� अपाट�म�ट   मु पो. वािसंद  िज. ठाणे  क�ाण

५०१५१ खंडेलवाल अपे�ा मिनष 36965 51 �ी १/३८ िगता को-ऑप सोसायटी   ठाणे    ठाणे(वे�)

५०१५२ खंडेलवाल अपे�ा मिनष 44128 51 �ी

१/३८ िगता सोसायटी   वंदना िसनेमा जवळ  चरई ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०१५३

खंडेलवाल देविकनंदन 

ब�ीनारायण 17894 89 पु १३८ िगता सोसायटी चराई   ठाणे    ठाणे

५०१५४ खंडेलवाल जयदेव ब�ीनारायण 44126 76 पु ए ३०३/३०४ नोरीता �ाईड पाक�    घोडबंदर रोड  ठाणे

५०१५५ खंडेलवाल महेश रामदयाल 37741 63 पु

२/५०५ िवनय टावर   �ेयस�ट पाक�  समोर  िमरा भाई�र 

रोड  (ई� ) मंुबई

५०१५६ खंडेलवाल मिनष देिवकानंदन 36964 53 पु

१/३८ िगता को-ऑप हौिसंग सोसा.   गणेश टॉकीज जवळ 

ठाणे    ठाणे(वे�)

५०१५७ खंडेलवाल �ेमलता जयदेव 44127 67 �ी ए ३०३/३०४ नोरीता �ाईउ पाक�    घोडबंदर रोड  ठाणे

५०१५८ खंडेलवाल संजय देवकीनंदन 36967 56 पु

१/३८ िगता सोसायटी   गणेश िसनेमा जवळ  पाचपाडी 

सिवस� रोड  ठाणे

५०१५९ खंडेलवाल सुिनता संजय 36968 52 �ी १/३८ िगता सोसायटी   पाचपाडी सिवस� रोड  ठाणे

५०१६० खंडेलवाल सुिनता संजय 44129 52 �ी

१/३८ िगता सोसायटी   वंदना िसनेमा जवळ  चरई  ठाणे 

(वे�)

५०१६१ खरे राघव िव�ास 47949 48 पु ५९ बी / २०२ शुभ सदन   िटळक नगर  च�बुर   मंुबई

५०१६२ खरे रंिजता राघव 47950 45 �ी ५९ बी / २०२ शुभ सदन   िटळक नगर  च�बुर  मंुबई

५०१६३ ख�ी जगदीश जवारमल 34379 60 पु ��ांड फेज   ४को.ऑप.सोसा.  अजाद नगर  ठाणे(वे�)

५०१६४ खेतवानी जगदीश क�ै�ालाल 58080 55 पु

फलॅट नं ७९   िवहांग िवहार को-ऑप हौिसंग सोसा.  एम 

डी रोड पाचपाखडी ठाणे
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५०१६५ खेतवानी नरेश सुदामा 58079 55 पु

फलॅट नं १०९  दहावा मजला   ओएिसस हे�रटेज स�टर 

पॉइट� जवळ  पाचपाखडी ठाणे

५०१६६ �ख�तराव अकंुशा पुो�म 36385 51 �ी १०४ िब��ंग नं २ अशोक नगर   दादलणी पाक�  रोड  ठाणे

५०१६७ �ख�तराव पुो�म पंढरीनाथ 36384 51 पु

१०४ िब��ंग नं २ अशोक नगर   दादलणी पाक�  बालकुम 

ठाणे (वे� )

५०१६८ खोपकर महेश कु�ाजी 43667 57 पु

¡-१ ४०३ नवहायलँडस   �ाईटलँड फेज २  यश�ीनगर  

बालकुम ठाणे(वे�)

५०१६९ िकलजे संजय गणपत 60242 46 पु

रम नं 6 गु�कृपा चाळ   रोड नं 30 िशवसेवा शाखांिबका  

नगर जवळ नं -2 वागळे इ�ेट  ठाणे वे�

५०१७० िकलजे सोनाली संजय 61503 38 �ी

�म नं 6 गु�नाणक चाळ   रोड नं 30 िशव स�ना शाखा  

अंिबका नगर नं 2  वाघळे इ�ेट ठाणे

५०१७१ कोकाटे जनाद�न गजानन 42309 46 पु

गोवध�न सो िब ४०७   �ॉट नं. २७५ िडलाईल रोड  मंुबई 

१३  मंुबई

५०१७२ को�े िकरण �भाकर 36375 51 पु

101 

�ािसक जी.बी  रोड कपूरबावडी जेएन मानपडा  ठाणे 

वे�

५०१७३ को�े पांडूरंग मािणकराव 47219 61 पु ए/५०२ �शी कॉ-ऑप सोसायटी   से�र नं.६ ऐरोळी

५०१७४ को�े �भाकर यादव 42858 77 पु

११/१२ अिनल को ऑ हौिसंग सोसायटी   नौपाडा ठाणे    

ठाणे

५०१७५ को�े िश�ा िकरण 19199 49 �ी

�ा�ी�ूयूई नीलकंठ प�� सी िवंग   1 �ोर जी बी 

रोड  वंडर मॉल मागे कापुरबवडी  मानपाडा ठाणे

५०१७६ कोळी मह�� िवठोबा 19979 56 पु

१६२ द� मंदीर जवळ   मािणक सोसायटी कोळीवाडा    

ठाणे(वे�)

५०१७७ कोळी परेश िवठोबा 19509 51 पु

च�दणी कोळी वाडा   द� मंदीर रोड  मािणक अपाट�म�ट 

शेजारी  ठाणे(वे�)

५०१७८ कोळी िवलास धोडुं 19213 49 पु अ/406 िवठोबा सदन   सावरकर नगर ठाणे (वे�)    ठाणे

५०१७९ कोडें सुि�या सुधीर 36386 54 �ी नारे वाडी खोपाट   पोखरण रोड नं १  ठाणे (वे�)  ठाणे

५०१८० कोरगावकर �मोद �ंबक 44568 56 पु

फलॅट नं २३ िशवाजी पाक�    रोड नं ५ (२१५ पांडुरंग नाईक 

माग� )  माहीम मंुबई  मंुबई

५०१८१ को�ी अिभजीत मधुकर 18872 60 पु

दुसरा मजला साई पुजा अपाट�म�ट   चरई नाका जुना आ�ा 

रोड    ठाणे(वे�)

५०१८२ को�ी जनाद�न ब�ी 20189 79 पु

 माऊली  िववेकानंद नगर   वािसंद पु.ता.शहापुर  िज.ठाणे 

 वािसंद(ई�)

५०१८३ कोथळे मानसी मह�� 28553 49 �ी

१०४ िब��ंग न�� सोसायटी   खले कंपाऊंड पंचपाखाडी  

ठाणे (वे� )

५०१८४ �ि�य गणेश गुलाबसा 4473 69 पु

�काश दश�न सोसायटी.   पाचपाखडी ठाणे (वे�)    

ठाणे(वे�)

५०१८५ कुलकण� आरती  �साद 36307 54 �ी 6 नंदािदप   देव�षी नगर  पचारवाडी ठाणे  ठाणे(वे�)

५०१८६ कुलकण� अि�नीकुमार गोिवंद 52730 61 पु

�ॅट नं.ए/३०८   यश आनंद सीएचएस    संभाजी माग�  

िव�ु नगर   नौपाडा  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०१८७ कुळकण� अतुल वासुदेव 5382 55 पु

डॉ िव आर कुलकण� २०२ िधरज   एनकेल अपाट�म�ट 

बो�रवली मंुबई    मंुबई

५०१८८ कुलकण� चेतन पंढरीनाथ 26918 39 पु

488 जुना आ�ा रोड   िव�ा नगर पडघा  िभवंडी पडघा  

ठाणे

५०१८९ कुलकण� छाया �दीप 44601 63 �ी १ मातूमंदीर   �शांत नगर नौपाडा  ठाणे
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५०१९० कुळकण� िदपक वसंत 12107 64 पु

३० परीजा को.ऑप.हौ.सो.िमठबंदर   रोड च�दणी 

कोळीवाडा    ठाणे(ई�)

५०१९१ कुलकण� धनंजय उदय 36970 49 पु

रो हाउुस नं.१६   इ�न� ए�ेस हायवे  �ॅली कॉ��े� 

ठाणे (वे�)  ठाणे(वे�)

५०१९२ कुलकण� केतकी �ीरंग 49487 45 �ी

�ी.ल�ी पाक�  फेज-१   पु.ल.देशपांडे माग�  ठाणे (वे�)  

ठाणे

५०१९३ कुलकण� िकरण भालचं� 44154 70 पु

९/२८ कािशनाथ को-ऑप सोसायटी   घंटाळी रोड  नौपाडा 

ठाणे (प)  ठाणे (वे�)

५०१९४ कुलकण� माधुरी अिनल 46237 55 �ी

४०३ �ॉक नं.६ गाड�न ए��े�   वसंत िवहार �ूल 

पोखरण  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०१९५ कुलकण� मंदार रमेश 58765 34 पु

अ१ नवसंतोष अपाट�म�ट   िशवाजी नगर  ब �ाबीन  

िबहाइंड भारत डायरी नौपाडा  ठाणे (वे�)

५०१९६ कुलकण� �दीप बळवंत 44602 68 पु १ मातूमंदीर   �शांत नगर नौपाडा  ठाणे

५०१९७ कुलकण� ��ा मंगेश 50885 58 �ी ४-िस�दा�य गोखले रोड   नौपाडा  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०१९८ कुलकण� �साद नारायण 36306 59 पु

६ नंदा िदप नगर   देव�शी नगर  पचारवाडी ठाणे  ठाणे 

(वे�)

५०१९९ कुलकण� र�ी रा�ल 49486 41 �ी

बी-४०५ ४था मजला िब��ंग नं.१५   वसंतकंुज  �ाडा 

संकुल   पवार नगर रोड .  ठाणे(वे�)

५०२०० कुलकण� �चा रा�ल 44603 36 �ी

१ मातृ मंिदर �शांत नगर   नौपाडा पोिलस �ेशन जवळ  

नौपाडा ठाणे  ठाणे-वे�

५०२०१ कुळकण� सदािशव िवनायक 7538 72 पु

२०४ अचलकुटी अपाट�म�ट एम.जी रोड   िजजाउ गारडे 

समोर  नौपाड  ठाणे(वे�)

५०२०२ कुलकण� शलाका धनंजय 36973 49 �ी

रो हाऊस नं.१६   इ�न� ए�ेस हायवे  �ॅली कॉ��े� 

ठाणे (वे�)  ठाणे(वे�)

५०२०३ कुलकण� �ीरंग िदवाकर 16890 49 पु

सी ७ ए १०२/१०४ �ी ल�ी पाक�    फेज १ लोकमा�नगर 

नं २  पी.एल देशपांडे माग�  ठाणे

५०२०४ कुलकण� सुिच�ा सुधाकर 49761 56 �ी

��ी आयुव�द  पंचकम� व योग क� �    ईशान रेिसड�सी   

१०३/३  मा�ती मंिदर समोर   ठाणे (वे�)

५०२०५ कुलकण� सुिनता द�ा�य 39969 66 �ी बंगला नं.२४   अमलतारा  लोकमा� नगर ठाणे

५०२०६ कुलकण� सुिशल गजानन 47229 50 पु

२०१ अे-वन सोनल ल�ी   धवल िह� गावंडबाग  उपवन 

ठाणे (प)  ठाणे

५०२०७ कुलकण� सुवणा� िववेक 48552 71 �ी

९०१  वा�ु िश� राजमाता   िजजाबाई माग�  पारसी 

कॉलनी समोर   जुना पंप हाऊस  अंधेरी मंुबई  मंुबई

५०२०८ कुलकण� �ाती अिनल 49892 71 �ी २३ िव�म सोसायटी   िटळक नगर  ठाणे (ई�)  ठाणे(ई�)

५०२०९ कुलकण� उदय अ�ुत 36971 73 पु

रो हाऊस नं.१६   इ�न� ए�ेस हायवे  �ॅली कॉ��े� 

ठाणे (वे�)  ठाणे(वे�)

५०२१० कुलकण�  उिम�ला उदय 44390 68 �ी २ रा मजला कुलकण� हाऊस   �ंथाली रोड  नौपाडा ठाणे

५०२११ कुलकण� उिमला� उदय 40276 68 �ी २०३/२०४ अ�ो�रया   रहेजा गाड�न  ठाणे वे�  ठाणे

५०२१२ कुळकण� वसुधा वासुदेव 3035 74 �ी

डॉ िव आर कुलकण� २०२ िधरज एंकेल   अपाट�म�ट भोर 

इंड�� ीज  खटव िमल कमपाउंड  बोरीवली(ई�)

५०२१३ कुळकण� िवणा सुिनल 31109 57 �ी �ॉट नं.१४ �ा�ण सोसा.   नौपाडा ठाणे (वे�)

५०२१४ कुलये रामचं� द�ाराम 31799 37 पु

�िमक सोसायटी   पोडं पाडा भा�र नगर  माफतलाल 

कंपनी  पि�म (वे�)
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५०२१५ कुमावत सुमनदेवी पवन 60017 32 �ी

ओम साई दुगा� िम� मंडळ   अ�र िवलेज कोलशेत रोड  

िनयर पो� ऑिफस बलराम नगर  ठाणे(वे�)

५०२१६ लढे योगेश रामकृ� 37394 50 पु

ई-७०३ सुरबहारलोकपुरम सो.   पोखरन रोड-२  ठाणे 

(वे�)  ठाणे  (वे�)

५०२१७ लकडे लता शामराव 34975 57 �ी

�साद मसाला �ोअस� िनकमवाडी   भवानी शंकर रोड  

दादर  मंुबई

५०२१८ लकडावाला �ीपाल 19370 44 पु

१२०५ सी कृशल टॉवस�   जी.एम.रोड  घाटकोपर 

(ई�)मंुबई  मंुबई

५०२१९ लालन नेहा धवलकुमार 59844 37 �ी

�ॅट नं 502 पावपुरी   इराणीवाडी नं 3  जुने भगवती पाव 

भाजी जवळ  कांिदवली मंुबई (वे�)

५०२२० ललवाणी िकशोर ब�ीलाल 48416 57 पु

�ेट बँक ऑफ इंिडया मागे  मंुबई पुणे रोड  द�वाडी  

कालवा ठाणे

५०२२१ िलमये मधुरा मनोहर 46934 53 �ी

११ सुचेता सोसायटी   भा�र कॅालनी नौपाडा  ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०२२२ िलमये मनोहर �ीकु� 46933 58 पु

११ सुचेता सोसायटी   भा�र कॅालनी नौपाडा  ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०२२३ बोनकुली अ�ाहम िलंकन 47228 50 पु

ऋिष को ऑप हाऊिसंग सोसायटी   से�र नं.६ ऐरोली  

नवी मंुबई  ऐरोली

५०२२४ लोबो रॅाडनी अॅ�नी 44146 47 पु एच २/३०२ िस�दी गाड�न   मलाड (पू)  मंुबई  मंुबई

५०२२५ लोड सिचन जग�ाथ 60006 45 पु

3/5 सोना ल�ी अपाट�म�ट   �शांत नगर �ू म�ार  

िसनेमा नौपडा  ठाणे (वे�)

५०२२६ लोणकर िसमा अशोक 30637 43 �ी १३/१०१ साईबाबा कॉ��े�   िवरार(वे�)    ठाणे-१

५०२२७ मदाने मंजीरी �मोद 19702 69 �ी

३०२ ओम �ी िनवास   राम मा�ती �ॉस रोड १  

नवापाडाठाणे(वे�)  ठाणे(वे�)

५०२२८ मदाने उ�ल �मोद 15235 40 पु

३०२ ओम �ी िनवास राम मा�ित   रोड ओ� इ�म टॅ� 

ऑिफस    ठाणे (वे�)

५०२२९ महाजन अ�ण भिगरथ 19222 50 पु

पाणिलंग कृपा १/१ गणेश चौक   भटवाडी िकसननगर ३  

ठाणे (वे�)  ठाणे  (वे�)

५०२३० महाजन अ�ण नारायण 31230 70 पु ८ पसायदान �ाने�र माग�   पाच पारवाडी    ठाणे(वे�)

५०२३१ महाजन रघुनाथ नामदेव 36391 60 पु

सी/- ३०५ �ी नाथ �ोती   नवघर फाटक रोड  भयांदे 

पि�म ठाणे  भयांदे ई�

५०२३२ महाजन राज�� नामदेव 28668 52 पु बी/ १०२ नम�दा पॅलेस   गोददेव भाइद�र

५०२३३ महाजन समीधा सुर�� 19677 52 �ी 1004 र�ा�ी टावर-2   हरी ओम नगर    मुलंुड-(ई�)

५०२३४ महाजन सं�ा अ�ण 31229 66 �ी

८ पसायदान संत �ाने�र माग�   पाच पारवाडी ठाणे (वे�)   

 ठाणे (वे�)

५०२३५ महाजन सतीश वामनराव 17532 60 पु

�ॅट नं. 1302 13वा मजला डी-   िवंग िनहा�रका को-अप 

हौिसंग सोसायट  �ाडी अलवार रोड ठाणे वे�  ठाणे

५०२३६ महाजन सुमन रामदास 44454 77 �ी १०४ िनहार अपाट�म�ट   बुधाजी नगर  कळवा  ठाणे

५०२३७ महाजन सुर�� वसंतराव 19678 54 पु 1004 र�ा�ी टावर 2   हरी ओम नगर    मुलंुड (ई�)

५०२३८ मालाणी िमरा दयाल 52671 78 �ी सी-५८ गु�नानक सोसायटी   कोपरी ठाणे    ठाणे (ई�)

५०२३९ मालवणकर िकरण जनाध�न 41697 42 पु

�ॉट नं.३५४ जवाहर नगर   रोड नं. १८  गोरेगाव (वे�)  

मंुबई
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५०२४० माळी अनुराधा पंढरीनाथ 28754 53 �ी

बी-१०४ �ीधाम अपाट�म�ट   लता कंुज िब�ीगं जवळ  

नवघर रोड भाइद�र  भाइद�र(ई�)

५०२४१ माळी अिवनाश वसंतराव 27423 61 पु

२८०२  टोवर १  जेिमनी  �णवाल अंथु�रउम   एलबीएस 

माग�  िवना नगर समोर  मुलंुड (वे�)

५०२४२ माळी हेमलता अिवनाश 27424 57 �ी

२८०२ टोवेरी एचआर  जेिमनी �णवाल   एलबीएस माग�  

मुलंुड (वे� )

५०२४३ माळी िनतीन गोपीनाथ 41669 40 पु मु.भाटाळे पो.िपंपळाज   ता.िभवंडी  िज.ठाणे  ठाणे-१

५०२४४ माळी पंढरीनाथ नामदेव 29172 63 पु

बी-१०४ �ीधाम अपाट�म�ट नवघर रोड   लताकंुज िब�ीगं 

जवळ  भाइद�र  भाइद�र (पूव�)

५०२४५ मनचं�ा सुचीदर अजु�निसंग 36396 70 पु

८/१३६ नेओ शा�ी नगर   मुलंुड कॉलनी    मुलंुड वे� 

मंुबई

५०२४६ मंडळीकर िनलेश सातवजी 41912 51 पु �ाम नगर   वीर सावरकर माग�  भांडुप मंुबई मंुबई

५०२४७ मंडळीकर राधीका िनलेश 41913 51 �ी

जॉली माग� िनयर मनसुख िमल   पोिलस �ेशन समोर    

मंुबई

५०२४८ मांगे ि�ती राजेश 31472 51 �ी वालदास आिशष   जनाद�न पाक�   रघुनाथ नगर  ठाणे (वे�)

५०२४९ मांजरेकर िवजय कािशराम 49240 60 पु

नरी सेवा सदन   हनुमान कंपाऊड  अस�ा ��लेज 

घाटकोपर

५०२५० मापुसकर िदलीप तुकाराम 19224 62 पु

३०३ अिनल अपाट�म�ट मीठा नगर रोड   मुलंुड (पु) िज.ठाणे 

   मुलंुड(ई�)

५०२५१ मराठे गोिवंद शामराव 39957 54 पु

14/ए िशव आपपाट�म�ट   सावरकर नगर  वीर हॉ��टल 

समोर  ठाणे वे�

५०२५२ मारवाडे िकशोर द�ा�य 42565 49 पु

कंुताबाई चाळ   सुभाष नगर  पोखरण रोड नं.२ ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०२५३ माऊलीकर ि�तीज दौलतराव 20191 46 पु ८ गाड�न कोट� घोड्बंुदर समोर   रोड वाघिबल    ठाणे(वे�)

५०२५४ मावलीकर कुणाल दौलतराव 36680 44 पु ४०४ मै�ीदश�न   लुईस वाडी  ठाणे (वे�)  ठाणे(वे�)

५०२५५ मेह�दळे मालती गोपाळ 42526 84 �ी

मोतो�ी दुसरा मजला   िव�ू नगर  नौपाडा ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०२५६ मेहता अिमत ध�तरी 44737 43 पु

ए-४ �ेमरोज दादासाहेब गायकवाड रोड   मुलंड -ज़्-  मुबई 

 मुबई(वे�)

५०२५७ मेहता सुरेश देिवचंद 58081 54 पु �ॉट नं ८-६०३ िवकास �ा�   डॉ आंबेडकर रोड  ठाणे

५०२५८ म��ोसा जिसं�ा 47226 56 �ी

बी-८०४ �ॅक��त टॉवर-१   �ॉट नं.१२ से�र नं.६ 

ऐरोळी  नवी मंुबई  ठाणे-१

५०२५९ मेनकुदले मीना �काश 20775 67 �ी य ५/६९ शासकीय वसाहत   वां�े (ई�)मंुबई    मंुबई

५०२६० मेनकुदळे तुषार �काश 35701 40 पु

सी १०८ १ मजला राजेश पाक�  हाऊिसंग सोसायटी   

पाइपलाइन रोड सांता�ूझ (ई�)    मंुबई

५०२६१ िम�ी िकशोरी वसंत 31470 80 पु

गंगा भुवन दुसरा मजला   �ा�ण सोसायटी  नवपाडा ठाणे-

०२  ठाणे(वे�)

५०२६२ मे�ी महेश पु�षो�म 26504 59 पु

घर नं. २२० भंडार आळी   मू.बोिलंज पो.  िवरार  बोिलंज 

वसई  401303

५०२६३ मे�ी मृणाल महेश 27023 56 �ी

२२० मंडार अळी मु. बोलीजं पो. िवरार   ता. वसई  िज. 

ठाणे  बोलीजं

५०२६४ मे�ी संदेश वसंत 52512 52 पु

सेकंद �ोर   गंगा भुवन   �ा�ण सोसायटी   ना�पदा   

ठाणे  नौपाडा ठाणे  ठाणे (वे�)
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५०२६५ िम�ी उमेश पु�षो�म 27021 56 पु

२०२ गणेशकृपा च�बस�   िवर सावरकर नगर    वसई 

रोड(वे�)

५०२६६ मेढी सुिमत चं��काश 47223 44 पु बी-१०२ �ॅक��त टॉवर-१   ऐरोली नवी मंुबई

५०२६७ मेवानी रोमी नथुमल 34037 66 पु

सी ३०२ �ूक िहल टावर   �ॉस लेन लोखंडवाला    अंधेरी 

(वे�) मंुबई

५०२६८ �ापलकर महेश शांताराम 36693 54 पु ४०२ साई ��दा अपाट�म�ट   कळवा (वे�)

५०२६९ म�े सुभाष रामभाऊ 43029 37 पु

�म नं.२०९ आझाद नगर   िलला  िनगम रोड  कुलाबा 

माकेट मंुबई  मंुबई-१

५०२७० �ा�े द�ा�य बाळू 44132 69 पु मु पो कंुडे   ता िभवंडी  िज ठाणे  ठाणे-१

५०२७१ �ा�े राजेश अजु�न 41667 45 पु मु.पो. कोनगाव   ता. िभवंडी  िज.ठाणे  फोट� मंुबई

५०२७२ िमरजकर अरिवंद मात�ड 61246 71 पु

302  �ी मांग� सोसायटी   �ामी   िववेकानंद रोड जवळ 

  सर�ती  मराठी �ूल   भा�र कॉलनी  ठाणे(वे�)

५०२७३ िम�ा भोलानाथ जयानंद 30353 50 पु

�ॅट नं.७०१ �ी ल�ी पाक� -०२   �ॉक नं.५ लोकमा�  

नगर  ठाणे (वे�)

५०२७४ िम�ा लालरतन िब�नाथ 56716 71 पु

ए�रअल टॉवरफलॅट नं.बी-३०४   भ�ी पाडा �ॉस रोड  

भांडुप मंुबई  मंुबई(वे�)

५०२७५ िम�री �काश िहरालाल 62105 37 पु

बी २४ दूसरा मजला श��   अपाट�म�ट गणेश चौक 

भटवाडी  िकसान नगर नं ०३ वागळे इ�ेट  ठाणे

५०२७६ मोदी जय संजीव 42658 38 पु

११०३ सुया� टॉवर   हाईड पाक�  जवळ  मानपाडा रोड ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०२७७ मोघे िवद्युलता �मोद 887 69 �ी

602 सहावा मजला   कूपरलीफ 2 कॉसमॉस पाक�   जी.बी 

रोड कावेसार ठाणे  ठाणे(वे�

५०२७८ मोहरे रमेश वामन 17896 88 पु �ाज� ए-१ �ीरंग सोसायटी कॉ�े�   ठाणे (वे�)

५०२७९ मोहरीर अिनल सुरेश 19252 56 पु

१/४ मायानगर िटळक पथ   कोपरी पोलीस �ेशन समोर    

ठाणे(ई�)

५०२८० मोहरीर अिनता अिनल 19253 54 �ी

१/४ मायानगर िटळक पथ   कोपरी पोलीस �ेशन समोर    

ठाणे(ई�)

५०२८१

साहेबअली मोह�द खािलद 

मोह�द 42703 53 पु

रोड नं.१ योगी कॉ��े�   शरीफा रोड  अमृत नगर मंु�ा  

मंुबई

५०२८२ मोने अिमता सुिनल 17895 51 �ी बी /३ द��साद सोसायटी रवी इंड�ीज   ठाणे

५०२८३ मोने शुभदा परशुराम 18000 80 �ी

बी/३ द��साद सोसायटी   रवी इ�ेट जवल  पाचपाखाडी  

ठाणे

५०२८४ मोने सुिनल परशुराम 17786 56 पु बी ३ द��साद सोसायटी   रवी इंड�� ीज जवळ  ठाणे

५०२८५ मोरे िवमल बाबाजी 53495 71 �ी

द�िनवास १ ला माळा सोना हॉ�ीटल   काजुपाडा 

भटवाडी बव� नगर काजू पाडा  घाटकोपर

५०२८६ मोरकर अंबादास ठाकुरजी 37306 72 पु

खंडवाला कंपाऊंड   द�ा मंिदर रोड  वाकोळ ि�ज   

सांता�ूझ  मंुबई  मंुबई

५०२८७ मोटवानी जयिदप िगरधारी 42301 58 पु

२ ए इलेगत अपाट�म�ट   ३ सोभानी रोड  कुलाबा बॉ�े  

मंुबई

५०२८८ मोटवानी जयिदप िगरधारी 46492 58 पु २ ए इिलगन अपाट�म�ट   ३ सोभानी रोड  कुलाबा  मंुबई

५०२८९ मोटवाणी िवणा िगरधारी 19136 86 �ी २ ए इलेगन अपाट�म�ट   ३ सोभानी रोड कोळबा    मंुबई ५
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५०२९० मुडबे बलवंतराय बसवण�ा 42985 58 पु

�म नं.१ शमा� कंपाऊड   नरशी पाडा हनुमान नगर  

अंकुरी रोड कांदीवली (ई�) ४००१०१

५०२९१ मुकादम िदपकुमार जामसाहेब 57316 59 पु

१२ अमी झरना सारस बाग   एस टी रोड देवनार  मंुबई  

मंुबई-१

५०२९२ मुळे शरद रघुनाथ 48584 87 पु

 रघुकुल  �ॉट नं.२६   �ा�ण सोसायटी  नौपाडा ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०२९३ मुळे अजय �काश 51019 37 पु ३०४  समथ� कृपा    ितसरा मजला  घणसोली ठाणे

५०२९४ मुळे माधवी जयेश 42311 44 �ी २४० कादंबरी िब�ीग   जेवीपीडी  अंधेरी ((वे�)  मंुबई

५०२९५ मुळे मंगला रमाकांत 34657 45 �ी अे/४ २०४ ���क पाक�    ��ाड ठाणे    ठाणे(वे�)

५०२९६ मुळे �ाज�ा अनुराग 56229 38 �ी

�ॅट नं ३०२ ओम �ी िनवास   राम मा�ित �ॉस रोड नं 

०१  नौपाडा   ठाणे वे�  ठाणे(वे�)

५०२९७ मंुदडे सुभाष गुलाबचंद 26763 71 पु

ए २ िवमल अपाट�म�ट   लोकमा� िटळक रोड  

मुलंुड(ई�)मंुबई८१  मुलंुड पु.

