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२१४५८ अंबेकर (जैन)  िनळकंठ बाळाजी
32051

71 पु. खडके  रोड   भडके कॉलनी मंिदर  वैषण  भुसावळ

२१४५९ अ�ुल रिशद अ�ुल रहीम
46636

63 पु.
िबसिम�ा पैलवान िब��ंग   अमरिदप टाकी जवळ  

भुसावळ

२१४६० आचाय� अ�ीनी अजीत
9448

63 �ी �ु�ीपल पाक�    भुसावळ

२१४६१ आचाय� िच�ा �साद
9447

55 �ी अद�सार िब��ंग   काशीनाथ लॉज समोर    भुसावळ

२१४६२ आचाय� मधुकर मुरलीधर
2505

95 पु. आदश� को.ऑ हौिसंग सोसायटी   ग�ड �ॉट    भुसावळ

२१४६३ आचाय� �साद बाळकृ�
7127

56 पु. अद�सर िब�ीगं ग�ड �ॉट   भुसावळ

२१४६४ अडकमोल िकशोर रमेश
55011

43 पु. मानक बाग   गजानन महाराज नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२१४६५ अडावदकर आशुतोष सुहास
15613

46 पु. १५ ड रामे�र नगर   िबयाणी �ुल जवळ    भुसावल

२१४६६ अडावदकर दीपक िचंतामण
9508

69 पु. २९९२ कुळकण� �ॉट   गणपती मंिदर जवळ  भुसावळ

२१४६७ अडावदकर िद�ी िदपक
18944

64 �ी २९९२ कुलकण� �ॉट   भुसावल

२१४६८ आगाशे �ीकृ� पुो�म
3213

79 पु. ३५५६ आठवले िब��ंग िटळक रोड   भुसावळ

२१४६९ आगीचा अिमत सुरेशकुमार
61653

26 पु.
हाऊस नं 16 186   िशव मंिदर   िसंधी कॉलनी  ननक नगर  

भुसावळ

२१४७० अगीचा राजकुमार गोिवंदराम
17462

58 पु. िसंधी कॉलनी   मु.पो.भुसावल   भुसावल

२१४७१ आगीवाल गोकुळबाई पुनमचंद
3270

66 �ी मु पो जामठी ता.भुसावळ   िज.जळगाव    जामठी

२१४७२ आगीवाल सितषकुमार पुनमचंद
4629

68 पु. मु. पो. जामठी ता भुसावळ िज. जळ   गाव    जामठी

२१४७३ अि�हो�ी नंदकुमार ह�रभाऊ
4538

63 पु.
१४/ब िस�दे�र नगर   क�ुरी नगर जवळ  देना नगर जवळ 

 भुसावल

२१४७४ अ�णी भुषण रमेश
19000

54 पु.
�ारा ए.पी.वानखेडे पुो�म नगर   गाय�ी श�ी िपठा जवळ 

   भुसावल

२१४७५ अ�वाल जगिदश तुळसीराम
42691

81 पु. ३९ िहंदु हौिसंग सोसायटी   तापी नगर  भुसावळ

२१४७६ अ�वाल अि�न सुरेश
42693

45 पु. ३९ िहंदु हौिंसंग सोसायटी   तापी नगर  भुसावळ

२१४७७ अ�वाल आकाश राज��
59207

33 पु.
हाउस नं ६१ िम�ल िनवास   मामाजी टोकीज रोड  

ह�ड�कर चाळ  भुसावळ

२१४७८ अ�वाल बािबता कैलास
61297

55 �ी ड�ू/ओ कैलास अ�वाल   394 बडा हनुमान  भुसावळ

२१४७९ अ�वाल �ारकादास बाबुलाल
18825

81 पु. गांधी चौक   भुसावल

२१४८० अ�वाल िधरज शामकांत
16874

40 पु. जुना सातारा   जळगाव ना�ा जवळ    भुसावल

२१४८१ अ�वाल िदनेश �ारकादास
18824

44 पु. गांधी चौक   भुसावल

२१४८२
अ�वाल गणेश �काश �ो जी ए 

ल�ी �ुप 37397
41 पु. १०/६/२ तुलशीबन नगर   भुसावळ

२१४८३ अ�वाल हरी�साद रमेशचंद
17463

58 पु. राम मंदीरा समोर   राम मंदीर वाड�  भुसावल

२१४८४ अ�वाल जगिदश ��ालाल
16585

72 पु. भजीया ग�ी   भुसावल

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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२१४८५ अ�वाल ल�ीनारायण नथुलाल
40863

64 पु. गडकरी नगर   टेमाणी �ोअस� जवळ  भुसावळ

२१४८६ अ�वाल िमना दालचंद
52272

57 �ी शिन मंिदर वाड�   भुसावल  िज.जळगाव

२१४८७ अ�वाल िमलीदं जगदीश
26449

53 पु. ३९ िहंदु हाउुिसंग सोसा.   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२१४८८ अ�वाल मोहनलाल ब�ीलाल
31918

79 पु. �ॉट नं.१ शांती नगर   भुसावळ  िज.जळगांव  भुसावळ

२१४८९ अ�वाल मुकेश वेद�काश
61994

51 पु. 22 जामनेर रोड महाराणा   �ताप शाळा जवळ     भुसावळ

२१४९० अ�वाल नंदलाल ब�ीलाल
18891

73 पु. २७८४ िशवाजी नगर   भुसावल

२१४९१ अ�वाल नंदलाल ओकंारलाल
16233

75 पु.
वध�मान नगर जवळ   सुराणा िमल कंपाऊंड  जवळ 

भावसार हॉल  जामनेर रोड  भुसावळ

२१४९२ अ�वाल िनलेश ब�ीलाल
17223

43 पु. ७६८ गांधी चौक   भुसावल

२१४९३ अ�वाल ओम�काश रामिकसन
6630

58 पु. िवकास कॉलनी   जामनेर रोड    भुसावळ

२१४९४ अ�वाल पदमाबाई िव�नाथ
39130

65 �ी संभाजी नगर   नाहाटा कॉलेज समोर  भुसावळ

२१४९५ अ�वाल �काश फुलचंद
44994

62 पु. रामजी पॅलेस �ा�ण संघ के पास   �ु एरीया वॉड�भुसावळ

२१४९६ अ�वाल �मोद शामकांत
16876

42 पु. जुना सातारा   जळगाव ना�ा जवळ    भुसावल

२१४९७ अ�वाल �शांत मोहनलाल
31916

48 पु. �ॉट नं.१   शांतीनगर  भुसावळ िज.जळगांव  भुसावळ

२१४९८ अ�वाल राधेशाम छोटेलाल
17218

60 पु. ७६८ गांधी चौक   भुसावल

२१४९९ अ�वाल राधेशाम ओकंारदास
8552

79 पु. बालाजी ग�ी सराफ बाजार वॉड�   भुसावळ

२१५०० अ�वाल राज���साद गोपीलाल
32471

59 पु. जाम मोह�ा   इमलीपुरा  भुसावळ िज.जळगांव  भुसावळ

२१५०१ अ�वाल रामचं� गणेशीलाल
16755

74 पु. कपुरी हॉ�ीटल आनंद नगर   जामनेर रोड भुसावल

२१५०२ अ�वाल रामरतन नथमल
15905

57 पु.
पंचमिसंग िब�ीगं अ�िदप   टेलीकॉम मॉडन� रोड    

भुसावल

२१५०३ अ�वाल संगीता सितष
32805

55 �ी आठवडे बाजार   भुसावळ

२१५०४ अ�वाल सतीष ब�ीलाल
18892

56 पु. २७८४ िशवाजी नगर     भुसावल

२१५०५ अ�वाल सितष रामे�र
32578

61 पु. आठवडे बाजार   भुसावळ  िज.जळगांव  भुसावळ

२१५०६
अ�वाल स�ानारायण 

ओकंारदास 8551
76 पु. बालाजी ग�ी सराफ बाजर वाड�   भुसावळ

२१५०७ अ�वाल शामकांत रामदास
16875

65 पु. जुना सातारा   जळगाव ना�ा जवळ    भुसावल

२१५०८ अ�वाल शंकरलाल बाबुलाल
18996

69 पु.
स�� नं ४७/५ �ाट नं ५   �ी गजानन महाराज नगर  कोळी 

म�गल काया�लया�ा मागे  भुसावल

२१५०९ अ�वाल सोनम गोपाल
60574

31 �ी
�ॉट नं 20.5 नं 32/C/2   गणपती मंिदर जवळ सुरिभ नगर   

 भुसावळ

२१५१० अ�वाल सुरेश तुळसीराम
42692

70 पु. ३९ िहंदु हौिसंग सोसायटी   तापी नगर  भुसावळ

२१५११ अ�वाल उमेश �पचंद
44091

40 पु.
घर नं ०१ संत जगणाडे महाराज   कॉ��े� पांडुरंग 

टॉकीज जवळ    भुसावळ
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२१५१२ अ�वाल िव�नाथ बाबुलाल
13291

68 पु. संभाजी नगर   वरणगाव रोड    भुसावल

२१५१३ अिहरे िवजय केशव
9329

66 पु. सव� अपाट�म�ट   15 �ॉक    भुसावळ

२१५१४ अिहरे अ�ण ल�
23340

62 पु. बी. झेड. हाय�ूल   पंचमाता भुवन  खडका रोड  भुसावळ

२१५१५ अिहरे लता ितलकचंद
46368

55 �ी िहगणे भुवन िशवाजी नगर   भुसावळ

२१५१६
अिहरे राकेश िपतांबर �ो. साई 

कॉ�ेिटक 59217
30 पु.

जुना सातारा सुतार ग�ी   मामजी टॉकीज जवळ    

भुसावळ

२१५१७ अिहरे संजय िकशोर
45766

59 पु.
पी.ओ.एच. कॉलनी   ल�ी मंदीर जवळ  रे�े �ाट�र 

भुसावळ

२१५१८ अिहरे शैलेश िव�ल
59250

53 पु.
८/६९९ खडका रोड �ीन   पाक�  मोहमािडया नगर    

भुसावळ

२१५१९ अिहरे उमेश ल�ण
51313

42 पु.
खडका रोड   बी.झेड हाय�ुल जवळ  भुसावळ 

िज.जळगाव

२१५२० अजनाडकर िकशोर बाबुलाल
9327

61 पु. पुजा हॉ�ीटल जामनेर रोड   भुसावळ

२१५२१ अजनीकर सुिशला वामन
2445

91 �ी ग�ड �ॉट   ग�ड �ॉट    भुसावळ

२१५२२ अजनाडकर छाया िकशोर
47343

58 �ी पुजा हॉ��टल   जामनेर रोड भुसावळ  िज.जळगाव

२१५२३ अजनाडकर िच�य िकशोर
47345

28 पु. पुजा हॉ��टल   जामनेर रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२१५२४ अजनाडकर पु�र िकशोर
47344

34 पु. पुजा हॉ��टल   जामनेर रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२१५२५ अजनीकर वामन रामचं�
5118

73 पु. ग�ड �ॉट्स भुसावळ िज. जळगाव   भुसावळ

२१५२६ अकोले नर�� वासुदेव
9473

56 पु. िफरके िब��ंग   पांडुरंग टॉकीज मागे    भुसावळ

२१५२७ अकोले िनिलमा िवलास
53380

50 �ी
२६८-वसंत टॉिकज मागे   मेथाजी  �ॉट  भुसावळ 

िज.जळगाव

२१५२८ अकोले सतीष मुरलीधर
17358

58 पु. २०/२२२-१ िभ�ड कॉलनी   भुसावल

२१५२९ अकोले सीमा राज��
24296

45 �ी िफरके िब�ीगं   पांडुरंग टॉिकज�ा मागे  भुसावळ

२१५३० अकोले सुिनलद� वसंत
45850

48 पु. �ॉट नं.५ �ीनगर   जळगाव रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२१५३१ अकोले िवलास भगवान
53381

55 पु.
२६८-वसंत टॉिकज मागे   मेथॉजी �ॉट  भुसावळ 

िज.जळगाव

२१५३२ अंबाडे चं�कांत बाळकृ�
15730

82 पु. मलीनी�ृती  ३ शांती नगर   सोपान कॉलनी    भुसावल

२१५३३ अंबाडे सुिनल चं�कांत
16778

47 पु. ३ शांती नगर   महीला कॉलेज मागे    भुसावल

२१५३४ आंबेकर अजय रामदास
18799

52 पु. ब�ी �ॉट   भुसावल

२१५३५ आंबेकर �दीप रमेश
16421

63 पु. प�  क�ुरी नगर   मु�ानंद कॉलनी    भुसावल

२१५३६ अमोदे  अजयकुमार �भाकर
18821

50 पु. �ांने�र मंिदर   देना नगर    भुसावल

२१५३७ आमोदकर बळीराम ब�ी
46467

68 पु. पंचशील नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२१५३८ आमोदकर िडगंबर मुरलीधर
39631

39 पु.
२०४३ िदगंबर नगर   जामनेर रोड �ामी समथ� कॉलनी  

भुसावळ
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२१५३९ आमोदकर िवजय नथू
42605

71 पु. घर नं.५/२३८१   द� नगर वांजोळा रोड  भुसावळ

२१५४० आपटे िमना वसंत
12036

70 �ी �ंकटेश अपाट�म�ट सहकार नगर   भुसावल

२१५४१ आसोदेकर क�ना िवलास
31928

61 �ी �ॉट नं.२२ िभ�ड कॉलनी   जळगांव रोड भुसावळ

२१५४२ आठवले सितश परशुराम
50778

57 पु. बंब कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२१५४३ अट� ावलकर िवलास बालाजी
9340

68 पु. खडका रोड   आनंदराव कॉलनी  भुसावळ

२१५४४ अ�े माधव भा�र
18792

69 पु.
�ारा  िकशोर बाबुराव भट राम मंदीर वाड�   वाड वकीलांचा 

वाडा    भुसावल

२१५४५ अवतारे एकनाथ वामन
50451

74 पु. िचंधु नेमाडे कॉलनी   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२१५४६ बडछापे िकशोर महादेव
9475

66 पु. �ू ए�रया वाड�   �ा�ण संघा जवळ    भुसावळ

२१५४७ बडछापे �ामोद महादेव
9474

63 पु. �ा�ण संघा जवळ   भुसावळ

२१५४८ बडछापे सतीश महादेव
9505

56 पु. २४१ �ू ए�रया वॉड�  �ा�ण संघा   जवळ    भुसावळ

२१५४९ बडगुजर अशोक नारायण
7755

69 पु. हरीजन वाडी जामनेर रोड भुसावळ

२१५५० बडगुजर गणेशकुमार दौलतराव
8915

45 पु. �ॉट नं 6 अ िवंग अमोघ अपाट�म�ट   भुसावळ िज.जळगाव

२१५५१ बडगुजर घन:शाम पंडीतराव
17355

50 पु. अ�भुजा देवी मंदीरा समोर   जामनेर रोड    भुसावल

२१५५२ बडगुजर िगरीष कािशनाथ
57613

52 पु.
बदरी �ोट     नवश�ी जवळ जामनेर रोड  भुसावळ िज 

जळगाव  भुसावळ

२१५५३ बडगुजर िनतीन योगराज
27369

43 पु.
िशव कॉलनी   आबा चौधरी ंबंग�ा जवळ  भुसावळ 

हाय�ु ल जवळ  भुसावळ

२१५५४ बडगुजर �काश हरी
18808

67 पु.
िडफे� कॉलनी गोलाणी कॉ��े� मागे   हनुमान मंदीरा 

जवळ वरणगाव रोड    भुसावल

२१५५५ बडगुजर संगीता िजत��
59568

50 �ी
�ॅट नं ९ साधना   अपाट�म�ट पंिडत  नाईक हॉ��टल 

सहकार नगर  भुसावळ

२१५५६ बडगुजर सितश सुकलाल
46265

52 पु. िव�ल मंिदर वड� बागवान ग�ी   भुसावळ

२१५५७ बडगुजर शाम अ�ण
49193

37 पु. मु.पो. कु�हे पानाचे   ता. भुसावळ  िज.जळगाव  कु�हे पानाचे

२१५५८ बडगुजर शाम �काश
36156

47 पु. रंगारी ग�ी   वरणगाव    वरणगाव

२१५५९ बडगुजर शंकर अजु�न
16882

72 पु.
�ॉट नं.६७ िनवृ�ी नगर   वांजोळा रोड  काशीिव�े�र 

मंदीराजवळ  भुसावळ

२१५६० बडगुजर िव�ल बंडू
53334

69 पु. अलंकार िब��ंग   भोळे कॉलनी  भुसावळ िज.जळगाव

२१५६१ बढे िदनकर बाजीराव
31067

74 पु.
द� िनवास िशवाजी नगर   वरणगांव  ता.भुसावळ    

वरणगांव

२१५६२ बढे इंदुबाई िदनकर
31068

64 �ी
�ॉट नं.८ िशवाजी नगर   वरणगांव  ता.भुसावळ    

वरणगांव

२१५६३ बागरे अजु�न गोपाळ
47649

43 पु. चमेली नगर   वांजोळा रोड  भुसावळ

२१५६४ बागरे भागवत गोपाल
61529

53 पु. वांजोळा रोड   चमेली नगर    भुसावळ

२१५६५ बागरे सितष गोपाल
31268

57 पु. चमेली नगर बांजोला रोड   भुसावळ



Page809

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

२१५६६ बागुल मह�� वसंतराव
19935

50 पु.
धनवषा� अपाट�म�ट     �ॉट नं ७ �म नं १०४  भालचं� नगर 

िबहाइंड �भाकर  हॉल भुसावळ

२१५६७ बैरागी राज��कुमार सनवरदास
53475

59 पु. जुनी पावर हाऊस   चाळ नं ४७६ भुसावळ  िज.जळगाव

२१५६८ बैरागी सुरेश गोकुळदास ¹०३]
3847

70 पु. ४/३ दीपनगर भुसावळ

२१५६९
बजाज दीपक कनवालराम �ो. 

दीपक ड� ेसेस 59880
41 पु.

�म नं ५५१  १ मजला जवळ   झुलेलाल मंिदर िसंधी 

कॉलनी  नाणक नगर  भुसावळ

२१५७० बजाज िहरालाल गोपालदास
38536

63 पु. �ॉट नं.२७   नवजीवन सोसायटी  िसंधी कॉलनी भुसावळ

२१५७१ बजाज सुरेश आनंदराम
9465

57 पु. �म नं..१४१  सेवा मंडळा   मागे िसंधी कॉलनी    भुसावळ

२१५७२
बजाज िवजयकुमार गोपालदास 

�ो गु�नानक ट� ेडस� 11792
54 पु. गंगाराम �ॉट पो� ऑफीस समोर   भुसावल

२१५७३ बा�े िवलास �ेमचंद
7445

56 पु. गंगाराम �ॉट संतोषी माता   मंदीराजवळ    भुसावळ

२१५७४ बालािजवाले मुकंुद दामोदर
9417

86 पु. �थमेश �ॉट नं.२७/ब   ओफीसर कॉलनी भुसावळ

२१५७५ बालाजीवाले िनलीमा सुरेश
24806

61 �ी
एन.एच.जी १७-बी   पांडुरंगनाथ नगर  यशोदा हॉ�ेल मागे  

भुसावळ

२१५७६ बालाजीवाले सुरेश काशीनाथ
12362

71 पु. १७/बी हाय वे न ०६   पांडुरंगनाथ नगर    भुसावळ

२१५७७ बळेल अनंत �भाकर
27375

76 पु. सोमे�र नगर   लेडीज कॉलेज मागे    भुसावळ

२१५७८ बळेले िदपाली रमेश
31055

47 �ी अकबर अली िब�ीगं   भुसावल

२१५७९ बलेल कमलाकर िव�ु
9429

57 पु.
िटळक रोड   ३८०७ आद�शर िब��ंग  िटळक रोड  

भुसावळ

२१५८० बळेल जयंत अनंत
21620

58 पु. सोमे�र नगर   महीला महािव�ालया मागे    भुसावल

२१५८१ ब�ाळ उ�ल प�ाकर
25895

53 पु.
कुलकण� �ॉट   एल.आय.सी.ऑफीस समोरभुसावल  

िज.जळगाव  भुसावल

२१५८२ बंब शरद माणकचंद
9845

41 पु. आईस फॅ�री समोर  आठवडे बाजार   भुसावळ

२१५८३ बंब िवदयादेवी िवकास
55309

56 �ी शुभम कले�न   �ु ए�रया वाड�  भुसावळ िज.जळगाव

२१५८४ बामणोदकर सुिनता सतीश
49878

53 �ी ७/४८६ मेथाजी �ॉट   भुसावळ  िज.जळगाव

२१५८५ बनाइतकर सुहास वसंतराव
9379

60 पु. घर नं७४ �डको कॉलनी   भुसावळ

२१५८६ बानाईतकर वसंत �ंबक
9869

53 पु. घ.नं.७४  �डको कॉलनी   जामनेर रोड    भुसावळ

२१५८७ बाणे जग�ाथ नागो
55668

67 पु. �डको कॉलनी   जामनेर रोड भुसावळ  िज.जळगाव

२१५८८ बनसोडे यशवंत िकसन
30997

59 पु. िशवाजी नगर सब पो� ऑफीस जवळ   भुसावळ

२१५८९ बांते मािणकराव रामभाऊ
17278

66 पु. क�ुरी नगर   रेणुका डेअरी�ा मागे    भुसावल

२१५९० बांते सुनंदा मािणकराव
17279

57 �ी क�ुरी नगर   रेणुका डेअरी�ा मागे    भुसावल

२१५९१ बापट नारायण ल�ण
9438

78 पु.
६ स�ा�ी अपाट�म�ट्स   टे��कल हाय �ूल मागे    

भुसावळ

२१५९२ बापट सुरेखा केशव
31952

71 �ी �ारा - नवश�ी इंड�� ी   भुसावळ
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२१५९३ बारापा�े मनोहर नारायण
19317

79 पु.
िस�दी िवनायक नगर   गजानन महाराज नगर जवळ    

भुसावल

२१५९४ बारापा�े राकेश मनोहर
21757

40 पु.
१० िस�दी िवनायक कॉलनी   गजानन महाराज नगर जवळ  

  भुसावळ

२१५९५ बारापा�े योगेश मनोहर
21756

46 पु.
१० िस�दी िवनायक कॉलनी   गजानन महाराज नगर जवळ  

  भुसावल

२१५९६ ब�हाटे भोजराज हनुमंत
54057

53 पु. ७२/२ ब क�णे�र नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२१५९७ ब-हाटे िकशोर िदनकर
38313

53 पु. �ी राम नगर   वांजोळा रोड  भुसावळ

२१५९८ ब�हाटे िनळकंठ जयराम
54716

69 पु. िवठठल मंिदर वाड�   भुसावळ  िज.जळगाव

२१५९९ ब�हाटे िनतीन सुरेश
55491

35 पु. राम मंिदर वाड�   िचरा ग�ी भुसावळ  िज.जळगाव

२१६०० ब-हाटे पराग अमृत
35768

44 पु. अलंकार िब�ीगं जवळ   भोळे कॉलनी  भुसावळ

२१६०१
ब�हाटे �काश यादव �ो �ो 

स���ुगी जनरल �ोअर 10243
59 पु. राम मंदीर वाड�   भुसावळ  िज.जळगाव

२१६०२ ब�हाटे �शांत मुरलीधर
32342

49 पु. पांडूरंग टॉकीज जवळ   िनवृ�ी िनवास  भुसावळ

२१६०३ ब-हाटे संजय वासुदेव
18995

51 पु.
एस नं १२२/२बी   �ॉट नं ८  रानातला महादेव मंिदर जवळ 

 भुसावल

२१६०४ ब�हाटे सुधाकर ओकंार
2431

70 पु.
क�ुरी नगर मु�ानंद   कॉलनी �ॉट नं १२  द� मंिदर  

भुसावळ

२१६०५ ब�हाटे सुलभा िनळकंठ
54717

68 �ी िवठठल मंदीर वाड�   भुसावळ  िज.जळगाव

२१६०६ ब�हाटे वासुदेव बळीराम
9355

62 पु.
घर नं ३०८१/१ जामनेर रोड   िबयाणी च�बस� �ोफेसर 

कॉलनी जवळ    भुसावळ

२१६०७ ब-हाटे िवलास िव�ु
17237

67 पु. पांडुरंग वाडी   जामनेर रोड  भुसावल

२१६०८ बारी �ेमचंद तुकाराम
46857

36 पु. मु. पो. कु�हे (पानाचे)   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  कु�हे

२१६०९ बारी सुिनल शांताराम
36496

44 पु. मु.पो.कंडारी   महादेव मंिदराजवळ  ता.भुसावळ  कंडारी

२१६१०
बारिजभे मिलकाजु�न 

िशविलंगअ�ा 54637
81 पु. िवठठल मंिदर वाड�   भुसावळ  िज.जळगाव

२१६११ बारिजभे �साद सोमनाथ
46530

50 पु. घर नं.५३८/२   िवठठल मंदीर वाड�  भुसावळ

२१६१२ बारिजभे �शांत मिलकाजु�न
54636

43 पु. िवठठल मंिदर वाड�   भुसावळ  िज.जळगाव

२१६१३ बरकले िशवाजी भाऊराव
57829

46 पु.
कु-हे पा�ाचे   निशराबाद कु-हा  भुसावळ िज जळगाव  कु-

हे पा�ाचे

२१६१४ बारसे मुकेश मुलचंद
40116

58 पु. सुभाष नगर   क� �ीय िव�ालय  भुसावळ

२१६१५ बाव�र अजु�न ल�ण
32283

85 पु. शिन मंदीर   अठवडे बाजार  भुसावळ

२१६१६ बाव�र िनवृ�ी �भाकर
16833

54 पु. बालाजी ग�ी   भुसावल

२१६१७ बावी�र रिवं� �ंबक
9325

70 पु. रे�े �ाट�र नं.एफ/१९   भुसावळ

२१६१८ बािव�र शरद वामन
37782

69 पु.
निवन �डको कॉलनी नं.७६   िचतोडे वाणी मंगल काया�लय 

जवळ  �रंग रोड भुसावळ िज.जळगाव

२१६१९ बयाणी अिवनाश पंडीतराव
17229

70 पु. अंबाकृपा  खडका रोड   बजाज भवन जवळ  भुसावल
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२१६२० बयाणी देव�� भा�र
15546

59 पु. �ॅट नं.९ िनळकंठ अपाट�म�ट   सहकार नगर    भुसावल

२१६२१ बयाणी िमना�ी देव��
32010

55 �ी
�ॉट नं.१५ दुवा�कुर आयो�ा नगर   भुसावळ  िज.जळगांव  

  भुसावळ

२१६२२ बयाणी िवनायक पंिडतराव
9435

57 पु. अंबा कृ�ा  खडका रोड   भुसावळ

२१६२३
बहरा अिजतिसंग ब�ीलाल �ो.  

अमीत �ोअस� 12568
50 पु. �ो.बेदरा अिजतिसंग ब�ीलाल   िटंबर माक� ट भुसावल

२१६२४ बेले राजन सखाराम
2465

71 पु. भुसावळ

२१६२५ बेळे सौरभ राजन
12144

41 पु.
िस�दी िवनायक हौसीगं सोसायटी ज   ◌ुना वरणगाव रोड    

भुसावल

२१६२६ बे�गांवकर िगरीश रामकृ�
9383

66 पु. बंब कॉलनी जामनेर रोड   भुसावळ

२१६२७ बेलगावकर हेमंत चं�शेखर
25465

44 पु. देऊ िनवास   मु��पल पाक�    भुसावळ

२१६२८ बेलगावकर रामकृ� बाळकृ�
2855

92 पु. बंब कॉलनी   भुसावळ

२१६२९ बेलसरे अिनल सुरेश
50752

49 पु.
जळगाव रोड �रंग रोड   सृ�ी ट� ेडस� मागे  भुसावळ 

िज.जळगाव

२१६३० बेलसुरे िसंधुबाई रघुनाथअ�ा
18116

70 �ी राम मंदीर वाड�   पाटणकर रोड पाटील वाडा    भुसावल

२१६३१ ब�डाळे चा�द� �ानदेव
44733

31 पु. िव�ल मंदीर जवळ   पाडळसे ता यावल  जळगाव  पाडळसे

२१६३२ ब�डाळे �ानदेव इ�ाराम
44732

71 पु.
रिज� हौसीगं सोसायटी   �ॉट नं 10 सहकार नगर  

भुसावळ

२१६३३ ब�डाळे कैलास पोपट
28139

56 पु. हनुमान नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२१६३४ ब�डाळे मनोहर बुधो
7625

77 पु. िहंदू कॉलनी  तापी नगर   भुसावळ

२१६३५ ब�डाळे सरला �भाकर
47017

44 �ी गणराया िवहार   िशरपूर क�ाळे रोड  भुसावळ

२१६३६ भगत �दीप िदनकर
45110

47 पु. बंब कॅालनी   जामनेर रोड  भुसावळ

२१६३७ भागवत गोपाळ �भाकर
2768

87 पु. ३२१८ कुलकण� �ॉट   भुसावळ

२१६३८ भागवत निलनी गोपाळ
2769

82 �ी ३२१८ कुलकण� �ॉट   भुसावळ

२१६३९ भागवत िनम�ला भा�र
9848

50 �ी नवीन ई-४०/२ िदपनगर भुसावळ   िदपनगर

२१६४० भागवत िनम�ला मोरे�र
2929

91 �ी रे�े �ाट�स� डी-५८ आठ बंगला   भुसावळ

२१६४१ भागवत िवजय रामचं� ¹०९]
5063

70 पु. गणेश कॉलनी �ॉट नं १३   भुसावळ

२१६४२ भाकरे अंजली सुिनल
54703

50 �ी गणपती मंिदराजवळ   देना नगर भुसावळ  िज.जळगाव

२१६४३ भाकरे सुिनल �भाकर
54688

60 पु. गणपती मंिदरा जवळ   देना नगर भुसावळ  िज.जळगाव

२१६४४ भालेराव िचंतामण िव�हर
2898

88 पु. मांगीलाल चाळ गंगाराम �ॉट   भुसावळ

२१६४५ भालेराव रमाकांत पंढरीनाथ
15719

48 पु. ४/६८९ ब�ी �ॉट्स   छ.िशवाजी महाराज माग�    भुसावल

२१६४६ भालेराव शशीकांत पंढरीनाथ
15720

50 पु. ४/६८९ ब�ी �ॉट्स   छ.िशवाजी महाराज माग�    भुसावल
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२१६४७ भालेराव िवनोदकुमार द�ा�य
9203

73 पु. िनकम िब��ंग �ु�ीपल पाक�    राजे�ी िप�र  भुसावल

२१६४८ भालोदकर �ीकांत अ�ण
54092

41 पु.
िस�दी िवनायक सोसायटी जवळ   वरणगांव रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२१६४९ भामरे देवचंद दगडू
2474

81 पु. �ॉट नं ५ शारदा नगर   आय सी टी रोड    भुसावळ

२१६५० भंडारी पु�ा �ीहरी
3115

83 �ी
�ु-१३४३ �ु सातारा रोड   ओ� द� नगर �ॉट नं १९  बी 

एस एल हाय�ूल समोर  भुसावळ

२१६५१ भंडारी िवजयकुमार वासुदेव
9542

69 पु. �ेहा बंधन   सहकार नगर    भुसावळ

२१६५२
चौधरी रामचं� चांगो महाराजा टी 

स�टर 9847
79 पु. घ.नं.२८९३/१ गंगाराम �ॉट   भुसावळ

२१६५३
भंगाळे िदपक �ो केशरीया 

कलर लॅब 9867
72 पु.

 िपतृछाया  गु��दारा जवळ   जळगाव रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२१६५४ भंगाळे कौितक बोद�
9868

52 पु. शंकर नगर   गु��दारा जवळ    भुसावळ

२१६५५ भंगाळे संिजव भा�र
22646

60 पु. िशवाजी चौक   कंडारी  ता. भुसावळ  कंडारी

२१६५६ भंगाळे सुधाकर यादव
35100

80 पु.
परशुराम ३३ �ोफेसर कॉलनी   िबयाणी चेबंस��ा मागे  

भुसावळ िज.जळगाव

२१६५७ भंगाळे सुलोचना सुधाकर
35099

73 �ी
परशुराम  ३३�ोफेसर कॉलनी   िबयाणी चेबस��ा मागे  

भुसावळ िज.जळगाव

२१६५८ भंगाळे िवजय रामकृ�ा
9551

57 पु. मेथाजी �ॉट   वसंत टॉकीज  भुसावळ

२१६५९ भारंबे गणेश जनाध�न
8972

70 पु. िव�ल मंिदर वॉड� अॅट फेकरी   पो� दीपनगर    फेकरी

२१६६० भारंबे कमलाकर भा�र
61085

44 पु. �ेशन रोड   आयोदया नगर   वरणगाव    वरणगाव

२१६६१ भारंबे िकशोर िटकाराम
46116

61 पु. �ॉट नं.२३ िवदया नगर   वेडी माता मंदीराजवळ  भुसावळ

२१६६२ भारंबे िमिलंद �पा
41778

47 पु. महाजन वाडा   कंडारी  भुसावळ

२१६६३ भारंबे िमना�ी िकशोर
16242

56 �ी २३ िव�ा नगर   वेडी माता मंदीरा जवळ    भुसावल

२१६६४ भारंबे मोहन �काश
49338

54 पु. हॉटेल सुहास मागे   गोिवंद कॉलनी  भुसावळ

२१६६५ भारंबे नामदेव दामू
52158

75 पु. मु.पो.वराड सीम   ता भुसावळ  िज जळगाव  भुसावळ

२१६६६ भारंबे िनितन �पा
41779

50 पु. महाजन वाडा   कंडारी  भुसावळ

२१६६७ भारंबे पराग अ�ण
57618

29 पु.
�ॉट नं २३ खालवडी   जुना सातारा  कािशराम नगर 

भुसावळ

२१६६८ भारंबे �िमला िभका
54835

62 �ी राम मंिदर वाड�   भारंबे वाडा भुसावळ  िज.जळगाव

२१६६९ भांरबे ि�ती शरद
52154

42 �ी
गोिवंद कॉलनी   सुहास हॉटेल मागे  भुसावळ िज जळगाव  

भुसावळ

२१६७० भारंबे राज�� नामदेव
21273

47 पु. मु.पो.वराडिसम   ता.भुसावल    वराडिसम

२१६७१ भारंबे राज�� जनाद�न
61399

59 पु. �ॉट नं 7 िनतू िनवास   जामणेर रोड भुसावळ

२१६७२ भारंबे रजनी राज��
13797

54 �ी
�ॉट नं. ७ िनतू िनवास   आनंद नगर भुसावळ  िज�ा 

जळगाव  भुसावळ

२१६७३ भारंबे �पाली कमलाकर
55137

40 �ी मु.पो.वरणगांव   ता.भुसावळ  िज.जळगाव
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२१६७४ भारंबे संजय नामदेव
21272

43 पु. मु.पो.वराडिसम ता.भुसावल   िज.जलगाव    वराडिसम

२१६७५ भारंबे सारंग िभका
54836

45 पु. राम मंिदर वाड�   भारंबे वाडा भुसावळ  िज.जळगाव

२१६७६ भारंबे शरद �काश
51230

52 पु. गोिवंद कॉलनी   सुहास हॉटेल मागे  भुसावळ

२१६७७ भारंबे सुिनता संजय
16273

52 �ी २३ िव�ा नगर   खेडी माता मंदीरा जवळ    भुसावल

२१६७८ भारंबे िवजय कौितक
55124

51 पु. वांजोळा रोड   �ीराम नगरभुसावळ  िज.जळगाव

२१६७९ भाग�व �ीराम वामन
6887

63 पु.
�ाट नं १ सुरभी नगर �रंग रोड   संतोषीमाता हॉल समोर  

भुसावळ

२१६८० भाग�व वंदना �ीराम
16627

54 �ी
�ाट नं १ सुरभी नगर �रंग रोड   संतोषी माता हॅाल जवळ  

�ोफेसर कॅालनी जवळ  भुसावल

२१६८१ भा�ळे सुमन िव�ल
17328

59 �ी
सी/ओ िडगंबर िकसन सावकारे  यशवंत   कॉलनी जामनेर 

रोड    भुसावळ

२१६८२ भट अजय िडगंबर
18794

39 पु.
बंब कॉलनी जामनेर रोड   अिभयंता भवन शेजारी    

भुसावल

२१६८३ भट आशा संजय
32011

54 �ी
गंगाराम �ॉट   निवन आठवडे बाजाराजवळ  भुसावळ  

िज.जळगांव  भुसावळ

२१६८४ भट द�ा�य राजाराम
15550

69 पु.
िवकास हौिसंग सोसायटी   जवळ सो�ा मा�ित  मंिदर 

जामनेर रोड  भुसावल

२१६८५ भट िडगंबर राजाराम
9322

66 पु.
बंब कॉलनी �ा मागे   अभीयंता भवन जामनेर रोड    

भुसावळ

२१६८६ भट गणेश राजाराम
15551

61 पु. �ॉट नं.१५ देना नगर   पायल िगरणी जवळ    भुसावल

२१६८७ भट गोपाळ ल�ण
3496

67 पु. ९ ब बंब कॉलनी जामनेर रोड   भुसावळ

२१६८८ भट िकशोर बाबुराव
18806

58 पु. राम मंदीर वाड�   वाड वकीलांचा वाडा    भुसावल

२१६८९ भट िकशोर शंकर
18796

49 पु.
िवलास कॉलनी नहाटा कॉलेज जवळ   जामनेर रोड    

भुसावल

२१६९० भट िमलीदं मंगल
15549

46 पु. शनी मंदीर वाड�   भुसावल

२१६९१ भट �मोद बाबुराव
18759

44 पु. राम मंदीर वाड�   वाड वकीलांचा वाडा    भुसावल

२१६९२ भट �शांत शंकर
16232

47 पु.
िवकास कॉलनी जामनेर रोड   नहाटा कॉलेज जवळ    

भुसावल

२१६९३ भट राजेश बाबुराव
13799

46 पु.
राम मंिदर वॉड�   मो�ा मा�ित जवळ  भुसावळ िनयर 

�ांच  भुसावळ

२१६९४ भट िववेक शंकर
15548

44 पु. िवकास कॉलनी   नहाटा कॉलेज जवळ    भुसावल

२१६९५ भाटवडेकर गणेश कृ�राव
6872

63 पु. २३००  बंब कॉलनी  जामनेर रोड   भुसावळ

२१६९६ भाटीया मह�� कृ�दास
17568

53 पु. �ु एरीया वाड� �ा�ण संघाजवळ     भुसावल

२१६९७ भावसार (पांडव) रमेश यमासा
16662

49 पु. �ॉट नं.२० मोहीत नगर   गणेश कॉलनी मागे    भुसावल

२१६९८ भावे िदवाकर गोपीनाथ
29919

81 पु.
५६ अे. ��ाद नगर   वरणगांव रोड  भुसावळ िज.जळगांव 

 भुसावळ

२१६९९ भावे मंदार भालचं�
42847

40 पु. सुखशांती �ोफेसर कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ

२१७०० भावे उदय कािशनाथ
32231

81 पु. �ी कृपा घर नं.५/१६३   गंगाराम �ॉट  भुसावळ
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२१७०१ भावसार अभय अरिवंद
9464

50 पु. मारीमाता रोड   भुसावळ

२१७०२ भावसार अरिवंद मािणकचंद
2480

77 पु. जहागीरदार वाडा जवळ   राम मंिदर वॉड�    भुसावळ

२१७०३ भावसार िदलीप ओकंार
19896

66 पु.
�ॅट नं 9 रेल दुिनया जवळ   महाल�ी पाक�  िव�ा नगर  

भुसावल

२१७०४ भावसार महेश नारायण
9450

61 पु. जहागीरदार वा�ा समोर राममंदीर   वाड�    भुसावळ

२१७०५ भावसार निलनी नंदिकशोर
32361

62 �ी राका अपाट�. अे िवंग   िट.�ी.स�टर जवळ  भुसावळ

२१७०६ भावसार नंदिकशोर िव�नाथ
32273

64 पु. राका अपाट�म�ट   अे िवंग  िट.�ी.स�टर  भुसावळ

२१७०७ भावसार िनतीन कमलाकर
15247

45 पु. िहरा  गामडीया �ेस   ग�ड �ॉट    भुसावल

२१७०८ भावसार सिचन केशव
37892

44 पु. वध�मान नगर   सुराणा आईल मील  जामनेर रोड  भुसावळ

२१७०९ भावसार शारदा कैलास
61130

33 �ी १९८५  रंगारी ग�ी   अ�भुजा गेट  वरणगाव  जळगाव

२१७१० भावसार �ीकांत नारायण
5109

62 पु. राम मंदीर वाड� जहािगरदार वाड्   या समोर भुसावळ

२१७११ भेलसेकर मीना िवजय
3643

70 �ी आनंदराव कॉलनी खडका रोड   भुसावळ

२१७१२ िभडे कमलाकर कृ�ाजी
5124

87 पु. राणे भुवन ग�ड �ॉटस   द� मंदीरा जवळ    भुसावळ

२१७१३ िभ�ड गु�दास धनराज
46529

71 पु. �ॉट नं.२५   नंदनवन कॉलनी  भुसावळ

२१७१४ िभ�ड िहत�� गु�दास
39402

41 पु. �ॉट नं. २५   नंदनवन कॉलनी  भुसावळ

२१७१५ िभ�ड सोनु धोडुं
16929

70 पु. िभ�ड कॉलनी   जळगाव रोड    भुसावल

२१७१६ िभ�ड सुर�� ह�रभाऊ
9550

69 पु. िभ�ड हॉ��टल जामनेर रोड   भुसावळ

२१७१७ िभ�ड वासुदेव िकसन
3174

79 पु. �ा नं.१९७ बी ऑड�न�   फॅ�री    वरणगांव

२१७१८ िभ�ड िवजय घन:शाम
18156

50 पु. ६६४  सहकार नगर   भुसावल

२१७१९ िभ�ड योग�� हरीभाऊ
16632

59 पु. सहकार नगर वणीकर फोटो �ुडीओ   जवळ    भुसावल

२१७२० भोगे कृ�ा द�ा�य
9419

90 पु. िफरके िब�ीगं   भुसावळ

२१७२१
भोई आकाश नारायण �ो�ा - 

िशवकृपा शेव मुरमुरा भंडार 58174
30 पु.

हंबड�कर चाळ जवळ   िहरकाशेठचा वाडा  भुसावळ िज 

जळगाव  भुसावळ

२१७२२ भोई आशा चं�भान
18830

48 �ी
आिशवा�द िब�ीगं जुना सातारा   मामाजी टॉकीज जवळ    

भुसावल

२१७२३ भोई चं�भान सोनु
11336

52 पु. मामाजी टॉकीज जवळ   आशीवा�द िब�ीगं   भुसावळ

२१७२४ भोई ई�र कैलास
55392

32 पु.
गु�कृपा िब�ीगं जवळ   मामाजी टॉकीज  भुसावळ 

िज.जळगाव

२१७२५ भोई कैलास सोनू
35727

54 पु. मामाजी टाकीज रोड   भुसावळ

२१७२६ भोई नारायण शंकर
58396

52 पु. ई २६/१ िदपनगर   ता भुसावळ  िज जळगाव  िदपनगर

२१७२७ भोई पवन कैलास
58673

29 पु. गु�कृपा िब��ंग   जुने सातारा भुसावळ
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२१७२८ भोई रमेश सुकदेव
18828

49 पु. भोई नगर   जळगाव रोड    भुसावल

२१७२९ भोई सोपान �ावण
35096

60 पु. �ॉट नं. ३५ हनुमान नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२१७३० भोई सुरेश सुकदेव
42744

40 पु. १०-१३११ भोई नगर   �ी नगर मधुरा अपाट�म�ट  भुसावळ

२१७३१ भोई िवनोद लालचंद
59917

39 पु. एन.एच १०/२२/१   �ीनगर  जळगाव रोड  भुसावळ

२१७३२ भोईट िनतीन जग�ाथ
33022

47 पु. �ॉट नं.१९/अे टाईप ३   ऑ. फॅ�री  वरणगांव  वरणगांव

२१७३३ भोकरडोळे हेमंत िदवाकर
30052

54 पु.
�ॉट नंबर २०  आकां�ा    �ीनगर िट�ूभाई गॅरेज मागे 

जळगाव रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२१७३४ भोलाणे उषा नर��
2425

74 �ी आद�सर िब��ंग ग�ड �ॉट   भुसावळ

२१७३५ भोळे अजय एकनाथ
26865

53 पु.
३९९ लोकमा� नगर   �ु�ीपल पाक� भुसावल  

िज.जळगाव  भुसावल

२१७३६ भोळे �ाने�र दगडू
7601

69 पु. अकृत चौक िव�ल मंिदर वॉड�   भुसावळ

२१७३७ भोळे िहरा िनवृ�ी
47715

71 �ी
�ू इं��श �ूल   जामनेर रोड हसणाली �ॉट  भुसावळ 

िज. जळगाव  भुसावळ

२१७३८ भोळे मिनषा अजय
43662

43 �ी भोळे �ाट   जयरामवाडीजवळ  जामनेर रोड  भुसावळ

२१७३९ भोळे नयना �िवण
57525

36 �ी
�ॉट नं २२ मु�ानंद कॉलनी   क�ुरी नगर  भुसावळ िज 

जळगाव  भुसावळ

२१७४० भोळे �ती�ा िवनायक
46908

33 �ी
�ॉट नं.१३/१४    �ामी समथ� कॉलनी जवळ   जामनेर रोड 

 भुसावळ

२१७४१ भोळे �िवण शािल�ाम
27177

51 पु. क�ुरी नगर   �ॉट नं. २२  मु�ानंद कॉलनी  भुसावळ

२१७४२ भोळे रा�ल काशीनाथ
61734

32 पु.
जीवन हरचंद नारखेडे कॉलनी   गणेश कॉलनी मोिहत नगर 

 भुसावळ

२१७४३ भोळे शोभा वासुदेव
57419

54 �ी
सर�ती िनवास वांजोळा रोड   �ीराम मंदीर जवळ  �ीराम 

नगर भुसावळ

२१७४४ भोळे सुवणा� संजय
51225

42 �ी राम मंिदर वाड�   जहागीरदार िव�ल मंिदर वाड�  भुसावळ

२१७४५ भोळे �ाती �िवण
56258

43 �ी सव��र नगर   रामदेव मंिदराजवळ  �रंग रोड भुसावळ

२१७४६ भोळे वासुदेव िसताराम
56648

59 पु. �ीराम नगर   वांजोळा रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२१७४७ भोरट�े िवजय खुशाल
25653

47 पु.
�ॉट नं ४१  एस नं १४१/३   साई पाक�  आयो�ा नगर  ता  

िज. जळगाव

२१७४८ भोसले तुळशीराम रघुनाथ
41118

68 पु. रे�े �ॉटर   ५७६ बी १५ बंगला  भुसावळ

२१७४९ भौिमक राम�साद िधर��नाथ
38489

52 पु. ि�मुत� नगर   एम आय डी सी जवळ  भुसावळ

२१७५० भुरा ��ाद रामदास
32384

50 पु. मु.पो.गाजोरे   ता.भुसावळ    गाजोरे

२१७५१ भुसे नर�� �ावण
37643

59 पु. ग�ड �ॉट भुसेवाडा   नगरपािलका मागे  भुसावळ

२१७५२ िबडकर मोहन वसंत
14200

59 पु.
रे�े �ॉट�र नं.आर.बी.३ ७०४-ब   रे�े दवाखा�ासामोर  

रे�े �ूल रोड  भुसावल

२१७५३ िबजलपुर सिचन जग�ाथ
59261

38 पु.
हाऊस नं ६९१ गट नं ५३ �ॉट नं ३७ िनभोरा   बु  िनंभोरे 

खुद�     दीपनगर

२१७५४ िबजलपुर यशवंत जग�ाथ
59262

42 पु.
�ॉट नं ३७  िनंभोरा बु�ुक   तालुका.भुसावळ  िज�ा 

जळगाव  िनंभोरा बँक  425203
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२१७५५
ि�जलानी �काश �ारकादास �ो 

�काश वॉच कंपनी 11791
60 पु. दु.नं.१०२ आठवडे बाजार  भुसावल

२१७५६ िब�ोरे लयनिसंग नारायणिसंग
57134

56 पु. गणपती टे�ल समोर   देना नगर  भुसावळ

२१७५७ िबयाणी ब��लाल च�ालाल
9523

65 पु. ममता पॅलेस �ोफेसर कॉलनी   भुसावळ

२१७५८ िबयाणी किवता �शांत
61827

36 �ी मारवाडी ग�ी पो� वरद   वरद बीके  कळगाव  जळगाव

२१७५९ बोबडे शांताराम महादेव
15722

78 पु. ७२ / ब जवळ द� मंिदर   ल�ीनारायण नगर  भुसावल

२१७६० बोडें सुमती शरद
4525

67 �ी
�ॉट नं १८ िपयुष कॉलनी   बहा�टे �ूल समोर जामनेर 

रोड  भुसावळ

२१७६१ बोडें वसंत वना
54438

65 पु.
६५० डेली माक� ट�ा बाजुला   िवठऱल मंिदर वाड� धांडे 

वाडा  भुसावळ िज.जळगाव

२१७६२ बोरनारे िनंबा दगडू
42455

76 पु. �ॉट नं.२२ गडकरी नगर   आ�ान �ेस जवळ  भुसावळ

२१७६३ बोरोले कमलाकर दयाराम
18740

67 पु. �ॉट नं.१९ िपप� बँक कॉलनी   शांती नगर    भुसावल

२१७६४ बोरोले लिलता धनराज
52129

62 �ी िवकास कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२१७६५ बोरोले िन�खल कमलाकर
57804

30 पु.
१९ बी िपप� बँक कॉलनी   �ाने�र गाड�न जवळ  शांती 

नगर भुसावळ

२१७६६ बोरोले �स�ा �भाकर
15531

43 पु. इं�धनु  ५० नंदनवन कॉलनी   भुसावल

२१७६७ बोरोले पुजा रिवं�
44993

42 �ी मंगलशारदा कॅालनी   खडका रोड  भुसावळ

२१७६८ बोरोले राजीव िललाधर
29990

55 पु. जी डी राणे ५० नंदनवन   कॉलनी इं�धनु    भुसावळ

२१७६९ बोरोले रंजना रािजव
28335

45 �ी ५० नंदनवन कॉलनी गाय�ी श�� पीठ जवळ भुसावळ

२१७७० बोरोले रिवं� माधव
44351

50 पु.
44/4 �ॉट नं 6 िगरजा िवहार   मंगल शरद कॉलनी  

भुसावळ

२१७७१ बोरसे नर�� सु�धार
33108

41 पु.
 सुमन सु�  �ॉट नं.२९   िशव द�ा नगर  १५ बंगला 

भुसावळ

२१७७२ बोरसे �काश रामदास
44730

42 पु.  ग�ड �ाट   नवा सातारा  द� मंदीराजवळ भुसावळ

२१७७३ बोरसे राधा राज��
16926

57 �ी िवमल �ॉट नं.९ िबजली कॉलनी   आनंद नगर    भुसावल

२१७७४ बोरसे राज�� पंडीतराव
16925

59 पु. िवमल  �ॉट नं.९ िबजली कॉलनी   आनंद नगर    भुसावल

२१७७५ बोरसे रामदास धोडूं
7627

79 पु. ग�ड �ॉट   नवीन सातारा द� मंदीरा जवळ    भुसावळ

२१७७६ बोरसे िसमा िस�दाथ�
57035

43 �ी
 सुमनसु�  �ॉट नं.२९   िशवद� नगर भुसावळ  

िज.जळगाव

२१७७७ बोरसे सु�धार ल�ण
21636

81 पु.
 सुमनसु�  �ॉट नं.२१   िशव द� नगर पंधरा बंगला  

भुसावळ

२१७७८ बोरवणकर हष�द कमलाकर
17688

59 पु.
आनंद नगर चं�कांत टेलर�ा घरासमोर   हाऊस नं 7  

जामनेर रोड  भुसावल

२१७७९ ��े अशोक मधुकर
15727

55 पु. �ाट�र नं.२२ टाईप ।।।   ऑड�न� फॅ�री    वरणगाव

२१७८० ��े अरिवंद मधुकर
15728

51 पु. �ाट�र नं.२२/एच ।।।टाईप   ऑड�न� फॅ�री    वरणगाव

२१७८१ ��े संदीप शरद
16234

45 पु. राम मंिदर वड�   कुलकण� वाडा   भुसावळ    भुसावल
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२१७८२ बुवा िमलीदं गोिवंद
16377

57 पु. ११ गांधी नगर   डी.एल.िहंदी हाय�ुल मागे    भुसावल

२१७८३
छाबडा गू�िमतिसंग 

गु�ब�िसंग 17199
51 पु. कुलकण� �ॉट   गु�कृपा िब�ीगं    भुसावल

२१७८४
छाबडा जगजीतिसंग 

गु�पब�िसंग 17200
53 पु. कुलकण� �ॉट   गु�कृपा िब�ीगं    भुसावल

२१७८५
छाबडा सुर��पालिसंग 

दलजीतिसंग 17201
50 पु. कुलकण� �ॉट   गु�कृपा िब�ीगं    भुसावल

२१७८६ छाजेड िदनेशकुमार ऊ�मचंद
10242

53 पु. सुराणा िब��ंग जवळ   आनंद नगर    भुसावळ

२१७८७ चंदन किवता राज��
32970

44 �ी ��त िब�ीगं िशवाजी नगर   भुसावळ

२१७८८ चंदन राज�� हीरा
9395

58 पु. �ीथ िब��ंग  िशवाजी नगर   िशवाजी नगर भुसावळ

२१७८९ चंदन संिगता �ेमचंद
32971

44 �ी िशवाजी नगर ��त िब�ीगं   भुसावळ

२१७९० चंदर क�ना
32404

59 �ी
शामा िब�ीगं   �ॉट नं.३ वंृदावन कॉलनी  जळगांव रोड  

भुसावळ

२१७९१ नागराजन चंदर
19417

62 पु.
�मा िब�ीगं वंृदावन कॉलनी   िभ�ड कॉलनी जवळ    

भुसावल

२१७९२ चं�ा�े जय�ी �ीिनवास
16637

67 �ी १०८३ आर बी ।।   १५ बंगला    भुसावल

२१७९३ चं�ा�े �साद मनोहर
33021

48 पु. �ा.नं.३ ि� टाईप   ऑ.फॅ.वरणगांव    वरणगांव फॅ�री

२१७९४ चं�ा�े शुभदा रमेश
40595

71 �ी
हाऊस नं ५/२५२३ जामनेर रोड रेणुका डेअरी जवळ 

क�ुरी नगर भुसावळ

२१७९५ चं�ा�े तेज�ी रमेश
48778

38 �ी
�ॉट नं.१५ क�ुरी नगर   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२१७९६ चं�ा�े िवलास पुो�म
17148

77 पु.
मु�ानंद अपाट�म�ट गाय�ी   श�ीिपठ जवळ जामनेर रोड 

   भुसावल

२१७९७ चांदवडकर शशीकांत भगीरथ
9312

69 पु. शंकर नगर   �ेट बँक जवळ    भुसावळ

२१७९८ च-हाटे िनतीन गोपाळ
13619

44 पु.
एस.नं ६१/०२ नं.०९ सतगु�   हौिसंग सोसायटी नॅशनल  

हायवे ६  भुसावळ

२१७९९ चौधरी योगेश सुरेश
48704

32 पु. मु. पो. साकरी   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२१८०० चौधरी अिनल रामचं�
9849

48 पु. गंगाराम �ॉट   सदानंद डेयरी    भुसावळ

२१८०१ चौधरी अिनल तुकाराम
15733

56 पु. �ॉट नं.६ �ी गजानन महाराज   नगर    भुसावल

२१८०२ चौधरी अ�ा �ीपत
17988

81 पु. ८८ ल�ी िनवास   �भाकर हॉल�ा पाठीमागे    भुसावल

२१८०३ चौधरी अ�ण भागवत
9421

66 पु. टी �ी टॉवर जवळ सहजीवन   कॉलनी भुसावळ

२१८०४ चौधरी अरिवंद अनंत
3222

93 पु. अ�ेसर िब��ंग   भुसावळ

२१८०५ चौधरी  अरिवंद वासुदेव
16663

71 पु. ४१ �ोफेसर कॉलनी   भुसावल

२१८०६ चौधरी अशोक नामदेव
18994

66 पु. �ॉक नं.बी १ पो�ल कॉलनी   यावल रोड    भुसावल

२१८०७ चौधरी अशोक रामदास
50418

69 पु. कृपा िब��ंग   बंब कॉलनी मागे  जामनेर रोड भुसावळ

२१८०८ चौधरी बाळासाहेब ल�ण
48113

58 पु. ४ वेणुल� िनवास   अजयनगर  वरणगाव ता.भुसावळ
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२१८०९ चौधरी बळीराम महादेव
17505

65 पु. िवaल मंदीर वाड�   तेली ग�ी  भुसावल

२१८१० चौधरी बाळकृ� िनवृ�ी
16774

55 पु.
�ु ई ३०/४ बीटीपीएस कॉलनी   िदपनगर भुसावल    

िदपनगर

२१८११ चौधरी भा�र िव�नाथ
4653

72 पु. देना नगर �ॉट नं.२६   भुसावळ

२१८१२ चौधरी भानुदास मोतीराम
5120

37 पु. १००५ शांती नगर   यावल रोड    भुसावळ

२१८१३ चौधरी चं�कांत �पचंद
16574

54 पु. प�ाकांत िनवास  १८ आनंद   नगर जामनेर रोड    भुसावल

२१८१४ चौधरी चं�िसंग मानिसंग
18947

54 पु. राम मंदीर वाड�   सुवणा� सायकल माट� जवळ    भुसावल

२१८१५ चौधरी िचमणलाल वासुदेव
9452

65 पु. आनंद िनवास जामनेर रोड   भुसावळ

२१८१६ चौधरी िदलीप हरी
9388

63 पु.
�ॉट नं १३ बी अ�िवनायक कॉलनी   �ी नगर जळगाव 

रोड  भुसावळ

२१८१७ चौधरी देवे� भालचं�
55839

33 पु.
�ु ए�रया वाड�   पांडुरंग टॉकीज समोर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२१८१८ चौधरी ई�रदास िचमणलाल
16771

51 पु.
आनंद िनवास पांडुरंग टॉकीज   जवळ जामनेर रोड    

भुसावल

२१८१९ चौधरी गजानन �ीपत
12640

58 पु.
�ी अनुसया सदन  पाटील मळा   आनंदराव कॉलनी 

खडका रोड    भुसावल

२१८२० चौधरी जनाद�न उखडू�
51805

85 पु. हेरंब �ॉट नं. ६    जामनेर रोड  द�ाधाम कॉलनी भुसावळ

२१८२१ चौधरी जय�ी राज��
21601

49 �ी
३६-सी महाडा कॉलनी    वांजोळे रोड िमच� �ाऊंड जवळ   

भुसावळ िज.जळगाव

२१८२२ चौधरी िजत��िसंग मानिसंग
16928

48 पु. बाजार वाड� चं�कांत �ोअस�   समोर भुसावल

२१८२३ चौधरी कमलाकर �ंबक
21917

64 पु.
�ॉट नं.७४/ अ िचंतामणी िवहार   गंगा िनवास�ा समोर  

तापी नगर भुसावळ

२१८२४ चौधरी िकरणकुमार यशवंत
54834

55 पु.
िवठठल मंिदर वाड�   �ामी नारायण मंिदराजवळ  

भुसावळ िज.जळगाव

२१८२५ चौधरी िकरण िवनय
16765

40 पु. �ु�ीपल �ाफ कॉलनी   जामनेर रोड    भुसावल

२१८२६
चौधरी िकशोर �काश �ो. 

वै�वी दूध डेअरी 58230
39 पु.

रंगाली ग�ी   वरणगाव  आठवडे बाजार वरणगाव  

वरणगाव

२१८२७ चौधरी िकशोर िव�नाथ
15777

54 पु. राम मंदीर वाड�   भारंबे वा�ा समोर    भुसावल

२१८२८ चौधरी कुसुम एकनाथ
2497

87 �ी  राघव��  शांतीनगर समोर   मुलीचें महािव�ालय    भुसावळ

२१८२९ चौधरी लिलत िभला
37399

41 पु. खडका रोड   रामदास वाडी  भुसावळ

२१८३० चौधरी लता �भाकर
48282

61 �ी िवठठल मंिदर वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२१८३१ चौधरी ल�ण रामचं�
15870

79 पु.
�ॉट नं ४१ जामनेर रोड �डको   कॉलनी भुसावळ    

भुसावल

२१८३२ चौधरी ल�ण रामकृ�
2485

92 पु. ६९७ सहकार कॉलनी भुसावळ

२१८३३ चौधरी ल�ण यशवंत
2918

93 पु. शेठ �कूमचंद चाळ   भुसावळ

२१८३४ चौधरी माधुरी राजाराम
48457

61 �ी
हॉटेल सुहास समोर   िशव कॉलनी  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२१८३५ चौधरी महेश भागवत
44747

50 पु. �ेद िबंदु   शांती नगर  भुसावळ
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२१८३६ चौधरी मनोज भालचं�
55838

35 पु.
�ु एरीया वाड�   पांडुरंग टॉकीज समोर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२१८३७ चौधरी मथुराबाई यशवंत
46412

55 �ी
िवठठल मंिदर वाड�   �ामी नारायण मंदीरामागे  भुसावळ 

िज. जळगाव  भुसावळ

२१८३८ चौधरी मुकेश तुळशीराम
43127

49 पु.  उ�ेश  सोपान कॉलनी   शांती नगर  भुसावळ

२१८३९ चौधरी नामदेव नारायण
10415

71 पु. �ेद िबंदु  शांती नगर   भुसावळ

२१८४० चौधरी नंदकुमार पांडूरंग
54231

48 पु.
स�� नं.२१७ �ॉक नं.४७   िभ�ड कॉलनी  जळगाव रोड 

भुसावळ

२१८४१ चौधरी िनम�ला ह�र�ं�
13255

66 �ी सहकार नगर   भुसावळ

२१८४२ चौधरी िनम�ला जग�ाथ
56784

76 �ी
शाळा नं.५ जवळ   संगतानी कॉ�े�आठवडे बाजार  

भुसावळ िज.जळगाव

२१८४३ चौधरी प�ा चं�कांत
16575

66 �ी प�ाकांत िनवास  १८ आनंद नगर   जामनेर रोड    भुसावल

२१८४४ चौधरी पंकज िवनय
16766

43 पु. �ु�ीपल �ाफ कॉलनी   जामनेर रोड    भुसावल

२१८४५ चौधरी परेश अ�ण
46411

66 पु.
टी �ी टावर जवळ   संजीवन कॉलनी  भुसावळ िज 

जळगाव  भुसावळ

२१८४६ चौधरी �भाकर गंभीरराव
51897

67 पु. िवaल मंिदर वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२१८४७ चौधरी �भाकर नारायण
43334

71 पु.  तुळजाई  यशोधन पाक�    गोिवंद कॉलनी  भुसावळ

२१८४८ चौधरी �भाकर रामचं�
43740

85 पु. २५ अ �ोफेसर कॉलनी   गोदावरी हॉ��टल मागे  भुसावळ

२१८४९ चौधरी �काश काशीराम
15534

58 पु. माधव�ृती सदन   सहकार नगर    भुसावल

२१८५० चौधरी �काश संुदरलाल
58840

49 पु. हनुमान नगर   अ�भुजा �ो�ीजन मागे    भुसावळ

२१८५१ चौधरी �काश िव�नाथ
5332

57 पु. पड�ा चाळीजवळ राममंिदर वॉड�   भुसावळ

२१८५२ चौधरी �काश यादवराव
15907

52 पु. पांडुरंग वाडी   जामनेर रोड    भुसावल

२१८५३ चौधरी �मोद हरी
42188

59 पु. तेली ग�ी   िवठठल मंदीर वाड�  भुसावळ

२१८५४ चौधरी �मोद राजाराम
25329

56 पु. ल�ी नगर   गजानन रॉकेल डेपो  जामनेर रोड  भुसावळ

२१८५५ चौधरी �मोद रामदास
15913

68 पु. �ॉट नं.१९ िवकास सोसायटी   जामनेर रोड    भुसावल

२१८५६ चौधरी �मोद सुधाकर
59806

38 पु. रामपेठ वरणगाव   वरणगाव  िज�ा जळगाव  वरणगाव

२१८५७ चौधरी �शांत �भाकर
51898

36 पु. िवaल मंिदर वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२१८५८ चौधरी �िवण भा�र
24063

49 पु. ९-अ सोमे�र नगर   शांती नगर सोपान कॉलनी  भुसावळ

२१८५९ चौधरी ि�ती �ाने�र
51308

43 �ी �ॉटर नं.१८७ / इ   ऑड�नस फॅ�री  वरणगाव  भुसावळ

२१८६० चौधरी पुो�म चावदस
16455

76 पु. भोळे कॉलनी   टे�ीकल हाय�ुल मागे    भुसावल

२१८६१ चौधरी राजाराम लटकन
48456

69 पु.
सुहास हॉटेल समोर   िशव कॉलनी  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२१८६२ चौधरी राज�� �भाकर
59839

56 पु.
जळगाव रोड अयो�ा नगर   I-12 सी एस नं 300/1 B 

�डको कॉलनी    भुसावळ
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२१८६३ चौधरी राज�� पंुडलीक
10214

59 पु. मु.पो.टहाकळी ता.भुसावळ   टहाकळी

२१८६४ चौधरी राजेश �काश
44744

48 पु. �ेद िबंदु   शांती नगर  भुसावळ

२१८६५ चौधरी राजे�र िटकाराम
45844

59 पु.
गजानन महाराज नगर   �ॉट नं 4 कोटेचा  हाय�ूल 

जवळ भुसावळ

२१८६६ चौधरी रमेश शंकरराव
1099

75 पु. 5 सर�ती नगर   वरणगाव

२१८६७ चौधरी रंजना सुधाकर
18311

65 �ी  �ितक  शांती नगर   भुसावल

२१८६८ चौधरी रिवं� भा�र
24433

53 पु.
९-अ सोमे�र नगर   शांती नगर  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२१८६९ चौधरी रिवं� पुो�म
18757

51 पु. �ारा िकशोर बाबुराव भट राममंदीर वाड�   भुसावल

२१८७० चौधरी समीर िदनेश
61009

27 पु. यावल रोड राम मंगल कॉलनी   तापी नगर  भुसावळ

२१८७१ चौधरी संिगता मनोहर
22651

48 �ी
तुळशी नगर महावीर िकराणा दुकानाजवळ   भुसावळ.  .  

भुसावळ.

२१८७२ चौधरी संजय मनोहर
35193

56 पु. वांजोडा रोड �ीरामनगर   महावीर िकराणा जवळ  भुसावळ

२१८७३ चौधरी संजय रमेश
48455

40 पु. शिन मंिदर वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२१८७४ चौधरी संतोष तुकाराम
16768

67 पु. ऍ�ीड�ट हॉ�ीटल   �ोफेसर कॉलनी    भुसावल

२१८७५ चौधरी सरोज �भाकर
50417

79 �ी २५ अ �ोफेसर कॉलनी   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२१८७६ चौधरी सरोज वसंत
42653

54 �ी
घर नं. ६४८/६ पांडव वाडा   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२१८७७ चौधरी शैला युवराज
44055

45 �ी एन-४३ १५ बंगला   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२१८७८ चौधरी शैलजा भानुदास
5112

72 �ी शांतीनगर यावल रोड भुसावळ   िज.जळगाव

२१८७९ चौधरी शांताराम धनिसंग
20159

53 पु. एस.टी.महामंडळ   भुसावल आगार    भुसावल

२१८८० चौधरी �ावण िभका
27409

49 पु.
�ारा- गजानन एस. चौधरी   अनुसुया सदन पाटील माला  

खडका रोड  भुसावळ

२१८८१ चौधरी �ीकांत िदगंबर
19480

58 पु. सावरकर रोड   �ु�ीपल पाक�     भुसावल

२१८८२ चौधरी सुदाम माधव
52269

53 पु. िवठठल मिदर वाड�   तेली ग�ी भ् ◌ुसावळ  िज.जळगाव

२१८८३ चौधरी सुधाकर एकनाथ
2526

75 पु. शांित नगर   अपूव� िब��ंग    भुसावळ

२१८८४ चौधरी सुधाकर ��ाद
23365

48 पु.
�ॉट नं ११   मंगल शारदा कॉलनी  रामदेव बाबा मंदीरा 

जवळ  भुसावळ

२१८८५ चौधरी सुधाकर सांडु
16986

65 पु.
�ॉक नं.९ �ी िवनायक �ाझा   िब�ीगं सहकार नगर    

भुसावल

२१८८६ चौधरी सुकदेव पांडूरंग
38069

83 पु. ५३७५ चौधरी भवन   ग�ड �ॉटस  भुसावळ

२१८८७ चौधरी सुनीता िकशोर
61062

33 �ी रंगारी ग�ी वरणगाव   वरणगाव

२१८८८ चौधरी सुपडू तुळशीराम
37326

66 पु.
४६ च�धर नगर   �ीकृ� मंिदरासमोर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२१८८९ चौधरी सुरेश गणपत
9333

71 पु. बालाजी ग�ी   भुसावळ
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२१८९० चौधरी सुरेश मखा
48705

52 पु. मु. पो. साकरी   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२१८९१ चौधरी ��ील शिशकांत
59433

41 पु.
शिशक�ा �ॉट नं ४८   िशव कॉलनी िनयर िवकास 

कॉलनी  जामनेर रोड  भुसावळ

२१८९२ चौधरी तुषार सुधाकर
16784

49 पु. �ु�ीपल पाक�    सुभाष रोड    भुसावल

२१८९३ चौधरी उ�दवलाल वासुदेव
16767

69 पु.
आनंद िनवास पांडुरंग टॉकीज जवळ   जामनेर रोड    

भुसावल

२१८९४ चौधरी उ�ला शरद
50045

53 �ी
२४८१ तुळजापूर देवी मंिदराजवळ   पांडूरंग टॉकीज्  समोर  

भुसावळ

२१८९५ चौधरी वषा� सुधाकर
31511

53 �ी िवनायक �ाझा �ॉक नं.९   सहकार नगर    भुसावळ

२१८९६ चौधरी वसंत �ीपत
17280

68 पु.
अनु�ी  रामे�र नगर   महाल�ी गॅस एज�ी जवळ    

भुसावल

२१८९७ चौधरी िवजय अ�ा
17281

55 पु.
�ी ल�ी िनवास  �भाकर   कॉलनी �भाकर हॉल मागे    

भुसावल

२१८९८ चौधरी िवजय गोपाळ
48041

54 पु. १ यशोधन पाक�    जामनेर रोड  गोिवंद कॉलनी भुसावळ

२१८९९ चौधरी िवजय ल�ण
16086

67 पु. ल�ीदुं  मैनाबाई नगर   �भात कॉलनी    भुसावल

२१९००
चौधरी िवजय सोपान �ो.चौधरी 

ऑटो पाट�स 10213
46 पु. टहाकळी  ता. भुसावळ   टहाकळी

२१९०१ चौधरी िवकास कािशराम
15984

69 पु. सपना नगर   टे�ीकल हाय�ुल मागे    भुसावल

२१९०२ चौधरी िवलास बापूलाल
59687

48 पु.
खडका रोड साई   िनवास िस�े�र  मंिदर तळेले कॉलनी  

भुसावळ

२१९०३ चौधरी िवमल िवनायक
7903

58 �ी
मांगीलाल िब�ीगं गंगाराम �ॉ   ट आठवडे बाजार    

भुसावळ

२१९०४ चौधरी िवमल िव�नाथ
4631

75 �ी
पड�ा चाळी जवळ राममंदीर वाड�   जहागीरदार चावडी   

 भुसावळ

२१९०५ चौधरी िवनय रघुनाथ
9296

69 पु. जामनेर रोड   भुसावळ

२१९०६ चौधरी िव�नाथ िनवृ�ी
9549

63 पु. संिजवनी हॉ��टल यावल रोड   भुसावळ

२१९०७ चौधरी िववेक �पचंद
9420

72 पु. मु��धाम टी.वी.क� �ा शेजारी   जामनेर रोड    भुसावळ

२१९०८ चौधरी युवराज सुकदेव
18627

66 पु.
�ॉट नं �भाकर कॉलनी मागे   रामदेव बाबा मंदीरा जवळ  

भुसावळ

२१९०९ चौधरी अिनल रघुनाथ
9517

63 पु. �ू इं��श �ुल   भुसावळ

२१९१० चौधरी चं�कांत जनाद�न
48155

61 पु.  गु�कृपा  बं�ी �ॉट   भुसावळ

२१९११ चौधरी सीमा चं�कांत
60469

44 �ी शहीद राकेश िशंदे चौक   दीनदयाल नगर भुसावळ

२१९१२ चौधरी वैजनाथ नेिमचंद
9548

58 पु. पांडुरंग टॉकीज जवळ   भुसावळ

२१९१३ चौगंजकर द�ा�य मधुसुदन
15729

60 पु. पुो�म नगर   वायकोळे सरां�ा बंग�ासमोर    भुसावल

२१९१४ चौक �ीपाद िदनकर
9418

66 पु.
११ अ रामे�र नगर   िबयाणी �ूल जवळ  रामे�र नगर 

भुसावळ

२१९१५ चौरिसया ह�र�साद जमना�साद
9437

60 पु. गांधी चौक पोलीस चौकी �ा शेजारी   भुसावळ

२१९१६ च�ाण बळवंत बापुराव
12223

60 पु. जुना सातारा भुसावळ   भुसावल
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२१९१७ च�ाण एकनाथ सुकलाल
29639

64 पु. िस�दीिवनायक कॉलनी   वरणगांव रोड  भुसावळ

२१९१८
च�ाण पि�नी बळवंत �ो रोिहत 

फूट वेयर 12222
51 �ी जुना सातारा भुसावल

२१९१९ च�ाण िवजय रंगलाल
53026

66 पु.
�ारका नगर   डॉ.एजाज खान हॉ��टल जवळ  अकबर 

टॉकीज समोर भुसावळ

२१९२०
चावराई गोिवंदराम चेलाराम 

�ो.�काश जनरल �ोअस� 41298
75 पु. टी.�ी. क� �ाजवळ   केळकर हॉ जवळ  भुसावळ

२१९२१ छाजेड ग�ुदास उ�मचंद
9392

57 पु. साकेगांव  ता.भुसावळ   साकेगांव

२१९२२ छाजेड नंदलाल रतनलाल
18518

73 पु. मु.पो.कु-हे पानाचे   ता.भुसावल    कु-हे पानाचे

२१९२३ छाजेड �मोद ��पचंद
16826

52 पु. मु.पो.कु-हे(पानाचे)   ता.भुसावल    कु-हे (पानाचे)

२१९२४ छाजेड राज�� रतनलाल
17215

66 पु. मु.कु-हा पानाचे   ता.भुसावल    कु-हा पानाचे

२१९२५ िचखलकर अमोल धोडुं
16222

38 पु. �ु.घर नं.१०६८ पंचशील नगर   िचमटा मळा    भुसावल

२१९२६ िचनावलकर �िवण �ावण
47901

54 पु.
कुलकण� �ॉट   सराफ िब��ंग  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२१९२७ िचनावलकर साधना सुधीर
7726

55 �ी गजानन महाराज नगर   भुसावळ

२१९२८ िचनावलकर उ�ल पंडीत
32146

54 पु.
७/१२२१ गजानन अपाट�म�ट   भालचं� नगर टे�ीकल 

हाय�ुलजवळ  भुसावळ

२१९२९ िचंधडे िवजय पुो�म
35046

73 पु. �ुिनिसपल पाक�  जावडे वाडा   भुसावळ  िज.जळगाव

२१९३० िचंधडे मिनषा िवजय
41119

38 �ी �ुिसपल पाक�    सुभाष रोड जावळे वाडा  भुसावळ

२१९३१ िचंधडे तुषार िवजय
45341

41 पु. �ुिनसीपल पाक�    जावळे वाडा  भुसावळ

२१९३२ िचतोिडया सुरजिसंग बंगालिसंग
61840

38 पु. केसर नगर जामणेर रोड   संत धाम जवळ भुसावळ

२१९३३ िचतोडकर िदवाकर भा�र
9484

71 पु. ३४२७ ग�ड �ॉट   भुसावळ

२१९३४ िचतोडकर मंगला गणेश
18807

70 �ी ग�ड �ॉट   भुसावल

२१९३५ िचतोडकर रवी� बाबुराव
9363

72 पु. िचतोडकर िब��ंग ग�ड �ॉट   भुसावळ

२१९३६ चौबे संिजव मनोहर
28381

58 पु. ितसरा मजला   आदश� िब�ीगं  ग�ड �ॉट  भुसावळ

२१९३७ चोपडा राजीव ब�ीलाल
17564

58 पु. साथ�क राजे�र नगर   �ोफेसर कॉलनी  भुसावल

२१९३८ चोपडे पराग सुर��
28133

43 पु.
५१ ई  �ी टाइप� फॅ�री इ�ेट   वरणगाव फॅ�री 

ता.भुसावळ  िज.जळगाव  वरणगाव  फॅ�री

२१९३९ चोपडे सुर�� भागवत
40062

73 पु. ५१ ई ि� टाईप ऑड�नस फॅ�री   वरणगाव    वरणगाव

२१९४० चोरडीया मह�� मोहनलाल
13086

65 पु. बालाजी लेन   शांती सदन भुसावल

२१९४१ चोरडीया संजय ��पचंद
17349

58 पु.
सव� नं २०६  �ॉट नं २२    गाय�ी श�ी पेठ जवळ    

भुसावल

२१९४२ चोरडीया �िवण कांतीलाल
16570

58 पु. राम मंदीर वाड�   भुसावल

२१९४३ चोरडीया संजय ब�ीलाल
17221

54 पु. कृ� नगर �ोफेसर कॉलनी   आिशवा�द भुवन  भुसावल
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२१९४४ चोरडीया संजय कांितलाल
9545

52 पु. िव�ल मंिदर वॉड�     भुसावळ

२१९४५ चोरडीया सुमीत सुरेश
18747

38 पु. मेथाजी मळा वसंत टॉकीज मागे   भुसावल

२१९४६ चोरडीया िवनोदकुमार �ेमचंद
33197

42 पु. राज�� रोड   भुसावळ

२१९४७ चोरडीया अिजत प�ालालजी
18771

63 पु. �ूिनिसपल पाक�    भुसावळ    भुसावल

२१९४८ चोरडीया इंदरचंद �ेमचंद
18766

57 पु. राज�� रोड   भुसावल

२१९४९
चोरिडया क�ना कांतीलाल �ो. 

दश�न एंटर�ाइजेस 60064
57 �ी �ॉट नं २१ �ोफेसर कॉलनी   भुसावळ  जळगाव  भुसावळ

२१९५० चोरडीया मिनष �फु�
17233

44 पु.
आनंद नगर  जामनेर रोड  �रा   बंगलो िबहाइंड डॉ 

दीपक जावळे  लहान मारोती मंिदर जवळ  भुसावल

२१९५१ चोरडीया निवन सुगनचंद
18402

48 पु. दामु कंुभार वाडा   सातारा फाईल    भुसावल

२१९५२ चोरडीया �फु� झंुबरलाल
17227

73 पु. बालाजी लेन पंजाब नॅशनल बँके समोर   भुसावल

२१९५३ चोरडीया राज�� मांगीलाल
19415

52 पु. डॉ.सरोदे हॉ�ीटल जवळ   �ोफेसर कॉलनी    भुसावल

२१९५४ चोरडीया स�ुख ब�ीलाल
17220

48 पु.
कृ� नगर िबयाणी हाय�ुल जवळ   आिशवा�द भवन  

भुसावळ

२१९५५ चोरडीया संतोषचंद जवरीलाल
17351

74 पु. गंगाराम �ॉट   सुराणा िब�ीगं    भुसावल

२१९५६ चोरडीया सुगनचंद ��पचंद
17344

79 पु. दामू कंुभार वाडा   सातारा पुल जवळ  भुसावळ  भुसावल

२१९५७ चोरडीया सुरेश प�ालाल
18748

70 पु. मेथाजी मळा वसंत टॉकीज मागे   भुसावल

२१९५८ चोरडीया सुिशलाबाई सुगनचंद
46630

63 �ी राज�� रोड   जु�ा मिशद  भुसावळ

२१९५९ चोरडीया िवजयकुमार चंपालाल
18998

66 पु. आनंद नगर   भुसावल

२१९६० चौधरी घन�ाम वना
7617

72 पु.
सर�न  कॉलनी गोलाणी कॉ��े�   वरणगाव रोड 

भुसावळ    भुसावल

२१९६१ चौधरी गोिवंदा रामचं�
56341

59 पु.
१५ म��ं�नाथ नगर   वरणगांव ता.भुसावळ  िज.जळगाव  

वरणगांव

२१९६२
चौधरी रा�ल �भाकर �ो. 

गु�कृपा मसाला ट� े िडंग 47613
39 पु. िवठठल मंदीर वाड�   भुसावळ  िज.जळगाव

२१९६३ चौधरी सुर�� देिवदास
6167

57 पु. भालचं� नगर   सोमाणी गाड�न समोर    भुसावळ

२१९६४ चौधरी िवजय ल�ण
14264

46 पु.
१२/बी �ी �ामी नारायण मंिदर   रोड नॅशनल हायवे ४६  

तुकाराम नगर  भुसावळ

२१९६५ चौधरी अशोक मुरार
622

71 पु. साधना नगर वरणगाव

२१९६६ चौक सुभाष कृ�ाजी
16552

79 पु.
मेथाजी मळा वसंत टॉकीज मागे   चंदन लौडं� ी�ावर    

भुसावल

२१९६७ डबीर पु�ा शांताराम
2879

82 �ी
७८७  जामनेर रोड िशवलाल िब��ंग   क�ैयालाल �ॉट    

भुसावळ

२१९६८ डाबीर शांताराम अमृत
2972

90 पु. क�ैयालाल �ॉट   भुसावळ

२१९६९ डहाळे मंदािकनी अनंत
3186

91 �ी गंगाराम �ॉट घरकुल जामनेर रोड   भुसावळ

२१९७० डकारे रमेश �भाकर
18738

63 पु. ५/८०३ क�ैयालाल �ॉट्स   द� मंदीरा समोर    भुसावल
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२१९७१ डकारे िशरीष �भाकर
16237

55 पु. क�ैयालाल �ॉट   द� मंदीरा समोर    भुसावल

२१९७२ दलाल अशोक हरी
18826

66 पु. हनुमान रोड   जामनेर रोड    भुसावल

२१९७३ दलाल �काश हरी
2500

74 पु. हनुमाननगर जामनेर रोड   भुसावळ

२१९७४ दलाल �काश शरद
18817

44 पु. �ॉट नं.२३ महेश नगर   भुसावल

२१९७५ दामोदरे अवधुत वसंत
15525

53 पु.
वैदेही  ५४१ �ु�ीपल पाक�    िव�कमा� मंदीरा समोर    

भुसावल

२१९७६ दांडगे यशवंत मधुकर
60324

40 पु. �ॉट नं 9/2128 महेश नगर   धन�ी गॅस मागे    भुसावळ

२१९७७ दांदळे अमोल वसंतराव
45342

38 पु. माऊली ओकंार कॅालनी     भुसावळ

२१९७८ दांडगे गोपाळ रामदास
16589

68 पु.
हाऊस नं १४५७ िपप� बँक कॉलनी   शांती नगर   

भुसावळ  भुसावल

२१९७९ दांडगे �िवण दामोदर
16063

40 पु. िदनदयाळ नगर   जामनेर रोड    भुसावल

२१९८० डांगे मुरलीधर �ीकृ�
23037

92 पु. खडका रोड   िचंधु नेमाडे कॉलनी  भुसावळ

२१९८१ दडा� अिनल ि�जलाल
45264

49 पु. नानक नगर   िसंधी कॅालनी  भुसावळ

२१९८२ दडा� ईशान भगवानदास
54036

33 पु. ४७० िसंधी कालोनी   भुसावळ  िज.जळगाव

२१९८३ दरडा मुरलीधर संतुराम
9286

50 पु. दरडा िनवास जामनेर रोड   भुसावळ

२१९८४ दरडा सुरेश रेखचंद
9557

50 पु. ३७ नविजवन हौिसंग सोसा.   िसंधी कॉलनी    भुसावळ

२१९८५ दरगड �कुमचंद रामिनवास
16920

68 पु. जामनेर रोड पांडुरंग टॉकीज   भुसावळ

२१९८६ दरगड शामसुदंर राम��प
45329

52 पु. राम मंदीर वॉड�     भुसावळ

२१९८७ दाते अभय िवनायक
16591

56 पु.
कुलकण� �ॉट   घर नं.७/३५५ गणपती मंदीर जवळ  

भुसावळ िज. जळगाव  भुसावळ

२१९८८ डाउ �भाकर केशव
2506

90 पु. भुसावळ

२१९८९ दावलभ� माधव िव�नाथ
24817

87 पु. सहकार नगर  भुसावळ

२१९९० डेलीवाला सचीन सुभाष
16880

45 पु. आठवडे बाजार   शनी मंदीर वाड�    भुसावल

२१९९१ देसले सुरेश िभका
6642

68 पु. �ॉट नं.२६ सर�ती नगर   एस.टी.डेपो मागे    भुसावळ

२१९९२ देशमाने संजय रामभाऊ
8288

51 पु. RB-3 1113 C POH कॉलनी   भुसावळ

२१९९३ देशमुख महेश िवजय
20244

50 पु.
�ाट�र नं.२३/१७८   ऑड�न� फॅ�री  क� �ीय 

िव�ालयाजवळ  भुसावल

२१९९४ देशमुख संदीप िदनकरराव
48758

46 पु.
ल�ी पांडूरंग अपाट�म�ट   ओमकार कॉलनी  भुसावळ 

िज.जळगाव

२१९९५ देशमुख सुिनता िवनोद
21300

47 �ी  सगुण  गडकरी नगर   मा�ती मंदीरा जवल    भुसावल

२१९९६ देशपांडे अमृत �यंबक
27285

66 पु. िवकास कॉलनी   �ॉट नं. ४  जामनेर रोड  भुसावळ

२१९९७ देशपांडे अिनल सोमदेव
43193

53 पु.
�ीनाथ रेणुका नगर   वरणगाव ता भुसावळ  वरणगाव  

वरणगाव
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२१९९८ देशपांडे नंदकुमार सदािशव ¹०९]
5070

66 पु. गणेश कॉलनी   गणपती मंदीरा जवळ  जळगाव  भुसावळ

२१९९९ देशपांडे पुजा अिनल
43192

52 �ी २९३८ गणेश नगर   मु.पो.वरणगाव  ता.भुसावळ

२२००० देशपांडे रमाकांत अमृत
4871

65 पु. कळसकर िब�ीगं पांडूरंग टॉिकज   जवळ    भुसावळ

२२००१ देशपांडे शामकांत बाळकृ�
6303

70 पु. देऊ िनवास �ुनिसपल पाक�    भुसावळ

२२००२ देशपांडे सुदश�न िवजयराज
13559

54 पु. �ॉट नं.१४९ ��ाद नगर   भुसावल

२२००३ देशपांडे सुशील प�ाकर
20388

50 पु.
�ु एरीया वाड�   पांडुरंग टॉकीज समोर  भंगाळे िब�ीगं  

भुसावल

२२००४ देशपांडे तुषार रमेश
24709

42 पु.
सुखा शांती   �ोफेसर कॉलनी  �ॉट नं.१३ �ॉक नं.४  

भुसावळ

२२००५ देशपांडे उमेश मुकंुद
16230

50 पु.
मात�ड  िबजली कॉलनी   क�ुरी नगर सुराणा िब�ीगं    

समोर भुसावल

२२००६ देठे रमेश िव�ाधर
2058

80 पु. ४० बंगला भुसावळ

२२००७ देव �ोती िदवाकर
6198

68 �ी घर नं. ३०२०  आपटे वाडा कुलकण�   �ॉट    भुसावळ

२२००८ देव राजीव िव�ु
9376

62 पु. �ू एरीया वाड�  �ा�ण संघा जवळ   भुसावळ

२२००९ ढाके रामकृ� सु�ाम
15721

76 पु.
�ाट�र नं.२३/ई टाईप ।।।   वरणगाव फॅ�री इ�ेट    

वरणगाव

२२०१० ढाके शकंुतला मधुकर
21198

59 �ी द� नगर   वांजोळा रोड    भुसावळ

२२०११ धांडे अशोक तुकाराम
28966

59 पु. जामनेर रोड पंकज कॉलनी   पंढरीनाथ नगर    भुसावळ

२२०१२ धांडे गाय�ी िकरण
61695

21 �ी गाय�ी मंिदर पुो�म नगर   भुसावळ

२२०१३ धांडे कैलास गंगाधर
35087

48 पु. मु.पो. हतनूर   ता.भुसावळ  िज.जळगाव  हतनूर

२२०१४ धांडे िकरण खुशाल
61693

49 पु. पुरषो�म नगर   भुसावळ िसिट  जळगाव रोड  भुसावळ

२२०१५ धांडे रिवं� वसंत
17290

50 पु. गंगाराम �ॉट   सदानंद डेअरी    भुसावल

२२०१६ धरमकर �िवण मधुकर
34906

44 पु. मु.हतनुर पो.टहाकडी   ता.भुसावळ  िज.जळगाव  हतनुर

२२०१७ धमा�िधकारी िमलीदं गुणवंत
32405

47 पु. कुळकण� �ॉट   भुसावळ

२२०१८ धमा�िधकारी शाम मनोहर
28591

63 पु. गोिवंद कॉलनी   रे�े ड� े नेज जवळ  भुसावळ

२२०१९ धसाळ शंकर उखा
27790

51 पु. मु. पो. गोळेगाव   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  गोळेगाव

२२०२० ढेनवाल िदपचंद चंदगी
7754

63 पु. रामदेवजी बाबा मंदीरजवळ वा�ीक   नगर भुसावळ

२२०२१ धु�ड अिवनाश शामसंुदर
31609

52 पु. भा��ी कले�न   �ा�ण संघा जवळ    भुसावळ

२२०२२ धुरंदर अशोक रामचं�
10569

58 पु. ऑड्�� वरणगाव   ऑड्�� फॅ�री नं १११/एफ    भुसावळ

२२०२३ िदढे िदनकर शंकर
2463

91 पु. रेणुका सदन   द�धाम    भुसावळ

२२०२४ िडकोडंा िवलास गजानन
17276

51 पु. ��पुत� अपाट�म�ट   तापी नगर भुसावल
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२२०२५ िद�ीत द�ा�य िव�ु
19316

53 पु.
�ॉट नं.११ �ीहरी नगर   वांजोळा रोड हॉटेल सु�ची समोर  

  भुसावल

२२०२६ दीि�त जीवन �भाकर
9371

61 पु. १४/२ रामे�र नगर   जामनेर रोड  भुसावळ

२२०२७ दीि�त राजाराम माधव
2507

81 पु.
क�ुरी नगर िन�ानंद कॉलनी   सुराणा िब�ीगं जवळ    

भुसावळ

२२०२८ कोळी िभका नारायण
16219

57 पु. मु.पो.गोजोरे   ता.भुसावल िज.जळगाव    गोजोरे

२२०२९ डोहळे वसंत बालाजी
17151

76 पु. साधना नगर   सुरभी नगर जवळ    भुसावल

२२०३० डोलारे �काश द�ा�य
33431

77 पु. आर.एम.एस. कॉलनी   भुसावळ

२२०३१ डोलारे रमेश द�ा�य
9293

75 पु.
�ाट�र नं 64/2   �ोरीकल लाइन ओड�न  एएनसीई फ�ो  

भुसावळ

२२०३२ डोलारे संिगता �ीिनवास
26165

55 �ी 5/26  गंगाराम �ॉट   भुसावळ

२२०३३ डोलारे सुनंदा �काश
46366

76 �ी
निवन आर.एम.एस. कॉलनी   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२२०३४ डोलसे िववेककुमार दगडु
18773

43 पु.
गोलाणी कॉ�ले� मागे   अंबीका हाऊिसंग सोसायटी 

जवळ    भुसावल

२२०३५ डोगंरे �ोती प�ाकर
7935

79 �ी चौधरी बुक �ॉल लोखंडी पुला जव   ळ    भुसावळ

२२०३६ डोगंरे योगेश प�ाकर
16558

50 पु.
�ॉट नं.१८ गणेश कॉलनी गणपती   मंदीरा जवळ जळगाव 

रोड    भुसावल

२२०३७ दुबे राज��कुमार हरगोिवंद
15527

60 पु. डी.५७० रे�े दवाखा�ा जवळ   भुसावल

२२०३८ दुबे राजेश रमाशंकर
25691

50 पु. शिनमंदीर वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२०३९ दुसाने मनोज िभका
25207

56 पु. सराफ बाजार   राम मंिदरासमोर  भुसावळ

२२०४० दुसाने संदीप रमेश
15704

47 पु. 201 समृ�� पाक�  सुरभी नगर   भुसावल

२२०४१ दुसाने �ाती रिवं�
47185

50 �ी
१०.�ी. िब�ीगं   म��ं� नगर वरणगाव  ता. भुसावळ 

िज.जळगाव

२२०४२ दुसाने िवदुर दयाराम
42243

66 पु.
 मातृ�ृती  एकनाथ नगर   केळकर हॉ��टल जवळ  

भुसावळ

२२०४३ एडके िनता नंदिकशोर
17068

65 �ी �ी  �ॉट नं.१३ अ   सुरभी नगर भुसावल

२२०४४ इखे सुरेश रघुनाथ
26533

76 पु. आठवडे बाजार   पंडाची चाळ  भुसावळ

२२०४५ एकतारे योगेश वामन
9684

48 पु.
Á/o�ी मोहरील   गाय�ी नगर  नाहाटा कॉलेज जवळ  

भुसावळ

२२०४६ फडे हेमंत यशवंत
50905

43 पु.
 �ारकामाई  १८१/४ बी  २३   िदगंबर नगर जामनेर रोड  

भुसावळ िज.जळगाव

२२०४७ फडणीस सुषमा सुरेश
18726

70 �ी
िबजली कॉलनी आदश� मराठी शाळेजवळ   जामनेर रोड    

भुसावल

२२०४८
फालक िकरण अ�ण �ो.�ू 

�ीकृ� इले��� क� 32029
47 पु. भोलाणे ��िनक   भुसावळ

२२०४९ फेगडे अ�ण पांडुरंग
8593

45 पु. �ीराम नगर वांजोला   रोड  भुसावळ

२२०५० फेगडे िकरण चं�कांत
37507

43 पु. क�ुरी नगर   जामनेर रोड  भुसावळ

२२०५१ फेगडे पांडुरंग नामदेव
2620

75 पु. च�धर नगर   वांजोळ रोड �ीराम नगर    भुसावळ
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२२०५२ फेगडे पंकज िनलकंठ
46848

43 पु. �ॉट नं.६ गणेश कॉलनी   जळगाव रोड  भुसावळ

२२०५३ फेगडे सिचन चं�कांत
50156

41 पु. क�ुरी नगर   जामनेर रोड  भुसावळ

२२०५४ फेगडे �काश िव�ल
51020

68 पु.
वनजोळ रोड िमरची �ाउंड   नं ६२ महाडा कॉलनी  

भुसावळ िज.जळगाव

२२०५५ फना��ीज बेडी� ओलंडो
40877

58 पु. लोबो िब�ीगं   िशवाजी नगर  भुसावळ

२२०५६ िफरके िदनेश दयाराम
37975

54 पु. िफरके अॅ��ड�ट हॉ�ीटल   वसंत टॉकीज मागे  भुसावळ

२२०५७ िफरके ह�र�ं� गोिवंद
9559

53 पु. यशोदीप भोजनालया   पांडुरंग टॉकीज जवळ    भुसावळ

२२०५८ िफरके चं�कांत आनंदा
15614

66 पु. महीला कॉलेज समोर   शांती नगर    भुसावल

२२०५९ िफरके लोटू िवठठल
37508

69 पु. गणेश कॉलनी �ॉट नं.12   भुसावळ

२२०६०
िफरके िमिलंद िसताराम 

�ो.मनुदेवी ऑई� 10859
50 पु.

इंड�� ीयल झोन एस.एन १५९/४/१   िपन नं. वरणगाव रोड    

भुसावळ

२२०६१ िफरके मोहन कािशनाथ
49430

68 पु. DEO कंसट� �न   �ीराम नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२२०६२ िफरके शोभा �काश
54437

58 �ी नारायण नगर �ॉट नं ३ ए/२   फेज ०३  िज.जळगाव

२२०६३ िफरके तुषार �काश
58923

40 पु.
एस नं २२३/२A �ॉट नं २   िनयर भा��ी  िवहार भुसावळ  

नारायण नगर

२२०६४ फांसीस ि��ोफर िव�म
45343

46 पु. डा. लोगोज म�शन   वरणगाव    वरणगाव

२२०६५ गचके शंतनु रामचं�
46489

47 पु.  ल�ी  �ॅट नं.१   तापी नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२२०६६ गडे अनंत बाबुराव
9552

65 पु.
गडे वाडा बाजार ग�ी   मू पो� वरणगाव  ता भुसावळ 

िज�ा जळगाव

२२०६७ गडे भा�र नारायण
9440

76 पु. कुळकण� �ॉट   एल आई सी आिफस जवळ  भुसावळ

२२०६८ गडे घनशाम ध�ालाल
9347

70 पु. �डको कॉलनी जामनेर रोड   भुसावळ

२२०६९ गडे �िदप िशवदास
23039

58 पु. आनंदराव कॉलनी   पाटील मळा  भुसावळ

२२०७० गडे �िवण द�ा�य
9308

50 पु.
आशीवा�द ��िनक   मु��पल पाक�   सावरकर रोड  

भुसावळ

२२०७१ गडे िसमा �िदप
23038

57 �ी आनंदराव कॉलनी   पाटील मळा  भुसावळ

२२०७२ गडे उमेश घन�ाम
23094

40 पु.
�डको कॉलनी   जामनेर रोड भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२२०७३ गाडगीळ �द्यु� र�ाकर
17821

64 पु.
 रवीकर  �ीराम हौिसंग सोसायटी   आनंद गॅरेज मागे 

नहाटा कॉलेज जवळ  नॅशनल हायवे नं६  भुसावल

२२०७४ गाडगीळ र�ाकर ल�ण
2873

90 पु.  रवीकर  भुसावळ कॉलेज जवळ   भुसावळ

२२०७५ गाडगीड रेखा अिवनाश
53061

61 �ी
�ॉट नं.२१ रवीकर   �ीराम हौिसंग सोसायटी  नाहाटा 

कॉलेज जवळ भुसावळ

२२०७६ गाडगीळ िवजया र�ाकर
2872

87 �ी  रिवकर  जामनेर रोड   कॉलेज    भुसावळ

२२०७७ गाढे शरद नारायण
50795

60 पु. पुखराज �ॉझा �ॉक नं.१५   भुसावळ  िज.जळगाव

२२०७८ गाजरे अ�ण रामकृ�
3007

74 पु.
हाऊस नं १०/१२४२   �ीजी िनवास �ॉट नं १३  पीप� बँक 

कॉलनी समोर  भुसावळ
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२२०७९ गाजरे माधुरी नर��
18729

55 �ी �ॉट नं.१६ मैनाबाई नगर   �भात कॉलनी    भुसावल

२२०८० गजे�र अिवनाश िवर��
15707

50 पु. खडका रोड   ल�ी नगर    भुसावल

२२०८१ गजे�र िगरीष िवर��
9343

52 पु.
सव� नं 33/1 �ॅट नं ब/9   समृ�ी पाक�  राजे�र नगर  ता 

भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२२०८२ गजे�र हष�दा िगरीश
60156

22 �ी �ॉट नं २५ ल�ी नगर   खडका रोड    भुसावळ

२२०८३ गजे�र सुिनल िवरे�
9304

55 पु.
�ॉट नं २५ ल�ी नगर   खडका रोड  राज�� ि�ंिटंग �ेस 

समोर  भुसावळ

२२०८४ गालफाडे योगेश अिनल
19539

40 पु.
 �ी मंदार िवजय    गंुजाळ कॉलनी द� नगर  खडका रोड  

भुसावल

२२०८५ गालफाडे अिनल ल�ण
42250

66 पु. गंुजाळ कॉलनी   खडका रोड  भुसावळ

२२०८६ गालफाडे रंजना संजय
37841

45 �ी गंुजाळ कॉलनी   खडका रोड  भुसावळ

२२०८७ गामोट भगवती घुलजी
9396

65 पु. मॉडेन� रोड  गुजराथी भोजनालय   भुसावळ

२२०८८ गामोट वासुदेव धुलजी
10176

52 पु. गांधी चौक   भुसावळ

२२०८९ गंधे �स� चं�कांत
16870

46 पु.
अ�भुजा अपाट�म�ट आनंद नगर   नॅचरल फोटो �ुडीओ 

जवळ    भुसावल

२२०९० गंथडे अ�ण हरी
9457

65 पु. गणेश पुरी   हनुमान नगर    भुसावळ

२२०९१ गारले सुरेश बालाराम
37732

69 पु. घर �.५५५ नसखानंजी फाईल   भुसावळ

२२०९२ गारखेडकर सदाशीव पांडुरंग
9359

67 पु. मेथाजी �ॉट पांडुरंग भुवन   भुसावळ

२२०९३ गारखेडकर दामोदर गोिवंद
2415

89 पु. रे�े �ाट�र नं.जी/१०४ गाड�   लाई�    भुसावळ

२२०९४ गारले अजय सुरेश
48491

42 पु. नसखानजी फाईल मझीद जवळ   भुसावळ

२२०९५ गातेगावकर वैभव अ�ण
44774

44 पु. िशवाजी नगर   अंगुरी म�डीकल जवळ  भुसावळ

२२०९६ घाटेगावकर िवजय अ�ण
41479

49 पु. जुनी शारदा िब�ीगं   िशवाजी नगर  भुसावळ

२२०९७ गवई-ए�ेर-राजु
53503

48 पु.
मिहमा �ुटीपाल�र गोलाणी कॉ�ले�   वरणगाव रोड  

भुसावळ िज.जळगाव

२२०९८ गवई राजु माक� स
54200

57 पु. गोलाणी कॉ��े�   वरणगांव रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२२०९९ गवळी �िदप भाउराव
33657

39 पु. िचंतामिण िवहार तापी नगर   जवळ �ॉट नं 108    भुसावळ

२२१०० गवळी सुध�ा भा�र
53781

51 �ी मु.पो.साकेगाव   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२२१०१ गायकवाड िगरधर हरी
27789

51 पु. मु. पो. भानखेडे   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  भानखेडे

२२१०२ गायकवाड कैलास चुिनलाल
14757

53 पु.
गणेशपुरी केळकर हॉ�ीटल समोर   टी.�ी.स�टर जवळ    

भुसावल

२२१०३ गायकवाड संजय रामचं�
57823

51 पु.
�ॉट नं ४० �ाडा कॉलनी   आयो�ा नगर जवळ  भुसावळ 

िज जळगाव  भुसावळ

२२१०४ गायकवाड सुरेखा संजय
45764

46 �ी एल-४१ �ाडा कॉलनी   अयो�ा नगर जवळ  भुसावळ

२२१०५ घन िनतीन सुरेश
26803

46 पु. कुलकण� �ॉट   मु.पो.भुसावल िज.जळगाव    भुसावल
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२२१०६ घन संिदप सुरेश
25989

52 पु. कुळकण� �ॉट   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२१०७ घन संतोष सुधाकार
34088

55 पु. कुळकण� �ॉट्स कोटा��ा मागे भुसावळ

२२१०८ घाणेकर धनंजय रघुनाथ
5113

80 पु. ४६१७  राणे िब��ंग  ग�ड �ॉ   ट्स    भुसावळ

२२१०९ घाणेकर �ाची �मोद
5119

75 �ी ग�ड �ॉट राणे िब�ीगं   भुसावळ िज.जळगाव

२२११० घाणेकर �मोद रघुनाथ
5115

60 पु. ४६१७  राणे िब�ीगं ग�ड �ॉट   भुसावळ िज.जळगाव

२२१११ घाणेकर सुने�ा धनंजय
5121

70 �ी ग�ड �ॉट्स राणे िब�ीगंजैन   भुसावळ िज.जळगाव

२२११२ घोडके िनतीन अशोक
22454

57 पु. ३३/७ पवन नगर   �भात कॉलनी    भुसावळ

२२११३ घुले आनंदा काशीनाथ
13457

66 पु. मु.पो.िक�ी   ता.भुसावल    िक�ी

२२११४ घुले िनशा उमेश
55859

38 �ी
३३वरद िवनायक कॉलनी   होडंा शो�म मागे भुसावळ  

िज.जळगाव

२२११५ घुमनानी दीिलपकुमार राजकुमार
61097

49 पु. शॉप नं ६८    छिबलदास चौधरी माक� ट    भुसावळ

२२११६ िगजरे अिनल गजानन
47143

69 पु.
पांडूरंग नाथ नगर   राका अपाट�म�ट  भुसावळ िज. जळगाव 

 भुसावळ

२२११७ गील गु�दीपकौर राज��िसंग
53724

59 �ी ११ िहंदु हौऊिसंग सोसायटी   भुसावळ  िज.जळगाव

२२११८ घोडके नारायण पंुडिलक
15949

50 पु. सोिन�ा वाडी समोर   जामनेर रोड    भुसावल

२२११९ गोखले आिशष अरिवंद
52978

36 पु.
आनंद नगर   सुराणा िब�ीगं जवळ  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२२१२० गोलांडे बाळु कृ�ा
9495

60 पु. मु.पो.चोरवड.ता.भुसावळ.   भुसावळ

२२१२१ गोपाळ संतोष देवचंद
61702

32 पु.
बोहाड� खुद�    वरणगाव   ओड�न� फॅ�री  भुसावळ  

जळगाव  ㈴㌵㠰

२२१२२ गोपाळ सुलभाबाई संतोष
61644

30 �ी
बोहड� खु वरणगाव   आड� फॅ�री  भुसावळ  जळगाव  

㈴㌵㠰

२२१२३ गोराळकर िनवृ�ी मािणकराव
41892

77 पु. १५ बंगला जवळ   ��ाद नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२२१२४ गोसावी मोहीनीराज भालचं�
44618

62 पु.
पुखराज पाक�  शेजारी कोटेजा महािवघालय उ�ेरेस   शांती 

नगर  भुसावळ

२२१२५ गोसावी नारायण िगरीराज
2498

95 पु. आरबी ।। २७/ब रे�े नॉथ� कॉलनी   भुसावळ

२२१२६ गोसावी िव�ु िगरीराज
16065

81 पु. ५/२३१७ आनंद नगर   �ाथिमक शाळे जवळ    भुसावल

२२१२७ गुजराथी अ�ण पुो�मदास
42298

64 पु.
खाचणे िब�ीगं   काबरा मेिडकल �ोअस� समोर  यावल 

रोड भुसावळ

२२१२८ गुजराल जसिबरकौर कुलवंतिसंग
51808

83 �ी गुजराल �ीला   िटंबर माक� ट  भुसावळ िज.जळगाव

२२१२९
गुजराल कमलजीतिसंग 

कुलवंतिसंग 54156
55 पु. गुजराल ��ला   िटंबर माक� ट  भुसावळ िज.जळगाव

२२१३० गुजराल कुलवतिसंग भगतिसंग
9370

88 पु. िटंबर माक� ट   भुसावळ

२२१३१ गुजराथी राजु दलपत
16752

55 पु. �ॉट नं.३० सुरभी नगर   �ोफेसर कॉलनी जवळ    भुसावल

२२१३२ गुळगुळे िमरा ल�ण
2906

87 �ी ४६८३ देवकरण िब��ंग ब�ी   �ॉट    भुसावळ
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२२१३३ गुळवे िगरीश जग�ाथ
25548

69 पु. १० देवानगर   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२१३४ गु�ाले निलनी नारायण
21420

85 �ी मेथाजी मला   तु.स.झोपे शाले जवल    भुसावल

२२१३५ गु�ाले नारायण नागोराव
21421

87 पु. मेथाजी मला   तु.स.झोपे शालेजवल    भुसावल

२२१३६ गु�ाले राज�� नारायण
21755

57 पु. �भात कॉलनी   मैनाबाई नगर    भुसावल

२२१३७ गुरव ल�ण बाबुराव
2632

78 पु. ऑड�न� फॅ�री इ�ेट ३२/एच   टाईप ३    वरणगांव

२२१३८ गुरव राज�� मुरलीधर
56091

51 पु. �ी एम वॉड�   उंट मोह�ा    भुसावळ

२२१३९ गुरव संतोष मुरलीधर
56097

46 पु. उंट मोह�ा   िव�ल मंिदर वॉड�  भुसावळ

२२१४० गुरव शैलेश ल�णराव
13070

51 पु. �ाट�र नं.३२/एच टाईप ि�   ओड�न� फॅ�री    वरणगाव

२२१४१ हलगे अच�ना चं�कांत
9188

60 �ी गांधी पुतळा जवळ बेट नरी   िडसप�सरी    भुसावळ

२२१४२ हंबड�कर देव�� फिणं�नाथ
16878

57 पु. २० िव�ा नगर वेडा माता   मंदीरा जवळ    भुसावल

२२१४३ हंबड�कर कंुदा देव��
16243

51 �ी २० िव�ा नगर   वेडीमाता मंदीरा जवळ    भुसावल

२२१४४ हसबन बापु सोनु
57505

52 पु.
२८/ सी �ाडा कॉलनी   िमरची �ाऊंड जवळ  वांजोरा रोड 

भुसावळ

२२१४५ हसबन चंदू सोनू ¹०९]
5357

79 पु. मामाजी टॉकीज जवळ   भुसावळ.    भुसावळ

२२१४६ हसबन मधुकर सोनू
5007

60 पु. गु�कृपा िब��ंग   मामाजी टॉकीज जवळ  भुसावळ

२२१४७
हसरानी िवजय �पचंद �ो.मयूर 

�ा��क 58854
42 पु. शॉप नं ३० संतोष भाऊ   चौधरी माक� ट  भुसावळ

२२१४८ हातवळणे मंदािकनी �भाकर
2517

76 �ी �ीअपाट�म�ट तापी नगर   नारखेडे िव�ालया जवळ  भुसावल

२२१४९ हेडा गोिवंद सुभाष
17352

48 पु. �ु�ीपल पाक�    गंगाधर भुवन    भुसावल

२२१५० हेडा मधुसुदन रामे�र
17354

63 पु. �ु�ीपल पाक�    गंगाधर भुवन    भुसावल

२२१५१ हेडा पुो�म रामे�र
11725

62 पु. गंगाधर भवन �ु�ीपल पाक�    भुसावल

२२१५२ हेडा रामे�र िहरालाल
11724

54 पु. गंगाधर भवन �ु�ीपल पाक�    भुसावल

२२१५३ हेडा शामसंुदर रामे�र
17353

57 पु. �ु�ीपल पाक�    गंगाधर भुवन    भुसावल

२२१५४ हेडा सुभाष रामे�र
17347

74 पु.
�ॉट नं.५६ नंदनवन कॉलनी   गाय�ी श�ी िपठ समोर    

भुसावल

२२१५५ हेडा व�भदास सुभाष
17346

44 पु.
�ॉट नं.५६ नंदनवन कॉलनी   गाय�ी श�ी िपठ समोर    

भुसावल

२२१५६ िहंगवे रिवं� िव�नाथ
12331

66 पु. ५६२ आकुत चौक   िवaल मंदीर वाड� भुसावल

२२१५७ िहंगे क�ना िवनोद
32272

59 �ी यशोधन   तापी नगर  भुसावळ

२२१५८ िहंगे िवनोद मुरलीधर
19422

68 पु.  यशोधर    तापी नगर    भुसावल

२२१५९ िहंगे िवनोद मुरलीधर
59586

68 पु. यशोधन   तापी नगर  भुसावळ
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२२१६० िहंगवे अिनल िव�नाथ
49431

64 पु. ५६२ िवठठल मंिदर वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२१६१ िहंगवे गौरव अिनल
58786

32 पु. ५६२ V.M.वाड�   भुसावळ

२२१६२ िहंगवे क�ना अिनल
51231

59 �ी ५६२ िवaल मंिदर वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२१६३ िहरोडकर �भाकर पंढरीनाथ
18736

76 पु.
 �ारका  िब�ीगं पहीला मजला   जामनेर रोड ब�ी �ॉट    

भुसावल

२२१६४ �ददार अ�ंधती आशुतोष
17747

47 �ी रामकृ� िवकास कॉलनी जवळ जामनेर रोड   भुसावळ

२२१६५ ��ार अशोक पुो�म
3114

80 पु. २८६६ गंगाराम �ॉट �ु एरीया   भुसावळ

२२१६६ �ददार हरीष भा�र
45327

57 पु. ५/९६ गंगाराम �ाट   �ु एरीया  भुसावळ

२२१६७ �ददार सुिचता हरीष
45326

52 �ी ५/९६ गंगाराम �ाट   �ु एरीया  भुसावळ

२२१६८ ��ार वसुधा शरद
19191

82 �ी रामकृ� िवकास कॉलनी जवळ   भुसावल

२२१६९ हयाळीगें भागवत �ावण
40258

47 पु. िशवाजी नगर   अंगुटी मेडीकल समोर  भुसावळ

२२१७० इखनकर िजत�� सुरेश
61746

40 पु.
�ॉट नं 29 गट नं 273 साई �साद   हाऊिसंग सोसायटी 

रामे�र  कॉलनी  भुसावळ

२२१७१ इंगळे अंबादास ल�ण
29757

64 पु. गांधी नगर   भुसावळ

२२१७२ इंगळे धनराज �ेमचंद
44727

42 पु. द� नगर   वांजौळा रोड  भुसावळ

२२१७३ इंगळे मनोहर धनराज
42167

69 पु. ६ िवमल अपाट�म�ट शांती नगर   भुसावळ

२२१७४ इंगळे मनोहर सोपान
9160

51 पु. सुतार ग�ी िस�हे�र मंिदर   भुसावळ

२२१७५ इंगळे �काश भावजी
50324

35 पु. गंगाराम �ॉट   गौतम नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२२१७६ इंगळे सुिनल वासुदेव
23342

49 पु. कुलकण� �ॉट   कवठाळकर िब�ीगं  भुसावळ

२२१७७ इंगळे िवलास िकसन
23297

63 पु. द� नगर   भुसावळ हाय�ुल समोर  भुसावळ

२२१७८ इंगळे िनलेश िगरधर
17067

39 पु.
जुना सातारा िस�दे�र मंदीरा   जवळ जळगाव रोड    

भुसावल

२२१७९ इंगळे बाबू िचंधू
37644

71 पु. खडका चौफूली   रेणूका माता मंदीर जवळ  भुसावळ

२२१८० इंगळे िदनकर गणपत
15911

55 पु. वेडीमाता नगर   खळवाडी    भुसावल

२२१८१ इंगळे हष�वदन पृ�ीकांत
43574

40 पु. शांती नगर भुसावळ   िज.जळगाव

२२१८२ जाट गु�िदपिसंग सरबनिसंग
47346

66 पु.
१९ १७६ एबी �ीराम अपाट�म�ट   महेश नगर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२१८३ जाधव अिनल �ीपत
52933

65 पु.
५१ ल�ीनारायण नगर   िववेकानंद हाय�ुल जवळ  

भुसावळ िज.जळगाव

२२१८४ जाधव गणेश िभवसन
57106

42 पु. आर पी एफ बॅरेक   अशोक नगर  भुसावळ

२२१८५ जाधव जयंत जग�ाथ
44424

43 पु.
टाइप ३ १०/५८  बी.टी.पी.एस कॉलनी   िदपनगर  ता 

भुसावळ

२२१८६ जाधव मालुबाई अ�ण
16042

59 �ी मु.पो.कंडारी   ता.िज.जळगाव    कंडारी
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२२१८७ जाधव �मोद िडगंबर
37683

49 पु. हनुमान नगर   भुसावळ

२२१८८ जाधव राजु हरीभाऊ
16247

59 पु. काशीराम नगर   भुसावल

२२१८९ जाधव शकंुतला िदगंबर
6521

69 �ी हनुमान नगर   िसंधी कॉलनी  पाटील वाडा  भुसावळ

२२१९० जाधव सुधीर कािशनाथ
11452

60 पु. �ाट नं २२ िशव कॅालनी   िवघा नगर    भुसावळ

२२१९१ जाधव सुकलाल दगडु
55617

67 पु. न�� अपाट�म�ट ए िवंग   �ॅट नं 102  शांित नगर  भुसावळ

२२१९२ जाधवांनी मनोहर िपतांबर
59343

56 पु.
िपतृ छाया तलाठी समोर   ऑिफस जामनेर रोड द� धाम    

भुसावळ

२२१९३ जाधवांनी धनराज िपतांबर
59993

53 पु.
�ॉट नं ४४३  िपतृछाया   िपतृछाया  द�ा धाम जामनेर रोड 

 भुसावळ

२२१९४ जगताप आनंद संभाजी
16376

64 पु.
१५ बंगला आर.बी.। १०३५ ई   भुसावल िज.जळगाव    

भुसावल

२२१९५ जगताप िवजया �काश
52155

56 �ी
�ु सातारा फाईल   बौ�द वाड� भुसावळ  िज जळगाव  

भुसावळ

२२१९६ जहांिगरदार अरिवंद मधुकर
44731

57 पु. �ुिनसीपल पाक�    राज�ी िप�स� जवळ  भुसावळ

२२१९७ जैन अिनल आनंद
18588

58 पु. �ु सातारा नाहाटा बँके शेजारी   भुसावल

२२१९८ जैन भगवान शंकरलाल
17357

57 पु.
१२/२ �ाऊंड फलोर   पुो�म नगर  मु�ाई अपाट�म�ट 

भुसावळ

२२१९९ जैन भूषण िवजयकुमार
59959

35 पु.
घर नं 2520 एस बी आय मेन   �ांच जवळ �ू ए�रया वॉड�    

भुसावळ

२२२०० जैन ि�जलाल भवरीलाल
11802

59 पु. रा.मु�ळ ता.भुसावल   मु�ळ

२२२०१ जैन चं�कांत �ीधर
16931

66 पु.
�ारा रमाकांत सैतवाल   टी.�ी. स�टर समोर  डॉ.केळकर 

दवाखा�ाजवळ  भुसावल

२२२०२ जैन हेमंतकुमार ��पचंद
397

70 पु. हनुमान नगर   भुसावळ

२२२०३ जैन जयकुमार माणकचंद
50286

49 पु.
अकोला धम�शाळेजवळ   िशवाजी नगर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२२०४
जैन िजत�� �ेमचंद �ो.महावीर 

मेिडकल अॅ� जनरल �ोअस� 8778
49 पु. मु.पो.जामठी   ता.भुसावळ िज.जळगांव    जामठी

२२२०५ जैन कांितलाल जवरीलाल
9512

59 पु.
बरहाटे  वाडा   जामनेर रोड भी�ड हॉ��टल समोर    

भुसावळ

२२२०६ जैन मह�� बाबुलाल
16563

53 पु.
क�ैयालाल �ॉट जामनेर रोड   अ�भुजा देवी�ा 

मंदीरामागे    भुसावल

२२२०७ जैन मह��कुमार शांतीलाल
16567

51 पु. �ीला कंपाऊंड   आंबेडकर चौक    भुसावल

२२२०८ जैन मंगला िवजयकुमार
59934

60 �ी
घर नं 2520 �ेट बँक जवळ   ऑफ इंिडया मेन �ांच �ू 

ए�रया  वाड�  भुसावळ

२२२०९ जैन मनोज िवरचंद
22926

57 पु. ९६७ अं. ऑफीसस� कॉलनी   भुसावळ.  .  भुसावळ

२२२१० जैन ओमलता लालचंद
16561

61 �ी
क�ैयालाल �ॉट जामनेर रोड   अ�भुजा देवी मंदीरा मागे  

  भुसावल

२२२११ जैन पवनकुमार माणकचंद
50287

51 पु.
अकोला धम�शाळेजवळ   िशवाजी नगर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२२१२ जैन �ेमचंद नेमीचंद
17350

66 पु. गंगाराम �ॉट   भुसावल

२२२१३ जैन �पेश कमलकुमार
53658

50 पु.
जैन िब�ीगं   हेड पो� ऑिफस जवळ  भुसावळ 

िज.जळगाव
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२२२१४ जैन �पेश शांतीलाल
16568

47 पु. �ीला कंपाऊंड   आंबेडकर चौक    भुसावल

२२२१५ जैन साधना �ानचंद
31805

49 �ी
अ�भुजा देवी मंदीर   जामनेर रोड  भुसावळ  िज.जळगांव  

भुसावळ

२२२१६ जैन सतीषकुमार शांतीलाल
16569

57 पु. �ीला कंपाऊंड   आंबेडकर चौक    भुसावल

२२२१७ जैन सौरभ मनोजकुमार
56058

38 पु.
आर बी ४/६३८ता�ी �ब जवळ   ऑफीसर कॉलनी  

भुसावळ िज.जळगाव

२२२१८ जैन (गेलडा) उ�ल ताराचंद
17567

55 पु. क�ैयालाल �ॉट     भुसावल

२२२१९ जंगले अशोक ल�ण
36228

54 पु. मु.वराडिसम   ता.भुसावळ  िज.जळगाव  वराडिसम

२२२२० जंगले �ानदेव हरचंद
11873

71 पु. सु�ान  शारदा नगर  भुसावल

२२२२१
जंगले गोपाल िनवृ�ी �ो. िवशाल 

दु�ालय 60460
55 पु.

घर नं ६/४०३ भुसावळ   मामाजी टॉिकज रोड  जुना सातारा 

भुसावळ 405201

२२२२२ जांगीड मदनलाल कानाराम
16872

66 पु. िव�कमा�  िनवृ�ी नगर   वांजोळा रोड    भुसावल

२२२२३ जटाळे सुिनल मारोतीराव
49841

47 पु. धन�ी गॅस�ा मागे   महेश नगर  भुसावळ

२२२२४ जावळे �ेहल �शांत
53140

33 �ी गणेश कॉलनी भुसावळ   िज.जळगाव

२२२२५ जावळे सुरेश जग�ाथ
42189

55 पु. गोिवंद कॉलनी   स�म ट� ेडस� जवळ  भुसावळ

२२२२६ जावळे िवजय नारायण
32030

43 पु. मु.पो.चोरवड   ता.भुसावळ    चोरवड

२२२२७ जावळे अभय मधुकर
37976

47 पु. मालती हॉ��टल   िटंबर माक� ट रोड  भुसावळ

२२२२८ जावळे अिनल माधव
10935

58 पु. सुपर डी-२०/५   दीपनगर ता भुसावळ

२२२२९ जावळे अिनल �ेमराज
6595

73 पु.
�ॉट नं ३७ �ॉक नं २   जामनेर रोड  �ोफेसर कॉलनी  

भुसावळ

२२२३० जावळे िदपक अ�ण
21126

51 पु. �ु�ीपल पाक�    सुभाष रोड जावळे िब�ीगं    भुसावल

२२२३१ जावळे मोतीराम हरी
42207

69 पु. गडकरी नगर   खडका रोड  भुसावळ

२२२३२ जावळे पुो�म पंुडिलक
13130

53 पु. क�ैयालाल �ॉट   जामनेर रोड भुसावल

२२२३३ जावळे �शांत सुरेश
53139

38 पु. गणेश कॉलनी   भुसावळ  िज.जळगाव

२२२३४ जावळे पंुडिलक जयराम
2910

83 पु. ४/८२१ क�ैयालाल �ॉट   भुसावळ

२२२३५ जावळे रामचं� सोपान
9342

66 पु.
मु.पो.क�ाळे.बु   तालुका भुसावळ  िज�ा जळगाव  

भुसावळ

२२२३६ जावळे संदीप अ�ण
21127

43 पु. �ु�ीपल पाक�    जावळे िब�ीगं    भुसावल

२२२३७ जोग सरोिजनी गोिवंद
2514

91 �ी
�ुनिसपल हाय�ुल समोर जोशी   वाडा जामनेर रोड    

भुसावळ

२२२३८ जोनवाल िदलीप रामचं�
53657

44 पु. टाईप-2 �ॉक नं.५/३७   सुभाष नगर भुसावळ  िज.जळगाव

२२२३९ जोनवाल रामचं� गोिवंद
53655

69 पु. टाईप-2 �ॉक नं.५/३७   सुभाष नगर भुसावळ  िज.जळगाव

२२२४० जोशी(का�व) आशा अशोक
41782

58 �ी �ॉक नं.११   �थमेश अपाट�म�ट  सहकारी नगर भुसावळ
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२२२४१ जोशी अिजत द�ा�य
10163

55 पु. गाय�ी नगर रेणुका सदन   नाहाटा कॉलेज मागे    भुसावळ

२२२४२ जोशी अिनल द�ा�य
15761

56 पु. मृ�ंुजय िनवास जुना सातारा   कोळी वाडा    भुसावल

२२२४३ जोशी अिनल द�ा�य
27831

59 पु. �ुिनसीपल पाक�    िटळक रोड  भुसावळ

२२२४४ जोशी अिनल िवजयचं�
19667

58 पु.  मु�ाई  पुो�म नगर   गाय�ी मंदीरा जवळ    भुसावल

२२२४५ जोशी आशा मदन
2493

72 �ी आय�िनवास लॉज   भुसावळ

२२२४६ जोशी अतुल द�ा�या
23985

59 पु. धांडे िब�ीगं िवं.मं. वाड�   सातारा पुलासमोर  भुसावळ

२२२४७ जोशी बाळासाहेब देिवदास
38535

81 पु. दा�ाने रोड   िव.म.अकुत चौक भुसावळ  िज.जळगाव

२२२४८ जोशी चंदा मुरलीधर
2492

67 �ी �ेम िनवास लॉज मॉडन� रोड   भुसावळ

२२२४९ जोशी चं�शेखर माधव
16879

55 पु. नवा सातारा   नवीन नहाटा बँके जवळ    भुसावल

२२२५० जोशी द�ा�य िव�ू
2520

44 पु. जुना सातारा कोळीवाडा मु पो   भुसावल

२२२५१ जोशी िदलीप प�ाकर
17235

54 पु. मांगीलाल िब�ीगं गांधी चौक   भुसावळ

२२२५२ जोशी िदलीप वसंतराव
9491

66 पु.
घर नं १९८१४५ टाइप २   सुभाष नगर जवळ  क� �ीय 

िव�ालय  भुसावळ

२२२५३ जोशी िदनेश ��ाद
39495

51 पु. भवानी पेठ नं.२   जामनेर रोड  भुसावळ

२२२५४ जोशी िदनकर धोडूं
3261

68 पु. रे�े नॉथ� कॉलनी   ईडीयूसी.सोस.िव�ामंिदर    भुसावळ

२२२५५ जोशी िदवाकर तुकाराम
9468

91 पु.
सी/ओ बी.एन कुलकण� (तलाठी)   शांित नगर मिहला 

कॉलेज जवळ    भुसावळ

२२२५६ जोशी गणेश िललाधर
18756

52 पु. �ारा िकशोर बाबुराव भट राममंदीर वाड�   भुसावल

२२२५७ जोशी गंगाधर कानजी
2488

73 पु. आय�िनवास लॉज �ेशन रोड   भुसावळ

२२२५८ जोशी हेमंत राजाराम
30012

51 पु.
आड�न� फॅ�री �ॉट�र नं.६५/सी   वरणगांव  ता.भुसावळ 

 वरणगांव

२२२५९ जोशी जया योगेश
59674

46 �ी आया� िनवास जवळ रे�े �ेशन   भुसावळ

२२२६० जोशी जयंत गोिवंद
6814

57 पु.
३३०६ कुलकण� �ॉट भुसावळ   िशवाजी नगर �ूिनिसपल 

पाक�   ४१३/३  भुसावळ

२२२६१ जोशी �ोती अ�ण
45703

71 �ी निवन सातारा पुलाजवळ   परांजपे वाडा  भुसावळ

२२२६२ जोशी कलावती गंगाधर
2491

72 �ी आय� िनवास लॉज  भुसावळ

२२२६३ जोशी क�ना िदनकर
16533

39 �ी ब�ी �ॉट   महाल�ी डेअरी जवळ    भुसावल

२२२६४ जोशी कानजी �ेमजी
2487

92 पु. आय� िनवास लॉज �ेशनरोड   भुसावळ

२२२६५ जोशी खुशाल जयवंत
17150

44 पु. �ु सातारा   नवीन नहाटा बँके जवळ    भुसावल

२२२६६ जोशी खुशाल मुरिलधर
9407

46 पु. �ेम िनवास लॉज   मॉडन� रोड भुसावळ

२२२६७ जोशी िकरण अंबादास
15547

61 पु.
�ॉट नं.१२ ब मनोकामना िनवास   ल�ीनारायण नगर 

रॉकेल डेपो    मागे भुसावल
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२२२६८ जोशी मदन कानजी
2490

69 पु. आय�िनवास लॉज �ेशन   रोड भुसावळ

२२२६९ जोशी मदन रामचं�
17161

59 पु. �ॉट नं.१६ अ नं.२७   रामे�र नगर    भुसावल

२२२७० जोशी माधुरी पांडूरंग
2502

83 �ी लालासेठ िब��ंग  िशवाजीनगर   भुसावळ

२२२७१ जोशी मनोहर माधव
2927

92 पु. M H ८८ ग�ड �ॉट मधुकर   डेअरी भुसावळ

२२२७२ जोशी मेघा खुशाल
59676

39 �ी �ेम िनवास मॉडन� रोड   भुसावळ

२२२७३ जोशी मृदुला मदन
36019

54 �ी �ॉट १६ रामे�र नगर   भुसावळ

२२२७४ जोशी मुरली कानजी
2489

65 पु. आय�िनवास लॉज �ेशन रोड   भुसावळ

२२२७५ जोशी मुरिलधर बाळकृ�
44992

60 पु. अमरनाथ नगर   �ाट नं ४६/१ जामनेर रोड  भुसावळ

२२२७६ जोशी नंिदनी अ�ुतराव
17482

63 �ी
�ारा गोिवंदराव िव�ु जोशी   राधािनवास ३३०६ कुलकण� 

�ॉट  भुसावल

२२२७७ जोशी नर�� चं�कांत
16883

49 पु. नवा सातारा   नवीन नहाटा बँके जवळ    भुसावल

२२२७८ जोशी िनम�ला िदनकर
16912

61 �ी ब�ी �ॉट   मु.पो.भुसावल िज.जळगाव    भुसावल

२२२७९ जोशी पांडुरंग केशव
2501

88 पु. लालासेठ िब��ंग  िशवाजीनगर   भुसावळ

२२२८० जोशी �भाकर शंकरराव
9538

69 पु. �ु�ीपल पाक�  पुरािणक वाडा   �ेट बँके मागे    भुसावळ

२२२८१ जोशी �दीप द�ा�य
17143

61 पु. आकुत चौक   �ी एम वड�    भुसावल

२२२८२ जोशी �दीप मनोहर
18758

47 पु.
�ारा िड.आर.भट अिभयंता भवन शेजारी   बंब कॉलनी 

जामनेर रोड    भुसावल

२२२८३ जोशी �मोद द�ा�य
9479

72 पु. िव�ल मंिदर वॉड�   आचुट चौक    भुसावळ

२२२८४ जोशी �साद जग�ाथ
60135

50 पु.
359 जहागीरदार वा�ासमोर   राम मंदीर वॉड� भुसावळ  

भुसावल

२२२८५ जोशी �साद �मोद
45591

37 पु. िवठठल मंदीर वॉड�   आकुत चौक  भुसावळ

२२२८६ जोशी �शांत िवलास
51226

37 पु. �ीराम रेणुका माता मंिदर   वांजोळा रोड  भुसावळ

२२२८७ जोशी पु��� मदन
17365

38 पु. २५४  �ेम िनवास लॉज  जवळ   बाजार वड�    भुसावल

२२२८८ जोशी पु��� मदन
17759

38 पु. आय� िनवास मॉडन� रोड   भुसावळ

२२२८९ जोशी रजनी रमेश
2864

80 �ी �ीराम हौिसंग सोसायटी   नहाटा कॉलेज जवळ    भुसावळ

२२२९० जोशी राजाराम िभकाजी
3232

82 पु. ३६७२ सर�ती सदन   ग�ड �ॉट    भुसावळ

२२२९१ जोशी राजेश गंगाधर
29535

52 पु.
आय� िनवास लॉजीगं   मु.पो. भुसावळ  िज.जळगांव  

भुसावळ

२२२९२ जोशी रिवं� पंडीत
18928

54 पु. चंदन मेडीकल शेजारी   जामनेर रोड    भुसावल

२२२९३ जोशी संगीता जयंत
58749

50 �ी
राधा िनवास वाकळी ग�ी   कुलकण� �ॉट  गुरव चे�स�  

भुसावळ

२२२९४ जोशी संजय केशव
5827

66 पु.
 केशव कंुज  मेथजी �ॉ �ोट्स   हॉटेल माधव�म जवळ    

भुसावळ
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२२२९५ जोशी संजय मनोहर
9152

62 पु. मधुकर डेअरी जवळ   घर नं ८८ भुसावळ

२२२९६ जोशी शािलनी केशव
6467

46 �ी आठवडे बाजार भुसावळ

२२२९७ जोशी शालीनी िवलास
16382

53 �ी ग�ड �ॉट   द� मंदीरा मागे    भुसावल

२२२९८ जोशी िश�ा िदनकर
13541

41 �ी ब�ी �ॉट   महाल�ी डेअरी जवळ    भुसावल

२२२९९ जोशी सुनील केशव ¹०९]
5826

61 पु. �ा�ण संघा मागे   खामगाव बँकेजवळ    भुसावळ

२२३०० जोशी सुिनता �िदप
18774

55 �ी
िवaल मंदीर वाड� आकुत चौक   सातारा पुलाजवळ  

भुसावळ िज जळगाव  भुसावल

२२३०१ जोशी सुरेखा वासुदेव
17897

68 �ी �ोफेसर कॉलनी   भुसावळ

२२३०२ जोशी तुषार मदन
9373

45 पु. आय�िनवास रे�ॉरंट   भुसावळ

२२३०३ जोशी उ�ला सुिनल
7176

53 �ी आठवडे बाजार   भुसावळ

२२३०४ जोशी वैशाली िवनायक
37254

51 �ी हंसाबाई चाळ   गंगाराम �ॉट  भुसावळ

२२३०५ जोशी िवजय हरी
35107

49 पु. िशवाजी नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२२३०६ जोशी िवजय प�ाकर
46365

57 पु.
 पुणा�नंद    �भाकर हॉल जवळ  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२२३०७ जोशी िवजया राजाराम
14397

85 �ी
�ारा हेमंत राजाराम जोशी   वरणगाव ऑड�न� फ�री    

वरणगाव

२२३०८ जोशी िवलास भै�ाजी
15541

64 पु. ग�ड �ॉट   द� मंदीरा मागे    भुसावल

२२३०९ जोशी िवनायक द�ा�य
35702

60 पु. गंगाराम �ॉट   भुसावळ  िज.जळगाव

२२३१० जोशी िववेक �ीधर
16671

61 पु. दामु कंुभार वाडा   सातारा फाईल    भुसावल

२२३११ जोशी योगेश मधुकर
32154

49 पु. राम मंदीर वाड�   राठी िब�ीगं  एम. हाउस नं.१९९ भुसावळ

२२३१२ जुज�राव िवजय आनंदा
38063

47 पु. िशव कॉलनी   संतधाम जवळ  जामनेर रोड  भ् ◌ुसावळ

२२३१३ काबरा गोपाळ बाबुलाल
16749

63 पु. अ�पुणा� िब�ीगं   क�ैयालाल �ॉट    भुसावल

२२३१४ काबरा सुरेश िसताराम
9356

65 पु. �ोफेसर कॉलनी   जामनेर रोड    भुसावळ

२२३१५ काबरा �िमला सुिनलकुमार
28975

61 �ी ५६१ काबरा िब�ीगं   राम मंदीर वाड�    भुसावळ

२२३१६ काबरा �ेमलता स�नारायण
19002

67 �ी �ी राधे राधे रामे�र नगर   भुसावल

२२३१७ काबरा पुो�म नारायणदास
44153

59 पु. घर नं.२२२/१   जामनेर रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२२३१८ काबरा राजेश चांदमल
9432

70 पु. �थमेश शारदा नगर   भुसावळ

२२३१९ काबरा सुिनल राजमल
17672

66 पु. ५६१ काबरा िब�ीगं     भुसावल

२२३२० काबरा िवजयकुमार केसरीमल
17368

65 पु. रामे�र नगर   जामनेर रोड    भुसावल

२२३२१ कचवे �भाकर देिवदास
17461

41 पु. गणेशपुरी  टी.�ी.टॉवर समोर   भुसावल
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२२३२२ कदम सं�ा गौतम
50534

50 �ी
खडका रोड   रामदेव बाबा नगर  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२२३२३ कदम िसंधुबाई गंगाधर
48193

81 �ी िशवाजी नगर   भुसावळ

२२३२४ कदम सुर�� वसंत
32199

50 पु.
सीमा पाक�   तुकाराम नगर     भुसावळ िज.जळगांव  

भुसावळ

२२३२५ काकडे �मोद द�ा�य
20147

64 पु.
�ाट�र नं.६६२ ए िलंपस �ब   आर.पी.एफ कॉलनी    

भुसावल

२२३२६ काकाणी सुरेश रामदयाल
11846

67 पु. काकाणी �ॉथ �ोअस� वरणगाव   वरणगाव

२२३२७ कळसकर भारत कालीदास
42190

44 पु. मु.पो.कु�हे पानाचे   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२२३२८ काळे भारती हेमंत
60125

31 �ी सं�ृती नगर रे�े   गेट जवळ    फेकरी

२२३२९ काळे हेमंत िहरामन
60124

37 पु. सं�ृती नगर रे�े   गेट जवळ    फेकरी

२२३३० काळे रामानंद सदािशव
16630

48 पु.
�ी �ामी समथ� सदन   ३६५७ �ु.पाक�  जु�ा �ेट    

बँकेमागे भुसावल

२२३३१ काळे शरद शंकर
16241

84 पु. �म नं.५ िवमल अपाट�म�ट   शांती नगर    भुसावल

२२३३२ काळे शोभना शरद
9367

80 �ी �ॉक नं ५   िवमल अपाट�म�ट  शांित नगर  भुसावळ

२२३३३ काळे सुभाष िव�नाथ
9524

69 पु. रघुकुल गणेश कॉलनी जळगांव रोड   भुसावळ

२२३३४ काळे सुरेश िव�ल
50624

56 पु.
 गोदावरी  �ॉट नं.६   �रंग रोड िभ�ड कॉलनी  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२३३५ काळे उ�दवराव िव�ाम
7737

53 पु. नवीन ई टाइप १८/६ दीपनगर   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२२३३६ काळे वैशाली राजेश
52130

43 �ी �ॉट नं.९ �ॉक नं.१   गडकरी नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२२३३७ काळे िवणा सदािशव
15701

76 �ी
�ी �ामी समथ� सदन   ३६५७ �ु�ीपल पाक�  जु�ा    

एसबीआय मागे भुसावल

२२३३८ काळकर स��� र�ाकर
9366

44 पु.
सावकारे िब��ंग   नवीन �ेट बँक समोर  नवीन ए�रया 

वॉड�  भुसावळ

२२३३९ काळकर �ीकृ� भा�र
15718

71 पु. ��ेह  पुो�म नगर   जामनेर रोड    भुसावल

२२३४० कळसकर कालीदास सखाराम
5899

72 पु. मु. पो. कु-हे (पानाचे) ता.भुसावळ

२२३४१ कांबळे ममता मनोज
51518

44 �ी मधु डेअरी मागे   िवaल मंदीर वाड�  भुसावळ िज.जळगाव

२२३४२ कांबळे मनोज द�ा�य
51517

54 पु. मधु डेअरी मागे   िवaल मंदीर वाड�  भुसावळ िज.जळगाव

२२३४३ खंबायत गोकूल रामकृ�
38402

63 पु. मु.पो. साकेगांव   चुडामण नगर  ता. भुसावळ

२२३४४ कांबळे कैलास बाबुराव
32635

47 पु. ६ गांधी नगर   डी.आय.हाय�ूल मागे  भुसावळ

२२३४५ कानळदेकर (नेवे) रमेश िव�नाथ
16101

77 पु. गंगाराम �ॉट   भुसावल

२२३४६ कानेटकर समीर �भाकर
16378

45 पु.
सर�ती भुवन  नवीन सातारा   पुला जवळ ग�ड �ॉट    

भुसावल

२२३४७ का�व (जोशी) अशोक िवनायक
41781

66 पु. �ॉक नं.११   �थमेश अपाट�म��  सहकार नगर भुसावळ

२२३४८ कापडणे रा�ल तानकुराम
16993

55 पु. �ितभा नगर   मु.पो.वरणगाव ता.भुसावल    वरणगाव
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

२२३४९ कापसे िवकास वसंतराव
30802

51 पु. जुने पो� ग�ी वरणगांव   ता.भुसावळ    वरणगांव

२२३५० कारडा गोकुळ �ंदोमल
9382

65 पु. नविजवन हौिसंग सोसा.   नानक नगर  भुसावळ

२२३५१ करंदीकर शरद हरी
2471

52 पु. भुसावळ

२२३५२ कासार ल�ी अिभिजत
50261

42 �ी
२२ बी  छायादेवी   राका नगर फेज �्  वरणगांव रोड 

भुसावळ

२२३५३ कासार मयुर सुभाष
50825

34 पु.
कासार िब��ंग जामनेर रोड   �ुिसपल हाय�ुल मागे  

भुसावळ िज.जळगाव

२२३५४ कासार शिशकांत द�ा�य
40393

61 पु. गंगाराम �ॉट   पो� ऑफीस जवळ  भुसावळ

२२३५५ कासार सुभाष िव�नाथ
9375

62 पु. मु��पल हाय�ूल मागे   भुसावळ

२२३५६
कासार िवलास छगनराव �ो 

कािलका मेट� 10460
69 पु. �ु��पल दू. नं.२   आठवडे बाजार    भुसावळ

२२३५७ कासार िवमलबाई िव�नाथ
18198

62 �ी कासार िब�ीगं   �ु�ीपल हाय�ुल मागे    भुसावल

२२३५८ काटे जयंत रामचं�
5078

72 पु. रेणुका भवन  ग�ड �ॉट   भुसावळ

२२३५९ काटे मंदार शाम
15258

40 पु. रेणुका सदन  ग�ड �ॉट   सातारा पुला जवळ    भुसावल

२२३६० काटे शाम रामचं�
2965

75 पु. रेणुका ग�ड �ॉट मागे   डॉ खाचणे हॉ��टल  भुसावळ

२२३६१ काटे वैभव शाम
12694

44 पु. रेणुका सदन  नवीन सातारा   पुला जवळ भुसावल

२२३६२ काठोके नंदु द�ु
47650

45 पु. २ �ारका अपाट�म�ट   नहाटा कॉलेज मागे  भुसावळ

२२३६३ काटकर अंबादास िव�ुपंत
50555

64 पु. िनवृ�ी जनरल �ोअस� मागे   �ेशन रोड  भुसावळ

२२३६४ काटकर अिमत सुधाकर
50479

39 पु. �ामी नारायण नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२२३६५ किव�र अिनल नारायण
28601

64 पु. सर�ती नगर   डी. एन. िहंदी हाय�ुल मागे  भुसावळ

२२३६६ कावळे सुभाष देवचंद
42448

68 पु. जुना सातार राम मंिदर जवळ   भुसावळ

२२३६७ के-हाळकर गजानन मधुसुधन
7795

61 पु. तृ�ी िनवास गणेश कॉलनी भुसावळ

२२३६८ केळकर आनंद कृ�ा
9462

52 पु.
ि�दल नवीन ए�रया वॉड�   �ा�ण संघाजवळ  भुसावळ  

केळकर

२२३६९ केळकर आशुतोष जयंत
9424

60 पु. केळकर हॉ��टल टी वी स�टर समोर   भुसावळ

२२३७० केळकर र�ी आनंद
16641

45 �ी ि�दल  �ु एरीया वाड�   �ा�ण संघा जवळ    भुसावल

२२३७१ केळकर स�रता कृ�ा
38011

64 �ी �ु ए�रया   �ा�ण सभा जवळ  भुसावळ

२२३७२ के-हाळकर पुो�म मधुसुदन
13564

66 पु.
�ाट�र नं.१४/१०७ ऑड�न�   फॅ�री ई�ेट टाईप ।। 

सुभाष    नगर भुसावल

२२३७३ के�हाळाकर अंजली सितश
59396

57 �ी �ॉट नं.८७  �ामी िवहार   जवळ द�ा मंिदर  भुसावळ

२२३७४ के-हाळकर �काश मधुकर
7756

75 पु.
�ॉट नं ५ ६ ७ �ॉक नं ४   बंब कॉलनी जामनेर रोड    

भुसावळ

२२३७५ के-हाळकर र�ाकर मधुसुदन
17464

60 पु.
घर नं.१५७७ गजानन महाराज नगर   मु.पो.भुसावल   

भुसावल
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२२३७६ के-हाळकर सतीश मधुसुदन
17093

64 पु.  टाईप ११/६४ िदपनगर   ताभुसावल    िदपनगर

२२३७७ केतकर अि�नी िदलीप
5123

70 �ी
सव� नं २१६/३ई  भा��ी   िवहार   �रंग रोड  �ॉट नं २०  

भुसावळ

२२३७८ खाचणे िवजय भोजराज
54093

76 पु. शांती िनकेतन   �ुिसपल पाक�   भुसावळ िज.जळगाव

२२३७९ खडसन भालचं� महादेव
2962

89 पु. �ॉट नं.३३   ल�ी नारायण नगर  भुसावळ

२२३८० खडसे िवजय िदनकर
48800

53 पु.
�ॉट नं.३ गाय�ी नगर   ता�ी �ुल समोर  जामनेर रोड 

भुसावळ

२२३८१ खैरनार कोमल जग�ाथ
15712

59 पु. शामली  खैरनार वाडी   �ीनगर भुसावल

२२३८२ खैरनार शामा कोमल
15711

57 �ी शामली  खैरनार वाडी   �ीनगर    भुसावल

२२३८३ खानापुरकर अ�ंधती िवजय
18946

80 �ी २४४७  सुमोध  आठवडे बाजार   भुसावल

२२३८४ खानापुरकर मंगेश मनोहर
9349

57 पु. ५/१४ गंगाराम �ॉट अ�भुजादेवी   भुसावळ

२२३८५ खानापूरकर सुषमा उमेश
57015

62 �ी
�ॉट नं.१/१४ �ेशन रोड   िवaल मंिदर वाड�  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२३८६ खानापुरकर उमेश मनोहर
9446

60 पु. १/१४ िव�ल मंदीर वाड� �ेशन   रोड    भुसावळ

२२३८७ खंडेलवाल िदलीप ब�ीलाल
11840

47 पु. गंगाराम �ॉट   भुसावळ

२२३८८ खंडेलवाल पुो�म ब�ीलाल
11804

61 पु. �ॉट नं. १८   सुरभी नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२२३८९ खांडवेकर िशला बाबुराव
2944

74 �ी
�ॉट नं ४९ जामनेर रोड जवळ   नहाटा कॉलेज �ी राम 

हौिसंग  सोसायटी  भुसावळ

२२३९० खांडवेकर सुदेश बाबुराव
58797

50 पु. �ॉट नं ४९   �ीराम हौिसंग सोसायटी  नहाटा  भुसावळ

२२३९१ खानापुरकर सुषमा उमेश
18204

62 �ी लहान मुलांचे हॉ�ीटल   �ेशन रोड    भुसावल

२२३९२ खपली मुकेश राजे�र
5116

55 पु.
ग�ड �ॉटस पु�ा पीआयसी जवळ   सर�ती सदन 

भुसावळ

२२३९३ खपली संजय राजे�र
5117

63 पु. ग�ड �ॉट सर�ती सदन   भुसावळ

२२३९४
खरारे अिनता अिनल 

�ो.अ�पूणा� गृह उ�ोग 31677
52 �ी रे�े �ॉट�र नं. डी.४४   भुसावळ  िज.जळगाव

२२३९५ खच� नरहरी रामकृ�
31917

84 पु. १२ द� धाम कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ

२२३९६ खड�कर संजीव िव�ू
5098

63 पु.
�ेशन रोड जोगळेकर वाडा भुसावळ   िज. जळगाव    

भुसावळ

२२३९७ खरे अिनल मधुकर
16629

54 पु. �ु नाहाटा बँके जवळ   मामाजी टॉकीज रोड    भुसावल

२२३९८ खरे अिनता िव�नाथ
15536

54 �ी ५७ �डको कॉलनी   भुसावल

२२३९९ खरे अशोक रामदास
9332

71 पु. आनंदराव कॉलनी   िशरसोली    भुसावळ

२२४०० खरे िव�नाथ मधुकर
9443

57 पु. �डको कॉलनी जामनेर रोड   �ॉट नं ५७    भुसावळ

२२४०१ खारोळे उषा अशोक
17923

72 �ी सराफ बाजार   जु�ा मा��द ल�ी चौक जवळ  भुसावळ

२२४०२ खेडकर सुधाकर पुो�म
2456

84 पु. खेडकर वाडा मेथाजी मळा   भुसावळ
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२२४०३ खेडूलकर िश�ा रजनीकांत
5683

36 �ी २४६१ �ू एरीया   भुसावळ

२२४०४ खोडणकर िवनोद रामकृ�
37486

49 पु. आर बी ��्- ६२/अ   नॉथ� कॉलनी  भुसावळ

२२४०५ खोडके रामचं� गोिवंदराव
15700

57 पु. िबजली हौिसंग सोसायटी   नेब कॉलनी    भुसावल

२२४०६ खोसे ��ता अशोक
44760

41 �ी ४६ महेश नगर   भुसावळ

२२४०७ िकंगे इंदुमती रामभाउ
34286

74 �ी रामे�र नगर   बी-०५ जामनेर रोड  भुसावळ

२२४०८ िकंगे रामभाउ केशव
34285

83 पु. रामे�र नगर   बी-०५ जामनेर रोड  भुसावळ

२२४०९ िकनगे रमेश मारोती.
25956

70 पु.
भवानी पेठ   गंगाराम �ॉट  महाराणा �ताप हाय�ुलमागे 

जामनेर रोड  भुसावळ

२२४१० िकरंगे मंगला नर��
52081

62 �ी
�ॉट नं.२५ स�� नं.१६/२अ   गजानन महाराज नगर  

भुसावळ िज. जळगाव  भुसावळ

२२४११ िकरंगे नर�� मोतीराम
37896

70 पु.
दाणा बाजार   गजानन महाराज नगर �ॉट नं २५  सव� नं 

१६/२ए  भुसावळ

२२४१२ िकत�कर �ानू नरसू
2956

93 पु.
तापी रोड ओम कॉलनी   गजानन महाराज मंिदर  जवळ  

भुसावळ

२२४१३ कोचुरे राज�� शंकर
35097

61 पु. के / २७८ / ई आगवाला चाळ   भुसावळ  िज.जळगाव

२२४१४ को�े अिनल मधुकर
28385

46 पु.
बजाज िब�ीगं जवळ   खडका रोड  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२२४१५ को�े पोपट िचंधु
10912

49 पु.
अमर ट� े िडंग को. समोर   गाय�ी श�ी िपठ जवळ  जामनेर 

रोड  भुसावल

२२४१६ को�े रेखा �दीप
46392

53 �ी
मकरंद नगर   �ी.गणपती मंदीरा जवळ  वरणगांव िज. 

जळगाव  वरणगांव

२२४१७ को�े सुहास वसंत
28384

40 पु. िपंपळगाव बु   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  िपंपळगाव

२२४१८ कोळी चं�कांत रघुनाथ
47515

39 पु. आनंद नगर   माऊली िनवास  जामनेर रोड  भुसावळ

२२४१९ कोळी �ाने�र माधवराव
18445

57 पु. रेणुका नगर वरणगाव   ता.भुसावल    वरणगाव

२२४२० कोळी �ानदेव रामचं�
32197

55 पु. मु.पो.गोजरे   ता.भुसावळ  िज.जळगांव  गोजरे

२२४२१ कोळी �िवण आनंदा
52956

41 पु. ११३-१ क रामे�र नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२४२२ कोळी रघुनाथ िकसन
31057

68 पु. अनंद नगर डॉ. जावळे हॉ�ीटल   भुसावळ

२२४२३ कोळी समाधान गोिवंदा
36326

46 पु. मु.पो.हातनुर   ता.भुसावळ  िज.जळगाव  हातनुर

२२४२४ कोळी सुिनल अजु�न
43801

48 पु. �ॉट नं.१ अयो�ा नगर   जळगाव रोड  भुसावळ

२२४२५ कोलते रेवा पंुडिलक
46531

71 पु. पाटील वाडा   लहान मारोती मंदीर जवळ  भुसावळ

२२४२६ कोरडे िवजय बळवंत
2450

70 पु.
वाणी िब��ंग िटळक रोड   कृ� मंिदर जवळ �ुिनिसपल 

 पाक�   भुसावळ

२२४२७ को-हाळकर सुमेध वसंत
21111

43 पु. ५० हंबड�कर चाळ   मामाजी टॉकीज जवळ    भुसावल

२२४२८ कोटेचा िदलीप मांगीलाल
16831

63 पु. राजे�र नगर   भुसावल

२२४२९ कोटेचा जवे�रलाल ब��लाल
9402

72 पु. नहाटा रोड   राममंदीर वाड�    भुसावळ
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२२४३० कोटेचा लताबाई िदलीप
31614

59 �ी राजे�र नगर �ोफेसर कॉलनी जवळ   भुसावळ

२२४३१ कोटेचा नगीनचंद घेवरचंद
9546

58 पु.
टी.वी. स�टर समोर .डॉ.केळकर   हॉ��टल समोर    

भुसावळ

२२४३२ कोटेचा प�ावती मोितलाल
8758

66 �ी दाभाडी बी�ीगं तापी नगर भुसावळ

२२४३३ कोटेचा राज�� उदेचंद
16830

65 पु. महािवर टी डेपो   सराफ बाजार    भुसावल

२२४३४ कोटेचा रमेश उदयराज
18896

71 पु. ग�ड �ॉट दो�ी मंडळाजवळ   भुसावल

२२४३५ कोटेचा िसमा ताराचंद
57016

57 �ी
राम मंदीर वाड�   मोठे हनुमान मंिदराजवळ  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२४३६ कोटेचा सुरेखा राज��
31613

64 �ी �ॉट नं.२४ सुरभी नगर   भुसावळ

२२४३७ कोठारी मह�� छगनलाल
17808

52 पु. गंगाराम �ॉट   टाक िब�ीगं  भुसावल

२२४३८ कोतकर हेम�णा� माधव
41721

46 �ी अकबर टॉकीज जवळ   भुसावळ

२२४३९ ि�रसागर िकरण �काश
16220

46 पु.
�ी िस�दी िवनायक हौिसंग   सोसायटी वरणगाव रोड    

भुसावल

२२४४० �ीरसागर मधुकर दामोदर
2941

72 पु.  मंदार  गाय�ी नगर    नहाटा कॉलेज मागे  भुसावळ

२२४४१ कुकरेजा काजल सुनीलकुमार
59317

36 �ी
िसंधी कॉलनी  नानक नगर   िनयर बडा सेवा मंडळ  

भुसावळ

२२४४२ कुकरेजा मनोहर �ंडामल
55316

65 पु. ५०८ िसंधी कॉलनी   भुसावळ  िज.जळगाव

२२४४३ कुकरेजा �रटा मनोहरलाल
55317

58 �ी ५०८ िसंधी कॉलनी   भुसावळ  िज.जळगाव

२२४४४ कुलकण� भारती भालचं�
22983

71 �ी १६-अ सुरभी नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२४४५ कुलकण� शामकांत हरी
16013

71 पु.
कुलकण� �ॉट चांगदेवकर   िब�ीगं मधु तुते यांचे समोर   

 भुसावल

२२४४६ कुलकण� गजानन अरिवंद
49560

46 पु. मेथाजी मळा  कुलधाम    भुसावळ  िज.जळगाव

२२४४७ कुलकण� हेमचं� भालचं�
24163

49 पु. जुना सातारा   �ीराम मंदीराजवळ  भुसावळ

२२४४८ कुलकण� पुो�म दामोदर
18989

82 पु. ४  यमुना दामोदर  गणेश कॉलनी   भुसावल

२२४४९ कुलकण� रामचं� सदािशव
16559

69 पु.
�ु एरीया वाड� डॉ.खानापुरकर   यां�ा घराजवळ �ा�ण 

संघ    जवळ भुसावल

२२४५० कुलकण� सागर नारायण
27296

41 पु. ग�ड �ॉट   पु�ा िप�स� मागे  भुसावळ

२२४५१ कुळकण� सुिनल वसंतराव
24713

59 पु. महेश नगर   नाहाटा कॉलेज जवळ  भुसावळ

२२४५२ कुळकण� आरती केशव
29641

62 �ी
पदम अपाट�म�ट   अलंकार िब�ीगं जवळ  सहकार नगर  

भुसावळ

२२४५३ कुलकण� अमोल �भाकर
37995

38 पु. शिनमंदीर वाड� पंडाचाळ   आठवडे बाजार जवळ  भुसावळ

२२४५४ कुळकण� आनंद उमाकांत
9520

58 पु. खडका रोड   पा�ा�ा टाकी जवळ    भुसावळ

२२४५५ कुळकण� अनंत काशीनाथ
11834

50 पु.
डी / ५७ ऐट बंगला ए�रया   रे�े कॉलनी यावल रोड  

भुसावळ

२२४५६ कुळकण� अनंत वासुदेव
17635

65 पु.
शासकीय िनवास �थान दूरदश�न   ��ेपण क� �ा जवळ    

भुसावळ
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२२४५७ कुलकण� अनधा अिनल
24261

58 �ी ऋणानुबंध �ीराम हाउुिसंग सोसायटी   भुसावळ

२२४५८ कुळकण� अिनल मधुकर
5105

60 पु.
अितथी  �ीराम हौिसंग सोसायटी   नहाटा कॉलेज जवळ    

भुसावळ

२२४५९ कुलकण� आरती अशोक
17214

42 �ी
च्/२६ ४५/१ रेणुका िनवास द� नगर   वांजोळा रोड  

भुसावल

२२४६० कुलकण� अच�ना अशोक
18723

72 �ी गंगाराम �ॉट   डॉ.सुराणांचे समोर    भुसावल

२२४६१ कुलकण� आशालता �काश
48002

63 �ी आकुल चौक   िवठठल वाड�  भुसावळ

२२४६२ कुळकण� अशोक गजानन ¹०९]
5069

72 पु.
रे�े �ाट�र नं.आरबी २   ११५९ ए िलंपुस �ब जवळ  

भुसावळ

२२४६३ कुळकण� अशोक रामचं�
9338

76 पु. ऑ.फॅ�री ई�ेट   वरणगांव टाइप २/८९बी    भुसावळ

२२४६४ कुळकण� भालचं� गोिवंद
7116

61 पु.

सी/ओ वामन बी.कुलकण� ई.एसएम   

आर.बी.आय.आय/डीएस/५५ए  रे�े �ेशन जवळ  

भुसावळ

२२४६५ कुळकण� भालचं� िवनायक
5106

81 पु.
८ िस�ी िवनायक हाऊिसंग सोसायटी   वरणगाव रोड 

भुसावळ

२२४६६ कुळकण� चं�कांत मधुकर
9394

51 पु. नहाटा कॉलेज जवळ  जामनेर रोड   भुसावळ

२२४६७ कुलकण� चंदु रामदास
16419

51 पु. िकसनलाल िब�ीगं   अिजंठा लॉज जवळ    भुसावल

२२४६८ कुलकण� िदपक शांताराम
16571

52 पु.
ल�ी नारायण नगर गजानन   महाराज मंदीरा जवळ 

भुसावल

२२४६९ कुलकण� िदपाली �साद
45955

40 �ी ३/ए जोगे�री   निवन �डको कॉलनी  भ् ◌ुसावळ  भ् ◌ुसावळ

२२४७० कुळकण� देिवदास जनाद�न
2467

78 पु. जोगळेकर िब��ंग  �ेशन रोड   भुसावळ

२२४७१ कुळकण� िदलीप भालचं�
24706

50 पु. िस�दी िवनायक हौ.सोसायटी   वरणगाव रोड  भुसावळ

२२४७२ कुळकण� िदनकर कािशनाथ
31926

84 पु. �ू सातारा फाईल   भुसावळ

२२४७३ कुळकण� �ाने�र द�ा�य
3197

71 पु. ६५ ए राम मंगल कॉलनी   त�� नगर    भुसावळ

२२४७४ कुळकण� गणपत केशव
2907

88 पु. देवकरण िब��ंग ब�ी �ॉट   भुसावळ

२२४७५ कुळकण� गीतांजली �ाने�र
6588

65 �ी पांडुरंग भवन मेथाजीमाळा   भुसावळ

२२४७६ कुळकण� जयंत वसंत
6601

70 पु. �ेयस तापीनगर भुसावळ

२२४७७ कुलकण�  कामीनी िदपक
16635

44 �ी आर .बी // १०८३ बी १५ बंगला भुसावळ   भुसावल

२२४७८ कुळकण� कमलाकर �भाकर
18240

63 पु. रे�े �ाट�र नं.आरबीआय ९३५/डी   नॉथ� कॉलनी    भुसावल

२२४७९ कुळकण� केशवराव रामचं�राव
2911

93 पु. पंडाची चावल कांहयलाल   �ॉट जामनेर रोड  भुसावळ

२२४८० कुळकण� िकरण रमेश
30585

42 पु. िनंबोरकर वाडा   वसंत टॉकीज�ा मागे  भुसावळ

२२४८१ कुळकण� िकरण वसंत
19324

44 पु. ग�ड �ॉट   काशीनाथ लॉज मागे    भुसावल

२२४८२ कुलकण� िकशोर ल�ण
23093

60 पु.
पी.ओ.एच. कॉलनी   १५ बंगला  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२२४८३ कुलकण� ल�ीकांत िदनकर
16274

47 पु.
परांजपे वाडा �ु सातारा फाईल   गौरव बुक डेपो जवळ    

भुसावल
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२२४८४ कुळकण� मधुकर शामराव
2422

93 पु. आद�सर िब��ंग ग�ड �ॉट   भुसावळ

२२४८५ कुळकण� महेश मुकंुद
8208

51 पु.
�ॉट नं ९ गणेश कॉलनी भुसावळ   मधु मंजूषा समोर  

जळगाव  भुसावळ

२२४८६ कुलकण� मिनषा शामकांत
24104

46 �ी जुना सातारा   �ीराम मंिदराजवळ  भुसावळ

२२४८७ कुळकण� मनोहर िदनकर
7766

73 पु. ४७९५ �ुनिसपल पाक�  भुसावळ

२२४८८ कुलकण� मनोज िवजय
12492

47 पु. �ु एरीया वाड�   �ा�ण संघा जवळ    भुसावल

२२४८९ कुलकण� िमना�ी शरदराव
46122

64 �ी रामे�र नगर जामनेर रोड भुसावळ

२२४९० कुळकण� मुकंुद केशव
2418

83 पु. ९ गणेश कॉलनी   जळगांव र�ा भुसावळ

२२४९१ कुलकण� िनलेश भालचं�
19916

39 पु. घर नं.५ गोपाल अपाट�म�ट   शारदा नगर    भुसावल

२२४९२ कुलकण� िनम�ला �काश
56423

68 �ी संत िब��ंग   �ा�ण संघाजवळ भुसावळ  िज.जळगाव

२२४९३ कुळकण� िनितन �ंबक
8752

59 पु. ४४ ई३ टाईप ऑड�न� फॅ�र   वरणगांव

२२४९४ कुळकण� प�ाकर कािशनाथ
11922

87 पु. घर नं.३६७७ �ु�ीपल पाक�  सा   वरकर रोड    भुसावल

२२४९५ कुळकण� प�ाकर पंढरीनाथ
9509

82 पु. नाथ िनवास सुभाष बाबु रोड   �ुिनसीपल पाक�     भुसावळ

२२४९६ कुलकण� �दीप ल�ण
11717

70 पु. एम.एस.ई.बी.कॉलनी �ाट�र नं   �ु ई नं.९/१    िदपनगर

२२४९७ कुलकण� ��ा �काश
15909

65 �ी एस.एस.पाटील िब�ीगं   मेथाजी मळा    भुसावल

२२४९८ कुळकण� �काश वसंत
2434

69 पु.
ओम िनवास �ॉट नं ६९   �ीराम हौिसंग सोसायटी  एन एच 

६  भुसावळ

२२४९९
कुळकण� �साद सुरेश 

�ो.आिद� क�� �न 33433
46 पु. ३४ �ू �डको कॉलनी   रनजोडा रोड  भुसावळ

२२५०० कुलकण� �स� िवजय
16633

49 पु.
िबजली कॉलनी क�ुरी नगर   सुराणा िब�ीगं जवळ    

भुसावल

२२५०१ कुलकण� �शांत िवलासराव
27869

44 पु. काच बंग�ा जवळ  जळगाव रोड  भुसावळ

२२५०२ कुळकण� �ितभा �ंबक
2448

81 �ी भालोदकर �ॉट सहकार नगर   गु��ारा मागे    भुसावळ

२२५०३ कुलकण� �वीण शांताराम
58643

45 पु.
५/४१  जामनेर रोड   िनयर राधा कृ�ा मंिदर  गंगाराम 

�ॉट  भुसावळ

२२५०४ कुलकण� राज�� बाळकृ�
51501

55 पु. ४८४७ सहकार नगर   पांडव वाडा  भुसावळ िज.जळगाव

२२५०५ कुळकण� राजेश िवकास
34042

44 पु. खडका रोड िबझेड शाळे जवळ   भुसावळ

२२५०६ कुळकण� रामचं� गजानन
5071

77 पु. १४३२ ग�ड �ॉट   भुसावळ

२२५०७ कुळकण� रमेश जग�ाथ
7768

77 पु.
जानकी सदन मेथाजी पलॉट   वसंत टॉकीज मागे    

भुसावळ

२२५०८ कुलकण� र�ा रामचं�
16780

66 �ी
�ु एरीया खामगाव अब�न बँके   समोर �ा�ण संघा जवळ   

 भुसावल

२२५०९ कुलकण� रिवं� वसंत
50207

47 पु. ग�ड �ॉट काशीनाथ लॉजमागे   ठाकुर िब��ंग  भुसावळ

२२५१० कुलकण� सखाराम �भाकर
46170

58 पु. रामे�र नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ
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२२५११ कुळकण� संदीप गणेश
11832

49 पु. कुलधाम मेथगी माळा भुसावळ   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२२५१२ कुलकण� शैलजा शरदचं�
52064

81 �ी ४८/४७ सहकार नगर   पांडववाडा  भुसावळ िज.जळगाव

२२५१३ कुलकण� शाम सोनू
54009

59 पु. एल २४ �ाडा कॉलनी   अयो�ानगर भुसावळ  िज.जळगाव

२२५१४ कुलकण� शामकांत भालचं�
23439

49 पु.
जुना सातारा   नवीन राममंदीरा जवळ  मु.पो.भुसावल 

िज.जळगाव  भुसावल

२२५१५ कुळकण� शांताराम िदनकर
2904

94 पु. क�ुरी नगर मु�ानंद   �ॉट नं.६    भुसावळ

२२५१६ कुलकण� शरद द�ा�य
43398

72 पु. �डको कॉलनी   घर नं.३९ जामनेर रोड  भुसावळ

२२५१७ कुलकण� शिशकला सुरेश
49770

70 �ी
 कुल�ी  साधना नगर   सुरभी नगर जवळ  शेणफाड वाडी 

�ॉट नं १६बी  भुसावळ

२२५१८ कुळकण� शिशकांत केशव
2423

72 पु. ३५४६ ग�ड �ॉट   भुसावळ

२२५१९ कुलकण� �ीकांत भालचं�
58182

50 पु. �ोफेसर कॉलनी   सुरिभ नगर  �ॉट नं. १६ए  भुसावळ

२२५२० कुलकण� �ीपाद सुरेश
45954

39 पु. ३/ए जोगे�री   निवन �डको कॉलनी  भ् ◌ुसावळ  भ् ◌ुसावळ

२२५२१ कुलकण� सुभाष शंकर
15133

62 पु. मु.राजुर पो.एणगाव   ता.भुसावल    राजुर

२२५२२ कुलकण� सुधा सखाराम
46171

51 �ी रामे�र नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२५२३ कुळकण� सुधाकर यशवंत
5110

88 पु. �ेह नगर   झेड टी सी ए�रया  भुसावळ िज.जळगाव

२२५२४ कुळकण� सुहास केशव
8631

53 पु. �ॉट नं ९ तापी नगर   भुसावळ

२२५२५ कुळकण� सुरेश अंबादास
4839

78 पु.
शुभम अप �ॉक नं ७   प�ी �ूल जवळ  ��ा नगर  

भुसावळ

२२५२६ कुलकण� सुरेश एकनाथ
34921

79 पु. ३/अे �डको कॉलनी   वाजोडा रोड भुसावळ  िज.जळगाव

२२५२७ कुळकण� सुरेश मधुकर
5104

70 पु. �ीराम हौिसंग सोसा.जामनेर रोड   भुसावळ

२२५२८ कुळकण� सुरेश सदािशव
9403

65 पु. �ा�ण संघा जवळ �ू ए�रया वाड�   भुसावळ

२२५२९ कुळकण� सुरेश शांताराम
2905

70 पु. क�ुरी नगर ६ मु�ानंद कॉलनी   �ॉट नं ६ भुसावळ

२२५३० कुळकण� सुिशला शांताराम
2903

93 �ी क�ुरी नगर �ॉट नं ६   भुसावळ

२२५३१ कुळकण� �ाती संिदप
34552

46 �ी
शिशकांत िवनायक गोसावी   द� नगर वंजोबा रोड  

भुसावळ

२२५३२ कुलकण� उदय आ�ाराम
37994

53 पु. शिनमंदीर वाड� पंडाचाळ   आठवडे बाजाराजवळ  भुसावळ

२२५३३ कुळकण� उदय मधुकर
10345

58 पु. िव�ल मंिदर वाड�   पाटणकर रोड  भुसावळ

२२५३४ कुलकण� उ�ास केशव
17987

51 पु. �ॉट नं.९ तापी नगर   तापी टाई� �ा ग�ीत    भुसावल

२२५३५ कुलकण� वैशाली िडगंबर
42351

73 �ी �ाठ नं १५९   �डको कॅालनी  जामनेर रोड    भुसावळ

२२५३६ कुळकण� िवजय भालचं�
24707

48 पु. िस�दी िवनायक हौिसंग सोसायटी   वरणगाव रोड  भुसावळ

२२५३७ कुळकण� िवजय द�ा�य
2859

76 पु. भुसावळ
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२२५३८ कुलकण� िवजय �ंबकराव
15524

71 पु.
��पुत�  गडकरी नगर   गाडगे बाबा हॉ�ेल जवळ  

खडका रोड भुसावळ  भुसावल

२२५३९ कुलकण� िवकास केशव
15809

57 पु. ६ हरीकमल अपाट�म�ट   सहकार नगर    भुसावल

२२५४० कुलकण� िवनीत िवजय
61398

37 पु.
सहयोग घर नं 44 �ॉट नं 8 बी   रामदेव बाबा मंिदर  मंगल 

शारदा कॉलनी  भुसावळ

२२५४१ कुळकण� िवशाल रामचं�
42302

42 पु. कािशनाथ लॉज मागे   ग�ड �ॉट  भुसावळ

२२५४२ कुलकण� िव�ास रामदास
16420

44 पु. िकसनलाल िब�ीगं   अिजंठा लॉज जवळ    भुसावल

२२५४३ कुलकण� िववेक भालचं�
17066

53 पु. सेवा�म   शांती नगर    भुसावल

२२५४४ कुळकण� यशवंत रामदास
9351

45 पु. �ु अिजंठा लॉज जवळ   सातारा फाईल    भुसावळ

२२५४५ कंुभार �िमला नामदेवराव
8054

54 �ी
२ टाईप ११/बी वरणगांव फॅ�री   वरणगाव ता भुसावल  

वरणगांव ता भुसावळ  वरणगांव

२२५४६
कंुदप संजय सदािशव �ो. 

गु�कृपा ब�ग� 37901
47 पु. वांजोळा रोड   तुळशी नगर  भुसावळ

२२५४७ कंुटे राजेश ल�णराव
9481

53 पु. मामाजी टॉकीज जवळ   भुसावळ

२२५४८ कुरंभ�ी संजय मनोहर
15725

55 पु. मैनाबाई नगर   �भात कॉलनी जवळ    भुसावल

२२५४९ कुरमभ�ी ल�ीकांत पांडुरंग
9466

51 पु. िव�ल मंदीर वाड�   पाटणकर रोड  जोशी वाडा  भुसावळ

२२५५० कुरंभ�ी रेखा भा�र
13129

65 �ी राधा िनवास  गणेश कॉलनी   जळगाव रोड भुसावल

२२५५१ कुरंभ�ी शकंुतला मनोहर
14095

82 �ी �भात कॉलनी   मैनाबाई नगर    भुसावल

२२५५२ कुरंभ�ी सोनाली संजय
15724

50 �ी मैनाबाई नगर   �भात कॉलनी जवळ    भुसावल

२२५५३ कुरकुरे पराग धनंजय
60351

37 पु. मु�ाई नगर गणेश कॉलनी   जळगाव रोड  भुसावळ

२२५५४ कुरकुरे �ेहलता िटकाराम
52301

76 �ी
 �ेहवािटका  शांती नगर   िश�क कॉलनी  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२५५५ कुटे अशोक रामभाऊ
13160

50 पु. मामाजी टाँिकज्  जवळ   भुसावऴ

२२५५६ कुटे देवराम नारायण
9482

78 पु. कुटे िब��ंग मामाजी टॉकीज जवळ   भुसावळ

२२५५७ कुटे िहरालाल ल�ण
41164

49 पु. मामाजी टॉकीज   कुटे ग�ी  भुसावळ

२२५५८ कुटे सुरेश रामभाऊ
16869

61 पु. मामाजी टॉकीज रोड   मु.पो.भुसावल    भुसावल

२२५५९ लढ् ढा दीपचंद िव�नाथ
9547

71 पु. 702-2 ब�ी �ॉट   जामनेर रोड  भुसावळ

२२५६० लढ् ढा गोवध�नदास िव�नाथ
16750

75 पु. ब�ी �ॉट   जामनेर रोड    भुसावल

२२५६१ लढ् ढा राजेश िदपचंद
16751

41 पु. ब�ी �ॉट   जामनेर रोड    भुसावल

२२५६२ लढे जय�ी रिवं� �ो. द� बेकरी
42632

45 �ी �ॉट नं.११ कािशनाथ नगर   भुसावळ

२२५६३ लढे ल�ण सोनु
11790

82 पु. काशीराम नगर �ॉट नं ११ भुसावल

२२५६४ लढे नर�� िवaलदास
11891

47 पु.
नंदनवन कॉलनी गाय�ी श�ीिपठ   जवळ माऊली 

िब�ीगं    भुसावल
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२२५६५ लढे �ेमराज िव�लदास
9456

67 पु. माउली नंदनवन कॉलनी   गाय�ी मंदीर जवळ    भुसावळ

२२५६६
लढे पु�ा पु��� �ो.द� बेकरी 

अॅ� ��टस 42631
42 �ी �ॉट नं.११   कािशराम नगर  भुसावळ

२२५६७
लढे रिवं� ल�ण �ो �ी द� 

बेकरी 11793
55 पु. तापी रोड भुसावल

२२५६८ लढे शामलता �ेमराज
17507

61 �ी  माऊली  ७० नंदनवन कॉलनी   भुसावल

२२५६९ लढे �ीकांत नारायण
2975

71 पु. ममता पॅलेस मागे   �ोफेसर कॉलनी    भुसावळ

२२५७०
लदलानी अमर कवडामल �ो 

अमर टेलस� 11489
72 पु. िसंधी कॉलनी  �ॉ.नं.५१०   भुसावळ

२२५७१ लाहोटी ि�जेश राधे�ाम
16757

39 पु.
कमलाकंुज  पुो�म नगर   गाय�ी मंदीरासमोर पुो�म    

नगर भुसावल

२२५७२ लाहोटी राधेशाम िबरडीचंद
9309

50 पु. गाय�ी श�ी िपठा समोर   भुसावळ

२२५७३ लाहोटी सव�श �ीकांत
16753

39 पु. कमलाकंुज  गाय�ी मंदीरा समोर   पुो�म नगर भुसावल

२२५७४ लाहोटी �ीकांत िबरदीचंद
16754

65 पु. कमलाकंुज  गाय�ी मंदीरा समोर   पुो�म नगर भुसावल

२२५७५ लाहोटी िवणा राधे�ाम
16756

62 �ी कमलाकंुज  गाय�ी मंदीरा समोर   पुो�म नगर    भुसावल

२२५७६ ला�णे संगीता संजय
23816

54 �ी
ओम पाक�  यावल रोड   गजानन महाराज मंिदरामागे  

भुसावळ िज.जळगाव

२२५७७ ला�णे संजय हरी
23815

63 पु.
ओम पाक�  यावल रोड   गजानन महाराज मंिदरामागे  

भुसावळ िज.जळगाव

२२५७८ लासुरे उमेश सुकलाल
60592

39 पु.
�ी नगर �ॉट नं 33/बी   सव� नं 297 जळगाव रोड    

भुसावळ

२२५७९ लेखराजानी अमर बनवारीलाल
51419

38 पु.
ग�कृपा िब��ंग   हनुमान नगर िसंधी कॉलोनी  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२५८० लेखवाणी अिमत गोपालदास
36799

39 पु. २४२ िसंधी कॉलनी   भुसावळ  िज.जळगाव

२२५८१ लेखवाणी मुरलीधर िम�ीराम
12333

66 पु. �म नं. २४१ िसंधी कॉलनी   भुसावल

२२५८२
लेखवाणी सुरेश मेवालदास �ो 

रवी फॅ�ी �ोअस� 8774
60 पु. िसंधी कॉलनी   भुसावळ

२२५८३ िलंगायत वसंत ताराचंद
18413

57 पु. �ू पोिलस लाइन भुसावळ

२२५८४ लोहार बबन मंगु
9507

74 पु.
डा.ग�ड यांचे घरा जवळ   नवा सातारा पुल  नाहाटा बँक 

जवळ मामाजी टॉकीज रोड  भुसावळ

२२५८५ लोखंडे �ाने�र �ंबक
37604

54 पु. आर बी २ /१०४२ जी १५ बंगला   भुसावळ

२२५८६ लोखंडे रामचं� जनाद�न
38096

66 पु. गंगाराम �ॉट   लोखंडे भूवन  भुसावळ

२२५८७ लोखंडे सुरेशचं� वसंतराव
17144

76 पु. डॉ.लोबो िब�ीगं   भजीया ग�ी    भुसावल

२२५८८ लोणारी �ाने�र दयाराम
16631

47 पु. �ारा युवराज लोणारी   मामाजी टॉकीज    भुसावल

२२५८९ लोणे �मोद गोपाळ
22029

56 पु. �ॅट नं 9 िसंधी िवनायक अपाट�म�ट   शा�ी नगर भुसावळ

२२५९० लु�ा अिनल िभकचंद
46639

49 पु. अनुराज भवन   हनुमान नगर  भुसावळ

२२५९१ लु�ा हरीष गोपीचंद
45256

54 पु. ५२७ िसंधी कॅालनी     भुसावळ
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२२५९२
माधवपुरकर आिशष ल�ण 

�ो.आ◌े◌ंकार एज�ीज 12208
46 पु. १० गजानन   अपाट�म�ट भालचं� नगर    भुसावल

२२५९३ माधवपूरकर ल�ण पांडुरंग
7333

77 पु. १०  गजानन अपाट�म�ट भालचं�   भुसावल

२२५९४ माधवपूरकर उिम�ला ल�ण
7334

77 �ी १०  गजानन अपाट�म�ट   भुसावळ

२२५९५ महाजन अिनल नारायण
47348

53 पु.
नहाटा कॉलेज मागे   सोना ऑईस फॅ�री जवळ  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२५९६ महाजन अजु�न नारायण
17211

62 पु. �ारा ई.एन.टी.हॉ�ीटल   जामनेर रोड    भुसावल

२२५९७ महाजन आशालता मनोहर
48453

74 �ी
मेथाजी �ॉट   दो�ी मंडळ भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२२५९८ महाजन ि�जभुषण �ीिनवास
32157

40 पु. �ा�णसंघा समोर   भुसावळ

२२५९९ महाजन चा�लता �ीिनवास
32158

60 �ी �ा�णसंघा समोर   निवन एरीया वाड�    भुसावळ

२२६०० महाजन चेतना कािशनाथ
52270

54 �ी
�ुिनिसपल पाक�    राज�ी िप�स� मागे  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२६०१ महाजन िदपक सोपान
45255

52 पु. �ाट नं ११ सहकार नगर     भुसावळ

२२६०२ महाजन िडगंबर मारोती
42718

57 पु.
स�� नं ७६ अ �ॉट नं ७   चं�मोित िब�ीगं जवळ  शांित 

नगर तापी रोड  भुसावळ

२२६०३ महाजन िदनेश काशीनाथ
60728

44 पु.
घर नं 48 पाटणकर रोड िव�ल   मंिदर वॉड� िदगंबर या�ा 

जवळ  कंपनी भुसावळ

२२६०४ महाजन हष�द पांडुरंग
18894

42 पु. शनी मंदीर वाड�   आठवडे बाजार    भुसावल

२२६०५ महाजन क�ना मंगलदास
39552

58 �ी
 यश�ी  नवश�ी�ा मागे   टी. �ी. टॉवर जवळ  भुसावळ 

िज. जळगाव  भुसावळ

२२६०६ महाजन िकरण िदनकर
18802

54 पु. �ु एरीया वाड�   भुसावल

२२६०७ महाजन महेश यशवंत
17038

44 पु.
बाजार ग�ी िवठठल मंदीराजवळ   मु पो वरणगाव ता 

भुसावळ  वरणगाव  वरणगाव

२२६०८ महाजन नंदिकशोर रतीलाल
18893

62 पु. शनी मंदीर वाड�   आठवडे बाजार    भुसावल

२२६०९ महाजन नर�� िबहारीलाल
52749

54 पु.
गांधी नगर   िड.एल.िहंदी शाळेमागे  भुसावळ िज. जळगाव 

 भुसावळ

२२६१० महाजन नर�� सदािशव
45217

58 पु. िभ�ड कॉलनी   भुसावळ

२२६११ महाजन िनधी नर��
52750

48 �ी
गांधी नगर िबहाइंड   िड.एल.िहंदी शाळेमागे  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२२६१२ महाजन िनलेश वासुदेव
37969

46 पु. साईपु� अॅ��ड�ट हॉ�ीटल   यावल रोड  भुसावळ

२२६१३ महाजन पांडुरंग रतीलाल
18755

65 पु. �ारा यशवंत दु�ालय   शनी मंदीर वाड�    भुसावल

२२६१४ महाजन �िदप रघुनाथ
50482

62 पु. �ु��पल पाक�    सुमन िनवास  भुसावळ िज.जळगाव

२२६१५ महाजन �शांत योिगराज
60698

35 पु.
मंगल शारदा कॉलनी   िगरीजा िवहार रीगं रोड  संतोषी 

माता हॉल  भुसावळ

२२६१६ महाजन संगीत अतुल
22537

53 �ी
५/५०९ सहजीवन सोसायटी.   नवश�ी आयुवेदा�लया 

जवळ.  भुसावळ

२२६१७ महाजन �ेहलता िनलेश
37970

42 �ी साईपु� अॅ��ड�ट हॉ�ीटल   यावल रोड  भुसावळ

२२६१८ महाजन िसताराम शामराव
18239

70 पु. मु.पो.क�ाळे बु।।   ता.भुसावल    भुसावल
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२२६१९ महाजन सुभाष भा�र
18390

57 पु. खडका रोड   भुसावल

२२६२० महाजन सुभाष माधव
18797

51 पु. बाजार ग�ी   वरणगाव

२२६२१ महाजन सुधाकर मारोती
7798

76 पु. सुमंगल शाती नगर भुसावळ

२२६२२ महाजन सुधाकर यशवंत
17037

60 पु.
तुळशीराम नगर   माळी भुवन   िबहाइंड भुसावळ    

भुसावल

२२६२३ महाजन सुरेश कृ�ा
23847

57 पु.
�ॉट नं.२ िस.स�� ८७ अ नं.३९ तापी पॅलेस समोर   �ेम 

�ो�ीजन समोर तापी नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२२६२४ महाजन सुरेश नरहर
28207

62 पु. �ाट�र नं. ७३/फ-२   आ. िन. आवास  वरणगाव  वरणगाव

२२६२५ महाजन ितलो�मा िवलास
38304

56 �ी
क्/�् �ी डी महाजन   �ॉट नं.१३ शांतीनगर  कोटेचा 

कॉलेज�ा उ�रेस  भुसावळ

२२६२६ महाजन वासुदेव सांडू
37968

77 पु. साईपु� अॅ��ड�ट हॉ�ीटल   यावल रोड  भुसावळ

२२६२७ महाजन िवलास देवराम
38303

63 पु.
शांित कॉ��े�   �ॉट नं ०१ घर नं १७५६/१०  शांित नगर 

यावल रोड  भुसावळ

२२६२८ महाजनी �भावती �काश
23318

68 �ी रघुकूल कॉलनी   िस�दे�र नगर जवळ  भुसावळ

२२६२९ महाजनी िववेक �काश
15760

44 पु.
�ॉट नं १३ रघुकुल कॉलनी   एम एस ई बी ऑिफस जवळ  

िस�े�र नगर भुसावळ

२२६३० महाले अवधुत नामदेव
51349

70 पु. वरद िवनायक कॉलनी   �ोबल हॉ��टल जवळ  भुसावळ

२२६३१ महाले �ाने�र राजाराम
49777

44 पु.
जामनेर रोड   फायर फायटर�ा मागे  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२२६३२ महाले िनलेश अवधुत
51348

36 पु. वरद िवनायक कॉलनी   �ोबल हॉ��टल जवळ  भुसावळ

२२६३३ माहे�री िदनेश शंकरलाल
30451

42 पु. ८१४ गांधी चौक सराफ बाजार   भुसावळ

२२६३४ माहे�री मनोजकुमार राम��प
31612

54 पु. ६४५ अे. आर.एम.वाड�   भुसावळ

२२६३५ मैिहराळे मनोज ल�ण
53566

41 पु.
�ु पावर हाऊस चाळ   �ु अं◌ाबेडकर नगर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२६३६ मा�रकर �भाकर गोपाळ
32201

91 पु.
गंगाराम �ॉट   पो� ऑफीस  भुसावळ िज.जळगांव  

भुसावळ

२२६३७ मा�रकर उमेश �भाकर
32225

56 पु. गंगाराम �ॉट   भुसावळ

२२६३८ माळी शांताराम धोडूं
30036

65 पु.
वरणगांव फॅ�री �ॉट�र नं.   २१२ बी वाय डी    वरणगांव 

फॅ�री

२२६३९ माळी जगदेव मोतीराम
34328

73 पु. मु.पो.खडके   ता.भ् सावळ    खडके

२२६४० माळी मनोहर गोपाळ
6189

79 पु. गणेश कॅालनी   जळगाव रोड भुसावळ

२२६४१ माळी िनलेश दगा
35683

41 पु.
९० बी/२ टाईप आड�न� फॅ�री   वरणगाव ता.भुसावळ  

िज.जळगाव

२२६४२ माळी राज�� जगदेव
47788

50 पु. मु. पो. खडका   गणेश कॉलनी  भुसावळ

२२६४३ माळी संजय जगदेव
57122

47 पु. रा खडका   ताभुसावळ

२२६४४ मालवी ओकंार भोजू
2948

83 पु. नाहाटा कॉलेज मागे जामनेर   रोड बालाजी नगर  भुसावळ

२२६४५ मांडळकर सदानंद िवजय
16221

44 पु. एम.एस.ई.बी.कॉलनी   खडका भुसावल
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२२६४६ मांडळकर िवजय शांताराम
11798

77 पु.
५९/१/३४ �ॉट नं ३४   खडके चौफुली जवळ  भुसावळ िज 

जळगाव  भुसावळ

२२६४७ मांडे भा�र मुरलीधर
2930

86 पु. सुभाष रोड �ूिनिसपल पाक�    भुसावळ

२२६४८ मांडे �भाकर मुरलीधर
2923

78 पु. �ुिनसीपल पाक�    भुसावळ

२२६४९ मांडे रजनी भा�र
2931

86 �ी ४६६-७ सुभाष रोड �ूिनिसपल पाक�    भुसावळ

२२६५० मांडे सुधाकर द�ा�य
25694

87 पु. राजे�र नगर   �ु इं��श �ुल मागे  भुसावळ

२२६५१ मांडे सुिनता सुधाकर
19414

67 �ी रामे�र नगर  द� गंगा    राका क�� �न    भुसावल

२२६५२ मांडे उमा �भाकर
2924

71 �ी �ुिनसीपल पाक�    भुसावळ

२२६५३ मांडे योगेश भा�र
9076

56 पु. �ु�ीपल पाक�  सुभाष रोड भुसावळ

२२६५४ मांडगे रा�ल मगनलाल
8815

44 पु.
अथव� सव� नं 194/1 क /2   �ॉट नं 19 महेश नगर  िसंधी 

�शान भूमी जवळ भुसावळ

२२६५५ मंडलेचा िदलीप रंगलाल
17348

60 पु. �ोफेसर कॉलनी   िबयाणी �ुल समोर    भुसावल

२२६५६ मंडलेचा नंदलालजी चंपालाल
9513

50 पु. बालाजी ग�ी जनता बँके जवळ   भुसावळ

२२६५७ मंडलेचा �रतेश सुखलाल
17356

42 पु. पुख �ाझा �ॉट नं.४ शांती   नगर भुसावल

२२६५८ मंडलेचा योगेश सुखलाल
17345

46 पु. सोसायटी मटिचंग   बालाजी लाइन भुसावळ    भुसावल

२२६५९ मंडोरे घन:शाम रामिकसन
16583

53 पु. ५६१ काबरा िब�ीगं   राम मंदीर वाड�    भुसावल

२२६६० मानेकर सुरेश नारायण
45415

52 पु. गजानन महाराज नगर   प. क कोटेचा मागे  भुसावळ

२२६६१ मानकरे शांताराम  िव�ल
16372

56 पु.
मकरंद नगर गणपती मंदीराजवळ   मु.पो.वरणगाव    

वरणगाव

२२६६२ मं�ी गणेश शांतीलाल
17289

51 पु. खडका रोड   पाटील नस�री जवळ    भुसावल

२२६६३ मं�ी गोिवंद जेठमल
17674

63 पु. सोना पॅलेस नहाटा कॉलेज जवळ     भुसावल

२२६६४ मं�ी िनतीन ब�ीलाल
44551

42 पु.
हौिसंग नं. २४२६ डेिल माक� ट   सव�दय ि�िटंग �ेस वर  

भुसावळ

२२६६५ मं�ी संजय �ेमसुख
18827

58 पु. १६ रामे�र नगर   भुसावल

२२६६६ मं�ी सुिनता गोिवंद
17222

59 �ी सोना पॅलेस   नाहाटा कॉलेज जवळ  भुसावल

२२६६७ मराठे(पाटील) अिनता रघुनाथ
41893

60 �ी क�ैयालाल �ॉट   द�मंदीराजवळ  भुसावळ

२२६६८ मराठे द�ा�य बाळकृ�ा
30311

50 पु. िशव कॉलनी   हॉटेल सुहास जवळ    भुसावळ

२२६६९ मराठे कमलाकर रामचं�
32671

69 पु. िशवाजी नगर   वरणगांव रोड    भुसावळ

२२६७० मराठे रघुनाथ नामदेव
41894

60 पु. क�ैयालाल �ॉट   दं� मंदीराजवळ  भुसावळ

२२६७१ मराठे संतोष बाजीराव
13029

49 पु.
गाय�ी श�ी िपठ जवळ फालक   िब�ीगं मागे पुो�म 

नगर    भुसावल

२२६७२ मराठे उमेश भा�र
28348

46 पु.
4 डी �ी टाइप वरणगाव फॅ�री   ता. भुसावळ  

िज.जळगाव  वरणगाव
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२२६७३ मा�मदा�ने भगवान ओकंार
3029

73 पु.
�ू ए�रया वॉड� िनयर �ा�णसंघ   कोतवाल भुवन  दूसरा 

मजला  भुसावळ

२२६७४ मा�मदा�ने निवन भगवान
10264

73 पु.
�ॉट नं◌ं.४ सव� नं.१२९/१+२/४जी   गोिवंद कॉलनी  सुहास 

हॉटेल मागे भुसावळ

२२६७५ मा�मदा�ने िनलेश भगवान
14587

42 पु.
�ॉट नं◌ं.४ सव� नं.१२९/१अ२/४   गोिवंद कॉलनी  सुहास 

हॉटेल मागे भुसावळ

२२६७६ मा�मदा�ने सचीन भगवान
14863

46 पु. �ू ए�रया वॉड� कोतवाल भुवन   जामणेर रोड    भुसावळ

२२६७७ मा�मदा�ने सुिनता सिचन
18977

42 �ी
�ॉट नं.४ सव� नं.१२९/१अ२/४   गोिवंद कॉलनी  सुहास 

हॉटेल मागे भुसावळ  भुसावल

२२६७८ मा�मदा�ने व�लाबाई भगवान
3030

70 �ी
�ॉट नं◌ं.४ सव� नं.१२९/१+२/४   गोिवंद कॉलनी सुहास 

हॉटेल मागे  भुसावळ

२२६७९ ��े संजीव नारायण
18637

49 पु. गंगाराम �ॉट संतोषी माता मंदीराजवळ   भुसावल

२२६८० मा�े िवलास गोिवंदराव
9537

60 पु. गणेश कॉलनी   जळगाव रोड  भुसावळ

२२६८१ मते �मोद कमलाकर
18750

51 पु.
२४ �ीहरी नगर वांजोळा रोड   हॉटेल सु�ची समोर    

भुसावल

२२६८२ मते �ितक �मोद
57962

24 पु.
सु�ची हॉटेल जवळ   आदश� नगर वांजोळा रोड  भुसावळ 

िज जळगाव  भुसावळ

२२६८३ मते िववेक र�ाकर
21260

50 पु.
�ॉट नं.२१ सर�ती नगर   वरणगाव रोडभुसावल    

भुसावल

२२६८४ माथ� जसपालिसंग संतोकिसंग
9558

63 पु. २ तापी नगर   भुसावळ

२२६८५ मेढे जितनकुमार �ीधर
43126

51 पु.  �ेहबंध  मानकबाग   �ी गजानन महाराज नगर  भुसावळ

२२६८६ मेह�णकर पुो�म िवनायक
2486

93 पु. ४३५५ ग�ड �ॉट भुसावल

२२६८७ मेहता भरत िवजय
18042

56 पु. ग�ड �ॉट   भुसावळ

२२६८८ मेहता िवनायक तोलाराम
16664

64 पु. िवनायक रे�ॉरंट   जामनेर रोड    भुसावल

२२६८९ मेह�दळे अिभराम महादेव
59271

53 पु. ओम िनवास गणेश कॉलनी   जळगाव रोड    भुसावळ

२२६९० मेह�दळे महादेव वामन
2477

87 पु. १४०० ओम गणेश कॉलनी   िज.जळगाव रोड भुसावळ

२२६९१ मेह�दळे उिम�ला महादेव
2478

80 �ी
गणेश कॉलनी   जळगांव रोड भुसावळ  ओम िनवास  

भुसावळ

२२६९२ मेहता चंपालाल गणेशमल
3013

82 पु. नांदगाव ता भुसावळ   िज�ा जळगाव

२२६९३ मेहता िमलीदं िवजय
18043

55 पु. ग�ड �ॉट   भुसावळ

२२६९४ मेहता राज��कुमार प�ालाल
16865

60 पु.
िबयाणी हाय�ुल मागे   डॉ.सरोदे हॉ�ीटल मागे    

भुसावल

२२६९५ म�डकी पुो�म गोपाळ
2894

80 पु. शादु�ल  िवकास कॉलनी जामनेर   रोड    भुसावळ

२२६९६ िम�ा सितषकुमार ह�रशंकर
58428

59 पु.
२२५-२ जळगाव रोड   िहरो होडंा शो�म जवळ  महाल�ी 

नगर भुसावळ

२२६९७ िम�री धनराज कौतीक
13969

73 पु.
�ॉट नं. ८९ �ामी िवहार कॉलनी   िहरो होडंा शो�म 

पाठीमागे  जळगाव रोड भुसावळ

२२६९८ मोदे सोमनाथ रामराव
19423

83 पु. खडका रोड   गंुजाळ कॉलनी  जा�ंद िब�ीगं  भुसावल

२२६९९ मोडकर पूजा दश�न
61908

32 �ी प ओ एच कॉलनी भुसावळ   कांदारीभुसावळ
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२२७०० मोहरील द�ा�य राजाराम
7117

93 पु. गाय�ी नगर  नाहाटा कॉलेजमागे   भुसावळ

२२७०१ मोहरील र�ी रिवं�
32467

46 �ी
गाय�ी नगर   नहाटा कॉलेज समोर  भुसावळ   िज.जळगांव 

 भुसावळ

२२७०२ मोहरील रवी� द�ा�य
9399

51 पु. गाय�ी नगर  नहाटा कॉलेज मागे   भुसावळ

२२७०३ मोहरीर योगे� चं�कांत
8132

50 पु. म�ार �ीम संगीत   िव�ालया मागे  �ोफ कॉलनी  भुसावळ

२२७०४ मोहरील जयंत द�ा�य
2442

63 पु. गाय�ी नगर   नाहटा कॉलेजमागे    भुसावळ

२२७०५ मोहरीर मंजीरी मोहन
32229

56 �ी �ॉट नं.१५ िचंतामणी िवहार   तापीनगर    भुसावळ

२२७०६ मोरे िदलीप ��ाद
51652

46 पु.
दादासाहेब �पवते हौिसंग सोसायटी   भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२२७०७ मोरे िजत�� ब�ी
25200

45 पु. मु.पो.कंडारी   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२२७०८ मोरे िजत�� लिलत
47064

47 पु. ४८ हंबड�कर चाळ   मामाजी टॉकीज जवळ  भुसावळ

२२७०९ मोरे िकशोर बाळकृ�
6873

67 पु.
पंचमूत� �ॉट नं २६ ब   गणेश कॉलनी  जळगाव रोड  

भुसावळ

२२७१० मोरे प�वी िजत��
25201

41 �ी मु.पो.कंडारी   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२२७११ मोरे संतोष िव�ल
17965

45 पु.
�ाट नं ४५ बी   संुदर नगर वरणगाव रोड  वरणगाव रोड 

भुसावळ

२२७१२ मोरे िवनोद राजाराम
32198

41 पु. रे�े �ॉट�र नं.४३४ अे   दुगा� माता मंदीर    भुसावळ

२२७१३ मोते िशवाजी िव�ू
48377

40 पु.
िशवाजी नगर   वरणगाव रोड  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२२७१४ मुजुमदार अिनल पुो�म
2857

57 पु. िनंभोरकर वाडा   वसंत टॉकीज जवळ    भुसावळ

२२७१५ मुजुमदार अिवनाश अिनल
12133

45 पु. िनंभोरकर वाडा मेथाजी �ॉट  भु   सावल    भुसावल

२२७१६ मुजुमदार द�ा�य यशवंत
2949

94 पु. परमाथ� वाडा वसंत   टॉकीज मागे    भुसावळ

२२७१७ मुजुमदार समीर द�ा�य
9292

62 पु. वसंत टॉकीज मागे मेथाजी �ॉट   भुसावळ

२२७१८ मुजुमदार सुहास मधुकर
9543

58 पु. डॉ.दा�ाने बंगला   �ु�ीपल पाक�     भुसावळ

२२७१९ मुळे चं�कांत वामन
51252

69 पु. १३-सी िस�दे�र नगर   जामनेर रोड  भुसावळ

२२७२० मुलचंदानी अशोक आयनदास
17203

53 पु. ३६९ गंगाराम �ॉट  भुसावल

२२७२१
मुलचंदानी जयराम क�ैयालाल 

�ो अजय ऑटो �ेयर पाट्�स 12086
64 पु. आनंद नगर जामनेर रोड   भुसावल

२२७२२ मुळे मोरे�र शंकर
9528

50 पु. रामे�र नगर   आठवले बाजार    भुसावळ

२२७२३ मुळे सुधाकर कृ�राव
5114

85 पु. ४६१७  राणे िब�ीगं ग�ड �ॉट   भुसावळ िज.जळगाव

२२७२४ मुळे िवकास रघुनाथ
9341

65 पु. मरीमाता मंदीर रोड इंडीया रेडीमेड   शेजारी    भुसावळ

२२७२५ मुळे आरती चं�कांत
38825

62 �ी १३ / सी िस�दे�र नगर   जामनेर रोड  भुसावळ

२२७२६ मंुढे रमेश गौ�
50174

70 पु.
गंुजाळ कॉलनी   खडका रोड  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ
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२२७२७ मुराई फिकरचंद रामदुलारे
49694

44 पु. गंुजाळ कॉलनी   द� मंिदराजवळ  खडका रोड भुसावळ

२२७२८ मुराई मनोज पु�न
9405

52 पु. �ॉट नं.१४ महादेव टेकडी   कंडारी ता.भुसावल

२२७२९ मु-हे िव�नाथ सोनु
19419

76 पु. िशरपुर क�ाळा रोड   �ी.आय.पी. कॉलनी    भुसावल

२२७३० मुतालीक शाम िवनायक
2453

82 पु.
क�ैयालाल �ॉट द�मंदीरा जवळ   जवळ ढाके भुवन    

भुसावळ

२२७३१ नागला रेखा संतोषकुमार
52083

51 �ी
राम मंिदर वाड�   �ामी नारायण मंिदरासमोर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२७३२ नागला संतोषकुमार �ेमराज
16581

58 पु.
बालाजी ग�ी जळगाव जनता   सहकारी बँकेजवळ    

भुसावल

२२७३३ नगरे िवजय देवचंद
17679

56 पु. साने गु�जी नगर   धन�ी गॅस मागे  भुसावल

२२७३४ नागला अिभलाष संतोषकुमार
52082

29 पु.
राम मंिदर वाड� �ामी   नारायण मंिदरासमोर भुसावळ 

िज.जळगाव

२२७३५ नागराज िगता अनंत
11305

57 �ी वरणगांव. ता.भुसावळ   वरणगांव

२२७३६ नागराज �ीहरी िव�ु
9303

89 पु. मु.पो.वरंणगांव.ता.भुसावळ.   वरणगांव

२२७३७ नागराणी िज�ी रमेश
61049

37 �ी 15 ��ािदया सहकार नगर   भुसावळ

२२७३८ नाहाटा िशरीष सुशीलकुमार
16553

57 पु. राम मंदीर वाड�   बडा हनुमान मंदीरा जवळ    भुसावल

२२७३९ नाईक अशोक छगनराव
35332

69 पु. स��ंृगी सोसायटी   गोलाणी माक� ट जवळ  भुसावळ

२२७४० नाईक भुषण द�ा�य
32155

57 पु.
खडका रोड   डॉ.झोपे ��नीक जवळ  भुसावळ 

िज.जळगांव  भुसावळ

२२७४१ नाईक हेमंत गोिवंद
9422

57 पु. कुळकण� �ॉट मातृछाया   भुसावळ

२२७४२ नाईक जयंत पुो�म
29948

67 पु. मरीमाता मंिदर समोर   जैन िब��ंग बाजार  वॉड�  भुसावळ

२२७४३ नाईक माधवी मधुकर
52127

78 �ी जोशी ग�ी   वरणगांव ता.भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२७४४ नाईक मधुकर देवधर
7128

82 पु.
िवकास सोसायटी  जामनेर रोड   नाहाटा कॉलेज जवळ  

भुसावळ

२२७४५ नाईक मधुकर िव�ु
14723

83 पु. जोशी ग�ी   वरणगाव

२२७४६ नाईक �दीप गोिवंद
9423

60 पु. जळगांव रोड भुसावळ

२२७४७ नाईक सखाराम जनाद�न
28206

73 पु. मु�ाई जोशी वाडा   जोशी ग�ी  वरणगाव  वरणगाव

२२७४८ नाईक िशवराज अशोक
32385

44 पु. गोलानी कॉ��े�   वरणगांव रोड  भुसावळ

२२७४९ नाईक सुहास द�ा�य
32156

52 पु.
खडका रोड   डॉ.झोपे ��नीक जवळ  भुसावळ 

िज.जळगांव  भुसावळ

२२७५० नामजोशी जय�ी िवजय
31460

67 �ी ९१५ अे. नेह� रोड   भुसावळ

२२७५१ नामजोशी िवजय �ीपत
30376

71 पु.
९१५ अ ऑिफसर नेह� रोड तापी   नगर आर बी ४ 

भुसावळ

२२७५२ नंदाणे उमाकांत बाळकृ�
52149

59 पु.
 िपतृ-�ृती  खडका रोड   पाटील नस�री ग�ी  भुसावळ 

िज. जळगाव  भुसावळ

२२७५३ नांदेडकर िवनायक वामन
7767

58 पु. िटळक रोड कुळकण� �ॉट भुसावळ
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२२७५४ नां�े िकरण भा�र
55975

42 पु.
�डको कॉलनी �म १००   छोटीडे वाणी मंगल काय�लय 

जवळ  भुसावळ

२२७५५ न�वरे िबरबल मांगो
40557

84 पु.
फेज-२ �ाक नं.१   राका अपाट�म��  रामे�र नगर �रंग 

रोड भुसावळ

२२७५६ नारखेडे अिजत बळीराम
24340

73 पु. �ॉट नं. ५८ �ोफेसर कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ

२२७५७ नारखेडे अिनल िदनकर
15698

61 पु. कोदंण  ४९८ मेथाजी मळा   भुसावल

२२७५८ नारखेडे धनराज िहरामण ¹०९]
5809

73 पु.  �ितधन  शांतीनगर   यावल रोड भुसावळ

२२७५९ नारखेडे जगदीश एकनाथ
25863

44 पु.
 मातो�ी  �ीकृ� मंदीरा समोर   �ु�ीपल पाक� भुसावल  

िज.जळगाव  भुसावल

२२७६० नारखेडे कािमनी जगिदश
27820

40 �ी मातो�ी   �ीकृ� मंिदरासमोर  �ुिनसीपल पाक�   भुसावळ

२२७६१ नारखेडे �भाकर नामदेव
21068

61 पु. ११३३ यशोदा खळवाडी   जुना सातारा    भुसावल

२२७६२ नारखेडे �काश घन�ाम
24708

69 पु. गाय�ी श�ीपीठासमोर   पुरषो�म नगर  भुसावळ

२२७६३ नारखेडे सुभाष माधव
21271

60 पु. �ॉट नं. ७१ िहरा नगर जवळ   साळी िब��ंग भुसावळ

२२७६४ नारखेडे सुिनल िदनकर
15699

60 पु. कोदंण  ४९८ मेथाजी मळा   भुसावल

२२७६५ नरवाडे गोरखनाथ शकंर
55903

68 पु. डी-१ बंगला ह�ीवाडी चाळ   भुसावळ िज.जळगाव

२२७६६ नरवाडे शोभा गोरखनाथ
55904

48 �ी डी-१ बंगला   हडड्वीाडी चाळ  भुसावळ िज.जळगाव

२२७६७ नाथजोगी चा�िशला संदीप
42954

37 �ी
�ॉट नं. ४३ सव� नं. १७ ३ ए   नाहटा कॉलेज जवळ महेश 

नगर  िवनोद अपाट�म�ट भुसावळ

२२७६८ नाथजोगी संदीप गोरख
42953

46 पु.
�ॉट नं. ४३ सव� नं. १७ ३ ए   नाहटा कॉलेज जवळ महेश 

नगर  िवनोद अपाट�म�ट भुसावळ

२२७६९ नावडे वसंत ल�ण
7630

71 पु. म�ारखेडे पो. वरणगाव िज जळगाव   वरणगाव

२२७७० नावडे उमेश वसंतराव
31999

36 पु. मु.म�ारखेडा   ता.भुसावळ    म�ारखेडे

२२७७१ नवगाळे बाळकृ� िव�ू
25455

78 पु. गजानन महाराज नगर   भुसावळ

२२७७२ नवगाळे िदवाकर सदािशव
54596

76 पु. िचतोड भुवन   गांधी चौक भुसावळ  िज.जळगाव

२२७७३ नवगाळे महेश िदवाकर
9301

54 पु. गांधी चौक िचतोड भवन   भुसावळ

२२७७४ नवगाळे िनतीन रमेश
15619

50 पु. ५९२ राम मंदीर वाड�   भुसावल

२२७७५ नवगाळे पवनकुमार िवजयकुमार
45659

30 पु. िचतोड भुवन   गांधी चौक  भुसावळ

२२७७६ नवगाळे तेजस रमेश
15618

40 पु. ५९२ राम मंदीर वाड�   भुसावल

२२७७७ नवगाळे उमेश सुरेश
41945

45 पु.
िसिट सव� नं 193/2/ए �ॉट नं   28 साने गु�जी नगर  

बालाजी लॉंन  भुसावळ

२२७७८ नवले िसताराम बळीराम
14881

82 पु. मेथाजी �ॉट   वसंत टॉकीज मागे    भुसावल

२२७७९ नेहेते अिनता िदलीप
31186

54 �ी २०  िव�ा नगर वेडी माता मंदीरा जवळ   भुसावळ

२२७८० नेहेते िदलीप भानुदास
21785

66 पु. �ॉट नं.५५ �ोफेसर कॉलनी   भुसावळ    भुसावल
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२२७८१ नेहेते मनीष िदलीप
23753

38 पु.
�ॉट नं.५५ �ोफेसर कॉलनी   मु.पो.भुसावल  िज.जळगाव  

भुसावल

२२७८२ नेहेते �भाकर एकनाथ
41862

74 पु. िवठठल मंदीर वाड�   भ् ◌ुसावळ  िज.जळगाव

२२७८३ नेहे �तापराव रघुनाथराव
16239

79 पु. घर नं.१८ �डको कॉलनी   जामनेर रोड    भुसावल

२२७८४ नेहेते अनुज िवलास
58456

34 पु. �ॉट नं 37 38 गाय�ी श��   पुो�म नगर  भुसावळ

२२७८५ नेहेते संजय यादव
16777

57 पु. नेहेते हॉ�ीटल   िटंबर माक� ट रोड    भुसावल

२२७८६
नेमाडे चं�कांत तुकाराम �ो 

चं�कांत �ोअस� 9282
69 पु. खंडेराव रोड चौक बाजार   भुसावळ  िज.जळगाव

२२७८७ नेमाडे िदगंबरराव संपतराव
25209

89 पु.
३६४६ जानकी भवन   सावरकर रोड  �ुनिसपल पाक�   

भुसावळ

२२७८८ नेमाडे गणेश ल�ण
15713

60 पु.
घर नं.७ राजे�र नगर जवळ   �ोफेसर कॉलनी जामनेर 

रोड    भुसावल

२२७८९ नेमाडे गणेश राजाराम
25809

62 पु. मु. पो. ओझरखेडे   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  ओझरखेडे

२२७९० नेमाडे क�णा चं�कांत
9281

59 �ी खंडेराव रोड चौक बाऱार   भुसावळ

२२७९१ नेमाडे नथू रावजी
32236

84 पु. �ॉट नं.५२   नंदनवन कॉलनी    भुसावळ

२२७९२ नेमाडे संतोष सुपडू
48757

62 पु. खडका रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२२७९३ नेमाडे शिशकांत ��ाद
36956

59 पु. भुसावळ

२२७९४ नेमाडे सोपान द�ू
59976

53 पु. कडका रोड का�ाळे खुद�    ता.भुसावळ

२२७९५ नेमाडे सुनंदा नथू
32237

73 �ी �ॉट नं.५२   नंदनवन कॉलनी    भुसावळ

२२७९६ नेरकर नंदिकशोर राघो
20001

60 पु. खडका रोड गंुजाळ मळा द� नगर भुसावळ

२२७९७ नेरकर �ीकांत अनंतराव
9472

50 पु.
रामे�र नगर �ू इं��श �ूल   मागे भारत गॅस जवळ    

भुसावळ

२२७९८ नेरकर िवनय अनंत ¹०९]
4823

70 पु.  नम�दा भवन    रामे�र नगर जमनेर  रोड  भुसावळ

२२७९९ नेवासकर क�ना िशरीष
22755

57 �ी
�ॉट नं.१ �भात कॉलनी   मु.पो.भुसावल  िज.जळगाव  

भुसावल

२२८०० नेवे हष�द वसंत
57653

51 पु.
घर नं ४१३   मु पो - वराडिसम  ता भुसावळ िज जळगाव  

भुसावळ

२२८०१ नेवे िहतेष हष�द
57619

25 पु.
घर नं १४३   मु / पो -वराडिसम  भुसावळ िज जळगाव  

भुसावळ

२२८०२ नेवे जयंत मधुकर
16996

54 पु.
भवानी पेठ �ॉट नं ५   सव� एन ८७ए/४  तापी नगर शािलन 

�ाझा जवळ  भुसावळ

२२८०३ नेवे नागेश रमेश
16105

44 पु. गंगाराम �ॉट   तालुका पोलीस �ेशन जवळ    भुसावल

२२८०४ नेवे नेरं� चं�कांत
31382

44 पु. िदनदयाल नगर ठाकुर ग�ी   जामनेर रोड  भुसावळ

२२८०५ नेवे �फु� मधुकर
53353

56 पु.
�ारा दै. आ�ान   गडकरी नगर िड.एल.िहंदी हाय�ुल 

मागे  भुसावळ िज.जळगाव

२२८०६ नेवे सिचन यशवंत
50861

41 पु. �ोफेसर कॉलनी   भुसावळ  िज.जळगाव

२२८०७ नेवे सुनील मधुकर
9463

48 पु. गंगाराम �ॉट   तालुका पोिलस �ेशन जवळ    भुसावळ
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२२८०८ िनकम अिमता सितष
35121

41 �ी
२२ गौतम हौिसंग सोसायटी   युिनयन बॅके�ा मागे  

भुसावळ

२२८०९ िनकम गौतम �भाकर
51653

47 पु.
टाईप २ �ाट�र नं ९/६६ सुभाष नगर   आयुध िनमा�णी  

भुसावळ

२२८१० िनकम िजजाबाई जग�ाथ
22518

86 �ी गौतम हौिसंग सोसायटी   मु.पो.कंडारी  ता.भुसावळ

२२८११ िनकम कलावती वसंत
56501

80 �ी मामाजी टॉकीज जवळ   जुना सातारा  भुसावळ िज.जळगाव

२२८१२ िनकम ल�ण िवठठल
41690

63 पु. मेथाजी मळा   वंसत टॉकीज मागे  भुसावळ

२२८१३ िनकम रा�� पाल गणपत
38789

63 पु. मु. पो. वरणगांव   रे�े �ेशन रे�े �ाट�र १२  वरणगाव

२२८१४ िनकम रेखा ल�ण
41801

54 �ी मेथाजी मळा   वसंत टाकी मागे  भुसावळ

२२८१५ िनकम सुिनल जग�ाथ
16933

56 पु. आर बी.सेकंड ९०३/डी   िलंपस �ब भुसावल

२२८१६ िनकम िवजय िसताराम
17327

53 पु. वांजोळा रोड   रामदास कोळी वाडा    भुसावल

२२८१७ िनंभोरे शिशकांत रामदास
37469

47 पु. �ा. नं. बी - १८   आर एम एस कॉलनी  भुसावळ

२२८१८ िननावे �ंकट धोडंीबा
51806

52 पु. गडकरी नगर   भुसावळ िज.जळगाव

२२८१९ िनरखे िनलेश रवी�ं
59413

42 पु. �ॉट नं ९ सुरभी नगर   गणपती मंिदर जवळ    भुसावळ

२२८२० िनरखे रिवं� मुरलीधर
34066

70 पु. िनवृ�ी नगर वंृदावन पाक�  वांझोळ रोड   भुसावळ

२२८२१ िनम�ल ईले�ीक�  जनरल
17387

49 पु. जयदुगा� िब��ंगमेथाजी �ॉट   भुसावळ

२२८२२ ओक िदलीप रामचं�
2922

76 पु.
�ेट बँक (जुनी) मागे   जळगाव रोड �ुिनिसपल पाक�     

भुसावळ

२२८२३ ओक क�ाणी िदलीप
59138

69 �ी
िबहाइंड जुने �ेट बँक   जळगाव रोड �ुिनिसपल पाक�   

भुसावळ िज�ा जळगाव  भुसावळ

२२८२४ ओक केदार िदलीप
10346

43 पु. ४ �ंकटेश अपाट�म�ट .   सहकार नगर    भुसावळ

२२८२५ ओक मंदार मदन
19180

46 पु. ओशो �ान क� �ा समोर   सहकार नगर    भुसावल

२२८२६
ओक मंजीरी मदन �ो फूड 

�ॉड� 12062
69 �ी सहकार नगर सोनार िब��ंग   भुसावळ

२२८२७ ओक मयुर मोहन
12294

42 पु. पाटील वाडा सावरकर रोड   �ु�ीपल पाक�  भुसावल

२२८२८ ओगले िदनानाथ िव�नाथ
34909

47 पु.
सी/ओ �ीराम इंड�� ीज   जामनेर रोड. भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२२८२९ पाचपांडे कृ�ा ल�ण
32998

81 पु. ग�ड �ॉट कािश �ृती   भुसावळ

२२८३० पाचपांडे कुसूम कृ�ा
32999

75 �ी ग�ड �ॉट कािश�ृती   भुसावळ

२२८३१ पाचपांडे अजय िवनायक
9400

53 पु. िवकास सहकारी सोसायटी  जामनेर रोड   भुसावळ

२२८३२ पाचपांडे बाळकृ� शंकर
20541

57 पु. �ु एरीया वाड�   पांडुरंग टॉकीज समोर    भुसावल

२२८३३ पाचपांडे �काश आनंदराव
46209

62 पु. �ॉट नं.१७   नाहटा कॉलेज जवळ  भुसावळ

२२८३४ पाचपांडे शैला �काश
46210

60 �ी �ॉट नं. १७   नाहटा कॉलेज जवळ  भुसावळ
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२२८३५ पाचपांडे िवजय शंकर
20532

71 पु. �ु एरीया वाड�   पांडुरंग टॉकीज समोर  भुसावल

२२८३६ पडवलकर कलावतीबाई िशवराम
2473

88 �ी ४३० सावरकर माग� �ु पाक�    भुसावळ

२२८३७ पगारे राज�� शंकरराव
16008

61 पु. बंब कॉलनी   भुसावल

२२८३८ पैठणकर संिदप गणेश
22645

49 पु. जळगाव रोड   अयो�ा नगर  �डको कॉलनी  भुसावळ

२२८३९ पैठणकर सोपान हरी
9401

75 पु.
नेब कॉलनी  जामनेर रोड   िबजली सोसायटी  आनंद नगर 

मागे  भुसावळ

२२८४० पालकर दीपक सुधाकर
9390

46 पु. गंगाराम �ॉट   भुसावळ

२२८४१ पळणीकर शकंुतला महादेव
6604

55 �ी �ु�ीपल पाक�  �ेट बँके�ा   मागे भुसावळ

२२८४२ पळशीकर �ीधर मेघशाम
3262

82 पु. �ीकृ�ा िनवास कुलकण�   �ॉट भुसावल

२२८४३ पाचपांडे प�वी बाळकृ�
24055

51 �ी �ु ए�रया वाड�   पांडुरंग टॉिकज समोर  भुसावळ

२२८४४ पांडव िनतीश धनराज
40702

54 पु. ग�ड �ॉट घ.नं.४३४२   द� मंिदराजवळ  भुसावळ

२२८४५ पांडव पु�ा धनराज
40701

69 �ी द� मंिदरा जवळ   ग�ड �ॉट  भुसावळ

२२८४६ पांडे शारदा�साद रघुिवर�साद
45765

84 पु. १६ लकीभा नगर   १५ बंगला  भुसावळ

२२८४७ पांढारकर िगरीष सदािशव
40796

45 पु. दामु कंुभार वाडा   भुसावळ

२२८४८ पांढारकर सदािशव जनाद�न
18731

88 पु. दामु कंुभार वाडा   सातारा फाईल    भुसावल

२२८४९ पांढारकर िवजया सदािशव
18730

78 �ी दामु कंुभारवाडा   सातारा फाईल    भुसावल

२२८५० पंिडत भालचं� वासुदेव
9530

90 पु. �ोफेसर कॉलनी जामनेर रोड   भुसावळ

२२८५१ पंडीत िदलीप भालचं�
9299

67 पु. �ोफेसर कॉलनी   भुसावळ

२२८५२ पंिडत केतकी िदलीप
9531

61 �ी �ोफेसर कॉलनी जामनेर रोड   भुसावळ

२२८५३ पंिडत �ितभा भालचं�
9529

83 �ी �ोफेसर कॉलनी जामनेर रोड   भुसावळ

२२८५४ पंडीत िवनोद सोनु
35567

48 पु. गंगाराम �ॉट   भुसावळ

२२८५५ पांगळे महेश वासुदेव
60566

37 पु.
�ॉट नं 12 स नं 233   जळगाव रोड द� नगर  भुसावळ 

हाय �ूल जवळ  जळगाव

२२८५६ पांगळे वासुदेव पंुडिलक
2964

66 पु.
भुसावळ हाय�ुल जवळ   जळगाव रोड जुना  सातारा  

भुसावळ

२२८५७ पाराशर िनतीन मधुकर
16611

51 पु.
गांधी चौक ◌्�ुट सेल सोसायटी   समोर वरणगाव 

िज.जळगाव    वरणगाव

२२८५८ परदेशी रिवकांत एकनाथ
17210

68 पु. िशवाजी नगर   पो�ा जवळ  भुसावल

२२८५९ परदेशी संजय गणेश
16435

54 पु.
वैभवी बं�ोज फेज- �्   तापी नगर  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२२८६० परदेशी शिशकांत ��ाद
31927

41 पु. कंडारी �ॉट िनम�ल ट�ट हाउस जवळ   भुसावळ

२२८६१ परदेशी तारामती संजय
42124

53 �ी
शरद पोिण�मा िब��ंग   मुनिसपल शाळे जवळ  जमनेर 

रोड  भुसावळ
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२२८६२ पारधे िकरण मुरलीधर
58958

37 पु.
�ॉट नं ११-एल छायदेिव राका   नगर १  नॅशनल हायवे  नं 

६ भुसावळ

२२८६३ पारधे �ितभा िवजय
50874

50 �ी
डी.एल.हाय�ुल�ा मागे   गांधी नगर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२२८६४ पारधे िवजय वसंत
56756

53 पु. �ॉट नं.१ गांधीनगर   खडका रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२२८६५ पासी राजु िचमनलाल
61965

54 पु. आठवडे माक� ट   गणपती मंिदर जवळ  भुसावळ

२२८६६ पाटणकर सुनंदा िवनोद
17392

70 �ी राजाराम भुवनब�ी �ॉट   भुसावळ

२२८६७ पाटणकर िवनोद रघुनाथ
17391

75 पु. राजाराम भुवन ब�ी �ॉट   जामनेर रोड  भुसावळ

२२८६८ पटेल भरत व�भभाई
16764

70 पु. सुय�  नवश�ी समोर   भुसावल

२२८६९ पटेल जगदीश व�भाई
9454

73 पु. नवश�ी मागे   भुसावळ

२२८७० पाठक आि�नी अशोक
13451

64 �ी आ◌े◌ंकारे�र मंदीरा जवळ   नवा सातारा    भुसावल

२२८७१ पाठक अिवनाश मधुकर
15544

65 पु. 7/368 कुलकण� �ॉट   भुसावल

२२८७२ पाठक बाळकृ� गोरख
2869

77 पु. २/६९४ बाजार वॉड�   राज�� रोड भुसावळ

२२८७३ पाठक िदपाली संजय
21445

45 �ी २०/ए ब�ाले�र नगर   भुसावल

२२८७४ पाठक �ोती �काश
17562

51 �ी १७ सागर पॅलेस अपाट�म�ट   सहकार नगर  भुसावल

२२८७५ पाठक केयुर �मोद
15702

44 पु. ११ मथुरा अपाट�म�ट   �ीनगर जळगाव रोड    भुसावल

२२८७६ पाठक मधुकर पुो�म
3067

73 पु. �ॅट नं १०३   नारखेडे शाळा जवळ  शारदा नगर भुसावळ

२२८७७ पाठक मंगला बाळकृ�
2870

71 �ी ६९४ बाजार वॉड�   भुसावळ

२२८७८ पाठक निलनी �भाकर
21443

82 �ी २०/२ ए ब�ाले�र नगर   भुसावल

२२८७९ पाठक िनितन बाळकृ�
8790

45 पु. बाजार वाड�   भुसावळ

२२८८० पाठक �िदप गोपाळकृ�
16381

66 पु.
साधना अपाट�म�ट  सहकार नगर   डॉ.नाईक हॉ�ीटल 

शेजारी    भुसावल

२२८८१ पाठक �काश मधुकर
17563

56 पु. १७ सागर पॅलेस अपाट�म�ट   सहकार नगर  भुसावल

२२८८२ पाठक �िमला प�ाकर
17287

80 �ी �ॉट नं.३८ ल�ी नारायण   नगर भुसावल

२२८८३ पाठक रिवं� वसंत
9354

58 पु. ग�ड �ॉट द� मंदीर   भुसावळ

२२८८४ पाठक सतीष ल�ण
11393

66 पु. सुहास नगर  हॉटेल सुहास जवळ   भुसावळ

२२८८५ पाठक शशीकांत �भाकर
23683

70 पु.
भुसावल हाय�ुल मागे   जळगाव रोडभुसावल  

िज.जळगाव  भुसावल

२२८८६ पाठक िशला मनोहर
2914

84 �ी ब�ी �ॉट भुसावळ

२२८८७ पाठक िशरीष �भाकर
21849

54 पु. भुसावल हाय�ुल मागे   जळगाव रोडभुसावल    भुसावल

२२८८८ पाठक �ीिनवास सुधाकर
41572

46 पु. जानकी सदन   मेथाजी �ॉट  भुसावळ
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२२८८९ पाठक ��ता राज��
16380

56 �ी िशवगंगा अपाट�म�ट   सहकार नगर    भुसावल

२२८९० पाठक सुनील �भाकर
24821

49 पु.
ब�ाळे�र कॉलनी   स�ट अलायसीस शाळे�ा मागे  

पाठक िनवास भुसावळ

२२८९१ पाठक सुनील �भाकर
5764

63 पु. अथव� अपाट�म�ट   सहकार नगर  भुसावळ

२२८९२ पाठक सुिनता रिवं�
33342

57 �ी ग�ड �ॉट   द� मंदीर  भुसावळ

२२८९३ पाठक उषा शशीकांत
26802

67 �ी
भुसावल हाय�ुल मागे   जळगाव रोडभुसावल  

िज.जळगाव  भुसावल

२२८९४ पाटील जग�ाथ गोपाळ
2724

81 पु. वरणगाव

२२८९५ पाटील मधुकर िभकाजी
9389

76 पु. �ू ए�रया वाड�   �ी.एम वाड�    भुसावळ

२२८९६ पाटील अजय �भाकर
16374

52 पु. िवaल कृपा गंगावाडी   टी.�ी.स�टर समोर    भुसावल

२२८९७ पाटील अजय �भाकर
29578

62 पु. महेश नगर �ॉट नं.२२ महेश नगर   भुसावळ

२२८९८ पाटील अजय रामदास
17364

53 पु. ग�ड �ॉट शु�ां�ा द�   मंदीरा जवळ    भुसावल

२२८९९ पाटील अिजत शंकर
16932

66 पु. माऊली  ६ िहंदु हौिसंग सोसायटी   तापी रोड भुसावल

२२९०० पाटील अंबादास कडू
17399

58 पु. १०-बंब कॉलनी   भुसावळ

२२९०१ पाटील अनंत भोमा
43605

66 पु. नवीन एफ ७/४१   िदपनगर  ता.भुसावळ

२२९०२ पाटील अनंत िनवृ�ी
49272

48 पु. �ॉट नं.१३ स�� नं.६९/१बी   देता नगर  भुसावळ

२२९०३ पाटील अिनल मधुकर
37924

60 पु. राम मंदीर वाड�   विकल वाडा  भुसावळ

२२९०४ पाटील अ�ण घन�ाम
9453

78 पु. िटंबर माक� ट   भुसावळ

२२९०५ पाटील अ�ण नामदेव
54687

69 पु.
म�ार साधना नगर   सुरिभ नगर�ा गणपती मंिदरा समोर 

 भुसावळ िज.जळगाव

२२९०६ पाटील आशा सितश
42681

59 �ी घर नं.६९६ िवठठल मंिदराजवळ   जुना सातारा  भुसावळ

२२९०७ पाटील अशोक गोिवंदा
29293

66 पु. द� नगर वांजोळा रोड   महादेव मंदीरा जवळ  भुसावळ

२२९०८ पाटील अशोक हरी
16275

60 पु. �ु�ीपल �ाफ कॉलनी   जामनेर रोड    भुसावल

२२९०९ पाटील अशोक नारायण
52271

56 पु. िड २०३ गाड� लाईन   भुसावळ  िज.जळगाव

२२९१० पाटील बाबुराव कािशनाथराव
23322

83 पु. शाकंुतल   िवकास कॉलनी  भुसावळ

२२९११ पाटील बाबुराव रामचं�
10696

74 पु. गट नं १४८/२ �ॉट नं ३२   राका नगर    भुसावळ

२२९१२ पाटील बाळु नामदेव
25838

63 पु. मु. पो. वराडिसम   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  वराडिसम

२२९१३ पाटील भानुदास ओकंार
28310

49 पु.  िव�ा�म    गणेश कॉलनी  भुसावळ िज.जळगाव

२२९१४ पाटील भरतिसंग �तापिसंग
46849

59 पु. महादेव टेकडी   कंडारी  ता.भुसावळ

२२९१५ पाटील भारती िकरण
23897

45 �ी ��दा अपाट�म�ट   देना नगरभुसावल  िज.जळगाव  भुसावल
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२२९१६ पाटील भारती नाना
24918

46 �ी �ॉट नं.३१   देना नगर  भुसावळ

२२९१७ पाटील भा�र लालू
5068

72 पु.
गमिडया �ेस जवळ मामाजी   टॉकीज जुना सातारा    

भुसावळ

२२९१८ पाटील ि�जलाल बाजीराव
18354

65 पु. मु.िपं�ी पो.फुलगाव   ता.भुसावल    िपं�ी

२२९१९ पाटील चेतन बळीराम
51353

37 पु. राम मंिदर वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२९२० पाटील दशरथ वामन
41116

69 पु. द� नगर   वांजोळा रोड  भुसावळ

२२९२१ पाटील िदलीप खुशाल
11533

54 पु.
शांती नगर िपप� बँक कॉलनी�ा   प�ीमेस हडपे 

सरांसमोर    भुसावळ

२२९२२
पाटील िदलीपिसंग �तापिसंग �ो 

दीपल�ी ट� डेस� 10064
60 पु. मु.पो.साकेगांव   भुसावळ

२२९२३ पाटील देवीदास सदािशव
16877

76 पु.
ऋषी�साद  िशव कॉलनी िशवश�ी   �ॉट नं.९ 

आर.एम.एस.कॉलनी    भुसावल

२२९२४ पाटील िदलीप पंडीत
43373

61 पु. राम मंदीर वाड�   �ामी नारायण मंदीर जवळ  भुसावळ

२२९२५ पाटील िदनकर भुटा
36800

67 पु. �ाट नं.३ िवकास कॉलनी   �थमेश  भुसावळ

२२९२६ पाटील �ानदेव गणपत
36044

63 पु.
िवकास कॉलनी   जामनेर रोड  नाहाटा कॉलेज जवळ  

भुसावळ

२२९२७ पाटील �ाने�र तुळशीराम
42281

46 पु. �ॉट नं.२२ कािशराम नगर   खळवाडी  भुसावळ

२२९२८ पाटील गणेश एकनाथ
9378

49 पु.
गणेश भवन जामनेर रोड   महाराणा �ताप  िव�ालया 

जवळ  भुसावळ

२२९२९
पाटील गो�ी सुरेश �ो.गो�ी 

फुड �ॉड� 47288
46 पु.

हंबरदीकर िब��ंग जामनेर   रोड नगरपािलका शाळे 

समोर  भुसावळ

२२९३० पाटील गोपाळ िशवराम
34741

76 पु.
 िशवमु�ी  �रटायर पो� मा�र   जुना सातारा कोळी 

वाडा  भुसावळ

२२९३१ पाटील गोपाल िवनायक
37495

50 पु. मु.वरखेड बु.   ता.भुसावळ  िज.जळगाव  वरखेड

२२९३२ पाटील हेमलता रामदास
48454

47 �ी समथ� कृपा   दया�पूर िशवार  वरणगांव फॅ�री  वरणगांव

२२९३३ पाटील िहत�� िनळकंठ
55354

42 पु. १ क�ुरी नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२२९३४ पाटील �कूमचंद सदािशव
26479

56 पु.
�ॉट नं १८ यावल रोड ओम पाक�  डाक बंगला जवळ 

भुसावळ

२२९३५ पाटील ई�र भगवान
9385

51 पु. २२  कािशराम नगर   भुसावळ

२२९३६ पाटील जग�ाथ हरी
16276

63 पु. �ुिनसीपल �ाफ कॉलनी   जामनेर रोड    भुसावल

२२९३७ पाटील जयंत ल�ण
45109

48 पु. राम मंदीर वॉड�   महारा� बॅकेजवळ  भुसावळ

२२९३८ पाटील जय�ी नर��
16238

50 �ी
आर.के.पाटील घर नं.१६३ �डको   कॉलनी   जामनेर रोड  

ता भुसावळ िज जळगाव  भुसावल

२२९३९ पाटील िजत��िसंह �तापिसंह
43093

39 पु. सी / २७ �डको कॉलनी   वांजोळा रोड  भुसावळ

२२९४०

पाटील कैलास �ंबक 

�ो.महाल�ी मेिडकल अँड 

जनरल �ोअस�
38176

43 पु.
दु.नं.१० �. नारायण पाटील   �ुिसपल कॉ��े�  जुना 

सातारा भुसावळ

२२९४१ पाटील कमल अ�ण
19424

68 �ी गु��साद गोिवंद कॉलनी   सुहास हॉटेल जवळ    भुसावल

२२९४२ पाटील कमलाकर यशवंत
51855

74 पु. ८ �भात कॉलनी   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ
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२२९४३ पाटील कािशनाथ िशवराम
2736

77 पु. १० रामे�र नगर   ता.भुसावळ

२२९४४ पाटील किव�र िभकनराव
33196

36 पु. घर नं.५/३८   टाईप १ ऑड�. फॅ�री  वसाहत भुसावल

२२९४५ पाटील िकरण चं�कांत
34193

35 पु.
�ाट नं ४ घर नं १६९/२/१ अ ४   हाऊस नं ५/२८१०  

पांडुरंग क् पा वांजोळा रोड �ी हरी नगर  भुसावळ

२२९४६ पाटील िकरण इं�िसंग
26801

54 पु. ��दा अपाट�म�ट   देना नगरभुसावल  िज.जळगाव  भुसावल

२२९४७ पाटील िकरण �ेमचंद
10519

60 पु. सहकार नगर उमा हॉल जवळ   सुद� हॉ��टल    भुसावळ

२२९४८ पाटील िकरण पंुडिलक
38537

42 पु.
�ा.नं.१८३/ जी - ��् टाईप   ऑड�न� फॅ�री  वरणगाव  

वरणगाव

२२९४९ पाटील िकरण वासुदेव
47124

46 पु. मु. पो. खंडाळे   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२९५० पाटील कुशल सोपान
60567

34 पु. नारायण नगर एफ ई झेड 3   जळगाव रोड    भुसावळ

२२९५१ पाटील लिलता सुधीर
49337

55 �ी गु�छाया सदन   �ीराम नगर  भुसावळ

२२९५२ पाटील लता कडू
11458

64 �ी
कडु �ॉट  तायडे भवन ता.भुसावळ   िज.जळगांव    

भुसावळ

२२९५३ पाटील लता ल�ण
8709

56 �ी
िवकास हौिसंग सोसायटी �ॉट नं २२७४   जामनेर रोड 

नाहाटा कॉलेज जवळ    भुसावळ

२२९५४ पाटील मधुकर शंकर
16881

63 पु. ल�ी नगर वांजोळा रोड   नवीन �डको जवळ    भुसावल

२२९५५ पाटील मधुकर सीताराम
59339

55 पु. गजानन महाराज नगर   सुिनम�ल पाक�   एट पो� भुसावळ

२२९५६ पाटील माधुरी अशोक
16277

50 �ी �ु�ीपल �ाफ कॉलनी   जामनेर रोड    भुसावल

२२९५७ पाटील मह��कुमार भगवान
44134

45 पु. �ाक नं ३५   �डको कॅालनी  जामनेर रोड  भुसावळ

२२९५८ पाटील मालती �मोद
39601

69 �ी पाटील वाडा   राम मंिदराजवळ  पाडळसे ता. भुसावळ

२२९५९ पाटील मंगला िभमराव
46633

53 �ी सहकार नगर   भुसावळ

२२९६० पाटील मंगेश गोरख
43916

84 पु.
जमश् ◌ेठजी िब�ीग   ओरीएंटल इ�शुर� ऑिफस  

भुसावळ

२२९६१ पाटील मीना �काश
61937

74 �ी ४२९ सावरकर माग�   मु��पल पाक�  भुसावळ

२२९६२ पाटील िमिलंद अनंत
43604

35 पु. नवीन एफ ७/४१   िदपनगर  ता.भुसावळ

२२९६३ पाटील मोहन भागवत
48122

63 पु.  �मोल  सहकार नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२९६४ पाटील नामदेव आ�ाराम
3566

91 पु. आनंद नगर जामनेर रोड   भुसावळ

२२९६५
पाटील नामदेव िव�ल.रेणुका 

�ो�ीजन अँड जनरल �ोअस� 10338
59 पु. मु.पो.साकेगांव   ता.भुसावळ    साकेगाव

२२९६६ पाटील नाना शंकर
15703

53 पु.
�ॉट नं.३१ ब देना नगर   �ीराम �ो�ीजन�ा पुढे    

भुसावल

२२९६७ पाटील नर�� �ाने�र
15726

53 पु.
�ाट�र नं.११डी /टाईप �ज्   ऑड�न� फॅ�री इ�ेट    

वरणगाव

२२९६८ पाटील नरेश मुकंुद
17117

67 पु. �ॉक नं.१ �थमेश अपाट�म�ट   सहकार नगर    भुसावल

२२९६९ पाटील नवल बाबुराव
18789

74 पु. सुहास नगर नॅशनल हायवे नं ६   भुसावल
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२२९७० पाटील नवलिसंग धरमराज
33639

55 पु. मु.हातनुर   पो.टाकळी  ता.भुसावळ  हातनुर

२२९७१ पाटील िनम�ला दामोदर
57014

75 �ी
साधना नगर   �ीकृ� मंिदराजवळ  वरणगांव िज.जळगाव  

वरणगांव

२२९७२ पाटील िनशा खेमचंद
46637

61 �ी मु.अकलुद पो.पाडळसे   ता.यावल  िज. जळगाव  भुसावळ

२२९७३ पाटील िनतीन �भाकर
58534

54 पु.
sn १३५ २-३ �ोफेसर   कॉलनी िनयर मामा िबयाणी  हाउस  

भुसावळ

२२९७४ पाटील िनवृ�ी ओकंार ¹०९]
4411

64 पु. �ु�ीपल पाक�  घर नं ५०७/७   भुसावळ    भुसावल

२२९७५ पाटील प�वी मह��
48334

41 �ी
िशव कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२२९७६ पाटील पांडुरंग बुधा
18761

49 पु. मु.पो.साकरी ता.भुसावल   साकरी

२२९७७ पाटील पंकज रामचं�
51232

46 पु. ३९ ब शंतीनाथ नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२२९७८ पाटील पराग पोपट
16776

47 पु. िहंदु हौिसंग सोसायटी   तापी नगर    भुसावल

२२९७९
पाटील िपंताबर नामदेव �ो ओम 

ट�ट हाऊस 12839
56 पु. वसंत टॉकीज जवळ   पंजाबी वाडा    भुसावल

२२९८० पाटील �भाकर बळीराम
3091

94 पु.
राम मंदीर वॉड�   वाड विकलांचा वाडा  (गोयल िनवास)  

भुसावळ

२२९८१ पाटील �भाकर िहरामण
46635

61 पु. ६६ �ोफेसर कॉलनी   महादेव मंदीर जवळ  भुसावळ

२२९८२ पाटील �भाकर ओकंार
16842

74 पु.
सुहास नगर �ॉट नं.१८/९   यशो�भा सुहास हॉटेल शेजारी  

मु.पो.ता.भुसावळ

२२९८३ पाटील �भाकर रामदास
50450

75 पु.
कोळी मंगल काया�लय जवळ   गजानन महाराज नगर  

भुसावळ िज. जळगाव  भुसावळ

२२९८४ पाटील �िमला कैलास
35045

51 �ी
छायादेवी राका नगर साकरी   वरणगाव रोड �ॉट नं १८१ 

भुसावळ  ता.भुसावळ िज.जळगाव

२२९८५ पाटील �िमला रमेश
54874

72 �ी
िवनायक �ाझा अपाट�म�ट   ६ सहकार नगर भुसावळ  

िज.जळगाव

२२९८६ पाटील �मोद बाबुराव
9344

75 पु. लकी िनवास गंगाराम �ॉट   भुसावळ

२२९८७ पाटील �मोद �ानदेव
18739

65 पु.
४८४४ सहकार नगर वणीकर �ुडीओ   जवळजळगाव 

रोड    भुसावल

२२९८८ पाटील �मोद पंडीत
52268

57 पु. राम मिदर वाड�   भुसावळ  िज.जळगाव

२२९८९ पाटील �शांत धम�राज
55755

40 पु. �ॉट नं.१८ तुळशी नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२२९९० पाटील �शांत जनाद�न
28747

57 पु. मु.पो. िपंपळगांव खुद�    ता. भ् सावल    िपंपळगांव

२२९९१ पाटील �शांत न�थु
52977

36 पु.
सोिन�ा वाडी   जामनेर रोड  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२२९९२ पाटील �शांत तुकाराम
10860

51 पु. मु.पो.तळवेल ता.भुसावळ   तळवेल

२२९९३
पाटील �िवण गंगाराम �ो मृदल 

�ोवीजन 10063
47 पु. नेमाडे कॉलनी   खडका रोड भुसावळ

२२९९४ पाटील �िवण रमेश
22032

48 पु. �ॉट नं.१८ गणेश कॉलनी   भुसावल

२२९९५ पाटील राधीका भालचं�
16770

82 �ी घर नं.६६३ जुना सातारा   भुसावल

२२९९६ पाटील रा�ल नारायण
44133

40 पु. ११८/२/४२ िशव कॅालनी   जामनेर रोड  भुसावळ
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२२९९७ पाटील राज�� �ंबक
9439

65 पु. ल�ी िनवास कुळकण� �ॉट   भुसावळ

२२९९८ पाटील राजेश बळीराम
25965

56 पु.
मु. पो. हनुमान नगर   मोठ् या मंिदरासमोर.  भुसावळ  

भुसावळ.

२२९९९ पाटील राजेश �ानदेव
18803

50 पु. ४८४४ सहकार नगर   वणीकर फोटो शेजारी    भुसावल

२३००० पाटील राजीव िवनायक
16795

55 पु. अद�सर िब�ीगं   मु.पो.भुसावल िज.जळगाव    भुसावल

२३००१ पाटील रामदास नाना
56399

79 पु.
समथ� कृपा अ�पुणा� नगर   वरणगांव फॅ�री  िज.जळगाव  

वरणगांव

२३००२ पाटील रमेश भगवान
36149

45 पु. मु.पो.अजंनसोडे   ता.भुसावळ    अजंनसोडे

२३००३ पाटील रमेश दामु
23558

68 पु. शारदा नगर   �भू लीला अपाट�म�ट    भुसावळ

२३००४ पाटील रमेश नागो
51807

60 पु.
खडका रोड   रामदेव बाबा मंिदरामागे  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३००५ पाटील रमेश �ंकटराव
54873

77 पु.
िवनायक �ाझा अपाट�म�ट   ६ सहकार नगर भुसावळ  

िज.जळगाव

२३००६ पाटील रंजना संजय
50662

42 �ी �भात कॉलनी   मैनाबाई नगर  भुसावळ

२३००७ पाटील रिवं� पंढरीनाथ
23331

59 पु. १०८९/३   १५ बंगला  भुसावळ

२३००८ पाटील रेखा क�ाणिसंग
18473

46 �ी रा.साकेगाव ता.भुसावल   साकेगाव

२३००९ पाटील साधना अजय
16375

45 �ी िव�ल कृपा गंगा वाडी   टी.�ी.स�टर समोर    भुसावल

२३०१० पाटील संदीप �भाकर
26226

47 पु. महेश नगर   �ॉट नं. २२  भुसावळ िज. जळगाव  भुसावळ

२३०११ पाटील संदीप संतोष
17651

43 पु. शांती नगर     भुसावल

२३०१२ पाटील संिदप �काश
28646

39 पु. अॅट.िनंभोरा पो. फेकारी   भुसावळ

२३०१३ पाटील संिगता सारंगधर
50168

40 �ी खडका रोड   गंुजाळ कॉलनी  भुसावळ

२३०१४ पाटील संजय भालचं�
16769

61 पु. घर नं.६६३ जुना सातारा   भुसावल

२३०१५ पाटील संजय इ�ाराम
17036

54 पु. मु.पो.गोजोरे   ता.भुसावल    गोजोरे

२३०१६ पाटील संजय कडू
42258

53 पु. तायडे भुवन कडू �ॉट   भुसावळ  िज.जळगाव

२३०१७ पाटील संजय ल�
50661

53 पु. �भात कॉलनी   मैनाबाई नगर  भुसावळ

२३०१८ पाटील संजय �ामराव
45097

48 पु. कु�हे (�.न)   ता भुसावळ  िज जळगाव  भुसावळ

२३०१९ पाटील संजय �ंबक �ो नॉथ��ार
10179

58 पु. ल�ी िनवास   कुळकण� �ॉट    भुसावळ

२३०२० पाटील संतोष वसंत
8583

48 पु. आनंद नगर  सुराणा िब��ंग जवळ   भुसावळ

२३०२१ पाटील संतोष वामन
31108

56 पु. नवश�ी टी.�ी.स�टर जवळ   भुसावळ

२३०२२ पाटील सारंगधर महादेव
45254

47 पु. खडका रोड   गंुजाळ कॅालनी  भुसावळ

२३०२३ पाटील शकंुतला �भाकर
3092

83 �ी ५३० राम मंदीर वॉड� गोयल िनवास   भुसावळ
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२३०२४ पाटील शकंुतला सुधाकर
62073

74 �ी �ॉट नं 1 ��ाद   नगर 15 बंगला भुसावळ

२३०२५ पाटील शारदा रमेश
26925

58 �ी
शारदा नगर   �भुिलला पाक�  समोरभुसावल  िज.जळगाव  

भुसावल

२३०२६
पाटील िशवाजी पंिडत �ो 

अंिबका कृिष क� � 11685
62 पु. रा.गोजोरे ता.भुसावल   भुसावल

२३०२७ पाटील िशवदास दौलत
53025

66 पु. ४ �डको कॉलनी.   िशवश�ी नगर  भुसावळ

२३०२८ पाटील शोभा ल�ण
8226

62 �ी
सी/ओ एस.एम चौधरी ७/३४९ कचेरी   सब पो� ऑफीस    

भुसावळ

२३०२९ पाटील शोभा पंडीत
49250

69 �ी मोरे�र नगर   िहरो होडंा शो�म मागे  भुसावळ िज.जळगाव

२३०३० पाटील �ीराम धना
52062

78 पु.
हॉटेल यशोदा जवळ   िववेकानंद नगर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३०३१ पाटील �ेहलता मोहन
48123

61 �ी  �मोल  सहकार नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२३०३२ पाटील सोनुिसंग देिवदास
55990

37 पु.
�ी �ामी समथ� कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३०३३ पाटील सोपान धोडुं
9317

57 पु. २.काशीरांम नगर   भुसावळ

२३०३४ पाटील सुभ�ाबाई �ावण
35676

71 �ी
मु. पो. कु-हे पानाचे   गाजोरे रोड  रेणुका माता मंिदर जवळ 

ता. भुसावळ

२३०३५ पाटील सुधाकर गंगाराम
47597

57 पु.
�ाट�र नं.१८४/ई ��् (एम)   ऑड�नस� फॅ�री  वरणगांव  

वरणगांव

२३०३६ पाटील सुधाकर िकसन
9314

66 पु. ३१ टी.�ी टावर   दीपनगर  िनंभोर बू  यावल

२३०३७ पाटील सुधाकर रामदास
3227

90 पु. भानुसुदा सहकार नगर बी.एस.एल॰   जळगांव

२३०३८ पाटील सुधीर शाली�ाम
46917

67 पु. गु�धाया सदन   �ीराम नगर वांजोळा रोड  भुसावळ

२३०३९ पाटील सुकदेव भाविसंग
9357

82 पु. धंनाई   जामनेर रोड    भुसावळ

२३०४० पाटील सुलभा �ेमचंद
46631

51 �ी
हंबड�कर िबिडंग   क�ैयालाल �ॉट  जामनेर रोड 

भुसावळ

२३०४१
पाटील सुनंदा �भाकर �ो ओम 

पॅकेिजंग 10480
60 �ी

�ॉट नं.८ शेड नं.२१   सहकारी औ�ोगीक वसाहत  

भुसावळ िज.जळगाव

२३०४२ पाटील सुिनल हेमराज
16638

45 पु.
गडकरी नगर खडका रोड   आ�ान ि�ंटीगं �ेस जवळ  

भुसावल

२३०४३ पाटील सुिनल िसताराम
34755

51 पु. �ॉट नं.१६ िवसावा   सुहास नगर  भुसावळ

२३०४४ पाटील सुिनता संजय
32341

47 �ी
मु.पो.भुसावळ   राम मंदीरा जवळ जुना �ेशन रोड  

ता.भुसावळ िज.जळगांव  भुसावळ

२३०४५ पाटील सुरेश िहरालाल
41767

68 पु. राका अपाट�म��   िस�दे�र नगर  �ॉट नं.७ भुसावळ

२३०४६ पाटील सुय�भान िव�ाम
18860

46 पु. स�ाट कॉलनी   मु.पो.कंडारी ता.भुसावल    कंडारी

२३०४७ पाटील ��ील दशरथ
58298

43 पु.
सुदश�न �ॉट नं.१ कोटेचा शाळे जवळ   गजानन महाराज 

नगर  भुसावळ िज - जळगाव  भुसावळ

२३०४८ पाटील तुकाराम मुरा
10727

83 पु. शांती नगर   सहकारी गोडाउन मागे    भुसावळ

२३०४९ पाटील तुळशीराम िकसन
17178

72 पु. २२ काशीराम नगर   भुसावल

२३०५० पाटील उषा िललाधर
42166

64 �ी
क�ै�ालाल �ॉट   जामनेर रोड  भोळे हॉ��टल जवळ 

भुसावळ
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२३०५१ पाटील वैभव िशवदास
54745

32 पु. ४ �डको कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२३०५२ पाटील वंदना �मोद
46632

51 �ी राम मंदीर वाड�   जहागीरदार चावडी  भुसावळ

२३०५३ पाटील वसंत गोपाळ
2496

85 पु. आनंदनगर   भुसावळ

२३०५४ पाटील वसंत शंकर
23339

83 पु. ४२९ वीर सावरकर माग�   �ुिनसीपल पाक�   भुसावळ

२३०५५ पाटील वासुदेव मोतीराम
47125

74 पु. मु. पो. खंडाळे   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२३०५६ पाटील िवदया अंबादास
54800

52 �ी
मु�ाई�ॉट नं.४ �डको कॉलनी   रानातला महादेव 

मंिदराजवळ  भुसावळ िज.जळगाव

२३०५७
पाटील िवजय अनंतराव �ो 

िवमल एज�ी 34097
58 पु.

२६ हंबड�कर चाळ   मामाजी टॉकीज  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३०५८ पाटील िवजय वसंत
41631

65 पु. जुना सातारा   मा�ती मंदीराजवळ भुसावळ

२३०५९ पाटील िवनोद मधुकर
47187

40 पु. �ीहरी नगर   वांजोळा रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२३०६० पाटील िव�ाम मोतीराम
18725

69 पु. स�ाट कॉलनी कंडारी   ता.भुसावल    कंडारी

२३०६१ पाटील िव�नाथ तोताराम
48355

58 पु. �ॉट नं १२ सातारा िशवार भुसावळ

२३०६२ पाटील िव�ास दयाराम
25045

55 पु. ५६ मोरे�र नगर   मु.पो.भुसावल िज.जळगाव    भुसावल

२३०६३ पाटील िववेक शशीकांत
22756

48 पु. ४२२ �ु�ीपल पाक�    मु.पो.भुसावल  िज.जळगाव  भुसावल

२३०६४ पाटील िववेक सुधीर
46918

36 पु. �ीराम नगर   वांजोळा रोडभुसावळ

२३०६५ पाटील वृषाली िजत��िसंह
43094

34 �ी सी / २७ �डको कॉलनी   वांजोळा रोड  भुसावळ

२३०६६ पाटील यादव बुधो
9492

55 पु. मु.पो.साकेगांव िज.जळगांव   साकेगांव

२३०६७ पाटील यश�� न�थु
55901

41 पु.
�ी राधवेन् ◌ं� शारदा नगर   सेवा�म जवळ भुसावळ  

िज.जळगाव

२३०६८ पाटनी शैलेशकुमार िवमलचंद
17202

54 पु.
िव�ा कंपाऊंड आंबेडकर चौक   �ेशन रोड जग�ाथ 

हॉटेल�ा मागे  भुसावल

२३०६९ पटवध�न �काश िव�ू
7090

64 पु. एम.बी ५७३  रे�े �ाट�स�   भुसावळ

२३०७० पटवध�न �ितभा �काश
7091

71 �ी एम.ब ५७३  रे�े �ाट�स�   भुसावळ

२३०७१ पटवध�न उ�ास पुो�म
9295

69 पु.
मेथाजी मला   वसंत टॉकीज जवळ  च�न लो�ं��  मागे  

भुसावळ

२३०७२ पटवारी िदलीप देव��
30774

60 पु. गंुजाळ कॉलनी खडका रोड   भुसावळ

२३०७३
पटवारी िमना िदलीप �ो 

साईकृपा ट� े डेस� 9025
56 �ी गंुजाळ कॉलनी   खडका रोड    भुसावळ

२३०७४ पटवारी शेखर सुरजमल
9027

52 पु. गंुजाळ कॉलनी खडका रोड   भुसावळ

२३०७५ पावण�र सुिनता मधुकर
43102

82 �ी
गंगाराम �ॉट   आठवडे बाजार जवळ  भ् ◌ुसावळ  

भुसावळ

२३०७६ पावडे रिवं� िवनायक
28972

47 पु. �ॉट नं.४७ मोहीत नगर जळगांव रोड   भुसावळ

२३०७७ पवार छाया रमेश
18770

64 �ी
िशवाजी नगर बौ�द िवहार जवळ   अिजत िब�ीगं    

भुसावल
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२३०७८ पवार गजानन िभकाजी
62045

54 पु. जामनेर रोड देना   नगर भुसावळ

२३०७९ पवार गजानन गंगाधर
39266

45 पु.
�ाटर नं. १७०/डी   ��् टाईप (एम)  ऑड�न� फॅ�री 

वरणगाव  वरणगाव

२३०८० पवार लिलता ई�र
60613

38 �ी �ीराम नगर   कोडेंवाडी  वांजोळ रोड  भुसावळ

२३०८१ पवार ��ाद राजाराम
50338

71 पु. िशवश�ी भवन   ��ाद नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२३०८२ पवार ��ाद िसताराम
39232

59 पु.
�ी नगर िचतोडे वाणी समाज मंिदर  �ू �ाडा कॉलनी  

भुसावळ

२३०८३ पवार रमेश ल�ण
18769

68 पु. िशवाजी नगर बौ�द मठाजवळ   अिजत िब�ीगं    भुसावल

२३०८४ पवार रिवं� राजाराम
7115

71 पु. मेघ म�ार िनवास नं 11   वरणगाव रोड भुसावळ

२३०८५ पवार िवनोद सुधाकर
54923

43 पु. म��ं� नगर   वरणगांव ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३०८६ पवार यशवंतिसंह मेहताबिसंह
2441

88 पु. मामाजी टॉकीज जवळ हंबड�कर   चाळ    भुसावळ

२३०८७ पावसे िदनेश र�ाकर
16557

51 पु. शनी मंदीर वाड�   मु.पो.भुसावल िज.जळगाव    भुसावल

२३०८८ पावसे र�ाकर पांडुरंग
16556

83 पु. शनी मंदीर वाड�   आठवडे बाजार    भुसावल

२३०८९ पेटारे �काश यशवंत
17146

63 पु. १३७ िक�ीकर वाडा   िवaल मंदीर वाड�    भुसावल

२३०९० पेटारे ि�यदश�नी �काश
17147

60 �ी १३७ िक�ीकर वाडा   िवaल मंदीर वाड�    भुसावल

२३०९१ पेटारे राम कािशनाथ
25579

58 पु. पांडव वाडा   राणे िब�ीगं जवळ  भुसावळ

२३०९२ पेटकर िदलीप सुकदेव
17142

64 पु. �ॉट नं.३३ महेश नगर   भुसावल

२३०९३ फडणीस सुरेश िव�ु
18727

79 पु.
िबजली कॉलनी आदश� मराठी शाळेजवळ   जामनेर रोड    

भुसावल

२३०९४ फालक दगडु महादु
9307

67 पु. मु.पो.चोरवड.ता.भुसावल

२३०९५ फालक मनीष ��ाद
58734

43 पु. आनंद नगर जामनेर रोड   जामनेर रोड  भुसावळ

२३०९६ फालक �रटा सुहास
57710

38 �ी
ध�ंतरी हॉ��टल�ेशन रोड   बस �ेशन जवळ रे�े 

�ेशन रोड  वरणगाव  िज जळगाव  वरणगाव

२३०९७ फालक सिचन �िदप
51900

30 पु.
५७० धनगर वाडा   िवaल मंिदर वाड�  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३०९८ फालक शोभना दगडु
57711

68 �ी
ध�ंतरी हॉ��टल �ेशन रोड   बस �ेशन जवळ रे�े 

�ेशन रोड  वरणगाव िज जळगाव  वरणगाव

२३०९९ फालक सुहास दगडु
57709

46 पु.
ध�ंतरी हॉ��टल �ेशन रोड   बस �ेशन जवळ रे�े 

�ेशन रोड  वरणगाव ता चाळीसगाव िज जळगाव

२३१०० फाळके गोपाळ गंगाधर
2511

85 पु. �ॉट नं १ िव�ा नगर   भुसावळ हाय �ुल  भुसावळ

२३१०१ िफरके सुरेश रामदास
53491

68 पु. हनुमान नगर राममंिदराजवळ   भुसावळ  िज.जळगाव

२३१०२ िपंपळे प�ाकर रघुनाथ
51804

62 पु.
नवीन पोलीस लाईल   िब.नं.२ �म नं.५  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३१०३ िपंजारकर िकशोर रघुनाथ
23319

63 पु.
सेट डालयसेस शाळेसमोर   ब�ाळे�र �ॉट नं १९  

भुसावळ

२३१०४ पोलडीया कांितलाल दामिज
8932

70 पु. यावल रोड   तापी एसटीईईएल �ा मागे  भुसावळ
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२३१०५ पोलडीया अिमष िदपक
16428

39 पु. �ॉट नं. २५ शांती नगर   भुसावळ िज. जळगाव    भुसावळ

२३१०६
पोलडीया िवजया िदपक 

�ो.राजेश एज�ीज 10299
63 �ी शांती नगर भुसावळ   िज जळगाव    भुसावळ

२३१०७ �भुदेसाई िगरीष िनळकंठ
16640

51 पु. गडकरी नगर   खडका रोड    भुसावल

२३१०८ �भुदेसाई हेमंत िनळकंठ
58137

47 पु.
घर नं १६७१ गडकरी नगर   मोठे हनुमानमंदीर जवळ  

भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३१०९ �भुदेसाई िनळकंठ मात�ड
46919

92 पु. हाऊस नं १६७१ गडकरी नगर खडका रोड  भुसावळ

२३११० पंुडलीक �ीकांत रमेश
10017

60 पु. मयुर द� नगर   गंुजाळ कॉलनी खडका रोड    भुसावळ

२३१११ पुनीवाले गोिवंद रामचं�
9320

50 पु.
पाटील मळा नेमाडे कॉलनी   खडका रोड  सव� नं १३५    

भुसावळ

२३११२ पुनीवाले रतीलाल रामचं�
9321

63 पु.
पाटील मळा नेमाडे कॉलनी   खडका रोड  स�� नं १३५    

भुसावळ

२३११३ पुरािणक अजय अशोक
22030

45 पु. कुलकण� �ॉट्स   भुसावल

२३११४ पुरािणक आशुतोष वामन
2934

75 पु.
६४/अ �ोफेसर कॉलनी जामनेर रोड   महादेव मंिदर जवळ 

   भुसावळ

२३११५ पुराणीक िग�रष शंकर
15596

70 पु. काटरवार िब�ीगं ��दा जनरल   �ु�ीपल पाक�  भुसावल

२३११६ पुरािणक गोिवंद रघुनाथ
2928

88 पु.
सागर तरंग अपाट�म�ट   �ॅट नं ७ शारदा नगर  आय सी टी 

जवळ  भुसावळ

२३११७ पुरािणक जनाद�न नारायणराव
2437

77 पु. क�ैयालाल �ॉट द� मंदीरा जवळ   भुसावळ

२३११८ पुराणीक िकरण गोिवंद
8013

52 पु. ग�ड �ॉट   भुसावळ

२३११९ पुराणीक माधव िव�ाधर
12985

50 पु. गाय�ी नगर नहाटा कॉलेज मागे   भुसावल

२३१२० पुरािणक �ाज�ा माधव
25532

45 �ी नहाटा कॉलेजमागे   गाय�ी नगर  भुसावळ

२३१२१ पुराणीक पु�ा �भाकर
4846

70 �ी
सी/ओ एम.स.पुरािणक सुतार ग�ी   जुना सातारा    

भुसावळ

२३१२२ पुराणीक सुधाकर ल�ण
9493

84 पु. २८१७ डो�ारे वॉड�   मेथाजी �ॉटस    भुसावळ

२३१२३ पुरािणक िव�ाधर ��ाद
2952

86 पु.
गाय�ी नगर नहाटा कॉलेज मागे   कॉलेज जामनेर रोड    

भुसावळ

२३१२४ पुरािणक यश�ी माधव
61478

23 �ी
जामणेर रोड नाहाटा कॉलेज जवळ   गाय�ी नगर    

भुसावळ

२३१२५ पुरोिहत अनुप रामिकसन
54127

30 पु.
१९/२ ब�ाले�र कॉलनी   शांती नगर भुसावळ  

िज.जळगाव

२३१२६ रडे नारायण झ�डू
39265

67 पु. �ॉट नं. ६   �भात कॉलनी  भुसावळ

२३१२७ रगडे अशोक नामदेव
61935

60 पु.
नागसेन कॉलनी कंडारी   तालुका भुसावळ  िज जळगाव  

भुसावळ

२३१२८ राय शिश िजत��
54546

41 पु. २३ शांतीनगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३१२९ रायपूरे संजय झ�डू
25842

46 पु. �भाकर कॉलनी   �भाकर हॉल मागे  भुसावळ

२३१३० राजदेरकर गोपाल वासुदेव
9532

60 पु. �ोफेसर कॉलनी जामनेर रोड   भुसावळ

२३१३१ राजदेरकर वैशाली गोपाल
9556

55 �ी �ोफेसर कॉलनी जामनेर रोड   भुसावळ
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२३१३२ राजे नारायण �बक
5682

69 पु. २४६१ �ू एरीया वॉड�   भुसावळ

२३१३३ राजपाठक िववेक िव�ू
3113

68 पु. साने गु�जी नगर   वांजोळा रोड भुसावळ

२३१३४ राजपूत भाविसंग लालिसंग
27018

77 पु.
१०/२१८८ �ॉट नं.१   अ�वाल अपाट�म�ट  �रंग रोड गणेश 

कॉलनी  भुसावळ

२३१३५ राजपुत छ�ुिसंग पोपटिसंग
55654

45 पु.
आर.बी.१/७२१ आर.पी.रोड   जुनी आर.पी.एफ.बैरेक चाळ 

 भुसावळ िज.जळगाव

२३१३६ राजपूत िधर��िसंह बंडुिसंह
37694

48 पु. घ.नं. २/४४३ माडन� रोड   बाबला हॉटेल जवळ  भुसावळ

२३१३७ राजपूत ल�ण बाबूलाल
22934

84 पु. िशवाजी नगर   भुसावळ.  .  भुसावळ

२३१३८ राजपूत पंकज भाविसंग
27017

44 पु. �ॉट नं. ९   अ�वाल अपाट�म�ट.  भुसावळ  भ् सावळ

२३१३९ राजपूत िवमल ल�ण
46413

76 �ी
िशवाजी नगर   गवळी वाडा  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२३१४० राजुरकर रामचं� द�ा�य
16825

47 पु.
�भाकर शंकर जोशी ग�ड   �ॉट  द� मंदीरा जवळ  

भुसावल िज जळगाव  भुसावल

२३१४१ राका पुखराज क�ुरचंद
8549

57 पु. सराफ बाजारवाड� �ुनसीपल   हाय�ुल समोर    भुसावळ

२३१४२ राका राजेश पुखराज
17566

60 पु. राका अपाट�म�ट   टी.�ी.टॉवर समोर  भुसावल

२३१४३ रामानी मोहन सुमारमल
30677

52 पु. २५१ मातो�ी िसंधी कॉलनी   भुसावळ

२३१४४ रानडे मनोहर कृ�ाजी
2462

85 पु. ७-७७२ िहंदू को ऑप सोसायटी   भुसावळ

२३१४५ रणिधर कमलाबाई ��ाद
13637

75 �ी दामु कंुभार वाडा   मामाजी टॉकीज रोड    भुसावल

२३१४६ रणधीर नारायण ��ाद
9451

58 पु. मामाजी टॉकीज जवळ   भुसावळ

२३१४७ रणधीर �काश ��ाद
16236

55 पु. दामु कंुभार वाडा   �ु सातारा    भुसावल

२३१४८ राणे अिनल राजाराम
6015

61 पु.
शािलन अपाट�म�ट   गट नं २ िबहाइंड टे��कल हाय�ूल  

गट नं २ भोळे कॉलनी भुसावळ

२३१४९ राणे िदनेश रामदास
56154

54 पु.
रामकमल िनवास   िवठठल मंिदर वाड�  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३१५० राणे िदपक रामकृ�
22447

60 पु.
�ॉट नं.११  रािदव    तापी नगर भुसावल  िज.जळगाव  

भुसावल

२३१५१ राणे िहरकणी �मोद
50128

63 �ी
गजानन महाराज नगर   कोटेचा हाय�ुलचे उ�रेस  

भुसावळ िज.जळगाव

२३१५२ राणे जयेश सुधाकर
45108

48 पु. गणेश कॅालनी   �ाट नं १७ गणेश मंदीराजवळ  भुसावळ

२३१५३ राणे िजत�� सोपान
37877

44 पु. मु.पो. गोजोरे   ता.भुसावळ  िज.जळगाव  गोजोरे

२३१५४ राणे लोटू देवचंद
42205

70 पु. महेश नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३१५५
राणे मनोज सुभाषिसंग �ो. मयूर 

एज�� 59297
42 पु. शनी मंिदर वड�   भुसावळ

२३१५६ राणे िपतांबर कौितक
16280

70 पु. १२ साकेत रघुकुल कॉलनी   सुहास नगर जवळ    भुसावल

२३१५७ राणे �काश �ंबक
9324

66 पु. मु.पो.गोजोरे   गोजोरे  425311

२३१५८ राणे राजेश माधव
38223

56 पु. आनंद नगर   जामनेर रोड  भुसावळ
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२३१५९ राणे संिदप लोटू
42204

44 पु. महेश नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३१६० राणे संजय तोताराम
18137

55 पु.
 िसंतोरा  सुकदेव पाटील नगर   गणेश कॉलनी  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३१६१ राणे सुदाम रामदास
56155

58 पु.
६२७-२ िवठठल मंिदर वाड�   नेमाडे वाडा भुसावळ  

िज.जळगाव

२३१६२ राणे िवजया अिनल
43802

57 �ी िदपनगर कॉलनी   डी १९/६  भुसावळ

२३१६३ राणे िवलास मुरलीधर
25676

53 पु. मु. पो. खडका   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  खडका

२३१६४ राणे िवलास �ीकृ�
26910

39 पु. मु.पो.गोजोरे ता.भुसावल   िज.जळगाव    गोजोरे

२३१६५ राव िकशोर पुो�म
9326

68 पु.
वा�� क�ुरी नगर िबजली   कॉलनी   सुराणा ब��ंग    

भुसावळ

२३१६६ राव सुधीर रमेश
47989

57 पु. रा�ल नगर टाक भुवन   पांडूरंग टॉकीज मागे  भुसावळ

२३१६७ राशतवार आनंद अशोक
16772

49 पु. मेहेर सदन   सुहास नगर    भुसावल

२३१६८ रा�े िवनायक �भाकर
3185

92 पु. देवळालकर वाडा गंगाराम �ॉट   भुसावळ

२३१६९ राठी अशोक मदनलाल
49542

64 पु.
११८/१ राठी िब��ंग   �ामी नारायण मंदीरा जवळ  राम 

मंिदर वॉड�  भुसावळ

२३१७० राठी िदनेश मोहनलाल
18746

63 पु. राम मंदीर वाड�   राठी िब�ीगं    भुसावल

२३१७१ राठोड आनंदा ओकंार
10365

69 पु. शिनमंिदर वाड�  िशव मंिदराजवळ   भुसावळ

२३१७२ राठोड अशोक आनंदा
10364

48 पु. िशव मंदीरा जवळ शिन मंदीर वॉड�   भुसावळ

२३१७३ रोठोड िजवराम िव�नाथ
31957

83 पु. तपोवन िनवास   िवकास कॉलनी    भुसावळ

२३१७४ राठोड मह�� ��ाद
44996

31 पु. २२ महेश नगर   मा�ती मंदरीरा�ा मागे  भुसावळ

२३१७५ राठोड ��ाद िव�नाथ
44995

77 पु. २२ महेश नगर मा�ती मंदीरा�ा मागे     भुसावळ

२३१७६ राठोड साहेबराव िकसन
54185

42 पु.
�ॉट नं.२५ सव� नं.१८१/४/६   िहरा नगर जामनेर रोड  

भुसावळ िज.जळगाव

२३१७७ राठोड िवनोद भवरलाल
46075

53 पु. गंगाराम �ॉट   अ�भुजा देवी समोर  जामनेर रोड भुसावळ

२३१७८ राऊत आशा गोपाळ
61350

69 �ी भवानी नगर जवळ   गोिवंद भवन  भुसावळ

२३१७९ रावेरकर िदलीप डोगंरदास
56398

67 पु.
६ गु�कृपा खडका रोड   आनंदराव कॉलनी  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३१८० रावते भूषण �काश
62077

30 पु. पंचशील नगर   िकशोर िकराणा शॉप जवळ    भुसावळ

२३१८१ रेडडी रामभा�र आ�ाराव
48195

62 पु.
क्/�् पी.एल. नेहते   घर नं.६२४/१०  प�ी शाळेजवळ 

भुसावळ

२३१८२ पाठक रेखा रिवं�
31834

62 �ी अदैसर िब�ीगंग�ड �ॉट   भुसावळ

२३१८३ रोडेकर मोहन िपतांबर
32267

64 पु.
घर नं.६१/इ   ऑड�न� फॅ�री इ�ेट  वरणगांव 

ता.भुसावळ  वरणगांव

२३१८४ रोडेकर रमेश िपतांबर
31921

62 पु.
आड�न् स फॅ�री इ�ेट �ाट�र नं.५७/ई   टाईप वरणगांव  

ता.भुसावळ  वरणगांव

२३१८५ रोटे िववेक भालेराव
16763

57 पु. ब�ी �ॉट डॉ.रोटे िब�ीगं   भुसावल
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२३१८६ ��े योगेश अिनल
16087

44 पु. ८ राम अपाट�म�ट   शांती नगर    भुसावल

२३१८७
सादुरामाणी राकेश परमानंद �ो 

��ा एज�ी 13546
41 पु.

साधूरामणी �ॉक नं 12 A राका   अपाट�म�ट 

टी.�ी.स�टरसमोर    भुसावल

२३१८८ साहनी िदपक खजानिसंग
46640

55 पु.
हॉटेल सुहास समोर   २६ िशव कॉलनी  रोहीत ऑफसेट 

�ेट बँक समोर  भुसावळ

२३१८९ सैतवाल भारती िवलास
23499

50 �ी खडका रोड   नेमाडे कॉलनीभुसावल  िज.जळगाव  भुसावल

२३१९० सैतवाल न�थु वामनराव
26270

85 पु.
ग�ड �ॉट दाभाडे चावल   िबहाइंड कािशनाथ  लॉज 

भुसावळ  भुसावल

२३१९१ सैतवाल पु�ा न�थु
23498

79 �ी खडका रोड   नेमाडे कॉलनीभुसावल  िज.जळगाव  भुसावल

२३१९२

सैतवाल रिव गोपाळराव �ो रवी 

सैतवाल से� �ो��जन 

�र��झ�टीव
10244

54 पु. गंगाराम �ॉट   गंगाराम �ॉट  हाय�ुल मागे  भुसावळ

२३१९३ सैतवाल िववेक गोिवंद
56374

55 पु.
ल�ी नारायण नगर   रॉकेल डेपो रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३१९४ साखला अिनल बाबुलाल
17820

51 पु. २/३४७ मरीमाता रोड    भुसावल

२३१९५ साखरे िमरा रिवं�
25531

64 �ी नहाटा कॉलेज मागे   गाय�ी नगर  भुसावळ

२३१९६ साळी अिवनाश मधुकर
30463

54 पु. साधना आट�स्  जहागीरदार वाडा   भुसावळ

२३१९७ साळी िमलीदं एकनाथ
26025

54 पु. ३५९१ �ुिनिसपल पाक�    सावरकर रोड  भुसावळ

२३१९८ साळी ��ाद यादव
16554

76 पु. गजानन नगर   मु.पो.भुसावल िज.जळगाव    भुसावल

२३१९९ साळी सुनंदा वसंत
47796

70 �ी
 �ी च�धर कृपा िब��ंग    सपना नगर  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३२०० साळी वसंत पंडीत
10910

72 पु. सपना नगर   भुसावळ

२३२०१ साळी िवनोद मधुकर
26024

61 पु. जहािगरदार वाडा   राममंिदर वाड�  भुसावळ

२३२०२ साळिशंगीकर योगेश �ीकांत
33165

53 पु. आनंद नगर   भुसावळ

२३२०३ साळिसंगीकर �ीकांत ��ाद
2460

82 पु. क�ैयालाल �ॉट   भुसावळ

२३२०४ साळिसंगकर िवशाल िवजय
29889

44 पु.
१५बी टाईप ३   आड�न� फॅ�री वरणगांव  वरणगांव  

िज.जळगांव  वरणगांव

२३२०५ साळंुके मनोहर िनंबाजी
39564

64 पु. नवीन �ज् टाईप ४/३७   िदपनगर  भुसावळ

२३२०६ साळंुखे राज�� जग�ाथ
26450

54 पु.
आ◌े◌ंकार आदश� नगर   िसंधी कॉलनी मागे  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३२०७ साळंुखे सुिजत शरद
49095

37 पु.
 �ितधन  ब�ाळे�र कॉलनी   सहकार नगर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३२०८ संगतानी कं�ैयालाल जोधाराम
9381

66 पु.
नविजवन कोओंपरेिटव हौिसंग सोसायटी   नाणक नगर  

भुसावळ

२३२०९ संगताणी िवनोद क�ैयालाल
13573

44 पु.
३८ नवजीवन को ऑपरेटी� सोसायटी   नानक नगर    

भुसावल

२३२१० संगीत अिमत भालचं�
39611

48 पु. १० दश�न अपाट�म�ट   क�ुरी नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२३२११ संकलेचा अिनल सुवालाल
16868

50 पु. गंगाराम �ॉट   संतोषी माता मंदीरा जवळ    भुसावल

२३२१२ साखला सुिनल बाबुलाल
17783

56 पु. २/३४७ मरीमाता रोड     भुसावल
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२३२१३ सपकाळे आशा संतोष
47647

51 �ी १३ अ� िवनायक कॉलनी   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२३२१४ सपकाळे गोर�नाथ तुळशीराम
13466

51 पु.
ल�ीगौरव  �ॉट नं.१२ सी   सोमे�र नगर महीला 

कॉलेजजवळ    भुसावल

२३२१५ सपकाळे हेमंत भगवान
47285

39 पु.
१७२/डी  ऑड�� फॅ�री   वरणगांव  ता.भुसावळ  

वरणगांव

२३२१६ सपकाळे जानकीराम ��ाद
25542

55 पु. आिद�ा अपाट�म�ट   आनंद नगर  भुसावळ

२३२१७ सपकाळे ल�ण िशवराम
13460

60 पु. मु.पो.फेकरी   ता.भुसावल    फेकरी

२३२१८ सपकाळे मोहनदास तुळिशराम
4132

56 पु. �ॉट नं ६३   सोमे�र नगर  मिहला कॉलेज जवळ  भुसावल

२३२१९ सपकाळे रिवं� ��ाद
28098

47 पु.
ओड�नस फॅ�री वरणगाव   ता.भुसावळ िज.जळगाव  

वरणगाव ओड�नस फॅ�री

२३२२०
सपकाळे शोभा युवराज �ो पुनम 

गॅस एज�ी 12386
58 �ी ऑड�न� फॅ�री   सुभाष नगर टाईप टु १०/७३    भुसावल

२३२२१ सपकाळे युवराज भादु
12387

64 पु.
टाईप २/१०/७३  ऑड�नस फॅ�री   इ�ेट सुभाष नगर  

भुसावळ  भुसावल

२३२२२ सपकाळे वैशाली िव�र�
61802

28 �ी
सी नं 24/12 �ॉट नं 16   गोदावरी पाक�  खेडी  िशवार 

भुसावळ

२३२२३ सपकाळे वसंत तुकाराम
16009

58 पु. मोहीत नगर   भुसावल

२३२२४ सपकाळे िव�नाथ संपत
53933

74 पु. मु.पो.गोजोरे   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३२२५ सापकर संजय गोिवंदराव
44726

49 पु. सागर अपाट�म�ट   शांती नगर  भुसावळ

२३२२६ सराफ अजय वासुदेव
17149

59 पु.
�ारा िनतीकुमार महादेव जोशी   २/१० �ंकटेश 

अपा.सहकारनगर    भुसावल

२३२२७ सराफ अिनता सतीष
16794

54 �ी १५१ मेन रोड   ग�ड �ॉट    भुसावल

२३२२८ सराफ अतुल �ीकांत
16483

44 पु. गांधी चौक वरणगाव   वरणगाव

२३२२९ सराफ जीवन सुभाष
16565

54 पु.
गांधी चौक मेन रोड   मु.पो.वरणगाव िज.जळगाव    

वरणगाव

२३२३० सराफ मंगला मनोहर
9554

72 �ी भवानी नगर   मेन रोड    वरणगांव

२३२३१ सराफ मनोहर एकनाथ
9555

73 पु. भवानी नगर   मेन रोड    वरणगांव

२३२३२ सराफ �ाची रिवं�
43580

63 �ी ७ ल�ीसागर अपाटम�ट   शारदा नगर    भुसावळ

२३२३३ सराफ �मोद गोपाळ
2516

84 पु. पंजाब नॅशनल बँक भुसावल   शाखा    भुसावळ

२३२३४ सराफ रिवं� वामनराव
42792

71 पु. ७ ल�ी सागर अपाट�म�ट   शारदा नगर  भुसावळ

२३२३५ सराफ साधना सतीश
9490

56 �ी अ�य जे� & �ेलस�   सराफ बाजार  भुसावळ

२३२३६ सराफ सतीश िव�ु
16793

61 पु. घर नं.१५१ मेन रोड   ग�ड �ॉट    भुसावल

२३२३७ सराफ सुभाष कािशनाथ
16566

70 पु.
गांधी चौक मेन रोड   मु.पो.वरणगाव िज.जळगाव    

वरणगाव

२३२३८ सराफ सुधाकर यशवंत
9522

88 पु. �ॉट नं ६ मु��पल �ाफ कॉलनी   जामनेर रोड भुसावळ

२३२३९ सराफ �ाती उ�ल
15554

44 �ी कमलकंुज  टी.�ी.स�टर जवळ   भुसावल
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२३२४० सराफ उ�ल सुधाकर
6845

50 पु. दुरदश�न क� �ाजवळ कमलकंुज   भुसावळ

२३२४१ सराफ वसंत भालचं�
16773

59 पु. बंगला नं.५ क�ुरी नगर   भुसावल

२३२४२

सराफ योगीराज िडगंबर 

�ो.गोपेश मेिडकल अँड जनरल 

�ोअस�
19610

39 पु.
सराफ िब�ीगं ऊंट मोह�ा   िव�ल मंिदर वॉड�  जामनेर 

रोड भुसावळ

२३२४३ सरकटे अि�नी िमिलंद
60871

26 �ी जामणेर रोड आनंद नगर   सरोदे वाडा भुसावळ

२३२४४ सरकटे िमिलंद पंुडिलक
60870

34 पु.
सरकटे िमिलंद पंुडिलक   सरोदे वाडा आनंद भुसावळ  

द� धाम  भुसावळ

२३२४५ सरदेशमुख खंडेराव रामकृ�
2889

95 पु.
रामिनवास िब��ंग सुभाष   चं� बोरसे रोड  �ुिनिसपल 

पाक�   भुसावळ

२३२४६ सरोदे अशोक भा�र
28383

59 पु. सागर ट� ेडस�   वरणगाव  िज. जळगाव  वरणगाव

२३२४७ सरोदे बाळकृ� गोिवंदा
38068

80 पु.  तापाई  ४१ िव�ानगर   भुसावळ हाय�ूल जवळ  भुसावळ

२३२४८ सरोदे कलावती बालकृ�ा
52481

71 �ी ४१ तापाई   िवदया नगर  भुसावळ िज. जळगाव  भुसावळ

२३२४९ सरोदे �भाकर शंकर
3164

71 पु.  िनल �भा  �ॉट नं.६   तापी नगर यावल रोड  भुसावळ

२३२५० सरोदे रिवं� रघुनाथ
40368

75 पु. घर नं.४६८   �ुिनिसपल पाक�   सुभाष बापू रोड भुसावळ

२३२५१ सरोदे शालीनी नारायण
41783

72 �ी
नहाटा बँकेमागे   सातारा लोखंडी पुलाजवळ  शिन मंिदरा 

मागे भुसावळ

२३२५२ सरोदे ��ता सुरेश
42061

60 �ी गणपती नगर   वरणगाव    वरणगाव

२३२५३ सरोदे सुजाता मह��
52852

45 �ी पदम अपाट�म�ट   सहकार नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२३२५४ सरोदे सुरेश हेमचंद
27152

64 पु. गणपती नगर   वरणगाव  ता. भुसावळ  वरणगाव

२३२५५ सरोदे वंदना िवलास
60222

46 �ी
घर नं 784 जामणेर रोड   पांडुरंग टाकी �ू ए�रया  वॉड�  

भुसावळ

२३२५६ साठे सुहास रामचं�
9073

55 पु. बंब कॉलनी   भुसावळ

२३२५७ सावदेकर िसंधु रमेश
15985

74 �ी �ु�ीपल पाक�    िटळक रोड    भुसावल

२३२५८ सावळे राजेश मधुकर
15639

48 पु. २२ ��ा नगर   जामनेर नगर  भुसावळ  भुसावल

२३२५९ सावळे राजेश नारायण
27305

58 पु. �ॉट नं. १६ �ीनगर   जळगाव रोड  भुसावळ

२३२६० सावळे राजू शहादू
35106

53 पु.
िशवाजी नगर याकूब िब�ीगं   भुसावळ  िज.जळागाव  

भुसावळ

२३२६१ सावळे िवलासचं� रामदास
46078

59 पु. �ॉट  नं.२४ �ीनगर   जळगाव रोड  भुसावळ

२३२६२ शदानी धम�� अमरलाल
61620

44 पु.
�म नं 1 नानाक नगर बाबा   तुलसीदास उदासी ग�ी  

िसंधी कॉलनी भुसावळ

२३२६३ शाह भारती राज��
46728

78 �ी राधा िनवास   िचंतामणी िवहार  भुसावळ

२३२६४ शमा� न�ता रोशन
48760

42 �ी  राधा िनवास    िचंतामणी िवहार  तापी नगर भुसावळ

२३२६५ शाह रजिनकांत छिबलदास
9436

57 पु. िशिबरम एकनाथ नगर.   टी.वी.टॉवर जवळ    भुसावळ

२३२६६ शेख �ही रिशद
48490

29 �ी ५ भा��ी अपाट�म�ट   �ुिसपल पाक�   भुसावळ
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२३२६७ शेख सलीम िसकंदर
26314

43 पु. मु.पो.रायपुर कंडारी   ता.िज.जळगाव    रायपुर कंडारी

२३२६८ शमा� अंजना िवजय
18085

52 �ी ४७ लिकभा नगर १५ बंगला   १५ बंगला  भुसावल

२३२६९ शमा� जगिदश रामिकसन
16551

67 पु. �ी.रामदेव बाबा �ान मंदीर   सोमाणी गाड�न  भुसावळ

२३२७० शमा� कांतीलाल रामिकसन
16550

61 पु.
�ी रामदेव बाबा �ान मंदीर   जवळ सोमाणी गाड�न    

भुसावल

२३२७१ शमा� मंगल भगवती
17332

68 पु.
खटखटपुरा खालसा दगा� जवळ   शनी मंदीर वाड�    

भुसावल

२३२७२ शमा� नंदिकशोर रतनलाल
15552

71 पु. द� नगर खडका रोड   भुसावल

२३२७३ शमा� नर�� राजमल
18801

58 पु.
राज�� रे�ॉरंट �ेशन रोड   �ारा नगरपािलका काया�लय    

भुसावल

२३२७४ शमा� िनम�ला अिनल
50739

46 �ी
�ॉट नं.१५ रघुकुल कॉलनी   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३२७५ शमा� िनम�ला सुरेश
15764

52 �ी िशवाजी नगर   रघुनाथ पानवाले िब�ीगं    भुसावल

२३२७६ शमा� पारस राजमल
18800

57 पु.
राज�� रे�ॉरंट �ेशन रोड   नगर पािलका काया�लय    

भुसावल

२३२७७ शमा� पुखराज ��ाद
15910

70 पु.
२९ संभाजी नगर वरणगाव रोड   नहाटा दाल िमल समोर    

भुसावल

२३२७८ शमा� रमा पुखराज
49778

72 पु.
�ॉट नं.२९ संभाजी नगर   १५ बंगला  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३२७९ शमा� रतनलाल मदनलाल
57108

39 पु.
सव� नं ११४/१अ२ �ॉट नं २५   सर�ती नगर  जामनेर रोड 

भुसावळ

२३२८० शमा� शंकरलाल हरदेव
2479

93 पु. �ारा बाबुलाल भैरवदास शमा�   बालाजी लाईन    भुसावळ

२३२८१ शमा� िशव�साद रामिवलास
15555

78 पु. खडका रोड   नेमाडे कॉलनी    भुसावल

२३२८२ शमा� सुरेश चुि�लाल
9414

66 पु. आठवडे बाजार   �ेन शॉप भुसावळ

२३२८३ शमा� िवपीन चं��काश
16871

51 पु. िशवाजी नगर   वरणगाव रोड    भुसावल

२३२८४ सा� घांसीराम पूरनलाल
49255

55 पु.
डी-१६८  १२ बंगला   रे�े दवाखा�ाजवळ  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३२८५ शेलोले िकरण ल�ण
25530

49 �ी केशव नगर   रॉकेल डेपो�ा मागे    भुसावळ

२३२८६ शेळोळे ल�ण पुना
22826

55 पु.
रॉकेल डेपो मागे   ३२ खोली जवळ  केशव नगरभुसावल 

िज.जळगाव  भुसावल

२३२८७ शेरीकर भानुदास नारायण
6596

65 पु. डॉ.तळेले कॉलनी खडका रोड   भुसावळ

२३२८८ शेटे राज�� द�ा�य
34188

49 पु.
१८० अे(एम) आयुध िनमा�ण   वरणगांव  ता.भुसावळ 

िज.जळगांव  वरणगांव

२३२८९ िशंपी अजय सदािशव
9380

55 पु.
�म नं १३ शंकर नगर   दीप सागर अपाट�म�ट  पा�ी �ूल 

मागे भुसावळ

२३२९० िशंपी िकत� िकशोर
16829

58 �ी
�ी िदगंबर या�ा कंपनी िव�ा नगर रे�े दुिनया   महारा��  

बँके समोर पाटणकर रोड    भुसावल

२३२९१ िशंपी िकशोर मोतीलाल
16796

62 पु.
�ी िदगंबर या�ा कंपनी   महारा��  बँके समोर पाटणकर 

रोड    भुसावल

२३२९२ िशंपी सुमनबाई गणपत
51265

76 �ी खडका रोड   द� नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२३२९३ िशंदे अिमत रतन
44214

42 पु.  िफरके िब��ंग   जामनेर रोड  भुसावळ
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२३२९४ िशंदे देव�� चं�कांत
34189

51 पु.
१७६जी(एम) आयुध िनमा�ण   वरणगांव  ता.भुसावळ 

िज.जळगांव  वरणगांव

२३२९५ िशंदे �तापराव अनंतराव
52151

67 पु.
मेथाजी मळा वसंत टॉकीज मागे   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३२९६ िशंदे सुधाकर �तापराव
29375

64 पु. संत धाम समोर   जामनेर रोड    भ् ◌ुसावळ

२३२९७ िशंदे सुिम�ा शिशकांत
9377

46 �ी गंगाराम �ॉट महाराणा�ताप   हास�ुल मागे    भुसावळ

२३२९८ िशंदे सुिनता �िवण
54427

57 �ी धांडे वाडा   िवठठ् ल मंिदर वाड�  भुसावळ िज.जळगाव

२३२९९ िशंदे सुरेश नारायण
15762

51 पु. ग�ड �ॉट   पु�ा िप�स� मागे    भुसावल

२३३०० िशंदे वैशाली �तापराव
52152

61 �ी
मेथाजी मळा वसंत टॉकीज मागे   भुसावळ  िज जळगाव  

भुसावळ

२३३०१ िशंगनवाडे उ�ेश द�ा�य
9297

60 पु. गडकरी नगर   संत गाडगे महाराज  हॉ�ेल  भुसावळ

२३३०२ िशरनामे सुिनल चं�कांत
45086

52 पु. आनंद नगर   जामनेर रोड  भुसावळ

२३३०३ िसरसाडकर रामभाऊ नारायण
15610

79 पु.
हाऊस नं ४७ बी �ी टाईप ऑड�नस   फॅ�री वरणगाव    

वरणगाव

२३३०४
िसरसाडकर �ामकुमार 

रामभाऊ 15611
61 पु. घर नं.४७ ब ।।। ऑड�न�   फॅ�री वरणगाव    वरणगाव

२३३०५ िशवडेकर िवजय भालचं�
17239

70 पु.
निवन ई ३/४ म.रा.िव.मंडळ वसाहत   मु.पो.िदपनगर 

िज.जळगाव    िदपनगर

२३३०६ िशवपुजे राजेश नारायण
51937

43 पु.
हनुमान नगर   पंचवटी हनुमान मंिदराजवळ  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३३०७ �ीवास �दीप माताबदल
51530

56 पु. मु�ानंद कॉलनी   क�ुरी नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२३३०८ शु�ा संजय बाळकृ�
9372

61 पु. बंब कॉलनी जामनेर रोड   भुसावळ

२३३०९ शु�ा सुभाष द�ा�य
56263

68 पु.
�ॉट नं.२७ बी राका नगर फेस-२   सा�ी फाटा वरणगांव 

रोड  कंडारी  ता.भुसावळ िज.जळगाव

२३३१० िसंह अशोक कुमार
27028

57 पु. डी-८७ गाड� लाईन   भुसावळ

२३३११ िसंगतकर राज�� चं�कांत
18765

63 पु. गंगाराम �ॉट   मांगीलाल िब�ीगं    भुसावल

२३३१२ सोले अ�ण रघुनाथराव
18734

63 पु.  �ीद� कृपा  क�ुरी नगर   िबजली कॉलनी    भुसावल

२३३१३ सोनार कैलास िव�नाथ
40333

54 पु. �ी.स��ंृगी सोसायटी   गोलाणी कॉ��े�  भुसावळ

२३३१४ सोनार केशरबाई िव�नाथ
46367

75 �ी
�ी.स��ंृगी हौ.सोसायटी   गोलानी कॉ��े�  वरणगांव 

रोड भुसावळ

२३३१५ सोनार मनोज नामदेव
19287

53 पु. पंढरीनाथ नगर �ॉट नं.३१/अ   जामनेर रोड    भुसावल

२३३१६ सोनार नारायण दामोदर
2735

82 पु. �ॉट नं ४ गणेश नगर रेणुका   नगर वरणगाव

२३३१७ सोनार �मोद सुधाकर
37645

44 पु. रे�े �ा. नं.९७९ डी   १५ बंगला  भुसावळ

२३३१८ सोनार राजु अ�ा
9920

51 पु. �ाटर नं १६९/जे.एम टाइप   वरणगांव फॅ�री    भुसावळ

२३३१९ सोनार रमेश पंडीत
35627

70 पु.  सुरल  ७ ए   नगीन पाक�  वरणगाव रोड  भुसावळ

२३३२० सोनार सुशीला अ�ा
12026

75 �ी �ाट�र नं.१६९ �   ऑड�न� फॅ�री वरणगाव    वरणगाव
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२३३२१ सोनार योिगता कैलास
40332

43 �ी गोलाणी कॉ��े�   वरणगाव रोड  भुसावळ

२३३२२ सोनट�े सतीशचं� रामदास
16555

67 पु. पारस  द�धाम   जामनेर रोड    भुसावल

२३३२३ सोनवणे चं�शेखर रिवं�
38095

50 पु. �डको कॉलनी   एच आय जी �. ३  जामनेर रोड  भुसावळ

२३३२४ सोनवणे िनितन मधुकर
61059

30 पु. जळगाव ता भुसावळ

२३३२५ सोनवणे अ�ण यशवंत
38963

64 पु. १५ बंगला �ॉट नं. ४८   ��ाद नगर  भुसावळ

२३३२६ सोनवणे अशोक ओकंार
2522

71 पु. �ॉट नं ११ �ी नगर   भुसावळ

२३३२७ सोनवणे बळीराम आनंदा
17217

68 पु. मु.पो.कंडारी महादेव टेकडी   ता.भुसावल    कंडारी

२३३२८ सोनवणे �ाने�र धोडुं
9316

63 पु. २ कािशराम नगर   भुसावळ

२३३२९ सोनवणे िकशोर िव�नाथ
61882

47 पु.
घर नं १०/१७५२ �ीनगर कॉलनी   खैरणार वाडी  भुसावळ  

िज जळगाव  भुसावळ

२३३३० सोनवणे मंगला िनतीन
52851

46 �ी
�ाट�र नं.१७/१२५/��्   ऑड�नस्  फॅ�री  सुभाष नगर 

भुसावळ

२३३३१ सोनवणे िनतीन शंकर
21244

49 पु. �ाट�र नं.१७/१२५/।।   ऑड�न� फॅ�री    भुसावल

२३३३२ सोनवणे िनवृ�ी नारायण
43739

59 पु. मु.पो. साकेगांव   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३३३३ सोनवणे पंडीतराव नामदेव
9337

80 पु. �ाटरनं १६६/डी   ऑ.फॅ�री ई�ेट    वरणगांव

२३३३४ सोनवणे पंकज शांताराम
15523

47 पु. �ॉट नं.१३ ब   ल�ी नारायण नगर    भुसावल

२३३३५ सोनवणे �मोद न�थू
4306

66 पु. ९ �ंकटेश अपाट�मे�   सहकार नगर    भुसावळ

२३३३६ सोनवणे रघुनाथ अमृत
2452

83 पु. द� नगर   वांघोला रोड    भुसावळ

२३३३७ सोनवणे रामदास शंकर
32670

72 पु. मु.पो.कु�हे पानचे   ता.भुसावळ    कु�हे पानचे

२३३३८ सोनवणे सरला अिनल
43335

46 �ी नेमाडे कॉलनी   खडका रोड  भुसावळ

२३३३९ सोनवणे सुरेश पांडुरंग
53490

68 पु.
पवार डेअरी तेली ग�ी   िवठ् ठल मंिदर वाड�  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३३४० सोनवणे उ�ास घन�ाम
33344

58 पु. 3 ल�ी सागर अपाट�म�ट   शारदा नगर भुसावळ

२३३४१ सोनवणे वामन शंकर
18760

65 पु.
२६/२०३ टाईप ।।   सुभाष नगर क� �ीय िव�ालय जवळ  

ऑड�न� फॅ�री भुसावळ

२३३४२ सोनवणे िवमल रिवं�
28140

58 �ी
ह�ीवाली चाळ नं. ८७८ चे समोर   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३३४३ सोनवणे योगेश रिवं�
51877

33 पु.
�ॉट नं.२० स�� नं.९४ए/१/३   अिनल नगर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३३४४ सोनवणे युवराज िनवृ�ी
43738

37 पु. मु.पो. साकेगाव   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३३४५ सोनिगरे सुिनल िदगंबर
45164

41 पु. आर बी ११४२/बी   पी ओ एच कॉलनी  भुसावळ

२३३४६ सोनी �फु� परमानंद
16762

52 पु. पु�ा अपाट�म�ट पहीला मजला   आठवडे बाजार    भुसावल

२३३४७ सोनकांबळे सिवता ��ाद
33289

54 �ी �ुिनिसपल पाक�    भा��ी अपाट�  भुसावळ
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२३३४८ सोयंके ल�ण कौतीक
18988

70 पु. रे�े दवाखा�ा मागे   आंबेडकर नगर    भुसावल

२३३४९
सुिचक जगिदश�साद 

रामे�र�साद 19301
63 पु.  कृपा  ३१ ल�ी नगर   खडका रोड    भुसावल

२३३५० सुिचक संगीता जगिदश�साद
19300

55 �ी  कृपा  ३१ ल�ी नगर   खडका रोड    भुसावल

२३३५१ सुरळकर �ितभा सुरेश
48719

33 �ी मु. पो. कंडारी   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२३३५२ सुरळकर रमेश ल�ण
39519

58 पु.
�ॉट नं. १०   सर�ती नगर  वरणगाव िज.जळगाव  

वरणगाव

२३३५३ सुरळकर सुरेश धोडूं
48718

60 पु. मु. पो. कंडारी   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२३३५४ सुराणा अभय िबपीनचंद
16873

41 पु. सुराणा िब�ीगं   आनंद नगर    भुसावल

२३३५५ सुराणा अिनता िनतीन
16895

53 �ी गंगाराम �ॉट   मु.पो.भुसावल िज.जळगाव    भुसावल

२३३५६ सुराणा अंजना जयंितलाल
9483

59 �ी गंगराम �ॉट सुराणा भुवन   भुसावळ

२३३५७ सुराणा आशोकचंद जव�रलाल
9510

71 पु. आनंदनगर सुराणा िब��ंग जामनेर   रोड    भुसावळ

२३३५८ सुराणा अतुल मदनलाल
9544

45 पु. डॉ.�भा सुराणा पांडुरंग टॉकीज   समोर    भुसावळ

२३३५९ सुराणा िबिपनचंद जवरीलाल
9504

66 पु. आनंद नगर सुराणा िब��ंग   भुसावळ

२३३६० सुराणा िधरज सुगनचंद
16866

54 पु. सुराणा िब�ीगं   आनंद नगर    भुसावल

२३३६१ सुराणा �ानचंद िवरचंद
17565

64 पु. सुराणा मील कंपाऊंड   जामनेर रोड  भुसावल

२३३६२ सुराणा िहत�� अशोक
16863

40 पु. सुराणा िब�ीगं   आनंद नगर    भुसावल

२३३६३ सुराणा िहतेश जयंतीलाल
16897

38 पु. गंगाराम �ॉट   सुराणा िब�ीगं    भुसावल

२३३६४ सुराणा जयंतीलाल शांतीलाल
5100

65 पु.
सुराणा िब�ीगं गंगाराम �ॉट   भुसावळ िज.जळगाव  

भुसावळ

२३३६५ सुराणा कांता शांतीलाल
9393

89 �ी गंगाराम �ॉट सुराणा िब��ंग   जामनेर रोड भुसावळ

२३३६६ सुराणा मह�� शांतीलाल
9503

59 पु. गंगाराम �ॉट सुराणा भवन   भुसावळ

२३३६७ सुराणा िनितन शांतीलाल
9502

54 पु. गंगाराम �ॉट सुराणा भवन   भुसावळ

२३३६८ सुराणा राजेश सुगनचंद
16864

53 पु. सुराणा िब�ीगं   आनंद नगर    भुसावल

२३३६९ सुराणा रमेश तुकाराम
9485

66 पु. क�ुरी नगर भुसावळ

२३३७० सुराणा संजय सुगनचंद
16867

56 पु. सुराणा िब�ीगं   आनंद नगर    भुसावल

२३३७१ सुराणा संजय सुरेशचं�
9501

57 पु. ग�ड �ॉट कािशनाथ लॉज मागे   भुसावळ

२३३७२ सुराणा शैलेश सुरेशचं�
16896

51 पु. पु�ा िप�स�   ग�ड �ॉट    भुसावल

२३३७३ सुराणा सुगंनचंद जव�रलाल
9511

83 पु. आनंदनगर सुराणा िब��ंग जामनेर   रोड    भुसावळ

२३३७४ सुराणा सुरेखा महे�
9298

54 �ी गंगाराम �ॉट सुराणा भुवन   भुसावळ
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२३३७५ सुराणा सुरेशचं� क�ैयालाल
16923

83 पु. �ेह पु�   ग�ड �ॉट    भुसावल

२३३७६ सुराणा िवजयकुमार भवरीलाल
18401

65 पु. १९ सुरभी नगर   भुसावल

२३३७७ सुराणा िवशाल जयंतीलाल
18355

36 पु. गंगाराम �ॉट   सुराणा िब�ीगं    भुसावल

२३३७८ सुरमारे योगेश ��ाद
18999

44 पु.
�ारा एस.पा.डकारे क�ैयालाल �ॉट   द� मंदीरा जवळ    

भुसावल

२३३७९ सुरवाडे आनंदा द�ु
55902

30 पु.
जुने आर.पी.एफ बॅरेक   �ॉट�र नं आर.बी.बी १  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३३८० सुरवाडे चेतन छिबलदास
54158

34 पु. �ु ए�रया वाड�   जामनेर रोड  भुसावळ िज.जळगाव

२३३८१ सुरवाडे पंडीत नामदेव
9330

71 पु. महा�ा फुले नगर भुसावळ

२३३८२ सुरवाडे रमा चं�कांत
38921

70 �ी गौतम हौिसंग सोसायटी   कंडारी  ता.भुसावळ िज.जळगाव

२३३८३ सुरवाडे सिचन छिबलदास
54157

44 पु. �ारा ए.डी.गवळी   िबजली नगर  भुसावळ

२३३८४ सुरवाडे संदीप पंिडत
60726

36 पु. मामाजी टॉकीज   सुयोग भवन  भुसावळ

२३३८५ सूय�वंशी द�ा�य सुकदेव
7664

71 पु. १६-बी टाईप २ ऑड�न� फॅ�री     वरणगाव  वरणगाव

२३३८६ सुय�वंशी देिवदास जगदेव
38110

58 पु. हनुमान नगर   तु.स.झोपे शाळेजवळ  भुसावळ

२३३८७ सुय�वंशी िललाधर दुिलचंद
45218

70 पु. १३ देना नगर   �रंग रोड जवळ  भुसावळ

२३३८८ सुय�वंशी �भावती देिवदास
38111

49 �ी हनुमान नगर   तु.स.झोपे शाळेजवळ  भुसावळ

२३३८९ सूय�वंशी अ�ण गबाजी
7659

68 पु. २०६बी  टाईप आयुध िनमा�णी   आवास    वरणगाव

२३३९० सुय�वंशी चेतन सुरेश
48084

37 पु. १७ लाखीबा नगर १५ �ॉक भुसावळ

२३३९१ तडवी रशीद ईतबार
37873

49 पु. शारदा नगर   मंदार अपाट�मे�  भुसावळ

२३३९२ टाक संतोषकुमार ब�ीलाल
16584

54 पु.
लाकडाची वखार गणेश हॉटेल समोर   मरीमाता रोड    

भुसावल

२३३९३ तळेले �ोती �िदप
24482

56 �ी
कमल कंुज   ८९ ग�ड �ॉट  भुसावळ िज. जळगाव  

भुसावळ

२३३९४ तळेले िकशोर भागवत
9515

60 पु. िगरीजा धाम सहकार नगर   भुसावळ

२३३९५ तळेले राज�� मुरलीधर
16862

61 पु. कमलकंुज  ग�ड �ॉट   गणपती मंदीरा जवळ    भुसावल

२३३९६ तळेले रमेश भा�र
51224

71 पु. टी.�ी.टॉवर समोर   जामनेर रोड  गंगावाडी भुसावळ

२३३९७ तळेले सतीष भागवत
9516

57 पु. टे��कल हाय �ूल मागे   भुसावळ

२३३९८ तांबट मुकेश पंढरीनाथ
31611

53 पु. अठवडे बाजार शाळा नं.५ जवळ   भुसावळ

२३३९९ तांबट राज�� पांडुरंग
10409

69 पु. क�ुरी अपाट�म�ट सुराणा   िब��ंग समोर भुसावळ

२३४०० तांदुळकर रा�ल अिनल
61008

30 पु. चैत� आयुव�दीक   हॉ��टल समोर  जामनेर रोड  भुसावळ

२३४०१ तारे अ�ण �ीकृ�
15478

61 पु. पांडुरंग भुवन   मेथाजी �ॉट    भुसावल
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२३४०२ तासखेडकर रमेश शंकर
15710

75 पु. नाईक वकीलांचे घर   कुलकण� �ॉट    भुसावल

२३४०३ तावडे रमेश िशवाजी
37740

57 पु.
नै.हायवे नं.६   भोलाणे ◌्�ुड �ो �ा मागे  वरणगाव रोड  

भुसावळ

२३४०४ तावडे संजय िशवाजी
43083

56 पु. िव. मं. वाड�   कोळी वाडा  भुसावळ िज. जळगाव  भुसावळ

२३४०५ तायडे भानूदास रामदास
60608

53 पु. कोठारे सावदा   पाडळसे जळगाव    पाडळसे

२३४०६ तायडे िबपीनचं� यशवंत
45422

47 पु. िवकास कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ

२३४०७ तायडे रामदास दामा
16590

72 पु. �ारा वाणी िवनायक िव�नाथ   कुलकण� �ॉट भुसावल

२३४०८ तायडे र��भा देिवदास
55849

49 �ी
�ॉट नं.१५ पुखराज �ाझा   शांती नगर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३४०९ तायडे संगीताबाई भानूदास
60609

43 �ी कोठारे सावदा   पाडळसे जळगाव    पाडळसे

२३४१० तायडे उ�म मरी
32485

72 पु. खडका रोड   गांधी नगर  भुसावळ

२३४११ तायडे वंदना कैलास
50875

45 �ी
मु.पो.फेकरी   समाज मंिदराजवळ  ता.भुसावळ 

िज.जळगाव

२३४१२ तायडे सुिधर रामदास
33530

50 पु.
�ॉट नं 16 न�ता   ल�ी नारायण नगर भुसावळ  

ता.भुसावळ िज�ा जळगाव  भुसावळ

२३४१३ टेकाडे द�ा�य मुकंुद
37965

56 पु. सहकार नगर   ब�ाळे�र कॉलनी  भुसावळ

२३४१४ तळेले सतीश जानकीराम
3172

63 पु. घर नं ५७५   तळेले िब��ंग राम  मंिदर  भुसावळ

२३४१५ ट�भरे अच�ना िव�ास
25690

50 �ी गाय�ी नगर   जामनेर रोड  नहाटा कॉलेज जवळ  भुसावळ

२३४१६ ट�भरे जयंत �भाकर
13345

47 पु. नहाटा कॉलेज जवळ   गाय�ी नगर जामनेर रोड    भुसावल

२३४१७ ट�भरे �भाकर कृ�ाजी
2954

86 पु. गाय�ी नगर नहाटा   कॉलेज मागे भुसावळ

२३४१८ ट�भरे शोभना �भाकर
2955

85 �ी गाय�ी नगर कॉलेज जवळ   भुसावळ

२३४१९ ट�भरे वैशाली जयंत
27309

40 �ी गाय�ी नगर   जामनेर रोड  भुसावळ

२३४२० ट�भरे िव�ास �भाकर
14882

56 पु. गाय�ी नगर   नहाटा कॉलेज मागे    भुसावल

२३४२१ ट�भेकर सुिनल नारायण
38678

57 पु. मेथाजी मळा   वसंत टॉकीज जवळ  भुसावळ

२३४२२ ट�भुण�कर अमोद वासुदेव
60043

61 पु. �ॉट नं 8 सोमाणी गाड�न जवळ   �भात कॉलनी    भुसावळ

२३४२३ ट�भुण�कर िनलेश सुरेश
18038

49 पु.
निवन सातारा लोखंडी पुलाजवळ   िवकास फोटो �ुडीओ 

समोर    भुसावळ

२३४२४ ट�भुिण�कर �ीकृ� अनंत
9426

49 पु.
 कौ�ुभ  �ॉट नं.१२ देना नगर   रेणूका पीठ िगरणी समोर 

   भुसावळ

२३४२५ ट�भुण�कर उमेश गंगाधर
29160

51 पु. �ू सातारा   लोखंडी ि�ज जवळ  अिजंठा लॉज  भुसावळ

२३४२६ ट�भुण�कर अभय सुरेश
18039

47 पु. �ु सातारा   िवकास फोटो �ुडीओ समोर  भुसावल

२३४२७ ट�भुण�कर आनंद अनंत
31450

47 पु.
कौ�ुभ  �ॉट नं.१२ रेणुका   च�ी समोर िगरणाई देना 

नगर  भुसावळ

२३४२८ ठाकरे महेश रमेश
16586

43 पु.
िशवसेना ऑफीस जवळ   मु.पो.कंडारी ता.भुसावल    

कंडारी
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२३४२९ ठाकरे रमेश रामु
50693

70 पु. मु. पो. कंडारी   िवनय वे�ीगं शॉपजवळ  ता.भुसावळ

२३४३० ठाकरे िवजया रमेश
21422

64 �ी मु.पो.कंडारी   ता.भुसावल िज.जलगाव    कंडारी

२३४३१ ठाकरे िवनायक रमेश
18786

39 पु.
िशवसेना ऑफीस जवळ   मु.पो.कंडारी ता.भुसावल    

कंडारी

२३४३२ ठाकरे िवर�� रमेश
18942

42 पु. मु.पो.कंडारी टेकडा   ता.भुसावल    कंडारी टेकडा

२३४३३ ठाकूर गणेश देवचंद
34532

71 पु. �ॉट नं.११   आनंद नगर  भुसावळ

२३४३४ ठाकुर िजत�� मधुकर
24244

54 पु. तुळशीनगर   वांजोळा रोड  भुसावळ

२३४३५ ठाकुर कमलाकर भगवान
43113

44 पु. अयो�ा नगर   जळगाव रोड  भुसावळ

२३४३६
ठाकूर मह��िसंग हरब�िसंग 

�ो.�ी.एम.�ेस माक� टीगं 52683
44 पु.

�ॉट नं  02 गट नं 59/2   िववेकानंद नगर  खडका चौक  

भुसावळ

२३४३७ ठाकुर मनोज मधुकर
9410

53 पु. चौक बाजार   भुसावळ

२३४३८ ठाकूर िनळकंठ एकनाथ
1719

79 पु. मु.पो� वराडसीम   तालुका भुसावळ जळगाव

२३४३९
ठाकुर िनज�ला मधुकर �ो अ�ा 

कले�न 8480
70 �ी

 जय�ी  खडका रोड   बजाज िब�ीगं जवळ भुसावळ  

िज.जळगाव

२३४४० ठाकूर राजकुमार आ�ाराम
25342

42 पु. िदनदयाल नगर   जामनेर रोड  भुसावळ

२३४४१ थ�े मंजु�ी र�ाकर
15714

66 �ी ल�ी भुवन   मेथाजी �ॉट    भुसावल

२३४४२ थ�े र�ाकर द�ा�य
15715

67 पु. ल�ी भुवन   मेथाजी �ॉट    भुसावल

२३४४३ ठोके शुभांगी अनंत
12457

84 �ी वसंत टॉकीज मागे िनंभोरकर वाडा   मेथाजी �ॉट भुसावल

२३४४४ ठोबंरे िवलास लाला
49779

71 पु. द� मंिदरामागे   क�ैयालाल �ॉट  जामनरे रोड भुसावळ

२३४४५ ठोसरे इं�ायणी िसताराम
52153

78 �ी
�ी नारायण सह सोसायटी   नंदनवन कॉलनी भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३४४६ ठोसरे िसताराम नामदेव
32200

82 पु. नारायण सह. सोसायटी   नंदनवल कॉलनी  भुसावळ

२३४४७ ठोसरे िवमल िहरामण
51516

66 �ी
स���र नगर   रामदेव बाबा मंदीराजवळ  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३४४८ ितसगांवकर सुिनल �ीकांत
51124

56 पु. शिन मंिदर वाड�   गु�ांचा वाडा  भुसावळ िज.जळगाव

२३४४९ ितवारी घनशाम भवरीलाल
9310

63 पु. बालाजी ग�ी   भुसावळ

२३४५० ितवारी मयुर राधे�ाम
26535

34 पु. बालाजी लॅन   भुसावळ

२३४५१ ितवारी िमना घन:शाम
18897

63 �ी बालाजी ग�ी   भुसावल

२३४५२ ितवारी परेशकुमार िव�मोहन
4535

82 पु. ऑड�नस फॉ�री अकाऊंट ऑफीस   भुसावळ

२३४५३ ितवारी राधेशाम भवरीलाल
16579

65 पु. बालाजी लाइन   भुसावल

२३४५४ ितवारी राजेश कािलका�साद
18788

56 पु. सातारा पुल   नहाटा बँके शेजारी    भुसावल

२३४५५ ितवारी रिवं� नारायण
7780

60 पु. ग�ड �ॉट भुसावळ
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२३४५६ ितवारी संतोष राधे�ाम
26534

51 पु.
�ॉट नं १ इ��ोतं ऑफ िगरीजा िब��ंग   देना नगर  

भुसावळ

२३४५७ ितवारी सरला कृ�ानंद
30403

47 �ी
११२/२९ �थमेश पाक�  जवळ   एम आय डी सी गेट 

वरणगाव रोड   भुसावळ

२३४५८ ितवारी शाम भवरीलाल
16578

61 पु. बालाजी ग�ी  ता.भुसावळ  िज   .जळगाव    भुसावल

२३४५९ ितवारी योगेश कृ�ानंद
34181

47 पु. ङए ��् ए   १५ बंगलो    भुसावळ

२३४६० टोके पंकज मधुकर
22754

44 पु.
�ु�ीपल पाक�    िटळक रोडभुसावल  िज.जळगाव  

भुसावल

२३४६१ तोतला मनोज शाली�ाम
16921

52 पु. ४  आिशवा�द   शारदा नगर    भुसावल

२३४६२ ि�पाठी गणेश मदनमोहन
20298

42 पु.
सी/ओ कंुजिवहार   �ॉट नं 10 सर�ती नगर  भुसावळ िज 

जळगाव  भुसावळ

२३४६३ उबाळे मह�� नामदेव
48756

60 पु.
िवनायक �ाझा अपाट�म�ट   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३४६४ उबाळे िवनोद बबनराव
22750

46 पु. �ुनिसपल पाक�    िव�कमा� मंिदरासमोर  भुसावळ

२३४६५ उंबेरगीकर मुकंूद भालचं�
10414

67 पु. �ेशन रोड  जोगळेकर िब�ीगं   भुसावळ

२३४६६ उपा�े अिनल पांडुरंग
17111

50 पु. शु� िब�ीगं   कुलकण� �ॉट    भुसावल

२३४६७ उपा�ाय अिभषेक मृ�ंुजय
45762

35 पु.  यशोदा कुटी    डी.एल. िहंदी हाय�ुल जवळ  भुसावळ

२३४६८ उपा�ाय िकत� मृ�ंुजय
45763

55 �ी  यशोदा कुटी    डी.एल. िहंदी हाय�ुल जवळ  भुसावळ

२३४६९ उपा�ाय उदयभान
7594

76 पु. म�ारखेडे मु.पो. वरणगाव िज जळ   गाव    म�ारखेडे

२३४७० उपासनी �शांत मानव��
57911

34 पु. ल�ी िनवास   क�ै�ालाल �ॉट    भुसावळ

२३४७१ उपासनी संजय नारायण
59958

51 पु. कोलते हाऊस जवळ   �ॉट नं.११ देना  नगर  भुसावळ

२३४७२ वडगांवकर िवजय भागवतराव
9476

55 पु. ल�ी भुवन मेथाजी �ॉट   भुसावळ

२३४७३ वढवेकर मालती मनोहर
9428

57 �ी ६ राका अपाट�म�ट्स रामे�र नगर   जामनेर रोड    भुसावळ

२३४७४ वढवेकर �ितभा �ीकांत
21758

62 �ी ८ गणेश कॉलनी   भुसावल

२३४७५ वाघोदे �शांत एकनाथ
38447

39 पु. �ॉट नं.१८ अराधना कॉलनी   भुसावळ  िज.जळगाव

२३४७६ वै� लता अरिवंद
52187

64 �ी
पंढरीनाथ नगर संत धाम शेजारी   जामनेर रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३४७७ वै� िनशा वासुदेव
39049

73 �ी
भोळ� चे �ॉट नं. ०४   िभ�ड कॉलनी  �रंग रोड जवळ 

भुसावळ

२३४७८ वै� सुरेशकुमार माधवराव
2961

72 पु. रे�े �ाट�स� एफ ३५३ िफ�ीन   बंगला    भुसावळ

२३४७९ वै� वासुदेव �ंबक
39048

81 पु.
भोळेचे �ॉट नं.४   िभ�ड कॉलनी  �रंग रोड जवळ 

भुसावळ

२३४८० वायकोळे िवजयकुमार िललाधर
9348

69 पु. िव�ल मंदीर वाड�   पवार डेअरी जवळ    भुसावळ

२३४८१ वखरे सदािशव िव�ु
21187

59 पु. नवीन िनंभोरा   िशवाजी नगर िदप नगर    भुसावल

२३४८२
वालेजा गणेशकुमार मोहनलाल 

�ो.गणेश ट� ेडीग 59283
50 पु.

