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सारसा 6 44 सा रका वामन िभसे वामन िभसे F 30

सारसा 6 240 अिशंता नवनाथ नवगीरे नवनाथ नवगीरे F 39

सारसा 6 241 आयो या भाकर नवगीरे
आयो या 
भाकर नवगीरे F 74

सारसा 6 267 ेमला यंबक आवशंक यंबक आवशंक F 37

सारसा 6 274 शांता दगडु आवशंक दगडु आवशंक F 37

सारसा 6 281 अिनता िशवाजी आवशंक िशवाजी आवशंक F 37

सारसा 6 307 वैजनाथ गणपती आवशंक गणपती आवशंक M 41

सारसा 6 310 अिनल चंदर आवशंक चंदर आवशंक M 37

सारसा 6 323 शमीमबी अबदलुसाहेब पठाण अबदलुसाहेब पठाण M 69

सारसा 6 328 जाक रा राजेसाहेब स यद राजेसाहेब स यद F 37

सारसा 6 372 सानाबीपा ख पा ख शेख पा ख शेख F 58 YZU7355613

सारसा 6 375 वाहेदाबी अहमद पठान अहमद पठान F 40

सारसा 6 398 खुदबुद न बाबािमया पठाण बाबािमया पठाण M 50

सारसा 6 427 सुधामती भाउसाहेब जाधव भाउसाहेब जाधव F 85 YZU7355654

सारसा 6 433 कसाना महमंद शेख महमंद शेख F 44

सारसा 6 446 पावती गनेश िभसे गनेश िभसे F 37

सारसा 6 463 जय ी भाऊसाहेब जाधव भाऊसाहेब जाधव F 37

सारसा 6 482 चंपाबाई नामदेव कांबळे नामदेव कांबळे F 56 YZU7355639

सारसा 6 520 मु ा ल मण िभसे ल मण िभसे F 37

सारसा 6 546 अनुराधा ानोबा िभसे ानोबा िभसे F 39

सारसा 6 552 मनीषा वलास खोसे मनीश वलास खोसे F 39

सारसा 6 569 णता वसंत वाघ वसंत वाघ F 37

सारसा 6 684 छाया बाळासाहेब िभसे बाळासाहेब िभसे F 37

सारसा 6 692 सुरेखा बालासाहेब िभसे बालासाहेब िभसे F 37

सारसा 6 695 राज ी नानासाहेब िभसे नानासाहेब िभसे F 37

सारसा 6 723 सुदामती उ म िभसे उ म िभसे F 48

सारसा 6 736 सागर दगडु िभसे दगडु िभसे M 85 YZU7355696

सारसा 6 763 अचना नानासाहेब िभसे नानासाहेब िभसे F 37

सारसा 6 778 सुवनमाला ीराम िभसे ीराम िभसे F 37

सारसा 6 789 भािगरथी पाडुरंग जाधव पाडुरंग जाधव F 89
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सारसा 6 790 यानदेव मा ती जाधव मा ती जाधव M 88