५०२९८ मंुदडे िवजया सुभाष 24647 68 �ी

िवमल अपाटम�ट   ए - २ लोकमा� िटळक रोड  

मुलंुड(ई�)  मंुबई(ई�)

५०२९९ नडार कानकराज गुनासेकरण 41829 36 पु

�म नं. १२/१ साईबाबा नगर ित�वाळूवर चाळ   चेबंुर 

४०००७५  मंुबई  मंुबई

५०३०० नागरगोजे अंकुश नारायण 59497 44 पु

ि�मूत� सदन चाळ नं १   �म नं ५ िशवसेना शाखा  

रामचं� नगर नं १  ठाणे वे�

५०३०१ नागरगोजे अशोक सदुराव 34374 52 पु

संत �ाने�र नगर   कामगार हॉ�ीटल रोड  वागळे �ेट 

ठाणे (वे�)  ठाणे (वे�)

५०३०२ नागरगोजे मारोती सादुराव 57700 46 पु

चाळ नं ३ �म नं ३ संत �ाने�र नगर     कामगार 

हॉ��टल रोड ठाणे  ठाणे(वे�)

५०३०३ नागगोजे सतीश िव�लराव 59048 46 पु

एस/ओ िव�लराव नगरगोजे   म�टल हॉ��टल कोटस�  ४ 

नं.१ �म नं.७  ठाणे

५०३०४ नागवाणी लधाराम हरीराम 17947 71 पु

९९ आकाश दश�न   वाकोळा म�ीद जवळ सांता�ुझ 

(ई�)  मंुबई ५५  मंुबई ५५

५०३०५ नागवेकर ि�यातमा साईनाथ 43165 40 �ी

६०४ �ीजी अपाट�म�ट ऋतुपाक�  जवळ   सावंत माग� 

माजीवाडा  ठाणे  ठाणे-वे�

५०३०६ नागवेकर साईनाथ वसंत 55431 43 पु ६०४ �ीजी अपाट�म�ट   �तु पाक�  जवळ  सावंत माग� ठाणे

५०३०७ नाहाटा अपु�व िकशन 46178 88 पु

८६/९८ चंपाग�ी   दुसरा मजला काबळादेवी  मंुबई २  

मंुबई

५०३०८ नाहाटा कुणाल धनराज 46179 37 पु

८६/९८ चंपाग�ी   दुसरा माळा काबळादेवी  मंुबई  मंुबई 

२

५०३०९ नाहाटा िनम�ला िकशनकुमार 51974 59 �ी

�म नं.३०४ ितसरा मजला   ८६/८८ चंपा ग�ी  

कळबादेवी मंुबई-२  मंुबई

५०३१० नाहाटा शोभना धनराज 51973 57 �ी

३०४ ितसरा मजला चंपा ग�ी   िशवकृपा िब��ंग ८६/९८  

कळबादेवी रोड मंुबई-२  मंुबई

५०३११ नाईक अनुराधा नर�� 48642 76 �ी १३३ नाईक वाडी बंगला   गोखले रोड  ठाणे

५०३१२ नाईक माधुरी �ीिनवास 31852 74 �ी

१९/ २० िशवतीथ� सोसायटी   टेिलफोन ए�च�ज जवळ एम 

जे रोड नौपाडा  िज�ा ठाणे ( वे� )  ठाणे(वे�)

५०३१३ नाईक ि�िनवास वामन 31853 78 पु

१९/२० िशवतीथ�   टेिलफोन ए�च�ज जवळ  एम.जी.रोड 

नौपाडा ठाणे  (वे�)

५०३१४ नाईक ��थ िदलीप 55108 51 पु

आई िब�ीगं   आईस फॅ�री जवळ  नौपाडा ठाणे-२  

ठाणे(वे�)
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५०३१५ नाईक सुिशलता वसंत 41784 77 �ी १० - ३ ए रामकृ� नगर   ई ए हायवे  ठाणे

५०३१६ नाईक वसंत सुबा� 41785 79 पु १०-३ ए रामकृ� नगर   इ ए हायवे  ठाणे

५०३१७ नलवाडे राजाराम कािशनाथ 36687 51 पु �ॉट नं.२२ �म नं.१६   �ाडा कॉलनी  मुलुड (ई�)

५०३१८ नामजोशी अंजली राजाराम 54714 69 �ी ११ अिमत साने गु�जी रोड   नौपाडा  ठाणे  ठाणे (वे�)

५०३१९ नामजोशी राजाराम �ीकृ� 42153 73 पु ११ अिमत साने गु�जी रोड   नौपाडा  ठाणे (वे�)  ठाणे

५०३२० नांदेडकर द�ा�य पंढरीनाथ 38178 70 पु डी ७०३ रोनक टॉवर   पोखरन रोड  ठाणे (वे�)  ठाणे

५०३२१ नांदेडकर सुमन द�ा�य 38179 70 �ी डी ७०३ रोनक टॉवर   पोखरन रोड  ठाणे (वे�)  ठाणे

५०३२२ नायक र�ाकर कोटा 40458 80 पु ९/५ मुकंद हौिसंग सोसायटी   मुलंुड    ठाणे-१

५०३२३ नायक रवी नारायण 31438 51 पु

�ॅट नं.४०१ मनोरमा हौसीगं   �ॉट नं.६३ से�र नं.११  

खार नगर  मंुबई-१

५०३२४ नहाटा धनराज चंपालाल 46176 60 पु ८६/९८ चंपा ग�ी   दुसरा माळा  काबळादेवी  मंुबई २

५०३२५ नाहाटा िकसन चंपालाल 46175 60 पु ८६/९८ चंपाग�ी   दुसरा मळा काबळादेवी  मंुबई २  मंुबई

५०३२६ नेमावरकर िशवानी सिचन 38715 46 �ी

बी ४०१  पूजा गॅल��   पूजा कॉ��े�   वाघबील  

घोड्बंुदर रोड  ठाणे(वे�)

५०३२७ िनगवेकर अनुप मोहन 34152 56 पु अे-२०१अटलांटािहरानंदनवी इ�ेट   ठाणे    ठाणे

५०३२८ िनखारगे अिमत मनोहर 43223 45 पु

बी-९/६३ िवजय नागरी   सी.एच.एस. वाघिबल नाका  

जी.बी. रोड ठाणे (पि�म)  ठाणे(वे�)

५०३२९ िनखारगे �ाची अिमत 43224 45 �ी

बी-९/६३ िवजय नगरी   सी.एच.एस. वाघिबल नाका  ठाणे 

(पि�म)  ठाणे (वे�)

५०३३० िनंबाळकर िदपीका मंगेश 31848 50 �ी

२० अमर िवजय सोसायटी   कडवा ग�ी  कले�र 

ऑफीस जवळ  ठाणे(वे�)

५०३३१ िनंबाळकर िद�ी अ�ाद 36393 52 �ी

सी- ०१ /१०२ हयदे पाक�  रेिसडे��   तुलसीधाम जवळ    

ठाणे (वे�)

५०३३२ िनंबाळकर मंगेश धनंजय 31849 55 पु

२० अमर िवजय सोसायटी   कडवा ग�ी  कले�र 

ऑफीस जवळ  ठाणे(वे�)

५०३३३ िनंगावले सुिनल पांडुरंग 19676 57 पु सी/१०३  ि�तीज    कोपरी पाटील वाडी    ठाणे (ई�)

५०३३४ ओक मंगेश �भाकर 36404 46 पु फ-०४ गोिवंद धाम   मनीषा नगर  कालवा  ठाणे  कालवा

५०३३५ ओहरी राजअवतार िकसन 37217 86 पु

२/२०४ ओकंार दश�न जवळ स�ट� ल   कॉ��े� खोपत 

ठाणे    ठाणे  (वे�)

५०३३६ ओझा नारायण देविकशन 55958 44 पु

९/३-४ निवन रचना पाक�    धोकली नाका मनोरमा नगर  

ठाणे  ठाणे(वे�)

५०३३७ पाचपांडे पुो�म रमेश 57789 35 पु

२०६ / बी ल�ी नारायण िब�ीगं   िवठठल साय�ा द� 

मंदीर जवळ  दमानी इ�ेट ठाणे नौपाडा ठाणे  ठाणे (वे�)

५०३३८ पा�े आिदती राजेश 12628 43 �ी

६०२  ६ वा मजला   अवारसेकर रेसीडे�ी  गणेश पेठ  

दादर वे� लेन  मंुबई

५०३३९ पा�े राजेश रमाकांत 17910 48 पु

फलॅट नं.६०२ सहावा मजला   अवरसेकर रेसीडे�ी गणेश 

पेठ लेन  दादर (वे�)  मुबई



                                              Page1942

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

५०३४० पाल भोला रामिकशन 42738 56 पु

डॉ.आंबेडकर नगर एस �ी रोड   नविनत सोसायटी पाईप 

लाईन  पो� ऑफीस समोर साकी नाका मंुबई  मंुबई

५०३४१ पंचाळ भिवन िबपीन 36692 51 पु ८/१३ िवजय नगरी   वाघ िबल नाका  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०३४२ पांचाळ जगिदश कांतीलाल 42734 41 पु

�म नं.५ दुसरा मजला   योगे�र धाम िब�ीगं  पडवल 

नगर वागळे इ�ेट ठाणे  ठाणे (वे�)

५०३४३ पांचाळ क�ना �फुल 40394 42 �ी ए-४/६०२ ���क पाल�   घोड बंदर रोड  ठाणे  ठाणे-१

५०३४४ पांचाळ क�ना �फु� 40272 47 �ी ए ४/६०२ ���क पा��   ��ानंद फेज ७  ठाणे  ठाणे-१

५०३४५ पांचाळ �फु� माधवलाल 32046 48 पु

आर.नं.४०९ बी. िवंग जय िशवनेरी   िब�ीगं वाघळे इ�ेट 

   ठाणे(वे�)

५०३४६ पंचाळ उमेश रमेश 61846 49 पु

6/4 साई बाबा नगर जुने   मंुबई पुणे हायवे  मनीषा नगर 

कालवा  ठाणे(वे�)

५०३४७ पंचमाटीया जय�ी रमेश 49413 79 �ी

९ अले�झाड� ा रोड   डॉ.के.एन. माग�  गामदेवी मंुबई-७  

मंुबई

५०३४८ पंचमाटीया राज रमेश 49414 47 पु

९ अले�झाड� ा रोड   डॉ.के.एन. माग�  गामदेवी मंुबई-७  

मंुबई

५०३४९ पंचमाटीया रमेश गोरधनदास 49412 81 पु

९ अले�झाड� ा रोड   डॉ.के.एन. माग�  गामदेवी मंुबई-७  

मंुबई

५०३५० पांडव माधवी मह�� 43531 60 �ी

१८ माधुरी िनवास   िशवाजी नगर  राकोडी ठाणे (वे�)  

ठाणे(वे�)

५०३५१ पांडे वसंत िदनकरराव 47221 60 पु ऋिष हाऊिसंग सोसायटी   से�र नं.६ ऐरोली  ऐरोली

५०३५२ पानसे ��ता शशीकांत 36416 48 �ी

¡/O रिवं� पालव   बी ५ मै�ी िमलन सोसायटी  पाइपलाइन 

रोड लौईस वाडी  ठाणे(वे�)

५०३५३ परब अिजत ऋिषकेत 44880 55 पु

�ू पनवेल भागीरथी सोसायटी   �म १२ से�र १५ अ  

पनवेल िज.रायगड  मंुबई

५०३५४ परब �िवण िशवराम 54963 53 पु

�ॅट नं ए/३०१ ३ मजला   किवता कुणग सी एच एस  िमठ 

बंुदर रोड  ठाणे(वे�)

५०३५५ पराडकर �ितभा �भाकर 43329 75 �ी

४ ओम िशवलोक   रामनगर िशरगांव  पो.कुडगांव 

बदलापूर (ई�)  ठाणे

५०३५६ परदेशी पराग िवजय 19250 52 पु

�ंहांनंद फेज ४   �ॅट नं जी१/ई९/१० सीएचएस िल.    ठाणे 

(वे�)

५०३५७ परदेशी िसमा पराग 19249 45 �ी

ई ९ / जी १ ��ांड फेज ६   युिन�रसल हाय�ुल जवळ  

सनडोजबाग ठाणे  ठाणे -

५०३५८ पा�रख देिवका रमेशचं� 27147 90 �ी २३३ दुसरा मजला   वाळके�र रोड  मंुबई  मंुबई-१

५०३५९ पारकर िनितन िवलास 42867 40 पु

एच-४९७ महाकाली ि�ंस �ॉस   रोड टाटा पॉवर मागे  

मालवानी मालाड (वे�)  ठाणे

५०३६० पव�तकर र��भा सुधाकर 42532 85 �ी

७०२ गणेश टॉवर   रे�े �ेशन जवळ  दादा पाटील वाडी 

ठाणे  ठाणे(वे�)

५०३६१ पव�तकर सुधाकर िडंगबर 42533 90 पु

७०२ गणेश टॉवर   दादा पाटील वाडी  रे�े �ेशन जवळ 

ठाणे

५०३६२ पतकी सुजय अिनल 38082 40 पु २ गुलमोहोर सोसायटी   िमठबंदर रोड  ठाणे (पूव�)  ठाणे

५०३६३ पाटणकर िमलीदं माधव 33213 63 पु

बी-४२ अे �ॅट २२   वंृदावन सोसा.  ठाणे ( वे� )  

ठाणे(वे�)

५०३६४ पाटणकर सुिचता िमिलंद 43762 56 �ी िब�ीगं नं.४२ए �ॉट नं.२२   वंृदावन सोसायटी  ठाणे
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५०३६५ पाटणकर(जैन)क�ना नेिमचंद 43761 56 �ी

५०४ ए िवंग �कृती हौिसंग सोसायटी   िम�ल पाक�  रघुनाथ 

नगर  पणामा को.समोर  ठाणे-वे�

५०३६६ पटेल कौिशक अमृतभाई 42831 36 पु

-

सोसायटी  िस�र स�रता समोर िवनय नगर  मीरा 

रोड(ई�)

५०३६७ पटेल िकशोर कांजी 58205 42 पु

ए ६०२ �ारीगो� कॉसमॉस इन�ेव   पा��नाथ कॉलेज 

मागे  कासारवाडावली जी बी रोड ठाणे  ठाणे(वे�)

५०३६८ पटेल महंमदहािनफ इ�ाईलशा 42223 61 पु

वरळी िब.डी.डी.चाळ   ग�ी नं.५ �म नं.६४  वरळी 

मंुबई  मंुबई-१

५०३६९ पटेल नुपुर भुप�� 43707 43 पु 37 अिनल कंुज   नॅशनल कॉलेज�ा बाजूला  बां�ा (वे�)

५०३७० पटेल समा�ी भुप�� 43708 72 �ी 37 अिनल कंुज   नॅशनल कॅालेज मागे  बां�ा (वे�)

५०३७१ पटेल शैलेश मानजीभाई 56008 48 पु

२१/६ जयल�ी िब��ंग   एम.जी. रोड  घाटकोपर वे� 

मंुबई  मंुबई

५०३७२ पाठक केतन �मोद 51664 37 पु

१६/११२ सहजीवन सोसायटी िशवई नगर   पंचपरमेशर 

मंिदर  जवळ  ठाणे

५०३७३ पाठक सुिधर वसंतराव 46203 72 पु ७/२०३ �ु रचना पाक�    मनोरमा नगर    ठाणे-वे�

५०३७४ पाटील आनंदा िशवराम 43386 77 पु

संतोषी िब��ंग पिहला माळा   कंुभार आळी �ेशन रोड  

कळवा ठाणे

५०३७५ पाटील अनंत सुकलाल 18194 50 पु

सी१-३०७ नंदनवन होमस   सी१ �रलाय� माक� ट समोर  

पारिसक नगर कालवा वे�  ठाणे

५०३७६ पाटील अिनल िवनायक 42911 58 पु उमाळा द� मंदीर   वसई  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०३७७ पाटील अशोक �कूम 26506 60 पु

बालाजी अपाट�म�ट  खोली नं-१०२   िव�ल मंदीरा जवळ  

खारेगाव  कालवा  कालवा

५०३७८ पाटील अशोक लालचंद 48714 61 पु

साई सदन मा�ती मंिदरा जवळ   िजजामाता नगर  

कामगार हौिसंग रोड ठाणे

५०३७९ पाटील अिवनाश रामचं� 48369 67 पु ए/३०६ �ु उषा नगर   ��लेज रोड  भांडूप (वे�)

५०३८० पाटील बाळकृ� नागपा 36376 64 पु

सावरकर नगर ४४ सुगम सोसायटी   �ॉक नं बी ९ समोर 

डी  आटा मंडी ठाणे  ठाणे(वे�)

५०३८१ पाटील भुषण गणेश 30648 37 पु

ए ४०३ दािवडिवला सोसायटी �सतोमजी शाळेजवळ 

दिहसर (वे�)

५०३८२ पाटील चं�शेखर गोपाळ 33209 87 पु

३०३  ३ रा मजला  िशव आनंद सीएचएस   एम.जी.रोड 

टाइ� ऑिफस�ा वरती    नौपाडा ठाणे (वे�)

५०३८३ पाटील िचंतामण आनंदराव 5962 79 पु

अिहरे चाळ जवळ गणपती मंिदर   लोकमा� नगर पाडा  

नं ४  ठाणे (वे�)

५०३८४ पाटील िदपक �भुदास 20441 42 पु

२०१ िब��ंग नं ३ ि�वेणी पाक�    िशवसेना काया�लयाजवळ  

क�ाण (वे�) ठाणे

५०३८५ पाटील धनराज गोकुळदास 36691 44 पु

ए/३०२ वरद िवनायक अपाट�म�ट   कोणगाव  तालुका 

िभवंडी िज�ा ठाणे  िभवंडी

५०३८६ पाटील गणेश शाली�ाम 46901 42 पु वृ�ी ई-४०४   दो�ी िवहार  वत�क नगर ठाणे (वे�)  मंुबई

५०३८७ पाटील जा�ंदी जयंत 49493 62 �ी

५ िड� मलॅ� सोसायटी   एस.�ी.रोड  नौपाडा ठाणे (वे�)  

ठाणे

५०३८८ पाटील जयंत रामिसंग 49492 68 पु

५ ड� ीमलॅ� सोसायटी   एस.�ी. रोड  नोपाडा ठाणे (वे�)  

ठाणे

५०३८९ पाटील �ोती �भाकर 56888 63 �ी

इंपे�रया िब��ंग फलॅट नं.११०३   महावीर िमलीिनयम 

पोखरण रोड नं.२  वसंत िवहार ठाणे  ठाणे(वे�)
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५०३९० पाटील ललीत लोटु 8321 49 पु 144 ि�नसेटोन ¡¦S   मेन �� ीट िहरानंदानी गद�   पवई  मंुबई

५०३९१ पाटील मधुकर आ�ाराम 28786 69 पु �ॉक नं.२०२   अरीहंत अपाट�म�ट  मंुबरा

५०३९२ पाटील मधुकर दामू 48303 74 पु साईधाम बी / ६९ सी/८   ि�मेअर रोड  कुला� मंुबई  मंुबई

५०३९३ पाटील मंगल िकसन 48064 70 पु

३३ वंृदावन बीपीटी ईएमपीएल �ूल   ज पी रोड वेस�वा  

अंधेरी (वे�)  मंुबई

५०३९४ पाटील मिनषा तुषार 45055 42 �ी

िब�ीगं ने २३   �म नं ८०५ गणेश कॅालनी  ठाणे (ई�)  

ठाणे

५०३९५ पाटील िमना सुय�कात 41591 54 �ी ५/३ देव�ानगर सोसायटी   पोखरण रोड  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०३९६ पाटील िमलीदं भालचं� 44832 52 पु

ए ६०२  साई सदन   �ॉट नं.४/५/६/ बे� डेपो से�र २९  

जवळ ने�ळ ई�   नवी मंुबई

५०३९७ पाटील न�ता िनतीन 42410 40 �ी

२४ िनसग� तपोवन को.ऑ.सोसायटी   पातली पाडा  ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०३९८ पाटील नंदकुमार माधवराव 48829 69 पु

मोगरा को-ऑप. सोसायटी   �ॉक नं.एफ ८ १ िमठ बंदर 

रोड  ठाणे  ठाणे(ई�)

५०३९९ पाटील िनलेश सुभाष 36405 48 पु

�ॅट नं १०४/ए स�ा वंदन हौिसंग   सोसायटी धोकली  

कोळशेट रोड   ठाणे  ठाणे (वे�)

५०४०० पाटील िनलीमा अिवनाश 48370 55 �ी ए/३०६ �ु उषा नगर   ��लेज रोड  भांडूप  (वे�)

५०४०१ पाटील िनतीन मदन 32914 40 पु

कानगुटकर कॉलनी   वासंती िनवास �म नं.१/०२  भांडूप 

ठाणे  ठाणे(वे�)

५०४०२ पाटील पूनम योगेश 56889 41 �ी

इंपे�रया िब��ंग फलॅट नं.११०३   महावीर िमलीिनयम 

पोखरण रोड नं.२  वसंत िवहार ठाणे (प)  ठाणे(वे�)

५०४०३ पाटील �भाकर गुलाबराव 56887 73 पु

इंपे�रया िब��ंग फलॅट नं.११०३   महावीर िमलीिनयम 

पोखरण रोड नं.२  वसंत िवहार ठाणे  ठाणे(वे�)

५०४०४ पाटील �िमला गोपीचंद 50971 50 �ी

१८ अम�रश सदन   िचमटपाडा मरोळ नाका  अंधेरी  

अंधेरी (ई�)

५०४०५ पाटील �िवण िसताराम 38017 51 पु

�ॅट नं-६०१  ६ वा मजला    िब��ंग नं ६ ओझोन �ॅली  

जुना मंुबई पुणे रोड  पािस�क नगर  खारेगाव कालवा

५०४०६ पाटील राज�� िभमराव 31715 46 पु साई ऑि�कल मोनोद नगर   शॉप नं ७    पनवेल-W

५०४०७ पाटील रमेश �ंकट 32673 69 पु

१०२ रमाितथ�   सी.एच.एस. राम मा�ती रोड  ठाणे (वे�)  

ठाणे

५०४०८ पाटील संजय नामदेव 15969 51 पु

४०३-बी �ॅक��थ टॉवर -आय   से�र-६ आईरोली    

आईरोली नवी मंुबई

५०४०९ पाटील संतोष मधुकर 44066 56 पु

४०१ ४ था मजला   पाथ� सोसायटी भंडार आळी  ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०४१० पाटील सरला िदलीप 57713 50 �ी

१०१ ओशो अ�िवनायक   को-ऑप हौ.सोसायटी ब केबीन  

िशवाजी नगर नापुडा ठाणे  ठाणे(वे�)

५०४११ पाटील शीला म�ार 18284 73 �ी  िपतृछाया  गोखले रोड   नौपाडाठाणे    ठाणे(प)

५०४१२ पाटील ��दा िनलेश 43816 49 �ी

ए-१०४ स�वध�न ड़��   ढोकाळी कोलशेत रोड  ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०४१३ पाटील सुिनता िवकास 38376 56 �ी ९१/१  िपतृछाया   गोखले रोड  नौपाडा ठाणे  ठाणे (वे�)

५०४१४ पाटील सुि�या िव�े�र 58479 33 �ी

कोणाक�  अपाट�म�ट बी / ३०८   ३ रा मजला जयदीप नगर  

ना�र �ेशन ना�र मंुबई  मंुबई
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५०४१५ पाटील सुय�कांत जग�ाथ 43523 63 पु

५/३ देवदयानगर सोसायटी   पोखरन रोड नं.१  शा�ी 

नगर ठाणे (प)  ठाणे(वे�)

५०४१६ पाटील तुषार बापूराव 45054 43 पु िब.नं २३ �म नं ८०५   कॅापरी कॅालनी  ठाणे (ई�)  ठाणे

५०४१७ पाटील तुषार पंढरीनाथ 36379 50 पु

१२२/३ स��ंुगी िनवास   अंिबका नगर पाडा िवभाग  

वािशंद (वे�)  िज�ा ठाणे

५०४१८ पाटील उमा उ�ास 46936 64 �ी

४०२ म�ार िब��ंग   गोखले रोड दादा पाटील वाडी  

गवदेवी मंिदर ठाणे  ठाणे-वे�

५०४१९ पाटील वैशाली सागर 35072 44 �ी

२०६ जीवदानी अपाट�म��   रामवाडी िवरार(वे�)  मुबंई  

मुबंई

५०४२० पाटील वैशाली संजय 15970 45 �ी

४०३-बी �ॅक��थ टॉवर -आय   से�र-६ आईरोली    

आईरोली नवी मंुबई

५०४२१ पाटील िवलास िभमराव 31741 53 पु

१०३ महावीर िशखर  को.ऑप. सोसायटी   ५२ बंगला 

पनवेल िज.रायगड    पनवेल-१

५०४२२ पाटील िवनायकराव जयवंतराव 6582 53 पु

�ॅट 15 व�देण को ऑप हौ सोसायटी   स�ट� ल रे�े माटंुगा  

मंुबई

५०४२३ पाटकर माधुरी सुहास 36390 54 �ी �दीप िब��ंग दुसरा मजला   �शांत नगर नौपाडा ठाणे

५०४२४ पाटकर सुहास नारायण 36389 58 पु

अ / ४०४ ओशो कृ�ा   बाजी�भु देशपांडे माग�  िव�ु 

नगर नौपाडा ठाणे  ठाणे (वे�)

५०४२५ पटवे िस�दाथ� अिनल 36960 69 पु

३०३/३०४ प�ावती हौिसंग   ठाकूर �ॉक  िशवाजी नगर 

ठाणे  ठाणे(वे�)

५०४२६ पटवे वैदही अिनल 36959 69 �ी

३०३/३०४ प�ावती हौसीगं   ठाकूर �ॉक  िशवाजी नगर 

ठाणे  ठाणे(वे�)

५०४२७ पटवे अिनल मनोहर 19146 69 पु

३०३/३०४ प�ावती हौिसंग सोसायटी   ठाकुर �ॉक 

िशवाजी नगर    ठाणे(वे�)

५०४२८ पवळ मािणक िस�ाम 29265 58 पु

�मदान को.ऑप. हौसीगं सोसा.   िमठ बंदर रोड  ठाणे  

ठाणे-E

५०४२९ पवार बळवंत ओकंार 18932 69 पु

२१ ओम िशव दश�न िब�ीगं   चौथा मजला �ेशन रोड  

कळवा   िज.ठाणे

५०४३० पवार गणेश गणपत 34534 39 पु २०१ कंुदन अपाट�   कोपरी ठोणे    ठाणे(ई�)

५०४३१ पवार जयवंत सुखदेव 36694 48 पु

६०३ दैिद� सह सोसायटी   सावरकर नगर  ठाणे (वे�)  

ठाणे (वे�)

५०४३२ पवार न�ता गणेश 45935 52 �ी

कंुदन अपाट�म�ट     १०३  ए िवंग १ मजला   कोपरी गाव   

कोपरी    ठाणे(ई�)

५०४३३ पवार �मोद िजजाबा 60191 54 पु

�ॅट नं 305 बी िवंग साई पाक�    राजाराम तबेला जवळ  

जुने ठाणे िभवंडी रोड  ठाणे

५०४३४ पवार र��भा बळवंत 18933 63 �ी

२१ ओम दश�न िब�ीगं चौथा मजला   �ेशन रोडकळवा 

िज.ठाणे    कळवा-१

५०४३५ पवार �ीराम अजु�न 40905 72 पु

सी ७०४ ७ वा मजला   ओिल��या लोढा पॅराडाईज  ई ई 

हायवे मािजवाडा  ठाणे

५०४३६ पवार उ�ास �ीराम 43164 46 पु

सी-७०४ ऑल��या   लोढा पॅराडाईज माजीवडा  ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०४३७ पावरा अजय अमूत 45503 38 पु

�ॉट नं ५१ िव�दीप सोसायटी   बाबलकर नगर चारकोप  

कांदीवली मुबई  मुबंई-१

५०४३८ पेठे अिमत िवजय 58949 40 पु

बी २०२  ल�� नारायण िनवास   खारकर अली  एन के टी 

कॉलेज समोर  ठाणे  ठाणे वे�

५०४३९ पेठे िवजय कृ�ाजी 47025 70 पु

२०२ बी ल�ीनारायण को-ऑप हौ   सोसायटी एस.के.सी. 

कॉलेज समोर  खारकर आळी ठाणे-वे�  ठाणे-W
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५०४४० फडके धंुडीराज रामचं� 27149 93 पु ४०२ तारा िनवास   बाजी�भु देशपांडे रोड  नौपाडा  ठाणे-१

५०४४१ फडके सुमन धंुडीराज 27148 88 �ी ४०२ तारािनवास   बाजी�भु देशपांडे रोड  नौपाडा  ठाणे-१

५०४४२ फडके मोहन शंकर 19153 63 पु

�ॅट नं ७०१ आिण ७०२ �फु�   गोरेगावकर लेन   

स�ट� ल  �ाझा जवळ  िगरगाव  मंुबई-१

५०४४३ फडके रोिहणी महेश 52941 52 �ी

११ नवकमलपु� सोसायटी   बी केबीन नौपाडा  ठाणे  

ठाणे (वे�)

५०४४४ फडके वषा� मोहन 19154 59 �ी

�ॅट नं ७०१ आिण ७०२ �फु�   गोरेगावकर लेन  स�ट� ल 

 �ाझा जवळ िगरगाव  मंुबई-१

५०४४५ फडणीस िवजय िव�ुपंत 45933 74 पु

७ बी /६०४ अ�ोलडे हौिसंग सोसायटी   हजुरी दरगा 

रोड  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०४४६ फाटक िमलीदं तुकाराम 18285 62 पु

५०३ िब�ीगं नं.८ स�ेदिगरी िस�दाचल   फेज २ ऑफ 

पोखरण रोड नं२    ठाणे(वे�)

५०४४७ फाटक नंदिकशोर शांताराम 54746 61 पु

केशव सदन �ॉट नं.१४   �ा�ण सोसायटी  नौपाडा ठाणे 

(वे�)

५०४४८ िप�े उम�कृ� राघवण 36381 67 पु

७०१ पालाश उपवन गावंड बाग   उपवन तलाव जवळ 

पोखरण रोड २  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०४४९ िप�े सुजाता िदपक 36382 66 �ी

७०१ पालाश गावंड बॉग   उपवन लेक जवळ  पोखरण 

रोड -२ ठाण�  ठाणे-१

५०४५० पो�ें िवभा सुभाष 28611 71 �ी १३ पाटील क�ाउंुड   अलमेडा रोड  चंदनवाडी  (वे�)

५०४५१ पोवार अमृता सुिनल 55093 33 �ी ५ देवी कृपा िशवाजी नगर   वागळे ई�ेट  ठाणे-४  ठाणे

५०४५२ �धान सुवणा� संिदप 55411 57 �ी

बी १/१३ नवजीवन सीएचएस   साईनाथ नगर एस.�ी.माग�  

रे�े �ेशन समोर कोपरी ठाणे (पूव�)  ठाणे(ई�)

५०४५३ �भुिमराशी गोरख मोहन 18302 45 पु ६०१ िनळकंठ दश�न   �णवाल नगर    ठाणे(वे�)

५०४५४ �ेमा नारायण 48984 64 �ी

�ॅट नं.३०३/३०४   जुपीटर िवंग सी  लोढा पॅराडाईज ठाणे 

(वे�)  ठाणे

५०४५५ पुजारी चं�शेखर रासिबहारी 42310 65 पु २४० कादंबरी िब�ीग   जे वी पी डी  अंधेरी (वे�)  मंुबई

५०४५६ पंुडे अ�ण िव�भर 3502 75 पु

�ॅट नं २८०२ डी िवंग हबटाऊन �ीन वुड्स   वात�क नगर 

पोखरण रोड ठाणे    ठाणे (वे�)

५०४५७ पंुडे �ीकांत अ�ण 33099 44 पु

�ॅट नं ८ पा�रजा   मीठ भंडार रोड  िस��िवनायक 

मंदीरा समोर  ठाणे (वे�)

५०४५८ पुरंदरे �भाकर रघुनाथ 17700 82 पु

- -

सोसायटी िल.     मखमली तलाव  एलबीएस रोड   

ठाणे(वे�)

५०४५९ पुरािणक र�ी रिवं� 36683 63 �ी ३६ र�ी सोसायटी   मीठ भंडार रोड  ठाणे  ठाणे(ई�)

५०४६० पुसाळकर अतुल िशवराम 4047 78 पु एम.बी.रोड िशवाजी पाक�    मंुबई-१

५०४६१ राय ह�रनाथ पारसनाथ 43736 42 पु

संतोष भवन शांती धाम   कसावीर पाडा  नालासोपारा 

मंुबई  मंुबई-१

५०४६२ राजे �ीकांत कमलकांत 54964 58 पु

३ �थमेश िब��ंग   जन.अ�णकुमार वै� माग�  

पाचपाखडी ठाणे  ठाणे(वे�)

५०४६३ राजपूत शकंुतला नेह�िसंग 43465 34 �ी

B 502 िव�ांत हाऊिसंग   पािस�क बँक जवळ  कळवा  

ठाणे

५०४६४ रानडे धनंजय अिनल 44009 44 पु बी३०१ िम�लपाक�    रघुनाथ नगर  ठाणे-वे�  ठाणे-वे�
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५०४६५ रानडे मेघना धनंजय 44010 43 �ी ए ३०१ िम�ल पाक�    रघुनाथ नगर  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०४६६ रानडे पोिण�मा राज�� 52132 54 �ी

०८ गणेश भुवन दुसरा मजला    �ा�ण सोसायटी नौपाडा  

ठाणे  ठाणे-१

५०४६७ रानडे राज�� रघुनाथ 52131 69 पु

०८ गणेश भुवन दुसरा मजला    �ा�ण सोसायटी नौपाडा  

ठाणे  ठाणे-१

५०४६८ राणे क�ना चं�कांत 55444 51 �ी

१/९०१ ओझोन �ॅली   पारिसक नगर  कळवा  ठाणे  ठाणे 

(वे�)

५०४६९ राणे कुसुम ��ाद 48625 71 �ी

ईसीए १८७/१०४ से�र -७   ए�रशईन जासिमन 

सीएचएस िल.  वसई (ई�)  ठाणे

५०४७० राव शुभदा िवनायक 36397 59 �ी बी/२३ स� अपाट�म�ट   गोखले रोड नौपड    ठाणे(वे�)

