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अ याशील अ याशील अ याशील अ याशील 
सभासदसभासदसभासदसभासद

प  सभासदप  सभासदप  सभासदप  सभासद
पान नंबर पान नंबर पान नंबर पान नंबर 

मु यालय 3521 334 18

नगर 2362 234 2

अकोले 2933 286 7

संगमनेर 1874 182 5

ीरामपुर 1355 134 1

कोपरगांव 1076 99 8

राहाता 1217 119 2

रा री 1698 163 4

नेवासा 1809 175 5

कजत 11210 109 3

जामखेड 7711 71 6

शेवगांव 16212 156 5

पाथड 14913 146 3

ीग दा 15514 149 6

पारनेर 17615 175 1

एकूण मतदारएकूण मतदारएकूण मतदारएकूण मतदार 26112611261126112532253225322532 76767676
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3471 अकंुश सुरेश मोकाटे सोसायटी टाफ कायालय ACTIVE421 पु ष

2823 अ युत िव  वनाथ उंडे पशुसंवधन खाते542 पु ष

4035 अंजुम अ दलु मिणयार (सा.बा.) दि ण403 ी

4166 अंजली नारायण अमृ आरो य खाते-2061364 ी

4147 अंजली बळवं  शेपाळ ािमण पाणी पूरवठा िवभाग435 ी

4373 अिजत संपत िबचकुले सा.बा.(दि ण)426 पु ष

3847 अिज  सुभाष जोशी सा.बा.(उ र)427 पु ष

4041 अिजनाथ दादासाहबे साठे सा.बा.(दि ण)348 पु ष

4275 अ दनाथ अजुन ढाकणे आरो य खाते-2061469 पु ष

411 अ दनाथ कसन च हाण ािमण पाणी पूरवठा िवभाग4310 पु ष

109 अनघा मंगेश कुलकण िश ण िवभाग,[३जी.ए.]3911 ी

4135 अनंत िव नाथ सावं ािमण पाणी पूरवठा िवभाग5012 पु ष

32 अनुप कमलाकर गायकवाड जी.ए.डी., अ.नगर3313 पु ष

3381 अिनता गोर नाथ वाकचौरे सा.बा.(उ र)4314 ी

471 अिनल एकनाथ कांडकेर अथ िवभाग5215 पु ष

4646 अिनल भागीनाथ सोनवणे जी.ए.डी.,अ.नगर3516 पु ष

3595 अिनल मा ती वांजवडे सा.बा.(उ र)4517 पु ष

2973 अिनल मा ती शदे आरो य खाते-20615118 पु ष

4899 अिनल राजु येनगुल जी.ए.डी., अ.नगर2919 पु ष

3751 अिनल रामराव देशमुख (सा.बा.) दि ण3920 पु ष

2951 अिनल सग राम सग परदेशी िश ण िवभाग,[३जी.ए.]4421 पु ष

2892 अंबादास देिवदास जमदाडे अथ िवभाग4622 पु ष

4289 अभय जनादन गट सा.बा.(दि ण)3823 पु ष

974 अिभिजत अिनल सग पवार जी.ए.डी.,अ.नगर4424 पु ष

3710 अिभजी  भाकर ऋषी ल.पा.(उ र)3925 पु ष

74 अमृता अ णासाहबे दरेकर सा.बा.(उ र)2826 ी

4305 अमरनाथ सोमनाथ उपा ये महा मा गांधी ामीण रोजगार हमी क4127 पु ष

4215 अमोल मा ती सूयवंशी िश ण िवभाग,[३जी.ए.]3928 पु ष

5080 अमोल रोिहदास राऊत अथ िवभाग3129 पु ष

3186 अमोल िशवाजीराव दवटे जी.ए.डी.,अ.नगर4130 पु ष
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4070 अमोल सुधाकर च े अथ िवभाग3331 पु ष

3725 अचना राधा कसन डाळवाले ल.पा.(उ र)3832 ी

4237 अचना शिशकां  रासकर अथ िवभाग3433 ी

5015 अ ण खंडेराव भोगाडे िश ण िवभाग,[३जी.ए.]3934 पु ष

3021 अ ण नामदेव माळी (सा.बा.) दि ण4935 पु ष

4412 अ ण वामन को हे िश ण िवभाग,[३जी.ए.]5736 पु ष

1735 अ ण शंकर ढवळे सा.बा.(उ र)5537 पु ष

2947 अ णा  िहरालाल वळवी जी.ए.डी., अ.नगर5038 ी

4623 अलका राज  ल ढे िश ण िवभाग,[३जी.ए.]4339 ी

868 अलका संजय बनसोडे सा.बा.(दि ण)5540 ी

2886 अ ताफ दादािमया स यद जी.ए.डी. , अ.नगर4741 पु ष

2800 अशोक ऊ मराव घाणमोडे सा.बा.(उ र)4742 पु ष

3999 अशोक दशरथ काळापहाड अथ िवभाग5743 पु ष

3208 अशोक परशुराम वहारे पशुसंवधन खाते5244 पु ष

2845 अशोक भा करराव सांगळे शेती खाते4945 पु ष

49 अशोक रामचं  दांगडे आरो य खाते-85084946 पु ष

1399 अशोक िवठोबा चेळेकर आरो य खाते-20615547 पु ष

3214 अशोक सुखदेव ननावरे ािमण पाणी पूरवठा िवभाग5248 पु ष

4870 आनंद डिॅनयल शदे पशुसंवधन खाते5049 पु ष

2953 आबासाहबे नानाभाऊ घोडके ािमण पाणी पूरवठा िवभाग4350 पु ष

4188 आर ी दामोदर औटी पशुसंवधन खाते5151 ी

4199 आि  वनी िवलास आगरकर मिहला व बालक याण िवभाग3552 ी

4346 आशा मधुकर िमसाळ अथ िवभाग3653 ी

4266 आशाबाई जाल दर िपसे सा.बा.(उ र)4654 ी

4090 उमाकां  ुकाराम भांड जी.ए.डी., अ.नगर3455 पु ष

4690 उमादेवी अिनल उदावंत िश ण िवभाग,[३जी.ए.]3956 ी

1317 क पना एकनाथ बडे आरो य खाते-85073657 ी

2946 क पना नंद कशोर झोडगे आरो य खाते-20615258 ी

3921 क याण मा ी शेळके जी.ए.डी., अ.नगर4159 पु ष

3955 कैलास कच  जाधव सा.बा.(उ र)5260 पु ष

101 कैलास दावजी भडके िश ण िवभाग,[३जी.ए.]4661 पु ष

4622 कांताबाई रामदास जाधव जी.ए.डी.,अ.नगर4262 ी

97 करण गुलाबराव साळवे िज हा ािमण िवकास यं णा नगर3863 पु ष
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3756 करणकुमार सुयकांत गायकवाड िश ण िवभाग,[३जी.ए.]3864 पु ष

4341 कशोर कािनफनाथ फुलारी जी.ए.डी., अ.नगर4165 पु ष

4613 कशोर कसनराव वाळंुजकर जी.ए.डी., अ.नगर5466 पु ष

4413 गंगुबाई घनशाम गवळी सा.बा.(उ र)4767 ी

5129 गजानन आसाराम मंुडलीक अथ िवभाग4868 पु ष

3470 गणेश अिजनाथ सावंत सोसायटी टाफ कायालय ACTIVE3869 पु ष

4976 गणेश भगवान दीि त उप - अिभयं ा  (यांि क  ) नगर4170 पु ष

3861 गणेश िवठठल पवार ािमण पाणी पूरवठा िवभाग3771 पु ष

4133 गोर  रंगनाथ शेळके आरो य खाते-85074772 पु ष

3456 गोरख अजुन गुरप ािमण पाणी पूरवठा िवभाग4673 पु ष

1631 गो वद वसंतराव मते िज हा ािमण िवकास यं णा नगर4174 पु ष

2924 चं कांत द ु कुटे िश ण िवभाग,[३जी.ए.]4875 पु ष

3081 चं कांत बाबुराव बु-हाडे आरो य खाते-85085476 पु ष

455 चं कांत िव णु गागरे देखभाल दु ती क5377 पु ष

2324 चं भान माधव वैराळ ल.पा.(उ र)5778 पु ष

3322 चंदा चं कांत ढवळे िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]4279 ी

3981 िच ांग सुरेश सोनार (सा.बा.) दि ण4480 पु ष

4782 िचमाजी सुयभान धनवळे िश ण िवभाग, [२ जी.ए.]3581 पु ष

4164 छाया मह  बांदल िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]4782 ी

661 ानदेव भाऊ खोडदे जी.ए.डी., अ.नगर3283 पु ष

3973 ानेश कृ णा जाधव जी.ए.डी., अ.नगर3984 पु ष

4027 जय ी अजुनराव साळंुके अथ िवभाग3585 ी

1176 जय ी भाकर सामलेटी आरो य खाते-85084286 ी

3711 जय ी िवजय पवार िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]3887 ी

4994 जय ी सुरेश काल िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]4288 ी

4570 जय सग तूकाराम कडूस जी.ए.डी. , अ.नगर5089 पु ष

4511 यो ी रमेश गवळी महा मा गांधी ामीण रोजगार हमी क4290 ी

3463 योती र व  शदे आरो य खाते-20614491 ी

606 जाल दर ानदेव शदे जी.ए.डी. , अ.नगर4592 पु ष

644 द ा गोरख कोळी सा.बा.(दि ण)4193 पु ष

3398 द ा य आसाराम दळवी िश ण िवभाग,[३जी.ए.]4594 पु ष

2141 द ा य बाबुराव पानमळकर सा.बा.(उ र)5695 पु ष

3957 द ा य राधाकृ ण माळी जी.ए.डी.,अ.नगर5196 पु ष
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3181 देवीदास भगवान उंदरे िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]4697 पु ष

1699 देवीदास वसंत दिहवळ सा.बा.(उ र)4098 पु ष

628 दनकर गणेशराव ठाकरे जी.ए.डी. , अ.नगर2999 पु ष

4633 दपक सुखदेव बनसोडे िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]36100 पु ष

4314 दपाली काश वाधवणे आरो य खाते-850636101 ी

422 दपाली राज  पवार ल.पा.(उ र)31102 ी

1088 दिपका गणपत ह के िश ण िवभाग,[३जी.ए.]30103 ी

3114 दलीप अशोक ईरमल आरो य खाते-206149104 पु ष

1843 दलीप ता याराम डागवाले आरो य खाते-850956105 पु ष

339 दलीप सह सरदार सह परदेशी िश ण िवभाग,[३जी.ए.]31106 पु ष

2165 ध डू गणपत शेखरे सा.बा.(दि ण)52107 पु ष

5038 नंदा मा ती मधुरकर िश ण िवभाग,[३जी.ए.]55108 ी

3755 नानासाहबे सदािशव हबंड जी.ए.डी. , अ.नगर39109 पु ष

3894 नारायण भानुदास येवले जी.ए.डी., अ.नगर39110 पु ष

457 िनिखल राधेशाम पटारे उप - अिभयं ा  (यांि क  ) नगर34111 पु ष

3046 िनतीन वसंतराव लोळगे जी.ए.डी., अ.नगर42112 पु ष

4178 िनलेश मुरलीधर गोरे पशुसंवधन खाते38113 पु ष

536 िनलेश महाद ुजाधव िश ण िवभाग,[३जी.ए.]30114 पु ष

4605 िनलेश सुदाम पुंड अथ िवभाग36115 पु ष

1007 िनलेश सुधाकर गायकवाड जी.ए.डी., अ.नगर43116 पु ष

3303 िनशा िनळकंठ नागपूरे सा.बा.(उ र)44117 ी

4873 पुनम दलीप उदावंत ािमण पाणी पूरवठा िवभाग32118 ी

4009 पपीता िव जीत राठोड शेती खाते46119 ी

3533 ताप ह रभाऊ शेटे िश ण िवभाग,[३जी.ए.]50120 पु ष

988 ितभा बाळासाहबे िघगे जी.ए.डी., अ.नगर41121 ी

4999 थमेश भालचं  पवार (सा.बा.) दि ण26122 पु ष

3315 दप अंकुश नं वरे जी.ए.डी., अ.नगर45123 पु ष

3691 मोद पुंडिलक राउत जी.ए.डी., अ.नगर46124 पु ष

4169 मोद भर  झरेकर िश ण िवभाग,[३जी.ए.]35125 पु ष

4884 मोद िशवाजीराव देशमुख उप - अिभयं ा  (यांि क  ) नगर51126 पु ष

4389 िवण अर वद वाळके िज हा ािमण िवकास यं णा नगर41127 पु ष

4678 िवण अशोक खेडकर िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]37128 पु ष

4328 िवण तूकाराम राऊत जी.ए.डी., अ.नगर37129 पु ष
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4319 िवण शंकर बुरा सा.बा.(उ र)40130 पु ष

3486 शांत छबुराव सदावत िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]47131 पु ष

4157 शांत नामदेव मोरे आरो य खाते43132 पु ष

3468 शांत मुरलीधर लोखंडे सोसायटी टाफ कायालय ACTIVE48133 पु ष

3876 ि तीमा दादासाहबे गायकवाड ए.बा.िवकास सेवा सिमती45134 ी

276 प लवी उ म ड गरे िश ण िवभाग,[३जी.ए.]43135 ी

4343 प लवी मोद तुंगार आरो य खाते-206137136 ी

3314 पोपट िवठोबा शेलार पशुसंवधन खाते55137 पु ष

3435 फ याज रमजान तांबोळी सा.बा.(दि ण)38138 पु ष

948 बबनराव बाबूराव चौधर सा.बा.(उ र)51139 पु ष

749 बेबीनाज यासीन शेख मा.कृषी िवकास अिधकारी ,िज.प.अ.नगर59140 ी

2131 बलिभम लगम णा कोळी सा.बा.(उ र)54141 पु ष

63 बाजीराव नाथा वा ळे आरो य खाते-850650142 पु ष

3661 बाबासाहबे तुळशीराम गायकवाड िश ण िवभाग, [२ जी.ए.]48143 पु ष

4080 बाबासाहबे भा कर साठे शेती खाते38144 पु ष

3396 बाबासाहबे शरद पारधे जी.ए.डी.,अ.नगर44145 पु ष

4552 बािलका येसाराम गावीत सा.बा.(उ र)50146 ी

1753 बाळु फक रा गायकवाड सा.बा.(दि ण)54147 पु ष

4110 बाळाजी रघुनाथ ोडमल आरो य खाते-850648148 पु ष

4908 बाळासाहबे अ णासाहबे दरेकर िश ण िवभाग,[३जी.ए.]35149 पु ष

3530 भगवान क डीबा गंडाळ आरो य खाते42150 पु ष

4645 भगवान पांडुरंग िनकम अथ िवभाग45151 पु ष

4010 भूषण कच  वा हळ िज हा ािमण िवकास यं णा नगर35152 पु ष

2374 भाऊसाहबे दामोधर काकडे सा.बा.(दि ण)55153 पु ष

3994 भाऊसाहबे राजाराम पडवळे िश ण िवभाग,[३जी.ए.]55154 पु ष

3389 भागचं  छबू बनसोडे पशुसंवधन खाते47155 पु ष

4848 भारत सुभाष नागवडे जी.ए.डी.,अ.नगर43156 पु ष

4977 भा कर सावळेराम देशमुख उप - अिभयं ा  (यांि क  ) नगर54157 पु ष

3129 िभमराज शांताराम कू-हे (सा.बा.) दि ण41158 पु ष

4534 मु ाबाई दपक शदे सा.बा.(उ र)44159 ी

4548 मुकेश रमेश कुलथे जी.ए.डी., अ.नगर38160 पु ष

4069 म छ  बापूराव िनकम जी.ए.डी. अ.नगर45161 पु ष

977 म छ  साहबेराव मुळे उप - अिभयं ा  (यांि क  ) नगर46162 पु ष
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4065 मंजुषा अजय देवळालीकर शेती खाते43163 ी

3852 मिनषा योगेश सटाणकर शेती खाते40164 ी

1182 मिनषा िव ल आंबेकर िश ण िवभाग,[३जी.ए.]33165 ी

4283 मनोज पोपट चोभे उप - अिभयं ा  (यांि क  ) नगर38166 पु ष

971 मनोज भानुदास बोडखे आरो य खाते-850853167 पु ष

3538 मह  मािणक पुणेकर आरो य खाते-206138168 पु ष

3915 मह  ल छया वासाल िश ण िवभाग,[३जी.ए.]46169 पु ष

5088 महशे काश जाधव जी.ए.डी., अ.नगर37170 पु ष

3386 महशे िभमराज थोरात सा.बा.(उ र)51171 पु ष

3373 महशे सकाहारी साळंुके ािमण पाणी पूरवठा िवभाग45172 पु ष

3535 महशे सुभाषराव येनगंदलु आरो य खाते-206143173 पु ष

685 महशे हनुमान थोरात िश ण िवभाग,[३जी.ए.]25174 पु ष

1119 माधव द ा य स डकर िश ण िवभाग,[३जी.ए.]41175 पु ष

448 माधवी शंकर पडोळे ल.पा.(उ र)29176 ी

3320 मा रयादास देवदान वाघमारे मिहला व बालक याण िवभाग52177 पु ष

4006 िमता बाळकृ ण पतंगे अथ िवभाग39178 ी

4374 िमथुन एकनाथ बो डे आरो य खाते-206138179 पु ष

108 िमना ी द ा य उंडे िश ण िवभाग, [२ जी.ए.]42180 ी

1744 िमनाबाई बाळू पाडळे (सा.बा.) दि ण56181 ी

2948 िमरा रतन आ िश ण िवभाग,[३जी.ए.]56182 ी

4661 मीरा ल मण िलभांरे (सा.बा.) दि ण40183 ी

992 मोहन यादवराव कडलग िश ण िवभाग,[३जी.ए.]49184 पु ष

362 मोिहनी छोटू जेधे आरो य खाते-850852185 ी

505 यशवंतराव राघूजी सालके अथ िवभाग47186 पु ष

785 योगेश अशोक गवांदे िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]32187 पु ष

3958 योगेश िस ाराम ठाणगे आरो य खाते-850834188 पु ष

386 रजनी सूरेश जाधव जी.ए.डी., अ.नगर52189 ी

349 रमजानखान चांदखान पठाण िश ण िवभाग,[३जी.ए.]51190 पु ष

4235 रमेश शंकर पंडीत जी.ए.डी. अ.नगर50191 पु ष

2222 र व  आ माराम साडकेर (सा.बा.) दि ण55192 पु ष

4697 रे मा अ ण धुमाळ जी.ए.डी.,अ.नगर32193 ी

117 रे मा नारायण नागपुरे ािमण पाणी पूरवठा िवभाग31194 ी

4474 राकेश िवजय धंगेकर सा.बा.(उ र)34195 पु ष
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3733 राघवे द िवजय सह च हाण समाजक याण िवभाग , अ.नगर51196 पु ष

3446 राजु फक रा जरे िज हा ािमण िवकास यं णा नगर38197 पु ष

3841 राज  द ा य ह के अथ िवभाग46198 पु ष

3467 राज  दशरथ पवार सोसायटी टाफ कायालय ACTIVE46199 पु ष

1901 राज  नारायण लोखंडे सा.बा.(उ र)54200 पु ष

2456 राज  बंडू गायकवाड ल.पा.(उ र)48201 पु ष

4431 राज  मधुकर ड गरे अथ िवभाग41202 पु ष

3313 राज  मा तराव पवार िश ण िवभाग,[३जी.ए.]55203 पु ष

2903 राज  िव  वनाथ गायकवाड जी.ए.डी., अ.नगर43204 पु ष

990 राज  सखाराम शेळके अथ िवभाग53205 पु ष

3287 राज कुमार वासुदवेन नायर सा.बा.(उ र)51206 पु ष

3377 राजेश अ णा कुसकर सा.बा.(उ र)48207 पु ष

2923 राजेश नामदेव नवले शेती खाते44208 पु ष

298 राजेश शहाजीराव म के सा.बा.(उ र)38209 पु ष

381 राधेशाम आ माराम सपकाळे अथ िवभाग47210 पु ष

2786 रामचं  आ माराम वाघ जी.ए.डी., अ.नगर55211 पु ष

875 रामदास ल मण गंिभरे ए.बा.िवकास सेवा सिमती30212 पु ष

4243 रा ल अशोकराव लाटणे (सा.बा.) दि ण41213 पु ष

4461 रा ल तुळशीदास कांबळे (सा.बा.) दि ण43214 पु ष

3501 रोिहणी मुरलीधर तेलतुंबडे िश ण िवभाग,[३जी.ए.]40215 ी

4796 रोिहत शिशकांत रणशुर सा.बा.(उ र)29216 पु ष

4007 लहानु मा ती उमाप जी.ए.डी. अ.नगर54217 पु ष

673 विनता भानुदास कुलांगे ए.बा.िवकास सेवा सिमती31218 ी

3709 वैशाली अंबादास कासार ािमण पाणी पूरवठा िवभाग38219 ी

4824 वैशाली ीराम खांदाट पशुसंवधन खाते47220 ी

3394 वसंत दशरथ जगधने िश ण िवभाग,[३जी.ए.]52221 पु ष

92 िव म िवठ् ठलराव गंूजाळ सा.बा.(उ र)54222 पु ष

2803 िवकास पूंजाहरी खेमनर जी.ए.डी.,अ.नगर49223 पु ष

3443 िवकास भा कर साळंुके सा.बा.(दि ण)41224 पु ष

3198 िवजय बाबूराव थोरात िश ण िवभाग,[३जी.ए.]53225 पु ष

2949 िवजय रंगनाथ बड अथ िवभाग49226 पु ष

1738 िवजयकूमार द ा य कोरडे ािमण पाणी पूरवठा िवभाग46227 पु ष

2118 िवजयकुमार मधुकर आ हाट सा.बा.(उ र)54228 पु ष

Page 8 / 81



सभासदसभासदसभासदसभासद
 मांक मांक मांक मांक

सभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांव कायालयकायालयकायालयकायालयवयवयवयवय शेराशेराशेराशेराअ. . लगलगलगलग

428 िवजया िनलेश गायकवाड जी.ए.डी. , अ.नगर41229 ी

4974 िवनायक िसद ूग डाळ उप - अिभयं ा  (यांि क  ) नगर52230 पु ष

3418 िवनोद रावसाहबे देसाई देखभाल दु ती क43231 पु ष

1045 िवलास अशोक साठे िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]44232 पु ष

951 िवलास आनंदा मकासरे शेती खाते47233 पु ष

3793 िवलास नानासाहबे च हाण अथ िवभाग54234 पु ष

4484 िवलास ल मण घायतडक आरो य खाते-850645235 पु ष

2866 शंकर नरहरी पतंगे अथ िवभाग56236 पु ष

3351 शरद नामदेव वाकडे सा.बा.(उ र)48237 पु ष

207 शरद परशूराम आगलावे ािमण पाणी पूरवठा िवभाग55238 पु ष

3476 शरद शांताराम साळंुके सा.बा.(उ र)44239 पु ष

2513 ीकांत ऊ म ढगे िश ण िवभाग, [२ जी.ए.]53240 पु ष

3625 ीकांत िनवृ ी भोईटे जी.ए.डी. , अ.नगर50241 पु ष

1006 ीराम िशवाजी भोसले शेती खाते49242 पु ष

3508 शिशकांत दादासाहबे ढगे सोसायटी टाफ कायालय ACTIVE45243 पु ष

1335 शिशकांत भाकर घोडके आरो य खाते-850753244 पु ष

4158 शिशकां  बाळासाहबे रासकर सा.बा.(उ र)37245 पु ष

795 शांताराम आ माराम घोगरे ािमण पाणी पूरवठा िवभाग34246 पु ष

3422 शांितलाल छगन सग डोभाळ शेती खाते40247 पु ष

4567 शाम नानासाहबे ल ढे िज हा ािमण िवकास यं णा नगर39248 पु ष

456 शाम िवठठल थोरात उप - अिभयं ा  (यांि क  ) नगर50249 पु ष

4063 शारदा ानदेव कुलट िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]53250 ी

4021 शालन सुयकांत राऊत जी.ए.डी., अ.नगर43251 ी

4470 िशतल चं कांत पठारे अथ िवभाग40252 ी

4712 िशवाजी कारभारी सुडके (सा.बा.) दि ण54253 पु ष

3347 िशवाजी तुकाराम िनमसे ल.पा.(उ र)49254 पु ष

500 िशवाजी धोडीराम िभटे जी.ए.डी., अ.नगर45255 पु ष

2273 िशवाजी नारायण लोटके अथ िवभाग54256 पु ष

943 िशवाजी भगवंत दगडखैर जी.ए.डी., अ.नगर35257 पु ष

3268 सखाराम रंगनाथ कसबे आरो य खाते-850854258 पु ष

2695 सखाराम रामभाऊ शेळके ल.पा.(उ र)50259 पु ष

3336 सिचन अंबादास कोतकर ािमण पाणी पूरवठा िवभाग41260 पु ष

4236 सिचन नारायण घोडके िश ण िवभाग,[३जी.ए.]46261 पु ष
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4352 सिचन बबन ह के िश ण िवभाग,[३जी.ए.]35262 पु ष

4608 सिचन मधुकर वाघ उप मु यकायकारी पाणी व थापन क39263 पु ष

4168 सिचन िवठठल दवटे सा.बा.(उ र)40264 पु ष

593 सिचन िसताराम धनवडे अथ िवभाग34265 पु ष

4177 सिचन सोपानराव क डले िज हा ािमण िवकास यं णा नगर34266 पु ष

3923 संजना केशव जग ाप आरो य खाते-850747267 ी

3866 संजय  सुधाकर पाठक ािमण पाणी पूरवठा िवभाग48268 पु ष

4798 संजय अ ण कडुस अथ िवभाग33269 पु ष

1943 संजय कारभारी शदे ािमण पाणी पूरवठा िवभाग54270 पु ष

4660 संजय गो वद दवाण सा.बा.(उ र)46271 पु ष

897 संजय नामदेव आगलावे अथ िवभाग45272 पु ष

2916 संजय बाबू बनसोडे जी.ए.डी. , अ.नगर49273 पु ष

4893 संजय रमाकांत छाईलकर िश ण िवभाग,[३जी.ए.]52274 पु ष

3690 संजय सुदाम कडूस िश ण िवभाग,[३जी.ए.]38275 पु ष

597 संजय सोपान शदे जी.ए.डी.,अ.नगर49276 पु ष

882 संजीव रमेश दसुा आरो य खाते-850655277 पु ष

2452 सितश क है यालाल कािनटकर सा.बा.(उ र)53278 पु ष

4915 सतीश नारायण साबळे सा.बा.(उ र)38279 पु ष

3669 संतोष अर वद नगरकर िश ण िवभाग,[३जी.ए.]47280 पु ष

4060 संतोष वामन घुले आरो य खाते-206147281 पु ष

770 संतोष ीधर सरोदे िज हा ािमण िवकास यं णा नगर43282 पु ष

1361 संतोष शामराव हरबा सोसायटी टाफ कायालय ACTIVE46283 पु ष

1055 सुदाम चं भान देशमुख िश ण िवभाग,[३जी.ए.]44284 पु ष

4358 सुदाम रामदास बोदड अथ िवभाग48285 पु ष

4980 सुदाम ह र ं  जाधव उप - अिभयं ा  (यांि क  ) नगर47286 पु ष

1008 सं दप देवराम तमनर जी.ए.डी. , अ.नगर30287 पु ष

4765 सं दप पचंद काळे आरो य खाते-850634288 पु ष

4934 सं दप रोिहदास वाघमारे सा.बा.(दि ण)35289 पु ष

4380 सं दप वसंत फसले िश ण िवभाग,[३जी.ए.]40290 पु ष

3528 सं दप िवलासराव वाग कर सोसायटी टाफ कायालय ACTIVE36291 पु ष

4822 संदीप काश तुळेकर जी.ए.डी. , अ.नगर29292 पु ष

3986 संदीप िशवाजी शेळके ल.पा.(उ र)37293 पु ष

4154 सुनंदा भाऊसाहबे भंडागे िश ण िवभाग,[३जी.ए.]38294 ी
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3026 सुिनल चं कांत जाधव जी.ए.डी.,अ.नगर46295 पु ष

2919 सूिनल नर सह जाधव ए.बा.िवकास सेवा सिमती45296 पु ष

4842 सुिनल भानुदास सुंबे आरो य खाते-206150297 पु ष

2699 सूिनल रामचं  मेढे आरो य खाते-850651298 पु ष

3949 संभाजी  द ा य सुसरे ािमण पाणी पूरवठा िवभाग51299 पु ष

3337 संभाजी आ णासाहबे जरे िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]46300 पु ष

3442 संभाजी सुयभान भदगले िश ण िवभाग , [२ जी.ए.]43301 पु ष

645 सुभाष चुडाजी कासार अथ िवभाग55302 पु ष

1941 सुभाष दशरथराव कराळे िश ण िवभाग, [२ जी.ए.]53303 पु ष

46 सूभाष बापूराव दळवी जी.ए.डी.,अ.नगर47304 पु ष

4975 सुभाष िव ल गवळी उप - अिभयं ा  (यांि क  ) नगर53305 पु ष

431 ि मता कशनराव िबचके िज हा ािमण िवकास यं णा नगर34306 ी

4475 ि मता साहबेराव उंडे जी.ए.डी.,अ.नगर40307 ी

4856 सिमर बाबुराव वाघमारे िश ण िवभाग,[३जी.ए.]40308 पु ष

5008 स यद वािसम गुलमोहमद रंगरेज ल.पा.(उ र)39309 पु ष

4040 सुरेखा उमाकांत भांड सा.बा.(दि ण)32310 ी

4344 सुरेखा द ा य कुदळे िश ण िवभाग,[३जी.ए.]35311 ी

4451 सरला गोर  कांबळे (सा.बा.) दि ण39312 ी

2928 सुरेश बाळाजी भोजणे जी.ए.डी., अ.नगर56313 पु ष

3910 सुरेश शंकर िनमसे जी.ए.डी.,अ.नगर40314 पु ष

4502 सलीम इशरतअली शेख िश ण िवभाग,[३जी.ए.]42315 पु ष

4780 सुवणा नेमचंद गावडे अथ िवभाग41316 ी

4100 सिव ा अ ण को कर शेती खाते38317 ी

779 सिवता गणपत जगधने देखभाल दु ती क32318 ी

3183 सुहास हरीभाऊ गोबरे जी.ए.डी., अ.नगर50319 पु ष

4940 सागर अशोक आगरकर जी.ए.डी., अ.नगर34320 पु ष

4587 सारंग आनंदा पठारे जी.ए.डी. , अ.नगर31321 पु ष

5028 सा रका बाळासाहबे बागडे पशुसंवधन खाते35322 ी

4228 सारीका भालचं  दळवी ल.पा.(उ र)40323 ी

4808 िसताराम कंुडिलक पडवळे जी.ए.डी., अ.नगर54324 पु ष

4318 सीमा गजानन भोसले सा.बा.(दि ण)45325 ी

4986 सीमा काश भगार दवे अथ िवभाग37326 ी

421 सोनाली उ म गुंड शेती खाते49327 ी
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4988 सोनाली संजय लडकर अथ िवभाग33328 ी

3045 सोमनाथ नानासाहबे िभटे उप मु यकायकारी पाणी व थापन क49329 पु ष

4978 सोमनाथ भाकर चौधरी उप - अिभयं ा  (यांि क  ) नगर55330 पु ष

4111 सोमनाथ राजु रोहोकले अथ िवभाग37331 पु ष

4979 सोमनाथ हनुमंता शगाडे उप - अिभयं ा  (यांि क  ) नगर45332 पु ष

1505 हमंेत वसंत कुलकण शेती खाते50333 पु ष

3932 िहराबाई मा ी कांडकेर आरो य खाते-850648334 ी

नगरनगरनगरनगर
सभासदसभासदसभासदसभासद
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अहमदनगर िज हा प रषद स ह टस कोअहमदनगर िज हा प रषद स ह टस कोअहमदनगर िज हा प रषद स ह टस कोअहमदनगर िज हा प रषद स ह टस को- - - - ऑपऑपऑपऑप. . . . े िडट सोसायटी िले िडट सोसायटी िले िडट सोसायटी िले िडट सोसायटी िल, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
याशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी द. . . . ३१३१३१३१////०८०८०८०८////२०१९२०१९२०१९२०१९