सारसा 6 791 राजुबाई यानदेव जाधव यानदेव जाधव F 84

सारसा 6 797 ेमा राजाभाऊ िभसे राजाभाऊ िभसे F 38

सारसा 6 832 मंदाक नी रामभाऊ िभसे रामभाऊ िभसे F 37

सारसा 6 888 िभमराव शहाजी कदम शहाजी कदम F 51

सारसा 6 918 भाउसाहेब केशव जाधव केशव जाधव M 89



सारसा 7 114 वशाल अर वंद पवार अर वंद पवार M 33

सारसा 7 212 डिम डिम डिम M 37

सारसा 7 236 क याण िनवृ ी िभसे िनवृ ी िभसे M 55 YZU7355738

सारसा 7 244 बालाजी वसंतराव देशमुख वसंतराव देशमुख M 61

सारसा 7 245 वजया बालाजी देशमुख बालाजी देशमुख F 48

सारसा 7 252 ीकृ ण ीपती िशंदे ीपती िशंदे M 44

सारसा 7 257 िनमला ह रनात च हाण ह रनात च हाण F 54 YZU7355753

सारसा 7 269 ब सी सखाराम िशंदे सखाराम िशंदे M 58 YZU7355787

सारसा 7 271 प रमला ब सी िशंदे ब सी िशंदे F 52 YZU7355795

सारसा 7 272 बाळु सखाराम िशंदे सखाराम िशंदे M 44 YZU7355779

सारसा 7 273 शामल बाळू िशंदे बाळू िशंदे F 39

सारसा 7 340 र माला सुयकांत िशंदे सुयकात िशंदे F 44

सारसा 7 370 भागवत बाबुराव पवार बाबुराव पवार M 64

सारसा 7 371 कमल भागवत पवार भागवत पवार F 63

सारसा 7 376 ल मण ना◌ैसाजी पवार ना◌ैसाजी पवार M 42

सारसा 7 378 बालाजी भागवत पवार भागवत पवार M 39

सारसा 7 380 लता बालाजी पवार बालाजी पवार M 36

सारसा 7 381 यदशनी भागवत पवार भागवत पवार F 36

सारसा 7 391 सुिनता काश पवार काश पवार F 56 YZU7355902

सारसा 7 404 सुवणमाला अिनल कदम अिनल कदम F 50

सारसा 7 429 कैलाश गोपीक शन लाहोट गोपीक शन लाहोट M 54

सारसा 7 450 मनीशा वामनराव पवार वामनराव पवार F 37

सारसा 7 451 या वामनराव पवार वामनराव पवार F 37

सारसा 7 459 कवीता िशवाजी तेलगंे िशवाजी तेलगंे F 39

सारसा 7 460 िशवाजी नामदेव तेलगे नामदेव तेलगे M 46

सारसा 7 468 िशतल नानासाहेब पवार नानासाहेब पवार F 33

सारसा 7 478 ेमा बालासाहेब पवार बालासाहेब पवार F 37

सारसा 7 485 आशाबाई हाद भोसले हाद भोसले F 51

सारसा 7 489 तुळशीराम नामदेव भोसले नामदेव भोसले M 89

सारसा 7 493 िसंधु कैलास भोसले कैलास भोसले F 38

सारसा 7 513 गंगाराम ल मण भोसले ल मण भोसले M 41

सारसा 7 514 भोलेनाथ ल मण भोसले ल मण भोसले M 40



सारसा 7 515 मीण गंगाराम भोसले गंगाराम भोसले F 39

सारसा 7 516 सुिनता भोलेनाथ भोसले भोलेनाथ भोसले F 37

सारसा 7 549 सर ता िगर धर पवार िगर धर पवार F 50

सारसा 7 555 देवयानी भगवान पवार भगवान पवार F 39

सारसा 7 560 आशा भगवान पवार भगवान पवार F 41

सारसा 7 563 वाती बाबाराव पवार बाबाराव पवार F 33

सारसा 7 602 अ लका मोहनराव पवार मोहनराव पवार F 39

सारसा 7 603 अ नी मोहनराव पवार मोहनराव पवार F 37

सारसा 7 639 राज ी गोरोबा वभुते गोरोबा वभुते F 37

सारसा 7 645 राणुबाई हर चं पकाले हर चं पकाले F 37

सारसा 7 648 उषाबाई काश पकाले उषाबाई काश पकाले F 37

सारसा 7 655 गणेश ानोबा सुरवसे ानोबा सुरवसे M 31

सारसा 7 706 ानदेव मारोती जाधव मारोती जाधव M 80 YZU7356173

सारसा 7 707 राजुबाई ानदेव जाधव ानदेव जाधव F 71 YZU7356181

सारसा 7 716 यमुनाबाई कंुडलीक दरवडे कंुडलीक दरवडे F 73

सारसा 7 726 ीक या व ंभर दरवडे व ंभर दरवडे F 37

सारसा 7 744 रंजना जनाधन सुरवसे जनाधन सुरवसे F 37

सारसा 7 795 आशा वैजनाथ कदम वैजनाथ कदम F 39

सारसा 7 797 महालींग ब गदेव आडसुळ ब गदेव आडसुळ M 48

सारसा 7 807 दादाराव भगवानराव यशवंते भगवानराव यशवंते M 49

सारसा 7 808 सुरेखा व नाथ यशवंते व नाथ यशवंते F 42

सारसा 7 809 आशाबाई दादाराव यशवंते दादाराव यशवंते F 39

सारसा 7 817 गोकणा गणेश घोगरे गणेश घोगरे F 37

सारसा 7 916 गंगाबाई पाडुरंग राऊत पाडुरंग राऊत F 87

सारसा 7 917 सुदामती गंगाराम राऊत गंगाराम राऊत F 51

सारसा 7 921 भरत नारायण पार ख नारायण पार ख M 94

सारसा 7 932 णता दगडुसाब पार ख दगडुसाब पार ख F 43

सारसा 7 934 शोभा अर वंद पाट ल अर वंद पाट ल F 56

सारसा 7 937 शंकर िशविलगं तोडकर िशविलगं तोडकर M 54

सारसा 7 938 स वता शंकर तोडकर शंकर तोडकर F 50

सारसा 7 939 नलीनी नंदक शोर पांचाळ नंदक शोर पाचाल F 43

सारसा 7 940 मनोहर संतोबा डाके संतोबा डाके M 85



सारसा 7 941 शामल मनोहर डाके मनोहर डाके F 71

सारसा 7 947 सुभाष महादेव िशंदे महादेव िशंदे M 54

सारसा 7 948 कमलबाई सुभाष िशंदे सुभाष िशंदे F 49

सारसा 7 950 महादेव पाराजी व े पाराजी व े M 67

सारसा 7 951 ल मी महादेव व े महादेव व े F 57



टाकळगाव 8 18 तेज ी ब वराज घवले ब वराज घवले F 40

टाकळगाव 8 163 अशोक महादेव खरात महादेव खरात M 39

टाकळगाव 8 202 सुबाबाई नाना डोलारे नाना डोलारे F 96 YZU7356298

टाकळगाव 8 215 मंकावती व ठल घवले व ठल घवले F 84 YZU7356306

टाकळगाव 8 577 अनुराधा िशवाजी कदम िशवाजी कदम F 33

टाकळगाव 8 611 क पना िलंबाजी िशंदे िलंबाजी िशंदे F 36

टाकळगाव 8 752 पंढर  साधू बागल साधू बागल M 86 YZU7145535

टाकळगाव 8 758 गजराबाई अिभमान धपाटे अिभमान धपाटे F 61 YZU7356389

टाकळगाव 8 766 संगीता िशवाजी जाधव िशवाजी जाधव F 44 YZU0003335

टाकळगाव 8 817 संगीता योतीराम चो धार योतीराम चो धार F 39



कानड  बोरगाव 9 82 गोदावर  रतन पुर रतन पुर F 76

कानड  बोरगाव 9 184 बभीषन ह रदास पांचाळ ह रदास पांचाळ M 46 YZU0003359

कानड  बोरगाव 9 185 िसताबाई बभीषन पांचाळ बभीषन पांचाळ F 42 YZU7145543

कानड  बोरगाव 9 194 गो वंद बालासाहेब कदम बालासाहेब कदम M 29

कानड  बोरगाव 9 259 सर वती अशोक पांचाळ अशोक पांचाळ F 51 YZU7356405

कानड  बोरगाव 9 261 गणेश देवराव नाकाडे देवराव नाकाडे M 40 YZU7356413

कानड  बोरगाव 9 305 सरोजा वनास राव मोरे वनाश राव मनोरे M 37

कानड  बोरगाव 9 308 ीदेवी भारत मोरे भारत मोरे F 30

कानड  बोरगाव 9 318 पारा पा. ध ड राम. आदमाने ध ड राम. आदमाने M 89 YZU7356512

कानड  बोरगाव 9 332 िशवाजी दासराव ढालपवार दासराव ढालपवार M 39

कानड  बोरगाव 9 335 दासराव गो पनाथ ढालपवार गो पनाथ ढालपवार M 66 YZU7356520

कानड  बोरगाव 9 336 कांचन दासराव ढालपवार दासराव ढालपवार F 61 YZU7356538

कानड  बोरगाव 9 368 सोजरबाई ध ड राम. ब रदे ध ड राम. ब रदे F 86 YZU7356579

कानड  बोरगाव 9 403 भरवनाथ वसंतराव देशमुख वसंतराव देशमुख M 44

कानड  बोरगाव 9 423 सुदाम बाबुराव कांबळे बाबुराव कांबळे M 37

कानड  बोरगाव 9 424 िमरा सुदाम कांबळे सुदाम कांबळे F 35

कानड  बोरगाव 9 474 दशरथ उफ जीवन शेषराव कांबळे शेषराव कांबळे M 41

कानड  बोरगाव 9 476 िमना मा णक कांबळे मा णक कांबळे F 38

कानड  बोरगाव 9 497 काळू फुलचंद कांबळे फुलचंद कांबळे M 44

कानड  बोरगाव 9 500 समाबाई काळू कांबळे काळू कांबळे F 39

कानड  बोरगाव 9 525 अ पा रामा जोगदंड रामा जोगदंड M 51 YZU7356637

कानड  बोरगाव 9 526 आशाबाई अ पा जोगदंड अ पा जोगदंड F 46 YZU7356645

कानड  बोरगाव 9 563 सटवा अ बुा भोळे अ बुा भोळे M 44 YZU7356652

कानड  बोरगाव 9 583 दैवशाला सटवा भोळे सटवा भोळे F 41

कानड  बोरगाव 9 609 सुरेश संद पान कांबळे संद पान कांबळे M 50

कानड  बोरगाव 9 611 ल मी सुरेश कांबळे सुरेश कांबळे F 47 YZU7356660

कानड  बोरगाव 9 631 सुभाष सादु साठे सादु साठे M 54

कानड  बोरगाव 9 632 अिनता सुभाष साठे सुभाष साठे F 49

कानड  बोरगाव 9 662 दु हनबी दादामीयॉ पठाण दादामीयॉ पठाण F 96 YZU7356678

कानड  बोरगाव 9 696 जनाबाई क ड राम. घावीट क ड राम. घावीट F 61 YZU7356686

कानड  बोरगाव 9 723 म हार  रामभाऊ लेखने रामभाऊ लेखने M 44 YZU7397292

कानड  बोरगाव 9 776 िसिमता शरद कांदे शरद कांदे F 29



कानड  बोरगाव 9 788 सर वती गणपतराव गुजर गणपतराव गुजर F 66 YZU7356421

कानड  बोरगाव 9 798 वमलबाई मा णकराव पुजार मा णकराव पुजार F 66 YZU7356439

कानड  बोरगाव 9 800 ल मीबाई भु पुजार भू पुजार F 56 YZU7356447

कानड  बोरगाव 9 820 अमतृा मधुकर वभुते मध◌्ुकर वभुते F 36 YZU7145550

कानड  बोरगाव 9 841 कलावती यमाजी गायकवाड यमाजी गायकवाड F 101 YZU7356462

कानड  बोरगाव 9 859 बाबुराव यानबा कांबळे यानबा कांबळे M 84

कानड  बोरगाव 9 860 नागरबाई बाबुराव कांबळे बाबुराव कांबळे F 79

कानड  बोरगाव 9 861 नवनाथ बाबुराव कांबळे बाबुराव कांबळे M 59

कानड  बोरगाव 9 862 कौश या नवनाथ कांबळे नवनाथ कांबळे F 53

कानड  बोरगाव 9 863 रामभाऊ बाबुराव कांबळे बाबुराव कांबळे M 35

कानड  बोरगाव 9 897 पांडुरंग मा ती गवळ मा ती गवळ M 91 YZU7356488

कानड  बोरगाव 9 898 शांताबाई पांडुरंग गवळ पांडुरंग गवळ F 86 YZU7356496

कानड  बोरगाव 9 903 भािगरथीबाई गु पती घेवारे गु पती घेवारे F 68 YZU7356504



कानड  बोरगाव 10 186 क तुरबाई मा ती भोसले मा ती भोसले F 41

कानड  बोरगाव 10 359 ल मण बापु गरड बापु बापु M 49

कानड  बोरगाव 10 360 सवीता ल मण गरड ल मण गरड F 44

कानड  बोरगाव 10 383 सावलबी महताब पठाण महताब पठाण F 55 YZU7397359

कानड  बोरगाव 10 393 वजयाबाई दयानंद िशंदे दयानंद िशंदे F 39

कानड  बोरगाव 10 419 पुनम ानोबा इंगळे ानोबा इंगळे F 30

कानड  बोरगाव 10 438 शैलानी रशीद पठाण रशीद पठाण M 31 YZU7145667

कानड  बोरगाव 10 471 शेषाबाई भगवान भोसले भगवान भोसले F 76

कानड  बोरगाव 10 472 अजुन भगवान भोसले भगवान भोसले M 51

कानड  बोरगाव 10 547 अंकुश ल मण पवार ल मण पवार M 32

कानड  बोरगाव 10 565 कािशनाथ पांडुरंग पवार पांडुरंग पवार M 44

कानड  बोरगाव 10 566 आशा कािशनाथ पवार कािशनाथ पवार F 40

कानड  बोरगाव 10 584 क वता मा ती च हान मा ती च हान F 33

कानड  बोरगाव 10 723 नंदकुमार िशवाजी च हाण िशवाजी च हाण M 35

कानड  बोरगाव 10 796 लिलता नामदेव राठोड नामदेव राठोड F 39

कानड  बोरगाव 10 797 सवीता नामदेव राठोड नामदेव राठोड F 37

कानड  बोरगाव 10 834 पटु रामा पवार रामा पवार M 32 YZU7145675

कानड  बोरगाव 10 855 किमन थानू राढोड थानू राढोड F 76

कानड  बोरगाव 10 861 रतन शामा राठोड शामा राठोड M 86

कानड  बोरगाव 10 873 सुिनता मा णक जाधव मा णक मा णक F 37

कानड  बोरगाव 10 911 सवीता ीराम आडे ीराम आडे F 37

कानड  बोरगाव 10 926 कवीता धेनु राठोड धेनु राठोड F 37



तांदळुजा 11 140 राज ी राज कदम राज कदम F 40

तांदळुजा 11 165 दपाली अिभम यू कतारे अिभम यू कतारे F 38

तांदळुजा 11 180 िशवराम.दगडू दगडू बेताळे दगडू बेताळे M 68 YZU7397425

तांदळुजा 11 181 ल मीबाई िशवराम. बेताळे िशवराम. बेताळे F 61 YZU7397433

तांदळुजा 11 182 म मथ िशवराम. बेताळे िशवराम. बेताळे M 48

तांदळुजा 11 288 व ठल नारायण गायकवाड नारायण गायकवाड M 101

तांदळुजा 11 347 सरताज अ दलु बागवान अ दलु बागवान F 40

तांदळुजा 11 354 अ युत रामभाऊ लाडंगे रामभाऊ लाडंगे M 66 YZU7145683

तांदळुजा 11 366 िशतल व लभाचाय सौदागर व लभाचाय सौदागर F 33

तांदळुजा 11 368 धदा सवदागर व द सवदागर व द F 37

तांदळुजा 11 557 यंकटराव बाबुराव िभसे बाबुराव िभसे M 58

तांदळुजा 11 559 िसंधु बाबुराव िभसे बाबुराव िभसे F 48

तांदळुजा 11 560 शैलजा बाबुराव िभसे बाबुराव िभसे F 48

तांदळुजा 11 561 करण बाबुराव िभसे बाबुराव िभसे F 44 YZU7397490

तांदळुजा 11 572 गंगा अंकुश िभसे अंकुश िभसे F 39

तांदळुजा 11 574 सुयकांत नारायण कुलकण शामराव कुलकण M 76 YZU7397508

तांदळुजा 11 579 अ वनी यामराव कुलकण यामराव कुलकण F 37

तांदळुजा 11 588 ेिमलाबाई व नाथ भेापलकर व नाथ भोपलकर F 77

तांदळुजा 11 596 हराचंद व नाथ देवधारे व नाथ देवधारे M 73

तांदळुजा 11 597 आशा हराचंद देवधारे हराचंद देवधारे F 58 YZU7397516

तांदळुजा 11 652 िमला बाबासाहेब आदाटे बाबासाहेब आदाटे F 44

तांदळुजा 11 693 बालासाहेब सुभाष सोनट के सुभाष सोनट के M 38

तांदळुजा 11 694 िसमा बालासाहेब सोनट के बालासाहेब सोनट के F 37

तांदळुजा 11 703 बंकट यंकट सोनट के यंकट सोनट के M 44

तांदळुजा 11 704 शीला सुभाष सोनट के सुभाष सोनट के F 39

तांदळुजा 11 723 दपमाला गु िलंग थळकर गु िलंग थळकर F 38

तांदळुजा 11 754 रेखा ध ड राम िशंदे ध ड राम िशंदे F 39

तांदळुजा 11 769 गंगाबाई मा णकराव घोडके मा णकराव घोडके F 84

तांदळुजा 11 873 सार का ीरंग बावणे ीरंग बावणे F 37

तांदळुजा 11 909 मिनषा वामनराव गायकवाड वामनराव गायकवाड F 41

तांदळुजा 11 964 गंगासागर नामदेव बावळे नामदेव बावळे F 42

तांदळुजा 11 1006 लैला जलानी बागवान जलानी बागवान F 40



तांदळुजा 11 1054 क पना व णु मोह ते व णु मोह ते F 41 YZU7397532

तांदळुजा 11 1083 योती मगनराव गायकवाड मगनराव गायकवाड F 46



तांदळुजा 12 171 उमा व णू अ◌ाणेराव व णू अ◌ाणेराव F 38

तांदळुजा 12 254 सुिशलाबाई तानाजी नानजकर तानाजी नानजकर F 64

तांदळुजा 12 261 तानाजी रंगनाथ नानजकर रंगनाथ नानजकर M 65

तांदळुजा 12 267 गजराबाई रंगनाथ नानजकर रंगनाथ नानजकर M 84

तांदळुजा 12 305 हनुमंत पंढर कसबे पंढर कसबे M 49 YZU7397540

तांदळुजा 12 341 गोपीनाथ दामाजी धुव दामाजी धुव M 77

तांदळुजा 12 370 पाली मनोहरराव कुलकण मनोहरराव कुलकण F 38

तांदळुजा 12 376 सारजाबाई रंगराव गायकवाड रंगराव गायकवाड F 79

तांदळुजा 12 390 दाम ूतुकाराम जाधव तुकाराम जाधव M 62

तांदळुजा 12 404 जानोजीराव ल मणराव बावणे ल मणराव बावणे M 96 YZU7397607

तांदळुजा 12 421 मिनषा सुभाषराव देशमुख सुभाषराव देशमुख F 46 YZU7397573

तांदळुजा 12 422 बबनताई यंकटराव कोकाटे यंकटराव कोकाटे F 71 YZU7397565

तांदळुजा 12 446 भा य ी फ ेसीगं बावणे फ ेसीगं बावणे F 41

तांदळुजा 12 451 वैशाली शंकरराव बावणे शंकरराव बावणे F 39

तांदळुजा 12 467 सोनाली मािनकराव भालेराव मािनकराव भालेराव F 34

तांदळुजा 12 472 अचना वजयकुमार ना नजकर वजयकुमार ना नजकर F 36

तांदळुजा 12 493 सिचन मोहनराव नाईकवाडे मोहनराव नाईकवाडे M 38

तांदळुजा 12 520 र जया अहमद पठाण अहंमद पठाण F 38

तांदळुजा 12 533 महादेव ानोबा साबळे ानोबा साबळे M 39

तांदळुजा 12 536 ानोबा नारायण साबळे नारायण साबळे M 59

तांदळुजा 12 538 संज ूजनोजीराव बावणे जनोजीराव बावणे F 54

तांदळुजा 12 549 संद पान सुदाम. कसबे सुदाम. कसबे M 53 YZU7397631

तांदळुजा 12 550 रंजना संद पान कसबे संद पान कसबे F 37

तांदळुजा 12 590 आ माराम. नागनाथ कसबे नागनाथ कसबे M 56 YZU7397649

तांदळुजा 12 591 सुनंदा आ माराम. कसबे आ माराम. कसबे F 51 YZU7397656

तांदळुजा 12 595 व म तुळशीराम कसबे तुळशीराम कसबे M 32

तांदळुजा 12 638 दशरथ दासु गायकवाड दासु गायकवाड M 49

तांदळुजा 12 646 ल मी दशरथ गायकवाड दशरथ गायकवाड F 44

तांदळुजा 12 663 सीमा वजयकुमार नानजकर वजयकुमार नानजकर F 39

तांदळुजा 12 664 अ वंदा भा कर गायकवाड भा कर गायकवाड F 52

तांदळुजा 12 684 अशोक व ठल साळवे व ठल साळवे M 44

तांदळुजा 12 724 राम बळ उपे बळ उपे M 59



तांदळुजा 12 725 शंकुतला राम उपे राम उपे F 54

तांदळुजा 12 731 तुळशीराम दशरथ हगाडे दशरथ हगाडे M 53

तांदळुजा 12 732 र ाबाई तुळशीराम हगाडे तुळशीराम हगाडे F 48

तांदळुजा 12 733 शंकर संभाजी पांचाळ संभाजी पांचाळ M 54

तांदळुजा 12 734 रंजना शंकर पांचाळ शंकर पांचाळ F 46

तांदळुजा 12 758 रिशदा तुराब शेख तुराब शेख F 37

तांदळुजा 12 759 जनाबाई रो हदास. वाघचोरे रो हदास. वाघचोरे F 66 YZU7397672

तांदळुजा 12 760 शामलबाई रमेश वाघचौरे रमेश वाघचौरे F 51

तांदळुजा 12 774 रतनबाई ीरंग गायकवाड ीरंग गायकवाड F 94

तांदळुजा 12 794 रेणुका योतीराम लोखंडे योतीराम लोखंडे F 37

तांदळुजा 12 795 मिनषा अंकुश लोखंडे अंकुश लोखंडे F 36

तांदळुजा 12 799 िशवराज नारायण बरगे नारायण बरगे M 59 YZU7397680

तांदळुजा 12 800 सुरेखा िशवराज बरगे िशवराज बरगे F 57 YZU7397698

तांदळुजा 12 801 वक ल अहमद रसुल बागवान रसुल बागवान M 46 YZU7397706

तांदळुजा 12 858 पाली महादेव गळकर महादेव गळकर F 33

तांदळुजा 12 891 वषा सुभाष गायकवाड सुभाष गायकवाड F 41

तांदळुजा 12 920 िशवशंकर योगीराज टेळे योगीराज टेळे M 45 YZU7397722

तांदळुजा 12 921 सोनाली िशवशंकर टेळे िशवशंकर टेळे F 43

तांदळुजा 12 927 नवनाथ भानुदास. कांबळे भानुदास. कांबळे M 61

तांदळुजा 12 928 अलका नवनाथ कांबळे नवनाथ कांबळे F 56

तांदळुजा 12 957 सुरेखा मुरलीधर नरसींगे मुरलीधर नरिसगंे F 40 YZU7397748

तांदळुजा 12 966 मनाबाई साहेबराव च हाण साहेबराव च हाण F 48

तांदळुजा 12 968 शालाबाई भीमराव साळुंके भीमराव साळुंके F 53

तांदळुजा 12 969 गजराबाई िशवाजी शेगर िशवाजी शेगर F 53

तांदळुजा 12 977 श नु इसाक शेख इसाक शेख F 38

तांदळुजा 12 983 िस द कपाशा शमशो ीन शेख शमशो ीन शेख F 35

तांदळुजा 12 1002 र माला जनाधन िभसे जनाधन िभसे F 41 YZU7397664

तांदळुजा 12 1012 सुभाष सदािशव वाघचोरे सदािशव वाघचोरे M 40

तांदळुजा 12 1030 दादाराव मा ती नरिसगंे मा ती नरिसगंे M 51

तांदळुजा 12 1041 सीता मोहन गायकवाड मोहन गायकवाड F 49

तांदळुजा 12 1064 राज  खंडु आ टे खंडु आ टे M 59

तांदळुजा 12 1071 सुवणा नवनाथ कांबळे नवनाथ कांबळे F 39



तांदळुजा 12 1076 दनकर उ रे र तोडकर उ रे र तोडकर M 51

तांदळुजा 12 1077 मंदा दनकर तोडकर दनकर तोडकर F 45

तांदळुजा 12 1102 िसमीताबाई दासराव पवार दासराव पवार F 89

तांदळुजा 12 1112 प ीनबाई शंकर मोरे शंकर मोरे F 89

तांदळुजा 12 1114 शैला नवनाथ कांबळे नवनाथ कांबळे F 41

तांदळुजा 12 1115 भागुबाई दादाराव शेगर दादाराव शेगर F 44

तांदळुजा 12 1116 साहेबराव िसताराम च हाण िसताराम च हाण M 50

तांदळुजा 12 1117 बाबुराव भीमराव शेगर भीमराव शेगर M 69

तांदळुजा 12 1118 शालनबाई बाबुराव शेगर बाबुराव शेगर F 59

तांदळुजा 12 1119 कासाबाई मा णक च हाण मा णक च हाण F 94

तांदळुजा 12 1120 माबाई मा णक च हाण मा णक च हाण F 49

तांदळुजा 12 1121 अनुसया िशवाजी च हाण िशवाजी च हाण F 41

तांदळुजा 12 1122 बार कराव िलंबाजी शेगर िलंबाजी शेगर M 44

तांदळुजा 12 1123 गंगाराम िसताराम च हाण सीताराम च हाण M 51

तांदळुजा 12 1124 िसताराम धमा च हाण धमा च हाण M 46

तांदळुजा 12 1125 झुंबरबाई गंगाराम च हाण गंगाराम च हाण F 39

तांदळुजा 12 1126 िभवराबाई बार कराव शेगर बार कराव शेगर F 41

तांदळुजा 12 1127 िलंबाजी िसताराम च हाण िसताराम च हाण M 49

तांदळुजा 12 1128 मालनबाई िलंबाजी च हाण िलंबाजी च हाण F 41

तांदळुजा 12 1129 नाना िसताराम च हाण िसताराम च हाण M 44

तांदळुजा 12 1130 शोभा नाना च हाण नाना च हाण F 41

तांदळुजा 12 1131 साहेबराव माणीकराव च हाण माणीकराव च हाण M 47

तांदळुजा 12 1132 शांताबाई साहेबराव च हाण साहेबराव च हाण F 45

तांदळुजा 12 1133 हर शचं  धमा च हाण धमा च हाण M 54

तांदळुजा 12 1134 अनुसयाबाई हर ं च हाण हर ं च हाण F 49

तांदळुजा 12 1135 सुदाम हर शचं च हाण हर शचं च हाण M 47

तांदळुजा 12 1136 हौसाबाई सुदाम च हाण सुदाम च हाण F 41

तांदळुजा 12 1137 काश हर ं च हाण हर ं च हाण M 40

तांदळुजा 12 1138 सोनाबाई अजुन च हाण अजुन च हाण F 69

तांदळुजा 12 1139 अजुन हर शचं च हाण हर शचं च हाण M 39

तांदळुजा 12 1140 बाप ुबाबुराव शेगर बाबुराव शेगर M 49

तांदळुजा 12 1141 सखुबाई बापु शेगर बापु शेगर F 47



तांदळुजा 12 1142 शालन शंकर च हाण शंकर च हाण F 51

तांदळुजा 12 1143 शंकर मा णक च हाण मा णक च हाण M 49

तांदळुजा 12 1144 भाऊ सावळा िशंदे सावळा िशंदे M 72

तांदळुजा 12 1145 भगवान जैतु शेगर जैतु शेगर M 49



तांदळुजा 13 17 िस नाथ स यनारायण ब सी स यनारायण ब सी M 33

तांदळुजा 13 20 अमुल महादेव बसकर महादेव बसकर M 31

तांदळुजा 13 21 अशोक गणपती बसकर गणपती बसकर M 31

तांदळुजा 13 82 अयुष अ नामारे गायकवाड़ अ नामारे गायकवाड़ M 34

तांदळुजा 13 84 सीमावती बालासाहेब गायकवाड़ बालासाहेब गायकवाड़ F 34

तांदळुजा 13 343 तमीजाबी व कल अहमद शेख व कल अहमद शेख F 49 YZU7397763

तांदळुजा 13 394 बेबी सरोज भाऊसाहेब गायकवाड
सरोज 
भाऊसाहेब गायकवाड F 38

तांदळुजा 13 410 जय ी यंकटराव गायकवाड यंकटराव गायकवाड F 39

तांदळुजा 13 534
ताजबीअफजल 

अफजल पठाण अफजल पठाण F 36

तांदळुजा 13 606 अशोक नागनाथ कसबे नागनाथ कसबे M 59

तांदळुजा 13 607 संगीता अशोक कसबे अशोक कसबे F 49

तांदळुजा 13 635 सुिनता महादेव वाघचोरे महादेव वाघचोरे F 45 YZU7397771

तांदळुजा 13 678 सार का राज देवधारे राज देवधारे F 39

तांदळुजा 13 747 केरबा िलंबाजी गायकवाड िलंबाजी गायकवाड M 54

तांदळुजा 13 885 मोह द न महमद शेख महमद शेख M 40

तांदळुजा 13 886 रामा सदािशव िशंदे सदािशव िशंदे M 54

तांदळुजा 13 931 उ वला शाहू आ टे शाहू आ टे F 37

तांदळुजा 13 936 अजुन गणपती कुचेकर गणपती कुचेकर M 62

तांदळुजा 13 937 गयाबाई अजुन कुचेकर अजुन कुचेकर F 57

तांदळुजा 13 941 सुलभा भा कर गनगे भा कर गनगे F 41

तांदळुजा 13 942 वाती भा कर गनगे भा कर गनगे F 39

तांदळुजा 13 947 संजय ल मणराव महाजन ल मणराव महाजन M 52

तांदळुजा 13 948 सुला ाना संजय महाजन संजय महाजन F 43

तांदळुजा 13 989 नारयाणगीर  जवानगीर िगर जवानगीर िगर M 49

तांदळुजा 13 990 शेवंती नारयाणगीर िगर नारयाणगीर िगर F 46

तांदळुजा 13 1003 संतोष गणपतराव कालकर गणपतराव कालकर M 44

तांदळुजा 13 1004 मनीषा संतोष काल कर संतोष काल कर F 44

तांदळुजा 13 1006 रामभाऊ साहेबराव साळंुखे साहेबराव साळंुखे M 53

तांदळुजा 13 1007 क डाबाई रामभाऊ साळंुखे रामभाऊ साळंुखे F 49

तांदळुजा 13 1008 दनकर भाऊसाहेब साळंुखे भाऊसाहेब साळंुखे M 47

तांदळुजा 13 1009 नंदाबाई दनकर साळंुखे दनकर साळंुखे F 45

तांदळुजा 13 1011 परशुराम रघुनाथ तौर रघुनाथ तौर M 55



तांदळुजा 13 1012 सवीता परशुराम तौर परशुराम तौर F 51

तांदळुजा 13 1040 राज  तुम गायकवाड तुम गायकवाड M 59

तांदळुजा 13 1042 तारामती रघुनाथ बंडे रघुनाथ बंडे F 79

तांदळुजा 13 1043 भगवान रघुनाथ बंडे रघुनाथ बंडे M 59

तांदळुजा 13 1044 सुिनता भगवान बंडे भगवान बंडे F 54

तांदळुजा 13 1065
खीलायतअली 
ितलायतअली स यद ितलायतअली स यद M 54

तांदळुजा 13 1066 अ दलु खालतेहक स यद खालतेहक स यद M 54

तांदळुजा 13 1068
आसेमाबेगम 
खीलायतअली स यद खीलायतअली स यद F 47

तांदळुजा 13 1069
रयाजतअली 
ितलावतअली स यद ितलावतअली स यद M 46

तांदळुजा 13 1070
या मीनबेगम 
रयाजतअली स यद रयाजतअली स यद F 42

तांदळुजा 13 1071 िस क  स यद इसाक स यद स यद इसाक स यद M 40

तांदळुजा 13 1072 भगवानदास मथुरलाल मुदडा मथुरलाल मुदडा M 64

तांदळुजा 13 1073 कांतादेवी भगवानदास मुदडा भगवानदास मुदडा F 59

तांदळुजा 13 1074 नसर न अ दलुहक स यद अ दलुहक स यद F 48

तांदळुजा 13 1140 कमलाबाई गो वंद कुकर गो वंद कुकर F 54

तांदळुजा 13 1145 महादेव पराजी व े पराजी व े M 59

तांदळुजा 13 1146 ल मीबाई महादेव व े महादेव व े F 54

तांदळुजा 13 1155 योिगनी जग नाथ गणगे जग नाथ गणगे F 40

तांदळुजा 13 1163 बाळासाहेब मसाजी मगर मसाजी मगर M 50

तांदळुजा 13 1164 छाया बाळासाहेब मगर बाळासाहेब मगर F 43

तांदळुजा 13 1188 द ा य तुकाराम साखरे तुकाराम साखरे M 59

तांदळुजा 13 1189 स वता द ा य साखरे द ा य साखरे F 54

तांदळुजा 13 1242 सुरेखा िलंबराज गायकवाड िलंबराज गायकवाड F 37

तांदळुजा 13 1245 गुणाबाई मर बा कांबळे मर बा कांबळे F 89 YZU7397839

तांदळुजा 13 1258 आशा मधुकर गायकवाड मधुकर गायकवाड F 38

तांदळुजा 13 1261 शालाबाई साहेबराव शगर साहेबराव शगर F 53

तांदळुजा 13 1286 जैतुनबी गफुरसाहेब स यद गफुरसाहेब स यद F 59

तांदळुजा 13 1289 सिचन िसताराम देडे िसताराम देडे M 39

तांदळुजा 13 1292 िभमराव िलंबाजी साळंुके िलंबाजी साळंुके M 59

तांदळुजा 13 1302 राजाभाऊ िलंबाजी साळंुके िलंबाजी साळंुके M 61

तांदळुजा 13 1303 छायाबाई राजाभाऊ साळंुके राजाभाऊ साळंुके F 49



पंपळगाव अंबा 14 284 ब मीलाबी शेरखॉ स यद शेरखा स यद F 84

पंपळगाव अंबा 14 290 चं कांत मधुकर को े मधुकर को े M 43

पंपळगाव अंबा 14 291 राधा चं कांत को े चं कांत को े F 39

पंपळगाव अंबा 14 327 फर द दादाभाई स यद दादाभाई स यद M 64

पंपळगाव अंबा 14 332 िलयाकतबी मु तफा शेख मु तफा शेख F 57 YZU7397920

पंपळगाव अंबा 14 339 रेशमाबी रसुल शेख रसुल शेख F 37

पंपळगाव अंबा 14 371 नागनाथ सदािशव नाळापूरे सदािशव नाळापूरे M 70

पंपळगाव अंबा 14 372 सुिनता नागनाथ नाळापूरे नागनाथ नाळापूरे F 66

पंपळगाव अंबा 14 495 अंबराबी लालिमया तांबोळ लालिमया तांबोळ F 84

पंपळगाव अंबा 14 503 रजीया वलायत तांबोळ वलायत तांबोळ F 37

पंपळगाव अंबा 14 549 गंगाबाई तुकाराम यंजने तुकाराम यंजने F 89

पंपळगाव अंबा 14 550 गंगाबाई तुकाराम. यंजने तुकाराम. यंजने F 89

पंपळगाव अंबा 14 559 काशीबाई महादेव देशमुख महादेव देशमुख F 64

पंपळगाव अंबा 14 561 शालनूबाई हाद देशमुख हाद देशमुख F 57

पंपळगाव अंबा 14 577 द प द ा ेय कुलकण द ा ेय कुलकण M 58

पंपळगाव अंबा 14 578 िमराबाई द प कुलकण द प कुलकण F 53

पंपळगाव अंबा 14 595 शामलाबाई हाणमंत बडवे हाणमंत बडवे F 61 YZU7398126

पंपळगाव अंबा 14 638 जनाबाई जंगल ओ हाळ जंगल ओ हाळ F 38

पंपळगाव अंबा 14 678 स वता नागोराव परमल नागोराव परमल F 33

पंपळगाव अंबा 14 700 मधुकर शेषेराव पसाळ शेषेराव पसाळ M 49

पंपळगाव अंबा 14 701 अ नी मधुकर पसाळ मधुकर पसाळ F 40

पंपळगाव अंबा 14 704 मिनषा व णु पसाळ व णु पसाळ F 40

पंपळगाव अंबा 14 715 मिनषा चं कांत पसाळ चं कांत पसाळ F 38

पंपळगाव अंबा 14 722 आशा अंबऋषी पसाळ अंबऋषी पसाळ F 39

पंपळगाव अंबा 14 727 अंजना बबन पसाळ बबन पसाळ F 47

पंपळगाव अंबा 14 790 िनमला भागवत बन भागवत बन F 54

पंपळगाव अंबा 14 792 शरद भागवत बन भागवत बन M 36

पंपळगाव अंबा 14 794 शारदा भागवत बडवे भागवत बडवे F 36

पंपळगाव अंबा 14 832 योजना भारतराव पसाळ भारतराव पसाळ F 31

पंपळगाव अंबा 14 858 शोभा क याण बडवे क याण बडवे F 50

पंपळगाव अंबा 14 890 अचना ीहर बडवे ीहर बडवे F 41

पंपळगाव अंबा 14 897 प लवी वसंत बडवे वसंत बडवे F 39





िनळकंठ 15 125 शामल यंकट बडवे यंकट बडवे F 42

िनळकंठ 15 131 शाजातबी बशीर तांबोळ बशीर तांबोळ M 41

िनळकंठ 15 134 स वता सयाजी ल ढे सयाजी ल ढे F 49

िनळकंठ 15 135 व नाथ तुकाराम ल ढे तुकाराम ल ढे M 49

िनळकंठ 15 136 मिनषा व नाथ ल ढे व नाथ ल ढे F 44

िनळकंठ 15 149 मे राज ग हनीनाथ लोदे ग हनीनाथ लोदे M 41

िनळकंठ 15 215 क वता राजेसाहेब च हाण राजेसाहेब च हाण F 44

िनळकंठ 15 216 वैशाली राजेसाहेब च हाण राजेसाहेब च हाण F 38

िनळकंठ 15 225 सरोजा नेह च हाण नेह च हाण F 38

िनळकंठ 15 277 अंबीका नारायण औताडे नारायण औताडे F 65

िनळकंठ 15 301 सीमा यशवंत औताडे यशवंत औताडे F 37

िनळकंठ 15 324 बभीशन देवीदास. औताडे देवीदास. औताडे M 58

िनळकंठ 15 327 जय ी बभीशन औताडे बभीशन औताडे F 51

िनळकंठ 15 334 ल मन उ दव औताडे उ दव औताडे M 31

िनळकंठ 15 404 संगीता रामा गायकवाड रामा गायकवाड F 41

िनळकंठ 15 406 गौतम रामा गायकवाड रामा गायकवाड M 30

िनळकंठ 15 411 संतोष भारत गायकवाड भारत गायकवाड M 34

िनळकंठ 15 439 भारत यानबा औताडे यानबा औताडे M 68

िनळकंठ 15 441 महानंदा भारत औताडे भारत औताडे F 61

िनळकंठ 15 442 यानबा भारत औताडे भारत औताडे M 40

िनळकंठ 15 455 सरोज नेह च हाण नेह च हाण F 35



भोसा 16 327 िसताबाई फर द थेडे फर द थेडे F 86

भोसा 16 341 मंगल ध ड राम. च हाण ध ड राम. च हाण F 51 YZU7406283

भोसा 16 356 अनुराधा िभमराव खोसे िभमराव खोसे F 39

भोसा 16 376 जय ी सोपान खोसे सोपान खोसे F 48 YZU7159635

भोसा 16 385 स यिशला शु ाचाय खोसे शु ाचाय खोसे F 38

भोसा 16 392 राजे ी फक रजी खोसे फक रजी खोसे F 39

भोसा 16 416 असमाबी बाबुिमया शेख बाबुिमया शेख F 37

भोसा 16 425 सं दपान जनाधन जाधव जनाधन जाधव M 59

भोसा 16 433 सोनाबाई मनोहर जाधव मनोहर जाधव F 69 YZU7406341

भोसा 16 434 माधुर  मनोहर जाधव मनोहर जाधव F 39

भोसा 16 446 सु या उ मराव ओताडे उ मराव ओताडे F 37

भोसा 16 451 भागुराम नामदेव नरसींगे नामदेव नरसींगे M 45

भोसा 16 452 सुवणा भागुराम नरसींगे भागुराम नरसींगे F 39

भोसा 16 453 मैनाबाई िभमराव जाधव िभमराव जाधव F 54

भोसा 16 469 मिनषा बाबु जाधव बाबु जाधव F 37

भोसा 16 502 संिगता रामभाऊ माडें रामभाऊ माडें F 37

भोसा 16 509 शामल रंगनाथ पानढवळे रंगनाथ पानढवळे F 37

भोसा 16 527 अचना ींबक माडें ींबक माडें F 43 YZU7406358

भोसा 16 534 र भा ीधर खोसे ीधर खोसे F 50 YZU7406382

भोसा 16 583 मु ाबाई रामराव सरवदे रामराव सरवदे F 91

भोसा 16 597 अंतीका महादेव नरिसगंे महादेव नरिसगंे F 53 YZU7406457

भोसा 16 627 रेखा संभाजी सरवदे संभाजी सरवदे F 42

भोसा 16 636 शोभा वामन सरवदे वामन सरवदे F 41

भोसा 16 641 िसमीतंा पंड त भापकर पंड त भापकर F 40

भोसा 16 670 संतोष बाबु काकडे बाबु काकडे M 43

भोसा 16 671 महादेवी संतोष काकडे संतोष काकडे F 39

भोसा 16 685 मथुराबाई दगडु रसाळ दगडु रसाळ F 91

भोसा 16 725 अभीमान केरबा रसाळ केरबा रसाळ M 59

भोसा 16 726 संद पान केरबा रसाळ केरबा रसाळ M 55

भोसा 16 727 महानंदा अभीमान रसाळ अभीमान रसाळ F 54

भोसा 16 728 सेवंता संद पान रसाळ संद पान रसाळ F 50

भोसा 16 732 जनाबाई कमलाकर कांबळे कमलाकर कांबळे F 39



भोसा 16 733 केशरबाई जलानी काजी जलानी काजी F 74 YZU7406424

भोसा 16 734 राजेसाहेब जलानी काजी जलानी काजी M 53 YZU7406432

भोसा 16 735 सुिनता राजेसाहेब काजी राजेसाहेब काजी F 48

भोसा 16 736 शेवंता व ठल नरिसगंे व ठल नरिसगंे F 88

भोसा 16 771 द ु िलंबाजी सरवदे िलंबाजी सरवदे M 42

भोसा 16 828 काशीबाई िशवाजी च हाण िशवाजी च हाण F 43

भोसा 16 844 भागीरथीबाई ल मण च हाण ल मण च हाण F 52

भोसा 16 845 कमलाबाई िसताराम. च हाण िसताराम. च हाण F 44

भोसा 16 882 पावती चं कांत च हाण चं कांत च हान F 38

भोसा 16 890 कमल धनंजय जाधव धनंजय जाधव F 40

भोसा 16 891 गो वंद गुरा पा जाधव गुरा पा जाधव M 52 YZU7406523

भोसा 16 892 शांताबाई गो वंद जाधव गो वंद जाधव F 50 YZU7406531

भोसा 16 893 महानंदा यंकट जाधव यंकट जाधव F 46

भोसा 16 894 िचमाबाई रामा च हाण रामा च हाण F 101 YZU7406549

भोसा 16 902 िशवाजी राजाराम च हाण राजाराम च हाण M 50

भोसा 16 926 बाळु गुर पा जाधव गुरा पा जाधव M 45

भोसा 16 928 नागरबाई बाळू जाधव बाळू जाधव F 40

भोसा 16 964 ल मीबाई रामभाउ पानढवळे रामभाउ पानढवळे F 89

भोसा 16 994 रो हणी बाळासाहेब कुकर बाळासाहेब कुकर F 30

भोसा 16 1012 स वता सुभाष च हान सुभाष च हान F 42

भोसा 16 1047 संभाजी राघु म के राघु म के M 68

भोसा 16 1048 द ा ेय संभाजी म के संभाजी म के M 44



भोसा 17 85 आद माया कशनराव माडें कशनराव माडें F 38

भोसा 17 128 िचमणाबाई ीराम. बुलबुले ीराम. बुलबुले F 68 YZU7406564

भोसा 17 131 सावी ा ीराम बुलबुले ीराम बुलबुले F 38

भोसा 17 143 मंदा कनी भु घेवारे भु घेवारे F 80

भोसा 17 199 रतन ब सी कुकर ब सी कुकर M 39

भोसा 17 201 सुरेखा ब सी कुकर ब सी कुकर F 37

भोसा 17 220 रेखा शामराव जाधव शामराव जाधव F 38

भोसा 17 228 सुजाता शाहु खोसे शाहु खोसे F 37

भोसा 17 254 शेषाबाई मा णक जाधव मा णक जाधव F 86

भोसा 17 322 बाब ुडुवा िशंदे डुवा िशंदे M 51

भोसा 17 326 भारत कसन रसाळ कसन रसाळ M 44

भोसा 17 327 जय ी दशरथ रसाळ दशरथ रसाळ F 43

भोसा 17 328 उषा भारत रसाळ भारत रसाळ F 41

भोसा 17 344 राज  िलंबाजी सरवदे िलंबाजी सरवदे M 47

भोसा 17 345 मंगल राज सरवदे राज सरवदे F 42

भोसा 17 398 गयाबाई तातेराव नरिसगंे तातेराव नरिसगंे F 91

भोसा 17 399 शेषेराव महादेव नरिसगंे महादेव नरिसगंे M 91 YZU7406648

भोसा 17 403 रेखा अिनल नरसींगे अिनल नरसींगे F 38

भोसा 17 406 संजय गणेश नरिसगंे गणेश नरिसगंे M 46

भोसा 17 446 बालाजी बाबुराव पांचाळ बाबुराव पांचाळ M 47

भोसा 17 447 का होपा ा बालाजी पांचाळ बालाजी पांचाळ F 37

भोसा 17 456 बालाजी कािनफनाथ िशंदे कािनफनाथ िशंदे M 55



वाड  वाघोली 18 144 शोभा संभाजी मादंले संभाजी मादंले F 36

वाड  वाघोली 18 161 वैशाली पाडंुरग मादंळे पाडंुरग मादंळे F 37

वाड  वाघोली 18 169 शामल अशोक मादंळे अशोक मादंळे F 49 YZU7406705

वाड  वाघोली 18 172 मनीषा सुभाष मादंळे सुभाष मादंळे F 37

वाड  वाघोली 18 177 िमना राजाभाऊ काबंळे राजाभाऊ काबंळे F 44

वाड  वाघोली 18 187 राजाभाऊ नामदेव मादंळे नामदेव मादंळे M 44

वाड  वाघोली 18 193 कोमल एकनाथ मादंळे एकनाथ मादंळे F 38

वाड  वाघोली 18 312 महामुद महताब स यद महताब स यद F 71

वाड  वाघोली 18 318 फक र बशीर सयद बशीर सयद F 54 YZU7406721

वाड  वाघोली 18 341 बालाजी दे वदास नरिसगंे दे वदास नरिसगंे M 58 YZU7406739

वाड  वाघोली 18 342 सुमन बालाजी नरिसगंे बालाजी नरिसगंे F 54

वाड  वाघोली 18 347 दवशाला भाकर आडगळे भाकर आडगळे F 46

वाड  वाघोली 18 356 िशवशाला हरामण आडागळे हरामण आडागळे F 37

वाड  वाघोली 18 412 भागवत मा ती सोनपारखे मा ती सोनपारखे M 61

वाड  वाघोली 18 413 सूनंदा भागवत सोनपारखे भागवत सोनपारखे F 57 YZU7406762

वाड  वाघोली 18 418 वलास भागवत सोनपारखे भागवत सोनपारखे M 37

वाड  वाघोली 18 424 सवीता बाबु आडागळे बाबु आडागळे F 43

वाड  वाघोली 18 426 बाब ू वठोबा आडगळे वठोबा आडगळे M 47

वाड  वाघोली 18 483 राजाभाऊ हा रभाऊ सुबेदार हा रभाऊ सुबेदार M 54

वाड  वाघोली 18 484 महानंदा राजाभाऊ सुभेदार राजाभाऊ सुभेदार F 49

वाड  वाघोली 18 510 जजाबाई एकनाथ सुभेदार एकनाथ सुभेदार F 99 YZU7406788

वाड  वाघोली 18 533 यमुना गणपती सुभेदार गणपती सुभेदार F 69

वाड  वाघोली 18 583 िनगनुा भागवत हाजारे भागवत हाजारे F 36

वाड  वाघोली 18 590 संजीवनी िभमराव हजारे िभमराव हजारे F 37

वाड  वाघोली 18 591 छायाबाई िभमराव हजारे िभमराव हजारे F 35

वाड  वाघोली 18 592 रंजना नवनाथ हजारे नवनाथ हजारे F 35

वाड  वाघोली 18 615 आशा केशवराव पाट ल केशवराव पाट ल F 49

वाड  वाघोली 18 618 स वता बळ राम लोढे बळ राम लोढे F 47 YZU7406804

वाड  वाघोली 18 630 द ा य उ दवराव पाट ल उ दवराव पाट ल M 45

वाड  वाघोली 18 658 अिनता दगांबर बडवे दगांबर बडवे F 37

वाड  वाघोली 18 669 सुलोचना भु झाडके भु झाडके F 37



मसला 19 102 वजयाबाई अनूरथ कदम. अनुरथ कदम. F 56

मसला 19 119 सोपान कशन राजमाने कशन राजमाने M 45

मसला 19 120 सर ता सोपान राजमाने सोपान राजमाने F 41

मसला 19 148 नामदेव महादेव राजमाने महादेव राजमाने M 91

मसला 19 164 मनकणा ववेकानंद धुमाळ ववेकानंद धुमाळ F 35

मसला 19 200 सुरेखा रामराज धुमाळ रामराज धुमाळ M 61

मसला 19 204 रजनी पोपट धुमाळ पोपट धुमाळ F 48

मसला 19 222 छाया व नाथ धुमाळ व नाथ धुमाळ F 51

मसला 19 223 स बाई व नाथ धुमाळ व नाथ धुमाळ F 48

मसला 19 245 मिनषा सातलींग वांग कर सातलींग वांग कर F 37

मसला 19 269 िनवृ ी रामा आडसकर रामा आडसकर M 99

मसला 19 311 अचना चं कांत वांग कर चं कांत वागं कर F 37

मसला 19 320 ानोबा देवराव वांग कर देवराव वांग कर M 76

मसला 19 412 शालबुाई पांडुरंग पाखरे पांडुरंग पाखरे F 66

मसला 19 414 परशुराम मारोती िनलंगे मारोती िनलंगे M 81

मसला 19 420 सुिनता रामे र वांग कर रामे र वांग कर F 43

मसला 19 427 सुमनबाई गंगाधर वांग कर गंगाधर वांग कर F 79 YZU7425945

मसला 19 454 मिनषा कसनराव बडवे कसनराव बडवे F 37

मसला 19 459 द ा ये र ा पा बुलबुले र ा पा बुलबुले M 40

मसला 19 468 व सलाबाई िनला पा बडवे िनला पा बडवे F 81

मसला 19 472 दपाली कशन बडवे कशन बडवे F 33

मसला 19 484 लिलता सुिनल ठमके सुिनल ठमके F 39

मसला 19 485 िशवा पा वठोबा ठमके वठोबा ठमके M 91 YZU7426067

मसला 19 489 उ वला शाहू आ टे शाहू आ टे F 37

मसला 19 525 जय ी रानबा आ हे रानबा आ हे F 45

मसला 19 529 रानबा नरहर आ टे नरहर आ टे M 50

मसला 19 533 मिनषा रामभाऊ आलटे रामभाऊ आलटे F 39 YZU7426158

मसला 19 567 पदमीनबाई मोतीराम. आ टे मोतीराम. आ टे F 79 YZU7426257

मसला 19 570 बालाजी मोतीराम. आ टे मोतीराम. आ टे M 51

मसला 19 586 व ा खंडू आ टे खंडू आ टे F 40

मसला 19 595 चतुराबाई िशवराम. आ टे िशवराम. आ टे F 96 YZU7426281

मसला 19 611 अचनाबाई द ा य आ टे द ा य आ टे F 46



मसला 19 620 ताई सुर कांबळे सुर कांबळे F 49

मसला 19 641 बाजीराव ह रभाऊ धुमाळ ह रभाऊ धुमाळ M 81



मसला 20 180 सोनी काश वांगसकर काश वांगसकर F 28

मसला 20 252 रामराजा भगवान पांचाळ भगवान पांचाळ M 35

मसला 20 335 चं भागाबाई िनला पा बडवे िनला पा बडवे F 76

मसला 20 345 सहदेव सदािशव बहादरेु सदािशव बहादरेु M 81

मसला 20 346 संिगता सहदेव बहादरेु सहदेव बहादरेु F 78

मसला 20 361 रशीकाबाई सुधाकर कांबळे सुधाकर कांबळे F 56 YZU7426554

मसला 20 367 गो पनाथ सुरेश राजमाने सुरेश राजमाने M 41

मसला 20 375 गयाबाई बाबुराव राजमाने बाबुराव राजमाने F 91 YZU7426570

मसला 20 395 ानोबा कसन पांचाळ कसन पांचाळ M 86

मसला 20 400 अ णाबाई र िलंग भुमकर र िलंग भुमकर F 36

मसला 20 412 चं कांत वठठल भुमकर वठठल भुमकर M 50

मसला 20 413 र िलंग वठठल भुमकर वठठल भुमकर M 37

मसला 20 414 उषाबाई चं कांत भुमकर चं कांत भुमकर F 36

मसला 20 415 सतीष वठठल भुमकर वठठल भुमकर M 36

मसला 20 416 जयदेवी सतीष भुमकर सतीष भुमकर F 36

मसला 20 496 रेखा मोहन सोनट के मोहन सोनट के F 43

मसला 20 501 मंदाबाई मारोती सोनट के मारोती सोनट के F 39

मसला 20 569 क वता वलास धुमाळ वलास धुमाळ F 37

मसला 20 593 िलंगावा रामे र बडवे रामे र बडवे F 52

मसला 20 609 जयमाला हाद वांग कर हाद वांग कर F 44 YZU7426885

मसला 20 641 चं भान शंकर पांचाळ शंकर पांचाळ M 61

मसला 20 642 ेमलाबाई राजाभाऊ पांचाळ राजाभाऊ पांचाळ F 44



वाघोली 21 652 राशेदाबी हैदरखाँ पठाण हैदरखाँ पठाण F 86 YZU7444755

वाघोली 21 680 म नाबी जलानी स यद जलानी स यद F 76

वाघोली 21 782 शशीकला इरा पा मोद इरा पा मोद F 61

वाघोली 21 921 शमशादबी मैनो न स यद मनैो न स यद F 42

वाघोली 21 1028 अ लाऊद न अजमोद न स यद अजमोद न स यद M 61

वाघोली 21 1056 ख युमपाशा अजमो न स यद अजमो न स यद M 45

वाघोली 21 1075 रफ क बडेसाब स यद बडेसाब स यद M 41

वाघोली 21 1076 शहेनाजबी सालार स यद सालार स यद F 41

वाघोली 21 1085 सलार बडेसाब स यद बडेसाब स यद M 51



वाघोली 22 221 म छ  भाऊराव मादंळे भाऊराव मादंळे M 58

वाघोली 22 225 संतोष भाऊराव मादंळे भाऊराव मादंळे M 43

वाघोली 22 270 क णा बाळासाहेब पाट ल बाळासाहेब पाट ल F 40

वाघोली 22 290 िमरा ानोबा िभसे ानोबा िभसे F 42

वाघोली 22 312 कस कंदा बाळासाहेब िभसे बाळासाहेब िभसे F 35

वाघोली 22 402 सुिम ा क ड राम बाकले क ड राम बाकले F 42

वाघोली 22 417 कवीता द ा य द ित द ा य द ित F 40

वाघोली 22 426 नवनाथ ानोबा भीसे ानोबा भीसे M 46

वाघोली 22 438 शोभा महादेव िभसे महादेव िभसे F 40

वाघोली 22 449 दपांजली अ णासाहेब िभसे अ णासाहेब िभसे F 37

वाघोली 22 456 कौश या भीवराज बाहेती भीवराज बाहेती F 91 YZU7445539