५०४७१ राठी िनलेश िबमलिकशोर 45227 33 पु ११/जी-३ हायल�� रेिसडे�ी   धाकोली  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०४७२ राठी सं�ा िबमल 40273 64 �ी ११ जी/३ हायलॅड रेिसडे�ी   धोकली  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०४७३ राठोड भाऊराव बाजीराव 43698 83 पु ऐ ६ नाईक नगर   एस जी माग� कुला� (ई�)  कुला�

५०४७४ राठोड छाया सुभाष 50581 56 �ी ५०२ आनंद कोरस टॉवर   वत�क नगर  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०४७५ राठोड िह�तलाल जगनभाई 40338 67 पु

१०४ बी साई िस�दी अपाट�म��. जवळ   वत�क टॉवर मुबंई 

फोट�    मंुबई फोट�

५०४७६ राठोड िव�ांत बंडूिसंग 44389 40 पु

५०२/५ रेखा िब�ीगं   कोरस टॉवर  वत�क नगर ठाणे-५  

ठाणे(वे�)

५०४७७ राठोड िवशाल बंडूिसंग 44388 43 पु

५०२/५ कोरस टॉवर   रेखा िब�ीगं  वत�क नगर ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०४७८ राऊत िदपक हरी 45427 72 पु

�ॅट नं.१४/४ जमुना   िवर सावरकर नगर  नवघर वसई 

ठाणे  ठाणे१

५०४७९ राऊत शोभा हेमंत 49262 71 �ी

�ॅट नं ६०२  ६ वा मजला   म�ार रेिसड�सी  दादा पाटील 

वाडी  गावदेवी मंिदर समोर  ठाणे (वे�)

५०४८० रावेरकर मह�� िव�ल 9346 52 पु

इ्  १५२ से�र नं ३ आयरोली   मंुबई आयरोली नवी मंुबई   

 आयरोली-१

५०४८१ राऊळ राजाराम रधुनाथ 45436 65 पु

�ेरणा को-ऑपरेटीव हाऊिसंग सोसायटी   डी/२/१३३ 

माजीवाडा  पोखरण रोड २ ठाणे  ठाणे (वे�)

५०४८२ रेगे िमंलीद मनोहर 36380 50 पु ०६/९१ महारा��  नगर   पवार पाक�  जवळ    ठाणे ( वे� )

५०४८३ रोहेकर राखी राजेश 55373 45 �ी २/२७ िशवकृपा सोसायटी   राबोडी िशवाजी नगर  ठाणे

५०४८४ रोहरा राजेश क�ै�ालाल 42852 56 पु

१५०१ लाईट ि�ज  िहरानंदांिन मेयदौस   पोखरण रोड-२  

ठाणे (वे�)  ठाणे

५०४८५ सबिनस योगेश सुरेश 36690 50 पु १२ ए िवंग �ेल ऑफ  िव�ा नगरी   अिलबाग

५०४८६ सगळिगळे राजेश मधुकर 61219 32 पु

डी-001 बालाजी रेिसड�सी   सव� नं 100/2  अडई िवलेज 

पनवेल  पनवेल िज�ा रायगड

५०४८७ साईल �ताप ल�ण 44883 54 पु

िव�हता� वेलफेअर संघ   �म �ं.२ आ�ा पाडा  

मालाड(ई�)  मंुबई

५०४८८ साखरे दयानंद सदानंद 30046 44 पु सी.१०१ अचोळे रोड नालासोपारा   नालासोपारा

५०४८९ साळंुखे पुनम िदपक 57759 31 �ी

ई २ - १०३ रॉयल मेडॉस पनवेल   माथेरान रोड अ�रहंत 

अरहम जवळ  कोपरोली पनवेल को�ोली रायगड  पनवेल
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५०४९० सामंत िच�रंजन शरद 57801 51 पु

फलॅट नं २ �गत को-ऑप.हौ.सोसा.   महष� कव� रोड 

बेडेकर हॉ��टल जवळ  नौपाडा ठाणे

५०४९१ संमत सिचन उमाकांत 40267 53 पु मु पो ठाणे   ठाणे-१

५०४९२ सामंत सुभाष मधुसुदन 50786 63 पु

ए/२/४०३ रघुकुल हौिंसग सोसायटी   पारिसक नगर  

कळवा ठाणे

५०४९३ संभूस अनुपमा �ीकू� 44817 68 �ी

�म नं.३०० ल�ी को ऑप हाऊिसंग सोसायटी �ॉक   नं 

१०१ �ाहिमन अली  िभवंडी  िभवंडी

५०४९४ संभूस �ीकू� िव�नाथ 44816 75 पु

घर न.३०० रमाबाई को ऑ हौसीग   सोयायटी �ाक नं 

१०१ ए िवंग  �ा�ण आळी िभवंडी  िभवंडी ठाणे

५०४९५ संगाळे अजयकुमार बाबुराव 31463 47 पु

�म नं.१४ फॉरे� कॉलनी   कोपरी १२ बांगला  ठाणे  

ठाणे(ई�)

५०४९६ सराफ भालचं� नारायण 2225 87 पु

१/४  स�म  �ॉट.नं.१९   दामले कॉलनी  मंुबई िड��� � 

बँक जवळ  भांडुप ए मंुबई-E

५०४९७ सराफ रजनी सखाराम 36304 66 �ी

६०४ क�ना वसंत िलला कावेसर   घोड बंदर  ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०४९८ सराफ सखाराम राजाराम 36305 71 पु

६०४ क�ना वसंत िलला कावेसर   घोउबंदर रोड  ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०४९९ सराफ संदीप भालचं� 19516 57 पु

�ॉट नं.१९ स�म सीएचएस. दामले   कॉलनी जवळ 

MD¡¡ BAK    भांडुप (ई�)मंुबई

५०५०० सारंग नारायण �ीराम 25039 67 पु

१५ ट� ांिसट कॅ� एल जे रोड   खोट ग�ी नाटंुगा (वे� ) 

मंुबई

५०५०१ सारंग �दीप सुरेश 42955 47 पु

४१० लिलत अपाट�म�ट   राज पाक�  पारिसक  कळवा (वे� 

)ठाणे  ठाणे(वे�)

५०५०२ सरोदे िव�ा गुनवंत 30592 56 �ी अे-७/२०४ �तु एंकलवे जी बी रोड   ठाणे (वे�)    ठाणे

५०५०३ साटम वंदना संभाजी 53494 75 �ी

द�िनवास १ ला माळा सोना हॉ�ीटल   काजुपाडा 

भटवाडी बव� नगर  घाटकोपर  मंुबई-८४  मंुबई(वे�)

५०५०४ साठे धनंजय वसंतराव 10489 62 पु ११०२ दालमाल टॉवर बी िवंग   नरीमन पॉइंट    मंुबई-१

५०५०५ साठे हरेष िदनकर 53279 53 पु

५०१ शंभु िनवास   स�न वाडी िमठागर रोड  मुलंुड 

मंुबई(ई�)  ठाणे

५०५०६ साठे मंगला शंकर 17794 87 �ी

504 चािम�ग िहल   नेप�ून िलिवंग पॉइंट  एलबीएस माग� 

भांडुप -वे�  भांडुप-वे�

५०५०७ साठे शरयु रामचं� 11215 85 �ी

अचलकुटी अपाट�म�ट �ॉकनं-०४   एम.जी रोड नौपाडा  

ठाणे  ठाणे-१

५०५०८ सावंत महेश अनंत 36686 66 पु ६०२ लीलावती सोसायटी   मंुबई पुणे रोड कळवा िज ठाणे

५०५०९ सावंत राजेश बाजीराव 36410 47 पु

डी ३०४ िन�ानंद सोसायटी समोर आय सी आय सी आय  

 बँक सूय� शॉिपंग जवळ  िमरा रोड ठाणे (ई�)  ठाणे-E

५०५१० सावंत िव�ास रमेश 35326 43 पु

१० िशवतीथ� हाऊिसंग सोसायटी   जूिपटर �ॅन स�टर  

नौपडा ठाणे वे�

५०५११ सायल हरभजनिसंग जयिसंग 42288 65 पु ९ सरस बाग   �ी.एन.पुरव माग�  देवनार मंुबई  मंुबई

५०५१२ सेठ िमलीदं चेतन 31381 40 पु

अे/२९ इं���थ सोसा.   सवोद�य नगर  मुलंूड (वे�)  मुलंूड 

(वे�)

५०५१३ सेठीया दमयंती जयंतीलाल 38309 64 �ी

डी ७२१ सागर पाक�  सोसायटी   अमृतनगर  घाटकोपर 

ठाणे  ठाणे-१

५०५१४ सेठीया हेमंत जयंतीलाल 38308 64 पु

डी ७२१ सागर पाक�  सोसायटी   अमृतनगर  घाटकोपर  

ठाणे-१
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५०५१५ शाह अिप�त अिनल 57883 36 पु ७०३ ए िवंग पेन�रथ   िहरानंदानी इ�ेट  ठाणे

५०५१६ शाह क�ेश मुकंुदलाल 19514 55 पु

जी ३०४ साई कृपा अपाट�म�ट   �ॉट ए २० से�न १९ अ  

नवी मंुबई  नवी मंुबई-१

५०५१७ शाह िवमल िहरजीभाई 53193 60 �ी

७ �ेम िमलन िब��ंग   कटारीया रोड जवेरी हॉ��टल 

जवळ  मािहम मंुबई-१६

५०५१८

शेख इ�ीयाज अहमद �रयाज 

अहमद 41810 53 पु

�म नं. ५०   भगत िसंग नगर  िलंक रोड गोरेगाव मंुबई  

गोरेगाव(वे�)

५०५१९ शेरे सुधीर हनमंत 36682 56 पु

िब�ीगं नं.६१   पाईप लाईन जवळ  िभम नगर ठाणे (ई�) 

 ठाणे(वे�)

५०५२० सेठ चेतन नाथालाल 36412 69 पु

सी ३/२०६ लोक एवरे� जे एस बी रोड   सीम�ट कोपणी 

समोर   मुलंुड(वे�)

५०५२१ शेठ कनक चेतन 36413 68 �ी

ए/२९ कोनाक�  इं���थ   १० वा मजला जैन मंिदर रोड    

मुलंुड (वे�)

५०५२२ शे�ी अशोक मुरारी 29533 47 पु ७२/११ शा�ी नगर   पंत नगर घाटकोपर    मंुबई ७५-१

५०५२३ शे�ी भा�र मोना�ा 44928 55 पु

५०२ ओकंारे�र अपाट�म�ट   कांदार पाडा िलंक रोड   

दिहसर(वे�)  मंुबई

५०५२४ शे�ी गंगाधर िशवराम 44926 54 पु

६०१ ओकंारे�र अपाट�म�ट   खंदार पाडा िलंक रोड  

दहीसर (वे�)  मंुबई(वे�)

५०५२५ शे�ी राजू मं�ा 44929 68 पु

ओकंारे�र अपाट�म�ट   िलंक रोड  दिहसर (वे�)मंुबई  

मंुबई

५०५२६ शे�ी उदय कृ�ा 44927 47 पु

५०१ ओकंारे�र अपाट�म�ट   िलंक रोड  दिहसर (वे�)  

मंुबई

५०५२७ िशंपी िजत�� िशवलाल 22891 44 पु

722 िस�ीिवनाकसोसायटी   एस पी मंडळ गणेश नगर  

घाटकोपर पि�म  मंुबई

५०५२८ िशंपी रामचं� ह�र 28247 79 पु

�म नं ७०२ िब��ंग नं ०९   ७ थ �ोर नंद पाक�   

यशोधन नगर लोकमा� नगर  ठाणे(वे�)

५०५२९ िशंदे िदपक िजजाबराव 61238 47 पु

�ॉट नं 204 पेटलीना अपाट�म�ट   एल बी सी रोड कामबी 

कुला� वे�  मंुबई कुला�  कुला� मंुबई

५०५३० िशंदे िदनेश िनवृ�ी 59459 52 पु

सी /३०३ साई सुखसागर chs   घोडबंदर रोड अंजू  

वाघबीळ रोड ठाणे

५०५३१ िशरसकर सुभाष सतीश 46415 35 पु

२०५ �ामी कृपा   डी.एल.वै� रोड  दादर (वे�)मंुबई२८  

मंुबई

५०५३२ िशरोडे सितश दगडू 48460 66 पु

बी/६०३ �ीजी ��ला   िनितन कंपनी समोर  ठाणे (वे�)  

ठाणे (वे�)

५०५३३ िशरसाठ माया िमिलंद 42251 51 �ी

ए�रशाईन िमलेिनयम पॅराडाईन   ई एम पी -०६ �ॅट 

नं.५०४  ठाकूर ��लेज कांिदवली (ई�)  मंुबई-४००१०१

५०५३४ िशरसेकर सुिधर सुय�कांत 36695 62 पु आनंदीबाई भुवन स�ानिसंग माग�   सवोद�य नगर    भांडुप

५०५३५ िशरसेकर िवजय सुय�कांत 38676 56 पु अ ४ शांतीबेन सोसायटी आझाद नगर     ठाणे (वे�)

५०५३६ िश�डे हेमलता िवजय 2563 66 �ी

वाघिबल कावेसकर  �ायलाक�  िब��ंग घोड बंदर रोड  

ठाणे मंुबई

५०५३७ िश�डे पंकज िवजय 11588 45 पु

�ॅट नं ६०४ ए-िवंग गोकुळ िवला   टी.�ी टोवर कटरप  

बदलापूर ई� ठाणे

५०५३८ िश�डे िवजय िव�ल 293 72 पु

वाघिब� कावेस  �ायलाक�  िब��ंग जवळ  घोड बंदर 

ठाणे

५०५३९ �ीवा�व मै�ेयी मुकेश 28871 50 �ी

बी ५०१ ओम साई िव�कमा� को.ऑप.हौ.सो.   राजे शहाजी 

माग� िवलेपाल�  मंुबई  िवलेपाल�-( ई� )



                                              Page1950

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

५०५४० शु� मंदार िवनोद 37987 47 पु व�े�री मंदीर सं�थान   मु.व�े�री  ता.िभवडी  ठाणे

५०५४१ शु� सुधा पदमाकर 38019 79 �ी

सुगंध पिहला मजला �ॉट नं.२५   अ�ैत सोसायटी 

म.दा.केणी रोड  भांडूप पूव�  ठाणे

५०५४२ शु�ा वंदना सुभाषचं� 30782 54 �ी जी-८ �ंकटेश �ाझा   बालाजी नगर    भाईंदर(वे�)

५०५४३ िसंग अवधेशकुमार राजनारायण 38494 74 पु

ए िवंग १५०३/०४ िव�ोज �टीन टॉवर   एल बी एस माग� 

समोर  मुलंुड (वे�)  मुबंई

५०५४४ िसंग बजरंगबली सभानंद 43030 54 पु

पंचर� चेबस� सी ८२   ०२ से�र ०६  कलांबोळी नवी 

मंुबई  मंुबई

५०५४५ िसंग िवनय िशवशंकर 54414 35 पु

युिनट २०३ हाऊस नं.९१   से�र रेबाळे  नगसोली नवी 

मंुबई  मंुबई

५०५४६ सोहनी िवनायक शंकर 36418 54 पु आदश� नगर   �ताप िसनेमाजवळ    ठाणे-१

५०५४७ सोहोनी शेखर शंकर 28319 66 पु

बी - जी - ६ सुखसागर हौिसंग सोसायटी   अणुनगर 

कंपाउंुड  घोडबंदर  ठाणे-१

५०५४८ सोलंकर कृ�ा �ानोबाराव 32684 52 पु मलबारी नगर   जैन मंदीरा समोर  बिशंद  ठाणे-१

५०५४९ सोमानी गोिवंदा िव�नाथ 36317 76 पु रवी दश�न   आबेडकर हॉ��टल  ठाणे  ठाणे-१

५०५५० सोनार मुकंुद रामा 51328 56 पु

१९-एिब��ंग नं.२ स�ंग सोसायटी   पंुजाजी इ�ेट समोर  

खोपट ठाणे ( वे�)

५०५५१ सोनवणे ई�र धनराज 18938 62 पु शा�ी नगर कुबड चाळ   पोखरण रोड नं.१    ठाणे(वे�)

५०५५२ सोनवणे करमिसंग खाजा 34525 59 पु �ॅट नं ३०२ बी िवंग रतने�र िब��ंग   कशेळी िभवंडी

५०५५३ सोनगडकर योगेश �ीकृ� 14896 45 पु

२०३ सुरभी पािस�क जनता बँक�ा वर   लॉईस वाडी  ठाणे 

(वे�)  ठाणे  (वे�)

५०५५४ सोनी िनलम िवनोद 24820 60 �ी

बी- २०६ साई ओम डी-गृह   िनमा�ण स�था काजूवाडी   

साई बाबा मंदीरा शेजारी  ठाणे(वे�)

५०५५५ सोनी राज�� लालजी 18937 54 पु बी/२०६ साईओम  डी  िब�ीगं   लुईस वाडी    ठाणे(वे�)

५०५५६ सोनी संगीता राजेश 38293 46 �ी बी / २०६ साई ओम   लुईसवाडी  ठाणे (वे�)  ठाणे

५०५५७ सोनी िवनोद लालजी 22522 62 पु B/206 साई ओम D ªouis वाडी ठाणे(वे�) ठाणे

५०५५८ सोजें संिगता िवजय 42418 52 �ी

बी-८०३ �ीजी �ीला सोसायटी   िनतीन कंपनी समोर 

पाचपाखडी  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०५५९ सोपारकर अरिवंद दामोदर 46364 70 पु

�म नं.४०२  ब�ाळे�र अपाट�म�ट    िहंद माता शाळे 

जवळ  साई बाबा मंिदर  िदघा  नवी मंुबई  ठाणे

५०५६० सोपारकर भुषण अरिवंद 46363 44 पु बी /१२ िशवा अपाट�म�ट   सावरकर नगर  ठाणे

५०५६१ सुय�वंशी दादाभाउ िनबांजी 38283 50 पु

साईनाथनगर लुईसवाडी   घर नं.६८/१० िशवकृपा सदन  

ठाणे (वे�)  ठाणे

५०५६२ सुय�वंशी तुकाराम आनंदा 36979 49 पु मु पो ठाणे   ठाणे-१

५०५६३ तळेले जय�ी �पेश 41584 42 �ी ३०२ रंगा�ी सी एच एस   वीर सावरकर नगर  ठाणे

५०५६४ तळेले मोहन महा� 41581 82 पु

३०२ रंगा�ी सी एच एस   वीर सावरकर माग�  ठाणे  

ठाणे(वे�)
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५०५६५ तळेले �पेश मोहन 41583 50 पु ३०२ रंगा�ी सी एच एस   वीर सावरकर माग�  ठाणे

५०५६६ तळेले िवजया मोहन 41582 73 �ी ३०२ रंगा�ी सी एच एस   वीर सावरकर माग�  ठाणे

५०५६७ तळणीकर मृदुला सतीश 55881 54 �ी

३०१एम.एस.ई.बी.�ाटस�   �ॉट नं.आर-१० ई �ॉक  बां�ा 

कुला� कॉ��े� बां�ा(ई�)  मंुबई(ई�)

५०५६८ तळणीकर सतीश िदगंबर 47536 58 पु

१४/१९ एम.एस.ई.बी.�ॉफ �ाट�र   िललावती हॉ��टल 

जवळ  बां�ा (वे�)  मंुबई

५०५६९ तांबे गणेश चं�कांत 38168 48 पु

अे ८ सोमे�र सोसायटी   संत �ाने�र नगर  वागळे इं�ेट  

ठाणे(वे�)

५०५७० ता�णकर महेश तानाजी 42788 43 पु

आर ३२ िसता कुशीर   यश�ी नगर  बाळकु भ ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०५७१ तरलकर िनखील िनिशकांत 27949 42 पु

सी १५ �ू साई समथ�   िबहाइंड मदर मेरी �ूल जवळ  

नालासोपारा (वे�) ठाणे

५०५७२ तराळकर �शांत शिशकांत 49944 43 पु जी/४ अिभशेक अपाट�म�ट   आगार बाजार  दादर- (वे�)

५०५७३ तारे �ीराम मुकंुद 2417 84 पु रे�े �ा नं.आर बी ३१   पनवेल

५०५७४ तारमळे �शांत आनंत 32672 42 पु पी.एच.सी.वसीदं   ता.शहापूर िज.ठाणे    ठाणे-W

५०५७५ तरमाळे शारदा �शांत 36402 54 �ी मु पो ठाणे   ठाणे

५०५७६ तावडे शरद द�ाराम 48409 58 पु

६०४ समृ�दी हाईट   िवठठल मंिदर मागे  खारेगाव कळवा 

ठाणे

५०५७७ तायडे �िवण सुपडू 46521 43 पु बी-८०१ जानकी ��ला   मिनष नगर गट नं.१  कळवा ठाणे

५०५७८ तेलवणे अंकेश अनंत 36377 51 पु

िस�दी िवनायक अपाट�म�ट   िशवाजी नगर औदंुबर 

सोसायटी जवळ  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०५७९ ठ�र हंसराज जाधवाडी 38312 79 पु १३ अंबेभै�ा अपाट�म�ट डॉ आर पी रोड मुलंुड (वे�)

५०५८० ठ�र नयन नटवरलाल 38310 48 पु डी/३/९८ िच�रंजननगर   िव�ािवहार (ई�)    ठाणे(ई�)

५०५८१ ठाकूर अंजली हेमंत 34363 55 �ी बी-०४ १०४ साकूर पाक�    कळवा ठाणे    कळवा

५०५८२ ठाकुर अंजली �ीिनवास 17955 76 �ी

२०१ भानु अपाट�म�ट संत �ाने�र पाथ   पाचपाखाडी ठाणे 

ठाणे

५०५८३ ठाकुर िदपक पुो�म 58204 58 पु सर�ती हाऊस   गोखले रोड  नौपाडा ठाणे  ठाणे -

५०५८४ ठाकुर िदपा �दीप 18282 63 �ी

 कम�पु�  िब�ीगं �ॉक नं२०२   दुसरा मजला 

जे.एस.माग�    ठाणे

५०५८५ ठाकूर हेमंत रामदास 34364 57 पु बी-०४१०४ साकुर पाक�    कळवा ठाणे    कळवा (वे�)

५०५८६ ठाकूर मनोज शंकर 58968 58 पु

शांती कॉंटेज ठाकूर �ॉ�   गोखले रोड नौपाडा    ठाणे 

वे�

५०५८७ ठाकुर नुतन सुदीप 17827 56 पु २०३  िगरीजा  ए महा�ा फुले माग�   नौपाडा ठाणे    ठाणे

५०५८८ ठाकुर ओकंार �ीिनवास 52401 39 पु

२०१ भानु पॅलेस को हौिसंग सोसायटी   संत �ाने�र पंथ  

पाचपाखडी ठाणे  ठाणे(वे�)

५०५८९ ठाकुर �दीप द�ा�य 18283 69 पु  कम�पु�  २०२ दूसरा मजला भंडार अळी   ठाणे  ४००६०१
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५०५९० ठाकुर �थमेश �िदप 55198 32 पु

२०२ कम� पु� सोसायटी   भंडार आळी ज.स.रोड  ठाणे 

(वे�)  ठाणे

५०५९१ ठाकूर ि�यंका �दीप 58526 37 �ी

कम�पु� सोसायटी &   लोकोिंलटी /होतक� �ाउंड  

कंपाऊंड  ठाणे(वे�)

५०५९२ ठाकूर रामचं� गजानन 36689 56 पु

सी-२ आनंदराम हौिसंग समता नगर   देव�ा पाक�  ठाणे  

ठाणे (वे�)  ठाणे(वे�)

५०५९३ ठाकूर साधना िवलास 34412 47 �ी

B 904 लोकमा� को ओप हौिसंग सो   वीर सावरकर पाथ  

पंचपाखाडी  ठाणे(वे�)

५०५९४ ठाकूर िशतल सुरेश 54392 32 �ी

�ॉट नं ११२ मधुबन हाऊिसंग सोसायटी पोखरण रोड 

वसंत िवहार ठाणे

५०५९५ ठाकुर सुदीप द�ा�य 17826 65 पु २०३ िगरीजा ए महा�ा फुले माग�   नौपाडा (ठाणे  )  ठाणे

५०५९६ ठाकूर िवघा हेमंत 44511 32 �ी

बी ४ १०४ सुकुर पाक�  जुना मंुबई पुणे रोड   कळवा (वे�)   

 ठाणे

५०५९७ ठाकूर िवलास रामदास 34411 53 पु

�ॅट नं बी /९०४ ९ �ोअर   लोकमा� हाऊिसंग 

सोसायटी  वीर सावरकर पेठ पंचपाखाडी ठाणे (वे� )

५०५९८ ठाकूरदेसाई कमलाकर �ीिनवास 41527 64 पु

बी /१०६   भावेश सह कामगार हॉ��टल रोड  वैतीवाडी 

ठाणे (वे�)  ठाणे

५०५९९ ठाकुरदेसाई मू�यी कमलाकर 44500 69 �ी

बी १०६-१०७ भावेश को ऑ हौसीग   सोसायटी कामगार 

हॅा�ीटल रोड  ठाणे  ठाणे-वे�

५०६०० थोरात सुिधर नारायण 32683 50 पु धांगे िनवास   विशंद    ठाणे

५०६०१ ितकोणे �भाकर दगडु 20145 83 पु ई ११८/१३ �ीरंग सोसायटी   ठाणे (वे� )    ठाणे(वे�)

५०६०२ िटटकारे ल� नामदेव 41736 51 पु

�म नं.१० डी िवंग   साईनाथ कॉलनी  मु.पो.खोनी 

ता.िभवंडी  ठाणे

५०६०३ िततरे रमेश मारकस 42912 59 पु

सी-४ कुबेर हौिसंग सोसायटी   अंबाडी वसई  ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०६०४ ितवारी देव�� डी. 25768 46 पु ५-अ मुिनज मानिसंग   एल.बी.एस.मंज  कुला� (वे�)  कुला�

५०६०५ ितवारी िवनोद कुमार महाबली 42832 43 पु

िशवम अपाट�म�ट   स�ट� ल पाक�  नाला सोपारा (ई�)  मंुबई-

(ई�)

५०६०६ ि�मुखे राय�ा शना��ा 41811 50 पु

�म नं.१०३ िब�ीगं नं.के-५   सुया� कॉ��े�  यश को-

ऑप हौिसंग सोसायटी मंुबई  मंुबई

५०६०७ ि�वेदी पुनम िकत� 40494 41 �ी िकसमेट िनवास � नं.३   नजी ��ला  वसई  ठाणे(वे�)

५०६०८ तु�े क�ना िवलास 55518 59 �ी

फलॅट नं.५०१ िब��ंग नं.२   हायलॅ� रेिसडे�ी  बालकु 

म ढोकल रोड ठाणे (प.)  ठाणे(वे�)

५०६०९ उमडीकर लिलता �ंकटेश 7015 80 �ी

/

िनकेतन आ�म समोर  पोखरण रोड नं.२ ठाणे (वे�)  

ठाणे(वे�)

५०६१० वाघ �ाम राम 48199 54 पु

इंिदरसृ�ी अपाट�म�ट   अंबज� रोड जवळ पो� ऑिफस  

सावरकर नगर वासी�  ठाणे

५०६११ वाघमारे िवनोद �ीमंत 42737 42 पु

अशोक नगर गोमंतक टँक समोर   �र�ी िस�� आपाट�म�ट 

 सी सी रोड  मुलंुड ( वे� )

५०६१२ वै� भारती रिवं� 31493 58 �ी

�ॅट नं १०१ सिचनम सोसायटी   माजीवाडा  रोड  ठाणे-

पि�म  ठाणे

५०६१३ वै� गीता �ीकांत 42999 61 �ी २०४ क�ाणी सोसायटी   चरई  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०६१४ वै� िग�रष वैजनाथ 36972 39 पु

वैकंुठ �ॉक नं.३०१   िव�ु नगर नौपाडा  ठाणे (वे�)  

ठाणे(वे�)



                                              Page1953

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

५०६१५ वै� िग�रष वैजनाथ 40278 80 पु �ी वैकंुठ   ितसरा माळा  गोखले रोड ठाणे  ठाणे वे�

५०६१६ वै� गोपाळ सदािशव 17946 88 पु एैरावत ७५ डॉ.बी.ए.रोड   काळा चौकी  मंुबई ३३  मंुबई-१

५०६१७ वै� िवजय गौरीदास 55246 70 पु

डी-२५ सौज� िब��ंग   पो� ऑिफस  जवळ  भांडुप 

ई�  मंुबई

५०६१८ वैशंपायन जयवंत बळवंत 19407 63 पु

१९/२० उमा िनवास   राम मा�ती �ॉस रोड  नौपाडाठाणे  

ठाणे(वे�)

५०६१९ वैशंपायन शरली जयवंत 19408 62 �ी

१९/२० उमा िनवास   राम मा�ती �ॉस रोड  नौपाडाठाणे  

ठाणे(वे�)

५०६२० वारैया िवरल िवनोदभाई 50046 36 पु

२०० दुसरा मजला   अमृत डायमंड हाऊस  टाटा रोड नं.१ 

ओपेरा हॉऊस मंुबई  मंुबई-१

५०६२१ वमा� सारीका रोिहत 40270 41 �ी

२०१ �ी द�गु� अपाट�म��   मिनषा नगर  कळवा (वे�)  

ठाणे

५०६२२ विश� क�ना �ांतीकुमार 16948 59 �ी

¥ 8 ¡ िवंग व�कटेश �ाझा को ऑ.हाऊिसंग  सोसायटी   

बालाजी नगर    भाईंदर - वे�

५०६२३ वा�र सुरेश शामराव 28861 56 पु

�म नं.५ अतुनी चाळ   म�ास वाडी गावदेवी  मु.पो.भांडुप 

(वे�) िज.ठाणे

५०६२४ वमा� आिशष अरिवंद 36414 51 पु

२/२०४ तुळशीराम हौिसंग सोसायटी   घोडबंदर रोड ठाणे 

ठाणे-१

५०६२५ िवभुते मनोज कमलाकर 43262 52 पु

५०२/२ अकोलोड चेबस�   एल.आय.सी. िब�ीगं जवळ  

हायवे रोड ठाणे  ठाणे(वे�)

५०६२६ िवभुते �ितभा कमलाकर 47954 82 �ी

५०२/२ अॅकोलेड हौिसंग सोसायटी   हाजुरी दगा� रोड  

लुईसवाडी ठाणे  ठाणे(वे�)

५०६२७ िवभुते रोहीणी मनोज 43263 51 �ी

५०२/२ अकोलाडे च�बस�   एल.आय.सी. िब�ीगं जवळ  

हायवे रोड ठाणे  ठाणे(वे�)

५०६२८ िवचारे रामचं� रघुनाथ 22643 64 पु

ए-२/२०३ िकशोर पाक�  शंकर पाक�  जवळ   पािस�क नगर 

कालवा  कालवा (वे�)  कालवा (वे�)

५०६२९ िवचवे अंिकता सुरेश 47019 33 �ी ४५ ब /२ वंृदावन सोसायटी   ठाणे    ठाणे(वे�)

५०६३० िवचवे राज�ी सुरेश 18962 57 �ी

ब/अ ४१६ �ाम अपाट�म�ट   वृदांवन सोसायटी मागे  ठाणे 

(वे� )

५०६३१ िवचवे सौरभ सुरेश 47018 29 पु ४५ ब /२ वंृदावन सोसायटी   ठाणे    ठाणे(वे�)

५०६३२ िवचवे सुरेश गोपाळ 18961 64 पु

४६/बी/२ वृदावन राधा सोसायटी   वंृदावन सोसायटी  

ठाणे(वे�)

५०६३३ िव�ांस धनंजय �ीराम 36373 62 पु

६०१ /6 जय अंिबका दश�न सोसायटी   भंडारे �ासेस  B 

केिबन रोड ठाणे -2  ठाणे

५०६३४ िवजन परिवंदरिसंग जसिबरिसंग 55344 45 पु �ॉट नं.१४ बंगला नं.३   युिनयन पाक�  च�बुर  मंुबई  मंुबई