5016 अिजनाथ दशरथ आंधळे प.स.नगर (पशुसंवधन )36335 पु ष

4935 अनुराधा आनंद पंिडत ा.आ.क.दवेगाव,8507नगर30336 ी

4089 अनुराधा नारायण धाडगे सा.बा.उप िवभाग  नगर50337 ी

1302 अिनल गेना राऊत सा.बा.उप िवभाग  नगर55338 पु ष

4531 अिनल द ा य द ड गटिवकास अिधकारी प.स.नगर42339 पु ष

605 अपणा िशवाजी टकले ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 820130340 ी

4126 अमर अशोक राजहसं ा.आ.क.चास , ता. नगर 820138341 पु ष

5040 अिमत द ा य वारे ा.आ.क.दवेगाव,8507नगर31342 पु ष

5001 अचना पोपट दळवी प.स.नगर (पशुसंवधन )29343 ी

3402 अजुन नामदेव शदे ा.आ.क. ईछ ीसी, ता. नगर820142344 पु ष

1147 अजुन भानुदास तागड ा.आ.क.मेहकेरी, ता. नगर820155345 पु ष

400 अजुन ल मण उंडे प.स.नगर (पशुसंवधन )50346 पु ष

4260 अ ण जुगल कशोर कुिडया गटिवकास अिधकारी प.स. नगर46347 पु ष

2825 अ ण मा ती घायमू े ा.आ.क.वाळक  820153348 पु ष

3707 अ ण योसेफ जाधव  प.स.नगर(पशु .िव.)38349 पु ष

1982 अलका रामराव सांगळे ा.आ.क.जेऊर.2, ता. नगर 820145350 ी

4058 अशोक कसन जाधव िज.प. ा.पाणी पुरवठा उपिवभाग नगर33351 पु ष

4251 अशोक बबन गाडे गटिवकास अिधकारी प.स. नगर51352 पु ष

4809 अशोक मा ती खरात प.स.नगर (पशुसंवधन )40353 पु ष

4159 अशोक संप  भालेकर ा.आ.क.चास , ता. नगर 820157354 पु ष

2835 अशोक ह रभाऊ ग डे सा.बा.उप िवभाग  नगर53355 पु ष
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3781 आनंद जगदीश कुमार ए.बा.िव.सेवा योजना, ता. नगर46356 पु ष

4732 आशा सखाराम आजबे ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 850736357 ी

5081 आशाबाई ई र पवार ग.िव.अ.पं..स.नगर(कृषीिवभाग]44358 ी

4637 आशाबाई मा ी लोहार गटिवकास अिधकारी प.स. नगर38359 ी

5112 आशाबाई रंगनाथ जाधव सा.बा.उप िवभाग  नगर38360 ी

1026 इंद ुहनुमं राव गोडसे ा.आ.क.चास, ता. नगर850753361 ी

4956 उ ती सोनाजी अ वार ग.िव.अ.पं..स.नगर(कृषीिवभाग]34362 ी

4563 उषा रामदास आदमाने ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 850731363 ी

4755 उषा रामनाथ नागपुरे ा.आ.क.दवेगाव,8507नगर47364 ी

3761 उषा सुिनल काळभोर ा.आ.क.दवेगाव,8507नगर54365 ी

3862 उषा सुिनल नविगरे गटिवकास अिधकारी प.स. नगर50366 ी

2400 ऊषा बाबूराव सावंत ा.आ.क. ईछ ीसी850755367 ी

4736 कच  सखाराम आभाने ा.आ.क.चास, ता. नगर850753368 पु ष

1506 क पनाबाई कृ णराव जावळे ा.आ.क.मेहकेरी, ता. नगर850752369 ी

4636 क याणी अिवनाश हे बाडे ा.आ.क.जेऊर.नगर 850730370 ी

4981 किवता शाम माने िज.प. ा.पाणी पुरवठा उपिवभाग नगर40371 ी

4603 केशरबाई साहबेराव ससे तालुका आरो य अिधकारी, ता. नगर841257372 ी

4840 कृ णा िवनायक बड ए.बा.िव.सेवायोजना[ ािमण]34373 पु ष

3576 करण तुळशीदास कदम सा.बा.उप िवभाग  नगर44374 पु ष

4261 करण मुरलीधर फसले ा.आ.क.मेहकेरी, ता. नगर820142375 पु ष

3671 कशोर अंबादास कुसमुडे ा.आ.क.दहेरे,8201ता. नगर41376 पु ष

281 कशोर वसंत साठे ा.आ.क.वाळक , ता. नगर 850745377 पु ष

754 कोमल सिचन छजलानी ा.आ.क.दहेरे,8201ता. नगर29378 ी

288 गंगाधर अंबादास िनमसे  प.स.नगर(पशु .िव.)52379 पु ष

2227 गजानन रामभाऊ हजारे िज.प. ा.पाणी पुरवठा उपिवभाग नगर54380 पु ष

4320 गणेश िसताराम भोसले िज.प. ा.पाणी पुरवठा उपिवभाग नगर35381 पु ष

4945 गयाबाई बाळासाहबे रािशनकर ा.आ.क.मेहकेरी, ता. नगर820139382 ी

4775 गो वद काश बोठे प.स.नगर (पशुसंवधन )37383 पु ष

3794 चं कांत िभमराव वाघचौरे सा.बा.उप िवभाग  नगर51384 पु ष

2964 चं कांत सदािशव सोनार गटिश ण अ.प. स. नगर (िश )53385 पु ष

3475 चं शेखर साहबेराव वांढेकर प.स. नगर{Lekha}42386 पु ष

4144 चा िशला कशोर बडकस ा.आ.क.मेहकेरी, ता. नगर820143387 ी

2984 िच ा शा राव वै ा.आ.क.वाळक  820155388 ी
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2506 छाया जग ाथ ननवरे ा.आ.क.चास , ता. नगर 820154389 ी

173 ाने र तूकाराम गांगड प.स.नगर (पशुसंवधन )51390 पु ष

2491 जयंत यशवंत कूलकण ा.आ.क.जेऊर.2, ता. नगर 820153391 पु ष

3831 जय काश कारभारी शदे प.स.नगर (पशुसंवधन )45392 पु ष

5041 जया मा ती मधुरकर गटिवकास अिधकारी प.स. नगर37393 ी

4393 योतीबाला दगडु सोनार ा.आ.क.जेऊर.नगर 850739394 ी

4268 जायदा कासमभाई शेख ा.आ.क. ईछ ीसी, ता. नगर820140395 ी

4588 जाल दर माधवराव ज-हाड प.स.नगर (पशुसंवधन )46396 पु ष

3285 तखतमल केशरचंद गुगळे गटिश ण अ.प. स. नगर (िश )54397 पु ष

4716 ि वेणी गुलाबराव मोहीते ए.बा.िव.सेवा योजना, ता. नगर40398 ी

4644 तुळशीराम िचमा धो े  प.स.नगर(पशु .िव.)52399 पु ष

2403 तारा गो वद ठाणगे ा.आ.क.दहेरे,8507 ता. नगर52400 ी

3022 ताराबाई सूखदेव गवळी गटिश ण अ.प. स. नगर (िश )52401 ी

4149 द ु पाटीलबुवा लांडगे ा.आ.क. ईछ ीसी, ता. नगर820153402 पु ष

4584 द ा िशवाजी शदे ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 850750403 पु ष

4515 द ा य पोपट चौधरी गटिवकास अिधकारी प.स.नगर45404 पु ष

4624 द ा य बाळकृ ण कुलकण  प.स.नगर(पशु .िव.)41405 पु ष

45 द ा य िभमाजी भोर प.स.नगर (पशुसंवधन )39406 पु ष

399 दता भानुदास नेटके ा.आ.क.जेऊर.नगर 850749407 पु ष

3167 देव  जग ाथ रामदीन   ा..आ.क.दवेगाव,820155408 पु ष

2965 ारकाबाई रामभाऊ घाणे ा.आ.क.दवेगाव,8507नगर45409 ी

4307 देिवदास िवठठलराव पवार ा.आ.क.वाळक  820143410 पु ष

3376 द तगीर इसाक शेख ा.आ.क.जेऊर.2, ता. नगर 820154411 पु ष

4965 दादासाहबे बक जगताप ा.आ.क.वाळक , ता. नगर 850743412 पु ष

3912 दनकर  िव नाथ गी े िज.प. ा.पाणी पुरवठा उपिवभाग नगर58413 पु ष

4569 दनेश िनवृ ी वाघ प.स.नगर (पशुसंवधन )37414 पु ष

4881 द ी दलीप दधुाडे ा.आ.क.टाकळीकाझी, ता. नगर 850730415 ी

2317 ध िडभाऊ ह रभाऊ ठ बरे प.स.नगर (पशुसंवधन )56416 पु ष

4240 नंद कशोर अजुन पवार ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 850733417 पु ष

64 नंदा िव णूपंत सूयपूजारी   ा..आ.क.दवेगाव,820154418 ी

4109 नंदा सं ोष गुजर ा.आ.क.टाकळीकाझी,ता. नगर 820146419 ी

3884 नवनाथ ल मण खराडे प.स.नगर (पशुसंवधन )37420 पु ष

4333 नसीमाबी गुलाबभाई ताबोळी ा.आ.क. ईछ ीसी850739421 ी
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3117 नारायण ल मण बोराडे ा.आ.क.दहेरे,8201ता. नगर47422 पु ष

4641 िनितन राम कसन च े िज.प. ा.पाणी पुरवठा उपिवभाग नगर33423 पु ष

4929 िनतीन भा कर आ हाड प.स.नगर (पशुसंवधन )34424 पु ष

2881 िनना मधूकर ल ढे ा.आ.क.चास , ता. नगर 820153425 ी

443 िनमला भा कर साठे गटिश ण अ.प. स. नगर (िश )36426 ी

4614 िनलेश वसंतराव राजापुरे ा.आ.क.जेऊर.नगर 850737427 पु ष

4020 िनिलमा गणेश दरुळे ा.आ.क.चास , ता. नगर 820133428 ी

475 पुजा वसंत पाडळे ए.बा.िव.सेवायोजना[ ािमण]34429 ी

5079 ितपा बाबुराव बागल ए.बा.िव.सेवा योजना िभगार, ता. नगर34430 ी

4285 दप सुधाकर झोडगे   ा..आ.क.दवेगाव,820137431 पु ष

3746 भाकर ल मण गटकळ ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 850744432 पु ष

739 मोद बाळासाहबे सोनवणे ा.आ.क. ईछ ीसी, ता. नगर820136433 पु ष

3909 िवण गुलाब िवधा े गटिवकास अिधकारी प.स.नगर46434 पु ष

3670 िवण भानुदास ह के तालुका आरो य अिधकारी, ता. नगर841239435 पु ष

4263 परवीनबानो आमीन स यद ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 850839436 ी

4839 साद िवनायक बड ा.आ.क.मेहकेरी, ता. नगर820135437 पु ष

4295 ि तम दपक ब लाळ ा.आ.क.जेऊर.2, ता. नगर 820134438 पु ष

3226 पु पलता नबा ओतारी ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 850751439 ी

3905 पु पाताई िव नाथ मगर ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 850755440 ी

4103 पांडूरंग रामदास देवकर  प.स.नगर(पशु .िव.)40441 पु ष

5007 पोपट सुधाकर िलपणे ा.आ.क.टाकळीकाझी, ता. नगर 850730442 पु ष

2196 पोपट साहबेराव कासार गटिवकास अिधकारी प.स.नगर53443 पु ष

4026 बंडू माधव पुंड प.स.नगर (पशुसंवधन )55444 पु ष

201 बबन मा ती उमाप प.स.नगर (पशुसंवधन )48445 पु ष

3067 बापू नारायण गाडकेर  प.स.नगर(पशु .िव.)55446 पु ष

3485 बाबासाहबे गो वदराव बनकर गटिवकास अिधकारी प.स. नगर43447 पु ष

4776 बाळासाहबे तुकाराम बारगजे गटिवकास अिधकारी प.स. नगर49448 पु ष

4681 भगवान ानदेव डमाळे ा.आ.क.मेहकेरी, ता. नगर850750449 पु ष

702 भगवान मािणक परदेशी िज.प. ा.पाणी पुरवठा उपिवभाग नगर56450 पु ष

4131 भुषण बापुसाहबे शदे ा.आ.क.मेहकेरी, ता. नगर850740451 पु ष

4290 भागा िचमाजी मुरकुटे प.स.नगर (पशुसंवधन )55452 पु ष

4104 भार  ुकाराम शेळके  प.स.नगर(पशु .िव.)43453 पु ष

4081 मु ा िशवाजी शदे ा.आ.क. ईछ ीसी850739454 ी

Page 15 / 81



सभासदसभासदसभासदसभासद
 मांक मांक मांक मांक

सभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांव कायालयकायालयकायालयकायालयवयवयवयवय शेराशेराशेराशेराअ. . लगलगलगलग

2358 मंगल द ा य रा हज ा.आ.क.जेऊर.2, ता. नगर 820152455 ी

1238 म छ  तुकाराम थोरात  प.स.नगर(पशु .िव.)55456 पु ष

2225 म छ  दगडु झावरे सा.बा.उप िवभाग  नगर55457 पु ष

4152 मंजुषा राज  शदे ए.बा.िव.सेवा योजना, ता. नगर51458 ी

5026 मिनषा नारायण काळे ए.बा.िव.सेवा योजना िभगार, ता. नगर46459 ी

204 मिनषा िभकचंद साळवे   ा..आ.क.दवेगाव,820139460 ी

4886 मिनषा मधुकर बनसोड ा.आ.क. ईछ ीसी850743461 ी

4446 मिनषा रमेश कसबे िज.प. ा.पाणी पुरवठा उपिवभाग नगर35462 ी

4415 मनोहर केरबा गायकवाड ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 850742463 पु ष

206 महशे सदािशव पतंगे ा.आ.क.जेऊर.नगर 850744464 पु ष

2360 माधूरी नवनाथ बो डे ा.आ.क.टाकळीकाझी, ता. नगर 850757465 ी

2805 िमठू बाबासाहबे नारळे गटिश ण अ.प. स. नगर (िश )45466 पु ष

3319 यादव भाऊसाहबे वाकचौरे ा.आ.क.टाकळीकाझी,ता. नगर 820152467 पु ष

4468 राजकुमार मोहन लोखंडे प.स.नगर (पशुसंवधन )54468 पु ष

3292 राजकँुवर नारायण पाटेकर ए.बा.िव.सेवा योजना, ता. नगर55469 ी

3545 राज  अिनल कलगंुडे गटिवकास अिधकारी प.स. नगर42470 पु ष

2638 राज  रामदास पवार ा.आ.क.दहेरे,8201ता. नगर52471 पु ष

835 राज  ल मण भूजबळ प.स.नगर (पशुसंवधन )57472 पु ष

841 राजाराम दगंबर वाबळे ा.आ.क.चास, ता. नगर850745473 पु ष

4001 राजाराम रामचं  ठुबे ा.आ.क.दहेरे,8201ता. नगर39474 पु ष

3145 राणूजी दामू केदार ा.आ.क.चास , ता. नगर 820154475 पु ष

1507 राणोजी िव णु रोहोकले प.स.नगर (पशुसंवधन )51476 पु ष

1148 रामचं  तुकाराम पाचारणे ग.अ.प.स.नगर{आरो य खाते}53477 पु ष

1543 रामदास जग ाथ आचाय प.स.नगर (पशुसंवधन )50478 पु ष

4819 रोहीणी योग  पालवे ए.बा.िव.सेवा योजना, ता. नगर40479 ी

1173 ल मण िसताराम खोडदे गटिवकास अिधकारी प.स.नगर55480 पु ष

2120 लता एकनाथ काल ा.आ.क. ईछ ीसी, ता. नगर820156481 ी

3323 लता बाबूराव बो े ा.आ.क.टाकळीकाझी, ता. नगर 850756482 ी

2891 वैजंता पंिडत बोरसे ा.आ.क.दहेरे,8507 ता. नगर53483 ी

14 वंदना कािशनाथ सानप ए.बा.िव.सेवा योजना, ता. नगर45484 ी

815 विनता पंढरीनाथ राऊत प.स.नगर (पशुसंवधन )31485 ी

3970 वैशाली  द ा य धामणे ा.आ.क.वाळक , ता. नगर 850737486 ी

4586 वैशाली गोरख येठेकर ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 820135487 ी
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730 वैशाली राज  बांगर ा.आ.क.जेऊर.2, ता. नगर 820129488 ी

164 वैशाली रावसाहबे पारे ा.आ.क.चास, ता. नगर850734489 ी

5005 वृषाली बाळासाहबे मकासरे ा.आ.क.चास , ता. नगर 820135490 ी

707 वामन जग ाथ घाटपांडे ा.आ.क.चास , ता. नगर 820152491 पु ष

4312 वाि मक एकनाथ सुडके ग.िव.अ.पं..स.नगर(कृषीिवभाग]38492 पु ष

4405 िव म सुयभान ससे ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 850743493 पु ष

4056 िवकास िसताराम वाघमारे ा.आ.क.टाकळीकाझी,ता. नगर 820135494 पु ष

324 िवज  िभम िससवाल ा.आ.क.जेऊर.2, ता. नगर 820131495 ी

3172 िवजय रामभाऊ बांगर ा.आ.क. ईछ ीसी, ता. नगर820153496 पु ष

2735 िवठ् ठल भाकर जाधव ा.आ.क.टाकळीकाझी,ता. नगर 820153497 पु ष

4528 िव ा पोपट ठाणगे गटिश ण अ.प. स. नगर (िश )32498 ी

4083 िव ा माधवराव चाबुक वार ा.आ.क.चास, ता. नगर850739499 ी

3238 िव ा साहबेराव सांगळे गटिवकास अिधकारी प.स. नगर48500 ी

936 िवनोद महादेव खोत गटिश ण अ.प. स. नगर (िश )43501 पु ष

4202 िवमल गेणू चोभे ा.आ.क.चास, ता. नगर850755502 ी

1301 िवलास जनादन दाताळ ा.आ.क.वाळक , ता. नगर 850738503 पु ष

1348 शकंुतला भा कर भोसले ा.आ.क.दहेरे,8201ता. नगर56504 ी

1063 शंकुतला िव नाथ खंडागळे ा.आ.क.वाळक , ता. नगर 850754505 ी

2087 शेख िनगार सूलताना ई ािहम िज.प. ा.पाणी पुरवठा उपिवभाग नगर56506 ी

4074 शेख मुराद शहाबु ीन प.स.नगर (पशुसंवधन )37507 पु ष

1105 शमुवेल शरद बनकर गटिवकास अिधकारी प.स. नगर47508 पु ष

2539 ीकृ ण आंबादास दा णकर  प.स.नगर(पशु .िव.)53509 पु ष

390  वेता सुरेश गवळी ए.बा.िव.सेवा योजना िभगार, ता. नगर34510 ी

668 शांताराम य ल पा िमसाळ प.स.नगर (पशुसंवधन )43511 पु ष

552 शारदा गंगाधर गावडे ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 820139512 ी

3496 शारदा नारायण दासरी ए.बा.िव.सेवा योजना, ता. नगर53513 ी

4043 शारदा िव ास वाघमारे ए.बा.िव.सेवा योजना िभगार, ता. नगर38514 ी

3662 शारदा शांताराम साळी सा.बा.उप िवभाग  नगर45515 ी

4264 शारदा सखाराम ख ाळ ा.आ.क.वाळक , ता. नगर 850744516 ी

1014 िशतल द ा य साठे गटिवकास अिधकारी प.स. नगर35517 ी

3040 िशवाजी बाबूराव भोसले ए.बा.िव.सेवा योजना िभगार, ता. नगर51518 पु ष

4414 िशवाजी महाद ुराऊत सा.बा.उप िवभाग  नगर42519 पु ष

905 िशवाजी मा ती सोनवणे गटिवकास अिधकारी प.स. नगर45520 पु ष
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695 शोभा एकनाथ पारधे   ा..आ.क.दवेगाव,820148521 ी

3758 शोभा ध डीराम भोकरे ा.आ.क.जेऊर.नगर 850741522 ी

4233 सुकदेव मुरलीधर आंबेडकर सा.बा.उप िवभाग  नगर50523 पु ष

4337 सुगंधा संपत पोटघन ा.आ.क.वाळक  820151524 पु ष

519 सं ाम गंगाधर बांडे ा.आ.क.वाळक  820129525 पु ष

4146 संिग ा िव म बनकर ा.आ.क.जेऊर.2, ता. नगर 820145526 ी

2761 संिगता चं शेखर स ष सा.बा.उप िवभाग  नगर51527 ी

346 संिगता बाबूराव कदम ा.आ.क.मेहकेरी, ता. नगर820155528 ी

3457 संिगता मोहन नायडु ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 820153529 ी

4890 संिगता रघुनाथ साबळे ए.बा.िव.सेवा योजना िभगार, ता. नगर46530 ी

322 संिगता रावसाहबे पालवे ए.बा.िव.सेवा योजना, ता. नगर51531 ी

715 संिगता सुखदेव ि मुखे ए.बा.िव.सेवा योजना, ता. नगर31532 ी

4248 सिचन ानदेव िचतळे ए.बा.िव.सेवायोजना[ ािमण]42533 पु ष

629 सिचन रामदास छजलानी ा.आ.क.मेहकेरी, ता. नगर820137534 पु ष

1859 संजय केशव शदे ए.बा.िव.सेवायोजना[ ािमण]54535 पु ष

3006 संजय गोर  चोभे प.स.नगर (पशुसंवधन )49536 पु ष

1283 संजय बाळाजी महांडूळे प.स.नगर (पशुसंवधन )53537 पु ष

4217 सुिज  अशोक शेजवळ ा.आ.क.वाळक  820136538 पु ष

3859 संजीव पुंडलीक घुबे   ा..आ.क.दवेगाव,820155539 पु ष

454 संतोष बाबूराव सोनवणे गटिश ण अ.प. स. नगर (िश )45540 पु ष

25 सुदेश योहान कदम   ा..आ.क.दवेगाव,820152541 पु ष

1122 सं दप गोरखनाथ फटांगरे ा.आ.क. ईछ ीसी850738542 पु ष

5117 सं दप जनादन भाल सग ा.आ.क. ईछ ीसी850738543 पु ष

578 सं दपकुमार द ा य वाघुले प.स.नगर (पशुसंवधन )39544 पु ष

3291 सं या िववेक देशमुख ए.बा.िव.सेवा योजना िभगार, ता. नगर52545 ी

4444 सुिनता दशरथ काळे ा.आ.क.दहेरे,8507 ता. नगर40546 ी

1795 सूिनल दामोदर भालेराव सा.बा.उप िवभाग  नगर48547 पु ष

2343 सूभ ा ब सी भोसले ा.आ.क.दहेरे,8507 ता. नगर54548 ी

2802 संभाजी पांडूरंग घोरपडे िज.प. ा.पाणी पुरवठा उपिवभाग नगर53549 पु ष

2999 सुमन कसन हारदे ा.आ.क.वाळक , ता. नगर 850752550 ी

4615 सुरेखा बाळु ठाणगे गटिवकास अिधकारी प.स. नगर39551 ी

282 सजराव गो वद नवले प.स.नगर (पशुसंवधन )51552 पु ष

664 सुरेश बाबुराव ढवळे प.स.नगर (पशुसंवधन )40553 पु ष
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4505 सुरेश िव णू दळवी ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 850741554 पु ष

3968 सर वती रामभाऊ जाधव ा.आ.क.दहेरे,8201ता. नगर41555 ी

1171 सरोिजनी मनोहर देठे ा.आ.क.टाकळीकाझी,ता. नगर 820153556 ी

1752 सुलभा मधूकर गोडसे गटिश ण अ.प. स. नगर (िश )50557 ी

3196 सिलमा फ ुभाई पठाण ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 850752558 ी

3704 सलीम दगडूभाइ पठाण ा.आ.क.टाकळी खातगांव, ता.नगर 820156559 पु ष

4284 सुवणा संतोष वाघचौरे   ा..आ.क.दवेगाव,820141560 ी

331 वाती दादा चौधरी ा.आ.क.टाकळीकाझी, ता. नगर 850746561 ी

5042 सिवता सुभाष गळंगे ा.आ.क.मेहकेरी, ता. नगर820137562 ी

4411 सुिशला रावसाहबे शदे   ा..आ.क.दवेगाव,820149563 ी

4224 सुषमा वामन घाटपांडे ा.आ.क.वाळक  820144564 ी

3950 साधना आग ीन ल ढे ए.बा.िव.सेवा योजना, ता. नगर52565 ी

4794 सारीका मदन परदेशी   ा..आ.क.दवेगाव,820135566 ी

959 सािव ी तुम लालबेगी ा.आ.क.चास , ता. नगर 820131567 ी

2461 िसमा रघुनाथ गंुजाळ ा.आ.क.मेहकेरी, ता. नगर850753568 ी

अकोलेअकोलेअकोलेअकोले
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अहमदनगर िज हा प रषद स ह टस कोअहमदनगर िज हा प रषद स ह टस कोअहमदनगर िज हा प रषद स ह टस कोअहमदनगर िज हा प रषद स ह टस को- - - - ऑपऑपऑपऑप. . . . े िडट सोसायटी िले िडट सोसायटी िले िडट सोसायटी िले िडट सोसायटी िल, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
याशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी द. . . . ३१३१३१३१////०८०८०८०८////२०१९२०१९२०१९२०१९

3478 अंजना रमेश साळवे ए.बा.िव.से.यो. अकोले50569 ी

1294 अतुल तुकाराम सातपुते ा.आ.क.कोहणे8201 , ता. अकोले22570 पु ष

1291 अिनता भाऊ खाडे ा.आ.क.लाडगांव,अकोले30571 ी

4670 अिनता मा ती कोकाटे ा.आ.क.िवठा,अकोल,े820134572 ी

3849 अिनल गो वद घाडगे उप-अिभयंता (ल.पा.) अकोले49573 पु ष

5067 अिनल राम सग कदम ा.आ.क.शडी,अकोले41574 पु ष

3940 अिनल रोिहदास वप ा.आ.क.दवेठाण,ता.अकोले42575 पु ष

5049 अिनल शंकरगीर गोसावी प.ंस.अकोल,े [पशु िवभाग]42576 पु ष

5046 अिनल िशवाजी कोर ा.आ.क.लाडगांव,अकोले36577 पु ष

4186 अिभजी  ब सी िमसाळ ा.आ.क. ा हणवाडा ,ता. अकोले37578 पु ष

3881 अिमत रजनीकांत झांबरे ा.आ.क.िवठा,अकोल,े820142579 पु ष

3858 अिम  पाराजी पवार ा.आ.क.शडी{मुतखेल-घाटघर}820338580 पु ष

982 अमोल दपक काळण ा.आ.क.िवठा,अकोल,े850731581 पु ष
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494 अमोल धोडीराम अिगवले प.ंस.अकोले28582 पु ष

854 अ ण पांडुरंग सावंत उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले48583 पु ष

3243 अ ण रामभाऊ पगारे ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20147584 पु ष

2875 अ ण ल मण गायकवाड ा.आ.क. ा हणवाडा ,ता. अकोले53585 पु ष

3616 अर वद चै ाम कुमावत प.ंस.अकोले ( िश )50586 पु ष

4706 अलका नामदेव आभाळे उप-अिभयंता (ल.पा.) अकोले49587 ी

3031 अलका िवठ् ठल भूतांबरे ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50744588 ी

3872 अलका ह रभाऊ पवार उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले39589 ी

372 अि  वनी यंबकराव देशमुख ए.बा.िव.से.यो. अकोले37590 ी

4714 अि नी बबन कंुभार ा.आ.क.दवेठाण,ता.अकोले31591 ी

1086 अशोक कडु जगताप ा.आ.क. हाळादवेी अकोले48592 पु ष

4384 अशोक गुलाब मोह डुळे प.ंस.अकोले (पशुघन)50593 पु ष

4898 अशोक िभमाजी ताजणे प.ंस.अकोले (पशुघन)55594 पु ष

3267 आ णासाहबे कसन मोरे ा.आ.क.िवठा,अकोल,े850745595 पु ष

47 आशा डे हीड घोडके ा.आ.क. हाळादवेी अकोले50596 ी

3301 आशा देवराम गोडे ा.आ.क.लाडगांव,अकोले45597 ी

2590 इ साक फक र महमंद शेख प.ंस.अकोले54598 पु ष

4751 उ म शंकर धुमाळ ा.आ.क.िवठा,अकोल,े820153599 पु ष

1150 उ मला अ ण भवारी ा.आ.क. हाळादवेी अकोले50600 ी

3138 ऊषा वसंत देशमूख ा.आ.क.शडी,अकोले45601 ी

4200 ऊषाबाई द ा य ड गरे ा.आ.क.कोहणे8507 , ता. अकोले41602 ी

57 एकनाथ आनुबा पालवे ा.आ.क.शडी,ता. अकोले36603 पु ष

3286 कार शंकर गायकवाड प.ंस.अकोले (पशुघन)44604 पु ष

538 ओम काश सुयभान टाले प.ंस. अकोल(ेलेखा)44605 पु ष

4907 कच  ल मण आरोटे ए.बा.िव.से.यो.कायालय राजुर54606 पु ष

1138 कुणाल शहादेव पवार ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े50727607 पु ष

2851 कंुदा गणपत भराडे ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े50754608 ी

4843 किपल नरहरीसा गऊल उप-अिभयंता (ल.पा.) अकोले33609 पु ष

2822 के  चघू बारामते ा.आ.क.शडी,अकोले52610 पु ष

3721 कैलास कच  येलमामे प.ंस.अकोले52611 पु ष

3014 कैलास कारभारी डावरे प.ंस.अकोले46612 पु ष

3933 किव ा कारभारी ठ बळ ा.आ.क. हाळादवेी अकोले39613 ी

590 किवता गंगाधर गोडे ए.बा.िव.से.यो.कायालय राजुर31614 ी
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2685 कुशाबा सखाराम गंभीरे प.ंस.अकोले (पशुघन)52615 पु ष

3620 कृ णकांत गंगाधर लायरे उप-अिभयंता (ल.पा.) अकोले47616 पु ष

4045 कािनफनाथ वाळु धदळे ा.आ.क.लाडगांव,अकोले35617 पु ष

4296 कािशनाथ हनुमंता घनकुटे प.ंस.अकोले36618 पु ष

4820 कसन नाना खेताडे ा.आ.क.शडी{मुतखेल-घाटघर}820357619 पु ष

4538 कसन सखाराम मेमाणे ा.आ.क.कोहणे8201 , ता. अकोले44620 पु ष

5096 गंगा िव ल घाणे ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े20149621 पु ष

565 गणेश कािशनाथ चने ा.आ.क.शडी,अकोले31622 पु ष

3010 गूलाब दलूारे कहार ा.आ.क.कोहणे8507 , ता. अकोले48623 ी

2611 गोपीचंद लहानु नेवाळ प.ंस. अकोल(ेलेखा)52624 पु ष

3683 चं कला  िशवदास परहर ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20148625 ी

5010 चं कला बुधा वेडे ए.बा.िव.से.यो.कायालय राजुर35626 ी

2682 चं कांत कसन सोनवणे प.ंस.अकोले (पशुघन)56627 पु ष

688 चं कांत गुणाजी इरणक प.ंस.अकोल,े [पशु िवभाग]50628 पु ष

3345 चं कांत िवठठल केदार प.ंस.अकोले ( िश )52629 पु ष

4091 चं कां  राम लग जंगम ा.आ.क.कोहणे8507 , ता. अकोले48630 पु ष

2860 चधाबाई देवराम भवारी ा.आ.क.शडी{मुतखेल-घाटघर}820347631 ी

473 छबुबाई वामन गायकवाड ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े20155632 ी