वाघोली 22 473 हर बाई नथुमल भ साळ नथुमल भ साळ F 101 YZU7445562

वाघोली 22 525 र माला ध ड राम. िभसे ध ड राम. िभसे F 44

वाघोली 22 526 स यािशला ध ड राम भीसे ध ड राम भीसे F 40

वाघोली 22 565 सोजरबाई रावण भीसे रावण भीसे F 86

वाघोली 22 570 शंकरराव कृ णाथ भीसे कृ णाथ भीसे M 81

वाघोली 22 586 पावत  व नाथ पाट ल व नाथ पाट ल F 58

वाघोली 22 587 वैशाली व नाथ पाट ल व नाथ पाट ल F 40

वाघोली 22 589 वजया व नाथ पाट ल व नाथ पाट ल F 38

वाघोली 22 593 जय ी बाबुराव धारेकर बाबुराव धारेकर F 38

वाघोली 22 599 िमना ी सिचन कोरे सिचन कोरे F 39

वाघोली 22 627 शंकर ता याराव आडगळे ता याराव आडगळे M 44

वाघोली 22 661 रामराव मा ती मादंळे मा ती मादंळे M 52

वाघोली 22 662 ल मी रामराव मादंळे रामराव मादंळे F 47

वाघोली 22 692 भाऊसाहेब पाडूरंग पाखरे पाडूरंग पाखरे M 39

वाघोली 22 718 मु ाराम यशवंत मादंळे यशवंत मादंळे M 41

वाघोली 22 720 यशवंत म हार मादंळे म हार मादंळे M 86 YZU7445679

वाघोली 22 750 ीपती नरबा मादंळे नरबा मादंळे M 91

वाघोली 22 753 बाळासाहेब गणपती मादंळे गणपती मादंळे M 44

वाघोली 22 754 रेखा बाळासाहेब मादंळे बाळासाहेब मादंळे F 38

वाघोली 22 768 नामदेव सोपान मादंळे सोपान मादंळे M 67

वाघोली 22 775 िसंधुताई हणमतं मादंळे हणमतं मादंळे F 41



वाघोली 22 793 राजाभाऊ दशरथ मादंळे दशरथ मादंळे M 46

वाघोली 22 804 ानोबा तुकाराम आदमाने तुकाराम आदमाने M 65

वाघोली 22 808 अ ानबाई ानोबा आदमाने ानोबा आदमाने F 57

वाघोली 22 818 िसताबाई सु ाब िभसे सु ाब िभसे F 41

वाघोली 22 820 िशवक या बाबासाहेब िभसे बाबासाहेब िभसे F 39

वाघोली 22 823 ेमा हनमंत िभसे हनमंत िभसे F 38

वाघोली 22 832 उषा अंबादास पाणखडे अंबादास पाणखडे F 35

वाघोली 22 844 ब ुवान गणपती बोराडे गणपती बोराडे M 39

वाघोली 22 925 आशाबी उ मान पठाण उ मान पठाण F 71 YZU7445802

वाघोली 22 934 खतुनबी जनु न पठाण जनु न पठाण F 61 YZU7445810

वाघोली 22 937 स वता सितश रण दवे सितश रण दवे F 44

वाघोली 22 966 सुभ ा सोपान आकरे सोपान आकरे F 84

वाघोली 22 971 गोरोबा िभमराव िभसे िभमराव िभसे M 37

वाघोली 22 993 रामा राम साद भ साळ राम साद भ साळ M 37

वाघोली 22 995 नंदा सोनेराव मदने सोनेराव मदने F 48

वाघोली 22 998 बैतुल रसूल पठाण रसूल पठाण F 37

वाघोली 22 999 सुिनल भानुदास. बे के भानुदास. बे के M 49 YZU7445851

वाघोली 22 1000 पुनम सुिनल बे के सुिनल बे के F 44

वाघोली 22 1004 सुमन जोतीराम. बनसोडे जोतीराम. बनसोडे F 50 YZU7445844

वाघोली 22 1006 सर वती ग तम. मादंळे ग तम. मादंळे F 48 YZU7445687

वाघोली 22 1021 कौश या बाळासाहेब गायकवाड बाळासाहेब गायकवाड F 37

वाघोली 22 1024 िमरा नानासाहेब गायकवाड नानासाहेब गायकवाड F 36

वाघोली 22 1025 िमराबाई नानासाहेब गायकवाड नानासाहेब गायकवाड F 36



वाघोली 23 352 रझवाना राजेसाहेब शेख राजेसाहेब शेख F 37

वाघोली 23 587 आशा भारत मादंळे भारत मादंळे F 49

वाघोली 23 610 कांचनबाई मुरलीधर आदमाने मुरलीधर आदमाने F 62

वाघोली 23 703 ानोबा हर भाऊ मादंळे हर भाऊ मादंळे M 61 YZU7446404

वाघोली 23 715 जनाबाई वसंत रण दवे वसंत रण दवे F 45

वाघोली 23 724 साखरबाई ध ड राम. देवकर ध ड राम. देवकर F 91 YZU7446446

वाघोली 23 731 य ला पा ल मण देवकर ल मण देवकर M 47

वाघोली 23 760 राजक या जयराम नवगीरे जयराम नवगीरे F 36

वाघोली 23 850 अिनता सुहास सोनवने सुहास सोनवने F 39



गाधवड 24 293 यमुना देवराव कदम. देवराव कदम. F 76

गाधवड 24 298 व ठल पांडूरंग पंढरपुरे पांडूरंग पंढरपुरे M 41

गाधवड 24 299 मीण व ठल पंढरपुरे व ठल पंढरपुरे F 38

गाधवड 24 315 शैला ध ड राम पांगळ ध ड राम पांगळ F 38

गाधवड 24 316 अ नी ध ड राम पांगळ ध ड राम पांगळ F 37

गाधवड 24 321 रो हणी अ युतराव िभसे अ युतराव िभसे F 37

गाधवड 24 322 मधुकर िशवाजी रसागर िशवाजी रसागर M 87

गाधवड 24 323 िललावती मधुकर रसागर मधुकर रसागर F 83

गाधवड 24 324 उमेश मधुकर रसागर मधुकर रसागर F 49

गाधवड 24 325 कांता उमेश रसागर उमेश रसागर F 46

गाधवड 24 366 छाया बाबुराव जाधव बाबुराव जाधव F 38

गाधवड 24 386 विनता गणेश जोशी गणेश जोशी F 41

गाधवड 24 403 रो हणी सुधाकर जोशी सुधाकर जोशी F 37

गाधवड 24 417 िस दे र िनवृ ी करंडे िनवृ ी करंडे M 56 YZU7447667

गाधवड 24 419 वजयमाला िस दे र करंडे िस दे र करंडे F 52

गाधवड 24 428 स यिशला गोवधन करंडे गोवधन करंडे F 39

गाधवड 24 449 मणीषा गो वंद कदम गो वंद कदम F 40

गाधवड 24 461 अिनता व णू कोक ळ व णू कोक ळ F 38

गाधवड 24 520 द ा य भाऊसाहेब कंुभार भाऊसाहेब कंुभार M 44

गाधवड 24 523 अिनता राजाभाऊ कंुभारे राजाभाऊ कंुभारे F 37

गाधवड 24 542 मेघा लालासाहेब कदम लालासाहेब कदम F 37

गाधवड 24 543 ठकु रावसाहेब राजे रावसाहेब राजे F 37

गाधवड 24 546 स वता दगडू भुजबळ दगडू भुजबळ F 39

गाधवड 24 582 कांचन ध ड राम. िभसे ध ड राम. िभसे F 77 YZU7447873

गाधवड 24 590 दैवशाला ह रभाऊ िभसे ह रभाऊ िभसे F 38

गाधवड 24 593 अ वला ीकृ ण िभसे ीकृ ण िभसे F 35

गाधवड 24 604 राधा वलास िभसे वलास िभसे M 37

गाधवड 24 613 अनुराधा अ णासाहेब िभसे अ णासाहेब िभसे F 38

गाधवड 24 616 वजयमाला आ णासाहेब िभसे आ णासाहेब िभसे F 61

गाधवड 24 623 मणृाल ह रभाऊ िभसे ह रभाऊ िभसे F 38

गाधवड 24 625 सुल णा हर भाऊ िभसे हर भाऊ िभसे M 33

गाधवड 24 638 महेश मधुकर कुलकण मधुकर कुलकण M 45



गाधवड 24 639 बंडोपंत रामचं कुलकण रामचं कुलकण M 61 YZU7447956

गाधवड 24 640 कमलाकर रामचं कुलकण रामचं कुलकण M 51

गाधवड 24 650 वमल हणमतं कदम हणमतं कदम F 61

गाधवड 24 656 मिनषा आबासाहेब कदम आबासाहेब कदम F 37

गाधवड 24 664 अिनता राजाराम कदम राजाराम कदम F 37

गाधवड 24 665 सुिनता हनुमंत कदम हनुमंत कदम F 37

गाधवड 24 682 व ठलराव कशन कदम. कशन कदम. M 82 YZU7448079

गाधवड 24 688 अ ह या नामदेव वाघमारे नामदेव वाघमारे F 76

गाधवड 24 693 बाल ूसोमनाथ भुजबळ सोमनाथ भुजबळ M 40

गाधवड 24 698 सोमनाथ ध ड राम. भुजबळ ध ड राम. भुजबळ M 70 YZU7448103

गाधवड 24 703 मीरा अ युत कदम अ युत कदम F 37

गाधवड 24 711 सुलभा पांडूरंग पांचाळ पांडूरंग पांचाळ F 38

गाधवड 24 721 ती व नाथ दयाळ व नाथ दयाळ F 37

गाधवड 24 724 शामल हनुमंत दयाळ हनुमंत दयाळ F 46

गाधवड 24 729 शांताबाई व नाथ दयाळ व नाथ दयाळ F 68 YZU7448137

गाधवड 24 742 अचना वैजनाथ कदम वैजनाथ कदम F 37

गाधवड 24 768 सुिनता बालासाहेब कदम बालासाहेब कदम F 39

गाधवड 24 801 मंजुषा भाऊसाहेब कदम भाऊसाहेब कदम F 38

गाधवड 24 831 व म केशवराव पळसकर केशवराव पळसकर M 51

गाधवड 24 833 तनुजा व म. पळसकर व म. पळसकर F 47

गाधवड 24 867 झुंबर बंकट िभसे बंकट िभसे F 37

गाधवड 24 879 रेमा बंकट पाट ल बंकट पाट ल M 34

गाधवड 24 902 िमना ी राम कसन कदम राम कसन कदम F 39

गाधवड 24 910 जनाबाई बाळासाहेब कदम बाळासाहेब कदम F 39

गाधवड 24 914 सुषमा शंकरराव कदम शंकरराव कदम F 41

गाधवड 24 915 शुषमा शंकर कदम शंकर कदम F 40

गाधवड 24 963 सुदाम दलीप कदम दलीप कदम M 33

गाधवड 24 974 राज ी हनुमंत ब े हनुमंत ब े F 37

गाधवड 24 985 पावत  शंकर कुलकण शंकर कुलकण F 91 YZU7451081

गाधवड 24 989 महेश रमाकांत कुलकण रमाकांत कुलकण M 44

गाधवड 24 1023 छाया शंकरराव कदम शंकरराव कदम F 38

गाधवड 24 1046 रेखा शंकर नाईकवाडे शंकर नाईकवाडे F 37



गाधवड 24 1051 अंजली रामकृ ण वावदाने रामकृ ण वावदाने F 39

गाधवड 24 1075 दगांबर जग नाथ कदम जग नाथ कदम M 40

गाधवड 24 1078 माधुर  शंकरराव कदम शंकरराव कदम F 41



गाधवड 25 343 दलीप बलभीम कुलार बलभीम कुलार M 44

गाधवड 25 355 एकनाथ िलंबाजी नांदे रामभाऊ कदम M 47

गाधवड 25 356 मीरा एकनाथ नांदे एकनाथ नांदे F 41

गाधवड 25 381 िनवृ ी तुकाराम माने तुकाराम माने M 51

गाधवड 25 382 संिगता िनवृ ी माने िनवृ ी माने F 48

गाधवड 25 384 आंकुश तुकाराम माने तुकाराम माने M 44

गाधवड 25 386 अंकुश तुकाराम. माने तुकाराम. माने M 51

गाधवड 25 389 रंजना महादेव गरड महादेव गरड F 37

गाधवड 25 424 अ ीनी अशोक घोडके अशोक घोडके F 37

गाधवड 25 476 आवळाबाई मा णक काकडे मा णक काकडे F 33

गाधवड 25 480 बालासाहेब शामराव वाघमारे शामराव वाघमारे M 34

गाधवड 25 513 कोमल नामदेव पानढवळे नामदेव पानढवळे F 38

गाधवड 25 529 व ठल सदािशव काळे सदािशव काळे M 69 YZU7451289

गाधवड 25 586 रेखा गो वंद िभसे गो वंद िभसे F 37

गाधवड 25 613 वधा मा णक अंधारे मा णक अंधारे F 37

गाधवड 25 625 बालमं रमेश अंधारे रमेश अंधारे F 42

गाधवड 25 627 िशवक या वलास अंधारे वलास अंधारे F 37

गाधवड 25 629 रमेश वलास. अंधारे वलास. अंधारे M 49

गाधवड 25 637 सुिचता सितश अंधारे सतीष अंधारे F 39

गाधवड 25 647 ल मीबाई सु ाव अंधारे सु ाव अंधारे F 69

गाधवड 25 665 स वता आंकुश दयाळ आंकुश दयाळ F 41 YZU7451347

गाधवड 25 703 महादेव भाकर कदम भाकर कदम M 44

गाधवड 25 704 रजंना महादेव कदम महादेव कदम F 39

गाधवड 25 707 वसंत भाकर कदम. भाकर कदम. M 56

गाधवड 25 709 मंदा कनी वसंत कदम. वसंत कदम. F 49

गाधवड 25 712 जय ी लाद कदम लाद कदम F 37

गाधवड 25 755 प ीन कसन माने कसन माने F 96

गाधवड 25 776 तुळशीराम सोपान पवार सोपान पवार M 61

गाधवड 25 777 रतनबाई तुळशीराम. पवार तुळशीराम. पवार F 51

गाधवड 25 792 तनुजा बाबुराव माने बाबुराव माने F 41

गाधवड 25 846 पु पा बाबूराव च हाण बाबूराव च हाण F 51

गाधवड 25 847 मु ाराव बाबूराव च हाण बाबूराव च हाण M 48



गाधवड 25 852 मथुराबाई साहेबराव डाके साहेबराव डाके F 101

गाधवड 25 869 मोहन मा णक च हाण मा णक च हाण M 64 YZU7451503

गाधवड 25 889 शोभा क याण िभसे कलयाण िभसे F 49

गाधवड 25 890 वैशाली अ ण िभसे अ ण िभसे F 44 YZU7451529

गाधवड 25 945 सार का राजाभाऊ िचवडे राजाभाऊ िचवडे F 42

गाधवड 25 954 इं ाबाई बाबु काकडे बाबु काकडे F 91 YZU7451610

गाधवड 25 985 आशा िशवाजी कदम िशवाजी कदम F 44

गाधवड 25 986 गंगाबाई िशवाजी कदम. िशवाजी कदम. F 75 YZU7451636

गाधवड 25 1010 वलास नामदेव गायकवाड नामदेव गायकवाड M 56 YZU7451651

गाधवड 25 1033 मंगल मेधराज देडे मेधराज देडे F 43 YZU7451719

गाधवड 25 1034 साहेबी मुसापखॉ ं पठाण मुसापखॉ ं पठाण F 92

गाधवड 25 1041 सिलमत शमशो न शेख शमशो न शेख F 41

गाधवड 25 1043 मेघराज चं कांत देडे चं कांत देडे M 52

गाधवड 25 1047 सखुबाई दगडु गरड दगडु गरड F 68

गाधवड 25 1048 महताब र हम शेख र हम शेख M 69

गाधवड 25 1050 गुलाब र हम शेख र हम शेख M 62

गाधवड 25 1051 सलमाबी गुलाब शेख गुलाब शेख F 58

गाधवड 25 1103 बाळासाहेब महादेव काळे महादेव काळे M 37

गाधवड 25 1112 आशा द ा य वाघमारे द ा य वाघमारे F 39



गाधवड 26 58 रामभाऊ नाना गोरे नाना गोरे M 75

गाधवड 26 93 समाधान ीमतं कदम ीमतं कदम M 51

गाधवड 26 141 वंदना संभाजी रसागर संभाजी रसागर F 48

गाधवड 26 142 महादेव बाबुराव रसागर बाबुराव रसागर M 46

गाधवड 26 145 सुमन महादेव रसागर महादेव रसागर F 40

गाधवड 26 148 पावती बाबुराव रसागर बाबुराव रसागर F 38

गाधवड 26 149 संभाजी बाबुराव रसागर बाबुराव रसागर M 33

गाधवड 26 244 अ बुा वलास गायकवाड वलास गायकवाड M 39

गाधवड 26 269 सुकुमार व णु गायकवाड व णु गायकवाड F 37

गाधवड 26 270 ना्गनाथ िशवाजी गायकवाड िशवाजी गायकवाड M 32

गाधवड 26 271 संगीता राजभाऊ गायकवाड राजभाऊ गायकवाड F 32

गाधवड 26 272 िशतल नागनाथ गायकवाड नागनाथ गायकवाड F 30

गाधवड 26 294 नरिसगं ावण ीरसागर वाण ीरसागर M 79

गाधवड 26 295 काशीबाई नरिसगं ीरसागर नरिसगं ीरसागर F 77

गाधवड 26 298 मीना बबन म के बबन म के F 52

गाधवड 26 309 सुभाष कडा पा गायकवाड कडा पा गायकवाड M 49

गाधवड 26 317 मुरलीधर रावण अरगडे रावण अरगडे M 71

गाधवड 26 319 संतोष मुरलीधर अरगडे मुरलीधर अरगडे M 41

गाधवड 26 329 नागनाथ अ बुा जाधव अ बुा जाधव M 54 YZU7451891

गाधवड 26 330 सुिनता नागनात जाधव नागनात जाधव F 47 YZU7451909

गाधवड 26 427 दवशाल छबुराव ीरसागर छबुराव ीरसागर F 51

गाधवड 26 588 अनुसया ब ुवान अडसुळ ब ुवान अडसुळ F 44

गाधवड 26 589 ेमा ब ुवान अडसुळ ब ुवान अडसुळ F 40

गाधवड 26 613 मालनबाई माणीक करळे माणीक करळे F 59

गाधवड 26 651 दप चं सेन पाट ल काळे चं सेन पाट ल काळे M 38

गाधवड 26 672 साईनाथ िशवाजी मोरे िशवाजी मोरे M 32

गाधवड 26 796 िशवाजी ल मण जाधव ल मण जाधव M 44

गाधवड 26 797 िगणा िशवाजी जाधव िशवाजी जाधव F 41

गाधवड 26 803 िसमा बालाजी जाधव बालाजी जाधव F 44

गाधवड 26 815 द ा य ानोबा लाडगे ानोबा लाडगे M 44

गाधवड 26 816 करणबाई द ा य लाडंगे द ा य लाडंगे F 39

गाधवड 26 847 सुरेखा सतीष िशंदे सतीष िशंदे F 41



गाधवड 26 900 गोपाबाई ह रचं साळुके ह रचं साळुंके F 99

गाधवड 26 906 योती रामकृ ण िभसे रामकृ ण िभसे F 37



वांजरखेडा 27 249 डिम डिम डिम M 37

वांजरखेडा 27 268 सुधामती बंकट जाधव बंकट जाधव F 86 YZU7356983

वांजरखेडा 27 269 भागीरथी साहेबराव पवार साहेबराव पवार F 86

वांजरखेडा 27 270 सुमन नंदकुमार पवार नंदकुमार पवार F 61 YZU7356991

वांजरखेडा 27 271 जयराम नंदकुमार पवार नंदकुमार पवार M 41

वांजरखेडा 27 272 वजयमाला नंदकुमार पवार नंदकुमार पवार F 37

वांजरखेडा 27 279 परशांत खंडु भोसले खंडु भोसले M 44

वांजरखेडा 27 303 ाने र  नागनाथ साळंुके नागनाथ साळंुके F 38

वांजरखेडा 27 339 राधाबाई अंकुश आदाटे अंकुश आदाटे F 61

वांजरखेडा 27 371 अनुसया ानोबा िनळकंठ ानोबा िनळकंठ F 39

वांजरखेडा 27 433 विनता नारायण तुवर नारायण तुवर F 36

वांजरखेडा 27 434 परमे वर शंकर तुवर शंकर तुवर M 36

वांजरखेडा 27 435 नारायण शंकर तुवर शंकर तुवर M 36

वांजरखेडा 27 441 कािलंदा द ा नय कदम. द ा नय कदम. F 46

वांजरखेडा 27 505 सरोज यानदेव कदम यानदेव कदम F 51

वांजरखेडा 27 514 हणमतं मुरलीधर पंड त मुरलीधर पंड त M 56

वांजरखेडा 27 515 ारका हणमतं पंड त हणमतं पंड त F 46

वांजरखेडा 27 634 स यभामा लहू गुडापे लहू गुडापे F 79

वांजरखेडा 27 703 शक ल ईलाह शेख ईलाह शेख M 39

वांजरखेडा 27 778 वंदना गौतम साबळे गौतम साबळे F 47

वांजरखेडा 27 845 शांता िशवाजी कदम. िशवाजी कदम. F 76

वांजरखेडा 27 850 उ का आ माराम कदम आ माराम कदम F 68

वांजरखेडा 27 932 ब मीला रमजाना शेख रमजाना शेख F 44

वांजरखेडा 27 990 जैतुनबी हमीद शेख हमीद शेख F 71 YZU7357072

वांजरखेडा 27 998 गोपाळ राम कशन वाबळे राम कशन वाबळे M 32

वांजरखेडा 27 1004 कमलबाई गंगाराम लोमटे गंगाराम लोमटे F 84

वांजरखेडा 27 1080 मनीषा िशवाजी कदम िशवाजी कदम F 37

वांजरखेडा 27 1087 उिमला आ माराम कदम आ माराम कदम F 37

वांजरखेडा 27 1093 शांक ताबाई राजाराम कदम राजाराम कदम F 69 YZU7357080

वांजरखेडा 27 1156 िनतेश सितश जाधव सितश जाधव M 30

वांजरखेडा 27 1178 ितभा गो वंद कदम गो वंद कदम F 37



वांजरखेडा 28 375 जय ी नरिसगं गुड नरिसगं गुड F 35

वांजरखेडा 28 430 डिम डिम डिम M 37

वांजरखेडा 28 455 िनवृ ी ध ड बा तरकसे ध ड बा तरकसे M 96 YZU7357189

वांजरखेडा 28 529 वेणीबाई भाऊ कावंदे भाऊ कावंदे F 83 YZU7357213

वांजरखेडा 28 530 व कांता भाऊ कावंदे भाऊ कावंदे F 71 YZU7357221

वांजरखेडा 28 554 आनुसाबाई अ युतराव सरवदे अ युतराव सरवदे F 50

वांजरखेडा 28 557 पाबाई रंगनाथ म के रंगनाथ म के F 81 YZU7357254

वांजरखेडा 28 567 कच  कशन म के कशन म के F 43

वांजरखेडा 28 580 चंद ुक ड बा मोह ते क ड बा मोह ते M 97

वांजरखेडा 28 582 नरिसगं शंकर तुंवर शंकर तुंवर M 39

वांजरखेडा 28 583 िनमला नरिसगं तुवर नरिसगं तुवर F 37

वांजरखेडा 28 586 सोजरबाइ शंकर तुवर शंकर तुवर F 62 YZU7357296

वांजरखेडा 28 625 परसराम संतोबा कदम संतोबा कदम M 71

वांजरखेडा 28 651 िशतल व ठलराव कदम व ठलराव कदम F 40

वांजरखेडा 28 669 जय ी वैजनाथ कदम वैजनाथ कदम F 38

वांजरखेडा 28 681 मथुराबाई बाबुराव कदम. बाबुराव कदम. F 81

वांजरखेडा 28 700 अनुसया वैजनाथ म के वैजनाथ म के F 67

वांजरखेडा 28 705 भा य ी सोपान म के सोपान म के F 42

वांजरखेडा 28 748 मिनषा मा णक काळे मा णक काळे F 38

वांजरखेडा 28 808 ोपद  दादाराव कदम. दादाराव कदम. F 101

वांजरखेडा 28 823 बालासाहेब नागोराव घाडगे नागोराव घाडगे M 40

वांजरखेडा 28 832 खुरशद श बीर तांबोळ श बीर तांबोळ M 52

वांजरखेडा 28 870 गंगा राम कशन कदम राम कशन कदम F 38

वांजरखेडा 28 872 धुराबाई द ु साळुके द ु साळुके F 87

वांजरखेडा 28 877 ोपद  रंगनाथ पवार रंगनाथ पवार F 59

वांजरखेडा 28 962 यंका वजयकुमार कदम वजयकुमार कदम F 37

वांजरखेडा 28 972 शलीका आ माराम कदम आ माराम कदम F 40

वांजरखेडा 28 994 अिनता अमतृ कदम अमतृ कदम F 38

वांजरखेडा 28 1000 गयाबाई संभाजी कदम. संभाजी कदम. F 81 YZU7357445

वांजरखेडा 28 1011 भागीरती सखाराम. कदम. सखाराम. कदम. F 96

वांजरखेडा 28 1023 भारत जनाधन गीर जनाधन गीर M 54

वांजरखेडा 28 1053 कावेर बाई गणपती पांचाळ गणपती पांचाळ F 89 YZU7357486



वांजरखेडा 28 1061 कौश या ीपती पांचाळ ीपती पांचाळ F 81 YZU7357494

वांजरखेडा 28 1072 बाळकृ ण तुळजाराम. शेटे तुळजाराम. शेटे M 101

वांजरखेडा 28 1073 राधाबाई बाळकृ ण शेटे बाळकृ ण शेटे F 97 YZU7357502

वांजरखेडा 28 1094 महादेव वैजनाथ िभसे वैजनाथ िभसे M 38

वांजरखेडा 28 1095 वैजनाथ व नाथ िभसे व नाथ िभसे M 61

वांजरखेडा 28 1096 सुलोचना वैजनाथ िभसे वैजनाथ िभसे F 56 YZU7357510

वांजरखेडा 28 1101 पंढर  साधु िभसे साधु िभसे M 101

वांजरखेडा 28 1102 काशीबाई पंढर िभसे पंढर िभसे F 96 YZU7357528

वांजरखेडा 28 1132 मोद ाने र भदाडे ाने र भदाडे M 43

वांजरखेडा 28 1134 मीरा ताप भदाडे ताप भदाडे F 47

वांजरखेडा 28 1164 मीन अंकुश झडे अंकुश झडे F 57

वांजरखेडा 28 1165 बालाजी अंकुश झडे अंकुश झडे M 37

वांजरखेडा 28 1166 रंगनाथ िनजानंद रामदासी िनजानंद रामदासी M 97



वांजरखेडा तांडा 29 2 व णू रंगनाथ अंबाड रंगनाथ अंबाड M 33

वांजरखेडा तांडा 29 4 िगर धर कशनराव बो ळे कशनराव बो ळे M 41

वांजरखेडा तांडा 29 73 ममतारानी बलवंतराव पाट ल बलवंतराव पाट ल F 40

वांजरखेडा तांडा 29 148 आशा परमे र आरडे परमे र आरडे F 35

वांजरखेडा तांडा 29 179 संिगता भु राठोड भु राठोड F 47

वांजरखेडा तांडा 29 180 उषा बाळासाहेब राठोड बाळासाहेब राठोड F 44

वांजरखेडा तांडा 29 227 अिनता दिलप च हान दिलप च हान F 41

वांजरखेडा तांडा 29 243 प नाबाई रेवा आडे रेवा आडे F 98

वांजरखेडा तांडा 29 244 व णु रेखा आडे रेखा आडे M 61

वांजरखेडा तांडा 29 245 मीणबाई व णु आडे व णु आडे F 58

वांजरखेडा तांडा 29 333 इंदबुाई गो वद राठोड गो वद राठोड F 32

वांजरखेडा तांडा 29 388 गयाबाई रामिलंग राठोड रामिलंग राठोड F 34

वांजरखेडा तांडा 29 534 इंदबुाई आ माराम कदम आ माराम कदम F 40

वांजरखेडा तांडा 29 545 िभमराव चंदर राठोड चंदर राठोड M 66 YZU7357791

वांजरखेडा तांडा 29 556 िसता भु जाधव भु जाधव M 40

वांजरखेडा तांडा 29 563 पा बाई वठठल राठोड वठठल राठोड F 34

वांजरखेडा तांडा 29 570 दैवशाला शहाजी ड गरे शहाजी ड गरे F 36

वांजरखेडा तांडा 29 571 हर बाई भागवत गुटटे भागवत गुटटे F 43

वांजरखेडा तांडा 29 613 शोभा अशोक राठोड अशोक राठोड F 47

वांजरखेडा तांडा 29 668 वा मीक शंकर बुकतर शंकर बुकतर M 62

वांजरखेडा तांडा 29 669 वमलबाई वा मीक बुकतर वा मीक बुकतर F 54 YZU7357825

वांजरखेडा तांडा 29 695 हिसना स ार पठान स ार पठान M 37

वांजरखेडा तांडा 29 703 महादेव ल मण सोनकांबळे ल मण सोनकांबळे M 79

वांजरखेडा तांडा 29 704 िनलावती महादेव सोनकांबळे महादेव सोनकांबळे F 77

वांजरखेडा तांडा 29 705 सुकदेव महादेव सोनकांबळे महादेव सोनकांबळे M 49

वांजरखेडा तांडा 29 706 सुिनता सुकदेव सोनकांबळे सुकदेव सोनकांबळे F 44

वांजरखेडा तांडा 29 711 भाकर द ा य लोकरे द ा य लोकरे M 69

वांजरखेडा तांडा 29 713 द ा य भाकर लोकरे भाकर लोकरे M 44

वांजरखेडा तांडा 29 715 हबीब पराजी शेख पराजी शेख M 74

वांजरखेडा तांडा 29 716 आशाबी हबीब शेख हबीब शेख F 71



बोडका 30 38 जय ी रामराव फड रामराव फड F 37

बोडका 30 258 सुदाम बाबुराव कांबळे बाबुराव कांबळे M 79

बोडका 30 259 कौश या सुदाम कांबळे सुदाम कांबळे F 75

बोडका 30 260 नारायण सुदाम कांबळे सुदाम कांबळे M 41

बोडका 30 261 आशा नारायण कांबळे नारायण कांबळे F 39

बोडका 30 262 एकनाथ सुदाम कांबळे सुदाम कांबळे M 38

बोडका 30 263 शेषेराव ानोबा क े ानोबा क े M 54

बोडका 30 264 वमल शेषेराव क े शेषेराव क े F 49

बोडका 30 272 सुंदराबाई रामराव कदम. रामराव कदम. F 66 YZU7368004

बोडका 30 273 शेवंताबाई रामराव कदम. रामराव कदम. F 61 YZU7368012

बोडका 30 284 मधुकर ब ुवान आगळे ब ुवान आगळे M 47

बोडका 30 285 लालासाहेब ब ुवान आगळे ब ुवान आगळे M 44

बोडका 30 303 सुरेखा मोहनराव कदम. मोहनराव कदम. F 48 YZU7368020

बोडका 30 308 मु ा नरिसगं कदम. नरिसगं कदम. F 44

बोडका 30 310 बेबी ध ड राम कदम ध ड राम कदम F 44

बोडका 30 311 राजक या ध ड राम कदम ध ड राम कदम F 37

बोडका 30 312 कृ णाबाई रामहर कदम. रामहर कदम. F 96

बोडका 30 326 ाने र  नागोराव कदम नागोराव कदम F 39

बोडका 30 333 ेमा सुभाष कदम सुभाष कदम F 42

बोडका 30 360 गयाबाई िनवृ ी कदम. िनवृ ी कदम. F 91 YZU7368079

बोडका 30 363 पीलनबाई भाऊसाहेब माने भाऊसाहेब माने F 75

बोडका 30 364 भाऊसाहेब नारायण माने नारायण माने M 71

बोडका 30 383 क डाबाई हर शचं कदम. हर शचं कदम. F 86 YZU7368095

बोडका 30 385 भावती बालासाहेब कदम. बालासाहेब कदम. F 58 YZU7368103

बोडका 30 391 लता जग नाथ कदम जग नाथ कदम F 40

बोडका 30 397 आशा जग नाथ कदम. जग नाथ कदम. F 44 YZU7368111

बोडका 30 398 अिनता मा णक कदम मा णक कदम M 47

बोडका 30 400 िशवक या मा णक कदम मा णक कदम F 39

बोडका 30 411 ल मण रामभाऊ कदम. रामभाऊ कदम. M 76

बोडका 30 417 रेवती बालासाहेब कदम बाळासाहेब कदम F 38

बोडका 30 441 सुिशला अजुन कातळे अजुन कातळे F 51

बोडका 30 442 पावती िशवाजी कातळे िशवाजी कातळे F 56



बोडका 30 443 गणपत पांडुरंग कातळे पांडुरंग कातळे M 46

बोडका 30 495 लुभा बालासाहेब दरकसे बालासाहेब दरकसे F 46

बोडका 30 497 द ा धमराज घाडगे धमराज घाडगे F 39

बोडका 30 506 जलसाबाई बलिभम. कदम. बलिभम. कदम. F 92 YZU7368186

बोडका 30 512 नारायण गंगाराम. कदम. गंगाराम. कदम. M 86

बोडका 30 513 जानकाबाई नारायण कदम. नारायण कदम. F 81

बोडका 30 525 वृं दावनी नानासाहेब कदम नानासाहेब कदम F 37

बोडका 30 556 ल मी गोपाळराव कदम. गोपाळराव कदम. F 86

बोडका 30 571 मालनबाई सदािशव माने सदािशव माने F 86 YZU7368202

बोडका 30 572 यंकटराव सदािशव माने सदािशव माने M 76

बोडका 30 582 नुसरत मु तफा स यद मु तफा स यद F 33

बोडका 30 616 यशवंत रामभाऊ कदम. रामभाऊ कदम. M 91

बोडका 30 628 अिनता मा णक घाडगे मा णक घाडगे F 38

बोडका 30 635 अनुसया व नाथ घाडगे व नाथ घाडगे F 86 YZU7368244

बोडका 30 640 िनमला उ म घाडगे उ म घाडगे F 59

बोडका 30 643 सुषमा उ म घाडगे उ म घाडगे F 39

बोडका 30 644 िगतांजली भाऊसाहेब घाडगे भाऊसाहेब घाडगे F 38

बोडका 30 645 गुणाबाई सदािशव घाडगे सदािशव घाडगे F 71

बोडका 30 646 अनुसया भारत घाडगे भारत घाडगे F 53

बोडका 30 653 परमे र गोरोबा घाडगे गोरोबा घाडगे M 49

बोडका 30 654 दैवशाला परमे र घाडगे परमे र घाडगे F 44

बोडका 30 678 लता आ णासाहेब घाडगे आ णासाहेब घाडगे F 39

बोडका 30 685 सुिनता बालाजी म के बालाजी म के F 44

बोडका 30 686 बालाजी हर भाऊ म के हर भाऊ म के M 44

बोडका 30 705 कांताबाई हाद घाडगे हाद घाडगे F 67

बोडका 30 736 सुरेखा िभमराव घाडगे िभमराव घाडगे M 45

बोडका 30 745 सितष मा ती घाडगे मा ती घाडगे M 56 YZU7368350

बोडका 30 746 उषा सितष घाडगे सितष घाडगे F 54 YZU7368368

बोडका 30 747 भा कर मा ती घाडगे मा ती घाडगे M 48

बोडका 30 749 बाळासाहेब मा ती घाडगे मा ती घाडगे M 45

बोडका 30 763 शोभा बालासाहेब घाडगे बालासाहेब घाडगे F 39

बोडका 30 772 उजाला तुकाराम घाडगे तुकाराम घाडगे F 84



बोडका 30 775 रंजना मोतीराम घाडगे मोतीराम घाडगे F 40

बोडका 30 788 ेमा केरबा सरवदे केरबा सरवदे F 38

बोडका 30 818 सितश बाबु म के बाबु म के M 39

बोडका 30 838 सुल ना रावण घाडगे रावण घाडगे F 38

बोडका 30 851 गुणाबाई याना घाडगे याना घाडगे F 92 YZU7368467

बोडका 30 853 स यभामा अनुरथ घाडगे अनुरथ घाडगे F 63

बोडका 30 870 पराजी साहेबराव गंडले साहेबराव गंडले M 51

बोडका 30 875 मीना म चं घाडगे म चं घाडगे F 44

बोडका 30 877 वंदना कशन घाडगे कशन घाडगे F 31

बोडका 30 879 भुजंग क ड बा घाडगे क ड बा घाडगे M 76 YZU7368509

बोडका 30 884 वंदना ग तम. घाडगे ग तम. घाडगे F 48

बोडका 30 885 अशोक यानबा बनसोडे यानबा बनसोडे M 59

बोडका 30 886 उषा अशोक बनसोडे अशोक बनसोडे F 55

बोडका 30 897 रेखा भागवत आचाय भागवत आचाय F 41

बोडका 30 898 ताई भागवत कदम. भागवत कदम. F 43

बोडका 30 931 रेखा रामभाऊ च हाण रामभाऊ च हाण F 37

बोडका 30 951 कािशबाई िसताराम. कदम. िसताराम. कदम. F 61

बोडका 30 966 अिनता मा णक टंगरे मा णक टंगरे F 39

बोडका 30 981 सुिम ा महादेव आडसुळ महादेव आडसुळ F 54

बोडका 30 988 मह पती ता याराव आडसुळ ता याराव आडसुळ M 96

बोडका 30 1023 झुंबर अंगद आडसुळ अंगद आडसुळ F 45

बोडका 30 1039 तुकाराम मनोहर आडसुळ मनोहर आडसुळ M 53

बोडका 30 1040 वमल तुकाराम. आडसुळ तुकाराम. आडसुळ F 49 YZU7368657

बोडका 30 1060 रंभाबाइ यादवराव कराड यादवराव कराड F 81 YZU7369804

बोडका 30 1070 संिगता अशोक कराड अशोक कराड F 53 YZU7369838

बोडका 30 1098 सार का भाकर घाडके भाकर घाडके F 38

बोडका 30 1124 क वता राजाभाऊ घाडगे राजाभाऊ घाडगे F 41

बोडका 30 1125 ं दाजली राजाभाऊ घाडगे राजाभाऊ घाडगे F 40



वाकड 31 221 माया केदार टेकाळे केदार टेकाळे F 32

वाकड 31 313 हरकनाबाई रामराव सोमासे रामराव सोमासे F 89 YZU7369895

वाकड 31 333 जय ी अिनल सोमासे अिनल सोमासे F 43



गांजूर 32 212 सुषमा शशीकातं कुलकण शशीकातं कुलकण F 45

गांजूर 32 272 संजयकुमार तातेराव लटपटे तातेराव लटपटे M 49

गांजूर 32 282 माधुर  दिलप लटपटे दिलप लटपटे F 32

गांजूर 32 291 क पना सुखदेव गरड सुखदेव गरड F 40

गांजूर 32 307 राधाबाई हर दास. मोरे हर दास. मोरे F 45

गांजूर 32 346 मंगल माधव मोरे माधव मोरे F 44

गांजूर 32 371 वजयमाला ीधर घुले ीधर घुले F 45 YZU7369994

गांजूर 32 383 शोभा ानोबा पडगे ानोबा पडगे F 37

गांजूर 32 391 गोदावर  नागोराव पटनुरे नागोराव पटनुरे F 37

गांजूर 32 410 िशवाजी वजनाथ पडगे वजनाथ पडगे M 51 YZU7370034

गांजूर 32 411 बबीताबाई बालाजी पडगे बालाजी पडगे F 49 YZU7370042

गांजूर 32 412 सखुबाई भाउ कोळ भाउ कोळ F 66

गांजूर 32 413 कािलंदा शेषेराव पटनुरे शेषेराव पटनुरे F 39

गांजूर 32 422 भा यशाला राजेभाऊ पटनुरे राजेभाऊ पटनुरे F 40

गांजूर 32 466 सरोजा बलभीम भोसले बलभीम भोसले F 40

गांजूर 32 469 सुहािशनी कसनराव भोसले कसनराव भोसले F 38

गांजूर 32 476 सा रका रघुनाथ भोसले रघुनाथ भोसले F 40

गांजूर 32 502 वनमाला महादेव केदार महादेव केदार F 44

गांजूर 32 506 महादेव पंढर केदार पंढर केदार M 47

गांजूर 32 532 योगीराज मधूकर सु े मधूकर सु े M 52 YZU7370141

गांजूर 32 533 स वता योगीराज सु े योगीराज सु े F 47 YZU7370158

गांजूर 32 552 बालाजी गणपती जाधव गणपती जाधव M 45

गांजूर 32 553 कुसूमबाई बालाजी जाधव बालाजी जाधव F 44

गांजूर 32 564 नसीर युसूफ शेख युसूफ शेख M 40

गांजूर 32 565 शमशाद नसीर शेख नसीर शेख F 38

गांजूर 32 566 आ बी इ ाह म. स यद इ ाह म. स यद F 92 YZU7370174

गांजूर 32 567 युसुफ शेखलाल शेख शेखलाल शेख M 66

गांजूर 32 568 तायराबी युसुफ शेख युसूफ शेख F 64

गांजूर 32 580 बेबीसरोज रामराव कराड रामराव कराड F 40

गांजूर 32 585 नंदबुाई दनकर कराड दनकर कराड F 40

गांजूर 32 593 सुिचता अनंतराव कराड अनंतराव कराड F 40 YZU7370190

गांजूर 32 650 राजे ी काश कराड काश कराड F 43



गांजूर 32 657 भा य ी वनायक कराड वनायक कराड F 101

गांजूर 32 663 सुभ ा वनायक कराड वनायक कराड F 44

गांजूर 32 689 जय ी रामराव गजाकोष रामराव गजाकोष F 37

गांजूर 32 718 अचना बालाजी लटपटे बालाजी लटपटे F 37

गांजूर 32 723 मंजूषा ंबंक लटपटे बंक लटपटे F 45

गांजूर 32 733 स वता गोवधन साळंुके गोवधन साळंुके F 38

गांजूर 32 784 शशीकातं गो वंदराव कुलकण गो वंदराव कुलकण M 51

गांजूर 32 813 ानोबा इरा पा कोबंडे इरा पा कोबंडे M 89

गांजूर 32 814 सुलोचना ानोबा कोबंडे ानोबा कोबंडे F 84

गांजूर 32 815 वैजनाथ ानोबा कोबंडे ानोबा कोबंडे M 65

गांजूर 32 816 िमनाबाई वैजनाथ कोबंडे वैजनाथ कोबंडे F 59



ताडक 33 57 कांताबाई ानोबा गायकवाड ानोबा गायकवाड F 67

ताडक 33 110 वंदना अ यूतराव िशंदे अ यूतराव िशंदे F 39

ताडक 33 112 मंदा कनी अ युत िशंदे अ युत िशंदे M 31

ताडक 33 116 ठकुबाई वसंतराव िशंदे वसंतराव िशंदे F 37

ताडक 33 120 क डाबाई िशवाजी िशंदे िशवाजी िशंदे F 38

ताडक 33 122 उम ला िशवाजी िशंदे िशवाजी िशंदे F 30

ताडक 33 127 जय ी तुळशीराम झाडके तुळशीराम झाडके F 37

ताडक 33 144 रतन हाद झाडके हाद झाडके F 39

ताडक 33 167 रतनबाई भा कर िशंदे भा कर िशंदे F 38

ताडक 33 172 उ वला नाना िशंदे नाना िशंदे F 47

ताडक 33 204 रेणूका मेघराज िशंदे मेघराज िशंदे F 38

ताडक 33 231 ाने र  अभीमान साळंुके अभीमान साळंुके F 38

ताडक 33 279 उषा िलंबाजीराव िशंदे िलंबाजीराव िशंदे F 37

ताडक 33 292 मंगल बंडू ीभगत बंडू ीभगत F 47

ताडक 33 293 व ांता दगुा ीभगत दगुा ीभगत F 45

ताडक 33 300 सार का िस े र ीभगत िस े र ीभगत F 38

ताडक 33 363 िनला मारोती चौगुले मारोती चौगुले F 67

ताडक 33 364 संजय मारोती चौगुले मारोती चौगुले M 41

ताडक 33 369 ल मी अंबादास सोनवणे अंबादास सोनवणे F 47



ई (ताडक ) 107 2 कैलास वलासु मोरे वलासु मोरे M 38

ई (ताडक ) 107 96 चेतन चं कांत मोरे चं कांत मोरे M 30 YZU6527782

ई (ताडक ) 107 295 गणपत देवराव लोढे देवराव लोढे M 44

ई (ताडक ) 107 554 िमनल मारोती मोरे मारोती मोरे F 40

ई (ताडक ) 107 565 वैशाली मचंक मोरे मचंक मोरे F 43

ई (ताडक ) 107 597 गो वंद यशवंतराव मोरे यशवंतराव मोरे M 31

ई (ताडक ) 107 611 ह रदास रावसाहेब मोरे रावसाहेब मोरे M 81 YZU7452980

ई (ताडक ) 107 661 छबाबाई भागवत पांचाळ भागवत पांचाळ F 55

ई (ताडक ) 107 675 यागबाई शंकर तोडकर शंकर तोडकर F 81 YZU7453137

ई (ताडक ) 107 733 उ रा चं काश पाट ल चं काश पाट ल F 39

ई (ताडक ) 107 734 ा चं काश पाट ल चं काश पाट ल F 37

ई (ताडक ) 107 782 कामा ी कालीदासराव देशपांडे कालीदासराव देशपांडे F 57

ई (ताडक ) 107 784 नागेश एकनाथराव देशपांडे एकनाथराव देशपांडे M 94

ई (ताडक ) 107 786 नािलनी नागेशराव देशपांडे नागेशराव देशपांडे F 57 YZU7453285

ई (ताडक ) 107 830 वजयमाला भु घोडके भु घोडके F 63 YZU7326259

ई (ताडक ) 107 919 उमाकांत मनोहर तोडकर मनोहर तोडकर M 46

ई (ताडक ) 107 983 जजाबाई ानेबा कोकाटे ानोबा कोकाटे F 49

ई (ताडक ) 107 1059 मु का याना वईद याना वईद F 75



दंडेगांव 108 118 अनीता यानदेव सोनवणे यानदेव सोनवणे F 44

दंडेगांव 108 172 छाया बळवंतराव जाधव बळवंतराव जाधव F 56

दंडेगांव 108 197 द ा य गणपती बसुळे गणपती बसुळे M 49

दंडेगांव 108 198 वमलबाई द ा य बसुळे द ा य बसुळे F 44

दंडेगांव 108 255 शमीमबी गुलाब शेख गुलाब शेख F 44

दंडेगांव 108 286 भावती बालासाहेब भोसले बालासाहेब भोसले F 38

दंडेगांव 108 287 संिगता साहेबराव भोसले साहेबराव भोसले F 37

दंडेगांव 108 313 वसंतराव यंकटराव भोसले यंकटराव भोसले M 74

दंडेगांव 108 358 िनमला बाळासाहेब भोसले बाळासाहेब भोसले F 40

दंडेगांव 108 362 इकबालपाशा रिशद शेख रिशद शेख M 38

दंडेगांव 108 365 गुलाब रसीद शेख रसीद शेख M 47

दंडेगांव 108 372 आयशा विश भोसले विश भोसले F 37

दंडेगांव 108 382 राजक या जवन द ीत जवन द ीत F 38

दंडेगांव 108 385 सुजाता सुधाकर द ीत सुधाकर द ीत F 38

दंडेगांव 108 390 संिगता वनायक भोसले वनायक भोसले F 38

दंडेगांव 108 402 वनायक मा णकराव भोसले मा णकराव भोसले M 41

दंडेगांव 108 455 मीरा िशवाजी भोसले िशवाजी भोसले F 39

दंडेगांव 108 473 िशवाजी मोहन भाकरे मोहन भाकरे M 59

दंडेगांव 108 474 स वता िशवाजी भाकरे िशवाजी भाकरे F 54

दंडेगांव 108 480 चतुभजु नामदेव पाट ल नामदेव पाट ल M 54

दंडेगांव 108 483 गोरोबा पांडुरंग सुयवंशी पांडुरंग सुयवंशी M 73

दंडेगांव 108 484 कुसूम गोरोबा सुयवंशी गोरोबा सुयवंशी F 66



रामे र 109 27 गंगाबाई यानबा कंडुकरने यानबा कंडुकरने F 58

रामे र 109 132 र माला िशवाजी सुयवंशी िशवाजी सुयवंशी F 37

रामे र 109 162 भाकर गु नाथ उळेकर गु नाथ उळेकर M 48

रामे र 109 163 सुिनता भाकर उळेकर भाकर उळेकर F 37

रामे र 109 189 शाला िशवदास कराड िशवदास कराड M 32

रामे र 109 195 स वता ह र ं कराड ह र ं कराड F 40

रामे र 109 196 सं जवनी हर चं कराड हर चं कराड F 32

रामे र 109 199 भालचं  गोपीनाथ कराड गोपीनाथ कराड M 61 YZU7327752

रामे र 109 201 वमल भालचं कराड भालचं कराड F 54 YZU7327760

रामे र 109 204 मील नारायण कराड नारायण कराड F 38

रामे र 109 209 सु ीव वामन कराड वामन कराड M 46

रामे र 109 210 सुिनता सु ीव कराड सु ीव कराड F 42

रामे र 109 215 शकंुतला सोमनाथ कराड सोमनाथ कराड F 41

रामे र 109 220 सोमनाथ संपत कराड संपत कराड M 53

रामे र 109 228 कमल रामिलंग कराड रामिलंग कराड F 40

रामे र 109 233 फुलचंद गोपीनाथ कराड गोपीनाथ कराड M 51

रामे र 109 235 ललीता फुलचंद कराड फुलचंद कराड F 45

रामे र 109 244 इ ताज गफूरसाब शेख गफूरसाब शेख F 48

रामे र 109 252 आ  वीनी सुदाम कराड सुदाम कराड F 31

रामे र 109 253 अहेमद समशो न स यद समशो न स यद M 34

रामे र 109 256 व नाथ क ड बा मुंडे क ड बा मुंडे M 91 YZU7327810

रामे र 109 276 शहनाज हमजा पठाण हमजा पठाण F 37

रामे र 109 284 सरदारबी हाबीब पठाण हाबीब पठाण F 96 YZU7327836

रामे र 109 285 ेता अ ण लोमटे अ ण लोमटे F 32

रामे र 109 312 इंद ुचं कांत भोसले चं कांत भोसले F 42

रामे र 109 313 रो हणी केरबा कराड केरबा कराड F 38

रामे र 109 319 गोपाबाई शंकर कराड शंकर कराड F 95 YZU7327893

रामे र 109 323 भाकर बिभषण भोसले बिभषण भोसले M 42

रामे र 109 334 सुमन यंकट च हाण यंकट च हाण F 57

रामे र 109 385 अिनल बाळासाहेब भोसले बाळासाहेब भोसले M 31

रामे र 109 387 सिचन विस भोसले विस भोसले M 33

रामे र 109 425 अंगद महादेव कराड महादेव कराड M 57



रामे र 109 426 वैयजंती अंगद कराड अंगद कराड F 47

रामे र 109 432 ाने र िशवाजी भोसले िशवाजी भोसले M 33

रामे र 109 433 ीकृ ण िशवाजी भोसले िशवाजी भोसले M 30

रामे र 109 438 जगन जलींदर कराड जलींदर कराड M 49

रामे र 109 445 हराचं  जािलंदर कराड जािलंदर कराड M 48

रामे र 109 453 वनमाला सायास. कराड सायास. कराड F 46 YZU7328115

रामे र 109 454 याग सुदाम मुंडे सुदाम मुंडे F 76

रामे र 109 456 संतोष अंकुश हजारे अंकुश हजारे M 30

रामे र 109 503 तुकाराम बाजीराव कराड बाजीराव कराड M 81 YZU7328156

रामे र 109 524 नीता आतमारम ब दर आतमारम ब दर F 37

रामे र 109 525 क पना सुंदर ब दर सुंदर ब दर F 33

रामे र 109 528 मुमताज लालखाँ पठाण लालखाँ पठाण F 46

रामे र 109 533 सलीमा चादखॉ ं पठान चादखॉ ं पठान F 50

रामे र 109 534 सुलतानाबी स ार पठान स ार पठान F 49

रामे र 109 538 चांदखा ँखादर पठाण खादर पठाण M 58 YZU7328206

रामे र 109 546 आ नी संजय कराड संजय कराड F 45

रामे र 109 548 जय ी यंकट कराड यंकट कराड F 38

रामे र 109 549 भागाबाई वामन कराड वामन कराड F 91

रामे र 109 550 ल मीबाई यंकट कराड यंकट कराड F 58 YZU7328230

रामे र 109 558 व ा संपतराव कराड संपतराव कराड F 50

रामे र 109 575 गोपीनाथ राजाराम. कराड राजाराम. कराड M 96 YZU7328255

रामे र 109 622 लहु ल मण कराड ल मण कराड M 50 YZU7328263

रामे र 109 626 क पना यंकटराव कराड यंकटराव कराड F 42

रामे र 109 627 रंजना मा णक कराड मानीक कराड F 37

रामे र 109 636 काशीनाथ क ड बा मुंडे क ड बा मुंडे M 81 YZU7328305

रामे र 109 655 सुबाबाई व नाथ मुंडे व नाथ मुंडे F 86 YZU7327828

रामे र 109 703 मंजुषा शेषेराव कराड शेषेराव कराड F 33

रामे र 109 707 सुिनता शेषराव कराड शेषराव कराड F 40

रामे र 109 712 गो वंद ह रदास जाधव ह रदास जाधव M 42

रामे र 109 769 नवोद ता गो वंदराव रे ड गो वंदराव रे ड F 44

रामे र 109 770 वठठल भाकर ये डे भाकर ये डे M 48

रामे र 109 776 सुरेखा गो वंदा जाधव गो वंदा जाधव F 49



रामे र 109 777 मु का यंकट फड यंकट फड F 61 YZU7328396

रामे र 109 790 उमा व णु सोनवने व णु सोनवने F 76

रामे र 109 792 रवी वालचंद सोनवने वालचंद सोनवने M 38

रामे र 109 793 नागनाथ ब निशधर सानप ब निशधर सानप M 52

रामे र 109 794 आशा नागनाथ सानप नागनाथ सानप F 44

रामे र 109 800 यागबाई राजाराम कराड राजाराम कराड F 79

रामे र 109 815 तातेराव नारायण मुंडे नारायण मुंडे M 54

रामे र 109 816 अ णा तातेराव मुंडे तातेराव मुंडे F 48

रामे र 109 818 यंकटराव तुकाराम. फड तुकाराम. फड M 66

रामे र 109 821 जय ी व णु कराड व णु कराड F 38

रामे र 109 828 कांता बाबासाहेब कराड बाबासाहेब कराड F 39

रामे र 109 835 अंजीर नागनाथ रण दवे नागनाथ रण दवे F 47

रामे र 109 836 मधुकर हाद रण दवे हाद रण दवे M 42

रामे र 109 842 वैजनाथ नारायण भोसले नारायण भोसले M 47

रामे र 109 843 व नाथ महादेव मुळे महादेव मुळे M 37

रामे र 109 844 आजम फत पठान फत पठान M 59

रामे र 109 845 मतीन र जाक पठान र जाक पठान M 64

रामे र 109 846 पाशाबी मतीन पठाण मतीन पठाण F 59

रामे र 109 848 राजाराम नामदेव िशंदे नामदेव िशंदे M 67

रामे र 109 849 सुिशला राजाराम िशंदे राजाराम िशंदे F 61

रामे र 109 851 शोभा माधवराव गायकवाड माधवराव गायकवाड F 49

रामे र 109 857 वाती रघुवीर सोलनकर रघुवीर सोलनकर F 41



रामे र 110 33 भा  य ी परमे  वर च  हाण परमे  वर च  हाण F 28

रामे र 110 196 नभा भा कर बडे भा कर बडे F 55

रामे र 110 200 मंजर  िमिलंद पाट ल िमिलंद पाट ल F 41

रामे र 110 201 राजशेखर शिशकांत सोलापुरे शिशकांत सोलापुरे M 40

रामे र 110 202 जय ी राजशेखर सोलापुरे राजशेखर सोलापुरे F 37

रामे र 110 233 योगीनी राम कशन कराड राम कशन कराड F 37

रामे र 110 242 मंदा कनी पांडुरंग च हाण पांडुरंग च हाण F 37

रामे र 110 280 मैनाबाई यंकट कुलकण यंकट कुलकण F 90