५०६३५ िवसपूते िकशोरकुमार �भाकर 26595 45 पु

ए 31 ह���कन कंपाऊंड   3रा मजला डॉ.अयरने� 

बोरजेस  रोपरेल  मंुबई

५०६३६ िवसपुते राजाराम मुरलीधर 27679 49 पु

�म नं.२ संतोष पाटील चाळ नं १७   भा� नगर ताडली 

रोड  कामतघर  कामतघर िभवडी-१

५०६३७ वाघेला नटराज बाबुभाई 44930 42 पु अ�ाना चाळ   बी. पी. टी. रोड  �म नं ८  मंुबई  मंुबई

५०६३८ वाघमारे िदलीप िनवृ�ी 27022 38 पु

२३५ वैशाली सोसायटी   गौतम नगर  डेिपंग रोड  

मुलंूड(वे�)

५०६३९ वाघमारे राजेश चं�सेन 61050 52 पु

25/391 क�मवार नगर 1   दश�न धाम मंिदर  िवखरोली  

िवखरोली मंुबई(ई�)
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अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी 

वण�मालेनुसार) आडनाव, नाव व 
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    (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)
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(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

५०६४० वाघुळदे रमेश दामोदर 44804 72 पु

६३ िलली ऑच�ड सोसायटी   माजीवाडागाव  ठाणे  

ठाणे(वे�)

५०६४१ वाणी अिनल जीवनलाल 17121 67 पु बी ९ पव�त दश�न �ीनगर   वागळे इ�ेट    ठाणे

५०६४२ वाणी िमना अिनल 17123 64 �ी

बी ९ पव�त दश�न को.ऑप.हौ.सो.   �ीनगर वागळे इ�ेट    

ठाणे

५०६४३ वाणी न�ता रमेश 33207 59 �ी

३०/१  वाणी हाऊस  भंडार आळी   �भात �ाझा   ठाणे  

ठाणे (वे�)

५०६४४ वाणी िनखील रमेश 55109 29 पु

३० भांडार आळी   च�दणी नाका  �भात �ाझा समोर ठाणे 

 ठाणे(वे�)

५०६४५ वाणी रमेश गंगाधर 33206 63 पु

३०/१ मजला  वाणी हाऊस   �भात �ाझा जवळ भंडार 

आळी  ठाणे  ठाणे(वे�)

५०६४६ वाणी संिगता उदय 57098 48 �ी

रो हाऊस २२  झुलेलाल हाऊिसंग सोसायटी   से�र नं २  

एरोली    नवी मंुबई

५०६४७ वाणी संयु�ा सुिनल 17120 62 �ी

३०१ ओम अ��ता को.ऑप.हौ.सो.   जयभारत �ायाम 

शाळे जवळ    कळवा िज.ठाणे

५०६४८ वाणी सुिनल जीवनलाल 17122 64 पु

�ॅट नं.सी-५०१  ५ वा मजला    मावेन  महावीर युिनवस�  

जैन मंिदरासमोर  एलबीएस माग�  भांडुप (वे�)

५०६४९ वारे नंदु गणपत 44144 48 पु

आपटे चाळ गुडवली गठन आझाद रोड     अंधेरी (ई�)  

मंुबई

५०६५० वारके कृ�ा शंकर 36408 57 पु

४ जी िवंग ¥KW ¡¦S िवललेगे रोड   उषा नगर -  (अपणा�)  

भांडुप(वे�)

५०६५१ वायकोळे �काश सुधाकर 43765 49 पु

६०४  मेघा  कोरेस न��   वेदा� कॉ��े�  वत�क नगर  

ठाणे(वे�)

५०६५२ वायकोळे �काश सुधाकर 44558 49 पु ५०३ वेदांत कॉ�े�   वत�क नगर  ठाणे

५०६५३ वायकोळे सुधाकर रामराव 38149 80 पु

सी - ८  ५०३ वेदा� कॉ��े�   फेस - ३ वरतक नगर  

ठाणे (वे�)  ठाणे(वे�)

५०६५४ वायकोळे सुिनल सुधाकर 44557 54 पु वेदांत कॅा�े�   वत�क नगर  ठाणे

५०६५५ यादव अजयकुमार ह�रशंकर 42689 37 पु

शोभनाथ यादव चाळ   जमनादास कंपाऊड  डॉ.आर पी 

रोड मुलंु� (वे�)  ठाणे

५०६५६ यादव बजरंग लालमन 18014 54 पु

१३ चौथा मजला साई कंुज   समर कॅसल समोर 

एल.बी.एस.रोड  ठाणे(वे�)  ठाणे(वे�)

५०६५७ यादव भारती सदािशव 38703 54 �ी

बी / ४०३-०४ िशवम सोसायटी   जीवन नगर वागले इ�ेट  

ठाणे

५०६५८ यादव कैलाशनाथ िदलराज 38404 58 पु

�ी समथ� वे� सोसायटी   बी �ाऊंड �ोअर कोपंौडं  

गो��ाडी  मंुबई-मरवे रोड-१

५०६५९ यादव �मोद सुर�� 42705 46 पु

�ॉट नं.६७ बी.एन.सी.सी.   खरोडी गेट नं.७  साईनाथ 

रोड मालवाणी मालाड (वे�)  मंुबई (वे�)

५०६६० यादव राजेश आ�ाराम 44510 48 पु

१०१ हनुमान भवन भा�र कॅालनी   नौपाडा  ठाणे (प)  

ठाणे(वे�)

५०६६१ यादव सदािशव राम�ताप 53080 54 पु

बी/४०३-०४ िशवम सोसायटी   िजवन नगर  वागले इ�ेट 

ठाणे  ठाणे(वे�)

५०६६२ यादव िवनोदकुमार रामकरण 41695 46 पु ओिशवरा झोपडपटटी संघ   गणेश नगर  गोरेगाव(वे�)

५०६६३ येलीग�ी राजकुमार एन. 25038 48 पु

ए -१/५०२ अ�ाय कांचन पु� कॉ��े�   घोडबंदर 

रोडठाणे    ठाणे-१

५०६६४ ये�ेगडे सुिनल देवराम 496 69 पु

उ�ास  लॅबरहॅम �� ीट   मणीभवन शेजारी �ँट रोड    

मंुबई-१



                                              Page1955

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

५०६६५ येवले �शांत सुभाष 24658 43 पु

२०१ बी िवंग   �ॉट नं.५० िसवुड हेरीटेज  से.४ खारघार 

निव मंुबई  मंुबई-२

५०६६६ येवले सुभाष माधव 4145 71 पु

२०१ बी िवंग �ॉट नं.५० सीवूड   हेरीटेज से� नं.४  

खारघर  नवी मंुबई-१

५०६६७ येवले िवनोद सुभाष 24657 38 पु

201 बी िवंग सी वूड हेरीएज   �ॉट नं ५० से�र ४  

खारघर नवी मंुबई १

५०६६८ येरवा बाबू यादिगरी 29534 48 पु

�म नं.१०७ गांधी माक� ट   िनअर िकं� सक� ल    मंुबई २२-

१

५०६६९ झगडे िदलीप िसताराम 39641 60 पु ३८ एच बोरी चाळ   खोली �.३१  फणसवाडी मंुबई  मंुबई

५०६७० झा�े िवठठल बाबुराव 44882 53 पु

के एल से�र ५ ई   िब�ीगं नं १९�म नं ७  कलमबोली 

नवी मंुबई  मंुबई

५०६७१ झ�डे पंकज अशोक 46400 48 पु

ए/७०३ ओम सह गृह सोसायटी   िनयर प�ा नगर बो�रवली 

(वे�) ४०००९१
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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)

५०६७२ आकाश डे�लपस� 59145

आकाश डे�लपस�   ऑिफस नं २ आिण 

रोसा िव�  बु�ेर RDOPP सुरज वाटर पाक�   

ठाणे(वे�)

५०६७३

अॅड�ॉ� क�� �� कं. 

�ा. िल. 45419

३०३ पु�क १० वा रोड   जे.�ी.पी.डी. 

�ीम  मंुबई  मंुबई

५०६७४

अलोरा ट� े िडंग कंपनी 

िलिमटेड 61575

�ोअर जीआरडी �ॉट 37/39 1   राजयोग 

िब��ंग कारप�टर पिहला  �� ीट सीपी टंॅक 

िगरगाव  िगरगाव मंुबई

५०६७५

मे.अॅसेट ऑटो इंिडया 

�ाय�ेट िलिमटेड 57191

बंगला नं ३ युिनयन पाक�    �ॉट नं १४ च�बुर  

मंुबई  मंुबई

५०६७६

धविलका ��ल अॅ� 

पाईप

खंडेलवाल संजय 

देवाकीनंदन 36966 54 पु

पाचपाडी सिवस� रोड   लुइस वाडी समोर   

ठाणे    ठाणे(वे�)

५०६७७ इंडोमॅ� इं�ा�� �र 58866

B ८४ सुमे� ¡¦SS V P नगर   महाडा  अंधेरी 

वे�  मंुबई

५०६७८

इन�ील क��ंटस ऍ� 

ट� ेडस� �ा.िल. बाम इंदर 18028 77 पु

घर �ं.११ १२  ल�ी कंपाऊंड   शेलार 

िवलेज  वाडा रोड  िभवंडी  िभवंडी

५०६७९

जगत इड�� ीयल 

काप�रेशन

खंडेलवाल संजय 

देवाकीनंदन 44125 54 पु

भाटीया कपाऊड   एल बी एस माग�  वंदना 

िसनेमा जवळ ठाणे  ठाणे(वे�)

५०६८०

जयको �ोबल �ायवेट 

िलिमटेड 61214

बी 504  हेमल िवरा देसाई रोड   आझाद 

नगर लेन 3  अंधेरी वे�  मंुबई

५०६८१

के. जे. इ��ा�� �र �ा. 

िल. 45418

७ �ॉ�े� हॉऊस   रघुनाथ दादाजी �� ेट  

फोट� मंुबई  मंुबई

५०६८२ केदारनाथ िव�ा �सा�रणी जोशी िनळकंठ अनंत 41353 67 पु

िब�ीगं नं.१८ केदारनाथ िव�ा �सा�रणी 

�ूल   कुला�  (ई�)   मंुबई

५०६८३

एम पॉवर �ाफीगं 

स��स �ा. िल. 28843

ए/के-६ �तीक इ�्स इ�ेट मुलंुड   गोरेगाव 

िलंक रोड.मुलंुड (वे�)  मंुबई  मुलंुड(वे�)

५०६८४

मॅ�म इंटरिमडीएस्  

एलटीडी 10711

१८ बी संिहता कॉलनी यू.नं.१६   कुला� रोड 

साकी नाका    मंुबई-१

५०६८५ महारा��  ��ल से�

खंडेलवाल संजय 

देवाकीनंदन 36969 54 पु

पाचपाडी सिवस� रोड   मोदी  शो �म जवळ 

ठाणे    ठाणे

५०६८६ महारा��  �ील से�

खंडेलवाल संजय 

देवाकीनंदन 44130 54 पु

पंचपाखाडी सिव�स रोड मोदी शो �म जवळ 

    ठाणे   ठाणे

५०६८७

�शुमा आट� ि�ंटस� 

(भागीदारी फम�) 18875

३५४/ए१ शाह आिण नायर इंड�� ीयल   

इ�ेट धनराज िमल कंपाऊंड लोअर परेल  

मंुबई

५०६८८ सहया�ी मानव सेवा मंच 55295

महादेव टॉवर ह�रिनवास   आराधना टॉकीज 

जवळ  एल बी एस रोड ठाणे-२  ठाणे-१

५०६८९

शंकरपुर िचमुर हायवे 

�ा.िल 61957

चौथा मजला बी/४०१  भूमी अपाट�म�ट   भूमी 

टावर िल जैन मंदीरा जवळ  नेह� रोड 

सांता�ूझ ई�  मंुबई(ई�)

५०६९० िस�दी क�� �न 18246

६ जानकीराम अपाट�म�ट   लोकमा� िटळक 

रोड मुलंुड(ई�)    मुलंुड(ई�)

५०६९१ सुय�दया फॅ�ी� 46174

८६/९८ चंपा ग�ी   दुसरा माळा  

कळबादेवी मंुबई-२  मंुबई

५०६९२

थेरापेटी� केमीकल 

�रसच� कॉप�रेशन 43709

२०४ २०५ िशव इड�� ीयल इ�ेट   के�ी 

बालमुकंुद माग�  िचंचपोकळी (ई�)

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)
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)

५०६९३ युिनटेक कंट� ो� �ा.िल. 29495

रो.हाउस नं �ोअर वली खोपट   ठाणे (वे�) 

   ठाणे

५०६९४

िवराट्स �ोट�ग कंपनी 

(भागीदारी) 18590

३/४ गंगा िनवास िचंचोली बंदर   �ब िलंक 

समोर    मंुबई-१
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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)

५०६९५ आहेर बाळासाहेब साहेबराव 36671 49 पु

डी/१०१ मं�ी-लॅ�कॉन   टावरी पाडा  क�ाण (वे�)  

क�ाण

५०६९६ आळशी संतोष शरद 45775 53 पु

बी-२०२ ब�ाळे�र   कृपा को-ऑप हौिसंग सोसायटी  

मुरबाड रोड रोशन पंपासमोरक�ाण  क�ाण(वे�)

५०६९७ अंडेला ल�ण म�या 43110 52 पु

�म नं.१०२ िशवराज अपाट�म�ट   नव� नगर  अंबरनाथ  

मंुबई(ई�)

५०६९८ आरज चं�कांत धोडंीबा 38054 60 पु

�ी सदगु� कृपा सो.   शंकरानगर सोनारपाडा  डोिंबवली 

(पूव�)  ठाणे

५०६९९ अरकडी �ीकांत गोपाळ 56510 44 पु

�ॉट नं ९०५िबं�ीग नं १   �रतु �र�रसाईड ई�ेट  

क�ाण (वे�)  क�ाण (वे�)

५०७००

आवारे दामोदर कमलाकर �ो. 

जागृती कृषी क� � 11413 52 पु

204 शा� पाक�  वािश� ई�   मोरदेव नगर वािश�  

शहापूर ठाणे  शहापूर

५०७०१ बडगुजर िदलीपकुमार दयाराम 47284 59 पु

बी/१०३ राम�ाम अपाट�म�ट   ल�ी बाग  क�ाण (ई�)  

क�ाण (ई�)

५०७०२ बडगुजर लिलता अशोक 52448 69 �ी

ए/२०३ अच�ना को.हौिसंग सोसायटी   अंिबका नगर 

महा�ा गांधी रोड एम जी रोड  डोिंबवली (वे�)

५०७०३ बडगुजर उ�ला राज�� 8677 48 �ी

एम.के.कॉलेज रोड  मुरबाद  िभवंडी रोड जवळ  

क�ाण(वे�)  क�ाण (प.)

५०७०४ बढे वंदना मुकंुद 51677 61 �ी

बी ३०२ पूवा� हाऊिसंग सोसायटी तारांगण संकुल वायले 

नगर क�ाण (वे�)

५०७०५ बढे िववेक मुकंुद 49182 32 पु

बी ३०२ पूवा� हाऊिसंग सोसायटी तारांगण संकुल वायले 

नगर क�ाण (वे�)

५०७०६ बागुल मंगेश परशुराम 50688 59 पु बागुल सदन शहाड रे�े गेट जवळ   िशवाजी पथ शहाड

५०७०७ बागुल �साद जयंत 57805 35 पु

�ॉक नं १ लंबोदर अपाट�म�ट   अनुभव हॉटेल  आधारवाडी 

क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०७०८ बागुल वैशाली मंगेश 50689 50 �ी बागुल सदन शहाड रे�े गेट जवळ   िशवाजी पथ शहाड

५०७०९ बागुल िवर�� सुरेश 54793 40 पु

शंखे�र �ेिसडे�ी   िब��ंग नं.२ फलॅट नं.३ टावरी पाडा  

आर.टी.ओ.ऑफीस जवळ क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०७१० बनकर अिनल रंगनाथ 36672 49 पु

िब��ंग नं 18/6 घोलप नगर   मुब�ड रोड क�ाण  

क�ाण  क�ाण-१

५०७११ ब�ी �िवण चं�कांत 45468 72 पु

ए ४०३ िटळवाळा �ी गणेश सोसायटी   गणेश मंिदर रोड   

 िटळवाळा  (ई�)

५०७१२ बापट दीपक वसंत 7566 63 पु

सुख समृ�ी हौिसंग सोसायटी �ॉक नं५   दीनदयाल �ॉस 

रोड  ठाकूरवाडी  डोिंबवली-(वे�)

५०७१३ ब�हाटे िनितन वसंत 53993 45 पु

७०१ अ िवंग �फु� पॅराडाईज   खडकपाडा  क�ाण 

(वे�)  क�ाण(वे�)

५०७१४ ब�हाटे सुजाता िनितन 53994 39 �ी

७०१ अ िवंग �फु� पॅराडाईज   खडकपाडा  क�ाण 

(वे�)  क�ाण(वे�)

५०७१५ बव� िव�ु महादेव 52295 80 पु

कैलास कंुज   आ�ा रोड महावीर जैन शाळेजवळ आगरा 

रोड  क�ाण (वे�)

५०७१६ बािव�र लतीका अशोक 15928 63 �ी

१२ ल�ीिनवास यशोगाथा को.ऑप.   सोसायटी    क�ाण 

(ई�)

५०७१७ बािव�र तेज�� अशोक 15929 40 पु

१२ ल�ीिनवास यशोगाथा को.ऑप   हौिसंग सोसायटी    

क�ाण (ई�)

५०७१८ बािव�र संजीत रमेश 58661 52 पु

१००४ a -३ �ोअर मोहन   �ाईड कॉ��े� खडकपाडा  

वायले नगर क�ाण  क�ाण-१

५०७१९ बयस चं�िसंह नगीनिसंह 51671 72 पु

-

केडीएम सी हॉ��टल मागे  कोपर रोड  शा�ी नगर  

डोिंबवली -पि�म  डोिंबवली

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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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

५०७२० बेलसरे �ाने�र ��ाद 7408 55 पु

ए १०२ आरती अपाट�म�ट   गांधार नगर  खडकपाडा 

क�ाण  क�ाण िज ठाणे  क�ाण-१

५०७२१ ब�डाळे �काश यशवंत 50081 66 पु

�ॅट नं 901 अ िवंग जूिपटर िब��ंग   गॅलसी रेिसड�सी  

रामबौग नं 4 क�ाण वे�  क�ाण

५०७२२ ब�डाळे सुिनलद� गोपाळराव 48668 58 पु

बी-१०१ सव�दय पुजा सीएचएस   खडकपाडा     क�ाण 

वे�

५०७२३ भैसारे यशवंत जनाद�न 51040 38 पु

५०१ अजमेरा हाईटस्  २   योगीधाम  क�ाण (वे�)  

क�ाण(वे�)

५०७२४ भालेराव नंदा बाळकृ� 36400 56 �ी

२०२ साई ��ा अपाट�म�ट   कािलमात मंदीरा जवळ  कुला� 

कॅ� उ�ासनगर  ठाणे-१  उ�ासनगर-०४

५०७२५ भांबानी चांदनी िव�ू 44588 70 �ी

१२/१३ �ी कूपा िब�ीगं   जोशी बाग  क�ाण (वे�)  

क�ाण(वे�)

५०७२६ भामरे गणेश अमूत 46539 58 पु

२ सी अिभवंदन सोसायटी   चंदेश गॅले�ी  खडकपाडा 

क�ाण  क�ाण(वे�)

५०७२७ भामरे गौरी गणेश 46540 50 �ी

२ सी अिभनंदन सोसायटी   चंदेश गॅल�ी  खडकपाडा  

क�ाण(वे�)

५०७२८ भामरे सुिनल िदनकर 46815 51 पु

बी २/५ गारनेगट सोसायटी   गोदरेज िहल  खडकपाडा 

क�ाण  (वे�)  क�ाण(वे�)

५०७२९ भांगरे कच� िव�ल 34389 58 पु

आर.एन.२२ आरबीट को.ऑप.हा. सोसा.   पावण� पाडा  

क�ाण (पि�म)  क�ाण

५०७३०

भारंबे भा�र िसताराम �ो.एस 

के ऑिफस एंटर�ाइजेस 57091 53 पु

ए-६०४ साई पॅराडाईज   खडकपाडा  बारावे रोड क�ाण  

(वे�)  क�ाण(वे�)

५०७३१ भारंबे िकत� �शांत 54520 44 �ी

बी -१९ सोपान गणपती चौक   टेलीफोन ए�च�ज जवळ  

क�ाण (वे�)

५०७३२ भारंबे �शांत भागवत 53710 49 पु

सोपान िब��ंग - बी - १९   टेलीफोन ए�च�च जवळ  

गणपती चौक आगरा रोड  क�ाण (वे�)

५०७३३ भाटीया मुकेश �काश 47007 37 पु

�ॅट नं.२०३ मिनषा नगर   दशेरा मैदान जवळ  

उ�ासनगर  क�ाण-१

५०७३४ भाटीया िनितन नारायण 49339 36 पु ७०५ कांचन टॉवर   �ेशन रोड  उ�ासनगर  क�ाण-१

५०७३५ भटनागर अनुज ��प 58111 56 पु

फलॅट नं ३०२   िब�ीगं नं अ/५  बव� रोड क�ाण  

क�ाण-१

५०७३६ भावे �भाकर िव�नाथ 5402 65 पु

�ॉट नं. ६/७ ए रामदश�न   सोसायटी मानपाडा रोड    

डोिबंवली पुव�

५०७३७ भावसार गोपीचंद लखीचंद 18021 78 पु

१/१ ए िशवम कॉ�े�   राजाजी पथ ३री लेन  पेटकर 

शाळे जवळ  डोिंबवली(ई� )  डोिंबवली(पु)

५०७३८ भोईटे �ताप केशवराव 46158 72 पु

�ॉट नं.३९० �ॅट नं.२०२   िशवगंगा अपाट�म�ट साई 

से�न  लाय� �ब मागे अंबरनाथ (ई�)

५०७३९ भोळे अबोली िस�देश 55535 35 �ी

१०३ व १०४ क�ुरी लॉ�   सी िवंग सोसायटी  िचकनघर 

क�ाण (वे�)  क�ाण (वे�)

५०७४० भोळे वसंत कृ�ाजी 55533 79 पु

१०३ व १०४ क�ुरी लॉ�   सी िवंग सोसायटी  िचकनघर 

क�ाण (वे�)  क�ाण (वे�)

५०७४१ िबककड दीपक नामदेव 60858 39 पु

�ॅट नं ३०३ बी-८    रौनक िसिट फेज २  वाडेघर आधार 

वाडी जैन रोड  क�ाण(वे�)

५०७४२ िबंद ह् दय नारायण 45887 44 पु

�ॉट नं.२०४ दुसरा मजला   बी िवंग ओम कृ�ा कंुज  

बॅरेज रोड बदलापूर (वे�)

५०७४३ िबरासदार �ीमंत िशविलंग�ा 35132 71 पु

मु.पो. वािश� शा�ी कॉलनी   ता.शहापूर  िज.ठाणे  ठाणे-

१

५०७४४ बोरसे योिगता िकरण 52533 42 �ी

�ॅट नं २०४ िशव तेज �ाझा हाऊिसंग सोसायटी   से�र 

२८ ने�ल बालाजी मंिदर रोड  ने�ल
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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)

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

५०७४५ बोराडे रिवं� न�थू 38056 48 पु

९ बी �ी.सदगु� कृपा सो.   शंकरानगर  सोनारपाडा  

डोिंबवली (पूव�)

५०७४६ बोरकर मोरे�र सखाराम 45774 48 पु

जय अंबे हौिसंग सोसायटी   �म नं.५ िचकण घर  �ामी 

समथ� मंिदराजवळ क�ाण  क�ाण-१

५०७४७ बोरकर उमा मोरे�र 55751 45 �ी

�म �.५ चाळ �.३   जय अंबेमाता हौिसंग सोसायटी  

खडकपाडा क�ाण  क�ाण(वे�)

५०७४८ बोरसे िकरण मधुकर 52532 49 पु

�ॅट नं २०४ िशव तेज �ाझा हाऊिसंग सोसायटी   से�र 

२८ ने�ल बालाजी मंिदर रोड  ने�ल

५०७४९ बोरसे मह�� भागचंद 45943 44 पु

�ॉक नं.४०२ िब��ंग नं. १६   इं���थ  संभाजी  नगर 

आधारवाडी चौक  क�ाण (वे�)  क�ाण  (वे�)

५०७५० बु�जवाले अनंतराव नारायण 26020 66 पु

ए-४ िशवकृपा हौिसंग सोसा   नाना शंकरशेट रोड  स�ट� ल 

बँकेसमोर िव�ु नगर  डोबंीवली- (वे� )

५०७५१ बु�जवाले रेखा अनंतराव 26019 63 �ी

ए-४ िशवकृपा हौिसंग सोसा   नाना शंकरशेट रोड  स�ट� ल 

बँकेसमोर िव�ु नगर  डोबंीवली- (वे� )

५०७५२ चतुर िदपक वसंत 34041 43 पु बी-३ आिशष को.हौसीगं सोसा.   नवपाडा  डोबंीवली (वे�)

५०७५३ चौधरी आनंदा शंकर 26509 75 पु

अ/2 -201 कावेर िब��ंग   2 रा मजला गॅल�ी -  गांधारी  

क�ाण (पि�म)

५०७५४ चौधरी िदपक अशोक 46479 43 पु

िब��ंग नंबर 9 �ॅट नं ६०२   नीलकंठ पाक�   वायले नगर 

खडकपाडा  क�ाण (वे�)

५०७५५ चौधरी िदनानाथ नर� द् 45495 42 पु

श�ीधाम िच�ा हौसीगं सोसायटी   सी ३/२०३  

कोळेसेवाडी क�ाण  क�ाण(ई�)

५०७५६ चौधरी िगरीष �भाकर 18002 55 पु

�ॅट नं.४ रमणी िनवास   वडवली से�न 

आय.टी.आय.कॉलनी  रोड अंबरनाथ (ई�)

५०७५७ चौधरी जय�ी यशवंत 31111 68 �ी

�ॉक नं.६/अे �ू स�म को.ऑप.हौसीगं   सो. सावरकर 

रोड    डोबंीवली

५०७५८ चौधरी लिलता सुिनल 53910 42 �ी

ए ५/६०२ मोहन पॅराडाइज   वायलेनगर खडकपाडा  

क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०७५९ चौधरी पंकज कृ�ा 55104 45 पु

फलॅट नं.६०१ �ी कृपा टॉवर   रामबाग  क�ाण (वे�)  

क�ाण(वे�)

५०७६० चौधरी �मोद कािशनाथ 50949 61 पु

१ िकसन वायले चाळ   बेतूरकर पाडा िसवई पतपेढी  

जवळ  क�ाण  क�ाण-१

५०७६१ चौधरी र�ी िदनानाथ 42460 35 �ी

२०३ सी ३ िच�ा को ऑप सोसायटी   श�ीधाम 

कोळसेवाडी क�ाण  क�ाण (ई�)  क�ाण (ई�)

५०७६२ चौधरी रिवं� आनंदा 34801 48 पु

अे-०२/३०१ कावेरी िब�ीगं   चं�ेश गॅले�ी  क�ाण ( 

वे� )  क�ाण

५०७६३ चौधरी �रतेश रमेश 38091 46 पु ८ �ी सदगु� कृपा सोसायटी   शंकरानगर  डोिंबंवली  (पूव�)

५०७६४ चौधरी संिदप कृ�ा 55105 51 पु

ए-१६/७०६ सहया�ी लोकधारा   फेज-२ नेतीवली  क�ाण 

(पू)  क�ाण

५०७६५ चौधरी संगीता रिवं� ¹२४] 37393 41 �ी

ए १/३०१ कावेरी �ॉक. चं�ेश   गॅल�� गंधारी  �ीलेज  

क�ाण - (वे� )

५०७६६ चौधरी शांताराम धमा� 60070 44 पु

स�ाि� नगर �म.नं.२   �ॉक नं.१७  िबला� कॉलेज रोड  

जवळ आरटीओ ऑिफस क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०७६७ चौधरी शिशकला कृ�ा 55401 72 �ी

६०१ साईकृपा टॉवर   रामबाग-४  क�ाण (वे�)  क�ाण 

(वे�)

५०७६८ चौधरी सुभाष अंबादास 18068 69 पु

ए-३०४ रामे�र सीएचएस िल.   बरावे रोड   खडकपाडा 

क�ाण  क�ाण

५०७६९ चौधरी सुधाकर तुळिशराम 3990 64 पु २०४  कृ�ा आिशवा�द    �ीखंडे वाडी    डोिंबवली(पुव�)
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५०७७० चौधरी वैजयंती आनंदा 26510 68 �ी

अ-२/३०१ कावेरी िब�ीगं   चं�शेखर गॅल�ी -३    

क�ाण (वे�)

५०७७१ चौधरी वैशाली सुधाकर 18152 59 �ी

२०४ कृ�ा आिशवा�द   �ीखंडेवाडी डोिंबवली (ई�)  

िज.ठाणे

५०७७२ चौधरी यशवंत परशराम 31125 78 पु

�ॉक नं.६/अे �ु स�म को.ऑप.सोसा.   िल. सावरकर 

रोड    डोबंीवली-(ई�)

५०७७३ च�ाण भरत धाकलु 13738 52 पु

�म न २ घर न  १४७७   रघुनाथ अपाट�म�ट जवळ गणेश 

नगर  तीसगोण रोड क�ाण  क�ाण

५०७७४ च�ाण िकसन आलु 60286 51 पु

ल�ी नारायण िनवास   रेती बंदर रोड  दूध नाका क�ाण 

वे�  क�ाण

५०७७५ च�ाण सुशीला िकसन 59165 46 �ी

ल�ी नारायण िनवास   रेती बंदर रोड  िनयर ल�ी 

नारायण मंिदर  क�ाण-१

५०७७६ चोपडे पुो�म बापुराव 45713 78 पु

४०२ ि�यदश�नी िचकणघर   िबरला कॉलेज रोड  क�ाण  

क�ाण(वे�)

५०७७७ चोपडे िशला पुो�म 45714 69 �ी

४०२ ि�यदश�नी   िबरला कॅालेज रोड िचकणघर  

क�ाण(वे�)  क�ाण  (वे�)

५०७७८ चौधरी सुिनल शांताराम 46114 51 पु

सी /२-१०३ लु�ा कॉ��े�   आधार वाडी जेल रोड  

क�ाण(वे�)  क�ाण  (वे�)

५०७७९ चौधरी वैशाली सुिनल 46115 50 �ी

सी/२-१०३ लु�ा कॉ��े�   आधार वाडी जेल रोड  

क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०७८० दलाल अिवनाश माधव 8280 53 पु

आर २७/२ िवहंग अपाट�म�ट   सुदश�न नगर    डोिंबवली( 

ई� )

५०७८१ दलाल दीपक शरद 9106 47 पु

�ॅट नं.401 िवंग   �र�ी िस�� अपाट�म�ट  आदश�वाडी 

क�ाण  क�ाण -( वे� )

५०७८२ दलाल माधव द�ा�य 1191 88 पु

27/2 िवहाग अपाट�म�ट भिगनी   िनवेिदता �ुल सुदश�न 

नगर    डोिंबवली (ई�)

५०७८३ दलाल सिवता अिवनाश 19104 52 �ी

२७/२ िवहंग अपाट�म�ट भिगनी िनवेदीता   शाळे समोर 

सुदश�न नगर    डोिंबवली(ई�)

५०७८४ दामले अिनल िशवराम 6301 76 पु ५ कमला िनवास िटळक नगर डोिंबवली   डोिंबवली  (ई�)