ग.नं.८३४ शॉप नं.३ नॉशनल   हायवे वरणगाव  तालुका 

भुसावळ  वरणगाव
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२३४८३ वा�े फिकरा िशवराम
19001

72 पु.
�ाट�र नं.११/८१ टाईप वन   ऑड�न� फॅ�री इ�ेट    

भुसावल

२३४८४ वा�े सुिशला िशवराम
18775

62 �ी �ाट�र नं.११/८१ टाईप ।   ऑड�न� फॅ�री    भुसावल

२३४८५ वाणी �भाकर काशीनाथ
19429

67 पु.
 �ामी िवहार  �ॉट नं.८०   िहरो होडंा शो�म मागे    

भुसावल

२३४८६ वराडे छाया राजाराम
26760

50 �ी
िदनदयाल नगर   जामनेर रोडभुसावल  िज.जळगाव  

भुसावल

२३४८७ वराडे राजाराम िकसनराव
7135

56 पु. दीनदयाल नगर  जामनेर रोड   भुसावळ

२३४८८ वराडे रेखा सोपान
18924

60 �ी ओम पाक�  गजानन मंदीरा समोर   भुसावल

२३४८९ वारके जनाध�न जग�ाथ
9386

68 पु. राज�� हौिसंग सोसायटी   सहकार नगर    भुसावळ

२३४९० वारके र�ी संजय
17177

47 �ी
५३ �ोफेसर कॉलनी जामनेर रोड   िभ�ड हॉ�ीटल मागे  

भुसावल

२३४९१ वसाने राजु �ताप
62091

39 पु. कंडारी   जळगाव

२३४९२ वायकोळे िमना�ी िवजयकुमार
16223

61 �ी िवaल मंदीर वाड�   पवार डेअरी जवळ    भुसावल

२३४९३ वे�ळकर वसंत ल�ण
9409

61 पु.
५/२७१२ �ेहतेज जामनेर रोड   पुो�म नगर  गाय�ी श�� 

िपठ जवळ  भुसावळ

२३४९४ िवणावत रमेशचं� लालजी
42381

60 पु.
�ारा के पी जोशी िब�ीगं   गाडगेबाबा नगर  झे.टी एस  

भुसावळ

२३४९५ िव�कमा� गोपाल सुरजलाल
9406

51 पु. शिन मंिदर वॉड�   िशव मंदीरा समोर  भुसावळ

२३४९६ िवसपुते अशोक आनंदा
38302

64 पु.
�म नं. एन/६   डी एस हाय�ुल जवळ  पोलीस लाईन  

भुसावळ

२३४९७ िवसपुते प�वी अशोक
38301

53 �ी
�म नं. एन/६   डी एस हाय�ुल जवळ  पोलीस वसाहत  

भुसावळ

२३४९८ िवसपुते सुिनल पंडीतसेठ
15706

58 पु. ब�ी �ॉट   जामनेर रोड    भुसावल

२३४९९ िवटवेकर िमिलंद िदवाकर
42904

53 पु. ९ �ािमनी अपाट�म�ट   शारदा नगर  भुसावळ

२३५०० वढवेकर �ीकांत गोपाळ
3214

67 पु. �ॉट नं ८   गणेश कॉलनी  भुसावळ

२३५०१ वढवेकर ��ील �ीकांत
13467

38 पु. �ॉट नं.८ गणेश कॉलनी   जळगाव रोड    भुसावल

२३५०२ वाघ �पेश वसंत
62130

30 पु.
घरनं 2718जवळ पी एच राठोड   �ू  ए�रया वॉड� भुसावळ  

  भुसावल

२३५०३ वाघ िव�नाथ कडू
41117

58 पु. �ू सातारा   पांडव भुवन  भुसावळ

२३५०४ वाघमारे िदपक द�ा�य
16235

55 पु. �ॉट नं.१४ अ िस�दे�र नगर   द�मंदीरा जवळ    भुसावल

२३५०५ वाघमारे शैलेश  रमेश
17875

53 पु. मेथाजी मळा भुसावळ

२३५०६ वाघोदे एकनाथ रामदास
38448

65 पु.
�ॉट नं.१८ आराधना कॉलनी   खळवाडी  भुसावळ  

िज.जळगाव

२३५०७ वाघोदे संजय रामदास
48376

52 पु.
�ॅट नं.२९ आनंद भोळे नगर   �रंग रोड सृ�ी ट� ेडस� जवळ  

भुसावळ

२३५०८ वाघोडे िवलास भा�र
22309

59 पु. �ु एफ /२३/१ िदपनगर   ता.भुसावल िज.जळगाव  भुसावल

२३५०९ वाघुळदे सुिनता िकरण
46634

51 �ी आनंद नगर   जामनेर रोड  भुसावळ



Page881

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

२३५१० वखरे िकशोर सदािशव
35181

39 पु.
मु.पो.फेकरी िदपनगर   ता.भुसावळ  िज.जळगाव  फेकरी 

िदपनगर

२३५११ वामनाचाय� सुभाष कृ�ाजी
23568

62 पु. खडका रोड बजाज िब�ीगं   मागे भुसावल

२३५१२ वामोरकर �ोती �काश
17903

67 �ी �ॉट नं.९ गणेश कॉलनी   जळगाव रोड  भुसावल

२३५१३ वाणी कमल मधुकर
58747

78 �ी १२AB राजे�र नगर   �ोफेसर कॉलनी  भुसावळ

२३५१४ वाणी अजय नारायण
9499

59 पु. सातारा पुल नवीन नहाटा बँके शेजारी   भुसावळ

२३५१५ वाणी अरवीदं रामकृ�
9315

75 पु.
गणेश कॉलनी िभ�ड �ॉट �ॉ.नं ४   जळगांव रोड    

भुसावळ

२३५१६ वाणी अतुल दामोदर
15708

45 पु.
सव��र नगर खडका रोड   रामदेव बाबा मंदीरा जवळ    

भुसावल

२३५१७ वाणी अतुल �ीराम
16240

41 पु. आनंदराव कॉलनी   पाटील मळा खडका रोड    भुसावळ

२३५१८ वाणी चं�कांत मनोहर
40694

53 पु. ५१ - सी �ू �ाडा कॉलनी   भुसावळ

२३५१९ वाणी दामोदर गजानन
43917

68 पु. जुनी भाजी सात   वरणगाव  ता भुसावळ  वरणगाव

२३५२० वाणी द�ा�य माधव
9506

72 पु. ३५८५ मु��पल पाक�   भुसावळ

२३५२१ वाणी द�ा�य �ंबक
16670

60 पु. �ारा रेणुका टायिपंग स�टर   िवaल मंदीर वाड�    भुसावल

२३५२२ वाणी िदवाकर िसताराम
9345

61 पु.
देवकर िब�ीगं   �दी �ॉट  अ�भुजा देवी मंदीरा मागे  

भुसावळ

२३५२३ वाणी गणेश रामचं�
9244

58 पु. २१ आराधना कॉलनी   िटंबर माक� ट भुसावळ

२३५२४ वाणी गोपाल नथु
9487

73 पु. सुरिभ नगर जवळ साधना नगर   भुसावळ

२३५२५ वाणी जयंत प�ाकर
50291

51 पु.
सुखशांती �ोफेसर कॉलनी   मातृभुमी चौक भुसावळ  

िज.जळगाव

२३५२६ वाणी कैलास रामचं�
9442

52 पु. जावळे �ॉट नं २१   खैवाडी आराधन कॉलनी    भुसावळ

२३५२७ वाणी क�ना सुधाकर
54315

57 �ी
१८९२ �ा�ण ग�ी   वरणगांव  ता.भुसावळ िज.जळगाव  

वरणगाव

२३५२८ वाणी मधुकर भागवत
9209

75 पु.
�ॉट नं.७ बी राजे�र नगर   �ोफेसर कॉलनी जवळ  

भुसावल

२३५२९ वाणी मधुकर कृ�ा
16064

58 पु. आनंद नगर   जामनेर रोड    भुसावल

२३५३० वाणी मधुकर वेडु
9497

86 पु.
नवीन सुशील कुमार नाहाटा   अब�न बँक जवळ मामाजी  

टॉकीज  भुसावळ

२३५३१ वाणी मह�� सुभाष
15538

45 पु.
�ारा एन.�ी.अकोले िफरके   िब�ीगं पांडुरंग टॉकीजमागे 

   भुसावल

२३५३२ वाणी महेशकुमार शांताराम
9477

53 पु. भजे ग�ी सराफ बाजार   भुसावळ

२३५३३ वाणी मंगला गोपाळ
15869

67 �ी
साधना नगर सुरभी नगर जवळ   शेनफड वाडी�ा मागे    

भुसावल

२३५३४ वाणी नारायण रामचं�
719

67 पु. �ॉट नं ९३ गडकरी नगर   भुसावळ

२३५३५ वाणी नारायण शंकर
43353

74 पु. �ॉट नं.१८ ल�ीनगर   खडका रोड भुसावळ  िज.जळगाव

२३५३६ वाणी िनतीन पंढरीनाथ
46226

47 पु. घर नं.८०३   पांडूरंग टाकी जवळ  भुसावळ
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२३५३७ वाणी �भावती सुभाष
9471

60 �ी जुनी पो� ग�ी   वरणगांव

२३५३८ वाणी ��ाद िचमण
16936

70 पु.
�ारा रमेश राजाराम वाणी   �ु�ीपल पाक�  िटळक रोड    

भुसावल

२३५३९ वाणी �िणता महेश
58911

42 �ी
�ॉट नं ४/ ए साधना नगर   िनयर गणपती टे�ल सुरभी  

नगर भुसावळ

२३५४० वाणी पु�ा नारायण
35880

67 �ी
�ॉट नं. ९३/ए   गडकरी नगर  गाडगे महाराज हॉ�ेल 

जवळ  भुसावळ

२३५४१ वाणी राज�� �ंबक
32282

67 पु. आनंदी िनवास   सहकार नगर  भुसावळ

२३५४२ वाणी राजेश रामकृ�
6844

55 पु.
सव��र नगर खडका रोड   रामदेव बाबा मंिदर मागे  

भुसावळ

२३५४३ वाणी रामकृ�ा कािशनाथ
9525

79 पु. सराफ बाजार   भुसावळ

२३५४४ वाणी र�ाकर िसताराम
9533

58 पु. देवकरन िब��ंग   अ�भुजा मंदीरा मागे    भुसावळ

२३५४५ वाणी र�ाकर िव�ु
16379

80 पु. �ारा गणेश �भाकर िचतोडकर   ग�ड �ॉट    भुसावल

२३५४६ वाणी रिवं� गजानन
6066

60 पु.
जु�ा भाजी साथ जवळ   िव�ल मंदीरा जवळ  वरणगाव  

वरणगाव

२३५४७ वाणी संजय नारायण
15529

62 पु.
प�र�म बंगलो �ॉट नं.५   स.नं.३००/२/१/अ/३ अ�िवनायक 

कॉलनी  समाज मंिदराजवळ �ीनगर भुसावळ िज.जळगाव

२३५४८ वाणी सीमा राजेश
9365

54 �ी सव��र नगर रामदेव बाबा मंिदर जवळ   भुसावळ

२३५४९ वाणी �ीकांत गंडूलाल
9391

51 पु. िव�ल मंिदर वॉड�   छोटा हनुमान मंदीरा समोर    भुसावळ

२३५५० वाणी �ीराम फिकरचंद
15615

69 पु. आनंदराव कॉलनी पहीला मळा   खडका रोड    भुसावल

२३५५१ वाणी सुधाकर िव�नाथ
9306

83 पु. कुळकण� �ॉट   घर नं ७/३५५    भुसावळ

२३५५२ वाणी सुधीर द�ा�य
9387

69 पु.  �ीपाद    शनी मंदीर वाड�    भुसावळ

२३५५३ वाणी उ�ास शांताराम
9526

51 पु. २७७८ गंगाराम �ॉट   भुसावळ

२३५५४ वाणी िवकास कािशनाथ
2847

66 पु.
 ल�ीकंुज  झोपे शाळेजवळ   �ारा िवकास फोटो  

�ुिडओ  भुसावळ

२३५५५ वाणी िवनायक �ीकृ�
25776

63 पु.
आर.एम.एस कॉलनी   िशवपूर क�ाळा रोड  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३५५६ वाणी योगेश धोडूं
44838

47 पु. नवीन ई टाईप   २५/२ िदपनगर    िदपनगर

२३५५७ वाणी योगेश गणपत
9461

59 पु. िव�ल मंिदरं वॉड�   सतार ि�ज    भुसावळ

२३५५८ वानखेडे िदलीप रामकृ�
27794

50 पु. १४ मकरंद नगर   वरणगाव  ता. भुसावळ  वरणगाव

२३५५९ वानखेडे ल�ण पंडीत
15617

48 पु. पुो�म नगर   गाय�ी श�ी पीठ जवळ    भुसावल

२३५६० वराडे भगवान खुशाल
48839

62 पु. मु. पो. कु�हे पानाचे   ता. भुसावळ  िज.जळगाव

२३५६१ वराडे नथु तुकाराम
44049

74 पु. मु. पो. कु�हे (पानाचे)   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२३५६२ वारके शांताराम िडंगबर
44728

54 पु. राम मंदीर वॉड�   मु पो खडके  ता भुसावळ

२३५६३ वारे जया राजेश
59132

35 �ी W/O राजेश इरे   कैलाश टेकडी समता  नगर भुसावळ
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२३५६४ वारके गज�� मुरिलधर
9459

48 पु. टी.�ी स�टर रोड पंचवटी   मंिदर हनुमान नगर  भुसावळ

२३५६५ वारके गणेश िवaल
23155

60 पु.
िवकास कॉलनी   ग.स.सोसायटी समोरभुसावळ  

िज.जळगाव

२३५६६ वारके मधुकर रामचं�
2515

90 पु. तुळजापूर देवी मंिदर   पांडुरंग टाकी रोड भुसावल

२३५६७ वारके सुधाकर हरचंद
18814

70 पु. �ोफेसर कॉलनी   वासु पहेलवान�ा घराजवळ    भुसावल

२३५६८ वारके िवजयानंद जग�ाथ
31679

51 पु. िस�दीिवनायक कॉलनी   गजानन महाराज नगर    भुसावळ

२३५६९
वा�ळकर रोहन तुकाराम �ो 

महाल�ी एज�� 34944
44 पु. ५ मु�ानंद कॉलनी   क�ुरी नगर  भुसावळ िज.जळगाव

२३५७० वाटपाडे अनंत अरिवंद
18790

46 पु.
मंगल शारदा कॉलनी खडका रोड   रामदेव बाबा मंदीरा 

जवळ    भुसावल

२३५७१ वाटपाडे ��ता अनंत
54838

43 �ी मंगल शारदा कॉलनी   खडका रोड भुसावळ  िज.जळगाव

२३५७२
वायकोळे िनलकांत िदनकर �ो 

�ी वायकोळे इले��� क� 12552
48 पु. चोपडे िब��ंग तापी नगर   आर.एम.एस.ई.बी    भुसावळ

२३५७३ िवटवेकर संतोष िदवाकर
42939

56 पु. ९ �ामीनी अपाट�म�ट   शारदा नगर  भुसावळ

२३५७४ यावलकर द�ा�य बाबुराव
22062

92 पु. कुलकण� �ॉट   आिशवा�द भुवन    भुसावल

२३५७५ यावलकर नीळकंठ मुरिलधर
9425

61 पु. राजे�र नगर �ोफेसर कॉलनी   भुसावळ

२३५७६ यावलकर राज�� मधुकर
9536

55 पु.
१२ एबी राजे�र नगर फेज १   �ोफेसर कॉलनी  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३५७७ यावलकर रंजना �ीकांत
60302

44 �ी
घर नं 15/6 गणेश िनवास   रे�े पुल जवळ  �ू सातारा 

भुसावळ

२३५७८ यावलकर संजय आ�ाराम
16004

56 पु.
सी 1 महाडा कॉलनी   वांजोळा रोड  िमरची �ाऊंड जवळ  

भुसावल

२३५७९ यावलकर संजीवनी संजय
16005

46 �ी सी-1 �ाडा कॉलनी   वांजोळा रोड  भुसावल

२३५८० यावलकर सुभाष राजाराम
9498

73 पु. नवीन नाहाटा बँक जवळ   मामाजी टॉकीज रोड  भुसावळ

२३५८१ यावलकर िवकास द�ा�य
38403

66 पु. कुलकण� �ॉट   गणपती मंदीराजवळ  भुसावळ

२३५८२ यावलकर योगेश गणेश
9398

50 पु. सतारा पुला जवळ   भुसावळ

२३५८३ येवले पुो�म नारायण
31920

55 पु. मु.पो.िक�ी  ता.भुसावळ   िक�ी

२३५८४ येवले वसंत देवराम
34877

68 पु.
ए.जी.सी. हाय�ुल समोर   १५बंगलावरणगाव  

िज.जळगाव  वरणगाव

२३५८५ येवले अनुसया सुधाकर
58686

67 �ी
३० िशवश�ी �डको कॉलनी   जामनेर रोड भुसावळ  

िज�ा जळगाव  भुसावळ

२३५८६ येवले अतुल वसंत
47347

41 पु. १५ बंगला वरणगांव रोड     भुसावळ िज.जळगाव

२३५८७ येवले योिगता अतुल
52126

35 �ी १५ बंगला वरणगांव रोड   ए.जी.सी. शाळेसमोर  भुसावळ

२३५८८ झांबरे अिनल पुो�म
52480

55 पु. झांबरे वाडा   वरणगाव ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३५८९
झांबरे संगीता रिवं� �ो. तनुजा 

साडी स�टर 59216
44 �ी आनंदी िनवास   कुशल ऑफसेट  सहकार नगर  भुसावळ

२३५९० झांबरे �ानदेव एकनाथ
51725

74 पु.
१५ कािशराम नगर खलवाडी जुना सातारा   भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ
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२३५९१ झांबरे रिवं� गणपत
16775

58 पु. सुपर डी १६/५ िदपनगर   िदपनगर भुसावल    िदपनगर

२३५९२
झारे �शांत िव�नाथ �ो. अंजली 

मेटल काप�रेशन 6678
71 पु. 26 एम आय डी सी भुसावळ   िज�ा जळगाव    भुसावळ

२३५९३
झारे वैशाली �ो ���क 

इंड�� ीज 11234
47 �ी

�ॉट नं.२७ स.नं.६१/१   सहकारी औ�ोिगक वसाहत    

भुसावळ

२३५९४ झंवर िधरजकुमार शंकरलाल
48274

50 पु. सराफ बाजार   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२३५९५ डॉ.झवर िनलेश नंदिकशोर
16669

48 पु. ७५२ सराफ बाजार   मु.भुसावल िज.जळगाव    भुसावल

२३५९६ झवर रामव�भ मोहनलाल
18587

65 पु. राज�� रोड   ल�ी चौक    भुसावल

२३५९७ झंवर शंकरलाल गोिवंदराम
26133

76 पु. ८४१ गांधी चौक   सराफ बाजार  भुसावळ

२३५९८ झवर िवजयकुमार मोहनलाल
17673

58 पु. राज�� रोड   ल�ी चौक  भुसावल

२३५९९ झोपे संदीप सुभाष
24295

51 पु. �ॉट नं. १४   तापी नगर  भुसावळ

२३६०० झोपे �ीरंग बिळराम
9449

74 पु. �ोफेसर कॉलनी   भुसावळ

२३६०१ झोपे वामनराव कौतीक
9302

77 पु. भंगाळे वाडा   वरणगांव

२३६०२ झोपे युवराज न�थु
23128

54 पु. �ृती कंुज   भोळे कॉलनी  भुसावळ िज. जळगाव  भुसावळ
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२३६०३ आचल मिहला बचत गट
पाटील �मीला रामदास

48925 47 ÔJããè

िदन दयाल नगर   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३६०४

आई भवानी पु�ष बचत 

गट 50274

मु. पो. कु�हे (पानाचे)   ता. भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३६०५

आई मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
आंबेकर अिनता चं�शेखर

50385 44 ÔJããè

ब�ी �ॉट जामनेर रोड   अ�िवनायक 

मंिदराजवळ  भुसावळ

२३६०६

आई रेणुका मिहला बचत 

गट
फेगडे ममता अशोक

50387 44 ÔJããè िव�ा नगर   वेडी माता मंिदर  भुसावळ

२३६०७

आवनी मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 50430

िशवाजी नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३६०८

अिभलाषा मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
पाटील ि�ती कैलास

55854 30 ÔJããè

११ गणेश कॉलनी   �ामी नारायण नगर  

भुसावळ िज.जळगाव

२३६०९ अिभराम मिहला बचत गट
महाले किवता सुर��

58420 40 ÔJããè

िस�दीिवनायक पाक�    क�ाळा रोड भुसावळ 

 ता भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३६१० अिभ�ची मिहला बचत गट
देशमुख �िमला िवलास

56395 43 ÔJããè

क�ै�ालाल �ॉट   अ�भुजादेवी मंिदरामागे 

 भुसावळ िज.जळगाव

२३६११

आधार�ंभ मिहला बचत 

गट
घुले रेखा संजय

56769 45 ÔJããè

अयो�ा नगर   जळगाव रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३६१२ अिध�ान मिहला बचत गट
�ीगोदेंकर अपणा� संजय

58193 50 ÔJããè

�ॉक नं २०२ �डको कॉलनी   रानात�ा 

महादेव मंदीराजवळ  भुसावळ िज जळगाव  

भुसावळ

२३६१३ अिद� मिहला बचत गट
वाणी सुिनता िनितन

56376 41 ÔJããè तुकाराम नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३६१४ ऐ�य�म मिहला बचत गट
घुले शािलनी बाकू

57703 52 ÔJããè

आर बी दुसरा -१०४१ /एच   वारगाव रोड १५ 

बंगला  रे�े इं�ी�ूट जवळ भुसावळ 

425201

२३६१५ अ�दा मिहला बचत गट
जाधव सुिनता िवजय

51297 43 ÔJããè िशवाजी नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३६१६ अ�ा केम इंड�� ीज 34603 ५१ एम.आय.डी.सी.   वसाहत भुसावळ

२३६१७ अमरभव मिहला बचत गट
भोळे शिशकला भालचं�

50273 62 ÔJããè

राम मंिदर वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३६१८

अमर�ोत मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
ब� हाटे �ित�ा भरत

52369 36 ÔJããè िव�ल मंिदर वॉड�   भुसावळ

२३६१९

अ�ा भगवान मिहला 

बचत गट
िफरके �ितभा नीलकंठ

50658 53 ÔJããè

िशव कॉलनी   िशरपुर क�ाळा रोड  

भुसावळ िज.जळगाव

२३६२०

आ�पाली मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
वाघ संगीता िदलीप

54268 45 ÔJããè मु.पो.फेकरी   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३६२१

अिन��द हरी मिहला 

बचत गट (भुसावळ)
पाटील योिगता राज��

50054 49 ÔJããè

कािशराम नगर   वेडीमाता  नगर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३६२२ अंजनी मिहला बचत गट
सांगरे उमा िकशोर

51086 52 ÔJããè िदनदयाल नगर   जामनेर रोड  भुसावळ

२३६२३

अंकुश मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
सोनवणे शालीनी रमेश

56093 50 ÔJããè

िदनदयाळ नगर   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३६२४ अनमोल मिहला बचत गट 49854

मु. पो. कु�हे पानाचे   ता. भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३६२५ अ�पुणा� मिहला बचत गट
कोळी क�ना राजु

56952 43 ÔJããè मु.पो.कठोरा   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३६२६ अनवी मिहला बचत गट 59724 िव�ल मंिदर वॉड� अकुट   चौक    भुसावळ

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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वय 

(५)

िलंग 

(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)
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२३६२७

अधा�गीनंी मिहला बचत 

गट 59644

आराधना कॉलनी जळगाव   रोड वेडी माता 

मंदीरा जवळ  भुसावळ

२३६२८ आय�न मिहला बचत गट
साळंुखे माया बंडू

51723 52 ÔJããè

रे�े नाथ� कॉलनी   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३६२९

आशापुरी मिहला बचत 

गट
माने िलला राजु

53256 53 ÔJããè

िदनदयाल नगर   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३६३०

अ�भुजा मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 54506

ब�ी �ॉट   अ�भुजा मंिदराजवळ  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३६३१ अि�नी मिहला बचत गट 52985

फालक नगर   गंुजाळ कॉलनी  िबहाइंड 

डी.एल. िहंदी हाय�ूल  भुसावळ

२३६३२ ऐ�या� मिहला बचत गट
बािव�र नंिदनी िस�ाथ�

56216 44 ÔJããè

िदनदयाल नगर   जामनेर रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३६३३ औदंुबर मिहला बचत गट
पाटील सुनीता िवलास

49912 41 ÔJããè

�डको कॉलनी   अ�िवनायक कॉलनी जवळ 

 भुसावळ

२३६३४ बी. एन. अ�वाल
अ�वाल जगदीश तुलिशराम

42672 79 पु

३९ िह�दु हाउिसंग सोसायटी   तापी नगर    

भुसावळ

२३६३५

बी. एन. अ�वाल 

क�� �न �ा.िल. 

भुसावळ
अ�वाल जगदीश तुलिशराम

31833 79 पु

तुळशी �ॉट नं.३० िहंदू हौ. सोसा.   तापी 

नगर    भुसावळ

२३६३६

बालाजी मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
िशरनाथ ल�ी िकशोर

51454 39 ÔJããè

कोळते �ाट   झेड. टी. सी.  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३६३७

बरखा मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 57005 मु.पो.िनंभोरा   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३६३८

भािगरथी मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
सोनवणे किवता नर��

55474 41 ÔJããè

द� नगर वांजोळा रोड   बोडे कुटर जवळ 

भुसावळ  िज.जळगाव

२३६३९

भा�रेखा मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
िभ�ड िशतल �िदप

50894 39 ÔJããè

िभ�ड कॉलनी   जळगाव रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३६४०

भा�ोदय मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
देसाई वंदना सुिनल

50209 50 ÔJããè

गांधी नगर   खडका रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३६४१

भ�ी श�ी मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 57528

शारदा नगर िच�य   अपाट्�म�ट शारदा नगर  

भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३६४२

भरकादेवी मिहला बचत 

गट
कोळी सोनाली मनीष

58037 30 ÔJããè

वांजोळ रोड �ीराम नगर   द� नगर 

भुसावळ  ता भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३६४३ भावना मिहला बचत गट
घोडके शांताबाई सुपडू

54798 68 ÔJããè

कृ�ा नगर   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३६४४

बीएनए इ��ा�� �र 

एनएसके  एलएलपी अ�वाल िमिलंद जगदीश 60571 42 पु

39 िहंदू हौिसंग सोसायटी   तापी नगर    

भुसावळ

२३६४५

बी.एन.ए.इन�ा�� �र 

�ा.िल.
अ�वाल जगदीश तुलिशराम

38034 79 पु ३९ िहंदू हौिसंग सोसा.   तापी नगर  भुसावळ

२३६४६

बी एन ए इ��ा�� चर एन 

एस के  एल एल पी अ�वाल िमिलंद जगदीश 60380 42 पु िहंदू हौिसंग सोसायटी   भुसावळ

२३६४७ बो�ी� मिहला बचत गट
इंगळे र�माला अिनल

58699 32 ÔJããè फेकरी   दीपनगर  तालुका भुसावळ  फेकरी

२३६४८

��ा िव�ु महेश मिहला 

बचत गट (भुसावळ)
बोडें सं�ा आनंदा

50011 46 ÔJããè �ेरणा नगर   वांजोळा रोड  भुसावळ

२३६४९

बु�ददश�न मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 50747

रे�े िफ�र हाऊस   भुसावळ  िज. जळगाव 

 भुसावळ

२३६५० चाफा मिहला बचत गट
लोने शांती िशतलिदन

57699 62 ÔJããè

गडकरी  नगर   �ॉट नं ४८  शांतीिनकेतन   

�रंग रोड गडकरी नगर  भुसावळ 425201
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२३६५१

च�धर �ामी मिहला 

बचत गट 50732

मु पो वरणगाव  �ितभा  नगर   ता.भुसावळ 

िज�ा जळगाव    वरणगाव

२३६५२

च�पाणी मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
पाटील वंदना संजय

49858 53 ÔJããè

गंगाराम �ॉट   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३६५३ चामंुडा मिहला बचत गट
बरकले उषा िशवाजी

53269 35 ÔJããè कु�हे पानाचे   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३६५४ चं�भागा मिहला बचत गट
तायडे चं�कला िजत��

58299 34 ÔJããè

मु. सावतर िनंबोरा पो. फुलगाव   ता - 

भुसावळ  िज - जळगाव  भुसावळ

२३६५५ चौधरी कास� �ा िल 44749 �ेदिबंदु   शांती नगर  भुसावळ

२३६५६

िचंतामणी मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
संगीतराव अच�ना गजानन

51715 49 ÔJããè गांधी नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२३६५७

दशमेश रोड क�ट�न 

�ा िल 44750      भुसावळ

२३६५८ द� बेकरी ऍ� �ीट्स
लढे पु�ा पु���

19442 41 ÔJããè �ॉट नं.११ काशीराम नगर   भुसावल

२३६५९

द�ा�य मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
बोरोले शािलनी गजानन

49716 61 ÔJããè �ीराम नगर     �ीराम नगर  भुसावळ

२३६६०

िदप�ोती मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 54891

ल�ीनगर साई कॉलनी   वांजोळा रोड 

भुसावळ  िज.जळगाव

२३६६१

िदपिकरण मिहला बचत 

गट
को�े सिवता सुरेश

58159 43 ÔJããè

शारदा नगर   ता भुसावळ  िज जळगाव  

भुसावळ

२३६६२ देिवका मिहला बचत गट
पाटील �ितभा �ानदेव

52041 50 ÔJããè

िवकास कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३६६३ ध�चं� मिहला बचत गट
आराक वंदना अशोक

50085 57 ÔJããè िदनदयाळ नगर   जामनेर रोड  भुसावळ

२३६६४ धनदाई मिहला बचत गट 51179 �ीनगर जळगाव रोड   भुसावळ  िज.जळगाव

२३६६५ धानी मिहला बचत गट
अवसरमल अनुराधा नामदेव

58190 42 ÔJããè

गडकरी नगर   खडका रोड  भुसावळ िज 

जळगाव  भुसावळ

२३६६६

धनव�री मिहला बचत 

गट
धांडे ��जा नारायण

57168 43 ÔJããè राममंदीर वाड् �  भुसावळ

२३६६७ �ानाई मिहला बचत गट
गालफाडे दुगा� िवशाल

57727 34 ÔJããè

िसंधी समाज मु�ीधाम जवळ   महेश नगर 

भुसावळ  ता भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३६६८

िडगंबर मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
वायकोळे सांिगता कैलास

57075 50 ÔJããè महेश नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३६६९ िद�ा मिहला बचत गट 55450

�ु सातारा   कॉसमॉस बँक मागे  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३६७०

�ाने�र माऊली  मिहला 

बचत गट (भुसावळ)
0

55592 0 ÔJããè मु. पो. गोजोरे   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३६७१ �ाने�री मिहला बचत गट
घोरडे योिगता रामदास

51938 39 ÔJããè

कोळी वाडा   जुना सातारा  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३६७२ �ानमती मिहला बचत गट
सैतवाल वैशाली मिनष

56735 39 ÔJããè �ू सातारा फाईल   भुसावळ  िज.जळगाव

२३६७३

�ानसागर मिहला बचत 

गटा (भुसावळ) 49893 अयो�ा नगर सा�ी ता -   भुसावळ

२३६७४

�दारकामाई मिहला बचत 

गट
बेदरकर राणी पांडुरंग

55069 33 ÔJããè िदनदयाल नगर   भुसावळ  िज.जळगाव
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२३६७५ एकदंत मिहला बचत गट
धांडे सुवणा� जग�ाथ

56637 51 ÔJããè

बोडें कटर जवळ   चमेली नगर भुसावळ  

िज.जळगाव

२३६७६ एक�ोत मिहला बचत गट
माळवी माधुरी िनतीन

57607 42 ÔJããè

बालाजी नगर   जामनेर रोड  ता भुसावळ िज 

जळगाव  भुसावळ

२३६७७ एकिवरा मिहला बचत गट
िकरंगे सुरेखा गणेश

51987 50 ÔJããè

मु. पो. िनंबोरा   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३६७८

�ो इंिडया सज�कल �ा. 

िल. 16526 १७१/१५ िव�ु इंड�� ीअल   इ�ेट भुसावल

२३६७९ �� �स पु�ष बचत गट
राखोडें िवकास नंदिकशोर

50272 33 पु

िदनदयाल नगर   जामनेर नाका भुसावळ  

िज.जळगाव

२३६८०

गाडगेबाबा मिहला बचत 

गट
रौराळे उषाताई रिवं�कुमार

57297 45 ÔJããè

राम मंदीर जवळ   कोलते �ॉट झेड टी सी  

भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३६८१ गंगा मिहला बचत गट
पवार सांिगता संजय

50339 46 ÔJããè

मु. पो. कु�हे पानाचे   ता. भुसावळ  

िज.जळगाव

२३६८२

गंगासागर मिहला बचत 

गट 60221 िहरा नगर जामणेर रोड   भुसावळ

२३६८३

गाय�ी मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
शेटे नंदा अतुल

54091 51 ÔJããè

अजय नगर   वरणगांव ता.भुसावळ  

िज.जळगाव

२३६८४ गोपी मिहला बचत गट
िमठे किवता िदपक

50593 37 ÔJããè

आनंदराव कॉलनी   पाटील मळा खडका 

रोड िस�े�र मंिदर  भुसावळ

२३६८५ गोपीका मिहला बचत गट
ढगे �ीता वा��क

56024 41 ÔJããè

�ॉट नं.१६ गट नं.२६००/३   सर�ती नगर  

एस.टी.डेपो मागेभुसावळ

२३६८६ गोर�ण मिहला बचत गट
वरखेडे सुलभा सुरेश

50924 36 ÔJããè गोर�ण सं�था   जामनेर रोड  भुसावळ

२३६८७ गौरीहर मिहला बचत गट 60519

मु पो� �म नं 50   िहरकशेट�ा वाडा  

हंबड�कर चाळ  भुसावळ

२३६८८ गृहल�ी मिहला बचत गट
जंजाळकर सुिनता अ�ण

57966 41 ÔJããè

कािशराम नगर   खळवाडी भुसावळ  ता 

भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३६८९

गुलमोहर मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 53379

कडू �ॉट   जळगाव रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३६९०

गु� गजानन मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
सोनवणे छाया गजानन

51896 56 ÔJããè

िदनदयाल नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३६९१

गु� �साद मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 55423

गंगाराम �ॉट   िनलेश फलोअरिमल जवळ  

भुसावळ िज.जळगाव

२३६९२

हंसवािहनी मिहला बचत 

गट
गायकवाड किवता िस�ाथ�

56948 46 ÔJããè

�डको कॉलनी   िचतोड वाणी मंगल 

काया�लय जवळ  भुसावळ िज.जळगाव

२३६९३

हरदेव मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 54679 गांधी नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३६९४

हरे माधव मिहला बचत 

गट
साखरे सुवणा� सुनील

58227 43 ÔJããè �डको कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ

२३६९५

ह�र-भ�ी मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
महाजन रेखा िकरण

53428 41 ÔJããè

दादा पंचमिसंग रोड   भजीया ग�ी  

भुसावळ िज.जळगाव

२३६९६ हरी ओम मिहला बचत गट
पाटील अिह�ाबाई शांताराम

50029 47 ÔJããè

मु. पो. कु�हे पानाचे   ता. भुसावळ  िज. 

जळगाव  कु�हे पानाचे

२३६९७ इंिदरा मिहला बचत गट
जोहरी आरती धम��

49598 39 ÔJããè

िदनदयाल नगर   िनयर वाटर टंक ब  

भुसावळ

२३६९८

जय भवानी मिहला बचत 

गट
चौधरी मंजुषा सूय�कांत

52629 41 ÔJããè

िदन दयाल नगर   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव
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२३६९९

जय महाल�ी मिहला 

बचत गट (िदनदयाल 

नगरभुसावळ)
भंगाळे रेखा राजु

54890 56 ÔJããè

िदनदयाल नगर   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३७०० जाई जुई मिहला बचत गट
चौधरी िकरण सुभाष

50657 50 ÔJããè

द� नगर   वांजोळा रोड  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३७०१ जा�वी मिहला बचत गट 50234

मु. पो. फेकरी   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३७०२

जनर�ा मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 56640 गडकरी नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३७०३

जय गजानन मिहला बचत 

गट 52753 िवठठल मंिदर वाड�   भुसावळ  िज.जळगाव

२३७०४

जय महाल�ी मिहला 

बचत गट (शारदा 

नगरभुसावळ)
जोशी प�वी हेमंतकुमार

54872 36 ÔJããè

ए-३ �भुिलला अपाट�म�ट   शारदा नगर 

भुसावळ  िज.जळगाव

२३७०५ जय मिहला बचत गट
पाटील �ितभा संजय

51718 49 ÔJããè गंुजाळ कॉलनी   खडका रोड  भुसावळ

२३७०६

जय �ीराम मिहला बचत 

गट
पाटल उ�ला िवनोद

50012 38 ÔJããè

मु. पो. फेकरी   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  

फेकरी

२३७०७

जय सुलाई माता मिहला 

बचत गट
जगताप स�रता संजय

53383 37 ÔJããè

शिन मंिदर वाड�   आठवडे बाजार  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३७०८ िज�ासा मिहला बचत गट
चौधरी भा��ी राज��

51901 23 ÔJããè

राम मंिदर वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३७०९

जीवनिदप मिहला बचत 

गट
नंदवने रंजना युवराज

48920 38 ÔJããè

�ामी समथ� कॉलनी   िबहाइंड िपंकिसटी 

माब�ल  िज. जळगाव  भ् सावळ

२३७१० िजवे�र मिहला बचत गट
गजर वंदना गोकुळ

50893 45 ÔJããè

चमेली नगर   िनयर कवी�र मंिदर  वनजोळ 

रोड  भुसावळ

२३७११ िजिवका मिहला बचत गट
पोतदार िदपाली गजानन

57766 40 ÔJããè

अयो�ा नगर   �ाडा कॉलनी जळगाव रोड  

ता भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३७१२ कलादेवी मिहला बचत गट
ठाकरे अि�नी संजय

58008 36 ÔJããè

गडकरी नगर भुसावळ   ता भुसावळ  िज 

जळगाव  भुसावळ

२३७१३

कािलंका माता मिहला 

बचत गट
देवरे किवता �काश

55674 46 ÔJããè

शिन मंिदर वाड�   साईबाबा हाड�वेअर�ा 

मागे  भुसावळ िज.जळगाव

२३७१४ क�ना मिहला बचत गट
िशंगणारे रजनी सुधीर

54544 52 ÔJããè

डी एल िहंदी हाय �ुल मागे   सर�ती नगर 

 भुसावळ

२३७१५ क�वृ� मिहला बचत गट
बडगुजर मिनषा िदनेश

51013 36 ÔJããè

मु. पो. कु�हे पानाचे   ता. भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३७१६

कामा�ीदेवी मिहला बचत 

गट 51721 वै�वी नगर   िशरपूर क�ाळा रोड  भुसावळ

२३७१७

कामिस�ा मिहला बचत 

गट 58712

भोले कॉलनी  teÁhniÁal   हाय�ूल मागे 

भुसावळ

२३७१८ क�ैया मिहला बचत गट
खाचणे वैशाली राज��

52764 36 ÔJããè

िनयर महादेव मंिदर   वरणगाव रोड  

िशवाजी नगर  भुसावळ

२३७१९

कानोळमाता मिहला बचत 

गट 50557

िशव कॉलनी   िशरपुर क�ाळा रोड  

भुसावळ

२३७२०

क�ाकुमारी मिहला बचत 

गट
पाटील िकत� संजय

57670 33 ÔJããè

�ॉट नं १९७/१/२ वांजोळा रोड   राज�थान 

माब�लमागे भुसावळ 425201

२३७२१

किपला पु�ष बचत गट 

(भुसावळ)
शाह िनलेश हष�वध�न

56396 47 पु

�ी रामकृ� गोर�ण सं�था   जामनेर रोड 

भुसावळ  िज.जळगाव

२३७२२

काित�केय मिहला बचत 

गट 61320 दीनदयाळ नगर   जामणेर रोड    भुसावळ
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२३७२३

कािश िव�े�र मिहला 

बचत गट
खैरनार सुलोचना िनतल

50762 43 ÔJããè

चमेली नगर   वांजोळा रोड  िवशे�र मंिदर  

भुसावळ िज.जळगाव

२३७२४

खुशी मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
नगरे शारदा रिवं�

51803 52 ÔJããè

गोलाणी कॉ��े�   वरणगाव रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३७२५ िकमया मिहला बचत गट
पवार अंजना सुिनल

55439 42 ÔJããè कु�हे पानाचे   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३७२६ �ांती मिहला बचत गट 52070

िपं�ी सेकम   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३७२७

कृषीर� मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
राणे िनलीमा अजय

53427 34 ÔJããè

मु. पो. म�ारखेडा   ता. भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३७२८

कृषीदश�न पु�ष बचत गट 

(भुसावळ)
चौधे मनोहर सुभाष

56953 41 पु मु.पो.म�ारखेडा   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३७२९

कृ�ा कृ�ा मिहला बचत 

गट 50205

�डको कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३७३०

कृ�कमल मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
चौधरी िवजया िवजय

56820 43 ÔJããè तापी नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३७३१ ि�तीज मिहला बचत गट
पाटील सुवण� �काश

51575 41 ÔJããè

गणेश कॉलनी   गणेश िवहार �रंग रोड  

भुसावळ िज.जळगाव

२३७३२

कुल�ािमनी मिहला बचत 

गट
कासार योिगता ल�ण

57465 47 ÔJããè

३ए भा��ी िवहार   िभ�ड कॉलनी मागे  

साई बाबा मंिदर जवळ भुसावळ 425201

२३७३३ कुमकुम मिहला बचत गट 53270 गांधी नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३७३४

कंुडले�र मिहला बचत 

गट
पाटील क�ना मनोज

50271 45 ÔJããè

देणा नगर वासु इंगळे�ा घराजवळ   

भुसावळ िज.जळगाव

२३७३५ लकी मिहला बचत गट
�ावकर सुरेखा कैलास

57292 40 ÔJããè

पांडुरंग टॉकीजजवळ   कुभारवाडा भुसावळ 

 िज जळगाव  भुसावळ

२३७३६ ल� मिहला बचत गट
िनकम िवजया अशोक

50325 48 ÔJããè

�ुनिसपल पाक�    सुभाष रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३७३७ ल� मिहला बचत गट
बोरनारे मंजुषा संतोष

51388 43 ÔJããè

�डको कॉलनी   िमरची गोडाऊन जवळ  

भुसावळ िज.जळगाव

२३७३८

ल�ीनारायण मिहला 

बचत गट
पाटील मिनषा �िवण

49552 42 ÔJããè

कािशराम नगर   वेडीमाता मंिदराजवळ  

भुसावळ

२३७३९ िललाई मिहला बचत गट
चौधरी पुनम सिचन

58163 29 ÔJããè

�ु ए�रश वाड�   ता भुसावळ  िज जळगाव  

भुसावळ

२३७४०

लुद�  माता मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
फना�िडस िवनीता अॅ�ोनी

50269 49 ÔJããè

से�ेट हाट� चेच�   गाड�लाईन भुसावळ  

िज.जळगाव

२३७४१

मे मोहंनलाल उदेराज 

कोटेचा 9026 मोठा  हनुमान मंदीर   भुसावळ

२३७४२

माई तुळजाई मिहला 

बचत गट (भुसावळ)
लोखंडे निलनी शरद

55197 52 ÔJããè

जुना सातारा जळगाव रोड   भोई नगरमागे 

भुसावळ  िज.जळगाव

२३७४३

महाकाले�र मिहला बचत 

गट 50506

िबहाइंड भुसावळ �ँड   OUARTER जी १११    

भुसावळ

२३७४४

महाल�ी मिहला बचत 

गट
कोळी पु�ाबाई मुरलीधर

55424 51 ÔJããè

िवकास कॉलनी वरणगाव   ता.भुसावळ  

िज.जळगाव

२३७४५

महाश�ी मिहला बचत 

गट
धांडे टीणा िकरण

55393 41 ÔJããè �ीराम नगर   कोदें वाडी    भुसावळ

२३७४६ माहेर मिहला बचत गट
जावरे िशला �ाने�र

51602 48 ÔJããè

मु. पो. िनंभोरा   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ
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२३७४७

माही मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
गणकर रंजना बलराज

53733 50 ÔJããè

गांधी नगर   िड.एल.िहंदी हाय�ुल मागे  

भुसावळ िज.जळगाव

२३७४८

मिहला श�ी मिहला 

बचत गट (भुसावळ)
गुळवे िदपाली शंकर

56199 32 ÔJããè

हनुमान नगर   मोठया हनुमान मंिदराजवळ  

भुसावळ िज.जळगाव

२३७४९ मै�ीसंघ मिहला बचत गट 52039

िशवद� नगर   १५ बंगला  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३७५०

मािलनी मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
माळी माया �शांत

49386 59 ÔJããè

एट पो� फेकारी िशवार   श�� नगर    

फेकारी

२३७५१ मानसी मिहला बचत गट
ब� हाटे िगता िदलीप

50659 49 ÔJããè िव�ल मंिदर वॉड�   भुसावळ  िज.जळगाव

२३७५२ मंगलमुत� पु�ष बचत गट
कवळे मनोहर �ीराम

49734 61 पु

गोर�ण सं�था   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३७५३

मिनष मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
जगताप सिवता शरद

54837 36 ÔJããè

िदनदयाल नगर   जामनेर रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३७५४ मनोहर पीतांबर
जादवाणी मनोहर िपतांबर

59503 55 पु

4/363/1 िटंबर माक� ट   भगवती सो ंिमल 

समोर  भुसावळ

२३७५५

मनोकामना मिहला बचत 

गट
गांधेले मालती िदलीप

58700 54 ÔJããè

दीनदयाळ नगर   हनुमान मंिदर जवळ  

जामनेर रोड  भुसावळ

२३७५६ मंथन मिहला बचत गट
पारधी सोनाली �काश

52080 34 ÔJããè

िड.एल. हाय�ुल मागे   गांधी नगर  

भुसावळ िज.जळगाव

२३७५७ मनुमाता मिहला बचत गट
वाघूळदे शैलेजा गणेश

50268 46 ÔJããè

आनंद नगर जामनेर रोड   भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३७५८ मा�ता मिहला बचत गट
वारके सा�रका छिबलदास

58645 26 ÔJããè

N हायवे रोड नं ६   िववेकानंद नगर    

भुसावळ

२३७५९

मात�ड मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
आ�ाड िग�रष �ोतस

52392 45 ÔJããè

िवकास कॉलनी िबहाइंड   नाहाटा कॉलेज 

मागे  भुसावळ िज. जळगाव  भुसावळ

२३७६०

माऊलीकृपा मिहला बचत 

गट 50680 गणेश पुरी   जामनेर रोड  भुसावळ

२३७६१

मयुर मिहला बचत गट( 

भुसावळ )
पाटील सीमा �ताप

57145 45 ÔJããè �ी अपाट�म�ट मागे   तापी नगर  भुसावळ

२३७६२ मोिहनी मिहला बचत गट
सपकाळे �ितभा युवराज

55445 34 ÔJããè कु�हे पानाचे   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३७६३

मोनालीसा मिहला बचत 

गट 60520

िवडीमाता मंिदर ओ� सातारा   खलवडी 

भुसावळ

२३७६४

मदर टेरेसा मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 52156

िशवाजी नगर   भुसावळ  िज जळगाव  

भुसावळ

२३७६५

मोती माता मिहला बचत 

गट
ठाकुर वैशाली राजकुमार

52422 34 ÔJããè

िदनदयाल नगर   अ� नाहता कॉ�ेगे  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३७६६ मृ�ंुजय मिहला बचत गट
सपकाळे वैशाली सितष

58136 49 ÔJããè

पुजा कॉ��े�   िववेकानंद िवहार जवळ  

भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३७६७ छाबरा इं�िजतिसंग 31924 छा�ा च�बस� तार ऑफीस रोड   भुसावळ

२३७६८ एम एस पीतांबर व�सी
टेकवानी िपतांबर वैशी

59656 61 पु

आशीवा�द टी�ी स�टर जवळ   जामणेर रोड  

भुसावळ

२३७६९ एम.एस एस.टी अ�वाल अ�वाल सुरेश तुळशीराम 60379 50 पु

३९ िहंदू हौिसंग सोसायटी   तापी नगर    

भुसावळ  425201

२३७७०

मु�ाई मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
पाटील क�ना सुहार

53659 49 ÔJããè

�ॉट नं.२ साधना नगर   वरणगाव  

िज.जळगाव
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२३७७१

नाभीक �गित पु�ष बचत 

गट 61055

लोखंडे च�ी जवळ खयवाडी   काशीराम 

नगर  भुसावळ

२३७७२ नागे�री मिहला बचत गट
राठोड रीता आमरिसंग

49553 39 ÔJããè िवठठलमंिदर वाड�   जोहरी वाडा  भुसावळ

२३७७३ न�ता मिहला बचत गट
िहवराळे मीराबाई अिनल

56217 39 ÔJããè हनुमान नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३७७४

नाना�ारी मिहला बचत 

गट 58248

�ॉट नं १०६   तापी रोड  िचंतामण िवहार  

भुसावळ

२३७७५ नंदामाता मिहला बचत गट 56493

गोिवंद कॉलनी   िस�दे�र नगर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३७७६ नंदनवन मिहला बचत गट
चौधरी मेघा िजत��

57819 32 ÔJããè

कािश िव�े�र मंदीर   वांजोळा रोड चमेली 

नगर  भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३७७७

नंिदनी मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
धोटे सुरेखा संजय

56494 41 ÔJããè मु.पो.गोजोरे   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३७७८

नम�दा मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
ब� हाटे मिनषा अिनल

55603 41 ÔJããè

महेश नगर   िवठठल मंिदरा जवळ  

भुसावळ िज.जळगाव

२३७७९

नव जागृित मिहला बचत 

गट
झनक अलका सुिनल

49383 45 ÔJããè

िवनायका कॉलनी   िशरपुर क�ाळा रोड  

भुसावळ

२३७८०

नवदुगा� मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
भोसले िमनाबाई सुिनल

56269 43 ÔJããè

५/७७५ जामनेर रोड   क�ैयालाल �ॉट  

भुसावळ िज.जळगाव  भ् ◌ुसावळ

२३७८१

नवश�ी मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 55554

गांधी नगर   खडका रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३७८२ नेह�जी पु�ष बचत गट
जोहरी धम�� रामिसंग

50211 44 पु

िदनदयाळ नगर   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३७८३ ने�ा मिहला बचत गट 56413 मु.पो.साकरी   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३७८४

�ु िनम�ल मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
बैरासी सुिनता सोमनाथ

50351 48 ÔJããè िबहाइंड बौ� िवहार   गांधी नगर  भुसावळ

२३७८५

�ु रेणुका मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
ब� हाटे इंदुबाई आनंद

54140 63 ÔJããè मु.पो.िनंभोरा   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३७८६

�ु समृ�दी मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
सोनवणे ममता वसंतराव

56050 56 ÔJããè

छाया देवी राका नगर नं.१   हॉटेल मधुबन 

समोर  वरणगांव रोड भुसावळ

२३७८७

िनकीता मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
पाटील संिगता �ीराम

49249 40 ÔJããè

मु. पो. कु�हे पानाचे   �ांती चौक  

ता.भुसावळ िज.जळगाव

२३७८८ िनंबादेवी मिहला बचत गट
नेमाडे उ�ला उमेश

48919 22 ÔJããè

मु. पो. के�हाळे खु.   ता. भ् सावळ  िज. 

जळगाव  भ् सावळ

२३७८९

िनम�ल बाबा मिहला बचत 

गट
बैरासी मालती रामकुमार

50270 36 ÔJããè

िबहाइंड बौ� िवहार   खडका रोड  गांधी 

नगर  भुसावळ

२३७९० िनम�ती महीला बचत गट
भालेराव क�ना अजय

58348 35 ÔJããè

�ॉट नं.३७/बी पंढरीनाथ नगर   संत धाम�ा 

मागे जामनेर रोड  भुसावळ

२३७९१ िनणा�यक मिहला बचत गट 60367

मु पो� भोळे नगर   रीगं रोड  �ुि� ट� ेडस� 

मागे  भुसावळ

२३७९२ िनिव�� मिहला बचत गट 60508

िव�ल मंिदर वॉड� मागे   गोिवंद कॉलनी    

भुसावळ

२३७९३ िनझ�र मिहला बचत गट
माहोरे मंगला गजानन

58083 48 ÔJããè

�ॉट नं १३ सुहास नगर   आनंद नगर जवळ 

भुसावळ  ता भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३७९४ ओज�ी मिहला बचत गट
महाजन �पाली िवजय

53246 36 ÔJããè

�ु ए�रया वाड�   फलक िब��ंग  िनयर 

तुळजापूर देवी मंिदर  भुसावळ
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२३७९५ ओम एंटर�ाईजेस
पाटील िववेकानंद �भाकर

13252 54 पु ग�ड �ॉट   भुसावल

२३७९६

ओम साईनाथ मिहला 

बचत गट
परदेशी मीना ह�रराम

50712 48 ÔJããè

गंगाराम �ॉट   संतोषी माता मंिदराजवळ  

भुसावळ

२३७९७

ओम साईराम मिहला 

बचत गट
0

52273 0 ÔJããè

िशवकॉलनी   जामनेर रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३७९८ ओकंार मिहला बचत गट
राचलवार अच�ना िकशोर

51722 45 ÔJããè गांधी नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२३७९९ प�ावती मिहला बचत गट
राणे शारदा नंदिकशोर

51822 54 ÔJããè

गोलाणी कॉ��े�   कंडारी िशवार  

भुसावळ िज.जळगाव

२३८०० पालखी मिहला बचत गट
बोरवणंकर वंदना राजु

57320 36 ÔJããè

गोकुळनगर   भुसावळ  िज जळगाव  

भुसावळ

२३८०१

पांचाले�र मिहला बचत 

गट
सुरंगे संगीता रमेश

53023 37 ÔJããè

गोर�ण सं�था   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८०२

पंचर� मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
शेरकर िगतांजली संदीप

56821 27 ÔJããè

मु.म�ारखेडा पो.वरणगांव   ता.भुसावळ  

िज.जळगाव

२३८०३

पांडूरंग मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
खंबायत लिलता जगदीश

56950 40 ÔJããè

गांधी नगर   गंुजाळ कॉलनी  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८०४

पंखुडी मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 56768

िम�त नगर खडका रोड   �ु बॉ�े बेकरी 

जवळ  भुसावळ िज.जळगाव

२३८०५

पराग मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
जोशी मेघा राजेश

54545 42 ÔJããè

नारायण नगर   िशरपूर क�ाळा रोड  

भुसावळ िज.जळगाव

२३८०६

परी मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 55987

िड.एल.िहंदी हाय�ुलमागे   गांधीनगर 

भुसावळ  िज.जळगाव

२३८०७ पारिमता मिहला बचत गट
बािव�र रंजना आनंद

53492 50 ÔJããè

पांडव कोिचंग �ासेस   मेन रोड  कंडारी  

भुसावळ

२३८०८

िपंपळादेवी मिहला बचत 

गट
लोणारी मंगला वामन

53382 53 ÔJããè

कडू �ॉट   जळगाव रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८०९ पोिण�मा मिहला बचत गट 51576

निवन िनंभोरा बु. पो.फेकरी   ता. भुसावळ  

िज. जळगाव  भुसावळ

२३८१० �भुिलला मिहला बचत गट 55453

जुना सातारा   कडु �ॉट भुसावळ  

िज.जळगाव

२३८११ �भुिलला मिहला बचत गट
मोरे शोभा राज��

55025 40 ÔJããè

झे.टी.एस.फेकरी िशवार   फेकरी िशवार  

ता.भुसावळ िज.जळगाव

२३८१२ �बु�द मिहला बचत गट
केदारे अ�णा िदनकर

57791 39 ÔJããè

�ॉट नं 3 �ी नगर फेकरी   झेड टी सी 

फेकरी ता भुसावळ

२३८१३ ��ा मिहला बचत गट 53732 �ी.आय.पी. कॉलनी   भुसावळ  िज.जळगाव

२३८१४ �गती मिहला बचत गट
वाघ अिनता जगदीश

50809 33 ÔJããè

िदनदयाळ नगर   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८१५ �ाज�ा मिहला बचत गट
ब� हाटे रेखा िवजय

49936 40 ÔJããè िव�ल मंिदर वॉड�   भुसावळ  िज.जळगाव

२३८१६

�ितभावान मिहला बचत 

गट 51936 १५ बंगला   भुसावळ  िज. जळगाव  भुसावळ

२३८१७ �ितक मिहला बचत गट
भोळे सुवणा� संजय

50717 40 ÔJããè राम मंिदर वाड�   िचराग ग�ी  भुसावळ

२३८१८ �ित�ा मिहला बचत गट
धांडे मिनषा आनंदा

49334 34 ÔJããè गंगाराम �ॉट   संतोषी माता मंिदर  भुसावळ
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२३८१९

ि�यरोशनी मिहला बचत 

गट
चौधरी शोभा सुिनल

51042 41 ÔJããè �भाकर कॉलनी   भुसावळ  िज.जळगाव

२३८२०

ि�यदश�नी मिहला बचत 

गट
अटवाल संगीता संजय

52368 41 ÔJããè

संतधाम पंढरीनाथ नगर   भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३८२१ रचना मिहला बचत गट
फेगडे देवयानी राजे�

48922 29 ÔJããè

�ामी नारायण नगर   भ् सावळ  िज. 

जळगाव  भ् सावळ

२३८२२

राधा�ाम मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
सोनवणे िललाबाई जनाध�न

55782 51 ÔJããè

िवकास कॉलनी   वरणगाव ता.भुसावळ  

िज.जळगाव

२३८२३

राधा�ामी मिहला बचत 

गट
पाटील जय�ी रतीलाल

51895 34 ÔJããè

िदनदयाल नगर   जामनेर रोड  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३८२४

राधे राधे मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
फालक �ाती रघुनाथ

54997 35 ÔJããè मु. पो. साकरी   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३८२५

रािधका मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
धोटे सुनीता सुनील

55200 43 ÔJããè मु.पो.गोजोरे   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३८२६ राजिदप मिहला बचत गट
पवार प�ा �िवण

51645 33 ÔJããè

सर�ती नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३८२७

राजगोडं दुगा�वती मिहला 

बचत गट 53786

15 बंगला हनुमान मंिदर जवळ   पोह 

कॉलनी    भुसावळ

२३८२८ राजर�  मिहला बचत गट
सुरवाडे क�णा सिचन

58959 32 ÔJããè

सव� नं ५५/४२ ४ बालाजी टोिकज   महाल�ी 

नगर �ा मागे  भुसावळ    425201

२३८२९ रमाबाई मिहला बचत गट
िनकम ललीता राजेश

53257 51 ÔJããè फेकरी   ता भुसावळ  िज.जळगाव

२३८३० रामकृ� मिहला बचत गट
पाटील जनाबाई रमेश

57908 65 ÔJããè

िदनदयाळ नगर   जामनेर रोड भुसावळ  ता 

भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३८३१

रामकृ� हरी मिहला 

बचत गट
जाधव िशतल �शांत

57907 31 ÔJããè

गोिवंद कॉलनी   सुहास हॉटेल�ा मागे  

िस�दे�र नगर भुसावळ

२३८३२ रामर�ा मिहला बचत गट
पाटील योिगता मोहन

55111 31 ÔJããè

िदनदयाल नगर   जामनेर रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३८३३ राशी मिहला बचत गट 51453

समता नगर   रे�े हॉ��टल मागे  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८३४ र�ाली मिहला बचत गट
कोळी रेखा िवशाल

57629 33 ÔJããè िवकास कॉलनी   वरणगाव

२३८३५ र�माला मिहला बचत गट 57873

१२ बंगलो डी २९३   रे�े िफ�र हाऊस 

रोड  भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३८३६

रेवो�ीन एनिज� ओपीसी 

�ायवेट िलिमटेड
महाजन शुभम िनतीन

60072 26 पु �ॉट नं ३३/८ �भात कॉलनी   भुसावळ

२३८३७ रोहीणी मिहला बचत गट 50206

�ी आय पी कॉलनी   िशरपुर क�ाळा रोड  

भुसावळ िज.जळगाव

२३८३८ �िचता मिहला बचत गट
महाजन सपना िदलीप

51021 46 ÔJããè महेश नगर   �ाची हॉटेल मागे    भुसावळ

२३८३९

���नी मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
डोगंरे िजजाबाई पंुडिलक

53714 60 ÔJããè

पदमावती नगर   लाल जैन मंिदर  वरणगाव 

रोड भुसावळ

२३८४०

ऋणानुबंध मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
काळे ��ता अनंत

54167 50 ÔJããè िशवाजी नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३८४१ �तुजा मिहला बचत गट
मामनकर ���णी राजेश

55591 41 ÔJããè

मु. पो. िनभोरंा बु.   ता. भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३८४२

एस.एफ.अमरेलीवाला 

ऍ� स�
अमरेलीवाला केरमान सॅम

13635 65 पु �ेट बँकेसमोर   यावल रोड    भुसावल
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२३८४३ साची मिहला बचत गट
ब� हाटे सुलभा चं�कांत

51296 43 ÔJããè िव�ा नगर   िशव कॉलनी  भुसावळ

२३८४४ सदगु� मिहला बचत गट 55626

�ोफेसर कॉलनी   संतोषी माता हॉल जवळ  

भुसावळ िज.जळगाव

२३८४५

सागर पॅलेस मिहला बचत 

गट 60003

सहकार नगर आनंदी िनवास   कुशल 

ऑफसेट समोर    भुसावळ

२३८४६ सहेली मिहला बचत गट
िभ�ड किवता अतुल

48924 32 ÔJããè

मु. पो. फेकरी   ता.भ् सावळ  िज.जळगाव  

भ् सावळ

२३८४७

साईदश�न मिहला बचत 

गट 55473

भा��ी िवहार   िभ�ड कॉलनी मागे  

भुसावळ िज.जळगाव

२३८४८

संत जोसेफ पु�ष बचत 

गट (भुसावळ) 54090

से�ेट हाट� चच�   गाड� लाईन  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८४९ साईपु� मिहला बचत गट
बािव�र कुसुम सुरेश

51552 53 ÔJããè

ल�ी नगर   साई कॉलनी  वांजोळा रोड 

भुसावळ

२३८५० साईश�ी पु�ष बचत गट
बोरोले हेमंत सुरेश

51969 44 पु

हसन अली �ॉट   खळवाडी  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८५१ सखी मिहला बचत गट 60905

मु पो� फेकरी द�ा मंिदर   वड� ता भुसावळ 

 िज�ा  फेकरी

२३८५२

सखी सहेली मिहला बचत 

गट
तांबळे भारती अशोक

53144 49 ÔJããè

गांधी नगर   खडका रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८५३

समथ� मिहला बचत गट  

(भुसावळ)
धनगर शोभा रिवं�

52653 44 ÔJããè

िवकास कॉलनी  वरणगांव   ता-भुसावळ  िज-

जळगाव    भुसावळ

२३८५४

समथ� मिहला बचत गट 

खंडाळा 59631

एट पो� खंडाळा   तालुका भुसावळ    

खंडाळा

२३८५५ समय मिहला बचत गट
पाटील िनलीमा रिवं�

49976 55 ÔJããè पंढरीनाथ नगर   जामनेर रोड  भुसावळ

२३८५६ संप�ी मिहला बचत गट
बोरनारे शारदा िदलीप

51572 45 ÔJããè

िवaल मंिदर वाड�   ढाके ग�ी  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८५७ संचियका मिहला बचत गट 57658

िशवकॉलनी   जामनेर रोड  ता भुसावळ िज 

जळगाव  भुसावळ  425201

२३८५८ संिचत मिहला बचत गट 49551

बजाज िब��ंग जवळ   खडका रोड  

भुसावळ

२३८५९ संघिम�ा मिहला बचत गट
िहवाळे वनमाला समाधान

54759 54 ÔJããè

मु पो� दीप नगर   िनंभोर   बु�ुक    

दीपनगर

२३८६० संजीवनी मिहला बचत गट
पाटील िवमल संदीप

49769 41 ÔJããè

मु.पो.कु�हे पानाचे   ता. भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३८६१ सं�ुती मिहला बचत गट
बागुल �ोती सुिनल

58238 46 ÔJããè

घर न २२०३/२ सं�ती नगर   रे�े गेट 

जवळ  फेकरी ता भुसावळ िज जळगाव  

फेकरी

२३८६२

सां�ृितक मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
भोळे पुनम नर��

54507 37 ÔJããè

भोईनगर जळगाव रोड   भुसावळ  

िज.जळगाव

२३८६३

संत अ�ोनी मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
डॅिनअल सॅमसन उश�ला

49859 48 ÔJããè

स�ेड हाड� चच�   गाड� लाईन  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८६४

संत नरहरी मिहला बचत 

गट 51899

पु�षो�म नगर   गाय�ी श�ी पीठाजवळ  

भुसावळ िज. जळगाव  भुसावळ

२३८६५

संत रिवदास मिहला बचत 

गट 58103

शािलनी ल�ी ��ला   �ॉट नं ५१ शांतीनगर 

 ता भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३८६६

संतसेना मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
वनीकर िव�ा राजेश

52482 50 ÔJããè

द� नगर   भुसावळ हाय�ुल मागे  

भुसावळ िज.जळगाव
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२३८६७

संत तोताराम मिहला 

बचत गट
भारंबे िनिकता पंकज

58247 31 ÔJããè �ु �डको कॉलनी   हनुमान नगर  भुसावळ

२३८६८ स�रंग मिहला बचत गट
चौधरी संगीता तुषार

51719 40 ÔJããè संमती नगर   टी.�ी.स�टर जवळ  भुसावळ

२३८६९

सर�ती मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
पाटील वंदना िवकास

50393 50 ÔJããè

मु. पो. िनभोरंा   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३८७०

सव��र मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
चौधरी किवता भरत

50267 50 ÔJããè

सव��र नगर   निवन �रंग रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८७१ साथी मिहला बचत गट
सपकाळे मंदािकनी उदयभान

57920 45 ÔJããè

५०१ - ३ द� मंदीर भाग   िभ�ड वाडा 

फेकरी  िदपनगर भुसावळ िज जळगाव  

फेकरी

२३८७२ सा��क मिहला बचत गट 60441

हाऊस नं २५०६ �ी �साद   जामनेर रोड 

जवळ नाहटा कॉलेज  यशवंत कॉलनी 

भुसावळ

२३८७३

स�साई मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 56201

जुना सातारा लोखंडे वाडा   राम मंिदरा 

जवळ  भुसावळ िज.जळगाव

२३८७४

सौभा� मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
कुरकुरे जय�ी चं�शेखर

49768 39 ÔJããè

म�रमाता मंिदर   जुना सातारा  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८७५

सौभा�वती मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
कोळी र�ा िकशोर

56400 34 ÔJããè

मु.पो.तळवेल   ता.भुसावळ  िज.जळगाव  

तळवेल

२३८७६

सावली मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
शमा� मंजु �िदप

50560 44 ÔJããè

िशवाजी नगर   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३८७७

सई मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 55381

ि�द �ॉट महाजन िब�ीगं   जामनेर रोड 

भुसावळ  िज.जळगाव

२३८७८

से�ेट हाट� मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 48921

१५ बंगला वरणगांव रोड   भ् ◌ुसावळ  िज. 

जळगाव  भ् ◌ुसावळ

२३८७९

शैलजा माता मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
च�ाण अच�ना राज��िसंग

55337 36 ÔJããè

पा�ा�ा टाकीजवळ   जळगाव रोड 

भुसावळ  िज.जळगाव

२३८८०

शंभुराजे मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
पवार सिवता अशोक

55196 49 ÔJããè

सर�ती नगर   खडका रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३८८१

िशलर� मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 53854 आगवाली चाळ   भुसावळ  िज.जळगाव

२३८८२

िशतला माता मिहला 

बचत गट (भुसावळ)
चौधरी िसमा िवकासिसंग

53868 37 ÔJããè राममंिदर वाड�   भुसावळ  िज.जळगाव

२३८८३

िशवम पु�ष बचत गट 

(भुसावळ) 50592 राम पेठ   वरणगाव  ता. भुसावळ  वरणगाव

२३८८४ िशवहर मिहला बचत गट
ब� हाटे िनिलमा सुिनल

52420 36 ÔJããè

�ोफेसर कॉलनी   मामा िबयानी च�बर जवळ  

भुसावळ िज. जळगाव  भुसावळ

२३८८५

िशवश�ी मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
0

51009 0 ÔJããè

राम मंिदर वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३८८६ िशवानी मिहला बचत गट
चौधरी उ�ला िवलास

57042 45 ÔJããè

मु.पो.िशरपुर क�ाळा   ता.भुसावळ  

िज.जळगाव  िशरपुर क�ाळा  425201

२३८८७ शौय� मिहला बचत गट 61051

�ारका नगर आंबेडकर �ूल   मागे    

भुसावळ

२३८८८

�ावणी मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
बािव�र छाया �भाकर

50731 45 ÔJããè

�ी आय पी कॉलनी   िशसुर क�ाळा रोड  

भुसावळ

२३८८९ �वण मिहला बचत गट
िनंबाळे संगीता रघुनाथ

56291 47 ÔJããè

�ु �डको कॉलनी   अ�िवनायक कॉलनी 

मागे  भुसावळ िज.जळगाव

२३८९०

�ी बालाजी मिहला बचत 

गट 60411 राम मंिदर वॉड�   भुसावळ



Page 897

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)

२३८९१

�ीकृपा गृप अॅ� 

क�� �न
जै�ाल संतोष िसताराम

55281 48 पु रामे�र नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३८९२

�ेया मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 50210

िवकास कॉलनी   नाहाटा कॉलेज जवळ  

भुसावळ िज.जळगाव

२३८९३

�ी अनु�ा मिहला बचत 

गट 61265

स�साई नगर पेट� ोल पंप   जवळ खडका    

भुसावळ

२३८९४

�ी.अथव� मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
पाटील मिनषा संजय

54813 42 ÔJããè

ल�ी नगर   वांजोळा रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३८९५

�ीद� मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
पवार लिलता ई�र

55385 36 ÔJããè �ीराम नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३८९६ �ी गणेश मिहला बचत गट 60432

महाजन वाडी   नाहटा कॉलेज समोर    

भुसावळ  425201

२३८९७

�ी.गु�द� मिहला बचत 

गट
वाणी सुषमा वासुदेव

51854 52 ÔJããè

�ु ए�रया वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३८९८

िहंगलाज माता मिहला 

बचत गट (भुसावळ)
भावसार �ोती सुरेश

51497 58 ÔJããè

भावसार पंच भवन   वध�मान नगर  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३८९९ �ी.ल�ी मिहला बचत गट
बोरनारे पु�ा िवजय

55455 44 ÔJããè िववेकानंद नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३९००

�ी.महाकाले�र मिहला 

बचत गट (भुसावळ)
नारखेडे रंजना सुनील

53861 41 ÔJããè

महेश नगर   माधव नगर भुसावळ  

िज.जळगाव

२३९०१

�ी मिहला बचत गट 

(भुसावळ )
िकत�कर िदपाली क�ेश

57746 36 ÔJããè

नवीन सातारा   अिजंठा लॉज जवळ  ता 

भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३९०२

�ी नवदुगा� मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
मं�ी ि�ती �िवण

52040 47 ÔJããè

गणेश कॉलनी   िदपक पॅलेस  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३९०३

�ीराम समथ� पु�ष बचत 

गट (भुसावळ) 55585

गणेश कॉलनी   जळगाव रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३९०४

�ी.साई मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
जैन आशा सुरेश

51087 55 ÔJããè महेश नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३९०५ �ी.साई �ॉड� 49251

५१ सह.औ�ोिगक वसाहत   वरणगांव रोड  

ता.भुसावळ िज.जळगाव

२३९०६ �ी साई �ॉड�स 43676

५१ सहकारी औदयोिगक वसाहत   मया�िदत 

भुसावळ

२३९०७ �ी.समथ� मिहला बचत गट
कोळी मीना राजु

55835 38 ÔJããè

महादेव मंिदराजवळ   कंडारी ता.भुसावळ  

िज.जळगाव

२३९०८

�ी.संत गाडगेबाबा मिहला 

बचत गट
कोपरकर िश�ा मनोज

55449 44 ÔJããè

सव��र नगर   संतोषी माता मंिदरा जवळ  

भुसावळ िज.जळगाव

२३९०९

�ीसंत मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
सोनवणे क�ना न�थु

51452 44 ÔJããè

मु. पो. फेकरी   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३९१०

�ी सती अनुसया मिहला 

बचत गट (भुसावळ)
ठाकर पुषा राजे�

53024 55 ÔJããè

�ु ए�रया आठवडे बाजार   ५ नंबर 

शाळेजवळ  भुसावळ

२३९११

�ीसेवा मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
इदा तेज��नी संतोष

50364 44 ÔJããè

गांधी नगर   बजरंग कॉलनी  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३९१२

�ी.�ावणी मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
सोनवणे िलना मंगेश

53763 36 ÔJããè िनभोरंा बु◌ृ   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३९१३

�ी.िस�दी िवनायक 

मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
चौधरी सुषमा रिवं�िसंग

50214 44 ÔJããè

खडका चौफुली   बालाजी तोल ना�ाजवळ  

भुसावळ िज.जळगाव

२३९१४

�ी.उपासना मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
पाटील भावना कंुदन

51821 33 ÔJããè

जुना सातारा   राम मंिदराजवळ  भुसावळ 

िज.जळगाव
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२३९१५ �ी.वैभव मिहला बचत गट
एखंडे मिनषा गज��

49935 39 ÔJããè सर�ती नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३९१६

�ी वरद िवनायक मिहला 

बचत गट
झोपे �ाती हेमंत

58711 33 ÔJããè

गणपती नगर   वाटर टंॅक जवळ  फेकरी 

तालुका भुसावळ  फेकरी

२३९१७ �ी.धन�ी मिहला बचत गट 56951

वेडी माता नगर   खळवाडी जवळ  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३९१८

�ीकृ� मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 55339

�ीराम नगर   वांजोळा रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३९१९

�ीकृ� मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
परदेशी सरला िकसन

52038 48 ÔJããè

कु�हे पानाचे   मरी माता नगर  ता.भुसावळ 

िज. जळगाव  भुसावळ

२३९२०

�ीपाद �ीव�भ मिहला 

बचत गट (भुसावळ) 50716 देना नगर   निवन पेट� ोल पंपाजवळ  भुसावळ

२३९२१

�ीराम मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 51299

राम मंिदर वाड�   सरोदे वाडा  खडका 

भुसावळ

२३९२२

�ी साई समथ� मिहला 

बचत गट (भुसावळ)
धांडे अिनता �मोद

52751 38 ÔJããè

जुना सातारा   जळगाव रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३९२३ �ुित मिहला बचत गट 60406 साईड चौक फेकरी िदपनगर   िदपनगर

२३९२४

िस�द मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 51714

चांदमारी चाळ   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३९२५

िस�ह� मिहला बचत 

गट 60709 नंदनवन कॉलनी   भुसावळ

२३९२६ िस�दी मिहला बचत गट 56440 मामाजाई टॉकीज   जुना सातारा    भुसावळ

२३९२७

सोहम मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
जैन ममता मुकेश

55804 45 ÔJããè जाम मोहला   भुसावळ  िज.जळगाव

२३९२८ सोमनाथ मिहला बचत गट
सोनवणे �पाली िवकास

57610 31 ÔJããè

िववेकानंद नगर   खडका रोड  भुसावळ  िज 

जळगाव  भुसावळ

२३९२९ �ार मिहला बचत गट
वाघमारे सुरेखा िजत��

57026 40 ÔJããè

रे�े नाथ� कॉलनी   �ारका नगर भुसावळ  

िज.जळगाव

२३९३०

सुभािषणी मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 48923

गंगाराम �ॉट   भ् ◌ुसावळ  िज. जळगाव  

भ् ◌ुसावळ

२३९३१

सुख आनंद मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
चौधरी िवजया अरिवंद

55053 44 ÔJããè

महेश नगर   सोना ऍज�ी भुसावळ  

िज.जळगाव

२३९३२

सुखकता� पु�ष बचत गट 

(भुसावळ)
वाणी वसंत नारायण

51717 40 पु �ु��पल पाक�    सावरकर नगर  भुसावळ

२३९३३ सुमंगल मिहला बचत गट
राठोड सुषमा गजानन

55141 52 ÔJããè

िदनदयाल नगर   जामनेर रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३९३४

संुदर नगर �ुप मिहला 

बचत गट 59830 संुदर नगर   वरणगाव रोड    भुसावळ

२३९३५

सुय�क�ा मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 56381

आंबेडकर नगर   रे�े दवाखा�ामागे  

भुसावळ िज.जळगाव

२३९३६

सुवण�पव� मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 56818 मु.पो.म�ारखेडा   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२३९३७

सुवण� योग मिहला बचत 

गट
भंगाळे माया रमेश

54799 56 ÔJããè

�ाडा कॉलनी   िचतोडे वाणी मंगल काया�लय 

 भुसावळ िज.जळगाव

२३९३८

सुयोग मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 51802

भा��ी िवहार   �रंग रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव
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२३९३९

�ागत मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
बेलखेड किवता अमोल

56397 53 ÔJããè आगवाली चाळ   भुसावळ  िज.जळगाव

२३९४०

�ण�कमल मिहला बचत 

गट
पवार �ोती आिशष

51968 37 ÔJããè

िबहाइंड डी एल िहंदी हाय �ूल     गांधी 

नगर   भुसावळ

२३९४१

�ण�िदप मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
दौडे अिनता शंकर

49781 46 ÔJããè

रे�े हॉ��टल�ा मागे   आंबेडकर नगर  

भुसावळ

२३९४२

�ावलंबन मिहला बचत 

गट
नेवे ��ा संजय

56379 45 ÔJããè

�ु ए�रया वाड�   �ा�णसभा मागे भुसावळ  

िज.जळगाव

२३९४३

तिन�ा मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
गालफाडे �पाली िदपक

54289 34 ÔJããè

रेल दुिनया िव�ानगर   जुना सातारा भुसावळ 

 िज.जळगाव

२३९४४ तन�रका मिहला बचत गट
र�पारखी राज�ी संजय

56819 44 ÔJããè

गडकरी नगर   खडका रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३९४५

तापी पुणा� मिहला बचत 

गट
पाटील वंदना �ीकृ�

50212 50 ÔJããè

�ेरणा नगर   जळगाव रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३९४६ ता�ी मिहला बचत गट
चोपडे भा��ी िकशोर

57526 44 ÔJããè

एम एस सी बी ऑिफस   ७७० यावल रोड 

तापी नगर  भुसावळ िज ज�गाव  भुसावळ

२३९४७ तेज�ी मिहला बचत गट
पाटील उ�ला उमेश

58071 36 ÔJããè

िवनायक �ाझा शेजारी   सहकार नगर  

भुसावळ िज जळगाव  भुसावळ

२३९४८

ितरंगा मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
भाटकर �ारका दादाराव

52701 70 ÔJããè

झेड टी सी फेकरी िशवार   ता. भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३९४९

ित�पती मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 55095 खडका रोड   भुसावळ  िज.जळगाव

२३९५०

ि�देव मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
चौधरी सुरेखा सुिनल

49385 36 ÔJããè िशवाजी नगर   भुसावळ

२३९५१ ि�मुखी मिहला बचत गट 55837

द� नगर   वांजोळा रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३९५२

उभारी मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
0

57044 0 ÔJããè

िदनदयाळ नगर   जामनेर रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३९५३ उदय मिहला बचत गट
तायडे प�ा पांडुरंग

57948 58 ÔJããè

जुनी कंडारी   कोळीवाडा  भुसावळ  िज 

जळगाव  भुसावळ

२३९५४

उदीता क�� �न 

िब�स� अॅ� डे�लपस� ( 

भागीदारी फम� ) 57535 गोिवंद कॉलनी   सुहास नगर  भुसावळ

२३९५५

उजा� मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
पाटील वंदना अिनल

50101 55 ÔJããè

गजानन नगर   कोटेचा हाय�ुल जवळ  

भुसावळ िज.जळगाव

२३९५६

वैभव पु�ष बचत गट 

(भुसावळ) 49288 अयो�ा नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३९५७

वैभवी मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 55546 िल�स �ब   भुसावळ  िज.जळगाव

२३९५८

वै�वराणी मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 52380

नेब कॉलनी   आनंद नगर  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३९५९ वंदना मिहला बचत गट
आरक वंदना मिहं�

50259 59 ÔJããè

रे�े दवाखा�ामागे   आंबेडकर नगर  

भुसावळ िज.जळगाव

२३९६०

वरद िवनायक मिहला 

बचत गट (भुसावळ)
नारखेडे भारती चं�कांत

54487 56 ÔJããè

तुलसी नगर   वांजोळा रोड भुसावळ  

िज.जळगाव

२३९६१

वसंुधरा मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
महाजन शोभा मनोज

52976 48 ÔJããè

मु. पो. िनंभोरा   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३९६२ वेडीमाता मिहला बचत गट
नारखेडे �िमला भा�र

57706 65 ÔJããè

मु पो खळवाडी   कािशरामनगर  भुसावळ 

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

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

२३९६३

वीर िजजाऊ मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 55384

जुना सातारा   धनगर वाडा भुसावळ  

िज.जळगाव

२३९६४ िवधी मिहला बचत गट
मायकल अनुजा मोहािनश

58856 28 ÔJããè

डी एल िहंदी हाय�ूल मागे   गांधी नगर 

भुसावळ

२३९६५

िवजयपथ मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 49767

राम मंिदर वाड�   भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३९६६ िवमल सोलर �ा. िल 61976

९ िबजली हौिसंग सोसायटी   आनंद नगर    

भुसावळ  425201

२३९६७

िव�ंवािसनी मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
रावत िशला मनोज

53536 50 ÔJããè िशवाजी नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३९६८ िव�गंगा मिहला बचत गट
बोरोले शोभा कैलास

59574 49 ÔJããè

बालाजी लोनं मागे साने   गु�जी नगर 

वांजोळा रोड  भुसावळ

२३९६९

िव��ोती मिहला बचत 

गट (भुसावळ)
बोरोले िनलीमा शशीकांत

55675 41 ÔJããè �ीराम नगर   भुसावळ  िज.जळगाव

२३९७०

िव�र� मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
सरदार वैशाली �काश

50429 43 ÔJããè

मु. पो. िनंभोरा   ता. भुसावळ  िज. जळगाव  

भुसावळ

२३९७१

िव�ास मिहला बचत गट 

(भुसावळ) 52160

�ॉट नं.२१ स�� नं.१८/२   िशव कॉलनी 

जामनेर रोड भुसावळ  िज जळगाव  भुसावळ

२३९७२

िवठाई मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
भारंबे छाया धोडूं

49649 61 ÔJããè

�ॉट नं.९ बी �ीहरी नगर   वोजोळा रोड  

भुसावळ

२३९७३ वृ� मिहला बचत गट 61079

�ू ई टाइप 61/4 बी टी पी एस कॉलनी   दीप 

नगर  भुसावळ  दीपनगर

२३९७४

वंृदावन मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
िनंबाळकर िदपाली हरीष

53787 34 ÔJããè

क�ैयालाल �ॉट   वांजोळा रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३९७५

वारके �ुप मिहला बचत 

गट 61035

िव�ल मंिदर वॉड�   पोिलस �ेशन मागे    

भुसावळ

२३९७६ वटवृ� मिहला बचत गट 59697

�ॉट नं 26 माऊली नगर जामणेर   रोड 

िवकास कॉलनी जवळ    भुसावळ

२३९७७ यश मिहला बचत गट
वानखेडे वंदना िनलेश

52383 37 ÔJããè

दुगा� कॉलनी   जामनेर रोड  भुसावळ िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३९७८ यशाथ� मिहला बचत गट 57967

पंचिशल नगर   गंगाराम �ॉट  भुसावळ िज 

जळगाव  भुसावळ

२३९७९ यशोिदप मिहला बचत गट
कोतवाल शिशकला रिवं�

49780 54 ÔJããè

मु. पो. कु�हे पानाचे   ता. भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३९८०

यशोधरा मिहला बचत गट 

(भुसावळ)
दामोदर बिबता अ�ण

50660 50 ÔJããè

न.इ.४३/१ िदपनगर   ता. भुसावळ  िज. 

जळगाव  भुसावळ

२३९८१

यश�ा�ी मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 53344

ल�ी नगर   वांजोळा रोड  भुसावळ 

िज.जळगाव

२३९८२

योगल�ी मिहला बचत 

गट
पाटील िमना िदलीप

58713 50 ÔJããè �ॉट नं ३ रेलदुिनया   भुसावळ

२३९८३

योगमाया मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 49561 मु. पो. मानमोडी   ता. भुसावळ
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(७)

२३९८४ अ�वाल संतोष बजरंगलाल 43980 50 पु. आसाराम नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२३९८५ अ�वाल संतोषी नारायणदास 47417 56 �ी
मरीमाता मंिदरासमोर   िकनगांव बु.  ता. यावल िज. जळगाव  

िकनगांव

२३९८६ अ�वाल िवजय रामजीलाल 29632 53 पु. चौधरी वाड भालोद   ता.यावल    भालोद

२३९८७ अ�वाल िवजया संतोष 52565 45 �ी मेन रोड   यावल  िज. जळगाव  यावल

२३९८८ अ�मखान सांडेखान 28538 56 पु. �खरणीपुरा यावल   ता यावल  िज�ा जळगाव

२३९८९ अलोणे संजय लोटन 36942 49 पु. ित�पती नगर   यावल

२३९९० असवार िनलेश गणपत 43887 43 पु.
मोहर हॉ�ीटल   िनयर बस �थानक  तालुका यावल िज�ा 

जळगाव

२३९९१ अ�ार िशवाजी नारायण 25696 40 पु. सुतारवाडा   मु. पो. यावल  िज. जळगाव  यावल

२३९९२ बडगुजर अतुल रमेश 59366 34 पु.
५२ ह�रओम नगर   अपाट�म�ट इंिडयन जुना डेपोट  यावल 

िज�ा जळगाव

२३९९३ बडगुजर दगडु तुळशीराम 18013 67 पु. मु.पो.साकळी     ता.यावल  साकळी

२३९९४ बडगुजर गोिवंदा जग�ाथ 18561 56 पु. जे.डी.सी.सी. बँकेजवळ   यावल

२३९९५ बडगुजर ई�र नामदेव 41825 61 पु. बडगुजर ग�ी  यावल  िज.जळगाव    यावल

२३९९६ बडगुजर जगदीश िव�ू 30578 47 पु. मु.िशरसाड पो.साकळी   ता.यावल  िशरसाड  िशरसाड

२३९९७ बडगुजर िजत�� दयाराम 15889 51 पु.
वाणी ग�ी   ल�ी नारायणमंदीरा जवळ  यावल  िज�ा 

जळगाव

२३९९८ बडगुजर कैलास देवलाल 39099 47 पु. मु.पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२३९९९ बडगुजर िकरण पांडुरंग 12138 45 पु. बडगुजर ग�ी चावडी जवळ यावल   यावल

२४००० बडगुजर माधव वसंत 38330 62 पु. देशमुख वाडा   लहान मारोती जवळ  यावल  यावल

२४००१ बडगुजर �ताप ल�ण 16110 75 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी

२४००२ बडगुजर राजु पंढरीनाथ 45502 50 पु.
१०७१/अ/१/१  देशमुख वाडा    यावल  िज. जळगाव.  यावल  

यावल

२४००३ बडगुजर रमाबाई वासुदेव 22812 57 �ी मु.िशरसाड पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    िशरसाड

२४००४ बडगुजर रिवं� सुकदेव 61826 48 पु. मु पो� साकळी  ता यावल   िज�ा जळगाव

२४००५ बडगुजर साहेबराव मोतीराम 41978 42 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४००६ बडगुजर संजय पंडीत 30809 51 पु. मु.पो. साकळी ता.यावल   साकळी

२४००७ बडगुजर सुनील पंडीत ¹०१] 5073 49 पु. साकळी   िज जळगाव    साकळी

२४००८ बडगुजर सुरेखा राजू 48754 43 �ी देशमुख वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२४००९ बडगुजर सुरेखा सुरेश 46140 52 �ी मु. पो. िशरसाड   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४०१० बडगुजर सुय�भान पंडीत 23389 60 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी

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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२४०११ बडगुजर वंदना कैलास 41824 46 �ी मु.पो.साकळी   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४०१२ बडगुजर वसंत खुबचंद 5076 72 पु. शनी पेठ   साकळी

२४०१३ बडगुजर वासुदेव रामदास 15884 65 पु. मु.िशरसाड पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    िशरसाड

२४०१४ बडगुजर िव�ू िशवदास 37484 63 पु. मु.िशरसाड  पो.साकळी   ता.यावल    िशरसाड

२४०१५ बग� �शांत मोहन 49515 38 पु. �ास नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२४०१६ ब�हाटे भानुदास आनंदा 31138 58 पु. मु.पो.अट� ावल ता.यावल   अट� ावल

२४०१७ ब�हाटे भारती कािशनाथ 48137 44 �ी १७ गणेशनगर   फैजपूर रोड  यावल िज. जळगाव  यावल

२४०१८ ब�हाटे िडगंबर रामचं� 29709 70 पु. मु.पो. पाडळसे   ता.यावल िज.जळगांव    पाडळसे

२४०१९ ब�हाटे ल�ण िडगंबर 29705 56 पु. मु.पो. पाडळसे   ता.यावल िज.जळगांव    पाडळसे

२४०२० ब-हाटे न�थु ल�ण 23929 54 पु. मु.पोिवरोदा   ता.यावल िज.जळगाव    िवरोदा

२४०२१ ब�हाटे योगराज िडगंबर 29706 53 पु. मु.पो. पाडळसे   ता.यावल िज.जळगांव    पाडळसे

२४०२२ बारी अंजनाबाई सुरेश 41154 48 �ी योगा योग पेठ   बारी वाडा  यावल  यावल

२४०२३ बारी अजु�न फिकरा �ो. �ास केळी �ुप 59164 70 पु. बारी वाडा यावल   तालुका यावल िज�ा जळगाव

२४०२४ बारी अ�ण रामदास 17413 56 पु. मेन रोड     यावल  यावल

२४०२५ बारी अशोक ल�ण 16839 59 पु. योगायोग पेठ   बारी वाडा    यावल

२४०२६ बारी भा�र गंभीर 44196 79 पु. बारी वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२४०२७ बारी चेतन गोकुळ 59417 29 पु. संुदर नगरी   यावल

२४०२८ बारी गणेश वसंत 38394 47 पु. संभाजी पेठ   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४०२९ बारी गोकुळ देवराम 54339 54 पु. संुदर नगरी   यावल  िज�ा जळगाव

२४०३० बारी गोपाळ बाबुराव 15061 62 पु. बारी वाडा   यावल

२४०३१ बारी गोिवंदा मधुकर 38393 49 पु. संभाजी पेठ   यावल  िज�ा जळगाव

२४०३२ बारी ई�र भाऊराव 44152 43 पु. बारी वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२४०३३ बारी काळु बाबुराव 50384 65 पु. बारी वाडा   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४०३४ बारी मयुर मुरलीधर 40206 33 पु. बारी वाडा   योगा-योग पेठ  यावल  यावल

२४०३५ बारी मुकेश शांताराम 55706 36 पु. जळगाव जनता बँकेमागे   बारी वाडा यावल  िज�ा जळगाव

२४०३६ बारी मुरलीधर कािशनाथ 25634 61 पु. बारीवाडा योगायोग पेठ   यावल िज.जळगाव    यावल

२४०३७ बारी नामदेव नारायण 15076 44 पु. सुतार वाडा   यावल  िज�ा जळगाव



Page 903

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

२४०३८ बारी �काश जयराम 17126 60 पु. �ॉट नं.५ आसाराम नगर   भुसावल रोड    यावल

२४०३९ बारी �मोद वसंत 44524 48 पु. मु पो यावल     यावल  यावल

२४०४० बारी पंुडिलक बाजीराव 41628 47 पु. बारी वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२४०४१ बारी राज�� दामु 15079 55 पु. मेन रोड   यावल

२४०४२ बारी राजे�र काळू 47355 56 पु. ित�पती नगर   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४०४३ बारी रामदास दगडू 34308 60 पु. बारी वाडा यावल   ता.यावल  िज.जळगांव  यावल

२४०४४ बारी रमेश �ंबक 31263 64 पु. िवरार नगर बस �ँड मागे   यावल

२४०४५ बारी रिवं� मधुकर 39324 53 पु. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४०४६ बारी शांताराम िचंधु 55707 70 पु. जळगाव जनता बँकेमागे   बारी वाडा यावल  िज�ा जळगाव

२४०४७ बारी सुधाकर पंडीत 37210 63 पु. बारी वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२४०४८ बारी सुकलाल हरी 46393 69 पु. गुरव वाडा   मु. पो. ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४०४९ बारी सुिशला बाळकृ� 8370 57 �ी २५१० बारी वाडा    योगा पेठ ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४०५० बारी तुकाराम रघुनाथ 39761 61 पु. बारी वाडा   यावल

२४०५१ बारी वसंत काळू 44525 73 पु. मु पो ता यावल   यावल

२४०५२ बारी िवजय अशोक 10906 47 पु. सी/ओ अशोक एजे�ी मेन रोड   यावल

२४०५३ बारी िवजया दौलत 60655 89 �ी
िवरार नगर 28 यावल   गणेश नगर यावल  यावल िज�ा 

जळगाव

२४०५४ बारी िवशाल कािशनाथ 44203 43 पु. बारी चौक   यावल  िज�ा जळगाव

२४०५५ बारिजभे अशोक पंढरीनाथ 41341 69 पु. जुना भाजी बाजार चौक   यावल  िज�ा जळगाव

२४०५६ बारजीभे चा�द� पंढरीनाथ 30706 57 पु. मेन रोड यावल   यावल

२४०५७ बारिजभे र�ा राज�� 60646 54 �ी मेन रोड यावल   ता यावल िज�ा जळगाव

२४०५८ बारिजभे शरद जगा�ा 11737 57 पु. िसनेमा रोड जे.डी.सी.सी. बँके ज   वळ    यावल

२४०५९ बारसे िसमा �मोद 44463 47 �ी �ामी नारायण नगर   यावल

२४०६० बाऊ�र रिवं� वासुदेव 26895 62 पु. देशमुख वाडायावल   िज.जळगाव    यावल

२४०६१ बाउ�र िवजय मधुकर 36870 61 पु.
सुतार वाडा    अट� ावल ता.यावल  िज.जळगाव  अट� ावल 

जळगाव

२४०६२ बािवशे अतुल सुरेश 37667 48 पु. वाणी ग�ी   यावल  िज�ा जळगाव

२४०६३ बािव�र भगवान मधुकर 39319 46 पु. मु.पो. डाभुण�   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४०६४ बयाणी िवनोद नारायण 34903 50 पु. भवानी पेठ देशमुख वाडा   यावल  िज�ा जळगाव
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२४०६५ बेहेडे िदपक रामचं� 6091 61 पु. कोट� रोड मेन रोड यावल   ता यावल िज जळगाव    यावल

२४०६६ बेहेडे आशा अशोक 15067 70 �ी मु.पो.िचंचोली   ता.यावल    िचंचोली

२४०६७ बेहेडे आशा िशरीष 15068 57 �ी
बेहेडे सुपर शॉप   जळगाव जनता बँक शेजारी  ता. यावल 

िज. जळगाव  यावल

२४०६८ बेहेडे अशोक रामदयाल 6483 73 पु. मु.पो. िचंचोली ता. यावल  साकळी  यावल

२४०६९ बेहेडे िधरज िशरीष 37412 33 पु.
बेहेडे सुपर शॉप   जळगाव जनता बँक शेजारी  मु पो� 

यावल िज�ा जळगाव

२४०७० बेहेडे क�ना िशरीष 15066 60 �ी मु.पो.िचंचोली   ता.यावल    िचंचोली

२४०७१ बेहेडे लता नंदिकशोर 15069 56 �ी �ीराम �ीला   वाणी ग�ी    यावल

२४०७२ बेहेडे िमना�ी शशीकांत 15000 57 �ी
बेहेडे सुपर शॉप   वाणी ग�ी यावल  जळगाव जनता बँक 

शेजारी  यावल

२४०७३
बेहेडे नंदिकशोर रामचं� �ो �ी भारत 

डेअरी
10896 63 पु.

�ामी नारायण मंदीरा   जवळ यावल  ता.यावल िज�ा 

जळगाव

२४०७४ बेहेडे �काश रामचं� 6094 69 पु. बोरावल गेट जवळ   मु.पो.यावल  िज.जळगाव

२४०७५ बेहेडे �िमला सुभाष 14871 69 �ी मु.पो.िचंचोली   ता.यावल    िचंचोली

२४०७६ बेहेडे �े�ा नंदिकशोर 36945 33 �ी ५४६ �ामी नारायण मंिदर   यावल

२४०७७ बेहेडे रामक�ा अरिव� 61659 65 �ी मु पो िचंचोळी   ता यावळ िज जळगाव    िचंचोळी

२४०७८ बेहेडे सारंग िश�रषकुमार 44000 30 पु.
बेहेडे सुपर शॉप   जळगाव जनता बँक शेजारी  मु पो� 

यावल िज�ा जळगाव

२४०७९ बेहेडे शिशकांत जयनारायण 6957 58 पु.
बेहेडे सुपर शॉप   मेन रोड यावल  जळगाव जनता बँक 

शेजारी  यावल

२४०८० बेहेडे शिशकांत कािशनाथ 51312 69 पु. मु.पो. िचंचोली   ता. यावल  िज. जळगाव  िचंचोली

२४०८१ बेहेडे िशरीष �ंबक 4787 64 पु. मु.िचंचोली ता.यावल   जळगाव

२४०८२ बेहेडे शोभा िदपक 15083 59 �ी मेन रोड   यावल

२४०८३ बेहेडे सुमनबाई जयनारायण 17000 84 �ी
बेहेडे सुपर शॉप   जळगाव जनता बँक शेजारी  ता. यावल 

िज�ा जळगाव

२४०८४ बेहेडे सुरज शिशकांत 43000 31 पु.
बेहेडे सुपर शॉप   जळगाव जनता बँक शेजारी  मु पो� ता 

यावल िज. जळगाव  यावल

२४०८५ बेहेडे सुरभी शिशकांत 50000 28 �ी
बेहेडे सुपर शॉप   जळगाव जनता बँक शेजारी  मु पो� 

यावल िज. जळगाव  यावल

२४०८६ ब�डाळे संदीप अशोक 23822 47 पु. मु.पो.बामणोद ता.यावल   िज.जळगाव    बामणोद

२४०८७ भगत अिनल भागवत 34753 53 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल  िज.जळगाव  भालोद

२४०८८ भागवते संजय शालीक 36938 42 पु. साई िनवास �ाट नं.५०   ित�पती नगर  यावल  यावल

२४०८९ भामरे अिनल िपतांबर 57402 52 पु. बोरवाल गेट   यावल  िज जळगाव  यावल

२४०९० भंगाळे भुषण जग�ाथ 45688 33 पु. मु.पो. बामनोद   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४०९१ भंगाळे गोिवंदा िव�ु 19071 74 पु. मु.पो.बामणोद ता.यावल   बामणोद



Page 905

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

२४०९२ भंगाळे जग�ाथ धोडूं 10941 69 पु. मु.पो.बामणोद   ता.यावल

२४०९३ भंगाळे मधुकर एकनाथ 10925 66 पु. मु.िचतोडे. पो.सांगवी.ता.यावल

२४०९४ भंगाळे नारायण हरी 38181 40 पु. मु.पो. सांगवी बु.   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४०९५ भंगाळे िवजय घन�ाम 24294 58 पु. मु. पो. पाडळसे   ता. यावल  िज. जळगाव  पाडळसे

२४०९६ भंगाळे यशवंत रामु 10926 48 पु. मु.पो.सातोद  ता.यावल   िज�ा जळगाव

२४०९७ भारंबे धन�ी पुरषो�म 43898 45 �ी १८७ बाजारपैठ   मेन रोड  यावल  यावल

२४०९८
भारंबे मोतीराम नथु �ो.रा�ल ऑटो 

पाट्�स
18631 79 पु. �ॉट नं.१५ भा�र नगर   मु.पो.यावल

२४०९९
भारंबे �िदप मोतीराम �ो.रा�ल ट� ॅ�र 

अँड ऑटो पाट्�स
54528 59 पु. �ॉट नं.१५ भा�र नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२४१०० भारंबे पु�षो�म देिवदास 10885 56 पु. घर नं १८७ बाजार पेठ   मेन रोड यावल

२४१०१ भारंबे सितश सुधाकर ¹०३] 8279 46 पु. मु.पो भालोद िज जळगाव

२४१०२ भारंबे सुिनल मोतीराम 54338 56 पु. १५ भा�र नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२४१०३ भाग�व रिवं� वामन 6906 61 पु. वाणी ग�ी   यावल

२४१०४ भाग�व आनंदकुमार रमेश 11464 47 पु. िशवनेरी चौक  मु.पो.यावल  िज.जळ   गांव    यावल

२४१०५ भाग�व माधवी मुकंुदा 54082 41 �ी बडगुजर ग�ी   यावल  िज�ा जळगाव

२४१०६ भाग�व िसमा रिवं� 26689 58 �ी मेन रोड यावल   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४१०७ भारंबे सुधाकर डालु 2983 78 पु. मु पो भालोद   ता यावल जळगाव

२४१०८ भा�डे अतुल घन:शाम 42293 39 पु. मु.पो.आमोदे   ता.यावल

२४१०९ भा�र वना लालचंद 37662 68 पु. आंबेडकर नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२४११० भावे िवजयकुमार ल�ीकांत 10961 72 पु. मु.पो.साकळी.   ता.यावल    साकळी

२४१११ िभ�ड िनवृ�ी गोपाळ 45635 52 पु. ३४० मु.कोळवद पो.सातोद   ता.यावल  िज. जळगाव  यावल

२४११२ िभ�ड िदलीप वासुदेव 43945 64 पु. मु. पो. डो.ं कठोरा   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४११३ िभ�ड मािणक नेिमच� 45636 70 पु.
�ॉट नं.१३  पांडुरंग सराफ नगर    यावल  िज. जळगाव.    

यावल

२४११४ िभ�ड रेखा मािणक 45634 59 �ी �ॉट नं.२१ पांडुरंग सराफ नगर   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४११५ िभ�ड योगेश िदलीप 43946 36 पु. मु. पो. डो.ं कठोरा   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४११६ भोगे रमेश कृ�ा 51267 72 पु. महाजन ग�ी   यावल  िज�ा जळगाव

२४११७ भोई संतोष मोहन 61475 34 पु. पाडळसे ता यावल िज�ा जळगाव   पाडळसे

२४११८ भोई वना मंगा 44348 59 पु. बारी वाडा   यावल  िज�ा जळगाव
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२४११९ भोईटे अिवनाश वसंतराव 31139 60 पु. संभाजी पेठ   यावल

२४१२० भोईटे �मोद बाजीराव 41095 49 पु. गु�द� नगर   फैजपूर रोड  यावल  यावल

२४१२१ भोईटे संगीता सुिनल 15058 51 �ी संभाजी पेठ   यावल

२४१२२ भोईटे संजय बाजीराव 41096 49 पु. गु�द� नगर   फैजपूर रोड  यावल  यावल

२४१२३ भोईटे सुिनल भाऊसाहेब 10908 60 पु. संभाजी पेठ यावल   िज�ा जळगाव

२४१२४ भोईटे युगंधरा अिवनाश 50803 30 �ी संभाजी पेठ   यावल  िज�ा जळगाव

२४१२५ भोसले आशाबाई वसंतराव 42180 76 �ी संभाजी पेठ   यावल

२४१२६ भोसले शहाजी वसंत 39214 47 पु. संभाजी पेठ   यावल

२४१२७ िबरारी गोपाल मधुकर 45304 51 पु. मेन रोड   मु.पो.ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४१२८ िबरारी राज�� िव�ल 34145 60 पु. मेन रोड यावल   ता.यावल िज.जळगांव    यावल

२४१२९ िबयाणी अ�ण प�ालाल 10890 68 पु. राम मंिदर वॉड� मु पो िकनगाव   ता यावल िज�ा जळगाव

२४१३० बोडें छगन िगरधर 19072 59 पु. मु.पो.बामणोद ता.यावल   बामणोद

२४१३१ बोडें चं�कांत बळीराम 32563 51 पु. मु.पो.बामणोद   ता.यावल    बामणोद

२४१३२ बोडें रघुनाथ पंुजो 48713 69 पु. मु. पो. आमोदे   ता. यावल  िज. जळगाव  सावदा

२४१३३ बोडें संजय बळीराम 32562 56 पु. मु.पो.बामणोद   ता.यावल    बामणोद

२४१३४ बोडें संजय िनंबाजी 15888 55 पु. ि�मुत� मेडीकल �ोअस�   मेन रोड    यावल

२४१३५ बोरसे जयंत धनराज 60436 34 पु. चौधरी वाडा   साकळी    साकळी

२४१३६ बोरसे संजय वामन 27805 59 पु. धोबी वाडा   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४१३७ बोरोले भागवत वसंत 17002 68 पु. मु.पो.सांगवी बु।।   ता यावल    सांगवी बु।।

२४१३८ बोरोले �भाकर जग�ाथ 42466 71 पु. मु.पो.संगवी बु.   ता.यावल

२४१३९ बोरोले सुधाकर जग�ाथ 38397 74 पु. मु.पो.सांगवी बु ता. यावल   िज. जळगाव    यावल

२४१४० बोरोले सुहास सुधाकर 38396 46 पु. मु.पो.सांगवी बु.   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४१४१ बोरोले िवजय पांडूरंग 38398 62 पु. मु.पो. सांगवी बु ता.यावल   िज.जळगाव    यावल

२४१४२ बोरसे दीिपका जयंत 61989 25 �ी
मू पो� साकळी ता यावळ   मू पो� साकळी ता यावळ    

साकळी

२४१४३ बोरसे रंजना रिवं� 61942 46 �ी
W/O रिवं� बोरसे   529 कोट� रोड धोबी वाडा  यावल जळगाव 

महारा��   जळगाव

२४१४४ बोरसे �रतेश भा�र 39092 51 पु. मु.पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४१४५ बोरसे िवजय वसंत 21191 59 पु. मु.पो.िकनगाव बु।।   ता.यावल िज.जळगाव    िकनगाव बु।।
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२४१४६ बोरसे िवलास वामन 37755 44 पु. धोबी वाडा   यावल

२४१४७ बु�जवाले िदलीप जग�ाथ 17232 55 पु. गांधी चौक    यावल

२४१४८ बु�जवाले गणेश जग�ाथ 10893 63 पु. िसनेमा रोड यावल िज�ा जळगाव

२४१४९ बु�जवाले िकशोर ��ाद 30380 50 पु. वाणी ग�ी यावल िज जळगाव   यावल

२४१५० बु�जवाळे �मोद ��ाद 8493 52 पु. िव�ल वाडी यावल िज�ा जळगाव

२४१५१ बु�जवाले �मोद जग�ाथ 17225 61 पु. मेन रोड यावल   यावल

२४१५२ बु�जवाले र�ाकर शंकर 3056 67 पु.
मेन रोड जुने पो� ऑिफस जवळ   यावल िज.जळगाव    

यावल

२४१५३ बु�जवाले सिचन रमेशचं� 17095 40 पु. मेन रोड यावल िज-जळगाव   यावल

२४१५४ चांगरे रोहीदास गेदांजी 37663 64 पु. भंगी कॉलनी   यावल  िज�ा जळगाव

२४१५५ चतुर िनम�ल सुधाकर 57758 48 पु. हनुमान चौक    बामणोद  ता.यावल िज�ा जळगाव

२४१५६ चौधरी तनुजा भानुदास 59307 30 �ी
मु पो� िकंगव तालुका यावल   ता. यावल िज. जळगाव  िज. 

जळगाव  यावल

२४१५७ चौधरी अजय वासुदेव 17757 53 पु. मु. पो. चंुचाळे ता यावल   चंुचाळे ता यावल

२४१५८
चौधरी अिनल मुरलीधर �ो.िनलकंठ 

एज�ी
38611 53 पु.

�ॉट नं.१७ िकनारा हॉटेल समोर   अकळूज ता.यावल  

िज.जळगाव

२४१५९ चौधरी अजु�न तोताराम 16840 68 पु. वाचनालया जवळ   कोलते वाडा    यावल

२४१६० चौधरी अ�ण सखाराम 22428 51 पु. मु.�ैसवाडी पो.बामणोद   ता.यावल िज.जळगाव    �ैसवाडी

२४१६१ चौधरी बाळुराम रामनाथ 43544 38 पु. माधव नगर   टेिलफोन ऑिफस जवळ    यावल

२४१६२ चौधरी भालचं� कमलाकर 18466 36 पु. मु.सांगवी बु।।   ता.यावल    सांगवी बु।।

२४१६३ चौधरी भरत धनिसंग 41306 48 पु. मु.पो. थोरग�ाण   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४१६४ चौधरी चं�कांत गणेश 5143 90 पु. मु पो.आमोदे   ता यावल    आमोदे

२४१६५ चौधरी चं�कांत पांडुरंग 29700 70 पु. मु.पो. नायगांव   ता.यावल िज.जळगांव    नायगांव

२४१६६ चौधरी चं�कांत जन�ाथ 10928 59 पु. सातोद माग� क�ा शाळा यावल   िज�ा जळगाव

२४१६७ चौधरी चेतन िव�ू 38524 43 पु. तुकाराम नगर   मु.पो. पाडळसे  ता.यावल  फैजपूर

२४१६८ चौधरी िडगंबर जग�ाथ 44396 45 पु. मु.पो. कोळवद   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४१६९ चौधरी िदपक मेघ:�ाम 31456 54 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल  िज.जळगांव  भालोद

२४१७० चौधरी गजानन गयभू 39091 45 पु. मु.पो. थोरग�ाण   ता. यावल  िज�ा जळगाव

२४१७१ चौधरी गजानन हरचं� 39767 74 पु. मु.पो. भालोद   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४१७२ चौधरी गणेश ठाकुरदास 17805 67 पु. मु.वोराळे पो.चंुचाळे ता.यावल   यावल
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२४१७३ चौधरी हीरालाल �ंकट 10939 64 पु. मु.वनोळी  पो.पाडळसे   ता.यावल    वनोळी

२४१७४ चौधरी इ�ाराम िललाधर 11249 67 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल    भालोद

२४१७५ चौधरी जगन �ीपत 28248 38 पु. थोरग�ाण   ता. यावल  िज. जळगाव  थोरग�ाण

२४१७६ चौधरी जग�ाथ बाबुराव 18393 62 पु. मु.थोरग�ाण पो.मनवेल   ता.यावल    थोरग�ाण

२४१७७ चौधरी जगदीश गयभु 45153 38 पु. मु थोरग�ाण   पो मनवेल  ता यावल  यावल

२४१७८ चौधरी जगिदश लोटू 33185 44 पु. महाजन ग�ी   यावल

२४१७९ चौधरी जयंत बळीराम 30270 68 पु. सांगवी बु   ता.यावल    सांगवी बु.

२४१८० चौधरी जयेश चं�कांत 29701 36 पु. मु.पो. नायगांव   ता.यावल िज.जळगांव    नायगांव

२४१८१ चौधरी �ोती िदलीप 10592 47 �ी
मू.पो. डोगंर कठोरे सी/ओ   अ�ण आर.गाजरे ए.डी चौधरी  

िव�ालय डोगंर कठोरा  ता. यावल

२४१८२ चौधरी केतन सुरेश 30853 43 पु. मु.पो. िकनगांव   ता.यावल    िकनगांव

२४१८३ चौधरी कुमुदीनी घन�ाम 33161 71 �ी मु.पो.डांभुण�   ता.यावल    डांभुण�

२४१८४ चौधरी लिलत ल�ीकांत 31297 45 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल िज.जळगांव    भालोद

२४१८५ चौधरी मधुकर िहरामण 39337 49 पु. मु. थोरग�ाण पो. मनवेल   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४१८६ चौधरी मंगला �काश 41307 65 �ी मु.पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४१८७ चौधरी मिनष शिशकांत 10929 54 पु. सातोद रोड क�ा शाळा यावल   िज�ा जळगाव

२४१८८ चौधरी नंदुलाल सखाराम 22429 61 पु. मु.�ैसवाडी पो.बामणोद   ता.यावल िज.जळगाव    �ैसवाडी

२४१८९ चौधरी नारायण गोिवंदा 48037 88 पु. मु.पो. िनमगांव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४१९० चौधरी नारायण शिशकांत 10936 62 पु. मु.पो. भालोद  ता.यावल   भालोद

२४१९१ चौधरी िनलेश भगवान 48946 38 पु. मु. पो. अट� ावल   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४१९२ चौधरी िनलेश �काश 38004 52 पु. डेली माक� ट मु.पो.पडाळसा   ता. यावल  िज�ा जळगाव

२४१९३ चौधरी िनम�ला चं�कांत 30908 53 �ी मु.पो. नायगांव ता.यावल   नायगांव

२४१९४ चौधरी �काश भागवत 35054 51 पु. मु.थोरग�ाण पो.मनवेल   ता.यावल  िज.जळगाव  थोरग�ाण

२४१९५ चौधरी �काश दगडू 39081 65 पु. मु. पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४१९६ चौधरी ��ाद डालू 10923 61 पु. मु.कोळवद  पो.सातोद  ता. यावल   कोळवद

२४१९७ चौधरी �ेमलाल िनळकंठ 34144 69 पु. मु.पो.थोरग�ाण पो.मनवेल   ता.यावल    थोरग�ाण

२४१९८ चौधरी �ेमराज िसताराम ¹१७] 11356 61 पु. मु.पो.चंुचाळे   ता.यावल  िज.जळगाव  चंुचाळे

२४१९९ चौधरी पंुडिलक वासुदेव 32801 78 पु. मु.पो.पडाळसे   ता.यावल    पडाळसे
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२४२०० चौधरी पु�ा �ेमचंद 42228 75 �ी मु.पो.पाडळसे   ता.यावल

२४२०१ चौधरी रघुनाथ िव�ल 55980 74 पु. मु.थोरग�ाण पो.मनवेल   ता.यावल  िज.जळगाव  थोरग�ाण

२४२०२ चौधरी राजन दामोदर 38399 68 पु. मु.पो. सांगवी बु   पाटील वाडा    सांगवी बु

२४२०३ चौधरी राज�� पुनाजी 57403 58 पु. देशमुख वाडा   यावल  िज जळगाव  यावल

२४२०४ चौधरी रामचं� रामनाथ 58280 39 पु. माधव नगर   यावल  िज - जळगाव  यावल

२४२०५ चौधरी रेखा सुय�कांत 51008 62 �ी मु. पो. अट� ावल   ता. यावल  िज. जळगाव  अट� ावल

२४२०६ चौधरी रेखा युवराज 39215 56 �ी मेन रोड   गवत बाजार  यावल  यावल

२४२०७ चौधरी रोहीणी अ�ण 34557 35 �ी मु.पो.डांभुण�   ता.यावल    डांभुण�

२४२०८ चौधरी सखाराम देवराम 6268 51 पु. मु �ैसवाडी पो बामनोद ता यावल   �ैसवाडी

२४२०९ चौधरी संजीव सुरेश 53800 52 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४२१० चौधरी सरोजा सुरेश 42227 47 �ी मु.पो.पाडळसे   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४२११ चौधरी शािल�ाम गोिवंदा 46248 75 पु. मु. पो. अंजाळे   ता. यावल  िज. जळगाव  भुसावळ

२४२१२ चौधरी शिशकांत नारायण 11246 62 पु. मु.सातोद-कोळवद ता. यावल  िज. ज   ळगांव    यावल

२४२१३ चौधरी शिशकांत भगवान 32420 57 पु. मु.पो.िहंगोना   ता.यावल  िज.जळगांव  िहंगोणा

२४२१४ चौधरी शेवंताबाई नवलिसंग 57114 67 �ी मु - �ैसवाडी पो-बामनोद   ता यावल  िज जळगाव  यावल

२४२१५ चौधरी सुभाष गोिवंदा 38382 60 पु. मु.पो. नायगाव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४२१६ चौधरी सुकदेव अमृत 34570 71 पु. मु.थोरग�ाण   पो.मनवेल  ता.यावल  थोरग�ाण

२४२१७ चौधरी सुिनल न�थु 18236 43 पु. चौधरी वाडा   मु.पो.साकळी  ता.यावल    साकळी

२४२१८ चौधरी सुिनल �मचंद 42229 54 पु. मु.पो.पाडळसे   ता.यावल

२४२१९ चौधरी सुरेखा अ�ण 22471 56 �ी मु.पो.डांभुण�   ता.यावल .  िज.जळगाव.  यावल

२४२२० चौधरी टेनुराम दौलत 31814 43 पु. िकनगांव  बु.   ता.यावल  िज.जळगांव    िकनगांव

२४२२१ चौधरी �ंबक सदािशव 37923 61 पु. मु.पो.कोरपावली   ता.यावल िज.जळगाव    कोरपवली

२४२२२ चौधरी वैशाली िव�नाथ 37235 45 �ी नावरकर वाडा     यावल  यावल

२४२२३ चौधरी वसंत �भाकर 10916 76 पु. मु.पो.चंुचाळे   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४२२४ चौधरी वसंत वामन 18538 68 पु. मु.थोरग�ाण पो.मनवेल   ता.यावल    थोरग�ाण

२४२२५ चौधरी वासुदेव रामचं� 16416 62 पु. फालक नगर   मु.पो.यावल िज.जळगाव    यावल

२४२२६ चौधरी िवजय सखाराम 22427 55 पु. मु.�ैसवाडी पो.बामणोद   ता.यावल िज.जळगाव    �ैसवाडी
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२४२२७ चौधरी िवलास मनोहर 24942 64 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४२२८ चौधरी िवमलबाई गणेश 39770 64 �ी मु.पो. चंुचाळे   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४२२९ चौधरी यादव छ�ू 31602 72 पु. मु.थोरग�ाण पो.मनवेल   ता.यावल    थोरग�ाण

२४२३० चौधरी यमुनाबाई सुकदेव 34571 68 �ी मु.थोरग�ाण   पो.मनवेल  ता.यावल  थोरग�ाण

२४२३१ चौधरी योगेश काशीनाथ 16409 63 पु. देशपांडे ग�ी यावल

२४२३२ चौधरी योगेश मंगलिसंग 44182 44 पु. निवन पो� ऑफीस   वाणी ग�ी  यावल िज�ा जळगाव

२४२३३ चौधरी युवराज िव�नाथ 39073 66 पु. मेन रोड   गवत बाजार  यावल िज. जळगाव  यावल

२४२३४ चौधरी सोपान शंकर 38952 72 पु. मु.मालोद पो.वाघझीरा   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४२३५ चौधरी रिवं� उमाकांत 61688 33 पु. देशमुख वाडा यावळ   ता यावळ  िज जळगाव  यावळ

२४२३६ च�ाण िदपक सुरेश 33166 37 पु. मु.पो.कोसगांव   ता.यावल    कोसगांव

२४२३७ च�ाण दुगा�दास गणेश 37658 58 पु.
भंगी कॉलनी  भुसावळ रोड    ता. यावल  िज.जळगाव    

यावल

२४२३८ च�ाण गणेश िम�ु 37664 78 पु. भंगी कॉलनी   यावल  िज�ा जळगाव

२४२३९ च�ाण मिनषा िजत�� 11879 45 �ी चावडी जवळ यावल   यावल

२४२४० च�ाण रामचं� बािजराव 44413 36 पु.
40 पाटील वाडा मु.पो.   डोणगाव ता.साकळी साकळी िज  

जळगाव

२४२४१ िचनावलकर िमिलंद सुधाकर 10888 55 पु. फैजपुर रोड पूणा�वद नगर   ता- यावल िज-जळगाव

२४२४२ चोपडे लिलतकुमार रमाकांत 45845 45 पु. मु. पो. ता. यावल   िज. जळगाव    यावल

२४२४३ चोपडे रिवं� जग�ाथ 10919 56 पु. मेन रोड  यावल   िज�ा जळगाव

२४२४४ चोपडे सुकदेव पुो�म 15890 69 पु. मु.पो.भालोद ता.यावल   िज.जळगाव    भालोद

२४२४५ चोपडे �काश तोताराम 5752 73 पु. महाजन ग�ी  यावल िज जळगाव   यावल

२४२४६ चोपडे िवकास जग�ाथ 10920 58 पु. डेिल माक� ट सुरबाई िकचन वेयर   यावल

२४२४७ चौधरी अ�ण रामदास 11255 65 पु. मु.पो. भालोद. ता. यावल िज.   जळगांव

२४२४८ चौधरी अ�ण पुो�म 27330 67 पु. पो. डांभुण�   ता.यावल िज.जळगांव    डांभुण�

२४२४९ डबीर �दीप भगवंतराव 15060 66 पु. वसुल ग�ी   मेन रोड    यावल

२४२५० दलाल यमुना जग�ाथ 15879 83 �ी मेन रोड   यावल

२४२५१ देवरे अशोक राजाराम 32911 65 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल    िचंचोली

२४२५२ देशमुख अिनता शिशकांत 52235 52 �ी देशमुख वाडा   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४२५३ देशमुख िदनेश वसंतराव 38154 51 पु. देशमुख वाडा   यावल ता. यावल  िज�ा जळगाव
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२४२५४ देशमुख िगरीष कृ�ाजी 39768 38 पु. देशमुख वाडा   यावल

२४२५५ देशमुख हेमंत वसंतराव 37414 40 पु. ८९० देशमुख वाडा   यावल

२४२५६ देशमुख मनोज यादवराव 22243 53 पु. मु.पो.नायगाव ता.यावल   िज.जळगाव    नायगाव

२४२५७ देशमुख रावसाहेब पंुडिलकराव 17061 47 पु. राजल�ी िब�ीगं   देशमुख वाडा    यावल

२४२५८ देशमुख शिशकांत रिवं� 52234 60 पु. देशमुख वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२४२५९ देशमुख �ीिनवास पंुडिलकराव 17060 43 पु. आजीचा आिशवा�द   देशमुख वाडा    यावल

२४२६० देशमुखे गणेश जग�ाथ 39692 54 पु. मेन रोड   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४२६१ देशमुखे गुणवंत जग�ाथ 10887 52 पु. मेन रोड   िज�ा जळगाव

२४२६२ देशपांडे माधुरी शिशकांत 30897 56 �ी मनोहर उद्�ान   यावल

२४२६३ देशपांडे िनतीन �भाकरराव 15074 63 पु. बालाजी पेठ   कोट� रोड    यावल

२४२६४ देशपांडे िनतीश शिशकांत 44355 32 पु. मनोहर उदयान   यावल

२४२६५ देशपांडे �िदप महादेव 17063 64 पु. कोट� रोड   यावल

२४२६६ देशपांडे �भाकर माधवराव 15071 94 पु. बालाजी पेठ   कोट� रोड    यावल

२४२६७ देशपांडे रजनी �भाकरराव 15072 88 �ी बालाजी पेठ   कोट� रोड    यावल

२४२६८ देशपांडे रमाकांत अनंत 15056 66 पु. मनोहर उ�ान   सातोद रोड    यावल

२४२६९ देशपांडे शशांक �भाकरराव 15073 67 पु. बालाजी पेठ   कोट� रोड    यावल

२४२७० देशपांडे शशीकांत अनंत 15055 62 पु. मनोहर उ�ान   सातोद रोड    यावल

२४२७१ देशपांडे वंदना िनतीन 15075 60 �ी बालाजी पेठ   कोट� रोड    यावल

२४२७२ देवांग अशोक मधुकर 42284 64 पु. मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४२७३ देवरे अभय अरिवंद 29507 48 पु. मेन रोड   ता.यावल िज.जळगांव    यावल

२४२७४ देवरे िकशोर राजाराम 33014 58 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल    िचंचोली

२४२७५ देवरे अ�ण जालमिसंग 17874 53 पु. �ी.एन देवरे �रंगरोड   तालुका यावल िज�ा जळगाव

२४२७६ देवांग गुलाब अशोक 60662 34 पु. अशोका म�स वेयर मेन   रोड यावल  ता यावल िज�ा जळगाव

२४२७७ देवांग सागर अशोक 60668 36 पु. मेन रोड यावल   ता यावल िज�ा जळगाव

२४२७८ धाडे पंडीत कृपाराम 34173 57 पु. ४५ गंगासागर नगर     यावल  यावल

२४२७९ ढाके वासुदेव रामदास 32441 70 पु.
मु.पो.बामणोद   �ामी नारायण ग�ी  बामणोद ता.यावल  

बामणोद

२४२८० धांडे खेमचंद �ंबक 10927 82 पु. मु.पो.साितड  ता.यावल   िज�ा जळगाव
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२४२८१ धांडे यादव भानुदास 16997 73 पु. मु.पो.सांगवी बु।।   ता.यावल    सांगवी बु।।

२४२८२ धनगर जयराम सुका 34615 80 पु. मु. िकनगांव खुद�    ता.यावल  िज.जळगांव  िकनगांव खु.

२४२८३ धनगर मंगलाबाई न�थू 43543 58 �ी मु मालोद   पो वा��ारा  ता यावल  यावल

२४२८४ धनगर न�थू गंगाराम 37483 65 पु. मु.मालोद पो.वाघिझरा   ता.यावल    मालोद

२४२८५ धनगर पंढरीनाथ सुकदेव 18702 63 पु. मु.पो.चंुचाळे ता.यावल   चंुचाळे

२४२८६ धनगर संजय मुरलीधर 24319 47 पु. मु. िशरसाड पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव

२४२८७ धानोरे सुपडू जग�ाथ 32470 46 पु. देशपांडे ग�ी   यावल  िज.जळगांव  यावल

२४२८८ फालक हषा� गोिवंद 31566 67 �ी मु.पो.िहंगोणा ता.यावल   िहंगोणा

२४२८९ फालक सुरेश चावदस 3562 71 पु. मु.पो. डांभुण�   ता.यावल  िज जळगाव  डांभुण�

२४२९० फेगडे अजय यशवंत 39316 44 पु. देशपांडे ग�ी   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४२९१ फेगडे देव�� मधुकर 42562 46 पु. �ॉट नं.८ च�धर नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२४२९२ फेगडे हेमंतकुमार �ंबक 15891 61 पु. गवत बाजार   यावल िज.जळगाव    यावल

२४२९३ फेगडे िकशोर ल�ण 33594 45 पु. मु.पो.यावल   महाजन ग�ी  यावल  यावल

२४२९४ फेगडे राकेश वसंत 37922 41 पु. मु.पो.कोरपावली   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४२९५ फेगडे सोनाली तुषार 43541 43 �ी
िवकास िव�ालय सातोड   तालुका यावल  िज.जळगाव  

िज�ा जळगाव  सतोड

२४२९६ फेगडे तुषार ितलकचंद 43542 48 पु. �ास नगर   यावल

२४२९७ फेगडे उमाकांत रेवा 46099 46 पु. महाजन ग�ी   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४२९८ फेगडे यशवंत िनंबा 37921 56 पु. मु.पो.कोरपावली   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४२९९ फेगडे अनंत तुळशीराम 19074 50 पु. मु.पो.बामणोद ता.यावल   बामणोद

२४३०० फेगडे जागूती कंुदन 46594 36 �ी भुसावळ रोड   आई हॉ�ीटल  यावल िज जळगाव  यावल

२४३०१
फेगडे संिदप मधुकर �ो समथ� 

मेिडकल अँड जनरल
17943 44 पु. महाजन ग�ी यावल   यावल

२४३०२ फगडे उिमला� ल�ण 33592 70 �ी महाजन ग�ी   यावल

२४३०३ फेगडे िवलास न�थू 17430 60 पु. गणेश कॉलनी   यावल

२४३०४ फेगडे िव�ु तोताराम 49943 77 पु. मु. पो. सातोद   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३०५ िफरके चं�कांत धनराज 28135 51 पु. मु. पो. िचखली   ता. यावल  िज. जळगाव  िचखली

२४३०६ िफरके जग�ाथ जयराम 15892 64 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल  िज.जळगाव  भालोद

२४३०७ िफरके संजय वसंत 55024 51 पु. देशमुख वाडा   लहान मारोती जवळ  यावल िज�ा जळगाव



Page 913

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

२४३०८ िफरोज खान अिजज खान 45770 38 पु. बाबुजी पुरा   यावल  िज�ा जळगाव

२४३०९ गडे अंजली मुरलीधर 56968 55 �ी मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४३१० गडे अ�ण म�ारराव 26132 62 पु. मेन ग�ी   मु. पो. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३११ गडे अशोक पंढरीनाथ 30909 73 पु. मेर रोड यावल   यावल

२४३१२ गडे गणेश शंकर 51059 68 पु. फालक नगर   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३१३ गडे जगिदश गणपती 31998 44 पु. राम मंदीरा जवळ   मेन रोड    यावल

२४३१४ गडे �मोद म�ारराव 30323 60 पु. मेन रोड ता यावल   यावल

२४३१५ गडे संदीप मधुकर 50704 45 पु. मेन रोड यावल   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३१६ गडे संजय बालाजी 53823 61 पु.
१६४ मेन रोड   डॉ.एन.जी.बोडें दवाखा�ाजवळ  यावल 

िज�ा जळगाव

२४३१७ गडे सतीश मुरलीधर 17803 61 पु. िशवनेरी चौक   चावडी जवळ  यावल  यावल

२४३१८ गडे शिशकांत गणपती 31986 61 पु. राम मंदीरा जवळ   वाणी ग�ी  यावल  यावल

२४३१९ गडे सुभाष �ंबक 24682 60 पु. गांधी चौक   यावल  यावल  यावल

२४३२० गडे िवलास पंढरीनाथ 24788 61 पु. मेन रोड   यावल  यावल  यावल

२४३२१ गायकवाड अनंत िशवराम 38155 51 पु. गांधी चौक पंचवटी   यावल  िज�ा जळगाव

२४३२२ गाजरे कमल जनाद�न 50473 67 �ी मु. पो. िहंगोणा   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३२३ गाजरे िकरण धमा� 11248 43 �ी मु.पो. भालोद ता.यावल िज.जळगाव

२४३२४ गाजरे शिशकांत िटकाराम 11254 68 पु. मु.पो. भालोद ता.यावल  िज.   जळगांव

२४३२५ गजरे िवनोद वामन 32701 56 पु. मु.पो.िहंगोणा   ता.यावल    िहंगोणा

२४३२६ गजे�र िवजय ई�रदास 41979 51 पु. वाणी ग�ी   मु.पो.ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४३२७ गाजरे सुय�कांत केशव 26372 57 पु. िसनेमा रोड यावल िज.जळगाव     यावल िज. जळगाव  यावल

२४३२८ गजऋषी अि�न �भाकर 51986 59 पु. वाणी ग�ी   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३२९ गजऋषी िजत�� पंडीत 34307 54 पु. वाणी ग�ी   यावल

२४३३० गग� जय�काश छोटाराम 18735 66 पु. ल�ी नारायण मंदीरा जवळ   वाणी ग�ी    यावल

२४३३१ गग� �काश काशीनाथ 9334 66 पु. वाणी ग�ी   मू पो� यावल

२४३३२ घोडके मुकेश सुरेश 39087 42 पु. को�ी वाडा   महाजन ग�ी  यावल िज. जळगाव  यावल

२४३३३ घोडके नानासाहेब शंकरराव 42186 56 पु. मेन रोड   यावल

२४३३४ घोडके िजत�� सुरेश 34902 40 पु. महाजन ग�ी   यावल  िज�ा जळगाव
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२४३३५ गुळवे िकसन घन:शाम 47516 77 पु. मु. पो. िहंगोणे   ता. यावल  िज. जळगाव  िहंगोणे

२४३३६ गुरव उमेश मधुकर 39328 41 पु. गुरव ग�ी   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३३७ ह�ीवाले ि�भुवनदास बाबुराव 36936 66 पु. २९२  गुरव वाडा    ता. यावल  िज. जळगाव.    यावल

२४३३८ िहवराळे �दीप वना 47760 49 पु. मु.पो. कोळवद   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३३९ िहवरे उ�मराव �पचंद 15696 64 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   िज.जळगाव    साकळी

२४३४०
इंगळे भरत ��ाद �ो.नंदादीप 

ऑफसेट ि�टीगं
18365 47 पु. मु.पो.पाडळसे   ता.यावल    पाडळसे

२४३४१ इंगळे िदनेश �पचंद 37315 46 पु. �ामी समथ� नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२४३४२ इंगळे मुरलीधर �ंबक 11250 55 पु. मु. पो. भालोद ता. यावल िज.   जळगांव

२४३४३ इंगळे �िदप मधुकर 17062 61 पु. भवानी पेठ   कोटा� जवळ    यावल

२४३४४ इंगळे �मोद घन�ाम 42225 60 पु. मु.पो.पाडळसे   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४३४५ इंगळे सर�ती िसताराम 54002 79 �ी मु.पो.अट� ावल   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४३४६ जैन िदनेश मनसुखलाल 39836 50 पु. मु.पो. साकळी   ता. यावल

२४३४७ जैन गोवध�न मािणकचंद 23711 59 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी

२४३४८ जैन �िदप ब��लाल 17641 65 पु. मु.पो. साकळी ता यावल   साकळी

२४३४९ जैन �काश गणेशमल 16103 46 पु. बाजरपेठ  साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी यावल

२४३५० जैन �मोद गोकुळदास 16102 60 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी

२४३५१ जैन रजनी �दीप 39771 50 �ी मु.पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३५२ जैन राजेश भुरालाल 10955 59 पु. मु.पो. साकळी. ता.यावल   िज�ा जळगाव

२४३५३ जांगीड परमे�रलाल बालुराम 58492 37 पु.
हॉटेल भा��ी जवळ   भा�र नगर  यावल िज जळगाव  

यावल

२४३५४ जासुद बंधनकुमार कािलदास 44213 47 पु. िशवाजी नगर   मु. पो. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३५५ जासुद िवनोद कालीदास 53961 43 पु. िशवाजी नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२४३५६
जावळे अमोल हरी �ो.िहमाली अॅ�ो 

इंड�� ीज
18363 53 पु. मु.पो.भालोद ता.यावल   भालोद

२४३५७ जावळे िदलीप नथू 10940 66 पु. मु.पो. बामणोद   ता.यावल

२४३५८ जावळे िडगंबर कािशनाथ 39668 61 पु. मु. मालोद पो. वाघिझरा   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३५९ जावळे गंगाधर सखाराम 41413 57 पु. मु.पो.डोगंर कठोरा   ता. यावल  िज�ा जळगाव

२४३६० जावळे �दीप तापीराम 19114 54 पु. द� मंदीरभालोद   ता.यावल    भालोद

२४३६१ जावळे रमेश हरी 25675 66 पु. मु. पो. भालोद   ता. यावल  िज. जळगाव  भालोद
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२४३६२ जावळे सदािशव कािशराम 43979 60 पु. मु वाघोद   पो वाघिझरा  ता यावल िज जळगाव  यावल

२४३६३ जावळे �ाती िवलास 33098 45 �ी मु.पो.डोगंर कठोरा   ता.यावल    डोगंर कठोरा

२४३६४ जावले िवलास केशव 21013 62 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल िज.जलगाव    भालोद

२४३६५ जावळे िवशाल िदगंबर 39674 40 पु. मु.मालोद पो. वाघझीरा ता-   यावल िज. जळगाव    यावल

२४३६६ जावळे रिवं� जनाद�न 39079 53 पु. मु. मालोद पो. वाघझीरा   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३६७ िज�ीवाले शरद महादेव 31652 83 पु. मेन रोड   मु.पो. यावल  जळगांव  यावल

२४३६८ िज�ीवाले शोभना शरद 24317 80 �ी मेन रोड   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३६९ जोशी अिनल रघुनाथ 60901 37 पु. हनुमान पेठ   अॅट साकळी  ता यावल  साकळी

२४३७० जोशी देवीदास रामचं� 17058 67 पु. �ीराम मंदीर   मु.पो.आमोदा ता.यावल    आमोदा

२४३७१ जोशी इं�जीत शिशकांत 17555 49 पु. पंचवटीगणपती मंदीर   यावल िज. जळगाव    यावल

२४३७२ जोशी �भाकर िदनकर 15070 76 पु. सर�ती िव�ा मंदीर   यावल

२४३७३ जोशी �काश मधुकर 36948 67 पु. िवरार नगर   यावल

२४३७४ जोशी �मोद सदािशव 15894 59 पु. मु.पो.भालोद ता.यावल   िज.जळगाव    भालोद

२४३७५ जोशी सुिनल देवधर 23906 57 पु. शनी मंदीर   सातोद रोडयावल  िज�ा जळगाव

२४३७६ जोशी िववेक मधुसुदन 15694 56 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   िज.जळगाव    साकळी

२४३७७ क�ी रफीक इ�ाहीम 45068 48 पु. डांगपुरा   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३७८ कांबळे किपले�र सोमनाथ 16835 42 पु. गुरव वाडा   मु.पो.यावल

२४३७९ कानडे उ�म सदू 37888 63 पु. बोरावल गेट   लोणारी वाडा  यावल िज�ा जळगाव

२४३८० तेली (कापले) दगडु बाबुराव 19428 75 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   िज.जळगाव    साकळी

२४३८१ कासार अशोक बाजीराव 31490 64 पु. गवत बाजार   यावल

२४३८२ कासार िनता िवनोद 52035 43 �ी देशमुख वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२४३८३ कासार िनतीन �भाकर 53713 46 पु. मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४३८४ कासार पंकज अशोक 37336 33 पु. मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४३८५ कासार �शांत अशोक 17708 42 पु. मेन रोड     यावल  यावल

२४३८६ कासार सिचन �ीकृ� 31124 40 पु. मेन रोड यावल   यावल

२४३८७ कासार िवजय �ीकृ� 60347 38 पु. बारीवाडा यावल   ता यावल िज�ा जळगाव

२४३८८ कासार िवनोद रमेश 52034 48 पु. देशमुख वाडा   यावल  िज�ा जळगाव
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२४३८९ काटकर िदलीप बाबुराव 26219 63 पु. िशवाजी नगर   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३९० काटकर सुिनता िदलीप 26220 52 �ी िशवाजी नगर   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४३९१ कवडीवाले अिनता जगदीश 30891 51 �ी कवडीवाले वाडा यावल   यावल

२४३९२ कवडीवाले जगदीश र�ाकर 30890 56 पु. कवडीवाले वाडा   यावल

२४३९३ कवडीवाले लता शामकांत 35745 65 �ी मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४३९४ कविडवाले र�ाकर बाजीराव 8395 86 पु. मेन रोड यावल   मु.पो.ता.यावल िज.जळगांव    यावल

२४३९५ काय�थ िवजय रामकृ� 12936 58 पु. मेन रोड यावल   यावल

२४३९६ खाचणे िमलीदं िललाधर 54510 51 पु. १७६२ देशपांडे ग�ी   यावल  िज�ा जळगाव

२४३९७ खळसे (बारी )�ाम सुरेश 35964 49 पु. योगा योग पेठ   बारी वाडा  यावल  यावल

२४३९८ खळसे अमोल िव�नाथ 24910 39 पु.
३४६३ िव�ल�ी िनवास   कंुभार वाडा ता.यावल  िज�ा 

जळगाव

२४३९९ खळसे गणेश िवaल 13257 51 पु. बडगुजर ग�ी   यावल

२४४०० खंबायत अरिवंद कोडूं 24318 54 पु. मु. िशरसाड पो. साकळी ता. यावल

२४४०१ खंबायत िजत�� लोमेश 52011 47 पु. मु.पो. मोहराळे   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४४०२ खाँन अिजजखाँ हिमद 11463 71 पु. बाबुजीपुरा यावल   िज.जळगांव   यावल

२४४०३ खान आिसफखान सईद 60960 34 पु.
महाजन ग�ी यावल   यावल ता यावल  ता यावल िज�ा 

जळगाव

२४४०४ खान सालेहाबी �र�ान 60959 35 �ी २७३९ �खरण पुरा   मेन रोड यावल  यावल िज�ा जळगाव

२४४०५ खच� रिव� हरी 36946 45 पु. धोबी वाडा   यावल

२४४०६ खच� संतोष ब�ी 16998 54 पु. धोबी वाडा   यावल

२४४०७ खेडकर �ोपदाबाई ��ाद 42522 65 �ी ममकार भुवन   मेर रोड  यावल  यावल

२४४०८ खेडकर गणेश भगवान 60523 35 पु. पंचशील नगर   पेट� ोल प��ा मागे यावल

२४४०९ खेडकर मधुकर सुपडू 30355 62 पु. मेन रोड यावल   मामकर भवन  यावल.िज�ा जळगाव

२४४१०
खेडकर युवराज ��ाद �ो.युवा 

मेडीक� अँड जनरल �ोअस�
19209 42 पु. मेन रोड मानकर भवन   यावल

२४४११ खेवलकर मनोज िडंगबर 42215 43 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४४१२ कंुभार सुनील काशीनाथ 61041 38 पु.
कंुभार टेकडी यावल   ता यावल िज�ा जळगाव  ता यावल 

िज�ा जळगाव

२४४१३ िकरंगे �पचंद घनशाम 2990 82 पु. मु पो बामनोद   ता यावल िज�ा जळगाव  बामनोद

२४४१४ कोळंबे पराग सुभाष 51766 39 पु. मु. पो. सांगवी बु.   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४४१५ कोळंबे �िमला सुभाष 25622 66 �ी मु पो सांगवी  ता यावल   सांगवी बु



Page 917

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

२४४१६ कोलते �ितभा िजत�� 61705 34 �ी
1091/1100 मोठा मा�ती   देशमुख वाडा जवळ  यावल 

तालुका यावल  यावल

२४४१७ को�े आ�ाराम चुडामण 21717 86 पु. मु.पो.बामणोद   ता.यावल िज.जळगाव    बामणोद

२४४१८ को�े िदलीप तुकाराम 61312 39 पु. गाजरे वाडा गाजरे वाडा   मु पो� िहंगोणा  यावल  जळगाव

२४४१९ को�े नलीनी अिनल 21719 61 �ी मु.पो.बामणोद ता.यावल   िज.जळगाव    बामणोद

२४४२० को�े शकंुतला आ�ाराम 21718 86 �ी मु.पो.बामणोद ता.यावल   िज.जळगाव    बामणोद

२४४२१ कोळी अ�ण सुकदेव 61934 50 पु. बोरवल गेट रोड यावल   ता यावल िज जळगाव    यावल

२४४२२ कोळी अ�णा नारायण 60610 46 �ी
वॉटर टंॅक जवळ   बोरवळ पो� बोरवळ  तालुका यावल  

बोरवळ

२४४२३ कोळी (साळंुके ) भावलाल सदािशव 21237 68 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४४२४ कोळी िभमराव �ंबक 44287 72 पु. �ामी समथ� नगर   फैजपुर रोड  यावल  यावल

२४४२५ कोळी दादाभाउु िनवृ�ी 38841 38 पु. मु. पो. मनवेल   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४४२६ कोळी द�ू �ीधर 38383 47 पु. मु.पो. नायगाव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४४२७ कोळी धमा� पंुडिलक 30320 70 पु. मु. बोरवल  पो.िनमगांव   ता.यावल    िनमगांव

२४४२८ कोळी िदलीप भा�र 35709 58 पु.
जी के हाय �ूल मागे  अमोदे    ता.यावल  िज. जळगाव.    

अमोदे

२४४२९ कोळी हरचंद ितरिसंग 47 78 पु. मू.पो.कठोरा ता.िज�ा कठोरा   जळगाव    कठोरा

२४४३० कोळी जग�ाथ राजाराम 17942 66 पु. मु पो. िकनगांव ता यावल   यावल

२४४३१ कोळी जनाबाई अ�ण 61933 42 �ी
साने गुरजी शाळेजवळ   यावल िज जळगाव  ता यावल िज 

जळगाव  यावल

२४४३२ कोळी लताबाई भा�र 60607 49 �ी सांगवी खुद�  यावल   सांगवी

२४४३३ कोळी िनलेश िदनकर 26764 42 पु. मु.पो. भालिशव ता.यावल   िज.जळगाव यावल

२४४३४ कोळी �काश ल�ण 42597 59 पु. मु.पो.यावल   ता. िज. जळगाव

२४४३५ कोळी पुो�म दोधु 13269 83 पु. मु.पो.डांभुण�   ता.यावल    डांभुण�

२४४३६ कोळी राजेश िदलीप 48918 28 पु. मु. पो. आमोदा   ता. यावल  िज. जळगाव  सावदा

२४४३७ कोळी राजू िदनकर 41902 43 पु. मु.पो.डांभुण�   ता.यावल  िज. जळगाव  डांभुण�

२४४३८ कोळी राकेश �काश 42594 33 पु. मु.पो.यावल   ता.िज.जळगाव    यावल

२४४३९ कोळी साहेबरांव बाजीरांव 17642 67 पु. सुतार वाडा यावल   यावल

२४४४० कोळी संदीप नारायण 60007 29 पु. कोळी वाडा अट� ावल यावल   यावल

२४४४१ कोळी शरद रंगु 15063 51 पु. बालाजी पेठ   यावल

२४४४२ कोळी सुधाकर भगवान 10909 56 पु. शीवाजी नगर यावल   यावल
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२४४४३ कोळी उषाबाई धमा� 45651 72 �ी मु.बोरावल पो.िनमगाव   ता. यावल

२४४४४ कोळी उ�म मकडु 10899 56 पु. मु.पो. गंगा नगर   यावल ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४४४५ कोलते िजत�� यशवंत 17687 46 पु. मोठा मा�ती देशमुख वाडा     यावल  यावल

२४४४६ कोलते राकेश मुरलीधर 30484 43 पु. महाजन ग�ी यावल   यावल

२४४४७ कोगें छबीलदास िभका 39078 69 पु. मु. पो. भालोद   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४४४८ कोतवाल िदनकर रघुनाथ 44187 50 पु. बडगुजर ग�ी   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४४४९ कुळकण� अ�ण हरीभाऊ 10913 69 पु. घास बाजार जवळ   मेन रोड यावल  िज�ा जळगाव

२४४५० कुळकण� िफरोज मोह�द 57667 45 पु.
पटेल वाडा  कोरपावली   मु / पो - कोरपावली  ता यावल िज 

जळगाव  यावल

२४४५१ कुळकण� गजानन द�ा�य 19929 54 पु. सर�ती िव�ा मंिदर यावल   फैजपुर रोड यावल

२४४५२ कुळकण� क�नाबाई द�ा�य 11854 83 �ी भुसावळ रोड    यावल ता.जळगाव  यावल  यावल

२४४५३ कुळकण� मधुकर बळवंत 17819 85 पु. वसुले ग�ी   यावल

२४४५४ कुलकण� माया िशरीष 39102 39 �ी
देशमुख वाडा साव�जिनक   वाचनालय जवळ यावल  

ता.यावल िज�ा जळगाव

२४४५५ कुळकण� मोहन कृ�ाजी 9186 63 पु. पो� ऑिफस जवळ यावल   िज�ा जळगाव

२४४५६ कुळकण� पराग द�ा�य 29572 52 पु. मेन रोड   यावल

२४४५७ कुलकण� रिवं� मधुकर 61686 52 पु. गवत बाजार  बोरवळ गेट   मेन रोड यावळ    यावळ

२४४५८ कुलकण� साधना मधुकर 24457 80 �ी वसुल ग�ी  मेन रोड   यावल

२४४५९ कुळकण� शोभना मोरे�र 33100 90 �ी �ारा-मोहन कुळकण�   यावल  िज.जळगांव  यावल

२४४६० कुलकण� �ेहा िवकास 40498 51 �ी
सी/ओ. जय गॅस एज�ी   भुसावळ रोड  यावल  ता.यावल 

िज�ा जळगाव

२४४६१ कुलकण� �ेहल मोहन 15154 58 �ी
१७०/२ बी मेन रोड   जु�ा पो� ऑफीस जवळ  यावल 

िज�ा जळगाव

२४४६२ कुलकण� सुरेश ��ाद 15705 64 पु. मु.पो.बामणोद ता.यावल   िज.जळगाव    बामणोद

२४४६३ कंुभार अिनल काशीनाथ 61042 33 पु.
कंुभार टेकडी यावल   ता यावल िज�ा जळगाव  ता यावल 

िज�ा जळगाव

२४४६४ कंुभार िदलीप रामदास 61040 44 पु.
डॉ झाकीर �सेन हाय �ूल   यावल  ता यावल िज�ा 

जळगाव

२४४६५ लाठी िदलीप िव�लदास 10901 67 पु. कोट� रोड यावल

२४४६६ लोधी ई�र नरिसंग 58234 61 पु.
घर नं १०३१/१ लोधी वाडा   मु पो साकळी ता यावल  साकळी  

साकळी

२४४६७ लोधी संदीप ई�र 58233 37 पु. मु पो साकळी लोढी वाडा   ता यावल  साकळी  साकळी

२४४६८ लोखंडे जनाद�न िव�ू 47448 74 पु. मु. पो. िहंगोणे   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४४६९ लोखंडे िमरा �ंबक 42291 64 �ी मु.सौखेडा पो.दिहगाव   ता.यावल
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२४४७० लुले �वीण रघुनाथ 61642 38 पु.
मु �ैसवडी पो� बामनोद   तालुका यावळ िज�ा जळगाव   

 �ैसवडी

२४४७१ लुले सुवणा� �वीण 61643 28 �ी
सुवणा� �वीण लुले   मु �ैसवडी पो� बामनोद  ता. यावळ  

िज. जळगाव

२४४७२ लु�े िवजय सुपडू 46819 58 पु.
१९ प�रमल आ�ाराम नगर   मु.पो. िकनगाव बु.  ता.यावल 

िज.जळगाव  िकनगाव

२४४७३ महाजन अमोल मनोहर 58530 35 पु. मेन रोड   िहंगोणे  तालुका यावल  िहंगोणे

२४४७४ महाजन अिनल रामचं� 26494 60 पु. मु. पो. कोळवद   ता. यावल  िज. जळगाव  कोळवद

२४४७५ महाजन अ�ण गोिवंद 15896 68 पु. मु.पो.आमोदा ता.यावल   िज.जळगाव    आमोदा

२४४७६ महाजन आशा अमृत 46250 57 �ी मु. पो. आमोदा   ता. यावल  िज.जळगाव  सावदा

२४४७७ महाजन अशोक नामदेव 10898 55 पु.
ि�मूित� �ॉथ �ोअस�   बु�ज चौक जवळ यावल  िज�ा 

जळगाव

२४४७८ महाजन भरत शिशकांत 53442 42 पु. मु. पो. मोहराळे   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४४७९ महाजन भारती सुपडू 50474 69 �ी मु. पो. िचखली बु.   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४४८० महाजन िदलीप नरिसंग 41308 59 पु. सनिदशा मेिडकल   मेन रोड  यावल  यावल

२४४८१ महाजन िदपक गोिवंदा 40207 38 पु. मु.पो. मोहराळे   ता. यावल  िज�ा जळगाव

२४४८२ महाजन धनराज हरी 46391 39 पु. मु. पो. मोहराळे   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४४८३ महाजन िदनकर िदगंबर 11245 79 पु. मु.बोराळे पो.चंुचाळे   ता.यावल  िज.जळगांव  यावल

२४४८४ महाजन दुगा� शाली�ाम 18525 67 �ी मु.पो.सातोद कोळवद   ता.यावल    सातोद कोळवद

२४४८५ महाजन गजानन दशरथ 15898 57 पु. मु.पो.भालोद ता.यावल   िज.जळगाव    भालोद

२४४८६ महाजन गजानन दुिलचंद 39096 56 पु. महाजन वाडा   मु.पो. साकळी  ता. यावल  यावल

२४४८७ महाजन गजानन िटकाराम 3053 93 पु. ध�ंतरी गवत बाजार यावल   िज�ा जळगाव

२४४८८ महाजन गणेश न�थु 42473 37 पु. जे.डी.सी.सी. बँक जवळ   यावल

२४४८९ महाजन िगरीष बाळकृ� 17059 43 पु. �भात कॉलनी   यावल

२४४९० महाजन गोपाळ मंगु 12798 49 पु. पो.मोहराळे ता.यावल   मोहराळे    मोहराळे

२४४९१ महाजन गोिवंदा मंगु 36937 56 पु. मु.पो.मोहराळा   ता.यावल  िज.जळगाव  मोहरल

२४४९२ महाजन हरी िपतांबर 58894 61 पु. मोहराळे   यावल िज�ा जळगाव

२४४९३ महाजन हरीष काशीनाथ 25851 60 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल िज.जळगाव    भालोद

२४४९४ महाजन हेमांगी हरी 58893 26 �ी १८९ द� मंिदर मोहराळे तालुका यावल   यावल

२४४९५ महाजन जयंत उखडू� 31494 55 पु. मु.पो.सातोद   ता.यावल  िज.जळगाव  सातोद

२४४९६ महाजन जय�ी �ीकांत 18191 52 �ी  ध�ंतरी  मेन रोड   यावल
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२४४९७ महाजन िकरण मधुकर 39329 46 पु. मु.पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४४९८ महाजन कंुदा ह�रष 25850 59 �ी मु. पो. भालोद   ता. यावल  िज. जळगाव  भालोद

२४४९९ महाजन माळी सुनील मधुकर 37903 43 पु.
देशमुख लाइन ( माळी वाडा ) यावल   ता- यावल िज�ा 

जळगाव

२४५०० महाजन मनीषा वसंत 61782 36 �ी धनल�ी बँक जवळ  कोळवद   कोळवद

२४५०१ महाजन मनोहर दयाराम 37376 46 पु. मु.पो.कोनगाव   ता.यावल  िज.जळगाव  कोनगाव

२४५०२ डॉ.महाजन मनोहर ��ाद 15897 59 पु. मु.पो.िहंगोणा ता.यावल   िज.जळगाव    िहंगोणा

२४५०३ महाजन मनोज ल�ण 50186 32 पु. कोट� रोड   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४५०४ महाजन मनोज रिवं� 56936 38 पु.
२०७ महाजन वाडा साकळी   मु /पो - ढांभुण� ता यावल  िज 

जळगाव  यावल

२४५०५ महाजन िमलीदं गजानन 12557 56 पु. ध�ंतरी हॉ�ीटल   मेन रोड यावल

२४५०६ महाजन नामदेव रामकृ� 16099 71 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी

२४५०७ महाजन नंदा गोपाल 28521 49 �ी मु. पो. मोहराळे   ता. यावल  िज. जळगाव  मोहराळे

२४५०८ महाजन नर�� अजु�न 37455 45 पु. मु.पो. िकनगांव   ता.यावल  िज.जळगाव  िकनगाव

२४५०९ महाजन िनिलमा िनतीन 47404 50 �ी
महाजन मेिडकल  जन. �ोअस�   २८६५/२८६६ मेन रोड  

यावल िज. जळगाव  यावल

२४५१० महाजन िनळकंठ ��ाद 39667 57 पु. मु.पो. कोळवद ता. यावल िज

२४५११ महाजन िनळकंठ ��ाद 39765 70 पु.
भजे ग�ी  मु. पो� भालोद    ता. यावल  िज. जळगाव.    

भालोद

२४५१२ महाजन िनम�ला राज�� 58503 58 �ी मोहराळे   तालुका यावल    मोहराळे

२४५१३ महाजन िनतीन उखडू� 10922 54 पु. मे.महाजन मेडीक�  जनरल �ोअ   स�    यावल

२४५१४ महाजन �काश ल�ण 50187 40 पु. कोट� रोड   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४५१५ महाजन �काश माधव 11252 60 पु. मु.पो. भालोद ता. यावल िज.   जळगाव

२४५१६ महाजन �शांत कमलाकर 6677 54 पु. साकळी ता यावल जळगाव

२४५१७ महाजन �िवणा मोहन 57405 43 �ी महाजन ग�ी   यावल  िज जळगाव  यावल

२४५१८ महाजन ि�यंका शांताराम 50964 32 �ी मु.महेलखेडी पो.कोरपावली   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४५१९ महाजन पु�ाबाई मधुकर 39323 64 �ी मु.पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४५२० महाजन राजाराम जयराम 42297 66 पु. सर�ती िव�ा मंदीर   यावल

२४५२१ महाजन राज�� कृ�ा 51473 53 पु. देशमुख वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२४५२२ महाजन सलील गजानन 10918 60 पु. अपणा बाजार मेन रोड यावल

२४५२३ महाजन संजय ओकंार 45881 47 पु. संुदर नगर   यावल  िज. जळगाव  यावल
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२४५२४ महाजन संतोष शेनफडू 39313 53 पु. वाणी ग�ी   यावल

२४५२५ महाजन शांताराम भा�र 50963 59 पु.
मु.महेलखेडी पो.कोरपावली   ता. यावल िज. जळगाव    

यावल

२४५२६ महाजन शशीकांत बळीराम 10924 62 पु. मु.कोळवद   पो.सातोद ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४५२७ महाजन शशीकांत माधव 11251 68 पु. मु.पो. भालोद ता.यावल िज.जळगांव   भालोद

२४५२८ महाजन �ीकांत गजानन 10917 64 पु. ध�ंतरी मेन रोड यावल   िज�ा जळगाव

२४५२९ महाजन सोपान मुरलीधर 45216 47 पु. मु.पो. राजोरा   ता. यावल  िज. जळगाव  राजोरा

२४५३० महाजन तुकाराम पंुडिलक 39094 60 पु. ता. यावल    साकळी

२४५३१
महाजन तुषार िदनकर �ो.माऊली 

अ�ो एज�ी
44723 34 पु. मु पो राजोरा   ता यावल  िज जळगाव  भुसावळ

२४५३२
महाजन तुषार िदनकर �ो.माऊली ए�ो 

एज�ीज
42440 35 पु. मु.राजोरा पो.िनमगाव   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४५३३ महाजन उ�ला गोपाल 52496 41 �ी मु.पो.मोहराळे   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४५३४ महाजन वा�ीक िगरधर 17807 50 पु. �ॉट नं.८ फालक नगर   मु.पो.यावल  यावल  यावल

२४५३५ महाजन िव�ा सलील 18189 52 �ी  ध�ंतरी  मेन रोड   यावल

२४५३६ महाजन युवराज देिवदास 35798 52 पु. महाजन ग�ी   यावल  िज�ा जळगाव

२४५३७ महाजनी देिवदास िदवाकर 33 76 पु. यावल जळगाव   मु पो ता यावल

२४५३८ महालकर �ीिनवास नंदिकशोर 36939 46 पु.
३४२०  चावडी बडागुजर ग�ी जवळ    ता. यावल  िज. 

जळगाव.  यावल  यावल

२४५३९ मा�रकर कुणाल मंगल 23706 43 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी

२४५४० मा�रकर मंगळ अंबादास 22642 66 पु. मु. पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  साकळी

२४५४१ मा�रकर िनतीन सुधाकर 39100 39 पु.
२५४  ब  िव� �ोती चौक   मु. पो. यावल  िज. जळगाव  

यावल

२४५४२ मा�रकर सुधाकर भानुदास 10983 63 पु. रेशन दुकान मु.पो.िकनगांव ता.या   वल    यावल

२४५४३ मा�रकर आशा मंगल 41419 64 �ी मु.पो. साकळी   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४५४४ माळी  धोडूं देवचंद 5075 76 पु. ७५४/१ महाजन वाडा   साकळी    जळगाव

२४५४५ माळी ल�ण मधुकर 45369 49 पु. मेन रोड   गवत बाजार  यावल िज�ा जळगाव

२४५४६ माळी ल�ीकांत तुकाराम 39216 50 पु. मु. पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४५४७ माळी रिवं� िसताराम 8154 55 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल िज.जळगांव   साकळी

२४५४८ माळी िसताराम देवाजी 3126 81 पु. साकळी यावल जळगाव

२४५४९ मंदवाडे िवजय िमठाराम 29631 46 पु. �सोबा मंदीरा जवळ   यावल

२४५५० मराठे िभकन बाबुराव 31824 44 पु. जे.डी.सी.सी.बँके जवळ   यावल
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२४५५१ मराठे दौलत पाडूरंग 37413 54 पु. पंचवटी  मु.पो. ता. यावल   िज.जळगाव    यावल

२४५५२ िम�री आशा सिचन 55550 41 �ी मोठा मा�ती   देशमुख वाडा यावल  िज�ा जळगाव

२४५५३ िम�ी सिचन सोमनाथ 45155 44 पु. मोठा मा�ती मंदीर   यावल

२४५५४ मोह�द फा�क अ�ुल र�ाक 47350 47 पु. �ॉट नं.२० वासुदेव नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२४५५५ मोरे अ�ण भागवत 38395 43 पु. मु.पो. बोरावल खुद�    ता. यावल  िज�ा जळगाव

२४५५६ मोरे सितष �भाकर 57529 41 पु. िवरार नगर यावल   िवरार नगर  यावल िज जळगाव  यावल

२४५५७ मोरे वषा� सतीश 62046 37 �ी िवरार नगर मु पो� यावल   यावल

२४५५८
मोटे �ाने�र �ीराम �ो.गाय�ीमाता 

फट�लायझर
11378 46 पु. हनुमान पेठ साकळी   ता.यावल िज.जळगांव  यावल  यावल

२४५५९ मुजुमदार माधुरी �मोद 20112 65 �ी मु.पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी

२४५६० मुजूमदार िनलेश द�ा�य 24320 44 पु. मु. पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  साकळी

२४५६१ मुजूमदार �दीप �भाकर 10956 64 पु. मु.पो. साकळी. ता. यावल   िज�ा जळगाव

२४५६२ मुजुमदार �मोद गोिवंद 5260 71 पु. मु पो साकळी ता. यावल िज   जळगाव    साकळी

२४५६३ मुजुमदार �साद �मोद 34087 35 पु. साकळी  ता.यावल   िज.जळगांव    साकळी

२४५६४ नागराज सुशीलकुमार नारायण 15080 48 पु. द� मंदीरा जवळ   मेन रोड    यावल

२४५६५ नाईक िगरीष शामकांत 39086 43 पु. पंचवटी गांधी चौक यावल   िज जळगाव    यावल

२४५६६ नाईक हेमंत रामदास 37851 53 पु. १० गंगानगर   मु.पो.यावल  िज�ा जळगाव

२४५६७ नाईक संजय शामकांत 17412 47 पु.  ओकंार  २७९ पंचवटी यावल   यावल

२४५६८ नाईक िव�ास सुभाष 19095 43 पु.  पंचवटी  गांधी चौक   यावल

२४५६९ नाईक िववेक सुभाष 28266 49 पु. पंचवटी   गांधी चौक  मु. पो. ता. यावल िज. जळगाव  यावल

२४५७० नाले िदलीप वासुदेव 39077 56 पु.
देशमुख वाडा   लहान मा�ती मंदीरा जवळ  यावल िज. 

जळगाव  यावल

२४५७१ नारखेडे िकशोर सुधाकर 10039 44 पु. मू पो.अट� ावल   ता यावल  िज�ा जळगाव  अट� ावल

२४५७२ नायर जयपालन काशू 61899 48 पु. फालक नगर यावल   ता यावल िज�ा जळगाव

२४५७३ नेहते अिवनाश न�थु 11253 57 पु. मु.पो. भालोद ता. यावल िज.   जळगांव

२४५७४ नेहेते िधरज राघो 48138 50 पु. १७ गणेश नगर   फैजपूर रोड  यावल िज�ा जळगाव

२४५७५ नेहेते िकशोर दामु 15899 56 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल िज.जळगाव    भालोद

२४५७६ नेहेते नर�� घन:�ाम 38391 42 पु. मु.पो.कोरपावली   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४५७७ नेहेते िशरीष न�थु 16094 50 पु. शहीद भगतिसंग वाडा   मु.पो.भालोद ता.यावल    भालोद
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२४५७८ नेहेते तुषार घन:�ाम 38392 46 पु. मु.पो. कोरपावली   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४५७९ नेहेते िवजय रामदास 16994 51 पु. िशव पाव�ती   यावल रोड    भालोद

२४५८० नेमाडे पंुडिलक सुदाम 15900 66 पु. मु.पो.बामणोद ता.यावल   िज.जळगाव    बामणोद

२४५८१ नेवे आिशष रामकृ� 23915 42 पु. मेन रोड   मु.पो.साकळी ता.यावल  िज.जळगाव  साकळी

२४५८२ नेवे अजय भाउराव 32727 50 पु. मेन रोड यावल   िज.जळगांव    यावल

२४५८३ नेवे अिनल गोकूळ 3279 66 पु. साकळी ता यावल िज जळगाव   साकळी

२४५८४ नेवे अिनल पुो�म 39325 43 पु. िसनेमा रोड   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४५८५ नेवे अंजली सुिनल 37902 55 �ी मु.पो.साकळी   ता.यावल  िज.जळगाव  साकळी

२४५८६ नेवे अशोक प�ाकर 29586 52 पु. मु.पो. साकळी ता.यावल   साकळी

२४५८७ नेवे भाऊलाल तुकाराम 7649 68 पु. साकळी ता यावल िज. जळगाव

२४५८८ नेवे चं�कांत प�ाकर 29633 48 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   साकळी

२४५८९ नेवे गणेश रामकृ� 15883 52 पु. मेन रोड  साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी

२४५९० नेवे गोकुळ उखडु� 10962 83 पु. मु.पो.साकळी. ता.यावल   िज�ा जळगाव

२४५९१ नेवे जग�ाथ �ंबक 31025 64 पु. मु.पो. साकळी चौधरी वाडा   साकळी ता.यावल    साकळी

२४५९२ नेवे मकरंद सुभाषचं� 30941 45 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   साकळी

२४५९३ नेवे मनोज पंिडत 24785 50 पु. मनोहर उ�ान   यावल  यावल  यावल

२४५९४ नेवे िनिलमा अजय 46012 41 �ी १४८ मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४५९५ नेवे पंकज रमेश 10952 49 पु. मु.पो. साकळी. ता.यावल   िज�ा जळगाव

२४५९६ नेवे �शांत गोकुळ 29350 47 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी

२४५९७ नेवे राज�� �ीधर 8706 62 पु. वाणी ग�ी    साकळी ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४५९८ नेवे राजु जग�ाथ 19266 37 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   साकळी

२४५९९ नेवे संजय भाउुराव 38953 59 पु. मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४६०० नेवे संजय पदमाकर 22641 55 पु. मु.पो.साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  साकळी

२४६०१ नेवे सुभाषचं� िव�नाथ 39072 75 पु. मु.पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६०२ नेवे सुिनल बाळकृ� 10959 55 पु. मु.पो. चंुचाळे   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४६०३ नेवे सुिनल नेिमदास 39339 46 पु. मु.पो. चंुचाळे   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६०४ नेवे सुिनल पुो�म 39326 52 पु. िसनेमा रोड   यावल  िज. जळगाव  यावल
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२४६०५ नेवे सुिनता िदलीप 36957 59 �ी िव��ोती चौक   यावल  िज�ा जळगाव

२४६०६ नेवे सुय�कांत द�ा�य 23376 53 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी

२४६०७ नेवे उमाकांत पंठरीनाथ 11358 57 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल िज.जळगांव   यावल

२४६०८ नेवे वसंत गोकुळ 23905 63 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   िज.जळगाव    साकळी

२४६०९ नेवे िवजय शांताराम 61315 40 पु. धनगर वाडा यावल   ता यावल िज�ा जळगाव

२४६१० नेवे िववेक अिवनाश 23379 42 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी

२४६११ नेवे (वाणी) सुिनल बाबुलाल 10945 57 पु. वाणी ग�ी ता.यावल   िज�ा जळगाव

२४६१२ नेवे योगेश गुलाब 15882 48 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   िज.जळगाव    साकळी

२४६१३ �ावी सतीश रामदास 58996 39 पु. मु पो साकळी   तालुका यावल िज�ा जळगाव

२४६१४ �ावी सुरेश िवलास 61687 37 पु. देशमुख वाडा यावळ   ता. यावळ    यावळ

२४६१५ �ावी उषाबाई रामदास 59017 65 �ी
एट पो� रामजी अ�ा नगर     साकळी तालुका यावल  

िज�ा जळगाव

२४६१६ िनगडे देिवदास ल�ण 30577 66 पु. िवaल वाडी यावल   यावल

२४६१७ िनकंुभ िवनोद रामदास 30900 43 पु. जुना स�ी बाजार यावल   यावल

२४६१८ िनकंुभ अ�ण एकनाथ 15059 65 पु. मेन रोड   यावल

२४६१९ िनकंुभ मनोज रामदास 16838 50 पु. �ारा �ु मनोज टेलस�   जुना भाजी बाजार    यावल

२४६२० िनकंुभ राज�� एकनाथ 10967 61 पु. मेन रोड यावल   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४६२१ िनकंुभ र�ा अ�ण 28609 59 �ी मेन रोड   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६२२ िनळे अरिवंद वसंत 37209 42 पु. मु.पो. साकळी   ता.यावल    साकळी

२४६२३ पाटील िनंबा रामदास 34347 71 पु. मु.पो.िचंचोली .यावल   िचंचोली

२४६२४ िनंबाळे भुषण पंुडिलक 56552 36 पु. मु.पो.िहंगोणा   ता.यावल  िज.जळगाव  िहंगोणा

२४६२५ पाचपोळे रमेश धनंजय 44234 42 पु. मु पो वड�   ता यावल िज जळगाव    यावल

२४६२६ पाचपोळे संजय धनंजय 47405 48 पु. मु. पो. वड� ी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६२७ पारधे अशोक रामदास 52497 65 पु.
�ॉट नं.५१ गट नं.६८७   पाडुरंग सराफ नगर  यावल िज�ा 

जळगाव

२४६२८ पाराशर �िनता वसंत 35726 64 �ी वाणी ग�ी   यावल  िज�ा जळगाव

२४६२९ परताणे गोिवंदा पु�षो�म 11359 43 पु. मु.पो.भालोद ता.यावल. िज.जळगांव   भालोद

२४६३० परतने राज�� गोिवंदा 15902 58 पु. िचखली दरवाजा    भालोद ता.यावल  िज.जळगाव  भालोद

२४६३१ पारधे गौतमाबाई अशोक 52498 65 �ी
�ॉट नं. ५१ गट नं.६८७   पाडुरंग सराफ नगर  यावल िज. 

जळगाव  यावल
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२४६३२ परतणे िकशोर गोिवंदा 42039 53 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४६३३ पटेल राजु अयुब 36941 44 पु. बोरवाल गेट जवळ   शांती नगर  यावल  यावल

२४६३४ पटेल श�ीर मुसा 46879 52 पु. गवत बाजार जवळ   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६३५ पटेल सु�ाबी अ�ुब 57879 59 �ी मु / पो - यावल   बोरावल गेट  ता यावल िज जळगाव  यावल

२४६३६ पटेल विसम िभकारी 29539 37 पु. मु.पो. कोरपावली   ता.यावल  िज.जळगांव  कोरपावली

२४६३७ पाठक अ�ुता िनितन 9194 54 �ी वाणी ग�ी यावल िज�ा जळगाव

२४६३८ पाठक अिनल जनाध�न 37378 67 पु. िवरार नगर   एस टी �ॅड जवळ  यावल  यावल

२४६३९ पाठक मुरलीधर रामचं� 13158 70 पु. फालक नगर भुसावऴ रोङ   यावल

२४६४० पाठक िनतीन प�ाकर 7516 64 पु. वाणी ग�ी यावल िज�ा जळगाव

२४६४१ पाठक रमेश िव�नाथ 19337 72 पु. �ामी नारायण मंदीरा जवळ   यावल

२४६४२ पाटील आसारामजी िनळकंठ 32511 56 पु. मु.पो.िवरावली   ता.यावल  िज.जळगांव  िवरावली

२४६४३ पाटील अजय अिभमन 33987 34 पु. पाटील वाडा मोहरले

२४६४४ पाटील अमोल िवलास 15901 39 पु. मु.महेलखेडी   ता.यावल िज.जळगाव    महेलखेडी

२४६४५ पाटील आनंदा िभला 39080 61 पु. मु. मालोद पो.वाघझीरा   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६४६
पाटील अिनल शांताराम �ो िपटको 

इले�� ोिनक
12219 63 पु. मेन रोड   पो� ऑफीस जवळ यावल

२४६४७ पाटील अिनल �ावण 12077 47 पु. मु.पो.मनवेल ता.यावल   मनवेल

२४६४८ पाटील अिनल सुकलाल 38384 48 पु. मु.पो. िवरावली   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६४९ पाटील अिनल �ंबक 13236 47 पु. मेन रोड गवत बाजाराजवळ   यावल

२४६५० पाटील अिनल उ�म 39764 50 पु. मु. पो. िकनगाव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६५१ पाटील अिनता अरिवंद 38386 58 �ी मु. पो. नायगाव   ता. यावल  िज�ा जळगाव

२४६५२ पाटील अरिवंद उ�मराव 39534 63 पु. मु. पो. नायगाव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६५३ पाटील आशा �ामकांत 38387 57 �ी मु. पो. नायगाव   ता. यावल  िज�ा जळगाव

२४६५४ पाटील अशोक देवराम 32194 37 पु. मु.पो.दहीगांव   ता.यावल    दहीगांव

२४६५५ पाटील अशोक नवल 39103 60 पु. मु. पो.  िकनगाव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६५६ पाटील आ�ाराम बाबुराव 43909 65 पु. मु पो थोर�ाण   ता यावल

२४६५७ पाटील बाळू सुरतिसंग 44346 49 पु. िवरार नगर   पांडुरंग सराफ नगर  यावल  यावल

२४६५८ पाटील बाजीराव मािणकराव 32500 69 पु. मु.िवरावली ता.यावल   िवरावली
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२४६५९ पाटील बाळू धनिसंग 39212 39 पु. मु. पो. िवरावली   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६६० पाटील बाळूिसंग गोबा 37813 65 पु. मु.पो. िवरावली   ता.यावल  िज.जळगाव  िवरावली

२४६६१ पाटील भागवत िभमिसंग 39320 48 पु. मु.पो. िवरावली   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६६२ पाटील भागवत पंुडलीक 10937 54 पु. म.पो.पाडळसे   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४६६३ पाटील भागवत शंकर 50413 38 पु.
मु.पो. आडगाव-कासारखेडा ता -   यावल िज. जळगाव    

यावल

२४६६४ पाटील भारत रामिसंग 58587 42 पु. गुजर वाडा   एट पो मनवेल  तालुका िज�ा जळगाव  मनवेल

२४६६५ पाटील भा�र राजाराम 40933 66 पु. मु.पो.आडगाव   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४६६६ पाटील िभका राजाराम 10954 61 पु. मु.पो.साकळी. ता.यावल

२४६६७ पाटील भुषण कमलाकर 47474 32 पु. मु. पो. मनवेल   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६६८ पाटील चं�कांत भगवान 10950 55 पु. िशवाजी पेठ साकळी   ता यावल

२४६६९ पाटील चं�कांत वामन 10892 53 पु. सी/ओ मनमोहन मेिडकल   मेन रोड यावल  42301

२४६७० पाटील चावदस दामु 35095 74 पु.
मु.थोरग�ाण पो� मनवेल   ता.यावल  िज.जळगाव  

थोरग�ाण

२४६७१ पाटील देिवदास धांगो 31483 52 पु. मु.पो.दहीगांव   ता.यावल  िज.जळगांव  दहीगांव

२४६७२ पाटील देवकांत बाजीराव 46651 34 पु. मु. पो. िवरावली   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६७३ पाटील देवराम भागवत 41977 41 पु. मनवेल   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४६७४ पाटील देविसंग उ�म 39089 44 पु. मु.पो. कोळवद   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६७५ पाटील धनंजय िहरामण 53822 31 पु. रा.वाघोदा पो.चंुचाळे   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४६७६ पाटील धनराज ल�ण 12059 49 पु. मु.पो.िचंचोली ता.यावल   िचंचोली

२४६७७ पाटील धनराज उ�म 40934 58 पु. मु.पो.आडगाव   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४६७८ पाटील धनराज वामन 15078 53 पु. �ारा मनमोहन मेडीकल   मेन रोड    यावल

२४६७९ पाटील धमा� उघडू 30952 81 पु. मु.ट�बी खुद�  पो. िनमगांव   ता.यावल    ट�बी खु.

२४६८० पाटील धम�राज िहरामण 34616 39 पु. मु.मनवेल   पो.साकळी  ता.यावल  मनवेल

२४६८१ पाटील िधरज �भाकर 52010 32 पु. मु. पो. मोहराळे   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६८२ पाटील धोडूंिसंग जोहरिसंग 44924 79 पु. मु. पो. िवरावली   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४६८३ पाटील िदगंबर हरी 33184 53 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल    िचंचोली

२४६८४ पाटील िदपक नागो 15880 36 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   िज.जळगाव    साकळी

२४६८५ पाटील िदपक नामदेव 31686 48 पु. मु.पो.मनवेल   ता.यावल  िज.जळगांव  मनवेल
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२४६८६ पाटील िदपाली रिवं� 35799 36 �ी मु.पो.नायगाव   ता.यावल  िज.जळगाव  नायगाव

२४६८७ पाटील �ाने�र धोडुंिसंग 36943 36 पु. मु.पो.िवरावली   ता.यावल

२४६८८ पाटील �ाने�र लोटु 59992 59 पु.
२० पाटील वाडा कसारखेडे   कसारखेडे ता यावल  ता यावल 

िज जळगाव  कसारखेडे

२४६८९ पाटील �ाने�र बाजीराव 56099 53 पु. मु.पो.मोहराळा   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४६९० पाटील एकनाथ जग�ाथ 48632 44 पु. ३७ �ी. गणेश नगर   फैजपूर रोड  यावल िज. जळगाव  यावल

२४६९१ पाटील एकनाथ िचमण 51982 79 पु. मु. पो. नायगाव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४६९२ पाटील गजानन वसंत 55661 48 पु. मु.पो.मोहराळे   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४६९३ पाटील गणेश िदनकर 21088 62 पु. मु.पो.िकनगाव ता.यावल   िजजळगाव    िकनगाव

२४६९४ पाटील गंगाधर �ंबक 10900 50 पु. गवत बाजार ¹अिनल ��ल फरिन]   यावल िज�ा जळगाव

२४६९५ पाटील गोपाल शािलक 31288 44 पु. थोर ग�ाण     ता.यावल  थोरग�ाण

२४६९६ पाटील गोिवंदा हेमा 51573 85 पु. मु.अंजाळे पो.भालोद   ता.भुसावळ  िज.जळगाव

२४६९७ पाटील गोिवंदा शंकर 37512 63 पु. मु.पो.चुचांळे   ता.यावल िज.जळगाव    चुचांळे

२४६९८ पाटील गुलाब रघुनाथ 18835 49 पु. मु.पो.िवरावली ता.यावल   िवरावली

२४६९९ पाटील गुलाबराव �ंबक 42000 73 पु. मु.पो.िकनगांव   ता.यावल िज.जळगाव    यावल

२४७०० पाटील हेमराज रामिसंग 47154 42 पु. मु. पो. कोळवद   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७०१ पाटील िहरामण िवaल 53821 59 पु. रा.वाघोदापो.चंुचाळे   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४७०२ पाटील जग�ाथ गंगाराम 20078 73 पु. मु.पो.चंुचाळे ता.यावल   िज.जळगाव    चंुचाळे

२४७०३ पाटील जग�ाथ पंढरीनाथ 16415 80 पु. मु.पो.मनवेल   ता.यावल    मनवेल

२४७०४ पाटील जानकीराम बाबुराव 44151 57 पु. मु. पो. थोरग�ाण   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७०५ पाटील जयिसंग दौलत 14701 67 पु. मु.पो.दुसखेडा   ता.यावल    दुसखेडा

२४७०६ पाटील िजजाबराव रामकृ� 16001 66 पु. मु.पो.चंुचाळे   ता.यावल िज.जळगाव    चंुचाळे

२४७०७ पाटील क�ना िदपक 39318 43 �ी मु.पो. मनवेल   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७०८ पाटील कमलाकर िडगंबर 24611 60 पु. मु.पो.मनवेल   ता.यावल  िज.जळगाव

२४७०९ पाटील कमलिसंग धनिसंग 43450 41 पु.  िकशोर कंुज    मु.पो.मनवेल  ता.यावल िज�ा जळगाव

२४७१० पाटील कािशनाथ ल�ण 34060 70 पु. मु.पो.िवरावली   ता.यावल    िवरावली

२४७११ पाटील िकरण िडगंबर 29239 49 पु. मू पो. हंबरडी   ता.यावल  िज. जळगाव  हंबरडी

२४७१२
पाटील िकशोर केशरिसंग �ो.परमहंस 

योगानंद पेपस�
34610 55 पु. मु.पो.दुसखेडा   ता.यावल    दुसखेडा



Page 928

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

२४७१३ पाटील कोकीळाबाई नामदेव 39317 73 �ी मु.पो. मनवेल   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७१४ पाटील लता िशवाजी 19022 49 �ी मु.सवखेडेसीम पो.दहीगाव   ता.यावल    सौखेडेिसम

२४७१५ पाटील ल�ण सुधाकर 61706 37 पु.
पाटील वाडा बोरवल खुद�    तालुका यावल  जळगाव  बोरवळ 

खुद�

२४७१६ पाटील िललाधर रामकृ� 39098 67 पु. मु.पो. चंुचाळे   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७१७ पाटील माधव रमेश 39093 42 पु. मु.पो. िवरावली   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७१८ पाटील मधुकर सदािशव 10942 67 पु.
बस �ॉप जवळ  भजे ग�ी   भालोद ता.यावल  िज�ा 

जळगाव  भालोद

२४७१९ पाटील महा� िसताराम 42578 70 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४७२० पाटील मह�� �कुमचंद 35515 42 पु. मु.पो.मनवेल   ता.यावल  िज.जळगाव  मनवेल

२४७२१ पाटील मह�� पंुडिलक 52584 43 पु. मु. पो. िवरावली   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७२२ पाटील मह��कुमार साहेबराव 52900 48 पु. मु.पो.सावखेडा सीम   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७२३ पाटील मंगलिसंग �ंबक 55560 52 पु. मु. पो. िनमगाव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७२४ पाटील मािणक सुकदेव 34406 75 पु. मु.भालोद पो.वाघझरी   ता.यावल    भालोद

२४७२५ पाटील मिनषा मह�� 52585 49 �ी मु. पो. िवरावली   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७२६ पाटील िमरा �कूमचंद 41826 51 �ी भा�र नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२४७२७ पाटील िमिलंद गोकुलिसंग 39338 47 पु. मु. पो. िवरावली   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७२८ पाटील िमना अिनल 30815 42 �ी मेन रोड गवत बाजार   यावल  िज.जळगांव  यावल

२४७२९ पाटील िमराबाई एकनाथ 51985 78 �ी मु. पो. नायगांव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७३० पाटील मु�ारिसंग िमठाराम 39314 62 पु. मु. कोळवद पो.सामोद   ता. यावल

२४७३१ पाटील मुरलीधर कौतीक 19399 63 पु. देशपांडे ग�ी   यावल

२४७३२ पाटील नामदेव द�ा�य 42470 56 पु. मु.पो.मनवेल   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४७३३ पाटील नामदेव वामन 34904 66 पु. मु.पो.मनवेल   ता. यावल  िज.जळगाव  मनवेल

२४७३४ पाटील नंदिकशोर कडू 30953 47 पु. महाजन ग�ी नवरंग पेठ   यावल

२४७३५ पाटील नर�� जग�ाथ 55209 56 पु. मु.पो.मनवेल   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४७३६ पाटील नर�� �ेमचंद 54152 64 पु. मु.पो.सावखेडे िसम   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४७३७
पाटील नर�� सुदाम �ो �ी साईबाबा 

सायकल माट�
59364 30 पु. िजंिनंग �ेस कॉ��े�   यावल

२४७३८ पाटील नरहर िझप� 10960 53 पु. मु.पो.साकळी. ता.यावल   िज�ा जळगाव

२४७३९ पाटील न�थू �पचं� 30446 52 पु. मु.िचतोड पो.सांगवी बु.   ता.यावल िज.जळगांव    िचतोड
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२४७४० पाटील िनलेश सुरेश 12192 43 पु. मु.पो.कोरपावली ता.यावल   कोरपावली    कोरपानली

२४७४१ पाटील िनंबादास पंडीत 17873 55 पु. मु.पो. साकळी ता यावल   यावल

२४७४२ पाटील िनम�ला बाळूिसंग 38159 54 �ी मु.पो.िवरावली   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४७४३ पाटील िनतीन शांताराम 52495 53 पु. मु.पो. मोहराळे   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४७४४ पाटील प�ाबाई रामकृ� 3060 95 �ी मु अंजाळे ता यावल िज. जळगाव   अंजाळे

२४७४५ पाटील पंढरीनाथ अिभमन 22619 79 पु. मु. पो. मनवेल   ता. यावल  िज. जळगाव  मनवेल

२४७४६ पाटील पंिडत आनंदा 61019 40 पु. मु.थोरगाव   पो. मनवेल  ता. यावल िज. जळगाव  थोरगाव

२४७४७ पाटील पंडीत िगरधर 30902 82 पु. मु.पो.अमोदा ता.यावल   अमोदा

२४७४८ पाटील पवन युवराज 59884 32 पु. मु पो� िवरवली   िवरवली

२४७४९ पाटील �िदप आ�ाराम 33818 41 पु. मु.पो.डांभुण�   ता.यावल    डांभूण�

२४७५० पाटील �काश पोपट 29989 48 पु. मु.पो. िचतोडा पो.सांगवी बु.   ता.यावल

२४७५१ पाटील ��ाद �ेमचंद 37580 77 पु. मु.पो.िचखली   ता.यावल    िचखली

२४७५२ पाटील ��ाद सदािशव 51702 85 पु. मु.िपळोदा पो.अंजाळे   ता. यावल  िज. जळगाव  भुसावळ

२४७५३ पाटील �मोद पंुडिलक 39602 78 पु. मू.पो पाड�से   ता.यावल    पाड�से

२४७५४ पाटील �शांत वसंतराव 16096 43 पु. ३४ ब िवरार नगर   मु.पो.यावल िज.जळगाव    यावल

२४७५५ पाटील �िवण �ाने�र 56098 30 पु. मु.पो.मोहराळा   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४७५६ पाटील �िवण रघुनाथ 40971 40 पु. मु. पो. नावरे   ता. यावल

२४७५७ पाटील पंुडिलक शंकर 32633 71 पु. मु.पो.थोरग�ाण   पो.मनुवेल  ता.यावल  थोरग�ाण

२४७५८ पाटील पंुजो िडगंबर 9068 70 पु. सुतार वाडा   यावल

२४७५९ पाटील पुो�म धैय�िसंग 23918 62 पु. मु.पो.मनवेल ता.यावल   िज.जळगाव    मनवेल

२४७६० पाटील पु�ा चं�कांत 16107 49 �ी िशवाजी पेठ   मु.पो.साकळी ता.यावल    साकळी

२४७६१ पाटील रा�ल िजजाबराव 39097 39 पु. मु.पो. चंुचाळे   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७६२ पाटील राजाराम �ंबक 39211 70 पु. मु. पो. िकनगाव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७६३ पाटील राज�� दयाराम 10965 56 पु. िव��ोती चौक यावल   िज�ा जळगाव

२४७६४ पाटील राज�� महा� 37889 56 पु. मु.पो. िचंचोली   ता. यावल  िज.जळगाव  िचंचोली

२४७६५ पाटील राज�� नारायण 36290 61 पु. मु.पो.िहंगोना   ता.यावल    िहंगोना

२४७६६ पाटील राजू शामराव 43910 48 पु. एट पो� भालोद   पो वाघिझरा  ता यावल  यावल
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२४७६७ पाटील रमेश बंडू 40842 68 पु. मु.पो. नायगाव   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४७६८ पाटील रमेश रामदास 18691 63 पु. मु.पो.िचंचोली ता.यावल   िचंचोली

२४७६९ पाटील रामकृ� कौतीक 39082 55 पु. मु. मालोद पो. वाघझीरा   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७७० पाटील रामराव नवल 29524 49 पु. मु.पो.िकनगांव   ता.यावल िज.जळगाव

२४७७१ पाटील रंजना िवलास 40935 45 �ी मु.पो.आडगाव   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४७७२ पाटील रणवीर भगवानिसंग 37243 42 पु. मु.पो.िहंगोणे   ता.यावल    िहंगोणे

२४७७३ पाटील रिवं� सुय�भान 10966 47 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४७७४ पाटील �पाली नारायण 59623 29 �ी सतोड   यावल     जळगाव

२४७७५ पाटील सिचन अ�ण 60568 34 पु. िवरवली   तालुका यावल    िवरवली

२४७७६ पाटील सदािशव बंडू 33440 57 पु. मु.पो.नायगांव   ता.यावल    नायगांव

२४७७७ पाटील साधना �काश 49648 54 �ी मु. पो. पाडळसे   ता. यावल  िज.जळगाव  पाडळसे

२४७७८ पाटील साहेबराव िभका 52899 74 पु. मु.पो.सावखेडा सीम   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७७९ पाटील समाधान गुलाब 39084 52 पु. मु.पो. िवरावली   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७८० पाटील समाधान रामिसंग 47714 35 पु. िशवाजी नगर   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७८१ पाटील समीर नर�� 44257 35 पु. मु पो सौखेडा   ता यावल  यावल  यावल

२४७८२ पाटील संदीप मोतीलाल 37256 45 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल    िचंचोली

२४७८३ पाटील संदीप आधार 39446 59 पु. मु. पो. िवरावली

२४७८४ पाटील संजय बाबुराव 46953 41 पु. देशपांडे ग�ी   यावल  िज�ा जळगाव

२४७८५ पाटील संजय शेनफडू 47297 53 पु. मु. पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  साकळी

२४७८६ पाटील संजीवनी रामराव 31442 40 �ी मु.पो. िकनगांव   ता.यावल  िज.जळगांव  िकनगांव

२४७८७ पािटल संतोष देवराम 17944 62 पु. मु िपळोदे खु।। पो.मनवेल   ता. यावल  िज�ा जळगाव

२४७८८ पाटील संतोष कृ�ा 47015 44 पु. मु.पो. महेलखेडी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७८९ पाटील सरला राजेद 43252 53 �ी िवरार नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२४७९० पाटील सितष अशोक 52009 49 पु. मु. पो. मोहराळे   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७९१ पाटील सतीष कौतीक 19227 66 पु. देशपांडे ग�ी   यावल

२४७९२ पाटील सिवता राजू 51266 42 �ी मेन रोड   जळगाव जनता बँकेसमोर  यावल िज�ा जळगाव

२४७९३ पाटील शालीक शहादू 41305 73 पु. मु.पो.थोरग�ाण   ता.यावल  िज�ा जळगाव
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२४७९४ पाटील शामराव अशोक 43308 53 पु. मु.पो.मोहराळे   ता. यावल  िज�ा जळगाव

२४७९५ पाटील �ावण शंकर 40747 41 पु. मु.थोरग�ाण पो मनवेल   ता.यावल

२४७९६ पाटील �ाम उ�मराव 38385 60 पु. मु. पो. नायगाव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७९७ पाटील शामराव नवल 39763 49 पु. मु.पो. िकनगांव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४७९८ पाटील सोपान िव�ु 10963 61 पु. मु.पो.सावखेडे ता.यावल

२४७९९ पाटील सुभाष नंदलाल 39088 60 पु. मु.पो. िवरावली   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४८०० पाटील सुभाष रामचं� 17872 60 पु. मु. पो. साकळी ता. यावल   यावल

२४८०१ पाटील सुभाष िव�नाथ 4156 69 पु. मु पो मनवेल ता.यावल िज   जळगांव    मनवेल

२४८०२ पाटील सुिचता तेजिसंग 32275 49 �ी मेन रोड   यावल

२४८०३ पाटील सुधाकर अिभमन 33647 55 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल    भालोद

२४८०४ पाटील सुधाकर देवराम 40874 56 पु. मु.भालोद पो.वाघिझरा   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४८०५ पाटील सुधाकर िहरामण 26443 65 पु. मु. पो. मनवेल   ता. यावल  िज. जळगाव  मनवेल

२४८०६ पाटील सुमनबाई चं�भान 46745 45 �ी मु साकळी   ता यावल

२४८०७ पाटील सुिनल ल�ण 25912 42 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   िज.जळगाव    साकळी

२४८०८ पाटील सुिनल शांताराम 35514 54 पु. मु.पो.मनवेल   ता.यावल  िज.जळगाव  मनवेल

२४८०९ पाटील सुिनल �ीधर 48139 56 पु. महाजन ग�ी   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४८१० पाटील सुिनता पुो�म 23917 55 �ी मु.पो.मनवेल ता.यावल   िज.जळगाव    मनवेल

२४८११ पाटील सुरतिसंग �ीधर 44347 62 पु. पांडुरंग सराफ नगर   �ाट नं १३    यावल

२४८१२ पाटील सुरेश देवराम 19096 68 पु. मु.पो.दहीगाव ता.यावल   दहीगाव

२४८१३ पाटील सुरेश िदगंबर 17322 68 पु. मु.पो.मनवेल   ता.यावल िज.जळगाव    मनवेल

२४८१४ पाटील सुरेश िजजाबराव 39085 63 पु. मु.पो. मोहराळे   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४८१५ पाटील सुरेश वासुदेव 12191 66 पु. मु.पो.कोरपावली ता.यावल   कोरपावली    कोरपावली

२४८१६ पाटील सूय�भान �ंबक 58687 44 पु.
पाटील वाडा कासारखेडा   पाटील वाडा कासारखेडा    

कासारखेडा

२४८१७ पाटील सुय�वंशी धरमिसंग 42187 57 पु. �ामीण ��ालय   यावल

२४८१८ पाटील �ंबक बंडू 42577 81 पु. देशमुख ग�ी   यावल  िज�ा जळगाव

२४८१९ पाटील तुकाराम िचंधु 44961 47 पु. मु.पो. दिहगांव   ता. यावल  िज.जळगाव  दिहगाव

२४८२० पाटील तुकाराम ल�ण 10602 59 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल    जळगाव
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२४८२१ पाटील उषा �ाने�र 59921 54 �ी
20 पाटील वाडा कसारखेडे   ता यावल िज�ा जळगाव  

कासारखेडे ता यावल  कासारखेडे

२४८२२ पाटील उ�म बाबुराव 28539 69 पु. �ॉट नं ११/२   ित�पती नगर  यावल  यावल .

२४८२३ पाटील वंदना सुरेश 43902 48 �ी चौधरी वाडा   �ीराम मंदीरासमोर  िपंप�ड ता यावल  यावल

२४८२४ पाटील वसंत िह�तराव 26442 55 पु. मु. पो. मनवेल   ता. यावल  िज. जळगाव  मनवेल

२४८२५ पाटील वसंत िसताराम 10753 72 पु. पूणा� �मा हॉटेल मागे   गणेश नगर    यावल

२४८२६ पाटील वासुदेव मुरलीधर 43309 47 पु. मु. पो. मोहराळे   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४८२७ पाटील िव�ा गंगाधर 30816 43 �ी मेन रोड गवतबाजार  यावल   यावल

२४८२८ पाटील िवजय बळीराम 22034 53 पु. मु.पो.िपळोदे खु।।   ता.यावल िज.जळगाव    िपळोदे खु।।

२४८२९ पाटील िवजय वसंत 47573 39 पु. मु. पो. अट� ावल   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४८३० पाटील िवजयिसंग मुकंुदिसंग 1726 82 पु. मु.पो.िनमगाव ट�भी ता.यावल   िनमगाव ट�भी

२४८३१ पाटील िवजूबाई बाजीराव 41290 58 �ी ४० पाटील वाडा   डोणगाव  ता.यावल  यावल

२४८३२ पाटील िवकास शालीक 41304 40 पु. मु. पो. थोरग�ाण   ता. यावल  िज�ा जळगाव

२४८३३ पाटील िवलास चं�भान 46746 46 पु. मु साकळी ता यावल   यावल

२४८३४ पाटील िवलास ��ाद 40932 56 पु. मु.पो. आडगाव   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४८३५ पाटील िवलास राजाराम 18181 60 पु. यावल टेलीफोन ऑफीस   भुसावल रोड    यावल

२४८३६ पाटील िवमलबाई गुणवंतराव 59688 71 �ी मु पो दिहगाव ता यावल   मु पो दिहगाव ता यावल    दिहगाव

२४८३७ पाटील िवनायक चुडामण 55720 52 पु. मु.पो.मनवेल   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४८३८ पाटील िवनोद �ावण 39083 41 पु. मु. थोरग�ाण पो. मनवेल   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४८३९ पाटील िवनोद िवलास 58540 43 पु. एट पो� मनवेल   तालुका यावल    मनवेल

२४८४० पाटील िव�नाथ धोडूंिसंग 34009 38 पु. मु.पो.िवरावली   ता.यावल

२४८४१ पाटील यशोदा िमठाराम 18620 61 �ी मु.पो.चंुचाळे ता.यावल   चंुचाळे

२४८४२ पाटील योगेश अशोक 39315 32 पु. मु.पो. िकनगांव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४८४३ पाटील योगेश मोहन 38525 42 पु. �ीरामवाडी   मु.पो. पाडळसे  ता.यावल  फैजपूर

२४८४४ पाटील योिगता देवकांत 59218 26 �ी एट पो� िवरवली   िवरवली

२४८४५ पाटील योगराज भगवान 22804 37 पु. मु.पो.मनवेल   ता.यावल िज.जळगाव    मनवेल

२४८४६ पाटील युवराज पंिडत 59885 67 पु.
मु पो� िवरवली तालुका यावल   मु पो� िवरवली तालुका 

यावल    िवरवली

२४८४७ पाटील युवराज िदनकर 53141 53 पु.
गजानन महाराज मंिदर जवळ    ता. यावल  िज. जळगाव.  

यावल  पो�- मोहराले ता. यावल
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२४८४८ पाटील सुरेश रामचं� 41155 63 पु. सितष यावलकर यां�ा घराजवळ   यावल

२४८४९ पवार चं��भा पंकज 58841 47 �ी माधव नगर ता. यावल   िज. जळगाव    यावल

२४८५० पवार एकनाथ �ीधर 25290 62 पु. मु. पो. अंजाळे   ता. यावल  िज. जळगाव  अंजाळे

२४८५१ पवार मिनषा मधुकर 48493 46 �ी १६ ित�पती नगर   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४८५२ पवार िवनोद सुदामिसंग 37244 49 पु. मु.पो.िहंगोणे   ता.यावल    िहंगोणे

२४८५३ फालक प�ाकर यादव 2993 89 पु. मु.पो.यावल   यावल

२४८५४ फालक शरद िगरधर 39630 66 पु. मु.पो. डांभुण�   ता. यावल  िज.जळगाव

२४८५५ फालक सुभाष पंढरीनाथ 31748 68 पु. मु.पो. िहंगोणे   ता.यावल  िज.जळगांव  िहंगोणे

२४८५६ फेगडे कंुदन सुधाकर 42185 40 पु. आई हॉ��टल   मेन रोड यावल

२४८५७ िफरके कौितक िचंधू 5808 84 पु. मु पो पाडळसा   ता. यावल िज. जळगाव    पाडळसा

२४८५८ िपंपळे भा�र देिवदास 11361 60 पु. मु.पो.भालोद ता.यावल. िज.जळगांव   भालोद

२४८५९ िपंपळे मनोज धनंजय 61496 42 पु.
मु पो� भालोड ता यावळ   मु पो� भालोड ता यावळ    

भालोड

२४८६० िपंपळे िपंताबर िडगंबर 39766 62 पु. मु.पो. भालोद   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४८६१ िपंपळे िपतांबर सदािशव 17414 63 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल िज.जळगाव  भालोद  भालोद

२४८६२ िपंपळे उमेश तुकाराम 19911 41 पु. मु.पो.भालोद ता.यावल   िज.जळगाव    भालोद

२४८६३ िपंपळे वसंत रामदास 16058 82 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल    भालोद

२४८६४ िपंपळे वसंुधरा वसंत 44662 75 �ी मु पो भालोद   बस�ंड जवळ  भालोद  भालोद

२४८६५ िपंपळे िवनीत तुकाराम 19912 37 पु. मु.पो.भालोद ता.यावल   िज.जळगाव    भालोद

२४८६६ शेख अलताफ शे.क�रम िपंजारी 33304 66 पु. मु.पो.अमोदा   ता.यावल    अमोदा

२४८६७ कुरैशी अलीमुदीन ताजदीन 44787 59 पु. डांगपुरा   सैययद वाडा  यावल  यावल

२४८६८ रायमळे अिनलकुमार काशीनाथ 34994 54 पु. मु.पो.िकनगाव   ता.यावल  िज.जळगाव  िकनगाव

२४८६९ राजपुत कैलासिसंग जोतुिसंग 19175 57 पु. मु.पो.बोहराळे ता.यावल   बोहराळे

२४८७० राजपुत करणिसंग िजवनिसंग 17830 68 पु. मु.बोराळे पो.चंुचाळे   ता.यावल  बोराळे  बोराळे

२४८७१ राजपूत तेजिसंग ठाणसीग 28790 59 पु. मेन रोड   गवत बाजार जवळ यावल

२४८७२ राजपुत उ�ैतिसंग भावलालिसंग 15885 62 पु. मु.बोराळे पो.चंुचाळे   ता.यावल िज.जळगाव    बोराळे

२४८७३ राणे मुरलीधर िकसन 38374 80 पु. मु. पो. बामणोद   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४८७४ राणे नेमचं� रामचं� 13270 76 पु. मु.पो.डांभुण� ता.यावल   डांभुण�    डांभुण�
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२४८७५ राणे �काश पुो�म 47337 63 पु. मु. पो. डोगंर कठोरा   ता. यावल  िज.जळगाव  डोगंर कठोरा

२४८७६ राणे ि�तम �काश 57743 34 पु. मु / पो -डोगंर कठोरा   ता यावल  िज जळगाव  यावल

२४८७७ राणे राजेश मुरलीधर 32294 46 पु. मु.बामणोद   ता.यावल  िज.जळगांव  बामणोद

२४८७८ राणे संजय बाळीराम 41276 51 पु. मु.पो. बामनोद   ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

२४८७९ राणे सरोज न�थू 39071 50 �ी क्/�् खा�ेश ट� ेडस�   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४८८० राणे सुपडू भागवत 31269 61 पु. मु.पो.भालोद ता यावल   िज�ा जळगाव    भालोद

२४८८१ राणे िवलास गोपाळ 25739 56 पु. मु. पो. बामणोद   ता. यावल  िज. जळगाव  बामणोद

२४८८२ राऊत िकरण �काश 60557 28 पु.
मु पो� डेली माक� ट   पाडळसे  मु पाडळसे ता यावल  

पाडळसे

२४८८३ रावते गणेश ल�ण 31064 62 पु. मेन रोड यावल   यावल

२४८८४ रावते अभय गणेश 57940 32 पु. मेन रोड बारी वाडा   ता यावल  िज जळगाव  यावल

२४८८५ रावते भागवत मोहन 39095 65 पु. मु. िशरसाड पो साकळी   ता.यावल    िशरसाड

२४८८६
�र�ान अहमद खान फैज अहमद 

खान पठाण
60958 36 पु. २७३९ शोईब मंिजल   �खरणी पुरा    यावल

२४८८७ रोकडे भा�र चं�भान 43545 60 पु.
�ॉट नं ३१ ित�पती नगर   गंगानगर जवळ भुसावळ रोड  

यावल िज�ा जळगाव

२४८८८ �कनुददीन सै�द अफताब आलम 57388 47 पु.
३०६६ सै�द वाडा   डांग पुरा यावल  ता यावल िज जळगाव  

यावल

२४८८९ सैयद अहमद सैयद िमरा 10948 58 पु. मु.पो.साकळी. ता.यावल   िज�ा जळगाव

२४८९० सै�द बशारत अली िकफायत अली 13181 58 पु. काझी पुरा   यावल

२४८९१ सै�द फा�क सै�द युसुफ 12134 42 पु. मासर ग�ी साखळी   साखळी

२४८९२ साकळीकर( नेवे ) िजत�� गोकुळ 10944 51 पु. मु.पो.साकळी  ता.यावल   िज�ा जळगाव

२४८९३ साकळीकर ��ाद पंिडतराव 481 75 पु. साकळी ता यावल   साकळी

२४८९४ साळी �शांतकुमार सुधाकरराव 38161 52 पु. मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४८९५ साळी �ताली �शांतकुमार 38162 42 �ी मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४८९६ साळी शांताबाई सुधाकरराव 38160 51 �ी मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४८९७ साळंुके अशोक सदािशव 14798 61 पु. मु.पो.िचंचोली ता.यावल   िचंचोली

२४८९८ साळंुके सुनील सुकदेव 60087 42 पु. बोरवल गेट जवळ   यावल

२४८९९ साळंुके िवजया अशोक 14724 57 �ी मु.पो.िचंचोली ता.यावल   िचंचोली

२४९०० सांगवीकर �काश जग�ाथ 33262 70 पु. �ॉट नं.०८   गंगा नगर  यावल  यावल

२४९०१ सपकाळ रिवं� ओकंार 17484 54 पु. सांगवी खु ता.यावल   िज जळगाव    सांगवी खु।।
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२४९०२ सपकाळे िगरीष माधवराव 21100 43 पु. मु.पो.डोगंर कठोरा   ता.यावल िज.जळगाव    डोगंर कठोरा

२४९०३ सपकाळे़ रिवं� न�थु 13256 42 पु. मु.मलोद पो.वाघिझरा   ता.यावल िज.जळगाव    यावल

२४९०४ सपकाळे सोपान घन��ाम 34356 60 पु. मु.पो.अमोदे   ता.यावल    अमोदे

२४९०५ सापकर मह�� जग�ाथ 57609 40 पु.
�ॉट नं. ५९  गजानन सीटी कॉलनी    भुसावळ रोड  ता. 

यावल िज. जळगाव.    यावल

२४९०६ सराफ भालचं� िसताराम 10891 69 पु.
मु.पो.यावल   ता.यावल  सी/ओ ल�ी इले��� क �ोअस�  

यावल

२४९०७ सराफ िदपक गंगाधर 11357 63 पु. �ेट बँके जवळ  यावल िज.जळगांव   यावल

२४९०८ सराफ कांचन �ीराम 29731 54 �ी मेन रोड   बाजार पेठ    यावल

२४९०९ सराफ महेश शरदराव 37379 50 पु. कोट� रोड   यावल

२४९१० सराफ मृणािलनी  रमेश 59246 67 �ी मेन रोड यावल िज�ा जळगाव

२४९११ सराफ पराग िवजय 43275 42 पु. २८ कोट� रोड   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४९१२ सराफ �ीकांत प�ाकर 10884 53 पु. ल�ी नारायण मंदीर   वाणी ग�ी यावल  िज�ा जळगाव

२४९१३ सराफ सुरेश �ीकृ� 13468 70 पु. मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४९१४ सरोदे हरीभाउ महादु 35706 69 पु. मु.पो.बामनोद   ता.यावल  िज.जळगाव  बामनोद

२४९१५ सरोदे कमल�साद ई�ाराम 50020 55 पु. �ॉट नं.१९ ए गणपती नगर   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४९१६ सरोदे �ितभा राज�� 41156 49 �ी मु.पो. डाभुण�   ता. यावल  िज�ा जळगाव

२४९१७ सरोदे रघुनाथ िकसन 10921 70 पु. �ामी नारायण मंदीरा जवळ   बामणोद  ता यावल    बामणोद

२४९१८ सरोदे शांताबाई ई�ाराम 56783 78 �ी मु.पो.डोगंर कठोरे   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४९१९ साठे(पाटील) शांताराम बाबुराव 37257 62 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल िज�ा जळगाव    िचंचोली

२४९२० साठे सुिनल िभमराव 31930 53 पु. मु.पो. डांभुण� ता.यावल   डांभुण�

२४९२१ सावंदे संजीव वामन 31149 47 पु. मु.पो.िकनगांव   ता.यावल  िज.जळगाव  िकनगांव

२४९२२ सै�द अ�य़़ुब सै�द िमरा 15887 67 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   िज.जळगाव    साकळी

२४९२३ शेख इमाम शेख लाल 41619 52 पु. बाबुजी पुरा   मु.पो. यावल  िज�ा जळगाव

२४९२४ शेख सैफउदीन शेख चांद 38153 67 पु. बाबुजी पूरा यावल   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४९२५ शेख स�ार मो ताहेर 41620 53 पु. बाबुजी पुरा   मु.पो. यावल  िज�ा जळगाव

२४९२६ शेख गुलनाज बानी शेख मु�ाक 41618 51 �ी बाबुजी पुरा   मु.पो. यावल  िज�ा जळगाव

२४९२७ शेख मु�ाक शेख याकुब 13180 50 पु. बाबुजी पुरा (पागा)   यावल

२४९२८ शेख रमजान शेख कादर मिनयार 32841 53 पु. मु.पो. िहंगोणे   ता.यावल    िहंगोणे
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२४९२९ िशंपी अमोल शरद 29155 42 पु. मोठया मारोती मंदीरा जवळ   यावल

२४९३० िशंपी मधुकर दौलत 10949 81 पु. मु.पो.साकळी.ता.यावल   िज�ा जळगाव

२४९३१ िशंपी पांडुरंग �ंबक 15184 76 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   साकळी

२४९३२ िशंपी राजाराम नारायण 33015 86 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल    िचंचोली

२४९३३ िशंपी रेखा �काश 47572 40 �ी
Á/o राज�� शंकर वाणी   वाणी ग�ी  यावल िज. जळगाव    

यावल

२४९३४ िशंदे िकरण भा�र 22661 44 पु. भवानी पेठ.   मु.पो.ता.यावल.  िज.जळगाव.  यावल.

२४९३५ िशंदे राज�� िवधाधर 42516 50 पु. मु.पो.अट� ावल   ता.यावल  िज.जळगाव

२४९३६ िशवपुजे िव�ू यादव 10930 78 पु. भाजी माक� ट   बामनोद  ता. यावल  िज�ा जळगाव

२४९३७ �ावगी परेश रमेश 13347 45 पु. गुरव ग�ी   यावल

२४९३८ �ावगी संिगता सतीश 53261 51 �ी मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४९३९ �ावगी सुिनल वसंतराव 16229 52 पु. मु.पो.यावल   वाणी ग�ी  िज�ा जळगाव

२४९४० �ावगी सुरज सितश 53260 27 पु. मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२४९४१ सोळंके प�ालाल िदपचंद 51780 36 पु. मु. पो. कोळ�ावी   ता. यावल  िज. जळगाव

२४९४२ सोळंुके नारायण राजाराम 25191 76 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल िज.जळगाव    यावल

२४९४३ सोळंुके पंढरीनाथ िचंधु 12178 80 पु. मु.पो. िचंचोली ता.यावल   िचंचोली    िचंचोली

२४९४४ सोळुके संजय नारायण 25192 46 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४९४५ सोळंुके शारदा सुिनल 11918 43 �ी
�ारा सुिनक बळीराम सोळंुके रा   .िचंचोली ता.यावल    

िचंचोली

२४९४६ सोमाणी रामलाल शंकरलाल 10905 63 पु. मु.पो. यावल िज�ा जळगाव

२४९४७ सोनार गजानन मधुकर 37549 45 पु. मु.पो. साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    यावल

२४९४८ सोनार िनतीन �ावण 34733 47 पु.
गणपती नगर  �ॉट नं. १९/२    ता. यावल  िज. जळगाव.  

यावल  यावल

२४९४९ सोनार पंकज �ावण 51872 49 पु. घर नं.५१८ कोट� रोड   यावल  िज. जळगाव  यावल

२४९५० सोनार �भाकर माकडु 29931 64 पु. मु.पो. िचंचोली   ता.यावल िज.जळगांव  िचंचोली  िचंचोली

२४९५१ सोनार �िमला �भाकर 31441 59 �ी मु.पो.िचंचोली   ता.यावल    िचंचोली

२४९५२ सोनार �िवण बाबुराव 44191 46 पु. गुरव वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२४९५३ सोनार रिवं� मधुकर 39101 43 पु. मु.पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४९५४ सोनार शरद दगडु 10895 65 पु. जनता बँक समोर मेन रोड यावल   िज�ा जळगाव

२४९५५ सोनार सुभाष पंडीत 10958 68 पु. मु.पो. साकळी.   ता.यावल  िज�ा जळगाव
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२४९५६ सोनवणे आशा अरिवंद 61508 45 �ी मु पो� डांभूण� ता यावल   िज�ा जळगाव    डांभूण�

२४९५७ सोनवणे गोिवंद शामराव 2748 71 पु. मु पो डांभुण� ता यावल

२४९५८ सोनवणे संजय रामचं� 31082 48 पु. िशवाजी नगर   यावल

२४९५९ सोनवणे भाऊलाल शामराव 2845 66 पु. मु पो डांभूण� ता यावल िज   जळगाव    डांभूण�

२४९६० सोनवणे भाऊसाहेब अजु�न 61689 45 पु. देशमुख वाडा   ता यावळ िज जळगाव    यावळ

२४९६१ सोनवणे ( पाटील )िहराबाई जगतराव 29518 72 �ी वाणी ग�ी   पो� ऑफीस�ा मागे    यावल

२४९६२ सोनवणे कैलास लोटु 15219 56 पु. मु.पो.बामणोद   ता.यावल    बामणोद

२४९६३ सोनवणे िकशोर जगतराव 24570 50 पु. मु.पो.यावल   पो� ऑफीसमागे वाणी ग�ी  यावल  जळगाव

२४९६४ सोनवणे रिवं� मुरलीधर 54182 59 पु. �ामी िववेकानंद नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२४९६५ सोनवणे रेखा गोिवंद 2846 63 �ी मु पो डांभूण� ता यावल िज   जळगाव    डांभूण�

२४९६६ सोनवणे रोहीदास धना 20896 55 पु. मु.पो.बामणोद ता.यावल   िजजलगाव    बामणोद

२४९६७ सोनवणे समाधान पुो�म 51870 32 पु. मु. पो. अट� ावल   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४९६८ सोनवणे संजय बाबुराव 37293 52 पु. दंगपुरा यावल   िज�ा जळगाव

२४९६९ सोनवणे संजीव धनिसंग 49913 51 पु. मु.अकलुद पो. पाडळसा   ता.यावल  िज.जळगाव  अकलुद

२४९७० सोनवणे शामराव िझप� 2844 79 पु. मु पो डांभुण� ता यावल िज. जळ   गाव    डांभूण�

२४९७१ सोनवणे उमेश रामचं� 44344 41 पु. रा ट�भी   पो िनमगाव  ता यावल  जळगाव

२४९७२ सोनावणे िव�ास भोजराज 58609 48 पु. मु. पो� साकळी   ता. यावल    सकळी

२४९७३ सोनवणी िवजय बाबुराव 37274 57 पु. सर�ती हाय�ूल जवळ   यावल

२४९७४ सुरळकर अशोक रामदास 23811 51 पु. बालाजी पेठयावल   ता.यावल िज.जळगाव    यावल

२४९७५ सुरवाडे रतीलाल सुपडू 59192 46 पु. इंिदरा �ॉट   साकळी  तालुका यावल  साकळी

२४९७६ सुय�वंशी अमृत शंकर 43081 49 पु. �ॉट नं. १३   �ामी समथ� नगर  यावल िज. जळगाव  यावल

२४९७७ सुय�वंशी भगवान �पचंद 37258 50 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल  िज.जळगाव  िचंचोली

२४९७८ सुय�वंशी शामसंुदर �पचंद 32912 47 पु. मु.पो.िचंचोली   ता.यावल    िचंचोली

२४९७९ सुय�वंशी मसाजी माधवराव 33438 45 पु. �ारा - डी. टी. बोरोले   बोरोले नगर  यावल  यावल

२४९८० तडवी लुकमान जबरा 31971 67 पु. मु.पो.डोगंर कठोरा   ता.यावल    डोगंर कठोरा

२४९८१ तडवी िमना राजु 42289 43 �ी मु.परसाडे पो.वड� ी   ता.यावल

२४९८२ तडवी �ाजो�ीन इदबार 48035 41 पु. मु. पो. नायगांव   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल
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२४९८३ तडवी राजु अकबर 42290 48 पु. �ॉट नं. ३४  भा�र नगर    यावल  िज. जळगाव.    यावल

२४९८४ तडवी राजु अ�ुब 42292 40 पु. िवरार नगर   यावल

२४९८५ तडवी जहांगीर बहादुर 43981 54 पु. मु मालोद   पो वाघिझरा  ता यावल  ता यावल

२४९८६ तळेले �ना यादव 39076 79 पु. मु. पो. सातोद   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

२४९८७ तळेले कुसुम भगवान 29481 60 �ी पो. डोगंर कठोरा   ता.यावल िज.जळगांव    डोगंर कठोरा

२४९८८ तळेले सुभाष यादव 30284 76 पु. मु.पो.हंबड� ता.यावल   हंबड�

२४९८९ तांबोळी मिनषकुमार रमाकांत 43082 45 पु. मनोहर उदयान   सातोद रोड  यावल िज. जळगाव  यावल

२४९९० तांडे सुधाकर सोनु 4223 76 पु. आठवडे बाजारा जवळ   भालोद

२४९९१ तायडे गोपाळ िसताराम 57684 54 पु.
मु - भालिशव   ता. यावल. िज�ा . जळगाव  ता यावल िज 

जळगाव  भालाशीव  42530

२४९९२ तायडे �ावण िगरधर 58061 38 पु.
७५४ पंडीत नगर   मु / पो - डांभुण�  ता यावल िज जळगाव  

डांभुण�

२४९९३ तायडे भा�र बुधो 10957 64 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२४९९४ तायडे शिशकांत मनोहर 42294 43 पु. मु.पो.आमोदे   ता.यावल

२४९९५ तेली बळीराम बाबुराव 37255 69 पु. मु.पो. साकळी   ता.यावल    साकळी

२४९९६ ठाकरे मंगेश संतोष 44062 42 पु. बालाजी पेठ   धोबी वाडा  यावल  यावल

२४९९७ ठाणावाला महेश यादव 39340 64 पु. गांधी चौक   पंचवटी  यावल  िज. जळगाव  यावल

२४९९८ ठाणावाला मंदािकनी महेश 39341 61 �ी गांधी चौक   पंचवटी यावल  िज. जळगाव  यावल

२४९९९ ठाणावाला िमनल महेश 48755 33 �ी बडगुजर ग�ी   यावल  िज�ा जळगाव

२५००० टोके �दीप आनंदा 15903 54 पु. मु.पो.बामणोद   ता.यावल    बामणोद

२५००१ उंबरकर अिनल बाबुराव 45557 45 पु.
�ामी समथ� नगर  �ॉट नं.३८    यावल  िज. जळगाव.    

यावल

२५००२ वाघुळदे �ानदेव नारायण 18689 70 पु. मु.पो.दहीगाव ता.यावल   दहीगाव

२५००३ वै� भारती संतोष 39769 49 �ी वाणी ग�ी   यावल

२५००४ वै� संतोष ल�ण 10907 58 पु. वाणी ग�ी यावल ता. यावल   िज�ा जळगाव

२५००५ वराडे शशांक कािशराम 44923 40 पु. बारी वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२५००६ वराडे संतोष दलपत 35738 80 पु. मु.पो.िकनगाव बु.   ता.यावल  िज.जळगाव  िकनगाव बु.

२५००७
िवसपुते संजय जग�ाथ �ो.धन�ी 

अलंकार
12220 57 पु. पो� ऑफीस जवळ   यावल

२५००८
वाघ समाधान सुभाष �ो.ओम अॅ�ो 

एज�ी
31174 42 पु. पांडुरंग सराफ नगर यावल      िज�ा जळगाव

२५००९ वाघुळदे अतुल अशोक 40686 37 पु. मु.पो. बामणोद   ता.यावल  िज.जळगाव  बामणोद
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२५०१० वाघुळदे �काश ठाकुर 15904 61 पु. मु.पो.बामणोद ता.यावल   िज.जळगाव    बामणोद

२५०११ वाणी ��ाद िगरधर 3047 86 पु. यावल

२५०१२ वाणी अलका सुदाम 50705 72 �ी बारी वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२५०१३ वाणी अंबादास दामोदर 5074 68 पु. वाणी ग�ी    यावल ता.यावल  िज�ा जळगाव

२५०१४ वाणी अंबादास राजाराम 16995 81 पु. सुदश�न िसनेमा रोड   यावल

२५०१५ वाणी अिनल बाबुराव 9469 56 पु. हनुमान मंदीरा जवळ   िव��ोित चौक    यावल

२५०१६ वाणी आ�ाराम गंभीर 6888 80 पु. मेनरोड यावल   यावल

२५०१७ वाणी भुषण अंबादास 30361 43 पु. बाजार पेठ पो साकळी   ता.यावल    साकळी

२५०१८ वाणी चं�कांत बळीराम 41629 72 पु. मु.साकळी   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२५०१९ वाणी �ानदेव िनवृ�ी 31912 66 पु.
यावल टेलीफोन ऑफीस   भुसावळ रोड  यावल िज.जळगांव  

यावल

२५०२० वाणी हंसाबाई गोकूळ 3278 86 �ी मु पो साकळी ता यावल   िज जळगांव    यावल

२५०२१ वाणी लिलता सोपान 34484 72 �ी ८००  भजे ग�ी भालोद    ता.यावल  िज.जळगांव.    भालोद

२५०२२ वाणी महेश वासुदेव 29961 53 पु. वाणी ग�ी यावल   यावल

२५०२३ वाणी मालती �काश 30062 69 �ी मु.पो.चंुचाळे ता यावल   चंुचाळे

२५०२४ वाणी मिनष नंदिकशोर 24282 36 पु. सर�ती िवदया मंदीराजवळ   यावल  िज. जळगाव  यावल

२५०२५ वाणी नारायण ल�ण 11366 64 पु. मु.पो.चंुचाळे   यावल

२५०२६ वाणी पंडीत उखडू� 6328 53 पु. मु पो साकळी ता यावल िज जळगाव  साकळी

२५०२७ वाणी (नेवे) परागकुमार उमेश 13590 45 पु. मू पो� साकळी ता यावल   िज जळगाव

२५०२८ वाणी �भाकर नेमीदास 32972 62 पु. िसनेमा रोड यावल   यावल

२५०२९ वाणी �मोद यशवंत 16104 60 पु. मु.पो.साकळी   ता.यावल िज.जळगाव    साकळी

२५०३० वाणी �शांत रमेश 12226 46 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   साकळी    साकळी

२५०३१ वाणी �िवण र�ाकर 42295 45 पु. मेन रोड   यावल

२५०३२ वाणी राजेश चं�कांत 58709 48 पु. एट पो� तालुका यावल िज�ा   जळगाव    साकळी

२५०३३ वाणी रमेश पंडीत 10953 73 पु. मु.पो.साकळी. ता.यावल   िज�ा जळगाव

२५०३४ वाणी रमेशचं� शंकरलाल 3058 73 पु. मेन रोड जवळ जुने पो� ऑिफस   यावल िज�ा जळगाव

२५०३५ वाणी रामकृ� ध�ालाल 15096 72 पु.
वाणी ग�ी   डॉ.एस.एस. यावलकर दवाखा�ाजवळ  मु.पो. 

यावल  यावल

२५०३६ वाणी रंजना रामकृ� 26754 64 �ी
वाणी ग�ी   डॉ.एस.एस. यावलकर दवाखा�ाजवळ  मु.पो. 

यावल  यावल
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२५०३७ वाणी रोहीणी चं�शेखर 21769 48 �ी वाणी ग�ी   मु.पो.यावल िज.जळगाव    यावल

२५०३८ वाणी �पाली गोिवंद 61153 38 �ी वाणी ग�ी यावळ   ता यावळ िज जळगाव    यावळ

२५०३९ वाणी संजय एकनाथ 53541 56 पु. मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२५०४० वाणी शैलेश र�ाकर 30768 48 पु. मेन रोड   यावल

२५०४१ वाणी शरदचं� काशीनाथ 37860 73 पु. वाणी ग�ी   मु.पो.यावल  िज�ा जळगाव

२५०४२ वाणी शोभा उमेश 13591 63 �ी अॅट पो. साकळी   ता यावल  िज जळगाव  साकळी

२५०४३ वाणी सुभाष रामदास 6241 76 पु. मेन रोड चावडी जवळ यावल   यावल

२५०४४ वाणी सुरेशचं� शंकरलाल 3057 70 पु.
मेन रोड जुने पो� ऑिफस जवळ   यावल िज जळगाव    

यावल

२५०४५ डॉ.वाणी िववेकानंद चं�कांत 15881 51 पु. मु.पो.साकळी ता.यावल   िज.जळगाव    साकळी

२५०४६ वारके अजय गणेश 59567 37 पु.
�ामी नारायण मंिदर जवळ   कोळवड ता यावल  िज�ा 

जळगाव  कोळवड

२५०४७ वारके गणेश िव�नाथ 59566 66 पु. मू पो सातोड कोळवड   ता यावल िज�ा जळगाव    कोळवड

२५०४८ वारके गोिवंद जग�ाथ 10943 72 पु. मु.पो.भालोद  ता.यावल   िज�ा जळगाव    भालोद

२५०४९ वारके िहरामण जग�ाथ 17828 70 पु. मु.पो.भालोद   ता.यावल  भालोद  भालोद

२५०५० वारके रमेश �ीधर 16837 65 पु. मु.पो.कोळवद   ता.यावल    कोळवद

२५०५१ वारके संजय ��ाद 19073 51 पु. शहीद भगतिसंग वाडा   मु.पो.भालोद ता.यावल    भालोद

२५०५२ वा�ळकर लोटू दामू 34457 72 पु. योगा योग पेठ   यावल

२५०५३ वायकोळे चं�कांत िशवराम 8961 61 पु. मु.पो.बामणोद   ता.यावल  िज�ा जळगाव  बामणोद

२५०५४ येवले जयवंतराव पांडूरंग 41309 79 पु. िशवाजी नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२५०५५ यावलकर चुिनलाल मुरलीधर 26237 50 पु.
युनायटेड वे�न� बँके समोर   मेन रोड  यावल िज. जळगाव  

यावल

२५०५६ यावलकर िद�ी संदीप 53079 50 �ी मेन रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२५०५७ यावलकर �काश रामचं� 33439 67 पु. भवानी पेठ  ता. यावल    यावल िज. जळगाव    यावल

२५०५८ यावलकर सुयोग सुभाष 26218 48 पु. मेन रोड   यावल  िज. जळगाव  यावल

२५०५९ येवले िदपक सुधाकर 40976 40 पु. िशवाजी नगर   यावल

२५०६० येवले हेमंत जयवंतराव 41310 53 पु. िशवाजी नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२५०६१ येवले शहाजीराव पांडुरंग 15081 73 पु. िशवाजी नगर   यावल

२५०६२ युनुसखान युसुफखान 39647 46 पु. �खन�पूरा   यावल  िज�ा जळगाव

२५०६३ झांबरे सुधाकर िचंधू 2984 71 पु. मु.पो.बामणोद ता.यावल   बामणोद
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२५०६४ झांबरे िवमल हेमचंद 57017 63 �ी
मु.पो.बामणोद   ४९३�ामी नारायण मंिदराजवळ  ता.यावल 

िज.जळगाव  बामणोद

२५०६५ झांबरे िनिशकांत कृ�ाजी 37941 46 पु. मु.पो.कोरपावली   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२५०६६ झोपे िचंतामण उखडू� 11599 61 पु. मु पो ंडोगंरकठोरा   ता यावल िज जळगाव    डोगंर कठोरे
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२५०६७

आकां�ा मिहला बचत गट 

(यावल) 53712 बारी वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२५०६८

अ�रहंत कॉटन िजिनंग 

आिण
पोलिडया िनरव दीपक

58909 42 पु

गट नं ४७७A डोगंर कठोरा   तालुका यावल  

िज�ा जळगाव  डोगंर कठोरा

२५०६९

भ�� साई मिहला बचत 

गट 61343

�ास धनवषा� बाणी जवळ    कोट� रोड 

यावल ता यावल  कोट� रोड यावल ता यावल  

कोट� रोड यावल

२५०७०

भवानीमाता मिहला बचत 

गट 60081

मु पो िवरवली   ता.यावल िज�ा जळगाव    

िवरवली

२५०७१ चैत� मिहला बचत गट 60898

धनगर वाडा यावल ता यावल   धनगर वाडा 

यावल ता यावल

२५०७२ िद�ा मिहला बचत गट 51283

महाजन वाडा िहंगोणा तालुका   िज�ा 

जळगाव  ता. यावल  िहंगोना

२५०७३

�ाने�री मिहला बचत गट 

(यावल) 55142

चौधरी वाडा साकळी   ता.यावल  िज�ा 

जळगाव

२५०७४ एकता मिहला बचत गट
सराफ सुरेखा िवजय

50265 57 ÔJããè मेन रोड   यावल  िज. जळगाव  यावल

२५०७५ गजवत� मिहला बचत गट 59735

गणपित नगर यावल   गणपित नगर यावल  

गणपित नगर यावल  यावल

२५०७६ गौराई मिहला बचत गट 57971

मु / पो - बोरावल   ता यावल  िज जळगाव  

बोरावल

२५०७७

गौरीशंकर मिहला बचत 

गट 59973

मु.पो� चंुचाळे तालुका यावल िज�ा   मु 

पो� चंुचाळे तालुका यावल    चंुचाळे

२५०७८ िगरीजा मिहला बचत गट
गुरव माधवी िदपक

59475 40 ÔJããè गुरव ग�ी एट पो� यावल   यावल

२५०७९

ई�री �यम सहायता 

मिहला बचतगट 58606

गुरव वाडा  यावल   ता. यावल  िज. जळगाव  

यावल

२५०८० जाई जुई मिहला बचत गट 51144 कोट� रोड   यावल  िज�ा जळगाव

२५०८१

जय जय रघुवीरसमथ� 

मिहला बचत गट 60925

मु पो� बारी वाडा योगा योग पेठ   यावल ता 

यावल  िज�ा जळगाव

२५०८२

जय �ीराम मिहला बचत 

गट (यावल) 57417

मु / पो - िच�ोडा   ता यावल  िज जळगाव  

यावल

२५०८३

जय ठाकर मिहला बचत 

गट (यावल) 54442 संुदर नगरी   यावल  िज�ा जळगाव

२५०८४

कालभैरव मिहला बचत 

गट 57434

मु / पो - बोरवल   ता यावल  िज जळगाव  

यावल

२५०८५

कीित�मान मिहला बचत 

गट 59629 महाजन ग�ी एट पो� यावल   यावल

२५०८६

कृ�ामाई मिहला बचत 

गट (यावल) 55983 मु.पो.डांभुण�   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२५०८७

महाल�ी मिहला बचत 

गट 50264

मु. पो. सातोद   ता. यावल  िज. जळगाव  

यावल

२५०८८

महाश�ी मिहला बचत 

गट 50319

राम मंिदराजवळ   बाजार चौक  यावल 

िज�ा जळगाव

२५०८९

मै�ी मिहला बचत गट 

(यावल) 53711 िशवाजी नगर   यावल  िज�ा जळगाव

२५०९०

मंगल �ोती मिहला बचत 

गट 51320 संुदर नगरी   यावल  िज. जळगाव  यावल

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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२५०९१ मातो�ी मिहला बचत गट
दालवाले नीता नारायण

53229 44 ÔJããè

सौ.सुगंधा िदलीप महाजन   देशमुख वाडा  

यावल तालुका  िज. जळगाव  यावल

२५०९२ माऊली मिहला बचत गट 60673

महाजन ग�ी यावल   महाजन ग�ी यावल  

महाजन ग�ी यावल  यावल

२५०९३ मोहर मिहला बचत गट 57741

मु /पो - कासवे   ता यावल  िज जळगाव  

यावल

२५०९४

ओम साई मिहला बचत 

गट 57958

मु - सातोड   पो - कोळवद  ता यावल िज 

जळगाव  कोळवद

२५०९५

ओकंारे�र मिहला बचत 

गट 51658

देशमुखा ग�ी यावल   ता - यावल  िज�ा  

यावल

२५०९६ �थमेश ि�ंटस� 50150

�ॉट नं 15 आकलूद तालुका यावल   िज�ा 

जळगाव    अकलुद  यावल

२५०९७ �ेरणा मिहला बचत गट 52720 बारी वाडा   यावल  िज. जळगाव  यावल

२५०९८

रंग मिहला बचत गट 

यावल
सुतार आशा बाळकृ�

59167 55 ÔJããè �ामी समथ� नगर   फैजपूर रोड    यावल

२५०९९

रिसका मिहला बचत गट 

(यावल) 51751

वाणी ग�ी मु.पो.साकळी   ता. यावल  िज. 

जळगाव  यावल

२५१००

साई मिहला बचत गट 

यावल 58710 मेन रोड     वाणी ग�ी  यावल

२५१०१

साईबाबा माग� मिहला 

बचत गट 58500 मु पो िपं�ी   ता यावल    िपं�ी  425304

२५१०२ सखी मिहला बचत गट
भोईटे सुिनता यशवंत

53230 49 ÔJããè देशमुख वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२५१०३

सखी सहेली मिहला बचत 

गट
चौधरी िसमा अिनल

59083 44 ÔJããè

गौरव ग�ी यावल   तालुका यावल िज�ा 

जळगाव

२५१०४ समथ� मिहला बचत गट 59092

सुतार वाडा महाजन ग�ी यावल   सुतार 

वाडा महाजन ग�ी यावल

२५१०५

साथ�क मिहला बचत गट 

(यावल) 51146 सुतार ग�ी   यावल  िज�ा जळगाव

२५१०६ सव�� मिहला बचत गट 61342

देशमुख वाडा लहान मा�ित यावल   देशमुख 

वाडा लहान मारोती    यावल

२५१०७ शारदाई मिहला बचत गट 58289

२४९१-२ योगायोग पेठ   बारी वाडा यावल  

िज - जळगाव  यावल

२५१०८ �ावण मिहला बचत गट 60897

िवरार नगर यावल ता यावल   िवरार नगर 

यावल ता यावल

२५१०९ िशवबा मिहला बचत गट 58640 िव�लवाडी भवानी पेठ   यावल

२५११० �ी मिहला बचत गट 60552

महाजन वाडा यावल ता यावल   महाजन 

वाडा यावल ता यावल

२५१११

सुिशल मिहला बचत गट 

(यावल) 51698 संुदर नगरी   यावल  िज. जळगाव  यावल

२५११२

�ी.�ंकटेश मिहला बचत 

गट (यावल) 51143 सुतार वाडा   यावल  िज�ा जळगाव

२५११३

�ी.गणेशा मिहला बचत 

गट (यावल)
पाटील उषा चं�कांत

56126 62 ÔJããè मु.पो.हंबड�   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२५११४

�ी.गाय�ी मिहला बचत 

गट (यावल) 50896 देशमुख वाडा   यावल  िज�ा जळगाव
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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)

२५११५

�ी गु�देव मिहला बचत 

गट
टोके चा�लता मनोज

58646 44 ÔJããè

िव�ल मंिदर जवळ बामणोद   तालुका यावल 

िज�ा जळगाव    बामणोद

२५११६

�ी.महाल�ी मिहला 

बचत गट (यावल) 57021 मु.पो.िपं�ी   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२५११७

�ी िशव समथ� माग� 

मिहला बचत गट
पाटील पु�लता अिनल

59263 38 ÔJããè िवरार नगर   यावल

२५११८

वै�वी मिहला बचत गट 

(यावल) 50895 देशमुख वाडा   यावल  िज. जळगाव  यावल

२५११९

�ीकृपा मिहला बचत गट 

(यावल) 50091 बारी वाडा   यावल  िज. जळगाव  यावल

२५१२०

�ी �ामी नारायण मिहला 

बचत गट (यावल) 50263 महाजन ग�ी   यावल  िज. जळगाव  यावल

२५१२१

�रिणका मिहला बचत 

गट 59774

िवरार नगर यावल ता यावल   िवरार नगर 

यावल ता यावल  िवरार नगर यावल ता यावल 

 िवरार नगर यावल ता यावल

२५१२२ �थापना मिहला बचत गट 59380 महाजन ग�ी एट पो� यावल   यावल

२५१२३

सुवन�िनधी मिहला बचत 

गट 60616

�ंबक नगर भुसावळ रोड यावल   �ंबक 

नगर भुसावळ रोड यावल

२५१२४

�ामी समथ� मिहला बचत 

गट (यावल) 54705 मु.पो.साकळी   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२५१२५

���क यावल मिहला 

बचत गट 60086

मु परसदे पो� वा�ी ता यावल   मु परसदे 

पो� वा�ी ता यावल    परसदे

२५१२६

ता�शीला मिहला बचत 

गट 59897

बाबासाहेब आंबेडकर नगर यावल   

बाबासाहेब आंबेडकर नगर यावल  यावल  

यावल

२५१२७ तापी ि��ेड �ॉड�्स िल. 8757

तापी नदी िकनारा अंजाळे ता.यावल   

िज.जळगांव    अंजाळे

२५१२८

तेजे�ीनी मिहला बचत 

गट (यावल) 50320 संुदर नगरी   यावल  िज. जळगाव  यावल

२५१२९ तुलसी मिहला बचत गट 59070

एट पो� िव� �ोती चौक   यावल तालुका 

यावल  िज�ा जळगाव

२५१३०

उ�ष� मिहला बचत गट 

(यावल) 51145 मु. पो. आडगाव   ता. यावल  िज�ा जळगाव

२५१३१

वैभवी मिहला बचत गट 

(यावल) 52783

मु. पो. साकळी   ता. यावल  िज. जळगाव  

यावल

२५१३२

िव�ल�ी मिहला बचत 

गट 59569

मेन रोड बारी वाडा यावल   मेन रोड बारी 

वाडा यावल

२५१३३ िव�ास मिहला बचत गट
खेडकर िवजया संजय

57054 48 ÔJããè

फॉरे� कॉलनी   पेट� ोल पंपाजवळ  यावल 

िज�ा जळगाव

२५१३४

िव�ल ���णी मिहला 

बचत गट (यावल)
पाटील पु�ा िगरधर

50266 61 ÔJããè

मु. पो. राजोरे   ता. यावल  िज. जळगाव  

यावल

२५१३५ वाघे�री मिहला बचत गट 59387 िनयर चावडी बडगुजर ग�ी   यावल
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(१)

सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 
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प�ा

(६)

शेरा 

(७)

25136 आगारे �िमला मधुकर 23095 44 �ी संतोषी माता नगर   प�र  ता. जामनेर िज. जळगाव  प�र

25137 अ�वाल पंकज उ�मलाल 29000 44 पु. पो�. तोडंापुर   ता. जामनेर    तोडंापूर

25138 अ�वाल अलका संतोषकुमार 33481 55 �ी मु.पो. तोडंापुर   ता.जामनेर    तोडंापूर

25139 अ�वाल संतोष नारायणलाल 29032 56 पु. मु.पो. तोडंापूर   ता.जामनेर िज.जळगां    तोडंापूर

25140 अिहरे संतोष �ीराम 50289 44 पु.
िनयोिजत साई मंिदराजवळ   जामनेर रोड  प�र िज.जळगाव 

 प�र

25141 आमले समाधान आनंदा 40843 44 पु. मु.पो.टाकळी   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25142 अंभोरे सुरेश मोतीराम 33480 49 पु. ७४ �ांजल   सुयोग कॉलनी  जामनेर

25143 अमोदे �ावण �ामराव 33403 59 पु. मु.नागन खुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर  नागनखुद�

25144 अ�रदे गणेश गोपाळ 48384 50 पु. १५;�काश-नगर जामनेर

25145 अ�रदे �ीराम जयराम 34923 65 पु. िशवाजी नगर जळगाव रोड   जामनेर  िज. जामनेर

25146 औटे अशोक बाजीराव 5043 70 पु. मु पो गोदेंगांव ता जामनेर िज.जळगाव   गोदेंगांव

25147 औटे भुषण अशोक 43638 36 पु. मु.पो. गोदेंगाव   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25148 औटे इंदु अशोक 9275 60 �ी मु.पो.गोदेंगांव.ता.जामनेर.   िज�ा जळगाव    गोदेंगांव

25149 बडगुजर निलनी आ�ाराम 39311 52 �ी िशव कॉलनी   जामनेर

25150 बडगुजर अिनता संतोष 54040 42 �ी मु.पो.दोदंवाडे   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25151 बडगुजर आ�ाराम गोिवंदा 23294 61 पु. मु. पो. प�र कसबे   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र कसबे

25152 बडगुजर कािशराम धोडूं 37835 70 पु.
योगे�र �ॉट नं ७ /२ ३२६५   गट नं४६२ िगरीजा कॉलनी  

जामनेर

25153 बडगुजर रिवं� वसंत 49226 47 पु. मु. पो. प�र   ता. जामनेर िज. जळगाव    जामनेर

25154 बडगुजर संतोष मािणक 54039 48 पु. मु.पो.दोदंवाडे   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25155 बडगुजर िव�ास शांताराम 34774 41 पु. मु.पो.�ू दाभाडी   ता.जामनेर    �ू दाभाडी

25156 बडगुजर योगेश नामदेव 39149 40 पु. मु.पो. टाकळी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25157 बागरेचा िजत�� भाउलाल 10809 49 पु. मेन रोड जामनेर   गांधी चौक  जामनेर िज�ा जळगाव

25158 बागुल �पलेश पुो�म 57867 32 पु.
शा�ी नगर जामनेर पुरा   भुसावळ रोड जामनेर  ता जामनेर 

िज जळगाव  जामनेर

25159 बागुल शािलकराम तुळशीराम 31736 61 पु. मु.पो.मोहाडी ता.जामनेर

25160 बागुल शरदिसंग िदवाणिसंग 13026 71 पु. पाटील वाडी वाकी रोड   कोटा��ा पाठीमागे जामनेर

25161 बैरागी जगिदश राजाराम 15339 38 पु. शा�ी नगर   जामनेर

25162 बनभे� योगेश ई�रलाल 15340 39 पु. शा�ी नगर   जामनेरपुरा    जामनेर

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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25163 बंडे राजेश धोडुंराव 11014 44 पु. शा�ी नगर   जामनेर

25164 बनकर रमेश तुळशीराम 23670 59 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र पेठ

25165 बार�र सुिनल रामदास 10838 49 पु. महािवर माग� �ृित �ाग�   अँड कंग�  जामनेर

25166 बारी भालचं� ल�ण 51344 82 पु. नगारखाना   जामनेर  िज�ा जळगाव

25167 बारी भरत रमेश 26458 38 पु. नगारखाना   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25168 बारी गंगूबाई ल�ण 51345 94 �ी माळी ग�ी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25169 बारी हरीभाउु रामकृ�ा 27013 90 पु. नगारखाना   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25170 बारी इंदुबाई मधुकर 56967 73 �ी १९ िशवाजी नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

25171 बारी ल�ीबाई रामदास 46151 77 �ी सुतार ग�ी   मु. पो. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25172 बारी रा�ल शरद 34857 37 पु. पुो�म नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

25173 बारी राज�� रामदास 11377 58 पु. नगारखाना   जामनेर

25174 बारी संतोष मधुकर 10842 55 पु. नगरखाना जामनेर

25175 बारी शरद ल�ण 10836 63 पु. पु�षो�म नगर जामनेर

25176 बारी शोभा शरद 15303 54 �ी पुो�म नगर   जामनेर

25177 बारी सुभाष रघुनाथ 10802 52 पु. �ी गणेश एजे�ीस जामनेर

25178 बारी सुरेश रामदास 10832 63 पु. नगारखाना ल�ी िनवास   जामनेर

25179 बारी िवलास एकनाथ 10796 48 पु. पु�षो�म नगर जामनेर

25180 बारी िवशाल रमेश 10846 42 पु. नगरखाना जामनेर ता.जामनेर

25181
बार�र अिनल रामदास �ो.आशीवा�द 

कंगन
11222 55 पु. भगवान महािवर माग�   जामनेर

25182 बसेर िवजय रघुनाथ 10788 48 पु. नगरखाना जामनेर

25183 बाव�र िजत�� सुभाष 23333 34 पु. ४२ द� चैत� नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

25184 बाव�र िकशोर सुकदेव 15397 42 पु. िशव नगर प�र कसबे   ता जामनेर    प�र कसबे

25185 बाव�र सिचन िदनकर 33154 42 पु. मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर    प�र कसबे

25186 बािव�र बापुजी नारायण 26436 54 पु. �ंबक नगर पाचोरा रोड   जामनेर

25187 बािव�र चं�कांत रामधन 15411 45 पु. जामनेरपुरा   जामनेर

25188 बावी�र मधुकर �ंबक 20462 65 पु. मधुबन कॉलनी   जामनेर

25189
बावी�र मनोज �भाकर �ो साई वुड 

आट�
11477 45 पु. मधुबन कॉलनी   जळगांव रोड  जामनेर
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25190 बावी�र राजे� कािशनाथ 10829 57 पु. गु�द� कॉलनी जामनेर पुरा   जामनेर

25191 बािव�र सोनाली िजत�� 61906 35 �ी �ी कृ�ा नगर   ता जामनेर    जळगाव

25192 बािव�र सुभाष िकसन 51984 60 पु. मु.पो. तोडंापुर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25193 बािव�र सुरज दशरथ 60077 33 पु. जामनेर पुरा   जामनेर ता =जामनेर  िज=जळगाव  जामनेर

25194 बािव�र िवजय कािशनाथ 33405 50 पु. जामनेर पुरा   जामनेर

25195 बाव�र कडू �ावण 33457 59 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर

25196 बाव�र �ीराम काशीनाथ 18688 56 पु. मु पो� जामनेर द�चैत�   नगर जामनेर

25197 बाव�र योगेश रामधन 20975 41 पु. जामनेर पुरा   ता.जामनेर

25198 बािव�र अशोक पंडीत 33473 46 पु. बजरंग पुरा   जामनेर

25199 बेहडे रमेश नामदेव 27127 58 पु. प�रपेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�रपेठ

25200 बेलप�े शरद गंगाधर 22820 52 पु.
�ॉट नं.४७ संतोषीमाता नगर   मु.पो.प�र पेठ  ता.जामनेर 

िज.जळगाव  प�र पेठ

25201 बेनाडे संजू माधव 46009 52 पु. मु. पो. जामनेर पुरा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25202 भदाणे दगडु िशवाजी 35455 47 पु. िगरीजा कॉलनी   भुसावळ रोड  जामनेर िज�ा जळगाव

25203 भंगाळे योगेश िव�ल 36105 40 पु. मु.पो. प�र कसबे   ता.जामनेर    प�र

25204 भागवत िदनेश सदािशव 49223 39 पु. मु. पो. लोढंरी   ता. जामनेर िज. जळगाव    जामनेर

25205 भागवत क�नाबाई राजमल 49221 51 �ी मु. पो. लोढंरी   ता. जामनेर िज. जळगाव    जामनेर

25206 भागवत कांताबाई सदािशव 49219 56 �ी मु. पो. लोढंरी   ता. जामनेर िज. जळगाव    जामनेर

25207 भागवत राजमल नामदेव 49222 55 पु. मु. पो. लोढंरी   ता. जामनेर िज. जळगाव    जामनेर

25208 भागवत सदािशव नामदेव 49220 59 पु. मु. पो. लोढंरी   ता. जामनेर िज. जळगाव    जामनेर

25209 भालेराव िजत�� रघुनाथ 40995 43 पु. आय टी आय कॉलनी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25210 भालेराव सुधाकर माधव 37333 74 पु. नेरी िदगर   ता.जामनेर  िज.जळगाव  नेरी िदगर

25211 भामरे कैलास जनाद�न 46704 39 पु. मु. पो. तळेगांव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25212 भंडारे बालाजी द�ा�य 45423 44 पु. मु. पो. प�र पेठ   जामनेर

25213 भंडारे (पाटील) मुरलीधर कडू 33495 60 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

25214 भंडारी �काश िम�ीलाल 16359 64 पु. नगारखाना   जामनेर

25215 भंडारी कांतीलाल चुिनलाल 16360 67 पु. नगारखाना   जामनेर

25216 भंसाळी रिवं� कांतीलाल 16499 56 पु. मु.पो फ�ेपुर   ता.जामनेर    फ�ेपुर
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25217 भंसािल सुबोध कांतीलाल 30033 53 पु. मु.पो. फ�ेपुर ता जामनेर   फ�ेपुर

25218 भंसाळी सुदेश क�ैयालाल 11005 55 पु. मु.पो.जामनेर

25219 भ�ाळी सुधीरकुमार रमेशलाल 36270 45 पु. मु.पो.फ�ेपुर   ता.जामनेर  िज.जळगाव  फ�ेपुर

25220 भारंबे िकशोर शंकर 35908 58 पु. नेरी िदगर   ता.जामनेर  िज.जळगाव  नेरी िदगर

25221 भट देिवदास शंकर 22748 59 पु. प�रपेठ   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25222 भावसार तुषार रमेश 22302 42 पु. पुो�म नगर   जळगाव रोडजामनेर  िज�ा जळगाव

25223 िभल मंगलबाई मधुकर 31730 48 �ी
मु.नागनखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर िज.जळगांव  

नागनखुद�

25224 िभमडे गोपाल केशव 47371 51 पु. मु.पो.िभमनगर   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25225 िभवसने समाधान मोतीलाल 22110 39 पु. मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र कसबे

25226 िभवसने संिदप मोतीलाल 43447 37 पु. मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25227 िभवसने सुरेश माधव 10851 51 पु. म.पो. प�र ता.जामनेर.   प�र

25228 भोगंडे िनवृ�ी नामदेव 22732 56 पु. प�र कसबे   ता.जामनेर  िज.जळगाव  प�रकसबे

25229 भोगे भागवत िभवसन 38098 61 पु. मु.पो.बेटावद खुद�    ता. जामनेर  िज.जळगाव  बेटावद

25230 भोई िभका रामचं� 25749 45 पु. बजरंग पुरा   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25231 भोई रामचं� दशरथ 52296 49 पु. टाकरखेडा   ता.जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25232 भोईटे चं�कांत समाधान 53296 39 पु. िगरीजा कॉलनी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25233 भोईटे गोपाल दशरथ 37428 41 पु. मु.पो.बेटावद बु.   ता.जामनेर  िज.जळगाव  बेटावद

25234
भोईटे िनलेश सुभाष �ो. भोईटे ट� ेडस� 

आिण जनरल �ोअस�
59079 31 पु. बजरंग पुरा   बजरंग पुरा  जामनेर

25235 भोयटे सुरेश �ीपत 37568 60 पु. मु.पो.बेटावद   ता.जामनेर  िज.जळगाव  बेटावद

25236 भोलाणे द�ु ओकंार 37366 66 पु. िगरणा कॉलनी   जामनेर

25237 भोलाणे दुगा�दास शेनफडू 33278 44 पु. शा�ी नगर जामनेर

25238 भोलाणे �ोती ल�ण 11866 48 �ी िगरीजा कॉलनी संतोषी माता मंिदराजवळ     जामनेर

25239 भोलाणे लता द�ू 38727 57 �ी िगरीजा कॉलनी   भुसावळ रोड  जामनेर

25240 भोलाणे राजेश शांताराम 16391 52 पु. ५७ सुपारी बाग   जामनेर

25241 भोलाणे सिवता द�ू 38726 32 �ी िगरीजा कॉलनी   भुसावळ रोड  जामनेर

25242 भोळे कुसुम �ीराम 3274 81 �ी नेरी िदगर ता जामनेर   नेरी(िदगर)

25243 भोळे मालती ओकंार 38483 72 �ी मु.पो. फ�ेपूर   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव
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25244 भोळे ओकंार रामचं� 38482 74 पु. मु.पो.फ�ेपूर   ता.जामनेर

25245 भोळे �ीराम शेनफडू 3273 88 पु. नेरी िदगर ता.जामनेर िज जळगाव   नेरी(िदगर)

25246 भोडें �शांत भागवत 17887 47 पु.
85 िशवाजी नगर   कमल हॉ��टल जळगाव रोड  जमनेर 

जेआय.जळगाव  जामनेर

25247 भोडें सुधाकर हरी 32995 55 पु. गणपती नगर से�र नं.३   �ॉट नं.५ जामनेर

25248
भुळे नर�� ब�ीनाथ �ो.िस�ा 

इले�� ॉिन�
12156 56 पु. बजरंगपुरा  जामनेर

25249 भुरट धम�� जवाहरलाल 16505 50 पु. आनंद नगर   मु.पो.जामनेर

25250 भुरट जवाहरलाल उ�मचंद 11020 84 पु. आनंद नगर   जामनेर

25251 भुरट �ोतीबाई ललीत 29646 54 �ी कृ�ा नगर पाचोरा रोड   जामनेर

25252 भुरट लिलत जवाहरलाल 29643 53 पु. कृ� नगर   पाचोरा रोड  जामनेर

25253 भुरट मधुबाला राज�� 23328 54 �ी सुपारी बाग   जामनेर

25254 भुरट मयूर राज�� 23327 36 पु. सुपारी बाग   जामनेर

25255 भुरट िमना िनलेश 33488 41 �ी नगरख�ा   जामनेर

25256 भुरट मोहीत राज�� 36243 51 पु. सुपारी बाग   जामनेर  िज�ा जळगाव

25257 भुरट मुकेश रमेशचं� 33487 45 पु. नागरख�ा   जामनेर

25258 भुरट िनलेश रमेशचंद 29895 44 पु. �ेट बँक कॉलनी आनंद नगर   जामनेर

25259 भुरट राज�� उ�मचंद 10998 61 पु. मेन रोड  �ामपंचायत   जामनेर

25260 भुरट रमेशचंद उ�मचंद 29894 74 पु. आनंद नगर �ेट बँक कॉलनी   जामनेर

25261 भुरट सुवणा� धम�� 29645 50 �ी ६४ आनंद नगर   मु.पो. जामनेर  िज.जळगांव  जामनेर

25262 भुरट िवजयाबाई जवाहरलाल 29644 80 �ी ६४ आनंद नगर   मु.पो.जामनेर  िज.जळगांव  जामनेर

25263 िबचारे सुकदेव देवाजी 18336 72 पु. मु.पळासखेडे िमराचे   ता.जामनेर

25264 िबरारी िवनोद ओकंार 27637 47 पु. मु. पो. वाकडी ता. जामनेर िज   .जळगाव    वाकडी

25265 बोदडे िनलेश बाबुराव 40789 37 पु. मु पो- प�र कसबे   ता.जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25266 बोढरे रघुनाथ कािशनाथ 11177 60 पु. जामनेर पुरा   शा�ी नगर भुसावळ रोड    जामनेर

25267 बोडरे आनंदा कािशनाथ 32359 66 पु. जामनेर पुरा   जामनेर  िज.जळगांव  जामनेर

25268 बोढरे भगवान आनंदा 36236 42 पु. जामनेर पुरा   जामनेर  िज�ा जळगाव

25269 बोडरे �ावण काशीनाथ 11012 55 पु. जामनेर पुरा   जामनेर

25270 बोढरे गोपाल रघुनाथ 26281 35 पु. शा�ी नगर   मु.पो.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर
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25271 बोधारे िसंधुबाई रघुनाथ 36265 54 �ी जामनेर पुरा   शा�ी नगर  जळगाव  जामनेर

25272 बोढरे िव�ू कािशनाथ 36237 49 पु. जामनेर पुरा   जामनेर  िज�ा जळगाव

25273 बोहरा इंिदराबाई �िवण 33471 35 �ी पाचोरा रोड   जामनेर

25274 बोहरा मुकेश �ीकृ� 33470 41 पु. िशवाजी नगर जामनेर

25275 बोहरा नरेश सुभाषचं� 33467 54 पु. महावीर माग�   जामनेर

25276 बोहरा रा�ल सुभाषचं� 33469 45 पु. महावीर माग� जामनेर

25277 बोहरा �िवण चंपालाल 25750 57 पु. पाचोरा रोड   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25278 बोरसे गजानन संतोष 58952 35 पु.
महादेव मंिदर जवळ   जामनेर पुरा भुसावळ रोड  ता जामनेर 

िज जळगाव  जामनेर

25279 बोरसे हरीश अम् तराव 58321 38 पु. २००-३ मु.पो.- शहापुर   ता - जामनेर  िज - जळगाव  शहापुर

25280 बोरसे िहरालाल पंुडिलक 38738 54 पु. मु. पो. शहापूर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25281 बोरोले दशरथ कािशनाथ 52389 57 पु. �काश नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25282 बोरसे आनंदा काशीनाथ 16621 63 पु. मु.पो.शहापुर   ता.जामनेर िज.जळगाव    शहापुर

25283 बोरसे िकशोर िसताराम 18678 57 पु. मधुबन कॉलनी   जळगाव रोड    जामनेर

25284 बोरसे ��ाद पांडुरंग 20979 51 पु. सरदार पटेल नगर   भुसावल रोड    जामनेर

25285 बोरसे संजय नामदेव 49218 43 पु. मु. पो. लोणी   ता. जामनेर  िज�ा जळगाव

25286 बोरसे िवजया मधुकर 23311 74 �ी प�र कसबे   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र कसबे

25287 बोरसे युवराज एकनाथ 33454 57 पु. आय.टी.आय.कॉलनी   जामनेर

25288 बोथरा संजय जवरीलाल 23334 46 पु. नगरखाना   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25289 ��े िवकास वसंतराव 33065 66 पु. मथाई नगर   पाचोरा रोड  जामनेर

25290 बुले कपीलकुमार नंदिकशोर 33410 43 पु. नगारखाना   जामनेर

25291 बुले रमेशचं�   रामलाल 33514 76 पु. महावीर माग�   जामनेर

25292
चंदनानी अशोक दुलार �ो.गु�नानक 

िड�� ी�ुटस�
11674 48 पु. पाचोरा रोड   जु�ा पो� ऑफीस समोर    जामनेर

25293 चंदनाणी घनशाम �रजुमल 47126 52 पु. पाचोरा रोड   मु. पो. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25294 चौधरी संतोष नंदलाल 36801 41 पु. मु.पो.�ीकृ� नगर   जामनेर

25295 चंदनकर �मोद देिवदास 52427 52 पु. मु. पो. शहापुर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25296 चांदेकर समाधान नारायण 57319 44 पु. जळगाव रोड   िशवाजी नगर  जामनेर

25297
चंदनाणी लालचंद करमचंद �ो.शाम 

�ॉथ �ोअस�
11166 69 पु. मेन रोड  जामनेर
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25298 चंदनाणी राजकुमार ितलोकचंद 38543 59 पु. वाकी रोड   �ामी समथ� मंदीरासमोर  जामनेर

25299
चंदनानी टेकचंद लालचंद 

�ो.गु�नानक इलेकट� ॉिन�
11618 52 पु. पाचोरा रोड जामनेर

25300 चौधरी अलका सुिनल 23808 48 �ी १९ सुपारी बाग   मु.पो.जामनेर  िज�ा जळगाव

25301 चौधरी अलकाबाई युवराज 27821 51 �ी मु. पो. नागणखुद�    ता. जामनेर  िज. जळगाव  नागणखुद�

25302 चौधरी अमृत नारायण 17845 57 पु. क�ुरी नगर  जामनेर पुरा   भुसावळ रोड  जामनेर जामनेर

25303 चौधरी अच�ना मनोज 53149 44 �ी �ॉट नं.६८ मधुबन कॉलनी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25304 चौधरी अ�ण शंकर 58332 62 पु.
५२६-२ मु.पो. िहवरखेडे बु.   ता - जामनेर  िज - जळगाव  

िहवरखेडे बु

25305
चौधरी अशोक दामू �ो.�िवण 

�ो�ीजन ऍ� जनरल �ोअस�
11742 63 पु. रा. फ�ेपुर ता. जामनेर   फ�ेपुर

25306 चौधरी अशोक देवचंद 24743 74 पु. मु.पो.नागणचौकी   ता.जामनेर  िज.जळगाव

25307 चौधरी अशोक तुळशीराम 36252 73 पु. मु.पो.नाचणखेडे   ता.जामनेर  िज.जळगाव  नाचणखेडे

25308 चौधरी भागवत हरी 34015 44 पु. मु.पो.टाकरखेडा   ता.जामनेर  िज.जळगांव  टाकरखेडा

25309 चौधरी भागवत िव�नाथ 34153 50 पु. मु.पो.िहंगणे   ता.जामनेर  िज.जळगांव  िहंगणे

25310 चौधरी चांगदेव रामदास 41835 47 पु. मु.पो. लोढं� ी बु.   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25311 चौधरी द�ा�य िव�नाथ 34148 48 पु. मु.पो.िहंगोणे   ता.जामनेर  िज.जळगांव  िहंगोणे

25312 चौधरी िदपक कडू 33416 41 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

25313 चौधरी दुगा�बाई रामचं� 53389 73 �ी मु.पो.नाचणखेडे   ता जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25314 चौधरी एकनाथ �ीराम 36260 48 पु. मु.पो. समरोद   ता.जामनेर  िज.जळगाव  समरोद

25315 चौधरी गोिवदा राजाराम 36261 51 पु. मु.पो.समरोद   ता.जामनेर  िज.जळगाव  समरोद

25316 चौधरी इंिदराबाई पु�षो�म 25751 56 �ी मु. पो. सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  सामरोद

25317 चौधरी कैलास माधव 15327 51 पु. गणेशवाडी   जामनेर

25318 चौधरी िकरण भाऊराव 15322 41 पु. गणेश वाडी   जामनेर

25319 चौधरी िकरण खंडू 36806 45 पु. अंनतवाडी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25320 चौधरी िकरण सुरेश 33282 44 पु. मु.पो.नागरखुद�    ता.जामनेर    नागनखुद�

25321 चौधरी लोभावन �भाकर 39061 43 पु. मु. पो. जामनेर   भुसावळ रोड  सरदार पटेल नगर  जामनेर

25322 चौधरी मधुकर भावडू 47596 74 पु. मु. पो. तळेगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25323 चौधरी मधुकर जग�ाथ 24764 59 पु. मु.पो.नागण खुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर

25324 चौधरी मंगलाबाई सुभाष 31763 54 �ी
मु.नागणखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर िज.जळगांव  

नागणखुद�
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25325 चौधरी मनोज वसंतराव 53106 51 पु. �ॉट नं.६८ मधुबन कॉलनी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25326 चौधरी मोतीलाल िव�नाथ 24774 61 पु. �ॉट नं.६०   मनाली इ�ेट  आनंद नगर  जामनेर

25327 चौधरी निलनी �मोद 52249 65 �ी १५ िशवाजी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25328 चौधरी नाना �ंबक 37761 53 पु.
द� चैत� नगर   गुजर मंगल काया�लया जवळ  पाचोरा रोड 

जामनेर

25329 चौधरी िनम�ला िदलीप 32305 63 �ी मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर  िज.जळगाव

25330 चौधरी िनम�ला मधुकर 54365 68 �ी मु.पो.तळेगाव   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25331 चौधरी प�ाकर सारंगधर 58089 36 पु. मु / पो - ओझर बुाा   ता जामनेर  िज जळगाव  ओझर बुाा

25332
चौधरी �भाकर काशीनाथ  �ो.चौधरी 

िकराणा �ोअस�
11414 73 पु. फ�ेपुर ता.जामनेर िज.जळगांव   फ�ेपुर

25333 चौधरी राज�� रतन 36253 43 पु. मु.पो. मोयखेडा िदगर   ता.जामनेर  िज.जळगाव  मोयखेडा

25334 चौधरी रामचं� राजाराम 47607 74 पु. मु. पो. नाचणखेडे   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25335 चौधरी साहेबराव पंुडिलक 19216 53 पु. देविपं�ी ता.जामनेर   देविपं�ी

25336 चौधरी सखुबाई रामदास 27822 89 �ी मु. पो. नागणखुद�    ता. जामनेर  िज. जळगाव  नागणखुद�

25337 चौधरी संिदप अ�ण 58333 35 पु.
५२६ राम मंिदर जवळ   मु.पो. िहवरखेडे बु. ता - जामनेर  िज 

- जळगाव  िहवरखेडे बु.

25338 चौधरी संजय देिवदास 29642 52 पु. मु.पो.फ�ेपुर   ता.जामनेर िज.जळगांव    फ�ेपुर

25339 चौधरी संजीव रामदास 37703 56 पु. वाकी रोड   कोटा��ा मागे  जामनेर

25340 चौधरी सारंगधर गोिवंदा 58090 76 पु. मु / पो - ओझर   ता जामनेर  िज जळगाव  ओझर

25341
चौधरी सितश देिवदास �ो.गाय�ी कृषी 

क� �
11454 44 पु. मु.पो.फ�ेपुर   ता.जामनेर िज.जळगांव    फ�ेपुर

25342 चौधरी शरद नामदेव 26597 54 पु. मु. पो. नाचनखुद�    ता. जामनेर  िज. जळगाव  नागणखुद�

25343 चौधरी शेषराव बळवंतराव 17477 58 पु.
�ॉट नं.३३/२ क�ुरी नगर   भुसावल रोड जामनेर पुरा  

जामनेर

25344 चौधरी �ीराम ि�जलाल 33417 53 पु. नागर खाना   जामनेर

25345 चौधरी सुदाम यादवराव 14286 57 पु. �ॉट नं४ सोना इ�ेट   सुपारी बाग    जामनेर

25346 चौधरी सुधाकर चुडामण 27538 56 पु.
मनाली इ�ेट   �ॉट नं.९ हाउस नंद३२७७ आनंद नगर�ा 

मागे  िशवकॉलनी बोड� जवळ  जामनेर

25347 चौधरी सुधाकर माधव 23731 73 पु.
संत �पलाल नगर प�र पेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र 

पेठ

25348 चौधरी सुलभा बळीराम 41496 54 �ी �ॉट नं. २०   िगरीजा कॉलनी  जामनेर

25349 चौधरी सुिनल तुकाराम 13104 58 पु.
3266  2/2 िन�खल िनवास   टाटा इंिडकम टॉवर जवळ  

िगरीजा कॉलनी जामणेर  जामनेर

25350 चौधरी ताराचंद देवचंद 19463 74 पु. मु.नागणखुद�  पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागणखुद�

25351 चौधरी िवलास भागवत 48192 57 पु. १२९/२ आनंद नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर
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25352
चौधरी िवलास शाली�ाम �ो.अिभषेक 

�ो��जन
29327 52 पु. मु.पो. मोयखेडा   ता.जामनेर  िज.जळगांव  जामनेर

25353 चौधरी िवनोद िव�नाथ 33415 44 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

25354 चौधरी योगेश द�ू 33407 38 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

25355 चौधरी युवराज रामदास 15345 62 पु. मु.पो.नागणचौकी   ता.जामनेर    नागणचौकी

25356 चौधरी �काश भगवान 34932 65 पु. आय.टी.आय. कॉलनी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25357 च�ाण सोनिसंग िसताराम 25327 42 पु. मु. रामपूर पो. सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  रामपुर

25358 चौथे �ाने�र भागवत 15395 63 पु. लेले नगर मु.पो.प�र   ता.जामनेर    प�र

25359 च�ाण डाळीबाई संतोष 21874 52 �ी
मु.रामपुर तांडा पो.सामरोद   ता.जामनेर िज.जळगाव    

रामपुर तांडा

25360 च�ाण गजानन नामदेव 10991 48 पु. मु.पो.जामनेर शा�ी नगर   जामनेर

25361 च�ाण गंगाराम जयिसंग 47373 68 पु. िगरजा कॉलनी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25362 च�ाण गणपत भगवान 27337 86 पु. मु.रामपुर तांडा   पो.सामरोड ता.जामनेर    रामपुर तांडा

25363 च�ाण जग�ाथ खंडू ¹१८] 39127 64 पु. नंदािदप बजरंग पुरा जामनेर

25364 च�ाण िजजाबाई �काश 32839 53 �ी मु.रायपूर   पो.सामरोद  ता.जामनेर  रायपुर

25365 च�ाण माधव िवaल 20538 48 पु. बजरंगपुराजामनेर

25366 च�ाण नामदेव चतरिसंग 24755 68 पु. रामपुर   पो.सामरोद  ता.जामनेर

25367 च�ाण नर�� �काश 42368 32 पु. गोदावरी नगर गु�कृपा पेट� ोल   प� बोडवड रोड  जामनेर

25368 च�ाण सागरबाई शेषराव 61824 54 �ी
मु रामपूर तंडा पो� सामरोड   ता जामणेर िज�ा जळगाव    

जामणेर

25369 च�ाण संतोष मंगलिसंग 60015 43 पु. 1763/3 �ीराम पेठ   जामणेर

25370 च�ाण शांताराम चतरिसंग 56129 67 पु. िगरजा कॉलनी   मुजोबंा मिदंराजवळजामनेर  िज�ा जळगाव

25371 च�ाण उषाबाई गंगाराम 39312 55 �ी �ॉट नं.३५   गीरीजा कॉलनी  जामनेर

25372 च�ाण उ�म चतरिसंग 24744 62 पु. रामपूर   पो.सामरोद  ता.जामनेर िज�ा जळगाव

25373 च�ाण वसंत नामदेव 24746 48 पु. रामपुर   पो.सामरोद  ता.जामनेर

25374 चावरे शरद सोपान 32679 61 पु. �ॉट नं.१० �काश नगर   जामनेर  िज.जळगांव  जामनेर

25375 च�ाण अमोल द�ा�य 58602 28 पु. शा�ी नगर   भुसावळ रोड  जामनेर

25376 च�ाण चोथमल चुिनलाल 17539 84 पु. �ीराम पेठ जामनेर

25377 च�ाण धनराज चतरिसंग 33195 62 पु. मु.पो.रायपूर   ता.जामनेर    रायपूर

25378 च�ाण �ाने�र आ�ाराम 16326 42 पु. मु.पो.शहापुर ता.जामनेर   शहापुर
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25379 च�ाण लालचंद दलपत 33268 38 पु. मु.रामपुर पो.सामरोद   ता.जामनेर    रामपुर

25380 च�ाण रजनी जग�ाथ 39128 58 �ी नंदािदप भवन बजरंगपुरा   जामनेर िज�ा जळगाव

25381 च�ाण करतार नामदेव 33276 46 पु. मु. रामपुर तांडा   पो. सामरोद  ता.जामनेर  रामपुर तांडा

25382 च�ाण नामदेव �पा 51234 55 पु. मु.रामपुर पो.सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25383 चहांदे सुिनल म�ाराम 15396 43 पु. िशव नगर प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

25384 िचंचकर अिनल रामदास 34926 47 पु.  दुगा� िनवास िश�क कॉलनी   पाचोरा रोड  जामनेर

25385 िचखले(कोळी) �काश रामदास 12966 42 पु. मु.िचंचखेडा ता.जामनेर   िचंचखेडा    िचंचखेडा

25386 िचंचकर �दीप रामदास 59787 40 पु. िश�क कॉलनी   पाचोरा रोड    जामणेर

25387 िचंचकर �ीकांत सीताराम 59942 39 पु. िचंचकर भवन   माळी ग�ी जामणेर    जामणेर

25388 िचंचोले िललाबाई रमेश 48858 69 �ी मु. पो. खादगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25389 िचंचोले रामदास रामकृ� 30613 59 पु. शंकर नगर �ॉट नं.१६/२   जामनेर

25390 चोपडा �िवणकुमार �ेमचंद 18346 45 पु. मु.पो.शेगोळा   ता.जामनेर    शेगोळा

25391 चोपडा �काशचंद उगमचंद 10987 60 पु. कापड ग�ी   जामनेर

25392 चोपडा �पेश रमेशचं� 33542 42 पु. आनंद नगर   जामनेर

25393 चोपडा सिचन रमेशचं� 29994 44 पु. आनंद नगर   जामनेर

25394 चोपडा संजोग रमेशचं� 33543 40 पु. आनंद नगर   जामनेर

25395 चोपडा िव�ाबाई �काश 29993 58 �ी आनंद नगर जामनेर जामनेर

25396 चोपडे मधुकर नामदेव 54034 56 पु. मु.पो.नेरी बु   ता.जामनेर  िज.जळगाव

25397
चोरडीया संजय पोपटलाल �ो.तेजस 

िकराणा �ोअस�
54488 44 पु. मु.पो.तळेगाव   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25398 चोरिडया अ�ेश शांतीलाल 47654 40 पु.
महावीर माग�   मु. पो. फ�ेपुर  ता. जामनेर िज. जळगाव  

फ�ेपुर

25399 चोरडीया िदलीप कांतीलाल 33406 57 पु. मु.पो.तळेगांव   ता.जामनेर    तळेगांव

25400 चोरडीया मनोज पोपटलाल 58101 40 पु. मु / पो - तळेगाव ता जामनेर   िज जळगाव    तळेगाव

25401 चोरिडया मनोजकुमार �काशचंद 47653 48 पु. मु. पो. फ�ेपुर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  फ�ेपुर

25402 चोरडीया �रतेश शांितलाल 25761 43 पु. मु. पो. फ�ेपूर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  फ�ेपूर

25403 चोरडीया सिचन रमणलाल 47142 36 पु. मु.पो. तळेगांव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25404 चौधरी अिजत आ�ाराम 10821 61 पु. आय.टी.आय कॉलनी जळगाव रोड   जामनेर

25405 चौधरी अिनल िव�नाथ 15353 52 पु. मु.नागण खु।। पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागण खु।।
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25406 चौधरी अच�ना अिनल 23887 42 �ी मु.पो.नागण खु।।   ता.जामनेर िज.जळगाव    नागण खु।।

25407 चौधरी अ�ण ओकंार ¹१८] 11016 53 पु. शंकर कॉलनी �ॉट ५३   िहवरखेडा रोड जामनेर

25408 चौधरी िभमराव �पचंद 22733 59 पु.
अिभ��प   �ॉट नं.१३  पाचोरा रोड  िश�क कॉलनी  

जामनेर

25409 चौधरी देिवदास दामु 10816 48 पु. मु.पो.फ�ेपुर ता.जामनेर   फ�ेपुर

25410 चौधरी िदलीप जग�ाथ 12310 48 पु. मु.पो. सामरोद ता. जामनेर   सामरोद    सामरोद

25411 चौधरी �ाने�र ल�ण 15314 43 पु.
िववेकानंद नगर   पा�ा�ा टाकीजवळ  जामनेर पुरा 

जामनेर िज�ा जळगाव

25412 चौधरी एकनाथ अशोक 14698 51 पु. मु.नागणचौकी पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागणचौकी

25413 चौधरी गंगाधर शामराव 41138 68 पु. ७७ िशवाजी नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

25414 चौधरी ल�ण बळीराम 47951 70 पु.
िगरजा कॉलनी   मंुजोबा मंिदराजवळ  जामनेर िज. जळगाव  

जामनेर

25415 चौधरी परशुराम तुकाराम 40641 57 पु. �ीकृ� नगर जामणेर   जामनेर

25416 चौधरी �मोद गंगाधर 52248 71 पु. १५ िशवाजी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25417 चौधरी रमेश दोधू 33412 67 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

25418 चौधरी सेवानंद द�ा�य 18498 50 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

25419 चौधरी सुभाष देवचंद 15352 68 पु. मु.नागण खु।। पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागण खु।।

25420 चौधरी सुबोध नरेश 15300 41 पु. वाकी रोड   कोटा��ा मागे    जामनेर

25421 चौधरी सुिनल िव�नाथ 26755 53 पु. िशवाजी नगर जामनेर   िज.जळगाव    जामनेर

25422 चौधरी िवलास �काश 18131 51 पु. िगराज कॉलनी जामनेर

25423 चौधरी िवठोबा रामदास 11018 68 पु. माळी ग�ी   जामनेर

25424 च�ाण अिनल रामदास 17817 52 पु. मु.पो.गारखेडे   ता.जामनेर  गारखेडे  गारखेडे

25425 दामले िववेक रमेश 56455 40 पु. बालाजी ग�ी   नेरी बु. ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25426 दंडग�ाळ आशाबाई िव�नाथ 48218 74 �ी 16 इंिदरा नगर जामणेर   िज�ा जळगाव    जामणेर

25427 डांगरे िवनोद िदवानिसंग 45161 32 पु. मु पो �ोदी   ता जामनेर

25428 डांगे भगवान ��ाद 43741 47 पु. �ॉट नं.६ सुपारी बाग   जामनेर  िज�ा जळगाव

25429 डांगे कडू माघव 43743 43 पु. �ॉट नं.१८ सुपारी बाग   जामनेर  िज�ा जळगाव

25430 डांगे रेखा भगवान 43742 43 �ी �ॉट नं. ६ सुपारी बाग   जामनेर  िज�ा जळगाव

25431 डांगी अजय इंदरचंद 16392 46 पु. बालाजी माक� ट मेन रोड जामनेर  ता जामनेर िज�ा जळगाव

25432 डांगी �िवण इंदरचंद 16394 62 पु. बालाजी माक� ट   जामनेर
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25433 डांगी पुखराज इंदरचंद 10703 65 पु. मु.पो.जामनेर बालाजी माक� ट   जामनेर

25434 डांगी पु�ा संजय 61433 42 �ी बालाजी माक� ट   बजरंग पुरा ता. जामनेर

25435 डांगी रोशन �िवण �ो.संदीप होिजअरी 59078 36 पु. २४८०  बजरंग पुरा     जामनेर

25436 डांगी सुिमत पुखराज 16393 38 पु. जे.डी.सी.सी.बँके�ा मागे   जामनेर

25437 डांगी सुिनल ब�ीलाल 16006 57 पु.
शालीमार टॉकीज जवळ   पाचोरा रोड जामनेर  ता जामनेर 

िज�ा जळगाव

25438 डांगी िवनोद इंदरचंद 10986 65 पु. जे.डी.सी.सी. ब�के�ा मागे   जामनेर

25439 दसोरे सुरेश कडु 16335 47 पु. मु.पो. वाघारी  ता. जामनेर   वाघारी

25440 दातार सतीष भा�र 15399 40 पु. प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

25441 देहाडराय गोपालकृ� �भाकरराव 37319 44 पु. मु.पो. वाकळी   ता.जामनेर    वाकळी

25442 देशमुख अिमत महेश 49227 35 पु. मु. पो. वाकोद   ता. जामनेर िज. जळगाव    जामनेर

25443 देशमुख अरिवंद भगवान 15382 43 पु. मु पो.प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

25444 देशमुख भा�र मोतीराम 10810 61 पु. �ीराम पेठ जामनेर

25445 देशमुख भाऊराव िवनायकराव 54691 70 पु. जहािगरदार वाडा   जामनेर  िज�ा जळगाव

25446 देशमुख देवीदास कडु 23885 71 पु.
मु.नागणचौकी पो.सामरोद   ता.जामनेर िज.जळगाव    

नागणचौकी

25447
देशमुख जहागीरदार कुमुिदनी 

भुवनराव
53180 66 �ी जहागीरदार वाडा   जामनेर  िज�ा जळगाव

25448 देशमुख जयंत बळवंतराव 57552 61 पु. जहािगर वाडा   मु / पो - जामनेर  िज जळगाव  जामनेर

25449 देशमुख नर�� रामदास 15344 42 पु. जहािगरदार वाडा   जामनेर

25450 देशमुख �काश राजाराम 31731 62 पु. मु.नागन खुद�  पो.सामरोड   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25451 देशमुख रामदास वामन 10804 67 पु. गांधी चौक   जामनेर

25452 देशमुख रामलाल अशोक 47450 38 पु.
वै�वी पॉलीमस� अॅ� अॅ�ी.   �ॉट नं.९  जामनेर िज. 

जळगाव  जामनेर

25453 देशमुख साहेबराव बाबुराव 15390 59 पु. प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

25454 देशमुख संजय देवराम 23301 52 पु. मु. पो. प�र पेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र पेठ

25455 देशमुख िशवदास रघुनाथ 24778 74 पु. मु.पो.नागनचौकी   पो.सामरोद  ता.जामनेर

25456 देशमूख िवलास शामराव 23330 45 पु. प�र पेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र पेठ

25457 देशमुख िवशाल महेश 49225 32 पु. मु. पो. वाकोद   ता. जामनेर िज. जळगाव    जामनेर

25458 देशमुख यशवंत राजाराम 18249 58 पु. 3202/3/2 पाटील वाडी   वाकी रोड   जामनेर

25459 देशपांडे अिनल मुरलीधर 26639 61 पु. नगारखानाजामनेर   िज.जळगाव    जामनेर
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25460 देशपांडे माधव अनंतराव 10834 51 पु. अनंतवाडी   जामनेर

25461 देशपांडे मकरंद मुकंुद 15343 38 पु. �ा�ण ग�ी   नगारखाना    जामनेर

25462 देशपांडे राज�� िदनकर 10801 60 पु. �ा�ण ग�ी   जामनेर

25463 देवरे मंगला सुिनल 39537 51 �ी बजरंग पुरा   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25464 देवरे नारायण हरी 36267 44 पु. नामनेर पुरा   द� नगर  जामनेर िज�ा जळगाव

25465 देवरे सुिनल सुधाकर 39536 52 पु. बजरंग पुरा   जामनेर

25466 देवरे कािशनाथ आनंदा 4825 76 पु. मु.पो. नेरी िदगर ता. जामनेर   िज.जळगाव    नेरी िदगर

25467 ढगे रिवं� ��ाद 35155 45 पु. मु.पो.बेटावद बु.   ता.जामनेर  िज.जळगाव  बेटावद बु.

25468 ढाकरे भिगरथ रतन 37334 39 पु. मु.वाकी खु.पो.गोडखेल   ता.जामनेर  िज.जळगाव  वाकी खु

25469 ढाकरे िवलास कैलास 61033 35 पु.
64 इंिदरा नगर मु वाकी   पो� गोदंखेळ ता जामणेर  िज�ा 

जळगाव  वाकी

25470 धांडे �काश रामचं� 21701 55 पु. मु.पो.फ�ेपुर   ता.जामनेर िज.जळगाव    फ�ेपुर

25471 धनगर दामू जानू 40994 69 पु. मु पो जामनेर पुरा   ता.जामनेर

25472 धारीवाल कांतीलाल शांतीलाल 16260 65 पु. महािवर माग�   जामनेर

25473 ढोले भारत आनंद 61637 49 पु. मु पो पालधी   तालुका जामनेर िज�ा जळगाव    पाळधी

25474 ढोणे भा�र नामदेव 39385 49 पु. मु.पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25475 ढोणे �ाने�र िवaल 56055 32 पु. मु.पो.वाघारी   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25476 ढोणे िवनोद �ावण 26620 38 पु. मु. पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  वाघारी

25477 धाटे अमोल ल�ण 21652 41 पु. मु.पो.िहंगणे बु।।   ता.जामनेर िज.जलगाव    िहंगणे बु।।

25478 धोटे गोिवंद ल�ण 22299 36 पु.
मु.िहंगणे पो.खादगाव   ता.जामनेर िज.जळगाव.  िहंगणे  

िहंगणे

25479 धोटे क�ना अमोल 22675 49 �ी मु.पो.िहंगणे.   पो.खादगांव ता.जामनेर.  .  जामनेर.

25480 धोटे ल�ण न�थु 21653 75 पु. मु.पो.िहंगणे बु।।   ता.जामनेर िज.जलगाव    िहंगणे बु।।

25481 िडके मधुकर तुकाराम 31551 43 पु. मु.पो.वाघारी   ता.जामनेर    वाघारी

25482 दोडे �िदप सदािशव �ो.भगवती फामा� 29741 45 पु. मु.पो.फ�ेपुर   ता.जामनेर  िज.जळगांव  जामनेर

25483 डोहळे िदलीप िव�नाथ 26299 68 पु. िशवाजी नगर   मु.पो.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

25484 डोहोळे सुिनल िव�नाथ 25792 56 पु. मु. पो. फ�ेपूर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  फ�ेपूर

25485 डोळसे उषाबाई �भाकर 61793 42 �ी
मू शेळगाव तळेगाव   तालुका जामणेर  िज�ा जळगाव  

शेळगाव

25486 �ा�े अशोक िव�ल 54320 58 पु. मु.पो.प�र (कसबे) ता   जामनेर िज.जळगाव    जामनेर
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25487 �ा�े गोपाल अशोक 54321 30 पु. मु.पो.प�र (कसबे)   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25488 दुबे ल�ीकांत माधवराव 16497 75 पु. जामनेर वाकी रोड   �ेट बँके�ा मागे    जामनेर

25489 दुबे(वै�) रामसेवक माधवराव 16390 78 पु. �ीिनवास  ५७ आनंद नगर   जामनेर

25490 दुबे आशादेवी रामसेवक 21403 69 �ी ५७  �ी िनवास    आनंद नगरजामनेर

25491 दुधानी राजेश ल�खचंद 35967 46 पु. नंदा िदप िब�ीगं   बजरंग पुरा  जामनेर

25492 दुधानी �रतेश ल�खचंद 35730 45 पु. नंदा िदप िब�ीगं   बजरंग पुरा  जामनेर

25493
दुसाने अशोक  �ो.सोनल जनरल 

�ोअस�
11542 48 पु. मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर िज.जळगांव    प�र कसबे

25494 िफरके �ो�ा भा�र 25511 57 �ी सरदार पटेल नगर भुसावळ   रोड जामनेर पुरा  जामनेर

25495 िफरके सुिशला लोटू 37967 63 �ी �ॉट नं. ३० / २   िगरीजा कॉलनी  जामनेर  ता.िज�ा जळगाव

25496 िफरके आशालता िदगंबर 5342 70 �ी
िपंपरी रोड मु पो� फ�ेपुर    ता जामनेर  िज जळगांव  

फ�ेपुर

25497 िफरके �ेमचंद मोतीराम 50382 70 पु. �काश नगर �ॉट नं १६/A   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25498 िफरोजखान मजीदखान 18027 38 पु. मदनी नगर     जामनेर

25499 फुकटे सुधाकर ओकंार 28506 58 पु. मु. पो. गोदेंगाव ता. जामनेर

25500 फुलफगर �रटा सुिनलकुमार 26781 56 �ी ३२१८/९ जैन कॉलनी   जळगाव रोडजामनेर  िज�ा जळगाव

25501 फुलफगर सुिनलकुमार बछराज 23676 58 पु.
एस/ओ ब�चाराज फुलफगर   �ॉट नं.३२१७/३२/१  िशव 

कॉलनी जामनेर

25502 फुसे महेश कडूबा 25747 44 पु. मु. पो. जामनेर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25503 फुसे मनोज कडूबा 25748 42 पु. मु. पो. जामनेर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25504 फुसे �िवण कडुबा 10984 49 पु. नगारखाना   जामनेर

25505 गायकवाड अिनल कौितक 26462 44 पु. मु. सोनाळा पो. पाळधी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25506 गायकवाड अशोक ओकंार 19302 65 पु. मु.पो.टाकळी बु।। ता.जामनेर   टाकळी बु।।

25507 गायकवाड �ीकृ� वासुदेव 36254 56 पु. मु.पो.टाकळी   ता.जामनेर  िज.जळगाव  टाकळी

25508 गणेशे गोपाळ मधुकर 16346 55 पु. मोहन भुवन जवळ जामनेर

25509 गंगाितरे शाम िसताराम 10807 48 पु. शा�ी नगर   जामनेर ता.जामनेर

25510 गंगाितरे गजानन नारायण 26590 46 पु. मु. पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  वाघारी

25511 गारखेडकर िदवाकर पांडूरंग 30034 71 पु. िशवाजीनगर जामनेर

25512 गारखेडकर शुभदा िदवाकर 53000 67 �ी ७६/२ �ूत� िशवाजी नगर   जळगाव रोड  जामनेर

25513 गवळी प�ाकर कािशराम 47595 65 पु.
२६ आनंद नगर   पा�ा�ा टाकीसमोर  जामनेर िज. 

जळगाव  जामनेर
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25514 ग�ारे पंडीत सुपडू 33513 72 पु. ल�ी कॉलनी   वाकी रोड  जामनेर

25515 गवळी िदनकर पंुडिलक 38820 40 पु. मु. कढोली   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25516 गवळी एकनाथ उखा 45979 72 पु. १०० आनंद नगर जामनेर

25517 गायके गोपाल एकनाथ 33267 49 पु. िवनोद पॅन स�टर   मेन रोड    जामनेर

25518 गायके �दीप अमृत 20539 42 पु. यश कॉ�् � जवळ   भुसावल रोडबजरंगपुरा    जामनेर

25519 गायकवाड गंगाधर �ंबक 37466 69 पु. मु.पो जामनेर जैन मंिदरासमोर   जामनेर

25520 गायकवाड गौतम एकनाथ 40401 36 पु. मु.वडगावितघरे पो.वाघरी   ता.जामनेर

25521 गायकवाड सुरेखा गंगाधर 38449 54 �ी मु. पो. जामनेर   जैन मंिदरा समोर  िज. जळगाव  जामनेर

25522 घाटे रिवं� माधव 15323 40 पु. गणेश वाडी   जामनेर

25523 घोडके गोकूळ द�ु 37686 45 पु.
मु.करमाड पो.पळासखेडे   नेरी बु.  ता.जामनेर िज. जळगाव  

करमाड

25524 घोलप अ�ण मोतीराम 11188 54 पु. मु.पो.प�र पेठ  ता.जामनेर. िज.   जळगांव

25525 घोलप दौलत मोतीराम 15406 73 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

25526 घोलप �काश मोतीराम 22747 64 पु. मु.पो.प�रपेठ.   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25527 घोलप रामे�र एकनाथ 23312 40 पु. प�र पेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र पेठ

25528 घोगंडे बाबुराव केशव 15414 64 पु. मु.पो.प�र ता.जामनेर   प�र कसबे

25529 घोगडे देिवदास दशरथ 22930 54 पु. प�र कसबे   ता.जामनेर.  िज.जळगाव.  प�रकसबे

25530 घोगंडे िमिलंद िवजय 43057 33 पु. मु. पो. प�र   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25531 घोगंडे शंकर रामदास 27125 55 पु. प�र कसबे   ता. जामनेर

25532 घोगंडे वासुदेव पंडीत 23200 38 पु. मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र कसबे

25533 घोटी गोकुळिसंग गुलाबिसंग 45029 50 पु. क�ुरी नगर   जामनेरपुरा  जामनेर

25534 घोटकर अिनल आ�ाराम 15398 45 पु. िशव नगर   मु.पो.प�र ता.जामनेर    प�र

25535 घुले भरत िचंधू �ो.बळीराजा कृषी क� � 52119 35 पु. मु. पो. पाळधी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25536 घुले उषाबाई िचंधू 52120 49 �ी मु. पो. पाळधी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25537 िगल ब�ीनारायण रामलाल 25481 63 पु. मु.पो. बेटावद बु   ता. जामनेर  िज. जळगाव

25538 िगल िहरालाल रंगलाल 25480 62 पु.
मु. पो. बेटावद बु ◌ा◌ा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  बेटावद बु ◌ा

◌ा

25539 िगल मुलचंद रामलाल 20261 50 पु. मु.पो.बेटावद बु।।   ता.जामनेर    बेटावद बु।।

25540 िगल शैलेश िहरालाल 25479 39 पु. मु. पो. बेटावद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  बेटावद
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25541 िगल िश�ा मुलचंद 25482 43 �ी मु. पो. बेटावद बु ता. जामनेर   िज. जळगाव    बेटावद

25542 िगरनार प�ाकर रघुनाथ 18495 48 पु. रे� हाऊस मागे   मु.पो.नेरी िदगर ता.जामनेर    नेरी िदगर

25543 गोडंबे िदनेश बाबुराव 36272 41 पु. फ�ेपूर ता.जामनेर   िज.जळगाव    फ�ेपुर

25544 गोडंबे िगरीष �ेमराज 15410 45 पु. �काश नगर   जामनेर

25545 गो�ारे �ाने�र सुकदेव 23302 51 पु. प�र कसबे   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र कसबे

25546 गो�ारे गुणवंत माधव 26892 61 पु. मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र कसबे

25547 गोधंळी फिकरा सुकदेव 51601 70 पु. िगरजा कॉलनी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25548 गोरे गजानन बाबुराव 61502 33 पु. तळेगाव   ता जामणेर  िज�ा जळगाव  तळेगाव

25549 गोरे िजत�� रामकृ� 34949 34 पु. �ीकृ� नगर जमनेर   जामनेर

25550 गोरे ल�ण नामदेव 10853 48 पु. मु.पो.प�र  ता.जामनेर   प�र

25551 गोरे िनलेश रामकृ� 34954 33 पु. �ी◌ेकृ�ा नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

25552 गोरे रामकृ� िहरामण 11017 61 पु. पाचोरा रोड   जामनेर

25553
गोरे �पाली िजत�� �ो.गोरे सरकार 

ि�ंट्स
60255 41 �ी ह�र�ार �ीकृ� नगर   पाचोरा रोड  जामनेर

25554
गोरे सोपान लखीचंद �ो. �ाने�र 

हाड�वेअर अँड जनरल �ोअर
59542 33 पु.

मू तळेगाव पो शेळगाव   ता जामनेर िज�ा जळगाव    

तळेगाव

25555 गोसावी आशा गणेश 30745 41 �ी �ीराम नगर पाचोरा रोड   जामनेर

25556 गोसावी सुरेशगीर नारायणगीर 33478 59 पु. �ॉट नं.४५   जामनेर

25557 गेठे तुकाराम सुकदेव 28499 51 पु. मु. पो. गोदेंगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  गोदेंगाव

25558 गोतमारे उषा नामदेव 29286 57 �ी रा. नाचणखेडे   ता.जामनेर िज.जळगांव    नाचणखेडे

25559 गंुजाळ रािधका गोिवंदा 39726 45 �ी िगरजा कॉलनी   संतोषी माता मंिदर जवळ  जामनेर

25560 गुरव रमेश जनाध�न 49417 51 पु. मु. पो. तळेगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25561 गुरव सुमन रमेश 62038 46 �ी मु तळेगाव पो� शेळगाव   ता जामनेर  िज जळगाव  जामनेर

25562 हरणे खेमचंद सुकदेव 27871 38 पु.
गु�द� कॉलनी   मु. पो. जामनेर  ता. जामनेर िज. जळगाव  

जामनेर

25563 िहवारले बाबुराव उखडू� 10797 58 पु. जामनेर पुरा जामनेर

25564 इधारे बालमुकंूद हरी 26052 52 पु. गोिवंदा कॉलनी   वाकी रोड  जामनेर

25565
वारीस अ�ुल खलील देशमुख �ो. 

इंिडया फुट वेअर
12550 48 पु. दु.नं६ म�ीद संकुल   सराफ बाजार    जामनेर

25566 इंगळे अ�ण �ंबक 39903 47 पु. मु.पो. वाघारी   ता. जामनेर

25567 इंगळे िदगंबर रामकृ� 34786 59 पु. सुरेश दादा पतसं�था   जामनेर
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25568 इंगळे गजानन रामदास 60797 30 पु. मु पो� कापुसवाडी   ता जामनेर    कापुसवाडी

25569 इंगळे रामदास िनंबाजी 39646 74 पु. मु.पो. कापुसवाडी   ता.जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25570 इंगळे संतोष रामदास 15400 43 पु. प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

25571 ई�ाईल भाई दाऊदभाई बोहरी 10733 53 पु. मु.पो.जामनेर  िज.जळगांव   जामनेर

25572 जडे सिचन अशोक 26284 42 पु. आनंद नगर   �ेट बँक कॉलनीजामनेर  िज�ा जळगाव

25573 जडे सुहास अशोक 24762 46 पु. �ेट बँक कॉलनी   जामनेर

25574 जाधव भागवत हनुमंत 15341 54 पु. शा�ी नगर   जामनेर

25575 जाधव िभमराव जानिकराम 38705 68 पु. मु. पो. मांडवे बु.   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25576 जाधव एकनाथ शंकर 40479 77 पु. मु.पो. प�र कसबे   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25577 जाधव  गजानन पंढरीनाथ 10831 42 पु. मु.पो. गणेश वाडी जामनेर

25578 जाधव गोपाल माधव 60312 33 पु. मु पो� तळेगाव   ता.जामणेर    तळेगाव

25579 जाधव हरीशचंद �ानदेव 40309 45 पु. मु.पो. प�र कसबे   ता. जामनेर  िज�ा जळगाव

25580 जाधव �ो�ा गंगाधर 13081 40 �ी आय.टी.आय.कॉलनी   जामनेर

25581 जाधव मह�� फ�ू 29956 44 पु. मु.पो. जामनेर पुरा   जामनेर

25582 जाधव नामदेव सखाराम 11191 84 पु. मु.पो. प�र कसबे  ता.जामनेर   प�र कसबे

25583 जाधव राज�� िचंधू 38936 45 पु. मु. पो. मांडवे बु.   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25584 जाधव राजमल �पचंद 30880 60 पु. मु.पो. मांडवे   ता.जामनेर    मांडवे

25585 जाधव रमेश दशरथ 27785 68 पु. अंिबलहोळ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  अंिबलहोळ

25586 जाधव रणजीत अशोक 15319 38 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

25587 जाधव सिचन तुकाराम 52075 37 पु. मु. पो. तोडंापुर   ता. जामनेर  िज. नंदुरबार  जामनेर

25588 जाधव समाधान कडू 38709 58 पु. मु. पो. मांडवे बु.   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25589 जाधव शांतीलाल रामदास 11420 55 पु. जामनेर

25590 जाधव िसताराम रामचं� 39384 66 पु. मु. पो. मांडवे खु.   जामनेर  िज जळगाव  जामनेर

25591 जाधव सुरेश रघुनाथ 46080 49 पु. मु. पो. गणेश वाडी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25592 जाधव सुषमा िववेक 40310 46 �ी मु.पो. प�र कसबे   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25593 जाधव तुकाराम नामदेव 51934 69 पु. मु. पो. तोडंापूर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25594 जाधव िवलास नामदेव 36104 48 पु. मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर  िज.जळगाव  प�र कसबे
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25595 जाधव िववेक एकनाथ 36245 53 पु. मु.पो. प�र कसबे   ता.जामनेर  िज.जळगाव  प�र कसबे

25596 जगताप भटे�र मगन 40547 83 पु. वाडी रोड   कोटा��ा मागे  जामनेर

25597 जगताप भटे�र मगन 50721 83 पु. २६१६-३ �ीराम नगर   कोटा�चे मागे  जामनेर िज�ा जळगाव

25598 जगताप मथुरा भटे�र 50722 79 �ी २६१६-३ �ीराम नगर   कोटा�चे मागे  जामनेर िज�ा जळगाव

25599 जहािगरदार अनुप �िवण 24769 43 पु. मु.पो.ता.जामनेर   जहागीरदार वाडा  जामनेर

25600 जहािगरदार जीवन िवनायकराव 40057 57 पु. ६० िशवाजी नगर   जळगाव रोड  जामनेर

25601 जहािगरदार रंजना िजवन 54692 51 �ी ६० िशवाजी नगर   जळगाव रोड जामनेर  िज�ा जळगाव

25602 जहागीरदार सौरभ �िवण 24770 39 पु. जहागीरदार वाडा   मु.पो.ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25603
जहािगरखान श�ीरखान 

�ो.जे.के.�े�जरेशन
18436 50 पु. मदनी नगर   जामनेर

25604 जैन अभय पवनकुमार 33464 41 पु. नंदादीप   बजरंगपुरा रोड  जामनेर

25605 जैन अजय कांतीलाल 12017 57 पु. मु.पो.प�र कसबे ता.जामनेर   प�र कसबे

25606 जैन अजय पवनकुमार 33421 37 पु. ३ नंदािदप बजरंग पुरा रोड   जामनेर

25607 जैन अिनलचंद माणकचंद 16501 55 पु. मु.पो.फ�ेपुर   ता.जामनेर    फ�ेपुर

25608 जैन आरती राज�� 25502 47 �ी
दुगा� नगर   भुसावळ रोड  जामनेर पुरा िज. जळगाव  जामनेर 

पुरा

25609 जैन अशोक फकीरा 10830 72 पु. २ बी इंिदरा ललवाणी नगर   जळगाव रोड जामनेर

25610 जैन अशोक �ेमचंद 21804 59 पु. मु.पो.नेरी बु।।   ता.जामनेर    नेरी बु।।

25611 जैन भरत �ेमचंद 21805 57 पु. मु.पो.नेरी बु।।   ता.जामनेर िज.जळगाव    नेरी बु।।

25612 जैन जो�ा िजत�� 31377 48 �ी �ारा-वध�मान मेडीकल   गांधी चौक    जामनेर

25613 जैन माणकचंद हरकचंद 10702 52 पु. मु.पो.फ�ेपुर ता.जामनेर  िज.जळगांव

25614 जैन मोहन दादा 38964 51 पु. नगर खाना   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25615 जैन नेमीचंद माणकचंद 12158 67 पु. मु.पो.शहापुर   जामनेर

25616 जैन पंकज परशुराम 49344 38 पु. आनंद नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

25617 जैन �फु�कुमार माणकचंद 10704 44 पु. मु.पो.फ�ेपुर.ता.जामनेर   फ�ेपुर

25618 जैन �काशचंद नथमल 36273 63 पु. मु.पो.गोडी   ता.जामनेर  िज.जळगाव  गोडी

25619 जैन �मोद िवराज 38051 40 पु. मु.पो. श�गोळा   ता.जामनेर  िज.जळगाव  श�गोळा

25620 जैन �ेमचंद शंकरलाल 28362 76 पु. कापड ग�ी   देशमुख वाडी  जामनेर िज. जळगाव  जामनेर

25621 जैन रा�ल अशोक 44307 36 पु. नगारखाना   मु.पो.ता. जामनेर  िज�ा जळगाव
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25622 जैन राज�� पंढरीनाथ 25494 52 पु. दुगा� नगर   भुसावळ रोड  जामनेर पुरा  जामनेर पुरा

25623 जैन राजेश चंपालाल 33194 64 पु. द� चैत� नगर   जामनेर

25624 जैन राजेश पुनमचंद 15401 44 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

25625 जैन राजेश सुरेशभाई 53297 45 पु.
मु. पो. नेरी िदगर   बस �ॅ� जवळ  ता.जामनेर िज�ा 

जळगाव

25626 जैन �र�ेश मोहन �ो. गु�देव ह�्लुम 61593 22 पु. नगर खाना जामणेर   ता जामणेर  िज�ा जळगाव  जामणेर

25627 जैन सिचन रतनलाल 24781 44 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

25628 जैन संिदप �ेमचंद 27703 44 पु. मु. पो. फ�ेपूर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  फ�ेपूर

25629 जैन(�णवाल) संजय जवरीलाल 18367 57 पु. रा.प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

25630 जैन संजयकुमार माणकचंद 26601 51 पु. फ�ेपूर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  फ�ेपूर

25631 जैन (भुरट) संजयकुमार पुखराज 31876 52 पु.
�ॉट नं.८ केरोिसन पंप जवळ   पाचोरा रोड जामनेर  

िज.जळगांव  जामनेर

25632 जैन शांतीलाल मांगीलाल 38099 56 पु. मु.पो.बेटावद बु.   ता.जामनेर  िज.जळगाव  बेटावद बु.

25633 जैन सुिनल शांतीलाल 50309 48 पु. काझी वाडा   जामनेर  िज�ा जळगाव

25634 जैन वसंत द�ा�य 24771 68 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

25635 जैन िवजय िहरालाल 49503 41 पु. �ॉट नं८६ आय टी आय कॉलनी जामनेर   िज�ा जळगाव

25636 जै�ाल भारतलाल कंुडललाल 35158 51 पु. मु.पो. राजणी   ता.जामनेर  िज.जळगाव  रजणी

25637 जै�ाल सुरेश ओकंार 58212 59 पु. मु तळेगाव   पो शेळगाव  ता जामनेर

25638 िजरी िवकास राजाराम 46154 56 पु. मु. पो. शेळगांव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25639 जोहरे द�तू नामदेव 43298 58 पु. शा�ी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25640 जोशी अनंत कािशनाथ 38782 72 पु. २ �ेट बँक कॉलनी   आनंदनगर  जामनेर

25641 जोशी अनंत शंकर 10994 61 पु. मु.पो.प�र ता. जामनेर   प�र

25642 जोशी अिनल केशव 15405 44 पु. नाचणखेडा   ता.जामनेर    नाचणखेडा

25643 जोशी अिनता अभय 10849 62 �ी नगरखाना जामनेर ता.जामनेर

25644 जोशी अनुराधा अनंत 38783 71 �ी २ �ेट बँक कॉलनी   आनंदनगर  जामनेर

25645 जोशी आशा अनंत 15386 56 �ी मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

25646 जोशी अशोक ल�ण 26517 56 पु. सोनी इ�ेट   भुसावळ रोड  जामनेर

25647 जोशी गज�� अ�ण 11325 58 पु. मु.पो. पाळधी प�र   ता.जामनेर

25648 जोशी गणेश ल�ण 11223 61 पु. सुतार ग�ी  जामनेर
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25649 जोशी �भाकर िनळकंठ 56015 86 पु. २३ �काश नगर   जळगाव रोड  जामनेर िज�ा जळगाव

25650 जोशी �फु� सुधाकर 10848 45 पु. २३८/२४०  रेणुका िनवास   �ा�ण ग�ी    जामनेर

25651 जोशी �िवणकुमार सुभाष 15391 43 पु. मु.पो.प�रपेठ   ता.जामनेर    प�रपेठ

25652 जोशी रिवं� िकशोर 48221 33 पु. मु. पो. वाकडी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25653 जोशी शामकांत �भाकर 16347 55 पु. २३ �काश नगर जामनेर   जळगाव    जामनेर

25654 जोशी सुगंधा अिनलकुमार 22818 46 �ी मु.पो.वाकोद ता.जामनेर   िज.जळगाव    वाकोद

25655 जोशी सुहािसनी वसंत 23883 77 �ी मु.पो.प�रपेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�रपेठ

25656 जोशी िवजय प�ाकर 18679 45 पु. रथ ग�ी नगारखाना   जामनेर

25657 जुमडे िवजया अजय �ो मयुर टी डेपो 12018 47 �ी मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर    प�र कसबे

25658 काबरा महेश न�थुलाल 24813 36 पु. मु.पो.इंिदरा ललवाणी नगर   जामनेर जामनेर

25659 कचरे संतोष दामू 40997 42 पु. मु.पो. जामनेर पुरा   जामनेर

25660 क�वाह मह��िसंग धनिसंग 25758 55 पु. पाटील वाडी   वाकी रोड  जामनेर िज. जळगाव  जामनेर

25661 क�वाह िजत��िसंग धनिसंग 25759 47 पु. पाटील वाडा   वाकी रोड  जामनेर िज. जळगाव  जामनेर

25662 कदम रामदास िव�नाथ 35348 60 पु. मु.पो.बेटावद बु.   ता.जामनेर  िज.जळगाव  बेटावेद

25663 काकडे खंडु कौतीक 42038 59 पु. भाजी मंडी   जामनेर

25664 काकडे िव�म गजमल 38691 42 पु. मु पो-ितघरा ता जामनेर

25665 काळबैले बेबाबाई भागवत 18503 55 �ी मु मालिपं�ी     ता जामनेर  काळिपं�ी

25666 कलाल भगवान बाबूराव 38450 53 पु. मु.पो. प�र (पेठ)   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25667 कलाल भगवान देवचंद 10872 50 पु. मु.पो. जामनेरपुरा ता.जामनेर   िज�ा जळगाव

25668 काळे द�ू तुकाराम 52811 45 पु. जामनेर पुरा   जामनेर  िज. जळगाव.  जामनेर

25669 काळे रा�ल सुभाष 62099 35 पु.
�ॉट नं  7 वाकी रोड   भारत गॅस एज�� �ा मागे  पा�रजात 

कॉलनी  जामणेर

25670 काळे संजय तुळिशराम 39541 53 पु. िशवाजी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25671 काळे उषाबाई भागवत 57615 61 �ी
मु पो -मोयखेडा िदगर   ता जामनेर  िज जळगाव  मोयंखेडे 

िदगर (जामनेर )

25672 कंडारे मनोज िकसन 9276 65 पु. मु.पो.गोदेंगांव.ता.जामनेर   िज�ा जळगाव    गोदेंगाव

25673 कानडे गणेश रघुनाथ 38139 70 पु.
३३१५/४३५/१ गणपती नगर   जामनेर ता.जामनेर  िज�ा 

जळगाव

25674 का�े रमेश वसंत 19240 73 पु. मु.पो.बेटावद बु।।   ता.जामनेर    बेटावद बु।।

25675 का�े िवजयाबाई रमेश 34469 54 �ी मु.बेटावद बु.   ता.जामनेर    बेटावद बु.
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25676 क�ेरकर गजानन सुरेश 40159 50 पु. मु.पो. बेटावद बु.   ता. जामनेर    बोदवड

25677 क�ेरकर �भाकर पांडुरंग 24346 53 पु. वॉड� नं.०३ बेटावड   ता. जामनेर िज. जळगाव

25678 कंुजर िदलदारखाँ चाँदखाँ 26001 52 पु. मु. पो. सोनारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  सोनारी

25679 कापडे अच�ना �भु 44959 37 �ी माळी ग�ी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25680 कापडे गोपाल मुरलीधर 36271 52 पु.
गजानन कॉ��े�   शा�ीनगर गजानन महाराज  

मंदीरासमोर  जामनेर

25681 कापडे कैलास कृ�ा 27764 36 पु. गणपती नगर   से�र नं. ३  जळगाव रोड  जामनेर

25682 कापडे िनम�ला कैलास 30379 50 �ी �ॉट नं.५१ साने गु�जी कॉलनी   हीवरखेडा रोड जामनेर

25683 कापडे �भु कृ�ा 48046 41 पु. माळी ग�ी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25684 कापडे राजाराम शिल�ाम 29647 56 पु. ५४ आनंद नगर जामनेर

25685 कापडे रेखा संजय 23304 49 �ी
�ॉट नं ५१ सानेगु�जी कॉलनी   हीवरखेडा रोड जामनेर  

जामनेर िज. जळगाव  जामनेर

25686
कापडे संजय कृ�ा �ो सुमन आइस 

फॅ�री
11298 47 पु. माळी ग�ी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25687 कापडे संजय शाली�ाम 18012 54 पु. आनंद नगर     जामनेर

25688 कापडे सुिनता संजय 36233 45 �ी ५४ आनंद नगर   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25689
कापडे िवनोद नामदेव �ो.शुभम अजय 

िकराणा
11198 50 पु. शा�ी नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

25690 कापसे राजेश ल�ण 33129 50 पु. मु.पो.मलदाभाडी   ता.जामनेर    मलदाभाडी

25691 कापडे �ितभा राजाराम 36234 48 �ी ५४ आनंद नगर   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25692 करावडीया भरत नटवरलाल 33528 65 पु. आनंद नगर   जामनेर

25693 कारावडीया िदपक भरत 33518 43 पु. आनंद नगर   जामनेर

25694 कासार अिनल रामदास 18423 48 पु. माळी ग�ी   जामनेर

25695 कासार द�ा�य वसंत 15333 44 पु.
�ॉट नं २५/ए   गीताई नगर   हीवरखेडा रोड जामनेर  ता-

जामनेर िज�ा जळगाव

25696
कासार गोपाळ शामराव  �ो. कालीका 

मेट�
11739 52 पु. रा. फ�ेपुर ता.जामनेर   फ�ेपुर

25697 कासार रा�ल अ�ण �ो.आनंद मेट� 12297 46 पु. अ�ण   महावीर माग� जामनेर

25698 कासार शरद रामदास 46926 54 पु. महावीर रोड   सराफ बाजार  जामनेर

25699 कासार शिशकांत वसंत 11548 47 पु. महािवर माग�  जामनेर

25700 केणे नर�� पंढरी 61813 27 पु.
अॅट टाकरखेडा पो शहापूर   ता. जामनेर  िज जळगाव  

टाकरखेडा

25701 खैरे युवराज काशीनाथ 37539 55 पु. मु.पो.जामनेर   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25702 खाकरे अिनल िवनायक 45946 38 पु. मु. पो. गोदेंगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर
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25703 खाकरे अच�ना अिनल 59834 30 �ी
मु पो पाळसखेडा िमराचे   ता जामनेर िज�ा जळगाव   

㈴ㄵ㔱

25704 खाकरे उ�म ओकंार 11629 67 पु. रा.गोदेंगाव ता.जामनेर   गोदेंगाव

25705 खाकरे अिनल शांताराम 59786 43 पु.
मू पो पाळसखेडे िमराचे   ता जामणेर िज�ा जळगाव    

पाळसखेडे

25706 खान मजीदखान अजीज 13242 67 पु. मदनी नगर   जामनेर

25707 खान म�ुर अहमद �ो.लेटे� टेलर 11337 58 पु. मदनी नगर   जामनेर

25708 खंडेलवाल लताबाई सुभाष 16944 64 �ी मु.पो.जळा�ी   ता.जामनेर    जळा�ी

25709
खंडेलवाल राकेश सुभाषचंद 

�ो.खंडेलवाल �ो�ीजन
54489 39 पु. मु.पो.जळा�ी   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25710 खंडेलवाल सुभाष �ंबकरव 34280 73 पु. जलां�ी ता.जामनेर िज.जळगांव   जलां�ी

25711 खरादे रिवं� िव�ू 44270 47 पु. मु . पो. टाकळी   ता . जामनेर

25712 खराटे आनंदा िशवराम 16647 61 पु. मु.पो.मालदाभाडी   ता.जामनेर    मालदाभाडी

25713 खराटे भगवान दगडु 15335 45 पु. शा�ी नगर   जामनेर

25714 खराटे गजानन बळीराम 16648 42 पु. मु.पो.मालदाभाडी   ता.जामनेर    मालदाभाडी

25715 खोडपे �काश रामदास 27096 57 पु. मु पो नेरी ता िज जामनेर   जळगाव

25716 खोडपे �ेमद� भागवत 43788 34 पु. मु.पो.नेरी िदगर   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25717 खोडपे अिनता �ाने�र 26611 42 �ी मु. पो. नेरी ता. जामनेर िज.   जळगाव

25718 खोडपे अतुल �काश 57440 36 पु. मु / पो - नेरी बु   ता जामनेर  िज जळगाव  नेरी बुाा जामनेर

25719 खोपडे भागवत अमृत 31724 77 पु. मु.पो. नेरी िदगर   ता.जामनेर  िज.जळगांव  नेरीिदगर

25720 खोडपे �ाने�र रामदास 26612 55 पु. मु. पो. नेरी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  नेरी

25721 खोडपे िदलीप बळीराम 16340 65 पु. मु. पो. नेरी बु।।   नेरी बु।।

25722 खोडपे िदलीप िसताराम 32961 50 पु. िशव कॉलनी जामनेर   िज.जळगांव    जामनेर

25723 खोडपे िव�ा िदलीप 36259 54 �ी मु.पो.नेरी   ता.जामनेर  िज.जळगाव  नेरी

25724 खोडं गजानन रामजी 57677 49 पु. मु /पो -शहापुर   ता जामनेर  िज जळगाव  जामनेर

25725 खुरपडे ओम अशोक 61168 25 पु. सरदार पटेल नगर   जामनेर पुरा जामनेर  िज�ा जळगाव

25726 खुरपडे जग�ाथ रामू 28946 68 पु. मु.पो. मालदाभाडी   ता.जामनेर िज.जळगांव    मालदाभाडी

25727 कोचर पु�ा अिनल 30032 40 �ी मु.पो. फ�ेपुर ता.जामनेर   फ�ेपुर

25728 कोचर िवकास �काशचं� 16504 40 पु. मु.पो.फ�ेपुर   ता.जामनेर

25729 कोचर िवलास �काशचंद 25760 40 पु. मु. पो. फ�ेपूर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  फ�ेपूर
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25730 कोकाटे ई�र ल�ण 12841 55 पु. मू.पो. द� चैत� नगर   पाचोरा रोड जामनेर

25731 कोलते क�ना सुरेश 50329 58 �ी िश�क कॉलनी   पाचोरा रोड  जामनेर िज�ा जळगाव

25732 को�े भागवत खेमा 2684 75 पु. मधुबन कॉलनी जळगाव रोड   जामनेर

25733 को�े भारती भागवत 2685 72 �ी आनंद नगर   जामनेर

25734 कोळी अिनल सखाराम 50772 53 पु.
चांगदेव नगर   वाकी रोड २०२५/१५  जामनेर िज. जळगाव  

जामनेर

25735 कोळी िभका िचंधु 12968 50 पु. मु.िचंचखेडा बु।।   ता.जामनेर    िचंचखेडा बु।।

25736 कोळी देिवदास सुकदेव 32306 51 पु. मु.पो.िपंपरखेडा   ता.जामनेर  िज.जळगांव  िपंपरखेडा

25737 कोळी गणेश गजमल 33456 71 पु. मु.नागनखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर  नागनखुद�

25738 कोली गणेश सदािशव 21270 46 पु.
�ॉट नं.४६ िशव कॉलनी   मु.पो.जामनेर िज.जलगाव    

जामनेर

25739 कोळी कैलास देवबा 38819 39 पु. मु. पो. माडवे बु ◌ा◌ा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25740 कोळी ल�ण िकसन 15370 53 पु. वाडी दरवाजा   जामनेर

25741 कोळी मंगला िभका 12963 45 �ी मु.पो.िचंचखेडा बु।।   ता.जामनेर    िचंचखेडा

25742 कोळी (सुरळकर) ��ाद मांगो 35904 59 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

25743 कोळी(सोनवणे) �शांत युवराज 15364 38 पु. मु.िहंगणे बु।। पो.खादगाव   ता.जामनेर    िहंगणे बु।।

25744 कोळी संतोष पंिडत 61498 31 पु.
मु तळेगाव पो� शेळगाव   तालुका जामणेर िज�ा जळगाव  

  तळेगाव

25745 कोळी सावन शांताराम 15318 41 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

25746 कोळी �ावण सोनू 59015 47 पु. एट पो� तळेगाव   तालुका जामनेर    तळेगाव

25747 कोळी तेज�ी संतोष 61031 43 �ी ल�ी कॉलनी वाकी रोड   जामणेर िज�ा जळगाव    जामणेर

25748 कोळी व�लाबाई गणेश 32836 51 �ी मु. नागन खुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर  नागन खुद�

25749 कोळी योगेश �ंबक 15336 57 पु. सरदार व�भभाई पटेल नगर   जामनेर

25750 कोळी सुिनल कडू 34268 54 पु. मु.पो.वाघारी   ता.जामनेर    वाघारी

25751 कोलते िदपक सुरेश 50327 38 पु. िश�क कॉलनी   पाचोरा रोड  जामनेर िज. जळगाव  जामनेर

25752 कोलते सुरेश सुपडू 50328 63 पु. िश�क कॉलनी   पाचोरा रोड  जामनेर िज�ा जळगाव

25753 को�ी पदिमनी सुधाकर 40385 70 �ी ३१/ब िग�रजा कॉलनी   भुसावळ रोड  जामनेर

25754 कोटेचा कांतीलाल दुलीचंद 10792 63 पु. मु.पो.तोडंापुर  ता.जामनेर   तोडंापुर

25755 कोटेचा नंदा िवजय 36803 46 �ी मु.पो.तोडंापूर   ता.जामनेर

25756 कोठारी अ�ेश �काशचंद 21803 41 पु. भगवान महावीर माग�   मु.पो.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर
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25757 कोठारी अतुल सुरेशचं� 16389 40 पु. कोठारी पॅलेस   जामनेर

25758 कोठारी िदपक मंगलचंद 61516 33 पु.
महावीर नगर जामणेर   ता जामणेर िज�ा जळगाव    

जामणेर

25759 कोठारी इ�रलाल भे�लाल 10793 55 पु.
िवजय कले�न  भगवान महावीर माग�   कापड ग�ी 

जामनेर

25760 कोठारी इ�रलाल िकसनलाल 10823 76 पु. वाणी ग�ी  कोठारी उ�ोग समुह   मेन रोड    जामनेर

25761 कोठारी क�ेश �काशचंद 25755 39 पु. कापड ग�ी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25762 कोठारी महािवर उ�मचंद 23490 39 पु. िशव कॉलनी   मु.पो.जामनेर  िज�ा जळगाव

25763 कोठारी माणकचंद रतनलाल 36807 70 पु. भगवान माहािवर माग�   जामनेर

25764 कोठारी �काशचं� िकसनलाल 10820 68 पु. सुपारी बाग   जामनेर

25765 कोठारी �मोद इ�रलाल 10819 51 पु. 3170/69/1 के के पॅलेस   सुपारी बॅग   जामनेर

25766 कोठारी �रखबचंद उ�मचंद 16529 46 पु. जैन मंदीरा जवळ   कापड ग�ी    जामनेर

25767 कोठारी सचीन नेमीचंद 16624 44 पु.
शालीमार िथएटर जवळ   मु.पो.जामनेर िज.जळगाव    

जामनेर

25768 कोठारी संगीता �मोद 16387 46 �ी वाणी ग�ी जामनेर

25769 कोठारी सुरेशचं� िकसनलाल 10824 64 पु. महावीर माग� जामनेर

25770 कोठारी तारा ई�रलाल 16264 59 �ी महािवर माग�   वाणी ग�ी    जामनेर

25771 कोठारी वनमाला सुरेशचंद 16388 61 �ी
के के �ेस   सुपारी बाग     मेन रोड   जामनेर  ता जामनेर 

िज�ा जळगाव

25772 कोठारी िवकास �काशचंद 16385 38 पु. कोठारी पॅलेस   जामनेर

25773 कोठारी िवकास �काशचं� 25756 36 पु. भगवान महािवर माग�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25774 कोठारी िवमल �काशचंद 16386 64 �ी सुपारी भाग जामनेर

25775 कोठारी िवनय �काशचं� 10825 43 पु. सुपारी बाग   जामनेर

25776 कोठारी िववेक �काशचं� 16262 41 पु. महािवर माग�   वाणी ग�ी    जामनेर

25777 कुळकण� अिनल मुरलीधर 16325 66 पु. आनंद नगर   मु.पो.जामनेर

25778 कुळकण� िदिलप अनंत 148 72 पु. सोनार ग�ी नेरी िदगर   नेरी बँक जळगाव

25779 कुलकण� क�ना िदनकर 43789 33 �ी नगारखाना   जामनेर  िज�ा जळगाव

25780 कुळकण� मधुकर वासुदेव 10840 53 पु. िशवाजी नगर जामनेर

25781 कुळकण� मिनषा िववेक 20424 47 �ी
मधुबन कॉलनी MSEB   जळगाव रोड जामनेर  ताल जामनेर 

िज जळगाव  जामनेर

25782
कुलकण� �भाकर वासुदेव �ो.संदीप 

सायकल �ोअस�
11197 54 पु.

हनुमान मंिदराजवळ   िशवाजी नगर  जामनेर  िज�ा 

जळगाव

25783 कुळकण� �फु� मुरलीधर 24742 56 पु. आनंद नगर   जामनेर  ता.जामनेर िज.जळगाव
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25784 कुलकण� ि�यंका संिदप 49343 35 �ी �ॉट नं. ६७/२ िशवाजी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25785 कुलकण� संकेत �भाकर 49345 33 पु. ६७ िशवाजी नगर   जळगाव रोड  जामनेर

25786 कुलकण� शिशकांत मुरलीधर 23100 57 पु. मु. पो. फ�ेपूर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  फ�ेपूर

25787 कुलकण� सुिनल अवधुतराव 47006 54 पु. नगारखाना   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25788 कुलकण� वासंती मधुकर 50848 47 �ी ९७ िशवाजी नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

25789 कुलकण� िवकास देिवदास 39456 57 पु.
मु. पो. पलासखेडे (मीराचे)   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

जामनेर

25790 कुमट मनोज भोजराज 16396 48 पु. पाचोरा रोड   जामनेर

25791 कुमट िमता मनोज 48859 44 �ी पाचोरा रोड   जामनेर  िज�ा जळगाव

25792 कुमट पु�ाबाई भोजराज 27807 79 �ी पाचोरा रोड   मु. पो. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25793 कुमावत भरत शंकर 53259 52 पु. मु पो मथाई नगर   पाचोरा रोड  जामनेर

25794 कुमावत नंदलाल �पचंद 15299 55 पु.
वाकी रोड  जामनेर  चांगदेव नगर   ता-जामनेर िज�ा 

जळगाव

25795 कुमावत �काश िहरालाल 42195 55 पु. मु.पो.नेरी बु.   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25796 कुमावत वा��क रितलाल 33277 47 पु. आयो�ा नगर   पाचोरा रोड  जामनेर

25797 कुमावत िवजय िहरालाल 15383 46 पु. मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर    प�र कसबे

25798 कुमावत िवनोद रमेश 21115 48 पु. अयो�ा नगर   पाचोरा रोड    जामनेर

25799 कुमावत कैलास िहरालाल 42196 55 पु. मु.पो.नेरी बु.   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25800 कुमावत िवजय सुकलाल 16329 39 पु. मु.पो.नेरी बु।।   ता.जामनेर    नेरी बु।।

25801 कुमावत योगेश नारायण 15317 41 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

25802 कंुभार िकसन कच� 22734 68 पु. प�रपेठ   ता.जामनेर  िज.जळगाव  प�रपेठ

25803
कंुभार �ीराम तोताराम �ो मोना 

टेलरीगं मटेरीयल
10874 62 पु. मेन रोड   जामनेर

25804 कुरकुरे अिवनाश िचंतामण 24816 46 पु. मु.पो.आनंद नगर   जामनेर

25805 कुरकुरे िचंतामण चावदस 51636 74 पु. आनंद नगर जामनेर   44580    जामनेर

25806 लाढे शांताराम िव�ंभर 15403 64 पु. मु.पो.प�रपेठ   ता.जामनेर    प�रपेठ

25807 लाडवंजारी िवकास ��ाद 48259 50 पु. २८ िशवश�ी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25808 लहासे बाबुराव पांडुरंग 11493 74 पु. प�र कसबे  ता.जामनेर िज.जळगांव   प�र कसबे

25809
लहासे �ाने�र सुकदेव �ो.संतोष 

िकराणा
12016 52 पु. रा.प�र कसबे   ता.जामनेर    प�र कसबे

25810 लहासे संतोष सुकदेव 11494 64 पु. प�र कसबे  ता. जामनेर  िज.जळगा   ◌ंव    प�र कसबे
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25811 लखोटे िदनेश �ीराम 15310 50 पु. माळी ग�ी   जामनेर

25812 ललवाणी धनराज चंपालालजी 26008 58 पु. मु. पो. तोडंापूर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  तोडंापूर

25813 ललवाणी अिभशेख �वीण कुमार 60268 33 पु.
�ीराम पेठ कापड ग�ी   जामणेर  ता जामणेर िज�ा 

जळगाव  जामणेर

25814 ललवाणी छगनलाल चांदमल 37450 81 पु. मु.पो. नाचनखेडा   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25815 लालवाणी हेमंत खेमचंद 59899 52 पु.
भगवान महावीर माग�   कापड ग�ी जामणेर  जामणेर 

िज�ा जळगाव  जामणेर

25816 ललवाणी कांतीलाल चंपालाल 26121 46 पु. मु. पो. िचलगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  िचलगाव

25817 ललवाणी मिनषकुमार शांतीलाल 10828 45 पु. नगारखाना   जामनेर

25818 लालवाणी समता हेमंतकुमार 59900 48 �ी
महावीर माग� कापड ग�ी   जामणेर  ता जामणेर िज�ा 

जळगाव  जामणेर

25819 ललवाणी संदीप सुरेशचं� 16655 54 पु. नगारखाना रोड   बडा कोठा    जामनेर

25820 ललवाणी सुरेशचं� मोतीलाल 11006 76 पु. नगरखांना जामणेर   जामनेर

25821 लामखेडे िसताराम तुळशीराम 33127 75 पु. चांगदेव नगर   वाकी रोड जामनेर

25822 लंगरे �िवण गजानन 16528 37 पु. माळी ग�ी   जामनेर

25823 लंके राज�� भा�र 35213 43 पु. मु.पो.बेटावद   ता.जामनेर  िज.जळगाव  बेटावद

25824 लेले अ�ुत माधव 10852 68 पु. मु.पो. प�र  ता.जामनेर   प�र

25825 लेले भारती अ�ुत 24297 64 �ी मु. पो. प�र पेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र पेठ

25826 लोडाया िनम�ला नारायण 27718 58 �ी सुतार ग�ी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25827
लोढा िदपक सुगनचंद �ो.महािवर 

मेडीकल अँ� जनरल �ोअस�
11544 45 पु. मु.पो. शहापुर   ता.जामनेर िज.जळगांव    शहापुर

25828 लोढा िजत�� �रखबचंद 10817 56 पु. �ेम िनवास पाचोरा रोड जामनेर

25829 लोढा ललीतकुमार मदनलाल 15387 53 पु. प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

25830 लोढा मह�� शांतीलाल 22815 49 पु. भगवान महावीर माग�   मु.पो.जामनेर  िज�ा जळगाव

25831
लोढा पवन �फु� �ो�ा - राज 

ए�र�ाईझेस
57975 37 पु. िश�क कॉलनी   पाचोरा रोड  जामनेर िज जळगाव  जामनेर

25832 लोढा �रखबचंद बाबुलाल 11543 67 पु.
द� चैत� नगर   पाचोरा रोड  जामणेर िज�ा जामणेर  

जामणेर

25833 लोढा संगीता देव�� 35397 48 �ी मु.पो. फ�ेहपूर   ता.जामनेर  िज.जळगाव  फ�ेहपूर

25834 लोढा संजयकुमार मदनलाल 16502 57 पु. मु.पो.प�र ता.जामनेर   प�र

25835 लोडाया नारायण केशवजी 27717 62 पु. सुतार ग�ी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25836 लोढया रमेश केशवजी 10805 69 पु. सुतार ग�ी  जामनेर

25837 लोहार सुनील लोटु 9270 46 पु. मु.पो.गोदेंगांव.ता.जामनेर
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25838 लोखंडे िदलीप बाबुराव 44520 57 पु. मु बेटावद खुद�    पो बेटावद  बु ता जामनेर  बेटावद

25839 लोखंडे उषा �भाकर 49436 48 �ी
�ॉट नं 9 गट नं ३७८   स�ाट अशोक नगर  वाकी रोड  

जामनेर

25840 लोणारी गजानन दुला 10847 58 पु. �ीराम पेठ जामनेर

25841 लोणारी गोपाल पोपटराव 15312 45 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

25842 लोणारी राजु दामु 40674 50 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

25843 लोणारी रिवं� िडगंबर 40675 47 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

25844 लंुकड भै�लाल गुलाबचंद 33520 46 पु. महावीर नगर   जामनेर

25845 लंुकड गौतमचंदजी गुलाबचंद 33524 74 पु. महावीर नगर   जामनेर

25846 लंुकड िम�ीलाल जालमचंद 10826 64 पु. शालीमार टॉकीज जवळ   जामनेर

25847 लंुकड �फु� गौतमचंद 21116 45 पु. महावीर नगर   पाचोरा रोड    जामनेर

25848 लंुकड रा�ल गौतमचंद 32937 41 पु. महावीर नगर   पाचोरा रोड  जामनेर

25849 लंुकड उषाबाई �फुल 33525 32 �ी महावीर नगर   जामनेर

25850 मदाने िवनोद पंडीत 29937 44 पु.
मु.पो. जामनेर पुरा   जामनेर ता.जामनेर  िज.जळगांव  

जामनेर

25851 मगर जनाद�न िचंधु 13080 64 पु. मु.पो.नेरी बु।।   ता.जामनेर    नेरी बु।।

25852 महा िवनायक �ीकृ� 49654 71 पु. माळी ग�ी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25853 महाजन अिनल जग�ाथ 12451 53 पु. माळी ग�ी रेवा महाजन यां�ा   च�ी जवळ जामनेर

25854 महाजन अिनल रामदास 32274 43 पु. जामनेर पुरा   जामनेर

25855
महाजन अजु�न देवराम �ो.िवजय 

कापड दुकान
11175 60 पु. पाचोरा रोड   जामनेर  िज�ा जळगाव

25856 महाजन (गुजर) अ�ण जग�ाथ 13379 56 पु. जहागीरदार वा�ा मागे   म�ार ग�ी    जामनेर

25857 महाजन अ�ण िव�नाथ 12468 58 पु.
३२८६ ३४ २ िव� गीताई   पाचोरा रोड द� चैत� नगर  

जामनेर

25858 महाजन अशोक ओकंार 10843 55 पु. माळी ग�ी   जामनेर

25859 महाजन अशोक वामन 11007 58 पु. ६-िगरीजा कॉलनी जामनेर   ता-जामनेर िज�ा जळगाव

25860 महाजन भाऊराव �ंबक 15331 51 पु. शालीमार िथएटर जवळ   जामनेर

25861 महाजन भारती िवजय 35000 49 �ी ५५ माधव नगर   जामनेर पुरा ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25862 महाजन भा�र जगन 10856 53 पु. �ीराम पेठ   ता जामनेर

25863 महाजन देिवदास कािशनाथ 37560 60 पु. िववेकानंद नगर   जामनेर पुरा    जामनेर

25864 महाजन िदलीप आनंदा 34111 64 पु. जामनेरपुरा ता जामनेर   देवपुर धुळे    जामनेर
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25865 महाजन िदलीप िव�ल 10789 66 पु.
सुतार ग�ी राम भरोसे नगर   जामनेर  ता जामनेर िज 

जळगाव  जामनेर

25866 महाजन िदनेश सुधाकर 33402 44 पु. जामनेर पुरा   जामनेर

25867 महाजन एकनाथ गोिवंद 33269 76 पु. मु.पो.िहवरखेडा बु.   ता.जामनेर    िहवरखेडा बु.

25868 महाजन गजानन पंुडिलक 10812 45 पु. श�ी नगर जामनेर पुरा   जामनेर

25869 महाजन गणेश रघुनाथ 27187 49 पु. मु ओझरख् ◌ुद�  ता जामनेर   िज. जळगाव  जामनेर

25870 महाजन िगरीष द�ा�य 10995 62 पु. बजरंग पुरा ता. जामनेर

25871 महाजन गोपाल झ�डू 24758 45 पु. मु.पो.रामपुर   पो.सामरोद  ता.जामनेर

25872 महाजन हरी सुपडु 19462 78 पु. मु.नागणखुद�  पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागणखुद�

25873 महाजन िजजाबाई रामभाऊ 54181 57 �ी माळी ग�ी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25874 महाजन िकसन मोतीलाल 34384 91 पु. देशमुख कॉलनी   वाकी रोड जामनेर

25875 महाजन िकसन न�थू 10735 93 पु. जामनेर पुरा   जामनेर

25876 महाजन िकशोर मधुकर 20974 45 पु. द� चैत� नगर   पाचोरा रोड जामनेर जामनेर

25877 महाजन मह�� िवठठल 39893 35 पु. क�ूरी नगर   जामनेर

25878 महाजन मंजुषा रणजीत 16623 42 �ी सुतार ग�ी   मु.पो.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

25879 महाजन मनोज रमेश 33128 44 पु. पटेल नगर   जामनेर पुरा  जामनेर

25880 महाजन िनतेश रामभाऊ 53228 33 पु. माळी ग�ी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25881 महाजन पांडूरंग जुलाल 54171 50 पु. मु.पो.गाडेगांव   ता.जामनेर  िज.जळगाव  गाडेगांव

25882 महाजन पांडुरंग सोनजी 10780 77 पु. राम भरोसे नगर   जामनेर

25883 महाजन �िदप केशव 52626 53 पु. आनंद नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25884 महाजन �काश दामू 33496 71 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

25885 महाजन �काश उ�म 24751 51 पु. मु.नागणचौकी   पो.सामरोद  ता.जामनेर

25886 महाजन �िमला शांताराम 50558 58 �ी �ॉट नं.४९ सुपारी बाग   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25887 महाजन �शांत पांडुरंग 11579 49 पु. सुतार ग�ी  मु.पो.ता.जामनेर

25888 महाजन पुो�म तुकाराम 15346 51 पु. मु.नागण खुद�    पो.सामरोद ता.जामनेर    नागणखुद�

25889 महाजन रा�ल रमेश 61939 44 पु.
�ॉट 82 पंचशील भवन   िशवाजी नगर जळगाव रोड  ता. 

जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25890 महाजन रामभाऊ शहादू 58758 65 पु. माली ग�ी   जामनेर तालुका =जामनेर  िज�ा जळगाव

25891 महाजन रमेश जग�ाथ 35651 51 पु. मु.पो.टाकळी खुद�    ता.जामनेर  िज.जळगाव  टाकळी खुद�



Page 973

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

25892 महाजन रमेश ल�ण 36278 60 पु. सुतार ग�ी   जामनेर

25893 महाजन रमेश माधव 33265 64 पु. जामनेर पुरा   जामनेर

25894 महाजन रमेश रघुनाथ 33472 50 पु. मु.वाडीिक�ा   पो.वाघारी  ता.जामनेर  वाडी िक�ा

25895 महाजन रणजीत पांडुरंग 16622 47 पु. �ॉट नं ४३/४४  सोना �ेस   भुसावळ रोड  जामनेर

25896 महाजन रिवं� केशव 33420 51 पु. मु.पो. सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

25897 महाजन रिवं� पुडिलंक 11193 58 पु. �ीकृ� नगर  पाचोरा रोड   जामनेर

25898 महाजन साधना िगरीष 16341 54 �ी बजरंग पुरा जामनेर

25899 महाजन संजय द�ू 33273 52 पु. मु.पो.िहवरखेडा   ता.जामनेर    िहवरखेडा

25900 महाजन संजय ल�ण 16318 54 पु. सुतार ग�ी   मु.पो.जामनेर

25901 महाजन संतोष हरी 24760 39 पु. मु.नागनचौकी   पो.सामरोद  ता.जामनेर

25902 महाजन शामकांत वसंत 53135 35 पु. डोगंरेजी नगर   पाचोरा रोड  जामनेर िज�ा जळगाव

25903 महाजन शांताराम रामा 51247 65 पु. �ॉट नं.४९ सुपारीबाग   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25904 महाजन शिशकांत तुकाराम 33515 53 पु. द� चैत� नगर   जामनेर

25905 महाजन शुभम िवठ् ठल 52471 31 पु.
गु�द� कॉलनी   छबाई भवन भुसावळ रोड  जामनेर िज. 

जळगाव  जामनेर

25906 महाजन सुभाष देिवदास 24777 60 पु. मु.पो.वाकीरोड   भाउसाहेब देशमुख कॉलनी  जामनेर

25907 महाजन सुिमत िदलीप 24911 39 पु. राम भरोसे नगर   जामनेर

25908 महाजन सुनंदा अशोक 28450 52 �ी मु. पो. जामनेर   िज. जळगाव    जामनेर

25909 महाजन सुनंदा पांडुरंग 16617 72 �ी सुतार ग�ी   मु.पो.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

25910 महाजन सुिनल दामू 33523 50 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

25911 महाजन सुरेश ल�ण 11019 57 पु. मु.पो.जामनेर  शालीमार िथएटर जव   ळ    जामनेर

25912 महाजन ताराबाई वसंत 31760 63 �ी
मु.नागणखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर िज.जळगांव  

नागणखुद�

25913 महाजन वैशाली �शांत 11580 49 �ी सुतार ग�ी  मु.पो.ता.जामनेर

25914 महाजन वसंत पांडुरंग 21806 73 पु.
मु.नागणखुद�  पो.सामरोद   ता.जामनेर िज.जळगाव    

नागणखुद�

25915 महाजन िवजय रघुनाथ 34988 57 पु. ५५माधव नगर जामनेर पुरा   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25916 महाजन िवकास दामू 33497 68 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

25917 महाजन िव�ु नारायण 19142 51 पु. मु.पो.सामरोद ता.जामनेर   सामरोद

25918 महाजन िव�ल शहादु 52472 64 पु. शा�ी नगर   जामनेर
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25919 महाजन िव�ल िकसन 10737 66 पु. मु.पो.जामनेर जामनेरपुरा   जामनेर

25920 महाले िदनकर मोतीलाल 33125 63 पु. मु.पो.लहासर ता.जामनेर   लहासर

25921 महाले(चौधरी) कोकीळाबाई िशवराम 15305 56 �ी �ॉट नं.४२ िगरीजा कॉलनी   जामनेर

25922 महाले नामदेव सखाराम 25497 42 पु. मु. पो. प�र पेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र पेठ

25923 महाले राजू आनंदा 23324 51 पु. ५६/२ सुपारी बाग   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25924 महाले रेखा वामन 26441 45 �ी मोहन भुवन   माळी ग�ी  �पेरी जनरल जामनेर

25925 महाले शिशकांत िशवराम 25496 36 पु. मु. पो. जामनेर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25926 महाले िशवराम शामराव 10837 65 पु. �ाम �ृित िगरीजा कॉलनी   जामनेर

25927 महाले �ीकांत िशवराम 15332 39 पु. िगरीजा कॉलनी   भुसावल रोड    जामनेर

25928 महाले िव�म िशवराम 42518 31 पु. ४२/२ िगरीजा कॉलनी   भुसावळ रोड  जामनेर

25929
महाले वामन मोतीराम �ो.�पेरी 

गारम�टस
11144 55 पु. डेली भाजी माक�  समोर   जामनेर  िज�ा जळगाव

25930
मह�द खान मेहबुब खान �ो.रेहान 

मेडीकल अँ� जनरल �ोअर
11352 41 पु. दु.नं.९   मौलाना आझाद माक� ट    जामनेर

25931 माळी आंबादास एकनाथ 34883 51 पु. िश�क कॉलनी   पाचोरा रोड जामनेर  िज�ा जळगाव

25932 माळी अिनल िव�ू 33483 37 पु. मु.पो.टाकळी बु.   ता.जामनेर    टाकळी बु.