रामे र 110 281 शीला राजाभाऊ कुलकण राजाभाऊ कुलकण F 44

रामे र 110 282 रंजना बालासाहेब कुलकण बालासाहेब कुलकण F 54

रामे र 110 283 राजाभाऊ यंकटराव कुलकण यंकटराव कुलकण M 54

रामे र 110 288 िनगुना िशवाजी बळवंत िशवाजी बळवंत F 37

रामे र 110 297 गोर बा साद क शेख साद क शेख M 44

रामे र 110 298 शक ला साद क शेख साद क शेख F 40

रामे र 110 299 सादेक दादािमया शेख दादािमया शेख M 48

रामे र 110 309 तसलीन उमर स यद उमर स यद F 44

रामे र 110 311 मोतीलाला जैनु न स यद जैनु न स यद M 37

रामे र 110 314 उमर जनुद न स यद जनु दन स यद M 48

रामे र 110 400 उषा तुकाराम च हाण तुकाराम च हाण F 45

रामे र 110 416 नुरेइलाह  द तगीर शेख द तगीर शेख F 37

रामे र 110 442 महानंदा मुल धर जाधवर मुरलीधर जाधवर F 37

रामे र 110 470 िसिमंता वठठल कराड वठठल कराड F 45

रामे र 110 478 नयुम अमीनसाब शेख अमीनसाब शेख M 44

रामे र 110 479 ख युम अमीनसाब शेख अमीनसाब शेख M 41

रामे र 110 480 गौषाबेगम ख युम शेख ख युम शेख F 37

रामे र 110 509 हौसाबाई आ माराम. येळकर आ माराम. येळकर F 71

रामे र 110 557 शोभा सायास कराड सायास कराड F 40

रामे र 110 583 द ु राम सोनवणे राम सोनवणे M 39

रामे र 110 584 अनीता द ु सोनवणे द ु सोनवणे F 37

रामे र 110 622 दपीका मोहनराव सोनवणे मोहनराव सोनवणे F 37

रामे र 110 643 दे वदास िलंबाजी िशंदे िलंबाजी िशंदे M 59

रामे र 110 644 शोभाबाई दे वदास. िशंदे दे वदास. िशंदे F 55



रामे र 110 645 नवनाथ िलंबाजी िशंदे िलंबाजी िशंदे M 49

रामे र 110 646 आशाबाई नवनाथ िशंदे नवनाथ िशंदे F 47

रामे र 110 691 दपक यबक िशंदे यंबक िशंदे M 51 YZU7328537

रामे र 110 715 उषा अ ण गायकवाड अ ण गायकवाड F 37

रामे र 110 719 मालनबाई िनवृ ी िशंदे िनवृ ी िशंदे F 74

रामे र 110 739 सुदाम रामभाऊ कराड रामभाऊ कराड M 54

रामे र 110 740 संजीवनी सुदाम कराड सुदाम कराड F 49



जवळा बु. 111 279 स बाई रावण ढगे रावण ढगे F 91 YZU7328669

जवळा बु. 111 301 राम ल मण ढगे ल मण ढगे M 96

जवळा बु. 111 336 बायनाबाई मा ती ढगे मा ती ढगे F 91 YZU7328743

जवळा बु. 111 353 राधाबाई गणपती ढगे गणपती ढगे F 81

जवळा बु. 111 378 दगडू सोपान ढगे सोपान ढगे M 47

जवळा बु. 111 380 स वता दगडू ढगे दगडू ढगे F 42

जवळा बु. 111 385 शंकर िलंबाजी नवगीरे िलंबाजी नवगीरे M 42

जवळा बु. 111 388 बालाजी रावसाहेब ढगे रावसाहेब ढगे M 51

जवळा बु. 111 389 मंगल बालाजी ढगे बालाजी ढगे F 48 YZU7328842

जवळा बु. 111 390 अ ण रावसाहेब ढगे रावसाहेब ढगे M 45

जवळा बु. 111 391 िनमला ल मण धावारे ल मण धावारे F 56

जवळा बु. 111 394 व णु ल मण धावरे ल मण धावरे M 35

जवळा बु. 111 420 गुणाजी पराजी बलाडे पराजी बलाडे M 52

जवळा बु. 111 421 सुिनता गुणवंत बलाडे गुणवंत बलाडे F 47

जवळा बु. 111 428 ब बता जोतीराम ढगे जोतीराम ढगे F 48

जवळा बु. 111 526 आंबईबाई दादाराव खुणे दादाराव खुणे F 91

जवळा बु. 111 590 अनुसया द ा कटारे द ा कटारे F 37

जवळा बु. 111 632 शारदाबाई मा णक राडकर मा णक राडकर F 56

जवळा बु. 111 722 केशर शहाजी ल ढे शहाजी ल ढे F 56

जवळा बु. 111 838 पापामीयॉ दादामीयॉ शेख दादामीयॉ शेख M 41

जवळा बु. 111 843 शहजादबी बंदेनवाज मुंढे बंदेनवाज मुंढे F 44 YZU7329246

जवळा बु. 111 1004 बालाजी शंकर लोमटे शंकर लोमटे M 56

जवळा बु. 111 1005 वृंदावनी बालाजी लोमटे बालाजी लोमटे F 51

जवळा बु. 111 1011 स बाई गणपत ल ढे गणपत ल ढे F 41

जवळा बु. 111 1025 जानकाबाई िलंबाजी जोगदंड िलंबाजी जोगदंड F 79

जवळा बु. 111 1091 रंभा ध ड बा ससाणे ध ड बा ससाणे F 91

जवळा बु. 111 1117 जयवंत बाबू ढगे बाबू ढगे M 74

जवळा बु. 111 1118 सुिशला जयवंत ढगे जयवंत ढगे F 64



जवळा बु. 112 31 िभमराव नानासाहेब ढगे नानासाहेब ढगे M 58

जवळा बु. 112 191 बनारसीबाई ल मण ल ढे ल मण ल ढे F 47

जवळा बु. 112 212 अनूराधा नवनाथ हातांगडे नवनाथ हातांगडे F 44

जवळा बु. 112 231 बसलींग िशवशंकर च डे िशवशंकर च डे M 54

जवळा बु. 112 258 िश पा िस ाम च डे िस ाम च डे F 37

जवळा बु. 112 268 संिगता सुधाकर काडवदे सुधाकर काडवदे F 38

जवळा बु. 112 275 सुधाकर गंगाधर काडवदे गंगाधर काडवदे M 71 YZU7329675

जवळा बु. 112 276 वनमाला सुधाकर काडवदे सुधाकर काडवदे F 66 YZU7329683

जवळा बु. 112 308 महे र ओंकार भुजबळ ओंकार भुजबळ M 38

जवळा बु. 112 314 अनूसया मा ती भूजबळ मा ती भूजबळ F 96 YZU7329717

जवळा बु. 112 331 िस दिलंग संगा पा भुजबळ संगा पा भुजबळ M 64 YZU7329758

जवळा बु. 112 333 िशविलगं संगा पा भुजबळ संगा पा भुजबळ M 58

जवळा बु. 112 338 दगांबर िलंगा पा भुजबळ िलंगा पा भुजबळ M 84 YZU7329766

जवळा बु. 112 360 चं कला बसलींग च डे बसलींग च डे F 49

जवळा बु. 112 365 भारत िशवशंकर च डे िशवशंकर च डे M 59 YZU7329816

जवळा बु. 112 367 नंदाबाई भारत च डे भारत च डे F 53 YZU7329824

जवळा बु. 112 370 महादेवी िस दे र च डे िस दे र च डे F 47

जवळा बु. 112 382 उ म पा म मथ पा च डे म मथ पा च डे M 90

जवळा बु. 112 383 वैजनाथ उ म पा च डे उ म पा च डे M 56

जवळा बु. 112 384 वभावर  वैजनाथ च डे वैजनाथ च डे F 48

जवळा बु. 112 387 रंजना संजय च डे संजय च डे F 39

जवळा बु. 112 388 वनोद मनोहर मोड वाले मनोहर मोड वाले M 44

जवळा बु. 112 389 वण भारत शेटे भारत शेटे M 42

जवळा बु. 112 393 कलावती सोमनाथ च डे सोमनाथ च डे F 101

जवळा बु. 112 407 साधना िनलकंठ अ पा च डे िनलकंठ अ पा च डे F 35

जवळा बु. 112 432 पावत बाई भू पा च डे भू पा च डे F 97 YZU7329899

जवळा बु. 112 464 कसन गंगाराम चाफाकानडे गंगाराम चाफाकानडे M 91 YZU7329931

जवळा बु. 112 512 िगरजाबाई तुकाराम लोमटे तुकाराम लोमटे F 79 YZU7329972

जवळा बु. 112 517 हर बाई ीपतराव लोमटे ीपतराव लोमटे F 79 YZU7329980

जवळा बु. 112 542 भा य ी किशनराव लोमटे किशनराव लोमटे F 42 YZU7330004

जवळा बु. 112 559 कलावती सुधाकर कापरे सुधाकर कापरे F 54

जवळा बु. 112 563 मु का शंकर ढगे शंकर ढगे F 79



जवळा बु. 112 567 पावत  रामभाउ कापरे रामभाउ कापरे F 101

जवळा बु. 112 579 अजनाबाई िशवकुमार ढगे िशवकुमार ढगे F 55 YZU7330046

जवळा बु. 112 604 चं कांत रामराव कुलकण रामराव कुलकण M 66

जवळा बु. 112 614 िलंबाजी बापू ढगे बापू ढगे M 101

जवळा बु. 112 647 रेखा नागनाथ पा याळे नागनाथ पा याळे F 41

जवळा बु. 112 648 नागनाथ म मथ पा याळे म मथ पा याळे M 78

जवळा बु. 112 660 हर बाई नागू ल ढे नागू ल ढे F 91 YZU7330145

जवळा बु. 112 672 जयाबाई नंदु ल दे नंदु ल दे F 39

जवळा बु. 112 694 अंगद भारत ल ढे भारत ल ढे M 43

जवळा बु. 112 699 शेिगराबी अकबर शेख अकबर शेख F 46

जवळा बु. 112 716 व सलाबाई बापू पा याळे बापु पा याळे F 91

जवळा बु. 112 756 भानूदास रावसाहेब च हाण रावसाहेब च हाण M 48

जवळा बु. 112 757 केशरबाई भानुदास च हाण भानुदास च हाण F 44

जवळा बु. 112 765 अंजनाबाई देवराव च हाण देवराव च हाण F 46

जवळा बु. 112 771 देवराव कसन च हाण कसन च हाण M 49

जवळा बु. 112 775 लता देवराव च हाण देवराव च हाण F 44

जवळा बु. 112 792 पावत  महादेव राडकर महादेव राडकर F 101 YZU7330178

जवळा बु. 112 818 दयानंद बलभीम राडकर बलभीम राडकर M 41

जवळा बु. 112 821 बाळासाहेब कशन राडकर कशन राडकर M 51 YZU7330202

जवळा बु. 112 822 सुिनता शाम राडकर शाम राडकर F 51

जवळा बु. 112 823 िनलगंगा बाळासाहेब राडकर बाळासाहेब राडकर F 46 YZU7330210

जवळा बु. 112 832 अ का महादेव धाकतोडे महादेव धाकतोडे F 39

जवळा बु. 112 849 शालबूाई राजाभाउ धाकतोडे राजाभाउ धाकतोडे F 60

जवळा बु. 112 854 इं वनी सोपान ल ढे सोपान ल ढे F 77

जवळा बु. 112 856 सोपान िनवृ ी ल ढे िनवृ ी ल ढे M 82

जवळा बु. 112 857 रजनी देवीदास कुलकण देवीदास कुलकण F 66

जवळा बु. 112 868 ल मण नारायण पोतदार नारायण पोतदार M 86 YZU7330244

जवळा बु. 112 870 मीण गुणवंत पोतदार गुणवंत पोतदार F 91 YZU7330269

जवळा बु. 112 886 आशाबाई उ म लोमटे उ म लोमटे F 44

जवळा बु. 112 919 राज  व नाथ च हाण व नाथ च हाण M 51

जवळा बु. 112 922 सुिनता राज च हाण राज च हाण F 46

जवळा बु. 112 924 रोह दास िनवतृी काळंूके िनवतृी काळंूके M 60



जवळा बु. 112 933 शेवंतबाई राजाराम लोमटे राजाराम लोमटे F 96 YZU7330293

जवळा बु. 112 936 रंगनाथ शंकर ल ढे शंकर ल ढे M 91

जवळा बु. 112 947 दगडू एकनाथ लोढे एकनाथ लोढे M 63

जवळा बु. 112 953 वामन एकनाथ ल ढे एकनाथ ल ढे M 61 YZU7330301

जवळा बु. 112 961 सुवणा ानोबा जोगदंड राम जोगदंड M 37

जवळा बु. 112 1005 सोनलाल च भुज सारडा च भुज सारडा M 79

जवळा बु. 112 1006 व णू सोनलाल सारडा सोनलाल सारडा M 40

जवळा बु. 112 1007 िसताबाई सोनलाल सारडा सोनलाल सारडा F 74 YZU7330343

जवळा बु. 112 1080 अंजनाबाई नागनाथ सहाणे नागनाथ सहाणे F 49

जवळा बु. 112 1094 सहना जयनो न शेख जयनो न शेख F 37

जवळा बु. 112 1103 व ठल ीपादराव देशपांडे ीपादराव देशपांडे M 51

जवळा बु. 112 1104 कंुदा वठठल देशपांडे व ठल देशपांडे F 45

जवळा बु. 112 1106 नेहलता पदमाकर कुलकण पदमाकर कुलकण F 67 YZU7330079

जवळा बु. 112 1109 यकंटराव ीधरराव कुलकण ीधरराव कुलकण M 99

जवळा बु. 112 1124 झुंबर कसन ल ढे कसन ल ढे M 65

जवळा बु. 112 1129 सुरेश बापुराव काळे बापुराव काळे M 49

जवळा बु. 112 1130 सुरेखा सुरेश काळे सुरेश काळे F 44

जवळा बु. 112 1131 हाद भगवानराव धमाधीकार भगवानराव धमाधीकार M 52

जवळा बु. 112 1132 वाती हाद धमाधीकार हाद धमाधीकार F 45

जवळा बु. 112 1135 बाला रेवा च हाण रेवा च हाण M 96

जवळा बु. 112 1136 उ म बाला च हाण बाला च हाण M 54

जवळा बु. 112 1138 िसताबाई जयिसंग च हाण जयिसंग च हाण F 84

जवळा बु. 112 1139 बाब ुजयराम च हाण जयराम च हाण M 49

जवळा बु. 112 1140 उषा बाबु च हाण बाबु च हाण F 44

जवळा बु. 112 1141 अ ण ध ड राम च हाण ध ड राम च हाण M 41

जवळा बु. 112 1142 शालबुाई अ ण च हाण अ ण च हाण F 39

जवळा बु. 112 1143 संजयकुमार ध ड राम च हाण ध ड राम च हाण M 39

जवळा बु. 112 1144 संतोष ध ड राम च हाण ध ड राम च हाण M 38

जवळा बु. 112 1145 स वता संतोष च हाण संतोष च हाण F 37

जवळा बु. 112 1146 संिगता संजयकुमार च हाण संजयकुमार च हाण F 37

जवळा बु. 112 1147 जयराम बाळा च हाण बाळा च हाण M 69

जवळा बु. 112 1148 ोपद  जयराम च हाण जयराम च हाण F 64



जवळा बु. 112 1149 अशोक जयिसंग च हाण जयिसंग च हाण M 44

जवळा बु. 112 1150 सावळाबाई अशोक च हाण अशोक च हाण F 39

जवळा बु. 112 1151 संिगता रोह दास च हाण रोह दास च हाण F 37

जवळा बु. 112 1153 सुंदराबाई ध ड राम च हाण ध ड राम च हाण F 64 YZU7330442

जवळा बु. 112 1154 रामराव बाला च हाण बाला च हाण M 61

जवळा बु. 112 1155 शांताबाई रामराव च हाण रामराव च हाण F 56

जवळा बु. 112 1156 कसन बाला च हाण बाला च हाण M 56 YZU7330426

जवळा बु. 112 1157 गयाबाई कसन च हाण कसन च हाण F 51

जवळा बु. 112 1158 शहाजी बाला च हाण बाला च हाण F 51

जवळा बु. 112 1159 मीना ी शहाजी च हाण शहाजी च हाण F 47

जवळा बु. 112 1179 वजय भु च हाण भु च हाण M 38

जवळा बु. 112 1180 काश भु च हाण भु च हाण M 37

जवळा बु. 112 1181 भ ूरामदास च हाण रामदास च हाण M 69

जवळा बु. 112 1182 मंगलबाई भू च हाण भू च हाण F 61 YZU7330467



कासार जवळा 113 324 दौलतबी द तगीर पठाण द तगीर पठाण M 66

कासार जवळा 113 340 संगीता सोमनाथ यादव सोमनाथ यादव F 47

कासार जवळा 113 632 मुजातबी ताजु न पठाण ताजु न पठाण F 54



कासार जवळा 114 6 रघुनाथ एकनाथ सवासे एकनाथ सवासे M 96

कासार जवळा 114 109 शाह नबी सिलम पठाण सिलम पठाण F 44

कासार जवळा 114 110 सिलम जैनो न पठाण जैनो न पठाण M 36

कासार जवळा 114 292 उमाकांत नामदेव राडकर नामदेव राडकर M 61

कासार जवळा 114 329 तैमनुबी महमदश रफ शेख महमदश रफ शेख F 37

कासार जवळा 114 458 आ माराम. भगवान िगर भगवान िगर M 45

कासार जवळा 114 479 अलीशान जेहुर शेख जेहुर शेख F 37

कासार जवळा 114 488 िसताराम दगु पा बंडगरे दगु पा बंडगरे M 71

कासार जवळा 114 489 ौपद  िसताराम बंडगरे िसताराम बंडगरे F 66

कासार जवळा 114 490 धंनजय िसताराम बंडगरे िसताराम बंडगरे M 40

कासार जवळा 114 491 ल मी धनंजय बंडनरे धनंजय बंडनरे F 39

कासार जवळा 114 500 सुनंदा कल पा पांढरे कल पा पांढरे F 42

कासार जवळा 114 533 शमशो न मैनो न स यद मनैो न स यद M 47

कासार जवळा 114 543 देवईबाई व ठल गायकवाड व ठल गायकवाड F 74

कासार जवळा 114 544 िलंबराज व ठल गायकवाड व ठल गायकवाड M 49

कासार जवळा 114 545 वषाराणी िलंबराज गायकवाड िलंबराज गायकवाड F 44

कासार जवळा 114 546 आ बास मंहमद स यद मंहमद स यद M 54

कासार जवळा 114 547 रबानाबी आ बास स यद आ बास स यद F 49

कासार जवळा 114 551 महादेव काश पा बडवे काश पा बडवे M 49 BTP0453670

कासार जवळा 114 552 वषाराणी महादेव बडवे महादेव बडवे F 44

कासार जवळा 114 558 ताय पा हाण पा बंडगरे हाण पा बंडगरे M 66

कासार जवळा 114 560 िशवराम. शेषेराव च हाण शेषेराव च हाण M 91

कासार जवळा 114 561 ित मना बाबु च हाण बाबु च हाण M 91

कासार जवळा 114 562 येला पा बाबु दाते बाबु दाते M 91

कासार जवळा 114 593 सलीम गनीसाहेब शेख गनीसाहेब शेख M 46

कासार जवळा 114 595 अलीमुन सलीम शेख सलीम शेख F 43

कासार जवळा 114 596 भगवान राम पारसे राम पारसे M 64

कासार जवळा 114 597 ीवणाबाई भगवान पारसे भगवान पारसे F 48

कासार जवळा 114 645 आ बूाई ब ू भालेकर ब ू भालेकर F 58

कासार जवळा 114 649 पंड त ता या भालेकर ता या भालेकर M 71

कासार जवळा 114 658 वजयाबाई जनाधन सुरवसे जनाधन सुरवसे F 49

कासार जवळा 114 730 दगु पा गुर पा बंडगरे गुर पा बंडगरे M 61



कासार जवळा 114 731 जनाबाई दगु पा बंडगरे दगु पा बंडगरे F 56

कासार जवळा 114 755 तुकाराम मुक दा च हाण मुक दा च हाण M 56

कासार जवळा 114 758 देसाई ताय पा बंडगरे देसाई बंडगरे M 44

कासार जवळा 114 759 नागर देसाई बंडगरे नागर बंडगरे F 41

कासार जवळा 114 760 िशवाजी ताय पा बंडगरे िशवाजी बंडगरे M 41

कासार जवळा 114 761 राजाबाई िशवाजी बंडगरे राजाबाई बंडगरे F 39

कासार जवळा 114 803 जबीदाबी साहेबजादा शेख साहेबजादा शेख F 49

कासार जवळा 114 805 रामा ीधर पोतदार ीधर पोतदार M 41

कासार जवळा 114 806 रेखा रामा पोतदार रामा पोतदार F 39

कासार जवळा 114 822 लता द ातय रोडे द ातय रोडे F 49

कासार जवळा 114 841 इंदबुाई काश ढगे काश ढगे F 44

कासार जवळा 114 853 बाब ूमस पा च हाण मस पा च हाण M 40



ढोक 115 76 वै णवी व णु िशंदे व णु िशंदे F 31

ढोक 115 422 पावत बाई महादेव िशंदे महादेव िशंदे F 81

ढोक 115 458 िभमराव अजुन कत अजुन कत M 64

ढोक 115 482 अनुराधा दपक कत दपक कत F 41

ढोक 115 488 दपकराव नारायण कत नारायण कत M 46

ढोक 115 526 संतराम ध ड बा िनंबाळकर ध ड बा िनंबाळकर M 68

ढोक 115 527 सखुबाई संतराम. िनंबाळकर संतराम. िनंबाळकर F 62

ढोक 115 695 ीराम शामराव बोईनवाड शामराव बोईनवाड M 57

ढोक 115 697 पांडूरंग नाना बोराडे नाना बोराडे M 101

ढोक 115 717 यमुनाबाई शामराव िशंदे शामराव िशंदे F 89

ढोक 115 735 अ बंकाबाई रामा जाधव रामा जाधव F 84

ढोक 115 808 उिमला सौदागर िशंदे सौदागर िशंदे F 39



येळ 116 5 सुलोचना वसंतराव हपगकर वसंतराव हपगकर F 76 YZU7350838

येळ 116 7 भागाबाई व नाथ कळबंडे व नाथ कळबंडे F 94

येळ 116 11 िलंबाजी मा ती साबळे मा ती साबळे M 86 YZU7350846

येळ 116 14 बसीरबी दादािमयाँ शेख दादािमयॉ शेख M 76

येळ 116 152 पांडुरंग िभवाजी जाधव िभवाजी जाधव M 39

येळ 116 178 सुिभ ाबाई गो वंदराव शेवाळे गो वंदराव शेवाळे F 88

येळ 116 183 बाबासाहेब चंदर शेवाळे चंदर शेवाळे M 49

येळ 116 268 पंकज व नाथ जाधव व नाथ जाधव M 36

येळ 116 319 हुसेन सौदागर अकबर सौदागर अकबर M 58

येळ 116 359 सुिनता बळ राम देशमुख बळ राम देशमुख F 39

येळ 116 408 इंदमूती ब ुवाहन िभसे ब ुवाहन िभसे F 58

येळ 116 438 केवळबाई यंकटराव पाट ल यंकटराव पाट ल F 76

येळ 116 480 स यभामा मा णकराव भवाळ मा णकराव भवाळ F 91

येळ 116 481 बाबुराव मा णकराव भवाळ मा णकराव भवाळ M 71

येळ 116 483 सुजाता बाबुराव भवाळ बाबुराव भवाळ F 64

येळ 116 487 अ वनाश बाबुराव भवाळ बाबुराव भवाळ M 45

येळ 116 488 मिनषा बाबुराव भवाळ बाबुराव भवाळ F 43

येळ 116 542 लैला िलंबाजी साबळे िलंबाजी साबळे F 37

येळ 116 547 आशाबाई हरालाल साबळे हरालाल साबळे F 58

येळ 116 564 वषा ध ड राम साबळे ध ड राम साबळे F 35

येळ 116 568 शेषाबाई सुखदेव साबळे सुखदेव साबळे F 86 YZU7350523

येळ 116 569 राघु सुखदेव साबळे सुखदेव साबळे M 44

येळ 116 574 शामल मुक ंदा साबळे मुक ंदा साबळे F 45

येळ 116 589 दपक िलंबाजी साबळे िलंबाजी साबळे M 44

येळ 116 590 सुरेखा दपक साबळे दपक साबळे F 40

येळ 116 665 मोहन हर भाऊ साबळे ह रभाऊ साबळे M 66

येळ 116 666 सुमन मोहन साबळे मोहन साबळे F 59

येळ 116 672 मीण भु साबळे भु साबळे F 66

येळ 116 714 मीराबाई द ा य मुकदम द ा य मुकदम F 32



येळ 117 6 राणुबाई साधू साबळे साधू साबळे F 86

येळ 117 8 सुधामती कसन साबळे कसन साबळे F 54

येळ 117 226 स वता बाबासाहेब साबळे बाबासाहेब साबळे F 37

येळ 117 241 ध मपाल कडा पा साबळे कडा पा साबळे M 36

येळ 117 253 बापुराव पांडुरंग साबळे पांडुरंग साबळे M 46

येळ 117 256 िनमला बापुराव साबळे बापुराव साबळे F 41

येळ 117 282 बाळु नामदेव साबळे नामदेव साबळे M 44

येळ 117 284 जयाबाई बाळू साबळे बाळू साबळे F 40

येळ 117 342 इं ायणी उ दव िभसे उ दव िभसे F 51

येळ 117 456 मोद प ाकर देशमुख प ाकर देशमुख M 44

येळ 117 487 राज ी ीमतं नाईकवाडे ीमतं नाईकवाडे F 37

येळ 117 564 अिनता अ ण बरडे अ ण बरडे F 44 YZU7351554

येळ 117 578 सुमनबाई शेषेराव बरडे शेषेराव बरडे F 46 YZU7351570

येळ 117 588 भाऊसाहेब शावु बरडे शावु बरडे M 44

येळ 117 589 पंटू शावु बरडे शावु बरडे M 41

येळ 117 590 चं कला भाऊसाहेब बरडे भाऊसाहेब बरडे F 39

येळ 117 591 संिगता पंटू बरडे पंटू बरडे F 37

येळ 117 604 िगरजाबाई शंकर िशंदे शंकर िशंदे F 81 YZU7351638

येळ 117 614 कसन तातेराव साबळे तातेराव साबळे M 59

येळ 117 700 िमना सुयकांत माळ सुयकांत माळ F 38

येळ 117 704 सुनंदा रमेश बरडे रमेश बरडे F 44



पंपर  अंबा 118 251 स रता ाने र पानगावकर ाने र पानगावकर F 36

पंपर  अंबा 118 311 ितभा बलिभम िभसे बलिभम िभसे F 36

पंपर  अंबा 118 317 मा तीराव ीहर िभसे ीहर िभसे M 61 YZU7351752

पंपर  अंबा 118 342 राधाबाई रावसाहेब िभसे रावसाहेब िभसे F 33

पंपर  अंबा 118 347 पु पा बाबासाहेब िभसे बाबासाहेब िभसे F 38

पंपर  अंबा 118 348 अयो या गुणवंत िभसे गुणवंत िभसे F 33

पंपर  अंबा 118 358 िश पा साहेबराव िभसे साहेबराव िभसे F 39

पंपर  अंबा 118 446 व ंभर रानबा पालकर रानबा पालकर M 72 YZU7351877

पंपर  अंबा 118 447 सुभाबाई व ंभर पालकर व ंभर पालकर F 67 YZU7351885

पंपर  अंबा 118 451 धनराज मनोहर पालकर मनोहर पालकर M 44 YZU7351893

पंपर  अंबा 118 452 वमल धनराज पालकर धनराज पालकर F 43

पंपर  अंबा 118 507 स यभामा बाबुराव घोडके बाबुराव घोडके F 42

पंपर  अंबा 118 509 व नाथ िलंगा पा झडे िलंगा पा झडे M 81 YZU7351984

पंपर  अंबा 118 527 सुनंदा भगवान िभसे भगवान िभसे F 54 YZU7352024

पंपर  अंबा 118 528 भगवान चं सेन िभसे चं सेन िभसे M 48

पंपर  अंबा 118 561 भा कर िसताराम पालकर िसताराम पालकर M 49

पंपर  अंबा 118 568 उमेश सुदाम िभसे सुदाम िभसे M 33

पंपर  अंबा 118 574 स विशला बाबासाहेब िभसे बाबासाहेब िभसे F 39

पंपर  अंबा 118 575 भा य ी बाबासाहेब िभसे बाबासाहेब िभसे F 37

पंपर  अंबा 118 576 पाबाई गोवधन िभसे गोवधन िभसे F 89 YZU7352131

पंपर  अंबा 118 579 उषाबाई हणमतं िभसे हणमतं िभसे F 61

पंपर  अंबा 118 623 अलका सुधाकर िभसे सुधाकर िभसे F 44

पंपर  अंबा 118 626 राधा नरिसगं िभसे नरिसगं िभसे F 33

पंपर  अंबा 118 635 उ दव रामराव िभसे रामराव िभसे M 61 YZU7358153

पंपर  अंबा 118 636 िमराबाई उ दव िभसे उ दव िभसे F 56 YZU7358161

पंपर  अंबा 118 699 शांकुतला नानासाहेब िभसे नानासाहेब िभसे F 36

पंपर  अंबा 118 766 व ा नानासाहेब िभसे नानासाहेब िभसे F 32

पंपर  अंबा 118 769 वैशाली ावन कसबे ावन कसबे F 36

पंपर  अंबा 118 796 कुसुम तुकाराम मोरे तुकाराम मोरे F 61

पंपर  अंबा 118 820 सु ला नामदेव पानगावकर नामदेव पानगावकर F 72 YZU7358518

पंपर  अंबा 118 834 मंडे र  व ठल िभसे व ठल िभसे F 44

पंपर  अंबा 118 922 अिनता बाबासाहेब िभसे बाबासाहेब िभसे F 46



पंपर  अंबा 118 942 मीणबाई रामभाऊ िभसे रामभाऊ िभसे F 91 YZU7358682

पंपर  अंबा 118 973 क वता बळ राम िशंदे बळ राम िशंदे F 36

पंपर  अंबा 118 975 चोखोबा सोपान अदमाने सोपान अदमाने M 45 YZU7358732



पंपर  अंबा 119 150 गयाबाई यंकट िभसे यंकट िभसे F 71 YZU7359912

पंपर  अंबा 119 154 बापूराव नामदेव आदमाने नामदेव आदमाने M 48 YZU7358781

पंपर  अंबा 119 155 वंदना बापू आदमाने बापू आदमाने F 44

पंपर  अंबा 119 159 हर भाऊ मसा आदमाने मसा आदमाने M 81

पंपर  अंबा 119 176 ग ळण मोहन आदमाने मोहन आदमाने F 53

पंपर  अंबा 119 210 धनवंता दादासाहेब आदमाने दादासाहेब आदमाने M 39

पंपर  अंबा 119 216 दादासाहेब िनवतृी आदमाने िनवतृी आदमाने M 45

पंपर  अंबा 119 315 प ीनबाई नामदेव िभसे नामदेव िभसे F 81 YZU7359698

पंपर  अंबा 119 327 ीपित बालाजी बंडगर बालाजी बंडगर M 43 YZU7150436

पंपर  अंबा 119 335 परमे र सुभाष पाट ल सुभाष पाट ल M 41

पंपर  अंबा 119 429 कच  राजाराम आदमाने राजाराम आदमाने M 86 YZU7359706

पंपर  अंबा 119 528 तुळशीराम बाबूराव िभसे बाबूराव िभसे M 84

पंपर  अंबा 119 539 उ म ीरंग िभसे ीरंग िभसे M 47 YZU7359748

पंपर  अंबा 119 570 शामल कािशनाथ िभसे कािशनाथ िभसे F 65

पंपर  अंबा 119 627 मिनषा धनराज िभसे धनराज िभसे F 38

पंपर  अंबा 119 673 वैशाली भरत िभसे भरत िभसे F 40

पंपर  अंबा 119 682 व ाबाई रामा िभसे रामा िभसे F 36

पंपर  अंबा 119 698 अनीता भारत भंडगे भारत भंडगे F 39

पंपर  अंबा 119 721 परमे र सुभाषराव पाट ल सुभाषराव पाट ल M 41 YZU7359888

पंपर  अंबा 119 738 फुलाबाई मा णक मान मा णक मान F 74 YZU7359896

पंपर  अंबा 119 763 ीशला िशवाजी अदमाने िशवाजी अदमाने F 32



िशराळा 120 26 महेश अंकुश बरडे अकं◌ुश बरडे M 30

िशराळा 120 35 सावन वजयकुमार बावने वजयकुमार बावने M 30

िशराळा 120 46 दप िशवदास चोरमाले िशवदास चोरमाले M 30

िशराळा 120 47 शांत युवराज चोरमाले युवराज चोरमाले M 30

िशराळा 120 65 अतुल गंगाधर गरड गंगाधर गरड M 33

िशराळा 120 69 स वता राज ग हाण राज ग हाण F 41

िशराळा 120 72 रे मा दगंबर ग हाणे दगंबर ग हाणे F 34

िशराळा 120 81 हाणमंत यंबक िगर यंबक िगर M 31

िशराळा 120 91 सुवणा नानासाहेब होनमाने नानासाहेब होनमाने F 38

िशराळा 120 92 ल मण हाद इंगळे हाद इंगळे M 29

िशराळा 120 103 अ वश अशोक काबंळे अशेाक काबंळे M 33

िशराळा 120 104 अमोल िनवृ काबंळे िनवृ काबंळे M 31

िशराळा 120 112 राजाई सिचन काळे सिचन काळे F 39

िशराळा 120 115 सुिनता राजाभाऊ काळे राजाभाऊ काळे F 36

िशराळा 120 116 मंचक व णू काळे व णू काळे M 35

िशराळा 120 117 अशाबई संतोष काळे संतोष काळे F 35

िशराळा 120 130 वाती मधुकर काळे मधुकर काळे F 31

िशराळा 120 131 रातेष मधुकर काळे मधुकर काळे M 30

िशराळा 120 141 सुिनल यंकटराव काळे यंकटराव काळे M 29

िशराळा 120 142 वकास उ म काळे उ म काळे M 29

िशराळा 120 143 गोकणा बळवंत काळे बळवंत काळे F 29

िशराळा 120 144 व ना मधुकर काळे मधुकर काळे F 29

िशराळा 120 167 वषा गोकुळ कांबळे गोकुळ कांबळे F 38

िशराळा 120 168 दपक िनवतृी कांबळे िनवतृी कांबळे M 33

िशराळा 120 169 अ नासाहेब रामदास कांबळे रामदास कांबळे M 33

िशराळा 120 179 ब छलय राम काटे राम काटे F 36

िशराळा 120 180 बालाजी ानोबा काटे ानोबा काटे M 34

िशराळा 120 181 सर वती िलंबराज काटे िलंबराज काटे F 31

िशराळा 120 183 रमेश रामदास खडबडे रामदास खडबडे M 32

िशराळा 120 184 सुमन रमेश खडबडे रमेश खडबडे F 30

िशराळा 120 192 अशेाक महा कंुभार महा कंुभार M 33

िशराळा 120 198 िशवराज हाणमंत माने हाणमंत माने M 29



िशराळा 120 200 वशाल ह रभाऊ म के ह रभाऊ म के M 32

िशराळा 120 215 पांडुरंग बाबुराव पवार बाबुराव पवार M 33

िशराळा 120 216 खंडु बाबुराव पवार बाबुराव पवार M 30

िशराळा 120 223 िशवशला संतोष सवई संतोष सवई F 36

िशराळा 120 224 अिनल नारायण सवाई नारायण सवाई M 33

िशराळा 120 253 गणेश िशवाज िशंदे िशवाजी िशंदे M 31

िशराळा 120 259 वण क ड राव सोनकांबळे कां◌े◌ंड राव सोनकांबळे M 30

िशराळा 120 266 मुमताज महेबुब तांबेळ महेबुब तांबेळ F 38

िशराळा 120 278 िनतीन गुंड बा वाघमारे गुंड बा वाघमारे M 32

िशराळा 120 299 आशाबाई संतोष काळे संतोष काळे F 39

िशराळा 120 300 िशवाजी मोतीराम पवार मोतीराम पवार M 57

िशराळा 120 301 सा व बाई िशवाजी पवार िशवाजी पवार F 52

िशराळा 120 319 नंदा व णु ग हाणे व णु ग हाणे F 39

िशराळा 120 321 वषा वलास ग हाणे वलास ग हाणे F 37

िशराळा 120 338 शलीका वसंतराव काळे वसंतराव काळे F 41

िशराळा 120 360 सुरेखा भरत बरडे भरत बरडे F 36

िशराळा 120 361 रईसा फर द शेख फर द शेख F 36

िशराळा 120 371 उषा व णु बङ व णु बङ F 36

िशराळा 120 382 उ म दासराव काळे दासराव काळे M 71 YZU7359979

िशराळा 120 392 आशा सुदाम. बड सुदाम. बड F 60

िशराळा 120 393 नंदबुाई हणुमतं बड हणुमतं बड F 37

िशराळा 120 400 िमराबाई ल मण वै ल मण वै F 37

िशराळा 120 416 ा फुलचंद काळे फुलचंद काळे F 37

िशराळा 120 440 सावी ा िशवाजी पवार िशवाजी पवार F 46

िशराळा 120 448 सा रका सदानंद जाधव सदानंद जाधव F 35

िशराळा 120 471 हाद िसताराम काळे िसताराम काळे M 86

िशराळा 120 483 ानोबा व वनाथ कांबळे व वनाथ कांबळे M 74

िशराळा 120 484 इंदमुती ानोबा कांबळे ानोबा कांबळे F 53

िशराळा 120 485 बेबीनंदा ानोबा कांबळे ानोबा कांबळे F 42

िशराळा 120 486 व नील नोबा कांबळे ानोबा कांबळे M 36

िशराळा 120 520 वषा भानुदास गाडे भानुदास गाडे F 41

िशराळा 120 522 संजय भानुदास. गाडे भानुदास. गाडे M 46 YZU7360175



िशराळा 120 523 सितश भानुदास. गाडे भानुदास. गाडे M 44 YZU7360183

िशराळा 120 540 अंकुशराव रामचं यादव रामचं यादव M 54

िशराळा 120 541 राजकुमार  अंकुशराव यादव अंकुशराव यादव F 49

िशराळा 120 542 ीिनवासराव धमराज नांद वाडा धमराज नांद वाडा M 48 YZU7360191

िशराळा 120 552 योती भा करराव कांळे भा करराव कांळे M 37

िशराळा 120 555 परमे र सुभाष पा टल सुभाष पा टल M 41

िशराळा 120 566 पावतीबाई अमतृराव काळे अमतृराव काळे F 87 YZU7360217

िशराळा 120 572 अिनल बालासाहेब बरडे बालासाहेब बरडे M 32

िशराळा 120 594 शाक या बबन स यद बबन स यद F 41

िशराळा 120 600 आ बी फर द शेख फर द शेख F 86 YZU7360241

िशराळा 120 601 ितभा बालासाहेब काळे बालासाहेब काळे F 37

िशराळा 120 608 िनलावती गो वंद बाचणे गो वंद बाचणे F 60

िशराळा 120 609 बालाजी गो वंद बाचणे गो वंद बाचणे M 40

िशराळा 120 610 मोतीराम गो वंद बाचणे गो वंद बाचणे M 38

िशराळा 120 620 पांडुरंग रतन बागल रतन बागल M 47 YZU7360274

िशराळा 120 621 शारदा पांडुरंग बागल पांडुरंग बागल F 43 YZU7360282

िशराळा 120 634 िनलावंती ध ड राम राऊत ध ड राम राऊत F 40

िशराळा 120 636 वमल मा णक सवाई मा णक सवाई F 39

िशराळा 120 652 म ज  गोरख सवाई गोरख सवाई M 32

िशराळा 120 657 मायाबाई वशाल बनसोडे वशाल बनसोडे F 40

िशराळा 120 659 उषा हनमंत काळे हनमंत काळे F 40

िशराळा 120 678 सुरेखा अकं◌ुश गजभार अकं◌ुश गजभार F 38

िशराळा 120 680 यासीन फक र शेख फक र शेख F 34

िशराळा 120 682 आयशाबानु समीर शेख समीर शेख M 32

िशराळा 120 683 भा कर हरामण मादंळे हरामण मादंळे M 71 YZU7360290

िशराळा 120 687 अंकुश मा ती देशमुख मा ती देशमुख M 101 YZU7360308

िशराळा 120 711 सदािशव महादु सवाई महादु सवाई M 72

िशराळा 120 712 भारती सदािशव सवाई सदािशव सवाई F 64

िशराळा 120 716 संतोष सदािशव सवाई सदािशव सवाई M 42

िशराळा 120 721 अ णासाहेब िलंबराज सवाई िलंबराज सवाई M 50

िशराळा 120 722 कालींदा अ णासाहेब सवाई अ णासाहेब सवाई F 47

िशराळा 120 729 संतोष सोपान कांबळे सोपान कांबळे M 37



िशराळा 120 730 ल मी बबलु धांडगे बबलु धांडगे F 38

िशराळा 120 733 मिनषा बालासाहेब मोरे बालासाहेब मोरे F 38

िशराळा 120 736 सुकुमार बालासाहेब खांडेकर बालासाहेब खांडेकर M 41

िशराळा 120 753 अ वनाश मरेबा सवाई मरेबा सवाई M 43

िशराळा 120 754 स वता अ वनाश सवाई अ वनाश सवाई F 39

िशराळा 120 757 ल मी क ड राम. होळकर क ड राम. होळकर F 46

िशराळा 120 759 शोभा अंगध जाधव अंगध जाधव F 49

िशराळा 120 765 सुिनता संजय बावणे संजय बावणे F 43

िशराळा 120 770 उषा वजयकुमार बावने वजयकुमार बावने F 47 YZU7360332

िशराळा 120 772 क वता गोपाळ गरड गोपाळ गरड F 37

िशराळा 120 778 गंगाधर गो वंदराव गरड गो वंदराव गरड M 55 YZU7360340

िशराळा 120 780 म नाबी बापु तांबोळ बापु तांबोळ F 44

िशराळा 120 782 साजेदा दादािमया च धर दादािमया च धर F 46

िशराळा 120 783 बाप ूनजीर तांबोळ नजीर तांबोळ M 47 YZU7360357

िशराळा 120 787 शेवंताबाई नागनाथ वभूते नागनाथ वभूते F 95

िशराळा 120 816 गोपाळ बाबू बरडे बाबू बरडे M 45

िशराळा 120 817 सुिनता गोपाळ बरडे गोपाळ बरडे F 44

िशराळा 120 825 भा य ी सुधाकर काळे सुधाकर काळे F 40

िशराळा 120 870 उमाबाई गु िलंग कं◌ुभार गु िलंग कं◌ुभार F 37

िशराळा 120 873 महालींग सोमनाथ कंुभार सोमनाथ कंुभार M 39

िशराळा 120 876 रामदास ह रदास काळे ह रदास काळे M 54

िशराळा 120 878 अिनता रामदास काळे रामदास काळे F 42

िशराळा 120 891 फुलाबाई साधु माने साधु माने F 47 YZU7360431

िशराळा 120 905 संजीवनी सितश सवाई सितश सवाई F 41

िशराळा 120 945 खातुनबी गफुर शेख गफुर शेख F 61

िशराळा 120 981 फुलाबाई संभाजी गायकवाड संभाजी गायकवाड F 81

िशराळा 120 1027 तोलाजी तुकाराम सरवदे तुकाराम सरवदे M 81 YZU7360530

िशराळा 120 1052 नाना द ू सोनकांबळे द ू सोनकांबळे M 61 YZU7360548

िशराळा 120 1053 सुनंदा नाना सोनकांबळे नाना सोनकांबळे F 56 YZU7360555

िशराळा 120 1060 िनमला सुधाकर सवाई सुधाकर सवाई F 47



िशराळा 121 13 िशवाजी चंदर बड चंदर बड M 29

िशराळा 121 26 हराचंद भजनदास चैरप ले भजनदास चैरप ले M 31

िशराळा 121 81 व सलाबाई राम काळे राम काळे F 56

िशराळा 121 197 मिनषा भागवत चोरमले भागवत चोरमले F 37

िशराळा 121 210 गो वंद दासु बागल दासु बागल M 44

िशराळा 121 224 वषा बालासाहेब चोरमले बालासाहेब चोरमले F 37

िशराळा 121 249 फातीमा महेबुब शेख महेबुब शेख F 101

िशराळा 121 256 फर द द लासाहेब शेख द लासाहेब शेख M 52 YZU7360613

िशराळा 121 257 मुमताज फर द शेख फर द शेख F 50 YZU7360621

िशराळा 121 302 चं कला हनमंत देशमुख हनमंत देशमुख F 41

िशराळा 121 304 सखुबाई ीहर कांबळे ीहर कांबळे F 57

िशराळा 121 307 बालासाहेब मा ती देशमुख मा ती देशमुख M 53

िशराळा 121 311 ोपद  हर भाऊ कांबळे हर भाऊ कांबळे F 58 YZU7360688

िशराळा 121 344 द ा य िशवाजी पांचाळ िशवाजी पांचाळ M 39

िशराळा 121 378 नंद ु हाद जाधव हाद जाधव M 37

िशराळा 121 383 पावतीबाई बाळासाहेब काळे बाळासाहेब काळे F 71

िशराळा 121 390 हेमा शहाजी राऊत शहाजी राऊत F 40

िशराळा 121 441 व ठल मा णक धमािधकार मा णक धमािधकार M 47

िशराळा 121 442 राज ी व ठल धमािधकार व ठल धमािधकार F 42

िशराळा 121 447 पदमाकर ध ड राम भ े धोड राम भ े M 49

िशराळा 121 450 संगीता पदमाकर भ े पदमाकर भ े F 45

िशराळा 121 462 चं कला बभीषण वभुते बभीषण वभुते F 61

िशराळा 121 516 बबवृाहन साधु काळे साधु काळे M 89

िशराळा 121 524 मिनषा रंगनाथ म के रंगनाथ म के F 37

िशराळा 121 552 अशा बालासाहेब मुळे बालासाहेब मुळे F 44

िशराळा 121 606 वमल खंडू ग हाणे खंडू ग हाणे M 39

िशराळा 121 684 हर बाई राजाभाऊ काळे राजाभाऊ काळे F 39

िशराळा 121 707 उषा साहेबराव काळे साहेबराव काळे F 43

िशराळा 121 716 सं योती राज काळे राज काळे F 47

िशराळा 121 724 मजलसबाई केशव काळे केशव काळे F 45 YZU7360928

िशराळा 121 731 आयो ा कसनराव काळे कसनराव काळे F 84 YZU7360936

िशराळा 121 744 अ णाबाई नयन काळे नयन काळे F 36



िशराळा 121 819 सितश साहेबराव देशमुख साहेबराव देशमुख M 49 YZU7360985

िशराळा 121 820 वमल सितश देशमुख सितश देशमुख F 48

िशराळा 121 821 सुकशालाबाई वामन जाधव वामन जाधव F 59 YZU7360993

िशराळा 121 881 अ णा सुरेश काळे सुरेश काळे F 58 YZU7361074

िशराळा 121 891 अचना रामबीलास तापड या रामबीलास तापड या F 41

िशराळा 121 893 सार का बंकटलाल तापड या बंकटलाल तापड या F 38

िशराळा 121 909 रामनीवास तापड या तापड या M 64

िशराळा 121 910 सरला रामिनवास, तापड या रामिनवास. तापड या M 54 YZU7361082



िशराळा 122 25 सर ता जयराम देशमुख जयराम देशमुख F 31

िशराळा 122 42 अंजना अ न हाणवते अ न हाणवते F 29

िशराळा 122 50 रमेश राजे जाधव राजे जाधव M 35

िशराळा 122 82 वठाबाई बाळासाहेब काळे बाळासाहेब काळे F 31

िशराळा 122 180 आशाबी इरशाद शेख इरशाद शेख F 29

िशराळा 122 265 सोनाली राज देशमुख राज देशमुख F 32

िशराळा 122 266 बळ  भाऊ कांबळे भाऊ कांबळे M 58 YZU7361132

िशराळा 122 284 गोरोबा मनोहर गायकवाड मनोहर गायकवाड M 86 YZU7361165

िशराळा 122 286 बाप ूगोरोबा गायकवाड गोरोबा गायकवाड M 56 YZU7361181

िशराळा 122 305 आ माराम मारोती गोरे मारोती गोरे M 58

िशराळा 122 306 िसंधु आ माराम गोरे आ माराम गोरे F 56

िशराळा 122 309 क पना हराजी हातागळे हराजी हातागळे F 38

िशराळा 122 325 सुभाबाई ता या सवाई ता या सवाई F 86 YZU7371396

िशराळा 122 363 सजाबाई शंकर सवाई शंकर सवाई F 86

िशराळा 122 375 लताबाई खंडू रसाळ खंडू रसाळ F 51 YZU7371479

िशराळा 122 376 पुसाबाई क ड बा रसाळ क ड बा रसाळ F 86

िशराळा 122 377 दे वदास क ड बा रसाळ कोड ंबा रसाळ M 71 YZU7371487

िशराळा 122 378 पावतीबाई दे वदास. रसाळ दे वदास. रसाळ F 66 YZU7371495

िशराळा 122 380 सुमन राघू रसाळ राघू रसाळ F 46

िशराळा 122 381 सोमनाथ दे वदास रसाळ दे वदास रसाळ M 39

िशराळा 122 382 द ा य भागवत धावारे भागवत धावारे M 61 YZU7371503

िशराळा 122 383 दगडुबाई द ा य धावारे द ा य धावारे F 51

िशराळा 122 387 दगडूबाई िसताराम. िशंदे िसताराम. िशंदे F 98

िशराळा 122 391 िशवक या व णु जाधव व णु जाधव F 39

िशराळा 122 429 सुरेश पांडुरंग माळ पांडुरंग माळ M 51

िशराळा 122 431 सुभ ा सुरेश माळ सुरेश माळ F 48

िशराळा 122 437 मालु िशवाजी माळ िशवाजी माळ F 38

िशराळा 122 478 वमल गुणवंत पारवे गुणवंत पारवे F 58

िशराळा 122 496 र माला सुधाकर माळ सुधाकर माळ F 35

िशराळा 122 500 शहा जराव महादेव माळ महादेव माळ M 50

िशराळा 122 502 आ बुा महादेव माळ महादेव माळ M 48

िशराळा 122 503 गंगाबाई शहा जराव माळ शहा जराव माळ F 47 YZU7371594



िशराळा 122 504 इंदबुाई आ बुा माळ आ बुा माळ F 46

िशराळा 122 512 दगडु पांडुरंग दळवे पांडुरंग दळवे M 96 YZU7371610

िशराळा 122 534 सोजर नानासाहेब सवाई नानासाहेब सवाई F 53

िशराळा 122 535 लालासाहेब गंगाराम. सवाई गंगाराम. सवाई M 51 YZU7371669

िशराळा 122 536 सं जवनी लालासाहेब सवाई लालासाहेब सवाई F 49 YZU7371677

िशराळा 122 558 पावती महादेव गायकवाड महादेव गायकवाड F 44 YZU7371693

िशराळा 122 586 अमीनबी उ मान शेख उ मान शेख F 54 YZU7371701

िशराळा 122 598 मायदा ब शाबो ीन शेख शाबो ीन शेख F 86

िशराळा 122 601 मीण िभमराव सगर िभमराव सगर F 86

िशराळा 122 628 हंमत सोपान देशमुख सोपान देशमुख M 59

िशराळा 122 629 संगीता हंमत देशमुख हंमत देशमुख F 51

िशराळा 122 640 गवळन खुशाल साखरे खुशाल साखरे F 37

िशराळा 122 718 सुकुमार पु षो म. काळे पु षो म. काळे M 51 YZU7371750

िशराळा 122 721 जेजवंता बालासाहेब िशंदे बालासाहेब िशंदे F 64

िशराळा 122 722 गोपीचंद बालासाहेब िशंदे बालासाहेब िशंदे M 44

िशराळा 122 723 सुिनता आंगद हरे आंगद हरे F 35

िशराळा 122 737 बळ राम आ णा माळ आ णा माळ M 49

िशराळा 122 738 जयमाला बळ राम माळ बळ राम माळ F 46

िशराळा 122 758 शेषेराव ता याराव काळे ता याराव काळे M 91

िशराळा 122 761 नानासाहेब जग नाथ काळे जग नाथ काळे M 56 YZU7371784

िशराळा 122 763 भा य ी नानासाहेब काळे नानासाहेब काळे F 49

िशराळा 122 765 राज ी रमाकांत काळे रमाकांत काळे M 38

िशराळा 122 778 ा अ पासाहेब काळे अ पासाहेब काळे F 39

िशराळा 122 781 हरकणाबाई िशवाजी काळे िशवाजी काळे F 86 YZU7371818

िशराळा 122 794 ीराम बालासाहेब काळे बालासाहेब काळे M 43

िशराळा 122 798 िमना ी ीमतं काळे ीमतं काळे F 40

िशराळा 122 803 शालीनीं जालींदर सवाई जालींदर सवाई F 52

िशराळा 122 838 मनुबाई यंकट भालेकर यंकट भालेकर F 81

िशराळा 122 850 र बानी रसूल शेख रसूल शेख M 53

िशराळा 122 851 निसमाबी र बानी शेख र बानी शेख F 48

िशराळा 122 859 र बाना इलाह शेख इलाह शेख M 50

िशराळा 122 868 िमना िलबंराज काटे िलबंराज काटे F 35



िशराळा 122 875 सोनाबाई जनकराज बड जनकराज बड F 39

िशराळा 122 904 उमा जािलंदर िगर जािलंदर िगर F 36

िशराळा 122 922 अजीत अ दलु तांबोळ अ दलु तांबोळ M 54

िशराळा 122 923 रसीद अ दलु तांबोळ अ दलु तांबोळ M 51

िशराळा 122 924 कसाना रसीद तांबोळ रसीद तांबोळ F 47

िशराळा 122 925 शायरा अजीत तांबोळ अजीत तांबोळ F 46

िशराळा 122 928 शेख र हम रसुल तांबोळ रसुल तांबोळ M 62 YZU7371917

िशराळा 122 929 दौलतबी शेख र हम तांबोळ शेख र हम तांबोळ F 51

िशराळा 122 940 उ वला काश काळे काश काळे F 56

िशराळा 122 956 राज ी राज कुलकण राज कुलकण F 41

िशराळा 122 961 उषा अशोक कुलकण अशोक कुलकण F 50

िशराळा 122 964 सोजर पांडुरंग काळे पांडुरंग काळे F 86

िशराळा 122 969 लता चं कांत काळे चं कांत काळे F 33

िशराळा 122 977 सुभ ा ल मण काळे ल मण काळे F 41

िशराळा 122 982 ल मण सदािशव काळे सदािशव काळे M 51

िशराळा 122 985 ल मी यंकट कोरे यंकट कोरे F 59

िशराळा 122 986 शामसंुदर यंकट कोरे यंकट कोरे M 42

िशराळा 122 987 रेणका यंकट कोरे यंकट कोरे F 40

िशराळा 122 988 बालाजी यंकट कोरे यंकट कोरे M 37

िशराळा 122 998 यकंट क ड बा कोरे क ड बा कोरे M 64

िशराळा 122 999 कावेर  महादेव िशंदे महादेव िशंदे F 62

िशराळा 122 1008 अनुसया भजनदास काळे भजनदास काळे F 37