५०७८५ दामले प�रमला अिनल 6302 68 �ी ५ कमला िनवास िटळक नगर   िटळक रोड    डोिंबवली-१

५०७८६ डावरे अतुल िदनकर 37988 55 पु

७ �ी. सदगु� कृपा को-ऑफ सो.   सोनार पाडा  डोिंबवली 

(ई�)

५०७८७ डावरे �साद िदनकर 37989 46 पु

६ �ी. सदगु� कृपा को-ऑफ सो.   सोनार पाडा  डोिबवली 

(ई�)

५०७८८ देवळे समीर �ीपाद 53175 52 पु

०४/बोरसे सदन दुसरा मजला   िनयर डी.एन.एस बँक ली  

अिह�ाबाई होळकर चौक क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०७८९ देवरे संतोषिसंह सरदारिसंग 29717 53 पु बी ५/२ वीणा नगर   एल बी एस रोड मुलंुड (वे�)

५०७९० डेरवणकर �शांत ह�र�ं� 54632 38 पु

डॉ.सी.बी.वै�   बालक मंिदर भरताचया�  िव�ा चौक 

क�ाण (वे�)

५०७९१ देसाई अनुसयाबाई पु�षो�म 6399 93 �ी

आकां�ा  बदलापूर   ता.उ�ासनगर िज.ठाणे    बदलापूर-

१

५०७९२ देशमुख आरती मनोहर 61583 33 �ी

डी-203 �थमेश अपाट�म�ट   आ�ा रोड नम�ार मंडला 

समोर  क�ाण वे�  क�ाण वे�

५०७९३ देशमुख मंदािकनी रमेश 50692 61 �ी

रजनीगंधा हौिसंग सोसायटी   �ॉक नं.५ १ ला मजला  

पारनाका क�ाण (वे�)  क�ाण (वे�)

५०७९४ देशमुख रमेश मिहपत 50691 67 पु

रजनीगंधा हौिसंग सोसायटी   �ॉक नं.५ १ ला मजला  

पारनाका क�ाण (वे�)  क�ाण (वे�)
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५०७९५

देशमुख रमेश मिहपत 

�ो.आर.एम.देशमुख ट� ा��ोट�स 48860 67 पु

B -05 रजनीगंधा हौिसंग सोसायटी   ि�िव�म मंिदर जवळ  

पारनाका    क�ाण-1

५०७९६ देशपांडे अिप�ता अ�ण 46256 53 �ी

डी ४/१०३ अ�पुणा� नगर   आधारवाडी चौक िबहाइंड 

गवन�म�ट गोडाउन  क�ाण  क�ाण(वे�)

५०७९७ देशपांडे मधुकर कािशनाथ 53151 81 पु

ए-६-२०२ गगनिगरी अपाट�म�ट   साई चौक खडकपाडा  

क�ाण (वे�)  क�ाण  (वे�)

५०७९८ देशपांडे रिवं�नाथ िचंतामण 43315 68 पु

�ॅट नं ८ ह�र�साद अपाट�म�ट   वडवाळी से�न 

अंबरनाथ ई�  अंबरनाथ

५०७९९ देशपांडे सीमा �ीपाद 50084 78 �ी

मॅगेशी सीटी  मयुरकंुज    �ॉक नं.५०१ कोलीवली रोड  

�ी कॉ��े� जवळ क�ाण  क�ाण(वे�)

५०८०० देशपांडे वसुधा र�ाकर 59037 64 �ी

मंगेशी सहारा   कृ�ा  कंुज   सीएचएस ए-१/१२०३ िचकन 

घर    िनयर छ�ी बं�ोव   क�ाण वे�

५०८०१ देशपांडे िववेक मधुकर 47283 45 पु

ए/६  २०२ गगनिगरी ए��े�   क�ाण हॉ��टल समोर    

क�ाण(वे�)

५०८०२ ढाके संतोष पांडुरंग 24651 47 पु सी ९/१४० स�चुरी र�योन कॉलनी   शहाड क�ाण  शहाड

५०८०३ धनगर िवनायक जयराम 34618 53 पु

मु�ाम �ारलगाव  देवी मंदीरा जवळ   पो� वरप  

ता.क�ाण  �ारळगाव

५०८०४ धस िनतीन संिदपान 53337 32 पु

सी-६०२ कैलाश पाक�    बारावे रोड खडकपाडा  क�ाण 

(वे�)  क�ाण(वे�)

५०८०५ िदघोले दश�नी सिचन 60916 27 �ी

क�ाण वे�  नं एफ १ योिगधाम क�ाण वे�  क�ाण 

वे�

५०८०६ िडघोळे सिचन रिवं� 60840 34 पु

�ॅट नं 1702 17 वा मजला   सी िवंग बी नं एफ 1  �ू इरा 

योिगधाम फासे  क�ाण वे�

५०८०७ िदि�त अिशष अिवनाश 40904 50 पु

को� अॅड-�ॅट नं 504 िवंग   सव�दय ि�लोक 

खंबाळपाडा  थकूिल� (ई�)  डोिंबिवली  डोिबवली

५०८०८ िदि�त भारती रमेश 48224 61 �ी

बी ३०१ मेघ म�ार सोसायटी   एम के कॉलेज रोड 

गजानन महाराज नगर जवळ  क�ाण वे�

५०८०९ िदि�त िदपीका �ीकांत 39306 34 �ी

अ/६०४ िव�ल �ाझा नव सीनटामणी अपाट�म�ट समोर   

ठाकूरली (ई� )  िज.ठाणे

५०८१० िदि�त क�ेश �ीकांत 39305 32 पु

अ/६०४ िव�ल �ाझा नव सीनटामणी अपाट�म�ट समोर     

ठाकूरली (ई� )  िज.ठाणे

५०८११ िदि�त रमेश धोडूं 45867 70 पु

बी ३०१ मेघ म�ार सोसायटी   एम के कॉलेज रोड 

गजानन महाराज नगर  क�ाण  क�ाण(वे�)

५०८१२ िद�ीत �ीता �ीकांत 16140 62 �ी

िबंगो �भात ००४ ए िवंग   �ा�े नगर डोिंबवली(ई� )िज    

ठाणे डोिंबवली

५०८१३ िदि�त िवपुल रमेश 45866 35 पु

बी ३०१ मेघ म�ार सोसायटी   एम के कॉलेज रोड 

गजानन महाराज नगर  क�ाण (वे�)

५०८१४ दुबे संजय जगदीश�साद 38177 51 पु

�ी सदगु� कृपा सोसायटी शंकर नगर   सोनारपाडा    

डोिंबवली (ई� )

५०८१५ दुसे लता सुरेश 54148 56 �ी

रो हाऊस नं.५ शुभ रेिसड�ी   �ीन िसटी जवळ  

अंबरनाथ

५०८१६ दुसे �फु� सुरेश 54147 37 पु

रो हाऊस नं.५ शुभ रेिसड�ी   �ीन िसटी जवळ  

अंबरनाथ (ई�)

५०८१७ एदलाबादकर �ीपाद सुधाकर 45981 49 पु

ए ४०४ अिलशान रे�ीड�ी   वायले नगर खडकपाडा  

क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०८१८ फालक आनंदा महादु 45608 73 पु

बी-११/१०४/माधव संसार   महाकालेशर  बव� रोड क�ाण 

(वे�)  क�ाण(वे�)

५०८१९ फालक िवजय आनंदा 45607 41 पु

बी-१/१०४/माधव संसार   महाकाले�र  बव� रोड  क�ाण  

क�ाण(वे�)
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५०८२० फुलझेले बळीराम सुखदेव 42991 49 पु

अ�िवनायक अपाट�म�ट बी १०१   गणेश नगर  रमेश वाडी  

बदलापुर

५०८२१ गायकर अनंत गणपत 54932 52 पु

टी-६२ �म नं.३०८   �ित�ा नगर सायन  कोळी वाडा मंुबई-

२२

५०८२२ गाजरे लिलत कमलाकर 59651 41 पु

चाळ नं सी �म   नं 6 ितसगाव रोड  करपेवाडी  क�ाण 

(वे�)

५०८२३ गजिभये ��ा सुर�� 46163 49 �ी

१३०१/सी३ रामे�रम   माधव संक�  खडकपाडा  क�ाण 

(वे�)

५०८२४ गजिभये ि�तम राज�� 53174 33 पु

सी/ओ सुर�� गजिभये   ५०१ अजमेरा हाईट -२  योगीधाम  

क�ाण (वे�)

५०८२५ गजिभये सुर�� सोमे�र 46162 52 पु

1301/सी-3 रामे�र एम माधव   सदन खडकपाडा क�ाण 

(वे�)  क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०८२६ गांधलीकर मनीषा अिभजीत 61874 35 �ी

ए-203 िशवनेरी पाक�  सीएचएस   िबला� कॉलेज रोड  

भोईरवाडी  िचकन घर  क�ाण (वे�)

५०८२७ गांगुड� संक� �वीण 58913 36 पु

वन�ी पंचवटी अपाट�म�ट   जे िवंग ४०२ �ॉवर व�ी 

जवळ  खडकपाडा क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०८२८ गवाणकर िवजय द�ा�य 38169 51 पु

�ी सदगु� कृपा सोसायटी   बी १४ शंकरा िव�ालय  

डोिबवली ( ई�)  िज.ठाणे-

५०८२९ ग�ारे सुिनलद� सोपान 36670 52 पु

ए १०२ मं�ी लॅ�कॉन   तावरी पाडा तुलसी टॉवर  

क�ाण (वे�)

५०८३० गांगुड� िमलीदं मधुसुदन 28903 59 पु

४ िशवानी सोसायटी वखर का�प रोड   िशरगाव    

बदलापूर-(ई�)

५०८३१ घोडे सुरेश मुरलीधर 37304 43 पु मंगलमुत� अपाट�मे�   वािशंद  ता.शहापूर  वािशंद

५०८३२ घुगे �ाने�र िव�नाथ 46628 51 पु

३०६ अिलशान रेिसडे�ी   वायले नगर�ा समोर  

खडकपाडा क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०८३३ िग�े िनितन सुदाम 45932 41 पु

िब��ंग नं २/११०१ अमृत हेवन   गोदरेज िहल रोड  बरवे 

क�ाण

५०८३४ िगते हरीचं� नामदेव 31751 47 पु द� �साद अपाट�म�ट   बदलापुर (पुव�)    बदलापुर (ई�)

५०८३५ गोखले आनंद द�ा�य 46257 29 पु

२०९ अिलशान रेिसडं�ी   वायले नगर  खडकपाडा 

क�ाण(वे�)

५०८३६ गोखले द�ा�य मोरे�र 45982 62 पु

�ॅट नं २०९ अिलशान रेिसड�ी   वायले नगर  

खडकपाडा  क�ाण-१

५०८३७ गोखले संिगता द�ा�य 46254 60 �ी

२०९ अिलशान रेिसडं�ी   वायले नगर  खडकपाडा 

क�ाण(वे�)  क�ाण(वे�)

५०८३८ गोखले िवनायक मोरे�र 45864 65 पु

जुना इंिजिनयर गोखले वाडा   घोडे खोत अळी  िटळक 

चौक क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०८३९ गोखले िविनता िवनायक 45865 35 �ी

जुना इंिजिनयर गोखले वाडा   घोडे खोत अळी  िटळक 

चौक क�ाण (वे�)  क�ाण  (वे�)

५०८४० गोसावी ि�ती मनोज 26502 46 �ी

सी/३०१ पंचर� महल   मानपाडा रोड  डोिंबवली पुव�  

डोिंबवली पुव�

५०८४१ गोसावी सुधा िव�ू 26503 50 �ी

सी/३०१ पंचर� महल   मानपाज रोड  डोिंबवली पुव�  

डोिंबवली पुव�

५०८४२ गुजरे अतुल सुरेश 37421 51 पु

िवनोद रेडीमेड �ोअस�   ल�ी कॉ��े�  िशवाजी चौक 

रोड  शहापूर

५०८४३ गुरव धनजी शंकर 36674 58 पु

ए १०४ मं�ी लॅ�कॉन   तावरी पाडा गो�े पाक�   क�ाण 

(वे�)  ठाणे

५०८४४ गुज�र भरत सुरेश 34067 44 पु

महाल�ी नगर �ारिलक चाळ   अंबरनाथ पूव�    

अंबरनाथ पूव�
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५०८४५ हरताळेकर िवकास �ीराम 26138 54 पु

�म नं २ िनयर िशवसेना ऑिफस वडवाळी से�न 

अंबरनाथ

५०८४६ होले �मोद तोताराम 45769 55 पु

१०२  महावीर अपाट�म�ट �ॉक नं.१५०६/१२    से�न नं. 

३०  िवटीसी �ाऊंड  उ�ासनगर ४ िज. ठाणे  उ�ासनगर

५०८४७ इंगळे िनलम संजोय 46047 54 �ी

एस पनवेलकरपाक�    �ाक� ल बेरी �ॉक नं २०४  द�वाडी 

बदलापुर क�ाण

५०८४८ इंगळे संजोय वसंत 46046 54 पु

एस पनवेलकर पाक�    �ाक� ल बेरी �ॉक �मांक २०४  

द�वाडी बदलापुर  क�ाण-१

५०८४९ इसे �शांत रमेश 45462 46 पु

वाढवा मेयदौस िशव   आराधना िब��ंग टाइप-बी िवंग-डी  

�ॅट 1106 आर टी ओ  ऑिफस  जवळ  क�ाण (वे�)

५०८५० इसे सोनाली �शांत 45461 38 �ी

बी डी 1106 वाढवा मेडेऔस   िबला� कॉलेज रोड जवळ  

आर टी ओ ऑिफस क�ाण(वे�)  क�ाण

५०८५१ अ�र कृ�कुमार दोराई�ामी 38055 51 पु

११ �ी सदगु� कृपा सो.   शंकरानगर  सोनारपाडा  

डोिंबवली (पूव�)

५०८५२ जाधव अिन��द सुय�भान 48421 59 पु १०३ ए सन �ॉवर   खडकपाडा  क�ाण  क�ाण(वे�)

५०८५३ जाधव भालचं� महादेव 45463 67 पु

सी २०१ अिभषेक   साई चौक   बब� रोड खडकपाडा  

क�ाण  क�ाण(वे�)

५०८५४ जगताप संतोष भागचंद 48112 41 पु

202 शरयू पाक�  मोरदेव  नगर   वासी� (पूव�) ता-शहापूर  

िज. ठाणे  वासी�

५०८५५ जैय�ाल िनलेश रमेश 57039 39 पु

�म नं.२ चाळ नं.४   नव साईनाथ सोसायटी  बेतुरकर 

पाडा क�ाण (प)  क�ाण

५०८५६ जयवंत अिप�ता लंकेश 58453 39 �ी

ए २०२. ब�ाळे�र अपाट�म�ट   मुरबाड रोड समोर रोशन  

पेट� ोल प�.क�ाण(वे�)  क�ाण

५०८५७ जयवंत लंकेश राज�� 61415 42 पु

A/202 ब�े�र अपाट�म�ट   क�ाण वे� मुरबाड रोड    

क�ाण वे�

५०८५८ जयवंत सिवता राज�� 60440 64 �ी

ए-२०२ ब�ाळे�र आपाट�    मुरबाड रोड समोर.रोशन 

पेट� ो  क�ाण(वे�)  क�ाण(वे�)

५०८५९ जोबानपु� हसमुखलाल ह�रलाल 53367 59 पु

.

शॉिपंग सेटर  सहजानंद चौक क�ाण (वे�)  

क�ाण(वे�)

५०८६० जोशी अपणा� मधुकर 31469 46 �ी

१० नव�ेहांकीत सोसायटी   मोडक ग�ी  िटळक चौक  

क�ाण-1

५०८६१ जोशी गजानन मनोहर 15266 58 पु

द�कृपा  राम नगर रामकृ�   स�ट� लबँके समोर    

डोिंबवली वे�

५०८६२ जोशी मनोहर यशवंत 3442 75 पु

१०१ समथ� कृपा   बाबुराव पाटील नगर  आजदे पाडा 

आजदेगाव  डोिंबवली-(ई�)

५०८६३ जोशी िमरा मधुकर 31467 70 �ी

१० नव �ेहांकीत सोसायटी   मोडक लेन िटळक चौक  

क�ाण िज.ठाणे  क�ाण (पुव�)

५०८६४ जोशी रामचं� जनाद�न 36679 61 पु

१/३ परीमल सोसायटी   िदन दयाल रोड  डोबंवली (वे�)  

ठाणे(वे�)

५०८६५ जोशी �ाती गजानन 15267 55 �ी

द�कृपा  राम नगर रामकृ�   हॉटेल�ा बाजुला 

स�ट� लबँके    समोर डोिंबवली-(वे�)

५०८६६ जोशी �ाती मधुकर 31468 48 �ी

१० नव �ेहांकीत सोसायटी   मोडक ग�ी  िटळक चौक  

क�ाण-१

५०८६७ जोशीराव अिनल बळवंत 44269 71 पु

४ ि�िव�म अंिबका हैिसंग सोसायटी   एस सावरकर रोड  

डोबंीवली  (ई� )

५०८६८ जोशीराव अ��ता अिनल 44268 66 �ी

४ ि�िव�म अंबीका हौिसंग सोसायटी   एस सावरकर रोड  

डोबंीवली ई�

५०८६९ कदम माया वसंत 20374 64 �ी

 डी ३/७०३ िहल �्यु   गो�न पाक�  बेतुरकर पाडा  

मु.पो.क�ाण W िज.ठाणे  क�ाण (वे�)
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५०८७० काळे िनता सुिनल 49628 53 �ी

107 मंगेशी िवहार उंबड� रोड   चाण� नगर  आधारवाडी 

क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०८७१ काळे ि�ती संजय 49469 46 �ी

१०१/४ िनळकंठ पाक�    �ारका नगरी फेज-१  वायले नगर 

खडकपाडा  क�ाण(वे�)

५०८७२ काळे सागर रमेश 46877 36 पु

१ के.डी.जाधव चाळ   समाधी जवळ  बेतुरकर पाडा 

क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०८७३ काळे संजय दगडू 49468 53 पु

१०१/४ िनळकंठ पाक�    �ारका नगरी फेज-१  वायले नगर 

खडकपाडा  क�ाण -W

५०८७४ काळे सुिनल गजानन 49627 55 पु

बी-१०२ मा�ती धाम   आधार वाडी  क�ाण (वे�)  

क�ाण (वे�)

५०८७५ कामत आनंद वसंत 38016 51 पु

�ी सदगु� को.ऑप.हौिसंग सो.   बं.�. १० शंकरानगर  

सोनारपाडा डोिबवली (वे�)

५०८७६ कामत नर�� �ारकानाथ 56179 52 पु

१/१ साई ��दा सोसायटी   गणपती मंिदराजवळ  रामबाग 

लेन क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०८७७

कांबळे िस�दाथ� शंकरराव �ो. 

�ेसी�ेर इंड�� ीज 56275 67 पु तापी -००९ लोक�ाय   क�ाण (ई�)    क�ाण(ई�)

५०८७८ कांबळे नंदा अ�ण 56343 58 �ी

ॠॠ ३/६०३ �ी कॉ��े� ४   खडकपाडा  क�ाण (वे�) 

 क�ाण (वे�)

५०८७९ कांबळे शुभांगी गणेश 53295 59 �ी

१०३ गंगा-जमुना सोसायटी   आरती नगरी  वायले नगर 

क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०८८० कामठे कृ�ा दगडू 45773 41 पु

५०१ अे-३ पु�ोदय पाक�    डॉन बॉ�ो शाळेजवळ  

आधारवाडी क�ाण(वे�)  क�ाण(वे�)

५०८८१ कानानी तृ�� िगरीश 59708 34 �ी

बी २०१ यशो गणेश सीएचएस गौदेवी   चौक लाल चौकी  

क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०८८२ कािनटकर िवशाखा वासुदेव 50760 53 �ी

�ॉक नं 504 िब��ंग नं 1   सर�ती नगर �साद 

अपाट�म�ट  दूध नाका  क�ाण(वे�)

५०८८३ काटे मोरे�र गणेश 2942 81 पु

204 नव िस��   पाथरली रोड गोगरस वाडी  डोिंबवली 

ई�  डोिंबवली -E

५०८८४ कठापुरकर �ोती �मोद 12479 59 �ी ७ मािणक सदन गांधी चौक   क�ाण    क�ाण - W

५०८८५ कवटे कैलास कृ�ा 36226 50 पु

कवटे िनवास   िव�ा मंिदर शाळेजवळ  रामदास वाडी 

िसंधीकेट क�ाण (पि�म)  क�ाण (वे�)

५०८८६ कवटे िमना कैलास 36227 36 �ी रामदास वाडी   क�ाण    क�ाण-१

५०८८७ केळकर गजानन िव�नाथ 52066 65 पु

२०१ केळकर टॉवर   बाजार पेठ गांधी चौक  क�ाण  

क�ाण(वे�)

५०८८८ केसकर िश�ा सिचन 22008 46 �ी

ए ००३ िहरा प�ा हौसीगं   सोसायटी पी अँड टी कॉलनी  

गांधी नगर  डोिंबवली

५०८८९ खडके �काश हरी 1247 74 पु �ॉट नं.२३  गुजराथी वाडा   शहापुर िज.ठाणे    शहापूर

५०८९० खैरनार देिवदास एकनाथ 6008 73 पु

�म नं.४ चाळ नं.५ सोगंया नगर   �ामी सवा�नंद आ�म 

जवळ  आशेळेगाव उ�ासनगर-४  उ�ासनगर

५०८९१ खैरनार �िवण एकनाथ 36678 53 पु

�ी �ामी समथ�   ए २०२ खाडपाडा  क�ाण (वे�)  

क�ाण(वे�)

५०८९२ खैरनार िवजय अमृत 46159 57 पु

�ॅट नं 402 अ िवंग घर नं 6/1   वंृदावन पॅ�रस अपाट�म�ट  

नगरी गंधारे  क�ाण (वे�)

५०८९३ खारे मिनषा मोहन 54980 55 �ी

�ॅट नं ५६३  खेर से�न   देसाई िनवास अंबरनाथ  

अंबरनाथ  अंबरनाथ

५०८९४ कोळी �मोद रमेश 41670 41 पु

तायडे िनवासगौरीधाम अपाट�म�� समोर   गौरीपाडा 

क�ाण (वे�)  िबला� कॉलेज जवळ
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५०८९५ कोळी रघुनाथ शंकर 35327 48 पु बी /१०३ िवशालनगरी िवजय नगर   क�ाण ( ई� )

५०८९६ कोळी रघुनाथ शंकर 36415 48 पु

बी -१०३ िवशाल नागरी   आमराई िवजय नगर  क�ाण  

क�ाण-E

५०८९७ कोळी संजय जनाद�न 30360 48 पु

डी-१०४ महे�र �ॉक िन�कंठ   �ॅली कॉ��े� द�ा  

चौक  बदलापुर -(वे�)

५०८९८ कोठावदे �ोती संजय 19686 52 �ी

कृ�बंगला �ॉट नं.९ स�� नं.३२/८   गु�दीप अपा.मागे 

र�नगरी जवळ  बदलापुर िज.ठाणे  बदलापुर(पु)

५०८९९ कोठावदे संजय मुरलीधर 19685 57 पु

कृ�बंगला �ॉट नं.९ स�� नं.३२/८   गु�दीप अपा.मागे 

र�नगरी जवळ  का�प बदलापुर िज.ठाणे  बदलापुर(पु)

५०९०० कुलकण� आिशष अरिवंद 53911 40 पु

७०१ गु�कृपा सदन   मॉडेल इं��श�ुल जवळ  पांडुरंग 

वाडी डोिंबवली (पुव�)

५०९०१ कुळकण� �ोती सुिनल 18047 63 �ी

२३ ब  जागृती कृपा  गोकुळ बंग�ाजवळ   कव� �ॉसरोड 

िव�ु नगर    डोिंबवली-(वे�)

५०९०२ कुळकण� मनोज मधुकर 18046 60 पु

�ॉट नं. आर ए� ३३ हष�वध�न को. ऑप.   सोसा.म 

औ.िव. म.    डोिंबवली-(ई�)

५०९०३ कुलकण� िमना�ी �दीप 47013 49 �ी

१०९ गु�दश�न टॉवर   मोहने रोड मारबल बाजार  शहाड 

(वे�)  क�ाण

५०९०४ कुलकण� मुकंूद गोिवंद 26511 69 पु

२ अ�ानी सोसायटी   साउुथ इंडीया हाय�ूलमागे  

शा�ी नगर  डोिंबवली पि�म

५०९०५ कुलकण� �दीप मुरलीधर 47012 54 पु १०९ गु�दश�न टॉवर   मोहने रोड  शहाड (वे�)  क�ाण

५०९०६ कुळकण� राज�� काशीनाथ 17780 63 पु

िस��र आच� ७/००२ खडकपाडा हायवे   गांधारे नगर 

क�ाण(प)  क�ाण (वे�)

५०९०७ कुलकण� �पेश �ाम 52358 38 पु

िशव श�ी  कॉलनी   िबला� कॉलेज जवळ  चाचा नेह� 

शाळेसमोर क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०९०८ कुलकण� शामला �भाकर 47011 81 �ी

�ॅट नं १  िमन��ा अपाट�म�ट   ओ.टी.से�न १  

उ�ासनगर - १  क�ाण-१

५०९०९ कुलकण� �ाती �िदप 48905 53 �ी

११३ ए िवंग धनंजय �ासाद   डॉ.गु�े चौक  क�ाण  

क�ाण(वे�)

५०९१० कुलकण� योगेश अरिवंद 51216 52 पु

अ 301 ओम �ीपाद सोसायटी   िस�े�र  अिलपार नाका  

क�ाण(वे�)

५०९११ कुरकुरे िवनायकराव ओकंार 41873 71 पु

खोली नं १६ रामबाग लेन नं ४   कणकावती िब��ंग बी 

िवंग  क�ाण (वे�)  क�ाण (वे�)

५०९१२ लाडसावंगीकर ��ा पुो�म 8162 62 �ी

लाडसावंगीकर ��ा पुो�म   �ॅट नं 703 पूवा�  अपाट�म�ट  

पुो�म हाईटस    राम नगर िशरगाव  बदलापूर- (पूव�)

५०९१३ लाहोटी चं�कांत हनुमानबजस 46957 65 पु

मनीषा अपाट�म�ट   अंबवणे वाडा  ३ मजला बाजार पेठ  

क�ाण(वे�)

५०९१४ लाहोटी उिम�ला चं�कांत 50095 63 �ी

िव�ल कृपा अपाट�म�ट गांधी   चौक समोर पंिडत वाडी 

क�ाण  (वे�)  क�ाण (वे�)

५०९१५ लखोटे िव�ा रिवं� 12478 55 �ी

/

नं.१ गणेश नगर  मोतीकृपा �ॉक जवळ डोिंबवली वे  

डोिबंवली-W

५०९१६ लोखंडे िनतीन पांडुरंग 21181 58 पु

१४  लोखंडे िब��ंग    सुभाष रोड  पी एम केिनया शाळा   

नवापाडा डोिंबवली वे�   डोिंबवली

५०९१७ लंुपाटकी सुचेता उमेश 48089 41 �ी

बी-१०२ धम�राज   आयो�ा नगरी  मानपाडा रोड डोिबवली 

(ई�)

५०९१८ मेठकर माधुरी मुरलीधर 36688 53 �ी

४ मोहीते चाळ घोडखोट अली   आ�ा रोड  क�ाण (वे�) 

 ठाणे

५०९१९ मगरे �ाने�र भा�र 36201 37 पु

c/o  �ी रिवं� जी महाजन   2/403 कृ�ा नगरी  गंधार नगर 

 क�ाण
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५०९२० महाजन पु�ा रतन 51397 61 �ी

िवजय आनंद अपाट�म�ट   �म नं.२ दयाल नगर  

खडकपाडा क�ाण (वे�)  क�ाण  (वे�)

५०९२१ महाजन संजय �पचंद 28934 50 पु

डी-१०९ िवंग डी   मातृआमी हौिसंग सोसायटी  जोशी बाग 

क�ाण  क�ाण-(वे�)

५०९२२ महंत चं�देवदास गु� कमलदास 47061 67 पु

�ी.गोपालदास बाबा राम मंिदर   िवर कोतवाल चौक  

काळा तलाव क�ाण (वे�)  क�ाण

५०९२३ माळी िदपक बारकु 43538 34 पु �खमणी गाड�न गणपती मंिदर रोड क�ाण

५०९२४ िमसार मंगला िवजयकुमार 45776 63 �ी

ए-२/७०१ साई पॅराडाईज   खडक पाडा बारावे रोड  

क�ाण  क�ाण(वे�)

५०९२५ िमसार पराग िवजयकुमार 45777 40 पु

ए-२/७०१ साई पॅराडाईज   खडक पाडा बव� रोड  क�ाण 

(प)  क�ाण

५०९२६ िमसर राकेश िवजयकुमार 52012 38 पु

७०१/ए २ साई पॅराडाईज   खडकपाडा  बव� रोड  क�ाण  

क�ाण(वे�)

५०९२७ िमसार �रतु पराग 45778 41 �ी

ए-२/७०१ साई पॅराडाईज   खडक पाडा बव� रोड  क�ाण 

(वे�)  क�ाण(वे�)

५०९२८ िम�ा संजीवकुमार लालरतन 56718 50 पु

११७/रॉयल बंगला �ीन पाक�    लोढा हेवन  िनलजे 

डोिबंवली ( ई�)  डोिबंवली

५०९२९

मोरे आरती तुषार �ो. आशीवा�द 

मेिडकल आिण जनरल �ोअस� 59504 37 �ी

अ -304 वंृदावन पॅराडीसे   किशश पाक�  जवळ  गंधारी  

क�ाण (वे�)

५०९३० मोरे िकरण अजु�न 53294 37 पु आधारवाडी जेल रोड   पु�ोदया पाक�   क�ाण  क�ाण

५०९३१ नानल अिनता सागर 44267 44 �ी

४/१२ िववेकानंद सोसायटी   सार�त कॉलनी  डोबंीवली 

(ई�)  मंुबई

५०९३२ नरे भारती चेतन 54673 42 �ी

�म नं ३ कडू िब��ंग   ड� ायिवंग �ूल जवळ  राम बग 

मुरबाड रोड  क�ाण (वे�)

५०९३३ नरे चेतन ह�र�ं� 55658 38 पु

�म नं ३ कडू िब��ंग नरे चाळ   रामबाग मुरबाड रोड 

क�ाण (वे�)

५०९३४ नारखेडे तुषार सितष 57592 39 पु

३०१ शंकर साई को-ऑ हौ.सोसायटी   मनपाडा रोड 

मॉडेल इं��श �ुल�ा मागे  डोिंबवल ( ई� )

५०९३५ नारखेडे ��ाद सोमा 37974 69 पु

बंगला नं.१२ �ी.सदगू� कृपा सोसायटी   शंकरा िव�ालय   

 डोिंबवली - ( ई� )

५०९३६ नरवाडे देिवदास मािणकराव 34367 51 पु

३५५ हनुमान कॉलनी   वािशंद-(ई�)  ता.शहापूर  वािशंद 

(ई�)

५०९३७ नािसर खान फजल खान 38353 66 पु गुल हॉउस   अ�ारी चौक  क�ाण -(वे�)  िज.ठाणे

५०९३८ नातु ि�या भालचं� 55753 62 �ी

सी-१०४ िव�हर छाया   बारदान ग�ी  क�ाण (वे�)  

क�ाण(वे�)

५०९३९ नावरकर शरद िगरी 5057 63 पु

�ॅट नं.६०२ बी िवंग   साई िवनायक रेिसड�सी  छ�ी 

बंगलो िचंकंघर  क�ाण वे�

५०९४० नेहते लिलता सिचन 53152 43 �ी

एच-१/२०३ महावीर हाईट्स   गंधार नगर  खडकपाडा 

क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०९४१ नेहते सचीन मुरलीधर 59178 49 पु