25933 माळी अ�ण दामोदर 26459 56 पु. माळी ग�ी   मु. पो. ता. जामनेर जामनेर

25934 माळी बाळु नामदेव 16353 40 पु. गणेश वाडी   जामनेर

25935 माळी (दाते) भगवान माधव 15329 36 पु. गणेश वाडी   जामनेर

25936 माळी िभका नामदेव 35023 53 पु. मु.पो.टाकळी   ता.जामनेर  िज.जळगाव  टाकळी

25937 माळी द�ा�य रामदास 24856 62 पु.
क�ुरी नगर   मराठी शाळे�ा मागे  जामनेर पुरा �ॉट 

नं.४३  जामनेर

25938 माळी देवराम ग�ाराम 51371 56 पु. १७ �काश नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25939 माळी देिवदास एकनाथ 34882 50 पु. गणेश वाडी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25940 माळी िदपाली िकरण 55103 30 �ी मु.शेळगाव पो.तळेगाव   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25941 माळी गजानन बळीराम 61497 62 पु. मु पो� तळेगाव   ता जामणेर  िज�ा जळगाव  तळेगाव

25942 माळी गजानन माधव 58761 43 पु.
एट =तळेगाव   पो� शेळगाव  तालुका जामनेर िज�ा. 

जळगाव  तळेगाव

25943 माळी गोपाळ िकसन 11013 55 पु. इंदीरा आवास योजना   जामनेर

25944 माळी गोपाल रघुनाथ 15337 39 पु. मु.पो.जामनेर

25945 माळी गोिवंदा एकनाथ 61499 30 पु. मु पो� तळेगाव ता जामणेर   िज�ा जळगाव    तळेगाव
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25946 माळी िजत�� �भाकर 34223 38 पु. गणेश वाडी   जामनेर  िज.जळगांव  जामनेर

25947 माळी कैलास सखाराम 33463 53 पु. िशव कॉलनी   जामनेर

25948 माळी िकरण िभवसन 54047 36 पु. मु.पो.तळेगाव   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25949 माळी मधुकर पोपट 49817 62 पु.
२० ए क�ुरी नगर   जामनेर पुरा  जामनेर िज. जळगाव  

जामनेर

25950 माळी मनोहर राजाराम 15409 45 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

25951 माळी �शांत शांताराम 61251 33 पु.
आठवडे बाजार गणेश वाडी   जामणेर  िज�ा जळगाव  

जामणेर

25952 माळी �िवण मनोहर 26457 40 पु. शा�ी नगर   जामनेर पुरा  मु. पो. ता. जामनेर

25953 माळी राज�� गोपाळ 39005 45 पु. मु.पो. गणेशवाडी   जामनेर

25954 माळी राज�� शंकर 53912 57 पु. �काश नगर   जळगाव रोड  जामनेर िज�ा जळगाव

25955 माळी रमेश तुकाराम 38131 54 पु. गणेश वाडी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25956 माळी रिवं� एकनाथ 15330 48 पु. अनंत गणेश वाडी   जामनेर

25957 माळी सिचन उ�म 49731 28 पु. मु. पो. पाळधी   ता. जामनेर  िज.जळगाव  पाळधी

25958 माळी समाधान िभवसन 55102 38 पु. मु.तळेगाव पो.शेळगाव   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25959 माळी संिगता रिवं� 34884 46 �ी फॉरे� कॉलनी सी/ओ   िश�क कॉलनी पाचोरा रोड  जामनेर

25960 माळी संजय आ�ाराम 35649 52 पु. शा�ी नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

25961 माळी सिवता सुनील 61744 42 �ी शा�ी नगर जामनेर पुरा   तालुका जामनेर  िज�ा जळगाव

25962 माळी शािलनी अंबादास 38935 49 �ी िश�क कॉलनी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25963 माळी शोभा देवीदास 34881 49 �ी गणश वाडी   जामनेर  िज�ा जळगाव

25964 माळी �ीकृ� पंुडलीक 11174 53 पु. मु.पो.फ�ेपुर िपं�ी  ता.जाम   नेर िज.जळगांव    फ�ेपूर

25965 माळी सुनंदा अिनल 39856 46 �ी द� चैत� नगर   जामनेर

25966 माळी सुरेश माधव ¹१८] 34750 47 पु. गणेशवाडी जामनेर

25967 माळी सुरेश रामू 26455 44 पु. शा�ी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25968 माळी �ाती देवराम 51372 30 �ी १७ �काश नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25969 माळी उ�म सुकदेव 49730 57 पु. मु. पो. पाळधी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  पाळधी

25970 माळी वासुदेव सुकदेव 32535 65 पु. मु.पो.जामनेर   बजरंग पुरा रोड    जामनेर

25971 माळी िवजय अजु�न 16321 39 पु. गणेशवाडी   मु.पो.जामनेर

25972 माळी िवजय नामदेव 17816 49 पु. मुा.पो.तळेगाव   ता.जामनेर  तळेगाव  तळेगाव
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25973 माळी योगेश अंबादास 38818 33 पु. िश�क कॉलनी   जामनेर

25974 माळी युवराज उखडु� 10845 56 पु. माळी ग�ी जामनेर

25975 माळी(महाजन)पंुडिलक दामु 15304 69 पु. िगरीजा कॉलनी   जामनेर

25976 मंडलेचा मनोज ितलोकचंद 12159 44 पु. मु / पो -जामनेर   शहापुर

25977 मंडलेचा िनम�लाबाई �ेमचंद 28787 80 �ी पाचोरा रोड िनम�ल �ेम भवन   जामनेर

25978 मंडावरे रमेश नारायण 48900 64 पु. मु. पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25979 मंडलेचा गज�� मह��कुमार 28788 34 पु. पाचोरा रोड िनम�ल �ेम भवन   जामनेर

25980 मंडलेचा मह�� �ेमचंद 16263 62 पु. िनम�ल �ेम   पाचोरा रोड    जामनेर

25981 मंडलेचा िपयुषकुमार उगमचंद 16500 39 पु. मु.पो.फ�ेपुर   ता.जामनेर    फ�ेपुर

25982 मंडलेचा �ेमचंद लखीचंद 10841 84 पु. पाचोरा रोड  वध�मान माक� ट   जामनेर

25983 मापारी तुकाराम हरी 18934 57 पु. मु.पो.गोदेंगाव ता.जामनेर   गोदेंगाव

25984 मराठे मनोज भगवान 12689 62 पु. मु.गाडेगाव पो.नेरी   ता.जामनेर    गाडेगाव

25985 मराठे पंढरी सुकदेव 35729 59 पु. मु.भ�बखेडा   ता.जामनेर    भ�बखेडा

25986 मराठे रमेश िव�ल 31725 59 पु.
मु.नागनखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर िज.जळगांव  

नागनखुद�

25987 मराठे संिगता शंकर 35211 49 �ी वाकी रोड जामणेर   जामनेर

25988 मराठे शंकर बाबुराव 11008 57 पु. गोिवंद कॉलनी   जामनेर

25989 मराठे सुभाष आनंदा 15311 58 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

25990 मराठे वासुदेव रतन 50154 61 पु. मु. पो. टाकळी बु.   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

25991 मराठे िवणाबाई पंढरीनंाथ 39241 49 �ी
मु. भा�डखेडा पो.मोडवे खु.   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

जामनेर

25992 मावरे िदपक उखडू� 16334 44 पु. मु. पो. वाघारी ता. जामनेर   वाघारी

25993 मावरे �ारकाबाई कडू 34016 63 �ी मु पो वाघाडी   जामनेर

25994 मावरे कडू िहराचंद 36805 67 पु. मु.पो.वाघारी   ता.जामनेर    वाघारी

25995 मावरे अिवनाश कडू 36804 36 पु. मु.पो.वाघारी   ता.जामनेर    वाघारी

25996 �सकर सुरेश �ावण 40696 52 पु. मु.पो.गोडेगांव   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

25997 ��े भागवत पंुडिलक 33531 48 पु.
घर नं. ३२९१/३६/२   दाणापु�ा कॉलनी  वाकी रोड  जामनेर  

िज�ा जळगाव

25998 िम�री रिवं� देवचंद 36255 47 पु. िव�कमा� सॉ िमल   दुगा�नगर  जामनेर

25999 िम�री वासुदेव गजानन 23736 46 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र पेठ
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26000
िम�री रामदास िझप� �ो.अंिबका 

वखार
11540 62 पु. भुसावळ रोड  िगरजा कॉलनी   जामनेर

26001 िम�ी �ीराम सांडू 32958 67 पु. अनंत वाडी   जामनेर

26002 मोगरे संभाजी आ�ाराम 41354 47 पु. मु.पो. देवि�ंपी   ता.जामनेर  िज.जळगाव  देवि�ंपी

26003 मोहरील िच�लेखा भा�र 164 70 �ी �ेशन रोड जामनेर

26004 मोरे आनंद देवानंद 61038 31 पु.
शा�ी नगर भुसावळ रोड   जामणेर पुरा जामणेर  िज�ा 

जळगाव  जामणेर

26005 मोरे भाऊराव आनंदा 12551 52 पु. मु.पो.टाकळी खुद�    ता.जामनेर    टाकळी खुद�

26006 मोरे देवानंद �ीराम 15334 56 पु.
शा�ी नगर जामनेर पुरा   भुसावल रोड जामनेर  ता.जामनेर 

िज�ा जळगाव

26007 मोरे धनराज आनंदा 17884 54 पु. मु.पो. टाकळी खु।। ता. जामनेर

26008 मोरे ई�र शाली�ाम 16352 37 पु. गणेश वाडी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26009 मोरे राजु माधव 39538 41 पु. ४१६  शा�ी नगर  भुसावळ रोड   जामनेर

26010 मोरे शशीकांत ओकंार 23881 66 पु.
२६१७ २ वाकी रोड �ेट बँक समोर   स�ाट अशोक नगर 

जामनेर

26011
मोरे िव�नाथ देवराम �ो.आिशष टेलर 

ऍ� टेल�रंग मटे�रअल
12567 57 पु. मु.पो.टाकळी खु।।   ता.जामनेर    टाकळी खु।।

26012 मोरे युवराज रामदास �ो.रजत िकराणा 11740 58 पु. मु.पो.टाकळी खु. ता.जामनेर   टाकळी खु.

26013 मोते िवघा योगेश 44479 41 �ी �ाट नं ९८   िशवाजी नगर  जामनेर

26014 मोते योगेश वसंतराव 44478 43 पु. िशवाजी नगर   �ाट नं ९८  जामनेर

26015 मावरे मोतीलाल शेनफडू 25510 50 पु. मु. पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  वाघारी

26016 मु�ाई मेडीकल अॅड जनरल �ोअस� 11591 47 पु. रा. प�र ता. जामनेर   प�र

26017
मुळे अंबादास काशीनाथ �ो.कालीका 

िविवध व�ु भांडार
12311 70 पु. गांधी चौक अॅट पो� िचंचखेडा   जामनेर

26018 मुळे धनंजय गोकुळ 10799 55 पु. महावीर माग� जामनेर

26019
मुळे मुकेश रमेशचंद  �ो.संगीता 

ऑडीओ कॅसेट
11398 41 पु. कापड ग�ी   जामनेर

26020 मुळे सिवता धनंजय 15321 47 �ी कापड ग�ी   जामनेर

26021 मुळे शरद अंबादास 26591 45 पु. मु. िचंचखेडा   पो. केकदिनंभोरा  ता. जामनेर  िचंचखेडा

26022 मंडोितया गोपाल ल�ण 48254 46 पु.
१८/२ आचाय� तुलसी नगर   पाचोरा रोड  जामनेर िज. 

जळगाव  जामनेर

26023 मुणोत अिनल �काशचंद 33126 53 पु. मु.पो.मालदाभाडी   ता.जामनेर    मालदाभाडी

26024 मुणोत ई�र पुखराज 10781 64 पु. महािवर माग�   जामनेर

26025 मुनोत जवरीलाल रामलाल 29992 72 पु. आनंद नगर जामनेर

26026 मुणोत सुरेशचं� घेसुलाल 12157 61 पु. रा.मालदाभाडी ता.जामनेर   मालदाभाडी
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26027 नहाटा िनता �फु� 25762 59 �ी द�चैत� नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26028 नहाटा िप�ाबाई सुभाषचं� 28893 60 �ी पाचोरा ना�ाजवळ   मु.पो.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

26029 नाहाटा �फु� सोभागचंद 16503 51 पु. द� चैत� नगर   पाचोरा रोड    जामनेर

26030 नाहाटा राजकवरबाई सोभागचंद 26771 79 �ी द� चैत� नगर   पाचोरा रोडजामनेर  िज�ा जळगाव

26031 नाहाटा सोभागचंद िभवराज 10790 83 पु. द� चैत� नगर पाचोरा   रोड जामनेर

26032 नाहाटा सुभाषचंद दीपचंद 10784 66 पु. २१/३४/२ द� चैत� नगर   पाचोरा रोड    जामनेर

26033 नाहाटा तुषार सुभाषचं� 18474 38 पु.
िवजय वाडी पाचोरा रोड जामनेर   द�चैत�  द�चैत� नगर 

 जामनेर

26034 नाईक धनराज रघुनाथ ¹१८] 11003 46 पु. िगरीजा कॉलनी �ॉट नं-१८   जामनेर िज�ा जळगाव

26035 नाईक िदवालिसंग कसनदास 45030 57 पु. मु पो गो�ी   ता जामनेर  िज जळगाव  जामनेर

26036 नाईक ई�र आनंदा 53590 51 पु. मु.पो.खडकी   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26037 नाईक �भाकर दगडू 29649 61 पु. जामनेर पुरा   जामनेर

26038 नाईक रघुनाथ िभला 27008 49 पु. मु. पो. मालखेडा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  मालखेडा

26039 नाईक राजेश डोगंरिसंग 17764 40 पु. मु.पो.गो�ी   ता.जामनेर  गो�ी  गो�ी

26040 नाईक राजू अ�ानिसंग 37409 46 पु. मु.पो.गो�ी ता जामनेर

26041 नाईक िशवाजी भगवान 27704 54 पु. मु. पो. नाचनखुद�    ता. जामनेर  िज. जळगाव  नाचनखुद�

26042 नाईक उमेश ��ाद 34772 34 पु. मु.पो.देउळगांव   ता.जामनेर    देउळगांव

26043 नाईक िवलास सोमा 36242 40 पु. मु.शंकरपुर पो.समरोद   ता.जामनेर  िज.जळगाव  शंकरपुर

26044 नंदुरबारे सुिनल भाऊराव 51756 44 पु. रा.निवन िशंगाईत   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26045 नरवाडे िकशोर निसकेत 25500 48 पु.
स�ाट अशोक नगर   वाकी रोड जामनेर  िज. जळगाव  

जामनेर

26046 नरवाडे सुभाष ल�ण 18837 48 पु. मु.माळिपं�ी पो.देविपं�ी   ता.जामनेर    माळिपं�ी

26047 नसीर शाह बशीर शाह 16007 45 पु. गांधी चौक मु वाकडी   ता जामनेर  िज�ा जळगाव  वाकडी

26048 नस��ा िकफायतखान 18489 72 पु. मोमीन मोह�ा महावीर माग�   जामनेर

26049 नवलखा चं�कला  �काशचंद 33489 67 �ी महािवर माग�   जामनेर

26050 नवलखा �ोती मह��कुमार 33492 56 �ी महावीर माग�   जामनेर

26051 नवलखा मह��कुमार केसरीमल 24808 62 पु. कापडग�ी महावीर माग�   जामनेर

26052 नवलखा मोहीत मह��कुमार 33484 37 पु. महावीर माग�   जामनेर

26053 नवलखा �िदप �काशचंद 33490 51 पु. महावीर माग� जामनेर
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26054 नवलखा �काशचंद केसरीमल 24807 72 पु. कापडग�ी   महावीर ग�ी  जामनेर

26055 नाईकडा िवकास िदवालिसंग 45031 33 पु. मु पो �ोदी   ता जामनेर

26056 नेहे रमेश बाबुराव 39187 59 पु. मु. पो. बेटावद   ता.जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26057 नेहे सुधाकर िसताराम 33010 60 पु. मु.पो.बेटावद   ता.जामनेर  िज.जळगांव  बेटावद

26058 नेमाडे अजु�न िशवाजी 17180 66 पु. जामनेर पुरा   जामनेर

26059 नेमाडे (जठार ) िगरीष िपतांबर 45047 48 पु. आदश� �ासेस िगरीजा कॉलनी   जामनेर

26060 नेरे धनराज तुकाराम 60570 38 पु.
मु पो� मांडवे खुद�    तालुका जामणेर िज�ा जळगाव    

मांडवे खुद�

26061 नेरे िदलीप तुकाराम 57926 42 पु. मु / पो - मांडवे खुद�    ता जामनेर  िज जळगाव  मांडवे खुद�

26062 नेरे इं�भान चं�भान 26748 64 पु. मु. पो. फ�ेपूर ता जामनेर

26063 नेरे उ�ला धनराज 60569 36 �ी
गाडगेबाबा चौक   मांडवे खुद�  तालुका जामणेर  िज�ा 

जळगाव  मांडवे खुद�

26064 नेरीया संदीपकुमार चं�भानजी 10858 51 पु. मु.पो. फ�ेपुर  ता.जामनेर   िज�ा जळगाव

26065 नेरकर बाळू रघुनाथ 45785 57 पु. मु. पो. पळासखेडे बु.   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26066
नेवरे मह�� बाबुराव �ो.बळीराजा कृषी 

क� �
39342 43 पु. �ॉट नं ६ पाटील वाडी जामनेर   वाकी रोड  जामनेर

26067 �ावी गोपाल नामदेव 57682 33 पु. मु / पो - तळेगाव   ता जामनेर  िज जळगाव  जामनेर

26068 �ावी संगीता रिवं� 33428 48 �ी मु.पो.नागन चौक   ता.जामनेर    नागन चौकी

26069 �ावी शेनफडू �ंबक 36263 64 पु. मु.पो.िपंपळगाव   ता.जामनेर  िज.जळगाव  िपंपळगाव

26070 �ावी सुनंदा भागवत 33427 50 �ी मु.पो.नागनखुद�    ता.जामनेर    नागनख् ◌ुद�

26071 िनकम गजानन तुकाराम 12309 54 पु.
द� चैत� नगर   पाचोरा रोड  जामनेर  ता-जामनेर िज�ा 

जळगाव

26072 िनकम मुरलीधर तुकाराम 33409 56 पु. द� चैत� नगर   जामनेर

26073 िनकम िशवदास गोबा 32518 59 पु. मु.पो.नाचाणखेडा   ता.जामनेर    नाचणखेडा

26074 िनकम तुकाराम िवठोबा 15362 61 पु. मु.पो.देविपं�ी   ता.जामनेर    देविपं�ी

26075 िनंबाळकर राज�� एकनाथ 29736 44 पु. मु.पो. प�र कसबे   ता.जामनेर  िज.जळगांव  प�र (कसबे)

26076 पांचगे सुरेश रघुनाथ 43888 51 पु. अटपो� जामणेर िगरीजा कॉलनी िज   जळगाव    जामणेर

26077 पाचपोळ अशोक पंडीतं 16322 55 पु. मु.पो. फ�ेपुर   ता. जामनेर

26078 पाचपोळ �मोद रामकृ�ा 16327 40 पु. मु.पो.नेरी बु।।   ता.जामनेर    नेरी बु।।

26079 पाडळसे राजधर सोनु 38608 70 पु. मु.पो. मांडवे बु.   ता. जामनेर  िज�ा जळगाव

26080 पाडळशे रामचं� तुळशीराम 14793 62 पु. िश�क कॉलनी   पाचोरा रोड    जामनेर
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26081 पगारे रामदास आ�ाराम 15297 56 पु. एय.टी.आय.कॉलनी   जळगाव रोड    जामनेर

26082 पगारे �ाम आ�ाराम 10811 48 पु.
आय.टी.आय कॉलनी जळगाव रोड   ता.जामनेर  िज�ा 

जळगाव

26083 पगारीया रतनलाल शांतीलाल 33521 55 पु. सुतार ग�ी   जामनेर

26084 पगारीया संजय शांतीलाल 33529 49 पु. सुतार ग�ी   जामनेर

26085 पालवे िदनेश नामदेव 16323 39 पु. शा�ी नगर मु. पो. जामनेर

26086 पालवे गणेश नामदेव 24759 41 पु.
शा�् ◌ी नगंर गणपती नगर   जामनेर  ता िज जळगाव  

जामनेर

26087 पालवे नामदेव ओकंार 10806 65 पु.
संत गाडगे महाराज चौक   शा�ी नगर  जामनेर िज�ा 

जळगाव

26088 पालवे मिनषा समाधान 25757 40 �ी श�ांगण �ॉट नं. १८   िगरीजा कॉलनी  जामनेर

26089 पालवे कमलाकर बाबुराव 34885 57 पु. द� चैत� नगर   पाचोरा रोड जामनेर  िज�ा जळगाव

26090 पालवे राजाराम रामकृ� 33462 72 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

26091 पालवे संजीव पांडूरंग 44336 45 पु. शा�ी नगर   जामनेर पुरा  िज�ा जळगाव

26092 पालवे सितष दामु 27014 46 पु. आनंद नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26093
पामनानी मोहन रामचंद �ो.गु�नानक 

टे�टाई�
11167 57 पु. मेन रोड  जामनेर

26094 पमनाणी नेहचलदास रामचं� 11165 70 पु. वािक रोड  जामनेर

26095 पांडव अशोक िवठठल 47599 51 पु. मु. पो. नेरी िदगर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26096 पांडे �काश ��ाद 47606 43 पु.  तुलसीकंुज    महावीर नगर  जामनेर

26097 पांडे ��ाद तुळशीराम 17469 60 पु. �ीराम पेठ     जामनेर

26098 पांढरे बाबुराव आनंदा 22932 67 पु. पाटील वाडा   वाकी रोड.  जामनेर.  जामनेर.

26099 पांढरे िदनकर पंुडिलक 15404 55 पु. प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

26100 पांढरे �भाकर शंकर 23542 45 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र पेठ

26101 पाढरे राजधर लहानु 11189 57 पु. मु.पो. प�र पेठ  ता.जामनेर िज.   जळगांव

26102 पांढरे राज�� रामदास 11610 46 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

26103 पांढरे रामदास ल�ण 26847 66 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र पेठ

26104 पांढरे संजय बळीराम 34244 53 पु.
मु.िहवरी िदगर   पो.प�र  ता.जामनेर िज.जळगांव  िहवरी 

िदगर

26105 पांढरे संजय िकसन 22931 53 पु. प�रपेठ ता.जामनेर   िज.जळगाव.  .  प�रपेठ

26106 पांढरे शरद भागवत 22817 44 पु. मु.पो.प�पेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

26107 पांढरे शरद वैजनाथ 23809 48 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�रपेठ
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26108 पांढरे िवजय भाउराव 34068 48 पु. प�र पेठ   ता.जामनेर  िज.जळगांव  प�र पेठ

26109 पांढरे िवजय दशरथ 15413 54 पु. स�ी माक� ट  प�र पेठ   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव  प�र

26110 पांढरे भा�र शंकर 22749 62 पु. मु.पो.प�रपेठ   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26111 पंिडत भारती मधुकर 43519 59 �ी मु.पो.केकत िनंभोरे   ता.जामनेर  िज.जळगाव  जामनेर

26112 पंडीत मधुकर सोनजी 41821 71 पु. मु.पो.केकत िनंभोरे   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26113 पंडीत �ाज�ा सागर 46714 38 �ी मु.पो. केकतिनंभोरे   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26114 पंिडत पु�र मधुकर 43520 34 पु. मु.पो.केकतिनंभोरे   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26115 पंडीत सागर मधुकर 46713 39 पु. मु.पो.केकतिनंभोरे   ता. जामनेर  िज�ा जळगाव

26116 प�ाळे द�ा भगवान 41836 43 पु. शा�ी नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

26117 पानपाटील सिवता िवलास 56339 43 �ी िभम नगर   भुसावळ रोडजामनेर  िज�ा जळगाव

26118 पारधी (सोनवणे) दौलत बंडु 12198 82 पु. मु.पो.वाघारी ता.जामनेर   वाघारी    वाघारी

26119 परदेशी बापुिसंग गोकुळिसंग 32631 46 पु. मु.पो.जामनेर  पुरा    जामनेर

26120 परदेशी (तेली) िदपक �काश 43744 32 पु. मु.पो. मोयखेडा िदगर   ता.जामनेर  िज.जळगाव  मोयखेडा

26121 परदेशी जगन िमठुिसंग 54260 80 पु. मु.पो.गोडंखेड   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26122 परदेशी मोहन बबन 15325 46 पु. गणेश वाडी जामनेर   गणेशवा  ता जामनेर

26123 परदेशी रघुनाथ छगन 33266 62 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

26124 परदेशी संजीवन म�ी� 40642 46 पु. मु.पो.काळखोडा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26125 पारीख मनोज सुभाष 16328 37 पु. मु.पो.नेरी बु।।   ता.जामनेर    नेरी बु।।

26126 परीट लताबाई �काश 15302 40 �ी �ॉट नं.४१ िशवाजी नगर   जामनेर

26127 परीट �काश रघुनाथ 10795 64 पु. मु.पो.जामनेर ता जामनेर   िशवाजी नगर    जामनेर

26128 परीट वसंत �ंबक 10835 68 पु.
३६/१ आशीवा�द िशवाजी नगर   जामनेर   ता जळगाव    

जामनेर

26129 परखड रामचं� सखाराम 34878 59 पु.
मु. पो. मोयखेडा िदगर   ता.जामनेर  िज.जळगाव  मोयखेडा 

िदगर

26130 पारपोळ रतन काशीनाथ 37540 61 पु. मु.पो. मालदावाडी   ता.जामनेर  िज.जळगाव  मालदावाडी

26131 पव�ते देिवदास सुकदेव 16261 68 पु. �ी द� चैत� नगर   पाचोरा रोड    जामनेर

26132 पव�ते गणेश वसंत 36249 38 पु. द� चै�� नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

26133 पव�ते हरेश िव�ास 62113 25 पु. द�ा चैत� नगर   पाचोर रोड जामनेर

26134 पव�ते �िवण सुरेश 16358 45 पु.
शिन मंिदराजवळ   गणेश वाडी जामनेर  ता-जामनेर िज�ा 

जळगाव
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26135 पव�ते रिवं� काशीनाथ 62118 37 पु. मु गणेश वाडी जामनेर   ता जामेनर िज�ा जळगाव

26136 पव�ते संिदप वसंत 47708 34 पु. �ी द� चैत� नगर   पाचोरा रोड  जामनेर िज�ा जळगाव

26137 पव�ते सुिनल देिवदास 36251 36 पु. द� चै�� नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

26138 पव�ते िव�ास सुकदेव 12461 55 पु. द� चैत� नगर   पाचोरा रोड जामनेर

26139 पव�ते योगेश देवीदास 62122 33 पु.
10 द� चैत� नगर   पाचोरा रोड जामनेर  ता जामनेर िज 

जळगाव  जामनेर

26140 पव�ते जयवंत बाबुराव 11000 44 पु. गणेश वाडी   मु.पो.ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26141 पव�ते िव�नाथ नामदेव 16320 59 पु. �ीराम पेठ   मु.पो.जामनेर

26142
पटेल �मोदभाई ई�रभाई �ो.िकत� टी 

डेपो
11605 62 पु. �ाम पंचायत समोर   जामनेर

26143 पठाण िबसिम�ा दलशेरखाँ 38790 51 पु. मु. पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26144 पाटील ���णीबाई देवराम 1718 74 �ी माळी ग�ी जामनेर

26145
पाटील आ�ा मधुकर �ो.सचीन 

िकराणा दुकान
12540 50 पु. मु.पो डोहरी   ता.जामनेर    डोहरी

26146 पाटील अभय गोिवंदराव 39539 52 पु. पाटील वाडा   नगरखाना  जामनेर िज�ा जळगाव

26147 पाटील अिभमन पांडूरंग 31703 54 पु. १०२ िशवाजी नगर   जामनेर

26148 पाटील अिभम�ु राजाराम 27888 48 पु. शहापूर ता.जामनेर

26149 पाटील अमर िशवाजीराव 44477 40 पु. िशवाजी नगर     जामनेर

26150 पाटील अमोल कृ�राव 26456 39 पु. िगरीजा कॉलनी   भुसावळ रोड  जामनेर

26151 पाटील अमोल िपतांबर 58780 46 पु.
ह�र�ार �ॉट नं २२   मधुबन कॉलनी जळगाव  जामनेर 

िज�ा जळगाव

26152 पाटील आनंदिसंग पाडूरंग 39011 58 पु. मु. पो. मोयगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26153 पाटील अिनल बाबुलाल 44537 38 पु. मु पो नेरी   ता जामनेर  िज जळगाव  जामनेर

26154 पाटील अिनल एकनाथ 53342 53 पु. मु.पो. शहापुर   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26155 पाटील अिनल रामचं� 44030 46 पु. मु. पो. प�र पेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26156 पाटील अिनल �ीराम 18332 61 पु. मु.जांभोळ पो.वाकोद   ता.जामनेर    जांभोळ

26157 पाटील अिनता कृ�ा 34294 52 �ी �ॉट नं.२६ �ीकृ � नगर पाचोरा   रोड जामनेर

26158 पाटील अजु�न हरी ¹१८ 39148 66 पु. मु.पो. टाकळी   ता. जामनेर

26159 पाटील अ�ण बाजीराव 26518 66 पु. मु. पो. पळासखेडे बु   ता. जामनेर िज. जळगाव    पळासखेडे

26160 पाटील अ�ण न�थु 387 64 पु. फुलाई रामभरोसे नगर   जामनेर

26161 पाटील अ�ण तुकाराम 31726 56 पु.
मु. नागनखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर िज.जळगांव  

नागनखुद�
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26162 पाटील अ�णा ल�ण 35652 48 �ी समथ� गॅस एजे�ीस जवळ   विक रोड  जामनेर

26163 पाटील अ�णाबाई िभकारी 33534 52 �ी मु.पो.पतखेडा   ता.जामनेर    पतखेडा

26164
पाटील अरिवंद भाऊराव �ो यश 

हाड�वेअर
58946 45 पु.

सोना ई�ेट भुसावळ रोड   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

जामनेर

26165 पाटील अरिवंद िव�ल 38768 58 पु. मु. वाडी पो. माहदाभाडी   ता. जामनेर

26166 पाटील अशोक बाबुराव 51727 55 पु. मु. पो. पळासखेडा बु.   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26167 पाटील अशोक भागवत 41245 46 पु. मु.पो.नाचणखेडा   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26168 पाटील अशोक देवचंद 38708 63 पु. मु.पो. मांडवे बु.   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26169 पाटील अशोक केशव 23303 71 पु. प�र पेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र पेठ

26170 पाटील अशोक नारायण 23886 57 पु. द� चैत� नगर   मु.पो.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

26171 पाटील अशोक पंढरी 15389 57 पु. प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

26172 पाटील अशोक सुकदेव 27071 58 पु. २० संतोषी माता नगर   प�र  ता. जामनेर  प�र

26173 पाटील अशोक तोताराम 33414 72 पु. मु.पो. टाकळी बु.   ता.जामनेर    टाकळी बु.

26174 पाटील अशोक �ंबक 33424 46 पु. मु.िटगरे वडगांव   पो.वाघारी  ता.जामनेर

26175 पाटील अशोक िवठठल 22620 53 पु. मु. पो. खचा�णे   ता. जामनेर  िज. जळगाव  खचा�णे

26176 पाटील अतुल अजु�न 60132 35 पु. रोटवड   नेरी जवळ  ता जामणेर  रोटवड

26177 पाटील अतुल गणेश 43364 30 पु. मु. पो. नाचनखेडा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26178 पाटील अतुल उ�मराव 61397 47 पु.
�ॉट नं 11 365/1 साई नाथ   नगर वाकी रोड  जामणेर 

िज�ा जळगाव  जामणेर

26179 पाटील अिवनाश बाबुराव 33455 53 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

26180 पाटील अिवनाश कािशनाथ 31878 49 पु. मु.पो.वाघळी   ता.जामनेर  िज.जळगांव  वाघळी

26181 पाटील अिवनाश �ीराम 26602 41 पु. मु. पो. मेनगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  मेनगाव

26182 पाटील अिवनाश सुभाष 60473 42 पु.
मु - सोनाळे   पो� पाळधी (प�र)  तालुका जामनेर िज�ा 

जळगाव

26183 पाटील अिवनाश िव�ल 33270 59 पु. तलाठी कॉलनी जामनेर

26184 पाटील बाबुलाल कडूबा 39540 46 पु. मु.पो. िवटनेर   ता.िज. जळगाव    जामनेर

26185 पाटील बाळू भाऊलाल 43943 28 पु. मु. पो. प�र पेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26186 पाटील बाळू माधव 15358 51 पु. मु नगण खुद�    ता जामनेर

26187 पाटील भगवान पंढरी 12964 48 पु. मु.िचंचखेडे बु।। पो.केकतिनंभोर   ता.जामनेर    िचंचखेडेबु।।

26188 पाटील भगवान िचंधु 26600 67 पु. मु. अंिबलहोळ   पो. गारखेडा  ता. जामनेर  अंिबलहोळ
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26189 पाटील भगवान सुपडू 32304 52 पु. मु.वाडी  पो�-मालदावाडी   ता.जामनेर  िज.जळगाव

26190 पाटील भागवत बाबुराव ¹१८] 5133 75 पु. मु-पो गोडेंगाव ता जामनेर

26191 पाटील भारत दशरथ 34176 59 पु. रा.सवत खेडे पो.मोहाडी   ता.जामनेर  िज.जळगांव  सवतखेडे

26192 पाटील भरत कािशनाथ 41897 58 पु. मु.पो.नां�ा   ता.जामनेर  िज.जळगाव  नां�ा

26193 पाटील भारत तुळिशराम 39290 55 पु. मु. वाकी बु. पो. गोडखेळ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26194 पाटील भारती अतुल 60130 28 �ी मु पो रोटवड नेरी   ता जामणेर िज�ा जळगाव    रोटवद

26195 पाटील भरतिसंग माधवराव 34078 71 पु. मु.आमखेडा   पो.शेळगांव  ता.जामनेर  आमखेडा

26196 पाटील भा�र केशव 26152 70 पु. मु. पो. एकुलती   ता. जामनेर  िज. जळगाव  एकुलती

26197 पाटील भा�र पंढरीनाथ 22735 53 पु. सातोदकर वाडा   �ा�ण ग�ी  जामनेर

26198 पाटील भा�र िसताराम 2696 73 पु. मु िहंगणे पो खादगाव ता   जामनेर    िहंगणे

26199 पाटील भाउराव शामराव 18250 71 पु. मु.नागणखुद�  पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागणखुद�

26200 पाटील िभमराव ओकंार 11162 62 पु. मु.पो.भराडी  ता जामनेर   भराडी

26201 पाटील िभमराव पांडूरंग 41282 51 पु. साने गु�जी कॉलनी   िहवरखेडा रोड  जामनेर

26202 पाटील िभमराव �ंबक 38742 75 पु. �ॉट न.८ �दारका दश�न पाक�    जळगाव रोड  जामनेर

26203 पाटील भुवनराव बाबुराव 66 65 पु. मु पो वाडी िक�ा पो� वाघरी   ता.जामनेर    वाडीिक�ा

26204 पाटील चं�कांत आनंदा 38785 73 पु. वाकी रोड पाटील वाडी   कोटा��ा मागे  जामनेर

26205 पाटील चं�कांत एकनाथ 36275 51 पु. मु.पो. वाघोरी   ता.जामनेर  िज.जळगाव  वाघोराी

26206 पाटील चं�कांत कािशनाथ 31734 54 पु.
ता.नागरखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर िज.जळगांव  

नागनखुद�

26207
पाटील चं�कांत रामकृ� �ो.राजेश 

ट� ेडस�
11616 57 पु. रा.िहवरखेडे बु.   ता.जामनेर  िज.जळगाव  िहवरखेडे बु

26208 पाटील चं�शेखर द�ु 13077 45 पु. मु.पो.मोहाडी ता.जामनेर   मोहाडी    मोहाडी

26209 पाटील चं�शेखर उ�मिसंह 18200 47 पु. जुना बोदवड रोड   जामनेर

26210 पाटील छाया भानुदास 59831 47 �ी साने गु�जी कॉलनी   िहवरखेडा रोड  जामणेर  जामणेर

26211 पाटील छायाबाई िदलीप 31727 45 �ी
मु.नागनखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर िज.जळगांव  

नागनखुद�

26212 पाटील दगडु िचंधु 19381 73 पु. मु.नागणखुद�  पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागणखुद�

26213 पाटील दरबारिसंग सुरतिसंग 58586 53 पु. २ पाटील वाडी वाकी रोड   मागची बाजू कोट�  जामनेर

26214 पाटील द�ा�य नामदेव 11395 70 पु.
मु.पो.जामनेर पुरा नदीकाठी पाण्    या�ा टाकीजवळ    

जामनेर

26215
पाटील िदलीप भागवत �ो. महाल�ी 

िकराणा ऍ� जनरल
12541 51 पु.

�ोअस� �ो.पाटील िदलीप भा.   मु.पो.मोहाडी ता.जामनेर    

मोहाडी
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26216 पाटील िदलीप �ीराम 15356 50 पु. मु.नागण खु।। पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागण खु।।

26217 पाटील िदपक संतोष 27840 37 पु. मु. पो. प�र पेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र पेठ

26218 पाटील िदपीका कृ�ा 42766 34 �ी  िनम�ल िनवास    २६ �ीकृ� नगर  जामनेर िज�ा जळगाव

26219 पाटील देिवदास राजाराम 31958 54 पु. मु.नागनचौक   पो.सामरोद  ता.जामनेर  नागनचौक

26220 पाटील देवराम बाबुराव 1717 75 पु. उदारवाडा माळी ग�ी   जामनेर

26221 पाटील धनराज कािशनाथ 22929 51 पु. �ॉट नं.२९   गणपती नगर.  जळगाव रोड जामनेर.  जामनेर

26222 पाटील धनराज पांडुरंग 12961 56 पु. मु.िचंचखेडा बु।।   ता.जामनेर    िचंचखेडा बु।।

26223 पाटील िदलीप आनंदा 12266 51 पु. मु.पो.डोहरी ता.जामनेर   डोहरी    डोहरी

26224 पाटील िदलीप ब�ुलाल 10993 58 पु. मु.पो. नेरी बु. ता.जामनेर   नेरी बु�्�्

26225 पाटील िदलीप नाना 23668 47 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र पेठ

26226 पाटील िदलीप नारायण 15348 64 पु. मु.नागणखुद�    पो.सामरोद ता.जामनेर    नागणखुद�

26227 पाटील िदलीप �ीरंग 24783 53 पु. �ॉट नं८४ आनंद नगर जामनेर   आनंद नगर  जामनेर

26228 पाटील िदलीप िव�नाथ 15351 50 पु. मु.नागण खु।। पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागण खु।।

26229 पाटील िदनेश �भाकर 43436 40 पु. मु.वाकी बु.पो.गोडखेल   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26230 पाटील िदनकर केशव 26530 65 पु. मु. िबलवाडी   पो. मेणगाव  ता. जामनेर  िबलवाडी

26231 पाटील िदनकर रामकृ� 61440 50 पु. िहवरखेडा जामणेर   ता जामणेर िज�ा जळगाव    जामणेर

26232 पाटील िदनकर �ीधर 53986 68 पु. िगरीजा कॉलनी   जामनेर  िज�ा जळगाव

26233 पाटील िदनकर तुकाराम 36240 62 पु. मु.पो.पळासखेडा   ता.जामनेर  िज.जळगाव  पळासखेडा

26234 पाटील िदपक बंडु 21117 41 पु. अयो�ा नगर   पाचोरा रोड    जामनेर

26235 पाटील िदपक भगवान 26599 44 पु. मु. अंिबलहोळ   पो. गारखेडा  ता. जामनेर  अंिबलहोळ

26236 पाटील �ाने�र भाऊराव 58716 43 पु. एट पो� िहवरखेडा बँक   तालुका जामनेर  † † †

26237 पाटील �ाने�र चं�कांत 39068 50 पु. मु.पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26238 पाटील �ाने�र वामन 39959 47 पु. मु.पो. देविपं�ी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26239 पाटील एकनाथ द�ू 24750 48 पु. मु.नागनचौकी   पो.सामरोद  ता.जामनेर  जळगाव

26240 पाटील एकनाथ कािशराम 22933 62 पु. मु.पो.कढोली   पो.टाकळी बु।।.  ता.जामनेर.  जामनेर.

26241 पाटील एकनाथ रघुनाथ 31762 74 पु.
मु.नागनखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर िज.जळगांव  

नागनखुद�

26242 पाटील गजानन द�ु 26280 49 पु. मु.पो.टाकरखेडा   ता.जामनेर िज.जळगाव    टाकरखेडा
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26243 पाटील गजानन रंगनाथ 33459 36 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

26244 पाटील गजानन िव�नाथ 27179 45 पु. मु. पो. मोयगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  मोयगाव

26245 पाटील गंभीर शामराव 50805 47 पु. पळासखेडे (गुजराचे)   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26246 पाटील गणेश नामदेव 54491 32 पु. मु.पो.खादगांव   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26247 पाटील गणेश ��ाद 33124 46 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

26248 पाटील गणेश शेनफडू 61765 42 पु. साई नगर   पाळधी  पाळधी प�र  जामनेर

26249 पाटील गंगाधर रामदास 23543 63 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र पेठ

26250 पाटील गयाबाई एकनाथ 40627 70 �ी मु.नागणचौकी पो.सामरोद   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26251 पाटील गोकुळ भागवत 15385 41 पु. मु पो.प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

26252 पाटील गोपाळ ल�ण 10976 53 पु.
२४९८ दीपल�ी   बजरंग परा रोड  जामनेर  ता.जामनेर 

िज�ा जळगाव

26253 पाटील गोपाल नारायण 16345 42 पु. म. पो. देवळसगांव   ता. जामनेर

26254 पाटील गोपाळ ओकंार 33988 57 पु. पळासखेडे बु. ता.जामनेर िज   .जळगांव    पळासखेडे

26255 पाटील गोपाळ िसताराम 13201 60 पु. मु.िहंगणे बु।। पो.खादगाव   ता.जामनेर    िहंगणे बु।।

26256 पाटील गोपाळ िवठठलिसंग 39150 52 पु. मु.पो. मोयगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26257 पाटील गोिवंद द�ा�य 10999 58 पु. सुतार ग�ी  िपतांबर �ामी मं   दीर जवळ    जामनेर

26258 पाटील हेमंत िवनायक 38539 45 पु. वाकी रोड   जामनेर  िज�ा जळगाव

26259 पाटील िहराबाई िसताराम 52224 81 �ी मु. पो. नेरी िदगर   ता. जामनेर  िज. जळगाव

26260 पाटील िहरालाल रघुनाथ 33533 58 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

26261 पाटील िहत�� रिवं� 32224 42 पु. मु.पो.गारखेडे खुद�    ता.जामनेर    गारखेडे खुद�

26262 पाटील इंदुबाई वामन 19239 73 �ी मु.पो.देविपं�ी ता.जामनेर   देविपं�ी

26263 पाटील ई�र म�ाराम 24349 41 पु.
मु. पाटखेडा. पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

पाटखेडा

26264 पाटील ई�र �ीराम 33458 47 पु. मु.पो.नागनखुद�    ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26265 पाटील जानकीराम शंकर 26388 56 पु. िशव कॉलनी   �ॉट नं. ३  जामनेर

26266 पाटील िजवन एकनाथ 26741 47 पु.
मु. नागणचौकी पो. सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

नागणचौकी

26267 पाटील िजत�� देवराम 16019 51 पु. ��ीणी  २० िशवाजी नगर   जामनेर

26268 पाटील िजत�� रमेश 11299 50 पु. द� चेत�  पाचोरा रोड  जामने   र    जामनेर

26269 पाटील �ोती ई�र 33460 44 �ी मु.पो.नागनखुद�    ता.जामनेर    नागनखुद�
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26270 पाटील �ोती िकशोर 33474 48 �ी पाटील वाडा   वाकी रोड  जामनेर

26271 पाटील कडू दयाराम 26385 54 पु. मु. पो. लहासर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  लहासर

26272 पाटील कैलास अिभम�ु 12829 57 पु. महावीर नगर पाचोरा रोड   जामनेर  िज�ा जळगाव

26273 पाटील कैलास एकनाथ 23888 61 पु. ए�लॉय ऑफ जे डी सी सी बँक िल.   जामनेर

26274 पाटील कैलास द�ु 51981 39 पु. िशवाजी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26275 पाटील कैलास नाटू 26747 52 पु. मु. पो. टाकरखेडे   ता. जामनेर  िज. जळगाव  टाकरखेडे

26276 पाटील क�ना राज�� 26614 48 �ी सोनारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  सोनारी

26277 पाटील क�ना स�न 33538 47 �ी मु.पो.देवळसगांव   ता.जामनेर    देवळसगांव

26278 पाटील कािशनाथ आ�ाराम 26618 45 पु. मु. पो. पाळधी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  पाळधी

26279 पाटील कवलिसंग नरिसंग 38937 73 पु. मु.पो. मोयगाव   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26280 पाटील केशरिसंग नामदेव 34092 57 पु. मु.पो.मोयगांव बु.   ता.जामनेर    मोयगांव

26281 पाटील िकरण पंडीत 15359 52 पु. मु.वाडीिक�ा पो.वाघारी   ता.जामनेर    वाडी िक�ा

26282 पाटील िकरण रामचं� 57726 41 पु. मु पो - िट�े वडगाव   ता जामनेर  िज जळगाव  जामनेर

26283 पाटील िकरण रमेश 16934 44 पु. जे.डी.सी.सी.बँके�ा मागे   भुसावल रोड    जामनेर

26284 पाटील िकशोर बळवंत 8406 55 पु. मू पो� नेरी बु ता.जामनेर   नेरी बु

26285 पाटील िकशोर िभकु 24812 51 पु. पाटील वाडी   वाकी रोड  जामनेर

26286 पाटील िकशोर िकसन 43982 52 पु. मु पो प�रपेठ ता जामनेर

26287 पाटील िकशोर ल�ण 29570 56 पु. वैभव मेडीकल �ोअस� माळी ग�ी   जामनेर

26288 पाटील िकशोर �ीराम 10822 49 पु. मु.सोनारी पो.मालदाभाडी   ता.जामनेर    सोनारी

26289 पाटील िकशोर िव�ू 31444 55 पु. मु.पो.पळसखेडे   ता.जामनेर  िज.जळगांव  पळासखेडे

26290 पाटील कोकीळाबाई गोपाल 34077 55 �ी मु.वाडी िक�ा पो.वाघारी   ता.जामनेर    वाडी िक�ा

26291 पाटील कोकीळाबाई पांडुरंग 35210 74 �ी मु.पो.सुलसगाव बु.   ता.जामनेर  िज.जळगाव  सुलसगाव

26292 पाटील कोमलिसंग िहलालिसंग 24775 56 पु. मु.िपंपळगाव   पो.टाकळी बु।।  ता.जामनेर

26293 पाटील �ांती रमेश 15755 42 �ी मु.वाडीिक�ा पो.वाघारी   ता.जामनेर    वाडीिक�ा

26294 पािटल कृ�ा जनाद�न 17941 63 पु. २६ �ीकृ� नगर पाचोरा रोड   जामनेर

26295 पाटील कृ�ा माधव 32517 68 पु. मु.पो.जामनेर   िगरजा कॉलनी    जामनेर

26296 पाटील लता रिवं� 28912 66 �ी मु.पो. करमाड   ता.जामनेर  िज.जळगांव  करमाड
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26297 पाटील लता भाऊराव 58392 59 �ी
३१०५/७१ िववेकानंदनगर   जामनेर पुरा जामनेर  ता जामनेर 

िज जळगाव  जामनेर

26298 पाटील ल�ीकांत नारायण 33541 53 पु. नहाटा नगर   जामनेर

26299 पाटील ल�ीबाई वासुदेव 24767 65 �ी नागणखुद�  ता.जामनेर

26300 पाटील िललाबाई रमेश 11615 72 �ी द� चैत�  पाचोरा रोड   जामनेर

26301 पाटील महादु कौितक 27094 57 पु. िशव कॉलनी   मु. पो. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26302 पाटील मह�� देिवदास 23332 48 पु.
मु. नागणखुद�  पो. सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

नागणखुद�

26303 पाटील मह�� वासुदेव 19145 44 पु. मु.नागणखुद�  पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागणखुद�

26304 पाटील महेश िशवदास 15354 43 पु. मु.नागण खु।। पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागण खु।।

26305 पाटील मंगला राजु 62134 49 �ी
आनंद नगर जळगाव रोड   जामनेर  त. जामनेर िज. जळगाव 

 जामनेर

26306 पाटील मंगलिसंग मांगो 15360 59 पु. मु.पो.मोथगाव ता.जामनेर   मोथगाव

26307 पाटील मनीषा सुिनल 59754 36 �ी शिन चौक नेरी बँक   नेरी बू

26308 पाटील मनोहर कापरिसंग 24814 51 पु. मु.पो.िपंपळगाव गोलाईत   पो.टाकळी बु।।  ता.जामनेर

26309 पाटील मनोज िहरालाल 29681 48 पु. मु.पो.केकटिनंभोरा   ता.जामनेर िज.जळगांव    केकटिनंभोरा

26310 पाटील मनोज मधुकर 15628 39 पु. मु.िटघरे (वडगाव) पो-वाघरी   ता.जामनेर

26311 पाटील मनोज पांडुरंग 28945 50 पु. मु.पो. सुनसगांव   ता.जामनेर    सुनसगांव

26312 पाटील मनोज वसंतराव 39221 48 पु. �ॉट नं.४४/अ   सुयोग कॉलनी  िहवरखेडा रोड जामनेर

26313 पाटील मृ�यी मुरलीधर 59706 22 �ी
मू पो पाळसखेडे गुजारचे   ता अमळनेर / जळगाव  िज�ा 

जळगाव  पाळसखेडे

26314 पाटील मुकंुदा भगवान 35606 52 पु. �ा�ण ग�ी   जामनेर  िज�ा जळगाव

26315 पाटील मुरलीधर आनंदा 39196 58 पु. मु. पो. लोणी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26316 पाटील नाना दामु 21269 64 पु. �ॉट नं.१ िशव कॉलनी   मु.पो.जामनेर

26317 पाटील नंदलाल वसंत 16331 42 पु. मु ढालगांव पो. माडवे ता जामनेर   ढालगांव

26318 पाटील नंदकुमार रघुनाथ 26387 43 पु. मु. पो. गारखेडा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  गारखेडा

26319 पाटील नारायण जानजी 25503 80 पु.
मु. नागणखुद�  पो. सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

नागणखुद�

26320 पाटील नारायण िव�ू 33485 61 पु. मु.पो.िचंचखेडा   पो.केकटिनंभोरा  ता.जामनेर  िचंचखेडा

26321 पाटील नर�� अशोक 19305 39 पु. मु.म�खेडा पो.गारखेडा   ता.जामनेर    म�खेडा

26322 पाटील नर�� पांडुरंग 36268 52 पु. मु.पो.मोयगाव बु.   ता.जामनेर  िज.जळगाव  मोयगाव बु.

26323 पाटील नरो�म शंकर 21808 50 पु.
मु.पो.पळासखेडे बु।।   ता.जामनेर िज.जळगाव    पळासखेडे 

बु।।
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26324 पाटील नवनीत पंडीत 25753 54 पु.
मु. वाडी िक�ा पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  वाडी 

िक�ा

26325
पाटील नवलिसंग भरतिसंग �ो.पृ�ी 

एज�ीज
43515 44 पु.

दु.नं.११ बालाजी पाटील माक� ट   पाचोरा रोड जामनेर  िज�ा 

जळगाव

26326 पाटील नेहा िवनोद 59704 35 �ी
एट पो� हीवरखेडा तालुका जामनेर   िज�ा जळगाव    

हीवरखेडा

26327 पाटील िनखील अ�ण 57342 26 पु. २४५ टाकरखेडा   ता जामनेर  िज जळगाव  जामनेर

26328 पाटील िनलेश भा�र 21094 39 पु. िगरीजा कॉलनी   भुसावल रोड    जामनेर

26329 पाटील िनलेश भुवनराव 14267 38 पु. मु.वाडीिक�ा   पो.वाघारी ता.जामनेर    वाडीिक�ा

26330 पाटील िनलीमा िववेक 21114 44 �ी द� चैत� नगर   पाचोरा रोड    जामनेर

26331 पाटील िनळकंठ वसंतराव 16799 55 पु. नगारखाना जामनेर

26332 पाटील िनम�ला बळवंत 50775 82 �ी मु. पो. नेरी बु.   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26333 पाटील िनतीन नरेश 24745 42 पु. मु.वाडीिक�ा   ता.जामनेर  िज.जळगाव

26334 पाटील िनतीन �याग 26863 44 पु. मु.पो.नागणखुद�  ता.जामनेर   िज.जळगाव    नागणखुद�

26335 पाटील पंडीत द�ा�य 11323 53 पु. मु.पो. फ�ेपुर ता.जामनेर   फ�ेपुर

26336 पाटील पंडीत लोटु 12225 51 पु. मु.पो. नेरी बु।। ता.जामनेर   नेरी बु।।

26337 पाटील पंडीत मोतीराम 52975 70 पु. मु. पो. पळासखेडा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26338 पाटील पांडूरंग ओकंार 26106 72 पु. मु. पो. िचलगाव ता. जामनेर   िज. जळगाव    जामनेर

26339 पाटील ��ाद भोलेिसंग 24780 55 पु. मु.पो.िपंपळगाव गोलाईत   पो.टाकळी बु।।  ता.जामनेर

26340 पाटील परशुराम राजाराम 12971 67 पु.
मु.िचंचखेडे बु।। पो.केकतिनंभोर   ता.जामनेर    िचंचखेडे 

बु।।

26341 पाटील िपतांबर दौलत 31285 65 पु. ३६/१ िपतृछाया िशवकॉलनी   जामनेर

26342 पाटील �भाकर शांताराम 33271 45 पु. मु.पो.लाहसर   ता.जामनेर    लाहसर

26343 पाटील �िदप भाउराव 24766 45 पु. मु.नागणचौकी   पो.सामरोद  ता.जामनेर

26344 पाटील �दीप िदवाणिसंग 39728 48 पु. �ॉट नं.१९   राणा िनवास  चांगदेव नगर जामनेर

26345 पाटील �काश दशरथ 11015 65 पु. �काश नगर  माक� ट कमेटी जवळ   जामनेर

26346 पाटील �काश दयाराम 32593 58 पु.
सिचन वे�ीगं वक� शॉप   वाडी िक�ा  जामनेर  िज.जळगांव  

जामनेर

26347 पाटील �काश कडू 51809 62 पु. मधुबन कॉलनी   जामनेर  िज�ा जळगाव

26348 पाटील �काश नारायण 10992 66 पु. मु.सोनाळे.   ता-जामनेर  िज�ा जळगाव

26349 पाटील �काश ओकंार ¹१८] 33281 50 पु. मु.पो.पलासखेडे बु.   ता.जामनेर    पळासखेडे

26350 पाटील �काश िव�नाथ 33522 60 पु. मु.पो.िहवरखेडा बु.   ता.जामनेर    िहवरखेडा बु.
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26351 पाटील ��ाद पंुडिलक 39151 51 पु.
मु. टाकरखेडा पो. शहापूर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

जामनेर

26352 पाटील ��ाद सखाराम 23101 58 पु. प�र पेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र पेठ

26353 पाटील �िमलाबाई मधुकर 52406 66 �ी िगरीजा कॉलनी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26354 पाटील �मोद वामन 40888 48 पु. मधुबन कॉलनी   जामनेर

26355 पाटील �िणता �िदप 24768 38 �ी मु.नागण खुद�    ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26356 पाटील �शांत िभमराव 56661 40 पु.
िस�दीिवनायक हॉ��टल   पाचोरा रोड जामनेर  िज�ा 

जळगाव

26357 पाटील �शांत िदलीप 33475 43 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

26358 पाटील �शांत मािणक 13243 41 पु.
�ारा पाटील माणीक जे.   मु.करमाड पो.पळासखेडे(िम.)ता.    

जामनेर करमाड

26359 पाटील �शांत रघुनाथ 13165 40 पु. मु.पो.पळासखेडे   ता.जामनेर    पळासखेडे

26360 पाटील �ितभा नर�� 23427 53 �ी �ॉट नं.३१ गोिवंद कॉलनी   वाकी रोडजामनेर

26361 पाटील �ितभा रिवं� 17736 50 �ी  फुलाई   राम भरोसे नगर   जामनेर  िज जळगाव  जामनेर

26362 पाटील �िवण सुभाष 36248 48 पु.
मु.पो.केकत िनंभोरा   ता.जामनेर  िज.जळगाव  केकत 

िनंभोरा

26363 पाटील �िवण िवजय 39288 47 पु. मु.वाकी बु. पो.गोडंखेळ   ता.जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26364 पाटील �िवण िव�नाथ 47710 44 पु.
३२०१/२२ चांगदेव नगर   वाकी रोड  जामनेर   िज�ा 

जळगाव

26365 पाटील �याग राजाराम 24752 62 पु. मु.नागणचौकी   पो.सामरोद  ता.जामनेर

26366 पाटील पंुडिलक बाबुराव 23810 62 पु.
�ॉट नं.३१ गोिवंद कॉलनी   वाकी रोडजामनेर  िज.जलगाव  

जामनेर

26367 पाटील पंुडिलक बाबुराव 33500 48 पु. मु.टाकळी िपं�ी   ता.जामनेर    टाकळी िपं�ी

26368 पाटील पंुडिलक िचमण 36250 65 पु. पुो�म नगर   जळगाव रोड  जामनेर

26369 पाटील रघुिवर भा�र 27716 47 पु. सरदार पटेल नगर   भुसावळ रोड  जामनेर

26370 पाटील रा�ल िदलीप 33461 36 पु. मु.पो.नागनखुद�    ता.जामनेर    नागनखुद�

26371 पाटील रा�ल माधवराव 32328 45 पु. मु.पो.कासली   ता.जामनेर  िज.जळगांव  कासली

26372 पाटील रा�ल वसंत 27811 35 पु. मु. पो. पळासखेडे   ता. जामनेर  िज. जळगाव  पळासखेडे

26373 पाटील रजनी सुभाष 40402 55 �ी संतोषी माता मंदीरा जवळ   िगरीजा कॉलनी जामनेर

26374 पाटील रजनी वसंतराव 47403 45 �ी िशवाजी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26375 पाटील राजाराम बाबुराव ¹०३] 5568 76 पु. मु. वाडीिक�ा पो वाघारी   ता-जामनेर  जळगाव

26376 पाटील राजाराम दशरथ 15308 81 पु. सुतार ग�ी जामनेर

26377 पाटील राजाराम शेनफडू 33494 73 पु. मु.पो.सामरोद   जामनेर    सामरोद
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26378
पाटील राज�� आ�ाराम �ो.राज�� अॅ�ो 

एज�ीज
11194 58 पु. मु.पो.करमाड   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26379 पाटील राज�� बळीराम 11748 57 पु. मु.पो.केकत िनंभोरा ता.जामनेर   केकत िनंभोर

26380 पाटील राज�� दलिसंग 39120 50 पु. मु. पो. मोयगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26381 पाटील राज�� द�ू 23310 49 पु. मु. पो. गारखेडा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26382 पाटील राज�� जनाद�न 27016 47 पु. मु. पो. नाचनखेडा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  नाचनखेडा

26383 पाटील राज�� मांगो 40168 54 पु. मु.पो.जामनेर पुरा   िज.जळगाव    जामनेर

26384 पाटील राज�� पांडुरंग 13002 49 पु. मु.पो.िचंचखेडा ता.जामनेर   िचंचखेडा    िचंचखेडा

26385 पाटील राज�� पांडुरंग 13007 58 पु. मु.पो.िचंचखेडा   ता.जामनेर    िचंचखेडा

26386 पाटील राज�� तोताराम 25504 59 पु.
मु. नागणखुद�  पो. सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

नागणखुद�

26387 पाटील राज�� िव�ल ¹१८] 12019 54 पु. देव�� भुवन सुतार ग�ी   जामनेर

26388
पाटील राज�� िव�ल �ो. िवजयराज 

कले�न
11388 47 पु. मु.पो.कसबा िपं�ी  (फ�ेपुर)   ता.जामनेर

26389 पाटील राजेश बळवंतराव 50047 57 पु.
�ॉट नं.१/४ िगरीजा कॉलनी   िहवरखेडा रोड  जामनेर िज�ा 

जळगाव

26390 पाटील राजु भाऊलाल 25113 56 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र पेठ

26391 पाटील राजू माधव 31400 60 पु. नागण खुद�  रामपुर   ता.जामनेर    नागन खुद�

26392 पाटील रामचं� नारायण 44029 74 पु. मु. पो. प�र पेठ   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26393 पाटील रामदास दगडु 10734 45 पु. द� चै�ं� नगर पाचोरा   रोड जामनेर

26394 पाटील रमेश दौलत 23732 49 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र पेठ

26395
पाटील रमेश एकनाथ �ो.िदपक 

मेडीकल अॅ� जनरल �ोअस�
11311 52 पु. मु. पो. फ�ेपुर   ता.जामनेर    फ�ेपुर

26396 पाटील रमेश कािशनाथ 48947 61 पु.
वाकी रोड �ॉट नं.३६/२   गोिवंद कॉलनी  जामनेर िज. 

जळगाव  जामनेर

26397 पाटील रमेश नामदेव 18248 68 पु. पुो�म नगर   जामनेर

26398 पाटील रमेश शंकर 31728 66 पु. मु.नागनखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर  नागनखुद�

26399 पाटील रमेश शिशकांत 4204 72 पु. मु वाडीिक�ा पो.वाघरी   ता जामनेर

26400 पाटील रमेश सोमा 10844 72 पु. मु.पो.फ�ेपुर  ता.जामनेर   फ�ेपुर

26401 पाटील रामे�र बाबुराव 15381 40 पु. मु.पो.प�रपेठ   ता.जामनेर    प�रपेठ

26402 पाटील रामलाल ल�ण 40562 66 पु. मु.जोगलखेडा पो.नाचलखेडा   ता.जामनेर

26403 पाटील रामराव भाउुराव 24314 78 पु. अयो�ा नगर   मु. पो. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26404 पाटील रंजना िदलीप 32838 46 �ी मु.पो. नागन खुद�    ता.जामनेर    नागर खुद�
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26405 पाटील रिवं� अ�ण 12806 55 पु. फुलाई   राम भरोसे नगर जामनेर

26406 पाटील रिवं� िचंधू 33425 58 पु. सरदार पटेल नगर   जामनेर

26407 पाटील रिवं� हरी 10732 48 पु. �ीराम पेठ जामनेर

26408 पाटील रिवं� मांगो 27881 56 पु. जामनेर पुरा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26409 पाटील रिवं� पांडुरंग 12965 65 पु. मु.िचंचखेडे बु।।   ता.जामनेर    िचंचखेडे

26410 पाटील रिवं� पांडुरंग 35965 65 पु. मु.पो.सुनसगाव   ता.जामनेर  िज.जळगाव  सुनसगाव

26411 पाटील रिवं� राजाराम 28911 66 पु. मु.पो. करमाड   ता.जामनेर  िज.जळगांव  करमाड

26412 पाटील रिवं� सुपडू 23325 53 पु. प�र पेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र पेठ

26413 पाटील रिवं� िचंधू 33422 55 पु. मु.पो.पळासखेडे बु.   ता.जामनेर    पळासखेडा बु.

26414 पाटील रेखा संदीप 62133 33 �ी
अयो�ा नगर पाचोरा रोड   जामनेर ता. जामनेर  िज. 

जळगाव  जामनेर

26415 पाटील �रतेश राज�� 29792 42 पु. देव�� भुवन   जामनेर

26416 पाटील सदािशव वसंत 34091 39 पु. मु.पो.मो◌ेयगांव बु.   ता.जामनेर    सोयगांव

26417 पाटील स�निसंग नवलिसंग 33537 51 पु. मु.पो.देवळसगांव   ता.जामनेर    देवळसगांव

26418 पाटील समाधान कडुबा 15412 50 पु. �ीराम नगर   मु.पो.प�र ता.जामनेर    प�र

26419 पाटील समाधान ��ाद 26520 74 पु. मु. पो. लहासर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  लहासर

26420 पाटील संदीप बंडु 20977 37 पु. अयो�ा नगर   पाचोरा रोड    जामनेर

26421 पाटील संदीप रमेश 24779 42 पु. मु.पो.नागनचौकी   पो.सामरोद  ता.जामनेर

26422 पाटील संिदप िवजय 27715 43 पु. मु. पो. पळासखेडे बु (गुजराचे)   ता. जामनेर    पळासखेडे

26423 पाटील संदीप  रामदास 61522 38 पु. जामणेर पुरा जामनेर     † † †

26424 पाटील संजय अशोक 16332 51 पु. मु. ढालगांव पो. मांडवे खुद�  ता.जामनेर   ढालगांव

26425 पाटील संजय भानुदास 33493 30 पु. १९-अे इंदीरा ललवाणी नगर   जामनेर

26426 पाटील संजय ल�ण 19360 58 पु.
मु.नागणचौकी पो.सामरोद   ता.जामनेर िज.जळगाव    

नागणचौकी

26427 पाटील संजय पंढरीनाथ 36266 49 पु. मु.नां�ा पो.कांचणखेडा   ता.जामनेर  िज.जळगाव  नां�ा

26428 पाटील संजय सुकदेव 26336 52 पु.
२० संतोषीमाता नगर   मु.पो.प�र ता.जामनेर  िज.जळगाव  

प�र

26429 पाटील संजय सुरेश 16508 48 पु. मु.वाडीिक�ा पो.वाघारी   ता.जामनेर    वाडीिक�ा

26430 पाटील संजय वसंत 8385 53 पु. नेरी बू जामनेर.िज.जळगांव   नेरी बू

26431 पाटील संजय वामन ¹१८] 27809 47 पु. मु. पो. पळासखेडे बु जामनेर   िज. जळगाव
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26432 पाटील संजयकुमार देवराम 8569 54 पु. २० िशवाजी नगर  जामनेर

26433 पाटील संिजवनी नाना 25498 56 �ी िशव कॉलनी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26434 पाटील संकेत पंुडिलक 48539 32 पु. ३१ गोिवंद कॉलनी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26435
पाटील सतीष नामदेव �ो.एस.कुमार 

इले�� ॉिन�
11196 63 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता. जामनेर  िज.जळगाव  प�र पेठ

26436 पाटील संतोष तानकू 33468 45 पु. मु.वाडीिक�ा   पो.वाघारी  ता.जामनेर  वाडी िक�ा

26437 पाटील संतोष वसंत �ो.�ी कले�न 19438 52 पु. मु.पो.करमाड   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26438 पाटील सरलाबाई अशोक 32316 51 �ी मु.वडगांव वडगाव   पो-वाघरी  ता-जामनेर  वडगांव ट्�ोि◌

26439 पाटील सतीष केवलिसंग 26282 53 पु. वाकी रोड   कोटा� समोरजामनेर  िज�ा जळगाव

26440 पाटील सितष सुरेश 58102 31 पु.
मु - कंुभारी (िसम )   पो - देविपं�ी  ता जामनेर िज जळगाव  

कंुभारी (िसम )

26441 पाटील स�वान कौितक 16333 43 पु. मु. ढालगांव ता. जामनेर   ढालगांव

26442 पाटील िसमा चं�शेखर 36279 47 �ी ध�तरी हॉ��टल   अनंत वाडी    जामनेर

26443 पाटील शालीक िडगांबर 40826 49 पु. मु.पो. ितघरे   ता.वाघळी  ता.िज�ा जामनेर

26444 पाटील शंकर द�ु 38788 51 पु. मु. पाटखेडे पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26445 पाटील शांताबाई पंडीत 52974 65 �ी मु. पो. पळासखेडा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26446 पाटील शांताराम द�ू 33540 54 पु. राजनकर िनवास   वाकी रोड  बस �ँड मागे  जामनेर

26447 पाटील शांताराम जानराव 22819 61 पु. मु.प�र कसबे   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�र कसबे

26448 पाटील शरद सदािशव 47598 42 पु. मु. पो. चांगदेव नगर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26449 पाटील शिशकांत बाबुराव 33486 41 पु. मु.पो.गारखेडा खुद�    ता.जामनेर    गारखेडा ख् ◌ु.

26450 पाटील िसंधूबाई शांताराम 34017 66 �ी ३२/१ िशव कॉलनी   जळगाव रोड  जामनेर

26451 पाटील िशतल मह�� 24765 37 �ी मु.पो. नागणखुद�    ता.जामनेर

26452 पाटील िशवाजी हरी 58277 63 पु.
घर �.३९५ िहवर खेडे बु.   पो.-िहवरखेडा प�र  िज - 

जळगाव  प�र

26453 पाटील िशवाजी परशुराम 12969 44 पु. मु.िचंचखेडा पो.केकतिनंभोरा   ता.जामनेर    िचंचखेडा

26454 पाटील िशवाजी रामचं� 39386 76 पु. मु. पो. कासळी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26455 पाटील िशवदास नारायण 14265 74 पु. मु.नागण खु।। पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागण खु।।

26456 पाटील �ीराम सोनजी 14266 69 पु. मु.वाडीिक�ा पो.वाघारी   ता.जामनेर    वाडीिक�ा

26457 पाटील �ीराम िव�नाथ 47001 56 पु. संतोषी माता नगर   प�र पेठ  ता. जामनेर

26458 पाटील िसताराम केशव 2695 66 पु. घर नं ८७ िहंगणे बु�ुक ता.जामनेर   िज�ा जळगाव
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26459 पाटील िसताराम लोटू 39023 73 पु. चांगदेव नगर   वाकी रोड  जामनेर

26460 पाटील सोपान भागवत 59485 44 पु. मु कोसगाव पो पाड�से   तालुका िज�ा जळगाव    कोसगाव

26461 पाटील सुभाष जुलाल 13428 62 पु. �ेट बँके�ा पाठीमागे   वाकी रोड    जामनेर

26462 पाटील सुधाकर शशीकांत 22821 49 पु. प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

26463 पाटील सुभाष भगवान 2728 74 पु. मु वडगाव पो नेरी पाचोरा   िज�ा जळगाव

26464 पाटील सुभाष सरदारिसंग 32284 58 पु. मु.पो.मोयगांव   ता.जामनेर  िज.जळगांव  मोयगांव

26465 पाटील सुभाष तुकाराम 31729 65 पु. मु.नागरखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर िज.जळगांव  नागनखुद�

26466 पाटील सुधाकर रामदास 45049 56 पु. सोना इ�ेट   �ाट नं १०  जामनेर

26467 पाटील सुधाकर तुकाराम 19144 45 पु. मु.पो.माळिपं�ी ता.जामनेर   माळिपं�ी

26468 पाटील सुधीर गुलाब 51236 43 पु. गु�द� कॉलनी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26469 पाटील सुहास �काश 21809 41 पु.
मु.पो.पळासखेडे बु।।   ता.जामनेर िज.जळगाव    पळासखेडे 

बु।।

26470 पाटील सुनंदा भुवनराव 4191 65 �ी मु वाडी िक�ा पो वाघारी ता   जामनेर    वाडी िक�ा

26471 पाटील सुनंदा कैलास 26519 54 �ी मथाई नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26472 पाटील सुनंदाबाई दामोदर 53540 62 �ी मु.पो.मोयगाव   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26473 पाटील सुिनल दगडु 31785 45 पु. मु. नागणखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर  नागनखुद�

26474 पाटील सुिनल रामदास 29504 48 पु.
मु.पो. पळासखेडे बु.   ता.जामनेर िज.जळगांव    पळासखेडा 

बु.

26475 पाटील सुिनल रामदास 16620 65 पु. बजरंग पुरा   मु.पो.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

26476 पाटील सुनील िशवाजी 59753 44 पु.
शिन चौक अॅट पो नेरी बँक   तालुका जामनेर नेरी बु�ुक  

जळगाव

26477 पाटील सुिनल िसताराम 33536 49 पु. मु.पो.कोडोली   ता.जामनेर    कोडोली

26478 पाटील सुिनल िव�नाथ 32992 59 पु. मु.पो.शहापूर   ता.जामनेर    शहापूर

26479 पाटील सुरेखा दगा 33280 58 �ी िगरीजा कॉलनी   जामनेर

26480 पाटील सुरेखा गोिवंदा 15309 54 �ी सुतार ग�ी   जामनेर

26481 पाटील सुर�� पंुडिलक 29885 60 पु. सरदार पटेल नगर   भुसावल रोड  जामनेर

26482 पाटील सुर�� सारंगधर 40463 46 पु. मु.पो. मोयगाव   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26483 पाटील सुरेश बाबुलाल 17610 59 पु. मु.पो.प�र   ता.जामनेर    प�र

26484 पाटील सुरेश गंगाराम 48634 58 पु. मु.कंुभारी सीम पो.देविपं�ी   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26485 पाटील सुरेश गरबड 38690 62 पु. पाटील वाडी मागे   वाकी रोड  जामनेर
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26486 पाटील सुरेश कािशनाथ 24815 67 पु. मु.पो.िशवकॉलनी   जामनेर जामनेर

26487 पाटील सुरेश नारायण 29030 60 पु. मु.पो. मेणगांव   ता.जामनेर िज.जळगांव    मेनगांव

26488 पाटील सुरेश रघुनाथ 29511 64 पु. मु.पो.पळासखेडा   ता.जामनेर  िज.जळगांव  जामनेर

26489 पाटील सुरेश रामचं� 28491 47 पु. मु. पो. गो�ी   ता. िज. जामनेर  िज. जळगाव  गो�ी

26490 पाटील सुरेश शामराव 33274 61 पु. मु.पो.गारखेडा खुद�    ता.जामनेर    गारखेडा खुद�

26491 पाटील सुरेश शिशकांत ¹१८] 4186 79 पु. मु वाडीिक�ा पो वाघारी ता.   जामनेर    वाडीिक�ा

26492 पाटील सुरेश तोताराम 26756 45 पु.
मु.नागणचौकी पो.सामरोद   ता.जामनेर िज.जळगाव    

नागणचौकी

26493 पाटील तोताराम रघुनाथ 25505 92 पु.
नागणखुद�  पो. सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

नागणखुद�

26494 पाटील तुकाराम रामधन 26437 73 पु. मु. पो. िचंचखेडे बु ता   जामनेर

26495
पाटील उदय �काश �ो.भा�ोदय 

कले�न
17722 40 पु. दु.नं.८ मनोहर माक� ट   जामनेर

26496 पाटील उखडू� आनंदा 26608 74 पु. मु. पो. लहासर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  लहासर

26497 पाटील उमेश अशोक 18160 43 पु. मु.पो.वाकडी   ता.जामनेर    वाकडी

26498 पाटील उमेश ��ाद 45403 42 पु. मु पो टाकळी खुद�    ता जामनेर

26499 पाटील उषा अ�ण 17694 77 �ी फुलाई रामभरोसे नगर   जामनेर

26500 पाटील उषाबाई िदलीप 31059 57 �ी नागन खु. पो. सामरोड   ता.जामनेर    नागन खुद�

26501 पाटील वैजीनाथ नामदेव 23669 65 पु. मु.पो.प�रपेठ   ता.जामनेर िज.जळगाव    प�रपेठ

26502 पाटील वैशाली अिवनाश 47439 41 �ी मु.सोनाळे पो. पाळधी   ता.जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26503 पाटील वैशाली िकशोर 26615 43 �ी सोनारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  सोनारी

26504 पाटील वंदना शांताराम 33653 52 �ी धन�ी िनवास   सर�ती नगर  जामनेर

26505 पाटील वषा� िकशोर 58667 36 �ी मु. रामपुर पो� सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  रामपुर

26506 पाटील वषा� िवजय 40698 44 �ी नेरी िदगर   ता.जामनेर

26507 पाटील वसंत तुकाराम 2630 85 पु. मु पो नेरी बु.ता जामनेर   नेरी

26508 पाटील वसंतराव शामराव 2699 81 पु. पाटील हरिसंग होम नगारखाना   जामनेर

26509 पाटील वासुदेव िव�नाथ 15347 70 पु. मु.नागणखुद�    पो.सामरोद ता.जामनेर    नागणखुद�

26510 पाटील व�लाबाई �याग 31761 66 �ी
मु. नागनखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर िज.जळगांव  

नागणखुद�

26511 पाटील िवजय भगवान 33419 55 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

26512 पाटील िवजय भगवान 39287 72 पु. मु. वाकी बु. पो.गोडंखेळ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर
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26513 पाटील िवजय कडू 33476 54 पु. मु.सोनारी   पो.मालदाभाडी  ता.जामनेर  सोनारी

26514 पाटील िवजय कािशनाथ 33477 56 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद

26515 पाटील िवजय िसताराम 23098 57 पु. मु. पो. सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  सामरोद

26516
पाटील िवजय िसताराम �ो.स��ंृगी 

िकराणा अॅ� जनरल
40697 50 पु. नेरी िदगर   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26517 पाटील िवजय िसताराम 23889 50 पु. मु.पो.नेरी िदगर ता.जामनेर   िज.जळगाव    नेरी िदगर

26518
पाटील िवजया समाधान �ो.योगेश 

िकराणा
11163 59 �ी मु.पो. भराडी  पो.नाचणखेडा   ता.जामनेर    भराडी

26519 पाटील िवकास भगवान 47205 56 पु. मु. पो. कासली   ता. जामनेर  िज. जळगाव  कासली

26520 पाटील िव�म देवीदास 23884 45 पु. मु.नागणचौकी पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागणचौकी

26521 पाटील िवलास काशीनाथ 20803 41 पु. मु.पो वाघारी ता जामनेर   ता.जामनेर िज जळगाव    वाघारी

26522 पाटील िवलास नारायण 32520 52 पु. मु.नागन खु.   पो.सामरोद  ता.जामनेर  नागर खु.

26523 पाटील िवलास िनंबा 18690 41 पु. �ॉट नं 69 िशवाजी नगर   जामनेर

26524 पाटील िवलास राजाराम 14262 51 पु. मु.वाडीिक�ा   पो.वाघारी    ता.जामनेर

26525 पाटील िवमलबाई िकसन 49153 72 �ी
�ेट बँक कॉलनी   आनंद नगर जामनेर  िज. जळगाव  

जामनेर

26526 पाटील िवमलबाई िशवदास 23099 65 �ी मु. पो. नागणखुद�    ता. जामनेर  िज. जळगाव  नागणखुद�

26527 पाटील िवनोद एकनाथ 15349 52 पु. मु.नागण चौकी   पो.सामरोद ता.जामनेर    नागण चौकी

26528 पाटील िवशाल पंडीत 13067 39 पु.
रा.िपंपळगाव िपं�ी खु।।   पो.फ�ेपुर ता.जामनेर    

िपंपळगाव िपं�

26529 पाटील िव�नाथ पंढरीनाथ 11011 69 पु. मु कडोिल   पो� टाकळी  जामणेर  कडोिल

26530 पाटील िव�ु भागवत 31732 44 पु.
मु.नागनखुद�    पो.सामरोद  ता.जामनेर िज.जळगांव  

नागनखुद�

26531 पाटील िव�ु सुपडु 58005 38 पु. मु / पो - सामरोद   ता जामनरे  िज जळगाव  सामरोद

26532 पाटील िव�नाथ नामदेव 25754 44 पु. �ीकृ� नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26533 पाटील िव�नाथ राजाराम 26386 65 पु. मु. पो. नागणखुद�    ता. जामनेर  िज. जळगाव  नागणखुद�

26534 पाटील िव�ल अशोक 51726 28 पु. मु. पो. पळासखेडा   ता. जामनेर

26535 पाटील िववेक रमेश 21113 45 पु. द� चैत� नगर   पाचोरा रोड  जामनेर

26536 पाटील यशवंत रिवं� 60050 36 पु. मु पो शेळगाव   तालुका जामणेर  जळगाव

26537 पाटील यशवंत भगवान 39289 60 पु. मु. पो.ता. जामनेर   कोटा�जवळ    जामनेर

26538 पाटील यशवंत केशव 12464 67 पु. मु.पो.मेणगाव ता.जामनेर   मेणगाव    मेणगाव

26539 पाटील योगे� रिवं� 35966 41 पु. मु.पो. सुनसगाव बु   ता.जामनेर    सुनसगाव
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26540 पाटील योगेश भुवनराव 13664 41 पु. मु.वाडीिक�ा   पो.वाघारी ता.जामनेर    वाडीिक�ा

26541 पाटील योगराज बाबुराव 44715 51 पु. मु पो सामरोद   ता जामनेर  िज जळगाव  सामरोद

26542 पाटील युवराज कािशनाथ 12217 62 पु. मु.पो.भराडी ता.जामनेर   भराडी    भराडी

26543 पाटील युवराज पांडूरंग 25499 66 पु. १०२ जयिदप िशवाजी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26544 पाटील युवराज �ंबक 21802 51 पु.
शा�ी एमकेटी. गांधी चौक   ता.जामनेर िज.जळगाव    

जामनेर

26545 पाटील (िचंचोले) क�ना संतोष 12856 52 �ी मेन रोड प�र रोड   जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

26546 पाटील �ीरंग राजधर 55160 56 पु. मु.मांडवे बु.पो.मांडवे खु.   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26547 पाटील सुधाकर भानुदास 24192 41 पु. मु. पो. रोटवद   ता. जामनेर.  िज. जळगाव  रोटवद

26548 पवार �ाम शािल�ाम 61860 33 पु.
घर नं 3154/2/1/3   दुगा� नगर जामणेर  ता जामणेर िज�ा 

जळगाव  जामणेर

26549 पवार अंजली �ाम 61859 24 �ी
घर नं 3154/2/1/3 दुगा� नगर   जामणेर ता जामणेर  िज�ा 

जळगाव  जामणेर

26550 पवार भागवत कौितक 24761 56 पु. मु.पो.नागणचौकी   पो.सामरोद  ता.जामनेर

26551 पवार िदपक भगवान 36262 39 पु. दुगा� नगर   जामनेर पुरा  जामनेर

26552 पवार एकनाथ िव�ू 10989 57 पु. दुगा� नगर  भुसावळ रोड   जामनेर

26553 पवार इं�चंद संगिज 26116 45 पु. मु. पो. माळखेडा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  माळखेडा

26554 पवार मधुकर भा�र 15384 55 पु. मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर    प�र कसबे

26555 पवार िनलेश वामन 60784 30 पु.
क�ुरी नगर जामणेर पुरा   भुसावळ रोड जामणेर  ता 

जामणेर िज�ा जळगाव  जामणेर

26556 पवार रतन िव�नाथ 38845 61 पु. मु. पो. जामनेर पुरा   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26557 पवार (�ावी) रिवं� सुकदेव 15357 53 पु. मु.नागण खु।। पो.सामरोद   ता.जामनेर    नागण खु।।

26558 पवार रोिहदास पुनािसंग 61171 28 पु. मु पो� होळहवेली   तालुका जामनेर जळगाव

26559 पवार संगीता मनोहरराव 21649 51 �ी मु.िहंगणे पो.खादगाव   ता.जामनेर  जलगाव  िहंगणे

26560 पवार सुभाष अजु�न 48255 39 पु. जामनेर पुरा   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26561 पेडगावकर द�ा�य िव�ू 51248 86 पु. जहागीरदार वाडा   नगरखाना जामनेर  िज�ा जळगाव

26562
पेठकर रिवं� िदगंबर �ो.अंबीका कृषी 

क� �
11738 56 पु. रा. फ�ेपुर ता.जामनेर   फ�ेपुर

26563 पेठकर अिनल गोिवंद 33499 46 पु. मु.पो.फ�ेपुर   ता.जामनेर    फ�ेपुर

26564 फरकाडे बापु भा�र 28505 46 पु. मु. पो. गोदेंगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  गोदेंगाव

26565 िफरके िदगंबर शंकर 5343 73 पु. िपं�ी रोड मु पो फ�ेपुर    ता जामनेर  िज जळगाव  फ�ेपुर

26566 िपंगळे �ाने�र शंकर 11351 52 पु. मधुबन कॉलनी. �ॉ.नं.२   जळगाव रोड    जामनेर
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26567 िपंजारी लतीफ िभकन 15986 62 पु. पचायत सिमित जामनेर

26568 पोळ बेबीबाई माधव 29512 72 �ी जामनेर पुरी   मु.पो. जामनेर  िज.जळगांव  जामनेर

26569 पोळ ल�ण िसताराम 25745 40 पु.
मु. सोनारी पो. मालदभाडी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

सोनारी

26570 पोळ माधव दगडू 29574 58 पु. मु.पो. जामनेर पुरा   जामनेर

26571 पोळ रामु काशीनाथ 26893 45 पु. क�ुरी नगरजामनेर   ता.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

26572 पोळ रेखा शामकुमार 44335 42 �ी मु. पो. जामनेर  पुरा  ता. िज. जळगाव  जामनेर

26573 पोळ िशवदास नारायण 11010 41 पु. मु.पो.जामनेर  शा�ी नगर   जामनेर

26574
पोळ शाम काशीनाथ �ो.नागदेवता दुध 

डेअरी ऍ� को�ी�
12539 50 पु. िगरीजा कॉलनी िहवरखेडा   रोड ता.जामनेर

26575
पोरवार �ेमचंद प�ालाल �ो.नम�दा 

ट� ेडस�
11118 76 पु. पाचोरा रोड   जामनेर  िज�ा जळगाव

26576 पोरवार राज�� �ेमचंद 12196 55 पु. पाचोरा रोड जामनेर

26577 पोरवार �दीप �ेमचंद �ो.नवकार �ील 12195 49 पु. पाचोरा रोड   पाचोरा रोड जामनेर

26578 पोरवार िवशालकुमार कच�लाल 36246 44 पु. कापड ग�ी   जामनेर  िज�ा जळगाव

26579 राजनकर मिनषा िनतीन 19196 50 �ी भाऊसाहेब देशमुख कॉलनी   वाकी रोड    जामनेर

26580 राजनकर सुिनता िजत�� 19195 45 �ी भाऊसाहेब देशमुख कॉलनी   वाकी रोड    जामनेर

26581 राजपूत आनंदा रघुनाथ 11641 60 पु. जामनेरपूरा जामनेर

26582 राजपूत अ�ण जगनिसंग 35968 54 पु. मु.पो.वाकी बु.   ता.जामनेर

26583 राजपूत भगवान रामिसंग 34208 76 पु. मु.पो.बेटावद खु   ता.जामनेर    बेटावद

26584 राजपूत इंदलिसंग लुकडू 52552 50 पु. क�ुरी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26585 राजपूत िजत��िसंह �भाकरिसंह 24782 43 पु. मु.पो.देउळगाव गुजरी   ता.जामनेर जामनेर

26586 राजपुत मंगलिसंग युवराज 29648 46 पु. जामनेर पुरा जामनेर

26587 राजपुत पदमिसंग नारायण 12193 53 पु. मु.पो.मोहाडी ता.जामनेर   मोहाडी    मोहाडी

26588 राजपुत रघुनाथ शंकर 16498 43 पु. जामनेरपुरा   मु.पो.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

26589 राजपुत राज�� म��ं� 31877 41 पु.
�ॉट नं १५ साने गु�जी कॉलनी   हीवरखेडा रोड जामनेर  

िज.जळगांव  जामनेर

26590 राजपुत शंकर फ�ेिसंग 26606 65 पु. मु. पो. वाकी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  वाकी

26591 राजपुत सुशीला पदमिसंग 12194 41 �ी मु.पो. मोहाडी ता.जामनेर   मोहाडी    मोहाडी

26592 राजपुत उमराविसंग सरदारिसंग 20976 48 पु. मु.पो.मोयगाव   ता.जामनेर    मोयगाव

26593 राजपूत िव�ू भगवान 40568 35 पु. जामनेर पूरा   जामनेर पूरा
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26594 राजूरकर समाधान कडू 26607 44 पु. शा�ी नगर जामनेर   िज. जळगाव  जामनेर

26595 राका अशोक पंुजीलाल 10854 53 पु. २३ राका भवन   महावीर नगर पाचोरा रोड    जामनेर

26596 राका िदलीप पंुजूलाल 31688 55 पु. महावीर नगर   जामनेर  िज.जळगांव  जामनेर

26597 राका पुखराज इंदरचंद 23882 68 पु. मु.पो.वाकोद   ता.जामनेर िज.जळगाव    वाकोद

26598
राका सचीन पुखराज �ो.िवजय ट� े िडंग 

कंपनी
12263 41 पु. मु.पो.वाकोद   ता.जामनेर    वाकोद

26599 राखंुडे भा�र पंउीत 31954 50 पु. मु.पो.वसंतवाडी   पो.जळके  ता.जळगांव  वसंतवाडी

26600 राखंुडे सुपडू �ोतीराम 33423 55 पु. डोगंरे महाराज   नगर पाचोरा रोड  जामनेर

26601 राखंुडे अिनल कडुबा 26283 43 पु. शा�ी नगर   मु.पो.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

26602 रणधीर जनाद�न रामचं� 51369 66 पु. िशवश�ी नगर   जळगाव रोड  जामनेर िज�ा जळगाव

26603 राठोड बाबुिसंग झामिसंग 33545 63 पु. मु. शेवगे िपं�ी   पो.िचंचोली  ता.जामनेर  शेवगे िपं�ी

26604 राठोड ब�ी शंकर 13427 53 पु. िशव कॉलनी   जामनेर

26605 राठोड िचंतामण ब�ी 46757 45 पु. �ाट नं ७२ सुयोग कॅालनी   जामनेर

26606 राठोड राजेश लालिसंग 38572 48 पु.
मु.मंुदखेडा पो.गारखेडा   ता.जामनेर िज जळगाव  महारा��   

मंुदखेडा

26607 राठोड रमेश सोनुिसंग 33498 52 पु. मु.शेवगे िपं�ी   ता.जामनेर    शेवगे िपं�ी

26608 राठोड संजय सोनुिसंग 38541 42 पु. मु.पो.होळहवेली   ता.जामनेर  िज.जळगाव  होळहवेली

26609 राठोड सोनुिसंग िमठू 38540 50 पु. मु.पो. होळहवेली   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26610 राउुत द�ा�य पांडूरंग 38844 52 पु. �ा�ण ग�ी (माळी ग�ी)   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26611 राऊत गणेश द�ा�य 62115 25 पु.
�ी कृ� कॉलनी पाचोरा   रोड जामनेर ता जामनेर िज 

जळगाव    जामनेर

26612 रेणुके मोहन फिकरा 40996 43 पु. िगरीजा कॉलनी   जामनेर  िज�ा जळगाव

26613 रेशवाल भारत बाबुलाल 47711 42 पु. जामनेर पुरा   िज. जळगाव    जामनेर

26614 रेशवाल संतोष बाबुलाल 24722 39 पु. मु.पो.जामनेर पुरा   जामनेर  िज�ा जळगाव

26615 रोकडे बुडू िव�ल 36264 40 पु. बंजरंग पुरा   जामनेर

26616 रोकडे �ाने�र रामचं� 15392 56 पु. मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर    प�र कसबे

26617 रोझतकर �काश नारायण 25777 61 पु. वाकी रोड   ३२०४/११/०१ चांगदेव नगर  जामनेर  जामनेर -

26618 �णवाल ि�या िवनय 59621 35 �ी
एट फ�ेपुर तालुका जामनेर   तालुका जामनेर िज�ा 

जळगाव  महारा��   फ�ेपूर

26619 रणवाल िवनयकुमार स�नारायण 32153 41 पु. मु.पो.ता.फ�ेपुर ता.जामनेर   फ�ेपुर

26620 साबळे मानिसंग मंगलिसंग 19359 38 पु. मु.पो.गो�ी ता.जामनेर   िज.जळगाव    गो�ी
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26621 सैतवाल अिमत सुरेश 42403 40 पु. बजरंग पुरा   जामनेर  िज�ा जळगाव

26622 सैतवाल द�ा�य ओकंार 16395 91 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

26623 सैतवाल देवानंद बाबुराव 15307 34 पु. सुतार ग�ी   जामनेर

26624 सैतवाल िनम�ला सुरेश 42402 62 �ी बजरंग पुरा   जामनेर  िज�ा जळगाव

26625 सैतवाल �काश िव�ू 10782 58 पु. िगरीजा कॉलनी   जामनेर

26626 सैतवाल (जैन ) रिवं� िदनकर 15315 40 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

26627 सैतवाल सुधाकर �ंबक 10988 66 पु. बजरंग पुरा   जामनेर

26628 सैतवाल सुिनता �काश 28136 51 �ी बजरंगपुरा   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26629 सैतवाल सुरेश िव�ु 42401 68 पु. बजरंग पुरा   जामनेर  िज�ा जळगाव

26630 सैतवाल िवजय रामचं� 11002 46 पु. मातो�ी  जहीगीरदार वा�ा जवळ   जामनेर

26631 साखला संजय मोितराम 27126 52 पु. मु. पो. प�रपेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�रपेठ

26632 साखरे िदनकर पंडीत 25988 58 पु. मु. पो. वाकडी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  वाकडी.

26633 साळंुके ई�र तोतराम 62114 51 पु. सुतार ग�ी जामनेर   ता जामनेर िज�ा जळगाव

26634 साळंुके योगेश यशवंत 39010 41 पु. गु�द� कॉलनी   जामनेर पुरा  जामनेर

26635 साळंुखे वंदना कैलास 36277 49 �ी िशव कॉलनी   जामनेर

26636 सं�ाशी �भाकर ओकंार 12972 74 पु.
मु.िचंचखेडे बु।। पो.केकतिनंभोर   ता.जामनेर    िचंचखेडे 

बु।।

26637 सपकाळ िभकारी नागो 34231 62 पु. मु.पो.वाघारी   ता.जामनेर

26638 सपकाळ ताराबाई चंदभान 43944 54 �ी प�र पेठ   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26639 सपकाळे ललीत वासुदेव 15313 43 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

26640
सपकाळे �मोद फिकरा �ो.िशवनेरी 

कृषी क� �
12015 50 पु. पळासखेडे (िमराचे) ता.जामनेर   पळासखेडे

26641 सपकाळे राजु भगवान 59788 36 पु. महावीर माग�   भोई ग�ी जामणेर  िज�ा जळगाव  जामणेर

26642 सपकाळे वषा� रा�ल 61741 38 �ी
िस�ाथ� हाऊिसंग सोसायटी   तालुका जामनेर  िज�ा 

जळगाव

26643 सपतोल म�ीकाजु�न िव�नाथ 18836 67 पु. मु.पो.बेटाबद बु।। ता.जामनेर   बेटावद बु।।

26644 सार�त मोहन जग�ाथ 26610 61 पु. जुगल िकशोर भुवन   मेन रोड  जामनेर िज. जळगाव  जामनेर

26645 सार�त नंदिकशोर जग�ाथ 26609 66 पु.
शरा मेडीकल �ोअस�   मेन रोड जामनेर  िज. जळगाव  

जामनेर

26646 सरताळे िशवदास हरी 38710 52 पु. मु. पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26647 सरोदे पंकज िवलास 46972 44 पु. ९ �ेट बँक कॉलनी   आनंद नगर  जळगाव रोड  जामनेर
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26648 सरोदे रमेश दामू 33547 39 पु. बेला नगर मू.पो.फ�ेपूर   ता.जामनेर    फ�ेपुर

26649 सार�त अिनल जग�ाथ 27093 55 पु. मेनरोड गांधी चौक ता.जामनेर िज.जळगाव

26650 सार�त  िवशाल शाम�साद 15320 48 पु. नगारखाना   108 महावीर माग�    जामनेर

26651
सरताळे िदलीप मांगीलाल �ो.िवजय 

डेअरी
18502 57 पु. ३१९५/११/४ गोिवंद कॉलनी   वाकी रोड    जामनेर

26652 सरताळे िवकास मोहन 30744 41 पु. मु.पो.वाघरी ता.जामनेर   वाघरी

26653 सातवे �ाने�र सुपडु 11001 42 पु. शा�ी नगर   जामनेर

26654 सातवे संतोष नारायण 48333 38 पु. ल�ी कॉलनी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26655 सावकारे संजय गोिवंदा 60463 51 पु. मु सोनाळे पो पाळधी   तालुका जामनेर िज जळगाव    सोनाळे

26656 शाह िहता िहत�� 13608 52 �ी रॉकेल पंपा जवळ   पाचोरा रोड    जामनेर

26657 शाह िहत�� मनोहरलाल 16619 58 पु. अरीहंत  पाचोरा रोड   मु.पो.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

26658 शाह िवर�� छोटालाल 16618 66 पु. २६४४ /७५ जळगाव रोड   गणपती नगर    जामनेर

26659 शाह योगेश छोटालाल 13307 64 पु. ५५ िशवाजी नगर   जळगाव रोड    जामनेर

26660 शमा� ब�ी�साद बालािमसर 5737 82 पु. मेनरोड जामनेर जळगाव

26661 शमा� िदनेश नंदलाल 47600 58 पु. मु. पो. फ�ेपूर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26662 शमा� िदनेश तुकाराम 35079 59 पु. मेन रोड जामणेर   शमा� बूक देवपूर    जामनेर

26663 शमा� गणेश जवरीलाल 20263 54 पु. मु.पो.बेटावद बु।।   ता.जामनेर    बेटावद बु।।

26664 शमा� जगिदश रघुनाथ 10833 65 पु. हॉटेल भारत भुवन जामनेर

26665 शमा� िजत�� चैिनराम 57349 39 पु. मु /पो -वाकोद   ता जामनेर  िज जळगाव  जामनेर

26666 शमा� �ोती गणेश 35195 48 �ी मु.पो. बेटावद   ता.जामेनर  िज.जळगाव  बेटावद

26667 शमा� कमलादेवी रमेशचं� 38064 77 �ी कैला-कमला माक� ट   गांधी चौक  जामनेर

26668 शमा� िनतेश फिकरचंद 26593 44 पु. मु. पो. सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  सामरोद

26669 शमा� पुनमचंद फिकरचंद 26619 57 पु. �ीकृ� नगर   पाचोरा रोड  जामनेर

26670 शमा� राज�� रमेशचं� 10814 49 पु. गांधी चौक जामनेर

26671 शमा� रमेश िगरीराज 10189 59 पु. िगर�ा भुवन भुसावळ रोड   जामनेर

26672 शमा� सुरेश जवरीलाल 20274 50 पु. मु.पो.बेटावद बु।।   ता.जामनेर    बेटावद बु।।

26673 शमा� सुरेश रघुनाथ 18547 59 पु.  रघुनाथ  ५२ िशवाजी नगर   जळगाव रोड    जामनेर

26674 शमा� सुरेशचं� क�ैयालाल 38066 76 पु. कैला-कमला माक� ट   गांधी चौक  जामनेर
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26675 शमा� उ�ला सुरेश 35196 44 �ी मु.पो. बेटावद   ता.जामनेर  िज.जळगाव  बेटावद

26676 शेजवळ मधुकर कािशनाथ 38741 60 पु.
गट नं.३८६ �ॉट नं.१६/२   स�ाट अशोक नगर  वाकी रोड 

जामनेर

26677 शेकोकार एकनाथ �ावण 37541 72 पु. �ॉट नं. १०९   िशवाजीनगर  जामनेर

26678 शेकोकार रमेश बारकू 23329 45 पु.
लेले नगर मु. पो. प�र कसबे   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

प�र कसबे

26679 शेकोकार शोभा एकनाथ 37992 67 �ी १०९ िशवाजी नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

26680 शेळके पंढरी �ंबक 24747 63 पु. मु.पो.सामरोद  ता.जामनेर   िज.जळगाव    जामनेर

26681 शेळके सुकदेव �यंबक 25506 61 पु. मु. पो. सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  सामरोद

26682 शेळके िवशाल गोपाल 43446 38 पु. िशव कॉलनी   जामनेर  िज�ा जळगाव

26683 िशंदे अिनल िभका 53554 34 पु. मु.पो.केकतिनंभोरा   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26684 िशंदे अिनल गोकूळ 25508 43 पु. महा�ा फुले माक� ट   क�ाशाळे�ा मागे  मेन रोड जामनेर

26685 िशंदे अिवनाश सुरेश 46149 46 पु. ५३ गणपती नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26686 िशंदे बाळू सखाराम 46207 65 पु. ४०/१ वाकी रोड   गॅस एजे�ीस जवळ    जामनेर

26687 िशंदे चं�कांत नामदेव 11206 61 पु. पाचोरा रोड  िश�क कॉलनी   जामनेर

26688 िशंदे ई�र �काश 51905 40 पु. बजरंगपुरा   जामनेर  िज�ा जळगाव

26689 िशंदे कैलास उ�म 40887 49 पु. मधुबन कॉलनी   जळगाव रोड  जामनेर

26690 िशंदे ल�ीकांत केशव 44792 56 पु. मु पो आनंदनगर   ता जामनेर

26691 िशंदे मधुकर राजाराम 17758 59 पु.
मु.टाकरखेडा पो. शहापुर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

जामनेर

26692 िशंदे मैनाबाई िभका 53555 65 �ी मु.पो.केकतिनंभोरा   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26693 िशंदे मािणक पब�त 35949 68 पु. मु.पो.बेटावद  बु   ता.जामनेर  िज.जळगाव  बेटावद

26694 िशंदे िनता अिवनाश 46150 45 �ी ५३ गणपती नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

26695 िशंदे राज�� भाउलाल 10786 51 पु. नगरखाना जामनेर

26696 िशंदे रमेश बाजीराव 33466 65 पु. मु.पो.केकट िनंभोरा   ता.जामनेर    केकट िनंभोरा

26697 िशंदे संतोष शंकर 30630 53 पु. िहवरखेडा रोड नहाटा नगर   �ॉट नं.२८ जामनेर

26698 िशंदे िशवाजी नामदेव 58261 48 पु.
४३३/२ मधुबन कॉलनी   जळगाव रोड तालुका जामनेर  िज 

जळगाव  जामनेर

26699 िशंदे शोभाबाई सुरेश 36241 72 �ी मु.पो.देविपं�ी   ता.जामनेर  िज.जळगाव  देविपं�ी

26700 िशंदे सुभाष रामचं� 10803 65 पु. नगारखाना   ता जामनेर  िज�ा जळगाव

26701 िशंदे सुिनल रामदास 33413 51 पु. मु.पो.सामरोद   ता.जामनेर    सामरोद
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26702 िशनकर अशोक हरी 16336 60 पु. मु.पो. वाघारी ता. जामनेर   वाघारी

26703 िशनकर नंदिकशोर चं�भान 31553 36 पु. मु.पो.वाघारी ता.जामनेर   वाघारी

26704 िशनकर रामधन हरी 31759 63 पु. मु.पो.वाघरी   ता.जामनेर  िज.जळगांव  वाघारी

26705 िशरसाठ गयाबाई शामराव 45238 72 �ी �ॉट नं.६ �काश नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26706 िशरसाठ गोपाल गजानन 58210 36 पु. �ी राम पेठ   चौक बाग  जामनेर

26707 िशरसाठ इंदुबाई रामदास 12962 60 �ी िचंचखेडे बु।। पो.केकत िनंभोरे   ता.जामनेर    िचंचखेडे बु।।

26708 िशरसाठ माधव तानकु 12980 64 पु.
मु.िचंचखेडे बु।। पो.केकतिनंभोर   ता.जामनेर िज.जळगाव    

िचंचखेडे बु।।

26709 िशरसाठ शामराव रावजी 24809 81 पु. �काश नगर   जामनेर जामनेर

26710 िशरसाठ सुिनल �ावण 57675 38 पु. �ीरामपेठ   जामनेर   ता जामनेर िज जळगाव  जामनेर

26711 िशवदे आ�ाराम �ावण 11022 51 पु. गणेश वाडी  शिन मंदीर   जामनेर

26712 िशवदे बाबुलाल फकीरा 34933 49 पु. गणेशवाडी   जामनेर  िज�ा जळगाव

26713 िशवदे िवजय फिकरा 15324 42 पु. गणेश वाडी   जामनेर

26714 िशरसाठ �पाली सुनील 58725 33 �ी
िशवाजी चौक �ीराम पेठ   जामनेर तालुका जामनेर  िज�ा 

जळगाव

26715 िससोदीया सुिशल मोतीलाल 10787 47 पु. िश�क कॉलनी जामनेर

26716 सोलंकी कैलास नारायण 27297 54 पु. �ॉट नं २   आनंद नगर  जामनेर

26717 मारवाडी (सोमाणी ) िनतीन �भुलाल 24392 53 पु. जामनेर   मु. पो. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26718 सोमवंशी िदपक काशीनाथ 11909 48 पु. �ीराम पेठ जामनेर

26719 सोमकंुवर संजय पांडुरंग 13084 58 पु. स�ाट अशोक नगर   वाकी रोड जामनेर

26720 सोनाळकर चं�कांत रामदास 44031 40 पु. मु.पो. प�रपेठ   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26721 सोनार अिनल आनंदा 22816 49 पु. कापड ग�ी   मु.पो.जामनेर  िज�ा जळगाव

26722 सोनार अशोक शंकर 10855 71 पु. मु.पो. जामनेर

26723 सोनार बापू कािशनाथ 33401 53 पु. आय.टी.आय. कॉलनी   जामनेर

26724 सोनार बुधू महीपत 11140 76 पु. महावीर माग�   जामनेर

26725 सोनार छगन शंकर 10857 63 पु. सुतार ग�ी  मोदक भुवन जवळ   जामनेर

26726 सोनार धम�� ल�ण 58398 41 पु.
�ी आचाय� तुलसी नगर   पाचोरा रोड जामनेर  ता जामनेर िज 

जळगाव  जामनेर

26727 सोनार िकसन िवठठल 54307 62 पु. मु.पो.प�र (कसबे)   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26728 सोनार मालतीबाई गजानन 37760 46 �ी द� चै� नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव
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26729 सोनार मंजुळाबाई रमेश 25752 50 �ी �ीराम पेठ   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26730 सोनार मनोहर रघुनाथ 28610 47 पु. सुतार ग�ी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26731 सोनार राज�� बुधू 11139 62 पु. महावीर माग�   जामनेर

26732 सोनार रेखा राजेद �ो.धनल�ी �ेलस� 11573 47 �ी महावीर माग�   जामनेर

26733 सोनार संिदप िकसन 54308 31 पु. मु.पो.प�र (कसबे)   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26734 सोनार संजय पांडुरंग �ो ल�ी �ेलस� 12083 46 पु. मु.पो.प�र पेठ ता.जामनेर   प�र पेठ

26735 सोनार शालीनी संभाजी 16827 59 �ी
२१  वाकी रोड    साईनाथ नगर  जामनेर  ता.जामनेर 

िज.जळगाव

26736 सोनार िशवाजी माधव 11004 52 पु. १७  माधव  िगरीजा कॉलनी  भुसावळ   रोड    जामनेर

26737 सोनार सुषमा िशवाजी 15306 63 �ी �ॉट नं.१७ िगरीजा कॉलनी   जामनेर

26738 सोनार योगेश मनोहर 26161 41 पु. अनतवाडी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26739 सोनवणे अिनल तुकाराम 12264 45 पु. २७८४  गोिवंद कॉलनी   �काश नगर  जामनेर

26740 सोनवणे मुरलीधर सदगु� 60819 35 पु.
मु पो� वडगाव ितघरे   ता जामणेर  िज�ा जळगाव  

वडगाव ितघरे

26741 सोनवणे सागर बुधा 18705 55 पु. मु.पो.नेरी बु।। ता.जामनेर   नेरी बु।।

26742 सोनवणे �ीराम हरी 33532 66 पु. मु.पो.वाडीिक�ा   ता.जामनेर    वाडीिकला

26743 सोनवणे सोनाली िशवाजी 13274 39 �ी अजु�न वाडी जामनेर   अजु�नवाडी भुसावल रोड    जामनेर

26744 सोनवणे संजय दामोदर 26460 51 पु. मु पो� प�रग�ी ता जामनेर िज�ा   जळगाव  जामनेर

26745 सोनवणे अशोक नाना 35607 46 पु. मधुबन कॉलनी   जामनेर  िज�ा जळगाव

26746
सोनवणे अशोक िव�ल �ो. अशोक 

�ेिमंग आट�
11385 59 पु. बजरंग पुरा   जामनेर

26747 सोनवणे अतुल द�ा�य 59478 43 पु. २४३८/१ अजु�न वाडी   भुसावळ रोड जामनेर

26748 सोनवणे ई�र ल�ण 26487 42 पु. मु. पो. प�र कसबे   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र कसबे

26749 सोनवणे िजत�� अवधुत 36244 56 पु. अजु�न वाडी   जामनेर  िज�ा जळगाव

26750 सोनवणे कृ�ा िसताराम 24763 40 पु. मु. नागणचौकी   पो.सामरोद  ता.जामनेर

26751 सोनवणे मनोहर दशरथ 37762 67 पु. इंिदरा आवास जामनेर

26752 सोनवणे राज�� जग�ाथ 28483 52 पु. पंचायत सिमित जवळ   वाकी रोड जामनेर  िज�ा जळगाव

26753 सोनवणे राजेश अिभमान 22736 42 पु. ३५  �काश नगर   जळगाव रोड जामनेर  िज�ा जळगाव

26754 सोनवणे रामलाल �ंबक 62088 49 पु. मु पो पळासखेडे िमराचे   ता जामनेर   िज�ा जळगाव

26755 सोनवणे समाधान हरी 16319 56 पु. सुतार ग�ी   मु.पो.जामनेर
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26756 सोनवणे शांताराम सोनु 49816 53 पु. िशव कॉलनी   जामनेर  िज�ा जळगाव

26757 सोनवणे ल�ण दशरथ 16337 88 पु. मु.पो. वाघारी  जामनेर   वाघारी

26758 सोनवणे (खोनगरे) मोहन दौलत 16349 43 पु. मु.पो.वाघारी ता.जामनेर   वाघारी

26759 सोनी जयेश नाना 12467 48 पु. �ी अपाट�म�ट  वाकी रोड   कोटा�समोर जामनेर

26760 सोनोने िनवृ�ी सोपान 32519 57 पु. मु पो� माळी ग�ी भरीवर   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26761 सोनवणे कैलास रघुनाथ 48047 44 पु. मधुबन कॉलनी   जळगांव रोड  जामनेर िज. जळगाव  जामनेर

26762 सोनवणे िवनय पंढरीनाथ 44827 45 पु. पाचोरा रोड   िश�क कॅालनी  जामनेर

26763 सोनवणे िवनोद मािणक 16344 43 पु. गणेश वाडी   जामनेर

26764 सुजेदकर चं�कांत नाना 28519 43 पु. मु. पो. सामरोद   ता. जामनेर  िज. जळगाव  सामरोद

26765 सुपेकर राज�द िव�नाथ 23305 53 पु. मु. पो. जामनेर   िज. जळगाव    जामनेर

26766 सुरडकर हरी कडू 38609 56 पु. मु.पो.मांडवे बु.   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26767 सुरळकर भागवत संपत 59050 59 पु. शेलगाव तालुका जामनेर  िज�ा जळगाव  महारा��   शेलगाव

26768 सुरळकर िदलीप भागवत 59049 36 पु.
एट पो� शेलगाव तालुका जामनेर   िज�ा जळगाव    

शेलगाव

26769 सुरळकर नारायण न�थु 26592 62 पु. सुपारी बागे�ा मागे   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26770 सुरळकर रिवं� पांडुरंग 15326 41 पु.
गली नं 2 आठवडे बाजार रोड   शिन मंिदर  गणेशवाडी  

जामनेर

26771 सुरळकर रिवं� रघुनाथ 23096 60 पु. िशवाजी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26772 सुरळकर शामराव दामु 18844 57 पु. मु.नेरी िदगर पो.नेरी बु।।   ता.जामनेर    नेरी िदगर

26773 सुरळकर सुधाकर रामदास 17814 52 पु. भाजी माक� ट जवळ     जामनेर

26774 सुरवाडे जयेश अ�ण 45994 37 पु. वाकी रोड ल�ी कॉलनी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26775 सुरवाडे रिवं� न�थु 36235 51 पु. मु.पो. सोनारी   ता.जामनेर  िज.जळगाव  सोनारी

26776 सुरवाडे सुिनल सोमा 47449 42 पु. मु. पो. शहापूर   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26777 सुरवाडे सुरेश आनंदा 61786 51 पु.
3203/24/2 आबा वाकी रोड   हष�दा �ौऱ िमल जवळ  

स�ाट अशोक नगर  जामनेर

26778 सुरवाडे ि�शीला रिवं� 61742 52 �ी
52 िस�ाथ� हाऊिसंग सोसायटी   जामनेरपुरा तालुका जामनेर 

 िज�ा जळगाव

26779 सुय�वंशी िभकन कािशनाथ 38542 50 पु. वाकी रोड   मु.पो. जामनेर  िज�ा जळगाव

26780 सूय�वंशी प�वी संजय 62028 33 �ी
भुसावळ नगर जामणेर   दुगा� नगर जामणेर  ता जामणेर 

िज�ा जळगाव  जामणेर

26781 सुय�वंशी देिवदास �ीपत 34295 48 पु. केकत िनंभोरा ता.जामनेर   िज.जळगांव    केकत िनंभोरा

26782 सुय�वंशी रघुनाथ सुकदेव 38792 63 पु. मु. पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर
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26783 सुय�वंशी संजय िचंधु 57952 41 पु.
मु / पो - दुगा�नगर   भुसावळ रोड  जामनेर िज जळगाव  

जामनेर

26784 सुय�वंशी धोडुंराम �ंबक 18772 58 पु. मु.पो.खादगाव ता.जामनेर   खादगाव

26785 सुतार भागवत मोतीराम 18451 60 पु. मोयगाव ता.जामनेर   मोयगाव

26786
सुतार िनलेश दगडू �ो.रेणुका 

ए�र�ाईजेस
47820 38 पु. मु. पो. नेरी बु.   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26787 तडवी बसराज बाबुराव 13951 55 पु. मु.पो.प�र   ता.जामनेर    प�र

26788 टहाकळे िनलेश �ाने�र 46505 35 पु. शा�ी नगर   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26789 तळेले वासुदेव दोधु 56193 70 पु. ३५ अ गोिवंद कॉलनी   वाकी रोड  जामनेर िज�ा जळगाव

26790 तालेरा संजय नथमल 33519 53 पु. मु.पो.फ�ेपुर   ता.जामनेर    फ�ेपुर

26791 तालेरा संजय शांतीलाल �ो. हष�ल ट� ेडस� 12690 45 पु. मु.पो.फ�ेपुर   ता.जामनेर    फ�ेपुर

26792 ता�ळकर नारायण दगडू 39062 56 पु. मु. पो. वाघारी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26793 तायडे अ�ण दगडू 11133 49 पु. जामनेर पुरा   जामनेर

26794 तायडे भा�र नामदेव 39063 47 पु. चांगदेव नगर वाकी रोड   जामनेर

26795 तायडे िदपक ल�ण 25495 47 पु. मधुबन कॉलनी   जळगाव रोड  जामनेर

26796 तावडे गजानन पांडुरंग 23377 42 पु. मु.पो.सावरला   ता.जामनेर िज.जळगाव    जामनेर

26797 तायडे गणेश बारकू 31581 67 पु. मु.गो�ी पो.फ�ेपुर   ता.जामनेर    गो�ी

26798 तायडे सिवता अशोक 44352 47 �ी नेरी बु.   ता जामनेर  िज�ा जळगाव

26799 तायडे िशवाजी बारकु 21261 60 पु. मु.पो.गो�ी ता.जामनेर   िज.जलगाव    गो�ी

26800 तायडे अशोक �ंबक 24323 56 पु.
स�ाट अशोक नगर वाकी रोड   जामनेर  िज. जळगाव  

जामनेर

26801 तेजकर अजय मंगल 62100 39 पु. मेहतर कॉलनी भुसावळ रोड   जामनेर

26802 तेली चं�कांत गणेश 17377 37 पु. रावाकी . ता.जामनेर

26803 तेली �ाने�र जग�ाथ 54450 31 पु. मु.सारगाव पो.वाघारी   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26804 तेली (रोडीये) जग�ाथ राधािकसन 21745 63 पु.
मु.पो.देऊळगाव गुजरी   ता.जामनेर िज.जळगाव    

देऊळगाव गुजरी

26805 तेली कमलबाई जग�ाथ 54449 52 �ी मु.सारगाव पो.वाघारी   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26806 तेली मु�ाबाई रमेश 49139 50 �ी मु. वाकी खुद�  पो.गोडंखेल   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26807 तेली �काश नारायण 29991 57 पु. िश�क कॉलनी पाचोरा रोड   जामनेर

26808 तेली राज�� क�ैयालाल 15316 44 पु. �ीराम पेठ   जामनेर

26809 तेली रामनाथ कािशनाथ 40657 46 पु. मु.पो. वाघरी   ता.जामनेर
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26810 तेली उ�म दुलीचंद 61532 60 पु.
मु तळेगाव पो� शेळगाव   ता जामणेर िज�ा जळगाव    

तळेगाव

26811 ठाकरे समाधान पांडुरंग 18943 46 पु. मु.पो.नाचणखेडा ता.जामनेर   नाचणखेडा

26812 ठाकरे संजय रामचं� 45048 54 पु. २५ ए आनंद नगर   जामनेर

26813 ठाकरे सुिनल कािशनाथ 39206 47 पु. अ/२ इंिदरा ललवाणी नगर   जळगाव रोड  जामनेर

26814 ठाकुर िदपक कडु 17326 38 पु. बजरंग पुरा   मु.पो.जामनेर

26815 ठाकुर िदपक िदलीप 24784 42 पु. मु पो� बजरंगपुरा जामनेर   िज�ा जळगाव    पाळधी

26816 ठाकुर िहरािसंह लखनिसंह 10800 78 पु. मु.पो.देऊळगांव  ता.जामनेर   िज�ा जळगाव    देऊळगाव

26817 ठाकुर कडु िवठोबा 18322 62 पु. बजरंगपुरा जामनेर

26818 ठाकुर पांडुरंग िवठोबा 18328 54 पु. मु.टाकरखेडा पो.शहापुर   ता.जामनेर    टाकरखेडा

26819 ठाकुर ताराबाई कडु 18321 54 �ी बजरंगपुरा जामनेर

26820 ठाकुर िवनोद देिवदास 16350 43 पु. मु.पो.प�र पेठ   ता.जामनेर    प�र पेठ

26821 थाटे िजत�� िव�ल 61293 28 पु. 81 वाघरी   िवल वाघरी  तहसील जामणेर  जामणेर

26822 ठोबंरे अिनल गोिवंदराव 26300 48 पु. मु.िचंचखेडा त.वा.ता.जामनेर   िज.जळगाव    िचंचखेडा त.वा.

26823 ठोबंरे शोभा िदनकर 33009 51 �ी मु.पो. बेटावद   ता.जामनेर    बेटावद

26824 ठोबंरे तेजराव छगन 39727 52 पु. मु.िचंचखेडा पो.श�गोडा   ता.जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26825 ठोबंरे अशोक सोपानराव 61884 35 पु. मु पो� थांबवा केज   थांबवा  थांबवा  थांबवा केज

26826 ितजारे मनोज गोपाल 16330 38 पु. मु.पो.िहंगणे बु।।   ता.जामनेर    िहंगणे बु।।

26827 ितजारे �मोद वसंत 15363 42 पु. मु.िहंगणे बु।। पो.खादगाव   ता.जामनेर    िहंगणे बु।।

26828 िटकारे अंजनाबाई भा�र 39123 49 �ी मु.पो. कापुसवाडी   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26829 तोडकर सुिनल �भाकर 12775 54 पु. मु.पो. नेरी बु।।   ता.जामनेर    नेरी बु।।

26830 उघडे अ�ण वामनराव �ो.नजराणा 12329 34 पु. १ बालाजी माक� ट   पाचोरा रोड जामनेर

26831 उघडे िदलीप िनवृ�ी 24776 57 पु. मु.पो.टाकरखेडा   ता.जामनेर जामनेर

26832 उघडे �रतेश िदलीप 12973 57 पु. मु.टाकरखेडा पो.शहापुर   ता.जामनेर    टाकरखेडा

26833 उंबरकर देिवदास �ंबक 38712 57 पु. मु. पो. वाघारी ता. जामनेर

26834 उंबरकर िदपक िनरंजन 33539 49 पु. मु.पो.वाघारी   ता.जामनेर    वाघारी

26835 उंबरकर सदािशव गजानन 54678 45 पु. �ामी समथ� नगर   सुतार ग�ी जामनेर  िज�ा जळगाव

26836 उंबरकर संजय न�थु 33155 46 पु. मु.पो. वाघारी   ता.जामनेर    वाघारी
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26837 उंबरकर शांताराम पांडुरंग 40366 46 पु. मु.पो. वाघारी   ता.जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26838 उंटवाल अशोक िगरधारीलाल 11642 50 पु. �ा�ण ग�ी जामनेर

26839 वै�व िशवदास मुरलीदास 58585 49 पु. िशवम �ॉट नं २१   क�ुरी नगर  जामनेरपुरा  जामनेर

26840 वखरे रिवं� िव�नाथ 15361 44 पु. मु.पो.सामरोद ता.जामनेर   सामरोद

26841 वंजारी ब�ीनंाथ बुधा 41819 53 पु. मु.अिबलहोळ पो.खादगाव   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26842 वंजारी लता अिनल 28258 42 �ी मु पो जामनेर पुरा   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26843
वराडे िकरण �यंबक �ो.सुवण� कृषी 

क� �
11749 52 पु. रा. नेरी िदगर   ता.जामनेर    नेरी िदगर

26844 वायकोस(जैन) अरिवंद छिबलदास 15338 38 पु. शा�ी नगर   जामनेर

26845 िवसावे राजु पांडूरंग 38706 38 पु. मु. पो. मांडवे बु.   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26846 िवसपुते मनोज �भाकर 15298 47 पु.
वाकी रोड समथ� हॉ��टल   जामनेर िज�ा जळगाव   

जामनेर

26847 िवसपुते �भाकर द�ा�य 50559 78 पु. द�भुवन िशवाजी नगर   जामनेर

26848 िवसपुते संदीप अशोक 48332 43 पु. िशव कॉलनी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26849 िवसपूते सजय िव�ूपंत 25507 54 पु. िश�क कॉलनी   पाचोरा रोड  जामनेर

26850 िवसपुते �ाती मनोज 26594 46 �ी समथ� हॉ��टल गोिवंद कॉलनी   वाकी रोड  जामनेर

26851 �वहारे वसंत िझप� 11608 72 पु. वाकी रोड चांगदेव नगर   जामनेर

26852 वाडे रमेश भोजू 33544 69 पु. पुो�म नगर   जामनेर

26853 वाघ आशीषकुमार गोिवंदराव 60396 45 पु. �ॉट नं 2 �काश नगर   मीरा हॉ��टल  िज�ा जळगाव

26854 वाघ बाजीराव अजु�न 11164 58 पु. भुसावळ रोड  मु.पो.जामनेर

26855 वाघ बापु दगडु 18353 56 पु. मु.पो.नेरी िदगर ता.जामनेर   नेरी िदगर

26856 वाघ भाउराव ग�दा 38488 69 पु. िगरीजा कॉलनी   मु.पो. जामनेर  िज�ा जळगाव

26857 वाघ काशीनाथ नामदेव 23585 60 पु. मु.पो.गो�ी   ता.जामनेर िज.जळगाव    गो�ी

26858 वाघ मनोज अशोक 57437 29 पु.
एस टी कॉलनी   वाकी रोड जामनेर  ता जामनेर िज जळगाव  

जामनेर

26859
वाघ राजाराम काशीराम �ो.पंकज 

िकराणा
11617 75 पु. रा.म�खेडे ता.जामनेर   म�खेडे

26860 वाघ राजधर केशव 33426 62 पु. मु.पो.जामनेर पुरा   जामनेर

26861 वाघ साधना रतन 30743 37 �ी मु फ�ेपूर ता जामणेर

26862 वाघ िवनोद अ�ण 60205 49 पु. मु/पो शहापूर ता.जामणेर   िज�ा जळगाव   † † †

26863 वले भगवान राजाराम 18567 60 पु. २६ िशव कॉलनी   �ू इं��श �ूल    जामनेर
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(१)
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

26864 वाणी चं�शेखर प�ाकर 12794 43 पु. मु.पो.वाकडी ता.जामनेर   वाकडी    वाकडी

26865 वाणी हेमंत शांताराम 16351 47 पु. माऊली कृपा  िब�ीगं   महािवर माग�    जामनेर

26866 वानखेडे िकशोर शंकर 15407 46 पु.
पोलीस �ेशन समोर पाचोरा रोड   मु.प�र कसबे ता.जामनेर 

   प�र कसबे

26867 वानखेडे पंुडिलक गोिवंदा 36269 75 पु. शा�ी नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

26868 वानखेडे रामचं� कडु 15393 56 पु. मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर    प�र कसबे

26869 वानखेडे तेजराव हरी 18537 53 पु. मु.पो.नेरी बु।।   ता.जामनेर    नेरी बु।।

26870 वानखेडे िवaल गोिवंदा 15342 63 पु. शा�ी नगर   जामनेर

26871
वराडे अिनल सितष �ो.माधुरी सौदय� 

�साधने
11119 52 पु. सरदार पटेल नगर   जामनेर पुरा  जामनेर

26872 वराडे िदपक मनोहर 26440 43 पु. ३४ ��पुत�   आनंद नगर  जामनेर  िज. जळगाव

26873 वराडे मनोहर काळु 12960 71 पु. ३४ आनंद नगर   जळगाव रोड  जामनेर

26874 वारके कडू ल�ण 38439 63 पु. िगरजा कॉलनी भुसावळ रोड   मंुजोबा मंिदराजवळ  जामनेर

26875 वारके लितका कडू 38440 52 �ी
िगरजा कॉलनी भुसावळ रोड   मंुजोबा मंिदरा जवळ  जामनेर 

िज�ा जळगाव

26876 वा�ळे िभका उखडू� 23326 46 पु. मु. पो. प�र कसबे   ता. जामनेर  िज. जळगाव  प�र कसबे

26877 वसाने सितष न�थू 33275 66 पु. मु.पो.नेरी िदगर   ता.जामनेर    नेरी िदगर

26878 झा�े आितष छगन 20978 38 पु. बजरंग पुरा   जामनेर

26879 झा�े छगन शामराव 10794 73 पु. बजरंग पुरा जामनेर

26880 झा�े िकरण रमेश 38707 33 पु. मु. शा�ीनगर   ता.जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26881 झा�े िनतीन छगन 20980 41 पु. बजरंग पुरा   मु.पो.जामनेर िज.जलगाव    जामनेर

26882 झा�े राजू हरी 32724 47 पु. दुगा� नगर भुसावळ रोड   जामनेर

26883 झा�े संतोष जग�ाथ 25509 40 पु. बजरंग पुरा   जामनेर

26884 झांबरे िडगंबर िचंतामन 26521 48 पु. मु. पो. ता. जामनेर   िश�क कॉलनी  पाचोरा रोड  जामनेर

26885 झांबरे िकशोर िचंतामण 10818 54 पु. शी�क कॉलनी   जामनेर

26886 झांबरे योिगता िकशोर 16342 45 �ी िश�क कॉलनी जामनेर

26887 झवर शामसंुदर �ेमराज 16798 77 पु. महावीर माग�   जामनेर

26888 झंवर गुलाबचंद शामलाल 11021 71 पु. वाणी ग�ी   जामनेर

26889 झवर राधािकसन गौरीशंकर 15415 54 पु. मु.पो.प�र कसबे   ता.जामनेर    प�र कसबे

26890 झवर सिचन ताराचंद 27041 43 पु. वाणी ग�ी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

26891 झवर संतोष राधािकसन 15388 46 पु. मु.पो.प�रपेठ   ता.जामनेर    प�रपेठ

26892 झंवर सुरेखा ताराचंद 26438 64 �ी वाणी ग�ी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

26893 झंवर ताराचंद शामलाल 26439 67 पु. वाणी ग�ी   जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर
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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)

26894

च�पाणी मिहला बचत 

गट (जामनेर) 55347 मु.पो.करमाड   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26895

दश�न क�� �� 

(पाट�नरशीप फम� )

जहागीरदार जीवन 

िवनायकराव 58366 57 पु

६० �दारका िशवाजीनगर   जळगाव रोड 

जामनेर  ता जामनेर िज जळगाव  जामनेर

26896 िफिन� �ॉप केअर 55639

द� चैत� नगर   पाचोरा रोड  जामनेर 

िज�ा जळगाव

26897

िगता मिहला बचत गट 

(जामनेर)
पंिडत भारती मधुकर

55897 74 ÔJããè

मु.पो.केकतिनंभोरे   ता.जामनेर  िज�ा 

जळगाव

26898

मे.रतनलाल हरकचंद 

शमा� ऍ� कं 13305 मु.पो.फ�ेपुर ता.जामनेर    फ�ेपुर

26899

नवदुगा� मिहला बचत गट 

(जामनेर) 55292

मधुबन कॉलनी   जळगाव रोड जामनेर  

िज�ा जळगाव

26900

पंिडत पु�र मधुकर व 

इतर (जे.एल.जी.)
पंिडत पु�र मधुकर

55895 33 पु

मु.पो.केकतिनंभोरे   ता.जामनेर  िज�ा 

जळगाव

26901

पाटील पंडीत रामलाल 

आणी जे.एल.जी 57260

मु -िपंपरखेडे  पो- मोयगाव   ता जामनेर  िज 

जळगाव  जामनेर

26902

संत सावता ब� उददेशीय 

मंडळ 30811 बजरंग पुरा जामनेर

26903

�ी.�ामी समथ� मिहला 

बचत गट 47374 िगरीजा कॉलनी   जामनेर  िज�ा जळगाव

26904

�ी गणेश मिहला बचत 

गट (जामनेर)
पाटील छाया कडुबा

55896 41 ÔJããè

मु.पो.केकतिनंभोरे   ता.जामनेर  िज�ा 

जळगाव

26905

�ी.साईश�ी मिहला 

बचत गट (जामनेर) 56268 मु.पो.करमाड   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

26906

वसंुधरा मिहला बचत गट 

(जामनेर) 49504 िशवाजी नगर   जामनेर  िज�ा जळगाव

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

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)
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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)

26907 अ�वाल पंकज �काश 47661 40 पु. मु. पो. बेलसवाडी   ता. मु�ाईनगर  िज. जळगाव  बेलसवाडी

26908 अ�वाल रोहन सुभाषचं� 60474 35 पु. मु पो बेलसवाडी   ता मु�ाईनगर  िज जळगाव  बेलसवाडी

26909 अ�वाल सितशचं� मदनलाल 23020 65 पु.
मु. बेलसवाडी   पो. िपं�ीनांदू  ता. मु�ाईनगर िज. जळगाव  

बेलसवाडी

26910 अ�वाल सुभाषचं� मदनलाल 47662 67 पु. मु. पो. बेलसवाडी   ता. मु�ाईनगर  िज. जळगाव  बेलसवाडी

26911 बारेला िदलीप रतन 24964 45 पु.
गोदावरी मंगल काया�लय   मु�ाईनगर िज�ा जळगाव  मु 

पो� ता. मु�ाईनगर िज�ा जळगाव  पाल

26912 बािव�र शोभा भगवान 50864 50 �ी
�ी कॉलनी िबहाइंड पंचायत   सिमती मु�ाई नगर  िज�ा 

जळगाव

26913 भगत नारायण रामचं� 4896 85 पु. मु पो चांगदेव  ता एदलाबाद िज ज   ळगाव    चांगदेव

26914 भामधरे �िचता समाधान 58674 27 �ी
पंचायत सिमती मागे   �ी कॉलनी मुकताई नगर  मु�ाई 

नगर  मु�ाई नगर

26915 भोई अलका शामराव 44314 35 �ी मु.डोलारखेडा पो.घोडतगाव   ता.मु�ाईनर  िज.जळगाव

26916 भोई िकशोर भाऊलाल 53157 36 पु.
मु. पो. डोलारखेडा   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  कु�हा 

काकोडा

26917 भोई मदन घमा 4903 62 पु. मु/पो.एदलाबाद

26918 भोई िमना समाधान 33177 46 �ी मु.डोलारखेडा   पो.घोडसगांव  ता.मु�ाईनगर  डोलारखेडा

26919 भोई न�थु घमा 55926 81 पु.
मु .पो.डोलारखेडा   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  कु�हा 

काकोडा

26920 भोई समाधान न�थु �ो.गंुजन कले�न 12460 53 पु.
मु.डोलारखेडा पो.घोडसगाव   डोलारखेडा ता.मु�ाईनगर    

डोलारखेडा

26921 भोई सरला िकशोर 58839 32 �ी
मु. पो. डोलारखेडा   ता. मु�ाईनगर  िज. जळगाव  

डोलारखेडा

26922 भोई शंकर धनराज 58846 46 पु. मु. डोलारखेडा   पो. मु�ाईनगर  िज. जळगाव  डोलारखेडा

26923 भोई सुरेश धनराज 59266 41 पु.
एट डोलारखेडा पो घोडसगाव   तालुका मु�ाई नगर  िज�ा 

जळगाव

26924 भोकरे िववेक यशवंतराव 7666 61 पु. �ामीण रउ�ालय मु.पो.एदलाबाद   िज.जळगांव    एदलाबाद

26925 भोबें सिचन ��ाद 12201 48 पु. संताजी नगर मु�ाईनगर   मु�ाईनगर

26926 भोडेंकर �काश मारोती 23288 61 पु.
गट नं. ६९४ �ॉट नं. ३४/२   संत गजानन महाराज 

मंिदराजवळ  मु�ाईनगर  मु�ाई नगर

26927 भोसले िदलीप गोिवंदा 12374 55 पु. मु.पो.हरनाला ता.मु�ाईनगर   हरनाला    हरनाला

26928 चौधरी बाजीराव िसताराम 34939 72 पु. मु.पो. चांगदेव   ता. मु�ाईनगर  िज.जळगाव  चांगदेव

26929 चौधरी ओज�ीकुमार निगनचंद 49353 34 पु. मु. पो. उचंदे   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  उचंदे

26930 चौधरी सिचन शंकर 54146 36 पु. मु.पो.�ईखेडा   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  कु�हा काकोडा

26931 चौधरी सुरेश काशीराम ¹१९] 5776 72 पु. मु पो चांगदेव   ता मु�ाईनगर  िज.जळगाव  चांगदेव

26932 चौधरी तुकाराम सोनू 35957 60 पु. तहिसल रोड   मु�ाई नगर  िज.जळगाव  मु�ाई नगर

26933 चौधरी व�भ तुकाराम 25218 70 पु.
मु.पो.मु�ाईनगर   व�भ नगर  मु�ाईनगर िज.जळगाव  

मु�ाईनगर

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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26934 चौधरी गजानन रघुनाथ 47512 43 पु. मु. पो. िपं�ीनांदु   ता. मु�ाई नगर  िज. जळगांव

26935 च�ाण दलपत सुरा 23807 62 पु.
४  उपदेश    पंचायत समीती मागेमु�ाईनगर  िज.जळगाव  

मु�ाईनगर

26936 च�ाण मधुकर रामभाऊ 4909 72 पु.
सी/ओ मधुकर रामभाऊ   च�ाण जुने गाव ना�ा  जवळ 

मु�ाईनगर  मु�ाईनगर

26937 च�ाण नंदलाल भंगी 15959 54 पु.
मु.टाकळी पो.िनमखेडी   ता.मु�ाईनगर  िज�ा जळगाव  

टाकळी

26938 च�ाण सर�तीबाई मधुकर 4910 70 �ी मेन रोड मु�ाईनगर िज.   जळगाव    मु�ाईनगर

26939 दांडगे रघुनाथ हरी 21624 53 पु. मु.पो.हरताले   ता.मु�ाईनगर िज.जलगाव    हरताले

26940 देव भा�र दामोदर 10258 51 पु. मु.पो.अंतुल�   ता. मु�ाईनगर    जळगाव

26941 देशमुख �ीकृ� भीमराव 61333 40 पु.
पाटील वाडा अंतुिल�   संभाजी नगर  मु�ाई नगर अंतुिल�  

अंतुिल�

26942 देशमुख सुिनल नागोराव 33253 55 पु. शांती नगर   मु�ाई नगर    मु�ाईनगर

26943 फडणीस सुभाषचं� द�ा�य 4907 75 पु. मु मु�ाईनगर िज जळगांव

26944 फडणवीस शामराव गोिवंद 4908 91 पु. एदलाबाद जळगांव

26945 गलवाडे ल�ण लहानु 11953 72 पु. रा.मु�ाईनगर   मु�ाईनगर

26946 हळदे शामकांत िदनकर 14071 53 पु.
सी/ओ हळदे क�ैयालाल शंकर   बोदवड रोड मु�ाईनगर  

िज�ा जळगाव

26947 िहरोळे नामदेव चांगो 56321 67 पु. मु.पो.कंुड   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  कु�हा काकोडा

26948 इंगळे अशोक वामन 43832 53 पु. िनमखेड बु.   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव

26949
इंगळे िदनेश नागोराव �ो.�ी कृपा 

इले�� ॉिन�
12572 51 पु. मु.पो.मु�ाईनगर   मु�ाईनगर

26950 जाधव बाळू रतन 39484 53 पु. मु.टाकली पो. िनमखेडी   ता. मु�ाईनगर  िज�ा जळगाव

26951 जाधव सुधीरकुमार सारंगधर 59893 54 पु.
मु पो-मु�ाईनगर   ता-मु�ाईनगर  �ी गजानन मंदीरा समोर 

 मु�ाईनगर

26952 जगताप अशोक ताराचंद 56081 57 पु.
५४/२ भोई वाडा वै�वी नगर   एस.एम.कॉलेज मागे  

मु�ाईनगर िज.जळगाव  कु�हा काकोडा

26953 जैन पुनमचंद मोतीलाल 11825 57 पु. मु.पो.मु�ाईनगर   मु�ाईनगर

26954 जैन शांतीलाल मोतीलाल 11827 54 पु. मु.पो.मु�ाईनगर   मु�ाईनगर

26955 जै�ाल अभयकुमार ताराचंद 12844 58 पु. मु.पो.अंतुल� ता.मु�ाईनगर   अंतुल�    अंतुल�

26956 जै�ाल िदपचंद नंदलाल 13192 78 पु. मु.पो.अंतुल�   ता.मु�ाईनगर    अंतुल�

26957 जै�ाल िनलीमा अभय 34175 54 �ी मु.पो.अंतुल�   ता.मु�ाई नगर  िज.जळगांव  अंतुल�

26958 जोगी िललाबाई िशवाजी 21742 88 �ी शांती नगर   मु.पो.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  मु�ाईनगर

26959 जोगी रजनी एकनाथ 21741 55 �ी शांती नगर   मु.पो.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  मु�ाईनगर

26960 कलं�ी संतोषकुमार मािणकलाल 43407 52 पु. मु.पो. गोदावरी नगर   ता.मु�ाईनगर  िज. जळगाव
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26961 कांडेलकर शंकर समाधान 52621 37 पु.
मु.िचखली पो.घोडसगाव   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  

कु�हा काकोडा

26962 काठोके रामदास शंकर 36012 67 पु.
तहिसल रोड   मु.पो.ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  

मु�ाईनगर

26963 खडसे मंदािकनी एकनाथ 34224 61 �ी मु.पो.कोथळी  ता.मु�ाईनगर   कोथळी

26964 खडसे एकनाथ गणपत 4911 65 पु. कोथळी ता मु�ाईनगर िज   जळगांव    कोथळी

26965 खंडेलवाल कैलासचं� मंगलचंद 11318 57 पु. मेन रोड ता.मु�ाईनगर   मु�ाईनगर

26966 खच� योगेश शंकर 43831 40 पु. नामदेव नगर मु�ाईनगर   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव

26967 खेडकर सुधाकर रामभाऊ 42494 61 पु. �ी कॉलनी   पंचायत समीती समोर  मु�ाईनगर  मु�ाईनगर

26968 खेवलकर मह�� कािशनाथ 5153 56 पु. मु पो ता.मु�ईनगर   िज जळगांव

26969 खेवलकर रिवं� कािशनाथ 4904 60 पु. मु मु�ाईनगर िज. जळगाव

26970 कोकाटे �ीकृ� कडू 34779 43 पु. मु.पो. िनमखेडी बुाा   ता.मु�ाईनगर    िनमखेडी बुाा

26971 कोळी गोिवंदा साहेबराव 58578 30 पु.
एट पो� सालबड�   तालुका मु�ाई नगर  िज�ा जळगाव  

सालबड�

26972 कोळी कडू गणपत 48979 79 पु. मु. पो. शेमाळदे   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  शेमाळदे

26973 कोळी �काश �पचंद 12522 39 पु. मु.पो.िचंचखेडा पो.िनमखेडी   ता.मु�ाईनगर    िचंचखेडा

26974 कोळी समाधान साहेबराव 59828 31 पु. मु सालबड�   ता मु�ाई नगर  िज�ा जळगाव  सालबारडी

26975 कोळी संजय मधुकर 59077 47 पु.
संजय मधुकर कोळी   घर नं २६६ सब �ेशन  पोलीस लाइन 

मागे  मु�ाई नगर

26976 कोळी सुिनल िसताराम 44624 55 पु. �ी कॅालनी   मु पो ता मु�ाई नगर  िज जळगाव  मु�ाई नगर

26977 कोळी िवमल भा�र 54236 51 �ी
मु.पो.सालबड�   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  कु�हा 

काकोडा

26978 कोसोदे साहेबराव पुनाजी 23838 83 पु. आंबेडकर नगर    मु.पो.अंतुल�  ता.मु�ाईनगर  मु�ाईनगर

26979 कुळकण� वंदना िवनायक 17475 66 �ी मु.पो. अंतुल� ता. मु�ाई�र् ◌ा�र   अंतुल�

26980 कुलकण� अभय सुमंतराव 26536 52 पु. मु. पो. अंतुल�   ता. मु�ाई नगर  िज. जळगाव  अंतुल�

26981 कुळकण� अमोल रमेश 34117 44 पु. मु.पो.अंतु�ली   ता.मु�ाईनगर    अंतुल�

26982 कुलकण� चं�शेखर कमलाकर 16111 49 पु.
गोदावरी नगर �ॉट नं.२२   मु.पो.मु�ाईनगर िज.जळगाव    

मु�ाईनगर

26983 कुळकण� क�ाणी केशवराव 7525 64 �ी अॅट पो� चांगदेव ता मु�ाईनगर   िज�ा जळगाव    बोदवड

26984 कुलकण� शाम �भाकर 12368 66 पु. मु.पो.मु�ाईनगर   मु�ाईनगर

26985 कुलकण� िवनायक अनंत 16165 72 पु. मु.पो.अंतुल�   ता.मु�ाईनगर    अंतुल�

26986 कुरंभ�ी �काश िस�दे�र 9291 60 पु. सरकारी �रसॉट� हाऊस जळगाव   नवीन गाव    मु�ाईनगर

26987 लढे �भाकर िपंताबर 37673 57 पु. मु.पो.मु�ाईनगर   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  मु�ाईनगर
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26988 महाजन भा�र जनाद�न 4901 75 पु. मु.मु�ाईनगर िज.जळगाव   मु�ाईनगर

26989 महाजन चंदन हरी 60069 31 पु.
मु. पो� चांगदेव तालुका   मु�ाईनगर िज�ा जळगाव    

चांगदेव

26990 महाजन िहराबाई भा�र 4902 70 �ी मु. पो. मु�ाईनगर िज. जळगाव   मु�ाईनगर

26991 महाजन कािशनाथ िकसन 2624 89 पु. मु पो कक� ता एदलाबाद   कक�

26992 महाजन ��ाद जनाद�न 4914 62 पु. तहसील रोड   मु�ईनगर

26993 महाजन �मोद िव�नाथ 26909 44 पु.
सावकार वाडा मु पो चांगदेव   ता मु�ाईनगर  िज जळगाव  

मु�ाईनगर

26994 महाजन रघुनाथ धनु 7854 87 पु. मु.पो.चांगदेव ता.एदलाबाद   चांगदेव

26995 महाजन शेखर �भाकर 45589 48 पु. मु पो िनमखेडी   ता मु�ाईनगर

26996 महाजन �ीराम हरी 46986 55 पु. मु. पो. िचंचोल   ता. मु�ाईनगर  िज. जळगाव  िचंचोल

26997 महाजन सुरेश मधुकर 25546 51 पु. मु. पो. कक�   ता. मु�ाईनगर  िज. जळगाव  कक�

26998 महाजन िव�नाथ आनंदा 46985 72 पु. मु. पो. चांगदेव   ता. मु�ाईनगर  िज. जळगाव  चांगदेव

26999 माळी राज�� गणपत 11826 54 पु. मु.पो.मु�ाईनगर   मु�ाईनगर

27000 �ावी बारसू दामू ¹१९] 4900 73 पु. जे.ई.हाय�ुल मु�ाईनगर   िज.जळगाव

27001 पाटील अतुल भागवत �ो.योगेश ट� ेडस� 18352 39 पु. मु.पो.िचंचोळ   ता.मु�ाईनगर    िचंचोळ

27002 पाटील बाबुराव रामभाउ 21125 69 पु. बोदवड रोड   शांती नगरमु�ाईनगर

27003 पाटील भागवत गणिसंग 12854 49 पु. �ी कॉलनी मु�ाईनगरिज.जळगाव   मु�ाईनगर

27004 पाटील चमेलाबाई तुकाराम 4906 61 �ी मु मु�ाईनगर िज जळगांव

27005 पाटील चं�िसंग जमिसंग 18536 53 पु. बोदवड रोड   वराडे कॉ��े� जवळ    मु�ाईनगर

27006 पाटील िदलीप पांडूरंग 37242 45 पु. मु.पो.मोळसांगवे   ता.मु�ाईनगर    मोळसांगवे

27007 पाटील गोपाळ शंकर 20334 46 पु. मु.पो.शेमळदे ता.मु�ाईनगर   िज.जळगाव    शेमळदे

27008 पाटील जग�ाथ आ�ाराम 48194 48 पु.
गाय�ी कॉलनी बोदवड रोड   �ॉट 28/1  मु�ाईनगर िज�ा 

जळगाव  मु�ाई नगर

27009 पाटील माधव नाना 4895 80 पु. चांगदेव   चांगदेव

27010 पाटील मनोज एकनाथ 22742 46 पु. पो.ओलसांगवे   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  मु�ाईनगर

27011
पाटील मनोज सुय�कांत �ो. पाटील �रस�च 

स�टर
59161 43 पु.

मु पो मेळ संगवे   तालुका मु�ाईनगर  िज�ा जळगाव  मेळ 

संगवे

27012 पाटील मनोज वामन 46884 46 पु. मु पो चांगदेव   ता मु�ाईनगर

27013 पाटील �भाकर कडू 46772 58 पु. मु पो चांगदेव   ता मु�ाईनगर  िज जळगाव  चांगदेव

27014 पाटील रजनी द�ा�य 12699 69 �ी मु.पो.मु�ाईनगर िज-जळगाव
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27015
पाटील राज�� �ानदेव �ो.सुय�पु� शिनदेव 

सिव�सेस
10672 61 पु. मु. पो. चांगदेव   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगांव

27016 पाटील राजू रामा 60663 31 पु. मु वढवे ता मु�ाईनगर

27017 पाटील रामदास �ानदेव 58675 35 पु.
एट पो सुकळी   तालुका मु�ाई नगर  िज�ा जळगाव  

सुकळी

27018 पाटील रिवं� नारायण 46987 54 पु. मु. पो. चांगदेव   ता. मु�ाईनगर  िज. जळगाव  चांगदेव

27019 पाटील संजू वामन 58860 50 पु. एट पुरनाड तालुका मु�ाई नगर     िज�ा जळगाव  पुरनाड

27020 पाटील सुभाष रामराव 24738 53 पु. मु.पो.उचंदे   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव

27021 पाटील तुकाराम कािशराम 4905 70 पु. मु मु�ाईनगर िज. जळगाव

27022 पाटील वैशाली मनोज 46885 42 �ी मु पो चांगदेव   ता मु�ाईनगर  िज जळगाव

27023 पाटील िवजय पांडुरंग 26778 52 पु. मु.पो.मेळसांगवे   ता.मु�ाईनगर िज.जळगाव    मेळसांगवे

27024 पाटील िवजय वसंत 47123 39 पु. मु. पो. अंतुल�   ता. मु�ाईनगर  िज. जळगाव  अंतुल�

27025 पाटील िवनोद �ानदेव 53515 39 पु. मु.सूकडी   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव

27026 पिव�े रिवं� द�ा�य 36004 47 पु. देशमुख वाडा   ता.मु�ाई नगर  जळगाव

27027 फडणीस अजय चं�शेखर 12262 49 पु. तहसील काया�लया जवळ   मु�ाईनगर

27028 िपं�ीकर ल�ण उखडु� 15655 44 पु.
पेट� ोल पंपाजवळ   मु.पो.मु�ाईनगर िज जळगाव    

मु�ाईनगर

27029 राणे तुषार िकसन 50759 37 पु. मु.सालबड� पो.कोथळी   ता. मु�ाईनगर  िज. जळगाव

27030 सबनीस रघुनाथ दामोदर 6236 77 पु. मु.पो.ता.मु�ाईनगर िज जळगांव   मु�ाईनगर

27031 सापधरे धनजंय रामदास 36010 42 पु. तहिसल रोड   मु�ाईनगर  िज.जळगाव  मु�ाईनगर

27032 सापधरे सपना धनंजय 36014 37 �ी तहिसल रोड   मु�ाईनगर  िज.जळगाव  मु�ाईनगर

27033 सापधरे सुधाकर रामदास 36011 46 पु. तहिसल रोड   ता.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  मु�ाईनगर

27034 सापधरे वृशाली सुधाकर 36013 37 �ी तहिसल रोड   मु.पो.ता.मु�ाईनगर

27035 सरोदे अिजता िसताराम 4899 71 �ी मु मु�ाईनगर िज�ा जळगाव   मु�ाईनगर

27036 सरोदे िसताराम तोताराम 4822 80 पु. मु.पो.ता. एदलाबाद िज. जळगाव   मु�ाईनगर

27037 िशंगणे उषा गणेश 58677 43 �ी
गट ५७१/१२३   �ॉट २९ �ी कॉलनी  पंचायत सिमती मागे  

मु�ाईनगर

27038 �ीखंडे जग�ाथ ओकंार 46878 62 पु. मु. पो. चांगदेव   ता. मु�ाईनगर  िज. जळगाव  चांगदेव

27039 सोलंुके रामदास नामदेव 21265 66 पु. तहिसल काया�लया समोर   मु.पो.मु�ाईनगर

27040 सोनवणे संजय िव�ास 45186 41 पु. जुने पो� ग�ी   िभलवाडी  ता.मु�ाईनगर  कु�हा काकोडा

27041 सोनवणे शिशकांत भागवत 23287 53 पु.
संत गजानन महाराज मंिदराजवळ   मु.पो.ता.मु�ाई नगर  

िज. जळगाव  मु�ाई नगर
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

27042 सुरवाडे मधुकर िनंबा 16980 60 पु. मु.पो.चांगदेव   ता.मु�ाईनगर    चांगदेव

27043 टाकरखेडे मालती बाळु 22080 46 �ी
�ॉट नं.४६ गोदावरी नगर   मु.पो.मु�ाईनगर  िज.जळगाव  

मु�ाईनगर

27044 ता� िव�नाथ उ�म 12671 50 पु. �ॉट नं.१०/१ गट नं.५१६/१   रे� हाऊस मागे मु�ाईनगर

27045 टावरी घन�ाम िचरंजीलाल 31941 53 पु.
सी/ओ तावरी मेडीक� & जनरल �ोअस�   मु�ाईनगर 

िज�ा जळगाव    मु�ाईनगर

27046 टावरी संतोष िचरंजीलाल 11991 57 पु. तहिसल काया�लया जवळ मु�ाईनगर   मु�ाईनगर

27047 ठोबंरे दीपक सुदाम 9154 50 पु. ३६ पा�रजात �ितभा नगर   मु.पो.मु�ाईनगर

27048 ठोसर संजय वसंत 31244 51 पु.
राणे ले आउट �ॉक नं.६   नारायण नगर मु�ाई नगर    

मु�ाईनगर

27049 वाडेकर िवनायक नामदेव 37544 47 पु.
९५८ मह�� वाडीलेनगर   मु.पो.अंतुल�  ता.मु�ाईनगर  

अंतुल�

27050 वराडे अिनता �मोद 60343 37 �ी िजरी वाडा अंतुल�   ता मु�ाईनगर  िज�ा जळगाव  अंतुल�

27051 वराडे बाळकृ� नामदेव 27518 64 पु. मु.पो.कोथली   ता.मु�ाईनगर   कोथळी

27052 वराडे रामचं� कािशराम 44492 59 पु. मु पो कोथळी   ता मु�ाईनगर    कोथळी

27053 वराडे सरला रामचं� 44493 54 �ी मु पो कोथळी   ता मु�ाईनगर  िज जळगाव  कोथळी

27054 �वहारे िवनायक वामन 32481 76 पु. जुने मु�ाई मंदीर   मु.कोठारी  ता.मु�ाईनगर  कोठारी

27055 झांबरे िन�ू गुणाजी 4912 77 पु. मु. पो. कोथळी ता.मु�ईनगर िज   जळगाव    कोथळी
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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)

27056

�ु इंिदरा मिहला बचत 

गट (भुसावळ) 52873

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)

२७०५७
अकोले �काश �यबंक �ो.�काश 

�यबंक अकोले 8644 60 प.ु बाजार पेठ सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७०५८
अकोले अलका नदं�कशोर 35793 53 ��ी संभाजी चौक   सावदा

२७०५९
अकोले अर�वदं �यबंक 12137 54 प.ु संभाजी चौक मु.पो.सावदा ता.रावेर   सावदा

२७०६०
अकोले गंभीरदास त◌््रयबंक 23369 49 प.ु संभाजी चौक   मु.पो.सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७०६१
अकोले महेश �भाकर 33574 41 प.ु संभाजी चौक   सावदा

२७०६२
अकोले नदं�कशोर �हरालाल 35794 59 प.ु संभाजी चौक     सावदा

२७०६३
अकोले राकेश द�ता�य 17159 41 प.ु चांदणी चौक   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७०६४
अकोले संद�प द�ता�य 17160 42 प.ु मराठ� शाळा न१ं   आठवड ेबाजार    सावदा

२७०६५
अकोले शा�लनी अर�वदं 23370 55 ��ी संभाजी चौक   मु.पो.सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७०६६
अरोरा राजकुमार रामभज 25921 64 प.ु मु.पो.सावदा   ता.रावेर िज.जळगाव    सावदा

२७०६७
अरोरा राकेशकुमार रामभज 57310 53 प.ु

८३५ �लॉट ए�रया   ता रावेर सावदा ( �रल)  सावदा िज 

जळगाव  सावदा

२७०६८
अ�तरदे सु�नल रामकृ�ण 39549 58 प.ु

�वामीनारायण नगर   पा�या�या टाक� जवळ  सावदा िज. 

जळगाव  सावदा

२७०६९
बढे राकेश मुरल�धर 58221 41 प.ु बधुवार पेठ     सावदा

२७०७०
बढे सुनदंा ��हाद 41113 61 ��ी म�कावद खुद�   ता. रावेर  िज.जळगाव

२७०७१
बढे �वलास जनाद�न 20972 68 प.ु बधुवार पेठ   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७०७२
बागुल अनपुमा अजय 59214 41 ��ी

एट पो�ट सावदा   रावसाहेब �ेमचदं नगर  तालुका रावेर 

िज�हा जळगाव  सावदा

२७०७३
बखाल �मोद हर� 25689 40 प.ु मु. पो. सावखेडा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावखेडा

२७०७४
बखाल सुधाकर भावडू 27310 54 प.ु मु. पो. सावखेडा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावखेडा

२७०७५
बामणोदकर राजेशकुमार मधसुुदन 32149 52 प.ु मेन रोड सवदा   ता रावेर  िज जळगाव    सावदा

२७०७६
ब�नापरेु संजय का�शनाथ 35217 44 प.ु �वामी नारायण मंद�रा जवळ   सावदा  िज.जळगाव  सावदा

२७०७७
ब-हाटे भुषण द�ता�य 19034 37 प.ु मु.पो.उदळी ता.रावेर   उदळी

२७०७८
ब-हाटे �करण ल�मण 18704 49 प.ु काजीपरुा सावदा

२७०७९
ब� हाटे ल�मण भागवत 59681 61 प.ु मू पो उदळी खु   ता रावेर  िज�हा जळगाव  उदळी खुद�

२७०८०
ब-हाटे मयरु हेमच�ं �ो. �पा 

अॅ�य�ुम�नयम 58784 33 प.ु

मु पो�ट सावदा ( �वामीनारायण नगर )     तालुका रावेर 

िज�हा जळगाव  सावदा

२७०८१
ब�हाटे राहुल सु�नल 47336 33 प.ु मु.पो. �नभंोरा   ता.रावेर िज.जळगाव    �नभंोरा

२७०८२
बहा�टे रामच�ं �ीधर 28509 57 प.ु मु. पो. म�कावद ब ु◌ा◌ा   ता. रावेर  िज. जळगाव  म�कावद

२७०८३
ब�हाटे सु�नल �पा 47335 58 प.ु मु.पो. �नभंोरा   ता.रावेर िज.जळगाव    �नभंोरा

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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२७०८४
बार� अशोक सुभाष 48698 50 प.ु मोठे वाघोदा   ता. रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७०८५
बा�दवाले प�ुपलता सुभाष 23050 75 ��ी घर न.ं २९१   दसनरु  ता. रावेर िज. जळगाव  दसनरु.

२७०८६
बा�दवाले सुभाष शंकर 23049 76 प.ु

घर न.ं २९१ मु.पो. दसनरु   �हाया �नभंोरा.  ता. रावेर िज. 

जळगाव  दसनरु.

२७०८७
बाऊ�कर भागवत एकनाथ 18841 58 प.ु मु.पो.थोरग�हाण ता.रावेर   थोरग�हाण

२७०८८
बाऊ�कर देवानदं वसंत 36330 42 प.ु मु.पो.उदळी   ता.रावेर    उदळी

२७०८९
बा�व�कर �वकास �ीपत 28259 59 प.ु रोझोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  रोझोदा

२७०९०
बा�व�कर मुंकुदा बधुा 45874 59 प.ु मु. पो. सावदा   रे�वे �टेशन जवळ  िज. जळगाव  सावदा

२७०९१
बेदरकर महेश भा�कर 54045 38 प.ु साळी बाग सावदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७०९२
बेदरकार पकंज गजानन 58452 32 प.ु साळी बाग   सावदा तालुका रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७०९३
बेदरकर सु�नता मनोहर 52677 50 ��ी साळी बाग   सावदा ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७०९४
ब�डाळे बाळकृ�ण बारसु 29653 68 प.ु जनुा रावेर रोड   सावदा ता.रावेर    सावदा

२७०९५
ब�डाळे भा�कर �यबंक 32245 77 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर    �चनावल

२७०९६
ब�डाळे च�ंशेखर उमाकांत 28296 63 प.ु C/O  शामला हॉि�पटल   �ी जी.आर सरोदे  सावदा

२७०९७
ब�डाळे देव�� मुकंुदा 52660 36 प.ु �वामी नारायण मं�दराजवळ   सावदा िज.जळगाव    सावदा

२७०९८
ब�डाळे �दल�प यादव 53251 60 प.ु काझीपरुा सावदा  िज.जळगाव  सावदा

२७०९९
ब�डाळे हेमंत �ेमचदं 28800 54 प.ु जनु ेयावल रोड   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७१००
ब�डाळे �करण �ेमचदं 28737 53 प.ु काझी परुा   मु.सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७१०१
ब�डाळे �कशोर सदा�शव 25057 56 प.ु मु.पो.सावदा   ता.रावेर िज.जळगाव    सावदा

२७१०२
ब�डाळे कंुदन �वजय 45972 37 प.ु मु.पो.म�कावद   ता. रावेर  िज. जळगाव  फैजपरू

२७१०३
ब�डाळे माधरु� संजय 49148 49 ��ी मु. पो. म�कावद खु.   ता. रावेर  िज.जळगाव  म�कावद

२७१०४
ब�डाळे मालती दगडू 43989 67 ��ी �लॉट ए�रया   सावदा  िज.जळगाव  सावदा

२७१०५
ब�डाळे मनोहर गंगाधर 57177 50 प.ु

९५३ काजीपरुा मु/पो�ट सावदा   ता रावेर सावदा  जळगाव  

सावदा

२७१०६
ब�डाळे मुकंुदा �टकाराम 52594 65 प.ु �वामी नारायण मं�दराजवळ   सावदा  िज. जळगाव  सावदा

२७१०७
ब�डाळे नर�� चडुामण 8451 62 प.ु मु पो.सावदा   ता.रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७१०८
ब�डाळे �न�तन घन�याम 8918 50 प.ु

काझीपरुा मु.पो.सावदा ता.रावेर   सावदा  ता रावेर िज�हा 

जळगाव  सावदा

२७१०९
ब�डाळे ��दप दगडू 17898 49 प.ु

885  जनुा रावेर रोड     वारके हॉि�पटल समोर  सावदा  ता. 

रावेर  िज.जळगाव.  सावदा

२७११०
ब�डाळे ��वण दगडू 31423 40 प.ु जनुा रावेर रोड   सावदा
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२७१११
ब�डाळे स�चन मुकंुदा 52659 37 प.ु �वामी नारायण मं�दराजवळ   सावदा िज.जळगाव    सावदा

२७११२
ब�डाळे संजय देवराम 49147 27 प.ु मु. पो. म�कावद खु.   ता. रावेर  िज.जळगाव  म�कावद

२७११३
ब�डाळे स�तश घनशाम �ो.��यकंा 

इले���क अॅ�ड इले��ॉ�न�स 48821 53 प.ु मु. पो. सावदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७११४
ब�डाळे सुहास पडंीत 25055 53 प.ु महावीर चौकसावदा   ता.रावेर िज.जळगाव    सावदा

२७११५
ब�डाळे तुषार मुकंुदा 52595 33 प.ु �वामी नारायण मं�दराजवळ   सावदा  िज. जळगाव  सावदा

२७११६
ब�डाळे �वलास नारायण 48360 68 प.ु पाट�ल परुा   मु. पो. सावदा  ता. रावेर िज. जळगाव  सावदा

२७११७
भालेराव शेषराज �दनकर 42013 52 प.ु धनाजी नाना हौ�सगं सोसायट�   मु.पो.�चनावल    फैजपरू

२७११८
भंगाळे भरत जनाद�न 51314 41 प.ु �वामी नारायण मं�दरासमोर   सावदा  िज. जळगाव  सावदा

२७११९
भंगाळे देव�� �दनकर 16496 42 प.ु मो�या मा�ती जवळ   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७१२०
भंगाळे देवयानी संजय 49099 44 ��ी मु. पो. �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७१२१
भंगाळे गजानन �मठाराम 31827 55 प.ु मोठा आड   सावदा  ता.रावेर िज.जळगांव  सावदा

२७१२२
भंगाळे गुणवतं हेमंत 17931 56 प.ु गवत बाजार सावदा

२७१२३
भंगाळे कमल कृ�णा 36332 75 ��ी गवत बाजार   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७१२४
भंगाळे कमलाकर देवराम 35104 49 प.ु मु.पो.�नभ�रा ब.ु   ता.रावेर  िज.जळगाव  �नभंोरा ब.ु

२७१२५
भंगाळे नदंकुमार जयवतं 59299 34 प.ु बधुवार पेठ सावदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७१२६
भंगाळे �नतीन वासुदेव 19341 41 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर िज.जळगाव    �चनावल

२७१२७
भंगाळे �काश भा�कर 55262 47 प.ु दगुा� माता चौक   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७१२८
भंगाळे राजेश कृ�णा 36333 53 प.ु गवत बाजार   सावदा  ता.रावरे  सावदा

२७१२९
भंगाळे राकेश श�शकांत 50926 33 प.ु मु.पो. �चनावल   ता.रोवर  िज.जळगाव  �चनावल

२७१३०
भंगाळे रमेश मोतीराम 16542 55 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर    �चनावल

२७१३१
भंगाळे संजय भा�कर 31671 47 प.ु गांधी चौक   सावदा  ता.रावेर  िज.जळगांव  सावदा

२७१३२
भंगाळे संजय कृ�णा �ो. सतगु� 

मेडीकल ऍ�ड जनरल �टोअर 12815 53 प.ु

�ो. सतगु� मेडीकल ऍ�ड जनरल �टोअर   बस �टँड समोर 

सावदा

२७१३३
भंगाळे शांताराम माधव 28779 58 प.ु सुभाष चौक   �वामी नारायण मंद�रा जवळ    सावदा

२७१३४
भंगाळे श�शकांत यादव 50925 71 प.ु मु.पो. �चनावल   ता.रोवर  िज.जळगाव  �चनावल

२७१३५
भंगाळे �शर�ष जनाद�न 54187 37 प.ु सुभाष चौक   मोठा आड  सावदा िज.जळगाव  सावदा

२७१३६
भंगाळे योगेश राजाराम 16090 43 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर िज.जळगाव    �चनावल

२७१३७
भारंबे भगवतराव सुपडू 48711 83 प.ु गवत बाजार   मु. पो. सावदा  ता. रावेर िज. जळगाव  सावदा
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२७१३८
भारंबे च�ंकांत �मतराम 31628 55 प.ु मु.पो. �चनावल   ता.रावेर  िज.जळगांव  �चनावल

२७१३९
भारंबे िजत�� �कसन 17781 43 प.ु मो�या मरोती जवळ सावदा ता रावेर   सावदा

२७१४०
भारंबे �मल�ंद रमेश 17047 44 प.ु भगवान महा�वर चौक   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७१४१
भारंबे रमेश धनशाम 53633 40 प.ु �वामी नारायण नगर   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७१४२
भारंबे र�व�ं आसाराम 23061 60 प.ु �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  �चनावल

२७१४३
भारंबे �शवाजी भागवतराव 48712 47 प.ु गवत बाजार   मु. पो. सावदा  ता. रावेर िज. जळगाव  सावदा

२७१४४
भारंबे उखडू� कौ�तक 39392 78 प.ु मु. पो. सावदा   काजीपरुा  ता. रावेर िज. जळगाव  सावदा

२७१४५
भाग�व गजानन बाबरूाव 9002 50 प.ु ताल� वाडा   ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७१४६
बाव�कर वसंत ध�डू 29215 65 प.ु मु. उदळी ख.ु   ता.रावेर िज.जळगांव    उदळी खु.

२७१४७
ब�डाळे रेखा �कशोर 25362 51 ��ी काजीपरुा   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७१४८
�भडे �न�खल संतोष 61474 28 प.ु बधुवार पेठ सावदा   ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७१४९
�भ�ड घन�याम सोनजी 9007 76 प.ु पाट�ल परुा   सावदा  ता रावेर िज�हा जळगाव  सावदा

२७१५०
�भ�ड संजय मधकुर 36322 59 प.ु मु.पो.�नभोरा ब.ु   ता.रावेर    �नभंोरा ब.ु

२७१५१
�भ�ड वसंत चांगो 32461 77 प.ु मु.पो.सावदा   पाट�लपरुा  ता.रावेर िज.जळगाव ं सावदा

२७१५२
भोगे च�ंशेखर �हरामण 33929 49 प.ु मु.पो.�नभंोरा   ता.रावेर    �नभंोरा

२७१५३
भोगे �शांत गणेश 22979 46 प.ु मु. पो. म�कावद   ता. रावेर  िज. जळगाव  म�कावद

२७१५४
भोगे �वजय दामु 25101 54 प.ु

मु.पो.म�कावद �सम   ता.रावेर िज.जळगाव    म�कावद 

�सम

२७१५५
भोई अमोल रमेश 57690 31 प.ु भोई वाडा   सावदा  ता रावेर िज जळगाव  सावदा

२७१५६
भोई मनोहर आनदं 58757 39 प.ु एट पो�ट गाते   तालुका रावेर  िज�हा जळगाव  गाते

२७१५७
भोई �काश सोमा 59390 45 प.ु एट पो�ट रायपरु   तालुका रावेर  िज�हा जळगाव  रायपरु

२७१५८
भोई संजय महा� 25050 49 प.ु साळी बाग   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७१५९
भोई सु�नल हरचदं 42320 52 प.ु भोई वाडा   सावदा

२७१६०
भोलान ेअ�वनाश रामदास 34551 34 प.ु तेल� वाडा   सावदा

२७१६१
भोलाणे च�ंकांत वामन 8917 54 प.ु तेल� वाडा सावदा   सावदा ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७१६२
भोलाणे नर�� वामन 9012 49 प.ु तेल� वाडा सावदा   ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७१६३
भोळे अ�ण बळीराम 20480 71 प.ु �वaल मंद�रा जवळ   �टेशन रोडसावदा  ता.रावेर  सावदा

२७१६४
भोळे �काश बळीराम 33058 59 प.ु इंगळे वाडा   सावदा
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२७१६५
भोरट�के रमेश धनजी 27819 73 प.ु काजीपरुा   ता. रावेर  िज. जळगाव  काजीपरूा

२७१६६
बोदड ेराज ुरामदास 17485 61 प.ु चांदणी चौक   सावदा

२७१६७
बोहरा सुर�याबानो जोजर हुसेन 33290 55 ��ी चांदनी चौक   सावदा

२७१६८
ब�ड� चडुामण सेवकराम 44163 57 प.ु मु.पो. उदळी   ता.रावेर  िज.जळगाव  उदळी

२७१६९
ब�डे जग�नाथ न�थु 18523 56 प.ु मु.कळमोदा पो.�खरोदा   ता.रावेर    कळमोदा

२७१७०
ब�डे खेमचदं लालू 29759 73 प.ु मु.पो. �चनावल ता.रावेर   मु.पो. �चनावल

२७१७१
ब�डे ल�लत गुणाजी �ो.तापीवदंन 

इ�रगेशन 49738 35 प.ु

�ो.तापीवदंन इ�रगेशन   मु पो�ट -�चनवळ ता.रावेर  िज. 

जळगाव  सावदा

२७१७२
ब�डे संजय धना 42959 58 प.ु मु.कळमोदा पो.�खरोदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७१७३
ब�डे टेकचदं सेवकराम 44162 48 प.ु मु. पो. उदळी   ता.रावेर  िज.जळगाव  उदळी

२७१७४
ब�डे वामन नारायण 29205 82 प.ु शनी रोड सावदा ता.रावेर   सावदा

२७१७५
बोरनारे अ�ण �सताराम 31086 57 प.ु मु.�नभंोरा  ता.रावेर   �नभंोरा

२७१७६
बोरनारे �सताराम कौ�तक 31085 84 प.ु मु.पो.�नभंोरा ता.रावेर   �नभंोरा

२७१७७
बोरोले राज�� गणपत 29915 55 प.ु मु.पो. �चनावल ता रावेर   ता.रावेर  िज.जळगांव  �चनावल

२७१७८
बोरोले संजय गणपत 29916 49 प.ु मु.पो. �चनावल ता रावेर   ता.रावेर  िज.जळगांव  �चनावल

२७१७९
बोरोले तुकाराम गो�वदंा 25563 58 प.ु �मुह मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर.  िज. जळगाव.  �खरोह.

२७१८०
बोरोले �वजय वसंत 35543 45 प.ु गवत बाजार   सावदा

२७१८१
बोरोले योगेश सुधाकर 18919 42 प.ु मु.पो.�चनावल तारावेर   �चनावल

२७१८२
बोरसे मुकेश जग�नाथ 45971 40 प.ु मु. पो. दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  फैजपरू

२७१८३
चांदेलकर �दल�प रामा 20408 48 प.ु भोई वाडा   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७१८४
चांदेलकर �द�प रामा 8920 45 प.ु भोई वाडा सावदा   ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७१८५
चतुर महावीर अ�दनाथ 29694 70 प.ु मु.पो. सावदा   ता.रावेर िज.जळगांव    सावदा

२७१८६
चतुर सुभाष शंकर 29695 53 प.ु तांबटकर ग�ल�   मु.पो. सावदा  ता.रावेर िज.जळगांव  सावदा

२७१८७
चौधर� आरती तुषार 43172 37 ��ी मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  फैजपरू

२७१८८
चौधर� अभय �भाकर 29630 43 प.ु १५१ गवत बाजार   ता.रावेर सावदा

२७१८९
चौधर� अजय जग�दश 18011 53 प.ु मु.थोरग�हाण   ता.रावेर    सावदा

२७१९०
चौधर� आनदं मा�तीराय 18673 67 प.ु मु.पो.�खरोदा   ता.रावेर  िज जळगाव  �खरोदा ( रावेर )

२७१९१
चौधर� अ�नल आनदंा 23030 49 प.ु दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु
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२७१९२
चौधर� अ�नल �भाकर 60421 58 प.ु गांधी चौक सावदा �रल   ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७१९३
चौधर� अ�नल रघनुाथ 24925 47 प.ु वाघोदे ब।ु।   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७१९४
चौधर� अ�ण बाबरुाव 23048 51 प.ु मु. पो. दसनरु   ता. रावेर.  िज. जळगाव.  दसनरु.

२७१९५
चौधर� आ�शष यवुराज 55742 34 प.ु मु.पो.बलवाडी   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७१९६
चौधर� अशोक भा�कर 35059 49 प.ु गवत बाजार सावदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७१९७
चौधर� अशोक जग�नाथ 24924 56 प.ु मु.पो.मोठे वाघोदे   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७१९८
चौधर� अशोक नामदेव 30031 53 प.ु गवत बाजार रोड सावदा   ता रावेर  िज जळगाव  सावदा

२७१९९
चौधर� बाबरुाव द�ता�य 25048 84 प.ु मु.पो.मोठे वाघोदे   ता.रावेर  िज.जळगाव  मोठे वाघोदे

२७२००
चौधर�  भगवान चडुामण 35715 54 प.ु मु.गहुखेडा   ता.रावेर  िज.जळगाव  गहुखेडा

२७२०१
चौधर� भाऊलाल गंभीर 20410 53 प.ु मु.पो.रायपरु ता.रावेर   िज.जळगाव    रायपरु

२७२०२
चौधर� चडुामण �व�णू 48917 65 प.ु मु.पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७२०३
चौधर� द�ता�य ओकंार 32193 87 प.ु मु.पो. वाघोदा   ता.रावेर  िज.जळगांव  वघोदा

२७२०४
चौधर� �दपक मुरल�धर 35874 43 प.ु तेल� वाडा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७२०५
चौधर� �डगंबर भा�कर 29963 51 प.ु

मोठा मा�ती गांधी चौक   सावदा ता रावेर िज जळगाव    

सावदा

२७२०६
चौधर� �दनकर बाबरुाव 58933 62 प.ु तेल� वाडा   ता. रावेर िज. जळगाव    सावदा

२७२०७
चौधर� �ाने�वर रमेश 33599 35 प.ु तेल� वाडा   सावदा

२७२०८
चौधर� �ोपदाबाई रामदास 10008 57 ��ी मु.पो.�नभंोरा.   ता.रावेर  िज�हा जळगाव  �नभंोरा

२७२०९
चौधर� �गताबाई द�ता�य 44616 78 ��ी मु पो लहान वाधोदा   ता रावेर िज जळगाव    वाधोदा

२७२१०
चौधर� गोपाल नारायण 33133 62 प.ु गांधी चौक   सावदा  ता.रावेर िज.जळगांव  सावदा

२७२११
चौधर� गुणवतं �व�णू 26054 52 प.ु

�टेशन ना�या जवळ गांधी चौक   मु. पो. सावदा  ता. रावेर  

सावदा

२७२१२
चौधर� गुणवतं �ीराम 19708 46 प.ु मु.पो.�नभंोरा ब।ु।   ता.रावेर िज.जळगाव    �नभंोरा ब।ु।

२७२१३
चौधर� ई�वर रामदास 8780 51 प.ु मु.पो.�नभंोरा ता.रावेर िज.जळगांव   िज.जळगांव

२७२१४
चौधर� जयपाल तुकाराम 31061 68 प.ु जगमाता चौक सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७२१५
चौधर� काशीनाथ शंकर 18632 70 प.ु मु.पो.�चनावल ता.रावेर   �चनावल

२७२१६
चौधर� खेमचदं नामदेव 36003 56 प.ु गवत बाजार   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७२१७
चौधर� �करण अशोक 44027 46 प.ु मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज.जळगाव  �खरोदा

२७२१८
चौधर� �करण �ाने�वर 50631 45 प.ु मु.पो.वाघोदा ख.ु   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोदा
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२७२१९
चौधर� कंुदनलाल अर�वदं 55301 50 प.ु �वामी नारायण नगर   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७२२०
चौधर� ल�लत मधकुर 44192 48 प.ु मु.पो. �खरोदा � यावल   ता.रावेर  िज. जळगाव  �खरोदा

२७२२१
चौधर� लताबाई रमेशच�ं 57276 64 ��ी घर न ं२४/९५   भोईवाडा सावदा  िज जळगाव  सावदा

२७२२२
चौधर� �लना संजय 29966 38 ��ी बधुवार पेठ सावदा

२७२२३
चौधर� मधकुर सुका 30349 69 प.ु ३३५ मु पो दसनरू   ता.रावेर िज जळगाव  दसनरू  दसनरु

२७२२४
चौधर� माधरु� संतोष 49529 52 ��ी तुकाराम वाडी   �चनावल  ता. रावेर  �चनावल

२७२२५
चौधर� महेश काशीनाथ 21738 49 प.ु मु.पो.दसनरु   ता.रावेर िज.जळगाव    दसनरु

२७२२६
चौधर� मालती सुभाष 29520 69 ��ी  प�र�म    र�ववार पेठ सावदा  िज.जळगांव  सावदा

२७२२७
चौधर� मंगला एकनाथ 19304 57 ��ी तालुका रावेर   दसनरू  �नभंोरा  जळगाव

२७२२८
चौधर� मनोहर गो�वदा 37268 71 प.ु मु.पो.�खरोदा   ता.रावेर    �खरोदा

२७२२९
चौधर� �मना�ी �डगंबर �ो�ा - देवा 

�म�स मसाला 58121 44 ��ी इंगळे वाडा सावदा   ता रावेर  िज जळगाव  सावदा

२७२३०
चौधर� नदंकुमार सुदाम 49340 56 प.ु

घर न.ं१८ गांधी चौक   मोठया मा�ती जवळ  सावदा िज. 

जळगाव  सावदा

२७२३१
चौधर� नारायण सदा�शव 37803 76 प.ु मु.पो. �खरोदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  �खरोदा

२७२३२
चौधर� नर�� घन�याम 59160 60 प.ु इंगळे वाडा सावदा   तालुका रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७२३३
चौधर� नर�� केशव 28887 53 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर िज.जळगाव    �चनावल

२७२३४
चौधर� �नलेश सुभाष 29672 42 प.ु  प�र�म    र�ववार पेठ    सावदा

२७२३५
चौधर� �नतीन ��हाद 23090 61 प.ु मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  �खरोदा

२७२३६
चौधर� पडंीत रामभाउ 33616 50 प.ु तेल� वाडा   सावदा

२७२३७
चौधर� पोपट नामदेव 46821 69 प.ु मु.पो. म�कावद ब.ु   ता.रावेर  िज.जळगाव  म�कावद

२७२३८
चौधर� �भाकर �व�णू 48916 60 प.ु मु.पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७२३९
चौधर� �काश �व�वनाथ 29998 60 प.ु मु पो मोठे वाघोदे   ता रावेर िज जळगाव    मोठा वाघोदा

२७२४०
चौधर� ��हाद �सताराम 36258 79 प.ु मु.पो.उदळी   ता.रावेर  िज.जळगाव  उदळी

२७२४१
चौधर� �मोद का�शनाथ 4457 67 प.ु न�ह� दरवाजा जवळ   एलआयसी ऑ�फस सावदा  ता यावल

२७२४२
चौधर� �मोद म�हपत 40754 53 प.ु �वामी नारायण मंद�र जवळ   सावदा

२७२४३
चौधर� ��तभा रमेश 45837 55 ��ी मु. पो. वाघोदा खुद�   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७२४४
चौधर� प�ृवीराज पोपट 32466 43 प.ु मु.पो.म�कावद   ता.रावेर  िज.जळगांव  म�कावद

२७२४५
चौधर� प�ुपलता सुदाम 42253 80 ��ी मु.पो.सावदा   ता.रावेर    सावदा
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२७२४६
चौधर� राहुल अ�ण 33615 38 प.ु तेल� वाडा   सावदा

२७२४७
चौधर� राहुल �नळकंठ 52433 38 प.ु गवत बाजार सावदा   ता सावदा िज जळगाव    सावदा

२७२४८
चौधर� राजाराम ई�छाराम 54279 79 प.ु मु.पो.�खरोदा   ता..रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७२४९
चौधर� राज�� बाबरुाव 31620 54 प.ु तेल� वाडा   सावदा

२७२५०
चौधर� राज�� नारायण 34731 49 प.ु मु.पो.उडाल� खुद�   ता.रावेर

२७२५१
चौधर� राज�� सांडू 32252 57 प.ु इंद�रा गांधी चौक   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७२५२
चौधर� राज�� �ीकांत 24468 53 प.ु गांधी चौक   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७२५३
चौधर� राज�� �ीराम 31621 58 प.ु मु.पो. �नभंोरा   ता.रावेर    �नभंोरा

२७२५४
चौधर� राजेश यादव 43869 52 प.ु मु.पो �खरोदा   ता रावेर  िज जळगाव  रावेर  425504

२७२५५
चौधर� रामदास चावदास 8779 52 प.ु मु.पो.�नभंोरा   ता.रावेर  िज.जळगाव  �नभंोरा

२७२५६
चौधर� रमेश सुधाकर 45836 63 प.ु मु. पो. वाघोदा खुद�   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७२५७
चौधर� रामलाल ल�मण 41392 54 प.ु वजंार� वाडी   जगमाता मं�दर  सावदा

२७२५८
चौधर� र�व�ं भागवत 29995 51 प.ु मु.कंुभारखेडा ता रावेर   िज जळगाव    कंुभारखेडा

२७२५९
चौधर� र�व�ं भा�कर 25129 69 प.ु ओम कॉलनी   मु.पो.सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७२६०
चौधर� साहेबराव �यबंक 33298 60 प.ु मु.पो.सावखेडा   ता.रावेर    सावखेडा  425504

२७२६१
चौधर� सं�या मधकुर 23011 72 ��ी �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  �खरोदा

२७२६२
चौधर� संजय अशोक 56514 43 प.ु �वामीनारायण नगर   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७२६३
चौधर� संजय ल�मण 27865 52 प.ु मु. पो. दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७२६४
चौधर� संजय पढंर�नाथ 29965 51 प.ु

बधुवार पेठ सवदा   घर नबंर ३०५७  ता.सावदा रावेर िज 

जळगाव  सावदा

२७२६५
चौधर� संजय पुडं�लक 29456 51 प.ु मु.रणगांव पो.उदळी   ता.रावेर िज.जळगांव

२७२६६
चौधर� संजीव वासंतराव 9018 57 प.ु मु.पो सावदा

२७२६७
चौधर� संतोष �भाकर 11455 47 प.ु तेल� वाडा  सावदा िज.जळगांव   सावदा

२७२६८
चौधर� सरला सुरेश 35524 53 ��ी तेल� वाडा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७२६९
चौधर� �समा नारायण 28783 55 ��ी पो. राझोदा   ता.रावेर    राझोदा

२७२७०
चौधर� शंकर एकनाथ 32265 87 प.ु काजी परुा   ता.रावेर    सावदा

२७२७१
चौधर� शांताराम का�शनाथ 23005 59 प.ु दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७२७२
चौधर� �शर�ष मनोहर 42558 69 प.ु मु. पो. �खरोदा   ता.रावेर    �खरोदा
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२७२७३
चौधर� �ावण गणु 24922 71 प.ु मु.पो.दसनरु   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७२७४
चौधर� सुभाष ल�मण 7691 63 प.ु मु.पो.दसनरु   ता.रावेर िज.जळगांव    दसनरु

२७२७५
चौधर� सुभाष नामदेव 31458 64 प.ु गावात बाजार सावदा    ता. रावेर  िज. जळगांव  सावदा

२७२७६
चौधर� सुभाष �पतांबर 32553 54 प.ु

घर न.ं२००५ नवयगु गणेश मंडळ   काजी परुा मु.पो. सावदा  

ता.रावेर िज.जळगाव  सावदा

२७२७७
चौधर� सुभाष रामभाउ 33617 57 प.ु तेल� वाडा   सावदा

२७२७८
चौधर� सुभाष �वaल 29486 73 प.ु १५४५ र�ववार पेठ   मु.पो. सावदा  िज.जळगांव  सावदा

२७२७९
चौधर� सुदाम रामच�ं 32781 85 प.ु घर न.ं१८   गांधी चौक  सावदा

२७२८०
चौधर� सुनदंा सुरेशचदं 46208 62 ��ी भोईवाडा   मु. पो. सावदा  िज. जळगाव  सावदा

२७२८१
चौधर� सु�नल का�शनाथ 10314 62 प.ु

�वा�मनारायन नगर सावदा   ता रावेर िज�हा जळगाव  

सावदा

२७२८२
चौधर� सु�नल �भाकर 53992 53 प.ु तेल� वाडा सावदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७२८३
चौधर� सुनील सीताराम 60985 65 प.ु

गट न ं691 �लॉट न ं1   �वामीनारायण नगर  सावदा रावेर  

सावदा

२७२८४
चौधर� सु�नल �व�वनाथ 34836 52 प.ु मु.पो.दसनरू  ता.रावेर   िज.जळगांव    दसनरू

२७२८५
चौधर� सु�नता राज�� 32261 48 ��ी इं�दरा नगर चौक   सावदा ता.रावेर    सावदा

२७२८६
चौधर� सुरेश खुशाल 8948 61 प.ु �खरोदा मु.यावल   ता.रावेर  िज�हा जळगाव  �खरोदा

२७२८७
चौधर� सुरेश नामदेव 8946 71 प.ु

रोड मु.पो.सावदा   गवत बाजार  ता रावेर िज�हा जळगाव  

सावदा

२७२८८
चौधर� सुरेश नामदेव 35526 61 प.ु तेल� वाडा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७२८९
चौधर� शरदच�ं रघनुाथ 26018 64 प.ु भोई वाडा   सावदा  ता. रावेर िज. जळगाव  सावदा

२७२९०
चौधर� सुरेशच�ं रघनुाथ 23203 64 प.ु भोई वाडासावदा   ता.रावेर िज.जळगाव    सावदा

२७२९१
चौधर� सु�शलाबाई ल�मण 41393 69 ��ी वजारवाडी   जगमाता मं�दर  सावदा

२७२९२
चौधर� तुळशीराम �चधंु 47338 81 प.ु मु.पो. म�कावद   ता.रावेर  िज.जळगाव  म�कावद

२७२९३
चौधर� तुषार अशोक 41935 43 प.ु मु.पो.�खरोदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  फैजपरू

२७२९४
चौधर� तुषार यादव 25688 48 प.ु मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  �खरोदा

२७२९५
चौधर� उ�वला कंुदनलाल 55302 44 ��ी �वामी नारायण नगर   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७२९६
चौधर� उमेश का�शनाथ 58927 39 प.ु

मु पो �खरोदा (७२५) �ा   तालुका रावेर  िज�हा जळगाव  

�खरोदा

२७२९७
चौधर� उषा �मोद 40753 52 ��ी

�वामी नारायण मं�दर जवळ   देवकर वाडा   पो�ट - सावदा  

ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७२९८
चौधर� उषा सुरेश 31655 63 ��ी

३२४ येवले वाड   गवत बाजार रोड  सावदा िज.जळगांव  

सावदा

२७२९९
चौधर� वशैाल� अ�नल 60430 44 ��ी गांधी चौक सावदा  ता रावेर  सावदा
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२७३००
चौधर� वशैाल� गो�वदंा 40509 43 ��ी �खरोदा ता रावेर   िज जळगाव    �खरोदा

२७३०१
चौधर� वदंना यादव 43173 42 ��ी मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज.जळगाव  फैजपरू

२७३०२
चौधर� वसंत पोपट 28929 52 प.ु मु.पो.रायपरू ता.रावेर   रायपरू

२७३०३
चौधर� व�सलाबाई ड�गर 17171 82 ��ी �वामी नारायण नगर   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७३०४
चौधर� �वजय उमाकांत 33605 67 प.ु गांधी चौक   सावदा

२७३०५
चौधर� �वजय यवुराज 23009 51 प.ु दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७३०६
चौधर� �वजया सुभाष 32554 45 ��ी

घर न.ं२००५ नवयगु गणेश मंडळ   काजी परुा मु.पो.सावदा  

ता.रावेर िज. जळगाव  सावदा

२७३०७
चौधर� �वकास �ावण 25093 41 प.ु मु.पो.दसनरु   ता.रावेर िज.जळगाव    दसनरु

२७३०८
चौधर� �वकास �सताराम 36256 61 प.ु मु.पो.उदळी   ता.रावेर  िज.जळगाव  उदळी

२७३०९
चौधर� �वनोद राजाराम 23052 53 प.ु दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७३१०
चौधर� �वनोद वसंत 26541 51 प.ु

मोठा आड   �वामी नारायण मं�दराजवळ  सावदा ता. रावेर  

सावदा

२७३११
चौधर� �ववेक रामच�ं 43985 65 प.ु मु पो थोरग�हाण   ता रावेर  िज जळगाव  रावेर

२७३१२
चौधर� यवुराज माधव 33374 56 प.ु मु.पो.थोरग�हाण   ता.रावेर    थोरग�हाण

२७३१३
चौधर� यवुराज मधकुर 55906 40 प.ु मु.पो. �खरोदा   ता.रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७३१४
चौधर� �ववेक मधकुर 31040 39 प.ु मु.पो.मोठे वाघोदे   ता.रावेर    मोठे वाघोदे

२७३१५
च�हाण च�ंभागा गोकुळ 33391 60 ��ी मु.पो.कंुभार खेडा   ता.रावेर    कंुभार खेडा

२७३१६
च�हाण गोकुळ रामकृ�ण 33390 60 प.ु मु.पो.कंुभारखेडा   ता.रावेर    कंुभारखेडा

२७३१७
च�हाण हेमंत यशवतं 32458 52 प.ु मु.पो.म�सावद �सम   ता.रावेर  िज.जळगांव  म�कावद �सम

२७३१८
�चतोडकर संजय गो�वदं 10056 51 प.ु मेन रोड   सावदा ता रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७३१९
चोपडे सु�नल द�ता�य 36329 55 प.ु संभाजी चौक   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७३२०
चौधर� मधकुर अ�भमान 13458 67 प.ु मु.रणगाव   पो.उधळी ता.रावेर    रणगाव

२७३२१
दांडगे �काश �व�वनाथ 60672 57 प.ु काजीपरूा सावदा �रल   ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७३२२
दांडगे शकंुतला �काश 60787 53 ��ी

काजीपरूा (शेख परुा ) सावदा   सावदा ता रावेर  िज�हा 

जळगाव  सावदा

२७३२३
डांगे मंगला मधकुर 36321 59 ��ी

६९०/३  �वामीनारायण नगर    पो�ट - सावदा  ता.रावेर  

िज.जळगाव.    सावदा

२७३२४
दसनरुकर मधकुर �सताराम 25369 81 प.ु दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७३२५
देशमुख मदृलुा अशोक 30328 67 ��ी देशमुख वाडा सावदा

२७३२६
देशमुख अशोक ��हाद 18434 54 प.ु मु.पो.गाते ता.रावेर   गाते
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२७३२७
देशमुख अशोक रामच�ंराव 23053 74 प.ु देशमुख वाडा   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७३२८
देशमुख व�नता अशोक 55228 50 ��ी मु.पो.गाते   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७३२९
ढाके च�ंकांत नामदेव 9034 53 प.ु मु.पो. �न�भोरा   ता.रावेर  िज�हा जळगाव  �न�भोरा

२७३३०
ढाके रमेश रघनुाथ 25330 47 प.ु मु. पो. दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७३३१
ढाके रो�हदास नामदेव 9033 64 प.ु मु.पो. �न�भोरा ता.रावेर   िज�हा जळगाव    �न�भोरा

२७३३२
ढाके सुधाकर रामदास 7570 56 प.ु दसनरू ता रावेर िज जळगाव     िज�हा जळगाव  दसनरू

२७३३३
धांडे अिजत दामोदर 41500 57 प.ु रोझोदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७३३४
धांडे खुशाल का�शराम 34675 94 प.ु छोटे मा�ती मंद�रा जवळ   पाट�ल परुा  धांडे वाडा  सावदा

२७३३५
धांडे ल�मण लालजी 28617 52 प.ु मु. पो. खानापरू   ता. रावेर  िज. जळगाव  खानापरू

२७३३६
धांडे �नतीन दामोदर 41503 52 प.ु मु.पो. रोझोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७३३७
धांडे �पतांबर चडुामण 33297 62 प.ु मु.पो.रोझदा   त.रावेर    रोझदा

२७३३८
धांडे सु�नल शा�ल�ाम 31123 48 प.ु मु.पो.उडल� ता.रावेर   उडल�

२७३३९
धांडे �वजय च�ंभान 33152 45 प.ु काझी परुा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७३४०
धांडे �वजय माधव 8947 58 प.ु मु.पो.रोझोदा    ता.रावेर   िज�हा जळगाव  रोझोदा

२७३४१
धांडे यशवतं शा�ल�ाम 34732 55 प.ु मु.पो.उडाल� खुद�   ता.रावेर    उडाल� खुद�

२७३४२
धरुाडे शा�लजीवन अमतृ 34743 52 प.ु मु.पो.उदळी ता.रावेर   िज.जळगांव    उदळी

२७३४३
�दघे अजु�न गजानन 59388 32 प.ु बधुवारा सावदा   तालुका रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७३४४
दोडके अशोक नामदेव 36002 51 प.ु मु.पो.�नभंोरा   ता.रावेर    �नभंोरा

२७३४५
दोधानी मनोहर माधवदास 46687 48 प.ु काजीपरुा मु.पो.सावदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७३४६
दडु� �ीकांत ध�डु 20495 45 प.ु काजीपरुा मु.पो.सावदा   ता.रावेर िज.जळगाव    सावदा

२७३४७
दसुाने फ�करा का�शनाथ 49075 59 प.ु मु. पो. सावदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७३४८
दसुाने महेश भागवत 41728 49 प.ु इं�दरा गांधी चौक   मु.पो.सावदा  िज.जळगाव.  सावदा

२७३४९
दसुाने मनोज श�शकांत 47339 42 प.ु मु.पो. सावदा   बाजार रोड  िज.जळगाव  सावदा

२७३५०
दसुाने ��वण भागवत 41727 50 प.ु इं�दरा गांधी चौक   मु.पो. सावदा

२७३५१
दसुाने संद�प श�शकांत 11878 47 प.ु

रावसाहेब �ेमचदं नगर     सावदा  ता. रावेर िज.जळगाव  

सावदा

२७३५२
फेगडे संजय सुखदेव 26879 53 प.ु मु.पो.म�कावद सीम   ता.रावेर िज.जळगाव    म�कावद सीम

२७३५३
फालक देव�� यादव 33614 46 प.ु मु.पो.�नभंोरा ब.ु   ता.रावेर    �नभंोरा ब.ु
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२७३५४
फालक �शांत राजारमा �ो.मोहन 

�लास हाऊस 41502 47 प.ु मु.पो. सावदा   ता. रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७३५५
फालक सुमन राजाराम 41501 70 ��ी मु.पो. सावदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७३५६
फाटके राज�� इ�छाराम 30364 56 प.ु साळीबाग सावदा   ता.रावेर  िज.रावेर  सावदा

२७३५७
फेगडे चेतन िजवराम 19427 37 प.ु मु.कंुभारखेडे ता.रावेर   कंुभारखेडे

२७३५८
फेगडे िजवराम तुकाराम 33928 65 प.ु मु.पो.कंुभारखेडा   ता.रावेर  िज.जळगांव  कंुभारखेडा

२७३५९
फेगडे �ललाधर दगुा� 48269 69 प.ु मु. पो. �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७३६०
फेगडे �काश गणपत 46658 70 प.ु मु. पो. सावदा   बधुवार पेठ  िज. जळगाव  सावदा

२७३६१
फेगडे ि�मता �वनायक 33049 52 ��ी ओम कॉलनी   सावदा

२७३६२
फेगडे �वनायक बळीराम 33050 62 प.ु ओम कॉलनी     सावदा

२७३६३
�फरके उ�हास होमा 33598 43 प.ु �वामी नारायण नगर   �लॉट न.ं२४  सावदा

२७३६४
गचके यशवतं पडंीतराव 16958 53 प.ु �वारा गचके �दस�   मेन रोड सावदा

२७३६५
गड ेबालचदं ड�गरदास �ो.�वजय 

�े�डगं कंपनी 8118 89 प.ु मु.पो.सावदा   ता.िज.जळगाव    सावदा

२७३६६
गड ेसंजय ��हाद 9004 53 प.ु

सावदा   चावडी वाडा सावदा  तलम रावेर िज�हा जळगाव  

सावदा

२७३६७
गाडेकर सं�दप द�ता�य 52101 36 प.ु

को�ट� वाडा सोमवार �गर�   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  

सावदा

२७३६८
गाडेकर शंखर द�ता�य 57721 33 प.ु को�ट� वाडा   मु पो - सावदा  ता रोवर िज जळगाव  सावदा

२७३६९
गाजरे देव�� एकनाथ 27941 45 प.ु मु. पो. रोझोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  रोझोदा

२७३७०
गजरे एकनाथ गो�वदंा 33578 71 प.ु मु.पो.रोझदा   ता.रावेर    रोझदा

२७३७१
गाजरे �फु�ल एकनाथ �ो.धनल�मी 

�ेडस� 18201 42 प.ु मु.पो.रोझोदा   ता.रावेर    रोझोदा

२७३७२
गजरे ��यकंा देव�� 33579 44 ��ी मु.पो.रोझदा   ता.रावेर    रोझदा

२७३७३
गाजरे सु�नल तुकाराम 29138 70 प.ु पो�ट- �चनावल   ता.रावेर िज.जळगांव    �चनावल

२७३७४
गजऋषी सुरेखा उ�हास 33070 61 ��ी कसवकर वाडा     सावदा ता रावेर िज�हा जळगाव  सावदा

२७३७५
गजऋषी उ�हास पडंीत �ो.�ीराम 

�लॉथ �टोअस� 9032 63 प.ु कासवेकर वाडा मेन रोड सावदा   िज�हा जळगाव    सावदा

२७३७६
घोडके शांताराम  ओकंाऱ 41398 82 प.ु छ�पती �शवाजी चौक   सावदा  िज.जळगाव  सावदा

२७३७७
सराफ यावलकर �मोद अशोकशेठ 59360 31 प.ु

c s न ं२१०२/१ सावदा   महावीर चौक  अवदा तालुका रावेर 

सावदा

२७३७८
घोगले भागवत च�ुनलाल 52596 55 प.ु मेहतर कॉलनी   सावदा  िज. जळगाव  सावदा

२७३७९
�गरडे �भमराव देवचदं 36001 59 प.ु मु.पो.�नभोरा   ता.रावेर    �नभंोरा

२७३८०
गोटे अ�ण �भाकर 32101 60 प.ु दगु�माता चौक सावदा    ता.रावेर िज.जळगांव  सावदा
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२७३८१
गुजराथी शां�तलाल मंसुखलाल 9016 74 प.ु सावदा ता रावेर   िज�हा  जळगाव    सावदा

२७३८२
गुळवे वासुदेव रामदास 23021 63 प.ु मु. पो. �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  �चनावल

२७३८३
गुरव राजे� पुडंल�क 6327 56 प.ु मु पे दसनरु ता रावेर िज जळगाव   ता रावेर  िज�हा जळगाव

२७३८४
�हवरकर संजय �पतांबर 9011 48 प.ु साल� बाग   सावदा  ता रावेर  सावदा

२७३८५
�हवरे रामदास गणपत 39494 69 प.ु ओम कॉलनी   सावदा  ता.रावेर िज.जळगाव  सावदा

२७३८६
होले भुषण �दगंबर 33137 43 प.ु मु.पो.म�कावद �सम   ता.रावेर  िज.जळगांव  म�कावद सीम

२७३८७
होले रजनी वसंत 30580 64 ��ी १२ वभैव �मतृी ओम कॉलनी   सावदा  ता.रावेर    सावदा

२७३८८
होले राकेश �दगंबर 29962 49 प.ु मु.पो.म�कावद सीम   ता रावेर  िज जळगाव  रावेर

२७३८९
होले वसंत प�ुषो�तम 30579 69 प.ु १२ वभैव �मतृी ओम कॉलनी   सावदा ता.रावेर    सावदा

२७३९०
होले �ववेक �दगंबर 33287 47 प.ु मु.पो.�ह�कावद �सम   ता.रावेर    �ह�कावद �सम

२७३९१
इंगळे बाबरुाव �हरामण 37804 76 प.ु मु.पो. �खरोदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  �खरोदा

२७३९२
इंगळे जग�नाथ रावजी 24259 67 प.ु

मु. पो. म�कावद सीम.   ता. रावेर  िज. जळगाव  म�कावद 

सीम

२७३९३
इंगळे मनोज भागवत 20460 54 प.ु मढ� वाडा मु.पो.म�कावद   ता.रावेर िज.जळगाव    म�कावद

२७३९४
इंगळे �रतेश रघनुाथ 62102 30 प.ु

1047 काजीपरूा महावीर चौक   सावदा ता रावेर िज�हा 

जळगाव    सावदा

२७३९५
इंगळे �व�णु हर� 48359 72 प.ु मु. पो. �चनावल   �खरोदा रोड  िज. जळगाव  सावदा

२७३९६
जड ेभालच�ं वामनराव 6382 65 प.ु

1171 तुकाराम वाडी जवळ   �चनंावल ता रावेर  िज�हा 

जळगाव  दसनरू

२७३९७
जड े�पयषु भालच�ं 54943 34 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७३९८
जड ेसुमती वामनराव 13114 87 ��ी मु.पो.दसनरु ता.रावेर   िज.जळगाव    दसनरु

२७३९९
जयकर नामदेव यादव 46402 57 प.ु मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  फैजपरू

२७४००
जनै अशोक सोनू 32546 61 प.ु साह� बाग सावदा

२७४०१
जनै �करण मोहन 32612 38 प.ु काझी परुा   सावदा  ता.रावेर  िज.जळगांव  सावदा

२७४०२
जनै र�व�ं भाउलाल 33299 49 प.ु मु.पो.सावदा

२७४०३
जनै र�व�ं देवीदास 32610 62 प.ु जनै मंद�रा समोर   काझी परुा  सावदा ता.रावेर  सावदा

२७४०४
जनै संजय देवीदास 32609 45 प.ु जनै मंद�रा जवळ   काझी परुा  ता.रावेर  सावदा

२७४०५
जनै संजयकुमार शांताराम 51158 48 प.ु १५७३ ब बजंार वाडी   सावदा  िज.जळगाव  सावदा

२७४०६
जनै सुभाष मधकुर 32771 42 प.ु दगुा� माता चौक   सावदा  ता.रावेर िज.जळगांव  सावदा

२७४०७
जनै �वरभ� शांतीनाथ 33378 57 प.ु इंद�रा गांधी चौक   सावदा
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२७४०८
ज�ैवाल �नलेश द�तु 53618 41 प.ु मु.पो.३६५ तांदलवाडी   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७४०९
जजंाळकर अबोल� �भुदास 48471 34 ��ी १३ इंड���अल को-ऑप इ�टेट   फैजपरू रोड  सावदा

२७४१०
जजंाळकर अि�वनी �भुदास 48469 37 ��ी १३ इंड���अल को-ऑप इ�टेट   फैजपरू रोड    सावदा

२७४११
जजंाळकर अि�मता �भुदास 48470 25 ��ी १३ इंड���अल को-ऑप इ�टेट   फैजपरू रोड  सावदा

२७४१२
जजंाळकर ई�वरदास माधव �ो 

अि�मता बडु �ा�ट 8691 65 प.ु �लॉट न.ं१३ एम.आय.डी.सी   सावदा ता रावेर    सावदा

२७४१३
जावळे �मोद माधव 42740 52 प.ु मु. पो. �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७४१४
जावळे कुशल सुर�� 49672 41 प.ु काझीपरुा सावदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७४१५
जावळे �मोद भादु 46659 57 प.ु इंगळे वाडा   मु. पो. सावदा  िज. जळगाव  सावदा

२७४१६
जावळे �वजय ल�मण �ो.�ी समथ� 

प�टस ् अॅ�ड हाड�वेअर 20804 48 प.ु �ेमचदं नगर   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७४१७
जयकर च�ंभागा रामच�ं 53526 81 ��ी �वामी नारायण नगर   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७४१८
जोगी �दल�प ल�मण 32611 56 प.ु साळी बाग   मु.पो. सावदा

२७४१९
जोगी हेमराज म�साराम 58493 56 प.ु

जगमाता चौक   मु / पो - सावदा  ता रावेर िज जळगाव  

सावदा

२७४२०
जोशी सतीश वामन 61335 56 प.ु कसवेकर वाडा सावदा   ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७४२१
जोशी वे�दका सतीश 61334 23 ��ी कासवेकर वाडा सावदा   ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७४२२
जजुर हुसेन अ�बासअल� 33291 60 प.ु चांदनी चौक   सावदा

२७४२३
काळे �ानदेव �कसन 25367 66 प.ु दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७४२४
काळे �कशोर सुभाष 58999 36 प.ु

१२० पाट�लपरुा वाघोदे BR   तालुका रावेर  िज�हा जळगाव  

मु पो मोठे वाघोदे

२७४२५
काळे सेवकराम मधकुर 45156 47 प.ु मु पो मोठा वाघोदा   ता रावेर िज जळगाव    वाघोदा

२७४२६
कानड ेद�ता�य ल�मण 15161 68 प.ु �ां�त चौक पाट�ल परुा   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७४२७
कानड ेसुदश�न द�ता�य 15164 42 प.ु

�ी समथ� �नवास   �ांती चौक  तालुका रावेर िज�हा जळगाव 

 सावदा

२७४२८
कंडारे मनोज शामराव 23060 51 प.ु �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  �चनावल

२७४२९
कांडेले �मराबाई रामा 51999 66 ��ी मु पो. लहान वाघोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७४३०
कांडेले रामा दलपत 51007 68 प.ु मु.पो. लहान वाघोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

२७४३१
करो�शया ई�वर �भमा 9015 71 प.ु भंगी कॉलनी   सावदा ता रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७४३२
कासार शेखर �भाकर 17048 45 प.ु शनी रोड   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७४३३
कासार अ�नल नारायण 21101 50 प.ु साळीबाग मु.पो.सावदा   ता.रावेर िज.जळगाव    सावदा

२७४३४
कासार अ�ण रघनुाथ 16957 59 प.ु शनी रोड   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा
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२७४३५
कासार अ�ण राजाराम 16956 60 प.ु शनी रोड   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७४३६
कासार भागवतं मधकुर 61867 59 प.ु मु पो�ट सावदा   ता रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७४३७
कासार भुषण �काश 27787 40 प.ु श�न रोड   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७४३८
कासार जयतं �भाकर 23933 46 प.ु शनी रोड   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७४३९
कासार म�नषा संतोष 49879 50 ��ी साळी बाग सावदा   िज. जळगाव    सावदा

२७४४०
कासार ��दप रामच�ं 16458 48 प.ु शनी रोड   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७४४१
कासार (पाट�ल) �शांत र�नाकर 53545 38 प.ु साळीबाग   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७४४२
कासार राज�� मधकुर 16959 57 प.ु �वारा सुधाकर गबाजी कासार   चांदणी चौक    सावदा

२७४४३
कासार राकेश रमेश 20501 46 प.ु

मु. पो�ट नवीन पा�याची टाक� रोड    सावदा ता. रावेर िज. 

जळगाव.  सावदा

२७४४४
कासार संद�प �भाकर 35796 41 प.ु शनी मं�दर रोड   सावदा

२७४४५
कासार संद�प रामच�ं 16464 49 प.ु शनी रोड   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७४४६
कासार संतोष नारायण  �ो स���ुगंी 

�कराणा 8893 52 प.ु साल� बाग मु.पो.सावदा  ता रावेर   िज�हा जळगाव    सावदा

२७४४७
कासार �वनोद �भाकर 17118 50 प.ु शनी रोड   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७४४८
कासवेकर अ�नल दे�वदास 23016 67 प.ु कासवेकरांचा वाडा   मु. पो. सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७४४९
खाचणे तेजपाल �वaल 33303 56 प.ु र�ववार पेठ   सावदा

२७४५०
खंडेलवाल बेला कैलासचदं 33595 57 ��ी �वामी नारायण नगर   सावदा

२७४५१
खंडेलवाल कैलासचदं दलु�चदं 33596 62 प.ु �वामी नारायण नगर   सावदा

२७४५२
खरे छाया स�तश 36328 44 ��ी गाय�ी झेरॉ�स   सावदा  ता.रावेर िज.जळगाव  सावदा

२७४५३
खरे िजत�� गोपाल 47420 46 प.ु इं�दरा गांधी चौक   सावदा  ता. रावेर िज. जळगाव  सावदा

२७४५४
खरे संद�प सुधाकर 36327 52 प.ु बाजार पेठ   मेन रोड  सावदा ता. रावेर िज. जळगाव  सावदा

२७४५५
खारे संजय वसंतराव 17054 47 प.ु मेन रोड चांदणी चौक   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७४५६
खरे संतोषकुमार बबन 34941 44 प.ु मेन रोड गांधी चौक   सावदा  िज. जळगाव  सावदा

२७४५७
खरे स�तष सुधाकर �ो.गाय�ी झेरॉ�स 

स�टर 8828 55 प.ु

�ो.गाय�ी झेरॉ�स स�टर   बाजार पेठ मेन रोड सावदा  िज�हा 

जळगाव  सावदा

२७४५८
खा�ळ अतुल वसंत 59572 44 प.ु संभाजी चौक   सावदा

२७४५९
ख�ल मनोज वसंत 30841 46 प.ु संभाजी चौक कासवेकर वाडा   सावदा

२७४६०
ख�ी िजय�� कोठूमल �ो.अशोक �लॉथ 

�टोअस� 9069 70 प.ु

�ो.अशोक �लॉथ �टोअस� मेन रोड   सावदा िज�हा जळगाव  

िज.जळगाव  सावदा

२७४६१
�खरोडकर सुभाष ��हाद 16476 41 प.ु �वामी नारायण नगर   मु.पो.सावदा
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२७४६२
�करंगे �भाकर मुकंूद 31484 63 प.ु साळी बाग   सावदा  िज.जळगांव  सावदा

२७४६३
�करंगे च�ंशेखर सुधाकर 42739 47 प.ु मु. पो. �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७४६४
कोळंबे संजय रमेश 33781 52 प.ु मु.पो.सावखेडा   ता.रावेर    सावखेडा

२७४६५
कोलते राजेश �दगंबर 33004 45 प.ु मु.पो.वाघोदा ख ु  ता.रावेर    वाघोदा खुद�

२७४६६
को�हे �दनकर �डगंबर 33782 63 प.ु मु.पो.सावखेडा   ता.रावेर    सावखेडा

२७४६७
को�हे राजेश मोतीराम 59816 51 प.ु

मू पो सावदा   टे�लफोन ऑ�फस जवळ  ता रावेर िज�हा 

जळगाव  सावदा

२७४६८
कोळी भगवान वामन 32766 46 प.ु मु.आदंलवाडी पो.दसनरु   ता.रावरे    आदंलवाडी

२७४६९
कोळी ह�र तुकाराम 26561 51 प.ु मु. पो. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोड

२७४७०
कोळी र�व�ं पांडूरंग 27099 59 प.ु मु. पो. आदंलवाडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  आदंलवाडी

२७४७१
कोळी शोभाबाई मधकुर 58850 58 ��ी दसनरू   ता रावेर  िज�हा जळगाव

२७४७२
कोळी सुरेश नामदेव 18684 63 प.ु मु.मांगी पो.थोरग�हाण   मांगी

२७४७३
कोळी उ�तम सखाराम 54850 51 प.ु मु.पो.रायपरु   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७४७४
कोळी �वलास रघनुाथ 59376 49 प.ु चांदणी चौक   सावदा तालुका रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७४७५
कोलते धनराज सोनू 54669 62 प.ु मु.पो.वाघोदा खुद�   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७४७६
कोलते म�नषा राजेश 58442 38 ��ी मु पो वाघोदा   खु ता रावेर  िज जळगाव  वाघोदा खु

२७४७७
कोरे �म�लदं अ�ण 8921 50 प.ु मु.पो.सावदा   ता.रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७४७८
को�ट� बाबलूाल �शवराम 33604 73 प.ु

मु. पो�ट १८३७ अ/१  संभाजी चौक   सावदा  ता. रावेर  िज. 

जळगाव    सावदा

२७४७९
को�ट� सागर �काश 51859 35 प.ु को�ट� वाडा   सावदा  िज. जळगाव  सावदा

२७४८०
कुलकण� िजत�� अशोक 39479 47 प.ु मेन रोड   सावदा  िज. जळगाव  सावदा

२७४८१
कुलकण� ��दप शरद 56794 46 प.ु

भोई वाडा सावदा   सी/ओ �वामी क��यटुस� सावदा  सावदा 

ता.रावेर िज.जळगाव  सावदा

२७४८२
कुलकण� सु�नल �दनकर 25671 55 प.ु भोई वाडा   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७४८३
कुलकण� अजंल� सं�दप 23082 42 ��ी संभाजी चौक   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७४८४
कुलकण� �दनकर मुकंूदा 27034 67 प.ु मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  �खरोदा

२७४८५
कुळकण� कुसुम अ�ण 31569 68 ��ी मु.पो.मोठे वाघोदे   ता.रावेर    वाघोदे

२७४८६
कुलकण� �भा अशोक 42547 72 ��ी मेन रोड सावदा   ता. रावेर    सावदा

२७४८७
कुलकण� �भावती रघनुाथराव 18956 78 ��ी संभाजी चौकसावदा   तमताकर ग�ल� तेल� वाडा    सावदा

२७४८८
कुलकण� �शांत वसंत 12312 42 प.ु मु.पो. सावदा ता.रावेर   सावदा
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२७४८९
कुलकण� ��वण रघनुाथ 16477 41 प.ु संभाजी चौक   मु.पो.सावदा ता रावेर    सावदा

२७४९०
कुलकण� र�व�ं अशोक 42548 45 प.ु मु.पो. सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७४९१
कुलकण� सा�ी �द�प 19047 41 ��ी संभाजी चौक   मु.पो.सावदा

२७४९२
कुळकण� सुरेश रामदास 30888 66 प.ु मु.पो. म�कावद खु.   ता.रावेर    म�कावद ख.ु

२७४९३
कुलकण� व�नता �वलास 23017 58 ��ी भोई वाडा सावदा ता रावेर   रावेर

२७४९४
कुलकण� �वलास �दनकर 12799 63 प.ु भोई वाडा सावदा

२७४९५
कंुभार �करण ल�मण 40563 40 प.ु मु.पो.कंुभारवाडा सावदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७४९६
कुवर भारत �शवाजी 28623 53 प.ु मु. पो. कळमोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  कळमोदा

२७४९७
कुरकुरे मधकुर गो�वदंा 8942 81 प.ु

�वा�मनारायन मंद�रा जवळ   सावदा ता रावेर  िज�हा 

जळगाव  सावदा

२७४९८
कुरकुरे �भाकर तुळशीराम 18162 72 प.ु

�लॉट न.ं११ �वामी नारायण नगर   मु.पो.सावदा ता.रावेर    

सावदा

२७४९९
कुरकुरे सुिजत �दल�प 51262 37 प.ु वजंार वाडी   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७५००
लढे रामकृ�ण लहानू 4913 76 प.ु

एस एच एल   �म�ृत सुयोगद�प  रावसाहेब   �ेमचदं नगर 

सावदा

२७५०१
लाधे �वनोद �पचदं 52675 38 प.ु भोई वाडा   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७५०२
लामखेडे �दपक �काश 57935 31 प.ु

मु / पो - वाघादे मोठे   च�धर नगर बह�र परुा  ता रावेर िज 

जळगाव  वाघोदे

२७५०३
लामखेडे �काश सोनजी 58228 54 प.ु

मोठे वाघोडे बागहर �लॉट   ता रावेर  िज जळगाव  मोठे 

वाघोडे

२७५०४
लांडगे नाना नारायण 46403 58 प.ु मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  फैजपरू

२७५०५
लासुरे अर�वदं नारायण 23024 45 प.ु मु. पो. दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७५०६
लोहार ल�मीकांत �काश 33384 51 प.ु कारागीर नगर   सावदा

२७५०७
लोहार शंकरलाल उदयराम 44661 48 प.ु मु पो सावदा   �वामीनारायण नगर  सावदा

२७५०८
लोखंडे बळीराम �ावण 47340 56 प.ु बौ�द वाडा   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७५०९
लोखंडे भागवत �सताराम 7794 69 प.ु लोखंड ेवाडा   �चनंावल  ता रावेर िज�हा जळगाव  �चनावल

२७५१०
लोखंडे एकनाथ रामच�ं 31701 61 प.ु ब�ुद वाड सावदा

२७५११
लोखंडे गणेश पा�हणू 42014 55 प.ु �वामी नारायण नगर   मु.पो. सावदा

२७५१२
लोखंडे जगद�श �ावण 31629 50 प.ु ब�ुद वाडा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७५१३
लोखंडे सतीष मधकुर 8919 46 प.ु बौ�द वाडा   सावदा ता रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७५१४
लोखंडे �ावण गरबड 31568 61 प.ु २४१३/०१ बौधवाडा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७५१५
लोखंडे सुभाष हरचदं 50570 74 प.ु बाबासाहेब आबेंडकर नगर   सावदा  िज. जळगाव  सावदा
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२७५१६
लोमटे �दपक भागवत 26053 41 प.ु गांधी चौक   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७५१७
लोमटे �कशोर �ेमचदं 30842 56 प.ु गांधी चौक सावदा ता.रावेर   सावदा

२७५१८
महाजन(सुपे) मोतीराम देवचदं 13490 79 प.ु मु.पो.मोठे वाघोदे   ता.रावेर    मोठे वाघोदे

२७५१९
महाजन अलकाबाई बाळू 31491 49 ��ी मु.पो.वाघोदा ता.रावेर   िज.जळगांव    वाघोदे

२७५२०
महाजन अमतृ रामु 46249 68 प.ु पाव�ती �वहार   राम मं�दर रोड  आमोदा िज. जळगाव  सावदा

२७५२१
महाजन अ�नल यशवतं 30633 57 प.ु संभाजी चौक सावदा ता.रावेर   सावदा

२७५२२
महाजन अशोक ल�मण 17650 53 प.ु मु.पो.वाघोदे ब।ु।   ता.रावेर  वाघोदे ब।ु।  वाघोदे ब।ु।

२७५२३
महाजन बाळू देवराम 32235 64 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर    �चनावल

२७५२४
महाजन बाळु �ावण 8938 58 प.ु

मु.पो.वाघोदे ब.ुता.रावेर   ता.रावेर  िज�हा जळगाव  मोठे 

वाघोदे

२७५२५
महाजन भगवान हर� 10384 59 प.ु मु.पो.दसनरु   ता. रावेर    दसनरु  425507

२७५२६
महाजन भूषण �दल�प 58684 33 प.ु कंुभारवाडा इं�दरा गांधी   चौक सावदा तालुका रावेर    सावदा

२७५२७
महाजन च�ंभान दयाराम 23775 76 प.ु मु.पो.�खरोदा   ता.रावेर िज.जळगाव    �खरोदा

२७५२८
महाजन दगडू �कसन 26497 73 प.ु

मु. पो. मोठे वाघोदे ब ु◌ा◌ा   ता. रावेर  िज. जळगाव  मोठे 

वाघोदे

२७५२९
महाजन दगडू तुकाराम 30544 58 प.ु मु.मोठे वाघोदे ता.रावेर   मोठे वाघोदे

२७५३०
महाजन द�ता�य �ेमच�ं 49663 56 प.ु कंुभारवाडा   सावदा  िज.जळगाव  सावदा

२७५३१
महाजन �ाने�वर आनदंा 25375 59 प.ु दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७५३२
महाजन �ाने�वर दौलत 23018 56 प.ु

मु. पो. सावखेडा ख ु◌ा◌ा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावखेडा 

ख ु◌ा◌ा

२७५३३
महाजन �ाने�वर �वaल 32895 51 प.ु मु.पो.�वaल नगर   वाघोद  ता.रावेर  वाघोद

२७५३४
महाजन �ाने�वर बाजीराव 27101 65 प.ु मु. पो. दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७५३५
महाजन गंभीर राजाराम 37339 65 प.ु मु.पो.वाघोदे ब.ु   ता.यावल  िज.जळगाव  वाघोदे

२७५३६
महाजन घन�याम कडू 33785 59 प.ु मु.पो.सावखेडा   ता.रावेर    सावखेडा

२७५३७
महाजन हेमंत �पा 41861 56 प.ु बधुवार पेठ   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७५३८
महाजन �हरामण तुकाराम 26384 52 प.ु मु. पो. तांदलवाडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  तांदलवाडी

२७५३९
महाजन जय�ी �दपक 39772 35 ��ी मु.पो. रसलपरू �खरोदा �.   रावेर  िज. जळगाव

२७५४०
महाजन कैलास ल�मण 34783 57 प.ु मु.पो.वाघोद   ता.रावेर    वाघोद

२७५४१
महाजन कैलास ��हाद 32528 50 प.ु मु.पो. कोचरु ब.ु   ता.रावेर  िज.जळगांव  कोचरु ब.ु

२७५४२
महाजन कमलाकर �कसन 35873 59 प.ु गांधी चौक   सावदा  ता.रावेर  सावदा



Page 1037

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

२७५४३
महाजन ल�खचदं �कसन 8936 61 प.ु मु.पो.मोठे वाघोदे ता.रावेर   ता.रावेर  िज�हा जळगाव  वाघोदे

२७५४४
महाजन ल�लत रमेश 59007 46 प.ु

६७८/१ एट पो�ट रझोदा   तालुका रावेर िज�हा जळगाव   

रझोदा

२७५४५
महाजन लल�ता च�ंभान 23776 68 ��ी मु.पो.�खरोदा   ता.रावेर िज.जळगाव    �खरोदा

२७५४६
महाजन ल�मण बळीराम 33607 53 प.ु मारोती मंद�रा जवळ   सावदा

२७५४७
महाजन ल�मण �व�ल 8939 51 प.ु मु.पो.वाघोदे ब ु  ता. रावेर  िज�हा जळगाव  वाघोदे बु

२७५४८
महाजन मधकुर नारायण 25106 77 प.ु मु.पो.दसनरु   ता.रावेर िज.जळगाव    दसनरु

२७५४९
महाजन मह�� मोहन 13547 33 प.ु मु.पो.मोठे वाघोदे   ता.रावेर    मोठे वाघोदे

२७५५०
महाजन मंदा�कनी गंभीर 37340 61 ��ी मु.पो.वाघोदे ब.ु   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोदे ब.ु

२७५५१
महाजन मंगला भगवान 23007 58 ��ी दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७५५२
महाजन मनोहर �व�वनाथ 30372 58 प.ु मु.पो. दसनरु ता रावेर   दसनरु

२७५५३
महाजन मनोज �भाकर 33385 54 प.ु मु.पो.वाघोद   ता.रावेर    वाघोद

२७५५४
महाजन मेघ:शाम �मठाराम 41971 81 प.ु सावखेडा ब.ु   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावखेडा

२७५५५
महाजन मोहन �व�ल 51084 64 प.ु मु. पो. दसनरू   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७५५६
महाजन मुरल�धर �व�णू 33140 68 प.ु मु.पो.रोझदा   ता.रावेर  िज.जळगांव  रोझदा

२७५५७
महाजन �नतीन नामदेव 30678 47 प.ु मु.पो.�चनावल ता.रावेर   �चनावल

२७५५८
महाजन प�पलाबाई कडू 51357 68 ��ी मोठे वाघोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७५५९
महाजन �काश वसंत 33171 46 प.ु कोचरु ब.ु   ता.रावेर    कोचरु ब.ु

२७५६०
महाजन ��हाद �कसन 55905 69 प.ु मु.पो.दसनरु   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७५६१
महाजन ��हाद पांडूरंग 33302 47 प.ु मु.पो.बलवाडी   ता.रावेर    बलवाडी

२७५६२
महाजन रमेश बाबरुाव 23022 63 प.ु मु. पो. �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  �चनावल

२७५६३
महाजन रमेश रामच�ं 33141 69 प.ु मु.पो.रोझदा   ता.रावेर  िज.जळगांव  रोझदा

२७५६४
महाजन र�व�ं प�ुषो�तम 27786 42 प.ु मोन आड   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७५६५
महाजन र�व�ं �व�णु 58288 44 प.ु मु.पो. कोचरु ब.ु   ता - रावेर  िज - जळगाव  कोचरु

२७५६६
महाजन �पेश रामच�ं 49709 53 प.ु मु. पो. सावदा कंुभारवाडा   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

२७५६७
महाजन स�चन ��हाद 55697 41 प.ु मु.पो.दसनरु   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७५६८
महाजन संतोष बाजीराव 37801 59 प.ु बधुवारा सावदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७५६९
महाजन शांताराम ल�मण 30365 73 प.ु मु.पो.मोठेवाघोदा   ता.रावेर िज जळगाव    वाघोदे
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२७५७०
महाजन �ावण कृ�णा 25366 56 प.ु दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७५७१
महाजन �ीराम भगवान 26047 36 प.ु मु. पो. दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७५७२
महाजन सुभाष न�थु 23008 49 प.ु दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७५७३
महाजन सु�धर बबन 33138 43 प.ु कोचरु   ता.रावेर  िज.जळगांव  कोचरु

२७५७४
महाजन �व�या अ�नल 30634 51 ��ी संभाजी चौक मेन रोड   सावदा

२७५७५
महाजन यशवतं भागवत 19229 55 प.ु मु.पो.उदळी खु।।   ता. रावेर    उदळी खु।।

२७५७६
महाजन योगे�वर �भाकर 52972 51 प.ु कृ�णाई �नवास   मेन रोड सावदा  िज.जळगाव  सावदा

२७५७७
महे�ी �करण आ�पाजी 60987 53 प.ु तेल� वाडा सावदा   सावदा ता रावेर    सावदा

२७५७८
माहे�वर� शोभा �करण 61858 46 ��ी

मु पो�ट सावदा   बौ�ह वाडा  ता रावेर िज�हा जळगाव  

सावदा

२७५७९
महे�ी �वनोद �दल�प 13176 47 प.ु तांबटकर ग�ल�   मु.पो.सावदा

२७५८०
मालखेडे �काश शेनफडु 20071 60 प.ु मु.पो.म�कावद�सम ता.रावेर   िज.जळगाव    म�कावद�सम

२७५८१
मठकर� नरहर� गणेश 8941 76 प.ु

मेन रोड   पी.एन.बी जवळ  मु.पो.सावदा ता.रावेर िज�हा  

सावदा

२७५८२
मटकर� �नतीन नरहर� 19872 51 प.ु मु.पो.सावदा ता.रावेर   सावदा

२७५८३
मटकर� �शांत नरहर� 19938 45 प.ु मराठ� शाळे जवळ   मेन रोडसावदा

२७५८४
मटकर� �ीकांत नरहर� 19803 49 प.ु मराठ� शाळे जवळ   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७५८५
मावळे गोपाळ दामु 18235 60 प.ु मु.पो.उदळी खु।।   ता.रावेर    उदळी खु।।

२७५८६
मावले लोटु रामदास 35328 57 प.ु मु.पो. उदल� ख.ु   ता.रावेर  िज.जळगाव  उदळी खु.

२७५८७
मावले रमेश राजाराम 34396 67 प.ु मु.पो. उदल� खुद�   ता.रावेर    उदल� खुद�

२७५८८
�हसदे पुजंाराम नामदेव 45875 72 प.ु मु. पो. सावदा   रे�वे �टे�न  ता.रावेर  सावदा

२७५८९
�म�ा अशंुकुमार सतीष �ो.ह�रकृपा 

�ेडस� 58346 29 प.ु

गट न.ं २३६  फेजपरु रोड   सावदा ता रावेर  िज - जळगाव  

सावदा

२७५९०
मु�मकर ओम�काश संतोष 52816 46 प.ु

पाट�ल परुा ३५०-३५६   कंुभार वाडा ता. रावेर  िज. जळगाव  

सावदा

२७५९१
न� मुरल�धर ल�मण 38523 70 प.ु सुंदरराम मं�दर सावदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७५९२
नारळे सतीश भानदूास 61736 42 प.ु काजीपरू सावदा   सावदा तालुका रावेर    सावदा

२७५९३
नारेकर आराधना िजत��द 44289 56 ��ी सावदा पो�लस �टेशन   सावदा

२७५९४
नारखेडे संद�प नामदेव 17240 42 प.ु �वरा�य चौक   सावदा ता.रावेर    सावदा

२७५९५
नारखेडे संजय उखडू� 41394 58 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर  िज.जळगाव  �चनावल

२७५९६
नारखेडे सु�नल नामदेव 33151 48 प.ु काझी परुा   �वराज चौक  सावदा ता.रावेर  सावदा
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२७५९७
नवगाळे सु�नलद�त प�ाकर 31625 56 प.ु �वामी नारायण नगर     सावदा

२७५९८
नेहेते स�चन उमाकांत 28799 43 प.ु �वामी नारायण मंद�रा जवळ   सावदा ता.रावेर    सावदा

२७५९९
नेहेते संजय नेमा 51140 55 प.ु मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

२७६००
नेमाडे अ�नल भा�कर 52973 50 प.ु बधुवार पेठ   सावदा  िज.जळगाव  सावदा

२७६०१
नेमाडे अशोक �ेमचदं 19009 56 प.ु मु.पो.सावदा ता.रावेर   सावदा

२७६०२
नेमाडे �डगंबर कडु 9166 51 प.ु पाट�ल परुा   सावदा ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७६०३
नेमाडे �डगंबर रमेश 3602 61 प.ु गवत बाजार माळी वाडा सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७६०४
नेमाडे एकनाथ गो�वदंा 58062 64 प.ु

�वामी नारायण नगर साळी बाग   मु / पो - सावदा  ता रावेर 

िज जळगाव  सावदा

२७६०५
नेमाडे गुणवतं दामोदर 43904 45 प.ु मु पो �चनावल   ता रावेर  िज जळगाव  �चनावल

२७६०६
नेमाडे हेमंत �दनकर 34805 44 प.ु मु.पो.उडाल�   ता.रावेर  िज.जळगाव  उडाल�

२७६०७
नेमाडे जग�नाथ �ेमचदं 8641 51 प.ु माक� ट याड�   सावदा  सावदा ता रावेर  सावदा

२७६०८
नेमाडे कांचन पांडूरंग 33054 49 ��ी गवत बाजार   सावदा

२७६०९
नेमाडे �कशोर खेमच�ं 39333 58 प.ु �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७६१०
नेमाडे मह�� सुरेश 53374 42 प.ु

c/o डॉ डी के धांडे समोर    टेल�फोन ऑ�फस �लॉट ए�रया  

सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव.  सावदा

२७६११
नेमाडे मनोज रामदास 33057 51 प.ु माळी वाडा   गवत बाजार  सावदा

२७६१२
नेमाडे �मल�ंद रामदास 16089 40 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर िज.जळगाव    �चनावल

२७६१३
नेमाडे नारायण पोपट 39689 69 प.ु मु.पो. �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७६१४
नेमाडे �काश पुडं�लक 48472 52 प.ु मु.पो. सावदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७६१५
नेमाडे प�ुषो�तम रमेश 3603 67 प.ु गवत बाजार माळी वाडा   ता.रावेर    सावदा

२७६१६
नेमाडे रामदास रमेश 3604 70 प.ु माळी वाडा   सावदा

२७६१७
नेमाडे सदा�शव बळीराम 23091 51 प.ु �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  �चनावल

२७६१८
नेमाडे �यबंक वासुदेव 29964 62 प.ु गवत बाजार   सावदा

२७६१९
नेमाळे �वनोद रामदास 34938 43 प.ु मु.पो. सावदा   ता. रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७६२०
नेमाडे यशवतं गोपाळ 18497 53 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर    �चनावल

२७६२१
नेमाडे यवुराज �ेमचदं �ो �साद ऑइल 

इंड���ज 8647 61 प.ु पो�ट ऑफ�स जवळ   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७६२२
नेवे �पेश द�ता�य 30375 46 प.ु मू पो�ट �खरोदा ता रावेर   िज�हा जळगाव

२७६२३
�नमकन ेगणेश शंकर 40972 47 प.ु तकवी वाडा   शेखपरूा सावदा  ता.रावेर  सावदा
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२७६२४
�नमकाणे �कशोर शंकर 29116 45 प.ु देवकर वाडा   मु.पो. सावदा ता.रावेर  िज.जळगांव  सावदा

२७६२५
ओव ेअनरुाधा अतुल 23088 46 ��ी महादेवी मंद�राजवळ   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७६२६
ओव ेअतुल अ�नल 9001 53 प.ु

महादेव मं�दराजवळ   सावदा ता रावेर  िज�हा जळगाव  

सावदा

२७६२७
ओव ेप�ुपा अ�नल 23010 74 ��ी महादेव मंद�रा जवळ   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७६२८
पडंीत अ�नल सदा�शव 17979 52 प.ु मु. पो. कोचर खुद� ता. रावेर   सावदा

२७६२९
प�ंडत आशा �नव�ृती 48730 63 ��ी मु. पो. कोचरु ख.ु   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७६३०
पडंीत �नव�ृती पनुा 32195 68 प.ु मु.पो.कोचरु   ता.रावेर  िज.जळगांव  कोचरु

२७६३१
पडंीत शाल��ाम नामदेव 26770 72 प.ु मु.पो.कोचरु खु।।   ता.रावेर िज.जळगाव    कोचरु खु।।

२७६३२
पडंीत शामराव गंभीर 31314 73 प.ु कोचरु ख ्◌ुद�   ता.रावेर  िज.जळगांव  कोचरु खुद�

२७६३३
प�ंडत सुलोचना पनुा 48728 84 ��ी मु. पो. कोचरु ख.ु   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७६३४
प�ंडत सुमन पनुा 48729 59 ��ी मु. पो. कोचरु ख.ु   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७६३५
परदेशी आ�माराम फ�करा�सहं 16471 64 प.ु मु.पो.कोचरु खु।।   ता.रावेर    कोचरु खु।।

२७६३६
परदेशी राम�सगं गणपत�सगं 17398 59 प.ु

१५६९ जनु ेपो�ट ऑ�फस   �शवाजी चौक सावदा  ता रावेर 

िज जळगाव  सावदा

२७६३७
परदेशी सागर ल�मण 58891 29 प.ु मु.पो.चाँदनी चौक सावदा   ता.रावेर िज.जळगाव    सावदा

२७६३८
परदेशी आशाबाई धनराज 35714 51 ��ी को�ट� वाडा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७६३९
परदेशी भारत फ�करा�सहं 16470 63 प.ु मु.कोचरु खु।।   ता.रावेर    कोचरु खु।।

२७६४०
परदेशी च�ंकांत �हरामण 12817 42 प.ु मु.पो.कोचरु ता.सावदा   कोचरु    कोचरु

२७६४१
परदेशी �दपक धनराज 35713 38 प.ु को�ट� वाडा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७६४२
परदेशी घन�याम �दपलाल 11309 58 प.ु मु.पो.कोचरु ता.रावेर   कोचरु

२७६४३
परदेशी घन�याम शंकर�सगं 8955 84 प.ु

जय�काश नारायण चौक   सावदा ता रावेर  िज�हा जळगाव  

सावदा

२७६४४
परदेशी �हरामण पांडुरंग 8559 73 प.ु मु.पो.कोचरु ब.ुता.रावेर   िज.जळगांव    सावदा

२७६४५
परदेशी कैलाश गणपत�सहं 35118 58 प.ु �शवाजी चौक सावदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७६४६
परदेशी खंडुसींह भाव�नसींह 9006 78 प.ु मु पो�ट सावदा   ता रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७६४७
परदेशी �करण राम�सगं 36022 52 ��ी �शवाजी चौक   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७६४८
परदेशी मंगल�सगं सुरज�सगं 32769 43 प.ु

सावदा  ता.रावेर   दगुा� माता चौक �वामी नारायण नगर    

सावदा

२७६४९
परदेशी मनोज रणिजत�सगं 28984 42 प.ु पो�ट सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७६५०
परदेशी �नळकंठ नारायण 22065 73 प.ु मु.पो.कोचरु ब।ु।   ता.रावेर िज.जळगाव    कोचर ब।ु।
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२७६५१
परदेशी ��तभा कैलास�सगं 36023 48 ��ी �शवाजी चौक सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७६५२
परदेशी संतोष गणपत�सहं 16466 61 प.ु �शवाजी चौक ज�ुया पो�ट   ऑफ�स जवळ    सावदा

२७६५३
परदेशी सरोज संतोष�सगं 36021 53 ��ी �शवाजी चौक ता रावेर   िज जळगाव    सावदा

२७६५४
परदेशी �समा सतीष�सहं 35117 55 ��ी �शवाजी चौक सावदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७६५५
परदेशी शोभा ओम�काश 55811 52 ��ी मु.पो.कोचरु ब.ु   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७६५६
परदेशी सुभाष�सगं ��हाद�सगं 8954 74 प.ु जनु ेपो�ट ऑफ�स जवळ   ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७६५७
परदेशी सुरेश भगवान�सहं 16446 66 प.ु �य ु�लॉट सव� न.ं१   कोचरु खु।। ता.रावेर    कोचरु खु।।

२७६५८
पर�ट भरत सोनु 34925 71 प.ु मु.पो. �खरोदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  �खरोदा

२७६५९
पाखे मनोरमा गौतम 32560 59 ��ी गांधी चौक सावदा ता.रावेर   सावदा

२७६६०
पासे �भाकर बळीराम 25092 72 प.ु

�वामी नारायण नगर   मु.पो.सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  

सावदा

२७६६१
पाट�ल अिजतकुमार जयवतंराव 44485 70 प.ु पाट�लपरुा     सावदा

२७६६२
पाट�ल अबंादास नामदेव 38689 87 प.ु घर �. ४१०   म�कावद ब.ु  ता.रावेर  सावदा

२७६६३
पाट�ल अमोल केशव 28508 40 प.ु श�नरोड   सावदा  ता. रावेर िज. जळगाव  सावदा

२७६६४
पाट�ल अमोल र�व�ं 32255 42 प.ु १९२२ पाट�ल परुा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७६६५
पाट�ल अमोल उमेश 44161 44 प.ु मु.पो.सावदा   काजीपरुा  िज.जळगाव  सावदा

२७६६६
पाट�ल अ�नल मोतीराम �ो.साईनाथ 

इ�रगेशन 13277 52 प.ु

�ो.साईनाथ इ�रगेशन   दगुा�माता मं�दर जवळ मेन रोड    

सावदा

२७६६७
पाट�ल अ�ण पांडुरंग 27755 68 प.ु मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  �खरोदा

२७६६८
पाट�ल अर�वदं हर� 54517 57 प.ु मु.पो.बलवाडी   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७६६९
पाट�ल बाजीराव राजाराम 8960 77 प.ु मू पो�ट दसनरू   ता.रावेर  िज�हा जळगाव  दसनरु

२७६७०
पाट�ल बाळकृ�ण मारोती 47979 66 प.ु रा.सुनोदा पो. तांदळवाडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

२७६७१
पाट�ल बाळू भानदुास 32545 68 प.ु पाट�ल परुा सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७६७२
पाट�ल भागवत दयाराम 33610 54 प.ु मु.�खरोदे �चा   ता.रावेर    �खरोदे �चा

२७६७३
पाट�ल भागवत �व�वनाथ 48039 68 प.ु मु. पो. दसनरू   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरू

२७६७४
पाट�ल भागवत चडुामन 8949 72 प.ु

�वामी नारायण मं�दराजवळ मु.पो.   मु.पो.सावदा ता रावेर  

िज�हा जळगाव  सावदा

२७६७५
पाट�ल भागवत का�शराम 31451 67 प.ु मु.पो.दसनरु   ता.रावेर  िज.जळगांव  दसनरु

२७६७६
पाट�ल भानदुास जानक�राम 16366 46 प.ु बोरखेडा पो.कंुभारखेडा   ता.रावेर    बोरखेडा

२७६७७
पाट�ल भारती रमेश 59179 45 ��ी

वशैाल� नगर इं�ांट ऑफ D N   कॉलेज सावदा  तालुका रावेर 

िज�हा जळगाव  सावदा
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२७६७८
पाट�ल भा�कर ��हाद 33591 65 प.ु पाट�ल परुा   सावदा

२७६७९
पाट�ल चमेल� �व�वनाथ 39307 67 ��ी मु.पो. उदळी   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७६८०
पाट�ल च�ंकांत दामोदर 32894 53 प.ु मु.पो.थोरग�हाण   ता.रावेर    थोरग�हाण

२७६८१
पाट�ल च�ंकांत रघनुाथ 29891 62 प.ु मु.पो.दसनरु ता रावेर   ता.रावेर  िज.जळगांव  दसनरु

२७६८२
पाट�ल च�ंकांत �शवराम 23086 55 प.ु वाघोदा ब ु◌ा◌ा   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोदा

२७६८३
पाट�ल च�ंशेखर घन:शाम 16088 46 प.ु मु.पो.सावदा   ता.रावेर िज.जळगाव    सावदा

२७६८४
पाट�ल चांगदेव नामदेव 12813 74 प.ु अ�भ�य�ती  कला नगर   �खरोदा    �खरोदा

२७६८५
पाट�ल छगन मोतीराम 18516 65 प.ु मु.पो.उदळी खु।।   ता.रावेर    उदळी खु।।

२७६८६
पाट�ल चडुामण बळीराम 39334 51 प.ु मु. पो. �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७६८७
पाट�ल द�ता�य का�शनाथ 23956 43 प.ु मु. पो. कंुभारखेडा ता. रावेर   कंुभारखेडा

२७६८८
पाट�ल �दल�प बाजीराव 24926 58 प.ु मु.पो.वाघोदे   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७६८९
पाट�ल �दपक सुभाष 48383 32 प.ु मु. पो. मोठे वाघोदे   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७६९०
पाट�ल देवराम का�शराम 18110 73 प.ु मोठे वाघोदा ता. रावेर   सावदा

२७६९१
पाट�ल धनजंय ��हाद �ो ��हाद रामू 

अडँ स�स 34464 58 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर    �चनावल

२७६९२
पाट�ल �डगंबर �वठठल 24341 59 प.ु मु. पो. दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७६९३
पाट�ल �दल�प �यबंक 49940 49 प.ु मु. पो. उदळी   ता. रावेर  िज.जळगाव  उदळी  425501

२७६९४
पाट�ल �दनेश चांगदेव 39720 43 प.ु मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव

२७६९५
पाट�ल �दपक �पतंाबर 35040 43 प.ु मु.पो.उदळी कॉलनी   ता.रावेर  िज.जळगाव  उदळी कॉलनी

२७६९६
पाट�ल गणेश वसंत 25608 50 प.ु �ांती चौक   पाट�ल परुा  सावदा ता. रावेर  सावदा

२७६९७
पाट�ल �गरधर भा�कर 33376 54 प.ु मु.पो.उडाल�   ता.रावेर    उडाल�

२७६९८
पाट�ल �गर�ष �डगंबर 49610 36 प.ु ओम कॉलनी   सावदा  िज.जळगाव  सावदा

२७६९९
पाट�ल गोपाल भाव�सगं 33576 57 प.ु मु.लुमखेडा   पो.उडाल�  ता.रोवर  लुमखेडा

२७७००
पाट�ल गोपाळ देवचदं 23058 60 प.ु �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  �चनावल

२७७०१
पाट�ल गोपाल नामदेव 39612 55 प.ु रा.गहुखेडा पो.रायपरू   ता. रावेर िज.जळगाव    सावदा

२७७०२
पाट�ल गोरख देवराम 30770 60 प.ु मु.लुमखेडा पो.उडल�   ता.रावेर    लुमखेडा

२७७०३
पाट�ल गो�वदा �मठाराम 34928 65 प.ु मु.पो.उदळी खु.   ता.रावेर  िज.जळगाव  उदळी खु.

२७७०४
पाट�ल गुणाजी मुकंूदा 25332 51 प.ु

मु. पो. म�कावद �सम   ता. रावेर  िज. जळगाव  म�कावद 

�सम
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२७७०५
पाट�ल गु�द�त �नळकंठ 25331 55 प.ु मु. पो. मोठे वाघोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  मोठे वाघोदा

२७७०६
पाट�ल हर� नारायण 48399 79 प.ु मु. पो. बळवाडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७७०७
पाट�ल हेमंत देवराम 35015 58 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर  िज. जळगाव  �चनावल

२७७०८
पाट�ल जग�दश पांडूरंग 46655 48 प.ु मु. पो. दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७७०९
पाट�ल जय�ी �मोद 32264 40 ��ी मु.पो.कंुभारखेडा   ता.रावेर    कंुभारखेडा

२७७१०
पाट�ल िजत�� द�तु 26563 50 प.ु म�कावद ब ु◌ा◌ा   ता. रावेर  िज. जळगाव  म�कावद ब ु◌ा◌ा

२७७११
पाट�ल िजत�� मधकुर 46654 37 प.ु मु. पो. कोचरु खुद�   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७७१२
पाट�ल �योती अर�वदं 55409 49 ��ी मु.पो.बलवाडी   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७७१३
पाट�ल �योती �ाने�वर 25893 54 ��ी मु.पो.�चनावल ता.रावेर   िज.जळगाव    �चनावल

२७७१४
पाट�ल कडू दगडू 23083 51 प.ु वाघोदा ब ु◌ा◌ा   िज. जळगाव    वाघोदा

२७७१५
पाट�ल कैलास रघनुाथ 33603 61 प.ु मु.पो.कोचरु ब.ु   ता.रावेर    कोचरु ब.ु

२७७१६
पाट�ल क�है�या खेमचदं 57507 52 प.ु मु / पो - गाते   ता रावेर  िज जळगाव  रावेर

२७७१७
पाट�ल केतन केशव 27015 44 प.ु �ह�कावद �सम   ता. रावेर.  िज. जळगाव  �ह�कावद �सम

२७७१८
पाट�ल �कशोर जग�नाथ 29938 51 प.ु मु.पो. मोठे वाघोदे ता रावेर   िज जळगाव    मोठे वाघोदे

२७७१९
पाट�ल कुसुम स�तष 32244 54 ��ी पाट�ल परुा रोड   सावदा ता.रावेर    सावदा

२७७२०
पाट�ल ल�लत अशोक 39548 48 प.ु मु. पो. उदळी खु.   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७७२१
पाट�ल लल�ता कुमार 53681 36 ��ी मु.पो.सावदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  ◌ेसावदा

२७७२२
पाट�ल �ललाधार पुडं�लक 59837 38 प.ु

�वा�मनारायण नगर   सावदा  ता रावेर िज�हा जळगाव  

सावदा

२७७२३
पाट�ल मधकुर जग�नाथ 18838 59 प.ु मु.पो.गाते ता.रावेर   गाते

२७७२४
पाट�ल मधकुर रामभाऊ 46652 62 प.ु मु. पो. कोचरु खुद�   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७७२५
पाट�ल मधसुुदन मुरल�धर 52288 57 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७७२६
पाट�ल मंगला �वजयकुमार 54513 63 ��ी

हनमुान मं�दर जवळ   वाघोदे ब.ुता.रावेर  िज.जळगाव  

सावदा

२७७२७
पाट�ल मंगेश सुधाकर 12800 45 प.ु मु.पो.कोचरु ब।ु।   ता.रावेर    कोचरु ब।ु।

२७७२८
पाट�ल मणक�ण�का �शवराम 45585 89 ��ी

मु. पो. सावदा   �वामी नारायण मं�दर जवळ  िज. जळगाव  

सावदा

२७७२९
पाट�ल मनोहर कृ�णा 35528 52 प.ु मु.पो. �चनावल   ता. रावेर  िज.जळगाव  �चनावल

२७७३०
पाट�ल मनोहर नारायण 26544 60 प.ु मु. वडगाव पो. �नभंोरा   ता. रावेर  िज. जळगाव  वडगाव

२७७३१
पाट�ल मनोजकुमार वसंतराव 31461 56 प.ु पाट�ल परुा     सावदा
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२७७३२
पाट�ल �म�ंलद गो�वदंा 34927 45 प.ु मु पो उदळी खुद�   ता-रावेर    उदळी खुद�

२७७३३
पाट�ल नाना बाबरुाव 46087 71 प.ु मु. पो. परु� बलवाडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७७३४
पाट�ल नदंा �वनायक 55410 58 ��ी मु.पो.बलवाडी   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७७३५
पाट�ल नदं�कशोर घनशाम 53352 49 प.ु

�वामी नारायण मं�दराजवळ   सावदा ता रावेर िज जळगाव   

 सावदा

२७७३६
पाट�ल �नम�ला सांडु 37296 71 ��ी काजी परुा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७७३७
पाट�ल �नतीन भा�कर 23028 47 प.ु मु. पो. दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७७३८
पाट�ल पदमाकर �यबंक 11549 66 प.ु मु. आदंलवाडी पो.दस�नरू ता.रावेर   आदंलवाडी  425501

२७७३९
पाट�ल पांडुरंग िजवराम 31972 51 प.ु मु.पो.कळमोदा ता.रावेर   कळमोदा

२७७४०
पाट�ल पांडुरंग माधव 35591 63 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर    �चनावल

२७७४१
पाट�ल पकंज यादव 32529 46 प.ु ब�डाळे वाडा   पाट�ल परुा सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७७४२
पाट�ल पराग सुधाकर 31685 45 प.ु गांधी चौक   सावदा  ता.रावेर िज.जळगांव  सावदा

२७७४३
पाट�ल �मोद सांडु 34870 44 प.ु मु.पो.सावदा �वरा�य चौक   ता. रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७७४४
पाट�ल पोपट कृ�णा 35529 51 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर    �चनावल

२७७४५
पाट�ल �भाकर राजाराम 18517 66 प.ु मु.पो.दसनरु तारावेर   दसनरु

२७७४६
पाट�ल �भाकर तुकाराम 32150 64 प.ु मु.पो.गाते   ता.रावरे  िज.जळगांव  गाते

२७७४७
पाट�ल �द�प बाळू 59930 31 प.ु मु. पो रायपरू तालुका रावेर   िज�हा जळगाव

२७७४८
पाट�ल �काश रामदास 50039 68 प.ु

लहान मा�ती मं�दराजवळ   पाट�ल परुा सावदा  िज. जळगाव 

 सावदा

२७७४९
पाट�ल �काश वासुदेव 24928 58 प.ु गुज�र भुवन   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७७५०
पाट�ल ��हाद रघनुाथ 30725 65 प.ु मु.पो.दसनरु   ता.रावेर  िज.जळगांव  दसनरु

२७७५१
पाट�ल �मोद रमेश 28933 47 प.ु मु.पो. कंुभारखेडा   ता.रावेर  िज.जळगांव  रावेर

२७७५२
पाट�ल ��तभा �वकास 32266 68 ��ी पाट�ल परुा सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७७५३
पाट�ल ��वण भागवत (धरतीधन कृषी 

क� � ) 28639 51 प.ु मु. पो. बलवाडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  बलवाडी

२७७५४
पाट�ल ��वण कमलाकर 21105 50 प.ु �ांती चौक   पो�टाजवळ    सावदा

२७७५५
पाट�ल ��वण रामच�ं 51954 43 प.ु मु. पो. गाते   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७७५६
पाट�ल ��तम र�व�ं 52484 31 प.ु मु.पो.वाघोदा ब ु  ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७७५७
पाट�ल पुडं�लक कामजी 15469 72 प.ु मोठा वाघोडा   ता-रावेर  िज�हा-जळगाव    मोठे वाघोदा

२७७५८
पाट�ल रघनुाथ प�ुषो�तम 23931 50 प.ु मु.वढोदा �.सावदा   ता.यावल िज.जळगाव    वढोदा
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२७७५९
पाट�ल राहूल रघनुाथ 27867 49 प.ु मु. पो. दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७७६०
पाट�ल राहुल उमाकांत 19722 36 प.ु मु.कळमोदे पो.�खरोदा   ता.रावेर िज.जळगाव    कळमोदे

२७७६१
पाट�ल राज�� द�तु 37802 52 प.ु

मु.पो. म�कावद   ह.मु. सावदा बस �टॅ�ड जवळ  ता.रावेर 

िज.जळगाव  सावदा

२७७६२
पाट�ल राज�� गुलाबराव 33611 47 प.ु मु.पो.कोचरु   ता.रावेर  कोचरु  कोचरु

२७७६३
पाट�ल राज�� कृ�णा 35527 57 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर    �चनावल

२७७६४
पाट�ल राजेश वासुदेव. 23089 43 प.ु मु.पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  �खरोदा

२७७६५
पाट�ल रजनी रामदास 31154 63 ��ी �शवाजी चौक   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७७६६
पाट�ल रामदास �व�णु 31155 71 प.ु �शवाजी चौक   सावदा

२७७६७
पाट�ल रमेश जयराम 32892 51 प.ु मोठे वाघोदा   ता.रावेर    मोठे वाघोदा

२७७६८
पाट�ल रमेश खुशाल 20471 74 प.ु �लॉट एर�या जनुा रावेर रोड   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७७६९
पाट�ल रामकृ �ण धनराम 33587 57 प.ु मु.पो.उडाल�   ता.रावेर    उडाल�

२७७७०
पाट�ल र�नाकर यशवतं 26562 46 प.ु म�कावद �सम   ता. रावेर  िज. जळगाव  म�कावद �सम

२७७७१
पाट�ल र�वकांत वसंतराव 51598 66 प.ु वाघोदा खुद�   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७७७२
पाट�ल र�व�ं का�शनाथ 31997 48 प.ु इंद�रा गांधी चौक   सावदा

२७७७३
पाट�ल र�व�ं वसंत 31136 68 प.ु १३ वाणी नारायण नगर   सावदा  ता.रावेर    सावदा

२७७७४
पाट�ल र�व�ं �व�णू 32256 84 प.ु १९२२ पाट�ल परुा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७७७५
पाट�ल रेखा �वलास 53667 57 ��ी

पाट�लपरुा लहान मारोती मं�दराजवळ   सावदा ता.रावेर  

िज.जळगाव  सावदा

२७७७६
पाट�ल सदा�शव मोतीराम 33564 68 प.ु मु.�सगंनरू   पो.दसनरू  ता.रावेर  �सगंनरू

२७७७७
पाट�ल सागर �वलास 22981 41 प.ु पाट�ल परुा   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७७७८
पाट�ल संद�प पांडूरंग 33613 43 प.ु मु.पो.दसनरु   ता.रावेर    दसनरु

२७७७९
पाट�ल सं�दप सुभाष 32174 42 प.ु पाट�ल परुा   सावदा  िज.जळगांव  सावदा

२७७८०
पाट�ल सं�दप सुपडू 32339 42 प.ु �वामी नारायण नगर   सावदा  िज.जळगांव  सावदा

२७७८१
पाट�ल सं�गता संजय 27868 45 ��ी मु. पो. दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७७८२
पाट�ल संजय भागवत 34084 52 प.ु मु.पो.गाते ता.रावेर िज.जळगांव   गाते

२७७८३
पाट�ल संजय �च�ंधु 36320 51 प.ु मु.�खरोदा �गणे पो.रसळपरु   िज.जळगाव    �खरोदा �गणे

२७७८४
पाट�ल संजय �व�वनाथ �ो.पजुा �ेडस� 18711 50 प.ु मु.पो.कंुभारखेडा   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७७८५
पाट�ल संतोष एकनाथ 57818 50 प.ु मु / पो - गाते   ता रावेर  िज जळगाव  गाते (रावेर )
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२७७८६
पाट�ल स�तष �गरधर 32239 62 प.ु पाट�ल परुा रोड   सावदा  ता.रावेर    सावदा

२७७८७
पाट�ल स�तष मधकुर 29949 51 प.ु मु.पो.दसनरु ता.रावेर   दसनरु

२७७८८
पाट�ल स�तष तुकाराम 31619 58 प.ु मु.पो.सावदा   ता.रावेर

२७७८९
पाट�ल शशीकांत �वनायक 21682 60 प.ु मु.पो.कंुभारखेडा ता.रावेर   िज.जलगाव    कंुभारखेडा

२७७९०
पाट�ल शेषराव रामदास 13340 62 प.ु मु.गहुखेडा पो.दसुखेडा   ता.रावेर    गहुखेडा

२७७९१
पाट�ल �शवराम ल�मण 31220 69 प.ु काजी परुा सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७७९२
पाट�ल �ीराम जग�नाथ 32552 42 प.ु देवकर वाडा सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७७९३
पाट�ल �ीराम नामदेव 39613 59 प.ु मु.गहुखेडा पो. रायपरू   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७७९४
पाट�ल सुधाकर वासुदेव 21130 52 प.ु �लॉट एर�या   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७७९५
पाट�ल सुधीर सुभाष 29198 39 प.ु मु.पो. उदळी ब.ु   ता.रावेर  िज.जळगांव    उदळी ब.ु

२७७९६
पाट�ल सु�धर �व�णू 33387 78 प.ु �ी जी �नवास   पो.बॉ�स न.ं८  सावदा

२७७९७
पाट�ल सुिजत वसंत 25680 47 प.ु म�कावद �सम   ता. रावेर  िज. जळगाव  म�कावद �सम

२७७९८
पाट�ल सुमनबाई हर� 48400 74 ��ी मु. पो. बळवाडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७७९९
पाट�ल सु�नल गणपत 45680 54 प.ु मोठे वाघोदे   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७८००
पाट�ल सु�नल ल�मण 33134 58 प.ु सुभाष चौक   सावदा  ता.रावेर िज.जळगांव  सावदा

२७८०१
पाट�ल सुनील सदा�शव 59038 55 प.ु 89  सहकार नगर   तांदळवाडी  िज�हा जळगाव  तांदळवाडी

२७८०२
पाट�ल सु�नल शामराव 27866 57 प.ु मु. पो. दसनरु   ता. रावेर  िज. जळगाव  दसनरु

२७८०३
पाट�ल सु�नता �शवराम 31504 60 ��ी काजीपरुा   सावदा ता.रावेर  िज.जळगांव  रावेर

२७८०४
पाट�ल सुपडू आ�माराम 32559 57 प.ु मु.रायपरू   पो.दसुखेडा  ता.रावेर  रायपरू

२७८०५
पाट�ल सुपडू रामभाऊ 44212 58 प.ु मु. पो. कोचरू   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७८०६
पाट�ल सुरेश �सताराम 17124 58 प.ु मु.आदंलवाडी   पो.दसनरु ता.रावेर    आदंलवाडी

२७८०७
पाट�ल सुरेश �व�ल 8940 68 प.ु मु.पो.मोठे वाघोदे   ता.रावेर    वाघोदे

२७८०८
पाट�ल �व�नील चांगदेव 39349 38 प.ु मु.पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  �खरोदा

२७८०९
पाट�ल �वि�नल �नळकंठ 31221 38 प.ु �वामी नारायण नगर सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७८१०
पाट�ल तरेश स�तष 32242 35 प.ु पाट�ल परुा रोड   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७८११
पाट�ल तेज�ी गु�द�त 30545 49 ��ी मु.पो. मोठे वाघोदे   ता.रावेर    मोठे वाघोदे

२७८१२
पाट�ल टेकचदं �भाकर 11637 47 प.ु रा.वाघोदा ब.ु ता.रावेर   वाघोदा ब.ु
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२७८१३
पाट�ल ठकसेन भा�कर 16271 52 प.ु मु.पो.�चनावल   ता रावेर िज.जळगाव    �चनावल

२७८१४
पाट�ल तुकाराम दौलत 32375 63 प.ु मु.भामलवाडी वाडी   पो.बलवाडी  ता.रावेर  भामलवाडी

२७८१५
पाट�ल तुषार बाळू 35136 40 प.ु पाट�ल परुा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७८१६
पाट�ल उदय भागवत 46660 47 प.ु AT पो�ट सावदा ता रावेर   िज जळगाव    सावदा

२७८१७
पाट�ल उमाकांत भा�कर 33051 61 प.ु

पाट�ल परुा  मैन रोड सावदा    ता. रावेर  िज.जळगाव    

सावदा

२७८१८
पाट�ल वभैव गोकुल 58901 24 प.ु

बोरखेडे सीम सावदा   सावदा तालुका रावेर  िज�हा जळगाव  

बोरखेडे सीम

२७८१९
पाट�ल वभैव शरदच�ं 26564 41 प.ु

पाट�ल परुा   लहान मारोती मंद�र जवळ  सावदा ता. रावेर  

सावदा

२७८२०
पाट�ल वषा� ��वण 32168 39 ��ी मु.पो.�नभंोरा   ता.रावेर  िज.जळगांव  �नभंोरा

२७८२१
पाट�ल वसुधा सु�धर 33388 68 ��ी �ी जी �नवास   पो.बॉ�स न.ं०८  सावदा

२७८२२
पाट�ल व�सला �डगंबर 30834 56 ��ी मु.पो.दसनरु ता.रावेर   दसनरु

२७८२३
पाट�ल व�सलाबाई भा�कर 12404 80 ��ी मोठे वाघोदे ब।ु। ता.रावेर   मोठे वाघोदे ब।ु।    मोठे वाघोदे ब।ु

२७८२४
पाट�ल �वजय बळीराम 21104 56 प.ु १४ ओम कॉलनी   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७८२५
पाट�ल �वजय ल�मण 16541 50 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर    �चनावल

२७८२६
पाट�ल �वजय सुपडू 43990 45 प.ु २११ म�कावद �सम   ता रावेर  िज जळगाव  रावेर

२७८२७
पाट�ल �वजयकुमर बाजीराव 8937 63 प.ु

मु.पो.वाघोदे ब.ुता.रावेर   ता.रावेर  िज�हा जळगाव  मोठे 

वाघोदे

२७८२८
पाट�ल �वलास जग�नाथ 57722 44 प.ु

वेदसाई हॉि�पटल रावेर रोड   राव साहेब �ेमचदं नगर  

सावदा ता रावेर िज जळगाव  सावदा

२७८२९
पाट�ल �वलास कमलाकर 25085 52 प.ु मु.पो.सावदा   ता.रावेर िज.जळगाव

२७८३०
पाट�ल �वलास यशवतंराव 42479 70 प.ु पाट�ल परु�   लहान मारोती जवळ  सावदा

२७८३१
पाट�ल �वनायक हर� 54518 50 प.ु मु.पो.बलवाडी   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७८३२
पाट�ल �वनायक नारायण 27714 62 प.ु मु. पो. बलवाडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  बलवाडी

२७८३३
पाट�ल �वनोद जग�नाथ �ो.सुभ�ा ऍ�ो 12256 56 प.ु �ो.सुभ�ा ऍ�ो   मु पो�ट बलवाडी ता.रावेर    बलवाडी

२७८३४
पाट�ल �व�णु राजाराम 51227 85 प.ु १३०७ �वनोद फोटो �टु�डयो   सावदा  िज. जळगाव  सावदा

२७८३५
पाट�ल �व�ल सेनु 17999 71 प.ु मु.पो.म�कावद   ता.रावेर    सावदा

२७८३६
पाट�ल ऋ�षकेश �नळकंठ 10553 51 प.ु मु.पो मोठा वाघोदा   ता.रावेर  िज.जळगांव  मोठे वाघोदा

२७८३७
पाट�ल यादव �डगंबर 32530 75 प.ु

ब�डाळे वाडा  पाट�ल परुा    सावदा ता.रावेर  िज. जळगाव.  

सावदा

२७८३८
पाट�ल योगेश रमेश 36323 39 प.ु मु.पो.तादंलवाडी   ता.रावेर    तादंळवाडी

२७८३९
पाट�ल योगेश सुधाकर 33601 42 प.ु मु.पो.कोचरु ब.ु   ता.रावेर    कोचरु ब.ु
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२७८४०
पाट�ल योगीनी जगंलु 28888 51 ��ी मु.पो.�चनावल   ता.रावेर िज.जळगाव    �चनावल

२७८४१
पाट�ल यवुराज माधव 17549 54 प.ु मु.पो.वाघोदा ब।ु।   ता.रावेर    वाघोदा ब।ु।

२७८४२
पटव ेमनोहर अवसु 30035 83 प.ु मैन रोड    सावदा ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७८४३
रायपरुकर च�ंकांत �बंक 44738 87 प.ु संभाजी चौक     सावदा

२७८४४
राजपरुो�हत भा�गरथ�सगं अमर�सगं 57401 48 प.ु

फैजपरू रोड   डॉ कुलकण� हॉि�पटल सावदा मागे  ता रावेर 

िज�हा जळगाव  सावदा

२७८४५
राजपतू क�है�या�सगं सुरत�सगं 32768 35 प.ु दगुा�माता चौक सावदा   ता.रावेर िज.जळगांव    सावदा

२७८४६
राजपतु राकेश�सगं सुरज�सगं 32770 37 प.ु

सव�� गेनेराज �टोरेस   सावदा  ता रावेर िज�हा जळगाव  

सावदा

२७८४७
राणे भरत ई�छाराम 50984 47 प.ु मु. पो. म�कावद �सम   ता. रावेर  िज. जळगाव  म�कावद

२७८४८
राणे कुशल �वलास 57821 30 प.ु संभाजी चौक   सावदा ता रावेर  िज जळगाव  सावदा

२७८४९
राणे ल�मण भागवत 21023 62 प.ु �वामी नारायण नगर   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७८५०
राणे राजाराम सोनु 49058 65 प.ु मु. पो. �चनावल   ता. रावेर  िज.जळगाव  �चनावल

२७८५१
राणे रमेश ई�छाराम 12812 68 प.ु इंगळे वा�याजवळ सावदा

२७८५२
राणे ��लोकचदं प�ुषो�तम 13474 54 प.ु शनी रोड उदु� शाळेमागे   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७८५३
राणे �वलास �नलकंठ 30479 63 प.ु संभाजी चौक सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७८५४
राऊत (महाजन) मनोहर वसंत 33172 52 प.ु मु.कोच� ब.ु   ता.रावेर    कोचरु ब.ु

२७८५५
राऊत �शांत रघनुाथ 57031 36 प.ु मु.पो.कोचरू ब.ु   ता.रावेर  िज.जळगाव  कोचरू ब.ु

२७८५६
�ले �मरा भालच�ं 56226 67 ��ी मु.पो.मोठे वाघोदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७८५७
सा�दक अल� �फदा अल� जार�फ 32779 83 प.ु घर न.ं२६५४   बाजार रोड सावदा

२७८५८
सकलकले �रतेश �ीकांत 9013 47 प.ु श�नमंद�र रोड   डोहळे वाडा  सावदा ता रावेर  सावदा

२७८५९
साळी अ�वनाश मोतीलाल 53284 43 प.ु मु. पो. साळी बाग   सावदा  िज. जळगाव  सावदा

२७८६०
साळी च�ंकांत राज�� 58279 32 प.ु साळी बाग सावदा   ता - रावेर  िज - जळगाव  सावदा

२७८६१
सांळुके राज�� भा�कर 35003 47 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर  िज.जळगाव  �चनावल

२७८६२
साळंुके �करण भा�कर 16270 43 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर िज.जळगाव    �चनावल

२७८६३
सनांसे द�त ुरामकृ�ण 33145 40 प.ु १११ कंुभार वाडा थोरगावण   ता. रावेर  िज.जळगाव.    सावदा

२७८६४
सांगवीकर �वीण रामच�ं 8969 64 प.ु मु पो�ट सावदा तेल� वाडा   ता रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७८६५
सांगवीकर �नलेश अ�नल 35795 46 प.ु गांधी चौक   सावदा

२७८६६
सपकाळे चडुामण छ�नु 13437 55 प.ु साळी बाग   सावदा
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२७८६७
सपकाळे गणेश �सताराम 34919 38 प.ु मु. पो.सावदा   ता. रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७८६८
सपकाळे मधकुर कडु 21103 62 प.ु वाघळुदे वाडा   मु.पो सावदा ता.रावेर    सावदा

२७८६९
सपकाळे �सताराम रामच�ं 34920 76 प.ु मु.पो. सावदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७८७०
सापकर गणेश सुकदेव 16370 48 प.ु �शवाजी चौक सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७८७१
सापकर कृ�णा रामभाउ 29130 71 प.ु पाट�ल परुा   पो�ट-सावदा  ता.रावेर िज.जळगांव  सावदा

२७८७२
सापकर मह�� संतोष 46653 37 प.ु पाट�ल परुा   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२७८७३
सापकर महेश सुकदेव 34745 45 प.ु �शवाजी चौक सावदा   ता.रावेर  िज.जळगांव  सावदा

२७८७४
सापकर ननं�दनी �वकास 33142 37 ��ी पाट�ल परुा   सावदा  ता.रावेर िज.जळगांव  सावदा

२७८७५
सापकर �काश मधकुर 33144 45 प.ु मु.पो.सावदा   पाट�ल परुा  ता.रावेर िज.जळगांव  सावदा

२७८७६
सापकर �शांत कृ�णा 29932 40 प.ु

पाट�ल परुा सावदा   ता रावेर िज जळगाव  िज.जळगांव  

सावदा

२७८७७
सापकर �वकास कृ�णा 24289 42 प.ु पाट�ल परुा   सावदा  ता. रावेर िज. जळगाव  सावदा

२७८७८
सराफ र�ना रमेश 30832 69 ��ी ३३१६ �वार-द�ता�य मेडीकल   मेन रोड सावदा

२७८७९
सरवदे रमेश सुपडू 37978 69 प.ु �लॉट रावेर रोड   मु.पो.सावदा  िज.जळगाव  सावदा

२७८८०
सरोदे अनतं �कसन 32526 89 प.ु मु.पो.सावदा   काजीपरुा  ता.रावेर  सावदा

२७८८१
सरोदे अ�न��द �सतराम 9000 48 प.ु मु.पो.�चनावाल   ता.रावेर  िज�हा जळगाव  �चनावल

२७८८२
सरोदे अथव� अतुल 62047 24 प.ु

जनुा रावेर रोड बस �टॉप   समोर सावदा  ता रावेर िज 

जळगाव  सावदा

२७८८३
सरोदे अतुल गुणवतं 6402 54 प.ु

मु पो सावदा ता रावेर िज जळगाव   ता रावेर िज जळगाव  

सावदा

२७८८४
सरोदे �चतंामण पांडूरंग 45667 82 प.ु मु.पो.म�कावद (सीम)   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७८८५
सरोदे �दल�प मो�तराम 8957 57 प.ु म�कावद ता.रावेर   म�कावद

२७८८६
सरोदे �दपक �ेमचदं 32240 52 प.ु र�ववार पेठ   सावदा ता.रावेर    सावदा

२७८८७
सरोदे जग�नाथ अबंादास 24260 51 प.ु

मु. पो. म�कावद �सम   ता. रावेर  िज. जळगाव  म�कावद 

�सम

२७८८८
सरोदे जय�ी अ�न��द 50961 42 ��ी मु पो�ट �चनंावल   ता फैजपरू    �चनंावल

२७८८९
सरोदे क�वता योगे�वर 58877 42 ��ी नवनगर   �चनावल तालुका रावेर  िज�हा जळगाव  �चनावल

२७८९०
सरोदे लोटू पा�हणु 50569 83 प.ु ४७२ मु.पो. �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  �चनावल

२७८९१
सरोदे मधकुर तुळ�शराम 8956 61 प.ु मू पो�ट म�कावद   ता रावेर  िज�हा जळगाव  म�कावद

२७८९२
सरोदे नी�लमा �मोद 59005 42 ��ी

एट पो�ट सावदा   काजीपरुा  तालुका रावेर िज�हा जळगाव  

सावदा

२७८९३
सरोदे �नतीन अनतं 32527 53 प.ु मु.पो.सावदा   काजीपरुा  ता.रावेर  सावदा
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२७८९४
सरोदे �ेमचदं तुकाराम 32254 77 प.ु र�ववार पेठ   सावदा ता.रावेर    सावदा

२७८९५
सरोदे ��यदश�नी अतुल 13346 49 ��ी बस �टँड समोर   सावदा

२७८९६
सरोदे पनूम उ�तम 8952 47 ��ी म�कावद ता.रावेर   म�कावद

२७८९७
सरोदे राजस ई�छाराम 39614 81 ��ी मु.पो. म�कावद   ता. रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७८९८
सरोदे राज�� मुरल�धर 33965 59 प.ु मु.पो.�चनावल   ता.रावेर    �चनावल

२७८९९
सरोदे संजय इ�छाराम 8951 54 प.ु म�कावद ता.रावेर   म�कावद

२७९००
सरोदे स�तष यशवतं 32253 42 प.ु सुभाष चौक   सावदा ता.रावेर    सावदा

२७९०१
सरोदे �ीधर चांगदेव 5763 71 प.ु मु पो �चनावल   ता.रावेर िज. जळगाव    �चनावल

२७९०२
सरोदे �ीकांत �सताराम 34083 55 प.ु मु.पो.�चनावल ता.रावेर   �चनावल

२७९०३
सरोदे वषा� �दपक 32243 49 ��ी र�ववार पेठ   सावदा ता.रावेर    सावदा

२७९०४
सरोदे वषा� वसंत 33582 56 ��ी मु-पो-सावदा ता-रावेर   सावदा

२७९०५
सरोदे वसंत सुपडू 33581 60 प.ु टे�लफोन ए�सच�ज   सावदा

२७९०६
सरोदे व�सला �चतंामण 45668 75 ��ी मु.पो.म�कावद (�सम)   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७९०७
सरोदे �वजय एकनाथ 50487 54 प.ु मु. पो. सावदा   गवत बाजार  िज. जळगाव  सावदा

२७९०८
सावकारे छाया रमेश 31627 55 ��ी मु.पो.�चनावल   ता.रावेर  िज.जळगांव  �चनावल

२७९०९
सावकारे रमेश सांडू 23059 54 प.ु �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  �चनावल

२७९१०
सवण� अशोक राजाराम 33953 57 प.ु

मु. �नभंोरा�सम   पो.पारोळा  ता.रावेर िज.जळगांव  

�नभंोरा�सम

२७९११
शेवरे �वजय जवाहर 43881 59 प.ु मु पो राझोदा   ता रावेर  िज जळगाव  राझोदा

२७९१२
�शपंी राज�� बाबरुाव 58685 48 प.ु एट पो�ट सावदा   तालुका रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७९१३
�शदें भालच�ं का�शनाथ 55026 48 प.ु मु.पो.गाते   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७९१४
�शदें ल�मण का�शनाथ 45876 51 प.ु मु. पो. गाते   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७९१५
�शदें �द�प का�शनाथ 58112 59 प.ु मु - गाते  पो - थोरग�हाण   ता रावेर  िज जळगाव  गाते

२७९१६
�शदें राहूल भा�कर 34768 40 प.ु मु.वाघोदा खुद�   ता.रावरे  िज.जळगाव  वाघोदा

२७९१७
�शदें राज�� राम���न 33146 55 प.ु मु.पो.थोरग�हाण   ता.रावेर  िज.जळगांव  थोरग�हाण

२७९१८
�शदें सु�नल लालचदं 48670 52 प.ु मु. पो. लहान वाघोदा खु.   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७९१९
�शदें वदंना वसंत 45082 52 ��ी मु.पो. लहान वाघोदा   ता. रावेर  िज.जळगाव  वाघोदा

२७९२०
�शदें वसंत गणपत 20409 62 प.ु मु.वाघोदे खु।।   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोदे खु।।
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२७९२१
शु�ल �वनोद वसंतराव 16922 55 प.ु मु.पो.रोझोदा   ता.रावेर    रोझोदा

२७९२२
सोहेल साद�क अल� जार�फ 32782 53 प.ु बाजार रोउ   चांदनी चौक  सावदा

२७९२३
सोनार मनोज सुरेश 45458 40 प.ु मु पो �खरोदा   ता रावेर िज जळगाव    रावेर

२७९२४
सोनार सुरेश रामदास 25778 67 प.ु मु. पो. मोठे वाघोदे   ता. रावेर  िज. जळगाव  मोठे वाघोदे

२७९२५
सोनार उमाकांत सुधाकर 45509 42 प.ु मु पो मोठे वाघोदा     ता रावेर िज जळगाव  वाघोदा

२७९२६
सोनवणे र�व�ं दामू 33386 55 प.ु मु. गहुखेडा   पो.रायपरू  ता.रावेर  गहुखेडा

२७९२७
सोनवणे भरत ल�मण 17198 44 प.ु मु.पो.�खरोदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

२७९२८
सोनवणे गणेश सुरेश 62101 33 प.ु चम�कार वाडा सावदा  ता रावेर िज�हा जळगाव  सावदा

२७९२९
सोनवणे �द�प तुळशीराम 13446 60 प.ु मु.पो.तांदलवाडी   ता.रावेर    तांदलवाडी

२७९३०
सोनी देव�� ल�मण 50568 43 प.ु वासुदेव �लाझा   रावेर रोड  सावदा िज.जळगाव  सावदा

२७९३१
सुपे �करण नेमा 52593 45 प.ु मु. पो. म�कावद   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७९३२
सुरदास संतोष देवचदं 29485 54 प.ु गवत बाजार   मु.पो. सावदा  िज.जळगांव  सावदा

२७९३३
सुरवाडकर भुषण सुधाकर 20513 47 प.ु साळी बाग   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७९३४
सुरवाडकर �नलेश सुधाकर 33059 40 प.ु साळी बाग   सावदा

२७९३५
सुय�वशंी गोरख अ�भम�यू 30889 64 प.ु पाट�लपरुा सावदा   ता.रावेर    सावदा

२७९३६
सुतार नारायण कडू 33381 68 प.ु मु.पो.थोरग�हाण   ता.रावेर    थोरग�हाण

२७९३७
सुतार राज�� वसंत 61284 47 प.ु मु पो�ट कुसुंबे बीके   �खरोदा रावेर  जळगाव

२७९३८
तडवी अहमद जबरा 23087 65 प.ु गौदखेडा पो. कंुभारखेडा   ता. रावेर  िज. जळगाव  गौदखेडा

२७९३९
तडवी जहां�गर इतबार 28638 49 प.ु मु. पो. �चनावल   ता. रावेर  िज. जळगाव  �चनावल

२७९४०
तडवी का�मल नामदार �ो.सव� सेवा 

क� � 13288 53 प.ु �वामी नारायण नगर   सावदा

२७९४१
तायड ेअशोक साहेबराव 35350 46 प.ु मु.गोलवाडे   पो.बलवाडी  ता.रावेर िज.जळगाव  गोलवाडे

२७९४२
तायड ेई�वर का�शनाथ 23014 47 प.ु रा गोलबाडे   पो. बलवाडी  ता. रावेर िज. जळगाव  गोलबाडे

२७९४३
तायड ेमधकुर अजु�न 29197 54 प.ु गहुखेडा   पो�ट- रायपरु ता.रावेर    गहुखेडा

२७९४४
तायड ेमाया रामच�ं 34216 60 ��ी ब�डे ग�ल�   �चनावल  ता.रावेर िज.जळगांव  �चनावल

२७९४५
तायड ेमुर�लधर दगडु 8958 69 प.ु

३२२-ए  ९-४९४   मू पो�ट आदंळवडी  ता रावेर िज�हा 

जळगाव  आदंळवडी  425508

२७९४६
तायड ेसंजय बळीराम 29132 47 प.ु पो�ट - उदळी ख ्◌.ु   ता.रावेर िज.जळगांव    उदळी खु.

२७९४७
तायड ेसु�नल लोटू 34566 48 प.ु मु.पो.गते   ता.रावेर    गते
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२७९४८
तायड े�वजय �व�णू 32555 50 प.ु मु.पो.गते   ता.रावेर    गते

२७९४९
तायड े�वशाल मोहन 61592 35 प.ु मु गेट पो�ट थोरग�हाण   ता रावेर  िज�हा जळगाव

२७९५०
तेल� गंगाधर पांडूरंग 51356 49 प.ु लहान वाघोदा खुद�   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७९५१
तेल� �मोद बाबलुाल 57321 41 प.ु बधुवारा सावदा   ता रावेर  िज जळगाव  सावदा

२७९५२
तेल� सं�गता �मोद 57792 39 ��ी

भगवान महावीर चौक   बधुवार पेठ सावदा  ता रावेर िज 

जळगाव  सावदा

२७९५३
ठाकूर दगा मोतीराम 33002 76 प.ु �वामी नारायण नगर   सावदा

२७९५४
ठाकुर देवीदास दगा 25052 44 प.ु मु.पो.सावदा   ता.रावेर िज.जळगाव    सावदा

२७९५५
ठाकूर कैलास दगा 58829 39 प.ु �वामीनारायण नगर   सावदा  ता रावेर  िज जळगाव

२७९५६
ठ�बरे �मोद मुरल�धर 44664 57 प.ु मु पो �चनावल   ता रावेर  िज जळगाव  �चनावल

२७९५७
ठोसरे संजय गो�वदंा 9010 45 प.ु चांभार वाडा   मु.पो.सावदा ता रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७९५८
टोके छाया वासुदेव 35506 53 ��ी �वामी नारायण नगर   सावदा  िज.जळगाव  सावदा

२७९५९
उ�हाळे �वजय द�ता�य 53006 47 प.ु मु. पो. तांदळवाडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७९६०
वाघळुदे िजवन गो�वदं 32607 60 प.ु मु.पो.सावदा   ता.रावेर  िज.जळगांव  सावदा

२७९६१
व�ैणव स�यनारायण �शवलाल 13438 54 प.ु मु पो�ट वाघोडा के एच.ता रावेर   िज�हा जळगाव    सावदा

२७९६२
वजंार� अर�वदं झ�डू 53805 71 प.ु

आठवड ेबाजार सावदा   बाजार पेठ  ता रावेर िज�हा जळगाव 

 सावदा

२७९६३
वारके वासुदेव जयराम 52364 65 प.ु

सु�तृ हॉि�पटल   बस �ट�ड जवळ सावदा  ता. रावेर िज. 

जळगाव  सावदा

२७९६४
वासुदेव इंड���ज 8847 63 प.ु ६/७ �वामी नारायण नगर ता.रावेर   िज.जळगांव    सावदा

२७९६५
वाघळुदे सोपान गो�वदं 9008 73 प.ु

गवत बाजार   मु.पो.सावदा ता रावेर िज�हा जळगाव    

सावदा

२७९६६
वाघळुदे मुरल�धर मोतीराम 33148 78 प.ु र�ववार पेठ   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७९६७
वाघळुदे �यबंक �व�वनाथ 33382 56 प.ु गवत बाजार   सावदा

२७९६८
वाणी अभय गंगाधर 16430 40 प.ु तेल� वाडा सावदा   ता.रावेर िज.जळगाव    सावदा

२७९६९
वाणी अलका रमेश 12230 70 ��ी मेन रोड सावदा

२७९७०
वाणी अ�नल मदन 9017 61 प.ु मेन रोड तेल� वाडा सावदा   ता रावेर िज�हा जळगाव  सावदा

२७९७१
वाणी अ�नल �यबंक 35712 55 प.ु मेन रोड   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७९७२
वाणी अर�वदं रामभाऊ 2852 82 प.ु रावेर रोड   सावदा ता रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७९७३
वाणी अशोक बालाजी 33586 72 प.ु �ीराम मंद�र  वाणी समाज    सावदा  ता. रावेर     सावदा

२७९७४
वाणी अतुल मुरल�धर 29276 44 प.ु भगवान महा�वर चौक सावदा
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२७९७५
वाणी बबन रामदास 8945 81 प.ु चांदनी चौक   सावदा ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२७९७६
वाणी च�ंशेखर अर�वदं 8922 54 प.ु सुकृत भवन   रावेर रोड  सावदा ता रावेर  सावदा

२७९७७
वाणी चा�लता लतेश 39551 54 ��ी काजीपरूा   सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२७९७८
वाणी छाया �दल�प 17129 58 ��ी इंद�रा गांधी चौक   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७९७९
वाणी द�ता�य गोपाल 9599 65 प.ु चांदनी चौक   सावदा ता रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७९८०
वाणी �दपाल� �ीकांत 25378 42 ��ी मेन रोड   चावडी रोड  सावदा ता. रावेर  सावदा

२७९८१
वाणी �दल�प का�शनाथ 8923 63 प.ु इं�दरा गांधी चौक सावदा   ता रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७९८२
वाणी �दपाल� �वशाल 37961 47 ��ी सकृत रावेर रोड   मु.पो.सावदा  ता.रावेर िज.जळगाव  सावदा

२७९८३
वाणी जयमाला �कशोर 30833 70 ��ी द�ता�य मे�डकल   सावदा ता. रावेर िज.जळगाव    सावदा

२७९८४
वाणी �कशोर द�ता�य 25376 70 प.ु मेन रोड   चावडी जवळ  सावदा

२७९८५
वाणी लतेश योगीराज 39550 69 प.ु काजीपरूा   सावदा ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२७९८६
वाणी मह�� �कशोर 23774 41 प.ु मेन रोड   चावडी जवळसावदा  ता.रावेर िज.जळगाव  सावदा

२७९८७
वाणी मनोहर क�हैयालाल 17823 56 प.ु मु.पो.�नभंोरा ब।ु।   ता.रावेर  �नभंोरा  �नभंोरा ब।ु।

२७९८८
वाणी (सांगवीकर) मयरु अ�नल 36334 41 प.ु गांधी चौक   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२७९८९
वाणी मोहन गणपती 25049 60 प.ु

द�त मं�दर जवळ बाजार पेठ   मु.पो.सावदा ता.रावेर  

िज.जळगाव.  सावदा

२७९९०
वाणी �नतीन गणपती 34960 48 प.ु संभाजी चौक   सावदा  िज.जळगाव  सावदा

२७९९१
वाणी प�ाकर बालाजी 33174 80 प.ु �ीराम मंद�र   सावदा

२७९९२
वाणी पराग �दल�प 17158 36 प.ु इंद�रा गांधी चौक   मु.पो.सावदा ता.रावेर    सावदा

२७९९३
वाणी �मोद दामोदर 8756 62 प.ु

२६४७ चांदणी चौक   सावदा ता रावेर िज�हा जळगाव    

सावदा

२७९९४
वाणी ��वण गोपाल [०७] 4836 63 प.ु मेन रोड सावदा   ता रावेर िज जळगाव    सावदा

२७९९५
वाणी प�ुपाबाई र�नाकर 35710 67 ��ी तेल� वाडा   मेन रोड  सावदा ता.रावेर  सावदा

२७९९६
वाणी रजनी सुरेश 60533 64 ��ी संभाजी चौक   सावदा तालुका रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७९९७
वाणी राज�� द�ता�य 9003 60 प.ु बाजार पेठ   सावदा ता रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२७९९८
वाणी राज�� मोतीलाल 15526 60 प.ु सावदा

२७९९९
वाणी रमेश ल�मण 12231 77 प.ु मेन रोड सावदा

२८०००
वाणी र�नाकर रामदास 35711 71 प.ु तेल� वाडा   सावदा  ता.रावेर  सावदा

२८००१
वाणी र�व�ं रमेश 32102 39 प.ु

३२७/१ अ गांधी चौक  सावदा   ता. रावेर  िज. जळगाव.    

सावदा
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२८००२
वाणी सं�या सुभाष 37401 59 ��ी तेल� वाडा   मु.पो.सावदे    सावदा

२८००३
वाणी शाल�नी वासुदेव 19054 76 ��ी

तळी वाडा सावदा ता एनआर ५ आवर   िज�हा जळगाव    

सावदा

२८००४
वाणी �श�पा राज�� 25377 56 ��ी

मु. पो�ट २५७६  चाँदनी चौक    सावदा ता. रावेर  िज. 

जळगाव  सावदा

२८००५
वाणी �ीकांत �कशोर 25379 46 प.ु मेन रोड   चावडी जवळ सावदा  ता. रावेर  सावदा

२८००६
वाणी �नेहा च�ंशेखर 37962 49 ��ी सुकृत रावेर रोड   मु.पो.सावदा  ता.रावेर िज.जळगाव  सावदा

२८००७
वाणी सुधाकर रामदास 8831 83 प.ु बाजार पेठ   सावदा  ता रावेर िज�हा जळगाव  सावदा

२८००८
वाणी सुनदंा राज�� 33056 55 ��ी संभाजी चौक   सावदा

२८००९
वाणी सुनील मदन 8968 49 प.ु मेन रोड मु.पो.सावदा   ता रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२८०१०
वाणी सुरेश चनुीलाल 8944 74 प.ु संभाजी चौक   सावदा ता रावेर  िज�हा जळगाव  सावदा

२८०११
वाणी वशैाल� बालकृ�ण 33005 59 ��ी मु.पो.�चनावल   ता.रावेर  िज.जळगांव  �चनावल

२८०१२
वाणी �वलास रामदास 15535 65 प.ु चांदणी  चौक   मु.पो.सावदा तारावेर    सावदा

२८०१३
वाणी �वशाल अर�वदं 11920 53 प.ु सुकृत  रावेर रोड सावदा

२८०१४
वाणी �वशाल अर�वदं 57482 53 प.ु

सुकृत भवन �वामी नारायण नगर   रावेर रोड सावदा  ता 

रावेर िज जळगाव  सावदा

२८०१५
वाणी योगेश अशोक 32549 40 प.ु मु.सावदा   ता.रावेर    सावदा

२८०१६
वानखेडे सुरेखा पढंर�नाथ 35089 54 ��ी मु.पो.�नभंोरा   ता.रावेर  िज.जळगाव  �नभंोरा

२८०१७
वारके सरला पांडुरंग 28889 69 ��ी मु.पो.म�कावद   ता.रावेर िज.जळगाव    म�कावद

२८०१८
वारके सु�नता वासुदेव 52365 56 ��ी

सु�तृ हॉि�पटल   बस �ट�ड जवळ सावदा  ता. रावेर िज. 

जळगाव  सावदा

२८०१९
वायकोळे गुणवतं सूय�कांत 61027 24 प.ु बधुवार पेठ सावदा   ता रावेर िज�हा जळगाव    सावदा

२८०२०
वायकोळे �म�लदं �शवराम 58777 46 प.ु हाउस न ं९२/२   तालुका रावेर  �ा यावल  �खरोदा

२८०२१
वायकोळे �मोद �वaल 25132 51 प.ु मु.पो.रोझोदा   ता.रावेर िज.जळगाव    रोझोदा

२८०२२
वायकोळे सुय�कांत �शवराम 26843 58 प.ु बधुवार पेठ   मु.पो.सावदा ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

२८०२३
वायकोळे यो�गता भगवान 58518 40 ��ी

पेहेडे वाडा �चनावल   तालुका रावेर  िज�हा जळगाव  

�चनावल

२८०२४
येवले पकंज राजाराम 33296 47 प.ु इंगळे वाडा   सावदा

२८०२५
येवले �समा वसंत 33305 44 ��ी मु.पो.कोचरु   ता.रावेर    कोचरु

२८०२६
येवले अतुल वसंत 27870 43 प.ु गांधी चौक   सावदा  ता. रावेर  सावदा

२८०२७
येवले माधव गणपत 23019 64 प.ु इंगळे वाडा   मु पो सावदा  ता. रावेर िज जळगाव  सावदा

२८०२८
झांबरे र�व�ं इ�छाराम 32605 60 प.ु मु.पो.उडहाल� खुद�   ता.रावेर    उदहाळी खुद�
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२८०२९
झांबरे सदा�शव बालकराम 28744 54 प.ु पो. गते   ता.रावेर  िज.जळगांव    गते

२८०३०
झोपे इंदबूाई ल�मण 50530 77 ��ी मु. पो. थोरग�हाण   ता. रावेर  िज. जळगाव  थोरग�हाण

२८०३१
झोपे रमेश नामदेव 37848 76 प.ु मु.पो.�खरोदा   ता.रावेर  िज.जळगाव  �खरोदा

२८०३२
झोपे सुभाष दयाराम 27033 82 प.ु मु. पो. �खरोदा   ता. रावेर  िज. जळगाव  �खरोदा
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वय 

(५)

िलंग 

(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

२८०३३ हीरा इंड�� ीज 8697 गवत बाजार सावदा

२८०३४

�काश ऑफसेट 

(भागीदारी फम�) 12376 १००३ काजी पुरा   सावदा

२८०३५ आर.जी. लोहार ऍ� स� 10706 पेट� ोल पंप   सावदा

२८०३६

��ा�ी मिहला बचत गट 

(सावदा)
साळी ��ता अिवनाश

56319 39 ÔJããè

साळी बाग   गणपती मंदीराजवळ  सावदा 

ढज.जळगाव  सावदा

२८०३७ स�रता मिहला बचत गट
कोळी सरला धनराज

58034 43 ÔJããè

मु - कठोरा   पो - सावदा  ता यावल िज 

जळगाव  कठोरा

२८०३८

�ी आिद� मिहला बचत 

गट
पाटील िसमा समाधान

59500 31 ÔJããè

िशवाजी नगर िनंभोरा   तालुका भुसावळ  

िज�ा जळगाव  िनंभोरा

२८०३९

तुलसी कॉ��ुटराईज 

िडजीटल लॅब 18687 �ामी नारायण नगर   रावेर रोड    सावदा

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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(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

२८०४०
आहुजा अ�नल गोपीचदं �ो.राज 

इले���क�स ऍ�ड जनरल 12679 51 पु.
�ो.आहुजा अ�नलकुमार गोपीचदं   मेन रोड बोदवड

२८०४१
अ�वाल �नलेश माणकचदं 24310 38 पु.

रेणूका मंद�रा जवळ   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८०४२
अ�वाल माणकचदं खुबचदं 9205 60 पु.

मु.पो.बोदवड

२८०४३
अ�वाल अजय नदंलाल 39464 51 पु.

गोरधन नगर   वाड� न.ं ४   बोदवड

२८०४४
अ�वाल अजय �ीराम 26701 46 पु.

बाहेर पेठ वाड� �. ४   मु. पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८०४५
अ�वाल अ�नल गुलाबचदं 5327 59 पु.

वॉड� न ं२   राम मं�दर जवळ    बोदवड

२८०४६
अ�वाल अ�नल रामे�वर 22723 47 पु.

साखला कॉलनी   बोदवड

२८०४७
अ�वाल �दपक खुबचदं 22725 44 पु.

रेणुका देवी मंद�राजवळ   बोदवड

२८०४८
अ�वाल �दपक ब���साद 17185 39 पु.

बाहेर पेठ वाड� न ं४   बोदवड

२८०४९
अ�वाल गोपाल क�हैयालाल 9228 70 पु.

मेन रोड बोडवड

२८०५०
अ�वाल गोपाल मोहनलाल 9225 60 पु.

गांधी चौक   बोदवड

२८०५१
अ�वाल हनमुानदास क�हैयालाल 15131 80 पु.

�टेशन रोड   गु�दश�न शेजार�    बोदवड

२८०५२
अ�वाल �षीकेश ��दपकुमार 27422 36 पु.

मेन रोड बोदवड

२८०५३
अ�वाल जग�दश शंकरलाल 39945 51 पु.

�ामपचंायत जवळ   बोदवड

२८०५४
अ�वाल जगुल�कशोर ब���साद 26709 51 पु.

मयरु को���ंस   मु. पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८०५५
अ�वाल �योती ��हाद 35699 52 �ी

जय माता द� नगर   बोदवड  िज.जळगाव

२८०५६
अ�वाल कमलाबाई �सताराम 26713 93 �ी

मयरु को��ीं�स   मु. पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८०५७
अ�वाल �करण राज�� 9246 56 पु.

हॉटेल गीताई   बस �टँड जवळ   बोदवड

२८०५८
अ�वाल मुरल�धर �सताराम 25859 63 पु.

बोहेर पेठ   मु.पो.बोदवड िज.जळगाव    बोदवड

२८०५९
अ�वाल नदं�कशोर लादरुाम 9159 66 पु.

हौ�सगं सोसायट� बोदवड

२८०६०
अ�वाल नदं�कशोर परमानदं 42338 67 पु.

वॉड� न.ं३ गांधी चौक   बोदवड

२८०६१
अ�वाल �नरंजन सुरेशच�ं 9172 57 पु.

मु पो�ट बोदवड

२८०६२
अ�वाल परेशकुमार नदं�कशोर 11815 42 पु.

गांधी चौक बोदवड

२८०६३
अ�वाल �द�पकुमार गौर�शंकर 15101 63 पु.

�म साफ�य सोसायट�   मु.पो.बोदवड

२८०६४
अ�वाल ��हाद मोहनलाल 11838 57 पु.

राज�� �लॉथ �टोअस� गांधी   चौक    बोदवड

२८०६५
अ�वाल राज�� रमेश 6313 57 पु.

हॉटेल �गताई बस �टँड जवळ   बोदवड   िज.जळगाव

२८०६६
अ�वाल राज���साद �सताराम 22479 61 पु.

मु.पो.बोदवड   ता.िज.जळगाव  .  बोदवड

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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२८०६७
अ�वाल राज ुकालुराम �ो.शाम �ेडस� 9061 55 पु.

मु.पो.बोदवड   िज.जळगाव    बोदवड

२८०६८
अ�वाल रामलाल शंकरलाल 9224 78 पु.

बाहेर पेठ बोडवड

२८०६९
अ�वाल रमेश गुलाबचदं 6314 80 पु.

पो�ट ग�ल� बोदवड ता भुसावळ िज जळगाव

२८०७०
अ�वाल र�व�ं खुबचदं 22724 45 पु.

रेणुका देवी मंद�र रोड   बोदवड

२८०७१
अ�वाल संजय हनमुानदास 7644 56 पु.

ए पो�ट बोडवड ता भुसावळ   ता.भुसावळ िज.जळगांव    

बोदवड

२८०७२
अ�वाल संजय �ीराम 38271 51 पु.

गोर�नाथ नगर   वाड� न.ं ४   बोदवड

२८०७३
अ�वाल संजय �सताराम 9226 53 पु.

गोर� नगर वॉड� न४ं   मु पो�ट बोडवड  ता बोडवड िज�हा 

जळगाव  बोदवड

२८०७४
अ�वाल शां�तलाल शंकरलाल 9252 73 पु.

मू पो�ट   बोदवड

२८०७५
अ�वाल शारदाबाई राज�� 45053 53 �ी

�ामपचंायत जवळ �शवाजी �शवाजी   बोदवड

२८०७६
अ�वाल �ीराम राज�� 50376 31 पु.

�गताई हॉटेल   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८०७७
अ�वाल �याम जगुल�कशोर 29337 38 पु.

वॉड� न ं२ राम मं�दर समोर   बोदवड िज�हा जळगाव    

बोदवड

२८०७८
अ�वाल �सताराम शामलाल 5319 85 पु.

बोदवड

२८०७९
अ�वाल सु�नता �द�प 9062 59 �ी

मु.पो.बोदवड   बोडवड

२८०८०
अ�वाल सुरेश गुलाबचदं 9173 56 पु.

वाड� �.२ पो�ट ग�ल�   बोदवड

२८०८१
अ�वाल तारादेवी नदं�कशोर 28145 61 �ी

गणपती चौक बोदवड   िज. जळगाव    बोदवड

२८०८२
अ�वाल उषा संजय 11850 51 �ी

रा�धका शृंगार बाहेरपेठ बोदवड

२८०८३
अ�वाल �वजय रमेशचदं 7529 46 पु.

सी/ओ गीताई हॉटेल   बस �टँड   बोदवड ता बोदवड िज 

जळगाव    बोदवड

२८०८४
अ�वाल �वजय �ीराम 39252 41 पु.

बाहेर पेठ   वाड� न.ं ४   बोदवड

२८०८५
अ�वाल राजमल खुबचदं 24311 56 पु.

रेणूका देवी मंद�र रोड   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८०८६
आहुजा �बहार�लाल �यानचदं 5311 63 पु.

सी/ओ.अशोक ऑटो स�व�स जामठ�   रोड बोदवड िज:-

जळगाव    बोदवड

२८०८७
आहुजा �दनेश करमचदं 40162 40 पु.

अशोक सायकल माट�   बोदवड

२८०८८
आहुजा �दपक करमचदं 40161 42 पु.

अशोक सायकल माट�   बोदवड

२८०८९
आहूजा गोपीचदं फे�मल 35129 79 पु.

जय माताजी नगर   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८०९०
आहुजा गोवध�नदास फे�मल 35194 69 पु.

जनै मंगल काया�लयाजवळ   वाड� न.ं५  बोदवड िज.जळगाव

२८०९१
आहुजा कैलास गोपीचदं 23567 47 पु.

मेन रोड बोदवड     िज.जळगाव

२८०९२
आहुजा करमचदं �ांनचदं 9249 67 पु.

मु.पो.बोदवड

२८०९३
आहुजा महेशकुमार मोहनलाल 9237 55 पु.

सी/ओ मोहन सायकल माट�   मेन रोड बोदवड
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२८०९४
आहुजा मंज ूअ�नलकुमार 22720 53 �ी

�शवश�ती सॉ �मल जवळ   बोदवड ता बोदवड  िज�हा 

जळगाव  बोदवड

२८०९५
आहुजा नानकराम गोवध�नदास 

�ो.ओम राज �ो�ह�जन 12828 50 पु.
जनै बोड�ग जवळ   बोदवड

२८०९६
अहुजा नरेश गोवध�नदास 31592 42 पु.

जनै बोडींग बोदवड

२८०९७
आहुजा राधाबाई गोपीचदं 35130 72 �ी

जय माता द� नगर   बोदवड  िज.जळगाव

२८०९८
आहुजा राजकुमार गोपीचदं 22658 56 पु.

जयमाताद� नगर   सरकार� दवाखा�याजवळ.  बोदवड  

बोदवड.

२८०९९
अहुजा सोनीया राजकुमार 29521 54 �ी

साकला कॉलनी जयमताद� नगर   बोदवड

२८१००
आहुजा सुनील �यानचदं [०८] 5302 55 पु.

बोदवड

२८१०१
आबंोरे कैलास सदा�शव 38232 65 पु.

मु.पो. नाडगांव   ता.बोदवड

२८१०२
अबंोरे रमेश सदाशीव 31347 58 पु.

मु.पो. नडगांव   ता.बोदवड    नडगांव

२८१०३
अजंाळेकर �वीण द�ता�य 9243 47 पु.

गट न ं169/2 घर न ं15   रेणुका नगर   बोदवड

२८१०४
आवारे �काश पडंीत 13834 45 पु.

वाड� न.ं५ धोबी वाडा   बोदवड

२८१०५
आवारे पुडं�लक तुकाराम 32852 69 पु.

धोबी वाडा वाड� न.ं५   बोदवड ता.बोदवड

२८१०६
आवारे सुभाष पडंीत 38233 35 पु.

सोनट�के ग�ल�   बोदवड

२८१०७
अवकाळे यमु रमेश 51034 52 �ी

जनै बो�ड�ग जवळ   बोदवड  िज.जळगाव

२८१०८
बाभुळकर �काश �यबंक 37082 46 पु.

कोटेचा नगर   ता बोदवड  िज.जळगांव

२८१०९
भाबळुकर राज ु�यबंक 36000 56 पु.

जय माता द� नगर   बोदवड

२८११०
बडगुजर अ�नल मधकुर 37113 46 पु.

�नलेश झेरॉ�स मेन रोड   बोदवड

२८१११
बडगुजर अ�नल पुडं�लक 50998 41 पु.

वाड� न.ं४ गोर�नाथ नगर   बोदवड  िज.जळगाव

२८११२
बडगुजर अ�णा मधकुर �ो. �नलेश 

झेरॉ�स व लॅ�मनेशन 11344 65 �ी
मु.पो. बोदवड   ता.भुसावळ    बोदवड

२८११३
बडगुजर अशोक �ीराम 28908 65 पु.

पो�ट - बोदवड   िज.जळगांव    बोदवड

२८११४
बडगुजर भा�कर महा� 9182 61 पु.

घर न ं2361ए   शारदा कोल�नी   बोदवड

२८११५
बडगुजर द�तालाल प�नालाल 39218 78 पु.

जय माता द� नगर   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८११६
बडगुजर �दल�प जग�नाथ 8851 50 पु.

मु.पो. बोदवड   वॉड� न ं२    बोदवड

२८११७
बडगुजर �दपक मधकुर 26699 36 पु.

द�त कॉलनी   मलकापरु रोड   बोदवड

२८११८
बडगुजर धनराज अशोक 28909 40 पु.

पो�ट - बोदवड   िज.जळगांव    बोदवड

२८११९
बडगुजर गजानन �व�ाम �ो.�ी 

गजानन कृषी क� � 10317 40 पु.
जामनेर रोड बोडवड   िज.जळगाव    बोदवड

२८१२०
बडगुजर हष�वती मधकुर 40146 60 �ी

वाड� न.ं २   मु.पो.ता.बोदवड
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२८१२१
बडगुजर इं�दरा �ीराम 51118 73 �ी

घर �ं.२०२१ कंुभारवाडा   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८१२२
बडगुजर जग�दश गुलाब 38471 40 पु.

वाड� न.ं २   मु.पो.ता. बोदवड  िज.जळगाव

२८१२३
बडगुजर कांचन �वनोद 40141 34 �ी

गणेश चौक   वाड� न.ं१२   बोदवड

२८१२४
बडगुजर माधव शेनफड 15109 84 पु.

वाड� न.ं४ द�त कॉलनी   मलकापरु रोड    बोदवड

२८१२५
बडगुजर मधकुर भाउलाल 11345 51 पु.

मु.पो.बोदवड ता.भुसावळ   बोदवड

२८१२६
बडगुजर मनोज द�तलाल 39219 46 पु.

जय माता द� नगर   मु. पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८१२७
बडगुजर मनोज शांताराम 43268 44 पु.

वाड� न.ं ०४ गोर�नाथ नगर   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८१२८
बडगुजर मयरु �वजय 39527 32 पु.

गोर�नाथ नगर   वाड� न.ं ०४   बोदवड

२८१२९
बडगुजर मोतीलाल �भाकर 11841 51 पु.

साकला कॉलनी नाडगाव रोड   बोदवड

२८१३०
बडगुजर नारायण तुळ�शराम 39946 75 पु.

वाड� न.ं ४   बोदवड

२८१३१
बडगुजर �नता मोहन 41162 45 �ी

वाड� न.ं ०४   बोदवड  ता.िज.जळगाव

२८१३२
बडगुजर �नता �वजय 39526 34 �ी

गोरखनाथ नगर   वाड� न.ं ४   बोदवड

२८१३३
बडगुजर पकंज र�व�ं 53177 27 पु.

रेणुका नगर   सोनोट� रोड  बोदवड िज.जळगाव

२८१३४
बडगुजर �द�प राजाराम 9066 50 पु.

मु.पो.बोदवड

२८१३५
बडगुजर �द�प रमेश 11467 48 पु.

मु.पो.बोदवड  ता.मु�ताईनगर  िज.   जळगांव

२८१३६
बडगुजर प�ुपाबाई �वजय 9240 60 �ी

वाड� �.४ गोर�नाथ नगर   बाहेर पेठ बोडवड  ता बोडवड 

िज�हा जळगाव  बोदवड

२८१३७
बडगुजर राज ुतुळशीराम 17499 55 पु.

मु.पो.बोदवड

२८१३८
बडगुजर रवी�� जग�नाथ 8852 59 पु.

रेणुका नगर   बोदवड ताबोदवड

२८१३९
बडगुजर रो�हणी संद�प 61628 31 �ी

बडगुजर रो�हणी संद�प   वॉड� न ं2 बडगुजर ग�ल�  गणेश 

चौक बोडवड िज�हा जळगाव  बोडवड

२८१४०
बडगुजर संगीता �वजय 31066 48 �ी

शरदा कॉलनी बोदवड

२८१४१
बडगुजर संजय मोहन 23417 42 पु.

मु.पो.बोदवड   ज ्.जळगाव    बोदवड

२८१४२
बडगुजर संजय रघनुाथ 23422 49 पु.

वाड� न.ं२ होळी मैदान जवळ   मु.पो.बोदवड  िज.जळगाव

२८१४३
बडगुजर संजय रामदास 15104 41 पु.

वाड� न४ं   बाहेर पेठ    बोदवड

२८१४४
बडगुजर सरला राजू 38277 47 �ी

वाड� न.ं २   बोदवड  िज.जळगाव

२८१४५
बडगुजर शैलाबाई गजानन 26721 59 �ी

साकला कॉलनी   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८१४६
बडगुजर शांताराम बाबरुाव 39556 69 पु.

वाड� न.ं०४   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८१४७
बडगुजर शांताराम मधकुर �ो.�कशोर 

�ेडस� 8860 46 पु.
मलकापरु रोड   मु.पो.बोदवड  िज.जळगाव
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२८१४८
बडगुजर ��दा मनोज 45249 38 �ी

जय माताद� नगर   मु. पो. ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८१४९
बडगुजर सुभाष नारायण 21704 67 पु.

वाड� न.ं२ होळी मैदान   जनुी पो�ट ग�ल�    बोदवड

२८१५०
बडगुजर सुरेश बाबरुाव 39310 61 पु.

वाड� न.ं ४   गोरखनाथ नगर   बोदवड

२८१५१
बडगुजर �वजय शंकरराव 15130 59 पु.

�शवगंगा  �लॉट न.ं४६   शारदा कॉलनी    बोदवड

२८१५२
बडगुजर �वजय �शवराम 11810 60 पु.

बाहेरपेठ वाड� न.ं४ बोदवड

२८१५३
बडगुजर �वमलबाई �शवराम 28134 80 �ी

बाहेर पेठ   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८१५४
बडगुजर �वनोद मधकुर 28749 43 पु.

�दपक �नवास द�ता कॉलनी   मलकापरू रोड    बोदवड

२८१५५
बडगुजर �वनोद सुभाष 29244 41 पु.

वाड� न.ं२   पोळ ग�ल� बोदवड

२८१५६
बडगुजर यशपाल समाधान 39528 41 पु.

समछाया हॉ�पीटल   वाड� न.ं ०४   बोदवड

२८१५७
बडगुजर योगेश सुधाकर 52942 40 पु.

बाहेर पेठ   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८१५८
बडगुजर यो�गता संजय 35098 41 �ी

वाड� न.ं २   मु.पो.ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८१५९
बढे गज�� राज�� 15128 45 पु.

मु.पो.नाडगाव   ता बोदवड    नाडगाव

२८१६०
बढे खेमा तोताराम 9169 76 पु.

बोडवड   जनै मं�दर बोदवड

२८१६१
बढे परशुराम �भाकर 15102 43 पु.

मु.पो.नाडगाव   ता.बोदवड    नाडगाव

२८१६२
बढे �मोद राज�� 37065 42 पु.

मु पो नाडगाव ता.बोदवड

२८१६३
बढे सुषमा खेमा 26734 73 �ी

स��ल बँकेजवळ   मु. पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८१६४
बाफना अतुल कुशलचदं 35946 47 पु.

केअर ऑफ अतुल �ेडींग   बोदवड

२८१६५
बागरेचा (जनै) शंकरलाल गुलाबचदं 31324 91 पु.

मु.पो.बोदवड   ता.भुसावळ  िज.जळगांव  बोदवड

२८१६६
बागुल न�गनदास उखा 45233 54 पु.

�लॉट न.ं५२ �व�यानगर   बोदवड  िज.जळगाव

२८१६७
बागुल ��तभा अ�ण 9168 60 �ी

मु.पो.बोदवड ता.भुसावळ   बोदवड

२८१६८
शेख सईद शेख इ�ाह�म बागवान 26703 55 पु.

मु. पो. ता. बोदवड   िज. जळगाव    बोदवड

२८१६९
बालचदंानी �गर�ष राजकुमार 39709 51 पु.

जय माता द� नगर   बोदवड

२८१७०
बरडे मंगला �यबंक 13820 53 �ी

मु.पो.बोदवड

२८१७१
ब�हाटे संजय �भका 33248 49 पु.

मु.पो. �चचंखेडा   ता.बोदवड    �चचंखेडा

२८१७२
बार� बाळु बळीराम 57572 34 पु.

बारभाई ग�ल� वड� न ं६   बोदवड  िज�हा जळगाव  बोदवड

२८१७३
बार� का�शनाथ �ावण 24710 62 पु.

मु.पो.जामठ�   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८१७४
बार� �वलास ल�मण 25268 45 पु.

वाड� न.ं ४ बाहेर पेठ   मु. पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड
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२८१७५
बारोटे योगेश �भाकर 24357 37 पु.

मु. पो. बोदवड   िज. जळगाव    बोदवड

२८१७६
बस�ये �योती  शरद 34348 34 �ी

वाड� न.ं०१   बोदवड

२८१७७
बसैये ��ती शरद 43392 30 �ी

वाड� न.ं १   मोठया मारोती मं�दराजवळ  बोदवड िज. जळगाव 

 बोदवड

२८१७८
बस�ये शरद रामदास 5324 61 पु.

वॉड� न.ं१ बोदवड   मो�या मारोती मंद�रा जवळ   बोदवड

२८१७९
बसैये उषाबाई शरद 11836 58 �ी

वाड� न१ं बोदवड

२८१८०
बाव�कर क�पना संजय 35708 46 �ी

मु.पो.को�हा�द   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८१८१
बाव�कर �नतीन रघनुाथ 32278 43 पु.

मु.नदंगांव   पो.नडगांव  ता.बोदवड  नदंगांव

२८१८२
बाव�कर र�व�ं एकनाथ 46003 52 पु.

घ.न.ं३९१/१   मु. पो. को�हाडी  ता. बोदवड िज. जळगाव  

बोदवड

२८१८३
बाव�कर �पचदं गरबड 28141 69 पु.

मु. पो. बोदवड   िज. जळगाव    बोदवड

२८१८४
बाव�कर राज�� रामकृ�ण 35157 42 पु.

�लॉट न.ं४ गट न.ं१६९/२   रेणूका नगर   बोदवड

२८१८५
बाव�कर च�ं�काश एकनाथ 37083 62 पु.

साखला कॉलनी.वॉड� न.ं३ बोदवड   आ�ण �ल�.न.ं३५ गोदावर� 

नगर

२८१८६
बाव�कर संजय सोपान 18347 51 पु.

रे�वे �टेशन नादगाव   बोदवड    को�हाडी

२८१८७
बयाणी दे�वदास गोपाळ 4268 68 पु.

मु बोदवड ता भुसावळ   बोदवड

२८१८८
भादकुा राजेश फुलचदं 39898 44 पु.

मु पो�ट बोदवड

२८१८९
भादकुा �यामसंुदर फुलचदं 39897 53 पु.

शाम �ो�ह�जन   �टेशन रोड   बोदवड

२८१९०
भगत गुलाबराव संपत 26698 59 पु.

मु. पो. ता. बोदवड   मलकापरू रोड  िज. जळगाव  बोदवड

२८१९१
भाकरे �नलेश रामदास 22922 39 पु.

मु.पो.बोदवड   शेळी मैदान वाड� न.ं२  .  बोदवड.

२८१९२
भंगाळे िजत�� द�तू 39294 42 पु.

�व�यानगर �टेशन रोड   मु.पो. ता. बोदवड  िज. जळगाव  

बोदवड

२८१९३
भंगाळे �नतीन �ानदेव 13012 52 पु.

मु.पो.नाडगाव ता.बोदवड   नाडगाव    नाडगाव

२८१९४
भावसार अ�नता राजेश 39524 47 �ी

वाड� न.ं २   बोदवड

२८१९५
भावसार �दल�प भगवान 50222 61 पु.

मोठया मारोती मं�दराजवळ   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८१९६
भावसार मोहन रघनुाथ 35214 54 पु.

लाडला कॉलनी   बोदवड  िज.जळगाव

२८१९७
भावसार राजेश द�ता�य 29527 53 पु.

वाड� न.ं२   जनुी पो�ट ग�ल�  बोदवड  िज.जळगांव  बोदवड

२८१९८
�भसे अमोल रमेश 47712 33 पु.

मोठा मारोती मंद�र जवळ   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८१९९
�भसे रमेश शामराव 47713 61 पु.

मोठा मारोती मं�दर जवळ   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८२००
�भसे सुरेश शामराव 29775 55 पु.

मारोती मंद�रा जवळ   बोदवड

२८२०१
भोई्  गणसाराम भोई 24307 59 पु.

वाड� न.ं ५ भोई वाडा   बोदवड  िज. जळगाव    बोदवड
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२८२०२
भोई भाउलाल गणसाराम 24299 58 पु.

वॉड� न.ं५ भोई वाडा   बोदवड  िज.जळगाव

२८२०३
भोई छगन गंणसाराम 8777 72 पु.

वाड� न.ं ५   भोईवाडा    बोदवड

२८२०४
भोई ��वण रामा 28713 42 पु.

वाड� न.ं ४   बाहेर पेठ    बोदवड

२८२०५
भोई रतन गंणसाराम 8776 68 पु.

बोडवड ता भुसावळ   बोदवड

२८२०६
भोई सुभाष गणसाराम 24309 55 पु.

वाड� न.ं ५   भोई वाडा बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८२०७
भोई सुरेश रामलाल 29581 48 पु.

भोई वाडा बोदवड

२८२०८
भोईटे भा�कर �ीपत 37120 68 पु.

मु पो बेटावद   बोदवड

२८२०९
भोईटे �डगंबर रघनूाथ 37106 63 पु.

मु.पो.बटंावद   ता. जामनेर    बोदवड

२८२१०
ब�बले �दनेश �व�वनाथ 27882 51 पु.

सी/ओ पचंायत स�म�त बोदवड   िज�हा जळगाव  िज. 

जळगाव  बोदवड

२८२११
बोरसे पनुम पजंाबराव 54344 27 �ी

�व�यानगर   बोदवड  िज.जळगाव

२८२१२
बोरे सु�नल गोकूळ 26694 45 पु.

वाड� �. ४   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८२१३
बोरनारे शरद ओकंार 34695 48 पु.

हनमुान मं�दराजवळ   बोदवड

२८२१४
बोरोले �व�वनाथ �ननू 38473 67 पु.

मु.पो. वरखेड   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८२१५
बोरसे पजंाबराव नामदेव 11654 54 पु.

�व�या नगर  बोदवड

२८२१६
बोरसे राकेश कडू 30808 42 पु.

मु.पो.शेलवड ता.बोदवड   शेलवड

२८२१७
बोरसे �षाल� पजंाबराव 57085 26 �ी

�व�या नगर   बोदवड  िज.जळगाव

२८२१८
बोरसे समाधान माधव 13829 47 पु.

मु.पो.बोदवड   िज.जळगाव    बोदवड

२८२१९
बोरसे संतोष रघनुाथ 37072 46 पु.

मु.पो नाडगाव   बोदवड

२८२२०
छाजेड �वजयकुमार दगडूलालजी 29560 55 पु.

जनै ब�डींग जवळ   बोदवड

२८२२१
चांडक देव�कसन धनसुखदास [०८] 9031 75 पु.

वॉड� न.ं५ मेन रोड बोदवड   तालुका  बोदवड  बोदवड

२८२२२
चांडक उषा देव�कसन 40039 61 �ी

�शव�वार जवळ   बोदवड

२८२२३
चदेंलकर पकंज अशोक 30629 37 पु.

मु.पो.हरणखेड ता.बोदवड   हरणखेड

२८२२४
चौधर� अबंादास सखाराम 24730 64 पु.

मु.पो.जामठ�   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८२२५
चौधर� अ�ण रमेश 24356 43 पु.

�वदयानगर   नाडगाव रोड  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८२२६
चौधर� ब�सीलाल मांगीलाल 20907 54 पु.

�वपलु कोटेचा नगर   मु.पो.बोदवड  िज.जळगाव

२८२२७
चौधर� च�ंशेखर भा�करराव 37086 50 पु.

मु.पो.साळ�शगंी ता:-बोदवड   िज:-जळगाव    बोदवड

२८२२८
चौधर� द�पक मधकुर 22925 46 पु.

बोदवड िज.जळगाव   बोदवड
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२८२२९
चौधर� �डगंबर रामभाउ 36110 50 पु.

मु.पो.साळ�सगंी   ता.बोदवड    साळ�सगंी

२८२३०
चौधर� �ाने�वर हर�दास 15127 43 पु.

मु.लोणवाडी पो.कु-हाहरदो   ता.बोदवड    लोणवाडी

२८२३१
चौधर� गजानन बळीराम 22664 58 पु.

हेडगेवार नगर उजणी रोड   बोडवड ता-बोडवड  िज.जळगाव.  

बोडवड

२८२३२
चौधर� गोकूळ एकनाथ 27950 46 पु.

वाड� न.ं २   बोदवड  ता. बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८२३३
चौधर� गो�वदंा दगुा�दास 31153 43 पु.

वाड� न.ं५ बोदवड

२८२३४
चौधर� गो�वदंा रामदास 37497 45 पु.

मु.पो. सुरवाडा ब.ु   ता.बोदवड    सुरवाडा

२८२३५
चौधर� िजत�� केशवराव 15124 50 पु.

मु.पो.साळ�सगंी   ता.बोदवड    साळ�सगंी

२८२३६
चौधर� कैलास पुडंल�क 7520 56 पु.

२८२/३ पो�ट ग�ल� होल� मैदान   पो�ट बोडवड ता बोडवड  

िज�हा जळगाव  बोदवड

२८२३७
चौधर� क�पना शरद 44942 61 �ी

रेणुका नगर   मु.पो बोडवड  िज.जळगाव

२८२३८
चौधर� क�याणी कैलास 58787 26 �ी

होळी मैदान बोदवड तालुका   बोदवड िज�हा जळगाव    

बोदवड

२८२३९
चौधर� �कशोर शांताराम 38544 46 पु.

शारदा कॉलनी   मु.पो.बोदवड  िज.जळगाव

२८२४०
चौधर� महेश केशवराव 11812 64 पु.

मु/पो.साळ�शगंी  ता.भुसावळ   िज.जळगाव    साळ�शगंी

२८२४१
चौधर� मंदाबाई शांताराम 17496 50 �ी

वाड� न२ं पो�ट ग�ल�   बोदवड

२८२४२
चौधर� नर�� रामदास 22657 50 पु.

मु.पो.जामठ�.   ता.बोदवड.  िज.जळगाव.  बोदवड.

२८२४३
चौधर� �नबंाजी न�थु 27192 47 पु.

मु. वरखेड ख ुपो.एयगंाव   ता.बोदवड िज.जळगाव    वरखेड 

खु

२८२४४
चौधर� पडंीत पांडुरंग 11835 54 पु.

मु.पो.बोदवड

२८२४५
चौधर� रामदास नारायण 5321 59 पु.

�व�या नगर बोदवड

२८२४६
चौधर� रमेश देवराम 20269 44 पु.

वाड� न.ं२   मु.पो.बोदवड िज.जळगाव    बोदवड

२८२४७
चौधर� रमेश गुलाबचदं 22765 62 पु.

�व�या नगर   नाडगाव रोडबोदवड  िज.जळगाव

२८२४८
चौधर� र�व�ं वामन 13824 51 पु.

वाड� न.ं५ भोई वाडा   बोदवड

२८२४९
चौधर� रेखा कैलास 17497 43 �ी

पो�ट ग�ल� वाड� न.ं२   बोदवड

२८२५०
चौधर� संद�प सुपडु 17500 42 पु.

पो�ट ग�ल� वाड� न.ं२   बोदवड

२८२५१
चौधर� शांताराम पुडंल�क 9213 59 पु.

गणेश चौक �भाग न ं१०   बोडवड ता बोडवड िज�हा 

जळगाव    बोदवड

२८२५२
चौधर� शरद शांताराम 44941 68 पु.

रेणुका नगर   बोदवड  िज.जळगाव

२८२५३
चौधर� शेखर एकनाथ 15140 42 पु.

पो�ट ग�ल�   बोदवड

२८२५४
चौधर� सुजाता रमेश 38370 34 �ी

वाड� न.ं२   बोदवड  िज.जळगाव

२८२५५
चौधर� सुनील अबंादास 24731 40 पु.

मु.पो.जामठ�   ता.बोदवड  िज.जळगाव
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२८२५६
चौधर� सुपडू �वठठल 40726 46 पु.

मु.पो.साळ�सगंी   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८२५७
चौधर� तुकाराम रामच�ं 34955 81 पु.

मु.�नमखेड पो.घानखेड   ता.बोदवड  िज.जळगाव  �नमखेड

२८२५८
चौधर� उमा महेश 22762 58 �ी

मु.पो.साळ�सगंी   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८२५९
चौधर� �वलास शामराव 39431 52 पु.

मलकापरु रोड  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८२६०
चौधर� शांताराम पुडं�लक 39535 69 पु.

मु. पो. शेलवड   ता. बोदवड  िज. जळगाव  जामनेर

२८२६१
च�हाण अमोल�सगं च�ं�सहं 58679 38 पु.

�नयर राम मं�दर   एट पो�ट नाडगाव  तालुका बोदवड

२८२६२
च�हाण रंजन�सगं उमराव�सगं 37108 57 पु.

वॅाड� न ५   बोदवड

२८२६३
च�हाण ��ती अजय�सगं 13950 38 �ी

मु.पो.बोदवड

२८२६४
च�हाण शेखर�सगं भाऊलाल�सगं 29814 63 पु.

वाड� न.ं२ बोदवड

२८२६५
चे�न�ू गौर��साद अनतंराव 50794 55 पु.

रे�वे कॉलनी   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८२६६
छाजेड दगडूलाल �तापमल 37080 83 पु.

गौरव ए�पो�रयम   बोदवड

२८२६७
छाजेड नदंलाल दगडुलाल 35215 56 पु.

गौरव ए�पोर�यल मेन रोड   बोदवड  िज.जळगाव

२८२६८
चोरडीया राजकुमार कंुदनमल 37073 46 पु.

वॉड� न ०५   बोदवड

२८२६९
चोरडीया �वनोदचदं प�ृवीराज 

�ो.बालाजी �ो�ह�जन 30910 63 पु.
मलकापरु रोड   बोदवड  िज.जळगाव

२८२७०
डहाके नरेश �दनकर 27205 50 पु.

�व�यानगर   �टेशन रोड  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८२७१
दहात�डे �वण �ीराम 40420 64 पु.

वाड� न.ं ०१   इंद�रा नगर   बोदवड

२८२७२
दैव ेसु�नल शामराव 26693 43 पु.

वाड� �. ४   मु. पो. ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८२७३
दांदड ेभा�कर रामदास 35145 53 पु.

जयगी दरवाजा खडकपरुा   बोदवड  िज.जळगाव

२८२७४
दादड ेसुधाकर रामदास 29493 58 पु.

वाड� न.ं२   जामठ� दरवाजा  मु.पो.  बोदवड

२८२७५
दांदड े�वमलबाई सुधाकर 35144 49 �ी

वड� न ं२ जमठ� दरवाजा   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८२७६
दरडा आनदंकुमार साजनदास 30436 62 पु.

सोनट�के वाडा   बोदवड

२८२७७
दडा� �द�लपकुमार बाबलुाल 9199 60 पु.

मारोती मं�दरा जवळ   बोदवड

२८२७८
दडा� ममता आनदं 53323 56 �ी

सुराणा ग�ल�   बोदवड  िज.जळगाव

२८२७९
दौडकंर दे�वदास शेनफडू 35471 56 पु.

मु.पो.नादंगाव ता बोदवड

२८२८०
देशमुख अमोल नागोराव 28746 38 पु.

मु.पो. बोदवड   िज.जळगांव    बोदवड

२८२८१
देशमुख �नलेश नारायणराव 32009 40 पु.

जनै मंद�रा जवळ   बोदवड  िज.जळगांव  बोदवड

२८२८२
देशपांडे अभय अशोकराव 15125 39 पु.

साकला कॉलनी   बोदवड  िज.जळगाव
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२८२८३
देव संजय राजाभाउ 34807 42 पु.

वाड� न.ं५   बोदवड

२८२८४
देव सुनदंा सु�नल 15807 69 �ी

�वारा हनमुान मेडीकल   बोदवड

२८२८५
ढाके भा�कर झामा 36815 78 पु.

मु.पो.को�हाडी   बोदवड    को�हाडी

२८२८६
ढाके बाळकृ�ण भानदुास 23413 63 पु.

साकला कॉलनी   मु.पो.बोदवड िज.जळगाव    बोदवड

२८२८७
ढाके बारसु सोपान 23416 69 पु.

मु.पो.को�हाडी   ता.बोडवड िज.जळगाव    को�हाडी

२८२८८
ढाके �ानदेव मुरल�धर 38236 58 पु.

मु.पो.को�हाडी   ता.बोदवड

२८२८९
ढाके इंदबुाई बारसु 23415 68 �ी

मु.पो.को�हाडी   ता.बोदवड िज.जळगाव    को�हाडी

२८२९०
ढाके मंगला वसंत 43482 62 �ी

मु.पो. को�हाडी   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८२९१
ढाके �मना बाळकृ�ण 35440 52 �ी

साकला कॉलनी   बोदवड

२८२९२
ढाके �नरज दामु 57328 33 पु.

मु / पो -बोदवड   ता  बोदवड  िज.जळगांव

२८२९३
ढाके रामभाउ पुडं�लक 43481 54 पु.