िशराळा 122 1016 कानूपा ा रामदास. काळे रामदास. काळे F 44

िशराळा 122 1021 भ ुमंडा ज काळे मंडा ज काळे M 91

िशराळा 122 1022 कावेर बाई भु काळे भु काळे F 86 YZU7372014

िशराळा 122 1026 िसताबाई यंकटराव काळे यंकटराव काळे F 91 YZU7372022

िशराळा 122 1036 संिगता सुधाकर काळे सुधाकर काळे F 39

िशराळा 122 1066 जयराम सुरेश काळे सुरेश काळे M 44

िशराळा 122 1067 मीणबाई पांडुरंग बरडे पांडुरंग बरडे F 95



माटेफळ 124 205 भावती शंकरराव खोसे शंकरराव खोसे F 61

माटेफळ 124 218 सुषमा अशोक पाट ल अशोक पाट ल F 37

माटेफळ 124 273 उ वला भारत खोसे भारत खोसे F 50

माटेफळ 124 336 सुभाष नागोराव खोसे नागोराव खोसे F 42

माटेफळ 124 366 बालाजी दपक िशंदे दपक िशंदे M 31

माटेफळ 124 367 सिचन हणमतं िशंदे हणमतं िशंदे M 30

माटेफळ 124 400 िनरा मा ती पवार मा ती पवार F 43

माटेफळ 124 401 देवक या रामभाऊ पवार रामभाऊ पवार F 38

माटेफळ 124 410 योती वसंत िशंदे वसंत िशंदे F 37

माटेफळ 124 413 वनाबाई सौदागर िशंदे सौदागर िशंदे F 41

माटेफळ 124 426 नामदेव कमलाकर िगर कमलाकर िगर M 41

माटेफळ 124 476 कमल शाहू खोसे शाहू खोसे F 37 YZU7152192

माटेफळ 124 494 यंकट वशाया खोसे वशाया खोसे M 32 YZU7159825

माटेफळ 124 512 भा यिशला िशवाजी खोसे िशवाजी खोसे F 38

माटेफळ 124 530 िमना ी काका खोसे काका खोसे M 37

माटेफळ 124 543 िशला मा णक वावदाने मा णक वावदाने F 37

माटेफळ 124 557 बेबी पंड तराव कुलकण पंड तराव कुलकण F 45 YZU7372204

माटेफळ 124 565 अनंत मा णक कुलकण मा णक कुलकण M 53

माटेफळ 124 566 संजय मा णक कुलकण मा णक कुलकण M 49

माटेफळ 124 567 माधुर  अनंत कुलकण अनंत कुलकण F 48

माटेफळ 124 576 गो वंद पंड त टंगे पंड त टंगे M 38

माटेफळ 124 610 शोभा केरबा म के केरबा म के F 59

माटेफळ 124 666 अनुराधा वलास हंगे वलास हंगे F 37

माटेफळ 124 674 माया मधुकर हंगे मधुकर हंगे F 37

माटेफळ 124 714 ानोबा धुळा होदाडे धुळा होदाडे M 87 YZU7372220

माटेफळ 124 718 शकंुतला यंकट होदाडे यंकट होदाडे F 51

माटेफळ 124 720 यंकट झानीबा होदाडे झानीबा होदाडे M 44

माटेफळ 124 746 राणी मुरलीधर खोसे मुरलीधर खोसे F 33

माटेफळ 124 810 अ नी दलीप हजारे दलीप हजारे F 35

माटेफळ 124 820 दलीप िशवाजी हजारे िशवाजी हजारे M 38

माटेफळ 124 860 संिगता पांडूरंग कांबळे पांडूरंग कांबळे F 45

माटेफळ 124 863 बाब ुतुकाराम माने तुकाराम माने M 101



माटेफळ 124 864 शेषाबाई बाबु माने बाबु माने F 89

माटेफळ 124 881 सुंनदा नागनाथ कांबळे नागनाथ कांबळे F 47

माटेफळ 124 882 नवनाथ यादव कांबळे यादव कांबळे M 46

माटेफळ 124 889 सुकुमार चंदर हजारे चंदर हजारे M 61 YZU7159833

माटेफळ 124 935 मगन देवराव मुळे देवराव मुळे M 86

माटेफळ 124 936 कौश या मगन मुळे मगन मुळे F 84

माटेफळ 124 937 वैजीनाथ मगन मुळे मगन मुळे M 45

माटेफळ 124 938 संिगता वैजीनाथ मुळे वैजीनाथ मुळे F 42



माटेफळ 125 241 आशाबाई केदार सोनवणे केदार सोनवणे F 37

माटेफळ 125 274 राजुबाई द ु वावदाने द ु वावदाने F 81 YZU7372261

माटेफळ 125 356 बाबासाहेब रामभाऊ खोसे रामभाऊ खोसे M 77

माटेफळ 125 385 वशाखा यकंटराव खोसे यकंटराव खोसे F 32

माटेफळ 125 386 अंजिल ताप खोसे ताप खोसे F 34

माटेफळ 125 399 सौदागर व ठल रावगावकर व ठल रावगावकर M 40

माटेफळ 125 411 धनू आ णा वाघमारे आ णा वाघमारे M 31

माटेफळ 125 438 गणपती दासा हजारे दासा हजारे M 65 YZU7372329

माटेफळ 125 446 दादासाहेब बळ राम आदमने बळ राम आदमने M 39

माटेफळ 125 447 पावत  बळ राम. आदमाने बळ राम. आदमाने F 66

माटेफळ 125 473 व णु देवीदास थोरात देवीदास थोरात M 38

माटेफळ 125 500 मगन व भंर िशंदे व भंर िशंदे M 41

माटेफळ 125 516 लहु धमराज मोरे धमराज मोरे M 41

माटेफळ 125 517 संिगता लहु मोरे लहु मोरे F 38

माटेफळ 125 525 मंगल रमेश हजारे रमेश हजारे F 45

माटेफळ 125 621 लता महादेव हजारे महादेव हजारे F 36

माटेफळ 125 641 राजाबाई व ठल राउत व ठल राउत F 44

माटेफळ 125 671 काश साहेबराव माने साहेबराव माने M 56

माटेफळ 125 698 रामलीला अंकुश गुटलकर अंकुश गुटलकर F 56

माटेफळ 125 710 मैना सौदागर खोसे सौदागर खोसे F 37

माटेफळ 125 731 सुिनल यंकट कवडे यंकट कवडे M 46

माटेफळ 125 737 रानी अनुरथ कवडे अनुरथ कवडे F 37

माटेफळ 125 789 आशा हणमतं राऊत हणमतं राऊत F 41

माटेफळ 125 804 ल मी बंडू राऊत बंडू राऊत F 39

माटेफळ 125 815 चं कला नामदेव च हाण नामदेव च हाण F 40

माटेफळ 125 823 वंदना एकनाथ गुटलकर एकनाथ गुटलकर F 37

माटेफळ 125 830 अंगद ीमतं हजारे ीमतं हजारे M 35

माटेफळ 125 839 सुषमा रमेश देशमुख रमेश देशमुख F 49

माटेफळ 125 862 रानी खंडेराव राऊत खंडेराव राऊत F 43

माटेफळ 125 897 राजाभाऊ भगवान पांढरे भगवान पांढरे M 45

माटेफळ 125 899 सीमा भगवान पांढरे भगवान पांढरे F 39

माटेफळ 125 902 स यभामा िनवृ ी राउत िनवृ ी राउत F 84



माटेफळ 125 922 बाशुिमयॉ महेबुब मुजावर महेबुब मुजावर M 70

माटेफळ 125 923 हामेदाबी बाशुिमयॉ मुजावर बाशुिमयॉ मुजावर F 67

माटेफळ 125 929 हर ं  मु कंदा खोसे मु कंदा खोसे M 84



मु ड बु. 126 70 दता मोहन इंगळे मोहन इंगळे M 35

मु ड बु. 126 140 बाबुराव िभमराव शेगर िभमराव शेगर M 68

मु ड बु. 126 225 महादेव िलंबाजी शेगर िलंबाजी शेगर M 31

मु ड बु. 126 233 वजीरानी खयामो न शेख खयामो न शेख F 100

मु ड बु. 126 239 शुभदा राजकुमार िमटकर राजकुमार िमटकर F 38

मु ड बु. 126 251 खाजाखान मु नावरखान पठाण मु नावरखान पठाण M 49

मु ड बु. 126 252 हु नीसा खाजाखान पठाण खाजाखान पठाण F 44

मु ड बु. 126 263 अकबर मदार स यद मदार स यद M 59

मु ड बु. 126 267 पदमाबाई सदािशव कांबळे सदािशव कांबळे F 101

मु ड बु. 126 268 योगीराज सदािशव कांबळे सदािशव कांबळे M 81

मु ड बु. 126 287 मेघमाला सातलींग वांगसकर सातलींग वांगसकर F 39

मु ड बु. 126 290 सुभाष गणपती च हाण गणपती च हाण M 66

मु ड बु. 126 291 राजाभाई सुभाष च हाण सुभाष च हाण M 61

मु ड बु. 126 293 माला राम च हान राम च हान F 41

मु ड बु. 126 301 िचमा ता याराव शेगर ता याराव शेगर M 88

मु ड बु. 126 309 सुयकात शहाजी घुटे शहाजी घुटे M 51

मु ड बु. 126 314 िशवहर केशवराव वडगावकर केशवराव वडगावकर M 60 YZU7372444

मु ड बु. 126 315 कोमल िशवहर वडगावकर िशवहर वडगावकर F 55

मु ड बु. 126 324 योती रघुनाथ साळंुके रघुनाथ साळंुके F 40

मु ड बु. 126 336 राम गोपीनाथ च हाण चांदसाहेब च हाण M 52

मु ड बु. 126 346 इरशाद दादामीयॉ शेख दादामीयॉ शेख M 59

मु ड बु. 126 350 भारत व ठल पवार व ठल पवार M 58

मु ड बु. 126 351 उिमला भारत पवार भारत पवार F 51

मु ड बु. 126 368 साहेबराव काशीनाथ शेगर काशीनाथ शेगर M 81

मु ड बु. 126 370 िशवाजी साहेबराव शेगर साहेबराव शेगर M 56

मु ड बु. 126 378 वनमाला संभाजी काटे संभाजी काटे F 56

मु ड बु. 126 382 आ पाराव दाजी आंबुरे दाजी आंबुरे M 86

मु ड बु. 126 396 काश नामदेव िशंदे नामदेव िशंदे M 57

मु ड बु. 126 397 मीण काश िशंदे काश िशंदे F 49

मु ड बु. 126 398 अखीलबी मैनो न शेख मैनो न शेख F 59

मु ड बु. 126 409 बाबासाहेब उतरे र सरवदे उतरे र सरवदे M 70 YZU7372477

मु ड बु. 126 410 बाबासाहेब उ रे र सरवदे उ रे र सरवदे M 64



मु ड बु. 126 411 छाया बाबासाहेब सरवदे बाबासाहेब सरवदे F 59

मु ड बु. 126 412 वण बाबासाहेब सरवदे बाबासाहेब सरवदे M 39

मु ड बु. 126 413 क ना बाबासाहेब सरवदे बाबासाहेब सरवदे F 37

मु ड बु. 126 414 दयानंद कणआ पा ताणवडे कणआ पा ताणवडे M 43

मु ड बु. 126 415 भारती दयानंद ताणवडे दयानंद ताणवडे F 38

मु ड बु. 126 416 पांडुरंग मनोहर आ टे मनोहर आ टे M 59

मु ड बु. 126 417 अिनता पांडुरंग आ टे पांडुरंग आ टे F 51

मु ड बु. 126 418 अ ण रावसाहेब कांबळे रावसाहेब कांबळे M 53

मु ड बु. 126 419 पर मला अ ण कांबळे अ ण कांबळे F 48

मु ड बु. 126 421 दैवशोला गोरोबा कांबळे गोरोबा कांबळे F 49

मु ड बु. 126 422 शालबुाई िशवराम. शेख िशवराम. शेख F 50

मु ड बु. 126 425 पापालाल बंदगी शेख बंदगी शेख M 82

मु ड बु. 126 426 व णू अमतृ साबळे अमतृ साबळे M 51

मु ड बु. 126 427 शिशकला व णू साबळे व णू साबळे F 45 YZU7372493

मु ड बु. 126 438 ताईबाई भगवान िशंदे भगवान िशंदे F 39

मु ड बु. 126 452 राजाभाउ शंकर िशंदे शंकर िशंदे M 44 YZU7372501

मु ड बु. 126 453 अंजनाबाई साहेबा िशंदे साहेबा िशंदे F 44

मु ड बु. 126 454 फुलाबाई राजा िशंदे राजा िशंदे F 44

मु ड बु. 126 457 ल मण दाजी ओ हळ दाजी ओ हळ M 59

मु ड बु. 126 468 बंडू शंकर पवार शंकर पवार M 71

मु ड बु. 126 469 बबन शंकर पवार शंकर पवार M 69

मु ड बु. 126 470 मीनबाई बंडू पवार बंडू पवार F 66

मु ड बु. 126 471 रंभाबाई बबन पवार बबन पवार F 65

मु ड बु. 126 472 जयिसंग बंडू पवार बंडू पवार M 42

मु ड बु. 126 484 युवराज मा ती पवार मा ती पवार M 39

मु ड बु. 126 485 इंदबूाई युवराज पवार युवराज पवार F 36

मु ड बु. 126 486 अशोक गोपीनाथ च हाण गोपीनाथ च हाण M 41

मु ड बु. 126 487 दशरथ सुभाष च हाण सुभाष च हाण M 39

मु ड बु. 126 488 मायाबाई सुरेश च हाण सुरेश च हाण F 39

मु ड बु. 126 489 क वताबाई दशरथ च हाण दशरथ च हाण F 36

मु ड बु. 126 490 आणुबाई पंटु साळं◌ुके पंटु साळं◌ुके F 47

मु ड बु. 126 491 ीपती सखराम साळंुके सखराम साळंुके M 77



मु ड बु. 126 493 हरकनबाई ीपती साळंुके ीपती साळंुके F 62

मु ड बु. 126 497 अजुन ीपती साळंुके ीपती साळंुके M 47

मु ड बु. 126 498 पटु सखराम साळंुके सखराम साळंुके M 47

मु ड बु. 126 500 ल मीनबाई सुभाष साळंुके सुभाष साळंुके F 42

मु ड बु. 126 501 केवळबाई अजन साळंुके अजन साळंुके F 42

मु ड बु. 126 523 सुिनल ब पा महाजन ब पा महाजन M 52

मु ड बु. 126 524 अ का सुिनल महाजन सुिनल महाजन F 44

मु ड बु. 126 528 नरसींग बळ राम ध गडे बळ राम ध गडे M 64

मु ड बु. 126 529 उिमला नरसींग ध गडे नरसींग ध गडे F 59

मु ड बु. 126 537 शामराव िभमराव शेगर िभमराव शेगर M 45

मु ड बु. 126 542 मिनषा नामदेव माळ नामदेव माळ M 50

मु ड बु. 126 548 काका साहेबराव आगळे साहेबराव आगळे M 54

मु ड बु. 126 549 जय ी काका आगळे काका आगळे F 47

मु ड बु. 126 557 म मथ क याणराव घुले क याणराव घुले M 49

मु ड बु. 126 559 खातुनबी राजू शेख राजू शेख F 44

मु ड बु. 126 568 ाने र सुभाष वेदपाठक सुभाष वेदपाठक M 41

मु ड बु. 126 575 सर ता अशोक कुलकण अशोक कुलकण F 39

मु ड बु. 126 581 राजाभाऊ द ोबा गुंड द ोबा गुंड M 48

मु ड बु. 126 582 मनीषा राजाभाऊ गुंड राजाभाऊ गुंड F 43

मु ड बु. 126 585 रामा गो वंद िशंदे गो वंद िशंदे M 101

मु ड बु. 126 594 िशवकंया फुलचं ह ंगले फुलचं ह ंगले M 35

मु ड बु. 126 595 अनीता व ाथ हंगले व नाथ हंगले F 35

मु ड बु. 126 601 बंकट नारायण आणेराव नारायण आणेराव M 76 YZU7357874

मु ड बु. 126 611 पुतळाबाई मा ती पवार मा ती पवार F 91

मु ड बु. 126 629 लता भ नाडे भ नाडे F 53 YZU7357908

मु ड बु. 126 634 मुरली मुक ंदा िशंदे मुक ंदा िशंदे M 44 YZU7159841

मु ड बु. 126 669 सायरा इ ाह म शेख इ ाह म शेख F 64

मु ड बु. 126 681 गंगाबाई फक रा िशंदे फक रा िशंदे F 76 YZU7357965

मु ड बु. 126 699 पंचशीला भगवान ठोके भगवान ठोके F 39

मु ड बु. 126 700 वनायक िलंबाजी कानडे िलंबाजी कानडे M 61 YZU7357973

मु ड बु. 126 715 शाहेदा रयाज शेख रयाज शेख F 37

मु ड बु. 126 738 महादेव भगवान खांडेकर भगवान खांडेकर M 51



मु ड बु. 126 739 सुलन महादेव खांडेकर महादेव खांडेकर F 45

मु ड बु. 126 744 सुषमा धुळा पा घोडक़े धुळा पा घोडक़े F 46 YZU7358013

मु ड बु. 126 753 उिमला ध ड राम. नाडे ध ड राम. नाडे F 45

मु ड बु. 126 754 र माला ध ड राम. नाडे ध ड राम. नाडे F 44

मु ड बु. 126 761 स वता दगडू आकोलकर दगडू आकोलकर F 45

मु ड बु. 126 779 शुभांगी कृ णनाथ न ळे कृ णनाथ न ळे F 41

मु ड बु. 126 780 शुभांगी कृ णाथ न ळे कृ णाथ न ळे M 39

मु ड बु. 126 786 व णु शंकर लोहार शंकर लोहार M 51

मु ड बु. 126 787 मंगल व णु लोहार व णु लोहार F 44

मु ड बु. 126 793 मालन बाबुराव बाबर बाबुराव बाबर F 59

मु ड बु. 126 794 िशवाजी कािशनाथ च हाण कािशनाथ च हाण M 53

मु ड बु. 126 805 सिचन बालाजी साकळे बालाजी साकळे M 34

मु ड बु. 126 808 सुिनता द ा सगर द ा सगर F 54

मु ड बु. 126 825 दयानंद जग नाथ नाडे जग नाथ नाडे M 39

मु ड बु. 126 829 रामिलंग सोपान नाडे सोपान नाडे M 46

मु ड बु. 126 831 िमला रामिलंग नाडे रामिलंग नाडे F 39

मु ड बु. 126 836 वैशाली ल मण माळ ल मण माळ F 39

मु ड बु. 126 873 भा य ी वलास. कांबळे वलास. कांबळे F 47

मु ड बु. 126 874 मिनषा वलास. कांबळे वलास. कांबळे F 45

मु ड बु. 126 875 गणेश वलास कांबळे वलास कांबळे M 39

मु ड बु. 126 888 क पना देवीदास. िनचळे देवीदास. िनचळे F 50 YZU7358823

मु ड बु. 126 912 बंकट गणपती वावदाने गणपती वावदाने M 96 YZU7358856

मु ड बु. 126 921 शामल अनुरथ घाडगे अनुरथ घाडगे F 59

मु ड बु. 126 923 अचना विश घाडगे विश घाडगे F 39

मु ड बु. 126 924 पदमाकर अनुरथ घाडगे अनुरथ घाडगे M 39

मु ड बु. 126 925 मेघना विश घाडगे विश घाडगे F 31

मु ड बु. 126 931 स वता बलिभम. माळ बलिभम. माळ F 51 YZU7358872

मु ड बु. 126 953 आशाबाई शाहुराज सुरवसे शाहुराज सुरवसे F 36



मु ड बु. 127 24 अचना दता बचाटे दता बचाटे F 33 YZU7152382

मु ड बु. 127 32 ितभा शामराव भालेराव शामराव भालेराव F 39

मु ड बु. 127 42 रामा धमा च हाण धमा च हाण M 84

मु ड बु. 127 46 मिनषा बालाजी च हाण बालाजी च हाण F 39

मु ड बु. 127 139 चं कात ध ड राम कदम ध ड राम कदम M 42

मु ड बु. 127 145 आक  या या काळे या या काळे F 48

मु ड बु. 127 149 रजनी र वं कांबळे र वं कांबळे F 33

मु ड बु. 127 200 शैलजा बिभषन िन पाणीकर बिभषन िन पाणीकर F 38

मु ड बु. 127 239 महादेव िलबांजी सेगर िलबांजी सेगर M 33

मु ड बु. 127 246 समशाद लतीफ शेख लतीफ शेख M 45

मु ड बु. 127 258 शालनबाई बाबुराव शेगर बाबुराव शेगर F 55

मु ड बु. 127 259 िगरजाबाई िशवराम शेगार िशवराम शेगार F 54

मु ड बु. 127 266 दादाराव िचमाजी शेगार िचमाजी शेगार M 36

मु ड बु. 127 270 कासाबाई िचमाजी शेगार िचमाजी शेगार F 33

मु ड बु. 127 277 भगवान जयंतराम शगर जयंतराम शगर M 53

मु ड बु. 127 281 मोहन दादाराव िशंद दादाराव िशंद M 33

मु ड बु. 127 292 उषण शंकर िशंदे शंकर िशंदे M 35

मु ड बु. 127 293 दगुा शंकर िशंदे शंकर िशंदे F 35

मु ड बु. 127 294 सं या मुरलीधर िशंदे मुरलीधर िशंदे F 35

मु ड बु. 127 299 िचंगुबाई हुसेन िशंदे हुसेन िशंदे F 32

मु ड बु. 127 333 सुिनता सं दपान उबाळे सं दपान उबाळे F 35

मु ड बु. 127 472 िभमराव शंकर शेगर शंकर शेगर M 87

मु ड बु. 127 475 आरती साद लाड साद लाड F 36

मु ड बु. 127 499 जयवंता मा ती माने मा ती माने M 86

मु ड बु. 127 500 यागबाई जयवंता माने जयवंता माने F 81 YZU7358898

मु ड बु. 127 501 अंबादास जयवंता माने जयवंता माने M 61 YZU7358906

मु ड बु. 127 502 रामचं  जयवंता माने जयवंता माने M 44

मु ड बु. 127 503 जय ी रामचं माने रामचं माने F 39

मु ड बु. 127 518 स वता ानोबा फंड ानोबा फंड F 40

मु ड बु. 127 531 रतनबी हराजी तांबोळ हराजी तांबोळ F 49

मु ड बु. 127 535 दादाराव बलीगं गायकवाड बलीगं गायकवाड M 59

मु ड बु. 127 536 चंचला दादाराव गायकवाड दादाराव गायकवाड F 53



मु ड बु. 127 549 यंकटेश यशंवत गोरे यशंवत गोरे M 54

मु ड बु. 127 563 यलवाबाई राजाराम. धो े राजाराम. धो े F 86

मु ड बु. 127 566 सुिनता ब बषण धो े ब बषण धो े F 46 YZU7152358

मु ड बु. 127 587 नामदेव नागु मु दे नागु मु दे M 56

मु ड बु. 127 617 यागबाई अंबादास ड गरे अंबादास ड गरे F 68

मु ड बु. 127 622 आरती जग नाथ पवार जग नाथ पवार F 41

मु ड बु. 127 623 िनशा जग नाथ पवार जग नाथ पवार F 39

मु ड बु. 127 625 सुवणा सुधाकर काळे सुधाकर काळे F 56

मु ड बु. 127 626 हनुमंत नामदेव च हान नामदेव च हान M 59

मु ड बु. 127 627 छाया हनुमंत च हान हनुमंत च हान F 51

मु ड बु. 127 628 सोनाबाई गणपतराव बुबणे गणपतराव बुबणे F 101 YZU7358948

मु ड बु. 127 636 मिनषा मा णकराव चौगुले मा णकराव चौगुले F 39

मु ड बु. 127 663 बबीता रमाकांत क डेकर रमाकांत क डेकर F 41

मु ड बु. 127 664 युवराज सखाराम राऊत सखाराम राऊत M 66

मु ड बु. 127 666 रमा युवराज राऊत युवराज राऊत F 39

मु ड बु. 127 668 सुमन शंकर कोरे शंकर कोरे F 49

मु ड बु. 127 670 रमेश शंकरराव कोरे शंकरराव कोरे M 41

मु ड बु. 127 692 वेणूबाई बाबुराव अंधारे बाबुराव अंधारे F 101

मु ड बु. 127 701 शमशो न अलाउ न शेख अलाउ न शेख M 49

मु ड बु. 127 702 अफसर शमशो न शेख शमशो न शेख M 42

मु ड बु. 127 703 हसीनाबी अफसर शेख अफसर शेख F 42

मु ड बु. 127 704 हमजाबी शमशो न शेख शमशो न शेख F 38

मु ड बु. 127 717 तुळशीदास मसाजी जाधव मसाजी जाधव M 52 YZU7358963

मु ड बु. 127 735 वसंत तुळशीराम. सगर तुळशीराम. सगर M 85

मु ड बु. 127 742 सितश हादराव संगवे हादराव संगवे M 62

मु ड बु. 127 743 सर ता सितश संगवे सितश संगवे F 55

मु ड बु. 127 744 अ य सितश संगवे सितश संगवे M 35

मु ड बु. 127 747 गोरखनाथ दामोधर पंड त दामोधर पंड त M 44

मु ड बु. 127 748 कािशबाई गोरखानाथ पंड त गोरखानाथ पंड त F 41

मु ड बु. 127 757 ीरंग रामचं वराळे रामचं वराळे M 59

मु ड बु. 127 758 कंचनबाई ीरंग वराळे ीरंग वराळे F 57

मु ड बु. 127 759 व ास ीरंग वराळे ीरंग वराळे M 37



मु ड बु. 127 761 शाह न म ना शेख म ना शेख F 39

मु ड बु. 127 769 सिचन बबन देशमुख बबन देशमुख M 37

मु ड बु. 127 771 कुमार अ णासाहेब इटकर अ णासाहेब इटकर M 64

मु ड बु. 127 783 सा व ा भागवत जगताप भागवत जगताप F 57

मु ड बु. 127 811 दशरथ शंकर दाणे शंकर दाणे M 37

मु ड बु. 127 814 िभमराव िचमाजी शेगर िचमाजी शेगर M 67

मु ड बु. 127 816 िचमराव बाबुराव शेगर बाबुराव शेगर M 56

मु ड बु. 127 817 सोनाबाई िचमराव शेगर िचमराव शेगर F 52

मु ड बु. 127 818 बापुराव जयंतराव शेगर जयंतराव शेगर M 51

मु ड बु. 127 823 भाऊराव शंकर शेगर शंकर शेगर M 81

मु ड बु. 127 824 क डाबाई भाऊराव शेगर भाऊराव शेगर F 76

मु ड बु. 127 826 साहेब भागुराव शेगर भागुराव शेगर M 54

मु ड बु. 127 829 शालनबाई साहेब शेगर साहेब शेगर F 50

मु ड बु. 127 830 बाबुराव धमा च हाण धमा च हाण M 81 YZU7359144

मु ड बु. 127 831 साखरबाई बाबुराव च हाण बाबुराव च हाण F 76 YZU7359151

मु ड बु. 127 832 िशवाजी बाबुराव च हाण बाबुराव च हाण M 56

मु ड बु. 127 833 मनाबाई िशवाजी च हाण िशवाजी च हाण F 51

मु ड बु. 127 834 शंकर बाबुराव च हाण बाबुराव च हाण M 48

मु ड बु. 127 835 जनाबाई शंकर च हाण शंकर च हाण F 46

मु ड बु. 127 836 सुदाम हर ं च हान हर ं च हान M 64

मु ड बु. 127 837 हौसा सुदाम च हान सुदाम च हान F 49

मु ड बु. 127 842 संपत शामराव च हान शामराव च हान M 40

मु ड बु. 127 846 सुिनल चं सेन घुटे चं सेन घुटे M 47

मु ड बु. 127 851 िमला चं सेन घुटे चं सेन घुटे F 37

मु ड बु. 127 852 वजयकुमार मधुकर देशमुख मधुकर देशमुख M 42

मु ड बु. 127 858 दिलप तुकाराम. इटकर तुकाराम. इटकर M 54

मु ड बु. 127 860 सुरेखा दिलप इटकर दलीप इटकर F 54

मु ड बु. 127 866 ितभा बाळासाहेब कुलकण बाळासाहेब कुलकण F 41

मु ड बु. 127 867 मनकणा िस ाम सरवदे िस ाम सरवदे F 38

मु ड बु. 127 871 अकेलाबी नैनो न शेख नैनो न शेख F 68

मु ड बु. 127 872 अयुब गनी शेख गनी शेख M 64

मु ड बु. 127 873 नाजिमन आयुब शेख आयुब शेख F 59



मु ड बु. 127 874 नजीम गनी शेख गनी शेख M 44

मु ड बु. 127 892 सुिम ा िशवाजी करंजकर िशवाजी करंजकर F 48

मु ड बु. 127 893 िशवाजी भाऊराव करंजकर भाऊराव करंजकर M 46

मु ड बु. 127 894 साधना िशवाजी करंजकर िशवाजी करंजकर F 40

मु ड बु. 127 904 दगुा पा िभमराव िशंदे िभमराव िशंदे M 58

मु ड बु. 127 906 गंगाबाई दगुा पा िशंदे दगुा पा िशंदे F 53

मु ड बु. 127 908 दगुा पा रामा िशंदे रामा िशंदे M 91 YZU7359003

मु ड बु. 127 919 रवीन ता याबा माने ता याबा माने F 66

मु ड बु. 127 925 िशवक या गोरोबा िभसे गोरोबा िभसे F 50

मु ड बु. 127 928 तनुजा देवीदास जाधव देवीदास जाधव F 32

मु ड बु. 127 933 शंकर जयतराम. शेगर जयतराम. शेगर M 66 YZU7359029

मु ड बु. 127 935 गजराबाई शंकर शेगर शंकर शेगर F 61

मु ड बु. 127 938 िचमाजी जयतराम. शेगर जयतराम. शेगर M 56

मु ड बु. 127 939 साहेबा दादाराव शेगर दादाराव शेगर M 53 YZU7359045

मु ड बु. 127 941 बापुराव जयतराम शेगर जयतराम शेगर M 47

मु ड बु. 127 943 िशवाजी शंकर शेगर शंकर शेगर M 44

मु ड बु. 127 945 सारजाबाई रंगनाथ गायकवाड रंगनाथ गायकवाड F 81

मु ड बु. 127 947 शंकर िलंबाजी शेगर िलंबाजी शेगर M 86

मु ड बु. 127 948 दादाराव िलंबाजी शेगर िलंबाजी शेगर M 86 YZU7359060

मु ड बु. 127 949 सोनाबाई दादाराव शेगर दादाराव शेगर F 76

मु ड बु. 127 951 कसाबाई शंकर शेगर शंकर शेगर F 76

मु ड बु. 127 954 अनुसयाबाई िशवाजी शेगर िशवाजी शेगर F 61

मु ड बु. 127 955 हर बाई मोहन शेगर मोहन शेगर F 58

मु ड बु. 127 957 भाऊराव दादाराव शेगर दादाराव शेगर M 56

मु ड बु. 127 961 िलंबाजी िभवाजी शेगर िभवाजी शेगर M 51

मु ड बु. 127 962 क डाबाई िलंबाजी शेगर िलंबाजी शेगर F 46 YZU7359086

मु ड बु. 127 963 मोहन शंकर शेगर शंकर शेगर M 46 YZU7359052

मु ड बु. 127 966 िशवाजी िचमाजी शेगर िचमाजी शेगर M 42 BTP0582445

मु ड बु. 127 970 जनाबाई िभमराव शेगर िभमराव शेगर F 61

मु ड बु. 127 973 रमेश केशवराव िभसे केशवराव िभसे M 61

मु ड बु. 127 974 हराबाई रमेश िभसे रमेश िभसे F 56

मु ड बु. 127 987 रामे र व णुदास ढोकळे ढोकळे ढोकळे M 46





मु ड बु. 128 5 जळबा यशवंता डावळे यशवंता डावळे M 87

मु ड बु. 128 6 मीन जळबा डावळे जळबा डावळे F 82

मु ड बु. 128 7 मुरिलधर नागनाथ द ीत नागनाथ द ीत M 78

मु ड बु. 128 9 क डाबाई नारायण होळकर नारायण होळकर F 84

मु ड बु. 128 10 बाप ुमोतीराम जाधव मोतीराम जाधव M 51

मु ड बु. 128 11 िमना ी संगा पा जवळेकर संगा पा जवळेकर F 44 YZU7359391

मु ड बु. 128 17 महताबबी मनसुरसाब िशलेदार मनसुरसाब िशलेदार F 96 YZU7359409

मु ड बु. 128 22 सुरेखा रामचं अंधारे रामचं अंधारे F 39

मु ड बु. 128 64 अशोक रामा च हाण रामा च हाण M 45

मु ड बु. 128 120 कािशनाथ भगवान काकडे भगवान काकडे M 83

मु ड बु. 128 121 सयाबाइ कािशनाथ काकडे कािशनाथ काकडे F 78

मु ड बु. 128 128 अ का वैभव कांबळे वैभव कांबळे F 35

मु ड बु. 128 130 सुवना मुरिलधर कांबळे मुरिलधर कांबळे F 32

मु ड बु. 128 138 मनोज वामनराव करवंदे वामनराव करवंदे M 42

मु ड बु. 128 139 गाय ी मनोज करवंदे मनोज करवंदे F 36

मु ड बु. 128 174 संिगता गणेश मोरे गणेश मोरे F 34

मु ड बु. 128 177 ल मण कशनराव मुंडे कशनराव मुंडे M 48

मु ड बु. 128 178 वछलाबाइ रामभाउ नाडे रामभाउ नाडे F 52

मु ड बु. 128 179 िगता लालासाहेब नाडे लालासाहेब नाडे F 39

मु ड बु. 128 210 कसन ल मण पवार ल मण पवार M 49

मु ड बु. 128 211 फुलाबाइ कसन पवार कसन पवार F 40

मु ड बु. 128 221 अशोक बलभीम राउत बलभीम राउत M 42

मु ड बु. 128 232 अपना ीधर समु े ीधर समु े F 33

मु ड बु. 128 253 आ रफ आ दलु स यद आ दलु स यद M 38

मु ड बु. 128 254 नसर न आ रफ स यद आ रफ स यद F 36

मु ड बु. 128 269 अिभम यु नारायण शेळके नारायण शेळके M 66

मु ड बु. 128 270 उ दव अिभम यु शेळके अिभम यु शेळके M 36

मु ड बु. 128 275 इितश नवनाथ िशंदे नवनाथ िशंदे F 32

मु ड बु. 128 306 हनुमंत शंकर सुयवंशी शंकर सुयवंशी M 35

मु ड बु. 128 316 उषा संजय टेकाळे संजय टेकाळे F 34

मु ड बु. 128 318 िशवाजी दगडोबा ठाकुर दगडोबा ठाकुर M 48

मु ड बु. 128 319 पावती िशवाजी ठाकुर िशवाजी ठाकुर F 39



मु ड बु. 128 398 वजयकुमार वसंत भोसले वसंत भोसले M 44 YZU7359383

मु ड बु. 128 402 संजय अ णासाहेब वाघमारे
संजय 
अ णासाहेब वाघमारे M 47

मु ड बु. 128 422 तेज ी तुकाराम. िशंदे तुकाराम. िशंदे F 43

मु ड बु. 128 426 िनमला दगडु टळक दगडु टळक F 67

मु ड बु. 128 437 गंगाबाई नामदेव भोसले नामदेव भोसले F 79

मु ड बु. 128 456 मिनषा वजयकुमार भोसले वजयकुमार भोसले F 38

मु ड बु. 128 458 शारदा वसंत भोसले वसंत भोसले F 61

मु ड बु. 128 471 शेषेराव ल मण च हान ल मण च हान M 49

मु ड बु. 128 472 अिनता शेषेराव च हान शेषेराव च हान F 44

मु ड बु. 128 479 भावती राज राऊत राज राऊत F 39

मु ड बु. 128 481 अिनल ानोबा थोरात ानोबा थोरात M 45

मु ड बु. 128 482 आरती अिनल थोरात अिनल थोरात F 41

मु ड बु. 128 487 अफजलबी फा ख शेख फा ख शेख F 49

मु ड बु. 128 493 व नाथ षडा र च डे षडा र च डे M 59

मु ड बु. 128 511 महानंदा घन याम तेरकर घन याम तेरकर F 49

मु ड बु. 128 522 हनुमंत द ोबा सुरवसे द ोबा सुरवसे M 66

मु ड बु. 128 523 पद  हनुमंत सुरवसे हनुमंत सुरवसे F 58

मु ड बु. 128 532 दगडू कसन पवार कसन पवार M 84

मु ड बु. 128 533 पावती दगडू पवार दगडू पवार F 79

मु ड बु. 128 539 दारकाबाई मनोहर को ावार मनोहर को ावार F 89

मु ड बु. 128 540 अिनल संगमनाथराव रघोजीवार संगमनाथराव रघोजीवार M 64

मु ड बु. 128 541 अ णा अिनल रघोजीवार अिनल रघोजीवार F 59

मु ड बु. 128 550 िसमा रामभाऊ हजारे रामभाऊ हजारे F 39

मु ड बु. 128 559 या मीन रफ क मनीयार रफ क मनीयार F 41

मु ड बु. 128 562 युसुफ अहेमद मिनयार अहेमद मिनयार M 51 YZU7359201

मु ड बु. 128 566 रफ क अहमद मिनयार अहमद मिनयार M 46

मु ड बु. 128 568 वलास दे वदास अ नदाते दे वदास अ नदाते M 54

मु ड बु. 128 573 पुनानंद गोपाळराव कुलकण गोपाळराव कुलकण M 51

मु ड बु. 128 579 िसदखाँन चाँदसाब स यद चॉदसाब स यद M 48

मु ड बु. 128 582 िमरा भुंजग च हाण भुंजग च हाण F 42

मु ड बु. 128 583 िनता भुजंग च हाण भुजंग च हाण F 40

मु ड बु. 128 601 छाया ल मण पवार ल मण पवार F 56



मु ड बु. 128 628 लता बालाजी गायकवाड बालाजी गायकवाड F 40

मु ड बु. 128 636 विश  क यानराव घुले क यानराव घुले M 64

मु ड बु. 128 637 सुिशलाबाई विश घुले विश घुले F 59

मु ड बु. 128 663 दादाराव िसताराम िशंदे िसताराम िशंदे M 51

मु ड बु. 128 670 कृ णा िलबाजी आवाड िलबाजी आवाड F 87

मु ड बु. 128 680 पावती कृ णा आवाड कृ णा आवाड F 84

मु ड बु. 128 681 महादेव कृ णा आवाड कृ णा आवाड M 59

मु ड बु. 128 682 माया महादेव आवाड महादेव आवाड F 54

मु ड बु. 128 702 वंदना मधुकर नवगीरे मधुकर नवगीरे F 37

मु ड बु. 128 755 अिनल गणपतराव फलटनकर गणपतराव फलटनकर M 59

मु ड बु. 128 756 सुिनता अिनल फलटनकर अिनल फलटनकर F 54

मु ड बु. 128 757 िसमा शहाजी घुटे शहाजी घुटे F 40

मु ड बु. 128 764 स वता शहाजी घुटे शहाजी घुटे F 41

मु ड बु. 128 770 आ मा कशन स यद कशन स यद F 32

मु ड बु. 128 778 दपक देवीदास. भ मे देवीदास. भ मे M 55

मु ड बु. 128 782 कांताबाई दगडू अंधारे दगडू अंधारे F 40

मु ड बु. 128 792 कौश या दादाराव जगताप दादाराव जगताप F 64

मु ड बु. 128 805 सुवणा भारत बडवे भारत बडवे F 59

मु ड बु. 128 812 िशतल रवी भोजेकर रवी भोजेकर F 41

मु ड बु. 128 815 सं या जग नाथ पालकर जग नाथ पालकर F 39

मु ड बु. 128 819 अ का दे वदास पुर दे वदास पुर F 40

मु ड बु. 128 824 िनता मोतीराम नाडे मोतीराम नाडे F 39

मु ड बु. 128 827 वषा देवीदास. पुर देवीदास. पुर F 45

मु ड बु. 128 836 द ा य नारायण हंबीरे नारायण हंबीरे M 38

मु ड बु. 128 839 सुयकांतराव नारायणराव जाधव नारायणराव जाधव M 69

मु ड बु. 128 840 वमल सुयकांतराव जाधव सुयकांतराव जाधव F 64

मु ड बु. 128 841 अचना सुयकांतराव जाधव सुयकांतराव जाधव F 37

मु ड बु. 128 862 सुवणा लता जाधव लता जाधव F 44

मु ड बु. 128 875 संतोष चं कांत कानडे चं कांत कानडे M 42

मु ड बु. 128 876 पांडुरंग अंबादास माळवदकर अंबादास माळवदकर M 37

मु ड बु. 128 885 िमना जमीलो न शेख जमीलो न शेख F 44

मु ड बु. 128 886 ईरफानो न जमीलो न शेख जमीलो न शेख M 40



मु ड बु. 128 887 रे माबगेाम जमीलो न शेख जमीलो न शेख F 37

मु ड बु. 128 917 अ बुा क ड बा अंधारे क ड बा अंधारे M 77

मु ड बु. 128 920 मैनो न मेहताबसाब स यद मेहताबसाब स यद M 64

मु ड बु. 128 922 बालीका दादाराव िशंदे दादाराव िशंदे F 49

मु ड बु. 128 926 नेहा रमेश साळंुके रमेश साळंुके F 52

मु ड बु. 128 929 िशतल कमलाकर कांबळे कमलाकर कांबळे F 39

मु ड बु. 128 951 हेमा सुिनता अंधारे सुिनता अंधारे F 47

मु ड बु. 128 962 सु या सुभाष कचोळपा सुभाष कचोळपा F 37

मु ड बु. 128 964 सु या सुभाष कचो या सुभाष कचो या F 35

मु ड बु. 128 965 िशतल सुभाष कचो या सुभाष कचो या F 34

मु ड बु. 128 966 र तेश सुभाषचं कचो या सुभाषचं कचो या M 31

मु ड बु. 128 977 कसन सुबराव देशमुख सुबराव देशमुख M 49

मु ड बु. 128 978 अंजली कसन देशमुख कसन देशमुख F 44

मु ड बु. 128 984 महादेव रामभाऊ कांबळे रामभाऊ कांबळे M 54

मु ड बु. 128 989 आनंदराव जळवा डावळे जळवा डावळे M 47

मु ड बु. 128 990 िशला आनंदराव डावळे आनंदराव डावळे F 43

मु ड बु. 128 993 भागवत भु जगताप भु जगताप M 55

मु ड बु. 128 994 यागबाई भागवत जगताप भागवत जगताप F 51

मु ड बु. 128 1017 िसमा बाल कशन सारडा बाल कशन सारडा F 41

मु ड बु. 128 1018 राखी बालकिसन सारडा बाल कसन सारडा F 40

मु ड बु. 128 1021 राजक या बाल कशनजी सारडा बाल कशनजी सारडा F 50

मु ड बु. 128 1022 संिगता बाल कशनजी सारडा बाल कशनजी सारडा F 46

मु ड बु. 128 1023 आशा बाल कशनजी सारडा बाल कशनजी सारडा F 44 YZU7359342

मु ड बु. 128 1041 अशोक मोहन गायकवाड मोहन गायकवाड M 33

मु ड बु. 128 1052 खुशबु मह आ वाल मह आ वाल F 36

मु ड बु. 128 1070 भागुबाई गो वंद हराळे गो वंद हराळे F 96

मु ड बु. 128 1071 मा ती गो वंद हराळे गो वंद हराळे M 56

मु ड बु. 128 1072 शांताबाई मा ती हराळे मा ती हराळे F 53

मु ड बु. 128 1073 गती लालासाहेब नाडे लालासाहेब नाडे M 37

मु ड बु. 128 1085 भालचं  िसताराम पा टल िसताराम पा टल M 55

मु ड बु. 128 1097 नागु क ड बी जाधव क ड बी जाधव M 31

मु ड बु. 128 1098 आशा बबन अ नदाते बबन अ नदाते F 39





मु ड बु. 129 82 चंदलुाल ब सीभाई तांबोळ ब सीभाई तांबोळ M 72 YZU7359458

मु ड बु. 129 83 सिलमाबी चंदलुाल तांबोळ चंदलुाल तांबोळ F 69 YZU7359466

मु ड बु. 129 106 साखरबाई नामदेव खराडे नामदेव खराडे F 90

मु ड बु. 129 109 बालाजी नामदेव खराडे नामदेव खराडे M 50 YZU7359474

मु ड बु. 129 116 कुसूमबाई भाकर पांगळ भाकर पांगळ F 84

मु ड बु. 129 118 अमोल अ पासाहेब पांगाळ अ पासाहेब पांगाळ M 43

मु ड बु. 129 134 आ पासाहेब भाकर पांगळ भाकर पांगळ M 69

मु ड बु. 129 135 ममता आ पासाहेब पांगळ आ पासाहेब पांगळ F 64

मु ड बु. 129 145 शबानाबी लालमह मद ह परगे लालमह मद ह परगे F 39

मु ड बु. 129 186 वठठल द िसंग राठोड द िसंग राठोड M 60

मु ड बु. 129 187 आशाबाई वठठल राठोड वठठल राठोड F 55

मु ड बु. 129 188 वकास वठठल राठोड वठठल राठोड M 34

मु ड बु. 129 189 क वता वठठल राठोड वठठल राठोड F 31

मु ड बु. 129 217 स बाई सखाराम. म के सखाराम. म के F 90 YZU7359524

मु ड बु. 129 246 उ म नारायण िशंदे नारायण िशंदे M 70

मु ड बु. 129 247 भावती उ मराव िशंदे उ मराव िशंदे F 65

मु ड बु. 129 263 ध ड बा एकनाथ कणसे एकनाथ कणसे M 100

मु ड बु. 129 299 िसराज गनी शेख गनी शेख M 37

मु ड बु. 129 300 सायरा िसराज शेख िसराज शेख F 31

मु ड बु. 129 325 राज ी माणीकराव आगलावे माणीकराव आगलावे F 37

मु ड बु. 129 346 अनुसया मा णक आगलावे मा णक आगलावे F 61 YZU7363500

मु ड बु. 129 347 अंगद बाबुराव नांदवटे बाबुराव नांदवटे M 59

मु ड बु. 129 348 वैशाली अंगद नांदवटे अंगद नांदवटे F 53

मु ड बु. 129 360 रेखा महादेव हाजगुडै महादेव हाजगुडै F 36

मु ड बु. 129 362 मनबाई महादेव हजगुडे महादेव हजगुडे F 79

मु ड बु. 129 365 शेख र हम शेख M 36

मु ड बु. 129 381 सखाराम आ णा वडतीले आ णा वडतीले M 90

मु ड बु. 129 387 वकास अजुन माकुडे अजुन माकुडे M 37

मु ड बु. 129 398 सलीमा चांदसाब तांबोळ चांदसाब तांबोळ F 38

मु ड बु. 129 434 वाती भालचं नांडे भालचं नांडे F 44

मु ड बु. 129 442 तुकाराम राणबा जाधवर राणबा जाधवर M 49

मु ड बु. 129 443 उमाबाई तुकाराम जाधवर तुकाराम जाधवर F 44



मु ड बु. 129 470 हुसैन सलीम स यद सलीम स यद M 32

मु ड बु. 129 490 जनादन वठोबा िभसे वठोबा िभसे M 90

मु ड बु. 129 491 रा ह तुकाराम. िभसे तुकाराम. िभसे F 80

मु ड बु. 129 571 सटवा दादाराव जाधव दादाराव जाधव M 47 YZU7363690

मु ड बु. 129 580 तनुजा मुराद लोणे मुराद लोणे F 37

मु ड बु. 129 581 सिलम बाहु न शेख बाहु न शेख F 49

मु ड बु. 129 582 जक या सिलम शेख सिलम शेख F 44

मु ड बु. 129 622 सार का वसंत म के वसंत म के F 37

मु ड बु. 129 625 महानंदा िभमराव घोडके िभमराव घोडके F 60

मु ड बु. 129 635 बसिम ला नसीर शेख नसीर शेख M 59

मु ड बु. 129 636 जमिशदा बसिम ला शेख बसिम ला शेख F 57

मु ड बु. 129 652 ीपती गोपाळ सगर गोपाळ सगर M 77

मु ड बु. 129 654 शाम ीपती सागर ीपती सागर M 47

मु ड बु. 129 655 राम ीपती सगर ीपती सगर M 46

मु ड बु. 129 658 लताबाई बालासाहेब भोरे बालासाहेब भोरे F 43

मु ड बु. 129 671 चतुराबाई मा ती दवान मा ती दवान F 100

मु ड बु. 129 676 नागेश िशवशंकर वामी िशवशंकर वामी M 32

मु ड बु. 129 683 शेखराहेन शेख M 37

मु ड बु. 130 8 वैजंता वसंत च हाण वसंत च हाण F 72



मु ड बु. 130 58 सु ला रमेश करंजकर रमेश करंजकर F 55

मु ड बु. 130 127 राम कशन बाबुराव िशंदे बाबुराव िशंदे M 78

मु ड बु. 130 128 मथुरा राम कशन िशंदे राम कशन िशंदे F 73

मु ड बु. 130 211 दगडु सटवा डांगे सटवा डांगे M 101

मु ड बु. 130 225 लता िभमराव घोडके िभमराव घोडके F 39

मु ड बु. 130 233 यमुना रामचं पोतदार रामचं पोतदार F 89

मु ड बु. 130 251 रे मा उ मराव िशंदे उ मराव िशंदे F 38

मु ड बु. 130 264 आशा शाम सगर शाम सगर F 41

मु ड बु. 130 267 बालाजी महादेव द ◌ेशमुख महादेव द ◌ेशमुख M 38

मु ड बु. 130 268 संिगता बालाजी देशमुख बालाजी देशमुख F 31

मु ड बु. 130 305 शोभा वलास. धनशे ट वलास. धनशे ट F 55

मु ड बु. 130 308 शांत वलास धनशे ट वलास धनशे ट M 33

मु ड बु. 130 309 सुशांत वलास धनशे ट वलास धनशे ट M 32

मु ड बु. 130 310 पेश वलास धनशे ट वलास धनशे ट M 30

मु ड बु. 130 340 अनुसया दगडु कणसे दगडु कणसे F 85

मु ड बु. 130 347 सुयकांत व नाथ मगर व नाथ मगर M 64

मु ड बु. 130 359 सुमनबाई िभमराव गवळ िभमराव गवळ F 58

मु ड बु. 130 382 दगडु केशव िशंदे केशव िशंदे M 84 YZU7363922

मु ड बु. 130 408 सुवणा राज रामढवे राज रामढवे F 44

मु ड बु. 130 424 द ा य व नाथ कुरनावळ व नाथ कुरनावळ M 79 YZU7363989

मु ड बु. 130 425 दमयंती द ा य कुरनावळ द ा य कुरनावळ F 77 YZU7363997

मु ड बु. 130 426 दपक द ा य कुरनावळ द ा य कुरनावळ M 54 YZU7364003

मु ड बु. 130 451 अनुसया संभाजी च हान संभाजी च हान F 91 YZU7364060

मु ड बु. 130 467 सोजरबाई शंकर पांचाळ शंकर पांचाळ F 77

मु ड बु. 130 482 स बाई पारा पा काळे पारा पा काळे F 101

मु ड बु. 130 499 र वं  महादेव गाडे महादेव गाडे M 59 YZU7364110

मु ड बु. 130 500 िनलावती र वं गाडे र वं गाडे F 55

मु ड बु. 130 510 मनोहर िनवृ ी हवालदार िनवृ ी हवालदार M 84

मु ड बु. 130 514 आ माराम रामचं भोसले रामचं भोसले M 37

मु ड बु. 130 523 रमेश तुकाराम. दळवे तुकाराम. दळवे M 57 YZU7364136

मु ड बु. 130 538 अ जत अशोक राऊत अशोक राऊत M 31

मु ड बु. 130 539 अिमत अशोक राऊत अशोक राऊत M 29



मु ड बु. 130 567 राजाराम नामदेव बचाटे नामदेव बचाटे M 101 YZU7364201

मु ड बु. 130 590 िमरा रामे र गायकवाड रामे र गायकवाड F 31

मु ड बु. 130 635 अंते र मुकंुदराव मंडलापुरे मुकंुदराव मंडलापुरे M 60

मु ड बु. 130 636 रेखा अंते र मंडलापुरे अंते र मंडलापुरे F 55

मु ड बु. 130 647 अजुन ल मण कबाडे ल मण कबाडे M 60

मु ड बु. 130 648 राज ी अजुन कबाडे अजुन कबाडे F 55

मु ड बु. 130 659 सोजर ीरंग आ टे ीरंग आ टे F 89

मु ड बु. 130 660 पांडुरंग ीरंग आ टे ीरंग आ टे M 64

मु ड बु. 130 661 ब बता पांडुरंग आ टे पांडुरंग आ टे F 57

मु ड बु. 130 662 वलास गोरख आ टे गोरख आ टे M 50

मु ड बु. 130 663 अशोक वठोबा आ टे वठोबा आ टे M 47

मु ड बु. 130 664 राजकुमार गोरख आ टे गोरख आ टे M 45

मु ड बु. 130 667 शारदा अशोक आ टे अशोक आ टे F 43

मु ड बु. 130 668 माधुर  ावण आ टे ावण आ टे F 42

मु ड बु. 130 670 रेखा वलास आ टे वलास आ टे F 39

मु ड बु. 130 683 पाबाई भाऊराव घोडके भाऊराव घोडके F 89

मु ड बु. 130 688 सोपान यादव पवार यादव पवार M 91

मु ड बु. 130 702 यंकट बाबुराव कोकाटे बाबुराव कोकाटे M 62

मु ड बु. 130 703 मु का यंकट कोकाटे यंकट कोकाटे F 59

मु ड बु. 130 709 हर भाऊ िनवृ ी िशंदे िनवृ ी िशंदे M 69

मु ड बु. 130 710 िसताबाई हर भाऊ िशंदे हर भाऊ िशंदे M 64

मु ड बु. 130 719 वडजू द ु देवकर द ु देवकर M 32

मु ड बु. 130 724 बालाजी गो वंद िशंदे गो वंद िशंदे M 38

मु ड बु. 130 741 अिनता संजय कणसे संजय कणसे F 33



मु ड बु. 131 1 गो वंद नामदेव कांबळे नामदेव कांबळे M 84 YZU7364383

मु ड बु. 131 9 संतोष वलास भोसले वलास भोसले M 34

मु ड बु. 131 35 कांतीनाथ महा ढोले महा ढोले M 42

मु ड बु. 131 36 संिगता कांतीनाथ ढोले कांतीनाथ ढोले F 41

मु ड बु. 131 41 स रता पाडुरंग धुमाळ पाडुरंग धुमाळ F 31

मु ड बु. 131 56 राजाभाउ िस दिलंग इंगळे िस दिलंग इंगळे M 34

मु ड बु. 131 59 बंडु कसन कदम कसन कदम M 38

मु ड बु. 131 60 उ वला बंडु कदम बंडु कदम F 33

मु ड बु. 131 87 गजानन यंकट मेनकुदळे यंकट मेनकुदळे M 33

मु ड बु. 131 88 िनलावती महादेव मोरे महादेव मोरे F 75

मु ड बु. 131 94 शारदाबाई सुधाकर नाडे सुधाकर नाडे F 67

मु ड बु. 131 99 गंगा सुखदेव नाडे सुखदेव नाडे F 37

मु ड बु. 131 167 वण नारायण वेदपाठक नारायण वेदपाठक M 32

मु ड बु. 131 214 मिनषा रामभाऊ यंजने रामभाऊ यंजने F 38

मु ड बु. 131 263 सदािशव रामभाऊ हंुदाले रामभाऊ हंुदाले M 40

मु ड बु. 131 315 ह रदास नारायण जगताप नारायण जगताप M 55

मु ड बु. 131 316 सुिनता हर दास जगताप ह रदास जगताप F 49

मु ड बु. 131 325 संगीता दतु कंुभार दतु कंुभार F 31

मु ड बु. 131 359 ावण गणपतराव आ टे गणपतराव आ टे M 59

मु ड बु. 131 371 मिनषा महादेव रसागर महादेव रसागर F 53