�ॅट नं२०३ महावीर ¦I¥¦TES 1   गोकुळ नगरी गांधारी 

समोर  खडकपाडा  क�ाण(वे�)

५०९४२ नेवे अशोक मुरलीधर 153 71 पु

�ॅट नं २०४   िस�र रेिसड�ी  आ�ा रोड लाल चौकी  

क�ाण-१

५०९४३ नेवे हष�ल अशोक 8338 45 पु

सी-२०४ सुलवेर रेिसडे�ी   आगरा रोड लाल चावकी    

क�ाण-६

५०९४४ िनकंुभ बुधा गोधा 43615 79 पु

अ/1 िशरीन अपाट�म�ट जवळ   दंसाको दावादी रोड 

क�ाण  क�ाण (ई�)  क�ाण
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५०९४५ िनंबारमंुडे अ�ण नारायणराव 26498 73 पु ६ चैत� पाथल� रोड   गो�ासवाडी  डोबंीवली  डोिंबवली

५०९४६ िनंबारमंुडे अ�णा अ�ण 26499 68 �ी

६ चैत� पाथल� रोड   गो�ासवाडी  डोिंबवली पुव�  

डोिंबवली पुव�

५०९४७ िनंभोरकर शरद �ीिनवास 7122 76 पु

नवीन कोकण वसाहत   िबला� कॉलेज िब��ंग नं ९७  

�ॉक नं १५७२ क�ाण  क�ाण-1

५०९४८ िनम�लकर िनतीन अ�ण 46148 53 पु

ए टाईप बी िवंग �ॅट नं.१०३   �� नगरी खडकपाडा  

क�ाण (वे�)  क�ाण (वे�)

५०९४९ पाखरे �ाने�र भगवान 36666 56 पु

िमलन पॅलेस सी-३०३ गांधीनगर   िप अॅ� टी कॉलनी  

डोिबवल पूव�  ठाणे

५०९५० पालव अिवनाश वामन 59182 49 पु

B/३३ तुकाराम �ृती   कोपर �ॉस रोड  जुने रेशन 

ऑिफस कैलास नगर  डोिंबवली िज�ा ठाणे(वे�)

५०९५१ पालव �मोद वामन 50380 62 पु

बी-३३ तुकाराम �ृती चौथा मजला   कोपर �ॉस रोड  

डोिंबवली (वे�)

५०९५२ पालव िववेक वामन 46330 50 पु

ए-१५ ओम उमा सी.एच.एस.    श�ी नगर  कोपर �ॉस 

रोड  डोिंबवली(वे�)

५०९५३ पा�ेय रामकुमार मिणराम 46435 54 पु

६०३ बी िवंग लव कुश च�बस�   �भुराम नगर  क�ाण(ई�) 

 क�ाण (ई�)

५०९५४ पराडकर �भाकर ल�णराव 43328 81 पु

४ ओम िशवलोक   रामनगर िशरगांव  पो.कुडगांव 

बदलापूर (ई�)

५०९५५ परदेशी रमेश रामलाल 49868 50 पु

१/२ कृ�ा कॉलनी   �ु मिनषा नगर  बेतुरकर पाडा 

क�ाण  क�ाण(वे�)

५०९५६ पाठक अिनल प�ाकर 53995 70 पु

ओम सर�ती मंिदर   को.हौ.सो.िल. दुधनाका  क�ाण 

(वे�)  क�ाण(वे�)

५०९५७ पाठक अि�नी िनतीन 48788 53 �ी

बी-३०२ यशो गणेश अपाट�म�ट   गावदेवी चौक  क�ाण 

(वे�)  क�ाण (वे�)

५०९५८ पाठक धम�� मधुकर 48791 54 पु

बी-३०२ यशो गणेश अपाट�म�ट   गावदेवी चौक  क�ाण 

(वे�)  क�ाण (वे�)

५०९५९ पाठक मधुकर ��ाद 48789 91 पु

बी-३०२ यशो गणेश अपाट�म�ट   गावदेवी चौक  

क�ाण(वे�)  क�ाण(वे�)

५०९६० पाठक मानसी धम�� 48792 46 �ी

बी-३०२ यशो गणेश अपाट�म�ट   गावदेवी चौक  क�ाण 

(वे�)  क�ाण (वे�)

५०९६१ पाठक मयुर अशोक 56181 35 पु साई कुटीर अपाट�म�ट   जी-२ लालच�ी  उ�ासनगर-४

५०९६२ पाठक िमिलंद मधुकर 47388 56 पु

बी/३०२ यशो गणेश अपाट�   गावदेवी चौक  क�ाण (वे�)  

क�ाण (वे�)

५०९६३ पाठक िनतीन मधुकर 48787 59 पु

बी-३०२ यशो गणेश अपाट�म�ट   गावदेवी चौक  क�ाण ( 

वे�)  क�ाण

५०९६४

पाटील (िफसके) अरिवंद 

केशवराव 54136 54 पु

ए-१ २०२ साई पॅराडाईज   खडकपाडा क�ाण (वे�)    

क�ाण(वे�)

५०९६५ पाटील अनंत वामन 48912 80 पु

३०१ साथ�क अजु�न को-ऑप हौिसंग सोसायटी   राम नगर 

िशव मंिदर रोड  डोिंबवली (ई�)  डोिबवली (ई�)

५०९६६ पाटील अजु�न गंगाराम 47009 72 पु

अ/२०६ सव�दय पुजा   व�कटेश हॉ��टल�ा मागे  

खडकपाडा  क�ाण (प)  क�ाण

५०९६७ पाटील अतुल रमेश 34600 45 पु

बी-५०१  मोहन पॅराडाईज  फेज-१   वायले नगर  क�ाण 

पि�म  क�ाण (पि�म)  क�ाण (पि�म)

५०९६८ पाटील भगवान एकनाथ 46067 66 पु

२०४ साई �काश   बारावे रोड  खडकपाडा क�ाण  

क�ाण(वे�)

५०९६९ पाटील भा�र पंडीत 49372 70 पु

ए-२ जहांिगर अपाट�म�ट   मुरबाड रोड  क�ाण (वे�)  

क�ाण (वे�)
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५०९७० पाटील द�ा�य नथू 24654 59 पु

िटचस� कॉलनी   पो.मोहोने  ता.क�ाण िज.ठाणे  क�ाण -

(वे�)

५०९७१ पाटील द�ा�य भगवान 41684 64 पु

- . . - . .

िब��ंग   �ानमंिदर हाय �ूल मागे    कोळसेवडी (ई�)  

क�ाण (ई�)  क�ाण(ई�)

५०९७२ पाटील िदपक हरी 45862 45 पु

ए/२०४ राज�ी अपाट�म�ट   िशवाजी नगर  वालधुनी 

क�ाण  क�ाण(ई�)

५०९७३ पाटील देविसंग रामिसंग 39074 73 पु

सुदाम नगर    मॉडेल कॉलेज जवळ  डोिंबवली (ई�)  

डोिंबवली (ई�)

५०९७४ पाटील धनंजय �ेमराज 47694 28 पु

ए / ३०३ �ी�ामी �साद   शेलार पाक�   खडकपाडा 

क�ाण  क�ाण(वे�)

५०९७५ पाटील धनंजय �ंकटराव 46252 56 पु

A 1/304 �ेय पॅलेस   संतोषीमाता रोड राम बाग    क�ाण-

( वे� )

५०९७६ पाटील िदनेश गोिवंद 17536 55 पु

१३ सारंग सोसायटी   रामबाग लेन ६  क�ाण -पि�म  

क�ाण

५०९७७ पाटील िदपाली योगेश 54542 38 �ी

िड-३०१ ि�वेनी गाड�न   आधारवाडी चौक  क�ाण (वे�)  

क�ाण  (वे�)

५०९७८ पाटील �ाने�र मांगीराम 36685 63 पु

१०३ ए मोरे�र अपाट�म�ट   सतसंग िवहार जवळ  ह��ा 

पाडा बदलापुर (वे�)  ठाणे

५०९७९ पाटील एकनाथ आसाराम 3564 81 पु

�म नं-१ �ॉट नं-आरएच-४२   �ी गणपती आिशष को-ऑ 

हौिसंग  सोसायटी सुदामा नगर   डोिंबवली (ई�)

५०९८० पाटील हरेश िडगंबर 55573 43 पु

ए-३/७०३ �ी कॉ��े�   बारवे रोड खडकपाडा  क�ाण 

(वे�)  क�ाण (वे�)

५०९८१ पाटील हष�वध�न धनंजय 61725 28 पु

A-1/304  �ेया पॅलेस   संतोषी माता रोड  िह�ी हाय �ूल 

जवळ  रामबौग   क�ाण(वे�)

५०९८२ पाटील हेमंत हरी 45861 49 पु

रॉयल रेिसड�सी 2/202   आधारवाडी जेल रोड    

क�ाण(वे�)

५०९८३ पाटील हेमलता चं�कात 53154 62 �ी

साई पॅराडाईज ए/२/२०५   बारावे रोड  खडकपाडा 

क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५०९८४ पाटील जीवन कािशनाथ 53 70 पु

.

मॉल जवळ जयिहंद कॉलनी  डोिंबवली वे� क�ाण  

ठाणे-W

५०९८५ पाटील क�ना धनंजय 46253 50 �ी

ए-३०४ �ेय पॅलेस   संतोषी माता रोड राम बाग  क�ाण  

क�ाण(वे�)

५०९८६ पाटील लता ल� 56276 65 �ी

इ /५०२ क�त� रेसीड�ी   भवानी नगर िबला� कॉलेज 

रोड  क�ाण (वे�)  क�ाण

५०९८७ पाटील िललावती नामदेव 48004 69 �ी

साई िवनायक रेिसडे�ी ए िवंग   ५०१ िचकन घर क�ाण 

वे�  बडगुजर िब��ंग शेजारी  क�ाण(वे�)

५०९८८ पाटील माधव िपतांबर 4599 75 पु

अिभलाषा अपाट�म�ट जी-१   जय भवानी चौक कुरला कॅ�  

उ�ास नगर ४  उ�ास नगर

५०९८९ पाटील मानसी अमोल 46255 44 �ी

ए-१ �ॅट नं.७०६   साई पॅराडाईज बारावे रोड  खडकपाडा 

क�ाण (वे� )

५०९९० पाटील मोहीत संजय 49491 30 पु मा�ती दश�न   एम.आय.डी.सी.  डोिंबवली  (ई�)

५०९९१ पाटील मुकेश हरी 45863 42 पु

ए/१०४ राज�ी अपाट�म�ट   िशवाजी नगर  वालधुनी क�ाण 

 क�ाण(ई�)

५०९९२ पाटील निलनी भगवान 50082 59 �ी

२०४ साई �काश हौिसंग सोसायटी   साई चौक 

खडकपाडा  क�ाण  (वे� )  क�ाण

५०९९३ पाटील िनलीमा �ेमराज 31530 51 �ी

अ/३०३ �ी �ामी �साद   शेलार पाक�  िब�ीगं नं.३  

खडक पाडा चौक क�ाण  क�ाण-१

५०९९४ पाटील िनंबा भाविसंग 47014 41 पु

�ॅट नं.४०३ िद�ा अपाट�म�ट   द� वाडी  कळवा  

क�ाण-१
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५०९९५ पाटील िनतीन दशरथ 19113 52 पु

डी ३०१ लेक �्यु लोढा हेवन   िशव क�ाण रोड 

डोिंबवली(पु)    डोिंबवली (पु)

५०९९६ पाटील िनितन गजानन 55153 43 पु

७०१ महावीर हाईटस्    गांधार नगर  खडकपाडा क�ाण  

क�ाण-१

५०९९७ पाटील िनतीन ल�ण 31536 48 पु

�ॉट नं ४०२ बी िवंग घर नं ६\१   इंडवण पा�� आरती 

नगर जवळ  गांधारे क�ाण  क�ाण

५०९९८ पाटील पांडूरंग पौलाद 47008 59 पु २०२ ओम अपाट�म�ट   पंचमुखी कॉलनी  क�ाण (वे�)

५०९९९ पाटील �ेमराज िपतांबर 31529 59 पु

अ/३०३ �ी �ामी �साद   शेलार पाक�  िब�ीगं नं.३  

खडकपाडा चौक क�ाण (वे�)  क�ाण

५१००० पाटील राजेश िनंबा 48825 55 पु

६०४/५ महावीर नगरी टॉवस�   खडकपाडा  क�ाण (वे�)  

क�ाण(वे�)

५१००१ पाटील रिवं� दगडू 55693 53 पु

३०२/सी �ी.रामचं� अपाट�म�ट   ठाणगे वाडी  क�ाण  

क�ाण

५१००२ पाटील रिवं�िसंग बुधेिसंग 47161 45 पु

एकिवरा मंदीर   �ोती कॉलनी रोड  गजानन नगर 

उ�ासनगर - ४

५१००३ पाटील �र�दे�र �ेमराज 55650 27 पु

ए ३०३ �ी �ामी �साद   िब��ंग नं.३ शेलार पाक�   

खडकपाडा क�ाण (वे�)  क�ाण (वे�)

५१००४ पाटील सिचन नामदेव 53817 38 पु ३०४ गंधव� अपाट�म�ट   रामबाग ४  क�ाण  क�ाण(वे�)

५१००५ पाटील साहेबराव लुका 50651 72 पु

वंृदावन पॅराडाईन ४०२/बी   काशीष पाक�  जवळ गंधारी  

क�ाण (वे�)

५१००६ पाटील सं�ा सुभाष 19225 53 �ी

. . . .   

शेजारी होली �ॉस हाय�ुल  जवळक�ाण(प)  

क�ाण(प)

५१००७ पाटील संजय राजाराम 49489 57 पु मा�ती दश�न   एम.आय.डी.सी.  डोिंबवली  (ई�)

५१००८ पाटील सेवकराम िव�ु 23406 77 पु

ई-403  ओम पॅलेस  रामबाग लेन नं ४    दादाजी नगर  

क�ाण (वे�)

५१००९ पाटील शंकर मा�ती 36669 58 पु

िब�ीगं नं.५ �म नं.२   गोकुळ नगरी तुलसी टॉवर जवळ  

क�ाण (वे�)

५१०१० पाटील शंकर िवठठल 45478 44 पु

३/ए क�त� रेिसड�ी   फॉरे� कॉलनी  क�ाण (वे�)  

क�ाण

५१०११ पाटील सुभाष नामदेव 4389 62 पु

१०२ ओमं साई राधे गोिवंद   सोसायटी रामबाग ४ किण�क 

रोड    क�ाण(वे�)

५१०१२ पाटील सुभाष परभत 54478 57 पु

�ॉक नं ०३ िस��र आच�   खडकपाडा सक� ल  क�ाण 

(प)  क�ाण

५१०१३ पाटील सुिच�ा संजय 49490 51 �ी मा�ती दश�न   एम.आय.डी.सी.  डोिबवली ठाणे

५१०१४ पाटील सुलभा िदनकर 48093 54 �ी

 द�ा�य कृपा    �ॉक नं.३०३ बेतुरकर पाडा  रोकडे 

कॉलनी क�ाण(वे�)  क�ाण (वे�)

५१०१५ पाटील सुिनता अरिवंद 54137 47 �ी

ए-१ २०२ साई पॅराडाईज   खडकपाडा क�ाण (वे�)    

क�ाण(वे�)

५१०१६ पाटील िवलास भगवान 41683 61 पु

आर-१७ बी.एस.पाटील िब��ंग   �ानमंिदर हाय �ूल 

मागे  कोळसेवाडी क�ाण (ई�)

५१०१७ पाटील िववेक िव�ास 28922 45 पु

२०४ गु� आशीष अपाट�म�ट   भवानी चौक आनंद पाक�  

रोड    अंबरनाथ (ई�)

५१०१८ पाटील योगेश नामदेव 23521 40 पु

ए-५०१  साई िवनायक रेिसड�सी   िचकन घर क�ाण  

क�ाण (वे�)  क�ाण(पं)

५१०१९ पाटकर �शांत िवनायक 53371 54 पु

साई �साद मेिडकल �ोअर   गुरमीत टावर जवळ 

तळवाणे हॉ��टल  आ�ा रोड  क�ाण-W
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५१०२० पटवध�न सुि�या िदपक 36383 49 �ी गणेश �ृती   आगरकर रोड  डोिंबवली (ई� )  ठाणे

५१०२१ पवार अपणा� पराग 57738 32 �ी

गणाधीश अपाट�म�ट फलॅट नं ३०१   सी िवंग दळवी वाडा 

गणेश मंदीर  िटटवळा क�ाण  क�ाण-१

५१०२२ पवार केशव ह�र�ं� 42660 49 पु

मु. पो. वािसंद  ३१५ मोरदेव नगर   वािश� ता. शहापूर  

िज. ठाणे  ठाणे-१

५१०२३ पवार िमना�ी रामकृ� 50172 60 �ी

�ामी समथ� हौिसंग सोसायटी   समथ� मंिदर जवळ 

बेतूरकरपाड  क�ाण (वे�)

५१०२४ पवार पराग अशोक 40893 42 पु

गोदरेज िहल  रोड खडकपाडा क�ाण (वे� )  

क�ाण(वे�)

५१०२५ पवार पवन रिवं� 17141 39 पु

�ॅट नं ४०२ िब��ंग नं ०४   अमृत िस�� सोसायटी एस 

बी आय रोड  मांडा िटटवाळा (ई�)  िटटवाळा

५१०२६ पवार �भावती वसंत 942 69 �ी

१२९१ िशवाजीनगर मारोती मंिदर   अंबरनाथ िज�ा ठाणे   

 अंबरनाथ-१

५१०२७ पवार �ितभा सांडू 46465 37 �ी

�ॅट नं.५६ �षी तु�   �ेम ऑटो जवळ  क�ाण (वे�)  

क�ाण (वे�)

५१०२८ पवार िसमा िवलास 46538 50 �ी

ई-२०४ �ामी समथ� हौ.सो.   खडकपाडा  क�ाण(वे�)  

क�ाण

५१०२९ पवार िवलास परशराम 46537 51 पु

सेयासो� ए�े�ू ए िवंग �ॅट नं २०१   गोदरेज िहल रोड 

क�ाण ( वे� )

५१०३० पवार िवनायक िव�ू 34080 45 पु

वासीदं रे�े �ेशन समोर.वासीदं ता.शहापूर   िज.ठाणे    

वासीदं-(वे�)

५१०३१ पहाड नारायण �ानोबा 36673 52 पु

ई-१०१ मं�ी ल�कॉन   तावरी पाडा  गो�े पाक�  क�ाण 

(वे�)  ठाणे

५१०३२ फेगडे िववेक िपतांबर 47692 67 पु

१५/२ गंगानगर हौिसंग सोसायटी   भारताचाय� वै� चौक  

लेले आळी क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५१०३३ पोळ अलोक सतीष 56153 35 पु पोळ हाऊस   गांधी चौक  क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५१०३४ पोळ अिनकेत सितश 56467 41 पु पॉल हाउस   गांधी चौक  क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५१०३५ पोरे अिभिजत िव�नाथ 40680 43 पु

देशमुख होम फेज २ सी/१६   ७ वा मजला �ॅट नं ७०    

क�ाण (ई�)

५१०३६ पोरे शिम�ा� अिभिजत 40679 40 �ी

देशमुख होम फेस II   �ॅट  नंबर 701   क�ाण (वे�)  

िज.ठाणे

५१०३७ �भू रािजव िव�ू 33986 58 पु ४०१िकत� साहेम अपाट�म�ट   ४था मजला  डोबंीवली (ई� )

५१०३८ �धान वैभव द�ा�य 46542 50 पु

४/एफ अिभवंदन च�ेश गॅल��   साई चौक  खडकपाडा  

क�ाण वे�

५१०३९ पंुडिलक �साद �ीपाद 47695 39 पु

३ ि�तीज अपाट�म�ट   ए िवंग वेद िवजय हौिसंग सोसायटी  

खडकपाडा क�ाण(वे�)  क�ाण(वे�)

५१०४० पुरािणक अभय अशोक 50852 44 पु

-

आनंदवाडी पोलीस �ेशन जवळ  क�ाण (ई�)  

क�ाण(ई�)

५१०४१ पुरािणक राजेश अशोक 50851 47 पु

जी-३ नव जागृती हौिसंग सोसायटी   दुगा� माता मंिदर रोड 

आनंदवडी पोिलस �ेशन समोर    क�ाण (ई�)

५१०४२ पुरािणक योगेश गणेश 49374 46 पु

�म नं.२०३ िब��ंग नं.२१    िनिव�कार सी.एच.एस.  वाईले 

नगर   क�ाण (वे�)

५१०४३ पुरकर अिनल माधवराव 58943 53 पु

८/२  पुजा अपाट�म�ट   साजनवाडी  िनअर साई िव�ल  

बेतूरकर पाडा  क�ाण (वे�)

५१०४४ रडे रा�ल यशवंत 53301 45 पु �ॉट नं.१६५  रा�ल    कानराई से�न  अंबरनाथ पुव�
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५१०४५ रिहम खान नािसर खान 38352 38 पु गुल हाऊस   अ�ारी चौक  क�ाण (वे�)  ठाणे

५१०४६ राजगु� आशीष धनंजय 59961 39 पु

1A /704 साई संकुल ANNX    जेिमनी हॉटेल मागे  बरवे रोड 

खडक पाडा  क�ाण (वे�)

५१०४७ रामदास आर. 47807 47 पु

एस डी गंडे   �ॉक नं ७१६ ७था मजला  गो�न पाक�  १ 

बेतूरकर  क�ाण (वे�)

५१०४८ रामटेके �काश दादाराव 33658 42 पु

�ॅट नं १६ िवंग -बी   पस�न िव�ा  रामबाग लेण ४  

क�ाण (वे�)

५१०४९ राणे पंकज सुरेश 34183 39 पु

२०१ द� दश�न हाऊिसंग सोसायटी महा�ा फुले रोड 

डोिंबवली (वे�)

५१०५० राठोड सुधाकर बळीराम 61657 49 पु

बी-201 संघवी �रजे�ी   ऑिफस आय�ोन हॉल जवळ  

गौरीपादा क�ाण(वे�)  क�ाण

५१०५१ सगळिगळे भा�र शािल�ाम 59898 60 पु

1 �ोअर   अिभवंदण  साई चौक  खडकपाडा 

क�ाण(वे�)  खडकपाडा क�ाण (वे�)

५१०५२ सगळिगळे रा�ल भा�र 59784 30 पु

1/F पिहला मजला   अिभवंदण हौिसंग सोसायटी साई  

चौक खडकपाडा  क�ाण (वे�)

५१०५३ सैनी इंदू कमलेश 52704 39 �ी

बी-५०४ ओम कृ�ा पुरम   शहाड रे�े �ेशन जवळ  

क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५१०५४ सािजष सितशन 56509 33 पु

जे-302 वन�ी कॉ��े�   पंचवटी सोसायटी जवळ  

खडकपाडा सक� ल  क�ाण (वे�)

५१०५५ साखळकर महेश िवजय 38015 50 पु

०३ �ी सदगु� कृपा सो.   शंकरानगर  सोनारपाडा 

डोिबवली

५१०५६ सिलअन हेमंत चंदया 58120 35 पु

िशवाजी कॉलनी जवळ कोळसेवाडी क�ाण  

क�ाण(ई�)

५१०५७ साळंुके िमना उमेश 50715 45 �ी

२०३ साई �काश को-ऑप हौिसंग सोसायटी   साई चौक 

खडकपाडा  क�ाण (वे�)  क�ाण (वे�)

५१०५८ साळंुखे शामकांत िनंबाजी 48666 58 पु

रिव उदय को-OP सोसायटी   िमग २ ६२/१०३८  िबला� 

कॉलेज जवळ क�ाण  क�ाण-१

५१०५९ साळवी िगरीष गंगाराम 40592 63 पु १० यशवंत सदन   राम नगर  डोिंबवली (ई�)  िज. ठाणे

५१०६० सांगळे अिनल िशवाजी 28895 51 पु

बरॅक नं.९४ �म नं.१०   िशव रोडउ�ासनगर  मंुबई  

उ�ासनगर

५१०६१ सांगळे अिनता शंकर 34601 41 �ी

लाल बंगला �म नं 2   थंकर पाडा आ�ा रोड  क�ाण 

(पि�म)  क�ाण (पि�म)

५१०६२ सांगळे बाळासाहेब िशवाजी 28896 57 पु

 िशवर�    बरॅक नं.२ �म नं.६  िशव रोडउ�ासनगर  

उ�ासनगर

५१०६३ सांगले रिवकांत िशवाजी 37639 54 पु

नं 94 �म नं 10   िशव रोड जवळ गोपाल हॉ��टल    

उ�ासनगर १

५१०६४ सपकाळ िनितन गणपत 59936 42 पु

३  साईकंुज अपाट�म�ट    िनयर पो� ऑिफस    िटळक 

चौक    क�ाण(वे�)

५१०६५ सराफ िदलीप भानुदास 19106 66 पु

अजु�न अपाट�म�ट बी िवंग �ॅट नं.१५   जयिहंद कॉलनी    

डोिंबवली-(वे�)

५१०६६ सराफ मधुकर रामदास 7624 77 पु मोहन हाइट्स   रोयंल डी -१  वायले नगर  क�ाण वे�

५१०६७ सराफ तृ�ी तुषार 50853 36 �ी

रॉयल डी-१०१ मोहन हाईटस्    खडकपाडा  क�ाण (प)  

क�ाण

५१०६८ सराफ वैजयंतीमाला िदलीप 19107 61 �ी

अजु�न अपाट�म�ट बी िवंग �ॅट नं.१५   जयिहंद कॉलनी    

डोिंबवली

५१०६९ सराफ संजय सदािशव 54312 52 पु बी ७०३ �ीवेणी फलोरा   क�ाण (वे�)    क�ाण(वे�)



                                              Page1973

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

५१०७० सरोदे चुडामण िटकाराम 41585 72 पु

डी/१०१ सुिम�ा सीएचएस जुना डोिंबवली रोड   डोिंबवली 

(वे�)

५१०७१ साठे सरला रमेश 19363 70 �ी

परमानंद बी शु�ा २०३   दयाराम मे�शन िदनदयाळ रोड  

िव�ु नगर  डोिंबवला -वे�

५१०७२ शाह ��तेश िकरण 60014 50 पु

603/604 राधा कृ�ा संकुल   होली �ॉस हॉ��टल  

किण�क रोड क�ाण(वे�)  क�ाण (वे�)

५१०७३ शेटे िवनय िदलीप 48669 38 पु

०१ �ी मंगलमुत� सोसायटी   िबला� कॉलेज जवळ  क�ाण 

(वे�)  क�ाण (वे�)

५१०७४ शे�ी अशोक क�र�ना 54941 47 पु

ए-१० �ामी समथ� सोसायटी   खडकपाडा  क�ाण (वे�)  

क�ाण  (वे�)

५१०७५ शेटटी िदनेश िव�नाथ 58167 44 पु

बी १ /३०३ पु�ोदय पाक�    आधारवाडी जेल रोड  

आधारवाडी जेल क�ाण(वे�)  क�ाण   क�ाण(वे�)

५१०७६ शे�ी िशवराम नारायण 58158 67 पु

जैन चाळ चाळ नं २ �म नं ११   �म नं १ ठाणकर पाडा  

दुगा� नगर  क�ाण (वे�)  क�ाण (वे�)

५१०७७ िशंपी िदनेश मनोहर 52930 44 पु

श�� धाम कॉ��े�   चै� हौिसंग सोसायटी सी/३४१ 

चौथा मजला  कोळसेवाडी  क�ाण(ई�)

५१०७८ िशंदे �भाकर गणपत 54477 76 पु

बी -१/३०३मंगला पाक�  बी   खडकपाडा  क�ाण (प)  

क�ाण

५१०७९ िशंदे शरद गंगाराम 33827 50 पु

�ारा : िदलीप नाचणे   ऋषीतु� सोसा.  िबला� कॉलेज रोड 

क�ाण  क�ाण - (वे�)

५१०८० िशंदे िवमल �भाकर 52951 73 �ी

�ॅट नं ३०६ थड� �ोर   साई गौरव ए १ िब��ंग गांधारे 

गोदरेज हॉल  खडकपाडा  क�ाण(वे�)

५१०८१ िशंदे िवनोद भाऊसाहेब 60045 42 पु

ि�मूित� सदन मेन रोड   आतली शिन मंिदर जवळ  

अंिबवली �ेशन (वे�)  अंिबवली  ㈴ㄱ㈰

५१०८२ िशक�  अ�ण रतनराव 19356 62 पु

३०२ �ीकृपा हौसो. ए िवंग   िनलयोग नगर सो.समोर  बी 

केबीन रोडअंबरनाथ (ई�)  अंबरनाथ (ई�)

५१०८३ िशरसाठे शामकांत िचंतामण 4298 71 पु

साईिदप िब�ीगं नं.२२ �ॉक नं.१०१   वायले नगर  

खडकपाडा  क�ाण (वे�)

५१०८४ �ावगी किपल िव�ास 31170 39 पु

िब��ंग न 11/8 भागीरथ नगर   जेल रोड  क�ाण  

क�ाण

५१०८५ शु� हरीशचं� जग�ाथ 36303 58 पु

ल�ण धमा� कांने चाळ   द�ा नगर मागे  �गती कॉलेज  

डोिबवली (ई�)

५१०८६ पाटील िसंधू भागवत 6510 76 �ी

�ॉक २०३ िस��िवनायक अपाट�म�ट   �ेशन रोड लामतुरे 

 हॉ��टल जवळ बदलापूर ठाणे  बदलापूर-३

५१०८७ िसंग अशोककुमार गणेश 55028 62 पु

�ॉक नं.२०७ यमुना अपाट�म�ट   तरमाळे नगर  वािशंद 

(वे�)

५१०८८ सोनवणे �काश जग�ाथ 49373 68 पु ल�ीबाई बेतूरकर चाळ   क�ाण (वे�)    क�ाण  (वे�)

५१०८९ सोनिगरकर योगेश सदािशव 44835 66 पु

१०१ िनळकंठ अपाट�म�ट   भारतीया िह�ी �ूल जवळ  

उ�ासनगर  -३  उ�ासनगर

५१०९० साळंुखे सुिनता शामकांत 48667 50 �ी

रिव उदय ¡O OP सोसायटी   िमग २  ६२/१०३८  िबला� 

कॉलेज जवळ क�ाण  क�ाण-१

५१०९१ टाकळकर �ाची �मोद 50170 68 �ी

२२-ए �ानंद नगर   बेतुरकर पाडा  क�ाण  

क�ाण(वे�)

५१०९२ टाकळकर �मोद वासुदेव 50169 70 पु

२२-ए �ानंद नगर   बेतुरकर पाडा  क�ाण  

क�ाण(वे�)

५१०९३ तरमाळे �शांत अनंत 36401 42 पु

पी एच सी वािश� जवळ सावरकर   नगर वािश� 

ता.शहापूर  ठाणे  ठाणे(वे�) वािश�

५१०९४ तायडे एकनाथ िचंधु 19256 57 पु

तायडे िनवास गौरीधाम अपाट�म�ट समोर   िबला� कॉलेज 

�ाऊंड जवळ    क�ाण -(वे�)
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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)

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

५१०९५ तायडे एकनाथ रघुनाथ 54511 58 पु सोनवणे सदन   गणेश नगर  मु.पो.कोण क�ाण(वे�)

५१०९६ तायडे िमना�ी वासुदेव 52391 53 �ी माने चाळ घरनं 4   �ािलटी  बेतूरकर पाडा  क�ाण(वे�)