3901 जगदीश शां ाराम पवार प.ंस.अकोले40633 पु ष

4034 जग ाथ मुरलीधर कचरे ा.आ.क.िवठा,अकोल,े820140634 पु ष

4062 जय ी भा करराव सोनवणे ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े50737635 ी

4802 जय ी रामदास पोजगे ा.आ.क.लाडगांव,अकोले37636 ी

965 योती िशवाजी पांचाळ प.ंस.अकोले30637 ी

405 जा लदर दगडु खताळ प.ंस.अकोले ( िश )45638 पु ष

2934 झंूबराबाई चधू ऊंबरे ा.आ.क.िवठा,अकोल,े850751639 ी

640 ठमा सखाराम मगाळ प.ंस.अकोले (पशुघन)45640 पु ष

4375 तानाजी काळु दशेमुख प.ंस.अकोले51641 पु ष

2977 दगडू दामू भोर प.ंस.अकोले (पशुघन)54642 पु ष

3579 दगडू नामदेव गभाले प.ंस.अकोले (पशुघन)53643 पु ष

2938 द ू रामा भारमल ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20147644 पु ष

3938 द ा य  मा ी गभाले ा.आ.क.िवठा,अकोल,े820140645 पु ष

1021 द ा य देवराम दळवी प.ंस.अकोल,े [पशु िवभाग]32646 पु ष

1376 द ा य सावळेराम देशमूख प.ंस.अकोले {सेवािनवृथ सभासद }60647 पु ष
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4226 दयानंद ीप  पराड ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20154648 पु ष

712 ोपदा सखाराम घनकूटे ा.आ.क.िवठा,अकोल,े850747649 ी

394 दशरथ शंकर धांदवड ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े20141650 पु ष

666 दारकु ह रभाऊ गोडे ा.आ.क.शडी,अकोले45651 पु ष

2084 दगंबर िव नाथ दे हारे उप-अिभयंता (ल.पा.) अकोले56652 पु ष

2059 दनकर शंकरराव बंड उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले54653 पु ष

859 दनेश राम ताप बद उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले38654 ी

4322 दपक िवजय जोशी उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले44655 पु ष

4350 दपक सखाराम भांगरे प.ंस.अकोले (पशुघन)52656 पु ष

4161 दपमाला बाळासाहबे काटकर ए.बा.िव.से.यो. अकोले39657 ी

1056 दलीप लहानू डोखे ए.बा.िव.से.यो.कायालय राजुर55658 पु ष

2976 दौलत गोपाळा भांगरे प.ंस.अकोले (पशुघन)50659 पु ष

385 धोडू गो वद खाडगीर प.ंस.अकोले (पशुघन)34660 पु ष

3982 नंदाबाई ानदेव शेटे ा.आ.क.शडी{मुतखेल-घाटघर}820341661 ी

28 नरेश राजाराम अवधुत ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20139662 पु ष

4759 नवनाथ भाकर खरात ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े50741663 पु ष

4362 नस रन युसुफ शेख ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50737664 ी

3367 नामदेव कसन वाजे उप-अिभयंता (ल.पा.) अकोले43665 पु ष

4338 नारायण ल मण भांगरे ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50745666 पु ष

4351 िनता अिभमा यु घाटोळ ा.आ.क.िवठा,अकोल,े850739667 ी

4501 िनतीन मा ती जाधव ा.आ.क.लाडगांव,अकोले40668 पु ष

4323 िनतीन राणुजी चोथवे प.ंस.अकोले ( िश )44669 पु ष

4879 िनमला महाद ुकचरे ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े50747670 ी

2978 काश कौितक सपकाळे प.ंस.अकोले (पशुघन)54671 पु ष

4276 ितभा धमराज अंदरेु ा.आ.क. हाळादवेी अकोले39672 ी

3546 ितभा बाबासाहबे देशमुख ए.बा.िव.से.यो.कायालय राजुर54673 ी

4439 दप रावसाहबे बड ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े50737674 पु ष

3976 भाकर सं ु चोखंडे ा.आ.क.दवेठाण,ता.अकोले44675 पु ष

4916 िमला सखाराम शगुले ा.आ.क.दवेठाण,ता.अकोले38676 ी

4225 िवण खंडू वाकचौरे उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले41677 पु ष

432 िवण तुकाराम च हाण प.ंस.अकोले ( िश )41678 ी

4872 शांत कसन चौधरी प.ंस.अकोले (पशुघन)34679 पु ष

3350 पु पा आनंदा दवे ा.आ.क.कोहणे8201 , ता. अकोले44680 ी
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4339 पांडुरंग नामदेव बारामते ा.आ.क.शडी,अकोले48681 पु ष

3016 पांडूरंग ल मण शगाळ ा.आ.क.कोहणे,पथक. अकोले52682 पु ष

4487 पोपट लालाजी वाघ ा.आ.क. ा हणवाडा ,ता. अकोले47683 पु ष

4787 पोपट सखाराम कुसळकर प.ंस.अकोल,े [पशु िवभाग]49684 पु ष

3162 पोपट सहाद ूमरभळ तालुका आरो य अिधकारी अकोले48685 पु ष

4036 बाजीराव रावजी गंभीरे प.ंस.अकोले ( िश )49686 पु ष

4032 बालीका िभमराज हासे ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50736687 ी

4861 बाळु नामदेव कांबळे उप-अिभयंता (ल.पा.) अकोले46688 पु ष

2184 बाळकृ ण कािशनाथ सोनार उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले56689 पु ष

23 बाळासाहबे गोपाळा कासार प.ंस.अकोले (पशुघन)49690 पु ष

4702 बाळासाहबे रामराव ल ढे ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50747691 पु ष

4814 बाळासाहबे ल मण यादव ा.आ.क.लाडगांव,अकोले40692 पु ष

2837 बाळासाहबे िवठोबा गंिभरे ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े20152693 पु ष

752 भरत गो वद पदमेरे ा.आ.क.शडी{मुतखेल-घाटघर}820349694 पु ष

4466 भरत िवठठल भांगरे ा.आ.क.लाडगांव,अकोले37695 पु ष

3854 भरत सोपानराव घुगे उप-अिभयंता (ल.पा.) अकोले41696 पु ष

642 भाऊसाहबे नाना दघे प.ंस.अकोल,े [पशु िवभाग]50697 पु ष

2313 भारत भाऊ लहामटे प.ंस.अकोले54698 पु ष

305 भारती ल मण इदे ा.आ.क.लाडगांव,अकोले49699 ी

3149 िभमराव काळू बूळे ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20155700 पु ष

3011 िभमा ल मण सोनवणे प.ंस.अकोले (पशुघन)52701 पु ष

200 िभमाशंकर चधु भांगरे ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50747702 पु ष

4481 िभमाशंकर शिशकांत देशमुख ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े20133703 पु ष

5055 मु ाबाई तुकाराम परते ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े50741704 ी

2852 मंगल रखमा वायळ ा.आ.क. हाळादवेी अकोले48705 ी

4635 मंगल सोमनाथ कडाळे ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े20138706 ी

1288 मंगल िहरामण गुंजाळ ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20132707 ी

2335 मंजूषा मधूकर गंधे ा.आ.क. ा हणवाडा ,ता. अकोले54708 ी

946 मदन उ म शेवाळे प.ंस.अकोले ( कृषी  िवभाग)133709 पु ष

300 मंदा ढवळा इदे ए.बा.िव.से.यो.कायालय राजुर42710 ी

4904 मिनता रामचं  कबाडे ा.आ.क. हाळादवेी अकोले45711 ी

796 मिनषा चंदकांत दवेकर ा.आ.क.लाडगांव,अकोले35712 ी

4115 महशे रामजी र गटे ा.आ.क.दवेठाण,ता.अकोले35713 पु ष

Page 23 / 81



सभासदसभासदसभासदसभासद
 मांक मांक मांक मांक

सभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांव कायालयकायालयकायालयकायालयवयवयवयवय शेराशेराशेराशेराअ. . लगलगलगलग

571 महाद ूशु ला पारधी ा.आ.क. ा हणवाडा ,ता. अकोले53714 पु ष

860 माधव वसंत बगाड ा.आ.क. हाळादवेी अकोले53715 पु ष

3952 मा ती केशव भांगरे उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले47716 पु ष

1091 माया सदािशव गावीत ा.आ.क.िवठा,अकोल,े820151717 ी

4724 मालन पोपट गदादे ा.आ.क.शडी,अकोले32718 ी

1080 िमना काळु देशमुख ा.आ.क.िवठा,अकोल,े850748719 ी

3076 िमना ध िडबा भांगरे प.ंस.अकोले ( िश )48720 ी

1730 िमना मा ती क डार ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50748721 ी

3161 िमना सयाजी च हाण ए.बा.िव.से.यो. अकोले52722 ी

4671 िमल द आ माराम इंदवे ा.आ.क.दवेठाण,ता.अकोले45723 पु ष

4651 िमल द तुळशीराम कराडे प.ंस.अकोले (पशुघन)53724 पु ष

3848 मीना िस ाराम नागरे ा.आ.क.शडी,अकोले39725 ी

3116 मोहन सखाराम पथवे ा.आ.क.कोहणे8201 , ता. अकोले48726 पु ष

251 यूवराज मा ती डगळे ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े20154727 पु ष

4349 यशवंत ावणा साबळे ा.आ.क.लाडगांव,अकोले53728 पु ष

132 रखमा काळु साबळे ा.आ.क. हाळादवेी अकोले43729 पु ष

4731 रेखा सुयकांत तोरणे ा.आ.क.शडी,अकोले32730 ी

2060 रंगनाथ िव णू िवखे प.ंस.अकोले (पशुघन)51731 पु ष

4205 रघुनाथ भाऊराव खाडे ा.आ.क.शडी,अकोले46732 पु ष

374 रंजना कसन गंिभरे ा.आ.क.कोहणे8201 , ता. अकोले31733 ी

4047 रंजना माधवराव पांडे ा.आ.क.कोहणे8507 , ता. अकोले44734 ी

742 रंजना रघुनाथ डगळे ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20132735 ी

2921 रंजना रावबा ग दके ा.आ.क.शडी,अकोले47736 ी

1093 र माला िशवराम िभसे ा.आ.क.लाडगांव,अकोले52737 ी

4815 पाली रामराव देशमुख तालुका आरो य अिधकारी अकोले41738 ी

3224 रमेश नाटु अिहरे ा.आ.क.शडी,अकोले48739 पु ष

4099 रमेश सोनाजी सांगळे उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले53740 पु ष

236 र वद बलिभम गोपाळघरे ा.आ.क.लाडगांव,अकोले38741 पु ष

3626 र व  नारायण मडुर ा.आ.क. ा हणवाडा ,ता. अकोले47742 पु ष

4485 र व  िसताराम घोडके प.ंस.अकोले (पशुघन)48743 पु ष

4050 राजु आनंदा पवार ा.आ.क.शडी,अकोले48744 पु ष

313 राजू छोटेलाल लोट ा.आ.क.लाडगांव,अकोले53745 पु ष

3980 राज   कचरे र गुजर ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े50741746 पु ष
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497 राज  कारभारी नाईकवाडी प.ंस.अकोल,े [पशु िवभाग]45747 पु ष

4865 राजे  तबाजी चौधरी प.ंस.अकोले (पशुघन)48748 पु ष

840 राज  िशवाजी िलपणे प.ंस.अकोले (पशुघन)33749 पु ष

4478 राणी पोपट ल ढे ा.आ.क.लाडगांव,अकोले37750 ी

5066 रामचं  तुकाराम होलिगर प.ंस.अकोले (पशुघन)31751 पु ष

934 रामदास भगवंता गोडे प.ंस.अकोले (पशुघन)47752 पु ष

3288 रामराव शंकर कांडेकर ा.आ.क. हाळादवेी अकोले,850750753 पु ष

4749 रामा भाऊ वरे प.ंस. अकोल(ेलेखा)53754 पु ष

138 रा ल शािल ाम भदाणे ा.आ.क.िवठा,अकोल,े820139755 पु ष

4720 रोिहणी रामहरी शेळके ए.बा.िव.से.यो.कायालय राजुर34756 ी

1109 रोिहदास हरी ं  साळवे प.ंस.अकोले (पशुघन)33757 पु ष

373 ल मीकांत सावळेराम देशमूख प.ंस.अकोले (पशुघन)55758 पु ष

2473 लता आनंदराव ा हणे ा.आ.क.दवेठाण,ता.अकोले55759 ी

4417 लता ानदेव राऊत ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े50737760 ी

724 ल  देवराम पोटे ा.आ.क.िवठा,अकोल,े820147761 पु ष

4477 विनता तबाजी बडाख ा.आ.क.शडी,अकोले37762 ी

1142 वैभव संजय कांबळे ा.आ.क. ा हणवाडा ,ता. अकोले26763 पु ष

4173 वषाराणी  िमल द उबाळे ा.आ.क.कोहणे8507 , ता. अकोले38764 ी

2762 वसंत लासू गािवत ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20151765 पु ष

3013 वसंत सखाराम सूकटे प.ंस.अकोल,े [पशु िवभाग]48766 पु ष

2306 वाळू चंदर भांगरे प.ंस.अकोले {सेवािनवृथ सभासद }59767 पु ष

160 िवकास मुरलीधर चौरे प.ंस.अकोले ( कृषी  िवभाग)235768 पु ष

3012 िवठ् ठल संतू ईदे प.ंस.अकोले (पशुघन)53769 पु ष

2742 िवठाबाई तूकाराम गायकवाड ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20156770 ी

88 िवदया मोहन कडाळे ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े20138771 ी

546 िवनोद भागोराव िभसे प.ंस.अकोल(ेआरो य)46772 पु ष

1177 िवनोद येसाराम गावीत प.ंस.अकोले (पशुघन)47773 पु ष

834 िवनोद सुरेश लालबेगी ा.आ.क. हाळादवेी अकोले32774 पु ष

5054 िवमल देवराम परते ा.आ.क.लाडगांव,अकोले45775 ी

2792 िवलास लहानू शेळके ा.आ.क.सुगाव खुद  ता. अकोले51776 पु ष

4376 िव नाथ िवठठल देशमुख ा.आ.क.िवठा,अकोल,े820151777 पु ष

43 िव णु गोर नाथ जमधडे ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े50742778 पु ष

4984 शंकर आसाराम गाडकेर प.ंस.अकोले ( िश )41779 पु ष
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4482 शंकर दगडु जगताप ा.आ.क.कोहणे8507 , ता. अकोले46780 पु ष

4705 शक ला बाबािमय  बागवान ा.आ.क.िखरिवरे,ता.अकोल[ेपथक]820335781 ी

1110 शुभांगी अशोक गायकवाड ा.आ.क.िवठा,अकोल,े850726782 ी

310 शुभांगी दगडू शदे ा.आ.क.िवठा,अकोल,े850736783 ी

4745 यामसुंदर नरहरी शेळके प.ंस.अकोले (पशुघन)33784 पु ष

2782 शरद बाबूराव खोलमकर प.ंस.अकोले55785 पु ष

446 शैल  रामदास सोनवणे ा.आ.क. ा हणवाडा ,ता. अकोले40786 पु ष

4719 शैला पांडूरंग गवारे ए.बा.िव.से.यो.कायालय राजुर39787 ी

751 शिशकला ल मण गंभीरे ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50747788 ी

4031 शिह ा मुम ाजअली स यद ा.आ.क. ा हणवाडा ,ता. अकोले37789 ी

3846 शांताराम कारभारी आ हाड प.ंस.अकोले38790 पु ष

257 शांताराम रावबा काळे ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े50740791 पु ष

3271 शामसुंदर सखाराम कोते ा.आ.क.कोहणे8201 , ता. अकोले43792 पु ष

1121 िशतल जगदीश शमा ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े50730793 ी

3931 िश पा पीटर सोनकांबळे ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20143794 ी

5075 िशवराज कचराजी वानोळे ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50732795 पु ष

3194 िशवराम ध डू डगळे प.ंस.अकोले47796 पु ष

5110 िशवाजी मा ती देठे ा.आ.क.कोहणे,पथक. अकोले42797 पु ष

2592 शोभा शंकरराव फुटाणे ा.आ.क. हाळादवेी अकोले54798 ी

3182 सुखदेव नावजी मरभळ उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले49799 पु ष

3903 संिग ा अशोक सोनवणे ा.आ.क.दवेठाण,ता.अकोले42800 ी

387 सिचन अशोक पारखे प.ंस.अकोले (पशुघन)40801 पु ष

4696 सिचन देिवदास को ी प.ंस.अकोले ( कृषी  िवभाग)140802 पु ष

4771 सिचन बाळकृ ण सांगळे उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले44803 पु ष

1331 सिचन रमेश शादलु उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले42804 पु ष

2683 संजय एकनाथ हासे प.ंस.अकोले (पशुघन)53805 पु ष

4897 संजय देवराम चौरे प.ंस.अकोले42806 पु ष

3349 संजय बंडुदास वै णव ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50750807 पु ष

4944 सुजाता बाळिशराम तांबे ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20141808 ी

3600 संतोष भा करराव देशमुख प.ंस.अकोले ( िश )40809 पु ष

146 संतोष िवठठल धांडे ा.आ.क. हाळादवेी अकोले38810 पु ष

468 सदािशव ब पाजी ऊगले ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े20153811 पु ष

1082 सदािशव राधु दघे ा.आ.क. हाळादवेी अकोले48812 पु ष
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4185 सदािशव सोमा कडाळी प.ंस.अकोले (पशुघन)57813 पु ष

916 सं दप अशोक देवरे ा.आ.क.कोहणे8201 , ता. अकोले35814 पु ष

5111 सं दप क डीबा भांगरे ा.आ.क.िवठा,अकोल,े820137815 पु ष

4410 सुनंदा  रामभाऊ अड क े ा.आ.क.शडी,अकोले51816 ी

2982 सूनंदा गो वद सारोव े ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50754817 ी

2915 सूनंदा िचमन काठे ा.आ.क.कोहणे,पथक. अकोले55818 ी

4348 सुिनता अ ण लोहरे ा.आ.क.लाडगांव,अकोले47819 ी

4864 सुिनता कारभारी खळेकर ा.आ.क.शडी,अकोले36820 ी

4900 सुिनता द ा य थोरात ा.आ.क.शडी,ता. अकोले41821 ी

3355 सुिनता फुलचंद गांगवे ा.आ.क. ा हणवाडा ,ता. अकोले45822 ी

728 सूिनता महाद ूलोहरे ा.आ.क.लाडगांव,अकोले49823 ी

1239 सुिनता िशवाजी कदम ा.आ.क.शडी,अकोले52824 ी

3809 सुिनल पुंजीराम आवारी ा.आ.क. हाळादवेी अकोले41825 पु ष

2986 सूिनल यशवंत मोहटे उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले48826 पु ष

3261 सुिनल िशवाजी साळंुके उप-अिभयंता (ल.पा.) अकोले41827 पु ष

275 सूभाष माधवराव आरोटे प.ंस.अकोले (पशुघन)51828 पु ष

3227 सुमन पांडुरंग खळेकर ा.आ.क.िखरिवरे ,ता. अकोल8े50751829 ी

4760 सुरेखा अिनल डावरे प.ंस.अकोले38830 ी

458 सुरेखा चं भान मु तोडे ए.बा.िव.से.यो. अकोले34831 ी

2526 सूरेखा दगडू ऊजागरे ा.आ.क.कोहणे,पथक. अकोले52832 ी

3926 सुरेखा द ा य कोके ा.आ.क.कोहणे8507 , ता. अकोले43833 ी

264 सूरेखा बबन महारनूर ा.आ.क.कोहणे,पथक. अकोले48834 ी

4960 सुरेखा िवलास वै णव ा.आ.क.िवठा,अकोल,े820147835 ी

4871 सजराव िवठठलराव खंडागळे ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े20142836 पु ष

978 सुरेश मुरलीधर गायकर प.ंस.अकोले (पशुघन)49837 पु ष

549 वि ल ल मण रा े ा.आ.क.कोतूळ , ता. अकोल8े20133838 पु ष

3972 सुवणा रामचं  मंडाले ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50735839 ी

366 वाती िभमाशंकर नागरे ा.आ.क.कोहणे8507 , ता. अकोले30840 ी

5012 वाती सोमनाथ गोडे प.ंस.अकोले26841 ी

4673 वाती सोमनाथ लभे ए.बा.िव.से.यो.कायालय राजुर34842 ी

4354 सिवता बबन हासे ा.आ.क.दवेठाण,ता.अकोले37843 ी

87 सुशीला अशोक भांगरे ा.आ.क.िवठा,अकोल,े820136844 ी

110 सावळेराम रामा बांबेरे प.ंस.अकोले (पशुघन)57845 पु ष
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2937 िसताबाई देवराम भांगरे ा.आ.क. ा हणवाडा ,ता. अकोले43846 ी

4918 िस दीनाथ दनकर जाधव प.ंस.अकोले (पशुघन)36847 पु ष

4151 सीमा बाबुराव च हाण ए.बा.िव.से.यो. अकोले51848 ी

548 सोनाली चं कांत पंडागळे ा.आ.क.मवेशी ,ता. अकोल8े50741849 ी

383 सौरभ सुरेश झावरे ा.आ.क. हाळादवेी अकोले33850 पु ष

493 हबैत रामदास भांगरे प.ंस.अकोले (पशुघन)32851 पु ष

2469 हमंेत मूरलीधर च हाण उप-अिभयंता (सा.बा) अकोले51852 पु ष

4533 हमंेतकुमार भा कर वा हळ प.ंस.अकोले (पशुघन)41853 पु ष

4949 िहरा सयाजी लाडके ा.आ.क.लाडगांव,अकोले34854 ी

संगमनेरसंगमनेरसंगमनेरसंगमनेर
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 मांक मांक मांक मांक

सभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांव कायालयकायालयकायालयकायालयवयवयवयवय शेराशेराशेराशेराअ. . लगलगलगलग
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1277 अंजुम बुढण पठाण ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर820128855 ी

1179 अिनता दवेजी दशेमुख ा.आ.क.बोटा,संगमनेर45856 ी

781 अिनता दनकर काळे ा.आ.क.चंदनापुरी ,संगमनेर49857 ी

3534 अिनता रमाकांत मोरे ए.बा.िव.से.यो.घारगांव.2, ता. संगमनेर49858 ी

1443 अिनल भगवती साद दोिलया उप-अिभयंता (सा.बा) संगमनेर49859 पु ष

4993 अचना संपत गंुजाळ ा.आ.क.धांदरफळ,संगमनेर34860 ी

4267 अजुन दगंबर मंडिलक ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर33861 पु ष

3370 अ ण लहानू जोवकर ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर (िश ण)40862 पु ष

2601 अलका ीरंग रहाणे उप-अिभयंता (ल.पा.)संगमनेर53863 ी

2874 अलका िशवाजी डगळे ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर820153864 ी

3939 अशोक भाकर कदम उप-अिभयंता (सा.बा)संगमनेर38865 पु ष

2241 अशोक बाळाजी पडवळ उप-अिभयंता (ल.पा.)संगमनेर56866 पु ष

286 आ दनाथ बाजीराव जाधव ा.आ.क.आ वी,संगमनेर850752867 पु ष

4471 आयुब अलीमहमद शेख ा.आ.क.चंदनापुरी ,संगमनेर51868 पु ष

2679 आशूतोष ीरंग रहाणे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.50869 पु ष

1215 आि नी हाद खंडागळे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर (िश ण)28870 ी

3206 आशा नाना शदे ा.आ.क.जवळेबाळे र49871 ी

2745 आशालता रामजी दवने ा.आ.क.िनमोण,संगमनेर54872 ी

3495 ऋिषकेश भाकर बो डे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.44873 पु ष
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3032 कैलास केद ुपवार ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर (िश ण)55874 पु ष

3399 कैलास मा ती कांबळे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.46875 पु ष

3281 कृ णा शंकर वारे ा.आ.क.तळेगांव,संगमनेर44876 पु ष

2719 कुसुम सोमनाथ फूलस दर प.ंस.संगमनेर(आरो य खाते)55877 ी

3312 कशोर कािशनाथ जाधव उप-अिभयंत( ा.पा.पु.)संगमनेर41878 पु ष

2926 कशोर रामचं  कुलथे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.49879 पु ष

4971 कौ तुभ अजय डहाळे उप-अिभयंता (सा.बा)संगमनेर25880 पु ष

4494 गंगाधर कसन भुजबळ उप-अिभयंत( ा.पा.पु.)संगमनेर44881 पु ष

1185 गंगाधर ध िडबा सुपेकर ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.46882 पु ष

619 गजानन नामदेव पोले ा.आ.क.िनमोण,संगमनेर39883 पु ष

56 गणेश िवनायक बोपटे ा.आ.क.तळेगांव,संगमनेर35884 पु ष

744 गोवधन गोपीनाथ शदे ा.आ.क.बोटा,संगमनेर48885 पु ष

3643 चे न र व  च हाण ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.40886 पु ष

4950 ानदेव रावसाहबे ढोकणे ा.आ.क.आ वी,संगमनेर850744887 पु ष

5086 ाने र ताप साठे ए.बा.िव.से.यो.घारगांव.1,संगमनेर34888 पु ष

582 ाने र िसताराम दखेणे ा.आ.क.चंदनापुरी ,संगमनेर47889 पु ष

425 जया एकनाथ बो डे ए.बा.िव.से.यो.संगमनेर .134890 ी

3816 जया बाबाजी लांडे ा.आ.क.जवळेबाळे र38891 ी

4033 यो ी यंबक भागव ा.आ.क.धांदरफळ,संगमनेर49892 ी

3718 योती िवनोद जोशी ा.आ.क.धांदरफळ,संगमनेर37893 ी

4969 जावेद आशपाक पठाण उप-अिभयंता (सा.बा) संगमनेर34894 पु ष

1581 िजजाबाई कूशाबा गायकवाड ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर48895 ी

3169 झंुबरबाई पोपट भांगले ा.आ.क.आ वी,संगमनेर850747896 ी

4553 द ू मनोहर गायकवाड उप-अिभयंता (सा.बा) संगमनेर38897 पु ष

1801 द ा य रखमाजी जगताप ग.अ.पं.स.संगमनेर[Lekha}55898 पु ष

4155 दगुा ेमलाल जेधे ा.आ.क.तळेगांव,संगमनेर52899 ी

159 देव  बाजीराव चं शेखर ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर850742900 पु ष

4740 देवराम अशोक घोयल ा.आ.क.आ वी,संगमनेर820154901 पु ष

5059 देिवदास माधव खताळ ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर820143902 पु ष

950 दनकर ध िडराम िनकम ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर41903 ी

1131 दपक वसंत महाजन ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर850730904 पु ष

626 दपक सो याबापू कळंबे ा.आ.क.आ वी,संगमनेर820148905 पु ष

4713 दपाली सुखदेव गडगे ए.बा.िव.से.यो.संगमनेर .137906 ी
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4408 धनंजय सोपान वाकचौरे ा.आ.क.तळेगांव,संगमनेर49907 पु ष

3113 धैयशं भो एकनाथ सोलाट ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.42908 पु ष

4998 नर  िव ल पोटे ा.आ.क.आ वी,संगमनेर850738909 पु ष

660 नवनाथ फुलाजी पावडे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर,{पशु.िवभाग}34910 पु ष

4445 नवनाथ बाबुराव दघे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर,{पशु.िवभाग}50911 पु ष

4597 नवनाथ सुयभान पोकळे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.38912 पु ष

4048 नागेश िशवाजी आ हाट ा.आ.क.बोटा,संगमनेर48913 पु ष

1092 नानुबाई िसताराम शगाडे ा.आ.क.तळेगांव,संगमनेर53914 ी

858 नानासाहबे पुंजाजी जेजुरकर ा.आ.क.आ वी,संगमनेर820149915 पु ष

3844 िन ीन बाळासाहबे फटांगरे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.39916 पु ष

4789 िनमला पुंजा नेहे ा.आ.क.धांदरफळ,संगमनेर33917 ी

4368 िनलेश ा हाजी जाधव ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.35918 पु ष

343 प ा िवठ् ठल पंिडत ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर820152919 ी

3960 काश यमराज पुंड ा.आ.क.आ वी,संगमनेर850744920 पु ष

1892 ताप िव नाथ जाधव उप-अिभयंता (सा.बा)संगमनेर54921 पु ष

1255 ितक बाळासाहबे कवेकर ए.बा.िव.से.यो.घारगांव.2, ता. संगमनेर33922 पु ष

980 दीप कािशनाथ वप ग.अ.पं.स.संगमनेर[Lekha}51923 पु ष

4525 दीप दगंबर कुदळ ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर (िश ण)37924 पु ष

3317 िवण द ा य खेमनर ा.आ.क.आ वी,संगमनेर820144925 पु ष

4658 िवण बबनराव कु -हे ा.आ.क.जवळेबाळे र37926 पु ष

4996 शांत ल मण माने ा.आ.क.घारगांव,संगमनेर40927 पु ष

1025 ि यंका िव लराव मे ाम ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.30928 ी

185 बेबी रघूनाथ साबळे ए.बा.िव.से.यो.घारगांव.2, ता. संगमनेर56929 ी

498 बाबु खंडू सोनवणे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.48930 पु ष

1083 बाळु रामनाथ फटागंरे तालुका आरो य अिधकारी,संगमनेर820144931 पु ष

263 बाळू सुयभान काळे ा.आ.क.जवळेबाळे र40932 पु ष

3820 बाळासाहबे िशवराम वाकचौरे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर,{पशु.िवभाग}47933 पु ष

3460 भाऊसाहबे कािशनाथ आ हाड उप-अिभयंता (सा.बा) संगमनेर39934 पु ष

3146 भाऊसाहबे सोपान डमाळे ा.आ.क.धांदरफळ,संगमनेर50935 पु ष

678 भा य ी नरहरी शेळके ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.29936 ी

5089 भारती आधार ितरमली ा.आ.क.बोटा,संगमनेर28937 ी

3715 भा कर मातड ेखुटाळ ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.52938 पु ष

4004 भा कर राज  िगरी ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर820138939 पु ष
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915 मुकेश पाराजी गंुजाळ ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.30940 पु ष

3188 मंगल दशरथ च हाण ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर45941 ी

4172 मंगल रेवजी गायकर ा.आ.क.आ वी,संगमनेर820131942 ी

559 मंगल िव नाथ वैदय ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर820153943 ी

291 म छ  बाबुराव फटांगरे ा.आ.क.आ वी,संगमनेर850742944 पु ष

356 मंदा कनी बाबूराव दघे ा.आ.क.जवळेबाळे र52945 ी

2476 मंदा कनी मा तीराव राऊत ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर850752946 ी

1190 मंदार कसन वडार ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर,{पशु.िवभाग}32947 पु ष

4638 मधुकर नाना माळी ा.आ.क.बोटा,संगमनेर46948 पु ष

1874 मधूकर रामचं  देवकर उप-अिभयंता (ल.पा.)संगमनेर54949 पु ष

4210 मिनषा हाद शदे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.38950 ी

4532 मिनषा ीधर बोठे ा.आ.क.चंदनापुरी ,संगमनेर35951 ी

393 मनोजकुमार अंबादास जाधव ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर40952 पु ष

4030 महानंदा गंगाधर कोरडकर ा.आ.क.धांदरफळ,संगमनेर42953 ी

723 माधवी घनशाम सोले ा.आ.क.धांदरफळ,संगमनेर30954 ी

3583 मा ी देवराम गवारी उप-अिभयंत( ा.पा.पु.)संगमनेर43955 पु ष

2995 िमना जगतबहादरू गोरखा ए.बा.िव.से.यो.घारगांव.1,संगमनेर51956 ी

2474 िमरा आनंदराव पवार ा.आ.क.आ वी,संगमनेर850751957 ी

3577 मोहनीराज रोिहदास नेहे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.52958 पु ष

4506 यशोदा द ा य थोरात ा.आ.क.िनमोण,संगमनेर44959 ी

1630 योजना काश लह रया ा.आ.क.धांदरफळ,संगमनेर52960 ी

162 र माला भरत शदे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.(कृषी )39961 ी