मु.पो. को�हाडी   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८२९४
ढाके रमेश पुडं�लक 43483 60 पु.

मु.पो.को�हाडी   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८२९५
ढाके वसंत पुडं�लक 35947 73 पु.

मु.पो.को�हाडी   ता.बोदवड  िज.जळगाव  को�हाडी

२८२९६
धांडे संजय रामदास 39498 59 पु.

मु. पो. साळ�शगंी   िज.जळगाव    बोदवड

२८२९७
धनगर नलुबाई मनोहर 34771 50 �ी

मु.नदंगांव   पो.नदंगांव  ता.बोदवड  नदंगांव

२८२९८
धनगर सुरेश लोटु 24213 48 पु.

मु.पो.मनरू ख ुता.बोदवड   िज.जळगाव

२८२९९
ढेकाळे सं�गता एकनाथ 24723 50 �ी

मु.पो.बोदवड   जयमाताद� नगर  �लॉट न.ं२३  बोदवड

२८३००
धोबी ��हाद सोनु 40049 56 पु.

जनै बोड�ग जवळ   बोदवड

२८३०१
धोबी शामलाल मोतीलाल 27502 71 पु.

वाड� न.ं६   मु.पो.बोदवड िज.जळगाव    बोदवड

२८३०२
ढोले र�व�ं हर� 40046 46 पु.

बाहेर पेठ   बोदवड

२८३०३
ध�डगे गणेश भुजगंराव 27886 42 पु.

सकला कॉलनी बोदवड   िज�हा जळगाव    बोदवड

२८३०४
धोरण सुरेश मोतीराम 24733 59 पु.

208 �पपंळगाव देवी   बोदवड ता बोदवड िज�हा जळगाव    

�पपंळगावदेवी

२८३०५
धरंुधरे मह�पाल राजाराम 18833 47 पु.

मु.पो.सुरवाड ेखु।।   ता.बोदवड    सुरवाड ेखु।।

२८३०६
दोडणी चदंा सुभाष 29303 67 �ी

सी/ओ भारत रे�डयो स�व�स   जमठ� रोड बोदवड  ता.  बोदवड

२८३०७
दोधानी हेमाबाई गंगाराम 40742 52 �ी

वाड� न.ं २   राम मंद�र जवळ   बोदवड

२८३०८
दोदाणी सुभाष नवलमल [०३] 4723 63 पु.

बोदवड भुसावळ   दवड

२८३०९
दोडे सुपडू धन�सगं 36824 61 पु.

वाड� न.ं०४   बोदवड
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२८३१०
दोधानी �नलेशकुमार शंकरलाल 30435 40 पु.

ल�मी �नवास नाडगांव रोड   बोदवड

२८३११
दोधानी �नतीन शोभराज 49287 31 पु.

वाड� न.ं३ जय माता �द नगर   बोदवड  िज.जळगाव

२८३१२
दोधानी शंकरलाल नेहलचलदास 9234 67 पु.

मु.पो.बोदवड

२८३१३
दोदानी शरद सुभाष 15099 38 पु.

वाड� न.ं२   बोदवड

२८३१४
एकडी �दपाल� राजेश 39432 41 �ी

जनै मंद�राजवळ   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८३१५
एकडी उषाबाई रजनीनाथ 39433 82 �ी

जनै मंद�राजवळ      बोदवड

२८३१६
एरंडोलकर संतोष नारायण 7509 65 पु.

जेडीसीसी बँक मागे  बोदवड

२८३१७
फ�बयाणी अशोक �ललाराम 9193 53 पु.

वाड� �.४   रेणुका नगर  वॉड� न ं४  बोदवड

२८३१८
फ�बयाणी भारती मनोहर 15119 51 �ी

बाहेरपेठ   बोदवड

२८३१९
फ�बयाणी �दल�प घन:शामदास 15118 49 पु.

बाहेर पेठ   बोदवड

२८३२०
फ�बयाणी देवीदास सतरामदास 24344 76 पु.

वाड� �. ४   बाहेर पेठ  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८३२१
फ�बयाणी घन:शामदास सतरामदास 15117 74 पु.

बाहेर पेठ   मा�ती मंद�रा जवळ    बोदवड

२८३२२
फ�बयानी मनोहर सतरामदास 9229 53 पु.

२१८५ बडगुजर वाडा मू पो�ट   बोडवड ता बोडवड िज�हा 

जळगाव    बोदवड

२८३२३
फ�बयाणी राजेश घन�याम 25490 42 पु.

बाहेर पेठ   वाड� �. ५  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८३२४
फ�बयाणी राकेश दे�वदास 24343 42 पु.

वाड� �. ४ बाहेर पेठ   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८३२५
फ�बयाणी रमेश देवीदास 11851 43 पु.

बाहेर पेठ बोदवड

२८३२६
फाटे अजय देवराम 24231 43 पु.

वाड� न.ं ४   मु. पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८३२७
फाटे र�नाबाई ई�वर 39736 50 �ी

वाड� न.ं ४   बाहेर पेठ   बोदवड

२८३२८
फाटे संजय मारोती 24729 51 पु.

मु.पो.ता.बोदवड   िज.जळगाव    बोदवड

२८३२९
�फरके रजनी बारसु 57563 55 �ी

मु / पो - हरणखेडा   ता बोदवड  िज.जळगांव

२८३३०
फंडाटे उ�तम �व�णू 34820 71 पु.

साईकृपा   मलकापरू रोड   बोदवड

२८३३१
ग�डम प�ुषो�तम संभाजी 46205 49 पु.

मातो�ी �नवास   साकला कॉलनी   बोदवड

२८३३२
गायकवाड �भमराव उ�तमराव 52801 70 पु.

साकला कॉलनी वाड� न.ं३   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८३३३
गाजरे शा�शकांत �बंक 8853 58 पु.

पो�ट ग�ल� बोदवड

२८३३४
गलवाडे अजय संपत 35083 47 पु.

मु.�नमखेड पो.धानखेड   ता.बोदवड  िज.जळगाव  �नमखेड

२८३३५
गलवाडे संपत मांगो 35084 83 पु.

मु.�नमखेड पो.धानखेड   ता.बोदवड  िज.जळगाव  �नमखेड

२८३३६
गलवाडे संजय संमत 35085 55 पु.

मु.�नमखेड पो.धानखेड   ता.बोदवड  िज.जळगाव  �नमखेड
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२८३३७
गांध�लकर अशोक द�ता�य 9179 85 पु.

हे�डेवार नगर   बोदवड

२८३३८
गांधीलकर स�चन अशोक 7515 54 पु.

हेडगेवर नगर बोडवड   गजानन महाराज मंद�रा जवळ 

उजणी रोड  बोडवड ता बोडवड िज�हा जळगाव  बोदवड

२८३३९
गंगा�तरे गोपाळ बाबरुाव 12578 42 पु.

मु.पो.बोदवड

२८३४०
गंगा�तरे र�व�ं कडु 26785 41 पु.

मु.पो.बोदवड   िज.जळगाव    बोदवड

२८३४१
गंगा�तरे संजय �सताराम 15142 51 पु.

वाड� न.ं४ बाहेरपेठ   बोदवड

२८३४२
गंगातीरे शैले� कडू 40055 33 पु.

वाड� न.ं२   महादेव नगर   बोदवड

२८३४३
गंगतीरे राज�� तेजमल 38484 56 पु.

मु.पो.बोदवड   िज.जळगाव    बोदवड

२८३४४
गग� सुहास ब�सीधर 11844 48 पु.

वाड� न.ं२ डॉ.�सखवाल यांचा   वाडा पो�ट ग�ल�    बोदवड

२८३४५
गावडंे देवकाबाई पुडं�लक 37093 54 �ी

  बोदवड

२८३४६
गावडंे पुडंल�क �यबंक 25488 55 पु.

मनरुखुद�   ता. बोदवड  िज. जळगाव  मनरुखुद�

२८३४७
गावडंे रमेश एकनाथ 40150 49 पु.

वाड� न.ं२   ज�ुया पो�टाजवळ   बोदवड

२८३४८
गावरे राज�� सुकदेव 30317 55 पु.

परफे�ट टेलर बोदवड

२८३४९
गायकवाड गो�वदंा सुकदेव 39712 65 पु.

वाड� न.ं २ इं�दरा नगर   बोदवड

२८३५०
गायकवाड रमेश मुरल�धर 40045 60 पु.

��   वाड� न.ं २   बोदवड

२८३५१
गायकवाड श�शकांत शंकर 39579 58 पु.

वाड� न.ं ०२   मु.पो.ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८३५२
घाटे मुरल�धर �सताराम 34735 65 पु.

�शवाजी नगर   बोदवड

२८३५३
घलेु घन�याम पडु�ंलक 35080 50 पु.

साकला कॉलनी   बोदवड  िज.जळगाव

२८३५४
घलेु क�तुराबाई �यबंक 20352 69 �ी

�व�ाम गहृाजवळ   मु.पो.बोदवड िज.जळगाव    बोदवड

२८३५५
घलेु क�तुराबाई �यबंक 37121 69 �ी

�व�ाम गुह जवळ बोदवड   िज.जळगाव

२८३५६
घलेु लता सुरेश 22729 47 �ी

बोदवड   भोई वाडा   बोदवड

२८३५७
घलेु शुंभागी �दल�प 37096 47 �ी

�व�ाम गुह जवळ   बोदवड

२८३५८
घलेु सुरेश बधुो 17154 58 पु.

वाड� न.ं५ भोई वाडा   मु.पो.बोदवड

२८३५९
घलेु �यबंक �ीपत 37095 54 पु.

मु/पो.बोदवड

२८३६०
घलेु �वनोद �यबंक 17186 48 पु.

जामनेर रोड   बोदवड

२८३६१
�गल मां�गलाल रामलाल 25483 67 पु.

�वदयानगर   शल�मार टॉ�कज जवळ   बोदवड

२८३६२
�गल स�चन �हरालाल 25485 46 पु.

मु. बेटावद ब ुबोडवड

२८३६३
गोरले �कशोरकुमार बालच�ं 40361 49 पु.

मु.पो. नांदगाव   ता.बोदवड  िज.जळगाव
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२८३६४
गोरले सुभाष वामनराव 37068 54 पु.

वाड� न ं१ इंद�रा नगर   ता बोदवड  िज.जळगांव

२८३६५
गोसावी राज�� मधगुीर 13403 41 पु.

साकला कॉलनी   बोदवड

२८३६६
गोसावी संजयगीर बाबगुीर 12179 52 पु.

मु.पो. बोदवड

२८३६७
गौड ब�छराज राम�कसन 5312 66 पु.

मु पो बोदवड ता भुसावळ   िज जळगाव    बोदवड

२८३६८
गु�ता आनदंकुमार �दनेशकुमार 15120 40 पु.

राम मंद�रा जवळ   बोदवड

२८३६९
जगुल�कशोर हजार�मल गु�ता 29336 73 पु.

वाड� न.ं१२ राम मंद�रा जवळ   बोदवड

२८३७०
गु�ता �काशचदं मोतीलाल 9064 71 पु.

वॉड� न ं०४ बाहेर पेठ   बोदवड

२८३७१
गु�ता प�ुपा जगुल�कशोर 40163 70 �ी

राम मंद�राजवळ   बोदवड

२८३७२
गु�ता राज�� रतनलाल 9227 60 पु.

मु.पो.बोदवड

२८३७३
गु�ता रतनलाल माणकचदं 20273 83 पु.

नवी पेठ   गांधी चौक    बोदवड

२८३७४
गु�ता सु�नल रतनलाल 15122 55 पु.

वाड� न.ं४ बाहेरपेठ   बोदवड

२८३७५
गुरव उमेश मंगल 29044 38 पु.

सुराणा �नवास जवळ   मु.पो. बोदवड  िज.जळगांव  बोदवड

२८३७६
हजार� अनपु�सगं देवी�सगं 36814 49 पु.

वाड� २ महादेव ग�ल�   बोदवड

२८३७७
हजार� राजेश गजराज�सगं 15126 50 पु.

महादेव मंद�रा मागे   बोदवड

२८३७८
हातोळे सु�नल �वनायक 28146 54 पु.

�ाम पचंायत जवळ   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८३७९
�हवराळे बाबरुाव �यबंक 26705 50 पु.

मु/पो बोदवड ता बोदवड   िज जळगाव    बोदवड

२८३८०
�हवराळे अ�ण �यबंक 39710 51 पु.

वाड� न.ं०४ ब�हर पेठ   बोदवड

२८३८१
�हवाळे रमेश �वठठल 24298 56 पु.

मु. लोणवाडी   पो. जामठ�  ता. बोदवड िज. जळगाव  

लोणवाडी

२८३८२
होले मंजषुा �मोद 27206 41 �ी

तुषार   �व�यानगर  �टेशन रोड  बोदवड

२८३८३
होले �मोद वासुदेव 9170 46 पु.

�व�या नगर बोदवड   िज�हा जळगाव    बोदवड

२८३८४
होले स�तष वासुदेव 15149 49 पु.

�व�या नगर   मा�ती मंद�रा जवळ    बोदवड

२८३८५
होले सु�चता स�तश 27194 47 �ी

�व�यानगर   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८३८६
हुरपडे नामदेव तुकाराम 28641 65 पु.

एम.एस.इ.बी. �वाट�र बोदवड   िज. जळगाव    बोदवड

२८३८७
इंगळे िजत�� �काश 37109 54 पु.

वॅाड� न ं१   को�हाडी    बोदवड

२८३८८
जड ेअ�नल अशोक 26285 44 पु.

जळगाव जनता बँकेसमोर   बोदवड  िज.जळगाव

२८३८९
जड े�नतीन अशोक 26389 38 पु.

जळगाव जनता बँकेसमोर   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८३९०
जाधव रमेश महा� 37112 54 पु.

पो�लस लाइन बोडवड   ता.िज.जळगाव
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२८३९१
जाधव सागर �व�वनाथ 23399 37 पु.

द�त कॉलनी   मलकापरु रोड  मु.पो.बोदवडिज.जळगाव

२८३९२
जगताप गोपाल नारायण 34915 40 पु.

मु.वराड ब.ु पो.मु�तळ   ता.बोदवड  िज. जळगाव  वराड

२८३९३
जगताप सुभाष नारायण 13835 55 पु.

मु.वराड पो.मु�तळ   ता.बोदवड    वराड

२८३९४
जनै (झांबड) सं�दप सुवालाल 24315 44 पु.

जनै मं�दरा जवळ   भगवान महा�वर माग�  बोदवड िज. 

जळगाव  बोदवड

२८३९५
जनै अजयकुमार शांतीलाल 11843 54 पु.

वाड� न.ं५ जनै मंद�राजवळ   बोदवड

२८३९६
जनै अजयकुमार �काशचदं 39190 46 पु.

रेणूका मंद�राजवळ   मु.पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८३९७
जनै आनदं गुलाबचदं 34934 44 पु.

जनै बोडीग�जवळ   बोदवड  िज.जळगाव

२८३९८
जनै अ�नलकुमार संतोकचदं 7518 66 पु.

बोदवड

२८३९९
जनै अ�णकुमार संतोकचदं 9253 58 पु.

बोदवड

२८४००
जनै (मुथा) आशा सु�नल 26707 54 �ी

वॉड� न ं4 बाहेर पेठ   बोदवड िज�हा जळगाव    बोदवड

२८४०१
जनै (जोगड ) अशोककुमार शांतीलाल 11842 67 पु.

वाड� न.ं५ बोदवड

२८४०२
जनै च�ंकांत शांतीलाल 9210 58 पु.

ए/पी बोडवड गांधी चौक   बोदवड

२८४०३
जनै गुलाब चांदमल 20270 44 पु.

साखळा कॉलनी बोदवड

२८४०४
जनै गुलाबचदं छगनमल 29969 71 पु.

बोदवड

२८४०५
जनै कं�हैयालाल उगमचदं 9165 55 पु.

गांधी चौक बोदवड

२८४०६
जनै कांतीलाल पखुराज 11807 48 पु.

माक� ट याड� समोर बोदवड

२८४०७
जनै �करणबाई ��जलाल 26051 46 �ी

मु. पो. मु�ताळ   ता. बोदवड  िज. जळगाव  मु�ताळ

२८४०८
जनै ल�लतकुमार �पचदं 11418 59 पु.

मु.पो.बोदवड ता.भुसावळ िज.जळगा ं  व    बोदवड

२८४०९
जनै मदनलाल क�हैयालाल 36813 77 पु.

साखला कॉलनी   बोदवड

२८४१०
जनै महावीर सुभाष 28242 36 पु.

मु. पो. मु�ताळ   ता. बोदवड  िज. जळगाव  मु�ताळ

२८४११
जनै म�नषकुमार सुरेशच�ं 11809 49 पु.

मु.पो.बोदवड

२८४१२
जनै मनोज �पचदं �ो. अ�रहंत 

�ो�ह�जन 8858 57 पु.
�पाशेठ वाडा जनै मं�दरामगे मं�दर   बोदवड

२८४१३
जनै मयरु अशोक 35142 37 पु.

मु.पो.बोदवड   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८४१४
जनै �नतीन मंगलचदं 25486 36 पु.

मु. पो. मु�तळ   ता. बोदवड  िज. जळगाव  मु�तळ

२८४१५
जनै पारसमल दगुा�लाल 37081 61 पु.

मु.पो. शेलवड   ता.बोदवड  िज.जळगाव  शेलवड

२८४१६
जनै पवन चांदमल 39497 42 पु.

जनै मेडीकल   �टेशन रोड   बोदवड

२८४१७
जनै �काश कांतीलाल 9065 64 पु.

मेन रोड बोदवड
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२८४१८
जनै �शांतकुमार पखुराज 35094 48 पु.

अभयराज ेसोसायट��या वर   मु.पो. बोदवड  िज.जळगाव

२८४१९
जनै �ेमचदं चपंालाल 25487 69 पु.

मु. पो. मु�तळ   ता. बोदवड  िज. जळगाव  मु�तळ

२८४२०
जनै प�ृवीराज क�हैयालाल 11817 85 पु.

�मसाफ�य हौसींग सोसायट�   नांदगाव रोड    बोदवड

२८४२१
जनै पखुराज �दपचदं 44438 74 पु.

मु पो बोदवड   वॉड� न ं५  बोदवड  बोदवड

२८४२२
जनै राजकुमार प�नालाल 9183 56 पु.

मु पो�ट बोदवड

२८४२३
जनै राजकुमार �पचदं 8895 61 पु.

जनै मंद�रा जवळ   वॉड� न५ं बोडवड  ता बोडवड िज�हा 

जळगाव  बोदवड

२८४२४
जनै रमेश शांतीलाल 40154 57 पु.

गांधी चौक   बोदवड

२८४२५
जनै (कोटेचा) संजय ताराचदं 11799 51 पु.

बोदवड ता.भुसावल   बोदवड

२८४२६
जनै सरला संजय �ो.आनदं एज�सीज 19386 48 �ी

भगवान महावीर माग�   बोदवड  िज.जळगाव

२८४२७
जनै सरोज अ�नल 37066 54 पु.

नारा जनै मंद�र   बोदवड

२८४२८
जनै शांतीलाल पखुराज 11820 61 पु.

�टेशन रोड समोर माक� ट वाड�   न.ं३    बोदवड

२८४२९
जनै �शतल �काशचदं 38357 49 �ी

जनै बोड�ग जवळ   मु.पो. बोदवड  ता.बोदवड िज.जळगाव

२८४३०
जनै सुभाष भवर�लाल 25894 61 पु.

मु.पो.मु�तळ ता.बोदवड   मु�तळ

२८४३१
जनै सुनील मां�गलाल 9233 58 पु.

मु.पो.बोदवड

२८४३२
जनै सुरजमल भवर�लाल 24211 65 पु.

मु. पो. मु�तळ   ता. बोदवड  िज. जळगाव  मु�तळ

२८४३३
जनै सुर�� जवर�लाल 17187 62 पु.

अर�हंत ऑटोमोबाई�स   मु.पो.बोदवड

२८४३४
जनै �वजयकुमार क�हैयालाल 13412 64 पु.

जनै मंद�र समोर   बोदवड

२८४३५
जनै �वनोदकुमार क�हैयालाल 11808 59 पु.

मु.पो.बोदवड

२८४३६
जनै �वर��कुमार संतोकचदं 9212 52 पु.

नाडगाव रोड   बोदवड

२८४३७
जनै  योगेश �पचदं 10062 55 पु.

�प नगर   बोदवड

२८४३८
जनै यवुराज भवर�लाल 20271 57 पु.

मु.पो.मु�तळ ता.बोदवड   िज.जळगाव    मु�तळ

२८४३९
जनै(बागरेचा) चांदनल भवर�लाल 15103 75 पु.

जनै �ो�ह�जन शॉप न.ं५   माक� ट कमीट� कॉ�पे�स    बोदवड

२८४४०
जसैवाल धनराज शाल��ाम 37089 72 पु.

वॅाड� न ४   बहार पेठ    बोदवड

२८४४१
ज�ैवाल अम�रश �हरालाल 35955 71 पु.

वड� न.ं४ बाहेर पेठ बोदवड   सी/ओ जे�वाल ���ंटगं �ेस  

नादगाव रोड  बोदवड

२८४४२
जसैवाल गणेश ��हाद 11830 50 पु.

मु.पो.बोदवड

२८४४३
जसैवाल हर�ओम शाल��ाम 11829 61 पु.

बाहेरपेठ बोदवड

२८४४४
जय�वाल ह�रओम शा�ल�ाम �ो 

जय�वाल सॉ मील 59197 62 पु.

मलकापरू रोड बोदवड   तालुका बोदवड  िज�हा जळगाव  

बोदवड
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२८४४५
जसैवाल कमलेश ��हाद 13833 43 पु.

डॉ.हेडगेवार नगर   उजनी रोड    बोदवड

२८४४६
ज�ैवाल राज�� दशरथलाल 37731 52 पु.

�भू अॅ�ो इंड���ज   बोदवड

२८४४७
ज�ैवाल राज�� �शवलाल 44235 55 पु.

वॉड� न ं६   मु पो ता बोदवड

२८४४८
जसैवाल राजेश अम�रश 15107 47 पु.

वाड� न.ं४ बाहेरपेठ   बोदवड

२८४४९
ज�ैवाल सं�या हर�ओम 13074 56 �ी

�भु ऍ�ो इंड���ज   मलकापरु रोड बोदवड

२८४५०
ज�ैवाल शंकुतला अमर�शलाल 40157 50 �ी

वाड� न.ं०४   गांधीचौक   बोदवड

२८४५१
जालमकर सुभाष ध�डू 28715 49 पु.

कोटे�या कॉलनी   बोदवड

२८४५२
जगंले �ाने�वर �कसन 20908 49 पु.

मु. पो. मानरु   ता. बोदवड  िज. जळगाव  मानरु

२८४५३
ज�ते प�ुषो�तम ��हाद 34868 41 पु.

सी/ओ रा��ां� उखा शेळके   जनै मं�दर जवळ वाड� न◌ं.ं५   

बोदवड

२८४५४
ज�ते संजय शंकर 15138 49 पु.

मु पो�ट बोदवड

२८४५५
जवळकर (तेल�) बडूं ��हाद 35948 38 पु.

वड� न ं४ बाहेतर पेठ   बोदवड

२८४५६
जावरे कैलास नामदेव 26702 49 पु.

वॉड� न ं६ बाहेरपेठ   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८४५७
जावळे अशोक सुपडा 31351 63 पु.

वाड� न.ं२ राम मंद�रा जवळ   नडगांव ता.बोदवड    नडगांव

२८४५८
जोशी अजीत कृ�णराव 9161 50 पु.

सी/ओ गांधळीकर सर वॉड� न ं५   बोदवड

२८४५९
जोशी अच�ना अशोक 31598 74 �ी

�म साफ�यहौसींग सोसा.   �टेशन रोड    बोदवड

२८४६०
जोशी अशोक रामदास 6346 79 पु.

�म साफ�य ह�.स�   अमर डेअर� मागे नवीन पो�ट  

काया�लय  बोदवड

२८४६१
जोशी अशोक �व�णुपतं 9155 60 पु.

वाड� ५ बोदवड

२८४६२
जोशी च�ंकांत माधव 7512 76 पु.

पो�टाजवळ  बोदवड

२८४६३
जोशी का�शनाथ गणेश 9208 57 पु.

मु.पो.बोदवड

२८४६४
जोशी मनोज �ीकृ�ण 15106 47 पु.

मु.पो.बोदवड

२८४६५
जोशी �नशा भा�करराव 15162 57 �ी

वड� न ं५ जनै मं�दर जवळ   बोदवड  िज�हा जळगाव  बोदवड

२८४६६
जोशी पराग रामच�ं 13822 49 पु.

वाड� न.ं२ महादेव मंद�रा जवळ   बोदवड

२८४६७
जोशी राज�� रामदास 44256 45 पु.

ब�हर पेठ   वाड� न४ं   बोदवड

२८४६८
जोशी रामच�ं माधव 9192 73 पु.

पो�ट ऑ�फस रोड बोडवड   िज�हा जळगाव    बोदवड

२८४६९
जोशी शैल�� च�ंकांत 11811 48 पु.

पो�ट ऑफ�स जवळ  बोदवड

२८४७०
जोशी शोभा च�ंकांत 13821 70 �ी

पो�ट ऑफ�स जवळ   बोदवड

२८४७१
जोशी �ीकृ�ण गजानन 4257 73 पु.

बोदवड
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२८४७२
कदम गणेश सुकदेव 49098 80 पु.

�नयर राम मं�दर   एट पो�ट नांदगाव  िज.जळगाव

२८४७३
कदम रमेश �शवाजी 40037 68 पु.

मु.पो. नाडगांव   ता.बोदवड

२८४७४
कडूकर पुजंाजी �भमराव 37102 54 पु.

मु.पो को�हाडी   ता बोदवड

२८४७५
कलाल मनोहर धनु 13814 59 पु.

वाड� न.ं४ बाहेरपेठ   बोदवड

२८४७६
कळमकर अ�नल समाधान 53717 42 पु.

�प नगर   ज ेडी सी सी बॅक मागे  बोदवड िज.जळगाव

२८४७७
कळसकर संजय �ावण 28672 53 पु.

४४ ��दा कॉलनी मु बोदवड

२८४७८
काल�भले अजय शामराव 20909 39 पु.

मु. पो. साळ�शगें   ता. बोदवड  िज. जळगाव  साळ�शगें

२८४७९
काळबलेै �काश �सताराम 23404 64 पु.

मु.पो.साळ�सगंी   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८४८०
काळबलेै राजेश गोपाल 31346 38 पु.

वॉड� न ं4 द�त कॉलनी बोदवड   िज�हा जळगाव  रे�सड�सी  

बोदवड

२८४८१
काळबलेै संजय शामराव 34815 48 पु.

मु.पो.साळ�शगंी   ता.बोदवड    साळ�शगंी

२८४८२
काळबलै वदंना �काश 37088 54 �ी

वॅाड� न ०४   साळ�शगंी    बोदवड

२८४८३
काळबलेै �वनोद शामराव 15155 46 पु.

मु.पो.साळ�सगंी   ता.बोदवड    साळ�सगंी

२८४८४
काळबलै सुनदंा �वनोद 35953 45 �ी

मु.पो.साळ�सगंी   ता.बोदवड  िज.जळगाव  साळ�सगंी

२८४८५
क�याणकर उ�तम संतोष 25491 70 पु.

वाड� न.ं ४   मु. पो. ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८४८६
कानड े�काश ल�मण 7517 71 पु.

हेगडेवार नगर   उजणी रोड   बोदवड

२८४८७
कानड े�ांजल �काश 11837 42 �ी

�वारा हनमुान मेडीकल �टोअस�   बोदवड

२८४८८
कानड े�शांत �काश 9158 46 पु.

सी/ओ. �ी.ए.के. कुलकण�   बोदवड

२८४८९
कांकर�या सागरमल पखुराज 9202 77 पु.

वाड�.�.५   बोदवड

२८४९०
कांक�रया सुरेश पखुराज 11852 62 पु.

�वारा कांक�रया �ो�ह�जन बोद   वड    बोदवड

२८४९१
कापसे कोमल सुरेश 50181 31 �ी

शारदा कॉलनी भुसावळ रोड बोडवड

२८४९२
करंडे �न�लमा �वकास 34974 43 �ी

मु.पो.घानखेड   ता.बोदवड  िज.जळगाव  घनखेड

२८४९३
कराड ेरमेश भा�कर 34956 46 पु.

मु.पो.घानखेड   ता.बोदवड  िज.जळगाव  घानखेड

२८४९४
करांड ेसंजय भा�कर 34957 49 पु.

मु.पो.घानखेड   ता.बोदवड  िज.जळगाव  घानखेड

२८४९५
करांड ेसु�नल भा�कर 34958 53 पु.

मु.पो.घानखेड   ता.बोदवड  िज.जळगाव  घानखेड

२८४९६
करंडे �वकास भा�कर 26691 53 पु.

मु. पो. घानखेड   ता. बोदवड  िज. जळगाव  घानखेड

२८४९७
क-हाळे अशोक रामराव 9175 59 पु.

मु.पो.नाडगांव ता बोडवड   िज�हा जळगाव

२८४९८
कण� का�शनाथ रामा 25489 56 पु.

�ववेकानदं नगर   मु.पो.ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड
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२८४९९
काटे �ीकांत भा�कर 15167 65 पु.

महादेव मंद�रा समोर   बोदवड

२८५००
काठोके शरद सुधाकर 34936 60 पु.

राम मं�दर वाडा   बोदवड  िज.जळगाव

२८५०१
खाचणे �वलास शाल��ाम 26700 58 पु.

मु. पो. को�हाडी   ता. बोदवड  िज. जळगाव  को�हाडी

२८५०२
खडसे सु�नता उमेश 39220 45 �ी

वाड� न.ं २   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८५०३
खडसे उमेश रामभाऊ 17498 58 पु.

�वारा शांताराम पुडं�लक चौधर�   वाड� न.ं२ पो�ट ग�ल�    

बोदवड

२८५०४
खंबायत मधकुर �सताराम 4722 71 पु.

सांखला कॉलनी बोदवड   िज जळगांव    बोदवड

२८५०५
खंबायत मंदा�कनी मधकुर 5320 64 �ी

मु पो बोदवड ता बोदवड   ता बोदवड  िज.जळगाव

२८५०६
खांदे ��वण िजवन 39866 45 पु.

वाड� न.ं५   �शवाजी नगर   बोदवड

२८५०७
खंडेलवाल अ�नल हर�कृ�ण 6345 54 पु.

हायव ेन ं४८   खाट�क वाडा   बोदवड

२८५०८
ख�डेलवाल अतुल जगद�श 9218 44 पु.

खंडेलवाल सो �मल   मलकापरु रोड   बोदवड

२८५०९
खंडेलवाल भारती गोपाल 11814 51 �ी

वॉड� न ं3 रेणुका नगर   बोदवड  ता बोदवड िज�हा जळगाव  

बोदवड

२८५१०
खंडेलवाल गोपाळ �ी�नवास 11813 54 पु.

सी/ओ खंडेलवाल सॉ �मल   बोदवड

२८५११
ख�डेलवाल हेमलता जगद�श 9217 65 �ी

ख�डेलवाल सॉ �मल   बोदवड

२८५१२
खंडेलवाल जग�दश हर�कृ�ण 6463 72 पु.

बोदवड ता भुसावळ िज जळगाव

२८५१३
खंडेलवाल कैलास हर�कृ�ण 5308 66 पु.

मलकापरु रोड बोदवड

२८५१४
ख�डेलवाल नर��कुमार राम�नवास 9216 59 पु.

मु.पो.बोदवड

२८५१५
खंडेलवाल �नलेश राम�वलास 15158 47 पु.

मलकापरु रोड   बोदवड

२८५१६
खंडेलवाल �पयषु कैलास 28175 47 पु.

मलकापरु रोड   मु. पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८५१७
ख�डेलवाल रजनी राज�� 9219 58 �ी

मलकापरु रोड   बोदवड

२८५१८
खंडेलवाल राज�� हर�कृ�ण 5307 57 पु.

५०-५ मेहतर वाडा मलकापरु रोड   बोडवड ता बोदवड िज  

जळगाव  बोदवड

२८५१९
खंडेलवाल राम�वलास ल�मीनारायण 15092 70 पु.

ल�मीनारायण   मलकापरु रोड    बोदवड

२८५२०
खंडेलवाल र�मी अतुल 28143 41 �ी

वाड� न.ं ४   मलकापरु रोड   बोदवड

२८५२१
ख�डेलवाल सं�गता अ�नल 9220 50 �ी

मु पो�ट   बोदवड

२८५२२
खंडेलवाल संजय रमेश 26712 51 पु.

मु. पो. बोदवड   मलकापरु रोड  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८५२३
खंडेलवाल स�यानारायण �ी�नवास 9236 61 पु.

मलकापरु रोड बोदवद   ता.बोदवद  िज.जळगाव  बोदवद

२८५२४
ख�डेलवाल स�वता कैलास 9222 61 �ी

मु पो�ट बोडवड ता बोडवड   िज�हा जळगाव    बोदवड

२८५२५
खंडेलवाल सुरेखा �वनोद 11805 55 �ी

�वारा खंडेलवाल सॉ �मल बोदवड
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२८५२६
खंडेलवाल सुर�� राम�नवास 11796 79 पु.

�वारा खंडेलवाल सॉ �मल बोदवड

२८५२७
ख�डेलवाल सुरेशच�ं �ीकृ�ण 9235 75 पु.

मु.पो.बोदवड

२८५२८
खंडेलवाल उ�वलाबाई स�यनारायण 15093 53 �ी

मलकापरु रोड   बोदवड

२८५२९
खंडेलवाल �वनोद हर�कृ�ण 7530 63 पु.

मलकापरु रोड बोडवड   ता. बोडवड  िज. जळगाव  बोडवड

२८५३०
खंडेलवाल योगेश रमेश 26696 44 पु.

मलकापरु रोड   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८५३१
खरे सु�नता जोना 34694 41 �ी

�ामीण हॉ�पीटल   �नवा�थान   बोदवड

२८५३२
खा�टक धनराज मधकुर 26719 41 पु.

हनमुान नगर   वाड� न.ं ४  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८५३३
खाट�क (मंदवे) सुरेश गो�वदंराव 32828 60 पु.

वाड� न.ं०४   बोदवड

२८५३४
ख�ी भगवानदास नेनमुल 12450 66 पु.

गांधी चौक बोदवड

२८५३५
खवले अनतंा मुरल�धर 23401 45 पु.

मु.पो.को�हाडी   ता.बोदवड िज.जळगाव    को�हाडी

२८५३६
खेलवाडे संतोष शंकर 51119 65 पु.

मु. पो. मनरु ब.ु   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८५३७
खेवलकर अशोक रामकृ�ण 24355 56 पु.

मु. पो. ता. बोदवड   िज. जळगाव    बोदवड

२८५३८
खेवलकर मनीष भगवान 9251 70 पु.

मु.पो.बोदवड

२८५३९
खेवलकर अ�नल नारायण 15129 48 पु.

वाड� न.ं४ तेल� ग�ल�   बोदवड

२८५४०
खेवलकर एकनाथ जानू 37097 54 पु.

मु.पो.बोदवड

२८५४१
खेवळकर एकनाथ जानू 39953 60 पु.

वाड� न.ं४   बाहेर पेठ   बोदवड

२८५४२
खेवलकर �काश पांडुरंग 11801 59 पु.

वाड� न३ं बोदवड

२८५४३
खेलवरकर �वजय दे�वदास 32482 54 पु.

वाड� न.ं०४   बोदवड

२८५४४
ख�ड �शवदास शंकर 37098 65 पु.

मु.अहमदगाव पो नाडगाव   ता बोदवड

२८५४५
ख�ड �शवराव शंकर 39293 65 पु.

मु. पो. आमदगाव   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८५४६
�कनगे तुकाराम दामोदर 29441 63 पु.

मु.अमडगांव   पो.नडगांव ता.बोदवड    अमडगांव

२८५४७
�कंगले वसंत जग�नाथ 35146 64 पु.

मु.पो.वरखेड   ता.बोदवड  िज.जळगाव  वरखेड

२८५४८
कोळंबे राज�� ��हाद 23418 47 पु.

�व�या नगर   �टेशन रोडबोदवड  िज.जळगाव

२८५४९
कोळंबे वषा� राज�� 23414 42 �ी

�व�या नगर   �टेशन रोडबोदवड  िज.जळगाव

२८५५०
कोलते �दनकर रामभाउ 37099 65 पु.

मु आमदगाव   पो नाडगाव    बोदवड

२८५५१
कोलते �दनकर रामभाउु 23113 65 पु.

मु. आमदगांव पो. नाडगाव   ता. बोदवड  िज. जळगाव  

आमदगाव

२८५५२
कोलते ��दप रामभाउु 39292 62 पु.

मु. पो. आमळगांव   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड
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२८५५३
को�हटकर हरवीन �नतीन 50583 44 �ी

२२४७ �शव�वार मेन रोड   िज. जळगाव    बोदवड

२८५५४
को�हटकर �नतीन दे�वदास 35004 44 पु.

�शव�दार  मु.पो. बोदवड   िज.जळगाव    बोदवड

२८५५५
को�हटकर ��वण दे�वदास 35005 42 पु.

�शव�दार   मु.पो.बोदवड  िज.जळगाव

२८५५६
को�हटकर संजय �वनायक 23403 53 पु.

वाड� न.ं१ मारोती मंद�रा जवळ   मु.पो.बोदवड  िज.जळगाव

२८५५७
को�हटकर सु�नता �नबंाजी 37116 40 �ी

�शवदार जवळ   बोदवड

२८५५८
को�हे �गरधर �नव�ृती 50948 50 पु.

आनदं नगर   भुसावळ रोड  बोदवड िज.जळगाव

२८५५९
को�हे �भाकर जानराव 10202 66 पु.

मु.नांदगांव   ता. बोडवड    नाडगांव

२८५६०
कोळी भागवत रामच�ं 9195 60 पु.

मु.पो.बोदवड

२८५६१
कोळी साहेबराव बळीराम 29361 57 पु.

मु.पो. सुरवाडा ब.ु   ता.बोदवड िज.जळगांव    सुरवाडा ब.ु

२८५६२
कोळी सुरेखा सुरेश 24711 57 �ी

मु.पो.जामठ�   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८५६३
कोळी सुरेश तुकाराम 7571 54 पु.

अॅट पो�ट जामठ� ता बोडवड   िज�हा जळगाव    जामठ�

२८५६४
कोलते अ�नल �शवराम 39295 51 पु.

ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८५६५
कोर मह�� उ�तमराव 38327 52 पु.

पचंायत स�मती बोदवड   ता.बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८५६६
कोटेचा अ�द �वकास �ो�ा �वकास 

हायटेक 57442 31 पु.
बाहेर पेठ बोदवड   ता बोदवड  िज.जळगांव

२८५६७
कोटेचा देव��कुमार रामलालजी 8826 61 पु.

मु.पो.बोदवड

२८५६८
कोटेचा �हराचदं क�हैयालाल �ो 

�वकास कृ�ष क� � 8689 80 पु.
�ो.�वकास कृषी क� �     मु.पो.बोदवड.िज.जळगांव  बोदवड

२८५६९
कोटेचा सु�नता �वलास 26715 54 �ी

मेन रोड   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८५७०
कोटेचा सुशीला �हराचदं 13285 77 �ी

कोटेचा भवन   बोदवड

२८५७१
कोटेचा �वकास �हराचदं �ो. सूरज कृ�ष 

फाउंटन 18898 58 पु.
मेन रोड   �ो.सुरज कृषी फौऊटनबोदवड  िज.जळगाव

२८५७२
कोटेचा �वलास �हराचदं  �ो. कृषी 

�वकास क� � 18913 54 पु.
मेन रोड   बोदवड

२८५७३
कोटेचा �वनोद रामलाल 15170 53 पु.

मु.पो.बोदवड

२८५७४
कोठार� �दनेशकुमार जवर�लाल 20267 51 पु.

मु.पो.जामठ� ता.बोदवड   िज.जळगाव    जामठ�

२८५७५
कोठार� हेमंतकुमार �कसनलाल 11821 41 पु.

वाड� न.ं५ जनै बोड�ग जवळ बो   दवड    बोदवड

२८५७६
कोठार� मदनलाल �म�ीलाल 27754 70 पु.

साकला कॉलनी   मु. पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८५७७
कोठार� �नलोकचदं जवर�लाल (जनै) 34872 57 पु.

मु. पो. जामठ�   ता.बोदवड  िज.जळगाव  जामठ�

२८५७८
कोतवाल मनोज सुभाष 29550 45 पु.

पो�ट ग�ल�   होल� मैदान  बोदवड िज.जळगांव  बोदवड

२८५७९
कोतवाल राज�� रघनुाथ 37090 54 पु.

वॅाड� न ०२   होळी मैदानजवळ    बोदवड
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२८५८०
�ीरसागर जगन तुळशीराम 13826 50 पु.

वाड� न.ं५ मु.पो.बोदवड

२८५८१
कुळकण� अनतं का�लदास 4265 63 पु.

गु�दश�न   �टेशन रोड बोडवड  ता बोडवड िज�हा जळगाव  

बोदवड

२८५८२
कुळकण� अ�नकेत अनतं 32351 34 पु.

गु�दश�न   �टेशन रोड   बोदवड

२८५८३
कुलकण� अ�नता सुभाष 28144 53 �ी

मु. पो. नाडगाव   ता. बोदवड  िज. जळगाव  नाडगाव

२८५८४
कुळकण� अजंल� अनतं 7506 60 �ी

गु�दश�न �टेशन रोड   बोडवड  ता बोडवड िज�हा जळगाव  

बोदवड

२८५८५
कुळकण� बाप ूभीमराव 6429 73 पु.

वड� न ं५   बोदवड

२८५८६
कुलकण� च�ंशेखर सोमनाथ 15112 39 पु.

�वारा हनमुंत कुलकण�   डॉ.हेडगेवार नगर    बोदवड

२८५८७
कुळकण� दे�वदास भीमराव 6430 65 पु.

बोदवड ता भुसावळ िज जळगाव   िज�हा जळगाव    बोदवड

२८५८८
कुलकण� �दपाल� अनतं 23396 42 �ी

सोनट�के वाडा   मु.पो.बोदवड  िज.जळगाव

२८५८९
कुळकण� गणेश का�लदास 5310 57 पु.

बोदवड

२८५९०
कुळकण� हनमुंत काल�दास [०८] 5317 54 पु.

सी/ओ ओम का�लदास मेडीकल   बोदवड िज.जळगाव    

बोदवड

२८५९१
कुलकण� क�पना बापसुाहेब 35056 36 �ी

वाड� न.ं५ ननै �थानक रोड   बोदवड  िज.जळगाव

२८५९२
कुलकण� मंगेश मधकुर 37074 48 पु.

मु.राजरु पो.ऐनगाव   ता.बोदवड

२८५९३
कुलकण� म�नषा रमेश 17153 63 �ी

वाड� न.ं५   जनै मंद�रा जवळ    बोदवड

२८५९४
कुळकण� मंिजर� हनमुंत 7523 68 �ी

क्/� ्हनमुान मे�डकल   बोदवड

२८५९५
कुलकण� मीरा �ीकृ�ण 15169 76 �ी

वाड� न ं५   बोदवड

२८५९६
कुळकण� नेहा गणेश 9177 53 �ी

 गु�दश�न �टेशन रोड ता.भुसावळ   बोदवड

२८५९७
कुळकण� �साद सुय�कांत 19543 51 पु.

जनु ेपो�ट ऑफ�स   वाड� न.ं२    बोदवड

२८५९८
कुळकण� रमेश केशवराव 9171 68 पु.

मु.पो�ट बोदवड

२८५९९
कुळकण� समीर सुय�कांत 19542 44 पु.

जनु ेपो�ट ऑफ�स रोड   वाड� न.ं२    बोदवड

२८६००
कुलकण� सार�का बापसूाहेब 54982 39 �ी

जनै मं�दराजवळ   बोदवड  िज.जळगाव

२८६०१
कुळकण� शैला यशवतं 57751 80 �ी

सर�वती नगर   अ�सेन भवन जवळ  बोदवड िज.जळगांव

२८६०२
कुळकण� �ीकृ�ण सोनोपतं 4263 86 पु.

महावीर रोड बोदवड ता बोदवड   िज जळगाव    बोदवड

२८६०३
कुलकण� सुधीर काशीनाथ 15146 58 पु.

सोनट�के वाडा   मशीद� जवळ    बोदवड

२८६०४
कुलकण� उमेश �व�णुपतं 15105 44 पु.

वाड� न-ं५ बोदवड

२८६०५
कुळकण� वभैव दे�वदास 34221 39 पु.

वाड� न.ं१५   जनै मंद�रा जवळ  बोदवड िज.जळगांव  बोदवड

२८६०६
कुळकण� योगेश यशवतं 7527 49 पु.

वॉड� न ं३ सर�वती नगर   अ�सेन भवन जवळ सरकार� 

�रसॉट� हाऊस  बोडवड ता बोडवड िज�हा जळगाव  बोदवड
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२८६०७
लाड कृ�णदास मगनलाल 9250 55 पु.

�टेशन रोड बोदवड   िज�हा जळगाव    बोदवड

२८६०८
ल�करे (वाणी) ई�वर बाबरुाव 35349 43 पु.

मु.पो.जामठ�   ता.बोदवड  िज.जळगाव  जामठ�

२८६०९
लोढा �न�तन �हराचदं 9200 51 पु.

मु.पो.बोदवड

२८६१०
महाजन अशोक नारायण 36827 64 पु.

साखला कॉलनी   बोदवड

२८६११
महाजन भगवान नारायण 24754 64 पु.

मु.पो.जामठ�   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८६१२
महाजन च�ंकांत नामदेव 13817 36 पु.

मु.पो.साळ�शगंी   ता.बोदवड    साळ�शगंी

२८६१३
महाजन च�ंशेखर दे�वदास 23025 67 पु.

साखळा कॉलनी   बोदवड

२८६१४
महाजन �दल�प बापरूाव 34150 56 पु.

मु.पो.साळशीगी ता.बोवदड   साळ�शगी

२८६१५
महाजन �वकास तोताराम 35822 49 पु.

मु.पो.साळ�सगंी   ता.बोदवड  िज.जळगाव  साळ�सगंी

२८६१६
माळी अमतृ �व�णू 32829 74 पु.

�व�या नगर   बोदवड

२८६१७
माळी अ�नल पांडुरंग 24717 56 पु.

वॉड� न.ं५   �शवाजी नगर   बोदवड

२८६१८
माळी अशोक पांडुरंग 17152 51 पु.

वाड� न.ं६   बारभाई ग�ल�    बोदवड

२८६१९
माळी भा�कर पांडूरंग 37064 53 पु.

�शवाजी नगर   बोदवड

२८६२०
माळी �भमराव मोतीराम 13827 65 पु.

वाड� न.ं१ खडकपरुा   उदु� मुल�ं�या शाळेजवळ    बोदवड

२८६२१
माळी च�ंभागाबाई कैलास 12635 55 �ी

मु.पो.बोदवड

२८६२२
माळी देवकाबाई अशोक 38230 49 �ी

बारभाई ग�ल�   बोदवड

२८६२३
माळी �दनेश नारायण 38231 42 पु.

वाड� न.ं१ इं�दरा नगर   मु.पो.ता.बोदवड

२८६२४
माळी �दपक कडू 40152 40 पु.

माळी ग�ल� बोडवड   तालुका-बोडवड  िज�हा-जळगाव  

बोदवड

२८६२५
माळी �दपक �ीराम 28233 39 पु.

मु. पो. बोदवड   िज. जळगाव    बोदवड

२८६२६
माळी गजानन रधनुाथ 45027 39 पु.

माऊल� �नवास   कोटेजा नगर नाडगाव रोड   बोदवड

२८६२७
माळी िजत�� ल�मण 56619 47 पु.

गौमाता नगर   �वामी समथ� क� �ाजवळ  बोदवड िज.जळगाव

२८६२८
माळी िजत�� नामदेव 13399 54 पु.

३९ �वपलु कोटेचा नगर   �टेशन रोड    बोदवड

२८६२९
माळी �योती राज�� 58668 40 �ी

हाउस न ं१३८८ बारभाई   बोदवड

२८६३०
माळी कडू बळीराम 34866 49 पु.

सुराणा �नवास जवळभोई वाडा   बोदवड  िज.जळगाव

२८६३१
माळी कैलास का�शनाथ 39525 51 पु.

वाड� न.ं ३   कोटे�या नगर   बोदवड

२८६३२
माळी कैलास वेडु 12034 61 पु.

मु.पो.बोदवड िज.जळगाव   बोदवड

२८६३३
माळी कैलास जयराम 35081 53 पु.

द�त कॉलनी   बोदवड  िज.जळगाव
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२८६३४
माळी क�पना रमेश 35586 47 �ी

वाड� न.ं०१   बोदवड

२८६३५
माळी मनाबाई वेडु 20350 81 �ी

मु.पो.बोदवड   िज.जळगाव    बोदवड

२८६३६
माळी मनोहर संतोष 25472 52 पु.

वाड� नृ ं१   माळी ग�ल�   बोदवड

२८६३७
माळी मोहन का�शनाथ 22924 42 पु.

मु.पो.बोदवड   नेरकर कॉलनी  वॉड� न.ं६  बोदवड  बोदवड.

२८६३८
माळी पडंीत अशोक 50907 36 पु.

�शवाजी नगर   बोदवड  िज.जळगाव

२८६३९
माळी �भाकर हर� 5298 68 पु.

वॉड� न ं१ माळी ग�ल�   बोडवड ता बोडवड िज जळगाव   

बोदवड

२८६४०
माळी �भाकर रामदास 43330 47 पु.

वाड� न ं१ खडकपरुा   इं�दरा नगर  िज. जळगाव  बोदवड

२८६४१
माळी �काश काशीराम 13828 67 पु.

मु.पो.बोदवड   िज.जळगाव    बोदवड

२८६४२
माळी �काश �ावण 36822 59 पु.

वाड� न०ं१ माळीवाडा   बोदवड

२८६४३
माळी रमेश �ावण 32856 51 पु.

वाड� न.ं१   बोदवड

२८६४४
माळी र�व�ं बळीराम 15141 45 पु.

मनरु दरवाजा   �हासोबा जवळ    बोदवड

२८६४५
माळी सं�गता सुरेश 48799 44 �ी

माऊल� �नवास   नाडगाव रोड  बोदवड िज.जळगाव

२८६४६
माळी शांताराम कडू 37114 57 पु.

वाड� न.ं ०१   माळी ग�ल�  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८६४७
माळी �ावण सुकदेव 34816 54 पु.

वाड� न.ं०१   बोदवड

२८६४८
माळी �ीपत तोताराम 48720 64 पु.

वाड� न.ं ०६ झोपडपटट�   मनरु रोड बोदवड  िज.जळगाव

२८६४९
माळी सु�नल रधनुाथ 45028 48 पु.

माऊल� �नवास   कोटेचा नगर नाडगाव रोड   बोदवड

२८६५०
माळी सुरेश तुकाराम 38234 49 पु.

�शवाजी नगर   बोदवड

२८६५१
माळी तुकाराम देवाजी 29720 78 पु.

वाड� न.ं६   �ाम पचंायती जवळ   बोदवड

२८६५२
माळी �वनोद नारायण 20351 47 पु.

�व�या नगर   मु.पो.बोदवड िज.जळगाव    बोदवड

२८६५३
माळी योगेश सुभाष 51455 43 पु.

गोर�नाथ नगर   वाड� न.ं४ बोदवड  िज.जळगाव

२८६५४
मालकर च�ंकांत देवराम 37071 44 पु.

मु पो जामठ�   बोदवड

२८६५५
माळकर देवराम बळीराम 39952 66 पु.

मु.पो. जामठ�   बोदवड

२८६५६
मांडळकर केदार राजाराम 11828 46 पु.

बोदवड

२८६५७
मांडळकर रघनुाथ शांताराम 9211 63 पु.

मु.पो.बोदवड

२८६५८
मांडळकर राजाराम शांताराम 6315 86 पु.

बोदवड ता भुसावळ   िज�हा जळगाव    बोदवड

२८६५९
मांडळकर सुनदंा राजाराम 9180 57 �ी

बोदवड

२८६६०
मांडळकर उ�हास योगेशच�ं 7508 59 पु.

बोदवड ता भुसावळ िज जळगाव
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२८६६१
मंदवाड े�मोद दशरथ 24734 43 पु.

रेणुका नगर वॉड� न ं3   �वारा र�ा इंदणे  बोदवड िज�हा 

जळगाव  बोदवड

२८६६२
मंगळकर दे�वदास गणपत 34914 61 पु.

मु.पो. नाडगाव   ता.बोदवड

२८६६३
मंगळकर �भाकर गणपत 48329 69 पु.

मु. पो. नाडगांव   ता. बोदवड  िज. जळगाव

२८६६४
मंगळकर संगीता �वजय 61615 30 �ी

मु पो नाडगाव   तालुका बोडवड  िज�हा जळगाव  नाडगाव

२८६६५
मंगलकर सुधाकर गणपत 31349 67 पु.

मु.पो.नडगांव ता.बोदवड   नडगांव

२८६६६
मंगळकर सु�नल ल�मण 24312 47 पु.

मु. पो. नाडगाव   ता. बोदवड  िज. जळगाव  नाडगाव

२८६६७
मंगळकर सु�नल मधकुर 39231 53 पु.

वाड� न.ं २   मु.पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८६६८
मंगळकर �वजय �भाकर 61614 39 पु.

मु पो नाडगाव तालुका बोडवड   नाडगाव

२८६६९
मंग�ळे रघनुाथ गुलाबचदं 23108 58 पु.

मू. पो. जामठ�   ता. बोदवड  िज. जळगाव  जामठ�

२८६७०
मराठे गो�वदंा अजु�न 53027 44 पु.

हाऊस न ं१७८४ ए बारभाई ग�ल�   बोदवड  िज. जळगाव  

बोदवड

२८६७१
मराठे मनोहर जगंलु 23565 56 पु.

मु.पो.बोदवड   िज.जळगाव    बोदवड

२८६७२
मराठे रंजना मनोहर 40581 44 �ी

कोटे�या नगर   वाड� न.ं ३   बोदवड

२८६७३
मराठे सा�व�ीबाई प�ंडत 54426 71 �ी

वाड� न.ं६ बारभाई चौक   बोदवड  िज.जळगाव

२८६७४
मातडे संतोष �सताराम 25484 66 पु.

मु. पो. नाडगाव   ता. बोदवड  िज. जळगाव  नाडगाव

२८६७५
माटे अशुतोष गंगाधर 5313 60 पु.

मु पो.बोदवड ता.भुसावळ   िज.जळगाव    बोदवड

२८६७६
माटे र�व�ं �व�वनाथ 56787 68 पु.

६४१ देशमुख वाडा   बोदवड  िज.जळगाव

२८६७७
मौय� सु�नल गोरखनाथ 24721 43 पु.

मु.पो.नाडगाव   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८६७८
मेलांदे मदन �हरालाल 15132 50 पु.

वाड� न.ं४ बाहेरपेठ   बोदवड

२८६७९
�म��ी राज�� मनोहर 28714 40 पु.

कोटे�या कॉलनी   बोदवड

२८६८०
मोरे (सोनार) शामा संतोष 27655 51 �ी

सोनट�के ग�ल� बोदवड

२८६८१
मौय� मनोज ��हाद 15121 58 पु.

मु.पो.नाडगाव   ता.बोदवड    नाडगाव

२८६८२
मोझ ेशांताराम नामदेव 34869 59 पु.

मु.वराड पो.मु�तळ   ता.बोदवड  िज.जळगाव  वराड

२८६८३
मुके परमे�वर रामधन 46674 60 पु.

�लॉट न.ं१५ शारदा कॉलनी   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८६८४
नाईक अमोल अशोक 47718 36 पु.

१७५ होळी मैदान बोडवड   मु. पो. ता. बोदवड  िज. जळगाव  

बोदवड

२८६८५
नाईक अशोक राजाराम 47717 63 पु.

वाड� न.ं २   मु.पो.ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८६८६
नाईक �कशोर मंगल 15135 41 पु.

�शवाजी नगर बोदवड   बोदवड ता बोदवड  िज�हा जळगाव  

बोदवड

२८६८७
नखोद सुधाकर ओकंार 37075 60 पु.

मु.पो. नाडगाव   ता. बोदवड
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२८६८८
नानवाणी ह�रष �कसनचदं 28497 44 पु.

मु. पो. बोदवड   वाड� न.ं ३  जय माताजी नगर  बोदवड

२८६८९
नानवाणी मनोज �कसनचदं 28534 53 पु.

जय माताजी नगर   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८६९०
ननवाणी राजेश �कशनचदं 10331 49 पु.

शारदा कॉलनी   जय माताद� नगर बोदवड  ता बोदवड 

िज.जळगांव

२८६९१
नारखेडे अमोल रामदास 12085 44 पु.

मु.पो.नाडगाव ता.बोदवड

२८६९२
नारखेडे नरेश गोपाळ 15100 47 पु.

मु.पो.नाडगाव   ता.बोदवड    नाडगाव

२८६९३
नारखेडे स�यिजत �व�णु 34218 41 पु.

मु.पो.नडगांव   ता.बोदवड  िज.जळगांव  नडगांव

२८६९४
नारखेडे वदंना अशोक 21992 46 �ी

मु.पो.नाडगाव   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८६९५
नायसे सु�नल �नना 32827 50 पु.

मु.पो.कु�हे   ता.बोदवड    कु�हा हदा�

२८६९६
नायसे उ�तम �नना 27128 56 पु.

मु. पो. कुहा� हरदो   ता. बोदवड  िज. जळगाव  कुहा� हरदो

२८६९७
नेमाडे बाळ���ना दामोदर 32830 62 पु.

मु.�चचंखेडे परागणे   ता.बोदवड    �चचंखेडा

२८६९८
नेमाडे �यबंक नारायण 27208 55 पु.

�व�यानगर   �टेशन रोड  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८६९९
नेमाडे �वकास नारायण 33249 59 पु.

मु.पो.�चचंखेडा परागणे   ता.बोदवड    �चचंखेडा परागणे

२८७००
नेवे अच�ना अ�नल 56845 46 �ी

सुराणा �नवास   वाड� न.ं५ बोदवड  िज.जळगाव

२८७०१
नेवे पुडंल�क द�ता�ेय 4256 72 पु.

मु पो बोदवड

२८७०२
पाचपोळ बाजीराव नामदेव 39296 66 पु.

मु. नांदगांव पो. नाडगाव   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८७०३
पालव ेसुभाष गो�वदंा 26731 58 पु.

वॉड� न ं6 �शवाजी नगर बोदवड

२८७०४
पालव े�वजय नामदेव 42891 55 पु.

�लॉट न.ं७ शारदा कॉलनी   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८७०५
पालव ेलताबाई का�शनाथ 39944 53 �ी

वाड� न.ं १   इं�दरानगर   बोदवड

२८७०६
पालव ेराज�� गो�वदंा. 26733 50 पु.

�ामपचंायत जवळ   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८७०७
पांडे अपे�ा �ववेकराव 15168 56 �ी

ज.ेडी.सी.सी बँके समोर   बोदवड

२८७०८
पांडे �शवाजी �हरामण 39401 36 पु.

द�त कॉलनी   मलकापरू रोड   बोदवड

२८७०९
पजंवाणी कमलेश �गरधार�लाल 35057 36 पु.

जयमाताजी नगर   बोदवड  िज.जळगाव

२८७१०
परदेशी �हमंत बाब�ुसगं 24712 64 पु.

मनोरमा �लॉट न.ं२२   �याम नगर   बोदवड

२८७११
परदेशी मोतीलाल �पचदं 5297 63 पु.

�शवाजी नगर बोडवड

२८७१२
परदेशी ��वण�सगं ल�मण�सगं 36826 54 पु.

जय माता द� नगर   बोदवड

२८७१३
परदेशी �पचदं चडुामण 6311 95 पु.

वाड� न.ं ४ बोदवड ता भुसावळ   जळगाव  िज�हा जळगाव  

बोदवड

२८७१४
परदेशी संतोष �पला 40155 48 पु.

मु. पो. बोदवड   िज. जळगाव    बोदवड
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२८७१५
पारधी राज�� कडु 22763 46 पु.

मु.पो.मनरु खु।।   ता.बोदवड  िज.जळगाव  मनरु खु।।

२८७१६
पारधी शारदा राज�� 22764 40 �ी

मु.पो.मनरु खु।।   ता.बोदवड  िज.जळगाव  मनरु खु।।

२८७१७
पटेल अमतृलाल प�ुषो�तमदास 39949 66 पु.

�टेशन रोड   बोदवड

२८७१८
पाठक सु��या �कशोर 13811 57 �ी

�लॉट न.ं४ शारदा कॉलनी   बोदवड

२८७१९
पाट�ल आधार�सगं नवल�सगं 26697 72 पु.

मु. ध�डखेडा पो. कुहा�दरदो   ता. बोदवड  िज. जळगाव  

ध�डखेडा

२८७२०
पाट�ल आनदंा मह�पत 37107 63 पु.

मु.पो नाडगाव   बोदवड

२८७२१
पाट�ल आनतं वसंत 30004 45 पु.

मु.�चचंखेड   �सम पो को�हाडी  ता बोडवड  �चचंखेडे �सम

२८७२२
पाट�ल अ�नल गणेश 11797 57 पु.

मु. पो. वरखेडे खु. ता.बोदवड

२८७२३
पाट�ल अ�नल ��हाद 35156 47 पु.

मु.सोनाशी पो.नाडगाव   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८७२४
पाट�ल अजंनाबाई रमेश 39189 54 �ी

मु. पो. जनुोना   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८७२५
पाट�ल अजु�न तुळशीराम 29567 43 पु.

वाड� न.ं-१ बोदवड

२८७२६
पाट�ल अ�ण धनु 29225 49 पु.

वाड� न.ं५   जनै बोड�ग जवळ   बोदवड

२८७२७
पाट�ल अर�वदं ल�मण 38328 45 पु.

मु. पो. वरखेड  ता. बोदवड   िज. जळगाव    बोदवड

२८७२८
पाट�ल अर�वदं पांडूरंग 40085 52 पु.

साखला कॉलनी   �टेशन रोड   बोदवड

२८७२९
पाट�ल अ�वनाश अर�वदं 23423 42 पु.

सोनट�के वाडा   मु.पो.बोदवड  िज.जळगाव

२८७३०
पाट�ल अ�वनाश अर�वदं 37077 54 पु.

सोनट�केवाडा   बोदवड

२८७३१
पाट�ल बलदेव�सगं रतन�सगं 11833 57 पु.

मु.पो.नाडगाव ता.भुसावल   नाडगाव

२८७३२
पाट�ल बाळु पडंीत 23419 47 पु.

मु.�चचंखेड �सम   पो.को�हाडी ता.बोदवड  िज.जळगाव  

�चचंखेडा �सम

२८७३३
पाट�ल बाळू �ावण 27186 65 पु.

मु. पो. मु�ताळ   ता. बोदवड  िज. जळगाव  मु�ताळ

२८७३४
पाट�ल बाप�ुसगं जालम�सगं 40395 59 पु.

मु.नांदगाव पो.नाडगाव   ता. बोदवड

२८७३५
पाट�ल बेबीबाई सुरेश 40036 71 �ी

मु.पो. नाडगांव   ता.बोदवड

२८७३६
पाट�ल भगवान दामु 35037 45 पु.

मु.�हगंणा पो.नाडगाव   ता.बोदवड  िज.जळगाव  �हगंणा

२८७३७
पाट�ल भागवत रामु 27767 58 पु.

मु. आमदगाव   पो. नाडगाव  ता. बोदवड िज. जळगाव  

आमदगाव

२८७३८
पाट�ल भागवत शामराव 29224 60 पु.

मु. धोडखेडा   पो. कु�हा हडा�  ता.बोदवड  धोडखेडा

२८७३९
पाट�ल भरत�सगं जाल�सगं 29671 55 पु.

मु.शेवगे   पो�ट.हरणखेड  ता.बोदवड  शेवगे

२८७४०
पाट�ल चपंावती सेवकराम 23405 75 �ी

 गणेशकृपा    �टेशन रोडबोदवड  िज.जळगाव

२८७४१
पाट�ल च�ंशेखर �भका 29737 61 पु.

मु.पो.राजरू पो�ट-इदगांव   ता.बोदवड िज.जळगांव    राजरू
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२८७४२
पाट�ल च�ंशेखर �ीराम 10092 53 पु.

मु.पो. बोदवड िज.जळगांव   बोदवड

२८७४३
पाट�ल चेतना च�ंशेखर 22761 46 �ी

वाड� न.ं५ रेणुका देवी मंद�रा जवळ   मु.पो.बोदवड  

िज.जळगाव

२८७४४
पाट�ल दगडू नागो 37087 54 पु.

मु.पो जनूोवा �दगर   पो ओझरखेड    बोदवड

२८७४५
पाट�ल द�तु तुळशीराम 34971 37 पु.

वाड� न ं१   मु /पो - बोदवड  िज.जळगांव

२८७४६
पाट�ल �दपक सुभाष 51531 42 पु.

जनै बोड�ग जवळ   बोदवड  िज.जळगाव

२८७४७
पाट�ल दे�वदास धनराज 34149 42 पु.

आनदं नगर बोदवड

२८७४८
पाट�ल देवराम काशीराम 17044 72 पु.

वाड� न.ं१   मु.पो.बोदवड

२८७४९
पाट�ल धनजंय बळीराम 32853 56 पु.

स��ल बँके जवळ   बोदवड

२८७५०
पाट�ल �दनेश रमेश 46204 52 पु.

हेडगेवार नगर   गजानन महाराज मंद�र जवळ  मु. पो.  

बोदवड

२८७५१
पाट�ल �दनकर एकनाथ 47716 62 पु.

मु. पो. नाडगाव   हनमुान नगर  ता.  बोदवड

२८७५२
पाट�ल �ानदेव ��हाद 27951 52 पु.

मु. �चचंखेड �सम   पो. को�हाडी  ता. बोदवड िज. जळगाव  

�चचंखेड �सम

२८७५३
पाट�ल �ाने�वर जलुाल 43005 48 पु.

��ट� रेणुका नगर   (साकला कॉलनी)   बोदवड

२८७५४
पाट�ल �ाने�वर लोटू 37078 54 पु.

मु.पो �हगणे   बोदवड

२८७५५
पाट�ल �ाने�वर रामकृ�ण 30628 51 पु.

मु.�चखल� पो�ट- हरणखेड   ता.बोदवड    �चखल�

२८७५६
पाट�ल �ानोबा तुकाराम 37111 54 पु.

मु पो सुरखेडा   ता बोदवड

२८७५७
पाट�ल एकनाथ यशवतं 26704 51 पु.

मु. �हगंणे पो. नाडगाव   ता. बोदवड  िज. जळगाव  �हगंणे

२८७५८
पाट�ल एकनाथ ओकंार 34681 92 पु.

वाड� न.ं४   बोदवड  िज.जळगांव  बोदवड

२८७५९
पाट�ल गजानन हर� 39582 39 पु.

भवानी नगर   बोदवड  िज.जळगाव

२८७६०
पाट�ल गजानन रामच�ं 33246 52 पु.

�चचंखेड परागणे   ता.बोदवड    �चचंखेड परागणे

२८७६१
पाट�ल गजानन यशवतं 35952 57 पु.

मु.�हगंणा   पो.नादगाव  ता.बोदवड  �हगंणा

२८७६२
पाट�ल गज���सगं संतोष�सगं 40147 47 पु.

मु.नांदगाव पो.नाडगांव   ता.बोदवड

२८७६३
पाट�ल गंगाधर रामकृ�ण 15157 61 पु.

�व�या नगर   बोदवड

२८७६४
पाट�ल घन�याम तुळ�शराम 24858 58 पु.

मु.�हगंणे   पो.नाडगाव  ता.बोदवड िज.जळगाव

२८७६५
पाट�ल इं�दरा दामोदर 50367 79 �ी

मु. पो. नाडगांव   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८७६६
पाट�ल इं��सगं अजब�सगं 37104 62 पु.

मु धोडखेडा   पो कु�हा हारदा    बोदवड

२८७६७
पाट�ल �योती नाना 61997 40 �ी

75  पो�ट ऑ�फस जवळ   मु पो मनरु ब.ु  ता बोडवड  िज 

जळगाव

२८७६८
पाट�ल कडू रामदास 37079 59 पु.

मु.पो.साळ�सगंी   ता.बोदवड
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२८७६९
पाट�ल कडू �सताराम 37998 61 पु.

मु.�हगंणा पो.नाडगाव   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८७७०
पाट�ल क�णा अजु�न 44395 35 �ी

वाड� �.१   बोदवड  िज.जळगाव

२८७७१
पाट�ल क�वता उ�दव 27204 53 �ी

बोदवड   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८७७२
पाट�ल �कशोरकुमार राजाराम 58254 40 पु.

१४१-३ �ामपचंायत जवळ   रा गोळेगाव पो �पपंळगाव  ता 

बोदवड  गोळेगाव

२८७७३
पाट�ल �ललाधर तुळशीराम 20266 45 पु.

मु.पो.�हगंणे ता.बोदवड   िज.जळगाव    �हगंणे

२८७७४
पाट�ल मंगल�सगं म�हताप�सगं 8896 60 पु.

मु.पो.नाडगांव ता. भुसावळ   नाडगांव

२८७७५
पाट�ल मनोहर �ीराम 27753 74 पु.

द�त नगर   मलकापरु रोड  मु. पो.  बोदवड

२८७७६
पाट�ल मयरु �मोद 42922 34 पु.

वाड� न.ं४ बाहेर पेठ   मु.पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८७७७
पाट�ल मोहनदास उ�तम 17388 52 पु.

कोटेचा कॉलनी   मु / पो - बोदवड  िज.जळगांव

२८७७८
पाट�ल मोहन�सगं संद�ुसगं 30627 59 पु.

मु.शेवगे ब.ु  पो�ट-हरणखेड   ता.बोदवड    शेवगे ब.ु

२८७७९
पाट�ल नामदेव बळीराम 25477 62 पु.

मु. �चचंखेडे �सम   पो. को�हाडी  ता. बोदवड  �चचंखेडे �सम

२८७८०
पाट�ल नामदेव कडू 22727 54 पु.

मु.पो.�चचंखेड   सीम ता.बोदवड

२८७८१
पाट�ल नाना रामभाउु 35950 47 पु.

मु.पो.मनरु   ता.बोदवड  िज.जळगाव  मनरु

२८७८२
पाट�ल नारायण रामा 20275 68 पु.

मु.पो.मु�तळ   ता.बोदवड    मु�तळ

२८७८३
पाट�ल नारायण शेनफडू 37092 47 पु.

मु.�नमखेड पो.घानखेड   ता. बोदवड  िज.जळगाव

२८७८४
पाट�ल �नळकंठ माधव 25478 76 पु.

मु. वरखेड पो. एणगाव   ता. बोदवड  िज. जळगाव  वराखेड

२८७८५
पाट�ल �नम�ला भागवत 52157 74 �ी

घर �ं २४५०-६ साकला कॉलनी   बोदवड  िज जळगाव  

भुसावळ

२८७८६
पाट�ल �न�शकांत �हलाल�सगं 44050 37 पु.

मु. पो. हरणखेड   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८७८७
पाट�ल �नतीन सारंगधर 33244 41 पु.

जय माताद� नगर   बोदवड

२८७८८
पाट�ल पढंर�नाथ दयाराम 36821 61 पु.

मु.पो.जामठ�   ता.बोदवड  िज.जळगाव  जामठ�

२८७८९
पाट�ल पडंीत दामू 31597 50 पु.

�हगंोण  पो.नडगांव   ता.बोदवड    �हगंोणे

२८७९०
पाट�ल पांडुरंग नामदेव 23707 66 पु.

मु.�हगंणे पो.नाडगाव   ता.बोदवड िज.जळगाव    �हगंणे

२८७९१
पाट�ल पांडूरंग �याहजी 24732 58 पु.

मु.�हगंणे   पो.नाडगाव  ता.बोदवड िज.जळगाव

२८७९२
पाट�ल �भाकर दगडू 23109 53 पु.

जनुोन े  ता. बोदवड  िज. जळगाव  जनुोने

२८७९३
पाट�ल �काश शेनफडू 39711 51 पु.

मु.�नमखेड   ता. बोदवड

२८७९४
पाट�ल �काश यशवतं 38767 73 पु.

मु. पो. बोदवड   हेडगेवार नगर  उजनी रोड  बोदवड

२८७९५
पाट�ल �मोद एकनाथ 11853 57 पु.

�वारा शारदा मेडीकल �टोअस�   बोदवड
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२८७९६
पाट�ल ��वण अर�वदंराव 35752 48 पु.

मु.पो. मनरु ब.ु   ता.बोदवड    मनरु ब.ु

२८७९७
पाट�ल पजुाजी हर� 27765 53 पु.

मु.पो. अमडगांव   ता.बोदवड    अमडगांव

२८७९८
पाट�ल राज�� भगवान 22731 54 पु.

रा.�हगंणे   पो.नाडगाव  ता.बोदवड िज.जळगाव

२८७९९
पाट�ल राज�� �ीकृ�ण 27766 59 पु.

मु. आमदगाव   पो. नाडगाव  ता. बोदवड  आमदगाव

२८८००
पाट�ल रमाकांत मनोहर 35082 51 पु.

द�त कॉलनी   बोदवड  िज.जळगाव

२८८०१
पाट�ल रामभाउु आ�माराम 26750 42 पु.

मु.  �चचंखेडे �सम पो. को�हाडी   ता. बोदवड  िज. जळगाव  

�चचंखेडे �सम

२८८०२
पाट�ल रामदास �व�म 9197 78 पु.

मु.पो.नाडगांव ता बोडवड   िज�हा जळगाव    नाडगाव

२८८०३
पाट�ल रमेश जगदेव 37110 61 पु.

मु.जनुोना पो.वघरखेड   ता.बोदवड

२८८०४
पाट�ल रमेश मोतीराम 6319 65 पु.

�लॉट न ं६ रेणुका कॉलनी उजनी   रोड बोदवड

२८८०५
पाट�ल रमेश तुकाराम 34770 56 पु.

मु.पो.नदंगांव   ता.बोदवड    नदंगांव

२८८०६
पाट�ल रामे�वर मंगल�सगं 24725 52 पु.

मु.पो.नाडगाव   वॉड� न.ं२  ता.बोदवड िज.जळगाव

२८८०७
पाट�ल रामकृ�ण पांडूरंग 35959 49 पु.

मु पो�ट �हगणे ता बोदवड   िज�हा जळगाव    �हगंणा

२८८०८
पाट�ल �पेशकुमार रमेश 24503 37 पु.

रेणूका नगर रोड बोदवड     बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८८०९
पाट�ल �पेशकुमार सेवकराव 43518 36 पु.

गणेश कृपा   साकला कॉलनी  बोदवड िज.जळगाव

२८८१०
पाट�ल सखाराम संतोष 51017 44 पु.

शारदा कॉलनी बोडवड   मू.पो.बोडवड  िज�हा जळगाव  

बोदवड

२८८११
पाट�ल समाधान पोपट 35753 64 पु.

मु.पो.साळ�सगंी   ता.बोदवड    साळ�सगंी

२८८१२
पाट�ल समाधान उ�तम 24718 46 पु.

मु.पो.बोदवड   कोटेचानगर �लॉट न.ं३६  ता. बोदवड

२८८१३
पाट�ल संगीता सुधीर 22760 52 �ी

वाड� न.ं५ रेणुकादेवी मंद�रा जवळ   मु.पो.बोदवड  िज.जळगाव

२८८१४
पाट�ल संजय गजमल 24354 47 पु.

मु. पो. �हगंणा   ता. बोदवड  िज. जळगाव  �हगंणा

२८८१५
पाट�ल संजय पांडूरंग 52954 49 पु.

वाड� न.ं३ रेणुका नगर   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८८१६
पाट�ल संजय सखाराम 43174 56 पु.

मु पो मानमोडी   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८८१७
पाट�ल संजय यशवतं 33250 51 पु.

मु.पो.साळ�शगंी   ता.बोदवड    साळ�शगंी

२८८१८
पाट�ल सारंगधर �यबंक 33245 71 पु.

�काश टॉक�ज बोदवड जवळ   बोदवड

२८८१९
पाट�ल सरोज अर�वदं 37085 73 पु.

वॉड� न ०४ गट न ३०८   मनरु ता. बोदवड

२८८२०
पाट�ल शांताराम तुळशीराम 17733 43 पु.

वाड� न.ं१    बोदवड  बोदवड

२८८२१
पाट�ल शेनफडू ट�काराम 37091 73 पु.

मु.�नमखेड पो.घानखेड   ता.बोदवड

२८८२२
पाट�ल शेषराव एकनाथ 35956 50 पु.

मु.�हगंणा   पो.नांदगाव  ता.बोदवड  �हगंणा
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२८८२३
पाट�ल �ीकृ�ण भगवान 34220 42 पु.

मु.�हगंणे   पो.नडगांव  ता.बोदवड िज.जळगांव  �हगंणे

२८८२४
पाट�ल �ीकृ�ण नाना 34696 50 पु.

मु.पो. जलच� ब.ु   ता.बोदवड    जलच� ब.ु

२८८२५
पाट�ल �ीराम मोहन�सगं 10091 82 पु.

मु.पो.ता.बोदवड मि�जद जवळ   बोडवड

२८८२६
पाट�ल �ीरंग नामदेव 34219 58 पु.

मु.�हगंणे   पो.नडगांव  ता.बोदवड िज.जळगांव  �हगंणे

२८८२७
पाट�ल �सताराम सखाराम 21705 64 पु.

मु.वाक� पो.मु�तळ   ता.बोदवड िज.जळगाव    वाक�

२८८२८
पाट�ल �नेहल �मोद 48820 30 �ी

वाड� �. ४   बोदवड  िज.जळगाव

२८८२९
पाट�ल सुभाष भगवान 39950 58 पु.

मु.पो. �हगंणे   ता.बोदवड

२८८३०
पाट�ल सुभाष ��हाद 24726 56 पु.

मु.�चचंखेड �सम   पो.को�हाडी  ता.बोदवड िज.जळगाव

२८८३१
पाट�ल सुभाष यशवतं 35951 49 पु.

मु.पो.�हगंणा   ता.बोदवड  िज.जळगाव  �हगंणा

२८८३२
पाट�ल सुधा �ीराम�सहं 22759 78 �ी

वाड� न.ं५ रेणुका देवी मंद�रा जवळ   मु.पो.बोदवड  

िज.जळगाव

२८८३३
पाट�ल सुधीर �ीराम 9181 55 पु.

वाड� � ५ बोदवड   बोदवड ता बोदवड  िज.जळगांव

२८८३४
पाट�ल सु�नता �मोद 42944 56 �ी

शारदा मेडीकल   वाड� न.ं४ बोदवड  िज.जळगाव

२८८३५
पाट�ल सुरेश गंगाराम 36829 61 पु.

रेणुका नगर   बोदवड

२८८३६
पाट�ल सुरेश सुपडू 36820 62 पु.

मु.पो.नाडगाव   बोदवड    नाडगाव

२८८३७
पाट�ल �वण��सगं राय�सगं 42945 55 पु.

मु.�वचवे पो.सुखाड े  ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८८३८
पाट�ल �यबंक बळीराम 26695 64 पु.

मु. �नमखेड   पो. घाणखेड ता. बोदवड  िज. जळगाव  �नमखेड

२८८३९
पाट�ल तुकाराम बळीराम 40849 57 पु.

मु.पो. �चचंखेडा �सम   ता.बोदवड

२८८४०
पाट�ल तुषार दामोदर 37076 54 पु.

मु.पो.नांदगाव   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८८४१
पाट�ल उदयकुमार �दनकर 34723 45 पु.

मु.पो.बोदवड

२८८४२
डॉ.पाट�ल उ�दव पढंर�नाथ 15137 62 पु.

सोन�के वाडा बोदवड   िज�हा जळगाव .    बोदवड

२८८४३
पाट�ल उ�तम नामदेव 9231 76 पु.

मू पो�ट बोडवड

२८८४४
पाट�ल वदंना अ�नल 27936 49 �ी

मु. पो. वरखेड ब ु◌ा◌ा   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८८४५
पाट�ल वदंना रामे�वर 38276 42 �ी

मु.पो.नाडगांव   ता.बोदवड  िज.जळगाव  नाडगांव

२८८४६
पाट�ल वासूदेव मधकुर 35958 73 पु.

मु.�हगंणा पो.नांदगाव   ता.बोदवड    �हगंणा

२८८४७
पाट�ल वासुदेव �ीपतराव 12399 78 पु.

मनरू बीके वॉड� न ं४   ता बोदवड  िज�हा जळगाव

२८८४८
पाट�ल �वजय�सगं जालम�सगं 20264 53 पु.

मु.पो.एणगाव ता.बोदवड   िज.जळगाव    एणगाव

२८८४९
पाट�ल �वकास बाबरुाव 27952 51 पु.

मु. �चचंखेड �सम   पो. को�हाडी  ता. बोदवड  �चचंखेड �सम
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२८८५०
पाट�ल योगेश ओकंार 54983 54 पु.

वाड� न.ं२ हाय�कुल समोर   बोदवड  िज.जळगाव

२८८५१
पाट�ल यवुराज रामू 35998 59 पु.

के जी पाट�ल हाय�कूल   नाडगाव  ता.बोदवड  नाडगाव

२८८५२
पवार हर�षच�ं �भका 35055 43 पु.

कोटेचा नगर बोदवड   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८८५३
पवार �मोद ��हाद 31069 52 पु.

मु. येवती पो. जामठ�   ता.बोदवड    येवती

२८८५४
पवार राजेश रमेश �ो.�द�ती �वेलस� 17249 47 पु.

�ो.�द�ती �वेलस� पो�ट ग�ल�   वाड� न.ं२ बोदवड  

िज.जळगाव

२८८५५
पवार र�व�ं नारायण 28906 51 पु.

वाड� न.ं२   महादेव मंद�रा जवळ   बोदवड

२८८५६
पवार सुभाष नारायण �ो.�कत� �वेलस� 12343 54 पु.

गांधी चौक   बोदवड

२८८५७
�फरके अजु�न �शवराम 11818 67 पु.

मु.पो.हरणखेडे ता.बोदवड

२८८५८
शेख अरमान शेख रहेमान �पजंार� 24735 55 पु.

मु.पो. ता.बोदवड बोदवड

२८८५९
राजपतु मनोज स�जन�सगं 27503 41 पु.

वाड� न.ं२   मु.पो.बोदवड िज.जळगाव    बोदवड

२८८६०
राखुंडे च�ंकांत रमेश 26706 54 पु.

मु. पो. ता. बोदवड   बाहेर पेठ वाड� �. ४  िज. जळगाव  

बोदवड

२८८६१
राणे अतुल मधकुर 40145 33 पु.

मु.पो. को�हाडी   ता.बोदवड

२८८६२
राणे एकनाथ तुकाराम 32851 59 पु.

मु.पो.को�हाडी   ता.बोदवड

२८८६३
राणे गोकण� कृ�णा 27193 74 पु.

मु पो�ट बोदवड   ता. बोदवड  िज. जळगाव  को�हाडी

२८८६४
राणे क�पना गणेश 56090 46 �ी

मु.पो.को�हाडी   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८८६५
राणे �कशोर रामच�ं 40745 49 पु.

मु.पो. को�हाडी   ता.बोदवड

२८८६६
राणे ल�तका रमेश 30434 52 �ी

मु.पो.को�हाडी   ता.बोदवड    को�हाडी

२८८६७
राणे मधकुर रामच�ं 15139 61 पु.

मु.पो.को�हाडी   ता.बोदवड    को�हाडी

२८८६८
राणे मुरल�धर रामदास 32855 45 पु.

मु.पो.को�हाडी   ता.बोदवड    को�हाडी

२८८६९
राणे ��दप शंकर 15152 60 पु.

साकला कॉलनी   बोदवड

२८८७०
राणे ��तभा मधकुर 23424 56 �ी

�व�या नगर   �टेशन रोडबोदवड  िज.जळगाव

२८८७१
राणे रमेश शंकर 23409 54 पु.

मु.पो.को�हाडी   ता.बोदवड िज.जलगाव    को�हाडी

२८८७२
राणे रंजना �द�प 23407 49 �ी

साकला कॉलनी   मु.पो.बोदवड िज.जळगाव    बोदवड

२८८७३
राणे �ीकृ�ण सोपान 32854 37 पु.

वॉड� न.ं०२ मु पो :-को�हाडी   ता.बोदवड िज:- जळगाव

२८८७४
राणे सोपान तुकाराम 25474 74 पु.

मु. पो. को�हाडी   ता. बोदवड  िज. जळगाव  को�हाडी

२८८७५
राणे सुरेश रामच�ं 40746 57 पु.

मु.पो. को�हाडी   ता.बोदवड

२८८७६
राठोड गोवध�न हंसराज 29710 56 पु.

पळासखेडे ब.ु   पो�ट- मु�ताई ता.बोदवड  िज.जळगांव  

पळासखेडे ब.ु
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२८८७७
राऊळ जीवन�सगं नर���सगं 15151 42 पु.

मु.पो.नाडगाव   ता.बोदवड    नाडगाव

२८८७८
राउळ सं�गता िजवन�सगं 35487 41 �ी

मु.पो.नांदगाव   ता.बोदवड  िज.जळगाव  नांदगाव

२८८७९
राऊत संतोष तुकाराम 20306 70 पु.

मु.पो.सुरवाडा खु।।   ता.बोदवड िज.जळगाव    सुरवाडा खु।।

२८८८०
रेदासनी (जनै) िजत�� संतोकचदं 15110 54 पु.

�टेशन रोड समोर जेडीसीसी बँक   बोदवड ता बोदवड  िज 

जळगाव  बोडवड

२८८८१
र�गे गजानन शंकर 9254 60 पु.

मु पो�ट बोदवड

२८८८२
साकला गणपत भै�लाल 9162 91 पु.

बोदवड

२८८८३
साकला कैलास ब�सीलाल 11806 57 पु.

साकला कॉलनी बोदवड

२८८८४
साखला राजकुमार गणपतलाल 6432 69 पु.

साखला कॉलनी   बोदवड

२८८८५
साळंुके संजय रामदास 39900 40 पु.

वाड� न.ं ५   �शवाजी नगर   बोदवड

२८८८६
समद�डया �नम�ल �वजयकुमार 32681 42 पु.

मु.पो.जमठ�   ता.बोदवड  िज.जळगांव  जामठ�

२८८८७
सरोदे पडंीत शंकर 36823 51 पु.

मु.पो.जामठ�   ता.बोदवड  िज.जळगाव  जामठ�

२८८८८
सातपतेु �तुी �ीपाद 9189 51 �ी

गु�दश�न  �टेशन रोड   बोदवड

२८८८९
शमा� आनदंकुमार �वनोदकुमार 27883 43 पु.

भोई वा�याजवळ   मु. पो. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८८९०
शमा� आशा गोपाळ 15098 44 �ी

मु.पो.बोदवड

२८८९१
शमा� बनवा�र तुळ�शराम 9190 61 पु.

मु पो�ट   बोदवड

२८८९२
शमा� भगीरथ तुळशीराम 13831 59 पु.

वाड� न.ं५   बोदवड

२८८९३
शमा� �दपक राम�कसन 13832 67 पु.

वाड� न.ं४ बाहेर पेठ   बोदवड

२८८९४
शमा� गोपाल क�हैयालाल 9206 51 पु.

सी/ओ ओम नम �शवाय हॉटेल जवळ   बस �टँड नांदगाव 

रोड बोदवड

२८८९५
शमा� गोपाल मथरुादास 9245 48 पु.

सुराणा �नवास   बोदवड

२८८९६
शमा� हनमुान सीताराम 7510 60 पु.

भोई वाडा  बोदवड

२८८९७
शमा� कैलास नारायण 29226 48 पु.

वाड� न.ं २   पो. बोदवड  िज.जळगांव  बोदवड

२८८९८
शमा� कैलासबाब ूजगंलचदं 34746 59 पु.

वड� न ं२ स��ल बँक जवळ   मु पो�ट ता बोदवड

२८८९९
शमा� क�पेश द�पक 59147 34 पु.

वड� न ं६ गोर�ानाथ नगर   बोदवड तालुका बोदवड िज�हा 

जळगाव    बोदवड

२८९००
शमा� कंचन मुरार� 52903 40 �ी

रेणुका मंद�राजवळ   भोई वाडयाजवळ  बोदवड िज.जळगाव

२८९०१
शमा� लल�त �भकमचदं 15095 51 पु.

साकला कॉलनी   बोदवड

२८९०२
शमा� �लला मथरुादास 56899 73 �ी

हाऊस न ं१४६८   वाड� �.५   बोदवड

२८९०३
शमा� महेशबाब ुजगंलचदं 10061 68 पु.

राम मं�दर जवळ   बोदवड ता.बोदवड  िज.जळगाव
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२८९०४
शमा� मनोज �भकमचदं 39865 42 पु.

साकला कॉलनी   बोदवड

२८९०५
शमा� मुकेश मथरुादास 11822 46 पु.

वाड�न.ं५ भोई वाडा  बोदवड

२८९०६
शमा� मुकेश नदंलाल 39735 42 पु.

वाड� न.ं५   �शवाजी नगर   बोदवड

२८९०७
शमा� मुरार� सुभाष 8861 44 पु.

तोरणा भवन बोडवड   वॉड� न ं५ बोडवड  ता बोडवड िज�हा 

जळगाव  बोदवड

२८९०८
शमा� नीलेश �दपक 59773 40 पु.

गोर�नाथ नगर बोदवड   ता. बोदवड  िज�हा जळगाव  

बोदवड

२८९०९
शमा� �नतीन �शवलाल 27188 44 पु.

रेणूका देवी मं�दराजवळ   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८९१०
शमा� ��दपकुमार सुरजमल 39948 51 पु.

मु.पो. घाणखेड   ता. बोदवड

२८९११
शमा� �काश क�हैयालाल 37118 49 पु.

 �ाम पचंायत अॅ◌ाफ�स जवळ   बोदवड

२८९१२
शमा� �काश कैयालाल 24728 61 पु.

रा.बोदवड   ता.बोदवड िज.जळगाव    बोदवड

२८९१३
शमा� �काश नारायण 24715 49 पु.

राज�थान नगर वॉड� न ं5   बोदवड

२८९१४
शमा� राधेशाम ओकंार 34159 65 पु.

�व�या कॉलनी    बोदवड

२८९१५
शमा� राजकुमार गोकुलचदं 24736 46 पु.

मु.पो.बोदवड   िज.जळगाव

२८९१६
शमा� रतन नाथमल 9214 69 पु.

बोडवड

२८९१७
शमा� संजीव सुगनचदं 10308 56 पु.

वॉड� न ं४   बोदवड  िज�हा जळगाव  बोदवड

२८९१८
शमा� संतोष ल�लत 39864 47 पु.

साकला कॉलनी   बोदवड

२८९१९
शमा� शंकर रामे�वर 22722 55 पु.

३०४५ /बी आगरा रोड बोडवड

२८९२०
शमा� �सताराम भाउलाल 5301 91 पु.

बोदवड

२८९२१
शमा� सुरजमल गो�वदंराम 39947 77 पु.

मु.पो. घाणखेड   ता. बोदवड

२८९२२
शमा� त�ण रमेशलाल 37426 39 पु.

रेणुका देवी मंद�रा जवळ   बोदवड

२८९२३
शमा� �व�या �भकमचदं 39863 69 �ी

साकला कॉलनी   बोदवड

२८९२४
शमा� �वशाल बनवार�लाल 13830 38 पु.

वाड� न.ं५   बोदवड

२८९२५
शेळके संजय मधकुर 17501 55 पु.

सुराणा �नवास जवळ   मु.पो.बोदवड

२८९२६
शेळके �वनोद रामच�ं 24724 47 पु.

वाड� न.ं५   जनै मंद�रा जवळबोदवड  िज.जळगाव

२८९२७
शेळके �कशोर रामच�ं 13813 50 पु.

जनै मंद�रा जवळ   बोदवड

२८९२८
शेळके पुडं�लक सोनू 37094 74 पु.

मु.पो.सुरवाडा   ता बोदवड    ता बोदवड

२८९२९
शेळके रामधन रामच�ं 13816 56 पु.

जनै मंद�रा जवळ   बोदवड

२८९३०
शेळके स�चन पडंीत 56385 41 पु.

मु.पो.राजरु   ता.बोदवड  िज.जळगाव  राजरु
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२८९३१
शेळके सतीष राजमल 15143 41 पु.

मु.राजरु   ता.बोदवड    राजरु

२८९३२
शेळके शांताराम सुरेश 27938 40 पु.

शारदा कॉलनी   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८९३३
शेळके �वकास नारायण 37979 53 पु.

कोटेचा कॉलनी   मु.पो.बोदवड  िज.जळगाव

२८९३४
�शपंी अ�ण नारायण 17183 67 पु.

तह�सल काया�लय बोदवड

२८९३५
�शमरे गणेश मधकुर 34290 42 पु.

मु.पो.�हगंणे   ता.बोदवड    �हगंणे

२८९३६
�शदें �भाकर नामदेव 39580 46 पु.

मु. पो. बेटावद ब.ु   ता. जामनेर  िज. जळगाव  बोदवड

२८९३७
�शरसाठ �नलेश गोपाळ 58128 33 पु.

मु / पो - नांदगाव   ता बोदवड  िज जळगाव  नांदगाव

२८९३८
�शरसोले रमेश फ�करा 30306 66 पु.

वाड� न.ं४ हनमुान नगर   बोदवड िज.जळगाव    बोदवड

२८९३९
�ावणे रामदास ल�मण 23566 71 पु.

मु..येवती पो.जामठ�   ता.बोदवड िज.जळगाव    येवती

२८९४०
�सखवाल धनराज गजानन 29721 68 पु.

�टेशन रोड कॉलनी   नडगांव रोड बोदवड  िज.जळगांव  

बोदवड

२८९४१
�सधंी जेनमुल रेवामल �ो.सतगु� 

�ो�ह�जन 10486 75 पु.
मु.पो.नाडगांव   ता.भुसावळ  िज.जळगांव  नाडगांव

२८९४२
सोनार अ�ण रामदास 36757 51 पु.

सोनटके वाडा   बोदवड  िज.जळगाव

२८९४३
सोनार द�ता�य �सताराम 37100 54 पु.

वायी   पो मु�तळ    बोदवड

२८९४४
सोनार रामदास �बसन [०८] 5304 92 पु.

बोदवड

२८९४५
सोनार रवी�� रामदास�वामी 9174 48 पु.

मु.पो.बोदवड

२८९४६
सोनार संतोष जनाद�न 8862 51 पु.

स�नट�के ग�ल� बोडवड   ता बोडवड  िज�हा जळगाव  

बोदवड

२८९४७
सोनवणे भागवत पढंर� 37628 51 पु.

मु.�हगंणा  पो.नाडगाव   ता.बोदवड    �हगंणा

२८९४८
सोनवणे भरत तुळ�शराम 37427 66 पु.

कोटेचा नगर   बोदवड

२८९४९
सोनवणे भाऊराव नामदेव 8897 66 पु.

मु.पो.नाडगांव ता.भुसावळ   नाडगांव

२८९५०
सोनवणे �ानदेव रधनुाथ 34985 40 पु.

मु.पो.घाणखेड   ता.बोदवड  िज.जळगाव  घाणखेड

२८९५१
सोनवणे शामराव रामजी 40362 65 पु.

मु.पो. नांदगाव   ता.बोदवड  िज.जळगाव

२८९५२
सोनवणे शांताराम �सताराम 13819 47 पु.

मु.पो.साळ�शगंी   ता.बोदवड    साळ�शगंी

२८९५३
सोनवणे यवुराज दशरथ 30828 43 पु.

मु.पो.मनरु खुद�  ता.बोदवड   मानरु खुद�    मानरु खुद�

२८९५४
सोनोने संजय माधव 38472 58 पु.

वाड� न.ं१   मु.पो.ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८९५५
सोनोने वसंत गो�वदं 35999 54 पु.

जनै बोड�ग   वाड� न.ं०१   बोदवड

२८९५६
सोनट�के बाळु नथु 11803 58 पु.

लेटे�ट टेलर मलकापरु रोड बोदवड

२८९५७
सोनट�के �ीपाद �व�वनाथ 6348 62 पु.

सोनट�के वाडा बोडवड िज�हा जळगाव   बोदवड
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२८९५८
सोनट�के यादव �वनायक 26772 65 पु.

सोनट�के वाडा   मशीदा जवळबोदवड  िज.जळगाव

२८९५९
सोनवणे �भाबाई सखाराम 51354 73 �ी

मु. पो. बोदवड   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  बोदवड

२८९६०
सुन�कर स�चन समाधान 26773 49 पु.

मु.पो.हरणखेड ता.बोदवड   िज.जळगाव    हरणखेड

२८९६१
सुपे देवराम ओकंार 15150 58 पु.

मु.पो.नाडगाव   ता.बोदवड

२८९६२
सुपे सु�शलाबाई रामकृ�ण 52116 77 �ी

मु. पो. नाडगांव   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८९६३
सुपे �वजय ल�मण 32677 47 पु.

मु.�चचंखेडा   ता.बोदवड    �चचंखेडा

२८९६४
सुपे �व�णु माधव 31350 59 पु.

राममंद�रा जवळ   नडगांव ता.बोदवड    नडगांव

२८९६५
सुरंगे रमेश सुकदेव 28907 69 पु.

�नमखेडे पो�ट घाणखेडे   ता.बोदवड    �नमखेडे

२८९६६
सुरंसे हर� ल�मण 39297 56 पु.

द�त कॉलनी   वाड� न.ं ३  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८९६७
सुरांसे कैलास ल�मण 32831 53 पु.

फॅशन हेअर आट�   बोदवड

२८९६८
सुय�वशंी कैलास सुभाष 25476 36 पु.

मु. पो. बोदवड   �ववेकानदं नगर  वाड� �. ६  बोदवड

२८९६९
सुय�वशंी नाना जानक�राम 40158 63 पु.

रेणूका नगर   बोदवड

२८९७०
सुतार राजेश जना�दन 37103 50 पु.

मु पो जामठ�   बोदवड

२८९७१
तळेगांवकर जनाद�न गंगाधर 4729 77 पु.

वॉड� न ं५   रेणुका देवी मं�दर    बोदवड

२८९७२
तळेगावकर �शांत जनाद�न 15439 51 पु.

मु.पो.बोदवड

२८९७३
तळेगावकर �रता �शांत 15440 46 �ी

मु.पो.बोदवड

२८९७४
तळेगांवकर सुमंगला जनाद�न 4728 71 �ी

रेणुका माता मं�दरंाजवळ   मेन रोड  बोदवड

२८९७५
तळेले भागवत रामकृ�ण 27484 52 पु.

�व�या नगर   �टेशन रोड बोदवड

२८९७६
तांबी �ीराम �बजंराज 27325 49 पु.

खंडेलवाल �वामील   बोदवड

२८९७७
ताठे भागवत �ानदेव 27131 54 पु.

मु . शेवगे खुदा� पो�ट:- कुहा�   हरडो ता:- बोदवड िज�हा:- 

जळगाव    शेवगा

२८९७८
ताठे राजाराम �ानोबा 21129 42 पु.

मु.शेवगे पो.कु-हा हरदो   ता.बोदवड    शेवगे

२८९७९
तयाड ेद�पक �भाकर 22766 40 पु.

वॉड� न.ं6 बारभाई ग�ल�   बोडवड िज.जळगाव  िज.जळगाव

२८९८०
तायड े�दपक ल�मण 48473 39 पु.

वाड� �. ४ खाट�क वाडा   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२८९८१
तायड ेकैलाश पुडंल�क 9029 59 पु.

बोदवड

२८९८२
तयाड ेकमलाकर �भाकर 23402 46 पु.

वड� न ं६ बोदवड बारभाई ग�ल� बोडवड   ता. बोडवड 

िज.जळगाव    बोदवड

२८९८३
तायड े�कशोर सदा�शव 45166 42 पु.

रेणुका नगर      बोदवड

२८९८४
तायड ेर�व�ं का�शनाथ 58107 49 पु.

रेणुका नगर   बोदवड  िज.जळगांव
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२८९८५
तायड े�वजय �भाकर 38235 51 पु.

वाड� न.ं६ बारभाई ग�ल�   बोदवड

२८९८६
तायड े�काश पुडंल�क 9030 50 पु.

वाड� न.ं १ जामठ� दरवाजा   मु.पो. बोदवड िज�हा जळगाव    

बोदवड

२८९८७
तायड ेसुधाकर �भाकर 37498 47 पु.

वाड� न.ं०४   बोदवड

२८९८८
तेल� अ�नपणुा� सदा�शव 30598 63 पु.

एन.एच. राका हाय�कूल   जामनेर रोड बोदवड

२८९८९
तेल� कैलास गंभीर 32675 50 पु.

�शवाजी नगर    बोदवड  बोदवड

२८९९०
तेल� का�शनाथ गुलाबचदं 22726 60 पु.

मु.पो.जामठ�.   ता.बोदवड

२८९९१
तेल� कौ�श�या का�शनाथ 25740 56 �ी

मु. पो. जामठ�   ता. बोदवड  िज. जळगाव  जामठ�

२८९९२
तेल� मधकुर गणपत 24358 75 पु.

मु. पो. बोदवड   वाड� �. ५  �शवाजी नगर बोदवड िज. 

जळगाव  बोदवड

२८९९३
तेल� ��हाद दगडू 39899 67 पु.

वाड� न ं६   बारभाई ग�ल�   बोदवड

२८९९४
तेल� ��हाद ध�डू 17558 67 पु.

�व�यानगर बोदवड

२८९९५
तेल� (चौधर� ) राज ूगणेश 24719 50 पु.

मु.पो.बोदवड   �भाग �मांक १२  ता बोदवड िज.जळगांव

२८९९६
तेल� रामदास न�थु 43004 69 पु.

हनमुान नगर   वाड� न.ं ०४   बोदवड

२८९९७
तेल� रमेश बाबरुाव 7511 68 पु.

बाहेर पेठ वॉड� न ं०५   नवीन खाट�क वाडा घर न ं२१४०    

बोदवड

२८९९८
तेल� रतन च�ुनलाल 26708 57 पु.

वाड� �. २   जामठ� दरवाजा  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२८९९९
तेल� र�व�ं रामदास 40535 64 पु.

मु.पो.सुरवाडा ब ु  वाड� न.ं१  ता. बोदवड

२९०००
तेल� शकंुतला दगुा�दास 58077 74 �ी

२४७४-२ सुराणा �नवास   मु /पो - बोदवड  बोदवड 

िज.जळगांव

२९००१
तेल� शामलाल रामलाल 13818 40 पु.

जामठ� दरवाजा बोदवड   मु.पो.बोदवड ता.बोदवड  

िज.जळगाव

२९००२
तेल� ताराबाई रामदास 25467 86 �ी

वाड� न.ं १ मोठया मारोती मंद�राजवळ   बोदवड  िज. जळगाव 

 बोदवड

२९००३
तेल� (चौधर�) �व�या र�व�ं 39896 42 �ी

वाड� न.ं ५   �शवाजी नगर   बोदवड

२९००४
तेल� �वजय गणेश 40834 47 पु.

�भाग �मांक १३   ता बोदवड  िज.जळगांव

२९००५
तेल� �वलास ��हाद �ो.आि�वनी 

मेडीकल 12224 42 पु.
मेन रोड   मु.पो. बोदवड

२९००६
तेल�(चौधर�)लताबाई रमेश 15097 43 �ी

वाड� न.ं४   बाहेर पेठ    बोदवड

२९००७
ठ�बरे �दनकर पांडूरंग 28535 73 पु.

मु. पो. बेटावद   िज.जळगाव    बेटावद

२९००८
ठ�बरे नामदेव बळीराम 29494 51 पु.

वाड� न.ं२   मु.पो.बोदवड  िज.जळगांव  बोदवड

२९००९
ठ�बरे �नतीन नामदेव 40681 32 पु.

वाड� न.ं२   जामठ� रोड   बोदवड

२९०१०
ठ�बरे सु�नल नामदेव 22923 46 पु.

मो�या हनमुान मंद�राजवळ   बोदवड वाड� न.ं२  बोदवड.  

बोदवड.

२९०११
ठ�बरे यवुराज नामदेव 15145 41 पु.

५०४ खडकापरु   बोदवड
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२९०१२
ठ�बर जयाबाई नामदेव 38229 47 �ी

वाड� न.ं२ जामठ� रोड   बोदवड

२९०१३
थोरात ल�मण �यबंक 28722 68 पु.

साव�ज�नक बांधकाम �वभाग  ग�हन�म�ट   रे�ट हाऊस ए�रया 

 बोदवड

२९०१४
थोरात �नम�ला अ�ण 59072 61 �ी

�नयर महादेव मं�दर   बोदवड  तालुका बोदवड िज�हा 

जळगाव  बोदवड

२९०१५
�टकारे आशाबाई भागवत 40143 52 �ी

मु.�शवगे खुद� पो.कु�हा   ता.बोदवड

२९०१६
�टकारे भागवत ��हाद 20268 57 पु.

मु.शेवगे खु।। पो.कु-हा हरेदा   ता.बोदवड    शेवगे खु।।

२९०१७
�टकारे �नलेश भागवत 40144 35 पु.

मु.शेवगे खु. पो.कु�हा   ता. बोदवड

२९०१८
�तवार� अ�नष मधसुुदन 20276 46 पु.

मु.पो.बोदवड   िज.जळगाव    बोदवड

२९०१९
उगले संजय �ीपत 31546 51 पु.

रेणुका नगर बोदवड

२९०२०
वाघोदे अजय रमेश 27752 43 पु.

मु. पो. घाणखेडे ता-बोदवड   िज-जळगाव    घाणखेडे

२९०२१
व�ैणव अजय मोहनदास 6310 79 पु.

मु पो बोदवड ता भुसावळ िज जळगाव

२९०२२
व�ैणव िजते� रामदास 37067 55 पु.

�शवाजी नगर   बोदवड

२९०२३
व�ैणव र�व�ं रामदास 12636 50 पु.

मु.पो.बोदवड

२९०२४
वजंार� अ�वनाश का�शनाथ 28418 60 पु.

बळीराजा मंगल काया�लया जवळ   बोदवड  िज. जळगाव  

बोदवड

२९०२५
वजंार� भागवत रघनुाथ 37115 57 पु.

उजनी रोड   बोदवड

२९०२६
वजंार� �भाकर ओकंार 19036 62 पु.

मु.पो.बोदवड िज.जळगाव   बोदवड

२९०२७
वजंार� सु�धर का�शनाथ 24720 37 पु.

मु.पो.बोदवड   वॉड� न.ं२ गणेश चौक   बोदवड

२९०२८
वराड ेअ�नल रामच�ं 27207 63 पु.

मु. पो. घाणखेडे   ता. बोदवड  िज. जळगाव  घाणखेडे

२९०२९
वराड ेमाधव देवबा 34468 58 पु.

३८ कोटे�या कॉलनी   बोदवड

२९०३०
वराड ेमालती सुधाकर 40050 66 �ी

मु.पो. हरणखेड   ता. बोदवड

२९०३१
वराड े�मोद शंकर 40564 54 पु.

मु.पो. वरखेड ब.ु   ता.बोदवड

२९०३२
वराड ेराजेश सोपान 17182 38 पु.

मु.वरखेड खु।। पो.एनगाव   ता.बोदवड    वरखेड खु।।

२९०३३
वमा� आनदं जग�दश 15123 48 पु.

साकला कॉलनी   बोदवड

२९०३४
वमा� चदंाबाई �काशचदं 5318 74 �ी

बोदवड

२९०३५
वमा� नदंलाल राधेशाम 31308 54 पु.

मु.पो.बोदवड

२९०३६
वमा� �काशचदं �भकमचदं 5316 77 पु.

ए/पी.बोदवड ता.भुसावळ   िज.जळगाव    बोदवड

२९०३७
वमा� राज�� नदंलाल 24348 53 पु.

बाहेर पेठ   वाड� न.ं ४  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२९०३८
वमा� सुरेशकुमार �भकमचदं 5299 75 पु.

मु पो बोदवड   वॉड� न ं3   बोदवड
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२९०३९
धनगर सं�गता सुरेश 22721 43 �ी

मु.मनरु   पो.मनरु  ता. बोदवड

२९०४०
वे�ळकर पुडं�लक संपत 26720 65 पु.

साई सदन वाड� न.ं १   रा. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२९०४१
वे�ळकर योगेश पुडंल�क 28507 38 पु.

मु. पो. बोदवड   तह�सल कचेर�  बोदवड िज. जळगाव  बोदवड

२९०४२
वागदरे �गरधर दामु 20262 75 पु.

मु.पो.मु�तळ   ता.बोदवड िज.जळगाव    मु�तळ

२९०४३
वाघ गजानन नामदेव 40741 46 पु.

वाड� न.ं १   मोठया मारोती मंद�राजवळ   बोदवड

२९०४४
वाणी दगडू तुकाराम 33247 46 पु.

मु.पो.कु�हा हाड�   ता.बोदवड    कु�हा हाड�

२९०४५
वाणी �दल�प बाबरुाव 15147 53 पु.

मु.लोणवाडी   पो.कु-हे हद� ता.बोदवड    लोणवाडी

२९०४६
वाणी जीवन देवीदास 24737 77 पु.

�ाम पचंायत जवळ   मु.पो.बोदवड िज.जळगाव    बोदवड

२९०४७
वाणी कैलास गजानन 5326 60 पु.

वॉड� न ं५ �शवाजी नगर बोदवड   तालुका बोदवड िज जळगाव 

   बोदवड

२९०४८
वाणी कुसुम वासुदेव 23425 56 �ी

मु.लोणवाडी पो.कु-हा हरदे   ता.बोदवड  िज.जळगाव  

लोणवाडी

२९०४९
वाणी परेश द�ता�य 57603 52 पु.

रेणुका मंद�राजवळ   बोदवड  िज.जळगांव

२९०५०
वाणी प�ुषो�तम जीवन 24263 46 पु.

मु. पो. ता. बोदवड   िज. जळगाव    बोदवड

२९०५१
वाणी वासुदेव सुय�भान 20265 57 पु.

मु.पो.लोणवाडी ता.बोदवड   िज.जळगाव    लोणवाडी

२९०५२
वानखेडे �नतीन रतन 22730 37 पु.

वॉड� न.ं५   भोईवाडा   बोदवड

२९०५३
वराड ेहरेश न�थ ु�ो.एच.एन.वराडे 10873 47 पु.

भगवा झ�डा १७ जनपथ रोड   बोदवड  िज.जळगाव

२९०५४
येसकर सुभाष कडू 39737 47 पु.

मु.पो. �चचंखेडे �सम   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२९०५५
येसकर सु�नल कडू 30386 51 पु.

साकला कॉलनी बोदवड   अ�णोदय सॉ �मल जवळ  

िज.जळगाव

२९०५६
झंबक अर�वदं भवरलाल 36825 55 पु.

वाड� न.ं२   बोदवड

२९०५७
झाला �रतेश स�जन�सगं 40151 44 पु.

वाड� न.ं ०२ राजपतू ग�ल�   मु.पो.ता. बोदवड

२९०५८
झांबड �दपक सुवालाल 28864 46 पु.

वाड� न.ं२   मु.पो.बोदवड  िज.जळगाव

२९०५९
झांबड िजत�� रमेश 29483 41 पु.

वाड� न.ं२   जनै मंद�रा जवळ    बोदवड

२९०६०
झांबड �करण �व�पचदं 37117 53 पु.

जनै मंद�राजवळ   बोदवड

२९०६१
झांबड मनोजकुमार शांतीलाल 9232 48 पु.

मू पो�ट   बोदवड

२९०६२
झांबड रोशनकुमार सुवालाल 15165 48 पु.

जनै मंद�रा जवळ   वाड� न.ं२    बोदवड

२९०६३
झांबड सोनल रोशन 28502 41 �ी

वाड� न.ं २   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२९०६४
झांबड ताराबाई सुवालाल 37070 54 �ी

वॉड� न २   बोदवड

२९०६५
झांबरे वासुदेव भा�कर 46325 48 पु.

मु. पो. को�हाडी   ता. बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड
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२९०६६
झटकर सुपडू पडंीत 29743 73 पु.

मु.पो. एणगांव ता.बोदवड   एणगांव
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२९०६७

अ�� बोदवड प�रसर  

�ा�ण संघ गग� सुहास योगे�र 7504 50 पु बोदवड ता भुसावळ िज जळगाव

२९०६८ अ�वाल ऑईल इंड�� ीज 9167

गांधी चौक बोडवड   ता बोडवड  िज�ा 

जळगाव  बोदवड

२९०६९

अिह�ा मिहला बचत गट 

(बोदवड)
शेळके मुवता िकशोर

49054 38 ÔJããè वाड� �.५ बोदवड   िज. जळगाव    बोदवड

२९०७० अंकुर ट� ेडस�
गु�ा सुिनल रतनलाल

49181 54 पु मेन रोड   बोदवड  िज.जळगाव

२९०७१ भा��ी मिहला बचत गट
वाढे बेबाबाई समाधान

59357 45 ÔJããè

िजजाऊ नगर   एट पो� नाडगाव  तालुका 

बोदवड  नाडगाव

२९०७२ अ�� रा�� ीय िश�ण सं�थ
कुळकण� अनंत कािलदास

7505 61 पु बोदवड ता भुसावळ िज जळगाव

२९०७३ चळवळ मिहला बचत गट
तायडे छाया �काश

60945 39 �ी

मु पो� हरणखेडे ता बोदवड   ता बोदवड  

िज�ा जळगाव  हरणखेडे

२९०७४ धनल�ी मिहला बचत गट
पाटील सुरेखा िवकास

50258 45 ÔJããè

मु.पो.माननोडी  पो� सुरवाडे   ता.बोदवड  

िज. जळगाव  भुसावळ

२९०७५ धनल�ी मिहला बचत गट
अ�वाल तारादेवी नंदिकशोर

52115 63 ÔJããè

एट/पो�/तालुका बोदवड   िज�ा ज  िज. 

जळगाव  बोदवड

२९०७६

धन�ी मिहला बचत गट 

(बोदवड)
पवार भारती रिवं�

50227 39 ÔJããè

िनयर महादेव मंिदर   जुने पो� ग�ी 

बोदवड  तालुका बोदवड िज�ा जळगाव  

बोदवड

२९०७७

िदप�ोती मिहला बचत 

गट (बोदवड)
चौधरी लिलता िवनोद

50223 38 ÔJããè

३०१ जुना मनुर रोड   बोदवड  िज. जळगाव  

बोदवड

२९०७८

एकता मिहला बचत गट 

(बोदवड)
माटे शोभा रिवं�

53199 56 ÔJããè वाड� नं ५   िनयर जैन बोिड�ग   बोदवड

२९०७९

िगताई मिहला बचत गट 

(बोदवड)
अ�वाल शारदा राज��

53090 69 ÔJããè

रेणुका माता मंिदराजवळ   बोदवड  

िज.जळगाव

२९०८० गोर�ण सं�था बोदवड
कुळकण� अनंत कािलदास

7503 61 पु बोदवड ता भुसावळ िज जळगाव

२९०८१

गौरी मिहला बचत गट 

(बोदवड)
पालवे वंदना िवजय

50225 46 ÔJããè शारदा कॉलनी   बोदवड  िज.जळगाव

२९०८२ गु��ह मिहला बचत गट
वंजारी शोभा संभाजी

59818 38 ÔJããè

बिळराजा मंगल काया�लय जवळ   बोदवड  

ता बोदवड िज�ा जळगाव  बोदवड

२९०८३

हनुमंत पु�ष बचत गट 

(बोदवड)
फादे संजय मारोती

55597 49 पु सं◌ंताजी चौक   बोदवड  िज.जळगाव

२९०८४

हरे कृ� मिहला बचत 

गट (बोदवड)
मावळकर सरला सुिनल

51976 43 ÔJããè वड� नं ५   िववेकानंद नगर    बोदवड

२९०८५

जय स��ंृगी मिहला 

बचत गट 48043

मु. पो. कु�हे हरदो   ता. बोदवड  िज. 

जळगाव  बोदवड

२९०८६ कािलंका मिहला बचत गट
नेवे अच�ना अिनल 

48044 45 ÔJããè

सुराणा िनवास जवळ   बोदवड  िज. जळगाव 

 बोदवड

२९०८७

कमल नयन मिहला बचत 

गट
अ�वाल हेमलता राधेशाम

60783 45 �ी

िशवाजी नगर बोदवड   ता बोदवड  िज�ा 

जळगाव  बोदवड

२९०८८ कांताइ मिहला बचत गट
माळी कांता सुरेश

59810 32 ÔJããè

बजरंग पुरा बोदवड   ता बोदवड  िज�ा 

जळगाव  बोदवड

२९०८९ खंडेलवाल अॅ�ो इंड�� ीज
खंडेलवाल अतुल जगदीश

40148 42 पु मलकापूर रोड   बोदवड    बोदवड

२९०९०

महाल�ी मिहला बचत 

गट
राखोडें सिवता चं�कांत

50031 48 ÔJããè वाड� नं.४   िनयर हनुमान मंिदर   बोदवड

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)



Page 1097

अ.�.  

(१)
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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)

२९०९१

मिहला मंिदर मिहला 

बचत गट
चौधरी �पाली अिनल

60719 33 �ी

गोर�नाथ नगर   बोदवड  िज�ा जळगाव  

बोदवड

२९०९२

मनाली मिहला बचत गट 

(बोदवड)
को�ाटकर अनीता संजय

55596 47 ÔJããè

मारोती मंिदराजवळ   वाड� नं.१ बोदवड  

िज.जळगाव

२९०९३

मातो�ी मिहला बचत गट 

(बोदवड)
पालवे लता काशीनाथ

50997 51 ÔJããè वाड� नं.१ इंिदरा नगर   बोदवड  िज.जळगाव

२९०९४

नारी संघटना मिहला 

बचत गट
मंगळकर वैशाली सुिनल

50617 42 ÔJããè

बळीराजा मंगल काया�लयाजवळ   बोदवड  

िज. जळगाव  बोदवड

२९०९५ नवलपरी मिहला बचत गट 60653

खडकपुरा कामाठी रोड बोदवड   ता 

बोदवड  िज�ा जळगाव  बोदवड

२९०९६

�ू चैत� �यंसहायता 

मिहला बचत गट
गावंडे िव�ा रमेश

59645 34 ÔJããè वाड� नं 2   बोदवड

२९०९७

िन�पण मिहला बचत 

गट बोडवड
ठाकरे सुिनता संजय

59613 36 ÔJããè

११४० खडकपुरा   बोडवड  िज�ा जळगाव  

बोडवड

२९०९८

ओम मिहला बचत गट 

(बोदवड)
बडगुजर वैशाली �िदप

50362 35 ÔJããè वाड� नं.२ बोदवड   िज. जळगाव    बोदवड

२९०९९

ओम साई मिहला बचत 

गट (बोदवड)
तेली संगीता समाधान

51615 44 ÔJããè इंिदरा नगर   बोदवड  िज.जळगाव

२९१००

�ाज�ा मिहला बचत गट 

(बोदवड)
दैवे उषा अजु�न

51117 49 ÔJããè द� कॉलनी   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२९१०१

रा��  सेिवका मिहला बचत 

गट
घुले सुरेखा �शांत

58964 31 ÔJããè

वाड� नं ५ भोई वाडा   सुराणा िनवास जवळ    

बोदवड

२९१०२

साईकृपा �यं मिहला 

बचत गट
माळी रंजना भागवत

60821 50 �ी वॉड� नं 5 िशवाजी नगर   बोदवड    बोदवड

२९१०३ समप�ण मिहला बचत गट
पाटील मंदा िदपक

46195 33 ÔJããè मु पो बोदवड

२९१०४

समृ�दी मिहला बचत गट 

(बोदवड)
माळी अलका अिनल

51551 47 ÔJããè िशवाजी नगर   बोदवड  िज.जळगाव

२९१०५

स� साईराम मिहला 

बचत गट 48042

मु. पो. कु�हे हरदो   ता. बोदवड  िज. 

जळगाव  बोदवड

२९१०६

�ी.सहकार िम� पु�ष 

बचत गट (बोदवड)
वंजारी सुिनल िदनकर

50224 47 ¹ãÁ Óã वाड� नं.२   बोदवड  िज. जळगाव  बोदवड

२९१०७ �ेहलता मिहला बचत गट
चौधरी �ोित अजय

61255 38 �ी

साखला कॉलनी बोदवड   ता बोदवड िज�ा 

जळगाव   बोदवड

२९१०८ �ी.श�ी मिहला बचत गट
सोनार चंदाबाई �काशचं�

50226 70 ÔJãè वड� नं .५   बोदवड    बोदवड

२९१०९

�ामी समथ� मिहला बचत 

गट
नेमाडे क�ना भागवत

52898 57 ÔJããè मु. पो. सुरवाडा   ता. बोदवड  िज.जळगाव

२९११०

ताराराणी �यं सहायता 

मिहला बचत गट
पाटील साधना िवनायक

60506 42 �ी

शारदा कॉलनी बोदवड   भुसावळ रोड 

बोदवड  ता बोदवड िज�ा जळगाव  बोदवड

२९१११

तेज�ीनी मिहला बचत 

गट (बोदवड)
साबणे लताबाई राजु

51975 43 ÔJããè

�सोबा मंिदराजवळ   बोदवड  िज. जळगाव 

 बोदवड

२९११२

तुलसी मिहला बचत गट 

(बोदवड)
चौधरी सिवता नंदिकशोर

51018 48 ÔJããè

वाड� �.४ बाहेर पेठ   बोदवड  िज. जळगाव  

बोदवड
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(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)

२९११३
आढाव पाव�ताबाई �भाकर 19412 57 �ी

मु.�हवरा पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर    �हवरा

२९११४
अ�वाल भावना राजमल 43427 31 �ी

मु.पो.कु�हा (काकोडा)   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९११५
अ�वाल ��जेश �पचदं 21277 46 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९११६
अ�वाल मनीष शामसंुदर 23921 49 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर िज.जळगाव

२९११७
अ�वाल राधे�याम �यबंकलाल 36283 64 पु.

कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा काकोडा

२९११८
अ�वाल रेणुका मनीष 23922 48 �ी

रा.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर िज.जळगाव

२९११९
अवकाळे गोपाळराव प�ुषो�तम 12353 35 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९१२०
बढे अ�नल का�शराम 39706 44 पु.

मु. काकोडा पो. कु�हा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९१२१
बढे �नशांत �ानदेव 32180 43 पु.

मु.काकोडा   पो.कु�हा  ता.मु�ताईनगर  काकोडा

२९१२२
बढे �शांत ��हाद 11992 44 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९१२३
बढे रामदास तुकाराम 32259 62 पु.

कु�हा  पो.काकोडा   ता.मु�ताईनगर    काकोडा

२९१२४
बढे शंकर तुकाराम 37542 75 पु.

मु.काकोडा पो.कु-हा   ता.मु�ताईनगर    कु-हा काकोडा

२९१२५
बडुगे �भु �शव�सगं 23677 54 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर िज.जळगाव

२९१२६
बगे संतोष नारायण 54382 39 पु.

मु.पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९१२७
बागुल संजय साहेबराव 59439 49 पु.

आ�म शाळा एट पो�ट चारठाणा   एट पो�ट चारठाणा  

तालुका मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव

२९१२८
बजरे सुमनबाई महादेव 38516 50 �ी

थेरोळा (कु-हा काकोडा)   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा 

काकोडा

२९१२९
बाव�कर दगुा� मह�� 60968 39 पु.

मु पो�ट कु� हा ता मु�ताई नगर   िज�हा जळगाव    कु� हा

२९१३०
बाव�कर मह�� मनोहर 21255 41 पु.

गट न.ं१५ मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९१३१
बेलदार भावराव जगदेव 37629 57 पु.

मु. थेरोळा पो. कु-हा ( काकोडा )   कु-हा

२९१३२
बेलदार महादेव च�ंगू 37390 53 पु.

मु.पो.थेरोळा   ता.मु�ताईनगर    थेरोळा

२९१३३
बेलदार �नम�ला भावराव 37914 52 �ी

मु.थेरोळा पो.कु-हा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा 

काकोडा

२९१३४
बेलदार पाव�ताबाई जानू 37913 72 �ी

मु.थेरोळा पो. कु-हा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा 

काकोडा

२९१३५
भडांगे संजय तुळशीराम �ो.साई कृषी 

क� � 47983 46 पु.

मु.इ�छापरु पो.�नमखडी ब.ु   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  

कु�हा काकोडा

२९१३६
भागवतकार कैलास �ीकृ�ण 33016 46 पु.

मु.भोटा पो.�प�ंाळा   ता.मु�ताईनगर    भोटा

२९१३७
भ�गरथ ेसं�दप का�शनाथ 27837 40 पु.

मु. पो. कुहा� - काकोडा   ता. मु�ताई नगर  िज. जळगाव  कुहा� 

काकोडा

२९१३८
भा�गरथे शशीकला काशीनाथ 19258 62 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

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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२९१३९
भवर जग�नाथ ध�डू 4886 69 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा   ता.मु�तईनगर  िज. जळगाव

२९१४०
भोई अबंादास नामदेव 59744 41 पु.

मू पो इछापरू   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव  इ�छापरू

२९१४१
भोई भगवान तुकाराम 11978 70 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९१४२
भोई गजानन �नना 15846 50 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९१४३
भोई हर� �कसन 31256 70 पु.

वाड� न.ं३ कु�हा   ता.मु�ताई नगर    कु�हा

२९१४४
भोई संजय वसंत 49524 35 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९१४५
भोई सुरेखा हर� 33178 59 �ी

मु.पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा

२९१४६
भोई सुरेश �ननाजी 33180 44 पु.

मु.पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा

२९१४७
भोईटे भागवत गो�वदंा 6075 76 पु.

मु पो कु�हाकाकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव

२९१४८
भोईटे एकनाथ गो�वदंा 6074 61 पु.

मु पो कु�हाकाकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव

२९१४९
भोजन ेगुणवतंराव रामराव 39481 61 पु.

मु. पो. पारंबी   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा काकोडा

२९१५०
भोजणे पढंर� �झप� 54377 74 पु.

मु.पो.काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९१५१
भोलाणकर (कोळी) �ीकृ�ण तुकाराम 11983 62 पु.

मु पो कुहा� काकोडा   ता मु�ताईनगर  िज�हा जळगाव

२९१५२
भोलाणकर �योती जग�नाथ 31176 39 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९१५३
भोलाणकर ल�मण दगडु 15656 80 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९१५४
भोलाणकर मुधकुर �कसन 32064 53 पु.

मु. काकोडा   पो.कु�हा  ता. मु�ताईनगर  काकोडा

२९१५५
भोलानकर रोशन एकनाथ 61862 29 पु.

मु पो�ट कुहा� काकोडा   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव  

कुहा�

२९१५६
भोलाणकर समाधान ल�मण 15956 53 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९१५७
भोलाणकर सुगंताबाई भागवत 59520 52 �ी

मु पो कु�हा काकोडा   तालुका मु�ताई नगर  िज. जळगाव

२९१५८
भ�बे हर�च�ं राजाराम 21262 44 पु.

मु.थेरोला पो.कु-हा   ता.मु�ताईनगर    थेरोला

२९१५९
भ�बे राज ू(राजीव) नामदेव 51486 48 पु.

मु. पो. थेरोळा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९१६०
भ�बे रमेश �बसन 16127 56 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९१६१ भ�बे सोपान पुजंाजी 31259 75 पु. मु.थेरोळे पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताई नगर    थेरोळा

२९१६२
भुते अवधतु तुकाराम 11944 61 पु.

रा.कुहा� ता.मु�तईनगर   कुहा�

२९१६३
भुते संद�प भानदुास 58715 34 पु.

एट पो�ट कु� ह काकोडा   तालुका मु�ताई नगर  िज. जळगाव

२९१६४
�बचारे �मोद ��हाद 38632 50 पु.

मु.पो. पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  पारंबी

२९१६५
ब�बटकर भागवत रामभाउ 31584 63 पु.

मु.नलखेडा पो.पारबी   ता.मु�ताईनगर    नालखेडा
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२९१६६
ब�बटकार गणेश भागवत 39131 38 पु.

मु. नालखेडा पो. पारंबी   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  

कु�हा काकोडा

२९१६७
ब�डे रामकृ�ण सु�दरलाल 11963 69 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९१६८
बोराखेडे च�ंकांत �भकाजी 15849 62 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९१६९
बोरे ��जलाल दामोदर 53517 44 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९१७०
बोरसे राज ुसुकदेव 39707 38 पु.

वाड� न.ं ५   मु.पो. कु�हा काकोडा  ता.मु�ताईनगर  कु�हा 

काकोडा

२९१७१
बगुले मधकुर रामकृ�ण 12006 64 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९१७२
बगुळे �शांत मधकुर 32058 36 पु.

मु.काकोडा   पो.कु�हा  ता.मु�ताईनगर  काकोडा

२९१७३
चांडक �पेश अशोक 56846 36 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९१७४
चौधर� अजय राधेशाम 36015 37 पु.

वाड� न.ं४   मु.पो. कु-हा काकोडा  ता.मु�ताईनगर  कु-हा 

काकोडा

२९१७५
चौधर� अ�नल मोहनलाल 31585 56 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९१७६
चौधर� बळवतं �ाने�वर 11958 65 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९१७७
चौधर� भारती ओम�काश 31360 58 �ी

कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९१७८
चौधर� �ाने�वर जग�नाथ 44815 44 पु.

मु पो कु�हा काकोडा     कु�हा काकोडा  कु�हा काकोडा

२९१७९ चौधर� �गताबाई गोकुलचदं 31359 62 �ी कु�हा काकोडा   ता.मु�ताइनगर  िज.जळगांव

२९१८०
चौधर� गोकुळ ��हाद�राम 11964 64 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९१८१
चौधर� हेमलता ओम�काश 31673 48 �ी

मु.पो. कु�हा काकोड   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव  कु�हा 

काकोडा

२९१८२
चौधर� कमलबाई परुणमल 30710 81 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर

२९१८३
चौधर� कमल�कशोर ल�मीनारायण 9050 80 पु.

कुहा� काकोडा   ता मु�ताईनगर  िज�हा जळगाव

२९१८४
चौधर� ल�मी �वजयकुमार 39482 56 �ी

�शवाजी पतुळयामागे   कु�हा काकोडा  ता. मु�ताई नगर  

कु�हा काकोडा

२९१८५
चौधर� मधकुर �ाने�वर 11959 62 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९१८६
चौधर� माहे� अ�ण 36009 41 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा 

काकोडा

२९१८७
चौधर� ममता सु�नलकुमार 31357 51 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९१८८
चौधर� मुरल�धर ��हाद�राम 20493 59 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९१८९
चौधर� नदं�कशोर ल�मीनारायण 

�ो.चौधर� �लॉथ स�टर 11750 77 पु.
मु.पो.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९१९०
चौधर� ओम�काश ��हादराम 11449 57 पु.

कु-हा ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९१९१
चौधर� ओम�काश परुणमल 11948 57 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९१९२
चौधर� पकंज नदं�कशोर 21812 38 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर िज.जलगाव    कु-हा 

काकोडा
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२९१९३
चौधर� �द�पकुमार परुणमल 6073 60 पु.

मु पो कु�हाकाकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव

२९१९४
चौधर� परुणमल लि�मनारायण 4883 83 पु.

मु पो कु�हाकाकोडा ता. एदलाबाद   िज. जळगाव

२९१९५
चौधर� राधे�याम हरकुलाल 40455 73 पु.

मु.पो. कु�हा (काकोडा)   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा

२९१९६
चौधर� रामकृ�ण शंकर 44324 79 पु.

मु पो पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९१९७
चौधर� शकंुतला कमल�कशोर 38938 75 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९१९८
चौधर� शामसंुदर �वारकादास 11962 57 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९१९९
चौधर� सु�नल ��हाद�राम 15954 52 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९२००
चौधर� सुनील परुणमल 11949 54 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९२०१
चौधर� उव�शी मह�� 53114 37 �ी

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२०२
चौधर� वषा� �काश 32705 42 �ी

अॅट पो�ट कुहा�   ता मु�ताई नगर  जळगाव  425327

२९२०३ चौधर� �वजयकुमार कमल�कशोर 11947 57 पु. रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९२०४
चौधर� �वनोद शांताराम 16265 55 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताई नगर

२९२०५
चौधर� �ववेककुमार �द�पकुमार 61222 32 पु.

मु पो�ट कु� हा काकोडा   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव  

कु� हा

२९२०६
च�हाण मंजषूा रामे�वर 60986 30 �ी

मु पो�ट टाकळी पो �नमखेडी   ता मु�ताई नगर  िज�हा 

जळगाव  टाकळी

२९२०७
च�हाण संजय रतन 51170 41 पु.

मु.बोरखेडा पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२०८
च�हाण मंगता गजानन 15967 53 पु.

मु.धामणगाव पे.चारठाणा   ता.मु�ताईनगर    धामणगाव

२९२०९
च�हाण नेक�बाई �ललाधर 18252 59 �ी

मु.टाकळी पो �नमखेडी ब।ु।   ता.मु�ताईनगर    टाकळी

२९२१०
च�हाण �ेम�सगं सुरा 39485 75 पु.

घर न.ं१००   मु. टाकळी पो.�नमखेडी  ता. मु�ताईनगर  कु�हा 

काकोडा

२९२११
�चम �दनकर महादेव 46344 43 पु.

मु. पो. पारंबी   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा काकोडा

२९२१२
�चचंोलकर अतुल �ीकु�ण 39177 34 पु.

वाड� न.ं ५   मु.पो. कु�हा  ता. मु�ताईनगर  कु�हा

२९२१३
�चचंोलकर मायाबाई �ीकृ�ण 22669 57 �ी

मु.पो.कुहा� काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव.  

मु�ताईनगर

२९२१४
�चचंोलकर �ीकृ�ण गोपाळ 22668 64 पु.

रा. कुहा� काकोडा   ता.मु�ताइन�गर.  िज.जळगाव.  

मु�ताईनगर

२९२१५
चोपडे भगवान दयाराम 6077 65 पु.

मु पो कु�हाकाकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२१६
चोपडे च�ंकांत �नना 33073 53 पु.

मु. काकोडा पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर    काकोडा

२९२१७
चोपडे दगु�श शांताराम 54183 27 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२१८
चोपडे गणेश ल�मण 17255 46 पु.

मु.पो.कु-हा   ता.मु�ताईनगर    कु-हा

२९२१९
चोपडे गौर� दगु�श 60849 23 �ी

मु पो�ट कुहा� काकोडा   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव  

कुहा� काकोडा
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२९२२०
चोपडे ��मला तुळशीराम 21810 58 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर िज.जळगाव

२९२२१
चोपडे शांताराम �नना 11997 54 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९२२२
चोपडे शारदा उ�तम 31721 42 �ी

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर िज.जळगांव  िज 

जळगाव  कु�हा काकोडा

२९२२३
चोपडे सुरेश ल�मण 11970 49 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९२२४
चोपडे तुळशीराम �शवराम 6083 65 पु.

मु/पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव

२९२२५
चोपडे उ�तम दयाराम 12365 43 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९२२६
चोपडे �व�म शांताराम 60850 24 पु.

मु काकोडा पो कुहा�     ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव

२९२२७
चोपडे अजु�न समाधान 50812 39 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२२८
चोपडे रेखा शांताराम 21258 48 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९२२९
चोपडे �पेश भगवान 55855 31 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२३०
चौधर� (हेमा) हेमलता शामसंुदर 31358 51 �ी

मु.पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा

२९२३१ चौधर� मंज ु��दप 30711 55 �ी मु.पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९२३२
डाल�मया कमलाबाई मुरल�धर 45119 88 �ी

मु पो कु�हा काकोडा     ता मु�ताईनगर  कु�हा  काकोडा

२९२३३
दाल�मया �नलेश ओम�काश 12370 47 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९२३४
दाल�मया ��यकंा योगेशकुमार 21264 42 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९२३५
दाल�मया �शव�काश गोवध�नदास 

�ो.�शव�काश गोवध�नदास 11316 67 पु.
कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२३६
दाल�मया सुरेशकुमार मुरल�धर 10383 70 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�तईनगर  िज. जळगाव

२९२३७
दाल�मया उमादेवी �शव�काश 21263 62 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९२३८
डाल�मया �वजयकुमार मुरल�धर 10306 60 पु.

मु.पो.कु-हाकाकोडा ता.एदलाबाद   िज�हा जळगाव

२९२३९
दाल�मया �वनोदकुमार ल�मीनारायण 

�ो.�वनोद �ेडस� 10307 65 पु.
मु.पो.कु-हाकाकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२४०
डाल�मया योगेशकुमार �शव�काश 13091 43 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९२४१
दांडगे देवीदास सुय�भान 11971 63 पु.

रा.कु�हा काकोडा ता.मु�ताईनगर   कु�हा

२९२४२
दांडगे मंगेश दे�वदास 38092 33 पु.

मु.पो.कु-हा (काकोडा)   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा 

(काकोडा)

२९२४३
दांडगे �सधं ुदेवीदास 12363 61 पु.

मु.पो. कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु-हा काकोडा

२९२४४
दाणे ��दप �भाकर 43406 46 पु.

मु.पो. पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२४५
दाणे योगेश �नव�ृती 55314 32 पु.

मु.पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२४६
दातेराव सु�चता भावेश 58524 36 �ी

एट पो कु�हा काकोडा तालुका मु�ताई   नगर िज�हा जळगाव 

   कु�हा  425327
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२९२४७
डवले सुरेश ऋषीदास 16020 56 पु.

मु.धामणगाव पो.चारठाणा   ता.मु�ताईनगर    धामणगाव

२९२४८
दै�या अशोक मुलचदं 12359 66 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९२४९
देशमुख दादाराव वामनराव 45940 48 पु.

मु. �चचंखेडा ब ुपो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२५०
देशमुख �व�वासराव शामराव 38989 59 पु.

पो. वडोदा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा काकोडा

२९२५१
देशपांडे हेमंत सुधाकर 11961 53 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९२५२
धाबे पकंज गणेश 61787 30 पु.

मु पो�ट कुहा�काकोड   तालुका मु�ताईनगर  िज�हा जळगाव 

 कुहा�

२९२५३
धाबे सु�मत गणेश 54380 34 पु.

कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२५४
धाडे कोक�ळा आ�माराम 17571 52 �ी

मु. पो. ��ुा - काकोडा   ��ुा - काकोडा

२९२५५
धाडे लता शांताराम 45185 46 �ी

कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२५६
धाडे शांताराम तुलशीराम 21266 38 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९२५७
धांडे तुळशीराम �सताराम 42333 78 पु.

रा कु�हा काकोडा   कु-हा काकोडा

२९२५८
ढगे कमल अर�वदं 46983 39 �ी

मु. पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९२५९
ढगे राजाराम ल�मण 4882 73 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा ता. एदलाबाद  िज. जळगाव

२९२६०
ढगे समाधान ल�मण 5134 62 पु.

मु पो.कु�हा काकोडा   ता मु�तईनगर    कु�हाकाकोडा

२९२६१
ढगे स�वता समाधान 6086 62 �ी

मु पो कु�हा काकोडा ता. एदलाबाद   कु�हा काकोडा

२९२६२
ढगे सुमन राजाराम 5154 70 �ी

मु पो कु�हाकाकोडा ता एदलाबाद   िज. जळगाव

२९२६३
ढगे तुकाराम इ�ाम 53926 70 पु.

मु.पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२६४
धनगर संद�प नारायण 60966 39 पु.

मु पो�ट कु� हा काकोडा   ता मु�ताईनगर  िज�हा जळगाव

२९२६५
धांडे लता सु�नल 38677 51 �ी

मु. नालखेडा पो. पारंबी   ता. मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-

हा काकोडा

२९२६६
धांडे सु�नल �ीराम 38681 46 पु.

मु. तालखेडा पो.पारंबी   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु-

हा काकोडा

२९२६७
ढोले �ाने�वर �यबंक �ो.�ी गणेश 

इले��ॉ�न�स 46922 31 पु.

कु:हा काकोडा   ता मु�ताईनगर  िज जळगाव  कु:हा काकोडा 

 425306

२९२६८
ढोले गणेश मा��त 19413 42 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज�हा जळगाव  कु-

हा काकोडा

२९२६९
ढोले पुडं�लक रघनुाथ 54378 42 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२७०
ढोले पुजंाजी रघनुाथ 56977 51 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२७१
ढोले रमेश पढंर� 12003 60 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९२७२
ढोले सूदाम समाधान 38987 64 पु.

मु. भोटा पो. �प�ंाळा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९२७३
ढोले उखडा� �यबंक 60891 38 पु.

मु पो कुहा� काकोडा   ता मु�ताई नगर    कुहा� काकोडा
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२९२७४
धडु� �कशोर रामभाउु 40792 39 पु.

मु.पो. वडोदा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९२७५
धडु� रामभाउु महादेव 40791 64 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९२७६
दतु�डे �ाने�वर पुडं�लक 34653 57 पु.

मु.पो.पारंबी ता.मु�ताईनगर   िज.जळगांव    पारंबी

२९२७७
गलवाडे गजानन वसंतराव 11984 45 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९२७८
गलवाडे गोपाल गजमल 11394 73 पु.

मु.पो.कु-हाकाकोडा ता. मु�ताईनगर   वॉड� � २  

मु�ताईनगर  मु�ताईनगर

२९२७९
गलवाडे संद�प रमेश 55913 39 पु.

मु.पो.कु �हा काकोडा   ता.मु�ताई नगर  िज.जळगाव  कु �हा 

काकोडा

२९२८०
गणगे संजय समाधान 31254 41 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर

२९२८१
गंग�तरे संतोष रामकृ�ण 53516 53 पु.

मु. पो.कु�हा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा काकोडा

२९२८२
गरड अ�ण मधकुर 11621 49 पु.

रा.थेरोळा ता.मु�ताईनगर

२९२८३
गरड अशोक मधकुर 11620 59 पु.

रा.थेरोळा ता.मु�ताईनगर

२९२८४
गटमन ेअशोक �व�वनाथ 29606 49 पु.

पो�ट-परांबी   ता. मु�ताईनगर    पारंबी

२९२८५
गवळे �मोद वासुदेव 52855 43 पु.

मु.पो.कु�हा (काकोडा)   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९२८६
गवळे रेखा �मोद 61900 41 �ी

मु पो�ट कुहा� काकोडा   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव  

कुहा�

२९२८७
गावडंे हष�ला रमेश 59860 34 �ी

मु पो कु� हा- काकोडा   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव  

कु� हा काकोडा

२९२८८
गावडंे हेमंत ल�मण 53115 56 पु.

मु.पो.�चचखेड   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२८९ ग�हाळे समाधान रामभाऊ 11979 58 पु. रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९२९०
गायकवाड स�यभामा मुरल�धर 56477 50 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२९१
घोगरे ��हाद मोतीराम 31789 50 पु.

मु.पो.�नमखेडी खुद�   ता.मु�ताईनगर    �नमखेडी खु

२९२९२
गोळे मधकुर फ�करा 48865 70 पु.

मु. पो. काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९२९३
गोसावी अशोकपरु� कैलासपरु� 31354 62 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव

२९२९४
गोसावी �दल�प महादेवपरु� 55754 34 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२९५
गोसावी ��दपपरु� कैलासपरु� 15847 62 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९२९६
गोसावी उषाबाई ��दपपरु� 31338 66 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९२९७
गोसावी �वजय महादेव 53520 42 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२९८
गोयकंा अ�नलकुमार ��हाद 54376 59 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९२९९
गोयनका रमेशच�ं सुगनचदं �ो 

गोयकंा �कराणा मच�ट 11437 69 पु.
कु-हा ता.मु�ताईनगर िज. जळगाव

२९३००
गोयकंा नयना ओम�काश 31356 57 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा
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२९३०१
गोयनका ओम�काश रमेशचदं 16122 49 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९३०२
गोयनका प�ुषो�तम मोहनलाल 16293 71 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु-हाकाकोडा

२९३०३
गोयकंा भालचदं वासुदेव �ो.राणीसती 

जनरल �टोअस� 11384 49 पु.
मु.पो.कु-हाकाकोडा   ता. मु�ताईनगर    कु-हाकाकोडा

२९३०४
गोयकंा भगीरथ सुगमचदं �ो गोयकंा 

साडी ए�पोर�यम 11339 75 पु.
कु-हाकाकोडा ता.मु�ताईनगर   कु-हाकाकोडा

२९३०५
गोएंका कमल�कशोर सुगनचदं 4888 84 पु.

मु कु-हा काकोडा   ता-मु�तईनगर  िज. जळगाव

२९३०६
ग�एका कृ�णगोपाल कमल�कशोर 6081 54 पु.

मु पो कु�हाकाकोडा ता. एदलाबाद   कु�हा काकोडा

२९३०७
गोयकंा मनीष कमल�कशोर 60246 51 पु.

मु पो�ट -कु� हा काकोडा   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव  

कु� हा

२९३०८
गोयनका �नम�लाबाई वासुदेव 54585 72 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९३०९
गोयकंा र�वकुमार भागीरथ �ो गोयकंा 

मेडीकल अ�ँड जनरल �टोअस� 11338 54 पु.
मु.पो.कु-हाकाकोडा   ता. मु�ताईनगर    कु-हाकाकोडा

२९३१०
गोयनका संतोष भागचदं 54584 41 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९३११
भुते गुणवतं तुकाराम 4884 72 पु.

वॉड� न.ं०१ मु.पो.कु�हाकाकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९३१२
गुरव भा�कर संपत 37245 81 पु.

मु.काकोडा पो.कु-हा   ता.मु�ताईनगर    काकोडा

२९३१३
गुरव(आगरकर) �दनकर भा�कर 16113 54 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु-हाकाकोडा

२९३१४
गुरव (आगरकर) दगुा� सुरेश 44255 49 �ी

मु. काकोडा पो कुहा�   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव

२९३१५
गुरव रामे�वर �भाकर 44278 42 पु.

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९३१६
हागे तुळशीराम मारोती 26846 47 पु.

मु.पो.वढोदा   ता.मु�ताईनगर िज.जळगाव    वढोदा

२९३१७
�हगंणकर ��वण हर�दास �ो.�ीराम 

ऑटोमोबाई�स 21259 43 पु.
घर न.ं३४९ कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९३१८
�हरोळे बाबाराव गणपत 48840 52 पु.

मु. पो. कु�हा (काकोडा)   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९३१९ �हरोळे भाऊराव �भका 11952 62 पु. रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९३२०
�हवरकर �नबंाजी रामभाऊ 12000 65 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९३२१
इंगळे दलपत गणपत 11981 61 पु.

रा.कु�हा काकोडा ता मु�ताईनगर   कु�हा

२९३२२
इंगळे जनाद�न रामच�ं 33179 50 पु.

मु. सुळे   पो.पारंबी  ता.मु�ताईनगर  सुळे

२९३२३
इंगळे कडू बळीराम 38982 51 पु.

मु. पो. कु�हा (काकोडा)   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  

कु�हा (काकोडा)

२९३२४
इंगळे �नना नामदेव 11232 67 �ी

मु. सुळे पो. पारंबी   ता. मु�ताईनगर िज.जळगाव

२९३२५
इंगळे समाधान ल�मण 11231 72 पु.

सुळे पो.पारंबी  ता. मु�ताईनगर   िज.   जळगांव

२९३२६
इंगळे शोभा च�ंभान 32918 57 �ी

मु.पो. कु�हा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा

२९३२७
इंगळे �स�दाथ� गणाजी 45816 61 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा
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२९३२८
ई��वरे अशोक मुरल�धर 32179 66 पु.

मु.काकोडा   पो.कु�हा  ता.मु�ताईनगर िज.जळगांव  काकोडा 

 425327

२९३२९
ई�वरे गणेश अशोक 60667 34 पु.

मु काकोडा पो कुहा�   ता मु�ताईनगर  िज�हा जळगाव  कुहा�

२९३३०
इ�वरे सुरज अशोक 55520 37 पु.

मु.काकोडा पो.कुहा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कुहा 

काकोडा

२९३३१
जाधव कैलास राजधर 11478 57 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा ता.मु�ताईन   गर िज.   जळगांव

२९३३२
जाधव �कसनदास भुरा 52134 59 पु.

मु.टाकळी पो.�नमखेडी   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव

२९३३३
जाधव संजय समाधान 56479 46 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९३३४
जाधव स�वता छगन 41365 47 �ी

मु. पो. ज�धनखेडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९३३५
जगताप सु�नल ओकंार 28961 46 पु.

मु. भोटा पो�ट.�प�ंाळा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव  भोटा 

 425327

२९३३६
जनै आशा अशोक 31580 63 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९३३७
जनै अशोककुमार कैलाशच�ं 11946 70 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९३३८ जनै सुरेश शांतीलाल 11945 76 पु. रा.कुहा� ता. मु�ताईनगर   कुहा�

२९३३९
ज�ैवाल �दनेश गंगा�साद 44494 45 पु.

मु/पो.कु�हा काकोडा   मु�तईनगर  िज. जळगाव

२९३४०
ज�ैवाल मनोज नदंलाल 52664 42 पु.

मु. पो. कु�हा (काकोडा)   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  

कु�हा काकोडा

२९३४१
ज�ैवाल मुकेश राम�साद 44280 45 पु.

मु.पो. कुहा� काकोडा   ता . मु�ताईनगर  िज जळगाव  कुहा� 

काकोडा

२९३४२
ज�ैवाल नरेश गंगा�साद 44496 43 पु.

मु पो कु�हा काकोडा   ता मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९३४३
ज�ैवाल राहुल गणेश 56580 32 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव   

425327

२९३४४
ज�ैवाल रमेश जगदेव 45112 45 पु.

मु पो कु�हा काकोडा   ता मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९३४५
ज�ैवाल �पेश गंगा�साद 44495 39 पु.

मु पो कु�हा काकोडा   ता मु�ताई नगर    कु�हा काकोडा

२९३४६
ज�ैवाल सुवणा� रमेश 58599 52 �ी

मु पो�ट कु� हा काकोडा   तालुका मु�ताईनगर िज�हा 

जळगाव    कु� हा  काकोडा

२९३४७
ज�ैवाल उमेश रमेश 60309 31 पु.

मु पो�ट कुहा�   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव  कुहा�

२९३४८
जळमकर कैलास मनोहर 22670 45 पु.

काकोडा   ता.मु�ताईनगर िज.जळगाव  .  मु�ताईनगर

२९३४९
जळमकर मनोहर �मनु 11327 74 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   कु-हाकाकोडा

२९३५०
जळमकर �मना �वलास 33399 38 �ी

मु. कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९३५१
जळमकर �वलास ध�डु �ो. गणेश 

इले��ो�न�स 10876 46 पु.
मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९३५२
जावरे जग�नाथ नामदेव 11986 71 पु.

रा.कु�हा काकोडा ता.मु�ताईनगर   कु�हा

२९३५३
जोशी अ�नल काशीनाथ 16112 53 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९३५४
जनुघरे संतोष तुकाराम 15978 48 पु.

मु.कु-हा ता.मु�ताईनगर   कु-हा
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२९३५५
कदम भा�कर आनदं 32024 54 पु.

मु. भोटा   पो. �प�ंाळा  ता.मु�ताईनगर  भोटा

२९३५६
कदम मंगेश रामे�वर 38411 41 पु.

मु.धामणगांव पो.चारढाणा   ता. मु�ताईनगर    कु-हा 

काकोडा

२९३५७
कदम रामे�वर �व�वनाथ 15968 56 पु.

मु.धामणगाव पो.चारठाणा   धामणगाव

२९३५८
काकड ेदशरथ ध�डु 16294 47 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु-हाकाकोडा

२९३५९
काकड े��वण गुलाबराव 56750 34 पु.

मु.पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९३६०
काकड ेसाहेबराव नारायण 32975 64 पु.

वाड� न.ं०५   कु�हा काकोडा  ता.मु�ताईनगर  कु�हा काकोडा

२९३६१
कलं�ी �शवकुमार मा�णकलाल 43408 48 पु.

मु.सुळे पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९३६२
काळे सुरेश सुपडा 36282 38 पु.

मु.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा 

काकोडा

२९३६३
क�याणकर अशोक नामदेव 38984 55 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९३६४ कानड ेमह�� शंकर 47927 41 पु. रेणुका हॉि�पटल   कु�हा    कु�हा-काकोडा

२९३६५
कानड ेशंकर ल�मण 21276 70 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९३६६
कानड ेसोनल मह�� 62085 42 �ी

मु पो कु� हा काकोडा   ता मु�ताईनगर िज जळगाव    कु� हा 

काकोडा

२९३६७
कानड ेसुभाष नामदेव �ो.कानड े�ट�ल 

कॉन�र 12111 53 पु.
मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९३६८
कांडेलकर रमेश भाऊराव 58522 75 पु.

राजपरुा कु�हा काकोडा   राजरेु  425127

२९३६९
कांडेलकर अशोक नामदेव 4893 57 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा ता.एदलाब   ◌ाद िज. जळगाव

२९३७०
कांडेलकर आ�माराम भाउराव 35797 70 पु.

मु.राजरेू पो.पारंबी   मु�ताईनगर    राजरेु

२९३७१
कांडेलकर नयना अशोकराव 12007 51 �ी

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९३७२
कांडेलकर पाव�ताबाई नामदेवराव 40950 86 �ी

मु.काकोडा पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९३७३
कांडेलकर ��वण समाधान 56566 38 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९३७४
कांडेलकर �वजय नामदेव 4894 54 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा   ता.एदलाबाद िज. जळगाव

२९३७५
कपले गजानन संतोष 49053 43 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९३७६
कपले संजय समाधान 37347 43 पु.

वाड� न.ं०४ मु.पो. कु-हा काकोडा   ता.मु�ताई नगर  

िज.जळगाव  कु-हा काकोडा

२९३७७
कपले �वजय समाधान 38988 45 पु.

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९३७८
कारंडे रामदास पनुा 56560 46 पु.

मु.पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९३७९
क�हे ��दप भा�कर 32060 56 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर    वडोदा

२९३८०
क�हे �मोद भा�कर 32059 61 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर    वडोदा

२९३८१
कासार गणेश �भका 12364 63 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर
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२९३८२
कासार �नतीन भा�कर 53113 36 पु.

मु.पो.कु�हा (काकोडा)   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव   

(काकोडा)

२९३८३
केणे वसंतराव नामदेवराव 31352 56 पु.

व.न.केणे वाड� न.ं३   कु�हा काकोडा

२९३८४
केसकर पांडुरंग बाळू 53700 47 पु.

मु.राजरुा पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९३८५
खंडेलवाल नदं�कशोर मंगलचदं 11943 66 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९३८६
खंडेलवाल आशाबाई �काश 12355 53 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९३८७
खांडेलवाल अ�भषेक राजकुमार 61679 32 पु.

मु पो कुहा� काकोड   ता मु�ताईनगर  िज जळगाव  कुहा� 

काकोड

२९३८८
खंडेलवाल अयो�याबाई रमेशलाल 11564 58 �ी

मु.पो.कु-हा ता. मु�ताईनगर. िज. जळगाव

२९३८९
खंडेलवाल �दनेशकुमार ओम�काश 11982 47 पु.

रा.कु�हा ता मु�ताईनगर   कु�हा

२९३९०
खंडेलवाल मुकेशकुमार पवनकुमार 11960 48 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९३९१
खंडेलवाल नरेशकुमार पवनकुमार 11935 50 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९३९२
खंडेलवाल �नशा राम�नवास 11977 64 �ी

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९३९३
खंडेलवाल �काश राम�नवास 12354 58 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९३९४
खंडेलवाल �तीक राम�नवास 59888 32 पु.

अॅट/पो�ट कु� हा काकोडा   ता .मु�ताईनगर  िज�हा जळगाव 

 कु� हा

२९३९५
खंडेलवाल राज�� मंगलचदं 11942 56 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९३९६
खंडेलवाल राजकुमार रामकुमार 11933 63 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९३९७
खंडेलवाल राखी मुकेशकुमार 38986 45 �ी

मु. पो. कु�हा बाजारपेठ   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  

कु�हा काकोडा

२९३९८
ख�डेलवाल रमेशकुमार हनमुानदास 9239 66 पु.

मु.पो.कु�हाकाकोडा   कु�हाकाकोडा

२९३९९
खंडेलवाल राम�नवास रामकुमार 11965 66 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९४००
खंडेलवाल संद�पकुमार शामसंुदर 11934 39 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९४०१
खंडेलवाल सं�गता राजकुमार 11317 55 �ी

मेन रोड  कु-हा काकोडा  ता. मुक   ◌् ◌् तईनगर    कु-

हाकाकोडा

२९४०२
खंडेलवाल शंकर मंगलचदं 12005 56 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९४०३
खंडेलवाल �शखा संद�प 36280 35 �ी

कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा काकोडा

२९४०४
खांडेलवाल शुभम नदं�कशोर 62089 31 पु.

मु पो कु� हा   ता मु�ताईनगर  िज जळगाव  कु� हा

२९४०५ खंडेलवाल सुमीतकुमार सुरेशकुमार 11954 47 पु. रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९४०६
खंडेलवाल सुरेशकुमार हनमुानदास 11938 52 पु.

रा. कुहा� ता.मु�ताईनगर   कुहा�

२९४०७
खंडेलवाल उषा शामसंुदर 11936 63 �ी

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९४०८
खानझोडे गोपाळ दामोधर 11976 48 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर
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२९४०९
�खरळकर समाधान रामकृ�ण 55809 43 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९४१०
�खरळकर आनदंा पांडू 37241 77 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९४११
�खरळकर गजानन का�शनाथ 35901 43 पु.

मु.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा 

काकोडा

२९४१२
�खरळकर गोपाल मुरल�धर 53570 39 पु.

मु.पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९४१३
�खरळकर गोवध�न भगवान 56584 47 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९४१४
�खरळकर ई�वर अजु�न 55927 38 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताई नगर  िज. जळगाव

२९४१५
�खरळकर जगदेव शंकर 5136 85 पु.

कु�हाकाकोडा ता एदलाबाद   िज. जळगाव

२९४१६
�खरळकर महादेव जगदेव 11932 54 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९४१७
�खरळकर संद�प का�शनाथ 44844 37 पु.

मु पो कु-हा काकोडा   ता मु�ताई नगर    कु-हा काकोडा

२९४१८
�खरळकर संजय का�शनाथ 34206 47 पु.

मु.पो.कु�हा-काकोडा   ता.मु�ताईनगर िज.जळगांव    कु�हा 

कोकोडा

२९४१९
�खरळकर �वनोद मुरल�धर 55685 40 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९४२०
�खरोळकर मधकुर पुडंल�क 40794 55 पु.

मु.पो. वडोदा   ता.मु�ताई नगर    कु�हा काकोडा

२९४२१
�खरोळकर अशोक तोताराम 32118 73 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव

२९४२२
�खरोलकर �भमराव रामभाउ 31788 59 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताई नगर    वढोदा

२९४२३
�खरोळकर रघनुाथ ��हाद 31942 56 पु.

मु.पो.वडोदा ता.मु�ताईनगर   िज.जळगांव    वडोदा

२९४२४
खोले �ननाजी ओकंार 53518 63 पु.

मु काकोडा कु�हा   ता.मु�ताईनगर िज जळगाव    कु�हा

२९४२५
खोरखेडे �दपक ल�मण 36008 39 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताई नगर  िज. जळगाव

२९४२६
खोरखेडे �गताबाई रामभाऊ 21813 82 �ी

मु.पो.वडोदा ता.मु�ताईनगर   िज. जळगाव

२९४२७
खोरखेडे रामभाऊ नामदेव 5135 82 पु.

मु पो वडोदा   ता मु�तईनगर  िज जळगाव

२९४२८
खोरखेडे रमेश तुळशीराम 36007 48 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताई नगर  िज. जळगाव

२९४२९
खोरखेडे संतोष रामभाऊ 13366 57 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर    वडोदा

२९४३०
खोरखेडे सुरेश तुल�शराम 36006 51 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताई नगर  िज. जळगाव

२९४३१
को�हे शंकर देवराम 11448 60 पु.

चारठाणा ता.मु�ताईनगर िज. जळगाव

२९४३२
कोळी �दल�प अजु�न 58275 41 पु.

मु.पो. वढव े  ता - मु�ताईनगर  िज - जळगाव  वढवे

२९४३३
कोळी जानक�राम ��हाद 59913 56 पु.

वढव ेतालुका मुकताईनगर     िज�हा जळगाव  वढावे 

तालुका मुकताईनगर

२९४३४
कोळी रमेश �भाकर 31079 51 पु.

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताई नगर    कु�हा काकोडा

२९४३५
कोथळकर कैलास शंकर 40793 56 पु.

मु.पो-वडोदा   ता.मु�ताई नगर    कु�हा काकोडा
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२९४३६
कोठालकर सु�नल ल�मण 32121 48 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव

२९४३७
कुळकण� अनघा भालच�ं 4915 65 �ी

मु.पो. कु�हा-काकोडा   ता-मु�तईनगर  िज. जळगाव

२९४३८
कुळकण� भालच�ं �दनकर 4889 72 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा ता.एदलाब   ◌ाद िज. जळगाव

२९४३९
कुळकण� माधव गो�वदं 12001 73 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९४४०
कुलकण� �नलेश �नळकंठ 23806 52 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९४४१
कुळकण� ��योत भालच�ं 11994 40 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९४४२
कुलकण� �शांत च�ंकांत 12373 49 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   कु-हा काकोडा    कु-हा काकोडा

२९४४३
कुलकण� राज�� मुरल�धर 11993 51 पु.

रा.काकोडा ता.मु�ताईनगर   काकोडा

२९४४४
कुळकण� शुभांगी संजय 22158 52 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९४४५
कुळकण� �वकास प�ुषो�तम 12002 62 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९४४६
कुळकण� �वनायक �भाकर 11995 63 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९४४७
कुमट �साद �दपकचदं 52925 39 पु.

कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९४४८
कंुभार सुपडा रामभाऊ 11980 75 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९४४९ कुटे दयुोध�न �दपचदं 31720 59 पु. मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर    वडोदा

२९४५०
कंुवर �नलेश रामदास 44857 37 पु.

मु पो कु-हा काकोडा   ता मु�ताई नगर    कु-हा काकोडा

२९४५१
कंुवर रामदास मारोती 10774 69 पु.

मू.पो.कु-हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज.जळगांव    

425327

२९४५२
लांजळेु �भाकर रामभाऊ 12369 56 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर  िज�हा जळगाव  वडोदा

२९४५३
लोणे अबंादास वासुदेव 18911 62 पु.

मु.पो.ई�छापरु   ता.मु�ताईनगर    ई�छापरु

२९४५४
लोणे रामभाउु नामदेव 40734 54 पु.

मु.राजरुा पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९४५५
महाजन बळीराम चांगदेव �ो.मु�ताई 

हाड�वेअर 19464 46 पु.
मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९४५६
महाजन हष�ल मनोहर 53116 32 पु.

वाड� न.ं१   मु.पो.कु�हा काकोडा  ता.मु�ताईनगर िज. जळगाव

२९४५७
महाजन कैलास रामकृ�ण �ो.अभय 

जनरल �टोअस� 43833 45 पु.

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९४५८
महाजन माधरु� बळीराम �ो. राज 

मोटस� 60164 42 �ी

मु पो कु� हा काकोडा   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव  

कु� हाकाकोडा  ㈴ㄵ㜲

२९४५९
महाजन ��वण मनोहर 54018 36 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९४६०
महाजन ��ती राजेश 44254 42 �ी

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताई नगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९४६१
महाजन ��या �वीण 61872 29 �ी

मु पो कुहा� काकोडा   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव  कुहा�

२९४६२
महाजन राजेश �ीकृ�ण 12865 45 पु.

मु.पो.कु-हा   ता.मु�ताईनगर    कु-हा
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२९४६३
महाजन संजय �ीकृ�ण �ो.आद��य 

कृषी क� � 35102 40 पु.

मु.पो.कु-हा (काकोडा)   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा 

काकोडा

२९४६४
महाजन �वलास रामकृ�ण 16292 51 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु-हाकाकोडा

२९४६५
महाले अशोक भाउराव 31722 60 पु.

मु.पो. वडोदा   ता.मु�ताईनगर    वडोदा

२९४६६
माहुरकर सारंगधर �भाकर �ो ��ती 

वॉच स�टर 11379 55 पु.
मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�तईनगर  िज.जळगाव

२९४६७
माहुरकर यवुराज रमेश 39618 38 पु.

वाड� न.ं५   मु.पो. कु�हा काकोडा  ता.मु�ताईनगर  कु�हा 

काकोडा

२९४६८
मराठे सुभाष रामदास 26779 51 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर िज.जळगाव

२९४६९
मेतकर उषाबाई गजानन 45882 43 �ी

मु. पो. वडोदा   ता. मु�ताई नगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९४७०
मेटांगे गजानन रामभाउ 31936 57 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव  

कु�हाकाकोडा

२९४७१
�ह�के �वजय रामभाऊ 49565 47 पु.

मु.पो. कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९४७२
�म�तर� अशोक रघनुाथ 11998 54 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९४७३
�म�तर� एकनाथ रघनुाथ 32178 57 पु.

मु.काकोडा   पो.कु�हा  ता.मु�ताईनगर  काकोडा

२९४७४
�म��ी सु�म�ा रामदास 32057 42 �ी

मु.पो.कु�हाकाकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हाकाकोडा

२९४७५
�म��ी योगेश एकनाथ 44292 33 पु.

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९४७६
मुळे मोहन मधकुर 16797 47 पु.

मु.पो.ई�छापरु (�नमखेडी ब।ु।)   ता.मु�ताईनगर    ई�छापरु 

(�नमखेडी ब।ु।)

२९४७७
मुंडे शामराव साहेबराव 15848 41 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९४७८
नानगे सु�नल �ीराम 57429 40 पु.

�श�क कॉलनी   मु / पो - कुहा काकोडा  ता मु�ताईनगर िज 

जळगाव  कुहा काकोडा

२९४७९
नायसे देवीदास �ावण 6072 66 पु.

मु पो कु�हाकाकोडा   ता मु�ताईनगर  िज.जळगाव

२९४८०
नायसे �ाने�वर �ावण 11972 47 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९४८१ नायसे गजानन देवीदास 11973 43 पु. रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९४८२
नामसे शांताराम दे�वदास 44315 38 पु.

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९४८३
नायसे राज ुजग�नाथ 54379 39 पु.

कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९४८४
नेटके अनतंराव रामकृ�ण 11968 73 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९४८५ नेटके योगेश अनतंराव 31355 41 पु. मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव

२९४८६
�हावकर �कसन दलपत 11622 64 पु.

रा.थेरोळा ता.मु�ताईनगर

२९४८७
�नचळ वसंत ��हाद 49523 46 पु.

�श�क कॉलनी   कु�हा काकोडा  ता.मु�ताईनगर  कु�हा 

काकोडा

२९४८८
पसैोळे नामदेव जनाद�न 39179 44 पु.

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९४८९
पाखरे नम�दाबाई रामदास 44931 62 �ी

मु. पो. कु�हा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा
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२९४९०
पांडव मह�� भा�कर 51358 36 पु.

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९४९१
पांडव सुर�� भा�कर 45305 38 पु.

वाड� न.ं३   कु-हा काकोडा  ता.मु�ताईनगर  कु-हा काकोडा

२९४९२
पांडे अ�नल नामदेव 37387 44 पु.

मु.कु-हा (काकोडा)   ता.मु�ताईनगर    कु-हा

२९४९३
पांडे अ�णा सु�नल 37389 35 �ी

मु.पो.कु-हा (काकोडा)   ता.मु�ताईनगर    कु-हा

२९४९४
पांडे �योती संजय 33400 37 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९४९५
पांडे संजय नामदेव 11975 44 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९४९६
पांडे शारदा अ�नल 37388 34 �ी

मु.कु-हा (काकोडा)   ता.मु�ताइन�गर    कु-हा

२९४९७
पांडे सु�नल नामदेव 31672 39 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव

२९४९८
पारधी च�ंभान पांडु 53514 64 पु.

मु. पो. सुळे   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हाकाकोडा

२९४९९
पव�ते दे�वदास �ीराम 38983 35 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९५००
पव�ते पांडुरंग �ीराम 15955 41 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५०१
पव�ते �ीराम जान�कराम 34833 61 पु.

मु. पो. कूरहा काकोडा   तालुका मु�ताईनगर  िज. जळगाव  

कुरहा काकोडा

२९५०२
पव�ते अि�वनी दे�वदास 53998 32 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५०३
पाट�ल अजय अजु�न 45017 48 पु.

मु पो कु�हा काकोडा     कु:हा काकोडा  कु:हा काकोडा

२९५०४
पाट�ल अ�य �दल�प 57158 25 पु.

मु पो कु-हा काकोडा   ता मु�ताईनगर  िज जळगाव  कुहा 

काकोडा

२९५०५ पाट�ल (झोले) अबंादास नामदेव 12357 64 पु. मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५०६
पाट�ल अ�नल अजु�न 52133 48 पु.

मु.पो. कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५०७
पाट�ल आि�वनी �नतीन 21268 48 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५०८
पाट�ल बाबरुाव सावजी 11563 43 पु.

मु.सुळे पो.पारंबी ता. मु�ताईन   गर  िज.जळगांव    सुळे

२९५०९
पाट�ल बालमुकंुद �पच�ं 19471 53 पु.

मु.�हवरा पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर    �हवरा

२९५१०
पाट�ल बाळु �ाने�वर 54381 35 पु.

मु.पो.�प�ंाळा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५११
पाट�ल भागवत तुकाराम 59750 59 पु.

मू पो कुहा� काकोडा   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव  कुहा�

२९५१२
पाट�ल भानदुास �ीराम 59832 52 पु.

मु चारठाण पो �नमखेडी   ता मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव

२९५१३
पाट�ल भा�करराव पांडूरंग 44090 60 पु.

मु पो कुहा� काकोडा   ता मु�ताईनगर  िज�हा जळगाव  कुहा�

२९५१४
पाट�ल �दल�प महादेव 44313 54 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९५१५
पाट�ल धनराज पजंाबराव 12497 53 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५१६
पाट�ल �दनेश �काश 56478 35 पु.

मु.पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव
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२९५१७
पाट�ल �दनकर राऩु 11950 74 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९५१८
पाट�ल गजानन जगदेव 53170 49 पु.

मु.�चचंखेड खु◌ ृपो.वढोदा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५१९
पाट�ल गोपाल �कसन 28963 49 पु.

मु. कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९५२०
पाट�ल गुलाबराव सावजी 39132 73 पु.

मु.नालखेडा पो.पारंबी   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९५२१
पाट�ल क�पना शा�लक 50229 49 �ी

मु. पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९५२२
पाट�ल क�वता संजय 36781 42 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा 

काकोडा

२९५२३
पाट�ल मंगलाबाई रामदास 12341 49 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५२४
पाट�ल मा�णक शंकर 20335 50 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५२५
पाट�ल मनोहर पढंर� 45111 69 पु.

कु�हा काकोडा   ता मु�ताई नगर    कु�हा काकोडा

२९५२६
पाट�ल मारोती पढंर� 40047 56 पु.

मु काकोडा   पो कु�हा काकोडा  ता मु�ताईनगर  पो कु�हा 

काकोडा

२९५२७
पाट�ल मुरल�धर बळीराम 26780 69 पु.

मु.�हवरे पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  �हवरे

२९५२८
पाट�ल �नलेश भा�करराव 44089 39 पु.

मु पो पारंबी   ता मु नगर  िज जळगाव  पारंबी

२९५२९
पाट�ल �नळकंठ मनोहर 38326 42 पु.

वाड� न.ं ०४ �शवाजी नगर   कु-हा    कु-हा

२९५३०
पाट�ल �नतीन वासुदेव 21267 50 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५३१
पाट�ल �नव�ृती �भका 17342 56 पु.

मु.भोटा पो.�प�ंाळा   ता.मु�ताईनगर    भोटा

२९५३२
पाट�ल पांडूरंग बळीराम 37728 66 पु.

मु.�चचंखेड खु.   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  �चचंखेड

२९५३३
पाट�ल �द�प महादेव 56238 50 पु.

मु.पो.कु�हा   ता.मु�ताई नगर  िज. जळगाव

२९५३४
पाट�ल �काश �पचदं 31586 57 पु.

मु.पो. कु�हा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा

२९५३५
पाट�ल �मोद रामराव 39487 42 पु.

मु. पो. वडोदा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा काकोडा

२९५३६
पाट�ल ��तभा �वनोद 56102 41 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५३७
पाट�ल राज�� सावजी 11562 53 पु.

मु.सुळे पो.पारंबी ता. मु�ताईन   गर  िज.जळगांव    सुळे

२९५३८
पाट�ल राजकुमार अजाबराव 11985 58 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९५३९
पाट�ल रामभाऊ कृ�णाजी 16123 66 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५४०
पाट�ल रामदास पांडुरंग 12340 56 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५४१
पाट�ल रामराव दयाराम 47349 60 पु.

मु.सुळे पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५४२
पाट�ल र�व�ं पांडुरंग 12352 55 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५४३
पाट�ल र�व�ं रामे�वर 53519 37 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव
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२९५४४
पाट�ल र�व�ं शेषराव 23378 47 पु.

मु.सुळे ता.मु�ताईनगर   िज.जळगाव    सुळे

२९५४५
पाट�ल रेखा कृ�णा 56496 38 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५४६
पाट�ल साहेबराव नामदेव 33072 55 पु.

मु.सुळे पो�ट-पारंबी   ता. मु�ताईनगर    सुळे

२९५४७
पाट�ल समाधान एकनाथ 53783 45 पु.

मु.पो.�चचंखेडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५४८
पाट�ल संजय अजु�न �ो.संजय 

ईले���कल ऍ�ड जनरल �टोअस� 12251 54 पु.

�ो.संजय ईले���कल ऍ�ड जनरल �टोअस�   मु.पो.कु-हा 

काकोडा  ता.मु�ताई नगर  कु-हा काकोड

२९५४९
पाट�ल संजय जग�नाथ 50110 48 पु.

मु. पो. कु�हा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा

२९५५०
पाट�ल शाल��ाम रामभाउु 35980 75 पु.

मु.राजरूा पो.परंबी   ता.मु�ताईनगर    राजरुा

२९५५१
पाट�ल शेषराव उखडू� 6557 43 पु.

मु पो कु-हा काकोडा ता एदलाबाद   ता मु�ताईनगर  िज. 

जळगाव    425327

२९५५२
पाट�ल शेषराव राजाराम 15960 57 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५५३
पाट�ल �शवाजी दयाराम 32065 51 पु.

मु. सुळे   पो.पारंबी  ता.मु�ताईनगर  सुळे

२९५५४
पाट�ल �शवराम गो�वदंा 17341 56 पु.

मु.पो.�प�ंाळा   ता.मु�ताईनगर    �प�ंाळा

२९५५५
पाट�ल शुभम शेषराव 56847 26 पु.

मु.पो.काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५५६
पाट�ल सोपान अ�भम�यु 56059 38 पु.

मु.पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५५७
पाट�ल सुलभा �नव�ृती 17343 54 �ी

मु.भोटा पो.�प�ंाळा   ता.मु�ताईनगर    भोटा

२९५५८
पाट�ल उखडू� तुकाराम 4892 84 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा ता.एदलाब   ◌ाद िज. जळगाव

२९५५९
पाट�ल उ�हास जग�नाथ 49525 49 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५६०
पाट�ल उ�हास रावजी 12498 53 पु.

मु.पो.पारंबी ता.मु�ताईनगर   मु.पो.पारंबी    पारंबी

२९५६१
पाट�ल वदंना र�व�ं 37346 45 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा 

काकोडा

२९५६२
पाट�ल वसंतराव �भकाजी 32117 68 पु.

मु. भोटे   पो.�प�ंाळा  ता.मु�ताईनगर  जळगांव

२९५६३
पाट�ल �वजय �मठाराम 12004 51 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा ता.मु�ताई   नगर

२९५६४
पाट�ल �वजय पांडूरंग 37743 44 पु.

मु.�चचंखेड खु. पो. वडोदा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  

�चचंखेड

२९५६५
पाट�ल �वजय पुडं�लक 45129 44 पु.

मु पो कु�हा काकोडा   ता मु�ताईनगर

२९५६६
पाट�ल �वजय रामे�वर 60978 42 पु.

मु पो�ट कु� हा काकोडा   कु� हा काकोडा  ता मु�ताई नगर  

िज�हा जळगाव

२९५६७
पाट�ल �वलास शाल�क 12499 58 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५६८
पाट�ल �वनोद अजाबराव 22921 52 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५६९
पाट�ल �वनोद ��हाद 56105 46 पु.

मु.पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५७०
पाट�ल �वनोद �ावण 23784 50 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर िज.जळगाव
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२९५७१
पाट�ल �व�वासराव अव�चत 31938 50 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव

२९५७२
पवार भगवान�सगं राम�सगं 32056 73 पु.

वडोदा   ता.मु�ताईनगर    वडोदा

२९५७३
पवार दगडू रसाळ 31790 43 पु.

मु.बोरखेडा पो.परांबी   ता.मु�ताईनगर    बोरखेडा

२९५७४
पवार जयवतं शंकर�सगं 38445 39 पु.

मु.पो. वडोदा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु-हा काकोडा

२९५७५
पवार क�टकुबाई �लेटबाबु 36281 54 �ी

लालगोटा पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर    लालगोटा

२९५७६
पवार ममराज हजार� 19228 60 पु.

रा.बोरखेडा पो.पारबी   ता.मु�ताईनगर    बोरखेडा

२९५७७
पवार मेरा सोनगीर 38985 52 पु.

मु. मदापरु� पो. चारढाणा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  

कु�हा काकोडा

२९५७८
पवार �नतु मो�टुस 45441 44 �ी

मु हलखेडे पो वडोदा   ता मु�ताईनगर

२९५७९
पवार रंगलाल दशरथ 10772 65 पु.

मू.टाकळी पो.�नमखेडी   ता. मु�ताईनगर    टाकळी

२९५८०
पवार संतोष मधकुर 21256 42 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९५८१
पवार सुरेश राजाराम 12929 67 पु.

मु.पो.वढोदा   ता.मु�ताईनगर    वढोदा

२९५८२
फडके �नतीन अशोक 5140 60 पु.

मु पो वडोदा ता मु�ताईनगर   िज. जळगाव

२९५८३
फडके राज�� अशोक 5138 63 पु.

मु पो वडोदा   ता.मु�तईनगर  िज. जळगाव

२९५८४
फडके सौरभ राज�� 32177 36 पु.

मु.पो. वडोदा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव  वडोदा

२९५८५
फडके जयतं अनतं 11988 48 पु.

रा.वढोदा ता.मु�ताईनगर   वढोदा

२९५८६
�पगंळे सारंगधर �ीराम 40102 56 पु.

मु. बोरखेडा पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९५८७
परुकर शांताराम ओकंार 48842 58 पु.

मु. पो. चारठाणा ता. मु�ताईनगर     िज. जळगाव  चारठाणा

२९५८८
�स�दभ�ी रा�धका अ�भजीत 30441 40 �ी

मु.पो.वडोदा ता.मु�ताईनगर   वडोदा

२९५८९
राजपतू अर�वदं�सगं ई�वर�सगं 31791 60 पु.

वडोदा ता.मु�ताईनगर   िज.जळगांव    वडोदा

२९५९०
राखुंडे �वारकाबाई कौ�तक 55928 45 �ी

मु.पो.�नमखेडी ब.ु   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९५९१
राखुंडे कौतीक �योतीराम 50491 53 पु.

मु. पो. �नमखेडी ब.ु   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९५९२
रांदड अशोक रतनलाल 12249 63 पु.

मु.पो. कु-हा ता.मु�ताईनगर   कु-हा    कु-हा

२९५९३
रांदड राधे�याम रतनलाल 31940 66 पु.

म.पो.कु�हा-काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा-काकोडा

२९५९४
राणे सं�गता �मोद 48804 43 �ी

मु. पो. चारठाणा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९५९५ राठ� नवल�कशोर नारायणदास 31787 58 पु. मु.वढोदा   ता.मु�ताईनगर    वडोदा

२९५९६
राठ� संतोषकुमार मदनलाल 45380 56 पु.

मु पो वडोदा   ता मु�ताईनगर

२९५९७
राठोड दगडू म�हपत 4880 70 पु.

मु. कु�हा (काकोडा) ता. एदलाबाद िज. जळगाव
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२९५९८
राठोड समाधान दगडू 6080 58 पु.

मु पो कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव

२९५९९
र�दळकर राहुल रामदास 52524 32 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९६००
रॉय रमेशकुमार न�नेलाल 38679 66 पु.

मु.पो. कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा 

काकोडा

२९६०१
�रठे स�वता रामच�ं 56476 46 �ी

मु.पो.सुळे   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव  कु�हा काकोडा

२९६०२
र�दाळकर च�ंकांत प�ुषो�तम 60846 36 पु.

मु काकोडा पो कुहा�   ता मु�ताईनगर  िज�हा जळगाव  

काकोडा

२९६०३
र�दाळकर गजानन मनोहर 54051 49 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६०४
रौदळकर रामदास भावजी 32055 57 पु.

मु.पो.कु�हाकाकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हाकाकोडा

२९६०५
सपकाळे संजय हर�भाउ 31587 41 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर    काकोडा

२९६०६
सपकाळे यशोदाबाई पुडं�लक 39178 55 �ी

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताई नगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९६०७
सपकाळ ��दप नामदेव 16128 45 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९६०८
सपकाळ समाधान �ीराम 60967 65 पु.

�चचंखेड ११११   �चचंखेड ११११

२९६०९
सपकाळे कुसुम सुरेश 21811 67 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर िज.जळगाव

२९६१०
सपकाळे नामदेव हर� 58474 49 पु.

ए/पी �प�ंाला   ता. मु�ताईनगर  िज�हा.जळगाव  कुहा�  

425306

२९६११
सरक पुडं�लक पांडूरंग 46644 57 पु.

मु. राजरुा पो. पारंबी   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९६१२
साठे अर�वदं वसंत 30442 43 पु.

कु�हा काकोडा गाय�ी नगर   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९६१३
सवळे राज�� सुपडा 45069 42 पु.

मु.काकोडा पो. कु�हा   ता. मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९६१४
सवळे �रना राज�� 54431 32 �ी

मु.पो.काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६१५
शंकोपाळ ��हाद देवीदास 13357 51 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९६१६
शमा� आनदं गोपाल 52435 36 पु.

मु  पो कु�हा काकोडा   ता मु�ताइनगर  िज जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९६१७
शमा� दामोदर घन:शाम 11939 68 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९६१८ शमा� मोहनलाल नथमल 31792 66 पु. कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९६१९
शमा� राधेशाम ऩथमल 11941 69 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९६२०
शमा� राज�� ल�मीनारायण 31260 59 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर

२९६२१ शमा� र�तेश राधे�याम 31943 35 पु. मु.पो.कु�हा-काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा(काकोडा)

२९६२२
�शवलकर अच�ना �मोद [१९] 4916 62 �ी

मु.पो. कु�हा काकोडा   ता.मु�तईनगर  िज. जळगांव

२९६२३
�शवलकर �मोद गणपत 4881 72 पु.

मु.पो. कु�हा काकोडा ता. एदलाबाद िज. जळगाव

२९६२४
�शवलकर �ववेक �मोदकुमार 11957 60 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर
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२९६२५
�स�दभ�ी अ�भजीत रघनुाथ 30440 48 पु.

मु.पो. वडोदा ता.मु�ताईनगर   िज.जळगांव    वडोदा

२९६२६
�स�धभ�ी िजत�� रघनुाथ 11989 50 पु.

रा.वढोदा ता.मु�ताईनगर   वढोदा

२९६२७
�सधंीकर मोहन �ीकृ�ण 45371 51 पु.

�लॉट न.ं१२ सेवकदास नगर   नांदरुा रोड  जळगाव जामोद  

जळगाव जामोद  443402

२९६२८
सोनवणे �दनकर आनदंा 56559 73 पु.

मु.राजरुा पो.पारंबी   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६२९
सोनवणे भा�कर ��हाद 31255 53 पु.

मु.थेराळा पो.कु�हा   ता.मु�ताई नगर    थेराळा

२९६३०
सोनवणे दे�वदास शंकर 44325 41 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६३१
सोनवणे �दल�प ल�मण 31786 53 पु.

मु.पो.कु�हा   ता. मु�ताईनगर

२९६३२
सोनवणे दगुा�दास शंकर 44293 38 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९६३३
सोनवणे ओकार रामभाऊ 43428 60 पु.

कु�हा (काकोडा)   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव   (काकोडा)

२९६३४
सोनवणे रमेश सुपडा 16424 47 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९६३५
सोनवणे सुपडा �नना 40949 72 पु.

कु�हा काकोडा ता.मु�ताई नगर   िज.जळगाव    कु�हा 

काकोडा

२९६३६
सोनवणे तुकाराम गो�वदंा 28962 47 पु.

मु. काकोडा पो.कु�हा   काकोडा

२९६३७
सोनवणे उषाबाई ओकंार 55515 53 �ी

कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव   425327

२९६३८
सोनोने ल�मण संपत 37348 81 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  कु-हा 

काकोडा

२९६३९
सोनोने �वनोद �भमराव 49526 39 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९६४०
सोननु ेगीता मनोहर 17043 54 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर    कु-हा

२९६४१
सोनवणे �मीला शंकर 60560 75 �ी

मु / पो�ट - कुह�     तालुका मु�ताईनगर  कुह�  425127

२९६४२
सुरळकर गजानन तोताराम 45040 53 पु.

मु पो कु-हा काकोडा कु-हा   काकोडा    कु:हा काकोडा

२९६४३
सुरंगे दामोदर देवराम 4885 70 पु.

मु/पो कु-हा काकोडा   ता.मु�तईनगर  िज.जळगाव

२९६४४
सुरंगे �गता दामोदर 32063 44 �ी

मु.पो.कु�हा (काकोडा)   ता.मु�ताईनगर    कु�हा (काकोडा)

२९६४५
सुरंगे कमलबाई दामोदर 12358 74 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९६४६
सुरंगे ��मला रामदास 12351 56 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९६४७ सुरंगे रामदास देवराम 6078 60 पु. मु पो कु�हाकाकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६४८
सुरंगे �व�ल शामराव 12371 44 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९६४९
सुरवाड े�ीकृ�ण एकनाथ 46689 39 पु.

मु.काकोडा पो. कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९६५०
सुय�वशंी (पाट�ल)  आ�माराम न�थू 29522 54 पु.

मु.टाकळी पो.�नमखेडी ब.ु   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव  

टाकळी

२९६५१
सु�शर ल�मीबाई सुरेश 49444 52 �ी

मु.पो.कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव
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सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 
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   (३)

वय 
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ि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

२९६५२
सु�शर पचंफुला समाधान 56104 63 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६५३
सुशीर �भाकर शाल��ाम 6076 64 पु.

मु/पो कु�हाकाकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६५४
सु�शर समाधान शाल��ाम 56103 67 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६५५
सुशीर शशीकला �भाकर 12372 56 �ी

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९६५६
सु�शर सोपान �दपाजी 31937 61 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव

२९६५७
सुशीर सुरेश शाल��ाम 11969 53 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९६५८
सुशीर उमेश �भाकर 23426 35 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९६५९
सु�ते �नलेश �वजय 61781 30 पु.

मु पो�ट कुहा�काकोड   तालुका मु�ताईनगर  िज�हा जळगाव 

 कुहा�काकोड

२९६६०
सु�ते �वजय रामकृ�ण 56382 63 पु.

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६६१
टाकरखेडे �काश नामदेव 48841 57 पु.

मु.पो. चारठाणा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा 

काकोडा

२९६६२
तलवारे क�वता सु�नल 37915 45 �ी

मु.थेरोळा पो.कु-हा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  थेरोळा

२९६६३
तलवारे सु�नल जानू 37380 43 पु.

मु.येरोडा पो.कु-हा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  येरोडा

२९६६४
तांदोळे कौश�या पांडूरंग 37517 59 �ी

मु.इ�छापरू पो. �नमखेडी   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  

मु�ताईनगर

२९६६५ तांदोळे पांडूरंग नथु 37516 63 पु.
मु◌ृ◌ ृइ�छापतू�   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  

मु�ताईनगर

२९६६६
तांदळुकर इंद ुअ�ण 16603 53 �ी

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर    वडोदा

२९६६७
टावर� जगुल�कशोर मोहनलाल 31939 53 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर    वडोदा

२९६६८
टावर� लोणकरण नदंलाल 32119 57 पु.

मु.पो.वडोदा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव

२९६६९
टावर� �सताराम �चरंजीलाल 11990 59 पु.

रा.वढोदा ता.मु�ताईनगर   वढोदा

२९६७०
टावर� पवन मोहनलाल 31719 41 पु.

मु.पो. वडोदा   ता.मु�ताईनगर    वडोदा

२९६७१
तायड े�च�ा ��हाद 34558 50 �ी

�लॉट न.ं१२   �श�क कॉलनी  कु:�हा  ता.मु�ताईनगर  कु�हा

२९६७२
तायड े�ाने�वर सुरेश 53606 33 पु.

मु.पो.थेरोळा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६७३
तायड ेिजत�� अ�भमान 56101 33 पु.

मु.�चचंखेडा ब.ुपो.�नमखेडी   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६७४
तायड ेिजत�� अ�भमान  �ो. जय 

योगे�वर अ�ो एजि�स 58558 33 पु.

मु पो�ट - कु� हा काकोडा   ता मु�ताईनगर  िज�हा जळगाव  

कु� हा

२९६७५
तायड ेनारायण रमेश 58523 39 पु.

एट वढोदा   तालुका मु�ताई नगर  िज�हा जळगाव  वढोदा  

425306

२९६७६
तायड ेनम�दाबाई सुपडा 55312 65 �ी

मु.पो.कु�हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६७७
तायड ेशंकर शा�ल�ाम 50111 39 पु.

मु. कु�हा पो.काकोळा   ता. मोताळा  िज. बलुढाणा  कु�हा

२९६७८
तेल� ��हाद तुकाराम 4890 74 पु.

मु.कु�हा पो.काकोडा   ता.मु�तईनगर  िज. जळगाव
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

२९६७९
ट�भुण� सुधाकर पांडुरंग 43876 66 पु.

मु काकोडा   पो कु-हा  ता मु�ताईनगर  काकोडा

२९६८०
ट�भुण� लता सुधाकर 43877 66 �ी

मु काकोडा पो�ट कु�हा मु�ताई नगर     ता मु�ताईनगर  

मु�ताईनगर

२९६८१
ठाकूर संतोष दे�वदास 38801 43 पु.

मु. पो. कु-हा काकोडा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु-हा 

काकोडा

२९६८२
उगले रामधन अजबराव 38918 44 पु.

मु.मांडवा पो.ओडोळ   ता. जळगांव जामोद  िज. बलुढाणा  

कु�हा

२९६८३
उगले संतोष जनाद�न 39486 46 पु.

मु.पो. राजाभटट� हर�   वाड� न.ं १०  जळगाव जामोद  कु�हा 

काकोडा

२९६८४
उगले उदय अजाबराव 46645 40 पु.

मु. पो. कु�हा काकोडा   ता. मु�ताई नगर    कु�हा काकोडा

२९६८५
उमाळे रेखा गुलाब 35902 42 �ी

मु.पो.कु-हा   ता.मु�ताई नगर  िज.जळगाव  कु-हा

२९६८६
वजंार� र�तराम नामदेव 39708 65 पु.

मु.इ�छापरुा पो. �नमखेडी   ता.मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९६८७
वमा� �वजय परशराम 13588 58 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   कु-हा काकोडा

२९६८८
व�ळकार भाऊराव ल�मण 11974 55 पु.

रा.कुहा� ता.मु�ताईनगर

२९६८९
वेणीकर गणेश रामदास 57461 33 पु.

मु - सुळे  पो - पारंबी   ता मु�ताईनगर  िज जळगाव  

मु�ताईनगर

२९६९०
�वटे �वलास फुल�सगं 56615 48 पु.

मु.◌ं�रगंाव पो.�प�ंाळा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव

२९६९१
वाघ �ानदेव समाधान 43937 37 पु.

मु.काकोडा पो.कु�हा   ता. मु�ताईनगर    कु�हा काकोडा

२९६९२
वाघ र�व�ं श��ुह 40048 46 पु.

चॉईस टेलर   मु. पो. कु �हा काकोडा  ता. मु�ताईनगर  कु �हा 

काकोडा

२९६९३
वाघ समाधान दलपत 11319 56 पु.

कु-हाकाकोडा ता. मु�ताईनगर   कु-हाकाकोडा

२९६९४
पाट�ल (वाघ) श��ुन रामदास 30366 47 पु.

मु.पो.थेरोळा पो. कु�हा   ता.मु�ताईनगर  िज जळगाव  

थेरोळा  425327

२९६९५
वाघमारे �वजय ��हाद 31935 49 पु.

मु.पो.वाडोदा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव  वडोदा

२९६९६
वाघमारे सुलोचना शामकांत 37349 67 �ी

मु.वढोदे   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगाव  वढोदे

२९६९७
वाघमारे वसंत ��हाद 32120 50 पु.

मु.पो. वडोदा   ता.मु�ताईनगर  िज.जळगांव  वडोदा

२९६९८
वानखेडे �वलास उ�तम 21252 46 पु.

मु.पो.कु-हा काकोडा   ता.मु�ताईनगर

२९६९९
येवले सुरेश हर� 39967 47 पु.

मु.चारढाणा   ता.मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा काकोडा

२९७००
झा�टे शंकर जगदेव 22667 57 पु.

मु.पो.�प�ंाळा   ता. मु�ताईनगर  िज. जळगाव  कु�हा काकोडा
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अ.�.  (१) सभासद सं�थेचे नाव (2)

सभासद सं�था �ि�िनधीचे 
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सं�थेचा 

सभासद 

�. (४)

वय 

(५)

िलंग 

(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

२९७०१ अशोक कृषी के� 9884 मु.पो. वडोदा  ता. एदलाबाद   वडोदा

२९७०२ गोयंका कृषी सेवा क� � गोयकंा �वजयकुमार ��हा�दराम 6980 ६४ प.ु

कु�हा काकोडा ता एदलाबाद िज जळ   ता 

मु�ाईनगर  िज. जळगाव

२९७०३

प.पु. माधव सदािशव 

गोळवलकर गु�जी साव�. 

सं�था 52213

एट पो�-कु�हा (काकोड)   ता. मु�ाईनगर  

िज. जळगाव  कु�हा काकोडा

२९७०४

संयोग िजनीगं फॅ�री 

(भागीदारी फम�) 18410 वढोदा रोड   कु-हा काकोडा

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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प�ा

(६)

शेरा 

(७)

२९७०५
अ�वाल िजत�� शंकरदास 38465 45 पु.

मु.पो. �ावी   ता.यावल  िज.जळगाव  सावदा

२९७०६
आंबेकर नंदिकशोर नारायण 53609 34 पु.

साने गु�जी नगर-२   फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

२९७०७
अजाळेकर सुमन द�ा�ाय 9176 79 �ी

�ाट नं १२   िशवाजी नगर  ता यावल  फैजपुर

२९७०८
अ�दाते रिवं� वसंतराव 30272 35 पु.

कासार ग�ी फैजपुर ता यावल   िज जळगाव    फैजपूर

२९७०९
अडवाणी िवजयकुमार कवडामल 43438 61 पु.

दि�ण बाहेर पेठ फैजपुर ता.   िज. जळगाव    फैजपूर

२९७१०
बडगुजर िदलीप उखा 23492 62 पु.

भुसावल रोड   गणेश कॉलनीफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

२९७११
बडगुजर गणेश उखा 23493 52 पु.

भुसावल रोड   गणेश कॉलनीफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

२९७१२
बडगुजर �काश उखा 8928 60 पु.

गणेश कॉलनी   भुसावळ रोड    फैजपुर

२९७१३
बडगुजर राज�� उखा 8998 56 पु.

मु पो� फैजपुर   गणेश कॉलनी  ता यावल िज�ा जळगाव  

फैजपुर

२९७१४
बढे राजीव जग�ाथ 23914 60 पु.

वायकोळे वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

२९७१५
बदलािन लेखराज रमेश 8658 54 पु.

�ी राम पेठ फैजपुर   फैजपुर

२९७१६
बालाणी संजय सेवाराम 17195 40 पु.

�ारा सुरेश िकराणा �ो�ीजन   खुशाल भाऊ रोड    फैजपुर

२९७१७
बालाणी िवनोद सुरेश 17194 39 पु.

�ारा सुरेश िकराणा �ो�ीजन   खुशाल भाऊ रोड    फैजपुर

२९७१८
बालाणी अजय सेवाराम 28971 38 पु.

मेन रोड   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

२९७१९
बाळापुरे राजीव �शांत 16445 50 पु.

खुशाल भाऊ रोड   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९७२०
बाणाईत सुरेश दामू 24581 62 पु.

�ीकृ� नगर   जुना असोदा रोड  फैजपूर  जळगाव

२९७२१
बारी िदपक रामदास 39327 45 पु.

मु. पो. फैजपूर   मोठया पा�ा�ा टाकी जवळ  ता. यावल  

फैजपूर

२९७२२
बारी �शांत रामदास 16427 47 पु.

मो�ा पा�ा�ा टाकी जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    

फैजपुर

२९७२३
बारी रामदास कौितक 17537 66 पु.

मो�ा पा�ा�ा टाकी जवळ(जुनी)   फैजपुर

२९७२४
बाव�र कोमल रिवं� 38477 31 �ी

पु�ाई साने ग�जी नगर   मु.पो.फैजपूर  िज.जळगाव  

फैजपूर

२९७२५
ब�डाळे देव�� मोतीराम 44963 44 पु.

ल�ी नगर   फैजपूर  ता.यावल  फैजपूर

२९७२६
ब�डाळे िनलेश देिवदास 17577 39 पु.

मु. पो. ना�ी ता. यावल   यावल

२९७२७
ब�डाळे संतोष कडू 25685 55 पु.

२३ ल�ी नगर   कामधेनु दुध डेअरी समोर  फैजपूर  फैजपूर

२९७२८
भारंबे रिवं� पंढरीनाथ 26589 57 पु.

फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

२९७२९
भंगाळे अिनल गोिवंद 33284 56 पु.

मु.पो.फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

२९७३०
भंगाळे भावना िनरजकुमार 25605 34 �ी

द�मंिदरामागे   साळीवाडा  फैजपूर  फैजपूर

२९७३१
भंगाळे िदलीप मधुकर 32465 56 पु.

जुने हाय�ूल जवळ   फैजपुर  ता.रावेर  फैजपुर

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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२९७३२
भंगाळे कमलाकर देवराम 16666 66 पु.

दुध फेडरेशन मागे   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९७३३
भंगाळे मुकंूद ��ाद 32957 63 पु.

ल�ी िजवन �ेस   फैजपुर  ता.यावल  फैजपुर

२९७३४
भंगाळे िनरज दयाराम 16463 50 पु.

देवी वाडा द� मंदीरा मागे   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९७३५
भंगाले पंकज दयाराम 18078 42 पु.

देवी वाडा      फैजपुर

२९७३६
भारंबे दयाराम यादव 26585 83 पु.

फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

२९७३७
भारंबे िदलीप पंढरीनाथ 30901 62 पु.

�ावी दरवाजा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

२९७३८
भारंबे िगरीश िललाधर 23280 39 पु.

खुशाल भाउु रोड   भारंबे वाडा  फैजपूर  फैजपूर

२९७३९
भारंबे कांचन गणेश 48801 38 �ी

िशवाजी नगर फैजपूर   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

२९७४०
भारंबे काशीनाथ पा�णु 23360 69 पु.

स�ंथी मंदीरा जवळ   िकरंगे वाडाफैजपुर  ता.यावल िज.   

जळगांव

२९७४१
भारंबे महेश पु�षो�म 17046 46 पु.

ि�मुत� चौक   मोठी पा�ाची टाकी    फैजपुर

२९७४२
भारंबे नेमीदास गोवीदंा 25679 61 पु.

को�े वाडा   मोठी रंगार घाटी  फैजपूर ता. यावल  फैजपूर

२९७४३
भांरबे संदीप नारायण 34991 42 पु.

मु.पो. फैजपूर   ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

२९७४४
भारंबे संजय लोटु 25137 54 पु.

मो�ा पा�ा�ा टाकी जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   

जळगांव

२९७४५
भारंबे संजय नथू 37816 54 पु.

वाड� नं. २० - २१   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

२९७४६
भारंबे सुिनल दयाराम 17248 47 पु.

जु�ा हाय�ुल जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९७४७
भारंबे सुिशलाबाई यादव 46472 87 �ी

िवदया नगर   यादव �ृती  गु�कुल समोर फैजपूर  फैजपूर

२९७४८
भारंबे वासुदेव इ�ाराम 43175 70 पु.

िशवाजी नगर   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

२९७४९
भाटीया मुकेश िवजय 17545 41 पु.

�ारा संजय सुधाकर वाणी   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९७५०
भावसार िजत�� बाबुराव 25607 42 पु.

रथग�ी   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९७५१
भावसार वसंत शंकर 8755 79 पु.

रथ ग�ी   फैजपुर  ता यावल िज�ा जळगाव  फैजपुर

२९७५२
िभ�ड चोलदास कमलाकर 59081 41 पु.

२८४८/२८४९ ि�वेणी वाडा   फैजपूर  तालुका यावल िज�ा 

जळगाव  फैजपूर

२९७५३
िभ�ड वामन च�डु 23351 80 पु.

भारंबे वाडाफैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

२९७५४
भोगे िनतीन ��ाद 16626 50 पु.

िश�क कॉलनी   मु पो �ावी  ता.यावल िज�ा जळगाव

२९७५५
भोगे िवलास नारायण 30911 63 पु.

मु.पो. �ावी ता.यावल   �ावी

२९७५६
भोई िभमराज हरी 23285 46 पु.

मारोती रोड   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९७५७
भोई देवराम हरी 23363 67 पु.

कंुभारवाडा   फैजपुर

२९७५८
भोई कैलास देवराम 23930 42 पु.

भोई वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव
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२९७५९
भोई कैलास कडू 44230 39 पु.

भोई वाडा   फैजपुर

२९७६०
भोई माधव हरी �ो.�ी द� डेअरी 18077 57 पु.

मा�ती रोड      फैजपुर

२९७६१
भोई सुधाकर दगडू 34880 47 पु.

�ीराम पेठ   फैजपूर ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

२९७६२
भोई सुिनता माधव 23813 46 �ी

मा�ती रोड   ◌ंमु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.जलगाव  फैजपुर

२९७६३
भोई िवलास देवराम 34950 41 पु.

भोई वाडा फैजपूर   ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

२९७६४
भोळे जीवनकुमार बळीराम 45551 55 पु.

आराधना कॉलनी   फैजपूर ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

२९७६५
िब�हाडे अशोक घन:�ाम 40703 59 पु.

१० िशव कॉलनी   फैजपूर    फैजपूर

२९७६६
बोडें बाळु िललाधर 23373 45 पु.

िव�ा नगर   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

२९७६७
बोडें चं�कांत िललाधर 25681 49 पु.

िव�ा नगर   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९७६८
बोडें चुडामण बळीराम 23213 82 पु.

६ िव�ा नगर   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

२९७६९
बोडें िदनेश चुडामण 25210 74 पु.

६ िव�ानगर   फैजपूर  ता.यावल  फैजपूर

२९७७०
बोडें घन�ाम जनाद�न 25604 45 पु.

बाहेरपुरा   मु.पो. �ावी  ता. यावल  ना�ी

२९७७१
बोरसे राज�� जग�ाथ 49206 34 पु.

िव�ानगर   फैजपूर ता. यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

२९७७२
बोरोले अिनल काशीनाथ 8985 67 पु.

ल�ड पेठ   फैजपुर  ता यावल  फैजपुर

२९७७३
बोरोले अच�ना सुिनल �ो. सा��क 

इन�े�म�ट 59582 32 �ी
213/16 वैशाली  नगर   डी एन कॉलेज समोर   फैजपुर

२९७७४
बोरोले चुिनलाल दामोदर 31970 66 पु.

फैजपुर ता.यावल   बोरोले वाडा    फैजपुर

२९७७५
बोरोले देिवदास राजाराम 8698 89 पु.

मू पो� फैजपुर   ता.यावल  िज�ा जळगाव  फैजपुर

२९७७६
बोरोले िडगंबर हरचं� 16269 72 पु.

िजवराम नगर �ावी माग�   फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९७७७
बोरोले मह�� िमठाराम 29248 51 पु.

मु.पो. �ावी   ता.यावल िज.जळगांव    �ावी

२९७७८
बोरोले ��ाद िसताराम 44417 46 पु.

गणेश कॅालनी   भुसावळ रोड  फैजपुर     फैजपुर

२९७७९
बोरोले पु�ा ��ाद 44416 57 �ी

गणेश कॅालनी   भुसावळ रोड  फैजपुर ता यावल  फैजपुर

२९७८०
बोरोले सुिनल ��ाद 44418 46 पु.

गणेश कॅालनी   भुसावळ रोड  फैजपुर ता यावल  फैजपुर

२९७८१
बोरोले िवलास चुडामण 43901 58 पु.

८ िवघा नगर   फैजपुर

२९७८२
बोरोले योगराज िपतांबर 44936 37 पु.

ल�ड पेठ   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

२९७८३
चाळसे (कासार) िजवन न�थू 41844 42 पु.

लाकूड पेठ   फैजपूर  ता. यावल िज.जळगाव  फैजपूर

२९७८४
चौधरी अ�ा भालचं� 21415 60 पु.

देवी वाडाफैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

२९७८५
चौधरी आशालता �मोद 16615 60 �ी

�ावी दरवा�ा जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर
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२९७८६
चौधरी अशोक चुडामण 25603 69 पु.

उपासना कॉलनी   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९७८७
चौधरी अशोक पु�षो�म 26769 63 पु.

खुशाल भाऊ रोडफैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

२९७८८
चौधरी अतुल मनोहर �ो.मनोज ट� ेडस� 34177 50 पु.

खुशाल भाउ रोड   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

२९७८९
चौधरी भागवत माधव 25144 73 पु.

पोलीस �ेशन जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९७९०
चौधरी भालचं� सुिनल 44949 34 पु.

महादेव वाडा �ावी   ता. यावल  िज. जळगाव  �ावी

२९७९१
चौधरी भा�र काशीराम 16436 71 पु.

राजबाग यावल रोड   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९७९२
चौधरी चं�कांत भागवत 23934 45 पु.

�ावी दरवा�ाजवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

२९७९३
चौधरी चं�शेखर देवीदास 16954 62 पु.

चावडी जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९७९४
चौधरी िदलीप माधव 23282 59 पु.

सतपंथी मंदीराजवळ   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९७९५
चौधरी िदगंबर पुना 32406 79 पु.

�ेरणा �ॉट ३६/०१   आसाराम नगर  फैजपुर  ता.यावल  

फैजपुर

२९७९६
चौधरी िदलीप गोिवंदा 23346 46 पु.

को�े वाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९७९७
चौधरी िदपक कृ�ा 45788 37 पु.

होळी मैदान   मु. पो. अट� ावल  ता. यावल िज. जळगाव  

फैजपूर

२९७९८
चौधरी िदपाली उमेश 25684 50 �ी

�साद ��िनक   चौधरी च�बस�  फैजपूर  फैजपूर

२९७९९
चौधरी एकनाथ आनंद 35871 78 पु.

िव�ा नगर   फैजपूर  ता.यावल  फैजपूर

२९८००
चौधरी एकनाथ िसताराम 38688 66 पु.

मु.पो. फैजपूर   ता. यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

२९८०१
चौधरी हष�ल मनोहर 33593 37 पु.

४० साने गु�जी नगर   फैजपुर

२९८०२
चौधरी हेमंत रावजी 32293 46 पु.

ल�ड पेठ फैजपुर   ता.यावल  िज.जळगांव  फैजपुर

२९८०३
चौधरी जय�काश मनोहर 34008 57 पु.

खुखाल भाउ रोड   फैजपूर

२९८०४
चौधरी िजवराम िहरामण 23928 64 पु.

िशवाजी नगर   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

२९८०५
चौधरी कांतीलाल चुडामण 23368 48 पु.

ि�वेणी वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

२९८०६
चौधरी िकशोर रामदास 16467 66 पु.

जुना अमोदा र�ा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

२९८०७
चौधरी लता िकशोर 17244 65 �ी

जुना आसोदा रोड   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९८०८
चौधरी िललाधर जीवराम 25447 64 पु.

सतपंथी मंदीरा जवळ   मु. पो. फैजपूर  ता. यावल िज. 

जळगाव  फैजपूर

२९८०९
चौधरी महेश भालचं� 25674 61 पु.

मु. पो. फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

२९८१०
चौधरी मनोहर देवचंद 33300 77 पु.

४० सानेगु�जी नगर   फैजपुर

२९८११
चौधरी मनोहर केशव 37689 82 पु.

खुशाल भाउु रोड   फैजपूर ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

२९८१२
चौधरी मनोहर खेमचंद 44706 55 पु.

ल�ड पेठ      फैजपुर
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२९८१३
चौधरी िमलीदं ��ाद 27757 54 पु.

आराधना कॉलनी   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९८१४
चौधरी िमिलंद सुरेश 38373 41 पु.

िशवाजी नगर   मु.पो. फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

२९८१५
चौधरी नर�� िपतांबर 16460 52 पु.

ि�मुत� चौक   फैजपुर

२९८१६
चौधरी िनतीन मोतीराम 23352 48 पु.

वायकोळे वाडा   खुशाल भाऊ रोडफैजपुर  ता.यावल िज.   

जळगांव

२९८१७
चौधरी िनतीन नारायण 31325 51 पु.

मु.पो.�ावी   ता.यावल  िज.जळगांव  �ावी

२९८१८
चौधरी ओम�काश �ेमचंद 41420 44 पु.

राजबाग जवळ   यावल रोड  मु.पो.फैजपूर  फैजपूर

२९८१९
चौधरी �दीपकुमार िव�ू 36128 60 पु.

मु.पो.फैजपूर   िज.जळगाव    फैजपूर

२९८२०
चौधरी �िदपकुमार मधुकर 40480 64 पु.

�ॉट नं ८ फैजपुर यावल रोड   ता यावल िज जळगाव    

फैजपूर

२९८२१
चौधरी ��ाद कृ�ा 37839 74 पु.

�ॉट नं.१५ �ीराम कॉलनी   जुना आमोदा रोड  फैजपूर  

फैजपूर

२९८२२
चौधरी ��ाद �पचंद 23366 80 पु.

आराधना कॉलनी मु.पो.फैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    

फैजपुर

२९८२३
चौधरी �िमला िदलीप 34892 45 �ी

सत पंथी मंिदर   ◌ॅफैजपूर ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

२९८२४
चौधरी �ताप िहरामण 12615 46 पु.

कासार ग�ी फैजपुर   ता.यावल  िज.जळगाव

२९८२५
चौधरी �ेमचंद दामु 37857 71 पु.

साने गु�जी नगर   सराफ कॉलनी  यावल रोड  फैजपूर  

फैजपूर

२९८२६
चौधरी �ेमचंद जानकीराम 33143 68 पु.

मु.पो.फैजपुर   खंडोबा वाडी रोड  ता.यावल िज.जळगांव  

फैजपुर

२९८२७
चौधरी ि�तम भागवत 25682 39 पु.

पोलीस �ेशन जवळ   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९८२८
चौधरी पूनमचंद सखाराम 8974 73 पु.

कासार ग�ी   फैजपुर

२९८२९
चौधरी पु�षो�म मात�ड� 38817 36 पु.

कासार ग�ी   फैजपूर  िज. जळगाव  फैजपूर

२९८३०
चौधरी पु�षो�म िसताराम 32025 74 पु.

मु.पो. फैजपुर   ता.यावल  िज.जळगांव  फैजपुर

२९८३१
चौधरी पु�ा मनोहर 37690 75 �ी

खुशाल भाउु रोड   फैजपूर ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

२९८३२
चौधरी पु�लता �ेमचंद 37858 70 �ी

साने गु�जी नगर   सराफ कॉलनी  यावल रोड  फैजपूर  

फैजपूर

२९८३३
चौधरी राजेश िहरामण 17052 53 पु.

कासार ग�ी   फैजपुर

२९८३४
चौधरी रामदास लटकन 39163 48 पु.

३२२८ ि�वेणी वाडी   फैजपूर ता.यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

२९८३५
चौधरी रामदास िसताराम 37757 89 पु.

पेहेड वाडा   फैजपूर  ता.यावल  फैजपूर

२९८३६
चौधरी रिवं� भागवत 28261 50 पु.

�ावी दरवाजा   जुने हाय�ुल  फैजपूर ता. यावल  फैजपूर

२९८३७
चौधरी रिवं� ल�ण 23362 58 पु.

१३ िशवाजी नगर   एस.टी.�ँड मागे फैजपुर  ता.यावल िज.   

जळगांव

२९८३८
चौधरी संिदप सुधाकर 33380 59 पु.

ल�ड पेठ   फैजपुर

२९८३९
चौधरी संजय गोपाळ 53005 33 पु.

खंडोबा वाडी   तुप बाजार  फैजपूर िज.जळगाव  सावदा
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२९८४०
चौधरी संजय हरी 40902 54 पु.

गुरां�ा हॉ��टल जवळ   बाहेर पुरा �ावी  ता यावल �ावी  

यावल  425524

२९८४१
चौधरी संजय पुनमचंद 12618 49 पु.

कासार ग�ी फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

२९८४२
चौधरी संतोष रामचं� 16950 53 पु.

राम मंदीरा जवळ   खुशाल भाऊ रोड    फैजपुर

२९८४३
चौधरी सितष िचंतामण 32263 70 पु.

तुप बाजार फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

२९८४४
चौधरी सतीष ल�ण �ो.गाय�ी सुपर 

शॉप 15627 53 पु.
नवीन िटचर कॉलनी   मु.पो.�ावी ता.यावल    �ावी

२९८४५
चौधरी िशवाजी िहरामण 17050 49 पु.

कासार ग�ी   फैजपुर

२९८४६
चौधरी सुधीर नामदेव 44465 53 पु.

गजानन वाडी   भुसावळ रोड   फैजपुर

२९८४७
चौधरी सुनंदा �िदप 38118 51 �ी

�ॉट नं. १४/२ िशवाजीनगर   फैजपूर    फैजपूर

२९८४८
चौधरी सुिनल रामदास 16437 62 पु.

महादेव वाडा   मु.पो.�ावी ता.यावल    �ावी

२९८४९
चौधरी सुिनता भरत 43787 54 �ी

�ॉट नं.२० आसाराम नगर   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

२९८५०
चौधरी सुिशल एकनाथ 38734 42 पु.

िव�ानगर   भुसावळ रोड  फैजपूर िज. जळगाव  फैजपूर

२९८५१
चौधरी सुशील �मोद 16266 40 पु.

जु�ा �ु�ीपल हाय�ुल   जवळ फैजपुर ता.यावल    

फैजपुर

२९८५२
चौधरी उमेश भालचं� 16485 59 पु.

देवी वाडा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

२९८५३
चौधरी उषा पु�षो�म 37840 64 �ी

मु.पो.फैजपूर   सतपंथी मंिदरामागे  ता.यावल िज.जळगाव  

फैजपूर

२९८५४
चौधरी िवजय चुडामण 10589 58 पु.

िव�ा नगर   फैजपुर

२९८५५
चौधरी िवजय िहरामण 17051 44 पु.

कासार ग�ी   फैजपुर

२९८५६
चौधरी िवजय खेमचंद 25615 50 पु.

देवीवाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९८५७
चौधरी िवजय रामचं� 40969 55 पु.

खुशाभाउु रोड   फैजपूर    फैजपूर

२९८५८
चौधरी िवजय वसंत 15886 57 पु.

मु.पो.फैजपुर ता.यावल   िज.जळगाव    फैजपुर

२९८५९
चौधरी िवनायक िगरधर 23589 58 पु.

मु.िपंप�ड पो.फैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

२९८६०
चौधरी यशवंत जीवराम 42016 79 पु.

ल�ी जीन समोर   सावदा रोड  फैजपूर  फैजपूर

२९८६१
चौधरी युवराज �यंबक 23106 53 पु.

िशवकॉलनी   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९८६२
चौधरी युवराज गंभीर 24582 60 पु.

मु.पो.फैजपूर   ता.यावल  िज.जळगाव

२९८६३
चौधरी युवराज �भाकर 8994 60 पु.

बोरोले वाडा फैजपुर   बाजार पेठ  फैजपुर ता यावल  फैजपुर

२९८६४
दालवाले शालीनी शेखर 37391 54 �ी

खुशाल महाराज मंिदरामागे   फैजपूर िज.जळगाव    फैजपूर

२९८६५
दानी यशवंत िनळकंठ 31094 53 पु.

गजानन वाडी भुसावळ रोड   फैजपुर

२९८६६
दरख िवजयकुमार शंकरलाल �ो 

िवजय साडी हाऊस 11218 79 पु.
सुभाष चौक   फैजपुर  िज.   जळगांव
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२९८६७
द�ुरे िदलीप पु�षो�म 8925 65 पु.

�ॉट नं ५ गणेश कॉलनी   भुसावळ रोड  ता यावल  फैजपुर

२९८६८
देवरे अशोक िनवृ�ी 23286 52 पु.

जुनी हाय�ुल जवळ   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९८६९
देवरे भोजराज िनवृ�ी 16979 56 पु.

�ावी दरवा�ा जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९८७०
देवरे गोकुळ रमेश 23923 41 पु.

तुप बाजार   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

२९८७१
देवरे शेवंताबाई िनवृ�ी 24467 77 �ी

जु�ा हाय�ुल जवळ   फैजपूर  ता. यावल िज. जळगाव  

फैजपूर

२९८७२
देवरे िकरण रमेश. 25687 43 पु.

तुप बाजार   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९८७३
ढाके �ानदेव ��ाद 8995 59 पु.

सी/ओ लेटे� ताईलोस�    वीकली माक� ट    फैजपुर

२९८७४
ढाके ��ाद कौितक 32728 73 पु.

मराठी मुलीचंी शाळे जवळ   मु.पो.�ावी  ता.यावल 

िज.जळगांव  �ावी

२९८७५
धांडे िहरामण गोिवंदा 17184 69 पु.

गजानन वाडी फैजपूर   ता. यावल िज.जळगाव    फैजपूर

२९८७६
धांडे राकेश अशोक 52319 32 पु.

िशव कॉलनी   भुसावळ रोड फैजपूर  िज जळगाव  सावदा

२९८७७
धोबी िवलास परशुराम 29996 48 पु.

मारोती रोड   धोबी वाडा  मु.पो  फैजपुर

२९८७८
िद�ीत �ीपाद िव�ू 25445 61 पु.

�ा�ण ग�ी   रथ ग�ी रोड  मु. पो. फैजपूर ता. यावल  

फैजपूर

२९८७९
िद�ीत उदय बाळकृ� 25142 55 पु.

�ावी दरवाजा   �ा�ण ग�ीफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

२९८८०
दोधाणी िवजयकुमार िदनानाथ 35062 36 पु.

दि�ण बाहेर पेठ गु�नानक मिदरासमोर   फैजपूर  

िज.जळगाव  फैजपूर

२९८८१
दोडें नारायण िदनानाथ 35060 40 पु.

द.बोहर पेठ  गु�नानक मिदरा समोर   फैजपूर  िज.जळगाव  

फैजपूर

२९८८२
फेगडे रामदास देवराम 26588 73 पु.

बोरोलेवाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९८८३
फालक िडगंबर तुळशीराम 45337 70 पु.

आसाराम नगर   आराधना कॅालनी  फेजपुर  फैजपुर

२९८८४
फेगडे िदलीप तुळशीराम 23358 70 पु.

 िशव कृपा    िव�ा नगरफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

२९८८५
फेगडे िवकास तुळशीराम 23375 63 पु.

 िशव कृपा    िव�ा नगरफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

२९८८६
गाजरे मधुकर िभका 29498 71 पु.

मु.पो.�ावी   ता.यावल िज.जळगांव    �ावी

२९८८७
गारसे भा�र िव�ू 35509 73 पु.

फैजपुर   िव�ा नगर    फैजपूर

२९८८८
गावंडे �मोद शंकरराव 18520 35 पु.

साने गु�जी कॉलनी भाग २   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    

फैजपुर

२९८८९
गोवे गजानन बालिकसन 37408 61 पु.

रथग�ी मु.पो.फैजपूर

२९८९०
गोवे सुिनल बालिकसन 32246 63 पु.

राठी ग�ी   फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९८९१
गुजराथी अमोल राज�� 8962 43 पु.

तूप बाजार   फैजपुर  ता यावल िज�ा जळगाव  फैजपुर

२९८९२
गुजराथी िहत�� मधुकर 8980 57 पु.

मु पो� फैजपुर   ता यावल  िज�ा जळगाव  फैजपुर

२९८९३
गुजराथी नर�� मधुकर 16665 59 पु.

सराफ ग�ी चावडी जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    

फैजपुर
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२९८९४
गुजराथी राज�� रामकृ� 8645 69 पु.

ए/पी फैजपुर    ता रावेर   िज जळगाव  फैजपुर

२९८९५
गुजराथी संिगता िकशोर 24608 57 �ी

ि�मुत� चौक   मोठया पा�ा�ा टाकीजवळ  फैजपूर  फैजपुर

२९८९६
गुजराथी िशवाजी िवनोद 57090 25 पु.

िगरीराज भवन   गुजराथी ग�ी फैजपूर  ता.यावल 

िज.जळगाव  फैजपूर

२९८९७
गुजराथी आिशष िकशोर 16546 42 पु.

गुजराथी ग�ी   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९८९८
गुजराथी िचराग िदपक 23920 37 पु.

तुप बाजार   गुजराथी ग�ीफैजपुर  तायावल िज.   जळगांव

२९८९९
गुजराथी हष�द शंकरदास 8979 64 पु.

घी बाजार   गुजराथी ग�ी  फैजपुर

२९९००
गुजराथी केतन धनंजय 37550 37 पु.

तुप बाजार   फैजपूर    फैजपूर

२९९०१
गुजराथी िकशोर रामकृ� 

�ो.िवनोदकुमार अॅ� कंपनी 8340 60 पु.

तूप बाजार घर नं ८६० मू.पो�. फैजपुर   ता. यावल िज�ा 

जळगाव    फैजपुर

२९९०२
गुजराथी नेहा अमोल 26496 43 �ी

तुप बाजार   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९९०३
गुजराथी रघुनाथ दयाल 8415 59 पु.

तुप बाजार फैजपुर ता.यावल िज.जळगाव   फैजपुर

२९९०४
गुजराथी रा�ल िवनोद 50288 31 पु.

तुप बाजार   गुजराथी ग�ी  फैजपूर िज.जळगाव  फैजपूर

२९९०५
गुजराथी रेणुका िवनोद 24607 51 �ी

तुप बाजार   गुजराथी ग�ी  मु.पो.फैजपूर  जळगाव

२९९०६
गुजराथी रोहीत ब�ीलाल 23919 58 पु.

िदप बाजार   गुजराथी ग�ीफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

२९९०७
गुजराथी िवशाल िकशोर 32233 34 पु.

ि�मुत� चौक   फैजपुर  ता.यावल    फैजपुर

२९९०८
गुळवे सतीश घन:शाम 51025 65 पु.

 िनरज  �ॉट नं.९   आराधना कॉलनी  फैजपूर िज.जळगाव  

फैजपूर

२९९०९
गुमळकर सुरेश ता�ा 49275 37 पु.

मु. पो. फैजपूर   ता. यावल    फैजपूर

२९९१०
गुरव गणेश मुरलीधर 42686 57 पु.

मु.पो. फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

२९९११
इंगळे हरीभाऊ उखा 16368 80 पु.

ल�ी िनवास खंडोबा वाडी रोड   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    

फैजपुर

२९९१२
इंगळे िनतीन रमेश 42893 47 पु.

६ हनुमान नगर   फैजपूर ता.यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

२९९१३
इंगळे रमेश �ीधर 43496 73 पु.

हनुमान नगर �ॉट नं.६   फैजपूर  िज.जळगाव  फै जपूर

२९९१४
इंगळे संिगता िनतीन 43497 47 �ी

हनुमान नगर �ॉट नं.६   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

२९९१५
इंगळे सितश तेजपाल 54822 55 पु.

न�ता नगरफैजपुर   ता.यावल  िज.   जळगांव

२९९१६
इंगळे सुमन हरीभाऊ 26890 68 �ी

ल�ी िनवास   खंडोबा वाडी रोडफैजपुर  ता.यावल िज.   

जळगांव

२९९१७
इंगळे �ंकट धनजी 45375 65 पु.

मु पो �ावी   ता.यावल  िज�ा जळगाव

२९९१८
इंगळे हेमंत टेणु 17804 54 पु.

मु.पो.�ावी ता.यावल     �ावी  �ावी

२९९१९
जाधव िदलीप िव�नाथ 26492 66 पु.

द� मंिदराजवळ   मु. पो. फैजपूर  ता. यावल  िज. जळगाव

२९९२०
जगवाणी मंजू आनंदराम 50056 55 �ी

�ॉट नं.३३ गट नं.९४७   गणेश कॉलनी  फैजपूर 

िज.जळगाव  फैजपूर
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२९९२१
जगताप एकनाथ िवaल 29118 81 पु.

सुरत वाडा मु.�ावी ता.यावल   िज.जळगांव    �ावी

२९९२२
जगताप �मोद �काश 43950 37 पु.

दि�ण बाहेर पेठ   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

२९९२३
जगताप संिगता उदय 41703 51 �ी

गट नं १२७९ �ाट नं ३   आराधना कॉलनी फैजपूर  िज 

जळगाव  फैजपूर

२९९२४
जगताप उदय साहेबराव 41702 54 पु.

गट नं १२७९ �ाट नं ३   आराधना कॉलनी  फैजपूर िज 

जळगाव  फैजपूर

२९९२५
जगवानी आनंदराम दौलतराम 45118 57 पु.

गणेश कॅालनी      फैजपुर

२९९२६
जैन (सैतवाल) व�लाबाई रघुनाथ 39445 78 �ी

ल�ड पेठ   फैजपूर

२९९२७
जैन आभा सुिनल 49057 49 �ी

मु. पो. फैजपूर   चावडी जवळ  िज.जळगाव  फैजपूर

२९९२८
जैन अमोलकुमार िललाचंद 33567 40 पु.

मु.पो.फैजपूर   ता.यावल    फैजपूर

२९९२९
जैन कैलाश लालचंद 16977 45 पु.

तुप बाजार   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९९३०
जैन िकरण िललाधर 9915 50 पु.

रथ ग�ी   फैजपूर

२९९३१
जैन ममता राजकुमार 33372 39 �ी

मु.पो.फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

२९९३२
जैन मंगला नर�� 23299 64 �ी

रथग�ी   फैजपूर    फैजपूर

२९९३३
जैन िनलेश नर�� 23300 38 पु.

रथ ग�ी   फैजपूर    फैजपूर

२९९३४
जैन राजकुमार िललाचंद 16953 47 पु.

तुप बाजार   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९९३५
जैन राजकुमारी िललाचंद 45122 65 �ी

तुप बाजार      फैजपुर

२९९३६
जैन राकेश नर�� 16425 44 पु.

रथ ग�ी फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

२९९३७
जैन रमेश �पचंद 24855 70 पु.

मु.पो.फैजपूर   ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

२९९३८
जैन संजय सुपडु 23820 45 पु.

रथ ग�ी   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

२९९३९
जैन शैलेश नर�� 24941 42 पु.

रथ ग�ी फैजपूर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपूर

२९९४०
जैन सुिनल अशोक 48624 49 पु.

सराफ ग�ी   चावडी जवळ फैजपूर  ता.यावल िज.जळगाव  

फैजपूर

२९९४१
जैन सुिनल रघुनाथ 22519 53 पु.

लकुडपेठ   फैजपूर  ता.यावल  फैजपूर

२९९४२
जैन (सैतवाल) िवजय सुपडु 25145 48 पु.

मु.पो.फैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

२९९४३
जैन िवनयकुमार िललाचंद 33565 43 पु.

मु.पो.फैजपूर   ता.यावल    फैजपूर

२९९४४
जैन योगेश नर�� 16974 40 पु.

रथ ग�ी   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९९४५
जई�ाल अरिवंद चंपालाल 43086 65 पु.

सी/ओ स�म मेिडकल �ोअर   सुभाष चौक फैजपुर    

फैजपूर

२९९४६
जंजाळकर क�ना िकशोरदास 34729 41 �ी

१३ सावदा फैजपूर इंड�� ीअल कापोर�शन   वसाहत  फैजपूर  

िज.जळगांव  फैजपूर

२९९४७
जंजाळकर िकशोरदास माधव 34727 54 पु.

१३ सावदा फैजपूर इंड�� ीअल कापोर�शन   वसाहत  फैजपूर  

िज.जळगांव  फैजपूर
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२९९४८
जंजाळकर �भुदास माधव 34726 69 पु.

१३ सावदा फैजपूर इंड�� ीअल   कॉपोर�शन वसाहत  फैजपूर 

िज.जळगांव  फैजपूर

२९९४९
जंजाळकर ��ता �भुदास 34728 55 �ी

१३ सावदा फैजपूर इंड�� ीअल   कापोर�शन वसाहत  फैजपूर  

िज.जळगांव  फैजपूर

२९९५०
जावळे रामचं� नथू 38116 84 पु.

२० साने गु�जी नगर   यावल रोड  फैजपूर  फैजपूर

२९९५१
जावळे वसंत तोताराम 41112 72 पु.

२८ आसाराम नगर     फैजपूर  फैजपूर

२९९५२
जावळे आनंद कानजी 37578 74 पु.

िवशाल िव�ानगर   फैजपूर  ता.यावल िज.जळगाव  फैजपूर

२९९५३
जै�ाल सुिनलराज िनलचं� 16457 65 पु.

सुभाष चौक   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९९५४
जै�ाल सुिशलराज िनलचं� 16459 69 पु.

सुभाष चौक   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

२९९५५
जोशी अ�ण �भाकर 24588 68 पु.

मु.�ावी  ता.यावल   िज.जळगाव    यावल

२९९५६
जोशी अिवनाश िकशोर 16990 47 पु.

देवी वाडा   फैजपुर

२९९५७
जोशी महेश िदनकर 30268 45 पु.

ल�ी नारायण मंदीर   धोबी वाडा   ता.यावल  फैजपुर

२९९५८
जोशी मोहन रामचं� 16367 62 पु.

गुजराथी ग�ी   फैजपुर

२९९५९
जोशी नंदकुमार द�ा�या 25616 49 पु.

खुशाल भाउु रोड   जोशी वाडा  फैजपूर ता. यावल  फैजपूर

२९९६०
जोशी िनलेश देिवदास 25459 35 पु.

जोशी वाडा फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

२९९६१
जोशी रिवं� गोिवंद 10886 57 पु.

�ीराम मंदीरा जवळ को�े वाडा   फैजपुर

२९९६२
जोशी उमेश िकशोर 16992 44 पु.

देवी वाडा   फैजपुर

२९९६३
जोशी िवनोद रामचं� 29749 58 पु.

भ� मंडळा�ा मागे   मु.पो. फैजपुर

२९९६४
काकडे सुिधर मधुकर 51532 41 पु.

मु. पो. फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  सावदा

२९९६५
काळे जग�ाथ रघुनाथ 32714 66 पु.

फैजपुर भुसावळ रोड   फैजपुर

२९९६६
काळे(साळी) रघुनाथ द�ा�य 32423 93 पु.

भुसावळ रोड   ओ� नाका  फैजपुर  िज.जळगांव  फैजपुर

२९९६७
काळे संजय रघुनाथ 32715 53 पु.

भुसावळ रोड फैजपुर   फैजपुर

२९९६८
कांबळे मोतीलाल पंडीत 32579 53 पु.

�ावी दरवाजा   फैजपुर  िज.जळगांव  फैजपुर

२९९६९
कांबळे अिनल पंिडत 38835 36 पु.

पोलीस �ेशन जवळ   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९९७०
कानडे राजेश भानुदास 17242 58 पु.

पो� ऑफीस रोड   बाहेर पेठ  फैजपुर ता.यावल  फैजपुर

२९९७१
कापडे बापु िहरामण 25922 53 पु.

िशव कॉलनी   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

२९९७२
कापडे मनोज रामदास 58099 40 पु.

फॉरे� डेपो   दि�ण बाहेरपेठ  फैजपुर ता यावल िज 

जळगाव  फैजपुर

२९९७३
कापडे नंदिकशोर अशोक 39388 42 पु.

�ीराम पेठ   आठवडे बाजार  फैजपूर  फैजपूर

२९९७४
कापडे रिवं� िहरामण 43883 52 पु.

िशव कॅालनी   भुसावळ रोड   फैजपुर
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२९९७५
कापडे िव�नाथ िगरधर 23812 54 पु.

�ीराम पेठ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

२९९७६
कापले(तेली) पांडूरंग भगवान 33136 57 पु.

तेली वाडा   �ावी दरवाजा जवळ  फैजपुर  िज.जळगांव  

फैजपुर

२९९७७
कपले राज�� ल�ण 23347 47 पु.

�ावी दरवाजा जवळ   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९९७८
कापडे िकशोर जग�ाथ 42894 50 पु.

बाहेर पेठ   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

२९९७९
कपले अशोक �काश 33288 57 पु.

�ावी दरवाजा   फैजपुर

२९९८०
कपले (तेली) राजू भगवान 25516 47 पु.

�ावी दरवाजा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

२९९८१
कासार कैलास वना 56089 45 पु.

ल�ड पेठ   फैजपुर  िज.   जळगांव

२९९८२
कासार राजू न�थू 42687 48 पु.

लाकूड पेठ   फैजपूर  ता.यावल िज.जळगाव  फैजपूर

२९९८३
कासार संतोष नामदेव 23215 46 पु.

लाकुड पेठफैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

२९९८४
कासार सुिनल न�थू 31509 51 पु.

ल�ड पेठ   फैजपुर

२९९८५
कासार �ाती संतोष 40482 40 �ी

ल�ड पेठ   मु.पो. फैजपूर  ता.यावल  फैजूपर

२९९८६
कासार िवपूल सुरेश 27678 43 पु.

मु. पो. फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

२९९८७
काठोके �ोती रमेश 39718 43 �ी

�ावी दरवाजा   फैजपूर  िज. जळगाव  फैजपूर

२९९८८
काठोके तुळशीराम बळीराम 18751 51 पु.

 िशवकृपा  कासार ग�ी   फैजपुर

२९९८९
कटारीया अरिवंद िशवकुमार 32422 53 पु.

िव�ा नगर   फैजपुर

२९९९०
खाचणे कंुदन रमेश 16982 47 पु.

भगवती इंिजिनअ�रंग समोर   भुसावल रोड    फैजपुर

२९९९१
खाडे राजेश ��ाद 8996 59 पु.

वैभव बु� आिण जनरल   शॉप नं ८  आठवडे बाजार  

फैजपुर

२९९९२
खाडे शुभांगी राजेश 17404 50 �ी

२२ल�ी नगर   फैजपूर    फैजपूर

२९९९३
खचा�णे मनोहर जग�ाथ 25213 48 पु.

गो शाळेजवळ   इदगाह रोड फैजपूर  ता.यावल िज.जळगाव  

फैजपूर

२९९९४
ख�ी िवजयकुमार �भुदयाल 55289 59 पु.

१७८० चावडी जवळ   फैजपुर ता.यावल  िज.जळगाव  सावदा

२९९९५
ख�ी योगेश रमेश 51635 38 पु.

जनश�ी कॉलनी   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

२९९९६
िकरंगे हेमराज �पचंद 32241 67 पु.

संत जग�ाथ महाराज रोड   िकनगे वाडा   फैजपुर

२९९९७
िकरंगे कांचन �पचंद 9058 46 �ी

�ॉट नं २८ यावल रोड   ल�ी नगर जवळ फैजपुर  ता 

यावल िज�ा जळगाव  फैजपुर

२९९९८
िकरंगे केतन िडगंबर 23935 46 पु.

केतन एज�ीज   यावल रोडफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

२९९९९
िकरंगे िनलीमा केतन 23901 39 �ी

केतन एज�ीज   यावल रोडफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

३००००
िकरंगे पुनम स�ेजकुमार 16150 43 �ी

ल�ी नगर २८ फैजपुर   फैजपुर

३०००१
िकरंगे सतेजकुमार �पचंद 8586 48 पु.

�ॉट नं २८ यावल रोड   ल�ी नगर फैजपुर  ता. रावेर 

िज�ा जळगाव  फैजपुर
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३०००२
कोळंबे भरत सखाराम 44742 54 पु.

�ाट नं १   िशवाजी नगर  फैजपुर  फेजपुर

३०००३
कोळंबे िमलीदं सखाराम 25141 52 पु.

एस.टी.�ँड मागे   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०००४
कोळंबे �मोद िललाधर 15181 53 पु.

भा�र नगर   फैजपुर रोड    यावल

३०००५
को�े अजयकुमार सोमा 39160 54 पु.

पु�राज िव�ानगर   फैजपूर ता. यावल  िज. जळगाव  

फैजपूर

३०००६
को�े हष�ल पंुडिलक 52317 36 पु.

देवी वाडा फैजपूर   एम एस सी बी ऑिफस जवळ  ता यावल 

िज�ा जळगाव  फैजपूर

३०००७
को�े पंडीत िहरामण 18562 74 पु.

गजानन वाडी भुसावल रोड   फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०००८
को�े �िवण दामोदर 16484 43 पु.

मो�ा पा�ा�ा टाकी जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    

फैजपुर

३०००९
को�े शरदचं� फिकरा 47341 75 पु.

अंवदंुबर गजानन वाडी   भुसावळ रोड  फैजपूर िज.जळगाव  

फैजपूर

३००१०
को�े सोमा डुबा 38526 84 पु.

मु.पो.फैजपूर   ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

३००११
को�े योगेश शंकर 23216 50 पु.

मोठी रंगार घाटीफैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

३००१२
कोळी �काश वसंत 40537 46 पु.

नाथवाडा   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

३००१३
कोळी रामदास देवचंद 25672 80 पु.

िशवाजी नगर   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३००१४
कोळी रिवं� रामदास 25620 49 पु.

िशवाजी नगर   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३००१५
कोळी यशोदाबाई वसंत 41115 65 �ी

खंडेराव वाडी   फैजपूर    फैजपूर

३००१६
कोळी छगन रामदास 25857 53 पु.

िशवाजी नगर   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३००१७
कोलते ��ाद मोहन 37657 77 पु.

िशव कॉलनी   भुसावळ रोड  फैजपूर  फैजपूर

३००१८
को�ी भूषण पंिडत 61983 33 पु.

3178-3 खुशाल भाऊ रोड   फैजपूर    फैजपूर

३००१९
को�ी सोमा जानकीराम 53537 52 पु.

ल�ड पेठ   जैन मंिदराजवळ फैजपूर  ता.यावल 

िज.जळगाव  फैजपूर

३००२०
कुवर संजय बळीराम 25139 55 पु.

को�े वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३००२१
कुलकण� अंकुश अिनल 39037 42 पु.

मु.पो. �ावी   �ीराम मंदीराजवळ  ता. यावल िज. जळगाव  

फैजपूर

३००२२
कुलकण� िदपक अिनल 15113 47 पु.

मु.पो.�ावी ता.यावल   िज.जळगाव    �ावी

३००२३
कुलकण� दुग�श मनोहर 20430 54 पु.

साई कुसुम भुसावल रोड   िशव कॉलनी    फैजपुर

३००२४
कुळकण� �भाकर िव�ु 8991 87 पु.

एम.एस.ई.बी ऑफीस जवळ   फैजपुर

३००२५
कुलकण� �साद अिनल 39038 41 पु.

मु.पो. �ावी �.यावल   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

३००२६
कुळकण� रमेश अनंत 18 89 पु.

रथग�ी   मु पो फैजपूर  ता यावल  फैजपूर

३००२७
कुलकण� सं�ा �ीकांत 26292 57 �ी

रथ ग�ीफैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

३००२८
कुळकण� �ीकांत रमेश 8988 61 पु.

रथग�ी   फैजपुर
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३००२९
कुळकण� उमेश नंदिकशोर 42934 73 पु.

चौधरी वाडा   �ावी ता.यावल    �ावी

३००३०
कुळकण� िव�ासागर रमेश 8429 63 पु.

रथ ग�ी मु पो.फैजपुर   ता. यावल िज.जळगांव

३००३१
कुलकण� िवणा िव�ासागर 26293 54 पु.

रथ ग�ीफैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

३००३२
कुळकण� यशवंत नरहर 8989 87 पु.

एम.एस.ई.बी काया�लया जवळ मेन रोड   फैजपुर

३००३३
कंुभार संतोष िसताराम 39133 42 पु.

दि�ण बाजार पेठ   फैजपूर (यावल)  िज. जळगाव  फैजपूर

३००३४
लढे वासुदेव जयराम 40481 69 पु.

ल�ी नगर   यावल रोड  फैजपूर  फैजपूर

३००३५
मगरे मिनष �ीकांत 16976 46 पु.

मोठी भावसार ग�ी   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३००३६
महाजन अजय मुरलीधर 17162 48 पु.

�ावी दरवा�ा जवळ   रथ ग�ी फैजपुर

३००३७
महाजन अजु�न बाबुराव 21677 69 पु.

देवी वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३००३८
महाजन भा��ी भरत 45823 40 �ी

यशोदीप िवदयानगर   भुसावळ रोड   फैजपुर

३००३९
डॉ.महाजन भरत देवीदास 17127 41 पु.

मु.पो.फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३००४०
महाजन भरत तोताराम 27284 46 पु.

िशव कॉलनी   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३००४१
महाजन भा�र ��ाद 27761 61 पु.

मु. पो. गु�द� कॉलनी   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३००४२
महाजन द�ा�य नारायण 32248 69 पु.

िशव कॉलनी   फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३००४३
महाजन देवीदास क�ैयालाल 16417 72 पु.

मु.पो.फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३००४४
महाजन गोिवंदा �ीराम 44836 41 पु.

बाहेर पेठ   फैजपुर

३००४५
महाजन हेमंत द�ा�य 60203 42 पु.

भुसावळ रोड िशव कॉलनी   फैजपुर  तालुका यावल  फैजपुर

३००४६
महाजन जय�ी �भाकर 16652 57 �ी

खुशाल भाऊ रोड   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३००४७
महाजन क�ना �िदप 23277 55 �ी

भारंबे वाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३००४८
महाजन िकशोर तुळशीराम 17128 64 पु.

खुशाल भाऊ रोड   भारंबे वाडा    फैजपुर

३००४९
महाजन कुसुम देवीदास 16418 61 �ी

मु.पो.फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३००५०
महाजन मालती िकसन 57478 75 �ी

२८१० देवी वाडा मु / पो -फैजपुर   ता यावल  िज जळगाव  

फैजपुर

३००५१
महाजन मंगला अजु�न 26587 63 �ी

मु. पो. फैजपूर   देवीवाडा  ता. यावल  फैजपूर

३००५२
महाजन मोहन सुधाकर 20917 64 पु.

िफरके वाडाफैजपुर   ता.यावल िज.जलगाव    फैजपुर

३००५३
महाजन मोहन �ंबक 38117 56 पु.

जनश�ी कॉलनी भुसावळ रोड   फैजपूर ता.यावल    फैजपूर

३००५४
महाजन मोहीत �भाकर 32806 35 पु.

भारंबे वाडा    खुशाल भाऊ रोड फैजपुर  ता .यावल  फैजपुर

३००५५
महाजन न�ता तुषार 50488 33 �ी

मु. पो. फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर



Page 1134

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

३००५६
महाजन िनतीन काशीनाथ 16653 57 पु.

िव�ानगर भुसावल रोड   फैजपुर

३००५७
महाजन िनितन नथु 42798 49 पु.

�ारा-महाजन मॅटिन�टी   िच�� न हॉ��टल िशवाजी नगर  बस 

�ॅड जवळ फैजपूर  फैजपूर

३००५८
महाजन ओकंार िकसन 42441 51 पु.

ि�वेणी वाडा   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

३००५९
महाजन �भाकर क�ै�ालाल 8931 67 पु.

खुशल भाऊ रोड भारंबे वाडा   फैजपुर ता यावल िज.जळगांव

३००६०
महाजन �िवण िकसन 25561 46 पु.

देवी मंदीराजवळ   फैजपूर.  ता. यावल  फैजपूर.

३००६१
महाजन राजाराम पांडुरंग 16444 73 पु.

सदगु� �ो�ीजन �ोअस�   बस �ँड जवळ यावल-रावेर रोड 

   फैजपुर

३००६२
महाजन संिगता िनितन 17401 52 �ी

िव�ानगर   फैजपूर    फैजपूर

३००६३
महाजन संिगता िनितन 42895 52 �ी

�ारा-महाजन मॅटिन�टी  िच�� न हॉ��टल   िशवाजी नगर बस 

�ॅड जवळ  फैजपूर िज.जळगाव  फैजपूर

३००६४
महाजन संजय मुरलीधर 16999 62 पु.

मु.पो.फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३००६५
महाजन संतोष वसंत 23279 56 पु.

महाजन िनवास   फैजपूर  िज. जळगाव  फैजपूर

३००६६
महाजन सोहन अ�ण 42559 37 पु.

चं�शांती   न�ता नगर  फैजपूर  फैजपूर

३००६७
महाजन सुभ�ाबाई �ंबक 43443 88 �ी

जनश�ी कॉलनी   फैजपूर  ता.यावल िज.जळगाव  फैजपूर

३००६८
महाजन सुरेश बेिनराम 31264 74 पु.

ल�ी नगर फैजपुर ता.यावल   फैजपुर

३००६९
महाजन तुषार देवीदास 17130 39 पु.

मु.पो.फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३००७०
महाजन योगराज सुकदेव 37577 59 पु.

जनश�ी कॉलनी   भुसावळ रोड  फैजपूर  फैजपूर

३००७१
मा�रकर चं�शेखर मुरिलधर 8929 71 पु.

भुसावळ रोड   फैजपुर  ता यावल  िज�ा जळगाव

३००७२
मा�रकर िदलीप मुरलीधर 16440 69 पु.

भुसावल रोड मु.पो.फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३००७३
मा�रकर कृ�ा मुरिलधर 8930 80 पु.

गणेश कॉलनी मु.पो.फैजपुर ता.यावल   यावल    फैजपुर

३००७४
मा�रकर मनोहर पु�षो�म 23343 65 पु.

कासार ग�ी   घर नं. १७४७  फैजपूर  फैजपूर

३००७५
मा�रकर �भाकर पु�षो�म 8984 70 पु.

लाकूड पेठ  फैजपुर   ता यावल  िज�ा जळगाव  फैजपुर

३००७६
मा�रकर सुिनल मुरलीधर 12345 61 पु.

गट नं ९३५/५ िव�ा नगर   फेजपुर ता. यावल िज. जळगाव    

फैजपुर

३००७७
मालिवय रजिनकांत दयाशंकर 30264 61 पु.

पांडूरंग नगर िशवाजी नगर   फैजपुर

३००७८
माळी हरीचं� रमेश 58496 45 पु.

मु / पो - िवदयानगर फैजपुर   ता यावल  िज जळगाव  फैजपुर

३००७९
माळी �िमला पंुडिलक 23359 53 �ी

िव�ा नगर   भुसावल रोडफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

३००८०
माळी पंुडिलक उखडु� 23372 57 पु.

िव�ा नगर   भुसावल रोडफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

३००८१
माळी रमेश उखडु� 26294 75 पु.

िव�ा नगर   भुसावल रोडफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

३००८२
मालिवय वंदना रजिनकांत 30267 55 �ी

पांडुरंग नगर फैजपुर   फैजपुर
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३००८३
मंडवाले अशोक रामु 24125 67 पु.

मु. पो. फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

३००८४
मंडवाले िजत�� अशोक 24033 41 पु.

मु. पो. फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

३००८५
मंडवाले �काश रघुनाथ 46854 64 पु.

�ावी दरवाजा   फैजपूर    फैजपूर

३००८६
मंडवाले िकशोर नामदेव 9070 57 पु.

िशव कॉलनी फैजपुर   ता यावल िज.जळगांव

३००८७
मंडवाले सुिनल अशोक 24035 43 पु.

मु. फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

३००८८
मंगताणी िदपक मोहनदास 43052 49 पु.

पो� ऑफीस जवळ   फैजपूर    फैजपूर

३००८९
मंगलाणी घनशामदास मोहनदास 25854 46 पु.

पो�ा जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३००९०
मं�ी ब�ीलाल जेठमल �ो.अ�दा 

कले�न 19033 67 पु.
िव�ा नगर   हनुमान मंदीरा समोर    फैजपुर

३००९१
मं�ी सिचन ब�ीलाल �ो.अ�दा 

साडीज 19032 44 पु.
िव�ा नगर   हनुमान मंदीर    फैजपुर

३००९२
मेढे िदलीप भा�र 44155 40 पु.

आंबेडकर नगर   फैजपूर  ता.यावल िज. जळगाव  फैजपूर

३००९३
मेहता िकशोर मथुरदास 8992 58 पु.

तुप बजार   गुजराथी ग�ी  फैजपुर

३००९४
िम�री नारायण रामदास 24580 66 पु.

�ीकु� नगर   पाटील मळा  �ॉट नं १८ गट नं १०१२/१ अ२  

फैजपुर

३००९५
िम�ी राज�� रामदास 44622 49 पु.

ल�ी नगर   �ॉट नं २७ गट नं १४२७   फैजपुर    ता यावल

३००९६
िम�री िमलीदं िकशोर 28260 37 पु.

भारंबेवाडा   फैजपूर  ता. यावल िज. जळगाव  फैजपूर

३००९७
िम�ी ��ाद न�थू 28673 85 पु.

वायकोळे वाडा   मु.पो. फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३००९८
िम�री रेखा िकशोर 19696 56 �ी

भारंबे वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३००९९
मोितवाले �काश िव�ू 24589 62 पु.

मु.�ावी   ता.यावल  िज.जळगाव

३०१००
मोितवाले िधरज �काश 57573 36 पु.

मु / पो -�ावी �ीराम मंिदर जवळ   �ावी  ता यावल िज 

जळगाव  �ावी

३०१०१
नाईक गणेश भा�र 24908 45 पु.

मु.पो.रथग�ी फैजपूर   ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

३०१०२
नारखेडे शरद पु�षो�म 23214 59 पु.

�ीकृ� नगर   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०१०३
नारखेडे अिनल िव�ु 10316 49 पु.

ल�ी सॉ िमल ता यावल   िज जळगाव  महारा��   फैजपुर 

पीएच:४५४२४

३०१०४
नारखेडे अनुसया तुकाराम 40970 78 �ी

१२७६ अंिबका देवी वाडा   मु.पो. फैजपूर    फैजपूर

३०१०५
नारखेडे भोजराज नारायण 25448 64 पु.

पोिलस �ेशन समोर   फैजपूर  ता. यावल िज. जळगाव  

फैजपूर

३०१०६
नारखेडे चेतन िवनायक 25686 37 पु.

पोलीस �ेशन समोर   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०१०७
नारखेडे िदलीप अमृत 25130 66 पु.

जुना आमोदा र�ा   िशवाजी नगरफैजपुर  िज.   जळगांव

३०१०८
नारखेडे नर�� िव�ु 8971 54 पु.

नाहिव दरवाजा   फैजपुर

३०१०९
नारखेडे िनवृ�ी �ानदेव 23371 59 पु.

१६/९९५ िशवाजी नगर   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   

जळगांव
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३०११०
नारखेडे �काश नारायण 25451 68 पु.

�ाज�   िशवाजी नगर  फैजपूर ता. यावल िज जळगाव  

फैजपूर

३०१११
नारखेडे �िवण वामन 25215 48 पु.

तुप बाजार   फैजपूर ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

३०११२
नारखेडे सुिनल िव�ु 16443 56 पु.

नारखेडे वाडा   फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०११३
नेहेते मनोहर इ�ाराम 38368 45 पु.

�ॉट नं.९ आराधना कॉलनी   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

३०११४
नेहेते िगरीश िपतांबर 28235 44 पु.

देवी वाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०११५
नेहेते िकशोर गोिवंद 33006 56 पु.

देवी वाडा   फैजपुर  ता.रावेर िज.जळगांव  फैजपुर

३०११६
नेहते सुभाष िपतांबर 28852 47 पु.

देवी वाडा   फैजपूर  ता.यावल  फैजपूर

३०११७
नेमाडे भागवत देवराम 25149 49 पु.

मु.पो.फैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

३०११८
नेमाडे पु�षो�म िललाधर 45050 68 पु.

न�ता नगर ९९९/१/६/२   फैजपुर

३०११९
नेमाडे िवलास बाळकृ� 16369 57 पु.

मु पो� फैजपुर   यावल    फैजपुर

३०१२०
िनंबाळे िकरण �भाकर 23367 38 पु.

िव�ा नगर   िम�री कॉलनीफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

३०१२१
परदेशी �काश �ंकटिसंह 16448 69 पु.

ि�वेणी वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०१२२
परदेशी बबीता राजेश 16441 46 �ी

�ी रामदास छापखाना   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०१२३
परदेशी चं�शेखर सुखलालिसंग 8976 59 पु.

देवी वाडा मु.पो. फैजपुर   ता यावल  िज�ा जळगाव  फैजपुर

३०१२४
परदेशी दुगा�बाई िवजयकुमार 16962 72 �ी

देवी वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०१२५
परदेशी �ारकादास कालेराम 16510 72 पु.

देवी वाडा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०१२६
परदेशी गणेशलाल सुखलालिसंह 12617 87 पु.

फैजपुर   फैजपुर

३०१२७
परदेशी िहरािसंग जयिसंग 8982 51 पु.

पठान वाडी फैजपुर ता.यावल   फैजपुर

३०१२८
परदेशी कडुिसंग अमरिसंग 8997 66 पु.

साळी वाडा    फैजपुर  ता यावल िज जळगाव  फैजपुर

३०१२९
परदेशी कृ�ा चं�शेखर 16494 58 �ी

देवी वाडा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०१३०
परदेशी िलना योगेश 16442 44 �ी

�ी रामदास छापखाना   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०१३१
परदेशी मह�� दामोदर 16991 48 पु.

देवी वाडा   फैजपुर

३०१३२
परदेशी ममता सुरेश 16495 59 �ी

देवा वाडा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०१३३
परदेशी मिनष मदनिसंग 23102 62 पु.

परदेशी वाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०१३४
परदेशी नर�� बंडुिसंह 16465 72 पु.

देवी वाडा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०१३५
परदेशी िनलेश रमेश 34043 34 पु.

देिव वाडा फैजपुर   फैजपूर

३०१३६
परदेशी िनळकंठ िसताराम 16490 57 पु.

देवी वाडा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर



Page 1137

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

३०१३७
परदेशी ओम�काश सेवकरामिसंग 52020 59 पु.

देवी वाडा   फैजपूर ता.यावल  िज.जळगाव  सावदा

३०१३८
परदेशी ओम�काश िसतारामिसंह 16429 51 पु.

देवी वाडा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०१३९
परदेशी �िवणकुमार �ारकादास 16472 42 पु.

देवी वाडा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०१४०
परदेशी रा�ल चं�शेखर  �ो. पॉइंट 

सो�ुशन 59270 36 पु.
अंिबका देवी मंिदर जवळ   तालुका यावल  फेजपुर  जळगाव

३०१४१
परदेशी राजेश िवजयकुमार 12616 51 पु.

देवी वाडा फैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव

३०१४२
परदेशी राजेशकुमार कच�िसंह 17057 47 पु.

�ॉट नं २८ गट नं १०४१   ��नगरी जुना आमोदा रोड  

फैजपुर ता यावल  िज जळगाव  यावल

३०१४३
परदेशी संकेत �काश 61366 21 पु.

परदेशी वाडा  फैजपूर   ता यावळ िज जळगाव    फैजपूर

३०१४४
परदेशी संतोष िसताराम 8975 55 पु.

देवी वाडा  फैजपुर   सी/ओ. ओम �ॉथ �ोरेस  डेिल माक� ट  

फैजपुर ता. यावल िज�ा-जळगाव  फैजपुर

३०१४५
परदेशी सरलाबाई भोजराज 21414 83 �ी

देवी वाडाफैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०१४६
परदेशी स�रता मह�� 43371 40 �ी

मु.पो.फैजपूर   ता. यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

३०१४७
परदेशी �ीराम सुकलाल �ो.�ी 

ऑफसेट 8121 57 पु.

अंिबका देवी मंिदर मागे   फैजपूर ता.यावल िज.जळगाव  

महारा�� ा  फैजपूर

३०१४८
परदेशी िसतारामिसंह काशीरामिसंह 25858 86 पु.

परदेशी वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०१४९
परदेशी सुधीर नथुिसंग 16434 54 पु.

साळी वाडा मु.पो.फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०१५०
परदेशी तुषार कैलास 24034 54 पु.

मु. पो. फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

३०१५१
परदेशी वसंत अमरिसंग 8977 76 पु.

देिवदास वाडा   फैजपुर

३०१५२
परदेशी िवजयकुमार सुकलाल 8646 73 पु.

देवी वाडा फैजपूर   ता यावल िज.जळगांव

३०१५३
परदेशी िवनोद गणेश 16966 44 पु.

देवी वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०१५४
परदेशी योगेश िवजयकुमार 12810 47 पु.

देवी वाडा फैजपुर   फैजपुर

३०१५५
पटेल जेठाभाई िव�ामभाई 16482 63 पु.

आसाराम नगर फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०१५६
पाठक अतुल �ीकांत 57597 37 पु.

१२७५ देवी वाडा   फैजपुर ता यावल  िज जळगाव  फैजपुर

३०१५७
पाठक चं�कांत सोनू 26583 50 पु.

देिववाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०१५८
पाठक िदपक �ीकृ� 16493 61 पु.

द� मंदीरा जवळ   मु.पो.फैजपुर ता. यावल    फैजपुर

३०१५९
पाठक जय�ी तुषार 25460 44 पु.

देवी वाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०१६०
पाठक िमलीदं �ीकृ� 23913 44 पु.

देवी वाडाफैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

३०१६१
पाठक तुषार चं�कांत 26584 50 पु.

देवीवाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०१६२
पाटील आरती िदलीप 37739 53 �ी

ल�ी झेरॉ�   खुशाल भाउु रोड  फैजपूर  फैजपूर

३०१६३
पाटील अशोक भागवत 26136 72 पु.

आसाराम नगर   यावल रोड  फैजपूर ता. यावल  फैजपूर
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३०१६४
पाटील भागवत बुधो 47458 76 पु.

िशव कॉलनी   फैजपूर  ता.यावल  फैजपूर

३०१६५
पाटील भा�र तुकाराम 39434 67 पु.

िफरकेवाडा फैजपूर

३०१६६
पाटील भोजराज �ीधर 23491 62 पु.

�ॉट नं.१६ ब   ल�ी नगरफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

३०१६७
पाटील भुवने�र �ानदेव 49149 48 पु.

न�ता नगर   अमोडा रोड जुना  फैजपुर  फैजपूर

३०१६८
पाटील चंदन शरद 34637 42 पु.

देवीवाडा सी/ओ महाजन मेिडकल अँड   जनरल �ोअस� 

मु.फैजपुर  ता.यावल िज�ा जळगाव  फैजपुर

३०१६९
पाटील चं�कांत बळवंत 23107 45 पु.

िशव कॉलनी   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०१७०
पाटील चोलदास बोमटु 8967 73 पु.

सराफ ग�ी फैजपुर   ता यावल िज.जळगांव

३०१७१
पाटील चुडामण ��ाद 42759 70 पु.

रेगार घाटी   मु. पो. फैजपूर  िज. जळगाव  फैजपूर

३०१७२
पाटील देिवदास मुरलीधर 41284 54 पु.

मु.पो.िवरोदा   ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

३०१७३
पाटील िदलीप गोपाळ 57097 60 पु.

सर�ती नगर   जुना आमोदा रोड फैजपूर  ता.यावल 

िज.जळगाव  फैजपूर

३०१७४
पाटील िदलीप यशवंत 37738 56 पु.

ल�ी झेरॉ�   खुशाल भाउु रोड  फैजपूर  फैजपूर

३०१७५
पाटील गौरव यशवंत 57414 28 पु.

जुना आमोदा रोड   फैजपुर ता यावल  फैजपुर िज जळगाव  

फैजपुर  यावल

३०१७६
पाटील जग�ाथ जानजी 40512 60 पु.

मु पो �ावी   टीचस� कॉलनी जवळ  ता यावल  �ावी

३०१७७
पाटील खेमचंद यशवंत 45534 74 पु.

ल�ी झेरॉ�   खुशाल भाऊ रोड   फैजपुर

३०१७८
पाटील लता चुडामण 42760 63 �ी

रेगार घाटी   फैजपूर  िज. जळगाव  फैजपूर

३०१७९
पाटील ल�ण खेमा 3068 68 पु.

मु िपंप�ळ पो.िवरोदे   िपंप�ळ

३०१८०
पाटील मधुकर तुकाराम 17649 71 पु.

पाव�ती कॉलनी      फैजपुर

३०१८१
पाटील माधुरी भोजराज 38067 53 �ी

१६ ब ल�ीनगर   यावल रोड  फैजपूर  फैजपूर

३०१८२
पाटील मंगला भा�र 39435 56 �ी

िफरकेवाडा फैजपूर

३०१८३
पाटील मंगला रमेश 45820 67 �ी

ल�ी नगर �ॉट नं.१२   यावल रोड  फैजपूर  फैजपूर

३०१८४
पाटील मनोज उमाकांत 34948 42 पु.

देवी वाडा फैजपूर   ता. यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

३०१८५
पाटील मथुरा रामदास 17053 58 �ी

संत गु� कृपा  गणेश कॉलनी   भुसावल रोड    फैजपुर

३०१८६
पाटील मोहन �ानदेव 45376 53 पु.

आराधना कॉलनी   फैजपूर  िज. जळगाव  फैजपूर

३०१८७
पाटील िनंबा पंुडिलक 31366 64 पु.

कासार ग�ी फैजपुर

३०१८८
पाटील प�ाकर �ानदेव 16480 53 पु.

न�ता नगर   जुना आमोदा रोड    फैजपुर

३०१८९
पाटील �भाकर आनंदा 44741 63 पु.

मोठी रंगार घाटी      फैजपुर

३०१९०
पाटील ��ाद यशवंत 45824 61 पु.

���प हॉटेल जवळ   सावदा रोड  फैजपूर  फैजपूर
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३०१९१
पाटील �िवण िदगंबर 16952 54 पु.

दुध फेडरेशन समोर   ल�ी नगर    फैजपुर

३०१९२
पाटील ि�यंका जग�ाथ 48040 29 �ी

मु. पो. �ावी   ता. यावल  िज. जळगाव  यावल

३०१९३
पाटील पंुडलीक ल�ण 25452 48 पु.

ल�ी नगर   फैजपूर ता. यावल    फैजपूर

३०१९४
पाटील रमण �ानदेव 24909 55 पु.

आराधना  कॉलनी   फैजपूर  ता.यावल  फैजपूर

३०१९५
पाटील रामदास उखा 10423 66 पु.

गणेश कॉलनी फैजपुर   ता. यावल िज.जळगांव

३०१९६
पाटील रमेश नारायण 45819 73 पु.

ल�ी नगर �ॉट नं.१२   यावल रोड  फैजपूर  फैजपूर

३०१९७
पाटील सदािशव नारायण 21646 71 पु.

MSSK िल. वसाहत फैजपुर   ता. यावल िज.जळगाव    फैजपुर

३०१९८
पाटील सदािशव नारायण 27846 71 पु.

सराफ कॉलनी   साने गु�जी नगर-२  यावल रोड  फैजपूर

३०१९९
पाटील सदािशव िटकाराम 44629 79 पु.

�ाट नं ३७ मनाई   साने गु�जी नगर   फैजपुर

३०२००
पाटील संिदप अ�ण 47923 38 पु.

मु. पो. �ावी   ता. यावल  िज. जळगाव  �ावी

३०२०१
पाटील संदीप �भाकर 46916 36 पु.

मु पो फैजपुर   को�े वाडा   फैजपुर    ता यावल

३०२०२
पाटील शिशकांत सदािशव 38425 52 पु.

उपासना सहिनवास कॉलेज रोड   फैजपूर    फैजपूर

३०२०३
पाटील िशवाजीराव भगवंतराव 33000 70 पु.

भगवती वक� स्    भुसावळ रोड   फैजपुर

३०२०४
पाटील �ीराम िवठठल 38490 69 पु.

जुना आमोदा रोड   िशवाजीनगर  फैजपूर ता.यावल  फैजपूर

३०२०५
पाटील सुधाकर द�ा�य 23814 56 पु.

िव�ा नगर   भुसावल रोडफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

३०२०६
पाटील सुिनल मुरलीधर 16486 59 पु.

सराफ रोड फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०२०७
पाटील सुरेश दगडू 47342 77 पु.

मु. पो. फैजपूर   िव�ानगर  िज.जळगाव  फैजपूर

३०२०८
पाटील तोताराम िनंबा 43006 80 पु.

िव�ा नगर   फैजपूर    फैजपूर

३०२०९
पाटील उमाकांत पोपट 40469 68 पु.

९७६/५ िशवाजी नगर   फैजपूर    फैजपूर

३०२१०
पाटील उमाकांत रामदास 25441 68 पु.

देवी वाडा   द� मंिदराजवळ  फैजपूर ता. यावल  फैजपूर

३०२११
पाटील वंदना जग�ाथ 40666 52 �ी

मु.पो. �ावी   टीचस� कॉलनी जवळ    फैजपूर

३०२१२
पाटील िवजय गोरख 50396 54 पु.

सावदा �रल एमआयडीसी ए�रया   तालुका रावेर   िज. 

जळगाव  रावेर

३०२१३
पाटील िवजय रघुनाथ 23361 63 पु.

उपासना कॉलनी जवळ   सावदा फैजपुर रोड  मु.पो.फैजपुर 

ता.यावल िज.   जळगांव

३०२१४
पाटील िव�नाथ नारायण 25562 72 पु.

ि�वेणी वाडा फैजपुर   ता. यावल.िज जळगाव.

३०२१५
पवार िदपक बाळासाहेब 37559 41 पु.

�ीकृ� नगर   फैजपूर  ता.यावल  फैजपूर

३०२१६
पवार �दीप आ�ा 57176 35 पु.

दि�ण बाहेर पेठ �ीराम पेठ   मु पो� फैजपुर ता यावल  

फैजपुर (�रल) िज जळगाव  फैजपुर

३०२१७
िफरके िनतीन पंडीत 25450 49 पु.

िशवाजी नगर   फैजपुर  ता. यावल िज. जळगाव  फैजपूर
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३०२१८
िफरके �भाकर िनळकंठ 54739 68 पु.

िशवाजी नगर एस टी �ँड मागे   शुमंगल ट�ट जवळ  फैजपूर 

िज.जळगाव  फैजपूर

३०२१९
पोलडीया िनरव िदपक 12808 42 पु.

ल�ी िनवास  तुप बाजार   फैजपुर

३०२२०
पोलडीया उिम�ला कांतीलाल 12809 47 �ी

तुप बाजार �ु�ीपल गल�स   हाय�ुल जवळ फैजपुर

३०२२१
पोलडीया िवरल उम�ल 26137 43 पु.

डॉ. पी. के. महाजन रोड   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०२२२
पु�ासे िदनेश रामा 25683 43 पु.

दि�ण बाहेर पेठ   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०२२३
राजपूत िग�रषिसंग मनोहरिसंग 37423 49 पु.

कासार ग�ी   फैजपूर    फैजपूर

३०२२४
राजपूत रणिजतिसंग मनोहरिसंग 23344 46 पु.

कासार ग�ी   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०२२५
राणे दयाधन सुपडू 17429 56 पु.

१३ साहरा  महािवदयाल माग�   फैजपूर    फैजपूर

३०२२६
राणे कुमुिदनी दयाधन 17428 50 �ी

१३साहरा महािवदयालय माग�.   फैजपूर    फैजपूर

३०२२७
राणे ललीत रघुनाथ 17854 54 पु.

शॉप नं 6 �ीधर गॅस एज��   A.P.M.C. कॉ��े� फैजपुर    

जळगांव

३०२२८
राणे माधुरी िदलीप 43903 37 �ी

बस �ॅड जवळ   फैजपुर

३०२२९
राणे िनतीन भोजराज 19105 52 पु.

खुशाल भाऊ रोड   भारंबे वाडा    फैजपुर

३०२३०
राणे �काश हरी�ं� 25131 66 पु.

िशवाजी नगर   मु.पोफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

३०२३१
राणे �िमला मुरलीधर 43246 73 �ी

घर नं.१   ल�ी नगर  फैजपूर  फैजपूर

३०२३२
राणे रिवं� सोनु 17246 59 पु.

खुशाल भाऊ रोड   मुपोफैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०२३३
राणे सिचन �ीकृ� 43868 53 पु.

गु�कुपा   साने गु�जी नगर  फैजपुर ता यावल  फैजपुर

३०२३४
राणे शारदा रिवं� 37624 54 �ी

िफरके वाडा   फैजपूर    फैजपूर

३०२३५
राणे सुरेश माधव 48038 74 पु.

३४ साने ग�जी नगर   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

३०२३६
र�पारखी जगदीश रमेश 46966 39 पु.

मु पो� कोचूर बुड   ता. रावेर  िज. जळगाव  फैजपूर

३०२३७
रावते िललाधर धनजी 33292 62 पु.

तेलीवाडा   फैजपुर

३०२३८
रावते अंजू उमाकांत 29753 38 �ी

ल�ड पेठ फैजपुर   फैजपुर

३०२३९
रावते �ोती �काश 29461 37 �ी

ल�ड पेठ   मु.पो. फैजपुर  िज.जळगांव    फैजपुर

३०२४०
साळी आशा कैलास 38570 45 �ी

�ी राम पेठ   आठवडे बाजार  फैजपूर  फैजपूर

३०२४१
साळी दगडू वामन 40833 81 पु.

िशव कॉलनी   भुसावळ रोड  फैजपूर  फैजपूर

३०२४२
साळी गोपाळ न�थू 41110 51 पु.

�ीराम पेठ   पो� ऑफीस रोड  फैजपूर  फैजपूर

३०२४३
साळी कैलास सुपडू 25457 55 पु.

बाहेर पेठ   फैजपूर ता. धरणगाव  िज. जळगाव  फैजपूर

३०२४४
साळी िकशोर इ�ाराम 30951 58 पु.

नव दुग� हौसीगं सोसा. बाहेर पेठ   फैजपुर ता.यावल    फैजपुर
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३०२४५
सूय�वंशी (साळी) मोहन नारायण 32133 46 पु.

मु.पो.फैजपुर   देवीवाडा  ता.यावल िज.जळगांव  फैजपुर

३०२४६
साळी पंकज कैलास 38569 33 पु.

�ी राम पेठ   आठवडे बाजार  फैजपूर  फैजपूर

३०२४७
साळी िपंटू सुपडू 44026 41 पु.

बाहेर पेठ     फैजपुर ता यावल  फैजपुर

३०२४८
साळी रिवं� रमेश 47957 41 पु.

नवदुगा� हौिसंग सोसायटी   फैजपूर  ता. यावल िज. जळगाव  

फैजपूर

३०२४९
साळी संतोष सुपडू 37838 52 पु.

�ीराम पेठ   फैजपूर  ता.यावल िज.जळगाव  फैजपूर

३०२५०
साळी �ामकांत नारायण 24854 49 पु.

देवीवाडा फैजपूर   ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

३०२५१
साळंुके अशोक बळीराम 40665 68 पु.

मु.पो. फैजपूर   �ावी दरवाजा  फैजपूर  फैजपूर

३०२५२
सपकाळे िदलीप दामू 53077 57 पु.

मु.पो.आमोद   ता.यावल  िज.जळगाव  सावदा

३०२५३
सपकाळे मधुकर उखडु� 27308 66 पु.

�ावी दरवाजा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०२५४
सपकाळे राजधर ढेमा 7783 71 पु.

मु.कोसगांव पो.पाडळसा  ता.यावल   िज.जळगांव    कोसगांव

३०२५५
सापकर सरलाबाई सुरेश 16975 61 �ी

तुप ग�ी   मु.पो. फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०२५६
सराफ भरत उखा 23927 41 पु.

सराफ ग�ी   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०२५७
सराफ िमलीदं ��ाद 23357 54 पु.

सराफ ग�ी   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०२५८
सराफ िनळकंठ खुबचंद 16449 67 पु.

सराफ कॉलनी   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०२५९
सराफ रमेश खुबचंद 17396 55 पु.

सराफ ग�ी   फैजपूर    फैजपूर

३०२६०
सराफ संजय ओकंार 17243 51 पु.

सराफ ग�ी   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०२६१
सराफ संजय रवी� 8999 54 पु.

गणेश कॉलनी   फैजपुर

३०२६२
सराफ िशला िनलकंठ 17397 61 �ी

सराफ ग�ी   फैजपूर    फैजपूर

३०२६३
सराफ उखा िडगंबर 24786 63 पु.

सराफ ग�ी   फैजपूर    फैजपूर

३०२६४
सराफ िववेक उखा 23350 43 पु.

सराफ ग�ी   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०२६५
सरोदे भावना अिवनाश 28313 39 �ी

िकरंगे वाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०२६६
सरोदे रिवं� तुकाराम 17001 56 पु.

िकरंगे वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०२६७
सरोदे वासुदेव �ानदेव 25855 50 पु.

रथ ग�ी   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०२६८
शाह क�ै�ालाल गोपालदास 8927 70 पु.

गु�कुल जवळ फैजपुर ता.यावल   फैजपुर

३०२६९
िसंधी (दुधानी) रिव �काश 28492 41 पु.

�ीराम पेठ   पो� ग�ी  गु�नानक मंिदर फैजपूर  फैजपूर

३०२७०
िश�डे �िवण मधुकर 18366 46 पु.

मु.पो.ं पु�म अ�ो एज�ी   भुसावळ रोड िव�ा नगर  जवळ 

डॉ िनितन महाजन  फैजपुर

३०२७१
िसंधी (अठवाणी) �काश कवडामल 30632 66 पु.

िसंधी कॉलनी फैजपुर ता.यावल   फैजपुर
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३०२७२
िसंधी सावन माधवदास 52318 45 पु.

िसंधी कॉलनी   बाहेर पेठ फैजपूर  िज.जळगाव  सावदा

३०२७३
िसंधी सेवाराम टेकचंद 10315 65 पु.

फैजपुर ता यावल   िज जळगाव महारा��   महारा��   फैजपुर

३०२७४
िसंधी सुरेश टेकचंद 12620 62 पु.

खुशाल भाऊ रोड फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०२७५
सोमवंशी नंदिकशोर पंढरीनाथ 47709 71 पु.

घर नं.७५ रथग�ी   मु. पो. फैजपूर  िज. जळगाव  सावदा

३०२७६
सोनार िनलेश �काश 59607 41 पु.

�ावी दरवाजा (तूप बाजार)   फैजपूर  तालुका यावल िज�ा 

जळगाव  फैजपूर

३०२७७
सोनार सिचन �काश 59606 39 पु.

कासार ग�ी (तूप बाजार)   फैजपूर  तालुका यावल िज�ा 

जळगाव  फैजपूर

३०२७८
सोनार िवनोद शंकर 40502 46 पु.

�ावी दरवाजा   पोलीस �ेशन जवळ  फैजपूर  फैजपूर

३०२७९
सोनवणे राज�� �ेमचंद 23590 55 पु.

धोबी वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०२८०
सोनवणे (धोबी) सुिनल रामभाऊ 23818 54 पु.

धोबी वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०२८१
सोनवणे भा�र रमेश 48392 31 पु.

�ावी दरवाजा जवळ   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०२८२
सोनवणे देिवदास बुला 27725 73 पु.

मु. पो. धोबी घाट   मारोती रोड  फैजपूर  फैजपूर

३०२८३
सोनवणे कैलास �ेमचंद 25136 43 पु.

मु.पो.फैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

३०२८४
सोनवणे कुलिदप पंुजो 23283 59 पु.

मारोती रोड फैजपुर   ता यावल िज�ा जळगाव  ता. यावल  

फैजपूर

३०२८५
सोनवणे िमलीदं वसंत 30541 45 पु.

मु.पो.फैजपुर ता.यावल   फैजपुर

३०२८६
सोनवणे �काश रामदास 25618 66 पु.

कासार ग�ी   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०२८७
सोनवणे �शांत �काश 30037 38 पु.

�ॉट नं.14 ���प हॉटेल�ा मागे   सावदा रोड फैजपुर  

ता.यावल िज जळगाव  फैजपुर

३०२८८
सोनवणे राज�� रामभाउ 25214 48 पु.

धोबी वाडा फैजपूर   ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

३०२८९
सोनवणे तुषार �काश 43966 36 पु.

मोठया मा�ती मंदीराजवळ   धोबी वाडा  फैजपूर िज. 

जळगाव  फैजपूर

३०२९०
सोनिगरकर अिमत अरिवंद 44402 35 पु.

खुशाल भाऊ रोड   राम मंदीरा जवळ  फैजपूर िज.जळगाव  

फैजपूर

३०२९१
सोनिगरकर अरिवंद ल�ण 44403 62 पु.

खुशाल भाऊ रोड   राम मंिदराजवळ  फैजपूर िज.जळगाव  

फैजपूर

३०२९२
सोनिगरकर कुमुिदनी अरिवंद 44404 55 �ी

खुशाल भाऊ रोड   राम मंदीराजवळ  फैजपूर िज.जळगाव  

फैजपूर

३०२९३
सोनिगरकर सुिमत अरिवंद 44401 33 पु.

खुशालभाऊ रोड   राममंदीराजवळ  मु.पो.फैजपूर 

िज.जळगाव  फैजपूर

३०२९४
सोनट�े पुजा राजेश 33123 47 �ी

कासार ग�ी   फैजपुर  ता.यावल  फैजपुर

३०२९५
सोनट�े राजेश सुधाकर 31445 50 पु.

कासार ग�ी फैजपुर   ता.यावल  िज.जळगांव  फैजपुर

३०२९६
सोनवणे �पाली कैलास 59068 37 �ी

मारोती रोड   फैजपूर  तालुका यावल जळगाव  फैजपूर

३०२९७
सुनोने मुरलीधर रामचं� 18427 71 पु.

बोरोले वाडा   फैजपुर

३०२९८
सुपे केशव मोतीराम 32421 61 पु.

िव�ा नगर   फैजपुर  ता.यावल िज.जळगांव  फैजपुर
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३०२९९
सुपे लिलता केशव 44935 54 �ी

ल�ड पेठ   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

३०३००
सुय�वंशी अंबादास नारायण 43951 51 पु.

देिववाडा   फैजपूर  िज.जळगाव  फैजपूर

३०३०१
सूय�वंशी (साळी ) अरिवंद नारायण 26586 44 पु.

देिववाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०३०२
सुय�वंशी देवीदास दुलीचंद 26290 60 पु.

साळी वाडाफैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

३०३०३
सुय�वंशी मोहन दुलीचंद 25613 61 पु.

मु. पो. फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

३०३०४
साळी नंदलाल नारायण 32098 57 पु.

मु.पो.फैजपुर   देवीवाडा  ता.यावल  फैजपुर

३०३०५
सुय�वंशी हेमराज ल�ण 16964 54 पु.

ि�वेणी वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०३०६
सुय�वंशी संिगता �भाकर 25614 45 �ी

साळी वाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०३०७
तडवी बशीर िझप� 33135 67 पु.

तडवी वाडा   �ावी दरवाजा  फैजपुर िज.जळगांव  फैजपुर

३०३०८
तळेले चेतन देव�� 24584 43 पु.

खुशाल भाउ रोड   वायकोळे वाडा  मु.फैजपूर ता.यावल  

जळगाव

३०३०९
तळेले िदपक पु�षो�म 23385 48 पु.

खुशाल भाऊ रोड   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०३१०
तळेले गोपाल िमठाराम 33066 59 पु.

सर�ती नगर   फैजपुर  ता.यावल    फैजपुर

३०३११
तेळेले शोभा गोपाळ 33067 52 �ी

सर�ती नगर   फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०३१२
तळेले तुळशीराम यादव 24583 82 पु.

िव�ानगर   निवन दवाखा�ासमोर  फैजपूर  जळगाव

३०३१३
तायडे अशोक तोताराम 14814 63 पु.

�ॉट नं.४ गट नं.१४४/१   मु.पो.फैजपुर    फैजपुर

३०३१४
तेली गोपाल भागवत 51068 48 पु.

३७९२/२७ नवदुगा� सोसायटी   फैजपूर  ता.यावल 

िज.जळगाव  फैजपूर

३०३१५
तेली �काश भगवान 32595 65 पु.

�ावी दरवाजा जवळ   फैजपुर  िज.जळगांव  फैजपुर

३०३१६
ठोबंरे संजय िकसन �ो िशवनेरी पेपर 

अँड बोड� िमल 11150 56 पु.
वाडीलाल कंपनी जवळ   िपंप�ळ ता.यावल    िपंप�ळ

३०३१७
तोडकर सोमे�र �भाकरआ�ा 16487 46 पु.

पेहेडवाडा मु.पो.फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०३१८
तोडकर िवनायक �भाकर 25453 38 पु.

पेहेड वाडा   फैजपूर ता. यावल    फैजपूर

३०३१९
टोके अजय जग�ाथ 20431 52 पु.

रथ ग�ी   फैजपुर

३०३२०
टोके हेमकांत जग�ाथ 12441 49 पु.

रथ ग�ी मु.पो.फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०३२१
टोके जनाद�न शंकर 40704 74 पु.

मु.तुकाराम नगर पो.पाडळसे   ता.यावल  िज.जळगाव  

फैजपूर

३०३२२
टोगंळे देवराम नारायण 37836 79 पु.

ि�वेणी वाडा   फैजपूर ता. यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

३०३२३
टोगंळे मंगला देवराम 37837 74 �ी

ि�वेणी वाडा   मु.पो. फैजपूर  ता.यावल िज.जळगाव  फैजपूर

३०३२४
तुलसानी राजेश कवडामल 45822 50 पु.

बाहेरपेठ   फैजपुर    फैजपूर

३०३२५
तुलसानी (िसंधी) अशोककुमार 

कवडामल 45821 57 पु.
दि�ण बाहेर पेठ   फैजपूर  िज. जळगाव  फैजपूर
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३०३२६
वाघुळदे माधुरी संजय 37411 56 �ी

मु.पो.वाघुळदे

३०३२७
वै� अिनल वसंत 23210 49 पु.

�ीराम पेठफैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

३०३२८
वै� िजत�� वसंत 25606 42 पु.

�ीराम पेठ   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०३२९
वै� नंदिकशोर मधुकर 24787 64 पु.

तारानंद िनवास   �ीराम पेठ  फैजपूर  फैजपूर

३०३३०
वैदय राज�� रामभाउु 23349 58 पु.

�ीराम पेठ   आठवडे बाजार  फैजपूर  फैजपूर

३०३३१
वै� शांतराम पांडुरंग 8993 73 पु.

आठवडे बाजार फैजपुर   ता यावल िज.जळगांव

३०३३२
वैदय सुभाष रामभाउु 23348 60 पु.

�ीराम पेठ   आठवडे बाजार  फैजपूर  फैजपूर

३०३३३
वैदय िवकास वसंत 24290 51 पु.

पांडूरंग िनवास   �ीराम पेठ फैजपूर  ता. यावल िज. जळगाव  

फैजपूर

३०३३४
वराडे अशोक आनंदा 25148 65 पु.

मु.पो.फैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

३०३३५
वराडे द�ु ल�ण 44552 66 पु.

घर नं ३८०४   भुसावळ नाका   फैजपुर

३०३३६
वराडे िधरज अशोक 38631 39 पु.

�ीराम पेठ   गजानन वाडी  फैजपूर  फैजपूर

३०३३७
वराडे हरीश मुरलीधर 23484 52 पु.

पो� ऑफीस जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०३३८
वराडे िमना अशोक 25610 56 �ी

साऊथ बाहेरपेठ फैजपूर     ता. यावल  फैजपूर

३०३३९
वराडे संतोष मुरलीधर 17402 50 पु.

�ीराम पेठ  फैजपूर

३०३४०
वारके भरत मुरलीधर 23345 47 पु.

को�े वाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०३४१
वमा� छगनलाल शामलाल 16479 90 पु.

देवी वाडा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०३४२
वमा�(परदेशी) िदपक भोजराज 16447 57 पु.

अंबीका मंदीरा जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०३४३
वमा� दयावती क�ैयालाल 16481 65 �ी

देवी वाडा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०३४४
वमा� घन�ाम शामलाल 8934 78 पु.

मू पो� फैजपुर   देवी वाडा   ता यावल िज�ा जळगाव

३०३४५
वमा� हंसकुमार छगनलाल 16951 69 पु.

देवी वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०३४६
वमा� जयंत घन�ाम 25517 59 पु.

देवी�ा मंिदराजवळ   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०३४७
वमा� िजत�� भोजराज 23494 50 पु.

देवी वाडाफैजपुर   ता.यावल िज.जळगाव    फैजपुर

३०३४८
वमा� िजत�� ओम�काश 17253 52 पु.

मु.पो.फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०३४९
वमा� क�ैयालाल �ामलाल 16478 72 पु.

देवी वाडा फैजपुर   ता.यावल    फैजपुर

३०३५०
वमा� �ेहलता िजत�� 41686 51 �ी

देिव मंिदरा जवळ   फैजपूर    फैजपूर

३०३५१
वमा�(परदेशी) सुिनल भोजराज 16456 53 पु.

देवी मंदीरा जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०३५२
वसाने अशोक मधुकर 54037 33 पु.

मु.पो.�ावी   ता.यावल  िज.जळगाव  �ावी
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३०३५३
वमा� िवशाल क�ै�ालाल 26495 35 पु.

देवीवाडा   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०३५४
वाढे चं�कांत रतीलाल 23374 44 पु.

�ीराम पेठ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०३५५
वाढे अिनल ल�ण 26096 58 पु.

�ीराम पेठ   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०३५६
वाढे बाळू ल�ण 25461 48 पु.

�ीराम पेठ   फैजपूर  ता. यावल  फैजपूर

३०३५७
वाढे राज�ी सुिनल 25601 43 �ी

�ीराम पेठ   फैजपूर    फैजपूर

३०३५८
वाढे रमेश रामा 23817 78 पु.

�ीराम पेठ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०३५९
वाढे शशीकांत रतीलाल 17131 47 पु.

�ीराम पेठ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    फैजपुर

३०३६०
वाढे सुिनल ल�मण �ो शुभम 

टे�टाई� 17315 53 पु.

�ो.वाढे सुिनल ल�ण   �ीराम पेठ फैजपुर ता.यावल  बाहेर 

पेठ  फैजपुर

३०३६१
वाढे सुिनल रमेश 24853 46 पु.

�ीराम पेठ फैजपूर   ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

३०३६२
वाढे वामन बाळु 23587 43 पु.

�ीराम पेठ   आठवडे बाजारफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

३०३६३
वाघ सिचन िवजय 50817 35 पु.

मु.पो.फैजपूर   कासार ग�ी ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

३०३६४
वाघोदकर िवलास ह�र�ं� 37569 75 पु.

आसाराम नगर   यावल रोड  फैजपूर  फैजपूर

३०३६५
वाघुळदे हरी�ं� नरसो �ो.वैभव 

पशुखा� 13525 62 पु.
साळी वाडा फैजपुर   फैजपुर

३०३६६
वाघुळदे संजय िगरधर 37410 56 पु.

मु.पो.फैजपूर

३०३६७
वाघुळदे यादव िटकाराम 25140 53 पु.

ि�वेणी वाडा   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०३६८
वाणी भा��ी संजय 17546 46 �ी

मो�ा पा�ा�ा टाकी जवळ   मु.पो.फैजपुर ता.यावल    

फैजपुर

३०३६९
वाणी पु�षो�म देिवदास 40901 49 पु.

तुप बाजार   फैजपूर  ता.यावल िज.जळगाव  फैजपूर

३०३७०
वाणी संजय सुधाकर 8964 51 पु.

मो�ा पा�ा�ा टाकी जवळ   फैजपुर

३०३७१
वाणी संतोष पंुडिलक 42892 56 पु.

�ॉट नं.२३ �ीकृ� नगर   फैजपूर  िज. जळगाव  फैजपूर

३०३७२
वाणी शरद गोवध�नदास 42630 57 पु.

तूप बाजार   जु�ा हाय�ुल जवळ  फैजपूर िज.जळगाव  

फैजपूर

३०३७३
वाणी िवजय सुधाकर ¹०७] 10054 55 पु.

सराफ ग�ी फैजपुर   ता यावल  िज�ा जळगाव  फैजपुर

३०३७४
वानखेडे सिवता िदलीप 22153 56 �ी

�ॉट नं.२९ साने गु�जी कॉलनी   दुध फेडरेशन मागे यावल 

रोड    फैजपुर

३०३७५
वानखेडकर वैशाली �शांत 23924 47 �ी

मेन रोड   राम मंदीरा समोरफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

३०३७६
वानखेडेकर िनशांत सुधाकरराव 27156 43 पु.

मु. पो. फैजपूर   ता. यावल  िज. जळगाव  फैजपूर

३०३७७
वानखेडकर �शांत सुधाकरराव 23925 51 पु.

मेन रोड   राम मंदीरा समोरफैजपुर  ता.यावल िज.   जळगांव

३०३७८
वारके घन:शाम वामन 54801 53 पु.

वारके वाडा  मु पो-�ावी ता-यावल िज-   जळगाव    फैजपूर

३०३७९
वारके िमना�ी �िवण 23353 42 �ी

आराधना कॉलनी   जुना आमोदा रोडफैजपुर  ता.यावल िज.   

जळगांव
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३०३८०
वारके �िवण िदनकर 23354 50 पु.

सी/ओ. वै�वी गेन �ोर  जवळ   भुसावळ �ँड  मु/ पो� 

फैजपुर  रेस आराधना कॉलनी  फैजपुर    ता यावल

३०३८१
वायकोळे मह�� यादव 23356 46 पु.

वायकोळे वाडी   खुशाल भाऊ रोडफैजपुर  ता.यावल िज.   

जळगांव

३०३८२
वायकोळे संिदप अंबादास 33375 49 पु.

३ आसाराम नगर   फैजपुर

३०३८३
वायकोळे िव�ाधर बाळकृ� 49205 39 पु.

िव�ानगर   फैजपूर ता.यावल  िज.जळगाव  फैजपूर

३०३८४
झोपे �मोद पांडूरंग 41729 62 पु.

क्/�् संजय वाघुळदे   खुशाल भाऊ रोड  फैजपूर ता.यावल 

िज.जळगाव  फैजपूर

३०३८५
झोपे राज�� िपतांबर 23364 59 पु.

हनुमान नगर   मु.पो.फैजपुर ता.यावल  िज.   जळगांव

३०३८६
झोपे सदािशव काळू 45896 72 पु.

९७०/१२ िव�ानगर   �ामी समथ� क� �जवळ  फैजपूर 

ता.यावल  फैजपूर

३०३८७
झोपे संजय महादेव 23278 59 पु.

घर नं. १३४१   खुशाल भाउु रोड  फैजपूर  फैजपूर
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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)

30388 भ� मंडळ फैजपूर
चौधरी रामकृ� एकनाथ

46000 73 पु मु. पो. फैजपूर   िज. जळगाव    फैजपूर

30389

साई मिहला बचत गट 

(सावदा)
तांबट माधुरी िदलीप

48853 40 ÔJããè रथ ग�ी   फैजपूर  िज. जळगाव  फैजपूर

30390

सं�ृती मिहला बचत गट 

(सावदा)
तांबट िगतांजली �िदप

48854 36 ÔJããè रथ ग�ी   फैजपूर  िज. जळगाव  फैजपूर

30391

टे�ीकल अॅ� मेडीकल 

ए�ूकेशन सोसा.
महाजन शरद िजवराम

34554 47 पु �ावी रोड फैजपुर   फैजपूर    फैजपूर

30392 उ�ल ऑटो पाट�स् 33941

देवी वाडा   फैजपुर  ता.यावल  िज.जळगांव  

फैजपुर

30393 िवनोदकुमार अँड कंपनी 5778

मु पो फैजपुर   तूप बाजार  िज जळगाव  

फैजपुर

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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सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 
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वय 

(४)
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(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

30394
आयलानी हर�राम साधरुाम 51062 64 पु.

२५ �सधंी कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

30395
अढाव िजत�� नारायण 33838 55 पु.

१६९ आर.के.पटेल नगर   अमळनेर

30396
अ�वाल बजरंगलाल बसंीलाल 33335 72 पु.

अ�र भवन   �य ू�लॉट  अमळनेर

30397
अ�वाल भारत घन�याम 33163 37 पु.

अ�र भुवन   �य ू�लॉट    अमळनेर

30398
अ�वाल �दपचंद ब�सीलाल 33340 69 पु.

अ�र भुवन   �य ू�लॉट  अमळनेर

30399
अ�वाल �दनेश शंभुलाल 41411 51 पु.

�य ु�लॉट   महाराना �ताप माग�  अमळनेर

30400
अ�वाल घन�याम ब�सीलाल 33336 62 पु.

अ�र भवन   �य �लॉट  अमळनेर

30401
अ�वाल गोपाल अबंालाल 33081 60 पु.

गणेश कॉलनी   अमळनेर

30402
अ�वाल गोपाळ गंगाराम 17006 72 पु.

�लॉट न.ं३७/५   कचेर� रोड    अमळनेर

30403
अ�वाल ई�वर केदारनाथ 9724 67 पु.

अ�नपणूा� मंगल काया�लय   गणेश कॉलनी  धळेु रोड  

अमंळनेर

30404
अ�वाल जय�कसन �दपचदं 33162 37 पु.

अ�र भुवन   �य ू�लॉट  अमळनेर

30405
अ�वाल कैलाश ल�मीनारायण 

�ो.कैलास �ेडस� 10273 59 पु.
�य ू�लॉट अमळनेर

30406
अ�वाल कलावती बजरंगलाल 33338 67 �ी

अ�र भवन   �य ू�लॉट  अमळनेर

30407
अ�वाल कौश�या घन�याम 33337 62 �ी

अ�र भवन   �य ू�लॉट  अमळनेर

30408
अ�वाल केदारनाथ इं�भान  

�ो.बालाजी �ट�ल �ेडस� 17487 50 पु.

�ो.बालाजी �ट�ल �ेडस�   अ�वाल सदन गणेश कॉलनी  धळेु 

रोड  अमळनेर

30409
अ�वाल ल�लता �दपचदं 33339 66 �ी

अ�र भुवन   �य ू�लॉट    अमळनेर

30410
अ�वाल �नरज �दपचदं 48175 40 पु.

�य ू�लॉट अमळनेर   िज.जळगाव    अमळनेर

30411
अ�वाल �द�प कंुदनलाल 42348 45 पु.

सी/ओ गीता �ोि�हजन   लालबाग शॉ�पगं स�टर  अमळनेर

30412
अ�वाल राधे�याम बजरंगलाल 45687 45 पु.

�य ु�लॉट अमळनेर   िज.जळगाव    अमळनेर

30413
अ�वाल राज��कुमार क�हैयालाल 47816 62 पु.

महाराणा �ताप माग�   �य ु�लॉट अमळनेर

30414
अ�वाल राकेश अशोक 42551 33 पु.

आय.य.ुडी.पी. कॉलनी   तांबेपरुा अमळनेर

30415
अ�वाल शकंुतला मह�� 59098 70 �ी

�लॅट न ं१०२ वृदंावन पाक�    अपाट�म�ट  �नयर टाउन  

अमळनेर

30416
अ�वाल सुभाष मगनलाल 12672 60 पु.

१६० ६७ गणेश कॉलनी   अ�नपणूा� काया�लय समोर    

अमळनेर

30417
अ�वाल राजेश इं�भान 25187 45 पु.

गणेश कॉलनी   अमळनेर

30418
अ�हरे गौरव तुकाराम 54567 31 पु.

देशमुख ग�ल�   ज�ुया सातभाई हॉि�पटल समोर  

िज.जळगाव  अमळनेर

30419
अ�हरराव संजय �ीधरराव 33864 56 पु.

झामी चौक   साळी वाडा  अमळनेर

30420
अ�हरराव उमेश �दल�प 31624 43 पु.

मू पो. फापोरे ब�ुकु   ता अमळनेर    FAPORE बू

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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30421
अहुजा हरेशकुमार अजु�नदास 33848 59 पु.

घर न.ं०७   �सधंी कॉलनी    अमळनेर

30422
आहुजा ई�वर हरेशकुमार 42449 31 पु.

�म न.ं ०७   �सधंी कॉलनी  अमळनेर

30423
आहुजा संजय वासुदेव 42629 36 पु.

�म न.ं६ �सधंी कॉलनी   अमळनेर

30424
अहुजा वासुदेव अजु�नदास 33908 66 पु.

राजकमल वॉच कं   16 संत सखाराम माक� ट    अमळनेर

30425
अमतृकर अ�वनाश च�ंकांत 9653 52 पु.

�य.ु�लॉट   अमंळनेर

30426
अमतृकार अिज�ंय सु�नल 49924 29 पु.

२५ सुंदर नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर िज.जळगाव

30427
अमतृकार च�ंकांत �व�णु 19531 80 पु.

नम�ते �ब�डींग   �य ु�लॉट    अमळनेर

30428
अमतृकार कलावती च�ंकांत 44077 77 �ी

नम�ते �ब�डींग   �य ु�लाट  अमळनेर

30429
अमतृकर सुिजतकुमार द�ता�य 27713 41 पु.

आ�शवा�द   टाऊन हॉल जवळ  अमळनेर

30430
अमतृकार सु�नल च�ंकांत 23787 56 पु.

२५ सुंदरनगर�पपंळे रोड   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

30431
अमूतकार �वि�नल पोपटराव 45350 40 पु.

�य ु�लाट     अमळनेर

30432
अमतृकार वन�ी अ�वनाश 23788 51 �ी

नम�ते �ब�डींग   �य ु�लॉट अमळनेर  िज.जळगाव

30433
अमतृकर �वजय �भका 33910 52 पु.

धळेु रोड   जनुी पो�लस लाईन    अमळनेर

30434
अमतृकार योगीता सु�नल 23786 51 �ी

२५ सुंदर नगर   �पपंळे रोडअमळनेर  िज.जळगाव

30435
अदंाणी र�व बलराम 56307 36 पु.

गु�ननक नगर �सधंी कॉलनी   चोपडा रोड अमळनेर  

िज.जळगाव

30436
आठवले जगद�श शामकांत 50871 48 पु.

�शवाजी बागे समोर   �य ु�लॉट कचेर� रोड  अमळनेर 

िज.जळगाव

30437
बडगुजर अ�ण गंगाधर 17021 70 पु.

मु.पो.�पळोदे   ता.अमळनेर    �पळोदे

30438
बडगुजर अ�ण मुरल�धर 3027 61 पु.

५६ राम वाडी अयो�या नगर अमळनेर

30439
बडगुजर आशाबाई भगवान 38871 45 �ी

मु. पो. मांडळ   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  मांडळ

30440
बडगुजर अतुल मनोहर 24668 35 पु.

रामबाग   धळेु रोड  �ांत बगं�यामागे  अमळनेर

30441
बडगुजर बाळकृ�ण सुकदेव 9627 57 पु.

��कोणी बागे समोर   अमंळनेर

30442
बडगुजर भा�वन राज�� 51120 28 पु.

७ उ�कष� नगर   धळेु रोड  अमळनेर िज. जळगाव  अमळनेर

30443
बडगुजर चदंलुाल जानक�राम 16747 65 पु.

गांधल�परुा   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

30444
बडगुजर द�त�साद रमेश 50656 38 पु.

�स�द� �वनायक कॉलनी   धळेु रोड  अमळनेर

30445
बडगुजर धनजंय द�ता�य 24674 44 पु.

सु�भा कॉलनी   धळेु रोड  अमळनेर

30446
बडगुजर हेमंत भा�करराव 8539 49 पु.

िज.एस.हाय�कुल मागे बडगुजर   बडगुजर �लॉट    अमळनेर

30447
बडगुजर िजत�� रामदास 16717 43 पु.

बालाजी परुा �ीकृ�ण परुा   मु.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर
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30448
बडगुजर �योती समाधान 33334 42 �ी

मु.पो. डांगार� �ा.   ता.अमळनेर    डांगर� �ा.

30449
बडगुजर कांतीलाल �भकन 33885 48 पु.

मु.पो.मंडल   ता.अमळनेर    मंडल

30450
बडगुजर �करण �काश 42330 45 पु.

�स�द��वनायक कॅालनी   धळेु रोड    अमळनेर

30451
बडगुजर �करण शांताराम 17008 50 पु.

मु.पो.मांडळ   ता.अमळनेर    मांडळ

30452
बडगुजर �कशोर नाटु 25814 54 पु.

१३ आ�शवा�द राजाराम मॅनार जवळ   ढेकू रोड  अमळनेर

30453
बडगुजर ल�मण रामदास 16702 67 पु.

साई कृपा  �स�द� �वनायक   कॉलनी धळेु रोड    अमळनेर

30454
बडगुजर मनोहर सुकदेव 9625 66 पु.

जनुी पो�लस लाइन मागे   धळेू रोड राम बाग    अमंळनेर

30455
बडगुजर �काश ल�मण 17026 68 पु.

बोरसे ग�ल�   पवन चौक    अमळनेर

30456
बडगुजर राज�� पडंीत 16707 65 पु.

�लॉट न.ं६ केशव नगर   मु.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

30457
बडगुजर रामदास अजु�न 16718 85 पु.

बालाजी परुा   मु.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

30458
बडगुजर रामकृ�ण सुकदेव 9626 63 पु.

�स���वनायक कॉलनी   धळेू रोड  ज.ेडी.सी.सी बँक मागे  

अमंळनेर

30459
बडगुजर र�ना मनोहर 12435 58 �ी

रामबाग �ांत बगं�या मागे   धळेु रोड अमळनेर

30460
बडगुजर र�व�ं जानक�राम 27711 65 पु.

कृषी �वकास कॉलनी   �लॉट न.ं १९  �पपंळे रोड  अमळनेर

30461
बडगुजर �रतेश बापरुाव �ो.�शवाई 

जनरल ऍ�ड �ग�ट स�टर 13569 44 पु.

�ो.बडगुजर �रतेश बापरुाव   �ी गजानन कॉलनी  पा�या�या 

टाक� मागे  अमऴनेर

30462
बडगुजर �रतेश बापरुाव 16710 44 पु.

गजानन कॉलनी नवीन पा�या�या   टाक� जवळ अमळनेर

30463
बडगुजर स�चन योगराज 55856 32 पु.

�श�ड नाकाजवळ   अमळनेर  िज.जळगाव

30464
बडगुजर सदानदं पुडं�लक �ो.��वण 

�कराणा �टोअस� 11669 61 पु.
बालाजीपरुा पा�या�या टाक�जवळ   अमळनेर

30465
बडगुजर समाधान पडंीतराव 33333 45 पु.

मु.डांगर� �ा.   त.अमळनेर    डांगर� �ा.

30466
बडगुजर सं�गता �भका 56594 49 �ी

�वि�तक हॉि�पटल   �य ु�लॉट अमळनेर  िज.जळगाव

30467
बडगुजर संजय योगेश 54806 53 पु.

�श�ड नाका न.ं३   वाघ �ब�डींग जवळ  अमळनेर 

िज.जळगाव

30468
बडगुजर सुखदेव ध�डु 9113 91 पु.

जनुा टाऊन हॉल ए�रया   अमळनेर

30469
बडगुजर सुकलाल गो�वदं 9635 69 पु.

शंकर नगर   अमंळनेर

30470
बडगुजर सु�नल गजानन 44309 51 पु.

गजानन कॉलनी   न�वन कोटा�जवळ  अमळनेर

30471
बडगुजर सु�नल शांताराम 9632 55 पु.

ए/पी मंडल   ता अमळनेर    िज�हा जळगाव

30472
बडगुजर सु�नता राज�� 49718 49 �ी

�लॉट न.ं७ उ�कष� नगर   धळेु रोड अमळनेर  िज.जळगाव  

अमळेनर

30473
बडगुजर �व�या �ाने�वर 46153 39 �ी

�. डांगर�   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30474
बडगुजर �व�याधर भा�करराव 17009 47 पु.

गंगाराम सखाराम हाय�कुल मागे   मु.पो.अमळनेर
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30475
बडगुजर �वकास शांताराम 12431 53 पु.

रामबाग  �ांत बगं�यामागे   धळेु रोड अमळनेर

30476
बडगुजर �व�वास ताराचदं 16853 68 पु.

देशमुख नगर   �पपंळे रोड    अमळनेर

30477
बडगुजर यशवतं रामदास. 23275 54 पु.

बालाजी परुा   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30478
बढे महेश बळीराम 42131 50 पु.

ढेकू सीम रोड   अमळनेर  िज.जळगाव

30479
बग योगेश मुकंूद 33861 53 पु.

�य ू�लॉट   अमळनेर

30480
ब�गा मन��तकौर ��तपाल�सगं 32729 42 �ी

बॉ�बे ग�ल�     अमळनेर

30481
ब�गा ��तपाल�सगं राज���सगं 9665 50 पु.

मुंबई ग�ल�   अमंळनेर

30482
बागुल �दनकर अजु�न 28763 63 पु.

�लॉट न.ं१३   देशमुख नगर  देशमुख रोड  अमळनेर

30483
बागुल �दपक जगतराव 10516 52 पु.

�य.ु �लॉट   क�या शाळे जवळ    अमंळनेर

30484
बागुल गोकुळ गो�वदंा 39996 59 पु.

२१ टे�लफोन कॉलनी   धळेु रोड  अमळनेर

30485
बागुल जगतराव शंकरराव 10515 81 पु.

�चकाटे लेन डी.आर हाय �कूल जवळ   �य ू�लॉट ए�रया    

अमंळनेर

30486
बागुल जयमाला �वजय 42286 40 �ी

�ह�कर �लॉट   भागवत रोड  अमळनेर

30487
बागुल �कशोर रघनुाथ 51918 45 पु.

भारत गॅस मागे   मंग�ळ रोड  अमळनेर िज.जळगाव

30488
बागुल संभाजी लोटन 33354 53 पु.

�य ू�लॉट   अमळनेर

30489
बागुल शामकांत दे�वदास 51409 47 पु.

गोपाल चौक   सराफ बाजार  अमळनेर िज.जळगाव

30490
बागुल �वजय यशवतं 42132 47 पु.

�ह�कर �लॉट भागवत रोड   अमळनेर

30491
बागवान �फरोज जनैोदद�न 40246 51 पु.

�लॉट न.ं१७   पटवार� कॉलनी  अमळनेर

30492
बहुगुणे �न�खल रमेश 51112 48 पु.

बहुगुणे हॉि�पटल   धळेु रोड  अमळनेर िज.जळगाव

30493
बहुगूणे रमेश रामच�ं 27984 78 पु.

बहुगूणे हॉि�पटल   धळेु रोड  अमळनेर

30494
बसैाणे ल�लता शंकर 39985 61 �ी

�लॉट न.ं३ समथ� नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर

30495
बसैाणे शंकर बडूं 39987 65 पु.

�लॉट न.ं३ समथ� नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर

30496
बगंाल� उदय रामच�ं 50914 74 पु.

रे�वे �टेशन�या उ�तरेस   बगंाल� �व�हर� जवळ  अमळनेर 

िज.जळगाव

30497
बकंट कैलाश �मलुलाल �ो.ल�मी 

लाकुड ऍ�ड पो�स से�स 13522 61 पु.
चच��या मागे   धळेु रोड    अमळनेर

30498
बकंट पाव�ती कैलास 33353 56 �ी

�लॉट न.ं०३   धळेु रोड  अमळनेर

30499
बकंट शेखर कैलास 53266 30 पु.

चच� जवळ   धळेु रोड  अमळनेरिज.जळगाव

30500
बार� दे�वदास रामभाऊ 9111 57 पु.

�श�ड नाका �ीकृ�णा सॉ �मल मागे   अमळनेर

30501
बार� �ाने�वर गंभीर 53349 55 पु.

शारदा कॉलनी   बाब ुगॅरेज जवळ अमळनेर  िज.जळगाव
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30502
बार� र�व�ं �शवदास 54469 51 पु.

देशमुख वाडा   सराफ बाजार  अमळनेर िज.जळगाव

30503
बार� सुधाकर �शवदास 57124 49 पु.

सराफ बाजार   देशमुख वाडा  अमळनेर

30504
बार� तुकाराम हर� 9631 72 पु.

वाडी चौक   अमंळनेर

30505
बठेजा गु�नामल गोपालदास 50858 50 पु.

�सधंी कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

30506
बठेजा हरनामदास �कसनचदं 9695 85 पु.

तंबोल� टॉक�ज जवळ   घर न ं354 अमळनेर

30507
बढेजा ओम�काश गोपालदास 35230 52 पु.

९ �शदं� कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

30508
बा�व�कर अशोक वना 27979 64 पु.

मु. पो. गांधल�   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  गांधल�

30509
बा�व�कर भुपे� िजजाबराव 36887 48 पु.

�लाट ९ समथ� नगर   धळेु रोड  अमळनेर

30510
बावी�कर गणेश बाबरुाव 36878 78 पु.

�दप ल�मी   �स�द� �वनायक कॉलनी  अमळनेर

30511
बा�व�कर गणेश रामदास 27980 65 पु.

१० �ीराम कॉलनी   हनमुान नगर  �श�ड नाका  अमळनेर

30512
बावी�कर �हरा शरद 44078 42 �ी

क�तुरबा बाल��णालय   �य ु�लाट  अमळनेर

30513
बा�व�कर �मोद नामदेव 53996 41 पु.

�शवाजी नगर   पलैाड अमळनेर  िज.जळगाव

30514
बा�व�कर प�ृवीराज सुकलाल 49172 71 पु.

�लॉट न ं११ �पपंळे रोड   off २२६३७८ rec २२७  अमळनेर 

िज.जळगाव

30515
बा�व�कर शरद शंकरराव 41926 45 पु.

�य ु�लॉट   क�तुरबा बाल ��णालय  अमळनेर

30516
बा�व�कर �ीराम रामदास 59489 78 पु.

c/o �ीराम रामदास बा�व�कर   देशमुख बगंलो  मंगलमुत� 

नगर  मु पो अमळनेर

30517
बा�व�कर  तुकाराम गणपत 16859 65 पु.

वाडी चौक   मु.पो.अमळनेर

30518
ब��े रमेशच�ं म�हार� 19042 83 पु.

ल�मी नगर ढेकु�सम रोड   अमळनेर

30519
भदाणे ह�र�च�ं बाबरुाव 40214 54 पु.

मु.पो. मंग�ळ   ता.अमळनेर

30520
भदाणे शोभा �मोद 42908 41 �ी

�लॉट न.ं२० अ  प�रस �बि�डगं   वृदंावण नगर   डेकू �सम 

रोड  अमळनेर

30521
भदाणे �यामकांत भानदुास 16698 63 पु.

गजानन नगर   ढेकु�सम रोड    अमळनेर

30522
भालेराव अशोक भालच�ं 12428 74 पु.

बाबासाहेब भालेराव माग�   �य ु�लॉटस अमळनेर

30523
भामरे आशा �भकाजी 32439 67 �ी

बारसे ग�ल�   अमळनेर

30524
भामरे आशुतोष �काश 46113 32 पु.

�शवाजी नगर   पलैाड  अमळनेर िज.जळगाव

30525
भामरे �भकाजी रामदास 32440 73 पु.

बारसे ग�ल�   अमळनेर

30526
भामरे हर�शच�ं वामनशेठ 32950 77 पु.

नवीन �लॉट पांढर� �बि�डगं अमळनेर

30527
भामरे मनोज सुधाकर 47932 34 पु.

बोरसे ग�ल�   दरवाजा जवळ  अमळनेर

30528
भामरे �मोद रामच�ं 32951 44 पु.

�य ू�लॉट   �हाईट �ब�डींग  अमळनेर
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30529
भामरे रजनीकांत नवलराव 34022 45 पु.

�शव कॉलनी वन�वहार �नवास   अमळनेर

30530
भामरे राकेश प�ुषो�तम 47165 39 पु.

मु. पो. पान�खड�क   सराफ बाजार  अमळनेर िज.जळगाव

30531
भामरे अजय भगवान 53210 38 पु.

आदश� नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

30532
भामरे गज�� मुकंुदराव 15924 47 पु.

उ�कष� नगर धळेु रोड   अमळनेर

30533
भामरे गणेश धम�राज 43419 36 पु.

मु.बा�हणे पो.एकलहरे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

30534
भामरे ��तभा राज�� 33863 39 �ी

उ�कष� नगर   धळेु रोड    अमळनेर

30535
भामरे �नेहा �वजय 48331 29 �ी

�शवाजी नगर (पलैाड)   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30536
भामरे सुधाकर भावडू 47933 71 पु.

बोरसे ग�ल�   दरवाजा जवळ  अमळनेर

30537
भामरे सुहास �भकाजी 32656 40 पु.

बोरसे ग�ल�   अमळनेर  िज.जळगांव  अमळनेर

30538
भामरे वशैाल� अर�वदं 15923 44 �ी

उ�कष� नगर   धळेु रोड    अमळनेर

30539
भंडार� �द�प ल�मीकांत 9683 61 पु.

पाठक ग�ल�   अमंळनेर

30540
भंडार� राजेश �दलखुश �ो. �ी परम 

कॉ��यटुर 12834 44 पु.
जीवन �योती सोसायट�   �य ु�लॉट    अमळनेर

30541
भंडार� सं�दप ल�मीकांत 23265 56 पु.

पाठक ग�ल�   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30542
भांडारकर च�ंशेखर प�ाकर 40239 50 पु.

भांडारकर ग�ल�   अमळनेर

30543
भांडारकर मनोहर �भकाजी 16846 86 पु.

ल�मी परुा   भांडारकर ग�ल�    अमळनेर

30544
भांडारकर मेहुल हर�ष 19307 43 पु.

�टेशन रोड   अमळनेर

30545
भांडारकर नदंकुमार जानक�राम 27989 76 पु.

सानेगु�जी माग�   �य ु�लॉट  अमळनेर

30546
भांडारकर �नखील नदंकुमार 27987 37 पु.

साने गु�जी माग�   �य ु�लॉट  अमळनेर

30547
भांडारकर �नखील नदंकुमार 33077 37 पु.

�य ू�लॉट   साने गु�जी माग�  अमळनेर

30548
भांडारकर सरोज नदंकुमार 27988 62 पु.

साने गु�जी माग�   �य ु�लॉट भगणी मंडळ �कूल जवळ  

अमळनेर

30549
भांडारकर �ीकृ�ण ल�मण 10208 62 पु.

समाधान   जपान िजन अमळनेर

30550
भांडारकर सुरेश शंकर 5760 61 पु.

वाडी चौक अमळनेर िज.जळगाव   अमळनेर

30551
भांडारकर सुषमा च�ंशेखर 40238 44 �ी

भांडारकर ग�ल�   अमळनेर

30552
भांडारकर �ववेकानदं ल�मण 33868 56 पु.

जपान जीन कंपाउंड   अमळनेर

30553
भंगाळे अ�णा भागवत 41932 68 �ी

गाय�ी कृपा   दगुा� हॉि�पटल शेजार�  अमळनेर

30554
भंगाळे भागवत कृ�णा 38881 73 पु.

गाय�ी कृपा   दगुा� हॉि�पटल शेजार�  अमळनेर

30555
भराटे पोपट बाळीकराम 9115 63 पु.

रेव ुनगर   ढेकू रोड    अमळनेर
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30556
भ�चा यझद� नवशेर 16680 58 पु.

भ�चा हाऊस ल�मी टॉक�ज मागे   मु.पो.अमळनेर

30557
भट मोह�नश र�व�ं 58305 31 पु.

�ोफेसर कॉलनी गलवाडे रोड   अमळनेर  िज - जळगाव  

अमळनेर

30558
भट नारायण ल�मण 27985 53 पु.

�य ु�लॉट   �टळक रोड  अमळनेर

30559
भटनागर आरती �कशोर 33878 59 �ी

डॉ.भामरे बगंला   धळेु रोड  अमळनेर

30560
भटनागर �कशोर रतनलाल 33877 62 पु.

डॉ. भामरे बगंला   धळेु रोड  अमळनेर

30561
भटनागर �नता राज�� 33369 49 �ी

�य ू�लॉट   अमळनेर

30562
भटनागर राज�� रतनलाल 33362 59 पु.

�य ू�लॉट   अमळनेर

30563
भावसार �दपक ��हाद �ो.पनुम 

एज�सीज 12626 58 पु.
अब�न बँके समोर   अमळनेर

30564
भावे �दपक मधकुर 33850 62 पु.

माक�  ड   �य ू�लॉट  अमळनेर

30565
भावे मधकुर नारायण 16690 91 पु.

मकरंद  पो�ट ऑफास�या मागे   अमळनेर

30566
भावे स�चन �भाकर 40255 49 पु.

अमळनेर

30567
भावे शैलेश र�व�ं 53461 47 पु.

राजहोळी चौक   अमळनेर  िज.जळगाव

30568
भावसार भुषण आ�माराम 32393 51 पु.

�लॉट न.ं२१७/६ �ी साई ��दा   नगर मंगलमुत� सोसा.  

अमळनेर

30569
भावसार च�ंशेखर �हरालाल 47778 50 पु.

तेल�वाडा पान�खडक�   भावसार मढ� जवळ  अमळनेर िज. 

जळगाव  अमळनेर

30570
भावसार �दल�प सुकलाल 25352 63 पु.

७ आनदं कॉलनी   पा�या�या टाक� जवळ  अमळनेर

30571
भावसार �दप �दल�प 38339 33 �ी

७ आनदं कॉलनी   कोटा��या मागे  अमळनेर िज.जळगाव

30572
भावसार जय�ी जय�करण 46513 36 �ी

पान �खडक�   भावसार मढ� जवळ  पाट�ल वाडा अमळनेर

30573
भावसार िजत�� �भाकर 42896 50 पु.

�लॉट न.ं०१ आर.के.नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

30574
भावसार �म�लदं भा�करराव 45855 57 पु.

पाट�ल वाडा   पान�खडक� अमळनेर  िज.जळगाव

30575
भावसार �नम�लाबाई �भका 26273 41 �ी

बोरसे ग�ल�   शाळा न.ं१२ मागेअमळनेर  िज.जळगाव

30576
भावसार पदमीनी �दल�प 25354 54 �ी

कृ�ष नगर   ढेकू रोड    अमळनेर

30577
भावसार ��वणकुमार रणछोडदास 38885 59 पु.

पजुार� ग�ल�   वाडी चौक  अमळनेर

30578
भावसार प�ुषो�तम अ�णा 16848 67 पु.

�य ु�लॉट महाराणा �ताप   माग� पारख भुवन समोर    

अमळनेर

30579
भावसार शामकांत �मठाराम 17631 58 पु.

पान �खडक� सराफ बाजार     अमळनेर

30580
भावसार �वाती नदंु 47565 38 �ी

जनुी वाघ �बि�डगं   दगुा� देवी मंद�र मुढढे �लॉट  अमळनेर

30581
भावसार �वनोद गजानन 16735 57 पु.

तांबे परुा   मधल� ग�ल�    अमळनेर

30582
�भडे बलवतं द�ता�य 18066 65 पु.

नावकर �लाझा   धलेु रोड  अमळनेर
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30583
�भडे सं�या बळवतं 23412 57 �ी

�भडे भुवन   नवीन �लॉट    अमळनेर

30584
भोई बाप ूरतन 54684 55 पु.

तांबेपरुा   अमळनेर  िज.जळगाव

30585
भोई �भकन दगडू 33889 69 पु.

४२ गाय�ी नगर   तांबापरु    अमळनेर

30586
भोई �ाने�वर रतन 42139 45 पु.

भोई वाडा पलैाड   अमळनेर

30587
भोळे शशीकला उ�तमराव 15742 65 �ी

भागवत रोड   �य ु�लॉ�स    अमळनेर

30588
�बचवे स�चन अशोक 9713 51 पु.

�व�यतु �भा हौ�सगं सोसायट�   �लॉट न ं-7बी अमळनेर

30589
�बचवे अशोक रामलाल 5013 75 पु.

�लॉट न.ं७ �व�यतु �भा कॉलनी   उ��वल सदन अमळनेर

30590
�बचवे �वारकेमती अशोक 5361 73 �ी

�व�यतु�भा कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

30591
�बरार� कैलास शांताराम 18127 54 पु.

�वाट�र न.ं८ �टाफ �वाट�स�   �ताप कॉलेज    अमलनेर

30592
�ब-हाडे �ानदेव सुकदेव 9691 66 पु.

४७८ सुखंशां�त   एकता नगर    अमंळनेर

30593
�ब�हाड ेिजत�� सुरेश 52581 35 पु.

एकता नगर   फरशी रोड  अमळनेर िज. जळगाव  अमळनेर

30594
�बला� अमोल ओम�काश 28758 44 पु.

केशव नगर   राम वाडी जवळ    अमळनेर

30595
�बला� भुषण पढंर�नाथ 9633 64 पु.

०५ द�त हौ�सगं सोसायट�   अमंळनेर

30596
�बला� जय�ी भुषण �ो. चांदणी �य�ुट 

पाल�र 10424 57 �ी
द�त हाऊ�सगं सोसायट�   धळेु रोड    अमळनेर

30597
�बला� लल�ता ओम�काश 16249 68 �ी

केशव नगर   राम वाडी जवळ    अमळनेर

30598
�बला� मयरु भुषण 49812 32 पु.

५ द�ता हौ�सगं सोसायट�   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30599
�बला� ओम�काश मोतीलाल 12430 70 पु.

केशव नगर राम वाडी जवळ   अमळनेर

30600
�बला� संजोग भुषण 49810 34 पु.

५ द�ता हौ�सगं सोसायट�   अमळनेर  िज.जळगाव

30601
�बतराई बसंतलाल तेजमुल 55760 54 पु.

ट�.पी.२७/१ �य ु�लॉट   नम�दा वाडी जवळ  अमळनेर 

िज.जळगाव

30602
�बतराई शंकरलाल तेजमुल  �ो. 

भगवती �ेडस� 55761 47 पु.

ट�.पी.२७/१ �य ु�लॉट   नम�दा वाडी जवळ  अमळनेर 

िज.जळगाव

30603
�बतराई (�सधंी) सुरेश रेवाचदं 25794 45 पु.

�सधंी कॉलनी   �म न.ं ९५  अमळनेर

30604
बोढरे �वजय आधार 43855 53 पु.

अपना घर   ��कोणी ब�गचाजवळ    अमळनेर

30605
बोढरे �वनोद शांताराम 52294 49 पु.

१२ एल आय सी कॉलनी   धळेु रोड अमळनेर  िज.जळगाव

30606
बोहर� अकबरभाई हसनअल� 9666 89 पु.

सी/ओ पॉ�यलुर फूट वेयर   रानी लि�मबाई चौक  अमंळनेर  

अमंळनेर

30607
बोहर� अल� हुसेन हक�म ऊ�ीन 10391 56 पु.

�य.ु �लॉट अमंळनेर

30608
बोहर� अजंमु यनुसुअल� 42343 65 पु.

�य ु�लॉट अमळनेर  िज - जळगाव   अमळनेर

30609
बोहर� खै��नीसा हक�मुदद�न 41914 79 �ी

�य ु�लॉट   अमळनेर  िज.जळगाव
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30610
बोहरा मकसुद हुसेन न�ु�ीन 24804 62 पु.

कंुटे रोड   अमळनेर  अमळनेर

30611
ब�डे राज�� रामच�ं 53478 53 पु.

�लॉट न.ं११ अ शा��ी नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

30612
बकुवाला श�बीरहुसेन कुतुब�ुीन 23796 53 पु.

�य ू�लॉट   अमळनेर

30613
बोरसे शंकरराव �शवराम 16715 67 पु.

�शवगीर�  धळेु रोड   �ांत बगं�यामागे    अमळनेर

30614
बोरकर सुहास प�ुषो�तम 32929 51 पु.

�य ू�लॉट   अमळनेर

30615
बोरसे अमोल नर�� 33085 44 पु.

५ उ�कष� नगर   धळेु रोड    अमळनेर

30616
बोरसे भगवान गणा 9707 66 पु.

�ताप �मल चौक   गलवाडे चौक    अमंळनेर

30617
बोरसे भा�कर रामच�ं 32644 59 पु.

�वaल नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर

30618
बोरसे च�ंकांत रामच�ं 32645 55 पु.

�वaल नगर �पपंळे रोड   अमळनेर

30619
बोरसे �दल�प यवुराज 30701 45 पु.

गलवाड ेरोड �ोफेसर कॉलनी   अमळनेर

30620
बोरसे हेमंत उ�दवराव 17406 40 पु.

रा.सोनखेडी   ता.अमंळनेर  िज.जळगाव  अमंळनेर

30621
बोरसे �हमंत पोपट 40002 57 पु.

मु.पो.पात�डा   ता. अमळनेर

30622
बोरसे का�शनाथ रामराव 50944 69 पु.

५५ �भाकर दादा देशमुख नगर   �नयर मराठा मंगल 

काया�लय  िज. जळगाव  अमळनेर

30623
बोरसे नरहर� �पतांबर 33902 67 पु.

गुरव ग�ल�   वाडी चौक    अमळनेर

30624
बोरसे प�लवी अमोल 33841 40 �ी

५ उ�कष� नगर   धळेु रोड  अमळनेर

30625
बोरसे �ताप�सगं भगवान�सगं 58331 43 पु.

�ताप नगर गलवाड ेरोड     अमळनेर

30626
बोरसे �तीभा संजय 36505 51 �ी

६५ ल�मी नगर   अमळनेर

30627
बोरसे रजनी का�शनाथ 50962 66 �ी

५५ �भाकरदादा देशमुख नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

30628
बोरसे राजमल शमराव 25348 56 पु.

मु.गडखांब कचरे   पो.नगाव ता.अमळनेर  िज.जलगाव  

गडखांब कचरे

30629
बोरसे रजनीकांत नागो 57872 38 पु.

५४ ई �ताप कॉलेज प�रसर   रे�वे कॉलनी अमळनेर  ता 

अमळनेर िज जळगाव  अमळनेर

30630
बोरसे र�व�ं रमेश 33894 52 पु.

ओम शांती नगर   �शव कॉलनी    अमळनेर

30631
बोरसे सं�दपकुमार शंकरराव 55412 43 पु.

१८ �ी �शव समथ� नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

30632
बोरसे संद�प �शवदास �ो.�शवम कृषी 

क� � 19293 50 पु.
 �वामी कृपा    �वारका नगर  �पपंळे रोड  अमळनेर

30633
बोरसे संजय राम 36507 56 पु.

६४ ल�मी नगर   ढेकू रोड    अमळनेर

30634
बोरसे  शशीकांत यवुराज 15917 46 पु.

�ताप नगर   गलवाड ेरोड    अमळनेर

30635
बोरसे �वजय गबा 36884 54 पु.

�वठठल नगर   �पपंले रोड  अमळनेर

30636
बोरसे �वजय जग�नाथ 12877 68 पु.

आनदं कॉलनी नवीन कोटा� मागे   अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

30637
बोरसे �वलास रामच�ं 32658 58 पु.

वामन नगर   अमळनेर  िज.जळगांव  अमळनेर

30638
बोरसे योगेश वसंतराव 50192 46 पु.

एल. आय. सी. कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30639
�ा�हणकार अ�वनाश नारायण 50358 61 पु.

दगुा� हॉि�पटल जवळ   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30640
��हे अमोल �ावण 50526 36 पु.

�ब�ुद कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30641
��हे राज�ी सुधीर 57551 54 �ी

जी एम अपाट�म�ट   रे�ट हाऊस कचेर� रोड  अमळनेर

30642
��मेचा अशोककुमार शंकरलाल 

�ो.मुणोत �दस� 9601 59 पु.

१६०/२५  �हमेचा भवन    डाक बगं�यामागे  अमळनेर  

ता.अमळनेर िज.जळगाव

30643
ब�हे ��मला �ावण 42392 59 �ी

�ब�ुद कॅालनी   अमळनेर  िज.जळगाव

30644
��हे �ावण सदा 40247 67 पु.

�ब�ुद कॉलनी   अमळनेर

30645
��हे �वलास भालच�ं 41513 76 पु.

मंगलमुत� नगर   इं�दरा गांधी शाळे मागे  अमळनेर

30646
बकुवाला र�शदाबी शि�बरहुसेन 33925 50 �ी

१२ सुरभी नगर   अमळनेर

30647
बुदेंले कंुतले�वर र�नाकर 10412 54 पु.

जनुी पो�लस लाइन मागे अमळनेर   िज.जळगाव

30648
च�ंा� ेरमाकांत मोरे�वर 19770 74 पु.

 मात�ृमतृी  पवन चौक   बोरसे ग�ल�    अमळनेर

30649
च�ंा� ेशैलजा रमाकांत 19769 67 �ी

 मात�ृमतृी  पवन चौक   बोरसे ग�ल�    अमळनेर

30650
च�ंा� े�वदलुा �वनोद 40011 59 �ी

R K नगर   धळेु रोड  अमळनेर

30651
च�ंा� े�वनोद भालच�ं 16724 60 पु.

�लॉट न ं१३८०/२/३६   धळेु रोड  आर.के नगर  अमळनेर

30652
चौधर� अमतृकर दगडू 39416 84 पु.

�ीकृ�ण कॉलनी   �टेशन राड  न�वन कोटा�जवळ अमळनेर

30653
चौधर� आनदंा ताराचदं 33364 59 पु.

बाहेर परुा   अमळनेर

30654
चौधर� अ�नल बाबलुाल 41946 45 पु.

चौधर� ग�ल�   गांधल�परुा  अमळनेर

30655
चौधर� अ�नल यादवराव 14257 55 पु.