५१०९७ तायडे निलनी सुधीर 49497 53 �ी

 पु�कधाम  िस िवंग �ॅट नं.६   खडकपाडा  क�ाण 

(वे�)  क�ाण(वे�)

५१०९८ ठाकरे िवनय मनोहर 48614 39 पु

¡/O सुरे� गजिभये   आजेमरा हाऊिसंग सोसायटी  योगी 

धाम गौरी पाडा  क�ाण  (वे�)

५१०९९ ठाकूर अिमत देिवदास 47806 39 पु

�ॅट नं १०४ सुनीता हाऊिसंग सोसायटी   जयदेव इं��श 

�ूल मागे  कोन गाव  िभवंडी

५११०० ठाकुर सुिशला रामचं� 32919 84 �ी

�ॅट नं ३०३ पवन पॅलेस   बराक नं ९८१/१०  �ेशन रोड  

उ�ासनगर

५११०१ ठाणगे शैला िव�ास 55776 39 �ी

 ठाणगे िनवास  बेतुरकर वाडा   पंचमुखी हनुमान 

मंिदरासमोर  क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५११०२ ितडके िकरण मिनष 24660 46 �ी २९२/३ माउली नगर   िववेकानंद नगर  वािशंद ता.शहापूर

५११०३ ितडके मिनष जनाद�न 42661 49 पु

माऊली िववेकानंद नगर   वािसंद ता. शहापूर  िज. ठाणे  

ठाणे(ई�)

५११०४ ितरमाळे िशवाजी िव�ल 51215 69 पु

�ॅट नं.४०१ अनुराधा िब��ंग   कोकण र� हॉटेल जवळ  

क�ाण(वे�)  क�ाण(वे�)

५११०५ ितवारी रंजना मुकेश 47141 42 �ी

ए-२ �े�र �ॅट नं.११०३   मोहन �ाईड वायले नगर  

खडकपाडा क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५११०६ तोडणकर �ेहा संजय 26505 62 �ी

३०४ साई कृपा अपाट�म�ट   रा�ल इ�ेट जवळ    

अंबरनाथ (ई�)

५११०७ तुसे �ाती राजकुमार 34479 57 �ी

एम इ डी सी  रोड   िशवसेना शाखा जवळ  वडावळी 

से�न  अंबरनाथ (पूव�)  अंबरनाथ

५११०८ उबाळे �ित�ा र�ाकर 56180 36 �ी

3/ई ओकंार चा   ह��े वाडा बदलापुर (वे�)  िज�ा प�रषद 

�ूल जवळ  बदलापूर

५११०९ उपा�े िकरण �भाकर 46626 45 पु

अ िवंग 307 वसंत पाक�  चेर�   �ो�ोम िब��ंग जवळ 

वसंत व�ी  बस �ॉप क�ाण (वे�)  क�ाण(वे�)

५१११० उपा�े �मोद नारायण 54981 56 पु

ऊँकार ि�मुत� हौिसंग सोसायटी   गणेश नगर  डोिंबवली 

(वे�)

५११११ वझे संजय राजाराम 46816 41 पु

ए-११/००४ तुलसीपुरा   वायले नगर जवळ  क�ाण (वे�)  

क�ाण(वे�)

५१११२ िवसपुते क�ाणी भा�र 59829 32 �ी

c -1 402 आनंद सागर वाडेघर   रोनक िसिट समोर  

क�ाण (वे�)  क�ाण (वे�)

५१११३ िवसपुते सुधाकर कृ�ा 61506 71 पु

2/3 पाल चाळ गोिपका नगरी   सोगंया नगर मोरया नगरी  

�ामी सवा�नंद  आ�म  आशेळेगाव उ�ासनगर-१

५१११४ �वहारे �ंबक बाळकृ� 51939 70 पु

माऊली नगर बी िवंग   �ॉक नं.३०२ जुना का�प रोड  

िगते नगर जवळ बदलापूर का�प-०३  बदलापूर(ई�)

५१११५ वाघ मंजुला सुधाकर 43302 68 �ी

१०६ साई गणेश महल   स�ट थॉमस �ूल समोर  िवजय 

नगर क�ाण (ई�)

५१११६ वाघ सुधाकर भाऊडू 43303 71 पु

१०६ साई गणेश महल   स�ट थॉमस �ूल समोर  िवजय 

नगर क�ाण (ई�)

५१११७ वा�े रिवं� भाऊराव 47693 46 पु  मृग  तारांगण   क�ाण    क�ाण(वे�)

५१११८ वाणी अिजत सुधाकर 52952 36 पु

६ मधुसुदन अपाट�म�ट   संतोषी माता मंिदराजवळ  

रामबाग क�ाण (वे�)  क�ाण  (वे�)

५१११९ वाणी अमोल अिनल 46722 39 पु

B १०१ साई दश�न िब��ंग नं २   आदश� िव�ा मंिदर  

बदलापूर  बदलापूर
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

५११२० वाणी कािशनाथ �ंबक 4133 75 पु

सी २०४ तारांगण �ीम �वण   िब�ीग वायले नगर    

क�ाण-१

५११२१ वाणी मधुकर रामकृ� 47088 66 पु

�ॉट नं.१२१/१२२ भगीरथी अपाट�म�ट   �म नं.१०४ 

िशवगंगा नगर  अंबरनाथ (ई�)

५११२२ वाणी िनलेश कमलाकर 15222 46 पु

१८ एकनाथ सदन  �ा�े कॉलनी   रॉकेल डेपो जवळ  

डोिंबवली (वे�)  डोिंबवली

५११२३ वाणी सोपान शामराव 8912 59 पु

दुसरा मजला िचंतामणी को.ऑप.हौ.   सोसायटी महा�ा 

फुले रोड    डोिंबवली(वे� )

५११२४ वाणी सुभाष मुरलीधर 48091 71 पु

१०४ अिलशान रेिसड�ी   वायले नगर  खडकपाडा 

क�ाण(वे�)  क�ाण(वे�)

५११२५ वाणी िवजय शामराव 8885 51 पु

१/८ भाव�ी को.ऑप.हौिसंग सोसा.   संत नामदेव माग� नं१ 

डोिंबवली    डोिंबवली (ई� )

५११२६ वानखेडे दीपक महादेव 59977 44 पु

गौरीपाडा  रोड िमिलंद नगर िबहाइंड काळे रेशिनंग  

क�ाण-१

५११२७ वानखेडे गोिवंदा रामा 38167 63 पु

�म नं.१०४ माहे�री अपाट�मे�   िशवगंगा नगर  अंबरनाथ 

पूव�

५११२८ झांबरे मोहन गोिवंद 18533 57 पु सीमा वैभव सी ४१ ठाणगेवाडी   क�ाण ( वे�)    क�ाण

५११२९ झांजे रामचं� िभमराव 46876 35 पु

४  लंुिबनी िनवास    िशतल कॉलनी जवळ  िचकनी पाडा 

क�ाण (ई�)  क�ाण  (ई�)

५११३० झांबरे कलावती गोिवंद 2985 76 �ी सी ४१ सीमा वैभव थांगेवाडी   क�ाण (वे�)

५११३१ झुरकाले �दीप दामोदर 36378 53 पु

सी/१ उ २०३ संत �ाने�र नगर   मनपाडा रोड    डोबंवली 

ई�
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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)

५११३२

गृह रचना इंटे�रअर अँ� 

ए�टे�रअर �ा.िल. चौधरी पंकज कृ�ा 55402 44 पु

बी 1 /604 रजनीगंधा लोकवािटका   

लोकवािटका कॉ��े� नेटिटवल  क�ाण 

(ई�)  क�ाण

५११३३

मेिडहोप हे� केअर 

एल.एल.पी. �मसर पराग �वजयकुमार 56507 ४१ प.ु

104  क�ाण अ -2 �े�र मोहन �ाईड   

नगर क�ाण (वे�)    क�ाण-१

५११३४ पी बी पॅकेिजंग इंड�� ीज पाटील मनोज रमेश 59920 49 पु

बी/जीआर -६ ब�ाळे�र कृपा   ओ� रोशन 

पेट� ोल पंप   मुरबाड रोड  क�ाण(वे�)  

क�ाण (वे�)

५११३५

स�ा�ी आिदवासी 

ब�िवध सेवा संघ 18671

¡/O  वझे अशोक माधव   ए/५ गु�छाया 

सोसायटी  गणेश मंिदर रोड  डोिंबवली -ई�

५११३६

सायली मेिडकल अॅ� 

जनरल �ोअस� बागुल मंगेश परशराम 48440 57 पु

िशवाजी पेठ   शहाड रे�े गेट जवळ  

िशवाजी पेठ  शहाड

५११३७

सुखकता� हॉ��टल अँड 

मेिडकल 60892

104/105 पिहला मजला   नीलकंठ टॉवर  

अंबेर वडापाव जवळ  संतोषीमाता रोड 

क�ाण-१

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)



                                              Page1977

अ.�   

(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी 

वण�मालेनुसार) आडनाव, नाव व 
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सभासद �. 
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वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

५११३८ अडावदकर गजानन देिवदास 7126 67 पु संगम चाळ  सीताबड�   नागपूर

५११३९

अ�वाल गणेश अशोक �ो�ा - 

िश�ा टेड� स� 58053 42 पु

बाहेती कॉलनी   िबला� रोड मलकापुर  ता मलकापुर िज 

बुलढाणा  मलकापुर

५११४० अ�वाल मनोरमा द�ुलाल 45578 74 �ी मनोरमा सदन   फरशी खामगांव    खामगांव

५११४१ अ�वाल मोहन दगडूलाल 47365 64 पु वंृदावन िस�ील लाईन   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५११४२ अ�वाल मोना उमेश 47981 43 �ी

१ ला मजला वनमाळी कॉ��े�   खामगांव  िज. बुलढाणा 

 खामगांव

५११४३ अ�वाल िनम�ल िकशोरीलाल 40649 63 पु सदािशव नगर   नागपूर    नागपूर

५११४४ अ�वाल ओकंारदास दयालदास 8965 72 पु

�साद िब��ंग     सयोजी लेआऊट   खामगाव बुलढाणा  

समथ� ��ा अपाट�म�ट  खामगाव

५११४५ अ�वाल �काश गोकुलचंद 49939 78 पु वनमाली कॉ��े�   पिहला माळा  खामगाव  खामगाव

५११४६ अ�वाल पुरषो�म नंदलाल 44739 68 पु मु पो पारखेड   ता खामगाव    खामगाव

५११४७ अ�वाल राजेश ओकंारदास 23013 49 पु

सावजी एलई �साद   पोफ�  उबळे हाऊस  खामगाव  

खामगाव

५११४८ अ�वाल राजीव रमेशचं� 40646 44 पु �ॉट नं.२०   सदािशव नगर  नागपूर  नागपूर

५११४९ अ�वाल राकेश िकशोरीलाल 40647 59 पु �ॉट नं.२०   सदािशव नगर  नागपूर  नागपूर

५११५० अ�वाल रामअवतार रघुवीरदयाल 1282 66 पु

रामअवतार 8 अ�वाल   सी/ओ  मुकंुदलाल रामअवतार  

कोठडी बाजार  अकोला

५११५१ अ�वाल रोहीत िवनोद 51940 30 पु सुटाळपुरा मढी जवळ   खामगांव  िज. बुलढाणा  खामगांव

५११५२ अ�वाल स�नारायण गोवध�नदास 45974 71 पु  मानक  अिभनव नगर   नाथ �ॉट  खामगांव  खामगांव

५११५३ अ�वाल शारदादेवी स�नारायण 49578 67 �ी  माणक  नाथ �ॉट   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५११५४ अ�वाल शोभा पुो�म 44740 66 �ी मु पो पारखेड   ता खामगाव    खामगाव

५११५५ अ�वाल उमेश �काश 44875 45 पु

वनमाळी कॉ��े�   १ ला मजला जलंब नाका  खामगाव  

खामगाव

५११५६ अिहर अिनल �काश 56163 37 पु मु.पो.प�रिजरा   ता.शेगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५११५७ अिहर �काश रामभाऊ 56164 68 पु मु.पो.प�रिजरा   ता.शेगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५११५८ ऐनवार राजेश मधुकर 47138 51 पु देशमुख �ॉट   खामगांव    खामगांव

५११५९ अकोटकर स�रता �शांत 52461 57 �ी

साई रेिसडे�ी   चांदे कॉलनी  खामगांव िज. बुलढाणा  

खामगांव

५११६० आळशी �वीण राधाकृ� 61624 49 पु

एकदंत अपाट�म�ट अिनकात रोड   सुटाळा खु खामगाव  

िज�ा बुलढाणा  खामगाव

५११६१ अंजनकर भा��ी शिशकांत 46902 68 �ी चांदे हॉ�ीटल जवळ   माधव नगर  खामगाव  खामगाव

५११६२ आपटे उदय सुधाकर 44871 51 पु आनंदी िनवास   देशमुख �ाट  खामगाव  खामगाव

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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५११६३ आसनकर बाबुराव दुगा�दास 50099 57 पु फरशी रोड   सुटाळपुरा  खामगांव िज.बुलढाणा  खामगांव

५११६४ अवकाळे कैलास पुो�म 40056 61 पु मु.महाळंुगी पो.िपंपळगांव   ता.मोहाळा    मोहाळा

५११६५ बढे उमेश मधुकर 49982 45 पु २०८ समता कॉलनी   �साद हॉ��टल  खामगाव  खामगाव

५११६६ बजाज जयेश रामगोपाल 57332 32 पु

भुसरा ग�ी �ाममंदीर जवळ   ता खामगाव  िज 

बुलढाणा  खामगाव

५११६७ बजाज रामगोपाल िदनानाथ 52560 65 पु

भुसारा ग�ी   �ाम मंिदर जवळ  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५११६८ बरािलया उमेशकुमार रामचं� 51663 59 पु

देशमुख �ॉट   िस�ील लाईन  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५११६९ ब�डाळे िकशोरी चं�शेखर 28297 58 पु १८ इं�ायणी कॉलनी   बडनेरा रोड  अमरावती

५११७० भडंग वसंत �ंकटेश 45189 93 पु िस�ील लाईन   खामगाव    खामगाव

५११७१ भै�ा िनम�ला मदनलाल 50928 69 �ी

 �ि�ल  िजजामाता माग�   खामगांव  िज.बुलढाणा  

खामगांव

५११७२ भारंबे धनंजय �ंबक 54670 42 पु �ंकटेश नगर   शेगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५११७३ भारंबे �ंबक गंगाराम 54852 72 पु �ंकटेश नगर   शेगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५११७४ भेलके बळीराम िव�नाथ 56289 56 पु

वाड� नं.२ मोठे खेडे   आसलगांव ता.जळगाव जामोद  

िज.बुलढाणा  खामगांव

५११७५ िभसे ह�रदास नामदेव 49950 58 पु वंृदावन नगर   वाडी खामगाव    खामगाव

५११७६ िभसे �ोती हरीदास 46775 51 �ी �साद हॅा�ीटल   नाथ �ाट  खामगाव  खामगाव

५११७७ िभसे िशतल हरीदास 56893 28 �ी

कोठारी ले आऊट   खामगांव नाका  नांदुरा िज.बुलढाणा  

खामगांव

५११७८ भोजने महादेव सदािशव 49577 75 पु माधव नगर - २   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५११७९ भोकरे अिवनाश िनवृ�ी 53275 32 पु

४०  मराठी शाळा जवळ   मु. वाडी पो. नायगाव  ता. 

नांदुरा  खामगांव

५११८० भोरे िशवदास ओकंार 54846 36 पु

�शांत नगर तायडे कॉलनी   फादर बंग�ाजवळ  

खामगांव िज.बुलढाणा  खामगांव

५११८१ भोसले रामदास महादू 1744 88 पु

 राज�� भुवन  देशमुख फाईल   मो�ा िवहीर जवळ    

अकोला

५११८२ िब�ाणी रामरतन �ामसंुदर 53274 40 पु

संक� आ�ाट�म�ट   oÎÎ. रोिहणी हॉ��टल  िसिवल 

लाइ�  खामगांव

५११८३ बोराडे �काश �ीधरिसंह 45741 63 पु मु पो पोरज ता खामगाव     खामगाव  खामगाव

५११८४ बोड� महादेव पांडुरंग 46754 47 पु मु पो ि�पी ंकोरडे   ता खामगाव    खामगाव

५११८५ बोड�कर �ीपाद िदनकरराव 52960 49 पु

िस�ील लाईन   देशमुख �ॉट  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५११८६ बंुदेले िवनोद रामचं� 53319 45 पु

न.प.शाळा �.२ समोर   सित फैल  खामगांव िज.बुलढाणा 

 खामगां◌ंव

५११८७ चांडक महेश सुरेश 60462 31 पु

महेश सुरेश चांडक   िपंपरी गवळी िपंपरी गवळी  

बुलढाणा िपंपरी गवळी  जळगाव महारा��
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५११८८ चांडक िवशाल घन�ामदास 58153 48 पु मु / पो - वानखेड   ता सं�ामपुर  िज बुलढाणा  वानखेड

५११८९ चंदनगोळे राम बळीराम 53803 37 पु आठवडी बाजार   नांदुरा  िज.बुलडाणा  नांदुरा

५११९० चांदे अभय �भाकर 44872 63 पु

१४६ तहिसल काया�लय   केला पो� ऑफीस  खामगाव  

खामगाव

५११९१ चंदेल राजू िकसन 59238 59 पु िनयर फादर बंगलो   िश�क कॉलनी  खामगाव  खामगाव

५११९२ चंदेल सिचन राजेश 59204 35 पु िनयर फादर बंगलो   िश�क कॉलनी  खामगाव  खामगाव

५११९३ च�ाण िवकास सुदामराव 51160 54 पु सतीफैल आखरी ग�ी   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५११९४ छांगानी �ामसंुदर जानिकलाल 50878 58 पु अभय नगर   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५११९५ चोपडे कैलास कािशराम 50002 49 पु मु. पो. सुटाळा बु.   ता. खामगाव  िज. बुलढाणा  खामगाव

५११९६ चोपडे िनलेश ल�ण 50138 42 पु

केला नगर   िस�ील लाईन  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५११९७ चोपडे संजय �ीकृ� 47593 45 पु िशवाजी नगर   सुटाळा बु  खामगाव  खामगाव

५११९८ डाबेराव सिवता राजु 60122 35 �ी राजु डाबेराव धानोरा   केशव नगर  खामगाव  खामगाव

५११९९ डहाके हेमंत �भाकर 7364 56 पु

�ॉट नं रामकृ� अपाट�म�ट   शंकर नगर खमला रोड    

नागपूर

५१२०० डांगरा रा�ल ह�रिकसन 54797 40 पु

मदन मोहन मंिदर जवळ   सराफ खामगांव  िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१२०१ दातेराव भावेश शरद 58652 41 पु योगे�र महेश नगर   साई नगर अमरावती  अमरावती

५१२०२ दायमा रोहन सुरेश 59516 34 पु

वाड� नं ५ मलकापूर पांडुरंग टाकी   िसंधखेडा राजा    

बुलढाणा

५१२०३ देशमुख अंकुश िव�ासराव 44828 51 पु ४४ वॉड� नं १६  मलकापुर रोड   देशमुख हॉ��टल नांदुरा

५१२०४ देशमुख चं�शेखर नायबराव 50139 44 पु

केला नगर   िस�ील लाईन  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१२०५ देशमुख कुशलता िव�ासराव 44764 72 �ी ४४ नांदुरा   वॉड� � १६ ता नांदुरा  िज बुलढाणा  नांदुरा

५१२०६ देशमुख महेशकुमार िभकनराव 47362 37 पु मु.पो. िचंचपूर   ता.खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१२०७ देशमुख मालती अ�ण 58335 43 �ी मु.पो. काटा   वािशम    वािशम

५१२०८ देशमुख मनोज िशवाजीराव 45511 36 पु मादन �ाट   अंजुमन शाळेमागे  खामगाव  खामगाव

५१२०९ देशमुख िव�ासराव वामनराव 44765 77 पु ४४ नांदुरा वॉड� नं १६     नांदुरा  िज बुलढाणा

५१२१० देशपांडे मंगेश वसंतराव 28320 52 पु �ु गोडबोले �ॉट   डाबकी रोड  अकोला  अकोला

५१२११ देशपांडे िवजय कृ�राव 49579 72 पु १२ शु�ा ले आऊट   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१२१२ देव द�ा�य यादव 4516 94 पु सुटाल पुरा खामगाव   खामगाव
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५१२१३ देवरे अिनल तुकाराम 46081 42 पु घाटपुरी   गजानन कॉलनी  खामगाव  खामगाव

५१२१४ देवक�े आनंद बालाजीराव 47363 38 पु

c/o शोभा बाळापुरे िनवास   रंभाजी कॉलनी घातपुरी रोड  

आईसाहेब मंगल काया�लय जवळ  खामगांव

५१२१५ ढवळे कैलास द�ातेय 44825 51 पु

ओकारे�र नगर   साईमंदरीराजवळ  गाडेगाव मलकापुर  

मलकापुर

५१२१६ िधरे िदलीप मरीबा 46996 55 पु रे�े गेट जवळ   वामन नगर रोड  खामगांव  खामगांव

५१२१७ ठोकणे समाधान �ीरंग 44798 56 पु c/o ल�मण पांडुरंग चोपडे   केला नगर  खामगाव  खामगाव

५१२१८ धुत अिनलकुमार �यागदास 45716 56 पु बालाजी �ाट   भगतिसंग चौक  खामगाव  खामगाव

५१२१९ धुमक िवठोबा �ीराम 58857 44 पु

मु. पो. िज�ा बँक तालुका मोताळा   िज�ा बुलढाणा    

िज�ा बँक

५१२२० िड�र िवकास मधुकर 56031 34 पु

मु.पळसखेड पो.मडाखेड   ता.जळगाव (जामोद)  

िज.बुलडाणा  खामगांव

५१२२१ डोगंरे वसंत रघुजी 46124 55 पु

 राजगृह  िववेकानंद नगर   खामगाव  िज. बुलढाणा  

खामगाव

५१२२२ एंडोले िनलेश �ानदेव 51967 36 पु

मंुशी ले आऊट   सुटाळा खु.  खामगांव िज. बुलढाणा  

खामगांव

५१२२३ गोदवार �काश रामकृ� 949 86 पु

एल ए एम आय कॉलेज ऑफ टे�ॉलॉजी   धामणगाव रे�े 

िज.अमरावती    धामणगांव

५१२२४ गडकरी िनतीन जयराम 13191 65 पु उपा�े रोड   महाल नागपुर    नागपुर

५१२२५

गांधी भगवानदास िकसनलाल �ो 

जय कॉट फायबर 58448 46 पु

िबला� रोड गांधी चौक   मलकापुर  तालुका - मलकापुर  

मलकापुर

५१२२६ गावडे देिवदास कािशनाथ 59045 37 पु

एट पो� शेलगाव अतोल   तालुका ची��ी  िज�ा 

बुलढाणा  शेलगाव अतोल

५१२२७ गावडे िवनायक ��ाद 53645 43 पु िस��ल लाईन   खामगाव  िज.बुलढाना  खामगाव

५१२२८ गावंडे क�ना �ीकृ� 61394 34 �ी रा�� ीय िटळक   िव�ा मंिदर िचखली  रोड  खामगाव

५१२२९ घोडेराव सुरेश िवठठल 46903 58 पु दंड �ामी मंदीराजवळ   खामगाव    खामगाव

५१२३० घोगरे र��णीबाई मधुकर 49031 78 �ी

िशवाजी नगर   िशवाजी पुतडा जवळ  खामगांव 

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१२३१ घोगें िवनोद �ानदेव 42643 36 पु मु. पो. देवधाबा   ता. मलकापुर  िज. बुलढाणा  देवधाबा

५१२३२ घोराळे गणेश रामे�र 53984 41 पु

 कम�यो�दी  रामे�रानंद नगर   उदासीबाबा मंिदराजवळ  

सुराळा (खु) खामगांव िज.बुलडाणा  खामगांव

५१२३३ घुले जग�ाथ िव�नाथ 46855 58 पु रोकडीया नगर   शेगांव    खामगांव

५१२३४ घुसळकर जगिदश अनंतराव 51811 37 पु

अ�रा िब�ीगं घर �.इ नाथ �ाट   होिमओपॅिथक 

कॉलेज समोर  खामगांव िज.बुलढाणा  खामगांव

५१२३५ िगलडा क�ना ��ील 17644 39 �ी

एस २ सर�ती रेिसडे�ी   govt िम� �ीम जवळ    

अकोला

५१२३६ गोयंका नवलिकशोर बजरंगलाल 52097 66 पु बालाजी �ॉट   खामगांव  िज. बुलढाणा  खामगांव

५१२३७ गोमासे वंदना गजानन 47544 50 �ी िवनय लॉज जवळ   शेगांव  ता. खामगाव  खामगाव
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५१२३८ गोडं सुधाकर भानूदास 60727 54 पु

एस/ओ भानूदास गोडं   िशवाजी नगर  अॅट सुतळा बु  

खामगाव

५१२३९ गुळवे मनोज शांताराम 57880 32 पु

शांताराम मंडप डेकोरेशन   आठवडी बाजार खामगाव  

खामगाव िज बुलढाणा  खामगाव

५१२४० गु�ा कमल िकशोर 40471 37 �ी �ु भारतीय कॉलनी   द�ुर नगर  अमरावती

५१२४१ हांडके नागे�र समाधान 50605 37 पु िशवाजी वेस   खामगाव  िज.बुलढाणा  खामगाव

५१२४२ �रसाड भानुदास रामकृ� 47128 68 पु

 कनक  जग�ाथ जोशी नगर   घाटपुरी ना�ाजवळ  

खामगांव  खामगांव

५१२४३ इंगळे संजीव पंजाबराव 44873 46 पु

आिद� लाईफ लाईन �ीनीक   रायगड कॉलनी  

खामगाव  खामगाव

५१२४४ इंगळे िवभारती िवनायकराव 46856 47 �ी

�ा�ण सभा मंडळ जवळ   रायगड कॉलनी  खामगाव  

खामगाव

५१२४५ इंगळे िवजया पंजाबराव 45058 69 �ी

आिद� लाईफ लाईन �ीनीक   रायगड कॉलनी  

खामगाव  खामगाव

५१२४६ इंगळे मालती शारंगधर 45739 63 �ी िदपाली नगर     खामगाव  खामगाव

५१२४७ इंगळे परशुराम िकसनराव 52437 67 पु

११ केशव नगर खामगाव   बुलढाणा  िज. बुलढाणा  

खामगांव

५१२४८ इंगळे पु�ा परशुराम 52438 58 �ी ११ केशव नगर   खामगांव  िज. बुलढाणा  खामगांव

५१२४९ इंगळे संजय िवठोबा 58912 55 पु सी/ओ िवठोबा इंगळे   िकसन नगर  घाटपूर रोड  खामगाव

५१२५० जैसवाल अरिवंद चं�शेखर 55089 46 पु

�ामी िनवास   पंढरीबाबा नगर  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१२५१ जै�ाल संतोष िसताराम 49032 45 पु

घाटपुरी रोड   केशव नगर  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१२५२ जाँिगड शंकर जमना�साद 47447 61 पु सुिमत अपाट�म�ट   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१२५३ जसवाणी �काश �ारकादास 52987 60 पु

गु�ा ले आउट   तलाव रोड  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१२५४ जावळकर द�ा�य रामराव 55984 40 पु

�ोफेसर कॉलनी   मोरे संकुल वाडी  खामगांव िज.बुलढाणा 

 खामगांव

५१२५५ जोशी अरिवंद वसंत 961 65 पु

40 िबघा वैभव   देशमुख नगर  �शांत नगर जवळ  

खामगाव

५१२५६ जोशी िदनकर �भाकर 51305 76 पु अभंग कॉलनी   आिण वाचनालय  नांदुरा रोड  खामगांव

५१२५७ जोशी िदवाकर पु�षो�म 60799 63 पु

िशरला नेमेणे िशरला नेमेणे   िशरला नेमेणे  िशरला नेमेणे  

बुलधाना

५१२५८ जोशी गजानन जनाद�न 49606 57 पु

ल�ड गंज पो� ऑिफस जवळ   खामगांव खामगांव  िज 

बुलढाणा  खामगांव  खामगांव

५१२५९ जोशी गजानन वसंत 47594 43 पु मु. पो. गोधनापुर   ता. खामगाव    खामगाव

५१२६० जोशी गजानन वसंत 56149 35 पु मु.पो.वाडी   ता.नांदुरा  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१२६१ जोशी घन�ाम जनाद�न 48330 46 पु रायगड कॉलनी   �ा�ण सभे मागे  खामगांव  खामगांव

५१२६२ जोशी गोिवंद द�ा�य 51041 51 पु

 सोमाई  िववेकानंद नगर   खामगांव  िज.बुलढाणा  

खामगांव
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५१२६३ जोशी �ो�ा राजिवलास 58406 65 �ी  िज�ाळा    यशोदा नगरी  सावजी ले आऊट  खामगाव

५१२६४ जोशी मनोहर पंडीत 44876 85 पु देशमुख �ाट     खामगाव  खामगाव

५१२६५ जोशी िव�ाधर ह�रहरराव 48621 65 पु जसवंत कॉलनी   नांदूरा रोड  खामगांव  खामगांव

५१२६६ जुनेजा गु�िजंदरिसंग सुर��िसंग 49269 44 पु जसवंत कॉलनी   अभंग कॉलिन  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१२६७ जुनेजा परमिजतिसंग सुर��िसंग 49319 41 पु

जसवंत कॉलनी   ¥ N अ�वाल माला तं� नगर  

िज.बुलढाणा  खामगाव

५१२६८ जुनेजा सुर��िसंग हरनामदास 49268 78 पु जसवंत कॉलनी   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१२६९ काळे एकता अिमत 49732 42 �ी

देशमुख �ॉट   राममंिदराजवळ  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१२७० काळे �रतेश गणेश 45629 47 पु केला नगर   केला गोडावुन जवळ  खामगांव  खामगांव

५१२७१ कांबळे परशुराम नामदेव 6038 81 पु

अशोक नगर  भारतीय बु�   भारतीय बु� वाचंनालाय  

भीम चौक आकोट िफले  अकोला

५१२७२ करांगे सुधाकर मनोहर 53454 50 पु

हनुमान नगर   जलंब रोड  खामगाव िज.बुलढाणा  

खामगाव

५१२७३ करपे �ोती िकशोर 55723 53 �ी िशव छ�पती नगर   िचखली रोड  बुलढाणा-१  बुलढाणा

५१२७४ करपे सिमर िकशोर 55722 34 पु िशव छ�पती नगर   िचखली रोड  बुलढाणा-१  बुलढाणा

५१२७५ करवाडे �भाकर रामचं� 45689 59 पु इंिदराबाई देशमुख नगर   खामगांव    खामगांव

५१२७६ कटारीया महेश हासाराम 45036 43 पु

केला पो� ऑिफस समोर   केला नगर  खामगाव.  िज�ा 

बुलडाणा  खामगाव

५१२७७ कटारीया �काश हासाराम 45035 47 पु

केला नगर   केला पो� ऑफीस समोर  खामगाव  

खामगाव

५१२७८ केचकर िदनेश मदन 45084 45 पु िश�क कॉलनी   अिनकट रोड  खामगांव  खामगांव

५१२७९ केदार रामनंदन नारायण 44829 50 पु

ित�माला नगर   नंदिवहारा�ा बाजुला िज प क�ा 

हाय�ुल  खामगाव  खामगाव

५१२८० क� �े बाबुराव भाऊराव 47364 65 पु बी.एस.एन.एल. �ाट�र   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१२८१ केवट बंडू दगडू 45809 48 पु

साबने ले आऊट   घाटपूरी रोड पा�ा�ा टाकीजवळ  

खामगाव  खामगाव

५१२८२

खानचंदाणी िजत�� रमेशलाल �ो. 