4052 रमेश उ म झरेकर ा.आ.क.तळेगांव,संगमनेर48962 पु ष

2863 र व  जनादन वाकचौरे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर (िश ण)49963 पु ष

5120 राजू एकनाथ जोरी ा.आ.क.तळेगांव,संगमनेर43964 पु ष

2132 राज  ब सीलाल िब लाडे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर (िश ण)56965 पु ष

4703 राज  मधुकर कासार ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.47966 पु ष

249 राजमहमंद आलमभाई शेख ए.बा.िव.से.यो.संगमनेर .149967 पु ष

3405 राजेश ल मण ितटमे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.46968 पु ष

4269 राणी शंकर माताडे उप-अिभयंता (ल.पा.)संगमनेर34969 ी

3027 रामदास िभमराव िमसाळ ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.42970 पु ष

4182 रा ल हनुमं  च हाण ा.आ.क.जवळेबाळे र40971 पु ष

2717 ल मण आसाराम सोनवणे ा.आ.क.िनमोण,संगमनेर52972 पु ष
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3567 लितका िवजय इनामके ए.बा.िव.से.यो.घारगांव.2, ता. संगमनेर52973 ी

3541 वैजंता रामदास गोसावी ए.बा.िव.से.यो.घारगांव.1,संगमनेर49974 ी

2221 व सला यशवंत पानसरे ा.आ.क.धांदरफळ,संगमनेर52975 ी

718 वंदना रामे र आहरे उप-अिभयंत( ा.पा.पु.)संगमनेर37976 ी

3618 वषा द ा य गभाले ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर46977 ी

689 वषा पाराजी दडे ा.आ.क.िनमोण,संगमनेर35978 ी

4804 वृषाली अशोक वाकचौरे ए.बा.िव.से.यो.संगमनेर .138979 ी

620 वामनराव चंपतराव ढाले ा.आ.क.जवळेबाळे र38980 पु ष

4310 िवकास नामदेव वप ए.बा.िव.से.यो.घारगांव.2, ता. संगमनेर40981 पु ष

4743 िवकास िवठठल मा हरकर ा.आ.क.िनमोण,संगमनेर37982 पु ष

3855 िवजय दवेराव देशमुख ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर42983 पु ष

1200 िव ा उ दवराव िनराळी ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर850753984 ी

2795 िवनायक मोहनीराज देशपांडे ग.अ.पं.स.संगमनेर[Lekha}51985 पु ष

3839 िवमल नाना आञे ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर38986 ी

1610 िवमल पांडुरंग हासे ा.आ.क.धांदरफळ,संगमनेर53987 ी

2871 िवलास गंगाधर वाळंूज ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.55988 पु ष

3304 िवलास ध डीराम क डले ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.48989 पु ष

4542 िवलास पांडुरंग ढबरे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.51990 पु ष

4829 िवशाल धमराज परदेशी उप-अिभयंता (ल.पा.)संगमनेर37991 पु ष

5045 िव णु िव म गज ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर850746992 पु ष

3156 शकु देिवदास कासार ए.बा.िव.से.यो.घारगांव.1,संगमनेर51993 ी

3115 शंकर दगडू महांडूळे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.48994 पु ष

1050 शरद चांगदेव िवघवे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.38995 पु ष

4409 शांताराम भाऊपाटील गडाख ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर37996 पु ष

321 शोभा यशवंत सोनवणे ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर52997 ी

3768 संिग ा िवठठल पठारे ा.आ.क.घारगांव,संगमनेर42998 ी

4377 संिगता दगंबर पंिडत उप-अिभयंता (सा.बा) संगमनेर40999 ी

303 संिगता सुिनल पवार ए.बा.िव.से.यो.संगमनेर .1401000 ी

4513 संजय गो वद ढवण उप-अिभयंता (सा.बा) संगमनेर541001 पु ष

2865 संजय बाळकृ ण वप ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.471002 पु ष

3853 संजय माधव वाघ ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.391003 पु ष

602 संजय सुयभान दघे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.511004 पु ष

2812 संजयकूमार रंगनाथ अरगडे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.491005 पु ष
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5037 सितश िभमराज िशरसाठ ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.521006 पु ष

85 सितश शामलाल नरवरे उप-अिभयंता (ल.पा.)संगमनेर431007 पु ष

133 संतोष बाळासाहबे खैरनार ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.321008 पु ष

4181 संतोष वैजनाथराव खडके ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर431009 पु ष

306 सुदशन हनवंतराव चोरमले ा.आ.क.चंदनापुरी ,संगमनेर331010 पु ष

3617 सं दप रमेश िनकम उप-अिभयंता (सा.बा) संगमनेर451011 पु ष

4418 सं दप ीधर बोठे ा.आ.क.जवळेबाळे र401012 पु ष

2981 सूनंदा कृ णा धराडे ा.आ.क.धांदरफळ,संगमनेर501013 ी

3990 सुिन ा देिवदास कारंजकर ा.आ.क.चंदनापुरी ,संगमनेर381014 ी

3052 सूिनता गो वद च हाण ा.आ.क.तळेगांव,संगमनेर461015 ी

2298 सूिनता िभकाजी गायकवाड ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर551016 ी

320 सुिनता िशवदास अंबरे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर (िश ण)421017 ी

4401 सुिनल आसाराम आघाडे उप-अिभयंता (सा.बा)संगमनेर441018 पु ष

5043 सुिनल कंुडिलक लोखंडे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.341019 पु ष

2828 सूिनल कसन भांड ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.481020 पु ष

2988 सूभाष दादा बाचकर ा.आ.क.आ वी,संगमनेर8201521021 पु ष

966 समाधान तुळशीराम धुळे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.281022 पु ष

4054 सरला िशवाजी कदम ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर8201411023 ी

3280 सुलोचना ल मण वायळ ा.आ.क.िनमोण,संगमनेर471024 ी

4522 वा ी एकनाथ िपचड ा.आ.क.धांदरफळ,संगमनेर331025 ी

569 वाती मा ती दिहफळे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.311026 ी

3387 सिवता उ म सोनवणे ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर.381027 ी

818 सिवता कच  जोरवर उप-अिभयंत( ा.पा.पु.)संगमनेर341028 ी

5060 सिवता कािशनाथ वाजे ग.अ.पं.स.संगमनेर[Lekha}291029 ी

5058 सिवता चांगदेव िशरसाठ ा.आ.क.िनमगांवजाळी,संगमनेर8201331030 ी

3580 साखराबाई िभवसेन हाडके ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर431031 ी

2535 साधना बाबूराव साळंूके ा.आ.क.तळेगांव,संगमनेर511032 ी

5033 िसदाथ बाबासाहबे कदम ग.िव.अ.पं.स.संगमनेर पशु.231033 पु ष

4519 िसमा देिवदास नाईक ा.आ.क.जवळेकडलग,संगमनेर451034 ी

4180 सोनाली  सुभाष पडवळ उप-अिभयंता (सा.बा)संगमनेर331035 ी

2240 िहत  एकनाथ ग हाळे उप-अिभयंता (ल.पा.)संगमनेर521036 पु ष
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4648 अिजत ल मण गायकवाड ा.आ.क.उंदीरगांव,8201,ता. ीरामपूर351037 पु ष

4183 अतुल सुरेश जाधव ा.आ.क.उंदीरगांव,8201,ता. ीरामपूर401038 पु ष

554 अिनता अशोक शदे ा.आ.क.माळवडगांव, ता. ीरामपूर531039 ी

4647 अिनल सोपानराव मोढवे ा.आ.क.पढेगांव,8201ता. ीरामपूर441040 पु ष

576 अिभनय अनंत नागले ा.आ.क.टाकळीभान,8201 ीरामपूर311041 पु ष

1802 अलका सखाराम सातपूते ा.आ.क.माळवडगांव,ता. ीरामपूर8507521042 ी

625 अि  वनी भानुदास पारधे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर (िश)281043 ी

365 अशोक ल मण शदे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}531044 पु ष

4691 अशोक सखाराम शदे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}521045 पु ष

2704 आशा धमाजी ीरसागर ा.आ.क.पढेगांव,8201ता. ीरामपूर541046 ी

4846 आशा पे स खेडकर ए.बा.िव.से.यो. ीरामपूर.1511047 ी

4156 आशा सुभाष माळी ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर431048 ी

3157 आशादेवी द ा य िलपटे ए.बा.िव.से.यो. ीरामपूर.2551049 ी

4488 उ वला चं कांत झुरंगे ा.आ.क.िनमगांवखैरी,8201 ीरामपुर381050 ी

4825 उषा करण कासार ए.बा.िव.से.यो. ीरामपूर.1531051 ी

2798 एकनाथ सू ाम पवार ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}571052 पु ष

4426 क पना बाळासाहबे शदे ता आ अिधकारी.2 ीरामपूर341053 ी

2322 क पना ीराम जेवडे ा.आ.क.माळवडगांव,8201 ीरामपूर541054 ी

2941 कुसुम सावळेराम हसे ा.आ.क.िनमगांवखैरी,8201 ीरामपुर541055 ी

3638 करण पोपट कदम ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर451056 पु ष

1268 करण भगवान दळवी ा.आ.क.पढेगांव,8201ता. ीरामपूर441057 पु ष

2945 गणेश आसाराम खंडागळे ा.आ.क.िनमगांवखैरी,8201 ीरामपुर471058 पु ष

5094 गणेश ध िडराम आिहले ा.आ.क.बेलापूर,8508391059 पु ष

3652 गणेश पांडुरंग गुंजाळ गा.़पा.पु, ीरामपूर521060 पु ष

2931 गणेश माधव तोटे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर441061 पु ष

3574 गणेश िवजय खामकर ा.आ.क.िनमगांवखैरी,8508451062 पु ष

4850 िगरीष रावसाहबे जाधव ा.आ.क.उंदीरगांव,8508411063 पु ष

1786 गोपाळा आ माराम सपकार ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर551064 पु ष
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3128 गोर नाथ देवराव अभंग ा.आ.क.िनमगांवखैरी,8201 ीरामपुर551065 पु ष

1159 गो वद िनलाजी सडमाके गा.़पा.पु, ीरामपूर291066 पु ष

3127 चं कांत बाबासाहबे गज ा.आ.क.पढेगांव,2, ता. ीरामपूर531067 पु ष

2832 िच ा वसंत भारती ए.बा.िव.से.यो. ीरामपूर.1551068 ी

4609 चतामणी भार  टाकसाळ ा.आ.क.बेलापूर, 8201321069 पु ष

3033 िचमाजी रामभाऊ गोडे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर501070 पु ष

3795 ाने र ीरंग बो डे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर371071 पु ष

3448 जय काश पे स गायकवाड ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर (िश)471072 पु ष

698 जयेश साहबेराव शदे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर371073 पु ष

2829 जा लदर कारभारी कांबळे गा.़पा.पु, ीरामपूर531074 पु ष

4403 िजत  रतन गोलवड ा.आ.क.उंदीरगांव,8508391075 पु ष

5100 जीवन द ा य कुदळे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}341076 पु ष

3141 झंूबर रावजी िखलारी ा.आ.क.बेलापूर, 8201491077 पु ष

5068 ताजबेग अझागरीबेग िमझा ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर371078 पु ष

4683 तानाजी बाळासाहबे गडाख ा.आ.क.बेलापूर, 8201491079 पु ष

3364 द ा य धोड राम आहरे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर (िश)451080 पु ष

4223 द ा य पुिनलाल सांळुके ा.आ.क.टाकळीभान,8201 ीरामपूर411081 पु ष

2842 द ा य मोहन सूडके ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर[Lekha]541082 पु ष

355 दशरथ गूलाब पाखरे पंचायत सिमती ीरामपूर (आरो य िवभाग )551083 पु ष

523 दपक मोरे र िशरतूरे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर[Lekha]491084 पु ष

769 दपक रमेश गोयर ा.आ.क.उंदीरगांव,8201,ता. ीरामपूर371085 पु ष

886 दलीप दगंबर कोकणे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}531086 पु ष

113 नंदा कारभारी फंुदे  गा.़पा.पु,, ीरामपूर441087 ी

2788 नवनाथ रखमाजी िवटनोर ा.आ.क.टाकळीभान,8201 ीरामपूर491088 पु ष

575 िनलेश एकनाथ डुकरे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर321089 पु ष

5121 पुंजा गंगाधर वाघ बांधकाम, ीरामपूर421090 पु ष

4599 दीप भगवान गवई  ा.आ.क.टाकळीभान,8508 ीरामपूर451091 पु ष

4793 िमला भाऊसाहबे बडाख ए.बा.िव.से.यो. ीरामपूर.1531092 ी

553 मो दनी अिनल धाडगे ा.आ.क.टाकळीभान,8201 ीरामपूर281093 ी

4279 शांत मा ती गायकवाड ा.आ.क.बेलापूर, 8201421094 पु ष

1364 पोपट चांगदेव वमने ा.आ.क.उंदीरगांव,8201,ता. ीरामपूर561095 पु ष

3009 बेबी मूरलीधर मगर ा.आ.क.माळवडगांव,ता. ीरामपूर8507551096 ी

773 बानो अ दलूरहमेान शेख ा.आ.क.िनमगांवखैरी,8507281097 ी
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4400 बापुसाहबे िवठठल उघडे ा.आ.क.पढेगांव,8201ता. ीरामपूर571098 पु ष

1977 बाबू सखाराम भालेराव बांधकाम, ीरामपूर551099 पु ष

4399 बाबुराव शंकर सोडनर ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}481100 पु ष

2224 बाबासाहबे मूरलीधर धावणे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}551101 पु ष

4831 भगवान भानुदास ससाणे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}531102 पु ष

2191 भरत िवठ् ठल पावसे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}541103 पु ष

3215 भाऊसाहबे एकनाथ औताडे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर521104 पु ष

4105 भाऊसाहबे सो याबापु चांदणे ा.आ.क.टाकळीभान,8201 ीरामपूर451105 पु ष

4555 भानुदास िगताराम र टे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}491106 पु ष

2895 िभमा ल मण बनसोडे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर541107 पु ष

2690 िभमाजी बाबासाहबे हारदे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}531108 पु ष

3556 मंगल गंगाधर राजळे ए.बा.िव.से.यो. ीरामपूर.1541109 ी

3228 मथुबाई शंकर मोिहते ा.आ.क.िनमगांवखैरी,8507561110 ी

2051 मंदा कनी रंगनाथ कदम ा.आ.क.बेलापूर-8507521111 ी

4727 मधुकर एकनाथ हसे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर411112 पु ष

3038 मिनष गणपत गोसावी ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर441113 पु ष

5019 महशे नानासाहबे गायकवाड ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}461114 पु ष

194 िमराबाई अशोक ग धळे गा.़पा.पु, ीरामपूर491115 ी

4450 यशवंत अंबादास बे े गा.़पा.पु, ीरामपूर361116 पु ष

4438 योगेश बाळासाहबे सारगंधर ता आ अिधकारी.2 ीरामपूर351117 पु ष

4428 योिगता संजय गोडगे ता आ अिधकारी.2 ीरामपूर441118 ी

4037 रघुनाथ फ करा बागुल ा.आ.क.पढेगांव,2, ता. ीरामपूर471119 पु ष

3415 रघुनाथ महाद ुधनवटे ा.आ.क.माळवडगांव,8201 ीरामपूर531120 पु ष

3333 र माला सुभाष परदेशी  गा.़पा.पु,, ीरामपूर551121 ी

4699 र व  माधव गोजे ा.आ.क.िनमगांवखैरी,8508381122 पु ष

4730 र व  िसधे र िपसे गा.़पा.पु, ीरामपूर451123 पु ष

679 राज  म छ  िबरंगळ ा.आ.क.उंदीरगांव,8508321124 पु ष

3258 राजेश अजुन कांबळे ा.आ.क.माळवडगांव, ता. ीरामपूर461125 पु ष

1114 राज ी िभमाजी िनकाळे ा.आ.क.उंदीरगांव,8507 ीरामपूर531126 ी

1181 रा ल अशोक नावकर ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}311127 पु ष

3055 रोिहणी ीपाद लहाडे ा.आ.क.िनमगांवखैरी,8201 ीरामपुर551128 ी

5101 रोिहदास बाबुराव काळे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}531129 पु ष

174 लता नामदेव रोकडे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर481130 ी
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4892 लता म छ  कुसमुडे ा.आ.क.िनमगांवखैरी,8201 ीरामपुर421131 ी

1947 वंदना बाबूराव तोरणे ा.आ.क.टाकळीभान,8201 ीरामपूर551132 ी

4875 िवक  सॅ युअल दवे ा.आ.क.उंदीरगांव,8201,ता. ीरामपूर331133 पु ष

4480 िवजय कशोर शहाणे ा.आ.क.माळवडगांव,8201 ीरामपूर401134 पु ष

4577 िवजय नामदेव नलावडे ा.आ.क.माळवडगांव, ता. ीरामपूर351135 पु ष

4022 िवजय भगवान िशरसे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}471136 पु ष

3450 िवजया पांडुरंग लोखंडे ा.आ.क.उंदीरगांव,8507 ीरामपूर531137 ी

3611 िवनायक शंकरराव देशमुख ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर541138 पु ष

2576 िवलास बाजीराव जगधने बांधकाम, ीरामपूर571139 पु ष

1018 िवलास संपत सोनवणे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}461140 पु ष

3447 शेख मोहमंद ई ान कुतुबुददीन ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर471141 पु ष

4762 ीरंग सभाहारी गडधे  गा.़पा.पु,, ीरामपूर361142 पु ष

3360 शिशकला एकनाथ ा हणे ा.आ.क.बेलापूर-8507531143 ी

233 शिशकला फ करा भगार दवे ा.आ.क.पढेगांव,8201ता. ीरामपूर591144 ी

3569 शांता द ा य ग हाणे ए.बा.िव.से.यो. ीरामपूर.2501145 ी

3144 शारदा रभाजी लोखंडे ा.आ.क.माळवडगांव,ता. ीरामपूर8507531146 ी

4234 िश ल ब सी सोनवणे ए.बा.िव.से.यो. ीरामपूर.1381147 ी

1201 िशला भाकर साळवे ा.आ.क.िनमगांवखैरी,8507401148 ी

1168 शोभा अिवनाश सोनवणे ा.आ.क.टाकळीभान,8201 ीरामपूर551149 ी

4955 शोभा ह रभाऊ शदे ए.बा.िव.से.यो. ीरामपूर.1461150 ी

3123 सिचन अशोक मैड ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर401151 पु ष

4992 सुिजत आ दनाथ च हाण ा.आ.क.िनमगांवखैरी,8507311152 पु ष

4761 संजीवन रंगनाथ दवे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर (िश)511153 पु ष

3343 सितश बापुराव मोरगे  गा.़पा.पु,, ीरामपूर541154 पु ष

3730 संदीप आनंदा कदम ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर391155 पु ष

5122 संदीप रामभाऊ गरगडे बांधकाम, ीरामपूर321156 पु ष

719 सुिनता अिजतकुमार लोहाळे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर (िश)411157 ी

4921 सुिनता काश गायकवाड ा.आ.क.बेलापूर-8507401158 ी

378 सुिनल िवठठलराव काकडे ा.आ.क.टाकळीभान8507391159 पु ष

3636 समद अ बासभाई शेख  ा.आ.क.टाकळीभान,8508 ीरामपूर551160 पु ष

2472 ि मता गो वदराव वैजापूरकर ा.आ.क.उंदीरगांव,8507 ीरामपूर541161 ी

3240 सुरेखा जग ाथ गोसावी ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर541162 ी

1125 सरला रोिहदास लांडे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर331163 ी
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827 सुरेश भाऊसाहबे घुले ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}381164 पु ष

3753 सुरेश शामसंुदर बास ा.आ.क.उंदीरगांव,8201,ता. ीरामपूर481165 पु ष

1009 सुवणा भाऊसाहबे तोडमल ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर ( कृषी  िवभाग)341166 ी

2347 सूिशला आसाराम बे हकेर ा.आ.क.टाकळीभान8507551167 ी

1041 साहबेराव सांडुजी साळवे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}501168 पु ष

3914 सोपान बाबुराव हरदास ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर551169 पु ष

2104 सोपान शंकर वाघचौरे ग.िव.अ.पं.स. ीरामपूर{पश.}541170 पु ष

कोपरगांवकोपरगांवकोपरगांवकोपरगांव
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3244 अिनल चं सेन धनवटे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव[Lekha]461171 पु ष

4404 अिनल शामुवेल बनसोडे ा.आ.क.द.गांवबोलका,कोपरगांव8508431172 पु ष

4568 अ ण म छ  आगलावे ग.िश.अ.प.ंस.कोपरगांव (िश )431173 पु ष

4729 अि न पंिडत वाघ सब.डी ही.(ल.पा.)कोपरगांव411174 पु ष

2917 अशोक बाबूराव गायकवाड ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव551175 पु ष

1919 ऊ म चं भान पवार सब.डी ही.(ल.पा.)कोपरगांव551176 पु ष

1830 कमल ता याबा कदम ा.आ.क.पोहगेांव,कोपरगांव8507/8508541177 ी

958 क पना ानदेव सोनावणे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव431178 ी

2755 क पना पंढरीनाथ वराडे ए.बा.िव.से.यो.कोपरगांव561179 ी

5069 गणेश द ा य चौधरी उपअिभयंता ( सा.बा.)कोपरगांव271180 पु ष

4733 गणेश ीरंग सोनवणे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव[Lekha]381181 पु ष

344 िगता कसन देवगुणे ए.बा.िव.से.यो.कोपरगांव331182 ी

4042 चं कला योहान जगधने ा.आ.क.दिहगांव बोलका401183 ी

4726 चांगदेव ानदेव लाटे उपअिभयंता ( सा.बा.)कोपरगांव361184 पु ष

2969 ानदेव  के जी  गायकवाड ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव .पशु.561185 पु ष

4924 ानदेव ल मण जेजुरकर ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव551186 पु ष

1100 जनादन रामनाथ वाकळे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव .पशु.481187 पु ष

4462 जय ी पांडुरंग फटांगरे ा.आ.क.पोहगेांव,कोपरगांव8507/8508371188 ी

4495 योती पंढरीनाथ पवार ा.आ.क.चासनळी,351189 ी

4055 जाल दर िशवाजी को ाडे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव391190 पु ष

2629 जोि कन ि टफन भोसले ा.आ.क.चासनळी,551191 ी
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3589 ुकाराम ममताजी शेलार ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव .पशु.571192 पु ष

4219 द ा य पांडुरंग कोळी सब.डी ही.(ल.पा.)कोपरगांव371193 पु ष

277 द ा य संपत आहरे ा.आ.क.टाकळी ा,कोपरगांव521194 पु ष

1796 देवचंद शंकर गायकवाड ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव541195 पु ष

2705 दादा सद ूपवार ए.बा.िव.से.यो.कोपरगांव541196 पु ष

929 दपक िवजयकुमार एकबोटे ा.आ.क.पोहगेांव,कोपरगांव381197 पु ष

4942 नंदा बबन पंिडत ए.बा.िव.से.यो.कोपरगांव471198 ी

3004 नं दनी कािशनाथ न वरे ा.आ.क.टाकळी ा,कोपरगांव501199 ी

76 िनतीन गंगाराम गायकवाड उपअिभयंता ( सा.बा.)कोपरगांव481200 पु ष

4429 पंिडत दामोद ्र वाघे् रे पंचायत सिमती कोपरगाव(कृष् ◌ी )451201 पु ष

2334 ितभा िनवृ ी वाघ ा.आ.क.टाकळी ा,कोपरगांव8507/8508541202 ी

736 हाद तुकाराम झनके ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव351203 पु ष

4093 पु षो म ब सीलाल झाडगे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव401204 पु ष

3607 पावती कसन गायकवाड ा.आ.क.वारी, कोपरगांव441205 ी

3779 बेबी कसन दवेगुणे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव521206 ी

27 बाळकृ ण सुरेश कोळी ग.िश.अ.प.ंस.कोपरगांव (िश )401207 पु ष

4503 भाऊसाहबे बाबुराव माळी ा.आ.क.टाकळी ा,कोपरगांव431208 पु ष

2901 भाऊसाहबे िभकाजी काळे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव[Lekha]551209 पु ष

4218 भाऊसाहबे मो ीराम जाधव ा.आ.क.संव सर,कोपरगांव381210 पु ष

2603 मंगल गंगाराम ओहोळ ा.आ.क.संव सर,कोपरगांव541211 ी

2186 मा ती ध िडबा साबळे सब.डी ही.(ल.पा.)कोपरगांव531212 पु ष

761 िमना अशोक िशरसाठ ा.आ.क.टाकळी ा,कोपरगांव281213 ी

3440 िमना सु ा बड ा.आ.क.चासनळी,451214 ी

1299 िमराबाई ब सी माळी ा.आ.क.टाकळी ा,कोपरगांव8507/8508441215 ी

2134 रंजना मगन जारे ा.आ.क.वारी, कोपरगांव561216 ी

4837 रेणुका सुरेश गायकवाड ए.बा.िव.से.यो.कोपरगांव491217 ी

2431 र माला नामदेव िधमते ा.आ.क.वारी, कोपरगांव541218 ी

253 र ाकर शामराव ओहोळ ा.आ.क.पोहगेांव,कोपरगांव341219 पु ष

4437 रितश चं कांत शदे ा.आ.क.संव सर,कोपरगांव401220 पु ष

4496 रमेश ानदेव माळी ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव .पशु.401221 पु ष

3464 र व  जयकुमार दवाणे ा.आ.क.पोहगेांव.कोपरगांव8201531222 पु ष

3822 रिव  मधुकर न वरे ा.आ.क.टाकळी ा,कोपरगांव481223 पु ष

4722 राजु ठकाजी दघे उपअिभयंता ( सा.बा.)कोपरगांव411224 पु ष
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914 राजु बाबुराव ि भुवन ग.िश.अ.प.ंस.कोपरगांव (िश )501225 पु ष

4676 राजू वालजी पाटील सब.डी ही.(ल.पा.)कोपरगांव531226 पु ष

472 राज  अिहलाजी जवादे ा.आ.क.टाकळी ा,कोपरगांव381227 पु ष

2371 राज  मूरलीधर भांगे तालुका आरो य अिधकारी कोपरगांव561228 पु ष

942 राजेश दगडु इंदे ा.आ.क.दिहगांव बोलका441229 पु ष

3056 राजेश पांडूरंग ड गरे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव471230 पु ष

4249 रामनाथ नानासाहबे जगधने ा.आ.क.दिहगांव बोलका551231 पु ष

998 रा ल संजय साळवे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव .पशु.281232 पु ष

283 लता ध डीराम भडकेर ए.बा.िव.से.यो.कोपरगांव391233 ी

3382 वंदना ाने र धनवटे ा.आ.क.संव सर,कोपरगांव401234 ी

5053 वषावकुमार िशवाजीरव पा टल ा.आ.क.वारी,ता.कोपरगांव8508361235 पु ष

938 वा याबाई ल मण त ळे ा.आ.क.चासनळी,541236 ी

4134 िवजय अशोक आढाव ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव431237 पु ष

375 िवजय मनोहर गोसावी ा.आ.क.चासनळी,511238 पु ष

4606 िवर  नानासाहबे वाघचौरे तालुका आरो य अिधकारी कोपरगांव371239 पु ष

727 शकंूतला ह र ं  दघे ा.आ.क.पोहगेांव.कोपरगांव8201561240 ी

4 ीकवर शंकर जायभाय ए.बा.िव.से.यो.कोपरगांव451241 ी

4758 शैल  मोहन पांढरे सब.डी ही.(ल.पा.)कोपरगांव351242 पु ष

4943 शिशकला ंकटेश दडडी ए.बा.िव.से.यो.कोपरगांव481243 ी

3578 शा करा कासम शेख ा.आ.क.वारी, कोपरगांव461244 ी

699 शारदा नानासाहबे यादव पंचायत सिमती कोपरगाव(कृष् ◌ी )321245 ी

3641 शाहीन रहीमखान पठाण ा.आ.क.वारी, कोपरगांव401246 ी

211 िशवाजी तूकाराम बनसोडे ा.आ.क.चासनळी,531247 पु ष

1049 िशवाजी दता य शदे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव .पशु.371248 पु ष

1047 िशवाजी रामदास बाचकर ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव .पशु.391249 पु ष

2320 शोभा जोसेफ साळवे ा.आ.क.संव सर,कोपरगांव561250 ी

763 संिगता भाऊराव कचेरे ा.आ.क.टाकळी ा,कोपरगांव481251 ी

407 संिगता मंदा कचरे ा.आ.क.टाकळी ा,कोपरगांव8507/8508431252 ी

3410 संगीता अमोलीक शगाडे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव481253 ी

4927 संजु बारकु चौधरी ा.आ.क.वारी,ता.कोपरगांव8508501254 पु ष

1113 संजय बाबुलाल पाखले ा.आ.क.संव सर,कोपरगांव521255 पु ष

3978 सितश वसं राव ह के ा.आ.क.वारी, कोपरगांव411256 पु ष

3199 संतोष द ा य नलगे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव511257 पु ष
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4472 संदेश एकनाथ सातपुते सब.डी ही.(ल.पा.)कोपरगांव411258 पु ष

1803 सुिनल सुधाकर राऊत ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव .पशु.511259 पु ष

3977 सुभाष िवठठल महाजन ा.आ.क.संव सर,कोपरगांव451260 पु ष

4932 सुमन नाना गांगुड ा.आ.क.पोहगेांव,कोपरगांव8507/8508491261 ी

2417 सजराव शंकरराव भारती ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव541262 पु ष

5082 सरीता सुखदेव मद ा.आ.क.पोहगेांव,कोपरगांव8507/8508321263 ी

3642 सुलभा िस ाराम गजर ा.आ.क.पोहगेांव.कोपरगांव8201351264 ी

3892 सिव ा रावसाहबे आहरे ा.आ.क.दिहगांव बोलका401265 ी

957 सिवता लुईस गायकवाड ा.आ.क.पोहगेांव,कोपरगांव8507/8508391266 ी

4704 िसमा िभकाजी जमदाडे ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव411267 ी

4291 हनुमान पंडीत गवळी ग.िव.अ.पं.स.कोपरगांव .पशु.421268 पु ष

3403 िहराबाई रामभाऊ जाधव ा.आ.क.पोहगेांव,कोपरगांव8507/8508461269 ी

राहाताराहाताराहाताराहाता
सभासदसभासदसभासदसभासद
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अहमदनगर िज हा प रषद स ह टस कोअहमदनगर िज हा प रषद स ह टस कोअहमदनगर िज हा प रषद स ह टस कोअहमदनगर िज हा प रषद स ह टस को- - - - ऑपऑपऑपऑप. . . . े िडट सोसायटी िले िडट सोसायटी िले िडट सोसायटी िले िडट सोसायटी िल, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
याशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी द. . . . ३१३१३१३१////०८०८०८०८////२०१९२०१९२०१९२०१९

2552 अजय नारायण देवचके ग.िव.अ.पं.स.रहाता511270 पु ष

2630 अ वर कबीर शेख ा.आ.क.डो हाळे,ता.रहाता481271 पु ष

3701 अिन ा म छ  गोसावी ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201361272 ी

562 अिनल छोटू नागपूरे पं स राहाता.पशु.िवभाग471273 पु ष

1076 अिनल भाऊ पवार पं स राहाता.पशु.िवभाग291274 पु ष

4370 अिनल हनुमंता शदे पं स राहाता.पशु.िवभाग411275 पु ष

600 अचना वसंत गवारे ए.बा.िव.से.यो. रहाता371276 ी

3942 अ ण जग ाथ िशरसाठ ा.आ.क.को हार, ता. राहा ा431277 पु ष

3654 अलका पाटीलबा दघे ए.बा.िव.से.यो. रहाता551278 ी

1015 अशोक बाजीराव पवार ा.आ.क.को हार, ता. राहा ा421279 पु ष

4554 आ णासाहबे सो याबापु ीरसागर तालुका आरो य अिधकारी राहाता8412561280 पु ष

2332 आशा के जी भा ड ा.आ.क.सावळीिवहीर,राहाता501281 ी

12 उ वला सुरेश बकाल ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201301282 ी