मु.पो.कळमसरे   ता.अमळनेर    कळमसरे

30656
चौधर� आशा धनजंय 32437 45 �ी

228/261 द�त मं�दर जवळ   �ीमंत �ताप शेठ नगर  

अमळनेर

30657
चौधर� आशालता शंकर 17784 62 �ी

केशव नगर     अमळनेर

30658
चौधर� आ�माराम जग�नाथ 33318 50 पु.

६ �गता   �पपंळे रोड  म.फुले कॉलनी  अमळनेर

30659
चौधर� अतुल मुरल�धर 60171 42 पु.

अथव� ि�ल�नक 27 A   पटवार� कॉलनी 2278  �व�ल नगर 

�पपंळे रोड  अमळनेर

30660
चौधर� भारती दशरथ 51748 63 �ी

गणेश कॉलनी   तांबेपरुा अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30661
चौधर� भुषण शंकर 27978 38 पु.

केशव नगर   अमळनेर

30662
चौधर� भूषण राज�� 61011 21 पु.

जनुा चावडी जवळ   सराफ बाजार अमळनेर  िज�हा 

जळगाव महारा��  अमळनेर

30663
चौधर� च�ंकांत गणपत 32457 47 पु.

सराफ बाजार गोपाळ चौक   दगडी दरवाजा  अमळनेर
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

30664
चौधर� चेतन वामन 48826 38 पु.

सोनसुख भांडारकर क�प�ड   �टेशन रोड अमळनेर 

िज.जळगाव

30665
चौधर� छोटू रमेश 54711 55 पु.

गणेश कॉलनी   तांबेपरुा  अमळनेर िज.जळगाव

30666
चौधर� धनजंय रमाकांत 15851 52 पु.

२२८/२६१ �ीमंत �तापशेठ नगर   �ताप �मल कं�पाऊड  

अमळनेर िज.जळगाव

30667
चौधर� धनराज अमतृ 38292 62 पु.

�लॉट न.ं १३   शाहू नगर स�तशगृी कॉलनी जवळ  अमळनेर

30668
चौधर� धनराज �ीराम �ो.�ीराम कृपा 

डायमंड व�स� 16399 54 पु.

�ो.�ीराम कृपा डायमंड व�स�   मु पो�ट �शरसाळे ता 

अमळनेर  िज�हा जळगाव

30669
चौधर� धनराज यादवराव 14285 59 पु.

मु.पो.कळमसरे ता.अमळनेर   कळमसरे

30670
चौधर� �दनेश रमेश 49420 42 पु.

आर. के. नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

30671
चौधर� �दपक दोधू 51064 46 पु.

 प�ालया    �ी.�वामी समथ� मं�दरामागे  अमळनेर 

िज.जळगाव

30672
चौधर� �दपक �व�णू 33323 61 पु.

�ोफेसर कॉलनी   �टेशन रोड  अमळनेर

30673
चौधर� �ोपदाबाई रतन 43475 74 �ी

मु.पो. अमळगाव   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळगाव

30674
चौधर� एकनाथ ताराचदं 8844 66 पु.

ताराचदं नगर बाहेरा परुा   गळवाडे रोड   अमंळनेर

30675
चौधर� गणेश �भाकर 12505 34 पु.

मु.पो.पान�खडक� ता.अमळनेर   पान�खडक�    पान�खडक�

30676
चौधर� गणेश �पचदं 38870 70 पु.

बोरसे ग�ल�   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30677
चौधर� घन:शाम गुलाब 15925 46 पु.

��कोणी बागे जवळ   अमळनेर

30678
चौधर� �हमंत ओकंार 36519 46 पु.

२७ अ ल�मी नगर   ढेकू रोड  अमळनेर

30679
चौधर� �हमंत सदा�शव 39998 65 पु.

बोरसे कॉलनी   स�ाट हॉटेल मागे  धळेु रोड अमळनेर

30680
चौधर� िजत�� का�शनाथ 23267 53 पु.

संताजी चौक   माळी मढ� जवळ  अमळनेर

30681
चौधर� लताबाई मधकुर 45611 41 �ी

ताब�परुा   वभैव कॉलनी  �व�ो कॉलनी अमळनेर

30682
चौधर� मह�� वसंत 28756 44 पु.

सराफ बाजार िजगंर ग�ल�   अमळनेर

30683
चौधर� मालती एकनाथ 27705 58 �ी

१२ ताराचदं नगर   गलवाड ेरोड  अमळनेर

30684
चौधर� मनोहर ल�मण 43668 52 पु.

मु पो तांबेपरुा   ता अमळनेर  िज जळगाव  अमळनेर

30685
चौधर� मनोज आ�माराम 39430 51 पु.

सावतावाडी माळीवाडा   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

30686
चौधर� �म�लदं वासुदेव 42346 31 पु.

पाट�ल कॅालनी जेडीसीसी बॅकेचा मागे   धळेु रोड  अमळनेर

30687
चौधर� �मनाबाई तुळशीराम 59809 46 �ी

पान�खडक� सराफ बाजार   चौधर� वाडा  अमळनेर िज�हा 

जळगाव  अमळनेर िज�हा जळगाव

30688
चौधर� मुरल�धर दौलत 16728 55 पु.

६६ सोसायट� आर.के.नगर   मु.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

30689
चौधर� नामदेव सदा�शव 39997 62 पु.

आय य ुडी पी कॉलनी   तांबेपरुा अमळनेर

30690
चौधर� नवल वासुदेव 33158 40 पु.

मु.पो.�नबं   ता.अमळनेर    �नबं
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

30691
चौधर� �भाकर अबंादास 18057 64 पु.

मु.पो. जळोद ता.अमळनेर

30692
चौधर� �द�प रमेश 42772 30 पु.

जनुी चावडी   मुटटे ग�ल�  अमळनेर

30693
चौधर� �मोद दे�वदास 33897 38 पु.

राज ेसंभाजी चौक   बाहेर परुा    अमळनेर

30694
चौधर� �शांत छोटू 58791 30 पु.

गणेश कॉलनी तांबेपरुा   तालुका अमळनेर  िज�हा जळगाव

30695
चौधर� �शांत बळीराम 17785 50 पु.

कृ�ष �वकास सोसायट�   �पपंळे रोड अमळनेर

30696
चौधर� राज�� भगवान 61012 54 पु.

जनुा चावडी जवळ   सराफ बाजार अमळनेर  ता अमळनेर 

िज�हा जळगाव

30697
चौधर� राजेश रामच�ं 34102 55 पु.

औ�योगीक वसाहत अमळनेर

30698
चौधर� राज ुदोघलुाल 44442 54 पु.

�वामी समथ� मंद�रामागे     अमळनेर

30699
चौधर� रमेश दगडु 9705 72 पु.

�शवाजी नगर   ३६ खोल� �म न ं-२६  �श�ळ नाक  अमंळनेर

30700
चौधर� रमेश ल�मण 35231 60 पु.

जनुी चावडी मुळे ग�ल�   अमळनेर  िज.जळगाव

30701
चौधर� रमेशच�ं आनदंा �ो चौधर� 

सायकल माट� 35224 63 पु.
धळेु रोड हे�डे�ह�वार शॉ�पगं   स�टर अमळनेर  िज.जळगाव

30702
चौधर� रतन हंडू 43472 78 पु.

मु.पो.अमळगाव   ता.अमळन ्◌ेर  िज.जळगाव  अमळगाव

30703
चौधर� र�न�भा राजु 51063 49 �ी

प�ालय   �ी.�वामी समथ� मं�दरामागे  अमळनेर 

िज.जळगाव

30704
चौधर� र�व�ं दगा 44393 54 पु.

२४ एल.आय.सी.कॉलनी   स�ाट हॉटेल मागे अमळनेर  

िज.जळगाव

30705
चौधर� र�व�ं गणेश 39419 40 पु.

बोरसे ग�ल�   गोपाल चौक  अमळनेर

30706
चौधर� र�व�ं �यामराव 44490 64 पु.

समथ� नगर �लाट न ं१   स�ाट हॅाटेल�या मागे  अमळनेर

30707
चौधर� र�व�ं सुरेश 53660 45 पु.

मु.पो.जानवे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

30708
चौधर� र�व�ं ताराचदं 33097 62 पु.

बाहेर परुा   अमळनेर

30709
चौधर� र�व�ं वसंत 33359 62 पु.

िजगंर ग�ल�   अमळनेर

30710
चौधर� र�व�ं यादवराव 14261 46 पु.

मु.पो.कळमसरे   ता.अमळनेर    कळमसरे

30711
चौधर� साहेबराव लुका 32652 62 पु.

टेल�फोन कॉलनी   धळेु रोड अमळनेर

30712
चौधर� संजय भगवान 32926 49 पु.

�शव श�ती चौक   अमळनेर  िज.जळगांव  अमळनेर

30713
चौधर� संजय माधवराव 42438 49 पु.

मु.पो.अमळगाव   ता.अमळनेर

30714
चौधर� संजय �नबंा 36871 48 पु.

अयो�या नगर   १४ रामवाडी  अमळनेर

30715
चौधर� संजय सुदाम 23276 56 पु.

सु�भातम ्  कासार ग�ल�   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30716
चौधर� संजय यादवराव 14258 53 पु.

मु.पो.कळमसरे   ता.अमळनेर    कळमसरे

30717
चौधर� सपना सुभाष 38748 34 �ी

बाहेरपरुा   दगडी दरवा�या जवळ  अमळनेर
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

30718
चौधर� सरला सु�नल 48965 49 �ी

६ अ साई��दा नगर   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30719
चौधर� शंकर रामदास 8899 71 पु.

केशव नगर   अमळनेर

30720
चौधर� शरद शामराव 39977 52 पु.

�लॉट न.ं१ समथ� नगर   स�ाट हॉटेल�या मागे  अमळनेर

30721
चौधर� �ीराम भगवान 32928 53 पु.

�शव श�ती चौक   अमळनेर

30722
चौधर� सुभाष हरचदं 9720 70 पु.

सी/ओ मामा �ा�सपोट�   बाहेरपरुा अमळनेर

30723
चौधर� सुनदंा वसंत 32370 52 �ी

सराफ बाजार   अमळनेर  िज.जळगांव  अमळनेर

30724
चौधर� सु�नल गुलाब 33846 50 पु.

पानखीडक�   अमळनेर

30725
चौधर� सु�नल शाम�साद 47815 51 पु.

६-अ साई ��दा नगर   �य ु�लॉट अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

30726
चौधर� सुरेश भटु 39983 50 पु.

�शव कॉलनी   अमळनेर

30727
चौधर� �वाती शरद 44488 45 �ी

समथ� नगर �लाट न ं१   स�ाट हॅाटेल�या मागे  अमळनेर

30728
चौधर� तुळशीराम नामदेव 60782 50 पु.

सराफ बाजार अमळनेर   पान�खडक� अमळनेर  ता 

अमळनेर िज�हा जळगाव

30729
चौधर� तुषार भानदुास 59911 26 पु.

�लॉट न ं१०८ आर के नगर   अमळनेर  िज�हा जळगाव

30730
चौधर� उ�वला भूषण 41510 43 �ी

सी/ओ भागवत कृ�णा भंगाळे   दगुा� हॉि�पटल जवळ 

अमळनेर

30731
चौधर� उमेश तुकाराम 40010 40 पु.

१२ सुरभी कॉलनी   अमळनेर

30732
चौधर� उ�तम आ�माराम 36043 60 पु.

�य ूल�मी टाक�ज समोर   �शव श�ती चौक  अमळनेर

30733
चौधर� वशैाल� �दपक �ो.प�ालय 

फे�मगं 46744 38 �ी
�ी �वामी समथ� मंद�रामागे   अमळनेर  िज.जळगाव

30734
चौधर� �वलास बळीराम 54421 58 पु.

सुरभी कॉलनी   मुंदडा नगर गेट जवळ  अमळनेर 

िज.जळगाव

30735
चौधर� �वलास शांतीलाल 42133 59 पु.

साठे �ब�डींग   पांच कंद�ल  अमळनेर

30736
चौधर� �वनोद सदा�शव 58284 47 पु.

आय य ुडी पी कॉलनी तांबेपरुा   अमळनेर  िज - जळगाव  

अमळनेर

30737
चौधर� वामन सुकलाल 48827 70 पु.

भांडारकर कंपाऊड   �टेशन रोड अमळनेर  िज.जळगाव

30738
चौधर� यादवराव �कसन 14256 82 पु.

मु.पो.कळमसरे   ता.अमळनेर    कळमसरे

30739
चौधर� योगेश मधकुर 45612 42 पु.

ताब�परुा   वभैव कॉलनी  �व�ो कॉलनी अमळनेर

30740
चौधर� यवुराज ताराचदं 31738 62 पु.

स�ाट हॉटेल  जवळ   धळेु रोड    अमळनेर

30741
चौधर� ल�मण नामदेव 53940 49 पु.

हॉटेल स�ाट जवळ   धळेु रोड अमळनेर  िज.जळगाव

30742
चौधर� संजय �हलाल 55005 52 पु.

मुंबई ग�ल�   अमळनेर  िज.जळगाव

30743
चौ�हान राजेश पाचू 50134 47 पु.

गुलमोहर कॉलनी   ढेकु�सम रोड  अमळनेर िज.जळगाव

30744
चौक �गर�ष द�ता�य 11675 47 पु.

२५ ब पटवार� कॉलनी  अमळनेर
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30745
च�हाण अजंल� संजीव 11728 59 �ी

��णसेवा हॉ�पीटल भागवत रोड   अमळनेर

30746
च�हाण �दगंबर राजाराम 33843 47 पु.

शारदा कॉलनी   अमळनेर

30747
च�हाण �दल�प कौतीक 39995 67 पु.

�लॉट न.ं१० गट न.ं१४३०   �व�या �वहार कॉलनी  अमळनेर

30748
च�हाण �ाने�वर केशवराव 39413 49 पु.

मु. सुदंरपटट� पो.हेडाव े  ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

30749
च�हाण गो�वदंा रतन 45632 77 पु.

�ीराम कॉलनी   वषा� �ब�डींग  अमळनेर

30750
च�हाण गुलाब माधवराव 38899 48 पु.

नवजीवन ऑटो   धळेु रोड  अमळनेर

30751
च�हाण जग�नाथ गुलाब�सगं 38388 43 पु.

�दपक नगर   ढेकू�सम रोड  अमळनेर

30752
च�हाण �म�ीलाल भादू 25188 49 पु.

भांडारकर कंपाउंड   �टेशनरोड  अमळनेर

30753
च�हाण नारायण रघनुाथ 44122 54 पु.

मु पो ग�धळी   ता अमळनेर

30754
च�हाण राज�� कृ�णा 9629 63 पु.

�लॉट न ं45   वामन नगर �पपंळे रोड  मु पो ता अमळनेर 

िज�हा जळगाव  अमंळनेर

30755
च�हाण राजीव रामराव 11930 59 पु.

द�त हौ�सगं सोसायट�   धळेु रोड  अमळनेर

30756
च�हाण रामराव राघो 9613 79 पु.

��णसेवा हॉ�पीटल भागवत रोड   अमंळनेर

30757
च�हाण संजीव रामराव 9119 61 पु.

नवीन �लो�स   भागवत रोड    अमळनेर

30758
च�हाण सुरेखा राज�� 16856 54 �ी

वामन नगर �पपंळे रोड   शांती �नकेतन मागे    अमळनेर

30759
च�हाण ��वेणी रामराव �ो.कौ�तुभ 

डी����यटुस� 9904 80 �ी

��णसेवा हॉि�पटल �य ु�लॉट   भागवत रोड  अमळनेर 

िज.जळगाव

30760
च�हाण उमेश जग�नाथ �ो.योगे�वर 

आय�वेद�क अडँ  कॅा�मेट�क 22242 44 पु.

�ो.योगे�वर आय�वेद�क अडँ कॅा�मेट�क   �ीकृ�ण कॉलनी 

�य ू�लॉट  अमळनेर िज.जळगाव

30761
च�हाण �शांत मधकुर 52618 34 पु.

िजनगर ग�ल�   सराफ बाजार  अमळनेर िज.जळगाव

30762
चौक �योती �वनोद 55303 61 �ी

केशव नगर   रामवाडी मागे अमळनेर  िज.जळगाव

30763
छाजेड अशोककुमार भवरलाल 47920 57 पु.

�ीकृ�ण कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30764
छाजेड भारती अशोककुमार 42273 54 �ी

�ीकृ�ण कॉलनी   कचेर� रोड  अमळनेर

30765
छाजेड सुरेशच�ं पनुमचदं 44074 66 पु.

भांडारकर जीन   �टेशन रोड  अमळनेर

30766
छाजेड उषा राज��कुमारजी 19148 55 �ी

�य ु�लॉट भागवत रोड   �वपीन डॉ�टरां�या शेजार�    

अमळनेर

30767
छाजेड �वजय पनुमचदं 16681 63 पु.

�य ु�लॉट भागवत रोड   अमळनेर

30768
�चकाटे अ�नल माधवराव 48181 70 पु.

�लॉट न.ं ४(ब)   सुंदर नगर  अमळनेर िज.जळगाव

30769
�चकाटे नदंकुमार मारो�तराव 23271 62 पु.

�य ु�लॉट   कचेर� रोड  अमळनेर

30770
�च�ते �हरालाल छगन 38887 82 पु.

सुनदंा पाक�    पारस पे�ोल पपंा मागे  धळेु रोड अमळनेर

30771
�च�ते केतनकुमार गोरख 46183 33 पु.

पवन चौक   देखमुख ग�ल�  अमळनेर
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30772
चोपदार अ�वनाश रमेश 37444 45 पु.

बालाजी परूा   अमळनेर  िज.जळागाव  अमळनेर

30773
चौधर� अशोक उ�तम 40000 64 पु.

कंुभार टेक   भावसार ग�ल�  मु�यां�या ओटयाजवळ 

अमळनेर

30774
चौधर� भगवान �भकाजी 2745 82 पु.

ज�ुया चावडी जवळ   अमळनेर

30775
चौधर� मुरल�धर दौलत 16060 44 पु.

संतकृपा  पलॉट न.ं९ रामवाडी   अमळनेर

30776
दाभाड ेअमतृ सहादू 32864 48 पु.

�वाट�र न.ं१ �ताप त�व�ान क� �   अमळनेर

30777
दाभाड ेजय�ी रामच�ं 44527 42 �ी

सु�भा अपाटम�ट   पटवार� कॅालनी  अमळनेर

30778
डागा रमेशच�ं देवसीभाई 33355 75 पु.

मुंबई ग�ल�   अमळनेर

30779
द�हवदकर हेमंत �भकाजी 9703 56 पु.

शाळा न.ं१२ जवळ कंुटे रोड   अमंळनेर

30780
द�हवदकर र�व�ं �यबंक 49874 65 पु.

�लॉट न.ं१० र�व राज �वला   गुलमोहर कॉलनी  ढेकू रोड 

अमळनेर

30781
द�हवदकर रेणु र�व�ं 50521 41 �ी

�लॉट न.ं१० र�व राज �वला   गुलमोहर कॉलनी  अमळनेर 

िज. जळगाव  अमळनेर

30782
देवगांवकर रमेश नरहर 4945 77 पु.

�टळक रोड �बहाइंड ऑफ मंगलमूत�   पत पेढ� �य ू�लॉट  

अमळनेर ३६/  जळगांव

30783
देवगांवकर �श�पा रमेश 4933 72 �ी

भालेराव वाडा    मंगलमुत� अपाट�म�ट जवळ   पतपेढ� �टला 

अमळनेर जळगाव

30784
देवरे अजबराव सज�राव 27053 53 पु.

५ आदश� नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर

30785
देवरे गुलाबराव आना 18094 86 पु.

भवानी चौक   पलैाड  अमलनेर  अमलनेर

30786
देवरे �कशोर यशवतंराव 27982 64 पु.

कम�व�र दादासाहेब गायकवाड   मा�य�मक उ�च मा�य�मक 

�व�यालय  अमळनेर

30787
देवरे ��वण जग�नाथ 54886 51 पु.

संताजी नगर   कॉटन माक� ट�या मागे  अमळनेर िज.जळगाव

30788
देवरे सुभाष वामन 61572 49 पु.

जामी चौक बालाजी परुा अमळनेर   बालाजी परुा अमळनेर 

िज�हा जळगाव

30789
डेरे �म�लदं पडंीत 48205 54 पु.

११३ शांती �नवास   कंुटे रोड अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

30790
डेरे मोरे�वर पुजंू 9711 57 पु.

शाळा न.ं१२ जवळ    कंुटे रोड अमळनेर  ता.िज.जळगाव

30791
देसाई छाया �दपक 33837 59 �ी

चतै�य ई-६३/६४   आर.के.पटेल नगर  अमळनेर

30792
देसाई �दपक देवीदास 15159 66 पु.

 चतै�य  ई ६४ आर.के.पटेल नगर   अमळनेर

30793
देसले अमोल रमेश 55085 43 पु.

�लॉट न.ं२० �वदया नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

30794
देसले रावसाहेब दगडू 56431 41 पु.

�लॉट न.ं४१ पाट�ल गढ�   अमळनेर  िज.जळगाव

30795
देशमाने गणेश वासुदेव 9610 76 पु.

 स�यकंूज  �य ु�लॉट (डॉ�टर)   अमळनेर

30796
देशमाने मदृलुा गणेश 37441 74 �ी

स�यकंुज �य ू�लॉट ए�रया   अमळनेर

30797
देशमुख भुप�� �व�लराव 9675 51 पु.

देशमुख �बि�डगं   अमंळनेर

30798
देशमुख �दनकर बालाजी 9701 86 पु.

आर.सी.सी.   �लॉट न.ं१७६ आर.के.पटेल नगर    अमंळनेर
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30799
देशमुख फ�करा अशोक �ो.सुनेट 

कॉ��यटुस� 34448 41 पु.
बोहरा िजन �टेशन रोड   अमळनेर  िज.जळगाव

30800
देशमुख कलावती �दनकरराव 38879 88 �ी

आर. सी. सी. १७६   आर. के. नगर  अमळनेर

30801
देशमुख ��वण रामच�ं 10584 63 पु.

वेणु  वामन नगर   �पपंळे रोड  अमंळनेर

30802
देशमुख राहुल सुधाकर 47742 28 पु.

अ�भशेक अपाट�म�ट   पटवार� कॉलनी  अमळनेर िज.जळगाव

30803
देशमुख राज��राव मधकुरराव 32659 48 पु.

मु.पो. गांधल�   ता.अमळनेर  िज.जळगांव  गांधल�

30804
देशमुख राज�� पांडुरंग 16733 61 पु.

पवन चौक   मु.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

30805
देशमुख र�व�ं देवराव 16093 66 पु.

१३ अ राम वाडी   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

30806
देशमुख संजय �दनकरराव 38878 53 पु.

आर.सी.सी. १७६   आर. के. नगर  अमळनेर

30807
देशमुख सतीष दगडु 14277 59 पु.

�लॉट न.ं२ अ पटवार� कॉलनी   अमळनेर

30808
देशमुख स�तश गो�वदंराव 42746 72 पु.

देशमुख वाडा   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30809
देशमुख �शतल सुकदेवराव 31369 46 �ी

पवन चौक   अमळनेर  िज.जळगांव  अमळनेर

30810
देशमुख सुधाकर आबाराव 47743 57 पु.

अ�भशेक अपाट�म�ट   पटवार� कॉलनी  अमळनेर िज. 

जळगाव  अमळनेर

30811
देशमुख उषाबाई सुभाष 10520 68 �ी

बोरसे ग�ल�   �ी कृ�णा मंद�रा जवळ  कंुटे रोड  अमंळनेर

30812
देशमुख �वर��राव आनदंराव 38291 54 पु.

बालाजीपरुा   वाघ �ब�डींग जवळ  अमळनेर

30813
देशमुख �व�लराव केशवराव 16057 83 पु.

देशमुख बगंला   अमळनेर

30814
देशपांडे हर�श �वनायक 18212 43 पु.

 रेणुका  ��मे ग�ल�   अमळनेर

30815
देशपांडे मधकुर प�ुषो�तम 36885 76 पु.

मुठे लाईन   अमळनेर

30816
देशपांडे मु�धा गो�वदं 41378 34 �ी

मुठे ग�ल�   अमळनेर

30817
देशपांडे �भाकर एकनाथ 5496 82 पु.

सी/ओ �ह�.जी देशपांडे रेणुका   �ाहमे ग�ल�   अमळनेर

30818
देशपांडे शोभा उदय 32734 68 �ी

१५/५ �य ू�लॉटस ्     अमळनेर

30819
देशपांडे �ीपाद �वजय �ो ओम 

मेडीकल ऍ�ड जनरल �टोअस� 12039 44 पु.
��कोणी बागेजवळ अमळनेर

30820
देशपांडे उदय गंगाधर 9636 72 पु.

अमंळनेर

30821
देशपांडे उषा �वनायक 4282 69 �ी

��हे ग�ल�  रेणुका    अमळनेर

30822
देव �दनेश �ाने�वर 58969 58 पु.

वाडी चौक   अमळनेर

30823
देवरे �शांत रामदास 43766 39 पु.

११/ अ माता भगवती नगर   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

30824
देवरे यो�गनी अजबराव 36862 51 �ी

�लॉट न 9 देशमुख नगर धळेु   रोड हेमंत �लास    अमळनेर

30825
धाल ूच�ंकांत द�त�य 33896 71 पु.

�ताप �मल चाळ   �टेशन रोड  अमळनेर
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30826
धाडकर सीमा मुकंुद 16672 67 �ी

��मे ग�ल�   मु.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

30827
धांडे गजानन रामदास 31287 45 पु.

बालाजी परुा गजानन कृपा   अमळनेर

30828
धनगर �भला भुता 31976 76 पु.

मु.पो.�श�ड ता.अमळनेर   िज.जळगांव    �श�ड

30829
धनगर �ाने�वर आधार 54676 49 पु.

मु.पो.�श�ड   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

30830
धनगर पवन रमेश 42145 35 पु.

मु.पो.दोहावत   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

30831
धनगर �मोद �चधंा 27054 44 पु.

पलैाड   �शवाजी नगर  अमळनेर

30832
धनगर राज�� �भला 18049 48 पु.

मु पो �श�ड ता अमळनेर

30833
धनगर उषा �वजय 37440 57 �ी

�लॉट न.ं९ एल आय सी कॉलनी   धळेु रोड  अमळनेर

30834
धनगर �वजय काशीनाथ 7621 63 पु.

एलआयसी कॉलनी �लॉट न ९   हॉटेल �मरत मागे    

अमळनेर

30835
सैनांनी धम�� हेमनदास �ो. धमा� 

�ोि�हजन 59565 54 पु.

शॉप न ं5 फुले माक� ट   कंुटे रोड  अमळनेर जळगाव  

अमळनेर जळगाव

30836
धमा�णी आवतराम दया�नोमल 25337 64 पु.

२६८ �सधंी कॉलनी   अमळनेर

30837
धमा�णी गो�पचदं दया�नोमल 25340 58 पु.

�सधंी कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30838
गोसल�या �धरजलाल �यालचदं 

(एचयएूफ) 61980 84 पु.

�यालचदं देवचडं अडँ कंपनी   13 14 नदंनवन कॉलनी  

नवीन कोट� 222013  अमळनेर

30839
�ढवरे माधरु� मोतीलाल 50525 37 �ी

पलैाड गायकवाळ शाळेजवळ   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

30840
धोबी गंगाराम शंकर 47070 61 पु.

आर. के. नगर   आर. सी. सी. ४३  अमळनेर

30841
दो�ढवाला जयेश चदंलुाल 9117 61 पु.

�य ु�लॉट शा�ती चौक   अमळनेर

30842
�डमके चेतन ल�मण 42380 47 पु.

८ ब ल�मी नगर   ढेकू �सम रोड    अमळनेर

30843
�डगंराई िजत�� मोहनदास �ो.�हतेश 

पुगंळी भांडार 20463 45 पु.
�सधंी कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

30844
�दवाण �मोद गोपालकृ�ण 9617 60 पु.

लाय�र� शेजार�   अमंळनेर

30845
�द�ीत शरद द�ता�या 27706 70 पु.

पाठक ग�ल�   अमळनेर

30846
दो�ढवाला जग�दशच�ं पोपटलाल 9118 45 पु.

�य ु�लॉट शा�ती चौक   अमळनेर

30847
दोढ�वाला �नतीन �ह�मतलाल 25355 60 पु.

�य ु�लॉट पाव�ती �नवास   भागवत रोड  अमळनेर

30848
दाढ�वाला रोनक �वर�� 33182 35 पु.

�य ू�लॉट   भागवत रोड  अमळनेर

30849
दसुाने अमोल सुरेश 36490 37 पु.

७ सुरभी कॉलनी   अमळनेर

30850
दसुाणे आनदं मधकुरराव 32657 43 पु.

�स�द��वनायक कॉलनी   भगवा चौक  अमळनेर िज.जळगाव

30851
दसुाने िजत�� अ�ण 51037 43 पु.

जनुा पारधी वाडा   सुभाष चौक  अमळनेर िज.जळगाव

30852
दसुाने �कत� आनदं 40222 39 �ी

�स�द� �वनायक कॉलनी   अमळनेर
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30853
दसुाने मा�णक रामदास 60658 66 पु.

आडवा सराफ बाजार   बोरसे ग�ल� अमळनेर  ता अमळनेर 

िज�हा जळगाव

30854
दसुाने माया मा�णक 60657 59 �ी

आडवा सराफ बाजार   बोरसे ग�ल�  अमळनेर जळगाव  

अमळनेर जळगाव

30855
एकतारे �नेहा संजय 27057 43 �ी

मुठे ग�ल�   अमळनेर

30856
एकतारे �वाती पांडुरंग 27058 54 �ी

मुठे ग�ल�   अमळनेर

30857
फालक  अशोक पढंर�नाथ 29761 67 पु.

�टेशन रोड अमळनेर

30858
फालक अशोक पढंर�नाथ 10583 67 पु.

फालक आ�ण स�स �टेशन रोड   अमंळनेर

30859
गायकवाड उ�तमराव बाबरुाव 51512 67 पु.

�ताप �मल चाळ   �टेशन रोड  अमळनेर िज.जळगाव

30860
गाला मेघजी भानजी 10406 85 पु.

�ोपद� �बि�डगं   जापान जीन �व�ो रोड  अमळनेर

30861
गंभीर राज�� वामन 42267 51 पु.

मु.पो.�पपंळी   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

30862
गांधल�कर �नशा अ�ण 16860 70 �ी

वाडी चौक   मु.पो.अमळनेर

30863
गांगुड� ह�रष शामराव 60012 44 पु.

पारोळा रोड पलैड   अमळनेर िज�हा जळगाव    अमळनेर 

िज�हा जळगाव

30864
ग�ड सु�नल �लबंा 42615 59 पु.

�य ू�लॉट   डॉ.भावे पॅथालॉजी जवळ  अमळनेर

30865
गायकवाड मंगला अजु�न 43259 41 �ी

�लॉट न.१८ गोदावर� नगर   ढेकू रोड  अमळनेर

30866
गायकवाड �शांतकुमार साहेबराव 61715 34 पु.

�ताप �मल   �मल जवळ  राज हॉटेल जवळ  अमळनेर

30867
घरटे वामन �चधंा 29984 65 पु.

�पपंळे रोड   कृ�ष �वकास कॉलनी    अमळनेर

30868
घासकडबी अ�नल �भकाजी 9712 63 पु.

मुठे ग�ल�   अमंळनेर

30869
�गरनार रघ�ुवर भा�करराव 9638 43 पु.

दगुा� हॉि�पटल मागे   बडगुजर �लॉट अमळनेर

30870
�गते �व�ल सखाराम 16855 64 पु.

नदंनवन कॉलनी नवीन कोटा� मागे   मु.पो.अमळनेर

30871
गोह�ल �भखुभाई अमरशी 36890 59 पु.

शॉप न ं२१ �पाल� टेलस�   रासमुंज ूकॉ��ले�स  भागवत रोड  

अमळनेर

30872
गोह�ल म�न ूअमर�श �ो. अपे�स 

मे�स वेअर 11353 56 पु.
२०  आय.य.ुडी.पी.   शा�पगं स�टर    अमंळनेर

30873
गोजरेकर अ�पना अ�नल 16744 67 �ी

राज होळी ��मे ग�ल�   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

30874
गोजरेकर अ�नल रामच�ं 16743 69 पु.

राज होळी ��मे ग�ल�   मु.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

30875
गोस�लया �मतेश �धरजलाल 50728 52 पु.

�य ु�लॉट कचेर� रोड   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30876
गोसल�या �धरजलाल �यालचदं 50460 84 पु.

�य ु�लॉट   कचेर� रोड  अमळनेर िज.जळगाव

30877
गो�वामी सुरे��गर गज��गीर 36516 57 पु.

१७ �शव कॉलनी   अमळनेर

30878
गुजर मंदाबाई नथू 59034 34 �ी

�लॉट न ं२५ गट न ं२५०   �नयर हनमुान मं�दर  रामे�वर 

कॉलनी  अमळनेर

30879
गुजर राहुल अशोक 39390 38 पु.

१२ - अशोकर�न नगर   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर
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30880
गुजराथी जयेश र�सकलाल 43464 58 पु.

�य ु�लॉट   अमळनेर  िज.जळगाव

30881
गुजराथी �मना रमणलाल 36880 64 �ी

आकंा�ा   पाट�ल कॉलनी  अमळनेर

30882
गुजराथी रमणलाल द�ता�य 36879 76 पु.

आकां�ा   पाट�ल कॉलनी  अमळनेर

30883
गुजराथी संदेश �बपीन 9612 56 पु.

भागवत रोड �य ु�लॉट   अमंळनेर

30884
गुजराथी सुयोग रमणलाल 41990 33 पु.

 आकां�ा  पाट�ल कॉलनी   अमळनेर

30885
गुजराथी बलदेव गोपालदास 36483 79 पु.

�ांने�वर कॉलनी  अमळनेर

30886
गुजराथी �भकार�दास परशराम 10559 71 पु.

वाडी चौक   अमंळनेर

30887
गुजराथी �दल�प �हरालाल 17013 75 पु.

�य ु�लॉट   अमळनेर

30888
गुजराथी �णय �भकार�दास 10558 43 पु.

�लॅट न ं४  �ीरसागर पाक�    �स���वनायक कॉलनी  य�ूनयन 

बँक जवळ  अमंळनेर

30889
गुरव �हरालाल का�शराम 41562 93 पु.

��हे ग�ल�   राजहोळी चौक  अमळनेर

30890
गुरव सुमनबाई बाबरुाव 18501 75 �ी

वाडी चौक   परुा�णक ग�ल�    अमळनेर

30891
हजारे अ�नल �यबंक 16673 61 पु.

हजारे ऍ�सीड�ट हॉ�पीटल   �य ु�लॉट अमळनेर

30892
हजारे स�च�ं �बंकराव 16682 56 पु.

भगवती �नवास  �ांत बगं�या   मागे धळेु रोड    अमळनेर

30893
हजारे �व�या अ�नल 16674 56 �ी

हजारे ऍ�सीड�ट हॉ�पीटल   �य ु�लॉट अमळनेर

30894
�हदंजुा संजय राजकुमार 54468 39 पु.

गु�नानक नगर   �सधंी  कॉलनी  अमळनेर िज.जळगाव

30895
इधे आशालता आ�माराम 33851 72 �ी

यश शारदा कॉलनी   अमळनेर

30896
इधे भुषण आ�माराम 27056 44 पु.

यश शारदा कॉलनी   अमळनेर

30897
ईनशुलकर �ाने�वर दगडू 32655 49 पु.

�लॉट न.ं६०   �व�या नगर  धळेु रोड  अमळनेर

30898
जाधव अ�नल �भका 27043 55 पु.

वाडी चौक   परुा�णक ग�ल�  अमळनेर

30899
जाधव भाउसाहेब लोटन 36500 53 पु.

मु.धवुी पो.नागाव   ता.अमळनेर    धवुी

30900
जाधव चेतन अ�ण 17977 38 पु.

पाठक ग�ल�     अमलनेर  अमलनेर

30901
जाधव चडुामण का�शराम 27707 57 पु.

�लॉट न.ं २०   �व�ल नगर  �पपंळे रोड  अमळनेर

30902
जाधव नाना भागवत 27107 77 पु.

६-ब िजवन �योती को-ऑप. हौ�सगं सोसा.   अमळनेर  िज. 

जळगाव  अमळनेर

30903
जाधव �पयषुकुमार छबीलदास 53753 43 पु.

गोपाळकंुज   तंबोल� टॉक�ज समोर  अमळनेर िज.जळगाव

30904
जाधव राहुल कमलकुमार 46454 32 पु.

मु. पो. टाकरखेडा   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30905
जाधव राज�� घमलाल 56940 59 पु.

नवकार �लाझा   धळेु रोड अमळनेर  िज.जळगाव

30906
जाधव र�नमाला राज�� 52022 49 �ी

नवकार �लाझा   धळेु रोड  अमळनेर िज.जळगाव
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सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 
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   (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

30907
जाधव संगीता चडुामण 32377 49 �ी

�लॉट न.ं२०   �वaल नगर  अमळनेर

30908
जाधव �ीराम अजु�न 33865 40 पु.

मु.पो.तारखेडे   अमळनेर

30909
जाधव सु�नल बाळकृ�ण 15922 46 पु.

मुa◌ ेचाळ �टेशन रोड   अमळनेर

30910
जाधव वदंना अ�नल 59820 44 �ी

भावसार ग�ल� अमळनेर   कंुभार टेक अमळनेर  ता 

अमळनेर िज�हा अमळनेर

30911
जाधव �वनोद यशवतं 39980 41 पु.

��कोणी बागेजवळ   गोपी एस.ट�.डी. समोर  अमळनेर

30912
जगताप अशोक छगन 40215 63 पु.

समता कॉलनी   �व�ो मागे  अमळनेर

30913
जगताप अलका अशोक 40223 54 �ी

समता कॉलनी   �व�ो मागे  अमळनेर

30914
जगताप भटू च�ंकांत 48770 37 पु.

�शवाजी नगर   �श�ड नाका  अमळनेर िज.जळगाव

30915
जगताप च�ंकांत नारायण 48769 63 पु.

�शवाजी नगर   �श�ड नाका  अमळनेर िज.जळगाव

30916
जनै अ�भषेख सुशील 61367 28 पु.

�य ू�लॉट अमळनेर   �टळक रोड  िज�हा जळगाव

30917
जनै अमोल ई�वरलाल 53666 32 पु.

अमोल �नवास   देशमुख बगं�याजवळ  अमळनेर 

िज.जळगाव

30918
जनै अ�नता माणकलाल 59344 53 �ी

�य ू�लॉट �नयर HDFC बँक   महाराणा �ताप माग�  अमळनेर 

 िज�हा जळगाव

30919
जनै अनपुमा िजवनलाल 32661 52 �ी

नवकारे �लाझा   धळेु रोड  अमळनेर

30920
जनै अ�ण बाबलुाल 9112 59 पु.

कोचर भवन   वाडी रोड    अमळनेर

30921
जनै अशोक मोतीलाल 16851 67 पु.

�टेशन रोड   भांडारकर कंपाऊंड    अमळनेर

30922
जनै भटूलाल शांतीलाल �ो नागेश 

एज�सी 34355 49 पु.
�ो.नानेश एज�सी   देशमुख बगंला दगुा� हॉि�पटल  अमळनेर

30923
जनै भुप�� राजमल 12056 41 पु.

ज�ुया टाऊन हॉल जवळ अमळनेर

30924
जनै छाया ��दप 25816 63 �ी

२३/ब आर. के. नगर   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30925
जनै गुलाबचदं मोतीलाल 37650 55 पु.

देशमुख बगंला जवळ   अमळनेर

30926
जनै हष�कुमार �काशच�ं 43642 45 पु.

जतन �नवास   सराफ बाजार  अमळनेर

30927
जनै िजवन नेमीचदं �ो.नवकार �ेडींग 

कंपनी 46527 45 पु.

�ो.नवकार �ेडींग कंपनी   आर के नगर कॉलनी अमळनेर  

िज. जळगाव  अमळनेर

30928
जनै जीवनकुमार ब�सीलाल 16734 58 पु.

�वारा सां�यीक� �वभाग   �ताप महा�व�यालय    अमळनेर

30929
जनै क�पनाबाई ई�वरलाल �ो.हषा� 

कृषी क� � 48968 49 �ी

१८ डॉ.हेडगेवार शॉ�पगं स�टर   धळेु रोड  अमळनेर 

िज.जळगाव

30930
जनै कमलेश रतनलाल 16688 42 पु.

७३-१ ब महावीर सदन   जनुा टाऊन हॉल  अमळनेर िज 

जळगाव  अमळनेर

30931
जनै कांता जयतंी 49080 54 �ी

मु पो चौबर� ता अमळनेर   िज.जळगाव

30932
जनै क�वता भरतकुमार �ो�ा  बोथरा 

�दस� 57447 40 �ी

४४५ जतन �नवास सराफ बाजार   कंुभार टेक पान �खडक� 

पवु� भाग  अमंळनेर  अमंळनेर

30933
जनै मह�� चपंालाल 42262 62 पु.

�य ु�लॉट   महाराणा �ताप माग�  अमळनेर
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सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 
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जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

30934
जनै मह�� मोहनलाल 32402 41 पु.

पान �खडक�   सराफ बाजार  अमळनेर

30935
जनै मानकलाल रामलाल 40683 59 पु.

�य ु�लॉट अमळनेर   िज.जळगाव    अमळनेर

30936
जनै मोहनलाल ताराचदं �ो.राजेश 

�ेडींग कंपनी 34544 66 पु.
सराफ बाजार   पानखीडक�  अमळनेर िज जळगाव  अमळनेर

30937
जनै नरेश रतनलाल 23803 51 पु.

�लॉट न.ं१० समथ� नगर   धळेु रोडहॉटेल योगेश जवळ  

मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव

30938
जनै �नलेश पनुमचदं 42128 44 पु.

८ कापडीया कॉ��ले�स   सुभाष चौक  अमळनेर

30939
जनै �नतु हष�कुमार 57452 44 �ी

४४५ जतन �नवास सराफ बाजार   कंुभार टेक पान �खडक� 

पवु� भाग  अमंळनेर  अमंळनेर

30940
जनै �द�प इंदरचदं 17621 55 पु.

�क�त� एज�सीज   साने गु�जी माक� ट  अमळनेर

30941
जनै �काशचदं भवरलाल 43484 72 पु.

माक� ट याड�   ऑडीट �वभाग  अमळनेर िज.जळगाव

30942
जनै राजमल बहादरमल 12057 77 पु.

ज�ुया टाऊन हॉल जवळ अमळनेर

30943
जनै रतनलाल कंवरलाल 9668 70 पु.

जनुा टाऊन हॉल जवळ ता अमळनेर   िज जळगाव    

अमळनेर

30944
जनै र�व�ं मोहनलाल �ो.महावीर 

एज�सी 48029 44 पु.

भागवत रोड   महाराणा �ताप माग�  अमळनेर िज. जळगाव  

अमळनेर

30945
जनै संद�प सुरेशच�ं 36488 48 पु.

भांडारकर जीन   �टेशन रोड    अमळनेर

30946
जनै संजय �तलोकचदं 47334 47 पु.

पान�खडक�   भावसार मढ�जवळ  अमळनेर िज.जळगाव

30947
जनै सरलादेवी �ो. हष� �े�डगं कंपनी 59763 32 �ी

जतन �नवास   सराफ बाजार  अमळनेर

30948
जनै �नेहलता रतनलाल 33867 64 �ी

७३-१ ब महावीर सदन   जनुा टाऊन हॉल  अमळनेर िज 

जळगाव  अमळनेर

30949
जनै सुपडूलाल �ेमचदं 39970 54 पु.

बेथेल चच� जवळ   महारा�� बेकर� जवळ  धळेु रोड  अमळनेर

30950
जनै �वनोद चदंनमल 32891 51 पु.

डी.वाय.एस.पी. बगंला   अमळनेर

30951
जनै योगेश मोतीलाल 42129 43 पु.

दगुा� हॉि�पटल जवळ   देशमुख बगंला  अमळनेर

30952
ज�हेर� राज ु�भका 55485 50 पु.

रेऊ नगर ढेकु रोड   अमळनेर  िज.जळगाव

30953
जावळे अशोक मुरल�धर 16255 69 पु.

�भुकंुज  अयो�या नगर   रामवाडी जवळ    अमळनेर

30954
िजवनानी अजृ�नदास सावलदास 24687 74 पु.

�सधंी कॉलनी   अमळनेर

30955

िजवनानी �काश नोटनदास �ो �यु

िजवनानी �कराणा अॅ�ड जनरल 

�टोअस� 23982 45 पु.
�सधंी कॉलनी �म न.ं१५०   अमळनेर  िज.जळगाव

30956
िजवनानी ई�वरलाल दानोमल 9693 85 पु.

�य.ु�लॉट कचेर� रोड अमंळनेर

30957
जीवनानी भावना रमेश 25183 58 �ी

�य ु�लॉट   पजंाब नॅशनल बँकेजवळ  अमळनेर

30958
जीवनानी पकंज अशोक 53385 32 पु.

गु�नानक नगर   �सधंी कॉलनी  अमळनेर िज.जळगाव

30959
जीवनानी रमेश सुजानदास 25164 61 पु.

�य ु�लॉट   पजंाब नॅशनल बँकेजवळ  अमळनेर

30960
िजवनानी सु�नल �कसनचदं 26466 51 पु.

ह�र ओम �नवास   �सधंी कॉलनी  अमळनेर
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

30961
जोगलपरेु ई�वर माधवराव �ो.गणेश 

मसाला स�टर 16656 42 पु.
भागवत रोड   �य ु�लॉट    अमळनेर

30962
जोशी अ�मत र�नाकर 15737 45 पु.

केशव नगर   अमळनेर

30963
जोशी अशोक पडंीत 9672 78 पु.

३७३०/४   राम वाडी  ता अमळनेर

30964
जोशी अ�वनाश रघरुाज 9853 57 पु.

सी/ओ जोशी हॉि�पटल   गणेश कॉलनी  धळेु रोड अमळनेर

30965
जोशी �ानेश �भाकर 55493 37 पु.

�ानराज �पपंळे रोड   �ीरंग कॉलनी अमळनेर  िज.जळगाव

30966
जोशी गोपालकृ�ण �वलास 49946 47 पु.

१७७/१ ब उ�कष� नगर   धळेु रोड  अमळनेर िज. जळगाव  

अमळनेर

30967
जोशी हेमलता रमेश 33914 38 �ी

�श�ड नाका   सुय�वशंी �नवास  अमळनेर

30968
जोशी जय�ी �फु�ल 20479 51 �ी

१९२२ जोशी मंद�रा जवळ   पाठक ग�ल�    अमळनेर

30969
जोशी �योती शशांक 25186 68 �ी

�य ु�लॉट अमळनेर

30970
जोशी काल�दास ��हाद 7088 57 पु.

आर के पटेल नगर   धळेु रोड    अमंळनेर

30971
जोशी क�वता का�लदास 7089 59 �ी

८०  �स.�स. आर.के. पटेल नगर  िज   .जळगांव    अमंळनेर

30972
जोशी केतक� अ�मत 59389 33 �ी

�लॉट न ं३० केशव नगर   रामवाडी अमळनेर  तालुका 

अमळनेर िज�हा जळगाव

30973
जोशी कुमु�दनी सुधाकर 38915 71 �ी

पाठक ग�ल�   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30974
जोशी �भाकर जग�नाथ 10204 68 पु.

�वारका नगर   �ीरंग कॉलनी  �पपंले रोड  अमंळनेर

30975
जोशी �फु�ल नागेश 20478 62 पु.

१९२२ जोशी मंद�रा जवळ   पाठक ग�ल�    अमळनेर

30976
जोशी �स�ना �शवकुमार 22077 48 �ी

गणेश हॉ�पीटल   कंुटे रोडअमळनेर  िज.जळगाव

30977
जोशी राहुल यशवतं 54332 35 पु.

हनमुान नगर   �श�ड नाका  अमळनेर िज.जळगाव

30978
जोशी राज�� मधकुर 33857 66 पु.

ल�मी �नवास   �य ू�लॉट  अमळनेर

30979
जोशी रमेश द�ता�य 33900 49 पु.

�श�ड नाका   सुय�वशंी �नवास    अमळनेर

30980
जोशी रोह�णी राज�� 33860 60 �ी

ल�मी �नवास   �य ू�लॉट    अमळनेर

30981
जोशी �पाल� हेमंत 27351 52 �ी

सुय�वशंी �नवास   इ�लामपरुा    अमळनेर

30982
जोशी सखाराम माधव 55584 76 पु.

पजुार� ग�ल�   वाडी चौक अमळनेर  िज.जळगाव

30983
जोशी शशांक जग�नाथ 19088 68 पु.

ल�मी �नवास स��ल बँकेच ेवर   अमळनेर

30984
जोशी �शवकुमार गजानन 44518 75 पु.

गणेश हॉ�पीटल   कंुटे रोड  अमळनेर

30985
जोशी �ीकृ�ण वसंतराव 6870 69 पु.

�ी  जोगे�वर� �लॉट न.ं२५ अ   रामवाडी जवळ अमळनेर

30986
जोशी �ीकांत �ीकृ�णा 30298 36 पु.

�ी जोगे�वर� �लॉट न.ं२५/अ े  रामवाडी अमळनेर  ०-

२२५३०२  अमळनेर

30987
जोशी सु�नल मधकुर 40249 58 पु.

पाठक ग�ल�   अमळनेर
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

30988
जोशी सु�नल सदा�शव 17633 52 पु.

शाळा न.ं१२ जवळ जीवन मेडीकल शेजार�     अमळनेर

30989
जोशी सुषमा अ�वनाश 36509 53 �ी

सी/ओ जोशी  हॉि�पटल गणेश कॉल   धळेु रोड अमळनेर  

धळेु रोड  अमळनेर

30990
जोशी उव�  �स�न 33361 47 �ी

गणेश हॉ�पीटल   अमळनेर

30991
जोशी �वकास प�ुषो�तम 46451 57 पु.

धळेु रोड   साने गु�जी शाळेसमोर  अमळनेर

30992
जोशी �वशाल शशांक 47188 37 पु.

ल�मी �नवास   कचेर� रोड �य ु�लॉट  अमळनेर िज. जळगाव 

 अमळनेर

30993
जोशी �ववेक सुधाकर 12986 46 पु.

पाठक ग�ल� अमळनेर

30994
कदम भरत साहेबराव 36491 58 पु.

�लॉट न.ं२३६/५अ शंकर नगर   ढेकू रोड  अमळनेर

30995
कलाणी �रकेंश �कशोर 56708 27 पु.

�सधंी कॉलनी   चोपडा रोड अमळनेर  िज.जळगाव

30996
कालरा र�व�ं�सगं तरलोचन�सगं 16714 70 पु.

१८६/५ जीवन�योती हाऊ�सगं   सोसायट� समोर नवीन 

कोटा�मागे    अमळनेर

30997
कालरा सोनल गुलवर�सगं 33835 49 �ी

बॉ�बे ग�ल�   अमळनेर ऑईल �मल    अमळनेर

30998
काळे बापरुाव �शवराम 51816 60 पु.

वाडी चौक   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

30999
काळे भगवान नारायण 33884 58 पु.

�य ू�लॉट   �चकटे रोड  अमळनेर

31000
काळे म�नषा सु�नल �ो.�वजय 

इंिज�नअर�ंग व�स� 10386 46 �ी

�ो.�वजय इंिज�नअर�ंग व�स�   आठवड ेबाजार अमळनेर  

िज.जळगांव  अमळनेर

31001
काळे संजय माधवराव 14199 51 पु.

पो�लस लाइन  अमळनेर

31002
काळकर मंगेश सुरेश 16686 42 पु.

��दा �नवास   पाठक ग�ल�    अमळनेर

31003
काळकर सुरेश अवधतु 23269 72 पु.

��दा �नवास   पाठक ग�ल�  अमळनेर

31004
कारंज ेमनीष रघनुाथ 59199 51 पु.

कंुभार टेक   अमळनेर

31005
करमरकर आनदं जनाद�न 16711 67 पु.

पाव�ती सदन  �शवराय पथ   �य ु�लॉट अमळनेर

31006
करमरकर आशुतोष �नळकंठ 23801 57 पु.

पाव�ती सदन   �शवाजी रोड�य ु�लॉट  मु.पो.अमळनेर 

िज.जळगाव

31007
करमरकर शुभदा �नळकंठ 49175 77 �ी

पाव�ती सदन   �शवाजी पथ �य ु�लॉट  अमळनेर िज.जळगाव

31008
करमरकर सुशांत �नळकंठ 23241 52 पु.

 पाव�ती सदन  �य ु�लॉट   �शवाजी पथ अमळनेर  

िज.जळगाव

31009
कसबे �भुदास वामन 52857 50 पु.

चौधर� ग�ल�   गांधल� परुा अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

31010
कासार अ�नश अ�नल 44811 39 पु.

�य ु�लाट   �ीराज पतपेढ�जवळ  अमळनेर

31011
कासार च�ंकांत ��हाद 22470 79 पु.

�ी  १२ समथ� नगर   अमळनेर.  अमळनेर.  अमळनेर

31012
कासार �नतीन रामच�ं 42134 56 पु.

 �ी.रामच�ं �मतृी    �शवाजी नगर  अमळनेर

31013
कासार संजय वसंत 10209 63 पु.

अनपुमा मंगल काया�लयाजवळ     गणेश कॉलनी  अमंळनेर

31014
कासार स�तष मधकुर 9628 63 पु.

कासार ग�ल� अमंळनेर
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

31015
कासार शांताराम केशव 35232 88 पु.

१० शा��ीनगर   ढेकू सीम रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31016
कासार सुमन शांताराम 42138 81 �ी

१० शा��ीनगर   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31017
कासार वशैाल� हरे�वर 44136 49 �ी

१२ समथ� नगर   धळेु रोड  अमळनेर

31018
कटा�रया िजत�� भवर�लाल 12508 44 पु.

पा�या�या टाक� जवळ   कोटा�जवळ    अमळनेर

31019
कटार�या धम�� मोहनलाल 32403 47 पु.

भांडारकर कंपाउंड   �टेशन रोड  अमळनेर

31020
कटार�या खेमचदं भवर�लाल 28762 48 पु.

�लॉट न.ं१५   आर. के. नगर    अमळनेर

31021
काटे अ�नल माधवराव 46960 53 पु.

मु.पो.कोळ�प�ंी   ता.पारोळा  िज.जळगाव

31022
काटे मह�� वसंतराव 51661 51 पु.

३८ भालेराव नगर   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31023
काटे माई मह�� 51662 44 �ी

३८ भालेराव नगर   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31024
क�व�वर मनीष र�नाकर 15283 76 पु.

वाणी मंगल काया�लया जवळ   अमळनेर

31025
क�व�वर र�व�ं रामच�ं 37170 67 पु.

२४ केशवनगर   मात�ृपत ृमंद�राजवळ  अमळनेर

31026
कायदें �याम राधाकृ�ण 9634 51 पु.

अमंळनेर

31027
केले अजय रघनुाथ 9640 57 पु.

रघवुशं गजवाडे रोड   अमंळनेर

31028
खा�डलकर �च�मय राज�� 48969 30 पु.

�ीराम भुवन �य ु�लॉट   अमळनेर  िज.जळगाव

31029
खाडीलकर मो�हनी राज�� 25339 52 �ी

�ीराम भुवन   �य ु�लॉटस अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31030
खाडीलकर राज�� सि�चदानदं 9682 56 पु.

�ीराम भुवन   �य.ु�लॉट    अमळनेर

31031
खाद�र हुसैन सा�दक 51166 48 पु.

�लॉट न.ं४८,आर.के.नगर धळेु रोड,अमळनेर

31032
खैरनार अशोक का�शनाथ 44991 46 पु.

�वामी �ववेकानदं कॉलनी   पारोळा रोड  पलैाड अमळनेर

31033
खैरनार चेतन ई�वर 14327 42 पु.

उ�कष� नगर   धळेु रोड    अमळनेर

31034
खैरनार �दल�प का�शनाथ 30249 48 पु.

गाय�ी नगर   शाळा नबंर.१५ अमळनेर

31035
खैरनार ई�वर �भवसन 4490 70 पु.

�लॉट न ं१७७   उ�कष� नगर  धळेु रोड  अमळनेर

31036
खैरनार कैलास नामदेव 49807 52 पु.

मु. पो. डांगर ब.ु   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31037
खैरनार का�शनाथ बळीराम 38877 70 पु.

पारोळा रोड   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31038
खैरनार कंुदन मुरल�धर 41516 43 पु.

�य ूपटवार कॉलनी   ढेकू रोड  अमळनेर

31039
खैरनार लताबाई ई�वर 5360 62 �ी

कृषी उ�प�न बाजार स�मती समोर   अमळनेर  िज.जळगाव

31040
खैरनार �मराबाई पुडं�लक 49923 75 �ी

संभाजी नगर   पारोळा रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31041
खैरनार मोह�नी उदयकुमार 33882 53 �ी

सदगु� अपाट�.   पटवार� कॉलनी  अमळनेर
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31042
खैरनार रमेश पुडं�लक 42118 54 पु.

गुरव कॉलनी   पारोळा रोड  अमळनेर

31043
खैरनार स�चन ई�वर 14326 39 पु.

उ�कष� नगर   धळेु रोड    अमळनेर

31044
खैरनार उदयकुमार ओकंार 31974 54 पु.

स�गु� अपाट�म�ट पटवार� कॉलनी   अमळनेर

31045
खैरनार उमेश �भाकरराव 24686 46 पु.

१२ समथ� नगर   धनदाई कृपा  अमळनेर

31046
खैरनार �वजय भोजू 40235 56 पु.

�लॉट न.ं१३   �शव पाव�ती कॉलनी  अमळनेर

31047
खैरनार �वजय का�शनाथ 54125 44 पु.

�वामी �ववेकानदं कॉलनी   पलैाड पारोळा रोड  अमळनेर 

िज.जळगाव

31048
खंडारे स�चन मधकुर 35219 42 पु.

देशमुख बगंला   अमळनेर  िज.जळगाव

31049
खंडेर�या �मता स�तश 42377 61 �ी

घर न ं८७८४   टाउून हॅाल जवळ    अमळनेर

31050
खंडे�रया स�तष ��भुवनदास 27708 61 पु.

बलोर� कृपा   �य ुटाउुन हॉल  अमळनेर

31051
खंडेर�या ��तक स�तश 42376 36 पु.

हाऊ स न ं८७८४   टाऊ न हॅाल    अमळनेर

31052
खेडकर अ�नता म�कन 47997 42 �ी

�शवाजी नगर   पलैाड  अमळनेर

31053
ख�ड ेरमेश �सताराम 39990 76 पु.

�लॉट न.ं२३ �पपंळे रोड   देशमुख नगर  अमळनेर

31054
खुंटे नदंकुमार प�ुषो�तम 39429 74 पु.

�य ु�लॉट   राणे झेरॉ�स समोर  अमळनेर

31055
कोचर धनराज समीरमल 9645 60 पु.

�य.ु�लॉट   अमंळनेर

31056
कोचर जयतंीलाल आनदंमल 9643 72 पु.

सराफ बजार     अमंळनेर  अमंळनेर

31057
कोचर कांतीलाल आनदंमल 10084 63 पु.

सराफ बाजार   अमंळनेर

31058
कोळपकर द�ता�य अनतंराव 48972 48 पु.

आर. के पटेल नगर   �म न.ं६८/६९  अमळनेर िज.जळगाव

31059
कोळी का�शनाथ तानकु 5157 70 पु.

मु पो अमळगांव ता अमळनेर   िज जळगाव

31060
कोळी मोतीलाल संतोष 55343 41 पु.

झामी चौक   अमळनेर  िज.जळगाव

31061
कोळी �भाकर मधकुर 58987 46 पु.

रेहू नगर ढेकू रोड   ढेकू रोड मु पो तालुका अमळनेर

31062
कोळी र�नाबाई दौलत 34624 58 �ी

मु.पो.�नभंोरा   ता.अमळनेर    �नभंोरा

31063
कोळी र�व�ं ध�डू 33906 47 पु.

रामबाग   धळेु रोड    अमळनेर

31064
कोळी सु�नल �शवाजी 25344 54 पु.

�शव कॉलनी   अमळनेर

31065
कोठार� �द�ती मुकेश 26451 63 �ी

सी/ओ कोठार� मुकेश कांतीलाल   राणे ग�ल� �य ू�लॉट  

�वनोद ट� कंपनी  अमळनेर

31066
कोठार� �दवेश �धरजलाल 60134 46 पु.

�लॉट न ं6 धळेु रोड   ज ेएम अपाट�म�ट  डाक बगंला जवळ  

अमळनेर

31067
कोठार� हेम��कुमार मह��लाल 9021 52 पु.

�य ू�लॉट   भागवत रोड    अमळनेर

31068
कोठार� जय मह�� 49985 41 पु.

�य ु�लॉट पो�ट ऑफ�स समोर   भागवत रोड  अमळनेर िज. 

जळगाव  अमळनेर
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31069
कोठार� क�पेश �धरजलाल 60215 47 पु.

कृ�ष नगर डेकू रोड   अमळनेर

31070
कोठार� कमलचदं गौतमचदं 49391 52 पु.

बोरसे ग�ल�   अमळनेर  िज.जळगाव

31071
कोठार� �कशोर �भाकर 9685 58 पु.

�लॉट न ं१४   राम वाडी  अयो�या नगर  अमंळनेर

31072
कोठार� मह�� नदंलाल �ो.कोठार� अॅ�ड 

स�स 46444 60 पु.
पो�ट ऑफ�स समोर   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31073
कोठार� मोफतलाल वसराज �ो.सुपर 

गहृ उ�योग 32371 64 पु.
२३३८ बोरसे ग�ल�   अमळनेर

31074
कोठार� मुकेश कांतीलाल 27038 67 पु.

�य ु�लॉट   पजंाब नॅशनल बँके जवळ  अमळनेर

31075
कोठार� ने�मचदं �म�ीलाल 9023 57 पु.

�ो.कोठार� रानी ल�मीबाई चौक   अमळनेर

31076
कोठार� र�ा �वनोद 26452 66 �ी

�य ू�लॉट न ं१४७२   राणे माग� अमळनेर  अमळनेर

31077
कोठार� रेखा मह��लाल 46443 62 �ी

पो�ट ऑफ�स समोर   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31078
कोठार� शां�तलाल नारायण 8845 66 पु.

न�या कोटा�मागे   आनदं कॉलनी    अमंळनेर

31079
कोठार� सुरेश जवर�लाल 16692 70 पु.

आनदं कॉलनी   नवीन कोटा�मागे    अमळनेर

31080
कोठार� �वनोदकुमार के.�ो.ि�ह.के.ट� 

से�स 10095 70 पु.
�य.ु�लॉट पजंाब बँक समोर   अमळनेर िज.जळगाव

31081
कोठार� �वनोदकुमार कांतीलाल 10093 66 पु.

�य.ू�लॉट पजंाब बँक समोर   अमळनेर िज.जळगाव

31082
कोठावदे �दल�प शंकर 44357 59 पु.

पाठक ग�ल�   अमळनेर  िज.जळगाव

31083
कोठावदे राजेश सुभाष 17007 50 पु.

साने गु�जी हौ�सगं सोसायट�   �ी �वामी समथ� क� �ाजवळ   

 अमळनेर

31084
कोठावदे मंदा�कनी महेश 61928 45 �ी

पाठक ग�ल� अमळनेर

31085
कोठावदे �भाकर शंकर 17015 65 पु.

पाठक ग�ल�   अमळनेर

31086
कोठावदे राज�� ल�मण 51386 54 पु.

�शवाजी नगर   �श�ड नाका  अमळनेर िज.जळगाव

31087
कोठावदे र�व�ं नथु 39422 50 पु.

�लॉट न.ं १   �ीरंग कॉलनी  �पपंळे रोड अमळनेर

31088
कोठावदे शारदा सुभाष 10104 70 �ी

�ी �वामी समथ� मं�दरा जवळ   साने गु�जी हौ�सगं 

सोसायट�    अमंळनेर

31089
कुळकण� धनजंय द�ता�य 17661 69 पु.

मुपोगांधल� ता.अमळनेर     गांधल�  गांधल�

31090
कुलकण� अ�भषेक �द�प 45615 36 पु.

�य ु�लॉट   अमळनेर  िज.जळगाव

31091
कुळकण� अ�य वसंतराव 16697 53 पु.

नम�दा वाडी समोर   �य ु�लॉट अमळनेर

31092
कुलकण� अजंल� �द�प 45614 60 �ी

ट�पी ४७/१० भागवत रोड   �शवाजी गाड�न समोर  अमळनेर

31093
कुळकण� हेमंत एकनाथ 33358 53 पु.

मु.पो.करणखेडा   ता.अमळनेर    करणखेडा

31094
कुळकण� हेमंत वसंत 16687 59 पु.

�य ु�लॉट नवीन कोटा� जवळ   मु.पो.अमळनेर

31095
कुळकण� क�पना मधकुर 18050 64 �ी

मुठे ग�ल�  अमळनेर
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

31096
कुलकण� महेश सदा�शव 50360 48 पु.

३०४-२ अ वाडी चौक   संत सखाराम वाडी  अमळनेर 

िज.जळगाव

31097
कुलकण� मंदार �वजय 39417 39 पु.

�लॉट न.ं २७ ब   पटवार� कॉलनी  अमळनेर

31098
कुलकण� मानसी महेश 59640 49 �ी

304 वाडी चौक जवळ   संत सखाराम वाडी  अमळनेर िज�हा 

जळगाव

31099
कुलकण� पदमजा र�नाकर 36881 75 �ी

�य ूमराठ� �कूल   अमळनेर

31100
कुलकण� �द�प �भाकर 45613 65 पु.

�य ु�लॉट   अमळनेर

31101
कुलकण� �शांत यशवतं 47563 40 पु.

मु. पो. अमळगाव   ता. अमळनेर

31102
कुळकण� ��तमा सुधाकर 28220 58 �ी

इ - ३५ आर. के. पटेल नगर   अमळनेर

31103
कुलकण� पवुा� �शांत 47564 38 �ी

मु. पो. अमळगाव   ता. अमळनेर

31104
कुळकण� रमेश ल�मण 2085 79 पु.

8 मंगळमूत� नगर   पटवार� कॉलनी अमळनेर

31105
कुळकण� र�नाकर रामच�ं 16675 82 पु.

�व�णु सदन  �वजय मा�ती   मंद�रा समोर धळेु रोड    

अमळनेर

31106
कुळकण� र�व�ं का�शनाथ 9614 59 पु.

दगुा� हॉ�पीटल   अमंळनेर

31107
कुलकण� रावसाहेब बळवतं 15739 70 पु.

केशव नगर राम मंद�रामागे   अमळनेर

31108
कुळकण� सागर च�ंकांत 33892 40 पु.

पाठक ग�ल�   अमळनेर

31109
कुळकण� �ीपाद नारायण 4264 78 पु.

केशव नगर अमळनेर

31110
कुळकण� सुधाकर नारायण 16732 89 पु.

इ ३५ अर.के.पटेल नगर   मु.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

31111
कुळकण� सुधाकर राजाराम 9688 60 पु.

��कोणी बागे जवळ     अमंळनेर  अमंळनेर

31112
कुळकण� सुहास भालच�ं 9702 76 पु.

१९१२ए जयगु� �यायाम   शाळे जवळ  �ा�हे ग�ल�  

अमंळनेर

31113
कुळकण� सुनदंा एकनाथ 24934 80 �ी

मु.पो.करणखेडा      अमळनेर   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31114
कुलकण� सु�नल शांताराम 23699 56 पु.

��कोणी बगीचा जवळ   अमळनेर

31115
कुलकण� सुरेश राजाराम 15933 57 पु.

��कोणी बागे जवळ   अमळनेर

31116
कुलकण� सुरेश राजाराम �ो.कुलकण� 

�यजु पेपर एज�सीज 12544 57 पु.
�ो.कुलकण� सुरेश राजाराम   ��कोणी बागे जवळ अमळनेर

31117
कुळकण� उषा श�शकांत 31008 60 �ी

जोशी मंद�रा जवळ   पाठक ग�ल�  अमळनेर

31118
कुळकण� वभैव सुधाकर 57913 39 पु.

�लॉट न ं२ गणु कृपा अपाट�म�ट   कॉटन माक� ट मागे  ता 

अमळनेर िज जळगाव  अमळनेर

31119
कुळकण� �वमल सुधाकर 16731 84 �ी

इ ३५ आर.के.पटेल नगर   मु.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

31120
कुळकण� �वनायक �ीकृ�ण 9639 60 पु.

हनमुान नगर �भ�ड ना�या जवळ   अमंळनेर

31121
कुमावत मनोहर दगडु 16677 57 पु.

आर.सी.सी.आर.के.नगर   मु.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

31122
कंुभार �ललाधर पुडं�लक 56239 39 पु.

रेहू नगर   ढेकू रोड अमळनेर  िज.जळगाव
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

31123
कंुदनानी �नम�ला सुरेश 25184 65 �ी

महाराणा �ताप माग�   अब�न बँक मागे  अमळनेर

31124
कंुदनानी राजेश सुरेश 25185 45 पु.

अब�न बँकेमागे   महाराणा �ताप माग�  अमळनेर

31125
कंुदानानी  सुरेश  बालचदं 17378 67 पु.

अब�न बँक मागे   अमंळनेर    अमंळनेर

31126
लढे सरोज शरदच�ं 34724 76 �ी

�ीराम �लाझा   शेकु रोड  जोशी परुा  अमळनेर

31127
लाहोट� अच�ना क�पल 52231 44 �ी

 म�णयार सदन  भागवत रोड   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

31128
लांडगे �नलेश माधव 53766 43 पु.

��कोणी बागे जवळ   अमळनेर  िज.जळगाव

31129
लांडगे पवनकुमार हरचदं 47700 37 पु.

�शवाजी नगर (पलैाड)   दरवाजा ग�ल�  ता. अमळनेर 

िज.जळगाव

31130
ल�करे प�ुषो�तम मोतीलाल 43660 46 पु.

��तक   १८ स�त�ुगं कॅालनी  अमळनेर

31131
ल�करे र�व�ं मोतीलाल 16254 56 पु.

�लॉट न.ं१८ स�तशृंगी कॉलनी   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव  

  अमळनेर

31132
लाठ� अर�वदं शंकरलाल 10560 65 पु.

�ताप �मल  कॉटस�   अमंळनेर

31133
लाठ� मधसुुदन हर�नवास 16722 56 पु.

�य ु�लॉट महाराणा �ताप   माग� अमळनेर

31134
लाठ� �पयषु सुरेशच�ं 9649 48 पु.

न�वन कोटा��या मागे   अमंळनेर

31135
लोडाया राज�� धनजी 58720 51 पु.

पारधी वाडा मुंबई ग�ल�   अमळनेर  अमळनेर

31136
लोहार दे�वदास सहादु 37167 69 पु.

३४ वामन नगर   ढेकू रोड  अमळनेर

31137
लोहार �शांत भानदूास 60498 41 पु.

तांबे परुा भवानी नगर   अमळनेर

31138
लोखंडे मुरल�धर �कसन 27209 85 पु.

कंुटे रोड शाळा न.ं 1 अमळनेर

31139
लोखंडे पांडूरंग मुरल�धर 36875 54 पु.

खुंटे रोड   न.ं१ शाळा  अमळनेर

31140
लोखंडे वासंती पांडुरंग 53997 50 �ी

कंुटे रोड शाळा न.ं१ समोर   अमळनेर  िज.जळगाव

31141
लु�ला अिजत�सगं गो�वदं�सगं 36489 66 पु.

३४ �सधंी कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31142
लु�ला �दल�प शामदास 18409 51 पु.

लु�ला माक� टचा वरचा मजला   अमळनेर

31143
लु�ला मनोज सेवकराम 37526 46 पु.

लु�ला माक� ट   अमळनेर

31144
लु�ला सेवकराम गु�दासमल 37437 66 पु.

लु�ला माक� ट   अमळनेर

31145
माधवानी सावलदास साबनदास 25041 76 पु.

�सधंी हौ�सगं सोसायट�   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

31146
माधवानी �कशोर कारामल 33907 60 पु.

बाबलुाल शाह माक� ट   अमळनेर

31147
महाजन  रमेश साहेबराव 58873 41 पु.

गट न ं३४५० माळी वाडा  बहादरपरू     अमळनेर

31148
महाजन अ�नल पांडुरंग 44470 43 पु.

शारदा कॅालनी बाब ुगॅरेज जवळ     अमळनेर

31149
महाजन अशोक माधव �ो.अ�ंबका 

�ेडस� 29164 47 पु.

�ो.अ�ंबका �ेडस�   शाळा न ं12 जवळ अमळनेर  िज�हा 

जळगाव
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

31150
महाजन अतुल रमेश 44135 46 पु.

साई �साद अपाट�म�ट   ल�मी नगर ढेकू रोड  अमळनेर

31151
महाजन भगवान �पचदं 28866 75 पु.

जीवन �योती हौ�सगं सोसायट�   कोटा��या मागेअमळनेर  

िज.जळगाव

31152
महाजन भगवान �शवराम 42136 64 पु.

माळी वाडा   �प�ंी ग�ल�  अमळनेर

31153
महाजन च�ंकांत �हरालाल 47471 43 पु.

कासार ग�ल�   ई�छादेवी मं�दराजवळ  अमळनेर

31154
महाजन च�ंकांत तुळशीराम 61545 49 पु.

माळी वाडा बहादरपरू रोड   बहादरपरु रोड �पजी नगर  

अमळनेर

31155
महाजन च�ंकांत उ�तम 59579 43 पु.

�कूल न ं12 जवळ कंुठे   अमळनेर

31156
महाजन �दनेश रघनुाथ 40227 43 पु.

माळी वाडा �प�ंी ग�ल�   अमळनेर

31157
महाजन �दपक काशीनाथ 61850 32 पु.

झामी चौक अमळनेर   अमले�वर नगर  िज�हा जळगाव 

महारा��  अमळनेर

31158
महाजन िजत�� जग�नाथ 53317 38 पु.

संत सावता वाडी   बहादरपरु रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31159
महाजन कैलास ओकंार 32930 55 पु.

सामी चौक अमळनेर   िज.जळगांव    अमळनेर

31160
महाजन �करण अ�ण 34461 38 पु.

अमले�वर नगर   माळी वाडा  अमळनेर

31161
महाजन मधकुर लोटण 60267 63 पु.

घर न ं1632/2 माळी वाडा   अमळनेर

31162
महाजन मह�� सुदाम 57904 44 पु.

माळीवाडा �प�ंी ग�ल�   अमळनेर  ता अमळनेर िज जळगाव 

 अमळनेर

31163
महाजन महेश अबंादास 43539 33 पु.

मु.पो.द�हवद   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31164
महाजन �मल�ंद �शवाजी 31282 45 पु.

�लाट न ं१३ गट न ं१३८८/१३८/१   गु�कुपा कॅालनी  अमळनेर

31165
महाजन मुकेश सुरेश 38315 43 पु.

मु. पो. �पपंळी   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  �पपंळी  425420

31166
महाजन नर�� उ�तम 38338 42 पु.

शारदा कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31167
महाजन पढंर�नाथ तुकाराम 33917 73 पु.

�ीराम कॉलनी   अमळनेर

31168
महाजन पकंज छगन 17459 41 पु.

मु.पो.मांडळ ता.अमळनेर   िज.जळगाव  मांडळ  मांडळ

31169
महाजन पकंज गुलाब 19336 44 पु.

�लॉट न.ं६ सु�भा अपाट�म�ट   मराठा मंगल काया�लया जवळ  

  अमळनेर

31170
महाजन ��दप �भाकर 42616 51 पु.

महाजन कृषी सेवा क� �   धळेु रोड  अमळनेर

31171
महाजन ��दप एकनाथ 54287 56 पु.

कृषी नगर   ढेकू रोड अमळनेर  िज.जळगाव

31172
महाजन राज�� �भमराव 18048 51 पु.

३ �ीराम कॉलनी साळाी गॅरेज जवळ   अमळनेर

31173
महाजन राज�� मगन 32400 52 पु.

मु.पो.�पपंळी   ता.अमळनेर  िज.जळगांव  �पपंळी

31174
महाजन रमेश पढंर�नाथ 23254 46 पु.

�ीराम कॉलनी   मु. पो. ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

31175
महाजन रणिजत भगवान 58209 36 पु.

�पपंी ग�ल�   बहाहरपरु रोड  माळी वाडा अमळनेर

31176
महाजन र�नाबाई �काश �ो माळी 

भा�कर महाद ुक�मशन एज�ट 58806 59 �ी

शॉप न ं१ डे�ल भाजी माक� ट   डे�ल भाजी माक� ट  डे�ल भाजी 

माक� ट  अमळनेर



Page 1177

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

31177
महाजन �श�पा �वलास 42504 37 �ी

३ कासार ग�ल�   माळी वाडा  अमळनेर

31178
महाजन सोमा फ�करा 56895 42 पु.

शारदा कॉलनी   मोहाडीकर �लॉट  अमळनेर िज.जळगाव

31179
महाजन सुनील �भाकर 58762 40 पु.

माळी वाडा  बहादरपरू रोड   माळी वाडा  बहादरपरू रोड  माळी 

वाडा  बहादरपरू रोड  अमळनेर

31180
महाजन सुरेखा वसंत 50522 58 �ी

�शव कॉलनी   �श�ड नाका  अमळनेर िज. जळगाव  अमळनेर

31181
महाजन तुळशीराम संतोष 36497 60 पु.

मु.पो.दह�वद   ता.अमळेर    दह�वद

31182
महाजन उ�तम दौलत 38443 73 पु.

शारदा कॉलनी   मु.पो. अमळनेर  िज.जळगाव

31183
महाजन �वलास छगन 33915 42 पु.

कासार ग�ल�   माळी वाडा  अमळनेर

31184
महाजन �वशाल काशीनाथ 61848 31 पु.

झामी चौक अमळनेर   ता अमळनेर िज�हा जळगाव  

महारा��  अमळनेर

31185
महाजन योगेश गो�वदंराव 39500 47 पु.

वषा� �ब�डींग   �ीराम कॉलनी    अमळनेर

31186
महाले आशा �दगंबर 33079 57 �ी

पटवार� कॉलनी   अमळनेर

31187
महाले भा�कर �पतांबर 14279 69 पु.

�लॉट न.ं२१ ब अयो�या नगर   �ताप त�व�ान क� �ाजवळ    

अमळनेर

31188
महाले भुप�� रामकृ�ण 13150 50 पु.

१०  रामकंुज  �शवपाव�ती कॉलनी   सुरभी कॉलनी शेजार�    

अमळनेर

31189
महाले च�ंशेखर भरत�सहं 24741 41 पु.

शां�तधन   केशव नगर  अमळनेर िज.जळगाव

31190
महाले �दगंबर �वaल 33080 58 पु.

पाटवार� कॉलनी     अमळनेर

31191
महाले न�चकेत धम��सहं 15926 33 पु.

शांतीधन  केशव नगर   अमळनेर

31192
महंत क�पना दगा 36523 51 �ी

शा��ी नगर   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31193
माहे�वर� राकेश �गरधरलाल 23240 50 पु.

 बलदवा �नवास    भागवत रोड  �य ु�लॉटअमळनेर

31194
माहे�वर� च�ंकला �वजयकुमार 24824 62 �ी

�य ु�लॉट   भागवत रोड  अमळनेर

31195
माहे�वर� �दनेश �वजयकुमार 25356 38 पु.

ब�दवा �नवास   भागवत रोड  अमळनेर

31196
माहे�वर� सु�नल �गरधार�लाल 9650 62 पु.

�य.ु�लॉट भागवत रोड   अमंळनेर

31197
माहे�वर� तुळशीराम राम�वलास 16719 61 पु.

�व�यतु �भा कॉलनी   मु.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

31198
माहे�वर� �वजयकुमार कंुदनमल 9647 67 पु.

बालडवा �नवास   �य ू�लॉट  भागवत रोड  अमंळनेर

31199
म�हदं मंगेश मधकुर 60493 46 पु.

�लॉट न ं१८ ए शंकर नगर   �पपंळे रोड अमळनेर  ता 

अमळनेर

31200
सोनार गोपाळ कैलास �ो  मकेस� 

एंटर�ाजेस 41511 38 पु.
�लॉट न.ं५   देशमुख नगर  अमळनेर

31201
माकवणा �ललाधर कांजी 9660 70 पु.

सी/ओ महाल�मी सॉ �मल   अमंळनेर

31202
मकवान मुकेश पांडूरंग 33324 49 पु.

२३५/०५   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31203
मकवाना ठाकूर �ललाधर 32954 47 पु.

�स�द��वनायक कॉलनी   धळेु रोड  अमळनेर



Page 1178

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
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31204
मकवाणा उमेश �ललाधर 16847 53 पु.

�स�द� �वनायक कॉलनी   डॉ.सोनवण��या मागे    अमळनेर

31205
मकवाना �व�ल �ललाधर 32955 43 पु.

�स�द��वनायक कॉलनी   धळेु रोड    अमळनेर

31206
माळी (महाजन) छोटू सदा�शव 40237 48 पु.

सी ३९ अयो�या नगर   अमळनेर

31207
माळी गजानन मुरल�धर 53850 42 पु.

मु.पो.शहापरु   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31208
माळी हेमंत �हमंत 50359 45 पु.

माळी वाडा   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31209
माळी (पाट�ल) �नलेश �गरधर 14324 41 पु.

१६ एक�वरा भुवन   �वaल नगर �पपंळे रोड    अमळनेर

31210
माळी ��वण यवुराज 51177 41 पु.

माळीवाडा संताजी चौक   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31211
माळी रामदास लोटन 38446 56 पु.

�लॉट न.ं७ मंगलूत�नगर   इं�दरा गांधी जवळ  अमळनेर

31212
माळी र�व� �शवाजी 34984 44 पु.

मु.पो.दह�वद   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31213
माळी संगीता कैलास 60939 47 �ी

चौधर�  वाडा अमळनेर   ता अमळनेर िज�हा जळगाव  

महारा��  अमळनेर

31214
माळी शांताराम ओकंार 10478 61 पु.

�ेरणा महाजन शॉ�पगं स�टर   �श�ड नाका रोड    अमंळनेर

31215
माळी सुधीर भगवान 16251 47 पु.

कृ�ण मंद�रा मागे माळी वाडा   बहादरपरु रोड    अमळनेर

31216
माळी सुकदेव मोतीलाल 39988 47 पु.

मु.पो. द�हवद   ता.अमळनेर

31217
मलकानी �याम पेसुमल 54615 55 पु.

�सधंी कॉलनी   चोपडा रोड अमळनेर  िज.जळगाव

31218
मालुसरे �शंत नदंकुमार 33891 43 पु.

�टेशन रोड   �मल चाळ    अमळनेर

31219
म�णयार अ�भषेक अशोक 52230 35 पु.

 म�णयार सदन  भागवत रोड   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

31220
म�णयार अशोक तेजकरण 9648 68 पु.

म�णयार सदन   भागवत रोड  पो�ट ऑ�फस जवळ  

अमंळनेर

31221
म�णयार भारती �करण 44137 59 �ी

भागवत रोड   �य ु�लाट  अमळनेर

31222
म�णयार �करण भोजराज �ो बालाजी 

�ोि�हजन 10979 67 पु.

�ो.�करण टे�सटाई�स   भागवत रोड �य ू�लॉट अमळनेर  

िज�हा जळगाव

31223
म�णयार �कशोर राधेशाम 16693 64 पु.

�य ु�लॉट महाराणा �ताप   रोड अमळनेर

31224
म�णयार �नलेश �वजय 25818 38 पु.

म�णयार सदन   भागवत रोड  अमळनेर

31225
म�णयार ओम�काश भोजराज 16854 70 पु.

भागवत रोड   मु.पो.अमळनेर

31226
म�णयार �मोद भोजराज 25815 60 पु.

भागवत रोड   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31227
मणीयार राज�� तेजकरण 9654 50 पु.

भागवत रोड   अमंळनेर

31228
म�णयार स�यनारायण राधेशाम 16694 62 पु.

�य ु�लॉट महाराणा �ताप   रोड अमळनेर

31229
म�णयार शकंुतला ओम�काश 44123 65 �ी

भागवत रोड   �य ु�लाट  अमळनेर

31230
मणीयार सुभाष भोजराज 10980 68 पु.

भागवत रोड  �य ु�लॉट   अमंळनेर
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31231
मणीयार उ��वला अशोक 10171 67 �ी

मणीयार सदन   भागवत रोड  �य.ू�लॉट  अमंळनेर

31232
मणीयार �वजय तेजक�रण 9644 63 पु.

म�णयार सदन   अमंळनेर

31233
मनोरे उमेश लोटन 46867 41 पु.

ताडेपरुा   अमळनेर  िज.जळगाव

31234
मराठे कैलास दगडु 55798 58 पु.

बाहेरपरुा आय य ूडी पी कॉलनी   तांबेपरू  अमळनेर

31235
मराठे �करण रमेश 57251 33 पु.

ज�ुया वाघ �ब�डींग जवळ   बालाजी परुा  अमळनेर  िज 

जळगाव  अमळनेर

31236
मराठे नारायण �ीराम 54808 37 पु.

�शवाजी नगर जवळ   ओम शांती नगर  अमळनेर 

िज.जळगाव

31237
मराठे रमेश दगा 10199 57 पु.

बालाजी परुा   �श�ड नाका    अमंळनेर

31238
माक� डे क�पना �करण 33331 56 �ी

�य ू�लॉट   भागवत रोड  अमळनेर

31239
माक� डे �करण अ�पा 33330 65 पु.

�य ू�लॉट भागवत रोड   अमळनेर

31240
मारवाडी नथमल �दपचदं 32925 82 पु.

गुंजन जवळ   मराठा मंगल काया�लय जवळ  अमळनेर

31241
मेन ेद�तराज �व�ल 33899 62 पु.

�व�या �वहार कॉलनी   अमळनेर

31242
�हा� ेशारदा च�ंकांत 2758 67 �ी

थेटे ग�ल� ज�ुया राममंद�रा मागे   अमळनेर

31243
�मशाळ हष�वध�न �भकाजी 24690 53 पु.

घर �.२३१   �टेट बँक कॉलनी जवळ  अमळनेर

31244
�मशाळ र�मी हष�वध�न 31869 46 �ी

घर �ं.२३१ �टेट बँक कॉलनी जवळ   अमळनेर

31245
मंहमद हतीफ सेख �सकंदर 45260 58 पु.

शालम नगर   अमलेवर नगर  अमळनेर

31246
मोहर�कर मुरल�धर रामच�ं 35235 66 पु.

भवानी नगर तांबेपरुा   अमळनेर  िज.जळगाव

31247
मोहर�र सुरेखा मुरल�धर 15743 62 �ी

भवानी नगर   तांबेपरुा    अमळनेर

31248
मोमाया ल�लत ल�मीकांत 17382 61 पु.

�ी �वामी समथ� टे�पल जवळ   अमळनेर

31249
मोराणकर कमलाकर �भाकर 11660 56 पु.

मोराणकर भुवन �य ु�लॉट   अमळनेर

31250
मोरे बाबलुाल ओकंार 44120 89 पु.

मु पो पात�डा   ता अमळनेर  िज जळगाव  अमळनेर

31251
मोरे हेमांगी सुरेश 12992 49 �ी

�य ु�लॉट शनी पेठ   अमळनेर

31252
मोरे कमलेश वामनराव 51404 43 पु.

�शव कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31253
मोरे मनेश रमेश 36485 47 पु.

मु.पो.ढेकू �सम रोड   अमळनेर

31254
मोरे (भोई ) नवल बाबलुाल 44075 43 पु.

मु पो पात�डा   ता अमळनेर  िज जळगाव  अमळनेर

31255
मोरे राहुल वामनराव 51405 37 पु.

�शव कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31256
मोरे र�व�ं दौलत 21323 46 पु.

भोई वाडा माल� मठ� जवल   संताजी चौक अमलनेर  

िज.जलगाव  अमलनेर

31257
मोरे संजय दौलत 21312 55 पु.

संताजी चौक माळी माडी   अमळनेर
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31258
मोरे संजय तुळशीराम 36492 52 पु.

२९ वदृावन नगर   ढेकू रोड    अमळनेर

31259
मोरे उ�हास गो�वदं 31319 54 पु.

�ताप त�व�ान क� �   अमळनेर  िज.जळगांव  अमळनेर

31260
मोरे �वलास जनाद�न 47568 65 पु.

सराफ बाजार   देशमुख वाडा  अमळनेर

31261
मोरे �व�ल पडंीत 32732 65 पु.

४ माउल� रेव ूनगर   ढेकु �सम रोड अमळनेर

31262
मोरे योगेश सुरेश 51407 49 पु.

५ गु�कृपा कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31263
मुंदडा मोह�त राजीव 51323 37 पु.

गणेश कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31264
मुंदडा ओम�काश नारायनदास 17379 51 पु.

मुंदडा नगर   अमंळनेर    अमंळनेर

31265
मुंदडा �शांत राजीव 60448 38 पु.

गणेश रोड धळेु रोड   अमळनेर िज जळगाव    अमळनेर

31266
मुंदडा अशोक भगवान 17380 60 पु.

मुंदड ेमाक� ट   अमंळनेर    अमंळनेर

31267
मुंदड ेगोपाल ल�मीकांत 9641 61 पु.

सराफ बाजार   अमंळनेर

31268
मुंदड ेपकंज गो�वदं 17618 47 पु.

मुंबई ग�ल�   अमळनेर  अमळनेर

31269
मुंदड ेराजीव रामच�ं 24851 66 पु.

गणेश कॉलनी   अमळनेर िज.जळगाव

31270
मुंदड ेसंिजव रामच�ं 43365 64 पु.

सराफ बाजार   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळेर

31271
मुंदड ेसुधा राजीव 23270 61 �ी

गणेश कॉलनी   अमळनेर

31272
मुंदड ेउमेश रामचदं 9670 57 पु.

�व�णु �साद   ढेकू �सम रोड  राम�णकवाडी अमळनेर

31273
मुसळे द�ता�य सुपडू 9676 65 पु.

जी.एस.हाय�कुल जवळ   अमंळनेर

31274
मुसळे मोह�नी द�ता�य 16845 59 �ी

जी.एस.हाय�कुल जवळ   अमळनेर

31275
मुसळे संजय जग�नाथ 32653 46 पु.

भालेराव नगर & माल�मी लॅब जवळ   डॉ बहुगुणे धळेु  रोड  

अमळनेर

31276
मुठे अपणा� शेखर 17010 77 �ी

रमा हॉ�पीटल   धळेु रोड    अमळनेर

31277
मुठे अर�वदं रामच�ं 61842 63 पु.

घर न ं2103 ल�मी नारायण   �नवास मुठे ग�ल�  पवन चौक 

 अमळनेर

31278
मुठे क�पला अर�वदं 61841 57 �ी

घर न ं2103 ल�मी नारायण   �नवास मुठे ग�ल�  पवन चौक 

 अमळनेर

31279
मुठे राहुल शेखर 17011 52 पु.

रमा हॉ�पीटल   धळेु रोड कचेर� जवळ    अमळनेर

31280
मुठे र�व�ंनाथ वसंतराव 16745 74 पु.

मुठे ग�ल�   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

31281
मुठे शेखर �यबंक 9622 50 पु.

रमा हॉ�पीटल धळेु रोड   अमंळनेर

31282
नागोलकर अकुंश परशुराम 57051 32 पु.

तांबेपरुा   भवानी नगर  अमळनेर िज.जळगाव

31283
नाईक अलका �दनानाथ 40236 59 �ी

�वठठल नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर

31284
नाईक द�ता�य वसंतराव 16278 41 पु.

 अज�त  �टेशन रोड   मुठे चाळ    अमळनेर
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31285
नाईक मो�हनीराज गणा�धश 17660 71 �ी

�ताप कॉलेज रोड नाईक वाडा अमळनेर

31286
नाईक सं�दप भारतराव 33898 42 पु.

�टेशन रोड   मुठे चाळ  अमळनेर

31287
नाईक योगेश भारतराव [०३] 15921 46 पु.

मुठे चाळ अमळनेर िज जळगाव

31288
नदंवे हेमलाल �यबंक 44160 72 पु.

धळेु रोड रे�ट हाऊस मागे    ओम शांती  स�टर जवळ  

अमळनेर िज.जळगाव

31289
नदंवे �भाकर �यबंक 50556 66 पु.

�बहाइंड डक  बगंला   ओम शांती स�टर समोर  अमळनेर

31290
नदंवे भगवान वजंी 24664 44 पु.

मु.पो. मांडळ   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31291
न�शराबादकर �वाती �वनोद 33366 49 �ी

�य ू�लॉट   अमळनेर

31292
न�शराबादकर �वनोद मनोहर 9674 57 पु.

�य.ु�लॉट एर�या   नवीन कोटा� जवळ    अमंळनेर

31293
नवसार�कर राज�� पढंर�नाथ 16706 70 पु.

२८ ब शंकर नगर   �पपंळे रोड    अमळनेर

31294
नेरकर अजु�न रतन 39982 67 पु.

�लॉट न.ं७   �शव कॉलनी  अमळनेर

31295
नेरकर अ�ण वजंी 32735 65 पु.

अ�नपणूा� मंगल काया�लय जवळ   पटवार� कॉलनी जवळ    

अमळनेर

31296
नेरकर भानदुास एकनाथ 42265 71 पु.

��हेग�ल�   अमळनेर  िज.जळगाव

31297
नेरकर जग�नाथ रामकृ�ण 49307 77 पु.

�लॉट न.ं२६ (ब)   वृदंावन नगर ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31298
नेरकर �नशांत अ�ण 44002 39 पु.

अ�नपणुा� मंगल काया�लय   पटवार� कॅालनी  अमळनेर

31299
नेरकर परेश अजु�न 39981 37 पु.

�शव कॉलनी   �श�ड नाका  अमळनेर

31300
नेरकर प�ुपा अ�ण 44003 60 �ी

अ�नपणुा� मंगल काया�लयाजवळ   पटवार� कॅालनी  

अमळनरं  अमळनेर

31301
नेरकर वशैाल� पढंर�नाथ 61520 47 �ी

सी/ओ पढंर�नाथ कृ�ण वाणी   �टेट बँक कॉलनी समोर  

अमळनेर

31302
नेरकर योग�� नारायण 59639 51 पु.

वाडी चौक   लहान सबजी माक� ट    अमळनेर

31303
�नफाडकर स�चन अशोक 46448 44 पु.

कंुभार टेक   ��वेणी गणपती मं�दरा जवळ  अमळनेर

31304
�नकम �दनकर ग�हदंल 9686 70 पु.

तांबेपरुा गणेश कॉलनी   अमंळनेर

31305
�नकम रोह�त भटाजीराव 57141 38 पु.

�लॉट न ं११ यमुना   देशमुख नगर �पपंळे रोड  अमळनेर

31306
�नकंूभ आशा राज�� 25353 56 �ी

५ �ीराम केशवनगर   बगंाल� फाईल�या मागे  अमळनेर

31307
�नकंुभ अतुल रामदास 60451 36 पु.

गाय�ी नगर मागे चच�   अमळनेर

31308
�नकंुभ �दपक नर�� 49419 31 पु.

 �ीराम  ५ केशवनगर   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31309
�नकंुभ हष�दा �वशाल 60454 30 �ी

गाय�ी नगर चच� मागे   धळेु रोड    अमळनेर

31310
�नकंुभ नर�� �दनकरराव 9697 61 पु.

केशव नगर  अमंळनेर

31311
�नकंुभ ��हाद कृ�णाजी 13 73 पु.

�लॉट न ं१२   हनमुान नगर जनुा �श�ड नाका  अमळनेर
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31312
�नकंुभ ��तभा रामदास 60455 61 �ी

गाय�ी नगर चच� मागे   अमळनेर

31313
�नकंुभ राज�� �दनकररांव 18070 57 पु.

५ �ीराम केशव नगर   अमळनेर

31314
�नकंुभ रामदास �व�ल 60453 71 पु.

गाय�ी कॉलनी मागे चच�   चच�  मागे    अमळनेर

31315
�नकंुभ शोभा ��हाद 15578 65 �ी

�लॉट न.ं१७ सुरभी कॉलनी   अमळनेर

31316
�नकंुभ �नेहा अतुल 60450 30 �ी

सी/ओ. अतुल रामदास �नकंुभ   चच��या मागे गाय�ी नगर  

नगर  धळेु रोड  अमळनेर

31317
�नकंुभ सुरेखा नर�� 12375 55 �ी

 �ीराम  केशव नगर   बगंाल� फाईल मागे    अमळनेर

31318
�नकंुभ �वशाल रामदास 60452 39 पु.

गाय�ी नगर चच� मागे   अमळनेर

31319
ओ�तवाल पारसमल केवलचदं 9616 75 पु.

�दपारती धळेु रोड   अमंळनेर

31320
ओसवाल सुभाषच�ं धलूचद 17381 72 पु.

�ाने�वर कॉलनी   अमंळनेर    अमंळनेर

31321
ओव े�साद पढंर�नाथ 17025 45 पु.

पजुार� ग�ल�   वाडी चौक    अमळनेर

31322
पाचपोळ समाधान केशव 42640 40 पु.

मु. पो. बोहरा   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31323
पहाड ेमहा�वर �काश 16689 48 पु.

मुंबई ग�ल�   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

31324
पहाड ेपदमकुमार भवर�लाल 16678 37 पु.

मुंबई ग�ल�   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

31325
पहाड ेपवन कांतीलाल 40230 58 पु.

मुंबई ग�ल�   अमळनेर

31326
पहाड ेसंद�प पदमकुमार 32736 37 पु.

मुंबई ग�ल� अमळनेर

31327
पालखे अमोल अ�ण 38867 36 पु.

मु. पो. पात�डा   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31328
पालखे अ�ण बळवतं 32949 68 पु.

मु.पो.पात�डा   ता.अमळनेर    पात�डा

31329
पालखे मदन द�ता�य 16703 63 पु.

पालखे सदन  ��मे ग�ल�   मु.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

31330
पालखे माधरु� मदन 24688 61 �ी

पालखे सदन   ��मे ग�ल�  अमळनेर

31331
पालखे संद�प सुमंत 47394 39 पु.

��हे ग�ल�   रराजहोळी चौक  अमळनेर िज.जळगाव

31332
पांडे अ�भषेक �काश 16850 46 पु.

मु.पो.करणखेडा   ता.अमळनेर    करणखेडा

31333
पांडे अजय �यामलाल 16250 51 पु.

मु.पो.करणखेडे ता.अमळनेर   िज.जळगाव    करणखेडे

31334
पांडे �दपक बाबलुाल 10067 59 पु.

श�न मं�दर ग�ल�     अमळनेर

31335
पांडे �काश ल�मण 18253 81 पु.

मु.पो.करणखेडे   ता.अमळनेर    करणखेडे

31336
पांढारकर जयद�प रमेश 9719 60 पु.

मुठे ग�ल�   अमंळनेर

31337
प�ंडत अ�भषेक राजशेखर 47614 30 पु.

�ह�कर �लॉट   भागवत रोड  अमळनेर िज. जळगाव  

अमळनेर

31338
पडंीत राजशेखर घन�याम 27990 64 पु.

�हसकर �लॉटस ्   भागवत रोड  अमळनेर
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31339
पांडूरंग सुकलाल पाट�ल 5042 67 पु.

�लॉट न ं15   ढेकू�सन रोड  गुलमोहर कॉलनी  अमळनेर

31340
पजंाबी भरतकुमार मोटूमल 36508 45 पु.

�सधंी कॉलनी   अमळनेर

31341
पजंाबी गु�दास जेऊमल �ो.�वजय 

�ेडींग कंपनी 33980 70 पु.
�सधंी कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31342
पजंाबी �हरानदं जेऊमल �ो.�याम शु 

स�टर 19530 60 पु.
८० �सधंी कॉलनी   गु�नानक नगर अमळनेर  िज.जळगाव

31343
पजंाबी िजत�� गु�दासमल 55539 38 पु.

�सधंी कॉलनी   चोपडा रोड अमळनेर  िज.जळगाव

31344
पजंाबी कोमल भरतकुमार 36502 45 �ी

�सधंी कॉलनी   अमळनेर

31345
पजंाबी ल�मणदास मोटूमल 31847 47 पु.

�ो.दगुा� मेडीकल �टोअस�   �सधंी कॉलनी चोपडा रोड �सधंी 

कॉलनी  िज.जळगाव

31346
पजंाबी ओम�काश �हरानदं �ो �याम 

ले�डज �क�स 55156 31 पु.
�सधंी कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव  ◌ंअमळनेर

31347
पजंाबी रामच�ं कोटुमल �ो.ओम बटु 

हाऊस 20282 47 पु.

�ो.ओम बटु हाऊस   �सधंी कॉलनी गु�नानक नगर  

अमळनेर िज.जळगाव

31348
पजंाबी सुंदर हेमनदास 55540 36 पु.

�सधंी कॉलनी   चोपडा रोड अमळनेर  िज.जळगाव

31349
पजंाबी सु�नता �हरानदं 42378 59 �ी

गु�नानक नगर   �सधंी कॅालनी    अमळनेर

31350
पजंवाणी नदंलाल रामच�ं 11446 67 पु.

आराम गे�ट हाऊस   अमंळनेर

31351
पजंवानी रमेश लालचदं 46931 46 पु.

�सधंी कॅालनी     अमळनेर

31352
पानपाट�ल �वजय जयराम 23264 73 पु.

�ताप नगर   रे�वे गेट जवळ  अमळनेर

31353
परब गौरव नर�� 58226 23 पु.

�श�ड नाका   वाघ �ब�डींग जवळ  अमळनेर

31354
परब म�नषा रामच�ं 52568 40 �ी

�ताप नगर   गळवाडे रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31355
परब रामच�ं रमेश 51026 49 पु.

गळवाडे रोड   �ताप नगर  अमळनेर िज.जळगाव

31356
पारधी धन�सगं झोपा 48566 75 पु.

वभैव कॉलनी   तांबेपरुा अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31357
पारख �द�प गुलाबचदं 11131 58 पु.

�य.ु �लॉ�स  �शतल �ब�डींग   अमंळनेर

31358
पारख सुशील (�ताप ) बाबलुाल 9667 58 पु.

�य ु�लॉट महाराणा �ताप माग�   अमंळनेर

31359
पारख र�ा ��दप �ो.�वजय एज�सी 11129 53 �ी

�य.ु �लॉ�स   भागवत रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31360
परदेशी भरत�सगं रामदास 28759 58 पु.

�लॉट न.ं २१ ल�मी नगर   गॅस गोडावनू जवळ  ढेकू रोड  

अमळनेर

31361
परदेशी क�पना भरत�सगं 35695 49 �ी

२१ ल�मी नगर   ढेकू रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31362
परदेशी �मोद आसाराम 43418 33 पु.

मु.पो. मांडळ   ता.अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31363
परदेशी (भामटे) �वनोट आसाराम 43417 32 पु.

मु.पो.मांडळ   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31364
पारधी रामच�ं मोहन 44526 55 पु.

सु�भा अपाटम�ट   पटवार� कॅालनी    अमळनेर

31365
पटव ेअशपाक अहमद शेख मोहं�मद 44119 44 पु.

मु पो पात�डा   ता अमळनेर िज जळगाव    अमळनेर
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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

31366
पाटे अर�वदं मुरल�धर 14552 68 पु.

�व�या �वहार कॉलनी   अमळनेर

31367
पाटे सुवणा� अर�वदं 14553 69 �ी

�स�द� �वनायक कॉलनी   अमळनेर

31368
पटेल परेश चनुीभाई 9114 59 पु.

ल�मी टॉक�ज जवळ   अमळनेर

31369
पटेल पय�क �वनेशच�ं 9651 83 पु.

�य.ु�लॉट   अमंळनेर

31370
पटेल वीनभुाई सोमाभाई 17629 83 पु.

�य ु�लॉट �शवाजी गाड�न रोड     अमळनेर

31371
पाठक �दनेश आबाजी 52969 62 पु.

२१९५ भाई कोतवाल रोड   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31372
पाठक �दनेश एकनाथ 3122 77 पु.

१३ �वारका नगर   �प�ंाळे रोड    अमळनेर

31373
पाठक �काश �भाकर 37445 55 पु.

टाउुन हॉल जवळ   अमळनेर  िज.जळगाव

31374
पाठक राहुल �दनेश 9255 48 पु.

�वारका नगर   अमळनेर

31375
पाठक उदय सदा�शव 54006 74 पु.

वाडी चौक   पजुार� ग�ल� अमळनेर  िज.जळगाव

31376
पठाण न�सरखा ँसांडेखाँ 41518 72 पु.

इ�लामपरुा   अमळनेर

31377
पठाण सािजदखाँ इ�बालखाँ 48206 52 पु.

कसाल� मोह�ला    �क�ला (फोट�) जवळ    अमळनेर

31378
पाट�ल सुकलाल �हलाल 35294 64 पु.

�ववेकानदं कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31379
पाट�ल अ�भषेक �वनोद 17802 39 पु.

 �ी कृपा    �य ु�लॉट  अमळनेर

31380
पाट�ल आधार मुकंुदा 13567 84 पु.

�लॉट न.ं४१/२ गजानन नगर   सेवा �ो�ह�जन जवळ ढेकु रोड 

   अमळनेर

31381
पाट�ल आधार रामदास 54028 66 पु.

मु.पो.�शरसाळे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31382
पाट�ल अ�धकार जग�नाथ 53973 50 पु.

�लॉट न.ं३ केले नगर   ढेकू �सम रोड अमळनेर  िज.जळगाव

31383
पाट�ल अजबराव धम�राज 39986 47 पु.

मु.पो. टोळी   ता. पारोळा    अमळनेर  425111

31384
पाट�ल अजबराव शंकर 42009 78 पु.

 �दपक �मतृी  �लॉट न.ं३   �ीराम नगर ढेकू रोड  अमळनेर

31385
पाट�ल अिजतेम �वनोद 23260 35 पु.

१०/१ �य ु�लॉट अमळनेर   िज. जळगाव    अमळनेर

31386
पाट�ल अ�य सुरेश 58600 24 पु.

धेकुरोड   �ीराम नगर    अमळनेर

31387
पाट�ल अलका गुलाबराव 30712 55 �ी

१ जय�हदं कॉलनी ढेकु �सम रोड   अमळनेर

31388
पाट�ल अलका म�नलाल 26448 48 �ी

दादासाहेब देशमुख नगर   �व�ाम गहृा�या मागे  अमळनेर

31389
पाट�ल अलका �वनोद 9608 62 �ी

कैव�य   नवीन पटवार� कॉलनी  ता अमळनेर िज�हा 

जळगाव  अमंळनेर

31390
पाट�ल अमतृ रामभाऊ 17324 57 पु.

पवन चौक   बोरसे ग�ल�    अमळनेर

31391
पाट�ल अमतृ यशवतं 36221 62 पु.

मु.पो.जवखेडा   ता.अमळनेर  िज.जळगाव  जवखेडा

31392
पाट�ल अमुल �शवाजी 42748 40 पु.

�वारका नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर िज.जळगाव
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

31393
पाट�ल आनदं भाऊसाहेब 60578 23 पु.

सी/ओ सुकदेव काशीनाथ पाट�ल   खोकरपत  सदवान  ता 

अमळनेर िज�हा जळगाव

31394
पाट�ल अनतं �ाने�वर 60009 32 पु.

दगुा� हॉि�पटल मागे   �श�ड नाका अमळनेर    अमळनेर 

िज�हा जळगाव

31395
पाट�ल अनतंराव महा� 33905 58 पु.

�लॉट न.ं९ सुरभी कॉलनी   अमळनेर

31396
पाट�ल अ�नल बारकू 48557 37 पु.

मु. पो. भरवस   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31397
पाट�ल अ�नल भाईदास 33834 53 पु.

�स�द� �वनायक कॉलनी   धळेु रोड  अमळनेर

31398
पाट�ल अ�नल दयाराम 54251 52 पु.

१५ गोदावर� नगर   ढेकु रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31399
पाट�ल अ�नल लोटन 15740 62 पु.

रामबाग  �ांत बगं�या मागे   धळेु रोड    अमळनेर

31400
पाट�ल अ�नल मधकुर 9605 55 पु.

�लॉट न.ं11   भालेराव नगर  धळेु रोड  अमंळनेर

31401
पाट�ल अ�नल शामकांत 14275 47 पु.

�लॉट नो. ५ - बी �व�ल नगर   �प�ंळा अमळनेर

31402
पाट�ल अ�नता अ�नल 27104 55 �ी

रामबाग �ांत बगं�या�या मागे   धळेु रोड  अमळनेर

31403
पाट�ल अ�नता देव�� 32649 48 �ी

जी. एस. हाय�कूल मागे   �शवकृपा सदन  अमळनेर

31404
पाट�ल अ�नता पडंीतराव 32438 55 �ी

ओम नम: �शवाय अपा�ट.   ढेकु रोड  अमळनेर

31405
पाट�ल अ�नता रमेश 41514 48 �ी

मु.पो. गडखांब   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31406
पाट�ल अजंनाबाई अशोक 48208 61 �ी

पान �खडक�   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31407
पाट�ल अनपुकुमार �कशोर 59597 29 पु.

पाट�ल अनपुकुमार �कशोर   १०४/B �ीमंत �ताप सेठजी  

�ताप �मल क�पाउंड  अमळनेर  ㄴ㐵

31408
पाट�ल अजु�न माधवराव 47129 43 पु.

�लॉट न.ं १८ पाट�ल गढ�   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31409
पाट�ल अ�ण दौलतराव 15736 60 पु.

�लॉट न.ं८/ब सुरभी कॉलनी   अमळनेर

31410
पाट�ल अ�णाबाई शांताराम 41465 77 �ी

१६ ल�मी नगर   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31411
पाट�ल आशाबाई बापरुाव 32654 46 �ी

�लॉट न.ं७८   �वामी �ववेकानदं कॉलनी  अमळनेर

31412
पाट�ल आ�शष सुरेश 33839 43 पु.

मु.पो.मारवड   ता.अमळनेर  िज.जळगाव  मारवड

31413
पाट�ल अशोक गोकुळराव 3529 77 पु.

बोहरेग�ल� अमळनेर   ०७ �पपंळे रोड  अमळनेर

31414
पाट�ल अशोक �हरामण 48207 70 पु.

पान �खडक�   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31415
पाट�ल अशोक लोटन 45525 66 पु.

पाट�ल फॉम� हाऊस   गलवाडे रोड  अमळनेर

31416
पाट�ल अशोक शा�ल�ाम 32504 50 पु.

मु.पो.ल�ढव ेता.अमळनेर   िज.जळगांव    ल�ढवे

31417
पाट�ल अशोक �ीराम 27981 61 पु.

मु. सबग�हाण   पो. चौबार�  ता. अमळनेर  सबग�हाण

31418
पाट�ल अशोक तुळ�शराम 27047 63 पु.

मु. पो. द�हवद   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  द�हवद

31419
पाट�ल अि�वन �ललाचदं 42370 39 पु.

�लाट न ं१३/ब   �वदया �वहार कॉलनी  अमळनेर
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

31420
पाट�ल अि�वनी वासुदेव 53050 26 �ी

२१ साई माऊल�   समथ� नगर धळेु रोड  अमळनेर 

िज.जळगाव

31421
पाट�ल अ�वनाश भादू 36860 61 पु.

१९ �शव सारथी   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31422
पाट�ल बबन रंगराव 53971 52 पु.

मु.नदंगाव पो.तासखेडा   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31423
पाट�ल बाबलुाल �सताराम 38880 85 पु.

मु. कामतवाडी पो.खच�   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

31424
पाट�ल बाबलुाल यशवतं 40032 49 पु.

मु.पो. कळमसरे   ता.अमळनेर

31425
पाट�ल बाजीराव मा�नक 33913 70 पु.

�लॉट न.ं०८ बी.   गजानन कॉलनी    अमळनेर

31426
पाट�ल बाळासाहेब िजवन 32505 48 पु.

ल�ढव े ता.अमळनेर   िज.जळगांव    ल�ढवे

31427
पाट�ल बळीराम रामच�ं �ो.काटे 

फ�टला�यझस� 34116 64 पु.

�ो.काटे फ�टला�यझस�   बोरसे ग�ल� पवन चौक जवळ  

अमळनेर िज�हा जळगाव

31428
पाट�ल बाळकृ�ण का�शराम 33326 70 पु.

मु.पो. आमोदे   ता.अमळनेर    आमोदे

31429
पाट�ल बळवतं �ह�मत 27049 56 पु.

�लॉट न ं१३   स�तशृंगी कॉलनी  अमळनेर

31430
पाट�ल बापरुाव लोटन 37446 55 पु.

�वामी �ववेकानदं कॉलनी   पलैाड  अमळनेर  िज.जळगाव

31431
पाट�ल भाऊराव �ीधर 90196 77 पु.

९ए द�त हाऊ�सगं सोसायट� �नयर �वामी समथ� मं�दर 

अमळनेर

31432
पाट�ल भगवान क�डाजी 36504 74 पु.

 �नसग�  �ी �वामी समथ� नगर   अमळनेर

31433
पाट�ल भागवत रामच�ं 43863 60 पु.

 गणेश कॅालनी   तांबेपरुा    अमळनेर

31434
पाट�ल भारत �व�वासराव 54331 47 पु.

मु.गडखांब पो.नगांव   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31435
पाट�ल भारती भटाजीराव 49246 61 �ी

 यमुना  �लॉट न.ं११   देशमुख नगर �पपंळे रोड  अमळनेर 

िज.जळगाव

31436
पाट�ल भारती पकंज 49809 42 �ी

२०१ ई�वर भवन �टेशन रोड अमळनेर

31437
पाट�ल भारती �वजय 38893 46 �ी

�लॉट न.ं ३२ गाय�ी नगर   ढेकू रोड  अमळनेर

31438
पाट�ल भटाजीराव �सताराम 49245 69 पु.

 यमुना  �लॉट न.ं११   देशमुख नगर �पपंळे रोड  अमळनेर 

िज.जळगाव

31439
पाट�ल भाटे�सगं रामच�ं 33087 42 पु.

मु.पो.कु�हे ब.ु   ता.अमळनेर    कु�हे ब.ु

31440
पाट�ल भटु नामदेव 25418 50 पु.

मु. पो. �हसले   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  �हसले

31441
पाट�ल भटू �व�वासराव 54803 50 पु.

मु.पो.वावडे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31442
पाट�ल भाऊराव बारकु 13030 81 पु.

5 सु�भा आपपाट�म�ट   मराठा मंगल काया�लय    अमळनेर

31443
पाट�ल भाउराव शामराव 33368 68 पु.

मु.बहादरवाडी   पो.सडावण  ता.अमळनेर  बहादरवाडी

31444
पाट�ल भाउुसाहेब �वनायक 39428 59 पु.

मु. पो. द�हवद   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31445
पाट�ल �भला �झप� 36876 71 पु.

सदगु� अपाट�मे�ट   मराठा मंगल काया�लय  अमळनेर

31446
पाट�ल भुषण अजु�न 57489 32 पु.

मु - गोवध�न पो - मारवाड   ता - अमळनेर  िज जळगाव  

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

31447
पाट�ल भुषण �काश 41929 42 पु.

पटवार� कॉलनी   अमळनेर

31448
पाट�ल चदंन �नळकंठ �ो. मातो�ी 

�ो�ह�जन 40231 48 पु.

�ो.मातो�ी �ो�ह�जन अडँ जनरल �टोअस�   �लॉट न ं

4+5+6/10 ट� पी 239  देशमुख नगर ढेकू रोड  अमळनेर

31449
पाट�ल च�ंकांत मा�णक 39415 49 पु.

�ी संत सावता माळी वाड�   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

31450
पाट�ल च�ंशेखर गोकुळ 45472 35 पु.

रा रामे�वर खुाा   पो कु:हे ता अमळनेर

31451
पाट�ल चेतन दे�वदास 39427 41 पु.

�लॉट न.ं४ गाय�ी नगर   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31452
पाट�ल छाया चेतराम 54005 53 �ी

१५ ल�मी नगर   ढेकु रोड अमळनेर  िज.जळगाव

31453
पाट�ल द�ता�य च�ैाम 23131 73 पु.

ढेकू रोड   कृषी कॉलनी  अमळनेर

31454
पाट�ल द�ता�य गुलाबराव 24126 52 पु.

१८ रामबाग कॉलनी   ��त बगं�यामागे  अमळनेर िज. 

जळगाव  अमळनेर

31455
पाट�ल द�ता�य दयाराम 54247 59 पु.

कृषी नगर   ढेकु �सम रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31456
पाट�ल दौलतराव जयवतंराव 39424 47 पु.

मु. पो. रणाईचे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31457
पाट�ल �दपक दे�वदास 45471 36 पु.

अ�ंबका नगर   दािजबा कॅालनी समोर  अमळनेर

31458
पाट�ल �दपक पांडूरंग 47359 50 पु.

 जया  गु�कुल सोसायट�   ढेकू रोड अमळनेर  िज.जळगाव

31459
पाट�ल �दपक संभाजी 52298 45 पु.

मु. ढेकू सीम पो.गलवाड े  ता.अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

31460
पाट�ल देव�� यशवतं 32660 50 पु.

�शवकृ पा सदन   जी.एस.हाय�कूल  अमळनेर  िज.जळगांव  

अमळनेर

31461
पाट�ल देवीदास बळीराम 15916 54 पु.

�ोफेसर कॉलनी   गलवाड ेरोड    अमळनेर

31462
पाट�ल दे�वदास का�शनाथ 23149 69 पु.

१८ रामबाग कॉलनी   �ांत बगं�या मागे  अमळनेर

31463
पाट�ल दे�वदास का�शराम 47140 69 पु.

१० आयो�या नगर   त�व�ान मंद�र शेजार�  अमळनेर िज. 

जळगाव  अमळनेर

31464
पाट�ल देवीदास महादु 13383 56 पु.

�लॉट न ं३०   अशोक दादा भालेराव नगर  अमळनेर

31465
पाट�ल दे�वदास रंगराव 37165 54 पु.

मु.पो. �पळोदे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव  �पळोदे

31466
पाट�ल देवकाबाई �शवलाल 12837 60 �ी

�ववेकानदं नगर �लॉटन.ं१५२२/२/८   �पपंळे रोड अमळनेर

31467
पाट�ल धनराज हनमुंत 43815 69 पु.

मु.पो.तासखेडा   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31468
पाट�ल धनराज मुलचदं 36882 60 पु.

�लाट न.ं१२ रेउ नगर   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31469
पाट�ल धम��सहं धन�सहं 9721 72 पु.

शांतीधन   केशव नगर    अमंळनेर

31470
पाट�ल �धरजकुमार �काश 50867 38 पु.

�लॉट न.ं३६ म.फुले कॉलनी   �पपंळे रोड अमळनेर  

िज.जळगाव

31471
पाट�ल �डगंबर गुलाबराव 55078 41 पु.

�शवाजी नगर प�रसर   अमळनेर  िज.जळगाव

31472
पाट�ल �दल�प भालेराव 51513 42 पु.

मंगलमुत� नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

31473
पाट�ल �दल�प गोरख 33890 36 पु.

वाणी मंगल काया�लय   अमळनेर
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31474
पाट�ल �दल�प का�शनाथ 36486 54 पु.

�लॉट न.ं१८ ल�मी रोड   ढेकू रोड  अमळनेर

31475
पाट�ल �दल�प पदम�सगं 46061 77 पु.

मु.पो. कळमसरे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31476
पाट�ल �दल�प पोपट 45543 60 पु.

मु पो �शरसाळे   ता अमळनेर  िज जळगाव  अमळनेर

31477
पाट�ल �दल�प �सताराम 19192 52 पु.

�लॉट न.ं३९ अ शंकर नगर   �पपंळे रोड    अमळनेर

31478
पाट�ल �दल�प उखडु� 15741 64 पु.

�लॉट न.ं३ टेल�फोन कॉलनी   एल.आय.सी.कॉलनी जवळ    

अमळनेर

31479
पाट�ल �दल�प उ�तम 51980 53 पु.

१६ गु�कृपा कॉलनी   माक� ट�या मागे  अमळनेर िज.जळगाव

31480
पाट�ल �दनेश गजानन 60011 30 पु.

अॅट अरडी पो�ट जवखेडे   ता अमळनेर िज�हा जळगाव    

अॅट  अरडी जवखेडे

31481
पाट�ल �दनेश गोकुळ 51408 38 पु.

१४ सुरभी कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31482
पाट�ल �दनेश �हमंतराव 54354 48 पु.

मु.द�हवद खुद� पो.टाकरखेडा   ता.अमळनेर  िज जळगाव  

अमळनेर

31483
पाट�ल �दनेश नामदेव 41928 40 पु.

इ�लामपरुा   सुय�वशंी �ब�डींग जवळ  अमळनेर

31484
पाट�ल �दनेश �काशराव 40033 49 पु.

 िजजाउ भवन  �लॉट न.ं३०   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31485
पाट�ल �दनेश रंगराव 61916 49 पु.

मु पो�ट काव�प�ंी   ता अमळनेर िज जळगाव  महारा��  

काव�प�ंी

31486
पाट�ल �दनकर आधार 32426 66 पु.

मु.�हसले पो.टाकरखेडा   ता.अमळनेर    �हसले

31487
पाट�ल �दनकर बोमटू 9718 75 पु.

पाट�ल वाडा पान�खडक�   �दनकर पान स�टर  राणील�मीबाई 

चौक  अमळनेर

31488
पाट�ल �दपक भा�कर 41512 54 पु.

समथ� नगर   कॉटन माक� ट समोर  धळेु रोड अमळनेर

31489
पाट�ल �दपक नारायण 47925 44 पु.

मु. पो. मठग�हाण   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31490
पाट�ल �दपक �व�म 42010 45 पु.

मु.�भलाल� पो.एकलहरे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31491
पाट�ल �दपक �वनायक 54355 38 पु.

मु.गोवध�न पो.मारवड   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31492
पाट�ल �दपाल� सु�नल 51703 28 �ी

देशमुख नगर   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31493
पाट�ल �दपीका सुभाष 46091 31 �ी

�स�द� �वनायक कॉलनी   धळेु रोड सुवशं बगंला  अमळनेर  

िज.जळगाव

31494
पाट�ल �ाने�वर भगवान 53848 49 पु.

मु.पो.जळोद   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31495
पाट�ल �ाने�वर नगराज 33093 53 पु.

वेद �म� अपा�टम�ट   ढेकू �सम रोड    अमळनेर

31496
पाट�ल ई�वर मोतीराम 54263 53 पु.

मु.नदंगाव पो.तासखेडा   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31497
पाट�ल गणेश बापरूाव 54612 39 पु.

पाठक ग�ल�   जोशी मं�दराजवळ अमळनेर  िज.जळगाव

31498
पाट�ल गणेश नारायण 37171 55 पु.

समथ� नगर धळेु रोड   योगेश हॉटेल�या मागे  अमळनेर

31499
पाट�ल गणेश वामन 14307 46 पु.

मु.जनुोन ेपो.भोणे   ता.अमळनेर

31500
पाट�ल �गर�श भाईदास 61259 31 पु.

एस/ओ भाईदास महा� पाट�ल �लॉट   न ं4 ढेकू �सम रोड  

आशीवा�द नगर अमळनेर
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31501
पाट�ल �गर�ष शांताराम 16708 48 पु.

�लॉट न ं१६ ल�मी नगर   ढेकु�सम रोड अमळनेर

31502
पाट�ल गोकुळ �शवराम 39412 44 पु.

पलैाड �शवाजी नगर   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31503
पाट�ल गोपाल �शवाजीराव 25817 45 पु.

�भमाई-माउुल�   �लॉट न.ं ६-ब  �व�यतु �भा कॉलनी  

अमळनेर

31504
पाट�ल गुलाबराव आ�माराम 31846 58 पु.

�लॉट न.ं१० �ाने�वर कॉलनी   अमळनेर

31505
पाट�ल गुलाब हैबतराव 32401 55 पु.

�सता भुवन   �य ू�लॉट  अमळनेर  िज.जळगांव  अमळनेर

31506
पाट�ल गुलाब का�शनाथ 32922 44 पु.

कचेर� रोड   सोनार चाळ  अमळनेर

31507
पाट�ल गुलाबराव माधवराव 13570 76 पु.

मु.पो.अमळगाव   ता.अमळनेर    अमळगाव

31508
पाट�ल गुलाबराव पव�तराव 4642 66 पु.

जय�हदं कॉलनी   ढेकूरोड    अमळनेर

31509
पाट�ल हैबतराव माधवराव 32869 54 पु.

समथ� नगर �लॉट न.ं८   अमळनेर

31510
पाट�ल हेमलता िजत�� 52465 39 �ी

स�तशृंगी कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31511
पाट�ल हेमंत िजजाबराव 33836 52 पु.

शांताई   बालाजी परुा  अमळनेर

31512
पाट�ल हेमराज मधकुर 47780 41 पु.

मु. पो. सावखेडा   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31513
पाट�ल �ह�मतराव सुखराज 36867 55 पु.

��दा नगर   गलवाडे रोड  अमळनेर

31514
पाट�ल �हमंतराव साहेबराव 25152 53 पु.

मु.पो.हेडाव े  ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31515
पाट�ल �हरालाल द�ता�य 10975 53 पु.

मु.खेडी सीम पो.�पपंळी   ता. अमळनेर    खेडी सीम

31516
पाट�ल ई�छाराम रावण 25042 78 पु.

३१/अ कृषी नगर   ढेकु�सम रोडअमळनेर  िज.जळगाव

31517
पाट�ल इं��सगं �पला 52507 82 पु.

खोकरपाठ   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31518
पाट�ल ई�वर द�ता�य 58830 26 पु.

मु पो गलवाड े  मु पो गलवाडे  मु पो गलवाडे  अमळनेर

31519
पाट�ल ई�वर उखा 33357 42 पु.

मु.तळवाडे   पो. �शरसोल�  ता.अमळनेर  तळवाडे

31520
पाट�ल ई�वर यशवतं 12681 58 पु.

मु.पो.जवखेडे ता.अमळनेर   जवखेडे    जवखेडे

31521
पाट�ल जग�नाथ शांताराम 14278 53 पु.

�लॉट न.ं४ गट न.ं१५१२   �व�ल नगर �पपंळे रोड    अमऴनेर

31522
पाट�ल जगतराव शाल��ाम 33845 48 पु.

शारदा कॉलनी   अमळनेर

31523
पाट�ल जगद�श मधकुर 39136 39 पु.

ग�ल� न ं१ साने नगर ता अमळनेर

31524
पाट�ल जयदेव नाना 37407 78 पु.

मु.पो.वावडे   ता. अमळनेर

31525
पाट�ल जयमाला अतुल 40221 41 �ी

मु.इं�ा�प�ंी पो.काव�प�ंी   ता.अमळनेर

31526
पाट�ल जयवतंराव गोबजी 27105 80 पु.

मु. पो. रणाईचे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  रणाईचे

31527
पाट�ल जयवतंराव गुलाबराव 54249 48 पु.

सुंदर नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर िज.जळगाव
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31528
पाट�ल िजजाबाई नदंराम 41976 63 �ी

३७ बी शंकर नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर

31529
पाट�ल िजजाबराव आसाराम 32503 46 पु.

मु.वाघोदा पो.ल�ढव े  ता.अमळनेर  िज.जळगांव  वाघोदा

31530
पाट�ल िजजाबराव सुरेश 50191 43 पु.

मु. पो. काव�प�ंी   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31531
पाट�ल �यो�तबाई द�ता�य 23157 47 �ी

धळेु रोड भालेराव नगर   अमळनेर िज.जळगाव  िज.जळगाव

31532
पाट�ल कैलास आनदंा 55684 45 पु.

तांबेपरुा   अमळनेर  िज.जळगाव

31533
पाट�ल कैलास �भमराव 33874 45 पु.

मु.पो.नदंगांव   ता.अमळनेर    नदंगांव

31534
पाट�ल कैलास �झगंा 36858 43 पु.

मु.पो. �नसरडी - लाठाव े  ता.अमळनेर  िज.जळगाव  

�नसरडी लोठावे

31535
पाट�ल कैलास दयाराम 32927 49 पु.

कृ�ष �वकास कॉलनी   �प�ंाळा रोड  मु पो ता अमळनेर 

िज�हा जळगाव

31536
पाट�ल क�पना सु�नल 36530 47 �ी

�लॉट न.ं२५ �पपंले रोड   देशमुख नगर  अमळनेर

31537
पाट�ल क�पेश मनोहर 59468 38 पु.

मु पो अबंासन   डेकू  ता अमळनेर

31538
पाट�ल कमल �शवाजीराव 10155 71 �ी

आर.के.नगर अमंळनेर

31539
पाट�ल क�पल रामकृ�ण 47110 33 पु.

�स�द� �वनायक कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31540
पाट�ल क�र�मा सुरेश 47160 29 �ी

२७१ �ीराम नगर   ढेकू रोड  अमळनेर िज. जळगाव  

अमळनेर

31541
पाट�ल �करणकुमार माधवराव 55363 39 पु.

मु.सबग�हाण पो.चौबार�   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31542
पाट�ल (भदाणे) �कशोर अ�पा 32924 46 पु.

�व�यतु �भा कॉलनी   अमळनेर

31543
पाट�ल �कशोर �हलाल 38889 48 पु.

मु. रंजाणे पो. धार   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31544
पाट�ल कृ�णराव �भमराव 36793 57 पु.

मु.पो.खेडी खुद�   ता.अमळनेर  िज.जळगाव  खेडी खुद�

31545
पाट�ल कुणाल राज�� 47566 29 पु.

मु. पो. जवखेडे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31546
पाट�ल कंुदन रोह�दास 56278 46 पु.

मु.पो.गांधल�   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31547
पाट�ल लहु रामदास 54736 65 पु.

�ीराम कॉलनी   द�तमंद�र जवळ �श�ड नाका  अमळनेर 

िज.जळगाव

31548
पाट�ल लालचदं अवचीत 30747 68 पु.

१२�स�दनाथ सार�वत कॉलनी   अमळनेर

31549
पाट�ल लता �द�प 11354 59 �ी

आर के नगर  �लॉ.न.ं१२ अ   अमंळनेर

31550
पाट�ल लताबाई अशोक 42007 55 �ी

मु.पो.गडखांब   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31551
पाट�ल ल�मण दौलत 18521 67 पु.

ढेकु�सम रोड माता भगवती देवी नो.सह.   गहृ �नमा�ण सं�था 

�लॉट न.ं२३    अमळनेर

31552
पाट�ल �ललाचदं भला 44790 69 पु.

१३ ब �वघा �वहार कॅालनी     अमळनेर

31553
पाट�ल �लना ��वण 23266 51 �ी

मातछृाया   धळेु रोड  अमळनेर

31554
पाट�ल लोटन फ�करा 25341 58 पु.

ज.ेडी.सी.सी. बँक कॉलनी जवळ   �लॉट न.ं ११-अ �वामी 

�ववेकानदं नगर  अमळनेर िज. जळगाव  अमळनेर
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31555
पाट�ल मि�छं� का�शनाथ 33888 55 पु.

�लॉट न.ं२७   एल.आय.सी. कॉलनी  अमळनेर

31556
पाट�ल मधकुर भुता 56128 80 पु.

मु.पो.�श�ड   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31557
पाट�ल मधकुर नारायण 36792 56 पु.

मु.चदंाणी कु-हे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव  चदंाणी कु-हे

31558
पाट�ल मधसुुदन नर�� 33084 49 पु.

�ी धळेु रोड   पजूा ऑईल �मल जवळ  उ�कष� नगर  

अमळनेर

31559
पाट�ल मह�� मधकुर 23802 47 पु.

�य ु�लॉट   �चकाटे माग�अमळनेर  िज.जळगाव

31560
पाट�ल मह�� �ीराम 60414 42 पु.

मु/पो �श�ड ता अमळनेर   िज जळगाव    मु/पो �श�ड ता 

अमळनेर

31561
पाट�ल मह�� वसंतराव 33805 44 पु.

मु.पो.डागर� ता. अमळनेर

31562
पाट�ल महेश बारकु 39409 53 पु.

मु. रंजाणे पो. धार   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31563
पाट�ल महेश द�ता�य 23793 45 पु.

ढेकु रोड   कृषी नगरअमळनेर  िज.जळगाव

31564
पाट�ल महेश मधकुर 33876 50 पु.

नदंाद�प च�बर इन�ंट ऑफ   कचेर� अमळनेर

31565
पाट�ल महेश मनोहर 14203 51 पु.

३ �व�या�वहार कॉलनी   अमळनेर

31566
पाट�ल महेश संभाजी 42179 31 पु.

ज.ेडी.सी.सी. बँक कॉलनी   �पपंळे रोड  अमळनेर

31567
पाट�ल मंदा�कनी राज�� 46447 39 �ी

मु. पळासदळे पो. सारबेटे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

31568
पाट�ल मनेश �काशराव 40034 46 पु.

 िजजाउ भवन  �लॉट न.ं३०   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31569
पाट�ल मंगला �काश �ो. पाट�ल 

�ो�ह�जन अडँ जनरल 10253 55 �ी
१५२ पटवार� कॉलनी ज�ुया   पो�लस लाइन समोर अमळनेर

31570
पाट�ल मंगला वसंत 17628 60 �ी

�ी कृपा �य ु�लॉट   अमळनेर  अमळनेर

31571
पाट�ल मनीष �शांत 59872 22 पु.

एस/ ओ �शांत बी पाट�ल   �लॉट न ं२१  समथ� नगर  

अमळनेर

31572
पाट�ल म�नष �शवाजीराव 10198 49 पु.

आर.के.नगर  अमंळनेर

31573
पाट�ल म�नषा साहेबराव 32868 40 �ी

समथ� नगर �लॉट न.ं८ ब   अमळनेर

31574
पाट�ल म�नषा कैलास 36127 42 �ी

सुय�वशंी �ब�डींग जवळ   अमळनेर

31575
पाट�ल मनोहर �ताप�सगं 32005 48 पु.

�ीकृ�ण कोलोनी   �य ूकोट�    अमळनेर

31576
पाट�ल मनोहर साहेबराव 12991 68 पु.

४ ब  �व�नील  स�तशृंगी   पटवार� कॉलनी शेजार� अमळनेर

31577
पाट�ल मनोहर �वनायक 3026 73 पु.

३ �व�या�वहार कॉलनी   अमळनेर

31578
पाट�ल मथरुाबाई इं��सगं 52508 83 �ी

खेकरपाठ   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31579
पाट�ल मयरु भगवान 41927 35 पु.

समथ� नगर   धळेु रोड  अमळनेर

31580
पाट�ल �मतेश वसंत 23263 37 पु.

१०/१ �य ु�लॉट   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31581
पाट�ल म�ृयुजंय �व�वासराव 30716 38 पु.

�ी कृपा �स�द� �वनायक कॉलनी   अमळनेर
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31582
पाट�ल मुकेश �काश 37674 45 पु.

मु.पो.नगाव   ता.अमळनेर  िज.जळगाव  नगाव

31583
पाट�ल मुकेश �तापराव 60154 39 पु.

साने नगर   ग�ल� न ं2  अमळनेर िज�हा जळगाव

31584
पाट�ल मुकेश सुभाष 61546 39 पु.

गडखांब अमळनेर   गडखांब अमळनेर िज�हा जळगाव

31585
पाट�ल नामदेव महा� 19247 70 पु.

सडावण ब।ु। ता.अमळनेर   सडावण ब।ु।

31586
पाट�ल नामदेव वना 25437 56 पु.

मु.पो.�नमझर�    अमळनेर ता.अमळनेर  िज. जळगाव  

�नमझर�  425105

31587
पाट�ल नाना �डगंबर 57895 51 पु.

�वामी �ववेकानदं कॉलनी   �शवाजीनगर पलैाड  ता 

अमळनेर िज जळगाव  अमळनेर

31588
पाट�ल नाना मोहन 50870 83 पु.

मु.आड� पो.जवखेडा   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31589
पाट�ल नदंकुमार दयाराम 48565 51 पु.

सदगु� नगर   ढेकू सीम रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31590
पाट�ल नारायण रतन 31880 63 पु.

मु.गोवध�न   पो.मारवड  ता.अमळनेर िज.जळगांव  गोवध�न

31591
पाट�ल नर�� �शवाजीराव �ो.मयरु 

मेडीकल ऍ�ड जनरल 11676 48 पु.
साने गु�जी कॉलनी �वामी समथ�   मंद�रा जवळ    अमळनेर

31592
पाट�ल नर�� अमतृ 19824 49 पु.

५ मधबुन अपाट�म�ट   कचेर� रोड    अमळनेर

31593
पाट�ल नरे�� धम�राज 43572 34 पु.

�ताप त�व�ान क� �द   �वाटस� न.ं ९  अमळनेर िज.जळगाव

31594
पाट�ल नर�� �शवाजीराव 36855 49 पु.

मयरु मेडीकल  जनरल �टोअस�   कचेर� रोड  अमळनेर

31595
पाट�ल नटे�वर बाबलुाल 30294 48 पु.

मु.पो.जानवे   ता.अमळेनर  िज.जळगांव  जानवे

31596
पाट�ल नेहा च�ंकांत 50945 30 �ी

राज ेसंभाजी चौक   अमळनेर  िज.जळगाव

31597
पाट�ल �नलेश अशोक 52450 39 पु.

पाट�ल फाम� हाउस   गळवाडे रोड  अमळनेर िज. जळगाव  

अमळनेर

31598
पाट�ल �नलेश �शवाजी 33859 48 पु.

�लॉट न.ं०६ बी   �व�यतु �भा कॉलनी    अमळनेर

31599
पाट�ल �नल�मा शामकांत 60803 41 �ी

मु पो�ट झाडी   ता अमळनेर    झाडी

31600
पाट�ल �नबंा नागो 42126 66 पु.

मु.पो.मंग�ळ   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31601
पाट�ल �न�तन �दल�प 45892 41 पु.

सं�तश ्◌ृ◌ंगी कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31602
पाट�ल �नतीन �शवाजीराव 33862 46 पु.

सु�दप हॉ�पीटल   अमळनेर

31603
पाट�ल प�ाकर शंकर 2849 79 पु.

६ सहकार नगर   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31604
पाट�ल पदम�सगं ओकंार 46062 78 पु.

मु. पो. कळमसरे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  कलमसरे

31605
पाट�ल पडंीत हैबतराव 17012 59 पु.

�य ु�लॉट   �सता भुवन    अमळनेर

31606
पाट�ल पडंीत सुभाष 38891 62 पु.

मु. पो. कु�हे ब.ुता. अमळनेर   िज जळगाव    अमळनेर

31607
पाट�ल प�ंडतराव सुकलाल 51324 68 पु.

मु. पो. द�हवद   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31608
पाट�ल पकंज दगडु 29055 38 पु.

�लॉट न.ं११   गु�कृपा कॉलनी    अमळनेर
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31609
पाट�ल �भाभाई पडंीतराव 51749 60 �ी

मु. पो. द�हवद   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31610
पाट�ल �भाकर न�थु 36482 69 पु.

�लॉट न.ं१८   ��दा नगर  अमळनेर

31611
पाट�ल �भाकर �वनायक 38896 66 पु.

कृषीनगर   ढेकू�सम रोड  अमळनेर िज. जळगाव  अमळनेर

31612
पाट�ल �द�प �ावण 58225 33 पु.

व�ैणवी भवन   बालाजी परुा  अमळनेर

31613
पाट�ल ��दप �ीराम 33840 65 पु.

१२-अ ेआर. के. पटेल नगर   अमळनेर

31614
पाट�ल �काश बाबलुाल 47998 46 पु.

४ अ �वठठल नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर

31615
पाट�ल �काश दगडू 48281 55 पु.

मु. आमोदे पो. तासखेडे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

31616
पाट�ल �काश ल�मण 41561 58 पु.

�वामी �ववेकानदं नगर   �लॉट न.ं३  अमळनेर

31617
पाट�ल �काश ल�मण 55972 59 पु.

३५०९/अ शारदा कॉलनी   बाब ूगॅरेज जवळ  अमळनेर 

िज.जळगाव

31618
पाट�ल �काश राजाराम 11671 69 पु.

शंकर नगर जय�हदं   कॉलनी मागे    अमळनेर

31619
पाट�ल �काश रामभाऊ 42127 49 पु.

�म न.ं१२७ आर के नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

31620
पाट�ल �काश �सताराम 45347 64 पु.

ढेकु�सम अबंासन   ता अमळनेर

31621
पाट�ल �काश सुकदेव 50868 67 पु.

�लॉट न.ं३६ म.फुले कॉलनी   �पपंळे रोड अमळनेर  

िज.जळगाव

31622
पाट�ल �काश वासुदेव 7663 60 पु.

महारा�� जीवन �ा�धकरण   अमळनेर

31623
पाट�ल �काश �वठठल 42492 70 पु.

पटवार� कॉलनी   अमळनेर

31624
पाट�ल �शांत भटू 23274 50 पु.

साई माउुल�   �लॉट न.ं २१  समथ� नगर धळेु रोड  अमळनेर

31625
पाट�ल �शांत लुका 38904 43 पु.

�लॉट न.ं ४० �दारका नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर 

िज.जळगाव

31626
पाट�ल �शांत वना 61058 39 पु.

मु पो�ट काव�प�ंी   मु पो�ट काव�प�ंी  मु पो�ट काव�प�ंी  

मु. पो काव�प�ंी

31627
पाट�ल ��तभा नर�� 36863 47 �ी

केशव कंुज   शनी मंद�र जवळ  अमळनेर

31628
पाट�ल ��तभा �वजय 21257 40 �ी

नॅ�यरुल हे�थ केअर   ��कोणी बाग समोर  अमळनेर

31629
पाट�ल ��तभा �वजय 43854 40 �ी

अपना घर   ��कोणी ब�ग�याजवळ    अमळनेर

31630
पाट�ल ��त�ा मधसुुदन 33842 43 �ी

५ उ�कष� नगर   धळेु रोड  अमळनेर

31631
पाट�ल ��वण भगवान 49303 42 पु.

मु. पो. द�हगांव खु.   ता. अमळनेर  िज.जळगाव  द�हगांव

31632
पाट�ल ��वण भगवान 38876 41 पु.

�लॉट न.ं १५ देशमुख नगर समोर   ढेकू रोड  अमळनेर

31633
पाट�ल ��वण साहेबराव 23258 55 पु.

मातछृाया   धळेु रोड  अमळनेर

31634
पाट�ल ��वण सुरेश 38866 37 पु.

मु. पो. सबग�हान   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31635
पाट�ल �ेमराज रामच�ं 49903 60 पु.

मु.ढेकू चारम पो.गलवाड े  ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर
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31636
पाट�ल ��यदश�नी गुलाबराव 30715 38 �ी

९ जय�हदं कॉलनी   अमळनेर

31637
पाट�ल ��यकंा भुषण 45953 40 �ी

�य ु�लॉट   अमळनेर  िज.जळगाव

31638
पाट�ल प�ुपाबाई भाऊसाहेब 50774 47 �ी

४ स�त�ृगंी कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31639
पाट�ल प�ुपाबाई प�ाकर 2850 70 �ी

सहकार नगर �लॉट न ं६ ढेकु�सम   रोड    अमळनेर

31640
पाट�ल राहुल भाउुसाहेब 39420 38 पु.

मु. पो. द�हवद   ता. अमळनेर  िज.जळगाव

31641
पाट�ल राहूल �दल�प 31276 39 पु.

मु.पो.तारखेडा   ता.अमळनेर    तारखेडा

31642
पाट�ल राहुल शरद 60912 33 पु.

मु पो�ट फापोरे ब ु  ता अमळनेर  िज�हा जळगाव महारा��  

फापोरे बु

31643
पाट�ल रजनी वसंत 36883 59 �ी

�लाट न.ं९  �व�या�वहार कॉलनी   अमळनेर

31644
पाट�ल राजाराम यशवतं 31845 80 पु.

१६ �शव पाव�ती कॉलनी   अमळनेर

31645
पाट�ल राजधर काळु 10743 62 पु.

�य.ु �लॉट   अमंळनेर

31646
पाट�ल राज�� बाबलुाल 54807 53 पु.

साने नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

31647
पाट�ल राज�� भबतुा 39994 59 पु.

डांगर ब.ु   ता. अमळनेर

31648
पाट�ल राज�� बधुा 17019 60 पु.

�श�ड नाका   सुवण� बेकर� जवळ    अमळनेर

31649
पाट�ल राज�� गुलाबराव 47567 55 पु.

मु. पो. जवखेडे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31650
पाट�ल राज�� कौ�तक 10582 52 पु.

मु.पो.देवगांव देवळी   ता.अमळनेर    देवगांव देवळी

31651
पाट�ल राज�� ल�मण 40232 54 पु.

�लॉट न.ं१८/१   सुर�भ कॉलनी  अमळनेर

31652
पाट�ल राज�� नामदेव 50523 57 पु.

११७ �ताप नगर   �ताप मील कं�पाऊंड  अमळनेर िज. 

जळगाव  अमळनेर

31653
पाट�ल राज�� �नळकंठ 30374 57 पु.

�य ू�लॉट तांबेपरुा   मेम न-ं३०३७४    अमळनेर

31654
पाट�ल राज��द �नळकंठ 44349 51 पु.

सहकार नगर   ढेकू�सम रोड  �लाट न ं३९  अमळनेर

31655
पाट�ल राज�� साजन 44138 59 पु.

�लाट न ं१७   एल आय सी कॉलनी  अमळनेर

31656
पाट�ल राज�� शांताराम 10102 52 पु.

ढेकूसीम रोड ल�मी नगर   अमंळनेर

31657
पाट�ल राज�� �वनायकराव 36861 54 पु.

�लाट न ं१४   शंकर पाव�ती नगर  ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31658
पाट�ल राजेश �शवाजीराव 10156 51 पु.

�लॉट न ं३ धळेु रोड   आर.के पटेल नगर  धळेु रोड  अमंळनेर

31659
पाट�ल राकेश शांताराम 60010 33 पु.

अॅट पो�ट जावखेडा   ता अमळनेर  िज�हा जळगाव

31660
पाट�ल रमेश हरचदं 29699 75 पु.

मु.पो. जवखेडा   ता.अमळनेर  िज.जळगांव  जवखेडा

31661
पाट�ल रमेश सजन 24689 63 पु.

वृदंावन कॉलनी   ढेकु�सम रोड  अमळनेर

31662
पाट�ल रमेश शंकर 33076 69 पु.

�वारका नगर   �लॉट न.ं२ बी  अमळनेर



Page 1195

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
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31663
पाट�ल रमेश �वनायक 60307 56 पु.

�शरसाळे बँक ता अमळनेर   िज�हा जळगाव    �शरसाळे ता 

अमळनेर

31664
पाट�ल रामकृ�ण भरत 41515 46 पु.

मु.पो. काव�प�ंी   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31665
पाट�ल रामकृ�ण अ�भमन 16721 60 पु.

मु.तळवाडे पो.�शरसोल�   ता.अमळनेर िज.जळगाव    

तळवाडे

31666
पाट�ल रामकृ�ण अ�भमन 36512 60 पु.

९ बी रामबाग   हॉटेल बळीराम मागे  अमळनेर

31667
पाट�ल रामकृ�ण तानकू 32399 51 पु.

क�हेरे   ता.अमळनेर  िज.जळगांव  क�हेरे

31668
पाट�ल रामकृ�ण �व�वास 31870 41 पु.

�ीकृपा �स�द��वनायक कॉलनी   धळेु रोड    अमळनेर

31669
पाट�ल रामलाल गोरख 35937 65 पु.

मु.पो.कळमसरे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव  कळमसरे

31670
पाट�ल रणिजत�सगं �ताप�सगं 18055 60 पु.

मु.पो कळमसरे ता अमळनेर

31671
पाट�ल रावसाहेब तानकू 47462 51 पु.

मु. पो. सडावण ब.ु   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31672
पाट�ल रतन धडुकू 50494 67 पु.

 �वराय  �लॉट न.ं ८-अ   सर�वती कॉलनी  हॉटेल स�ाट 

मागे अमळनेर

31673
पाट�ल र�व�ं अशोक 16759 54 पु.

माता भगवती नगर �लॉट न.ं२६ अ   ढेकु रोड अमळनेर

31674
पाट�ल र�व�ं �हमंतराव 58283 50 पु.

७१ मु. आमोदा पो. तासखेडा   अमळनेर  िज - जळगाव  

अमळनेर

31675
पाट�ल र�व�ं शामराव 25347 53 पु.

मु. गडखांब/कचरे   पो. नगाव  ता. अमळनेर िज. जळगाव  

गडखांब

31676
पाट�ल र�व�ं �शवाजीराव 23272 62 पु.

२५ आर. के. नगर   अमळनेर

31677
पाट�ल र�व�ं उ�तमराव 25408 53 पु.

c/o र�व�ं उ�तमराव पाट�ल   मु लोण चरम पो�ट लोण 

ब�ुकु अमळनेर  अमळनेर

31678
पाट�ल रावसाहेब सुकदेव 45348 44 पु.

भवानी चौक   पलैाड  ता अमळनेर

31679
पाट�ल रेखा �चधंू 37438 53 �ी

मु.पो.तासखेडे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव  तासखेडे

31680
पाट�ल रेखा सुरेश 40029 40 �ी

सुय�वशंी �ब�डींग जवळ   अमळनेर

31681
पाट�ल रेखाबाई जग�नाथ 48564 42 �ी

कृषी �वकास कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31682
पाट�ल रोह�त गुलाबराव 30713 36 पु.

१ जय�हदं कॉलनी ढेकु�सम   अमळनेर

31683
पाट�ल सदानदं संतोष 25346 54 पु.

�लॉट न.ं ६-ब   दाजीबा नगर  अमळनेर िज. जळगाव  

अमळनेर

31684
पाट�ल सदा�शव रामदास 9715 65 पु.

र�व�ं �ब�डींग  गणेश कॉलनी   अमंळनेर

31685
पाट�ल सागर अ�ण 43416 35 पु.

मु.पो.सारबेटे खु◌ ृ  ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31686
पाट�ल साहेबराव दगडू 37169 52 पु.

मु.पो.�श�ड   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31687
पाट�ल समाधान दगडू 40218 40 पु.

�शवाजी नगर (पलैाड)   कंुभार ग�ल�  अमळनेर

31688
पाट�ल समाधान देवे�� 60133 25 पु.

सोनवणे �ीराम कॉलनी जवळ   रामे�वर नगर  अमळनेर

31689
पाट�ल समाधान धम��सगं 61423 30 पु.

मु पो�ट �हगंोणे �ब�डींग   अमळनेर ता अमळनेर  िज�हा 

जळगाव  �हगंोणे
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31690
पाट�ल संभाजी न�थु 52078 65 पु.

मु. पो. द�हवद   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31691
पाट�ल सं�दप �दनकर 37439 38 पु.

मु.�हसले पो.टाकरखेडे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव  �हसले

31692
पाट�ल संदेश द�ता�य 48992 43 पु.

�वनस� हे�थ �लब   हाशमजी �ेमजी शॉ�पगं स�टर  कचेर� 

रोड अमळनेर

31693
पाट�ल सं�गता पुडं�लक 48569 44 �ी

७६ अ राधाकृ�ण नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

31694
पाट�ल सं�गता रामकृ�ण 42745 48 �ी

एल आय सी कॉलनी   �पपंळे रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31695
पाट�ल संजय अजब�सगं 32391 55 पु.

मु.खोकरपाट पो.सडावण   अमळनेर

31696
पाट�ल संजय भगत�सगं 47585 51 पु.

१५१ पाट�ल कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31697
पाट�ल संजय भगवान 16720 39 पु.

�शवाजी नगर   पलैाड अमळनेर

31698
पाट�ल संजय भगवान 53350 39 पु.

दरवाजा चौक   �शवाजी नगर पलैाड  अमळनेर िज.जळगाव

31699
पाट�ल संजय �भला 22056 50 पु.

मु.पो.ल�ढव ेता.अमळनेर   िज.जळगाव    अमळनेर

31700
पाट�ल संजय हरचदं 39999 50 पु.

सदगु� अपाट�म��ट   पटवार� कॉलनी  अमळनेर

31701
पाट�ल संजय �हमंतराव 33893 52 पु.

मु.पो.मालपरु   ता.अमळनेर    मालपरु

31702
पाट�ल संजय लखू 48180 53 पु.

७६ राधाकृ�ण कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31703
पाट�ल संजय यवुराज 40240 50 पु.

साने नगर   अमळनेर

31704
पाट�ल संजीव नाटू 33904 61 पु.

बालाजी परुा   अमळनेर

31705
पाट�ल संिजव शा�ल�ाम 33365 53 पु.

�लॉट न.ं०७   देशमुख नगर  अमळनेर

31706
पाट�ल संतोष रामभाऊ 9630 67 पु.

हॉटेल स�ाटसर�वती कॉ मागे   धळेू रोड २२४०२०    

अमंळनेर

31707
पाट�ल संतोष वसंतराव 25349 54 पु.

आर. के. पटेल नगर   आर.सी.सी. �लॉट न.ं ६  अमळनेर

31708
पाट�ल सारंग धम�राज 39636 31 पु.

�ताप त�व�ान क� �   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31709
पाट�ल सतीष गोकुळ 14719 40 पु.

मु.पो.जनुोन ेता.अमळनेर   जनुोने

31710
पाट�ल सतीश �ीराम 60435 49 पु.

साईधन कॉलनी �टेशन रोड   अमळनेर िज जळगाव    

अमळनेर िज जळगाव

31711
पाट�ल सायल� भरत 60127 22 �ी

ए/पी रंजणे ता अमळनेर   िज�हा जळगाव    ए/पी रंजणे ता  

अमळनेर

31712
पाट�ल शकंुतला धम��सहं 15906 63 �ी

शांतीधन  केशव नगर   अमळनेर

31713
पाट�ल शामकांत रामकृ�ण 36865 49 पु.

४ ए सहकार नगर   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31714
पाट�ल शांता �व�वास 30714 70 �ी

�ी कृपा  धळेु रोड   अमळनेर

31715
पाट�ल शांताराम पुडंल�क 10754 58 पु.

मू.पो. जानवे   ता.अमळनेर िज.जळगाव

31716
पाट�ल शांताराम शेनफडू 38892 73 पु.

सावतावाडी   माळी वाडा  अमळनेर
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31717
पाट�ल शांतीलाल बाजीराव 5773 80 पु.

मु पो मुडी ता अमळनेर िज   जळगाव    मुडी

31718
पाट�ल श��ुन भावलाल 38901 44 पु.

मु. पाडळसे पो. कळमसरे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

31719
पाट�ल शैलजा रामराव 55362 55 �ी

११ आ�हाद नगर   �पपंळे रोड अमळनेर  िज.जळगाव

31720
पाट�ल �शतल �वशाल 61796 33 �ी

धळेु रोड कलागु� �ीम �स�ट   अमळनेर िज�हा जळगाव    

अमळनेर िज�हा जळगाव

31721
�शवाजी भालच�ं पाट�ल 29328 64 पु.

गु�कृपा कॉलनी माक� �या मागे   अमळनेर

31722
पाट�ल �शवाजी �दपा 12048 72 पु.

�पपंळेरोड �लॉट न.ं१५  अमळनेर

31723
पाट�ल �शवाजी शंकर 47051 72 पु.

मु. पो. पळासदडे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31724
पाट�ल �शवाजीराव अव�चत 40225 71 पु.

�लॉट न.ं३६ रेउ नगर   ढेकु रोड  अमळनेर

31725
पाट�ल �शवाजीराव यादवराव 10255 76 पु.

आर.के.नगर   अमंळनेर

31726
पाट�ल शोभा नवल 24083 59 �ी

मु. पो.मुडी   ता.अमळनेर  िज.जळगाव  मुडी अमळनेर

31727
पाट�ल शोभा �शवाजीराव 40226 67 �ी

�लॉट न.ं३९ रेउ ुनगर   ढेकु रोड  अमळनेर

31728
पाट�ल �ावण गुबा 35226 64 पु.

मु.पो.बहादरवाडी   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31729
पाट�ल �ीरामच�ं आ�माराम 

�ो.अ�ंबका मेडीकल �टोअस� 27103 48 पु.
मु.पो.कळमसरे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31730
पाट�ल �याम राजाराम 11670 67 पु.

राजाराम मनोर   ढेकू रोड  44 ढेकू  अमळनेर

31731
पाट�ल �सताराम दामु 55375 74 पु.

९४ हॉटेल स�ाट मागे   �व�या नगर अमळनेर  िज.जळगाव

31732
पाट�ल �सताराम वसंतराव 33356 49 पु.

तांबेपरुा   �य ू�लॉट  अमळनेर

31733
पाट�ल ि�मता बलवतंराव 33086 52 �ी

१३ स�त�ुगंी कॉलनी   अमळनेर

31734
पाट�ल �नेहलता �काश 50869 60 �ी

�लॉट न.ं३६ म.फुले कॉलनी   �पपंळे रोड अमळनेर  

िज.जळगाव

31735
पाट�ल सोमनाथ आधार 54155 53 पु.

�ीराम कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31736
पाट�ल सुभाष सजन 32931 58 पु.

मु.पो.धार ता.अमळनेर   धार

31737
पाट�ल सुभाष सुपडू 32866 68 पु.

१६२/३ए �स�द��वनायक कॉलनी   धळेु रोड    अमळनेर

31738
पाट�ल सुधाकर काशीनाथ 59896 51 पु.

अॅट पो�ट नांदगाव अमळनेर   िजलहा जळगाव    नांदगाव

31739
पाट�ल सुमनबाई �व�पचदं 27044 68 �ी

गणेश कॉलनी   तांबेपरुा  अमळनेर

31740
पाट�ल सुनदंा मि�छं� 49448 66 �ी

 अ�नपणुा�  २ �ा�यापक कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31741
पाट�ल सु�नल गजानन 16740 53 पु.

�लॉट न.ं२५ अ �पपंळे रोड   देशमुख नगर अमळनेर

31742
पाट�ल सुनील गोपीचदं 61300 46 पु.

�लॉट न ं22   गु�कृपा कॉलनी    अमळनेर

31743
पाट�ल सु�नल पडंीतराव 33332 50 पु.

एफ-२ प�ावती अपाट�.   समथ� नगर  अमळनेर
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31744
पाट�ल सु�नल साहेबराव 39992 54 पु.

३० िजजाउु नगर   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31745
पाट�ल सु�नता �दपक 48251 50 �ी

गु�कुल हौ�सगं कॉलनी   ढेकू रोड  अमळनेर िज. जळगाव  

अमळनेर

31746
पाट�ल सुरेश भबतु 51341 50 पु.

घर न.ं१२५   कामतवाडी  ता.अमळनेर िज.जळगाव

31747
पाट�ल सुरेश माधवराव 55648 58 पु.

१३ ब आ�हाद नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31748
पाट�ल सुरेश नथा 54677 48 पु.

समथ� नगर धळेु रोड   अमळनेर  िज.जळगाव

31749
पाट�ल सुरेश रघनुाथ 13068 52 पु.

६ देशमुख सानी संकुल �य ू�लॉट अमळनेर

31750
पाट�ल सुरेश रावन 52148 59 पु.

मु. पो. मंग�ळ   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31751
पाट�ल सुरेश �व�म 21583 57 पु.

२७/१ �ीराम नगर   ढेकु रोडअमलनेर    अमलनेर

31752
पाट�ल सुरेश �वनायक 3229 71 पु.

मु पो द�हवद ता.अमळनेर   िज.जळगांव    दह�वद पात�डा

31753
पाट�ल सुरेश झोपडू 38894 62 पु.

मु पो�ट �पगंळवडे   ता अमळनेर िज�हा  जळगाव  �पगंळवडे

31754
पाट�ल �व�ना �नतीन 40219 41 �ी

�लॉट न.ं३९   रेउ ुनगर  ढेकू रोड अमळनेर

31755
पाट�ल ��वेणीबाई �शवाजीराव 40241 72 �ी

धळेु रोड   गु���त�ा बगंला  अमळनेर

31756
पाट�ल तुषार रामकृ�ण 49402 43 पु.

१०  रामकंुज    �शव पाव�ती कॉलनी  अमळेनर िज.जळगाव  

अमळेनर

31757
पाट�ल यरुोपा गणेश 51560 46 �ी

मु. पो. सा�ी   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31758
पाट�ल उषा �दल�प 33096 44 �ी

सहकार नगर   �लॉट न.ं३९  �पपंळे रोड  अमळनेर

31759
पाट�ल उषा वामन 40015 59 �ी

गणेश कॉलनी   धळेु रोड  अमळनेर

31760
पाट�ल वदंना राज�� 40014 50 �ी

मु.पो. आदश�नगर   उं�दरखेडा रोड  पारोळा  अमळनेर

31761
पाट�ल वषा� �वजय 23262 43 �ी

वृदंावन नगर   �लॉट न.ं २८  ढेकू सीम रोड  अमळनेर

31762
पाट�ल वसंत नवल 36494 72 पु.

�दपक रोड   ढेकू�सम रोड  अमळनेर

31763
पाट�ल वसंत राजधर 9874 63 पु.

साने नगर अमंळनेर

31764
पाट�ल वसंतराव �ीराम 39989 72 पु.

३/९ कृषी नगर   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31765
पाट�ल वसंतराव तानकू 59264 71 पु.

कृषी नगर �लॉट न ं१   ढेकू सीम रोड    अमळनेर  422401

31766
पाट�ल �व�या बापरुाव 30438 52 �ी

��कोणी बागेसमोर अमळनेर   िज.जळगांव    अमळनेर

31767
पाट�ल �व�यादेवी दामोदर 36521 62 �ी

ढेकू रोड शंकर नगर   अमळनेर

31768
पाट�ल �वजय भै�यासाहेब 33875 54 पु.

�ह�कर �लॉट   अमळनेर

31769
पाट�ल �वजय दौलत 23261 51 पु.

वृदंावन नगर   �लॉट न.ं २८  ढेकू �सम रोड  अमळनेर

31770
पाट�ल �वजय धनराज 61015 25 पु.

पवन चौक �नम�ल �गरणी   देशमुख ग�ल�    अमळनेर 

िज�हा जळगाव
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31771
पाट�ल �वजय मधकुर 48226 48 पु.

मु.रामे�वर पो.कु�हे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31772
पाट�ल �वजय मोहन 52451 39 पु.

��कोणी बागेजवळ   इ�लामपरु पर�सर  अमळनेर िज. 

जळगाव  अमळनेर

31773
पाट�ल �वजय सजन 25358 57 पु.

मु. पो. अमळनेर   �शवाजी नगर  िज. जळगाव  अमळनेर

31774
पाट�ल �वजय सजन 36854 56 पु.

मु.पो.मंग�ळ   ता.अमळनेर  िज.जळगाव  मंग�ळ

31775
पाट�ल �वजय शांताराम 47814 47 पु.

मु. क�डावळ पो. ड�गर   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

31776
पाट�ल �वजय यशवतं 40776 58 पु.

मु.पो.तांबेपरूा   अमळनेर

31777
पाट�ल �वजया �काश 10101 61 �ी

ए/पी मंग�ळ   िज�हा जळगाव

31778
पाट�ल �वकास भालेराव 53972 49 पु.

तांबेपरुा ग�ल� न.ं३   अमळनेर  िज.जळगाव

31779
पाट�ल �वकास मधकुर 56127 52 पु.

मु.पो.�श�ड   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31780
पाट�ल �वलास देवराम 45576 42 पु.

मु पो. जानवे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31781
पाट�ल �वलास धन�सगं 17325 54 पु.

वामन नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर

31782
पाट�ल �वलास शांताराम 42264 57 पु.

मु.नदंगाव पो.तासखेडा   ता.अमळनेर

31783
पाट�ल �वलास तानाजी 46063 37 पु.

मु. पो. �पळोदे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31784
पाट�ल �वमल नर�� 23798 69 �ी

५ उ�कष� नगर   धळेु रोडअमळनेर  िज.जळगाव

31785
पाट�ल �वमल राज�� 50524 55 �ी

�लॉट न.ं१७७ �ताप नगर   �ताप �मल कं�पाऊंड  अमळनेर 

िज.जळगाव

31786
पाट�ल �वनायक राजाराम 30750 55 पु.

गु�कृपा कॉलनी   कॉटन माक� ट मागे    अमळनेर

31787
कदम �वनोद मधकुर 33328 53 पु.

�लॉट न-ं०५ पटवार� कॉलनी   अमळनेर

31788
पाट�ल �वनोद राजधर 9607 66 पु.

कैव�य �स���वनायक कॉलनी   धळेु रोड अमळनेर

31789
पाट�ल �वनोद राज�� 47948 32 पु.

मु. पो. रठावण   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31790
पाट�ल �व�वास आ�माराम [१०] 7474 68 पु.

�ी कृपा धळेु रोड   �स�� �वनायक कॉलनी    अमळनेर

31791
पाट�ल �व�वासराव गोपीचदं 24377 62 पु.

मु. पो. सबग�हाण   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  सबग�हाण

31792
पाट�ल �ववेक �भमराव 54248 47 पु.

समथ� नगर   �पपंळे रोड अमळनेर  िज.जळगाव

31793
पाट�ल यशवतं गो�वदंराव 35225 65 पु.

 माया  ९/ बी पटवार� कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31794
पाट�ल योगेश भरत 32733 47 पु.

�ीकृ�ण कॉलनी �य ू�लॉट   अमळनेर

31795
पाट�ल योगेश �हमंतराव 36493 47 पु.

मु.पो. लोन�सम   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31796
पाट�ल योगे�वर �सताराम 55376 47 पु.

९४ हॉटेल स�ाट मागे   �व�या नगर अमळनेर  िज.जळगाव

31797
पाट�ल योजना िजत�� 36886 52 �ी

१६ पटवार� कॉलनी   अमळनेर
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31798
पाट�ल यवुराज �शवराम 53015 48 पु.

पलैाड अमळनेर   िज.जळगाव    अमळनेर

31799
पाट�ल जलुाल राजाराम 16742 59 पु.

�वामी �ववेकानदं कॉलनी   �पपंळे रोड    अमळनेर

31800
पाट�ल अ�भमन उ�तम 12651 52 पु.

�श�ड नाका अमळनेर

31801
पाटकर� अ�केश संतोष 18983 50 पु.

�लॉट न.ं२३ �य ुपटवार� कॉलनी   ढेकु�सम रोड    अमळनेर

31802
पाटकर� धनजंय संतोष 18982 47 पु.

�लॉट न.ं२३ �य ुपटवार� कॉलनी   ढेकु�सम रोड    अमळनेर

31803
पाटकर� �फू�ल संतोष 10009 52 पु.

�लॉट न.ं२३ ढेकूसीम रोड   नवीन पटवार� कॉलनी अमळनेर

31804
पाटकर� संतोष झोपडू 2725 78 पु.

२३ �य ूपटवार� कॉलनी   ढेकु �सम रोड . अमळनेर

31805
पाटकर� �वनोद संतोष 19063 45 पु.

�लॉट न.ं२३ �य ुपटवार� कॉलनी   ढेकु�सम रोड अमळनेर

31806
पटवध�न जयतं बळवतं 9722 57 पु.

��कोणी बाघ जवळ     अमळनेर

31807
पटवध�न स�दश जयतं 61604 24 पु.

पो�ट न ं84/2 कारंजे�वर�   ��कोणी बागे जवळ  अमळनेर 

िज�हा जळगाव

31808
पाट�ल अर�वदं सोनू 33316 74 पु.

�लॉट न.ं४१/०१   गजानन नगर  अमळनेर

31809
पवार अशोक कौ�तक 45985 70 पु.

मु. पो. पात�डा   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31810
पवार आ�माराम रामदास 50859 74 पु.

पारस बगंला �लॉट न.ं२१ अ   देशमुख नगर �पपंळे रोड  

अमळनेर िज.जळगाव

31811
पवार बबन वामनराव 57576 53 पु.

१९ आदश� नगर पपंाळे रोड   तालुका अमळनेर  िज�हा 

जळगाव

31812
पवार भा�कर देवीदास 16739 53 पु.

२६ माधव नगर ढेकु�सम रोड   देशमुख नगर शेजार�    

अमळनेर

31813
पवार चदंन वसंत 49247 41 पु.

तांबेपरुा ग�ल� न.ं४   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31814
पवार �दनकर मधकुर 47995 43 पु.

मु.खवशी पो.�पपंळी   ता. अमळनेर  िज.जळगाव

31815
पवार गणेश लोटन 27052 44 पु.

२०७ आर के नगर   धळेु रोड  अमळनेर

31816
पवार कैलास रमण 14002 52 पु.

�लॉट न.ं७ अ पटवार� कॉलनी   अमळनेर

31817
पवार कमलाबाई रमण 4677 69 �ी

�लॉट न.ं७ पटवार� कॉलनी   अमळनेर

31818
पवार केदारनाथ संभाजी 42137 55 पु.

देशमुख नगर �पपंळे रोड   �शव शंभु �नवास  अमळनेर

31819
पवार �कशोर यादवराव 36515 54 पु.

गुलावबराव सदन   कचेर� रोड  अमळनेर

31820
पवार कंुदन वसंत 36525 41 पु.

तांबेपरुा लाईन न.ं०३   अमळनेर  िज.जळगाव

31821
पवार महेश �काश 36487 44 पु.

�लॉट न.ं५ अ �शव कॉलनी   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31822
पवार मयरू गोपाल 60720 34 पु.

मु पो�ट �गणे डांगर�   ता अमळनेर

31823
पवार �बोधन यशवतं 10973 49 पु.

मु.खेडी   पो.जालोद ता.अमळनेर    खेडी

31824
पवार �फु�ल �हरालाल 56678 41 पु.

मु.पो.मालपरु   ता.अमळनेर  िज.जळगाव
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

31825
पवार राज�� अशोक 45986 44 पु.

मु. पो. पात�डा   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31826
पवार रमण र�तभान 4697 78 पु.

�लॉट न.ं७   पटवार� कॉलनी    अमळनेर

31827
पवार र�व�ं दे�वदास 44489 43 पु.

केले नगर �लाट न ं११   ढेकुरोड अमळनेर  अमळनेर

31828
पवार संजय हनमुंत 49516 53 पु.

६ सुरभी कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31829
पवार शाम साहेबराव 10974 58 पु.

४ सुर�भ कॉलनी अमळनेर

31830
पवार �ीकृ�ण �व�वनाथ 6847 70 पु.

�य ूकोट� जवळ   गजाननकॉलनी    अमळनेर

31831
पवार सुधीर �काशराव �ो.�ी.समथ� 

एज�सीज 19291 46 पु.
बालाजी परुा   अमळनेर

31832
पवार सु�नता भा�कर 30749 45 �ी

�लॉट न.ं२६ माधव नगर   ढेकु �सम रोड    अमळनेर

31833
पवार वसंतराव �भकनराव 61579 46 पु.

��हे ग�ल�   अमळनेर

31834
पवार �वजय भा�कर 10745 58 पु.

गुलाबराव सदन अमळनेर

31835
पवार �वमल अर�वदं 33319 74 �ी

�लॉट न.ं४१/०१   गजानन नगर    अमळनेर

31836
पवार �व�वासराव तुकाराम 48358 56 पु.

मु.मालपरू पो.धार   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31837
पवार यवुराज यशवतं 41255 55 पु.

मु.पो.करणखेडे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31838
�पपंळीकर वशैाल� �वनायक 23268 51 �ी

�य ु�लॉट   स��ल बँकेजवळ  अमळनेर

31839
�पपंळीकर गोपाळ ��हाद 23273 47 पु.

�य ु�लॉट   स��ल बँके जवळ  अमळनेर

31840
�पपंळीकर �वनायक ��हाद 9652 57 पु.

�श�ी �वनायक   �य.ु�लॉट    अमंळनेर

31841
�पगंळे अमोल नरहर 43142 42 पु.

अथव� मेडीकल   धळेु रोड  अमळनेर

31842
�पगंळे �भाकर खंडु 18059 56 पु.

माळीवाडा भा�कर तापीराम महाजन याच े  च�क� जवळ    

अमळनेर

31843
�पजंार� नजमु�नीसा हुसेन 23791 58 �ी

९ देशमुख नगर   ढेकु रोडअमळनेर  िज.जळगाव

31844
�पजंार� रहेमतु�ला वदै�ूला 9678 55 पु.

तांबेपरुा शॉपींग स�टर   अमळनेर

31845
�पटट� �मोद अ�ंबका�साद 

�ो.�ी.भगवती �ेडस� 42475 49 पु.
�य ू�लॉट   अमळनेर  िज.जळगाव

31846
पोळ �गर�श रमेश 54220 49 पु.

२३ �ीराम नगर   ढेकु रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31847
पोळ हेमंत सुरेश 52582 46 पु.

कचेर� जवळ   धळेु रोड  अमळेनर िज.जळगाव  अमळेनर

31848
पोळ �नलेश सुरेश 52567 40 पु.

कचेर� जवळ   धळेु रोड अमळनेर  िज.जळगाव

31849
पोळ रमेश केशव 54221 79 पु.

२३ �ीराम नगर   ढेकु रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31850
पोतदार मंगला परमानदं 16061 63 �ी

केशव ��दा   केशव नगर    अमळनेर

31851
पोतदार परमानदं कृ�णदास 16062 71 पु.

कृ�ण ��दा   केशव नगर    अमळनेर
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31852
पोतदार राहुल परमानदं 25357 52 पु.

कृ�ण��दा   केशव नगर  अमळनेर

31853
�साद महाराज गु� �ांने�वर महाराज 60060 64 पु.

�ी संत सखाराम महाराज   वाडी अमळनेर

31854
पजंाबी भारती ल�मणदास 32395 45 �ी

गु�नानक नगर   �सधंी कॉलनी  चोपडा रोड  अमळनेर

31855
पजंाबी हर�ओम �हरानदं 42379 34 पु.

गु�नानक नगर   �सधंी कॅालनी    अमळनेर

31856
परुकर ल�मण दोधु 16857 87 पु.

��मे ग�ल�   मु.पो.अमळनेर

31857
परुकर शामकांत वसंत 35233 48 पु.

कॉटन माक� ट समोर   समथ� नगर अमळनेर  िज.जळगाव

31858
परुकर शांताराम दोधू 49562 75 पु.

२३५ समथ� नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

31859
परुकर सुरेश रामदास 16730 66 पु.

�ेयस  मुठे ग�ल�   मु.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

31860
परुकर वसंत दोधु 35222 82 पु.

कॉटन माक� ट   समथ� नगर  अमळनेर िज.जळगाव

31861
पसुाळकर सुहास �व�णुपतं 16695 68 पु.

सी/२ जी.एम.अपाट�म�ट   धळेु रोड    अमळनेर

31862
राजपतू चेतन देव�सगं 40229 42 पु.

शनी मंद�र ग�ल�   �य ु�लॉट  अमळनेर

31863
राजपतु मंगेश दे�व�सगं 43556 31 पु.

मु पो कळमसरे     ता अमळनेर

31864
राजपतु पनुम ��वण�सगं 42636 31 �ी

रा.दोधवद   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

31865
रामोश ेमह�� �भमराव 43258 43 पु.

आदश� नगर   �पपंळे रोड अमळनेर  सी/ओ साने गु�जी  

मं�दर अमळनेर

31866
राणे अमोल प�ाकर 28831 51 पु.

�य �लॉट   अमळनेर

31867
राणे अ�णा अमोल 24667 47 �ी

�य ु�लॉट   अमळनेर  अमळनेर

31868
राणे अशोक सुपडू 36501 63 पु.

१८ �व�नाल� कंुज   आर के नगर  अमळनेर

31869
राणे �गर�ष श�शकांत 27712 47 पु.

�य ु�लॉट   सुहास �नकेतन  अमळनेर

31870
राणे �योती सुहास 9875 60 �ी

सुहास �नकेतन   �य ु�लॉट ऐर�या    अमंळनेर

31871
राणे ल�मीकांत पढंर�नाथ 18075 50 पु.

क्/� ्�वकास �व. काबरे   मारवाडी ग�ल�  अमळनेर िज 

जळगाव  अमळनेर

31872
राणे श�शकांत शंकर 24822 81 पु.

�य ू�लॉट   काकासाहेब राणे माग�  अमळनेर

31873
राणे सुहास शंकर 17801 67 पु.

सुहास �नकेतन   �य ु�लॉ�स  अमळनेर  अमऴनेर

31874
राणे सुहा�सनी अशोक 36888 53 �ी

�लॉट न.ं१८ �वि�नल कंुज   आर के नगर  अमळनेर

31875
राणे �वि�नल अशोक 51596 37 पु.

१८ आर. के. नगर   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31876
राव �ीकांत �भाकर 36522 64 पु.

डाक बगंला (पवू�) जवळ   अमळनेर

31877
राव वशैाल� �वनोद 45150 67 �ी

�य ु�लाट  श�नमंद�र वॉड�     अमळनेर

31878
राव �वनोद �व�णू 45149 65 पु.

�य ु�लाट   श�नमंद�र वॉड�  अमळनेर
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

31879
राठोड सा�हदास मांगो 37377 71 पु.

�लॉट न ं३६ ढेकू �सम रोड अमळनेर

31880
राठोड यमुनाबाई सह�दास 57415 63 �ी

गट न ं१७४६/४७ �लॉट न ं३६   ढेकु �सम रोड �व�वकमा� 

मं�दरासमोर  सहकार नगर अमळनेर

31881
रेजा �दनेश महेशचदं 42130 54 पु.

�लॅट न.ं६ ओम पॅलेस   ढेकू �सम रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31882
रोडगे अजय ग�हनीनाथ 15920 50 पु.

�टळक रोड २२२१०४   �य ू�लॉट    अमळनेर

31883
रोडगे �नेहा अजय 24823 50 �ी

शांतीधन केशव नगर   अमळनेर  अमळनेर

31884
रोनक मोटस� 25163 62 पु.

भागवत रोड अमळनेर   शा�ती चौक  अमळनेर

31885
सैनाणी चेलाराम अमुलमल 11445 68 पु.

�टेशन रोड  अमंळनेर

31886
सैनाणी नर�� चेलाराम 42747 37 पु.

(जस अमुल) �टेशन रोड   �टेट बँक समोर  अमळनेर

31887
सैनाणी �काश अमुलमल 11444 55 पु.

�टेशन रोड  अमंळनेर

31888
सैदाणे भानदुास लोटन 43906 55 पु.

मा�य �वघालय दोघवद   ता अमळनेर

31889
स�दाणे केशव का�शनाथ 32668 45 पु.

�लॉट न ं२३४/बी १/३५   गुलमोहर कॉलनी  डेकू रोड  

अमळनेर

31890
स�दाणे मधकुर काशीनाथ 21753 42 पु.

वाडी चौक पजुार� ग�ल�   मु.पो.अमळनेर  िज.जळगाव

31891
स�दाणे संभाजी यशवतं 49592 56 पु.

एल.आय.सी. कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31892
स�दाणे स�वता आधार 61713 30 �ी

�पपंळे ब�ुकु अमळनेर   तालुका अमळनेर   िज�हा जळगाव  

महारा��  �पपंले ब�ुकु

31893
स�दाणे �शवाजी धमा� 9698 76 पु.

मू पो�ट पळासदले हेडवे   ता.अमळनेर

31894
स�दाणे �वलास �हरामण 27709 53 पु.

गु�कृपा कॉलनी   कॉटन माक� टमागे  अमळनेर

31895
स�दाणे योगेश माधव 32865 48 पु.

�य ूलाईफ मे�स पाल�र   �वजय मा�ती शेजार�  धळेु रोड 

अमळनेर

31896
स�यद मुज�फरअल� मोहमंदल� 42154 53 पु.

दरगाहअल� मोह�ला   गर�ब नवाज चौक  अमळनेर

31897
साळी अ�य �ताप �ो. �ी भ�ा�तीक 

फॅशन 59794 26 पु.

द�पमाळ जवळ  पलैड   अमळनेर िज�हा जळगाव  अमळनेर 

िज�हा जळगाव  अमळनेर िज�हा जळगाव

31898
साळी च�ंकांत हरचदं �ो.बालाजी 

�ो�ह�जन 10977 67 पु.
बालाजी परुा अमळनेर   बालाजी �कराणा  गंगाघाट  अमळनेर

31899
साळी �दपक छबलुाल 56463 52 पु.

�शवाजी नगर   पलैाड अमळनेर  िज.जळगाव

31900
साळी गणेश माधवराव 53511 41 पु.

�य ु�लॉट   भागवत रोड  अमळनेर िज.जळगाव

31901
साळी गंगूबाई मधकुर 59587 75 �ी

1778 साळी वाडा प�रसर     ता अमळनेर

31902
साळी जयद�प �वनायकराव 43636 52 पु.

१७३/१२ सुदैव   पाट�ल कॉलनी  अमळनेर

31903
साळी जय�ी �दपक 58372 50 �ी

�दपमाळ जवळ पलैाड   अमळनेर  िज - जळगाव  अमळनेर

31904
साळी ��दप दशरथ 27045 60 पु.

भागवत रोड   पे�ोल पपंा जवळ  अमळनेर

31905
साळी �ताप छबलुाल �ो. भ�ा �तीक 

इले��ॉ�न�स 56755 58 पु.

�ो.�ी भ�ा �तीक इले��ॉनीक मॉल   पलैड �दपमल  

�शवाजी नगर  अमळनेर
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31906
साळी राज�� दशरथ 27051 49 पु.

भागवत रोड   राज वॉच कंपनी  अमळनेर

31907
साळी सं�दप छबलुाल 56939 45 पु.

पलैाड   अमळनेर  िज.जळगाव

31908
साळी सं�गता �ताप 58390 48 �ी

�शवाजी नगर   पलैाड द�प माळ जवळ  अमळनेर िज 

जळगाव  अमळनेर

31909
साळी �वजय नामदेव 36527 49 पु.

कासार लाईन   इ�छा देवी चौक  अमळनेर

31910
साळी �वनोद माधवराव 40004 47 पु.

�य ु�लॉट   भागवत रोड  अमळनेर

31911
साळंुखे क�वता सुरेश 59379 39 �ी

७/B केशव नगर   �बहाइंड राममं�दर  अमळनेर

31912
साळंुखे अशोक सखाराम 24680 63 पु.

बगंाल� फैल   रे�वे �टेशन समोर  अमळनेर

31913
साळंुखे बाळासाहेब जगतराव 52324 46 पु.

ल�मी नगर   ढेकू रोड अमळनेर  िज.जळगाव

31914
साळंुखे �नलेश अशोक 55076 43 पु.

मराठा कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

31915
साळंुखे पवन अशोक 38442 32 पु.

बगंाल� फाईल   मु.पो. अमळनेर  िज.जळगाव

31916
साळंुके शांताराम �परन 43905 51 पु.

वामन नगर   �पपंळे रोड    अमळनेर

31917
साळंुखे उमेश रामकृ�ण �ो.�बजासीनी 

कृषी सेवा क� � 13041 43 पु.
मु.पो.मारवड   ता.अमळनेर    मारवड

31918
सांळूखे योगेश ओकंारराव 37172 54 पु.

मु.पो.जळोद   ता.अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

31919
साळवी बाळकृ�ण द�ता�य 9673 57 पु.

�नम�ला �वहार  केशव नगर   अमंळनेर

31920
साळवी �तीमा �द�प 12434 61 �ी

�नम�ला �वहार केशव नगर   अमळनेर

31921
साळवी ��दप बाळकृ�ण 7788 61 पु.

बाळकृ�ण �म�ृत   �लॉट न.ं३  �फलोसोपी जवळ  राम मं�दर  

अमळनेर

31922
संचेती �शांत सुभाष 33083 47 पु.

८ बी िजवन �योती कॉलनी   अमळनेर

31923
संचेती ��ती �शांत 33095 42 �ी

८-ब जीवन �योती कॉलनी   अमळनेर

31924
संचेती �पेश पारसमल 54884 43 पु.

मुठे ग�ल�   अमळनेर  िज.जळगाव

31925
संचेती सुभाष मुलचदं 16679 71 पु.

८ ब जीवन �योती कॉलनी   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

31926
संचेती तारा सुभाष 33078 65 �ी

८-बी िजवन �योती कॉलनी     अमळनेर

31927
सांघवी �शांत �फुलचदं 33329 47 पु.

मुंबई ग�ल�   अमळनेर

31928
सांगोरे सौरभ �भला 18056 45 पु.

मु पो �श�ड   ता अमळनेर

31929
संकलेचा अच�ना महेश 24684 43 �ी

गुंजन गणेश कॉलनी   मराठा मंगल काया�लयासमोर  

अमळनेर

31930
संकलेचा सुवणा� �दनेश 24685 49 �ी

गुंजन गणेश कॉलनी   मराठा मंगल काया�लयासमोर  

अमळनेर

31931
संकलेचा महेश नथमल 17627 50 पु.

 गुंजन  बगंला मराठा मंगल काया�लया   जवळअमळनेर  

अमळनेर

31932
संकलेचा राखी �ववेक 24681 48 �ी

कंुटे रोड   अमळनेर
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31933
सपकाळे �दपक रमेश 48252 41 पु.

सुंदर नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर िज. जळगाव  अमळनेर

31934
सराफ अ�नल यशवतं 28223 66 पु.

ज�ुया टाउुन हॉल जवळ   अमळनेर

31935
सराफ अ�णा �कशोर 15735 71 �ी

�चकाटे ग�ल�   अमळनेर

31936
सराफ ��जेश �कशोर 28761 46 पु.

�दारा-के.बी.सराफ �चकाटे ग�ल�   अमळनेर

31937
सराफ चा��शला अ�नल 28246 61 �ी

ज�ुया टाउुन हॉलजवळ   अमळनेर

31938
सराफ �कशोर ब�सीलाल 25361 77 पु.

ट�.पी. १७/४ �चकाटे ग�ल�   क�याशाळेजवळ  �य ु�लॉट 

अमळनेर

31939
सराफ माधरु� मधकुर 38888 69 �ी

��हे ग�ल�   राजहोळी चौक  अमळनेर

31940
सराफ ��तेश �कशोर 25360 41 पु.

�चकाटे ग�ल�   क�याशाळेजवळ  �य ु�लॉट अमळनेर

31941
सराफ संद�प ��वण 36498 49 पु.

�य ु�लॉट अमळनेर

31942
सराफ सुरेश बाबरुाव 3671 80 पु.

�टेट बँके�या जवळ कोटा�   अमळनेर

31943
सराफ �वराग सुरेश 5250 58 पु.

�टेट बँक ऑफ इं�डया अमळनेर िज.   जळगाव    अमळनेर

31944
सासवाणी �हरालाल �तलोकचदं 33856 58 पु.

�सधंी कॉलनी   अमळनेर

31945
सासवाणी धम�� �तलोकचदं 33911 53 पु.

�म न.ं२६६   �सधंी कॉलनी  अमळनेर

31946
सावतं �वजयकुमार नामदेवराव 43125 65 पु.

मंगलमुत� नगर   देशमुख बगं�याजवळ  अमळनेर

31947
सावतं सं�गता �ाने�वर �ो.�य ुआशी 

चनुा म�हला गहृ उ�योग 31737 41 �ी

�ो.�य ुआशीक चनुा म�हला गहृ उ�योग   वभैव कॉलनी 

तांबापरुा  अमळनेर िज.जळगांव  अमळनेर

31948
सै�यद फा�क स�यद गफुर 54804 56 पु.

ई�लामपरुा  अमळनेर   मशीद� जवळ    अमळनेर

31949
सेठ राज�� जसवतंलाल 9669 67 पु.

4ए द�त हौ�सगं सोसायट�   धळेु रोड    अमंळनेर

31950
सेवातकर सरोज मधकुर 21634 73 �ी

�लॉट न.ं३० अ १   पटवार� कॉलनी    अमलनेर

31951
शाह अ�नल मलुकचदं 12141 78 पु.

�शतल  �य ु�लॉट अमळनेर

31952
शाह अच�ना मोहन 38886 42 �ी

 संयोग  �लॉक न.ं२/अ   जीवन �योती को-ऑप हौ.सोसायट� 

 अमळनेर

31953
शाह चेतन बाबलुाल 17653 54 पु.

एल.ट� बाबभूाई शाह माक� ट   जळगाव जनता बँक �या वर  

अमळनेर

31954
शाह चेतन �जलाल 59742 44 पु.

नवीन कोटा� मागे आनदं   कॉलनी अमळनेर �लर  टाउन 

अमळनेर  िज�हा अमळनेर

31955
शाह का�दर दगू शाह फक�र 53954 55 पु.

फक�रा वाडा   कसाल� मोह�ला अमळनेर  िज.जळगाव

31956
शाह केतन न�वनचदं 40001 49 पु.

तंबोल� टॉक�ज जवळ   अमळनेर

31957
शाह �करण बाबलुाल 51330 63 पु.

शनी मं�दर ग�ल�   �य ु�लॉट अमळनेर  िज.जळगाव

31958
शाह �करण बाबलुाल 54245 63 पु.

कै.बाबभुाई शाह माक� ट   अमळनेर  िज.जळगाव

31959
शाह क�रण �वरचदं 9611 45 पु.

�य.ु�लॉट.   अमंळनेर
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31960
शाह �कशोर �वन��लाल 18051 70 पु.

जीवन �योती कॉलनी न�वन कोटा�जवळ   अमळनेर

31961
शाह ल�लावतीबेन मनोहरभाई 34576 82 �ी

शीतल �ब�डींग   �य ू�लॉट  पो�ट ऑ�फस पाठमागे  

अमळनेर

31962
शाह माला �काश 42161 62 �ी

 कांता �नवास  �य ू�लॉट   �शवाजी बागे�या मागे  अमळनेर

31963
शाह म�नष अर�वदं 57903 52 पु.

िजवन �योती कॉलनी   न�वन कोटा��या मागे  अमळनेर िज 

जळगाव  अमळनेर

31964
शाह �मलन न�वनच�ं 46453 49 पु.

तंबोळी टॉक�ज जवळ   अमळनेर

31965
शाह �मल�द  सुभाष 18060 64 पु.

पुडंल�क �मतृी �चकारे ग�ल�   अमळनेर

31966
शहा �मना चेतन 51892 53 �ी

कै.बाबभुाई शहा माक� ट   आठवड ेबाजार  अमळनेर 

िज.जळगाव

31967
शहा मुकेश बाबलुाल 57195 58 पु.

घर � ३८/३/अ/१/९   शनी मंद�र लाईन  अमळनेर

31968
शाह नव�नतलाल रणछोडदास 16691 74 पु.

गु�कुल हौ�सगं सोसायट�   ढेकु रोड अमळनेर

31969
शाह �नलेश अशोककुमार 10205 62 पु.

सराफ बाजार   पां�खडक� जवळ    अमंळनेर

31970
शाह �काश सखाराम 16741 73 पु.

�य�ुसीपल हॉ�पीटल जवळ   मु.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

31971
शाह �काशकुमार रतीलाल 12142 73 पु.

�शवाजी गाड�न मागे   �य ू�लॉट  अमळनेर

31972
शाह �ेम रतीलाल �ो.पजुा ऑईल 

इंड���ज 11308 64 पु.
 कांता �नवास    �य ु�लॉट अमळनेर  िज.जळगाव

31973
शाह राजीव अ�ण 31007 60 पु.

अ�रहंत ि�लनीक सराफ बाजार   अमळनेर

31974
शाह �पेन अर�वदं 36484 47 पु.

िजवन �योती कॉलनी   �य ुकोट� मागे  अमळनेर

31975
शाह संजय कांतीलाल 32392 57 पु.

�य ू�लॉट   अमळनेर  िज.जळगांव  अमळनेर

31976
शाह स�येन अ�नलकुमार 10407 64 पु.

सराफ बाजार   अमंळनेर

31977
शाह �समा �पयशु 41356 56 �ी

�य ू�लॉट   दादा वाडी समोर  अमळनेर

31978
शाह सु�नता उदय 18065 54 �ी

�शवाजी उ�यान मागे   �य ु�लॉट  अमलनेर  अमलनेर

31979
शाह तनजुा केतन 46452 43 �ी

तंबोल� टॉक�ज जवळ   अमळनेर

31980
शाह उदय चदंलुाल 18064 59 पु.

�शवाजी उ�यान मागे   �य ु�लॉट  अमलनेर  अमलनेर

31981
शाह उ�वला मोहन 29985 64 �ी

संजोग-९३७११ ९६३८६   िजवन �योती हौ�सगं सोसायट�    

अमळनेर

31982
शाह उमेश स�तष 32394 51 पु.

�लॉट न.ं७ ब   िजवन �योती कॉलनी  अमळनेर

31983
शहा �मता �नतीन 39941 57 �ी

७/६ दादावाडी   �य ु�लॉट  अमळनेर

31984
शेख ताहेर त�यब 55079 57 पु.

कसाल� �क��या जवळ   भोई वाडा अमळनेर  िज.जळगाव

31985
शेख आर�फ शेख  कासम 59909 41 पु.

जपान िजन अमळनेर

31986
शेख अशफाक शेक ग�फार �ो.�सतारा 

ऑटो बॅटर� 11355 42 पु.
आर के नगर   धळेु रोड    अमंळनेर
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31987
शेख नईमो�ीन तुराफो�ीन 55763 54 पु.

जापन िजम   अमळनेर  िज.जळगाव

31988
शेख र�फक शेख अ�दलु नबी 53953 62 पु.

भोई वाडा   कसाल� मोह�ला अमळनेर  िज.जळगाव

31989
खाट�क श�कल अहमद शेख र�जाक 54805 50 पु.

मटन माक� ट जवळ बाहेरपरुा   अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

31990
शामनानी हरेश आलमच�ं 33912 53 पु.

�सधंी कॉलनी   अमळनेर

31991
शमा� आशुतोष न�थलुाल 16683 64 पु.

�लॉट न.ं१८१/३ धळेु रोड   अमळनेर

31992
शमा� गोपाळ नदंलाल 23252 71 पु.

�लॉट न.ं २०८/१०-ब   गजानन कॉलनी  नवीन कोटा� जवळ  

अमळनेर

31993
शमा� गो�वदं नदंलाल 12994 60 पु.

शनी मंद�र ग�ल�   �य ु�लॉट अमळनेर

31994
शमा� �वशाल रामच�ं 58636 45 पु.

H .न ं२४२७/४   वाड� न ं२६६    अमळनेर

31995
शेलकर राज��कुमार रामदास 44573 53 पु.

माळी वाडा     अमळनेर

31996
शेलकर र�व�ं गंगाराम 55349 49 पु.

बहादरपरु रोड   �प�ंी ग�ल� अमळनेर  िज.जळगाव

31997
श�दणु�कर �मोद वसंत 12437 71 पु.

गणेश कॉलनी �य ु�लॉ�स   अमळनेर

31998
शेटे संजय पडंीतराव 7746 61 पु.

��त बगं�या मागे   रामबाग  धळेु रोड  अमळनेर

31999
शेठ ईला सु�नल 26761 60 �ी

�लॉक न.ं४ ए द�त हौ�सगं सोसायट�   मु.पो.अमळनेर 

िज.जळगाव    अमळनेर

32000
शेठ रेखा राजू 24877 62 �ी

द�त हौ�सगं सोसायट�   �लॉक न.ं४ / ए  अमळनेर 

िज.जळगाव

32001
सेठ सु�नल जसवतंलाल 17622 62 पु.

४ अ द�त हौ�सगं सोसायट�     अमळनेर

32002
शेटे रेखा �शवदास 50463 47 �ी

देशमुख ग�ल�   अमळनेर  िज.जळगाव

32003
शेटे �शवदास नामदेव 50462 54 पु.

देशमुख ग�ल�   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

32004
�शलेदार सुरेश बाळकृ�ण 16699 70 पु.

जनुी पोल�स लाईन   ज.ेडी.सी.सी.बँकेसमोर  अमळनेर 

िज.जळगाव

32005
�शपंी �दपक अ�ण 40220 46 पु.

��कोणी बगीचा   अमळनेर

32006
�शपंी क�वता �कशोर 37164 45 �ी

आ�शवा�द झामी चौक   बहादरपरू रोड  अमळनेर

32007
�शपंी �कशोर मगन 9714 49 पु.

हॉटेल स�ाट जवळ धळेु रोड   अमंळनेर

32008
�शपंी मगन सोनू 5037 79 पु.

उ�कषा� नगर हॉटेल   स�ाट जवळ अमळनेर

32009
�शपंी मनोजकुमार सुरेश 36514 49 पु.

१ बी सानेगु�जी हौ�सगं सोसायट�   अमळनेर

32010
�शपंी �मना�ी संजय 37443 50 �ी

राजहोळी चौक   अमळनेर  िज.जळगाव

32011
�शपंी पढंर�नाथ नामदेव 33370 86 पु.

मु.पो. नगाव खुद�   ता.अमळनेर    नगाव खुद�

32012
�शपंी संजय �वaल 19044 56 पु.

राज होळी चौक   पांडुरंग सोनार यां�या च�क� समोर    

अमळनेर

32013
�शपंी सु�नल वासुदेव 55415 50 पु.

मु.कचरे पो.नगांव   ता.अमळनेर  िज.जळगाव
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

32014
�शदें अमतृराव बोमटू 3230 81 पु.

७  मधभुान अपाट�म�ट   कचेर रोड    अमळनेर

32015
�शदें अ�नल �नळकंठ 30748 56 पु.

मु.पो.�पळोदे   ता.अमळनेर    �पळोदे

32016
�शदें गंभीर आनदंा 36480 55 पु.

पोल�स लाईन   अमळनेर

32017
�शदें गुलाब (जयेश) सुकदेव 19724 46 पु.

�व�या�वहार कॉलनी   अमळनेर

32018
�शदें मधकुर �हमंतराव 32858 67 पु.

िजजाउ समथ� नगर   धळेु रोड    अमळनेर

32019
�शदें मात�ड भाऊराव 16696 64 पु.

मु.पो.गांधल� �पळोदे   ता.अमळनेर    गांधल� �पळोदे

32020
�शदें नारायण न�थु 53765 50 पु.

�शदें भवन   जोशी परुा  अमळनेर िज.जळगाव

32021
�शदें �नतीन च�ंकांत 33916 46 पु.

�मल चाळ   अमळनेर

32022
�शदें ��त�ा गुलाब 29987 41 �ी

�य ु�लॉट   कचेरे रोड    अमळनेर

32023
�शदें रजनी मधकुर 32867 66 �ी

िजजाउ समथ� नगर   धळेु रोड    अमळनेर

32024
�शदें राज�� आ�माराम 36481 56 पु.

उ�कष� नगर   धळेु रोड  अमळनेर

32025
�शदें सं�या राज�� 36511 54 �ी

 राजश  उ�कष� नगर   धळेु रोड  अमळनेर

32026
�शदें शामकांत �हमंतराव 49811 44 पु.

बालाजी परुा   �ीकृ�ण मं�दराजवळ  अमळनेर िज. जळगाव  

अमळनेर

32027
�शदें �नेहल रणिजत 48628 29 �ी

गट न . १३८६ �लॉट न ८०अ   गु�कृपा कोलोनी मागे  राज े

संभाजी  नगर  अमळनेर  जळगाव

32028
�शदें उ�वला अतुल 45460 46 �ी

�लाट न ं७ ब   शंकर नगर �पपंळे रोड  अमळनेर

32029
�शगंाणे साहेबराव बोमटू 40213 70 पु.

�लॉट न.ं१० �य.ुपटवार� कॉलनी   ढेकु सीम रोड  अमळनेर

32030
�शरोडे च�ंकांत अशोक 33880 41 पु.

मुठे ग�ल�   अमळनेर

32031
�शरोडे �गर�श डी  �ो.�शरोडे �ो�ह�जन 13290 42 पु.

बालाजी परुा   वाघ �बि�डगं  वाड चौक  अमळनेर

32032
�शरोडे नदं�कशोर अशोक 33922 45 पु.

मुठे ग�ल�   अमळनेर

32033
�शरोडे शरद �दनकर 46962 46 पु.

बालाजी परुा   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

32034
�शरसाठ क�पना �भमराव 42750 67 �ी

१६ अयो�या नगर   त�व�ान क� �ाजवळ  अमळनेर 

िज.जळगाव

32035
�शरसाठ नर�� �भमराव 42749 51 पु.

१६ अयो�या नगर   त�व�ान क� �ाजवळ  अमळनेर 

िज.जळगाव

32036
�शरसाठ राजेश �ीधर 55519 49 पु.

रेऊ नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

32037
�शरसाठ रमेश नामदेव 45544 51 पु.

मु खेडी पो �पपंळी ता अमळनेर   िज जळगाव    अमळनेर

32038
�शसोदे �दपक साहेबराव 47770 52 पु.

मु.पो.�. डांगर�   ता. अमळनेर  िज.जळगाव

32039
�शसोदे जयवतं रामराव 55509 56 पु.

६ कै.रामराव �शसोदे संकुल   अमळनेर  िज.जळगाव

32040
�ससोदे सु�नल धन�सगं 48567 41 पु.

वभैव कॉलनी   तांबेपरुा अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर
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32041
�शसोदे सु�नल गुलाबराव 10197 52 पु.

२३/१  कृषी नगर   ढेकु�सम रोड    अमंळनेर

32042
�शतोळे अर�वदं �व�वासराव 49877 66 पु.

�स�द� �वनायक कॉलनी   धळेु रोड  अमळनेर िज.जळगाव

32043
�शतोळे मनो�ा अर�वदं 49925 29 �ी

�स�द� �वनायक कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

32044
शु�ल जयतं वजैनाथ 14212 45 पु.

शु�ल ग�ल�   अमळनेर

32045
शु�ल संजय गो�वदं 12429 69 पु.

��हे ग�ल� शु�लांचा वाडा   अमळनेर

32046
शु�ला ि�मता संजय 32730 60 �ी

शु�ल वाडा ��हे ग�ल�   अमळनेर

32047
शु�ला सुशांत संजय 32647 40 पु.

शु�ला वाडा   ��मे ग�ल�    अमळनेर

32048
शु�ल �वजय गो�वदं 16726 64 पु.

शु�ल वाडा  ��मे ग�ल�   मु.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

32049
शु�ल योगेश वजैनाथ 15934 47 पु.

शु�ल ग�ल�   अमळनेर

32050
�सधंवी रोह�त �हरालाल 36868 37 पु.

मुंबई ग�ल�   अमळनेर

32051
�ससोदे क�पना भाऊराव 40684 61 �ी

समथ� नगर   हॉटेल स�ाट�या मागे  अमळनेर

32052
सोमाणी �मथनु �काशच�ं 17488 39 पु.

सुनदंा पाक�  धळेु रोड अमळनेर

32053
सोमाणी �काश क�हैयालाल �ो.�मथनु 

�ेडस� 12342 68 पु.
कृषी उ�प�न बाजार समीती   अमळनेर

32054
सोमाणी सुभाशच�ं क�हैयालाल 8843 72 पु.

कला भवन २२२४७७   �य ू�लॉट    अमळनेर

32055
सोमवशंी भालचदं नारायण 9690 78 पु.

जनै मंद�रा मागे   सराफ बाजार    अमंळनेर

32056
सोनज ेसंजय रामकृ�ण 36853 60 पु.

�लाट न.ं५३ बी   �दारका नगर  �पपंल रोड  अमळनेर

32057
सोनार अशोक नामदेव 58803 49 पु.

कलागु� कॉ��ले�स   बोरसे ग�ल�    अमळनेर

32058
सोनार अशोक �पतांबर 32952 71 पु.

सराफ बाजार   अमळनेर

32059
सोनार अशोक पीतांबर 61819 59 पु.

मु गडखांब पो�ट नाघव   गडखांब नागव  अमळनेर िज�हा 

जळगाव

32060
सोनार छोटु नामदेव 57833 52 पु.

�श�ड नाका   शारदा कॉलनी  अमळनेर िज जळगाव  

अमळनेर

32061
सोनार जगद�श �नबंा 58635 43 पु.

घर न ं१०३ /४ अमळनेर

32062
सोनार जय�ी सतीश 28757 56 �ी

केशवनगर अमळनेर   राम वाडी जवळ    अमळनेर

32063
सोनार कैलासच�ं छगनलाल 41509 71 पु.

कॉटन माक� ट समोर   धळेु रोड    अमळनेर

32064
सोनार �करण का�शनाथ 33082 44 पु.

वाडी चौक   परुाणीक ग�ल�    अमळनेर

32065
सोनार मदन �पतांबर 32953 70 पु.

सराफ बाजार   अमळनेर

32066
सोनार प�ाकर रामदास 16727 69 पु.

गाय�ी नगर   तांबे परुा    अमळनेर

32067
सोनार राज�� रघनुाथ 33909 60 पु.

पा�रजात   टाउन हॉल जवळ  अमळनेर
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32068
सोनार स�चन �वनायक 18054 51 पु.

�र�ी �स�ी अपाट�म�ट �वजय मारोती समोर   �लॉय न.ं ५ धळेु 

रोड    अमळनेर

32069
सोनार संजय रमणलाल 45616 56 पु.

�लॉट न.ं९ ब ढेकु रोड   देशमुख नगर  अमळनेर

32070
सोनार सतीष ब�सीलाल 9560 66 पु.

केशव नगर   �ताप कॉलेज अमळनेर

32071
सोनार सुधीर गणपत �ो.भटे�वर �ेडस� 32336 65 पु.

बढे ग�ल�   राजोल� चौक  अमळनेर

32072
सोनार योगेश �काश 54081 39 पु.

आय.य.ुडी.पी.कॉलनी   तांबेपरुा  अमळनेर िज.जळगाव

32073
सोनवणे म�नषा �फु�ल 37251 44 �ी

१७८ द�त हाऊ�सगं सोसायट� समथ� नगर अमळनेर

32074
सोनवणे नर�� राजाराम 40217 61 पु.

केशव नगर   अमळनेर

32075
सोनवणे पनुम �पतांबर 18093 39 �ी

�लॉट न.ं१७ �व�या �वहार कॉलनी   पकंज �कराणा शेजार�  

अमळनेर िज.जळगाव

32076
सोनवणे रजनी शरदराव 40030 58 �ी

�स�द� �वनायक कॉलनी   धळेु रोड  अमळनेर

32077
सोनवणे भालेराव भाउुराव 40685 64 पु.

२७ समथ� नगर   हॉटेल स�ाट मागे  अमळनेर

32078
सोनवणे �दल�प राजाराम 33360 53 पु.

बोरसे ग�ल�   शाळा न.ं१२  अमळनेर

32079
सोनवणे (पाट�ल) हरे�वर रमेश 35221 41 पु.

न�वन �लॉट कचेर� रोड   अमळनेर  िज.जळगाव

32080
सोनवणे नर�� सखाराम 9621 65 पु.

�स�द� �वनायक कॉलनी  धळेु रोड   अमंळनेर

32081
सोनवणे पढंर�नाथ �कसनराव 17620 71 पु.

शारदा नगर ३४ ब �पपंळे रोड   अमळनेर

32082
सोनवणे �पतांबर नवल 5009 71 पु.

�व�या �वहार कॉलनी �लॉट न.ं१७   अमंळनेर

32083
सोनवणे �द�प शांताराम 47183 42 पु.

मु. पो. करणखेडा   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

32084
सोनवणे �फु�ल नानाभाऊ 90906 51 पु.

�लॉट न.ं१७ ब द�त �साद   द�त हौ�सगं सोसायट�  बस �टॅड 

मागे अमळनेर

32085
सोनवणे �काश �झप� 24740 71 पु.

३४ क   �दारका नगर  �पपंळे रोड अमळनेर  जळगाव

32086
सोनवणे ��वण उखा 14308 41 पु.

मु.पो.जनुोन े  ता.अमळनेर    जनुोने

32087
सोनवणे प�ुषो�तम आ�माराम 36859 57 पु.

�लॉट न.ं७ ए �ीरंग कॉलनी   �पपंले रोड  अमळनेर

32088
सोनवणे रंजना उ�हास 39421 41 �ी

�लॉट न.ं १७   �व�या �वहार कॉलनी  पकंज �कराणा जवळ  

अमळनेर

32089
सोनवणे र�व�ं सखाराम 18069 61 पु.

 अ�य  धलेु रोड     अमलनेर  अमलनेर

32090
सोनवणे ऋषीकेश नर��राव 42135 34 पु.

केशव नगर   रामवाडी जवळ  अमळनेर

32091
सोनवणे संद�प सुभाष 61352 37 पु.

27 बी शंकर नगर   �पपंळे रोड अमळनेर  िज�हा जळगाव

32092
सोनवणे शाल�नी �पतांबर 18074 66 �ी

�व�या�वहार कॉलनी �लॉट न.ं१७   अमळनेर

32093
सोनवणे शरदराव आ�माराम 17632 66 पु.

�स�द� �वनायक कॉलनी   धळेु रोड  अमळनेर

32094
सोनवणे सीमाबाई ��दप 53459 40 �ी

मु.पो.करणखेडा   ता.अमळनेर  िज.जळगाव
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32095
सोनवणे सु�नल अशोक 23255 70 पु.

मु. पो. वावडे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  वावडे

32096
सोनवणे सुरेश संतोष 32664 50 पु.

सुय�वशंी �ब�डींग जवळ   अमळनेर  िज.जळगांव  अमळनेर

32097
सोनवणे उ�हास �पतांबर 9876 45 पु.

�लॉट न.ं१७ �व�या �वहार कॉलनी   पकंज �कराणा 

दकुानाजवळ  अमळनेर

32098
सोनवणे �वनोद बाबरुाव 33091 39 पु.

�लॉट न.ं२०   अ�हाद नगर    अमळनेर

32099
सोनवणे योगेश गोपाळराव 41410 32 पु.

मु.पो. ढेकु   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

32100
सोनी अतुल ��वणच�ं 16705 55 पु.

�ी जी �नवास एस.ट�.�टँड   समोर अमळनेर

32101
सोनी म�नषकुमार हसमुखलाल 43860 75 पु.

�ीजी �नवास   भागवत रोड  खडडािजन जवळ  अमळनेर

32102
सोनी हसमुखलाल नारायणदास 43859 75 पु.

�ी जी �नवास   भागवत रोड  खडडाजीन जवळ  अमळनेर

32103
साळी सुहास हरचदं �ो.�त�पती ऑईल 

डेपो 11673 61 पु.
साळी वाडा अमळनेर

32104
सुरळकर आनदं हर�भाऊ 9109 64 पु.

कासार ग�ल�   C/O.आनदं वॉच को.    अमळनेर

32105
सुरळकर रामदास समाधान 53325 37 पु.

�लॉट न.ं४ ढेकू रोड   गोदावर� नगर  अमळनेर िज.जळगाव

32106
सुरळकर सुभाष ह�रभाऊ 9110 50 पु.

कासार ग�ल�   अमळनेर

32107
सुरासे मंगला सुरेश 58976 61 �ी

�सधं�वनायक कॉलनी   धळेु रोड    अमळनेर

32108
सुय�वशंी धनजंय �व�वासराव 44369 52 पु.

टे�लफोन कॉलनी   �पपंळे रोड  अमळनेर

32109
सुरवाडकर क�पना �कशोर 22753 52 �ी

�वाट�र न.ं१ ए   पोल�स लाईनअमळनेर  िज.जळगाव

32110
सुरवाडकर �कशोर वेडु 22752 62 पु.

�वाट�र न.ंए १   पोल�स लाईनअमळनेर  िज.जळगाव

32111
सुय�वशंी गणेश आनदंा 39410 45 पु.

मु.रढावण (राजोरे) पो.सारबेटे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32112
सुय�वशंी �हमंत वसंत 40005 47 पु.

इ�लामपरुा   िज.एस.हाय�कूल जवळ  अमळनेर

32113
सुय�वशंी रावसाहेब वामनराव 33363 48 पु.

�लॉट न.ं७०   आर. के. नगर    अमळनेर

32114
सुय�वशंी �व�याबाई सुरेश 40248 56 �ी

गणेश कॉलनी   तांबेपरुा  अमळनेर

32115
सुय�वशंी �भकन �नबंा 23613 67 पु.

�लॉट न.ं८०   आर.के.नगरअमळनेर  िज.जळगाव

32116
सुय�वशंी िजवन का�शराम 34627 67 पु.

कासार ग�ल�   चौधर� वाडा  अमळनेर

32117
सुय�वशंी जयवतंराव �हमंतराव 90940 52 पु.

मुडी �ा डगंर�   मुडी  अमळनेर ता िज�हा जळगाव  धळेु

32118
सुय�वशंी �काश गंभीर 33883 54 पु.

मु. �नमझर�   पो.साकरे  ता.अमळनेर  �नमझर�

32119
सुय�वशंी �ेमराज दामोदर 50233 61 पु.

सी-७ जी.एम.अपाट�म�ट   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

32120
सुय�वशंी प�ुषो�तम सुभाष 53429 40 पु.

७ द�त हौ�सगं सोसायट�   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

32121
सुय�वशंी शकंुतला �दल�पकुमार 

�ो.�दशा गॅस एज�सी 18379 72 �ी
�ो.�दशा गॅस एज�सी   कृ�ष नगर ढेकूसीम रोड  अमळनेर
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32122
सुय�वशंी �व�वमोहन �शवाजीराव 33367 47 पु.

�बि�डगं न ं१ �लॅट न ं०६   मेघनगर�  वॉटर ट�क जवळ  

अमळनेर

32123
सुतार �वि�नल शांताराम 46959 35 पु.

माळी वाडा   बहादरपरु रोउ  अमळनेर

32124
सुतार उमेश साहेबराव 36873 48 पु.

मु.पो.फापोरे   ता.अमळनेर    फापोरे

32125
सुतार �वजयकुमार माधवराव 9692 64 पु.

देशमुख वाडा जवळ   अमंळनेर

32126
�वामी रमेश मुकथ�या 9671 71 पु.

�लॉट न ं४२ धकूु रोड   आ�शवा�द नगर  अमळनेर

32127
�वामी उषा रमेश 17016 67 �ी

मुंबई ग�ल�   पॉवर हाऊस समोर    अमळनेर

32128
ताडे मोहन भगवान 33895 61 पु.

�शव कॉलनी   अमळनेर

32129
ताडे नर�� यशवतं 33901 39 पु.

सोनार चाळ   �टेशन रोड    अमळनेर

32130
ताडे �काश यशवतं 17024 43 पु.

�य ुकचेर� रोड   सोनार चाळ    अमळनेर

32131
ताडे रोह�णी मोहन 36518 57 �ी

�शव कॉलनी   गौर� गणपती मं�दराजवळ  अमळनेर

32132
तलवारे �दपक वसंत 32651 46 पु.

��मुत� सदर   ��हे ग�ल�    अमळनेर

32133
तंबोल� �मनोचर जमशेटजी 30751 91 पु.

तंबोल� िजन   अमळनेर

32134
तेजवानी भारती हेमंत 59342 45 �ी

चोपडा रोड �सधंी कॉलनी   �सधंी कॉलनी  अमळनेर

32135
तेवर पान�कोडी वेरनान 53952 54 पु.

चोपडा रोड   शनी पेठ अमळनेर  िज.जळगाव

32136
थदाणी �ेरणा वक�ल 48151 37 �ी

�सधंी कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

32137
थदाणी रामच�ं सुगनोमल 51411 56 पु.

�सधंी कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

32138
थदाणी वक�ल माधवदास 48150 39 पु.

�सधंी कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळेनर

32139
थदाणी �वशाल रामच�ं 51410 29 पु.

�सधंी कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

32140
ठाकरे आ�शष �शांत 61888 21 पु.

धळेु रोड समथ� नगर   समथ� नगर  अमळनेर िज.जळगाव

32141
ठाकरे अ�नता गणेश 33926 48 �ी

�लॉट न.ं१२ सुरभी नगर   अमळनेर  िज.जळगांव    अमळनेर

32142
ठाकरे अशोक नारायण 36503 55 पु.

�लॉट न.ं१४९   आर के नगर धळेु रोड  अमळनेर

32143
ठाकरे गणेश तुकाराम 23797 54 पु.

१२ सुरभी कॉलनी   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

32144
ठाकरे मधकुर नारायण 51750 49 पु.

१४९ आर के नगर   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

32145
ठाकरे राज�� नारायण 35229 47 पु.

१४९ आर के नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

32146
ठाकरे सतीष नारायण 35220 42 पु.

१४९ आर के नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

32147
ठाकरे वशैाल� राज�� 52060 38 �ी

१०१ आर के नगर   धळेु रोड  अमळनेर िज.जळगाव

32148
ठ�कर जगद�श ��भोवनदास 12065 71 पु.

ज�ुया टाऊन हॉल जवळ अमळनेर
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32149
ठाकरे चतुर शंकर 15918 58 पु.

मु.नदंगाव पो.तासखेडे   ता.अमळनेर िज.जळगाव    नदंगाव

32150
ठाकरे �दपाल� सुरेश 34494 39 �ी

मु.पो. वावडे   ता.अमळनेर िज.जळगांव    वावडे

32151
ठाकरे लालचदं बाबरुाव 16543 74 पु.

समथ� नगर कॉटन माक� ट समोर   अमळनेर

32152
ठाकरे संतोष लालचदं 16544 49 पु.

समथ� नगर कॉटन माक� ट समोर   मु.पो.अमळनेर

32153
ठाकुर अ�नल सोमा 21909 59 पु.

�लॉट न.ं३५ ब ल�मी नगर   ढेकु�सम रोडअमळनेर

32154
ठाकूर �कशोर अजु�न 42628 55 पु.

बालाजी परुा   वाघ �ब�डींग जवळ  अमळनेर

32155
ठाकूर नारायण सुकलाल 33092 67 पु.

बोरसे ग�ल�   शाळा न.ं१२  अमळनेर

32156
ठाकुर सुरेश गुलाब 61975 46 पु.

�लॉट न ं७३ �ीराम कॉलनी   रामे�वर नगर  अमळनेर िज 

जळगाव  अमळनेर

32157
ठोके �दपक सखाराम 43907 49 पु.

मु पो रऊ नगर   ढेकू रोड    अमळनेर

32158
थोरात �वजया अमतृ �ो.�दपीका 

कॉ�मेट�क 11260 65 �ी
बोरसे ग�ल�   अमळनेर  िज.जळगाव

32159
�तसा �द�प रामच�ं 17017 60 पु.

सुभाष परुा टोणगावकर सरांचा   �लॉट साईबाबा मंद�रा 

जवळ    अमळनेर

32160
�तसा वभैवी ��दप 48967 28 �ी

सुभाष परुा   साईबाबा मं�दराजवळ  अमळनेर िज.जळगाव

32161
तोलाणी हेम�� मोहनलाल 57295 31 पु.

�टेशन रोड   �सधंी हौ�सगं सोसायट�  अमळनेर िज जळगाव  

अमळनेर

32162
तोलाणी मोहनदास गोवध�नदास 57300 54 पु.

�टेशन रोड   �सधंी हाउु�सगं सोसायट�  अमळनेर िज 

जळगाव  अमळनेर

32163
तोलाणी नदंलाल गुजराज 58252 58 पु.

१४१ �सधंी कॉलनी   चोपडा रोड  अमळनेर

32164
तोलाणी नरेश नदंलाल 58012 34 पु.

�सधंी कॉलनी   चोपडा रोड  ता अमळनेर िज जळगाव  

अमळनेर

32165
तोलाणी प�रयलदास फे�मल 27710 84 पु.

तोलाणी माक� ट   �टेशन रोड  अमळनेर

32166
तोलाणी सु�मत गोपालदास 60603 28 पु.

�सधंी कॉलनी   तालुका अमळनेर  िज�हा जळगाव

32167
त�डे महादेव उ�तम 54250 40 पु.

�लॉट न.ं२१ ब वामन नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर 

िज.जळगाव

32168
टोणगांवकर अ�भजीत अनतंराव 54956 51 पु.

२२/ब शंकर नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

32169
टोणगावकर उषा अनतंराव 36495 73 �ी

२२ बी शंकर नगर   �पपंले रोड    अमळनेर

32170
उपा�ये �नतीन च�ंशेखर 18072 41 पु.

�य ु�लॉट �हाईट �ब�डींग जनु ेबस �ट�ड   अमळनेर

32171
उपासनी भुषण �शर�ष 49179 38 पु.

मुठे ग�ल�   अमळनेर  िज.जळगाव

32172
उपासनी हष�वध�न योगे�वर 49019 29 पु.

वाणी ग�ल�   वाडी चौक अमळनेर  िज.जळगाव

32173
उपासनी मोह�नी �व�वे�वर 47586 60 �ी

१४/१७८ रामबाग   धळेु रोड  अमळनेर

32174
उपासनी सौरभ �व�वे�वर 42142 36 पु.

१४/१७८ रामबाग   धळेु रोड  अमळनेर

32175
उपासनी शमल �श�रष 49176 60 �ी

बोरसे ग�ल�   अमळनेर  िज.जळगाव
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32176
उपासनी �शर�ष वसंत 12440 68 पु.

कंुटे रोड शाळा न ं१२ जवळ   अमळनेर

32177
उपासनी ��दा भुषण 48970 35 �ी

 वसंत�भा    कंुटे रोड  अमळनेर िज.जळगाव

32178
उपासनी सुघोष �व�वे�वर 42143 34 पु.

१४/१७८ रामबाग   धळेु रोड अमळनेर

32179
उपासनी �व�वे�वर �ीराम 5038 69 पु.

रामबाग �ांत बगंलो मागे   धळेु रोड    अमळनेर

32180
उपासनी योगेश �ीराम [१०] 5039 60 पु.

�ीराम सदन २२२७१७   वाणी ग�ल� वाडी चौक    अमळनेर

32181
उपासनी �नवेद�ता योगे�वर 30709 57 �ी

�ीराम सदन वाणी ग�ल�   अमळनेर

32182
वा�छानी आशाबाई सुंदरदास 57421 59 �ी

सुधाम �लॉथ �टोअस�   शह�द हेमु कलानी माग� लु�ला 

माक� ट जवळ  �सधंी हौ�सगं सोसायट� अमळनेर

32183
व�ैय अपणा� अ�नल 16252 64 �ी

बोरसे ग�ल�   मु.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

32184
व�ैय िजत�� �ीकांत 38890 34 पु.

�य ू�लॉट पो�टा�या मागे   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32185
वदैय मंगलमुत� शांताराम 52354 76 पु.

�लॉट न.ं८ वाड� �.३०   गणेश कॉलनी  अमळनेर िज.जळगाव

32186
व�ैय म�नषा �मल�ंद 49814 52 �ी

गणेश कॉलनी   धळेु रोड  अमळनेर िज.जळगाव

32187
व�ैय �मल�ंद मंगलमुत� 11800 57 पु.

आयवु�द �ल�नीक   गणेश कॉलनी अमळनेर

32188
व�ैय र�व�ं का�लदास 9699 65 पु.

ध�वतंर�   महा�मा गांधी माग�  जनुा टाऊन हॉल द�त मं�दर  

अमंळनेर

32189
व�ैय संगीता भालच�ं 36520 53 �ी

�य ू�लॉट �न समोर न�वन कोट�   अमळनेर

32190
व�ैय सुचेता राज�� 53634 58 �ी

८-ब शंकर नगर   �पपंळे रोड अमळनेर  िज.जळगाव

32191
व�ैय सुधाकर खंडेराव 33317 81 पु.

१६ शंकर नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर

32192
व�ैय वासंती र�व�ं 45942 63 �ी

 ध�व�तर�  म. गांधी माग�   अमळेनर  िज.जळगाव  

अमळेनर

32193
वळवी करण�सगं कोच�भाई 17659 80 पु.

३ ब शंकर नगर   �पपंळे रोड  अमळनेर

32194
वा�हे म�नषा �दनेश 25334 38 �ी

�शव कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

32195
वरलाणी रजनीश जेठानदं 24951 42 पु.

�कराणा मरचटं   बाजार पेठ  अमळनेर

32196
वमा� देसराज धनंालाल �ो दगुा� �टबंर 12926 50 पु.

गणेश कॉलनी धळेु रोड   दगुा� �टबंर    अमळनेर

32197
वमा� �गर�ष कांतीलाल �ो. तुलसी 

�वेलस� 12822 45 पु.
�ो. तुलसी �वेलस�  सराफ बाजार   अमळनेर

32198
वमा� गो�वदं ध�नालाल 12650 54 पु.

जोशीपरुा गणेश कॉलनी धळेुरोड   अमळनेर

32199
वमा� जय�ी कैलास 58704 50 �ी

सराफ बाजार अमळनेर

32200
वमा� �योती स�तष 33869 49 �ी

पटवार� कॉलनी   अमळनेर

32201
वमा� क�वता राज�� 33325 52 �ी

पटवार� कॉलनी   अमळनेर

32202
वमा� लाजवतंी देसराज 32923 46 �ी

साने गु�जी शाळे जवळ   धळेु रोड अमळनेर
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32203
वमा� �नशा सुभाष 11649 49 �ी

भांडारकर कॅ�पस   �टेशन रोड  77  अमळनेर

32204
वमा� राज�� �ीराम �ो.आ�शष अलंकार 11648 54 पु.

सराफ बाजार   अमळनेर

32205
वमा� राजपती गो�वदं 32396 38 �ी

�लॉट न.ं१६८/१   गणेश कॉलनी  अमळनेर िज.जळगांव  

अमळनेर

32206
वमा� संजय हर�राम 16704 53 पु.

अ�ंच-बा क����शन   कंुटे रोड    अमळनेर

32207
वमा� स�तष �ीरामजी 33870 50 पु.

१५१/अ ेपटवार� कॉलनी मागे   अमळनेर

32208
वमा� सुभाष मोहनलाल 13456 53 पु.

�टेशन रोड   भंडारकर चाल जवळ  भंडारकर कंपाऊंड  

अमळनेर

32209
वमा� �वनोद हर�राम 32398 48 पु.

अ�चबंा �वेलस�   सराफ बाजार  अमळनेर

32210
�वचंरुकर गजानन यशवतं 43368 57 पु.

संतोष ७ - अ   अ�न�ं�द नगर  अमळनेर िज.जळगाव

32211
�वसाव े�ेमराज रामच�ं 36524 42 पु.

�लॉट ४७ बी ल�मी नगर   ढेकू रोड  अमळनेर

32212
�वसपतेु हष�ल �शर�ष 24666 37 पु.

मुळे ग�ल�   अमळनेर  अमळनेर

32213
�वसपतेु कपील �शर�ष 24665 42 पु.

मुळे ग�ल�   अमळनेर  अमळनेर

32214
�वसपतेु �मराबाई �शर�ष 33858 63 �ी

मुठे ग�ल�   अमळनेर

32215
�वसपतेु मुकंुद मधकुर 38902 53 पु.

७६७ सराफ बाजार   अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

32216
�वसपतेु मुकंुद मधकुर �ो.शामदास 

सावळारामशेठ �वसपतेू 9604 54 पु.

�ो.शामदास सावळारामशेठ �वसपतेु   सराफ बाजार 

अमळनेर  िज.जळगाव

32217
�वसपतेु �मोद आनदंा 36877 56 पु.

आनदं अलंकार   सराफ बाजार  अमळनेर

32218
�वसपतेु वशैाल� मुकंुद 17630 50 �ी

७६७ सराफ बाजार     अमळनेर

32219
वाधवाणी �वर�� �सतलदास 28867 70 पु.

�सधंी हौ�सगं सोसायट�   मु.पो.अमळनेर  िज.जळगाव

32220
वा�डले राजेश �नळकंठ 47996 45 पु.

�शवाजी नगर   पलैाड  अमळनेर

32221
वाघ अमोल मनोहर 55092 45 पु.

गणेश कॉलनी   तांबेपरुा अमळनेर  िज.जळगाव

32222
वाघ भारती �कशोर 12420 45 �ी

मु.पो.डांगर ब।ु। ता.अमळनेर   डांगर ब।ु।    डांगर ब।ु।

32223
वाघ च�ंकांत रामदास 9723 67 पु.

स�द�छा समथ� नगर   अमंळनेर

32224
वाघ द�ता�य शंकर 16736 76 पु.

मात ृ�मतृी  ��कोणी बागे   जवळ ई�लाम परुा रोड    

अमळनेर

32225
वाघ जय�ी  �काश 32947 53 �ी

राम ल�मी   सुरभी कॉलनी  अमळनेर

32226
वाघ माधव �सताराम 29986 59 पु.

३४८८ साळी मढ� शेजार�   अमळनेर

32227
वाघ �काश रामदास 16844 60 पु.

रामल�मी  सुरभी कॉलनी   ज�ुया पटवार� कॉलनी जवळ    

अमळनेर

32228
वाघ �काश रंगराव 27059 39 पु.

मु. पो. डांगर ब ु◌ा◌ा   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर

32229
वाघ राजेश सज�राव 53216 44 पु.

मु. पो. डांगर ब.ु   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  अमळनेर
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32230
वाघ �शवराम नथु 42033 78 पु.

एल.आय.सी. कॉलनी   अमळनेर

32231
वाघ �ीकांत दौलत 48966 52 पु.

मु. पो. हातेड ब.ु   ता. चोपडा  िज. जळगाव  अमळनेर

32232
वा�ड े�द�ती राज�� 59723 30 �ी

धळेु रोड   रामबाग कॉलनी    अमळनेर

32233
वा�ड े�वाती राज�� 56788 50 �ी

१७८/२१ रामबाग कॉलनी   धळेु रोड अमळनेर  िज.जळगाव

32234
वा�हे भा�कर सुपडू 9704 66 पु.

मुठे ग�ल�   अमंळनेर

32235
वा�हे मुकेश उ�तमराव 53906 43 पु.

�शव कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

32236
वाणी अ�भजीत अ�नल 23792 36 पु.

 वा�स�य  �य ु�लॉट   भागवत रोडअमळनेर  िज.जळगाव

32237
वाणी अ�मता अ�नल 19917 61 �ी

 वा�स�य  भागवत रोड   �य ु�लॉ�स    अमळनेर

32238
वाणी अ�नल ल�मण 38897 62 पु.

 वभैव  �लॉट न.ं३ ब   वामन नगर  �पपंळे रोड अमळनेर

32239
वाणी अ�नल शंकर 46197 56 पु.

पजुार� ग�ल�   वाडी चौक  अमळनेर

32240
वाणी अ�नल वसंत 33853 57 पु.

पटवार� कॉलनी   अ�नपणुा� मंगल काया�लया जवळ  

अमळनेर

32241
वाणी अ�नल वामनराव 10170 66 पु.

भागवत  रोड   �य.ू �लॉट    अमंळनेर

32242
वाणी अर�वदं का�शनाथ 18053 63 पु.

शाळा न.ं १२ कंुटेकोड अमळनेर     अमलनेर  अमळनेर

32243
वाणी आशा पोपटराव 45349 70 �ी

�य ु�लाट     अमळनेर

32244
वाणी अशोक दामु 9662 71 पु.

�य.ु�लॉट अमळनेर   �शवाजी बागे मागे    अमंळनेर

32245
वाणी अशोक �यबंक 40003 60 पु.

मु.पो. मंग�ळ   ता. अमळनेर    मंग�ळ

32246
वाणी बाळकृ�ण वामन 10476 52 पु.

शीवाजी माक� ट   अमंळनेर

32247
वाणी भटे�वर सुभाष 51614 37 पु.

रे�वे �टेशन समोर   मुठे चाळ  अमळनेर िज.जळगाव

32248
वाणी जनाद�न राजाराम 10105 68 पु.

बालाजी मं�दर जवळ   ल�मी परुा अमळनेर

32249
वाणी कांतीलाल शंकर 39976 50 पु.

शाळा �.१ समोर   कंुटे रोड  अमळनेर

32250
वाणी मधकुर सुपडू 24670 57 पु.

�शवाजी माक� ट   अमळनेर  अमळनेर

32251
वाणी नारायण �यबंक 51686 82 पु.

वाडी चौक   लहान भाजी बाजार  अमळनेर िज.जळगाव

32252
वाणी �नलेश �काश 47052 31 पु.

हनमुान नगर   �श�ड नाका  अमळनेर िज.जळगाव

32253
वाणी राज�� फक�रा �ो.मंगलमुत� ट��ट 

हाऊस 10674 51 पु.
कंुटे रोड   शाळा �.१२ जवळ  अमळनेर िज.जळगाव

32254
वाणी र�ना �वलास 23253 58 �ी

�य ु�लॉट भागवत रोड   अमळनेर

32255
वाणी रेवती अ�नल 18546 44 �ी

१२ न ंशाळे जवळ   कंुटे रोड  अमळनेर

32256
वाणी संजय ल�मण 33852 52 पु.

नदंनवल कॉलनी   अमळनेर
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32257
वाणी संजय मधकुर 35234 55 पु.

मंगला देवी कोतवाल चौक   अमळनेर  िज.जळगाव

32258
वाणी सारंग �वलास 23795 35 पु.

�य ु�लॉट भागवत रोड   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर

32259
वाणी सुधाकर राजाराम 42119 72 पु.

मुठे ग�ल�   अमळनेर  िज.जळगाव

32260
वाणी सुधाकर सुपडू 46449 69 पु.

यश ल�मी   स�ाट हॉटेल जवळ  अमळनेर

32261
वाणी सुरेश शंकर 9709 70 पु.

वाडी चौक   अमळनेर

32262
वाणी �वलास वामनराव 9646 48 पु.

भागवत रोड   अमंळनेर

32263
वानखेडे अशोक शामराव 50299 56 पु.

�शव कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

32264
वानखेडे जयेश सुधाकर 24952 40 पु.

झामी चौक   बहादरपरु रोडअमळनेर  िज.जळगाव

32265
वानखेडे लता �चधंू 50666 51 �ी

�ब�ुद हौ�सगं सोसायट�   �टेशन रोड  अमळनेर

32266
वानखेडे �नरंजन रमेश 33921 59 पु.

गाय�ी नगर ढेकू �सम रोड   अमळनेर

32267
वानखेडे रमेश माधवराव 27046 69 पु.

गायञ◌्ा◌ी नगर   ढेकू �सम रोड  अमळनेर

32268
वरकड ेअशोक  �शवाजीराव 

�ो.भैरवनाथ कोल डेपो 38270 59 पु.
�मल चाळ �टेशन रोड   अमळनेर  िज.जळगाव

32269
वरकड े��काल अशोक 61034 26 पु.

�टेशन रोड �मल अमळनेर   �टेशन रोड �मल अमळनेर 

िज�हा जळगाव

32270
वा�ळे च�ंशेखर �शवलाल 25351 46 पु.

आर. के. नगर   धळेु रोड  अमळनेर

32271
वा�ळे मनीषा च�ंशेखर 59122 32 �ी

�लॉट न ं५७ �ीकृपा हौ�सगं   सोसायट� धळेु रोड R K नगर  

अमळनेर

32272
वा�ळे संजय मालजी 33321 51 पु.

�लॉट न ं११ दादासाहेब भालेराव नगर   धळेु रोड अमळनेर  

तालुका अमळनेर िज�हा जळगाव

32273
येवले अमोल सुरेश 25345 42 पु.

�लॉट न.ं १५/१६   रेउ ुनगर ढेकू �सम रोड  अमळनेर िज. 

जळगाव  अमळनेर

32274
येवले द�ता�य माधव 40245 80 पु.

ल�मी परुा   भांडारकर ग�ल�  अमळनेर

32275
येवले जय�ी योगेश 33667 42 �ी

ल�मी परुा   अमळनेर

32276
येवले �नता अमोल 50461 39 �ी

�लॉट न.ं१५/१६ रेऊ नगर   ठेकु �सम रोड  अमळनेर 

िज.जळगाव

32277
येवले योगेश द�ता�य 33666 51 पु.

ल�मी परुा   अमळनेर

32278
झाबक धन�ी �मोद 40234 45 �ी

�य ु�लॉट   भ�गनी मंडळ शाळेसमोर  अमळनेर

32279
झाबक �मोद मगनलाल 40233 51 पु.

�य ु�लॉट   भ�गनी मंडळ शाळे समोर  अमळनेर

32280
झाबक सुरेश �हरालाल 54029 58 पु.

�य ु�लॉट भ�गनी मंडळ शाळेसमोर   लालबाग शॉपींग स�टर  

अमळनेर िज.जळगाव

32281
झालसे जय�ी �वजय 59772 47 �ी

�श�ड नाका जी एच   हाय�कूल मागे वाघ चाळ  अमळनेर

32282
झारे सुमन माधव 19039 69 �ी

�लॉट न.ं१४ गट न.ं१७५१   ल�मी नगर ढेकु�सम नगर    

अमळनेर

32283
झंवर मंगेश �शवनारायण 16709 53 पु.

१२ ब द�त हौ�सगं सोसायट�   मु.अमळनेर िज.जळगाव    

अमळनेर
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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

32284
झ�डे तुषार सुरेश 36513 53 पु.

शंकर नगर   �लॉट न.ं १६ कृ�णा बगंलो  �पपंळे रोड  

अमळनेर
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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)

32285

अिभमानी मिहला बचत 

गट 60322

िस�ाथ� चौक   गांधी पुरा  अमळनेर िज�ा 

जळगाव  अमळनेर िज�ा जळगाव

32286 आदश� मिहला बचत गट 46460

मु. पो. रामे�र   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32287

अ�वाल ब�ीलाल 

लादुराम अॅ�ो �ोअरेज 

�ा.िल. 45686

�ताप िमल कंपाऊड   अमळनेर  िज. 

जळगाव  अमळनेर

32288 अंजली मिहला बचत गट
पाटकरी �ितभा िनितन

58979 35 ÔJããè िनअर साळी मोटर कृ�ा   अमळनेर

32289

आशापुरी मिहला बचत 

गट 46461

मु. पो. ढेकू अंबासन   ता. अमळनेर  िज. 

जळगाव  अमळनेर

32290

िभमश�ी मिहला बचत 

गट  अमळनेर जे जे एस 

बी 48201 तांबेपुरा   अमळनेर

32291

िबजासन माता मिहला 

बचत गट 51347

मु. पो. िपंपळे खु.   ता. अमळनेर  िज. 

जळगाव  अमळनेर

32292

च�धर �ामी मिहला 

बचत गट (अमळनेर) 53849 मु.पो.गलवाडे   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

32293 च�धारी मिहला बचत गट 60696

ढेकूसीम रोड देशमुख नगर   अमळनेर  

अमळनेर

32294

दशा माता मिहला बचत 

गट (अमळनेर)
पानसे वषा� मािणक

54802 50 ÔJããè

�ताप िमल चाळ   �ेशन रोड अमळनेर  

िज.जळगाव

32295

धनाई पुनाई मिहला बचत 

गट 60834

मु पो� मंग�ळ   मु पो� मंग�ळ  मु पो� 

मंग�ळ  अमळनेर

32296 धनंजय मिहला बचत गट 60835

मु पो� मंग�ळ   ता अमळनेर अमळनेर  

िज�ा जळगाव  मंग�ळ

32297

�ाने�र मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 50464 मु. पो. शहापुर   ता. अमळनेर  िज.जळगाव

32298 एकता मिहला बचत गट
पोतले ममता �वीण

51061 45 ÔJããè �ताप िमल चाळ   अमळनेर  िज.जळगाव

32299 िज.एम क�� �न 10981 मोती बाग  धुळे ग�ी   अंमळनेर

32300 गजानन मिहला बचत गट
पाटील राजुबाई िभकन

50296 45 ÔJããè मु. पो. गलवाडे   ता. अमळनेर  िज.जळगाव

32301

गौरी गणपती मिहला 

बचत गट
बागुल साधना िकशोर

46623 45 ÔJããè गणेश कॉलनी   तांबेपुरा  अमळनेर

32302

गौरी मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 49827

मु. पो. शहापुर   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32303

गौमाता मिहला बचत गट 

(अमळनेर)
पाटील �िमला दयूराम

50051 74 ÔJããè

मु. पो. गलवाडे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव 

 गलवाडे

32304 इ�ादेवी मिहला बचत गट 58525 कासार ग�ी अमळनेर

32305 ई�ादेवी मिहला बचत गट 48202

कासार ग�ी   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32306 जागृत मिहला से� हे�
पाटील सुनीता संजय

58756 46 ÔJããè जागृत हनुमान मंिदर   ता�ेपुरा    अमळनेर

32307

जय अंबे मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 51747

देशमुख ग�ी   िनयर मुठे ग�ी  िज. 

जळगाव  अमळनेर

32308 जय भोले मिहला बचत गट
धनगर लिलता �ाने�र

51272 41 ÔJããè

मु. पो. पैलाड   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

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)

32309

जय जय रघुिवर समथ� 

मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 47046

मु. पो. पैलाड   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32310

जय खोडीयार माता 

मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 51660

�ीरंग कॉलनी   िपंपळे रोड अमळनेर  िज. 

जळगाव  अमळनेर

32311

जय म�ार मिहला बचत 

गट 61262

टाकर खेडा ता अमळनेर   िज�ा जळगाव    

टाकर खेडा

32312

जय रामदेव बाबा मिहला 

बचत गट (अमळनेर) 56691

भालेराव नगर   गु�कृपा कॉलनी  िमना पवार 

सिचव  अमळनेर

32313

जय वासुदेव मिहला बचत 

गट
परदेशी नेहा सागर

58988 25 ÔJããè दाजीबा नगर अमळनेर   तालुका अमळनेर

32314

िजलानी मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 50388

शा.आलम नगर भादारपूर   रोड अमळनेर  

िज.जळगाव

32315 जोगाई मिहला बचत गट
पाटील वैशाली नाना

59594 42 ÔJããè िव�ा नगर ता अमळनेर     अमळनेर

32316

कादरीया मिहला बचत 

गट (अमळनेर) 49506 ई�ामपुरा   अमळनेर  िज.जळगाव

32317

कालभैरव मिहला बचत 

गट (अमळनेर)
पाटील �ो�ा राज��

56983 41 ÔJããè साने नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

32318 क�त� मिहला बचत गट
सूय�वंशी किवता अनंतकुमार

46727 44 ÔJããè

�ोफेसर कॉलनी   मलवाडे रोड  अमळनेर 

िज. जळगाव  अमळनेर

32319 क�वृ� मिहला बचत गट
ढवळे माधुरी जयवंत

50807 38 ÔJããè

�ोफेसर कॉलनी   गलवाडे रोड अमळनेर  

िज. जळगाव  अमळनेर

32320 क�ाणी मिहला बचत गट 46458

मु.पो. गडखांब   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32321 कामधेनु मिहला बचत गट
बडगुजर सरीता गजानन

57621 40 ÔJããè

िशवाजी नगर   द� चौक   अमळनेर  

अमळनेर

32322 क�ैया मिहला बचत गट 59659

राज होळी चौक अमळनेर  तालुका 

अमळनेर  िज�ा जळगाव

32323

किपले�र मिहला बचत 

गट (अमळनेर) 53460

मु.पो.शहापुर   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32324

काित�क �ामी मिहला 

बचत गट
पाटील छायाबाई िव�िजत

47785 33 ÔJããè

मु. पो. मठग�ाण   ता. अमळनेर  िज. 

जळगाव  अमळनेर

32325 कौश�ा मिहला बचत गट 60573 मु�े ग�ी   अमळनेर

32326 केवल फट�लयाझस� 34002

६२ अमळनेर को-ऑ इंड�� ीज   इ�ेट 

मंग�ळ  अमळनेर

32327

खुशबु मिहला बचत गट   

अमळनेर जेजेएसबी
पाटील �ोती गणेश

51511 44 ÔJããè पारधी वाडा जुना   अमळनेर

32328

कोठारी मह��लाल 

िम�ीलाल 9020

�ू �ॉट पो.बॉ�.नं.४५ राणी   ल�ीबाई 

चौक    अमळनेर

32329 कुबेर मिहला बचत गट
सोनार मंगला चं�कांत

50050 60 ÔJããè

पान�खडकी   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32330 लाजरी मिहला बचत गट
पाटील मंगला अशोक

46457 56 ÔJããè भगवती नगर   अमळनेर

32331

लामा िजनस� (भागीदारी 

फम�) 41745 �ू �ॉट   राणे झेरॉ� जवळ  अमळनेर

32332 लामा ऑईल इंड�� ीज 10094 बाजार पेठ   अंमळनेर
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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)

32333 ल�ी मिहला बचत गट 60357 िशवाजी नगर   पैलड  अमळनेर

32334

मधुर मिहला बचत गट 

अमळनेर 58241

�ॉट नं १४ ढेकुिसम रोड   ल�ी नगर  

अमळनेर

32335

महाल�ी मिहला बचत 

गट ( अमळनेर ) 57866

मु / पो - आड�   ता अमळनेर  िज जळगाव  

अमळनेर

32336

मौलाना अ�ुल कलाम 

आझाद मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 49174 गांधली पुरा   अमळनेर  िज.जळगाव

32337 माय आ�ा मिहला 60679

िमल चाळ �ेशन रोड   अमळनेर ता 

अमळनेर  िज�ा जळगाव महारा��   

अमळनेर

32338 मोहीनी मिहला बचत गट
पाटील मंगला सुरेश

50008 54 ÔJããè पैलाड   िशवाजी नगर  अमळनेर

32339

मो�ंदा मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 51919

सुनंदा पाक�    अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32340

नंदाई मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 49173

िश�ड नका   िनयर ि�कोणी गद�न  

िज.जळगाव

32341 नंिदनी मिहला बचत गट
पाटील छाया संजीव

50307 44 ÔJããè

�ु पटवारी कॉलनी   ढेकु रोड  अमळनेर 

िज.जळगाव

32342 नयना मिहला बचत गट 60371

िशवाजी नगर पैलाड   िशवाजी नगर पैलाड  

िशवाजी नगर पैलड  अमळनेर

32343

नेहा मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 55249 ४३६ �ु �ॉट   अमळनेर  िज.जळगाव

32344 िनकंुभ िब�स�
िनकंुभ रामदास िव�ल

58728 69 पु

T P नं ६०/२ B  शॉप नं ७३   पिहला मजला 

िनकंुभ कॉ��े�    अमळनेर

32345

�ालचंद देवचंद ऍ� 

कंपनी 10100 बाहेरपुरा   अंमळनेर

32346

ओम एकदंत मिहला 

बचत गट 60588

धुळे रोड सुनंदा पाक�    अमळनेर िज�ा 

जळगाव    अमळनेर िज�ा जळगाव

32347

ओम नमो िशवाय मिहला 

बचत गट (अमळनेर) 55452 तांडेपुरा   अमळनेर  िज.जळगाव

32348

ओम साई मिहला बचत 

गट (अमळनेर)
पाटील अिनता संजय

54126 36 ÔJããè

मु.पो.बहादरवाडी   ता.अमळनेर  

िज.जळगाव

32349

ऊँ िस�दाय मिहला बचत 

गट
िशरसाठ वैशाली िहरामण

52732 64 ÔJããè

मु. पो. नालखेडा   ता. अमळनेर  िज. 

जळगाव  अमळनेर

32350

ओम दीपसु�ा मिहला 

बचत गट 59998 आ�ाद नगर िपंपाळे रोड अमळनेर

32351 ओम�ी मिहला बचत गट 49178 बालाजी पुरा   अमळनेर  िज.जळगाव

32352 प�ावती मिहला बचत गट
तेलग मधुबाला सुरे�

52690 57 ÔJããè

गलवाडे रोड   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32353 प�वी मिहला बचत गट 47783

मु.पो. पाडळसे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव 

 अमळनेर

32354 पंचमुखी मिहला बचत गट 46604 �ेशन रोड     अमळनेर

32355 पेडकाई मिहला बचत गट
पाटील �ितभा गजानन

50052 39 ÔJããè

मु. पो. गलवाडे   ता. अमळनेर  िज. जळगाव 

 गलवाडे

32356

�ताप मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 49600 �ताप नगर   गलवाडे रोड  अमळनेर
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32357

�ितभा मिहला बचत गट 

(अमळनेर)
यादव लिलता आधार

49242 48 ÔJããè गु� कॉलनी   अमळनेर  िज.जळगाव

32358 �ती�ा मिहला बचत गट
देशमुख �ितषा मुकेश

59498 43 ÔJããè भवानी नगर ता�ेपुरा   अमळनेर  अमळनेर

32359

राधाकृ� मिहला बचत 

गट (अमळनेर) 54712

माळी वाडा   बहादरपुर रोड  अमळनेर 

िज.जळगाव

32360

राजहोळी मिहला बचत 

गट
िपंगळे बिबता हेमंत

57834 49 ÔJããè

राजहोळी चौक   ता अमळनेर  िज जळगाव  

अमळनेर

32361 रेवा मिहला बचत गट 60577

िशवाजी नगर पैलड   अमळनेर िज�ा 

जळगाव    अमळनेर िज�ा जळगाव

32362

�र�दी िस�दी मिहला बचत 

गट (अमळनेर) 55361

साईबाबा मंिदरा जवळ   िश�ड नाका 

अमळनेर  िज.जळगाव

32363 रीकूं मिहला बचत गट 60321

साई गजानन नगर   पारोळा रोड  अमळनेर 

जळगाव  अमळनेर जळगाव

32364

���नी मिहला बचत गट 

(अमळनेर)
शेळके मिनषा आनन

55800 39 ÔJããè िमल चाळ   अमळनेर  िज.जळगाव

32365 सदगु� मिहला बचत गट
चौधरी सिवता जगिदश

55611 38 ÔJããè तांबेपूरा   अमळनेर  िज.जळगाव

32366 सागर मिहला बचत गट 46462 झामी चौक   बहादरपूर रोड  अमळनेर

32367 सहारा मिहला बचत गट
पाटील किवता संजय

59415 36 ÔJããè

पाटील कॉलनी अमळनेर   अमळनेर 

अमळनेर  अमळनेर

32368

साई समथ� मिहला बचत 

गट (अमळनेर) 52884 साने नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

32369

साई ितथ� मिहला बचत 

गट (अमळनेर) 51385

सराफ बाजार   बागवान ग�ी  अमळनेर 

िज.जळगाव

32370

साई बाबा मिहला बचत 

गट (अमळनेर) 50115

गलवाडे रोड   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32371 समथ� मिहला बचत गट
पाटील रंजना भरत

58292 40 ÔJããè

८५१२ ि�कोणी बगी�ा जवळ   इ�ामपुरा 

अमळनेर  िज - जळगाव  अमळनेर

32372

सिम�ा मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 54651

फरशी रोड   आंबेडकर भवन  अमळनेर 

िज.जळगाव

32373

संघष� मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 57070

िमल चाळ   �ेशन रोड अमळनेर  

िज.जळगाव

32374

सं�ार मिहला बचत गट 

(अमळनेर)
पाटील क�णा �काश

56539 60 ÔJããè

आिशवा�द कॉलनी   ढेकु रोड अमळनेर  

िज.जळगाव

32375

संत गाडगे महाराज 

मिहला बचत गट 54470 मु.पो. घडखांब ता. अमळनेर   घडखांब

32376

संताजी मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 53479

राजे संभाजी चौक   बाहेरपुरा अमळनेर  

िज.जळगाव

32377 साथ�क मिहला बचत गट
दाभाडे सुरेखा वसंत

58986 35 ÔJããè गणेश कॉलनी   ता�ेपुरा    अमळनेर

32378

सािव�ीबाई मिहला बचत 

गट (अमळनेर)
बैसाणे क�ना िवजय

49244 47 ÔJããè गाय�ी नगर   तांबेपुरा अमळनेर  िज.जळगाव

32379

श�ी मंगल मिहला से� 

हे� �ुप
पाटील मिनषा �ीतेश

59061 45 ÔJããè LIC कॉलनी   धुळे रोड    अमळनेर

32380 शारदा मिहला बचत गट
पाटील पुजाबाई दगडू

57852 59 ÔJããè

कॉटन माक� ट�ा मागे   संताजी नगर 

अमळनेर  ता अमळनेर िज जळगाव  

अमळनेर
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32381

शा�ीजी मिहला बचत 

गट (अमळनेर) 54885 �ु �ॉट गुजर भवन   अमळनेर  िज.जळगाव

32382

िशव बाबा मिहला बचत 

गट (अमळनेर)
पाटील उषाबाई िवजय

54655 39 ÔJããè िशवाजी नगर   पैलाड अमळनेर  िज.जळगाव

32383

िशव समथ� मिहला बचत 

गट (अमळनेर)
पाटील िनम�ला रमेश

55898 64 ÔJããè

हनुमान नगर   िश�ड नाका  अमळनेर 

िज.जळगाव

32384

�ी.घन�ाम मिहला बचत 

गट (अमळनेर) 52405

िश�ळ नाका जवळ   अमळनेर  िज 

जळगाव  अमळनेर

32385

�ी.कला मिहला बचत गट 

(अमळनेर)
सातपुते त�लता सतीश

51891 46 ÔJããè

मु. पो. तांडेपुरा   ता. अमळनेर  िज. जळगाव 

 अमळनेर

32386

�ीकृ� मिहला बचत गट 

(अमळनेर)
पाटील संिगताबाई सुभाष

55595 32 ÔJããè

मु. पो. शहापूर   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32387

�ी महादेव मिहला से� 

बचत गट
�ावी वंदनाबाई रामदास

58921 46 ÔJããè मु पो अरडी   तालुका अमळनेर

32388

िस�दी िवनायक मिहला 

बचत गट (अमळनेर)
िशंदे क�ना शारदा

49658 39 ÔJããè �ु �ॉट अमळनेर   िज.जळगाव    अमळनेर

32389

गजानन मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 51060 वाघ िब��ंग   अमळनेर  िज.जळगाव

32390

�ी.इं�देवजी महाराज 

मिहला बचत गट 

(अमळनेर)
पाटील सरला न�थु

54007 48 ÔJããè कोतवाल चौक   अमळनेर  िज.जळगाव

32391

�ी रामदास �ामी मिहला 

बचत गट (अमळनेर) 56618 गाय�ी नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

32392

�ी.समृ�दी मिहला बचत 

गट (अमळनेर) 54652

फरशी रोड   आंबेडकर नगर  अमळनेर 

िज.जळगाव

32393

�ी संत सखाराम महाराज 

मिहला बचत गट 61003

मु पो� पैलाड अमळनेर   मु पो� पैलाड 

अमळनेर  मु पो� पैलाड अमळनेर

32394

�ी.संताजी मिहला बचत 

गट 52885

संताजी चौक   माळी वाडा  अमळनेर 

िज.जळगाव

32395

�ी.िस�दी िवनायक 

मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 55583 मंुदडा नगर   अमळनेर  िज.जळगाव

32396

�ी. �ंकटेश मिहला बचत 

गट 47047

�ू �ॉट शिनमंदीर ग�ी   अमळनेर  िज. 

जळगाव  अमळनेर

32397

�ीमंत �तापशेठ 

चारीटेबल फाउंडेशन 58622 �ताप िमल कंपाउंड   अमळनेर

32398 �ीराम मिहला बचत गट
बोरसे व�लाबाई �काश

47782 60 ÔJããè

�ीराम कॉलनी   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32399 सीतामाई मिहला बचत गट 60022

बोरसे ग�ी   महादेव मंिदर जवळ  

अमळनेर िज�ा जळगाव  अमळनेर िज�ा 

जळगाव

32400

�ेहल मिहला बचत गट 

(अमळनेर)
पाटील पु�ा पंडीत

52691 54 ÔJããè

मु. पो. तांबेपुरा   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32401 �ीधन मिहला बचत गट 57395

ि�कोणी बागेजवळ   अमळनेर  ता अमळनेर 

िज जळगाव  अमळनेर

32402

सुक�ा मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 56922

सुजान मंगल काया�लयजवळ   बोहरा िजन 

अमळनेर  िज.जळगाव

32403 सुरेख मिहला बचत गट 59669 िव�ा नगर ता अमळनेर

32404

सुवण� मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 53434 साळीवाडा   अमळनेर  िज.जळगाव
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32405

�ामी नंदन मिहला बचत 

गट 60257

पारोळा रोड पैलड   अमळनेर िज�ा 

जळगाव    अमळनेर िज�ा जळगाव

32406

�ी.�ामी समथ� मिहला 

बचत गट (अमळनेर)
पाटील िवमलबाई मनराज

48971 38 ÔJããè ढेकू चारम   अमळनेर  िज.जळगाव

32407

�ामी नारायण मिहला 

बचत गट (अमळनेर) 54572

पंराजपे चाळ   �ेशन रोड अमळनेर  

िज.जळगाव

32408 ��पूत� मिहला बचत गट 60547 राजहोळी चौक   ��े ग�ी    अमळनेर

32409

तेज��नी मिहला बचत 

गट (अमळनेर) 49392 अमळनेर

32410

ठाकरे बंधु मिहला बचत 

गट
पाटील िसमा िसताराम

57620 44 ÔJããè �ु �ॉट   तांबेपुरा  साने नगर  अमळनेर

32411 ि�मुत� ऍ�ो इंड�� ीज 13507 मु.पो.कोढंावळ ता.अमळनेर    कोढंावळ

32412 ि�मुत� चुना गृह उ�ोग 12797 साने नगर तांबेपुरा   ता.अमळनेर

32413

ि�मुत� महादेव मिहला 

बचत गट (अमळनेर) 51685

सोनार चाळ   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32414

ि�मुत� मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 49177

अमळे�र नगर   अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32415

तुळजा भवानी मिहला 

बचत गट 46459

मु. पो. खापरखेडा   ता. अमळनेर  िज. 

जळगाव  अमळनेर

32416

तुलसी मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 49107 ढेकू रोड   अमळनेर  िज.जळगाव

32417 उडाण मिहला बचत गट
देशमुख मिनषा महेश

58296 38 ÔJããè

१२०/अ १ गंगावन उदु�  शाळा नं ६ जवळ   

बालाजी पुरा  अमळनेर

32418 उपासना मिहला बचत गट
पाटील �पाली रा�ल

58641 27 ÔJããè िश�ड नाका   िनयर द� मंिदर    अमळनेर

32419 उ�ष� मिहला बचत गट
शु� ��ता संजय

46455 61 ÔJããè पाठक ग�ी   अमळनेर

32420

उ�ेिजत मिहला बचत गट 

(अमळनेर)
पाटील मंजुषा सुभाष

52733 50 ÔJããè

मु.ढेकूिसम पो.गलवाडे   ता. अमळनेर  िज. 

जळगाव  अमळनेर

32421

�गती मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 49393 मु. पो. रामे�र   ता. अमळनेर

32422

वनदेवी मिहला बचत गट 

(अमळनेर)
चौधरी क�ना वासुदेव

55925 39 ÔJããè िमळचाळ   अमळनेर  िज.जळगाव

32423 वरद मिहला बचत गट
काळकर पु�ा सुरेश

46456 66 ÔJããè पाठक ग�ी   अमळनेर

32424

वण��र मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 55387 मु.पो.पैलाड   ता.अमळनेर  िज.जळगाव

32425

िववेकानंद िब�स� & 

डे�पस� 58848

शॉप ६/७   �ीराम कॉ��े�  भागवत रोड  

अमळनेर

32426 वृ�व�ी मिहला बचत गट 60546

एल आय सी कॉलनी अमळनेर   अमळनेर 

िज�ा जळगाव  अमळनेर िज�ा जळगाव  

अमळनेर िज�ा जळगाव

32427

यािमनी मिहला बचत गट 

(अमळनेर)
पवार आशा रिवं�

51920 58 ÔJããè

मु. पो. धानोरा   ता. अमळनेर  िज. जळगाव  

अमळनेर

32428

यश मिहला बचत गट 

(अमळनेर) 55679 अयो�ा नगर   अमळनेर  ता.िज.जळगाव
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32429
आढाव अ�नल �शवराम 49284 54 पु.

मड�या मारोती चौक   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32430
आढाव भारती अ�नल 49451 47 �ी

घर �.२८९६   ग�धळवाडा  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32431
अढाव वासुदेव बलदेव 48030 80 पु.

मडके मा�ती मं�दराजवळ   महाराणी ल�मीबाई रोड  पारोळा 

िज.जळगाव  पारोळा

32432
आ्�े गणेश �शवाजी �ो.अ�े एज�सी 18701 46 पु.

शेलार नगर मु.पो.पारोळा   पारोळा    पारोळा

32433
आ्�े सुधीर अशोक 47358 47 पु.

अ�भिजत फोटो �टु�डयो जवळ   पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

32434
अ�वाल गोपाळ शामलाल 14976 64 पु.

रथ चौक   पारोळा

32435
अ�वाल इं�ायणी जगद�श 57755 67 �ी

�ा� ग�ल� रथ चौक   ता पारोळा  िज जळगाव  पारोळा

32436
अ�वाल मनोज दामोदर 14987 54 पु.

रथ चौक   पारोळा

32437
अ�वाल सपना कैलासच�ं 49887 54 �ी

मड�या मारोती चौक   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32438
अ�वाल शामलाल �ी�नवास 14978 61 पु.

रथ चौक   पारोळा

32439
अ�वाल उमा गोपाळ 14977 58 �ी

रथ चौक   पारोळा

32440
अ�हरे अजय नामदेव 49198 46 पु.

नाका न.ं१ जवळ   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32441
अ�हरे �ाने�वर भगवान 15002 46 पु.

महा�मा फुले नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32442
अ�हरे शंकर �भकन 29795 48 पु.

�वामी समथ� नगर �हसव े�शवार   पारोळा

32443
अ�हरे वषा� अजय 49061 43 �ी

भडगाव नाका न.ं१   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32444
अ�हरराव कुणाल शामकांत 57855 35 पु.

अकुंर हॉि�पटल   कजगाव रोड पारोळा  ता पारोळा िज 

जळगाव  पारोळा

32445
आमले भगवान सुरेश 52631 45 पु.

प�ढारपरुा   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32446
अमतृकर भगवान �व�ल 14984 59 पु.

६०५ मु.पो.बहादरपरु   ता.पारोळा    बहादरपरु

32447
अमतृकर राज�� मुरल�धर 54069 57 पु.

गोडबोले ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32448
अमतृकर कंुदन अ�ण 46563 32 पु.

�शव कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32449
अमतेृ र�व�ं बापू 46287 49 पु.

मोठे महादेव मं�दरा जवळ   पारोळा िज. जळगाव    पारोळा

32450
अमतृकर (वाणी) सु�शला मुरल�धर 54502 92 �ी

गोडबोले ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32451
अमतृकर अ�ण केशव 47484 61 पु.

लोहार ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32452
अमतृकर (वाणी) अ�ण मुरल�धर 54501 63 पु.

गोडबोले ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32453
अमतृकर मंगला अ�ण 50404 57 �ी

लोहार ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32454
अमतृकर मयरु रजनीकांत 55489 60 पु.

१६ जगमोहनदास नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32455
अमतृकर मुकेश अ�ण 60975 34 पु.

गोडबोले ग�ल�   पारोळा    पारोळा  .

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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32456
अमतृकर ��तभा भगवान 14985 55 �ी

मु.पो.बहादरपरु   ता.पारोळा    बहादरपरु

32457
अमतृकर र�व�ं �व�ल 26033 54 पु.

�ा. आ. क� � तामसवाडी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  

तामसवाडी  425111

32458
अमतृकर शूभम राज�� 54071 27 पु.

गोडबोले ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32459
अन�ुठान �परन पढंर�नाथ 49349 44 पु.

११ �ी.�यकंटेश नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32460
बडगे अनघा संद�प 44841 34 �ी

हाऊस न ं३६५२ रानी लि�मबाई   नगर जळगाव रोड   

पारोळा  पारोळा  425118

32461
बडगुजर अनीता �वनोद 60977 30 �ी

�हावी ग�ल� पारोळा   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा

32462
बडगुजर अ�नता �व�ल 39979 42 �ी

�लॉट न.ं१२    �व�या नगर पारोळा  ता.पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा  425111

32463
बडगुजर चेतन उमेश 54611 41 पु.

�लॉट न.ं११ �वदयानगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32464
बडगुजर देवराम �भला 52098 82 पु.

को�ट� ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32465
बडगुजर द�पककुमार रमेश 59361 34 पु.

का�ी ग�ल� पारोळा   तालुका पारोळा  िज�हा जळगाव  

पारोळा  .

32466
बडगुजर �भाकर �ीराम 48250 60 पु.

�ी�नवास भाऊ नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32467
बडगुजर ��वण गोटु 54783 58 पु.

लवन ग�ल�   भाटेवाडी जवळ  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32468
बडगुजर संतोष �बंक 56176 36 पु.

मु.�शरसोदे पो.बहादरपरु   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32469
बडगुजर �ीकृ�ण वामनराव 54610 85 पु.

७ �ीपणा� कजगाव रोड   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32470
बडगुजर �नेहल सु�नल 41408 55 �ी

लवणग�ल�   भाटेवाडी समोर  पारोळा  पारोळा

32471
बडगुजर सुभाष �शवराम 53531 49 पु.

�शव कॉलनी   उं�दरखेडा रोड  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32472
बडगुजर सु�नल गोटु 54782 60 पु.

लवन ग�ल�   भाटेवाडी जवळ  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32473
बडगुजर �वनोद गोटू 41409 55 पु.

लवनग�ल�   भाटेवाडी समोर  पारोळा  पारोळा

32474
बडगुजर �वनोद �काश 60976 34 पु.

�हावी ग�ल� पारोळा   मु पो�ट ता पारोळा  िज�हा जळगाव  

पारोळा

32475
बडगुजर �वठठल �ीराम 39978 52 पु.

�लॉट न.ं १२   मु.पो. पारोळा    अमळनेर

32476
बधान स�चन पढंर�नाथ 49496 44 पु.

ने�रकर ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32477
बागडे छोटू �वनायक 50310 59 पु.

लवन ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32478
बागुल अ�नल बाबरुाव 14943 56 पु.

१८ �व�या नगर   पारोळा

32479
बागुल �दपक सुधाकर 47817 41 पु.

साने गु�जी कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32480
बागुल क�पना सुधाकर 47819 58 �ी

साने गु�जी कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32481
बागुल नदं�कशोर बाबरुाव 14941 58 पु.

१८ �व�या नगर   पारोळा

32482
बागुल �नता अ�नल 14944 46 �ी

१८ �व�या नगर   पारोळा
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32483
बागुल पांडूरंग द�ता�य 51153 38 पु.

�लॉट न ं46, आनदं नगर ता पारोळा िज जळगाव

32484
बागुल �शांत पढंर�नाथ 57957 25 पु.

मु - �शरसोदे   पो - बहादरपरु  ता पारोळा िज जळगाव  

�शरसोदे

32485
बागुल संगीता नदं�कशोर 14942 53 �ी

१८ �व�या नगर   पारोळा

32486
बागुल सोनाल� �वपलु 14946 42 �ी

१८ �व�या नगर   पारोळा

32487
बागुल सुय�कांत अशोक 58838 42 पु.

मु. �शरसोडे   पो�ट बहादरपरू  ता. पारोळा  पारोळा

32488
बागुल �वपलु बाबरुाव 14945 47 पु.

१८ �व�या नगर   पारोळा

32489
बारड मुकेश रामलालसा 48633 45 पु.

ना�ह� ग�ल�   अर�वदं रोड  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32490
बार� सोमनाथ छगन 46337 50 पु.

मोरफळ ग�ल�   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32491
बार� �वशाल ध�डू 51641 34 पु.

गोधळ वाडा   बार� ग�ल�  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32492
बा�व�कर िजत�� रघनुाथ 49972 40 पु.

संत गुलाब बाबा कॉलनी   �लॉट न.ं१२ अ पारोळा  

िज.जळगाव  पारोळा

32493
बा�व�कर शुभांगी िजत�� 51318 32 �ी

संत गुलाब बाबा कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32494
भामरे �साद सतीश 62009 23 पु.

बाजार पेठ पारोळा   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा

32495
भामरे अशोक देवीदास 21332 49 पु.

ह�ती ग�ल�   तेल� भुवन जवल  मु.पो.पारोला िज.जलगाव  

पारोला

32496
भामरे स�तष मगन 10296 64 पु.

बाजार पेठ मोठा महादेव   मंद�रा जवळ पारोळा  मू.पो. 

पारोळा  पारोळा  425111

32497
भारोटे �नतीन रमणलाल 21356 52 पु.

रथ चौकपारोला   िज.जलगाव    पारोला

32498
भावसार अ�मतकुमार ल�मीकांत 52255 35 पु.

मह�� फोटो �टु�डयो   रथ ग�ल� पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32499
भावसार �दल�प बाबरुाव 49063 60 पु.

१३ डी. डी. नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32500
भावसार �दपक गु�दास 51465 46 पु.

�टु�डओ अ�भजीत शेजार�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32501
भावसार ओकंार गणेश 52379 63 पु.

अर�वदं रोड   �हावी ग�ल� पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा  

425111

32502
भावसार �द�प बाबरुाव 46276 53 पु.

�लॉट न.ं१३ �वदयानगर   भडगांव रोड  पारोळा िज. जळगाव  

पारोळा

32503
भावसार �काश गु�दास 51464 44 पु.

प�ढारपरुा   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32504
भावसार �मोद द�ता�य 21382 46 पु.

१२८७ �हावी ग�ल�   पारोळा

32505
भावसार सदानदं धडू 48186 74 पु.

योगे�वर भुवन   सुभाष माग�  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

32506
भावसार संजय �भकाजी 46870 55 पु.

२२ आदश� नगर   �शव कॉलनी पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32507
भावसार तुषार ओकंार 54700 48 पु.

�हावी ग�ल� भातेवा�ड जवळ    पारोळा िज.जळगाव    

पारोळा

32508
भोई गुलाब संजय 60237 30 पु.

भोई ग�ल� राम मं�दर चौक   ता पारोळा  ता पारोळा  िज�हा 

जळगाव  .

32509
भोई �करण रघनुाथ 46348 39 पु.

झपाट भवानी मं�दराजवळ   इं�दरा नगर  पारोळा 

िज.जळगाव  पारोळा
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

32510
भोई माधवराव ओकंार 57828 50 पु.

पाठक ग�ल�   ता पारोळा  िज जळगाव  पारोळा  425111

32511
भोई मंगेश भगवान 60795 32 पु.

मु धोबी ग�ल�   प�ढरपरुा पारोळा  ता पारोळा  िज�हा 

जळगाव  .

32512
भोई मुकंुदा �भका 57764 48 पु.

भोई ग�ल� राममंद�र चौक   ता पारोळा  िज जळगाव  पारोळा

32513
भोई �न�तन जगन 61526 32 पु.

कोळी ग�ल� राम मं�दर   चौक पारोळा  ता पारोळा  पारोळा  .

32514
भोई सखूबाई संजय 60394 45 �ी

राम मं�दर चौक   मटन माक� ट समोर  भोई ग�ल� कोळी 

ग�ल�  पारोळा  425111

32515
भोई सुरेश दोधू 36892 46 पु.

रथ चौक   भोई ग�ल�  पारोळा  पारोळा

32516
भोसले रावसाहेब �भाकर 51097 47 पु.

मड�या मारोती ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32517
�बचवे ��दप रघनुाथ 56261 54 पु.

महाल�मी रोड   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32518
बोहरा �योती मुकंुद 21353 42 �ी

कासार ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32519
बोहरा मुकंुद केशवलाल 21351 56 पु.

कासार ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32520
बोहरा �काश केशवलाल 14927 43 पु.

कासार ग�ल�   पारोळा

32521
बोहरा सायरबाई केशवलाल 14926 81 �ी

कासार ग�ल�   पारोळा

32522
बोहरा त�ृती सुर�� 14930 56 �ी

कासार ग�ल�   पारोळा

32523
बोहरा संगीता �काश 14928 60 �ी

कासार ग�ल�   पारोळा

32524
बोहरा सुर�� केशवलाल 14929 61 पु.

कासार ग�ल�   पारोळा

32525
बोरसे �भकन बाबरुाव 54072 54 पु.

�लॉट न.ं१ साई �नवास   संत गुलाब बाबा कॉलनी  पारोळा 

िज.जळगाव  पारोळा

32526
बोरसे द�ुलभ गो�वदं 14986 61 पु.

�वारका आयवु�द हॉ�पीटल   बहादरपरु ता.पारोळा    

बहादरपरु

32527
बोरसे गणेश राजाराम 38868 35 पु.

मु. पो. उं�दरखेडे   ता. पारोळा  िज. जळगाव

32528
बोरसे �ललाबाई राम 46199 79 �ी

गुजराथी ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32529
बोरसे राम बाजीराव 46198 84 पु.

गुजराथी ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32530
बोरसे सुभाष �पतांबर 46306 56 पु.

�लॉट न.ं४२ �वदया नगर   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32531
�ा�हणकर नर�� पांडुरंग 55629 43 पु.

आर.एल.कॉलनी   अमळनेर रोड पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

32532
चांडवडे अ�ण �नबंा 51152 56 पु.

बालाजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32533
चौधर� अमोल �दल�प 57181 32 पु.

३३८५ रथ ग�ल ्◌ी   पारोळा  ता पारोळा िज जळगाव  पारोळा

32534
चौधर� आनदंा गबा 46556 63 पु.

भवानी चौक   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32535
चौधर� आ�शष �वलास 57546 33 पु.

चौधर� ि�ल�नक कासार ग�ल�   तालुका पारोळा  िज�हा 

जळगाव  पारोळा

32536
चौधर� बाबलुाल सुकलाल 46873 63 पु.

झपाट भवानी चौक   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा
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32537
चौधर� बाप ूराजधर 49114 46 पु.

मड�या मारोतीजवळ   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32538
चौधर� भगवान रामदास 56600 47 पु.

आझाद चौक   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32539
चौधर� भागवत आधार 51435 41 पु.

दगुा� पे�ोल पपंाशेजार�   �ह�व े�शवार  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

32540
चौधर� भरत भाऊराव 56259 32 पु.

ग�धलवाडा   पारोळा ता पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32541
चौधर� भारती राजाराम 46874 51 �ी

टोळकर ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32542
चौधर� च�ंकांत मनोहर 23064 52 पु.

�हावी ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32543
चौधर� चेतन सुरेश 61648 33 पु.

मु पो बहादरपरू   ता पारोळा  िज जळगाव  बहादरपरू  .

32544
चौधर� दयाराम दौलत 14982 83 पु.

मु.पो.बहादरपरु   ता.पारोळा    पारोळा

32545
चौधर� दे�वदास राजाराम 52252 58 पु.

अझाद चौक   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32546
चौधर� �दल�प �भका 21374 58 पु.

रथ ग�ल�   मह�� फोटो �टुडीओ समोर  पारोलािज.जलगाव  

पारोला

32547
चौधर� �ाने�वर रामदास 21367 62 पु.

आझाद चौक   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32548
चौधर� गोकुळ सुया�जी 58359 45 पु.

भवानी चौक शेवडे ग�ल�   पारोळा  िज - जळगाव  पारोळा

32549
चौधर� गुणवतं यशवतं 21365 41 पु.

आझाद चौक   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32550
चौधर� कैलास आनदंा 46557 42 पु.

भवानी चौक   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32551
चौधर� �कशोर तुकाराम 46792 47 पु.

�हावी ग�ल�   पारोळा िज. जळगाव    पारोळा

32552
चौधर� कृ�णा राजाराम 26840 48 पु.

टोळकर ग�ल�   मु.पो.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32553
चौधर� लोटन नामेदव 56886 47 पु.

महानभुव ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32554
चौधर� महेश हर� 46129 45 पु.

आझाद चौक लोहार ग�ल�   मु. पो. ता. पारोळा  िज. जळगाव 

 पारोळा

32555
चौधर� मालती मनोहर 43782 72 �ी

भगवान भाऊ नगर   �कसान कॉलेज जवळ  पारोळा 

िज.जळगाव  पारोळा

32556
चौधर� मनोहर मांगु 14955 74 पु.

अर�वदं रोड   पारोळा

32557
चौधर� �नतीन भागवत 22965 37 पु.

टोळकर ग�ल�   सुभाष रोड  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

32558
चौधर� ��हाद �भका 22968 59 पु.

बागवान ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32559
चौधर� प�ुपलता र�व�ं 52506 50 �ी

मु.पो.बहादरपरु   ता.पारोळा  िज.जळगाव

32560
चौधर� राज�� जलुाल 52591 50 पु.

लोहार ग�ल�   आझाद चौक  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

32561
चौधर� राज�� ल�मण 26739 51 पु.

ह�ती ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32562
चौधर� र�ना महेश 46130 33 �ी

आझाद चौक लोहार ग�ल�   मु. पो. ता. पारोळा  िज. जळगाव 

 पारोळा

32563
चौधर� र�नाबाई आधार 60437 56 �ी

शेवडे ग�ल� �शवाजी �वभाग   मु पो पारोळा ता पारोळा  िज 

जळगाव  पारोळा
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32564
चौधर� र�व�ं जानराव 51301 65 पु.

बोर� कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32565
चौधर� र�व�ं साहेबराव 49119 36 पु.

ग�धळ वाडा   मड�या मारोती जवळ  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

32566
चौधर� र�व�ं शंकर 52099 56 पु.

मु. पो. बहादरपरु   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32567
चौधर� रेखा �दल�प 21373 55 �ी

रथ ग�ल�   मह�� फोटो समोरपारोला  िज.जलगाव  पारोला

32568
चौधर� रेवानदं मनोहर 54708 47 पु.

भगवान भाऊ नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32569
चौधर� साहेबराव चांगदेव 49120 59 पु.

ग�धळ वाडा   मड�या मारोती जवळ  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

32570
चौधर� संजय भागवत 21030 55 पु.

161/बी बहादरपरू   पारोला    पारोला

32571
चौधर� संजय �भका 53923 61 पु.

 �मगाथा  मोरफळ ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32572
चौधर� संजय जलुाल 54280 47 पु.

ह�ती ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32573
चौधर� शंकर ल�मण 52592 46 पु.

लाल बाग   सा�व�ी नगर  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32574
चौधर� सुभाष दंगल 58989 35 पु.

भवानी चौक पारोळा   भवानी चौक पारोळा  तालुका पारोळा  

पारोळा  .

32575
चौधर� सुदाम रामदास 14957 55 पु.

आझाद चौक   पारोळा

32576
चौधर� सुरेश बोमदु 61647 61 पु.

मु पो बहादरपरू   ता परोळा  िज जळगाव  बहादरपरू  .

32577
चौधर� वदंना राजधर 21387 49 �ी

�लॉट न.ं२२ साने गु�जी कॉलनी   मु.पो.पारोला िज.जलगाव   

 पारोला

32578
चौधर� �वजय आनदंा 62026 39 पु.

झपाट भवानी चौक पारोळा   ता पारोळा  िज जळगाव  

पारोळा  .

32579
चौधर� �वजय जलुाल 52551 43 पु.

ह�ती ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32580
चौधर� �वजय महा� 19309 58 पु.

मु.तामसवाडी ता.पारोळा   िज.जळगाव    तामसवाडी

32581
चौधर� वामन पांडूरंग 26740 87 पु.

ह�ती ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32582
चौधर� योगेश हर� 58707 41 पु.

२२ �द�ल� दरवाजा आझाद चौक   पारोळा िज�हा जळगाव    

पारोळा  .

32583
चौधर� संजय दौलत 21385 51 पु.

ग�धळी वा�या जवळ केशव शाळा   मु. पारोळा िज जळगाव   

 पारोळा

32584
च�हाण रामकृ�ण नामदेव 40009 40 पु.

मु.पो. अबंा�प�ंी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  अमळनेर

32585
�च�ते शंकर भगवान 43217 34 पु.

मु.पो शेरसोदे ता पारोळा   िज�हा जळगाव    शेरसोदे

32586
चोरडीया मुकेश कनकमलजी 26900 41 पु.

�हावी ग�ल�पारोळा   िज.जळगाव    पारोळा

32587
डागा चदंलुाल देवशी 43008 80 पु.

मु. पो. पारोळा   िज. जळगाव    पारोळा

32588
डागा (जनै) �पयषु चदंलुाल 43007 44 पु.

मु पो पारोळा   िज. जळगाव    पारोळा

32589
दाणेज अ�य र�व�ं 53059 27 पु.

�हावी ग�ल�   अर�वदं रोड  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32590
दाणेज अमोल ��वण 51942 33 पु.

�हावी ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा
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32591
दाणेज गोपाल मुरल�धरसा 21370 58 पु.

�लॉट न.ं२५ गुलाबबाबा नगर   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    

पारोला

32592
दाणेज हेमंत �शवराम 14968 48 पु.

�हावी ग�ल�   पारोळा

32593
दाणेज जय�ी र�व�ं 14967 58 �ी

�हावी ग�ल�   पारोळा

32594
दाणेज �योती मह�� 14993 49 �ी

अर�वदं रोड   पारोळा

32595
दाणेज क�वताबाई गोपालसा 21369 55 �ी

�लॉट न.ं२५ गुलाबबाबा नगर   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    

पारोला

32596
दाणेज �ललाबाई मुरल�धर 14989 87 �ी

अर�वदं रोड   पारोळा

32597
दाणेज मह�� मुरल�धर 14992 51 पु.

अर�वदं रोड   पारोळा

32598
दाणेज �मना ��वण 14991 57 �ी

अर�वदं रोड   पारोळा

32599
दाणेज पकंज �शवराम 14970 43 पु.

�हावी ग�ल�   पारोळा

32600
दाणेज ��वण मुरल�धर 14990 61 पु.

अर�वदं रोड   पारोळा

32601
दाणेज र�व�ं �शवराम 14966 77 पु.

�हावी ग�ल�   पारोळा

32602
दाणेज र�व�ं �यांबकसा 49997 55 पु.

गढर� ग�ल� पारोळा   ता-पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32603
दाणेज शकंुतला �शवराम 14965 78 �ी

�हावी ग�ल�   पारोळा

32604
दाणेज �शवराम मोतीलाल 14964 85 पु.

�हावी ग�ल�   पारोळा

32605
दाणेज सु�चता हेमंत 14969 43 �ी

�हावी ग�ल�   पारोळा

32606
देवरे भालच�ं नामदेव 46568 69 पु.

महावीर नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32607
देवरे �ताप रमेश 46347 42 पु.

मु.मोरफळ पो.पळासखेडे �सम   ता. पारोळा िज.जळगाव    

पारोळा

32608
देवरे राज�� म�साराम 36891 57 पु.

मु.पो.आदश� नगर   उंद�रखेडा रोड पारोळा    पारोळा

32609
देवरे सु�नल �काश 51220 39 पु.

हणमंतखेडे पो.देवगांव   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32610
देवरे सुरेखा भालच�ं 46569 61 �ी

महावीर नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32611
देवरे �वशाल दे�वदास 58865 28 पु.

पाठक ग�ल�   पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा  425111

32612
देसाई आशालता मधकुर [०३] 3652 63 �ी

मोरफलकर ग�ल� पारोळा   राणी ल�मीबाई रोड परोळा  

पारोळा

32613
देशमुख �योती केशवराव 55463 45 �ी

बालाजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32614
देशमुख ल�लतकुमार बळवतं 39203 40 पु.

मु. पो. राजवड   ता. पारोळा  िज. जळगाव

32615
देवरे दे�वदास �चधंा 58864 65 पु.

C S न ं३९०/३९५ �लॉट न ं१   महा�मा फुले नगर  उ�दरखेडा 

रोड  पारोळा  .

32616
देवरे कैलास मोहनराव 27353 56 पु.

मु.पो.महालपरु ता.पारोळा   िज.जळगांव    महालपरु

32617
धमके �करण �नबंालाल 47213 46 पु.

वध�मान नगर   उं�दरखेडा रोड  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा
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32618
धमके अमोल �काश 21345 39 पु.

बार� ग�ल�   आझाद चौकपारोला  िज.जलगाव  पारोला

32619
धमके दे�वदास यशवतं 27048 67 पु.

मोठया राम मंद�राजवळ   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32620
धनराळे भारती र�व�ं 14974 50 �ी

धोबी ग�ल�   पारोळा

32621
धनराळे भा�कर रामराव 23758 63 पु.

पाठक ग�ल�   मु.पो.पारोळािज.जळगाव    पारोळा

32622
धनराले �दल�प रामराव 21324 58 पु.

पाठक ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32623
धनराळे र�व�ं रामराव 14973 51 पु.

धोबी ग�ल�   पारोळा

32624
धमा��धकार� अ�मत जयकुमार 43970 33 पु.

६२ �य ुबालाजी नगर   चोरवड रोड  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

32625
धमा��धकार� अनजुय जयकुमार 17746 37 पु.

�ीकृ�ण कॉलनी चोरवड रोड पारोळा   पारोळा

32626
धमा��धकार� �च�ा जयकुमार 56167 65 �ी

६२ �य ुबालाजी नगर   चोरवड रोड  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

32627
धमा��धकार� जयकुमार बाळकृ�ण 1327 72 पु.

६२ �य ुबालाजी नगर   चोरवड रोड ता पारोळा  िज जळगाव  

पारोळा

32628
धोबी सुकदेव गटलु 19374 69 पु.

मु.पो.तामसवाडी ता.पारोळा   िज.जळगाव    तामसवाडी

32629
डोळस जय�ी राज�� 14932 52 �ी

बालाजी गल�  मु.पो.पारोळा   पारोळा

32630
डोळस राज�� गजानन 14931 59 पु.

मु.पो.पारोळा   पारोळा

32631
पाट�ल �ांजल� �काश 49069 39 �ी

�मरा हॉि�पटल   नॅशनल हायव ेन.ं६  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

32632
दसुाने �कशोर गजानन 46565 40 पु.

जड ेग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32633
गढर� भाऊलाल धना 61340 45 पु.

पाठक ग�ल� पारोळा   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा  .

32634
गढर� हष�ल राजलुाल 61331 25 पु.

�यकंटेश नगर अमळनेर रोड   अॅट पो�ट ता पारोळा  िज�हा 

जळगाव  पारोळा  .

32635
गढर� �नव�ृती शंकर 25866 60 पु.

गढर� ग�ल�   मु.पो.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32636
गढर� राजलुाल धना 61330 45 पु.

713 पाठक ग�ल�   धनगर म�ढ  पारोळा  पारोळा

32637
गढर� सं�दपलाल धनराज 50009 38 पु.

पाठक ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32638
गायकवाड च�ुनलाल वेडू 50457 82 पु.

कुरेशी म�जीद   भोई ग�ल�  पारोळा  पारोळा

32639
गांधी �वेता �नतीन 50986 28 �ी

क�तुरबा रोड   बागवान ग�ल�  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32640
गौड �वजयकुमार द�तुलाल 52100 74 पु.

जनु ेपो�ट ऑफ�स जवळ   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32641
�गरासे भरत�सगं अजब�सगं 49282 50 पु.

२७ संत साईबाबा कॉलनी   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32642
�गरासे गुलाब सरदार 50076 61 पु.

�व�या नगर कजगांव रोड   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32643
�गरासे गुलजार रतन�सगं 52943 41 पु.

मु. पो. बोळे   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32644
�गरासे नारायण न�ने�सगं 19886 70 पु.

मु.पो.बोळे ता.पारोळा   िज.जळगाव    बोळे
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32645
गो�हल �करण मनोहर 52650 48 पु.

ओम नगर   धळेु रोड  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32646
गुजराथी आ�शष अ�नल 55759 29 पु.

जवाहर रोड   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32647
गुजराथी नव�नतलाल मथरुादास 48034 89 पु.

�शांत न�स�ग होम   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32648
गुजराथी रमणलाल जमनादास 15005 74 पु.

रथ चौक   पारोळा

32649
गुजराथी स�चन रमणलाल 15006 44 पु.

रथ चौक   पारोळा

32650
गुजराथी सीमा �दनेश 49192 55 �ी

गुजराथी ग�ल�   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32651
गुजराथी �दनेश नवनीतलाल 46558 60 पु.

गुजराथी ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32652
गुजराथी कुणाल �द�प 21311 35 पु.

गुजराथी ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32653
गुजराथी �मनल स�चन 15008 43 �ी

रथ चौक   पारोळा

32654
गुजराथी नेहा �दनेश 52564 27 �ी

गुजराथी ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32655
गुजराथी �नलेश म�णलाल 45143 52 पु.

जवाहर रोड     पारोळा  पारोळा

32656
गुजराथी राकेश रमाकांत 49701 49 पु.

गावहोळी चौक   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32657
गुरव भाऊसाहेब भगवान 61393 26 पु.

मु पो�ट िजरळी पारोळा   ता पारोळा िज�हा जळगाव  

महारा��  िजरळी

32658
गुरव �मटाराम छगनराव 20913 41 पु.

मु.पो.मंग�ल ता.पारोला   िज.जलगाव    मंग�ल

32659
�हदंजुा अ�ण बालचदं �ो भरत 

टे�सटाई�स 12288 54 पु.
बाजार पेठ पारोळा   पारोळा    पारोळा

32660
जड ेजयवतं रघनुाथ 55171 70 पु.

जड ेग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32661
जड ेसतीष जयवतं 55170 43 पु.

जड ेग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32662
जाधव नारायण च�ैाम 14956 69 पु.

शनी �वभाग   पारोळा

32663
जगदाळे लताबाई �दल�प 57398 65 �ी

घर न ं३१७३   खांडेकर वाडा मोरफळ ग�ल�  पारोळा िज 

जळगाव  पारोळा

32664
जगदाळे (�शपंी) अमोल �दल�प �ो 

गजानन इले��ॉ�न�स 48881 41 पु.

नगर पा�लका छ�पती   �शवाजी शॉप न ं५६  तालुका पारोळा 

िज�हा जळगाव  पारोळा

32665
जगदाळे मनोज �दल�प 56547 43 पु.

खांडेकर वाडा   लवण ग�ल� पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32666
जनै (शाह) नवल �दल�प 21326 53 पु.

तवन ग�ल� भाटे वाडी   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32667
जनै अजय हर�कसनदास 23070 59 पु.

गुजराथी ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32668
जनै छाया शरद 46924 62 �ी

सदा�शव नगर     पारोळा  पारोळा

32669
जनै �दल�प हर�कशनदास 23069 62 पु.

गुजराथी ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32670
जनै िजत�� नव�नतलाल 24936 46 पु.

मोठा कंुभार वाडा   अर�वदं रोड  पारोळा  पारोळा

32671
जनै महावीर लालचदं 47747 58 पु.

जवाहर रोड   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा
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32672
जनै �मता महावीर 47746 54 �ी

जवाहर रोड   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32673
जनै नव�नतलाल राजलुाल 24937 73 पु.

मोठा कंुभार वाडा   अर�वदं रोड  पारोळा  पारोळा

32674
जनै �नलेश कनकलाल 51463 36 पु.

�हावी ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32675
जनै �नलेश उमेद 23071 39 पु.

�वि�तक भवन   तलाव ग�ल�  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

32676
जनै पदमा श�शकांत 23068 61 �ी

गुजराथी ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32677
जनै पारस अ�नल 37359 50 पु.

जवाहर रोड   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32678
जनै प�ुपा उमेद 23066 65 �ी

�वि�तक भवन   तलाव ग�ल�  पारोळा  पारोळा

32679
जनै राजमल शांतीलाल 54864 57 पु.

मु.पो.�टटवी   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32680
जनै संजय गमनलाल 21368 58 पु.

रथ चौक   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32681
जनै शांतीलाल �म�ीलाल 54863 85 पु.

महा�वर नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32682
जनै श�शकांत हर�कसनदास 23067 50 पु.

महावीर नगर   पारोळा ता पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32683
जनै उमेद हर�कसन 23065 68 पु.

�वि�तक भवन   तलाव ग�ल�  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

32684
जनै �वजय क�हैयालाल 59941 48 पु.

सदा�शव नगर पारोळा   मु पो पारोळा ता पारोळा  िज�हा 

जळगाव  पारोळा  .

32685
जनै योगेश जयतंीलाल 34736 62 पु.

रथ ग�ल�   पारोळा    पारोळा

32686
जटे या�मनी ल�मणसा (दानेज) 50201 47 �ी

को�ट� ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32687
जोशी �गर�ष मंगलनाथ 56166 42 पु.

अर�वदं रोड   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32688
जोशी �नलेश �वनायक 46272 42 पु.

 �शवकृपा  �लॉट न.ं२९   �वदयानगर कजगाव रांड  पारोळा 

िज. जळगाव  पारोळा

32689
जमुडे �नतीन च�ंकांत 54699 41 पु.

आदश� नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32690
कापरेु �वीण �दल�प 61403 37 पु.

मु पो सावखेडा होल   ता पारोळा    सावदेकर हॉल

32691
करोडपती उमेश �हरालाल  [०१] 5767 72 पु.

परुा�णक ग�ल�   पारोला

32692
कासार अ�नल रामकृ�ण 59740 36 पु.

कासार ग�ल�   मू पो पारोळा  ता पारोळा िज�हा जळगाव  

पारोळा  .

32693
कासार अ�ण द�ता�य 48372 55 पु.

ओतार ग�ल�   गाव होळी चौक  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

32694
कासार च�ंकांत दामोदर 23080 55 पु.

महानभुाव ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32695
कासार जग�दश द�ता�य 48374 49 पु.

ओतार ग�ल�   गाव होळी चौक  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

32696
कासार �नबंा पांडुरंग 55827 57 पु.

ब�हरम ग�ल�   गजानन मं�दरा जवळ  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

32697
कासार �मोद द�ता�य 48373 50 पु.

ओतार ग�ल�   गाव होळी चौक  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

32698
कासार र�व�ंनाथ प�ुषो�तम 13671 64 पु.

कासार ग�ल�   पारोळा
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32699
कासार सं�दप �काश 50577 41 पु.

३४१४ आझाद चौक   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32700
कासार योगेश �नबंा 60528 34 पु.

गाजणा मं�दर जवळ   बळीराम ग�ल�  पारोळा  पारोळा 

िज�हा जळगाव

32701
कासवेकर �ेमाल� �करण 53831 28 �ी

�पले ग�ल�   सोमे�वर मं�दराजवळ  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

32702
काटे सुर�� भालेराव 52563 48 पु.

मु. पो. कोळ�प�ंी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32703
कटयारे अशोक तुकाराम 55779 64 पु.

�हावी ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32704
कटयारे मुकेश अशोक 55778 37 पु.

�हावी ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32705
क�यारे राकेश अशोक �ो. समथ� ��टं 59327 36 पु.

मराठे ग�ल�   पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा  425111

32706
कावळे सुकदेव वामन 23560 56 पु.

जनु ेपो�ट ग�ल�  पारोळा      िज. जळगाव.  पारोळा  425111

32707
काय�थ �हराबाई मुरल�धर 54192 74 �ी

रथ चौक   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32708
खाड ेबाळु �हरामण 57179 49 पु.

मु /पो�ट -भोसले ग�ल� पारोळा   ता पारोळा  िज जळगाव  

पारोळा

32709
खाड े�हरामण �ावण 14954 75 पु.

भोसले ग�ल�   पारोळा

32710
ख�ी �हरालाल खंडूसा 49999 78 पु.

�लॉट न.ं९ �यकंटेश नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32711
कोळपकर अर�वदं पांडूरंग 46282 62 पु.

�शव कॉलनी   उं�दरखेडा रोड  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

32712
को�ट� अशोक एकनाथ 49062 67 पु.

को�ट� ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32713
कोठावदे �शांत बळवतं 47180 40 पु.

गट न.ं९३८/१अ२अ३ �लॉट न.ं८६   �ीनाथजी नगर  पारोळा 

िज. जळगाव  पारोळा

32714
��ीय मोहन ल�मणसा 23072 48 पु.

२८० प�ढारपरुा ग�ल�   चौधर� बोळे  िज. जळगाव  पारोळा  

425111

32715
��ीय अच�ना धम��सा 21378 39 �ी

२८० मोठा महादेव मं�दर   पारोळा  ता -पारोळा  िज-जळगाव  

पारोला

32716
��ीय धम�� ल�मणसा 21381 42 पु.

प�ढारपरुा ग�ल�   �टुडीओ अ�भजीत जवल  मु.पो.पारोला 

िज.जलगाव  पारोला

32717
��ीय कावेर� मोहन 23073 47 �ी

हाऊस २८० चौधर� बोळ   प�ढरपरुा    पारोळा

32718
��ीय केशव ल�मण 21379 54 पु.

२८०  चौधर� बोळ    प�ढरपरुा     पारोळा

32719
��ीय मंदा�कनी �टलूसा 23075 68 �ी

भाटेवाडी मु.पो.ता.पारोळा   िज�हा जळगाव    पारोळा

32720
��ीय �नता केशव 21377 48 �ी

प�ढारपरुा ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32721
��ीय �नता �टलूसा 23076 47 �ी

भाटेवाडी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32722
��ीय स�चन �टलूसा 23077 43 पु.

भाटेवाडी मु.पो.ता.पारोळा   िज. जळगाव    पारोळा  425111

32723
��ीय रेखा अमतृ 21380 42 �ी

प�ढारपरुा ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32724
��ीय अमतृ ल�मणसा 21310 45 पु.

२८० प�ढारपरुा ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32725
कुलकण� बाळकृ�ण नारायण 52315 68 पु.

लवन ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा
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32726
कुलकण� �दपक सुधाकर 55446 41 पु.

मु.पो.देवगाव   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32727
कुलकण� �करण एकनाथ 47603 48 पु.

मु. पो. तामसवाडी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32728
कुलकण� राज�� केशव 48796 53 पु.

मोरफळ ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32729
कुलकण� रेखा �करण 47604 45 �ी

मु. पो. तामसवाडी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32730
कुलकण� �वजया बाळकृ�ण 52316 65 �ी

लवन ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32731
कंुभार रमेश बाबरुाव 56260 53 पु.

�य ुबालाजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32732
लांडगे स�चन मधकुर 43390 37 पु.

मु.पो. अबंा�प�ंी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32733
लोडाया महेश जवेरचदं 46283 54 पु.

 अ�रहंत कृपा    ४६ �यकंटेश नगर  पारोळा िज. जळगाव  

पारोळा

32734
लोडाया ��ती महेश 46284 51 �ी

 अ�रहंत कृपा    ४६ �यकंटेश नगर  पारोळा िज. जळगाव  

पारोळा

32735
लोहार अ�नल नारायण 50005 45 पु.

लोहार ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32736
लोहार छोटु दगडु 55997 40 पु.

ल�कर ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32737
लोहार �नलाबाई दगडु 55998 74 �ी

�शवाजी �वभाग   पारोळा    पारोळा

32738
लोहार नव�नतलाल प�ाकर 21372 57 पु.

लोहार ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32739
लोहार �काश रामभाऊ 21364 59 पु.

पाठक ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32740
लोहार रमेश भै�लाल 60809 44 पु.

�लॉट न ं10 चोरवड रोड   गर�ब नवाज नगर  ता पारोळा 

िज�हा जळगाव  ता पारोळा िज�हा जळगाव

32741
लोहार सपना अ�नल 49920 44 �ी

लोहार ग�ल� ह�ती ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32742
लोखंडे नारायण �ावण 51147 55 पु.

एट पो�ट तामसवाडी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  तामसवाडी

32743
लोखंडे �द�प राजाराम 21330 41 पु.

मोरफल ग�ल�   मु.पो◌.ेपारोला िज.जलगाव    पारोला

32744
लुणावत कमलेश सागरमल 21343 47 पु.

महावीर नगर   पारोला

32745
लुणावत कांतीलाल नथमल 21344 73 पु.

ओतार ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32746
लुणावत �कत�कुमार कांतीलाल 21340 43 पु.

ओतार ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32747
लुणावत कुसुम कांतीलाल 21341 68 पु.

 गंगा �नवास    ओतार ग�ल�पारोला  िज.जलगाव  पारोला

32748
लुणावत सागरमल नथमल 21342 77 पु.

महावीर नगर   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32749
मगर शरद साहेबराव 51250 40 पु.

मड�या मारोती चौक   बार� ग�ल� पारोळा  िज. जळगाव  

पारोळा

32750
महाजन अलकाबाई सुरेश 49065 56 �ी

सुदश�न नगर   बाजार पेठ  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32751
महाजन आनदंा सोमा 59918 63 पु.

प�ढारपरुा पारोळा   मु.पो�ट पारोळा  तालुका पारोळा िज�हा 

जळगाव  पारोळा  .

32752
महाजन अनीता रतीलाल 60806 30 �ी

प�ढारपरुा ग�ल�   पाताळे�वर नगर  पारोळा  पारोळा
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32753
महाजन अजु�न मदन 56411 34 पु.

सोमे�वर मं�दराजवळ   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32754
महाजन अ�ण पुजंू 54417 37 पु.

पारग�ल� प�ढारपरुा   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32755
महाजन अशोक राजधर 54225 53 पु.

ग�धळ वाडा   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32756
महाजन बाळू दगा 59949 40 पु.

मड�या मा�ती चौक पारोळा   तालुका पारोळा िज�हा 

जळगाव    पारोळा  .

32757
महाजन बाप ुपुजंू 53549 44 पु.

डॉ.मोहर�र शॉपींग कॉ�ले�स   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32758
महाजन बाप ुतुकाराम 51965 46 पु.

गाडीवान ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32759
महाजन भगवान दगा 54627 50 पु.

लवण ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32760
महाजन भागवत �शवदास 52452 49 पु.

मु.पो. �शरसमणी   ता.पारोळा  िज.जळगाव

32761
महाजन भरत पुजंू 54418 40 पु.

पारग�ल� प�ढारपरुा   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32762
महाजन �भमराव उ��तम 55637 61 पु.

१६३४जड ेग�ल�   ह�ती मं�दराजवळ  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

32763
महाजन च�ंकलाबाई सुरेश 15010 60 �ी

प�ढारपरुा   पारोळा

32764
महाजन च�ंकांत नारायण 17886 57 पु.

योगेश �ह�डीओ   मु.बहादपरुता.पारोळा  बहादपरु  बहादपरु

32765
महाजन दशरथ सुकलाल 14980 65 पु.

सुदश�न नगर   पारोळा

32766
महाजन द�ता�य लोटु 14924 64 पु.

प�ढारपरुा   पारोळा

32767
महाजन धनराज नामदेव 21339 55 पु.

केशव पतसं�थेसमोर   माल� वाडापारोला  िज.जलगाव  

पारोला

32768
महाजन �धरज दशरथ 14981 41 पु.

सुदश�न नगर   पारोळा

32769
महाजन �ाने�वर पोपट 60807 37 पु.

प�ढारपरुा पारोळा   मु पो�ट ता पारोळा  िज�हा जळगाव  

पारोळा

32770
महाजन िजत�� �ाने�वर 60071 36 पु.

बस �टँड जवळ   कुलकण� पे�ोल पपं पारोळा  िज�हा 

जळगाव  पारोळा  .

32771
महाजन कमलाबाई सोमा 21347 55 �ी

�काश टॉक�ज मागे   खांडेकर वाडापा रोला  िज.जलगाव  

पारोला

32772
महाजन �कसन लोटु 14996 70 पु.

प�ढारपरुा   पारोळा

32773
महाजन ल�मीबाई लोटु 14995 44 �ी

प�ढारपरुा   पारोळा

32774
महाजन मंगला संभाजी 59385 41 �ी

३२०१ मड�या मारोती मं�दर   पारोळा  िज�हा जळगाव  

पारोळा  .

32775
महाजन मोतीलाल पोपट 60808 40 पु.

प�ढारपरुा पारोळा   प�ढारपरुा  पारोळा  पारोळा  .

32776
महाजन नामदेव कौ�तक 56926 48 पु.

पाताळे�वर नगर   प�ढारपरुा पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32777
महाजन पांडूरंग सुकदेव 54237 45 पु.

�ीकृ �ण कॉलनी   चोरवड रोड  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32778
महाजन �द�प संतोष 46499 53 पु.

�शदें ग�ल� प�ढारपरुा   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32779
महाजन �काश उखा 46830 46 पु.

�शव कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा
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32780
महाजन ��मला रमेश 21350 50 �ी

आदश� नगर   उंद�र खेडा रोड  पारोला िज.जलगाव  पारोला

32781
महाजन �शांत सुरेश 49064 34 पु.

सुदश�न नगर   बाजार पेठ  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32782
महाजन रघनुाथ भटा 51246 56 पु.

मु.�शरसोदे पो.बहादरपरू   ता. पारोळा  िज. जळगाव  ता. 

पारोळा

32783
महाजन राज�� देवचदं 54420 44 पु.

५९-ए �शवसागर   �यकंटेश नगर पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

32784
महाजन राजेश भगवान 14971 49 पु.

सुदश�न नगर डॉ.मोहर�र   शॉपींग समोर पारोळा    पारोळा

32785
महाजन रमेश भटू 53988 40 पु.

प�ढारपरुा   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32786
महाजन रमेश �व�ाम 21349 57 पु.

आदश� नगर   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32787
महाजन रतन फ�करा 50074 56 पु.

पाठक ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32788
महाजन र�व�ं सोनीराम 51556 49 पु.

�व�या नगर   मु. पो. पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32789
महाजन र�व�ं सुरेश 21822 46 पु.

गुरव ग�ल�   मु.पो.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32790
महाजन रोह�त रतन 50505 27 पु.

पाठक ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32791
महाजन स�चन यवुराज 56651 38 पु.

गाडीवान ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32792
महाजन साहेबराव पनुा 21306 46 पु.

रथ ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32793
महाजन संगीता राजेश 14972 46 �ी

सुदश�न नगर   पारोळा

32794
महाजन संजय संतोष 49115 49 पु.

�यकंटेश नगर   अमळनेर रोड  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32795
महाजन शांताबाई �कसन 14997 77 �ी

प�ढारपरुा   पारोळा

32796
महाजन सुलोचना बाळू 59950 36 �ी

२२९९ मड�या मा�ती चौक   मु पो�ट तालुका पारोळा  

िज�हा जळगाव  पारोळा  .

32797
महाजन सुरेश दयाराम 21355 53 पु.

�लॉट न.ं२ डी.डी.नगर   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32798
महाजन सुरेश देवराम 25772 70 पु.

गुरव ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32799
महाजन सुरेश �कसन 21334 60 पु.

सुदश�न नगर   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32800
महाजन सुरेश लोटु 15009 65 पु.

प�ढारपरुा   पारोळा

32801
महाजन उखा गंगाराम 50856 41 पु.

प�ढारपरुा   पारग�ल�  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32802
महाजन वदंना द�ता�य 14925 56 �ी

प�ढारपरुा   पारोळा

32803
महाजन �वजय नामदेव 21348 36 पु.

सुदश�न नगरपारोला   िज.जलगाव    पारोला

32804
महाजन �वज��कुमार �भमराव 55644 34 पु.

ह�ती मं�दराजवळ   जड ेग�ल� पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32805
महाजन यो�गता बापू 56807 54 �ी

�यकंटेश नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32806
महाजन यवुराज नामदेव 21337 67 पु.

केशव पतसं�थेसमोर   माल� वाडापारोला  िज.जलगाव  

पारोला
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32807
महाले ल�मण उ�तम 14933 45 पु.

�ीराम मंद�र चौक   पारोळा

32808
माळी (महाजन) �शवाजीराव 

माणीकराव 43564 69 पु.
मु करंजी   पो म�ढाले ता पारोले  िज जळगाव

32809
माळी (महाजन) अजु�न देवचदं 51992 47 पु.

�बहाइंड �काश टॉक�ज   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा  

425111

32810
माळी (महाजन) अजु�न नारायण 22973 44 पु.

मु. पो. मुंदाणे   �. अमळनेर  ता. पारोळा  मुंदाणे

32811
माळी बाप ु�शवलाल 54224 54 पु.

रथ ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32812
माळी दगुा�बाई यवुराज 56173 51 �ी

अमळनेर रोड   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32813
माळी गजानन बळीराम 46307 43 पु.

अ�त�मण प�ढारपरुा   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32814
माळी �हमंत �झप� 40035 67 पु.

�लॉट 34 काजओ�ंड व�ैय नगर   पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा  425111

32815
माळी ई�वर राजाराम 49066 48 पु.

�शदें ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32816
माळी जग�दश मदन 56412 41 पु.

सोमे�वर मं�दराजवळ   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32817
माळी (महाजन)कैलास भावलाल 26030 47 पु.

माळी वाडा   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा  425111

32818
माळी कैलास संतोष 58575 44 पु.

प�धरपरुा ग�ल�   तालुका पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा  .

32819
माळी खुशाल शांताराम 61377 29 पु.

महानभुाव ग�ल�   पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा  .

32820
माळी मनोज भगवान 15001 43 पु.

महा�मा फुले नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32821
माळी नामदेव दगा 60572 41 पु.

प�ढारपरुा पारोळा   मु पो�ट पारोळा  ता पारोळा िज�हा 

जळगाव  पारोळा  .

32822
महाजन नारायण का�शनाथ 22972 78 पु.

मुंदाणे   �. अमळनेर  ता. पारोळा  मुंदाणे

32823
माळी �काश पुजंू 54416 59 पु.

पारग�ल� प�ढारपरुा   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32824
माळी ��वण उखा 47501 41 पु.

प�ढारपरुा   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32825
माळी रामभाऊ �भवसन 50701 63 पु.

मु. पो. �टटवी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32826
महाजन संतोष शेनफडु 21338 62 पु.

केशव पतसं�थेसमोर   माल� वाडापारोला  िज.जलगाव  

पारोला

32827
माळी शांताराम देवराम 53396 50 पु.

महानभुव ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32828
माळी �ावण संतोष 46500 50 पु.

�शदें ग�ल�   सोमले वाडा  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32829
माळी (महाजन) सोमा भुता 21346 63 पु.

�काश टॉक�ज मागे   खांडेकर वाडा पारोला  िज.जलगाव  

पारोला

32830
माळी �वलास संतोष 53398 33 पु.

पाताळे�वर मं�दराजवळ   प�ढरपरुा पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

32831
मालपरेु अ�नल पुडं�लक 48442 44 पु.

काझी मोह�ला   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32832
मालपरेु एकनाथ दगडु 52441 73 पु.

�द�ल� दरवाजा जवळ   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32833
मालपरेु मयरु �काश 50484 35 पु.

कासार ग�ल�   राम चौक  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा
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32834
मालपरेु शोभा �काश 50485 56 �ी

कासार ग�ल�   राम चौक  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

32835
मराठे बाप ुअ�नल 21362 53 पु.

�हावी ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32836
मराठे भावना भुप�� 21359 53 �ी

अर�वदं रोड   �हावी ग�ल� पारोला  िज.जलगाव  पारोला

32837
मराठे भुप�� अ�नल 21313 60 पु.

1323 अर�वदं रोड   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32838
मराठे �ाने�वर दशरथ 53730 48 पु.

भोसले ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32839
मराठे गुलाब रामदास 26028 50 पु.

आसार भ�ड   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32840
मराठे म�नषा बापु 21361 50 �ी

अर�वदं रोड   �हावी ग�ल�    पारोला

32841
मराठे मुकंुदा रामदास 59677 44 पु.

झपाट भवानी चौक ता पारोळा   झपाट भवानी चौक ता 

पारोळा  झपाट भवानी चौक ता पारोळा  ता पारोळा िज�हा 

जळगाव  .

32842
मराठे रमेश हंसराज 53871 77 पु.

२२ �वदया नगर   कजगाव रोड पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32843
मराठे संजय सोमा 52284 50 पु.

�काश टॉक� मागे   घाणेकर वाडा पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

32844
मराठे �ावण �भका 21360 64 पु.

ह�ती ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32845
मराठे सुलोचना गुलाब 44001 44 �ी

मु पो पारोळा     िज जळगाव

32846
मराठे सु�नल �शवाजी 49197 45 पु.

आदश� नगर   उंद�रखेडा रोड  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32847
मरसाळे महा� �भवा 56300 39 पु.

अमळनेर रोड   �भलाट� दरवाजा जवळ  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

32848
मेखे वसंत दे�वदास 46570 38 पु.

मु. पो. बहादरपरु   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32849
मेटकर �वजय ल�मण 14994 55 पु.

लवण ग�ल�   पारोळा

32850
�म�तर� धनराज �दनकर 62132 42 पु.

गढर�  ग�ल� पारोळा   राणी ल�मीबाई पारोळा    पारोळा  .

32851
�म�तर� यो�गता धनराज 62131 32 �ी

गढर� ग�ल� पारोळा   ता.पारोळ  िज�हा जळगाव  पारोळा  .

32852
�म�तर� नर�� �ीराम 21375 38 पु.

मु.पो.उंद�रखेडे   ता.पारोला िज.जलगाव    उंद�रखेडे

32853
�म�तर� �ीराम यादव 21376 67 पु.

मु.पो.उंद�रखेडे   ता.पारोला िज.जलगाव    उंद�रखेडे

32854
मोहर�र शुभांगी �नतीन 7926 60 �ी

यशोधन हॉि�पटल पारोळा   ता-पारोळा  िज-जळगाव  पारोळा

32855
मोहर�र सुजाता �नळकंठ 35686 52 �ी

लवण ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32856
मोहर�र �नळकंठ भालच�ं 35685 60 पु.

लवण ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32857
मोराणकर नागेश गो�वदंा 46571 38 पु.

मु. पो. बहादरपरु   ता. पारोळा  िज. जहगाव  पारोळा

32858
मोरे �भमाबाई शरद 14948 60 �ी

राम चौक   पारोळा

32859
दसुाने ल�लता रमाकांत 17750 37 �ी

जनै मं�दरासमोर   ब�हराम ग�ल� पारोळा    पारोळा  425111

32860
मोरे मंगेश सुरेश 61854 37 पु.

राम मं�दर चौक   पारोळा ता पारोळा िज�हा जळगाव    

पारोळा
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32861
मोरे राज�� दे�वदास 50394 50 पु.

मु. पो. टेहू   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32862
मोरे संजय दे�वदास 49117 55 पु.

�लॉट न.ं९ तांबे नगर   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32863
मोरे शरद दगडु 14947 68 पु.

राम चौक   पारोळा

32864
मोरे उ�वला राज�� 50395 45 �ी

मु. पो. टेहू   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32865
मोरे �वजय रामदास 46281 42 पु.

राम मंद�र चौक   पारोळा िज. जळगाव    पारोळा

32866
मोरे यवुराज भगवान 60837 26 पु.

चांभार वाडा राम मं�दर चौक   अॅट पो�ट ता पारोळा  िज�हा 

जळगाव  पारोळा

32867
नागदेव सनी राजकुमार 49202 36 पु.

पढंारपरुा   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32868
नांदेडकर अ�नल रामदास 19267 70 पु.

गुजराथी ग�ल�   पारोळा

32869
नांदेडकर राहुल अ�नल 15983 48 पु.

ल�मी रोड   पारोळा

32870
नांदेडकर(शु�ल) �शला अ�नल 15427 74 �ी

ल�मी रोड   पारोळा

32871
नां�ेकर गुलाब ओकंार 3263 84 पु.

लोहार ग�ल�   पारोळा    जळगाव

32872
नां�ेकर र�व�ं नामदेव 60721 57 पु.

घर न ं11 शेलार नगर   मु पो�ट पारोळा  ता पारोळा  पारोळा

32873
नदंवाणी अ�नल लालचदं 50230 55 पु.

चौधर� बोळ   प�ढारपरुा ग�ल�  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32874
नदंवाणी चदंलुाल मुरजमल 49310 61 पु.

प�ढारपरुा ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32875
नदंवाणी �कशोर बालचदं 49116 43 पु.

चौधर� बोवा   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32876
नावरकर अ�ण माधव 4756 72 पु.

गजानन कॉलनी �लॉट न ं11   पारोळा

32877
नावरकर बापरुाव शंकरराव 16081 66 पु.

केशवकंुज   गुजराथी ग�ल�    पारोळा

32878
नावरकर मीना अ�ण 14589 58 �ी

गजानन कॉलनी   पारोळा

32879
नावरकर �नतीन �वaल 56884 41 पु.

�लॉट न.ं५ बालाजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32880
नावरकर पांडूरंग दोधु 49764 87 पु.

�काश टॉक�ज�या मागे   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32881
नावरकर संजय �वठठल 52312 52 पु.

नगर पाल�केजवळ   बाजारपेठ पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32882
नावरकर सुनदंा बापरुाव 16080 56 �ी

केशवकंुज   गुजराथी ग�ल�    पारोळा

32883
नावरकर �वजय बाबलुाल 37850 49 पु.

बालाजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32884
नेरकर रावसाहेब �भमराव 46788 51 पु.

२२ संत गुलाबबाबा कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32885
�नकम अ�शषराव नानासाहेब 36857 39 पु.

मु.पो.उंद�रखेडे   ता.पारोळा  िज.जळगाव  उंद�रखेडे

32886
�नकम भारती उ�तम 36830 50 �ी

मु.पो.उंद�रखेडे   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा  425111

32887
�नकम िजजाबराव �यबंक 52184 85 पु.

�लॉट साने ग�जी कॉलनी   पारोळा िज.जळगाव  पारोळा  

पारोळा
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32888
�नकम �मोद गो�वदंराव 37044 48 पु.

संत साई बाबा कॉलनी   �लाट न.ं३९  मु.पो.पारोळा  पारोळा

32889
�नकम राहुल साहेबराव 21329 34 पु.

सुभाष रोड   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32890
�नकम संद�प भाउुसाहेब 57296 36 पु.

मु �वचखेडे पो�ट उंद�रखेडे   ता पारोळा  िज जळगाव  पारोळा

32891
�नकम सु�नल अजु�न 52323 47 पु.

मु.पो.देवगाव   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32892
�नकम सुरेखा साहेबराव 21328 46 �ी

सुभाष रोडपारोला   िज.जलगाव    पारोला

32893
�नकम उ�तम आ�पा 36774 57 पु.

मु.पो.उंद�रखेडे   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा  425111

32894
पढयार सु�नल जग�नाथ 57715 34 पु.

१ �यकंटेश नगर पारोळा   ता पारोळा  िज जळगाव  पारोळा

32895
पगारे अशोक भगवान 51243 40 पु.

मु.भोकरबार� पो.होळ�प�ंी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32896
पगारे भगवान ता�हा 12656 76 पु.

मु.भोकरबार� पो.कोळ�प�ंी   ता.पारोळा    भोकरबार�

32897
परदेशी (तोमर) सुदाम�सगं सदन�सगं 14983 84 पु.

मु.पो.बहादरपरु   ता.पारोळा    पारोळा

32898
पारधी भा�कर कथु 2034 75 पु.

पांढरपरुा ग�ल� मु पो पारोळा   पारोळा

32899
पारख अभय पोपटलाल 55861 39 पु.

ग�धळवाडा   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32900
पारख राकेश पोपटलाल 55860 41 पु.

ग�धळवाडा   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32901
परदेशी नगीनाबाई मोतीलाल 53499 76 �ी

बाजार पेठ   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32902
परदेशी �न�तन अशोक 54010 37 पु.

मु.मोरफळ पो.पळासखेडे   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32903
परदेशी �वजय केवलाल 53467 44 पु.

२३ वध�मान नगर   उं�दरखेडा ता.पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

32904
पाठक अ�नल रामच�ं 21307 70 पु.

पाठक ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32905
पाठक अ�नता अ�नल 21384 64 �ी

पाठक ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32906
पाठक अि�वनी �नलेश 57635 37 �ी

घर न ं२८२९  आझाद चौक पारोळा   �ड�ट. जळगाव    पारोळा

32907
पाठक बळवतं गणेश 3599 79 पु.

C/O रमेश गणेश पाठक   टाय�पगं �लास गुजराथी ग�ल�    

पारोळा

32908
पाठक धनेश अ�नल 21308 44 पु.

पाठक ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32909
पाठक �गर�ष सुधाकर 21322 46 पु.

राणी ल�मीबाई रोड   पाठक ग�ल�पारोला  िज.जलगाव  

पारोला

32910
पाठक गो�वदं बाळकृ�ण 14949 80 पु.

पाठक ग�ल�   पारोळा

32911
पाठक हर�ष गो�वदं 14950 46 पु.

पाठक ग�ल�   पारोळा

32912
पाठक केदार अ�नल 21309 38 पु.

पाठक ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32913
पाठक �नलेश रमेश 45103 42 पु.

आझाद चौक   पारोळा    पारोळा

32914
पाठक �मोद �व�णू 49350 67 पु.

मेन रोड   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा
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32915
पाठक रमेश गणेश 45101 73 पु.

आझाद चौक     पारोळा  पारोळा

32916
पाठक सुभाष �व�णु 21371 76 पु.

पाठक आ�ण कंपनी   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

32917
पाठक सुलभा रमेश 45102 69 �ी

आझाद चौक   पारोळा    पारोळा

32918
पाट�ल (बोरसे) उ�वला ��वण 54226 59 �ी

मु.पो.�हसव े  ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32919
पाट�ल (जाधव ) संजय वनराज 47360 50 पु.

ब�हरम ग�ल�   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32920
पाट�ल अजय मधकुर 46389 50 पु.

मु. पो. शेवगे ब.ु   पारोळा िज. जळगाव    पारोळा

32921
पाट�ल अलका �शांत 40008 42 �ी

मु.पो. �शरमणी   ता. पारोळा    अमळनेर

32922
पाट�ल अ�मत च�ंकांत 57946 38 पु.

मु / पो - देवगाव   ता पारोळा  िज जळगाव  देवगाव

32923
पाट�ल अमोल कैलास 60056 26 पु.

पांढरपरुा मु.पो.पारोळा   ट�ए.पारोळा  िज�हा जळगाव  

पारोळा  .

32924
पाट�ल अमोल �काश 21821 37 पु.

नॅशनल हायव ेन.ं६   वॉटर स�लायपारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

32925
पाट�ल आनदंा पुडं�लक 47678 44 पु.

मु.पो. मेहु-टेहु   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32926
पाट�ल अनीता संजय 60393 32 �ी

ओम शां�त नगर घर न ं56   मु पो ता पारोळा  िज�हा 

जळगाव  पारोळा  425111

32927
पाट�ल अनपु ल�मण 49369 42 पु.

४३ डी.डी.नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32928
पाट�ल आर�तोल शांताराम 22211 60 �ी

बालाजी नगर   मु.पो.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32929
पाट�ल आशाबाई राजाराम �ो.सुखाशी 

आईस फॅ�टर� 46828 50 �ी
२६ जगमोहनदास नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32930
पाट�ल अशोक अजु�न 48588 52 पु.

मु. पो. �शरसमणी   ता. पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32931
पाट�ल अशोक ग�धळ 49030 74 पु.

कै.भा�करआ�पा कॉलनी   बोर� कॉलनी जवळ  पारोळा 

िज.जळगाव  पारोळा

32932
पाट�ल अशोक गुलाबराव 58556 45 पु.

हाउस न ं४९   आदश� नगर  पारोळा  पारोळा  .

32933
पाट�ल अशोक ��हाद 46346 42 पु.

मु. पो. तामसवाडी   ता. पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32934
पाट�ल बलवतं मधकुर 59123 53 पु.

एट पो�ट शेवगे तालुका पारोळा     425111

32935
पाट�ल बळवतं का�शनाथ 24907 55 पु.

मु.कंकराज   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32936
पाट�ल बळवतं झुलाल 53731 53 पु.

गणपती नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32937
पाट�ल बेबाबाई �ताप 49667 71 �ी

मु. पो. सांगवी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32938
पाट�ल भगवान �नबंा �ो पवार ����स 

मेकर 17174 46 पु.

मु.पो.लोणी�सम िज�हा पारोळा   जळगाव लोणी�सम    

लोणी�सम

32939
पाट�ल भगवान तुकाराम 36528 69 पु.

१३ साने गु�जी कॉलनी   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32940
पाट�ल भा�य�ी महेश 60625 28 �ी

सी महेश सुरेश पाट�ल   �पपंळखोटा मु  पो�ट भोलाणे 

तालुका पारोळा  भोलाणे पारोळा जळगाव

32941
पाट�ल भाईदास प�ंडतराव 55056 67 पु.

भाटेवाडी जवळ   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा
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32942
पाट�ल भै�यासाहेब न�थू 46351 45 पु.

रा.तरडी   ता.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32943
पाट�ल �भकनराव �हलाल 36856 50 पु.

मु.पो.र�न�प�ंी-कोळ�प�ंी   ता.पारोळा  िज.जळगाव  

र�न�प�ंी

32944
पाट�ल �भकनराव यशवतंराव 25896 59 पु.

मु.पो.उंद�रखेडे   ता.पारोळा िज.जळगाव    उंद�रखेडे

32945
पाट�ल �भकुबाई वना 54628 48 �ी

मोठा महादेव चौक   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32946
पाट�ल �भमराव भटु 54912 79 पु.

मु.पो.उं�दरखेडे   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32947
पाट�ल भुप�� �वठठल 46142 39 पु.

२६९२ पाठक लेन   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32948
पाट�ल च�ंकांत हनमुंतराव 55114 60 पु.

मंगलमुत� अपाट�म�ट   कजगांव रोड पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

32949
पाट�ल चतुर बाबरुाव 49285 69 पु.

मु. पो. दळवेल   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32950
पाट�ल छोटु दादाजी 53567 45 पु.

मु.वे�हाणे पो.ढोल�   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32951
पाट�ल �चतंामण सुभाष 42783 45 पु.

 सु�व�  �लॉट न.ं०७   आदश� नगर  पारोळा िज. जळगाव  

पारोळा

32952
पाट�ल �च�ाबाई नामदेव 60747 73 �ी

मु पो�ट शेळव ेब ु  ता पारोळा  िज�हा जळगाव  शेळवे

32953
पाट�ल छोटू ताराचदं 46789 53 पु.

मु. पो. मोरफळ   ता.पारोळा िज. जळगाव    पारोळा

32954
पा�टल दगडू रावण 52325 55 पु.

मु.पो.देवगाव   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32955
पाट�ल दयाराम शहादु 39414 45 पु.

मु. पो. शेळाव ेब.ुता. पारोळा   िज. जळगाव

32956
पाट�ल �दनेश रामभाऊ 53750 41 पु.

८ बालाजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32957
पाट�ल देव��द वसंत 46615 47 पु.

हाऊस � १-९ रथग�ल�   पारोळा    पारोळा

32958
पाट�ल देवीदास केशव 19934 58 पु.

�लॉट न.६ बालाजी नगर   ता.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32959
पाट�ल धनजंय खंडेराव 49199 36 पु.

�ोफेसर कॉलनी   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32960
पाट�ल ध�डू पडंीत 36864 44 पु.

मु.पो.पळासखेडे   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पळासखेडे

32961
पाट�ल �दल�प का�शराम 50703 58 पु.

मु.पळासखेडे पो.भवरखेडे   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32962
पाट�ल �दनकर चडुामण 18916 60 पु.

मु.शेवज े�.बहाड पो.मुंदाणे   ता.पारोळा    शेवजे

32963
पाट�ल �दनकर ��हाद 36796 55 पु.

मु.पो.उं�दरखेडे   ता.पारोळा  िज.जळगाव  उं�दरखेडे

32964
पाट�ल द�पक पांडुरंग 58743 39 पु.

दळवेल   पो�ट म�ढाळे  तालुका पारोळा  िज�हा जळगाव

32965
पाट�ल �ाने�वर छगन 50579 36 पु.

मु. पो. उंद�रखेडे   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32966
पाट�ल �ाने�वर सुभाष 43961 44 पु.

 सुय�  �लॉट न.ं७   आदश� नगर  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

32967
पाट�ल �ाने�वर अजु�न 49200 48 पु.

मु. पो. टोळी   ता. पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

32968
पाट�ल �ाने�वर साहेबराव 47357 37 पु.

मु.पो.�शरसोदे   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा
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32969
पाट�ल घन:शाम �भमराव 50855 39 पु.

मु.पो.सुमठाणे   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32970
पाट�ल गोकुळदास धन�सगं 22915 48 पु.

खेडी धोक पो�ट राजवाड   पारोळा

32971
पाट�ल गोपीचदं हारचदं 46285 64 पु.

मु. पो. महाळपरू   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32972
पाट�ल गो�वदंराव नागराज 23259 69 पु.

मु. पो. अबंा�प�ंी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  अबंा�प�ंी

32973
पाट�ल गुलाब सजन 54282 48 पु.

मु.दबा�प�ंी पो.होळ�प�ंी   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32974
पाट�ल गुलाबराव �शवाजी 52185 58 पु.

मु.पो.ढोल�   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32975
पाट�ल हष�ल �दनकरराव 57747 32 पु.

मु / पो - शेवगे � ब   ता पारोळा  िज जळगाव  पारोळा

32976
पाट�ल हेमंत संजय 60586 23 पु.

�लॉट न ं20 गट न ं282 ए 2   �स���वनायक पाक�  चोरवड रोड 

 पारोळा  पारोळा  425111

32977
पाट�ल हेमंतकुमार �भमराव 55090 44 पु.

मोरफळ ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32978
पाट�ल �हमंतराव �नळाराम 53529 67 पु.

�शदें ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32979
पाट�ल �हरामण �नबंा 50573 49 पु.

मु. पो. टोळी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32980
पाट�ल �हरकनबाई वामन 19372 78 �ी

मु.पो.तामसवाडी   ता.पारोळा िज.जळगाव    तामसवाडी

32981
पाट�ल जग�दश वसंतराव 54760 45 पु.

१९ साने गु�जी कॉलनी   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32982
पाट�ल जग�नाथ कृ�णा 46266 75 पु.

३२ साईबाबा कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32983
पाट�ल जग�दश �भकनराव 47000 50 पु.

३९ साईबाबा कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32984
पाट�ल जय�ी नदं�कशोर 57605 40 �ी

मु / पो - शेळाव ेब।ु   ता पारोळा  िज जळगाव  पारोळा

32985
वाघ िजजाबराव �व�वनाथ 50575 48 पु.

८ राणी ल�मीबाई नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32986
पाट�ल िजत�� माधकूर 47677 34 पु.

�लॉट न.ं४ ए   बालाजी नगर  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

32987
पाट�ल िजत�� �नबंा 28760 46 पु.

पो. �शरसमणी   ता.पारोळा    पारोळा

32988
पाट�ल क�याणी सुरेश 53833 45 �ी

��दा हॉ�पीटल   कजगाव रोड  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

32989
पाट�ल कमलबाई �वaल 49763 70 �ी

�व�या नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32990
पाट�ल कांचन �दल�प 53451 44 �ी

३ �ी.नाथजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32991
पाट�ल काशीनाथ वामन 16888 70 पु.

३२ �व�या नगर   मु.पो.पारोळा    पारोळा

32992
पाट�ल �करण �दलभर 40031 38 पु.

मु.पो. �भलाल�   ता.पारोळा  िज.जळगाव

32993
पाट�ल �कशोर सुकदेव 52971 38 पु.

�ी�नवास भाऊ नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32994
पाट�ल लताबाई रमेश 51834 67 �ी

मु. पो. र�ना�प�ंी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

32995
पाट�ल �ललाबाई माधवराव 48248 71 �ी

�व�यानगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा
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32996
पाट�ल लोटन भगवान 60470 42 पु.