मु ड बु. 131 372 महेश महादेव रसागर महादेव रसागर M 43

मु ड बु. 131 375 पर मला यानदेव कदम यानदेव कदम F 88

मु ड बु. 131 415 रेहना बाबुलाल शेख बाबुलाल शेख F 42

मु ड बु. 131 420 अिमर दावलशा स यद दावलशा स यद M 31

मु ड बु. 131 421 गणेश ब सी िशंदे ब सी िशंदे M 31

मु ड बु. 131 464 जलानी स यद स यद स यद स यद M 44

मु ड बु. 131 471 अजुन सखाराम िशंगाडे सखाराम िशंगाडे M 61

मु ड बु. 131 472 िमरा अजुन िशंगाडे अजुन िशंगाडे F 42

मु ड बु. 131 500 जजाबाई नरहर माडें नरहर माडें F 89

मु ड बु. 131 508 अजुन नागूराव राऊत नागूराव राऊत M 85 YZU7364391

मु ड बु. 131 514 वसंत नारायण देवकर नारायण देवकर M 74 YZU7364417

मु ड बु. 131 517 द ा य नेमीनाथ पोपळघट नेमीनाथ पोपळघट M 40



मु ड बु. 131 518 अचना द ा य पोपळघट द ा य पोपळघट F 37

मु ड बु. 131 520 लीलाबाई भोलाराम व णव भोलाराम व णव F 62

मु ड बु. 131 526 िशला शंकर राठोड शंकर राठोड F 37

मु ड बु. 131 546 दशरथ बलभीम कोकाटे बलभीम कोकाटे M 54

मु ड बु. 131 547 मिनषा दशरथ कोकाटे दशरथ कोकाटे F 49

मु ड बु. 131 662 चं कांत आ णा देवकर आ णा देवकर M 52 YZU7364441

मु ड बु. 131 663 नंदा चं कांत देवकर चं कांत देवकर F 49

मु ड बु. 131 665 संगीता वामन देशमुख वामन देशमुख F 54 YZU7364458

मु ड बु. 131 674 बबीता व ठल देवकर व ठल देवकर F 42

मु ड बु. 131 675 संगीता र वं देवकर र वं देवकर F 41

मु ड बु. 131 710 शशीकला संद पान कदम. संद पान कदम. F 62 YZU7364466

मु ड बु. 131 782 राणी रामा पुदाले रामा पुदाले M 40

मु ड बु. 131 821 सुिचता फुलचंद बुबने फुलचंद बुबने F 45

मु ड बु. 131 822 भा य ी फुलचंद बुबने फुलचंद बुबने F 41

मु ड बु. 131 823 सुदशन फुलचंद बुबणे फुलचंद बुबणे M 40

मु ड बु. 131 845 सुिनता अशोक िनंबाळकर अशोक िनंबाळकर F 44

मु ड बु. 131 846 यंकट ता याराव माडें ता याराव माडें M 56

मु ड बु. 131 847 राज ी यंकटराव माडें यंकटराव भोडे F 55

मु ड बु. 131 1017 आिशष अजुन राऊत अजुन राऊत M 45

मु ड बु. 131 1018 मिनषा अिनल राऊत अिनल राऊत F 38

मु ड बु. 131 1019 सुिनता सुिनल राऊत सुिनल राऊत F 38

मु ड बु. 131 1099 यशवंत कृ णा धावारे कृ णा धावारे M 82

मु ड बु. 131 1142 भगवान बलभीम कोकाटे बलभीम कोकाटे M 39



मु ड बु. 132 56 संगीता ीकांत माळ ीकांत माळ F 40

मु ड बु. 132 68 द ा य क बर जाधव क बर जाधव M 51 YZU7364532

मु ड बु. 132 69 क बर नामदेव जाधव नामदेव जाधव M 81 YZU7364540

मु ड बु. 132 97 पडा र  पंचया वामी पंचया वामी F 64 YZU7159858

मु ड बु. 132 102 व छलाबाई गोपाळ गोरे गोपाळ गोरे F 60

मु ड बु. 132 121 बबन महादेव कोळ महादेव कोळ M 49

मु ड बु. 132 125 शाबाना रमजान शेख रमजान शेख F 36

मु ड बु. 132 132 फुलाबाई महादेव कोळ महादेव कोळ F 83 YZU7364581

मु ड बु. 132 133 द ा महादेव कोळ महादेव कोळ M 56 YZU7364599

मु ड बु. 132 134 उषा द ा कोळ द ा कोळ F 48

मु ड बु. 132 135 शरद गंपु िशंदे गंपु िशंदे M 55 YZU7364607

मु ड बु. 132 145 अमीर महामंदसाब बागवान महामंदसाब बागवान M 65 YZU7364615

मु ड बु. 132 146 बळ राम नरिसहंराव िशंदे नरिसहंराव िशंदे M 87

मु ड बु. 132 149 कमलाकर बळ राम िशंदे बळ राम िशंदे M 54 YZU7364623

मु ड बु. 132 150 आशा ववेक िशंदे ववेक िशंदे F 52

मु ड बु. 132 151 सुयकांत बळ राम िशंदे बळ राम िशंदे M 46 YZU7364631

मु ड बु. 132 152 संतोष बळ राम िशंदे बळ राम िशंदे M 44

मु ड बु. 132 153 लता सुधाकर िशतोळे सुधाकर िशतोळे F 51 YZU7364649

मु ड बु. 132 156 अंबादास गोपीनाथ सुयवंशी गोपीनाथ सुयवंशी M 91

मु ड बु. 132 198 ीहर  रामभाऊ सुरवसे रामभाऊ सुरवसे M 61 YZU7364680

मु ड बु. 132 201 गोपाळ पांडु कांबळे पांडु कांबळे M 71

मु ड बु. 132 204 हराबाई शंकर पवार शंकर टळक F 84

मु ड बु. 132 251 ल मीबाई अंबादास उबाळे अंबादास उबाळे F 87

मु ड बु. 132 293 नवनाथ नागनाथ कुरे नागनाथ कुरे M 35

मु ड बु. 132 294 आशा नवनाथ कुरे नवनाथ कुरे F 32

मु ड बु. 132 295 मनोहर ता याराव समु े ता याराव समु े M 85

मु ड बु. 132 316 व णु रामभाऊ राजगु रामभाऊ राजगु M 41

मु ड बु. 132 317 ितथमाला नारायण राजगु नारायण राजगु F 40

मु ड बु. 132 319 अ ण रामभाऊ वेताळ रामभाऊ वेताळ M 64

मु ड बु. 132 320 सुमन अ ण वेताळ अ ण वेताळ F 57

मु ड बु. 132 324 गीर जाबाई रामभाऊ राजगू रामभाऊ राजगू F 89

मु ड बु. 132 325 नारायण रामभाऊ राजगू रामभाऊ राजगू M 47 YZU7364763



मु ड बु. 132 354 सुमन राज कांबळे राज कांबळे F 43

मु ड बु. 132 359 राज  ध ड बा कांबळे ध ड बा कांबळे M 49 YZU7364797

मु ड बु. 132 360 संजय ध ड बा कांबळे ध ड बा कांबळे M 46 YZU7364805

मु ड बु. 132 404 व र अजुन उबाळे अजुन उबाळे M 81

मु ड बु. 132 405 राह बाई व र उबाळे व र उबाळे F 76 YZU7364839

मु ड बु. 132 418 वैशाली पुंडिलक लाडंगे पुंडिलक लाडंगे F 40

मु ड बु. 132 421 पा बाई बुवाजी गायकवाड बुवाजी गायकवाड F 101

मु ड बु. 132 424 यशवंत तुकाराम गायकवाड तुकाराम गायकवाड M 49

मु ड बु. 132 425 अचना यशवंत गायकवाड यशवंत गायकवाड F 44

मु ड बु. 132 428 िस ाथ तुकाराम गायकवाड तुकाराम गायकवाड M 38

मु ड बु. 132 433 बाबाजी जािलंदर मगर जािलंदर मगर M 44 YZU7364854

मु ड बु. 132 472 क वता बाबुराव कांबळे बाबुराव कांबळे F 38

मु ड बु. 132 482 ह र ं  सोपान शेरखाणे सोपान शेरखाणे M 89

मु ड बु. 132 487 बालाजी बाबुराव आहेर बाबुराव आहेर M 43

मु ड बु. 132 488 रेखा बालाजी आहेर बाळाजी आहेर F 41

मु ड बु. 132 489 बाबुराव मा ती आहेर मा ती आहेर M 76 YZU7364904

मु ड बु. 132 494 रामदास ल मण कांबळे ल मण कांबळे M 89

मु ड बु. 132 522 दगुाबाई िभवाजी जमदाडे िभवाजी जमदाडे F 86 YZU7364938

मु ड बु. 132 524 िनवृ ी अ णा दळवे अ णा दळवे M 89 YZU7364946

मु ड बु. 132 529 मनोहर रामा खोडसे रामा खोडसे M 86

मु ड बु. 132 556 रेखा ीहर गाडे ीहर गाडे F 37

मु ड बु. 132 585 मोहर तुकाराम जाधव तुकाराम जाधव M 89

मु ड बु. 132 588 राज ी भगवान कांबळे भगवान कांबळे F 42

मु ड बु. 132 591 राधाबाई तुकाराम उपाडे तुकाराम उपाडे F 37

मु ड बु. 132 610 महानंदा भानुदास पाटोळे भानुदास पाटोळे M 37

मु ड बु. 132 613 ीमतं कसन पेठे कसन पेठे M 59

मु ड बु. 132 614 इंदबुाई ीमतं पेठे ीमतं पेठे F 54

मु ड बु. 132 644 रमाबाई बाबुराव चीलवंत बाबुराव चीलवंत F 46

मु ड बु. 132 658 बाळासाहेब हर भाऊ कांबळे हर भाऊ कांबळे M 47

मु ड बु. 132 659 व याबाई बाळासाहेब कांबळे बाळासाहेब कांबळे F 42

मु ड बु. 132 691 गोपीनाथ नागनाथ खांडेकर नागनाथ खांडेकर M 96 YZU7365034

मु ड बु. 132 713 बालाजी बाबुराव लोहार बाबुराव लोहार M 55



मु ड बु. 132 714 रतन बालाजी लोहार बालाजी लोहार M 48 YZU7365059

मु ड बु. 132 726 बापुराव यादव भोई यादव भोई M 94

मु ड बु. 132 728 बबीशन यादव भोई यादव भोई M 59

मु ड बु. 132 729 महानंदा बभीशन भोई बभीशन भोई F 54

मु ड बु. 132 730 गंगाधर रामा लोणारे रमा लोणारे M 59

मु ड बु. 132 731 कािशबाई गंगाराम लोणारे गंगाराम लोणारे F 57

मु ड बु. 132 738 व णु ीपती कांबळे ीपती कांबळे M 53 YZU7365083

मु ड बु. 132 768 कुमार चं कांत जाधव चं कांत जाधव M 38



मु ड बु. 133 258 वजया चं कांत वदरेु चं कांत वदरेु F 59

मु ड बु. 133 280 दलशाद जहांगीर पटवेकर जहांगीर पटवेकर M 40

मु ड बु. 133 281 अखील सुलतान पटवेकर सुलतान पटवेकर M 39

मु ड बु. 133 284 जाफर सुलतान पटवेकर सुलतान पटवेकर M 51 YZU7365125

मु ड बु. 133 343 श कल चांदसाहेब शेख चांदसाहेब शेख M 49 YZU7365182

मु ड बु. 133 344 हर भाई भवाने जोगंदड भवाने जोगंदड F 99

मु ड बु. 133 366 शबीराबी बशीर पठाण बशीर पठाण F 37

मु ड बु. 133 368 अलीशोर फयानो ड न शेख फयानो ड न शेख M 54

मु ड बु. 133 376 श बीर बसीर पठाण बसीर पठाण M 46 YZU7365208

मु ड बु. 133 377 राह बाई मा ती िशंदे मा ती िशंदे F 66 YZU7365216

मु ड बु. 133 404 दगडु मसा सुरवसे मसा सुरवसे M 82

मु ड बु. 133 427 कुसुम गो वंद च हाण गो वंद च हाण F 50

मु ड बु. 133 466 दपाली िशवाजी भालेराव िशवाजी भालेराव F 38

मु ड बु. 133 482 िमना िशवाजी लो हार िशवाजी लो हार F 79

मु ड बु. 133 494 सोनाबाई केशवराव भोसले केशवराव भोसले F 101 YZU7365265

मु ड बु. 133 532 उषा बाळू रसाळ बाळू रसाळ F 51

मु ड बु. 133 540 यशवंत रंगनाथ ल ढे रंगनाथ ल ढे M 81

मु ड बु. 133 544 सवीता मधुकर ल ढे मधुकर ल ढे F 53

मु ड बु. 133 554 हर ं  बापु ससाणे बापु ससाणे M 65 YZU7365315

मु ड बु. 133 563 कैलाश भाकर पारवे भाकर पारवे M 35

मु ड बु. 133 584 तानाजी शंकर मोरे शंकर मोरे M 54

मु ड बु. 133 589 नाजुकाबाई गुलाब टळक गुलाब टळक F 84

मु ड बु. 133 613 अनुसया पराजी िशंदे पराजी िशंदे F 82

मु ड बु. 133 620 रेखा म छं पवार म छं पवार F 50

मु ड बु. 133 623 सं या गणेश जाधव गणेश जाधव F 36

मु ड बु. 133 627 शंकरअ पा िशवमुत अ पा ह परगे िशवमुतीअ पा ह परगे M 101



मु ड बु. 134 47 सा व ा गोरोबा दनके गोरोबा दनके F 75

मु ड बु. 134 86 उ म िनवृ ी गायकवाड िनवृ ी गायकवाड M 58

मु ड बु. 134 89 शाम सदाशीव गायकवाड सदाशीव गायकवाड M 40

मु ड बु. 134 143 बलभीम बापुराव कदम बापुराव कदम M 45

मु ड बु. 134 154 अिनल िशवाजी कांबळे िशवाजी कांबळे M 33

मु ड बु. 134 173 वठोबा िनवतृी कोकाटे िनवतृी कोकाटे M 68

मु ड बु. 134 174 कमलबाई वठोबा कोकाटे वठोबा कोकाटे F 59

मु ड बु. 134 196 सुिनल कालीदास महामुनी कालीदास महामुनी M 44

मु ड बु. 134 197 चा लता सुिनल महामुनी सुिनल महामुनी F 40

मु ड बु. 134 210 िनलावती पांडूरंग िमसाळ पांडूरंग िमसाळ F 35

मु ड बु. 134 229 वलास व ठलराव पाट ल व ठलराव पाट ल M 45

मु ड बु. 134 236 खंडू चांगदेव पेठे चांगदेव पेठे M 32

मु ड बु. 134 272 सुरेश शंकर साळंुके शंकर साळंुके M 30

मु ड बु. 134 284 बालाजी ब ूवान सावतं ब ूवान सावतं M 40

मु ड बु. 134 290 मालनबी इ ाह म शेख इ ाह म शेख F 53

मु ड बु. 134 294 अफर न अमीर शेख अमीर शेख F 37

मु ड बु. 134 310 सूभाबाई िशवाजी शडगे िशवाजी शडगे F 83

मु ड बु. 134 311 भारत िशवाजी शडगे िशवाजी शडगे M 61

मु ड बु. 134 312 िशवाबाई भारत शडगे भारत शडगे F 58

मु ड बु. 134 313 संताष भारत शडगे भारत शडगे M 35

मु ड बु. 134 314 शूभांगी संत ष शडगे सतं ष शडगे F 31

मु ड बु. 134 321 भगवान पांडुरंग िशंदे पांडुरंग िशंदे M 37

मु ड बु. 134 323 दता शंकर िशंदे शंकर िशंदे M 33

मु ड बु. 134 324 रेखा दता िशंदे दता िशंदे F 31

मु ड बु. 134 325 ल मी ावण िशतोळे ावण िशतोळे F 50

मु ड बु. 134 343 शाहूराज िशवाजी सुयवंशी िशवाजी सुयवंशी M 31

मु ड बु. 134 345 सुशमा चंडा र वामी चंडा र वामी F 32

मु ड बु. 134 349 ितभा हनुमंत टळक हनुमंत टळक F 39

मु ड बु. 134 352 जय ी सितष टळक सितष टळक F 31

मु ड बु. 134 499 महादेव गणपती गायकवाड गणपती गायकवाड M 62

मु ड बु. 134 502 मु ना तुराब शेख तुराब शेख M 45

मु ड बु. 134 522 िनतीन योतीराम घोडसे योतीराम घोडसे M 32



मु ड बु. 134 524 राधाबाई परमे र सरवदे परमे र सरवदे F 30

मु ड बु. 134 565 सुयभान तुकाराम सोनवने तुकाराम सोनवने M 71

मु ड बु. 134 568 सोजरबाई व ठल वाघमारे व ठल वाघमारे F 79

मु ड बु. 134 569 शाहू व ठल वाघमारे व ठल वाघमारे M 54

मु ड बु. 134 572 वजय तानाजी धो े तानाजी धो े M 44

मु ड बु. 134 573 अनुसया वजय धो े वजय धो े F 39

मु ड बु. 134 574 नालावती बाजीराव मुदे बाजीराव मुदे F 84

मु ड बु. 134 579 िभमा ताया पा बंडगर ताया पा बंडगर M 59

मु ड बु. 134 580 वलास ताया पा बंडगर ताया पा बंडगर M 54

मु ड बु. 134 584 कािशबाई वलास बंडगर वलास बंडगर F 47

मु ड बु. 134 585 ितमाबाई िभमा बंडगर िभमा बंडगर F 45

मु ड बु. 134 596 भारत यशवंत ठोके यशवंत ठोके M 53

मु ड बु. 134 600 शहाजी नारायण देवकर नारायण देवकर M 71 YZU7365349

मु ड बु. 134 601 छबुबाई शहाजी देवकर शहाजी देवकर F 66 YZU7365356

मु ड बु. 134 609 हनीफ बाशुमीया शेख बाशुमीया शेख M 89

मु ड बु. 134 622 वैजनाथ िशवाजी कांबळे िशवाजी कांबळे M 47

मु ड बु. 134 623 छाया वैजनाथ कांबळे वैजनाथ कांबळे F 44

मु ड बु. 134 645 सागरबाई दगडू देढे दगडू देढे F 74

मु ड बु. 134 646 हणमतं सोपान देढे सोपान देढे M 59

मु ड बु. 134 650 इं ाबाई मालु देडे मालु देडे F 93

मु ड बु. 134 658 सुलोचना करण चंदनिशवे करण चंदनिशवे F 39

मु ड बु. 134 660 रामा नामदेव एडके नामदेव एडके M 89

मु ड बु. 134 666 भारतबाई वसंत चंदनिशवे वसंत चंदनिशवे F 61 YZU7365422

मु ड बु. 134 690 गो वंदा रामा िनंगोळे रामा िनंगोळे M 89

मु ड बु. 134 691 िशला रावसाहेब बनसोडे रावसाहेब बनसोडे F 39

मु ड बु. 134 694 वजय नामदेव मोह ते नामदेव मोह ते M 44

मु ड बु. 134 695 भीवरा बाळू नारंगीकर बाळू नारंगीकर F 64

मु ड बु. 134 696 रंभाबाई नाना बनसोडे नाना बनसोडे M 84

मु ड बु. 134 708 सुिनता ल मण जगताप ल मण जगताप F 41

मु ड बु. 134 711 रंगराव नरसा पा च हाण नरसा पा च हाण M 69

मु ड बु. 134 712 दगुाबाई रंगराव च हाण रंगराव च हाण F 64

मु ड बु. 134 724 मधुकर भागवत एडके भगवत एडके M 39



मु ड बु. 134 726 इ ा हम केशव भालेकर केशव भालेकर M 89

मु ड बु. 134 730 शाहुबाई बळ च हाण बळ च हाण F 62 YZU7365521

मु ड बु. 134 734 जय ी वलास कांबळे वलास कांबळे F 53 YZU7365497

मु ड बु. 134 735 शाहुबाई वान कांबळे वान कांबळे F 40

मु ड बु. 134 745 मनोहर एकनाथ च हाण एकनाथ च हाण M 96

मु ड बु. 134 756 सिचन रामहार गवळ रामहार गवळ M 40

मु ड बु. 134 757 अंजली रामहार गवळ रामहार गवळ F 31

मु ड बु. 134 759 वैजनाथ दगडू गोरे दगडू गोरे M 59

मु ड बु. 134 764 ल मी दादा दंडनाईक दादा दंडनाईक F 51 YZU7365547

मु ड बु. 134 767 लिलता दगडू रोकडे दगडू रोकडे F 37

मु ड बु. 134 770 दगडु दादाराव रोकडे दादाराव रोकडे M 44 YZU7365554

मु ड बु. 134 775 सुषमा ानोबा कणसे ानोबा कणसे F 36

मु ड बु. 134 776 शुभांगी द ोबा कणसे द ोबा कणसे F 36

मु ड बु. 134 779 वैजनाथ गु बस पा मुदाळे गु बस पा मुदाळे M 69

मु ड बु. 134 785 नंदकुमार ल मण पैठणकर ल मण पैठणकर M 44

मु ड बु. 134 789 इकबाल गणी स यद गणी स यद M 33

मु ड बु. 134 801 भामाबाई मा णक माळ मा णक माळ F 79

मु ड बु. 134 802 नामदेव रंगनाथ माळ रंगनाथ माळ M 49

मु ड बु. 134 803 ब बता नामदेव माळ नामदेव माळ F 38

मु ड बु. 134 804 मलंग ईमामसहेब स यद ईमामसहेब स यद M 87

मु ड बु. 134 805 शमाबी मुनीरसहेब स यद मुनीरसहेब स यद F 53

मु ड बु. 134 813 तुकाराम बाबन म के बाबन म के M 91 YZU7365588

मु ड बु. 134 827 शंकरराव व नाथ माडंवकर व नाथ माडंवकर M 71 YZU7365596

मु ड बु. 134 853 रहेमबी हुसैन तांबोळ हुसैन तांबोळ F 59

मु ड बु. 134 854 मुमताज मेहबुब तांबोली मेहबुब तांबोली F 43

मु ड बु. 134 858 उ दव सावळाराम गणदास. सावळाराम गणदास. M 91 YZU7365687

मु ड बु. 134 862 शोभा शेषेराव साबळे शेषेराव साबळे M 38

मु ड बु. 134 865 बाप ु ानोबा साठे ानोबा साठे M 49

मु ड बु. 134 866 लता तुकाराम साठे तुकाराम साठे F 39

मु ड बु. 134 873 नरगीस मु ना शेख मु ना शेख F 38

मु ड बु. 134 874 सुलताना तुराब शेख तुराब शेख M 38

मु ड बु. 134 876 धनाजी आ माराम झांजे आ माराम झांजे M 42



मु ड बु. 134 878 शोभा आ माराम झांजे आ माराम झांजे F 37

मु ड बु. 134 882 गफुर फक र पठाण फक र पठाण M 84

मु ड बु. 134 883 साहेबाबी गफुर पठाण गफुर पठाण F 71

मु ड बु. 134 899 ध ड राम आंबादास दाणे आंबादास दाणे M 90

मु ड बु. 134 901 ध ड राम अंबादास दाणे आंबादास दाणे M 87 YZU7365703

मु ड बु. 134 902 म◌्ाधुकर ध ड राम दाणे ध ड राम दाणे M 53

मु ड बु. 134 903 ब बता मधुकर दाणे मधुकर दाणे F 45

मु ड बु. 134 904 सर वती मधुकर दाणे मधुकर दाणे F 44

मु ड बु. 134 907 मंज ुशर फ शेख शर फ शेख M 37

मु ड बु. 134 910 िलंबाबाई महादेव चीपडे महादेव चीपडे F 94

मु ड बु. 134 928 संतुबाई सुिनल कांबळे सुिनल कांबळे F 64 YZU7365729

मु ड बु. 134 930 व ठल नारायण पंगळे नारायण पंगळे M 91 YZU7365737

मु ड बु. 134 938 राज ुवामनराव मुगदमुकर वामनराव मुगदमुकर M 56 YZU7365752

मु ड बु. 134 952 दादाराव नारायण चौगुले नारायण चौगुले M 86 YZU7365760

मु ड बु. 134 957 सौवदागर नाना गायकवाड नाना गायकवाड M 38

मु ड बु. 134 958 िसंधु नाना गायकवाड नाना गायकवाड F 37

मु ड बु. 134 959 उ म िभमराव कवडे िभमराव कवडे M 99

मु ड बु. 134 965 ल मी गेना रसाळ गेना रसाळ F 100

मु ड बु. 134 972 मु कंदा माधवराव कांबळे माधवराव कांबळे M 59

मु ड बु. 134 973 चं भागा बळ राम वाघमारे बळ राम वाघमारे F 89

मु ड बु. 134 975 मु का राज हरेल राज हरेल F 84

मु ड बु. 134 977 अंबुबाई मारोती वदरेु मारोती वदरेु F 88

मु ड बु. 134 979 संतोष चं शेखर वदरेु चं शेखर वदरेु M 42

मु ड बु. 134 996 धनंजय बबन कांबळे बबन कांबळे M 31

मु ड बु. 134 1000 उषा तानाजी मो हते तानाजी मो हते F 45

मु ड बु. 134 1005 रमेश गा वंद िशतोळे गा वंद िशतोळे M 35

मु ड बु. 134 1013 कशाबाई नामदेव साबळे नामदेव साबळे F 94 YZU7365786

मु ड बु. 134 1018 भागीत  ानोबा साठे ानोबा साठे F 79 YZU7365802

मु ड बु. 134 1020 तुकाराम ानोबा साठे ानोबा साठे M 46

मु ड बु. 134 1032 बाळासाहेब परसराम. घोडके परसराम. घोडके M 54 YZU7365828

मु ड बु. 134 1037 व छला बाळासाहेब घोडके बाळासाहेब घोडके F 49 YZU7365836

मु ड बु. 134 1065 अ नी िलंबराज टळक िलंबराज टळक F 37



मु ड बु. 134 1067 अ नपूणा ब शी च हाण ब शी च हाण F 37

मु ड बु. 134 1068 वनोद मा ती च हाण मा ती च हाण M 43

मु ड बु. 134 1070 रहनाबी ज लानी स यद ज लानी स यद F 44

मु ड बु. 134 1074 फा ख नबीसाब शेख नबीसाब शेख M 39

मु ड बु. 134 1075 बाब ुपाशा शेख पाशा शेख F 44

मु ड बु. 134 1079 लैलाबी पाशा स यद पाशा स यद F 49

मु ड बु. 134 1090 हुसैन उ मान शेख उ मान शेख M 90

मु ड बु. 134 1095 चं कला संजू देवकर संजू देवकर F 39

मु ड बु. 134 1108 हमीद शेखलाल स यद शेखलाल स यद M 49

मु ड बु. 134 1109 र झवाना हमीद स यद हमीद स यद F 47

मु ड बु. 134 1110 सिलम शेखलाल स यद शेखलाल स यद M 44

मु ड बु. 134 1111 र झवाना सिलम स यद सिलम स यद F 42

मु ड बु. 134 1114 स वता गो वंद देवकर गो वंद देवकर F 49

मु ड बु. 134 1118 वैशाली ◌़ल मन देवकर ◌़ल मन देवकर F 37

मु ड बु. 134 1122 खादर रशीद सयद रशीद सयद M 36

मु ड बु. 134 1124 अ णासाहेब कसन वाघ कसन वाघ M 97 YZU7365869

मु ड बु. 134 1125 जनाबाई अ णासाहेब वाघ अ णासाहेब वाघ F 92 YZU7365877

मु ड बु. 134 1128 दलीप अ णासाहेब वाघ अ णासाहेब वाघ M 53

मु ड बु. 134 1134 िनता सुभाष मोरे सुभाष मोरे F 45

मु ड बु. 134 1141 सुनील अजुन राऊत अजुन राऊत M 52

मु ड बु. 134 1142 रंगनाथ सदािशव िशंदे सदािशव िशंदे M 94

मु ड बु. 134 1148 बाळासाहेब िशवाजी माड कर िशवाजी माड कर M 54

मु ड बु. 134 1149 सरला बाळासाहेब माड कर बाळासाहेब माड कर F 49

मु ड बु. 134 1156 उषा ंबक सुयवंशी ंबक सुयवंशी F 57

मु ड बु. 134 1157 म छं  तानाजी तुपे तानाजी तुपे M 54

मु ड बु. 134 1158 कुसूम म छं तुपे म छं तुपे F 49

मु ड बु. 134 1161 मंगल रामभाऊ कुलकण रामभाऊ कुलकण F 54

मु ड बु. 134 1162 शेषाबाई ीरंग माळ ीरंग माळ F 86

मु ड बु. 134 1163 ◌़ल मन भगवान गाडे भगवान गाडे M 59

मु ड बु. 134 1164 उिमला ◌़ल मन गाडे ◌़ल मन गाडे F 57

मु ड बु. 134 1167 ताहेर त यब शेख त यब शेख F 51

मु ड बु. 134 1169 अिमनाबी रजाक शेख रजाक शेख F 43



मु ड बु. 134 1177 इंदबुाई िशवाजी कणसे िशवाजी कणसे F 52 YZU7365927

मु ड बु. 134 1194 लता भगवान जगताप भगवान जगताप F 57

मु ड बु. 134 1198 साधना भा कर खराडे भा कर खराडे F 51

मु ड बु. 134 1200 पंढर नाथ बळ राम माने बळ राम माने M 49

मु ड बु. 134 1201 जनाबाई पंढर नाथ माने पंढर नाथ माने F 44

मु ड बु. 134 1205 पि न हणमतंराव ढगे हणमतंराव ढगे F 55

मु ड बु. 134 1216 व णु म छं रोकडे म छं रोकडे M 52

मु ड बु. 134 1219 संगीता व नाथ सगर व नाथ सगर F 52

मु ड बु. 134 1226 ध डुबाई मनोहर िशंदे मनोहर िशंदे F 79

मु ड बु. 134 1236 संिगता रंगनाथ दयाळ रंगनाथ दयाळ F 37

मु ड बु. 134 1248 दनेश द ु कणसे द ु कणसे M 39

मु ड बु. 134 1250 रामभाऊ बाबुराव फेरे बाबुराव फेरे M 87

मु ड बु. 134 1266 ताराबाई चांगदेव डगळे चांगदेव डगळे F 82

मु ड बु. 134 1271 शाम दगडु जाधव दगडु जाधव M 41

मु ड बु. 134 1272 भागवत दगडु जाधव दगडु जाधव M 38

मु ड बु. 134 1273 रवी दगडु जाधव दगडु जाधव M 36

मु ड बु. 134 1274 मधु रमा मा ती शेळके मा ती शेळके F 67

मु ड बु. 134 1276 रणजीतकुमार काश लाल काश लाल M 58

मु ड बु. 134 1277 जय ी रणजीत लाल रणजीत लाल F 44

मु ड बु. 134 1278 नंदकुमार बाबुराव बनसोडे बाबुराव बनसोडे M 66

मु ड बु. 134 1302 रमाबाई भानुदास सापसोड भानुदास सापसोड F 85 YZU7365968

मु ड बु. 134 1309 राज  नरहर वाघ नरहर वाघ M 53

मु ड बु. 134 1310 अ णा राज वाघ राज वाघ F 49

मु ड बु. 134 1319 महादेव दशरथ नाडे दशरथ नाडे M 86



मु ड बु. 135 13 साजन संतो ू गायकवाड संतो ू गायकवाड F 30

मु ड बु. 135 187 गो वंद नामदेव बचाटे नामदेव बचाटे M 80 YZU7366024

मु ड बु. 135 195 कशोर तुळशीदास दळवी तुळशीदास दळवी M 32

मु ड बु. 135 198 िशवाजी मारोती च हाण मारोती च हाण M 60

मु ड बु. 135 216 यानदेव आबा सुरवसे आबा सुरवसे M 90

मु ड बु. 135 238 भागवत वठल साखरे वठल साखरे M 41

मु ड बु. 135 239 परमे  वर भागवत साखरे भागवत साखरे M 35

मु ड बु. 135 271 वण शांतीलाल सुराणा शांतीलाल सुराणा M 41

मु ड बु. 135 272 क वता शांतीलाल सुराणा शांतीलाल सुराणा F 38

मु ड बु. 135 306 राणी रामहर ठोबळे रामहर ठोबळे F 32

मु ड बु. 135 320 िशवदशन जग नाथ रसागर जग नाथ रसागर M 48

मु ड बु. 135 321 िच ा िशवदशन रसागर िशवदशन रसागर F 43

मु ड बु. 135 322 हर  जग नाथ
रसागर(तेली

) जग नाथ
रसागर(ते

ली) M 52

मु ड बु. 135 323 जय ी हर
रसागर(तेली

) हर
रसागर(ते

ली) F 44

मु ड बु. 135 367 हरालाल वठठल माने वठठल माने M 58

मु ड बु. 135 368 प लवी हरालाल माने हरालाल माने F 34

मु ड बु. 135 440 सर वती गो वंद िगर गो वंद िगर F 85

मु ड बु. 135 445 चदंन हाद पुर हाद पुर M 54

मु ड बु. 135 446 अ णा चदंन पुर चदंन पुर F 49

मु ड बु. 135 450 संगीता बालाजी होदाडे बालाजी होदाडे F 49

मु ड बु. 135 451 बालाजी रामचं होदाडे रामचं होदाडे M 48

मु ड बु. 135 453 माधवराव साधु हाळे साधु हाळे M 69

मु ड बु. 135 454 उ वला माधवराव हाळे माधवराव हाळे F 41

मु ड बु. 135 455 सितश मा णक बावणे मा णक बावणे M 47

मु ड बु. 135 456 सुरेखा सितश बावणे सितश बावणे F 43

मु ड बु. 135 457 महेश रामराव बाळसुरे रामराव बाळसुरे M 48

मु ड बु. 135 458 ाने र  महेश बाळसुरे महेश बाळसुरे F 40

मु ड बु. 135 459 अफशाना दगडु शेख दगडु शेख F 60

मु ड बु. 135 460 रिशदमीयाँ चुनुमीयँ◌ा शेख चुनुमीयँ◌ा शेख M 55 YZU7366073

मु ड बु. 135 461 नुरजहँ◌ा रिशदमीयाँ शेख रिशदमीयाँ शेख F 49 YZU7366081

मु ड बु. 135 462 िस ाम सोपान गायकवाड सोपान गायकवाड M 63 YZU7366099

मु ड बु. 135 463 शालबुाई सोपान गायकवाड सोपान गायकवाड F 55



मु ड बु. 135 464 िसमा िस ाम गायकवाड िस ाम गायकवाड F 38

मु ड बु. 135 465 भारतबाई व ठल गायकवाड व ठल गायकवाड F 54

मु ड बु. 135 466 व ठल नामदेव गायावाड नामदेव गायावाड M 59

मु ड बु. 135 467 नारायण वैजीनाथ उ पे वैजीनाथ उ पे M 51

मु ड बु. 135 468 गगांसागर नारायण उ पे नारायण उ पे F 46

मु ड बु. 135 471 इ ंजीत भानुदास पटले भानुदास पटले M 49

मु ड बु. 135 472 महादेवी इ ंजीत पटले इ ंजीत पटले F 44

मु ड बु. 135 473 तहखाँ यासीनखँ◌ा पठाण यासीनखँ◌ा पठाण M 55 YZU7366107

मु ड बु. 135 474 सुलताना तहखाँ पठाण तहखाँ पठाण F 50

मु ड बु. 135 479 रगंनाथ वासदेुव कुलकण वासदेुव कुलकण M 97

मु ड बु. 135 480 काश रगंनाथ कुलकण रगंनाथ कुलकण M 68

मु ड बु. 135 481 नभा काश कुलकण काश कुलकण F 60

मु ड बु. 135 482 छाया पाडंुरग नाडे पाडंुरग नाडे F 38

मु ड बु. 135 483 िनता महादेव भालेकर महादेव भालेकर F 39

मु ड बु. 135 493 नागनाथ पढंर सवासे पढंर सवासे M 86 YZU7366115

मु ड बु. 135 501 िसताबाई रामराव पाचाळं रामराव पाचाळं F 79

मु ड बु. 135 506 यकंट सुधाकर पाचाळं सुधाकर पाचाळं M 36

मु ड बु. 135 511 क लीदां शकंर कालींद शकंर कालींद F 42

मु ड बु. 135 517 नारायण महादेव जाधव महादेव जाधव M 59

मु ड बु. 135 520 भगवान महादेव जाधव महादेव जाधव M 50 YZU7366149

मु ड बु. 135 521 मीराबाई भगवान जाधव भगवान जाधव F 46 YZU7366156

मु ड बु. 135 527 स याभामा दरा पा कोरे दरा पा कोरे F 71 YZU7366172

मु ड बु. 135 530 भािगरथी हाद िगर हाद िगर F 78

मु ड बु. 135 536 नारायण सुधाकर पांचाळ सुधाकर पांचाळ M 52

मु ड बु. 135 548 पांडूरंग चं सेन घोडके चं सेन घोडके M 44

मु ड बु. 135 573 शकंुतला तुळजाराम भोरे तुळजाराम भोरे F 68 YZU7366248

मु ड बु. 135 581 सुिशला रमेश सुरवसे रमेश सुरवसे F 42

मु ड बु. 135 596 वैशाली बलभीम जाधव बलभीम जाधव F 37

मु ड बु. 135 604 ग राबाई साहेबराव भोरे साहेबराव भोरे F 86 YZU7366263

मु ड बु. 135 610 शंकर आबा हरेल आबा हरेल M 96

मु ड बु. 135 629 पोपट बाबूराव भंडार बाबूराव भंडार M 71

मु ड बु. 135 641 िमरा बलभीम नाडे बलभीम नाडे F 44 YZU7366305



मु ड बु. 135 654 सुदशना इदरचंद सुराणा इदरचंद सुराणा F 37

मु ड बु. 135 655 शांतीलाल उ मचंद सुराणा उ मचंद सुराणा M 70 YZU7366347

मु ड बु. 135 656 कंुदबाई शांतीलाल सुराणा शांतीलाल सुराणा F 66 YZU7366354

मु ड बु. 135 657 कलपना शांतीलाल सुराणा शांतीलाल सुराणा F 40

मु ड बु. 135 658 बदामबाई उ मचंद सुराणा उ मचंद सुराणा F 91

मु ड बु. 135 671 अगंद आबाराव लाकाळ आबाराव लाकाळ M 49

मु ड बु. 135 672 सुरेखा अगंद लाकाळ अगंद लाकाळ F 42

मु ड बु. 135 675 राह बाई मा णकराव ह बरे मा णकराव ह बरे F 96 YZU7366370

मु ड बु. 135 684 भगवान नामदेव बचाटे नामदेव बचाटे M 89 YZU7366388

मु ड बु. 135 710 संजय काश िगर काश िगर M 41

मु ड बु. 135 718 स बाई कशन कांबळे कशन कांबळे F 86 YZU7366404

मु ड बु. 135 720 महादेव कशन कांबळे कशन कांबळे M 51 YZU7366412

मु ड बु. 135 722 लता महादेव कांबळे महादेव कांबळे F 48

मु ड बु. 135 744 वंदना उ मराव खंडागळे उ मराव खंडागळे F 44 YZU7366461

मु ड बु. 135 750 अर वंद गोरोबा सुरवसे गोरोबा सुरवसे M 52 YZU7366479

मु ड बु. 135 778 सुलोचना हाद सोनवणे हाद सोनवणे F 44

मु ड बु. 135 779 हाद गणपत सोनवणे गणपत सोनवणे M 42

मु ड बु. 135 806 अशोक दासु सरवदे दासु सरवदे M 40

मु ड बु. 135 807 कैलास दासु सरवदे दासु सरवदे M 38

मु ड बु. 135 808 यशोदा पंढर टळक पंढर टळक F 91 YZU7366560

मु ड बु. 135 811 बालाजी राजाराम पवार राजाराम पवार M 51

मु ड बु. 135 812 सुजाता बालाजी पवार बालाजी पवार F 45

मु ड बु. 135 813 िशवाजी राजाराम पवार राजाराम पवार M 44 YZU7366586

मु ड बु. 135 820 सुयभान तुकाराम सुरवसे तुकाराम सुरवसे M 90 YZU7366602

मु ड बु. 135 821 रमेश सुयभान सुरवसे सुयभान सुरवसे M 46

मु ड बु. 135 834 दलीप नामदेव सुरवसे नामदेव सुरवसे M 60

मु ड बु. 135 845 पा बाई यशवंत इंगळे यशवंत इंगळे F 101 YZU7366636

मु ड बु. 135 853 वशाली रामभाउ टळक रामभाउ टळक F 44

मु ड बु. 135 868 संजय काशीनाथ अजगरे काशीनाथ अजगरे M 47

मु ड बु. 135 869 सुभाबाई व ठल आ टे व ठल आ टे F 86 YZU7366669

मु ड बु. 135 876 बालाजी कशन पगळे कशन पगळे M 50

मु ड बु. 135 902 मुरलीधर सटवाजी कांबळे सटवाजी कांबळे M 71



मु ड बु. 135 936 सुवणा धनंजय गाडे धनंजय गाडे F 42

मु ड बु. 135 937 सुवणा धनजंय गाडे धनजंय गाडे F 41

मु ड बु. 135 951 मनीषा राज गायकवाड राज गायकवाड F 43

मु ड बु. 135 952 कलावलती रामभाऊ गायकवाड रामभाऊ गायकवाड F 42

मु ड बु. 135 953 जग नाथ शंकर रसागर शंकर रसागर M 86

मु ड बु. 135 958 रामभाऊ केशव गायकवाड केशव गायकवाड M 46

मु ड बु. 135 961 छ पती इरा पा टळक इरा पा टळक M 58

मु ड बु. 135 962 इंदमूती छ पती टळक छ पती टळक M 55 YZU7366727

मु ड बु. 135 964 िशवाजी इरा पा टळक इरा पा टळक M 71 YZU7366743

मु ड बु. 135 991 माणीक शंकर कांबळे शंकर कांबळे M 55 YZU7366826

मु ड बु. 135 992 महादेव ध ड राम हतागळे ध ड राम हतागळे M 56

मु ड बु. 135 994 वैशाली महादेव हतागळे महादेव हतागळे F 32

मु ड बु. 135 995 िश पा शाम हातागळे शाम हातागळे F 31

मु ड बु. 135 997 कलपना ध ड राम हाताळगे ध ड राम हाताळगे F 39

मु ड बु. 135 1018 कशन सदािशव टळक सदािशव टळक M 100

मु ड बु. 135 1020 योती सजंय िशंदे सजंय िशंदे F 39

मु ड बु. 135 1021 िसमा रामभाऊ िशंदे रामभाऊ िशंदे F 37

मु ड बु. 135 1029 शबाना इलाह शेख इलाह शेख F 49

मु ड बु. 135 1030 लतीब इलाह बागवान इलाह बागवान M 54

मु ड बु. 135 1031 दलशाद लतीब बागवान लतीब बागवान F 49

मु ड बु. 135 1046 सुनीता बाळू टळक बाळू टळक F 50

मु ड बु. 135 1053 वनोद मा तीराव जगतकर मा तीराव जगतकर M 49

मु ड बु. 135 1059 जय ी सुरेश कांबळे सुरेश कांबळे F 48 YZU7366891

मु ड बु. 135 1060 महादेव बाबुराव साबळे बाबुराव साबळे M 42

मु ड बु. 135 1061 मालन भगवान साबळे भगवान साबळे F 41

मु ड बु. 135 1065 शांताबाई गोरख ओ हाळ गोरख ओ हाळ F 54

मु ड बु. 135 1072 वलास बाबूराव साबळे बाबूराव साबळे M 44

मु ड बु. 135 1078 अिनता िस दाथ टळक िस दाथ टळक F 32

मु ड बु. 135 1088 योती िशवाजी कसबे िशवाजी कसबे F 40

मु ड बु. 135 1117 हराबाई सखाराम देवकर सखाराम देवकर F 71 YZU7366966

मु ड बु. 135 1123 ल मी काका देवकर काका देवकर F 38

मु ड बु. 135 1124 िचमाबाई िशवराम देवकर िशवराम देवकर F 88



मु ड बु. 135 1160 क डाबाई िसताराम वाघमारे िसताराम वाघमारे F 91 YZU7367030

मु ड बु. 135 1185 नवलबाई ीराम पवार ीराम पवार F 60 YZU7367055

मु ड बु. 135 1191 सुवणा वनोद माने वनोद माने F 32

मु ड बु. 135 1192 शारदा द ा गाडे द ा गाडे F 34



मु ड बु. 136 161 उमेश अंगद सगर अंगद सगर M 33

मु ड बु. 136 169 ल मन पुजार पवार पुजार पवार M 59

मु ड बु. 136 186 वनमाला अिभम यू आचाय अिभम यू आचाय F 60 YZU7367089

मु ड बु. 136 187 शांताबाई िनवतृी कांबळे िनवतृी कांबळे F 86

मु ड बु. 136 203 च ंकला गोतम जाधव गोतम जाधव F 49

मु ड बु. 136 204 रमा मधुकर जाधव मधुकर जाधव F 47

मु ड बु. 136 206 भानुदास आबा सरवदे आबा सरवदे M 84

मु ड बु. 136 207 ोपद  भानुदास सरवदे भानुदास सरवदे F 79

मु ड बु. 136 213 गोरख हर भाउ टळक हर भाउ टळक M 54

मु ड बु. 136 214 ललीता गोरख टळक गोरख टळक F 50 YZU7367105

मु ड बु. 136 225 सुधाकर बाबुराव गायकवाड बाबुराव गायकवाड M 60 YZU7367121

मु ड बु. 136 230 सिचन ीपती जाधव ीपती जाधव M 37

मु ड बु. 136 238 रे मा मु ार पठाण मु ार पठाण F 31

मु ड बु. 136 243 महादेव मा ती अभग मा ती अभग M 50

मु ड बु. 136 244 मा ती रामा अभंगे रामा अभंगे M 84

मु ड बु. 136 245 िललावती मा ती अभंगे मा ती अभंगे F 79

मु ड बु. 136 246 सुकुमार महादेव अभंगे महादेव अभंगे M 37

मु ड बु. 136 320 डमी डमी डमी M 37

मु ड बु. 136 323 रेणुका नरहर देशपांडे नरहर देशपांडे F 41 YZU7367147

मु ड बु. 136 327 सुभ ा यामसुंदर देशपांडे यामसुंदर देशपांडे F 37

मु ड बु. 136 353 बेलावा क याणी वामी क याणी वामी F 89

मु ड बु. 136 366 जय ी वलास काळे वकास काळे F 40

मु ड बु. 136 392 भारत तुकाराम आदिमले तुकाराम आदिमले M 65 YZU7159866

मु ड बु. 136 436 क पना दगडू दळवे दगडू दळवे F 38

मु ड बु. 136 477 अजुन बी आजमो न शेख आजमो न शेख F 63

मु ड बु. 136 482 बाबुराव िभमराव सुरवसे िभमराव सुरवसे M 91

मु ड बु. 136 498 स बाई नागनाथ वामी नागनाथ वामी F 87 YZU7367170

मु ड बु. 136 510 काशीबाई शंकर पटाडे शंकर पटाडे F 92

मु ड बु. 136 517 सुभ ाबाई द ोबा गरड द ोबा गरड F 97 YZU7367295

मु ड बु. 136 522 कमलाकर हर भाउ गरड हर भाउ गरड M 53

मु ड बु. 136 523 आशा कमलाकर गरड कमलाकर गरड F 46

मु ड बु. 136 524 िशवमुत  िसद या वामी िसद या वामी M 98



मु ड बु. 136 546 महेबुबबेग दावलबेग िमझा दावलबेग िमझा M 86

मु ड बु. 136 547 महमुदाबी महेबुबबेग िमझा महेबुबबेग िमझा F 82

मु ड बु. 136 548 अनीसबगे महेबुबबेग िमझा महेबुबबेग िमझा M 68

मु ड बु. 136 549 बपाशाबी अनीसबगे िमझा अनीसबगे िमझा F 62

मु ड बु. 136 550 हैयसबेग महेबुबबेग िमझा महेबुबबेग िमझा M 62

मु ड बु. 136 551 शर फाबी हैयसबेग िमझा हैयसबेग िमझा F 58

मु ड बु. 136 552 अजमतबेग महेबुबबेग िमझा महेबुबबेग िमझा M 43

मु ड बु. 136 553 िनसार गफुर स यद गफुर स यद M 54

मु ड बु. 136 554 वाहेदाबी िनसार स यद िनसार स यद F 49

मु ड बु. 136 563 सु तानबेगाम खलील कुरेशी खलील कुरेशी F 50

मु ड बु. 136 567 कमल भुद प काळे भुिलंग काळे F 79 YZU7367303

मु ड बु. 136 573 िशवलींग तुकाराम. काळे तुकाराम. काळे M 91

मु ड बु. 136 581 अमीनाबी इ ाह म तांबोळ इ ाह म तांबोळ F 86 YZU7367311

मु ड बु. 136 584 राजाबाई राम राउत राम राउत F 69

मु ड बु. 136 585 उमा रामा राऊत रामा राऊत F 40

मु ड बु. 136 586 भावती रामा राऊत रामा राऊत F 37

मु ड बु. 136 601 मा ती बाबु काळे बाबु काळे M 95 YZU7367337

मु ड बु. 136 653 भिगरथी राजाराम नानजकर राजाराम नानजकर F 92 YZU7367352

मु ड बु. 136 654 पु पा सुभाष जाधव सुभाष जाधव F 47

मु ड बु. 136 659 संदाकंवर ब नारायण चांडक ब नारायण चांडक M 84

मु ड बु. 136 668 तारके र  िशवाजी बचाटे िशवाजी बचाटे F 43 YZU7367386

मु ड बु. 136 669 राजे र  िशवाजी बचाटे िशवाजी बचाटे F 39

मु ड बु. 136 685 रेखा संद पान पटाडे संद पान पटाडे F 37

मु ड बु. 136 696 चं कांत नेमीनाथ पांगळ नेमीनाथ पांगळ M 89 YZU7367402

मु ड बु. 136 699 क तुरबाई नेमीनाथ पांगळ नेमीनाथ पांगळ F 99 YZU7367394

मु ड बु. 136 702 क वता शीतलनाथ पांगळ शीतलनाथ पांगळ F 43

मु ड बु. 136 703 रंजना िशतलनाथ पांगाळ िशतलनाथ पांगाळ F 40

मु ड बु. 136 717 सार का वलास पांगळ वलास पांगळ F 40

मु ड बु. 136 739 सार का रामचं कांबळे रामचं कांबळे F 37

मु ड बु. 136 740 व णु नेमीनाथ कांबळे नेिमनाथ कांबळे M 86 YZU7367436

मु ड बु. 136 750 कुलभषुण हरालाल कांबळे हरालाल कांबळे M 54 YZU7367444

मु ड बु. 136 764 रे मा राज पांगळ राज पांगळ F 38



मु ड बु. 136 773 राजशेखर भारत पांगळ भारत पांगळ M 66 YZU7367477

मु ड बु. 136 797 दपाली अजीतलाल पांगळ अजीतलाल पांगळ F 39

मु ड बु. 136 800 रतन केशरनाथ कांबळे केशरनाथ कांबळे M 69 YZU7367519

मु ड बु. 136 803 मंदा दलीप कांबळे दलीप कांबळे F 59

मु ड बु. 136 804 सार का रतन कांबळे रतन कांबळे F 37

मु ड बु. 136 812 सार का दलीप पांगळ दलीप पांगळ F 38

मु ड बु. 136 813 सोनाली शांत पांगळ शांत पांगळ F 36

मु ड बु. 136 814 शांतीनाथ नेिमनाथ कोडेकर नेिमनाथ कोडेकर M 97

मु ड बु. 136 817 हर शचं  माधवराव कोकाटे माधवराव कोकाटे M 79 YZU7367527

मु ड बु. 136 859 व णु आ पाराव हावलदार आ पाराव हावलदार M 64 YZU7367535

मु ड बु. 136 860 ल मीबाई व णु हावलदार व णु हावलदार F 59 YZU7367543

मु ड बु. 136 868 भावती मधुकर हावलदार मधुकर हावलदार F 55

मु ड बु. 136 877 द ु िसताराम देशमुख िसताराम देशमुख M 70

मु ड बु. 136 879 मिनषा द ु देशमुख द ु देशमुख F 38 YZU7367576

मु ड बु. 136 880 देवई रंगनाथ माने रंगनाथ माने M 88

मु ड बु. 136 915 मिनषा िशवाजी सवासे िशवाजी सवासे F 43

मु ड बु. 136 917 मंजुषा िशवाजी सवासे िशवाजी सवासे F 41

मु ड बु. 136 922 दगडु मारोती सापसोड मारोती सापसोड M 90 YZU7367626

मु ड बु. 136 928 सुभाष िनळोबा हंगले िनळोबा हंगले M 101

मु ड बु. 136 932 कौश या फ करचंद धाकतोड फ करचंद धाकतोड F 75

मु ड बु. 136 936 भागवत द ा य देवरे द ा य देवरे M 43



मु ड बु. 137 153 अितक र फक स यद र फक स यद M 32

मु ड बु. 137 159 महेबुब अिमरहुसेन शेख अिमरहुसेन शेख M 44

मु ड बु. 137 308 मिनषा महादेव काळे महादेव काळे F 41

मु ड बु. 137 403 उषा मनोहर घुटे मनोहर घुटे F 46 YZU7367683

मु ड बु. 137 407 अभीम यु हर भाऊ कंुभार हर भाऊ कंुभार M 60

मु ड बु. 137 430 गीता िनवृ ी घुटे िनवृ ी घुटे F 44 YZU7367691

मु ड बु. 137 548 उषा मनोहर नाडे मनोहर नाडे F 52

मु ड बु. 137 673 गो वंद कच लाल मुदंडा कच लाल मुदंडा M 54

मु ड बु. 137 839 न बी बाबु शेख बाबु शेख M 59 YZU7367865

मु ड बु. 137 865 स वता व णु माळ व णु माळ F 44 YZU7367881



मु ड बु. 138 280 जय ी शाहुराज बनसोडे शाहुराज बनसोडे F 52

मु ड बु. 138 293 ब सी द लत जोगदंड द लत जोगदंड M 66

मु ड बु. 138 297 चांद बबी र हम. पठाण र हम. पठाण F 60

मु ड बु. 138 309 बाब ु ानोबा कदम. ानोबा कदम. M 48

मु ड बु. 138 421 मोहन केशव नाडे केशव नाडे M 86

मु ड बु. 138 425 योती तुकाराम नाडे तुकाराम नाडे F 39

मु ड बु. 138 440 हावसाबाई रामिलंग डाके रामिलंग डाके F 81 YZU7373665

मु ड बु. 138 459 मथुराबाई ल मण जाधव ल मण जाधव F 101

मु ड बु. 138 514 चतूरबाई साधू नाडे साधू नाडे F 91 YZU7373756

मु ड बु. 138 536 मधुकर बाजीराव सुरवसे बाजीराव सुरवसे M 49

मु ड बु. 138 537 शामल मधुकर सुरवसे मधुकर सुरवसे F 44

मु ड बु. 138 548 सुरेश ीिनावस अहंकार ीिनवास अहंकार M 71

मु ड बु. 138 549 मंगला सुरेशराव अहंकार सुरेशराव अहंकार F 68

मु ड बु. 138 550 संद प सुरेशराव अहंकार सुरेशराव अहंकार M 67

मु ड बु. 138 595 अ नी बालाजी आ टे बालाजी आ टे F 41

मु ड बु. 138 601 मीण सुधीर वाघमारे सुधीर वाघमारे F 44

मु ड बु. 138 646 जाईबाई चोखोबा गायकवाड चोखोबा गायकवाड F 85

मु ड बु. 138 652 रमजान नबी शेख नबी शेख M 37

मु ड बु. 138 667 नायबा नामदेव पाटोळे नामदेव पाटोळे M 85

मु ड बु. 138 668 सुिनल नायबा पाटोळे नायबा पाटोळे M 57 YZU7373814

मु ड बु. 138 669 प ीण सुिनल पाटोळे सुिनल पाटोळे F 54 YZU7373822

मु ड बु. 138 670 सुिलधर नायबा पाटोळ नायबा पाटोळ M 54

मु ड बु. 138 671 शोभा सुिलधर पाटोळ सुिलधर पाटोळ F 51 YZU7373830

मु ड बु. 138 672 ीवेणा रामा रसाळ रामा रसाळ F 66

मु ड बु. 138 676 क वता श ू न काळूके श ू न काळूके F 45

मु ड बु. 138 679 व कल िलंबाजी काळंुके िलंबाजी काळंुके M 61