2954 उमेश चं कांत पंडूरे पं स राहाता.पशु.िवभाग541283 पु ष

4039 उ मला एकनाथ धूमाळ ग.िव.अ.पं.स.रहाता471284 ी

514 ऊषा अजुन सोनवणे ा.आ.क.अ गांव,रहाता8507/8508521285 ी
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1525 एकनाथ सावकार िगते उप-अिभयंता [सा.बा.]राहाता2052561286 पु ष

2940 कडूबाई मधूकर लगे ा.आ.क.वाकडी,ता. राहा ा531287 ी

3260 कमल लहानू डोखे ग.िव.अ.पं.स.रहाता541288 ी

3103 क पना रामचं  गायकवाड ए.बा.िव.से.यो. रहाता521289 ी

4849 कृ णा िभमा डगळे ग.िव.अ.पं.स. रहाता351290 पु ष

4917 कुसूम िभमराज नागरे ए.बा.िव.से.यो. रहाता531291 ी

4175 करण पंढरीनाथ यादव ा.आ.क.वाकडी,ता. राहा ा371292 पु ष

3091 करणकूमार बाबासाहबे पािगरे ग.िव.अ.पं.स.रहाता421293 पु ष

2731 कशोर अंबादास शेळके पं स राहाता.पशु.िवभाग511294 पु ष

140 कशोर शांताराम गुंजाळ उप-अिभयंता [सा.बा.]राहाता2052331295 पु ष

3562 कौश या भाऊसाहबे गाडकेर ए.बा.िव.से.यो. रहाता531296 ी

4592 गणेश भागवत रहाणे तालुका आरो य अिधकारी राहाता8412311297 पु ष

2564 िच ा िवठ् ठल कािशद ा.आ.क.वाकडी,ता. राहा ा541298 ी

3897 ानदेव शंकर िशरसाठ ा.आ.क.दाढ बु कु,, ता. राहाता8507421299 पु ष

3438 जैतुनबी विजरभाई शेख ा.आ.क.डो हाळे,ता.रहाता531300 ी

2562 जनाबाई रामराव भांड ा.आ.क.डो हाळे,ता.रहाता541301 ी

3190 जयराम हौिशराम पवार उप-अिभयंता [सा.बा.]राहाता2052521302 पु ष

2859 जय ी भागव  क डले ा.आ.क.सावळीिवहीर,राहाता531303 ी

125 जय ी सखाराम गाढे ा.आ.क.दाढ बु कु,, ता. राहाता441304 ी

5071 योती द ा य पुंड ग.िव.अ.पं.स.रहाता321305 ी

221 दपक शा राव कांबळे ा.आ.क.दाढ बु कु,, ता. राहाता441306 पु ष

3592 दलीप द ा य डांगे पं स राहाता.पशु.िवभाग471307 पु ष

786 दलीप रामचं  शेरकर पं स राहाता.पशु.िवभाग531308 पु ष

2243 नंदा यशवंत पानसरे ा.आ.क.वाकडी,ता. राहा ा531309 ी

3034 निलनी गोपीनाथ साबळे ा.आ.क.को हार, ता. राहा ा451310 ी

254 नवनाथ पांडूरंग िनमळ ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201551311 पु ष

3798 िनि न िवठठलराव िनमळ पं स राहाता.पशु.िवभाग471312 पु ष

5072 थमेश अशोक देवतरसे ा.आ.क.वाकडी,ता. राहा ा281313 पु ष

3071 भाकर बाबूराव जाधव ग.िव.अ.पं.स.रहाता541314 पु ष

4987 हाद िव लराव ड गरे पं स राहाता.पशु.िवभाग291315 पु ष

5002 शांत सुरेश ल ढे ा.आ.क.दाढ बु कु,, ता. राहाता381316 पु ष

4123 साद बक खंडाळे ग.िव.अ.पं.स.रहाता321317 पु ष

2836 पोपट मा ती देशमूख प.ंस.राहाता{आरो य खाते }501318 पु ष
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247 बबनराव दौलतराव आहरे ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201541319 पु ष

4556 बाळनाथ मा ती जाधव पं स राहाता.पशु.िवभाग561320 पु ष

812 िभमराज मोहन पवार ग.िव.अ.पं.स.रहाता491321 पु ष

2231 िभमा क िडबा िघगे ग.िव.अ.पं.स.रहाता561322 पु ष

3796 मुकंुद रमेश परदेशी ए.बा.िव.से.यो. रहाता381323 पु ष

2904 मकरंद चांगदेव गायकवाड ग.िव.अ.पं.स.रहाता481324 पु ष

2813 मंगल उ मराव पठारे ा.आ.क.दाढ बु कु,, ता. राहाता511325 ी

4145 मंगल बाळाजी डावरे ा.आ.क.सावळीिवहीर,राहाता411326 ी

4675 म छ  बाळा जावळे ा.आ.क.सावळीिवहीर,राहाता541327 पु ष

4880 मंदा भानुदास सुलतान ा.आ.क.डो हाळे,ता.रहाता361328 ी

2641 मंदा कनी िसताराम बनकर ा.आ.क.को हार, ता. राहा ा531329 ी

1322 मयुर नेमीचंद मुनोत उप-अिभयंता [सा.बा.]राहाता2052251330 पु ष

2907 महमद जमाल फा ख अहमद शेख ग.िव.अ.पं.स. रहाता (लेखा)461331 पु ष

1550 माला नारायण िप ले ा.आ.क.डो हाळे,ता.रहाता541332 ी

4919 िमना सुधाकर तांबे ए.बा.िव.से.यो. रहाता531333 ी

4013 िमल द  काश दवाकर ा.आ.क.डो हाळे,ता.रहाता411334 पु ष

121 योगे  रामभाऊ डोखे ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201451335 पु ष

2634 साना िचरागो ीन इनामदार ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201561336 ी

2408 र माला के  मु तोडे ा.आ.क.सावळीिवहीर,राहाता541337 ी

2815 रमेश मोहनराव आहरे ा.आ.क.दाढ बु कु,, ता. राहाता521338 पु ष

3906 र व  नानासाहबे नालकर ग.िव.अ.पं.स.रहाता411339 पु ष

3189 र व  बाबूराव सो वळ ग.िव.अ.पं.स.रहाता531340 पु ष

3229 रामु ह र ं  बािव कर ग.िव.अ.पं.स.रहाता511341 पु ष

973 ल मण िवठोबा गाडेकर ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201451342 पु ष

143 वंदना राजेश मुळे ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201461343 ी

54 वैभव ह रभाऊ काटे उप-अिभयंता [सा.बा.]राहाता2052381344 पु ष

506 ंकट िभमराव पैठणे ा.आ.क.सावळीिवहीर,राहाता431345 पु ष

4394 वषा एकनाथ साळवे ग.िव.अ.पं.स. रहाता341346 ी

60 वषाराणी कशोर रोकडे ा.आ.क.डो हाळे,ता.रहाता321347 ी

2756 वैशाली दगंबर कूकडे ए.बा.िव.से.यो. रहाता551348 ी

4421 िवकास बापू गवते ा.आ.क.सावळीिवहीर,राहाता361349 पु ष

3737 िवकास िवजय पाटील ा.आ.क.को हार, ता. राहा ा331350 पु ष

2264 िवजय गो वदराव ि भूवन ा.आ.क.को हार, ता. राहा ा541351 पु ष
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816 िवजया बंडु िनकम ा.आ.क.दाढ बु कु,, ता. राहाता491352 ी

4677 िवनायक गो वद अवसरकर ा.आ.क.को हार, ता. राहा ा331353 पु ष

4316 िवनायक िवठठल पंडीत ग.िव.अ.पं.स.रहाता321354 पु ष

1064 शेख शमा नुरमहमंद ा.आ.क.डो हाळे,ता.रहाता531355 ी

944 शरद आ णासाहबे ट ल ग.िव.अ.पं.स.रहाता441356 पु ष

4463 शरद आनंदा महांडुळे ग.िव.अ.पं.स.रहाता431357 पु ष

507 शांतवन गूलाब वाघमारे पं स राहाता.पशु.िवभाग541358 पु ष

5062 शारदा गंगाधर दवेकर ा.आ.क.को हार, ता. राहा ा441359 ी

4253 सिचन अशोक बनकर तालुका आरो य अिधकारी राहाता8412391360 पु ष

4500 संजय अशोक पवार ा.आ.क.को हार, ता. राहा ा441361 पु ष

187 संजय िभकाजी को हे ग.िव.अ.पं.स. रहाता (लेखा)521362 पु ष

3409 संजय रमेश क बळे ए.बा.िव.से.यो. रहाता481363 पु ष

2936 संजीवनी भानूदास गोसावी ा.आ.क.डो हाळे,ता.रहाता541364 ी

1135 सितश कृ णा सायबोळ पं स राहाता.पशु.िवभाग311365 पु ष

4397 संतोष रोिहदास रासकर उप-अिभयंता [सा.बा.]राहाता2052401366 पु ष

4273 संतोष सोपान कोळगे ग.िव.अ.पं.स.रहाता401367 पु ष

137 सं दप रंगनाथ लोढे ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201401368 पु ष

3961 संदीप  केशवराव िनधाने पं स राहाता.पशु.िवभाग431369 पु ष

3898 सुनंदा िवनायक साळवे ा.आ.क.को हार, ता. राहा ा541370 ी

3205 सुिनता जॉन कोळगे ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201521371 ी

2993 सूिनता मा ती ढोकणे ए.बा.िव.से.यो. रहाता551372 ी

2318 सूिनता याकूब पवार ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201531373 ी

3941 सुमन के  जाधव ा.आ.क.दाढ बु कु,, ता. राहाता361374 ी

4757 सुिमत िसताराम घोरपडे उप-अिभयंता [सा.बा.]राहाता2052321375 पु ष

4214 समीर बाळासाहबे कुलकण ा.आ.क.को हार, ता. राहा ा371376 पु ष

3148 सुरेखा कािशनाथ शदे ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201551377 ी

4220 सुरेखा ानदेव जेजुरकर ग.िव.अ.पं.स.रहाता341378 ी

3696 सुरेखा नारायण धनवटे ा.आ.क.वाकडी,ता. राहा ा451379 ी

2636 सुरेखा सुधाकर ने लकर ा.आ.क.अ गांव,रहाता8201531380 ी

3979 सुयकांत पांडुरंग दसुाने ा.आ.क.डो हाळे,ता.रहाता491381 पु ष

3180 सुरेश चरणदास वै णव उप-अिभयंता [सा.बा.]राहाता2052561382 पु ष

4901 सुरेश सुदाम गवई ा.आ.क.वाकडी,ता. राहा ा461383 पु ष

878 स रता राज  रणनवरे ा.आ.क.डो हाळे,ता.रहाता281384 ी
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3307 सुिशला बयाजी बनसोडे ा.आ.क.वाकडी,ता. राहा ा541385 ी

550 सागर ल मण रा े पं स राहाता.पशु.िवभाग321386 पु ष

4912 हमेलता बाळकृ ण गंुड ए.बा.िव.से.यो. रहाता541387 ी

5073 हमेा रॉबट कांबळे ा.आ.क.डो हाळे,ता.रहाता351388 ी
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3233 अिनता भा कर िनमसे ए.बा.िव.से.यो रा री491389 ी

3074 अिनल जग ाथ हापसे ग.िव.अ.पं.स.रा री (िश ण )431390 पु ष

3559 अिनल बाजीराव जेजुरकर ा.आ.क.टाकळीिमया8201521391 पु ष

4571 अिनल शांताराम पाचारणे ा.आ.क.उंबरे,8507रा री381392 पु ष

5048 अचना ध डीराम चोभे उप-अिभयंता (गा़.पा.पु,/ल.पा.)रा री391393 ी

4523 अचना भाऊसाहबे काजळे ए.बा.िव.से.यो रा री371394 ी

176 अजुन ल मण गा डकर ग.िव.अ.पं.स.रा री (िश ण )501395 पु ष

3269 अलका आनंदा बड ा.आ.क.बारागांवनांदरु,8507ता. रा री451396 ी

3160 अलका बबन बनसोडे ा.आ.क.उंबरे,8507रा री441397 ी

922 अवधुत भाऊसाहबे खळेकर ा.आ.क.गुहा  .8507311398 पु ष

4299 अशोक तोताराम सोनवणे उप-अिभयंता (गा़.पा.पु,/ल.पा.)रा री521399 पु ष

3173 अशोक रघूनाथ पाटील उप-अिभयंता( सा.बा) रा री451400 पु ष

4768 आ णासाहबे काशीनाथ शेजवळ ा.आ.क. मांजरी.8507441401 पु ष

4835 आ दनाथ बाबूराव मोरे ा.आ.क.टाकळीिमया8201411402 पु ष

3675 आनंद द ा य दक डा ग.िव.अ.पं.स.रा री441403 पु ष

2796 आ पासाहबे नागनाथ हचें उप-अिभयंता( सा.बा) रा री551404 पु ष

3870 आ रफ अयूब इनामदार ग.िव.अ.पं.स.रा री (िश ण )441405 पु ष

5065 आशा दता य रायजादे ग.िव.अ.पं.स.रा री (िश ण )511406 ी

4747 आशा देिवदास वांढेकर ा.आ.क.बारागांवनांदरु,8507ता. रा री441407 ी

3759 आशा बाबासाहबे आघाव उप-अिभयंता(सा.बा) रा री491408 ी

3744 आशा सोपान डगळे उप-अिभयंता (गा़.पा.पु,/ल.पा.)रा री401409 ी

4084 इंद ूबबन राह ज ा.आ.क.उंबरे,8507रा री431410 ी

4826 इंदबुाई िशवाजी मोरे ए.बा.िव.से.यो रा री471411 ी

447 उ वला अंकुश कांबळे ा.आ.क.टाकळीिमया8201371412 ी
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3564 उ वला अजुन क हापुरे ए.बा.िव.से.यो रा री521413 ी

3299 क पना छबुराव सोनवणे ए.बा.िव.से.यो रा री531414 ी

3757 कैलास बाळासाहबे झंुगे ग.िव.अ.पं.स.रा री371415 पु ष

3900 केशव पाराजी शेळके ा.आ.क.दवेळाली वरा.8201361416 पु ष

768 कृ णाबाई खंडु पटारे ग.िव.अ.पं.स.रा री451417 ी

3277 काझी अ रबी कम न उप-अिभयंता(सा.बा) रा री491418 ी

1098 कांता सुधाकर शदे ा.आ.क.टाकळीिमया8201531419 ी

4665 कािमनी अिवनाश चंदने उप-अिभयंता (गा़.पा.पु,/ल.पा.)रा री401420 ी

1038 कािमनी कशोर रोकडे ग.िव.अ.पं.स.रा री551421 ी

2125 कािशनाथ माधवराव औटी ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु541422 पु ष

4947 करण रामदास खेस हाळसकर तालुका आरो य अिधकारी रा री8201311423 पु ष

3223 गणपत कसन लहांगे ग.िव.अ.पं.स.रा री441424 पु ष

481 गणेश नारायण अनारसे ग.िव.अ.पं.स.रा री ( कृषी  िवभाग)331425 पु ष

3197 गणेश भुम या कुरापाटी ा.आ.क.बारागांवनांदरू 8201,रा री531426 पु ष

3760 गोर नाथ एकनाथ ह र ं े ग.िव.अ.पं.स.रा री381427 पु ष

4422 गो वद दगडु दळवी ा.आ.क. मांजरी.8507411428 पु ष

4049 चं कांत फ करा संसारे ा.आ.क. हसैगांव401429 पु ष

772 चं कांत सुिशम ओहोळ ा.आ.क. मांजरी.8507301430 पु ष

183 चं शेखर भाऊसाहबे ा हणे ा.आ.क.गुहा  .8507331431 पु ष

2906 ानदेव िवठ् ठल साळवे प.ंस.रा री[Lekha]521432 पु ष

3361 जयवंत क डीराम गवते तालुका आरो य अिधकारी रा री8201541433 पु ष

2467 जय ी मूरलीधर वाघमारे ा.आ.क.मांजरी 1,रा री8201551434 ी

3928 यो ी कारभारी भोसले ा.आ.क. मांजरी.8507401435 ी

460 योती रमेश तोडमल ा.आ.क.बारागांवनांदरु,8507ता. रा री391436 ी

4682 जा लदर राज  खाडे ा.आ.क. मांजरी.8507401437 पु ष

3708 ेहसीन शफ  खान तालुका आरो य अिधकारी रा री8412431438 ी

8 बक भाऊ लांबे ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु531439 पु ष

2880 द ाजीराव गो वदराव जठार .पं.स.रा री .पशु{L.S.S.}051521440 पु ष

241 देिवदास तुकाराम सुरसे ा.आ.क.गुहा.8201,ता.रा री331441 पु ष

4286 दगंबर नारायण पंिडत ा.आ.क.टाकळीिमया 8507रा री521442 पु ष

3111 दपक धमानाथ अकोलकर उप-अिभयंता( सा.बा) रा री421443 पु ष

4889 दपाली सुिनल चौधरी ा.आ.क.टाकळीिमया 8507रा री311444 ी

3791 दलीप नानासाहबे गव े उप-अिभयंता (गा़.पा.पु,/ल.पा.)रा री451445 पु ष
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564 नंद ुबापुराव येणारे ा.आ.क.दवेळाली वरा.8201501446 पु ष

3212 नंदकुमार नामदेव ढवळे ा.आ.क.दवेळाली वरा.8201421447 पु ष

1365 नंदा गेणू गाडेकर ा.आ.क.टाकळीिमया 8507रा री541448 ी

4209 नामदेव पांडुरंग बाचकर ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु541449 पु ष

690 िनता नारायण अमृत ा.आ.क.दवेळाली वरा.1उपके,रा री,411450 ी

1044 िनशा सुखदेव रा हज ए.बा.िव.से.यो रा री321451 ी

4529 पंढरीनाथ शंकर िगते ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु531452 पु ष

1074 काश आ पा धो े ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु271453 पु ष

4806 ितभा मोहन तनपुरे उप-अिभयंता (गा़.पा.पु,/ल.पा.)रा री361454 ी

195 भाकर लग या बोगा ा.आ.क.उंबरे,8201ता.रा री541455 पु ष

592 हाद तुकाराम ससाणे ा.आ.क.मांजरी 1,रा री8201501456 पु ष

4770 िवण पोपटराव च हाण उप-अिभयंता( सा.बा) रा री321457 पु ष

1272 ि यंका माधव ठोकळे उप-अिभयंता(सा.बा) रा री281458 ी

4833 पु पा बाबासाहबे च े ा.आ.क.गुहा  .8507311459 ी

1048 पोपट नारायण गोसावी प.ंस.रा री[Lekha]541460 पु ष

845 पो णमा धनंजय जोशी ा.आ.क.गुहा.8201,ता.रा री521461 ी

2662 बेबी बाबूराव केरकळ ा.आ.क.उंबरे,8507रा री541462 ी

79 बाजीराव िव  वनाथ वाघ ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु471463 पु ष

4607 बाबासाहबे बक उंडे ा.आ.क.टाकळीिमया8201451464 पु ष

5032 बाबासाहबे दनकर पवार ग.िव.अ.पं.स.रा री461465 पु ष

3702 बाबासाहबे भागव  हापसे ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु391466 पु ष

3406 बाबासाहबे रंगनाथ मुठे ए.बा.िव.से.यो रा री451467 पु ष

1877 बायजा द ू कूसमूडे ा.आ.क.बारागांवनांदरू 8201,रा री451468 ी

4906 बाळु गंगाराम वैराळ ा.आ.क.दवेळाली वरा.8201531469 पु ष

3655 बाळकृ ण मधुकर मोरे ग.िव.अ.पं.स.रा री461470 पु ष

873 बाळासाहबे नामदेव खाटेकर ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु481471 पु ष

4920 बाळासाहबे िसताराम दरेकर ा.आ.क.टाकळीिमया 8507रा री391472 पु ष

2990 भाऊसाहबे भारत बडाख ग.िव.अ.पं.स.रा री (िश ण )531473 पु ष

4489 भाऊसाहबे मुरलीधर शेळके ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु551474 पु ष

3126 भाऊसाहबे रामकृ ण कवाडे ा.आ.क.दवेळाली वरा.8201551475 पु ष

5108 भा य ी अंकुश ढवळे ा.आ.क.बारागांवनांदरू 8201,रा री281476 ी

3509 भारत दादा बाचकर ग.िव.अ.पं.स.रा री501477 पु ष

5009 भारती कंुडिलक ढगे उप-अिभयंता (गा़.पा.पु,/ल.पा.)रा री291478 ी
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278 भारती बाबासाहबे जाधव ग.िव.अ.पं.स.रा री481479 ी

34 भारती साहबेराव सांगळे ग.िव.अ.पं.स.रा री461480 ी

3632 भा कर वामन काळे ग.िव.अ.पं.स.रा री371481 पु ष

4280 िभमराज कसन गवते ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु521482 पु ष

4773 मु ार महमंद फ कर उप-अिभयंता (गा़.पा.पु,/ल.पा.)रा री441483 पु ष

3789 मगबुल महबुेब स यद ग.िव.अ.पं.स.रा री (िश ण )491484 पु ष

4695 मंगेश अशोक केळगं े ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु361485 पु ष

3444 मंगेश दगंबर मुळे ग.िव.अ.पं.स.रा री451486 पु ष

1016 म छ  कािशनाथ दे हारे ा.आ.क.बारागांवनांदरू 8201,रा री451487 पु ष

3080 मंजाबापू नामदेव वाकडे ा.आ.क.मांजरी 1,रा री8201551488 पु ष

5034 मिजद बारकू इनामदार ा.आ.क.बारागांवनांदरू 8201,रा री491489 पु ष

5090 माया चं भान क हापुरे ा.आ.क.गुहा  .8507351490 ी

3987 मा ती आ णा आहरे ा.आ.क.बारागांवनांदरू 8201,रा री351491 पु ष

205 मालती चंदर तडके ा.आ.क.गुहा.8201,ता.रा री371492 ी

4710 िमना कमा गािवत ए.बा.िव.से.यो रा री381493 ी

2789 िमराबाई नामदेव बड ा.आ.क.उंबरे,8201ता.रा री491494 ी

4167 याि मन लालाभाई शेख उप-अिभयंता(सा.बा) रा री351495 ी

877 योगेश रामनाथ गालम ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु421496 पु ष

692 पाली बाळासाहबे मेह े ए.बा.िव.से.यो रा री321497 ी

4281 रमेश दादा धनवटे ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु561498 पु ष

3005 र व  गो वद मांडे ग.िव.अ.पं.स.रा री431499 पु ष

2780 राजू बाळासाहबे कोळसे प.ंस.रा री[Lekha]461500 पु ष

3871 राज  एकनाथ ेलोरे ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु541501 पु ष

4680 राज  रामचं  पालवे ा.आ.क. मांजरी.8507451502 पु ष

3305 राज  वामनराव कोरडे ग.िव.अ.पं.स.रा री511503 पु ष

413 राज ी माधव पाटील ए.बा.िव.से.यो रा री501504 ी

3321 राजाराम क डीराम देशमुख उप-अिभयंता (गा़.पा.पु,/ल.पा.)रा री461505 पु ष

4420 रा ल इं भान खळेकर ा.आ.क. मांजरी.8507371506 पु ष

4686 रोिहदास पठाण साठे ा.आ.क.बारागांवनांदरू 8201,रा री471507 पु ष

4011 ल मण िग ाराम पादर ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु391508 पु ष

2781 ल मण गोपाळा जगताप ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु571509 पु ष

4213 ल मण बापू गोरड ा.आ.क.उंबरे,8201ता.रा री511510 पु ष

2840 ल मण भागवत आगलावे ग.िव.अ.पं.स.रा री531511 पु ष
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2939 लता मूरलीधर पपळे ा.आ.क.गुहा  .8507541512 ी

267 लता िव णू गुंजाळ ा.आ.क.उंबरे,8507रा री371513 ी

3105 िललाबाई बाळासाहबे िशरसाठ ग.िव.अ.पं.स.रा री561514 ी

461 विनता सुभाष फलके ा.आ.क.बारागांवनांदरु,8507ता. रा री331515 ी

4604 िवठठल जानकु घाडगे ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु541516 पु ष

4933 िवनया दनकर ताकटे ा.आ.क. मांजरी.8507351517 ी

4539 िवशाखा राजाराम कारले ा.आ.क.बारागांवनांदरू 8201,रा री341518 ी

4293 िवशाल िभमराव भगार दवे ग.िव.अ.पं.स.रा री331519 पु ष

963 शरद अंबादास पवार ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु301520 पु ष

2841 ीकांत द ा य मूळे ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु551521 पु ष

843 शिशकांत ानदवे खामकर .पं.स.रा री .पशु{L.S.S.}051351522 पु ष

2587 शांता पढरीनाथ तोरणे ा.आ.क.दवेळाली वरा.8201541523 ी

3331 िशवाजी भाऊ रा हज ग.िव.अ.पं.स.रा री531524 पु ष

4086 शोभा चांगदेव गागरे ा.आ.क.गुहा.8201,ता.रा री361525 ी

2316 शोभा मूरलीधर पवार ा.आ.क.गुहा.8201,ता.रा री521526 ी

3265 सुखदेव खंडु शेरे ग.िव.अ.पं.स.रा री (िश ण )511527 पु ष

941 संगीता िसताराम जाधव ा.आ.क.दवेळाली वरा.8201371528 ी

61 संजय रघुनाथ धनवडे ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु451529 पु ष

755 संजय सुरज कपूर ा.आ.क.उंबरे,8201ता.रा री521530 पु ष

3154 संिजत रमेश दारोळे उप-अिभयंता( सा.बा) रा री421531 पु ष

178 संजीवनी रंगनाथ चोपडे उप-अिभयंता(सा.बा) रा री461532 ी

3342 संतोष रामदास राऊत ा.आ.क.गुहा.8201,ता.रा री421533 पु ष

5118 सं दप बबनराव भोकरे ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु391534 पु ष

5087 संदीप आंबादास िनकम ग.िव.अ.पं.स.रा री .पशु381535 पु ष

4476 सं या सं दप फसले उप-अिभयंता( सा.बा) रा री361536 ी

821 सुधाकर तुकाराम घोगरे ा.आ.क.गुहा.8201,ता.रा री431537 पु ष

330 सूिनता भाऊराव माने ा.आ.क. मांजरी.8507481538 ी

3520 सुिनल रामचं  शदे उप-अिभयंता( सा.बा) रा री531539 पु ष

2081 सूिनल साहबेराव सरोदे ग.िव.अ.पं.स.रा री491540 पु ष

1966 सूभाष ई र सोलंक ा.आ.क.दवेळाली वरा.8201501541 पु ष

1886 सूभाष ध िडबा जाधव ग.िव.अ.पं.स.रा री511542 पु ष

4434 सुरेश जग ाथ वंजारी ा.आ.क.टाकळीिमया8201491543 पु ष

334 वाती अ ण दशेमुख ा.आ.क.गुहा  .8507321544 ी

Page 49 / 81



सभासदसभासदसभासदसभासद
 मांक मांक मांक मांक

सभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांव कायालयकायालयकायालयकायालयवयवयवयवय शेराशेराशेराशेराअ. . लगलगलगलग

1296 वाती बाल कसन िब ला तालुका आरो य अिधकारी रा री8412311545 ी

899 ि वटी दलीप बनसोडे ा.आ.क.उंबरे,8507रा री341546 ी

441 सिवता बाळासाहबे िवधाते ा.आ.क.गुहा.8201,ता.रा री311547 ी

3017 सधूताई बाबासाहबे गडाख ा.आ.क.उंबरे,8201ता.रा री551548 ी

361 सोनाली द ा य यालपे ली ा.आ.क.बारागांवनांदरु,8507ता. रा री291549 ी

3131 सोपान बाबूराव दातीर ा.आ.क.गुहा.8201,ता.रा री551550 पु ष

3 सोमनाथ िव नाथ बारवकर ा.आ.क.दवेळाली वरा.1उपके,रा री,491551 पु ष

नेवासानेवासानेवासानेवासा
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35 अनूसया िसताराम जगताप ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8507551552 ी

4016 अिनता कसन मुरकुटे ग.िव.अ.पं.स.नेवासा371553 ी

166 अिनता िजवन लालबीगे ा.आ.क.नेवासा खु ||8201521554 ी

3416 अिनता ीराम मरकड ा.आ.क.सलाबतपूर,नेवासा8507531555 ी

4738 अिनता िशवाजी साठे तालुका आरो य अिधकारी नेवासा8412371556 ी

5077 अमोल रामभाऊ लोहकरे ा.आ.क.सोनई,नेवासा8201321557 पु ष

4734 अजून शकंर पठाडे उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा511558 पु ष

4659 अ ण शंकर जाधव ा.आ.क.िशरसगाव, ता. नेवासा8507361559 पु ष

3428 अ णा रामदास शदे उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा541560 ी

3210 अलका ीधर पाटील ग.िव.अ.पं.स. नेवासा401561 ी

4788 अिवनाश रंगनाथ मापारी प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन511562 पु ष

311 अि  वनी अतुल ढेरे ा.आ.क.उ थळ द◌ुुमाला,नेवासा8507311563 ी

596 अि नी रंगनाथ िहवाळे ा.आ.क.सलाबतपूर,नेवासा8201321564 ी

326 अशोक एकनाथ ह के प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन501565 पु ष

1868 अशोक कंुडिलक भालके ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8201531566 पु ष

737 अशोक बक नागरगोजे प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन451567 पु ष

3962 आ पासाहबे बक कुसळकर प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन541568 पु ष

2289 आशा ई ाती आढाव ा.आ.क.उ थळ दमुाला,नेवासा8201551569 ी

3560 आशा सुभाष ल ढे ए.बा.िव.से.यो.वडाळा, ता. नेवासा511570 ी

656 उमराव बाबाखा पठाण ा.आ.क.सलाबतपूर,नेवासा8201491571 पु ष

2047 ऊदयकूमार ीधर िवटणकर उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा561572 पु ष
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2014 ऊषा िशवमूत  नलगे ा.आ.क.टोका,नेवासा8201571573 ी

99 ऋिषकेश कैलास बनकर उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा311574 पु ष

849 कच  क डीराम कनगरे ा.आ.क.नेवासा बु.8201451575 पु ष

478 कमलाकर शंकरराव मुठाळ ग.िव.अ.पं.स.नेवासा471576 पु ष

4085 कशोर  िवठठल कुरकुटे ग.िव.अ.पं.स.नेवासा421577 पु ष

3339 खंडू जनादन िपसुटे ा.आ.क.िशरसगाव, ता. नेवासा8201501578 पु ष

3250 गुजाबा कारभारी कोळपे उप-अिभयंता (ल.पा.) नेवासा491579 पु ष

4777 गणेश पुंजाहारी सवाई उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा331580 पु ष

3028 छाया ध िडबा गाडे ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8201531581 ी

3777 छाया हाद गरोदर ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8507371582 ी

4325 जगदीश गंगाराम कांबळे प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन441583 पु ष

1811 ानदेव एकनाथ गरड प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन551584 पु ष

901 ानदेव िनवृ ी दराडे ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8508471585 पु ष

4139 ानदेव रामभाऊ आ हाड प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन351586 पु ष

4885 ज बार जैनु ीन शेख ा.आ.क.उ थळ दमुाला,नेवासा8201531587 पु ष

5050 योती अिलराम बड ा.आ.क.नेवासा खु ||8201451588 ी

13 योती गणेश देवतरसे तालुका आरो य अिधकारी नेवासा8412411589 ी

5126 द ा य िपलाजी िमसाळ प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन311590 पु ष

4271 दपक भगवान कंगे ग.िव.अ.पं.स. नेवासा491591 पु ष

3984 नंदा नामदेव सुरशे ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8507511592 ी