�यकंटेश नगर   ता पारोळा  िज जळगाव  पारोळा

32997
पाट�ल लोटण म�हार� 46267 54 पु.

मु. पो. चोरवड   ता. पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

32998
पाट�ल मि�छं� सुपडू 40175 40 पु.

मु.पो. शेळाव ेब.ु   ता. पारोळा  िज. जळगाव

32999
पाट�ल मधकुर नामदेव 60048 56 पु.

मु.पो महालपरू ता.पारोळा   िज�हा जळगाव    महालपरु

33000
पाट�ल मधकुर पढंर�नाथ 47356 65 पु.

बालाजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33001
पाट�ल मधकुर वामन 47493 68 पु.

लवन ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33002
पाट�ल मगन महा� 49702 44 पु.

मु.लोणी �सम पो.बाहुटे   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33003
पाट�ल महेश �भमराव 54913 44 पु.

मु.पो.उं�दरखेडे   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33004
पाट�ल महेश जग�नाथ 61044 34 पु.

साई बाबा कॉलनी पारोळा   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  

पारोळा

33005
पाट�ल मालतीबाई मधकुर 47775 69 �ी

बालाजी नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33006
पाट�ल म�हारराव पांडुरंग 13059 61 पु.

मु.पो.राजवड   ता.पारोळा िज.जळगाव    राजवड

33007
पाट�ल ममता छोटू 46790 42 �ी

मु. पो. मोरफळ   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33008
पाट�ल मंदा�कनी �वरभान 15994 70 �ी

च�हाण हॉ�पीटल   गुजराथी ग�ल�    पारोळा

33009
पाट�ल म�नषकुमार भाईदास 55057 38 पु.

भाटेवाडी जवळ   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33010
पाट�ल मनीष सुभाष 60176 34 पु.

देवगाव   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  देवगाव  .

33011
पाट�ल म�नषा अजबराव 39984 47 �ी

मु.पो. टोळी   ता. पारोळा

33012
पाट�ल म�नषा रावसाहेब 55278 45 �ी

मु.दगडी सबग�हाण   पो.राजवड ता.पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

33013
पाट�ल मनोराज �व�ाम 43304 48 पु.

मु.उंडणी �दगर पो.उं�दरखेडे   ता. पारोळा  िज. जळगाव  

पारोळा

33014
पाट�ल मोहन दौलत 36163 67 पु.

इंदवा   ता.पारोळा  िज.जळगाव  इंदवा

33015
पाट�ल मुकंुद जगतराव 56295 56 पु.

१४ �ी�नवास भाऊ नगर   कजगाव रोड पारोळा  िज.जळगाव 

 पारोळा

33016
पाट�ल मुरल�धर रमेश 41519 41 पु.

मु.पो.शेवगे ब.ु   ता. पारोळा

33017
पाट�ल नागराज म�साराम 36874 61 पु.

मु.पो. कोळ�प�ंी   ता.पारोळा    कोळ�प�ंी

33018
पाट�ल नामदेव �कसन 36795 55 पु.

मु.मोहाडी पो.शेदव े  ता.पारोळा  िज.जळगाव  मोहाडी

33019
पाट�ल नानाभाऊ मुलचदं 21582 56 पु.

मु.पो.शेलाव ेता.पारोला   िज.जलगाव    शेलावे

33020
पाट�ल नारायण द�ता�य 61678 78 पु.

मु पो देवगाव   ता पारोळा  िज जळगाव  देवगाव

33021
पाट�ल न�थ ू�ावण 24906 68 पु.

मु.पो.शेळाव ेब।ु।   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33022
पाट�ल नवल ड�गर 51547 47 पु.

मु.उडणी �दगर पो.उं�दरखेडे   ता. पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा
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33023
पाट�ल नेह� परबत 49495 40 पु.

मु. पो. पळासखेळा ब.ु   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33024
पाट�ल नीलेश �दनकर 60297 37 पु.

मु पो शेवगे   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा

33025
पाट�ल �नलेश माधवराव 48249 44 पु.

�व�यानगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33026
पाट�ल �नबंा देवराम 36510 58 पु.

मु.पो. �भलाल�   ता.पारोळा    पारोळा

33027
पाट�ल �नशा मनोराज 48183 52 �ी

मु.उंडणी �दगर पो.उंद�रखेडे   ता. पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

33028
पाट�ल �नतीन �व�वासराव 46280 46 पु.

शेवगे ब�ुकु  ता  पारोळा     पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

33029
पाट�ल पढंर�नाथ का�शनाथ 49928 60 पु.

१८ साने गु�जी कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33030
पाट�ल पांडूरंग लोटण 46491 31 पु.

मु. पो. चोरवड   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33031
पाट�ल पांडूरंग �व�म 40012 50 पु.

मु.पो. र�ना�प�ंी   ता. पारोळा    अमळनेर

33032
पाट�ल पकंज भानदुास 41949 48 पु.

बोर� कॉलनी पारोळा

33033
पाट�ल पकंज दाजीबा 46560 51 पु.

आदश� नगर   उंद�रखेडा रोड  िज. जळगाव  पारोळा  425111

33034
पाट�ल पकंज मयाराम 13556 42 पु.

मु.बोदड� पो.शेवगे ब।ु।   ता.पारोळा    बोदड�

33035
पाट�ल पकंज �व�ल 61183 39 पु.

शेळव ेबीके   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  शेळवे

33036
पाट�ल पतंगराव वना 56336 61 पु.

२१ �शव कॉलनी   उं�दरखेडा रोड पारोळा  िज.जळगाव

33037
पाट�ल �भाकर मोतीलाल 52583 38 पु.

मु. कराडी पो. बोळे   ता. पारोळा  िज. जळगाव

33038
पाट�ल �भाकर नारायण 53641 49 पु.

मु.पो.देवगाव   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33039
पाट�ल �भावती रामभाऊ 49241 67 �ी

मु. पो. महाळपरू   ता. पारोळा  िज.जळगाव  महाळपरू

33040
पाट�ल ��दपकुमार पांडुरंग 61871 40 पु.

मु करमाड ता पारोळा   ता पारोळा  िज�हा जळगाव   .

33041
पाट�ल �काश अ�भमन 49068 49 पु.

�मरा हॉि�पटल   नॅशनल हायव ेन.ं६  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

33042
पाट�ल �काश बाजीराव 49790 56 पु.

४५-डी डी नगर भाग -१   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33043
पाट�ल �काश देवराम 24938 62 पु.

वॉटर स�लाय   नॅशनल हायव े�.६  पारोळा  पारोळा

33044
पाट�ल �काश शंकर 49453 69 पु.

१७ डी.डी. नगर-२   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33045
पाट�ल �काश सुभाष 54551 37 पु.

गढर� ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33046
पाट�ल �काश यादव 36790 49 पु.

मु.वजंार� पो.शेवगे   ता.पारोळा  िज.जळगाव  वजंार�

33047
पाट�ल �शांत दे�वदास 50985 32 पु.

�लॉट न.ं६ बालाजी नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33048
पाट�ल �शांत गोरख 40007 49 पु.

मु.पो. �शरमणी  अमळनेर

33049
पाट�ल �ताप ल�मण 60391 45 पु.

�शदें ग�ल�   पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा  425111
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

33050
पाट�ल ��तभा धमा� 61455 47 �ी

कजगाव रोड पारोळा   ता पाचोरा  िज�हा जळगाव  पारोळा  .

33051
पाट�ल ��तभाबाई दे�वदास 56169 49 �ी

सुभाष रोड गणपती मं�दर   टोळकर ग�ल�  पारोळा 

िज.जळगाव  पारोळा

33052
पाट�ल ��वण दयाराम 53465 53 पु.

�ड.�ड.नगर �लॉट न.ं१३   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33053
पाट�ल ��वण महा� 52250 63 पु.

आनदं नगर   तलाठ� कॉलनी  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

33054
पाट�ल ��वण �नबंा 35720 54 पु.

साने गु�जी कॉलनी   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33055
पाट�ल ��वण रमेश 45633 40 पु.

मु. पो. शेवगे ब.ु   ता. पारोळा  िज. जळगाव

33056
पाट�ल ��वण सुभाष 58270 37 पु.

मु - चब�ु ेपो - धळु �प�ंी   ता - पारोळा  िज - जळगाव  पारोळा

33057
पाट�ल ��यकंा समाधान 60602 26 �ी

श�न मं�दर चौक सो�नीस वाडा   मु पो�ट ता पारोळ  िज�हा 

जळगाव  पारोळा

33058
पाट�ल प�ृवीराज �ीराम 47836 44 पु.

अॅट पो�ट टोल� ता पारोळा िज�हा जळगाव

33059
पाट�ल पुजं ूच�ैाम 46345 54 पु.

१८ साने गु�जी कॉलनी   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33060
पाट�ल प�ुषो�तम गुलाबराव 49191 44 पु.

मु. पो. शेवगे ब.ु   ता. पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33061
पाट�ल प�ुषो�तम मधकुर 55461 35 पु.

बालाजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33062
पाट�ल प�ुषो�तम सखाराम 47503 38 पु.

मु.पो. वे�हाणे   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33063
पाट�ल प�ुपलता ��वण 53466 50 �ी

�ड.�ड.नगर �लॉट न.ं१३   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33064
पाट�ल राहुल संजू 59066 28 पु.

एट पो�ट �शरसमनी तालुका पारोळा   एट पो�ट �शरसमनी  

तालुका पारोळा  �शरासमनी  425111

33065
पाट�ल राजाराम आ�पा 46829 52 पु.

२६ जगमोहनदास नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33066
पाट�ल राजाराम पांडूरंग 47574 59 पु.

मु.धाबे पो. शेळाव े  ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33067
पाट�ल राज�� का�शनाथ 57554 51 पु.

कजगाव रोड पारोळा   ता पारोळा  िज जळगाव  पारोळा

33068
पाट�ल राज�� सोमा 60256 40 पु.

घर न ं967 लावण ग�ल� जवळ   भातेवाडी पारोळा  िज�हा 

जळगाव  पारोळा  .

33069
पाट�ल राज�� सुकदेव 46350 45 पु.

मु.पो.टोळी   ता.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33070
पाट�ल राज�� �यबंक 21578 53 पु.

डी.डी.नगर भाग २   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33071
पाट�ल राजेशकुमार च�ैाम 49011 55 पु.

जड ेग�ल� घ.�.२४५९ पवू�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33072
पाट�ल राज ुशाल��ाम 38895 51 पु.

मु. पो. ढोल�   ता. पारोळा  िज. जळगाव  अमळनेर

33073
पाट�ल रमेश अजबराव 51151 52 पु.

७ बालाजी नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33074
पाट�ल रमेश फक�रा 36529 70 पु.

मु.पो.र�ना�पपंर�   ता.पारोळा  िज.जळगाव  र�ना�पपंर�

33075
पाट�ल रमेश संपत 57723 43 पु.

मु पो - कोळी ग�ल� पारोळा   ता पारोळा  िज जळगाव  

पारोळा

33076
पाट�ल रामकृ�ण दगडू 51183 51 पु.

मु.पो. �वटनेर   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

33077
पाट�ल रामराव द�ता�य 60856 35 पु.

मु हनमुंत खेडे पो�ट देवगाव   ता पारोळा  िज जळगाव  

हनमुंत खेडे  ㈴ㄵ㈱

33078
पाट�ल रावसाहेब परभत 55277 52 पु.

डी.डी .नगर भाग २   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33079
पाट�ल रावसाहेब �शवाजी 43557 34 पु.

मु पो मोढाले   ता पारोळा  िज जळगाव  अमळनेर

33080
पाट�ल र�नाकर पांडुरंग 25811 64 पु.

मु. पो. शेवगे   ता. पारोळा  िज. जळगाव  शेवगे

33081
पाट�ल र�व�ं भाऊराव 48247 53 पु.

१० छ�पती �शवाजी नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33082
पाट�ल र�व�ं साहेबराव 39426 58 पु.

मु. पो. �भलाल�   ता. पारोळा  िज. जळगाव  अमळनेर

33083
पाट�ल रेखा शाम 50196 44 �ी

११ संत गुलाब बाबा कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33084
पाट�ल रेखाबाई सुभाष 32449 56 �ी

मु.कराडी   पो.भोले  ता.पारोळा िज.जळगांव  कराडी

33085
पाट�ल रो�हदास �शवाजी 55063 40 पु.

मु.पो.सबग�हाण �.   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33086
पाट�ल साधना िजजाबराव 50574 46 �ी

८ राणी ल�मीबाई नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33087
पाट�ल समाधान दंगल 60601 33 पु.

श�न मं�दर चौक   सो�नीस वाडा पारोळा  ता पारोळा  िज�हा 

जळगाव

33088
पाट�ल समाधान मुरल�धर 50135 37 पु.

मु.सावळखेडे पो. आडगाव   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33089
पाट�ल संभाजी भटु 60416 44 पु.

मु दळवेल पो�ट म�धले   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  

दळवेल

33090
पाट�ल संभाजी रावण 52326 48 पु.

�ी साई हॉ�पीटल   कजगाव रोड  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

33091
पाट�ल समीर वसंतराव 46352 35 पु.

मु. पो. देवगांव   ता.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33092
पाट�ल सं�दप म�साराम 50578 36 पु.

मु. पो. �टटवी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33093
पाट�ल संद�प पांडुरंग 46756 41 पु.

मु वजंार� खुद�   पो शेवगे ब ु ता पारोळा  वजंार�  425111

33094
पाट�ल संदेश माधवराव 46696 46 पु.

�व�यानगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33095
पाट�ल संद�प ई�वरलाल 51331 35 पु.

पोल�स लाईन   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33096
पाट�ल संद�प रामकृ�ण 17893 39 पु.

र�न�प�ंी ता. पारोळा   र�ना�प�ंी

33097
पाट�ल सं�दप उ�तम 48406 39 पु.

मु. पो. ढोल�   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33098
पाट�ल सं�गता बाळू 47679 50 �ी

�लॉट न.ं २७   साईबाबा कॉलनी  पारोळा िज. जळगाव  

पारोळा

33099
पाट�ल सं�गता �हरामण 51436 38 �ी

मु. पो. टोळी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33100
पाट�ल सं�गता प�ुषो�तम 55462 36 �ी

बालाजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33101
पाट�ल सं�गता रामच�ं 46616 34 �ी

लवन ग�ल�     पारोळा  पारोळा

33102
पाट�ल संजय साहेबराव 47461 49 पु.

मु. पो. शेवगे ब.ु   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33103
पाट�ल संजय संतोष 50276 54 पु.

संजय कृषी क� �   भडगाव नाका न.ं१ जवळ  पारोळा 

िज.जळगाव  पारोळा
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

33104
पाट�ल संजय �व�म 60615 50 पु.

ल�ढे ग�ल�   पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा

33105
पाट�ल संज ूबाबलुाल 40242 52 पु.

मु.पो. �शरसमणी   ता.पारोळा  िज.जळगाव  �शरसमणी

33106
पाट�ल संज ुसुखदेव 18339 54 पु.

मु.पो.टोळी ता.पारोळा   िज.जळगाव    टोळी  425111

33107
पाट�ल संतोष �कसन 55739 77 पु.

०७ �ीनाथजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33108
पाट�ल स�तष दौलत 49060 53 पु.

साने गु�जी कॉलनी   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33109
पाट�ल �समा संजय 47361 45 �ी

लवण ग�ल� पारोळा   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33110
पाट�ल शकंुतला जयवतंराव 3750 73 �ी

मु. पो.बहादरपरु ता पारोळा   बहादरपरु

33111
पाट�ल �शवाजी दोधू 33089 70 पु.

बालाजी नगर   पारोळा    पारोळा

33112
पाट�ल शोभाबाई �नबंा 60537 54 �ी

मु सावळखेडे पो अडगाव   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  

सावळखेडे

33113
पाट�ल �ीराम सुकलाल 5040 62 पु.

मु �भलाल� पो होळ�प�ंी ता   पारोळा    �भलाल�

33114
पाट�ल शाम पांडूरंग 50275 48 पु.

११ संत गुलाब बाबा कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33115
पाट�ल ि�मता अजु�नराव 38441 48 �ी

साई कॉलनी   �कसान कॉलेज समोर  पारोळा  अमळनेर

33116
पाट�ल सुधाकर भा�कर 19966 45 पु.

राणी ल�मीबाई नगर   पारोळा

33117
पाट�ल सु�नल माधवराव 46695 52 पु.

�व�यानगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33118
पाट�ल सु�नल रावसाहेब 55038 49 पु.

२६८३ आझाद चौक  पारोळा िज-   जळगाव    पारोळा

33119
पाट�ल सु�नता संजय 50109 39 �ी

मु. पो. शेवगे ब.ु   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33120
पाट�ल सुरेखा च�ंकांत 55115 52 �ी

मंगलमुत� अपाट�म�ट   बालाजी नगरपारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

33121
पाट�ल सुरेश संतोष 55738 56 पु.

०७ �ीनाथजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33122
पाट�ल सुरेश वना 53832 46 पु.

��दा हॉि�पटल   कजगाव रोड  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

33123
पाट�ल सुरेश �वनायक 48375 65 पु.

३७ नम�दा �नवास   जगमोहनदास नगर  पारोळा िज. 

जळगाव  पारोळा

33124
पाट�ल सुय�कांत सुधाकर 42144 36 पु.

मु.लोणी खुद� पो.बालुटे   ता.पारोळा  िज.जळगाव

33125
पाट�ल सुवणा� वसंत 46275 41 �ी

रथ ग�ल�   मह�� �टुडीओ समोर  पारोळा िज. जळगाव  

पारोळा

33126
पाट�ल �व�नाल� �कशोर 53530 36 �ी

मु.पो.मंग�ळ   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33127
पाट�ल �वि�नल भगवान 58915 30 पु.

खा�देकावा�डा   पारोळा   तालुका - पारोळा  िज�हा - जळगाव  

पारोळा  .

33128
पाट�ल ताराबाई यवुराज 53574 71 �ी

बोर� कॉलनी   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33129
पाट�ल उ�वला हेमंतकुमार 55091 38 �ी

मोरफळ ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33130
पाट�ल वशैाल� मधकुर 60172 33 �ी

�लॉट न ं4 बालाजी नगर   कजगाव रोड  पारोळा  पारोळा  .



Page 1251

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

33131
पाट�ल वाि�मक िजजाबराव 59157 31 पु.

मु �दरापरू पो शेळाव े  ता पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा  

425111

33132
पाट�ल वषा� �नतीन 52253 46 �ी

१४ �वदया नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33133
पाट�ल वषा� �व�वास 49954 35 �ी

मु. पो. चोरवड   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33134
पाट�ल वसंत नामदेव 27804 52 पु.

डी.डी. नगर   भाग - २  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

33135
पाट�ल वसंत चडुामण 36794 57 पु.

मु.खेडी ढोक पो.राजवद   ता.पारोळा  िज.जळगाव  खेडी ढोक

33136
पाट�ल �व�या राजेशकुमार 49113 51 �ी

२४५९ आपाई �नवास   मं�दराजवळ  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

33137
पाट�ल �व�या संजय 49302 47 �ी

महा�मा फुले नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33138
पाट�ल �वजय रामदास 24988 53 पु.

मु.पो.�वटनेर   ता.पारोळा िज.जळगाव    �वटनेर

33139
पाट�ल �वजय साहेबराव [३०] 46617 52 पु.

२४७ �ामपचंायत   शेवगे ब ु शेवगे  शेवगे ता पारोळा

33140
पाट�ल �वजय सोमा 49283 46 पु.

धोबी ग�ल�   प�ढारपरुा  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

33141
पाट�ल �वमलबाई वसंतराव 19390 74 �ी

मु.पो.तामसवाडी   ता.पारोळा िज.जळगाव    तामसवाडी

33142
पाट�ल �वनायक लोटन 51184 77 पु.

मु.पो. मंग�ळ   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33143
पाट�ल �वरभान �शवाजी 15993 77 पु.

च�हाण हॉ�पीटल   गुजराथी ग�ल�    पारोळा

33144
पाट�ल �वशाल �मठाराम 61851 31 पु.

�लॉट न ं9 �कसण कॉलेज   साने गु�जी कॉलनी  ता पारोळा 

िज�हा जळगाव  पारोळा 4  .

33145
पाट�ल �वशाल शांताराम 22210 39 पु.

�वारा ए.एस.पाट�ल   बालाजी नगरपारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

33146
पाट�ल �वशाल तुकाराम 52384 27 पु.

मु र�ना�प�ंी पो.होळ�प�ंी   ता पारोळा  िज. जळगाव  

अमळनेर

33147
पाट�ल �व�वास �चतंामण 49953 44 पु.

मु. पो. चोरवड   ता. पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33148
पाट�ल �व�वासराव साहेबराव 39423 52 पु.

मु.पो. �भलाल�   ता. पारोळा  िज. जळगाव  अमळनेर

33149
पाट�ल �वठठल का�शनाथ 46141 70 पु.

२६९२ पाठक लेन   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33150
पाट�ल �ववेक पतंगराव 56335 33 पु.

२१ �शव कॉलनी   उं�दरखेडा रोड पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

33151
पाट�ल वषृाल� ��वण 51221 44 �ी

२४ महावीर नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33152
पाट�ल वाि�मक भानदुास 46335 31 पु.

सोहनेश वाडा   पारोळा

33153
पाट�ल योगेश �नबंाजी 60538 34 पु.

मु पो�ट सावळ खेडे   अडगाव ता पारोळा  िज�हा जळगाव  

सावळखेडे

33154
पाट�ल यवुराज पुडंल�क 46559 49 पु.

मु. पो. बाहुटे   ता.पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33155
पाट�ल यवुराज रामराव 48185 79 पु.

३९१४ बोर� कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33156
पाट�ल यवुराज यशवतं 36506 66 पु.

३० �व�या नगर   पारोळा    पारोळा

33157
पवार भै�यासाहेब धम�राज 45533 49 पु.

५ शेलार नगर     पारोळा  पारोळा
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33158
पवार धनलाल �यबंक 46278 68 पु.

�लॉट न.ं४ साने ग�जी कॉलनी   पारोळा िज. जळगाव    

पारोळा

33159
पवार गुलाबराव ध�डु 21314 74 पु.

१८/अ �व�या नगर   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33160
पवार मंगला गुलाबराव 21316 67 �ी

१८/अ �व�या नगर   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33161
पवार नामदेव बाबरुाव 50606 64 पु.

बागवान ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33162
पवार ओकंार दौलत 19373 63 पु.

मु.पो.तामसवाडी ता.पारोळा िज.   जळगाव    तामसवाडी

33163
पवार �फु�ल गुलाबराव 21358 48 पु.

१८/अ �व�या नगर   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33164
पवार �मोद गुलाबराव 21336 49 पु.

१८/अ �व�या नगर   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33165
पवार �मोद �हरामन 40243 49 पु.

तामसवाडी   ता.पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33166
पवार रमेश नदंराम 21320 69 पु.

आझाद चौक   मु.पो.पारोला िज.जलगाव  िज�हा जळगाव  

पारोळा  425111

33167
पवार साईराज �मोद 58849 23 पु.

मु. पो�ट तामसवाडी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  तामसवाडी

33168
पवार सं�दप �हरामण 52649 44 पु.

मु. पो. तामसवाडी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33169
पवार संद�प �काश 60805 27 पु.

मु पो�ट तामसवाडी   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा

33170
पवार स�वता �मोद 21315 47 �ी

१८/अ �व�या नगर   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33171
पवार शरद सज�राव 41563 48 पु.

मु.पो.तामसवाडी   ता.पारोळा  िज.जळगाव

33172
पवार श�शकांत गंगाधरराव 39723 69 पु.

मु.पो. पारोळा   रथचौक लवणग�ल�  पारोळा  पारोळा

33173
पवार तुळसाबाई बाबरुाव 50607 82 �ी

बागवान ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33174
पवार �वभावर� �फु�ल 21335 43 �ी

१८/अ �व�या नगर   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33175
�पले द�पक रमेश 58730 45 पु.

मोरफल ग�ल�   पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा

33176
�पले रमेश अनतं 46305 79 पु.

�ी. पांडूरंग मं�दर   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33177
�पगंळे पकंज �नबंा 50572 41 पु.

�लॉट 46 गट न ं86 आकाश मॉल   जवळ �ी गणराज �ेडस�  

कजगाव रोड टच पारोळा  पारोळा  425111

33178
परुकर �काश �नबंा 14952 66 पु.

 संक�प  �लॉट न.ं७   साने गु�जी कॉलनी  पारोळा 

िज.जळगाव  पारोळा

33179
परुकर वषा� �काश 14953 65 �ी

 संक�प  �लॉट न.ं७   साने गु�जी कॉलनी  पारोळा 

िज.जळगाव  पारोळा

33180
राजहंस �नम�लाबाई भा�कर 48184 81 �ी

�शवबा छाया   साईनगर  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

33181
राजहंस दशरथ भा�कर 46725 56 पु.

�शवकृपा �बि�डगं   साई नगर साई बाबा मंद�र जवळ  

पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

33182
राजहंस �योती दशरथ 46726 52 �ी

�शवकृपा �बि�डगं   साई नगर साई बाबा मंद�र जवळ  

पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

33183
राजपतू भाऊसाहेब �शवाजी 42146 35 पु.

मु.इटव ेपो.सारव े  ता.पारोळा  िज.जळगाव  ईटव े 425111

33184
राजपतु �भम�सगं नेह��सगं 46017 35 पु.

मु. पो. तामसवाडी   बोर� कॉलनी  ता. पारोळा
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33185
राजपतु �मोद उदे�सगं 45856 34 पु.

पाताळे�वर नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33186
राजपतू राज�� लोटन 40823 47 पु.

ज�ुया पो�ट ऑफ�स जवळ   पारोळा    पारोळा

33187
राजपतू संद�प धरम�सगं 42147 35 पु.

मु.�वटनेर पो.सारव े  ता.पारोळा  िज.जळगाव

33188
राणे कैलास �ताप 19968 45 पु.

सुभाष रोड   पारोळा

33189
स�दाणे �दपक साहेबराव 44076 40 पु.

�लाट न ं८ �ोफेसर कॅालनी   ऑफ �कशन कॉलेज  पारोळा  

पारोळा

33190
साळी आ�माराम गोटु 21366 71 पु.

आझाद चौक   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33191
साळी �दल�प रणछोड 50379 66 पु.

मडके मा�ती जवळ   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33192
साळी र�व�ं बाबरुाव 44079 57 पु.

ह.ना.आपटे रोड     पारोळा  पारोळा

33193
साळंुके प�ाकर भा�कर 27109 52 पु.

२ साई कॉलनी   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33194
साळंुखे पांडुरंग शामराव 27965 54 पु.

डी.डी. नगर भाग - २   लामा ऑईल इंडि��ज मागे  �लॉट न.ं 

१  पारोळा

33195
साळंुखे शांताराम नारायण 49118 53 पु.

६८ �ी�नवास भाऊ नगर   कजगांव रोड  पारोळा िज.जळगाव 

 पारोळा

33196
संत हेमंत �ीकांत 50038 57 पु.

परुातन �ी.�वaल मं�दर सं�थान   पारोळा  िज. जळगाव  

पारोळा

33197
सराफ �भकेश नव�नतलाल 14934 51 पु.

घर न.ं३७३७ गुजराथी ग�ल�   पारोळा

33198
सराफ �हतेश नव�नतलाल 14938 45 पु.

गुजराथी ग�ल�   पारोळा

33199
सराफ मालतीबेन रामच�ं 50533 81 �ी

जवाहर रोड   गावहोळी चौक  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

33200
सराफ सोनल �भकेश 14935 47 �ी

गुजराथी ग�ल�   पारोळा

33201
सराफ �वजय जमनादास 21305 51 पु.

५४८ ओतार ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33202
सराफ (गुजराथी) �वणा राकेश 46871 47 �ी

जवाहर रोड   सराफ बाजार  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

33203
सराफ �वशाल नव�नतलाल 14939 42 पु.

३८४४  गुजराथी ग�ल�   पारोळा

33204
सरदार �वर�� दामू 38903 48 पु.

मु. पो. म�ढाळे �.अ.   ता. पारोळा  िज. जळगाव

33205
शाह (जनै) �दल�प शामजी 21327 70 पु.

भाटे वाडी 979   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33206
शाह हष�ल सु�नल 51302 31 पु.

गुजराथी लेन   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33207
शाह िजत�� नदं�कशोर 26901 51 पु.

गुजराथी ग�ल�   मु.पो.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33208
शहा (जनै) खुशाल �दल�प 21303 38 पु.

लवन ग�ल�   भाटे वाडीपारोला  िज.जलगाव  पारोला

33209
शाह सु�नल रमणलाल 46503 61 पु.

गुजराथी ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33210
शमा� आशा संजय 21352 50 �ी

तलाव ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33211
शमा� संजय मोहनलाल 21363 53 पु.

तलाव ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला
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33212
श�डे (वाणी)  पुजं ूसदा�शव 50458 94 पु.

जवाहर रोड बाजार पेठ पारोळा     ता-पारोळा िज�हा-

जळगाव  पारोळा

33213
श�डे अलकाबाई सुभाष 56885 59 �ी

मड�या मारोती चौक   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33214
श�डे �दनेश वसंत 48102 38 पु.

तलाव ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33215
श�डे �दपाल� �वशाल 61833 34 �ी

प�र�म घर न ं2   साने गु�जी कॉलनी �कसन कॉलेज  मु 

पो�ट ता पारोळा  िज�हा जळगाव

33216
श�डे मनोहर पांडुरग 52183 48 पु.

गोडबोले ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33217
श�डे(वाणी) नर�� गो�वदं 14963 49 पु.

मु.पो.तामसवाडी   ता.पारोळा    तामसवाडी

33218
श�डे प�ुपा गोटू 53155 44 �ी

गुजराथी ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33219
श�डे संदेश माधव 48083 54 पु.

८७८ बालाजी मं�दराजवळ   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33220
श�डे संदेश वसंत 60251 33 पु.

कासार ग�ल� पारोळा   ता पारोळा  ता पारोळा  िज�हा 

जळगाव  .

33221
श�डे �व�नील मधकुर 58744 33 पु.

मु पो�ट तामसवाडी तालुका पारोळा   पारोळा  िज. जळगाव  

पारोळा  425111

33222
श�डे �वशाल सुरेश 61832 37 पु.

�लॉट न ं2 साने गु�जी कॉलनी   �कसन कॉलेज पारोळा  ता 

पारोळा िज�हा जळगाव  पारोळा  .

33223
शेवाळकर िजत�� मधकुर 50608 50 पु.

कासार ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33224
�शपंी गणेश जग�नाथ 53896 40 पु.

३७२ मु.पो.�हसव े  ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33225
�शपंी �नतीन परशुराम 53397 50 पु.

१२७४ ना�ह� ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33226
�शपंी �काश महादु 61039 63 पु.

�लॉट न ं44 2 कजगाव रोड   महाल�मी पे�ोल पपं  �व�या 

नगर  पारोळा

33227
�शपंी �शांत देवीदास 61573 42 पु.

�लॉट न ं51 पारोळा   साने गु�जी कॉलनी  ता पारोळा िज�हा 

जळगाव  पारोळा

33228
�शपंी �वजय परशुराम 53417 48 पु.

ना�ह� ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33229
�शदें अ�णाबाई पांडुरंग 15502 59 �ी

राम चौक   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33230
�शदें पांडुरंग �चतंामण 15501 69 पु.

राम चौक   पारोळा

33231
�शदें राकेश माधवराव 57924 37 पु.

पाठक ग�ल�   जगमोहनराज नगर  पारोळा िज जळगाव  

पारोळा

33232
�शदें र�व�ं नागराज 46388 55 पु.

मु. पो. देवगांव   पारोळा िज. जळगाव    पारोळा  425111

33233
�शदें उमेश पांडुरंग 15503 39 पु.

राम चौक   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33234
�शदें योगेश उ�तम 21325 40 पु.

राम मंद�र चौक   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33235
�शनकर गज�� यशवतं 48882 47 पु.

मु. पो. पारोळा   भाटेवाडी जवळ  िज.जळगाव  पारोळा

33236
�शनकर संजय बाळकृ�ण 33873 52 पु.

३ आर. एस. नगर   पारोळा    पारोळा

33237
�शनकर योगेश द�ता�य 47179 38 पु.

 सुयोग  �शदें ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33238
�शरसमणे अ�ण द�ता�य 46304 76 पु.

आझाद चौक   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा
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33239
�शरोडे म�नष अ�ण 55240 33 पु.

३६१० ब तलाव ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33240
�श�डे संजय ल�मण 46382 57 पु.

११८७ कासर ग�ल�   पारोळा  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

33241
�शरोडे स�यजीत अ�ण 49201 46 पु.

तलाव ग�ल�   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33242
�शरोडे सुनदंा अ�ण 55238 65 �ी

३६१० ब तलाव ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33243
�शरोळे धम�� �भाकर 46277 47 पु.

तांबे नगर �लॉट न.ं२१   पारोळा िज. जळगाव    पारोळा

33244
�शरोळे मनोज �भाकर 52251 44 पु.

बालाजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33245
�शरोडे अ�भजीत अ�ण 55239 41 पु.

३६१० ब तलाव ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33246
�श�डे आशा संजय 46383 51 �ी

५ �वदया नगर   कजगांव रोड  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

33247
�श�ळे गोवध�न दामू 46349 66 पु.

२३ शुभ संकेत   डी.डी. नगर भाग १  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

33248
शीतोले संज ूरावसाहेब 35227 57 पु.

मु.पारोळा तांबेवाडा समोर   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33249
�शवदे मधकुर पडंीत 52147 57 पु.

मु. पो. बहादरपरु   ता. पारोळा  िज. जळगाव

33250
�ॉप अनरुाधा इं�वदलाल 35718 76 �ी

गुजराथी ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33251
�ॉप इं�वनलाल लछमनदास 35717 77 पु.

गुजराथी ग�ल�   पारोळा    पारोळा

33252
�सधंी (�हदंजुा) �कसनचदं गोटूमल 46697 86 पु.

बजरंग चौक   बाजार पेठ  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

33253
�सधंी योगेश �कसनचदं 46698 45 पु.

बजरंग चौक   बाजार पेठ  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा  

425111

33254
सोनार भगवान वेडू 24739 43 पु.

अॅट महालपरू पो�ट भादरपरू ता पारोळा

33255
सोनार दामोदर गोरख 47605 76 पु.

गांव होळी चौक   सोनार ग�ल�  पारोळा  पारोळा

33256
सोनार �ाने�वर पांडुरंग 60158 41 पु.

िजरळी ता पारोळा   ता पारोळा िज�हा जळगाव    ता पारोळा 

िज�हा जळगाव

33257
सोनार गोपाल �नबंा 21317 50 पु.

१६ डी.डी. नगर पारोळा   ता-पारोळा  िज�हा -जळगाव  

पारोळा  425111

33258
सोनार पराग अ�ण 56294 40 पु.

मराठे ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33259
सोनार ��तभा िजत�� 49012 51 �ी

गाव होळी चौक   ओतार ग�ल�  पारोळा िज.जळगाव  पारोळा

33260
सोनार र�व�ं एकनाथ 57732 44 पु.

�लॉट न ं४ गजानन �सट�   बालाजी शाळेजवळ पारोळा  ता 

पारोळा िज जळगाव  पारोळा

33261
सोनार संतोष अ�ण 56304 37 पु.

मराठे ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33262
सोनार सु�नल पढंर�नाथ 55605 49 पु.

2221/1 भोसले ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा  

424111

33263
सोनार सु�नल रामच�ं 21319 44 पु.

१ बी  उंद�रखेडा रोड    �शव कॉलनी  पारोळा  िज�हा-

जळगाव  पारोळा  425111

33264
सोनवणे उषा र�व�ं 54503 45 �ी

प�◌ंढारपरुा   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33265
सोनवणे मुकंुद मोतीराम 48179 68 पु.

२८ दगुा�ई   डी. डी. नगर  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा
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33266
सोनवणे पढंर�नाथ रामभाऊ 2837 88 पु.

पे�शनर सी.ओ.सुभाषरोड   ख�ीमढ� जवळ    पारोळा

33267
सोनवणे �द�प च�ंकांत 60693 35 पु.

मु �हरापरु पो शेवाळे   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  �हरापरु

33268
सोनवणे �शांत र�व�ं 61577 28 पु.

गुजराथी ग�ल� पारोळा   मु. पो. ता पारोळा  िज�हा जळगाव  

पारोळा  425111

33269
सोनवणे राहुल �कसन 59892 28 पु.

�शदें ग�ल�   पांढरपरुा  अॅट/पो�ट/तालुका -पारोळा  िज�हा-

जळगाव  पारोळा  .

33270
सोनवणे र�व�ं पांडुरंग 55643 53 पु.

७५ �ी नाथजी नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33271
सोनवणे सं�दप सुरेश 48883 42 पु.

तलाव ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33272
सोनवणे शोभाबाई सुदाम 55548 52 �ी

�शवाजी �वभाग   ना�कर ग�ल�  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

33273
सोनवणे सुरेखा �काश 49190 51 �ी

मराठे ग�ल�   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33274
सोनवणे सुशीला �द�प 60694 33 �ी

मु �हरापरु पो शेवाळे ब ु  ता पारोळा  िज�हा जळगाव  �हरापरु

33275
सोनवणे योगेश सुदाम 55547 32 पु.

�शवाजी �वभाग   ना�कर ग�ल�  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

33276
सोनार मुकेश आनदं 54926 50 पु.

२३ डी.डी.नगर भाग-२   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33277
सोनज े�द�प का�शनाथ 46333 57 पु.

डी. डी. नगर भाग १   �लॉट न.ं२६ पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

33278
सोनकुळे �दल�प आनदंा 46289 59 पु.

लवन ग�ल�   रथ ग�ल�  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

33279
सोनकुळे क�पना �दल�प 46290 56 �ी

लवन ग�ल�   रथ ग�ल�  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

33280
सोनवणे रमेश एकनाथ 49189 58 पु.

मराठे ग�ल�   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33281
सोनवणे र�व�ं �यबंक 60031 52 पु.

प�ढारपरुा पारोळा   ता पारोळा  ता पारोळा  िज�हा जळगाव  .

33282
सुय�वशंी राहुल पुडं�लक 35228 46 पु.

मु.पो.उंद�रखेडा   ता.पारोळा  िज.जळगाव  उद�रखेडा

33283
सुय�वशंी मह�� नारायण 47601 37 पु.

मु. पो. शेवगे ब.ु   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33284
सुतार  अर�वदं �ीराम 22967 37 पु.

मु. पो.उंद�रखेडे ता पारोळा   पारोळा

33285
तांबे मानसी मंगेश 49889 44 �ी

३६५४ मोरफळ ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33286
तांबे मंगेश सुधाकर 49888 48 पु.

३६५४ मोरफळ ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33287
तनेजा लताबाई सुभाषचदं 55757 77 �ी

महानभुव ग�ल�   मु.पो.ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33288
तनेजा राकेश सुभाषचदं 55756 46 पु.

महानभुव ग�ल�   मु.पो.ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33289
तायड ेमनोजकुमार �चतंामण 40006 43 पु.

मु.पो.करमाड खु.   ता.पारोळा  िज. जळगाव

33290
ठाकरे �ाने�वर धमा� 14999 67 पु.

५ तलाठ� कॉलनी   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33291
ठाकरे �योतीबाई �वजय 51317 47 �ी

सुभाष रोड   श�न दरवाजा  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

33292
ठाकरे मधकुर �डगंबर 52697 61 पु.

जनु ेपो◌े�ट ऑफ�स जवळ   प�ढारपरुा  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा
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33293
ठाकरे �नम�ला �ाने�वर 23078 61 �ी

तलाठ� कॉलनी   �लॉट न.ं ५  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

33294
ठाकरे �न�तन सुकदेव 61861 53 पु.

ए/पी अबंा�प�ंी   ता पारोळा िज�हा जळगाव    अबं�पपंर�  .

33295
ठाकरे साहेबराव �शवदास 21318 61 पु.

त�करे ग�ल� (�हावी ग�ल�)   पारोळा  ता-पारोळा  िज�हा-

जळगाव  पारोळा  425111

33296
ठाकरे �शवदास दामु 14998 86 पु.

अर�वदं रोड   �हावी ग�ल�    पारोळा

33297
ठाकरे क�पना साहेबराव 25865 56 �ी

�हावी ग�ल�   हुता�मा �मरभाई कोतवाल रोड  मु.पो.पारोळा 

िज.जलगाव  पारोळा

33298
ठाकरे उ��वला ई�वर 21386 40 �ी

�हावी ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33299
टोळकर अ�नल नरहर 14960 49 पु.

टोळकर ग�ल�   पारोळा

33300
टोळकर ल�मी अ�नल 23006 47 �ी

टोळकर ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा  425111

33301
टोळकर सु�नल नरहर 23756 44 पु.

टोळकर ग�ल�   मु.पो.पारोळािज.जळगाव    पारोळा

33302
उपासनी देव�� प�ुषो�तम 57400 36 पु.

मोरफळ ग�ल�   पारोळा  िज जळगाव  पारोळा  425111

33303
�ह� सुरे��न नारायण 45139 63 पु.

साने गु�जी कॅालनी     पारोळा  पारोळा

33304
वाघ शोभाबाई �काश 62067 56 �ी

प�ढार परुा पारोळा   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा  .

33305
वदैय भारती संजय 58382 48 �ी

बालाजी मंद�र जवळ   रथ चौक पारोळा  ता पारोळा िज 

जळगाव  पारोळा

33306
वाळवील �ववेक सुर��न 55806 35 पु.

साने गु�जी कॉलनी   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33307
वालेचा �व�णु �वारकादास 51149 48 पु.

तलाव ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33308
�वसाव ेअमतृराज �ेमराज 60284 29 पु.

मु पो शेळव ेब ू  ता पारोळा  िज�हा जळगाव  शेळव े .

33309
�यास ओम�काश गौर�शंकर 23697 66 पु.

कासार ग�ल�   मु.पो.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33310
�यास �मीला ओम�काश 23698 62 �ी

कासार ग�ल�   मु.पो.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33311
वाघ का�शनाथ जयराम 46826 81 पु.

मु. पो. टोळी   ता. पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33312
वाघ �कशोर दोधु 21331 58 पु.

�लॉट न.ं२० साने गु�जी कॉलनी   मु.पो.पारोला िज.जलगाव   

 पारोला

33313
वाघ सुनदंा का�शनाथ 46827 72 �ी

मु. पो. टोळी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33314
वाघ �वलास जग�नाथ 55007 44 पु.

सुदश�न नगर   पेठारपरुा पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33315
वाघ योगेश �काश 62066 32 पु.

मु पो�ट पारोळा   ता पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा

33316
वाणी आनदंा मुरल�धर 47181 49 पु.

�लॉट न.ं३३ बालाजी नगर   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33317
वाणी सोमनाथ जग�नाथ 46387 52 पु.

मु. पो. तामसवाडी   पारोळा िज. जळगाव    पारोळा

33318
वाणी (श�डे) अशोक मुरल�धर 21354 60 पु.

तलाव ग�ल�   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33319
वाणी जग�नाथ मुरल�धर 21321 52 पु.

तलाव ग�ल� मु.पो.पारोला   िज.जलगाव    पारोला
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सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

33320
वाणी अ�नल पांडुरंग 15003 54 पु.

जवाहर रोड   पारोळा

33321
वाणी अ�नल पांडूरंग 50918 62 पु.

गोडबोले ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33322
वाणी अ�नता �दपक 46384 40 �ी

ह�ती ग�ल�   पारोळा िज. जळगाव    पारोळा

33323
वाणी अजंनाबाई बाबलुाल 48339 76 �ी

मु. पो. बोळे   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33324
वाणी बाबलुाल �ीधर 45872 81 पु.

मु. पो. बोळे   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33325
वाणी बडूं सदा�शव 50075 80 पु.

जवाहर रोड   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33326
वाणी च�ंकांत भालच�ं 19967 53 पु.

नवनाथ नगर   पारोळा

33327
वाणी द�ता�य जग�नाथ 51043 72 पु.

�शदें ग�ल�   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33328
वाणी द�ता�य केशव 22949 69 पु.

8 वकुंट� धरणगाव   टेल�फोन ऑ�फस जवळ  पारोळा  

पारोळा  425111

33329
वाणी दे�वदास दामोदर 46385 42 पु.

ओतार ग�ल�   पारोळा िज. जळगाव    पारोळा

33330
वाणी �दल�प रामकृ�णा 46336 61 पु.

लवन ग�ल�   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33331
वाणी �दपक पुजंू 46269 40 पु.

ह�ती ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33332
वाणी गजानन बाबरुाव 45786 69 पु.

ह�ती मं�दरा जवळ   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33333
वाणी गणेश का�शनाथ 55780 49 पु.

मु.पो.म�ढाळे �.अ.   ता.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33334
वाणी गणेश �नबंा 51368 54 पु.

मु. पो. उं�दरखेडे   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33335
वाणी गोटू धनजी 26029 52 पु.

गुजराथी ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33336
वाणी गो�वदं ध�डु 14961 93 पु.

मु.पो.तामसवाडी   ता पारोळा    तामसवाडी

33337
वाणी क�पना राज�� 51150 55 �ी

सदा�शव नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33338
वाणी कमलबाई पुजंु 50459 86 �ी

जवाहर रोड बाजार पेठ   घर न ं5 सदा�शव नगर पारोळा  िज. 

जळगाव  पारोळा

33339
वाणी �करण पुजंू 46270 48 पु.

ह�ती ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33340
वाणी मधकुर गो�वदं 14962 64 पु.

मु.पो.तामसवाडी   ता.पारोळा    तामसवाडी

33341
वाणी मह�� रामदास 23700 51 पु.

जवाहर रोड   मु.पो.पारोळा िज.जलगाव    पारोळा

33342
वाणी नर�� शंकर 46502 55 पु.

कासार ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33343
वाणी पांडुरंग �चतंामण 15004 84 पु.

जवाहर रोड   पारोळा

33344
वाणी (मालपरेु) �काश मुरल�धर 47492 64 पु.

कासार ग�ल�   राम चौक  पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

33345
वाणी �काश नामदेव 43473 64 पु.

कासार ग�ल�   मु.पो.पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33346
वाणी पुजं ूनारायण 46274 83 पु.

ह�ती ग�ल�   पारोळा िज. जळगाव    पारोळा
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संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

33347
वाणी राज�� बडूं 48441 53 पु.

�यकंटेश नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33348
वाणी राज�� पुजंु 14958 59 पु.

जवाहर रोड   पारोळा

33349
वाणी राज�� सोनु 21357 62 पु.

बाजार पेठ   मु.पो.पारोला िज.जलगाव    पारोला

33350
वाणी शरद वामन 56832 51 पु.

कासार ग�ल�   गणपती मंद�रासमोर  पारोळा िज.जळगाव  

पारोळा

33351
वाणी �ीकृ�ण म�हार� 60057 61 पु.

1181 कासार ग�ल�   पारोळा  िज�हा जळगाव  पारोळा  .

33352
वाणी �सधंबुाई दामू 46386 64 �ी

ओतार ग�ल�   पारोळा िज. जळगाव    पारोळा

33353
वाणी सुभाष रामदास 53395 63 पु.

�शवाबाई�या आडाजवळ   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33354
वाणी सुरेखा �करण 46271 50 �ी

ह�ती ग�ल�   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33355
वाणी सुरेश आ�माराम 46273 57 पु.

डी.डी. नगर �लॉट न.ं१   पारोळा िज. जळगाव    पारोळा

33356
वाणी सुरेश महादू 26005 65 पु.

मु. र�ना�प�ंी पो. होळ �प�ंी   ता. पारोळा  िज. जळगाव  

र�ना�प�ंी

33357
वाणी �वजय पांडुरंग 23701 56 पु.

जवाहर रोड   मु.पो.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33358
वाणी �वलास एकनाथ 53857 65 पु.

बाजार पेठ जवाहर रोड   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33359
वाणी �वनोद भालच�ं 20220 49 पु.

नवनाथ नगर   मु.पो.पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33360
वाणी �वनोद राज�� 46724 31 पु.

मु. पो. बहादरपरु   ता. पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33361
वाणी �व�वनाथ रामच�ं 46334 67 पु.

गुजराथी ग�ल�   पारोळा िज.जळगाव    पारोळा

33362
वाणी योगेश बारकू 48468 46 पु.

डी. डी. नगर-२   पारोळा  िज. जळगाव  पारोळा

33363
वारकर �व�ल मधकुर 55006 47 पु.

�लॉट न.ं८७ गट न.ं३८५   वध�मान नगर उं�दरखेडा रोड  

पारोळा िज.जळगाव  पारोळा  425111

33364
झुंबरलाल सुकलाल पाट�ल 5041 60 पु.

�भलार�
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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)

33365

बालाजी कृषी उ�� 

खाजगी बाजार
पाटील संजय संतोष

50401 55 पु�ष

गट नं.१४४/१अ/१   वंजारी खुद�  िशवार  

ता.पारोळा िज. जळगाव  पारोळा

33366

महाल�ी मिहला बचत 

गट (पारोळा) 50576

को�ी ग�ी पारोळा   तालुका.पारोळा  िज. 

जळगाव  पारोळा

33367

ओमिशव इले�� ीक� 

अॅ� िठकक िसंचन 54281

�.िमनाताई ठाकरे शॉिपंग कॉ��े�   

पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33368

पाटील राज�� दगा व इतर 

(जे.एल.जी.)
पाटील राज�� दगा 

55638 57 पु�ष

मु.पो.मंग�ळ   ता.पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

33369

पाटील राज�� रामराव व 

इतर (जे.एल.जी.) 56406

मु.हनुमंतखेडे पो.देवगाव   ता.पारोळा  

िज.जळगाव  पारोळा

33370

रेणुका आई मिहला बचत 

गट (पारोळा) 55604

मु.पो.मुदांणे �.अ.   ता.पारोळा  िज.जळगाव  

पारोळा

33371

रोहीत िजनीगं अॅ� 

�ेसीगं िम� �ा िल 39199

गट नं. १४३ वंजारी खु.   अमळनेर पारोळा 

रोड  पारोळा  पारोळा

33372

सहजीवन मिहला बचत 

गट (पारोळा) 55792 आदश� नगर   पारोळा  िज.जळगाव  पारोळा

33373

�ी बालाजी महाराज 

महा�साद सिमित 55670

सी/ओ बालाजी सं�थान संचािलत   मु/पो 

पारोळा  ता पारोळा िज�ा जळगाव  पारोळा

33374

�ी.�ारकानाथ (�ीकृ�) 

मंदीर 51462 मु. पो. पारोळा   िज. जळगाव    पारोळा

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)



Page 1261

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)

33375
अि�नहो�ी नारायण सुधाकर 37770 41 पु.

ख�ी ग�ल�   �वजय �वेलस� मागे  धरणगाव

33376
अि�नहो�ी �फु�ल रमाकांत 14623 49 पु.

अि�नहो�ी वाडा   गुजराथी ग�ल�    धरणगाव

33377
अि�नहो�ी रो�हणी शशीकांत 14597 63 �ी

अथव�  �ी �चतंामण मोरया   नगर धरणगाव

33378
अहेर शामकांत नामदेव 14284 48 पु.

३२३/१ब �लॉट न.ं१०   �चतंामण मोरया नगर    धरणगाव

33379
अहेराव महेश नारायण 14282 47 पु.

३२३/१ ब �लॉट न.ं१०   �चतंामण मोरया नगर    धरणगाव

33380
अ�हरराव सु�नल शामराव 7811 51 पु.

कोट बाजार  धरणगांव

33381
अमतृकार च�ंकांत �व�णु 7833 65 पु.

घर न ं५९५   वाणी ग�ल�  धरणगांव िज�हा जळगाव  

धरणगांव  425105

33382
अमतृकर महेश मधकुर 51743 39 पु.

३४४९ ख�ी ग�ल�   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33383
अमतृकर �शांत �मोद 14714 39 पु.

जनै ग�ल�   धरणगाव

33384
अमतृकार रंजना संजय 21586 50 �ी

वाणी ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जलगाव    धरणगाव

33385
अमतृकर �पेश हर� 31464 50 पु.

कासार ग�ल�   धरणगांव

33386
अमतृकार शोभा च�ंकांत 23737 58 �ी

घर न.ं१९५ वाणी ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    

धरणगाव

33387
अमतृकर �वशाल �वनायक 32008 38 पु.

वाणी ग�ल� धरणगांव     िज.जळगांव  धरणगांव

33388
असार अतुल कृ�णदास 2534 65 पु.

घर न ं२३३१ भाट�या ग�ल�   धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगांव

33389
आसर ��वणा पदमसी 2532 88 �ी

रे�वे �ॉ�सगं �टेट बँके समोर   धरणगांव

33390
अ�तरदे देव�� पुडं�लक 30419 37 पु.

देवकरण बगंला   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33391
अ�तरदे कैलास पुडं�लक 14321 42 पु.

देवकरण बगंला   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33392
अ�तरदे पुडं�लक सोमा 14320 71 पु.

देवकरण बगंला   धरणगाव

33393
बचापाई अवधेश च�भुज 59300 43 पु.

५७८ वाणी ग�ल� एम ज ेरोड   एट पो�ट तालुका धरणगाव  

िज�हा जळगाव  धरणगाव

33394
बडगुजर भूषण सुरेश 59437 40 पु.

�लॉट न ं४४३० B   बडगुजर ग�ल�  तालुका धरणगाव

33395
बागुल संतोष रामच�ं 51498 76 पु.

७४ हेडगेवार नगर   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33396
बाजपेयी आनदं नर�� 10360 44 पु.

�नलेश �ोि�हजन �टोर   नेताजी रोड  धरणगांव िज�हा 

जळगाव    धरणगांव  425105

33397
बाजपेयी नयना नर��कुमार 2841 44 �ी

धनगर ग�ल�   धरणगांव

33398
बाजपेयी �याम �वजय 51740 35 पु.

जवाहर रोड   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33399
ब�हाटे �दल�प नामदेव 5000 67 पु.

मु पो. धरणगांव ता. एरंडोल िज.   जळगांव    धरणगांव

33400
ब�हाटे जाई नामदेव 3077 86 �ी

अ�भतेज �ब�डींग मोतीबाई बगंला   धरणगांव

33401
ब�हाटे ��दप नामदेव 5001 60 पु.

मोतीबाई बगंला मु धरणगांव

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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33402
बावी�कर (पाट�ल) द�ता�य खंडू 52180 52 पु.

४ नेह� नगर   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33403
बा�व�कर सुरेश �गरधर 24304 56 पु.

मु.पो.�प�ंी खुद�   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  425104

33404
बयास दगु�श�सगं �गन�सगं 60331 50 पु.

बालाजी रोड बालाजी मं�दर जवळ   धरणगाव  ता धरणगाव 

िज�हा जळगाव  धरणगाव

33405
बयस गौरवकुमार अ�ण�सहं 57190 29 पु.

महा�मा गांधी रोड   बालाजी ग�ल� (पर�सर )  धरणगाव

33406
बयास घनशाम मोती�सगं 3614 78 पु.

�ताप रोड धरणगांव   िज जळगाव    धरणगांव

33407
बयास िजवन�सगं कडू�सगं 25668 54 पु.

बालाजी रोड   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33408
बयस �नतीन गजानन 19923 47 पु.

बालाजी ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

33409
बयास �पनल दगु�श�सगं 60332 45 �ी

वाणी ग�ल� धरणगाव   िज�हा जळगाव    वाणी ग�ल� 

धरण गाव

33410
बयस �काश न�गन�सगं 3041 67 पु.

राणा�ताप रोड   धरणगांव

33411
बयस �काश�सगं गुलाब�सगं 54024 56 पु.

महाराणा �ताप चौक   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33412
बयास र�व�ं देवा�सगं 57645 54 पु.

घर न ं६४४ .   बालाजी रोड  बालाजी मं�दर.  ता धरणगाव िज 

जळगाव  धरणगाव  425105

33413
बयस श�ती�सगं आनदं�सगं 25415 39 पु.

हनमुान नगर   मु. पो. ता. धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33414
बयास शांतीलाल शंकर�सगं 3078 71 पु.

राणा �ताप रोड   धरणगांव

33415
बयस �शर�ष घन:शाम�सहं 14313 54 पु.

३८५८ �ताप रोड   धरणगाव

33416
बयस �वलास घन:शाम�सहं 14315 55 पु.

३८५८ �ताप रोड   धरणगाव

33417
बयास �वनोद रमेश�सगं 58437 49 पु.

४२०१ मोठा माळी वाडा   धरणगाव  िज जळगाव  धरणगाव

33418
बयास यशपाल अ�ण�सगं 59441 27 पु.

३८८६ बालाजी लाने   धरणगाव  िज�हा जळगाव  धरणगाव

33419
भागवत केशव बाबरुाव 5397 76 पु.

�लॉट न ं४/२   महा�मा फुले नगर  एरंडोल रोड  धरणगांव

33420
भागवत र�व�ं बाबरुाव 5396 74 पु.

महा�मा गांधी रोड   धरणगांव

33421
भागवत सु�नल यशवतं 48850 51 पु.

३१५१ A वन भूमी   एम जी रोड बाजार पेठ  स�य नारायण 

चौक  धरणगाव

33422
भालेराव �वजय देवचदं 26308 47 पु.

धरणगाव   ता.िज.जळगाव    धरणगाव

33423
भंडार� नदं�कशोर �दनकर 23738 54 पु.

ज�ुया रथा मागे   जवाहर रोडधरणगाव  िज.जळगाव  

धरणगाव

33424
भांडारकर अशोक रामनाथ 7830 68 पु.

�लॉट न ं३२ गट न ं३०७/१   �चतंामण मोरया नगर  ता 

धरणगाव िज�हा जळगाव  धरणगांव  425105

33425
भांडारकर गणेशा नारायण 32220 51 पु.

मु.पो.चांदसर   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  चांदसर

33426
भांडारकर �नेहाल� गणेशा 32219 41 �ी

मु.पो.चांदसर   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  चांदसर

33427
ब�हाटे नामदेव बधुो 3076 89 पु.

धरणगांव

33428
भारोटे र�व�ं गजानन 5029 70 पु.

३०३५ ख�ीग�ल� मु पो धरणगा ं  व िज. जळगाव    धरणगांव
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33429
भट द�ता�य वासुदेव 24207 54 पु.

देवकरण बगंला   मु.पो. ता. धरणगाव  िज. जळगाव  

धरणगाव

33430
भाट�या अजय �ववेकानदं 20115 43 पु.

मु.पो.�प�ंी खु।।   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33431
भाट�या अमर सुभाष 23659 39 पु.

भाट�या ग�ल�   मु.पो.धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव  

425105

33432
भाट�या आ�शष र�व�ं 22589 40 पु.

मातो�ी कॉ�ले�स जवळ   भाट�या ग�ल�  धरणगाव िज. 

जळगाव  धरणगाव

33433
भाट�या �दपक रणछोडदास 22594 56 पु.

मातो�ी कॉ��ले�स जवळ   नेताजी रोड  धरणगाव

33434
भाट�या हेमलाल गुलाबदास 7827 66 पु.

२३४० भा�टया ग�ल� धरणगांव     िज�हा जळगाव  

धरणगांव  425105

33435
भाट�या सु�नल रमणलाल 33094 61 पु.

२४४४- अ ेभाट�या ग�ल�   धरणगांव

33436
भा�टया �दनेश नटवरलाल 22940 52 पु.

भा�टया ग�ल�   धरणगाव िज.जळगाव.  .  धरणगाव.

33437
भाट�या गोपाल मा�णक 59940 61 पु.

�टळक तलाव जवळ   मु पो�ट धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगाव

33438
भाट�या गोपाळ बाळकृ�ण 4401 58 पु.

घर.न ं२४१४ भाट�या ग�ल�   धरणगाव  िज जळगाव  

धरणगांव

33439
भाट�या हंसाबेन �वनयानदं 20648 65 �ी

भाट�या ग�ल�   धरणगाव

33440
भाट�या रमेश भालच�ं 4105 75 पु.

हेमंगना �टेशन रोड   धरणगाव

33441
भाट�या लल�त रमणलाल 12402 55 पु.

�वaल मंद�रा जवळ   धरणगाव

33442
भाट�या मंजलु �वनयानदं 20571 38 �ी

भाट�या �नवास   भाट�या ग�ल�    धरणगाव

33443
भाट�या पदमसी कृ�णदास 25961 87 �ी

बाजार पेठ   महा�मा गांधी रोड  धरणगाव  धरणगाव.

33444
भाट�या पो�ण�मा द�पक 59169 51 �ी

नेताजी रोड भाट�या ग�ल�   धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगाव  425105

33445
भाट�या �काश हेमलाल 25781 62 पु.

भाट�या ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33446
भाट�या राजेश गोपाल 59939 38 पु.

धर�ण रोड �टळक तलाव   मू पो�ट धरणगाव  िज�हा 

जळगाव  धरणगाव

33447
भाट�या रमणलाल क�तुरलाल 2830 85 पु.

मंद�रा जवळ   धरणगांव

33448
भाट�या शांतीलाल क�तुरलाल 53702 83 पु.

हाऊस न ं२३५२   भाट�या ग�ल�  ता धरणगाव

33449
भाट�या तुषार रणछोडदास 22590 53 पु.

मातो�ी कॉ��ले�स जवळ   नेताजी रोड  धरणगाव िज. 

जळगाव  धरणगाव

33450
भाट�या �वनयानदं जीवनलाल 7809 73 पु.

२३६८ जवाहर रोड धरणगांव   भाट�या ग�ल�    धरणगांव  

425105

33451
भाट�या �व�वास सुभाष 29870 45 पु.

�ीजी पॅलेस   भाट�या ग�ल�  धरणगांव

33452
भावे अ�य �कशोर 61694 37 पु.

भावे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव  425105

33453
भावे महेश सुर�� 25430 50 पु.

भावे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33454
भावे �मल�ंद सूरे� 25429 56 पु.

भावे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33455
भावे सागर सुधाकर 22591 43 पु.

भावे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव
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33456
भावे �ीकांत मुरल�धर 23656 54 पु.

भावे ग�ल�धरणगाव   िज.जळगाव    धरणगाव

33457
भावे उदय �वजय 29740 47 पु.

भावे ग�ल�   मु.पो. धरणगांव  िज.जळगांव  धरणगांव

33458
भावे �वजय मुरल�धर 24201 66 पु.

२०६६ भावे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33459
भावे �वणा श�शकांत 30453 68 �ी

भावे ग�ल� धरणगांव

33460
भावे �वनय श�शकांत 54074 49 पु.

२५७० भावे ग�ल�   जनै मं�दर  धरणगांव िज.जळगाव  

धरणगांव

33461
भावसार च�ंकांत सुभाष 15197 42 पु.

�हगंलाज सदन   भावसार ग�ल�    धरणगाव

33462
भावसार �दपक मोतीलाल 29183 57 पु.

हाऊस न ं३२०४   भावसार ग�ल�  धरणगाव

33463
भावसार �दनेश दे�वदास 30459 47 पु.

सु�धर प�टस� कुमार टॉक�ज   धरणगांव

33464
भावसार �करण कांतीलाल 16173 46 पु.

�ीराम नगर   पा�या�या टाक� जवळ    धरणगाव

33465
भावसार ओजस �वजय 59906 30 पु.

c s न ं2083 जवाहर रोड   जनुा रथ मागे  ता धरनगाव  

धरणगाव

33466
भावसार राज�� मोतीलाल 29184 49 पु.

भावसार ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगांव  धरणगांव

33467
भावसार सागर शरद 29186 35 पु.

भावसार ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगांव  धरणगांव

33468
भावसार शेखर सुभाष 14799 45 पु.

 �हगंलाज सदन    भावसार ग�ल�  धरणगाव िज.जळगाव  

धरणगाव

33469
भावसार सुभाष झ�डू 4663 73 पु.

 �हगंलाज सदन  भावसार ग�ल�   धरणगाव िज.जळगाव    

धरणगांव

33470
भोलाणे च�ंकला वसंत 5386 69 �ी

नेताजी रोड धरणगांव

33471
भोलान ेशाल��ाम �शवदास 4997 59 पु.

�हावी ग�ल� नेताजी रोड धरणगाव   िज. जळगाव    

धरणगांव

33472
भोळे प�ुषो�तम गो�वदंा 5996 83 पु.

१९२१ कासार ग�ल�   धरणगाव िज-जळगाव    धरणगांव

33473
�बचवे अ�णा र�व�ं 50673 47 �ी

हाऊस न ं३२८९   पटल नगर�    धरणगांव

33474
�बचवे �दनेश कांतीलाल 14764 48 पु.

��ीय ग�ल�   मु.पो.धरणगाव

33475
�बचवे मधकुर �ीराम 18542 79 पु.

नाका न.ं१ रे�वे �टेशन जवळ   धरणगाव

33476
�बचवे मंदा�कनी मधकुर 2599 71 �ी

�चतंामण मोरया नगर   धरणगाव िज�हा जळगाव    

धरणगांव

33477
�बचवे �शांत �भाकर 14291 44 पु.

मेन रोड कोट बाजार   धरणगाव

33478
�बचवे र�व�ं सनातन 50678 49 पु.

हाऊस न ं३२८९   पटल नगर�    धरणगांव

33479
�बयाणी �शांत रजनीकांत 61843 39 पु.

मु पो�ट वरद बँक   ता धरणगाव  िज�हा जळगाव  वरद

33480
बोर� खुजेमा �ककाभाई 33018 53 पु.

एरंडोल रोड   धरणगांव

33481
बोहर� ल�मया मु�ताक 33020 60 �ी

�टेट बँके जवळ   धरणगांव

33482
बोहर� मोह�मद मु�ताक 33983 34 पु.

�टेट बँक जवळ   धरणगांव
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33483
बोहर� मुत�जा मु�ताक 33019 38 पु.

�टेट बँक जवळ धरणगाव

33484
बोहर� मु�ताकहुसेन �ककाभाई 33017 66 पु.

�टेट बँके जवळ   धरणगांव

33485
बोहर� सक�ना खुजेमा 33031 46 �ी

एरंडोल रोड   धरणगांव

33486
बोरसे नामदेव �कसन 23336 62 पु.

मु. पो. �प�ंी खुद�   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  �प�ंी खुाा

33487
बोरसे सुरेशच�ं सहदेव 2840 74 पु.

मातो�ी नगर   धरणगाव  लहान माळी वाडा ख�ी ग�ल�  

धरणगांव

33488
बोरसे उमाकांत सुरेश 14393 56 पु.

10 अ मातो�ी नगर जळगाव रोड   धरणगाव  िज�हा 

जळगाव  धरणगाव

33489
बोरसे अमोल नामदेव 24874 35 पु.

मु.पो.�प�ंी खु।।   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33490
बोरसे िजत�� सुरेश 9101 52 पु.

घर न ं२८७७ लहान माळी वाडा   धरणगांव  िज�हा जळगाव  

धरणगांव  425105

33491
बोरसे �ललावती सुरेश 14385 80 �ी

लहान माळी वाडा   ख�ी ग�ल�    धरणगाव

33492
चडंाले �योतीबाई �व�वास 21686 57 �ी

रामदेवजी बाबा नगर   मु.पो.धरणगाव िज.जलगाव    

धरणगाव

33493
चडंाले कमलाबाई काशीनाथ 21684 61 �ी

रामदेवजी बाबा नगर   मु.पो.धरणगाव िज.जलगाव    

धरणगाव

33494
चडंाले काशीनाथ आखाडु 21685 79 पु.

रामदेवजी बाबा नगर   मु.पो.धरणगाव िज.जलगाव    

धरणगाव

33495
चदेंल भागीरथीबाई जगन�सहं 13532 54 �ी

�ताप रोड   धरणगाव

33496
चदेंल तेज���सगं गुलाब�सगं 57372 56 पु.

३८४५ बालाजी ग�ल�   धरणगाव

33497
चौधर� अर�वदं �नबंा 25419 47 पु.

कासार ग�ल�   काल�का माते�या मंद�रा जवळ  धरणगाव 

िज. जळगाव  धरणगाव

33498
चौधर� �ाने�वर �हरालाल 24254 41 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव

33499
चौधर� अमतृ धडुकू 4536 70 पु.

हनमुान नगर धरणगाव   िज.जळगांव    धरणगांव

33500
चौधर� अ�नल आधार 44053 48 पु.

जवाहर रोड   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33501
चौधर� अ�ण बळीराम 32366 50 पु.

मु.पो.झुरखेडा   ता.धरणगांव    झुरखेडा

33502
चौधर� अतुल पडंीत 8483 54 पु.

३५४/२ महादेव मंद�रा जवळ   मू पो�ट नांदेड  ता धरणगाव 

िज�हा जळगाव  नांदेड  425105

33503
चौधर� बाळकृ�ण वसंत 59457 32 पु.

२८९/३०३६ भाट�या ग�ल�   एट पो धरणगाव  तालुका 

धरणगाव  िज�हा जळगाव

33504
चौधर� बालू �कसन 4489 65 पु.

ओ�ट न ं64 B   डॉ हेडगेवार नगर  धरणगाव

33505
चौधर� भागवत �ावण 28991 58 पु.

मुसळी पो�ट-वद�   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  मुसळी

33506
चौधर� चपंालाल पढंर�नाथ 35988 57 पु.

मु.पो. झुरखेडा   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  झुरखेडा

33507
चौधर� चेतन हष�नदंन 11142 44 पु.

५७६ वाणी ग�ल�   महा�मा गांधी रोड  धरणगाव

33508
चौधर� द�ता�य आधार 44052 49 पु.

जवाहर रोड   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33509
चौधर� द�ता�य पांडूरंग 22945 45 पु.

तलाठ� ग�ल�   धरणगाव  ता.िज.जळगाव  धरणगाव
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33510
चौधर� �दपक रमेश 51738 41 पु.

तेल� तलावाजवळ   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33511
चौधर� देव�� �नबंा 14289 50 पु.

कासार ग�ल� काल�कादेवी   मंद�राजवळ    धरणगाव

33512
चौधर� �दपक ��हाद 14613 43 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव

33513
चौधर� (बोरसे) �ाने�वर राम�सगं 41039 77 पु.

मु.पो.झुरखेडा   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  झुरखेडा

33514
चौधर� एकनाथ देवराम 28200 73 पु.

मु. पो. झुरखेडा ता धरणगाव   झुरखेडा

33515
चौधर� गणेश राज�� 61292 21 पु.

मु पो�ट धरणगाव   तलाठ� ग�ल�  िज�हा जळगाव  

धरणगाव

33516
चौधर� गोपाल भानदुास 32773 66 पु.

मु.पो.झुरखेडा   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  झुरखेडा

33517
चौधर� गोपाळ शंकर 10436 62 पु.

मु. पो.धरणगांव   ता. एरंडोल िज. जळगाव

33518
चौधर� हर�षच�ं नारायण 14656 59 पु.

गोमे�वर� मंद�रा जवळ   आठवड ेबाजार    धरणगाव

33519
चौधर� हेमंत �चतंामण 33768 36 पु.

मु.पो.बोरखेडा   ता.धरणगांव    बोरखेडा

33520
चौधर� जगन �कसन 5028 63 पु.

पाताळे�वर ग�ल� मु पो धरणगांव

33521
चौधर� जग�दश सुकलाल 53646 46 पु.

४ गणेश नगर   एरंडोल रोड  धरणगांव िज.जळगाव  

धरणगाव

33522
चौधर� �यो�त आनदं 59684 41 �ी

लहान माळी वाडा धरणगाव   ता धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगाव

33523
चौधर� क�पेश �मोद 55508 27 पु.

मु.पो.�प�ंी खुद�   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33524
चौधर� कांतीलाल अशोक 22890 39 पु.

भावसार ग�ल�   धरणगाव.  िज.जळगाव.  धरणगाव.

33525
चौधर� का�शनाथ रामदास 25424 41 पु.

लहान माळी वाडा   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33526
चौधर� �कशोर गणेश 56650 50 पु.

हेमइ�द ुनगर   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33527
चौधर� सुदाम �कशोर �ो.कनक �ेडस� 56601 42 पु.

�चतंामणी मोरया   संभाजी नगर धरणगांव  िज.जळगाव  

धरणगांव

33528
चौधर� �कशोर यादवराव 14300 49 पु.

५३ मोरया नगर   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33529
चौधर� मधकुर रामजी 39069 78 पु.

मु. पो. �पपंर� खु�.   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33530
चौधर� मंदार सुदश�न 14619 40 पु.

५७६ बालाजी रोड   धरणगाव

33531
चौधर� मंगला हष�नदंन 3567 66 �ी

५७६ वाणी ग�ल�   बालाजी रोड धरणगाव

33532
चौधर� मगलाबाई अमतृ 22586 60 �ी

मराठे ग�ल�   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33533
चौधर� मंगलाबाई सुभाष 44419 57 �ी

मु रेल पो चांदसर   ता धरणगाव  िज जळगाव  धरणगाव

33534
चौधर� मोहन �हरालाल 14287 54 पु.

मु.अनोरे पो.धानोरे   ता.धरणगाव    अनोरे

33535
चौधर� नारायण रामदास 25425 38 पु.

लहान माळी वाडा   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33536
चौधर� नवल�सगं अमतृ 32993 59 पु.

मु.पो.झुरखेडा   ता.धरणगांव    झुरखेडा
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33537
चौधर� �नतीन गणेश 58924 45 पु.

गणेश नगर धरणगाव   हेम�द ु नगर  धरणगाव  िज�हा 

जळगाव

33538
चौधर� परेश पडंीत 22587 42 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33539
चौधर� पवन नामदेव [१५] 43644 31 पु.

मु. पो. �प�ंी खु   ता. धरणगाव    �प�ंी खुद�

33540
चौधर� �द�प �भकन �ो�ा -जय भवानी 

�ेडींग 57786 38 पु.

५१३३ नवेगाव तेल� तलाव   ता धरणगाव  िज जळगाव  

धरणगाव

33541
चौधर� ��हाद नामदेव 51689 55 पु.

हेम इंद ूनगर   ऐरंडोल रोड  धरणगांव िज.जळगाव  धरणगांव

33542
चौधर� �मोद मधकुर 31851 53 पु.

मु.पो.�प�ंी खु.   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  �प�ंी खुद�

33543
चौधर� ��तभा संजय 52162 46 �ी

मु.पो.�प�ंी   ता धरणगाव  िज जळगाव  �प�ंी

33544
चौधर� �वीण रघनुाथ 59838 47 पु.

लहान माळी वाडा   धरणगाव  िज�हा जळगाव  धरणगाव

33545
चौधर� रघनुाथ उखडू� 5021 78 पु.

�लॉट न ं२८१३   लहान माळी वाडा  ता धरणगाव

33546
चौधर� राज�� रघनुाथ 61260 38 पु.

�लॉट न ं3312   भावसार ग�ल� कोट बाजार  धरणगाव

33547
चौधर� राज�� �वठठल 24086 57 पु.

१०६२/१४ हनमुान नगर   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33548
चौधर� राज ूनाटू 61289 45 पु.

तलाठ� ग�ल� धरणगाव   िज�हा जळगाव    धरणगाव

33549
चौधर� रमाबाई आधार 43476 65 �ी

�वठठल मं�दरासमोर   मु.पो.धरणगाव  िज.जळगाव  

धरणगाव

33550
चौधर� रमेश �कसन 5027 70 पु.

हाऊस न ं९६०   कासार ग�ल�  पाताळे�वर ग�ल�  धरणगांव

33551
चौधर� र�व�ं �हरालाल 24014 47 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33552
चौधर� स�चनकुमार शामराव 17614 41 पु.

मु.पो.�हगंोणे ता.धरणगाव   जळगाव    �हगंोणे

33553
चौधर� संजय फुलचदं 52161 55 पु.

मु.पो.�प�ंी   ता धरणगाव  िज जळगाव  �प�ंी

33554
चौधर� संजय गोपाल 32774 43 पु.

मु.पो.झुरखेडा   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  झुरखेडा

33555
चौधर� शैला जगन 22585 52 �ी

डॉ. हेडगेवार नगर   मु. पो. धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33556
चौधर� शोभा बालु 14653 53 �ी

डॉ.हेडगेवार नगर   धरणगाव

33557
चौधर� शोभा सुदश�न 3019 62 �ी

५७६ एम जी रोड वाणी ग�ल�   धरणगाव िज�हा जळगाव

33558
चौधर� सुभाष �व�ल 30600 53 पु.

मराठे ग�ल� धरणगांव    िज�हा जळगाव  धरणगांव  

425105

33559
चौधर� सुदाम भागचदं 58199 48 पु.

�चतंामण मोरया प�रसर   संभाजी नगर  धरणगाव

33560
चौधर� सुधा गोपाळ 19060 43 �ी

चोपडा रोड बस �टँड जवळ   अब�न बँके�या मागे    धरणगाव

33561
चौधर� सु�नता ��हाद 51690 50 �ी

हेम इंद ूनगर   एरंडोल रोड  धरणगांव िज.जळगाव  धरणगांव

33562
चौधर� सुरेश �सताराम 24016 64 पु.

मराठे ग�ल�    बजरंग चौक   धरणगाव िज�हा जळगाव  

धरणगाव

33563
चौधर� उमेशकुमार सुरेश 

�ो.जी.एस.ऑईल इंड���ज 34935 35 पु.
अशोक रोड   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव



Page 1268

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

33564
चौधर� �वजयकुमार �शवदास 4998 60 पु.

भावसार ग�ल� धरणगांव िज.जळगांव   धरणगांव

33565
चौधर� �वलास देवीदास 36787 55 पु.

मु.पो.झूरखेडा   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  धरुखेडा

33566
चौधर� �वमल पडंीत 34449 54 �ी

मु.पो.नांदेड ता.धरणगांव   नांदेड

33567
चौधर� �वनोद मधकुर 31822 49 पु.

मु.पो.�प�ंी खुद�   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  �प�ंी खुद�

33568
चौधर� �वनोद रमेश 14680 43 पु.

पाताळे�वर ग�ल�   धरणगाव

33569
चौधर� �वनोद वसंत 55342 41 पु.

�ी अपाट�म�ट   �ी �वामी समथ� क� �ाजवळ  धरणगाव 

िज.जळगाव  धरणगाव

33570
चौधर� यशवतं नरहर 23381 58 पु.

मु.पो.झुरखेडा   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33571
चौधर� अशोक भगवान 36135 37 पु.

मु.झुरखेडा   ता.धरणगाव    झुरखेडा

33572
चौधर� पवन सुरेश 52353 31 पु.

राम मं�दरा जवळ   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33573
चौटे नारायण उखाराम 55877 54 पु.

ख�ी ग�ल� बाजारपेठ   �वठठल मं�दरा जवळ  धरणगाव 

िज.जळगाव  धरणगाव

33574
च�हाण भुषण संजय 43425 30 पु.

मु.पो.अजंन�वह�रे   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  अजंन�वह�रे

33575
च�हाण धनराज रामदास 14693 51 पु.

बी.डी.पवार चौक   धरणगाव

33576
च�हाण गज�� पडंीत 22941 53 पु.

मु.पो.अजंन�वह�रे.   ता.धरणगाव.  िज.जळगाव.  धरणगाव.

33577
चौहान प�ृवीराजकुमार देवालाल 60461 34 पु.

मोठा माळी वाडा   लोहार ग�ल� धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगाव  425105

33578
च�हाण संजय पडंीत 24204 51 पु.

डॉ. हेडगेवार नगर   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33579
च�हाण संतोष रामदास 14694 42 पु.

बी.डी.पवार चौक   धरणगाव

33580
च�हाण �वलास पडंीत 22942 59 पु.

मु.पो.अजंन�वह�रे   धरणगाव  ता.िज.जळगाव.  धरणगाव.

33581
च�हाण संजीव अमतृ 43426 58 पु.

मु.पो.अजंन�वह�रे   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  अजंन�वह�रे

33582
चोपडा मयरू दगडूलाल 60890 31 पु.

मु पो�ट साळव ेता धरणगाव   िज�हा जळगाव    साळवे

33583
चौधर� सुभाष बाबरुाव 44420 76 पु.

मु रेल   पो चांदसर  ता धरणगाव िज जळगाव  धरणगाव

33584
डेडीया �कशोर �ेमिजभाई 7826 63 पु.

जनै ग�ल� धरणगांव

33585
देशमाने अजंल� अ�नल 61087 21 �ी

15 साठे नगर   धरणगाव

33586
देशमाने रामभाउ नारायण 29271 76 पु.

साठे नगर एरंडोल रोड धरणगांव

33587
देशमुख अजय गोकुळ 35384 41 पु.

१४ गणेश नगर   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33588
देशमुख संजय मुरल�धर 24210 51 पु.

भा�टया ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33589
देशमुख सुधाकर मुरल�धर 24200 56 पु.

भा�टया ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33590
देव शैलेश गो�वदंराव 14611 46 पु.

वाणी ग�ल�   बालाजी रोड    धरणगाव
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33591
देवराज राज ुपुडंल�क 7843 68 पु.

�टेट बँक समोर  धरणगांव

33592
देवरे �दनेश�सगं जग�नाथ �ो.धनदाई 

कृषी सेवा क� � 12282 52 पु.

�ो.देवरे �दनेश जग�नाथ   मु.पो.�हगंोणे ब।ु। ता.धरणगाव    

�हगंोणेब।ु।

33593
ढाके सुनदंा पडंीत 22126 72 �ी

मु.पो.साळवा   ता.धरणगाव िज.जळगाव    साळवा

33594
धनगर भारत दौलत 59260 44 पु.

अ�ह�यादेवी होळकर चौक     धनगर ग�ल�   धरणगाव  

िज�हा जळगाव  धरणगाव  425105

33595
धनगर लोटन काळु 14607 61 पु.

२२७६ लांडगे ग�ल�   धरणगाव

33596
धारणे प�ुपकांत �भाकर 5033 71 पु.

�ीरंग   �चतंामणी मोरया नगर  धरणगांव

33597
डॉ.भावे �कशोर भालच�ं 14646 67 पु.

भावे ग�ल�   धरणगाव

33598
फुलपगार आनदंा रघनुाथ 47155 44 पु.

नेताजी रोड   ना�ह� ग�ल�  धरणगाव िज. जळगाव  

धरणगाव

33599
फुलपगार च�ंकांत रघनुाथ 47156 38 पु.

नेताजी रोड   ना�ह� ग�ल�  धरणगांव िज.जळगाव  धरणगांव

33600
फुलपगार �काश शामराव 47575 62 पु.

१४ साठे नगर   एरंडोल रोड  धरणगांव

33601
फुलपगार �शांत �काश 47576 39 पु.

१४ साठे नगर   एरंडोल रोड  धरणगाव

33602
फुलपगार र�व�ं एकनाथ 21054 62 पु.

�टलक तलाव जवल   मु.पो.धरणगाव िज.जलगाव    

धरणगाव

33603
फुलपगार सु�नल वसंत 23739 41 पु.

नेताजी रोड   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

33604
फुलपगार वसंत शामराव 42182 69 पु.

नेताजी रोड   मु.पो.ता.धरणगाव

33605
फुलपगारे मंगला दशरथ 30455 68 �ी

�टळक तलावा जवळ   धरणगांव

33606
गाडीलोहार गजानन राजाराम 51741 48 पु.

रामकृ�ण नगर   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33607
गालापरेु भरत वसंतराव 14599 51 पु.

५७  भगवती  हेडगेवार नगर   धरणगाव

33608
गालापरेु वशैाल� भरत 31572 47 �ी

५७ भगवती हेडगेवार नगर   धरणगांव

33609
गांगुड� �दपक रामकृ�ण 29603 45 पु.

नेताजी रोड धरणगांव

33610
गांगुड� जय�ी राज�� 26875 47 �ी

नेताजी रोड   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

33611
गांगुड� राज�� रामकृ�ण 25435 55 पु.

नेताजी रोड   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33612
गांगुड� �वनोद रामकृ�ण 39255 45 पु.

१४६ �हावी ग�ल�   मु.पो.ता.धरणगाव  िज.जळगाव  

धरणगाव

33613
गोसावी �दनेश नारायण 29283 44 पु.

आठवड ेबाजार धरणगांव

33614
गोसावी जयवतंाबाई वामनगीर 48648 82 �ी

76 धनगर वाडा धरणगाव   ता. िज. जळगाव    धरणगाव

33615
गोसावी र�व�ं नारायण 19325 41 पु.

आठवड ेबाजार   धरणगाव

33616
गुजराथी �वशाल अ�णकुमार 14640 42 पु.

गुजराथी ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

33617
गुजराथी देवे�� सुरेश �ो. कृ�णा 

�म�क एजि�स 58981 34 पु.
कोट बाजार   धरणगाव  ता. धरणगाव 425105
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33618
गुजराथी देवयानी �वनोदच�ं 2603 70 �ी

गुजराथी ग�ल�   धरणगांव

33619
गुजराथी �यो��ना सुशील 14651 56 �ी

गुजराथी ग�ल�   धरणगाव

33620
गुजराथी राज�� म�णलाल 14638 77 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगाव

33621
गुजराथी सुशील रजनीकांत 14650 56 पु.

गुजराथी ग�ल�   मु.पो.धऱणगाव िज जळगाव    धरणगाव

33622
गुजराथी उषा शशीकांत 14639 61 �ी

गुजराथी ग�ल�   धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

33623
गुजराथी �वनोदच�ं नवनीतलाल 2601 78 पु.

�लॉट न ं५८   �चतंामण मोरया नगर    धरणगांव

33624
गु�ता मनोज सुराज 23658 51 पु.

गु�ता वाडा   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

33625
गु�ता संताष अशोकनदं 7823 54 पु.

घर न ं४०२   नेताजी रोड  जनै ग�ल� जवळ  धरणगांव  

425105

33626
गु�ता �वजयचरण बालगो�वदं 5371 76 पु.

धरणीचौक धरणगांव   िज. जळगांव    धरणगांव

33627
गुरव िजत�� �भका 25426 46 पु.

डॉ. हेडगेवार नगर   एरंडोल रोड  धरणगाव

33628
गुरव कमलाबाई आनदंा 3124 86 �ी

गुरव ग�ल�   धरणगांव

33629
गुरव �वनायक राजाराम 3079 68 पु.

वाणी ग�ल� महा�मा गांधी रोड धरणगाव

33630
हेडा च�ंकांत रमेशच�ं 30590 41 पु.

माळी वाडा   धरणगांव

33631
हेडा �कशोर रमेशच�ं 53316 45 पु.

२८३९ अ मु�ला आड प�रसर   धरणगांव

33632
इंगळे भानदुास कृ�णा 2988 51 पु.

मु पो साळव ेता धरणगाव   िज�हा जळगाव    साळवे

33633
इंगळे च�ंकांत रामदास 7645 62 पु.

अॅट पो�ट सलवा   ता धरणगाव  425105

33634
इंगळे का�शनाथ रामदास 4917 73 पु.

११६२ बहते ग�ल� साळव े  ता धरणगाव    जळगाव

33635
इंगळे रघनुाथ ��हाद 30738 36 पु.

मु.पो. साळवा ता.धरणगांव   साळवा

33636
जाधव �भका आनदंा 50841 80 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33637
पाट�ल छोट�राम ईघन 56515 51 पु.

मु.पो.प�टाणे ब.ु   ता.धरणगाव  िज.जळगांव  धरणगाव

33638
जाधव छोटू न�थु 25810 48 पु.

लांडगे ग�ल�   जवाहर रोड  धरणगाव

33639
जाधव �दपक गोकुळ 60260 46 पु.

39 �चतंाम�ण मोरया नगर   मु पो ता धरणगाव  िज�हा 

जळगाव  धरणगाव

33640
जाधव �यो�त द�पक 60511 41 �ी

�लॉट न ं39 �चतंामणी मोरया   नगर धरणगाव  िज�हा 

जळगाव  धरणगाव

33641
जाधव मालतीबाई वसंत 5401 76 �ी

११५५ पारधी वाडा मादेव मं�दर   चौक   धरणगांव

33642
जाधव मंदा�कनी �भका 50842 68 �ी

गुजराथी ग�ल� धरणगाव   जळगाव  िज.जळगाव  धरणगांव

33643
जाधव परेश �भका 50843 39 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33644
जाधव राहुल �भका 32062 41 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगांव
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33645
जाधव सरोज �मोद 14622 45 �ी

�लॉट न.ं३९  �गताई   मोरया नगर    धरणगाव

33646
जगताप जग�नाथ हरलाल 24060 58 पु.

�लॉट न ं२०बी   रचना कॉलनी  धरणगाव

33647
जगताप �मोद हरलाल 25433 52 पु.

छाया टेलस�   बाजारपेठ चावडी समोर  धरणगाव

33648
जगताप �शांत रमेश 25434 41 पु.

भावे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33649
जगताप र�व�ं �भाकर 24062 53 पु.

�य ुछाया टेलर   भावे ग�ल�  धरणगाव

33650
जनै चदंा दगडूलाल 61007 54 �ी

मु पो�ट साळवा ता धरणगाव   ता धरणगाव  िज�हा 

जळगाव  साळवा

33651
जनै परेश �भाकर 26874 61 पु.

भगवान महावीर चौक   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    

धरणगाव

33652
जनै राजेश �भाकर 22950 58 पु.

जनै ग�ल�   धरणगाव ता.िज.जळगाव  .  धरणगाव .

33653
जनै शैल�� चेतनलाल 14605 63 पु.

जनै ग�ल�   जनै मंद�रा जवळ    धरणगाव

33654
जनै सोनाल� �वशाल 59136 37 �ी

जनै ग�ल� धरणगाव   तालुका धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगाव  425105

33655
जनै �वनोद हेमराज 23746 43 पु.

जनै ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

33656
जोशी हेमंत वसंतराव 53670 58 पु.

भावे ग�ल�   जवाहर रोड  धरणगांव िज.जळगाव  धरणगांव

33657
जोशी राहुल �वकास 14715 43 पु.

भावे ग�ल�   धरणगाव

33658
जोशी र�व�ं ल�मण 8567 58 पु.

भा�टया ग�ल� मु पो.धरणगांव   िज�हा जळगाव    

धरणगांव  425105

33659
जोशी सुधाकर प�ुषो�तम 52181 55 पु.

भावे ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33660
काबरे अलका सुरेश 18953 72 �ी

२८९ A नेताजी रोड   आनदं भुवन धरणगाव

33661
काळे �दपक �ेमराज 14634 60 पु.

भावे ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

33662
काळे परेश नामदेव 14630 46 पु.

बालाजी रोड   धरणगाव

33663
कंखर वशैाल� ��जलाल 54589 39 �ी

६ महा�मा फुले नगर   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33664
कंखरे प�ृवीराज धनराज 29594 51 पु.

मु.धार पो�ट-झुरखेडा   ता.धरणगांव

33665
कापरेु मंगा संपत 31262 53 पु.

िज�हा प�रषद �कूल   मु.प� बोरवान  ता.धरणगाव  बोरवान  

425415

33666
कापरेु वशैाल� �वनय 14598 60 �ी

�लॉट न.ं३० साठे नगर   धरणगाव

33667
कापरेु �वनयकुमार बळवतं 53339 68 पु.

३० साठे नगर   एरंडोल रोड  धरणगांव िज.जळगाव  

धरणगांव

33668
कवा� �नतीन नदंलाल 22944 55 पु.

साने पटांगण   �शवसेना काया�लया शेजार�  धरणगाव.  

धरणगाव.

33669
करवा �काश �यबंकलाल 42423 67 पु.

१९३५ कासार ग�ल� धरणगाव   िज.जळगाव    धरणगाव

33670
कवा� �यामसंुदर �यबंकलाल 30001 74 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगाव  िज जळगाव  धरणगांव

33671
कासार अमोल च�ंकांत 24085 43 पु.

कासार ग�ल�   धरणगाव
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33672
कासार अ�नल बबन 3072 63 पु.

कासार ग�ल�   धरणगाव

33673
कासार अ�वराज बाळकृ�ण 52737 27 पु.

१२६४ बेलदार ग�ल�   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33674
कासार बाळकृ�ण शंकर 52736 56 पु.

१३६४ बेलदार ग�ल�   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33675
कासार एकनाथ कृ�णदास 14603 62 पु.

महा�मा फुले नगर   धरणगाव

33676
कासार कैलास शांताराम 8136 50 पु.

३२७१ भाट�या �ोवी   चावडी जवळ धरनगाव  िज जळगाव  

धरणगाव  425105

33677
कासार मनोज सूय�कांत 60372 51 पु.

कासार लॅन   धरणगाव  िज�हा जळगाव  धरणगाव

33678
कासार �साद सुय�कांत 53671 42 पु.

कासार ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33679
कासार �पेश अ�नल 34702 38 पु.

कासार ग�ल�   धरणगाव

33680
कासार सागर गोटू 53785 42 पु.

�लॉट न.ं२ भावे ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33681
कासार सुरेश गंगाधर 53960 55 पु.

घर �ं.१७२७   गुजराथी ग�ल�  धरणगांव िज.जळगाव  

धरणगांव

33682
काझी गुलाबखाजा अरशीद 3074 76 पु.

�प�ल ुमशीद मोह�ला चोपडा रोड   धरणगाव

33683
काझी इकबाल हसन गुलाम �वाजा 13197 50 पु.

�पलु म�जीद चोपडा रोड   धरणगाव

33684
काझी स�लमा बी अ�दलु हमीद 9924 77 �ी

मोह�ला �प�लू मजीद धरणगांव   ता - एंरंडोल जळगाव

33685
केदार पलुकेशी पांडुरंग 35474 49 पु.

�लॉट न.ं७/०८ गट न.ं६९७/०१   रामकृ�ण नगर  धरणगाव

33686
केले (वाणी) �शांत �ीराम 23625 43 पु.

वाणी ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

33687
क� �े राज ूमाधवराव 46379 42 पु.

१८ अ�नता नगर   एरंडोल रोड  धरणगाव िज.जळगाव  

धरणगाव

33688
खोलापरेू अशोक भोजु 35831 58 पु.

मु.वाघळुद पो �प�ंी   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  वाघळुद

33689
ख�ड ेभगवान लटकन 42181 54 पु.

डॉ.कुडे नगर �लॉट न.ं२६   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33690
कोळंबे कौतीक वसंत 25232 76 पु.

मु.पो.साळव ेता.धरणगाव   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  

धरणगाव

33691
कोलंबे पकंज कौ�तक 60642 38 पु.

582 पा�याची टाक� जवळ   मु पो साळव े ता धरणगाव

33692
कोळंबे �वलास वसंत 22790 53 पु.

मु.पो.साळवा   ता.धरणगाव िज.जळगाव    साळवा

33693
कोळी एकनाथ पडंीत [२३] 22600 48 पु.

ख�ी ग�ल�   हाऊस न ं३२९८    धरणगाव

33694
कोळी राज��द मधकुर 44469 52 पु.

मु पो �नशाणे   ता धरणगाव  िज जळगाव  धरणगाव

33695
कोठार� कैलास नथमल 7812 53 पु.

ख�ी ग�ल� धरणगांव

33696
कोठार� कां�तलाल नथमल 4996 68 पु.

�लॉट न ं3492   �व�ल मं�दर जवळ  ख�ी  ग�ल�  धरणगांव

33697
कोठार� महा�वर शांतीलाल 7835 48 पु.

�लॉट न ं३४९२   �व�ल मंद�रा जवळ  ता धरणगांव    425105

33698
कोठार� सुशील कांतीलाल 14645 40 पु.

बाजार पेठ   धरणगाव
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33699
���य रमेश गुलाबसा 4472 72 पु.

ख�ी ग�ल�   धरणगांव

33700
���य �व�या रमेश 4474 68 �ी

���य ग�ल�   धरणगांव

33701
���य र�व�ं रमेश 14899 42 पु.

ख�ी ग�ल�   धरणगाव

33702
��ीय �वजय कांतीलाल 14331 50 पु.

ख�ी ग�ल�   �वaल मंद�रा जवळ    धरणगाव

33703
���य �वकास रमेश 14898 39 पु.

ख�ी ग�ल�   धरणगाव

33704
कुडे �ाज�ता ��वण 14635 49 �ी

पा�या�या टाक� जवळ   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    

धरणगाव

33705
कुडे ��तभा तुकाराम 59990 71 �ी

पा�या�या टाक� जवळ   धरणगाव  िज जळगाव  धरणगाव

33706
कुडे ��वण तुकाराम 8424 54 पु.

मु.पो.धरणगांव ता. धरणगाव   (जळगाव)  425105

33707
कुलट �भा सुभाष 61258 69 �ी

हमालवाडा डे�कन सेल मागे   धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगाव

33708
कुलकण� हर�हर कमलाकर 23594 45 पु.

मु.रेल पो.चांदसर   ता.धरणगाव िज.जळगाव    रेल

33709
कुळकण� मंदा�कनी �चतंामण 2835 75 �ी

गणपती मंद�र   धरणगांव

33710
कुलकण� म�नष �ीकांत 14648 42 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगाव

33711
कुळकण� �ीकांत प�ुषो�तम 5384 71 पु.

गुजराथी ग�ल� धरणगांव

33712
कुळकण� सुलभा रामच�ं 2607 83 �ी

�ी रामनारायण जीन   धरणगांव

33713
कुळकण� �ववेक वासुदेव 7808 56 पु.

सी/ओ डॉ. �ह�.आर. कुलकण�   द�ता ि�ल�नक मू पो�ट 

धरणगाव  िज�हा पेठ जळगाव

33714
कुमट ��वण सुवालाल 24087 51 पु.

जनै ग�ल�   धरणगाव

33715
कंुभार भगवान महादु 14620 45 पु.

मोठा कंुभार वाडा   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33716
कंूवर रामच�ं अमतृ 52176 49 पु.

३१२० स�यनारायण चौक   ख�ी ग�ल� धरणगांव  धरणगाव

33717
लांबोळे �डगंबर का�शनाथ 51426 49 पु.

घर �.५०६४ भोई वाडा   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33718
लांबोले नरेश काशीनाथ 61708 45 पु.

�लॉट न ं4150   भोई वाडा    धरणगाव

33719
लोहार अशोक जग�नाथ 24714 58 पु.

मु.पो.ता.धरणगाव   �टळक तलाव    धरणगाव

33720
लोहार िजत�� संजय 59462 30 पु.

�चतंामण मोरया नगर   धरणगाव  तालुका धरणगाव

33721
लोहार ओकंार बाबलुाल 3612 42 पु.

१७३१ अि�नहो�ी ग�ल�   धरणगाव

33722
लोहार �वलास जग�नाथ 14631 52 पु.

लोहार ग�ल�   धरणगाव

33723
महाजन (माळी)वदंना कृ�णा 14633 46 �ी

�लॉट न.ं७ गट �.३२३/२अअ२ब   अशोक नगर �चतंामणी 

मोरया नगर  धरणगांव िज.जळगाव  धरणगांव

33724
महाजन �दपक र�तराम 25250 38 पु.

नवेगाव लहान माळी वाडा   धरणगांव  िज.जळगाव  

धरणगांव

33725
महाजन गंगाधर पांडुरंग 14699 48 पु.

�वारा एम एस माळी   मोठा माळी वाडा झांजीबवुा चौक    

धरणगाव



Page 1274

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

33726
महाजन गुलाब तोताराम 4467 72 पु.

मु पो कलमसरे (६ सु�भा अपाट�म�ट   मराठा मंगल 

काया�लया जवळ    कलमसरे

33727
महाजन िजत�� �दल�प 25786 37 पु.

मु. पो. �प�ंी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  �प�ंी

33728
महाजन कडु �पा 14296 66 पु.

लहान माळी वाडा   धरणगाव

33729
महाजन कैलास रामकु�ण 39202 46 पु.

�ब ज ेमहाजन �वदयालय   मु आनोरे पो धानोरे  ता 

धरणगाव िज जळगाव  धरणगाव

33730
महाजन मीराबाई रमेश 14614 59 �ी

डॉ.हेडगेवार नगर   धरणगाव

33731
महाजन मोहन �काश �ो. जय�ी 

स�लायस� 58876 31 पु.
�लॉट न ं२७६   संजय नगर धरणगाव

33732
महाजन �काश ओकंार 29840 57 पु.

मु.वजंार� ब.ु   ता.धरणगांव    वजंार� ब.ु

33733
महाजन ��वण दगडू 5364 64 पु.

महा�मा फुले हाय�कुल   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33734
महाजन प�ुकर रमेश 14615 38 पु.

डॉ.हेडगेवार नगर   धरणगाव

33735
महाजन राधाबाई राज�� 29842 47 �ी

मु.पो.वजंार� ब.ु ता.धरणगांव   मु.पो. वजंार�

33736
महाजन राज�� मांगो 23745 48 पु.

लहान माळी वाडा   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

33737
महाजन रमेश ध�डु 14709 48 पु.

बालकवी ठ�बरे �व�यालय   धरणगाव

33738
महाजन रमेश न�थलूाल 2604 67 पु.

राममंद�रा जवळ   धरणगांव

33739
महाजन रंजना आबा 54073 43 �ी

हाऊस न ं२६७४   सोनवड रोड अ�रया  ओम शांती �कराणा  

धरणगाव

33740
महाजन संजय छगन 58343 50 पु.

४४५४ मोठा माळीवाडा बजोट ग�ल�   मु.पो. धरणगाव  िज 

जळगाव  धरणगाव

33741
महाजन संतोष दामू 51858 45 पु.

मोठा माळी वाडा   रामायण मं�दर  धरणगांव िज.जळगाव  

धरणगांव

33742
महाजन शांताराम दामु 14330 51 पु.

लहान माळी वाडा   धरणगाव

33743
महाजन शांताराम ध�डु 14708 45 पु.

लोहार ग�ल�   धरणगाव

33744
महाजन सुनदंा गुलाब 4468 70 �ी

मु पो कलमसरे (६ सु�भा अपाट�म�ट   मराठा मंगल 

काया�लया जवळ    कलमसरे

33745
महाजन सु�नता �दल�प 50615 53 �ी

१२ �वामी समथ� नगर   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33746
महाजन सुरेश नथू 5035 64 पु.

हाऊस न ं२७   हेडगेवर नगर  ता एरंडोल  धरणगांव

33747
महाजन सुशील धारकर 61411 35 पु.

म�छ�दर� माता मं�दर जवळ   खा�ी ग�ल�  धरणगाव

33748
महाजन (माळी) वासुदेव कडू 25667 44 पु.

लहान माळी वाडा   मु. पो. धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33749
महाजन व�सला �काश 29838 49 �ी

मु.वजंार� ब.ु   ता.धरणगांव    वजंार� ब.ु

33750
महाजन �वजय मांगो 29182 45 पु.

जी एच न ं२६५९ माळी आ�ण पाट�ल   ता धरणगाव  िज 

जळगाव  धरणगांव

33751
महाजन �वलास पडंीत 14617 50 पु.

२४/३०६ �वामी समथ� नगर   मोरया रोड धरणगाव

33752
महाजन यशवतं देवराम 14681 65 पु.

महा�मा फुले नगर   मु.पो.धरणगाव
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33753
महाजन योगेश पुडंल�क 22582 39 पु.

बालाजी नगर   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33754
महाले �दल�प एकनाथ 22588 58 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33755
महाले सु�नल एकनाथ 22598 41 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव

33756
महाले �वठठल ल�मण 25251 40 पु.

�लॉट न ं156   हनमुान नगर    धरणगाव

33757
मकवाने �काश मंगलसा 5372 62 पु.

�ीकृ�ण �लॉथ �टोअस�   ख�ी ग�ल� धरणगांव  

िज.जळगाव  धरणगांव  425105

33758
मकवाने प�ुषो�तम मंगलसा 5373 68 पु.

�ीकृ�ण �लॉथ �टोअस�   ख�ी ग�ल� धरणगांव  

िज.जळगाव  धरणगांव

33759
माकवाणे सुलोचना अशोक 61829 65 �ी

�चतंामण मोरया नगर   धरणगाव िज. जळगाव    धरणगाव  

425105

33760
माळी धनराज रामकृ�ण 14712 56 पु.

मु.�ववरे पो.भवरखेडे   ता.धरणगाव    �ववरे

33761
माळी �हरालाल गंभीर 16405 53 पु.

लोहार ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

33762
माळी कैलास मधकुर 14259 46 पु.

लोहार ग�ल�   धरणगाव

33763
माळी मधकुर ब�सी 53477 48 पु.

मोठा माळी वाडा   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33764
माळी(पाट�ल) मेघराज रामकृ�ण 14713 45 पु.

मु.�ववरे पो.भवरखेडे   ता.धरणगाव    �ववरे

33765
माळी पढंर�नाथ लोटन 53690 71 पु.

४६८५ राम�कला चौक   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33766
माळी र�व�ं �काश 61603 35 पु.

मु �ववरे पो. भवारखेडे   तालुका धरणगाव िज�हा जळगाव  

�ववरे  �ववरे

33767
माळी शामराव पडंीत 14655 54 पु.

नवेगाव   धरणगाव

33768
माळी सुकलाल भाऊलाल 7661 75 पु.

�ववारे पो�ट भावरखेडे   ता धरणगाव  िज�हा जळगाव  

�ववारे

33769
माळी सुरेखा आनदंा 21588 43 �ी

लोहार ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जलगाव    धरणगाव

33770
माळी सुरेखा आनदंा 58166 43 �ी

लोहार ग�ल�   धरणगाव  ता धरणगाव िज जळगाव  

धरणगाव

33771
माळी �वजय मधकुर 14260 53 पु.

लोहार ग�ल�   धरणगाव

33772
माळी �वजय शांताराम 60052 34 पु.

संजय नगर धरणगाव िज�हा जळगाव  धरणगाव

33773
माळी योगेश परशुराम 55959 42 पु.

�द�या झेरॉ�स चोपडा रोड   हनमुान नगर धरणगांव  

िज.जळगाव  धरणगांव

33774
मालपरेु अ�वनाश सुभाष 24081 44 पु.

वाणी ग�ल�   धरणगाव

33775
मालपरेु क�पना च�ंकांत 14612 54 �ी

वाणी ग�ल�   बालाजी रोड    धरणगाव

33776
मालपरेु �कशोर काशीनाथ �ो. उदय 

�ेडस� 59345 47 पु.

वाणी ग�ल� धरणगाव   मु पो धरणगाव  ता धरणगाव  जी 

जळगाव

33777
मालपरेु �फु�ल दे�वदास 45562 37 पु.

वाणी ग�ल�   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33778
मालू आनदं �दपक 60033 22 पु.

मु पो �प�ंी खुद�   ता धरणगाव  िज जळगाव  �प�ंी खुद�

33779
मालू चेतन �वजय �ो.मुरल�धर 

�सरॅ�म�स अडँ हाड�वेअर 60556 36 पु.

मारवाडी लाने �पपंर� के एच   ता धरणगाव  िज�हा जळगाव  

�पपंर� खुद�
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33780
मालू �दपक पांडुरंग 60034 54 पु.

मु पो �प�ंी ता धरणगाव   ता धरणगाव  िज जळगाव  �प�ंी

33781
मालु �दनेश रामनारायण �ो.प�ालय 

एज�सीज 34766 48 पु.
मु.पो.�प�ंी खुद�   ता.धरणगांव    ���ी खुद�

33782
मालू �गर�श भगवानदास �ो.रामदेवजी 

अॅ�ो स�टर 34129 47 पु.
मु.पो.�प�ंी खुद�   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  �प�ंी खुद�

33783
मालू क�वता कैलास 59881 50 �ी

मु पो �प�ंी खुद�.ता धरणगाव   ता धरणगाव िज  जळगाव  

�प�ंी खुद�

33784
मालू �नतीन राजमल 33975 41 पु.

मु.पो.�प�ंी खु.   ता.धरणगांव  िज.जळगांव    �प�ंी खु

33785
मालु रमणलाल रामनाथ 19069 73 पु.

मु.पो.�प�ंी खु।।   ता.धरणगांव  िज.जहगाव  धरणगांव

33786
मालू शुभम सुनील 59746 27 पु.

मू पो �पपंर� खुद�   ता धरणगाव  िज�हा  जळगाव  �पपंर� खुद�

33787
मालु सु�नल मुरल�धर �ो.सु�नल ऍ�ो 

स�टर 19197 59 पु.
मु.पो.�प�ंी खु।।   ता.धरणगाव    �प�ंी खु।।

33788
मांडगे मह�� छगन 22378 45 पु.

बाजार पेठ   मु.पो.धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33789
मांडगे छगन सुकलाल 4989 85 पु.

बाजारपेठ धरणगाव

33790
मराठे अमतृ कौ�तक 48322 77 पु.

वाणी ग�ल� धरणगाव   ता धरणगाव  िज. जळगाव  

धरणगांव

33791
मराठे अर�वदं �हलाल 48309 41 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33792
मराठे अतुल ल�मणराव 36223 50 पु.

�टेशन रोड   यशोधन खत फॅ�टर� मागे  धरणगाव

33793
मराठे छगन ल�मण 56197 41 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33794
मराठे दे�वदास �हलाल 48314 44 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33795
मराठे �दल�प �हलाल 48315 48 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33796
मराठे �ाने�वर मोहन 58282 38 पु.

मु. पो.बोरगाव ब.ु   ता - धरणगाव  िज - जळगाव  बोरगाव

33797
मराठे �हलाल राजाराम 48311 77 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33798
मराठे कडू राजाराम 59142 40 पु.

मराठे ग�ल� धरणगाव   तालुका धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगाव  425105

33799
मराठे कैलास मुरल�धर 56198 35 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33800
मराठे कैलास पांडुरंग 22596 46 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव

33801
मराठे �करण ल�मणराव 31570 45 पु.

�टेशन रोड   �व�वकमा� सोसायट�  धरणगांव

33802
मराठे मनोहर पांडुरंग 22595 47 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33803
मराठे �काश ल�मण 54258 55 पु.

�लॉट न.ं२७३५ नवेगाव   तेल� तलाव जवळ  धरणगांव 

िज.जळगाव  धरणगांव

33804
मराठे सु�नल रघनुाथ 48321 49 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33805
मेहेर �वजया सुभाष 54103 61 �ी

मु.पो.�हगंोणा   ता.धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33806
मेह� ेच�ंकांत �दगंबर 2757 82 पु.

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

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

33807
�मसर संजय गोपाल 22593 50 पु.

१९२ �टळक तलावा जवळ   धरणगाव  िज. जळगाव  

धरणगाव

33808
मोरे मोहन धाकू 28928 56 पु.

मू.पो. धरणगांव   ता.आकर�ण िज�हा जळगाव    धरणगांव

33809
मोरे समाधान सदा�शव 14621 42 पु.

�गरणा वसाहत   धरणगाव

33810
मो�तराया �भमराव तंगा 36171 60 पु.

मु.पो. चांदसर ब.ु   ता.धरणगाव    चांदसर ब.ु

33811
वाणी �नलेश नामदेव 48318 44 पु.

जनै ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33812
नाईक परेश �सताराम 14269 55 पु.

लाडगे ग�ल� जवाहर रोड   घर न.ं२२७२ ठाकूर सायकल 

माट�जवळ  धरणगांव िज.जळगाव  धरणगांव

33813
नाईक शांताराम अमतृ 49026 74 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33814
से�वा �कटटू नायर 29274 55 पु.

साठे नगर एरंडोल रोड धरणगांव

33815
नारखेडे बळीराम नथु 43485 76 पु.

मु.पो.साळव े  ता.धरणगाव  िज.जळगाव  साळवे

33816
नारखेडे �कशोर देवराम 7838 63 पु.

साळवा ता.एरंडोल िज.जळगांव   साळवा

33817
नारखेडे मकरंद ओकंार 7839 63 पु.

साळवा ता.एरंडोल.िज.जळगांव   साळवा

33818
नेमाडे सुभाष का�शनाथ. 5699 69 पु.

मु पो�ट साळव ेता धरणगाव   िज जळगाव    साळवे

33819
नेरपगार �नम�ल सुभाष 29275 39 पु.

बाजार पेठ मु.पो.ता.धरणगांव   िज.जळगांव    धरणगांव

33820
�नकम मधकुर सुकलाल 3075 82 पु.

धरणगाव

33821
�नकम रमेश सुकलाल 14594 73 पु.

��वेणी जवळ   नेताजी रोड    धरणगाव

33822
�नकम र�व�ं �शवदास 59059 41 पु.

३७ सोनवड रोड संजय   धरणगाव    िज�हा जळगाव  

425105

33823
ओ�तवाल �न�कता �नलेश 58993 42 �ी

३१२४ खा�ी ग�ल�   धरणगाव  तालुका धरणगाव िज�हा 

जळगाव  धरणगाव

33824
ओ�तवाल �नलेश शांतीलाल 58994 44 पु.

३१२४ खा�ी ग�ल�   �नयर बालाजी मं�दर धरणगाव

33825
पगार�या अ�नल पनुमचदं 51381 49 पु.

१७५५ अि�नहो�ी ग�ल�   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33826
पगार�या प�नालाल मोतीलाल 23629 82 पु.

सुभाष दरवा�याजवळ   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    

धरणगाव

33827
पगार�या समता �शांत 56196 43 �ी

अ�रहंत भवन   सुभाष दरवाजाजवळ  धरणगांव िज.जळगाव 

 धरणगांव

33828
पगार�या शोभा लखीचदं 44241 61 �ी

�टेट बॅक समोर   �नेह सदन  धरणगाव

33829
पगार�या ताराचदं ब�सीलाल 44640 67 पु.

१२८९ ब सुभाष दरवाजाजवळ     धरणगाव

33830
पांडे बलवतं मदन 30397 46 पु.

गुरव ग�ल�   मु पो ता धरणगाव  िज.ज  धरणगांव

33831
पापर�कर मोहन सुरेश 9862 52 पु.

रमा �नवास मु.पो.धरणगांव   िज.जळगाव    धरणगांव

33832
परदेशी कांतीलाल देवलाल 61422 62 पु.

बालाजी ग�ल� धरणगाव   िज�हा जळगाव    धरणगाव

33833
परदेशी �द�प�सहं मदन�सहं 14314 49 पु.

�वारा �शर�ष घ.बयस   धरणगाव
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33834
परदेशी राज�� (राज)ू योगराज 7060 52 पु.

लोहार ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव  425105

33835
परदेशी र�व�ं भ�गरथ�सगं 51595 53 पु.

४००३ बालाजी रोड   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33836
परदेशी संजय रामलाल 55803 50 पु.

नेताजी रोड   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33837
पारेख राहुल शांतीलाल 14642 49 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

33838
प�रहार स�ाट �नतीनच�ं�सहं 42208 53 पु.

ठा.शंकर�सहं प�रहार चौक   धरणगाव

33839
पारखे सु�नल यशवतं 14706 47 पु.

मु.क�याणे खु।। पो.�प�ंी   ता.धरणगाव    क�याणे खु।।

33840
पटेल �व�लभाई वालजीभाई 14641 51 पु.

�लॉट न.ं१९ �चतंामण मोरया नगर   मु.पो.धरणगाव 

िज.जळगाव    धरणगाव

33841
पाठक देवयानी �दनेश 3123 67 �ी

कासार ग�ल�   धरणगाव

33842
पाठक शैलेश वासुदेव 24019 45 पु.

�ीराम मंद�र   मेन रोड  धरणगाव

33843
पाठक �व�णू गो�वदं 2597 92 पु.

मू पो धरणगाव   िज�हा जळगाव

33844
पाट�ल मुरल�धर लुकडू 4111 78 पु.

मु.रेल पो.चांदसर ता.धरणगाव   िज.जळगांव    रेल चांदसर 

धरंग

33845
पाट�ल अ�भजीत रमेश 14272 44 पु.

ख�ी ग�ल�   धरणगाव

33846
पाट�ल आधार पुजं ु[२३] 53703 63 पु.

हाऊस न ं४१   मु भोद ब ु पो�ट �प�ंी  भोद

33847
पाट�ल अ�नल अजु�न 7815 53 पु.

�गरणा कॉलनी  धरणगांव    425105

33848
प�टल अ�नल भगवान 57175 32 पु.

मु/पो�ट �पपंळे�सम   ता धरणगाव  िज जळगाव

33849
पाट�ल अ�नल दयाराम 14319 44 पु.

भावसार ग�ल�   धरणगाव

33850
पाट�ल अ�नल �हरामण 14705 50 पु.

मु.पो.बोरखेडा   ता.धरणगाव    बोरखेडा

33851
पाट�ल अ�नल �हरामण 46001 50 पु.

०७ �वामी समथ� नगर धरणगाव

33852
पाट�ल अ�नल साहेबराव 51450 53 पु.

 सुयश  �लॉट न.ं३   प�ालय नगर  धरणगाव िज.जळगाव  

धरणगाव

33853
पाट�ल अ�नता च�ंशेखर 18879 50 �ी

द.ुन.ं१५ �ी मोरया ऑफसेट   द.ुन.ं१५ छ�पती �शवाजी 

कॉ��ले�स    धरणगाव

33854
पाट�ल अकुंश नारायण 2622 83 पु.

मू पो धरणगाव   िज�हा जळगाव    धरणगांव

33855
पाट�ल अनरुाधा �ेमलाल 20581 62 �ी

मु.पो.�प�ंी खु।।   ता.धरणगाव िज.जळगाव    �प�ंी खु।।

33856
पाट�ल अ�ण रामदास 6720 54 पु.

५५ रामकृ�ण नगर   एरंडोल रोड    धरणगांव  425105

33857
पाट�ल अर�वदं दामोदर 20618 55 पु.

मु.पो.�प�ंी खु।।   ता.धरणगाव िज.जळगाव    �प�ंी ख ु।।

33858
पाट�ल अशोक नारायण 33644 60 पु.

मु.पो.झुरखेडा   ता.धरणगांव    झुरखेडा

33859
पाट�ल अशोक उ�तम 31831 58 पु.

मु.�नशान े  पो.साळवा  ता.धरणगांव  �नशाणे

33860
पाट�ल बबन काळु 18183 57 पु.

मु.लाडल� पो.चांदसर   ता.धरणगाव    लाडल�
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33861
पाट�ल बाबरुाव अमतृ 64 80 पु.

�लॉट न ं65 डॉ हेडगेवार नगर   डॉ हेडगेवार नगर    धरणगांव

33862
पाट�ल ब��नाथ पडंीत 24172 48 पु.

मु. पो. वाघळुद ब ु  ता. धरणगाव  वाघळुद ब ुधरणगाव

33863
पाट�ल भगवान आसाराम 56703 41 पु.

मु.पो.धानोरा   ता.धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33864
पाट�ल भगवान चडुामण 52177 60 पु.

नेताजी रोड   नेताजी चौक धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33865
पाट�ल भगवान ल�मण 14703 48 पु.

मु.पो.बोरखेडा   ता.धरणगाव    बोरखेडा

33866
पाट�ल भगवान �पतांबर 51342 53 पु.

मु.पो. कामतवाडी   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33867
पाट�ल भा�य�ी िजत�� 52292 37 �ी

१६ अ�नता नगर   एरंडोल रोड  धरणगाव िज.जळगाव  

धरणगाव

33868
पाट�ल भालच�ं शाल��ाम 26810 57 पु.

मु.पो.टाहकळी   ता.धरणगाव िज.जळगाव    टाहकळी

33869
पाट�ल भालच�ं उ�तम 36142 46 पु.

एकल�न   ता.धरणगाव    एकल�न

33870
पाट�ल भरत �भमराव 16887 56 पु.

अ�नीहो�ी ग�ल�   मु.पो.धरणगाव

33871
पाट�ल भुप�� गोकुळ 58009 28 पु.

१०४० मराठे ग�ल�   ता धरणगाव  िज जळगाव  धरणगाव

33872
पाट�ल छगन ध�डू 32364 52 पु.

मु.पो.झुरखेड   ता.धरणगांव    झुरखेडा

33873
पाट�ल चपंालाल मंगल 36207 49 पु.

मु.पो.झुरखेडा   ता.धरणगाव

33874
पाट�ल चपंालाल न�थु 36211 45 पु.

मु.पो. रेल   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  रेल

33875
पाट�ल चदंन �दल�प 22580 40 पु.

धनगर ग�ल�   मु.पो.ता. धरणगाव

33876
पाट�ल च�ंकला नारायण 58131 76 �ी

मु - रेल पो -चांदसर   ता धरणगाव  िज जळगाव  रेल

33877
पाट�ल च�ंशेखर रामू 5376 57 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगांव

33878
पाट�ल च�भुज �नळकंठ 28279 62 पु.

मु. टहाकळी पो. दोनगाव   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  

टहाकळी

33879
पाट�ल चेतन िजवराम 22324 39 पु.

मु.पो.नांदेड   ता.धरणगाव िज.जळगाव    नांदेड

33880
पाट�ल चेतन �ीराम 52970 35 पु.

मु.�पपंळे ब.ु   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33881
पाट�ल छ�बलाल पोपट 25719 62 पु.

मु. पो. भोणे   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33882
पाट�ल �चतंामण पोपट 14306 51 पु.

मु.भोणे   ता.धरणगाव    भोणे

33883
पाट�ल दगडु धडुकु 19313 81 पु.

मु.पो.�चचंपरुा ता.धरणगाव   �चचंपरुा

33884
पाट�ल द�ता�य आ�माराम 25249 51 पु.

भावसार ग�ल�   धरणगाव

33885
पाट�ल �दल�प गोरख 33723 52 पु.

मु.�पपंळे�सम   पो.सतखेडा  ता.धरणगांव  �पपंळे�सम

33886
गुजर धन�सगं नारायण 6882 81 पु.

मु -वाघळुद ब ु  पो-सतखेडा  ता-धरणगाव  सातखेडा

33887
पाट�ल �दल�प बाबलुाल 25428 49 पु.

लहान माळी वाडा   महादेव मंद�रा समोर  धरणगाव
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33888
पाट�ल �दल�प गणपतराव 7813 62 पु.

३२ अ�ह�यादेवी होळकर चौक   नेह� चौक    धरणगांव  

425105

33889
पाट�ल �दल�प जग�नाथ 50676 43 पु.

लहान माळी वाडा   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33890
पाट�ल �दल�प रामू 4493 63 पु.

काल�का मंद�राजवळ कासार ग�ल�   धरणगाव िज.जळगाव  

  धरणगांव

33891
पाट�ल �दल�प शांताराम �ो.�ी 

क����शन 58980 45 पु.

एस. एस. १४४७/२ प�रहार चौक   धरणगाव   िज. जळगाव  

धरणगाव  425105

33892
पाट�ल �दनेश गुलाबराव 54565 49 पु.

मु.गंगापरु पो.प�टाणे   ता.धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33893
पाट�ल �दनकर नाना 48527 52 पु.

डॉ.हेडगेवार नगर   �लॉट न.ं४४ धरणगांव  िज. जळगाव  

धरणगांव

33894
पाट�ल �दपक अशोक 26876 45 पु.

मु.बाभुळगाव   पो.खद� ता.धरणगाव    बाभुळगाव

33895
पाट�ल �ाने�वर �भवसन 25950 45 पु.

मु.पो.दोनगाव   ता.धरणगाव िज.जळगाव    दोनगाव

33896
पाट�ल दोध ुअमतृ 22058 71 पु.

मु.पो.एकल�न ता.धरणगाव   िज.जळगाव    एकल�न

33897
पाट�ल �ाने�वर दलपत 15272 53 पु.

२३ गणेश नगर   धरणगाव

33898
पाट�ल एकनाथ अमतृ 35770 46 पु.

मु.पो.बोरखेडा   ता.धरणगाव    बोरखेडा

33899
पाट�ल एकनाथ खंडू 51742 63 पु.

३७ �वामी समथ� नगर   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33900
पाट�ल गजानन भागवत 60063 38 पु.

मू .पो वाघलुड BK   पो�ट �प�ंी खुद� ता .  धरणगाव  िज�हा 

जळगाव

33901
पाट�ल गजानन धन�सगं 34764 60 पु.

मु.पो.सतखेडा   ता.धरणगांव    सतखेडा

33902
पाट�ल गजानन �हरामण 42873 40 पु.

मु.एकल�न पो.वराड   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  एकल�न

33903
पाट�ल गजानन �पतंाबर 38940 45 पु.

वराड ब.ु   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

33904
पाट�ल घन�याम भगवतंराव 51691 40 पु.

मु. पो. साकरे   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33905
पाट�ल गोकुळ धन�सगं 35518 56 पु.

मु.पो.झुरखेडा   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  झुरखेडा

33906
पाट�ल गोकुळ झ�डू 7153 74 पु.

मु. वाघळुद ब.ु पो. सतखेडा ता.   िज�हा जळगाव    वाघळूद  

425104

33907
पाट�ल गोपाल गोपीचदं 25406 40 पु.

मु. बाभुळगाव   पो. खद�  ता. धरणगाव  बाभुळगाव

33908
पाट�ल गोपाल हुकुमचदं 61037 38 पु.

अॅट पो�ट �प�ंी   तालुका धरणगाव  िज�हा जळगाव

33909
पाट�ल गोपाल जग�नाथ 50844 40 पु.

तेल� �वह�र   लहान माळी वाडा  धरणगांव िज.जळगाव  

धरणगांव

33910
पाट�ल गोपाल शांताराम 32226 53 पु.

मु.लाडल� पो.चांदसर   ता.धरणगांव    लाडल�

33911
पाट�ल गो�पचदं �नळकंठ 5884 86 पु.

मु लाडल� पो चांदसर ता. धरणगाव   िज.जळगाव    लाडल�

33912
पाट�ल गोरख ग��वदा 35512 65 पु.

मु.पो.झुरखेडा   ता.धरणगाव    झुरखेडा

33913
पाट�ल ���मा राज�� 51565 37 पु.

३५ डॉ.हेडगेवार नगर   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33914
पाट�ल गुलाब छगन 23382 52 पु.

मु.पो.झुरखेडा   ता.धरणगाव िज.जळगाव    झुरखेडा
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33915
पाट�ल गुलाब वामन 58895 46 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव  िज�हा जळगाव  धरणगाव

33916
पाट�ल गुलाबराव �यकंटराव 51428 59 पु.

१७ प�ालय नगर   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33917
पाट�ल हर�हर प�ाकर 23945 61 पु.

�लॉट न.ं९६ गट न.ं३२४अ३२७   �चतंामणी मोरया 

नगरधरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33918
पाट�ल हेमंत अकुंश 8347 57 पु.

रामसदन भा�टया ग�ल�   धरणगांव

33919
पाट�ल हेमंत जग�नाथ 50821 31 पु.

मु.खपाट पो.बोरखेडा   ता.धरणगांव  िज.जळगाव

33920
पाट�ल हेमंतकुमार �ीकृ�ण 43786 41 पु.

मु.वाकटुक� पो.अजंन�वह�रे   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  

धरणगाव

33921
पाट�ल (देसले) �हलाल रायभान 22245 62 पु.

मु.पो.भोर ब।ु।   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33922
पाट�ल �हरालाल न�थु 36208 47 पु.

�लॉट न ं6 गट न ं29   मु�ताई नगर  िज.जळगाव

33923
पाट�ल �हरालाल रामदास 39375 70 पु.

मु. पो. सतखेडा   ता. धरणगाव  िज. जळगाव

33924
पाट�ल �हरामण लोटू 25825 67 पु.

मु. एकल�न पो. वराड   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  एकल�न

33925
पाट�ल �हरामण यादव 56933 58 पु.

मु.वाघळुद पो.�प�ंी ख.ु   ता.धरणगांव  िज.जळगाव  

धरणगांव

33926
पाट�ल ई�वर �ताप 25407 38 पु.

मु. बाभुळगाव   पो�ट खद�  ता. धरणगाव  बाभुळगाव

33927
पाट�ल ई�वरलाल एकनाथ 32697 55 पु.

मु.पो. �प�ंी खुद�   ता.धरणगांव    �प�ंी खुद�

33928
पाट�ल जग�नाथ अशोक 58978 43 पु.

मु. वजंार� पो. बोरखेडा   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  बोरखेडा

33929
पाट�ल जग�नाथ न�थु 28033 65 पु.

मु. खपाट   पो. बोरखेडा  ता. धरणगाव  खपाट

33930
पाट�ल जग�नाथ शामू 4038 75 पु.

मु कवठळ पो.चोरगांव िज   जळगाव    कवठळ

33931
पाट�ल जग�दश अशोक 14304 37 पु.

मु.पो.भोणे   ता.धरणगाव    भोणे

33932
पाट�ल जग�नाथ शाल��ाम 7152 67 पु.

मु. वाघळुद ब.ु पो. सतखेडा ता.   ता धरणगाव  िज�हा 

जळगाव  वाघळूद  425104

33933
पाट�ल जानक�बाई अकुंश 2623 82 �ी

भाट�या ग�ल�   धरणगांव

33934
पाट�ल जयतं जग�नाथ 32956 57 पु.

अॅट पो�ट चांदसर   ता धरणगाव जळगाव

33935
पा�टल िजत�� अशोकराव 52291 39 पु.

१६ अ�नता नगर   एरंडोल रोड  धरणगाव िज.जळगाव  

धरणगाव

33936
पाट�ल �योतीबाई �वजय 61022 40 �ी

2255 लांडगे ग�ल�   धरणगाव  ता धरणगाव िज�हा 

जळगाव  धरणगाव

33937
पाट�ल कांतीलाल धनराज 22579 45 पु.

तलाठ� ग�ल�   धरणगाव

33938
पाट�ल कांतीलाल राम�सगं 32506 55 पु.

मु.रेल ता.धरणगांव   िज.जळगांव    रेल

33939
पाट�ल खुशाल �भला 7817 58 पु.

साकरे ता.एरंडोल िज.जळगांव   धरणगाव  425105

33940
पाट�ल �करण छोट�राम 56516 26 पु.

मु.पो.प�टाणे ब.ु   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33941
पाट�ल �करण रघनुाथ 33642 46 पु.

गट न.ं२३/०१-अ े  �लॉट न.ं०७  �चतंामणी मोरया नगर  

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

33942
पाट�ल �कत�कुमार राज�� 58094 26 पु.

मु / पो - साकरे   ता धरणगाव  िज जळगाव  धरणगाव

33943
पाट�ल �कशोर �दनकर 5030 67 पु.

�गरणा कालवा वसाहत मु पो धरणगांव

33944
पाट�ल �कशोर पडंीतराव 45860 51 पु.

देवकरण बगंला   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33945
पाट�ल �कशोर मंगेश 31336 59 पु.

कृ�णई   गणेश नगर  धरणगांव  िज.जळगांव  धरणगांव

33946
पाट�ल कृ�णाबाई �व�णू 31270 73 �ी

अि�नहो�ी ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगांव  धरणगांव

33947
पाट�ल कुसुमबाई मगन 48745 69 �ी

मु.वाघळुद खु. पो. �प�ंी   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  

वाघळुद

33948
पाट�ल लालचदं सखाराम 14682 74 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगाव

33949
पाट�ल ल�लत र�व�ं �ो. ओम इंड���ज 59682 29 पु.

137/1 अॅट वाघळूद   पो �पपंर� खुद�  ता धरणगाव  िज�हा 

जळगाव

33950
पाट�ल ल�मणराव रामदास 9716 76 पु.

मु.पो.नांदेड   ता धरणगाव  425105

33951
पाट�ल मि�छं� राघो 22946 45 पु.

गुजराथी ग�ल�   मु.पो.ता.धरणगाव  िज.जळगाव.  धरणगाव

33952
पाट�ल मि�छं� नामदेव 46797 59 पु.

मु. पो. �प�ंी खुद�   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33953
पाट�ल मि�छं� संपत 50679 52 पु.

मु. पो. भोणे   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33954
पाट�ल मि�छ� रामदास 24424 61 पु.

मु. पो. रेल   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  रेल

33955
पाट�ल मधकुर शा�लक 34095 49 पु.

मु.पो.प�टाणे   ता.धरणगांव िज.जळगांव    प�टाणे

33956
पाट�ल मधकुर यवुराज 14686 57 पु.

पटेल ई�वर ग�ल�   मु.पो.ता.धरणगाव  िज.जळगाव  

धरणगाव

33957
पाट�ल मगन धन�सगं 7162 65 पु.

रेल पालधी   ल    जळगाव

33958
पाट�ल मगन नारायण 48744 74 पु.

मु.वाघळुद खु. पो. �प�ंी   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  

वाघळुद

33959
पाट�ल मह�� साहेबराव 31118 52 पु.

�चतंामणी मोरया नगर   धरणगांव

33960
पाट�ल मह���सगं नाना 48528 49 पु.

मु. पो. धरणगांव   िज. जळगाव    धरणगांव

33961
पाट�ल महेश ल�मणराव 52178 38 पु.

मु.गंगापरु� पो.प�टाणे   ता. धरणगाव  िज.जळगाव  

धरणगाव

33962
पाट�ल महेश वसंतराव 46822 36 पु.

भाट�या महाजन वाडी जवळ   धरणगांव  िज. जळगाव  

धरणगांव

33963
पाट�ल महे�वर पुडंल�क 22889 45 पु.

लहान माळीवाडापाट�ल समाज मढ� जवळ   

मु.पो.ता.धरणगाव.  िज.जळगाव  धरणगाव.

33964
पाट�ल मनेश भा�कर 40228 45 पु.

मु.पो. भोणे   ता.धरणगाव  िज. जळगाव  भोणे

33965
पाट�ल मंगल नामदेव 46796 54 पु.

मु. पो. �प�ंी खुद�   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगांव

33966
पाट�ल मंगलाबाई सदा�शव 28725 50 �ी

मु.टहाकळी पो.दोनगांव   ता.धरणगांव    टहाकळी

33967
पाट�ल मनीषा �ाने�वर 15273 47 �ी

प�रमल �लॉट न ं६५   हे�मदं ूनगर  धरणगाव

33968
पाट�ल म�नषा �वजय 22599 45 �ी

कासार ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव
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33969
पाट�ल मनमोहन�सगं नर�सगं 61921 36 पु.

मु क�याण होळ पो�ट �प�ंी खु   ता धरणगाव  िज जळगाव  

क�याण होळ

33970
पाट�ल मनोहर वसंत 22581 55 पु.

मु. पो. साळवा   ता. धरणगाव    साळवा

33971
पाट�ल मयरू र�व�ं �ो. ओम कॉटन 59683 27 पु.

मू पो वाघलुद खुद�   ता धरणगाव  िज�हा जळगाव  वाघळूद

33972
पाट�ल मोरे�वर �चतंामण 32050 49 पु.

वाघळुद खुद�   पो.�प�ंी  ता.धरणगांव  वाघळुद खुद�

33973
पाट�ल मोतीलाल माधवराव 5385 56 पु.

देवकरण बगंला   धरणगांव

33974
पाट�ल मोतीराम नगराज 56628 50 पु.

मु.ग�देगाव पो.रोटवद   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33975
पाट�ल मुरल�धर जग�नाथ 29449 46 पु.

मु.कवठळ   पो. चोरगांव  ता.धरणगांव  कवठळ

33976
पाट�ल मुरल�धर �सताराम 27366 49 पु.

मु.पो. अजंन�वह�रे   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  अजंन�वह�रे

33977
पाट�ल नकुल तुकाराम 60106 23 पु.

लहान माळी वाडा   धरणगाव  िज�हा जळगाव  धरणगाव

33978
पाट�ल नामदेव शांताराम 31023 59 पु.

मु. लाडल� पो. चांदसर   ता.धरणगांव    लाडल�

33979
पाट�ल नामदेव �व�म 22578 42 पु.

मु.पो. साळवा   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  साळवा

33980
पाट�ल नाना भादू 51451 55 पु.

१८ प�ालय नगर   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

33981
पाट�ल नदंन �दल�प 50845 35 पु.

३३ पर�हार चौक   नेताजी रोड  धरणगांव िज.जळगाव  

धरणगांव

33982
पाट�ल नदंलाल ल�मण 39787 47 पु.

�चचंपरेु   ता. धरणगांव  िज. जळगाव

33983
पा�टल नर�� गणेश 62124 47 पु.

मु पो�ट बोरखेडा   बोरखेडा    जळगाव  425104

33984
पाट�ल नर�� सुभाष 30423 46 पु.

ख�ी ग�ल� कुमार टॉक�ज मागे   धरणगांव

33985
पाट�ल न�थ ुनारायण 36209 76 पु.

मु.पो.रेल   ता.धरणगाव    रेल

33986
पाट�ल नवाल भगवान 33722 41 पु.

मु.�पपंळे�सम   पो.सतखेडा  ता.धरणगांव  �पपंळे�सम

33987
पाट�ल �नखील �ेमलाल 20579 41 पु.

मु.पो.�प�ंी ता.धरणगाव   िज.जळगाव    �प�ंी

33988
पाट�ल �नलेश बाळकृ�ण 52536 39 पु.

मु.क�याणेहोळ पो.�प�ंी   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  

धरणगांव

33989
पाट�ल �नलेश वामन 58344 41 पु.

मु - खपाट पो - बोरखेडा   ता - धरणगाव  िज - जळगाव  

धरणगाव

33990
पाट�ल �नबंा �चधंु 41197 58 पु.

मु.वाघळुद पो.सातखेडा   ता.धरणगाव    वाघळूद

33991
पाट�ल �नतीन �भाकर 51594 36 पु.

मु.पो. बोरगांव   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

33992
पाट�ल नतुन �दल�प 18880 59 �ी

�ी मोरया ऑफसेट   धरणगाव

33993
पाट�ल पडंीत दामु 35820 68 पु.

मु पो.वाघळुद   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  वाघळुद

33994
पाट�ल पकेंश बाळकृ�ण 35542 40 पु.

�शवाजी रे�टॉरं�ट   पर�हार चौक  धरणगाव

33995
पाट�ल �भाकर आनदं 30794 57 पु.

मु.पो. सा�� ता.धरणगांव   सा��
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33996
पाट�ल �काश �चधंू 58220 64 पु.

मु भोर पो ��पी   ता धरणगाव

33997
पाट�ल �काश मांगो 52179 60 पु.

लांडगे ग�ल�   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

33998
पाट�ल �काश मुरल�धर 25413 41 पु.

मु. बाभुळगाव   पो�ट. खद�  ता. धरणगाव जळगाव  

बाभुळगाव

33999
पाट�ल ��मलाबाई �दपचदं 23653 64 �ी

मु.�पपंळे �सम   ता.धरणगाव िज.जळगाव    �पपंळे �सम

34000
पाट�ल �ा�मलबाई गयभु 8630 66 �ी

मु.रेल   पो.चांदसर    धरणगाव  425103

34001
पाट�ल �मोद �दपचदं 22951 46 पु.

मु. �पपंळे �सम   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  �पपंळे�सम

34002
पाट�ल �मोद शाल��ाम 22597 42 पु.

मु. पो. साळवा   ता. धरणगाव    साळवा

34003
पाट�ल �ांजल जग�नाथ 38956 32 �ी

�चतंामणी मोरया नगर   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

34004
पाट�ल �स�न भगवान 16943 46 पु.

मु.पो.खद� ब।ु।   ता.धरणगाव    खद� ब।ु।

34005
पाट�ल �शांत �वनायक 14305 40 पु.

मु.पो.भोणे   ता.धरणगाव    भोणे

34006
पाट�ल ��वण साहेबराव 19852 50 पु.

मातो�ी नगर   �व�वकमा� सोसायट� जवळ  ता. धरणगाव 

425105

34007
पाट�ल �ेमलाल जगतराव 5886 72 पु.

�प�ंी ख.ु ता. धरणगाव िज.जळगा   व    �प�ंी ख.ु

34008
पाट�ल �ेमराज रघनुाथ 22583 58 पु.

देवकरन बगंला   धरणगाव

34009
पाट�ल पुडं�लक गंगाधर 59009 67 पु.

एट पो�ट सतखेडा जळगाव   तालुका धरणगाव जळगाव  

िज�हा जळगाव

34010
पाट�ल प�ुपलता रमेश 5698 64 �ी

ख�ी ग�ल� घ.न.ं २८९० ए-१   धरणगांव

34011
पाट�ल रघनुाथ धडुकू 34311 69 पु.

मु.�चचंपरुा पो.�प�ंी   ता.धरणगांव    �चचंपरुा

34012
पाट�ल रघनुाथ तुळशीराम 7315 69 पु.

मु. रेल पो. चांदसर ता. धरणगाव   रेल

34013
पाट�ल राहुल द�तु 52396 29 पु.

मु.एकल�ने ब.ु पो.वराड   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  

एकल�ने

34014
पाट�ल राहुल राज�� 60262 30 पु.

मराठे ग�ल�   पाट�ल वाडा  धरणगाव

34015
पाट�ल राजाराम भालेराव 33645 56 पु.

मु.पो.साकरे   ता.धरणगांव    साकरे

34016
पाट�ल राज�� अमतृ 41147 61 पु.

मु.पो. अजंन�वह�रे   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  अजंन�वह�रे

34017
पाट�ल राज�� अकुंश 8348 53 पु.

राजस �व�म वाचनंालाया जवळ   भाट�या ग�ल� धरणगांव  

िज�हा जळगाव  धरणगांव  425105

34018
पाट�ल राज�� �भम�सगं 16610 52 पु.

पाताळे�वर ग�ल�   मु.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

34019
पाट�ल राज�� गयभु 30395 49 पु.

बोरखेडा ता.धरणगांव   िज जळगाव    बोरखेडा

34020
पाट�ल राज�� हर� 60261 51 पु.

963 मराठे ग�ल�   धरनगाव  िज�हा जळगाव  धरणगाव

34021
पाट�ल राज�� न�थु 24018 52 पु.

मु. पो. साळवा   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  साळवा

34022
पाट�ल राज�� पुडं�लक 55047 57 पु.

मु.पो.गंगापरु�   ता.धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव
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34023
पाट�ल राज�� रायभान 22246 52 पु.

मु.पो.भोर ब।ु।   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

34024
पाट�ल राज�� शंकर 58235 48 पु.

तेल� तलावाजवळ   जय�हदं �यायाम शाळा समोर  धरणगाव

34025
पाट�ल राज�� तुळशीराम 23628 41 पु.

३५ डॉ.हेडगेवार नगर   एरंडोल रोड धरणगाव  िज.जळगाव  

धरणगाव

34026
पाट�ल राज�� उ�तमराव 15952 53 पु.

मु.पो.प�टान े ता.धरणगाव   प�टाने

34027
पाट�ल रमेश बळीराम 4466 72 पु.

�लॉट न ं२२   संतकृपा  मातो�ी नगर  धरणगांव

34028
पाट�ल रमेश एकनाथ 57436 40 पु.

मु /पो - साकरे   ता धरणगाव  िज जळगाव  धरणगाव

34029
पाट�ल रमेश रंगराव 32204 60 पु.

मु.पो.धरणगांव   तेल� तलाव जवळ  जळगांव  धरणगांव

34030
पाट�ल रामकृ�ण हर� 25436 63 पु.

�लॉट न.ं १६ गणेश नगर   एरंडोल रोड धरणगाव  िज. 

जळगाव  धरणगाव

34031
पाट�ल रामकृ�ण भानदुास 58934 24 पु.

मु. बभाले पो�ट धानोरा   ता. धानोरा  िज. जळगाव  बभाले

34032
पाट�ल राम�सगं बाबरुाव 58944 61 पु.

मु. पो�ट �पपंर� खुद�   ता. धरणगाव

34033
पाट�ल रंजना राज�� 24017 52 �ी

मु. पो. साळवा   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  साळवा

34034
पाट�ल र�व�ं �दनकर 25907 42 पु.

लोहार ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

34035
पाट�ल र�व�ं गोपीचदं 5883 58 पु.

मु लाडल� पो धरणगाव ता. एरंडोल   िज.जळगाव    लाडल�

34036
पाट�ल र�व�ं हर� 30314 52 पु.

मु. मुसळी पो.वराड   ता.धरणगांव    मुसळी

34037
पाट�ल र�व�ं मगन 11425 48 पु.

रा.वाघळुद खु.   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  वाघळुद खु.

34038
पाट�ल र�व�ं सूया�जी 2766 69 पु.

कासार ग�ल�   का�लकंा मं�दर जवळ    धरणगाव  425105

34039
पाट�ल �पेश दे�वदास 48568 29 पु.

 हष��प  घर न.ं२४०९   भाट�या ग�ल�  धरणगांव िज. 

जळगाव  धरणगांव

34040
पाट�ल स�चन ल�मण 17626 45 पु.

मु.पो. नांदेड ता. धरणगाव   िज. जऴगाव    नांदेड

34041
पाट�ल सचीन मधकुर 14293 41 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगाव

34042
पाट�ल स�चन �भाकर �ो.�वामी कृषी 

क� � 51567 40 पु.
घर न.ं२७१ बोरगाव ब.ु   ता.धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

34043
पाट�ल सागर आनदंा 58717 26 पु.

गारखेडा   तालुका धरणगाव  िज�हा जळगाव  गारखेडा

34044
पाट�ल साहेबराव हर�सगं 37451 46 पु.

मु.क�याणे होळ   पो. �प�ंी  ता.धरणगाव  क�याणे होळ

34045
पाट�ल समाधान हेमराज 14302 39 पु.

मु.पो.भोणे   ता.धरणगाव    भोणे

34046
पाट�ल संजय भा�कर 59027 39 पु.

मु.पो टाकरखेडा   तालुका धरणगाव  िज�हा जळगाव  

टाकरखेडा

34047
पाट�ल संजय भा�कर 14303 41 पु.

मु.पो.भोणे   ता.धरणगाव    भोणे

34048
पाट�ल संजय एकनाथ 7824 40 पु.

लहान माळी वाडा   धरणगांव

34049
पाट�ल संजय का�शनाथ 28954 42 पु.

मुसळी पो�ट. वराड   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  मुसळी
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34050
पाट�ल संजय संतोष �ो.शुभम 

फट�लायझर आ�ण कंपनी 8714 48 पु.
कोट बाजार   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

34051
पाट�ल सरला सु�नल 24321 42 �ी

मु. पो. बोरखेडा   ता. धरणगाव.  िज. धरणगाव  बोरखेडा

34052
पाट�ल सतीश ल�मण 19922 53 पु.

ख�ी ग�ल� रा.धरणगाव   िज.जळगाव    धरणगाव

34053
पाट�ल शैलेश रमेश 28634 35 पु.

एम.एस.ई.बी. कॉलनी   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34054
पाट�ल शांताबाई भादू 34263 72 �ी

मु. रेल पो.चांदसर   ता.धरणगांव    रेल

34055
पाट�ल शांताराम आ�माराम 18161 61 पु.

मु.पो.दोनगाव   ता.धरणगाव    दोनगाव

34056
पाट�ल शांताराम धन�सगं 41466 54 पु.

मु.पो. रेल   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  रेल

34057
पाट�ल शांताराम उदाराम 21656 77 पु.

मु.रेल पो.चांदसर   ता.धरणगाव िज.जलगाव    रेल

34058
पाट�ल शरद भगवतंराव 51812 39 पु.

मु. पो. साकरे   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34059
पाट�ल शरद गोकुळ�सगं 34105 51 पु.

�लॉट न.ं१५ अ�नता नगर   एरंडोल रोड  धरणगांव 

िज.जळगाव  धरणगांव

34060
पाट�ल शरद मा�णकराव 58974 59 पु.

हाउस न ं१६०८ गुजराथी ग�ल�   धरणगाव

34061
पाट�ल �शवाजी देवराम 51739 50 पु.

मु. पो. साळवा   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

34062
पाट�ल शोभा बाबरुाव 2619 72 �ी

 जीवन मोती  भाट�या ग�ल�   धरणगांव

34063
पाट�ल शोभा र�व�ं 2767 61 �ी

कासार ग�ल�   का�लकंा मं�दर जवळ    धरणगाव

34064
पाट�ल �ीहर� �भकन 31766 45 पु.

वरदा खुद� ता धरणगाव   जळगाव    3

34065
पाट�ल �ीराम शा�लक 25782 52 पु.

मु. पो. टहाकळी   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  टहाकळी

34066
पाट�ल �यामकांत �ललाचदं 61123 32 पु.

मु पो�ट वाघलुड कुद� पो�ट   �प�ंी ता धरणगाव  सी/ओ 

�लॉट न ं८ गट न ं३०३ गणपती  नगर सावखेडा रोड

34067
पाट�ल सुभाष देवराम 5020 63 पु.

मु पो राखेड जळगाव   CORPOR.ADD -  मु पो रोटवड ता 

धरणगाव

34068
पाट�ल सुभाष शाल�क 35578 55 पु.

मु.पो. प�टाणे   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  प�टाणे

34069
पाट�ल सुधाकर आनदंराव 33640 57 पु.

मु.वाघळुद ब.ु   पो.सतखेडा  ता.धरणगांव  वाघळुद ब.ु

34070
पाट�ल सुधाकर ल�मण 5015 70 पु.

लोहार ग�ल� धरणगांव िज.जळगाव   धरणगांव

34071
पाट�ल सुहास एकनाथ 25788 47 पु.

लहान माळी वाडा   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34072
पाट�ल सुमनबाई पडंीत [०२] 24322 73 �ी

४४१/४० फुट ग�ल� प�रसर   बोरखेडा  धरणगाव  जळगाव

34073
पाट�ल सु�नल �हरामण 35531 40 पु.

मु.मुसळी पो.वरद   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  मुसळी

34074
पाट�ल सु�नल नारायण 48587 51 पु.

मु. पो. नांदेड   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34075
पाट�ल सु�नल पडंीत 14702 50 पु.

मु.पो.बोरखेडा   ता.धरणगाव    बोरखेडा

34076
पाट�ल सुनील �काश 59975 37 पु.

�पपंर� खुद�   तालुका धरणगाव  िज�हा जळगाव  �पपंर� खुद�
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34077
पाट�ल सु�नल शामकांत 57921 51 पु.

४८ एरंडोल रोड   पदमालय नगर  धरणगाव िज जळगाव  

धरणगाव

34078
पाट�ल सुरेश आधार 22956 59 पु.

मु-अघलुड बीआर. पो�ट-सातखेडा   ता-धरणगाव िज-  

जळगाव

34079
पाट�ल सुरेश जयराम 25421 61 पु.

मु. पो. भोणे   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  भोणे

34080
पाट�ल �वि�नल �ाने�वर 25270 37 पु.

अि�नहोञ◌्ा◌ी ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34081
पाट�ल त�ृती नरेश 32061 45 �ी

गुजराथी ग�ल�   धरणगांव

34082
पाट�ल �यबंक आ�माराम 25225 84 पु.

मु.पो.दोनगाव   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  दोनगांव

34083
पाट�ल तुकाराम जग�नाथ 60107 47 पु.

पाट�ल तुकाराम जग�नाथ   लहान माळी वाडा  िज�हा 

जळगाव  धरणगाव

34084
पाट�ल तुळशीराम �गरधर 4035 63 पु.

मु पो रेल पो चांदसर ता.एरडोल   िज.जळगाव    रेल

34085
पाट�ल उदय �काश 58701 34 पु.

�लॉट न ं९ आशीवा�द   गणेश नगर  एरंडोल रोड  धरणगाव

34086
पाट�ल उ�वल नथू 30461 44 पु.

कासार ग�ल� धरणगांव

34087
पाट�ल उ�वला �काश 61721 52 �ी

ल�मी नगर �लॉट न ं61   धरणगाव  जळगाव  धरणगाव

34088
पाट�ल उ�तम लोटु 7752 67 पु.

एस.एस.न ं२६६   नेताजी रोड  धरणगांव िज�हा जळगाव  

धरणगांव  425105

34089
पाट�ल वशैाल� अर�वदं 20617 47 �ी

मु.पो.�प�ंी खु।।   ता.धरणगाव िज.जळगाव    �प�ंी खु।।

34090
पाट�ल वाि�मक गंगाराम 46824 52 पु.

हेमइंद ुनगर   एरंडोल रोड धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

34091
पाट�ल वषा� गंगाराम 31674 46 �ी

�लॉट न.ं२/३२२   �चतंामण मोरया नगर  िज.जळगांव  

धरणगांव

34092
पाट�ल वषा� रामकृ�ण 25438 53 �ी

�लॉट न.ं १६   गणेश नगर एरंडोल रोड  धरणगाव

34093
पाट�ल वसंत अमतृ 3413 73 पु.

मु. पो. धरणगाव िज.जळगाव   धरणगांव

34094
पाट�ल वसंतराव नवल 46823 62 पु.

भाट�या महाजन वाडी जवळ   धरणगांव  िज. जळगाव  

धरणगांव

34095
पाट�ल वासुदेव सुका 31231 74 पु.

मु.पो.कवठळ   ता.धरणगांव    कवठळ

34096
पाट�ल �वजय आनदंराव 33116 58 पु.

मु.वाघळुदे ब.ु   पो.सतखेडा  ता.धरणगांव  वाघळुदे ब.ु

34097
पाट�ल �वजय �दनकरराव 4615 62 पु.

�गरणा कालवा वसाहत मु.पो.धरणगाव   िज.जऴगांव    

धरणगांव

34098
पाट�ल �वजय जलुाल 60629 36 पु.

मु तरडे पो�ट सोनवड   ता धरणगाव  िज�हा जळगाव  तरडे

34099
पाट�ल �वजय �ेमराज 61023 43 पु.

भाट�या ग�ल� धरणगाव   िज�हा जळगाव    धरणगाव

34100
पाट�ल �वजय राघो 47668 52 पु.

�वमराई �लॉट न ं61   रामकृ�ण नगर  मु पो�ट धरणगाव

34101
पाट�ल �वजय तुळ�शराम 7822 48 पु.

�लॉट न ं४६ डॉ. हेडगेवार नगर   एरंडोल रोड   धरणगांव  

425105

34102
पाट�ल �व�मा�द�य बाबरुाब 7702 49 पु.

डॉ.हेगडेवार नगर धरणगांव   अमतृ तुषार  ता धरणगाव 

425105

34103
पाट�ल �व�ांत �दल�प 46066 36 पु.

३५ गणेश नगर   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव
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34104
पाट�ल �वलास गोरख 33721 56 पु.

मु.�पपंळे�सम   पो.सतखेडा  ता.धरणगांव  �पपंळे�सम

34105
पाट�ल �वनायक हर� 34351 46 पु.

मु.मुसळी पो.वराड   ता.धरणगांव    मुसळी

34106
पाट�ल �वनोद �नळकंठ 14294 41 पु.

अ�नीहो�ी ग�ल�   धरणगाव

34107
पाट�ल �वनोद �काश 33754 43 पु.

मु.पो.�पपंळेसीम   ता.धरणगांव    �पपंळे�सम

34108
पाट�ल �वनोद रामदास 22858 48 पु.

अॅट बाभळगाव पो�ट खरड ेता धरणगाव

34109
पाट�ल �व�वास तुळ�शराम 7828 50 पु.

साळवा ता.एरंडोल िज.जळगांव   िज�हा जळगाव    साळव े 

425105

34110
पाट�ल यशवतं भाद ू[०३] 4036 61 पु.

मु रेल पो.चांदसर जळगाव

34111
पाट�ल ययाती रामकृ�ण 60185 23 �ी

मु पो गंगापरु�   ता धरणगाव  िज�हा जळगाव  गंगापरु�

34112
पाट�ल योगेश बाळकृ�ण 14628 44 पु.

�शवाजी रे�टॉरंट   पर�हार चौक    धरणगाव

34113
पाट�ल योगेश �काश 58792 29 पु.

४९ नेहा प�ालय नगर   धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगाव

34114
पाट�ल यवुराज पौलाद 14322 45 पु.

पाटले�वर ग�ल�   कोट बाजार प�रसर धरणगाव  425105

34115
पवार अ�ण रामनाथ 58091 49 पु.

भाट�या नगर   मु /पो -�प�ंी खुद�  ता धरणगाव िज जळगाव  

�प�ंी खुद�

34116
पवार अि�वनी अ�ण 57336 25 �ी

भाट�या नगर   मु /पो -�प�ंी ता धरणगाव  िज जळगाव  

धरणगाव

34117
पवार �भका सुकलाल 5025 67 पु.

हाऊस न ं४२   नवेगाव सोनवद रोड प�रसर  ता धरणगांव

34118
पवार भुषण �ताप 25405 38 पु.

मु. बाभुळगाव   पो. खद�  ता. धरणगाव  बाभुळगाव

34119
पवार चेतन गुलाबराव �ो.गुलाब 

�ोि�हजन 59065 37 पु.
नेताजी रोड प�रहार चौक   धरणगाव  425105

34120
पवार �धरज मोहन 41165 40 पु.

२१८४ नेताजी रोड   धरणगाव

34121
पवार �ह�मतराव शामराव 27303 67 पु.

मु. पो. धरणगाव   ता. धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34122
पवार जयेश अ�ण 57999 23 पु.

भाट�या नगर   मु /पो - �प�ंी खुद�  ता धरणगाव िज जळगाव  

�प�ंी खुद�  425104

34123
पवार �करण जनाद�न 14309 53 पु.

१६ �चतंामणी मोरया नगर   धरणगाव

34124
पवार महेश च�ंराव 29273 55 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगांव

34125
पवार �नम�ला पांडुरंग 4534 72 �ी

अि�नहो�ी ग�ल�   धरणगांव.

34126
पवार ��मला उ�हासराव 47754 57 �ी

घर न.ं४२४ �टळक तलावाजवळ   धरणगांव  िज. जळगाव  

धरणगांव

34127
पवार राज�� आनदंा 14632 60 पु.

�ी स�यनारायण चौक   ख�ी ग�ल�    धरणगाव

34128
पवार संजय गुलाबराव 30000 49 पु.

मु पो धरणगाव   ता   धरणगांव

34129
पावर श�म�ला द�ता�य 61698 46 �ी

पो न ं2184   धनगर ग�ल� नेताजी रोड  ता धरणगाव

34130
पवार सु�नल अजु�न 35772 46 पु.

मु.पो.चोरगाव   ता.धरणगाव    चोरगाव
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34131
�पगंळे शांतीलाल पांडूरंग 51670 71 पु.

 �मतृी  जवाहर रोड   ज�ुया रथाजवळ  धरणगांव

34132
पोतदार वशैाल� �वलास 62020 51 �ी

1782 जवाहर रोड   राम मं�दर जवळ  धरणगाव

34133
परुा�णक ��तभा काल�दास 3021 72 �ी

�लॉट न ं३८३३   बालाजी मं�दर जवळ  तालुका धरणगाव

34134
रायपरूकर �दगंबर भा�कर �ो. 

मनपसंद कले�शन 59064 34 पु.

२११५  प�रहार चौक   एट पो�ट तालुका धरणगाव  िज�हा 

जळगाव  धरणगाव  425105

34135
राजहंस �वजया �दगंबर 2836 75 �ी

१७९२ गुजराथी ग�ल�   धरणगाव िज�हा जळगाव  

धरणगाव  जळगाव

34136
राजपतू अजयकुमार कांतीलाल�सगं 61413 36 पु.

बालाजी ग�ल�   धरणगाव  िज�हा जळगाव  धरणगाव

34137
राजपतु न�गन�सगं देवी�सगं 3034 76 पु.

�ताप रोड वाणी ग�ल�   धरणगांव

34138
राजपतु राहुल�सहं सुरेश�सहं 53400 39 पु.

लोहार ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

34139
राजपतू सुभाष हरचदं 24067 61 पु.

पोल�स लाईन   धरणगाव

34140
राठोड �व�म कृ�णासा 14329 42 पु.

ख�ी ग�ल� �वaल मंद�रा   जवळ    धरणगाव

34141
रोकड ेसुरेश गोरख 14625 56 पु.

�शवाजी चौक   धरणगाव

34142
स�दाणे चेतन गुलाबराव 61492 32 पु.

खा�ी ग�ल� धरणगाव   िज�हा जळगाव    धरणगाव

34143
स�दाणे �ांने�वर शांताराम 61071 52 पु.

मु अजंन�वह�रे ता धरणगाव   ता धरणगाव  िज�हा जळगाव 

 अजंन�वह�रे

34144
स�दाणे प�ुपाबाई गुलाबराव 61494 56 �ी

4070 लोहार ग�ल�   धरणगाव  िज�हा जळगाव

34145
सैदाणे �वकास �ीराम 35975 52 पु.

मु. एकल�न   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  एकल�न

34146
स�दाणे �वजय लालचदं 51688 56 पु.

घरसंसार �ो�ह�जन   कोट बाजार  धरणगांव िज.जळगाव  

धरणगांव

34147
साखरेकर �करण कृ�णराव 15943 42 पु.

मु.पो.साकरे ता.धरणगाव   िज.जळगाव    साकरे

34148
साखरेकर मनमोहन कृ�णराव 16070 40 पु.

मु.पो.साकरे   ता.धरणगाव    साकरे

34149
साळंुखे �वजय सुभाष 51692 49 पु.

�लॉट न ं२१   ढेकू रोड  िजजाउ नगर  धरणगांव

34150
सना�से संतोष �भला 30856 65 पु.

मेर रोड धरणगांव

34151
संचेती सु�मतकुमार मह�� अ�रहंत 

टायस� अडँ ऑटो 60078 37 पु.

अॅट पो. रोटवद ता. धरणगाव   िज जळगाव    रोटवद  

425105

34152
सपकाळे �भमराव पौलाद 41692 64 पु.

मु.पो.�हगोणे   ता.धरणगाव  िज.जळगाव

34153
सराफ(गुजराथी)नयनकुमार 

�चमणलाल 14647 67 पु.
गुजराथी ग�ल�   धरणगाव

34154
सराफ सुधाकर �व�णू 2995 80 पु.

कासार ग�ल�   धरणगांव

34155
सरोदे संजय गोटू 5398 69 पु.

अि�नहो�ी ग�ल�   धरणगाव

34156
शाह अहमद इ�ाह�म 60088 36 पु.

�लॉट न ं10 B   सा�हल नगर    धरणगाव

34157
शाह अ�नल मुरल�धर 14644 58 पु.

२३ �चतंामण मोरया नगर   धरणगांव  िज. जळगाव  

धरणगांव
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34158
शाह नानाभाई अमतृलाल 4988 70 पु.

देवकरण बगंला धरणगांव िज. जळगा ं  व    धरणगांव

34159
शाह स�चन अर�वदं 25716 44 पु.

देवकरण बगंला   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34160
शाह शैलेश नटवरलाल 3081 64 पु.

कासार ग�ल� धरणगाव

34161
शाह शांताबाई अर�वदं 2833 67 �ी

कॅलॉकस �ड����यटूस�   धरणगांव

34162
शमा� मनोज गजानन 56241 52 पु.

मारवाडी ग�ल�   मु.पो.�प�ंी खुद�  ता.धरणगांव िज.जळगाव  

धरणगांव

34163
शेडगे संजय �भकनराव 32792 48 पु.

मु.पो.बोरगांव ब.ु   ता.धरणगांव    बोरगांव ब.ु

34164
शेख महंमद का�सम महंमद ह�नफ 2828 88 पु.

५२७४ जनुी पोल�स लाईन   धरणगांव

34165
�शखरवार आनदं�सहं �भकार��सगं 11663 77 पु.

बालाजी रोड धरणगाव

34166
�शलावट बबन बाबु 32445 51 पु.

मु.पो.वाघळुद खुद�   पो.�प�ंी खुद�  ता.धरणगांव िज.जळगांव  

वाघळुद खुद�

34167
�शपंी राहूल अशोक 32974 40 पु.

�लॉट न.ं१ गणेश कॉलनी   धरणगांव

34168
�शदें अतुल अ�णराव 58436 39 पु.

मु पो रोटवद ता-धरणगाव   �शदें ि�ल�नक प�रहार चौक   

िज-जळगाव  धरणगाव

34169
�शदें �काश �चतंामण 60115 34 पु.

113 मराठे ग�ल�   हनमुान नगर  धरणगाव

34170
�शदें शांताराम धमा� 14301 43 पु.

मु.पो.भोणे   ता.धरणगाव    भोणे

34171
�शगंाणे संजय बाबरुाव 46672 49 पु.

गणेश नगर   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

34172
�शरोडे मनोज सुभाष 30776 39 पु.

मु.पो.चावलखेडा   ता.धरणगांव  िज.जळगांव  चावलखेडा

34173
�शरोडे शैलेष सुभाष 32222 37 पु.

मु.चावलखेडा   पो.�प�ंी  ता.धरणगांव  चावलखेडा

34174
�शरसाठ रमेश �झप� 3020 73 पु.

५७४ महा�मा गांधी रोड   धरणगांव

34175
�शरसाठ �व�वनाथ न�थू 4494 89 पु.

मराठे ग�ल� धरणगांव िज. जळगांव   धरणगांव

34176
�शकरार परेश वसंत 10358 51 पु.

६३७ बालाजी ग�ल�   धरणगांव  िज धरणगांव

34177
सोनज ेसोमनाथ दामोदर 14609 49 पु.

�लॉट न.ं७ हेडगेवार नगर   धरणगाव

34178
सोनार अ�नल घन�याम 24209 49 पु.

गुजराथी ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34179
सोनार बापरुाव गणपत 29187 58 पु.

ख�ी ग�ल�   मु.पो.धरणगांव  िज.जळगांव  धरणगांव

34180
सोनार च�ंकांत भालच�ं 60204 47 पु.

सोनार च�ंकांत भालच�ं   मु पो�ट �पपंर� ता धरणगाव  ता 

धरणगाव  िज�हा जळगाव  425104

34181
सोनार च�ंकांत नथु 14297 57 पु.

जनै ग�ल�   धरणगाव

34182
सोनार ई�वर गणपत 29189 52 पु.

ख�ी ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगांव  धरणगांव

34183
सोनार �कसन �चधंू 60095 67 पु.

बाजार पेठ धरणगाव   तालुका धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगाव  425105

34184
सोनार रमेश �कसण �ो. आर. के. 

�वेलस� 60094 65 पु.

बाजार पेठ धरणगाव   तालुका धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगाव  425105
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34185
सोनार सु�नल घन�याम 22893 53 पु.

२००३ ब साने पटांगण   कोट बाजार  धरणगाव 425105

34186
सोनार सु�नल �कसन 22577 56 पु.

मेन रोड   बाजार पेठ  धरणगाव

34187
सोनार सु�नता सु�नल 22576 50 �ी

मेन रोड   बाजार पेठ  धरणगाव

34188
सोनार �वजय गणपत 29188 55 पु.

ख�ी ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगांव  धरणगांव

34189
सोनवणे लता अनतं 16800 51 �ी

नेह� नगर   मु पो�ट धरणगाव  िज�हा जळगाव  धरणगाव

34190
सोनवणी बाप ूहर� 2605 78 पु.

�लॉट न ं२५७०   भावे ग�ल�  जनै मं�दर प�रसर  धरणगांव

34191
सोनवणी मनोहर बापु 23655 44 पु.

घर न ं२५७० भावे ग�ल�   जनै मं�दर जवळ  धरणगाव 

िज�हा जळगाव  धरणगाव  425105

34192
सोनवणी राज�� गोपाळ 4994 41 पु.

मेन रोड बाजार पेठ   धरणगाव  िज�हा जळगाव  धरणगांव

34193
सोनवणे एकनाथ रामच�ं 41815 65 पु.

०३/३२४३२७   �चतंामणी मोरया नगर  धरणगाव

34194
सोनवणे �दयनाथ धनराज 13097 44 पु.

�लॉट न ं१९ गणेश नगर   एरंडोल रोड धरणगाव

34195
सोनवणे �काश वामनराव 7821 53 पु.

अ�ंबका सॉ �मल जवळ  धरणगांव

34196
सोनवणे �मोद अशोक 28558 45 पु.

२४ झेड.पी.शाळेजवळ   मु.फुलपट ता.धरणगाव  फुलपट  

जळगाव

34197
सोनवणे प�ुपा र�व�ं 37882 56 �ी

भावे ग�ल�   �व�म वाचनालया शेजार�  धरणगाव 

िज.जळगाव  धरणगाव

34198
सोनवणे संजय उ�तम 21069 47 पु.

मु.लाडल� पो.चांदसर   ता.धरणगाव  लाडल�  लाडल�

34199
सोनवणे �शवाजी दलपत 21057 74 पु.

मु.लाडल� पो.चांदसर   ता.धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

34200
सोनवणे �सताराम राघो 52058 63 पु.

२८ साठे नगर   एरंडोल रोड  धरणगांव िज.जळगाव  

धरणगांव

34201
सोनवणे सुरेखा �काश 50677 42 �ी

गणा बा�पा नगर   �चतंामण मोरया रोड  धरणगाव

34202
सोनवणे वसंत नारायण 19857 58 पु.

मु.पो.नांदेड ता.धरणगाव   िज.जळगाव    नांदेड

34203
सोनवणे वामनराव बाळू 5008 65 पु.

लहानमाळी वाडा धरणगंव िज.जळगाव   धरणगांव

34204
सोनवणी िजत�� बापरुाव 8533 52 पु.

मेन रोड मु.पो.धरणगांव ता.एरंडो   ल िज.जळगांव    

धरणगांव

34205
सोनवणी कमल बापू 2606 77 �ी

बाजारपेठ   धरणगांव

34206
सोनवणी ��हाद गोपाळ 7836 67 पु.

भाट�या ग�ल�   �ीकृ�ण मंद�रा जवळ  धरणगांव िज�हा 

जळगाव  धरणगांव  425105

34207
सोनवणे �व�णू भगवान 42641 46 पु.

घर न.ं१५८   मु. पो. चोरगाव  ता धरणगाव  चोरगाव

34208
सोनवणी �करण बापरुाव 8534 56 पु.

बाजार पेठ धरणगाव िज�हा जळगाव

34209
सुय�वशंी धनराज माधवराव 31018 81 पु.

सजा� एम.जी.रोड धरण गाव   धरणगाव िज.जळगाव

34210
सुय�वशंी �गरधार��सहं मन�ुसहं 36849 80 पु.

मोठा माळी वाडा जवळ   मु.पो.धरणगाव  िज.जळगाव  

धरणगाव

34211
सुय�वशंी राज�� �ेनीत 4614 62 पु.

देवकरण बगंला   धरणगांव
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34212
सुय�वशंी सु�शला तुकाराम 2820 71 �ी

मु पो धरणगाव

34213
सुय�वशंी तुकाराम वेडू 2819 82 पु.

महावीर माग�   धरणगांव

34214
सुतार अशोक शेनफडू 30933 69 पु.

कासार ग�ल�   धरणगांव

34215
सुतार गोपाळ ल�मण 42173 42 पु.

मु.मुसळी पो.वराड   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  मुसळी

34216
सुतारे सं�दप वसंतसा 31558 41 पु.

भावसार ग�ल�   धरणगांव

34217
तायड ेमह�� �पचदं 51746 36 पु.

ह�डा शो�म शाहादा   ७८ �चतंामणी मोरया नगर  ए/प 

धरणगाव िज.जळगाव  धरणगांव

34218
तायड ेसुभाष �झप� 5019 66 पु.

मोठा माळी वाडा जांजीबाबा जवळ   धरणगांव

34219
ठाकूर अनील रघनुाथ 5806 64 पु.

�लॉट न ं२१६१/१   जवाहर रोड    धरणगांव

34220
ठाकूर महेश गजानन 30424 42 पु.

नेताजी रोड ठाकूर ग�ल� धरणगांव

34221
ठाकुर सुिजत अ�नल 53784 36 पु.

घर �ं.२१२८ जवाहर रोड   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

34222
ठाकुर सुमती अ�नल 53755 34 �ी

घर �.२१२८   जवाहर रोड  धरणगांव िज.जळगाव  धरणगांव

34223
थोरात �कशोर आसाराम 14717 42 पु.

�वारा चौधर� बालु �कसन   डॉ.हेडगेवार नगर    धरणगाव

34224
�तवार� अनरुाधा वजृेशमोहन 4495 67 �ी

�ताप रोड   धरणगांव

34225
�तवार� कमलेश �व�वमोहन 7825 60 पु.

वाणी ग�ल� धरणगांव

34226
�तवार� �नरज वजृेशमोहन 14626 44 पु.

डॉ.हेडगेवार नगर   धरणगाव

34227
�तवार� पजुा �नरज 31670 38 �ी

�लॉट न.ं६६   डॉ.हेडगेवार नगर    धरणगांव

34228
�तवार� वजृेशमोहन रघ�ुवर�साद [०३] 5509 76 पु.

डॉ हेडगेवार नगर मु पो ता   धरणगाव िज जळगाव

34229
तोतले शैलेश अशोक 18707 41 पु.

मु.पो.�हगंोणे ब।ु। ता.धरणगाव   �हगंोणे ब।ु।

34230
उपासनी �दपक �भाकर 4491 62 पु.

घोडे ग�ल� धरणगांव ता एरंडोल   िज.जळगाव    धरणगांव

34231
उपासनी लल�त �भाकर 14602 58 पु.

द�त सदन घोडे ग�ल�   धरणगाव

34232
उपासनी �स�न शरद 14601 50 पु.

घोडे ग�ल�   ज�ुया पो�टा मागे    धरणगाव

34233
व�ैय �ीकांत द�ता�य 2834 71 पु.

एल बी एस  माक� ट कोट बाजार    साने पटांगण  धरणगाव 

िज�हा जळगाव  धरणगांव

34234
व-हाडे पुडं�लक बाबरुाव 14295 68 पु.

मोठा माळी वाडा   धरणगाव

34235
वा�ळे गोपाल माधव 22592 47 पु.

संजय नगर   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34236
वा�ळे क�पेश अ�वनाश 57448 29 पु.

नेताजी रोड   धरणगाव

34237
�वसपतेु लता राज�� 28604 53 �ी

मु चावलखेडे   �प�ंी खुद�    जळगाव

34238
�यवहारे अशोक बडूं 42184 59 पु.

नेताजी रोड   मु.पो.ता.धरणगाव
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34239
वाघ अि�वनी देव�कनदंन 52755 38 �ी

४३४७ फुलहार ग�ल�   मोठा माळी वाडा  धरणगांव 

िज.जळगाव  धरणगांव

34240
वाघ देव�कनदंन सुरेश 52754 44 पु.

घर �.४३४७ फुलहार ग�ल�   मोठा माळी वाडा  धरणगांव 

िज.जळगाव  धरणगांव

34241
वाघ �दल�प �भवसन 53834 52 पु.

�लॉट न.ं३ �व�यतु नगर   पो�लस चौक�मागे  धरणगांव 

िज.जळगाव  धरणगांव

34242
वाघ िजजाबाई का�शनाथ 55428 68 �ी

१६ �चतंामणी मोरया नगर   धरणगाव  िज.जळगाव  

धरणगाव

34243
वाघ योगेश रमेश 59924 33 पु.

4484 फुलहार ग�ल�   धरणगाव  िज�हा जळगाव  धरणगाव

34244
वाघरे भगत�सगं छ�नु 24011 63 पु.

महा�मा फुले नगर   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34245
वाघरे �योती भगतसींग 24012 58 �ी

महा�मा फुले नगर   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34246
वाघरे करण छ�नु 24013 59 पु.

रामदेवजी बाबा नगर   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34247
वाणी शामराव �चधंू 2821 91 पु.

धरणगाव

34248
वाणी अजय �वaल 23657 47 पु.

वाणी ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

34249
वाणी च�ंशेखर ल�मण 25789 50 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34250
वाणी (केले) �दपक �ीराम 23627 39 पु.

वाणी ग�ल� धरणगाव पो.धरणगाव   िज.जळगाव    

धरणगाव

34251
वाणी दे�वदास सखाराम 17652 56 पु.

१०२ �चतंामणी मोरया नगर   धरणगांव  िज. जळगाव  

धरणगांव

34252
वाणी गणेश ल�मण 25791 56 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34253
वाणी गोपीनाथ नरहर 43474 76 पु.

वाणी ग�ल�   धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव

34254
वाणी जनाबाई शामराव 2827 88 �ी

मोतीबाई बगंला   धरणगांव

34255
वाणी कमल रघनुाथ 3069 66 �ी

धरणीचौक धरणगाव

34256
वाणी कमलाबाई सुभाष 46681 55 �ी

मराठे ग�ल�   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

34257
वाणी केशव इ�छाराम 31742 43 पु.

मु.चावलखेडा   पो.�प�ंी  ता.धरणगांव  िज.जळगांव  

चावलखेडा

34258
वाणी �करण मधकुर 22948 44 पु.

वाणी ग�ल�   धरणगाव ता.िज.जळगाव    धरणगाव

34259
वाणी �कशोर �वठठल 24203 48 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  ◌्�ारणगाव

34260
वाणी कृ�णाराव आ�माराम 4737 78 पु.

मु.पो.साकरे    ता.धरणगाव  िज.जळगाव  धरणगाव  

425105

34261
वाणी ल�लता मह�� 29558 45 �ी

भगवान महा�वर चौक   जनै ग�ल�    धरणगांव

34262
वाणी मधकुर �ीधर 14697 74 पु.

�वारा �नतीन ल�मण वाणी   वाणी ग�ल�    धरणगाव

34263
वाणी म�नषा �नलेश 48319 39 �ी

जनै ग�ल�   धरणगांव  िज.जळगाव  धरणगांव

34264
वाणी �नतीन जग�नाथ 22575 47 पु.

वाणी ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34265
वाणी �नतीन ल�मण 14695 48 पु.

गुजराथी ग�ल� धरणगाव   िज�हा जळगाव    धरणगाव
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34266
वाणी ��दप केशव 14624 53 पु.

वाणी ग�ल� मराठा पचंभवन समोर   धरणगाव

34267
वाणी �काश �वठठल 24208 46 पु.

मराठे ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34268
वाणी �मोद नामदेव 48320 47 पु.

जनै ग�ल�   धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

34269
वाणी �मोद रामकृ�ण 25416 65 पु.

जनै ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34270
वाणी (मुसळे) �शांत ल�मण 26861 48 पु.

मराठे ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

34271
वाणी (मुसळे) राज�� एकनाथ 14616 58 पु.

५७० ब वाणी ग�ल�   धरणगाव

34272
वाणी राज�� केशव 27159 57 पु.

३३  गणेश नगर   धरणगाव  िज�हा - जळगाव  धरणगाव

34273
वाणी संजय �व�ल 27360 55 पु.

वाणी ग�ल�   मु.पो.धरणगांव  िज.जळगांव  धरणगांव

34274
वाणी सु�धर �व�ल 25793 51 पु.

वाणी ग�ल� धरणगाव   िज. जळगाव    धरणगाव

34275
वाणी सु�नल �व�ल 14720 53 पु.

वाणी ग�ल�   धरणगाव

34276
वाणी सु�शलाबाई हर� 3022 69 �ी

एस.एन १९४४ कासार ग�ल�   मू पो�ट ता धरणगांव

34277
वाणी वासुदेव ल�मण 14696 59 पु.

वाणी ग�ल�   धरणगाव

34278
वाणी �वजय जनाद�न 58595 50 पु.

१८१०-गुजराती ग�ल�   धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगाव

34279
वाणी �वजयाबाई बाळु 53065 81 �ी

मु. पो. चांदसर   ता. धरणगांव  िज. जळगाव  धरणगांव

34280
वाणी �वनायक ल�मण 6558 63 पु.

स��ल �टोअस� बाजारपेठ   धरणगांव

34281
वाणी �वनोद नामदेव 48317 41 पु.

जनै ग�ल� धरणगांव िज -   जळगाव    धरणगांव

34282
वानखेडे अ�मत सुधाकर 14627 43 पु.

लहान माळी वाडा   धरणगाव

34283
वानखेडे ��वण सुय�कांत 8521 62 पु.

जवाहर रोड   धरणगांव

34284
वानखेडे सुधीर गणेश 7818 59 पु.

गुजराथी ग�ल� धरणगांव

34285
वायड ेस�तष कृ�णाजी 25252 48 पु.

ख�ी ग�ल�   धरणगाव

34286
येवले अतुल द�ता�य 59925 30 पु.

जनै लाने धरणी चौक   मु पो धरणगाव  ता धरणगाव

34287
येवले बाळकृ�ण गणपत 24010 49 पु.

वाणी ग�ल�   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34288
येवले भगवतं द�ता�य 23626 46 पु.

वाणी ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

34289
येवले द�ता�य रघनुाथ 59928 63 पु.

धरणी चौक धरणगाव   मु पो ता धरणगाव  िज�हा जळगाव  

धरणगाव

34290
येवले दे�वदास �ावण 3040 67 पु.

वाणी ग�ल� धरणगांव   िज जळगाव    धरणगांव

34291
येवले �दपक वसंत 24009 45 पु.

वाणी ग�ल�   धरणगाव

34292
येवले लल�त बाळकृ�ण 24202 39 पु.

वाणी ग�ल�   मु.पो. धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव
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34293
येवले प�ाकर हर�भाऊ 50797 55 पु.

वाणी ग�ल�   बालाजी रोड  धरणगांव िज.जळगाव  धरणगांव

34294
येवले ��तभा बाळकृ�ण 54023 47 �ी

५८८ वाणी ग�ल�   बालाजी रोड  धरणगांव िज.जळगाव  

धरणगांव

34295
येवले ��वणकुमार एकनाथ 23744 49 पु.

वाणी ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

34296
येवले प�ुषो�तम हर� 29899 53 पु.

मु.पो. �प�ंी खु. ता.धरणगांव   िज जळगाव िज�हा  प�रषद  

�प�ंी ख.ु

34297
येवले रमाकांत सदा�शव 90456 81 पु.

वाणी ग�ल�   धरणगांव िज जळगांव    धरणगांव

34298
येवले �वलास पढंर�नाथ 23742 58 पु.

वाणी ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

34299
येवले योगेश वसंत 25412 41 पु.

महा�मा गांधी रोड   धरणगाव  िज. जळगाव  धरणगाव

34300
येवले �गतांजल� राज�� 23743 44 �ी

वाणी ग�ल�   मु.पो.धरणगाव िज.जळगाव    धरणगाव

34301
येवले राज�� एकनाथ 14316 51 पु.

जनै ग�ल�   धरणगाव
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�. (४)

वय 

(५)

िलंग 

(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

34302

अिह�ाबाई होळकर 

मिहला बचत गट 

(धरणगाव)
�ायदे संगीता राजु

55272 43 ÔJããè

धनगर ग�ी   अब�न बँक जवळ  धरणगाव 

िज.जळगाव  धरणगाव

34303

जोगे�री िजनीगं अॅ� 

�ेसीगं
भाटीया राजेश बाबुलाल

34386 55 पु

गट नं.१२०/०१ अे   मु.पो.भोद  ता.धरणगांव  

भोद

34304 काटन �ी� िल. 61651

5176 पेट� ोल प� जवळ   धरणगाव रोड  िज 

जळगाव   धरणगाव

34305

कुमकुम मिहला बचत गट 

(नवी पेठ) 56354

मु.पो.पथराड   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  

पथराड

34306 महावीर फायबर इंड�� ीज 34562

गट नं.३७९/२/२   अनोरे िशवार  धरणगांव 

िज.जळगांव  धरणगांव

34307 मनी�ान मिहला बचत गट
नेरपगार क�ना िनम�ल

59268 30 ÔJããè मेन रोड बाजार पेठ   धरणगाव

34308 ओम साई कॉटन कंपनी 48308

गट नं.४७७ ४७८ िहंगोणा र�ा   धरणगांव  

िज. जळगाव  धरणगांव

34309 �णीत मिहला बचत गट
भाटीया �पाली राज��

58794 47 ÔJããè

सुभाष दरवाजा जवळ   धरणगाव  िज�ा 

जळगाव  धरणगाव

34310 पुव� मिहला बचत गट
भावे िदपाली सागर

57510 46 ÔJããè

भावे ग�ी   धरणगाव  िज जळगाव  

धरणगाव

34311

राधाकृ� मिहला बचत 

गट (धरणगांव)
मंुडके वैशाली �शांत

56572 39 ÔJããè

�ामी समथ� नगर   िचतांमणी मोरया रोड  

धरणगांव िज.जळगाव  धरणगांव

34312

राजमु�ा मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
भोई छाया सुकदेव

55418 38 ÔJããè

साळंुखे वाडा चांदसर   ता.धरणगाव  

िज.जळगाव  धरणगाव

34313

साईबाबा मिहला बचत 

गट (नवी पेठ)
पाटील मिनषा िवकास

55422 32 ÔJããè

५४३ चांदसर   ता.धरणगाव  िज.जळगाव  

धरणगाव

34314

सरस मिहला बचत गट 

(नवी पेठ)
मराठे �ितभा समाधान

56353 29 ÔJããè

मु.पो.पथराड बु.   ता.धरणगांव  िज.जळगाव  

पथराड बु.

34315

�ी.बालाजी मिहला बचत 

गट (धरणगांव)
पवार भारती राज��

51566 50 ÔJããè

�ामी समथ� नगर   धरणगांव  िज.जळगाव  

धरणगांव

34316

�ी मिहला बचत गट 

(धरणगांव)
पाटील िमना�ी िवजय

56495 46 ÔJããè

िचंतामण मोरया नगर   धरणगांव  

िज.जळगाव  धरणगांव

34317 �ी �साद मिहला बचत गट
सातपुते दुगा� बाजीराव

58177 38 ÔJããè

गणा बा�ा नगर   ता धरणगाव  िज जळगाव  

धरणगाव

34318 सुकृती िब�कॉन 61126

रे�े �ेशन रोड   मेन रोड पाळधी तालुका  

धरणगाव

34319

सूय�मुखी हनुमान �यं 

सहायता मिहला बचत गट
माळी योिगता नवल

60852 33 ÔJããè

�ाम कॉलनी पाळधी   ता धरणगाव  िज�ा 

जळगाव  पाळधी

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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34320
अ�वाल अनुप शामलाल 25624 44 पु.

जे.डी.सी.सी. बँके�ा पाठीमागे   कासोदा  ता. एरंडोल िज. 

जळगाव  कासोदा

34321
अ�वाल कैलास बालिकसन 14787 54 पु.

मु.पो.कासोदा ता.एरंडोल   कासोदा

34322
अ�वाल िकशोर बालिकसन 24594 56 पु.

महािवर मंदीर ग�ी   कासोदा  िज.जळगाव  कासोदा

34323
अ�वाल िनलेश बालिकशन 24339 41 पु.

महादेव मंिदर ग�ी   कासोदा  ता. एरंडोल िज. जळगाव  

कासोदा

34324
अ�वाल संजय बालिकसन 20845 47 पु.

महादेव मंदीरकासोदा   ता.एरंडोल िज.जलगाव    कासोदा

34325
अिहरे अशोक बुधा 25420 61 पु.

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34326
अिहरराव पंडीत सखाराम 17085 63 पु.

समदाणी ग�ी   मु.पो.कासोदा ता.एरंडोल    कासोदा

34327
आंधळे अिनल पंुडिलक 14675 50 पु.

गांधीपुरा   एरंडोल

34328
आंधळे सोपान पंुडिलक 57642 44 पु.

मु / पो - १९८ जोहरी ग�ी   गांधीपुरा एरंडोल  एरंडोल  

एरंडोल

34329
बडगुजर संगीता राज�� 60802 45 �ी

गांधीपुरा एरंडोल   एरंडोल

34330
भाटीया िववेकानंद िजवनलाल 7810 74 पु.

मु.पो.िपं�ी खु। ता एरंडोल     िज.जळगाव  धरणगाव

34331
बावी�र सुषमा नर�� 62061 41 �ी

गट नं 1047  �ॉट नं83   आनंद नगर एरंडोल

34332
बेहेडे िदलीप रामचं� 11364 66 पु.

��दा  द� कॉलनी   हायवे कॉन�र एरंडोल

34333
बेहेडे मधुिलका िदलीप 15062 60 �ी

��दा  द� कॉलनी   हायवे कॉन�र एरंडोल

34334
भदाणे �ो�ा संजय 33759 52 �ी

संजोग   �ॉट नं.४१/४२  कासोदा  ता.एरंडोल  कासोदा

34335
भदाणे संजय भालचं� 33760 57 पु.

संजोग �ॉट नं.४१/४२   कासोदा ता.एरंडोल    कासोदा

34336
भामरे मह�� प�ालाल 62127 49 पु.

मु पो  �रंगणगाव   ता. एरंडोल िज�ा जळगाव    �रंगणगाव

34337
भामरे �भाकर िहरामण 44436 47 पु.

मु पो कासोदा   ता एरंडोल िज जळगाव  कासोदा  कासोदा

34338
भावसार मनीषा अशोक 60877 38 �ी

गांधीपुरा एरंडोल   ता एरंडोल  िज�ा जळगाव  एरंडोल

34339
भावे शुभांगी िभकन 39117 42 �ी

२ गढी मु.पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34340
भावसार अशोक िहरालाल 60869 47 पु.

द� मंिदर समोर   गांधीपुरा    एरंडोल

34341
भावसार सुरेश �ंबक 5012 75 पु.

रामचं� नगर   एस.टी.�ँड जवळ एरंडोल

34342
भोई आ�ाराम शांताराम 58067 36 पु.

मु - वैजनाथ पो - कढोली   ता एरंडोल  िज जळगाव  वैजनाथ

34343
िबलाडी भा�र आ�ाराम 38563 54 पु.

मु.पो.एरंडोल   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34344
िब-हाडे समाधान रघुनाथ 36122 36 पु.

मु.वैजनाथ पो.कढोली   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  वैजनाथ

34345
िबला� मनोज घन:शाम 26641 54 पु.

मारवाडी ग�ी   मु.पो.एरंडोल िज.जळगाव

34346
िबला� �मोद रामनारायण 17812 60 पु.

मारवाडी ग�ी मु.पो.ता. एरंडोल   एरंडोल

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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34347
िबला� राजमल िशवचरण 49130 61 पु.

मारवाडी ग�ी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34348
िबला� सतीश िशवचरण 2980 73 पु.

खोळ महादेव मंिदर जवळ   अमळनेर दरवाजा    एरंडोल

34349
िबला� �ीकांत सुभाष 17634 54 पु.

761 मारवाडी ग�ी   एरंडोलिज�ा जळगाव

34350
िबयाणी शैलेश �ीराम 6921 47 पु.

४३ समदाणी ग�ी  कासोदा ता. एरंडो   ल िज. जळगाव    3

34351
िबयाणी अ�ण गणपती 14783 66 पु.

मु.पो.कासोदा   ता.एरंडोल    कासोदा

34352
िबयाणी जवाहरलाल गणपती 14785 69 पु.

 गणेश कृपा  समदाणी ग�ी   कासोदा  ता. एरंडोल  कासोदा

34353
िबयाणी महेश रमेशचं� 14786 46 पु.

मु.पो.कासोदा ता.एरंडोल   कासोदा

34354
िबयाणी सचीन अशोक 14784 44 पु.

�ारा डॉ.अशोक िबयाणी   मु.पो.कासोदा ता.एरंडोल    

कासोदा

34355
िबयाणी सपना शैलेश 14782 45 �ी

मु.पो.कासोदा   ता.एरंडोल    कासोदा

34356
िबयाणी �ीराम गणपतलाल 6924 71 पु.

समदाणी ग�ी  कासोदा ता.   एरंडोल    कासोदा

34357
िबयाणी �ि�ल राधे�ाम 17729 43 पु.

मु.पो. कासोदा   ता. एरंडोल

34358
बोपटे �ोित सुनील 60363 33 �ी

गणपित नगर   गांधीपुरा    एरंडोल

34359
बोपटे सुनील ल�ण 46777 41 पु.

गांधीपुरा   मु पो एरंडोल  िज जळगाव

34360
बंुदेले िडगंबर �भाकर 11875 53 पु.

�ा�ण ओ�ाजवळ एरंडोल   एरंडोल

34361
बंुदेले शेखर र�ाकर 54921 48 पु.

२३७८/२ नागोबा मढी प�रसर   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34362
बंुदेले उषा र�ाकर 56527 76 �ी

नागोबा�ा मढीजवळ   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34363
चौधरी अशोक सुकदेव 14671 63 पु.

मेन रोड   नगर पािलके जवळ  एरंडोल िज.जळगाव  एरंडोल

34364
चौधरी आ�ाराम सुकदेव 24032 53 पु.

मराठी शाळा �. १ जवळ   कासोदा  ता. एरंडोल िज. 

जळगाव  कासोदा

34365
चौधरी बाळू रघुनाथ 24025 45 पु.

चौधरी ग�ी   कासोदा  ता. एरंडोल िज. जळगाव  कासोदा

34366
चौधरी भगवान वामन 25718 47 पु.

मु. पो. फरकांडे   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  फरकांडे

34367
चौधरी भटू िचंधू 49140 88 पु.

भोई ग�ी   जे.डी.सी.सी.बँकेजवळ  एरंडोल िज.जळगाव  

एरंडोल

34368
चौधरी दीपक सुरेश �ो. पांडव ट� ेडस� 

आिण ऑटोमोिट� 59458 32 पु.
गट नं १०२०/१/२   �ॉट नं बी एरंडोल  ता एरंडोल  एरंडोल

34369
चौधरी िदलीप वामन 61261 51 पु.

बुधवार दरवाजा जवळ चौधरी   वाडा मेन रोड एरंडोल

34370
चौधरी गोपीचंद जुलाल 27359 60 पु.

मु.पो.तळई   ता.एरंडोल िज.जळगांव    तळई

34371
चौधरी हष�ल संजय 61131 26 पु.

�ॉट नं. १    गु�कुल कॉलनी     एरंडोल

34372
चौधरी जगिदश अ�ण 36146 53 पु.

झुरखेडा   ता.एरंडोल    झुरखेडा

34373
चौधरी काशीनाथ शंकर 20453 76 पु.

मु.पो.कासोदा   ता.एरंडोल िज.जळगाव    कासोदा
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34374
चौधरी लता राज�� 56143 61 �ी

द� कॉलनी   द� मंिदराजवळ एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34375
चौधरी मह�� रमेश �ो.जय बजरंग ट� ेडस� 55686 34 पु.

भोई ग�ी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34376
चौधरी मंगेश दयाराम 18650 44 पु.

अजु�न नगर बांभोरी खु।।   कासोदा ता.एरंडोल    बांभोरी खु।।

34377
चौधरी मनोज दयाराम 23973 51 पु.

मु. पो. तळई   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  तळई

34378
चौधरी मुकेश अशोक 37971 35 पु.

नगरपािलकेजवळ मेनरोड   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34379
चौधरी नर�� शांताराम 55544 46 पु.

गांधी पुरा   मेन रोड एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34380
चौधरी नीलेश शािल�ाम 61025 39 पु.

2460 महादेव ग�ी   कासोदा  ता एरंडोल िज�ा जळगाव  

एरंडोल

34381
चौधरी �मोद गुलाबराव 53648 45 पु.

बुधवार दरवाजा   मेनरोडएरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34382
चौधरी �ीती मुकेश 60620 36 �ी

Á/ o अशोक सुकदेव चौधरी   गंगासुख �ो��जन मेन रोड  

बुधवार दरवाजा जवळ  एरंडोल

34383
चौधरी रा�ल अ�ण 61132 32 पु.

२३ए अ�ड नगर जुना धरणगाव   रोड एरंडोल

34384
चौधरी राज�� दोधु 55687 53 पु.

१३६९गाढवे ग�ी   जोशी वाडा जवळ  एरंडोल िज.जळगाव  

एरंडोल

34385
चौधरी र�ाबाई आ�ाराम 24031 45 �ी

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34386
चौधरी संजय आ�ाराम 26326 52 पु.

कासोदा ता एरोडंल   मु.पो.एरंडोल िज.जळगाव    कासोदा

34387
चौधरी �ीराम महादु 8259 61 पु.

गट नं १०५० �ॉट नं ३६   साई नगर    एरंडोल

34388
चौधरी सुमनबाई हरी 31901 70 �ी

भोई ग�ी   एरंडोल  िज.जळगांव  एरंडोल

34389
चौधरी सुरेश एकनाथ 59562 65 पु.

�ॉट नं 14 गट नं 1562   द� कॉलनी    एरंडोल

34390
चौधरी सुवणा� नीलेश 61024 33 �ी

महादेव ग�ी कासोदा   ता एरंडोल  कासोदा  जळगाव

34391
चौधरी नंदिकशोर हरी 59236 47 पु.

गांधी ग�ी भोई ग�ी   एरंडोल तालुका एरंडोल  िज�ा 

जळगाव  एरंडोल

34392
च�ाण मोहन वामन 14795 52 पु.

देशपांडे ग�ी   एरंडोल

34393
च�ाण संभाजी िशवाजी 43840 55 पु.

मु.सावदे पो.�रंगणगाव   ता.एरंडोल  िज.जळगाव

34394
वाणी हरी बाबुलाल 34855 55 पु.

मु.पो.कासोदा   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  कासोदा

34395
चौधरी अिनल जग�ाथ 54920 62 पु.

१५०९ कासोदा दरवाजा   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34396
चौधरी राज�� जग�ाथ 17385 64 पु.

�दारा.�ीकृ� ऑईल िमल   एरंडोल

34397
दंडवते �साद मधुसुदन 25175 46 पु.

पांडववा�ासमोर   मु.पो.ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34398
देवरे िनलेश साहेबराव 56170 30 पु.

मारोती मढीजवळ   माळीवाडा एरंडोल  िज.जळगाव  

एरं◌ंडोल

34399
देवरे साहेबराव ल�ण 56171 58 पु.

मारोती मढीजवळ   माळी वाडा एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34400
देसले िगरीष पंडीत 50508 39 पु.

मु. पो. वनकोठे   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल
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34401
देशमाने दशरथ नारायण 14669 61 पु.

डॉ.हेडगेवार ग�ी   एरंडोल

34402
देशमुख िमरा िव�ाम 57575 47 �ी

हाऊस नं २६८ मारवाडी ग�ी माई   रोड एरंडोल

34403
देशमुख सुदश�न मधुकर 14665 50 पु.

डॉ.हेडगेवार ग�ी   एरंडोल

34404
देशमुख िव�ाम धरणीधर 57574 54 पु.

२६८ भावसार ग�ी    मारवाडी ग�ी जवळ    एरंडोल

34405
देशपांडे मुकंुद द�ा�य 56452 70 पु.

�ारा-कािलका ि�टीगं �ेस   मेन रोड एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34406
देशपांडे उ�ला मुकंुद 56453 67 �ी

�ारा-कािलका ि�टीगं �ेस   मेन रोड एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34407
देवकर सतीश िचंतामण 3365 61 पु.

मु.सावादे पो.�रंगणगाव   ता.एरंडोल सावादे चांदसार  

�रंगणगाव एरंडोल  जळगांव

34408
देवळे गणेश शांताराम 18412 62 पु.

गणपती मंदीर   एरंडोल

34409
देवरे मेघराज िवठठल 36090 57 पु.

मु.पो.जावखेडे खुद�    ता.एरंडोल  िज.जळगाव  जावखेडे खुद�

34410
देवरे साधना िदनेशिसंह 18710 45 �ी

मु.जवखेडे खु।। पो.िहंगोणे बु।।   ता.एरंडोल    जवखेडे खु।।

34411
धनगर भगवान नामदेव 18510 76 पु.

मु.पो.खडके बु।।   ता.एरंडोल    खडके बु।।

34412
धनगर कोकीळाबाई भगवान 19385 49 �ी

खडके बु।। पो.खडके   ता.एरंडोल िज.जळगाव    खडके 

बु।।

34413
धनराळे छगन सुकलाल 54164 57 पु.

५१४ िभलवाडा   अिहर ह� उ�ाण  ता.एरंडोल िज.जळगाव  

एरंडोल

34414
धमा�िधकारी िदलीप बाळकृ� 31832 70 पु.

गाढवे ग�ी   ता.एरंडोल  िज.जळगांव  एरंडोल

34415
गांगुड� रामचं� काशीनाथ 14606 62 पु.

गढी खाली   एरंडोल

34416
गोसावी कुसुम सुकदेव 47044 53 �ी

�ॉट नं.३ रेणुका नगर   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34417
हटकर सुिनता �काश 19544 47 �ी

िपंपळकोठा खु।।   ता.एरंडोल िज.जळगाव    िपंपळकोठा 

खु।।

34418
इंगळे लता कािशनाथ 4918 73 �ी

मू साळवा ता एरंडोल िज जळगांव   साळवा

34419
इंगळे माया सुशील 61903 40 �ी

�ॉट नं 10 गट नं 1008   रामचं� नगर    एरंडोल

34420
जाधव देवीदास गंगाधर 29095 75 पु.

मु.पो. एरंडोल   िज.जळगांव    एरंडोल

34421
जाधव गौरव संजय 49536 34 पु.

१६ द� कॉलनी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34422
जाधव क�ना िनतीन 43922 46 �ी

१२ - ए द� कॉलनी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34423
जाधव मधुकर पु�षो�म 47736 54 पु.

१२ इं���थ कॉलनी   जुना धरणगांव रोड  एरंडोल िज. 

जळगाव  एरंडोल

34424
जाधव िनवेदीता संजय 43924 56 �ी

१६ द� कॉलनी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34425
जाधव रा�ल देिवदास 52886 38 पु.

९ साने गु�जी कॉलनी   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34426
जाधव संजय सदािशव 43923 57 पु.

१६ द� कॉलनी   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34427
जाधव िशतल िशवनारायण 53624 42 �ी

�ॉट नं ६ अ�िवनायक कॉलनी   एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल
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34428
जाधव सुिनल सदािशव 55801 52 पु.

१२ द� कॉलनी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34429
जगताप माधव पांडुरंग 14666 52 पु.

देशपांडे ग�ी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34430
जैन महेश ई�रलाल 31332 44 पु.

मु.पो.एरंडोल   बालाजी मढी माळी वाडा  िज.जळगांव  

एरंडोल

34431
जाजू अनुपम चं�शेखर 60336 45 पु.

मारवाडी ग�ी एरंडोल   एरंडोल

34432
जाजु राजीव ल�ीनारायण 11125 61 पु.

जु�ा पो� जवळ   मु.पो.एरंडोल  िज.जळगांव  एरंडोल  

425100

34433
जाजु रेखा राजीव 14158 60 �ी

जु�ा पो�ा जवळ   एरंडोल

34434
जा�खटे अतुल सुरेश 56207 38 पु.

पांडव वाडयाजवळ   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34435
जाखेटे पुनमचंद केशरलाल 17740 53 पु.

पांडव वा�ा जवळ   मु.पो.एरंडोल  एरंडोल  एरंडोल

34436
जावळे िहतेश अशोक 57729 30 पु.

मु पो -जहांिगर पुरा   बस �ॉप जवळ  एरंडोल िज जळगाव  

एरंडोल

34437
जोगी भा�र �ंबक 14678 54 पु.

हेडगेवार ग�ी  एरंडोल   एरंडोल

34438
जोशी आ�ाद िव�ु 15693 53 पु.

महादेव मंदीर समोऱ   एरंडोल

34439
जोशी भूषण मंगल 59407 38 पु.

एट पो� एरंडोल   अमळनेर दरवाजा  एरंडोल  एरंडोल

34440
जोशी हष�ल िव�ू 26228 56 पु.

खोल महादेवाचे मंिदरा समोर   एरंडोल  िज. जळगाव  

एरंडोल

34441
जोशी सुमन िव�ू 37606 80 �ी

खोल महादेवाचे मदीरासमोर   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34442
जोशी वासुदेव पु�षो�म 52692 83 पु.

डॉ.जोशी वाडा   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34443
काबरे कलावती िव�नाथ 44887 73 �ी

मारवाडी ग�ी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34444
काबरा पंकज मुरलीधर 13961 48 पु.

मारवाडी ग�ी   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34445
काबरा सोनल पंकज 14439 46 �ी

मारवाडी ग�ी   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34446
काबरे िवलास िव�नाथ 18062 53 पु.

मारवाडी ग�ी   एरंडोल

34447
काबरा महेशकुमार शािल�ाम 55702 55 पु.

३०३ मेन रोड   भगवा चौक एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34448
काबरे िसमा महेश 55703 51 �ी

३०३ मेन रोड   भगवा चौक एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34449
काबरे सुभाष भगीरथ 18073 72 पु.

नागोबा मढी जवळ   एरंडोल

34450
काबरे योगेश ओकंारनाथ 14668 50 पु.

मारवाडी ग�ी   एरंडोल

34451
काबरा मुरलीधर �ेमराज 14440 94 पु.

मारवाडी ग�ी एरंडोल   एरंडोल

34452
काबरा �ीकांत कांतीलाल 23910 51 पु.

मारवाडी ग�ी   मु.पो.एरंडोल िज.जलगाव    जळगाव

34453
काबरे राखी िजत�� 56480 46 �ी

३०३ मानुधने ग�ी   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34454
काबरे िवकास िव�नाथ 18071 51 पु.

मारवाडी ग�ी नागरीक ब�केसमोर   एरंडोल
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34455
कलं�ी �ितभा �काश 49085 53 �ी

मेन रोड   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34456
काळे हष�द अशोक �ो. सुपर आिदनाथ 

�ो��जन 60734 48 पु.
घर नं 796 गढी खाली   गढी खाली    एरंडोल

34457
काळकर िकशोर मात�ड 14670 57 पु.

काळकर ग�ी   एरंडोल

34458
काळकर िवकास मात�ड 5018 61 पु.

२७८७ अमळनेर दरवाजा जवळ   एरंडोल  िज�ा जळगाव  

एरंडोल

34459
कापडणे संजय �ीराम 31708 54 पु.

मु.पो. िपंपळकोठा   ता.एरंडोल    िपंपळकोठा

34460
कापुरे चंदुलाल छगन 20180 64 पु.

मु.पो.फरकांडे ता.एरंडोल   िज.जळगाव    फरकांडे

34461
कासार िवजय शांताराम 17692 42 पु.

मेन रोड एरंडोल   तालुका एरंडोलिज�ा जळगाव

34462
कासट रमेश शाली�ाम 22288 80 पु.

AT पो� कासोदा   .जळगाव

34463
क�प सुिनल जग�ाथ 14270 68 पु.

मेन रोड   एरंडोल

34464
खैरनार मनोहर लोटन 14676 45 पु.

गट नं १०५०/२/२  �ॉट नं.१३    साई नगर     एरंडोल

34465
खैरनार िवजय द�ा�य 14677 52 पु.

डॉ.हेडगेवार ग�ी   एरंडोल

34466
खोडपे रिवं� िदलीप 55390 27 पु.

िटचस� कॉलनी   रमेश च�ाण नगर  एरंडोल िज.जळगाव  

एरंडोल

34467
को�े �ो�ा वसंत 10278 70 �ी

मु.पो.साखळी  ता.एरंडोल   िज.जळगांव    साखळी

34468
खुनेिपं�े रोिहदास हेमराज 39509 56 पु.

मु. पो. िवखरण   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34469
खुरे सुरेश गोिवंद 7675 55 पु.

पताका नगरी एरंडोल म�बर   एरंडोल

34470
कासार (कोळपकर) वा�ीक �भाकर 44195 46 पु.

मु. पो. उ�ाण   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  उ�ाण

34471
कोळी अिनल नारायण 25783 49 पु.

मु. पो. उ�ाण   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  उ�णाा

34472
कोळी गोरख आवसू 36106 53 पु.

मु.वैजनाथ पो.कढोली   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  वैजनाथ

34473
ि�रसागर पु�षो�म पुना 14710 45 पु.

मु.पो.�रंगणगाव   ता.एरंडोल    �रंगणगाव

34474
कुलाठे भटु अंबादास 59709 43 पु.

हाऊस नं 393 देशपांडे ग�ी   एरंडोल

34475
कुळकण� अशालता सुरेश 33159 72 �ी

पाटील वाडा   एरंडोल

34476
कुलकण� हेमंत केशव 45336 52 पु.

गांधीपुरा   क्/�् वंदना मेडीकल  एरेडोल  एरंडोल

34477
कुलकण� संदीप सुरेश 45157 40 पु.

माया सदन पाटील वाडा     एरंडोल  एरंडोल

34478
कुळकण� यशवंत िदनकर 5391 64 पु.

मु पो रोटवद  ता एरंडोल   िज.जळगाव    रोटवद

34479
लढे गोिवंदा नंदलाल 55746 72 पु.

घर नं.२०२५ वाड� नं.१९   मारवाडी ग�ी  एंरडोल 

िज.जळगाव  एंरडोल

34480
लढे िनम�ला गोिवंदा 55747 66 �ी

घर नं.२०२५ वाड� नं.१९   मारवाडी ग�ी  एंरडोल 

िज.ज�गाव  एंरडोल

34481
लढे उषा सुर�� 13027 57 �ी

मेन रोड एरंडोल   एरंडोल
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34482
लोहार मोहन बाबुराव 14674 46 पु.

गांधीपुरा   एरंडोल

34483
लोहार रिवं� िहरामन 61449 36 पु.

गाढवे ग�ी पांडव वाडा जवळ   एरंडोल ता एरंडोल

34484
लोहार संजय बाबुराव 59460 53 पु.

गांधीपुरा एट पो एरंडोल   ता एरंडोल  िज�ा जळगाव  

एरंडोल

34485
महाजन अतुल देिवदास �ो. सव�� 

हाड�वेअर 31062 42 पु.
माळी वाडा   एरंडोल  िज.जळगांव  एरंडोल

34486
महाजन भागवत दशरथ 18969 62 पु.

मु.पो.िनपाणे ता.एरंडोल   िनपाणे

34487
महाजन चं�कांत गोिवंदा 28406 43 पु.

मु. पो.उ�ाण ता-एरंडोल

34488
महाजन द�ा�ाय माधव 30818 50 पु.

मु.पो. एरंडोल कंुभार टेक ता.एरंडोल   एरंडोल

34489
महाजन द�ा�य गोबजी 32216 53 पु.

मु.पो.तळई   ता.एरंडोल  िज.एरंडोल  तळई

34490
महाजन दीपक माधवराव 59215 43 पु.

�ॉट नं २ वनाई नगर   जुने धरणगाव रोड    एरंडोल

34491
महाजन देिवदास राजाराम 37452 73 पु.

माळी वाडा   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34492
महाजन िदनेश शेनफडू 28309 56 पु.

१०५ ओम नगर   धरणगांव रोड  एरंडोल िज.जळगाव  

एरंडोल

34493
महाजन गणेश मुरलीधर 46359 49 पु.

�ॉट नं.११ गु�द� कॉलनी   जुना धरणगांव रोड  एरंडोल िज. 

जळगाव  एरंडोल

34494
महाजन गणेश रामचं� 53523 71 पु.

काळकर ग�ी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34495
महाजन िकशोर िहंमत 34184 40 पु.

माळी वाडा   एरंडोल  िज.जळगांव  एरंडोल

34496
महाजन िनितन सदािशव 61309 48 पु.

�ॉट नं 15   द� कॉलनी    एरंडोल

34497
महाजन पांडुरंग देवराम 59518 41 पु.

९९ रोकडे ग�ी   �ारका चौक    तळई

34498
महाजन �मोद अंबादास �ो. भागीरथी 

िठबक 59315 34 पु.

गट नं .३३/१बी /१िब   महाजन नगर  हॉटेल कृ� समोर  

एरंडोल

34499
महाजन िपतांबर मोहन 59440 31 पु.

महाबीज जवळ   िवखरण रोड    एरंडोल

34500
महाजन �िवण आधार 17395 48 पु.

गांधीपुरा मेिडकल समोर   ता.एंरडोल    ◌ेएंरडोल

34501
महाजन राज�ी राजेश 59912 52 �ी

बुधवार दरवाजा जवळ   जहागीरपुरा मेन रोड    एरंडोल

34502
महाजन राज�� राघो 55979 60 पु.

५ िवदया नगर   बस �ॉप जवळ एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34503
महाजन �पिसंग पांडूरंग 31571 41 पु.

मु.जवखेडे बु.   पो.िहंगोणे  ता.एरंडोल  जवखेडे बु.

34504
महाजन सं�ा िदनेश 36029 52 �ी

१०५ ओम नगर   धरणगांव रोड  एरंडोल िज.जळगाव  

एरंडोल

34505
महाजन संिदप िनंबा 38992 35 पु.

रामचं� नगर ९१ अ   मु. पो. एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34506
महाजन शांताबाई आनंदा 37353 59 �ी

मु.पो. तळई   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  तळई

34507
महाजन शिशकांत नामदेव 28361 43 पु.

मु. पो. उ�णाा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  उ�णाा

34508
महाजन सुिनल बापुराव 57590 53 पु.

पिहला बोळ   राधाकृ� मंदीर  आडगाव एरंडोल िज 

जळगाव  एरंडोल
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34509
महाजन उमेश जग�ाथ �ो�ा ��दा 

को�ी�ं 57243 33 पु.
२६२७ देशमुख मढी   मैन रोड एरंडोल  एरंडोल  एरंडोल

34510
माळी इंदुबाई एकनाथ 16131 72 �ी

जहािगरपुरा ओपन टॉकीज जवळ   मु.पो.एरंडोल िज 

जळगाव    एरंडोल

34511
माळी रमेश दोधू 38531 53 पु.

मु.पो. रवंजा   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  रवंजा

34512
माळी सुिनल अ�ण 57216 39 पु.

गट नं १५६१   �ॉट नं ३ द� कॉलनी  एरंडोल  एरंडोल

34513
माळी उषाबाई रमेश 34319 46 �ी

मु.पो.रवंजा   ता.एरंडोल    रवंजा

34514
मं�ी िदलीप आनंदराव 4301 62 पु.

मु.पो.कासोदा ता.एरंडोल   िज.जळगाव    कासोदा

34515
मं�ी जयनारायण माणकचंद 32508 65 पु.

कासोदा ता.एरंडोल िज.जळगांव   कासोदा

34516
मं�ी माया िदलीप 22416 58 �ी

मु.पो.कासोदा   ता.एरंडोल िज.जळगाव    कासोदा

34517
मं�ी पुनेश सुभाषचं� 28914 43 पु.

पो�. कासोदा   ता.एरंडोल  िज.जळगांव  कासोदा

34518
मं�ी शैलेश िदलीप 21496 36 पु.

िशवाजी नगर   साधना हाय�ुल समोरकासोदा  

ता.एरंडोलिज.जलगाव  कासोदा

34519
मं�ी योगेश ल�णदास 46194 58 पु.

मु पो कासोदा   ता एरंडोल  िज जळगाव

34520
मानुधने अिभलाष िनतीन 45672 29 पु.

मेन रोड   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34521
मानुधने आरती िनतीन 16532 52 �ी

मेन रोड   एरंडोल

34522
मानुधने िदलीप नारायणदास 6108 60 पु.

हाऊस नं.२ ५१ बाजार चौक   एरंडोल िज जळगाव    एरंडोल

34523
मानुधने गौरव िदलीप 50290 30 पु.

मानुधने ग�ी   मेन रोड  एरंडोल िज.जळगाव  एरंडोल

34524
मानुधने क�ना िदलीप 17597 58 �ी

बाजार चौक मेन रोड     एरंडोल  एरंडोल

34525
मानुधने िकशोर गणपती 51423 67 पु.

गट नं 1532 �ॉट नं 48   दसखूितपूल कमल ट� डेस�  धरणगाव 

रोड एरंडोल  एरंडोल

34526
मानुधने मनोज गोकुळदास �ो. मानुधने 

ट� े िडंग कंपनी 10597 52 पु.
मेन रोड   एरंडोल  िज.जळगांव  एरंडोल

34527
मानुधने मनोज पंढरीनाथ 52888 54 पु.

७२७ मारवाडी ग�ी   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34528
मानुधने िनिकता िनतीन 45673 32 �ी

मेन रोड   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34529
मानुधने िनलेश गोकुलदास 10081 50 पु.

मेन रोड   एरंडोल

34530
मानुधने िनतीन गोकुळदास 6919 56 पु.

भावसार ग�ी   मनुधने ग�ी  मु पो ता एरंडोल िज�ा 

जळगाव  एरंडोल

34531
मानुधने �दीप ओकंारनाथ 45969 52 पु.

परदेशी गवळी   कासोदा दरवाजा  एरंडोल िज. जळगाव  

एरंडोल

34532
मानुधने रोिहणी सुिनल 41823 56 �ी

२२९७ पाटील वाडा   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34533
मानुधने संजीवकुमार गणपती �ो 

�ीकृ� अ�ो एज�� 55447 65 पु.
भावसार ग�ी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34534
मानुधने सुिनल मुरलीधर 41822 58 पु.

२२९७ पाटील वाडा   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34535
मराठे भगवान िभला 19467 61 पु.

मु.वरखेडी पो.खडके बु।।   ता.एरंडोल िज.जळगाव    

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

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

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

34536
मराठे ल�ण दामु 19078 62 पु.

मु.पो.भालगाव ता.एरंडोल   भालगाव

34537
मराठे रामचं� जग�ाथ 19466 51 पु.

मु.वरखेडी पो.खडके बु।।   ता.एरंडोल िज.जळगाव    

वरखेडी

34538
मराठे समाधान भा�र 56092 40 पु.

मु.पो.खच� बु.   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34539
मराठे संुदरबाई िवaल 19079 67 �ी

मु.पो.भालगाव ता.एरंडोल   भालगाव

34540
मराठे वंदना राज�� 19080 49 �ी

मु.पो.भालगाव ता.एरंडोल   भालगाव

34541
मारवाडी सुभाष िव�ल 5756 60 पु.

मु. पो. कासोदा ता. एरंडोल िज.   जळगाव    कासोदा

34542
िम�री संजय बळीराम �ो.राज 

फिन�चर 54553 49 पु.

५ गु�कुल कॉलनी   जुना धरणगांव रोड  एरंडोल 

िज.जळगाव  एरंडोल

34543
िम�री नानाभाऊ काशीराम 25018 62 पु.

गट नं १०५३ �ॉट नं ६   काशी पूनमचंद नगर  एरंडोल  

एरंडोल

34544
िम�री राज�� बाबुराव 25720 54 पु.

मु. पो. उ�ाण   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  उ�ाण

34545
िम�ी समाधान गुलाब 60149 34 पु.

खडके बु�ुक   ता एरंडोल  िज�ा जळगाव  खडके बु�ुक

34546
मोराणकर गणेश शंकर 21585 48 पु.

गढी खाली   मु.पो.एरंडोल िज.जलगाव    एरंडोल

34547
मोराणकर रंजना िवजय 13069 60 �ी

मु� पो� ऑफीस जवळ   एरंडोल

34548
मोराणकर  सायली बाळकृ� 62086 25 �ी

�ॉट नं 626 मेन रोड   JDCC बँक जवळ  एरंडोल  एरंडोल

34549
मोराणकर योगेश वसंत 35093 38 पु.

जे.डी.सी.सी. बॅक जवळ   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34550
मोरे गोकुळ िहरामण 40738 44 पु.

मु.पो.रवंजा   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34551
मोरे काळू कृ�ा 43771 61 पु.

�ॉट नं.४२ सर�ती कॉलनी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34552
मोरे ल� रायला 91 77 पु.

�ी कृ� नगर   मु.पो. कासोदा  ता.एरंडोल िज.जळगाव  

कासोदा

34553
मोरे ल�ीबाई ल� 20326 73 �ी

राम नगर   मु.पो.कासोदा  ता.एरंडोल  कासोदा

34554
मोरे पु�षो�म ल� 14718 55 पु.

िगरणा कॉलनी कासोदा   ता.एरंडोल    कासोदा

34555
मोरे संजय िहरामण 14280 54 पु.

मु.पो.आडगाव   ता.एरंडोल    आडगाव

34556
मोरे िवलास कांतीलाल 59464 60 पु.

पांडव वाडा एरंडोल   पांडव वाडा समोर  एरंडोल तालुका 

एरंडोल  एरंडोल

34557
मोरे िवनायक िवलास 59951 31 पु.

पांडव वाडा समोर   एरंडोल

34558
नवाल िजत�� गोपीनाथ 14779 52 पु.

मु.पो.कासोदा   ता.एरंडोल    कासोदा

34559
िनगुडकर �ीपाद अरिवंद 31245 46 पु.

पांडव वाडा   एरंडोल

34560
पगारे िवनायक नागो 45358 59 पु.

गु�कुल कॉलनी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34561
पैठणकर राजू महाराज 34170 57 पु.

मु.पो.एरंडोल   िज.जळगांव    एरंडोल

34562
पळशीकर कौ�ुभ कु�राज 58257 30 पु.

पा�ा�ा टाकीजवळ   गांधीपुरा  एरंडोल  एरंडोल
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34563
पारखे सुरेश ल�ण 55307 63 पु.

�ॉट नं.१८ गट नं.१०२०/२   गोटु नगर महाजन बस �ॅड 

समोर  एरंडोल िज.जळगाव  एरंडोल

34564
परदेशी अ�य कमलेश 59598 33 पु.

जोशी वाडा एरंडोल   एरंडोलिज�ा जळगाव

34565
परदेशी धनंजय ��ाद 19150 66 पु.

आर.जी.जोशी वकीलांचा वाडा   �ा�ण ओ�ाजवळ    

एरंडोल

34566
परदेशी पवन जगदीशिसंग �ो.परम 

एज�ी 59022 33 पु.
शॉप नं ७८ िहमालय शॉिपंग   कॉ��ेस    एरंडोल

34567
परदेशी सोहनिसंग गोपालिसंग 55364 57 पु.

१५१५ परदेशी ग�ी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34568
पारखे चं�कांत सुरेश 55306 34 पु.

�ॉट नं.१८ गट नं.१०२०/२   गोटु नगर महाजन बस �ँड 

समोर  एरंडोल िज.जळगाव  एरंडोल

34569
पटेल िगरधर हंसराज 23127 45 पु.

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34570
पटेल हरेश हंसराज 26007 48 पु.

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34571
पटेल ि�तम देवजी 20844 50 पु.

मेन रोडकासोदा   ता.एरंडोल    कासोदा

34572
पाठक परेश सदािशव 52887 50 पु.

खोल महादेव मंिदराजवळ   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34573
पाठक उदय िव�ु 60387 65 पु.

पाटील वाडा भाम आड   एरंडोल ता एरंडोल  िज�ा जळगाव 

 एरंडोल

34574
पाटील राज�� भागवत 19476 55 पु.

गुजर ह� ��दा चौक   मु.पो.उ�ाण ता.एरंडोल  िज.जळगाव  

उ�ाण

34575
पाटील योगराज नारायण 55740 44 पु.

घर नं.२५२३ देशमुख मढी जवळ   एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34576
पाटील अिभिजत शांताराम 42317 40 पु.

 शाम  �ा�ण ओटयाजवळ   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34577
पाटील अज�� उमेदिसंग 58374 47 पु.

घर नं.१८२२   ओम नगर  एरंडोल  एरंडोल

34578
पाटील अिजतराव वामनराव 41770 69 पु.

वसंत सहकारी साखर कारखाना   मु.कासोदा  ता.एरंडोल 

िज.जळगाव  कासोदा

34579
पाटील अमोल िदनकर 38875 42 पु.

मु. पो. जवखेडे बु.   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34580
पाटील अमृत संतोष 25417 61 पु.

मु. पो. तळई   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  तळई

34581
पाटील आनंदा भादू 7316 40 पु.

अॅट िपंपळकोठे पो� �रंगनगाव   ता एरंडोल िज�ा जळगाव

34582
पाटील अनंत अ�ण 14271 46 पु.

मेन रोड     एरंडोल  एरंडोल

34583
पाटील अिनल अजबिसंग 59352 50 पु.

एट पो� जवखेडा   तालुका एरंडोल िज�ा जळगाव    

जवखेडा

34584
पाटील अिनल भावलाल 29776 50 पु.

मु.पो. िवखरण   ता.एरंडोल    िवखरण

34585
पाटील अिनल च�भुज 4673 62 पु.

मु पो वाघळूद   एरंडोल  िज.जळगाव  वाघळूद बु  425104

34586
पाटील अिनल रामिसंग 23393 43 पु.

मु. पो� भातखेडे   ता. एरंडोल ता. जळगाव    भातखेडे  ता. 

एरंडोल.

34587
पाटील अनुदीप सुरेश 61792 22 पु.

अॅट पो.खडके बू   ता. एरंडोल    खडके

34588
पाटील अ�ण रघुनाथ 25909 51 पु.

मु.वैजनाथ पो.कढोली   ता.एरंडोल िज.जळगाव    वैजनाथ

34589
पाटील अशोक बाबुराव 5023 55 पु.

मु. भोने पो. टाकरखेडे   ता. एंरडोल िज.जळगाव    भोने
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34590
पाटील अशोक िनळिसंग 55448 52 पु.

घर नं.१११ मु.पो.जळु   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34591
पाटील आ�ाराम रोहीदास 42373 66 पु.

पो�ाजवळ   एरंडोल  ता एरंडोल  एरंडोल

34592
पाटील बबीताबाई नर�� 25721 48 �ी

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34593
पाटील ब�ीलाल धनिसंग 5523 59 पु.

मु. रेल पो. चांदसर ता एरंडोल ज   जळगांव    रेल

34594
पाटील भगीरथ िचंधू 4671 74 पु.

मु पो वाघळूद पो सतखेडे ता   एरंडोल    वाघळूद

34595
पाटील भगवान अजु�न 46371 78 पु.

मु. पो. टाकरखेडा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव

34596
पाटील भगवान कािशनाथ 39875 55 पु.

मु.िपं�ी बु. पो.िपंपळकोठे   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  

एरंडोल

34597
पाटील भगवान खुशाल 36061 82 पु.

मु.पो.जालू   ता.एरंडोल    जालू

34598
पाटील भगवान महा� 57423 59 पु.

११/१२ मेन रोड एरंडोल   बुधवार दरवाजा  एरंडोल िज 

जळगाव  एरंडोल

34599
पाटील भाईदास बाजीराव 50943 53 पु.

५ ब साने गु�जी कॉलनी   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34600
पाटील भालचं� फिकरा 30472 56 पु.

मु. िपं�ी बु.   पो� - िपंपळ कोठा  ता.एरंडोल  िपं�ी बु.

34601
पाटील भरत सुरेश �ो.भरत रेडीमेड 56882 36 पु.

१९५२/२ अमळनेर दरवाजा   पाटील वाडा एरंडोल  

िज.जळगाव  एरंडोल

34602
पाटील भावेश अज�� 58914 25 पु.

हाऊस नं मु पो क�ाणे होळ   तालुका एरंडोल िज जळगाव   

 क�ाणे होळ  425104

34603
पाटील भुषण अिजतराव 47745 35 पु.

मु. पो. वनकोठे   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  वनकोठे

34604
पाटील भुषण िदनकर 56417 29 पु.

मु.पो.उ�ाण   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  उ�ाण

34605
पाटील चेतन एकनाथ 53623 45 पु.

अ�िवनायक कॉलनी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34606
पाटील दौलत देवराम 10879 56 पु.

�ोफेसर कॉलनी  �ॉ.नं.२४   एरंडोलिज�ा जळगाव

34607
पाटील दौलत िहलाल 24024 54 पु.

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34608
पाटील धनराज बाबुराव 24022 61 पु.

मु. पो. तळई   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  तळई

34609
पाटील िदलीप िसताराम 22322 59 पु.

मु.पो.जवखेडे   ता.एरंडोल िज.जळगाव    जवखेडे

34610
पाटील िदनेश ब�ीलाल 18132 38 पु.

�ारा ब�ीलाल पाटील   ३ गणेश कॉलनी    एरंडोल

34611
पाटील िदनकर नामदेव 26420 50 पु.

मु. पो. खडके खुद�   एरंडोल   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  

खडके खुद�

34612
पाटील िदनकर रामदास 27698 66 पु.

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34613
पाटील िदपक धनराज 35562 45 पु.

मु.उमरे पो.धुळ िपं�ी   ता.एरंडोल    उमरे

34614
पाटील �ाने�र शाली�ाम 48094 43 पु.

मु. टाकरखेडा पो.कढोली   ता. एरंडोल  िज. जळगाव

34615
पाटील गोपाळ रामदास 44145 62 पु.

महा�ा फुले नगर   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34616
पाटील गोपीचंद म�ाराम 20852 54 पु.

मु.पो.फरकांडे   ता.एरंडोल िज-  जळगाव
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�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3

34617
पाटील गोिवदा रामदास 36178 60 पु.

मु.�ा�णे पो.उतराण   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  �ा�णे

34618
पाटील गुलाब बाबुलाल 32875 56 पु.

२५ वनाई नगर जुना धरणगाव रोड   प�माई पाक�  जवळ 

मु.पो.एरंडोल  ता िज जळगाव  एरंडोल

34619
पाटील हष�ल भानुदास 56526 44 पु.

मेन रोड   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34620
पाटील हेमंत सज�राव 44560 33 पु.

मु टाकरखेडा   पो कढोली ता एरंडोल

34621
पाटील िहंमतिसंग नरिसंग 55009 53 पु.

४८८ मारोती मंिदराजवळ   िपंपळकोठा ता.एरंडोल  

िज.जळगाव  एरंडोल

34622
पाटील इंदीरा िनंबा 29557 59 �ी

िव�ा नगर �ॉट नं.-२२   एरंडोल

34623
पाटील जगदीश िवठठलराव 45854 53 पु.

२४ सर�ती कॉलनी   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34624
पाटील जग�ाथ धनिसंग 6271 77 पु.

मु.रेल पो.चांदसर ता.एरंडोल   िज.जळगाव    रेल

34625
पाटील जय�काश पोपटराव 36361 66 पु.

६५ साधना नगर   कासोदा  ता.एरंडोल  कासोदा

34626
पाटील जयवंतराव गुलाबराव 7841 63 पु.

गुजराथी ग�ी धरणगांव   ता एरंडोल िज�ा जळगाव

34627
पाटील जयिदप भरतिसंग 18017 46 पु.

मु.अंतुल� पो.िनपाणे   ता.एरंडोल

34628
पाटील जयमाला अमोल 38873 41 �ी

मु. पो. जवखेडे बु.   ता. एरंडोल  िज.जळगाव

34629
पाटील जयिसंग न�ु 61374 53 पु.

मू पो� खडके ख   ता एरंडोल िज�ा जळगाव    खडके ख

34630
पाटील िजभाऊ रतन 24021 60 पु.

मु. पो. तळई   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  तळई

34631
पाटील िजत�� नंदिसंग 35681 46 पु.

मु.पो.जावखेडा खुद�    ता.एरंडोल  िज.जळगाव  जावखेडा खुद�

34632
पाटील िजत�� रघुनाथ 28967 46 पु.

रघुनंदन कंुभार टेक   एरंडोल ता. एरंडोल  िज.जळगांव  

एरंडोल

34633
पाटील िजत�� वसंत 21824 53 पु.

महाराणा �ताप नगर   आनंद नगर जवळ एरंडोल  

िज.जळगाव  एरंडोल

34634
पाटील जुलाल �ोतीराम 20854 55 पु.

मु.पो.फरकांडे ता.एरंडोल   िज.जलगाव    फरकांडे

34635
पाटील करण िह�त 58259 23 पु.

मु पो िपंपळकोठा   ता एरंडोल  िज जळगाव  िपंपळकोठा

34636
पाटील िकरण दौलत 17271 56 �ी

२४ ल�ी नगर   धरणगाव रोड    एरंडोल

34637
पाटील िकशोर बाबुलाल 20840 42 पु.

बस �ॉप ग�ी    मु.पो.फरकांडे  ता.एरंडोल िज.जळगाव  

फरकांडे  425110

34638
पाटील िकशोर गोपाल 60948 33 पु.

�ॉट नं ४५ िनयर बस �ँड   महा�ा फुले नगर  एरंडोल  

एरंडोल

34639
पाटील िकशोर राजाराम 44294 56 पु.

११ द� कॉतनी   एरंडोल

34640
पाटील कोिकलाबाई नामदेव 60123 49 �ी

खडके खु ता एरंडोल   खडके खु ता एरंडोल  िज�ा 

जळगाव  एरंडोल

34641
पाटील ल�ण तुकाराम 51333 57 पु.

साधना नगर   मु. पो. कासोदा  ता.एरंडोल िज.जळगाव

34642
पाटील ल�ण िव�ल 30958 55 पु.

िशवाजी पुत�ा जवळ   मुलकचवाडी एरंडोल  िज�ा 

जळगाव  एरंडोल

34643
पाटील िलला िवजयिसंग 27408 62 �ी

�ॉट नं.२५ ल�ी नगर   धरणगांव रोड  एरंडोल िज.जळगाव 

 एरंडोल
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34644
पाटील म��ं� बाबुराव 53638 54 पु.

१३९ कंुभार टेक   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34645
पाटील मधुकर �ावण 43772 64 पु.

९-अ सर�ती कॉलनी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34646
पाटील मगन गणिसंग 2618 65 पु.

मु.सावखेडे पो.िपं�ी   ता.एरंडोल िज.जळगाव    सावखेडे

34647
पाटील महानंदा िदनकर 27699 51 �ी

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34648
पाटील मह�दिसंग कोमलिसंग 29595 52 पु.

मु. अंतुल� ता.एरंडोल   अंतुल�

34649
पाटील (लता) मंगला आ�ाराम 39677 66 �ी

पाताळ नगरी   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34650
पाटील मंगलाबाई संजय 33936 53 �ी

२३६  गिढभाग   अॅट अडगाव पो कसोदा  ता एरंडोल  िज 

जळगाव  एरंडोल

34651
पाटील मनोहर गोपाल 41851 38 पु.

४५ महा�ा फुले नगर   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34652
पाटील मनोहर िशवाजी 29794 52 पु.

मु.कासोदा साधना नगर   एरंडोल

34653
पाटील मनोज िभमिसंग 18018 52 पु.

मु.अंतुल� पो.िनपाणे   ता.एरंडोल

34654
पाटील मेघ:शाम िव�ल 19818 45 पु.

मा�ित ग�ी   मु पो� अडगाव  ता एरंडोल  अडगाव

34655
पाटील िमना�ी शालीकराव 24266 53 �ी

मु. टाकरखेडा पो. कढोली   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  

टाकरखेडा

34656
पाटील िमराबाई नामदेव 53921 55 �ी

९ अशोक नगर   आदश� नगर एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34657
पाटील मुकेश जग�ाथ 58169 46 पु.

मु / पो - उ�ाण गुजर ह�   ता एरंडोल  िज जळगाव  उ�ाण 

गुजर ह�

34658
पाटील नलीनी संजय 54165 42 �ी

मु.िपं�ी बु.पो.िपंपळकोठा   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34659
पाटील नामदेव िव�ू 22985 60 पु.

मु. पो. भातखेडे   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  भातखेडे

34660
पाटील नानाभाऊ भगवान 25723 60 पु.

मु. िशवाजी नगर कासोदा   �ॉट नं ८३ ता.एरंडोल  िज. 

जळगाव

34661
पाटील नारायण खंडू 30892 40 पु.

मु. िपं�ी पो.िपंपळकोठा   ता.एरंडोल    िपं�ी

34662
पाटील नर�� िभकनराव 25722 56 पु.

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34663
पाटील िनलेश धम�राज 47071 38 पु.

मु. हणुमंतखेडे िसम पो.उ�ाण   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  

एरंडोल

34664
पाटील िनंबा देवराम 29556 65 पु.

�ॉट नं.२२ िव�ा नगर   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34665
पाटील पंढरीनाथ चंपालाल 7814 53 पु.

मु.पो.वाघळुद ता.एरंडोल  िज.जळग   ता एरंडोल    जळगाव

34666
पाटील पंिडत सोनू 24029 58 पु.

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34667
पाटील िपतांबर बाजीराव 18237 76 पु.

मु.भालगाव बु।।   ता.एरंडोल    भालगाव बु।।

34668
पाटील �काश धोडूं 44919 65 पु.

१५ सर�ती कॉलनी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34669
पाटील �मोद गुलाबराव 53205 28 पु.

२५ वनाई नगर   पेट� ोल पंपामागे  एरंडोल िज.जळगाव  

एरंडोल

34670
पाटील �शांत धनराज 28633 37 पु.

मु. पो. तळई   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  तळई
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34671
पाटील �ितभा भालचं� 30466 46 �ी

मु.िपं�ी बु. पो� - िपंपळ कोठे   ता.एरंडोल  िज.जळगांव    

िपं�ी बु.

34672
पाटील �िवण भालेराव 32700 50 पु.

पाटील वाडा   एरंडोल

34673
पाटील �िवण िदनकर 38872 44 पु.

मु. पो. जवखेडे बु.   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  अमळनेर

34674
पाटील �िवण नारायण 55150 51 पु.

मु.िपं�ी पो.िपंपळकोठा   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34675
पाटील रघुनाथ जुलाल 25573 56 पु.

मु. टाकरखेडा   पो. कढोली  ता. एरंडोल िज. जळगाव  

टाकरखेडा

34676
पाटील रा�ल रिवं� 59783 38 पु.

260 कबीर पंथ ए�रया   िपं�ी बँक िपंपळकोठा  एरंडोल  

जळगाव

34677
पाटील रा�लकुमार गोकुळिसंग 56481 42 पु.

�ॉट नं.१ स�� नं.१५६५   गणेश नगर एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34678
पाटील राज�� आधार 28691 51 पु.

मु.पो. फरकांडे   ता.एरंडोल  िज.जळगांव  फरकांडे

34679
पाटील राज�� जग�ाथ 57730 57 पु.

मु पो -कासोदा   ता एरंडोल  िज जळगाव  एरंडोल

34680
पाटील रमाकांत बळवंतराव 53775 57 पु.

�ॉट न.१८ �म नं.१०   गोटु महाजन नगर  एरंडोल 

िज.जळगाव  एरंडोल

34681
पाटील रामधन दोधु 25986 53 पु.

मु. टाकरखेडे   पो. कढोली  ता. एरंडोल िज. जळगाव  

टाकरखेडे

34682
पाटील रमेश चै�ाम 31175 55 पु.

अजु�न नगर   कासोदा ता.एरंडोल    कासोदा

34683
पाटील रमेश िचंतामण 45720 48 पु.

अमळनेर दरवाजा   एरंडोल (पाटील वाडा)  िज.जळगाव  

एरंडोल

34684
पाटील रंगराव �ंबक 20277 48 पु.

मु.पो.फरकांडे   ता.एरंडोल  िज.जळगाव

34685
पाटील रितलाल पंडीत 34621 58 पु.

पो.कासोदा   ता.एरंडोल अजू�न नगर बांभोरी  ता एरंडोल िज 

जळगाव  कासोदा

34686
पाटील रिवं� म�ाराम 20181 48 पु.

मु.पो.फरकांडे ता.एरंडोल   िज.जळगाव    फरकांडे

34687
पाटील रेखा नर�� 46434 47 �ी

मु.पो. िपं�ी खुद�    ता. एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34688
पाटील रोिहदास �काश 27592 50 पु.

मु. पो. फरकांडे   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  फरकांडे

34689
पाटील साधना अज�� 58373 46 �ी

घर नं.१८२२   ओमनगर  एरंडोल  एरंडोल

34690
पाटील साधना िनंबाजीराव 53450 51 �ी

मु.पो.िवखरण   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34691
पाटील संिदप नामदेव 53881 37 पु.

९ अशोक नगर   आदश� नगर शेजारी  एरंडोल िज.जळगाव  

एरंडोल

34692
पाटील संिगता नानाभाऊ 25771 49 �ी

िशवाजी नगर   मु.पो. कासोदा  ता. एरंडोल िज�ा जळगाव  

कासोदा

34693
पाटील संजय बाबुलाल 43242 50 पु.

गढढी खाली   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34694
पाटील संजय िहराचंद 54116 52 पु.

मु.िपं�ी बु.पो.िपंपळकोठा   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34695
पाटील संजय कािशनाथ 30473 50 पु.

मु. िपं�ी पो.िपंपळ कोठा   ता. एरंडोल    िपं�ी बु.

34696
पाटील संजय नारायण 35754 57 पु.

क्/�् �ी.पी. पाटील   ता.एरंडोल    िनपाने

34697
पाटील संजय संतोष 59480 52 पु.

घर नं ३७१   मु पो आडगाव  ता एरंडोल िज�ा जळगाव  

आडगाव  425110
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34698
पाटील सतीश िभमिसंग 17116 49 पु.

मु.अतु�ली पो. िनपाणे   तालुका एरंडोलिज�ा जळगाव  

425110

34699
पाटील सितष सुदाम 52931 38 पु.

९ अ साई नगर   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34700
पाटील शैला भगवान 59446 51 �ी

११/१२ a मेन रोड   बुधवार दरवाजा जवळ    एरंडोल

34701
पाटील शांताराम दशरथ 32723 52 पु.

मु.पो.टाकरखेडा   पो.कढोली  ता.एरंडोल  िज.जळगांव  

टाकरखेडा

34702
पाटील शांताराम िपतांबर 13025 75 पु.

२७ िशवाजी नगर   मु.पो.एरंडोल

34703
पाटील शरद रामदास 28295 63 पु.

मु. पो. कढोली   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कढोली

34704
पाटील िशतल िदपक 43826 41 �ी

�ी गाय�ी ��ालय माळी वाडा   एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34705
पाटील शेनफडू उखा 33181 83 पु.

मु.पो.टाकरखेडा   ता.एरंडोल    टाकरखेडा

34706
पाटील िशवाजी नथू 44400 68 पु.

पाटबंधारे िगरणा कॉलनी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34707
पाटील �ीराम �ोतीराम 20853 58 पु.

मु.पो.फरकांडे ता.एरंडोल   िज.जलगाव    फरकांडे

34708
पाटील �ीराम रघुनाथ 34460 62 पु.

मु.पो.उ�ाण   ता.एरंडोल    उ�ाण

34709
पाटील िसंधुबाई मधुकर 10231 68 �ी

घर नं ७९   सातखेड ता एरंडोल  िज�ा जळगाव  सातखेड

34710
पाटील �ेहल रा�लकुमार 56482 40 �ी

�ॉट नं.१ स�� नं.१५६५   गणेश नगर एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34711
पाटील सुभाष भा�र 51271 67 पु.

१४ सर�ती कॉलनी   �सावद रोड  एरंडोल िज.जळगाव  

एरंडोल

34712
पाटील सुभाष महा� 44428 69 पु.

मु पो कढोली   ता एरंडोल िज जळगाव    कढोली

34713
पाटील सुधाकर ��ाद 21293 52 पु.

मु.पो.भातखेडे   ता.एरंडोल िज.जलगाव    भातखेडे

34714
पाटील सुधाकर रामदास 27697 57 पु.

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34715
पाटील सुधाकर िशवराम 20850 65 पु.

मु.पो.फरकांडे ता.एरंडोल   िज.जलगाव    फरकांडे

34716
पाटील सुिनल गोिवंदा �ो. हरीओम 

कृषी क� � 55704 48 पु.
मु.पो.बा�णे   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34717
पाटील सुरेश बळीराम 27594 65 पु.

मु. पो. फरकांडे   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  फरकांडे

34718
पाटील सुरेश लकडू 56881 62 पु.

१९५२/२ अमळनेर दरवाजा   पाटील वाडा एरंडोल  

िज.जळगाव  एरंडोल

34719
पाटील उमा म��ं� 53639 46 �ी

१३९ कंुभार टेक   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34720
पाटील उमेश सुदाम 52932 36 पु.

९ अ साई नगर   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34721
पाटील उ�मराव शामराव 24023 57 पु.

मु. पो. आडगाव   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  आडगाव

34722
पाटील वैशाली अिनल 60647 34 �ी

मू पो� भातखेडे   भातखेडे

34723
पाटील वैशाली सुनील 55705 43 �ी

मु.पो.बा�णे   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34724
पाटील वासुदेव पांडूरंग 32541 55 पु.

मु.जवखेडे खु.   पो.िहंगोणे  ता.एरंडोल िज.जळगांव  जवखेडे
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34725
पाटील िवजय िशवाजी 25409 49 पु.

५ भावे नगर   कासोदा  ता. एरंडोल  कासोदा

34726
पाटील िवजयिसंग यादव 24036 69 पु.

�ॉट नं.२५ ल�ी नगर   धरणगाव रोड एरंडोल  िज. 

जळगाव  एरंडोल

34727
पाटील िवलास दयाराम 36362 61 पु.

७५ साधना नगर   कासोदा  ता.एरंडोल  कासोदा

34728
पाटील िवनायक नथू 51288 66 पु.

मु. पो.कासोदा   समदाणी ग�ी  ता.एरंडोल िज.जळगाव  

कासोदा

34729
पाटील िव�ास बापुराव 61070 39 पु.

हनुमंतखेडा   ता एरंडोल    हनुमंतखेडा

34730
पाटील िवठठ् ल िपतांबर 18206 51 पु.

मु.भालगाव बु।।   ता.एरंडोल    भालगाव बु।।

34731
पवार अजय दशरथ 20134 37 पु.

मु.पो.खेडगाव तांडा   ता.एरंडोल िज.जळगाव    खेडगाव 

तांडा

34732
पवार अलकनंदा िवकास 21956 56 �ी

४४ सर�ती कॉलनी   मु.पो.एरंडोल िज.जळगाव    एरंडोल

34733
पवार सुभाष भगवंतराव 39139 63 पु.

�ॉट नं. १५   द� कॉलनी  एरंडोल  एरंडोल

34734
पवार तुषार युवराज 28847 44 पु.

भाटखेडे   ता.एरंडोल िज.जळगाव

34735
पवार वंदना सुभाष 39138 55 �ी

�ॉट नं. १५   द� कॉलनी  एरंडोल  एरंडोल

34736
पवार िवकास भाऊराव 23151 60 पु.

४४ सर�ती कॉलनी   मु.पो.एरंडोल िज.जलगाव    एरंडोल

34737
िपंगळे जगिदश सुभाष 14401 46 पु.

�ारा सुभाष �ॉथ स�टर   मु.पो.कासोदा    कासोदा

34738
िपंजारी साहील अ�दुल 42372 31 पु.

रामचंद् नगर   ऐरंडोल    एरंडोल

34739
पोरवाल गौरव राजेश 58334 29 पु.

मारवाडी ग�ी   एरंडोल  िज - जळगाव  एरंडोल

34740
पुराणीक अिवनाश भानुदास 52449 70 पु.

२२९९ ��ण ओटा   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34741
रघुवंशी रामचं� सदािशव 45317 54 पु.

मु. पो. कढोली   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल

34742
राजपुत िभमिसंग गुलाबिसंग 31950 56 पु.

गांधीपुरा महादेव मंदीराजवळ   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34743
राजपुत जयंतिसंग िवजयिसंग 26804 43 पु.

ल�ी नगर   घरणगाव रोडएरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34744
राजपूत �िदपिसंग िवजयिसंग 25803 40 पु.

�ॉट नं.२५ ल�ी नगर   धरणगाव रोड  एरंडोल िज. 

जळगाव  एरंडोल

34745
राठी सुिनल िशवचरण 45671 53 पु.

िहरा साडी स�टर जवळ   मेन रोड एरंडोल  िज. जळगाव  

एरंडोल

34746
रवंदळे पंिडत दाजीबा 50432 57 पु.

४५ द� नगर   मु. पो. कासोदा  ता. एरंडोल िज. जळगाव  

कासोदा

34747
रायगडे सागर वीरभान 58810 33 पु.

मु. पो� भातखेडे   ता. एरंडोल िज. जळगाव    भातखेडे

34748
साखरे बाळकृ� गजानन 20226 53 पु.

मु.पो.भातखेडे   ता.एरंडोल िज.जळगाव    भातखेडे

34749
साळी आिद� राजेश 60562 22 पु.

हलवाई ग�ी   गांधीपुरा एरंडोल  िज�ा जळगाव  एरंडोल

34750
साळी अजय ल�ण 53231 54 पु.

गांधी पुरा   द� मंिदर एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34751
साळी अ�ण कािशनाथ 28798 62 पु.

गढी जवळ   एरंडोल
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34752
साळी राजेश जग�ाथ 60100 47 पु.

द� मंिदराची मागची बाजू   मेन रोड गांधी पुरा  मु पो ता 

एरंडोल जळगाव  एरंडोल

34753
साळी सितष ल�ण 34070 34 पु.

गांधी पुरा मु.पो.ता.एरंडोल   िज.जळगांव    गांधीपूरा

34754
समदाणी मयुर कैलास 48154 32 पु.

मु. पो. कासोदा   ता.एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34755
शेख अहमद शेख िपरत म�ार 10621 55 पु.

मु. पो. आडगांव. ता. एरंडोल.िज.   जळगांव    आडगांव

34756
शमा� िशवदयाल चुिनलाल 54871 67 पु.

गणपती मंिदरा समोर   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34757
िशंपी देिवदास ल�ण 57929 55 पु.

मारवाडी ग�ी   देना बँक  जवळ  एरंडोल िज जळगाव  

एरंडोल

34758
िशंपी गोकुळ भावलाल 26325 56 पु.

मु.पो.कासोदा ता.एरंडोल   िज.जळगाव    कासोदा

34759
िशंपी रा�ल मनोहर 52929 42 पु.

मारवाडी ग�ी   �ेट बँकेसमोर  एरंडोल िज.जळगाव  

एरंडोल

34760
िशंपी र�ाकर लोटन 20842 63 पु.

मु.पो.फरकांडे   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34761
िशंपी शरद काशीराम 53642 54 पु.

घर नं ३-६ बुधवार दरवाजा   मेनरोड एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34762
िशरोडे िमना�ी सुधाकर �ो आशापुरी 

मिहला �ूह उ�ोग 19083 54 �ी
पो� ऑफीस समोर   एरंडोल

34763
िशरोडे िनरज जनाद�न 40196 49 पु.

मु.पो. कासोदा   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  कासोदा

34764
िसरवाणी िवरभाण आसनदास 59762 69 पु.

िशंपी ग�ी एरंडोल   कमानी चौक  एरंडोल  एरंडोल

34765
सोनार भानुदास बंडु 25717 59 पु.

मु. पो. फरकांडे   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  फरकांडे

34766
सोनार िदलीप िव�नाथ 14664 51 पु.

डॉ.हेडगेवार ग�ी   एरंडोल

34767
सोनार दीपक नारायण �ो. कृ�ा 

कले�न 59137 43 पु.

२७८ देशपांडे ग�ी   छ�पती िशवाजी कॉ��े�  मेन रोड  

एरंडोल

34768
सोनार ल�ण रामदास 53964 66 पु.

घर नं.९८४ पंचवटी लेन   कासोदा ता.एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34769
सोनार �िवण अमृतराव 23546 45 पु.

मु.पो.फरकांडे   ता.एरंडोल िज.जळगाव    फरकांडे

34770
सोनार राकेश काशीनाथ �ो.सोहम 

लाईट हाउस 58691 34 पु.

Áts नं ४७२/१   देशपांडे ग�ी  जुना मंुिकपळ ऑिफस जवळ  

एरंडोल

34771
सोनार रिवं� द�ा�य 56525 63 पु.

४०२/४ देशपांडे ग�ी   नगरपािलकेजवळ  एरंडोल 

िज.जळगाव  एरंडोल

34772
सोनार शोभाबाई ल�ण 53965 57 �ी

घर नं.९८४ पंचवटी लेन   कासोदा ता.एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34773
सोनार सुनीता चं�कांत 60207 39 �ी

मु पो� िपंपळकोठे   ता एरंडोल  िज�ा जळगाव  िपंपरी बु  

425103

34774
सोनार सुरेश राजाराम 13112 51 पु.

मु.पो.खच�   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34775
सोनार वसंत पंिडत 24028 58 पु.

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34776
सोनवणे एकनाथ मांगो 8039 57 पु.

मू पो� चांदसर   ता एरंडोल    जळगाव

34777
सोनवणे िव�ल सदू 4613 87 पु.

मु. पो. चांदसर ता. एरंडोल   चांदसर

34778
सोनी अभय िकसनलाल 23481 65 पु.

मु.पो.कासोदा   ता.एरंडोल िज.जळगाव    कासोदा
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34779
सोनी अजय िकसनलाल 24576 61 पु.

पोलीस �ेशन जवळ   मु.पो.कासोदा  ता.एरंडोल िज.जळगाव

34780
सोनी �ीलेखा अजय 23434 59 �ी

मु.पो.कासोदा   ता.एरंडोल िज.जळगाव    कासोदा

34781
सूय�वंशी संजय रामदास 60166 55 पु.

१३३३ परदेशी ग�ी   एरंडोल

34782
सूय�वंशी शारदा राज�� 38883 55 �ी

५/१५६२ द� नगर   एरंडोल हायवे �.६  एरंडोल िज. 

जळगाव  एरंडोल

34783
सुतार आनंदा हरी 24020 79 पु.

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34784
ताडे �ाने�र जगन 42424 63 पु.

गट नं.१४५/१ �ॉट नं.१६   गांधीपुरा एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34785
तायडे िपतांबर रधुनाथ 42015 34 पु.

मु.खेडी पो.कढोली   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34786
ठ�र योगेश लालजी 30326 54 पु.

�ॉट नं ६ गणेश नगर एरंडोल   िज जळगाव    एरंडोल

34787
ठाकुर कण�िवर रणिवरिसंग �ो.आय�न 

टायर 55389 39 पु.

१५०१ परदेशी ग�ी   राम मंिदराजवळ  एरंडोल िज.जळगाव 

 एरंडोल

34788
ठाकोर रीना कण�वीर 60102 36 �ी

परदेशी ग�ी एरंडोल   परदेशी ग�ी    एरंडोल

34789
ठाकुर अतुल भालचं� 14663 46 पु.

मेन रोड िशवाजी पुत�ा जवळ   एरंडोल

34790
ठाकुर बापू वामन 60648 54 पु.

�सावद रोड(गांधीपुरा)   एरंडोलिज�ा जळगाव

34791
ठाकुर चं�कांत िडगंबर 55061 57 पु.

६ अ साने गु�जी   धरणगांव रोड  एरंडोल िज.जळगाव  

एरंडोल

34792
ठाकुर िदपक �भाकर �ो. िदपक ट� ेडस� 61299 38 पु.

मा�ित मंदीरा जवळ   अमळनेर दरवाजा परीसर  ता. 

एरंडोल  एरंडोल

34793
ठाकुर िडगंबर द�ा�य 60559 42 पु.

अमळनेर दरवाजा जवळ   एरंडोल

34794
ठाकुर जग�ाथ देवीदास 14658 52 पु.

हेडगेवार ग�ी   एरंडोल

34795
ठाकुर मनोज बाबुराव 54575 53 पु.

२८०३ मेन रोड   बुधवार दरवाजा एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34796
ठाकुर िनलेश �भाकर 14660 45 पु.

डॉ.हेडगेवार ग�ी   एरंडोल

34797
ठाकुर �भाकर �ंबक 16918 67 पु.

अमळनेर दरवाजा जवळ   मु.पो.एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34798
ठाकुर शारदा रामचं� 55062 56 �ी

६ अ साने गु�जी कॉलनी   धरणगांव रोडएरंडोल  

िज.जळगाव  एरंडोल

34799
ठ� गे वंदना अ�ण �ो.वंदना मेिडकल 

अॅ� जनरल �ोअस� 55850 46 �ी
�ॉट नं.१ साई नगर   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34800
ितवारी अच�ना रा�ल 60053 45 �ी

कासोदा दरवाजा राम मंिदर जवळ   एरंडोल

34801
ितवारी दश�ना कुशल 56311 48 �ी

1071 4 कासोदा दरवाजा एरंडोल   एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34802
ितवारी िकरण एकनाथ 41279 70 पु.

राम मंदीर समोर   कासोदा दरवाजा  एरंडोल  एरंडोल

34803
ितवारी कुशल िकरण �ो धन�ी �ोन 19311 48 पु.

राम मंदीरा जवळ   परदेशी ग�ी    एरंडोल

34804
ितवारी रा�ल िकरण 41278 47 पु.

राम मंदीर समोर   कासोदा दरवाजा  एरंडोल  एरंडोल

34805
ितवारी शोभा िकरण 56312 67 �ी

कासोदा दरवाजा जवळ   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल
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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

34806
ितवारी सोनाली िवशाल 60049 39 �ी

कासोदा दरवाजा   राम मंिदर जवळ    एरंडोल

34807
ितवारी िवशाल िकरण 41277 45 पु.

राम मंदीरासमोर   कासोदा दरवाजा  एरंडोल  एरंडोल

34808
ितवारी योगराज केशव 56451 77 पु.

९५० कासोदा दरवाजा   म�ार मिशदीसमोर  एरंडोल 

िज.जळगाव  एरंडोल

34809
तोतला संजय रामनारायण 10756 55 पु.

मारवाडी ग�ी मु.पो.एरंडोल.   िज�ा जळगाव

34810
तोतला सुरेश िशवनारायण 13004 51 पु.

िवaल मंदीरा जवळ   मारवाडी ग�ी एरंडोल

34811
तोतले मनोज गोपालदास �ो�ा मनोज 

ट� ेडस� 57495 48 पु.

मारवाडी ग�ी िवठठल मंदीराजवळ   जु�ा पो� ऑिफस 

जवळ  मेन रोड एरंडोल िज जळगाव  एरंडोल

34812
तोतले स�नारायण िशवनारायण 6920 78 पु.

�ाट नं २० िशवाजी नगर   एरंडोल  िज. जळगाव  एरंडोल  

425103

34813
वै� अिमत रमाकांत 53629 42 पु.

२८१  �ामी कृपा    प.पू.डॉ.हेडगेवार ग�ी  एरंडोल िज. 

जळगाव  एरंडोल

34814
वै� सिचन रमाकांत 14667 41 पु.

२८  माऊली कृपा    डॉ.हेडगेवार ग�ी  एरंडोल िज.जळगाव 

 एरंडोल

34815
वा�े शेनफडु पंुडिलक 14672 69 पु.

भोई ग�ी   एरंडोल

34816
वंजारी अ�य संतोष 61063 31 पु.

हाऊस नं ११५७   गांधीपुरा   द�ा मंिदर जवळ    एरंडोल

34817
वंजारी अिनल अंबादास 46211 40 पु.

जयिहंद चौक   वंजारी ग�ी  गांधीपुरा एरंडोल  एरंडोल

34818
वंजारी िनवृ�ी �भाकर 14662 53 पु.

गांधीपुरा   एरंडोल

34819
वंजारी पंुडिलक उखडू� 32069 75 पु.

गांधी पुरा   एरंडोल

34820
वंजारी संतोष दामोदर �ो. वै�वी ऑटो 

पाट्�स 58962 45 पु.
वंजारी ग�ी   एरंडोल

34821
वंजारी सुभाष िचंधु 30734 53 पु.

गांधी पुरा एरंडोल   िज.जळगांव    एरंडोल

34822
वमा� िवरे� भगवानदास 61649 36 पु.

१०१०  दीपाली हॉटेल जवळ   माळीवाडा  एरंडोल  एरंडोल

34823
वेताळे िगरीश सुकलाल 59634 55 पु.

�ॉट नं ३२ अ�िवनायक कॉलनी   गणपित मंिदरं जवळ  

एरंडोल  एरंडोल

34824
वेताळे वैभव िगरीश 59628 30 पु.

अ�िवनायक कॉलनी   िनयर गणपती मंिदर जवळ  एरंडोल 

िज�ा जळगाव  एरंडोल

34825
िवसपुते रमेश बळवंत 2617 88 पु.

१४ शांती नगर   कॉलेज रोड    एरंडोल

34826
िवसपुते रा�ल रमेश 10439 49 पु.

१४  शांती नगर  एरंडोल   िज. जळगाळ    एरंडोल

34827
िवसपुते राजाराम धोडूं 698 91 पु.

मु.पो.खच�   ता.एरंडोल    खच�

34828
िवसपूते सची� रमेश 10219 54 पु.

१४ शांतीनगर �सावद रोड एरंडोल   िज.जळगांव    एरंडोल

34829
िवसपुते सुद�ा रमेश 2616 79 �ी

शांती नगर एरंडोल   मू पो एरंडोल िज�ािज�ा जळगाव

34830
िवसपुते सुिनल पु�षो�म 23705 54 पु.

�ारा एल.एन.सोनार   देशमुख ग�ीएरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34831
वाडीले चं�कांत लालचंद 35048 38 पु.

मु.पो.एरंडोल   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34832
वाघ िदपक मोतीलाल 57941 43 पु.

३६८ जयिहंद चौक   गांधीपुरा एरंडोल  ता एरंडोल िज 

जळगाव  एरंडोल
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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

34833
वाघ घन�ाम एकनाथ 45857 38 पु.

मु.हणमंत खेडे िसम   पो. उ�ाण ता.एरंडोल  िज. जळगाव  

एरंडोल

34834
वाघ िनंबाजी साहेबराव 48444 59 पु.

मु. पो. िवखरण   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  पारोळा

34835
वाघ संिगता शांताराम 25423 46 �ी

मु. पो. फरकांडे   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  फरकांडे

34836
वाघ शांताराम तानकु 25422 60 पु.

मु. पो. फरकांडे   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  फरकांडे

34837
वाईदेशकर ��ता बापुराव 44415 61 �ी

मु पो ऐरंडोल   गांधीपुरा  एरंडोल िज जळगाव  एरंडोल

34838
वाणी केशव नथू 4496 66 पु.

मु. पो. कासोदा ता. एरंडोल िज.   जळगाव    कासोदा

34839
वाणी अमोल सुरेश 35101 38 पु.

जयिहंद चौक गांधीपुरा   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34840
वाणी छाया हरी 34856 55 �ी

मु.पो.कासोदा   ता.एरंडोल  िज.जळगाव

34841
वाणी नाना मगन 56656 45 पु.

मु.पो.उ�ाण   ता.एरंडोल  िज.जळगाव  उ�ाण

34842
वाणी नीलेश गोिवंदा 61815 31 पु.

मु पो मेन रोड एरंडोल िज�ा   मु पो मेन रोड एरंडोल  

एरंडोल  एरंडोल

34843
वाणी िनतीन रघुनाथ 55472 42 पु.

बुधवार दरवा�ा जवळ   मेन रोड एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34844
वाणी राज�� पांडुरंग 60159 56 पु.

महा�ा फुले पुत�ा जवळ   एरंडोल

34845
वाणी योगेश एकनाथ 26899 44 पु.

मु.पो.कासोदा   ता.एरंडोल िज.जळगाव    कासोदा

34846
वानखेडे िदलीप बंडू 24051 62 पु.

�ीराम नगर   मु. पो. कासोदा  ता. एरंडोल िज. जळगाव  

कासोदा

34847
येवले �शांत शांताराम 14659 45 पु.

डॉ.हेडगोवार ग�ी   एरंडोल

34848
येवले संजय ल�ण 24027 51 पु.

मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव  कासोदा

34849
झवर कैलास गोिपनाथ 8371 54 पु.

२१ पाल�ी ता. एरंडोल जळगाव
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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)

34850 आ�था मिहला बचत गट
िशरोडे िवजया महेश

55522 38 ÔJããè

डॉ. महानुभव ग�ी   पा�ा�ा टाकीजवळ 

गांधीपुरा    एरंडोल

34851 अवश केिमक� �ा.िल. 54897 गट नं.८३ एरंडोल   िज.जळगाव    एरंडोल

34852 आयुषी मिहला बचत गट 57862

मु /पो - वैजनाथ   ता एरंडोल  िज जळगाव  

वैजनाथ

34853

बालाजी कूषी मिहला 

बचत गट - एरंडोल 58260

मु - जवखेडे सीम पो- िनपाने   ता- एरंडोल  

िज -जळगाव  एरंडोल

34854

भगवा चौक मिहला बचत 

गट
देवरे र�ा रामदास

59853 54 ÔJããè भावसार ग�ी एरंडोल   मेन रोड एरंडोल

34855

��कमल मिहला बचत 

गट (�ेशन रोड) 57002

मु.वैजनाथ पो.कढोली   ता.एरंडोल  

िज.जळगाव  एरंडोल

34856

�� ड्स �ृप मिहला बचत 

गट 55048 सी/ओ ठाकुर िकराणा मेन रोड   एरंडोल

34857

कृिषक�ा मिहला बचत 

गट 60344

393 देशपांडे ग�ी   मु��पलटी जवळ    

एरंडोल

34858

लंबोदर मिहला बचत गट 

(एरंडोल)
भांडारकर सुनंदा मेघ�ाम

54480 51 ÔJããè

पांडव वाडयाजवळ   गाढवे ग�ी एरंडोल  

िज.जळगाव  एरंडोल

34859

लोटस मिहला बचत गट 

(�ेशन रोड) 57001

मु.वैजनाथ पो.कढोली   ता.एरंडोल  

िज.जळगाव  एरंडोल

34860 मंगलम मिहला बचत गट 57586

मु वैजनाथ   पो कढोली  ता एरंडोल िज 

जळगाव  एरंडोल

34861 मेरेबाबा मिहला बचत गट 57896

२४९३ देशमुख मढी   िशवाजी पुतळयाजवळ 

 एरंडोल िज जळगाव  एरंडोल

34862 नमन मिहला बचम गट 57853

मु - वैजनाथ   पो - कढोली  ता एरंडोल िज 

जळगाव  वैजनाथ

34863

�ू कोिहनुर �यं सहायता 

बचत गट 59817

वैजनाथ कढोली   एरंडोल जळगाव  वैजनाथ  

वैजनाथ

34864 िनलोचन मिहला बचत गट
सूय�वंशी मिनषा राज��

59052 47 ÔJããè

१५२८ गाढवे ग�ी चौधरी     एरंडोल  

एरंडोल

34865 िनम�ला मिहला बचत गट 57856

मु / पो - भातखेडा   ता एरंडोल  िज जळगाव  

भातखेडा

34866

ऊँ साई दरबार मिहला 

बचतगट
बडगे िद�ा िदनेश

57858 32 ÔJããè �म नं ८६   पदमालया नगर    एरंडोल

34867 प�ालय इंड�� ीज
पाटील कोमल िजवरम

59481 37 ÔJããè

मु पो खडके खुद�    ता एरंडोल िज�ा 

जळगाव    खडके खुद�

34868

प�ावती िजनीगं अँड 

�ेसीगं फॅ�री 45813 मु. पो. कासोदा   ता. एरंडोल  िज. जळगाव

34869

पाटील �िमलाबाई 

िवजयिसंग व इतर 

(जे.एल.जी.) 54616

मु.पो.खडके  खुद�    ता.एरंडोल  िज.जळगाव 

 एरंडोल

34870

पाटील िशवाजी खुशाल व 

इतर (जे.एल.जी.) 54135

मु पो खडके (खु) ता-एरंडोल   िज.जळगाव    

एरंडोल

34871

पाटील सुरेखा बापू व इतर 

(जळगाव) 54134

मु पो-खडके (खु) ता.एरंडोल   िज.जळगाव    

एरंडोल

34872 रािधनी मिहला बचत गट
च�ाण किवता �मोद

57889 29 ÔJããè

मु / पो - �रंगणगाव   ता एरंडोल  िज जळगाव  

�रंगणगाव

34873

साई मिहला बचत गट 

(एरंडोल)
मोराणकर सुिनता महेश

54521 36 ÔJããè

७२७ मारवाडी ग�ी   एरंडोल  िज.जळगाव  

एरंडोल

34874 साई��दा मिहला बचत गट
वसाने किवता अंबादास

57937 39 ÔJããè

परदेशी ग�ी   राममंदीराजवळ  एरंडोल िज 

जळगाव  एरंडोल

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)

34875 सईबाई मिहला बचत गट
दंडवते र�ी �साद

56743 38 ÔJããè

९५४/३ भोई ग�ी   राममंिदरा जवळ  

एरंडोल िज.जळगाव  एरंडोल

34876 स�पण� मिहला बचत गट
पाटील वषा� जगदीश

58637 42 ÔJããè

एट पो�.भातखेडे   तालुका एरंडोल  िज�ा 

जळगाव  भातखेडे

34877

सावी�ीबाई फुले 

मिहलाबचतगट
महाजन ि�यंका गजानन

53963 33 ÔJããè

�ॉट नं. २८ रेणुका नगर   एरंडोल  

िज.जळगाव  एरंडोल

34878

शांतीिगरी मिहला बचत 

गट 57728

हरीिवठठल नवीन गावढाणा   उभी ग�ी 

आडगाव  एरंडोल िज जळगाव  एरंडोल

34879

�ी पदमालया मिहला 

बचत गट 57857

मु / पो - भातखेडा   ता एरंडोल  िज जळगाव  

भातखेडा

34880

�ी.च�धर �ामी मिहला 

बचत गट (एरंडोल) 55040 गुजर ग�ी   एरंडोल  िज.जळगाव  एरंडोल

34881 �ी समथ� मिहला बचत गट 58724

मारवाडी ग�ी   ल�ा कले�न समोर    

एरंडोल

34882 शुभारंभ मिहला बचत गट
पाटील िसमा �िवण

57859 46 ÔJããè

मु / पो - भातखेडे   ता एरंडोल  िज जळगाव  

भातखेडे

34883 सनी अँ�ा इंड�रीज माळी अ�णकुमार देवराम 57215 ६८ पु

�ॉट नं १३&१४   िमनी इंड��� यल ए�रया  

महाबीज मागे  एरंडोल

34884 सनी अथ� िमनर� �ा ली. जाधव संजय सदािशव 17818 ६६ पु

१६ सिवनय द� कॉलनी   मु.पो.एरंडोल  

एरंडोल  एरंडोल

34885 ित�पती आइस इंड�� ीज 4743 २ िमनी इ� ए�रया एरंडोल
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सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)

शेरा 

(७)

34886
अ�वाल मनोज सुभाषचं� 26209 54 पु.

जे. जे. च�बर   यावल रोड  चोपडा  चोपडा

34887
अ�वाल रमेश बाबुलाल 26204 52 पु.

आझाद रोड   मु. पो. ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34888
अ�वाल नर�� मनोहर 56272 36 पु.

लहान भोईवाडा   आशा टॉकीज समोर  चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

34889
अ�वाल संजय सुभाषचं� 26193 58 पु.

जे. जे. च�बर   यावल रोड  चोपडा  चोपडा

34890
अ�वाल संतोष गुलाबचंद 6317 60 पु.

सद्गु� नगर   धानोरे पो� अडावद  ता. चोपडा  धानोरे  

425303

34891
अिहरे िवलास ल�ण 55900 39 पु.

बौ�द वाडा   मु.पो. माचले  ता.चोपडा िज.जळगाव  चोपडा

34892
अिहरराव �िवण राजधर 54504 43 पु.

२६ अ�णोदय कॉलनी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34893
कासट अजय रमेश 22261 48 पु.

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा िज.जळगाव    अडावद

34894
अनवद�कर जयवंत यशवंत 18869 58 पु.

गुजर अळी   मुजुमदार गणपती मंदीरा जवळ    चोपडा

34895
अनवद�कर �ीकांत �भाकर 25955 46 पु.

गजर अळी   मु. पो. चोपडा  िज. जळगाव.  चोपडा.

34896
अ�रदे िनंबा शंकर 44250 75 पु.

थरनारे दरवाजा   चोपडा    चोपडा

34897
बाबर क�ेश सुदाम 57223 27 पु.

कमळजादेवी �ॉट ए�रया   रा .चहाड�  ता चोपडा  िज 

जळगाव  चोपडा

34898
बारेला चं�कांत जामिसंग 54311 39 पु.

१३६ मु.पो.वैजापूर   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34899
बरेला सोनाली चं�कांत 60816 34 �ी

मु पो� िवजापूर   .ता चोपडा  िज�ा जळगाव  िवजापूर

34900
बारी अिनल सुकलाल 57898 44 पु.

घर नं ५६९   बारी वाडा चोपडा  ता चोपडा िज जळगाव  

चोपडा

34901
बारी कैलास रामदास 53505 55 पु.

�ॉट नं ६ ए   �ातं� सैिनक कॉलनी  चोपडा िज-जळगाव  

चोपडा

34902
बारी नर�� वसंत 57720 34 पु.

६०२/३ नागलवाडी रोड   बारी वाडी चोपडा  ता चोपडा िज 

जळगाव  चोपडा

34903
बारी �काश �ंबक 6474 68 पु.

सदािशव नगर  अडावद ता चोपडा िज   ता चोपडा    जळगाव

34904
बारी सिवता िनितन 61839 41 �ी

६०६ बारी वाडा चोपडा   नागलवाडी रोड चोपडा  िज 

जळगाव  चोपडा  425107

34905
बािव�र सुकलाल ल�ण 1720 77 पु.

मु पो िनमग�ाण ता चोपडा   िज जळगाव  धरणगाव  

िनमग�ाण

34906
बावी�र बाळू रामदास 35934 56 पु.

कौितक बाबा नगर   सबीर धाम जवळ  चोपडा  चोपडा

34907
बािव�र धुडकु तुळिशराम 53905 71 पु.

मु.पो.तांदलवाडी   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34908
बािव�र िदनेश दामु 23387 52 पु.

मु.पो.चंुचाळे ता.चोपडा   िज.जळगाव    चंुचाळे

34909
बािव�र कैलास सुकलाल 8364 42 पु.

मु पो.िनमग�ाण   ता.चोपडा.िज.जळगाव

34910
बावी�र केशवलाल सुकलाल 29388 42 पु.

मु.पो. िनमग�ाण   ता.चोपडा िज.जळगांव    िनमग�ाण

34911
बािव�र िनखील सोपान 49655 31 पु.

�ॉट नं.६१ पवार नगर   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34912
बावी�र िपतांबर पंढरीनाथ 12686 55 पु.

मु.पो.कुरवेल   ता.चोपडा    कुरवेल

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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सभासदाचे नाव (इं�जी वण�मालेनुसार) 

आडनाव, नाव व विडलांचे अथवा 
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वय 
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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

34913
बािव�र िसमा िवजय 58345 31 �ी

मु.पो.- चहाड�   ता - चोपडा  िज - जळगाव  चहाड�

34914
बावी�र �ाती चं�कांत 18652 36 �ी

मु पो हातेड बु   ता चोपडा    चोपडा

34915
बािव�र वसंत सुकदेव 25203 54 पु.

मु.तावसे बु।।   पो.कुरवेल  ता.चोपडा िज.जळगाव  चोपडा

34916
बेहेडे जयेश सतीष 14816 37 पु.

गोल मंदीरा जवळ   चोपडा

34917
बेहेडे क�ेश सतीष 14817 39 पु.

गोल मंदीरा जवळ   चोपडा

34918
बेहेडे सितष �ंबक 6103 68 पु.

गोल मंिदर चौक चोपडा िज   जळगांव    चोपडा

34919
भालेराव ��ाद छगन 52372 53 पु.

�ॉट नं.४ बोरोले नगर ३   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34920
भामरे �ाने�र मंगा 14608 49 पु.

सुदश�न नगर   २५ब चोपडा जळगाव    चोपडा  425107

34921
भाट िदपेश अशोक 53504 40 पु.

भाट ग�ी   िशतला देवी मंिदर जवळ  चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

34922
भट योगेश मोहन 52014 45 पु.

मोठा भोई वाडा   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34923
भावसार �शांत िवजय 26206 58 पु.

भावसार गढी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34924
भावसार शैल�� िवजय 25397 53 पु.

भावसार ग�ी   चोपडा    चोपडा

34925
भोई गोटू काळू 32523 48 पु.

मु.पो.घोडगांव   ता.चोपडा  िज.जळगांव  घोडगांव

34926
भुतडा िकसनलाल ब�ीलाल 14404 50 पु.

भाई कोतवाल रोड   चोपडा

34927
भुतडा िभकचंद गुलाबचंद 17415 70 पु.

मु.पो.धानोरा ता.चोपडा   िज.जळगाव  धानोरा  धानोरा

34928
िबरारी साथ�क िनतीन 57049 24 पु.

२ ब  बसेरा    जय िहंद कॉलनी  चोपडा िज.जळगाव  चोपडा

34929
िबहा�डे आशा ��ाद 26205 52 �ी

भावसार ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34930
िबहा�डे ��ाद अ�ा 26189 61 पु.

भावसार ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34931
बोरसे जय�ी शरदराव 59678 39 �ी

िशंदे वाडा चोपडा   ता चोपडा  िज.जळगांव

34932
बोरसे रिवं� सुकदेव 61911 42 पु.

मु पो� िचंचोळी   ता जळगाव  िज जळगाव

34933
बोरसे िजजाबराव िभमराव 45195 72 पु.

मु. पो. वेळोदे   ता. चोपडा  िज. जळगाव  वेळोदे

34934
बोरसे शरद िजजाबराव 52550 41 पु.

मु. पो. चहाड�   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34935
चौधरी अिनल िनंबा 35063 62 पु.

मु.तावसे बु. पो.फु�वेल   ता.चोपडा  िज.जळगाव  तावसे

34936
चौधरी अिनता िवनायक 15785 47 �ी

अ�णोदय कॉलनी   चोपडा िज�ा जळगाव    चोपडा  

425107

34937
चौधरी भानुदास ��ाद 21920 55 पु.

गुजर अळी   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

34938
चौधरी भगवंतराव भुरा 53159 62 पु.

पाटील ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34939
चौधरी गजानन भाउलाल 36181 47 पु.

मु.पो.तावसे   ता.चोपडा    तावसे



Page 1321

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

34940
चौधरी गोकुळ पंडीत 22902 62 पु.

मु.पो.धानोरा   ता.चोपडा िज.जळगाव.  .  चोपडा.

34941
चौधरी हरी कािशनाथ 61383 49 पु.

मु पो� धानोरा ता   ता चोपडा िज�ा जळगाव   धानोरा

34942
चौधरी जगिदश मगन 24592 49 पु.

३ र�िदप कॉलनी   पंकज शाळेजवळ  चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

34943
चौधरी जमनादास िहरामण 37059 47 पु.

मु.पो. तावसे बु.   ता.चोपडा    तावसे बु.

34944
चौधरी जयंत दामोदर 52739 51 पु.

६ सुयश अपाट�म�ट   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34945
चौधरी िकरण रघुनाथ 56930 46 पु.

म�ारपुरा   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34946
चौधरी ललीता भानुदास 23383 46 �ी

मु.तावसे बु।। पो.कुरवेल   ता.चोपडा िज.जळगाव    तावसे 

बु।।

34947
चौधरी मह�� रामा 45417 49 पु.

म�ारपुरा   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34948
चौधरी मिनषा मह�� 50132 42 �ी

घन नं.४७२० म�ारपुरा   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34949
चौधरी मनोज जानिकराम 40693 51 पु.

मु.तापसे बु.   ता.चोपडा  िज.जळगाव  तापसे

34950
चौधरी नंदलाल गोिवंदा 54561 61 पु.

मु.पो.चुचांळे   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34951
चौधरी िनलेश रामदास 42590 36 पु.

�ॉट नं.१४ बोरोले नगर   मु.पो.ता. चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा

34952
चौधरी प�वी रमेश 61254 35 �ी

मु आंबले पो� वलती   ता चोपडा िज�ा जळगाव    आंबले

34953
चौधरी पंकज िव�नाथ 52174 38 पु.

मु.पो. चंुचाळे   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34954
चौधरी पुनम जयंत 52740 47 �ी

६ सुयश अपाट�म�ट   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34955
चौधरी �भाकर भावडू 34520 80 पु.

४५ गंगाई नगर   गोरगावले रोड मु पो चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा िपन - ४२५१०७

34956
चौधरी �िमला नंदलाल 54562 61 �ी

मु.पो.चंुचाळे   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34957
चौधरी पु�षो�म रामदास 36903 70 पु.

मु.तावसे बु. पो.कुरवेल   ता.चोपडा    तावसे बु.

34958
चौधरी रामदास िसताराम 42589 65 पु.

बोरोले नगर नं.१४   मु.पो.ता. चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34959
चौधरी रमेश िहरालाल 26201 49 पु.

म�ारपुरा   ता. चोपडा  िज. जळगाव  म�ारपुरा

34960
चौधरी रमेश रामिसंग 60303 46 पु.

मु पो� खरात   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  खरात

34961
चौधरी रिवं� धुडकू 37929 55 पु.

बेलदार ग�ी   मु.पो. चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34962
चौधरी उषाबाई ��ाद 21250 69 �ी

मु.तावसे बु।। पो.कुरवेल   ता.चोपडा    तावसे बु।।

34963
चौधरी वषा� सुिनल 21450 40 �ी

अॅट गरताल पो� वेळे   ता चोपडा    चोपडा

34964
चौधरी व�लाबाई मधुकर 55960 69 �ी

१६/९१६ आदश� नगर   गोरगावले रोड  चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

34965
चौधरी िवनायक ��ाद 21860 52 पु.

गुजर अळी   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

34966
चौधरी िवनोद गुलाब 22500 47 पु.

तेली वाडा .   चोपडा िज.जळगाव.  .  चोपडा
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34967
चौधरी िवनोद �कुमचंद 52897 50 पु.

तावसे बु.   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34968
चौधरी िव�नाथ कािशराम 52173 66 पु.

मु.पो.चंुचाळे   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34969
चौधरी नर�� रघुनाथ 48797 56 पु.

पी.एच.सी चहाड�   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चहाड�

34970
च�ाण भारती मोहन 33753 46 �ी

मु.पो.वड�   ता.चोपडा    वड�

34971
च�ाण हरीषचं� �ामराव 33769 59 पु.

मु.पो.वड�   ता.चोपडा    वड�

34972
च�ाण सुिनल िहरालाल 33757 47 पु.

मु.पो.वड�   ता.चोपडा    वड�

34973
च�ाण जयवंत ल�ण 55910 46 पु.

मु.पो.चहाड�   ता.चोपडा  ता.जळगाव  चोपडा

34974
च�ाण मोहन शामराव 33752 50 पु.

मु.पो.वड�   ता.चोपडा    वड�

34975
च�ाण भारत शामराव 33751 54 पु.

मु.पो. वड�   ता.चोपडा    वड�

34976
दहाड िनतीन लखीचंद 14760 48 पु.

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा    अडावद

34977
दहाड सितश राजमल 38094 56 पु.

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा  िज.जळगाव  अडावद

34978
दहाड शकंुतला जयनारायण 34976 74 �ी

मु.पो. आडावद   ता.चोपडा  िज.जळगाव  आडावद

34979
दहाड �ीकांत जयनारायण 12590 41 पु.

मु.पो. अडावद ता.चोपडा   िज.जळगाव

34980
दलाल कुलभुषण �काश 15195 39 पु.

पांचाळे�र ग�ी   चोपडा

34981
दलाल �काश केशवराव 14241 72 पु.

पांचाळे�र ग�ी   चोपडा

34982
दलाल िव�ास ओकंार 14154 54 पु.

�ॉट नं -१२५ ए   गणेश कॉलनी  मु पो� ता चोपडा  चोपडा

34983
दंडवते उदय प�ाकर 46417 58 पु.

गुजर आळी   मेन रोड  चोपडा िज.जळगाव  चोपडा

34984
दांडेकर गोपाल शरद 20685 54 पु.

�ीकृ� मंदीर   चोपडा

34985
दंडवते िदनेश प�ाकर 21938 52 पु.

गुजर अळी   मेन रोडचोपडा    चोपडा

34986
देसाई मोरे�र �भाकर 26208 75 पु.

देसाई ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34987
देसाई सुभाष �भाकर 26196 67 पु.

देसाई ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

34988
देसले अ�ण आनंदा 16849 58 पु.

मु.पो.लासुर   ता.चोपडा    लासुर

34989
देशमुख अिभजीत योगराज 55333 37 पु.

८३ गणेश कॉलनी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34990
देशमुख कृणाल ल�ण 40060 33 पु.

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा  िज.जळगाव  अडावद

34991
देशमुख मनोज मधुकर 34896 43 पु.

मु.पो. अडावद   ता.चोपडा  िज.जळगाव  अडावद

34992
देशमुख रोहन योगराज 55335 40 पु.

गणेश कॉलनी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34993
ढबु अवधुत अनंत 14129 60 पु.

पांचाळे�र ग�ी   चोपडा
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34994
धनगर अ�ण �ीराम 21706 47 पु.

धनगर ग�ी   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

34995
धमा�िधकारी भुषण अ�ण 14156 52 पु.

पांचाळे�र ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

34996
धमा�िधकारी जयंती भुषण 21383 42 �ी

पांचाले�र ग�ी   मु.पो.चोपडा िज.जलगाव    चोपडा

34997
िदि�त अिवनाश नागेश 36788 36 पु.

मु.पो.गणपूर   ता.चोपडा  िज.जळगाव  गणपूर

34998
दीि�त केयुर रिवं� 57318 26 पु.

पांचाळे�र ग�ी   �शांत इं��श �ास जवळ  चोपडा िज 

जळगाव  चोपडा  425107

34999
िद�ीत मंगेश नर�� 14126 52 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35000
दीि�त मनीषा मंगेश 61294 47 �ी

�ारकाधीश मंिदर जवळ   गुजराथी ग�ी पो� चोपडा  

िज.जळगांव

35001
िदि�त मनोज नागेश 54911 34 पु.

मु.पो.गणपुर   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35002
िदि�त नागेश कालीदास 36783 58 पु.

मु.पो.गणपूर   ता.चोपडा  िज.जळगाव  गणपूर

35003
िद�ीत रिवं� नर�� 14155 56 पु.

पांचाळे�र ग�ी   चोपडा

35004
िदि�त सुरेखा अ�ण 56122 59 �ी

२२साईबाबा हौिसंग सोसायटी   संुदरगढी रोड  चोपडा 

िज.जळगाव  चोपडा

35005
फुगारे िवनायक अंबु 23900 68 पु.

मु.पो.गोरगावले खु।।   ता.चोपडा िज.जळगाव    गोरगावले 

खु।।

35006
गंिभर आ�ाराम कौितक 55358 58 पु.

मु.पो.लासुर   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35007
गोसावी मु�ाबाई तुळशीराम 60521 35 �ी

मु.पो.गणपुर   ता.चोपडा  िज�ा जळगाव  गणपुर  425107

35008
गुजराथी अ�र व�भदास 58356 26 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज - जळगाव  चोपडा

35009
गुजराथी अरिवंदलाल छगनलाल 12477 76 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

35010
गुजराथी आिशश नर�� 34888 45 पु.

गुजराथी ग�ी   बारी वाडा चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35011
गुजराथी आि�नी �स�लाल 58353 49 �ी

घर नं.८०४ गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज - जळगाव  चोपडा

35012
गुजराथी अवनी ऋषी 58354 31 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज - जळगाव  चोपडा

35013
गुजराथी भुप�� नटवरलाल 14139 59 पु.

डॉ.हेडगेवार चौक   गुजराथी ग�ी    चोपडा

35014
गुजराथी चं�हास नटवरलाल 14137 55 पु.

डॉ.हेडगेवार चौक   गुजराथी ग�ी    चोपडा

35015
गुजराथी हषा� चं�हास 14138 51 �ी

डॉ.हेडगेवार चौक   गुजराथी ग�ी    चोपडा

35016
गुजराथी िकरण व�भदास 14132 68 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35017
गुजराथी कृ�दास �दारकादास 54819 82 पु.

घर �.८१० गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35018
गुजराथी कुमुिदनी िवठठलदास �ोपा 

�ी गणेश िव�टे� 58351 85 �ी
गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज - जळगाव  चोपडा

35019
गुजराथी मिनष मदनलाल 15492 46 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35020
गुजराथी मृणाल भुप�� 14140 44 पु.

डॉ.हेडगेवार चौक   गुजराथी ग�ी    चोपडा
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35021
गुजराथी िनतीन अशोकलाल 14142 44 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35022
गुजराथी पूनम आिशश 58352 47 �ी

�दारकािधश मंिदराजवळ   गुजराथी ग�ी  चोपडा िज - 

जळगाव  चोपडा

35023
गुजराथी �भा अ�णलाल 58350 72 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज - जळगाव  चोपडा

35024
गुजराथी �िदप िवठठलदास 58358 62 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज - जळगाव  चोपडा

35025
गुजराथी �स� नारायणदास 15196 49 पु.

७९६ िबहाइंड �ी �ारकाधीश   मंिदर   गुजराथी ग�ी     

चोपडा

35026
गुजराथी ऋषी �िदपलाल 56518 37 पु.

गुजराथी ग�ी   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35027
गुजराथी संजय रमणलाल 34887 58 पु.

गुजराथी ग�ी �दारकािधश   मंिदराजवळ चोपडा.  िज. 

जळगाव  चोपडा

35028
गुजराथी शैलेश चंदुलाल 14149 49 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35029
गुजराथी शामलाल गोपालदास 20695 74 पु.

जैन िवजय ि�ंटीगं �ेस   चोपडा

35030
गुजराथी शरद मोतीलाल 20689 72 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35031
गुजराथी सुमनबाला व�भदास 58355 78 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज - जळगाव  चोपडा

35032
गुजराथी उमा शरदलाल 20697 64 �ी

िगरधर भुवन   गुजराथी ग�ी    चोपडा

35033
गुजराथी िवपीन व�भदास 14146 55 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35034
गुजराथी िव�लदास छगनलाल 12469 90 पु.

ओम िनवास डॉ.हेडगेवार चौक   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    

चोपडा

35035
गुजराथी िव�ल छगनलाल 7020 71 पु.

६९७/६९८ गुजराथी ग�ी   गुजराथी ग�ी  मु पो� ता 

चोपडा  चोपडा  425107

35036
गुजराथी िव�लदास गोवध�नदास 10021 88 पु.

गुजराथी ग�ी   मू.पो.ता चोपडा  िज.जळगांव     425107

35037
गुजराथी योगेश िवजयलाल 20680 52 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35038
गुजराथी ि�या अिमत 14057 40 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा    चोपडा  425107

35039
गुजराथी आिशष सुभाषलाल 14127 47 पु.

गुजराथी ग�ी   जवळ गुजराथी वाडी    चोपडा

35040
गुजराथी अिनल रिसकलाल 36166 47 पु.

घर नं818/ए गुजराथी ग�ी   �ी �ारकाधीश मंिदर �ाजवळ 

 मु चोपडा िज जळगाव  चोपडा  425107

35041
गुजराथी अच�णा सुिनल 36167 48 �ी

�दारकािधश मंिदराजवळ   गुजराथी ग�ी  चोपडा  चोपडा

35042
गुजराथी अरिवंद शांितलाल 26207 65 पु.

गुजराथी वाडी   गुजराथी ग�ी  चोपडा िज. जळगाव  चोपडा

35043
गुजराथी अरिवंद िकसनदास 20696 76 पु.

 तारा कंुज  गुजराथी ग�ी   चोपडा

35044
गुजराथी भावना संजय 34889 54 �ी

गुजराथी ग�ी   �दारकािधश मंिदराजवळ चोपडा  

िज.जळगाव  चोपडा

35045
गुजराथी भावना शरद 20678 63 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35046
गुजराथी भावना �ोतीकुमार 12473 52 �ी

ओम िनवास डॉ.हेडगेवार चौक   मु.पो. चोपडा िज.जळगाव    

चोपडा

35047
गुजराथी चं�कांत जमनादास 55549 79 पु.

११२५ गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा
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35048
गुजराथी छाया अरिवदलाल 12476 68 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

35049
गुजराथी छाया रिवं�लाल 12475 68 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

35050
गुजराथी देिवदास मगनलाल 6997 85 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35051
गुजराथी िदनेश कांतीलाल 15191 64 पु.

७९९ गुजराथी ग�ी   �ारकाधीश मंदीरा मागे    चोपडा

35052
गुजराथी िगरीश नारायणदास 53158 56 पु.

गुजराथी ग�ी   योगायोग िब��ंग  चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

35053
गुजराथी गोिवंद बाबुलाल 14130 66 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35054
गुजराथी जगिदश िहरालाल 10897 63 पु.

स�ट� ल ब�क ऑफ इंडीया   मु.पो धानोरा ता.चोपडा  िज�ा 

जळगाव

35055
गुजराथी जो�ा िवठ् ठलदास 53552 65 �ी

गुजराथी ग�ी   डॉ.हेगडेवार चौक  मु.पो.चोपडा 

िज.जळगाव  चोपडा

35056
गुजराथी �ोतीबेन राज��लाल 

�ो.�ोती फॅ�ी� 49771 68 �ी
गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35057
गुजराथी �ोतीकुमार िव�लदास 12472 58 पु.

ओम िनवास डॉ.हेडगेवार चौक   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    

चोपडा

35058
गुजराथी िकरण मोतीलाल 7282 66 पु.

८२७/४ ए गुजराथी ग�ी   हेडगेवार चौक  अॅट पो� ता 

चोपडा  चोपडा  425107

35059
गुजराथी िकशोर केशवलाल 14125 65 पु.

गुजराथी वाडी जवळ   गुजराथी ग�ी    चोपडा

35060
गुजराथी मिनषा �शांत 54143 46 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35061
गुजराथी िमलीदं अशोकलाल 14153 55 पु.

गुजराथी लाईन चोपडा   ता- चोपडा  िज�ा-चोपडा  चोपडा

35062
गुजराथी िनलेश अजीतलाल 14150 49 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35063
गुजराथी �स�लाल वसंतलाल 43805 54 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35064
गुजराथी �शांत सुरेशलाल 53760 54 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35065
गुजराथी �िवणकुमार िव�लदास 12470 62 पु.

ओम िनवास डॉ.हेडगेवार चौक   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    

चोपडा

35066
गुजराथी ि�ितबाला राम 26194 52 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35067
गुजराथी राज�� मोहनलाल 10022 73 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35068
गुजराथी राज�� शंकरलाल 20682 65 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35069
गुजराथी राम संुदरलाल 26195 59 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35070
गुजराथी रमा �िवणकुमार 12471 56 �ी

ओम िनवास डॉ.हेडगेवार चौक   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    

चोपडा

35071
गुजराथी रिवं� छगनलाल 12474 74 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा    चोपडा

35072
गुजराथी रिवं� मोहनलाल 14131 64 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35073
गुजराथी शैला अरिवंद 20684 69 �ी

 तारा कंुज  गुजराथी ग�ी   चोपडा

35074
गुजराथी शकंुतला रमेश 16398 74 �ी

गुजराथी ग�ी चोपडा   िज जळगाव    चोपडा
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35075
गुजराथी �ीकांत िगरधारीलाल 14152 63 पु.

िगरधर भुवन डॉ.हेडगेवार चौक   गुजराथी ग�ी    चोपडा

35076
गुजराथी शुभांगी राज�� 20681 53 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35077
गुजराथी सुभाष गोपालदास 53757 72 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज. जळगांव  चोपडा

35078
गुजराथी सुनयना �शांत 53553 45 �ी

गुजराथी ग�ी   मु.पो.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35079
गुजराथी सुिनल �भुदास 15194 58 पु.

७९६ गुजराथी ग�ी   �ारकाधीश मंदीरा मागे    चोपडा

35080
गुजराथी सुिनल रमणलाल 34300 53 पु.

गुजराथी ग�ी �ारकािधश मंदीराजवळ   चोपडा    चोपडा

35081
गुजराथी सुिनता सुभाष 53756 64 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज.जळगांव  चोपडा

35082
गुजराथी उ�ास केशवलाल 14124 65 पु.

गुजराथी वाडी जवळ   गुजराथी ग�ी    चोपडा

35083
गुजराथी उिम�ला वसंतलाल 58349 83 �ी

७७५ �दारकाधीश मंिदराजवळ   गुजराथी ग�ी  चोपडा 

४२५१०७  चोपडा

35084
गुजराथी वसंतलाल गोवध�नदास 13593 85 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35085
गुजराथी िवठ् ठलदास मुगुटलाल 53551 74 पु.

गुजराथी ग�ी   डॉ.हेगडेवार चौक  मु.पो.चोपडा 

िज.जळगाव  चोपडा

35086
गुजराथी मोहन मगनलाल 53811 66 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35087
हरताळकर राधा िवकास 26187 68 �ी

चोपडा   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35088
हरताळकर िवकास यशवंत 26186 73 पु.

मु. पो. चोपडा   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35089
�ंडीवाले जाग�� चं�कांत 42299 50 पु.

�ंडीवाले ग�ी   चोपडा    चोपडा

35090
�ंडीवाले पौिण�मा �िदपलाल 58357 62 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा  िज - जळगाव  चोपडा

35091
�ंडीवाले िसमा जोग�� 42300 41 �ी

�ंडीवाले ग�ी   चोपडा    चोपडा

35092
जाधव (धोबी) अशोक भावडु 20693 68 पु.

मराठे ग�ी   चोपडा

35093
जाधव दीपक यशवंत 59685 45 पु.

३१९ अ�ण नगर िनयर महादेव   मंिदर एट पो�-  चोपडा  

िज�ा- जळगाव  चोपडा

35094
जाधव गजे�िसंह सुरतिसंह 39185 65 पु.

३८३ /२ राजपूत चौक िवरवडे ता चोपडा

35095
जाधव सोपान नारायण 14244 54 पु.

मु.कठोरा ता.चोपडा   िज.जळगाव    कठोरा

35096
जाधव िवकास िभकचंद 43723 41 पु.

धानोरा   ता चोपडा  िज.जळगाव

35097
जगताप संतोष िशवदास 52015 42 पु.

मु. पो. चंुचाळे   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35098
जैन िनम�लचंद आनंदराज 44246 62 पु.

मानक   बाजार पेठ  चोपडा  चोपडा

35099
जैन सपना िनम�ल 44248 57 �ी

मानकबाजार पेठ     चोपडा   बाजार पेठ  चोपडा  चोपडा

35100
जैन अजय बाबुलाल 53307 50 पु.

१२४९ कृ� मंिदर रोड   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35101
जैन अिनल ितलोकचंद 14134 58 पु.

टाटीया कॉ��े�   आशा टॉकीज रोड    चोपडा



Page 1327

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

35102
जैन अिनता अिनल 14136 56 �ी

टाटीया कॉ��े�   आशा टॉकीज रोड    चोपडा

35103
जैन अच�ना िदपक 53810 49 �ी

१११० जैन ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35104
जैन िदपक रितलाल 53809 54 पु.

१११० जैन ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35105
जैन िकशोर �ेमचंद 14141 53 पु.

पटवे अळी   चोपडा

35106
जैन िमना�ी अजय 53308 48 �ी

१२४९ कृ� मंिदर रोड   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35107
जैन रमेश मानकलाल 6412 78 पु.

रथ ग�ी चोपडा जळगाव   कचेरी रोड रानी ल�ीबई  चौक 

बाजार पेठ  चोपडा  425107

35108
जैन संगीता सुिनल 14135 49 �ी

टाटीया कॉ��े�   चोपडा

35109
जैन सुिनल ितलोकचंद 14133 54 पु.

टाटीया कॉ��े�   आशा टॉकीज रोड    चोपडा

35110
जैन तेजस िकत�लाल 51412 36 पु.

२४६१/ए ३ मेन रोड   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35111
जैन िवनोद िबलाकचंद 26210 61 पु.

गोल मंिदरा जवळ   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35112
जैसवाल क�ना रमेशचं� 20284 62 �ी

५८ ब िव�ािवहार कॉलनी   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    

चोपडा

35113
जय�ाल िलना मह�� 11185 54 �ी

शालीनी देवी निस�ग होम जबरे   राम मंदीरा जवळ    चोपडा

35114
जय�ाल मह�� ताराचं� 8908 56 पु.

शालीनी देवी निस�ग होम     मू पो� चोपडा िज.जळगांव     

425107

35115
जैसवाल रमेशचं� नंदलाल 20285 68 पु.

५८ ब िव�ा िवहार कॉलनी   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    

चोपडा

35116
जै�ाल ताराचंद नंदलाल 5217 81 पु.

३६६६ बी/२ जबरे राममंिदर   लहान भोई वाडा  ता चोपडा 

िज जळगाव  चोपडा

35117
जोशी अनंत िवनायक 60013 61 पु.

अॅट पो� अकुलखेडा   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  

अकुलखेडा

35118
जोशी अिनल मधुकर 58371 49 पु.

ओम साई नगर घर � २३/ ब   ता - चोपडा  िज - जळगाव  

चोपडा

35119
जोशी भा�र पु�षो�म 20715 68 पु.

�ॉट नं.५८ गणेश कॉलनी   चोपडा

35120
जोशी िदलीप मनोहर 59354 47 पु.

एट पो� तालुका चोपडा   तालुका चोपडा िज�ा जळगाव    

कुरवेल

35121
जोशी हेमलता िदलीप 59350 40 �ी

एट पो� कुरवेल   तालुका चोपडा  िज�ा जळगाव  कुरवेल

35122
जोशी क�ेश वसंत 52757 43 पु.

१७ ब सहयोग कॉलनी   संुदरगडी रोड  चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

35123
जोशी �फु� र�ाकर 54845 53 पु.

०९ सुयश अपाट�म�ट   गणपती मंिदरा जवळ  चोपडा 

िज.जळगाव  चोपडा

35124
जोशी सुधाकर तुकाराम 54820 69 पु.

२५ हरे�र कॉलनी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35125
कानडे राज�� भगवान 54357 52 पु.

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35126
कणखरे खुशाल रामदास 42436 47 पु.

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा  िज.जळगाव  अडावद

35127
कंखरे शाली�ाम िकसन 40838 54 पु.

अनंत नगर    मु.पो.ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा  425107

35128
कापडणे सुमन िस�दाथ� 29752 62 �ी

मु.पो.घोडगांव   ता.चोपडा    चोपडा
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35129
कापुरे महेश जानकीराम 16410 39 पु.

पांचाळे�र ग�ी   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

35130
करंदीकर अजय रमेश 62044 39 पु.

मु पो� गणपुर पाटील वाडा   ता चोपडा  िज जळगाव  गणपुर

35131
कासार शिशकांत �भाकर 22626 55 पु.

िशवाजी रोड   अडावद  ता. चोपडा  अडावद

35132
कासट यशोदाबाई रमेश 26629 79 �ी

गोडली िवहीर वाडा   अडावद    अडावद

35133
कासव र�ा सोमनाथ 61999 29 �ी

�ॉट नं 29 रामकुवर नगर   मु पो� ता चोपडा  िज जळगाव  

चोपडा

35134
कासव सोमनाथ बाबाजी 61998 35 पु.

�ॉट नं 29 रामकुवर नगर   मु पो� ता चोपडा  िज जळगाव  

चोपडा

35135
कोळी भाईदास कािशनाथ 27368 56 पु.

मु.वडगांव िसम   पो. गोरगावले ता.चोपडा  िज.जळगांव  

वडगांव सीम

35136
कोळी भारतीबाई सुभाष 58614 48 �ी

पो� िवटनेर ता. चोपडा   िज. जळगाव    िवटनेर

35137
सोनवणे (कोळी) घन:शाम झ�डु 20839 43 पु.

मु.पो.खेडी भोकरी   ता.चोपडा  िज.जळगाव  खेडी भोकरी

35138
कोळी िजजाबाई वासुदेव 45701 52 �ी

अडावद ता. चोपडा   िज. जळगाव    चोपडा

35139
कोळी कैलास दगा 40543 51 पु.

मु.पो.खेळी भोकरी   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35140
कोळी क�ना िशवाजी 29262 52 �ी

म�ारपुरा जवळ चं�मा िब��ंग   चोपडा ता. चोपडा    

चोपडा

35141
कोळी पंुडिलक देवराम 31576 62 पु.

मु.पो.कुरवेल   ता.चोपडा    कुरवेल

35142
कोळी शोभा सुरेश 40620 52 �ी

15 B गोरगावले रोड   गु�कुल नगर    चोपडा

35143
कोठारी  �िवणकुमार केशरलाल 17839 61 पु.

संुदरम मेन रोड   अडावद ता.चोपडा  अडावद  अडावद

35144
कोठारी ि�तेश िदलीप 60599 25 पु.

िशंपीवाडा मु आिण पो   लासुर ता चोपडा    लासुर

35145
कुलकण� िचंतामण कािशनाथ 38377 75 पु.

मु.पो. धानोरा   ता.चोपडा  िज.जळगाव  धानोरा

35146
कुळकण� शोभना गणेश 9925 84 �ी

मू .पो. लासुर   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  लासुर  425107

35147
कंुभार मोहन राघो 52728 67 पु.

मु. पो. गोरगांवले बु.   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35148
लाड िदपक क�ैयालाल 20687 57 पु.

उ�व जनरल   लहान माली वाडा    चोपडा

35149
लाड सागर िवजयकुमार 56488 36 पु.

१४/२ सहयोग कॉलनी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35150
लोहार अशोक वेडू 54129 63 पु.

�ॉट नं.४२ तारका नगर   अडावद ता.चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा

35151
लोहार िमना�ी अशोक 54130 55 �ी

�ॉट नं.४२ तारका नगर   अडावद ता.चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा

35152
मगरे जगदीश मोतीलाल 22684 42 पु.

मु.पो.चोपडा पाटीलगढी.   िज.जळगाव.  .  चोपडा.

35153
मगरे मोतीलाल िशवलाल 21800 77 पु.

पाटील गढी   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

35154
महाजन अ�णा �काश 40731 52 �ी

मु.पो. देवगांव   ता.चोपडा    देवगांव

35155
महाजन बाबुलाल नाटु 57733 55 पु.

१५/८ नागलवाडी रोड   लाल बाग चोपडा  ता चोपडा िज 

जळगाव  चोपडा
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35156
महाजन भगवान गणेश 20173 49 पु.

मु.पो.देवगाव ता.चोपडा   िज.जळगाव    देवगाव

35157
महाजन चेतन साहेबराव 60827 32 पु.

ला� लाइन लासुर   मु पो� लासुर  ता चोपडा िज�ा 

जळगाव  लासुर

35158
महाजन िदनकर तुकाराम 54475 63 पु.

�ॉट नं.२४ दुगा�दीप   हरे�र कॉलनी  चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

35159
महाजन िदपक मोतीलाल 23581 49 पु.

पाटील गढी   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

35160
महाजन िदपक �काश 50598 36 पु.

मु. पो. धानोरा   ता. चोपडा  िज. जळगाव  धानोरा

35161
महाजन िजत�� ब�ीलाल 59483 36 पु.

१२०९ पाटील ग�ी   मु पो ता चोपडा  िज.जळगांव

35162
महाजन कािशनाथ सुकलाल 31389 73 पु.

६ सव�� संजीवनी नगर   यावल रोड  चोपडा  चोपडा

35163
महाजन िकशोर वसंत 47354 49 पु.

मु.पो.देवगांव   ता.चोपडा  िज.जळगाव  देवगांव

35164
महाजन मह�� योगराज 61141 45 पु.

८१ भागोदय नगर चोपडा   मू पो� ता चोपडा  िज.जळगांव

35165
महाजन पांडुरंग िहरामण 32761 71 पु.

मु. कुसंुबे   पो.घोडगांव  ता.चोपडा िज.जळगांव  कुसंुबे

35166
महाजन ��ाद आधार 32763 64 पु.

मु.पो.घोडगांव   ता.चोपडा  िज.जळगावं  घोडगांव

35167
महाजन पु�क िकशोर 61416 24 �ी

देवगाव   पो� तालुका चोपडा    देवगाव

35168
महाजन राजाराम अिभमान 21597 65 पु.

सुभाष चौक मु.पो.अडावद   ता.चोपडा िज.जलगाव    

अडावद

35169
महाजन राज�� िदनकर 35171 49 पु.

मु.पो. देवगाव   ता.चोपडा  िज.जळगाव  देवगाव

35170
महाजन रोशना साहेबराव 44842 42 �ी

१९ आदश� नगर   चोपडा    चोपडा

35171
महाजन साहेबराव कौितक 31006 45 पु.

�ॉट नं १९ आदश� नगर   चोपडा ता. चोपडा  िज.जळगांव     

425107

35172
महाजन साहेबराव सुदामदेव 12571 65 पु.

मु.पो.देवगाव ता.चोपडा   देवगाव    देवगाव

35173
महाजन साहेबराव बंसी 61800 44 पु.

4209/10 चांभारवाडा   पाटील गढी चोपडा  मू पो� तालुका  

चोपडा  चोपडा

35174
महाजन संतोष िभमराव 45152 44 पु.

मू.पो अडावद   ता.चोपडा    अडावद  425301

35175
महाजन शोभा िदनकर 54476 57 �ी

२४ हरे�र कॉलनी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35176
महाजन िसताराम पांडुरंग 14711 54 पु.

पो� देवगाव ता चोपडा

35177
महाजन सुनील ��ाद 61140 40 पु.

१६५२ पांचाळे�र ग�ी   मु पो� ता चोपडा  िज.जळगांव

35178
महाजन उ�ला पांडुरंग 54172 49 �ी

संजीवनी नगर   �ॉट नं ५ ब  मु.पो.तालुका चोपडा  चोपडा  

425107

35179
महाजन वसंत नामदेव 47352 48 पु.

मु.पो. देवगांव   ता.चोपडा  िज.जळगाव  देवगांव

35180
महाजन िवजय वसंत 47353 46 पु.

मु.पो. देवगांव   ता. चोपडा  िज.जळगाव  देवगांव

35181
 महाजन िवशाल पंुडिलक 57304 28 पु.

पाटील वाडा   म�ार पुरा  चोपडा िज जळगाव  चोपडा  

425107

35182
महाजन योगेश भागवत 20172 42 पु.

मु.पो.देवगाव ता.चोपडा   िज.जळगाव    देवगाव
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35183
महाराज अशोक भरथरी 59741 61 पु.

गांधी चौक   रोकड बालाजी  मू पो चोपडा  चोपडा

35184
माळी भगवान उ�म 29779 67 पु.

मु.पो.लासुर   ता.चोपडा    लासूर

35185
माळी भाउसाहेब िहंमत 43537 34 पु.

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35186
माळी िदपक न�थू 22683 46 पु.

मु.पो.अडावद.   ता.चोपडा.  िज.जळगाव.  चोपडा.

35187
माळी िगरीष मधुकर 14128 57 पु.

पांचाळे�र ग�ी   चोपडा

35188
माळी न�थु सदा 22686 74 पु.

मु.पो.अडावद.   ता.चोपडा.  िज.जळगाव  अडावद

35189
माळी पंुडलीक िदपचंद 25414 48 पु.

मोठा माळी वाडा   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35190
माळी राज�� बंसीलाल 61801 38 पु.

4209 पारधी वाडा पाटील गांधी   मु पो� ता चोपडा  

िज.जळगांव

35191
माळी रिवंद् भगवान 43180 42 पु.

मु. पो. लासुर   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35192
माळी रिवं� महा� 60348 47 पु.

मु पो आडगाव   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  आडगाव

35193
माळी शोभाबाई भरत 61268 48 �ी

भट ग�ी   चोपडा    चोपडा

35194
मंधाण वसंतकुमार गु�िदनोमल 52287 52 पु.

�ीकू� होिजअरी   मेन रोड चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35195
मंडोरे िगता सुभाषचं� 26200 74 �ी

मारोती चौक   मु. पो. अडावद  ता. चोपडा  अडावद

35196
मंडोरे सुभाषचं� भगवानदास 26191 75 पु.

मारोती मंिदर चौक   मु. पो. अडावद  ता. चोपडा  अडावद

35197
मराठे भटु शंकर 23421 53 पु.

�ाट नं १० िशवम जुना िशरपुर र�ा   �ामी नारायण नगर 

िशव कॉलनी  चोपडा - ४२५१०७  चोपडा

35198
मराठे �मीला भटू 61308 60 �ी

�ॉट नं 10 िशवम   जुना िशरपूर रोड  �ामी नारायण नगर 

िशव कॉलनी  चोपडा

35199
मोदी अमोल शामलाल 55338 43 पु.

१०९६/१०९७ गुजराथी ग�ी   जैन िवजय ि�टीगं�ेस जवळ  

चोपडा िज.जळगाव  चोपडा

35200
मोरे �ाने�र िभवसन 54665 42 पु.

मु.पो.गणपुर   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35201
मोरे िहत�द िबरबल 33322 56 पु.

गौतम िनवास   साईबाबा कॉलनी  चोपडा  चोपडा

35202
मोितराळे िहरालाल बुधो 52727 46 पु.

१७ ब सव�दय कॉलनी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35203
मोतीराळे िवनोद छगन 52172 42 पु.

मु.पो.मामलडे   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35204
मुजुमदार सारंगी सुहास 53904 48 �ी

गुजराथी ग�ी   �दारकाधीश मंिदराजवळ  चोपडा 

िज.जळगाव  चोपडा

35205
मुजुमदार सुहास कृ�दास 53903 55 पु.

गुजराथी ग�ी   �दारकाधीश मंिदराजवळ  चोपडा 

िज.जळगाव  चोपडा

35206
नाईक दामोदर शंकर 57701 47 पु.

२३९०-१ पाठक ग�ी   द�मंदीर गुजरअळी  चोपडा िज 

जळगाव  चोपडा  425107

35207
नेमाडे क�ना मधुकर 3063 83 �ी

देशपांडे ग�ी   चोपडा

35208
नेवे राज�� दुलीचंद 30055 48 पु.

मेन रोड चोपडा   िज जळगाव    चोपडा

35209
नेवे रंजना �ीकांत 27579 52 �ी

देशपांडे ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा
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35210
नेवे �पेश शांताराम 21792 39 पु.

देशपांडे ग�ी   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

35211
नेवे सागर �ीकांत 61014 29 पु.

देशपांडे ग�ी   चोपडा

35212
नेवे संजय मनोहर 47777 53 पु.

जुने द� मंिदराजवळ   मु. पो. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35213
नेवे सितष दुलीचंद 29867 54 पु.

घर नंबर 2704 गुजर लेन   आकां�ा �ो��जन मेन रोड  

चोपडा  चोपडा

35214
नेवे सौरभकुमार �ीकांत 59846 27 पु.

2707 A देशपांडे ग�ी चोपडा   ता चोपडा  िज.जळगांव

35215
नेवे �ीकांत शांताराम 26198 53 पु.

देशपांडे ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35216
नेवे सुिनल भा�र 30023 61 पु.

मेन रोड चोपडा   मु पो चोपडा    चोपडा

35217
नेवे िवशाल शांताराम 57311 43 पु.

२४११ जुने द�मंदीर   पाठकग�ी द�मंदीर गुजरअळी  

चोपडा िज जळगाव  चोपडा

35218
नेवे संजय द�ा�य 29868 57 पु.

घर नंबर 2528   पाठक ग�ी  शनी द� मंिदर  चोपडा

35219
नेवे राज�� शांताराम 21098 59 पु.

पाठक ग�ी   जुने द� मंदीर  मु.पो.चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

35220
�ावी ( बावी�र) बबन कािशराम 47325 51 पु.

मु.पो. धनवाडी   ता. चोपडा  िज.जळगाव  धनवाडी

35221
�ावी सोपान कािशराम 47324 56 पु.

मु.पो. धनवाडी   ता. चोपडा  िज.जळगाव  धनवाडी

35222
िनकम उिम�ला �मोद 53569 63 �ी

२५/ए अ�णोदय कॉलनी   मु-चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35223
िनकम वासुदेव आ�ा 28768 57 पु.

घर नं ११४४ मेनरोड   गुजराथी ग�ी  ता. पो.ता चोपडा  

चोपडा  425107

35224
ओतारी पंकज लोटन 57317 35 पु.

साने गु�जी वसाहत   ता चोपडा  िज जळगाव  चोपडा

35225
पालीवाल राज�� ल�ण 61892 54 पु.

मु पो� चौगाव   ता चोपडा िज�ा जळगाव    चौगाव

35226
पालीवाल िवजय पंुडिलक 53372 39 पु.

परदेशी ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35227
पालीवाल �ीती िजत�दर 61912 51 �ी

अॅट पो चौगाव   ता चोपडा िज जळगाव    चौगाव  425107

35228
पळीवाल राकेश िदलीप 62040 30 पु.

मु पो� गुजर अळी चोपडा   ता चोपडा  िज जळगाव  चोपडा

35229
पळीवाल उषा िदलीप 62041 52 �ी

गुजर अळी  चोपडा   मु पो� ता चोपडा  िज. जळगाव  

चोपडा

35230
पा�रख �ांजली कुशल 14073 51 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा    चोपडा  425107

35231
पाटले राज�� ( राजू) गजानन 24168 50 पु.

पांचाळे�र ग�ी   चोपडा    चोपडा

35232
पाठक कािशनाथ शंकर 26192 94 पु.

पाठक ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35233
पाटील (जाधव) िव�नाथ भगवान 5925 67 पु.

�ॉट नं 41 देशमुख नगर   यावल रोड माक� ट याड� समोर  

अॅट.पो.ता चोपडा  चोपडा  425107

35234
पाटील अंबर भगवान 53989 41 पु.

६२२ पाटील वाडा   मु.पो.गोरगावले बु.  ता.चोपडा 

िज.जळगाव  चोपडा

35235
पाटील अिनल जानकीराम 25403 48 पु.

गुजर ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडी

35236
पाटील अंजली अ�ण 54875 60 �ी

 वृदावन  भाई कोतवाल रोड   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा
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35237
पाटील अच�ना अ�ण 20694 54 �ी

कचेरी जवल   चोपडा

35238
पाटील अच�ना सुभाष 52818 64 �ी

१३ एकवीरा नगर   यावल रोड  चोपडा िज.जळगाव  चोपडा

35239
पाटील अ�ण िव�ल 20692 62 पु.

कचेरी जवल   चोपडा

35240
पाटील अ�ण माधवराव 53759 68 पु.

 वंृदावन    भाई कोतवाल रोड  चोपडा िज.जळगाव  चोपडा

35241
पाटील आशालता सुरेश 21167 68 �ी

मु पो-घोडगाव   ता. चोपडा  िज-जळगाव  घोडगाव  425107

35242
पाटील आिशषकुमार अशोक 57117 40 पु.

पंकज नगर   �ॉट नं ११/अ  चोपडा  चोपडा

35243
पाटील अशोक असाराम 60512 54 पु.

�ॉट नं 121 भा�ोदय नगर   मु पो� चोपडा  िज.जळगांव

35244
पाटील अशोक लोटन 53020 41 पु.

मु. पो. लासुर   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35245
पाटील अशोक शामराव 54851 58 पु.

पाटील गढी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35246
पाटील अशोक िव�ल 20690 70 पु.

कचेरी जवल   चोपडा

35247
पाटील अतुल छोटुलाल 53931 31 पु.

मु.पो.िनमग�ाण   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35248
पाटील अतुल पंुडिलक 57396 48 पु.

�ॉट नं २ तेली मंगल काया�लयाजवळ   �ीराम नगर चोपडा  

ता चोपडा िज जळगाव  चोपडा

35249
पाटील अिवनाश अ�ा 28767 50 पु.

गुजराथी ग�ी   पो. चोपडा िज.जळगांव

35250
पाटील अिवनाश अ�ण 45548 30 पु.

मु -माजरोळ   ता -चोपडा  िज -जळगाव  माजरोळ

35251
पाटील भगवान एकनाथ 56131 38 पु.

मु.पो.अकुलखेडा   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35252
पाटील भगवान दौलत 7243 50 पु.

आडगाव ता. चोपडा िज. जळगाव   ता चोपडा  िज�ा 

जळगाव  आडगाव  425107

35253
पाटील भगवान काशीराम 28877 71 पु.

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा िज.जळगाव    अडावद

35254
पाटील भागवत िभकाजी 3169 82 पु.

िव�ािवहार कॉलनी   चोपडा

35255
पाटील भारत मोतीलाल 23650 38 पु.

मु.पो.मामलदे   ता.चोपडा िज.जळगाव    मामलदे

35256
पाटील भरतकुमार रामिसंग 51390 39 पु.

१३ एस.टी. कॉलनी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35257
पाटील भाऊसाहेब राजधर 19654 51 पु.

मु.पो.िबडगाव ता.चोपडा   िज.जळगाव    िबडगाव

35258
पाटील िभमराव भाईदास 52726 57 पु.

मु. पो. सनपुले   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35259
पाटील भुप�� ल�णराव 48024 41 पु.

३५/२ सुदश�न कॉलनी   यावल रोड  चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

35260
पाटील भुप�� रमाकांत 25443 57 पु.

मु. पो. घोडगाव   ता. चोपडा  िज. जळगाव  घोडगाव

35261
पाटील चं�कांत गोर�नाथ 25179 44 पु.

मु.लोणी   ता.चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

35262
पाटील छबीलाल केशव 19879 45 पु.

मु.आखतवाडे पो.वेले   ता.चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

35263
पाटील छोटुलाल धनिसंग 53932 57 पु.

मु.पो.िनमग�ाण   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा
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35264
पाटील दगा िहरामण 53303 62 पु.

मु.मोहीदे पो.वडोदा   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35265
पाटील दामोदर जग�ाथ 57184 66 पु.

२४ ब ल�ी   िवदया िवहार कॉलनी  चोपडा  चोपडा

35266
पाटील िदलीप गोिवंदराव 42437 61 पु.

२० तकीया मोह�ा   बस �ँड जवळ अडावद  ता.चोपडा 

िज.जळगाव  अडावद

35267
पाटील िदलीप ओकंार 53305 61 पु.

�ी.नृिसंह हॉ��टल �ा.िल.   चोपडा मुजुमदार गणपती जवळ 

 टे�ल चोपडा िज-जळगाव  चोपडा  425107

35268
पाटील देिवदास पंडीत 32760 62 पु.

कुसंूबे  पो.घोडगांव   ता.चोपडा    कुसंूबे

35269
पाटील देवयानी जग�ाथ 58746 59 �ी

१८३१A �तं� सैिनक   कॉलनी एट पो� तालुका चोपडा  

िज.जळगांव

35270
पाटील धम�राज रामभाऊ 24324 48 पु.

मु. पो. वड�   ता. चोपडा  िज. जळगाव  वड�

35271
पाटील िदपक भानुदास 53635 44 पु.

गणेश कॉलनी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35272
पाटील िदपक ओकंार 53306 64 पु.

�ी.नृिसंह हॉ��टल �ा.िल.   चोपडा मुजुमदार गणपती  मंिदर 

जवळ चोपडा िज-जळगाव  चोपडा

35273
पाटील दीपक साहेबराव 60935 41 पु.

डांभुरनी पुरा ता पो�   चहाड� ता चोपडा  िज�ा जळगाव  

चहाड�

35274
पाटील िदपक वामन 24841 52 पु.

१७ सुयश अपाट�म�ट   मेनरोड  चोपडा  चोपडा

35275
पाटील �ाने�र बाबुराव 26190 58 पु.

३५-ब पंकज नगर   यावल रोड  चोपडा  चोपडा

35276
पाटील �ाने�र बाबुराव 25887 58 पु.

३५ पंकज नगर मु. पो� चोपडा    चोपडा  425107

35277
पाटील �ाने�र गोकुळ 26859 49 पु.

मु.पो.धनवाडी   ता.चोपडा िज.जळगाव    धनवाडी

35278
पाटील �ाने�र जानकीराम 25402 44 पु.

गुजर अळी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35279
पाटील �ाने�र पंडीत 33034 50 पु.

मु.पो.खेडी भोकर   ता.चोपडा  िज.जळगांव  खेडी भोकर

35280
पाटील डोगंर िशवराम 52377 78 पु.

मुमोिहदे पोवढोदा   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35281
पाटील गोकूळ िनळकंठ 28249 53 पु.

मु. मजरेहोळ   ता. चोपडा  िज. जळगाव  मजरेहोळ

35282
पाटील गुलाब पौलाद 30476 69 पु.

मु.लोनी पो� - खड�   ता.चोपडा  िज�ा जळगाव  लोणी  

425107

35283
पाटील �कूमचंद वामनराव 25656 76 पु.

मु. लोणी पो. खड�   ता. चोपडा  िज. जळगाव  लोणी

35284
पाटील इ�ानंद संतोष 56713 32 पु.

मु.पो.खडगाव   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35285
पाटील जग�ाथ कािशनाथ 53806 63 पु.

१३ अ मिहला मंडळ शाळेजवळ   गुजराथी ग�ी चोपडा  

िज.जळगाव  चोपडा

35286
पाटील जगदीश काशीनाथ 62019 36 पु.

मु पो� नागळवाडी   ता चोपडा िज जळगाव    नागळवाडी

35287
पाटील जानकाबाई अ�ण 23602 53 �ी

मु.पो.मजरे होळ पो वेली ता-   चोपडा    चोपडा

35288
पाटील िजजाबराव आ�ाराम 57508 49 पु.

२६३ मेनरोड गणपुर   ता चोपडा  िज जळगाव  चोपडा

35289
पाटील िजत�� नामदेव 52713 53 पु.

मु. गरताड पो. वेले   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35290
पाटील कैलास वासुदेव 32430 54 पु.

मु.पो.खेडी भोकरी   ता.चोपडा  िज.जळगांव  खेडी भोकरी
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35291
पाटील कलाबाई धनिसंग 32218 66 �ी

मु.पो.देवगांव   ता.चोपडा    देवगांव

35292
पाटील क�ना िवजय 62074 37 �ी

मु पो� चंुचळे   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  चंुचळे

35293
पाटील क�ना �शांत 52237 50 �ी

पाठक ग�ी   मेन रोड चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35294
पाटील किवता गोपाल 60992 41 �ी

�ॉट नं ३८ यावल रोड   आदश� नगर चोपडा  िज.जळगांव

35295
पाटील किवता रवी�ं 59602 33 �ी

मु पो संपुळे ता चोपडा   ता चोपडा िज.जळगांव     चोपडा

35296
पाटील िकरण डोगंर 52378 42 पु.

मु मोिहदे पो. वढोदा   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35297
पाटील िकरण मुलचंद 39054 43 पु.

घर नं. ९४बी तावसे बु. ता.चोपडा   िज. जळगाव

35298
पाटील िकरण युवराज 55878 35 पु.

३ साई िवहार अपा�टम�ट   िशव कॉलनी  चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

35299
पाटील िकत�बाला अशोक 20691 60 �ी

कचेरी जवल   चोपडा

35300
पाटील िकशोर मधुकर 54452 46 पु.

मु.पो.गणपूर   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35301
पाटील िकशोर गयभू 33646 38 पु.

मु.पो.लोणी   ता.चोपडा    लोणी

35302
पाटील लिलत सुरेश 47488 42 पु.

मु.पारगांव पो.देवगांव   ता.चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35303
पाटील ल�ण रामचं� 53204 69 पु.

मु. पो. गोरगावले   ता. चोपडा  िज. जळगाव  रावेर

35304
पाटील िललाधर गयभू 33648 44 पु.

मु.पो. लोणी   ता.चोपडा    लोणी

35305
पाटील लोटन मुरलीधर �ो.पंकज ट� ेडस� 12989 62 पु.

मु.�खणखेडा (�)   अडावद पो.पंचक ता.चोपडा    

�खणखेडा

35306
पाटील म��ं� आनंदा 44855 52 पु.

मु पो संपुला   ता चोपडा  िज जळगाव  चोपडा

35307
पाटील मधुकर बळीराम 23540 59 पु.

मु.पो.वढोदा   ता.चोपडा िज.जळगाव    वढोदा

35308
पाटील माधुरी वामन 26015 50 �ी

सुयश अपाट�म�ट �ॅट नं. १७   चोपडा    चोपडा

35309
पाटील मह�� बापुराव 20404 41 पु.

मु.पो.िहंगोणे ता.चोपडा   िज.जळगाव    िहंगोणे

35310
पाटील मह�� जयिसंग 52013 51 पु.

६२ आदश� नगर   गोरगावले रोड  चोपडा िज. जळगाव  

चोपडा

35311
पाटील महेश �पिसंग 61788 42 पु.

�ॉट नं 22 गट नं 1112   रामकृ�ा नगर चोपडा  िज.जळगांव

35312
पाटील मालतीबाई माधवराव 53758 81 �ी

माधव िनवास   भाईकोतवाल रोड  मु पो ता चोपडा  चोपडा

35313
पाटील मंगल बळीराम 33237 50 �ी

मु.पो.खड�   ता.चोपडा    खड�

35314
पाटील मंगला भगवान 61267 43 �ी

मु पो� अडगाव   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  अडगाव

35315
पाटील मंगलाबाई एकनाथ 56309 65 �ी

मु.पो.अकुलखेडा   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35316
पाटील मािणक छगन 54132 59 पु.

�ॉट नं ३१   महाल�ी नगर ता चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35317
पाटील मनोहर गोरख 52370 49 पु.

मु पो वटार   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा
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35318
पाटील मनोज मंगल 54359 44 पु.

मु.पो.वढोदे   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35319
पाटील िमना�ी गोकुळदास 53508 38 �ी

मु. पो. चौगांव   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35320
पाटील िमनल मधुकर 14012 39 �ी

१७ हरे�र कॉलनी   चोपडा

35321
पाटील मुकेश भालेराव �ो. द� एज�� 59316 30 पु.

७७ खाडगाव   पो� गोरगावले  तालुका चोपडा  चोपडा

35322
पाटील मुकेश हरी 60737 35 पु.

गुजर पुरा मु पो चहाड�   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  चहाड�

35323
पाटील मुरलीधर वामन 5592 74 पु.

१६ हरे�र कॉलनी   चोपडा ता चोपडा  िज जळगाव  चोपडा

35324
पाटील नामदेव �ावण 60931 46 पु.

मु पो� वाळकी ता चोपडा   िज�ा जळगाव    वाळकी

35325
पाटील नानासाहेब गुलाब 33728 44 पु.

मु.पो.लोणी   ता.चोपडा    लोणी

35326
पाटील नारायण अमृत 2635 83 पु.

पुरािणक वाडा गुजर अली देशपांडे   ग�ी ता.चोपडा    

जळगाव

35327
पाटील नर�� नामदेव 52775 49 पु.

मु. पो. गरताड   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35328
पाटील नर�� �भाकर 56987 40 पु.

 आिशवा�द िब��ंग    गुजर अळी चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा

35329
पाटील नर�� रावण 58370 49 पु.

�ॉट नं ११   िशव कॉलनी  चोपडा िज जळगाव  चोपडा

35330
पाटील नर�� वसंतराव 56362 38 पु.

मु.गरताड पो.वेले   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35331
पाटील िनम�लाबाई शांताराम 56541 61 �ी

मु.पो.धानोरा   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35332
पाटील िनतीन �तापराव 40895 47 पु.

मु.चांदसणी पो.पंचक   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35333
पाटील िनवृ�ी गोकुळ 43508 37 पु.

मु.मजरेहोळ पो.वेल   ता.चोपडा  िज.जळगाव  मजरेहोळ

35334
पाटील ओकंार अमृत 23579 55 पु.

मु.पो.मजरेहोळ   ता.चोपडा िज.जळगाव    मजरेहोळ  

425107

35335
पाटील प�ाकर वसंत 55071 40 पु.

मु. गरताड पो.वेले   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35336
पाटील पवन डोगंर 51456 46 पु.

२२-२ वरचेगांव मोिहदे   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35337
पाटील �दीप वसंतराव 37996 48 पु.

मु.दोदंवाडे पो. िनमग�ाण   ता. चोपडा    दोदंवाडे

35338
पाटील �फु� �ाने�र 57899 34 पु.

३५ ब यावल रोड   पंकज नगर चोपडा  ता चोपडा िज 

जळगाव  चोपडा

35339
पाटील �काश गोरख 25134 61 पु.

मु.पो.घोडगाव   ता.चोपडा िज.जळगाव    घोडगाव

35340
पाटील �मोद िनंबाजी 36935 51 पु.

मु.पो.लासूर   ता.चोपडा    लासूर

35341
पाटील �शांत माधवराव 52236 58 पु.