मु ड बु. 138 680 कमल व कल काळंुके व कल काळंुके F 56

मु ड बु. 138 682 महानंदा भरत काळंुके भरत काळंुके F 56

मु ड बु. 138 712 िसताबाई तुकाराम. मगर तुकाराम. मगर F 61 YZU7373848

मु ड बु. 138 747 इं बाई काशीनाथ पवार काशीनाथ पवार F 86 YZU7159882

मु ड बु. 138 828 शामल दासु अडसुळे दासु अडसुळे F 38

मु ड बु. 138 830 ल मण दासू आडसुळे दासू आडसुळे M 46 YZU7373913



मु ड बु. 138 861 साहेबराव मुरलीधर कत मुरलीधर कत M 56

मु ड बु. 138 862 सु ला साहेबराव कत साहेबराव कत F 47

मु ड बु. 138 864 अजय ीरंग िशंदे ीरंग िशंदे M 51

मु ड बु. 138 865 अंजली अजय िशंदे अजय िशंदे F 49

मु ड बु. 138 867 िशवाजी भाऊराव वभुते भाऊराव वभुते M 87

मु ड बु. 138 883 िलंबाबाई दगडू कांबळे दगडू कांबळे F 56

मु ड बु. 138 886 सुंदराबाई बुबा कांबळे बुबा कांबळे F 86 YZU7373921

मु ड बु. 138 907 बाबूराव िशवराम. वाघमारे िशवराम. वाघमारे M 100 YZU7373947

मु ड बु. 138 962 शांताबाई बाबुराव च हाण बाबुराव च हाण F 91

मु ड बु. 138 971 बाबुराव िशवाजी पा े िशवाजी पा े M 60

मु ड बु. 138 1117 भागवत रामा च हाण रामा च हाण M 64

मु ड बु. 138 1119 वजया रामभाऊ च हाण रामभाऊ च हाण F 51

मु ड बु. 138 1120 िस दे र रामा च हाण रामा च हाण M 41

मु ड बु. 138 1121 िमस िस दे र च हाण िस दे र च हाण F 40

मु ड बु. 138 1122 िनतेश भागवत च हाण भागवत च हाण M 37

मु ड बु. 138 1132 लालूबाई भगवान च हान भगवान च हान F 86

मु ड बु. 138 1213 ल मी सतीश च हाण सतीश च हाण F 45 YZU7374069

मु ड बु. 138 1264 समाबाई यशवंता कांबळे यशवंता कांबळे F 76



मु ड बु. 139 4 वजय पोपट आलूरे पोपट आलूरे M 31

मु ड बु. 139 63 सूभाबाई खंडू इटकर खंडू इटकर F 48

मु ड बु. 139 93 िमना देवीदास जाधव देवीदास जाधव F 51

मु ड बु. 139 96 सुिचता िशवाजीराव जाधव िशवाजीराव जाधव F 31

मु ड बु. 139 100 सखूबाई बलिभम जगताप बलिभम जगताप F 81

मु ड बु. 139 121 दपक दगडू कांबळे दगडू कांबळे M 51

मु ड बु. 139 122 जय ी दपक कांबळे दपक कांबळे F 48

मु ड बु. 139 154 यलूबाई रामा मंजूळकर रामा मंजूळकर F 55

मु ड बु. 139 162 जय कशन स यनारायण मं ी स यनारायण मं ी M 62

मु ड बु. 139 163 मंजूशा जय कसन मं ी जय कसन मं ी F 50

मु ड बु. 139 223 लताबाई मलका पा सोनकांबळे मलका पा सोनकांबळे F 47

मु ड बु. 139 225 केरबा साधू सूरवसे साधू सूरवसे M 77

मु ड बु. 139 234 शाहूराज िशवाजी सूयवंशी िशवाजी सूयवंशी M 31

मु ड बु. 139 248 म जी शेट बा झाकणीकर शेट बा झाकणीकर M 46

मु ड बु. 139 250 िसमा अ पा झाक णकर अ पा झाक णकर F 38

मु ड बु. 139 341 रंगुबाई संभु ईटकर संभु ईटकर F 86

मु ड बु. 139 381 जग नाथ दशरथ झाकणेकर दशरथ झाकणेकर M 37

मु ड बु. 139 387 सावळा य ला पा झाकणीकर य ला पा झाकणीकर M 51 YZU7374176

मु ड बु. 139 388 बायाबाई सावळा झाकणीकर सावळा झाकणीकर F 48 YZU7374184

मु ड बु. 139 396 मा ती सावळा धो े सावळा धो े M 86 YZU7374192

मु ड बु. 139 451 उषा वजय शे ट वजय शे ट F 45

मु ड बु. 139 482 साळुबाई य ला पा ईटकर य ला पा ईटकर F 89 YZU7374242

मु ड बु. 139 541 शांताबाई वलास इटकर वलास इटकर F 32

मु ड बु. 139 547 सोनबा तुकाराम इटकर तुकाराम इटकर M 43

मु ड बु. 139 555 सु दराबाई आ णा ईटकर आ णा ईटकर F 96

मु ड बु. 139 571 िसट बा संभु ईटकर संभु ईटकर M 91

मु ड बु. 139 598 मस ुसावळा झाकणीकर सावळा झाकणीकर M 66 YZU7374341

मु ड बु. 139 610 पुनम गणपत पसाळ गणपत पसाळ F 31

मु ड बु. 139 639 िलंबराज बाबुराव वाघमारे बाबुराव वाघमारे M 64

मु ड बु. 139 640 नंदबुाई िलंबराज वाघमारे िलंबराज वाघमारे F 59

मु ड बु. 139 641 गोवधन रोह दास ◌ोह दास M 65

मु ड बु. 139 642 संजय गोवधन रोह दास गोवधन रोह दास M 37



मु ड बु. 139 643 रवी गोवधन रोह दास गोवधन रोह दास M 36

मु ड बु. 139 653 शाक र अ वर शेख अ वर शेख M 47

मु ड बु. 139 669 द ा य उ मराव िशंदे उ मराव िशंदे M 41

मु ड बु. 139 670 ल मी द ा य िशंदे द ा य िशंदे F 38

मु ड बु. 139 671 मिनषा शामसंुदर िशंदे शामसंुदर िशंदे F 37

मु ड बु. 139 691 ल मीबाई रामदास झाकणीकर रामदास झाकणीकर F 33

मु ड बु. 139 721 िनितन मु ाराम िशंदे मु ाराम िशंदे M 35

मु ड बु. 139 722 अनुराधा अमोल मुळे अमोल मुळे F 34

मु ड बु. 139 724 वैशाली वसंतराव िगर वसंतराव िगर F 33

मु ड बु. 139 734 या मन फरोज शेख फरोज शेख F 37

मु ड बु. 139 737 भा य ी िशवाजी िलगाडे िशवाजी िलगाडे M 35

मु ड बु. 139 745 गोपाळ गु दास बांगड गु दास बांगड M 31

मु ड बु. 139 746 संतोष राजकुमार झा राजकुमार झा M 33

मु ड बु. 139 754 क पना कालीदास पवार कालीदास पवार F 32

मु ड बु. 139 759 मा ती शेट बा झाकणीकर शेट बा झाकणीकर M 54

मु ड बु. 139 762 भिगराबाई पराजी झाकणीकर पराजी झाकणीकर F 34

मु ड बु. 139 765 रमेश सदािशव पुदाले सदािशव पुदाले M 30

मु ड बु. 139 791 बालाजी कशन पवार कशन पवार M 45

मु ड बु. 139 794 संिगता द ा य वाघमोडे द ा य वाघमोडे F 38

मु ड बु. 139 795 लखन द ा य वाघमोडे द ा य वाघमोडे M 32

मु ड बु. 139 800 अिनता संजय भोरे संजय भोरे F 35

मु ड बु. 139 811 सुिनता रं जत िभसे रं जत िभसे F 36

मु ड बु. 139 827 भागाबाई अंबादास धो े अंबादास धो े F 42

मु ड बु. 139 848 जमील बशीर स यद बशीर स यद M 38

मु ड बु. 139 849 रंगनाथ िभमराव वाघमारे िभमराव वाघमारे M 60

मु ड बु. 139 850 सुिशला रंगनाथ वाघमारे रंगनाथ वाघमारे F 58

मु ड बु. 139 851 सुभ ा िलंबाजी ल ढे िलंबाजी ल ढे F 101

मु ड बु. 139 856 ल मी द ा य ल ढे द ा य ल ढे F 41

मु ड बु. 139 869 लता शंकर इटकर शंकर इटकर F 38

मु ड बु. 139 876 छबुबाई साहेबराव िशंदे साहेबराव िशंदे F 62

मु ड बु. 139 883 स रता सुिनल मादंळे सुिनल मादंळे F 49

मु ड बु. 139 886 कमलबाई ंबक इटकर ंबक इटकर F 39



मु ड बु. 139 893 साहेबराव गणपती िशंदे गणपती िशंदे M 72

मु ड बु. 139 905 तुळशीराम मा ती ल करे मा ती ल करे M 49

मु ड बु. 139 906 िसंधुबाई राम ल करे राम ल करे F 47



मु ड बु. 140 114 गंगाधर तुकाराम इटकर तुकाराम इटकर M 35

मु ड बु. 140 116 मंगलाबाई गंगाधर इटकर गंगाधर इटकर F 31

मु ड बु. 140 157 महेताब चांदसाब शेख चांदसाब शेख M 83

मु ड बु. 140 188 गो वंदा िशवराम झाकणीकर िशवराम झाकणीकर M 38

मु ड बु. 140 195 मु ाबाई िभमा िशंदे िभमा िशंदे F 41

मु ड बु. 140 196 मंजुळा िभमा िशंदे िभमा िशंदे F 38

मु ड बु. 140 197 िमना ी नवनाथ िशंदे नवनाथ िशंदे M 38

मु ड बु. 140 199 जानकाबाई द ा िगर द ा िगर F 89

मु ड बु. 140 201 परमे र नारायण िगर नारायण िगर M 39

मु ड बु. 140 203 आशा तुकाराम सवासे तुकाराम सवासे F 37

मु ड बु. 140 215 क पना मा ती चौधर मा ती चौधर F 38

मु ड बु. 140 217 केशव बाजीराव ढवण बाजीराव ढवण M 59

मु ड बु. 140 218 शामल केशव ढवण केशव ढवण F 54

मु ड बु. 140 232 रोह दास पंढर भोसले पंढर भोसले M 85

मु ड बु. 140 235 राधा बालाजी भोसले बालाजी भोसले F 44

मु ड बु. 140 236 तुळशीराम ता याबा साळुंके ता याबा साळुंके M 96 YZU7374408

मु ड बु. 140 240 ध ड बा नरसु कवडे नरसु कवडे M 72

मु ड बु. 140 250 रयाज रशीद शेख रशीद शेख M 47

मु ड बु. 140 251 शा हदा रयाज शेख रयाज शेख F 43

मु ड बु. 140 254 बळ राम मा ती गायकवाड मा ती गायकवाड M 65

मु ड बु. 140 255 छाया बळ राम गायकवाड बळ राम गायकवाड F 61

मु ड बु. 140 273 िलंबेराज पंढर कोरडे पंढर कोरडे M 82

मु ड बु. 140 278 नारायण द ा िगर द ा िगर M 61

मु ड बु. 140 287 दवाकर मा णक बनसोडे मा णक बनसोडे M 64

मु ड बु. 140 288 चं कला दवाकर बनसोडे दवाकर बनसोडे F 59

मु ड बु. 140 296 राजाभाऊ ीपती गाढवे ीपती गाढवे M 54

मु ड बु. 140 297 सुलभा राजाभाऊ गाढवे राजाभाऊ गाढवे F 49

मु ड बु. 140 303 पौ णमा अशोक पवार अशोक पवार F 37

मु ड बु. 140 313 सागरबाई वैजीनाथ आतकरे वैजीनाथ आतकरे F 85

मु ड बु. 140 361 रमेश माधव सोनकांबळे माधव सोनकांबळे M 44

मु ड बु. 140 362 कमल रमेश सोनकांबळे रमेश सोनकांबळे F 40

मु ड बु. 140 370 सुनयना िशवराज सुयवंशी िशवराज सुयवंशी F 37



मु ड बु. 140 373 स वता झ सुयवंशी झ सुयवंशी F 37

मु ड बु. 140 397 इ ा हम ब शी तांबोळ ब शी तांबोळ M 79

मु ड बु. 140 402 शमशाद िसकंदर तांबोळ िसकंदर तांबोळ M 44

मु ड बु. 140 405 अंबादास बळ झांजे बळ झांजे M 91

मु ड बु. 140 415 राज  मा ती दळवे मा ती दळवे M 61

मु ड बु. 140 419 जग नाथ पंढर नाथ गोसावी पंढर नाथ गोसावी M 50

मु ड बु. 140 420 रेखा जग नाथ गोसावी जग नाथ गोसावी F 42

मु ड बु. 140 457 गौतम कसन वाघमारे कसन वाघमारे M 59

मु ड बु. 140 472 शाजादबी खम ीन शेख खम ीन शेख F 86 YZU7374556

मु ड बु. 140 483 काश संपतराव सवई संपतराव सवई M 59

मु ड बु. 140 484 ध डुबाई मनाहेर िशंदे मनोहर िशंदे F 86

मु ड बु. 140 488 भगवान धमाजी पाटोळे धमाजी पाटोळे M 86

मु ड बु. 140 493 मीरा महेशकुमार मोटे महेशकुमार मोटे F 50

मु ड बु. 140 504 अमर दप बबन अंदरेु बबन अंदरेु M 44

मु ड बु. 140 510 अिनता बापु कटकद ड बापु कटकद ड M 37

मु ड बु. 140 539 सुरेश अजुन यवहारे अजनु यवहारे M 57

मु ड बु. 140 540 व णु िलंबाजी सोनट के िलंबाजी सोनट के M 57

मु ड बु. 140 541 रेखा व णु सोनट के व णु सोनट के F 46

मु ड बु. 140 542 िभमराव बापु कपुरे बापु कपुरे M 64

मु ड बु. 140 543 जजाबाई िभमराव कपुरे िभमराव कपुरे F 59

मु ड बु. 140 550 आशा संजय रसागर संजय रसागर F 37

मु ड बु. 140 558 महेबुबबी अहमदसाहेब शेख अहमदसाहेब शेख F 74 YZU7374655

मु ड बु. 140 569 सोमनाथ जग नाथ ीरसागर जग नाथ ीरसागर M 89 YZU7374630

मु ड बु. 140 570 शांताबाई सोमनाथ ीरसागर सोमनाथ ीरसागर F 84 YZU7374648

मु ड बु. 140 571 संजय सोमनाथ रसागर सोमनाथ रसागर M 44

मु ड बु. 140 586 सुरेश तुकाराम जाधव तुकाराम जाधव M 45

मु ड बु. 140 595 म सूर रह म शेख रह म शेख M 51

मु ड बु. 140 596 सुसैयाबी म सूर शेख म सूर शेख F 46

मु ड बु. 140 614 कबई द ु िशंदे द ु िशंदे F 35

मु ड बु. 140 625 अ ण महादेव जाधव महादेव जाधव M 49

मु ड बु. 140 635 अलका सुरेश यवहारे सुरेश यवहारे F 52

मु ड बु. 140 636 अजीनाथ दगडु कांबळे दगडु कांबळे M 61



मु ड बु. 140 637 िशलाबाई अयजीनाथ कांबळे अजीनाथ कांबळे F 56



मु ड बु. 141 245 शोभा िशवाजी जाधव िशवाजी जाधव F 41

मु ड बु. 141 249 राम राजाराम काळे राजाराम काळे M 47

मु ड बु. 141 250 आशाबाई राम काळे राम काळे F 41

मु ड बु. 141 380 भालचं  ल मण यवहारे ल मण यवहारे M 44 YZU7384712

मु ड बु. 141 402 िस दे र ंबक मुंबरे ंबक मुंबरे M 72

मु ड बु. 141 403 रजनी िस देवर मुंबरे िस देवर मुंबरे F 71

मु ड बु. 141 408 िनतीन बाळासाहेब कवटे बाळासाहेब कवटे M 41

मु ड बु. 141 418 अफसाना िसंकरद शेख िसंकरद शेख F 45

मु ड बु. 141 440 वंदना ध ड राम िशंदे ध ड राम िशंदे F 37

मु ड बु. 141 459 भादाबाई कािशनाथ कांबळे कािशनाथ कांबळे F 101

मु ड बु. 141 462 भारती योतीराम सदाफुले योतीराम सदाफुले F 77

मु ड बु. 141 469 अंजु िगर धर हानगुलकर िगर धर हानगुलकर F 42

मु ड बु. 141 478 अ नी भालचं यवहारे भालचं यवहारे F 39

मु ड बु. 141 479 व म ध ड राम औदारे ध ड राम औदारे M 58

मु ड बु. 141 480 अप ग गोपाळ दनके गोपाळ दनके M 48

मु ड बु. 141 495 स यिशला जग नाथ िशतोळे जग नाथ िशतोळे F 39

मु ड बु. 141 520 भगवंत कसन हरहरकर कसन हरहरकर M 42

मु ड बु. 141 521 छाया बालाजी हरहरकर बालाजी हरहरकर F 41

मु ड बु. 141 539 लालासाहेब केरबा जाधव केरबा जाधव M 59

मु ड बु. 141 540 पावती लालासाहेब जाधव लालासाहेब जाधव F 44

मु ड बु. 141 550 दादाराव ध ड बा पवार ध ड बा पवार M 59

मु ड बु. 141 555 फुसाबाई मारोती पवार मारोती पवार F 39

मु ड बु. 141 559 ल मीबाई भारत जाधव भारत जाधव F 59

मु ड बु. 141 563 िभमराव आंबादास वाकुरे आंबादास वाकुरे M 71

मु ड बु. 141 564 सुमन िभमराव वाकुरे िभमराव वाकुरे F 54

मु ड बु. 141 590 हनमंत िन पा इटकर िन पा इटकर M 64

मु ड बु. 141 622 भागाबाई सावळा ईटकर सावळा ईटकर F 44

मु ड बु. 141 635 अ ना ल मण झाकणीकर अ ना झाकणीकर M 66

मु ड बु. 141 668 सखुबाई पराजी झाकणीकर पराजी झाकणीकर F 39

मु ड बु. 141 693 ध ड राम बमी पवार बमी पवार M 59

मु ड बु. 141 695 कृ णाबाई ल मण मोरे ल मण मोरे F 59

मु ड बु. 141 696 ललीता कालीदास अंबाड कालीदास अंबाड F 46



मु ड बु. 141 699 ध डुबाई िभमा गायकवाड िभमा गायकवाड F 49

मु ड बु. 141 722 गंगुबाई िशवाजी झाकणीकर िशवाजी झाकणीकर F 48 YZU7384795

मु ड बु. 141 727 वंदनाबाई चं कांत देशमुख चं कांत देशमुख F 84 YZU7384811

मु ड बु. 141 728 संतोष चं कांत देशमुख चं कांत देशमुख M 43

मु ड बु. 141 729 शुभांगी चं कांत देशमुख चं कांत देशमुख F 41

मु ड बु. 141 730 योगेश चं कांत देशमुख चं कांत देशमुख M 40

मु ड बु. 141 742 राजाभाऊ व ठलराव िभसे व ठलराव िभसे M 54

मु ड बु. 141 744 देवक या राजाभाऊ िभसे राजाभाऊ िभसे F 41

मु ड बु. 141 751 ल मी गंगाराम झाकणीकर गंगाराम झाकणीकर F 37

मु ड बु. 141 753 मोहन मा णकराव कदम मा णकराव कदम M 43



मु ड बु. 142 52 सुभाष गणपत साळं◌ुके गणपत साळं◌ुके M 50

मु ड बु. 142 53 दपाली सुभाष साळं◌ुके सुभाष साळं◌ुके F 42

मु ड बु. 142 55 यलुबाई कनका भोसले कनका भोसले F 85

मु ड बु. 142 56 राजकुमार अ पा णा भोसले अ पा णा भोसले M 55

मु ड बु. 142 62 ित पा हाणमंत ईटकर हाणमंत ईटकर M 51

मु ड बु. 142 68 मस ुअ पा झाकणे अ पा झाकणे M 65 YZU7384936

मु ड बु. 142 78 सोनाबाई ित पा झाकणे ित पा झाकणे F 49

मु ड बु. 142 79 मु ाबाई आ पा झाकणे आ पा झाकणे F 49

मु ड बु. 142 82 बंगार बाई द ु झाकणे द ु झाकणे F 48

मु ड बु. 142 88 शामबुाई दासु झाकणीकर दासु झाकणीकर F 51 YZU7384902

मु ड बु. 142 114 अमरजा भालचं कुलकण भालचं कुलकण F 36

मु ड बु. 142 142 िशतलकुमार बाबुराव िचलवंत बाबुराव िचलवंत M 41

मु ड बु. 142 143 राजवधन बाबुराव िचलवंत बाबुराव िचलवंत M 40

मु ड बु. 142 144 योती बाबुराव िचलवंत बाबुराव िचलवंत F 38

मु ड बु. 142 145 िगतांजली बाबुराव िचलवंत बाबुराव िचलवंत F 37

मु ड बु. 142 151 सुजाता शाहूराज सोनवणे शाहूराज सोनवणे F 35

मु ड बु. 142 152 बाबुराव सखाराम िचलवंत सखाराम चिलवतं M 69

मु ड बु. 142 153 मंगल बाबुराव िचलवंत बाबुराव चिलवतं F 58

मु ड बु. 142 159 अचना बलभीम बोकेफोडे बलभीम बोकेफोडे F 40

मु ड बु. 142 166 सरफराज िसराजो न शेख िसराजो न शेख M 43

मु ड बु. 142 182 सोनू भागवत तेलगं भागवत तेलगं F 39

मु ड बु. 142 187 उषा व णु िमसाळ व णु िमसाळ F 38

मु ड बु. 142 198 गुलाबराव साहेबराव यादव साहेबराव यादव M 49

मु ड बु. 142 199 सुनंदा गुलाबराव यादव गुलाबराव यादव F 42

मु ड बु. 142 200 िशवाजी यंकटेश ढोबळे यंकटेश ढोबळे M 59

मु ड बु. 142 201 िमरा िशवाजी ढोबळे िशवाजी ढोबळे F 54

मु ड बु. 142 213 नेहल ववेकानंद वामी ववेकानंद वामी F 47

मु ड बु. 142 226 क पना मा णकराव रो हले मा णकराव रो हले F 39

मु ड बु. 142 229 तनुजा भालचं कुलकण भालचं कुलकण F 41

मु ड बु. 142 230 शैलजा भालचं कुलकण भालचं कुलकण F 40

मु ड बु. 142 235 सुभाष गणपत साळंुके गणपत साळंुके M 71

मु ड बु. 142 236 क णा सुभाष साळंुके सुभाष साळंुके F 54



मु ड बु. 142 237 शालीनी रमेश वादे रमेश वादे F 51

मु ड बु. 142 238 रमेश सोनाजीराव वादे सोनाजीराव वादे M 60

मु ड बु. 142 246 मोहन मा णक कदम मा णक कदम M 43

मु ड बु. 142 247 यंकटेश ताप होळकर ताप होळकर M 61

मु ड बु. 142 248 िनमला यंकटेश होळकर यंकटेश होळकर F 55

मु ड बु. 142 249 क वता यंकटेश होळकर यंकटेश होळकर F 40

मु ड बु. 142 264 नागनाथ राजाराम फेरे राजाराम फेरे M 46

मु ड बु. 142 265 रेणूका नागनाथ फेरे नागनाथ फेरे F 45

मु ड बु. 142 296 योगीता सुरेश अपराध सुरेश अपराध F 41

मु ड बु. 142 311 िनतीन बाळासाहेब काळे बाळासाहेब काळे M 64

मु ड बु. 142 320 पाली गोपी कंुभार गोपी कंुभार F 44

मु ड बु. 142 339 छाया रामभाऊ फेरे रामभाऊ फेरे F 51 YZU7384852

मु ड बु. 142 402 िनलाबाई अिनल इटकर अिनल इटकर F 59

मु ड बु. 142 408 सुिनता संजू इटकर संजू इटकर F 35

मु ड बु. 142 437 संतोष बाळू कसबे बाळू कसबे M 35

मु ड बु. 142 499 जो सना िशवाजी पवार िशवाजी पवार F 31

मु ड बु. 142 504 अरवींद भारत पोतदार भारत पोतदार M 36

मु ड बु. 142 525 इ माईल हबीबसाहेब शेख हबीबसाहेब शेख M 45

मु ड बु. 142 526  साना इ माईल शेख इ माईल शेख F 37

मु ड बु. 142 540 अमोल रमेश सोनकांबळे रमेश सोनकांबळे M 33

मु ड बु. 142 573 देउबाई शंकर झाकणे शंकर झाकणे F 35

मु ड बु. 142 578 िसताबाई जग नाथ झाकणीकर जग नाथ झाकणीकर F 33

मु ड बु. 142 641 सुरेश नामदेव सुरवसे नामदेव सुरवसे M 40

मु ड बु. 142 685 िनरोजा शंकरराव माळ शंकरराव माळ F 48 YZU7384860

मु ड बु. 142 691 संजीवनी बळ राम झाडके बळ राम झाडके F 41

मु ड बु. 142 693 द यानी बळ राम झाडके बळ राम झाडके F 38

मु ड बु. 142 700 राज ी सहदेव जाधव सहदेव जाधव F 44

मु ड बु. 142 716 मधुकर केशव साठे केशव साठे M 49

मु ड बु. 142 746 सपना राज पेडसे राज पेडसे F 36

मु ड बु. 142 768 आशोक बाबुराव कवळ कर बाबुराव कवळ कर M 46

मु ड बु. 142 769 िशला आशोक कवळ कर आशोक कवळ कर F 42

मु ड बु. 142 770 हाद िसताराम सज िसताराम सज M 37



मु ड बु. 142 775 पाली भारतराव पोतदार भारतराव पोतदार F 35

मु ड बु. 142 776 िनयाजो ीन त यब दखनी त यब दखनी M 56

मु ड बु. 142 777 शबाना िनयाजो ीन दखनी िनयाजो ीन दखनी F 48

मु ड बु. 142 779 द ा य भगवानराव सोनट के भगवानराव सोनट के M 53

मु ड बु. 142 780 सुनंदा द ा य सोनट के द ा य सोनट क्◌े F 47

मु ड बु. 142 784 इ ा हम दादामीया स यद दादामीया स यद M 77

मु ड बु. 142 787 अ दलु इ ा हम स यद इ ा हम स यद M 57

मु ड बु. 142 789 नाजा अ दलु स यद अ दलु स यद F 51

मु ड बु. 142 796 भीमा माणीक च हाण माणीक च हाण M 56

मु ड बु. 142 797 सुदाम भ◌्ीमा च हण भ◌्ीमा च हण M 45

मु ड बु. 142 798 जायबाई भीमा च ह भीमा च ह F 47

मु ड बु. 142 799 जनागाई सुदाम च हाण सुदाम च हाण F 42

मु ड बु. 142 800 पाबाई व नाथ च हाण व नाथ च हाण F 38

मु ड बु. 142 801 भीमराव चीमाजी शेगर चीमाजी शेगर M 55

मु ड बु. 142 802 अंजना िभमराव शेगर िभमराव शेगर F 45

मु ड बु. 142 803 केशरबाई िशवाजी शेगर िशवाजी शेगर F 47



मु ड बु. 143 75 आशा राम काळे राम काळे F 41

मु ड बु. 143 313 वजयाबाई मोतीराम अंधारे मोतीराम अंधारे F 60 YZU7384951

मु ड बु. 143 338 सोजर नारायण सापसोड नारायण सापसोड F 66

मु ड बु. 143 430 सुरेश कनका भोसले कनका भोसले M 64

मु ड बु. 143 431 सोनाबाई सुरेश भोसले सुरेश भोसले F 58

मु ड बु. 143 432 हणमतंा कणका भोसले कणका भोसले M 57

मु ड बु. 143 433 ल मी हणमतंा भोसले हणमतंा भोसले F 53

मु ड बु. 143 441 राघुबाई अ णा गायकवाड अ णा गायकवाड F 66

मु ड बु. 143 450 परशुराम िभमा मोरे िभमा मोरे M 37

मु ड बु. 143 454 सुिशलाबाई मल पा पांचाळ मल पा पांचाळ F 91

मु ड बु. 143 455 िशवराज मल पा पांचाळ मल पा पांचाळ M 41

मु ड बु. 143 469 दादाराव रामभाऊ गुंड रामभाऊ गुंड M 64

मु ड बु. 143 470 िसंधुताई दादाराव गुंड दादाराव गुंड F 55

मु ड बु. 143 473 अिन द ल मण सरवदे ल मण सरवदे M 70

मु ड बु. 143 475 ची नु राजा तेवर राजा तेवर M 44

मु ड बु. 143 479 अिनता ीहर वाघमाडे ीहर वाघमाडे F 38

मु ड बु. 143 500 वमल गणपतराव वाघे गणपतराव वाघे F 58 YZU7385024

मु ड बु. 143 504 भारत रामदास टोपे रामदास टोपे M 43

मु ड बु. 143 533 अलका गुलाब िशंदे गुलाब िशंदे F 53 YZU7159890

मु ड बु. 143 555 संजय वदयाधर माडंवकर वदयाधर माडंवकर M 51

मु ड बु. 143 583 बाब ुसुबान साळंुके सुबान साळंुके M 62

मु ड बु. 143 584 भागु बाबु साळंुके बाबु साळंुके F 53

मु ड बु. 143 587 अंजली कंुडिलक कापरे कंुडिलक कापरे F 34

मु ड बु. 143 599 पपीता हाद गाडे हाद गाडे F 44 YZU7385057

मु ड बु. 143 604 गौर  चं कांत जगताप चं कांत जगताप F 38



मु ड बु. 145 6 जग नाथ शोभाबाई अंधारे शोभाबाई अंधारे F 79

मु ड बु. 145 15 सुभाष यशवंत भडंगे यशवंत भडंगे M 48

मु ड बु. 145 16 ल मीबाई सुभाष भडंगे सुभाष भडंगे F 43

मु ड बु. 145 20 धमानंद अंकूश भालेराव अंकूश भालेराव M 33

मु ड बु. 145 21 पंचशील अंकूश भालेराव अंकूश भालेराव M 33

मु ड बु. 145 25 िशवनंदा परसराम िभसे परसराम िभसे F 43

मु ड बु. 145 27 अंकूश नामदेव भोरे नामदेव भोरे M 36

मु ड बु. 145 29 छायाबाई हनुमंत भोसले हनुमंत भोसले F 31

मु ड बु. 145 32 अ पाराव मा ती बोदर मा ती बोदर M 78

मु ड बु. 145 40 रेशमी रामानूजदास चांडक रामानूजदास चांडक F 36

मु ड बु. 145 50 राज  द य गायकवाड द य गायकवाड M 48

मु ड बु. 145 57 अमोल बलभीम गोरे बलभीम ◌ंगोरे M 38

मु ड बु. 145 72 बाब ूका हू जाधव का हू जाधव M 71

मु ड बु. 145 73 गजराबाई बाबूराव जाधव बाबूराव जाधव F 65

मु ड बु. 145 74 द ा बाबू जाधव बाबू जाधव M 46

मु ड बु. 145 75 सोजरबाई द ा जाधव द ा जाधव F 43

मु ड बु. 145 76 िनलेश िशवाजी जाधव िशवाजी जाधव M 43

मु ड बु. 145 78 राजाभाउ मर बा जाधव मर बा जाधव M 40

मु ड बु. 145 80 िमना ी नामदेव जाधव नामदेव जाधव F 39

मु ड बु. 145 82 संतोष जवनराव जाधव जवनराव जाधव M 38

मु ड बु. 145 83 काश मर बा जाधव मर बा जाधव M 37

मु ड बु. 145 85 अकुबाई चं कांत जाधव चं कांत जाधव F 34

मु ड बु. 145 86 शारदा िनलेश जाधव िनलेश जाधव F 33

मु ड बु. 145 89 ल मीबाई शामराव जाशी शामराव जाशी F 71

मु ड बु. 145 93 शामराव िसं ाम जोशी िसं ाम जोशी M 76

मु ड बु. 145 123 व णू शंकर कोकणे शंकर कोकणे M 50

मु ड बु. 145 144 पचंद वैजीनाथ लटुरे वैजीनाथ लटुरे M 49

मु ड बु. 145 145 सुमन पचंद लटुरे पचंद लटुरे F 49

मु ड बु. 145 146 िसंधूबाई वसंतराव लोमटे वसंतराव लोमटे F 63

मु ड बु. 145 168 पु पा शंकरलाल मेहरा शंकरलाल मेहरा F 54

मु ड बु. 145 172 भावना राजेश मुशा राजेश मुशा F 38

मु ड बु. 145 174 नवनाथ गणपती नाडे गणपती नाडे M 34



मु ड बु. 145 175 दयानंद गणपती नाडे गणपती नाडे M 32

मु ड बु. 145 183 बाबूराव महादेव नाईकनवरे महादेव नाईकनवरे M 78

मु ड बु. 145 184 सुशीला बाबूराव नाईकनवरे बाबूराव नाईकनवरे F 75

मु ड बु. 145 186 सुषमा दगंबर नाईकनवरे दगंबर नाईकनवरे F 42

मु ड बु. 145 203 बाजीराव शेशेराव पवार शेशेराव पवार M 37

मु ड बु. 145 204 महेश नागेश पवार नागेश पवार M 33

मु ड बु. 145 208 सितष िशवाजी पुंड िशवाजी पुंड M 50

मु ड बु. 145 213 तानाजी शंकर रोगे शंकर रोगे M 43

मु ड बु. 145 214 सुरेखा तानाजी रोगे तानाजी रोगे F 43

मु ड बु. 145 221 भा कर द ा य साबळे द ा य साबळे M 46

मु ड बु. 145 222 तीभा भा कर साबळे भा कर साबळे F 46

मु ड बु. 145 226 धनंजय वनायक सागावे वनायक सागावे M 39

मु ड बु. 145 229 परशूराम अ ण पा साळुके अ ण पा साळुके M 48

मु ड बु. 145 230 शांताबाई परशुराम साळुके परशुराम साळुके F 36

मु ड बु. 145 242 अ बास मखतुंब शेख मखतुंब शेख M 58

मु ड बु. 145 243 अ दलूबी अ बास शेख अ बास शेख F 53

मु ड बु. 145 249 र फक हिमद शेख हिमद शेख M 38

मु ड बु. 145 251 नयिमना र फक शेख र फक शेख F 35

मु ड बु. 145 253 लादराम कानाराम शमा कानाराम शमा M 43

मु ड बु. 145 257 िसताबाई दामोदर िशदे दामोदर िशदे F 77

मु ड बु. 145 265 ौपद  रामराव िशंदे रामराव िशंदे F 37

मु ड बु. 145 266 सुरेश नारायण िशंदे नारायण िशंदे M 37

मु ड बु. 145 267 रेषमा उ म िशंदे उ म िशंदे F 37

मु ड बु. 145 268 ववेकानंद उ म िशंदे उ म िशंदे M 35

मु ड बु. 145 274 सोनाली राज िसंदगावकर राज िसंदगावकर F 37

मु ड बु. 145 281 सुरेखा सुधाकर सुरवसे सुधाकर सुरवसे F 37

मु ड बु. 145 283 ाने र गोपीनाथ सुरवसे गोपीनाथ सुरवसे M 30

मु ड बु. 145 289 मनमथ रामिलंग वामी रामिलंग वामी M 41

मु ड बु. 145 301 सुभ ाबाई ल मण य हारे ल मण य हारे F 78

मु ड बु. 145 307 सुभाष ल मण झाकणीकर ल मण झाकणीकर M 38

मु ड बु. 145 308 गंगूबाई सुभाष झाकणीकर सुभाष झाकणीकर F 37

मु ड बु. 145 309 कमलबाई िचमा झाकणीकर िचमा झाकणीकर F 37



मु ड बु. 145 310 रमेश ल मण झाकणीकर ल मण झाकणीकर M 35

मु ड बु. 145 315 सुलाबाई रमेश झाकणीकर रमेश झाकणीकर F 32

मु ड बु. 145 346 कशोर िनरंजन बनसोडे िनरंजन बनसोडे M 33

मु ड बु. 145 367 जगद श मधुकर द ीत मधुकर द ीत M 29

मु ड बु. 145 410 मिनषा पं◌ुडिलक नाडे पं◌ुडिलक नाडे F 40

मु ड बु. 145 476 तानाजी वलास यादव वलास यादव M 32

मु ड बु. 145 501 गफुर इ ाह म स यद इ ाह म स द M 52

मु ड बु. 145 502 नाजेमा गफुर स यद गफुर स द F 47

मु ड बु. 145 503 परमे र नामदेव सोनवणे नामदेव सोनवणे M 71

मु ड बु. 145 504 कांचन पारेशवार सोनवणे पारेशवार सोनवणे F 64

मु ड बु. 145 520 बालाजी पंढर नाथ आठरगे पंढर नाथ आठरगे M 54

मु ड बु. 145 521 िनमला बालाजी आठरगे बालाजी आठरगे F 49

मु ड बु. 145 525 यशवंत कृ णा धावरे यशवंत धावरे M 67

मु ड बु. 145 528 मिनषा उ लेख लगद वे उ लेख लगद वे M 40

मु ड बु. 145 536 कशोर शंकरलाल मेहरा शंकरलाल मेहरा M 39

मु ड बु. 145 550 महादेव रामजी खरटमोल रामजी खरटमोल M 86

मु ड बु. 145 552 कशोर भगवान वाघमारे भगवान वाघमारे M 37

मु ड बु. 145 553 सुवणा शाहुराज सोनवणे शाहुराज सोनवणे F 35

मु ड बु. 145 560 व णूपंत सुभाषराव जोशी सुभाषराव जोशी M 35

मु ड बु. 145 569 गयाबाई अंब िश बळवंत अंब िश बळवंत F 84 YZU7385164

मु ड बु. 145 570 कािलंदा िशवाजी दळवे िशवाजी दळवे F 46

मु ड बु. 145 571 अजीतलाल जनदास कंडारकर जनदास कंडारकर M 89 YZU7385206

मु ड बु. 145 573 िललाधर राजाराम नानाजकर राजाराम नानाजकर M 68 YZU7385180

मु ड बु. 145 642 अनंत कािशनाथ सोनवणे कािशनाथ सोनवणे M 42

मु ड बु. 145 644 काशीनाथ एकनाथ सोनवने एकनाथ सोनवने M 71 YZU7385131

मु ड बु. 145 645 कौस या काशीनाथ सोनवने काशीनाथ सोनवने F 61 YZU7385156

मु ड बु. 145 663 पा बाई संभाजी पटाडे संभाजी पटाडे F 89

मु ड बु. 145 665 ानोबा तुकाराम नागट ळक तुकाराम नागट ळक M 89

मु ड बु. 145 677 उषा िललाधर नानाजकर िललाधर नानाजकर F 64 YZU7385198

मु ड बु. 145 726 व छला दे वदास लुंगसे दे वदास लुंगसे M 70

मु ड बु. 145 769 िसकंदर िनजाम पटेल िनजाम पटेल M 56 YZU7385271

मु ड बु. 145 770 सुरै या िसकंदर पटेल िसकंदर पटेल F 45 YZU7385289



मु ड बु. 145 787 ल मण सावळाकर जु नरकर सावळाकर जु नरकर M 79 YZU7385313

मु ड बु. 145 788 आशा ल मण जु नरकर ल मण जु नरकर F 74 YZU7385321

मु ड बु. 145 789 मकरंद ल मण जु नरकर ल मण जु नरकर M 49

मु ड बु. 145 790 िमिलंद ल मण जु नरकर ल मण जु नरकर M 44

मु ड बु. 145 792 भावती बाबुराव िशंदे बाबुराव िशंदे F 54 YZU7385339

मु ड बु. 145 793 दपती रामचं जु नारकर रामचं जु नारकर F 36

मु ड बु. 145 797 भा कर कशनराव जोशी कशनराव जोशी M 71 YZU7385347

मु ड बु. 145 798 संतोष भा कर जोशी भा कर जोशी M 49

मु ड बु. 145 807 चंदर पुंडिलक माळ पुंडिलक माळ M 76

मु ड बु. 145 813 गयाबाई व नाथ पटाडे व नाथ पटाडे F 86

मु ड बु. 145 821 शंकर वठठलराव िशनगारे वठठलराव िशनगारे M 57

मु ड बु. 145 822 मालन शंकर िशनगारे शंकर िशनगारे F 52

मु ड बु. 145 832 राहुल रामभाऊ कदम रामभाऊ कदम M 33



मु ड बु. 146 188 इमामबी आ लीअहमद पठाण आ लीअहमद पठाण F 34

मु ड बु. 146 204 संजीवनी संतोषराव जोशी संतोषराव जोशी M 43

मु ड बु. 146 209 रो हनी दगांबर नाडे दगांबर नाडे F 32

मु ड बु. 146 226 सतीष भगवान बाकले भगवान बाकले M 45 YZU7385438

मु ड बु. 146 241 बापुराव दादाराव नाडे दादाराव नाडे M 71

मु ड बु. 146 245 पंढर  रामभाउ लोमटे रामभाउ लोमटे M 91 YZU7385487

मु ड बु. 146 276 पोपट हाद सोमासे हाद सोमासे M 54 YZU7385560

मु ड बु. 146 284 गुणवंत व नाथ मेढेकर व नाथ मेढेकर M 71 YZU7385610

मु ड बु. 146 290 अजुन ल मण गायकवाड ल मण गायकवाड M 51

मु ड बु. 146 292 ीरंग बाजीराव भोरे बाजीराव भोरे M 86 YZU7385651

मु ड बु. 146 295 नंदा अं ुशी भोरे अं ुशी भोरे F 47 YZU7385669

मु ड बु. 146 297 गो वंद गोपाळ गोरे गोपाळ गोरे M 56 YZU7385818

मु ड बु. 146 311 स बाई रामभाऊ नाडे रामभाऊ नाडे F 83

मु ड बु. 146 320 सुधीर पंढर वाघमारे पंढर वाघमारे M 46

मु ड बु. 146 322 आ पासाहेब पंढर वाघमारे पंढर वाघमारे M 60

मु ड बु. 146 327 नामदेव बापुराव कत बापुराव कत M 71

मु ड बु. 146 332 सखाराम गंगाराम वाघमारे गंगाराम वाघमारे M 91 YZU7385743

मु ड बु. 146 350 बाबुराव गणपती कांबळे गणपती कांबळे M 54

मु ड बु. 146 351 मु ाबाई बाबुराव कांबळे बाबुराव कांबळे F 48

मु ड बु. 146 352 सुमन सुिनल कांबळे सुिनल कांबळे F 37

मु ड बु. 146 356 सलीमा आ खल शेख आ खल शेख F 38

मु ड बु. 146 360 नारायण रंगनाथ नाडे रंगनाथ नाडे M 86

मु ड बु. 146 374 गोपाळ कसन गोरे कसन गोरे M 101

मु ड बु. 146 377 कमलबाई दगांबर सरवदे दगांबर सरवदे F 62

मु ड बु. 146 383 संतोष नानासाहेब सरवदे नानासाहेब सरवदे M 39

मु ड बु. 146 394 वठठल फुलचंद सरवसे फुलचंद सरवसे M 54

मु ड बु. 146 395 जोती वठठल सरवसे वठठल सरवसे M 45

मु ड बु. 146 446 बाबुराव कंुडलीक मारवाडकर कंुडलीक मारवाडकर M 51

मु ड बु. 146 447 वजयमाला बाबुराव मारवाडकर बाबुराव मारवाडकर F 51

मु ड बु. 146 450 हनमंत हरगुडे हरगुडे हरगुडे हरगुडे M 54

मु ड बु. 146 453 यंकट बाबुराव बाकले बाबुराव बाकले M 60 YZU7386345

मु ड बु. 146 454 सर वती यंकट बाकले यंकट बाकले F 55 YZU7386352



मु ड बु. 146 457 अिनता हमंनत हरगुडे हनमंत हरगुडे F 51

मु ड बु. 146 481 रामचं  संभाजी गडकर संभाजी गडकर M 63

मु ड बु. 146 482 लता रामचं गडकर रामचं गडकर F 52

मु ड बु. 146 483 सार का रामचं गडकर रामचं गडकर F 38

मु ड बु. 146 484 अचना महादेव गजभार महादेव गजभार M 41

मु ड बु. 146 487 र वराज नारायण बुबणे नारायण बुबणे M 63

मु ड बु. 146 488 मंज ुर वराज बुबणे र वराज बुबणे F 38 YZU7386360

मु ड बु. 146 489 पाली र वराज बुबणे र वराज बुबणे M 38

मु ड बु. 146 490 वंदना महादेव गजभार महादेव गजभार F 39

मु ड बु. 146 492 िमना मा णक नायगावकर मा णक नायगावकर F 39

मु ड बु. 146 498 सरोजा शरद हाऊळ शरद हाऊळ F 46

मु ड बु. 146 504 मा ती गंगाराम पवार गंगाराम पवार M 49 YZU7386378

मु ड बु. 146 519 कसन वामन फावडे वामन फावडे M 51

मु ड बु. 146 520 राधा कसन फावडे कसन फावडे F 46

मु ड बु. 146 536 हनमंत गो वंद गोरे गो वंद गोरे M 37

मु ड बु. 146 538 रंखा जनाधन धुव जनाधन धुव F 62

मु ड बु. 146 539 सुयकांत कामजी धुव कामजी धुव M 56

मु ड बु. 146 541 कोमल भा कर सुरवसे भा कर सुरवसे F 44

मु ड बु. 146 542 सार का रामे र कोरे रामे र कोरे M 38

मु ड बु. 146 560 रेखा अंगद खराडे अंगद खराडे F 35

मु ड बु. 146 575 मंजुषा यामसुंदर महानुभाव यामसुंदर महानुभाव F 44 YZU7386436

मु ड बु. 146 576 यामसुंदर दगडू महानुभाव दगडू महानुभाव M 49 YZU7386428

मु ड बु. 146 577 वसंत नरसींग समथ नरसींग समथ M 86

मु ड बु. 146 578 सुिनता वसंत समथ वसंत समथ F 84 YZU7386444

मु ड बु. 146 585 अ ण नामदेव िशंदे नामदेव िशंदे M 49

मु ड बु. 146 601 व ठल मा ती माळ मा ती माळ M 86

मु ड बु. 146 602 सा व ीबाई व ठल माळ व ठल माळ F 84 YZU7386477

मु ड बु. 146 604 यागबाई व ठल माळ व ठल माळ F 59

मु ड बु. 146 614 श बीर वजीर शेख वजीर शेख F 55

मु ड बु. 146 615 रह मतबी श बीर शेख श बीर शेख F 48

मु ड बु. 146 622 छ लाबी न नु शेख न नु शेख M 49 YZU7386485

मु ड बु. 146 627 गणपत कांबळे कांबळे कांबळे कांबळे M 89



मु ड बु. 146 628 कलावती गणपत कांबळे गणपत कांबळे F 81

मु ड बु. 146 629 बाबुराव गणपत कांबळे गणपत कांबळे M 54

मु ड बु. 146 630 मु ा बाबुराव कांबळे बाबुराव कांबळे F 49

मु ड बु. 146 632 मधुकर मोतीराम सुरवसे मोतीराम सुरवसे M 45

मु ड बु. 146 635 िशवजी महादेव सावंत महादेव सावंत M 67

मु ड बु. 146 644 साद दलीप कदम दलीप कदम M 35

मु ड बु. 146 645 दलीप रावसाहेब कदम रावसाहेब कदम M 61

मु ड बु. 146 650 स रता अिनल िनपानीकर अिनल िनपानीकर F 45

मु ड बु. 146 652 रामदास रखमाजी कांबळे रखमाजी कांबळे M 53

मु ड बु. 146 654 जयवंत भागवतराव रोह ले जयवंत रोह ले M 52

मु ड बु. 146 655 उषा रयवंत रोह ले रयवंत रोह ले F 48

मु ड बु. 146 658 बाबुराव दंगाबर भुईगवार दंगाबर भुईगवार M 57

मु ड बु. 146 659 चं कला बाबुराव भुईगवार बाबुराव भुईगवार F 52

मु ड बु. 146 660 गजानंद दंगाबर भुईगवार दंगाबर भुईगवार M 41

मु ड बु. 146 661 द ा गंगाराम पो◌ेटलेवाड गंगाराम पो◌ेटलेवाड M 62

मु ड बु. 146 662 महादेव गंगाराम पो◌ेटलेवाड गंगाराम पोटलेवाड M 40

मु ड बु. 146 663 सुिचऋ द ा पोटलेवाड द ा पो◌ेटलेवाड F 57

मु ड बु. 146 666 बालाजी गंगाधर पटलेवाड गंगाधर पटलेवाड M 52

मु ड बु. 146 667 सुिनता बालाजी पटलेवाड बालाजी पटलेवाड F 47

मु ड बु. 146 669 रामा दंगाबर पुरनवाल दंगाबर पुरनवाल M 52

मु ड बु. 146 670 गंगाबाई रामा पुरनवाल रामा पुरनवाल F 47

मु ड बु. 146 671 मा ती फुलाजी नालाप ले फुलाजी नालाप ले M 62

मु ड बु. 146 672 वमलबाई मा ती नालाप ले मा ती नालाप ले F 57

मु ड बु. 146 676 भा कर मोतीराम सुरवसे मोतीराम सुरवसे M 50



मु ड बु. 147 73 शहाजी िनवृ ी काटे िनवृ ी काटे F 30

मु ड बु. 147 259 शंकरराव मानीकराव नाडे मानीकराव नाडे M 101

मु ड बु. 147 269 सुषमा कांतराव नाडे कांतराव नाडे F 37

मु ड बु. 147 273 सार का शाहुराव नाडे शाहुराव नाडे F 37

मु ड बु. 147 274 सुरजाबाई हर नारायण चांडक हर नारायण चांडक F 101 YZU7386501

मु ड बु. 147 276 सुिशलाबाई गणेशलाल चांडक गणेशलाल चांडक F 76 YZU7386519

मु ड बु. 147 296 वैशाली व लभदास चांडक व लभदास चांडक M 40

मु ड बु. 147 297 िमना ी बहर लाल चांडक बहर लाल चांडक F 40

मु ड बु. 147 299 अंजली ओम काश चांडक ओम काश चांडक F 37

मु ड बु. 147 305 शंकरराव नंदलाल चांडक नंदलाल चांडक M 60

मु ड बु. 147 308 असकनंदा ओम काश चांडक ओम काश चांडक F 55

मु ड बु. 147 309 गंगाबाई शंकरराव चांडक शंकरराव चांडक F 54

मु ड बु. 147 315 अलका राम साद मुदंडा राम साद मुदंडा F 56 YZU7386543

मु ड बु. 147 321 भवरलाल शंकरलाल शमा शंकरलाल शमा M 101 YZU7386550

मु ड बु. 147 322 मालतीबाई बळवंत देशपांडे बळवंत देशपांडे F 91 YZU7386568

मु ड बु. 147 339 धुपाबाई भवरलाल शमा भ शमा F 94

मु ड बु. 147 345 भा यशाली रामिलंग महाकुडे रामिलंग महाकुडे F 47

मु ड बु. 147 347 िनवृ ी ीहर नाडे ीहर नाडे M 90 YZU7386618

मु ड बु. 147 363 राकेश शरद नाडे शरद नाडे M 50 YZU7386675

मु ड बु. 147 364 संचीता शरद नाडे शरद नाडे F 46 YZU7386667

मु ड बु. 147 368 मैना शिशकांत देशपांडे शिशकांत देशपांडे F 39

मु ड बु. 147 381 व नाथ बाबाजी पुदाले बाबाजी पुदाले M 91

मु ड बु. 147 392 िसताबाई व नाथ नाडे व नाथ नाडे F 80

मु ड बु. 147 405 िगताबाई कशनराव देशपांडे कशनराव देशपांडे F 94

मु ड बु. 147 415 योिगता साहेबराव नाडे साहेबराव नाडे F 32

मु ड बु. 147 422 सुंदराबाई द ु नाग टळक द ु नाग टळक F 101

मु ड बु. 147 445 उिमला सदाशीव नाग टळक सदाशीव नाग टळक F 32

मु ड बु. 147 449 यंकट गोपाळ चाळक गोपाळ चाळक M 43

मु ड बु. 147 473 हेमंतकुमार ध ड पत जोशी ध ड पत जोशी M 50

मु ड बु. 147 478 रोह णी हेमंत जोशी हेमंत जोशी F 30

मु ड बु. 147 497 दपक धोडोपत कुलक ण धोडोपत कुलक ण M 53

मु ड बु. 147 498 वजया दपक कुलक ण दपक कुलक ण F 46



मु ड बु. 147 499 अंजली वकास कुलकण वकास कुलकण F 32

मु ड बु. 147 501 सुरेखा मधुकर नाडे मधुकर नाडे F 44 YZU7386659

मु ड बु. 147 506 सोनाली महावीर चौभारकर महावीर चौभारकर F 37

मु ड बु. 147 514 मोद मधुकर चौभारकर मधुकर चौभारकर M 41 YZU7386691

मु ड बु. 147 528 कांतीलाल नागनाथ कांबळे नागनाथ कांबळे M 86 YZU7386709

मु ड बु. 147 550 सुशीलाबाई बाला साद चांडक बाला साद चांडक F 49 YZU7386717

मु ड बु. 147 552 आसावर  अिभजीत नाडे अिभजीत नाडे F 31

मु ड बु. 147 558 वनायक कृ णांत कुलकण कृ णांत कुलकण M 88

मु ड बु. 147 567 मुकेश ब ुवान कारभार ब ुवान कारभार M 38

मु ड बु. 147 587 मनोहर अ◌ाबा नाडे अ◌ाबा नाडे M 59

मु ड बु. 147 605 शिमनबी र जाक म सुर र जाक म सुर F 41

मु ड बु. 147 649 मधुकर रावसाहेब नाडे रावसाहेब नाडे M 66

मु ड बु. 147 650 शंकुतला मधुकर नाडे मधुकर नाडे F 61 YZU7386733

मु ड बु. 147 659 पंढर  नामदेव कोपरकर नामदेव कोपरकर M 83

मु ड बु. 147 660 स बाई पंढर कोपरकर पंढर कोपरकर F 76

मु ड बु. 147 663 सोमनाथ चं सेन कोळ चं सेन कोळ M 31

मु ड बु. 147 685 क तुरबाई पंढर नाडे पंढर नाडे F 95 YZU7386766

मु ड बु. 147 687 भावती द ु नाडे द ु नाडे F 56 YZU7386782

मु ड बु. 147 694 सुभाष तुकाराम मोरे तुकाराम मोरे M 61

मु ड बु. 147 695 उषा सुभाष मोरे सुभाष मोरे F 54

मु ड बु. 147 698 चं कांत नारायण काळे नारायण काळे M 70

मु ड बु. 147 714 वषा भारत सुरवसे भारत सुरवसे F 44

मु ड बु. 147 715 वैशाली शाम सुरवसे शाम सुरवसे F 42

मु ड बु. 147 720 मीन मारोती सुरवसे मारोती सुरवसे F 76

मु ड बु. 147 721 भारत मा ती सुरवसे मा ती सुरवसे M 48

मु ड बु. 147 722 शाम मारोती सुरवसे मा ती सुरवसे M 46 YZU7386808

मु ड बु. 147 737 शाम रंभाजी थोरात रंभाजी थोरात M 46

मु ड बु. 147 764 छाया जालींदर कांबळे जालींदर कांबळे F 39

मु ड बु. 147 775 अनुसया भागुजी ओहाळ भागुजी ओहाळ F 86

मु ड बु. 147 778 राहुल यल पा सुरवसे यल पा सुरवसे M 39

मु ड बु. 147 786 गो वंद काकासाहेब भीसे काकासाहेब भीसे M 51

मु ड बु. 147 787 सुरेखा काकासाहेब भीसे काकासाहेब भीसे F 43



मु ड बु. 147 799 अंजुबाई साहेबा सावतं साहेबा सावतं F 43

मु ड बु. 147 800 सुभाष िलंबाजी सावतं िलंबाजी सावतं M 40

मु ड बु. 147 802 मैनाबाई सुभाष सावतं सुभाष सावतं F 36

मु ड बु. 147 803 केरबा यादव सुरवसे यादव सुरवसे M 91 YZU7386899

मु ड बु. 147 808 स लाउ न द तगीर स यद द तगीर स यद M 35

मु ड बु. 147 817 मनोहर यशवंत माने यशवंत माने M 84

मु ड बु. 147 821 मारोती बाबन आ टे बाबन आ टे M 99 YZU7386907

मु ड बु. 147 831 िसमा िस े र कांबळे िस े र कांबळे F 37

मु ड बु. 147 848 जर ना रफ क म सुर रफ क म सुर F 44

मु ड बु. 147 850 रफ क रमजान म सुर रमजान म सुर M 47