3458 नामदेव िवठठल िवरकर ा.आ.क.सोनई,नेवासा8201551593 पु ष

599 िनतेश पांडुरंगराव सरनाईक ग.िव.अ.पं.स. नेवासा351594 पु ष

5085 िनितन साहबेराव खचन प.ंस.नेवासा( िश ण )381595 पु ष

2256 िनतीन ल मणराव पालवे प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन541596 पु ष

5039 पंकज सुरेश जेधे ा.आ.क.नेवासा बु.8507291597 पु ष

2356 पंढरीनाथ यशवंता नांगरे प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन551598 पु ष

4972 पंढरीनाथ शंकर मुगले ा.आ.क.टोका,नेवासा8201361599 पु ष

2929 काश िवठ् ठल डमाळे ा.आ.क.नेवासा खु ||8201481600 पु ष

3425 िणता दप म ह कर प.ंस.नेवासा( िश ण )451601 ी

4520 ितभा पंडीत कांबळे ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8507351602 ी

433 दीप िसताराम लाळगे ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8201381603 पु ष

3207 िवण पोपटलाल मुनोत ग.िव.अ.पं.स.नेवासा{Lekha}481604 पु ष

3832 पु पा पाटीलबा तमनर ा.आ.क.सोनई,नेवासा8507321605 ी
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2794 पांडूरंग कृ णाजी देशपांडे ग.िव.अ.पं.स. नेवासा551606 पु ष

3179 बापूसाहबे मा ती वीर प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन431607 पु ष

4382 बाबासाहबे एकनाथ सोनवणे प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन561608 पु ष

4964 बाबासाहबे भानुदास फुलारी उप-अिभयंता (ल.पा.) नेवासा491609 पु ष

3750 बाबासाहबे िहरामण पवार ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8201411610 पु ष

3125 बाळकृ ण ीरंग वाकडे ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8201541611 पु ष

4272 बाळासाहबे जग ाथ आढाव ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8201431612 पु ष

4447 बाळासाहबे नामदेव नेमाणे प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन521613 पु ष

332 बाळासाहबे पंढरीनाथ देशमूख उप-अिभयंता (ल.पा.) नेवासा571614 पु ष

4499 बाळासाहबे िपराजी काळे ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8201551615 पु ष

787 बाळासाहबे बाबुराव िहवाळे प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन321616 पु ष

340 बाळासाहबे रामराव पडघन ा.आ.क.टोका,नेवासा8507521617 पु ष

2671 भानूदास का  नजन प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन571618 पु ष

5051 भावना किबरदास पवार ए.बा.िव.से.यो.नेवासा341619 ी

4854 िभमाराज िवठोबा पुंड ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8507551620 पु ष

4118 मुकंुद बाबुराव ढोले तालुका आरो य अिधकारी नेवासा8412471621 पु ष

2169 मंगला बाबूराव साळवे ा.आ.क.सलाबतपूर,नेवासा8507541622 ी

4381 म छ  नाना भालके ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8201541623 पु ष

2198 म छ  बाबूराव कूसारे ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8201561624 पु ष

1160 मंजु ी सोपान धानापुणे ग.िव.अ.पं.स.नेवासा{Lekha}311625 ी

4192 मिनषा भागचंद ननवरे उप-अिभयंता (ल.पा.) नेवासा431626 ी

3771 महशे बाळकृ ण रावस ए.बा.िव.से.यो.नेवासा431627 पु ष

3433 महादेव मुरलीधर धाडगे ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8201521628 पु ष

4654 मारीया भाकर गजिभव ग.िव.अ.पं.स.नेवासा491629 ी

4227 िमनल केशव पाटील ा.आ.क.सोनई,नेवासा8507321630 ी

3211 िमरा अशोक कडवे ए.बा.िव.से.यो.नेवासा521631 ी

1075 िमरा र व  वाघ ा.आ.क.िशरसगाव, ता. नेवासा8201271632 ी

90 िमलका बाळू बनकर ा.आ.क.टोका,नेवासा8507361633 पु ष

358 मोहन ठकाजी रोडगे प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन481634 पु ष

4545 मोहन मुरलीधर उ-हे ा.आ.क.िशरसगाव, ता. नेवासा8201571635 पु ष

604 योगेश रमेश पंडुरे प.ंस.नेवासा( िश ण )371636 पु ष

2844 रखमाजी बापूराव पूराणे प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन571637 पु ष

4954 रेखा बाळासाहबे कू-हे ए.बा.िव.से.यो.वडाळा, ता. नेवासा491638 ी
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4008 रंजना मालबा भांड ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8507441639 ी

3770 रणिज  कसन सारवान ा.आ.क.सोनई,नेवासा8201431640 पु ष

1054 रतन कािशनाथ वडागळे ग.िव.अ.पं.स. नेवासा461641 पु ष

4143 रमेश सुयभान जावळे ा.आ.क.सोनई,नेवासा8201441642 पु ष

5018 र व  कार ठाकरे ए.बा.िव.से.यो.वडाळा, ता. नेवासा491643 पु ष

279 रािगनी मधुकर साळवे ा.आ.क.टोका,नेवासा8507351644 ी

767 राज  कसनराव शेटे ा.आ.क.उ थळ दमुाला,नेवासा8201491645 पु ष

2257 राज  भाऊराव जगताप प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन541646 पु ष

4371 राज  रंगनाथ पाटोळे ा.आ.क.सोनई,नेवासा8507501647 पु ष

3248 राज  िव  वनाथ गायके प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन461648 पु ष

791 राणी सुंदरलाल बनगैया ा.आ.क.िशरसगाव, ता. नेवासा8201321649 ी

4518 रामकृ ण आसाराम च हाण ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8201561650 पु ष

4117 रामभाऊ ानदवे थोरात ा.आ.क.नेवासा खु ||8201461651 पु ष

215 रामहरी हनवंतराव चोरमले ा.आ.क.टोका,नेवासा8507431652 पु ष

3375 रावसाहबे एकनाथ कंुढारे ा.आ.क.नेवासा बु.8201541653 पु ष

4128 रा ल वसंतराव राजापूरे ा.आ.क.उ थळ दमुाला,नेवासा8201411654 पु ष

3603 रोहीणी चं कां  जाधव ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8507401655 ी

3865 िलया मोद रण दवे उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा481656 ी

196 िलला तुकाराम तोगे ा.आ.क.सोनई,नेवासा8507511657 ी

4630 वनमाला सुरेश दनकर ग.िव.अ.पं.स. नेवासा391658 ी

783 वैभव िवजय च हाण ग.िव.अ.पं.स. नेवासा241659 पु ष

370 वषा सुदामराव बनसोडे ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8507421660 ी

561 वैशाली राधाकृ ण अकोलकर ा.आ.क.सोनई,नेवासा8201381661 ी

3462 वसंत रामनाथ काळे प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन421662 पु ष

3429 िवजय सदािशव औटी ग.िव.अ.पं.स. नेवासा441663 पु ष

3329 िवजया कसन मांडगे ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8201531664 ी

3252 िवमल एकनाथ साळवे ए.बा.िव.से.यो.नेवासा491665 ी

1081 िवलास कारभारी राऊत प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन551666 पु ष

4140 िवलास ीराम वाघ ग.िव.अ.पं.स.नेवासा{Lekha}341667 पु ष

245 िवशाल काश खंडागळे ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8201441668 ी

323 िवशाल रभाजी साठे ग.िव.अ.पं.स. नेवासा391669 पु ष

662 िवशाल रमेश जेधे ा.आ.क.उ थळ दमुाला,नेवासा8201391670 पु ष

501 िवशाल रामराव तागड उप-अिभयंता (ल.पा.) नेवासा331671 पु ष
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4896 शंकुतला भाऊसाहबे जाधव ा.आ.क.उ थळ द◌ुुमाला,नेवासा8507381672 ी

1997 शिशकला सूयकांत सगळिगळे ा.आ.क.सोनई,नेवासा8507551673 ी

4805 शांता नागुस ग राजपूत ग.िव.अ.पं.स. नेवासा331674 ी

2390 शांताबाई साहबेराव धामणे ा.आ.क.टोका,नेवासा8507521675 ी

3235 शामला भाऊसाहबे गायधने ए.बा.िव.से.यो.नेवासा531676 ी

4206 शारदा रघुनाथ वांढेकर उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा441677 ी

3723 शालीनी नाथा वैरागर ए.बा.िव.से.यो.वडाळा, ता. नेवासा541678 ी

5004 िशतल म छ  मैड ग.िव.अ.पं.स.नेवासा ( कृषी  िवभाग)351679 ी

163 िशमोन पदमाकर नविगरे ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8508391680 पु ष

4372 िश रष रंगनाथ शदे ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8508371681 पु ष

3120 िशला महादेव घोरपडे प.ंस.नेवासा( िश ण )501682 ी

4913 िशव सग रतन सग राजपूत ग.िव.अ.पं.स.नेवासा401683 पु ष

3677 िशवाजी गंगाधर गायकवाड उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा551684 पु ष

669 िशवाजी द य जवणे ा.आ.क.सलाबतपूर,नेवासा8507401685 पु ष

4142 िशवाजी भाऊराव पालवे ा.आ.क.नेवासा खु ||8201431686 पु ष

3249 िशवाजी िभमराज सोनवणे प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन471687 पु ष

5113 िशवाजी शंकर महांडुळे उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा311688 पु ष

3604 शोभा एकनाथ डोकडे ा.आ.क.टोका,नेवासा8201401689 ी

3895 शोभा कारभारी दघे ग.िव.अ.पं.स. नेवासा441690 ी

3330 शोभा रजनीकांत वाघमारे ा.आ.क.उ थळ द◌ुुमाला,नेवासा8507511691 ी

623 संिगता राधा कसन दळे ए.बा.िव.से.यो.वडाळा, ता. नेवासा431692 ी

2209 संिगता रामनाथ पारीख ा.आ.क.िशरसगाव, ता. नेवासा8201511693 ी

409 संिचता बाबासाहबे नजन ए.बा.िव.से.यो.नेवासा461694 ी

5029 सिचन सुरेश दनकर उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा341695 पु ष

1950 संजय बकराव घूले उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा541696 पु ष

4973 संजय मधुकर वडागळे ा.आ.क.टोका,नेवासा8201421697 पु ष

73 संजय ल मण खेले उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा541698 पु ष

4329 संजय ह रभाऊ कदम प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन451699 पु ष

4754 संतोष मोहन लगड ा.आ.क.सोनई,नेवासा8201501700 पु ष

896 सं दप अशोक िबरंगळ ा.आ.क.िशरसगाव, ता. नेवासा8201291701 पु ष

1153 सं दप दामोधर भालेराव ा.आ.क.उ थळ द◌ुुमाला,नेवासा8507401702 पु ष

3326 सुनंदा चं कांत थोरात उप-अिभयंता (ल.पा.) नेवासा471703 ी

3306 सुिनल अशोक शुळ उप-अिभयंता (सा.बा) नेवासा411704 पु ष
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3270 संपत लबाजी काळे ा.आ.क.सलाबतपूर,नेवासा8507551705 पु ष

5115 संपत शेषराव सोनवणे उप-अिभयंता (ल.पा.) नेवासा401706 पु ष

2258 संभाजी िभकाजी ठ बरे ग.िव.अ.पं.स.नेवासा541707 पु ष

3133 संभाजी िवठ् ठल मेहे े प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन411708 पु ष

3453 सुभाष वसंतराव िशरोळे ग.िव.अ.पं.स.नेवासा431709 पु ष

2971 सूरेखा आ णासाहबे कूसाळे ा.आ.क.चांदा,नेवासा,8507491710 ी

1071 सुरेखा भाऊसाहबे घोलप ए.बा.िव.से.यो.नेवासा401711 ी

4812 सुरज सग मगन सग राजपूत ा.आ.क.िशरसगाव, ता. नेवासा8201341712 पु ष

2556 सूयकांत रामनाथ िलपाने ा.आ.क.उ थळ दमुाला,नेवासा8201561713 पु ष

2421 सूरेश धमाजी कराळे उप-अिभयंता (ल.पा.) नेवासा531714 पु ष

4832 सुरेश मा ती थोरात ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8507511715 पु ष

3720 सेिवका भागेषचं  गायकवाड ा.आ.क.सोनई,नेवासा8507541716 ी

3836 सिव ा बबनराव फुलारी ा.आ.क.उ थळ द◌ुुमाला,नेवासा8507401717 ी

3765 सिव ा िवठठल कापरे ए.बा.िव.से.यो.वडाळा, ता. नेवासा371718 ी

794 सिवता नामदेव भु न ा.आ.क.नेवासा खु ||8201271719 ी

3599 सुिशला आं से मकासरे ा.आ.क.सोनई,नेवासा8507551720 ी

94 सूिशलाबाई द ा य पांडव ग.िव.अ.पं.स.नेवासा481721 ी

4803 साहबेराव राजाराम कचरे ा.आ.क.कुकाणा,नेवासा8507541722 पु ष

3473 िसताराम िचमाजी बाचकर उप-अिभयंता (ल.पा.) नेवासा551723 पु ष

3365 सधू ीमंत माने प.ंस.नेवासा( िश ण )541724 ी

1 हरी महादेव िशरसाठ ग.िव.अ.पं.स.नेवासा291725 पु ष

2037 हसंराज आसाराम पाटेकर प.ंस.नेवासा,पशुसंवघन531726 पु ष

कजतकजतकजतकजत
सभासदसभासदसभासदसभासद
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अहमदनगर िज हा प रषद स ह टस कोअहमदनगर िज हा प रषद स ह टस कोअहमदनगर िज हा प रषद स ह टस कोअहमदनगर िज हा प रषद स ह टस को- - - - ऑपऑपऑपऑप. . . . े िडट सोसायटी िले िडट सोसायटी िले िडट सोसायटी िले िडट सोसायटी िल, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
याशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी द. . . . ३१३१३१३१////०८०८०८०८////२०१९२०१९२०१९२०१९

1218 अिनता उ म गांगड प.ंस.कजत381727 ी

5102 अचना द ा य खटके ा.आ.क.चापडगांव , ता. कजत8507401728 ी

2448 अशोक म छ नाथ च हाण प.ंस.कजत551729 पु ष

3787 अशोक महादेव लगडे तालुका आरो य अिधकारी कजत471730 पु ष

4232 अि म ा छबू माने प.ंस.कजत  ( हटे  )311731 ी

3253 आशा सोपान रण सग ा.आ.क.राशीन,कजत8201471732 ी
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3037 ऊ मला मा ती कारंडे ा.आ.क.कुळधरण,कजत8507481733 ी

2219 क पना नामदेव गांग् रडे ा.आ.क.कुळधरण,कजत8507551734 ी

580 केशव दगडू डोळे ा.आ.क.िमरजगांव, कजत8201421735 पु ष

2593 कांता आनंदा सोनवणे ा.आ.क.राशीन,कजत8201531736 ी

3263 कशोर आ माराम अंधारे ा.आ.क.िमरजगांव, कजत8201431737 पु ष

1963 कशोर िहरामण येळपणेकर प.ंस.कजत[Lekha]541738 पु ष

4669 कोमल सुरेश जाधव ा.आ.क.राशीन,कजत8201291739 ी

5093 गंगुबाई द ा य धांडे ा.आ.क.राशीन, कजत8507301740 ी

2709 गोरख ब सी गंगावणे ा.आ.क.चापडगांव , ता. कजत8201521741 पु ष

4076 चंदाराणी दगडू सूरवसे ा.आ.क.चापडगांव , ता. कजत8201371742 ी

2001 चतामणी माधवराव पवार उप-अिभयंता (लपा) पं.स. कजत541743 पु ष

891 ानदेव भगवान जवणे ा.आ.क.चापडगांव , ता. कजत8201541744 पु ष

2542 ाने र रामदास गांगड प.ंस.कजत  ( हटे  )541745 पु ष

1985 जूबेदा अकबर पठाण ा.आ.क.कुळधरण,कजत8201541746 ी

904 जमीर खाजा स यद प.ंस.कजत441747 पु ष

793 जयमाला भागवत नेमाने ए.बा.िव.से.यो.कजत351748 ी

4610 जा लदर रामदास थोरे ा.आ.क.िमरजगांव, कजत8201401749 पु ष

2956 ताराबाई भू सग परदेशी प.ंस.कजत561750 ी

3975 द ा य मोहन आटोळे ा.आ.क.िमरजगांव, कजत8201361751 पु ष

4288 दादासाहबे द ा य बरबडे प.ंस.कजत  ( हटे  )381752 पु ष

532 दनेश देवद  ीरसागर प.ंस.कजत  ( हटे  )521753 पु ष

3392 दपक दगंबर समु प.ंस.कजत471754 पु ष

4121 दपक बबन जवणे तालुका आरो य अिधकारी कजत361755 पु ष

5061 दपक म ास काळे प.ंस.कजत[Lekha]381756 पु ष

2229 दलीप संभाजी कानगुडे उप-अिभयंता(बांधकाम) ता. कजत541757 पु ष

4717 धनंजय आ माराम कवळे ा.आ.क.राशीन, कजत8507441758 पु ष

2657 नंदा मा ती येळवणे ा.आ.क.चापडगांव , ता. कजत8201541759 ी

5070 नवनाथ िव ल कािशद ा.आ.क.राशीन, कजत8507321760 पु ष

4112 िन ीन एकनाथ ापक र ा.आ.क.िमरजगांव, कजत8201441761 पु ष

4930 िनतीन हनुमान कोरडे प.ंस.कजत  ( हटे  )381762 पु ष

3937 िनलेश रमेश कुलकण ए.बा.िव.से.यो.कजत441763 पु ष

4106 िनलेश िवजयकुमार पवार प.ंस.कजत331764 पु ष

5011 प ीनी नारायण पवार ा.आ.क.राशीन,कजत8201541765 ी

Page 56 / 81



सभासदसभासदसभासदसभासद
 मांक मांक मांक मांक

सभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांव कायालयकायालयकायालयकायालयवयवयवयवय शेराशेराशेराशेराअ. . लगलगलगलग

846 काश पांडुरंग झोडगे ा.आ.क.राशीन,कजत8201471766 पु ष

649 काश महादेव वाळंुजकर ा.आ.क.चापडगांव , ता. कजत8507411767 पु ष

909 ताप दादा थोरात प.ंस.कजत  ( हटे  )501768 पु ष

3254 फु ल िवजय सह भोसले प.ंस.कजत411769 पु ष

3640 पु षो म ह कु भोस प.ंस.कजत  ( हटे  )451770 पु ष

3882 पराग भाकर पुंडे ा.आ.क.बारडगांव, कजत8201431771 पु ष

521 प लवी परशुराम िनकम ा.आ.क.कुळधरण,कजत8507291772 ी

1864 पांडूरंग सोपान मराळ प.ंस.कजत ( िश )541773 पु ष

2826 बेबी बापूराव कांबळे ा.आ.क.िमरजगांव, कजत8201531774 ी

4306 बाई मधुकर भोगे उप-अिभयंता (लपा) पं.स. कजत411775 ी

1863 बाबूराव म हारी माने प.ंस.कजत  ( हटे  )581776 पु ष

4602 बाळासाहबे संभाजी नवले प.ंस.कजत  ( हटे  )511777 पु ष

3920 भाऊसाहबे नामदेव नजन ा.आ.क.चापडगांव , ता. कजत8201401778 पु ष

4909 भारती सुभाष अनारसे ा.आ.क.राशीन, कजत8507311779 ी

2113 मंगल ल मण काळे ा.आ.क.बारडगांव, कजत8201521780 ी

198 मेघना पोपट मैड ा.आ.क.राशीन, कजत8507361781 ी

3919 मिनषा शां ीलाल जाधव ा.आ.क.कुळधरण,कजत8507351782 ी

1986 महादेव दशरथ कसाब प.ंस.कजत531783 पु ष

3309 महा  नामदेव घोडके प.ंस.कजत ( िश )401784 पु ष

3748 माया दगडु अ णे ा.आ.क.िमरजगांव, कजत8507441785 ी

3222 मा ती मि छ  जाधव प.ंस.कजत[आरो य खाते]461786 पु ष

4931 िमरा यंबकराव लहाने ा.आ.क.कुळधरण,कजत8201401787 ी

4590 याकुब आजमोदीन मोमीन ा.आ.क.राशीन,कजत8201511788 पु ष

3948 रंजना रामदास बनकर ए.बा.िव.से.यो.कजत541789 ी

4616 पचंद साहबेराव जगताप ग.िव.अ.पं.स.कजत( कृषी  िवभाग)481790 पु ष

870 र व  तुळशीराम कांबळे ा.आ.क.कुळधरण,कजत8507431791 पु ष

4891 र व  ल मण मांडगे प.ंस.कजत381792 पु ष

3614 रेशमा सेन स यद प.ंस.कजत421793 ी

1003 राज  कसन खाकाळ प.ंस.कजत  ( हटे  )411794 पु ष

4385 राजेश द ा य मोहळकर प.ंस.कजत441795 पु ष

3888 राज ी भागव  च हाण ा.आ.क.कुळधरण,कजत8201331796 ी

5098 राम र व  काळे ा.आ.क.बारडगांव, कजत8201231797 पु ष

2876 रामदास नानासाहबे काळदाते उप-अिभयंता(बांधकाम) ता. कजत541798 पु ष
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3875 रामे र ी कसन शमा उप-अिभयंता (लपा) पं.स. कजत341799 पु ष

53 रावसाहबे पांडुरंग गंगावणे ा.आ.क.कुळधरण,कजत8201441800 पु ष

3030 रावसाहबे शंकरराव फूगारे प.ंस.कजत[Lekha]491801 पु ष

3139 रोिहणी िहरामण येळपणेकर ा.आ.क.िमरजगांव, कजत8201511802 ी

4072 िवजय उ म माने ा.आ.क.बारडगांव, कजत8201431803 पु ष

1161 िवजया सोपान गायकवाड ा.आ.क.राशीन, कजत8507481804 ी

3092 िवनायक ब सी कातोरे उप-अिभयंता (लपा) पं.स. कजत441805 पु ष

4952 िवलास नामदेव गज ा.आ.क.राशीन,कजत8201451806 पु ष

316 िवलास पवती राऊत प.ंस.कजत  ( हटे  )541807 पु ष

3553 शकंुतला बापु लाढाणे ए.बा.िव.से.यो.कजत511808 ी

2785 शंकर अजून बचाटे ा.आ.क.कुळधरण,कजत8201541809 पु ष

4160 शाम शां ीनाथ चौकटे प.ंस.कजत  ( हटे  )481810 पु ष

152 शारदा तुळिशदास वाघुले ा.आ.क.िमरजगांव, कजत8507381811 ी

847 शारदा परमे र िबरगंळ ा.आ.क.चापडगांव , ता. कजत8201361812 ी

2359 शारदा शंकर टोणे ा.आ.क.कुळधरण,कजत8201551813 ी

3886 शोभा नंदकुमार ापक र ए.बा.िव.से.यो.कजत521814 ी

3885 संिग ा कैलास ढवळे ए.बा.िव.से.यो.कजत531815 ी

4068 संिग ा वसं  ापक र ा.आ.क.िमरजगांव, कजत8201431816 ी

2846 संिगता द ा य आडागळे प.ंस.कजत ( िश )501817 ी

4326 संिगता रावसाहबे हराळ ा.आ.क.चापडगांव , ता. कजत8507361818 ी

3581 संजय सो याबापू आहरे प.ंस.कजत  ( हटे  )531819 पु ष

1845 संजयकूमार बापूराव िनकाळे प.ंस.कजत  ( हटे  )541820 पु ष

2943 संजीवनी आ दनाथ धनवडे ए.बा.िव.से.यो.कजत521821 ी

581 संतोष मा ती भोईटे प.ंस.कजत461822 पु ष

771 संतोषी िमलन लालबेगी ा.आ.क.िमरजगांव, कजत8201451823 ी

853 संदीप िवनायकराव िबरकले उप-अिभयंता(बांधकाम) ता. कजत321824 पु ष

3152 सुनंदा उमाजी सुडके ए.बा.िव.से.यो.कजत491825 ी

5091 सुिनता रामचं  मुळे ा.आ.क.चापडगांव , ता. कजत8507301826 ी

2670 सूिनल िवनायक सदाफूले प.ंस.कजत  ( हटे  )531827 पु ष

3497 स यद अिसफ कल दर प.ंस.कजत ( िश )381828 पु ष

4774 स यद ज बार जाफरभाई पटेल उप-अिभयंता(बांधकाम) ता. कजत391829 पु ष

3417 सुयकांत नाथा बडे उप-अिभयंता (लपा) पं.स. कजत451830 पु ष

1862 सुरेश देवनाथ च हाण प.ंस.कजत  ( हटे  )561831 पु ष
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4541 व ील सुखलाल शदे ा.आ.क.िमरजगांव, कजत8201361832 पु ष

4216 सिव ा पांडूरंग साळवे प.ंस.कजत ( िश )521833 ी

4863 हनुमंत नामदेव बनसोडे ा.आ.क.चापडगांव , ता. कजत8201341834 पु ष

4067 हसीनाबी िब े श बीर शेख ा.आ.क.कुळधरण,कजत8507391835 ी

जामखेडजामखेडजामखेडजामखेड
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4174 अिभम यु िनवृ ी सोनट े ा.आ.क.खडा,जामखेड8201521836 पु ष

1746 अजून ता याबा जाधव ग.िव.अ.पं.स.जामखेड{पशु,िवभा.)541837 पु ष

3153 अ ण भगवान हजारे ा.आ.क.ना ज,जामखेड8201531838 पु ष

1527 अलका नामदेव शदे ा.आ.क.ना ज,जामखेड8201541839 ी

377 अशोक कंुडिलक आ ण ग.िव.अ.पं.स.जामखेड{पशु,िवभा.)311840 पु ष

4419 आशा महादेव िभसे ा.आ.क.अरणगांव,जामखेड8201371841 ी

3684 कां ीलाल राजाराम ढवळे प.ंस.गटिश ण अिधकारी, ता. जामखेड491842 पु ष

4221 कािनफनाथ देिवदास गायकवाड प.ंस.जामखेड[lekha]381843 पु ष

412 कावेरी सोमनाथ भोजने ा.आ.क.अरणगांव,जामखेड8201281844 ी

4025 गज   शंकरराव खे े ग.िव.अ.पं.स.जामखेड{पशु,िवभा.)501845 पु ष

4958 गणेश बाबुगीर गोसावी ग.िव.अ.पं.स.जामखेड311846 पु ष

5074 गोरख उ वराव नरवणे प.ंस.गटिश ण अिधकारी, ता. जामखेड331847 पु ष

3170 चा लता बाबुराव रांगोळे ा.आ.क.ना ज,जामखेड8507541848 ी

232 योती साहबेराव पवार ा.आ.क.खडा,जामखेड8201371849 ी

3827 िजजाबाई कच राव कांबळे ए.बा.िव.से.यो.जामखेड491850 ी

520 तृ ी काश डोळसे ग.िव.अ.पं.स.जामखेड301851 ी

3602 द ा य कच  डुचे ा.आ.क.ना ज,जामखेड8201501852 पु ष

5095 दयानंद ब चु शदे ग.िव.अ.पं.स.जामखेड{पशु,िवभा.)281853 पु ष

3792 देवद  पोपट हडंोरे ग.िव.अ.पं.स.जामखेड441854 पु ष

4119 देव  रामचं  बोराडे तालुका आरो य अिधकारी   जामखेड441855 पु ष

1960 दपक भागुजी घोडरेाव प.ंस.जामखेड[lekha]541856 पु ष

5078 िनमला राम गोरे ा.आ.क.अरणगांव,जामखेड8201331857 ी

4453 काश आस  काकडे ग.िव.अ.पं.स.जामखेड{पशु,िवभा.)521858 पु ष

3850 ताप मािणकराव गांगड प.ंस.गटिश ण अिधकारी, ता. जामखेड441859 पु ष
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3163 पु पा जाल दर राजगु उप-अिभयंता , ता. जामखेड501860 ी

5107 बापु अशोक के ळकर उप-अिभयंता , ता. जामखेड361861 पु ष

3518 भाऊसाहबे गणपत िशक ग.िव.अ.पं.स.जामखेड421862 पु ष

4922 मंगल भा कर वराट ए.बा.िव.से.यो.जामखेड561863 ी

4120 म छ  नंद ूगायकवाड ा.आ.क.अरणगांव,जामखेड8201361864 पु ष

4997 मैथीली तानाजी ननवरे ग.िव.अ.पं.स.जामखेड271865 ी

595 मिनषा बबन जाधव ा.आ.क.अरणगांव,जामखेड8201331866 ी

4313 मिनषा रंभाजी जाधव ा.आ.क.खडा,जामखेड8201411867 ी

4859 मुमताज हमीद पठाण ए.बा.िव.से.यो.जामखेड511868 ी

4184 मािणक िस दाथ सोनवणे ा.आ.क.खडा,जामखेड8201441869 पु ष

4057 िमना ी रमेश कूलकण ग.िव.अ.पं.स.जामखेड431870 ी

2687 यूवराज आिजनाथ पाचारणे ग.िव.अ.पं.स.जामखेड{पशु,िवभा.)541871 पु ष

674 योगेश रामभाऊ राळेभात ा.आ.क.खडा,जामखेड8201311872 पु ष

4923 रंगनाथ िव नाथ जगधने ग.िव.अ.पं.स.जामखेड511873 पु ष

3187 र व  मधुकर गवळी ग.िव.अ.पं.स.जामखेड511874 पु ष

1691 रा ल सदािशव घायतडक ग.िव.अ.पं.स.जामखेड471875 पु ष

1330 रा ल ह रभाऊ खैरे ा.आ.क.ना ज,जामखेड8201371876 पु ष

402 ल मण गणपतराव शदे उप-अिभयंता , ता. जामखेड531877 पु ष

3232 लता अशोक बड ए.बा.िव.से.यो.जामखेड531878 ी

1342 वंदना रमेश खेडकर ा.आ.क.ना ज,जामखेड8201381879 ी

2689 वसंत िवठ् ठल आखाडे ग.िव.अ.पं.स.जामखेड{पशु,िवभा.)541880 पु ष

3431 िवजय गणपत चौसाळकर ग.िव.अ.पं.स.जामखेड461881 पु ष

1270 िवठठल भोजु माने उप-अिभयंता , ता. जामखेड461882 पु ष

3783 िवनोद गंगाधर जोशी उप-अिभयंता , ता. जामखेड551883 पु ष

1127 िव कमा ल मण बोराडे उप-अिभयंता , ता. जामखेड291884 पु ष

803 शंकर नामदेव इधाटे ग.िव.अ.पं.स.जामखेड{पशु,िवभा.)541885 पु ष

2920 शशांक शिशकांत शहा तालुका आरो य अिधकारी   जामखेड431886 पु ष

813 शामराव फुलाजी सुरवसे ग.िव.अ.पं.स.जामखेड{पशु,िवभा.)541887 पु ष

987 शारदा महादेव उदारे ा.आ.क.ना ज,जामखेड8507551888 ी

541 िशतल हनुमंत मु मकर ग.िव.अ.पं.स.जामखेड301889 ी

4627 संिग ा भाकर तागडे ा.आ.क.खडा,जामखेड8201401890 ी

4735 संिगता केशव गायकवाड ग.िव.अ.पं.स.जामखेड461891 ी

4867 संिगता ल मण शदे ा.आ.क.ना ज,जामखेड8507501892 ी
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231 सितश उ म िडसले ा.आ.क.अरणगांव,जामखेड8201431893 पु ष