पाठक ग�ी   मेन रोड चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35342
पाटील �ितभा �काश 56351 40 �ी

१३ एस.टी.कॉलनी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35343
पाटील �िवण भावलाल 25399 48 पु.

गुजर अळी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35344
पाटील �ेमलाल हरी 44854 52 पु.

मु पो सनफुले   ता चोपडा  िज जळगाव  चोपडा
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35345
पाटील �ेमराज �ताप 23525 55 पु.

पाठक ग�ी   खड�कर िब�ीगंचोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35346
पाटील ि�यंका �शांत 54667 29 �ी

२३७९ पाठक ग�ी   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35347
पाटील पुजा मह�� 33810 39 �ी

मु.पो.गोरगावले   ता.चोपडा    गोरगावले

35348
पाटील पु�षो�म योगराज 33701 47 पु.

मु.पो.लोणी   ता.चोपडा    लोणी

35349
पाटील रा�ल बळवंत 61052 35 पु.

मु पो� गणपुर ता चोपडा   ता चोपडा िज�ा जळगाव    

गणपुर

35350
पाटील रा�ल भावलाल 25396 42 पु.

मोिहदे   ता. चोपडा  िज. जळगाव  मोिहदे

35351
पाटील रा�ल कैलास 57303 27 पु.

२९१ पुर�� �ॉट वसाहत   अकुलखेडे  ता चोपडा िज 

जळगाव  चोपडा

35352
पाटील रा�ल उ�मराव 25400 39 पु.

गुजर अळी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35353
पाटील राज�� धनिसंग 40399 56 पु.

मु.आखतवाडे पो.वेले   ता.चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35354
पाटील राज�� गंगाराम 54111 47 पु.

मु.पो.मामलदे   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35355
पाटील राज�� गोकुळ 55334 49 पु.

एमआयडीसी �ॉट नं 10   मु.पो.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा 

 425107

35356
पाटील राजू मोतीराम 33705 57 पु.

मु.लोणी पो-खड� साई िकराणा   ता.चोपडा    लोणी

35357
पाटील राज�� िशवाजी 33756 60 पु.

मु.पो.वड�   ता.चोपडा    वड�

35358
पाटील राज��कुमार देवराम 43732 46 पु.

१८ बी महाल�ी नगर   यावल रोड  चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

35359
पाटील राजेश नामदेव 52714 56 पु.

मु. गरताड पो. वेले   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35360
पाटील रमेश ओकंार 41933 50 पु.

मु.डोमगांव पो.वडली   ता.िज. जळगाव    डोमगांव

35361
पाटील रामकृषण कािशनाथ 33700 47 पु.

मु.पो.लोणी   ता.चोपडा    लोणी

35362
पाटील रंगराव बाजीराव 25135 80 पु.

मु.पो.घोडगाव   ता.चोपडा िज.जळगाव    घोडगाव

35363
पाटील र�ाबाई राज�� 9151 54 �ी

६९/२ मु पो� गोरगावले   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  

गोरगावले  425107

35364
पाटील रिवं� मुरलीधर 33229 49 पु.

मु.पो.खड�   ता.चोपडा    खड�

35365
पाटील रिवं� नामदेव 52776 55 पु.

मु. पो. गरताड   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35366
पाटील रवी�ं रणछोड 59596 36 पु.

मु पो संफुले ता चोपडा   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  संफुले

35367
पाटील रोहीत अतुल 56890 24 पु.

�ॉट नं.२ �ीराम नगर   तेली समाज मंगल काया�लय जवळ  

चोपडा िज.जळगाव  चोपडा

35368
पाटील �पाली िदपक 53636 45 �ी

गणेश कॉलनी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35369
पाटील ऋषीकेश गंगाराम 53568 42 पु.

मु.पो.चौगांव   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35370
पाटील सिचन म��� 44714 37 पु.

मु पो वड�   ता चोपडा  िज जळगाव  चोपडा

35371
पाटील सिचन मनोहर 59657 31 पु.

सी/ओ मनोहर पाटील मू   िवटणेर िज�ा जळगाव  

आकूलखेडा  जळगाव  ㈴ㄵ㠰
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35372
पाटील सदािशव बाबुराव 32312 66 पु.

मु.पो.िवटनेर   ता.चोपडा    िवटनेर

35373
पाटील साहेबराव िभका 52672 50 पु.

४२ सुदश�न कॉलनी   यावल रोड  चोपडा िज.जळगाव  चोपडा

35374
पाटील संदीप नामदेव 45496 47 पु.

�ॉट नं ६५ गणेश कॉलनी   ता चोपडा िज�ा जळगाव    

चोपडा

35375
पाटील संदीप �ेमराज 57345 35 पु.

मु - गरताड  पो- वेले   ता - चोपडा  िज जळगाव  चोपडा

35376
पाटील संदीपकुमार जग�ाथ 52399 42 पु.

५१ गणेश कॉलनी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35377
पाटील संजय अंबादास 54741 39 पु.

मु.पो.आडगांव   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35378
पाटील संजय �ेमलाल 60350 39 पु.

मु पो आडगाव   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  आडगाव

35379
पाटील संजय िशवाजी 37742 43 पु.

मु.पो.धानवड   ता.िज.जळगाव    धानवड

35380
पाटील संजय वामनराव 7714 53 पु.

गोपी ��नीक मु.पो.ता.चोपडा िज   .जळगांव    चोपडा

35381
पाटील संतोष छ�ू 33619 52 पु.

मु.पो.लोणी   ता.चोपडा    लोणी

35382
पाटील संतोष ��ाद 27078 55 पु.

मु. लोणी   पो. खड�  ता. चोपडा िज. जळगाव  लोणी

35383
पाटील सितष ��ाद 58201 48 पु.

मु पो तांदलवाडी   पो िनमग�ाण  ता चोपडा िज जळगाव  

िनमग�ाण

35384
पाटील शैलेश बाबुराव 15493 50 पु.

गुजराथी ग�ी   चोपडा

35385
पाटील शंकुतला संतोष 56714 62 �ी

मु.पो.खडगाव   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35386
पाटील (सुय�वंशी) शामकांत गोकुळ 40860 42 पु.

मु.पो. वढोदा   ता.चोपडा    वढोदा

35387
पाटील शामकांत हरी 60738 39 पु.

मु पो चहाड�   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  चहाड�

35388
पाटील शांताराम आधार 25160 54 पु.

मु पो ंवेले   ता चोपडा  िज.जळगाव  वेले  425107

35389
पाटील शरद गोिवंद 55802 35 पु.

मु.पो.चहाड�   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35390
पाटील शिशकांत अ�ण 43717 44 पु.

२० संजीवनी नगर   चोपडा  ता.िज.जळगाव  चोपडा

35391
पाटील िशतल लिलत 47487 37 �ी

मु.पारगांव पो.देवगांव   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35392
पाटील �ीकांत सुधाकर 53507 36 पु.

�ामी समथ� कॉलनी   यावल रोड चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा

35393
पाटील �ीराम पौलाद 7272 69 पु.

आडगाव ता. चोपडा िज. जळगाव   आडगाव

35394
पाटील सोपानदेव तुकाराम 27063 78 पु.

मु. लोणी   पो. खड�  ता. चोपडा िज. जळगाव  लोणी

35395
पाटील सुभाष िगरधर 41999 82 पु.

िशवनेरी    �ॉट नं.१  चोपडा  ता.चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा  425107

35396
पाटील सुभाष मांगो 52817 69 पु.

१३ एकवीरा नगर   यावल रोड  चोपडा िज.जळगाव  चोपडा

35397
पाटील सुधाकर दगा 53304 32 पु.

मु.मोहीदे पो.वडोदा   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35398
पाटील सुधाकर जुलाल 53506 68 पु.

�ामी समथ� कॉलनी   यावल रोड चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा
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35399
पाटील सुहालाल �तापराव 36911 64 पु.

१३६ गणेश कॉलनी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35400
पाटील सुमनबाई वसंतराव 33809 70 �ी

मु.पो.गोरगावले बु.   ता.चोपडा    गोरगावले बु.

35401
पाटील सुिनल िभमराव 56186 43 पु.

मु.पो.गणपुर   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35402
पाटील सुिनल द�ा�य 8082 55 पु.

�ॉट नं 22 यावल रोड   महाल�ी नगर  चोपडा िज जळगाव 

   425107

35403
पाटील सुिनल ध�ु 14396 54 पु.

पांचाळे�र ग�ी   चोपडा

35404
पाटील सुिनल मुरलीधर 30130 51 पु.

गंगाई नगर �ॉट नं 32 गर नो १०६३   चोपडा  ता-चोपडा  

चोपडा  425107

35405
पाटील सूरेखा जगदीश 34873 49 �ी

गट नं १०६३/०१ �ॉट नं ३५   गंगाई नगर चोपडा  ता. चोपडा 

िज.जळगाव  चोपडा  425107

35406
पाटील सुरेश बळीराम 26176 65 पु.

मु. लोणी   ता. चोपडा  िज. जळगाव  लोणी

35407
पाटील सुरिसंग बाबुराव 6386 78 पु.

६६ गणेश कॉलनी   मू पो� ता चोपडा  िज.जळगांव     

425107

35408
पाटील िटलेश बापूराव 58191 43 पु.

मु पो लासुर   ता-चोपडा  िज-जळगाव  लासुर

35409
पाटील तुकाराम केशव 33345 54 पु.

मु.गरताद ता चोपडा िज.जळगाव   ता.चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा  425107

35410
पाटील वैभव दामोदर 57343 37 पु.

घर नं २४ ब िवदया िवहार कॉलनी   ता  चोपडा  िज जळगाव  

चोपडा

35411
पाटील वैशाली िकरण 61943 35 �ी

पंचाळे�र ग�ी   मु पो  चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35412
पाटील वैशाली सोपान 56988 38 �ी

 आिशवा�द िब��ंग    गुजर अळी चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा

35413
पाटील वसंत गबाजी 21581 68 पु.

मु.गरताड पो.वेले   ता.चोपडा िज.जलगाव    गरताड

35414
पाटील वसंत गजानन 60924 44 पु.

व�भभाई पटेल चौक   मु पो� अडगाव ता चोपडा  िज�ा 

जळगाव  अडगाव

35415
पाटील वसंतराव देवराम 52175 71 पु.

मु.पो.खाचणे   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35416
पाटील वसंतराव रतन 56363 69 पु.

मु.गरताड पो.वेले   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35417
पाटील वेडू अिभमन 32464 73 पु.

मु.पो.घोडगांव   ता.चोपडा  िज.जळगांव  घोडगांव

35418
पाटील िवजय मोतीलाल 32762 67 पु.

कुसंूबे  पो.घोडगांव   ता.चोपडा  िज.जळगांव  कुसंूबे

35419
पाटील िवलास सुकलाल 56605 57 पु.

१३-बी हरे�र मंिदर   हरे�र कॉलनी  चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

35420
पाटील िवमलबाई �कूमचंद 25770 45 �ी

मु. लोणी पो. खड�   ता. चोपडा  िज. जळगाव  लोणी

35421
पाटील िवनोद गोकुळ 10221 49 पु.

मू.पो. खरडी   ता -चोपडा  िज�ा जळगाव  खरडी  425303

35422
पाटील िवनोद मुरलीधर 52171 43 पु.

मु.पो. चौगांव   ता.चोपडा  िज.जळगाव

35423
पाटील योगे�र गोकूळ 39270 42 पु.

�ॉट नं. ४५   कोठारी नगर अडावद  ता. चोपडा  अडावद

35424
पाटील योगराज रामभाऊ 24326 55 पु.

३६३/२ मु पो वड� चोपडा   जळगाव

35425
पाटील योगराज सजन 24868 70 पु.

मु.पो.वड�   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा
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35426
पवार भालचं� िशवाजी 48025 41 पु.

४ संजीवनी नगर   यावल रोड  चोपडा िज. जळगाव  चोपडा

35427
पवार मह�� पंडीत 36218 42 पु.

िभम नगर   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35428
पवार नंदिकशोर भाईदास 54666 49 पु.

शारदा नगर   जूना धनवाडी  रोड  चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

35429
पवार �भाकर नामदेव 7154 68 पु.

रा.िमतावली पो.देवगांव   ता.चोपडा  िज.जळगाव  िमतावली

35430
पवार राज�� खेमलाल 33699 55 पु.

मु.लोणी पो.खड�   हॉटेल िदपक  ता.चोपडा  लोणी

35431
पवार रमेश नथा 27066 59 पु.

मु. पो. लासुर   ता. चोपडा  िज. जळगाव  लासुर

35432
िपंपरे मह�� कािशनाथ 52847 43 पु.

१८ शारदा नगर   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35433
िपंपरे रिवकांत कािशनाथ 34082 50 पु.

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा    अडावद

35434
पोतदार भावना िववेक 18234 56 �ी

�ीकृ� मंदीरा मागे   चोपडा

35435
पोतदार भोजराज ल�णदास 23242 65 पु.

 कृ�ािशष  कृ� मंदीर रोड   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    

चोपडा

35436
पोतदार िदनेश ल�णदास 23244 57 पु.

 कृ� ��दा    कृ� मंदीर रोडचोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35437
पोतदार इंदुमती मणीलाल 3711 81 �ी

कृ�ा मंिदर रोड   चोपडा    जळगांव

35438
पोतदार क�ना भोजराज 23256 58 �ी

कृ�ािशष कृ�मंिदर रोड   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35439
पोतदार मणीलाल भगवानदास 3697 82 पु.

१८२७ लहान तेलीवाडा   कृ�ा मंिदर रोड  मु-चोपडा िज-

जळगाव

35440
पोतदार निचकेत िवजय 13863 37 पु.

िववेकानंद नगर   यावल रोड    चोपडा

35441
पोतदार िनताबेन िनतीन 23239 56 �ी

 कृ� ��दा    कृ� मंदीर रोडचोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35442
पोतदार िनतीन ल�णदास 23243 59 पु.

 कृ� ��दा    कृ� मंदीर रोडचोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35443
पोतदार पायल रा�ल 37447 37 �ी

सी/ओ पोतदार परमानंद कृ�ादास   कृ��ी कृ�मंिदर  मु 

पो� ता चोपडा  चोपडा

35444
पोतदार राज�ी िदनेश 23257 52 �ी

कृ� ��दा कृ�मंिदरा जवळ   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35445
पोतदार सुभाषचं� गोिवंदलाल 54131 71 पु.

घर नं.१२४१/ब कृ�मंिदर रोड   कचेरी समोर चोपडा  

िज.जळगाव  चोपडा

35446
पोतदार िवजय भगवानदास ¹०४] 3696 74 पु.

हा नं ४०८ िव नगर   एम.आय.डी.सी चोपडा  िसिट  जळगांव

35447
पोतदार िवशाल िवजय 13862 49 पु.

िववेकानंद नगर   यावल रोड    चोपडा

35448
पोतदार िववेक मिणलाल 14207 59 पु.

अमेय मेडीकल   चोपडा

35449
पुरािणक अलका िवकास 34574 61 �ी

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा    अडावद

35450
पुरािणक �ितभा �भाकर 52017 78 �ी

२७०९ देशपांडे ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35451
पुरािणक राजेश �भाकर 52238 56 पु.

देशपांडे ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35452
सचदेव राजेश लालचंद �ो.िशवम 

इले�� ीक� 57029 53 पु.

राजीव गांधी शॉपीगं कॉ��े�   गाळा नं.८ मेन रोड  चोपडा 

िज.जळगाव  चोपडा
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35453
साळंखे अशोक जहांगीर 57101 62 पु.

िभम नगर   म�हार पुरा चोपडा  चोपडा िज जळगाव  चोपडा

35454
साळंुखे िनलेश सुभाष 53433 37 पु.

मु. पो.दोदंवाडे   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35455
सनेर अशोक दंगल 53859 57 पु.

१२१ गणेश कॉलनी   कोटा�जवळ चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35456
सनेर उ�ला अशोक 53860 53 �ी

१२१ गणेश कॉलनी   कोटा�जवळ चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35457
सपकाळे अ�ण यादव 31459 60 पु.

म�ारपुरा   चोपडा    चोपडा

35458
सपकाळे िदलीप रतीलाल 21090 51 पु.

४९ देशमुख नगर   यावल रोड    चोपडा

35459
सपकाळे जानकीराम शंकर 5623 64 पु.

�ॉट नं.३६ पवार नगर   जुनी धनवाडी रोड  अॅट पो ता 

चोपडा  चोपडा

35460
सपकाळे क�ना पांडूरंग 54326 51 �ी

�ॉट नं.७ बोरसे नगर   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35461
सपकाळे संतोष तुकाराम 60349 40 पु.

मु पो आडगाव   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  आडगाव

35462
सराफ �ीता ि�जेश 14072 44 �ी

गुजराथी ग�ी   चोपडा    चोपडा

35463
सार�त �िमला सुिनल 33238 51 �ी

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा    अडावद

35464
सार�त सुिनल िहरालाल 33239 57 पु.

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा    अडावद

35465
शाह गोवध�नदास िभकारीदास 10023 47 पु.

संुदर गढी   चोपडा ता.चोपडा  िज.जळगांव     425107

35466
शाह िनतीन सुरेशलाल 54618 47 पु.

रथग �ी   मु.पो.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35467
शाह ि�ती िनतीन 54619 47 �ी

रथ ग�ी   मु.पो.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35468
शहा राजीव अरिवंदलाल 14147 51 पु.

ताराकंुज  गुजराथी ग�ी   चोपडा

35469
शहा सुिनता राजु 14148 48 �ी

ताराकंुज  गुजराथी ग�ी   चोपडा

35470
शहा ितलकचंद मुलजी 14145 76 पु.

भाई कोतवाल रोड   चोपडा

35471
शंखपाल िन�खल �ाने�र 60969 23 पु.

मु पो� चाहरडी   ता चोपडा िज�ा जळगाव    चाहरडी

35472
शंखपाल �ाने�र पंुडिलक 60970 60 पु.

मु पो� चाहरडी   ता चोपडा  िज.जळगांव

35473
शमा� ल�ीनारायण फ�ेलाल 14143 56 पु.

आदश� लॉज जवळ   गांधी चौक    चोपडा

35474
शमा� सरला ल�ीनारायण 26202 46 �ी

गांधी चौक   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35475
शेटे शोभाबाई देिवदास 55310 59 �ी

१५२५ भोई वाडा   मु.पो.चहाड�  ता.चोपडा िज.जळगाव  

चोपडा

35476
िशंपी अिनल सुभाष 57132 41 पु.

बारी वाडा   वराड रोड  चोपडा  चोपडा

35477
िशंपी देवीदास नारायण 61622 57 पु.

2744 गौरव ग�ी शिन मंदीर   मु पो तालुका चोपडा  

िज.जळगांव

35478
िशंपी िकरण सदािशव 44763 54 पु.

मु पो चुचाळे   ता चोपडा  िज जळगाव

35479
िशंपी �शांत िवनोद 56910 26 पु.

८ अ �ीराम नगर   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा
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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

35480
िशंपी �रतेश हरीष 61013 25 पु.

गुजराथी ग�ी चोपडा   मु पो� ता चोपडा  िज.जळगांव

35481
िशंपी सदािशव गंगाराम 29668 82 पु.

मु.पो.चंुचाळे   ता.चोपडा िज.जळगांव    चंुचाळे

35482
िशंपी िवनोद ल�ण 16834 53 पु.

८ �ीराम नगर   मु.पो.चोपडा िज.जळगाव    चोपडा

35483
िशंदे रघुनाथ रामदास 14151 57 पु.

बारी वाडा   चोपडा

35484
िशरसाठ संदीप संजय 57509 31 पु.

मु / पो - गणपुर   ता चोपडा  िज जळगाव  चोपडा

35485
शु� हनुमंत जग�ाथ 54173 70 पु.

पांचाळे�र ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35486
शु� हेमांगी िवनोद 26203 45 �ी

पांचाळे�र ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35487
शु� पु�षो�म खंडेराव 24157 70 पु.

कृ � मंदीर रोड   चोपडा    चोपडा

35488
शु� वैशाली रिवं� 20688 54 �ी

बारी वाडा   चोपडा

35489
सोमानी अशोक �ारकादास 26197 62 पु.

मेनरोड   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35490
सोमाणी शैला रामलाल 17560 51 �ी

भावसार ग�ी   बालाजी फिन�चर  चोपडा  चोपडा

35491
सोनार धनराज बाबुराव 53880 50 पु.

धोबी वाडा मु.पो.लासुर   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35492
सोनार �दीप वसंत 13579 52 पु.

मु.पो.अडावद   ता.चोपडा महाल�ी �ेलस�  अडावद ता 

चोपडा  अडावद

35493
सोनार �िमला पंुडिलक 53373 73 �ी

आशा टॉिकज जवळ   परदेशी ग�ी  चोपडा  चोपडा

35494
सोनवणे मुकंदा सोमलाल 45319 34 पु.

गोरगावले खुद�  पो भोकरी     भोकरी ता चोपडा  चोपडा

35495
सोनावणे भीमराव भावलाल 58809 56 पु.

हतनूर वासहधानोरा ता.चोपडा

35496
सोनवणे िदनेश धमा� 54681 36 पु.

१९ बोरोले नगर नं.२   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

35497
सोनवणे िदपक बळीराम 58494 48 पु.

मु / पो - गोरगावले बु   ता चोपडा  िज जळगाव  गोरगावले बु

35498
सोनवणे मेघशाम दोधा 46446 43 पु.

मु. पो. चहाड�   ता. चोपडा  िज. जळगाव  अमळनेर

35499
सोनवणे सुदाम साहेबराव 26199 48 पु.

बोरोळे नगर   नं. २ चा�िशला कॉलनी  नं. १५ चोपडा  चोपडा

35500
सोनवणे िवजय अिभमन 52371 54 पु.

मु भाडू�  पो. हातेड   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35501
सोनवणे िवजय रामदास 43333 54 पु.

मु. पो. चहाडी   ता. चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35502
सोनगीरे संतोष अिभमन 32431 42 पु.

मु.पो.खेडी भोकरी   ता.चोपडा  िज.जळगाव  खेडी भोकर

35503
सुय�वंशी हनुमंतराव गंगाधर 27963 65 पु.

मु. पो. वढोदा   ता. चोपडा  िज. जळगाव  वढोदा

35504
सुतार रमेश द�ु 25133 62 पु.

मु.पो.घोडगाव   ता.चोपडा िज.जळगाव    घोडगाव

35505
�ामी मनोजकुमार स�नारायन 61558 55 पु.

2360 मेन रोड शिन मंिदर जवळ   मु पो� ता चोपडा  

िज.जळगांव

35506
�ामी राज�द् मह�� 37060 40 पु.

शिन मंिदराजवळ   चोपडा    चोपडा
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35507
तांबट भारत बाळकृ� 61517 49 पु.

155 अ�ण नगर   मारोती मंिदर जवळ  मु पो� चोपडा 

िज.जळगांव

35508
ठाकरे राज�� हणुमंतराव 16748 58 पु.

३८ देशमुख नगर   यावल रोड चोपडा  ता.चोपडा 

िज.जळगांव  चोपडा

35509
ठाकरे सुनंदा �काश 28300 51 �ी

मु पो. सुतकर   ता.चोपडा

35510
थाळनेरकर िवजय मुरलीधर 24160 52 पु.

३५५ �ामपंचायत जवळ   मु पो� चंुचले  ता चोपडा  चोपडा

35511
िट�ु �ीकृ� नारायण 14242 81 पु.

�ीकृ� मंदीर जवळ   मु पो� चोपडा  ता चोपडा   

िज.जळगांव

35512
िट�ु परेश मुरलीधर 20683 57 पु.

मेन रोड   चोपडा

35513
िट�ु राधीका �ीकृ� 14246 80 �ी

�ीकृ� मंदीर रोड   चोपडा

35514
िट�ु ऋता िगरीष 14243 47 �ी

�ीकृ� मंदीर रोड   चोपडा

35515
वै� िकरण सुय�कांत 20151 46 पु.

 यशवंत कृपा    भाई कोतवाल रोड  मु.पो.चोपडा 

िज.जळगाव  चोपडा

35516
वै� लता सुय�कांत 40472 46 �ी

भाई कोतवाल रोड   चोपडा    चोपडा

35517
वै� सखाराम कृ�ाजी 20311 68 पु.

२३१४  भाई कोतवाल रोड   मोठा देवहरा   िशंदे वाडा    

चोपडा

35518
वैदय सुरेश अंबादास 24170 75 पु.

�ीकृ� मंिदर रोड   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा

35519
वै� िवलास �भाकर 54128 59 पु.

कृ� मंिदर रोड   नवलपुरा  चोपडा िज.जळगाव  चोपडा

35520
िवसपुते िहराचंद नंदलाल 36944 73 पु.

मु.पो.आडगाव   ता.चोपडा    आडगाव

35521
वाडे िजत�� सोमा 57501 35 पु.

पंचिशल नगर तारामती नगर   ता चोपडा  िज जळगाव  

चोपडा

35522
वानखेडे रिवं� भालचं� 31740 51 पु.

मेन रोड गुजर ग�ी   मु.पो.चोपडा  िज.जळगांव  चोपडा

35523
वायकोळे अंजली रिवं� 44249 51 �ी

१८ ताितया कॉ�ले�   चोपडा    चोपडा

35524
वायकोळे िमता गोकुळदास 33991 63 �ी

टाटीया कॉ��े�   चोपडा  िज.जळगांव  चोपडा

35525
वायकोळे रिवं� वसंत 44247 61 पु.

१८ ताितया कॉ�ले�   चोपडा    चोपडा

35526
झाडे जनाद�न फकीराजी 40341 68 पु.

५० महावीर नगर   िपरिमलन चाळ  चोपडा  चोपडा
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(६)
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३५५२७ अि�पंख मिहला बचत गट
पाटील मंगला जयवंत

60900 40 �ी

धनवाडी रोड �ॉट नं 24   बोरोले नगर 1 

चोपडा  िज.जळगांव

३५५२८ अ�य मिहला बचत गट
बडगुजर मायाबाई रामलाल

58462 49 ÔJããè मराठे ग�ी   चोपडा  िज जळगाव  चोपडा

३५५२९

भैरवी मिहला बचत गट 

(चोपडा)
िशंपी भारती रमाकांत

57069 45 �ी भाट ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

३५५३०

चौधरा माता मिहला बचत 

गट 59630

भोईवाडा अॅ पो चोपडा   ता चोपडा िज 

जळगाव    चोपडा

३५५३१

CHAUDHARI भाईदास 

दोद्धू �ो शरद टे� 

हाऊस
चौधरी भाईदास दोधु

12063 48 पु  मु.पो.तावसे बु।। ता.चोपडा    तावसे बु।।

३५५३२

छोटालाल वेडुसा िजनस� 

�ा. िल 10448 गट नं ७४६   यावल रोड चोपडा    जळगाव

३५५३३ धन�ी मिहला बचत गट
पाठक शोभा अनंत

53021 60 ÔJããè

भाई कोतवाल रोड   चोपडा  िज. जळगाव  

चोपडा

३५५३४ िडंपल मिहला बचत गट
पाठक ि�यंका तुषार

57218 30 �ी संिजवनी नगर   यावल रोड  चोपडा  चोपडा

३५५३५ एका� मिहला बचत गट
सोनार सुिनता शाम

57040 45 ÔJããè

लहान भोई वाडा   मु.पो.चोपडा  िज.जळगाव 

 चोपडा

३५५३६ एकता मिहला बचत गट
बारी िव�ा जग�ाथ

55188 40 ÔJããè

बारी वाडा   मु.पो.चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा

३५५३७

जाधव िदपक यशवंत व 

इतर (जे.एल.जी.) 56407

३१९ अ�ण नगर   चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा

३५५३८

जय कािलका माता 

मिहलाबचतगट
महाजन शोभा ल�ण

53431 62 ÔJããè

सावकार चौक   मेन रोड एट अकुलखेडा  

तालुका चोपडा िज�ा जळगाव  अकुलखेडा

३५५३९

जय �ीराम मिहला बचत 

गट (चोपडा)
बारी वंदना भगवान

56921 39 ÔJããè बारी वाडा   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

३५५४०

ल�ी नारायण मिहला 

बचत गट
पाटील िललाबाई चं�राव

53767 68 ÔJããè

मु.पो.अकुलखेडा   ता.चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा

३५५४१ नागे�र मिहला बचत गट
महाजन किवता पांडुरंग

53299 35 ÔJããè

मु.पो.अकुलखेडा   ता. चोपडा  िज. जळगाव  

चोपडा

३५५४२ िनपुण पु�ष बचत
पाटील भगवान दौलत

61235 51 पु�ष

मु पो� अडगाव डी सी पाटील चौक   ता 

चोपडा िज�ा जळगाव    अडगाव

३५५४३ िनरंजन मिहला बचत गट
माळी शोभा भरत

60764 49 �ी

भावसार ग�ी   मु पो� ता चोपडा  

िज.जळगांव

३५५४४

िनम�ल मिहला बचत गट 

(चोपडा)
नेवे क�ना मुकेशचंद

53022 59 ÔJããè

भाई कोतवाल रोड   चोपडा  िज. जळगाव  

चोपडा

३५५४५

ओम शांती मिहला बचत 

गट
कासार अि�नी सिचन

56189 35 ÔJããè मोठा दे�ारा   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

३५५४६

पांचाळे�र मिहला बचत 

गट (चोपडा)
पाटील वैशाली िकरण

56214 32 ÔJããè

पांचाळे�र ग�ी   चोपडा  िज.जळगाव  

चोपडा

३५५४७ �ेम मिहला बचत गट
बडगुजर भारती िवजय

59494 35 ÔJããè एस टी कॉलनी चोपडा   चोपडा    चोपडा

३५५४८ ि�यंका मिहला बचत गट
चौधरी ि�यंका िशवदास

58693 31 ÔJããè

िशतलनाथ मठ जवळ   गुजर अली  मु पो� 

तालुका चोपडा  चोपडा

३५५४९ रमाई मिहला बचत गट
भालेराव अंिकता िमिलंद

54349 33 �ी

पंचिशल नगर   परदेशी ग�ी  चोपडा िज 

जळगाव  चोपडा

३५५५० ऋिष मिहला बचत गट 60624

मु बोराळे पो� चंुचाळे तळी   मु बोराळे 

पो� चंुचाळे    बोराळे

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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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)

३५५५१ समृ�ी कोटे� �ा.ली
गुजराथी पुनम आिशष

59162 45 ÔJããè गुजराथी ग�ी चोपडा   चोपडा

३५५५२ सािनका मिहला बचत गट
िनंबाळकर वषा� सं�ाम

58885 38 ÔJããè

एट पो� २३११ भोई कोतवाल   तालुका 

चोपडा  िज.जळगांव

३५५५३

िशतला माता मिहला 

बचत गट (चोपडा)
पाटील शोभा गुलाब

54769 46 ÔJããè

भाट ग�ी   िशतला माता मंिदराजवळ  

चोपडा िज.जळगाव  चोपडा

३५५५४ िशवश�ी �ेिसंग फॅ�री 10402 िवरवडे रोड चोपडा

३५५५५ िशवश�ी िजिनंग फॅ�री 10403

ग.नं.७२५/१ ब िवरवाडे रोड   चोपडा 

िज.जळगांव

३५५५६

�ावणमासी मिहला बचत 

गट (चोपडा)
पाटील रोिहणी �काश

57018 51 �ी

पाटील वाडा   म�ारपुरा  चोपडा 

िज.जळगाव  चोपडा

३५५५७

�ी.नारायण पु�ष बचत 

गट (चोपडा) 53432

मु. पो. आकुलखेडा   ता. चोपडा  िज. 

जळगाव  चोपडा

३५५५८ सुिवधा मिहला बचत गट
बोरसे सरला दीपक

60780 41 �ी

�ॉट नं 1111 धनवडी रोड   �र�� िस�ी 

कॉलनी मु पो  चोपडा िज.जळगांव

३५५५९ तिन�ा मिहला बचत गट
चौधरी सा�रका सुरेश

57511 35 ÔJããè

१५५ अ�णनगर मारोतीमंदीर   बहीरमअळी 

अ�णोदय कॉलनी  ता चोपडा िज जळगाव  

चोपडा

३५५६० िव�ूि�या �ॉ�ीक �ा.िल 10368

७०१  राणा �ताप रोड  अडावद   ता चोपडा  

  अडावद

३५५६१

िव�लदास  गोवध�नदास 

अँड कंपनी

गुजराथी िवठठलदास 

गोवध�नदास 10227 68 पु

गुजराथी ग�ी   चोपडा िज.जळगाव    

चोपडा

३५५६२

िव�लदास गोवध�नदास 

िजनस� �ायवेट िल
गुजराथी आिशष अ�णलाल

10451 46 पु मू.पो.चोपडा   ता. चोपडा  िज.जळगांव

३५५६३ वेलकम मिहला बचत गट
िशंदे छाया नामदेव

61006 43 �ी

बारी वाडा चोपडा   मु पो� ता चोपडा    

चोपडा

३५५६४

यश�ी महीला बचत गट 

(चोपडा)
बडगुजर माधुरी राज��

54668 48 ÔJããè बालाजी नगर   चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

३५५६५

योगेश मिहला बचत गट 

(यावल) 50499 पाठक ग�ी   चोपडा  िज. जळगाव  चोपडा
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३५५६६
अ�वाल िजत�� जुगलिकशोर 55635 39 पु.

राधाकृ� मंिदर रोड   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५५६७
अगवाल रमेश भावलाल 55994 47 पु.

िपंपळगाव हरे   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५५६८
अिहरे राज�� ��ाद 56303 48 पु.

२३ गाडगे बाबा नगर   जुना अंतुल� रोड  पाचोरा िज.जळगाव 

 पाचोरा

३५५६९
अिहरे सिचन दगडू 43960 42 पु.

देशमुख वाडी   �काश टाकीज जवळ  शारदाई अॅ��ड�ट 

हॉ��टल डॉ.अिहरे  पाचोरा

३५५७०
आ�जा मुकेश सनमुखदास 57152 42 पु.

िशव मंदीर   िसंधी कॉलनी  पाचोरा

३५५७१
अमृतकर भुषण चं�कांत �ो.द� शॉपी 54169 39 पु.

संभाजी नगर   उ�ास टॉकीज�ा मागे  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३५५७२
अमृतकर िवलास आनंदा 15634 67 पु.

�ॉट नं.३० गु�द� नगर   बुरहानी शाळेजवळ उ�ास 

टॉकीज    मागे पाचोरा

३५५७३
ब�ाव अिनल पंिडतराव 53844 45 पु.

आिश�वाद कॉटेज   पुनगांव रोड  पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३५५७४
बडगुजर अमोल िडगंबर 42988 42 पु.

मु.पो.लोहारी बु.   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५५७५
बडगुजर गजानन �ंबक 55128 42 पु.

िजजामाता कॉलनी   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५५७६
बडगुजर घन�ाम भा�र 55225 56 पु.

मु.पो.मािहजी   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५५७७
बडगुजर �भाकर पंुडिलक 53362 53 पु.

५६/२ �ॉट नं.७ संघवी कॉलनी   हायवे रोड पाचोरा  

िज.जळगाव  पाचोरा

३५५७८
बडगुजर पंुडिलक रामचं� 17020 69 पु.

िववेकानंद नगर   भडगाव रोड पाचोरा    पाचोरा

३५५७९
बडगुजर राज�� रघुनाथ 14451 45 पु.

मु.पो.िपंपळगाव हरे�र   ता.पाचोरा    िपंपळगाव हरे�

३५५८०
बडगुजर संदीप आनंदा 29080 59 पु.

AT लसलगाव पो� सामनेर   ता पाचोर िज जळगाव

३५५८१
बडगुजर शैला �भाकर 53363 49 �ी

५६/२ �ॉट नं.७ संघवी कॉलनी   हायवे रोड पाचोरा  

िज.जळगाव  पाचोरा

३५५८२
बडगुजर िवलास आ�ाराम 13872 56 पु.

�ॉट नं 5 दुगा�इ िनवास कृशनंजी नगर   भडगाव रोड    

पाचोरा

३५५८३
बाफना भरतकुमार �पचंद 47091 61 पु.

�ॉट नं.२१ �ेट बँक कॉलनी   भडगांव रोड  पाचोरा िज. 

जळगाव  पाचोरा

३५५८४
बाफना पु�ा भरतकुमार 47092 52 �ी

�ॉट नं.२१ �ेट बँक कॉलनी   भडगांव रोड  पाचोरा िज. 

जळगाव  पाचोरा

३५५८५
बगाई राजकुमार आनंदराम 21644 57 पु.

िसंधी कॉलनी   मु.पो.पाचोरा िज.जलगाव    पाचोरा

३५५८६
बाहेती उषा मधुकर 34659 67 �ी

मु.पो.िगरड   िगरड

३५५८७
बजाज ढोलुमल िगरधारीलाल 54573 61 पु.

जामनेर रोड   िसंधी कॉलनी पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५५८८
बजाज मेलू िगरधारीलाल 7054 55 पु.

िसंधी शाळेजवळ  िसंधी कॉलनी   पाचोरा

३५५८९
बंग �िवणकुमार परमे�र 334 67 पु.

एस/ओ परमे�र बंग.   घर नं ५३७/१ एस.�ी.पी रोड  

एच.डी.एफ.सी बँक�ा वर देशमुख वाडी  पाचोरा

३५५९०
बंग पुरब �िवण 10595 44 पु.

घर नं ३/४८६   �ी.पी रोड  एच.डी.एफ.सी बँक समोर 

देशमुख वाडी  पाचोरा

३५५९१
बंग सुरज �िवण 16285 43 पु.

�ेशन रोड   मु.पो.पाचोरा    पाचोरा

३५५९२
बािव�र अिनल �भाकर 52722 45 पु.

�ी िनवास कृ�ापुरी   पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

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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३५५९३
बेडवाल मोतीलाल नारायण 61932 44 पु.

�ॉट नं 23 गाडगेबाबा नगर   पाचोरा िज जळगाव    पाचोरा

३५५९४
भाडंगे राजेश िभकारी 61660 20 पु.

मु भोजे पो िचंचपुरे   ता पाचोरा    भोजे

३५५९५
भावसार अिनता संजय 54895 49 �ी

इंिदरा िनवास   दुगा� नगर पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५५९६
भावसार गजानन �बक 56210 50 पु.

संभाजी नगर   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५५९७
भावसार मंगल िव�नाथ 49214 56 पु.

गाडगेबाबा नगर   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५५९८
भावसार योगेश �ंबक 4866 54 पु.

१०५३/२९ संभाजी नगर   उ�ास टॉकीज�ा मागे    पाचोरा

३५५९९
भोसले हनुमंतराव भा�रराव 25884 61 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५६००
भोसले िनतीन िव�ास 14446 39 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा    वाडी शेवाळे

३५६०१
भोसले �िवण िव�ासराव 23224 36 पु.

मु.शेवाळे पो.वाडी   ता.पाचोरा िज.जळगाव    शेवाळे

३५६०२
िबरारी अभय �ामकांत 55768 44 पु.

िवकास कॉलनी   भडगाव रोड  पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३५६०३
बोरसे (पाटील) सुकलाल िभमराव 43230 46 पु.

मु.पो. आसनखेडे   ता.पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५६०४
बोरसे भागवत धनजी 27291 65 पु.

मु. पो. िशंदाड   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  िशंदाड

३५६०५
बोरसे (पाटील) राज�� भागवत 43290 45 पु.

मु. पो. आसनखेडा   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  आसनखेडा

३५६०६
बोथरा सुरेश मांिगलालजी 25328 51 पु.

मु. पो. वरखेडी   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वरखेडी

३५६०७
�ा�णे िदपक शामराव 38487 45 पु.

�म नं ०४   राधा नगरी  जारगाव चौफु�ी जवळ  पाचोरा

३५६०८
चौधरी चेतन ल�ण 55949 35 पु.

संभाजी नगर   पाचोरा ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६०९
चौधरी �ाने�र शाली�ाम 21895 49 पु.

मु.पो.सातगाव डोगंरी   ता.पाचोरा िज.जळगाव    सातगाव 

डोगंरी

३५६१०
चौधरी मुकेश उ�म 61616 40 पु.

मु पो नाथ नगर जळगाव     तालुका पाचोरा  जळगाव

३५६११
चौधरी �शांत राजाराम �ो�ा - �शांत 

पान मसाला 57780 49 पु.

आिश�वाद रेिसडे�ी   पुनगाव रोड पाचोरा  ता पाचोरा िज 

जळगाव  पाचोरा

३५६१२
चौधरी �शांत उ�म 61617 37 पु.

मयूरे�र पाक�    मु पो जळगाव  तालुका पाचोरा  जळगाव

३५६१३
चौधरी रमाकांत िभवसन 30350 41 पु.

�ॉट नं.४१/४ देशमुख वा नं   एच एस जी सो    पाचोरा

३५६१४
च�ाण रिवं� िशवाजी 42527 32 पु.

मु.पो.तारखेडे खुद�    ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६१५
च�ाण साहेबराव िसताराम 53794 59 पु.

मु.लोण पो.अंजनिवहीरे   ता.भडगाव  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६१६
च�ाण िकसन हरी 55602 42 पु.

मु.मोहाडी पो.कु�हाड   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६१७
छाजेड शांतीलाल मोहनलाल 26010 68 पु.

राणीचे बांब�ड   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  बांब�ड

३५६१८
िच�े योगेश पंढरीनाथ 52589 45 पु.

कृ�ा पुरी   मराठी शाळेजवळ  पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३५६१९
चोरडीया िमतेश संजय 57445 29 पु.

देशमुख वाडी पाचोरा   ता पाचोरा  िज जळगाव  पाचोरा
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३५६२०
चोरडीया राजीव िहरालाल 53002 57 पु.

मानिसंगका कॉ��े�   जामनेर रोड  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३५६२१
चौरिडया संिगता संजय 54581 55 �ी

देशमुख वाडी   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६२२
चौरिडया सुरेखा राजीव 54582 56 �ी

देशमुख वाडी पाचोरा िज-   जळगाव    पाचोरा

३५६२३
दलाल शांताबाई िनंबराज 4947 65 �ी

कोडंवाडा ग�ी  उदू�  शाळेजवळ   भातखेडेकर वाडा    

पाचोरा

३५६२४
देसले वैशाली अिनल 56415 44 �ी

गु�द� नगर   कृ�ापुरी पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६२५
देशमुख अिनल नारायणराव 54906 66 पु.

पांडव नगरी   भडगांव रोड  पाचोरािज.जळगाव  पाचोरा

३५६२६
देशमुख मिनषा राज�� 54583 48 �ी

गांधी चौक पाचोरा   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६२७
देशमुख िनम�ला अिनल 54905 59 �ी

पांडव नगरी   भडगांव रोड  पाचोरािज.जळगाव  पाचोरा

३५६२८
देशपांडे तुषार िदलीप 45644 42 पु.

४- रेणुका कॉलनी   पुनगाव रोड  पाचोरा

३५६२९
देव सदानंद रामचं� 56872 71 पु.

वाणी ग�ी   िपंपळगांव हरे�र  ता.पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३५६३०
देवरे गोरख रघुनाथ 14435 49 पु.

�ेट बँक कॉलनी   पाचोरा

३५६३१
धाडीवाल गुलाबचंद दगडुलाल 30377 40 �ी

रथ ग�ी   पाचोरा    पाचोरा

३५६३२
धाडीवाल शेखर चंदनमल 13985 56 पु.

गांधी चौक   पाचोरा

३५६३३
ढाकरे �ितभा नंदिकशोर 57226 43 �ी

�ॉट नं ५८/१३१   नाथ मंिदर जवळ जारगाव  ता पाचोरा िज 

जळगाव  पाचोरा

३५६३४
ढाकरे नंदिकशोर नारायण 57227 44 पु.

�ॉट नं ५८/१३१   नाथ मंदीर जवळ जारगाव  ता पाचोरा िज 

जळगाव  पाचोरा

३५६३५
धनगर रमेश छगन 15852 62 पु.

मु.पो.िशंदाड ता.पाचोरा   िज.जळगाव    िशंदाड

३५६३६
धनगर िशवचरण िव�ल 31443 57 पु.

मु.पो.लोहारा   ता.पाचोरा  िज.जळगांव  लोहारा

३५६३७
धनगर पांडूरंग िचंतामण 41470 67 पु.

मु.पो.िगरड   ता.भडगांव  िज.जळगाव  िगरड

३५६३८
धनराळे हरीष िदलीप 56282 37 पु.

राम मंिदराजवळ   मु.पो.वरखेडी बु.  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३५६३९
धोबी युवराज पंुडिलक 21898 46 पु.

मु.पो.सातगाव डोगंरी   ता.पाचोरा िज.जळगाव    सातगाव 

डोगंरी

३५६४०
दुसाने भुवनेश यशवंत 53840 36 पु.

घर �ं.ऐ-१२ आिश�वाद िड� म िसटी   पाचोरा  िज.जळगाव  

पाचोरा

३५६४१
दुसाने यशवंत पंडीत 53839 66 पु.

घर �.ऐ-१४ आिश�वाद िड� म िसटी   पाचोरा  िज.जळगाव  

पाचोरा

३५६४२
गायकवाड रिवं� िभमराव 35025 48 पु.

146/3/4 एट जारगाव ता .पाचोरा   िज�ा जळगाव    जारगाव

३५६४३
िगते अिभम�ू िवठठल 43445 44 पु.

मु.पो.िपंपळगाव (हरे)   ता.पाचोरा  िज�ा जळगाव

३५६४४
गोरे संतोष गोिवंदा 24633 49 पु.

िपंपळगाव हरे�र   तालुका पाचोरा  िज.जळगाव

३५६४५
जडे द�ा�य एकनाथ 51933 50 पु.

िहंद ऑईल िमल रोड िनयर   जु�ा कोटा�जवळ िज�ा 

जळगाव  पाचोरा िज. जळगाव  पाचोरा

३५६४६
जडे योगेश कमलाकर 13989 50 पु.

मोराको हाऊस  ६३३ सोनार ग�ी   मु.पो.पाचोरा    पाचोरा
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३५६४७
जाधव अमोल सुधीर 55112 41 पु.

३ राधा �ामी नगर   ल�ी �ाईड भडगाव रोड  पाचोरा 

िज.जळगाव  पाचोरा

३५६४८
जाधव रा�ल हेमंत 54908 37 पु.

मु.पो.वरखेडी   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६४९
जाधव सोपान देवराम �ो.िशवश�ी 

कृषी क� � 56464 46 पु.
मु.पो.भोजे िचंचपुरे   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६५०
जाधव तुकाराम हनुमंत 56676 56 पु.

िशवाजी नगर   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६५१
जाधव वैशाली अमोल 55113 39 �ी

३ राधा �ामी नगर   ल�ी �ाईड भडगाव रोड  पाचोरा 

िज.जळगाव  पाचोरा

३५६५२
जैन िदलीप उगमचंद 22687 49 पु.

मु.पो.बांब�ड राणीचे   ता.पाचोरा.  िज.जळगाव.  पाचोरा

३५६५३
जैन ई�रलाल जवरीलाल 26746 52 पु.

मु. पो. बांब�ड (रािणचे)   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  बाब�ड

३५६५४
जैन िजव�� चंपालाल 21206 55 पु.

म.गांधी रोड   मु.पो.पाचोरा    पाचोरा

३५६५५
जैन कांतीलाल चंपालाल 13965 57 पु.

बनोटीवाला च�बर   महा�ा गांधी रोड    पाचोरा

३५६५६
जैन (छाजेड) िकशोरकुमार जवरीलाल 20365 53 पु.

बांब�ड राणीचे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    बांब�ड राणीचे

३५६५७
जैन मंजु कांतीलाल 13964 55 �ी

बनोटीवाला च�बर   महा�ा गांधी रोड    पाचोरा

३५६५८
जैन मनोज चंपालाल 22633 52 पु.

महा�ा गांधी रोड   पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५६५९
जैन �फु� पारसमल 26818 58 पु.

मु.पो.बांब�ड (राणीचे) ता पाचोरा   िज.जळगाव    पाचोरा

३५६६०
जैन �शांत रितलाल 57567 50 पु.

िपंपळगाव हेर   ता पाचोरा  िज जळगाव  िपंपळगाव हेर

३५६६१
जैन राजकुमार उगमचंद 26812 51 पु.

मु.पो.बांब�ड राणीचे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    बांब�ड 

राणीचे

३५६६२
जैन (छाजेड) सुशील ब�ीलाल 26784 56 पु.

मु.पो.बांब�ड राणीचे   ता.पाचोरा िज.जलगाव    बांब�ड 

राणीचे

३५६६३
जैन झंुबरलाल धोडुंलाल 26819 62 पु.

मु.पो.बांब�ड राणीचे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    बांब�ड 

राणीचे

३५६६४
जळतकर रामचं� िहरामण 26894 59 पु.

मानिसंगका नगर   भडगाव रोडपाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६६५
जळतकर सुरेश िहरामण 13999 76 पु.

�ी.आय.पी.कॉलनी   भडगाव रोड    पाचोरा

३५६६६
जळतकर तुषार सुरेश 13998 53 पु.

�ी.आय.पी.कॉलनी   पाचोरा

३५६६७
जोशी बाळकृ� गोपाळराव 4081 78 पु.

देवरे िनवास िववेकानंद नगर   पाचोरा

३५६६८
जोशी भुषण �काश 13997 47 पु.

५१७ देशमुख वाडी   पाचोरा

३५६६९
जोशी देव�� चं�कांत 46013 39 पु.

एम.एस.ई.बी. कॉलनी   बचत भवन मागे  भडगाव रोड 

पाचोरा  चाळीसगाव

३५६७०
जोशी िदलीप द�ा�य 8087 58 पु.

394 गणेश कॉलनी   भडगाव रोड  पाचोरा  जळगांव

३५६७१
जोशी गजानन भालचं� 61053 53 पु.

देशपांडे भालचं�   देशपांडे वाडा  जामनेर रोड  पाचोरा

३५६७२
जोशी नर�� शंकर 58759 53 पु.

�ॉट नं २९   िववेकानंद नगर  भडगाव रोड पाचोरा

३५६७३
जोशी �मोद शांताराम �ो.धनंजय ट� ेडस� 54839 52 पु.

िववेकानंद नगर   पुनगांव रोड पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा
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३५६७४
जोशी पु�षो�म ओकंार 20722 62 पु.

तलाठी कॉलनी बालाजी भवन   भडगाव रोड पाचोरा    पाचोरा

३५६७५
जोशी सतीष वामन 25554 65 पु.

रथ ग�ी   देवी मंदीरासमोर  पाचोरा

३५६७६
जोशी वैभव अ�ण 61758 33 पु.

माळी   नगरदेवळा   तालुका पाचोरा    पाचोरा

३५६७७
जोशी िवलास �ंबक 14434 71 पु.

५१७ देशमुख वाडी   पाचोरा

३५६७८
काबरा शरद �ेमराज 13960 81 पु.

देशमुख वाडी   पाचोरा

३५६७९
काबरा मिनष शरदचं� 13959 51 पु.

देशमुख वाडी   पाचोरा

३५६८०
काबरा वैशाली मनीष 23228 47 �ी

देशमुख वाडी   �रझाणी भवन समोरपाचोरा  िज.जळगाव  

पाचोरा

३५६८१
कलाल पराग अिनल �ो.पराग पो�� ी 51735 28 पु.

ऋिषकेश पाक�    �ॉट नं 89  पाचोरा िज. जळगाव  पाचोरा

३५६८२
काळे िव�ाम रावजी 7736 91 पु.

२७४८ �ीकृ� नगर पाचोरा   पाचोरा

३५६८३
कमळे िवजया द�ा�य 4089 63 �ी

देशमुख वाडा   पाचोरा

३५६८४
कानडे अिनल रामदास 34096 55 पु.

देशमुखवाडी सुभाषरोड   पाचोरा िज.जळगांव    पाचोरा

३५६८५
कानडे �िवण रामदास 51736 49 पु.

देशमुख वाडी   पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५६८६
खंडेलवाल अरिवंद रामे�र 23229 55 पु.

७ �ेट बँक कॉलनी   मु.पो.पाचोरा िज.जळगाव    पाचोरा

३५६८७
खंडेलवाल ल�ीकांत घन:शाम 23230 59 पु.

इंदीरा नगर   मु.पो.पाचोरा िज.जळगाव    पाचोरा

३५६८८
कोठावदे गोिवंद िहरालाल 53607 43 पु.

मु.पो.सातगाव डोगंरी   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६८९
कोली अिनल रमेश 21647 45 पु.

नगरदेवला   ता.पाचोरा िज.जलगाव    नगरदेवला

३५६९०
कोठावदे िहरालाल िभका 56705 75 पु.

मु.पो.सातगाव डोगंरी   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५६९१
कंुभार मंगला देवीदास 39679 45 �ी

मु.वरसाडे पो. माहेजी   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५६९२
कुकरेजा जॉनी शोभराज �ो.माय चॉइस 54401 34 पु.

िसंधी कॉलनी पाचोरा   िज.जळगाव    पाचोरा

३५६९३
कुलकण� भुषण नारायण 54796 51 पु.

कािलका नगर   भडगाव रोड  पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३५६९४
कुळकण� िदलीप मुरलीधर 4090 70 पु.

�ी िब�ीगं रंगार ग�ी   पाचोरा िज.जळगाव    पाचोरा

३५६९५
कुळकण� ल�ीकांत भा�रराव 5526 61 पु.

मु जळगाव   नाथ मंिदरा जवळ  ता पाचोरा

३५६९६
कुलकण� पाथ� िगरीश 60749 21 पु.

�ोफेसर कॉलनी   भडगाव रोड  पाचोरा

३५६९७
कुलकण� �तीभा िदलीप 13993 55 �ी

�ी िब�ीगं   रंगार ग�ी    पाचोरा

३५६९८
कुळकण� संिजव िदगंबर 7733 68 पु.

सोनार ग�ी मु पो ता.पाचोरा   पाचोरा

३५६९९
कुमावत मंगलदास िनंबा 53360 49 पु.

घर �.१३९५ बाहेर पुरा   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७००
कुमावत संजय िहरालाल 13994 51 पु.

�ॉट नं.१७ �रंग रोड   पाचोरा    पाचोरा
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३५७०१
कुमावत उमेश िहरालाल 14428 48 पु.

�ॉट नं.१७ �रंग रोड   पाचोरा

३५७०२
कुमावत वैशाली संजय 14427 43 �ी

�ॉट नं.१७ �रंग रोड   पाचोरा

३५७०३
ल�ा गौरव बंकट 60326 37 पु.

गौरव अपाट�म�ट   िशवाजी चौक  जामणेर रोड पाचोरा

३५७०४
लढ् ढा �मोद हरी�ं� 25009 58 पु.

इंदीरा नगर   मु.पो.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७०५
लढ् ढा िवनोद हरी�ं� 25008 60 पु.

२-८८-१९ इंदीरा नगर   मु.पो.पाचोरा िज.जळगाव    पाचोरा

३५७०६
लाहोटी आिशष रमेशचं� 13966 48 पु.

जामनेर रोड   पाचोरा

३५७०७
ललवाणी िगरीश ई�रलाल 61454 21 पु.

िसंधी कॉलनी जामणेर रोड   पाचोरा  िज�ा जळगाव  पाचोरा

३५७०८
ललवाणी सुरेशकुमार फ�ूमल 60092 56 पु.

िसंधी कॉलनी जामणेर रोड   पाचोरा  .

३५७०९
ललवाणी िवनोद रमेशलाल 56212 42 पु.

िसंधी कॉलनी   जामनेर रोड पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७१०
लोहार सीताराम जग�ाथ 62014 77 पु.

िववेकानंद नगर   भडगाव रोड पाचोरा    पाचोरा

३५७११
लोखंडे बापुराव सुकदेव 55882 51 पु.

नाथ नगर जारगाव   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७१२
महाजन अच�ना िवनोद 54327 41 �ी

आदश� नगर   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७१३
महाजन गणेश सुभाष 57288 40 पु.

१५३ वे�ळी खुद�  म�े वे�ळी बु   ता पाचोरा  िज जळगाव  

पाचोरा

३५७१४
महाजन गोरख िसताराम 25875 56 पु.

दुगा� नगर   भडगाव रोडपाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७१५
महाजन मह�� मधुकर 13980 50 पु.

मु.पो.परधाडे   ता.पाचोरा    परधाडे

३५७१६
महाजन नरेश पंिडत 55946 38 पु.

कृ�ापुरी   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७१७
महाजन िनितन ई�र 58178 28 पु.

मा�ती मंदीरा समोर   कृ�पुरी पाचोरा  ता पाचोरा िज 

जळगाव  पाचोरा

३५७१८
महाजन िनतीन युवराज 55002 50 पु.

िववेकानंद नगर   भडगांव रोडपाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७१९
महाजन ऋिषकेश संजय 57156 27 पु.

मु पो तारखेडा   ता पाचोरा  िज जळगाव  तारखेडा बु.

३५७२०
महाजन िशवाजी तुळशीराम 59895 53 पु.

हरी िव�ल नगर   कृ�पुरी  पाचोरा िज�ा जळगाव  पाचोरा

३५७२१
महाजन योग�� गोिवंदा 14452 43 पु.

मु.पो.परधाडे   ता.पाचोरा    परधाडे

३५७२२
महाले बाळू �ीराम 62076 41 पु.

देशमुख वाडी पाचोरा   ता पाचोरा    पाचोरा

३५७२३
महाले �काश �ीपत 51883 65 पु.

�ॉट नं.३४ गट नं.९१/१ब   िचंतामणी कॉलनी  भडगांव रोड 

पाचोरा िज. जळगाव  पाचोरा

३५७२४
महाले संदीप गोपीचंद 56322 29 पु.

मु.पो.भोरटेक खु.   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७२५
महाले शंकर िसताराम 55625 40 पु.

राजीव गांधी कॉलनी   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७२६
महालपुरे संदीप बबनराव 13973 41 पु.

कृ�पुरी   पाचोरा

३५७२७
माळी कैलास अजु�न 13992 64 पु.

�ीराम चौक   बाहेरपुरा    पाचोरा
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३५७२८
माळी सावता नरहर 55601 44 पु.

िजजामाता कॉलनी   भडगाव रोड  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३५७२९
माळी �ीकु� शहादू 58214 49 पु.

मु पो भोजे   ता पाचोरा भोजे

३५७३०
मालपुरे दगडू शांताराम 28171 43 पु.

मु. पो. लोहटार   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  लोहटार

३५७३१
महालपुरे संजीव एकनाथ 25883 54 पु.

मु.पो.लोहटार   ता.पाचोरा िज.जळगाव    लोहटार

३५७३२
मांडोळे रोहीदास दगा 25879 47 पु.

मु.पो.लोहटार   ता.पाचोरा िज.जळगाव    लोहटार

३५७३३
मराठे राज�� पंिडत 61226 34 पु.

मु बांब�ड खुद�  ता पाचोरा   िज�ा जळगाव    बांब�ड

३५७३४
मराठे राकेश िबिभषण �ो.�ी िस�दी 

िवनायक हाड�वेअर 56342 45 पु.
०६ आनंद नगर   पुनगांव रोड  पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३५७३५
माथुरवै� अिनल रामिकसन 14426 68 पु.

�ी.आय.पी.कॉलनी   भडगाव रोड पाचोरा िजजळगाव    

पाचोरा

३५७३६
मौय� चा�शीला देव��िसंग 61421 40 �ी

मु पो� वाडगाव मुलाने   ता पाचोरा  िज�ा जळगाव  

वडगाव मुलाने

३५७३७
िम�ा िनलेशकुमार िवजयभुषण 22631 45 पु.

देशमुख वाडी AT पो� पाचोरा     पाचोरा

३५७३८
िम�री रिवं� बापू 62062 29 पु.

दिहगाव संत दिहरगाव   पाचोरा    पाचोरा

३५७३९
िम�री अजय ��ाद 54458 48 पु.

1276 बाहेर पुरा   पाचोरा  िज.जळगांव  पाचोरा

३५७४०
िम�री गणेश �ावण 55930 53 पु.

देशमुख वाडी   गोडं व�ी जवळ  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३५७४१
िम�ी �शांत नारायण 23219 45 पु.

मु.पो.कुरंगी   ता.पाचोरा िज.जळगाव    कुरंगी

३५७४२
िम�री मह���ताप भाऊराव 53691 43 पु.

अ�िवनायक नगर   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७४३
मोर शांतीलाल गणपतलाल 21894 81 पु.

िववेकानंद नगर   भडगाव रोड    पाचोरा

३५७४४
मोराणकर योगेश वसंत 52874 43 पु.

मु.पो. िनंभोरी   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५७४५
मोरे राजेश संतोष 40104 54 पु.

संभाजी नगर   पाचोरा    पाचोरा

३५७४६
मोरे राजू  घोग� 31481 57 पु.

सी/ओ शेवाळे पंिडत राजधर   महाराणा �ताप चौक  ता 

पाचोरा िज जळगाव.  पाचोरा

३५७४७
मोरे रमेश रामदास 7678 69 पु.

एम.आय.डी.सी कॉलनी   कृिष नगर भडगाव रोड    पाचोरा

३५७४८
मोरे रेखा रमेश 15631 61 �ी

१९ कृषी नगर   भडगाव रोड    पाचोरा

३५७४९
मोरे संतोष सुभाष 14457 42 पु.

३३ कृषी नगर   भडगाव रोड    पाचोरा

३५७५०
मोरे शांताराम ल�ण 53563 43 पु.

१८ रा�� माता कॉलनी   भडगाव रोड  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३५७५१
मोरे सुिनता कृ�राव 55636 28 �ी

मु.पो.गाळण बु।।   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७५२
मुथा �ीकांत लखमीचंद 56803 35 पु.

�ॉट नं.१९ संघवी कॉलनी   �ामी समथ� मंिदराजवळ  

पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३५७५३
नागणे हेमंत िव�ंभर 31962 44 पु.

१६ आनंद नगर   पुनगांव रोड  पाचोरा  िज.जळगांव  पाचोरा

३५७५४
नागने ��दा सुिधर 32071 41 �ी

आनंद नगर पुनगांव रोड   पाचोरा    पाचोरा
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३५७५५
नागणे सुिधर िव�ंभर 22640 47 पु.

आनंद नगर   पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५७५६
नगने िव�ंबर िभमाजी 30785 72 पु.

१६ आनंद नगर पुनगांव रोड   पाचोरा    पाचोरा

३५७५७
नागरािन आकाश गुलाब 60254 30 पु.

मोधळा रोड   िसंधी कॉलनी  पाचोरा िज�ा जळगाव  पाचोरा

३५७५८
नागराणी चांदणी क�ैयालाल 54907 49 �ी

२७२३ िसंधी कॉलनी   जामनेर रोड पाचोरा  िज.जळगाव  

पाचोरा

३५७५९
नागरानी गुलाब दीपमल 60253 61 पु.

मोधळा रोड   िसंधी कॉलनी  पाचोरा िज�ा जळगाव  पाचोरा

३५७६०
नागराणी मंजु राम 57399 35 �ी

िसंधी कॉलनी   पाचोरा  िज जळगाव  पाचोरा

३५७६१
नागराणी मुकेश रमेशलाल 51728 38 पु.

िसंधी कॉलनी   पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५७६२
नागराणी राम िकशनचंद 56302 42 पु.

िशव मंिदराजवळ   िसंधी कॉलनी  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३५७६३
नानकर अतुल काशीनाथ 23225 56 पु.

५ िववेकानंद नगर   मु.पो.पाचोरा िज.जळगाव    पाचोरा

३५७६४
नेरपगारे संतोष तुकाराम 14445 42 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा    वाडी शेवाळे

३५७६५
िनकंुभ िजत�� िहंमतिसंग 30904 41 पु.

मु.पो. नाचनखेडा   ता.पाचोरा    नाचनखेडा

३५७६६
िनमगडे हेमंत सीताराम 62013 37 पु.

923 िववेकानंद नगर   भडगाव रोड पाचोरा    पाचोरा

३५७६७
�ाती हिश�ता मनोज 8627 49 �ी

भगवती कले�न  गांधी चौक   पाचोरा    पाचोरा

३५७६८
�ाती मनोज �भुलाल 13995 53 पु.

भगवती कले�न गांधी चौक   पाचोरा    पाचोरा

३५७६९
पांडे रिवं� छगनराव 14443 44 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा    वाडी शेवाळे

३५७७०
पापरीकर सुरेश िवनायक 3046 80 पु.

बी-०२ वंृदावन पाक�  �ानंद िगरणा   पंिपंग रोड गजानन 

महाराज मंदीरा  जवळ  पाचोरा

३५७७१
परदेशी गणेश �ताप 57019 37 पु.

मु.डांभुण� पो.िचंचपुरा   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७७२
परदेशी अमरिसंग देवचंद 21902 46 पु.

मु.पो.सातगाव डोगंरी   ता.पाचोरा िज.जळगाव    सातगाव 

डोगंरी

३५७७३
परदेशी मनोज �िवणिसंग 57484 28 पु.

मु /पो - पुनगाव   ता पाचोरा  िज जळगाव  पाचोरा

३५७७४
परदेशी पदमिसंग नारायण 55132 75 पु.

मु.पो.कासमपुरा   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७७५
परदेशी �िदप नारायण 54519 41 पु.

मु.पो.पुनगाव   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७७६
परदेशी रणिजत उ�म 55131 33 पु.

मु.पो.कासमपुरा   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७७७
परदेशी शोभाबाई �ताप 59362 51 �ी

डा�ूण� िचंचपूरे   िज�ा जळगाव पाचोरा  डा�ूण� िचंचपूरे  

िज�ा जळगाव तालुका पाचोरा

३५७७८
परदेसी िवकास धोडुं 57234 46 पु.

मु सावखेडे पो.िचंचपुरे   ता पाचोरा  िज जळगाव  पाचोरा

३५७७९
पाटे छगन मुरलीधर 41646 61 पु.

मु.पो. सामनेर   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  सामनेर

३५७८०
पाटे रा�ल छगन 41647 43 पु.

मु.पो. सामनेर   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  सामनेर

३५७८१
पटेल िहतेश टोकरशी 53357 33 पु.

घर �.१०५१ उ�ास टॉकीज   पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा
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३५७८२
पटेल नारायण रतनशी 53358 59 पु.

घर �.१०५१ उ�ास टॉकीज   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७८३
पटेल नम�दाबेन टोकरशी 53359 65 �ी

घर �.१०५१ उ�ास टॉकीज   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७८४
पटेल टोकरशी रतनशी 52540 65 पु.

घर �.१०५१ उ�ास टॉकीज   पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५७८५
पाठक अिनल सदािशव 13988 44 पु.

मंदार  ५१८ देशमुख वाडी   पाचोरा

३५७८६
पाटील अ�ेत िहरालाल 40942 49 पु.

४६ िचंतामणी कॉलनी   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७८७
पाटील अजबराव माधवराव 25888 36 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५७८८
पाटील अजय िनळकंठ 35812 52 पु.

मु.ओझर पो.िगरड   ता. पाचोरा  िज.जळगाव  ओझर

३५७८९
पाटील अिमत िनळकंठ 56044 29 पु.

मु.पो.गोराडखेडा   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७९०
पाटील अमोल बापु 43828 35 पु.

मु.खाजोळे पो.आखतवाडे   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७९१
पाटील आनंदा जग�ाथ 25262 73 पु.

वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५७९२
पाटील अिनल हरी 19295 49 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    पाचोरा

३५७९३
पाटील अिनल नथु 23220 52 पु.

गाडगे नगरपाचोरा   िज.जळगाव    पाचोरा

३५७९४
पाटील अिनता पंकज �ो.भा��ी 

मेडीकल अॅ� जनरल �ोअस� 52617 36 �ी
मु. पो. गाळण बु.   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५७९५
पाटील अ�पुणा�बाई िसताराम 19294 64 �ी

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५७९६
पाटील अ�या सुिनल 55532 31 �ी

�ॉट नं.१ िवद्युत कॉलनी   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७९७
पाटील अ�ण ल�ण 36717 74 पु.

मु.पो.पहान   ता.पाचोरा    पाचोरा

३५७९८
पाटील अ�ण परशुराम 18809 51 पु.

मु.पो.िसंदाड   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५७९९
पाटील अ�ण वसंतराव 15632 48 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे ता.पाचोरा   िज जळगाव    वाडी शेवाळे

३५८००
पाटील अरिवंद िभका 6517 57 पु.

घर नं १८६ गुजर वाडा   मु पो� तारखेडा  ता पाचोर  

जळगांव

३५८०१
पाटील अरिवंद ��ाद 23218 45 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५८०२
पाटील अशोक जुलाल 21281 57 पु.

मु.पो.िशंदाड   ता.पाचोरा िज.जलगाव    िशंदाड

३५८०३
पाटील अशोक रामराव 21247 57 पु.

मु.पो.वाडी शेवाले   ता.पाचोरा िज.जलगाव    वाडी शेवाले

३५८०४
पाटील अतुल सुभाष 55130 41 पु.

मु.पो.वाणेगाव   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५८०५
पाटील अिवनाश �भाकर 38285 37 पु.

मु.िपं�ी बु. पो.िपंपळगाव (हरे)   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  िपं�ी

३५८०६
पाटील बाबुलाल सुकदेव 35432 74 पु.

�ॉट नं.१६   शंकर अ�ा नगर  पाचोरा

३५८०७
पाटील बाबुराव �ावण 4943 80 पु.

पारधडे   परधाडे

३५८०८
पाटील बाजीराव धनजी 29054 65 पु.

मु.पो. वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा  िज.जळगांव  वाडी शेवाळे
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३५८०९
पाटील बजरंग िसताराम 19312 44 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५८१०
पाटील बाळकृ� सुरेश 60777 40 पु.

कृ�ाजी नगर   भडगाव रोड पाचोरा    पाचोरा

३५८११
पाटील बाळु आनंदा 14449 46 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा    वाडी शेवाळे

३५८१२
पाटील ब�ीलाल रामदास 13982 45 पु.

मु.पो.परधाडे   ता.पाचोरा    परधाडे

३५८१३
पाटील बापुराव िवठठल 24215 54 पु.

वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५८१४
पाटील भागवत नारायण 54334 61 पु.

वंृदावन नगर   भडगाव रोड  पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३५८१५
पाटील भगवान जयवंतराव 33654 49 पु.

मु.ओझर   पो.िगरड  ता.पाचोरा  ओझर

३५८१६
पाटील भगवान सुकदेव 43582 52 पु.

अटपो� अंतुरली   ता पाचोरा िज�ा जळगाव.    पाचोरा

३५८१७
पाटील भालचं� िनंबाजी 22258 53 पु.

 भगवती कृपा    गणेश कॉलनी  मु.पो.पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३५८१८
पाटील भरत भा�र 55440 39 पु.

कृ�ापुरी   िदहदे वाडा पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५८१९
पाटील भारत धनिसंग 17623 67 पु.

मु.वरसाडे पो.मािहजी   ता.पाचोरा    वरसाडे

३५८२०
पाटील भरत रामकृ� 55395 47 पु.

मु.पो.ओझर   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५८२१
पाटील भाउुलाल बंडू 22610 72 पु.

मु. पो. कुरंगी   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  कुरंगी

३५८२२
पाटील भावना िदनेश 19740 47 �ी

१४/१ राधा िनवास िव�ा कॉलनी   भडगाव रोडपाचोरा    

पाचोरा

३५८२३
पाटील िभकन पंडीत 44615 40 पु.

मु पो गाळण   ता पाचोरा  िज जळगाव  पाचोरा

३५८२४
पाटील िभकन तुकाराम 7753 72 पु.

�ॉट नं ५२ संतोष पाटील नगर पाचोरा

३५८२५
पाटील िभकन वामनराव 25284 77 पु.

मु. पो. वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५८२६
पाटील भुप�� तुकाराम 52877 37 पु.

मु. पो. सामनेर   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५८२७
पाटील छायाबाई छोटू 61477 42 �ी

मु पो� लासगाव   सामनेर तालुका पाचोरा  जळगाव

३५८२८
पाटील छोटू झाव� 61476 45 पु.

मु लासगाव पो� सामनेर   ता पाचोरा िज�ा जळगाव    

लासगाव

३५८२९
पाटील द�ा�य वामनराव 13962 60 पु.

�ी.आय.पी.कॉलनी   पाचोरा

३५८३०
पाटील द�ा�य ओकंार �ो �ु लुक 

फॅशन 54227 52 पु.

जयिकसन कॉलनी   भडगांव रोड  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३५८३१
पाटील द�ा�य रामदास 25990 57 पु.

िशंदाड   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  िशंदाड.

३५८३२
पाटील द�ु कािशराम 25293 53 पु.

मु.पो. वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५८३३
पाटील देविसंग िहलालिसंग 45352 70 पु.

मु. पो. दिहगाव   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  दिहगाव

३५८३४
पाटील धोडूं देवराम 33792 52 पु.

मु.पो. ओझर   ता.पाचोरा    ओझर

३५८३५
देसले(पाटील) िदलीप गोबजी 29553 60 पु.

�ॉट नं.६ बी पुजारी नगर   भडगांव रोड    पाचोरा
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३५८३६
पाटील िदलीप हरी 19296 51 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५८३७
पाटील िदनेश सुरेश 23235 33 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५८३८
पाटील िदनेश वसंतराव 19690 54 पु.

१४/१  राधािनवास  िव�ा कॉलनी   भडगाव रोडपाचोरा    

पाचोरा

३५८३९
पाटील िदनकर दशरथ 24220 63 पु.

मु पो� अंतुल� बीके   ता. भडगाव  िज. जळगाव  पाचोरा

३५८४०
पाटील िदपक अरिवंद 21897 47 पु.

रा.वानेगाव पो.िनंभोरी   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वानेगाव

३५८४१
पाटील िदपक अशोक 57224 35 पु.

मु/पो - िनंभोरी   ता पाचोरा  िज जळगाव  पाचोरा

३५८४२
पाटील दीपक कोमलिसंग 60530 32 पु.

िव�ल मंिदर जवळ   दिहगाव संत ता पाचोरा  दिहगाव िज�ा 

जळगाव  दिहगाव

३५८४३
पाटील िदपक पंडीत 13981 46 पु.

शांती सदन जयिकसान सोसायटी   पाचोरा

३५८४४
पाटील �ाने�र बुधा 56777 54 पु.

पांडव नगरी   भडगाव रोड पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५८४५
पाटील गजानन धनराज 57233 45 पु.

मु .भोजे  पो.िचंचपुरे   ता पाचोरा  िज जळगाव  पाचोरा

३५८४६
पाटील गजानन सुरेश 54328 41 पु.

१९ कृ�ा पुरी   महादेव ग�ी पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५८४७
पाटील गणेश भागवत 14450 46 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा    वाडी शेवाळे

३५८४८
पाटील गणेश राजाराम 60674 44 पु.

कृ�पुरी पाचोरा   झेड पी �ूल जवळ  पाचोरा

३५८४९
पाटील गौरव गुलाबराव 54429 28 पु.

मु.पो.ओझर   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५८५०
पाटील गयाबाई हरी 19284 70 �ी

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा    वाडी शेवाळे

३५८५१
पाटील गोकुळिसंग इं�िसंग 23895 68 पु.

मु.पो.दहीगाव   ता.पाचोरा िज.जळगाव    दहीगाव

३५८५२
पाटील गोपाल तोताराम 25996 41 पु.

मु.पो. वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५८५३
पाटील गोिवंद िहमतराव 59790 73 पु.

हाऊस नं १४   ओझर  तालुका पाचोरा िज�ा जळगाव  

ओझर

३५८५४
पाटील गुलाब िव�म 34081 51 पु.

मु.पो.कुरंगी   ता.पाचोरा  िज.जळगांव  कुरंगी

३५८५५
पाटील हरेश सुधाकर 27593 48 पु.

मु. पो. कळमसरा   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  कळमसरा

३५८५६
पाटील िहलाल रामदास 21285 56 पु.

मु.पो.िशंदाड   ता.पाचोरा िज.जलगाव    िशंदाड

३५८५७
पाटील िहरामण नामदेव 56607 66 पु.

देवरे िनवास भडगांव रोड   �ेट बँक कॉलनी  पाचोरा 

िज.जळगाव  पाचोरा

३५८५८
पाटील इंदूबाई गणेश 39678 45 �ी

मु. वरसाडे पो. माहेजी   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५८५९
पाटील ई�र िशवराम 26383 62 पु.

मु. पो. दुसखेडा.   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  दुसखेडा

३५८६०
पाटील जग�ाथ सखाराम 22717 62 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे.   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५८६१
पाटील जगदीश �काश 62075 31 पु.

संभाजी नगर पाचोरा   िज�ा जळगाव    पाचोरा

३५८६२
पाटील जयंत बाबुराव 13967 53 पु.

�ेयस  इंदीरा नगर   पाचोरा
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३५८६३
पाटील जयेश सुनील 60748 26 पु.

15 संत गाडगे बाबा नगर   भडगाव रोड पाचोरा  ता पाचोरा

३५८६४
पाटील कैलास भाऊराव 14444 72 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा    वाडी शेवाळे

३५८६५
पाटील कैलास दशरथ 25296 58 पु.

वाडे शेवाडे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडे शेवाडे

३५८६६
पािटल िकरण छगन 25878 42 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    पाचोरा

३५८६७
पाटील िकरण सजन 21900 50 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडा शेवाळे

३५८६८
पाटील िकरणिसंह शहािसंह 28816 42 पु.

मु. पो. लासगांव   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  लासगांव

३५८६९
पाटील िकशोर नाना 55883 43 पु.

�ुप नं.०२   मनिसंगका नगर  पाचोरा

३५८७०
पाटील िकशोर िपतांबर 29777 54 पु.

मु.पो. ओझर  ता.पाचोरा   ओझर

३५८७१
पाटील कृ�राव �ीपत 25994 54 पु.

मु. पो. वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५८७२
पाटील कुणाल �िवण 56975 36 पु.

�ॉट नं.३९ िववेकानंद नगर   भडगांव रोड पाचोरा  

िज.जळगाव  पाचोरा

३५८७३
पाटील ल� पंडीत 44614 40 पु.

मु पो गाळण   ता पाचोरा िज जळगाव    मु पो गाळण

३५८७४
पाटील लताबाई कोमलिसंग 60531 55 �ी

दिहगाव संत ता पाचोरा   ता पाचोरा िज�ा जळगाव    

दिहगाव संत  412511

३५८७५
पाटील ल�ण पंडीत 36736 53 पु.

मु.पो. पहान   ता.पाचोरा    पहान

३५८७६
पाटील मधुकर भागवत 36177 39 पु.

मु.पो.ओझर   ता.पाचोरा    ओझर

३५८७७
पाटील मधुकर सुकदेव 21284 51 पु.

मु.पो.वडगाव कडे   ता.पाचोरा िज.जलगाव    वडगाव कडे

३५८७८
पाटील माधव हरी 27335 53 पु.

मु.पो. नगरदेवळा   ता.पाचोरा िज.जळगांव    नगरदेवळा

३५८७९
पाटील महा� िचंधा 25891 82 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५८८०
पाटील महे� िनंबाजी 21638 55 पु.

�ॉट नं.३० िचंतामणी कॉलनी   मु.पो.पाचोरा िज.जलगाव    

पाचोरा

३५८८१
पाटील मह�� रामिसंग 60513 53 पु.

राजीव गांधी कॉलनी �ॉट नं 34   पाचोरा ता पाचोरा  िज�ा 

जळगाव  पाचोरा

३५८८२
पाटील मह�� िव�ल 14453 47 पु.

मु.पो.परधाडे   ता.पाचोरा    परधाडे

३५८८३
पाटील महेश मधुकर 51857 30 पु.

मु. पो. ओझर   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५८८४
पाटील मंदाबाई �ीपत 21398 88 �ी

मु.पो.नाचणखेडा   ता.पाचोरा िज.जळगाव  नाचणखेडा

३५८८५
पाटील मनीषा सिचन 62055 36 �ी

मु पो� नां�ा   ता पाचोरा  िज�ा जळगाव  नां�ा

३५८८६
पाटील मंगेश पोपट 54455 41 पु.

संत गाडगेबाबा नगर   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५८८७
पाटील मनोहर िहलाल 35680 61 पु.

मु.पो. ओझर   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  ओझर

३५८८८
पाटील मनोज (मिनष) भगवान 14441 51 पु.

जयिकसान हौिसंग सोसायटी   भडगाव रोड    पाचोरा

३५८८९
पाटील मनोज ल�ण 56775 40 पु.

मु.जारगाव पो.सारोडा   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा
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३५८९०
पाटील मयुर अिभम�ु 56047 41 पु.

४ सर�ती कॉलनी   पुणगांव रोड  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३५८९१
पाटील मोिनका �शांत 39015 40 �ी

�ॉट नं. १०   गाडगेबाबा नगर  भडगाव रोड पाचोरा

३५८९२
पाटील मृणाली रमेश 48353 28 �ी

गोिवंद नगरी (बी-९)   भडगांव रोड पाचोरा  िज. जळगाव  

पाचोरा

३५८९३
पाटील नगीनदास छगन 11627 54 पु.

रा.परधाडे ता.पाचोरा   परधाडे

३५८९४
पाटील नाना गणपत 43646 64 पु.

मु. पो. आसनखेडे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५८९५
पाटील नंदु वामनराव 25882 47 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५८९६
पाटील नर�� रणिसंग 36137 43 पु.

दहीगाव संत   ता.पाचोरा    दहीगाव

३५८९७
पाटील नर�� िव�म 21901 50 पु.

मु.पो.िशंदाड   ता.पाचोरा िज.जळगाव    िशंदाड

३५८९८
पाटील िनळकंठ बळीराम 54123 59 पु.

गोराउखेडा बु.   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५८९९
पाटील िनतीन मािणक 23223 49 पु.

�ॉट नं.२ िववेकानंद नगर   मु.पो.पाचोरा िज.जळगाव    

पाचोरा

३५९००
पाटील िनतीन रमेश 57919 37 पु.

मु - साव� बु ��्   पो - िपं�ी (कजगाव )  ता पाचोरा िज जळगाव 

 पाचोरा

३५९०१
पाटील प�वी सुनील 59795 33 �ी

पाटील प�वी सुनील   कृ�पुरी  पाचोरािज�ा जळगाव  

पाचोरा कृ�पुरी

३५९०२
पाटील पंढरीनाथ दामोदर 18968 69 पु.

मु.वाडी शेवाळे ता.पाचोरा   वाडी शेवाळे

३५९०३
पाटील पंडीत जामिसंग 13979 75 पु.

शांती सदन जयिकसान सोसायटी   पाचोरा

३५९०४
पाटील पाडूरंग �पला 6090 77 पु.

मु.पो. िगरड ता.भडगांव   िज.जळगांव    भडगांव

३५९०५
पाटील �भाकर आधार �ो.सागर कृषी 

क� � 58942 43 पु.
मु. पो. दुसखेडा   ता. पाचोरा िज. जळगाव    पाचोरा

३५९०६
पाटील �िदप ल�ण 56776 38 पु.

मु.जारगावपो.सारोडा   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५९०७
पाटील �िदप भगवान 24216 44 पु.

वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५९०८
पाटील �दीप जग�ाथ 14438 53 पु.

जय दुगा� नगर   �रंग रोड    पाचोरा

३५९०९
पाटील �काश अशोक 57262 41 पु.

४७/२ वाणेगाव   ता पाचोरा  िज जळगाव  पाचोरा

३५९१०
पाटील �काश द�ा�य 53742 44 पु.

रंगार ग�ी   िवaल मंदीर रोड  पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३५९११
पाटील �काश परशुराम 17506 54 पु.

मु.पो.िशंदाड ता.पाचोरा   िशंदाड

३५९१२
पाटील �शांत आनंदराव 14436 49 पु.

�ंबक नगर कृ�पुरी पाचोरा   पाचोरा

३५९१३
पाटील �शांत बाजीराव 39016 45 पु.

�ॉट नं. १०   गाडगेबाबा नगर  भडगाव रोड पाचोरा

३५९१४
पाटील �ितभा मािणक 49970 51 �ी

िववेकानंद नगर   भडगाव रोड  पाचोरा िज. जळगाव  पाचोरा

३५९१५
पाटील ि�यंका अ�ण 55145 27 �ी

मु.पो.जारगाव   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५९१६
पाटील पृ�ीराज धनराज 59337 49 पु.

A/P िपं�ी बँक तालुका पाचोरा   A/P िपं�ी बँक तालुका पाचोरा 

जळगाव  A/P िपं�ी बँक तालुका पाचोरा  A/P िपं�ी बँक 

तालुका पाचोरा
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३५९१७
पाटील पूनमिसंग गोिवंदा 17638 73 पु.

मु. वरसाळे पो. माहेजी ता. पाचोरा   वरसाळे

३५९१८
पाटील पू�षो�म दगडू 34823 60 पु.

१३कैलाश नगर   नवीन भडगाव रोड  पाचोरा

३५९१९
पाटील राज�� राघो 22980 52 पु.

वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५९२०
पाटील राज�� रामिसंग 14437 60 पु.

जयिकसान हौिसंग सोसायटी   भडगाव रोड    पाचोरा

३५९२१
पाटील राज�� संतोष 23232 57 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५९२२
पाटील राज�� �ीधर 21832 47 पु.

मु.पो.नगरदेवळा   ता.पाचोरा िज.जळगाव    नगरदेवळा

३५९२३
पाटील राज�� िव�नाथ 55223 55 पु.

�ॉट नं.५ मोया� नगर   िचंतामणी पाचोरा  िज.जळगाव  

पाचोरा

३५९२४
पाटील राज�� िव�ल 14454 49 पु.

मु.पो.परधाडे ता.पाचोरा   पाचोरा

३५९२५
पाटील रामे�र यशवंत 25999 39 पु.

मु. पो. वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५९२६
पाटील रामकृ� साहेबराव 50580 39 पु.

मु. पो. गोराडखेडे खु.   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  गोराडखेडे

३५९२७
पाटील रंजना भागवत 54333 57 �ी

वंृदावन नगर   भडगांव रोड  पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३५९२८
पाटील रणिसंग इं�िसंग 35749 75 पु.

मु.पो.दहीगाव संत   ता.पाचोरा    दहीगाव संत

३५९२९
पाटील रिवं� भागवत 23231 46 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५९३०
पाटील रिवं� कौतीक 55146 50 पु.

मु.पो.तारखेडा खु.   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५९३१
पाटील रिवं� रामदास 22632 53 पु.

कृ�ा पुरी   महादेव ग�ी पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५९३२
पाटील रावसाहेब िशवराम 25995 54 पु.

मु. पो. वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५९३३
पाटील रेखा द�ा�य 13963 52 �ी

�ी.आय.पी.कॉलनी   पाचोरा

३५९३४
पाटील रेखा मह�� 22665 42 �ी

�ॉट नं.३०.   िचंतामणी कॉलनी.  पाचोरा.  पाचोरा.

३५९३५
पाटील �पाली उ�ास 56003 45 �ी

�ॉट नं ३५   संघवी कॉलनी  जवळ ए एम सी बीईई ऑिफस  

पाचोरा

३५९३६
पाटील सिचन राज�� 62056 38 पु.

मु पो� नां�ा   ता पाचोरा िज�ा जळगाव    नां�ा  ㈴ㄵ㔱

३५९३७
पाटील सदािशव �ंबक 13986 59 पु.

३०-मानिसंगा कॉलनी   पाचोरा. ता पाचोरा  िज जळगाव  

पाचोरा

३५९३८
पाटील साहेबराव हरी 5761 79 पु.

मु.पो.िशंदाड ता.पाचोरा   िज. जळगाव    िशंदाड

३५९३९
पाटील समाधान �काश 56863 33 पु.

संभाजी नगर   उ�ास टॉकीज मागे  पाचोरा िज.जळगव  

पाचोरा

३५९४०
पाटील संदीप सखाराम 22718 43 पु.

नगरदेवळा.   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  नगरदेवळा

३५९४१
पाटील संिदप युवराज 30415 41 पु.

मु.पो.ढोकलखेडा   ता.पाचोरा  िज.जळगांव  ढोकलखेडा

३५९४२
पाटील संिगता ल�ण 39793 46 �ी

मु.वरसाडे �.बो. पो.माहेजी   ता.िज.जळगाव

३५९४३
पाटील संिगता रणिजत 56135 43 �ी

�ॉट नं.४ िचंतामणी कॉलनी   पवन नगर पाचोरा  

िज.जळगाव  पाचोरा
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३५९४४
पाटील संिगता सुदेश 22473 49 �ी

मु.पो.िगरड   ता.भडगाव  िज.जळगाव.  भडगाव

३५९४५
पाटील संजय मािणक 25292 46 पु.

मु. पो. वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा.  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५९४६
पाटील संजय �भाकर 56727 39 पु.

मु.पो.वडगाव आंबे   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५९४७
पाटील संजय �ंबक 25992 44 पु.

मु पो वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५९४८
पाटील संजय वसंतराव 61010 40 पु.

पाटील संजय वसंतराव   पो� लोहतर ता पाचोरा    पाचोरा

३५९४९
पाटील संिजव बाबुराव 22634 45 पु.

मु. पो. वाडे शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडे शेवाळे

३५९५०
पाटील संिजव उखा 25805 53 पु.

नगर देवळा   ता पाचोरा  िज. जळगाव  नगर देवळा

३५९५१
पाटील संजीव िव�म 25877 56 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५९५२
पाटील सितष अिहंसराज 24635 51 पु.

मु.पो.िशंदाड   ता.पाचोरा  िज.जळगाव

३५९५३
पाटील शांताराम झगा 15635 66 पु.

मु.पो.गोराडखेडे खुद�    ता.पाचोरा िज जळगाव    गोराडखेडे 

खुद�

३५९५४
पाटील शरद मधुकर 57305 39 पु.

१३९ पाटील वाडा   मु/ पो� - तारखेडे बु  ता पाचोरा िज 

जळगाव  पाचोरा

३५९५५
पाटील शरद मुरलीधर 30404 44 पु.

मु.पो.िपं�ी ता.पाचोरा     0  िपं�ी

३५९५६
पाटील शिम�ला मह�� 60514 49 �ी

राजीव गांधी कॉलनी   भडगाव रोड पाचोरा  ता पाचोरा िज�ा 

जळगाव  पाचोरा

३५९५७
पाटील शरवरी शरद 61887 37 �ी

मु पो� तारखेडा बीके   ता पाचोरा  िज�ा जळगाव  तारखेडा

३५९५८
पाटील िशवाजी दौलत �ो महाल�ी 

अॅ�ो एज�ी 11411 55 पु.
मु.पो.कु-हाड खु ता.पाचोरा   िज.जळगांव    कु-हाड खु.

३५९५९
पाटील िशवदास पंुडिलक 50648 71 पु.

४७ संघवी कॉलनी   पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५९६०
पाटील �ीकांत कैलास 25997 39 पु.

मु. पो. वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५९६१
पाटील सुभाष नामदेव 55155 67 पु.

मु.पो.वाणेगाव   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५९६२
पाटील सुभाष �ताप 33730 65 पु.

मु.पो.डोकलखेडा   ता.पाचोरा    डोकलखेडा

३५९६३
पाटील सुभाष तुकाराम 23221 51 पु.

मु.पो.लोहटार   ता.पाचोरा िज.जळगाव    लोहटार

३५९६४
पाटील सुदाम दयाराम 21648 87 पु.

संघवी कॉलनी   कोतकर िकराणा जवल    पाचोरा

३५९६५
पाटील सुदेश पांडुरंग 22433 50 पु.

मु.पो.िगरड ता.भडगाव   िज.जळगाव    िगरड

३५९६६
पाटील सुधाकर बाजीराव 36708 56 पु.

�ॉट नं.१२ बी   पुजारी नगर  पाचोरा

३५९६७
पाटील सुधाकर साहेबराव 35819 54 पु.

मु.पो.ओझर   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  ओझर

३५९६८
पाटील सुखदेव कडुबा 25890 40 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   पो.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५९६९
पाटील सुमनबाई शरद 39800 54 �ी

मु.पो. वरसाडे पो.माहेजी   ता. पाचोरा  िज.जळगाव

३५९७०
पाटील सुमनबाई पंडीत ¹०३] 44613 74 �ी

मु पो गाळण   ता पाचोरा िज जळगाव    मु पो गाळण
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३५९७१
पाटील सुिमत िवजय 57232 26 पु.

जय िकसान सोसायटी   भडगाव रोड पाचोरा  ता पाचोरा िज 

जळगाव  पाचोरा

३५९७२
पाटील सुनील बाबुराव 24634 53 पु.

मु.पो.वाडी - शेवाळे   ता.पाचोरा  िज.जळगाव

३५९७३
पाटील सुिनल गबा 14442 44 पु.

कृ�ापुरी   पाचोरा

३५९७४
पाटील सुिनल परशुराम 49508 55 पु.

संत गाडगेबाबा नगर   भडगाव रोड पाचोरा  िज.जळगाव  

पाचोरा

३५९७५
पाटील सुिनल रामदास 14425 46 पु.

कृ�ापुरी   पाचोरा

३५९७६
पाटील सुिनल रंगराव 14448 44 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा    वाडी शेवाळे

३५९७७
पाटील सुरेखा देविसंग 47759 68 �ी

मु. पो. दिहगांव   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३५९७८
पाटील सुरेखा नाना 34264 47 �ी

मु.पो.सामनेर   ता.पाचोरा    सामनेर

३५९७९
पाटील सुरेखाबाई अ�ण 23227 45 �ी

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५९८०
पाटील सुरेश सज�राव 25286 65 पु.

मु. पो. वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाळे

३५९८१
पाटील ��ील सखाराम 54630 33 पु.

कृ�ापुरी   शंभुनगर पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५९८२
पाटील तानाजी आ�ाराम 43289 51 पु.

मु. पो. आसनखेडा   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  आसनखेडा

३५९८३
पाटील तुकाराम ओकंार 33808 63 पु.

मु.पो.िपंपळगांव ता पाचोरा िज   जळगाव

३५९८४
पाटील तुळशीराम दगा 25892 53 पु.

मु.पो.िशंदाड   ता.पाचोरा िज.जळगाव    िशंदाड

३५९८५
पाटील उदय �ामकांत 55770 49 पु.

२९ िवकास कॉलनी   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५९८६
पाटील उषाबाई गणेश 60680 36 �ी

मराठी शाळे जवळ   कृ�पुरी पाचोरा  िज�ा जळगाव  

पाचोरा

३५९८७
पाटील उ�म भाउुराव 27299 57 पु.

मु. पो. वाडी शेवाळे   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  वाडी शेवाडे

३५९८८
पाटील वैशाली हरेश 28468 46 �ी

मु. पो. कळमसरा   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  कळमसरा

३५९८९
पाटील वैशाली िजवन 53571 42 �ी

मु.पो. भोकरी   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५९९०
पाटील वा��क िवठठल 36718 61 पु.

मु.पो.पहान   ता.पाचोरा    पहान

३५९९१
पाटील वंदना �ेमिसंग 52424 51 �ी

मु. पो. दहीगांव   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  दहीगांव

३५९९२
पाटील वसंत दगडू 34342 55 पु.

मु.पो.सामनेर   ता.पाचोरा    सामनेर

३५९९३
पाटील वसंत शामराव 25889 44 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३५९९४
पाटील िवजय छगन 33801 42 पु.

मु.पो.तारखेडा   ता.पाचोरा    तारखेडा

३५९९५
पाटील िवजय ��ाद 21283 50 पु.

मु.पो.वाडी शेवाले   ता.पाचोरा िज.जलगाव    जळगाव

३५९९६
पाटील िवकास भा�रराव 35691 49 पु.

मु.पो.ओझर   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  ओझर

३५९९७
पाटील िवकास िदनकर 17625 62 पु.

मु.वरसाडे पो.मािहजी   ता.पाचोरा    वरसाडे
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३५९९८
पाटील िवकास कैलास 55224 38 पु.

कृ�ापुरी मराठी शाळेजवळ   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३५९९९
पाटील िवकास रामभाऊ 21833 50 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा िज.जळगाव    वाडी शेवाळे

३६०००
पाटील िवकास सुरेश 58000 37 पु.

कृ�पुरी वीर सावरकर नगर   ता पाचोरा  िज जळगाव  

पाचोरा

३६००१
पाटील िवलास चूडामण 61392 57 पु.

मु पो� पाहण ता पाचोरा   पाहण  ㈴ㄵ㔱

३६००२
पाटील िव�ास बाबुराव 14447 72 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे   ता.पाचोरा    वाडी शेवाळे

३६००३
पाटील िव�ास दामोदर 19285 56 पु.

मु.पो.वाडी शेवाळे ता.पाचोरा   वाडी शेवाळे

३६००४
पाटील िव�ासराव रामराव 23226 62 पु.

मु.पो.गाळण   ता.पाचोरा िज.जळगाव    गाळण

३६००५
पाटील िव�ल दगडू 7358 80 पु.

परधाडे ता पाचोरा िज जळगाव   ता पाचोरा    पाचोरा

३६००६
पाटील िवठठल गोिवंदा 40244 58 पु.

मु.पो.वरसाडे   पो माहेजी  ता.पाचोरा  वरसाडे

३६००७
पाटील िव�ल �ंबक 17624 55 पु.

मु.वरसाडे पो.मािहजी   ता.पाचोरा    वरसाडे  425115

३६००८
पाटील योगेश सुिनल 49507 29 पु.

संत गाडगेबाबा नगर   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६००९
पाटील युवराज रामदास 21899 47 पु.

मु.पो.सातगाव डोगंरी   ता.पाचोरा िज.जळगाव    सातगाव 

डोगंरी

३६०१०
पवार अिनल दौलतराव 55129 63 पु.

संभाजी नगर   िस�दाथ� वसतीगृहा जवळ पाचोरा  

िज.जळगाव  पाचोरा

३६०११
पवार मनोज �भाकर 56184 42 पु.

६८समथ� पेट� ोल पंप जवळ   कृ�ा पुरी �ेम नगर  पाचोरा 

िज.जळगाव  पाचोरा

३६०१२
पवार नागसेन �ीधर 13971 52 पु.

�ॉट नं.३ अिभयंता कॉलनी   बाजोरीया नगर    पाचोरा

३६०१३
पवार संजय देवचंद 61543 43 पु.

घर नं 179   मु पो� डांभूण�  ता पाचोरा  डांभूण�

३६०१४
पवार सुिनल रमेश 56266 46 पु.

डॉ.राज�� �साद रोड   आठवडे बाजार  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३६०१५
पवार सुवणा� संजय 61544 33 �ी

मु डांभूण� पो� िचंचपुरे   ता पाचोरा  िज�ा जळगाव  डांभूण�

३६०१६
पवार िवमलबाई �भाकर 55948 59 �ी

कृ�ापुरी   जामनेर रोड पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६०१७
पवार िव�ल महाडू 25991 49 पु.

घर नं ६० सातगाव डोगंरी   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  

सातगाव डोगंरी

३६०१८
पवार यशोदा देवचंद 59365 41 �ी

गणपती नगर पुनगाव रोड   पाचोरा  िज�ा जळगाव  पाचोरा

३६०१९
िपंगळे नंदिकशोर ल�ण 13972 51 पु.

देशमुख वाडी   पाचोरा

३६०२०
िपंगळे शुभम नंदकुमार 61225 21 पु.

सव�दय ��िनक बस �ँड रोड   िशवाजी नगर  पाचोरा

३६०२१
�जापत पवन राजपाल �ो�ा िशवम 

बॅटरीज 57186 36 पु.
भडगाव रोड   िववेकानंद नगर  पाचोरा

३६०२२
पुणेकर सुधीर िदगंबर 23222 63 पु.

कोडंवाडा ग�ी   पंचाळे�र नगरपाचोरा  िज.जळगाव  

पाचोरा

३६०२३
पुस�नाणी राकेश ल�णदास 60093 42 पु.

बँक ऑफ महारा��  जवळ   �ी पी रोड    पाचोरा  .

३६०२४
राका सुजीतकुमार भागचं� 59905 48 पु.

गांधी चौक पाचोरा   पाचोरा
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३६०२५
राका उमेशकुमार भागचं� 59904 46 पु.

गांधी चौक पाचोरा   पाचोरा

३६०२६
राठोड अलका घ�ाराम 55357 39 �ी

१७ ब आिश�वाद कॉटेज   पुनगांव रोड पाचोरा  िज.जळगाव  

पाचोरा

३६०२७
राठोड गोकुळ मांगो 30857 70 पु.

सुभाष वाडी पो�-नांदरा पो� पाचोरा

३६०२८
राठोड शोभा मनसुब 29773 54 �ी

वडगांव अंबे ता.पाचोरा   पाचोरा

३६०२९
रातलानी जयकुमार इंदरचंद �ो. 

आरती िकराणा मच�ट 53258 37 पु.

िसंधी कॉलनी रेलूमल ग�ी   �ो. आरती िकराणा मच�ट  

पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३६०३०
राऊळ िनितन सुरेश 61602 40 पु.

राऊळ ग�ी नगरदेवला   मू पो�  नगरदेवला  तालुका 

पाचोरा ㈴ㄴ㐰

३६०३१
राऊत कुलदीप  �काश 57579 31 पु.

घर नं १५०१६ भडगाव रोड   मुकंुद हौिसंग सोसायटी  पाचोरा

३६०३२
रावडे बापु सखाराम 55369 38 पु.

घर �ं.१००३ धोबी ग�ी   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६०३३
साखरे िदपक द�ा�य 26638 59 पु.

मु. पो. सामनेर   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  सामनेर  425115

३६०३४
साळंुके सोपान रामकृ� 42676 36 पु.

मु. पो. सामनेर   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  सामनेर

३६०३५
समदाणी �िवण मोहनलाल 14839 58 पु.

�ेट बँक कॉलनी   मु.पो.पाचोरा    पाचोरा

३६०३६
संचेती �कुमचंद सुगनलाल 13978 62 पु.

�ारा िकशोर �ॉथ �ोअस�   जैन मंदीरा जवळ    पाचोरा

३६०३७
सांघवी �दीप सुगनमल 36056 52 पु.

कृषी उ�� बाजार सिमती   भडगाव रोड  पाचोरा

३६०३८
संघवी �शांत �िदपचंद �ो. ओम कृषी 

क� � क� � 52983 38 पु.
संघवी कॉलनी पाचोरा िज   जळगाव    पाचोरा

३६०३९
सपकाळे अशोक पंुडलीक 24037 43 पु.

जय �ीराम लाँड� ी   िशंदाड  ता. पाचोरा  िशंदाड

३६०४०
सराफ संगीता सुिनल 13956 43 �ी

सोनार ग�ी  गांधी चौक   गांधी चौक  पाचोरा

३६०४१
सराफ शामकांत र�ाकर 14429 50 पु.

�ॉट नं 2 भा�र नगर   महालपुरे मंगल काया�लय  भडगाव  

पाचोरा

३६०४२
सराफ सुिनल जग�ाथ 13955 49 पु.

िशवकृपा  सोनार ग�ी   पाचोरा

३६०४३
सरदार आनंदा वामन 55029 42 पु.

मु.पो.कनाशी   डॉ.आंबेडकर पुतळया जवळ  ता.पाचोरा 

िज.जळगाव  पाचोरा

३६०४४
शाह शशीकांत धनजी 13974 65 पु.

भडगाव रोड   भुयारी रे�े पुला जवळ  पाचोरा

३६०४५
शामनानी राजकुमार साधुराम 59185 36 पु.

घर नं ७२५ सुभाष रोड   देशमुख वाडी पाचोरा  जळगाव

३६०४६
शामनाणी रमेश दानचंद 13977 66 पु.

िसंधी कॉलनी   पाचोरा

३६०४७
शामनानी रिवकुमार �काशलाल 57225 36 पु.

जामनेर रोड   िसंधी कॉलनी पाचोरा  िज जळगाव  पाचोरा

३६०४८
शमा� आिशश मोहनलाल 40940 39 पु.

देशमुख वाडी   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६०४९
शमा� अतुल कैलाशकांत 7198 72 पु.

देशमुख वाडी   पाचोरा    पाचोरा

३६०५०
शमा� लुकदेव बाबुलाल 6537 78 पु.

पारशी िब�ीगं   देशमुख वाडी  पाचोरा

३६०५१
शमा� मनीषा मोहनलाल 40941 71 �ी

देशमुख वाडी   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा
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३६०५२
शमा� मोहनलाल योगे�नाथ 7805 72 पु.

६८८ देशमुखवाडी पाचोरा   िज�ा जळगाव    पाचोरा

३६०५३
श�डे अ�य पंिडत 56673 29 पु.

पुजारी नगर तलाठी कॉलनी   भडगाव रोड  पाचोरा 

िज.जळगाव  पाचोरा

३६०५४
श�डे मनोज पंिडत 56672 36 पु.

पुजारी नगर तलाठी कॉलनी   भडगाव रोड  पाचोरा 

िज.जळगाव  पाचोरा

३६०५५
िशंपी राज�� भगवानदास �ो.सनीराज 

हॅचरीज 13204 55 पु.
के.एम.पाटील हौ.सो.   वरखेडी रोड    पाचोरा

३६०५६
िशंपी सुिनल �भाकर 52721 47 पु.

�ी िनवास कृ�ा पुरी   पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३६०५७
िशंपी वषा� िमिलंद 60487 35 �ी

घर नं २५५३ �ी िनवास   कृ�पुरी पाचोरा  ता. पाचोरा

३६०५८
िसनकर िनलेश पंढरीनाथ 28048 47 पु.

क्/� तेली कृ�ा गुलाब   १० संघवी कॉलनी  भडगांव रोड 

पाचोरा

३६०५९
िश�डे िनंबा नारायण 26006 52 पु.

मु. पो. सामनेर   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  सामनेर

३६०६०
िश�ड सितष धोडूं 27922 64 पु.

मु. पो. नगरदेवळा   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  नगरदेवळा

३६०६१
िसनकर अजय भालचं� 30401 47 पु.

१४ सदगु� कृपा   �रंग रोड जवळ कृ�ािजनगर  पाचोरा

३६०६२
सोनार जग�ाथ बळीराम 13990 75 पु.

सोनार ग�ी   पाचोरा

३६०६३
सोळंके सागर सुरिसंग 56134 34 पु.

�ॉट नं.३६ िववेकानंद नगर   िनरामय हॉ��टल जवळ  

भडगाव रोड पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३६०६४
सोले सुभाष बापुराव 29614 72 पु.

४९ तलाठी कॉलनी भडगांव रोड   पाचोरा    पाचोरा

३६०६५
सोमवंशी पु�षो�म रामराव 55327 64 पु.

भा�र नगर   भडगाव रोड पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६०६६
सोमवंशी �िवण अशोक 57185 42 पु.

भडगाव रोड   द� कॉलनी  पाचोरा

३६०६७
सोनजे िवजय जग�ाथ 45010 51 पु.

४ िवकास कॅालनी   भडगाव रोड  पाचोरा

३६०६८
सोनार (सराफ) जय�ी अिनल 14430 52 �ी

िशवकृपा  सोनार ग�ी   पाचोरा

३६०६९
सोनार अिनल बळीराम 13957 57 पु.

सोनार ग�ी    गांधी चौक  पाचोरा

३६०७०
सोनार िदलीप अशोक 29590 47 पु.

मु.पो.मािहजी ता.पाचोरा   पाचोरा

३६०७१
सोनार िदनेश राजाराम 41080 40 पु.

देशमुख वाडी   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६०७२
सोनार गोकुळ िनंबा 54942 40 पु.

दादाई िनवास   देशपांडे वाडा जामनेर रोड  पाचोरा 

िज.जळगाव  पाचोरा

३६०७३
सोनार लता राजाराम 41079 53 �ी

७०४ मातृ िपतृ छाया   देशमुख वाडी  पाचोरा

३६०७४
सोनार �मोद राजाराम 39571 69 पु.

७०४ मातृ िपतृ छाया   देववाडी पाचोरा  िज.जळगव  पाचोरा

३६०७५
सोनार पु�ाबाई जग�ाथ 13958 73 �ी

सोनार ग�ी   पाचोरा

३६०७६
सोनार राजाराम नागो 31005 69 पु.

७०४ मा�ृ िपतृ छाया   देशमुख वाडी पाचोरा    पाचोरा

३६०७७
सोनार सुरज राजकुमार 58630 42 पु.

िसंधी कॉलनी पाचोरा   पाचोरा

३६०७८
सोनवणे कालीदास धोडुं 13975 52 पु.

मु.पो.बाळद बु।।   ता.पाचोरा िज जळगाव    बाळद बु।।
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३६०७९
सोनवणे ल�ण धुडकू 43570 67 पु.

१४ शांताई   िशवश�ी िवघुत कॉलनी  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३६०८०
सोनवणे ��ाद राजाराम 51826 59 पु.

कृषीनगर   साई मंिदराजवळ  पाचोरा िज. जळगाव  पाचोरा

३६०८१
सोनिगरे अलका अशोक 52486 56 �ी

२३ बाजोरीया नगर   भडगाव रोड  पाचोरा िज. जळगाव  

पाचोरा

३६०८२
सोनजे िवलास आनंदा 22630 61 पु.

िसंधाड   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  िसंधाड

३६०८३
सोनकुळ (वाणी)  द�ा�य कृपाराम 51734 66 पु.

मु. पो. सामनेर   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३६०८४
सोनकुळ रा�ल सुभाष 28628 39 पु.

मु. पो. सामनेर   ता. पाचोरा  िज. जळगाव  सामनेर

३६०८५
सुय�वंशी वैभव सुरेश 57788 41 पु.

फलॅट नं ८ रे� हाऊस रोड   वाणी िब�ीगं  पाचोरा िज 

जळगाव  पाचोरा

३६०८६
सुतार अितश सुकलाल 55947 40 पु.

कृ�ापुरी   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६०८७
तांबोळी राकेश रमाकांत 51406 42 पु.

�ॉट नं २९/बी   िशव कॉलनी कृ�पुरी  पाचोरा कृ�पुरी  

पाचोरा

३६०८८
तावरे �ताप द�ा�य 51824 62 पु.

 िनम�ल  िब��ंग   देशमुख वाडी  पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३६०८९
तेली शांतीलाल ग�दीलाल 25880 55 पु.

मु.पो.िपंपळगाव हरे�र   ता.पाचोरा िज.जळगाव    पाचोरा

३६०९०
तेली शोभा शांतीलाल 25881 48 �ी

िपंपळगाव हरे�र   ता.पाचोरा िज.जळगाव    िपंपळगाव 

हरे�र

३६०९१
ठाकरे उ�ल संभाजी 57566 37 पु.

िशवाजी चौक �ेशन रोड   पाचोरा    पाचोरा

३६०९२
थेपडे �ीकांत िशवनारायण 6947 68 पु.

बाजोरीय नगर   भडगाव रोड  पाचोरा

३६०९३
थेटे अजय वसंतराव 57655 44 पु.

गोिवंद  नगरी    तलाठी कॉलनी     भडगाव रोड   पाचोरा 

िज�ा जळगाव  पाचोरा

३६०९४
तो�ीवाल अ�ण रतनलाल 14089 51 पु.

सावली  १६ �रंग रोड   पाचोरा

३६०९५
तोतला आनंद रामनारायण 90676 59 पु.

भडगाव रोड मानिसंग कॉलनी   ता पाचोरा  िज जळगाव  

पाचोरा

३६०९६
तोतला महेशकुमार रमनलाल 62071 45 पु.

�ॉट नं 14 ��ा   �ोफेसर कॉलनी  भडगाव रोड  पाचोरा

३६०९७
वखरे राजेश ��ाद 54457 42 पु.

सुतार ग�ी   देशमुख वाडी  पाचोरा िज.जळगांव  पाचोरा

३६०९८
वले वासुदेव सोमाजी 51825 53 पु.

 यमुनाई  तलाठी कॉलनी   पाचोरा  िज. जळगाव  पाचोरा

३६०९९
वरलानी घन�ाम िबनामल 61185 53 पु.

िसंधी कॉलनी   ता पचोरा  िज�ा जळगाव  पाचोरा

३६१००
वरलाणी मनोहर िबनोमल �ो बाबा 

ट� ेडस� 56524 61 पु.
वरखेडी रोड   िसंधी कॉलनी  पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३६१०१
वसंत लुकेश मनोहरलाल 45009 53 पु.

�ेशन रोड   नगरपािलकासमोर  पाचोरा

३६१०२
वसंत मह��कुमार आनंदजीभाई 15791 70 पु.

१२/१३ गांधी नगर को.ऑप.हौिसंग   सोसायटी भडगाव रोड 

पाचोरा    पाचोरा

३६१०३
िवरवाणी लालचंद लधाराम 55154 55 पु.

कृ�ापुरी   िसंधी कॉलनी  पाचोरा

३६१०४
िवसपुते िधरज िदनेश 13984 46 पु.

िशवकृपा  जु�ा कोटा� जवळ   पाचोरा

३६१०५
िवसपुते शामकांत िदनेश 14456 42 पु.

रेणुका कॉलनी पुलगांव रोड   �ॉट नं.१४ पाचोरा    पाचोरा



Page 1365

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

३६१०६
�ास कैलासचं� ई�रलाल 14458 52 पु.

देशमुख वाडी   पाचोरा

३६१०७
�ास िवजयकुमार ई�रलाल 13996 56 पु.

संभाजी नगर   देशमुख वाडी    पाचोरा

३६१०८
वाघ अिनल दगाजी 33064 47 पु.

मु.पो.बांब�ड रािणचे   ता.पाचोरा    रािणचे बांब�ड

३६१०९
वाघ केशवराव ओकंारराव 3827 79 पु.

61 गणेश कॉलनी पाचोरा   जळगाव

३६११०
वाघ �ताप आनंदा 36037 52 पु.

मु.पो. बाम�ड राणीचे   ता.पाचोरा    बाम�ड राणीचे

३६१११
वाघ सुव�णा महेश �ो.सुगरण गृह उ�ोग 54014 45 �ी

जामनेर रोड पाचोरा िज.जळगाव   पाचोरा

३६११२
वाणी आमोल चं�कांत 34692 38 पु.

५ िववेकानंद नगर   भगवान रोड  पाचोरा

३६११३
वाणी अिनताबाई रमाकांत 59398 54 �ी

शेवाळे वाडी  पाचोरा    जळगाव

३६११४
वाणी अ�ण िव�ल 13991 57 पु.

जामनेर रोड   देशपाडे वा�ा समोर    पाचोरा

३६११५
वाणी चं�कांत द�ा�य 54347 63 पु.

संभाजी नगर   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६११६
वाणी चं�कांत रामचं� 34690 63 पु.

�ॉट नं.०५   िववेकानंद नगर  भगवान रोड पाचोरा

३६११७
वाणी पंुडिलक िभका 21896 53 पु.

मु.पो.िशंदाड   ता.पाचोरा िज.जळगाव    िशंदाड

३६११८
वाणी रमेश मुरलीधर 55400 61 पु.

कृ�ाजी नगर   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६११९
वाणी रमेश रघुनाथ 43499 65 पु.

३१ बाजोरीया नगर   भडगाव रोड  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३६१२०
वाणी शैलजा चं�कांत 34691 60 �ी

�ॉट नं.०५   िववेकानंद नगर  भडगांव रोड  पाचोरा

३६१२१
वाणी शरद �भाकर 37231 51 पु.

मु.पो. बांब�ड राणीचे   ता.पाचोरा    बांब�ड

३६१२२
वाणी सुरेश आ�ाराम 34247 67 पु.

मु.पो.सातगांव डोगंरी ता.पाचोरा   िज.जळगांव    सातगांव 

डोगंरी

३६१२३
येवले चं�कांत मुरलीधर 55464 52 पु.

कृ�ाजी नगर   भडगाव रोड पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६१२४
येवले ल�ण वामन 7641 77 पु.

रंगार ग�ी   पाचोरा

३६१२५
येवले महेश मुरलीधर 55624 48 पु.

कृ�ाजी  नगर   भडगाव रोड  पाचोरा िज.जळगाव  पाचोरा

३६१२६
येवले राज�� ल�ण 55582 57 पु.

िववेकानंद नगर   भडगांव रोड पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६१२७
येवले रोहीत रघुनाथ 56136 33 पु.

दुगा� नगर �रंग रोड   िववेकानंद नगर  पाचोरा िज.जळगाव  

पाचोरा

३६१२८
येवले सिचन अशोक 56063 39 पु.

आठवडे बाजार कृ�ापुरी   जामनेर रोड पाचोरा  

िज.जळगाव  पाचोरा

३६१२९
येवले चं�कांत िव�ु 7356 68 पु.

कोडंवाडा ग�ी   पाचोरा
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(१)
सभासद सं�थेचे नाव (2)

सभासद सं�था �ि�िनधीचे 
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(५)
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(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

३६१३० आघाडी मिहला बचत गट सोनवणे सुने�ा देव�� 61995 ४० �ी पांडव नगरी भडगाव रोड   पाचोरा    पाचोरा

३६१३१

आदश� िश�ण �सारक 

सं�था 6511 संजोग �ेरणा िववेकानंद नगर   पाचोरा

३६१३२

अिनता मिहला बचत गट 

(पाचोरा)
पाटील बेबाबाई संजय

56868 44 ÔJããè मु.पो.िगरड   ता.भडगांव  िज.जळगाव  िगरड

३६१३३ अंिशका मिहला बचत गट
पाटील शारदा िवनोद

58497 39 ÔJããè

वरसाडे मु / पो - माहेजी   ता पाचोरा  िज 

जळगाव  माहेजी

३६१३४ अच�ना मिहला बचत गट 56869 मु.पो.िगरड   ता.भडगांव  िज.जळगाव  िगरड

३६१३५

अि�न शु� मिहला बचत 

गट सोनार िदपाली िनलेश 62087 ३८ �ी गांधी चौक देशमुख वाडी   पाचोरा  ता पाचोरा

३६१३६

भा�ल�ी मिहला बचत 

गट
पाटील सुमनबाई शरद

57869 69 ÔJããè

मु - वरसाडे � बो   पो - माहेजी  ता पाचोरा 

िज जळगाव  वरसाडे � बो

३६१३७

धन मिहला बचत गट 

(पाचोरा) 56864 मु.पो.िगरड   ता.भडगांव  िज.जळगाव  िगरड

३६१३८ धनु मिहला बचत गट
पाटील चंदनाबाई िवलास

57807 47 ÔJããè

मु -वरसाडे �  पो - माहेजी   ता पाचोरा  िज 

जळगाव  वरसाडे �

३६१३९ एकाथ� मिहला बचत गट
पाटील सुनीता गोरख

56862 39 ÔJããè

संभाजी नगर   िशंपी काया�लय  पाचोरा 

िज.जळगाव  पाचोरा

३६१४० खांदेश फामा� पाटील रमेश �ंबक 61707 ५१ पु देशमुख वाडी जुने कोट� जवळ   पाचोरा  .

३६१४१

कोळी रोहीदास उ�म व 

इतर (जे.एल.जी.) 56685 मु.पो.िगरड   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६१४२

ल�ी हाड�वेअर आिण 

पाइप प�ट
राजपूत सुर��िसंग बापुिसंग'

59146 32 पु

३७२ शॉप २७ मानिसंगका �ाझा   

आंबेडकर रोड    पाचोरा

३६१४३

मॉ िजजाऊ मिहला बचत 

गट (पाचोरा) 54012 दामजी नगर   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६१४४

महाल�ी मिहला बचत 

गट
देशमुख िनम�ला अिनलराव

56630 58 ÔJããè

पांडव नगरी   पाचोरा रोड  पाचोरा िज�ा 

जळगाव  पाचोरा

३६१४५

माहेजी माता मिहला बचत 

गट
पाटील वंदनाबाई रमेश

57974 42 ÔJããè

मु - वरसाडे   पो - माहेजी  ता पाचोरा िज 

जळगाव  वरसाडे

३६१४६ माऊली मिहला बचत गट
सोनवणे �ितभा राकेश

57639 36 ÔJããè

पांडवनगरी   भडगाव  पाचोरा िज जळगाव  

पाचोरा

३६१४७

िमना मिहला बचत गट 

(पाचोरा)
पाटील �ितभा संदीप

56861 40 ÔJããè मु.पो.िगरड   ता.भडगाव  िज.जळगाव  िगरड

३६१४८ मोिनका मिहला बचत गट
महाले िनम�ला गोिवंदा

56867 48 ÔJããè मु.पो.िगरड   ता.भडगांव  िज.जळगाव  िगरड

३६१४९ िनल मिहला बचत गट
गोसावी वैशाली अंबादास

57777 40 ÔJããè

मु / पो -देशमुखवाडी   ता पाचोरा  िज 

जळगाव  पाचोरा

३६१५० ओवी मिहला बचत गट
पाटील रेखा भगवान

58563 36 ÔJããè

AT िगरड   तालुका भडगाव  िज�ा जळगाव  

िगरड

३६१५१

पाटील �दीप न�थु व इतर 

(जे.एल.जी.)
पाटील मनोहर बाळासाहेब

56265 30 पु

मु.पो.ओझर   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  

पाचोरा

३६१५२

�थमेश मिहला बचत गट 

(पाचोरा)
कदम शीतल चं�मणी

56866 36 ÔJããè

संत गाडगेबाबा नगर   पाचोरा  िज.जळगाव  

पाचोरा

३६१५३ ि�त मिहला बचत गट
चौधरी अ�णा अिवनाश

57976 38 ÔJããè

पांडव नगरी   भडगाव रोड  ता पाचोरा िज 

जळगाव  पाचोरा

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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वय 

(५)

िलंग 

(६)
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जळगाव जनता सहकारी बँक िल.,जळगाव ( शे�ू� बँक )

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( सं�था सभासद ) नमुना इ-3(1)

३६१५४

रानगारवा मिहला बचत 

गट
पाटील सांिगता गुलाब

57959 38 ÔJããè

पांडव नगरी   भडगाव रोड  पाचोरा िज 

जळगाव  पाचोरा

३६१५५

रोशन मिहला बचत गट 

(पाचोरा)
पाटील िहराबाई िनंबा

56870 36 ÔJããè मु.पो.ओझर   ता.पाचोरा  िज.जळगाव  ओझर

३६१५६

साई �ोती मिहला बचत 

गट
राठोड िगरजा कैलास

55531 38 ÔJããè

�ॉट नं ब-११   भडगाव रोड  गोिवंद नागरी  

पाचोरा

३६१५७ सा�ी मिहला बचत गट
जाधव रोिहणी रिवं�

52032 53 ÔJããè

३-संत गाडगे बाबा नगर   भडगाव रोड    

पाचोरा

३६१५८

सं�ांती मिहला बचत गट 

(पाचोरा) 56871

िशवाजी नगर   बस �ॅ� रोड  पाचोरा 

िज.जळगाव  पाचोरा

३६१५९

स� साईबाबा मिहला 

बचत गट (पाचोरा) 55511 िसंधी कॉलनी   पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

३६१६० �ी अंिबका डेअरी पाटील मनोज ल�ण 60173 ४१ पु मु जरगाव ता पाचोरा   िज�ा जळगाव

३६१६१

�ी.साई कृपा पु�ष बचत 

गट (पाचोरा)
धामणे अ�ण बारकु

54025 60 पु

२५ संघवी कॉलनी   भडगांव रोड  पाचोरा 

िज.जळगाव  पाचोरा

३६१६२

�ी गजानन िजनीगं अँड 

�ेिसंग फॅ�री
सोनार �मोद राजाराम

31004 42 पु

२१३/२ए   िगरड रोड सब�ेशन   जवळ 

पाचोरा िज�ा जळगाव    पाचोरा

३६१६३

�ी साई मो�ा �रसॉट� अँड 

लॉं�
ललवाणी रिव जयरामदास

60058 26 पु गोरखेडा खु ता पाचोरा   पाचोरा

३६१६४

�ीसदगु� कृपा मिहला 

बचतगट
पाटील सोनाली इ�ाराम

54893 31 ÔJããè

१२-तलाठी कॉलनी   भडगाव रोड पाचोरा    

पाचोरा

३६१६५

�ी.कृ�ा मिहला बचत 

गट (पाचोरा)
नाईक संगीता सूय�कांत

54013 45 ÔJããè

हनुमान वाडी   िगरड रोड पाचोरा  

िज.जळगाव  पाचोरा

३६१६६ सोम मिहला बचत गट
पाटील वैशाली िवरभान

58562 33 ÔJããè

एट िगरड   तालुका भडगाव  िज�ा जळगाव 

 िगरड

३६१६७ तनु मिहला बचत गट
पाटील रंजनाबाई सुभाष

57808 55 ÔJããè

मु - वरसाडे � पो - माहेजी   ता - पाचोरा  िज 

जळगाव  वरसाडे �

३६१६८

ि�वेणी मिहला बचत गट 

(दाणा बाजार) 49900

संत गाडगेबाबा नगर   पाचोरा  िज. जळगाव  

पाचोरा

३६१६९ युिनट मिहला बचत गट
पांगारे योिगता संजय

56976 38 ÔJããè

देशमुख वाडी   जामनेर रोड  पाचोरा िज�ा 

जळगाव  पाचोरा

३६१७०

िव�हता� म�ी �ेशािलटी 

हॉ��टल
मगर भूषण अजबराव

59310 41 पु

पिहला मजला APMC कमपाउंड   भडगाव 

रोड    पाचोरा



Page 1368

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)

३६१७१
अडावदकर िनला शरदचं� 9824 80 �ी

करगांव रोड   चाळीसगांव.    चाळीसगांव

३६१७२
अडावदकर अशोक �ीपाद 9823 47 पु.

कैव� िवमानतळ चाळीसगाव   मू .पो चाळीसगाव

३६१७३
अ�� िकसन िवकास 29728 53 पु.

मु.पो. वाघळी   ता.चाळीसगांव    वाघळी

३६१७४
अडोनी मधुसुदन राघव�� 11048 49 पु.

�ी कॉ��े�  हनुमान वाडी   चाळीसगांव

३६१७५
अ�वाल देवकीनंदन माणकचंद 28455 75 पु.

घाट रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६१७६
अ�वाल कैलासचं� बालमुकंूद 27599 67 पु.

गोपाल एज�ी   घाट रोड  चाळीसगाव

३६१७७
अ�वाल महेश िजवन�साद 28456 42 पु.

घाट रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६१७८
अ�वाल माणकचंद गुलाबचंद 10430 89 पु.

अ�वाल भवन   ५८ �ेशन रोड  चाळीसगांव

३६१७९
अ�वाल मनोज कच�लाल 30256 47 पु.

देव ग�ी चाळीसगाव

३६१८०
अ�ीहो�ी ल�ीकांत द�ा�य 9771 51 पु.

माऊली  ४१ कैव� नगर   िहरापुर रोड    चाळीसगांव

३६१८१
अ�ीहो�ी सरीता ल�ीकांत 17714 48 �ी

४१ माऊली कैव� नगर   नवीन नी�ीपुढे िहरापुर रोड  

चाळीसगाव

३६१८२
आगोणे कैलास �ावण 37246 50 पु.

घाट रोड   चाळीसगाव

३६१८३
अ�वाल दुगा��साद िजवनलाल 11062 60 पु.

देिव ग�ी   चाळीसगांव

३६१८४
अ�वाल गणेश सुभाष 30221 41 पु.

महावीर क�ुिनकेशन   तहसील ऑिफस मागे  चाळीसगाव

३६१८५
अ�वाल गोपाल बालमुकंूद 27600 61 पु.

गोपाळ एज�ीज   घाट रोड  चाळीसगाव

३६१८६
अ�वाल गोपाल नागरमल 28823 59 पु.

घाट रोड   चाळीसगांव

३६१८७
अ�वाल कपील दुगा��साद 13735 44 पु.

देवी ग�ी   चाळीसगाव

३६१८८
अ�वाल िकत� गोपाल 28101 59 �ी

भामरे ग�ी   घाट रोड  चाळीसगाव

३६१८९
अ�वाल मदनलाल प�ालाल 15845 46 पु.

देवी ग�ी   चाळीसगाव

३६१९०
अ�वाल मुकंूद सुरेशचं� 28009 43 पु.

घाट रोड   चाळीसगाव

३६१९१
अ�वाल पंकज दगडूलाल 11054 37 पु.

देिव ग�ी   चाळीसगांव

३६१९२
अ�वाल �ितक सुरेश 30125 43 पु.

रािधका कंुज घाट रोड   चाळीसगाव

३६१९३
अ�वाल राज�� नागरमल 28822 57 पु.

१३५ छायािद�ाम सोसायटी   �रंग रोड पोतदार इंटरनॅशनल  

चाळीसगांव

३६१९४
अ�वाल संदीप सुभाष 13737 45 पु.

देवी ग�ी   चाळीसगाव

३६१९५
अ�वाल �ीकांत िझप�लाल 30092 68 पु.

िहरापूर रोड   चाळीसगाव

३६१९६
अ�वाल सुभाषचं� प�ालाल 9751 69 पु.

देवी ग�ी आनंदा माता   मंदीरा जवळ  चाळीसगांव

३६१९७
अ�वाल सुधा कैलासचं� 28102 63 �ी

भामरे ग�ी   घाट रोड  चाळीसगाव

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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३६१९८
अ�वाल िवजय मदनलाल 42741 35 पु.

�भात ग�ी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६१९९
अ�ावत संजय दगडुलालजी 27659 43 पु.

चामंुडामाता मंिदर जवळ   ��ीनी नगर  चाळीसगाव

३६२००
अ�वाल रामे�री दगडुलाल 15843 36 पु.

देवी ग�ी   चाळीसगाव

३६२०१
अ�वाल दगडूलाल िजवनलाल 9829 43 पु.

देिवग�ी चाळीसगांव

३६२०२
अ�वाल गोपाळ रामलाल 11096 51 पु.

४७/२४  �ॉ.नं.३ �ाज�ा   अपाट�म�ट    चाळीसगांव

३६२०३
अ�वाल कच�लाल प�ालाल 9750 51 पु.

देवी ग�ी   देवी मंदीरा जवळ    चाळीसगांव

३६२०४
अिहरे भुषण चै�ाम 15939 37 पु.

मु.पो.मे�णबारे(नवेगाव)   ता.चाळीसगाव    मे�णबारे

३६२०५
अिहरे िदलीप बंडू 36032 57 पु.

५९ रामकृ� नगर   �ू मालेगाव रोड  चाळीसगाव

३६२०६
अिहरे मुकंुद ओकंार 39400 50 पु.

�ॉट नं. ११ अ   महाराणा �ताप हौिसंग सोसायटी  जुने 

िवमानतळ चाळीसगाव

३६२०७
अिहरे रमेश नागो 34124 60 पु.

घाट रोड जनता लेदर हाउस   चाळीसगांव

३६२०८
अिहरे सुभाष सहदेव 17981 56 पु.

राखंुडे नगर मु. पो.ता. चाळीसगांव

३६२०९
अिहरे वैशाली कैलास 44223 42 �ी

छाया दी�ाम खडकी रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६२१०
अिहरराव भालचं� िहंमतराव 53039 45 पु.

�ॉट नं.२३ अ िववेकानंद कॉलनी   बा�ा पाइट� जवळ  

चाळीसगाव िज.जळगांव

३६२११
अिहरराव गज�� रमेश 43885 44 पु.

शा�ी नगर   चाळीसगाव

३६२१२
अिहरराव गंगाधर अमृत 3153 70 पु.

हनुमान वाडी   चाळीसगांव

३६२१३
अिहरराव ��दा गज�� 55916 41 �ी

शा�ी नगर   भडगाव रोडचाळीसगाव  िज.जळगांव

३६२१४
अिहरराव िवजय �ंबक 56468 57 पु.

११/अ मु�ानंद नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६२१५
आ�जा जयकुमार ओम�काश 59056 32 पु.

िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव

३६२१६
आ�जा मनोहर होलाराम 11106 52 पु.

िसंधी कॉलनी  दु.नं.१०४  �ेशन   रोड    चाळीसगांव

३६२१७
आ�ाट कच� रामदास 40173 38 पु.

महाराणा �ताप हौिसंग सोसायटी   चाळीसगाव

३६२१८
आमले िदलीप सजन 42156 54 पु.

मु.पो.वडाळे   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६२१९
अमृतकार सिचन सुधाकर 30128 42 पु.

नारायण वाडी   चाळीसगाव

३६२२०
अमृतकार िनंबा एकनाथ 4383 65 पु.

ि�शांती िब�ीगं समोर   शा�ी नगर  खरजई रोड  

चाळीसगाव

३६२२१
अमृतकर �पेश �भाकर 57969 41 पु.

९२५ - २ नवीन �ॉट   मु / पो - पातोडंा  ता चाळीसगाव िज 

जळगाव  पातोडंा

३६२२२
अमृतकार सुरेश एकनाथ 7857 59 पु.

जे.डी.सी.सी बँक जवळ   चाळीसगाव    जळगांव

३६२२३
अमृतकर अ�ण बाबुलाल 27909 64 पु.

भुषण मंगल काया�लय�ा मागे   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३६२२४
अमृतकर अिवनाश एकनाथ 28067 50 पु.

घाट रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव
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३६२२५
अमृतकर बाळकृ� जग�ाथ 30195 65 पु.

राज�� िनवास करगाव रोड   फुले कॉलनी चाळीसगाव

३६२२६
अमृतकर भुषण धनराज 33727 53 पु.

मु.पो.तरवाडे   ता.चाळीसगांव    तरवाडे

३६२२७
अमृतकर चं�कात धोडूं 37982 58 पु.

मु.पो.मे�णबारे   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६२२८
अमृतकर द�ा�य  बाबुलाल 27908 68 पु.

शा�ञ्◌ा◌ी नगर   �ॉट नं. ३२  चाळीसगाव

३६२२९
अमृतकर किवता भुषण 33729 38 �ी

मु.पो.तरवाडे   ता.चाळीसगांव    तरवाडे

३६२३०
अमुतकर मनोहर झीप� �ो जगदीश 

�ो�ीजन 11858 58 पु.
ल�ी नगर चाळीसगाव

३६२३१
अमृतकर मयुर रिवं� 29577 36 पु.

मयुर कॉ��ुटर आिण ��न   चाळीसगांव

३६२३२
अमृतकर मुरलीधर रामकृ� 26977 83 पु.

११ नं. शाळेसमोर   अमृतवेल फुले कॉलनी  चाळीसगाव

३६२३३
अमृतकर िनतीन एकनाथ 7858 50 पु.

नेताजी चौक जवळ   ए बी हाय �ूल    चाळीसगाव

३६२३४
अमृतकर �काश गणपत 28073 46 पु.

�भात ग�ी   घाट रोड  चाळीसगाव

३६२३५
अमृतकर राज�� कािशनाथ 28391 54 पु.

मारोती मंदीर जवळ नेताजी चौक   िश�क 

कॉलनीचाळीसगाव िज जळगाव  चाळीसगाव

३६२३६
अमृतकर रामकृ� मुरलीधर 15186 72 पु.

९३०८ नाथभवन शेजारी   नेताजी चौक    चाळीसगाव

३६२३७
अमृतकर रिवं� रामकृ� 27271 67 पु.

मयुर �ेस नेताजी पालकर चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३६२३८
अमृतकर सिचन बापू 34522 41 पु.

�ॉट नं.२९   जयिहंद कॉलनी  चाळीसगांव

३६२३९
अमृतकार सिचन सुरेश 30129 42 पु.

नेताजी चौक चाळीसगाव

३६२४०
अमृतकार संिगता राज�� 28392 49 �ी

मारोती मंदीर जवळ नेताजी चौक   िश�क 

कॉलनीचाळीसगाव  ता चाळीसगाव िज जळगाव  चाळीसगाव

३६२४१
अमृतकार संजय मुरलीधर 21587 59 पु.

�ॉट नं 7 िववेकानंद नगर   बळवंत ि�ंिटंग �ेस जवळ  

चाळीसगाव

३६२४२
अमृतकार संजय रमेश 45308 53 पु.

अॅट पो� तरवडे ता चाळीसगाव

३६२४३
अमृतकर ��ता गजानन 27747 49 �ी

िववेकानंद नगर   करगाव रोड  चाळीसगाव

३६२४४
अमृतकर सुलभा अ�ण 27910 53 �ी

कैलास नगर   भुषण मंगल काया�लया�ा मागे  चाळीसगाव

३६२४५
अमृतकर सुरेश जग�ाथ 9727 69 पु.

मा�ती मंदीराजवळ नेताजी   चौक.चाळीसगाव

३६२४६
अमृतकर उमेश िनंबा 49583 44 पु.

आडवा बाजार   सोनार लेन  चाळीसगाव

३६२४७
अमृतकार उषा िनंबा 17409 60 �ी

ि�शांती िब�ीगं समोर   शा�ी नगर खरजई रोड  

चाळीसगाव

३६२४८
अमृतकर िवजय मुरलीधर 27364 53 पु.

 आ◌े◌ंकार  १४ िवद्यु�ता कॉलनी   करगांव रोड 

चाळीसगांव

३६२४९
अमृतकर िवनोद द�ा�य 27907 37 पु.

शा�ी नगर �ॉट नं ३२   चाळीसगाव िज.जळगाव    

चाळीसगाव

३६२५०
आनंद ट� ेडीगं कंपनी 10422 76 पु.

महावीर माग�   चािळसगांव

३६२५१
अरकडी �ीकृ� ल�ण 27609 76 पु.

िहरापूर रोड   िशवाजी नगर  �ॉट नं. २८/१  चाळीसगाव
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३६२५२
आय� रजनी भुषण 15686 46 �ी

कचेरी समोर   सरदार गृह शेजारी    चाळीसगाव

३६२५३
आसबे मंगला कंुडलीक 61927 60 �ी

5 िव�ल मंिदर   पवार वाडी चाळीसगाव

३६२५४
अ�े नंदिकशोर िदनकरराव 28413 63 पु.

जहािगरदार वाडी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६२५५
अ�े शारदा नंदिकशोर 27749 51 �ी

जहािगरदारवाडी   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  

जहािगरदारवाडी  424001

३६२५६
आवटे रमेश गणपत 46156 63 पु.

�भु रामचं� नगर   धुळे रोड  चाळीसगाव

३६२५७
आ�ाड शशीकांत तुकाराम 11082 72 पु.

शा�ी नगर  भतवाल टॉकीज मागे   चाळीसगांव

३६२५८
अ�ाड िसंधू शिशकांत 27496 65 �ी

शा�ी नगर   मु.पो.चाळीसगांव  िज.जळगांव  चाळीसगांव

३६२५९
आवारे �शांत सोमनाथ 57307 42 पु.

गजानन �साद भडगाव रोड   वैभव मंगल काया�लयाजवळ  

चाळीसगाव िज जळगाव  चाळीसगाव

३६२६०
आवारे �िवणकुमार सोमनाथ 58577 47 पु.

गजानन �साद िमलगेट समोर   भडगाव रोड  चाळीसगाव    

㐴〱‱

३६२६१
आवटे नागेश मधुकर 27741 48 पु.

अफुग�ी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६२६२
ब�ाव एकनाथ शंकर 12612 60 पु.

िशवश�ी नगर कापड िमल समोर   भडगाव रोड 

चाळीसगाव

३६२६३
बडगुजर संदीप चं�कांत 48423 39 पु.

नारायण वाडी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६२६४
बडगुजर िशवदास एकनाथ 23877 58 पु.

४२२/२ ए साईनाथ सोसायटी   पु�क कॉलनी शा�ी नगर  

मु.पो.चाळीसगाव िज.जळगांव

३६२६५
बढे िवकास पांडुरंग �ो.सागर 

इले�� ॉिन� 11170 36 पु.
शिन मंदीरा जवळ   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३६२६६
बाफना िदलीप बानेचंद �ो.बाफना 

�दस� 9137 60 पु.
भोई ग�ी   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३६२६७
बाफना सरीता सुभाष �ो.क�ेश 

ट� ेडीगं कंपनी. 9099 63 �ी

�ी अरीहंत ट� ेडीगं कंपनी   माक� ट याड� चाळीसगांव  

िज.जळगाव

३६२६८
बागुल भगवान शामराव 52693 54 पु.

िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६२६९
बागुल भा�र दौलत 44115 50 पु.

मु पो दिहवद   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  दिहवद

३६२७०
बागुल िभकन कौतीक 11460 51 पु.

टीळक चौक  शाळा नं.१ जवळ  चाळीस   गांव    चाळीसगांव

३६२७१
बागुल धम�भुषण भगवान 31479 54 पु.

िभम नगर   नवेगांव  ता.चाळीसगांव  चाळीसगांव

३६२७२
बागुल िजत�� रामचं� 28063 49 पु.

िशवश�ी नगर जवळ भोले   िशवश�ी नगर  चाळीसगाव

३६२७३
बागूल (सोमवंशी) कमलबाई सुधाकर 43984 72 �ी

�ाट नं २१ वामन नगर   करगाव रोड टा � चा    चाळीसगाव

३६२७४
बागुल म�ारी नामदेव 52605 48 पु.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३६२७५
बागुल राजेश शांितलाल 28536 41 पु.

भोलेबाबा दरबार समोर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३६२७६
बागुल संजय िहरामन 28704 56 पु.

मु.पो. उंबरखेड   ता.चाळीसगांव    उंबरखेड

३६२७७
बागुल शेनफडु आनंदा 13060 61 पु.

भगवती सोसायटी नवा मालेगाव रोड   िशवाजी नगर 

चाळीसगाव

३६२७८
बागुल सुिनल सुधाकर 34199 44 पु.

ल�ी नगर देवकर माळा   करगांव ना�ा जवळ  जळगाव  

चाळीसगांव
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३६२७९
बजाज अजय घन�ामदास 28697 35 पु.

हाउस नं.१६४   िस�ी कॉलनी    चाळीसगांव

३६२८०
बजाज अमरकुमार क�ैयालाल 11382 41 पु.

२८  िसंधी कॉलनी रे�े �ेशन   समोर    चाळीसगांव

३६२८१
बजाज अिनल लालचंद 28164 52 पु.

६६ िस�दी कॉलनी   चाळीसगाव  बजाज ए�ो�रयम  

चाळीसगाव

३६२८२
बजाज अशोक मोहनराज 11058 47 पु.

घ.नं. १६४  िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३६२८३
बजाज भगवानदास महानदास 28021 55 पु.

िसंधी कॉलनी   �म. नं. ६९  �ेशन रोड  चाळीसगाव

३६२८४
बजाज देवानंद लालचंद 28166 48 पु.

६६ िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव

३६२८५
बजाज िहरानंद चंडीराम 28452 56 पु.

बजाज पॅलेस   दुध सागर माग�  चाळीसगाव

३६२८६
बजाज जगदीश हरीराम 11040 61 पु.

िस.स.नं.६१  िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३६२८७
बजाज क�ैयालाल परमलमल ¹११] 9807 78 पु.

१४ शांित नगर पवार वाडी   खांदेश िमल जवळ    चाळीसगांव

३६२८८
बजाज िमना धन�ामदास 46596 63 �ी

घर नं १६४   िसंधी कॉलनी  चाळीसगाव

३६२८९
बजाज मेघराज लालचंद �ो.बजाज 

ए�ोरीयम 11261 53 पु.
राधा�ामी माक� ट   �ेशन रोड  चाळीसगांव िज.जळगाव

३६२९०
बजाज नरेश गोिवंदराम 11033 56 पु.

दु.नं.१६४  िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३६२९१
बजाज नरेश लालचंद 28165 44 पु.

६६ िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  बजाज ए�ो�रयम  

चाळीसगाव

३६२९२
बजाज ओम�काश भगतराम 9788 57 पु.

�म नं १२७ िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३६२९३
बजाज परमानंद �ानचंद 59702 51 पु.

�ॉक नं 71 िसंधी कॉलनी   �ेशन रोड चाळीसगाव  

चाळीसगाव

३६२९४
बजाज �ताप सुखरामदास 11510 54 पु.

िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३६२९५
बजाज सनी घनशामदास 28696 37 पु.

�म नं.१६४   िस�ी कॉलनी    चाळीसगांव

३६२९६
बजाज शेखर क�ै�ालाल 28453 58 पु.

बजाज पॅलेस   दुध सागर माग�  चाळीसगाव

३६२९७
बजाज उ�दवदास कमरचंद 27663 56 पु.

कचेरी रोड   चाळीसगाव

३६२९८
बजाज िव�ू करमचंद 27664 52 पु.

िसंधी कॉलनी   डॉ. तलरेजा जवळ  चाळीसगाव

३६२९९
ब�ीयार खान अजमल खान 47590 45 पु.

इ�ामपुरा वाड� नं.१०   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३६३००
बाळदकर चं�मणी िभमराव 40367 47 पु.

िसंधी कॉलनी   इंिदरा हाय�ुल जवळ  चाळीसगाव

३६३०१
बाळदकर मुिदत िभमराव 40501 49 पु.

इंिदरा गांधी िसंधी हाय�ुल जवळ   चाळीसगाव

३६३०२
बाळदकर राजर� िभमराव 39529 52 पु.

इंिदरा गांधी िसंधी हाय�ुल जवळ   चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३६३०३
बंग अिनल �ीराम 30219 56 पु.

४५८ ितलक चौक   चाळीसगाव

३६३०४
बंग पवन �ीराम 30218 52 पु.

४५८ ितलक चौक   ल�ीनारायण मंिदर जवळ  चाळीसगाव

३६३०५
बंग �ीराम रामिकसन 15177 74 पु.

४६८ िटळक चौक   गढी चाळीसगाव
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३६३०६
बंग सुिनल �ीराम 30220 55 पु.

४५८ ितलक चौक सीटीएस ४५८   चाळीसगाव

३६३०७
ब�हाटे िगरीष मधुकर 54843 42 पु.

मु.पो.वाघळी   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६३०८
बारी गजानन भगवान 61524 30 पु.

�ेशन रोड पो� ऑिफस जवळ   िशवाजी मंिदर कंपाऊंड    

चाळीसगाव

३६३०९
बारीस क�ना संजय 58625 51 �ी

शुभांगी िब��ंग   हनुमान वाडी  चाळीसगाव

३६३१०
बारीस संजय सॅ�ुअल 56704 53 पु.

शुभांगी िब��ंग   हनुमान वाडी�ेशन रोड  चाळीसगांव 

िज.जळगाव

३६३११
बारपांडे िगरीष शरद 13611 47 पु.

समाधान  जुना मालेगाव रोड   चाळीसगाव

३६३१२
बारपांडे शरद वामन 9819 79 पु.

समाधान �ेट बँक कॉलनी जवळ   चाळीसगांव

३६३१३
ब�ा कोमल सनी 59080 33 �ी

िसंधी कॉलनी     चाळीसगाव

३६३१४
ब�ा सनी जवाहरलाल 49611 36 पु.

िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव

३६३१५
बतरा सुरेश जवाहरलाल 58172 37 पु.

�म नं ६० िसंधी कॉलनी   �ेशन रोड चाळीसगाव  ता 

चाळीसगाव िज जळगाव  चाळीसगाव

३६३१६
बािव�र रिवं� गणपत 28461 53 पु.

नवागाव   चौधरी वाडा  चाळीसगाव

३६३१७
बािव�र सुभाष गणपत 28460 48 पु.

नवागाव   चौधरी वाडा  चाळीसगाव

३६३१८
बािव�र बाळासाहेब मुरलीधर 25547 51 पु.

मु. पो. �ा�णशेवणे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  

�ा�णशेवणे

३६३१९
बािव�र भा�र रामदास 56759 40 पु.

मु.पो.बहाळ (रथाचे)   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६३२०
बािव�र भावना बाळासाहेब 27582 47 �ी

मु. पो. �ा�णशेवगे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  

�ा�णशेवगे

३६३२१
बािव�र द�ा�य वसंतराव 27338 43 पु.

गजानन क�� कशन   भडगाव रोड   चाळीसगाव

३६३२२
बािव�र मधुकर िचंतामण 56662 55 पु.

मु.पो.लोणजे   ता.चाळीसगाव  िज.जळगाव  लोणजे

३६३२३
बािव�र नंदिकशोर मुरलीधर 49898 58 पु.

१५१९ आडवा बाजार   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६३२४
बािव�र रा�ल नारायण 15431 47 पु.

गढी िटळक चौक   चाळीसगाव

३६३२५
बयाणी मंदािकनी रमेश 50018 65 �ी

�ा.आ.क� � रांजणगाव   ता. चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६३२६
बेलदार रिवं� सुपडू 27999 49 पु.

�ाट नं ३० पो�ल कॅालनी   धुळे रोड  चाळीसगाव

३६३२७
ब�दरे संजय गोिवंद 39590 58 पु.

चांमुडा माता मंिदराजवळ   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३६३२८
भदाणे द�ा�य नारायणराव 9814 52 पु.

�ॉट नं ९९   जुने एयरपोट� �ेमिसंधु  चाळीसगांव 424001

३६३२९
भदाणे सिचन मगण 56220 42 पु.

िशवश�ी नगर   टाकळी �.चा. चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६३३०
भालेराव िजत�� गोिवंद 30617 49 पु.

संजय भालेराव फिनच�र   ४०गांव    चाळीसगांव

३६३३१
भालेराव �शांत गोिवंद 28050 46 पु.

संजय गोिवंद भालेराव फिनच�र शो�म   चाळीसगाव  �ु 

कृ� सॉ िमल जवळ  चाळीसगाव

३६३३२
भामरे तुषार सुधाकर 36031 39 पु.

वासुदेव भुवन नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज.जळगांव
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३६३३३
भामरे िवजय सुरेश 16259 41 पु.

शाळा नं.१ जवळ   चाळीसगाव

३६३३४
भामरे मुकेश अनंतराव 39565 50 पु.

�ॉट नं. २७   साने गु�जी नगर  िहरापूर रोड चाळीसगाव

३६३३५
भामरे अनुपमा सुधाकर 28388 38 �ी

वासुदेव भवन   नेताजी चौक  चाळीसगाव

३६३३६
भामरे भुषण जग�ाथ 26968 41 पु.

सोनार ग�ी   चाळीसगाव.    चाळीसगाव

३६३३७
भामरे िदपक बाबुलाल 56191 45 पु.

शिन मंिदराजवळ   �ेशन रोडकचेरी समोर  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३६३३८
भामरे मोहन जग�ाथ 57564 46 पु.

१८७९ देशपांडे ग�ी   चाळीसगाव  चाळीसगाव

३६३३९
भामरे �िवण िभकन 57497 45 पु.

अफु ग�ी घात रोड   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३६३४०
भामरे �ीकांत सुरेश 16258 46 पु.

शाळा नं.१ जवळ   चाळीसगाव

३६३४१
भामरे सुिनल पंढरीनाथ 13763 45 पु.

मु.पो.रांजणगाव   ता.चाळीसगाव    रांजणगाव

३६३४२
भामरे सुरेश पंडीत 2631 53 पु.

सराफ बाजार   चाळीसगांव

३६३४३
भामरे वैशाली िव�ू 31378 39 �ी

शाह िशवाजी तेजपाल कंपाउंड   �ेशन रोड    चाळीसगांव

३६३४४
भंडारी अभीजीत अरिवंद 9779 50 पु.

िहरापुर रोड   साने गु�जी रोड    चाळीसगांव

३६३४५
भंडारी अरिवंद गोपालकृ� 48495 83 पु.

 िव�ाचल  साने ग�जी नगर   िहरापूर रोड  चाळीसगाव िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३६३४६
भांडारकर िववेक मािणकराव 27661 59 पु.

आिह�ादेवी नगर   पाटणादेवी रोड  चाळीसगाव

३६३४७
भंगाळे गोिवंदा सखाराम 15684 44 पु.

कोळी वाडा घाटरोड   चाळीसगाव

३६३४८
भा�ळे िव�ल ल�ण 17329 69 पु.

वॉटर टंॅक जवळ   टाकली �  चाळीसगाव  टाकली �

३६३४९
भट आिशष �ंबकराव 26967 53 पु.

नेताजी चौक   कामगार भवन समोर  चाळीसगाव

३६३५०
भटनागर राजेश ओम�काश 45902 52 पु.

९ सहया�ी अपाट�म�ट   ल�ी नगर  चाळीसगाव

३६३५१
भतेवाल दादासाहेब परशराम 30120 65 पु.

स��ंुगी जयिहंद कॉलनी   चाळीसगाव

३६३५२
भवानी िजत�� नारायणभाई 30082 50 पु.

भवानी िनवास गणेश रोड   चाळीसगांव

३६३५३
भवानी मिणलाल नारायणभाई 30081 61 पु.

भवानी िनवास गणेश रोड   चाळीसगांव

३६३५४
भवर आशाबाई बाळकृ� 48733 50 �ी

मु.रिहपुरी पो.जामदा   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६३५५
भवर िकसन िव�नाथ 27494 65 पु.

�भुरामचं� नगर   धुळे रोड    चाळीसगांव

३६३५६
भवर पवन िकसन 40042 36 पु.

�भु रामचं� नगर   धुळे रोड  चाळीसगाव

३६३५७
भावसार कािशनाथ सुकलाल 49009 85 पु.

घाट रोड   �भात ग�ी  चाळीसगाव

३६३५८
भावसार नंदकुमार लोटु 57633 66 पु.

नेताजी चौक   छाया फोटो �ुिडओ जवळ  चाळीसगाव

३६३५९
भावसार रामदास गंगाराम 9568 50 पु.

नेताजी चौक चाळीसगांव
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३६३६०
भावसार िसमा राज�� 45669 49 �ी

पु�शी पेट� ोल पंप मागे   धुळे रोड  चाळीसगाव

३६३६१
भावसार सुरेश िचंधू 47618 67 पु.

शिन मंदीरामागे   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६३६२
भवर बाळकृ� शंकर 48732 61 पु.

मु.रिहपुरी पो.जामदा   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६३६३
भोई िदलीप संपत 32786 50 पु.

पाटणा देवी रोड   चाळीसगांव

३६३६४
भोई जग�ाथ जंगलु 13638 70 पु.

तुळसाई  िब�ीगं स��ंगी   नगर भडगाव रोड    चाळीसगाव

३६३६५
भोई म�ारी संपत 56828 45 पु.

भोई ग�ी   घाट रोड चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६३६६
भोई नंदलाल हरी �ो.दो�ी सायकल 19453 48 पु.

आठवडे बाजार   भोई ग�ी चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६३६७
भोई सोमनाथ संपत 32787 57 पु.

पाटणादेवी रोड   चाळीसगांव

३६३६८
भोई िवठठल रघुनाथ 48640 51 पु.

घाट रोड भोई ग�ी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६३६९
भोजराज िव�ल पुरकर 27739 64 पु.

िटळक चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६३७०
भोकरे जय�ी योगेश 58195 38 �ी

�ॉट नं ५ िवदयुलता कॉलनी   करगाव रोड  चाळीसगाव

३६३७१
भोकरे िकशोर �भाकर 28151 50 पु.

�ेह �ीराम   फुले कॉलनी  चाळीसगाव

३६३७२
भोकरे योगेश नीलकंठ 59358 45 पु.

�ॉट नं ५ कारगाव   रोड िवद्युलता कॉलनी  चाळीसगाव

३६३७३
भोळे द�ा�य खुशाल 31234 79 पु.

मु.पो.वाघळी   ता.चाळीसगांव    वाघळी

३६३७४
भोळे पोपट एकनाथ 9742 67 पु.

िकसन चौक   वाघळी  ता चाळीसगाव  वाघळी  424102

३६३७५
भोळे सुरेखा पोपट 28885 57 �ी

मु.पो.वाघळी ता.चाळीसगाव   िज.जळगाव    वाघळी

३६३७६
भोळे उषा द�ा�य 31233 58 �ी

मु.पो.वाघळी   ता.चाळीसगांव    वाघळी

३६३७७
भोसले भगवान फिकरराव 30156 64 पु.

मु.पो िचतेगाव   पो चाळीसगाव  ता चाळीसगाव  िचतेगांव

३६३७८
भोसले भुषण सदािशवराव 46169 52 पु.

�शांत िनवास   ल�ी नगर  चाळीसगाव

३६३७९
भोसले रामराव राजाराम 27495 45 पु.

मु.पो. दिहवद   ता.चाळीसगांव  िज.जळगांव  दिहवद

३६३८०
भोसले रावसाहेब गुलाबराव 30157 68 पु.

िचतेगांव पो गणेशपुर   ता चाळीसगाव  ता.चाळीसगांव  

िचतेगांव

३६३८१
भोसले तुषार चं�कांत 53612 38 पु.

जमादार िब�ीगं   नारायणवाडी चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६३८२
भोसले वैशाली भुषण 52735 47 �ी

�शांत िनवास   ल�ी नगर  चाळीसगाव िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३६३८३
भोसले िदपक मधुकर 37003 41 पु.

िशवाजी पुतळया जवळ   मु.पो.टाकळी �.चा.  

ता.चाळीसगाव  टाकळी

३६३८४
िब�ी िमलीदं वामन 32680 44 पु.

राखंुडे माळा   धुळे रोड  िज.जळगांव  चाळीसगांव

३६३८५
िबरारी भाउलाल सखाराम 30949 57 पु.

साईनाथ सोसा. शा�ी नगर   चाळीसगांव

३६३८६
िब� हाडे भूषण दामू 62117 39 पु.

आदश� नगर नवीन नाका   धुळे रोड  नवीन नाका  

चाळीसगाव
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३६३८७
बोडस सिमर सदािशव 11522 51 पु.

िहरापुर रोड  बालाजी डेअरी मागे   चाळीसगांव

३६३८८
बोबंीडकर शैलेश चं�कांत 57979 38 पु.

�ॉट नं ३२ धुळे रोड   पु�शी पेट� ोल पंप मागे  चाळीसगाव िज 

जळगाव  चाळीसगाव

३६३८९
बोबंीडकर शोभा चं�कांत 58439 62 �ी

�ॉट नं ३२ पुनशी पेट� ोल   पंप धुळे रोड चाळीसगाव

३६३९०
बोरसे िव�ास देवराम 60579 53 पु.

�ॉट नं 38 जुना मालेगाव रोड   बजरंग कॉलनी िशव कॉलनी 

जवळ    चाळीसगाव

३६३९१
बोरसे िदनेश बाबुराव 27196 39 पु.

नेताजी चौक   कामगार भुवन समोर  चाळीसगाव

३६३९२
बोरसे िदनेश पु�षो�म 29934 46 पु.

मु.पो.भाल ता चाळीसगाव   िज जळगाव  िज.जळगांव  भाल

३६३९३
बोरसे गोरखनाथ मुरलीधर 38191 61 पु.

नेताजी चौक कुमावत चाळ   ए.बी. हाय�ुल मागे  

चाळीसगाव

३६३९४
बोरसे कृ�ा कािशनाथ 41202 61 पु.

मु.टाकळी �.या.   पो.ओझर  ता.चाळीसगाव

३६३९५
बोरसे रिवं� िनंबा 44710 44 पु.

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६३९६
बोरसे संदीप रघुनाथ 28812 47 पु.

खरजाई रोड यशवंत िव�ालय   जवळ चाळीसगाव  

िज.जळगांव  चाळीसगाव

३६३९७
बोरसे ��तल िदनेश. 57870 38 �ी

मु पो-बहाळ   ता-चाळीसगाव  िज-जळगाव  चाळीसगाव

३६३९८
बोरसे वंदना गोरखनाथ 38192 56 �ी

नेताजी चौक कुमावत चाळ   ए.बी. हाय�ुल मागे  

चाळीसगाव

३६३९९
�ाहमणे कमलाबाई अंबादास 61408 66 �ी

��णे कमळ अंबादास   द�ावाडी चाळीसगाव  द�ावाडी 

चाळीसगाव

३६४००
�ा�णकर गणेश शांताराम 30117 53 पु.

�ीपाद नगर भडगाव रोड   चाळीसगाव

३६४०१
�ा�णकर भुषण रमेश 27610 41 पु.

शिन मंदीराजवळ   चाळीसगाव

३६४०२
�ा�णकर छाया देव�� 59989 39 �ी

िटळक नगर खरजाई  रोड   टाकळी �ाचं चाळीसगाव

३६४०३
�ा�णकार द�ा�य रमाकांत �ो �ी 

गणेश एज�� 55577 45 पु.

मु. पो. बहाळ (रथाचे)   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३६४०४
�ा�णकर िनळकंठ पु�षो�म 57626 42 पु.

३२३ अ नवीन �ॉट   खरजई रोड टाकळी �.चा.  ता. 

टाकळी �ाचा चाळीसगाव

३६४०५
�ा�णकार संजय आ�ा 54405 47 पु.

मु.खडकी बु.पो.तांबोळे   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६४०६
�ा�णकर सुय�कांत मधुकर 27498 43 पु.

राणा वाइन जवळ   �ंनुमान वाडी    चाळीसगांव

३६४०७
�ा�ंणकर देव�� पुरषो�म 59988 46 पु.

िटळक नगर टाकली �ाचं   मु चाळीसगाव िज�ा    

चाळीसगाव

३६४०८
�ा�णे भा�र िहरामण 34130 66 पु.

जुना मालेगांव रोड २ नं.शाळे जवळ   चाळीसगांव

३६४०९
बंुदेलखंडी मोतीचंद �कूमचंद 10032 85 पु.

म.गांधी माग�  बाजार पेठ   चाळीसगांव

३६४१०
बंुदेलखडी �ेया सुबोध 46166 50 �ी

कृ�ा क�ुिनकेशन   बाजार पेठ  चाळीसगाव

३६४११
बंुदेलखंडी छाया मोतीचंद 54587 78 �ी

सदर बाजार   बाजारपेठ चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६४१२
बंुदेलखडी सुबोध मोतीचंद 46165 53 पु.

कृ�ा क�ुिनकेशन   बाजार पेठ  चाळीसगाव

३६४१३
बंुदेलखंडी सुबोध मोितचंद 57387 53 पु.

बाजारपेठ   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  चाळीसगाव
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३६४१४
बंुदेलखडी सुिनता मोतीचंद 46167 55 �ी

सदर बाझार   एम. जी. रोड  चाळीसगाव

३६४१५
बुवा अिजत अरिवंद 15802 57 पु.

सी एस ४२६/१८ साकेत �ॉट धुळे   धुळे रोड अिभयंता 

कॉलनी  चाळीसगाव

३६४१६
बुआ अरिवंद गोपाल 47445 85 पु.

पाटणकर बंलगा   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३६४१७
बुआ िवणा अरिवंद 47446 79 �ी

पाटणकर बंगला   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३६४१८
चंदानी संजय मेवालदास 11107 49 पु.

िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३६४१९
चं�ा�े दी�ांत मानस 59658 24 पु.

306 /8 करम योग   फुले कॉलनी  चाळीसगाव

३६४२०
चं�ा�े मानस वसंतराव 16649 52 पु.

कम�योग   फुले कॉलनी    चाळीसगाव

३६४२१
चं�ा�े िनतीन वसंतराव 16650 40 पु.

�ीकृ� िसनेमा समोर   मु.पो.चाळीसगाव

३६४२२
चं�ा�े सिवता मानस 34498 50 �ी

कम�योग   फुले कॉलनी  चाळीसगांव  िज.जळगांव  

चाळीसगांव

३६४२३
चं�ा�े वसंत सोनु 3051 86 पु.

�ीकृ� टॉकीज जवळ   चाळीसगाव

३६४२४
चौधरी अिनल �ावण 41160 50 पु.

तेली भवन   घाट रोड  चाळीसगाव

३६४२५
चौधरी अिनलकुमार बापु 58119 50 पु.

संताजी चौक बहाळ रथाचे   मु / पो - बहाळ  ता चाळीसगाव 

िज जळगाव  बहाळ

३६४२६
चौधरी अशोक भटु 58267 65 पु.

डेअरी रोड टेिलफोन ऑिफस जवळ   मु पो - चािळसगाव  िज 

- जळगाव  चािळसगाव

३६४२७
चौधरी अशोक देवलाल 41808 62 पु.

तेली ग�ी   तेली भुवन  चाळीसगाव

३६४२८
चौधरी अिवनाश जग�ाथ 28689 50 पु.

नवे मालेगांव रोड   चाळीसगांव

३६४२९
चौधरी छबुलाल बाबुलाल 

�ो.धनसदगु� �ो�ीजन 12339 58 पु.
गांधी चौक   चाळीसगाव

३६४३०
चौधरी िदलीप रामराव 27744 60 पु.

सदानंद हॉटेल मागे   पावर हाउुस रोड  चाळीसगाव

३६४३१
चौधरी िदनेश पांडूरंग 46641 46 पु.

�ीपत नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३६४३२
चौधरी �ाने�र रामदास 27929 54 पु.

महावीर �ूल जवळ   चाळीसगाव

३६४३३
चौधरी गोपाळ िशवाजी 54406 46 पु.

मु.पो.पातोडंा   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६४३४
चौधरी हेमचं� जग�ाथ �ो.चं�िकरण 

ट� ेडस� 11307 54 पु.
खरजाई ना�ा जवळ   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३६४३५
चौधरी िहरामण धम�राज 28692 60 पु.

िशवाजी नगर   मालेगांव रोड    चाळीसगांव

३६४३६
चौधरी जगन फिकरा 28398 52 पु.

चौधरी वाडा   चाळीसगाव

३६४३७
चौधरी क�ना �ीनंद 27903 53 �ी

जहािगरदार वाडी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६४३८
चौधरी महादु िसताराम �ो.िवलास 

�ो�ीजन 51618 66 पु.
ल�ी नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६४३९
चौधरी मुकेश सुभाष 60333 33 पु.

1610 तेली ग�ी   चाळीसगाव

३६४४०
चौधरी नगराज धमा� 56428 47 पु.

मु. पो. खडकी सीम   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव
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३६४४१
चौधरी नामदेव सुपडु 57290 51 पु.

तेली ग�ी   घाट रोड  चाळीसगाव िज जळगाव  चाळीसगाव

३६४४२
चौधरी नारायण पंुजाजी 10769 72 पु.

मु.पो. वाघळी  ता.चाळीसगांव   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६४४३
चौधरी पूनम िगरीष �ो िहरल �ुटी 

पाल�र 57125 40 �ी
�ॉट नं ३५   करगाव रोड  चाळीसगाव

३६४४४
चौधरी �काश अशोक 58268 39 पु.

िहरापुर रोड टेिलफोन ऑिफस जवळ   मु पो - चािळसगाव  

िज - जळगाव  चािळसगाव

३६४४५
चौधरी �काश िचंधा 56875 41 पु.

बंजारा कॉलनी   जुना मालेगांव रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३६४४६
चौधरी �काश पंुजू 30173 48 पु.

कापड िमल समोर भडगाव रोड   चाळीसगाव

३६४४७
चौधरी �शांत रामदास 28817 48 पु.

शा�ी नगर   चाळीसगांव

३६४४८
चौधरी राज�� रामदास �ो.पुजा लॅ� 

डे�लपस� 51616 61 पु.
ल�ी नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६४४९
चौधरी रामदास नामदेव 1362 44 पु.

आदश� नगर कॉलेज�ा पाठीमागे   धुळे रोड चाळीसगाव

३६४५०
चौधरी रिवं� गंगाराम 41467 49 पु.

ठाकूरिसंग महाराज क� �ाजवळ   खरजई रोड  चाळीसगाव

३६४५१
चौधरी रिवं� रामदास 30187 49 पु.

चौधरी वाडा   चाळीसगाव

३६४५२
चौधरी रमेश नामदेव 9832 67 पु.

चौधरी वाडा   चाळीसगांव

३६४५३
चौधरी सदानंद मधुकर 24364 48 पु.

चौधरीवाडा   घाट रोड  चाळीसगाव

३६४५४
चौधरी सतपाल नारायण 54629 38 पु.

बजरंग चौक मु.पो.वाघळी   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६४५५
चौधरी िशरीषचं� जग�ाथ 17964 57 पु.

 चं�िकरण  भडगांव रोड ना�ाजवळ   चाळीसगांव

३६४५६
चौधरी �ीनंद सदािशव 27902 63 पु.

जहािगरदार वाडी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६४५७
चौधरी सोनाली अिनल 21969 41 �ी

चौधरी वाडा   महावीर शाळेजवळ  ता चाळीसगाव िज 

जळगाव  चाळीसगाव

३६४५८
चौधरी सुभाष जमनदास 36025 52 पु.

तेली पंचायत जवळ   चौधरी वाडा तेली ग�ी  चाळीसगाव

३६४५९
चौधरी सुिनल िभवसन 54950 48 पु.

सुदश�न भुवन   चौधरी वाडा  चाळीसगाव िज.जळगांव

३६४६०
चौधरी उमेश मोहन 53045 45 पु.

िशवाजी नगर   मालेगांव रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३६४६१
चौधरी उषा सुरेश 33662 67 �ी

टे�टाईल �ॉट�र नं.०४   भडगांव रोड  चाळीसगांव

३६४६२
चौधरी िवजय जग�ाथ 28688 47 पु.

नवे मालेगांव रोड   चालीसगांव

३६४६३
चौधरी िवजय ल�ण 45465 43 पु.

�ाट नं १२ राधे�ाम िनवास   चाळीसगाव  चाळीसगाव

३६४६४
चौधरी िवकास �ंबक �ो.�ु अॅड�ा� 

इले��� क� 51617 48 पु.
मु. पो. वाघळी   ता. चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६४६५
चौधरी योगेश िशवाजी 61974 39 पु.

जुना पावर हाऊस रोड   स�ट� ल नाका चाळीसगाव

३६४६६
चौधरी युवराज भगवान 35076 69 पु.

वैभव मंगल काया�लय जवळ   भडगाव रोड  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३६४६७
चौधरी युवराज िभकन 61759 53 पु.

मु पो� मे�णबारे   तालुका चाळीसगाव    मे�णबारे
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३६४६८
चौधरी युवराज िनंबा 28072 48 पु.

�डको�ा पुढे   �ामी समथ� नगर  चाळीसगाव

३६४६९
चौधरी आशाबाई सुरेश 48579 57 �ी

भडगांव रोड   कापड िमल समोर  चाळीसगाव िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३६४७०
चौधरी मनोज झंुबरलाल 31476 41 पु.

मु.पो.लोढें   ता.चाळीसगांव  िज.जळगांव  लोढें

३६४७१
चौधरी संजय िशवाजी 11111 49 पु.

मु.पो.पातोडंा  ता.चाळीसगांव   पातोडंा

३६४७२
चौधरी संजय वसंतराव 39890 51 पु.

मु. पो. वाकडी   ता.चाळीसगाव

३६४७३
चौधरी शरभ चं�कांत 32567 39 पु.

मु.नवेगांव मे�णबारे     ता.चाळीसगांव  नवेगांव मे�णबारे

३६४७४
चौधरी सुरेश सदािशव 33663 71 पु.

टे�टाईल �ॉट�र नं.०४   भडगांव रोड  चाळीसगांव

३६४७५
च�ाण अिनता िवलास 49514 44 �ी

�ी.�ामी समथ� नगर धुळे   रोड चाळीसगाव

३६४७६
च�ाण आनंदा बाबाजी 13764 49 पु.

जहािगरदार नगर रा.फ.देशमुखनगर   नदी िकनारा    

चाळीसगाव

३६४७७
च�ाण अशोक देवराम �ो.िस�दाथ� 

मोटस� 10395 65 पु.
करगांव रोड   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३६४७८
च�ाण भूषणकुमार िवजय 60334 41 पु.

माऊली िनवास ल�ी नगर   ता चाळीसगाव

३६४७९
च�ाण िदलीप दामोदर 14382 62 पु.

�ॉट नं.३० स�� नं.४६९   एम.के.अ�ांचे घराजवळ    

चाळीसगाव

३६४८०
च�ाण �ांने�र �ीपत 61047 33 पु.

च�ाण �ाने�र �ीपत   सेवा उपखेड ता चाळीसगाव  

चाळीसगाव

३६४८१
च�ाण गोकुळ �ंबक 47827 46 पु.

मु. पो. लोणे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६४८२
च�ाण गु��साद �ंबक �ो.गु�कृपा 

कृषी क� � 10764 41 पु.
मु.पो.लोनजे ता. चाळीसगाव   िज�ा जळगाव

३६४८३
च�ाण जगिदश शरद 58361 36 पु.

मु.पो. िहंगोणे खुद�    ता - चािळसगाव  िज - जळगाव  िहंगोणे

३६४८४
च�ाण �ोतीसीगं गलिसंग 29529 51 पु.

जुने मालेगांव रोड   बंजारा कॉलनी    चाळीसगांव

३६४८५
च�ाण किवता संिदप 51051 31 �ी

स�ाट नगर टाकळी �.चा.   टाकळी �.चा.  चाळीसगांव

३६४८६
च�ाण ल�ण धाकलु 12868 57 पु.

�ारा नरेश िश�डे   ल�ी नगर चाळीसगाव

३६४८७
च�ाण ल�ी ल�ण 27728 53 �ी

�मसाफ�   ल�ीनगर  चाळीसगाव

३६४८८
च�ाण मनोहर ल�ण 47368 50 पु.

२१  �ीपंत भुवन    स�न हौिसंग सोसायटी  करगांव रोड 

चाळीसगाव

३६४८९
च�ाण िमलीदं काशीनाथ 18188 57 पु.

शा� नगर   भडगाव रोड    चाळीसगाव

३६४९०
च�ाण पांडूरंग गरदाल 39013 43 पु.

मु. अंधारी पो. हातगांव   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३६४९१
च�ाण �भाकर गोिवंद 54118 87 पु.

मु.पो.मे�णबारे   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६४९२
च�ाण �शांत पंडीत 57905 38 पु.

�ॉट नं १६ िशवाजी नगर   पो� ऑिफस जवळ  िहरापुर 

रोड चाळीसगाव

३६४९३
च�ाण संिदप िव�ाम 45587 41 पु.

जयशंकर नगर   भडगांव रोड  चाळीसगाव

३६४९४
च�ाण संजय िदनकरराव 14169 60 पु.

महाराणा �ताप हाऊिसंग मालेगाव रोड चाळीसगाव रोड 

चाळीसगाव
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३६४९५
च�ाण शरद रितलाल 58360 63 पु.

मु.पो. िहंगोणे खुद�    ता - चािळसगाव  िज - जळगाव  िहंगोणे

३६४९६
च�ाण युवराज कािशनाथराव 33045 55 पु.

मु.पो.रांजणगांव   ता.चाळीसगांव  िज.जळगांव  चाळीसगांव

३६४९७
च�ाण िमलीदं तुळशीदास 31653 49 पु.

शा�ी नगर   खलाणे आय.टी.आय.जवळ  चाळीसगांव

३६४९८
च�ाण िनमेश कािशनाथ 35050 53 पु.

कैव� नगर िहरापूर रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६४९९
च�ाण संजय रोिहदास 61639 38 पु.

मु पो बोधारे पो� सांगवी   तालुका चाळीसगाव  जळगाव

३६५००
च�ाण शािलक िव�ाम 60385 49 पु.

39 स�ाट नगर   टाकळी �चा िशवश�ी नगर  चाळीसगाव

३६५०१
च�ाण यशवंत नामदेव 28080 56 पु.

िबडे मळा   सुवणा�ताई नगर  िहरापूर रोड  चाळीसगाव

३६५०२
च�ाण सिवता जयवंतराव 37009 57 �ी

फुले कॉलनी   करगाव रोड  चाळीसगाव

३६५०३
छाबिडया महेश मेघराज 30127 45 पु.

हनुमान वाडी चाळीसगाव

३६५०४
छाबडया मेधराज बाजनदास 45817 70 पु.

हनुमान वाडी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६५०५
छाबडीया उमेश मेघराज 30126 42 पु.

हनुमानवाडी   चाळीसगाव

३६५०६
छाजेड शेषमल बाबुलाल �ो.बाबुलाल 

िदपचंद छाजेड 10421 49 पु.
माक� ट याड�   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६५०७
छोरीया राजेश ब�ीलाल 42753 49 पु.

द� वाडी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६५०८
िचमणपुरे राज�� भालचं� 16384 66 पु.

मु�ानंद नगर   भडगाव रोड    चाळीसगाव

३६५०९
िचंचोले द�ा�य कािशनाथ 28014 50 पु.

पवार कॉट�र   चाळीसगाव

३६५१०
िच�े �शांत देवराम 50849 44 पु.

कमलदीप �ाझा   धुळे रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३६५११
िच�े सुिनल छोटूलाल 28657 47 पु.

�ीकृ� नगर   टाकळी पी. सी. पो� ओझर  ता.चाळीसगांव  

टाकळी

३६५१२
चोरट िकरण रमेश 22028 43 पु.

िव�ा नगर धुळे रोड   कॉलेज जवळचाळीसगाव

३६५१३
चोरडीया राजेश सुवालाल 28356 47 पु.

�भात ग�ी   चाळीसगाव

३६५१४
चोरिडया सतीश क�ाणमल 47930 61 पु.

हनुमान वाडी   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३६५१५
चौधरी अंबुबाई बाबुलाल 19303 61 �ी

मु.पो.वाघळी ता.चाळीसगाव   वाघळी

३६५१६
चौधरी जगिदश रामदास 39461 46 पु.

नवागांव चौधरी वाडा   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६५१७
चौधरी बापु िवनायक 17877 49 पु.

जगनाडे महाराज चौक हॉटेल सदानंद मागे   घाटरोड    

चाळीसगांव

३६५१८
चौक योगेश मुरलीधर 27629 48 पु.

माउुली जयिहंद कॉलनी   धुळे रोड  चाळीसगाव

३६५१९
चौधरी जगदीश रघुनाथ 27918 38 पु.

चौधरी वाडा   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६५२०
दाभाडे दादासाहेब रामि��ा 30111 52 पु.

3492   जुने पॉवर हाऊस रोड  चाळीसगाव

३६५२१
दाभाडे शाली�ाम माधव 1332 93 पु.

दगडे िब��ंग इरीगेशन   सब िड�ीजन    चाळीसगांव
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३६५२२
दिहहांडे िकशोर रामभाऊ 30233 49 पु.

ल�ी नगर   नंदभुवन�ा समोर  चाळीसगाव

३६५२३
दाखले डॅिनयल बाबुराव 31904 53 पु.

गॉडशेफड� अॅकडमीक कॅ�स   �ेशन रोड  चाळीसगांव

३६५२४
दामधर अशोक पंुडिलक 43947 45 पु.

िशवश�ी नगर   टाकळी �चा  चाळीसगाव

३६५२५
दणके दगडू सुका 28469 67 पु.

मु. पो. लोढें   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  लोढें

३६५२६
दराडे अभयकुमार द�ोपंत 55963 45 पु.

गवडी वाडा   नेताजी चौकचाळीसगाव  िज.जळगांव

३६५२७
दराडे भा��ी अभयकुमार 55964 39 �ी

गवडी वाडा   नेताजी चौक चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६५२८
दराडे सुदेशकुमार द�ोपंत 56033 55 पु.

मु.करंजगाव पो.तळेगाव   ता.चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३६५२९
दप� सं�ा सुिनल 22027 53 �ी

�ेरणा हौिसंग सोसायटी   भडगाव रोडचाळीसगाव

३६५३०
दप� सुिनल अनंत 28700 54 पु.

�ेरण हौसीगं सोसायटी   चाळीसगांव

३६५३१
दशपुते शुभांगी िदपक 46442 42 �ी

मेजर कॉ��े�   दयानंद हॉटेल समोर  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३६५३२
दौलत िकशोर मिणलाल 13953 63 पु.

करगाव रोड नवनाथ ऑटो पाट�स   समोर    चाळीसगाव

३६५३३
दौलत(जैन) मणीलाल दामजी 16593 54 पु.

करगाव रोड   नवनाथ ऑटो पाट� समोर    चाळीसगाव

३६५३४
दवे िदपक रमाकांत 16000 39 पु.

दवे िनवास   घाट रोड    चाळीसगाव

३६५३५
दवे हरीष रमाकांत 11093 47 पु.

कॉ�ंस वाडी दवे िनवास   चाळीसगांव

३६५३६
दवे कंुदनबाला िदपक 28824 48 पु.

दवे िनवास   घाट रोड काँ�ेस वाडी    चाळीसगांव

३६५३७
दायमा भरत िडगंबर 49325 37 पु.

�भात ग�ी   घाट रोड  चाळीसगाव

३६५३८
दायमा दगा��साद काळूराम 11102 61 पु.

आडवा बाजार   चाळीसगांव

३६५३९
दायमा भरत गोपाल 28470 36 पु.

िसतामाई नगर   काडी कारखा�ाजवळ  चाळीसगाव

३६५४०
दायमा िगरीश �काशचं� 28472 49 पु.

घाट रोड   �भात ग�ी  चाळीसगाव

३६५४१
दायमा गोपाळ मदनलाल 17710 68 पु.

�भात ग�ी   घाट रोड  चाळीसगाव

३६५४२
दायमा मुकेश गोपाल 28471 41 पु.

िसतामाई नगर   काडी कारखा�ाजवळ  चाळीसगाव

३६५४३
दायमा पंकज ओम�काश 30160 45 पु.

�भात ग�ी   घाट रोड चाळीसगाव

३६५४४
दायमा राज�� मदनलाल 27665 63 पु.

�भात ग�ी   चाळीसगाव

३६५४५
ड�बाणी हरेश अरीतमल 59547 50 पु.

84 िसंधी कॉलनी   �म नं 84  हनुमान वाडी चाळीसगाव  .

३६५४६
ड�बानी खुशल आरतमल 59548 48 पु.

84 िसंधी कॉलनी चाळीसगाव   मू पो चाळीसगाव  िज�ा

३६५४७
ड�बानी मनोहर परसराम 56032 58 पु.

पवार वाडी   मारोती मिदंराजवळ  चाळीसगाव िज.जळगांव

३६५४८
द�बाणी राकेश आनंदकुमार �ो.गाय�ी 

�ो��जन 32013 37 पु.
िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव  िज.जळगाव
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३६५४९
ड�बानी राम जोथाराम 9786 57 पु.

िफली� रेिडओ  �ेशन रोड   चाळीसगांव

३६५५०
देव सितष बापू 29163 49 पु.

िशवाजी चौक   करगांव रोड    चाळीसगांव

३६५५१
देव व�लाबाई बापुराव 52124 74 �ी

िशवाजी चौक   करगांव रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३६५५२
देवकर पंकज माधवराव 44186 32 पु.

िशवाजी नगर िहरापुर रोड   पो    चाळीसगाव

३६५५३
देवकर सितश रामराव 38196 44 पु.

मु.पो.टाकळी �.दे.   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६५५४
देवरे अजु�न वामन 11507 72 पु.

मु.पो.करगांव ता.चाळीसगांव िज.   जळगांव

३६५५५
देवरे इं�िसंग िव�ल 10607 52 पु.

मु.पो.करगांव. ता.चाळीसगांव.   िज�ा जळगांव

३६५५६
देवरे जयवंत िव�मराव 10678 61 पु.

देवरे हॉ�ीटल   ल�ी नगर चाळीसगांव

३६५५७
देवरे शामराव िकसन 28399 64 पु.

मु. पो. ओझर   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  ओझर

३६५५८
देवरे िशवाजी बाळु 11716 43 पु.

रा.करगाव ता. चाळीसगाव   करगाव

३६५५९
देवरे उ�ला जयवंत 10679 59 �ी

देवरे हॉ�ीटल   चाळीसगांव

३६५६०
देसले कािशनाथ पंडीत 39649 70 पु.

 �ेहांिकत    जुना मालेगाव रोड  �ेट बँक कॉलनी जवळ 

चाळीसगाव

३६५६१
देसले रंजन शाम 47992 37 पु.

३९ परशराम नगर   नवनाका िहरापूर रोड  चाळीसगाव

३६५६२
देशमुख शहाजी रामदास �ो.सागर 

��ल फिन�चर 9909 68 पु.
नगर पालीके जवळ   चाळीसगांव    चाळीसगांव

३६५६३
देशमुख अिभषेक गोपाळराव 44638 33 पु.

मु पो पातोडंा   ता चाळीसगाव  चाळीसगाव

३६५६४
देशमुख बाळासाहेब म�ारराव 45042 49 पु.

शा�ी नगर जनता सोसायटी   चाळीसगाव

३६५६५
देशमुख चा�िशला जयिदप 30169 43 �ी

गु�द� हौसीगं सोसा. भडगांव रोड   चाळीसगांव

३६५६६
देशमुख िदलीप उ�मराव 44448 68 पु.

बाराबाई मोह�ा   टाऊन हॅाल जवळ  चाळीसगाव

३६५६७
देशमुख िगरीष भा�रराव 12869 66 पु.

िटळक चौक शाळा नं १ जवळ   चाळीसगाव

३६५६८
देशमुख गोिवंदराव भा�रराव 26982 61 पु.

िसतामाई नगर   काडी कारखाना  चाळीसगाव

३६५६९
देशमुख गोिवंदराव िदनकरराव 16028 55 पु.

�ारा िदनकरराव शं.देशमुख   नारायण वाडी    चाळीसगाव

३६५७०
देशमुख गुलाबराव रंगराव 15609 76 पु.

गांधी चौक   चाळीसगाव

३६५७१
देशमुख हष�दा िदगंबर 58397 30 �ी

संभाजी नगर पाटणादेवी रोड   ह�रबाबा नगर चाळीसगाव  

ता चाळीसगाव िज जळगाव  चाळीसगाव

३६५७२
देशमुख हेमलता मधुकर 44083 53 �ी

रामवाडी   घाट रोड  चाळीसगाव

३६५७३
देशमुख जयदीप वसंतराव 21092 44 पु.

१३ गु�द� हौिसंग सोसायटी   डॉ.पुण�पा�े म�ासमोर  

भडगाव रोड  चाळीसगाव

३६५७४
देशमुख िजत�� नर�� 30107 48 पु.

बाळासाहेब देशमुख वाडा   चाळीसगाव

३६५७५
देशमुख केदार धनंजय �ो  िस�दी 

गणेश �ील स�टर 56085 35 पु.
िशवाजी घाट   ५ देशमुख कॉ��े�  चाळीसगाव िज.जळगांव
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३६५७६
देशमुख खंडेराव िव�ासराव 33396 44 पु.

�ॉट नं.१५२ महाराणा �ताप   हौसीगं सोसा.  चाळीसगांव

३६५७७
देशमुख मधुकर रामभाऊ 41975 59 पु.

कॉ�ेस वाडी   घाट रोड चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६५७८
देशमुख मोहन �ंकटराव 47617 52 पु.

२८-क कौश� नगर   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६५७९
देशमुख मुिनं� बापुराव 55099 60 पु.

देशमुख ग�ी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६५८०
देशमुख नरेश रंगराव 30109 73 पु.

कादंबरी करगांव रोड   चाळीसगाव

३६५८१
देशमुख पौिणमा� नारायण 33013 33 �ी

�ॉट नं.४   देवकर नगर  चाळीसगांव

३६५८२
देशमुख �शांत रामराव 11262 58 पु.

�ॉ.नं.१५  गा�के नगर  गणेश   मंगल काया�लया जवळ    

चाळीसगांव

३६५८३
देशमुख राजेश अजबराव 26996 45 पु.

मराठी शाळा नं. १ जवळ   चाळीसगाव

३६५८४
देशमुख रामराव भाउुराव 40788 62 पु.

देशमुख ग�ी   चाळीसगाव

३६५८५
देशमुख सिचन आनंदराव 28827 34 पु.

हनुमानिसंग नगर   चाळीसगांव

३६५८६
देशमुख सिचन गुलाबराव 49234 45 पु.

 �ामी  ५९   महाराणा �ताप हौिसंग सोसायटी  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३६५८७
देशमुख संिगता म�ाराम 54949 47 �ी

�ी.सदगु� कृपा   ४२ शा� नगर  चाळीसगाव िज.जळगांव

३६५८८
देशमुख सीमा मोहन 61317 45 �ी

28 के कौश�ा नगर   िहरापुर रोड  चाळीसगाव  .

३६५८९
देशमुख शाम छगनराव 52330 58 पु.

म.न.पा मंगल काया�लय जवळ   वा�ीक नगर चाळीसगाव 

िज -  जळगाव  चाळीसगाव

३६५९०
देशमुख िशवाजी गुलाबराव 26997 61 पु.

वासुदेव भवन   नेताजी चौक  चाळीसगाव

३६५९१
देशमुख शोभा गुलाबराव 48544 57 �ी

गांधी चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६५९२
देशमुख सुषमा द�ा�य 48451 51 �ी

�ॉट नं २६०  नानद भुवन समोर   ल�ीनागर  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३६५९३
देशमुख सुिशला मुिनं� 55100 59 �ी

देशमुख ग�ी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६५९४
देशमुख सुवणा� सतीश 60116 36 �ी

169 छाया दी �ाम   पोदार इंटरनॅशनल �ुल जवळ  

चाळीसगाव

३६५९५
देशमुख उ�मराव गुलाबराव 46720 57 पु.

गांधी चौक   चाळीसगाव

३६५९६
देशमुख वसंत आनंदराव 13533 46 पु.

दाळवाले यांचे खळे   नदी िकनार    चाळीसगाव

३६५९७
देशमुख वसंतराव मुरलीधर 31092 68 पु.

सी.टी.िमल कॉलनी �म नं.३२   भडगांव रोड चाळीसगांव

३६५९८
देशमुख िवजय वसंतराव 61005 44 पु.

मु पो� बोधारे पो�   पो� संघवी ता  ता चाळीसगाव

३६५९९
देशमुख िवलास रामराव �ो. अनुपमा 

इले��� कल 9910 60 पु.

आर.सी देशमुख कॉ��े�   िशवाजी घाट  चाळीसगांव 

424001

३६६००
देशमुख िवनायक बाबुराव 3155 57 पु.

गोधंळी ग�ी   चाळीसगाव

३६६०१
देशपांडे आशा हेमंत 54639 60 �ी

देशपांडे ग�ी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६६०२
देशपांडे भा��ी िदपक 16272 51 �ी

१८  वसंतपु�  आदश� कॉलनी   धुळे रोड    चाळीसगाव
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३६६०३
देशपांडे िदपक वसंतराव 9772 54 पु.

आदश� कॉलनी धुळे रोड   चाळीसगांव

३६६०४
देशपांडे िदपक बाळकृ� 9769 52 पु.

घरकुल करगाव रोड   एम.एस.ई.बी पतपेढी समोर    

चाळीसगांव

३६६०५
देशपांडे हेमंत नारायण 54638 67 पु.

देशपांडे ग�ी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६६०६
देशपांडे मधुकर गोिवंद 3106 50 पु.

जोशीवाडा   �ेशन रोड    चाळीसगांव

३६६०७
देशपांडे महेश मधुकर 30239 44 पु.

घाट रोड   चाळीसगाव

३६६०८
देशपांडे िनलेश रामचं� 27666 47 पु.

िव�ू सदन   िवजय वाडी  िहरापूर रोड  चाळीसगाव

३६६०९
देशपांडे रिवं� रामचं� 9773 84 पु.

िव�ु सदगु� कृपा   शाळे शेजारी    चाळीसगांव

३६६१०
देशपांडे सिचन शरद 28074 40 पु.

घाट रोड   िवजय ट� ेडीगं समोर  चाळीसगाव

३६६११
देशपांडे शकंुतला िव�े�र 55793 66 �ी

�ीकृ� हौिसंग सोसायटी   करगाव रोड चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३६६१२
देशपांडे उ�ास चं�कांत 15012 53 पु.

�ॉट नं.११ �ीपत नगर   �ेरणा सोसायटी  भडगाव रोड 

चाळीसगाव

३६६१३
देशपांडे उम�ला उ�ास 16594 48 �ी

११ �ेरणा हौिसंग सोसायटी   �ीपाद नगर भडगाव रोड    

चाळीसगाव

३६६१४
देशपांडे िव�ास िव�ु 15677 64 पु.

देशपांडे ग�ी   चाळीसगाव

३६६१५
देसले हनमंत रामराव 33664 60 पु.

आदश� नगर   चाळीसगांव

३६६१६
देठे िव�ु बाबुराव 34372 71 पु.

�ॉट नं.५७   दोडें हौसीगं सोसा.  खांदेश िमल चाळीसगांव 

जवळ  चाळीसगांव

३६६१७
देउळकर सोनाली सुहास 32879 47 �ी

बॅक साइड एस बी  आय   �ेशन रोड चाळीसगाव  जळगांव  

चाळीसगाव

३६६१८
देव िमलीदं मधुकर 11046 57 पु.

शेजाळकर नगर   चाळीसगाव िज�ा जळगाव

३६६१९
देव �मोद भानुदास 11027 45 पु.

�भात ग�ी  घाट रोड   चाळीसगांव

३६६२०
देव संिगता िमलीदं 30215 52 �ी

शेजवळकर नगर चाळीसगाव

३६६२१
देिवभ� जयंत मुरलीधर 11496 51 पु.

नेताजी चौक  चाळीसगांव िज.   जळगांव

३६६२२
देिवभ� संजय मुरलीधर 27197 57 पु.

देिवभ�वाडा   नेताजी चौक  चाळीसगाव

३६६२३
देवकर िसंधुताई िव�ल 9827 83 �ी

गाव दरवाजा   भोरस बु�ुक  चाळीसगांव

३६६२४
देवकर(मराठे) िव�लराव तानीराम 13633 91 पु.

योगेश आइस �ॉट िहरापुर रोड   चाळीसगाव

३६६२५
देवरे सुभाष शामराव 49208 38 पु.

मु.पो. ओझर   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६६२६
धाडीवाल अंतीमकुमार सुभाषचंद 17441 44 पु.

मु.पो.कजगाव   ता.चािळसगाव    चािळसगाव

३६६२७
धाडीवाल मयुर कमलचंद 17440 43 पु.

मु.पो.कजगाव ता.चािळसगाव   चािळसगाव

३६६२८
धाडीवाल वध�मान सुभाषचंद 54952 50 पु.

गणेश कॉलनी धुळे रोड   आदश� नगर  चाळीसगाव

३६६२९
ढाके ल�ीकांत पंडीत 23824 52 पु.

२१  �कतृ�  शकंुतला नगर   धुळे रोड चाळीसगाव
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३६६३०
ढाके मंदािकनी ल�ण 12772 56 �ी

�कतृ��  शकंुतला नगर   धुळे रोड चाळीसगाव

३६६३१
ढाके �ीकृ� भानुदास 12935 69 पु.

�ॉट नं.33 िटळक नगर   टकळी पीआर भडगाव रोड  

बजाज शो�म चाळीसगाव

३६६३२
धामाणे िमलीदं �मोद 29195 42 पु.

अडवा बाजार पो�-चाळीसगांव   िज.जळगांव    चाळीसगांव

३६६३३
धामणे बाळकृ� िव�ल 9812 71 पु.

�ागत   ल�ी नगर चाळीसगांव

३६६३४
धामने नकुल पांडुरंग 61208 52 पु.

4 �ूिनिसपल को�े�   �ेशन रोड चाळीसगाव

३६६३५
धामणे सुरेखा �मोद 10226 68 �ी

�ॉट नं १५२९ आशीवा�द   आठवडे बाजार  चाळीसगांव

३६६३६
धामणे िव�नाथ नामदेव 47370 54 पु.

मु.पो. सांगवी   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६६३७
धामणे िववेक द�ा�य 12453 55 पु.

मु.पो.रांजणगाव ता.चाळीसगाव   रांजणगाव    रांजणगाव

३६६३८
धामणे देिवदास बारकु 41328 59 पु.

गणेश रोड   गणेश सॉ मील शेजारी  चाळीसगाव

३६६३९
धामणे �दीप पंढरीनाथ 9757 38 पु.

धामणे िब�ीगं   िशवाजी घाट  मू.पो. चाळीसगांव

३६६४०
धामणे �ागत बाळकृ� 18480 40 पु.

 �ागत ल�ी नगर   चाळीसगाव

३६६४१
धमा�िधकारी िकशोर द�ा�य 28167 61 पु.

मराठी शाळा नं. १ जवळ   चाळीसगाव

३६६४२
धमा�िधकारी रिवं� अनंतराव 11077 51 पु.

िहरापुर रोड  सुदश�न �ॉट   चाळीसगांव

३६६४३
धमा�िधकारी सिमर अ�ण 30153 45 पु.

�ॉट नं-९३ महाराणा �ताप हौसीगं   सोसा.चाळीसगांव

३६६४४
धमा�िधकारी शोभा िकशोर 28168 54 �ी

मराठी शाळा नं. १ जवळ   चाळीसगाव

३६६४५
धमा�िधकारी हष�ल िकशोर 28169 35 पु.

शाळा नं. १ जवळ   िटळक चौक  चाळीसगाव

३६६४६
धुमाळ आ�ा कृ�ा 11092 59 पु.

भडगांव रोड  साईनाथ सोसायटी नं.   १  �ॉ.नं.५६    

चाळीसगांव

३६६४७
धुमाळ उषा अ�ा 17181 41 �ी

 कृ�ाई  �ॉट नं.५६ साईनाथ सोसायटी   भडगाव रोड 

चाळीसगाव

३६६४८
िदघोळे वा��क वसंत 44013 39 पु.

मु पो रोिहणी   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  चाळीसगाव

३६६४९
िद�ीत चं�शेखर भगवंत 27606 61 पु.

स�� नं. ३१/३ �ॉट नं. ९   स�ाट नगर  टाकळी �. 

चाळीसगाव  टाकळी

३६६५०
डोखे मधुकर शंकर 37021 64 पु.

िशवश�ी नगर   भोले बाबा दरबार    चाळीसगाव

३६६५१
डोखे �िमला मधुकर 37022 63 �ी

िशव श�ी नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३६६५२
डोगंरे राज�� रामचं� 12168 52 पु.

पठाण शेजवळकर नगर चाळीसगाव

३६६५३
डोगंरे िव�ा राज�� 37939 48 �ी

ऐ�य� िहरापूर रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६६५४
दोशी कुमकुम नरेश 30209 59 �ी

२७९/४ शांती कंुज महाराणा �ताप   हौिसंग सोसायटी 

चाळीसगाव

३६६५५
दोशी नेरश कनककुमार 30210 62 पु.

२७९/४ महाराणा �ताप हौसीगं सोसा.   करगाव रोड 

चाळीसगाव

३६६५६
दुसे योगेश भालचं� 30258 36 पु.

जोगे�री वैभव मंगल   काया�लय जवळ चाळीसगाव
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३६६५७
एरंडे �ाने�र �ंबक 19112 51 पु.

�ारा ए.के.धुमाळ शा�ी नगर   भडगाव रोडचाळीसगाव

३६६५८
एरंडे �ाने�र पंुजू 39848 50 पु.

खरजई ता.चाळीसगाव   िज.जळगाव    चाळीसगाव

३६६५९
ईसरानी िमठाराम गोपीमल �ो.मोती 

जनरल �ोअस� 10585 91 पु.
सी.टी.एस १७८५/१ दूसरा मजला   घाट रोड    चाळीसगांव

३६६६०
फासे गांधार सदािशव 9756 80 पु.

सावरकर चौक मामलेदार कचेरी जवळ   चाळीसगांव

३६६६१
फासे योगेश �भाकर 57146 41 पु.

१ नंबर शाळे जवळ   गढी िटळक चौक  चाळीसगाव.

३६६६२
फुलवारी वा�ीक जयराम 40172 56 पु.

जहािगरदार वाडी   �रंग रोड पाटील वाडयाजवळ  

चाळीसगाव

३६६६३
गढरी रिवं� िभवसन 33397 48 पु.

शंकर बाग   भडगांव रोड  चाळीसगांव

३६६६४
गािदया आरती सुहास 45945 54 �ी

 पु�ांजली  करगांव रोड   अंध शाळे पुढे  चाळीसगाव

३६६६५
गादीया घेवरचंद �पचंद 46120 82 पु.

पु�ांजली   अंध शाळेजवळ  चाळीसगाव

३६६६६
गािदया िनतीन रमणलाल 27976 44 पु.

शहा िशवजी तेजपाल कंपाउंुड   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३६६६७
गािदया सुहास घेवरचंद 45944 54 पु.

 पु�ांजली  करगांव रोड   अंध शाळे पुढे  चाळीसगाव  

चाळीगाव

३६६६८
गादीया सुिनल रमनलाल 9765 51 पु.

िशवाजी तेजपाल कंपाऊंड   चाळीसगांव

३६६६९
गायकवाड अशोक िचंधा 12990 43 पु.

मु.पो.वाघळी   ता.चाळीसगाव िज.जळगाव    वाघळी

३६६७०
गायकवाड अशोक रामभाऊ 49737 60 पु.

मु. पो. उंबरखेडे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६६७१
गायकवाड िजजाबाई िचंधु 57753 71 �ी

घाटे चाळ �ेशन रोड   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३६६७२
गायकवाड कैलास नामदेव 30105 44 पु.

मु.खडकी बु.पो तांबोळे   पो. तांबोळे  ता.चाळीसगांव  तांबोळे

३६६७३
गायकवाड िकरण रमेश 12408 37 पु.

साईनाथ सोसायटी खरजई ना�ामागे   संिदप भवन 

चाळीसगाव    चळीसगाव

३६६७४
गायकवाड िमिलंद बाळू 55899 51 पु.

गायके नगर   िहरापुर रोडचाळीसगाव  िज.जळगाव  ◌े

चाळीसगाव

३६६७५
गायकवाड नामदेव िचंतामण 30101 44 पु.

मु.खडकी बु. पो.तांबोळे   ता.चाळीसगांव    खडकी बु.

३६६७६
गायकवाड �भाकर िनंबा 28397 43 पु.

नवी जीन नेताजी चौक   चाळीसगाव

३६६७७
गायकवाड रमाबाई नामदेव 30102 73 �ी

मु.खडकी बु. पो.तंबोळी   ता.चाळीसगांव    खडकी बु.

३६६७८
गायकवाड संतोष नामदेव 30104 39 पु.

मु.खडकी बु.पो तांबोळे   चाळीसगाव    मु.खडकी बु.

३६६७९
गांगुड� गुलाब पोपलाल 27912 41 पु.

रथग�ी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६६८०
गांगुड� िहरामण धुडकू 28702 65 पु.

घाट रोड   चाळीसगांव

३६६८१
गग� �िदप रामदास 30134 53 पु.

गग� वाडा नेताजी चौक   चाळीसगाव

३६६८२
गग� �िवण नरहर 38284 46 पु.

स�ांट नगर भडगांव रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६६८३
गरगे �ीिनवास नरहर 30165 65 पु.

स�ाट नगर भडगांव रोड   चाळीसगाव
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३६६८४
गग� िवजय रमेश 30214 45 पु.

डॉ. पुण�पा�े हॉ�ीटल जवळ   शा�ी माग� चाळीसगाव  

ऑिफस  चाळीसगांव

३६६८५
गौड अनुप पुखराज 12850 44 पु.

१३ साईनाथ हौिसंग सोसायटी   शा�ीनगर चाळीसगाव

३६६८६
गौड पुखराज कु�ालाल 28013 81 पु.

साईनाथ  हौिसंग सोसायटी  �ो ंनं १३   खरजाई नाका 

चाळीसगाव

३६६८७
गावडे राज�� पंुडिलक 56586 54 पु.

�ताप चौक   पाटील वाडा चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६६८८
गवळी गणेश िनंबा 57931 48 पु.

करगाव रोड गवळीवाडा   िशवाजी रोड  चाळीसगाव िज 

जळगाव  चाळीसगाव

३६६८९
गवळी कच� यशवंत 36987 47 पु.

िशवाजी चौक गवडी वाडा   करगाव रोड  चाळीसगाव

३६६९०
गवळी राज�� मोहन 53453 46 पु.

िहरापुर रोड   परशुराम नगर  चाळीसगाव िज.जळगांव

३६६९१
गवळी रखमाबाई नाना 58615 84 �ी

िहरापूर रोड सानेगु�जी नगर   सानेगु�जी नगर िहरापूर 

रोड  चाळीसगाव

३६६९२
गवळी संतोष शंकर 56929 42 पु.

�ेशन रोड   कचेरी समोर  चाळीसगाव िज.जळगांव

३६६९३
गवळी सा�रका संजय 48542 45 �ी

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६६९४
गावडे भारत वसंत�् 17408 43 पु.

उमा पेट� ोल पंपा जवळ   नारायण वाडी  चाळीसगाव

३६६९५
गवळी अजु�न भटू 28083 61 पु.

शहा िशवजी तेजपाल क�ाउंुड   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३६६९६
गवळी ल�ीबाई �ावण 48543 50 �ी

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६६९७
गवळी िललाबाई नागो 43790 52 �ी

गवळी वाडा   नेताजी चौक  चाळीसगाव

३६६९८
गवळी पंकज हेमराज 57932 36 पु.

शासिकय िव�ाम गृह   �ेशन रोड  चाळीसगाव िज जळगाव  

चाळीसगाव

३६६९९
गवळी राज�� िसदा�ा 18682 56 पु.

 कोयल कृपा  गवळी वाडा   चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३६७००
गवळी रेखा रिवं� 48541 37 �ी

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६७०१
गवळी संिगता राज�� 26970 50 �ी

कोयल कृपा   करगाव रोड  चाळीसगाव

३६७०२
गवली शंकर नाना 18148 53 पु.

िहरापुर रोड   चालीसगाव

३६७०३
गवळी िव�ी हेमराज 57933 29 पु.

शासिकय िव�ाम गृह   �ेशन रोड  चाळीसगाव िज जळगाव  

चाळीसगाव

३६७०४
गवळी िवजय िसदा�ा 54939 53 पु.

करगांव रोड   गवळी वाडा  चाळीसगाव िज.जळगांव

३६७०५
घाडगे रणजीत वसंतराव 44692 50 पु.

हनुमान वाडी   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३६७०६
घांगुड� मनोज मधुसूदन 59004 51 पु.

जय सीताराम भवन  हनुमान   वाडी  �ेशन रोड    

चाळीसगाव

३६७०७
घाटे अमेय सुिनल 28019 37 पु.

घाटे सदन   पंचायत सिमती समोर  चाळीसगाव

३६७०८
घाटे मंगल राजाराम 9820 86 पु.

कैलास नगर  भडगांव रोड   चाळीसगांव

३६७०९
घाटे पु�र मुकंुद 35541 59 पु.

 झेप  कॅ�न कान�र   चाळीसगाव

३६७१०
घाटे सुिमता पु�र 35540 47 �ी

 झेप  कॅ�न कान�र   कारगाव रोड  चाळीसगाव
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३६७११
घाटे शरद पू�षो�म 9831 67 पु.

ल�ी नगर

३६७१२
घाटे सुनीत रामचं� 9813 73 पु.

घाटे चाळ  रे�े �ेशन जवळ   चाळीसगांव

३६७१३
घाटे सुिनता सुिनल 7084 70 �ी

पंचायत सिमित जवळ   चाळीसगाव

३६७१४
घाटे िववेक वसंतराव 53838 56 पु.

�ताप चौक   चाळीसगाव  चाळीसगाव

३६७१५
घोडके �दीप एकनाथ 18123 53 पु.

सराफ बाजार पेठ   चालीसगाव

३६७१६
घुगे वा��क शंकर 29482 52 पु.

िवरंगुळा   नारायण वाडी    चाळीसगांव

३६७१७
घुले �ानदेव जग�ाथ 33398 58 पु.

�ॉट नं ११ ओम शांती नगर   सावली �ाझा मागे  �ु 

मालेगाव रोड चाळीसगाव

३६७१८
घुले नंदु अ�ाजी �ो.रािधका ऑफसेट 57126 49 पु.

गायके नगर   िहरापुर रोड  चाळीसगाव

३६७१९
गो�ार िनमा �िवण 15871 54 �ी

�ी नवनाथ ऑटो पाट�स   करगाव रोड    चाळीसगाव

३६७२०
गोपलानी भारती मनोहरलाल 60305 66 �ी

203 िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव

३६७२१
गोपलानी धनवंती रिवं� 10282 58 �ी

सपना �ॉट नं २२   नवीन मालेगाव रोड    चाळीसगांव

३६७२२
गोपलानी ध�ंतरी रिवं� 13452 58 �ी

सपना  �ॉट नं.२२   निवन मालेगाव रोड    चाळीसगाव

३६७२३
गोपलानी सुनीलकुमार मोहरलाल 60306 42 पु.

�म नं 203   िसंधी कॉलनी चाळीसगाव

३६७२४
गोरे अनंत कृ�ाजी 49388 78 पु.

साईनाथ सोसायटी   शा�ी नगर  चाळीसगाव

३६७२५
गोरे अंजली योगेश 27673 37 �ी

पाटील वाडा   चाळीसगाव

३६७२६
गोरे अतुल अनंत 28428 50 पु.

शा�ञ्◌ा◌ी नगर   साईनाथ सोसा.  चाळीसगाव

३६७२७
गोरे धनंजय सुभाष 11060 44 पु.

िटळक चौक   चाळीसगांव

३६७२८
गोरे गणेश कृ�ाजी 9741 39 पु.

सादर बाजार   चाळीसगाव

३६७२९
गोरे लता सुभाष 27671 69 �ी

पाटील वाडा   चाळीसगाव

३६७३०
गोरे मुकंूद पोपट 27620 60 पु.

�ताप चौक   बजरंग �ायाम शाळेजवळ  िशवाजी घाट  

चाळीसगाव

३६७३१
गोरे नुतन धनंजय 27672 42 �ी

पाटील वाडा   चाळीसगाव

३६७३२
गोरे शैला गणेश 27931 65 �ी

पाटील वाडा   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६७३३
गोरे शंकर बबन 40625 53 पु.

मु�ािधकारी िनवास   िवजयवाडी  िहरापूर रोड चाळीसगाव

३६७३४
गोरे सुभाष कृ�ाजी 9754 72 पु.

सादर बाजार   चाळीसगांव

३६७३५
गोरे वैभव गणेश 27737 37 पु.

पाटील वाडा   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६७३६
गोरे िवलास रामकृ� 30100 47 पु.

�ताप चौक मागे   गढी  चाळीसगांव  टाकळी

३६७३७
गोरे िवशाल गणेश 27743 39 पु.

पाटील वाडा   सदरबाजार  चाळीसगाव
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३६७३८
गोरे योगेश सुभाष 11061 40 पु.

टीळक चौक   चाळीसगांव

३६७३९
गोसावी अजय गोिवंद 11518 49 पु.

कमल कंुज �ेशन रोड   चाळीसगांव

३६७४०
गोसावी �ाने�र अशोक 28804 40 पु.

 भीम नगर   नवे गांव   चाळीसगांव

३६७४१
गोसावी गणेश नारायणगीर 27613 48 पु.

रांजणगाव दरवाजा   टाउुन हॉल जवळ  चाळीसगाव

३६७४२
गोसावी िकरण अशोक 28069 44 पु.

नवागाव   िभमनगर  चाळीसगाव

३६७४३
गोसावी रिवं� नारायण 18422 50 पु.

टाकळी �.चा. स�ाट नगर   चाळीसगाव

३६७४४
गोसावी उ�ास अशोक 28810 39 पु.

 िभम नगर    नवे गांव    चाळीसगांव

३६७४५
गो�े िशवाजी िसताराम 9911 48 पु.

धुळे रोड   धनगर मळा चाळीसगांव

३६७४६
गोिवंदानी जयेश अिनलकुमार 57891 29 पु.

�म नं ०४ िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  ता चाळीसगाव िज 

जळगाव  चाळीसगाव

३६७४७
गोयर ब�ीलाल रघुनाथ 9826 44 पु.

नगरपािलका कॉलनी   जुने पॉवर हाऊस चाळीसगाव

३६७४८
गोयर संजय कािशनाथ 28459 47 पु.

�ुिनिसपल कॉलनी   नगर पालीका  चाळीसगाव

३६७४९
गौड अिभिजत पुखराज 28012 40 पु.

�ॉट नं. १३ शा�ी   नगर चाळीसगाव

३६७५०
गुजर िवजय पंढरीनाथ 35610 46 पु.

टाकळी �.चा.   ता.चाळीसगाव  िज.जळगाव  टाकळी

३६७५१
गुजराथी (पालन ) िवरलकुमार 

मुकंूदभाई 30848 44 पु.
गुजराथी चाळ   �ेशन रोड चाळीसगाव  चाळीसगांव

३६७५२
गंुडमाल �काश रामदास �ो.�काश 

कापड दुकान 12443 44 पु.
पाटलीपु� शॉपीगं कॉ��े�    चाळीसगाव

३६७५३
गुणे मोहन मुरलीधर 15680 79 पु.

गुणे लेन   �ेशन रोड    चाळीसगाव

३६७५४
गंुजाळ सुरेश �ंबक 30180 50 पु.

मु.पो. भौर ता.चाळीसगांव   �ारा एच ओ पो� ऑिफस  

चाळीसगाव  भै�

३६७५५
गु�ा अनंत रामे�र 29302 69 पु.

मु. बोढरे पो. सांगवी   ता.४० गांव िज.जळगांव    बोढरे

३६७५६
गु�ा आयुष िनलेश �ो.डेलॉस इंड�� ीज 56913 32 पु.

िटळक चौक   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६७५७
गु�ा िजतेश सितष 30229 45 पु.

राधा भवन   िटळक रोड    चाळीसगांव

३६७५८
गु�ा िनलेश �भाकर 9739 59 पु.

आठवडा बाजार   चाळीसगांव

३६७५९
गु�ा राजीव भगवानदास 58504 58 पु.

५९ महाराणा �ताप सोसायटी   चाळीसगाव

३६७६०
गु�ा संिगता िनलेश 43535 55 �ी

राधा भवन   िटळक चौक  चाळीसगाव

३६७६१
गु�ा सितष राजाराम 9737 71 पु.

िटळक चौक चाळीसगाव   ता चाळीसगांव  िज�ा जळगाव

३६७६२
गू�ा िवनोद कािशनाथ 9748 66 पु.

िटळक चौक चाळीसगांव

३६७६३
�ानचंदानी िभमन छताराम 12165 52 पु.

१०३ िसंधी कॉलनी चाळीसगाव

३६७६४
हजारे रामदास सुर�� 28606 45 पु.

िशवाजी पुत�ासमोर   खरजई रोड  चाळीसगाव िज. 

जळगाव  चाळीसगाव
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३६७६५
हलगे चं�कांत शंकर 29412 55 पु.

िनयर कोट� बजाज कॉ��े�   धुले रोड  चाळीसगाव

३६७६६
हरीयाणी नारायण धरमिसंग 

�ो.हरीयाणी ट� ेडीगं कंपनी 9571 60 पु.
द� वाडी.   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३६७६७
हरीयाणी िवनोदकुमार धरमिसंग 

�ो.ल�ी आिण कंपनी 9581 59 पु.
द� वाडी   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३६७६८
िहंदूजा जयकुमार पुरणमल 27911 42 पु.

िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६७६९
िहरे मह�� �भाकर 28389 44 पु.

मु. पो. सायगाव   ता. चाळीसगाव    सायगाव

३६७७०
िहवाळे अनंत कच� 13354 62 पु.

घृ�े�र कॉलनी   शा�ी नगर    चाळीसगाव

३६७७१
िहवाळे दश�ना अनंत 27643 41 �ी

शा�ी नगर    कापडिमल�ा मागे चाळीसगांव  िज.जळगांव

३६७७२
िहवाळे माया अनंत 16668 54 �ी

घृ�े�र कॉलनी   शा�ी नगर    चाळीसगाव

३६७७३
�ंबे नामदेव भीमराव 59275 42 पु.

हमाल वाडी नदी िकनारा   चाळीसगाव

३६७७४
�ंबे सुकदेव भीमराव 59276 45 पु.

हमाल वाडी दल वाले खा�े   तालुका चाळीसगाव

३६७७५
ईसरानी केशवकुमार नंदलाल 11512 53 पु.

िसंधी कॉलनी  �म नं.२२   चाळीसगांव

३६७७६
जाधव अिनल आनंदराव 17669 49 पु.

िहरापुर रोड   �ू नाका चाळीसगाव  चाळीसगाव

३६७७७
जाधव अजु�न हरचंद 30093 50 पु.

देरा बड� पा�ा�ा टाकी जवळ   चाळीसगांव

३६७७८
जाधव बापू िदनकर 48638 42 पु.

सुवणा�ताई नगर   पावर हाऊस रोड  चाळीसगाव

३६७७९
जाधव िभमराव नारायण 34260 45 पु.

मु.पो.भउर ता.चाळीसगांव िज.जळगांव   भउर

३६७८०
जाधव िदनेश राजधर 40105 39 पु.

नेताजी चौक   िचटस� कॉलनी  चाळीसगाव

३६७८१
जाधव एकनाथ रामदास 47721 66 पु.

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६७८२
जाधव गोिवंद तुळिशराम 11505 51 पु.

गांधी चौक   चाळीसगांव

३६७८३
जाधव �ोतीराव बाबुराव 6349 67 पु.

जु�ा पावरहाऊस फाटका जवळ   नवागाव    चाळीसगांव

३६७८४
जाधव िकशोर िनवृ�ी 60606 66 पु.

सुवणा�ताई देशमुख नगर   पवारवाडी चाळीसगाव

३६७८५
जाधव ल�ीचंद चंपालाल 43402 53 पु.

नारायण वाडी   गंगेले िब��ंग शेजारी  ल�ीनगर चाळीसगाव

३६७८६
जाधव मीना�ी िकशोर 60605 60 �ी

सुवणा�ताई नगर   पवारवाडी जवळ चाळीसगाव

३६७८७
जाधव मुकेश नामदेव 28958 40 पु.

िशवश�ी नगर मोऱया िवहीरी जवळ   चाळीसगांव

३६७८८
जाधव नंदलाल वा�ीक 16055 59 पु.

िवजय वाडी   िहरापुर रोड    चाळीसगाव

३६७८९
जाधव �शांत रावसाहेब 44690 42 पु.

हनुमानवाडी   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३६७९०
जाधव रा�ल अजु�न 30094 45 पु.

देरा बड� धुळे रोड   चाळीसगाव

३६७९१
जाधव रमेश भोपा 28054 58 पु.

िपपरखेड तांडा   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  िपपरखेड 

तांडा
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३६७९२
जाधव �िचता �शांत 44691 33 �ी

हनुमानवाडी   �ेशन रोड  ता चाळीसगाव

३६७९३
जाधव शाम शंकरराव 44693 68 पु.

हनुमान वाडी   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३६७९४
जाधव शरद राजाराम 27995 69 पु.

रे�े गणेश कॉलनी     चाळीसगाव

३६७९५
जाधव िश�ा अिनल 60597 29 �ी

वंृदावण नगर   मालेगाव रोड    चाळीसगाव

३६७९६
जाधव िस�ाथ� िववेक 59287 29 पु.

देशपांडे लीने राम मंिदर   राममंिदर चाळीसगाव

३६७९७
जाधव िसंधुबाई अशोक 47991 67 �ी

पवारवाडी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६७९८
जाधव िववेक लोटन 28411 59 पु.

देशपांडे ग�ी   चाळीसगाव

३६७९९
जाधव योगेश वा��क 30243 44 पु.

देशमुख ग�ी चाळीसगाव   �ेझ�ट अॅड िहरापुर  रोड िवजय  

चाळीसगांव

३६८००
जगताप िस�दाथ� पंडीत 34242 46 पु.

मु.पो.उभारखेडे   ता.चाळीसगांव  िज.जळगांव  उभारखेडे

३६८०१
जग�रया िमना�ी िदनेश �ो.जॅगसन 

पेट� ोिलयम स�� 34158 44 �ी
�ेशन रोड   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३६८०२
जगेतीया कृ�ा शंकरलाल �ो.सितष 

ए��ोसी� 10700 70 पु.
कमलकंुज �ेशन रोड   चाळीसगांव

३६८०३
जगताप अरिवंद आधार 30186 53 पु.

२९ ब महाराणा �ताप हौसीगं सोसा.   जुन एयरपोट� मालेगाव 

रोड  चाळीसगाव

३६८०४
जगताप अशोक ओकंार 56827 58 पु.

हनुमानिसंग नगर   जहागीरदार वाडी  चाळीसगाव

३६८०५
जगताप द�ा�य बळीराम 43746 58 पु.

�ॉट नं. ११२   अिभयंता नगर  धुळे रोड चाळीसगाव

३६८०६
जगताप हेमलाता भालचं� 8234 52 �ी

मु.पो.मे�णबारे ता.चाळीसगांव   िज�ा .िजळगांव    मे�णबारे

३६८०७
जगताप कृ�राव तोताराम 35105 54 पु.

मु पो.-िहरापुर   ता-चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८०८
जगताप िलला िव�लराव 28683 69 �ी

िशवकृपा िब�ीगं   कामगार भवन समोर  नेताजी चौक  

चाळीसगांव

३६८०९
जगताप मांगीलाल वेडु 13352 45 पु.

संजय गांधी नगर   डो�ां�ा हॉ��टल जवळ  चाळीसगाव

३६८१०
जगताप �मोद माधवराव 30150 44 पु.

�डको �ीम   निवन मु��पल  मंगल ऑिफस जवळ  

चाळीसगांव

३६८११
जगताप शैलेश नामदेव 49152 37 पु.

१८४४ सोनार ग�ी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६८१२
जगताप शकंुतला आधार 25297 44 �ी

�ॉट नं. ३०   महाराणा �ताप सोसायटी  चाळीसगाव

३६८१३
जगताप शकंुतला नामदेव 54068 67 �ी

आडवा बाजार   िपंपळाचे झाडाखाली  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३६८१४
जगताप सुिनता अरिवंद 17612 52 �ी

३० आिशवा�द  महाराणा �ताप सोसायटी   मु.पो.चाळीसगाव  

चाळीसगाव

३६८१५
जगताप तानसेन अंबर 13292 78 पु.

�भु रामचं� नगर   धुळे रोड चाळीसगाँव

३६८१६
जगताप िवठठलराव बळीराम 37358 79 पु.

िनंबाळकर िनवास धुळे रोड   चाळीसगाव

३६८१७
जैन ब�ीलाल दिलचंद 42752 76 पु.

रथ ग�ी चाळीसगाव

३६८१८
जैन अिमत भुप��कुमार 41148 49 पु.

महािवर हॉ��टल   िहरापुर रोड  चाळीसगाव
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३६८१९
जैन अरिवंद जवरीलाल 27607 53 पु.

�र�ी  �ॉट नं ९   िववेकानंद नगर  भडगाव रोड चाळीसगाव

३६८२०
जैन भारत बाबुलाल 53046 45 पु.

१०२५ आंबेडकर चौक  चाळीसगाव   िज. जळगाव    

चाळीसगाव

३६८२१
जैन चं�कांत िसताराम 28957 65 पु.

िशवाजी तेजपाल कंपाउंड   �ेशन रोड    चाळीसगाव

३६८२२
जैन िदलीप शांतीलाल 60240 56 पु.

कमल शांित �ेलस�   आडवा बाजार चाळीसगाव

३६८२३
जैन िकशोर काळूराम 55360 50 पु.

साईनाथ सोसायटी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८२४
जैन लिलत काळुराम 46670 47 पु.

नवकार भुवन   शा�ी नगर  चाळीसगाव

३६८२५
जैन मह��कुमार जवरीलाल (एचयूएफ) 42048 55 पु.

मु.पो.कजगाव ता.भडगाव   चाळीसगाव

३६८२६
जैन मांगीलाल जवरीलाल 42049 63 पु.

मु.पो.कजगाव   ता.भडगाव    चाळीसगाव

३६८२७
जैन मनोज देिवचंद 11066 47 पु.

डॉ.राज�� �साद रोड   चाळीसगांव

३६८२८
जैन (दगडे) मयुर रमेशचं� 38258 44 पु.

२० मधुबन  िशवनेरी नगर   भडगाव रोड    चाळीसगाव

३६८२९
जैन िनहालचंद अमोलचंद 11041 78 पु.

ल�ी नगर  नालंदा हाय�ुल   चाळीसगांव

३६८३०
जैन िनम�ला िदलीप 43296 64 �ी

आडवा बाजार   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८३१
जैन पारसमल नेमीचंद �ो.पा��नाथ 

ट� ेडीगं कंपनी 10027 65 पु.
कलं�ी िब�ीग   आठवडे बाजार  चाळीसगांव िज.जळगाव

३६८३२
जैन पारसमल शांतीलाल 48436 74 पु.

िवजयवाडी   िहरापुर रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३६८३३
जैन �ितभा िनतीनकुमार 46999 45 �ी

िवद्युलता कॉलनी   करगाव रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३६८३४
जैन राजमल देिवचंद 34433 46 �ी

७ बेदमुथा कॉ��े� िहरापूर रोड   चाळीसगांव

३६८३५
जैन रमेशचंद नेमीचंद 45537 70 पु.

भगवान महावीर माग�     चाळीसगाव

३६८३६
जैन सागरचंद घेवरचंद 55151 79 पु.

�ााट रोड भोई ग�ी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८३७
जैन संदेश मदनलाल 55708 45 पु.

�भात ग�ी   धार रोड चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८३८
जैन संिदप रमेशचं� 11498 48 पु.

सी/ओ. द चाळीसगाव िपप� को   ऑ बँक िल.चाळीसगाव

३६८३९
जैन संिदप रमेशचं� 30257 48 पु.

सी\ओ.द चाळीसगाव िपप� को   बँक िल.चाळीसगाव

३६८४०
जैन संतोष देिवचंद 40839 53 पु.

मिणयार ग�ी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८४१
जैन सरला िकशोर �ो.अरीहंत लोहा 

भांडार 55359 46 �ी
साईनाथ सोसायटी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८४२
जैन सरला संतोष 40840 45 �ी

मिणयार ग�ी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८४३
जैन शांतीलाल िहरालाल �ो.जैन 

�ो�ीजन �ोअस� 11643 70 पु.
�ेशनरोड चाळीसगाव

३६८४४
जैन सुभम संतोष 57061 27 पु.

अफफुग�ी   घाट रोड चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८४५
जैन सुभाष चंदुलाल 30236 56 पु.

�ारा ���क �ो�ीजन �ोअस�   भडगाव रोड चाळीसगाव
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३६८४६
जैन सुभाष केवलचंद 43584 66 पु.

िपंपी बु � दे   ता चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८४७
जैन सुरजबाई सागरचंद 55152 73 �ी

घाट रोड भो◌ेई ग�ी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८४८
जैन उ�ला जवरीलाल 42046 53 �ी

मु.पो.कजगाव   ता.भडगाव  चाळीसगाव

३६८४९
जाय�ाल मह�� चतुरलाल 12871 50 पु.

पथीका�मा�ा मागे कलाल वाडी   चाऴीसगाव    चाळीसगाव

३६८५०
जामनेरकर �मोद िदनकर 10726 49 पु.

शु�तारा  करगांव रोड   चाळीसगांव

३६८५१
जांगीड मह�� िसताराम 34058 44 पु.

गणेश रोड मु.पो.चाळीसगांव

३६८५२
जाठ साहेबराव गुलाबराव 34804 59 पु.

अच�ना अपाट�म�ट   िशंगारे नगर  चाळीसगांव

३६८५३
जठार किपल बाळू 45046 31 पु.

गु�द� हौसीग सोसायटी   भडगाव रोड टाळकी �.चा    

चाळीसगाव

३६८५४
िजंतुरकर मगन जयकुमार 11071 75 पु.

सुयोग हनुमान वाडी   चाळीसगांव

३६८५५
जोगळेकर पराग िव�ासागर 34654 44 पु.

केशव िनवास सावरकर चौक   चाळीसगांव

३६८५६
जोगळेकर �शांत िव�ासागर 34626 70 पु.

केशव िनवास   सावरकर चौक  चाळीसगांव

३६८५७
जोशी अभीजीत िदवाकर 9770 49 पु.

साईनाथ सोसायटी �ामी कृपा   �ॉट नं २ शा�ी नगर  

चाळीसगांव

३६८५८
जोशी अंबादास धोडुंपंत 44498 69 पु.

रामदेवजी बाबा मंदीर     चाळीसगाव

३६८५९
जोशी अरिवंद गोिवंद 11513 78 पु.

नेताजी चौक   गवळी वाडा जोशी �ासेस    चाळीसगांव

३६८६०
जोशी ब�ीलाल हेमराज 9833 56 पु.

�ांतं�  िवरसावरकर चौक   चाळीसगांव

३६८६१
जोशी भरत रामदयाळ 50060 51 पु.

शा�ी नगर   साईनाथ सोसायटी  चाळीसगाव

३६८६२
जोशी भुषण रामदयाल 31394 59 पु.

अमर िनवास द�वाडी ४०गांव   चाळीसगांव

३६८६३
जोशी धनंजय अरिवंद 30085 50 पु.

जोशी �ासेस नेताजी चौक   चाळीसगाव

३६८६४
जोशी गजानन अरिवंद 30086 54 पु.

गवळी वाडा   नेताजी चौक  चाळीसगाव

३६८६५
जोशी हेमंत रामदास 9782 59 पु.

ल�ी नगर  नंद भुवन समोर   चाळीसगांव

३६८६६
जोशी क�ना सुिनल 27184 51 �ी

नेताजी चौक   देिवभ� वाडा  चाळीसगाव

३६८६७
जोशी मधुसुदन ओकंार 28442 65 पु.

मु. पो. पातोडें   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  पातोडें

३६८६८
जोशी मह�� भा�रराव 9781 41 पु.

ि�मूित� अपाट�   िशवाजी चौक चाळीसगाव

३६८६९
जोशी मंगला रामचं� 3102 57 �ी

हनुमान वाडी   चाळीसगांव

३६८७०
जोशी नंदकुमार बाळकृ� 27174 44 पु.

देिवभ� वाडा   नेताजी चौक  चाळीसगाव

३६८७१
जोशी �काश रामचं� 4221 75 पु.

हनुमान वाडी �ेशन रोड   चाळीसगांव

३६८७२
जोशी �मोद बाळकृ� 27175 46 पु.

देिवभ� वाडा   नेताजी चौक  चाळीसगाव
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३६८७३
जोशी �थमेश िदपक 57813 29 पु.

ए बी हाय�ुल�ा मागे   नेजाती चौक  चाळीसगाव  िज 

जळगाव  चाळीसगाव

३६८७४
जोशी राज�� वसंत 10029 52 पु.

���क बंगला  म.फुले सोसायटी   रोड    चाळीसगांव

३६८७५
जोशी रामचं� िव�ू ¹११] 4222 57 पु.

�ेशन रोड   चाळीसगांव

३६८७६
जोशी संजय भानुदास 27751 69 पु.

नेताजी चौक   कामगार भुवन जवळ  चाळीसगाव

३६८७७
जोशी संजय वसंत 34232 50 पु.

��ीक म.फुले हाउसीगं सोसा.   चाळीसगांव

३६८७८
जोशी संजय िव�नाथ 18700 45 पु.

�ेरणा हौिसंग सोसायटी   �ीपत नगर    चाळीसगाव

३६८७९
जोशी �ीकांत द�ा�य 27972 52 पु.

शाकंभरी   नेताजी चौक  हनुमान मंिदरासमोर  चाळीसगाव

३६८८०
जोशी सुिनल बाळकृ� 11034 60 पु.

नेताजी चौक   चाळीसगांव

३६८८१
जोशी सुवणा� �मोद 55952 62 �ी

�ॉट नं.२९ �थमेश    शिशकला नगर  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३६८८२
जोशी िवजय उमांकात 43884 39 पु.

२७०/ब   माळी वाडा    चाळीसगाव

३६८८३
जोशी िवजयकुमार ओकंार 28441 60 पु.

मु. पो. पातोडें   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  पातोडें

३६८८४
जोशी िवनोद बाळकृ� 27220 50 पु.

देिवभ� वाडा   नेताजी चौक  चाळीसगाव

३६८८५
जोशी िवनोद भानुदास 28436 50 पु.

गोदावरी   नेताजी चौक  चाळीसगाव

३६८८६
जोशी िववेक द�ा�य 11036 55 पु.

सुशोिभत करगाव रोड   िशवाजी चौक  चाळीसगाव िज�ा 

जळगाव

३६८८७
कांबळे रामदास िभवा 9725 45 पु.

पॉवर हाऊस जवळ   चाळीसगांव

३६८८८
काबरा आशा िजवन 44116 67 �ी

िसतामाई नगर   मु.पो. पुणतांबा  चाळीसगाव

३६८८९
क�वा गुलाबिसंग रामिसंग 38198 56 पु.

मु.पो.टाकळी �.दे.   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८९०
क�वा िवजयिसंग �ेमराज 30140 52 पु.

द�वाडी अमर िनवास चाळीसगाव

३६८९१
कदम अशोक िव�लराव 11859 45 पु.

सी/ओ गु�कृपा ट� ेडस� पुशी   कॉ��े� बस �ँड जवळ  

चाळीसगाव

३६८९२
कदम �काश शंकर �ो.गु�कृपा ट� ेडस� 11856 57 पु.

�ॉट नं 12 शेजवळकर नगर   ता चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६८९३
कडवाणी हरीष अजु�नदास �ो.अपना 

मेडीकल अॅ� जनरल �ोअस� 10767 60 पु.
रे�े �ेशन जवळ   चाळीसगांव

३६८९४
खंडेलवाल संतोषी घन:शाम 13624 56 �ी

पुनम  लाल बहादुर शा�ी   माग� संगम हॉ�ीटल जवळ    

चाळीसगाव

३६८९५
काजळे बाळासाहेब नामदेव 32591 60 पु.

७/१० ओझर   चाळीसगांव

३६८९६
कलं�ी गोिवंद राधािकसन 56914 64 पु.

�ंकटेश �ॉझा   िहरापुर रोड उमा शंकर रोड  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३६८९७
कलं�ी कैलाश �ीिनवास 11500 48 पु.

आडवा बाजार   चाळीसगांव

३६८९८
कलं�ी �ीिनवास रामरतन 9828 39 पु.

आडवा बाजार   चाळीसगांव

३६८९९
कलं�ी उषा �ीिनवास 11113 39 �ी

आडवा बाजार   चाळीसगांव
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३६९००
काळे धमा� रामदास 39752 44 पु.

िशवश�ी नगर   टाकळी �चा  चाळीसगाव

३६९०१
कलवाणी अजू�नदास खूबचंद 9804 76 पु.

७५ िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३६९०२
कांकरीया चं�कांत सुखराज 10030 41 पु.

आनंद िनवास  हनुमान वाडी   चाळीसगांव

३६९०३
कांक�रया िनलेश सुमालाल 59257 38 पु.

ल�ी नगर   नारायण वाडी    चाळीसगाव

३६९०४
कांकरीया सुरेश सुखराज 28665 55 पु.

आनंद िनवास   हनुमान वाडी    चाळीसगांव

३६९०५
कणसे िलला बळवंत 48354 47 �ी

९४-१ नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६९०६
कापडणे मनोज सुर�� 45540 40 पु.

िटळक चौक शाळा �ं १   चाळीसगाव

३६९०७
कापडणे िवनोद सुर�� 58983 38 पु.

मराठी शाळा नं. १ जवळ   चाळीसगाव  चाळीसगाव

३६९०८
कापडणे राज�� बारकु 27921 47 पु.

घाट रोड   रामवाडी  चाळीसगाव िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६९०९
कापुरे सुभाष िव�ल 28435 60 पु.

िहरापुर रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६९१०
डॉ.करंबेळकर िमना�ी मुकंुद 13353 60 �ी

श�-शोभा   करगाव रोड    चाळीसगाव

३६९११
कारडा चंदुराम �ंदराज ¹११] 9792 51 पु.

िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३६९१२
कारडा िवशाल अशोककुमार 56742 34 पु.

�म नं १८९ िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६९१३
करंबेळकर मुकंुद द�ा�य 

(एच.यु.एफ.) 49210 61 पु.
 श�शोभा  करगाव र�ा   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६९१४
कण�क रवी�ं चं�सेन 9893 45 पु.

९ मोहर िव�ा नगर   चाळीसगांव धुळे रोड

३६९१५
करपे महेश सुधाकर 43038 31 पु.

मु.पो.उंबरखेडे   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६९१६
कवा� रा�ल सुभाष 30260 50 पु.

िसतामाई नगर चाळीसगाव

३६९१७
कवा� �काश रामकृ� 30259 64 पु.

िसतामाई नगर चाळीसगाव

३६९१८
करवा सुभाष रामिकसन 11053 74 पु.

करवा �ो�ीजन  �ेशन रोड   चाळीसगांव

३६९१९
कासार अिजत िव�ू 11039 53 पु.

द�वाडी  (कमल कंुज) महारा�्   र ब�के�ा मागे    

चाळीसगांव

३६९२०
कासार अिनल शांताराम 53104 63 पु.

२६२ मु. पो. तळेगाव   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३६९२१
कासार चं�कांत रामदास 9913 48 पु.

संजय गांधी नगर   प�ावती नगर  िहरा पुर रोड  चाळीसगांव

३६९२२
कासार कैलास एकनाथ 29970 44 पु.

संजय गांधी नगर   �ेशन रोड  चाळीसगाव  �ॉट नं.३६ मातृ 

छाया  चाळीसगांव

३६९२३
कासार िनम�ला कैलास 57180 50 �ी

१२७ कैव�नगर िहरापुर रोड   चाळीसगाव िज जळगाव    

चाळीसगाव

३६९२४
कासार राकेश सुभाष 44499 36 पु.

�ॉट नं 9 सीतामाई नगर   िहंदु�ान बेकरी मागे  चाळीसगाव

३६९२५
कासार संिदप सुभाष 28438 45 पु.

इ�ादेवी रोड   दालावाला खले    चाळीसगाव

३६९२६
कासार(गोरे) िवलास िवनायक 12385 43 पु.

शा�ी नगर मतवाल टॉकाज मागे   चाळीसगाव
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३६९२७
कासोदे िदपक िदनकर 37014 43 पु.

�भू रामचं� नगर   धुळे रोड चाळीसगाव  चाळीसगाव

३६९२८
काटे अजय वासुदेव 40851 37 पु.

६ अिभयंता नगर   शासकीय डेअरी जवळ  धुळे रोड 

चाळीसगाव

३६९२९
काटकर अशोक कच� 58481 59 पु.

घर नं २९५६ ब   कोळी वाडा  चाळीसगाव िज जळगाव  

चाळीसगाव

३६९३०
काटकर िनलेश अशोक 58197 30 पु.

घाट रोड   कोळी वाडा  चाळीसगाव

३६९३१
काय�थ रमेश शंकरलाल 31226 72 पु.

सदर बाजार सराफ पेठ   चाळीसगांव

३६९३२
काय�थ सुिनल ल�ण 36026 52 पु.

कुमावत कान�र   हॉटेल दयानंद मागे  चाळीसगाव

३६९३३
केदार मधुकर काशीनाथ 35073 58 पु.

भडगाव रोड कापडिमल समोर   चाळीसगाव  ता.चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३६९३४
केशरवाणी ि�जलाल मैकुलाल 12170 46 पु.

छाजेड ऑईल िमल माग� घाट रोड को   ळी वाडा चाळीसगाव

३६९३५
केशरवाणी रामदुलारे मैयकुलाल 28402 47 पु.

घाट रोड   कोळी वाडा  चाळीसगाव

३६९३६
केशरवानी सितष मैफुलाल 30206 40 पु.

घाट रोड कोळी वाडा नवागाव   चाळीसगाव

३६९३७
खैरे स�वान िभका 28017 62 पु.

मु. पो. हातले   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  हातले

३६९३८
खैरनार अलका िवजय 56373 63 �ी

अिभनव शाळेजवळ   भडगाव रोड चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६९३९
खैरनार अजु�न नागो 27923 57 पु.

मु. पो. तळवाडे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  तळवाडे

३६९४०
खैरनार िदपक िवजय 37020 46 पु.

गांधी चौक   नगरपालीका जवळ    चाळीसगाव

३६९४१
खैरनार मुकंूद नारायण 23129 43 पु.

शाळा �. १ जवळ   गोधंळ ग�ी  चाळीसगाव

३६९४२
खैरनार �िवण गोपीनाथ 57824 50 पु.

िशंपी ग�ी   मु / पो-तरवाडे बु  ता चाळीसगाव  तरवाडे

३६९४३
खैरनार राजेश िवजय 28053 47 पु.

भडगाव रोड   अिभनव शाळेसमोर  चाळीसगाव

३६९४४
खैरनार र�ा मधुकर 57425 44 �ी

�ॉट नं १२ / अ   शा�ी नगर  जनता हौिसंग सोसायटी  

चाळीसगाव

३६९४५
खैरनार सुभाष तोताराम 43551 65 पु.

िहरापुर रोड   शिशकला नगर  चाळीसगा  चाळीसगाव

३६९४६
खैरनार िव�नाथ 40676 41 पु.

जय शंकर नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३६९४७
खलाल बारकू ता�ाजी 28107 49 पु.

घाट रोड   छाजेड ऑईल िमल मागे  चाळीसगाव

३६९४८
खलाल (कोळी) रघुनाथ तुकाराम 28412 54 पु.

�भात ग�ी   घाट रोड  चाळीसगाव

३६९४९
खंडाळे �ाज�ा सुभाष 28807 39 �ी

५३ वसंुधरा   �ीगु�द� कॉलनी  जुना मालेगांव रोड  

चाळीसगाव

३६९५०
खंडाळे सुभाष राजाराम 9895 65 पु.

५३  वसंुधरा �ीद� कॉलनी   जुना मालेगांव रोड  ता 

चाळीसगांव  िज�ा जळगाव

३६९५१
खंडाळे सुषमा सुभाष 28000 65 �ी

५३ वसंुधरा   �ीगु�द� कॉलनी  जुना मालेगांव रोड  

चाळीसगाव

३६९५२
खंडाळकर कडूबा पंढरी 38199 48 पु.

संजय गांधी नगर   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३६९५३
खंडेलवाल आिशष �ीिनवास 30181 45 पु.

�ेट बँक कॉलनी समोर   जुना मालेगाव रोड  चाळीसगाव
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३६९५४
खंडेलवाल दुग�श राधेशाम 30201 39 पु.

 पुनम    संगम हॉ��टल मागे    चाळीसगांव

३६९५५
खंडेलवाल घन�ाम ताराचंद 9802 64 पु.

�ेशन रोड  जवळ पो� ऑिफस   बँक ऑफ महारा��  समोर 

 चाळीसगांव

३६९५६
खंडेलवाल गोदावरी �ीिनवास 13626 51 �ी

पुनम  लाल बहादुर शा�ी   माग� संगम हॉ�ीटल मागे    

चाळीसगाव

३६९५७
खंडेलवाल िनलेशकुमार �ीिनवास 30203 37 पु.

 पुनम  संगम हॉ��टल मागे   चाळीसगांव

३६९५८
खंडेलवाल राधे�ाम ताराचंद 55641 66 पु.

 पुनम  सगंम पूण�पा�े हॉ�ीटल मागे   नवीजीन चाळीसगाव  

िज.जळगाव  चािळसगाव

३६९५९
खंडेलवाल रा�ेशाम ताराचंद 9800 66 पु.

संगम हॉ��टल मागे   चाळीसगांव

३६९६०
खंडेलवाल संक� िसताराम 53053 32 पु.

िसतामाई नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६९६१
खंडेलवाल सर�ती द��सादजी 30205 54 �ी

सी/ओ-पुनम हॉ��टल मागे   चाळीसगाव

३६९६२
खंडेलवाल �ीिनवास ताराचंद 9801 69 पु.

पूनम भवन   संगम हॉ��टल मागे  चाळीसगाव

३६९६३
खंडेलवाल �ीिनवास ताराचंद 55642 69 पु.

शेठ नारायण बकंट वाचनालय समोर   चाळीसगाव  

िज.जळगाव  चािळसगाव

३६९६४
खंडेलवाल िसताराम ल�ीनारायण 11098 67 पु.

क्/�.मे.गोवध�नदास मांगीलाल  घा   ट रोड    चाळीसगांव

३६९६५
खंडेलवाल उमा राधेशाम 13625 44 �ी

पुनम  लाल बहादुर शा�ी   माग� संगम हॉ�ीटल जवळ    

चाळीसगाव

३६९६६
खंडेलवाल योगेशकुमार �ीिनवास 30202 38 पु.

पुनम हॉ�ीटल�ा मागे चाळीसगाव   िज जळगाव    

चाळीसगांव

३६९६७
खराडे प�जा सुिनल 27037 59 �ी

फुले कॉलनी   करगाव रोड  चाळीसगाव

३६९६८
खराडे सुिनल पांडुरंग 11502 62 पु.

िव�ास भुवन  करगांव रोड फुले   कॉलनी    चाळीसगांव

३६९६९
खरटमल भगवती सुभाष 31964 60 �ी

जु�ा एअरपोट�   संतोषी माता मंदीर  चाळीसगांव 

िज.जळगांव  चाळीसगांव

३६९७०
खरटमल सुभाष च�ुलाल 

�ो.एस.सी.खरटमल 10292 68 पु.
जुने िवमानतळ   रे�े कॉट�र�ामागे  चाळीसगांव

३६९७१
खाटीक िबलिकस हा�न 54947 34 �ी

िमिलंद नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३६९७२
खाटीक हा�ण ईसा 49498 40 पु.

िम� टाईप रे�े �ाट�र   करगाव रोड  छोरीया कॉन�र 

चाळीसगाव

३६९७३
खेतान माधव �ामसंुदर �ो.�ी रंगनाथ 

इंटर�ाईजेस 38335 48 पु.

गणेश िनवास   पगा�रया ऑटो मागे  भडगांव रोड  

चाळीसगाव

३६९७४
�खवसरा(जैन) �ेमचंद जवरीलाल 13487 62 पु.

िटळक चौक   चाळीसगाव

३६९७५
खीयानी कमलेश िवशनदास 28662 43 पु.

िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३६९७६
�खयाणी मेघराज िवरानदास 28648 47 पु.

िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६९७७
खोडके अिनल पांडूरंग 48576 56 पु.

मु. पो. कळमडू   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६९७८
िकनडा सुिनल अजु�नदास 11514 50 पु.

िसंधी कॉलनी  �.नं.१४८   चाळीसगांव

३६९७९
को�े साहेबराव िभला 52412 60 पु.

भडगाव रोड   खरजाई ना�ाजवळ  चाळीसगाव िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३६९८०
कोमकर िनंबा एकनाथ 30200 61 पु.

�भात ग�ी चाळीसगाव
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३६९८१
कोटकर माधव रामभाउ 28682 78 पु.

िनसग� करगांव रोड   फुले कॉलनी    चाळीसगांव

३६९८२
कोतकर िवजया िवजय 30177 59 �ी

�भात ग�ी   ता-चाळीसगाव  िज�ा जळगाव

३६९८३
कोतकर िकशोर द�ा�य 26964 56 पु.

कौ�ुभ जुना मालेगाव रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३६९८४
कोठारी आितष पवनचंद �ो.नवकार 

ऑटो पाट�स 18082 41 पु.
सायर भवन हनुमान वाडी   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३६९८५
कोठारी हरीष िशवरतनजी 28162 52 पु.

खा�ेश ए�� �न िल.   चाळीसगाव

३६९८६
कोठारी मोहन रमनलालजी 17425 63 पु.

खा�ेश ए�ट� ॅ�न िल.   चािळसगाव  िज जळगाव  

चािळसगाव

३६९८७
कोठारी संतोष सुभाष 27618 63 पु.

मु. पो. उंबरखेडे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  उंबरखेडे

३६९८८
कोठावदे अिनल नारायण 27616 43 पु.

िशवश�ी नगर   टाकळी �. चा. चाळीसगाव  चाळीसगाव

३६९८९
कोठावदे चं�कांत सीताराम 6944 51 पु.

बागुल िनवास   चाळीसगाव

३६९९०
कोठावदे अिनल  िझप� 57334 44 पु.

खरजई रोड ठाकुरिसंग महाराज क� �ाजवळ   मु /पो -

चाळीसगाव  िज जळगाव  चाळीसगाव

३६९९१
कोठावदे भुषण चं�कांत 24350 40 पु.

शा�ी नगर   ठाकुरिसंग बाबा क� �ा जवळ  भतवाल टॉकीज 

जवळ  चाळीसगांव

३६९९२
कोठावदे ई�रलाल बाबुलाल 27215 64 पु.

सोनार ग�ी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३६९९३
कोठावदे मंगेश अशोक 36990 37 पु.

घाट रोड   छाजेड आईल िमल मागे  चाळीसगाव

३६९९४
कोठावदे �काश सखाराम 26998 44 पु.

मु पो िपं�ी पो� गणेशपूर   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३६९९५
कोठावदे सुधाकर बाबुराव 9730 72 पु.

सोनार ग�ी चाळीसगांव

३६९९६
कोतकर �ाने�र केशव 28698 45 पु.

कचेरी जवळ   चाळीसगांव

३६९९७
कोतकर जयवंत िभकनराव 11104 51 पु.

छाजेड ऑईल िमल�ा मागे नवागाव   चाळीसगांव

३६९९८
कोतकर मनोज रमेश 28312 36 पु.

२९ कृ�ाई कैलास नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३६९९९
कोतकर रमेश फिकरा 17069 57 पु.

�ॉट नं.२९ कैलास नगर   भुषण मंगल काया�लया जवळ    

चाळीसगाव

३७०००
कोतकर रिवं� भालचं� 17782 55 पु.

िगता भवन नारायण वाडी   चाळीसगांव

३७००१
कोटकर सरला िनंबा 30176 59 �ी

�भात ग�ी   चाळीसगाव

३७००२
कोतकर सुरेश नारायण 28437 64 पु.

शिनमंदीरा जवळ   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७००३
कोतकर तुकाराम �ंबक 46555 61 पु.

गट नं.८   यशवंत िव�ालय जवळ  टाकळी ता.चाळीसगाव

३७००४
कोमकर िवजय एकनाथ 30198 57 पु.

�भात ग�ी   चाळीसगांव

३७००५
कोट�थाने िगतेश �काश 28076 37 पु.

नेताजी चौक   गवळी वाडा  चाळीसगाव

३७००६
कोट�थाने िनतीन �काश �ो.सदगु� 

ि�टीगं �ेस 11169 39 पु.
शिन मंदीराजवळ   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३७००७
कोट�थाने �काश माधवराव 28075 81 पु.

नेताजी चौक   गवळी वाडा  चाळीसगाव
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३७००८
कुडे (वाणी) अिनल दगडु 28421 49 पु.

घाट रोड   काँ�ेसवाडी  चाळीसगाव

३७००९
कुडे (वाणी) सुिनल दगडु 28419 58 पु.

घाट रोड   काँ�ेसवाडी  चाळीसगाव

३७०१०
कुलथे बाळासाहेब िनवृ�ी 9731 61 पु.

सरकारी हॉ��टल मागे   चाळीसगांव

३७०११
कुळकण� िच�ा सितष 27493 62 �ी

गु�कृपा नेताजी चौक   कामगार भवन समोर  चाळीसगाव 

िज.जळगाव

३७०१२
कुळकण� िडगंबर भानुदास 22653 61 पु.

�ी स�ाट नगर   �ॉट नं .३९ धुळे रोड  चाळीसगाव

३७०१३
कुलकण� िदवाकर गोपाल 53501 32 पु.

नवी िजन नेताजी चौक   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७०१४
कुलकण� नेहा �शांत 35889 53 �ी

�ृती गवळी वाडा   चाळीसगाव

३७०१५
कुळकण� अमृता गजानन 27669 53 �ी

इंिदरा   िवजयवाडी  िहरापूर रोड  चाळीसगाव

३७०१६
कुळकण� अनंत मधुसुदन 33190 78 पु.

१७ िशव कॉलनी जुना मालेगाव रोड     चाळीसगांव

३७०१७
कुलकण� अ�ण पांडूरंग 27619 71 पु.

ल�ी नगर   चाळीसगाव

३७०१८
कुळकण� आशालता मुरलीधर 18109 80 �ी

�ेह अपाट�म�ट �ॉक नं.५ हनुमानवाडी   चाळीसगांव

३७०१९
कुलकण� चा�लता कमलाकर 37356 66 �ी

 �ेरणा  �ेट बॅक कॉलनी जवळ   जुना मालेगाव रोड  

चाळीसगाव

३७०२०
कुलकण� िदलीप नथू 61785 63 पु.

परदेशी िब��ंग   ल�ी नगर  चाळीसगाव

३७०२१
कुळकण� दुग�श सदािशव 30188 42 पु.

नेताजी चौक   चाळीसगाव

३७०२२
कुलकण� गजानन जग�ाथ 27605 61 पु.

इंिदरा िवजयवाडी   िहरापूर रोड  चाळीसगाव

३७०२३
कुळकण� हेमंत नारायण 27914 51 पु.

१२० ल�ीनारायण   कैव� नगर  िहरापूर रोड  चाळीसगाव

३७०२४
कुळकण� हेमंत वसंतराव 30089 50 पु.

जहािगरदरवाडी चाळीसगाव   संगीत नगर  धुळे रोड  

चाळीसगांव

३७०२५
कुळकण� हेमंतकुमार �ीकृ� 9784 47 पु.

नेह� चौक   गोदावरी    चाळीसगांव

३७०२६
कुलकण� कुलदीप कमलाकर 37355 38 पु.

 �ेरणा  �ेट बॅक कॉलनी जवळ   जुना मालेगाव रोड  

चाळीसगाव

३७०२७
कुळकण� मानसी �िवण 27733 48 �ी

रामकुटी   शहीद हेमंत जोशी ि�डांगणासमोर  चाळीसगाव

३७०२८
कुळकण� मनोज वसंतराव 30115 47 पु.

जहागीरदार वाडी   चाळीसगाव

३७०२९
कुळकण� मेघा योगेश 30248 44 �ी

मा�ती मंिदर समोर नेताजी   चौक चाळीसगाव

३७०३०
कुलकण� िमलीदं �भाकर 28414 57 पु.

महाराणा �ताप हौ. सोसायटी   जुने िवमानतळ  चाळीसगाव

३७०३१
कुळकण� पराग पु�षो�म 9768 47 पु.

सव�श राधा �ामी शॉिपंग   कॉ��े�    चाळीसगांव

३७०३२
कुलकण� पराग सुिधर 40466 39 पु.

द�वाडी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७०३३
कुळकण� �काश नारायण 11068 67 पु.

गवळी वाडा   चाळीसगांव

३७०३४
कुलकण� �शांत मनोहर 35890 56 पु.

�ृती  गवळी वाडा   चाळीसगाव
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३७०३५
कुळकण� �शांत �भाकर 9743 46 पु.

द� वाडी  चाळीसगांव

३७०३६
कुलकण� रा�ल अनंत 30146 40 पु.

१७ िशव कॉलनी जुने मालेगांव   रोड चाळीसगाव

३७०३७
कुळकण� रा�ल �ीकृ� 30247 42 पु.

गोदावरी   नेताजी चौक चाळीसगाव

३७०३८
कुलकण� रजनी रमेश 26444 64 �ी

शा�ी नगर भटवाल   ता चाळीसगांव    चाळीसगाव

३७०३९
कुळकण� राज�� न�थू 9776 61 पु.

ल�ी नगर   परदेशी बोिड�ग जवळ  चाळीसगांव 424001

३७०४०
कुलकण� रामचं� गोिवंदा 37004 47 पु.

नेताजी चौक   चाळीसगाव

३७०४१
कुळकण� रामचं� नारायण 9785 57 पु.

गवळी वाडा   चाळीसगांव

३७०४२
कुळकण� रिवं� भानुदास 31372 43 पु.

४१दप�ण गु�द� कॉलनी   जुने मालेगांव रोड  चाळीसगांव 

िज.जळगांव  चाळीसगांव

३७०४३
कुलकण� संिगता िमलीदं 28415 51 �ी

महाराणा �ताप हौ. सोसा.   िवमानतळ रोड  चाळीसगाव

३७०४४
कुलकण� शांता रामचं� 38933 79 �ी

ध�ंतरी हॉ��टल   ल�ी नगर  चाळीसगाव

३७०४५
कुळकण� �ीकांत ल�ण 9791 48 पु.

ल�ी नगर  बलर�े  धामणे   धामणे वकीलां�ा समोर    

चाळीसगांव

३७०४६
कुलकण� �ीकांत नागे�र 15621 43 पु.

जहािगरदार वाडी   चाळीसगाव

३७०४७
कुलकण� �ीकृ� द�ा�य 48731 68 पु.

५३ कैव� नगर   िहरापुर रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७०४८
कुलकण� सुवणा� हेमंत 28060 44 �ी

नेताजी चौक   गोदावरी  चाळीसगाव

३७०४९
कुलकण� वसंतराव हरी 28349 51 पु.

जहािगरदार वाडी   चाळीसगाव

३७०५०
कुळकण� योगेश सदािशव 11032 60 पु.

मा�ती मंदीर समोर  नेताजी चौक   चाळीसगांव

३७०५१
कु�े गोपाळ िनवृ�ीनाथ 17776 55 पु.

सरकारी दवाखा�ामागे द�वाडी   चाळीसगांव

३७०५२
कुलथे निलनी राम 30225 43 �ी

गुजराथी चाल   द� वाडी चाळीसगाव

३७०५३
कुलथे राम िनवृ�ीनाथ 17930 50 पु.

गुजराथी चाळ     चाळीसगाव

३७०५४
कुलथे सुदाम पांडुरंग 39181 57 पु.

ल�ी नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७०५५
कुलथे तनुजा गोपाल 30227 51 �ी

द� वाडी चाळीसगाव   के डी ओ हॉल�ा समोर  चाळीसगाव

३७०५६
कुलथे उषा बाळकृ� 30226 45 �ी

�ंट ऑफ के.डी.हॉल   चाळीसगाव

३७०५७
कुमावत बापूराव रामदास 42313 62 पु.

स�ाट नगर   टाकळी �.चा.  चाळीसगाव

३७०५८
कुमावत िदपक िभवराव 33012 40 पु.

शा� नगर   चाळीसगांव

३७०५९
कुमावत गौतम ��ाद 35852 45 पु.

�भात ग�ी   चाळीसगाव

३७०६०
कुमावत �काश गंगाराम �ो कुमावत 

अँड. कंपनी 57769 45 पु.

२६  शेजवकर  भडगाव रोड   मु / पो - बेलदारवाडी   भडगाव 

रोड  ता चाळीसगाव    िज जळगाव  चाळीसगाव

३७०६१
कुमावत �शांत शामराव 47616 37 पु.

जय बालाजी चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव
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३७०६२
कुमावत रामे�र भीमराव 60541 44 पु.

मु पो� बेलदार वाडी   चाळीसगाव

३७०६३
कुमावत संजय सखाराम 57864 51 पु.

आदश� नगर   िहरापुर रोड  चाळीसगाव िज जळगाव  

चाळीसगाव

३७०६४
कुमावत सुमनबाई भाउुसाहेब 28058 49 �ी

�भात ग�ी   द� मंिदरासमोर  चाळीसगाव

३७०६५
कुमावत सुरेश रामदास �ो.�ानदेवी 

ट� ेडस� 19262 67 पु.
 �ानदेवी  िववेकानंद नगर   करगाव रोड    चाळीसगाव

३७०६६
कुमावत वंदना रामे�र 60542 40 �ी

मु पो� बेलदारवाडी   ता चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७०६७
कुमावत अिनल िभवराव 33011 40 पु.

शा� नगर   भडगांव रोड  चाळीसगांव

३७०६८
कुमावत अशोक नानासाहेब 39751 38 पु.

�भात ग�ी   द� मंिदराजवळ  चाळीसगाव

३७०६९
कुमावत भा�र नामदेव 42314 57 पु.

िशवश�ी नगर   टाकळी    चाळीसगाव

३७०७०
कुमावत भाऊसाहेब कडुबा 30171 51 पु.

�भात ग�ी   चाळीसगाव

३७०७१
कुमावत िकशोर तुकाराम 42315 53 पु.

शेजवळकर नगर   पठाण िब�ीगजवळ    चाळीसगाव

३७०७२
कुमावत कृ�ा शामराव 30147 58 पु.

पाटणा देवी रोड   चाळीसगाव िज जळगाव    चाळीसगांव

३७०७३
कुमावत ल�ण अजु�न 57538 57 पु.

मु / पो - बेलदारवाडी   भडगाव रोड   कापड िमल  

चाळीसगाव

३७०७४
कुमावत राजु अ�ा 18504 59 पु.

बेलदार वाडी   चाळीसगाव

३७०७५
कुमावत सुिनल ��ाद 48461 42 पु.

िपरन वाडी   िहरापूर रोड  चाळीसगाव

३७०७६
कुमावत ताराचंद मुलचंद 34496 52 पु.

जहागीरदार नगर   हनुमान मंदीरा जवळ    चाळीसगांव

३७०७७
कंुभार िशवाजी सुकदेव 45136 44 पु.

मु पो उंबरखेड   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  उंबरखेड

३७०७८
कंुभारे रिवं� नारायण 13382 50 पु.

गायमुखे वाडा फुले कॉलनी   चाळीसगाव

३७०७९
लढे अशोक �पचंद 32326 70 पु.

मु.पो.भाल   ता.चाळीसगांव  िज.जळगांव  भाल

३७०८०
लढे िमना अशोक 32324 63 �ी

�यास-४८ कडगांव रोड   चाळीसगांव

३७०८१
लढे नंदिकशोर ब�ीलाल 17291 61 पु.

इंदीरा िनवास   हनुमान वाडी    चाळीसगाव

३७०८२
लखनानी जगिदश िचमणदास 16295 43 पु.

�म नं.१ अ िसंधी कॉलनी   रे�े �ेशन जवळ  चाळीसगाव

३७०८३
लवांडे सुधाकर मुरलीधर 44328 61 पु.

 सई  १६ पवार वाडी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७०८४
लोहकरे अ�ण िव�ल 11103 41 पु.

�ेशन रोड �ेट ब�के�ा   समोर    चाळीसगांव

३७०८५
लोका�ी ��ा �दीप 13713 53 �ी

जवळ राम मंिदर देशपांडे   ग�ी ता चाळीसगाव  ता िज�ा 

जळगाव

३७०८६
लोखंडे अिनल भालचं� 28032 64 पु.

चं�िकरण   १२-अ अिभयंता नगर  चाळीसगाव

३७०८७
लोखंडे हरीश देवचंद 37917 55 पु.

संभाजी नगर पवाखाडी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७०८८
लोखडे िनलकंठ पंुडिलक 13231 64 पु.

राजंणगाव दरवाजा   टाँउन हॉल समोर    चािळसगांव
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३७०८९
लोखंडे साधना अिनल 15747 63 �ी

वासुदेव भवन   नेताजी चौक    चाळीसगाव

३७०९०
लंु� िकशोर गुरनामल 11516 61 पु.

�ेशन रोड   िसंधी कॉलनी  चाळीसगांव

३७०९१
लंु� मनोहर गुरनामल 11517 73 पु.

रे�े �ेशन म�झीद�ा मागे   दुध सागर माग�    चाळीसगांव

३७०९२
मगर अलका राजीव 29360 52 �ी

गु�द� कॉलनी   चाळीसगांव

३७०९३
महाजन अिमत िकरण 49324 43 पु.

६४६१ सानेगु�जी नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७०९४
महाजन अिनल िदनकर �ो.च�धर 

कृषी क� � 34057 45 पु.

मु.टाकळी �.चा.   पो.ओझर ता.चाळीसगांव  िज.जळगाव  

टाकळी

३७०९५
महाजन भगवान दगा 42316 79 पु.

�ेट बॅक मागे   दुधसागर माग�    चाळीसगाव

३७०९६
महाजन िदनकर बाबुलाल 52688 47 पु.

७१ घाटे कॉ��े�   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७०९७
महाजन एकनाथ �ीपत 55796 80 पु.

�ीपती िनवास   ल�ी नगर चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७०९८
महाजन जगिदश एकनाथ 57060 45 पु.

�ीपती िनवास   ल�ी नगर  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७०९९
महाजन िकरण गोिवंद 13315 72 पु.

आिशष  साने गु�जी नगर   िहरापुर रोड    चाळीसगाव

३७१००
महाजन िनलेश भगवान 30358 45 पु.

 �ेद  �ेट बँक �ेशन मागे   रोड चाळीसगाव

३७१०१
महाजन पंडीतराव िकसन 19375 69 पु.

शेजवळकर नगर संजय गृह िनमा�ण   �ाम�थ 

काया�लयाजवळ    चाळीसगाव

३७१०२
महाजन पांडुरंग ओकंार 34463 39 पु.

स��ंुगी नगर   टाकळी  ता.चाळीसगांव    टाकळी

३७१०३
महाजन �काश सखाराम 26973 50 पु.

स��ंृगी नगर �ॉट नं. ५५   टाकळी  ता. चाळीसगाव  

टाकळी

३७१०४
महाजन �िवण घन�ाम 27668 49 पु.

ल�ी नगर   आिशवा�द िब�ीगं  चाळीसगाव

३७१०५
महाजन रा�ल �ीराम 58670 35 पु.

B ७७ �द्चो कॉलनी   नेर नगर पािलका मंगल  चाळीसगाव

३७१०६
महाजन साहेबराव गंगाराम 35058 75 पु.

मु.द�ेबड� पो.बहाळ   ता.चाळीसगाव  िज.जळगाव  

द�ेबड�

३७१०७
महाजन साहेबराव िव�ल 34123 57 पु.

गजानन क�� �न   भडगांव रोड  चाळीसगांव 424001

३७१०८
महाजन संभाजी गंगाराम 49151 79 पु.

मु. पो. टाकळी �चा   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७१०९
महाजन िशरीश गोिवंद 9816 52 पु.

भडगांव रोड  चाळीसगांव   भूषण मंगल काया�लया जवळ    

चाळीसगांव

३७११०
महाजन �ेता उ�दवराव 45939 31 �ी

क्/�् उ�वराव डी.माळी    �ेहगीता  भडगाव रोड  

चाळीसगाव िज.जळगांव

३७१११
महाजन सुिनल अजु�न 45938 43 पु.

फुले कॉलनी   चाळीसगाव  चाळीसगाव

३७११२
महाजन सुिनल सुकदेव 56391 53 पु.

४९ टाकळी �.चा.   गुजर कॉलनी  ता.चाळीसगाव 

िज.जळगाव  टाकळी �.चा.

३७११३
महाजन सुिनता िकरण 27738 65 �ी

आिशष सानेगु�जी नगर   िहरापूर रोड  चाळीसगाव

३७११४
महाजन सुिशला उ�दव 37011 59 �ी

जुने गाव पातोडंा     ता.चाळीसगाव  पातोडंा

३७११५
महाजन उमेश साहेबराव 49209 43 पु.

तुलसी िनवास शा� नगर   भडगांव रोड चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव
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३७११६
महाजन वसंत िव�ू 3157 84 पु.

मु. पो� चाळीसगाव   तालुका चाळीसगाव  िज�ा जळगाव  

चाळीसगांव

३७११७
महाजन योगेश द�ा�य 30121 47 पु.

ल�ी नगर   �ारा मंगेश मेिडकल  चाळीसगाव

३७११८
महाले िदपक बाबुराव 30184 50 पु.

जुने पावर हाउस रोड   चौधरी वाडा  चाळीसगाव

३७११९
महाले िमराबाई अजु�न 31684 59 �ी

मु.पो.तळवाडे   ता.चाळीसगांव  िज.जळगांव  तळवाडे

३७१२०
महाले �तापिसंग रतनिसंग 48822 63 पु.

�ेहल करगांव रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७१२१
महाले �िवण मधुकर 37001 46 पु.

मु.टाकळी �.चा. पो.ओझर   ता.चाळीसगाव    टाकळी

३७१२२
महाले रा�ल बापुराव 60950 38 पु.

मु पो� जामदा ता   ता चाळीसगाव

३७१२३
महाले शैला रा�ल 60951 34 �ी

मु पो� जामदा ता   ता चाळीसगाव

३७१२४
महालपुरे रिवं� िव�ु 28809 47 पु.

�ी �ामी समथ� द�ा�य कॉलनी   नगर रोड    चाळीसगांव

३७१२५
महानुभाव (सोनवणे )अशोक नागो 12873 69 पु.

घाट रोड भोई ग�ी   चाळीसगाव  चाऴीसगाव

३७१२६
महाश�े अिनल हरी 15620 63 पु.

जहािगरदार वाडी   चाळीसगाव

३७१२७
महाश�े बाळकृ� हरी 11049 51 पु.

जहािगरदार वाडी   चाळीसगांव

३७१२८
महाश�े ि�ती बाळकृ� 27597 44 �ी

जहािगरदारवाडी   चाळीसगाव

३७१२९
महाश�े सं�ा अिनल 29902 56 �ी

जहािगरदार वाडी   चाळीसगांव िज जळगाव  िज.जळगांव  

चाळीसगांव

३७१३०
माहे�री आिशष चंपालाल 28163 45 पु.

खांदेश ए�ट� ॅ�न िल.   चाळीसगांव

३७१३१
माहे�री िदपक कंुजीलालजी �ो.�ी जी 

से� काप�रेशन 12092 56 पु.
�ारा खा�ेश ए� िल.   चाळीसगाव

३७१३२
माहे�री कृ�कुमार कंुजीलालजी 28160 56 पु.

खा�ेश ए�� �न िल.   चाळीसगाव

३७१३३
माहे�री कंुजीलाल िशविकसनजी 28159 84 पु.

खा�ेश ए�� �न िल.   चाळीसगाव

३७१३४
माहे�री संतोष �ारकादास 28161 56 पु.

खा�ेश ए�� �न िल.   चाळीसगाव

३७१३५
माहे�री संतोष �ारकादासजी 12093 46 पु.

सी/ओ खा�ेश ए�.िल   चाळीसगाव

३७१३६
माखीजानी हंसराज मश�मल 39891 78 पु.

हंसकौश� आदश� नगर   आट� कॉलेज मागे  चाळीसगाव

३७१३७
माखीजानी मनोहरलाल मछ�मल 12265 69 पु.

�म नं.१७७   िसंधी कॉलनी चाळीसगाव    जळगाव

३७१३८
माखीजानी िवनोद हंसराज 39892 50 पु.

 हंस कौश�  आदश� नगर   कॉलेज मागे  चाळीसगाव

३७१३९
माळी जय�ी सुजीत 28395 41 �ी

सेलाई नेताजी चौक   हनुमान मंदीरा जवळ  चाळीसगाव

३७१४०
माळी कलावती कािशनाथ 31310 78 �ी

जुने िवमानतळ   मु.पो.चाळीसगांव

३७१४१
माळी मधुकर जयराम 19953 60 पु.

िशवश�ी नगर मु.टाकळी   पो.ओझर ता.चाळीसगाव    

टाकळी

३७१४२
माळी मयुर बाळू 49750 29 पु.

मु. पो. पातोडंा   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव
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३७१४३
माळी िनंबा गंगाराम 34473 86 पु.

मु. टाकळी  �चा   ता.चाळीसगांव    टाकळी �चा

३७१४४
माळी राज�� िभवसन 12874 56 पु.

शा�ी नगर शालीमार सोसायटी   �ॉट नं.१५ चाळीसगाव

३७१४५
माळी र�ाकर पंुडिलक 56599 49 पु.

३९गजानन कृपा   गणेश कॉलनी खरजाई रोड  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७१४६
माळी शांताराम िझप� 13765 79 पु.

नेताजी चौक   चाळीसगाव

३७१४७
माळी सुिजत शांताराम 28396 50 पु.

झेलाई नेताजी चौक   हनुमान मंदीराजवळ  चाळीसगाव

३७१४८
माळी उ�दवराव धनाजी 9797 65 पु.

�ेहगीता   भडगांव रोड  चाळीसगांव 424001

३७१४९
माळी वषा� उ�दवराव 12569 55 �ी

वैभव मंगल काया�लया जवळ   भडगाव रोड  ता.चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७१५०
माळी िवमल चं�भान 57553 67 �ी

नारायण वाडी   चाळीसगाव  चाळीसगाव

३७१५१
माळी (महाजन) िदनेश मुकंुदा 9764 55 पु.

६० �ौश� नगर   िहरापुर रोड चाळीसगांव

३७१५२
मालपूरे अिनल धनजी 9777 48 पु.

सी/ओ एस.एस धामणे आिण कंपनी   चाळीसगांव

३७१५३
मालपुरे बाळकृ� महादू-३०११४ 30114 51 पु.

�ेहांकीत भूषण   मंगल काया�लय मागे   ४१ कैलास नगर 

चाळीसगाव

३७१५४
मालपुरे द�ा�य िभला 30240 51 पु.

योगेश कॉलनी शा�ी नगर   �ॉट नंबर.२४    चाळीसगांव

३७१५५
मालपुरे देिवदास कािशनाथ 34715 45 पु.

�ॉट नं.३१ गट नं.३३   िशवश�ी नगर  चाळीसगांव

३७१५६
मालपुरे पांडुरंग नारायण 11310 69 पु.

४०५  शा�ी नगर खलाणे �् ◌्� �्   जवळ    चाळीसगांव

३७१५७
मालपुरे �ि�ल �ावण 45787 38 पु.

गणेश अपाट�म�ट �ॅट नं.१   शेजवळकर नगर  चाळीसगाव

३७१५८
मांडगे राज�� िभकन 30106 56 पु.

मंडगे टेलर गांधी चौक   शा�ी नगर  चाळीसगाव

३७१५९
मांडवडे नारायण गोिवंदा 12611 61 पु.

िटचस� कॉलनी  नेताजी चौक   कामगार भवन जवळ 

चाळीसगाव

३७१६०
मनधानी संतोष हषमतराय 28703 44 पु.

शांती नगर   पवार वाडी जवळ    चाळीसगांव

३७१६१
मांडोळे िदपक साहेबराव 54940 37 पु.

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७१६२
मांडोळे नंदु नारायण 34259 43 पु.

इंिदरा नगर िमलरोड   न.पा.शाळा  �.११  चाळीसगांव

३७१६३
मांडोळे िवजय �ीपत 27165 76 पु.

हनुमान पाक�    �ेट बँके समोर  चाळीसगाव

३७१६४
माने मनोज रामचं� 56546 38 पु.

�ॉट नं.५अ मनोज भवन   पवार वाडी �ी िवठठल 

मंिदराजवळ  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७१६५
माने नयना वा��क 54785 49 �ी

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७१६६
माने पुजा मनोज 57058 29 �ी

पवार वाडी   िवaल मंिदराजवळ  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७१६७
माने संकेत वा��क 60551 21 पु.

नेताजी पालकर चौक   तालुका चाळीसगाव

३७१६८
मराठे बापु िकसन 28434 45 पु.

िशवाजी चौक   गणेश रोड कॉन�र  चाळीसगाव

३७१६९
मराठे देवीदास िशवराम 15803 80 पु.

देवे�ा  नेताजी चौक   चाळीसगाव
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३७१७०
मराठे िदगंबर गोिवंद 57237 36 पु.

�ॉट नं २७   मािणकनगर �डको कॉलनी  ता चािळसगाव 

िज जळगाव  चाळीसगाव

३७१७१
मराठे (पाटील) हरीश कौितक 55818 49 पु.

ल�ी नगर   नवजीवन �ासेस जवळ  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७१७२
मराठे मधुकर िचंतामण 29171 61 पु.

रे�े कॉलनी   �ॉट�र नं.आर.बी.झेड/४९/इ रे�े कॉलनी    

चाळीसगांव

३७१७३
मराठे(पािटल) िदलीप बाबूराव 29911 42 पु.

संजय गांधी नगर   चाळीसगाव  �ेशन रोड  चाळीसगांव

३७१७४
मासरे रामा नागो 39437 40 पु.

मु. पो. भउुर

३७१७५
माटा अशोक िबकचंद 11087 69 पु.

घ.नं.४  िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव

३७१७६
मेहता भगवान खेमजी 9733 67 पु.

िशवाजी तेजपाल शाह क�ांऊड   गणेश रोड    चाळीसगांव

३७१७७
मेहता जग�ाथ खेमजी 9726 57 पु.

अ�पूणा� उपहार गृह   �ेशन रोड    चाळीसगांव

३७१७८
मेहता केशव खेमजी 9732 53 पु.

आदश� भोजनालय   डाक बंग�ा जवळ  मू.पो. चाळीसगाव  

िज�ा जळगाव

३७१७९
मेहता मृदुला जमनादास 15676 50 �ी

वृषभ  १० पा��नाथ सोसायटी   करगाव रोड    चाळीसगाव

३७१८०
मेहता मृदुला जमनादास 34420 50 पु.

ऋषभ १०   पा��वनाथ हौसीगं सोसायटी  कजगांव रोड 

चाळीसगांव

३७१८१
मेहता िकरीट जमनादास 15746 69 पु.

वृषभ  १० पा��नाथ सोसायटी   करगाव रोड    चाळीसगाव

३७१८२
मेहता ि�ती िकरीट 15745 39 �ी

वृषभ  १० पा��नाथ सोसायटी   करगाव रोड    चाळीसगाव

३७१८३
मेहता भरत फ�ेचंद 11044 58 पु.

�ॉट न ४२   सीतामाई नगर  खेडी कारखाना जवळ  

चाळीसगांव

३७१८४
मेहता िदलीपकुमार लालचंद 26965 60 पु.

महािवरलीला   अंध शाळेजवळ  कजगाव रोड  चाळीसगाव

३७१८५
मेहता �मोद जग�ाथ 30192 52 पु.

सानेगु�जी नगर चाळीसगाव

३७१८६
��े पांडुरंग बाबुराव 27994 59 पु.

जुना मालेगाव रोड   शाळा नं. २ जवळ  चाळीसगाव

३७१८७
��े िव�ल बाबुराव 30108 59 पु.

परांजपे वाडा   शाळा नंबर २ जवळ  जुना मालेगाव  

चाळीसगांव

३७१८८
िमलाणी क�ैयालाल आसनदास 52694 64 पु.

�ॉट नं.१४१ हनुमान वाडी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७१८९
िम�ी िदनकर आनंदा 12870 69 पु.

नेताजी चौक   चाळीसगाव

३७१९०
िम�ी उमेश भा�र 16054 50 पु.

मु.पो.कंुझर ता.चाळीसगाव   कंुझर

३७१९१
मोडक �ीनीवास गजानन 9835 69 पु.

हनुमान वाडी �ेशन रोड   चाळीसगांव

३७१९२
मोर आनंद मदनमोहन 46927 47 पु.

बाजारपेठ   �भात ग�ी  चाळीसगाव

३७१९३
मोराणकर मनोज पंढरीनाथ 57294 47 पु.

�ॉट नं १२ औदंुबर िवदयुत   स�रता कॉलनी  निवन मालेगाव 

रोड  चाळीसगाव िज जळगाव  चाळीसगाव

३७१९४
मोराणकर (वाणी) रजनी शरद 45105 65 �ी

आडवा बाजार     चाळीसगाव

३७१९५
मोराणकर सिचन शरद 45104 42 पु.

आडवा बाजार     चाळीसगाव

३७१९६
मोराणकर शरद बाळकृ� 16592 71 पु.

चाळीसगाव
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३७१९७
मोराणकर सुधाकर िव�ू 48032 65 पु.

 अरेआसु    निवन मालेगांव रोड  चाळीसगाव

३७१९८
मोराणकर वंदना सिचन 45106 39 �ी

आडवा बाजार     चाळीसगाव

३७१९९
मोरे अजु�न िभवसन 40171 67 पु.

िद मॉडल हौिसंग सोसायटी   जूना मालेगाव रोड  चाळीसगाव

३७२००
मोरे भगवान देवराम 28466 66 पु.

भडगाव रोड   कापड िमल समोर  चाळीसगाव

३७२०१
मोरे चं�कांत िव�ल 14692 52 पु.

मु.पो.बहाळ ता.चाळीसगाव   बहाळ

३७२०२
मोरे देिवदास पंडीत 11029 51 पु.

��मोलटीचस� कॉलनी  नेताज   ◌ी चौक    चाळीसगांव

३७२०३
मोर �ाने�र दशरथ 38200 44 पु.

मु.पो.टाकळी �.दे.   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७२०४
मोरे गाय�ी संजय 61638 22 �ी

कापड िमल जवळ   भडगाव रोड   चाळीसगाव

३७२०५
मोरे मथुराबाई ल� 25294 77 �ी

भडगाव रोड   कापड िमल समोर  चाळीसगाव िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७२०६
मोरे मुकेश धनराज 43002 41 पु.

एल आर नगर   बेलगंगा कॉलनी  चाळीसगाव

३७२०७
मोरे नाना कािशनाथ 27171 56 पु.

िशवश�ी नगर   मो�ा िवहीरी जवळ  टाकळी ता. 

चाळीसगाव  टाकळी

३७२०८
मोरे �िवणकुमार धनराज 43003 38 पु.

एल आर पाटील नगर   धुळे रोड  चाळीसगाव

३७२०९
मोरे संतोष दामु 28598 51 पु.

भडगाव रोड   पा�ा�ा टाकी जवळ  टाकळी ता. 

चाळीसगाव  टाकळी

३७२१०
मोरे शिशकांत वसंतराव 39459 43 पु.

�ेट बँके समोर   चाळीसगाव

३७२११
मोरे िवदया संजय 24288 42 �ी

भडगाव रोड   कापड मील समोर  चाळीसगाव

३७२१२
मुजामअली नवसरअली मलीक 12289 47 पु.

आंबेडकर चौक चाळीसगाव

३७२१३
मुजूमदार सुभाष यशवंत 11089 72 पु.

२१५/ॠ.ग्.घ्.सोसा. मालेगांव रोड   चाळीसगांव

३७२१४
मंुदडा राज��कुमार गणेशलाल 39591 60 पु.

२६६/१  �� साकार    परदेशी काया�लयाजवळ  ल�ीनगर 

चाळीसगाव

३७२१५
मुरपाणी हरीष टीकमदास �ो.कृ�ा 

�ेलस� 13575 45 पु.
�म नं.१०१ िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव

३७२१६
नागरे बाळासाहेब रंगनाथ 9734 71 पु.

नेताजी चौक   चाळीसगांव

३७२१७
नागरे केशव रंगनाथ 9749 72 पु.

सादर बाजार पेठ   चाळीसगाव

३७२१८
नागरे लता केशव 12867 51 �ी

करगाव रोड बलराम �ायाम शाळे   जवळ चाळीसगाव

३७२१९
नगारे माधुरी संतोष 30251 42 �ी

करगाव रोड   ता-चाळीसगाव िज  जळगाव  चाळीसगांव

३७२२०
नागरे सिचन केशव 9759 47 पु.

करगांव रोड  चाळीसगांव

३७२२१
नागरे संतोष केशवराव 9753 50 पु.

सदर बाजारपेठ   चाळीसगांव

३७२२२
नागरे सुवणा�ताई बाळासाहेब 9736 70 �ी

गवळी वाडा   नेताजी चौक चाळीसगाव

३७२२३
नगरकर राजेश बसवे�र 26966 51 पु.

जहािगरदारवाडी   �ेशनरोड  चाळीसगाव.  चाळीसगाव
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३७२२४
नगारे दुगा� सुहास 30252 52 �ी

िहरापूर रोड दुध सागर माग�   चाळीसगाव

३७२२५
नगारे माधवी सिचन 30253 40 �ी

िहरापुर रोड चाळीसगाव

३७२२६
नागरे सुहास केशव 11050 54 पु.

सदर बाजार   चाळीसगांव

३७२२७
नागरे योगेश बाळासाहेब 11101 40 पु.

नेताजी चौक  गवळी वाडा   चाळीसगांव

३७२२८
नागवाणी िवनोद दयाराम 27611 41 पु.

िसंधी कॉलनी   �म नं. १८८  चाळीसगाव

३७२२९
नाईक चंदशेखर माधवराव 30096 75 पु.

महा�ा फुले कॉलनी करगाव   रोड चाळीसगाव

३७२३०
नाईक हेमंत चं�कांत 27601 51 पु.

हनुमान वाडी   चाळीसगाव

३७२३१
नाईक िकशोर सोमनाथ 31616 47 पु.

�ी गजानन खरजाई रोड   चाळीसगांव

३७२३२
नाईक माधव अनंत 30097 74 पु.

माधवी कांडप क� � फुले कॉलनी   चाळीसगाव

३७२३३
नाईक नुतन चं�शेखर 50195 36 �ी

मह�ा फुले कॉलनी  काग�   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७२३४
नाईक िवनोद सोमनाथ 31617 41 पु.

�ी गजानन िनवास खरजाई   चाळीसगांव

३७२३५
नलावडे संजय अरिवंद 11433 66 पु.

ल�ी नगर   चाळीसगांव

३७२३६
नलावडे वसंुधरा संजय 11432 60 �ी

ल�ी नगर    चाळीसगाव   ता.चाळीसगाव िज.जळगाव

३७२३७
नानकर अमोल अशोक 59858 46 पु.

ब/6 19 �डको कॉलनी   चाळीसगाव

३७२३८
नानकर हरी िवनायक 30414 43 पु.

िशवाजी चौक   चाळीसगांव

३७२३९
नानकर महेश सुपडु 13630 50 पु.

�ॉट नं.१० ब जयशंकर नगर   भडगाव रोड    चाळीसगाव

३७२४०
नानकर संजय िवनायक 18927 55 पु.

िशवाजी चौक   जुना गवळी वाडा    चाळीसगाव

३७२४१
नानकर वैशाली संजय 42793 49 �ी

�ारा - अॅड नानकर   िशवाजी चौक  चाळीसगाव

३७२४२
न�वरे उ�ला पंकज 39828 47 �ी

गु�द� कॉलनी   जुना मालेगाव रोड  सधाई-२० चाळीसगाव

३७२४३
न�वरे पंकजकुमार शांताराम 21667 49 पु.

राधाई २० गु�द� कॉलनी   जुना मालेगाव रोड    चालीसगाव

३७२४४
न�वरे रिवं� दगडु 57422 41 पु.

मु / पो -टाकळी �चा   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळी◌ेसगाव

३७२४५
नेरकर हेमचं� �भाकर 27917 50 पु.

सदर बाजार पेठ   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७२४६
नेरकर िमजास दोधा 34459 62 पु.

मु.पो.�ा�ण शेवगे   ता.चाळीसगांव    �ा�ण शेवगे

३७२४७
नरेकर �काश अनंत 9836 60 पु.

िशवभुवन  फुले कॉलनी   भडगांव रोड    चाळीसगांव

३७२४८
नेरकर रा�ल रमणलाल 28001 42 पु.

रिसका   भुषण मंगल काया�लयाजवळ  चाळीसगाव

३७२४९
नेरकर रमणलाल िव�ल 13741 73 पु.

रसीका  भुषण मंगल काया�लया   जवळ    चाळीसगाव

३७२५०
नेरकर रिसका रमणलाल 28002 36 �ी

रिसका   भुषण मंगल काया�लया जवळ  चाळीसगाव
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३७२५१
नेरकर र��भा रमणलाल 11043 66 �ी

रिसका भुषण मंगल काया�लया जव   ळ    चाळीसगांव

३७२५२
नेरकर सुभाष शंकर 40828 54 पु.

टाउुन हॉल जवळ   िशंगरे वाडा  चाळीसगाव

३७२५३
नेरकर सुिनल द�ा�य 27916 49 पु.

सदर बाजार   चाळीसगाव

३७२५४
नेवे िजत�� अशोक 28806 41 पु.

िशवाजी चौक   पंचायत सिमती जवळ    चाळीसगांव

३७२५५
नेवे �साद मधुकर 57688 23 पु.

कॅ�न कॉन�र   भडगाव रोड  चाळीसगाव िज जळगाव  

चाळीसगाव

३७२५६
नेवे राकेश अशोक 27621 52 पु.

ल�ी नगर   देवकर मळा  चाळीसगाव

३७२५७
नेवे सुषमा मधुकर 21733 57 �ी

ऋिषकेश िब��ंग   कॅ�न कोन�र  भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७२५८
िनकम अशोक शंकर 42754 58 पु.

वंृदावन नगर   मालेगाव रोड  चाळीसगाव

३७२५९
िनकम बाळू पोपटराव 40750 39 पु.

�भात ग�ी   घाट रोड चाळीसगाव

३७२६०
िनकम चं�शेखर रमेशराव 32880 48 पु.

चं�मौळी िशतल मोटस� मागे मालेगांव रोड   चाळीसगांव

३७२६१
िनकम गौतम जग�ाथ 33193 61 पु.

िवमानतळ   िवमल िकत�  चाळीसगांव

३७२६२
िनकम क�ाण कािशनाथ 28649 61 पु.

देवकर नगर   �ॉट नं. ४  चाळीसगाव

३७२६३
िनकम पंढरीनाथ राजधर 29817 53 पु.

�ारा-आर.आर.िनकम कापड िमल   भडगाव रोड  

चाळीसगांव

३७२६४
िनकम रामेश राजधर 30382 39 पु.

वैभव मंगल काया�लया जवळ   भडगाव रोड  चाळीसगाव  

चाळीसागांव

३७२६५
िनकम रमेश िशवदास 30197 53 पु.

१५ �ी गाय�ी नगर पंचिशल नगर   गवन�म�ट डेअरी  

चाळीसगाव

३७२६६
िनकम रिवं� िनळकंठ 30405 53 पु.

मु.पो.लोढें ता.चाळीसगांव

३७२६७
िनकम साधना शामकांत 48885 57 �ी

२  िव��शंसा    िशंगटेमळा दुधसागर माग�  चाळीसगाव िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३७२६८
िनकम शामकांत गंभीरराव 48884 59 पु.

२  िव��शंसा    िशंगटेमळा दुधसागर माग�  चाळीसगाव िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३७२६९
िनकम शांताराम िशवदास 17833 61 पु.

आनंदवाडी जुना मालेगाव रोड     चाळीसगाव

३७२७०
िनकम िशवाजी िनळकंठ 30411 56 पु.

मु.पो. लोढें   ता.चाळीसगांव    लोढें

३७२७१
िनकम सुिनल राजधर 42688 47 पु.

मु.पो. लोढें   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७२७२
िनकम वैशाली गौतम 33130 50 �ी

िवमान तळ   िवमल िकत�  चाळीसगांव

३७२७३
िनकंुभ संतोष िव�ासराव 27975 36 पु.

शा� िशवाजी तेजपाल कंपाउंुड   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३७२७४
पाटील (िनकंुभ) अिनल वना 48577 66 पु.

संभाजी नगर   पाटणा देवी रोड  चाळीसगाव िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७२७५
िनकम देिवदास भावदास 33394 49 पु.

खरजाई रोड   चाळीसगांव

३७२७६
िनकंुभ गणेश वसंत 57831 37 पु.

१५ बी पु�क कॉलनी   शा�ी नगर  चाळीसगाव

३७२७७
िनकंुभ िनतीन मुकंदराव �ो.पुवा� से� 

काप�रेशन 10777 46 पु.
हीरापुर रोड   चाळीसगांव
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३७२७८
िनकंुभ �पाली अिनल 51130 62 �ी

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७२७९
िनकंुभ संजय रामदास 28426 56 पु.

नवेगाव चौधरीवाडा   महािवर �ायाम शाळेमागे  चाळीसगाव

३७२८०
िनकंुभ सुिनल धनराज 57008 41 पु.

मु.पो.िहरापुर   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७२८१
िनकंुभ सुर�� िव�ासराव 27190 42 पु.

शहा िशवजी तेजपाल कंपाउंुड   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३७२८२
िनंबाळकर िदपक िभमराव 37940 53 पु.

सुवण�ताई नगर   पवार वाडी  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७२८३
िनशानदार िमलीदं सुधाकर 21000 42 पु.

छ�पती िशवाजी नगर   िहरापुर रोउ    चाळीसगांव

३७२८४
�ाती शकंुतलाबाई मगनलाल 12496 78 �ी

मु.पो.कजगाव   ता.भडगाव    कजगाव

३७२८५
ओछाणी शंकर घन�ामदास 28805 44 पु.

हनुमान वाडी   चाळीसगांव

३७२८६
ओचाणी िशतल घन�ामदास 28357 33 �ी

हनुमान वाडी   चाळीसगाव

३७२८७
औरंगे शेनपडू केशव 54271 55 पु.

२५ जाईचे फुल.िहरापुर रोड    गायके नगर चाळीसगाव  

चाळीसगाव

३७२८८
ओ�वाल मदनबाई सुरेशलाल 

�ो.गजानन ट� ेडस� 30781 63 �ी
�भात ग�ी   घाट रोड  िज.जळगाव

३७२८९
पगार बाबासाहेब पंुडलीकराव 28424 47 पु.

�ताप चौक   पाटील वाडा  चाळीसगाव

३७२९०
पगार बाळासाहेब पंुडिलकराव 29732 46 पु.

�ताप चौक   पाटील वाडा चाळीसगांव

३७२९१
पगार मनोज अजु�नराव 28423 40 पु.

प�रमल िववेकानंद नगर   करगांव रोड  चाळीसगाव

३७२९२
पगार राज�� पंुडिलकराव 13740 49 पु.

�ताप चौक पाटील वाडा   चाळीसगाव

३७२९३
पगारे लताबाई वा�ीक 34143 49 �ी

रे�े �ाट�र के-१२   रे�े पोलीस जवळ    चाळीसगांव

३७२९४
पगारे व�लाबाई न�थु 12511 62 �ी

न�थु िनवास  �ॉट नं१८   स�ाट नगर भडगाव रोड    

चाळीसगाव

३७२९५
पगारे िवजय कौितक 53343 46 पु.

चौधरी वाडा   नवागांव  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७२९६
पगारे वा�ीक बारकु 16068 60 पु.

मु.पो.धामणगाव   ता.चाळीसगाव    धामणगाव

३७२९७
पाखले कमलबाई चं�कांत 32566 61 �ी

मु.पो.बहाळ   ता.चाळीसगांव    बहाळ

३७२९८
पाखले अ�ण गरबड 30185 46 पु.

मु.पो.भाल (कसबे) ता. चाळीसगांव   भाल (कसबे)

३७२९९
पाखले आशा िदलीप 60224 55 �ी

मु पो� गणेशपूर  िपंपरी   ता चाळीसगाव

३७३००
पाखले अशोक गरबड 30141 73 पु.

मु.पो.भाल(कसबे) ता.चाळीसगांव   चाळीसगाव    भाल

३७३०१
पाखले चं�कांत पंुजू 37007 61 पु.

िसंधुर� बंगला करगाव रोड   िवद्युत लता कॉलनी समोर  

चाळीसगाव

३७३०२
पाखले चेतन िदलीप 48637 30 पु.

घाट रोड   म�ार ग�ी  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७३०३
पाखले देिवदास एकनाथ 28818 56 पु.

भाल (कसबे)   ता.चाळीसगांव    भाल (कसबे)

३७३०४
पाखले िदनकर बाबुलाल 30208 66 पु.

�भात ग�ी   चाळीसगांव
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३७३०५
पाखले गोपाल केशव 30194 43 पु.

मु.पो.भाल (कसबे) ता.चाळीसगाव   भाल

३७३०६
पाखले गोिवंद केशव 27926 44 पु.

मु. पो. बहाळ (कसबे)   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  बहाळ

३७३०७
पाखले कैलास पंुडिलक 34246 58 पु.

घाट रोड   वेि◌जय भवन चाळीसगाव  िज . जळगाव  

चाळीसगाव

३७३०८
पाखले लताबाई अशोक 32327 60 �ी

मु.पो.भाल   ता.चाळीसगांव  िज.जळगांव  भाल

३७३०९
पाखले मनोज बापूराव 27932 42 पु.

मु. पो. बहाळ (कसबे)   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  बहाळ

३७३१०
पाखले मयुर सुभाष 27628 41 पु.

मु. पो. बहाळ   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  बहाळ

३७३११
पाखले मोतीलाल पंढरीनाथ 27633 79 पु.

मु. पो. बहाळ   ता. चाळीसगाव    बहाळ

३७३१२
पाखले नंदिकशोर द�ा�य 32571 56 पु.

मु.पो.बाभळ   ता.चाळीसगांव    भाल

३७३१३
पाखले िनितन िदलीप 60223 34 पु.

मु पो� गणेशपूर िपं�ी   ता चाळीसगाव िज�ा    चाळीसगाव

३७३१४
पाखले पंडीत न�थू �ो.मनुमाता ट� ेडस� 10500 62 पु.

भडगाव रोड शंकर बाग समोर   चाळीसगांव िज.जळगांव

३७३१५
पाखले पंकज वा��क 30122 42 पु.

नगरपािलका मंगल काया�लय   चाळीसगाव २२८०३४    

चाळीसगांव

३७३१६
पाखले राज�� पंुजू 37006 59 पु.

योगे�र मेिडकल �ोअस�   गणेश रोड  चाळीसगाव

३७३१७
पाखले रमेश िभका 11072 48 पु.

िटळक चौक  ल�ीनारायण मंदीरा   जवळ    चाळीसगांव

३७३१८
पाखले सिचन वा�ीक 27027 43 पु.

न. पा. मंगल काया�लया जवळ   वा�ीक नगर चाळीसगाव  

िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७३१९
पाखले संजय पंुडिलक �ो.अिभनव 

पु�कालय 10074 48 पु.
घाट रोड   छाजेड मील जवळ    चाळीसगांव

३७३२०
पाखले सुभाष गरबड 30142 77 पु.

मु.पो.भाल(कसबे) ता.चाळीसगांव   भाल

३७३२१
पाखले िवलास पंुडिलक �ो. �गित 

जनरल �ोअस� 12087 48 पु.
186 एम  जी नगर   खरजाई रोड    चाळीसगाव

३७३२२
पाखले चं�कांत जग�ाथ 28687 66 पु.

मु.पो. भाल   ता. चाळीसगांव    भाल

३७३२३
प�ण मुकंुदभाई जेठालाल 11042 73 पु.

गुजराथी चावल   �ँड रोड चाळीसगाव

३७३२४
पालवे �शांत िशवाजीराव 46837 51 पु.

नेताजी चौक     चाळीसगाव

३७३२५
पानसे मुकंुद बाळकृ� 15842 70 पु.

�ारा बाळासाहेब महाश�े   माऊली  जहािगरदार वाडी    

चाळीसगाव

३७३२६
पांचाळ िनलेश िहरामण 56553 52 पु.

मु.पो.िहरापुर   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७३२७
पांडे अशोक रितलाल 19278 66 पु.

गणेश गृहिनमा�ण सोसायटी   जुना मालेगाव रोड    

चाळीसगाव

३७३२८
पांढारकर शरद रामचं� 27727 67 पु.

वासुदेव भवन   नेताजी चौक  चाळीसगाव

३७३२९
पंडीत मनोहर बाजीराव 11047 76 पु.

१६  क�त� अंधशाळे जवळ करगांव   रोड    चाळीसगांव

३७३३०
पंडीत शामकांत यशवंत 3055 67 पु.

अमर इले�� ीकल   चाळीसगांव

३७३३१
पांगारे िदलीप रामचं� 39589 65 पु.

पवार �ॉटर   करगांव रोड  चाळीसगाव
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३७३३२
पंजाबी ई�र गु�मुखदास 11506 47 पु.

१२१  िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३७३३३
पंजाबी जयकुमार क�ैयालाल 9799 53 पु.

रे�े �ेशन जवळ   चाळीसगांव

३७३३४
पंजवाणी मंजु अमृतलाल 12167 75 �ी

�म नं.१३९ िसंधी कॉलनी चाळीसगाव

३७३३५
परदेशी अिनल िभवसन 50059 46 पु.

नेताजी चौक   नवी जीन  चाळीसगाव

३७३३६
परदेशी अशोक स�नारायण 28401 38 पु.

मु. तळोदे (�.चा.)   पो. लोणजे  ता. चाळीसगाव  तळोदे

३७३३७
परदेशी िदनेश रामदास 52488 45 पु.

नवी जीन नेताजी चौक   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७३३८
परदेशी गौरव कता�रिसंग 52000 53 पु.

परदेशी हॉ��टल   ल�ी नगर  चाळीसगाव िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७३३९
परेदशी गोकुळ महादेव 30166 52 पु.

घाट रोड चाळीसगांव

३७३४०
परदेशी करतारिसंग सरदारिसंग 44457 72 पु.

अॅ�ीट�ड हॅा�ीटल     चाळीसगाव

३७३४१
परदेशी िकरण देिवदास 51125 43 पु.

एम. जी. नगर   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७३४२
परदेशी िकरण घन:शाम 55253 49 पु.

११९ आदश� गृह िनमा�ण सोसायटी   िहरापुर रोड  चाळीसगाव

३७३४३
परदेशी िकशोर िभवसन 57963 50 पु.

नवी जीन नेताजी पालकर   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३७३४४
परदेशी लालचंद शामलाल 60628 57 पु.

साईनाथ सोसायटी शा�ी नगर   चाळीसगाव ता    

चाळीसगाव

३७३४५
परदेशी मोहनलाल रामचं� 28400 55 पु.

मु. तळोदे (�.चा.)   पो. लोणजे  ता. चाळीसगाव िज. जळगाव  

तळोदे

३७३४६
परदेशी िनलेश राज�� 45351 30 पु.

मु. पो. घाट रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७३४७
परदेशी राजन िहरालाल 30242 44 पु.

भोई ग�ी   घाट रोड चाळीसगाव

३७३४८
परदेशी राज�� बाबुलाल 13020 53 पु.

घाट रोड चाळीसगाव

३७३४९
परदेशी राज�� महादेव 28811 68 पु.

घाट रोड   िजजाबाई हॉ�ीटल समोर    चाळीसगांव

३७३५०
परदेशी संजय भागचंद 54948 52 पु.

कैलास नगर   भडगांव रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७३५१
परदेशी संजय धन�ाम 44224 51 पु.

११९ आदश� नगर   िहरापुर रोड    चाळीसगाव

३७३५२
परदेशी सुरेश िझप� 24287 60 पु.

खरतई रोड   ठाकर मानव क� �ाजवळ  चाळीसगाव

३७३५३
परदेशी सुिशला कता�रिसंग 52001 62 �ी

क्/� अॅ�ीडे� हॉ��टल   ल�ी नगर चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३७३५४
परदेशी िवजय द�ुिसंग 27924 44 पु.

टाकळी ५ चा   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७३५५
पारेराव िमलीदं सुकदेव 12979 50 पु.

मु.पो.मे�णबारे ता.चाळीसगाव   मे�णबारे    मे�णबारे

३७३५६
परमार अनुपकुमार भगतिसंग 50838 47 पु.

पवार डाय�ो�ीक स�टर �ेशन   रोड चाळीसगाव

३७३५७
परमार हेमंत िवजयिसंग 56941 43 पु.

�ाम सेवक कॉलनी  आदश� नगर   चाळीसगाव  चाळीसगाव

३७३५८
पासेकर अिवनाश भालचं� 11499 61 पु.

१५९  महाराणा �ताप हौ.सोसा.जु   ने िवमानतळ    

चाळीसगांव
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३७३५९
पटाईत कुनाल सुरेश 27734 39 पु.

भडगाव रोड   कापड िमल समोर  चाळीसगाव

३७३६०
पाटे भारती नंदिकशोर 15622 60 �ी

४३२ �ताप चौक   चाळीसगाव

३७३६१
पाटे गोकुळ हरी 13554 65 पु.

वाणी ग�ी   मराठे शाळा न १ जवळ  चाळीसगाव

३७३६२
पाटे कािमनी रमेश 28110 62 �ी

िवजय ट� ेडीग कंपनी   घाट रोड चाळीसगाव  ता चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७३६३
पाटे नंदिकशोर काशीनाथ 15623 66 पु.

४३२ �ताप चौक   चाळीसगाव

३७३६४
पाटे �िदप पांडुरंग 30161 46 पु.

मु.पो. रांजणगांव   ता.चाळीसगाव    रांजणगांव

३७३६५
पाटे �िवण माधव �ो.चैत� �ेअस� 10083 40 पु.

बजाज कॉ��े�   �ेशन रोड चाळीसगांव  िज.जळगाव

३७३६६
पाटे रमेश रधुनाथ �ो. िवजय ट� े िडंग 

कंपनी 10666 67 पु.
भटवाल टॉकीज जवळ   खरजाई रोड चाळीसगाव

३७३६७
पाटे संजय एकनाथ 28681 50 पु.

६ अ. शिशकला रामराव नगर   िहरापूर रोड    चाळीसगांव

३७३६८
पाटे संजय िव�ू 32933 59 पु.

�भात ग�ी घाट रोड चाळीसगांव

३७३६९
पाटे सतीष रघुनाथ �ो ध�ंतरी 

िड�� ी�ुटस� 6900 57 पु.
सी/ओ हनुमान वाडी   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३७३७०
पाटे उदय बापू 31376 39 पु.

मु.पो.रांजणगांव   ता.चाळीसगांव    रांजणगांव

३७३७१
पाटे वसंतराव तानीराम 31103 76 पु.

५ िशवनेरी  नगर भडगांव रोड   चाळीसगांव

३७३७२
पाटे िववेकानंद न�थू 11109 59 पु.

िटळक चौक   चाळीसगांव

३७३७३
पटेल आिशष पु�षो�म 34793 37 पु.

उिमया भुवन   �ेशन रोड  चाळीसगांव

३७३७४
पटेल िभमजी धनजी �ो.ओम शांती 31480 60 पु.

िहरपुर रोड   निवन नाका िशवाजी चौक  चाळीसगांव

३७३७५
पटेल जगदीश देवजी 34794 49 पु.

उिमया भुवन   �ेशन रोड  चाळीसगांव

३७३७६
पटेल जयेश केशवलाल 37023 35 पु.

प�र�म करगाव रोड   िशवाजी चौक    चाळीसगाव

३७३७७
पटेल कांतीलाल भोलूराम 28352 57 पु.

पटेल मिशनरी   भडगाव रोड  गाळा नं. ३४  चाळीसगाव

३७३७८
पटेल मेघजी मुलजी 28655 69 पु.

गणेश रोड   चाळीसगांव

३७३७९
पटेल पु�षो�म देवजी 34792 57 पु.

उिमया भुवन   �ेशन रोड  चाळीसगांव

३७३८०
पटेल रमेश गोपाल �ो-जलाराम  से� 

असो 57228 38 पु.

जलाराम �ास मागे टाकळी   �ा चाळीसगाव िज  जळगाव    

चाळीसगाव

३७३८१
पटेल शांितलाल मुळजीभाई 28650 57 पु.

गणेश रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७३८२
पटेल सोमचंद देवजी 34790 51 पु.

उिमया भुवन   �ेशन रोड  चाळीसगांव

३७३८३
पाठक अिभजीत �भाकर 11521 56 पु.

�ीराम मंदीर  सदर बाजार   चाळीसगांव

३७३८४
पाठक अिमत �भाकर 59180 53 पु.

हाउस नं ३९६   िटळक चौक िनयर �ीराम मंिदर  सदर 

बाजार  चाळीसगाव

३७३८५
पाठक अमोल �ीकांत 27745 44 पु.

महाराणा �ताप हौ. सोसायटी   जुने िवमानतळ  �ॉट नं. ८८  

चाळीसगाव
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३७३८६
पाठक अिन�� वसंत 59272 55 पु.

११४  िहरापूर रोड   चाळीसगाव

३७३८७
पाठक भुषण ल�ीकांत 52502 41 पु.

चं�मौली भडगाव रोड   चाळीसगाव  ढज.जळगाव  

चाळीसगाव

३७३८८
पाठक चं�कांत रामनाथ 11520 45 पु.

�ॉ.नं.१७  िवद्युत सरीता कॉल   नी निवन मालेगांव रोड    

चाळीसगांव

३७३८९
पाठक दश�न हेमंत 53233 37 पु.

व�ला िनवास नेताजी चौक   गवळी वाडा  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७३९०
पाठक देिवदास सखाराम 28055 52 पु.

नेताजी चौक   हनुमान मंिदरामागे  चाळीसगाव

३७३९१
पाठक िकशोर �ीनाथ 12866 53 पु.

द� वाडी   द� मंदीरा जवळ  चाळीसगाव

३७३९२
पाठक ल�ीकांत िव�ू 10196 72 पु.

चं� माऊली   भडगाव रोड    चाळीसगांव

३७३९३
पाठक मधुरा िमलीदं 34472 51 �ी

���क   म. फुले हौसीगं सोसा.  चाळीसगांव

३७३९४
पाठक मुरलीधर शंकर 3059 52 पु.

पाठक जनरल �ोअस�   चाळीसगांव

३७३९५
पाठक िनशांत मुरलीधर 26972 41 पु.

हनुमान वाडी   हनुमान मंदीर  चाळीसगाव

३७३९६
पाठक �शांत मुरलीधर 30124 37 पु.

हनुमान मंिदर   हनुमान वाडी  गणपती एच ओ  चाळीसगांव

३७३९७
पाठक �ितभा सितश 2030 70 �ी

२९७/१४  कैव�  फुले कॉलनी   चाळीसगाव

३७३९८
पाठक सतीश �ंबक 2179 71 पु.

२९७/१४ कैव� फुले कॉलनी   चाळीसगाव  चाळीसगाव

३७३९९
पाठक शंकर िवनायकराव 9830 65 पु.

शांती िवनायक कैलास नगर  भडगांव   भडगांव रोड    

चाळीसगांव

३७४००
पाठक �ीकांत द�ा�य 11059 70 पु.

महाराणा �ताप हौ.सोसा.   �ॉ.नं.८८    चाळीसगांव

३७४०१
पाठक �ुती सतीष 11888 57 �ी

 कैव�  २९७/१४ फुले कॉलनी   चाळीसगाव

३७४०२
पाठक सुधाकर ��ाद 9128 80 पु.

�ी िवठठल मंदीर   गांधी चौक गोधंळ ग�ी  जु�ा नगर 

पािलका जवळ  चाळीसगाव

३७४०३
पाठक सुशांत मुरलीधर 28040 43 पु.

हनुमान वाडी   हनुमान मंिदर  चाळीसगाव

३७४०४
पाठक िववेक गोिवंद 31503 45 पु.

मु.पो.िपंपरखेड (वालझीरी)   ता.चाळीसगांव  िज.जळगांव  

चाळीसगांव

३७४०५
पठाण अहमदखान नसीरखान 28390 49 पु.

नवागाव   इ�ामपुरा  चाळीसगाव

३७४०६
पठाण तब�ुम बानो अहेमद खान 28393 48 पु.

नवागाव इ�ामपुरा चाळीसगाव

३७४०७
पाटील िवठठल भरतिसंग 44114 50 पु.

मु िशंदवाडी   पो धामणगाव  ता चाळीसगाव

३७४०८
पाटील ( िशरसाठ) �ाने�र दयाराम 27948 56 पु.

मु. पो. िपलखोड   ता. चाळीसगाव

३७४०९
पाटील आबासाहेब छबा 45609 62 पु.

मु. वाघडू   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७४१०

पाटील अिभजीत यशवंतराव 

�ो.आ�ासाहेब वाय.पी.पाटील 

अॅ�ीड�ट हॉ��टल 18886 48 पु.

दुसरा मजला हरीष कॉ��े�   िवजय वाडी िहरापुर रोड  

चाळीसगाव िज.जळगांव

३७४११
पाटील अिभम�ु रामराव 16256 60 पु.

मु.टेकवाडे खु।।   पो.वाडे ता.चाळीसगाव    टेकवाडे खु।।

३७४१२
पाटील अजबराव परशुराम 12177 71 पु.

िजजाई  रोहीदास सोसायटी   भडगाव रोड कापड िमल 

समोर    चाळीसगाव
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३७४१३
पाटील अमोल सुरेश 42835 36 पु.

योगीराज िनवास घर नं.६/२   गणेश हौिसंग सोसायटी  

मालेगाव रोड  चाळीसगाव

३७४१४
पाटील अनंत िवनायक 9778 53 पु.

जनता हौ.सो.   शा�ी नगर  चाळीसगांव

३७४१५
पाटील अिनल साहेबराव 56956 39 पु.

४३८ क देवकर मळा   ल�ी नगर  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७४१६
पाटील अंजनाबाई यशवंत 42052 79 �ी

�ॉट नं.९ आदश� नगर   धुळे रोड  चाळीसगाव

३७४१७
पाटील अनुराधा घन�ाम 48938 67 �ी

भडगाव रोड कॅ�न कॉन�र   ऋिषकेश िब��ंग  चाळीसगाव 

िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७४१८
पाटील अ�ण काशीनाथ 16651 73 पु.

मालेगाव रोड   चालीसगाव

३७४१९
पाटील अ�णा गोकुळ 33937 59 �ी

�ारा - डॉ.जी.बी.पाटील   मु.पो.उंबरखेडे  ता.चाळीसगांव  

उंबरखेडे

३७४२०
पाटील आशाबाई िशवाजीराव 54954 59 �ी

१५ िशवाजी नगर   निवन मालेगाव रोड  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७४२१
पाटील अशोक बाबुलाल 19140 50 पु.

�ॉट नं.४७ जुने िवमानतळ   साई नगर    चाळीसगाव

३७४२२
पाटील अि�नी वसंतराव 57956 28 �ी

२२ वंृदावन नगर   नवा मालेगाव रोड  चाळीसगाव िज 

जळगाव  चाळीसगाव

३७४२३
पाटील अिवनाश िवजयिसंह 11652 55 पु.

िवद्यु�ता कॉलनी करगाव रोड प्    लॉट नं४ िवजयगंगा    

चाळीसगाव

३७४२४
पाटील बाबुराव दोघा 31608 52 पु.

�ामी समथ� कॉलनी   नागद रोड    चाळीसगांव

३७४२५
पाटील बाळासाहेब रामराव 34257 68 पु.

मु.पो.मालशेवगे   ता.चाळीसगांव    मालशेवगे

३७४२६
पाटील बाळकृ� आनंदा 32436 76 पु.

मु.पो.बहौर   ता.चाळीसगांव  िज.जळगांव  बहौर

३७४२७
पाटील बाळु भावराव 11084 43 पु.

मु.पो.वाघुड  ता.चाळीसगांव   वाघुड

३७४२८
पाटील बापुराव जीवनराव 9890 58 पु.

िशव भुवन   करगाव रोड चाळीसगाव

३७४२९
पाटील भगवान मुरलीधर 34518 46 पु.

जे.डी.सी.सी. बँके समोर   चाळीसगांव  िज.जळगांव  

चाळीसगांव

३७४३०
पाटील भारती िदलीप 40170 48 �ी

मु.पो. कळमडू   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७४३१
पाटील (पवार) भरतिसंग जोहरिसंग 42837 79 पु.

कामगार भवन जवळ   नेताजी चौक  चाळीसगाव

३७४३२
पाटील भरतिसंग नवलिसंग 11495 77 पु.

चाळीसगांव

३७४३३
पाटील िभकन अजु�न 26979 50 पु.

रा. देवळी   ता. चाळीसगाव.  िज. जळगाव  देवळी

३७४३४
पाटील िभला जंगलू 55607 73 पु.

�ॉट नं.६ साईनाथ सोसायटी   शा�ी नगर  चाळीसगाव 

िज.जळगांव   424001

३७४३५
पाटील िभमराव कौितक 45901 48 पु.

गवळी वाडा   नेताजी चौक चाळीसगाव

३७४३६
पाटील िभमराव संतोष 56035 37 पु.

िहरापुर रोड   चाळीसगाव  चाळीसगाव  424001

३७४३७
पाटील चं�कांत धमा� 30098 45 पु.

३ गु�द� हौिसग सोसायटी   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७४३८
पाटील चेतन रावसाहेब 27977 44 पु.

गु�द� हौिसंग सोसायटी   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७४३९
पाटील चेतन सुभाष 61137 27 पु.

मुपो मंुडखेडा   ता चाळीसगाव
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३७४४०
पाटील दादासाहेब तोताराम 37780 63 पु.

मु. पो. खेरडे   ता. चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७४४१
पाटील दगडु िहरामण 56146 42 पु.

�डको कॉलनी   नवा मालेगाव रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७४४२
पाटील दमनिसंग सोमिसंग 16701 68 पु.

१० अथव� आदश� नगर   धुळे रोड चाळीसगाव  चाळीसगाव

३७४४३
पाटील िदलीप माधवराव 43745 54 पु.

मु�ानंद नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७४४४
पाटील िदपक आधार 48033 48 पु.

मु.पो. भामरे   ता. चाळीसगाव

३७४४५
पाटील धनंजय शंकरराव 42004 47 पु.

मु.पो.उंबरखेडे   ता.चाळीसगाव

३७४४६
पाटील िदलीप आनंदा 9570 63 पु.

मु.पो.कळमडु   घर नं ५०  मू पो� कळमडु  कळमडु

३७४४७
पाटील िदलीप धमा� 13628 43 पु.

मु.पो.उंबरखेडे   ता.चाळीसगाव    उंबरखेडे

३७४४८
पाटील िदलीप रंगनाथ 42755 70 पु.

�ॉट नं.३ गट नं.६   खरजई रोड  चेतना ��िनक समोर 

चाळीसगाव

३७४४९
पाटील िदलीप उ�मराव 12646 61 पु.

िशवश�ी नगर भडगाव रोड   कापड िमल समोर 

चाळीसगाव

३७४५०
पाटील िदलीप िव�ासराव 9892 69 पु.

इंिदरा ��िनक भडगाव रोड   चाळीसगांव

३७४५१
पाटील िदलीप वामन 40043 58 पु.

मु.पो. करमडू   ता. चाळीसगाव

३७४५२
पाटील िदपक भालेराव 16761 53 पु.

गजानन क�� �न भुषण मंगल   काया�लयापुढे भडगाव रोड 

   चाळीसगाव

३७४५३
पाटील िदपक शांताराम 60880 48 पु.

�ताप चौक   पाटील वाडा चाळीसगाव  चाळीसगाव

३७४५४
पाटील �ाने�र अशोक 44012 40 पु.

िपंपरी बु�ुक ता चाळीसगाव

३७४५५
पाटील घन�ाम मोतीराम 48937 70 पु.

भडगाव रोड कॅ�न कॉन�र   ऋिषकेश िब��ंग  चाळीसगाव 

िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७४५६
पाटील घृ�े�र रामकृ� 57714 43 पु.

िशव कॉलनी   जुना मालेगाव रोड  चाळीसगाव िज जळगाव  

चाळीसगाव

३७४५७
पाटील गोकुळ कािशनाथ 34089 44 पु.

मु.मंुदखेडे बु.   ता.चाळीसगांव  िज.जळगांव    मंुदखेडे बु.

३७४५८
पाटील गोरख साहेबराव 18405 55 पु.

मु.पो.भोरस बु।।   ता.चाळीसगाव    भोरस बु।।

३७४५९
पाटील हेमंत सोपान 20127 59 पु.

�ॉट नं.३६ पवार वाडी   हंस िथएटर जवळ    चाळीसगाव

३७४६०
पाटील िहरामण धनजी 28690 61 पु.

�ीसाई कृपा   लाल बहाददूर शा�ी नगर    चाळीसगांव

३७४६१
पाटील इंिदराबाई वसंतराव 49500 78 �ी

िशव-शांती ल�ी नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७४६२
पाटील ई�रिसंग अमरिसंग 49389 52 पु.

आदश� नगर   धुळे रोड  चाळीसगाव

३७४६३
पाटील जगदीश बालासाहेब 30133 42 पु.

निवन �ारका मेिडकल आिण जनरल   �ोअर पाटणा देवी 

रोड  चाळीसगाव

३७४६४
पाटील जय�ी िवकास �ो.मोनाली 

साडी स�टर 55528 45 �ी
शेजवळकर नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७४६५
पाटील जय�ी �काश 52831 56 �ी

मु .पो. डोणगाव साकळी   ता. िज. जळगाव

३७४६६
पाटील (महाले ) िजभाऊ िह�त 46085 50 पु.

खरजाई नाका गणेश नाका   �ॉक नं-2  टाकली  चाळीसगाव
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३७४६७
पाटील िजभाऊ नामदेव 52696 51 पु.

फुले कॉलनी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७४६८
पाटील िजत�� भाऊसाहेब 16134 53 पु.

िशवालय  �ॉट नं.५७   ई�ादेवी समोर िहरापुर रोड    

चाळीसगाव

३७४६९
पाटील िजत�� धम�राज 60103 30 पु.

मु पो करमडू   ता चाळीसगाव  िज�ा चाळीसगाव

३७४७०
पाटील किपल िशवाजीराव 54953 37 पु.

१५ िशवाजी नगर   निवन मालेगाव रोड  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७४७१
पाटील कौितक धम�राज 60104 35 पु.

ल�ी नगर जळते नगर   चाळीसगाव िज�ा    चाळीसगाव

३७४७२
पाटील किवता िवजयिसंग 40572 40 �ी

जुने िवमानतळ   चाळीसगाव

३७४७३
पाटील केशव साहेबराव 54159 58 पु.

�ताप चौक   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७४७४
पाटील केशव उ�मराव �ो �ी गजानन 

एज�� 28084 47 पु.

�ी गजानन एज�ीज   नेताजी चौक  चाळीसगाव िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३७४७५
पाटील खुबाजी मांगो 47763 69 पु.

५  अनमोल  गणेश कॉलनी   खरजई नाका  चाळीसगाव

३७४७६
पाटील िकरण सुरेश 28097 33 पु.

गणेश रोड   डॉ. परदेशी दातां�ा दवाखा�ामागे  चाळीसगाव

३७४७७
पाटील िकशोर गोिवंदराव 30906 43 पु.

मु.पो. िहंगोणे खु.   ता.चाळीसगांव    िहंगोणे खु.

३७४७८
पाटील कृ�ा द�ा�य 27748 39 पु.

नेताजी चौक   द� �ृती  चाळीसगाव

३७४७९
पाटील कृ�राव भगवान 30144 53 पु.

�ताप चौक   �रंगरोड चाळीसगाव

३७४८०
पाटील लाला �ावण 27176 55 पु.

�भात ग�ी   कलंञ्◌ा◌ी िब�ीगं  चाळीसगाव

३७४८१
पाटील ल�ण आनंदा 15626 69 पु.

पोिलस हेड �ाट�र   स�टर १२ �म नं ०७    चाळीसगाव

३७४८२
पाटील ल�ण गोबा 33395 55 पु.

अॅट-पो�-ओझर ता-चाळीसगाव   ओझर

३७४८३
पाटील िलना अिभजीत 47201 48 �ी

�ॉट नं.२ िसटी स�� नं.२९७   करगांव रोड  चाळीसगाव

३७४८४
पाटील िललावती िवजयिसंग 54139 70 �ी

साईराज शा�� नगर चाळीसगाव

३७४८५
पाटील मधुकर भगवान �ो.�ारका 

से� कॉप�रेशन 18496 36 पु.

 चैत�  �ॉट नं.४ �ामी मु�ानंद नगर.   रोहीदास नगर 

शेजारी भडगाव रोड    चाळीसगाव

३७४८६
पाटील मधुकर िजवन 45904 68 पु.

मु पो वडगाव लांबे   ता चाळीसगाव

३७४८७
पाटील महेश सुरेश 27730 37 पु.

गणेश रोड   चाळीसगाव

३७४८८
पाटील महेश िवजय 56439 33 पु.

११/अ मु�ानंद नगर   भडगांव रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७४८९
पाटील मंगलाबाई िशवाजी 57680 49 �ी

मु - चांभड�   पो - हातले  ता चाळीसगाव िज जळगाव  

चाळीसगाव

३७४९०
पाटील मिनषा िभमराज 45903 51 �ी

�म साप�   ल�ीनगर  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७४९१
पाटील मिनषा गणिसंग 56118 38 �ी

मु.पो.उबंरखेडे   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७४९२
पाटील मनीषा �शांत 61973 41 �ी

पा�रजात नगर   धुळे रोड  चाळीसगाव

३७४९३
पाटील िमिलंद तुकाराम 60883 40 पु.

मु पो� देओळी ता   चाळीसगाव
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३७४९४
पाटील मोिनका िच�सेन 43517 45 �ी

दुध सागर माग�   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७४९५
पाटील मुकेश आबासाहेब 55884 36 पु.

मु.पो.वाघडु   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७४९६
पाटील मुरलीधर िभवराव 10363 54 पु.

गुलमोहर करगांव रोड   चाळीसगांव

३७४९७
पाटील मुरलीधर छबा 39650 76 पु.

मु.पो. वाघडू   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७४९८
पाटील मृणालीनी िपतांबर 53725 52 �ी

२११ अ महाराणा �ताप हौिसंग सोसायटी   चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३७४९९
पाटील न�ष िदलीप 47724 36 पु.

इंिदरा ��नीक   भडगांव रोड  चाळीसगाव

३७५००
पाटील नामदेव पोपटराव 34992 49 पु.

�ॉट नं.३५ साने गु�जी नगर   िहरापूरा रोड  चाळीसगाव

३७५०१
पाटील िनतीन अ�ण 57841 43 पु.

ग�ी नं ३ मु / पो -उंबरखेडे   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

उंबरखेडे

३७५०२
पाटील िनतीन रमेश 48521 47 पु.

 मातो�ी  शा� नगर   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७५०३
पाटील प�ाकर रामिसंग 49207 61 पु.

 क�ैयाकंुज  िववेकानंद नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७५०४
पाटील पंडीत अजु�न 28029 61 पु.

मु. पो. भामरे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  भामरे

३७५०५
पाटील पंकज म�ाराम 31083 45 पु.

मु.पो.माळशेवगे   ता.चाळीसगांव    माळशेवगे

३७५०६
पाटील पोपट धमा� 11088 78 पु.

�ॉ.नं.३५  साने गु�जी नगर   चाळीसगांव

३७५०७
पाटील �भाकर दामु 28062 55 पु.

वाघडु   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  वाघडू

३७५०८
पाटील �भाकर पितंगराव �ो.रचना 

मेडीकल अँ� जनरल �ोअस� 11412 53 पु.
टाकळी  पो.ओझर   ता.चाळीसगांव    टाकळी

३७५०९
पाटील �दीप सुकदेव 59775 43 पु.

�ॉट नं 12 भडगाव रोड   गु�द� हौिसंग सोसायटी  

टाळकळी चाळीसगाव  ठाकली  ㈴㌲㘰

३७५१०
पाटील �िदप यशवंत 13253 58 पु.

३१ िववेकानंद नगर   चािळसगाव    चािळसगाव

३७५११
पाटील �काश िभमिसंग 33044 58 पु.

स��ंुगी कॉलनी   भगवान रोड  चाळीसगांव िज.जळगांव  

चाळीसगांव

३७५१२
पाटील �णय िकसन 40041 36 पु.

�भु रामचं� नगर   धुळे रोड  चाळीसगाव

३७५१३
पाटील �शांत मुरलीधर �ो.जय 

केिमक� 10362 37 पु.
गुलमोहर करगांव रोड   चाळीसगांव

३७५१४
पाटील �शांत शरद 58362 39 पु.

मु.पो. िहंगोणे खुद�    ता - चािळसगाव  िज - जळगाव  िहंगोणे

३७५१५
पाटील �शांत उदेिसंग 46611 45 पु.

मु पो उंबरखेडे   ता चाळीसगाव  चाळीसगाव

३७५१६
पाटील �ताप गबा 28004 42 पु.

मु. पो. वाघडू   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  वाघडू

३७५१७
पाटील �िवण िभकन 42157 52 पु.

मु.पो.उंबरखेडे   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७५१८
पाटील �िवण िदनकर �ो.िशव ऑटो 

स��सेस 34198 41 पु.
सेजवळकर नगर   िशव �ो��जन  भडगांव रोड चाळीसगांव

३७५१९
पाटील रा�ल रामदास 42724 30 पु.

मु.पो.उंबरखेडे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७५२०
पाटील राजाराम देविसंग 41081 80 पु.

 शुभांगी    हनुमान वाडी  चाळीसगाव
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३७५२१
पाटील राज�� महा� 27617 49 पु.

मु. पो. उंबरखेडे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  उंबरखेडे

३७५२२
पाटील राज�� साहेबराव 26980 47 पु.

सुय�वंशी नगर   खरजाई रोड  टाकळी ता. चाळीसगाव  

टाकळी

३७५२३
पाटील राज��िसंग मानिसंग 52648 55 पु.

११ �ी सदगु� कृपा   शु� िवहीर जवळ  धुळे रोड 

चाळीसगाव िज.जळगांव

३७५२४
पाटील राज��िसंग धनिसंग 31477 44 पु.

राजयोग करगांव रोड   चाळीसगांव

३७५२५
पाटील (सोनवणे) राजीव धम�राज 13263 51 पु.

मु.पो.कळमडू   ता.चािळसगाव  िज.जळगाव  चािळसगाव

३७५२६
पाटील राजीव पंढरीनाथ 27927 41 पु.

मु. पो. पातोडंा   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  पातोडंा

३७५२७
पाटील राजु दगडू 28422 73 पु.

स�ाट नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७५२८
पाटील रामचं� ब�ुवाहन 27660 46 पु.

मु. पो. उंबरखेडे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  उंबरखेडे

३७५२९
पाटील रामदास नारायण 27920 65 पु.

�ामी मु�ानंद नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७५३०
पाटील रामकृ� रावजी 51733 70 पु.

सोहम १० िशवनेरी नगर   भडगांव रोड  चाळीसगाव

३७५३१
पाटील रामराव गंगाधर 27750 56 पु.

क�ुरी गंध   िववेकानंद कॉलनी  कजगांव रोड चाळीसगांव

३७५३२
पाटील रंजना राज��िसंग 52382 51 �ी

११ �ी सदगु� कृपा   शु� िवहरी जवळ धुळे रोड  

चाळीसगाव िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७५३३
पाटील रंजना रमेश 53662 65 �ी

मातो�ी शा� नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७५३४
पाटील रणिजत बापुिसंग 34559 40 पु.

मु.पो.बेलगंगानगर ता.४० गांव   िज.जळगांव    चाळीसगांव

३७५३५
पाटील रतन दलीचंद 36697 71 पु.

आदश� नगर   िहरापूर रोड निवन नाका  चाळीसगाव

३७५३६
पाटील र�ाकर िव�म 55263 50 पु.

शा� नगर   भडगाव रोड चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७५३७
पाटील रिव रतन 56829 35 पु.

गणेश कॉलनी   रे�े �ॉट�र चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७५३८
पाटील रिवं� भाविसंग 33346 51 पु.

मु.पो.जामदा   ता.चाळीसगांव    जामदा

३७५३९
पाटील रिव� िचंतामण 36057 43 पु.

मु.पो.उंबरखेडे   ता.चाळीसगाव    उंबरखेडे

३७५४०
पाटील रिवं� दलपत 30090 55 पु.

मु.पो.वाघळुद ता.चाळीसगांव   वाघळुद

३७५४१
पाटील रावसाहेब िभकनराव 27732 59 पु.

मु�ाई �ॉट नं. ५   �भु रामचं� नगर  धुळे रोड  चाळीसगाव

३७५४२
पाटील रोहीदास भगा 6634 73 पु.

11 �ी गु�द�ा हाऊिसंग सोसायटी   भडगाव रोड चाळीसगाव

३७५४३
पाटील रोहीदास रामदास 12999 65 पु.

�ॉट नं.११ महाराणा �ताप   हौसीगं सोसायटी चाळीसगाव

३७५४४
पाटील सिचन �भाकर 57059 34 पु.