वीरा मे� वेअर 59044 38 पु झुनझुनवाला �ॉट   िसिवल लाईन  खामगाव  खामगाव

५१२८३

. 

कोमल मेडीकल आिण जनरल 

�ोअस� 59043 35 पु

झुनझुनवाला �ॉट     दर कवी�र हाऊस जवळ  िसिवल 

लाईन  खामगाव  खामगाव

५१२८४ खराटे रिवं� समाधान 44796 48 पु

केशव नगर   कूषी �ेट बँक जवळ नांदुरा रोड  खामगाव  

खामगाव

५१२८५ खराटे समाधान द�ू 44766 76 पु केशव नगर   नांदुरा रोड  खामगाव  खामगाव

५१२८६ खवणे िवजय पंुजाजी 49622 53 पु सम�य नगर - १   खामगांव    खामगांव

५१२८७ �खरोळकर कृ�ा कािशराम 50879 55 पु

केला नगर   िस�ील लाईन  खामगांव िज.जळगाव  

खामगांव
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५१२८८ खोदंले कैलास महोदव 45885 42 पु वंृदावन नगर   वाडी ता. खामगाव    खामगाव

५१२८९ कोकाटे िदपक शंकरराव 56473 44 पु

िशवाजी नगर   सुटाळा बु.  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१२९० को�े सोपान िवठठल 47494 70 पु डी - १ टेलीफोन �ाट�र   खामगांव  िज. जळगाव  खामगांव

५१२९१ कोलते सितश मनोहर 55378 52 पु

वंृदावन नगर   जलंब रोड वाडी खामगाव  िज.बुलढाणा  

खामगाव

५१२९२ कोलते वैशाली सतीश 55377 46 �ी

वृदांवन नगर   जलंब रोड वाडी खामगाव  िज.बुलढाणा  

खामगाव

५१२९३ कोठारी कमलेश जयंतीलाल 40645 70 पु कोठारी मंशन   नागपूर    नागपूर

५१२९४ कोठारी मुकेश जयंतीलाल 40644 65 पु दानागेज चौक   नागपूर    नागपूर

५१२९५ कृपलानी िवलायतराम मौजूमल 821 79 पु ग�रम�ट इंिजिनय�रंग कॉलेज   अमरावती

५१२९६ कुलकण� बळवंत नारायण 44868 85 पु साई रेिसडे�ी   चांदे कॅालनी  खामगाव  खामगाव

५१२९७ कुलकण� द�ा�य शेषराव 15763 55 पु मु.पो.िक�ोळा   ता.िचखली  िज.बुलढाणा  िक�ोळा

५१२९८ कुलकण� मिनषा अिवनाश 51941 52 �ी

िशवाजी �ायाम शाळेजवळ   पुरवार ग�ी  खामगाव 

िज.बुलढाणा  खामगाव

५१२९९ कुलकण� मयुरेश मनोहर 44797 42 पु िशवराम नगर   केला नगर  खामगाव  खामगाव

५१३०० कुलकण� िमिलंद वासुदेव 59036 54 पु

माली खेळ वाड� नं १३   जळगाव जामोद  तालुका िज�ा 

बुलढाणा  जळगाव

५१३०१ कुळकण� नागेश देिवदास 3772 78 पु

स�ट� ल बँक ऑफ इंिडया �रजनल   ऑफीस काकाणी 

ऑईल िमल कंपाऊंड  अमरावती

५१३०२ कुलकण� �फुल िवजय 51673 35 पु

डॉ.बाव�र हॉ��टल   झुनझुनवाला �ॉट  खामगांव 

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३०३ कुलकण� सिचन िवनायक 54578 49 पु वाड� नं.३६ पानट ग�ी   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३०४ कुलकण� संजय द�ा�य 49466 53 पु

चांदे कॉलनी   माधव नगर  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१३०५ कुलकण� �ीपाद िदनानाथ 53365 47 पु

 सदगु� सदन    समता कॉलनी नं.२  खामगांव 

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३०६ कुलकण� �ीरंग मनोहर 44869 52 पु

मु पो ७७१ शहीद भगतिसंग   वॉड� नं १७ द� मंदीर  

नांदुरा खामगाव  खामगाव

५१३०७ कुलकण� सुभाष शेषराव 17212 66 पु मु.पो.िक�ोळा   ता.िचखली  िज.बुलढाणा  िक�ोळा

५१३०८ कुलकण� उमाकांत जग�ाथ 55748 43 पु

c/o  �ी.आर.कारले रािधका   िबचायत क� � खामगाव    

खामगांव

५१३०९ लाड शांताराम बापू 641 69 पु ६१०  छोटी धंतोली नागपूर   नागपूर

५१३१० लाड सुिनता शांताराम 1434 81 �ी ६१०  छोटी धंतोली नागपुर   नागपूर

५१३११ लढे रिवं�नाथ िवaलदास 17508 70 पु मु.पो.दाताळा ता.मलकापुर     दाताळा  दाताळा

५१३१२ लांजुडकर �भाकर नारायण 45523 59 पु अभंग कॅालनी   नांदूरा रोड  खामगाव  खामगाव
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५१३१३ लांजुळकर िनवृ�ी नारायण 57036 55 पु

अभंग कॉलनी   नांदुरा रोड खामगांव  िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१३१४ लेखवाणी  अमरलाल मदनलाल 54690 53 पु

झुलेलाल नगर   िसंधी कॉलनी खामगांव  िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१३१५ महाजन िदलीप पांडुरंग 46906 52 पु गांधी नगर   िचखली  िज बुलढाणा  िचखली

५१३१६ माळोदे िवनोद नामदेवराव 44768 38 पु मु पो अमडापुर   ता िचखली  िज बुलढाणा  अमडापुर

५१३१७ मालु वैशाली दश�न 21991 37 �ी

रामदेव संकुल   िनमवाडी चौक  मलकापुर िज बुलढाणा  

मलकापुर

५१३१८ मालवे अरिवंद िभमराव 46132 45 पु

शु�ा ले आऊट   अंिबका िकराणा जवळ  खामगांव  

खामगांव

५१३१९ माने गणेश संभाजीराव 52738 58 पु िशवाजी नगर   जुना फैल खामगांव  िज. जळगाव  खामगांव

५१३२० मसने रामहरी उ�मराव 57252 53 पु

घाटपुरी रोड   पा�ा�ा टाकीमागे द�वाडी  खामगाव िज 

बुलढाणा  खामगाव

५१३२१ म�ढारे �िवण अ�ण 55864 43 पु िश�क कॉलनी   जळगाव जामोद  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३२२ म�डजोगे मनोहर नरहरी 13190 93 पु सुदश�न चौक   इतवारी नागपुर    नागपुर

५१३२३

म�दुरकर �शांत िशवदास �ो 

कृ�ा एज�ी 57229 43 पु स�ी पॅलेस जवळ   खामगाव    खामगाव

५१३२४ म�दुरकर राणी �शांत 56150 39 �ी

सनी पॅलेस जवळ   देशमुख �ॉट िस�ील लाईन  

खामगांव िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३२५ मे�ाम पवन देिवदास 44217 38 पु

�ॉट नं.९६ शा�ीनगर   पो�-बगडगंज  नागपुर - ०८  

नागपुर

५१३२६ मोिहते धनंजय राम 61359 43 पु

िशवाजी पुतळा मागे   िशवाजी नगर  खामगाव  िज�ा 

बुलढाणा

५१३२७ मोरे अच�ना जगन्  नाथ 45377 48 �ी समता कॅालनी   नं ३  खामगाव  खामगाव

५१३२८ मुलांडे अिनल �ीराम 54304 54 पु आदश� नगर   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३२९ मुळे िवशाल चं�कांत 51439 45 पु

गांधी चौक   गजानन टॉकीज जवळ  खामगांव 

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३३० मंुदडा पुव� मोिहत 60449 32 �ी

�ॅट नं ३ लोटस कोट� अपाट�म�ट   चौखदंडे हॉ��टल 

ग�ी  धूत बंगलो जवळ राम नगर  अकोला

५१३३१ नागरे क�ना ��ाद 45886 48 �ी ित�माला नगर   सुटाळा खुद�   खामगाव  खामगाव

५१३३२ नागडा जयेश चं�कांत 46850 49 पु एफ-९ �ामी समथ� संकुल   खामगाव    खामगाव

५१३३३ नागे�र िवजय साहेबुअ�ा 50100 47 पु आठवडे बाजार   खामगांव  िज. बुलढाणा  खामगांव

५१३३४ नळकांडे �ीकृ� अंबादास 49787 83 पु

वड� नं.३०    िशवाजी नगर  जुने फैल  िनयर कोडंिलंग 

बाबा मंिदर  खामगांव

५१३३५ नारखेडे गजानन �काश 44824 38 पु

आदश� नगर -गोडेगाव   बुलढाणा रोड मलकापूर  

मलकापूर  मलकापूर

५१३३६ नारखेडे �ीकृ� वसंत 53502 43 पु वंृदावन नगर   वाडी खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३३७ नरवाडे सोपान भागवत 58517 32 पु

िवलास नगर घाटपुरी   खामगाव  िज�ा बुलढाणा  

खामगाव
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५१३३८ न�ाणी मुकेश ल�णदास 46125 49 पु

िसंधी कॉलनी   तलाव रोड  बाबा हरदासराम नगर 

खामगाव  खामगाव

५१३३९ िनळे राजेश �ीराम 49926 44 पु

ल�ी नगर   जळंब रोड वाडी  खामगाव िज.बुलढाणा  

खामगाव

५१३४० ओवे मुकेश अिनल 9005 51 पु

१०२ स�म �ोर नवनीत हाऊिसंग सोसायटी िववेकनंद 

नगर नागपुर

५१३४१ पारसकर वामन रामे�र 51916 55 पु मु. पो. ट�भुण�   ता. खामगाव  िज. बुलढाणा  खामगाव

५१३४२ परतेती राज�� बापुरावजी 44870 54 पु समथ� नगर   मलकापुर    मलकापुर

५१३४३ पाठक िडगंबर सदािशव 54163 80 पु

गांधी चौक वाड� नं.१२   �ा�णपुरा नांदुरा  िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१३४४ पाटील अिदती �िवण 54883 39 �ी

२०२ नंदा-िदप अपाट�म�ट   जलंब नाका  खामगांव 

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३४५ पाटील बाबुराव नारायण 41066 67 पु ५० चाळीस िबघा   मलकापूर    मलकापूर

५१३४६ पाटील दयानंद शाली�ाम 50297 33 पु चांडे कॉलनी माधव नगर खामगाँव

५१३४७ पाटील केवलिसंग भाऊराव 55505 40 पु

टेिलफोन �ॉफ कॉट�र   नांदुरा रोड खामगांव  

िज.बुलढाणा  खामगाव

५१३४८ पाटील �िवण िसताराम 54882 44 पु

२०२ नंदा-िदप अपाट�म�ट   जलंब नाका  खामगांव 

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३४९ पाटील िशवाजीराव यशवंतराव 46123 53 पु

मु. पो. बोरी आडगांव   ता. खामगाव  िज. बुलढाणा  

खामगाव

५१३५० पाटील उिम�ला केवलिसंग 55506 32 �ी

टेिलफोन �ॉफ कॉट�र   नांदुरा रोड खामगाव  

िज.बुलढाणा  खामगाव

५१३५१ प�ै�ा रामचं� गंगाराम 47382 68 पु

सती फैल शाळा �.२ समोर   खामगांव  खामगांव  

खामगांव

५१३५२ िफरके मुरलीधर बारसु 44769 63 पु देशमुख �ाट   खामगाव    खामगाव

५१३५३ पोकळे भरत िव�ु 55676 53 पु

िशवाजी नगर   िशवाजी पुतडयामागे खामगांव  

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३५४ पुरवार �ेरणा िदलीप 55640 32 �ी पुरवार ग�ी   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३५५ राजपूत राज��िसंह जयपालिसंह 49465 53 पु माँ िशवाजीनगर   मु.पो.सुटाळा बु.  ता.खामगांव  खामगांव

५१३५६ राजपुत रतनिसंग कािशरामिसंग 53032 67 पु मु. पो. जलंब   ता. खामगांव  िज. बुलढाणा  खामगांव

५१३५७ रानडे कृ�ा गोिवंद 7595 77 पु

मु. पो. अंतुरकर ले-आऊट   राधाकृ� मंिदराजवळ �ॉट 

नं.७  नागपुर रोड सावनेर िज.नागपुर  नागपुर

५१३५८ रंगडले आकाश द�ा�य 58441 35 पु जलाल पुरा जवळ   िव�ल मंिदर  खामगाव  खामगाव

५१३५९

लाठी िनितन रमेशलाल �ो िनितन 

ट� ेडस� 58449 49 पु

५६ कॉटन माक� ट   हरी िकरण सोसायटी मलकापुर  

तालुका- मलकापुर  मलकापुर

५१३६० राठी रा�ल रामे�र 53244 34 पु  राठी भवन    नांदुरा रोड  खामगांव िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३६१ राऊत भगवान महादेव 45975 57 पु मु. पो. वाडी   ता. खामगांव  िज. बुलडाणा  खामगांव

५१३६२ साबे मधुकर बापु 45580 58 पु

मु. पो. वसाडी बु २०८   ता. नांदुरा  िज. बुलढाणा  

मु.पो.वसडी
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५१३६३ साबे वषा� मधुकर 45579 46 �ी मु. पो. वसाडी बु   ता. नांदुरा  िज -बुलढाणा    खामगाव

५१३६४ सहजे चा�द� िवनायक 13055 63 पु

अथव�  १५/४ धरमपेठ गृहिनमा�ण   सह.सं�था जय�काश 

नगर    नागपुर २५

५१३६५

संघई यश �स�कुमार �ो 

यशोवध�न ट� ेडस� 59155 31 पु

सावकारपुरा  अंजनगाव   अंजनगाव सुज�  िज�ा 

अमरावती  अंजनगाव सुज�

५१३६६ सराफ सुरेशचं� हरी�ं� 52259 71 पु

११४ कुल�ािमनी   केशव नगर खामगांव  िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१३६७ सारडा अनुपमा िनतीन 6926 59 �ी

६० रिव आिशष कॉलनी   ���क नगर  साई नगर  

अमरावती

५१३६८ सरोदे चुडामण ल�ण 45973 77 पु  सुभ�ी  केला नगर   भाटे लेआऊट  खामगांव  खामगांव

५१३६९ सरोदे िदपीनकुमार चुडामन 45070 47 पु

पंचशील होमीयोपॅथीक कॉलेज जवळ   केला नगर  

खामगाव  खामगाव

५१३७० ससाने बाळु भाऊराव 58074 53 पु शंकर नगर घाटपुरी   ता खामगाव  िज बुलढाणा  खामगाव

५१३७१ ससाणे मेधा संतोष 47980 46 �ी

१४३-५ तहसील काया�लय   केला पो� ऑफीस जवळ  

खामगांव  खामगांव

५१३७२ ससाणे संतोष चं�कांत 54215 44 पु िस�ील लाईन   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३७३ सेठी परिमंदरिसंग कवळिजतिसंग 56305 42 पु

जसवंत कॉलनी   तं� नगर नांदुरा रोड  खामगांव 

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३७४ शाह शहनाज चांदसा 45740 55 �ी

इंदीराबाई देशमुख नगर   �ामीण पोलीस �ेशन  

खामगाव  खामगाव

५१३७५ शामनानी िसया राजकुमार 59186 33 �ी

D/O दौलतराम देवाणी   गु�नानक सोसायटी  राधाकृ� 

टोिकज समोर  अकोला

५१३७६ शमा� चंपाबाई िगरधारी 19914 59 �ी

हनुमान मंिदर जवळ   फटकरपुरा खामगाव  िज.बुलढाणा 

 खामगाव

५१३७७ शमा� सतीशचं� तुळशीराम 47137 40 पु

 ल�ी िनवास  जगदंबा रोड   जलाल पुरा �काश बेकरी 

जवळ  खामगांव  खामगांव

५१३७८ शेगांवकर ि�तीमाला प�ाकर 47367 36 �ी

भािटया ले आऊट   गोपाल नगर जवळ  खामगांव 

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३७९ िशंदे संतोष गजाननराव 21274 49 पु

के.आर.पाटील नगर   पेट� ोल पंपाजवल  मु.पो.जलगाव 

जामोद  जलगाव जामोद

५१३८० िशंदे आितष सुभाष 57236 40 पु

केशव नगर   घाटपुरी नाका खामगाव  ता खामगाव िज 

बुलढाणा  खामगाव

५१३८१ सोहनी िवजया मधुकरराव 50465 71 �ी बालाजी �ॉट   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३८२ सोमवंशी माधव अंबादास 46997 45 पु देशमुख �ॉट   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३८३ सोमवंशी संिगता माधव 46998 43 �ी देशमुख �ॉट   खामगांव  िज. बुलढाणा  खामगांव

५१३८४ सोनवणे िनंबाजी दयाराम 61936 52 पु

िशवाजी नगर   पा�ाची टाकी जवळ   सोमेश िकराणा  

सुटळा बु.  खामगाव

५१३८५ सोनी िवनोददेवी माणकचंद 46224 73 �ी

१६७ केला पो� ऑफीस जवळ   खामगांव  िज. बुलढाणा  

खामगांव

५१३८६ सुरळकर अ��ता िनतीन 50507 41 �ी जोशी नगर   घाटपुरी  खामगाव िज.बुलढाणा  खामगाव

५१३८७ सुरडकर संदीप गुलाबराव 46646 41 पु

मु. पो. देवुळगाव साकरशा   ता. मेहकर  िज. बुलढाणा  

खामगाव
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५१३८८ नारायणदास सुरेखा आनंद 59042 33 �ी िनयर हनुमान मंिदर   सती फील    खामगाव  खामगाव

५१३८९ सुव� पंढरीनाथ कोडूंजी 4834 70 पु गु�कृपा   डॉ. सावरकर बंगला   रामदास पेठ नागपुर

५१३९० ताकवाले िगरीष नामदेवराव 55692 49 पु

समता कॉलनी नं.१   पा�ा�ा टाकीजवळ  खामगांव 

िज.बुलढाणा  खामगाव

५१३९१ ताकवाले संजय नामदेवराव 48863 55 पु

समता कॉलनी �.१   यशवंत नगर  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१३९२ टाले ��ानंद रामराव 47127 48 पु

ध�ंतरी पॅथॉलॉजी व डाय�ो�ीक स�टर   एल. आय. सी. 

ऑफीस जवळ  खामगांव  खामगांव

५१३९३ तराळे िवमल गजानन 49846 58 �ी

oÎÎ नॅशनल बी.एड कॉलेज   बालापुर फाईल  तलाव रोड   

 खामगांव

५१३९४ टेकाडे मधुकर देवबा 53652 79 पु

िवनायक कॉ��े�   नांदुरा रोड  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१३९५ टेकाडे महेश मधुकर 51089 47 पु

िवनायक अपाट�म�ट   नांदुरा रोड  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१३९६ ठाकरे िवजय �ीराम 56472 68 पु मु.पो.मराखेडा बु.   ता.जळगाव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३९७ ठाकरे मयूर िदलीप 60161 34 पु

मढी सुतालपुरा जवळ   सुतालपुरा खामगाव  िज�ा 

बुलढाणा  खामगाव

५१३९८ िटकले संदीप �भाकर 48267 54 पु

स�म अपाट�म�ट   शु�ा ले आऊट  खामगांव 

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१३९९ िटकार �ाने�र िशवाजीराव 55434 32 पु मु.पो.बोरी अडगाव   ता.खामगाव  िज.बुलढाणा  खामगाव

५१४०० िटकार ि�ती िडगंबर 58168 35 �ी

नारखेडे हॉ��टल समोर   िस�ील लाईन खामगाव  ता 

खामगाव िज बुलढाणा  खामगाव

५१४०१ िटकार सदानंद नरिसंहराव 44583 60 पु देशमुख �ाट   िस�ील लाई�  खामगाव  खामगाव

५१४०२ िटकार तुषार सदानंद 44584 33 पु

तुळजाइ टावर िह�ी हाय �ूल जवळ     खामगाव  

खामगांव

५१४०३ ितवारी शैलेश राधे�ाम 46069 46 पु फरशी तेली पुरा रोड   सुपल पुरा  खामगाव  खामगाव

५१४०४ उमाळे आरती �ाने�र 48410 44 �ी

स��ंृगी नगर   नांदुरा रोड जळगाव जामोद  िज. 

बुलढाणा  खामगांव

५१४०५ वमा� जयकुमार रमेशजी 13188 61 पु मु.पो.बेला ता.उमरेड   िज.नागपुर    बेला

५१४०६ व�डकर आिशष अंबादास 50400 30 पु

भरत नगर मु.शेलगाव उजाड   पो.लासुरा खुद�   शेगाव 

िज.बुलडाणा  शेगाव

५१४०७ व�डकर सिवता अंबादास 50746 61 �ी

तायडे कॉलनी   सुटाळा खु.  ता.खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव

५१४०८ िवचंनकर कैलास शंकरराव 49733 43 पु मु. पो. दिहगांव   ता. नांदुरा  िज. बुलढाणा  खामगांव

५१४०९ वाधवा िसमरनिसंग रघुिबरिसंग 56054 31 पु

१३१ मोहन पॅलेस   जसवंत कॉलनी  खामगांव िज.बुलढाणा 

 खामगांव

५१४१०

वाघ िडगंबर काशीराम �ो.सव�� 

कृषी क� � 56620 47 पु

वॉड� नं 5 �ॉट नं 6   ता खरेदी िव�ी संकुल  खामगाव 

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१४११ वाघ रामराव �ामराव 25269 65 पु मु.पो.िप.देवी   ता. मोताळा  िज. बुलढाणा  िप.देवी

५१४१२ वाघ िवलास रामराव 47151 46 पु

ओकंार नगर   मु�ीधाम मागे  खामगांव िज.बुलढाणा  

खामगांव
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५१४१३ वाघमारे नामदेव िहरामण 50369 75 पु

सम�य नगर नं.२   पंढरीनाथ मंिदरासमोर  खामगांव  

खामगांव

५१४१४ वाघुळदे अि�न सुहास 31161 50 पु नादुरा रोड खामगाव

५१४१५ वाणी भुषण गणपत 48362 50 पु

वंृदावन नगर   रे�े �ाट�र जवळ  वाडी खामगांव िज. 

बुलढाण  खामगांव

५१४१६ वानखेडे गजानन पांडुरंग 54364 55 पु १७३ ब जोशी नगर   खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

५१४१७ वानखेडे िवनोद िशवाजी 28872 47 पु  वेदां� ��िनक    घाटपुरी नाका  खामगांव  खामगांव

५१४१८ वावगे गजानन शंकर 45715 54 पु िज�ा परीषद हाय�ुल     खामगाव  खामगाव

५१४१९ वायचाळ संगीता गजानन 45016 53 �ी

आईसाहेब मंगल काया�लयाजवळ   घाटपुरी नाका  

खामगाव  खामगाव

५१४२० झांबड रमेश उ�मचंदजी 51156 74 पु नटराज गाड�न रोड   खामगांव    खामगांव

५१४२१

झंवर नम�दाबाई (िललाबाई) 

गोपालदास 46706 76 �ी खापड� बिगचा   डॉ.बेलसरे दवाखा�ाजवळ  अमरावती
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(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

५१४२२ जगदंबा अॅ�ो इंड�� ीज 58051

मु / पो ं- घोडेगाव   ता ते�ारा  िज अकोला  

ते�ारा

५१४२३ जुनेजा कं�� �न

जुनेजा गु�जी�रिसंग 

सुरे�िसंग 49267 ४४ पु

जसवंत कॉलनी   जन�ा नगर  खामगांव 

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१४२४ हनुमान ऑईल इंड�� ीज केला अिनल नंदिकशोर 58733 58 पु

�ॉट नं ९ शीट नं १८   अकोट  िज�ा 

अकोला  अकोट

५१४२५ सागर इंड�� ीज 56471

बी-५३   एम.आय.डी.सी.  खामगांव 

िज.बुलढाणा  खामगांव

५१४२६ सागर इंड�� ीज अमरावती 58732

�ू कॉटन माक� ट रोड   अमरावती    

अमरावती

५१४२७ �ी बालाजी इंड�� ीज 58240

साई नगर बस �ॉप   दया�पुर ता िज 

खामगाव  दया�पुर -  दया�पुर

५१४२८

ित�पती कॉटन इंड�� ीज 

(भागीदारी फम� ) 58097

बैतुल रोड   कोथरा परतवाडा  ता अचलपुर 

िज अमरावती  कोथरा

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)







परुवणी याद� Page 8

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)

१११
गायकवाड शैलेश राधाकृ� 50375 43 पु.

�ॅट नं.२ अ��क अपाट�म�ट   खणाले हॉ��टल मागे  गणेश 

वरवाडी औरंगाबाद

११२
गायकवाड िस�दाथ� मािणकराव 50982 40 पु.

22 DIP नगर   िनयर स�ाट अशोक महािव�ालय  पंढरपुर  

औरंगाबाद

११३
हौजवाला अमोल सुर�� 42775 39 पु. एच/नं.४-१-२२   खारा कुवा  औरंगाबाद

११४
जडीतकर बु�ाराम �ीहरी 59251 55 पु.

हाउस नं २२५/२२६   ि�वेणी नगर  सीडको  औरंगाबाद  

431001

११५
काळवणे �पेशकुमार रिवं� 51295 31 पु.  रिवं�कंुज  बहादुर पुरा   अिभनय टॉकीज जवळ  औरंगाबाद

११६
काळवणे शैला रिवं� 51294 52 �ी  रिवं�कंुज  बहादुर पुरा   अिभनय टॉकीज जवळ  औरंगाबाद

११७
खैरनार सुयोग पोपटराव 53178 31 पु. �ॉट नं.३ तोरनागड नगर   िसडको  औरंगाबाद

११८
िम�ा अिभनव राज���ताप 60412 51 पु.

एस/ओ राज���ताप िम�ा   रो हाऊस नं 10 सारा नगर एन-1 

से�र  िसडको औरंगाबाद

११९
नागरे अशोक गंगाराम 39922 39 पु. िवठठल नगर   मुकंूदवाडी  औरंगाबाद

१२०
साबु सुिमत रामे�र 55167 34 पु.

फलॅट नं.६ �ॉट नं.२   यशोधाम अपाट�मेटप�ालाल नगर  

उ�ानपुरा औरगाबाद  औरगाबाद

१२१
बनकर िव�ल उ�म 60341 40 पु. िटळक नगर   ता िस�ोड  िज�ा औरंगाबाद  िस�ोड

१२२
भालेराव धनंजय अनंतराव 59347 59 पु.

सराफ माक� ट   िस�ोड  तालुका िस�ोड औरंगाबाद  

िस�ोड

१२३
गवळी िमिलंद मुकंुद 59802 42 पु. िनयर वॉटर टंॅक   वैशाली नगर    िस�ोड

१२४
झलवार दीपक मोतीलाल 60062 42 पु.

जवळ ित�पित मोबाइल शॉप   मेन रोड िटळक नगर  

िस�ोड तालुका िस�ोड  िस�ोड  431112

१२५
घुले वसंत कडुबा 56064 50 पु.

�ॉट नं.४४ सतकर नगर   अबंड चौफुली  जालना 

िज.जालना  जालना

१२६
पैठणे अंजना भीमराव 59796 41 �ी भा�ोदय नगर अंबड रोड   जालना    जालना

१२७
जगदेव आंनद सुकलाल 56616 53 पु. तथागत२१ ब   चंदन नगर  देवपुर धुळे

१२८
कदम राज�� यशवंत 55201 57 पु. िव�ु नगर   देवपुर  धुळे

१२९
नेरपगार �िवण भाउुराव 40211 49 पु. �ॉट नं.४२ ब   ल�ीनगर  देवपूर धुळे

१३०
सोनवणे अशोक कािशनाथ 51114 45 पु. १७ सेवादास नगर   एफ.सी.आय. गोडाऊन  धुळे

१३१
कुकरेजा मनीष परमानंद 61674 29 पु. F/5/8  जुनी िसंधी कॉलनी   नंदुरबार    नंदुरबार

१३२
कुकरेजा परमानंद िकशनचंद 61673 59 पु. F/5/8 जुनी िसंधी कॉलनी   नंदुरबार    नंदुरबार

१३३
रावळे िनंबा लखा 31365 51 पु. मु.पो. उमरडे खु.   ता.िज.नंदुरबार    नंदुरबार

१३४
वळिव योगेश अ�ान 60395 44 पु. 38 टेलीफोन कॉलनी   रघुकुल नगर  नंदुरबार

१३५
करंके समर िभला 49906 40 पु.

गणेश नगर मु. पो. लोणखेडा   ता.शहादा  िज. नंदुरबार  

शहादा

१३६
नागदेव गोपाल िवधाराम 59984 47 पु. १० गांधी नगर   िस��ल हौ��टल  शहादा  शहादा

१३७
ग�ाणे रामदास द�ा�य 58918 50 पु.

मु पो कोरेगाव भीमा   कोरेगाव भीमा पुणे  पुणे महारा��   पुणे  

ㄴ㈲㘱

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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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

१३८
नापटे �शांत साहेबराव 58574 31 पु. नापटे व�ी   िनयर मा�ती मंिदर  करंदी िशरपूर पुणे

१३९
दगडे राजाराम तुकाराम 59538 52 पु.

२ पू� िसताई अपाट�म�ट जय   भवानी रोड भगवती माता 

मंिदरा समोर  नािशक रोड  नािशक

१४०
जाधव स�चन अशोक 60444 42 पु.

६ करवण अपाट�म�ट पाट�ल   ग�ल� समोर केबीएच हाय�कूल 

 कॅनडा कोन�र ना�शक

१४१
मोकळे पंकज भा�र 46881 47 पु.

आिश�वाद बंगला   अमूत वषा� कॅालनी िवनय कॉलनी  नासीक 

 नासीक

१४२
िशंदे रवी िभवा 60422 45 पु. भोसला िम�� ी �ूल   नािशक

१४३
भंडारी धनंजय मोरे�र 60323 43 पु.

6/बी अिभवंदन चौक   चं�ेश गॅल�� साई चौक  

खडकपाडा क�ाण(वे�)  क�ाण (वे�)

१४४
ढाकणे बाबासाहेब नवनाथ 46624 42 पु.

�ॅट नं 202 कुमौन चा   जवळ गजानन मंिदर  शांितनगर 

उ�ासनगर  उ�ासनगर  421003

१४५
सोनसोवा जसिवंदर सुरिजतिसंग 54933 47 पु.

ए-१०५ सुय�दय हाईटस िब��ंग   आर.टी.ओ.ऑफीस जवळ 

 क�ाण (वे�)  क�ाण  (वे�)

१४६
पाटील मनोज रमेश 59943 50 पु.

�ॅट नं.१३०६ िब��ंग नं ए-१   साई गौरव   बारावे रोड   

साई चौक   खडकपडा   क�ाण-W

१४७
पाटील प�वी मनोज 61460 49 �ी

�ॅट नं 1306 �ॉक नं ए 1   साई गौरव  बव� रोड खडकपाडा 

 क�ाण वे�

१४८
बाव�र समाधान मािणकराव 50245 45 पु.

वाड� नं.११ सनी पॅलेस रोड   नॅशनल हाय�ुल �ाट�र  

खामगाव  खामगाव

१४९
शेगोकार शेषराव पुडंिलक 54061 59 पु. मु.पो.घाटपुरी   ता.खामगांव  िज.बुलढाणा  खामगांव

१५०

वरणगांवकर िवनय िवजय 46083 47 पु.

तहिसल काया�लयाजवळ   िजजामाता रोड  खामगाव  

खामगाव
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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)

१५१ नाहाटा सायटेिथक �ा.िल. 51971

८६/९८ चंपा ग�ी   िशवकृपा िब��ंग  

कळबादेवी रोड मंुबई - ०२  मंुबई

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)