3774 सुधीर मोहन घाय डक उप-अिभयंता , ता. जामखेड451894 पु ष

4620 सुनंदा नागनाथ कोळेकर ग.िव.अ.पं.स.जामखेड{पशु,िवभा.)411895 ी

1155 सुिनता आ णासाहबे आंधळे ए.बा.िव.से.यो.जामखेड281896 ी

235 सुिनता सुदाम खंदारे ा.आ.क.ना ज,जामखेड8507381897 ी

4600 सुरज दलावर मंुढे ग.िव.अ.पं.स.जामखेड311898 पु ष

4684 सुरेश सखाराम कोकरे ा.आ.क.खडा,जामखेड8201421899 पु ष

525 सुवणा गणेश देशमुख ा.आ.क.अरणगांव,जामखेड8507431900 ी

3840 सुहास दामोदर ह के ग.िव.अ.पं.स.जामखेड461901 पु ष

129 सादीक इ ाहीम शेख ा.आ.क.ना ज,जामखेड8507511902 पु ष

1154 सा रका िबिभषण लाकाळ ए.बा.िव.से.यो.जामखेड331903 ी

3107 िसताराम रघूनाथ बो डे ा.आ.क.अरणगांव,जामखेड8201501904 पु ष

1156 हनुमंत गंगाधर बोमशेटे ए.बा.िव.से.यो.जामखेड281905 पु ष

5006 िहरा सजराव सानप ए.बा.िव.से.यो.जामखेड461906 ी
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4359 अंजली कसनराव दिहवले प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग441907 ी

3219 अनूराधा भाऊसाहबे मुरकुटे प.ंस.शेवगांव(िश ण)431908 ी

2962 अिनल अ णासाहबे धस प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग521909 पु ष

3334 अिनल जय सगराव सानप उप-अिभयंता (ल.पा.) शेवगांव471910 पु ष

1123 अिनल काशराव पंिडत ा.आ.क.चापडगांव,शेवगांव8201321911 पु ष

1139 अिभिजत रमेश पातकळ ा.आ.क.हातगाव,शेवगांव8201221912 पु ष

4810 अलका पाटीलबा तमनर ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8201341913 ी

3927 अलका ीरंग गायकवाड ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8507401914 ी

906 अशोक सोपान दिहफळे ा.आ.क.भातकुडगांव8507, ता.शेवगाव431915 पु ष

4193 आ दनाथ पथुजी सोलाट प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग531916 पु ष

4516 आ ीनी नानाभाऊ कळमकर ा.आ.क.शेवगांव8507361917 ी

4841 आशा छ पती मोरे ए.बा.िव.से.यो. शेवगांव561918 ी

5025 आशा द ा य गंुजाळ उप-अिभयंता (ल.पा.) शेवगांव421919 ी

4580 उषा कारभारी तोगे ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8201361920 ी
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4928 उषा म छ  शदे ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8507321921 ी

4252 ओम काश साहबेराव पठाडे ा.आ.क.भातकुडगांव8507, ता.शेवगाव451922 पु ष

788 केतन एकनाथ साबळे प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग301923 पु ष

5021 कमलेश अंबादास धावणे उप-अिभयंता (ल.पा.) शेवगांव301924 पु ष

3241 क याण जग ाथ बड प.ंस.शेवगांव(िश ण)521925 पु ष

4662 क याण रामदास मुटकुळे ता. आ.शेवगाव-8412351926 पु ष

2817 कृ णा मूरलीधर बूधवंत ा.आ.क.शेवगांव,8201521927 पु ष

4512 काकासाहबे शंकर थोरात प.ंस.शेवगांव441928 पु ष

4679 कारभारी यशवंत िशरसाठ ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8507471929 पु ष

3998 गंगाधर दशरथ डाके प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग531930 पु ष

4493 गंगाधर पांडुरंग सानप प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग571931 पु ष

3687 गंगाधर बंसी पाबळे ा.आ.क.दहीगांवने,शेवगांव8201511932 पु ष

1314 िगतांजली जग ाथ कोरडे ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8507331933 ी

16 गो वद मा ती टेकाळे ा.आ.क.चापडगांव,शेवगांव8507411934 पु ष

4694 चं कांत िवनायक आरोळे ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8507421935 पु ष

4549 चा  बाबासाहबे पालवे ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8507401936 पु ष

3352 छाया तापराव देशमुख ए.बा.िव.से.यो. शेवगांव551937 ी

4107 जगदीश एकनाथ कंठाळी ा.आ.क.चापडगांव,शेवगांव8201391938 पु ष

4779 ाने र पांडुरंग माळवदे प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग411939 पु ष

4308 ाने र मुरलीधर स डे प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग441940 पु ष

5031 जयंत िव ल च हाण प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग311941 पु ष

4876 जय  िजजासाहबे पटटे उप-अिभयंता (सा.बा) शेवगांव501942 पु ष

509 जयवंत वामनराव शदे प.ंस.शेवगांव421943 पु ष

68 तेजेश भगवान थोरात ा.आ.क.हातगाव,शेवगांव8507321944 पु ष

3493 ताराचंद भाकर उगले उप-अिभयंता (ल.पा.) शेवगांव551945 पु ष

2765 द ा य मािणकराव गटकळ प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग531946 पु ष

4937 देवानंद मोहन गाडकेर प.ंस.शेवगांव441947 पु ष

4497 दशरथ आ ुबा शडे ता. आ.शेवगाव-8412491948 पु ष

4895 दगंबर भाऊसाहबे उ कड प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग411949 पु ष

4245 दपक आबासाहबे डोईफोडे ा.आ.क.हातगाव,शेवगांव8201451950 पु ष

2511 नंदा सूंदरराव जाधव ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8201531951 ी

1129 िनमला िवलास कांबळे ा.आ.क.भातकुडगांव8201शेवगांव441952 ी

3754 िनलेश िवठठल िझरपे उप-अिभयंता (सा.बा) शेवगांव411953 पु ष
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4894 पंकज भगवान बारवकर प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग421954 पु ष

3766 पदमा बाबुराव गायकवाड प.ंस.शेवगांव(िश ण)491955 ी

2809 मोद नारायण बोडखे ा.आ.क.हातगाव,शेवगांव8507511956 पु ष

4504 िवण दावजी भडके ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8201421957 पु ष

4925 शांत देवानंद भोसले प.ंस.शेवगांव301958 पु ष

3494 शांत भाकर देवळालीकर प.ंस.शेवगांव451959 पु ष

4079 शां  भाकर पुंडे ता. आ.शेवगाव-8201411960 पु ष

4507 पांडुरंग रंगनाथ जाधव ा.आ.क.दहीगांवने,शेवगांव8201521961 पु ष

784 पोपट जग ाथ लमेखे प.ंस.शेवगांव321962 पु ष

2734 पोपटराव रतन भार कर ा.आ.क.हातगाव,शेवगांव8201571963 पु ष

157 फरोज अ लाब  पठाण प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग361964 पु ष

4442 बाळु परसराम राठोड ा.आ.क.हातगाव,शेवगांव8507431965 पु ष

567 बाळासाहबे अशोक कासार प.ंस.शेवगांव ( कृषी  िवभाग)1351966 पु ष

122 बाळासाहबे द ा य खूळे प.ंस.शेवगांव[Lekha}521967 पु ष

2791 बाळासाहबे ध िडराम घोरपडे ा.आ.क.शेवगांव,8201521968 पु ष

2808 भगवान भाऊराव भूसे प.ंस.शेवगांव[Lekha}551969 पु ष

3124 भाऊसाहबे दनकर पवार प.ंस.शेवगांव431970 पु ष

3082 भाऊसाहबे नामदेव आवांडकर ा.आ.क.दहीगांवने,शेवगांव8201541971 पु ष

3726 भारत शंकरराव चौरे प.ंस.शेवगांव461972 पु ष

3959 भार  माधव औटी ा.आ.क.शेवगांव8507461973 पु ष

3202 मंगला एकनाथ मोरे प.ंस.शेवगांव(िश ण)551974 ी

3327 मंगेश शंकरराव िलमजे उप-अिभयंता (ल.पा.) शेवगांव441975 पु ष

3566 मंदा रामदास बडे ए.बा.िव.से.यो. शेवगांव511976 ी

3257 मंदा कनी योहान घोरपडे ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8507511977 ी

852 मंदाबाई अशोक पंडीत ा.आ.क.भातकुडगांव8201शेवगांव301978 ी

989 मिनषा उ म शदे ा.आ.क.शेवगांव8507321979 ी

4959 मनोज सजराव घुमरे ा.आ.क.भातकुडगांव8507, ता.शेवगाव421980 पु ष

4195 मा ती एकनाथ फर ाळे प.ंस.शेवगांव(िश ण)411981 पु ष

4816 िमरा नबाजी कसबे ा.आ.क.शेवगांव8507411982 ी

2810 िमल द कच  कांबळे ा.आ.क.भातकुडगांव8201शेवगांव511983 -

1057 योगेश द ा य नवल ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8201321984 पु ष

4581 योिगता मनोहर डोळस ा.आ.क.हातगाव,शेवगांव8201411985 ी

4579 रंजना आ माराम साळवे ा.आ.क.भातकुडगांव8507, ता.शेवगाव481986 ी
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2644 रंजना िभवसेन काटकर ा.आ.क.चापडगांव,शेवगांव8507531987 ी

4564 रेणुका कसन नागरे ए.बा.िव.से.यो. शेवगांव341988 ी

4783 रेणुका ह रभाऊ घोडके ा.आ.क.दहीगांवने,शेवगांव8201301989 ी

4946 रमेश महादेव िशदोरे उप-अिभयंता (सा.बा) शेवगांव541990 पु ष

2864 र व  गोपाळराव थावरे उप-अिभयंता (ल.पा.) शेवगांव501991 पु ष

1343 र व  दनकर ितजोरे प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग361992 पु ष

1152 र व  साहबेराव भ गळे प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग491993 पु ष

4510 राजु बापुराव सपकाळ प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग441994 पु ष

2960 राजकूमार रामभाऊ बडे ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8201491995 पु ष

2807 राजकंूवर पचंद काळे ा.आ.क.चापडगांव,शेवगांव8507481996 ी

4508 राज  राधा कसन दाणे ा.आ.क.भातकुडगांव8507, ता.शेवगाव411997 पु ष

1329 राज  ल मण पोपळघट ा.आ.क.चापडगांव,शेवगांव8201381998 पु ष

2801 राम कसन जग ाथ बड प.ंस.शेवगांव551999 पु ष

419 रामदास ल मण गाडेकर उप-अिभयंता (सा.बा) शेवगांव522000 पु ष

487 रा ल िवजय कदम प.ंस.शेवगांव ( कृषी  िवभाग)1322001 पु ष

4961 ल मण उ म शदे ता. आ.शेवगाव-8201552002 पु ष

4578 ल मण पोितराज तुजारे प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग522003 पु ष

3007 ल मण बाबूराव नाईक प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग532004 पु ष

2974 लता नाथा बडे ए.बा.िव.से.यो. शेवगांव562005 ी

4562 लिलता रामनाथ कासोळे ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8507412006 ी

4818 िललावती जय सग सोलाट ए.बा.िव.से.यो. शेवगांव442007 ी

4968 वषा राम कसन सोनवणे ा.आ.क.दहीगांवने,शेवगांव8507272008 ी

4321 िवजय बाबुराव तुपे ए.बा.िव.से.यो. शेवगांव482009 पु ष

4823 िवजय रामभाऊ काळे प.ंस.शेवगांव412010 पु ष

4544 िव णु मोहन ढाकणे प.ंस.शेवगांव552011 पु ष

3236 ीराम पांडुरंग च हाण प.ंस.शेवगांव502012 पु ष

2355 शेषराव िवठोबा शेळके प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग542013 पु ष

1326 शहादेव आ ू सोनवणे प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग472014 पु ष

4456 िशला क डीबा ढवळे ा.आ.क.शेवगांव,8201462015 ी

1975 शोभा रघूनाथ भांबळ ा.आ.क.शेवगांव8507562016 ी

3357 शोभा साहबेराव ह के ए.बा.िव.से.यो. शेवगांव532017 ी

3997 संिग ा देवराव दशेमुख ा.आ.क.भातकुडगांव8201शेवगांव412018 ी

5116 सिचन ब पासाहबे भाकरे प.ंस.शेवगांव352019 पु ष

Page 64 / 81



सभासदसभासदसभासदसभासद
 मांक मांक मांक मांक

सभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांव कायालयकायालयकायालयकायालयवयवयवयवय शेराशेराशेराशेराअ. . लगलगलगलग

3122 संजय सजराव सूकाळकर ा.आ.क.दहीगांवने,शेवगांव8201542020 पु ष

4858 सुिजत सुभाषराव कोटंबे उप-अिभयंता (ल.पा.) शेवगांव372021 पु ष

3484 संिजवनी सोनाजी बव ए.बा.िव.से.यो. शेवगांव532022 ी

3354 संजीवनी महादेव रणमले ए.बा.िव.से.यो. शेवगांव572023 ी

4194 सं ोष सुखदेव लबडे प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग342024 पु ष

5123 सितश भा कर मोरे उप-अिभयंता (सा.बा) शेवगांव332025 पु ष

4764 सदािशव बाबासाहबे िगरमकर प.ंस.शेवगांव(िश ण)392026 पु ष

4617 सं दप रामू अंतरकर प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग342027 पु ष

2961 सं दप िवठ् ठलराव मूखेकर ा.आ.क.शेवगांव,8201462028 पु ष

5056 सं या कशोर जायभाये प.ंस.शेवगांव382029 ी

2427 सं या रामचं  सांगळे ा.आ.क.दहीगांवने,शेवगांव8507562030 ी

1130 सुधाकर ब सी लांडे प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग542031 पु ष

3801 सुधाकर बापुराव लवांडे प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग512032 पु ष

7 सुनंदा योहान पगारे ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8201532033 ी

3804 सुिनता भगवान साळवे ए.बा.िव.से.यो. शेवगांव462034 ी

4514 सुिनता भाऊसाहबे थोरात ा.आ.क.शेवगांव,8201392035 ी

3175 सुिनल तुकाराम माने प.ंस.शेवगांव442036 पु ष

3996 सुिनल ध डीराम धावणे ा.आ.क.शेवगांव,8201422037 पु ष

2429 संभाजी आसाराम मूरदारे उप-अिभयंता (ल.पा.) शेवगांव532038 पु ष

3276 संभाजी कसन आ हाड ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8201482039 पु ष

4784 संभाजी रंगनाथ िमसाळ प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग362040 पु ष

392 सूभाष चं भान पवार प.ंस.शेवगांव,पशु.िवभाग562041 पु ष

4197 सुभाष नानासाहबे घुगे प.ंस.शेवगांव432042 पु ष

380 सुमंता अर वद शेळके ा.आ.क.शेवगांव,8201582043 ी

4689 सरला िवठठल तुपे ा.आ.क.चापडगांव,शेवगांव8507322044 ी

706 सुरेश आिशनाथ गडकर प.ंस.शेवगांव522045 पु ष

3356 सुरेश िवठठलराव पाटेकर प.ंस.शेवगांव[आरो य खाते]522046 पु ष

3930 सुलभा लाला कळमकर ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8507362047 ी

4700 सुवणा िवठ् ठल िभसे ा.आ.क.चापडगांव,शेवगांव8201412048 ी

3911 सिव ा जनादन कदम ा.आ.क.भातकुडगांव8201शेवगांव352049 ी

9 सिवता िशवनाथ गोरे ा.आ.क.चापडगांव,शेवगांव8201462050 ी

5097 सुिशल ध डीराम माळवे उप-अिभयंता (ल.पा.) शेवगांव422051 पु ष

268 सारंग सुिनल दगुम प.ंस.शेवगांव ( कृषी  िवभाग)1322052 पु ष
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3762 सारजा दगडू काळे प.ंस.शेवगांव432053 ी

442 सारीका रोहीदास हराळ प.ंस.शेवगांव352054 ी

4941 िसताराम वसंत िनकम ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8507432055 पु ष

4017 सीमा जाल दर मडके ा.आ.क.ढोरजळगांव,शेवगांव8507352056 ी

376 सोपान अजुन शेटे ा.आ.क.हातगाव,शेवगांव8507322057 पु ष

3195 सोमनाथ िशवाजी शेलार प.ंस.शेवगांव(िश ण)412058 पु ष

4667 ह र जनादन शेळके ा.आ.क.शेवगांव8507402059 पु ष

782 ह रभाऊ भा कर उगलमुगले प.ंस.शेवगांव362060 पु ष

469 ह रष कमलाकर भालेराव ए.बा.िव.से.यो. शेवगांव482061 पु ष

1126 िहराबाई भाऊसाहबे ीरसागर ा.आ.क.शेवगांव,8201532062 ी

पाथडपाथडपाथडपाथड
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1216 अ य गौतम ह के प.ंस.पाथड272063 पु ष

244 अतुल दावजी भडके ा.आ.क.पागोरी पपळगांव,8201362064 पु ष

570 अिनता रमेश बनसोडे ए.बा.िव.से.यो.पाथड482065 ी

889 अिनल भा कर कतने ा.आ.क.खरवंडीकासार,पाथड 8507412066 पु ष

351 अभयकुमार सुयकांत वा हळ प.ंस.पाथड  ( िश )492067 पु ष

654 अजुन कािशनाथ हाडके प.ंस.पाथड  (पशु.)492068 पु ष

5063 अर वद साहबेराव खाडे प.ंस.पाथड402069 पु ष

2195 अलका िशवाजी को हे ा.आ.क.माणीकद डी.8507522070 ी

614 अिवनाश नारायण टेकाळे ा.आ.क.खरवंडीकासार,पाथड 8507372071 पु ष

4071 अशोक आंबादास पंडी ग.िव.पं. स.पाथड352072 पु ष

21 अशोक कंुडिलक शदे प.ंस.पाथड  (पशु.)352073 पु ष

1233 अशोक कसन दातार प.ंस.पाथड  (पशु.)392074 पु ष

4191 अशोक ुळशीराम दाते तालुका आरो य अिधकारी.पाथड 8201412075 पु ष

5020 अशोक बक बोराडे उप-अिभयंता (सा.बा) पाथड452076 पु ष

586 अशोक भिगरथ बू-हाडे तालुका आरो य अिधकारी.पाथड 8201552077 पु ष

4966 अशोक मुरलीधर तेलोरे ा.आ.क.िमरी,पाथड 8507462078 पु ष

1888 अशोक ल मण सोलट ा.आ.क.िमरी,पाथड 8201572079 पु ष

3929 अ मा रफ क शेख ा.आ.क.पागोरी पपळगांव,8201342080 ी
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4526 आरती कसन जाधव उप-अिभयंता (सा.बा) पाथड382081 ी

822 आि नी ीधर घनवट ए.बा.िव.से.यो.पाथड332082 ी

192 आशा पांडुरंग वै ा.आ.क.खरवंडीकासार,पाथड 8201372083 ी

3731 आशा िशवाजी राठोड ा.आ.क.पागोरी पपळगांव,8201372084 ी

529 आशाबाई कंुडिलक बडे ा.आ.क.माणीकद डी.8507312085 ी

4113 आशाबाई रंगनाथ बनसोडे ा.आ.क.माणीकद डी.8507422086 ी

229 आसराबाई कंुडिलक खेडकर ए.बा.िव.से.यो.पाथड472087 ी

1079 उ म िनवृ ी दाणी उप-अिभयंता (सा.बा) पाथड432088 पु ष

3242 एकनाथ अंबादास माळवदे ा.आ.क.माणीकद डी, पाथड ,8201492089 पु ष

3366 ओम काश िव मराव दिहफळे प.ंस.पाथड432090 पु ष

142 कडूबाई सूयभान ढाकणे ा.आ.क.पागोरी पपळगांव,8507452091 ी

648 कंुदा बाळासाहबे रेणीवाल ा.आ.क.िमरी,पाथड 8507542092 ी

3608 कमल काळु पाटोळे ा.आ.क.िमरी,पाथड 8507532093 ी

2453 कमल ल मण सानप ा.आ.क.माणीकद डी.8507562094 ी

1211 कमलेश राजु कळकंुबे ग.िव.पं. स.पाथड282095 पु ष

4127 कैलास रायभान दहा डे प.ंस.पाथड  (पशु.)522096 पु ष

912 किवता राम कसन महाजन ा.आ.क.िमरी,पाथड 8507282097 ी

4259 कुशाबाई बारीकराव िगते तालुका आरो य अिधकारी8412पाथड432098 ी

4334 कुिशवता सुखदेव पालवे प.ंस.पाथड372099 ी

4855 कैसर िलयाकत स यद ा.आ.क.ितसगांव,पाथड 8507322100 ी

1162 करण आिजनाथ खेडकर ा.आ.क. पपळगाव ट पा292101 पु ष

1172 करण महादेव कारखेले ा.आ.क.पागोरी पपळगांव,8201312102 पु ष

488 गणेश दलीप िमसाळ प.ंस.पाथड292103 पु ष

4449 गणेश मुरलीधर जंगम ा.आ.क.माणीकद डी.8507392104 पु ष

2838 चं शेखर आ णासाहबे वायकर ए.बा.िव.से.यो.पाथड472105 पु ष

4560 जय ी मधुकर दरुकर प.ंस.पाथड  (पशु.)392106 ी

4632 िजत  सुखदेव बनसोडे ा.आ.क.ितसगांव,पाथड 8201342107 पु ष

4340 तुळिशदास िवठठल मतकर प.ंस.पाथड  (पशु.)342108 पु ष

5099 तारा पांडुरंग बारगजे ा.आ.क.पागोरी पपळगांव,8507382109 ी

4540 द ा य वसंत जायभाय प.ंस.पाथड  (पशु.)482110 पु ष

3245 देिवदास साहबेराव दिहफळे उप-अिभयंता( ा.पा.पु.)पाथड392111 पु ष

3298 दलीप िशवनाथ पालवे उप-अिभयंता( ा.पा.पु.)पाथड512112 पु ष

4565 ध डीराम तबाजी पालवे ा.आ.क.िमरी,पाथड 8507482113 पु ष
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2213 नंदा भानूदास नरवडे ा.आ.क.िमरी,पाथड 8201532114 ी

2263 नामदेव देवराव ढाकणे प.ंस.पाथड  (पशु.)562115 पु ष

3552 पदमवा ी भाउराव गोरे ए.बा.िव.से.यो.पाथड512116 ी

3699 काश मा ी आघाव प.ंस.पाथड502117 पु ष

4187 दीप सो याबापु राऊत ा.आ.क.ितसगांव,पाथड 8201352118 पु ष

3622 यागाबाई अजुन दिहफळे प.ंस.पाथड  ( िश )562119 ी

5013 शांत म छ नाथ नरवडे ा.आ.क.िमरी,पाथड 8507352120 पु ष

542 पु षो म राम कचरे प.ंस.पाथड  ( िश )262121 पु ष

4742 पाटील रंगनाथ खोसे प.ंस.पाथड  (पशु.)412122 पु ष

4332 पांडूरंग कंुडिलक बांगर प.ंस.पाथड  (पशु.)392123 पु ष

869 बबन क डीराम नरोटे प.ंस.पाथड  (पशु.)522124 पु ष

4860 बेबी दगडु बांगर ा.आ.क.माणीकद डी, पाथड ,8201552125 ी

227 बै योबी आिमरसाहबे शेख ा.आ.क.ितसगांव,पाथड 8201542126 ी

4546 बाबासाहबे  ध डीबा तागड प.ंस.पाथड  (पशु.)472127 पु ष

3439 बाळू भानुदास गो हार प.ंस.पाथड512128 पु ष

4668 बाळासाहबे कारभारी डफळ प.ंस.पाथड  (पशु.)352129 पु ष

4130 बाळासाहबे दौलतराव टेकाळे ा.आ.क.माणीकद डी, पाथड ,8201472130 पु ष

4189 भगवान जनादन झरेकर प.ंस.पाथड  (पशु.)512131 पु ष

1194 भागचंद भाऊसाहबे शेटे प.ंस.पाथड  (पशु.)372132 पु ष

4601 भानुदास बक शेकडे प.ंस.पाथड  ( िश )422133 पु ष

3369 मंगल मनोहर केदार ए.बा.िव.से.यो.पाथड502134 ी

4331 मंगल िसताराम कोलते प.ंस.पाथड392135 ी

2532 मंगला सूधाकर काळे ा.आ.क. पपळगाव ट पा 8507562136 ी

3209 म हारी बाबूराव िनकम प.ंस.पाथड  (पशु.)522137 पु ष

3483 मह  कसनराव आंधळे प.ंस.पाथड452138 पु ष

4114 महादेव भागुजी घाय डक ए.बा.िव.से.यो.पाथड382139 पु ष

3974 िमना ी  छबुराव मुळे ा.आ.क.िमरी,पाथड 8507412140 ी

4711 मोहन ानदेव जायभाये प.ंस.पाथड482141 पु ष

884 युवराज भाऊसाहबे करंजुले प.ंस.पाथड  (पशु.)392142 पु ष

4265 योग  महादेव पालवे ा.आ.क.िमरी,पाथड 8201412143 पु ष

4029 रेणुका द ा य शहाणे ा.आ.क. पपळगाव ट पा402144 ी

810 रमेश केशव दळवी प.ंस.पाथड462145 पु ष

3335 र व  राजाराम बेळगे उप-अिभयंता( ा.पा.पु.)पाथड502146 पु ष

Page 68 / 81



सभासदसभासदसभासदसभासद
 मांक मांक मांक मांक

सभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांवसभासदाचे नांव कायालयकायालयकायालयकायालयवयवयवयवय शेराशेराशेराशेराअ. . लगलगलगलग

3742 राज  अशोक कुलकण प.ंस.पाथड442147 पु ष

3328 राज  रखमाजी उदार उप-अिभयंता(सा.बा) पाथड532148 पु ष

2776 राज  ल मणराव कांडकेर प.ंस.पाथड  (पशु.)522149 पु ष

1991 राज कूमार शांतीलाल छाजेड ा.आ.क. पपळगाव ट पा552150 पु ष

4982 राणी अशोक िशरसाट ा.आ.क. पपळगाव ट पा 8507332151 ी

5105 राणी गो वद दातीर उप-अिभयंता(सा.बा) पाथड282152 ी

1128 राणी पंिडत लोखंडे ा.आ.क.खरवंडीकासार,पाथड 8507312153 ी

3130 राधा कसन शामराव गाढे ा.आ.क.खरवंडीकासार,पाथड 8201562154 पु ष

271 रानु गोपीनाथराव घुगे प.ंस.पाथड {आरो य खाते}2061482155 पु ष

3218 राम कािशनाथ राजळे उप-अिभयंता(सा.बा) पाथड442156 पु ष

4190 रामचं  िवठठल िशरसाठ प.ंस.पाथड  (पशु.)512157 पु ष

2712 रामभाऊ दधूाराम राठोड उप-अिभयंता(सा.बा) पाथड522158 पु ष

105 रावसाहबे केशव आ हाड प.ंस.पाथड  (पशु.)332159 पु ष

745 ल मण सखाराम पाखरे ा.आ.क. पपळगाव ट पा 8507542160 पु ष

2077 ल मन दौलत गीरी प.ंस.पाथड532161 पु ष

4561 वैशाली मधुकर दरुकर उप-अिभयंता( ा.पा.पु.)पाथड402162 ी

4853 िव म बळीराम बनसोडे ा.आ.क.माणीकद डी, पाथड ,8201362163 पु ष

3773 िवमल फक रा कानडे ा.आ.क.िमरी,पाथड 8507542164 ी

1555 िवमल रामराव खेडकर ा.आ.क.खरवंडीकासार,पाथड 8201522165 ी

107 िवलास नामदेव मगर प.ंस.पाथड  (पशु.)542166 पु ष

19 िवशाल साद गायकवाड ा.आ.क.िमरी,पाथड 8201352167 पु ष

4141 िवशाल िवजयकुमार रायभोग ा.आ.क.पागोरी पपळगांव,8201422168 पु ष

2726 शरद एकनाथ साबळे ा.आ.क.माणीकद डी, पाथड ,8201542169 पु ष

1140 ीिनवास रावसाहबे खेडकर ा.आ.क. पपळगाव ट पा402170 पु ष

2023 शारदा दौलतराव वाघचौरे ा.आ.क.ितसगांव,पाथड 8201552171 ी

3432 िशवहरी बक दराडे प.ंस.पाथड  ( िश )402172 पु ष

4752 िशवाजी दादासाहबे भाबड ा.आ.क.माणीकद डी, पाथड ,8201332173 पु ष

4772 सिचन दादासाहबे बिहर ा.आ.क. पपळगाव ट पा 8507342174 पु ष

4395 संजय कसन पालवे प.ंस.पाथड  (पशु.)382175 पु ष

743 संजय दामोधर ह के प.ंस.पाथड  (पशु.)472176 पु ष

687 संजय वामन बळीद ा.आ.क.ितसगांव,पाथड 8201462177 पु ष

3246 संजय सो याबापू कावरे प.ंस.पाथड522178 पु ष

3584 संजय ह रभाऊ फंुदे उप-अिभयंता( ा.पा.पु.)पाथड512179 पु ष
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1120 संजीवनी सुधाकर दाते ा.आ.क.पागोरी पपळगांव,8201542180 ी

3689 सं ोष कारभारी एडके ा.आ.क.खरवंडीकासार,पाथड 8201412181 पु ष

4448 संतोष अंबादास भराट ा.आ.क.िमरी,पाथड 8507422182 पु ष

4364 सं दप आ णा कासार उप-अिभयंता( ा.पा.पु.)पाथड312183 पु ष

681 सं दप ता हाजी केदार ा.आ.क.खरवंडीकासार,पाथड 8201362184 पु ष

4018 संदीप भाऊसाहबे अकोलकर ा.आ.क.ितसगांव,पाथड 8201382185 पु ष

4649 सुधीर भानुदास खेडकर उप-अिभयंता(सा.बा) पाथड382186 पु ष

4129 सुिनता कसन गज ा.आ.क.िमरी,पाथड 8507462187 ी

3763 सुिनता रामभाऊ डमाळे प.ंस.पाथड442188 ी

2821 सुिनता सुिनल ह के ा.आ.क.िमरी,पाथड 8201522189 ी

3780 सुिनल बाबासाहबे पालवे तालुका आरो य अिधकारी8412पाथड392190 पु ष

1312 सुिनल बाबासाहबे बडे ा.आ.क.माणीकद डी.8507362191 पु ष

352 संभाजी रघुनाथ चौधर ा.आ.क.ितसगांव,पाथड 8507422192 पु ष

2769 सुभाष चांगदेव ह के ग.िव.अ.पं.स.पाथड512193 पु ष

2 सुभाष रामभाऊ पवार प.ंस.पाथड  (पशु.)332194 पु ष

903 सुभाष िवठठल केदार उप-अिभयंता (सा.बा) पाथड472195 पु ष

2806 स यद कादर कासम प.ंस.पाथड572196 पु ष

2512 सूरेखा भाकर कूलथे ा.आ.क.पागोरी पपळगांव,8507512197 ी

609 सुरेखा हरीभाऊ पालवे ा.आ.क.पागोरी पपळगांव,8507342198 ी

1195 सुरेश नानासाहबे माळवदे प.ंस.पाथड  (पशु.)432199 पु ष

1136 सरोिजनी बाबुराव हगणे ा.आ.क.ितसगांव,पाथड 8507342200 ी

4985 सुवणा रायभान वांढेकर ा.आ.क.ितसगांव,पाथड 8507422201 ी

4315 वाती शंकर डमाळे ा.आ.क.माणीकद डी, पाथड ,8201352202 ी

693 सुषमा बबनराव ससाणे ा.आ.क.पागोरी पपळगांव,8201302203 ी

5084 सागर र व  ठोकळ प.ंस.पाथड  ( िश )312204 पु ष

3797 सा रका दामोधर वैदय ा.आ.क.ितसगांव,पाथड 8507342205 ी

613 िसमा िसताराम बो डे ा.आ.क.पागोरी पपळगांव,8507372206 ी

4509 सोपान ह रभाऊ जाधव प.ंस.पाथड  (पशु.)432207 पु ष

4674 सोमनाथ जग ाथ ि मुखे उप-अिभयंता (सा.बा) पाथड372208 पु ष
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4883 अिनता सुभाष जगताप ा.आ.क.लोणी ंकनाथ.8507 ीग दा372209 ी

829 अिनल पोपट रंधवे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा252210 पु ष

3537 अिनल मधुकर शदे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( िश )532211 पु ष