६ िशवनेरी नगर   भडगांव रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७५४५
पाटील साहेबराव िभकनराव 27676 52 पु.

मु-पो-भोरस खु ता   चाळीसगाव िज. जळगाव    भोरस खु

३७५४६
पाटील साईनाथ मांगो 12788 61 पु.

बळराम �ायाम शाळेजवळ   चाळीसगाव

३७५४७
पाटील सकुबाई भा�रराव 50182 61 �ी

नेताजी चौक   नवी जीन  चाळीसगाव
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३७५४८
पाटील समाधान िडगंबर 48602 30 पु.

मु. पो. वाघरी   पाटील वाडा  ता. चाळीसगाव िज.जळगांव

३७५४९
पाटील संिदप नामदेव 48639 40 पु.

मु.वाकडी पो.वाघडू   ता.चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७५५०
पाटील संदीप िगरधर 38195 36 पु.

मु.पो.टाकळी �.दे.   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७५५१
पाटील संजय िभमराव 45900 49 पु.

गवळी वाडा   नेताजी चौक    चाळीसगाव

३७५५२
पाटील संजय दगडू 33393 49 पु.

वा��क नगर   चाळीसगांव

३७५५३
पाटील संजय रतनिसंग 48149 56 पु.

मु. पो. जामदा   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७५५४
पाटील संजय �ंबक 15674 54 पु.

ता�ासाहेब सामंत मा�िमक   िव�ालय    चाळीसगाव

३७५५५
पाटील सितष मधुकर 44081 41 पु.

�भात ग�ी   हनुमान मंदीराजवळ    चाळीसगाव

३७५५६
पाटील शैलेश जालम 16760 44 पु.

उ�ष� सोसायटी �ॉट नं.४   ओम िनवास नवा मालेगाव रोड  

  चाळीसगाव

३७५५७
पाटील शांताबाई रमेश 34338 90 �ी

मु.पो.�ा�ण शेवगे   ता.चाळीसगांव    �ा�ण शेवगे

३७५५८
पाटील शारदा िवलास 42051 46 �ी

मु.पो.उंबरखेडे   ता.चाळीसगाव

३७५५९
पाटील िशवाजी दगा 57681 54 पु.

मु - चांभड�   पो - हातेले  ता चाळीसगाव िज जळगाव  

चाळीसगाव

३७५६०
पाटील शोभा िदनकर 47918 59 �ी

शा�ी नगर   योगेश कॉलनी  चाळीसगाव िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७५६१
पाटील सोमनाथ कौितक 57622 53 पु.

मु िपं�ी  पो - गणेशपुर   ता चाळीसगाव  ता. चाळीसगाव

३७५६२
पाटील सुभाष काशीनाथ 16414 33 पु.

बेलगंगा नगर   ता.चाळीसगाव    बेलगंगा नगर

३७५६३
पाटील सुदाम रामराव 9894 69 पु.

�ॉट नं.८३ व�ंधवण नगर   मालेगाव रोड चाळीसगाव

३७५६४
पाटील सुदश�न िशवाजी 38280 37 पु.

सुदश�न भडगांव रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७५६५
पाटील सुधाकर द�ा�य 11067 65 पु.

ल�ी नगर   सुयोग मेिडकल�ा समोर  चाळीसगांव

३७५६६
पाटील सुधाकर रामराव 30110 44 पु.

चाळीसगाव

३७५६७
पाटील सुधीर साहेबराव 48209 39 पु.

मु.पो. टेकवाडे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७५६८
पाटील सुकदेव वामन �ो.गणेश ट� ेडस� 10471 58 पु.

मु.पो.ओझर   ता.चाळीसगांव  िज.जळगांव  ओझर

३७५६९
पाटील सुमनबाई राजाराम 41082 74 �ी

 शुभांगी    हनुमान वाडी  चाळीसगाव

३७५७०
पाटील सुिनल जीवनराव 9891 59 पु.

िशव भुवन   फुले कॉलनी करगाव रोड    चाळीसगांव

३७५७१
पाटील सुिनता िव�ासराव 30155 52 �ी

िव�ास भुवन फुले कॉलनी   चाळीसगाव

३७५७२
पाटील सुरेखा िदलीप 17065 62 �ी

इंदीरा �ीनीक   भडगाव रोड    चाळीसगाव

३७५७३
पाटील सुरेश बाबुलाल 36992 62 पु.

४७ शा� नगर   भडगाव रोड    चाळीसगाव

३७५७४
पाटील ठाणिसंग चं�िसंग 38226 71 पु.

िपंपळवाड �ाळसा   पो.टाकळी �.दे.  ता.चाळीसगाव
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३७५७५
पाटील ि�शला (चा�िशला) चं�कांत 30099 46 �ी

गु�द� हौसीगं सोसा. �ॉट नं.३   चाळीसगांव

३७५७६
पाटील तुकाराम चं�िसंग 9922 49 पु.

बेलगंगा नगर   चाळीसगांव

३७५७७
पाटील तुलसीराम नागो 29093 50 पु.

मु. मांदुण� पो. सायगाव   ता. चाळीसगांव    मांदुण�

३७५७८
पाटील उ�ती योगेश 59620 31 �ी

एट अँड पो� मिहंदळे   मिहंदळे

३७५७९
पाटील उ�मराव बाजीराव 11037 83 पु.

रामधनु समोर  नेताजी चौक   चाळीसगांव

३७५८०
पाटील वा��क गणिसंग 56389 60 पु.

�ॉट नं.८वंृदावन कॉलनी   करगांव रोडचाळीसगाव  

िज.जळगांव

३७५८१
पाटील वसंत िहमंतराव 39253 45 पु.

८२ वंृदावन नगर   मालेगाव रोड  चाळीसगाव

३७५८२
पाटील वसंत उ�मराव 28085 57 पु.

नेताजी चौक   गवळी वाडा  गजानन एज�ी  चाळीसगाव

३७५८३
पाटील वसंतराव धंुडीराज 49212 84 पु.

िशव-शांती ल�ीनगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७५८४
पाटील िवजय द�ा�य 59209 30 पु.

३५ साई ��दा   हनुमानिसंग नगर  जय बाबाजी चौक 

चाळीसगाव

३७५८५
पाटील िवजय द�ा�य 39188 56 पु.

नेताजी चौक   द��ृती चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७५८६
पाटील िवजय नामदेव 30143 62 पु.

खरजाई रोड   चाळीसगांव

३७५८७
पाटील िवजय �ावण 22306 54 पु.

मु.पो.बहाड ता.चाळीसगाव   बहाड

३७५८८
पाटील िवजय िवरभान 56778 42 पु.

मु.पो.वाघडु   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७५८९
पाटील िवकास िशवाजी 27933 48 पु.

शेजवळकर नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७५९०
पाटील िवलास रंगराव 27298 57 पु.

१०७ सुवणा�ताई देशमुख नगर   पवार वाडी जवळ  

चाळीसगाव

३७५९१
पाटील िवलास िवठठल 42050 53 पु.

मु.पो.उंबरखेडे   ता.चाळीसगाव

३७५९२
पाटील िवमलबाई िदगंबर 34780 60 �ी

वाघडी ता.चाळीसगांव   िज.जळगांव    वाघडू

३७५९३
पाटील िवनोद कािशनाथ 37012 44 पु.

चाळीसगाव

३७५९४
पाटील िवर�� ल�ण 48915 46 पु.

एल.आर. पाटील नगर   धुळे रोड  राजहंस बंगला चाळीसगाव

३७५९५
पाटील िवरिसंग आनंदा 9569 59 पु.

मु.पो.कळमडु ता.चाळीसगांव   कळमडु

३७५९६
पाटील िवशाल वसंतराव 48620 47 पु.

 सावली  िवदयुलता कॉलनी   करगांव रोड  चाळीसगाव

३७५९७
पाटील िव�दीप बळीराम 12559 36 पु.

मु.पो.पातोडंा   ता.चाळीसगाव  िज.जळगाव

३७५९८
पाटील िव�ासराव तुळिशराम 52695 50 पु.

मु.टाकळी (�.चा.) पो.ओझर   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७५९९
पाटील िव�ासराव हाटेिसंग 30154 60 पु.

फुले कॉलनी िवसनस भुवन   चाळीसगाव

३७६००
पाटील यमुनाबाई अशोक 55311 51 �ी

मु.पो.ओझर   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७६०१
पाटील यशवंत िवaल 17041 55 पु.

�ाथिमक आरो� क� �   मु.उंबरखेड ता.चाळीसगाव    

उंबरखेड
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३७६०२
पाटील योगेश भा�रराव 59591 40 पु.

मू पो मिहंदाळे   ता जळगाव िज�ा    जळगाव

३७६०३
पाटील योगेश जालमराव 16595 34 पु.

४ ओम िनवास नवा मालेगाव रोड   मु.पो.चाळीसगाव 

िज.जळगाव    चाळीसगाव

३७६०४
पाटील योगेश खुशाल 30222 33 पु.

करगांव रोड   चाळीसगाव

३७६०५
पटवध�न अंबादास गोिवंद 4219 87 पु.

हनुमान वाडी �ेशन रोड   चाळीसगांव

३७६०६
पटवध�न चं�शेखर देिवदास 3108 73 पु.

�ेशन रोड   चाळीसगांव

३७६०७
पटवध�न सुधा अंबादास 3101 71 �ी

हनुमान वाडी   चाळीसगांव

३७६०८
पटवे सुि�या लीलाधर 8308 56 �ी

पटवे सुि�या लीलाधर   िहरापुर रोड आदश� कॉलनी  

चाळीसगांव

३७६०९
पवार भाऊसाहेब दशरथ 43688 54 पु.

मु पो टाकळी � रे   ता चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७६१०
पवार अिभजीत (आबा) �ावण 48532 43 पु.

शा�ी नगर   गजाननवाडी  चाळीसगाव िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७६११
पवार भगतिसंग नरिसंग- 5984 79 पु.

�ॉट नं5  आशीवा�द  ल�ी नगर   चाळीसगाव

३७६१२
पवार भगवान नारायण ¹११] 4552 58 पु.

जुना नाका िहरपुर रोड जवळ   चाळीसगाव

३७६१३
पवार िभकन रघुनाथ 30359 57 पु.

पवार वाडी चाळीसगाव

३७६१४
पवार िदपक नारायण 18873 46 पु.

ऋषीकेश शशीकला नगर   �ामी समथ� क� �ा मागे    

चाळीसगाव

३७६१५
पवार िडंगबर रघुनाथ 56119 51 पु.

मु.पो.करगाव   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७६१६
पवार िदलीप पांडूरंग 54062 46 पु.

बालाजी नगर टाकळी �.चा.   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७६१७
पवार गंिभर भागाजी 28006 49 पु.

मु. पो. टाकळी   �.चा. चाळीसगाव    टाकळी

३७६१८
पवार गणेश प�ाकर 58052 41 पु.

हमालवाडी दाळवाले खळे   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३७६१९
पवार गुलाबिसंग सुरसीगं 9825 60 पु.

बंधू�ेम महाराणा हौिसंग सोसायटी   करगाव रोड    

चाळीसगांव

३७६२०
पवार गुणवंताबाई िवजय 61885 35 �ी

पवार गुणवंताबाई िवजय   करगाव  ता चाळीसगाव  िज�ा 

जळगाव

३७६२१
पवार इं�िसंग उदेिसंग 43239 64 पु.

घर नं.३६१४/१   सुय� नारायण मंदीर  चाळीसगाव

३७६२२
पवार क�ीता संजय 45071 46 �ी

३ �ी समथ� �साद अपाट�म�ट   सानेगु�जी नगर  चाळीसगाव

३७६२३
पवार करणिसंग नामदेव 34126 46 पु.

आिद� नगर घाट रोड   चाळीसगांव

३७६२४
पवार िकरण रामदास 56761 45 पु.

हनुमान वाडी   �ेशन रोड चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७६२५
पवार िकशोर सोमिसंग 50131 47 पु.

�ु िशव ऑटो मोबाई�   मालेगाव रोड  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७६२६
पवार लालिसंग जामिसंग 43240 53 पु.

घर नं.८४ वरखेडे (बु)   चाळीसगाव

३७६२७
पवार मह��िसंग काळू 34205 58 पु.

मु.पो.करगांव   ता.चाळीसगांव    करगांव

३७६२८
पवार मनोहर रामिसंग 10606 46 पु.

मु.पो.करगांव   ता.चाळीसगांव    करगांव



Page 1422

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

३७६२९
पवार मनोज रतन 36998 44 पु.

मु.पो.आदश� नगर   िहरापूर रोड  चाळीसगाव

३७६३०
पवार मानिसंग शामिसंग 59012 75 पु.

एट पो� वरखेडे बु�ुक   तालुका चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७६३१
पवार नारायण सदािशव 1159 61 पु.

जुना नाका   िहरापुर रोड चाळीसगाव  जळगाव

३७६३२
पवार नर�� वामन 57062 45 पु.

स��ंृगी नगर   भडगाव रोड टाकळी �.चा.  ता.चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७६३३
पवार पंढरीनाथ �ीराम 32636 54 पु.

�भात ग�ी घाट रोड   चाळीसगांव

३७६३४
पवार पूनम �दीप 59013 36 �ी

एट पो�  वरखेडे   तालुका चाळीसगाव

३७६३५
पवार राजु िहंमत 38197 39 पु.

मु.पो.टाकळी �.दे.   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७६३६
पवार रामभाऊ महादू 7611 56 पु.

नारायण वाडी   चाळीसगांव

३७६३७
पवार सिचन �ीपत 27230 42 पु.

�ॉट नं. ७९-ब   वंृदावन नगर  मालेगाव रोड  चाळीसगाव

३७६३८
पवार सखाराम तोताराम 47722 74 पु.

८ िशितज  भडगाव रोड   साईनाथ सोसायटी  चाळीसगाव  

424001

३७६३९
पवार संिगता शैले�िसंग 42836 39 �ी

नेताजी चौक   कामगार भवन जवळ  चाळीसगाव

३७६४०
पवार (पाटील) संजय मुरलीधर 30131 45 पु.

फुले कॉलनी चाळीसगाव

३७६४१
पवार संजय पांडूरंग 54685 43 पु.

बालाजी नगर टाकळी �.चा.   भडगाव रोड चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३७६४२
पवार सितष िशवाजी 54938 41 पु.

सुकदेव नगर   �ीकृ� मंिदराजवळ  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७६४३
पवार शैले�िसंग भरतिसंग 42834 46 पु.

नेताजी चौक   कामगार भवन जवळ  चाळीसगाव

३७६४४
पवार शरद ल�ण 30149 51 पु.

िशवाजी चौक   गणेश रोड चाळीसगाव

३७६४५
पवार िशरीष तुकाराम 11229 60 पु.

१८  सर�ती हॉ�ीटल  साने   गु�जी नगर    चाळीसगांव

३७६४६
पवार �ीपत िनंबा 27168 68 पु.

�ॉट नं. ७९-ब वंृदावन नगर   मालेगाव रोड  चाळीसगाव

३७६४७
पवार सुभाष िभमराव 17824 43 पु.

पंचशील नगर     चाळीसगाव

३७६४८
पवार सुनील िहराजी 59749 57 पु.

पवार वाडी चाळीसगाव   ता चाळीसगाव

३७६४९
पवार सुिनता िशरीष 43375 54 पु.

सर�ती हॉ��टल   साने गु�जी नगर  िहरापुर रोड 

चाळीसगाव

३७६५०
पवार तुषार भाऊसाहेब 54686 38 पु.

५९ महाराणा �ताप सोसायटी   मालेगाव रोड चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३७६५१
पवार उषा यशवंत 28057 53 �ी

ल�ी नगर   माउुली हॉ��टल  चाळीसगाव

३७६५२
पवार वंदना तुळिशराम 54407 46 �ी

जनाद�न �ामी नगर   धुळे रोड चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७६५३
पवार यशवंत परशराम 28814 56 पु.

माऊली हा�ीटल   चाळीसगांव

३७६५४
िपंपळे राज�� रामचं� 9767 43 पु.

देशपांडे ग�ी चाळीसगांव

३७६५५
िपंगळे आि�नी शामकांत 28462 36 �ी

मु. पो. रांजणगाव   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  रांजणगाव
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३७६५६
िपंगळे भरत बाळकृ� 27598 50 पु.

घाट रोड तेली पंचायत   चाळीसगाव

३७६५७
िपंगळे भुषण देिवदास 23292 46 पु.

बाजारपेठ   देिवग�ी  चाळीसगाव

३७६५८
िपंगळे द�ा�य रामकृ� 30083 51 पु.

२६ मनुमाता िनवास स�न हौिसंग सोसायटी   अंधशाळे मागे 

 चाळीसगाव

३७६५९
िपंगळे गाय�ी शामकांत 28463 56 �ी

मु. पो. रांजणगाव   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  रांजणगाव

३७६६०
िपंगळे ह�रचं� दगडु 53686 45 पु.

मु.टाकळी �.चा.पो.ओझर   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७६६१
िपंगळे िकशोर गोिवंद 27489 46 पु.

�भात ग�ी   िजजामाता हॉ�ीटल समोर    चाळीसगांव

३७६६२
िपंगळे िकशोर रामि��ा 30084 54 पु.

२६ स�न हौसीगं सोसा. करगांव रोड   अंधशाळा 

चाळीसगाव

३७६६३
िपंगळे पंकज देिवदास 27490 46 पु.

बाजार पेठ   देवी ग�ी    चाळीसगांव

३७६६४
िपंगळे �काश जग�ाथ 13629 59 पु.

राधेय  मराठी शाळा नं.१ जवळ   िटळक चौक    चाळीसगाव

३७६६५
िपंगळे सितष मधुकर 27488 47 पु.

घाट रोड   िजजामाता हॉ�ीटल समोर    चाळीसगांव

३७६६६
िपंगळे गौरव माधव 61770 26 पु.

गौरव माधव िपंगळे   1 403/4 िनंबाळकर िनवास  धुळे रोड  

चाळीसगाव

३७६६७
िपंगळे शामकांत एकनाथ 30167 62 पु.

मु.पो. रांजणगांव   रांजणगांव

३७६६८
िपंगळे सुधा पांडुरंग 53631 72 �ी

मातो�ी अॅ�ी.हॉ�ीटल जवळ   ल�ीनगर चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३७६६९
िपतळे नंदकुमार रामचं� 11065 39 पु.

घाट रोड  ऑईल िमल जवळ   चाळीसगांव

३७६७०
िपतळे �ंबक ल�ण ¹११] 11086 47 पु.

�ीपत नगर   भडगाव रोड चाळीसगाव

३७६७१
पोतदार िजतेश अशोक 17479 38 पु.

हॉटेल दयानंद कॉन�र   खरजई रोड  चािळसगाव िज - 

जळगाव  चाळीसगांव

३७६७२
पोतदार �काश िभवसन 11024 62 पु.

�ेयस नेताजी चौक   चाळीसगांव

३७६७३
पोतदार शैला �काश 11025 60 �ी

�ेयस नेताजी चौक   चाळीसगांव

३७६७४
पुणेकर िवजय मधुकर 21091 52 पु.

देवकर मळा ल�ी नगर   नवजीवन �ासेस समोर    

चाळीसगाव

३७६७५
पंजाबी जीवनदास तलाराम 30255 49 पु.

हनुमान वाडी चाळीसगाव

३७६७६
पु�शी भोजराज �ारेलाल 10518 65 पु.

िसंधी कॉलनी  �ेशन रोड   चाळीसगांव िज�ा जळगाव

३७६७७
पु�शी िदया िजत�� 49615 38 �ी

२५१ िसंधी कॉलनी   �ेशन रोड चाळीसगाव

३७६७८
पु�शी हेमा भोजराज 49613 61 �ी

२५१ िसंधी कॉलनी   �ेशन रोड चाळीसगाव

३७६७९
पु�शी िजत�� भोजराज 49614 39 पु.

२५१ िसंधी कॉलनी   �ेशन रोड चाळीसगाव

३७६८०
पु�शी म�ाराम िशतलदास 43778 69 पु.

घाट रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७६८१
पु�शी राज रमेश 50872 32 पु.

िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७६८२
पु�शी सुिनता रमेश 50873 64 �ी

िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  िज.जळगांव
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३७६८३
पुणतांबेबर �ीपाद द�ा�य 30148 43 पु.

घाट रोड वध�मान िट डेपो   मागे घो�ा मरोती चौक  

चाळीसगाव

३७६८४
पूराणीक िकशोर ल�ण 9822 54 पु.

�ी ल�ी नारायण मंदीर   िटळक चौक    चाळीसगांव

३७६८५
पुराणीक �दीप �ीकृ� 15499 66 पु.

नाथ भुवन नेताजी चोक   चाळीसगाव

३७६८६
पुरकर (वाणी) िलना िमलीदं 27482 44 �ी

८४८ िटळक चौक   ल�ी नारायण मंदीरा जवळ    

चाळीसगांव

३७६८७
पुरकर अमोल पांडुरंग 23237 40 पु.

िटळक चौक.चाळीसगाव   िज.जळगाव    चाळीसगाव

३७६८८
पूरकर िकरण केशव 9728 49 पु.

गणेश रोड   संजय हाड�वेयर    चाळीसगांव

३७६८९
पुरकर (वाणी) िमलीदं जग�ाथ 27483 54 पु.

८४८ िटळक चौक   ल�ी नारायण मंदीरा जवळ    

चाळीसगाव

३७६९०
पुरकर नर�� केशव 31375 55 पु.

ल�ीनारायण मंदीरा जवळ   चाळीसगांव

३७६९१
पूण�पा�े वामन गणेश 2529 52 पु.

चाळीसगाव

३७६९२
पुण�पा�े अनंत गणेश 2654 93 पु.

मु.पो. चाळीसगांव

३७६९३
पुण�पा�े आरती गजानन 39268 78 �ी

 मोसाग   िवजयवाडी   िहरापूर रोड  चाळीसगाव

३७६९४
पुण�पा�े गजानन गोपाळ 42523 85 पु.

मोसाणे िवजयवाडी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७६९५
पुण�पा�े हेमांगी सुभाष 2531 74 �ी

संघम हॉ��टल चाळीसगाव   �ेशन रोड चाळीसगाव

३७६९६
पुण�पा�े �िमला वामन 2530 58 �ी

 सावली  �ेशन रोड   चाळीसगांव

३७६९७
राजानी घन�ामदास नारायणदास �ो 

िवनोद �ेस 10240 50 पु.
१९८ िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  िज.जळगाव

३७६९८
राजपुत अिनता अशोककुमार 47619 53 �ी

घाट रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७६९९
राजपुत अनुराग वा��क 56390 33 पु.

�ॉट नं.८ वंृदावन कॉलनी   करगांव रोड चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३७७००
राजपुत भुषण नंदिकशोर 55633 35 पु.

खलाणे शाळेजवळ   धुळे रोडचाळीसगाव  िज.जळगांव

३७७०१
राजपूत भुषण सखाराम 34673 36 पु.

�ताप चौक �रंग रोड   चाळीसगांव  िज.जळगांव  चाळीसगांव

३७७०२
राजपूत देविसंग िदंगबर 39460 49 पु.

मु. पो. मे�णबारे   ता.चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७७०३
राजपुत िदलीप रामिसंग 27973 58 पु.

मु. पो. मे�णबारे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७७०४
राजपुत हनुमंत रामिसंग 17882 71 पु.

१२६ आदश� नगर गृह िनमा�ण हौ. सो.   िहरापुर रोड    

चाळीसगांव

३७७०५
राजपूत हरपालिसंग उमराविसंग 47822 78 पु.

महािवर कॉलनी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७७०६
राजपुत नंदिकशोर जयिसंग 55632 67 पु.

खलाणे शाळेजवळ   धुळे रोडचाळीसगाव  िज.जळगांव

३७७०७
राजपुत िनलेश मानिसंग 43588 53 पु.

रोशन नगर   पाटणादेवी रोड    चाळीसगाव

३७७०८
राजपुत �िवणिसंग कनकिसंग 28099 56 पु.

कोदगाव रोड   वै�व नगर  चाळीसगाव

३७७०९
राजपुत रणिजतिसंग छ�पालिसंग 30087 49 पु.

िशवश�ी नगर भडगाव रोड   चाळीसगांव
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३७७१०
राजपूत ऋतुजा म��ं�नाथ 60425 32 �ी

�ीपाद नगर जवळ   िशवनेरी कॉलनी  भडगाव रोड  

चाळीसगाव

३७७११
राजपुत सुदश�न कनकिसंग �ो.सोहम 

कृषी क� � 17677 49 पु.
सुवण� मंगल काया�लया जवळ     चाळीसगाव

३७७१२
राजपुत सुगंधाबाई देविसंग 23140 56 �ी

मु.पो.मे�णबारे   ता.चालीसगाव  िज.जलगाव  मे�णबारे

३७७१३
राजपूत सुवण�िसंग अशोक 46243 37 पु.

१५ आदश� नगर   धुळे रोड  चाळीसगाव िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७७१४
राजपुत योग�� �तापिसंग 43241 47 पु.

५१५४-२६ �ीकृ� टाकी   पवार �ाट�स�  चाळीसगाव

३७७१५
राकल हाटेिसंग खुमानिसंग 12169 61 पु.

पोलीस लाईन चाळीसगाव

३७७१६
राखंुडे रावसाहेब कोडंाजी 47202 67 पु.

 माऊली िनवास  धुळे रोड   कॉलेज�ा पाठीमागे  चाळीसगाव

३७७१७
रामाणी क�ुरी केशवलाल 37024 58 �ी

प�र�म करगाव रोड   िशवाजी चौक    चाळीसगाव

३७७१८
पटेल ( रामाणी ) केशवभाई �ेमजी 37025 54 पु.

प�र�म करगाव रोड   िशवाजी चौक    चाळीसगाव

३७७१९
राणा अजु�न रामचं� 28071 69 पु.

�ेशन रोड   जैन मंिदराजवळ  चाळीसगाव

३७७२०
राणा धनंजय गोकुळ 57850 35 पु.

डाल खालचे माळे   रीगं रोड जवळ चामंुडा माता  नदी 

िकनारा चाळीसगाव

३७७२१
राणा िकरण नारायण 32639 54 पु.

नदी िकनारा म�ान अ�ाची टेकडी   चाळीसगांव

३७७२२
राणा मदनलाल गणपत 10028 46 पु.

चामंुडा देवी मंिदर नदी िकनारा   चाळीसगाव िज�ा जळगाव

३७७२३
रावलानी �रतू मह�� 27630 38 �ी

िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव

३७७२४
रावलानी शेखावतराव ि�तमदास 9790 46 पु.

रे�े �ेशन   िसंधी कॉलनी    चाळीसगांव

३७७२५
रासने लिलता मंगेश 8079 49 �ी

प�ावती नगर पतखडकी सब �ेशन   ए�रया  िहरापुर रोड 

चाळीसगाव

३७७२६
राठी सोनाली �फु� 11112 49 �ी

�ीिनवास कलं�ी िनवास  आडवा   बाजार    चाळीसगांव

३७७२७
राठोड चेनिसंग देवचंद 49213 60 पु.

मु.बोढ� े  पो.सांगवी   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७७२८
राठोड देवराम पांडू 46944 58 पु.

वलढाण   ता चाळीसागाव    चाळीसगाव

३७७२९
राठोड एकनाथ गुलाबराव 59625 60 पु.

पा�रजात नगर धुळे रोड   अंिबका नगर चाळीसगाव

३७७३०
राठोड गोरख जग�ाथ �ो.जग�ाथ 

ट� े िडंग कंपनी 9136 66 पु.
माक� ट याड� चाळीसगाव   िज.जळगांव

३७७३१
राठोड जग�ाथ गोबन 3085 68 पु.

मु वरठाण पो पाटणा ता चाळीसगांव   वरठाण

३७७३२
राठोड म��ं� जग�ाथ 10232 59 पु.

मु.पो.वलठाण तांडा   पो.पाटणादेवी ता.चाळीसगाव  

िज.जळगाव  वलठाण तांडा  चाळीसगाव

३७७३३
राठोड मधुकर परशराम 30207 62 पु.

मु.पो.िपंपरखेड तांडा   ता.चाळीसगांव    िपंपरखेड तांडा

३७७३४
राठोड मह��िसंग �ेमिसंग 31798 47 पु.

पवारवाडी   पाटील वे��ंग    चाळीसगांव

३७७३५
राठोड ममराज बाबुलाल 44113 47 पु.

मु वरखेडे तांडा   पो वरखेडे बुाा  ता चाळीसगाव

३७७३६
राठोड िमलीदं मोतीराम 30145 43 पु.

मु.पो.िपंपरखेड तांडा   ता.चाळीसगांव    िपंपरखेड
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३७७३७
राठोड मोतीलाल परशुराम 26976 57 पु.

मु. पो. िपंपरखेड तांडा   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७७३८
राठोड नगराम परशराम 31396 75 पु.

िपंपरखेड तांडा   ता.चाळीसगांव    िपंपरखेड तांडा

३७७३९
राठोड िनलेश एकनाथ 59626 33 पु.

पा�रजात नगर चाळीसगाव

३७७४०
राठोड �मोद नगराम 26975 46 पु.

मु. पो. िपंपरखेड तांडा   ता. चाळीसगाव.  िज. जळगाव  

िपंपरखेड तांडा

३७७४१
राठोड राज�� वाडीलाल 9798 56 पु.

द� वाडी  द� मंदीरा जवळ   चाळीसगांव

३७७४२
राठोड रामदास नंदू 3084 51 पु.

मु वलठाण पो पाटणा ता चाळीसगांव   वलठाण

३७७४३
राठोड िशवदास भाऊ िसंग 43403 55 पु.

निवन नाका   िहरापुर रोड  ई�ा देवी नगर चाळीसगाव

३७७४४
राठोड शोभा सुभाष 55315 45 �ी

आदश� नगर धुळे रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७७४५
राठोड सोनाली ममराज 47486 38 �ी

मु. पो. िशंदी   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७७४६
राठोड वाडीलाल परशराम 9806 75 पु.

�ेशन रोड  सुिवधा कापड दुकान   चाळीसगांव

३७७४७
राठोड वैशाली राज�� 26974 54 �ी

पराग   करगाव रोड  चाळीसगाव

३७७४८
राठोड िवलास नरिसंग 34803 53 पु.

मु.पो.वळठाण   ता.चाळीसगांव    वळठाण

३७७४९
रावत हेमंत र�ाकर 10031 51 पु.

हनुमान वाडी चाळीसगांव

३७७५०
रावते िवलास सदािशव 47813 52 पु.

�ॉट नं २९१/१   वाणी मंगल काया�लय जवळ  भडगाव रोड  

चाळीसगाव

३७७५१
रावलानी क�ै�ा साजनदास 11501 36 पु.

िसंधी कॉलनी  हनुमान वाडी   चाळीसगांव

३७७५२
रावलानी कोमल शाखावत 60539 44 �ी

139 िसंधी कॉलनी   मोहन धाम मंिदर जवळ  चाळीसगाव

३७७५३
रावलानी मोहनदास जुडीओमल 9789 56 पु.

रे�े �ेशन  िसंधी कॉलनी जवळ   चाळीसगांव

३७७५४
रावलाणी मुरलीधर मोहनदास 10026 54 पु.

िसंधी कॉलनी   �म नं. १४५    चाळीसगांव

३७७५५
रावलानी साबलदास �ुडीओमल 9809 43 पु.

िसंधी कॉलनी   �म नं २४६ चाळीसगांव

३७७५६
रावलानी िव�ाबाई ि�तमदास 9808 75 �ी

रे�े �ेशन जवळ   िसंधी हाय�ुल जवळ    चाळीसगांव

३७७५७
रावलानी गोिवंद सोमणदास �ो.ल�ी 

सायकल एज�ी 9576 52 पु.
िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३७७५८
रावलाणी हंसराज ि�तलदास 9794 47 पु.

िहमालया बूट हाऊस   चाळीसगांव

३७७५९
रावलानी खुशाल वलीराम 12162 63 पु.

�म नं.१०० िसंधी कॉलनी �ेशन   जवळ    चाळीसगाव

३७७६०
रावलानी मह��कुमार ि�तमदास 11515 41 पु.

िसंधी कॉलनी  �. नं.२४८   चाळीसगांव

३७७६१
रावलानी ममता हंसराज 9810 48 �ी

158 िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव

३७७६२
रावलानी ममता हंसराज 60155 48 �ी

१५८ िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  चाळीसगाव

३७७६३
रावलानी ि�तमदास �खयलदास 3086 76 पु.

िसंधी कॉलनी �म नं १३९   �ेशन रोड चाळीसगाव
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३७७६४
रोकडे िदलीप रामभाउु 28018 58 पु.

हनुमान वाडी   चाळीसगाव

३७७६५
स�दाणे भै�ासाहेब वा��क 56108 38 पु.

मु.अंधारी पो.हातगाव   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७७६६
स�दाणे द�ा�य रमेश 60708 39 पु.

शा�ी नगर साईनाथ   साईनाथ सोसायटी चाळीसगाव

३७७६७
स�दाणे गोरखनाथ मोतीराम 34748 45 पु.

महाराणा �ताप हौ.सो.जुने िवमानतळ   �ॉट नं.१८८    

चाळीसगांव

३७७६८
स�दाणे मोतीराम ल�ण 34749 70 पु.

महाराणा �ताप हौ.सो. जुने िवमानतळ   �ॉट नं.१८८    

चाळीसगांव

३७७६९
सैतवाल मह�� िचंतामण 57560 49 पु.

नेताजी चौक िवमल कंुज   चाळीसगाव

३७७७०
सैतवाल िनलीमा मह�� 50361 45 �ी

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७७७१
साखरे शरद िदनकर 9783 51 पु.

नेताजी चौक   चाळीसगांव

३७७७२
साखरे सुरेखा शरद 27667 49 �ी

नेताजी पालकर चौक   चाळीसगाव

३७७७३
साळंुके िनलेश भा�र 27662 43 पु.

गांधी चौक   न. पा. जवळ  चाळीसगाव

३७७७४
साळंुखे अिनल जगतराव 52327 44 पु.

�ी गाय�ी लॅब   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७७७५
साळंुखे भा��ी िनतीन 44626 41 �ी

२६६/४ल�ी नगर   चाळीसगाव

३७७७६
साळंुखे िदनकर �तापिसंग 49215 70 पु.

समीर हॉ��टल समोर   ल�ीनगर चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३७७७७
साळंुखे िदपक मधुकर 39012 42 पु.

नवा मालेगांव रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७७७८
साळंुखे िह�तराव िभमराव 41201 55 पु.

शा� नगर भडगाव रोड   चाळीसगाव

३७७७९
साळंुखे मधुकर आधार 28152 71 पु.

�ॅाट नं. ३०-अ   िदपर� नवा मालेगाव रोड  चाळीसगाव

३७७८०
साळुखे िनतीन रतन 44627 46 पु.

कौश�ा २६६/४   ल�ी नगर  चाळीसगाव

३७७८१
साळंुके परीमल खंडेराव 32386 38 पु.

किवराज वंृदावन नगर   मालेगांव नाका  चाळीसगांव

३७७८२
साळंुखे पुनम तुषार 41574 41 �ी

 िनम�ला  करगाव रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७७८३
साळंुखे र�ाकर मधुकर 38039 40 पु.

३० अ िवद्युत स�रता कॉलनी   चाळीसगांव  िज�ा जळगाव  

चाळीसगांव

३७७८४
साळंुखे रिवं� सुभाष 41575 47 पु.

 िनम�ला    करगाव रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७७८५
साळंुखे सुनंदा भै�ासाहेब 53215 59 �ी

सं◌ंत रोिहदास सोसायटी   भडगाव रोड  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७७८६
साळंुखे तुषार शरदराव 57860 40 पु.

आनंद ऑटो पाट�स   कॅ�न कॉन�र भडगाव रोड  चाळीसगाव 

िज जळगाव  चाळीसगाव

३७७८७
साळवीकर िवजयकुमार गंगारामजी 6350 59 पु.

नालंदा िव�ालय नारायणवली   चाळीसगांव

३७७८८
सानप द�ा�य धमा�जी 18266 47 पु.

मु.करजगाव पो.तळेगाव   ता.चाळीसगाव    करजगाव

३७७८९
सानप जनाद�न गंगाधर 33661 54 पु.

३६ सुगंध   जय िहंद कॉलनी  धुळे रोड चाळीसगांव

३७७९०
सानप पोपट िव�ल 56074 48 पु.

ई�ादेवी नगर   िहरापुर रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव
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३७७९१
संचेती अशोक राजमल 42047 49 पु.

मु.पो.िशरसगाव   ता.चाळीसगाव

३७७९२
सनेर सरला शामराव 46144 51 �ी

बी अॅ� सी �ाट�स� नं.१२८   टेलीफोन ऑफीस जवळ  

चाळीसगाव िज.जळगांव

३७७९३
सनेर शामराव बापुराव 46143 58 पु.

डेअरी ए�रया    चाळीसगाव

३७७९४
सांगळे बाबुराव काशीनाथ 11083 81 पु.

आदश� नगर  िहरपुर रोड �ॉ.नं.   96    चाळीसगांव

३७७९५
सांगळे सुिनता नामदेव 44711 49 �ी

भुषण मंगल काया�लयामागे   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७७९६
संगीत मिनषा गणेश 30230 40 �ी

गजानन झेरॉ�   चाळीसगाव पंचायत सिमित    चाळीसगांव

३७७९७
संगीत संतोष पु�षो�म 48671 40 पु.

भडगांव रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७७९८
संगीत वषा� संतोष 48672 39 �ी

भडगांव रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७७९९
संघवी मयुर रमिणकलाल 12209 47 पु.

�ेशन रोड जैन मंदीरा समोर   चाळीसगाव

३७८००
संिगत गणेश िव�ु 30231 53 पु.

रामनगर   चाळीसगांव

३७८०१
संगीत पु�षो�म �ंबक ¹११] 11095 69 पु.

पवार कॉटस� चाळीसगांव

३७८०२
सांगवीकर चं�मणी वासुदेव 29540 59 पु.

१५ ए युगंधर हौिसंग सोसायटी   आिद� नगर पाटणादेवी 

रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव  चाळीसगांव

३७८०३
स�ासी गोिवंद नारायण 28540 57 पु.

�ीगणेश कृपा   हंस टाकीज जवळ  पवार वाडी  चाळीसगाव

३७८०४
सं�ासी साथ�क िदलीप 55647 25 पु.

 शुभिदप  �ॉट नं.७   अिभयंता नगर  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७८०५
सं�ासी सायली िदलीप 49986 32 �ी

 शुभ-दीप  �ॉट नं.७   अिभयंता नगर धुळे रोड  चाळीसगाव 

िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७८०६
स�ाशी शुभांगी िदलीप 36053 57 �ी

७ अिभयंता नगर   धुळे रोड  चाळीसगाव

३७८०७
सपकाळे सितष तुकाराम 27729 40 पु.

�मसाफ�   ल�ी नगर  चाळीसगाव

३७८०८
सपकाळे िवनोद सुकदेव 42285 45 पु.

जय िहंद मा�िमक िव�ालय   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७८०९
सराफ (सोनार) अ�ण शंकर 30238 62 पु.

बाजार पेठ   चाळीसगाव िज जळगाव    चाळीसगांव

३७८१०
सराफ िशरीष सुधाकर 9738 65 पु.

४३३ िटळक चौक चाळीसगाव   424001

३७८११
सराफ सोमनाथ शंकर �ो.सोमनाथ 

शंकर सराफ 10588 65 पु.
८२७ सदर बाजार   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३७८१२
सातपूते अनंत िव�लराव 27615 48 पु.

आदश� नगर   निवन िहरापूर नाका  चाळीसगाव

३७८१३
शाह िकरणकुमार नेनसी 30189 59 पु.

जैन मंदीर चाळ   �ेशन रोड    चाळीसगांव

३७८१४
शाह कुिलनकांत नेणसी 30190 62 पु.

�ॉट नंबर २९६/६ ल� नगर   फुले कॉलनी  संत ममदेव 

समाज मंिदर  चाळीसगाव

३७८१५
शेख रिफक िचरागो�ीन 28005 61 पु.

बाराभाई मोह�ा   घाट रोड न.पा. शाळा स�टर  चाळीसगाव

३७८१६
शेख शकीर शेख उ�ान 36060 54 पु.

घाट रोड   चाळीसगाव

३७८१७
शमा� जगदीश ओम�काश 34533 42 पु.

जैन मंदीरा समोर   चाळीसगांव
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३७८१८
शमा� महाराज श�ुभुवनमे 9805 60 पु.

रे�े �ेशन जवळ   चाळीसगांव

३७८१९
शमा� मह�� मोतीलाल 56388 54 पु.

िसतामाई नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७८२०
शमा� िम�ीलाल क�ाणमल 30182 91 पु.

गांधी चौक चाळीसगांव

३७८२१
शमा� �भुदयाल मोतीलाल 29816 73 पु.

गणेश रोड चाळीसगांव

३७८२२
शमा� राजशेखर कमलिकशोर 43872 49 पु.

शिनमंदीरासमोर   कचेरी समोर    चाळीसगाव

३७८२३
शमा� रतनलाल भुरालाल �ो.भा��ी 

ट� ेडस� 10528 76 पु.
�ेशन रोड जैन मंदीरा जवळ   चाळीसगांव िज.जळगांव

३७८२४
शमा� संजय रतनलाल 60252 59 पु.

सुवणा�ताई देशमुख नगर   हंस टॉकीज जवळ  अ�ुल 

रहेमान नगर चाळीसगाव

३७८२५
शमा� संतोष िम�ीलाल �ो.�ी िस�दी 

िवनायक ट� ेडस� 11689 51 पु.
गांधी चौक चाळीसगाव

३७८२६
शमा� िवजयकुमार रतनलाल 

�ो.िवजयकुमार रतनलाल 10529 59 पु.
�ेशन रोड जैन मंिदरा जवळ   चाळीसगांव िज.जळगांव

३७८२७
शमा� यशोदा िम�ीलाल 30183 86 �ी

गांधी चौक चाळीसगांव

३७८२८
शेख गनी शेख रहेमान 28443 62 पु.

अिनल नगर   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७८२९
शेळके िभमराव ल�ण 45638 75 पु.

ताराचंद संुदरजी हॉटेल मागे   चाळीसगाव

३७८३०
शेळके गुणवंतराव बाबुराव 16121 56 पु.

यशवंत  स��ंगी नगर भडगावरोड   डॉ.पुण�पा�े 

िव�लयासमोर    चाळीसगाव

३७८३१
शेलार बाळासाहेब अशोक 47821 41 पु.

मु�ानंद नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७८३२
शेलार िभमराव नारायण 30894 61 पु.

िभमराव �ारेज मालेगांव   चाळीसगांव

३७८३३
शेलार साधना वसंतराव 37013 36 �ी

चाळीसगाव

३७८३४
शेळके छोटू भा�र 34394 51 पु.

मु.पो. िहरापूर   ता.चाळीसगांव    िहरापूर

३७८३५
श�डे िनलेश द�ा�य 28445 44 पु.

साईनाथ सोसायटी खरजाई रोड   शा�ी नगर    चाळीसगाव

३७८३६
श�दुण�कर �ेहलता सितष 4980 61 �ी

भडगाव रोड   चाळीसगाव

३७८३७
शेटे िभला फिकरा 49211 76 पु.

मु. पो. खरजई   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७८३८
शेटे (कासार) िनतीन �काश 27971 39 पु.

�ेट बँके समोर   हनुमान वाडी  चाळीसगाव

३७८३९
शेटे �काश छगन 28738 62 पु.

�ेट बँक   हनुमान वाडी    चाळीसगांव

३७८४०
शेटे राज�� छगन 54026 57 पु.

�ेशन रोड   गुड शेपड� �ुल समोर  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७८४१
शे�ी हरीश बाबु 17603 47 पु.

ओम शांती अिभनव शाळेसमोर   भडगांव रोड    चाळीसगांव

३७८४२
शेवरे सुभाष नारायण 43568 59 पु.

पवार वाडी �ॉट एम १४   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७८४३
शेवरे िसमा वना 28694 38 �ी

जय शंकर नगर   भडगांव रोड    चाळीसगांव

३७८४४
शेवरे मनोज वना 31844 37 पु.

भडगांव रोड जयशंकर पेट� ोल पंपासमोर   चाळीसगांव
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३७८४५
िशंपी अिनल दामोदर 43404 54 पु.

खरजई नाका   �ामी समथ� िकराणा मागे  टाकळी �.चा. 

ता.चाळीसगाव

३७८४६
िशंपी अ�ण बाबुराव 28353 63 पु.

गणेश रोड   �ुिनसीपल गाड�न मागे  चाळीसगाव

३७८४७
िशंपी अशोक पंूजू 9746 73 पु.

िशवजी तेजपाल क�ाऊंड �ेशन   रोड  चाळीसगांव

३७८४८
िशंपी भारती िदलीप 30116 53 �ी

हरीपुर रोड आदश� कॉलनी   चाळीसगाव

३७८४९
िशंपी छोटू सोनू 41200 63 पु.

जयिहंद कॉलनी   धुळे रोड  चाळीसगाव

३७८५०
िशंपी िदलीप सुय�कांत 35075 61 पु.

िहरापूर रोड आदश� कॉलनी   पो� ऑफीस जवळ  

चाळीसगाव िज.जळगांव

३७८५१
िशंपी (सोनवणे) िदनेश ल�ण 37016 49 पु.

घाट रोड   छाजेड िमल समोर  चाळीसगाव

३७८५२
िशंपी गाय�ी िवनायक 57007 27 �ी

�भात ग�ी   घाट रोड चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७८५३
िशंपी ( मांडगे )  कैलास मुरलीधर 32325 51 पु.

मु.पो.भाल   ता.चाळीसगांव  जळगाव  चाळीसगांव

३७८५४
िशंपी केशव दोधु 11030 64 पु.

नेताजी चौक  टीचस� कॉलनी   चाळीसगांव

३७८५५
िशंपी मिनषा िनंबा 51052 45 �ी

स�ाट नगर   टाकळी �.चा.  चाळीसगांव

३७८५६
िशंपी नंदिकशोर गंगाराम 57244 48 पु.

मैन रोड िवठठल मंिदर जवळ   रा- बहाळ ता चाळीसगाव  

िज जळगाव  चाळीसगाव

३७८५७
िशंपी नथु पोपट 24971 66 पु.

मु.पो.देवळी ता.चाळीसगाव   िज.जळगाव    देवळी

३७८५८
िशंपी िनलेश तुकाराम 28079 39 पु.

न. पा. मंगल काया�लय   निवन �डको ��म �ॉट नं.-बी -

२१७  चाळीसगाव

३७८५९
िशंपी िनंबा रामदास 45586 54 पु.

�ॉट नं.२१ सुदैव   स�ाट नगर  टाकळी �चा चाळीसगाव

३७८६०
िशंपी �मोद िवजय 37019 38 पु.

गांधी चौक   नगरपालीकेजवळ    चाळीसगाव

३७८६१
िशंपी राजेश तुकाराम 28056 47 पु.

जनता हौिसंग सोसायटी   �ॉट नं. १२  साइना�थ मंिदराजवळ 

चाळीसगाव

३७८६२
िशंपी रमेश पंुजू 30235 66 पु.

िशवाजी तेजपाल कंपाउंड   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३७८६३
िशंपी संजय म��ं� 28444 61 पु.

िव�ास बेकरी   िहरापुर रोड  चाळीसगाव िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७८६४
िशंपी सुर�� गणपत 59181 63 पु.

िनयर �ूल नं १   िटळक चौक    चाळीसगाव

३७८६५
िशंपी यशवंत मधुकर �ो.िश�ा 

�ेसीअस� 12013 54 पु.
तेली पंचायत भवन   घाट रोड मागे चाळीसगाव

३७८६६
िशंदे बापू आनंदा 53672 47 पु.

तरवाडे   ता.चाळीसगाव  िज.जळगाव

३७८६७
िशंदे �ोती दौलतराव 34140 40 �ी

शांतीकंुज धुळे रोड समोर कॉलेज   चाळीसगांव  िज.जळगांव 

 चाळीसगांव

३७८६८
िशंदे क�ाण बाबुराव 47823 50 पु.

मु.अलवाडी पो.िशरसगाव   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३७८६९
िशंदे ��ाद दलपत 19178 79 पु.

शा�ी नगर खरजई रोड   चाळीसगाव

३७८७०
िशंदे र�ाबाई सुमेरिसंग 40571 67 �ी

�ॉट नं.१३२   जुने िवमानतळ  चाळीसगाव

३७८७१
िशंदे संदीप मधुकर 55915 32 पु.

गणेश कॉलनी भडगाव रोड   खरजई नाका चाळीसगाव  

िज.जळगांव
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३७८७२
िशंदे सं�ामिसंग समेरिसंग 40570 39 पु.

�ॉट नं १९२ जुने िवमानतळ   मालेगाव रोड  चाळीसगाव

३७८७३
िशंगाडे भगवान धोडंीराम 28354 57 पु.

गायके नगर   िहरापूर रोड  चाळीसगाव

३७८७४
िशंगाडे िव�ल अंबादास 28701 60 पु.

िटचस� कॉलनी   नेताजी चौक    चाळीसगांव

३७८७५
िशनकर अनुज �काश 59654 22 पु.

बी हाईग �ूल जवळ   िशवाजी चौक  चाळीसगाव

३७८७६
िशनकर चं�कांत मुरलीधर 37005 49 पु.

घाट रोड   �भात ग�ी  चाळीसगाव

३७८७७
िशनकर दगडु कािशनाथ 30164 62 पु.

�ॉट नं ५ �ूल नं ११ जवळ   फुले कॉलनी  चाळीसगाव

३७८७८
िशनकर िदपक पांडूरंग 47723 40 पु.

अिभनव िव�ालया समोर   भडगांव रोड  चाळीसगाव

३७८७९
िशनकर िदपक तुकाराम 26981 34 पु.

�भात ग�ी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७८८०
िशनकर गौरव िहरालाल 59781 26 पु.

सहयोग िनवास A B हाय �ूल जवळ   चाळीसगाव

३७८८१
िशनकर िहरालाल बाबुलाल 11064 37 पु.

सहयोग �ीकृ� टॉकीज मागे   चाळीसगांव

३७८८२
िशनकर कैलास वसंतराव 15498 51 पु.

अिह�ा िनवास   ए.बी.हाय�ुल मागे    चाळीसगाव

३७८८३
िशनकर िकशोर भालचं� 30162 48 पु.

घाट रोड   सी बँक मागे    चाळीसगांव

३७८८४
िशनकर कोमल कैलास 59778 25 �ी

अिह�ा िनवास करगाव रोड   A B हाय �ूल जवळ  

चाळीसगाव

३७८८५
िशनकर िनळकंठ वसंत 28679 43 पु.

जहागीरदार वाडी   चाळीसगांव

३७८८६
िशनकर �मोद भालचं� 27735 51 पु.

२५-अ िवद्युलता कॉलनी   करगाव रोड  चाळीसगाव

३७८८७
िशनकर �शांत अशोक 48949 41 पु.

मु. पो. वाघडू   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७८८८
िशनकर पु�र रामकृ� 30132 36 पु.

फुले कॉलनी जोगे�री   ता.िज.चाळीसगाव

३७८८९
िशनकर र�ा रामकृ� 13258 42 �ी

२४ फुले कॉलनी   चािळसगाव    चािळसगाव

३७८९०
िशनकर सागर िहरालाल 60178 22 पु.

सहयोग िनवास A B �ुल जवळ   िशवाजी चौक चाळीसगाव

३७८९१
िशनकर संदीप भालचं� 30163 51 पु.

�ॉट नं ५  ११ नं शाळे जवळ   फुले कॉलनी    चाळीसगांव

३७८९२
िशनकर संदीप पांडुरंग 60293 37 पु.

स��ंिग नगर   टाकळी �ाचा चाळीसगाव  चाळीसगाव

३७८९३
िशनकर सौरभ राज�� 59670 26 पु.

ए बी हाय �ूल   िशवाजी चौक चाळीसगाव

३७८९४
िशनकर शाम द�ा�य 28680 60 पु.

डॉ. राज�� �साद रोड   ता . चाळीसगाव  िज . जळगाव  

चाळीसगाव

३७८९५
िशनकर शरद कािशनाथ 28465 60 पु.

घाट रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७८९६
िशनकर सुिनल भालचं� 28464 41 पु.

घाट रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७८९७
िशनकर वसंत माधव 47826 65 पु.

िशनकर भुवन   भडगांव रोड  चाळीसगाव

३७८९८
िशनकर िवशाल कैलास 59779 22 पु.

अिह�ािनवास जवळ   A B हाय �ूल चाळीसगाव
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३७८९९
िशरोडे नर�� िवaल 15178 54 पु.

राजयोग बंग�ा मागे   ल�ी नगर    चाळीसगाव

३७९००
िश�डे बळवंत शंकर 28070 70 पु.

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७९०१
िशरोडे जय�ी  िकशोर 30178 43 �ी

१ �ेह क�ुरी अपाट�म�ट ल�ीनगर   चाळीसगाव

३७९०२
िशरोडे िकशोर रमण 30179 49 पु.

�ेहक�ुरी   ल�ी नगर चाळीसगाव

३७९०३
िशरोडे राकेश वामन 28417 39 पु.

मु. पो. सायगाव   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  सायगाव

३७९०४
िश�डे सुिनल ल�ण 28440 43 पु.

नारायण वाडी   शेवंताई िनवास  चाळीसगाव

३७९०५
िशरोडे सुरेश मुरलीधर 26963 66 पु.

स�न गृहिनमा�ण सोसा.   कजगाव रोड  चाळीसगाव

३७९०६
िशरोडे उमेश वामन 28416 39 पु.

मु. पो. सायगाव   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  सायगाव

३७९०७
िशरसाठ संिगता राजु 51181 40 �ी

जुना मालेगांव रोड   िप.एस.आय. बंग�ाजवळ  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७९०८
िशरसाठ आशा ल�ण 45466 43 �ी

पवारवाडी �ाट नं ४९   संभाजीनगर  चाळीसगाव

३७९०९
िशरसाठ बाबुलाल सुकदेव 39180 57 पु.

मु.पो. रांजणगाव   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७९१०
िश�डे अमोल सुभाष 54016 35 पु.

�ीपत नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७९११
िश�डे (वाणी) िदगंबर रामचं� 34952 62 पु.

मु.पो.बहाड   ता.चाळीसगाव  िज.जळगाव  बहाड

३७९१२
िश�डे दीपक नारायण 58917 51 पु.

५२१३ िशवाजी चौक   चाळीसगाव

३७९१३
िश�डे �ोती दीपक 58995 46 �ी

िनयर A B �ुल   िशवाजी चौक चाळीसगाव

३७९१४
िश�डे क�ेश रिवं� 51838 29 पु.

गाय�ी �ाझा   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७९१५
िश�डे मंगलाबाई पांडुरंग 56603 74 �ी

िनंबाळकर िनवास धुळे रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७९१६
िशरोडे नंदलाल बाबुलाल 36989 45 पु.

िशवनेरी नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३७९१७
िश�डे �काश रघुनाथ 16078 66 पु.

अरकडी हॉ�ीटल जवळ   करगाव रोड    चाळीसगाव

३७९१८
िश�डे �शांत देिवदास 45595 44 पु.

नवगांव छाजेड ऑईल मागे   चाळीसगाव

३७९१९
िश�डे रिवं� मधुकर �ो.�ागत 

मेडीकल ऍ� जनरल �ोअस� 13549 63 पु.
सुया� पाक�    करगाव रोड    चाळीसगाव

३७९२०
िश�ड� संिगता रिवं� 57954 50 �ी

गाय�ी �ाझा गाळा नं ३१   भडगाव रोड चाळीसगाव  ता 

चाळीसगाव िज जळगाव  चाळीसगाव

३७९२१
िश�डे सुिनल नारायण �ो.महाल�ी 

�ो�ीजन ऍ� जनरल �ोअस� 11931 58 पु.
ल�ी नारायण िनवास   िहरापुर रोड    चाळीसगाव

३७९२२
शीतोळे सुिनल यशवंतराव 37026 57 पु.

िसतामाई नगर   काडी कारखाना जवळ    चाळीसगाव

३७९२३
िशउरकर नयना िव�ल 27486 61 �ी

 कािशिव�    िसतामाई नगर    चाळीसगांव

३७९२४
िशउरकर िव�ल िव�नाथ 27485 70 पु.

 कािशिव�    सीतामाई नगर  चाळीसगांव

३७९२५
शु� �ितक िबलकननाथ 57074 31 पु.

�ेशन रोड   शु� चाळ चाळीसगाव  िज.जळगांव
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३७९२६
शु� किवश अ�ण 25872 36 पु.

देवी ग�ी   सराफ बाजाराजवळ  मु.पो.चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७९२७
शु�ा नंदिकशोर बळवंत 30159 66 पु.

�ीकृ� टॉकीज जवळ   चाळीसगांव

३७९२८
शु� �ेमा रमेश 34179 75 �ी

देवी ग�ी   सराफ बाजारा जवळ  चाळीसगांव िज.जळगांव  

चाळीसगांव

३७९२९
शु� रमेश बापुराव 34178 79 पु.

देवी ग�ी   सराफ बाजारा जवळ  चाळीसगांव िज.जळगांव  

चाळीसगांव

३७९३०
शु�ा तुषार गंगाधर 28669 42 पु.

बलवंत ि�ंटीगं �ेस   करगांव रोड    चाळीसगांव

३७९३१
िसंधी मुरारी कावडामल 9795 55 पु.

हनुमान मंदीरा जवळ  हनुमान वाडी   चाळीसगांव

३७९३२
सोमाणी मंगेश नंदलाल 11509 47 पु.

आडवा बाजार   चाळीसगांव

३७९३३
सोमाणी मुकेश नंदलाल 11508 50 पु.

आडवा बाजार   चाळीसगांव

३७९३४
सोमासे िनलेश गोिवंदा 56416 40 पु.

२८ कैव� नगर   िहरापुर रोड चाळीसगाव  िज.जळगांव

३७९३५
सोमवंशी मािलनी अशोक 48497 64 �ी

१०/ब  आदश� नगर   कॉलेज मागे  धुळे रोड चाळीसगाव

३७९३६
सोमवंशी रिवं� माधवराव 28986 37 पु.

नवी जीन   नेताजी चौक    चाळीसगांव

३७९३७
सोनार अिनल रामदास 33450 47 पु.

घर नं.१०२९   वाघाली  ता.चाळीसगांव  वाघाली

३७९३८
सोनार आिशष भालचं� 48494 38 पु.

िशवाजी घाट �रंग रोड   चाळीसगाव

३७९३९
सोनार ल�ण बाबुलाल 5768 86 पु.

�ॉट नं १५ हष�द   िहरापुर रोड  साने गु�जी नगर  

चाळीसगांव

३७९४०
सोनार मंगल सोमनाथ 28011 61 �ी

िटळक रोड   ल�ी नारायण मंिदराजवळ  चाळीसगाव

३७९४१
सोनार िनलेश सोमनाथ 28825 39 पु.

िटळक चौक   चाळीसगांव

३७९४२
सोनार सागर िशवाजी 51604 38 पु.

मु.पो. गणेशपुर   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७९४३
सोनार संजय भालचं� 30237 54 पु.

बाजार पेठ   चाळीसगाव

३७९४४
सोनार संजय यादव 48619 50 पु.

शेजवळकर नगर   भडगांव रोड  चाळीसगाव

३७९४५
सोनवणे �ोती सुिनल 34073 44 �ी

मु.पो.वहादू   ता.चाळीसगांव  �ू अिभनव �ूल जवळ  

चाळीसगाव

३७९४६
सोनवणे रिवं� मािणक 60549 38 पु.

खरजाई नाका भडगाव रोड   भडगाव रोड चाळीसगाव

३७९४७
सोनवणे साहेबराव नागो 12163 56 पु.

घाट रोड भोई ग�ी चाळीसगाव

३७९४८
सोनवणे बालमुकंूद बाबुराव 30223 51 पु.

भोई ग�ी   घाट रोड    चाळीसगांव

३७९४९
सोनवणे आनंद शंकरराव 37018 43 पु.

घाट रोड   तेली भुवन समोर  चाळीसगाव

३७९५०
सोनवणे आनंदा वा�ा 43516 68 पु.

रा.पं. िदनदयाल नगर   नवलेवाडी जवळ  चाळीसगाव 

िज.जळगाव  चाळीसगावा

३७९५१
सोनवणे आशा सुरेश 58451 37 �ी

मु पो� - बहाल तालुका चाळीसगाव   िज�ा जळगाव    

बहाल

३७९५२
सोनवणे अतुल मिनलाल �ो.अनुज 

कृषी क� � 10766 55 पु.

शॉप नं ८ सुवणा�ताई शॉिपंग   कॉ��े� भडगाव रोड    

चाळीसगांव



Page 1434

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

३७९५३
सोनवणे अिवनाश अजू�न 9815 55 पु.

सूय�पाक�  करगाव रोड   चाळीसगांव

३७९५४
सोनवणे िभमराव शामराव 56924 35 पु.

मु.पो काजगाव   ता.भडगाव  िज.जळगाव  काजगाव  424103

३७९५५
सोनवणे िदपक धोडूं 51708 33 पु.

मु. पो. पोहरे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७९५६
सोनवणे िदपक िहलाल 43331 45 पु.

निवन मालेगाव रोड   �साद हॉटेल समोर  चाळीसगाव

३७९५७
सोनवणे गणेश िवरभान 28454 38 पु.

घाट रोड   �भात ग�ी  चाळीसगाव

३७९५८
सोनवणे हरी मधुकर 30172 39 पु.

�ावे   पो तरवडे ता  चाळीसगाव

३७९५९
सोनवणे मुकंुद शंकरराव 37017 46 पु.

घाट रोड   गोटया मा�ती चौक  चाळीसगाव

३७९६०
सोनवणे �िदप अमृतराव 48665 41 पु.

मु. पो. वाघळी   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  वाघळी

३७९६१
सोनवणे �काश देवराम 26999 64 पु.

रमाबाई आंबेडकर नगर�ा पाठीमागे   शा�ी नगर  

चाळीसगाव

३७९६२
सोनवणे �ताप पंडीतराव 27487 35 पु.

�ॉट नं.११५ िहरापुर रोड   गणेश मंगल काया�लया जवळ    

चाळीसगांव

३७९६३
सोनवणे �तापराव गोपाळराव 11760 76 पु.

अमर िनवास द� वाडी चाळीसगाव

३७९६४
सोनवणे राज�� वसंत 55579 55 पु.

१६ शेजवळकर नगर   भडगांव रोड  चाळीसगाव

३७९६५
सोनवणे रमेश जग�ाथ 28358 51 पु.

�ॉट नं ४२ �ीसाड गु�कृपा   शा� नगर  गजानन मंिदर 

चाळीसगाव जवळ  चाळीसगाव

३७९६६
सोनवणे रतन तुकाराम 10206 94 पु.

अनंत िनवास  दुध सागर माग�   एस.बी.आय �ा मागे    

चाळीसगांव

३७९६७
सोनवणे सितष शंकरराव 37015 41 पु.

घाट रोड   तेली भुवन समोर  चाळीसगाव

३७९६८
सोनवणे िशवाजी िवरभान 28448 38 पु.

घाट रोड   �भात ग�ी  चाळीसगाव

३७९६९
सोनवणे सोमनाथ िभवसन 17478 49 पु.

भुषण मंगल काया�लयाजवळ     चाळीसगाव

३७९७०
सोनवणे सुनील िव�ल 58795 46 पु.

गु�द� हौिसंग सोसायटी   टाकळी �चा चाळीसगाव

३७९७१
सोनवणे सुरेश पंढरीनाथ 58176 41 पु.

मु / पो - रथाचे बहाळ   आठवडे बाजारा जवळ  ता 

चाळीसगाव िज जळगाव  रथाचे बहाळ

३७९७२
सोनवणे सुय�कांत िशवदास 27919 45 पु.

चौधरी वाडा   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७९७३
सोनवणे वसंत पंडीतराव 27746 52 पु.

घाट रोड   आठवडे बाजार  चाळीसगाव

३७९७४
सोनवणे यशवंत दामू 34410 59 पु.

रमाबाई अंबेडकर नगर   चाळीसगांव  िज.जळगांव  

चाळीसगांव

३७९७५
सोनी हेमंत िहराचंद 49708 34 पु.

कलावती नगर   औरंगाबाद रोड  चाळीसगाव

३७९७६
सोनजे िनितन सुरेश 51148 39 पु.

७४ सुवणा�ताई नगर ता.चाळीसगाव   िज.जळगाव    

चाळीसगाव

३७९७७
सोनजे सुभाष पंिडत 28010 66 पु.

टाकळी �. चा.   अिभनव हाय�ुल समोर  भडगाव रोड  

चाळीसगाव

३७९७८
सोनजे सुरेश कािशनाथ 55914 71 पु.

सुवणा�ताई नगर   जुना पॉवर हाउस रोड  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३७९७९
सोनजे सुरेश मुरलीधर 9763 51 पु.

सी/ओ एस.एस.धामने & कंपनी   चाळीसगांव
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३७९८०
सु�खया नामदेव लाकुमल 11078 54 पु.

घर.नं.१०६  िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३७९८१
सखीया ताराचंद िभमनदास 11070 51 पु.

िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३७९८२
सुराणा िकशोर करमचंद 53338 66 पु.

आनंद भवन   �ेशन रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३७९८३
सुराणा नंदलाल लखीचंद 11138 86 पु.

�ृतीनंदन  अडगांव रोड   चाळीसगांव

३७९८४
सुराणा राजमल �ेमचंद 27998 57 पु.

सुराणा िनवास   करगाव रोड  चाळीसगाव

३७९८५
सुराणा सुिनता राजमल 27997 52 �ी

सुराणा िनवास   करगाव रोड  चाळीसगाव

३७९८६
सुराणा तेजमल �ेमचंद 27996 51 पु.

सुराणा िनवास   करगाव रोड  चाळीसगाव

३७९८७
सूय�वंशी अ�णाबाई यशवंत 59278 74 �ी

कंुभार ग�ी वाघळी   एट पो� वाघळी तालुका  चाळीसगाव

३७९८८
सूय�वंशी परमानंद यशवंत 59277 43 पु.

कंुभार ग�ी वाघळी   ट पो� वाघळी तालुका चाळीसगाव

३७९८९
सुय�वंशी राणी मनोज 49276 43 �ी

 ओकंार भुवन  नागद रोड   िशवसेना काया�लयाजवळ  

चाळीसगाव िज.जळगांव   424001

३७९९०
सुय�वंशी िव�ासराव राजाराम 57472 54 पु.

१४ िशवश�ी नगर   टाकळी � चाळीसगाव  ता चाळीसगाव 

िज जळगाव  चाळीसगाव

३७९९१
सुय�वंशी कैलासराव न�थु 12082 39 पु.

मु.पो.टाकळी  चाळीसगाव

३७९९२
सुय�वंशी अजय िहं�तराव 43689 37 पु.

मु पो टाकळी   � दे ता चाळीसगाव

३७९९३
सुय�वंशी अमृतराव रामराव 43810 39 पु.

मु.पो.टाकळी �.दे.   ता.चाळीसगाव  िज.जळगाव  चाळीगाव

३७९९४
सुय�वंशी िवजय िहंमतराव 43630 37 पु.

मु. पो. टाकळी   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३७९९५
सुय�वंशी धनंजय संभाजीराव �ो.�ामी 

समथ� कृषी क� � 11713 50 पु.
रा.वाघळी   ता.चाळीसगाव    वाघळी

३७९९६
सुय�वंशी अिवनाश दौलतराव 28427 65 पु.

मु. पो. वाघळी   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  वाघळी

३७९९७
सूय�वंशी िदगंबर वसंत 61048 26 पु.

मु पो� देवळी ता   ता चाळीसगाव

३७९९८
सुय�वंशी िदपक मुरलीधर 17460 42 पु.

भतवाल टॉकीज मागे   िवजय िब�ीग शेजारी  चाळीसगाव

३७९९९
सुय�वंशी िहंमतराव रामराव 43687 65 पु.

मु पो टाकळी   � रे ता चाळीसगाव  िज�ा जळगाव  

चाळीासगाव

३८०००
सुय�वंशी जगदीश िभकनराव 31084 45 पु.

मु.पो.देवळी   ता.चाळीसगांव    देवळी

३८००१
सुय�वंशी मिनषा रमेश 43871 50 �ी

महाराणा �ताप हौसीगं सोसायटी   चाळीसगाव

३८००२
सुय�वंशी मनोज िवरभान 43983 49 पु.

मु पो िशवाडी   पो धामणगाव  ता चाळीसगाव

३८००३
सुय�वंशी  मुरलीधर वामन 28686 74 पु.

शा�ी नगर   चाळीसगांव

३८००४
सुतावणे रोिहणी भारत 30232 40 �ी

इं���थ नगर िहरापूर रोड   चाळीसगांव

३८००५
सुतावणे भारत �भाकर 30170 56 पु.

िहरापुर रोड चाळीसगाव

३८००६
�ार सुरेश रामचं� 9598 63 पु.

रामधनू नेताजी चौक   चाळीसगांव
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३८००७
तडवी िनतीन मनोहर 28803 48 पु.

पोलीस लाईन   बस �ँड जवळ    चाळीसगांव

३८००८
टकले  धम�राज जग�ाथ 28720 45 पु.

मु.पो. तलेगांव   ता.चाळीसगांव    तलेगांव

३८००९
टकले लता मोहन 28007 51 �ी

मु. पो. चाळीसगाव   िज. जळगाव    चाळीसगाव

३८०१०
टकले मोहन रामदास 28008 67 पु.

मु. पो. चाळीसगाव   घाट रोड    चाळीसगाव

३८०११
तलरेजा गु�मुखदास िहरानंद 54285 64 पु.

६२ िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८०१२
तलरेजा कुणाल राज�� 52331 36 पु.

िवशाल ��नीक   िसंधी कॉलनी  �ेशन रोड चाळीसगाव

३८०१३
तलरेजा लखमीचंद �ेमचंद 51927 51 पु.

२२६ िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३८०१४
तलरेजा मह�� वासुदेव 34462 51 पु.

िसंधी कॉलनी   �ेशन रोड  चाळीसगांव

३८०१५
तलरेजा मुकेश मोहनदास 54283 45 पु.

२३२  शांित नगर   पवार वाडी  चाळीसगाव

३८०१६
तलरेजा रा�ल सुरेश कुमार 58767 32 पु.

िसंधी कॉलनी   तालुका चाळीसगाव  चाळीसगाव

३८०१७
तलरेजा रामचं� गु�लदास 9793 69 पु.

रे�े �ेशन जवळ   चाळीसगांव  िज�ा जळगाव

३८०१८
तलरेजा संगीता सुरेश 58768 54 �ी

बसंती ओईल िमल कं�उंड   �ेशन रोड चाळीसगाव

३८०१९
तलरेजा संजय मोहनदास 54284 51 पु.

६२१ िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८०२०
तलरेजा शंकरलाल टहकणमल 12925 72 पु.

�ेशन रोड चाळीसगाव

३८०२१
तलरेजा सुरेश िहरानंद 30847 54 पु.

६२ िसंधी कॉलनी चाळीसगांव

३८०२२
तलरेजा योगेश सुरेशकुमार 58771 27 पु.

४/बी/४७ बसंती िमल   बसंती िमल हंस TALKIES  चाळीसगाव

३८०२३
तरासे संजय आनंदराव 43152 52 पु.

कैलास नगर   भुषण मंगल काया�लयाजवळ  साने गु�जी 

नगर चाळीसगाव

३८०२४
तरटे अरिवंद सदािशव 24101 55 पु.

�ॉक नं ०४ �ेहा क�ुरी   अपाट�म�ट   ल�ी नगर  

चाळीसगाव

३८०२५
टाटीया अि�न िनम�ळ 27742 34 पु.

धनराई बंगला कॅ�न   कॉन�र चाळीसगाव

३८०२६
ठाकुर कैलास मांगो 31475 57 पु.

िहरपुर रोड   ठाकुर वाडी    चाळीसगांव

३८०२७
ठाकूर मनोज िवठठल 47764 40 पु.

िहरापूर रोड   ठाकूरवाडी  चाळीसगाव

३८०२८
ठ� ग िवनयकुमार अवधुतराव 59882 41 पु.

आनंद हौ��टल जवळ   िहरपूर रोड चाळीसगाव

३८०२९
ठोके धनिसंग वामन 28081 77 पु.

आदश� नगर   धुळे रोड  �ॉट नं. ७  चाळीसगाव

३८०३०
ठोबंरे मािणक पु�षो�म 30196 61 पु.

�ामी िववेकानंद बी.एस.पी मंडल   म�क िव�ालय  

चाळीसगाव

३८०३१
थोरात (धनगर) ल�ण खंडु 13639 65 पु.

चाळीसगाव टे�टाईल िमल   भडगाव रोड    चाळीसगाव

३८०३२
थोरात संुदर देिवदास 25661 47 �ी

भडगाव रोड   कापड िमल समोर  चाळीसगाव

३८०३३
िटपरे (वाणी) गोपाल िदनकर 44291 54 पु.

मु .पो .कंुझर   ता .चाळीसगाव िज .जळगाव    चाळीसगाव
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३८०३४
ितवारी मदनलाल ब�ीलाल 11097 64 पु.

िगताभवनिहरपुर रोड   चाळीसगांव

३८०३५
ितवारी सिचन दुगा��साद 54204 42 पु.

िवद्युत स�रता कॉलनी   जुना मालेगांव रोड  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३८०३६
ितवारी सुरेश दुगा��साद 54203 49 पु.

िवद्युत स�रता कॉलनी   जुना मालेगांव रोड  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३८०३७
तोमर �भावती �िवण 30244 45 �ी

महावीर कॉलनी   चाळीसगांव

३८०३८
तोमर �िवण हरपालिसंग 12872 51 पु.

�ॉट नं.५१ महावीर कॉलनी   खा�ेश ए��� �न समोर    

चाळीसगाव

३८०३९
तोमर रिवं� हरपालिसंग 30245 50 पु.

महावीर कॉलनी खा�ेश   िमल जवळ चाळीसगाव

३८०४०
तोडें बळीराम जानकु 15685 73 पु.

मु.पो.रोिहणी ता.चाळीसगाव   रोिहणी

३८०४१
तोडें भानुदास जानकु 12875 74 पु.

मु.पो.रोहीणी ता.चाळीसगाव   रोहीणी    रोहीणी

३८०४२
उदावंत रिवं� द�ा�य 9758 64 पु.

सुरेश संगम   दुधा सागर माग�  चाळीसगांव

३८०४३
उधवंत सागर रिवं� 30254 38 पु.

चाळीसगाव

३८०४४
उपासनी चं�शेखर �भाकर 19156 60 पु.

�ॉट नं.१३ अ फुले कॉलनी   करगाव रोड    चाळीसगाव

३८०४५
उपासनी िनलेश राजाराम 27913 50 पु.

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३८०४६
उपासनी सं�ा रिवं� 40044 62 �ी

रथग�ी �ीकृ� मंदीराजवळ   चाळीसगाव

३८०४७
उपासनी रिवं� वसंत 11045 41 पु.

रथ ग�ी  �ीकृ� मंदीराजवळ   चाळीसगांव

३८०४८
वाबळे मंदाबाई िवऱठलराव 28695 52 �ी

जहागीरधार वाडी   काडी कारखाना    चाळीसगांव

३८०४९
वाधवा गोरधन मायनोमल 11511 60 पु.

३९ िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३८०५०
वै� �िदप िव�नाथ 30175 43 पु.

डी. जी. देशमुख वाडा   मु�ीपल कौ��ल जवळ    

चाळीसगांव

३८०५१
वैजापुरकर धनंजय �ंबक 15830 74 पु.

जयिहंद कॉलनी कॉलेज धुळे   रोड चाळीसगाव

३८०५२
वैजापुरकर ��ा �काश 12153 67 �ी

�ॉट नं.२१  उष:काल  जयिहंद कॉ   लनी धुळे रोड    

चाळीसगाव

३८०५३
वालेचा मोतीलाल जुमडामल 33192 59 पु.

िसंधी कॉलनी   चाळीसगांव

३८०५४
वाणी नकुल मुरलीधर 28153 59 पु.

अफु ग�ी   चाळीसगाव

३८०५५
वमा� िकशोर पुनमचंद 44521 61 पु.

रथग�ी     चाळीसगाव

३८०५६
वमा� मुकंद क�ैयालाल 44523 55 पु.

रथग�ी     चाळीसगाव

३८०५७
वमा� राजु रामिकसन 49674 59 पु.

देवी ग�ी   सदर बजार  चाळीसगाव

३८०५८
वमा� शारदा िकशोर 57944 56 �ी

िटळक नगर चाळीसगाव   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३८०५९
वमा� उषा गोपाल 57943 49 �ी

िटळक नगर चाळीसगाव   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३८०६०
�े�णकर अनंत भा�र 11090 65 पु.

िहरापूर रोड  िवजय वाडी   चाळीसगांव
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३८०६१
वे�ाणकर िमरा अनंत 51079 64 �ी

िवजयवाडी   िहरापुर रोड  चाळीसगाव

३८०६२
िवभुते अशोक बाळकृ� 27604 60 पु.

देशपांडे ग�ी   गांधी रोड  चाळीसगाव

३८०६३
िवंचू िवजय िनवृ�ी 28066 52 पु.

मु. पो. पाटणादेवी   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  पाटणादेवी

३८०६४
िवंचुरकर चं�शेखर जग�ाथ 9817 42 पु.

२०/ए कैव� नगर   िहरापुर रोड चाळीसगाव

३८०६५
िवंचुरकर िशरीष जग�ाथ 49517 53 पु.

14 पवन कॉ��े�   �ेशन रोड  संभाजी नगर  चाळीसगाव

३८०६६
िवसपुते अजय भा�रराव 56826 60 पु.

 वेदांत दश�न  सोनार ग�ी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८०६७
िवसपुते गोिवंद शंकर 47762 57 पु.

िशवाजी घाट   निद िकनारा �रंग रोड  चाळीसगाव

३८०६८
िवसपुते केतन �काश 51529 34 पु.

�ॉट नं.२८ आर.के.नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८०६९
िवसपूते महेश द�ा�या 26959 41 पु.

िहरापूर   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  िहरापूर

३८०७०
िवसपुते नर�� ल�ण 27170 36 पु.

हनुमान वाडी   फुलचंद िब�ीगं  चाळीसगाव

३८०७१
िवसपुते सिचन अ�ण 47369 42 पु.

काकडे ग�ी   जु�ा जे.डी.सी.सी.बँकेसमोर  चाळीसगाव

३८०७२
िवसपुते सिचन ल�णराव 10218 49 पु.

१५ हष�द   साने गु�जी नगर    चाळीसगांव

३८०७३
िवसपुते संजय छागनशेठ 28355 44 पु.

�डको कॉलनी   न. पा. मंगल काया�लय जवळ  चाळीसगाव

३८०७४
िवसपुते सारंग ल�ण 30769 45 पु.

१५ हष�द साने गुरजी नगर   िहरापुर रोड चाळीसगांव

३८०७५
िवसपूते सुिनल सुकदेव 9745 47 पु.

नगरपािलका मंगल काया�लय   ि�मूत� बेकरी िशवाजी  चौक  

चाळीसगांव

३८०७६
�ास �ामकुमार रमेशचं� 49987 52 पु.

राज�थान हॉटेल   �ेशन रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३८०७७
वाबळे अिवनाश गंभीरराव 16053 53 पु.

भडगाव रोड   मु�ानंद नगर  चाळीसगाव

३८०७८
वाडेकर मंगेश रिवं� 35851 46 पु.

गोकुळ करगाव रोड   िशवाजी चौक  चाळीसगाव

३८०७९
वाडेकर प�वी मंगेश 44222 43 �ी

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८०८०
वाधवा वासुदेव माईनोमल 12164 59 पु.

�ॅट नं.१० सुय� पाक�  करगाव   रोड चाळीसगाव

३८०८१
वाधवाणी भरत केवलराम 28429 52 पु.

इंिदरागांधी   िसंधी कॉलनी  चाळीसगाव

३८०८२
वाधवाणी गोपाल केवलराम 28431 49 पु.

�ेशनरोड   चाळीसगाव

३८०८३
वाधवाणी मोहन केवलराम 28430 50 पु.

�ेशन रोड   इंिदरा गांधी  िसंधी कॉलनी  चाळीसगाव

३८०८४
वाधवाणी नानक केवलराम 28432 55 पु.

इंिदरागांधी   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३८०८५
वाधवाणी राजकुमार केवलराम 28433 57 पु.

�ेशनरोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३८०८६
वाघ िदलीप बळीराम �ो.िदलराज 

ऑटो पाट�स 10192 56 पु.
हनुमान वाडी   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३८०८७
वाघ हेमराज पांडूरंग 56192 37 पु.

मु.पो.दिहवद   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव
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३८०८८
वाघ िहत�� संपतराव 30420 53 पु.

धंनाई िब��ंग   नवा मालेगाव रोड  चाळीसगाव  जळगांव

३८०८९
वाघ जयवंत सुरेश 27195 42 पु.

भडगाव रोड   िशवश�ी नगर  मो�ा िवहीरी जवळ  

चाळीसगाव

३८०९०
वाघ िजजाबराव सांडू 26971 39 पु.

ि�मूित� सोसा   �ॉट नं. ३० टाकळी  ता. चाळीसगाव  टाकळी

३८०९१
वाघ मधुकर िनंबा 44536 71 पु.

१७ �ीपत नगर     चाळीसगाव

३८०९२
वाघ िनम�ला रंगराव 34302 64 �ी

मे�णबारे ता.चाळीसगांव   मे�णबारे

३८०९३
वाध �भाकर सोमनाथ 42005 41 पु.

मु.पो.उंबरखेडे   ता.चाळीसगाव

३८०९४
वाघ सुरेश ओकंार 11051 65 पु.

िशवश�ी नगर   भडगाव रोड  चाळीसगांव

३८०९५
वाघ रा�लदेव मधुकरराव 44535 42 पु.

�ीपत नगर भडगाव रोड     चाळीसगाव

३८०९६
वाघ संजय िनळकंठ 58142 54 पु.

मु / पो - िपळखोड   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  िपळखोड

३८०९७
वाघ संजय �तापराव 30263 48 पु.

मु.पो. मे�नबारे   ता.चाळीसगांव  41201  मे�णबारे

३८०९८
वाघ िशवाजी शंकरराव 39651 59 पु.

मु.पो. दिहवद   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३८०९९
वाघ सुभाष धोडूं 27930 39 पु.

स�ाट नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८१००
वाघ सुबोध िभमराव 34065 34 पु.

सर�ती िनवासनारायण वाडी   चाळीसगांव

३८१०१
वाघ िवलास रंगराव 40103 64 पु.

महाराणा �ताप हाऊिसंग सोसा   जुने िवमानतळ  चाळीसगाव

३८१०२
वाघ योगेश भालचंद 45538 37 पु.

ओम ��िनंग   पाटणादेवी रोड  चाळीसगाव

३८१०३
वाघ युवराज सुपडु 13046 53 पु.

मराठे िवट भ�ी जवळ   भडगाव रोड चाळीसगाव

३८१०४
वाघमोडे �ानेदेव शंकर 27169 49 पु.

�ॉट नं २४ खानदेशिमल जवळ   तुळजा भवानी नगर   

चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८१०५
वाणी(नानकर) सुपडु बाबुलाल 13367 78 पु.

जय शंकर नगर   अंध शाळे समोर    चाळीसगाव

३८१०६
वाणी एकनाथ तानीराम 28678 84 पु.

६ अे शशीकला   रामराव नगर  िहरापूर रोड  चाळीसगांव

३८१०७
वाणी अभय सुरेश 41283 45 पु.

मु.पो.उंबरखेड   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८१०८
वाणी अ�ण सुपडू  �ो.गणेश आडत 

दुकान 11374 55 पु.
दु.नं.९  माक� ट याड� शॉिपंग   संटर जवळ    चाळीसगांव

३८१०९
वाणी अतुल रमाकांत 11400 55 पु.

�ीपत नगर  भडगांव रोड   चाळीसगांव

३८११०
वाणी अिवनाश बाळकृ� 38466 50 पु.

�ॉट नं.११ गुजर नगर   मु.टाकळी पो. ओझर  ता. 

चाळीसगाव  टाकळी

३८१११
वाणी भालचं� दामोधर 28457 69 पु.

वैभव मंगल काया�लयाजवळ   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३८११२
वाणी भालचं� काशीनाथ ¹११] 5807 50 पु.

२३ अिनकेत िव�ुलाता कॉलनी   चाळीसगांव

३८११३
वाणी भानुदास पंुजू 23290 65 पु.

रथ ग�ी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३८११४
वाणी भाऊराव िवठ् ठल 49301 79 पु.

 संक�  भुषण मंगल काया�लय मागे   भडगांव रोड  

चाळीसगाव
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३८११५
वाणी चं�कांत िचंतामण 10394 60 पु.

धंनाई कृपा शाली नगर कापड   िमल मागे शा�ी नगर  

चाळीसगांव 424001

३८११६
वाणी चं�कांत खंडू 28802 65 पु.

�ू जैन   कामगार क�ाण क� � जवळ    चाळीसगांव

३८११७
वाणी चं�कांत पंुजू 23291 62 पु.

बाजारपेठ   ि�मूित� चौक  चाळीसगाव

३८११८
वाणी दगडु वामन  �ो.दगडु वामन 

वाणी 12075 66 पु.
�ताप चौक माळी वाडा   चाळीसगाव

३८११९
वाणी द�ा�य वामन �ो.सर�ती 

�ो�ीजन 13108 64 पु.
घाट रोड चाळीसगाव

३८१२०
वाणी देिवदास भावडू 27736 56 पु.

��प िववेकानंद नगर   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८१२१
वाणी देिवदास जग�ाथ 28821 68 पु.

अफु ग�ी   चाळीसगांव

३८१२२
वाणी देिवदास नारायण 11094 60 पु.

आडवा बाजार   चाळीसगांव

३८१२३
शठे वाणी देवीदास पंुजु 9740 70 पु.

देवी ग�ी   चाळीसगांव

३८१२४
वाणी धनराज म�ारी �ो.मुरलीधर 

हाड�वेअर �ोअस� 35036 58 पु.
जु�ा म��त समोर   घाट रोड चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८१२५
वाणी धम�राज तुकाराम 43186 55 पु.

गणेश कॉलनी   खरजई ना�ाजवळ  चाळीसगाव

३८१२६
वाणी धोडूं वंजी 10216 78 पु.

सी/ओ नवनाथ एजे�ीज   करगाव रोड चाळीसगाव

३८१२७
वाणी (देव ) िदलीप बापुराव 30246 55 पु.

िशवाजी चौक करगाव रोड   चाळीसगाव

३८१२८
वाणी िदवाकर िचंतामण 48753 59 पु.

गणेश रोड   चाळीसगाव

३८१२९
वाणी (पाखले)गोिवंदा सोनु 18598 72 पु.

िन�ानंद टी हाऊस   घाट रोड    चाळीसगाव

३८१३०
वाणी गुलाबराव पंुजू 55350 70 पु.

 सिमप  िववेकानंद नगर   करगाव रोड चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८१३१
वाणी केशव िचंतामणशेठ 9729 85 पु.

िटळक चौक   चाळीसगांव

३८१३२
वाणी केशव शंकर 3050 48 पु.

गवळी वाडा A B हाय �ुल     चाळीसगांव

३८१३३
वाणी ल�ण वामन �ो.�ु जोगे�री 

एज�ी 18166 49 पु.
�ताप चौक   चाळीसगाव

३८१३४
वाणी मधुकर नरहर 17670 51 पु.

भडगाव रोड   शा� नगर  चाळीसगाव

३८१३५
वाणी मधुकर िव�ू 27481 75 पु.

कैलास नगर   भडगांव रोड    चाळीसगांव

३८१३६
वाणी मधुकर वामन �ो.एकिवरा �ुट 

ट� ेडस� 9906 78 पु.
िस.स.�२३८४  घाट रोड   पा�ा�ा टाकी समोर चाळीसगांव

३८१३७
वाणी मह�� कृ�ाजी 54951 51 पु.

कृ�िलला ल�ी नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८१३८
वाणी महेश रमाकांत 4386 57 पु.

चं�मा �ीपत नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३८१३९
वाणी म�ारी बाबुलाल �ो.मयुर कापड 

दुकान 11531 76 पु.
�ेशन रोड   चाळीसगांव

३८१४०
वाणी मुरलीधर दामोदर 51730 67 पु.

२८ राजल�ी   गजानन महाराज मंिदरामागे  चाळीसगाव

३८१४१
वाणी नारायण सोनीराम 10503 80 पु.

मु.पो.वाणी ग�ी बाहल कसबे   ता. चाळीसगाव  िज�ा 

जळगाव  बहाळ कसबे  424106
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३८१४२
वाणी िनलेश सुरेश 40829 43 पु.

मु.पो. उंबरखेड   ता.चाळीसगाव

३८१४३
वाणी िनतीन बाळकृ� 30118 41 पु.

ओम िनवास भडगाव रोड   आर.के.लो�ं चाळीसगाव

३८१४४
वाणी �काश जग�ाथ 49664 62 पु.

अफुग�् ◌ी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८१४५
वाणी �काश िव�ल 28068 67 पु.

घाट रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३८१४६
वाणी ��ाद आ�ाराम 28154 48 पु.

अफु ग�ी   चाळीसगाव

३८१४७
वाणी �िवण धोडुं 15872 53 पु.

�ी नवनाथ ऑटो पाट�स   करगाव रोड    चाळीसगाव

३८१४८
वाणी �िवण मधुकर 56256 43 पु.

गणेश �ॉस रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८१४९
वाणी �िवण िव�नाथ 43280 53 पु.

अ�िवनायक ल�ी नगर   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८१५०
वाणी पु�षो�म �ीधर 30174 70 पु.

िवपुल�ी करगांव रोड   चाळीसगाव

३८१५१
वाणी पु�षो�म वामन 42404 41 पु.

�ेशन रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८१५२
वाणी पु�ा धोडूं �ो.नवनाथ ऑटो पाट�स 10215 77 �ी

 मातृछाया     करगांव रोड    चाळीसगांव

३८१५३
वाणी राज�� सुपडू 28409 44 पु.

मु. पो. तळोदे   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  तळोदे

३८१५४
वाणी राज�� तानीराम 28671 60 पु.

सुकदेव नगर   �ीकृ� मंिदराजवळ  टाकळी �.चा. ता. 

चाळीसगाव

३८१५५
वाणी रजनी िव�ु 30217 63 �ी

शाह िशवाजी तेजपाल कंपाउंड   �ेशन रोड चाळीसगाव

३८१५६
वाणी रमाकांत मुरलीधर 55578 70 पु.

मु. पो. बहाळ (रथाचे)   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८१५७
वाणी रमण जग�ाथ 28078 76 पु.

योगेश कॉलनी   शा�ी नगर  चाळीसगाव

३८१५८
वाणी रामदास नानीराम 90037 53 पु.

मे�णबारे ता.   चाळीसगांव  िज.जळगांव  मे�णबारे

३८१५९
वाणी रामदास नारायण 10248 69 पु.

घाट रोड आडवा बाजार   चाळीसगांव

३८१६०
वाणी रामदास पांडूरंग 51732 77 पु.

१० क�वृ�   साईनाथ सोसायटी  चाळीसगाव

३८१६१
वाणी रमेश द�ा�य़ 12452 60 पु.

�ीपत नगर भडगाव रोड   चाळीसगाव

३८१६२
वाणी रमेश महादू �ो.वाणी महादु उखा 10485 57 पु.

घाट रोड   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३८१६३
वाणी(िशनकर) रमेश वामन 13234 68 पु.

डॉ.पुण�पा�े म�ासमोर   भडगाव रोड टाकळी चाळीसगाव

३८१६४
वाणी रिवं� दगडू 28420 48 पु.

घाट रोड   काँ�ेसवाडी  चाळीसगाव

३८१६५
वाणी संिचन सुरेश 49983 42 पु.

झो.७४ सुवणा�ताई नगर   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८१६६
वाणी (देव) संजय भानुदास 30095 52 पु.

�भात ग�ी घाट रोड   चाळीसगाव

३८१६७
वाणी शामकांत बाबुलाल 27935 49 पु.

मु. पो. पातोडंा   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  पातोडंा

३८१६८
वाणी सुभाष गणपत 48563 65 पु.

मु. पो. उंबरखेड   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव
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३८१६९
वाणी सुधाकर न�थू 30123 68 पु.

घर नंबर ४४४६/ए   नारायण वाडी चाळीसगाव

३८१७०
वाणी सुमती मुरलीधर 51731 73 �ी

२८ राजल�ी   गजानन महाराज मंिदरामागे  चाळीसगाव

३८१७१
वाणी सुनंदा बापू 34517 62 �ी

�ॉट नं.२९ जयिहंद कॉलनी   मु.पो.हाटले  ता.चाळीसगांव  

हाटले

३८१७२
वाणी सुिनल धम�राज 43185 31 पु.

गणेश कॉलनी   खरजई ना�ाजवळ  चाळीसगाव

३८१७३
वाणी सुिनता रमाकांत 4385 51 �ी

चं�मा �ीपत नगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३८१७४
वाणी ��ील मधुकर 56257 39 पु.

गणेश �ॉस रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८१७५
वाणी उ�ला राज�� 28658 54 �ी

सुकदेव नगर   �ीकृ� मंिदराजवळ  टाकळी �.चा. ता. 

चाळीसगाव

३८१७६
वाणी वंदना भालचं� 28458 59 �ी

वैभव मंगल काया�लया जवळ   भडगाव रोड  चाळीसगाव

३८१७७
वाणी वसंत रामदास 49390 81 पु.

गढी िटळक चौक   ल�ीनारायण मंिदराजवळ  चाळीसगाव

३८१७८
वाणी वसंत �ावण 47931 79 पु.

घाट रोड उदू�  हाय �ूल   चाळीसगाव

३८१७९
वाणी िवलास रमाकांत 7862 57 पु.

२० �ीपत नगर भडगाव रोड   चाळीसगाव    जळगांव

३८१८०
वाणी िवलास रामदास 26465 39 पु.

घाट रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३८१८१
वाणी िव�ू भावडू 11028 68 पु.

िशवाजी तेजपाल कंपाउंड   चाळीसगांव

३८१८२
वाणी िवठठल रामचं� 47383 67 पु.

मु.पो.तरवाडे   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८१८३
वाणी िव�ल बाबूलाल �ो पराग ट� े िडंग 

कंपनी 11532 59 पु.
�ेशन रोड   चाळीसगांव

३८१८४
वाणी वामन हरचंद 40174 55 पु.

हनुमान वाडी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३८१८५
वाणी वामन महा� �ो. जोगे�री 

�ो�ीजन 11535 57 पु.
दु.नं.२०  बजाज कॉ��े�   चाळीसगांव

३८१८६
शेठ वाणी यशवंत िचंतामण 9755 83 पु.

िटळक चौक ल�ी नारायण मंदीरा   जवळ    चाळीसगांव

३८१८७
वानखेडे पांडुरंग दशरथ 27674 54 पु.

भडगाव रोड   िभम मारोती मंदीरासमोर  चाळीसगाव

३८१८८
वानखेडे िसताराम दशरथ 9752 58 पु.

भडगाव रोड हनुमान मंदीर   चाळीसगांव

३८१८९
वानखेडे सुनंदा िसताराम 26969 52 �ी

भडगाव रोड   िमल मारोती मंिदरा समोर  मु�ानंद नगर  

चाळीसगाव

३८१९०
वमा� गोपाल पुनमचंद 57942 57 पु.

िटळक नगर चाळीसगाव   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३८१९१
वासवानी िदपककुमार खटुमल 28020 47 पु.

�म. नं. ११   िसंधी कॉलनी  चाळीसगाव

३८१९२
वासवाणी धृवकुमार खटूमल 28826 63 पु.

�म नं.११   िसंधी कॉलनी    चाळीसगांव

३८१९३
वासवाणी नारायण नथुमल 51926 58 पु.

३४ िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३८१९४
वासवाणी पिहलाज खटूमल 27992 55 पु.

११ िसंधी कॉलनी   चाळीसगाव

३८१९५
वासवानी साजनदास खटुमल 27991 68 पु.

�म नं. ११   िसंधी कॉलनी  चाळीसगाव
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३८१९६
वासवाणी वेद�काश खटूमल 27993 53 पु.

�म नं. ११   िसंधी कॉलनी  चाळीसगाव

३८१९७
येवले (वाणी) संगीता शरद 32387 54 �ी

अच�ना अपाट�.   िशंगारे माळा  चाळीसगांव

३८१९८
येवले अिनल मुरलीधर 30113 58 पु.

गांधी चौक   नगर पािलका जवळ  चाळीसगाव

३८१९९
येवले चं�कांत मुरलीधर 27612 41 पु.

मु. पो. रांजणगाव   ता. चाळीसगाव  िज. जळगाव  रांजणगाव

३८२००
येवले जग�ाथ िव�नाथ 28473 61 पु.

पो� ऑिफस शेजारी   कचेरी रोड  चाळीसगाव

३८२०१
यवले िकरण ल�ण 58977 43 पु.

भा� दौलत भाडगाव   जयशंकर नगर  चाळीसगाव

३८२०२
येवले िकरण सुधाकर 30410 45 पु.

देव ग�ी बाजार पेठ   चाळीसगांव

३८२०३
येवले िकशोर दगा 28049 47 पु.

समथ� �ॉट नं. १९   �ामी समथ� नगर  धुळे रोड  चाळीसगाव

३८२०४
येवले नारायण जग�ाथ 9775 68 पु.

ल�ी नगर   मधु िनकुभ हौ��टल  चाळीसगांव

३८२०५
येवले �काश िनंबा 43747 58 पु.

मे�णबारे   ता. चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८२०६
येवले राज�� कािशनाथ 28666 59 पु.

सदर बाजार   देवी ग�ी    चाळीसगांव

३८२०७
येवले संजय िगरधर 27596 50 पु.

रांजणगाव   ता. चाळीसगाव    रांजणगाव

३८२०८
येवले संजय िव�नाथ 11503 54 पु.

�ेशन रोड  महारा��  बँके सम   ◌ोर    चाळीसगांव

३८२०९
येवले शरद कािशनाथ 40900 53 पु.

जुना मालेगाव रोड   चाळीसगाव

३८२१०
येवले �ेता चं�कांत 17359 37 �ी

घाट रोड   चाळीसगाव

३८२११
येवले सुभाष कािशनाथ 28425 67 पु.

ओमशांती फुले कॉलनी   गवळी वाडा  चाळीसगाव

३८२१२
येवले सुधाकर पंढरीनाथ 31516 78 पु.

देव ग�ी सदर बाजार   चाळीसगांव

३८२१३
येवले सुधीर पांडूरंग 11069 48 पु.

नेताजी चौक  सदगु� कृपा   चाळीसगांव

३८२१४
येवले सुरेखा शरद 40899 46 �ी

जुना मालेगाव रोड   चाळीसगाव

३८२१५
येवले सुरेश महा� 41707 60 पु.

शु�तारा इमारत   करगांव रोड  चाळीसगाव

३८२१६
येवले उदय मुरलीधर 30112 56 पु.

सरदार बाजार गांधी चौक   चाळीसगाव

३८२१७
येवले िवलास जयंत 48852 45 पु.

िस�दकला भुवन   नारायण वाडी चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८२१८
येवले िव�नाथ दगडू �ो.िव�नाथ दगडू 

येवले 9931 49 पु.
�ेशन रोड   चाळीसगांव  िज.जळगाव

३८२१९
येवले शामकांत मुरलीधर 28082 59 पु.

सदर बाजार पेठ   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३८२२०
येवले िदलीप पंुडिलक �ो.िशतल ट� ेडस� 10045 61 पु.

७७ रामराव फकीरराव माक� ट   �ेशन रोड चाळीसगांव

३८२२१
येवले �वीण नारायण �ो. िस�कला 

ऑटो पाट्�स 10408 50 पु.
िशवाजी चौक   करगाव रोड  चाळीसगांव

३८२२२
येवले राज�� जे. �ो.िदलीप �ेम मेकर 10075 43 पु.

�भात ग�ी   चाळीसगांव
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३८२२३
झगडे िदलीप लाला 37002 51 पु.

�ागडे िब�ीगं   करगाव रोड  चाळीसगाव

३८२२४
झंवर मह�� ल�ीनारायण 28158 58 पु.

खा�ेश ए�� �न िल.   चाळीसगाव

३८२२५
झोडगेकर �िदप भालचं� 28059 65 पु.

द�वाडी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३८२२६
झोडकर िकशोर वसंत 11075 63 पु.

द� वाडी   चाळीसगांव

३८२२७
झोडगेकर माधुरी �िदप 28813 55 �ी

द�ावाडी   चाळीसगांव

३८२२८
झोडगेकर नेहा �िदप 51088 28 �ी

द�वाडी िवभुते चाळ   चाळीसगाव
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(६)
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३८२२९ आदश� मिहला बचत गट
तायडे �मीला मधुकर

60131 59 ÔJããè

497 B नवीन �ॉट   आदश� मिहला बचत गट 

 टाकळी  चाळीसगाव

३८२३० आकाश मिहला बचत गट
पाटील सुनंदा संजय

57707 41 ÔJããè

मु - नवेगाव पो - पातोडंा   ता चाळीसगाव  िज 

जळगाव  चाळीसगाव

३८२३१

आरती मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 52963

मु. पो. पांतोडा   ता. चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३८२३२

अिह�ाबाई मिहला बचत 

गट 57854

वाड� �ं ६ रा पातोडंा   ता चाळीसगाव  िज 

जळगाव  पातोडंा

३८२३३

आकां�ा मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 56151

भोलेबाबा दरबार   िशवश�ी नगर  

चाळीसगाव िज.जळगांव

३८२३४

अंलकार मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
मोरे किवता अशोक

56575 36 ÔJããè

िमलीदं नगर   रे�े �ेशन रोडचाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८२३५

अ�ा�ा मिहला बचत 

गट
शेख नजुराबी हमीद

47467 47 ÔJããè अिनल नगर   चाळीसगाव

३८२३६ अंिबका ऍ�ो स�ायस� 9572 घाट रोड   चाळीसगांव

३८२३७ अमृत िजनीगं �ा. िल. 10428 गट नं. ३०८  ३०९  धुळे रोड   चाळीसगांव

३८२३८

आनंद मिहला बचत गट 

(चाळीसगांव)
भागवत संगीता भाऊसाहेब

51127 64 ÔJããè जुनेगाव   पांतोडा  ता.चाळीगाव  चाळीगाव

३८२३९ आनंिद मिहला बचत गट
ठाकुर िनम�ला पंडीत

47468 70 ÔJããè छाजेड ऑईल िमल मागे   चाळीसगाव

३८२४०

अंकुर मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
नवले नीलम िवशाल

52477 33 ÔJããè

सरकार    �ू �ॉट  एट पो� पातोडंा  

चाळीसगाव

३८२४१

अनुसया मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
च�ाण �ोती पंडीत

54730 43 ÔJããè

�ॉट नं ७ अनुसाया नगर   चाळीसगाव  

चाळीसगाव

३८२४२

अनु�ी मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
िशंपी पुजा िनितन

50249 35 ÔJããè

का.क. क� � नेताजी चौक   चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८२४३

आराधना मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
माळी लताबाई हरी

52063 47 ÔJããè

मु. पो. पांतोडा   ता. चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३८२४४

अि�नी मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
राठोड रेखा िदपक

56288 37 ÔJããè गजानन कॉलनी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८२४५

आिश�वाद मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
मोरे वषा� अिनल

56719 39 ÔJããè

घर �.२०४वाड� �.६   मु.पो.पांतोडा 

ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८२४६

अथव� मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 48856 घर �.३३१-३-१   पातोडंा  ता.चाळीसगाव

३८२४७ बालाजी ट� े िडंग कंपनी. 9096 घाट रोड   चाळीसगांव

३८२४८

भगवती मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
िपंगळे आशालता �िवण

47204 56 ÔJããè

घर �.१६३ टाकळी �.चा.   चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८२४९ भा�ोदय मिहला बचत गट
वाघ माधुरी मह��

47056 48 ÔJããè

आदश� नगर   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८२५०

भारत मिहला बचत गट 

(चािळसगाव)
पवार लताबाई शांतीलाल

58291 35 ÔJããè

४६ कौगंा नगर बघाले वघाले पो -हातले   ता - 

चािळसगाव  िज - जळगाव  चािळसगाव

३८२५१

िबजासनी  मिहला बचत 

गट
ितरमली सखुबाई पंुडिलक

57557 55 ÔJããè

मु / पो - िशरसगाव   टाकळी �.चा  

चाळीसगाव

३८२५२ चाफा मिहला बचत गट
भवर सुिनता सितश

57838 37 ÔJããè

रामवाडी   घाट रोड  चाळीसगाव िज 

जळगाव  चाळीसगाव

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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३८२५३

चाळीसगांव ए�ुकेशन 

सोसायटी

अ�वाल नारायनदास 

मांगीलालजी 9897 84 पु�ष �ेशन रोड   चाळीसगाव

३८२५४

चंदना मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
राखंुडे र�ा राजू

50247 38 ÔJããè

नागे�र चौक   चौधरी वाडा चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३८२५५

िचंतामणी मिहला बचत 

गट
देशमुख िनकीता हेमंत

59484 35 ÔJããè देशमुख ग�ी   चाळीसगाव

३८२५६

िदपक मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 54753 जुना गाव   पातोडंा  ता. चाळीसगाव

३८२५७ धनल�ी मिहला बचत गट
वाघ धन�ी िवलास

47055 45 ÔJããè

पवार वाडी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८२५८

धरती मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
पाटील भावना राज��

52479 39 ÔJããè

राधाबाई सांची वाडा   चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३८२५९ िद�ा मिहला बचत गट
पाटील संगीता अजु�न

47960 51 ÔJããè िव�ु नगर   मे�णबारे  ता. चाळीसगाव

३८२६०

िदप�ोती मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
राजपुत अच�ना �िवण

52033 38 ÔJããè

कामगार क�ाण क� �   नारायण वाडी  

िज.जळगांव

३८२६१

िद�ा मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
भावसार अिनता उमेश

56984 43 ÔJããè

रामकृ� नगर   मालेगाव रोड  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३८२६२

ड� ीम �ॉअर मिहला 

बचत गट
सोनार सा�रका राज��

60990 28 ÔJããè

िनयर नगर पािलका मंगलकाया�लय   �डको 

कॉलनी चाळीसगाव

३८२६३ एकादशी मिहला बचत गट
नवले अच�ना बापू

60832 42 ÔJããè

नवले नगर जुना िवमानतळ   ता चाळीसगाव 

िज�ा    चाळीसगाव

३८२६४ एकता मिहला बचत गट
वाणी वंदना रमेश

57167 47 ÔJããè

मु / पो� उंबरखेडा   ता चािळसगाव  िज 

जळगाव  चािळसगाव

३८२६५

मे.फतेहचंद जेठालाल 

ऍ� कंपनी
मेहता भारत फ�ेचंद

12787 57 पु घाट रोड   चाळीसगाव

३८२६६ गंगो�ी मिहला बचत गट
जाधव अलकबाई संजय

57734 45 ÔJããè

मु / पो - माळशेवगा   ता चाळीसगाव  िज 

जळगाव  चाळीसगाव

३८२६७

गारवा मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
सोनवणे िच�ा मुकंुद

52846 37 ÔJããè

१६५८/१ िबहाइंड हॉटेल   ताराचंद सुज�  घाट 

रोड  चाळीसगाव

३८२६८

गाय�ी 

पेट� ोिलयम(भागीदारी)
जागेटीया िदनेश शंकरलाल

13082 56 पु �ेशन रोड चाळीसगाव

३८२६९

गाय�ी मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
चौधरी भागाबाई गजानन

51129 46 ÔJããè २१२ नागे�र चौक   चाळीसगाव

३८२७०

गोकुळनाथ महाराज 

मिहला बचत गट
पाटील पु�ाबाई �भाकर

57736 30 ÔJããè

जुने गाव होळी चौक   िपळखोड चाळीसगाव 

 ता चाळीसगाव िज जळगाव  चाळीसगाव

३८२७१

गृहल�ी मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव) 48855

खडकी बँक   तालुका चाळीसगाव  ता. 

चाळीसगाव

३८२७२

गृहीणी मिहला बचत गट 

(चाळीसगांव)
नागणे किवता िनलेश

56286 39 ÔJããè

नवलेवाडी जुने िवमानतळ   ता.चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८२७३

गुलमोहर मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
माळी जय�ी सुिजत

56801 39 ÔJããè

शेजवळकर नगर   टाकळी �.चा.  

चाळीसगाव िज.जळगांव

३८२७४

गु�कृपा मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 51605 देशपांडे ग�ी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८२७५

गु�कुल ट� � (ता�ा 

सामंत मा�िमक िव�ालय)
पाठक �साद शंकर

9577 37 पु

िवजय वाडी िहरापुर रोड   िहरापुर रोड 

चाळीसगाव

३८२७६ एच.एच. पटेल ऍ� कंपनी 9580 �भात ग�ी   चाळीसगांव
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३८२७७

िहमांगी मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
साबळे संगीता शाम

54622 47 ÔJããè

महािवर कॉलनी   ता.चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८२७८

िहरकणी मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
मोरे शारदा राज��

49518 31 ÔJããè ८५-१ निवन �ॉट   पांतोडा  ता.चाळीसगाव

३८२७९ िहरवळ मिहला बचत गट
पाटील सा�रका सोमनाथ

58379 42 ÔJããè

मु / पो - वाकडी   ता चाळीसगाव  िज 

जळगाव  चाळीसगाव

३८२८० होळीका मिहला बचत गट
पाटील नवसाबाई रोिहदास

60142 71 ÔJããè

अमोल �े प�िटंग   नवा मालेगाव रोड  

चाळीसगाव ता  चाळीसगाव

३८२८१

ई�ापुत� गणेश मिहला 

बचत गट (चाळीसगाव)
गढरी अिनता िवलास

49751 42 ÔJããè

�ामी समथ� नगर   आदश� नगर िबहाइंड 

कॉलेज  चाळीसगाव

३८२८२ इं�ायणी मिहला बचत गट
िशंपी �रटा छोटू

58878 43 ÔJããè १ कंुभार ग�ी   पातोडंा  तालुका चाळीसगाव

३८२८३

जय भोले मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
झोडगे किवता रिवं�

54766 33 ÔJããè

वाड� �.६ नवेगाव पातोडंा   ता.चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८२८४ जय दुगा� मिहला बचत गट
राठोड �िमला िव�म

57765 37 ÔJããè

मु / पो - बोढरे खुद�    ता चाळीसगाव  िज 

जळगाव  चाळीसगाव

३८२८५

जािणव मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
चौधरी रंजना संजय

55404 45 ÔJããè

महािवर �ायाम शाळेजवळ   चौधरी वाडा 

चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८२८६

जय जय रघुवीर समथ� 

मिहला बचत गट
पवार �ितभा सुरेश

58222 38 ÔJããè

मु पो िपंपळवाड   �ासळा टाकली  िज 

चाळीसगाव  िपंपळवड

३८२८७

जय म�ार मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव )
सोमवंशी छाया एकनाथ

48189 38 ÔJããè नवी जीन   नेताजी चौक समोर  चाळीसगाव

३८२८८

जय संतोषी माता मिहला 

बचत गट (चाळीसगाव)
�सक उिम�ला अिनल

56966 36 ÔJããè

मनोरमा हॉटेल मागे   �ेशन रोड  

चाळीसगाव िज.जळगांव

३८२८९

जय सतगु� मिहला बचत 

गट
जाधव संगीता राज��

55191 35 ÔJããè गोधंळ ग�ी   चाळीसगाव

३८२९०

िजजाऊ मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
िनंबाळकर जय�ी िदपक

56693 48 ÔJããè

�ॉट नं.१६ सुवणा�ताई नगर   पवारवाडी 

चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८२९१

जोशी सिज�कल इंड�� ीज 

�ा ली 60273

सव� नं 197/1/1   �ॉट नं 35 सखाराम  

महाजन नगर जवळ  एम आय डी सी 

चाळीसगाव

३८२९२

कलश मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
ठाकुर मीराबाई राज��

56692 42 ÔJããè

वाड� नं.६ नवेगाव   पांतोडा ता.चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८२९३

क�क उमंग मिहला 

बचत गट
नेरकर र��भा रमनलाल

56139 64 ÔJããè

रिसका भूषण कॉलनी जवळ   भडगाव रोड  

चाळीसगाव

३८२९४ क�ना मिहला बचत गट
राठोड रंजना गोकुळ

57836 29 ÔJããè

मु पो� बोढरे   तालुका चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८२९५

क�ाण �ॉ�ीक 

इंड�� ीज 10770

ग.नं.३५/१ िबलखेडा रोड   मालेगाव रोड    

चाळीसगांव

३८२९६ क�ाणी मिहला बचत गट
पाटील सारीका रावसाहेब

57347 37 ÔJããè मु / पो- देवळी   ता चाळीसगाव  िज जळगाव

३८२९७

कामगार मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
पाटील र�ा रोिहदास

50248 41 ÔJããè २९२० �डको   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८२९८

कत�� मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
गायकवाड सुिचता सुिनल

55405 57 ÔJããè

�ी.एच.पटेल �ा.िवदयालय   चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८२९९

क�णा मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
िनकम वैशाली मह��

49581 30 ÔJããè िशवश�ी नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३०० िकरण मिहला बचत गट
सरदार दीपाली सुधीर

48188 35 ÔJããè घर �.९९ नवेगांव   पातोडंा  ता.चाळीसगाव
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३८३०१ लोदवाळ मिहला बचत 59792

लोदवाळ मिहला बचत गट   पो� टाकळी 

�चार  तालुका चाळीसगाव  िज�ा जळगाव

३८३०२

मधुआशा मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
जाधव वैशाली चं�कांत

56046 44 ÔJããè

शा�ी नगर   भडगाव रोडचाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८३०३

महािवर िब�ीगं 

मटेरीयल स�ायस�
�खवसारा �ेमचंद जवरीलाल

44226 60 पु

रामराव फिकरराव माक� ट   �ेशन रोड  

चाळीसगाव

३८३०४

माहेर मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
सपकाळे लीलाबाई भगवान

49871 55 ÔJããè

एट पो� पातोडंा   ता. चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३८३०५ मंगलम मिहला बचत गट 60209 हॉटेल िजपु� या   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३८३०६

मानसी मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 51198

अिभयंता कॉलनी िनयर ग�न�म�ट   डायरी 

चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३०७ मया�दा मिहला बचत गट
पवार सुिनता कोडूं

57662 41 ÔJããè

मु / पो - रोकडे   ता चाळीसगाव  िज जळगाव 

 चाळीसगाव

३८३०८

ि�नाल मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
तलरेजा चंदा हरीश

52962 51 ÔJããè �ेशन रोड   िसंधी कॉलनी  िज.जळगांव

३८३०९

मे.बी.पी.पु�शी अॅ� 

कंपनी पु�शी िजत�� भोजराज 49612 ४० पु २५१ िसंधी कॉलनी   �ेशन रोड  चाळीसगाव

३८३१०

मे.क�ैयालाल अॅ� 

कंपनी 41704 बजाज पॅलेस   दुध सागर माग�  चाळीसगाव

३८३११ नाभीक मिहला बचत गट
िबरारी ताराबाई �काश

60294 51 ÔJããè समथ� नगर टाकी �ाचा   चाळीसगाव

३८३१२ नवदुगा� मिहला बचत गट
जगधाने उजाला भाऊसाहेब

57588 43 ÔJããè

बागुल िनवास   ल�ीनगर चाळीसगाव  ता 

चाळीसगाव िज जळगाव  चाळीसगाव

३८३१३ �ू साईनाथ ट� ेडीगं.कं. 9097 माक� ट याड�   चाळीसगांव

३८३१४

िनखील मिहला बचत गट 

चाळीसगाव
पाटील सुिनता बंडू

58249 48 ÔJããè देखमुखवाडी रोड   िपलाखोडा  चाळीसगाव

३८३१५

िनकंुभ च�ाण आिण 

असोिसएट 39224

एच पी पेट� ोल पंपाजवळ   भडगाव रोड  

चाळीसगाव

३८३१६ िनम�लाय मिहला बचत गट 60210

घर नं १५६०   रथ ग�ी  चाळीसगाव  

425101

३८३१७

ओम साई राम मिहला 

बचत गट
माया परशुराम गोपाल

60909 40 ÔJããè

मु पो� बाणगाव   ता चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८३१८

ओम शांती मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
दोदें िनम�ला राज��

54609 38 ÔJããè कैव� नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३१९ पंचिशला मिहला बचत गट
िनकम सुिशला ई�र

47016 45 ÔJããè मॉड�न सोसायटी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३२०

पारस मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 50216

७८८-२ नवेगाव   रथग�ी  पांतोडा 

ता.चाळीसगाव

३८३२१ परदेशी मिहला बचत गट

परदेशी क�नाबाई 

िवजयिसंग 57589 39 ÔJããè

�ॉट नं ६७ गट �ं २७   अ जी कृ� नगर  

खरजई रोड चाळीसगाव

३८३२२

पा�रजात मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
मु�ा �िबना अिसफॉ�ीन

56928 39 ÔJããè

१०५ महाराणा �ताप हौिसंग सोसायटी   

चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३२३

पाटणादेवी मिहला बचत 

गट
गवळी बबीता राधो

48031 49 ÔJããè िहरापुर रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३२४

�गती मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 49411

वाड� नं.१ पांतोडा   ता. चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव
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३८३२५

�काश चं�कांत आणी 

कंपनी 9574 घाट रोड   चाळीसगांव

३८३२६

�ाथ�ना मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
कदम सिवता रिवं�

50215 34 ÔJããè

८५७ रथग�ी   नवेगाव  पांतोडा 

ता.चाळीसगाव

३८३२७

�ित�ा मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
लददे पुजा िनरंजन

52784 54 ÔJããè एम जे नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३२८ �वास मिहला बचत गट
सटाले लिलता कमलाकर

60841 47 ÔJããè िशव श�� नगर   टाकी �ाचा चाळीसगाव

३८३२९

�ेमसाई मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 53481

द�वाडी शिनमंिदर जवळ   चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८३३०

अ�� �ी गोर�ण सं�था 

चाळीसगाव
शमा� इंदरचंद दगडूलाल

28660 77 पु द�ा वाडी   चाळीसगाव  िज.जळगाव

३८३३१ ि�यंका मिहला बचत गट
राठोड सीमा भाऊलाल

57797 38 ÔJããè

घर � १४४३ पवारवाडी   हंस टाकीजवळ  

चाळीसगाव िज जळगाव  चाळीसगाव

३८३३२

�बोिधनी मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
मोरे पु�ा मुकेश

55336 37 ÔJããè िशव कॉलनी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३३३

पु� रामदेवजी बाबा 

आरो� �ित�ान 34849 िहरापुर रोड   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३३४ पूणा�नंद ट� ेडीगं कंपनी 9584 ल�ी नगर   चाळीसगांव

३८३३५

पुवा� मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
गज� नीिलमा अनंत

52493 37 ÔJããè

शेजवळकर नगर   चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३८३३६

राधाकृ� मिहला बचत 

गट
वाणी िमना भानुदास

47054 55 ÔJããè

रथग�ी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८३३७

राधा मोहन मिहला बचत 

गट
चौधरी उषा नारायण

58181 66 ÔJããè िहरापुर रोड   आदश� नगर  चाळीसगाव

३८३३८ राधे राधे मिहला बचत गट
नाळक उ�ला जयवंत

58620 42 ÔJããè

JACKSONS मोटस�   क�ड नाका जवळ  

चाळीसगाव

३८३३९

राजे संभाजी मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव) 49675 रहेमान नगर   चाळीसगाव

३८३४० राजहंस मिहला बचत गट
देशमुख पु�ाबाई भा�रराव

58658 46 ÔJããè

एट पो� िशवापूर   पो� िप�र खेडा  

तालुका चाळीसगाव

३८३४१

राम मंिदर मिहला बचत 

गट
भोळे भा��ी दीपक

58650 33 ÔJããè

एट पो� िपंपळवाडा �ाळसा   तालुका 

चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३४२ रिवराज कलर फोटो लॅब
पाटील �शांत िभमिसंग

55715 45 पु

�ारेलाल पु�शी कॉ��े�   दुसरा मजला 

भडगाव रोड  चाळीसगाव िज.जळगांव

३८३४३

रोिहणी मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
महाले िमना संतोष

54623 46 ÔJããè

गांधी ग�ी   गांधी चौक चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८३४४ रोशनी मिहला बचत गट
भोई वंदना संजय

57462 36 ÔJããè

मु - रोकडे  पो - वाघडु   ता चाळीसगाव  िज 

जळगाव  चाळीसगाव

३८३४५

�� मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
भटनागर िकत� राजेश

52381 44 ÔJããè

िशवाजी नगर चाळीसगाव िज.   जळगाव    

चाळीसगाव

३८३४६

��ा� मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
िवडे गाय�ी खुशाल

52458 36 ÔJããè

िहरापुर रोड   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८३४७ ऋतुराज मिहला बचत गट
पवार चं�कला साहेबराव

59966 59 ÔJããè �ू माले गाव रोड   चाळीसगाव  चाळीसगाव

३८३४८ साचो सतराम बी�कोनं पु�शी राज रमेश 60381 33 पु

63 सद भावणा भवन   िसंधी कॉलनी �ेशन 

रोड    चाळीसगाव
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३८३४९

साचो सतराम इ��ा 

�ोजे� एल एल पी पु�शी िवनोद रमेश 60386 46 पु

63 सद भावना भवन   िसंधी कॉलनी �ेशन 

रोड  चाळीसगाव

३८३५०

सतगु� मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
भडगे सुलोचना �काश

50609 35 ÔJããè रोशन नगर   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३५१

साधना मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 52478

९०२/१. पातोडंा   अॅट पो� पातोडंा  

ता.चाळीस गाव िज.जळगांव

३८३५२

सखी मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
पाटील वैशाली अिनल

52619 45 ÔJããè

�भु रामचं� नगर   धुळे रोड  चाळीसगाव 

िज.जळगांव

३८३५३ स�ाट मिहला बचत गट
पवार सुमन आ�ा

60622 48 ÔJããè

िशवश�ी नगर   शेजवाळकर नगर  

चाळीसगाव

३८३५४

संिजवनी मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 55140

मु.पो.पांतोडा िजरेग�ी   ता.चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८३५५

संकट मोचन मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
पाटील सुनीता सुनील

57027 36 ÔJããè

िमल �ाट�र जवळ   भडगांव रोड  

चाळीसगाव िज.जळगांव

३८३५६

संकेत मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
गायकवाड आशा कैलास

57103 51 ÔJããè गायके नगर   िहरापुर रोड  चाळीसगाव

३८३५७

संत गाडगेबाबा मिहला 

बचत गट 47719

७८१-१ नवेगाव   रथ ग�ी  पांतोडा ता. 

चाळीसगाव

३८३५८

संत सतरामदास 

कं�� �न
पंुशी िवनोद रमेश

49400 44 पु

६३ सदभावना भवन   िसंधी कॉलनी  �ेशन 

रोड चाळीसगाव

३८३५९

संत सतरामदास 

इ��ा�� �र �ा.िल. पु�शी भोजराज �ारेलाल 34597 66 पु रे�े �ेशन रोड   चाळीसगांव

३८३६० सर�ती मिहला बचत गट
िनकम सुनंदा संजय

57248 32 ÔJããè

मु/पो-देवळी   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३८३६१

सतीमाता सामंतदादा 

मिहला बचत गट
च�ाण मलीबाई पंढरीनाथ

57369 43 ÔJããè

मु - चंिडकावाडी   पो- पाटणा  ता चाळीसगाव 

िज जळगाव  चाळीसगाव

३८३६२

सौभा�वती मिहला बचत 

गट
नवले अंजली रिवं�

47720 38 ÔJããè नवलेवाडी ता चाळीसगाव

३८३६३

सावली मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 50397

मु. पो. पांतोडा   ता. चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३८३६४ �ाम मिहला बचत गट
कुमावत िद�ा सुनील

58303 38 ÔJããè

िपनरवाडी  िहरापुर रोड   चािळसगाव  िज - 

जळगाव  चािळसगाव

३८३६५ शारदा मिहला बचत गट
भंवर िमना रिवं�

57411 45 ÔJããè

रामवाडी   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३८३६६

िशव छ�पती मिहला 

बचत गट
पवार सरला शरद

47825 45 ÔJããè िशवाजी चौक   चाळीसगाव

३८३६७

िशवनेरी मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
िशंपी पुजा िनितन

55190 33 ÔJããè

िशवकॉलनी   जुना मालेगाव रोड चाळीसगाव 

 िज.जळगांव

३८३६८ िशवराज मिहला बचत गट
कु� हाडे छाया राजू

58258 24 ÔJããè आदश�नगर   िहरापुर रोड  चाळीसगाव

३८३६९

�ीचरण मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
देशमुख वृषाली सुिशल

49537 32 ÔJããè

८ शािलमार सोसायटी   चाळीसगाव  

िज.जळगांव

३८३७०

�ी.गणेश मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव) 54752

इंदर नगर पो� पातोडंा ता   चाळीसगाव    

पातोडंा

३८३७१

�ी कैव� मिहला बचत 

गट (चाळीसगांव)
सौनासे स�भामा गोिवंदराव

56569 40 ÔJããè कैव� नगर   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३७२

�ीपाद �ीव�भ मिहला 

बचत गट (चाळीसगाव) 52786

वामन नगर   करगाव रोड चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव
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३८३७३

�ी. �ामी समथ� मिहला 

बचत गट (चाळीसगाव)
धनगर पाव�ताबाई गुलाबराव

47203 73 ÔJããè

६३-१ अ निवन �ॉट   मु.पो. पांतोडा  

ता.चाळीसगाव

३८३७४

�ी �ंकटेश पु�ष बचत 

गट 57691

शा�ीनगर   भडगाव रोड  चाळीसगाव िज 

जळगाव  चाळीसगाव

३८३७५ �ीकृ� पाईप इंड�� ीज 42244

�ॉट नं. २९   औ�ोिगक वसाहत  धुळे रोड 

चाळीसगाव

३८३७६

िसताबाई मांगीलाल 

अ�वाल चॅरीटेबल ट� � 27623 चाळीसगाव

३८३७७

सुय�दय मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
देशमुख संगीता कैलास

53264 52 ÔJããè �ीकृ� कॉलनी   चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३७८

सुहािसनी मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
नवल संगीता �ाने�र

53105 40 ÔJããè

नवलेवाडी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८३७९

सुयोग मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
सोनवणे िललाबाई जनाध�न

52457 66 ÔJããè

अिनल नगर   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८३८० सुयोग ट� ेडीगं कंपनी. 9098

घाट रोड माक� ट याड�   दुकान नं ५    

चाळीसगांव

३८३८१

�ामी समथ� मिहला बचत 

गट
पाटील मंगलबाई रमेश

57247 38 ÔJããè

रा देवळी   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३८३८२ ��ील डेअरी 10682 २१/१ दूध सागर माग�   चाळीसगांव

३८३८३

�रा� मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
पाटील मालती �काश

51199 60 ÔJããè

िशव कॉलनी   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८३८४

तम�ा मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव )
कोळी उषा पंडीत

58198 45 ÔJããè रामकु� नगर   मालेगाव रोड  चाळीसगाव

३८३८५

तेज��नी मिहला बचत 

गट (चाळीसगाव)
महाले िसमी ई�र

50030 39 ÔJããè

२९ निवन मालेगाव रोड   चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव

३८३८६ ठाकर मिहला बचत गट 60311

इंिदरा नगर नेताजी चौक   चाळीसगाव 

िज�ा जळगाव    चाळीसगाव

३८३८७

तृ�ी मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव) 55942

वाड� �.६ नवेगाव   मराठी शाळेजवळ 

पातोडंा  ता.चाळीसगाव िज.जळगांव

३८३८८

तुलसी मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
माळी �ितभा राज��

48736 47 ÔJããè

घर �.२१-१ मु.पो.पांतोडा   ता.चाळीसगाव  

िज. जळगाव  चाळीसगाव

३८३८९

उडान मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
िच�े संगीता यशवंत

51543 45 ÔJããè

नेताजी चौक   चाळीसगाव  िज. जळगाव  

चाळीसगाव

३८३९० उ�ा मिहला बचत गट
जाधव रमाबाई चं�कांत

58721 43 ÔJããè खडकी बु.   तालुका चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३९१

उमंग मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
मेटकर कमलबाई िव�ु

55917 35 ÔJããè

वैभव मंगल ��ााा�लयामागे   भडगाव रोड 

चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३९२ उ�ती मिहला बचत गट
चं�ा�े सिवता मानस

58466 46 ÔJããè नेताजी चौक मरोती मंिदर   चाळीसगाव

३८३९३ व�तंुड मिहला बचत गट
पाटील माधुरी िवशाल

57519 39 ÔJããè

रा देवळी   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  

चाळीसगाव

३८३९४

वै�वी मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
कथिमरे आरती राम

56414 41 ÔJããè

नारायण वाडी आमदार िब��ंग   

ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३९५ वीर वंश मिहला बचत गट
पाटील िनलम �िदप

58576 36 ÔJããè ६० धुळे रोड   राणी पाक�  मागे  चाळीसगाव

३८३९६

िवर शैव क�या समाज 

मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
खट�मल कुसुम अजु�न

54621 59 ÔJããè डोहर वाडा   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव
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३८३९७ िवशाल एन ए� 56654

२-३-४ बँक ऑफ बडोदा जवळ   चाळीसगांव 

 िज.जळगाव

३८३९८

य� मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
घाडगे मीना द�ू

56965 36 ÔJããè मु.पो.िशवापुर   ता.चाळीसगाव  िज.जळगांव

३८३९९

झािशची राणी मिहला 

बचत गट (चाळीसगाव)
चौधरी िवजया चं�कांत

48734 45 ÔJããè

मु. पो. पांतोडा   ता.चाळीसगाव  िज. 

जळगाव  चाळीसगाव
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३८४००
अ�वाल �ीराम क�ैयालाल 5636 83 पु.

गांधी चौक रावेर   ता. रावेर  िज�ा जळगाव  रावेर

३८४०१
अ�वाल अिनल बबनलाल 16488 43 पु.

मेन रोड रावेर   रावेर

३८४०२
अ�वाल अंकीत सुधीर 58368 27 पु.

धर नं ५४४   मेन रोड  रावेर

३८४०३
अ�वाल अनुज िदलीप 49815 32 पु.

मु. पो. रावेर   भोईवाडा  िज. जळगाव  रावेर

३८४०४
अ�वाल अतुल बबनलाल 16489 45 पु.

मेन रोड रावेर   रावेर

३८४०५
अ�वाल आयुष िदलीप 54944 35 पु.

५४४ मेन रोड   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८४०६
अ�वाल चं�कांत अरिवंद 58187 59 पु.

२४६/ब   �ेशन रोड  रावेर

३८४०७
अ�वाल चं�कांत �ीराम 31454 62 पु.

364अ /2/17 आठवडे बाजार रोड   �ची मोटार जवळ  

गजानन नगर  रावेर  425508

३८४०८
अ�वाल िदलीपकुमार पुनमचंद 32525 62 पु.

५४४ मेन रोड   रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३८४०९
अ�वाल जागृती चं�कांत 31455 46 �ी

गजानन नगर   रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३८४१०
अ�वाल क�ैयालाल पुनमचंद 10779 66 पु.

मेन रोड रावेर ता.रावेर   िज.जळगांव   425508

३८४११
अ�वाल मंगला क�ैयालाल 43391 61 �ी

घर नं.५४४   मेन रोड  रावेर िज.जळगाव

३८४१२
अ�वाल मिनषा तुषार 44861 42 �ी

५४४ मेन रोड   रावेर

३८४१३
अ�वाल माया िदलीप 44860 62 �ी

५४४ मेन रोड   रावेर

३८४१४
अ�वाल िमना �काश 31453 49 �ी

गजानन नगर   रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३८४१५
अ�वाल िमनल सुधीर 43087 54 �ी

५४४ मेन रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८४१६
अ�वाल �काश �ीराम 8891 58 पु.

३६५/१ आठवडे बाजार रोड   �िच मोटर जवळ गजानन 

नगर  रावेर ता. रावेर िज. जळगाव  रावेर  425508

३८४१७
अ�वाल सुधीर पुनमचंद 16988 60 पु.

मेन रोड   मु.पो. रावेर

३८४१८
अ�वाल सुिशलाबाई �ीराम 30316 67 �ी

गजानन नगर रावेर   रावेर

३८४१९
अ�वाल तुषार क�ैयालाल 16987 47 पु.

मेन रोड   रावेर

३८४२०
अ�वाल भुषण चं�कांत 58180 35 पु.

२४६ ब �ामी नारायण मंदीरासमोर   �ेशन रोड ता रावेर  

िज जळगाव  रावेर

३८४२१
अकोले मंूकंुद एकनाथ 61463 61 पु.

मेन रोड रावेर   रावेर

३८४२२
अकोले िनलेश �काश �ो.िनलेश 

इंड�� ीज 11488 46 पु.
रथ ग�ी   रावेर

३८४२३
अकोले रंजना अनंत 15532 49 �ी

मेन रोड रावेर

३८४२४
आंबेकर पंकज सुभाष 35593 34 पु.

मु.पो.रावेर   राम मंिदराजवळ  रावेर

३८४२५
आंबेकर सुभाष देवचंद 52955 66 पु.

मोठे राम मंिदर   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८४२६
अ�दाते िहराबाई देवलाल 26724 91 �ी

अफु ग�ी   मु. पो. ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

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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३८४२७
अ�दाते िव�म िकरण 28373 42 पु.

जुनी अफू ग�ी   मु. पो. ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८४२८
अंतुल�कर ल�ीकांत द�ा�य 19804 62 पु.

५५८  द�शोभा  मेन रोड   मु.पो.रावेर

३८४२९
असवार गणपत मोहन 43886 70 पु.

१०६२/२ िश�क कॉलनी   मु. पो. �खड� ता. रावेर  िज 

जळगाव  �खड�  425507

३८४३०
अ�ार सुधाकर ओकंार 52586 74 पु.

१०७१ बारी वाडा   रावेर  िज. जळगाव  रावेर  425508

३८४३१
आठवले राज�� �भाकर 25047 60 पु.

मेन रोडरावेर   िज.जळगाव

३८४३२
आठवले तेज�ी राज�� 25046 55 �ी

७० मेन रोडरावेर   िज.जळगाव

३८४३३
अ�े महेश सुरेश 25102 49 पु.

मेन रोडरावेर   िज.जळगाव

३८४३४
बडगुजर �ीराम मोहन 59506 35 पु.

१४ मानकर �ॉट �ेशन रोड   रावेर तालुका रावेर 

िज.जळगांव

३८४३५
बारी अ�ण बाबुराव 24914 59 पु.

१४ िपपल बँक कॉलनी   जुना सावदा रोड  रावेर

३८४३६
बारी भागवत फ�ू 48522 62 पु.

रथ ग�ी   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८४३७
बारी भागवत गोपाळ 27816 59 पु.

बारी वाडा रावेर     रावेर    425508

३८४३८
बारी भा�र जग�ाथ 25439 57 पु.

सतपती वाडा   बारी वाडा  रावेर

३८४३९
बारी िदनेश चंपालाल 39436 48 पु.

�ॉट नं. ५९  िव�कमा� नगर    सावदा रोड  ता. रावेर  िज. 

जळगाव    रावेर  425508

३८४४०
बारी मंदाबाई भगवान 48367 58 �ी

बारी वाडा   मु. पो. ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८४४१
बारी िनितन भगवान 60330 37 पु.

बारी वाडा रावेर   ता रावेर   425508

३८४४२
बारी रमेश देवराम 27120 57 पु.

मु. पो. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोड

३८४४३
बारी संतोष पु�षो�म 54979 53 पु.

१०५६ िशवाजी चौक   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८४४४
बारी ताराचं� जग�ाथ 59808 58 पु.

१०५६ बारी वाडा रावेर   अॅट पो� रावेर  ता रावेर िज�ा 

जळगाव  रावेर  425508

३८४४५
बा�दवाले रिवं� गणपती 55744 62 पु.

६ गाय�ी नगर   �ेशन रोड रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८४४६
बा�दवाले संजय द�ा�य 31391 54 पु.

रावेर �ेशन रोड मानकर �ॉट   रावेर

३८४४७
बा�दवाले सुधीर द�ा�य 55743 50 पु.

मानकर �ॉट   �ेशन रोड रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८४४८
बाउ�र िमलीदं िमठाराम 25217 52 पु.

मु.पो.रावेर   िज.जळगाव

३८४४९
बािव�र योगीता �भाकर 21416 49 �ी

सौभा� नगर   जुना सावदा रोडरावेर  िज.जलगाव  रावेर

३८४५०
ब�डाळे िनवृ�ीनाथ जग�ाथ 18515 60 पु.

मु.पो.िववरे बु।।   ता.रावेर    सावदा

३८४५१
ब�डाळे रिवं� बळीराम 44038 61 पु.

मु. पो. िववरा बु.   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८४५२
ब�डाळे उ�ास केशव 18843 69 पु.

मु.पो.िववरे बु।।   ता.रावेर    िववरे बु।।

३८४५३
ब�डाळे िवलास केशव 18842 58 पु.

मु.पो.िववरे बु।। ता.रावेर   िववरे बु।।
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३८४५४
भालेराव सुरेश राजाराम 51522 72 पु.

१९  अक�ीत    राजीव नगर  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८४५५
भालताड अरिवंद रामदास 29571 50 पु.

मु.पो. वाघोड ता.रावेर   सावदा

३८४५६
भंडारी अिनल शािल�ाम 34730 60 पु.

�ीकृ� नगर   सावदा रोड  रावेर

३८४५७
भंडारी सुिनता अिनलकुमार 35135 51 �ी

�ीकृ� नगर   सावदा रोड  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८४५८
भांडे मधुकर ल�ण 52640 78 पु.

५२४/२ भोकरीकर ग�ी   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८४५९
भंगाळे राज�� राघो 24585 56 पु.

वाटपाडे ग�ी   मु.पो.रावेर  ता.रावेर िज.जळगाव

३८४६०
भंगाळे सतीश िकसन 49899 53 पु.

मु. पो. �खड� बु.   ता. रावेर  िज.जळगाव

३८४६१
भंजाले �ीकांत रमेश 61855 36 पु.

117/76 निवण सावदा रोड रावेर   ता रावेर िज.जळगांव

३८४६२
भावसार �मोद सुधाकर 54076 43 पु.

अफु ग�ी   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८४६३
िभडे छोटूलाल राजाराम 33052 49 पु.

गणराज ि�ंटस�   जुने पो� ऑफीस रोड    रावेर

३८४६४
िभलाला सुिशला िसताराम 50331 45 �ी

सावदा रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८४६५
भोगे पोपट माधव 32558 68 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर    वाघोड

३८४६६
भोई दयाराम मंगा 24923 65 पु.

६८ �ीकृ� नगर रावेर   ता. रावेर िज.जळगाव    425508

३८४६७
भोई लोटू काळू 5367 68 पु.

मु पो एनपुर ता रावेर   िज.जळगाव    एनपुर

३८४६८
भोकरीकर �ीधर िचंतामण 18663 47 पु.

५१५ भोकरीकर ग�ी   मु.पो.रावेर

३८४६९
भोकरीकर िचंतामण माधव 18685 85 पु.

५१५ भोकरीकर ग�ी   मु.पो.रावेर

३८४७०
भोपळे �पचंद सुपडू 28932 84 पु.

८ �ोफेसर कॉलनी   पो. रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३८४७१
िबजलपुरे राजीव रामदास 35009 42 पु.

मु.पो. भोईवाडा रावेर   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८४७२
िबंबे िमलीदं सोमनाथ 29920 57 पु.

१८२ डॉ. हेडगेवार चौक   �ेशन रोड रावेर  ता. रावेर 

िज.जळगांव  रावेर  425508

३८४७३
बैरागी रामदास ल�णदास 27760 60 पु.

३ वरद िनवास  जुना सावदा रोड   वॉटर िफ�र �ांट जवळ 

रावेर  ता.रावेर  िज. जळगाव  रावेर  425508

३८४७४
िबरपन युवराज �पा 24927 51 पु.

गोपाल नगर   �ेशन रोड  रावेर

३८४७५
बोरनारे रिवं� पांडूरंग 33263 51 पु.

मु.पो.कज�द   ता.रावेर  िज.जळगांव  कजोद�

३८४७६
बोराळे गणपत तोताराम 24276 81 पु.

१६ मा�िमक िश�क कॉलनी   �ेशन रोड रावेर  ता रावेर 

िज�ा जळगाव  रावेर

३८४७७
बोरोले लिलत िदनकर 57056 42 पु.

७ रामबाग �ेशन रोड   महारा��  बँकेसमोर  रावेर 

िज.जळगाव  रावेर

३८४७८
बोरोले ललीत गोपाळ 58042 46 पु.

मु /पो - िववरे बु.   ता रावेर  िज जळगाव  िववरे बु.  425523

३८४७९
बोरोले िनलेश ��ाद 59133 51 पु.

343   पाटील वाडा  एट पो� िववरे तालुका रावेर  िववेक 

बु�ुक  425508

३८४८०
बोरोले वैभव जग�ाथ 34719 38 पु.

मेन रोड   रावेर
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३८४८१
चांदेलकर जग�ाथ सखाराम 17205 61 पु.

उटखेडा रोड   सावदा ना�ा मागे  रावेर

३८४८२
चांदेलकर िव�नाथ जग�ाथ 28255 42 पु.

�ािशक नगर   उतखेडा रोड रावेर  ता. रावेर िज. जळगाव  

रावेर  425508

३८४८३
चंदनानी िकशोर शोभराज 25104 42 पु.

जु�ा रे� हाऊस जवळ   मु.पो.रावेर िज.जळगाव

३८४८४
चंदनानी मुकेश शोभराज 56224 33 पु.

२२७०/५/अ �ेशन रोड   पंचायत सिमती जवळ  रावेर 

िज.जळगाव  रावेर

३८४८५
चंदनानी राजकुमार शोभराज 25105 56 पु.

जु�ा रे� हाऊस जवळ   मु.पो.रावेर िज.जळगाव

३८४८६
चौधरी �काश ल�ण 20272 43 पु.

मु.पो.वाघोड ता.रावेर   वाघोड

३८४८७
चौधरी अिनल मुरलीधर 34744 49 पु.

मु.पो.के�हाळे बु. ता.रावेर   िज.जळगाव    के�हाळे

३८४८८
चौधरी अ�ण िसताराम 20805 63 पु.

�ीकृ� नगर   सावदा रोड    रावेर

३८४८९
चौधरी अशोक तुकाराम 32704 68 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर    वाघोड

३८४९०
चौधरी बाबुराव ओकंार 6651 85 पु.

अट पो� रावेर   ता रावेर िज.जळगांव

३८४९१
चौधरी भुषण मधुकर 29137 36 पु.

पो�-खीड� बु.   ता.रावेर िज.जळगांव    खीड� बु.

३८४९२
चौधरी ि�जलाल कडु 15497 50 पु.

मु.पो.�खरवड   ता.रावेर

३८४९३
चौधरी चं�शेखर ई�र 38687 37 पु.

मु.पो. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोड

३८४९४
चौधरी द�ातेय िवठठल 45522 66 पु.

मु पो �खड� बु   ता रावेर िज  जळगाव  सावदा

३८४९५
चौधरी देवीदास िभला 14268 63 पु.

मु.पो.�खड� बु।।   ता.रावेर    �खड� बु।।

३८४९६
चौधरी धनराज मािणक 43618 46 पु.

पंचमुखी हनुमान मंदीर समोर   जुना सावदा रोड  रावेर 

िज.जळगाव  रावेर

३८४९७
चौधरी िदलीप चांगदेव 46691 67 पु.

मु. पो. �खड� खुद�    ता. रावेर  िज. जळगाव

३८४९८
चौधरी िदनेश ��ाद 35594 43 पु.

मु.पो.�खरवड   ता.रावेर  िज.जळगाव  �खरवड

३८४९९
चौधरी िदनकर पंडीतराव 13766 48 पु.

मु.पो.�खरवड   ता.रावेर    �खरवड

३८५००
चौधरी ई�र नामदेव 25091 74 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८५०१
चौधरी गणेश छगन 16091 44 पु.

मु.पो.�खरवड ता.रावेर   िज.जळगाव    �खरवड

३८५०२
चौधरी गणेश चंपालाल 58129 45 पु.

�ॉट नं २३ उंटखेडे रोड   पांडुरंग नगर रावेर  ता रावेर िज 

जळगाव  रावेर

३८५०३
चौधरी गणेश जयराम 61727 43 पु.

गांज� वाडा िववर खुद�    मु पो िववरे खुद�   तालुका रावेर  

िज�ा जळगाव  िववरे खुद�

३८५०४
चौधरी गोकुल ल�ण 25078 50 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८५०५
चौधरी जग�ाथ िसताराम 34905 64 पु.

मु.मोरगाव ख् ◌ु.   ता. रावेर  िज.जळगाव  मोरगाव

३८५०६
चौधरी जगिदश ��ाद 16092 41 पु.

मु.पो.�खरवड   ता.रावेर िज.जळगाव    �खरवड

३८५०७
चौधरी िजजाबराव साहेबराव 35648 61 पु.

मु.पो.�खरवड   ता.रावेर    �खरवड
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३८५०८
चौधरी कमलबाई जग�ाथ 19023 68 �ी

मु.पो.अिहरवाडी ता.रावेर   अिहरवाडी

३८५०९
चौधरी कांचन रिवं� 35525 64 �ी

मु.पो.िववरा बु.   ता.रावेर    िववरा बु.

३८५१०
चौधरी कािशनाथ चावदास 58162 86 पु.

�ॉट नं ६७१   डेली भाजी माक� ट जवळ  ता रावेर िज 

जळगाव  रावेर

३८५११
चौधरी कौश�ाबाई कािशनाथ 58161 76 �ी

�ॉट नं ६७१   डेली भाजी माक� ट जवळ  ता रावेर िज 

जळगाव  रावेर

३८५१२
चौधरी िकशोर नारायण 29242 52 पु.

िश�क कॉलनी   िश�क भवना जवळ  उटखेडा रोड रावेर

३८५१३
चौधरी ललीत सुधाकर 34978 43 पु.

मु.पो.उटखेडा   ता.रावेर  िज.जळगाव  उटखेडा

३८५१४
चौधरी लितका िदलीप 8953 56 �ी

�खड� खुद�    ता.रावेर  िज�ा जळगाव  �खड�

३८५१५
चौधरी मंगला न�थु 4233 61 �ी

�ॉट नं.३ गट नं.११६१ िश�क   कॉलनी उंटखेडा रोड रावेर  

िज.जळगाव  रावेर

३८५१६
चौधरी नारायण कािशनाथ 32337 60 पु.

मु.पो. रायपुर   ता.रावेर  िज.जळगांव  रायपुर

३८५१७
चौधरी नवल गुलाबराव 61473 45 पु.

मू पो� पाडळे खुद�    ता रावेर  िज�ा जळगाव  पाडळे खुद�

३८५१८
चौधरी �दीप सदािशव 61568 30 पु.

मु पो� �खरवड ता रावेर   �खरवड

३८५१९
चौधरी �काश शांताराम 40664 57 पु.

मु.पो. �खड� बु.   ता. रावेर    सावदा

३८५२०
चौधरी �काश तुकाराम 28781 65 पु.

मु.पो. केर् हाळे बु.   ता.रावेर  िज.जळगांव  केर् हाळे बु.

३८५२१
चौधरी �मोद �ावण 52261 53 पु.

�ीकृ� नगर सावदा रावेर   तालुका रावेर  िज�ा जळगाव  

रावेर  425204

३८५२२
चौधरी �िवण द�ा�य 38714 47 पु.

मु. पो. रावेर   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८५२३
चौधरी �िवण कािशनाथ 58160 43 पु.

�ॉट नं ६७१   डेली भाजी माक� ट जवळ  ता रावेर िज 

जळगाव  रावेर

३८५२४
चौधरी रिवं� सदािशव 28596 71 पु.

मु. िववरे बु ◌ा◌ा   ता. रावेर  िज. जळगाव  िववरे बु ◌ा◌ा

३८५२५
चौधरी संजय सोपान 16120 51 पु.

मु.पो.�खरवड   ता.रावेर    �खरवड

३८५२६
चौधरी सर�ती िदनकर 44939 48 �ी

मु.पो. �खरवड   ता. रावेर  िज.जळगाव  �खरवड

३८५२७
चौधरी शैल�� मुरलीधर 32148 58 पु.

मु.पो.�खड�   ता.रावेर  िज.जळगांव  �खड�

३८५२८
फेगडे शिशकला रमेश 33053 53 �ी

मु.पो.अिहरवाडी   ता.रावेर  अिहरवाडी  अिहरवाडी

३८५२९
चौधरी सुधाकर पंढरीनाथ 50502 71 पु.

िश�क कॉलनी   उंटखेडा रोड  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८५३०
चौधरी सुधाकर रामदास 35134 65 पु.

मु.पो.उटखेडा   ता.रावेर  िज.जळगाव  उटखेडा

३८५३१
चौधरी सुधाकर �ीपत 33575 55 पु.

मु.पो.रणगांव   ता.रावेर    रणगांव

३८५३२
चौधरी सुधाकर िव�ू 26398 69 पु.

मा�िमक िश�क कॉलनी   �ेशन रोड  रावेर

३८५३३
चौधरी सुकदेव देवराम 32564 77 पु.

मु.पो.रनगांव   ता.रावेर    रनगांव

३८५३४
चौधरी सुशीला िगरधर 5563 72 �ी

िश�क कॉलनी   उंटखेडा रोड    रावेर
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३८५३५
चौधरी वासुदेव रितराम 26493 42 पु.

मु. पो. िववरे खू ◌ा   ता. रावेर  िज. जळगाव  िववरे

३८५३६
चौधरी िवकास अ�ण 19707 55 पु.

मु.पो.�खरवड ता.रावेर   िज.जळगाव    �खरवड

३८५३७
चौधरी िवनोद संतोष 34837 42 पु.

मु.पो.◌्�ारवड ता.रावेर िज.जळगांव   �खरवड

३८५३८
चौधरी चैताली �िवण 38713 44 �ी

समृ�दी हॉ��टल   रामबाग �ेशन रोड  रावेर  रावरे

३८५३९
चौधरी भा�र िव�ल 27118 60 पु.

मु. पो. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोड

३८५४०
चौधरी िगरधर देवचंद 5562 83 पु.

�ॉट नं ३५ िश�क कॉल उटखेडा   रोड    रावेर

३८५४१
चौधरी कैलास जयराम 33608 46 पु.

मु.पो.िववरे खुद�    ता.रावेर    िववरे खु

३८५४२
चौधरी न�थु ल�ण 1536 67 पु.

1161 ऊटखेडा रोड   िश�क कॉलनी    रावेर  425508

३८५४३
चौधरी संतोष िवaल 25081 47 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८५४४
चौधरी सुय�भान रामू 54523 79 पु.

पंचमुखी हनुमान मंिदराजवळ   मु.पो.रावेर  िज.जळगाव  

रावेर

३८५४५
चौधरी तुळशीराम िव�ल 25083 54 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड  425508

३८५४६
चौधरी िवराग िभवराज 47409 42 पु.

समथ� नगर   जुना सावदा रोड  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८५४७
च�ाण अनारिसंग िव�ाम 18724 51 पु.

मु.पो.पाल   ता.रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३८५४८
िचनावलकर राज�� भादु 25862 56 पु.

१३  आरोही    शनी मंदीर कॉलनीरावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८५४९
िचतोडकर मयुर नंदकलाल 20662 40 पु.

�ॉट नं.२ रामचं� नगर   �ेशन रोड  रावेर िज.जळगाव  

रावेर

३८५५०
चौधरी राज�� पंढरीनाथ 32777 53 पु.

१४२-२  �ीकृ� मंिदर �खरवाड   �ीकृ� मंिदर    �खरवाड  

ता. रावेर िज. जळगाव  �खरवाड  425508

३८५५१
दलाल द��साद माधव 29951 54 पु.

मंगलम हॉ�ीटल   �ॉट नंबर ७३२/१  सावदा रोड ता रावेर 

िज जळगाव  रावेर

३८५५२
दलाल िमनल द��साद 29952 46 �ी

८६३ मंगलम हॉ�ीटल रावेर   रावेर

३८५५३
दलाल नंदिकशोर पुनमचंद 26878 52 पु.

�ारा पु.का.दलाल   मेन रोडरावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८५५४
दलाल परेश वसंतलाल 56767 51 पु.

क्/�् युवराज िवरपन   ४४ गोपाल नगर  रावेर िज.जळगाव  

रावेर

३८५५५
दलाल �ीकांत हरी 33285 40 पु.

बोचरे ग�ी   रावेर

३८५५६
दलाल योगेश गोपाल 18780 48 पु.

�ीनाथ क�ुिनकेशन   मेन रोडरावेर

३८५५७
देवहंस िदपक �काश 29528 50 पु.

गाधी चौक   मु.पो.रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३८५५८
देशमुख शैल�� िवजयकुमार 53315 44 पु.

देशमुख वाडा   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८५५९
वैदकर(धनगर) शामराव दलपत 19670 77 पु.

मु.पो.वाघोड ता.रावेर   वाघोड

३८५६०
धनके िदलीप पुना 23055 59 पु.

मु. पो. रसलपूर   ता. रावेर  िज. जळगाव  रसलपूर

३८५६१
धनके सुरेश पुना 23057 63 पु.

मु. पो. रसलपुर   ता. रावेर  िज. जळगाव  रसलपुर
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३८५६२
धनके यशवंत गणपत 32238 64 पु.

मु.पो.नेहते   ता.रावेर    नेहेते

३८५६३
धनोळे वसंत भावडू 29484 72 पु.

मु.पो. वाघोड   ता.रावेर िज.जळगांव    वाघोड

३८५६४
िद�ीत राकेशकुमार राम��प 53943 37 पु.

१५ िश�क कॉलनी   उटखेडा रोड रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८५६५
फालक मंगला झ�डू 32557 60 �ी

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर    वाघोड

३८५६६
गडे सितश अनंत 50623 30 पु.

घर नं.२०१६ चावडी रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८५६७
गढरी सुरेश नारायण 26552 64 पु.

२६ ित�पती नगर   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८५६८
 गाढे िवजय मधुकर 43867 43 पु.

मु पो िववरे बु   ता रावेर  िज�ा जळगाव

३८५६९
गजे�र �रतेश िगरीधर 50366 28 पु.

सुभाष चौक बावीसे गली   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८५७०
गांधी भुषण सुभाष 34623 40 पु.

द�ा मंदीरा जवळ   रावेर

३८५७१
गायकवाड �भाकर �ानोबा �ो. 

कृिषराज अ�ो सिव�स 59341 72 पु.
मु पो� पाल तालुका रावेर   िज�ा जळगाव    पाल  ㈴㔵㐰

३८५७२
घोडके भुषण नारायण 54373 33 पु.

मु.पो.कुसंुबे बु.   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८५७३
िगनो�ा चेतककुमार नौबतराम 27115 63 पु.

५०९ भोकरीकर ग�ी रावेर   रावेर िज जळगाव    रावेर

३८५७४
गुजराथी गोकुल सुकलाल 59699 55 पु.

2288/24 नगर पािलका कॉलनी   मु पो रावेर ता रावेर  िज�ा 

जळगाव  रावेर

३८५७५
गु�ा आिशष नंदिकशोर 32191 51 पु.

मु.पो.िववरे   ता.रावेर  िज.जळगांव  िववरे

३८५७६
गु�ा िदनेश रामचरण 40559 52 पु.

मु.पो.िववरे बु.   ता.रावेर  िज.जळगाव  फैजपूर

३८५७७
गु�ा लिलता शिशकांत 33055 55 �ी

मु.पो.िववरे खुद�    ता.रावेर    िववरे खुद�

३८५७८
गु�ा नरेश िशवलाल 32604 40 पु.

मु.पो.िववरे बु.   ता.रावेर  िज.जळगांव  िववरे बु.

३८५७९
गु�ा स�जीत सतीष 25146 43 पु.

मु.पो.िववरे खु।।   ता.रावेर िज.जळगाव    िववरे खु।।

३८५८०
गु�ा शशीकांत द��साद 23355 56 पु.

मु.पो.िववरा खु।।   ता.रावेर िज.जळगाव    िववरा खु।।

३८५८१
िहवराळे सिचन आनंदा 34465 38 पु.

मु.मंुजल वाडी   ता.रावेर    मंुजलवाडी

३८५८२
इंगळे अशोक पु�षो�म 24919 56 पु.

िशवाजी चौक   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८५८३
इंगळे िवशाल पु�षो�म 27342 40 पु.

िशवाजी चौक   मु.पो. रावेर

३८५८४
जाधव (महाजन) अिवनाश उमाकांत 33589 46 पु.

उटखेडा रोड   रावेर

३८५८५
जाधव मह��िसंग जगदेवराव 50595 68 पु.

मु.िन�ळ पो. पाडळा   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८५८६
जाधव मामराज सरदार 32548 58 पु.

मु पो� रावेर   रावेर पोिलस �ेशन  रावेर िज�ा जळगाव  

रावेर

३८५८७
जाधव सुर�� एकनाथराव 27295 59 पु.

घर नं. ५८-१   सावदा रोड  रावेर

३८५८८
जैन रिवं� रामदास 32893 59 पु.

मु पो ंवाघोद ता रावेर   रावेर   425508
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३८५८९
जै�ाल अ��ता िनलेश 38187 51 �ी

मु.पो.ऐनपूर   ता.रावेर  िज.जळगाव  ऐनपूर

३८५९०
जै�ाल कोकीळा सुरेशचं� 38189 62 �ी

मु.पो.ऐनपूर   ता.रावेर  िज.जळगाव  ऐनपूर

३८५९१
जै�ाल िनलेश सुरेशचं� 38188 45 पु.

मु.पो.ऐनपूर   ता.रावेर  िज.जळगाव  ऐनपूर

३८५९२
जै�ाल सुरेशचं� नंदलाल 38186 46 पु.

मु.पो.ऐणपूर   ता.रावेर  िज.जळगाव  ऐणपूर

३८५९३
जलंकार अशोक राजाराम 61368 49 पु.

गांधी चौक रावेर   रावेर

३८५९४
जोशी भानुदास एकनाथ 24435 65 पु.

मु. पो. िववरे   ता. रावेर  िज. जळगाव  िववरे

३८५९५
जोशी �ाने�र वसंत 34806 45 पु.

ग�कृपा   कोचरे ग�ी  रावेर

३८५९६
जोशी �काश द�ा�य 49445 72 पु.

बावीशे ग�ी   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८५९७
जोशी सुभाष भै�ाजी 23054 72 पु.

मु. पो.  रसलपुर   ता. रावेर  िज. जळगाव  रसलरा

३८५९८
जोशी वसंत देिवदास 32140 54 पु.

७६४-१ जुना पो� ऑिफस रोड रावेर   मु.पो. रावेर   

िज.जळगांव  रावेर  425508

३८५९९
जोशी यितं� �काश 49446 38 पु.

बावीशे ग�ी   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८६००
कचरे रघुनाथ पु�षो�म 54141 58 पु.

मु.पो.नेहेता   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८६०१
कानडे मुरलीधर च�डू 35133 67 पु.

देशमुख �ॉट सेट� ल बॅक जवळ   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८६०२
कानुगो राजेश हरीलाल 47977 47 पु.

शिन मंिदर कॉलनी   �ेशन रोड  रावेर िज. जळगाव  रावेर

३८६०३
कराळ अजु�न �पा 27111 73 पु.

मु.बि�पूर पो.रसलपूर   ता. रावेर िज. जळगाव    रावेर

३८६०४
कासार अमोल र�ाकर 61369 36 पु.

ित�पित नगर सावदा रोड रावेर   रावेर

३८६०५
खराले �ाने�र ब�ी 19709 55 पु.

�ॉट नं.२१ पंचमुखी हनुमान नगर   ता.रावेर िज.जळगाव

३८६०६
खराले वासुदेव ब�ी 28960 61 पु.

देशमुख वाडी   रावेर िज.जळगांव    रावेर

३८६०७
खेकारे गजानन मारोतराव 51799 52 पु.

मु पो कुसंुबा   ता-रावेर िज. जळगाव    कुसंुबा

३८६०८
कोकाटे राज�� हरी 29905 49 पु.

मु.पो. मोरगांव खु.   ता.रावेर  िज.जळगांव  मोरगांव खु.

३८६०९
को�े सितष मनोहर 31489 61 पु.

�ॉट नं.२/अ उपासनी �ेशन रोड   रावेर िज.जळगांव    रावेर

३८६१०
कोळी अ�ण िकसन 37605 55 पु.

मु.पो.रावेर   िशवाजी चौक    रावेर

३८६११
कोळी िकशोर िव�ल 60844 39 पु.

गेट थोरगाव   ता रावेर िज�ा जळगाव    गेट

३८६१२
कोळी रघुनाथ तुकाराम 53841 67 पु.

मु.पो.डोगंर कठोरा   ता.यावल  िज.जळगाव  रावेर

३८६१३
कोळी �ीराम बुधा 24615 61 पु.

िनंबोल   ता.रावेर  िज.जळगाव

३८६१४
कोळी सुपडू तापीराम 29981 53 पु.

मु.पो.रसलपुर ता.रावेर   ता रावेर  िज जळगाव  रसलपुर

३८६१५
कोडें मयूरकुमार अिनल �ो. मा रेणुका 

कृषी क� � 59326 33 पु.

गट नं ५१० शॉप नं २५५   आठवडे बाजार  रावेर तालुका 

रावेर िज�ा जळगाव  रावेर  425508
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३८६१६
कुळकण� सतीश वसंतराव 19842 59 पु.

मु.पो.िववरे बु।। ता.रावेर   िववरे बु।।

३८६१७
कुळकण� जयंत सुधाकर 6394 56 पु.

१३ रामजानकी ित�पित नगर   रावेर िज�ा जळगाव  रावेर    

425508

३८६१८
कुलकण� माधुरी सुिनल 40308 64 �ी

मु.पो. िववरे बु.   ता. रावेर  िज. जळगाव

३८६१९
कुळकण� मानस अ�ण 30540 51 पु.

मु.पो.िववरे बु.   ता.रावेर    िववरे बु.

३८६२०
कुलकण� �ितभा जयंत 23062 53 �ी

१३ राम जानकी ित�पती नगर   सावदा रोड  रावेर

३८६२१
कुळकण� रमेश िवजय 31618 67 पु.

मु.पो.�खड� बु.   ता.रावेर

३८६२२
कुलकण� संजय �ंबक 26412 60 पु.

मु. पो. ऐनपूर ता रावेर िज   जळगाव

३८६२३
कुळकण� सुधाकर गंगाधर 22978 80 पु.

१३ ित�पती नगर   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८६२४
कुलकण� सुिधर देवीदास 26553 46 पु.

ित�पती नगर   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८६२५
कुळकण� सुिनल द�ा�य 20481 65 पु.

मु.पो.िववरे बु।।   ता.रावेर    िववरे बु।।

३८६२६
कुळकण� सुिनल देिवदास 28778 53 पु.

ित�पती नगर   पो.रावेर  िज.जळगांव  रवेर

३८६२७
कुलकण� उख�डू नवाज 35138 62 पु.

३४३ वाघोद खुद�      िज.जळगाव  वाघोद

३८६२८
कुळकण� उमेश पंडीत 31650 46 पु.

मु. मंगलवाडी   पो.तांदलवाडी  ता.रावेर  िज.जळगांव  

मंगलवाडी

३८६२९
कुळकण� वसंत दामोदर 19843 84 पु.

मु.पो.िववरे बु।। ता.रावेर   िववरे बु।।

३८६३०
कुलकण� िवलास भा�र 19125 65 पु.

जु�ा पो� ऑफीस जवळ   रथ ग�ी  ता.रावेर िज.जळगाव 

 रावेर

३८६३१
कंुभार (�जापती) रमेश कडू 40530 42 पु.

कंुभारवाडा   मु.पो.ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

३८६३२
लढे रमेश राघो 50892 68 पु.

मु. पो. �खड� खु.   ता. रावेर  िज. जळगाव

३८६३३
लासुरकर दुग�श रवी�ं 59716 29 पु.

हाऊस नं 579 धनगर वाडा   मू पो �खरवाड ता रावेर  िज�ा 

जळगाव  �खरवाड

३८६३४
लासुरकर राजन भरत 18471 51 पु.

मु.पो.�खरवड ता.रावेर   �खरवड

३८६३५
लासुरकर संदीप भरत 13523 47 पु.

मु.पो.�खरवड   ता.रावेर    �खरवड

३८६३६
िलमये संजय नारायण 25051 61 पु.

७४६  ित�पती नगर   हॉटेल गुलमोहर मागे  मु.पो.रावेर 

िज.जळगाव  रावेर  425508

३८६३७
लोखंडे िजवन अरिवंद 32632 48 पु.

मु.पो.पाल ता.रावेर   िज.जळगांव    पाल

३८६३८
महाजन आलोककुमार �काश 30299 35 पु.

मेन रोड रावेर   रावेर िज जळगाव  िज. जळगाव  रावेर

३८६३९
महाजन अिनल कडु 25082 52 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८६४०
महाजन अिनल पंडीत 34784 48 पु.

मु.पो.वाघोद   ता.रावेर    वाघोद

३८६४१
महाजन अिनता मनोज 37396 38 �ी

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड

३८६४२
महाजन अिनता िवजय 57099 48 �ी

२७ शिन मंिदर कॉलनी   �ेशन रोड रावेर  िज.जळगाव  

रावेर
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३८६४३
महाजन अजु�न देवचंद 32257 57 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर    वाघोड

३८६४४
महाजन बाळु कािलदास 50501 46 पु.

Á/o मा�.आ�मशाळा   रसलपूर  ता. रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८६४५
महाजन बेबाबाई रघुनाथ 32315 67 �ी

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर    वाघेड

३८६४६
महाजन भगवान राजाराम 30944 53 पु.

�ामी िववेकानंद चौक   रावेर

३८६४७
महाजन भागवत िवठोबा 35034 52 पु.

मु.पो. वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड

३८६४८
महाजन भा�र कािशनाथ 36325 46 पु.

डेली भाजी माक� ट   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८६४९
महाजन भावना रामकु� 41396 31 �ी

मु.पो. वाघोद   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोद

३८६५०
महाजन चैत� जग�ाथ 58851 39 पु.

६८५/1   िनयर द� मंिदर  रावेर  तालुका रावेर  िज�ा 

जळगाव  रावेर  425508

३८६५१
महाजन द�ा�य तुकाराम 38185 77 पु.

मु.पो. ऐणपूर   ता.रावेर  िज.जळगाव  ऐणपूर

३८६५२
महाजन देिवदास न�थु 35329 61 पु.

मु.पो.पडाला   ता.रावेर  िज.जळगाव  पडाला

३८६५३
महाजन धोडुं तुकाराम 55503 77 पु.

२५ ओम साई िनवास   द�ा�य नगररावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८६५४
महाजन िडगंबर िसताराम 19871 51 पु.

महा�ा फुले चौक   मु.पो.रावेर

३८६५५
महाजन िदलीप ��ाद 17208 55 पु.

१४५४ िशवाजी चौक रावेर   रावेर ता. रावेर  िज. जळगाव  

रावेर  425508

३८६५६
महाजन िदलीप रामकृ� 50553 56 पु.

जुना सावादा रोड सौभा� नगर   रावेर ता. रावेर  िज. 

जळगाव  रावेर  425508

३८६५७
महाजन िदनेश अशोक 58301 47 पु.

१६३६ मारोती मंिदर जवळ   �ामी िववेकानंद चौक  रावेर 

िज - जळगाव  रावेर

३८६५८
महाजन िदनकर शामराव 35733 52 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगव  वाघोड

३८६५९
महाजन िदनकर सोनु 31801 63 पु.

मु.पो. वाघोड ता.रावेर     िज.जळगांव  वाघोड

३८६६०
महाजन िदपाली �काश 30300 37 �ी

४८७/१ अ मेन रोड रावेर िज   जळगाव  िज.जळगाव  रावेर

३८६६१
महाजन एकनाथ जग�ाथ 30543 56 पु.

�ामी िववेकानंद चौक   रावेर

३८६६२
महाजन गणेश खंडू 33007 65 पु.

महा�ा फुले चौक   रावेर

३८६६३
महाजन गोडूं रामदास 49757 46 पु.

मु.रमजीपुर पो.रसलपुर   ता. रावेर  िज.जळगाव्   रावेर

३८६६४
महाजन गोिवंद रघुनाथ 30807 64 पु.

�ामी िववेकानंद चौक   रावेर

३८६६५
महाजन जगन (जग�ाथ ) ��ाद 25440 50 पु.

िशवाजी चौक   रावेर  ता. रावेर िज. जळगाव  रावेर

३८६६६
महाजन जगदीश िकसान 59041 46 पु.

सावदा रोड अ�िवनायक नगर रावेर   रावेर

३८६६७
महाजन जग�ाथ गोदुं 32085 71 पु.

मु.पो.उटखेडा   ता.रावेर    उटखेडा

३८६६८
महाजन जयवंत पु�षो�म 59771 35 पु.

िशवाजी चौक रावेर   ता रावेर  जळगाव  रावेर

३८६६९
महाजन जयवंत शांताराम 61791 39 पु.

जुने सावदा रोड गु�देव नगर   मु पो� रावेर  िज�ा 

जळगाव  मु पो� रावेर
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३८६७०
महाजन जीवन खेमचंद 35030 44 पु.

मु.पो. वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड

३८६७१
महाजन जीवन नामदेव 41735 51 पु.

�ामी िववेकानंद चौक   रावेर  ता.रावेर िज.जळगाव

३८६७२
महाजन कडू बळीराम 32603 57 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर    वाघोड

३८६७३
महाजन कडू तारकु 50554 81 पु.

एट पो� -आरवाडे   ता. रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८६७४
महाजन िकसन आनंदा 23085 70 पु.

मु. पो. रसलपुर   ता. रावेर  िज. जळगाव  रसलपुर

३८६७५
महाजन कृ�ा िबसन 17723 62 पु.

मु.पो.िववरे खु।।   ता.रावेर  िववरे खु।।  िववरे खु।।

३८६७६
महाजन लता �काश 29196 60 �ी

४८७/१ अ मेन रोड   रावेर ता. रावेर  िज. जळगांव  रावेर

३८६७७
महाजन ल�ण नारायण 48525 51 पु.

भगवती नगर   रसलपूर  ता. रावेर िज. जळगाव  रावेर

३८६७८
महाजन ल�ीकांत िवठोबा 35032 55 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड

३८६७९
महाजन मधुकर रामकृ� 19572 69 पु.

मु.पो.वाघोड ता.रावेर   वाघोड

३८६८०
महाजन मधुकर िसताराम 25075 62 पु.

मु.पो.वाघोड ता.रावेर   िज.जळगाव    वाघोड

३८६८१
महाजन माधुरी तुळशीदास 40844 36 �ी

मु.पो. वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

३८६८२
महाजन मंजुळाबाई मधुकर 25058 63 �ी

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८६८३
महाजन मनोज अशोक 58302 48 पु.

१६३५ मारोती मंिदर जवळ   �ामी िववेकानंद चौक  रावेर 

िज - जळगाव  रावेर

३८६८४
महाजन मोहन िशवराम 33580 51 पु.

मु र�भोटा पो �खड� बु   ता.रावेर    �खड� बु

३८६८५
महाजन मुरलीधर बापु 34998 54 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड

३८६८६
महाजन नर�� �ावण 19674 55 पु.

मु.पो.वाघोड ता.रावेर   िज.जळगाव    वाघोड

३८६८७
महाजन पंडीत ल�ण 23486 70 पु.

मु.वाघाडी पो.�खड�   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघाडी

३८६८८
महाजन पांडूरंग बाबुराव 32376 62 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर    वाघोड

३८६८९
महाजन पांडूरंग मोतीराम 39261 82 पु.

मु. पो. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोड

३८६९०
महाजन �भाकर बाजीराव 35112 58 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड

३८६९१
महाजन �भाकर तुकाराम 37395 70 पु.

मु◌ृ.पो.के-हाळे बु.   ता.रावेर  िज.जळगाव  के-हाळे

३८६९२
महाजन �काश देवराम 7466 66 पु.

संभाजी नगर रावेर   रावेर ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८६९३
महाजन �काश नामदेव 28930 54 पु.

४४ �ीकृ� नगर   मु.पो. रावेर  िज.जळगांव  रावरे

३८६९४
महाजन �काश नारायण 25080 60 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८६९५
महाजन �काश रघुनाथ 54234 48 पु.

द�ा�य नगर   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८६९६
महाजन �िमला �ीराम 40500 69 �ी

मु.पो. �खड� बु.   ता. रावेर  िज.जळगाव  सावदा
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३८६९७
महाजन �िवण गंिभर 22713 44 पु.

मु.पो.ऐनपूर   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८६९८
महाजन �िवण �ावण 25087 47 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८६९९
महाजन रघुनाथ �पचंद 33389 61 पु.

मु.ब�ी नगर   पो.रसलपुर  ता.रावेर  ब�ी नगर

३८७००
महाजन रा�ल रमेश 56227 30 पु.

१६१४/अ �ामी िववेकानंद चौक   ता.रावेर  िज.जळगाव  

रावेर

३८७०१
महाजन राज�� कडू 22639 54 पु.

मु. पो. ऐनपुर   ता. रावेर  िज. जळगाव  ऐनपूर

३८७०२
महाजन राज�� िशवराम 27336 56 पु.

मु.पो.अैनपुर   ता.रावेर िज.जळगांव    अैनपुर

३८७०३
महाजन राज�� वसंत 35029 48 पु.

१८३६ महा�ा फुले चौक   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७०४
महाजन राजू िवठोबा 35033 49 पु.

मु.पो. वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड

३८७०५
महाजन रमाकांत भगवान 19978 47 पु.

�ारा डॉ.भगवान तुकाराम महाजन   रथ ग�ी मु.पो.रावेर

३८७०६
महाजन रमेश बाबुराव 25089 63 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८७०७
महाजन रमेश महादेवराव 32551 67 पु.

मु.पो.कजोद�    ता.रावेर    कजोद�

३८७०८
महाजन रामकृ�ा महादू 32340 51 पु.

मु.पो.वढोद   ता.रावेर  िज.जळगांव  वाढोद

३८७०९
महाजन रामकृ� राजाराम 47974 54 पु.

�ामी िववेकानंद चौक   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८७१०
महाजन रिवं� कांतीलाल 51006 43 पु.

िशवाजी चौक   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८७११
महाजन रिवं� काशीनाथ 25077 52 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८७१२
महाजन रिवं� �भाकर 19723 51 पु.

महा�ा फुले चौक   मु.पो.रावेर

३८७१३
महाजन रिवं� �भाकर 37354 40 पु.

मु.पो.के-हाळा   ता. रावेर  िज.जळगाव  के-हाळा

३८७१४
महाजन रिवं� �पचंद 40503 55 पु.

८ �ोफेसर कॉलनी   रावेर

३८७१५
महाजन रिवं� िसताराम 48524 53 पु.

डेली भाजी माक� ट   पाराचा गणपती जवळ  रावेर िज. 

जळगाव  रावेर

३८७१६
महाजन रिवं� िवठठल 35113 56 पु.

मु.पो. वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड

३८७१७
महाजन संजय शामराव 35734 50 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड

३८७१८
महाजन संतोष दामु 28894 63 पु.

५६ िजजाऊ नगर जुना सावदा रोड   रावेर ता. रावेर  िज. 

जळगाव  रावेर  425508

३८७१९
महाजन संतोष रघुनाथ 25059 55 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८७२०
महाजन संतोष सुधाकर 29505 40 पु.

महा�ा फुले चौक   मु.पो. रावेर िज.जळगांव    रावेर

३८७२१
महाजन सितष मुरलीधर 28780 46 पु.

पो. वाघोद   ता.रावेर    वाघोद

३८७२२
महाजन शांताबाई सांडु 18672 75 �ी

मु.पो.िवटवा   ता.रावेर  िज जळगाव  िवटवा (रावेर )

३८७२३
महाजन शोभा िव�ास 23170 67 �ी

मु.पो.वाघोड ता.रावेर   िज.जळगाव    वाघोड
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३८७२४
महाजन �ीराम खंडू 33383 57 पु.

�ामी िववेकानंद चौक   रावेर

३८७२५
महाजन �ीराम िकसन 40499 70 पु.

मु.पो. �खड� बु.   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

३८७२६
महाजन �ीराम माधव 47387 65 पु.

�ॉट नं.३२ राम बाग मैदान   �ेशन रोड  रावेर िज.जळगाव  

रावेर

३८७२७
महाजन िसताराम िभकाजी 1741 90 पु.

मु पो खानापुर ता.रावेर   खानापुर

३८७२८
महाजन सुधाकर शंकरराव 25094 67 पु.

गोपाल नगर   �ेशन रोडरावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७२९
महाजन सुनील हरीभाउ 24916 58 पु.

द� मंदीराजवळ   रावेर  ता.रावेर

३८७३०
महाजन सुिनल पंडीत 36319 52 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड

३८७३१
महाजन सुिनल िशवराम 22715 55 पु.

मु.पो.ऐनपूर   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७३२
महाजन सुिनल सुरेश 51568 46 पु.

४० बी मोहनी नगर   सावदा रोड  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८७३३
महाजन सुरेश ओकंार 32606 65 पु.

उटखेडा रोड बँक कॉलनी   रावेर  िज जळगाव  रावरे

३८७३४
महाजन सुय�कांत भगवान 33600 51 पु.

रथ ग�ी   रावेर

३८७३५
महाजन तुकाराम सुराजी 19928 85 पु.

मु.वाघोड पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८७३६
महाजन तुळशीराम खंडू 41678 56 पु.

महा�ा �ोतीबा फुले चौक   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७३७
महाजन उमाकांत हरी 25368 72 पु.

मु. कज�द   पो. वाघोड  ता. रावेर  कज�द

३८७३८
महाजन वसंत नारायण 17777 57 पु.

मु.पो.िवटवा ता. रावेर   िवटवा

३८७३९
महाजन िवजय फिकरा 47973 51 पु.

मु. पो. ब�ीपुर   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८७४०
महाजन िवजय रघुनाथ 29121 58 पु.

पो�- वाघोड   ता.रावेर िज.जळगांव    वाघोड

३८७४१
महाजन िव�ास यादव 23169 76 पु.

मु.पो.वाघोड ता.रावेर   िज.जळगाव    वाघोड

३८७४२
महाजन यशवंत बाबुराव 25090 51 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८७४३
महाजन यशवंत गंभीर 25096 63 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८७४४
महाजन यशवंत कडू 39480 67 पु.

मु.पो. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  सावदा

३८७४५
महाजन दामोदर रामदास 56653 45 पु.

मु.पो.िववरे खु.   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७४६
महाजन िवलास मधुकर 25086 39 पु.

सावता महाराज मंिदर जवळ   मु. पो. वाघोड ता.रावेर  

िज.जळगाव  वाघोड  425508

३८७४७
माळी न�ु सपंत 34871 69 पु.

संभाजी नगर   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७४८
मंगवाणी खेमचंद तेजुमल 26557 58 पु.

उटखेडा रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८७४९
मशाने संजीव कािशनाथ 39960 52 पु.

रावेर िपप� बँक कॉलनी   जुना सावदा रोड  रावेर

३८७५०
मठकरी अिनल प�ाकर 51415 44 पु.

राम �ामी मठ   रावेर  िज.जळगाव  रावेर
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३८७५१
िम�री अशोक कडु 26950 56 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८७५२
िम�ी रघुनाथ आनंदा 10201 84 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर.िज.जळगांव    सावदा  425508

३८७५३
मोहंमद शफी शे. अजगर 33508 53 पु.

चांभार वाडा   रावेर

३८७५४
मोपारी ल�ण बाबुराव 23056 57 पु.

मु. �खरोदा   �. रावेर पो. रसलपुर  ता. रावेर  �खरोदा

३८७५५
मुजुमदार मंगला �काश 54795 59 �ी

भोई वाडा   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७५६
मुजुमदार �काश गंगाधर 54794 71 पु.

भोई वाडा   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७५७
मंुडे चैत� रामचं� 52896 44 पु.

मेन रोड   चावळी जवळ  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८७५८
मंुडे कुसुम रामचं� 56107 83 �ी

५८० मेन रोड   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७५९
तडवी मु�ाक रसुल 32550 55 पु.

तडवी कॉलनी   सावदा रोड  रावेर

३८७६०
नगरीया ललीतकुमार हरीलाल 24920 56 पु.

शनीमंिदराजवळ   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७६१
नाईक अजय जग�ाथ 17134 49 पु.

३७३/२ नाईक कॉलनी रावेर   बुरहणपूर रोड रावेर  ता.रावेर 

िज. जळगाव  रावेर  425508

३८७६२
नाईक �ांती अजय 38228 43 �ी

क�ाणी हॉटेल मागे   ब-हाणपुर रोड  रावेर

३८७६३
नाईक मिनष जग�ाथ 29997 53 पु.

बुरहानपुर रोड रावेर िज जळगाव   रावेर

३८७६४
नाईक सिचन रघुनाथ. 25564 57 पु.

६  नाईक कॉलनी   बरहानपूर रोड  रावेर िज. जळगाव.  

रावेर.  425508

३८७६५
नाईक तुळिशराम दामोदर 47665 87 पु.

ब�हाणपुर रोड   देना मागे मागे रावेर  िज. जहगाव  रावेर

३८७६६
नरेकर शांताराम िपतांबर 53452 50 पु.

िशवाजी चौक   रसलपूर   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८७६७
नारखेडे सितष दगडू 50330 51 पु.

मु. पो. पाल   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७६८
नायणी वसंत कां�ीलाल 61743 38 पु.

1 ते 125   पारा चौक गणपती मंिदर  मु पो� रावेर तालुका 

रावेर

३८७६९
नेहेते िनलेश कुमार 35530 39 पु.

मु.पो.�खड� खुद�    ता.रावेर  िज.जळगाव  �खड� खुद�

३८७७०
�ावी गोिवंदा बंडू 41850 74 पु.

६ ित�पती नगर   सावदा रोड  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८७७१
िनळे ई�र दगडू 34782 47 पु.

मु.पो.उटखेडा   ता.रावेर    उटखेडा

३८७७२
िनंबाळकर सं�ा �मोद 53201 52 �ी

२८ ित�पती नगर   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८७७३
िनंबाळकर अिभिजत �मोद 53202 28 पु.

२८ ित�पती नगर   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७७४
िनंबाळकर रे�ा �मोद 53203 31 �ी

२८ ित�पती नगर   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७७५
िनंभोरे पंडीत शामराव 25128 58 पु.

सौभा� नगर   जुना सावदा रोडरावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७७६
िनमगडे िदलीप नामदेव 25617 50 पु.

३९९-१ �खड� बु   ता. रावेर  िज. जळगाव  �खड�

३८७७७
पाचपांडे गणेश माधव 43278 82 पु.

मु. पो. िववरे बु.   ता. रावेर  िज. जळगाव  िववरे
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३८७७८
पासपोहे �िवण सुपडू 34138 51 पु.

३२ रामचं� नगर   �ेशन रोड  रावेर िज.जळगांव  रावेर

३८७७९
पांडे वसंत रामलाल 46329 80 पु.

मु. पो. पाल   ता. रावेर  िज. जळगाव

३८७८०
परदेशी िदलीप िभका 16438 52 पु.

मु.पो.िववरे खु।।   ता.रावेर    िववरे खु।।

३८७८१
परदेशी गोपाळ मा�ती 40518 56 पु.

िव�ल मंिदर जवळमु.पो.िववरे खु.   िववरे खुद�  ता.रावेर  

िज.जळगाव  िववरे  425508

३८७८२
परदेशी हरीश रिवं� 53704 29 पु.

रसलपुर रोड   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७८३
परदेशी िमनाबाई सुभाषिसंग 60140 62 �ी

11 ित�पती नगर   जुना सावदा रोड रावेर  ता रावेर िज�ा 

जळगाव  रावेर

३८७८४
परदेशी रिवं� देवीदास 61599 55 पु.

घर नं 1886   नागिजरी रोड िवखे चौक  ता रावेर िज�ा 

जळगाव  रावेर

३८७८५
परदेशी सरोज गोपाळ 40519 48 �ी

िव�ल मंिदर जवळ मु.पो. िववरे खुद�    मु. पो. िववरे खुद�   ता. 

रावेर िज. जळगाव  िववरे खुद�   425508

३८७८६
परदेशी शकंुतला मुकंूद 31800 37 �ी

कोचूर   ता.रावेर

३८७८७
परदेशी योग��िसंह सुभाषिसंह 54374 42 पु.

ित�पती नगर   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७८८
पासे �शांत सुधाकर 54896 53 पु.

पाराचा गणपती मंिदराजवळ   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८७८९
पटेल िदपककुमार चंदूभाई 61783 44 पु.

�ीकृ�ा नगर   सावदा रोड  रावेर  मु पो� तालुका रावेर  

िज�ा जळगाव

३८७९०
पटेल जगदीश मिनलाल 61739 48 पु.

�ामी समथ� मंिदर   जवळ   चौधरी नगर  मु पो रावेर िज�ा 

जळगाव  रावेर

३८७९१
पटेल लता जगदीश 61738 46 �ी

�ामी समथ� मंदीरा जवळ   रावेर  ता. रावेर िज. जळगाव  

रावेर  425508

३८७९२
पटेल मे�ल रमेश 32147 39 पु.

मु.पो.िववरे ता.रावेर   िज.जळगांव    सावदा

३८७९३
पटेल संजयकुमार मुरलीधर 27815 64 पु.

घर �. १९०/क   बावीसी ग�ी  आंबेडकर चौक �ेशन रोड  

रावेर

३८७९४
पाठक अरिवंद बाबुराव 10724 48 पु.

मु.पो.कज�त ता.रावेर   िज�ा जळगाव    कज�त

३८७९५
पाठक देव�� दामोदर 45158 40 पु.

ब�हाणपुर रोड   हॉटेल क�ाणी मागे  रावेर

३८७९६
पाटील अलकाबाई युवराज 34842 57 �ी

मु.पो.के-हाळे   ता.रावेर    के-हाळे

३८७९७
पाटील अमर अरिवंद 34846 41 पु.

मु.पो. के-हाळे   ता.रावेर  िज.जळगाव  के-हाळे

३८७९८
पाटील अमोल �काश 29241 37 पु.

मु.पो. के�हाळे बु.   ता.रावेर िज.जळगांव    के�हाळे बु.

३८७९९
पाटील आनंदा रामकृ� 32136 57 पु.

मु.अजंदे   ता.रावेर  िज.जळगांव  अजंदे

३८८००
पाटील अिनल द�ु 30539 57 पु.

पांडूरंग नगर रावेर   रावेर

३८८०१
पाटील अिनल गुलाबराव 24917 53 पु.

िश�क कॉलनी   उटखेडा रोड  रावेर ता.रावेर

३८८०२
पाटील अरिवंद पांडुरंग 17658 59 पु.

१३ �ीकृ� नगर ऊटखेडा रोड     रावेर

३८८०३
पाटील अ�ण भागवत 44666 45 पु.

मु पो र�भोटे   पो �खड�  ता रावेर  र�भोटे

३८८०४
पाटील अ�ण पांडूरंग 25492 67 पु.

मु. पो. घामोडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  घामोडी
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३८८०५
पाटील अरिवंद ल�ण 34844 71 पु.

मु.पो. के-हाळे   ता.रावेर  िज.जळगाव  के-हाळे

३८८०६
पाटील आशा �ीराम �ो.�ीराम ऍ�ो 

�ा� 13008 46 �ी

४२ �ीराम च�बस�   जुना सावदा रोड  रावेर ता. रावेर जळगाव  

रावेर  425508

३८८०७
पाटील अशोक खंडेराव 25076 63 पु.

मु.पो.वाघोड ता.रावेर   िज.जळगाव    वाघोड

३८८०८
पाटील आ�ाराम रामचं� 53561 75 पु.

�ॉट नं. १२ शनीमंदीर कॉलनी   �ेशन रोड रावेर  

िज.जळगाव  रावेर

३८८०९
पाटील बाबुलाल शांताराम 23047 71 पु.

५१६ भोकरीकर ग�ी   मु.पो. रावेर.  िज. जळगाव  रावेर.

३८८१०
पाटील भागवत देवराम 13360 55 पु.

११ पंचमुखी वसाहत   जुना सावदा रोड    रावेर

३८८११
पाटील भागवत िसताराम 44670 71 पु.

मु र�भोटै   पो �खड�  ता रावेर

३८८१२
पाटील भागवत रघुनाथ 5758 77 पु.

मु/पो �खड� बु िश�क कॉलनी   ता रावेर    �खड�

३८८१३
पाटील भरत द�ा�य 50489 32 पु.

गडी वाडा िववरे बु.   ता. रावेर  िज. जळगाव  िववरे बु.

३८८१४
पाटील भा�र वामन 5593 63 पु.

मु पो �खड�   ता रावेर  िज जळगाव  रावेर

३८८१५
पाटील भाऊराव नारायण 53705 63 पु.

िव�ा नगर मेन रोड   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८८१६
पाटील भावना �मोद 47674 40 �ी

मु. पो. ता. रावेर   िज. जळगाव    रावेर

३८८१७
पाटील चं�कांत गोरख 56043 44 पु.

मु.पो.िन�ळ   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८८१८
पाटील चं�कांत मधुकर 28556 50 पु.

संभाजी नगर   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८८१९
पाटील चुडामण िसताराम 19672 60 पु.

मु.पो.वाघोड ता.रावेर   वाघोड

३८८२०
पाटील द�ा�य कािशनाथ 56110 46 पु.

२४० मेन रोड मु.पो.िववरे बु.   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८८२१
पाटील द�ा�य िसताराम 40673 79 पु.

मु.पो. �खड� बु.   ता.रावेर    सावदा

३८८२२
पाटील दीिपका द�ा�य 60139 30 �ी

1160/20 िश�क कॉलनी   मु पो रावेर  ता रावेर िज�ा 

जळगाव  रावेर

३८८२३
पाटील धनंजय िसताराम 19706 63 पु.

मु.पो.वाघोड ता.रावेर   िज.जळगाव    वाघोड

३८८२४
पाटील धनराज पंुडिलक 18273 49 पु.

मु.िशगाडी पो.धामोडी   ता.रावेर    िशंगाडी

३८८२५
पाटील िडगंबर जानकीराम 59833 55 पु.

जानकी हॉ��टल सावदा रोड   रावेर ता रावेर  िज�ा 

जळगाव  रावेर

३८८२६
पाटील िदलीप चुडामण 53706 64 पु.

िव�ा नगर   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८८२७
पाटील िदनकर दशरथ 34835 69 पु.

रोकडे हनुमान मंिदराजवळ   सावदा रोड रावेर  िज. जळगाव 

 रावेर

३८८२८
पाटील िदनकर धनु 58581 57 पु.

१८७४-२   �ामी िववेकानंद चौक  रावेर िज�ा जळगाव  

रावेर

३८८२९
पाटील �ानेश अ�ण 32776 38 पु.

मु.पो.के�हाळे बु.   ता.रावेर    के�हाळे बु.

३८८३०
पाटील �ाने�र देवीदास 23211 46 पु.

मु.उटखेडा ता.रावेर   िज.जळगाव    उटखेडा

३८८३१
पाटील �ाने�र रामकृ� 32138 47 पु.

मु.अजंदे   ता.रावेर  िज.जळगांव  अजंदे
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३८८३२
पाटील एकनाथ बाजीराव 23212 68 पु.

मु.पो.िववरे बु।।   ता.रावेर िज.जळगाव    िववरे बु।।

३८८३३
पाटील िगरीश नीलकंठ 60141 32 पु.

मु पो पुनखेडे   ता रावेर  िज�ा जळगाव  पुनखेडे

३८८३४
पाटील िगरीष �काश 52707 38 पु.

सावदा रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८८३५
पाटील गोकुळ भागवत 44667 45 पु.

मु रेभोटे   पो �खड�  ता रावेर

३८८३६
पाटील गोकुळ देिवदास 32234 43 पु.

मु.पो.उटखेडा   ता.रावेर    उटखेडा

३८८३७
पाटील गोपाल िभका 55502 66 पु.

मु.पो.के�हाळे   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८८३८
पाटील गोपाल देिवदास 34633 53 पु.

पोिलस लाईन   रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३८८३९
पाटील गोपाळ ल�ण 24586 72 पु.

मु. पो� एनपूर ता. रावेर   िज. जळगाव    एनपूर  425508

३८८४०
पाटील गोपाळ रामभाऊ 48295 44 पु.

मु. पो. िशंदखेडा   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८८४१
पाटील गोपाळ रामकृ � 32137 49 पु.

मु.अजंदे   ता.रावेर  िज.जळगांव  अजंदे

३८८४२
पाटील गोपाळ उमरिसंग 24626 42 पु.

िन�ळ   ता.पाडळा  ता.रावेर  जळगाव

३८८४३
पाटील ह�रष रामचं� 48293 52 पु.

मु. पो. कज�द   ता. रावेर  िज. जळगांव  रावेर

३८८४४
पाटील हेमंत एकनाथ 45026 66 पु.

मु पो िवटवा   ता रावेर िज जळगाव    िवटवा

३८८४५
पाटील �दयेश रमेश 25103 46 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८८४६
पाटील ई�ाराम गोडुं 19693 68 पु.

मु.पो.वाघोड ता.रावेर   िज.जळगाव    वाघोड

३८८४७
पाटील जग�ाथ जयराम 13767 73 पु.

मु.�खड� बु।।   ता.रावेर    �खड� बु।।

३८८४८
पाटील जग�ाथ मगनराव 25514 51 पु.

�ॉट नं. २०   िवदयानगर रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८८४९
पाटील जमनाबाई यादव 50777 68 �ी

मु. पो. के�हाळे बु.   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८८५०
पाटील िजजाबाई भागवत 44669 62 �ी

मु रेभोटे   पो �खड�  ता रावेर

३८८५१
पाटील कैलास सदािशव 29281 61 पु.

केराळे बु. ता.रावेर   िज.जळगांव    केराळे

३८८५२
पाटील कैलास सोनु 35044 52 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड

३८८५३
पाटील कैलास यशवंत 27119 51 पु.

मु. पो. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोड

३८८५४
पाटील क�ना �ाने�र 32145 38 �ी

मु.पो.अजंदे ता.रावेर   िज.जळगांव

३८८५५
पाटील कमल मनोहर 25493 67 �ी

मु. पो. घामोडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  घामोडी

३८८५६
पाटील केदारनाथ सुधाकर 47408 43 पु.

११  सुधा दुग�    �ोफेसर कॉलनी  उटखेडा रोड रावेर

३८८५७
पाटील खुशाल रामलाल 33001 36 पु.

मु.पो.वाघोद   ता.रावेर    वाघोद

३८८५८
पाटील िकत� िव�ल 30950 44 �ी

आठवडे बाजार देसडा� जीन   रावेर
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३८८५९
पाटील िकशोर �भाकर 17541 56 पु.

मु.पो.�खड� बु।।   ता.रावेर    �खड� बु।।

३८८६०
पाटील िकशोर पंुडिलक 35141 43 पु.

आठवले बाजार जीन   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८८६१
पाटील िकशोर शािलक 61682 26 पु.

मु पो �खरवड   ता रावेर  िज जळगाव  रावेर

३८८६२
पाटील िकशोरदास प�ालाल 48363 72 पु.

जुना सावदा रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८८६३
पाटील लता गोपाल 32144 42 �ी

मु.अजंदे   ता.रावेर  िज.जळगांव  अजंदे

३८८६४
पाटील लताबाई नारायण 19246 56 �ी

�ॉट नं.३८ िश�क कॉलनी   उटखेडा रोड    रावेर

३८८६५
पाटील िललाबाई भागवत 50552 68 �ी

िश�क कॉलनी   �खड� बु.  ता.रावेर िज. जळगाव  रावेर

३८८६६
पाटील िललाधर पंुडिलक 35140 45 पु.

आठवले बाजार   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८८६७
पाटील मधुकर साहेबराव 8959 73 पु.

मु.सुनोद  ता.रावेर   िज�ा जळगाव      16

३८८६८
पाटील मधुकर िव�ू 23051 78 पु.

मु. कज�द पो. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  कज�द

३८८६९
पाटील माधुरी सुिनल 38475 47 �ी

मु.पो.रावेर   िज.जळगाव

३८८७०
पाटील मिनषा िकशोरदास 48364 47 �ी

जुना सावदा रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८८७१
पाटील मनोहर ल�ण 32608 52 पु.

मु.पो.रायपुर   ता.रावेर  िज.जळगांव  रायपुर

३८८७२
पाटील माया वासुदेव 59878 52 �ी

�ोफेसर कॉलनी   उतखेडे रोड रावेर  ता रावेर िज�ा 

जळगाव  रावेर

३८८७३
पाटील िमरा अरिवंद 34845 68 �ी

मु.पो.के-हाळे   ता.रावेर  िज.जळगाव  के-हाळे

३८८७४
पाटील नंदिकशोर युवराज 34843 34 पु.

मु.पो के-हाळे   ता. रावेर    के-हाळे

३८८७५
पाटील नर�� चावदस 27112 60 पु.

मु. पो. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोड

३८८७६
पाटील नर�� जानकीराम 33379 56 पु.

मु.पो.अटवाडा   ता.रावेर    अटवाडा

३८८७७
पाटील िनम�लाबाई रोहीदास 32314 55 �ी

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर    वाघोड

३८८७८
पाटील िनतीन कािशनाथ 54832 48 पु.

घर नं.३३ मु.पो.बोहड�   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८८७९
पाटील िनतीन पांडूरंग 30943 41 पु.

मु.पो. रसलपुर ता. रावेर   रसलपुर

३८८८०
पाटील िनतीन पंुडिलक �ो.गु�देव 

साडी स�टर 51332 39 पु.
मु. पो. पातोडंी   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८८८१
पाटील िनतीन रामदास �ो.�ी गु�द� 

डेअरी 13323 54 पु.
मेन रोड रावेर   रावेर

३८८८२
पाटील पंडीत रामू 29758 72 पु.

मु.मंजुळवाडी  पो.ता.रावेर   िज.जळगांव    मंजुळवाडी

३८८८३
पाटील पांडूरंग �पचंद 31156 76 पु.

मु.पो. रसलपुर ता.रावेर   रसलपुर

३८८८४
पाटील पंकज भागवत 28794 44 पु.

िश�क कॉलनी   �खड� बु. ता. रावेर    खेडी बु.

३८८८५
पाटील �भुचं� बाबुराव 34999 49 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड
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३८८८६
पाटील ��ाद िव�ल 29490 55 पु.

मु.पो. मोरगांव खु.   ता.रावेर िज.जळगांव    मोरगांव खु.  

425508

३८८८७
पाटील �भाकर िभमराज 32190 51 पु.

कांदवेल   पो.धामोडी  ता.रावेर िज.जळगांव  कांडवेल

३८८८८
पाटील �भाकर नारायण 23029 53 पु.

धामोडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  धामोडी

३८८८९
पाटील �भाकर उखा 23026 78 पु.

मु. पो. �खड� बु ◌ा◌ा   ता. रावेर  िज. जळगाव  �खड� बु ◌ा◌ा

३८८९०
पाटील �भावती �ीकांत 51092 74 �ी

१२ अ�िवनायक नगर   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८८९१
पाटील �िदप गोपाळ 18494 62 पु.

मु.पो.िववरे खु।।   ता.रावेर िज.जळगाव    िववरे खु।।

३८८९२
पाटील �दीप अजाबिसंग 18575 56 पु.

बािवशे ग�ी   रावेर

३८८९३
पाटील ��ाद तुकाराम 38728 71 पु.

१०१ मेन रोड   रावेर

३८८९४
पाटील �काश िसताराम 34486 69 पु.

मु.िशंदखेडा पो.ता.रावेर   िज.जळगांव    िशंदखेडा

३८८९५
पाटील �काश िवaल 29240 66 पु.

के�हाळे बु.   ता.रावेर िज.जळगांव    के�हाळे बु.

३८८९६
पाटील ��ाद मधुकर �ो. �ीती 

मेिडकल आिण जनरल �ोअस� 59293 56 पु.

८०३ ८०४  पु�ाई     मेन रोड   ऐनपूर  तालुका रावेर   

िज�ा जळगाव  ऐनपूर

३८८९७
पाटील �मोद दयाराम 42268 43 पु.

सावदा रोड   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८८९८
पाटील �मोद िसताराम 34236 53 पु.

पंचमुखी हनुमान मंदीरा समोर   जुना सावदा रोड  रावेर

३८८९९
पाटील �शांत रमेश 34962 47 पु.

मु.पो.उदळी खुद�    ता.रावेर  िज.जळगाव  उदळी खुद�

३८९००
पाटील �शांत �ीकांत 51065 41 पु.

१२ अ�िवनायक नगर   रावेर िज.जळगाव

३८९०१
पाटील पु�ा सुहास 33588 52 �ी

पंचमुखी हनुमान नगर   रावेर

३८९०२
पाटील रा�ल अिनलकुमार 60258 38 पु.

पाटील पुरा रावेर   तालुका रावेर  िज�ा जळगाव  रावेर

३८९०३
पाटील राज�� देिवदास 32703 50 पु.

मु.पो. वाघोड   ता.रावेर    वाघोड

३८९०४
पाटील राज�� ल�ण 46657 60 पु.

मु. पो. िनंबोल   ता. रावेर  िज. जळगाव

३८९०५
पाटील राजेश जयराम 34706 61 पु.

मु.पो.र�भोटा   ता.रावेर    र�भोटा

३८९०६
पाटील राजेश ल�ण 23027 52 पु.

मु. पो. �खड� बु ◌ा◌ा   ता. रावेर  िज. जळगाव  �खड� बु ◌ा◌ा

३८९०७
पाटील रामदास नगराज 33597 86 पु.

मु.पो.मोरगांव खु   ता.रावेर    मोरगांव खु

३८९०८
पाटील रमेश कडु 26786 54 पु.

मु.पो.मोठे वाघोदे बु।।   ता.रावेर िज.जळगाव    मोठे वाघोदे 

बु।।

३८९०९
पाटील रमेश यशवंत 27113 65 पु.

मु. पो. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोड

३८९१०
पाटील रामकृ� बळीराम 48783 50 पु.

१६ अ शिनमंिदर कॉलनी   �ेशन रोड  रावेर िज. जळगाव  

रावेर

३८९११
पाटील रिवं� भागवत 44668 40 पु.

मु रेभोटे   पो �खड�  ता रावेर

३८९१२
पाटील रिवं� सुकदेव 19031 61 पु.

ओम ७३४ राजीव नगर सावदा रोड   रावेर  425508
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३८९१३
पाटील रेखा �मोद 47791 56 �ी

पंचमुखी हनुमान मंदीरासमोर   जुना सावदा रोड  रावेर िज. 

जळगाव  रावेर

३८९१४
पाटील रोहीत र�ाकर 43756 33 पु.

िपप� बँक कॉलनी   जुना सावदा रोड  रावेर िज.जळगाव  

रावेर

३८९१५
पाटील संदीप सुधाकर 55542 50 पु.

माऊली हॉ��टल   सावदा रोड  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८९१६
पाटील संदीप भागवत 28793 42 पु.

िश�क कॉलनी �खड� बु.   ता.रावेर    खीड� बु.

३८९१७
पाटील संजय भागवत 29489 52 पु.

मु.पो. मोरगांव ख् ◌ु.   ता.रावेर िज.जळगाव

३८९१८
पाटील संजय वामन 22714 55 पु.

मु.पो.ऐनपूर   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८९१९
पाटील संतोष रामकृ� 32134 59 पु.

मु.अजंदे   पो.पातोडंी  ता.रावेर िज.जळगांव  अजंदे

३८९२०
पाटील सरला अनंदा 32143 47 �ी

मु.अजंदे   ता.रावेर  िज.जळगांव  अजंदे

३८९२१
पाटील सितष रामचं� 48292 64 पु.

मु. पो. कज�द   ता. रावेर  िज. जळगांव  रावेर

३८९२२
पाटील सितष वामनराव 10605 49 पु.

मु.पो.�खरोदे.�.रावेर   पो.रसलपुर  ता.रावेर  �खरोदे  

425508

३८९२३
पाटील शंकर रावजी 31315 49 पु.

बळवंत कॉ��े� देशमुख ग�ी   रावेर िज.जळगांव    रावेर

३८९२४
पाटील शिशकांत माधव 29904 56 पु.

मु.पो.मोरगांव खु.   ता.रावेर  िज.जळगांव  मोरगांव खु.

३८९२५
पाटील िशतल रमेश 10034 47 �ी

�ेशन रोड रावेर   ता. रावेर िज.जळगाव

३८९२६
पाटील िशवाजी गोवध�न 51115 57 पु.

मु. पो. िववरे खुद�    ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८९२७
पाटील िशवाजी पंढरीनाथ 40511 76 पु.

मु.पो.िववरे खुद�    ता रावेर  िज जळगाव  िववरे खुद�

३८९२८
पाटील �ीकांत रामकृ� 51066 79 पु.

१२ अ�िवनायक नगर   रावेर िज.जळगाव

३८९२९
पाटील �ीराम दयाराम 12052 50 पु.

४२ �ीराम च�बस� जुना सवदा   रावेर ता. रावेर  जळगाव  

रावेर  425508

३८९३०
पाटील �ीराम �ावण 40531 74 पु.

मु.पो. एैनपूर   ता.रावेर  िज.जळगाव  सावदा

३८९३१
पाटील ��ता शामकांत 31101 53 �ी

मु.पो. खीड� बु. ता.रावेर   �खड� बु.

३८९३२
पाटील सोनाली सुधाकर 48526 43 �ी

१६/ अ शिनमंदीर कॉलनी   �ेशन रोड  रावेर िज. जळगाव  

रावेर

३८९३३
पाटील सुभाष नामदेव 33609 55 पु.

जे.डी.सी.सी. बँक कॉलनी   रावेर

३८९३४
पाटील सुभाष िव�ल 38307 67 पु.

द�ा नगरमु.पो. के-हाळे बु.   ता.रावेर  िज.जळगाव  के-हाळे  

425508

३८९३५
पाटील सुधाकर दशरथ 16832 65 पु.

६२ मेन रोड   मु.पो.रावेर

३८९३६
पाटील सुधाकर हरी 25088 73 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३८९३७
पाटील सुधाकर जग�ाथ 29804 71 पु.

१६अे शिनमंदीर कॉलनी   रावेर

३८९३८
पाटील सुधाकर रामभाउ 34818 47 पु.

लंग�ा मारोती मंदीरा जवळ   रावेर

३८९३९
पाटील सुधाकर �ावण 11527 59 पु.

िन�ळ ता. रावेर िज. जळगांव   िन�ळ
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३८९४०
पाटील सुिम�ा िकशोरदास 48365 77 �ी

जुना सावदा रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८९४१
पाटील सुिनल गोपाळ 38474 54 पु.

मु.पो. रावेर   िज.जळगाव

३८९४२
पाटील सुिनल नारायण 16439 49 पु.

मु.पो.िववरे बु।।   ता.रावेर    िववरे बु।।

३८९४३
पाटील सुिनल रामचं� 48294 59 पु.

मु. पो. कज�द   ता. रावेर  िज. जळगांव  रावेर

३८९४४
पाटील सुरेश ल�ण 34997 69 पु.

मु.पो वाघोड ता. रावेर   जळगाव  िज.जळगाव  वाघोड

३८९४५
पाटील सुरेश रामु 13512 84 पु.

मु.पो.धामोडी   ता.रावेर    धामोडी

३८९४६
पाटील सुय�कांत देवराम 33294 68 पु.

आठवडे बाजार   रावेर  ता रावेर िज जळगाव  रावेर

३८९४७
पाटील सुिशलाबाई शांताराम 58189 60 �ी

�ॉट नं .३०  रे�े �ेशन वे�   सोनु पाटील नगर   रावेर िज 

जळगाव  रावेर

३८९४८
पाटील सुिशला िसताराम 52217 73 �ी

९३/१ �ोफेसर कॉलनी रावेर   िज - जळगाव    रावेर

३८९४९
पाटील तेजराव शामराव 27759 61 पु.

मु. पो. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोड

३८९५०
पाटील तुषार अ�ण 25501 45 पु.

मु. पो. घामोडी   ता. रावेर  िज. जळगाव  घामोडी

३८९५१
पाटील उमेश छबीलदास 19694 43 पु.

मु.पो.वाघोड ता.रावेर   िज.जळगाव    वाघोड

३८९५२
पाटील उषाबाई संतोष 32135 55 �ी

मु.अजंदे   ता.रावेर  िज.जळगांव  अजंदे

३८९५३
पाटील उ�म सोपान 50804 62 पु.

घर नं. ७ छो�रया माक� ट जवळ   हॉटेल क�ाणी जवळ रावेर 

 िज.जळगाव  रावेर  425508

३८९५४
पाटील वंदना िवनायक 55501 46 �ी

१२ शिन मंिदर कॉलनी   �ेशन रोड रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८९५५
पाटील वसंत कािशनाथ 47511 48 पु.

गोपाळ नगर   �ेशन रोड  रावेर िज. जळगाव  रावेर

३८९५६
पाटील वासुदेव रमेश 25370 53 पु.

उतखेडा रोड �ोफेसर कॉलनी   रावेर    रावेर

३८९५७
पाटील व�ला आ�ाराम 53562 71 �ी

�ॉट नं.१२ शनीमंिदर कॉलनी   �ेशन रोड रावेर  

िज.जळगाव  रावेर

३८९५८
पाटील िवजय भा�र 59807 46 पु.

�ा�ण ग�ी  िववरे   अॅट पो� िववरे  ता रावेर  िववरे

३८९५९
पाटील िवजय िदनकर 58859 46 पु.

एट पो� कांडवेल   तालुका रावेर  िज�ा जळगाव  कांडवेल

३८९६०
डॉ.पाटील िवजय नारायण 16475 51 पु.

�ॉट नं.७ पंचायत समीती समोर   �ेशन रोड    रावेर

३८९६१
पाटील िवलास भगीरथ 18432 49 पु.

मु.पो.पातोडंी ता.रावेर   पातोडंी

३८९६२
पाटील िवलास मधुकर 61681 36 पु.

मु पो आटवाडे ता रावेर   िज जळगाव    आटवाडे

३८९६३
पाटील िवलास रामचं� 48291 62 पु.

मु. पो. कज�द   ता. रावेर  िज. जळगांव  रावेर

३८९६४
पाटील िवनायक आ�ाराम 51827 54 पु.

१२ शिन मंिदर कॉलनी   �ेशन रोड  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८९६५
पाटील िवनोद मधुकर 33590 48 पु.

मु.पो.अजनाड   ता.रावेर    अजनाड

३८९६६
पाटील िवनोद �काश 29501 43 पु.

मु.पो. सुलवाडी   ता.रावेर िज.जळगांव    सुलवाडी
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३८९६७
पाटील िवशाल शांताराम 58188 34 पु.

गट नं ५३८ �ॉट नं ३०   िवदया नगर  रावेर

३८९६८
पाटील िव�ू फकीरा 35508 65 पु.

मु.पो.वाघोड बु.   ता.रावेर    वाघोड बु.

३८९६९
पाटील िव�नाथ वामन 44716 49 पु.

४१ द�ा�ेय नगर   रावेर  िज जळगाव  रावेर

३८९७०
पाटील िव�ल बाबुराव 17206 51 पु.

आठवडे बाजार देसडा� िजन   रावेर  425508

३८९७१
पाटील िववेक यादव 32343 61 पु.

मु.पो.उडाली   ता.रावेर  िज.जळगांव  उडाली

३८९७२
पाटील वामनराव िदपा 27906 75 पु.

मु. पो. रसलपुर   ता. रावेर  िज. जळगाव  रसलपुर

३८९७३
पाटील यशवंतराव �ंकटराव 25095 54 पु.

मु.पो.मोरगाव खु।।   ता.रावेर िज.जळगाव    मोरगाव खु।।

३८९७४
पाटील योगेश मनोहर 46656 41 पु.

रा. िनंबोल पो. िवटवा   ता. रावेर  िज. जळगाव

३८९७५
पाटील योगेश �काश 38306 40 पु.

मु.पो. के-हाळे बु.   ता.रावेर  िज.जळगाव  के-हाळे

३८९७६
पाटील योगेश सोपान 20407 41 पु.

आठवडे बाजार   रावेर

३८९७७
पाटील योगेशकुमार पंडीतराव 18271 40 पु.

मेन रोड रावेर   रावेर

३८९७८
पाटील योिगता संदीप 55543 46 �ी

माऊली हॉ��टल   सावदा रोड  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८९७९
पाटील सुिनल मधुकर 35031 60 पु.

१४ �ोफेसर कॉलनी   उटखेडा रोड रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८९८०
पवार दशरथ मांगो 31095 51 पु.

मु.पो. पाल   ता.रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८९८१
पवार �ाने�री राज�� 32521 53 �ी

रथ ग�ी   रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३८९८२
पवार लता अजु�न 44586 36 �ी

१७६ िज�ी   ता रावेर िज जळगाव    िज�ी

३८९८३
पवार राज�� एकनाथ 32522 60 पु.

रथ ग�ी   रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३८९८४
पवार उमेश सुरेश 53683 35 पु.

ित�पती नगर   सावदा रोड  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८९८५
पवार उषा सुर��िसंग 48700 71 �ी

१५ ित�पती नगर   सावदा रोड रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३८९८६
�जापत राजाराम कडु 25147 51 पु.

कंुभार वाडा   मु.पो.रावेर िज.जळगाव

३८९८७
�जापती रामदास बालचंद 19673 68 पु.

मुकज�द पो.वाघोड   ता.रावेर    कज�द

३८९८८
पुराणे राज�� शांताराम 40097 49 पु.

मु.पो. िववरे बुाा   ता.रावेर

३८९८९
पुरी जया रघुनाथ 54471 44 �ी

समथ� नगर   जुना सावदा रोड  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३८९९०
रायमळे कािशनाथ राघो 34979 85 पु.

मु.पो. पुनखेडे   ता.रावेर  िज.जळगाव  पुनखेडे

३८९९१
रायमळे आिशष �काश 32141 40 पु.

पुनखेडा   ता.रावेर  िज.जळगांव  पुनखेडा

३८९९२
रायपुरकर गजानन िव�ु �ो.साईराम 

ऑटो स�टर 18230 47 पु.
अफु ग�ी   मु.पो.रावेर

३८९९३
राजपूत अ�णाबाई महावीरिसंग 59063 57 �ी

३२५२ उटखेडा रोड रावेर जामनेर   रावेर  425508
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३८९९४
राणे देव�� मनोहर 27762 48 पु.

राणे ग�ी   िववरा बु ◌ा◌ा  ता. रावेर  िववरा

३८९९५
राणे िगरीष दोधू 48523 54 पु.

मु. पो. िववरे बु.   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८९९६
राणे सुिनल एकनाथ 31630 53 पु.

मु.पो. रोझदा   ता.रावेर  िज.जळगांव  रोझदा

३८९९७
राऊत शंकर रामभाऊ 26556 51 पु.

िवखे चौक   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३८९९८
रावेरकर अिवनाश िवनायक 3598 78 पु.

भाजी माक� ट जवळ   रावेर  ता रावेर िज�ा जळगाव  रावेर

३८९९९
रावेरकर हेमांगी अिवनाश 21566 41 �ी

रावेर   रावेर

३९०००
रावेरकर रा�ल अिवनाशराव 21567 43 पु.

पाराचे गणपती मंदीराजवल   मु.पो.रावेर िज.जलगाव    रावेर

३९००१
रावेरकर रोशन भा�र 37607 33 पु.

लंगडया मा�ती मंदीर समोर   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९००२
रावेरकर शैलजा अिवनाशराव 21565 73 �ी

पारचे गणपती मंदीरा जवल   मु.पो.रावेर िज.जलगाव    रावेर

३९००३
रावेरकर तेजसकुमार वसंत 33131 41 पु.

�ामी िववेकानंद चौक   रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३९००४
सकपाळ उषा यशवंत 60773 57 �ी

56 मानकर �ॉट   �ेशन रोड  रावेर ता रावेर

३९००५
सपकाळ यशवंत रामभाऊ 29936 59 पु.

मु.पो. कुसंुबा बु.�ेशन रोड   ता.रावेर िज.जळगांव  रावेर  

कुसंबा

३९००६
साळंुखे िभका चै�ाम 19474 53 पु.

गट नं ११४१  �ॉट नं ३६   शांतीदूत नगर   िबहाइंड अिनल 

��ोर  ता रावेर

३९००७
सपकाळे सुमन मुरलीधर 16461 75 �ी

मु.पो.रावेर   िज.जळगाव

३९००८
सपकाळे वासुदेव पांडूरंग 33548 46 पु.

मु.पो.पुनखेड   ता.रावेर    पुनखेड

३९००९
सराफ हेमांगी राज�� 16792 48 �ी

१५१ मेन रोड   मु.पो.रावेर

३९०१०
सराफ मंजुळा वसंत 16789 58 �ी

१५१ मेन रोड   ग�ड �ॉट    रावेर

३९०११
सराफ राज�� िव�ु 16790 54 पु.

१५१ मेन रोड   मु.पो.रावेर

३९०१२
सराफ सागर वसंत 47792 29 पु.

१५१ मेन रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०१३
सराफ वसंत िव�ु 16791 67 पु.

१५१ मेन रोड   ग�ड �ॉट    रावेर

३९०१४
सातव हेमंत िव�ल 53401 29 पु.

�ामी िववेकानंद चौक रावेर   रावेर

३९०१५
सावळे िदलीप िहरामण 44770 54 पु.

मु पो कजा�द   ता रावेर  िज जळगाव  कजा�द

३९०१६
सावकारे िनला िभकन 28595 47 �ी

�ू रे� हाऊस जवळ   रावेर

३९०१७
शाह िजत�� �भाकर 53661 46 पु.

२२७८/५अ देशमुख �ॉट्स   �ेशन रोड रावेर  िज.जळगाव  

रावेर

३९०१८
शाह िदलीप भोगीलाल 48028 66 पु.

गट नं ५३६ �ॉट नं १२   िव�ा नगर पोिलस लाइन  रावेर िज. 

जळगाव

३९०१९
शहाणे िचंतामण छिबलदास 29796 62 पु.

�ोफेसर कॉलनी रावेर   रावेर

३९०२०
िशंपी बजरंग नामदेव 27114 59 पु.

मु. पो. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोड
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३९०२१
िशंपी देिवदास नामदेव 32767 61 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावरे    वाघोड

३९०२२
िशंदे अिनल ल�ण 49358 53 पु.

मेन रोड   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०२३
िशंदे अ�ण ल�ण 49357 55 पु.

मेन रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०२४
िशंदे अशोक भगवान 7467 59 पु.

७७९/१बी रथ ग�ी लांडगा मा�ित जवळ   रावेर िज�ा 

जळगाव  रावेर  425501

३९०२५
िशंदे भाऊलाल सोनू 58793 50 पु.

१४५५ राजे िशवाजी चौक   एट पो� रावेर िज.जळगांव

३९०२६
िशंदे िजजाबाई काशीनाथ 25099 49 �ी

डेली भाजी माक� ट जवळ   देशमुख वाडारावेर  िज.जळगाव  

रावेर

३९०२७
िशंदे काशीनाथ शामराव 16169 60 पु.

७३५/३ राजीव पाटील नगर   सावदा रोड रावेर  ता. रावेर िज. 

जळगाव  रावेर  425508

३९०२८
िशंदे ल�ीकांत कैलास 58778 37 पु.

राजे िशवाजी चौक रावेर   जळगाव    रावेर

३९०२९
िशंदे मंदा अिनल 54208 50 �ी

घर नं.५१ मेन रोड   चावडी जवळ रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०३०
िशंदे मंजूळाबाई ल�ण 54978 71 �ी

मेन रोड   चावडी जवळ  रावेर िज.जळगाव  रावेर

३९०३१
िशंदे िनता संदीप 57581 46 �ी

१३ �ेशन रोड   देशमुख �ॉट  तालुका रावेर   िज�ा 

जळगाव  रावेर

३९०३२
िशंदे �काश शामराव 25100 49 पु.

डेली भाजी माक� ट जवळ   मु.पो.रावेर िज.जळगाव

३९०३३
िशंदे �ितक अ�ण 52045 29 पु.

मेन रोड   चावडी जवळ रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०३४
िशंदे संजय कािशनाथ 51458 49 पु.

१४ ित�पती नगर   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०३५
िशंदे सुरेश गोिवंद 31488 59 पु.

महा�ा फुले चौक   रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३९०३६
िशंदे वासुदेव पंुडिलक 51316 47 पु.

�ामी िववेकानंद चौक   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०३७
�ावगी अलका िवकास 48297 63 �ी

मेन रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०३८
�ावगी िवकास गोपाल 49007 65 पु.

८९० डेली भाजी माक� ट जवळ   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०३९
शु� शरद वसंतराव 26848 50 पु.

मू.का पो� रोजोदा   ता रावेर    रोजोदा

३९०४०
सोनार अिवनाश न�थु 26546 54 पु.

�ा�ापक कॉलनी   उटखेडा रोड  रावेर िज. जळगाव  रावेर

३९०४१
सोनार िडगंबर पंढरीनाथ 25097 58 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर िज.जळगाव    वाघोड

३९०४२
सोनार िजत�� िदनकर 41339 40 पु.

मु.पो. िववरे खुद�    ता.रावेर  िज.जळगाव  फैजपूर

३९०४३
सोनार नामदेव रमेश 55657 38 पु.

मु .पो. वाघोद   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०४४
सोनार राजाराम िव�ू 48784 90 पु.

जुने पो� ऑफीस रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०४५
सोनार रिवं� राजाराम 19870 48 पु.

गणराज ि�ंटस�   जुना पो� ऑफीस रोड    रावेर

३९०४६
सोनार वसंतराव िबसन 27117 69 पु.

ित�पती नगर   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०४७
सोनार िवकास �ंबक 46328 51 पु.

मु पो. पाल   ता. रावेर  िज. जळगाव
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३९०४८
सोनवणे धनराज �काश 61726 33 पु.

मु. पो. �खरवड रावेर   तालुका रावेर  िज�ा जळगाव  

�खरवड

३९०४९
सोनवणे िकत� रामचं� 28718 36 �ी

�ीकृ� नगर सावदा रोड   रावेर ता. रावेर  िज.जळगाव  

रावेर  425508

३९०५०
सोनवणे ममता रामचं� 28719 36 �ी

सावदा रोड रावेर

३९०५१
सोनवणे नारायण पांडुरंग 10725 48 पु.

मु.पो.के-हाळे ता.रावेर.   िज�ा जळगाव    के-हाळे

३९०५२
सोनवणे �िदप अंबादास 54617 58 पु.

मु.पो.िववरे   पाटील वाडा ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०५३
सोनवणे रामचं� मधुकर 28597 54 पु.

िव�कमा� नगर   �ॉट नं. ३७ जुना सावदा रोड  रावेर

३९०५४
सोनवणे सुिनता कमलाकर 57785 52 �ी

�ॉट नं ७ अ�िवनायक नगर   सावदा रोड रावेर  ता रावेर िज 

जळगाव  रावेर  425508

३९०५५
सुय�वंशी सुरेश पांडूरंग 48085 65 पु.

मु. पो. पाल   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०५६
सुय�वंशी िवलास भागवत 25053 55 पु.

िपप� बँक कॉलनी   सावदा रोडरावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०५७
सुतार िदलीप कडु 19538 56 पु.

पंचमुखी हनुमान नगर   जुना सावदा रोड    रावेर

३९०५८
तडवी उ�ान िफरोज 16045 52 पु.

मु.पो.लोहारा   ता.रावेर    लोहारा

३९०५९
तडवी हबीब फिकरा 29131 53 पु.

पो�- पाल   ता.रावेर  िज.जळगांव    पाल

३९०६०
तडवी सिलम महेबुब 29135 56 पु.

तडवी कॉलनी   सावदा रोड रावेर  िज.जळगांव  रावरे

३९०६१
तडवी हबीब अ�ाब� 30831 57 पु.

िश�क कॉलनी   उंटखेडा रोड रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०६२
तडवी मुबारक सरदार 13462 48 पु.

मु.पो.गौरखेडा   ता.रावेर    गौरखेडा

३९०६३
तळेकर राजे�र िवजय 15434 43 पु.

मु.पो.िववरा बु।।   ता.रावेर    िववरा बु।।

३९०६४
तळेले चं�कांत कडु 18272 62 पु.

मु.पो.िववरे ता.रावेर   िववरे

३९०६५
तळेले इंदूबाई कडू 45521 80 �ी

मु पो िववरे खुद�    ता रावेर  िज जळगाव  सावदा

३९०६६
तारकस अशोक जग�ाथ 27035 69 पु.

पाराचे गणपती मंिदराजवळ   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०६७
तायडे भागवत तोताराम 17439 62 पु.

टेलीफोन ए�च�ज जवळ   मु. पाल  ता.रावेर  पाल

३९०६८
तायडे गोकुळ पोपट 28782 59 पु.

अंबेडकर नगर बु�द वाडा रावेर   रावेत

३९०६९
तायडे जग�ाथ िवनायक 32052 55 पु.

िश�क कॉलनी   रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३९०७०
तायडे संजय रघुनाथ 16614 52 पु.

भाळतळ वाडा मु पो� वाघोड   ता रावेर िज�ा जळगाव    

वाघोड  425508

३९०७१
तायडे संतोष रघुनाथ 56221 53 पु.

मु.पो.िनंबोळ   ता.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०७२
तायडे सपना रघुनाथ 54512 35 �ी

मु.पो.वाघोद   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोद

३९०७३
उदावंत अिनल वसंतराव 18079 55 पु.

ित�पती नगर   रावेर    सावदा

३९०७४
उदावंत िमना�ी सुिनल 25098 49 �ी

जुना सावदा रोड   ित�पती नगररावेर  िज.जळगाव  रावेर
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३९०७५
उदावंत सुिनल वसंतराव 17204 55 पु.

िशव कोटा माब�ल जवळ   ित�पती नगर  रावेर    425508

३९०७६
उपा�े राज�� रमेश 54831 49 पु.

घर नं.७६८ अ   वाणी ग�ीरावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०७७
वै� िनळकंठ शरद 33295 41 पु.

मु.पो.अिहरवाडी   ता.रावेर  अिहरवाडी  अिहरवाडी

३९०७८
वै� पवन सुधाकर 18914 44 पु.

बािवशे ग�ी   मु.पो.रावेर

३९०७९
वानखेडे मनोज रामदास 38001 43 पु.

सरकारी दवाखाणा रोड   महा�ा फुले चौक वाघोड  ता. 

रावेरिज.जळगाव  वाघोड  425508

३९०८०
वारके लितका कमलाकर 32840 55 �ी

मु.पो.कुसंूबा खुद�    ता.रावेर    कुसंूबा खुद�

३९०८१
िवचवे संजय िसताराम 48701 47 पु.

मु. पो. िववरे खु.   ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०८२
वाणी अनंत जग�ाथ 49008 61 पु.

घर नं.२०१६ चावडी रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०८३
वाणी अ�णा सुभाषचं� 48596 76 �ी

भोकरीकर ग�ी रावेर   रावेर

३९०८४
वाणी अशोक गणपत 27864 70 पु.

मेन रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०८५
वाणी बळवंत ढोगुंलाल 34742 68 पु.

मु.पो.ता.रोवर िचमणराम मंिदरा समोर   रावेर

३९०८६
वाणी भावना अनंत 54909 59 �ी

२०१६ चावडी रोड   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०८७
वाणी चं�शेखर धम�राज 50991 34 पु.

घर नं.२०१७ चावडी रोड   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०८८
वाणी िचमनलाल काळू 27077 69 पु.

रा. वाघोड   ता. रावेर  िज. जळगाव  वाघोड

३९०८९ वाणी िदनकर नारायण 33175 51 पु.
अफु ग�ी रावेर   रावेर

३९०९०
वाणी �ाने�र िदवाकर                        

   ( डी.डी. वाणी फोटो�ाफर) 51093 57 पु.

दुकान नं.१५९ मेन रोड   बालराम मंिदर समोर बािवशे ग�ी  

रावेर.िज.जळगाव  रावेर-४२५५०८

३९०९१
वाणी गोिवंद िभकू 6711 78 पु.

वाणी ग�ी रावेर   रावेर  425508

३९०९२
वाणी हरी िभकु 51521 69 पु.

४७४ मेन रोड   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०९३
वाणी जयंत बाबुराव 47790 54 पु.

भोकरीकर ग�ी   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९०९४
वाणी कैलास दयालदास 33510 74 पु.

मेन रोड   रावेर    रोवर

३९०९५
वाणी कमल �ीराम 22002 81 �ी

मेन रोडरावेर   िज.जळगाव

३९०९६
वाणी िकरणकुमार गोपाळराव 51459 63 पु.

डॉ.हेडगेवार चौक   मेन रोड रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९०९७
वाणी नंदकलाल राजाराम 6421 67 पु.

२ रामचं� नगर   �ेशन रोड  रावेर िज.जळगाव  रावेर  

425508

३९०९८
वाणी नंदिकशोर दामोदर 16452 33 पु.

वसंत बालाजी वाणी   ग�खाना रावेर

३९०९९
वाणी �काश नाथालाल �ो. �काश 

ट� ेडीगं कंपनी 11534 67 पु.
पो� ऑिफस जवळ रावेर   ता रावेर

३९१००
वाणी �मोद बाबुराव 47789 64 पु.

बोचरे ग�ी   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९१०१
वाणी �शांत सुरेश 51840 37 पु.

बा�ीसे ग�ी   मु.पो.ता. रावेर  िज. जळगाव  रावेर
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३९१०२
वाणी राजनकुमार द�ा�य 52061 41 पु.

�ामी िववेकानंद चौक   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९१०३
वाणी रिवं� कांतीलाल 18779 46 पु.

जु�ा पो�ाजवळ   नागिझरी रोड    रावेर

३९१०४
वाणी संजय �ारकानाथ 32459 55 पु.

मेन रोड   रावेर  िज.जळगांव  रावेर

३९१०५
वाणी संजय गंगाधर 23926 57 पु.

गणपती मंदीरा जवळ   मु.पो.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९१०६
वाणी संजय रिवं� 50993 30 पु.

९०७ नागझीरी रोड   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९१०७
वाणी संजय सुधाकर 16781 54 पु.

जुने पो� ऑफीस रोड   मु.पो.रावेर िज.जळगाव

३९१०८
वाणी शैलेशचं� सुभाषचं� 23012 58 पु.

५२० मेन रोड   रावेर  िज. जळगाव  रावेर

३९१०९
वाणी शांताराम माधव 52927 77 पु.

मेन रोड   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९११०
वाणी �ीराम िभकु 17230 80 पु.

५२६/१ भोकर ग�ी   मेन रोड  रावेर  ता.रावेर  रावरे  

425508

३९१११
वाणी सामेनाथ राजाराम 29744 71 पु.

गांधी चौक   मेन रोड रावेर

३९११२
वाणी सुिनल गोिवंद 33371 52 पु.

वाणी ग�ी   रावेर

३९११३
वाणी सुरेखा राजेश 33507 51 �ी

डॉ.अकोल� जवळ   रावेर

३९११४
वाणी सुरेश गणपत 8830 53 पु.

मेन रोड रावेर   िज.जळगांव   425501

३९११५
वाणी उमा िकरणकुमार 53577 66 �ी

डॉ.हेडगेवार चौक   मेनरोड रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९११६
वाणी उमेश सुधाकर 16782 51 पु.

जुने पो� ऑफीस रोड   मु.पो.रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९११७
वाणी िवलास कांतीलाल 22660 55 पु.

जुने पो� ऑफीस रोड   रावेर िज.जळगाव.  .  रावेर.

३९११८
वानखेडे खेमचं� पंढरीनाथ 50992 52 पु.

५२ नवीन रे� हाऊस जवळ   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९११९
वानखेडे रघुनाथ रामदास 34996 59 पु.

मु.पो.वाघोड   ता.रावेर  िज.जळगाव  वाघोड  425508

३९१२०
िवखे िवलास शंकरराव 54394 70 पु.

१३१९ िवखे चौक   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९१२१
यावलकर रिवं� ��ाद 34917 51 पु.

भोकरीकर ग�ी   रावेर  िज.जळगाव  रावेर

३९१२२
यावलकर वैशाली रिवं� 34918 44 �ी

भोकरीकर ग�ी रावेर िज.जळगाव     िज. जळगाव  रावेर

३९१२३
येवले रमेश माधव 32313 54 पु.

मु.पो.पाडळी बु.   ता.रावेर    पाडळी बु.

३९१२४
येवले िकशोर माधव 32561 62 पु.

मु.पो.पाडळे बु.   ता.रावेर    पडाळे बु.
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३९१२५ आर.जी.लोहार 10705 गांधी चौक   रावेर

३९१२६

�ीसाईराम �ा�ीकऍ� 

इरीगेशन
पाटील �मोद दयाराम

10681 42 पु ११७३/३ पल रोड रावेर   ता रावेर िज.जळगांव

३९१२७ ित�पती अॅ�ो �ा�

अ�वाल िदलीपकुमार 

पुनमचंद 10778 61 पु गट नं.१२१७   मू.पो.रावेर

३९१२८ ित�पती ऑईल िमल रावेर
अ�वाल िमनल सुधीर

43088 52 ÔJããè

गट नं. १२५७/१ रावेर पाल बायपास रोड   

रावेर ता. रावेर  िज.जळगाव  रावेर

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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३९१२९
अ�वाल सुिनल ��पचंद 26525 48 पु.

वाडी दरवाजा   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९१३०
अ�वाल चेतन ��ाद 61817 30 पु.

जुने पो� ऑिफस जवळ   श�दूण� जळगाव

३९१३१
अ�वाल गणेश भगवानदास 15379 49 पु.

वाडी दरवाजा   मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर    श�दुण�

३९१३२
अ�वाल गोिवंद मुरलीधर 15380 66 पु.

पंचकृ� भवन   मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर    श�दुण�

३९१३३
अ�वाल मनोज अशोक 29025 49 पु.

बाजार पेठ मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर िज.जळगांव    शंुेदण�

३९१३४
अ�वाल िनलेश गोिवंद 29015 39 पु.

मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर िज.जळगांव    श�दुण�

३९१३५
अ�वाल िनतीन गोिवंद 31311 42 पु.

पंचकृ� िनवास   भावसार ग�ी  श�दुण� ता.जामनेर  श�दुणी

३९१३६
अ�वाल पंकज उमेशचं� 15372 38 पु.

वाडी दरवाजा   मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर    श�दुण�

३९१३७
अ�वाल ��ाद रामे�र 9268 75 पु.

मु.पो.श�दुण�.ता.जामनेर   िज�ा जळगाव    श�दुण�

३९१३८
अ�वाल �ितक संुदरलाल 26124 34 पु.

अ�सेन चौक   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९१३९
अ�वाल राजेश सुरेशचं� 26143 61 पु.

पो� ऑिफस जवळ   मु. पो. श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९१४०
अ�वाल िकरणबाई रमेशचं� 29037 52 �ी

अ�सेन चौक   मु.पो.श�दुण�  ता.जामनेर  िज.जळगांव  श�दुण�

३९१४१
अ�वाल पवन राजमल 29021 36 पु.

पो� ऑफीस जवळ   श�दुण�  ता.जामनेर िज.जळगांव    

श�दुण�

३९१४२
अ�वाल राज�� कैलासचं� 27011 49 पु.

श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  श�दुण�

३९१४३
अ�वाल राजमल ब�ीलाल 26145 76 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  श�दुण�

३९१४४
अ�वाल सुभाष ब�ीलाल 27012 72 पु.

गांधी चौक   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९१४५
अ�वाल सुिनता सुिनल 29027 48 �ी

बाजार पेठ मु.पो.श�दुण�   ता.जामनेर िज.जळगांव    श�दुण�

३९१४६
अिहरे अि�नकुमार अमृत 55536 33 पु.

िशवाजी नगर   श�दुण� ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

३९१४७
बारी अजुन� भगवान 29028 44 पु.

वाडी दरवाजा   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर िज.जहगांव  श�दुण�

३९१४८
बारी भगवान आबा 26113 51 पु.

वाडी दरवाजा   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९१४९
बारी भगवान काशीनाथ 9263 53 पु.

मु.पो.श�दुण�.ता.जामनेर   िज.जळगांव

३९१५०
बारी भगवान रामदास 29039 54 पु.

मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर  िज.जळगांव    श�दुण�

३९१५१
बारी देवचंद ल�ण 26114 59 पु.

वाडी दरवाजा   मु. पो. श�दुण�  ता. जामनेर  िज. जळगाव

३९१५२
बारी िडगंबर िव�ल 26862 86 पु.

श�दुण�   ता.जामनेर

३९१५३
बारी िदलीप समाधान 29038 51 पु.

िशवाजी नगर   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर िज.जळगांव  श�दुण�

३९१५४
बारी िदपलाल कािशनाथ 29033 52 पु.

मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर िज.जळगांव    श�दुण�

३९१५५
बारी िहरालाल धनराज 15367 40 पु.

वाडी दरवाजा   मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर    श�दुण�

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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३९१५६
बारी मोतीलाल िकसन 26147 57 पु.

वाडी दरवाजा   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९१५७
बारी नर�� िडगंबर 26111 47 पु.

वाड� दरवाजा   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९१५८
बारी रमेश ल�ण 26148 73 पु.

वाडी दरवाजा   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९१५९
बारी रमेश पंुजाजी 19085 45 पु.

मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर   श�दुण�

३९१६०
बारी सतीष �ीराम 15369 40 पु.

वाडी दरवाजा   मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर    श�दुण�

३९१६१
बारी �ीराम ठमाजी 15375 39 पु.

वाडी दरवाजा   जामनेर

३९१६२
बारी सुभाष रामदास 26146 54 पु.

आधरवाडी   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९१६३
बारी (िशनकर) सुिनल रतन 29022 40 पु.

भवानी ग�ी   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर िज.जळगांव  श�दुण�

३९१६४
बारी सुरेश �ंबक 26158 55 पु.

मु. पो. श�दुण� ता. जामनेर

३९१६५
बारी योगेश ��ाद 26526 42 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  श�दुण�

३९१६६
बारी युवराज धनाजी 29035 62 पु.

वाडी दरवाजा   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर िज.जळगांव  श�दुण�

३९१६७
बेलदार हष�दा रणछोडदास 61866 22 �ी

कुमावत ग�ी श�दूण�   जामणेर ता जामणेर िज�ा जळगाव  

  श�दूण�

३९१६८
भगत िनंबाजी िनवृ�ी 10990 81 पु.

मु.पो. श�दुण� ता. जामनेर   श�दुण�

३९१६९
भा�डे राज�� देिवदास  �ो.किवता शुज 11401 54 पु.

मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर   िज.जळगांव    श�दुण�

३९१७०
भावसार गोपाल मोतीलाल 21051 40 पु.

गोधंलपपुरा मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर    श�दुण�

३९१७१
भावसार हेमांगी राज�� 29029 51 �ी

भावसार ग�ी   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर िज.जळगांव  

श�दुण�

३९१७२
भावसार राज��लाल िशवलाल 16029 56 पु.

मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर   श�दुण�

३९१७३
भावसार सोनाली िवनायक 58047 37 �ी

भावसार ग�ी   मु /पो - श�दुण�  ता जामनेर िज जळगाव  

श�दुण�

३९१७४
चौधरी अिनल िसताराम 39122 46 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

३९१७५
चौधरी बापु िवठोबा. 26122 61 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  श�दुण�

३९१७६
चौधरी देवराम शामराव 25528 61 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  श�दुण�

३९१७७
चौधरी गणेश नामदेव 58322 59 पु.

घर �.२५१ कंुभार ग�ी   मु.पो - श�दुण� ता -जामनेर  िज - 

जळगाव  श�दुण�

३९१७८
चौधरी गणेश पंडीत 38787 41 पु.

मु. पो. शेदंुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

३९१७९
चौधरी कुसुमबाई िवजय 38791 55 �ी

मु.पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

३९१८०
चौधरी पांडूरंग शंकर 51176 66 पु.

मु.पो.श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

३९१८१
चौधरी रोशन गणेश 58323 25 पु.

घर � २५१ कंुभार ग�ी   मु.पो - श�दुण� ता - जामनेर  िज - 

जळगाव  श�दुण�

३९१८२
चौधरी संदीप पांडूरंग 16348 42 पु.

मु पो� श�दूण� ( रे�े �ेशन )   जामनेर    श�दुण�
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३९१८३
चौधरी िसंधुबाई देवराम 16339 51 �ी

गोधंळ पुरा श�दुण�   श�दुण�

३९१८४
चौधरी सुभाष िवठोबा 29024 51 पु.

िशवाजी नगर   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर िज.जळगांव  श�दुण�

३९१८५
चौधरी सुवणा� संदीप 51174 33 �ी

गोधंळीपुरा श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

३९१८६
चौधरी िवजय रघुनाथ 30612 60 पु.

मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर    श�दुण�

३९१८७
चौधरी िवनोद पंडीत 38786 37 पु.

मु. पो. शेदुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

३९१८८
च�ाण राज�� �भाकर 29007 48 पु.

देशपांडे ग�ी   मु.पो.श�दुण�  ता.जामनेर  श�दुण�

३९१८९
धनगर जग�ाथ �ंबक 29026 61 पु.

मु.पो.श�दुण�

३९१९०
�ा�े एकनाथ सुकदेव 50006 63 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

३९१९१
धुमाळ रंजना िवजय 26120 45 �ी

िशवाजी नगर   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९१९२
फासे िवठठल नारायण 46010 68 पु.

श�दुण� ता. जामनेर   िज. जळगाव    जामनेर

३९१९३
फासे िव�लराव केशवराव 26125 55 पु.

मु. पो. श�दुण� ता-जामनेर   श�दुण�

३९१९४
फुसे ई�र शांताराम 50771 28 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

३९१९५
फुसे सुकलाल ल�मण 42400 33 पु.

मु पो शेदुण�   वाडी दरवाजा  ता जामनेर  शेदुण�

३९१९६
गोढरे ��ाद आनंदा 29018 75 पु.

मु.पो� शेदुण�   श�दुण�

३९१९७
गायकवाड िदलीप मधुकर 15371 40 पु.

वाडी दरवाजा   मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर    श�दुण�

३९१९८
गुजर अनील म�ाराम 9264 47 पु.

मु.पो.श�दुण�.ता जामनेर

३९१९९
गुजर भागवत रितलाल 26117 54 पु.

संभाजी नगर   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२००
गुजर चं�कांत भगवान 26107 41 पु.

परकोट ग�ी   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२०१
गुजर क�ाण मगन 29034 48 पु.

संभाजी नगर   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर िज.जळगांव  श�दुण�

३९२०२
गुजर नंदु रमण 15368 46 पु.

मु.पो.श�दुण�   ता.जामनेर    श�दुण�

३९२०३
गुजर �िदप िहरालाल 26131 43 पु.

आठवडे बाजार रोड   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२०४
गुजर �िवण माणीक 9274 63 पु.

मु.पो.श�दुण�.ता.जामनेर   िज�ा जळगाव    श�दुण�

३९२०५
गुजर �िवण वसंत 11409 53 पु.

मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर   श�दुण�

३९२०६
गुजर रमेश शंकर 26531 51 पु.

संभाजी नगर   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२०७
गुजर संतोष रामदास 26149 57 पु.

होळी मैदान   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२०८
गुजर संतोष रमण 19181 54 पु.

मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर   श�दुण�

३९२०९
गुजर सुधाकर शंकर 29013 59 पु.

मु.पो. श�दुण�   ता. जामनेर िज.जळगांव    श�दुण�



Page 1484

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

३९२१०
गुजर सुिनल जगन 26159 46 पु.

संभाजी नगर   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२११
गुजर सुनील िसताराम 9265 40 पु.

मु.पो.श�दुण�.ता.जामनेर   श�दुण�  424204

३९२१२
गुरव संजय दौलत 29036 50 पु.

गोधंळ पुरा   ता.श�दुण�  ता.जामनेर िज.जळगांव  श�दुण�

३९२१३
िहवाळे रामचं� रघुनाथ 26129 55 पु.

संभाजी नगर   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२१४
जहागीरदार अजय शांतीलाल �ो.अतुल 

इले.अँड जनरल �ोअस� 5132 61 पु.
मु पो-श�दूण�   ता.जामनेर

३९२१५
जहािगरदार अनील शांतीलाल 11630 52 पु.

वाडी दरवाजा  श�दुण�   श�दुण�

३९२१६
जहािगरदार अतुल शांतीलाल 8688 48 पु.

मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर.िज.जळगांव   श�दुण�  424204

३९२१७
जैन अभय रमेश 42701 37 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव

३९२१८
जैन आगरचंद िम�ीलाल 26123 71 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  श�दुण�

३९२१९
जैन भावना राकेश 28988 44 �ी

मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर    श�दुण�

३९२२०
जैन �फु�कुमार अशोकलाल 29019 51 पु.

बाजार पेठ   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर  िज.जळगांव  श�दुण�

३९२२१
जैन रमेश अनराज 31636 74 पु.

मु.पो.श�दुण�  ता.जामनेर   िज.जळगांव    श�दुण�

३९२२२
जैन शांतीलाल चंपालाल 38075 72 पु.

मु.पो.श�दुण�   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

३९२२३
जैन सुिनल दगडुलाल 31510 53 पु.

श�दुण�   ता.जामनेर    श�दुण�

३९२२४
जैन सुरेश मेघराज 26524 65 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  श�दुण�

३९२२५
जैन िवजया अशोकलाल 57139 76 �ी

परकोट ग�ी   मु पो-श�दुण�  िज-जळगाव  श�दूण�

३९२२६
जोहरे िकरण रामदास 11672 45 पु.

गोधंळपुरा श�दुण� ता. जामनेर   श�दुण�

३९२२७
जोहरे �साद रामदास 29008 39 पु.

गोधंळ पुरा श�दुण�   ता.जामनेर िज.जळगांव    श�दुण�

३९२२८
काबरा िदपक नंदिकशोर �ो.िदपक 

कॉटन कॉप�रेशन 54968 33 पु.
मु.पो.श�दुण�   ता.जामनेर  िज.जळगाव

३९२२९
काबरा प�ालाल नारायण 5639 60 पु.

मु पो श�दूण� ता. जामनेर   श�दूण�

३९२३०
काबरा �ीकांत िहरालाल 29005 51 पु.

भवानी ग�ी   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर  श�दुण�

३९२३१
काबरा मनोज रमेशचं� 29020 54 पु.

मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर  िज.जळगांव    श�दुण�

३९२३२
काबरा नंदिकशोर सुरजमल 39200 64 पु.

मेन रोड शेदुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

३९२३३
काबरा सागर नंदिकशोर 56897 31 पु.

मारवाडी ग�ी   मेन रोड श�दूण�  ता.जामनेर िज जळगाव  

श�दुण�

३९२३४
काबरा सितष रघुनाथ 29017 65 पु.

मु.पो. श�दुण�   ता. जामनेर िज.जळगांव    श�दुण�

३९२३५
काबरा �ीव�भ मुरलीधर 26463 76 पु.

प�र दरवाजा   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२३६
काबरा िवजय द�ा�य 9262 52 पु.

मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर   िज.जळगांव    श�दुण�
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३९२३७
कासार �मोद अवधुत 29016 58 पु.

मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर  िज.जळगांव  श�दुण�

३९२३८
कासार राजेश गोिवंद 26529 54 पु.

गांधी चौक   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२३९
खळसे अमृत नामदेव 19084 58 पु.

मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर   श�दुण�

३९२४०
कुलकण� अिन��द गणेश 15374 39 पु.

�ाथिमक क�ा शाळे जवळ मु   पो.श�दुण� ता.जामनेर

३९२४१
कुळकण� भ�ी िवजयानंद 27523 47 �ी

कमल िकसन नगर   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर िज.जळगांव  

श�दुण�

३९२४२
कुळकण� गणेश पु�षो�म 11908 69 पु.

रा.श�दुण� ता. जामनेर   श�दुण�

३९२४३
कुलकण� िवजयानंद अ�ण 12830 71 पु.

३३ अ वेदवा�ु कमलिकसन नगर   श�दुण� ता.जामनेर    

श�दुण�

३९२४४
कुमावत िदनेश गोिवंद 9272 47 पु.

मु.पो.श�दुण�   ता.जामनेर    श�दुण�

३९२४५
कुमावत अभीम�ु आनंद 9277 60 पु.

मु.पो.श�दुण�.ता.जामनेर.   िज�ा जळगाव    श�दुण�

३९२४६
लालवाणी कांतीलाल धनराज 29012 61 पु.

मु.पो.श�दुण�   ता.जामनेर  िज.जळगांव  श�दुण�

३९२४७
ललवाणी संिदप ि�जलाल 29004 53 पु.

भोई ग�ी   मु.पो. श�दुण�    श�दुण�

३९२४८
माळी मधुकर भाऊराव 54058 56 पु.

मु.पो.श�दुण�   द� मंिदरा जवळ  ता.जामनेर िज�ा जळगाव

३९२४९
माळी मोतीलाल न�थु 15376 52 पु.

वाडी दरवाजा   मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर    श�दुण�

३९२५०
नाईक इंदाल चैनिसंग. 26108 62 पु.

मु. मालखेडा   पो. श�दुण�  ता. जामनेर िज. जळगाव  

मालखेडा

३९२५१
पांडे क�ै�ा मोहन�साद 29014 51 पु.

मु.पो. श�दुण�   ता . जामनेर  िज . जळगाव  श�दुण�

३९२५२
पारळकर िदनेश गोिवंदराव 15827 47 पु.

�ीराम चौक   श�दुण� ता.जामनेर    श�दुण�

३९२५३
परदेशी अ�ण छगनिसंग 29003 56 पु.

होळी मैदान   पो�. श�दुण�  ता.जामनेर  श�दुण�

३९२५४
परदेशी राज�� छगन 19086 51 पु.

मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर   श�दुण�

३९२५५
पाठक िकशोरी राज�� 29011 51 पु.

राम मंदीरा जवळ   मु.पो. श�दुण�    श�दुणी

३९२५६
पाठक परमानंद �ीराम 29010 41 पु.

राम मंदीरा जवळ   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर  श�दुण�

३९२५७
पाठक राज�� िव�नाथ 17913 62 पु.

मु.पो.श�दुण�   ता.जामनेर जामनेर

३९२५८
पाटील बापु नारायण 15365 40 पु.

वाडी दरवाजा   मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर    श�दुण�

३९२५९
पाटील िहमाचल धना 26160 46 पु.

बाहेरपुरा   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२६०
पाटील मोिहनी तुकाराम 26156 48 �ी

वाडी दरवाजा   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२६१
पाटील �िदप सुभाष 26153 35 पु.

वाडी दरवाजा   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२६२
पाटील राज�� नामदेव 26119 47 पु.

होळी मैदान   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२६३
पाटील राज�� नारायण 15373 61 पु.

द� मंदीरा जवळ   मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर    श�दुण�
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३९२६४
पाटील रमेश रामचं� 29031 63 पु.

िशवाजी नगर   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर िज.जळगांव  श�दुण�

३९२६५
पाटील रिवं� एकनाथ 15378 37 पु.

भोई ग�ी   मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर    श�दुण�

३९२६६
पाटील संजय दशरथ 26115 55 पु.

रे�े �ेशन   साईनाथ नगर  श�दूण� ता. जामनेर  श�दुण�

३९२६७
पाटील शंकर तुकाराम 29009 45 पु.

देशपांडे ग�ी मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर िज.जळगांव    

श�दुण�

३९२६८
पाटील सोपान दगडू 29629 44 पु.

मु.पो.िचलगांव पो.श�दुण� ता.जामनेर   िचलगांव

३९२६९
पाटील तुकाराम कडोबा 11569 52 पु.

वाडी दरवाजा   मु पो शंदूण�    जामनेर

३९२७०
पाटील वसंत ल�ण 16509 65 पु.

च�धर नगर श�दुण�   ता.जामनेर    श�दुण�

३९२७१
पवार गजानन ल�ण 28990 40 पु.

मु.पो.श�दुण�   वाडीदरवाजा  ता.जामनेर  श�दुण�

३९२७२
पवार माधुरी अिनल 26144 48 �ी

प�र दरवाजा   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२७३
िपसे जयवंत केशव 26523 54 पु.

�ा�ण ग�ी   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२७४
साखरे पंकजकुमार राज�� 23703 40 पु.

द� नगर �ॉट नं 41   पारस मंगल काया�लय जवळ श�दूण�

३९२७५
साने सतीश मधुकर 18867 71 पु.

 आपुलकी  मु.पो.श�दुण�   ता.जामनेर    श�दुण�

३९२७६
साने सुिनल सुधाकरराव 26155 61 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  श�दुण�

३९२७७
साने िवनया सितष 26118 61 पु.

ि�िव�म मंिदर रोड   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२७८
साने योगेश सितष 26130 42 पु.

ि�िव�म मंदीर रोड श�दुण�   ता. जामनेर    श�दुण�

३९२७९
सपकाळे िवकास यादव 27810 62 पु.

पो�ाचा वाडा   मु. पो. श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२८०
सावळे िनना सोनाजी 44960 59 �ी

मु.पो. श�दुण� के.के. नगर   ता.जामनेर  िज.जळगाव  जामनेर

३९२८१
शेख शिफउ�ीन शेख इसामोउ�ीन 29023 66 पु.

काझी पुरा   मु.पो. श�दुण�  ता.जामनेर िज.जळगांव  श�दुण�

३९२८२
िशनकर िकशोर बाबूलाल 60229 33 पु.

वाडी दरवाजा मु पो   श�दूण� ता जामनेर  िज जळगाव  श�दूण�

३९२८३
शु� �िदप गोकूळ�साद 26527 46 पु.

श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  श�दुण�

३९२८४
सुव� अजय िदनकरराव 26154 63 पु.

�ा�ण ग�ी   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२८५
सुय�वंशी िकरण द�ा�या 26127 68 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  श�दुण�

३९२८६
सुय�वंशी राज�� बळीराम 31411 58 पु.

मु.पो.श�दुण�   ता.जामनेर    श�दुण�

३९२८७
सुय�वंशी अजय ल�ण 26464 44 पु.

संभाजी नगर   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२८८
सुय�वंशी अमर न�थू 29001 43 पु.

होळी मैदान   पो�. श�दुण�  ता.जामनेर िज.जळगांव  श�दुण�

३९२८९
सुय�वंशी चं�कांत रघुनाथ 26151 51 पु.

�ा�ण ग�ी   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२९०
सुय�वंशी �ोती �िवण 26126 48 �ी

संभाजी नगर   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�
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३९२९१
सुय�वंशी राजाराम सोनजी 28989 66 पु.

होली �ाउंड   श�दुण� ता.जामनेर िज.जळगांव    श�दुण�

३९२९२
सुय�वंशी रिवं� �भाकर 15377 53 पु.

खातोड ग�ी मु श�दूण�   ता जामनेर िज�ा जळगाव    

श�दुण�

३९२९३
सुय�वंशी संजय अ�ण 27010 58 पु.

होळी मैदान   श�दुण�  ता. जामनेर िज. जळगाव  श�दुण�

३९२९४
सुय�वंशी सुभाष रघुनाथ 16338 59 पु.

वे�ीगं व��  श�दुण� ता जामनेर   श�दुण�

३९२९५
सुय�वंशी सुिनल शांताराम 26105 40 पु.

ि�िव�म मंिदर चौक   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९२९६
सुय�वंशी युवराज कडुबा 26128 40 पु.

होळी मैदाण   श�दुण�  ता. जामनेर िज. जळगाव  श�दुण�

३९२९७
सुतार अ�ण िदनकर 51810 47 पु.

गोधंळपुरा   श�दुण� ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

३९२९८
ठाकुर अिनल रामदास 9273 50 पु.

मु.पो.श�दुण�.   ता जामनेर

३९२९९
ठाकुर संजय अजु�न 26109 58 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  श�दुण�

३९३००
थोरात उ�म राधो 9267 70 पु.

मु.पो.श�दुण�.ता.जामनेर   424204

३९३०१
उटवाले रिवं� मंगलदास 29006 49 पु.

कुमावत ग�ी   मु.पो.श�दुण�  ता.जामनेर  श�दुण�

३९३०२
उंटवाला रणछोडदास मंगलदास 61853 52 पु.

कुमावत ग�ी मु पो�   श�दूण� ता जामणेर  िज�ा जळगाव  

श�दूण�

३९३०३
वाले सुधीर कडोबा 17978 38 पु.

मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर     जामनेर

३९३०४
वासनकर कंुदा शरद 44969 41 �ी

मु.पो. श�दुण�   चेतना फोटो �ुडीओ समोर  ता. जामनेर 

िज�ा जळगाव

३९३०५
िवसपुते िदनेश नामदेव 39968 46 पु.

मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर

३९३०६
िवसपुते संजय मुरलीधर 45870 47 पु.

िवसपुते �ासेस   श�दुण� ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

३९३०७
वाघ ई�र रमेश 26110 43 पु.

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  श�दुण�

३९३०८
वाघ िकशोर रमेश 15366 41 पु.

वाडी दरवाजा   मु.पो.श�दुण� ता.जामनेर    श�दुण�

३९३०९
वाघ संजय नारायण 9266 62 पु.

मु.पो.श�दुण�.ता.जामनेर   श�दुण�

३९३१०
वासनकर शरद नारायण 44968 47 पु.

मु.पो. श�दुण� चेतना  फोटो �ुडीओ समोर ता.जामनेर िज

३९३११
झंवर नंदिकशोर भगवानदास 26150 67 पु.

वाडी दरवाजा   श�दुण�  ता. जामनेर  श�दुण�

३९३१२
झंवर �काश राजमल ¹०१] 5047 68 पु.

वाडी दरवाजा अॅट पो श�दूण�   श�दूण�  ता जामनेर  िज�ा 

जळगाव

३९३१३
झंवर रेखा �काश 5046 60 �ी

मु पो श�दुण� ता. जामनेर   श�दुण�

३९३१४
झवर सुनीलकुमार हरकचंद 9279 50 पु.

मु.पो.श�दुण�.ता.जामनेर   िज�ा जळगाव    श�दुण�
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३९३१५ डॉ हेडगेवार मिहला बचत 44966

मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर  िज.जळगाव  

श�दूण�

३९३१६ जी.एम इंटर�ाइजेस अ�वाल किवता िनितन 60561 41 ÔJããè

पंचकृ� भवन   बाजार पेठ श�दूण�  ता 

जामणेर िज�ा जळगाव  श�दूिण�

३९३१७

गोपाल कृ� अॅ�ो पॅाड� 

�ा.िल. अ�वाल गोिवंद मुरलीधर 42521 66 पु मु.पो.शेदंुण�   ता.जामनेर

३९३१८ गोिवंद कोटे� अ�वाल नीलेश गोिवंद 38076 40 पु

रे�े �ेशन रोड   मु.पो.श�दुण�  ता.जामनेर 

िज�ा जळगाव

३९३१९

माऊली मिहला बचत गट 

(जामनेर) 50372

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

जामनेर

३९३२०

मु�ाई मिहला बचत गट 

(जामनेर) 50371

मु. पो. श�दुण�   ता. जामनेर  िज. जळगाव  

जामनेर

३९३२१ सर�ती मिहला बचत गट 44967 मु.पो. श�दुण�   ता.जामनेर  िज�ा जळगाव

३९३२२

�ी गोपाला मिहला बचत 

गट 62034

अॅट पो श�दूण�   ता जामनेर िज जळगाव    

श�दूण�

३९३२३ �ी गोपाला अॅ�ो इंड�� ीज अ�वाल िनितन गोिवंद 34545 43 पु

पंचकृ� भवन   बाजार पेठ श�दुण�  

ता.जामनेर  श�दुण�

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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३९३२४
अ�वाल अनुपकुमार कैलासचं� 27376 48 पु.

गणेश कॉलनी   मु.पो.भडगांव  िज.जळगांव  भडगांव

३९३२५
अ�वाल संदीप मदनलाल 15584 53 पु.

४०७ गणेश कॉलनी   मु.तोनगाव भडगाव    भडगाव

३९३२६
अहीरे देवाजी धुडकु 20023 50 पु.

शासकीय िनवास�थान   बी-७८ बस�ॅड जवळ  भडगांव 

िज.जळगाव  भडगांव

३९३२७
अिहरे �काश धनराज 36993 59 पु.

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव  िज.जळगाव  जुवाड�

३९३२८
आिहरे सुिशलाबाई सुरेश 40122 60 �ी

मु.पो. जूवाड�   ता.भडगाव    जूवाड�

३९३२९
अमृतकर देिवदास रमेश 48458 45 पु.

मु. पो. वडली   ता. भडगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३९३३०
अमृतकर हंसराज �काश 59632 29 पु.

एट पो� वाडे तालुका   भडगाव वाडे  चाळीसगाव भडगाव

३९३३१
अमृतकर माधुरी िनवृ�ी 27273 48 �ी

रा. कजगाव   ता. भडगाव  िज. जळगाव  कजगाव

३९३३२
अमृतकर िनवृ�ी ��ाद 27272 54 पु.

कजगाव   ता. भडगाव  िज. जळगाव  कजगाव

३९३३३
बडगे अनु�ी �शांत 61388 25 �ी

�ीन पाक�  भडगाव   ता भडगाव िज�ा    भडगाव

३९३३४
बडगुजर �शांत दगडू 27381 39 पु.

मराठी �ुल नं.१   मु.पो. भडगांव  िज.जळगांव  भडगांव

३९३३५
बागरेचा िहतेश मह��कुमार 54664 30 पु.

महावीर नगर    भडगाव  ता चाळीसगाव

३९३३६
बावी�र चं�मणी उ�मराव 61435 41 �ी

िशवाजी नगर भडगाव   भडगाव

३९३३७
भंडारी कुशाल �काशचंद 27380 47 पु.

गणेश कॉलनी   पाचोरा रोड भडगांव    भडगांव

३९३३८
भंडारी सुरेश मदनलाल 20064 53 पु.

गणेश कॉलनी   मु.पो.भडगाव िज.जळगाव    भडगाव

३९३३९
भटमुळे िदपक वसंत 27413 68 पु.

महादेव ग�ी   मु.पो.भडगांव  िज.जळगांव  भडगांव

३९३४०
भोई अिनल सुरेश 57426 41 पु.

घर नं १३८७ भा�र नगर   कजगाव रोड  ता भडगाव िज 

जळगाव  भडगाव

३९३४१
भोई रावसाहेब िभकन 61588 35 पु.

यशवंत नगर ता   भडगाव  ता भडगाव  भडगाव

३९३४२
भोई रिवं� सुरेश 57235 34 पु.

मु/पो - कजगाव   ता भडगाव  िज जळगाव  भडगाव

३९३४३
िबरारी िबनेश यशवंत 16413 47 पु.

मु.पो.जुवाड� ता.भडगाव   जुवाड�

३९३४४
िबरारी मंगल िबनेश 35848 44 �ी

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव  िज.जळगाव  जुवाड�

३९३४५
िबरारी मनोहर नानाजी 36033 42 पु.

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९३४६
बोरा िन�खल िजवन 53908 29 पु.

मु.पो.गोडंगांव   ता.भडगांव  िज.जळगाव  पाचोरा

३९३४७
बोरसे मनोज देवीदास 22052 42 पु.

मु.पो.अंजनिवहीरे   ता.भडगाव िज.जळगाव  अंजनिवहीरे

३९३४८
बोरसे मनोजकुमार सुभाषचं� 27382 44 पु.

द� मढी ग�ी   मु.पो.भडगांव  िज.जळगांव  भडगांव

३९३४९
बोरसे िमलीदं नारायण 18430 44 पु.

मेन रोड दरवाजा जवळ   मु.पो.भडगाव    भडगाव

३९३५०
बोरसे सिचन राज�� 18732 40 पु.

मु.पो.वडजी ता.भडगाव   वडजी

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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३९३५१
चौधरी �ेमनाथ यशवंत 2829 72 पु.

सोनार ग�ी मु.पो.भडगांव   .जळगांव    भडगांव

३९३५२
चौधरी उमेश ल�ण 20731 47 पु.

जकातदार ग�ी   भडगाव    भडगाव

३९३५३
चौधरी िव�ा उमेश 20732 41 �ी

जकातदार ग�ी   भडगाव    भडगाव

३९३५४
चौधरी िवजय शांताराम 57255 49 पु.

�ामी समथ� कॉलनी   भडगाव  ता भडगाव िज जळगाव  

भडगाव

३९३५५
च�ाण िदलीप उ�म 43569 48 पु.

यशवंत नगर   भडगाव  िज.जळगाव

३९३५६
चोरडीया सिचन िवनोदकुमार 22048 45 पु.

काकासट चौक   मु.पो.भडगाव

३९३५७
डहाळे रमेश शांताराम 11497 71 पु.

मु.पो.गुढे  ता.भडगांव िज.   जळगांव    गुढे

३९३५८
देसले संजय अिभमान 61535 50 पु.

वरची पेठ भडगाव   ता भडगाव िज�ा  िज�ा जळगाव  

भडगाव

३९३५९
देशमुख सुभाष नथू 61960 46 पु.

घोड बड� यशवंत नगर   यशवंत नगर भडगाव  ता भडगाव  

भडगाव

३९३६०
देशपांडे अच�ना रा�ल 62106 38 �ी

वाचनालय ग�ी भडगाव   भडगाव

३९३६१
देशपांडे वासंती िवजय 14469 63 �ी

देशपाडे वाडा   भडगाव    भडगाव

३९३६२
देशपांडे िवजय िव�ु 7403 70 पु.

लाडकूबई देशपांडे वाडा   अॅट पो� भडगाव  िज�ा 

जळगाव  भडगाव

३९३६३
देसले अंजली संजय 61563 39 �ी

वरची पेठ भडगाव   ता भडगाव िज�ा    भडगाव

३९३६४
देवले सुभाष अनंत 21621 66 पु.

महादेव ग�ी   मु.पो.भडगाव  िज.जलगाव  भडगाव

३९३६५
धामणे मनोज बाळकृ� 51315 37 पु.

एकिवरा नगर   भडगांव  िज.जळगाव  भडगांव

३९३६६
धनगर आबा देवराम 61351 33 पु.

भडखंबा बाजार चौक   भडगाव िज�ा जळगाव  महारा��   

भडगाव

३९३६७
धाडीवाल नरेश बालचंद �ो.नरेश 

�ो��जन 54774 38 पु.
मु.पो.कजगाव ता.भडगाव   िज.जळगाव    पाचोरा

३९३६८
धोबी अिनल िकसन 61595 41 पु.

�ी राम नगर भडगाव   ता भडगाव िज�ा    भडगाव

३९३६९
दुडे सुिजतकुमार िशवशंकर 55769 47 पु.

जय िकसान कॉलनी   संतोषी माता मंिदराजवळ  भडगाव 

िज.जळगाव

३९३७०
दुसाणे िकत� रिवं� 55696 40 �ी

मु.पो.कजगाव   ता.भडगाव  िज.जळगांव

३९३७१
दुसाणे रिवं� मधुकर 55695 47 पु.

मु.पो.कजगाव   ता.भडगाव  िज.जळगांव

३९३७२
एडके ललीतकुमार िस�दे�र 15250 54 पु.

बाळद रोड   भडगाव

३९३७३
एडके आसावरी ललीतकुमार 15465 48 �ी

बाळद रोड   मु.पो.भडगाव िज.जळगाव    भडगाव

३९३७४
गाडीलोहार शरद चुनीलाल 61438 40 पु.

एकवीरा नगर बालड रोड   बालड रोड भडगाव  ता भडगाव  

भडगाव

३९३७५
घोडे भारत बाबुराव 36996 51 पु.

मु.पो.कोळगाव   ता.भडगाव    कोळगाव

३९३७६
घोडे ल�ी भारत 36995 44 �ी

मु.पो.कोळगाव   ता.भडगाव  िज.जळगाव  कोळगाव

३९३७७
गोसावी िव�ाबाई सुभाष 40129 42 �ी

मु.पो. जुवाड�   ता. भडगाव    जुवाड�
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३९३७८
िहरे शरद राजाराम 22051 42 पु.

महाल�ी कॉलनी   मु.पो.भडगाव

३९३७९
िहरे िवजय िदनकर 35608 44 पु.

मु.पो. िशंदी   ता.भडगाव  िज.जळगाव  िशंदी

३९३८०
जाधव लालचंद गटलू ¹०३] 4863 65 पु.

राजेश िच� भडगाव िज. जळगांव

३९३८१
जाधव िमनाबाई सुरेश 13976 48 �ी

मु.पो.बाळद खु।।   ता.भडगाव िज.जळगाव    बाळद खु।।

३९३८२
जाधव �ितभा लालचंद 7273 53 �ी

द�नगर   भडगाव

३९३८३
जैन अ�य �काश 59618 29 पु.

एट पो� कजगाव   िज�ा जळगाव    कजगाव

३९३८४
जैन अिनता मह�� 41172 53 �ी

मु.पो. कजगाव   ता.भडगाव    कजगाव

३९३८५
जैन भारती मयुर 61920 35 �ी

जुने गाव कजगाव   ता पो� कजगाव  ता पाचोरा  कजगाव

३९३८६
जैन चंदनबाला सितष 20194 58 पु.

मराठी शाळा नं.१ जवळ   मु.पो.भडगाव िज.जळगाव    

भडगाव

३९३८७
जैन जयंतीलाल शांतीलाल 41412 52 पु.

मु.पो. कजगाव   ता.भडगाव  िज.जळगांव

३९३८८
जैन िजत�� �काश 53003 34 पु.

मु. पो. कजगांव   ता. भडगांव  िज. जळगाव  भुसावळ

३९३८९
जैन िकशोर धनराज 56647 50 पु.

मु.पळासखेडे पो.मंिहदळे   ता.भडगाव  िज.जळगाव  

पळासखेडे

३९३९०
जैन मदनलाल अमोलकचंद 21619 60 पु.

पाचोरा रोड   मु.पो.भडगाव िज.जलगाव    भडगाव

३९३९१
जैन मह��कुमार जवरीलाल 41176 53 पु.

मु.पो.कजगाव   ता.भडगाव    कजगाव

३९३९२
जैन मांगीलाल जवरीलाल 41171 63 पु.

मु.पो. कजगाव   ता.भडगाव  िज.जळगाव  कजगाव

३९३९३
जैन मयुर मांगीलाल 41175 36 पु.

मु.पो.कजगाव   ता.भडगाव    कजगाव

३९३९४
जैन निलनी �काश 41174 55 �ी

मु.पो.कजगाव   ता.भडगाव    कजगाव

३९३९५
जैन िन�खल मांगीलाल 61919 35 पु.

राणा पॉइंट जुनेगाव   कजगाव ता भडगाव    कजगाव

३९३९६
जैन परेश िदलीप 50561 32 पु.

मेन रोड   पुण�पा�े ग�ी  भडगाव िज.जळगाव

३९३९७
जैन �काश जवरीलाल 41256 57 पु.

मु.पो. कजगाव   ता.भडगाव  िज.जळगांव

३९३९८
जैन रमेश मुलचंद 20193 66 पु.

२५ म.कॉलनी   पाचोरा रोड भडगाव   भडगाव  िज.जळगाव

३९३९९
जैन समीर धरमचंद 20196 42 पु.

द� नगर भडगाव   िज.जळगाव    भडगाव

३९४००
जैन सितष गोिवंदलाल 20192 58 पु.

मराठी शाला नं.१ जवळ   मु.पो.भडगाव िज.जळगाव    

भडगाव

३९४०१
जैन शोभाबाई मांगीलाल 41173 53 �ी

मु.पो. कजगाव   ता.भडगाव    कजगाव

३९४०२
जैन सुयोग धरमचंद 20202 42 पु.

द� नगर   बाळद रोडभडगाव  िज.जळगाव

३९४०३
जैन ��ील �मोदकुमार 52724 38 पु.

गणेश मंगल काया�लय जवळ   कजगाव  ता. भडगाव िज. 

जळगाव  कजगाव

३९४०४
जैन िवजय मुलचंद 20195 54 पु.

१३- जयिकसन कॉलनी   पाचोरा रोड भडगाव  ता. भडगाव  

भडगाव (जळगाव)
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३९४०५
जैन िवनोद िधरजलाल �ो.महाल�ी 

उपहार गृह 56903 46 पु.

�ॉट नं.२ गणेश कॉलनी   पाचोरा रोड भडगांव  िज.जळगाव 

 भडगांव

३९४०६
जैन िवनोदकुमार शांतीलाल 27391 67 पु.

काकासट चौक   मु.पो.भडगांव  िज.जळगांव  भडगांव

३९४०७
जय�ाल पवनकुमार िम�ीलाल 57374 34 पु.

२१८३ खोल ग�ी   ता भडगाव  िज जळगाव

३९४०८
जकातदार रेखा िवनय 27388 61 �ी

जकातदार ग�ी   मु.पो.भडगांव  िज.जळगांव  भडगांव

३९४०९
जकातदार िवनय मधुकर 27389 70 पु.

जकातदार ग�ी   मु.पो.भडगांव  िज.जळगांव  भडगांव

३९४१०
जकातदार िववेक �भाकर 27395 50 पु.

जागृती चौक   मु.पो.भडगांव  िज.जळगांव  भडगांव

३९४११
जकातदार �भाकर भालचं� 27394 76 पु.

सोनार लाने भडगाव

३९४१२
काकळीज मोठाभाऊ साहेबराव 27384 40 पु.

मु.पो.बतसर   ता.भडगांव िज.जळगांव    बतसर

३९४१३
कासार ��ील मािणकराव 

�ो.�ी.कृ�ा ऑटो पाट�स् 52588 34 पु.
कासार ग�ी   भडगांव  िज. जळगाव

३९४१४
खौरनार अ�णा बाजीराव 43011 41 �ी

मु पो कोळगांव   ता भडंगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३९४१५
कोळी सुरेश आनंदा 18925 49 पु.

�ॉट नं 17 साने गु�जी नगर   शेतकी संघ मागे  भडगाव  

भडगाव

३९४१६
कोतकर नारायण जग�ाथ 20063 61 पु.

काकासट चौक   मु.पो.भडगाव िज.जळगाव    भडगाव

३९४१७
कुलकण� शैलजा �ीकृ� 21750 87 �ी

गु�द� कॉलनी   मु.पो.भडगाव िज.जळगाव    भडगाव

३९४१८
कुलकण� योगेश प�ाकर 49801 43 पु.

मु. पो. गुढे   ता. भडगांव  िज. जळगाव  गुढे

३९४१९
कंुभारे �शांत िभका 12726 43 पु.

िशवाजी नगर   नाचनखेडा रोड  भडगांव िज.जळगाव  

भडगांव

३९४२०
ललवाणी �मोद सुगनमल 53004 62 पु.

मु. पो. कजगांव   ता. भडगांव  िज. जळगाव  पाचोरा

३९४२१
मगर �िवण िशवाजी 36028 40 पु.

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९४२२
महाजन �ाने�र संतोष 61541 21 पु.

यशवंत नगर पाचोरा रोड   पाचोरा रोड भडगाव    भडगाव

३९४२३
महाजन गोिवंदा सखाराम 34848 67 पु.

मु.पो. भोरटेक बु//   ता.भडगाव  िज.जळगाव  भोरटेक

३९४२४
महाजन जीवन तुकाराम 61542 49 पु.

यश दु��ालय   पारोळा रोड भडगाव    भडगाव

३९४२५
महाजन िकरण पोपट 12094 43 पु.

मु.पो.कजगाव (नवेगाव) ता.भडगाव   कजगाव(नवेगाव

३९४२६
महाजन िमना शिशकांत 55059 41 �ी

आनंद नगर   पाचोरा रोड भडगांव  िज.जळगाव

३९४२७
महाजन िनतीन पोपट 46739 40 पु.

मु. पो. कजगांव   ता. भडगांव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३९४२८
महाजन राजेश साहेबराव 58251 48 पु.

मु पो कोळगाव   ता भडगाव  िज जळगाव  कोळगाव

३९४२९
महाजन रेखा िवलास 21618 46 �ी

खोल ग�ी   मु.पो.भडगाव िज.जलगाव    भडगाव

३९४३०
महाजन सिचन पोपट 39330 38 पु.

मु.पो. कजगांव   ता. भडगाव  िज.जळगाव

३९४३१
महाजन सखाराम िहलाल 52915 53 पु.

मु. पो. गुढे   ता. भडगाव  िज. जळगाव
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३९४३२
महाजन संजय सुपडु 22073 44 पु.

मु.पो.कजगाव   ता.भडगाव िज.जळगाव    कजगाव

३९४३३
महाजन संतोष मािणक 61589 49 पु.

यशवंत नगर   भडगाव ता भडगाव  िज�ा जळगाव  भडगाव

३९४३४
महाजन सिवता सिचन 57253 34 �ी

मु/पो-कजगाव   ता भडगाव  िज जळगाव  कजगाव भडगाव.

३९४३५
महाजन शिशकांत ल�ण 55058 53 पु.

आनंद नगर   पाचोरा रोड भडगांव  िज.जळगाव

३९४३६
महाजन सुिनल िशवाजी 42848 40 पु.

मु पो कोळगांव   ता भडगाव  िज जळगाव  चाळीसगाव

३९४३७
महाजन िवकास आनंदा 56219 37 पु.

महाल�ी कॉलनी   भडगांव  िज.जळगाव  भडगांव

३९४३८
महाजन िवकास सुरेश 61559 28 पु.

वीर भागवतिसंग चौक   यशवंत नगर भडगाव  ता भडगाव 

िज�ा  भडगाव

३९४३९
महाजन िवलास धाकलु 21617 57 पु.

खोल ग�ी   मु.पो.भडगाव िज.जलगाव    भडगाव

३९४४०
महाजन योगेश साहेबराव 58253 41 पु.

मुपो कोळगाव   ता भडगाव  िज जळगाव

३९४४१
माळी भागवत नामदेव 32811 56 पु.

मु. नावरे   पो.वरदे  ता.भडगांव िज.जळगांव  नावरे

३९४४२
मालपुरे राकेश �काश 52207 30 पु.

मु. पो. िपचरडे   ता. भडगांव  िज. जळगाव

३९४४३
मांडोळे संभाजी सुकदेव 22054 57 पु.

�ॉट नं.४५ उ�ल कॉलनी   यशवंत नगर भडगाव    

भडगाव

३९४४४
मराठे दीपक मोतीराम 20062 56 पु.

२०  मातो�ी  िववेकानंद नगर   चाळीसगाव रोड  भडगाव  

भडगाव

३९४४५
िम�री वैशाली िवलास 59306 22 �ी

गोडंगाव तालुका भडगाव   जळगाव  424103

३९४४६
िम�री िवलास अशोक 59305 30 पु.

मु पो� गोडंगाव तालुका भडगाव   गोडंगाव  424103

३९४४७
मोहरीर मकरंद अरिवंद 20061 59 पु.

�ामी समथ� कॉलनी   चाळीसगाव रोडभडगाव  िज.जळगाव

३९४४८
मोराणकर महेश �भाकर 61257 48 पु.

द� मंिदर जवळ   भडगाव रोड चाळीसगाव    भडगाव

३९४४९
मोरे �ोती गोिवदा 58779 39 �ी

एट पो� गुढे तालुका   तालुका भडगाव  िज�ा जळगाव

३९४५०
मोरे मंगलाबाई िवठठल 40134 62 �ी

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगाव    जुवाड�

३९४५१
मोरे मोहन म�ारी 17676 60 पु.

मु.पो.गुढे ता.भडगाव     गुढे  गुढे

३९४५२
मोरे िनम�ला जयवंत 40126 56 �ी

मु.पो. जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९४५३
नगरदेवळेकर अमृत वासुदेव 7404 90 पु.

खोलग�ी भडगाव   िज जळगाव

३९४५४
नगरदेवळेकर सुयोग अमृत 47318 41 पु.

खोलग�ी   भडगाव  िज.जळगाव

३९४५५
नाईक मेहतापिसंग रामिसंग 3277 68 पु.

हाऊस नं .१६३१ मेन रोड भडगाव   ओगंज�� कृिष सेवा  क� � 

भडगाव  भडगाव

३९४५६
नाईक िनतीन �भाकर 29766 40 पु.

मु. पो. जुवाड�   ता.भडगांव  िज.जळगाव  जुवाड�

३९४५७
नरवाडे गोिवंद माधवराव 20065 53 पु.

मु.पो.भडगाव   िज.जळगाव    भडगाव

३९४५८
िनशानदार सुहास सुधाकर 27379 58 पु.

िसनेमा ग�ी   मु.पो. भडगांव  िज.जळगांव  भडगांव
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३९४५९
�ाती मगनलाल गुलाबचंद 10692 86 पु.

मु.पो.कजगांव   ता.भडगांव  िज.जळगांव

३९४६०
पगार �शांत अजु�न 49967 33 पु.

मु. पो. आमडदे   ता. भडगांव  िज. जळगाव  आमडदे

३९४६१
परदेशी अजु�न दलिसंग 22047 59 पु.

एकवीरा कॉलनी   बाळद रोडभडगाव  ता.पाचोरा 

िज.जळगाव

३९४६२
परदेशी ब�ीलाल गणेशलाल 17735 48 पु.

मराठी शाळा नं.१ जवळ   मु.पो.भडगाव  भडगाव  भडगाव

३९४६३
परदेशी ई�रिसंग �पिसंग 20066 62 पु.

मराठी शाळा नं.१ जवळ   मु.पो.भडगाव िज.जळगाव    

भडगाव

३९४६४
पाटील आधार तुळशीराम 30407 61 पु.

मु.पो. अंतुल�   ता.भडगांव  जळगाव

३९४६५
पाटील अजबराव आनंदा 9921 46 पु.

मु.पो. जुवा�डी   ता.  भडगांव    जुवा�डी

३९४६६
पाटील अमोल नाना 22050 38 पु.

सोमे�र इले.मेन रोड   मु.पो.भडगाव

३९४६७
पाटील अिनल नारायण 9896 54 पु.

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    भडगाव  424107

३९४६८
पाटील अिनल साहेबराव 56004 42 पु.

अंजन िवहीरे   ता.भडगाव  िज.जळगाव  पाचोरा

३९४६९
पाटील अंजना संजय 27572 50 �ी

मु. पो. ता. भडगाव   िशव�साद  बाळद रोड एकिवरा नगर  

भडगाव

३९४७०
पाटील आप�कबाई गोवध�न 40118 63 �ी

मु.पो. जूवाड�   ता.भडगाव    जूवाड�

३९४७१
पाटील अच�ना सुिनल 17337 46 �ी

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९४७२
पाटील अ�ण रामराव 28311 58 पु.

मु. िपं�ी घट पो. सावरे   ता. भडगाव  िज. जळगाव  िपं�ी घट

३९४७३
पाटील अ�ण िसताराम 22049 57 पु.

महादेव ग�ी   मु.पो.भडगाव

३९४७४
पाटील आशाबाई िहरामण 40117 58 �ी

मु.पो. जूवाड�   ता. भडगाव    जूवाड�

३९४७५
पाटील अशोक िशवाजी 35849 49 पु.

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव  िज.जळगाव  जुवाड�

३९४७६
पाटील अिवनाश �ेमराज 53166 37 पु.

मु. पो. अंजन िविहरे   ता. भडगांव  िज. जळगाव  पाचोरा

३९४७७
पाटील बापू सुपडू 25657 54 पु.

मु. पो. टोणगाव   ता. भडगाव  िज. जळगाव  टोणगाव

३९४७८
पाटील बापुसाहेब जग�ाथ 26797 58 पु.

मु.पो.अंजनिवहीरे ता.भडगाव   िज.जळगाव    अंजनिवहीरे

३९४७९
पाटील भगवान पंुडिलक 37000 65 पु.

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९४८०
पाटील भगवान संतोष 30945 52 पु.

मु.पो. जुवाड� ता.भडगांव   जुवाड�

३९४८१
पाटील भालेराव स�ार 32905 56 पु.

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगांव    जुवाड�

३९४८२
पाटील भाउुसाहेब उखा 36030 67 पु.

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९४८३
पाटील िबभीषण ल� 52845 42 पु.

मु.पो.अंजनिवहीरे   ता. भडगांव  िज. जळगाव  पाचोरा

३९४८४
पाटील छायाबाई दगडू 40119 43 �ी

मु.पो. जूवाड�   ता.भडगाव    जूवाड�

३९४८५
पाटील छायाबाई गजानन 40124 41 �ी

मु.पो. जूवाड�   ता.भडगाव    जूवाड�
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३९४८६
पाटील िदलीप साहेबराव 22045 45 पु.

जयिहंद कॉलनी   मु.पो.भडगाव ता.पाचोरा  िज.जळगाव

३९४८७
पाटील िदपक आनंद 28533 47 पु.

िपं�ी हाट   ता. भडगाव  िज. जळगाव  िपं�ी हाट

३९४८८
पाटील िदलीप िहरामण 27392 65 पु.

२  योगिदप  साकेत कॉलनी   मु.पो. भडगांव  िज.जळगांव  

भडगांव

३९४८९
पाटील िदलीप रामधर 42981 45 पु.

वरची पेठ चकधर �ामी नगर   भडगाव  ता भडगाव  भडगाव

३९४९०
पाटील िदनेश रंगराव 27571 54 पु.

िशव�साद   बाळद रोड  एकिवरा नगर  भडगाव

३९४९१
पाटील िदपक िवजय 30413 46 पु.

मु.पो. कजगांव  ता.भडगांव   कजगांव

३९४९२
पाटील गणेश पांडूरंग 46168 33 पु.

२८   खलील वाडा   भडगाव पेठ  िज. जळगाव  भडगाव  

424001

३९४९३
पाटील िगरधर फिकरा 27030 55 पु.

मु. पो. लोण िपराचे   ता. भडगाव  िज. जळगाव  लोण िपराचे

३९४९४
पाटील गोपाल िशवदास 23741 47 पु.

साकेत कॉलनी   मु.पो.भडगाव िज.जळगाव    भडगाव

३९४९५
पाटील गुलाब िकसन 27403 56 पु.

मु पो िपंपळगाव   ता भडगाव िज    भडगांव

३९४९६
पाटील गुलाबराव भागवत 56296 48 पु.

मु.पो.मिहंदळे   ता.भडगांव  िज.जळगाव

३९४९७
पाटील गुणवान सुपडू �ो.राज मेडीकल 

अॅ� जनरल �ोअस� 31811 43 पु.
मु.पो.कोळगांव   ता.भडगांव  िज.जळगाव  कोळगांव

३९४९८
पाटील हेमलता शामकांत 27405 55 �ी

�भात �ायामशाळे जवळ   चाळीसगांव रोड भडगांव  

िज.जळगांव  भडगांव

३९४९९
पाटील िहराचंद �ावण 37615 67 पु.

धनगाई ग�ी जयिकसान चौक   भडगाव    भडगाव

३९५००
पाटील इंदूबाई िहं�तराव 40123 79 �ी

मु.पो. जूवाड�   ता.भडगाव    जूवाड�

३९५०१
पाटील ई�रिसंग स�ेिसंग 22055 47 पु.

द� नगर   मु.पो.भडगाव  िज.जळगाव

३९५०२
पाटील जगिदश पंढरीनाथ 39973 47 पु.

मु.पो.अंजनिवहीरे   ता. भडगाव

३९५०३
पाटील जयिदपिसंग नवलिसंग 27401 56 पु.

मु.पो.रोकडा फाम�   पो�-वडजी ता.भडगांव  िज.जळगांव  

रोकडा फाम�

३९५०४
पाटील जानराव नामदेव 36035 49 पु.

मु.पो.गुढे   ता.भडगाव    गुढे

३९५०५
पाटील िजजाबाई साहेबराव 56005 64 �ी

अंजन िवहीरे   ता.भडगाव  िज.जळगाव  पाचोरा

३९५०६
पाटील िजत�� भगवान 27393 53 पु.

�ुिनयर कॉलेज   �ू इं�जी �ूल  मु.पो.भडगांव  भडगांव

३९५०७
पाटील जीवराम िहलाल 27383 49 पु.

मु.पो.अंजनिवहीरे   ता.भडगांव िज.जळगांव    अंजनिवहीरे

३९५०८
पाटील क�नाबाई भालेराव 40138 51 �ी

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगाव    जुवाड�

३९५०९
पाटील क�ना संजय 30408 49 �ी

ओम ल�ी �ो��जन कजगांव   भडगांव    कजगांव

३९५१०
पाटील किवता संजय 61301 35 �ी

िशवाजी नगर भडगाव   भडगाव ता    भडगाव

३९५११
पाटील िकशोर सीताराम 61221 48 पु.

रामकृ�ा नगर   भडगाव ता    भडगाव

३९५१२
पाटील �ीकृ�राव माधवराव 10877 47 पु.

मु.पो.जुवाड�  ता.भडगांव   जुवाड�
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३९५१३
पाटील कुणाल �मोद 46065 34 पु.

१७ द� नगर   बाळद रोड  भडगांव िज.जळगाव

३९५१४
पाटील कुसुमबाई द�ा�ेय 40133 49 �ी

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगाव    जुवाड�

३९५१५
पाटील ल� धनराज 23682 72 पु.

मु.पो.अंजनिवहीरे   ता.भडगाव िज.जळगाव    अंजनिवहीरे

३९५१६
पाटील लताबाई नरहर 40120 60 �ी

मु.पो. जूवाड�   ता.भडगाव    जूवाड�

३९५१७
पाटील लताबाई सुकदेव 40682 61 �ी

जूवाड�   ता.भडगाव

३९५१८
पाटील लयाबाई राजधर 40136 77 �ी

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगाव    जुवाड�

३९५१९
पाटील लोटन िचंधु 39974 56 पु.

मु.पो. अंजनिवहीरे   ता. भडगाव

३९५२०
पाटील माधवराव �ावण 10878 95 पु.

मु.पो. जुवाड�. ता.भडगांव. िज.जळगांव   जुवाड�

३९५२१
पाटील माधुरी अिनल 16412 43 �ी

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९५२२
पाटील मनोज दयाराम 30946 40 पु.

मु.पो. वडजी   ता.भडगांव    वडजी

३९५२३
पाटील मनोज िसताराम 29973 43 पु.

मु.िपं�ीहाट   पो.सावदे  ता.भडगांव    िपं�ी हाट

३९५२४
पाटील मनोज िवरभान 30193 42 पु.

मु.पो. भडगांव   भडगाव    भडगांव

३९५२५
पाटील मीना महेश 61609 41 �ी

स�ाट मेिडकल   मेन रोड भडगाव  तालुका भडगाव  भडगाव

३९५२६
पाटील िमना भगवान 35891 45 �ी

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव  िज.जळगाव  जुवाड�

३९५२७
पाटील (कदम) िमराबाई हरी 40128 59 �ी

मु.पो. जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९५२८
पाटील मोहन यादवराव 57623 48 पु.

काराब भडगाव   ता. भडगाव  िज जळगाव

३९५२९
पाटील नरेश दुय�धन 35212 42 पु.

मु.िपं�ीहाट पो. सावदे   ता.भडगाव  िज.जळगाव  िपं�ीहाट

३९५३०
पाटील (नेरपगार) नीलाबाई गंभीर 40131 79 �ी

मु. पो. जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९५३१
पाटील िनम�लाबाई िकत�न 40132 50 �ी

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगाव    जुवाड�

३९५३२
पाटील िनतीन सुपडू 55857 40 पु.

मु.पो.कोळगाव   ता.भडगाव  िज.जळगांव

३९५३३
पाटील �फ� िहराचंद 49582 36 पु.

धनगाई ग�ी   भडगाव  िज.जळगाव

३९५३४
पाटील �ाज�ा मनोज 60961 37 �ी

रामकृ� नगर काराब रोड   भडगाव    भडगाव

३९५३५
पाटील �काश रामराव �ो. योगेश ट� ेडस� 12648 61 पु.

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९५३६
पाटील ��ाद ता�ीराम 36364 59 पु.

आदश� कॉलनी भडगाव   ता. भडगाव िज.जळगाव    भडगाव

३९५३७
पाटील �मोद हेमराज 57787 42 पु.

चाळीसगाव रोड   िललावती हॉ��टल  भडगाव िज जळगाव  

भडगाव

३९५३८
पाटील �मोद ��ाद 23680 35 पु.

महादेव ग�ी   मु.पो.भडगाव िज.जळगाव    भडगाव

३९५३९
पाटील �शांत िभमिसंग 55716 26 पु.

पूण�पा�े ग�ी  भडगाव
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३९५४०
पाटील �शांत िवनायक 27398 45 पु.

जयिहंद कॉलनी   मु.पो.भडगांव  िज.जळगांव  भडगांव

३९५४१
पाटील �ताप हरी 27397 65 पु.

मु.पो.आमडदे   ता.भडगांव  िज.जळगांव  आमडदे

३९५४२
पाटील �ितभा भाउुसाहेब 36024 39 �ी

मु.पो� जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९५४३
पाटील �िवण जग�ाथ 19564 39 पु.

एस टी �ँड जवळ भडगाव

३९५४४
पाटील राज�� पंडीत 49968 51 पु.

मु. पो. आमडदे   ता. भडगांव  िज. जळगाव  आमडदे

३९५४५
पाटील रामकृ� चुडामण 27400 61 पु.

मु.पो.गुढे ता.भडगांव   िज.जळगांव    गुढे

३९५४६
पाटील रामकृ� कािशराम 39972 58 पु.

मु.पो. अंजनिवहीरे   ता. भडगाव

३९५४७
पाटील रंजनाबाई रिवं� 46213 48 �ी

19 -िववेकानंद कॉलनी   चाळीसगाव रोड टोणगाव  ता 

भडगाव  भडगाव

३९५४८
पाटील रिवं� द�ू 25977 40 पु.

महादेव ग�ी   भडगाव  िज. जळगाव  भडगाव

३९५४९
पाटील रिवं� नारायण 12403 41 पु.

मु.पो.जुवाड� ता.भडगाव   जुवाड�    जुवाड�

३९५५०
पाटील रिवं� राजाराम 27399 50 पु.

मु.िपंपळगांव बु.   पो.बांब�ड ता.भडगांव  िज.जळगांव  

िपंपळगांव बु.

३९५५१
पाटील रिवं� िसताराम 27402 50 पु.

मु.पो.िपंपरखेड   ता.भडगांव िज.जळगांव    मु.पो.िपंपरखेड

३९५५२
पाटील रिवं� तुकाराम 14464 49 पु.

�ामीण ��ालय �ाट�र नं   ११ पाचोरा रोड    भडगाव

३९५५३
पाटील रिवं� िव�म 57287 47 पु.

�ॉट नं ०९ मातो�ी बाळद रोड   डी एड कॉलेज समोर  

एकिवरा नगर २ भडगाव जळगाव  भडगाव  424102

३९५५४
पाटील रेखा वा��क 39975 49 �ी

मु.पो. अंजनिवहीरे   ता. भडगाव

३९५५५
पाटील रेखाबाई भगवान 36999 54 �ी

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९५५६
पाटील रोहीत कौितक 45880 35 पु.

मु. पो. िपंपरखेडा   ता. भडगाव  िज. जळगाव

३९५५७
पाटील सागर(भै�ा) तुकाराम 17005 39 पु.

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९५५८
पाटील साहेबराव �ीराम 49422 61 पु.

िववेकानंद नगर   बाळद रोड  भडगाव  भडगाव

३९५५९
पाटील संभाजी फकीरा 12946 46 पु.

मु.पो.जुवाड� ता.भडगाव   जुवाड�    जुवाड�

३९५६०
पाटील संभाजी पंिडतराव 56165 53 पु.

�ॉट नं.७ एकवीरा नगर १   भडगाव  िज.जळगाव

३९५६१
पाटील संगीता सुिनल 27387 38 �ी

मु.पो.अंजनिवहीरे   ता.भडगांव िज.जळगांव    अंजनिवहीरे

३९५६२
पाटील संजय आ�ाराम 61156 42 पु.

जुवाड� ता भडगाव   जुवाड�  ㈴ㄴ㜰

३९५६३
पाटील संजय भगवान 30409 52 पु.

ओम ल�ी �ो��जन कजगांव   ता. भडगांव    कजगांव

३९५६४
पाटील संजय रंगराव 27581 58 पु.

िशव�साद   बाळद रोड  एकिवरा नगर  भडगाव

३९५६५
पाटील संतोष उ�म 50048 58 पु.

महाल�ी कॉलनी   नाचनखेडा रोड  भडगाव ता.चाळीसगाव

३९५६६
पाटील सर�ती संभाजी 21429 78 �ी

मु.पो.जुवाड� ता.भडगाव   िज.जलगाव    जुवाड�
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३९५६७
पाटील िसमा शेखर 55941 40 �ी

�ी साई  हॉ��टल   पाचोरा रोड  भडगांव िज.जळगांव

३९५६८
पाटील शामकांत दयाराम 27404 59 पु.

घार नं 1496   िव�ा नगर  भडगाव िज.जळगाव  भडगांव

३९५६९
पाटील शामकांत संभाजी 17832 46 पु.

मु.पो.जुवाड� ता.भडगाव     जुवाड�  जुवाड�

३९५७०
पाटील िशला िशवाजी 36997 53 �ी

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९५७१
पाटील शेखर िदनानाथ 55940 45 पु.

�ी साई हॉ��टल   पाचोरा रोड  भडंगाव िज.जळगांव

३९५७२
पाटील िश�ा �मोद 58088 40 �ी

चाळीसगाव रोड   िललावती हॉ��टल  ता भडगाव िज 

जळगाव  भडगाव

३९५७३
पाटील िशवाजी कालु 30412 64 पु.

मु.पो. कजगांव  ता.भडगांव   िज.जळगांव    कजगांव

३९५७४
पाटील िशवाजी पंुडिलक 36991 62 पु.

मु.पो. जुवाड�   ता.भडगाव  िज.चाळीसगाव

३९५७५
पाटील शोभाबाई िनंबा 40125 54 �ी

मु.पो. जूवाड�   ता.भडगाव    जूवाड�

३९५७६
पाटील सोमनाथ शाली�ाम 14467 42 पु.

महादेव ग�ी   भडगाव

३९५७७
पाटील सुभाष चुडामण 15799 65 पु.

मु.पो.वडजी ता.भडगाव   िज.जळगाव    वडजी

३९५७८
पाटील सुिधर िकसन 38950 42 पु.

मु.पो.गोडंगाव   ता. भडगाव  िज. जळगाव  गोडंगाव

३९५७९
पाटील सुमनबाई बबनराव 40139 50 �ी

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगाव    जुवाड�

३९५८०
पाटील सुनंदा भा�र 40356 43 �ी

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव  चाळीसगाव

३९५८१
पाटील सुिनल बाबुराव 21612 55 पु.

मु.पो.बांब�ड बु।।   ता.भडगाव िज.जलगाव    बांब�ड बु।।

३९५८२
पाटील सुिनल देिवदास 36034 45 पु.

मु.पो. जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९५८३
पाटील सुिनल जग�ाथ 27374 48 पु.

मु.पो.अंजनिवहीरे   ता.भडगांव  िज.जळगांव  अंजनिवहीरे

३९५८४
पाटील सुिनल िसताराम 36027 51 पु.

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९५८५
पाटील सुपाबाई तुकाराम 40135 58 �ी

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगाव    जुवाड�

३९५८६
पाटील सुरेखाबाई भरत 40130 43 �ी

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगाव    जुवाड�

३९५८७
पाटील सुरेश िहलाल 36994 52 पु.

मु. पो.जुवाड�   ता.भडगाव  िज.जळगाव  जुवाड�

३९५८८
पाटील सुरेश सदािशव 19255 47 पु.

जयिहंद कॉलनी   मु.पो.भडगाव  ता.चाळीसगाव  भडगाव

३९५८९
पाटील तुकाराम िचंधा 14465 54 पु.

�ािमण ��ालय �ाट�र नं.   ११ पाचोरा रोड    भडगाव

३९५९०
पाटील उदय रघुनाथ 30406 37 पु.

ओम ल�ी �ो��जन   कजगाव ता भडगाव    कजगांव

३९५९१
पाटील उ�लाबाई भाउुसाहेब 40121 39 �ी

मु.पो. जूवाड�   ता.भडगाव    जूवाड�

३९५९२
पाटील उमेश दुय�धन 35223 41 पु.

िपं�ीहट पो सावळदे   ता.भडगाव  िज.जळगाव

३९५९३
पाटील उषाबाई राज�� 40137 56 �ी

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगाव    जुवाड�
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३९५९४
पाटील वैशाली बापुराव 17336 44 �ी

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९५९५
पाटील वा��क पंडीत 39971 63 पु.

मु.पो. अंजनिवहीरे   ता. भडगाव

३९५९६
पाटील वदंना जानराव 36036 45 �ी

मु.पो.गुढे   ता.भडगाव    गुढे

३९५९७
पाटील वंदनाबाई वा�ीक 40127 41 �ी

मु.पो. जुवाड�   ता.भडगाव    जुवाड�

३९५९८
पाटील वंदना िवजय 28599 53 �ी

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगाव  िज. जळगाव  जुवाड�

३९५९९
पाटील वसंत गंभीर 49429 52 पु.

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगांव  िज. जळगाव  जुवाड�

३९६००
पाटील िवजय भगवान 60949 54 पु.

पाटील िवजय भगवान   द�ा नगर बालद रोड  भडगाव ता 

भडगाव  भडगाव

३९६०१
पाटील िवजय पंिडत 49969 50 पु.

मु. पो. आमडदे   ता. भडगांव  िज. जळगाव  आमडदे

३९६०२
पाटील िवजय स�ार 17561 51 पु.

मु.पो.जुवाड� ता.भडगाव   िज.जळगाव    जुवाड�

३९६०३
पाटील िवजय उ�मराव 23681 41 पु.

मु.पो.अंजनिवहीरे   ता.भडगाव िज.जळगाव    अंजनिवहीरे

३९६०४
पाटील िवकास बापुराव 43640 36 पु.

मु. पो. िपं�ीहार   ता. भगडगाव  िज. जळगाव

३९६०५
पाटील िवकास मांगोजीराव 31485 60 पु.

मु.पो. कजगांव   ता.भडगांव  िज.जळगांव  कजगांव

३९६०६
पाटील यशवंत रायबा 52474 45 पु.

मु.पो. अंजनिवहीरे   ता.भडगाव  िज. जळगाव  पाचोरा

३९६०७
पाटील यशवंत दयाराम 28886 60 पु.

मु.पो.जुवाड�   ता.भडगाव िज.जळगाव    जुवाड�

३९६०८
पाटील युवराज सोमा 22046 45 पु.

महादेव ग�ी   मु.पो.भडगाव

३९६०९
पवार बाळासाहेब �ताप 49421 55 पु.

�भात �ायाम शाळे�ा मागे   िव�ा नगर  बाळद रोड 

भडगांव  भडगांव

३९६१०
पवार द�ा�य मािणकराव 7636 73 पु.

िशव कॉलनी  भडगाव िज. जळगाव   भडगाव

३९६११
पवार महेशकुमार शांताराम 61607 36 पु.

16 िशव कॉलनी बळद रोड     िज�ा जळगाव  भडगाव

३९६१२
पवार मिनषा गजानन 55370 38 �ी

मु.पो.कजगाव   ता.भडगाव  िज.जळगाव  पाचोरा

३९६१३
पवार िमनल िनतीनकुमार 21614 46 �ी

३७ गणेश कॉलनी   मु.पो.भडगाव िज.जलगाव    भडगाव

३९६१४
पवार नारायण मुरलीधर 56531 61 पु.

मु.पो.गोडंगाव   ता. भडगांव  िज.जळगाव

३९६१५
पवार समाधान ��ाद �ो. सद्गु� 

ड� ीम इरीगेशन 56366 43 पु.

घर नं.२८७८ भडगाव पेठ   भडगाव ता.पाचोरा  िज.जळगाव  

424102

३९६१६
पवार शांताराम लकडू 61608 66 पु.

िशव कॉलनी भडगाव   तालुका भडगाव  िज�ा जळगाव  

भडगाव

३९६१७
पवार सोपान पुना 56320 51 पु.

मु.पो.कजगांव   ता.भडगांव  िज.जळगांव

३९६१८
पूण�पा�ी गोिवंद ल�ण 11091 69 पु.

पूण�पा�ी ग�ी भडगांव   ता.चाळीसगाव    भडगांव

३९६१९
राजपुत आनंदिसंग चं�िसंग 20058 60 पु.

द� नगर िनखील ट� ेडस�   नाचणखेडा रोडभडगाव  

िज.जळगाव

३९६२०
राजपुत सुनंदा आनंदिसंग 20059 55 �ी

िनखील ट� ेडस�   डोकरा हॉल जवळ  बाळद रोडभडगाव  

भडगाव
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३९६२१
सह�बु�दे कािलंदी िदलीप 21616 66 �ी

३०१ सह�बु�दे ग�ी   शनी चौकभडगाव  िज.जलगाव  

भडगाव

३९६२२
सह�बु�दे िदलीप नारायणराव 21615 70 पु.

३०१ सह�बु�दे वाडा   शनी चौकभडगाव  िज.जलगाव  

भडगाव

३९६२३
सामंत आिद� अनंत 20055 33 पु.

 गणेश कृपा    गणेश कॉलनी मु.पो.भडगाव  िज.जळगाव

३९६२४
सामंत अनंत बाळकृ� 20052 65 पु.

 गणेश कृपा  गणेश कॉलनी   मु.पो.भडगाव िज.जळगाव    

भडगाव

३९६२५
सामंत रेखा अनंत 20054 57 �ी

 गणेश कृपा    गणेश कॉलनी  मु.पो.भडगाव िज.जळगाव

३९६२६
समदाणी रा�ल गंगाधर 35200 43 पु.

मु.भातखेडे बु. पो.अंतुल�   ता.भडगाव  िज.जळगाव  भातखेडे

३९६२७
श�डे पंकज गोिवंद 20057 42 पु.

७  साकेत    यशवंत नगरभडगाव  िज.जळगाव

३९६२८
िशंपी िदपक सखाराम 62072 39 पु.

खोल ग�ी भडगाव   ता भडगाव िज�ा    भडगाव

३९६२९
िशंपी उमाकांत सुरेश 61762 39 पु.

यशवंत नगर  तोगंाव   तोगंाव तालुका भडगाव    भडगाव

३९६३०
िशंपी व�लाबाई सखाराम 62083 60 �ी

खोल ग�ी भडगाव   ता भडगाव िज�ा  िज�ा जळगाव  

भडगाव

३९६३१
िशंदे संजय िव�ासराव 27378 56 पु.

 एच  कॉलनी   पाचोरा रोड भडगांव  िज.जळगांव  भडगांव

३९६३२
िशंदे वैशाली संजय 27377 53 �ी

 एच  कॉलनी २२ पाचोरा रोड मु   भडगांव िज.जळगांव    

भडगांव

३९६३३
िशनकर भुषण वसंत 52815 38 पु.

मु.पो. कजगाव   ता. भडगाव  िज. जळगाव  चाळीसगाव

३९६३४
सोमवंशी सागर गंगाराम 41177 39 पु.

मु.पो.कजगाव   ता.भडगाव    कजगाव

३९६३५
सोनार हष�ल �काश 56078 34 पु.

यशंवत नगर खालची बड�   टोणगांव ता.भडगाव  िज.जळगाव

३९६३६
सोनार �काश जनाद�न 24240 51 पु.

खोल ग�ी   भडगाव  िज. जळगाव

३९६३७
सोनार �काश �ंबक 56079 63 पु.

यशवंत नगर खालची बड�   टोणगांव ता.भडगाव  िज.जळगाव

३९६३८
सोनार रोिहत पांडुरंग 24241 45 पु.

खोलग�ी   भडगाव  िज. जळगाव  भडगाव

३९६३९
सोनवणे िजत�� बापुराव 50702 36 पु.

मु. पो. िपं�ीघाट   ता. भडगाव  िज. जळगाव  िपं�ीघाट

३९६४०
सोनवणे काशीनाथ मधुकर �ो..पंकज 

इले�� ीक� ऍ� हाड�वेअर 11755 53 पु.
मु. पो. वाडे ता.भडगाव   वाडे

३९६४१
सोनवणे र�ाबाई गुलाबराव 57562 52 �ी

मु / पो - भोरटेक बु   कजगाव ता भडगाव  िज जळगाव  

भडगाव

३९६४२
सोजें राज�� िभला 61534 55 पु.

वाचनालय ग�ी   भडगाव ता  ता भडगाव  भडगाव

३९६४३
सुराणा सुभाष बाबुलाल 22053 50 पु.

सुराणा �ो�ीजन   मेन रोडभडगाव  िज.जळगाव

३९६४४
सुय�वंशी िसमा वैभव 58087 37 �ी

लालवती हॉ��टल   चाळीसगाव रोड भडगाव  ता भडगाव  

भडगाव

३९६४५
तहिशलदार �काश बापु 14460 42 पु.

कोळी वाडा   शाळा नं.१ जवळ    भडगाव

३९६४६
ितवारी �ोती गजानन 61724 54 �ी

जाकदार नगर भडगाव   भडगाव  िज�ा जळगाव  भडगाव

३९६४७
ितवारी रोिहत गजानन 61723 30 पु.

जकातदार ग�ी भडगाव   भडगाव  जळगाव महारा��   

भडगाव
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३९६४८
वाडेकर संजय एकनाथ 61784 51 पु.

आदश� कॉलनी भडगाव   भडगाव  िज�ा जळगाव  भडगाव

३९६४९
वाघ संगीता िवकास 61986 44 �ी

जय िहंद कॉलनी टोणगाव   ता भडगाव  िज जळगाव  भडगाव

३९६५०
वाघ िवजय अशोक 61690 41 पु.

पा�ाची टाकी जवळ   यशवंत नगर भडगाव  ता भडगाव  

भडगाव

३९६५१
वाघ िवकास मधुकर 61985 50 पु.

10  जय िहंद कॉलनी   भडगाव  ता भडगाव  भडगाव

३९६५२
वाकलकर देवद� �भाकर 20048 40 पु.

िववेकानंद ��िनक   मेन रोड ता.भडगाव    भडगाव

३९६५३
वाकलकर पीयुष �भाकर 20053 34 पु.

मेन रोड   मु.पो.भडगाव िज.जळगाव    भडगाव

३९६५४
वाणी  अ�णा गोिवंद 20056 65 �ी

७  साकेत    यशवंत नगर भडगाव  िज.जळगाव

३९६५५
वाणी गोिवंद िझप� 7457 71 पु.

घर नं ५१५६ यशवंत नगर   संकेत कॉलनी ता भडगाव  

िज�ा जळगाव  भडगाव िपन ४२४१०५

३९६५६
वाणी रमेश जग�ाथ 37849 68 पु.

मु.पो. गोडंगांव   ता.भगडगाव  िज.जळगाव  गोडंगांव

३९६५७
वाणी रमेश कािशनाथ 27390 68 पु.

 मंदीर  मेन रोड   मु.पो. भडगांव  िज.जळगांव  भडगांव

३९६५८
येवले राकेश रमेश 21622 38 पु.

मंदार िनवास   मेन रोडभडगाव  िज.जलगाव  भडगाव
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अ.�.  

(१)
सभासद सं�थेचे नाव (2)

सभासद सं�था �ि�िनधीचे 
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सभासद �. 

(४)

वय 

(५)

िलंग 

(६)
         प�ा                   (७) शेरा (८)

३९६५९ अिधकार मिहला बचत गट
पाटील छाया दगडू

60292 44 ÔJããè अिधकार मिहला बचत गट   मु पो� जुवाड�

३९६६०

दुगा� मिहला बचत गट 

(चाळीसगाव)
पाटील अ�ूपबाई गोवध�न

46970 50 ÔJããè

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगाव  िज. जळगाव  

जुवाड�

३९६६१

गोपाळकृ� मिहला बचत 

गट 60621 मु पो� जुवाड�   ता भडगाव    जुवाड�

३९६६२ �ांती मिहला बचत गट 46971

मु. पो. जुवाड�   ता. भडगाव  िज. जळगाव  

जुवाड�

३९६६३ महावीर िकराणा स�टर 5290 बस �ँड जवळ भडगांव

३९६६४ मे. नवकार िब�स� जैन मह��कुमार जवरीलाल 34399 ५३ पु मु.पो.कजगांव   ता. भडगांव    कजगांव

३९६६५ �गती मिहला बचत गट
पाटील छाया भालचं�

58936 35 ÔJããè

मु. पो� जुवाड�  तालुका भडगाव   िज. 

जळगाव    जुवाड�

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)

1

कोळी आकाश सुनील 61484 27 पु.

घर नं 2 बी नं 18   उ�रा िब��ंग ग�दालाल  िमल जळगाव

2

साठे रघुपती  रामचं� 30719 58 पु.
गट नं 300/ 1   �ॉट नं 17  राधकीसन नगर  जळगांव

3

चंदनकर ललीत रिवं� 12573 48 पु.
४१ बळीराम पेठ   जळगाव

4

जगताप संजय �भाकर 61316 48 पु.
खैरणार टेलर ग�ी 56   बळीराम पेठ जळगाव

5

पाटील पु�ा मुरलीधर 11586 53 �ी
32 दुगा� देवी मंिदर बळीराम   बळीराम जळगाव 425001

6

वाणी अिनल अमृत 49366 55 पु.
१६२ शिन पेठ   जळगाव

7

बुधानी �दीप िहरानंद 59286 49 पु.
३१२ कंवर नगर जे एल जी   जळगाव  425001

8

हेमनाणी हरीश दानोमाल 58785 55 पु.
३३ एन आर  हरदासराम मंगल   काया�लय गणेश नगर

9

जाधवाणी ह�र�साद नाणकराम 61224 42 पु.

घर नं 5 चेतनदास मेहता   हॉ��टल रोड िसंधी कॉलनी  

जळगाव महारा��   जळगाव

10

िकंगरानी वीरभान लोकुमल 61082 47 पु.
२३५ कंवर नगर िसंधी कॉलनी   जळगाव

11

पार�ानी अिमतकुमार इं�्लाल 59148 33 पु.

�ॅट नं १०६ शीला हेरीटेज   िनयर िसंधी कॉलनी T.M नगर  

जळगाव  425001

12

रावलानी हरीष �खयलदास 61434 55 पु.
84 कंवर नगर िसंधी कॉलनी   जळगाव

13

कटा�रया कमलेश नंदलाल 57665 43 पु.

घर नं ८ कंवर नगर िसंधी कॉलनी   िसधी कॉलनी चेतनदास 

हॉ�ीटल र�ा  जळगाव

14

नवलखे गणेश उ�म 20116 39 पु.

�ॉट नं.२० गट नं.१७१/१   भैरव नगर िपं�ाळा  जळगाव 

ता.िज.जळगाव  425001

15

पाटील �ोती िवनोद 40250 40 �ी

गट न 188 �ॉट न 22  द�ा मंिदर स�ट� ल बँक कॉलनी  

जळगाव  425001

16

पाटील संुनदा �मोद 36894 48 �ी
�ाट २२/२३/२४   �ाक नं.०४  आसावा नगर  जळगाव

17

सोनवणे संजय ि�जलाल 62011 32 पु.
मरीमाता मंिदर जवळ   खंडेराव नगर  िपं�ाळा  जळगाव

18

चौधरी िववेक शंकर 54787 45 पु.
�ॉट नं.१४३/३   अशोक नगर  एम.आय.डी.सी.जळगाव

19

पाटील मंगलिसंग िदवाणिसंग 46678 58 पु.

इ ं���थ नगर चौफुली जवळ   एम. आय. डी. सी.  जळगाव  

425002

20

पाटील िनलेश मंगलिसंग 46679 33 पु.
इं���थ नगर   एम. आय. डी. सी. चौफुली जवळ  जळगाव

21

पाटील पंकज मंगलिसंग 46680 31 पु.
इ ं���थ नगर   एम. आय. डी. सी. चौफुली जवळ  जळगाव

22

बेडी�र संतोष नारायण �ो.िदपा इले�� ीक� 31198 50 पु.
�ॉट नं.११/०४ अनुराग   एस.बी.आय. कॉलनी  जळगाव

23

बेडी�र सुवणा� संतोष 53962 47 �ी

�ॉट नं.११ �ॉक नं.४   अनुराग �ेट बँक कॉलनी  महाबळ 

प�रसर जळगाव

24

भावसार मह�� जवाहरलाल 27568 48 पु.
सव� नं 448/2 �ॉट नं 29/C   मोहन नगर  महाबळ  जळगाव

25

कासार वषा� चं�कांत 46487 42 �ी
७२ नारायण नगर   संभाजी नगर जवळ  जळगाव

26

पाटील नंदा हेमंत 46238 42 �ी
११ पा�रजात कॉलनी   महाबळ  जळगाव

27

पाटील संिगता अजय 49546 43 �ी
५ आशापुरी कॉलनी   संभाजी नगर  जळगाव

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

संचालक मंडळ पंचवािष�क िनवडणूक सन 2022-2027

�ाथिमक मतदार यादी ( वैय��क मतदार ) नमुना इ-3
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28

ि�पाठी �ीधर चं�शेखर 60644 29 पु.

�ॉट नं 5/8 एस नं 461/462   देव�� नगर गाडगेबाबा  चौक 

जळगाव

29

नागराज �ीराम वसंतराव 57547 71 पु.
३५ ए महाबळ कॉलनी जळगाव

30

बढे अमोल �भाकर 22571 44 पु.

६७/२ आदश� नगर   निवन आर.टी.ओ. ऑिफस जवळ  

जळगाव

31

जाधव िवनोद �काश 61585 32 पु.

िवनोद �काश जाधव   रे�े लाइन जवळ िशवाजी  चौक हरी 

िव�ल नगर  जळगाव महारा��

32

को�े सुिनता राज�� 59225 45 �ी

�ॉट नं २५ �ेहल कॉल   रामानंद नगर  रामानंद नगर  

जळगाव  425002

33

पाटील संदीप माधवराव 46240 40 पु.
४ साई सावली   नेह� नगर  जळगाव

34

पाटील सुिनल गोकुळ 20228 44 पु.
५९ यशवंत नगर   रामानंद नगर जवळ    जळगाव

35

पाटील वैशाली माधव 58207 45 �ी

�ॉट नं १२ िववेकानंद नगर   िज�ा पेठ  शाळा � ४५ 

जळगाव

36

वाघ राज�� रामदास 10533 56 पु.
१७/बी िज�ा पेठ   िववेकानंद नगर    जळगांव  425001

37

बोरोले रोशन �काश 54432 34 पु.

मे.मा�ती ए�र�ायझेस   ६ गजानन हौिसंग सोसायटी  पटेल 

नगर जळगाव

38

पाट�ल सुरेश उ�तमराव 9054 50 पु.

८३ भगवान नगर   ब�हणाबाई शाळे जवळ  �गरणा टाक� 

मागे भगवान नगर  जळगांव  425001

39

सोनवणे प�नालाल आनदंा 15192 54 पु. न.ं१७/५२२  �लॉट न.ं४७   हर�ओम नगर   जळगाव  425001

40

सुय�वंशी गोपाळकृ� राधाकृ� 45269 54 पु.
गट नं.४३ �ॉट नं.३   �ीकृ� कॉलनी  जळगाव

41

देशपांडे घन:शाम िव�ु 13358 39 पु.

�ॉट नं ६८ राधाकृ� नगर   दुध फेडरेशन शेजारी  एस के 

ऑईल मागे जळगाव

42

सोनवणे �ितभा मंगेश 61084 33 �ी

एम जे कौलेज रोड समथ� कॉलनी   �ॉट नं 19 एम जे कॉलेज 

रोड  बाहेती �ूल मागे  जळगाव

43

जंजाळे राम ल�ण 60915 38 पु.
गट नं ५०६/६ िनयर द�ा मंिदर   ई�र कॉलनी    जळगाव

44

अठवाल संजीव नामदेव 31557 54 पु.

राम मरोती पेठ मठ जवळ   को�े वाडा हाऊस नं ५५  

जळगाव

45

पाटील राज�� पंुडिलक 51101 53 पु.
रमाकांत कॉ��े�   कोबंळी बाजार  जळगाव

46

खाडे �मोद िपराजी                  60956 35 पु.

एस/ओ िपराजी खडे राऊत ग�ी   तळाशी तालुका 

राधानगरी  तळाशी को�ापूर  को�ापूर

47

चौधरी िशतल कैलास 55245 43 �ी
मु.पो.ममुराबाद   ता.िज.जळगाव

48

चौधरी िदलीप महा� 58740 55 पु.
आ�ाने   तालुका िज�ा जळगाव    आ�ाने

49

चौधरी िदलीप रामचं� 34071 57 पु.
मु.पो आ�ाणे   ता.िज.जळगांव    आ�ाणे
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सभासद �. 

(४)

वय (५) िलंग (६)

         प�ा                   (७)

शेरा (८)

५० महादेव पॉिलमस� 60200

�ॉट नं एस 25 एम आय डी सी 

जळगाव   अिजंठा रोड  जळगाव

५१

�ी. �ामी समथ� 

पॉलीमस� 46677

�ी - १६६   एम. आय. डी. सी.  

जळगाव

५२

ओमिशव श�ी 

मिहला बचत गट औत�र �ाित चं�शेखर 58532 47 ��ी

िवशाल कॉलनी िनयर वाघ नगर   

रामानंद नगर  जळगाव  425001

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 विडलांचे अथवा 

पतीचे नाव) (२)

सभासद �.  

   (३)

वय 

(४)

िलंग 

(५)

प�ा

(६)
शेरा 

(७)

५३
भावसार राजेश रामचं� 51923 48 पु.

मरीमाता �ेिमंग व��   डेली माक� ट  भुसावळ िज.जळगाव

५४
भोई �शांत मधुकर 60660 32 पु.

3789 �ू सातारा फाइल   मामाजी टॉकीज रोड    भुसावळ

५५
ढोरे राजेश्  दादाराव 45209 44 पु.

खडका रोड   आनंदराव कॉलनी  पाटील मळा जवळ 

भुसावळ

५६
जै�ाल रामानंद बाबुलाल 45402 49 पु.

कंडारी �ाट   बौ�द िवहारामागे पो कंडारी  भुसावळ

५७
कुळकण� राजेश िदनकर 21974 49 पु.

�ु सातारा फाईल   मामाजी टॉकीज रोड    भुसावल

५८
पाटील मनीष वसंत 23785 52 पु.

४२९ वीर सावरकर माग�   �ु�ीपल पाक� भुसावल  

िज.जळगाव  भुसावल

५९
रामवंशी िशतल िधरज 48260 38 �ी

खडका रोड   वैशाली नगर  भुसावळ

६०
सोनवणे मायादेवी रामदास 45385 72 �ी

मु पो कु�हे पानाचे   �ांती चौक  ता भुसावळ

६१
सोनवणे �मोद िदनकर 53283 49 पु.

सुतार ग�ी   मामाजी टाकीज जवळ  भुसावळ िज.जळगाव

६२
औटे दामु बाजीराव 28504 57 पु.

मु. पो. गोदेंगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  गोदेंगाव

६३
िडके जीवन बाबुराव 59554 25 पु.

शालीमार टोकंीज जवळ   अनंत वाडी  ता जामनेर  जळगाव

६४
िहरे मनोज �काश 45398 37 पु.

७०९ तुलसी िवहार   शा�ी नगर  जामनेर  जामनेर  424206

६५
लोहार मिनषा सुिनल 51600 34 �ी

मु.पो. गोडेंगाव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

६६
माळी राजु नामदेव 17815 49 पु.

मु.पो.तळेगाव   ता.जामनेर  जामनेर  तळेगाव

६७
माळी िव�नाथ देवचंद 58455 48 पु.

मु पो तळेगाव   ता जामनेर    तळेगाव

६८
मराठे द�ा�य सुपडू 33264 52 पु.

मु.जामनेर पुरा   जामनेर

६९
नेरकर �मोद न�थू 10813 57 पु.

द� चैत� नगर  जामनेर   जामनेर  424206

७०
पव�ते िदपक वसंत 23309 41 पु.

द� चैत� नगर   पाचोरा रोड  जामनेर  जामनेर

७१
पवार िवजय िव�नाथ 39904 44 पु.

मु.पो.जामनेर पुरा   ता. जामनेर    जामनेर

७२
सोनवणे पंुडिलक शंकर 39064 54 पु.

मु. पो. सारगांव   ता. जामनेर  िज. जळगाव  जामनेर

७३
सोनवणे योगेश तुळशीराम 16343 42 पु.

मु. पो. िहंगणे बु. पो. खादगांव   ता जामनेर    िहंगणे बु.

७४
अ�वाल अंकेश राज�� 59955 36 पु.

होळी मैदान बोडवड   तालुका बोडवड  िज�ा जळगाव  

बोडवड

७५
च�ाण सिचन रमेश 57335 38 पु.

भोई वाडा वाड� नं ५   मु /पो -बोदवड  िज जळगाव  बोदवड

७६
आ�जा महेशकुमार अजु�नदास 18966 65 पु.

८ िसंधी कॉलनी   अमळनेर

७७
बारी िदपक वसंत 25343 49 पु.

वसई देवी मंदीरा समोर   अमळनेर    अमळनेर

७८
बा�व�कर प�र�ीत �ीराम 49785 42 पु.

देशमुख बगंला   मंगलमुत� नगर अमळनेर  िज.जळगाव  

अमळनेर  425401

७९
चौधरी भटू न�थू 55924 61 पु.

संतोषी माता मंिदरासमोर   बाहेर पुरा अमळनेर  िज.जळगाव 

 अमळनेर
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८०
चौधरी काशीनाथ दयाराम 16253 53 पु.

बंगाली फाईल   मु.पो.अमळनेर िज.जळगाव    अमळनेर

८१
चौधरी िवजयानंद नाना 60532 33 पु.

मु पो� िनंब पा�ा�ा टंॅक जवळ   ता अमळनेर  िज�ा 

जळगाव  िनंब

८२
चौधरी योगेश गणेश 38869 49 पु.

गोपाल चौक   बोरसे ग�ी  अमळनेर

८३
महाजन नीलेश रघुनाथ 59739 39 पु.

िपंपरी वाडा बहादरपूर रोड   माळी वाडा    अमळनेर

८४
माहे�री आकाश वसंत 42323 50 पु.

भागवत रोड   �ू �ॉट  अमळनेर िज�ा जळगाव  अमळनेर

८५
माळी रिवं� साहेबराव 51474 39 पु.

माळी वाडा   चौधरी वाडा  अमळनेर िज.जळगाव  अमळनेर

८६
मंुदडे राकेश गोवीदं 9642 47 पु.

मंुबई लेन   अंमळनेर    अंमळनेर

८७
पाटील कैलास �ाने�र 59219 46 पु.

मु पो मंग�ळ   तालुका अमळनेर  िज�ा जळगाव  

अमळनेर

८८
पाटील संजय वसंत 33327 56 पु.

साने नगर   अमळनेर    अमळनेर

८९
पाटील िवलास िनळकंठ 39993 51 पु.

मु.रंजाणे पो.धार   ता. अमळनेर    अमळनेर

९०
संकलेचा िववेक नथमल 24683 54 पु.

कंुटे रोड   अमळनेर  िज.जळगाव  अमळनेर

९१
वाडकर कांताबाई मोहन 32397 42 �ी

वाड� नं.२   बंगाली फाईल  अमळनेर  िज.जळगांव  अमळनेर

९२
वाडकर मोहन महादेव 23794 47 पु.

बंगाली फाईल   मु.पो.अमळनेरिज.जळगाव    अमळनेर

९३
पाटील द�ा�य रमेश 36889 44 पु.

मु.पो.बहाडपूर   ता.पारोळा    पारोळा

९४
मालू गोपाल केदारनाथ 59857 40 पु.

मु पो िपंपरी ता धरणगाव   िज�ा जळगाव

९५
मालु �शांत सुभाषचं� 59864 41 पु.

मु पो� िपं�ी खुद�    तालुका धरणगाव  िज�ा जळगाव  िपं�ी 

खुद�

९६
मालु िवजय मुरलीधर 59854 61 पु.

मु पो िपंपरी खुद�    ता धरणगाव  िज�ा जळगाव  िपंपरी खुद�

९७
पाटील बळीराम नामदेव 60496 75 पु.

63 हेडेवार नगर   धरणगाव  िज�ा जळगाव  धरणगाव

९८
पाटील िदपक वामन 41887 45 पु.

�ी.गाय�ी हॉ��टल   माळी वाडा  एरंडोल िज.जळगाव  

एरंडोल

९९
मराठे अमोल ��ाद 60772 36 पु.

संुदरगढी मराठे   ग�ी चोपडा ता चोपडा  िज�ा जळगाव  

चोपडा

१००
वाघ िदनेश भालेराव 61868 50 पु.

मु बुधगाव पो� अनवेडे   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  बुधगाव

१०१
पाटील घन�ाम वासुदेव 60766 27 पु.

मु पो� अकुलखेडा   ता चोपडा  िज�ा जळगाव  अकुलखेडा

१०२
पाटील मनोहर िपंताबर 56036 41 पु.

मु.पो.चौवगाव   ता.चोपडा  िज.जळगाव  चोपडा

१०३
पाटील अ�ण आधार 55571 47 पु.

मु. पो. पहाण   ता. पाचोरा  िज.जळगाव  पाचोरा

१०४
जैन यश मनोज 60276 24 पु.

सुनेिम मेिडकल   घाट रोड   भगवान महावीर माग�    

चाळीसगाव  424101

१०५
खोठावडे (वाणी) सुभाष दामोदर 54588 61 पु.

नवगांव छाजेड ऑईल मागे   चाळीसगाव  िज.जळगाव  

चाळीसगाव

१०६
�पतभृ�त ल�लत सुपडू 59612 33 पु.

�भात ग�ल� घाट रोड   चाळीसगाव    चाळीसगाव
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१०७
पवार संिगता िवजय 57934 41 �ी

द� चौक दहीवद   ता चाळीसगाव  िज जळगाव  चाळीसगाव

१०८
तलरेजा राज�� िहरानंद 52734 62 पु.

िसंधी कॉलनी   �ेशन रोड  चाळीसगाव िज.जळगाव  

चाळीसगाव