1278 अंबादास नारायण गोरे उप-अिभयंता (सा.बा)  ीग दा542212 पु ष

3842 अमोल शां ाराम गोसावी ग.िव.अ.पं.स. ीग दा402213 पु ष

3782 अचना नारायण एखंडे ए.बा.िव.से.यो.बेलवंडी  ..2482214 ी

4995 अचना महादेव पाडळे ा.आ.क. पपळगांवपीसा.ता. ीग दा8507332215 ी

4095 अजुन रंगनाथ झरेकर ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)532216 पु ष

1084 अशोक दगडू ढवळे उप-अिभयंता ( सा.बा)  ीग दा532217 पु ष

3023 अशोक द ा य लोखंडे उप-अिभयंता (ल.पा.)  ीग दा492218 पु ष

3945 अशोक शंकर मोरे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)532219 पु ष

26 अहमद िसकंदर ईनामदार ग.िव.अ.पं.स. ीग दा512220 पु ष

3747 आशा उ म जाधव ा.आ.क.मांडवगण. ीग दा8507422221 ी

4799 आशा रावसाहबे शदे ए.बा.िव.से.यो. ीग दा402222 ी

3925 आशाबाई बजाबा मोरे ा.आ.क. पपळगांवपीसा.ता. ीग दा8507412223 ी

4170 आिशष मनोहर काळपुंड ा.आ.क.कोळगाव, ता. ीग दा8201402224 पु ष

4591 इं भान ल मण गावडे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)422225 पु ष

2878 ऊषा भू घूले ा.आ.क.बेलवंडी.ता. ीग दा8201542226 ी

3024 कैलास ीपत लोखंडे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा442227 पु ष

937 केशव ानदेव शेळके ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)302228 पु ष

3500 क तुरबाई शंकर बो े ा.आ.क.आढळगांव-1, ता. ीग दा8201552229 ी

2288 कांितलाल संभाजी गूंड ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)572230 पु ष

5114 काली साद द ा य सुतार ा.आ.क.आढळगांव-1, ता. ीग दा8201392231 पु ष

3807 गज कुमार गंगाराम गायकवाड ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)392232 पु ष

4239 गणेश िवठठलराव गाडगे उप-अिभयंता (सा.बा)  ीग दा442233 पु ष

898 िगता गजानन दवाकर ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( िश )552234 ी

4766 गोकुळ मोहन जाधव ा.आ.क.बेलवंडी. 8507432235 पु ष

792 गोर  राम कसन लांडे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)482236 पु ष
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123 चं कांत रामभाऊ येरकळ ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)462237 पु ष

2998 चं शेखर बबनराव गोलांडे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)512238 पु ष

80 छाया बबन चौधरी ा.आ.क.मांडवगण. ीग दा8507322239 ी

4750 जनाबाई राजाराम उरमुडे ा.आ.क.बेलवंडी.ता. ीग दा8201512240 ी

5044 जयराम संजय बेरड ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)232241 पु ष

560 जय ी कंुडिलक सरोदे ा.आ.क. पपळगांवपीसा.ता. ीग दा8507292242 ी

3601 जय ी पांडुरंग पवार ा.आ.क. पपळगांवपीसा.ता. ीग दा8507372243 ी

5092 जय ी बबन तोडकर ा.आ.क.मांडवगण. ीग दा8507372244 ी

4335 जय ी रभाजी धामणे ा.आ.क. कोळगांव, ता. ीग दा8507382245 ी

4524 जय ी सुयकांत गायकवाड ए.बा.िव.से.यो. ीग दा452246 ी

3539 योती एकनाथ मगर ा.आ.क.का ी.8507 ीग दा412247 ी

573 योती बापू गदादे ा.आ.क.आढळगांव-1, ता. ीग दा8201302248 ी

2244 दगडू ानदेव कांगूणे उप-अिभयंता (सा.बा)  ीग दा542249 पु ष

2024 द ा य कसनराव ठूबे उप-अिभयंता (ल.पा.)  ीग दा542250 पु ष

3284 द ा य िवनायकराव होलम उप-अिभयंता ( सा.बा)  ीग दा442251 पु ष

3097 द ा य िसताराम दाते ा.आ.क.मांडवगण.1ता. ीग दा8201532252 पु ष

124 द ा य ह रभाऊ धारकर ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)532253 पु ष

585 देवराम हनुमंत साळवे ा.आ.क.मांडवगण.1ता. ीग दा8201422254 पु ष

226 दादा बबन पवार ा.आ.क.बेलवंडी.ता. ीग दा8201402255 पु ष

4028 दपक िभमराज गोधडे ा.आ.क. पपळगांवपीसा,ता. ीग दा8201462256 पु ष

1994 दलीप पोपटराव जगताप उप-अिभयंता (सा.बा)  ीग दा552257 पु ष

3221 नानासाहबे शंकर बो डे ा.आ.क.कोळगाव, ता. ीग दा8201552258 पु ष

3605 िन ीन भाऊसाहबे इरकर ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( िश )372259 पु ष

2935 पंचिशला के  घोडके ा.आ.क.कोळगाव, ता. ीग दा8507522260 ी

4483 पंजाबराव दशरथ पोले उप-अिभयंता (सा.बा)  ीग दा492261 पु ष

5106 पमाबाई बापूराव नलगे ए.बा.िव.से.यो. ीग दा432262 ी

2002 काश िनवृ ी पाचनकर उप-अिभयंता (सा.बा)  ीग दा522263 पु ष

828 दप वसंत रोहकले उप-अिभयंता (ल.पा.)  ीग दा432264 पु ष

5027 शांत अंबादास मोरे ा.आ.क.आढळगांव-1, ता. ीग दा8201262265 पु ष

4101 शांत द ा य भग उप-अिभयंता (ल.पा.)  ीग दा382266 पु ष

4427 साद अिनल कुलकण ग.िव.अ.पं.स. ीग दा372267 पु ष

2333 पोपट नाना जठार ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)572268 पु ष

2538 बबन नारायण शदे उप-अिभयंता ( सा.बा)  ीग दा542269 पु ष
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2659 बबन रामभाऊ शदे ा.आ.क.कोळगाव, ता. ीग दा8501522270 पु ष

774 बापु द ा य गाडेकर ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)452271 पु ष

544 बापुराव िनवृ ी वाकडे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा452272 पु ष

3095 बाबासाहबे गंगाधर पंिडत तालुका आरो य अिधकारी .. ीग दा552273 पु ष

1547 बाळासाहबे दामोधर महांडूळे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)512274 पु ष

2708 बाळासाहबे पांडूरंग डोईफोडे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा532275 पु ष

3965 बाळासाहबे राधुजी कासार ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)532276 पु ष

789 भगवान पुंजाजी नागरे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)492277 पु ष

4075 भाऊसाहबे  बापुराव च हाण ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)432278 पु ष

4208 भार  िशवाजीराव बो डे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा352279 पु ष

4441 िभमू तुकाराम पवार तालुका आरो य अिधकारी .. ीग दा462280 पु ष

3946 मंगल चं कां  शेळके ा.आ.क.आढळगांव, ीग दा8507362281 ी

1273 मंगल छबुराव साबळे ा.आ.क.बेलवंडी. 8507342282 ी

694 मंगल रंगनाथ भदागरे ा.आ.क.कोळगाव, ता. ीग दा8507562283 ी

2554 मंगल वसंत घंगाळे ा.आ.क. पपळगांवपीसा,ता. ीग दा8201522284 ी

4857 मधुकर रामभाऊ बो डे ा.आ.क.मांडवगण.1ता. ीग दा8201522285 पु ष

4692 मनोहर मोहन िडसले ा.आ.क. कोळगांव, ता. ीग दा8507372286 पु ष

3419 महशे दशरथ शदे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा432287 पु ष

4277 मािणक एकनाथ डोळस ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)562288 पु ष

3554 िमरा नामदेव खेतमाळीस ए.बा.िव.से.यो. ीग दा472289 ी

4432 िमल द कसन पंिडत ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)442290 पु ष

4061 युगा यादव चाकणे ा.आ.क.मांडवगण.1ता. ीग दा8201402291 ी

603 योगेश भानुदास सुतार ा.आ.क.कोळगाव, ता. ीग दा8201412292 पु ष

71 योिगराज धमराज वा ळे ा.आ.क.कोळगाव, ता. ीग दा8201392293 पु ष

4800 रंजना बाळासाहबे काल ए.बा.िव.से.यो. ीग दा512294 ी

892 रमेश बापुराव बनसोडे ा.आ.क.लोणी ंकनाथ.8507 ीग दा492295 पु ष

5036 र व  रामदास गायकवाड ा.आ.क.लोणी ंकनाथ.8507 ीग दा442296 पु ष

2770 रावसाहबे के  पाचारणे ा.आ.क.कोळगाव, ता. ीग दा8201542297 पु ष

1024 रजवाना नजीर शेख उप-अिभयंता (ल.पा.)  ीग दा322298 ी

2261 रोिहदास द ा य कदम ग.िव.अ.पं.स. ीग दा (LEKHA)552299 पु ष

3887 वैशाली गोकूळ राजगु ग.िव.अ.पं.स. ीग दा (LEKHA)442300 ी

3455 वालचंद दादा ढवळे ा.आ.क.आढळगांव-1, ता. ीग दा8201522301 पु ष

4357 िवजय पढरीनांथ साठे ा.आ.क.मांडवगण.1ता. ीग दा8201512302 पु ष
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499 िवजया दगडू मदने ा.आ.क.लोणी ंकनाथ.8507 ीग दा532303 ी

4465 िवनोद िसताराम भवर ग.िव.अ.पं.स. ीग दा382304 पु ष

4229 िवलास रंगनाथ नबाळकर ा.आ.क.का ी.8201 ीग दा422305 पु ष

3193 ीकांत गोपीनाथ देशमाने उप-अिभयंता ( सा.बा)  ीग दा412306 पु ष

1442 ीकांत मूरलीधर दातीर ग.िव.अ.पं.स. ीग दा542307 पु ष

2283 ीकांत मािणकराव भगत ा.आ.क.कोळगाव, ता. ीग दा8201562308 पु ष

3716 शां ाराम बबनराव आवारी ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)482309 पु ष

3380 शारदा आ पासाहबे ढोकळे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा402310 ी

531 शारदा िभमराव बनकर ा.आ.क. कोळगांव, ता. ीग दा8507342311 ी

3555 शालन गौतम थोरात ए.बा.िव.से.यो.बेलवंडी  ..2482312 ी

5035 िशतल द ा य वाघमारे ा.आ.क.का ी.8507 ीग दा302313 ी

4574 िशवकुमार ह रभाऊ िनकम ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)482314 पु ष

4693 िशवाजी दगडू भानुसे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)532315 पु ष

4728 िशवाजी द ु िशरसाठ उप-अिभयंता ( सा.बा)  ीग दा342316 पु ष

3879 िशवाजी पंढरीनाथ िगरे उप-अिभयंता (सा.बा)  ीग दा542317 पु ष

367 िशवाजी बाबुराव गायकवाड ा.आ.क. पपळगांवपीसा.ता. ीग दा8507412318 पु ष

2124 िशवाजी सुयभान घालमे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)532319 पु ष

2746 शोभा गोपाळराव घूमरे ा.आ.क.कोळगाव, ता. ीग दा8201552320 ी

3230 सुखदेव नाथा महािडक ए.बा.िव.से.यो.बेलवंडी  ..2432321 पु ष

4238 संगीता जबाजी शेळके ा.आ.क.मांडवगण.1ता. ीग दा8201342322 ी

832 सिचन भानुदास घोडकेर ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)322323 पु ष

3916 संजय बापुराव दवटे ा.आ.क. पपळगांवपीसा,ता. ीग दा8201372324 पु ष

136 सुिजत सुधाकर भ ग ग.िव.अ.पं.स. ीग दा352325 पु ष

4625 सं ोष नारायण गाडकेर उप-अिभयंता (ल.पा.)  ीग दा362326 पु ष

830 स यिजत ल मण माळवदे ए.बा.िव.से.यो.बेलवंडी  ..2322327 पु ष

4685 संतोष आनंदा पवार ा.आ.क.बेलवंडी.ता. ीग दा8201362328 पु ष

459 संतोष कच  साळंुके ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)412329 पु ष

4433 संतोष कांतीलाल भैलुमे ा.आ.क.मांडवगण.1ता. ीग दा8201412330 पु ष

4246 संतोष बाळासाहबे जाधव ा.आ.क.मांडवगण.1ता. ीग दा8201352331 पु ष

4527 संतोष रघुनाथ लंके ा.आ.क.लोणी ंकनाथ.8201372332 पु ष

1141 संदीप रामदास िवधाते ा.आ.क. पपळगांवपीसा,ता. ीग दा8201362333 पु ष

4479 संदीप साहबेराव काळे ा.आ.क.आढळगांव, ीग दा8507392334 पु ष

1158 ेहल ेमराज सोनट े ा.आ.क.आढळगांव, ीग दा8507252335 ी
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1062 सुिनता बाबुराव सावंत ा.आ.क.आढळगांव, ीग दा8507502336 ी

4709 सुिनता रामदास शदे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा382337 ी

3164 सुिनल िपतांबर पाठक ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)502338 पु ष

5023 संभाजी िशवाजी साठे ा.आ.क.बेलवंडी.ता. ीग दा8201352339 पु ष

4247 सुभाष शंकर टकले ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( हटे)372340 पु ष

3918 ि म ा दलीप बनसोडे ा.आ.क.बेलवंडी. 8507372341 ी

913 सिमना अकबर शेख ग.िव.अ.पं.स. ीग दा282342 ी

4460 सिमर जय काश िचपाडे ा.आ.क.बेलवंडी.ता. ीग दा8201352343 पु ष

4250 सुरेखा ब सी वाघमारे ा.आ.क.कोळगाव, ता. ीग दा8507352344 ी

3776 सुर  गुलाब सग परदेशी ा.आ.क.लोणी ंकनाथ.8201452345 पु ष

3741 सुरेश मािणकराव ढवळे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा ( िश )482346 पु ष

4967 सिवता मोितलाल रण दवे ा.आ.क.बेलवंडी. 8507362347 ी

700 सिवता सुिनल घाडगे ग.िव.अ.पं.स. ीग दा432348 ी

1582 सूिशला फ करा जाधव ा.आ.क. पपळगांवपीसा.ता. ीग दा8507512349 ी

4297 सागर कशोर भंडारी उप-अिभयंता ( सा.बा)  ीग दा332350 पु ष

713 साधना जोितराम वाघमारे ा.आ.क.का ी.8507 ीग दा562351 ी

658 सारीका तुकाराम सोनट े ा.आ.क.मांडवगण.1ता. ीग दा8201392352 ी

4852 सीमा देिवदास िजवडे ा.आ.क. कोळगांव, ता. ीग दा8507352353 ी

4791 सीमा बंडोपंत दा ळ े उप-अिभयंता (ल.पा.)  ीग दा362354 ी

4363 सो याबापु ल मण जाधव ा.आ.क. पपळगांवपीसा,ता. ीग दा8201502355 पु ष

3808 सोमनाथ बबन देवीकर तालुका आरो य अिधकारी .. ीग दा382356 पु ष

3969 हषल शिशकां  झांबरे ा.आ.क.मांडवगण.1ता. ीग दा8201452357 पु ष

पारनेरपारनेरपारनेरपारनेर
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याशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी दयाशील सभासद यादी द. . . . ३१३१३१३१////०८०८०८०८////२०१९२०१९२०१९२०१९

4098 अजयनाथ िवठठल जगदाळे उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर472358 पु ष

3200 अिनता कारभारी वाय खडे ा.आ.क.पळवे , ता. पारनेर432359 ी

686 अंबादास िवठोबा पाचं े ा.आ.क.िनघोज , ता. पारनेर442360 पु ष

4258 अिभम यु रामदास ि रसागर उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर342361 पु ष

1097 अमोल नागे र खोसे प.ंस.पारनेर .( हटे)282362 पु ष

1133 अमोल िनतीन सोनवणे ा.आ.क. ईछ पती , ता. पारनेर262363 पु ष
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158 अमोल मा ती झावरे प.ंस.पारनेर .( हटे)392364 पु ष

924 अचना बबन कौठाळे ा.आ.क.िनघोज , ता. पारनेर312365 ी

5109 अचना हरीभाऊ काशीद ा.आ.क.पळवे , ता. पारनेर372366 ी

4231 अ ण नानासाहबे गोरडे ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर442367 पु ष

4303 अिवनाश उ म शदे प.ंस.पारनेर .( हटे)442368 पु ष

3168 अशोक बबनराव गाडगे ए.बा.िव.से.यो.पारनेर482369 पु ष

4882 अशोक भरतराव घडेकर ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर402370 पु ष

5083 आकाश ेम काश चंदलेे ा.आ.क.का रपठार, ता. पारनेर292371 पु ष

4598 आ माराम गंुडाजी खामकर प.ंस.पारनेर .( हटे)482372 पु ष

3924 आशु छगन भनगडे ा.आ.क. ईछ पती , ता. पारनेर362373 ी

2888 आशा एकनाथ काल ा.आ.क.अळकुटी , ता. पारनेर522374 ी

2418 एकनाथ कािशनाथ गायकवाड प.ंस.पारनेर552375 पु ष

3549 कमल िनवृ ी राऊत ए.बा.िव.से.यो.पारनेर502376 ी

4443 क पना अजून बो डे ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर392377 ी

4905 क पना भगवंत नवले ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर432378 ी

4951 क पना रामदास आंधळे ा.आ.क.का रपठार, ता. पारनेर352379 ी

4416 कैलास सोमनाथ गंुजकर ा.आ.क.पळवे , ता. पारनेर412380 पु ष

3745 केशव भिगरथ बनकर ा.पा.पु. उपिवभाग पारनेर492381 पु ष

3983 कारभारी ीधर कानडे ा.आ.क.पळवे , ता. पारनेर492382 पु ष

4082 कािशनाथ बबन नरोडे ा.आ.क.पळवे , ता. पारनेर332383 पु ष

4769 करण वसंत जाधव उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर372384 पु ष

58 कशोर दपक शदे प.ंस.पारनेर312385 पु ष

1115 गबाजी कसनराव गंुजाळ प.ंस.पारनेर .( हटे, टाफ)492386 पु ष

4666 गौ म एकनाथ शदे ा.आ.क.िनघोज , ता. पारनेर362387 पु ष

134 घनशाम ल मण च हाण प.ंस.पारनेर322388 पु ष

2166 चं कला क िडराम गायकवाड ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर452389 ी

3505 चं कांत हरी गवते ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर522390 पु ष

3815 चं कां  िवठठल पाचारणे उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर542391 पु ष

3558 चं शेखर केशवराव सोनावळे प.ंस.पारनेर .( हटे)502392 पु ष

197 चं शेखर ध िडराम ठाणगे ा.पा.पु. उपिवभाग पारनेर482393 पु ष

3971 चा िशला चं कांत ढवळे ा.आ.क.िनघोज , ता. पारनेर402394 ी

4392 छाया बाळकृ ण आदक ा.आ.क.अळकुटी , ता. पारनेर342395 ी

182 जयकूमार पोपटराव वाघमारे ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर382396 पु ष
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893 जयंत कसन साळवे प.ंस.पारनेर.( कृषी  िवभाग)3422397 पु ष

3544 जय ी दलीपराव उदावंत ए.बा.िव.से.यो.पारनेर502398 ी

265 योती बाळासाहबे तवले ए.बा.िव.से.यो.पारनेर282399 ी

2966 जा लदर भाऊसाहबे बांडे उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर482400 पु ष

863 ताराबाई हरीभाऊ कडूस ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर542401 ी

171 द ा य सखाराम बो डे प.ंस.पारनेर .( हटे)332402 पु ष

3717 द ा य राजाराम भालेकर प.ंस.पारनेर .( हटे)572403 पु ष

4828 दगंबर पोपट को हे ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर422404 पु ष

1043 दपक कांतीलाल माळिशकारे ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर342405 पु ष

4355 दपक बापु शेलार प.ंस.पारनेर502406 पु ष

5014 दपाली बलिभम कुबडे प.ंस.पारनेर (िश)292407 ी

3513 दलीपकुमार जयवंत भालेकर प.ंस.पारनेर (िश)552408 पु ष

3136 नंदा ल मण नाईकरे ा.आ.क.का रपठार, ता. पारनेर542409 ी

2275 नूरजहां मूनीरभाई शेख ा.आ.क.पळवे , ता. पारनेर542410 ी

266 नवनाथ शे टबा कुसळकर ा.पा.पु. उपिवभाग पारनेर362411 पु ष

2218 नागेश ता याबा वाळके प.ंस.पारनेर .( हटे)552412 पु ष

3185 नाना शांताराम अिहरे उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर522413 पु ष

4003 नानासाहबे िवठठल इरकर ा.आ.क.पळवे , ता. पारनेर432414 पु ष

4640 नारायण छगन िव ास प.ंस.पारनेर .( हटे)512415 पु ष

151 िनतीन तुळशीदास जाधव प.ंस.पारनेर .( हटे)362416 पु ष

3461 िनतीन िव णूपंत मानकर उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर402417 पु ष

4821 िनलेश गजानन बडवे उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर332418 पु ष

5047 िनलेश बाळु हराळ ा.आ.क. ईछ पती , ता. पारनेर292419 पु ष

920 िनवृ ी भानुदास काळे प.ंस.पारनेर .( हटे)332420 पु ष

2616 काश अ पासाहबे काळे प.ंस.पारनेर .( हटे)552421 पु ष

186 काश बाळकृ ण आदक उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर342422 पु ष

4543 िणता िवजय बारवकर ा.आ.क. ईछ पती , ता. पारनेर402423 ी

3825 दप पांडुरंग पंडी ा.पा.पु. उपिवभाग पारनेर482424 पु ष

4797 दप भगवंत औटी तालुका आरो य अिधकारी पारनेर432425 पु ष

4688 भाकर मा ती पवार ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर422426 पु ष

4078 िवण साहबेराव शदे ा.आ.क. ईछ पती , ता. पारनेर402427 पु ष

48 शांत दनकर बारगजे प.ंस.पारनेर492428 पु ष

4301 शां  नाथा जाधव प.ंस.पारनेर .( हटे)322429 पु ष
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3838 शां  भा कर िनमसे उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर332430 पु ष

4639 पोपट नामदेव मापारी प.ंस.पारनेर .( हटे, टाफ)552431 पु ष

4383 बाबासाहबे नथुजी लकडे ा.आ.क.का रपठार, ता. पारनेर522432 पु ष

3491 बाळु िभमराज चेमटे प.ंस.पारनेर462433 पु ष

2123 बाळु रामचं  पठारे प.ंस.पारनेर .( हटे)562434 पु ष

3297 बाळासाहबे फरंगाजी शेळके प.ंस.पारनेर .( हटे)472435 पु ष

4634 भिगरथ मनोहर शेळके उप-अिभयंता (ल.पा.) पारनेर502436 पु ष

4631 भाऊसाहबे गेणु दळवी प.ंस.पारनेर .( हटे)532437 पु ष

4778 भाऊसाहबे बापु भालेकर प.ंस.पारनेर .( हटे)512438 पु ष

4473 भाऊसाहबे भानुदास बांगर प.ंस.पारनेर .( हटे)452439 पु ष

4595 भा कर राघुजी ठाणगे उप-अिभयंता (ल.पा.) पारनेर432440 पु ष

3812 मंगल हरीभाऊ पाखरे ए.बा.िव.से.यो.पारनेर462441 ी

5003 मंगेश गणेश पराडके उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर272442 पु ष

4593 म छ  शंकरराव वाबळे प.ंस.पारनेर .( हटे)492443 पु ष

384 मंजुषा ारकानाथ कुलकण ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर322444 ी

4256 मंदा मनोहर गायकवाड ा.आ.क.िनघोज , ता. पारनेर472445 ी

4005 मिनषा रंगनाथ मापारी ा.आ.क.िनघोज , ता. पारनेर382446 ी

3368 मिनषा िवठठल आमले ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर432447 ी

2260 महशेकूमार बाळासाहबे नाईक प.ंस.पारनेर422448 पु ष

4572 माधव नारायण उकांडे ा.पा.पु. उपिवभाग पारनेर582449 पु ष

3951 िमना िशवाजी भुसारे ा.आ.क. ईछ पती , ता. पारनेर442450 ी

923 मोहन बबन बो डे ा.आ.क.िनघोज , ता. पारनेर422451 पु ष

4970 योगेश दलीप पटेकर ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर292452 पु ष

4827 रेणुका आनंदा बेलोटे ा.आ.क. ईछ पती , ता. पारनेर322453 ी

3397 रमेश गंगाधर औटी प.ंस.पारनेर502454 पु ष

4342 रमेश द ाञय िननाळ उप-अिभयंता (ल.पा.) पारनेर562455 पु ष

1334 रमाकांत बंकटराव जगताप ा.आ.क.पळवे , ता. पारनेर382456 पु ष

1970 र व  गणपत पानसंबळ उप-अिभयंता (ल.पा.) पारनेर542457 पु ष

3338 र व  दामोदर पाबळकर प.ंस.पारनेर{लेखा}512458 पु ष

4573 र व  भाऊसाहबे रोकडे प.ंस.पारनेर .( हटे)482459 पु ष

3420 रिवराज महादेव ह के प.ंस.पारनेर452460 पु ष

1267 रे मा साहबेराव मोरे ा.आ.क.अळकुटी , ता. पारनेर312461 ी

2783 राजू गणपत लकडे प.ंस.पारनेर .( हटे)542462 पु ष
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1178 राज  पदमाकर जोशी प.ंस.पारनेर .( हटे)542463 पु ष

4096 राज  बबनराव ठुबे ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर472464 पु ष

4304 राज  बाळासाहबे जगदाळे प.ंस.पारनेर .( हटे)472465 पु ष

3308 राज ी कलाभाऊ आपटे ा.आ.क. ईछ पती , ता. पारनेर422466 ी

3880 राधाबाई पोपट साठे ा.आ.क.पळवे , ता. पारनेर352467 ी

757 रामकृ ण गवाजीराव लगड प.ंस.पारनेर .( हटे)492468 पु ष

5030 रामदास सोपान जगताप ा.पा.पु. उपिवभाग पारनेर442469 पु ष

4903 रावसाहबे सावळेराम शदे ा.आ.क. ईछ पती , ता. पारनेर562470 पु ष

3282 रा ल नंदकुमार कुलकण प.ंस.पारनेर452471 पु ष

1077 रजवाना रिशद शेख ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर272472 ी

3752 रोिहणी पांडुरंग दधुाडे उप-अिभयंता (ल.पा.) पारनेर452473 ी

5103 वेणुगोपाल नारायण संुक प.ंस.पारनेर442474 पु ष

4664 वंदना वसंत राजपुरे ा.आ.क. ईछ पती , ता. पारनेर332475 ी

4990 वषा भाऊसाहबे पादीर ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर282476 ी

1250 वैशाली दलीप पपरकर ा.आ.क.अळकुटी , ता. पारनेर262477 ी

799 वाळीबा नाथु उघडे प.ंस.पारनेर.( कृषी  िवभाग)2362478 पु ष

4302 िवजय बाजीराव वागदरे प.ंस.पारनेर .( हटे)362479 पु ष

1002 िवजय रामनाथ गायकवाड प.ंस.पारनेर .( हटे)392480 पु ष

1099 िवजय रावसाहबे वाबळे उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर362481 पु ष

4125 िवनोद ाने र शपी ा.आ.क.अळकुटी , ता. पारनेर442482 पु ष

3275 शेख खिलद अहमद रहमतु ला प.ंस.पारनेर472483 पु ष

4391 शेख िबसिम ला हिनफ ा.आ.क.अळकुटी , ता. पारनेर502484 ी

1010 श बीर अहमद शेख प.ंस.पारनेर .( हटे)562485 पु ष

865 शरद ानदेव पालवे प.ंस.पारनेर{लेखा}492486 पु ष

4838  वेता सो याबापु डहाळे ा.आ.क.का रपठार, ता. पारनेर352487 ी

3991 शिशकला फ करा लोखंडे ए.बा.िव.से.यो.पारनेर522488 ी

2764 शिशकला वसंत गायकवाड ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर542489 ी

3437 शिशधर दामोदर जंबे प.ंस.पारनेर492490 पु ष

3247 शारदा दपक शदे ा.पा.पु. उपिवभाग पारनेर502491 ी

1973 शालट मधूकर बनसोडे ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर542492 ी

1103 िश पा रेवनाथ पवार प.ंस.पारनेर332493 ी

2372 शोभा माधवराव वडेप ली ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर542494 ी

5000 संकेत बाळासाहबे शडगे उप-अिभयंता  (सा.बा)  पारनेर302495 पु ष
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4626 संिग ा बबन होळकर ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर402496 ी

3550 संिगता तुकाराम बोठे ए.बा.िव.से.यो.पारनेर452497 ी

2983 संिगता भिगरथ पवार ा.आ.क.पळवे , ता. पारनेर492498 ी

802 सिचन देवराम चौधरी प.ंस.पारनेर.( कृषी  िवभाग)2312499 पु ष

5024 सिचन पांडुरंग राम दन उप-अिभयंता (ल.पा.) पारनेर442500 पु ष

4991 सिचन िव ल लोखंडे प.ंस.पारनेर .( हटे)382501 पु ष

184 सुजाता सुधीर लंके ए.बा.िव.से.यो.पारनेर332502 ी

3823 सि ष दगडु वाघ तालुका आरो य अिधकारी पारनेर412503 पु ष

335 सितश हाद गाडे ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर422504 पु ष

3430 सितश मधुकर काजळे ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर462505 पु ष

3296 सितश साहबेराव औटी प.ंस.पारनेर (िश)492506 पु ष

3514 संतोष मधुकरराव बो डे ा.पा.पु. उपिवभाग पारनेर392507 पु ष

4566 संतोष रमेश ल ढे ा.आ.क.का रपठार, ता. पारनेर362508 पु ष

3591 संतोष रामदास िशतोळे ा.आ.क.िनघोज , ता. पारनेर382509 पु ष

4077 सं दप उ म साळवे तालुका आरो य अिधकारी पारनेर452510 पु ष

1149 सं या बाबुराव शदे ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर332511 ी

2435 सूिनता वसंतराव दारोळे ा.आ.क.का रपठार, ता. पारनेर532512 ी

4073 सुिनल बाळु भांबरे प.ंस.पारनेर .( हटे)402513 पु ष

4786 संपत मगन ढवळे प.ंस.पारनेर .( हटे)482514 पु ष

52 सु भा काश साळवी ा.आ.क. ईछ पती , ता. पारनेर402515 ी

1090 सुभाष रमेश नागपुरे प.ंस.पारनेर (िश)462516 पु ष

4345 सुभाष सखाराम सातपुते प.ंस.पारनेर492517 पु ष

3954 सुरेखा द ा य धुमाळ ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर362518 ी

697 सूरेश कसन औटी प.ंस.पारनेर .( हटे)552519 पु ष

4257 सुवणा पंढरीनाथ वराळ ा.आ.क.का रपठार, ता. पारनेर322520 ी

1207 सुवणा बाबासाहबे चतुर ा.आ.क.का रपठार, ता. पारनेर282521 ी

1145 सुवणा िव ल गोडसे ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर252522 ी

4585 सुवणा िशवाजी मंडलीक प.ंस.पारनेर (िश)322523 ी

4000 वा ी बाळासाहबे ठुबे ा.आ.क.खडकवाडी , ता. पारनेर352524 ी

4643 वाती ध िडबा वहारे प.ंस.पारनेर .( हटे)322525 ी

3878 सिव ा शंकर दा ीर ए.बा.िव.से.यो.पारनेर312526 ी

4294 सिवता कुशाबा कासार प.ंस.पारनेर392527 ी

1146 सावकार रामभाऊ आहरे प.ंस.पारनेर .( हटे)402528 पु ष
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3694 िसकंदर नबुभाइ शेख प.ंस.पारनेर (िश)512529 पु ष

4365 सीमा संभाजी खैरे ा.आ.क.अळकुटी , ता. पारनेर322530 ी

4023 सोिनया रमेश आडपे ा.आ.क. भाळवणी , ता. पारनेर342531 ी

287 हनुमंत चं भान लाकुडझोडे प.ंस.पारनेर332532 पु ष
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