मु ड बु. 147 851 मथुरा सखाराम गायकवाड सखाराम गायकवाड F 91

मु ड बु. 147 857 सहदेव अंबादास लाडंगे अंबादास लाडंगे M 50

मु ड बु. 147 858 सुिनता सहदेव लाडंगे हदेव लाडंगे F 44

मु ड बु. 147 862 नरहर  भानुदास नाडे भानुदास नाडे M 101

मु ड बु. 147 863 सुभ ा नरहर नाडे नरहर नाडे F 96

मु ड बु. 147 871 कडुबाई ता याबा िसरसाट ता याबा िसरसाट F 101

मु ड बु. 147 873 मालन द ु िसरसाट द ु िसरसाट F 66

मु ड बु. 147 890 पाली अ ण िशतोळे अ ण िशतोळे F 52

मु ड बु. 147 891 वजय अ ण िशतोळे अ ण िशतोळे M 31

मु ड बु. 147 907 सुभाष तुकाराम आडसुळ तुकाराम आडसुळ M 72

मु ड बु. 147 909 कमलाबाई मालू हंगले मालू हंगले F 71 YZU7386972

मु ड बु. 147 917 मु का सादू हंगले सादू हंगले F 82 YZU7386998

मु ड बु. 147 963 जानका बाबु जाडकर बाबु जाडकर F 46

मु ड बु. 147 967 खेलबा यशवंता जाडकर यशवंता जाडकर M 91 YZU7387020

मु ड बु. 147 979 जय ी तुकाराम घोलप तुकाराम घोलप M 39

मु ड बु. 147 987 पंढर  संभु दाणे संभु दाणे M 87 YZU7387046

मु ड बु. 147 989 सुशाला भु दाणे भु दाणे F 67 YZU7387053

मु ड बु. 147 1011 सुलभा तानाजी हंगले तानाजी हंगले F 44

मु ड बु. 147 1013 पा  अंकुश हंगले अंकुश हंगले F 46

मु ड बु. 147 1014 सुलभा बाळाजी हंगले बाळाजी हंगले F 49

मु ड बु. 147 1018 लोचना मनोहर सवासे मनोहर सवासे F 61 YZU7387079

मु ड बु. 147 1019 म लीनाथ मा णक थोरात मा णक थोरात M 48



मु ड बु. 147 1030 कांचन ल मण जाडकर ल मण जाडकर F 43

मु ड बु. 147 1044 स बाई नागनाथ आहेर नागनाथ आहेर F 84

मु ड बु. 147 1060 योती अ ण सवासे अ ण सवासे F 38

मु ड बु. 147 1063 बाब ुगो वंद माकुडे गो वंद माकुडे M 94 YZU7387129

मु ड बु. 147 1067 वसंत रंगनाथ माकुडे रंगनाथ माकुडे M 84

मु ड बु. 147 1071
कशक ंदा बभीषन 
बबीषण राउत बबीषण राउत M 56 YZU7387137

मु ड बु. 147 1083 वेना रामिलंग लोमटे रामिलंग लोमटे F 85

मु ड बु. 147 1090 सोनाबाई गणपती राऊत गणपती राऊत F 96

मु ड बु. 147 1092 र वं  मुरलीधर काटे मुरलीधर काटे M 33

मु ड बु. 147 1093 शैला मुरलीधर काटे मुरलीधर काटे F 31

मु ड बु. 147 1094 तानाजी बाबुराव राउत बाबुराव राउत M 45

मु ड बु. 147 1095 शोभा तानाजी राउत तानाजी राउत F 40

मु ड बु. 147 1096 समाबाई िनविृत पानखेडे िनविृत पानखेडे M 62

मु ड बु. 147 1098 शकंुतला शांतिलगं साखरे शांतिलगं साखरे F 53

मु ड बु. 147 1100 महानंदा घनशाम तोडकर घनशाम तोडकर F 49

मु ड बु. 147 1101 गणेश शांतीिलंग साखरे शांतीिलंग साखरे M 34

मु ड बु. 147 1106 सुलोचना केशव कुलकण केशव कुलकण M 59

मु ड बु. 147 1109 मीन राज हवालदार राज हवालदार M 53

मु ड बु. 147 1113 िनता बळ राम चाकुरे बळ राम चाकुरे F 34

मु ड बु. 147 1117 बाजीराव यकट साळंुके यकट साळंुके M 48

मु ड बु. 147 1118 नंदा बाजीराव साळंुके बाजीराव साळंुके F 39

मु ड बु. 147 1128 पंचिशला काश आवाड काश आवाड F 32

मु ड बु. 147 1132 कांतीलाल शंकरराव बुबणे शंकरराव बुबणे M 83

मु ड बु. 147 1133 भावती क ◌ा◌ं◌ंतीलाल बुबणे कांतीलाल बुबणे F 77



मु ड बु. 148 220 द ु यंकट जाधव यंकट जाधव M 59

मु ड बु. 148 221 अिनता द ु जाधव द ु जाधव F 43

मु ड बु. 148 254 मैमुना महेबुब शेख महेबुब शेख F 41

मु ड बु. 148 267 बाळनाथ बापूराव ईटकर बापूराव ईटकर M 80 YZU7159908

मु ड बु. 148 268 जनाबाई िशवाजी सावतं िशवाजी सावतं F 47

मु ड बु. 148 287 जागतृी रमाकांत कुलकण रमाकांत कुलकण F 39

मु ड बु. 148 326 घन याम जयसीहं ठ कर जयसीहं ठ कर M 40

मु ड बु. 148 327 व म जयसीहं ठ कर जयसीहं ठ कर M 39

मु ड बु. 148 332 राज ु ेमजी ठ कर ेमजी ठ कर M 63 YZU7387160

मु ड बु. 148 347 व लुता गोरोबा िसतोळे गोरोबा िसतोळे F 37

मु ड बु. 148 348 भगवानदास नंदलाल चांडक नंदलाल चांडक M 95 YZU7387186

मु ड बु. 148 353 संतोष गणपती पाट ल गणपती पाट ल M 45

मु ड बु. 148 354 सुिनल गणपती पाट ल गणपती पाट ल M 43

मु ड बु. 148 355 अिनता गणपती पाट ल गणपती पाट ल F 42

मु ड बु. 148 359 गणपती व ठल पाट ल व ठल पाट ल M 77

मु ड बु. 148 360 हराबाई गणपती पाट ल गणपती पाट ल F 69

मु ड बु. 148 385 पा बाई द ोबा घुटे द ोबा घुटे F 94 YZU7387236

मु ड बु. 148 401 अचनाबाई दनेश चौभारकर दनेश चौभारकर F 35

मु ड बु. 148 403 राधाबाई भारत राऊत भारत राऊत F 31

मु ड बु. 148 432 भारत हणमतं बनसोडे हणमतं बनसोडे M 54

मु ड बु. 148 446 रामचं  गणपती नाईकवाडे गणपती नाईकवाडे M 93 YZU7387269

मु ड बु. 148 460 सुयकांत सुभाष सवासे सुभाष सवासे M 47 YZU7387277

मु ड बु. 148 467 सुधा सुभाष कुलकण सुभाष कुलकण F 64 YZU7387285

मु ड बु. 148 486 शुभांगी शांतीलींग साखरे शांतीलींग साखरे F 38

मु ड बु. 148 492 सोपा बाबु सावतं बाबु सावतं F 53

मु ड बु. 148 493 अजुन बाबु सावतं बाबु सावतं M 40

मु ड बु. 148 510 भा कर िसताराम कराडकर िसताराम कराडकर M 52

मु ड बु. 148 511 रजनी भा कर कराडकर भा कर कराडकर F 51

मु ड बु. 148 522 ता याराव पांडुरंग पाट ल पांडुरंग पाट ल M 90

मु ड बु. 148 525 मोद हाद चौधर हाद चौधर M 39

मु ड बु. 148 540 सर वती बापूराव कुलकण बापूराव कुलकण F 86

मु ड बु. 148 549 द ा य उ म िशंदे उ म िशंदे M 43



मु ड बु. 148 568 अंबीका अतुल तारे अतुल तारे F 46

मु ड बु. 148 571 मीना शंकरराव तारे शंकरराव तारे F 75 YZU7387335

मु ड बु. 148 573 राहुल शंकरराव तारे शंकरराव तारे M 46 YZU7387343

मु ड बु. 148 576 व जीत ेमचंद खोगरे ेमचंद खोगरे M 38

मु ड बु. 148 580 सुलभा दादाहर शडगे दादाहर शडगे F 42

मु ड बु. 148 587 बालाजी पंड त सुयवंशी पंड त सुयवंशी M 47

मु ड बु. 148 597 निसम जलानी शेख जलानी शेख F 49 YZU7387368

मु ड बु. 148 601 अमीन अ लाब शेख अ लाब शेख M 57 YZU7387376

मु ड बु. 148 609 सुल ना मधुकर इंगळे मधुकर इंगळे F 38

मु ड बु. 148 611 समाबाई िनवृ ी वानखडे िनवृ ी वानखडे F 91 YZU7387392

मु ड बु. 148 612 अिनल मुरलीधर देशमुख मुरलीधर देशमुख M 59 YZU7387400

मु ड बु. 148 614 मधुकर नामदेव इंगळे नामदेव इंगळे M 71 YZU7387418

मु ड बु. 148 615 शकंुतला मधुकर इंगळे मधुकर इंगळे F 61 YZU7387426

मु ड बु. 148 623 शहाजी एकनाथ घुटे एकनाथ घुटे M 100

मु ड बु. 148 625 सुनील गणपती वाकुरे गणपती वाकुरे M 46 YZU7387442

मु ड बु. 148 626 मननबाई आलटे आलटे F 59

मु ड बु. 148 627 िलंबाबाई सावळा सावतं सावळा सावतं F 97

मु ड बु. 148 628 बाब ूसावळा सावतं सावळा सावतं M 62

मु ड बु. 148 630 िशवाजी सावळा सावतं सावळा सावतं M 55

मु ड बु. 148 632 अंजुबाई राजा सावतं राजा सावतं F 42

मु ड बु. 148 643 अिनता राज िलंबाळकर राज िलंबाळकर F 38

मु ड बु. 148 654 वैशाली काश जगताप काश जगताप F 40

मु ड बु. 148 669 व म योगेश दशनलाल योगेश दशनलाल M 40

मु ड बु. 148 672 आशाबाई दशनलाल दशनमल दशनलाल दशनमल F 66 YZU7387459

मु ड बु. 148 673 कृ णाबाई महेश या रे ड महेश या रे ड F 96 YZU7387467

मु ड बु. 148 686 िनवृ ी गुंड बा धुमाळ गुंड बा धुमाळ M 63 YZU7387483

मु ड बु. 148 712 भागवत ीपती पवार ीपती पवार M 59

मु ड बु. 148 719 लोचनबाई गणपती गायकवाड गणपती गायकवाड F 101

मु ड बु. 148 726 वजया आणा मेहले आणा मेहले F 74

मु ड बु. 148 730 ाने र गोपीनाथ सुरवसे गोपीनाथ सुरवसे M 44

मु ड बु. 148 731 ितभा ाने र सुरवसे ाने र सुरवसे F 38

मु ड बु. 148 732 बाजीराव यशवंत पटाडे यशवंत पटाडे M 101 YZU7387517



मु ड बु. 148 739 सयाबाई िभवाजी शेगर िभवाजी शेगर F 44

मु ड बु. 148 741 झुंबर  गंगाराम शेगर गंगाराम शेगर F 39

मु ड बु. 148 746 सोनाबाई िशवाजी शेगर िशवाजी शेगर F 48

मु ड बु. 148 747 साहेबा नारायण शेगर नारायण शेगर M 45

मु ड बु. 148 748 मनाबाई साहेबा शेगर साहेबा शेगर F 44

मु ड बु. 148 753 रामभाऊ यशवंत मुळे यशवंत मुळे M 81

मु ड बु. 148 754 गुणाबाई रामभाऊ मुळे रामभाऊ मुळे F 74 YZU7387558

मु ड बु. 148 757 व नाथ अंबादास सापसोड अंबादास सापसोड M 81 YZU7387566

मु ड बु. 148 779 इंदमुती मुरलीधर लाड मुरलीधर लाड F 94 YZU7387582

मु ड बु. 148 783 भागीरथीबाई भीवाजी च हाण भीवाजी च हाण F 101 YZU7387590

मु ड बु. 148 790 राज  सोपान च हाण सोपान च हाण M 45

मु ड बु. 148 791 स वता राज च हाण राज च हाण F 40

मु ड बु. 148 794 ीपती सतबा पांचाळ सतबा पांचाळ M 99 YZU7387608

मु ड बु. 148 801 िशवाजी व नाथ पांचाळ व नाथ पांचाळ M 61 YZU7387616

मु ड बु. 148 803 व ा बालासाहेब झाडके बालासाहेब झाडके F 47

मु ड बु. 148 806 महेबुब बाशुमीया शेख बाशुमीया शेख M 45

मु ड बु. 148 825 अमर समशोद न शेख समशोद न शेख M 41

मु ड बु. 148 836 केराबाई रामभाऊ जाडकर रामभाऊ जाडकर F 86 YZU7387657

मु ड बु. 148 838 कसन रामभाऊ जाडकर रामभाऊ जाडकर M 44

मु ड बु. 148 843 पु पा पोपट जाडकर पोपट जाडकर F 45 YZU7387673

मु ड बु. 148 857 संिगता संजय सोनवने संजय सोनवने F 40

मु ड बु. 148 873 अ ह याबाई सुभाष चांडक सुभाष चांडक F 70

मु ड बु. 148 875 बाबूराव शंकर देशमुख शंकर देशमुख M 101 YZU7387715

मु ड बु. 148 887 बासीडा र व धायगुडे र व धायगुडे F 45

मु ड बु. 148 900 सुचीता दादासाहेब बनंसोड दादासाहेब बनंसोड F 37

मु ड बु. 148 901 वैशाली जग नाथ गाडे जग नाथ गाडे F 38

मु ड बु. 148 902 मैमुनबी महेबुब शेख महेबुब शेख F 44

मु ड बु. 148 903 छोटूिमया द तिगर स यद द तगीर स यद M 48

मु ड बु. 148 904 इरफाना छोटुिमया स यद छोटुिमया स यद F 40

मु ड बु. 148 913 भवर लाल मोतीलाल छ लानी मोतीलाल छ लानी M 101

मु ड बु. 148 915 पाली सुदाम िसरसट सुदाम िसरसट F 48

मु ड बु. 148 932 सिचन गणपती नाईकवाडे गणपती नाईकवाडे M 41



मु ड बु. 148 936 जय ी मा ती झ डगे मा ती झ डगे F 45 YZU7387723

मु ड बु. 148 938 ितभा मा ती झ डगे मा ती झ डगे F 43

मु ड बु. 148 945 तुकाराम अजुन भोसले अजुन भोसले M 49 YZU7387749

मु ड बु. 148 979 के  रामिलग कोळ रामिलग कोळ M 101 YZU7387780

मु ड बु. 148 988 मंगल ानोबा आंबीलपुरे ानोबा अंबीलपुरे F 39 YZU7387327

मु ड बु. 148 991 योती द ा िशंदे द ा िशंदे F 40

मु ड बु. 148 1000 भागीरथी द ा य खोगरे द ा य खोगरे F 91

मु ड बु. 148 1003 इं जीत ेमचंद हे े ेमचंद हे े M 41

मु ड बु. 148 1039 बळ राम मसाजी सापसोड मसाजी सापसोड M 71 YZU7387855

मु ड बु. 148 1045 सुदाम व ठल िसरसट व ठल िसरसट M 55

मु ड बु. 148 1046 गोराबा ता याबा साळंुके ता याबा साळंुके M 96 YZU7387863

मु ड बु. 148 1047 रखमाबाई गोरोबा साळंुके गोरोबा साळंुके F 90

मु ड बु. 148 1050 िमरा राजे िगर राज िगर F 51

मु ड बु. 148 1051 राजे  कसनराव िगर कसनराव िगर M 56

मु ड बु. 148 1052 उषा भागवत पवार भागवत पवार F 54

मु ड बु. 148 1065 आणासाहेब शांतीनाथ हे े शांतीनाथ हे े M 79

मु ड बु. 148 1077 रोह णी नरहर वडगदे नरहर वडगदे F 39 YZU7387574

मु ड बु. 148 1080 अ णा नरहर वडगणे नरहर वडगणे F 46 YZU7387871

मु ड बु. 148 1084 कािशनाथ गोरोबा साळंुके गोरोबा साळंुके M 67 YZU7387897

मु ड बु. 148 1086 ज रना महेबुब पठाण महेबुब पठाण F 40

मु ड बु. 148 1087 महेताबी अ दलु पठाण अ दलु पठाण F 69

मु ड बु. 148 1100 राजूबाई दगडू गजिशव दगडू गजिशव F 91 YZU7387905

मु ड बु. 148 1104 हयातबी दावत मुलाणी दावत मुलाणी F 69

मु ड बु. 148 1122 संजय राजधर सोनवने राजधर सोनवने M 44

मु ड बु. 148 1128 वैशाली बाबासाहेब कापसे बाबासाहेब कापसे F 38

मु ड बु. 148 1129 सुगंधाबाई कसनराव वाघमोडे कसनराव वाघमोडे F 96

मु ड बु. 148 1147 सुधाकर भानुदास तपासे भानुदास तपासे M 78

मु ड बु. 148 1161 रोह दास मानाजी साबळे मानाजी साबळे M 81 YZU7387913

मु ड बु. 148 1169 जग नाथ सोपानराव गाडे सोपानराव गाडे M 80

मु ड बु. 148 1170 वकास जग नाथ गाडे जग नाथ गाडे M 61

मु ड बु. 148 1171 िसमा वकास गाडे वकास गाडे F 53

मु ड बु. 148 1178 ोपद  िभकाजी गरड िभकाजी गरड F 71



मु ड बु. 148 1182 छटुमीया द तगीर स यद द तगीर स यद M 53

मु ड बु. 148 1183 इरफना छोटुमीयॉ स यद छोटुमीयॉ स यद M 47

मु ड बु. 148 1216 ितभा कृ णजी पडसे कृ णजी पडसे F 97

मु ड बु. 148 1218 इरावंती राज पडसे राज पडसे F 39

मु ड बु. 148 1221 सुरेखा मारोती वाघमारे मारोती वाघमारे F 42

मु ड बु. 148 1222 अजुन यकट वाघमारे यकट वाघमारे M 37



गुंफावाड 149 119 व ा सुमेरिसंग रजपुत सुमेरिसंग रजपुत F 37

गुंफावाड 149 120 गीता सुमेरिसंग रजपुत सुमेरिसंग रजपुत F 37

गुंफावाड 149 122 शुभांगी अमोलिसगं राजपुत अमोलिसगं राजपुत F 35

गुंफावाड 149 142 िलंबराज नामदेव जाधव नामदेव जाधव M 68 YZU7388044

गुंफावाड 149 164 शैला िशवाजी गायकवाड िशवाजी गायकवाड F 35

गुंफावाड 149 186 व नाथ ानोबा वगरे ानोबा वगरे M 47 YZU7388101

गुंफावाड 149 187 साहेब व नाथ वगरे व नाथ वगरे M 40

गुंफावाड 149 199 अिमता भा कर पंपरे भा कर पंपरे F 33

गुंफावाड 149 202 छायाबाई िशवाजी वगरे िशवाजी वगरे F 61

गुंफावाड 149 205 आयो या यंकटराव वगरे यंकटराव वगरे F 31

गुंफावाड 149 211 प ीनबाई नागोराव जाधव नागोराव जाधव F 76 YZU7388168

गुंफावाड 149 212 बालाजी नागोराव जाधव नागोराव जाधव M 61 YZU7388176

गुंफावाड 149 213 दैवशाला सुधाकर जाधव सुधाकर जाधव F 58

गुंफावाड 149 214 शोभाबाई बालाजी जाधव बालाजी जाधव F 56

गुंफावाड 149 215 खंडु नागोराव जाधव नागोराव जाधव M 56 YZU7388184

गुंफावाड 149 216 सुवणा खंडु जाधव खंडु जाधव F 44 YZU7388192

गुंफावाड 149 261 पाडुरंग वसंत धोडगे वसंत धोडगे M 31

गुंफावाड 149 321 तुकाराम रघुनाथ वगरे रघुनाथ वगरे M 43

गुंफावाड 149 325 पु पा भारतिसंग ितवार भारतिसंग ितवार F 46

गुंफावाड 149 334 िमराबाई भानदास वगरे भानदास वगरे F 44

गुंफावाड 149 374 िसिमताबाई चांगदेव जाधव चांगदेव जाधव F 81

गुंफावाड 149 375 सनातन सोजर जाधव सोजर जाधव M 67

गुंफावाड 149 376 िशवगंगा सनातन जाधव सनातन जाधव F 62

गुंफावाड 149 432 प व ाबाई भागवत महानवर भागवत महानवर F 79 YZU7388440

गुंफावाड 149 433 सर वती वलास महानवर वलास महानवर F 71

गुंफावाड 149 434 कुसूम वलास महानवर वलास महानवर F 66

गुंफावाड 149 437 बालाजी वसंत महानवर वसंत महानवर M 44

गुंफावाड 149 438 शांत वसंत महानवर वसंत महानवर M 39

गुंफावाड 149 441 पंक  वसंत महानवर वसंत महानवर F 37

गुंफावाड 149 476 महादेव पाडुरंग जाधव पाडुरंग जाधव M 32

गुंफावाड 149 508 पांडुरंग व ंभर जाधव व ंभर जाधव M 76

गुंफावाड 149 509 ल मीबाई व ंभर जाधव व ंभर जाधव F 76



गुंफावाड 149 510 मिनषा पांडुरंग जाधव पांडुरंग जाधव F 44

गुंफावाड 149 520 ल मण बबु जाधव बबु जाधव M 37

गुंफावाड 149 523 हर बाई रामा जाधव रामा जाधव F 33

गुंफावाड 149 533 द ा भानुदास जाधव भानुदास जाधव M 41

गुंफावाड 149 535 उषा द ा जाधव द ा जाधव F 37

गुंफावाड 149 556 व ठल यला पा िशंदे यला पा िशंदे M 101

गुंफावाड 149 570 शिशकला राज िमटकर राज िमटकर F 44

गुंफावाड 149 580 गुलचंद व  वनाथ गाडे व  वनाथ गाडे M 43

गुंफावाड 149 600 न ता रघुनाथ गाडे रघुनाथ गाडे F 39

गुंफावाड 149 616 अजीनाथ दादाराव गाडे दादाराव गाडे M 51

गुंफावाड 149 618 छाया आ दनाथ गाडे आ दनाथ गाडे F 46

गुंफावाड 149 662 स यभामा पाडुरंग जाधव पाडुरंग जाधव F 40



गुंफावाड 150 182 िनितन पांडुरंग चौधर पांडुरंग चौधर M 38

गुंफावाड 150 199 शुभांगी दलीप गणापुरे दलीप गणापुरे F 37

गुंफावाड 150 225 अजुन महादेव वगरे महादेव वगरे M 45

गुंफावाड 150 227 िभमा महादेव वगरे महादेव वगरे M 40

गुंफावाड 150 228 वैशाली अजुन वगरे अजुन वगरे F 37

गुंफावाड 150 247 चं कला संजय गाडे संजय गाडे F 41

गुंफावाड 150 275 शोभा बालाजी वगरे बालाजी वगरे F 50

गुंफावाड 150 279 मन व ठल जाधव व ठल जाधव F 71

गुंफावाड 150 283 सागर व ठल जाधव व ठल जाधव M 40

गुंफावाड 150 284 मिनषा सागर जाधव सागर जाधव F 38

गुंफावाड 150 285 व णु व ठल जाधव व ठल जाधव M 38

गुंफावाड 150 289 हार  ता या पंपरे ता या पंपरे M 76 YZU7388861

गुंफावाड 150 292 जय ी महादेव पंपरे महादेव पंपरे F 45

गुंफावाड 150 321 हणमतं व ठल धनवाडे व ठल धनवाडे M 41

गुंफावाड 150 332 अमोल सुरेश साळं◌ुके सुरेश साळं◌ुके M 37

गुंफावाड 150 335 क याण तुकाराम झोडगे तुकाराम झोडगे M 54

गुंफावाड 150 336 अिनता क याण झोडगे क याण झोडगे F 51

गुंफावाड 150 340 वशाली िसताराम. झोडगे िसताराम. झोडगे F 46 YZU7389034

गुंफावाड 150 341 सुकुमार िसताराम झोडगे िसताराम झोडगे M 41

गुंफावाड 150 345 रेखा मोहन झोडगे मोहन झोडगे F 35

गुंफावाड 150 346 दे वदास कृ णा लाडंगे कृ णा लाडंगे M 78

गुंफावाड 150 349 भा य ी दे वदास लाडंगे दे वदास लाडंगे F 37

गुंफावाड 150 382 वषा तुकाराम गायकवाड तुकाराम गायकवाड F 44

गुंफावाड 150 435 सागर रामभाऊ साबळे रामभाऊ साबळे M 60

गुंफावाड 150 493 फुलचंद रामभाऊ झोडगे रामभाऊ झोडगे M 65 YZU7389406

गुंफावाड 150 495 शैलजा फुलचंद झोडगे फुलचंद झोडगे F 39

गुंफावाड 150 509 मीना ी सुधाकर गायकवाड सुधाकर गायकवाड F 32

गुंफावाड 150 531 भावती हनुमंत जाधव हनुमंत जाधव F 51

गुंफावाड 150 532 भुमे र हनमंत जाधव हनमंत जाधव M 36

गुंफावाड 150 545 मा णक नारायण लाडंगे नारायण लाडंगे M 64

गुंफावाड 150 546 िनमला मा णक लाडंगे मा णक लाडंगे F 61

गुंफावाड 150 553 िनलीमा मा णक लाडंगे मा णक लाडंगे F 39



गुंफावाड 150 554 तम मा णक लाडंगे मा णक लाडंगे M 37

गुंफावाड 150 577 कांताबाई अशोक काटे अशोक काटे F 44

गुंफावाड 150 588 ितभा केशव गायकवाड केशव गायकवाड F 37

गुंफावाड 150 597 या वनोद गायकवाड वनोद गायकवाड F 32

गुंफावाड 150 634 िमना द ा य वंगे द ा य वंगे F 38

गुंफावाड 150 636 रमाकांत दतु वंगे दतु वंगे M 33

गुंफावाड 150 664 भारत मा ती पंपरे मा ती पंपरे M 61

गुंफावाड 150 665 सुशालाबाई भारत पंपरे भारत पंपरे F 56



करक टा 151 224 सुिशल दादासाहेब पाट ल दादासाहेब पाट ल M 61 YZU7389869

करक टा 151 232 तृ ी हाणमंतराव पाट ल हाणमंतराव पाट ल F 43

करक टा 151 237 सपना रमेश पाट ल रमेश पाट ल F 41

करक टा 151 242 अिनल व ठलराव पाट ल व ठलराव पाट ल M 54 YZU7389943

करक टा 151 295 अिनता मनोहर ढोकळे मनोहर ढोकळे F 39

करक टा 151 307 ाने  वर रामे  वर ढोकळे रामे  वर ढोकळे M 31

करक टा 151 310 योती रामे र ढोकळे रामे र ढोकळे F 38

करक टा 151 318 क पना नागोराव देशपांडे नागोराव देशपांडे F 38

करक टा 151 354 केवळबाई भगवान िशंदे भगवान िशंदे F 37

करक टा 151 355 शेफारबी फतरन शेख फतरन शेख F 89

करक टा 151 359 सुकुमार भगवान िशंदे भगवान िशंदे M 88 YZU7153166

करक टा 151 430 कवीता दशरथ गायकवाड दशरथ गायकवाड F 53

करक टा 151 436 रंजना महादेव आडसुळे महादेव आडसुळे F 35

करक टा 151 457 सुधाकर बाबुराव गायकवाड बाबुराव गायकवाड M 55

करक टा 151 459 म हार  िसताराम आवाड िसताराम आवाड F 72

करक टा 151 465 अचना भाकर गायकवाड भाकर गायकवाड F 39

करक टा 151 479 आ माराम िभमा सावळे िभमा सावळे M 49

करक टा 151 484 परमे र रामु ढवळे रामु ढवळे M 39

करक टा 151 485 ा परमे र ढवळे परमे र ढवळे F 37

करक टा 151 498 हाद एकनाथ कांबळे एकनाथ कांबळे M 79

करक टा 151 508 बना आ माराम गायकवाड आ माराम गायकवाड F 39

करक टा 151 509 रोह दास नारायण आवाड नारायण आवाड M 79

करक टा 151 510 रंभाबाई रोह दास आवाड रोह दास आवाड F 74

करक टा 151 513 िसमा वकास गाडे वकास गाडे F 37

करक टा 151 514 दे वदास एकनाथ कांबळे एकनाथ कांबळे M 84

करक टा 151 515 पदमीनबाई दे वदास कांबळे दे वदास कांबळे F 79

करक टा 151 519 सुकेिशना उ म गायकवाड उ म गायकवाड F 38

करक टा 151 527 बाब ूल मण गायकवाड ल मण गायकवाड M 90

करक टा 151 528 मीण बाबू गायकवाड बाबू गायकवाड F 80

करक टा 151 535 शंजीत महादेव जोगनदड महादेव जोगनदड M 46

करक टा 151 536 वशाखा शंजीत जोगनदड शंजीत जोगनदड F 38

करक टा 151 557 बाप ुमारोती दनके मारोती दनके M 36



करक टा 151 590 कमलाकर महादेव इंगळे महादेव इंगळे M 69

करक टा 151 592 हर वंदा पंढर इंगळे पंढर इंगळे F 38

करक टा 151 615 िशवक या बाजीराव गोरे बाजीराव गोरे F 34

करक टा 151 634 मिनषा बालासाहेब िशंदे बालासाहेब िशंदे F 38

करक टा 151 648 जानका नरसु िशंदे नरसु िशंदे F 44

करक टा 151 656 बचाबाई िनवृ ी िभसे िनवृ ी िभसे F 61

करक टा 151 714 व ठल उ म िशंदे उ म िशंदे M 38

करक टा 151 727 संगीता काशीनाथ ह ंगले काशीनाथ ह ंगले F 44

करक टा 151 728 शेषाबाई पंढर ह ंगले पंढर ह ंगले F 84 YZU7390404

करक टा 151 733 वैजीनाथ अंबादास ह ंगले अंबादास ह ंगले M 56 YZU7390412

करक टा 151 734 मंगल वैजीनाथ ह ंगले वैजीनाथ ह ंगले F 53 YZU7390420

करक टा 151 741 िसमा सितश बरले सितश बरले F 36

करक टा 151 743 िशवक या सितश बल सितश बल F 38

करक टा 151 758 मीराबाई धमराज सुरवसे धमराज सुरवसे F 41

करक टा 151 762 सुमनबाई महादेव इंगळे महादेव इंगळे F 51



करक टा 152 84 उ वला धनंजय िशंदे धनंजय िशंदे F 38

करक टा 152 88 िमराबाई हनुमंत िशंदे हनुमंत िशंदे F 38

करक टा 152 94 स वता रामकृ ण बल रामकृ ण बल F 39

करक टा 152 117 शोभा मधुकर गायकवाड मधुकर गायकवाड F 51 YZU7390446

करक टा 152 119 िशलाबाई बाबा गायकवाड बाबा गायकवाड F 47

करक टा 152 126 ब बता हाद िशंदे हाद िशंदे F 44

करक टा 152 128 हाद द ु िशंदे द ु िशंदे M 51

करक टा 152 141 िशवकातंा रावसाहेब इंगळे रावसाहेब इंगळे F 37

करक टा 152 212 ताई दगडू माचने दगडू माचने F 37

करक टा 152 214 िमरा शहाजी ढोकळे शहाजी ढोकळे F 38

करक टा 152 218 बळ  शहाजी ढोकळे शहाजी ढोकळे M 49

करक टा 152 224 बालीका मनोहर बल मनोहर बल F 39

करक टा 152 226 अजुन अंबादास गायकवाड अंबादास गायकवाड M 51

करक टा 152 230 बाबा आ युत गायकवाड आ युत गायकवाड M 50

करक टा 152 236 राज ी ल मण िशंदे ल मण िशंदे F 37

करक टा 152 242 देवक या गोरोबा िशंदे गोरोबा िशंदे F 37

करक टा 152 274 बाब ुिसताराम येडके िसताराम येडके M 89

करक टा 152 275 गौळन बाबुराव येडके बाबुराव येडके F 84

करक टा 152 281 वषा प ंभर गायकवाड प ंभर गायकवाड F 35

करक टा 152 293 बाबुराव सावळा दणके सावळा दणके M 91

करक टा 152 309 मण मधुकर दणके मधुकर दणके F 78

करक टा 152 312 बंडू रतन पाटोळे रतन पाटोळे M 40

करक टा 152 313 सुरेखा बंडू पाटोळे बंडू पाटोळे F 37

करक टा 152 314 साहेबराव एकनाथ दनके एकनाथ दनके M 54

करक टा 152 315 अिनता साहेबराव दनके साहेबराव दनके F 49

करक टा 152 316 हरामण एकनाथ दनके एकनाथ दनके M 42

करक टा 152 317 अ णा हरामण दनके हरामण दनके F 38

करक टा 152 326 सुकुमार सुधाकर दणके सुधाकर दणके M 56 YZU7390511

करक टा 152 328 मधुकर इरा पा दणके इरा पा दणके M 50

करक टा 152 334 मु ाबाई तुळिशराम दणके तुळिशराम दणके F 96 YZU7390529

करक टा 152 335 शांताबाई व णु दणके व णु दणके F 82

करक टा 152 336 वजय व णु दणके व णु दणके M 53



करक टा 152 337 िमराबाई वजय दणके वजय दणके F 52

करक टा 152 346 िशवाजी दगडू िशंदे दगडू िशंदे M 55

करक टा 152 350 शोभा भैरवनाथ दनके भैरवनाथ दनके F 39

करक टा 152 353 भैरवनाथ अंबादास दणके अंबादास दणके M 46

करक टा 152 355 चं कांत शेषेराव दनके शेषेराव दनके M 31

करक टा 152 366 मामा भीमराव साठे भीमराव साठे F 38

करक टा 152 378 केशर बबन साठे बबन साठे F 61

करक टा 152 380 चं कला उ मराव िशंदे उ मराव िशंदे F 61

करक टा 152 381 मायाबाई िशवाजी िशंदे िशवाजी िशंदे F 59

करक टा 152 384 स वता िभमराव िशंदे िभमराव िशंदे F 49

करक टा 152 386 उतमराव नागनाथ िशंदे नागनाथ िशंदे M 66

करक टा 152 388 व ठल ितमा िशंदे ितमा िशंदे M 64

करक टा 152 389 िसताबाई व ठल िशंदे व ठल िशंदे F 59

करक टा 152 391 द ा ितमा िशंदे ितमा िशंदे M 44

करक टा 152 405 नवनाथ वलास दनके वलास दनके M 41

करक टा 152 406 क वता नवनाथ दनके नवनाथ दनके F 38

करक टा 152 422 भारतबाई सुधाकर च हान सुधाकर च हान F 44

करक टा 152 431 िशवाकांत ल मण दणके ल मण दणके M 56

करक टा 152 432 मंदा कनी बाबुराव पाटोळे बाबुराव पाटोळे F 37

करक टा 152 435 िनता अंकुश माने अंकुश माने F 39

करक टा 152 438 अंकुश अ णा माने अ णा माने M 44 YZU7390594

करक टा 152 456 गणेश भजनदास ढोकळे भजनदास ढोकळे M 50

करक टा 152 470 मोहर दशरथ िशंदे दशरथ िशंदे F 38

करक टा 152 481 दलीप काशीनाथ सुरवसे काशीनाथ सुरवसे M 47

करक टा 152 482 मणी दलीप सुरवसे दलीप सुरवसे F 43

करक टा 152 504 गुंडाबाई ल मण जाधव ल मण जाधव F 52

करक टा 152 513 छबुबाई मा णक गायकवाड मा णक गायकवाड F 66

करक टा 152 518 ह राजी मा णक गायकवाड मा णक गायकवाड M 44

करक टा 152 527 झुबंर सु ाव गायकवाड सु ाव गायकवाड M 60 YZU7153430

करक टा 152 529 िशवराम तुकाराम माने तुकाराम माने M 40

करक टा 152 532 चं सेन भजनदास ढोकळे भजनदास ढोकळे M 42

करक टा 152 533 वंदना गणेश ढोकळे गणेश ढोकळे F 41



करक टा 152 535 िनमला चं सेन ढोकळे चं सेन ढोकळे F 36

करक टा 152 539 योती हणमतं पाट ल हणमतं पाट ल F 40

करक टा 152 544 वाती चं भान बल चं भान बल F 40

करक टा 152 552 एकनाथ दादाराव जाधव दादाराव जाधव F 94

करक टा 152 569 राधा िशवाजी ढोकळे िशवाजी वाघमारे F 41

करक टा 152 582 बालाजी काशीनाथ सुरवसे कािशनाथ सुरवसे M 43

करक टा 152 583 रेखा बालाजी सुरवसे बालाजी सुरवसे F 40

करक टा 152 604 सीधं ूपांडुरंग दणके पांडुरंग दणके F 40

करक टा 152 610 मैनाबाई बळ राम ढोकळे बळ राम ढोकळे F 41

करक टा 152 627 हरजी मा णक गायकवाड मा णक गायकवाड M 70

करक टा 152 629 ीशला बालासाहेब मुलामकर बालासाहेब मुलमकर F 40

करक टा 152 631 क याण तुळशीराम दणके तुळशीराम दणके M 47

करक टा 152 636 कमलाकर तुळिशराम दणके तुळिशराम दणके M 50

करक टा 152 637 िमना कमलाकर दणके कमलाकर दणके F 47

करक टा 152 639 अिनता क याण दणके क याण दणके F 44

करक टा 152 645 सागरबाई रामा दणके रामा दणके F 50

करक टा 152 646 रामा नारायण दणके नारायण दणके M 60



 खंडाळा 153 6 योती हनमंत देशमुख हनमंत देशमुख F 29

 खंडाळा 153 41 भा य ी संतोष नाडे नाडे झाडके F 31

 खंडाळा 153 44 रेखा अशोक नरवडे अशोक नरवडे F 33

 खंडाळा 153 80 िगतांजली गुलाबराव िशंदे गुलाबराव िशंदे F 42

 खंडाळा 153 129 अनुराधा चं कांत झाडके चं कांत झाडके F 28

 खंडाळा 153 202 रंभाबाई रोह दास अ◌ा हाड रोह दास अ◌ा हाड F 78

 खंडाळा 153 206 तुकाराम ध ड बा िशनगारे ध ड बा िशनगारे M 69

 खंडाळा 153 207 िमराबाई तुकाराम िशनगारे तुकाराम िशनगारे F 59

 खंडाळा 153 208 उ दव तुकाराम िशनगारे तुकाराम िशनगारे M 42

 खंडाळा 153 209 फुलाबाई उ दव िशनगारे उ दव िशनगारे F 37

 खंडाळा 153 232 केशर बाई बापुराव कसबे बापुराव कसबे F 82

 खंडाळा 153 233 सुनील बापुराव कसबे बापुराव कसबे M 35

 खंडाळा 153 246 पावती देवीदास गरड देवीदास गरड F 72

 खंडाळा 153 247 भालचं  देवीदास गरड देवीदास गरड M 53

 खंडाळा 153 248 शेषेराव देवीदास गरड देवीदास गरड M 53

 खंडाळा 153 249 िनलाबाई भालचं गरड भालचं गरड M 47

 खंडाळा 153 250 अचना देवीदास गरड देवीदास गरड M 35

 खंडाळा 153 269 रोह दास नारायण अ◌ा हाड नारायण अ◌ा हाड M 83

 खंडाळा 153 270 छायाबाई राजेश सोनवणे राजेश सोनवणे F 48

 खंडाळा 153 277 पंढर  पुंडलीक गायकवाड पुंडलीक गायकवाड M 43

 खंडाळा 153 282 रेखा रमाकांत िशंदे रमाकांत िशंदे F 41

 खंडाळा 153 292 िमना ी पोपट गरड पोपट गरड F 39

 खंडाळा 153 296 बेबीनंदा गौतम गरड गौतम गरड F 38

 खंडाळा 153 357 सुनंदा द ा य झाडके द ा य झाडके F 54

 खंडाळा 153 360 िसता वामन झाडके वामन झा़डके F 40 YZU7390677

 खंडाळा 153 377 वजयाबाई िभमराव झाडके िभमराव झाडके F 39

 खंडाळा 153 411 वैशाली ह रचं झा़डके हर चं झाडके F 40

 खंडाळा 153 421 सुवणा भानुदास पानढवळे भानुदास पानढवळे F 35

 खंडाळा 153 449 िमना ी चतुभुज झाडके चतुभुज झाडके F 37

 खंडाळा 153 458 चं कांत मुरलीधर जाधव मुरलीधर जाधव M 55

 खंडाळा 153 459 मिनषा चं कांत जाधव चं कांत जाधव F 44

 खंडाळा 153 461 गंगा तुकाराम जाधव तुकाराम जाधव F 29



 खंडाळा 153 463 मंदाक नी ह रचं पुर ह रचं पुर F 40

 खंडाळा 153 490 अिनता काकासाहेब नाडे काकासाहेब नाडे F 39

 खंडाळा 153 492 काकासाहेब जनादन नाडे जनादन नाडे M 46

 खंडाळा 153 503 सुकेशनी ह रदास िशंदे हर दास िशंदे F 38

 खंडाळा 153 510 िशलाबाई राजाभाउ िशंदे राजाभाउ िशंदे F 46

 खंडाळा 153 512 सुिनता वनायक िशंदे वनायक िशंदे F 39

 खंडाळा 153 532 स वता दगडू िशंदे दगडू िशंदे F 38

 खंडाळा 153 535 सुषमा यंबक िशंदे यंबक सुभाष F 39

 खंडाळा 153 550 पावती महादेव िशंदे महादेव िशंदे F 42

 खंडाळा 153 560 अचना शेषेराव गरड शेषेराव गरड F 40

 खंडाळा 153 562 वजयमाला गो वंद झाडके गो वंद झाडके F 46

 खंडाळा 153 570 पु पा रामदास झाडके रामदास झाडके F 44 YZU7390818

 खंडाळा 153 575 सुषमा िशवराम झा़डके िशवराम झाडके F 40

 खंडाळा 153 585 शोभा तुळशीदास. झाडके तूळशीदास. झाडके F 44 YZU7390842

 खंडाळा 153 589 पंचफुला िशवराम. झाडके िशवराम. झाडके F 57 YZU7390826

 खंडाळा 153 600 िसनाबाई रामदास जोशी रामदास जोशी F 37

 खंडाळा 153 606 मंदा कनी िशवाजी िशंदे िशवाजी िशंदे F 39

 खंडाळा 153 624 िमना ी जनाधन िशंदे जनाधन िशंदे F 31

 खंडाळा 153 646 यासिमन नबी शेख नबी शेख F 35

 खंडाळा 153 672 कोमल स दंपान माचवे स दंपान माचवे F 35

 खंडाळा 153 701 बालासाहेब केशव टंगरे केशव टंगरे M 59

 खंडाळा 153 702 छाया बालासाहेब टंगरे बालासाहेब टंगरे F 54

 खंडाळा 153 703 नंदलाल केशव टंगरे केशव टंगरे M 52

 खंडाळा 153 704 वनायक केशव टंगरे केशव टंगरे M 50

 खंडाळा 153 705 सुरेखा नंदलाल टंगरे नंदलाल टंगरे F 42

 खंडाळा 153 706 संिगता वनायक टंगरे वनायक टंगरे F 40

 खंडाळा 153 710 रेशमा उ मान शेख उ मान शेख F 35

 खंडाळा 153 727 आ माराम आबाराव िशंदे आबराव िशंदे M 79 YZU7390941

 खंडाळा 153 729 अपंणा जय थ झाडके जय थ झाडके M 36

 खंडाळा 153 735 पावती तुळिशराम िशंदे तुळिशराम िशंदे F 81 YZU7390958

 खंडाळा 153 736 अनारकली तुळशीराम. िशंदे तुळशीराम. िशंदे F 51

 खंडाळा 153 741 यागबाई भगवान जोशी भगवान जोशी F 64



 खंडाळा 153 758 जय ी अंकूश झाडके अंकूश झाडके F 38

 खंडाळा 153 786 सु या िशवाजी झाडके िशवाजी झाडके F 39

 खंडाळा 153 787 रानी िशवाजी झाडके िशवाजी झाडके F 37

 खंडाळा 153 790 जय ी िशवाजी झाडके िशवाजी झाडके F 38

 खंडाळा 153 791 मिनषा शरद झाडके शरद झाडके F 33

 खंडाळा 153 793 माधवी धनराज झाडके धनराज झाडके F 39

 खंडाळा 153 798 यंकट गणपत झाडके गणपत झाडके M 91

 खंडाळा 153 800 धनराज यंकटराव झाडके यंकटराव झाडके M 46

 खंडाळा 153 802 पु पा रामदास झाडके रामदास पु पा F 39

 खंडाळा 153 807 रेखा हर ं झाडके हर ं झाडके F 51 YZU7390719

 खंडाळा 153 808 गो वंद रामदास. झाडके रामदास. झाडके M 44 YZU7391022

 खंडाळा 153 817 उ वला गो वं◌ंद झाडके गो वं◌ंद झाडके F 40

 खंडाळा 153 868 सुरेखा उ म करमले उ म करमले F 41

 खंडाळा 153 902 जनाबाई केशव ढ बरे केशव ढ बरे F 56

 खंडाळा 153 903 गो वंद पांडूरंग ठ बरे पांडूरंग ठ बरे M 56 YZU7391121

 खंडाळा 153 904 स यभामा गो वंद ठ बरे गो वंद ठ बरे F 49 YZU7391139

 खंडाळा 153 905 स यवान नागोराव रसाळ नागोराव रसाळ M 49 YZU7391147

 खंडाळा 153 906 भा यशीला स यवान रसाळ स यवान रसाळ F 44 YZU0104539



बोरगांव बु. 154 1044 फत  इमाम. शेख इमाम. शेख M 101 YZU7391261



बोरगांव बु. 155 52 सिचन यंकटराव काळे यंकटराव काळे M 32

बोरगांव बु. 155 54 वजय दगंबर काळे दगंबर काळे M 32

बोरगांव बु. 155 325 वंदना बाजीराव देशमुख बाजीराव देशमुख F 38

बोरगांव बु. 155 454 भैरवनाथ दादाराव काळे िनमलाबाई काळे M 55

बोरगांव बु. 155 455 िनमला भैरवनाथ काळे न काळे F 50

बोरगांव बु. 155 476 रावसाहेब जसा आदमाने जसा आदमाने M 86 YZU7391295

बोरगांव बु. 155 481 दगंबर लालाससहेब आदमाने लालाससहेब आदमाने M 44

बोरगांव बु. 155 483 मिनषा दगांबर आदमाने दगांबर आदमाने F 40

बोरगांव बु. 155 489 मीणी भाऊसाहेब आदमाने भाऊसाहेब आदमाने F 52

बोरगांव बु. 155 539 व ठल बापुराव आदमाने बापुराव आदमाने F 69

बोरगांव बु. 155 540 वमलाबाई व ठल आदमाने व ठल आदमाने F 69

बोरगांव बु. 155 555 मंज ुमहादेव चौधर महादेव चौधर F 40

बोरगांव बु. 155 605 काका,साहेव देवीदास कदम देवीदास कदम M 43

बोरगांव बु. 155 651 अचना फुलचंद झांजे फुलचंद झांजे F 38

बोरगांव बु. 155 670 ाने र संतोष कदम संतोष कदम M 35

बोरगांव बु. 155 691 जय ी पंढर काळे पंढर काळे F 41

बोरगांव बु. 155 709 बाबासाहेब पांडुरंग कांबळे पांडुरंग कांबळे M 41

बोरगांव बु. 155 790 चं कला काकासाहेब कांबळे काकासाहेब कांबळे F 44

बोरगांव बु. 155 804 राज  ब वान शेळके ब वान शेळके M 44

बोरगांव बु. 155 805 क वता राज शेळके राज शेळके F 39

बोरगांव बु. 155 828 अ णा सुयभान मुदळकर सुयभान मुदळकर M 38

बोरगांव बु. 155 836 िभमाबाई ल मण भोसले ल मण भोसले F 49

बोरगांव बु. 155 841 िभमाबाई ल मण गायकवाड ल मण गायकवाड F 89

बोरगांव बु. 155 842 मारोती नारायण गायकवाड नारायण गायकवाड M 59

बोरगांव बु. 155 864 आशा राजाभाऊ िभसे राजाभाऊ िभसे F 49

बोरगांव बु. 155 891 शाह न साद क शेख साजीद शेख F 59

बोरगांव बु. 155 898 धोनव बाळासाहेब आदमाने बाळासाहेब आदमाने F 38

बोरगांव बु. 155 935 ीरंग रावण जाधव रावण जाधव M 53

बोरगांव बु. 155 937 सुरेखा ीरंग जाधव ीरंग जाधव F 51

बोरगांव बु. 155 1007 नानासाहेब भाउसाहेब काळे भाउसाहेब काळे M 47

बोरगांव बु. 155 1015 शे र बानी अहमद शेख शे अहमद शेख M 54 YZU7391345

बोरगांव बु. 155 1034 भा य ी वजयकुमार कुलकण वजयकुमार कुलकण F 47



बोरगांव बु. 155 1095 गजराबाई केशवराव कदम केशवराव कदम F 89

बोरगांव बु. 155 1111 िशवकातंा वजय िशंदे वजय िशंदे F 61



बोरगांव बु. 156 17 वजयमाला पंढर आदमाने पंढर आदमाने F 33

बोरगांव बु. 156 339 उमाबाई गो वंद तो णीवाल गो वंद तो णीवाल F 47

बोरगांव बु. 156 340 बाब ुक ड बा देडे क ड बा देडे M 68

बोरगांव बु. 156 394 रामचं  भाकर धमाधीकार भाकर धमाधीकार M 54

बोरगांव बु. 156 395 छाया रामचं धमाधीकार रामचं धमाधीकार F 45

बोरगांव बु. 156 401 भा कर रामराव काळे रामराव काळे M 54 YZU7391352

बोरगांव बु. 156 402 मिनषा भा कर काळे भा कर काळे F 49

बोरगांव बु. 156 408 क पना मधुकर काळे मधुकर काळे F 30

बोरगांव बु. 156 413 शोभा िसताराम. साखरे िसताराम. साखरे F 48 YZU7391360

बोरगांव बु. 156 415 शालीनी दलीप सोनकांबळे दलीप सोनकांबळे F 47

बोरगांव बु. 156 451 संघमी ा आशोक आदमाने
संघमी ा 
आशोक आदमाने F 40

बोरगांव बु. 156 467 गोरख भानुदास देडे भानुदास देडे M 42

बोरगांव बु. 156 486 दे वदास कशन देडे कशन देडे M 57

बोरगांव बु. 156 487 वजयकुमार गोरोबा देडे गोरोबा देडे M 49

बोरगांव बु. 156 493 सुिनता दे वदास देडे दे वदास देडे F 53

बोरगांव बु. 156 517 बाबुराव सोपान देडे सोपान देडे M 62

बोरगांव बु. 156 518 िशलाबाई बाबुराव देडे बाबुराव देडे F 58

बोरगांव बु. 156 520 सुंदरबाई हणमतं देडे हणमतं देडे F 47

बोरगांव बु. 156 530 आ रफा िसक ंदर स यद िसक ंदर स यद F 37

बोरगांव बु. 156 534 अ बुा व णु कंुभार व णु कंुभार M 47

बोरगांव बु. 156 543 सखाराम मा ती माने मा ती माने M 36

बोरगांव बु. 156 598 रामदास नामदेव अडगळे नामदेव अडगळे M 82

बोरगांव बु. 156 599 सुमन रामदास अडगळे रामदास अडगळे F 79

बोरगांव बु. 156 614 मनोज रंगनाथ देडे रंगनाथ देडे M 44

बोरगांव बु. 156 618 अ वंता िलबाजी लोखंडे िलबाजी लोखंडे F 49

बोरगांव बु. 156 619 संगीता अ वंता लोखंडे अ वंता लोखंडे F 45

बोरगांव बु. 156 622 अजुन गुंड बा घोडके गुंड बा घोडके M 54

बोरगांव बु. 156 623 लिलता अजुन घोडके अजुन घोडके F 44

बोरगांव बु. 156 628 अबीदा काशीम. मुलानी काशीम. मुलानी F 58 YZU7391378

बोरगांव बु. 156 629 सा जद कािशम मुलाणी कािशम मुलाणी M 40

बोरगांव बु. 156 630 जावेद कािशम मुलाणी कािशम मुलाणी M 38

बोरगांव बु. 156 653 गंधारबाई खंडु देडे खंडु देडे F 51



बोरगांव बु. 156 655 िलंबाजी जोगोबा लोखंडे जोगोबा लोखंडे M 87

बोरगांव बु. 156 658 िसक ं◌ंदर िलबाजी लोखंडे िलबाजी लोखंडे M 49

बोरगांव बु. 156 659 क मीनबाई सजराव लोखंडे सजराव लोखंडे F 46

बोरगांव बु. 156 660 पंटु िलबाजी लोखंडे िलबाजी लोखंडे M 45

बोरगांव बु. 156 661 लिलताबाई िसक ंदर लोखंडे िसक ंदर लोखंडे F 44

बोरगांव बु. 156 662 चं कला पंटु लोखंडे पंटु लोखंडे F 43

बोरगांव बु. 156 665 गोरोबा िनवृ ी सावतं िनवृ ी सावतं M 60

बोरगांव बु. 156 666 आ वंदा गोरोबा सावतं गोरोबा सावतं F 57

बोरगांव बु. 156 667 पांडुरंग गुं डबा देडे गुं डबा देडे M 56

बोरगांव बु. 156 668 छाया पांडुरंग देडे पांडुरंग देडे F 48

बोरगांव बु. 156 671 सा व ीबाई सुयकांत देडे सुयकांत देडे F 43

बोरगांव बु. 156 674 सजराव िलंबाजी लोखंडे िलंबाजी लोखंडे M 47

बोरगांव बु. 156 675 वैजयं ता सजराव लोखंडे सजराव लोखंडे F 43

बोरगांव बु. 156 687 व हदा िशकुर स यद िशकुर स यद F 37

बोरगांव बु. 156 711 मनीषा राजाराम पोपळघट राजाराम पोपळघट F 35

बोरगांव बु. 156 718 सागर राभाऊ कं◌ुभार राभाऊ कं◌ुभार M 35

बोरगांव बु. 156 735 िमना काश ीरसागर काश ीरसागर F 39

बोरगांव बु. 156 751 अिनता उ म काळे उ म काळे F 38

बोरगांव बु. 156 770 अजून शंकर देढे शंकर देढे F 78

बोरगांव बु. 156 789 वलास. पांडुरंग काळे पांडुरंग काळे M 44 YZU7391394

बोरगांव बु. 156 812 गयाबाई ल मण बारबोले ल मण बारबोले F 61

बोरगांव बु. 156 813 रामहर  ल मण बारबोले ल मण बारबोले M 46

बोरगांव बु. 156 816 राजाराम. द ु काळे द ु काळे M 71 YZU7391402

बोरगांव बु. 156 820 मु ाबाई राजराम काळे राजराम काळे F 36

बोरगांव बु. 156 870 खमीनबाई बाबु शेवळे बाबु शेवळे F 81

बोरगांव बु. 156 886 पांडुरंग नामदेव देडे नामदेव देडे M 54

बोरगांव बु. 156 887 ेमा पांडुरंग देडे पांडुरंग देडे F 42

बोरगांव बु. 156 901 सुनंदा बापु देडे बापु देडे F 59

बोरगांव बु. 156 902 वजयाबाई राजाभाऊ देडे राजाभाऊ देडे F 49

बोरगांव बु. 156 906 न हु महादेव देडे महादेव देडे M 80

बोरगांव बु. 156 921 मोहन ता याबा देडे ता याबा देडे M 59

बोरगांव बु. 156 922 अ ण ता याबा देडे ता याबा देडे M 53



बोरगांव बु. 156 923 जवन ता याबा देडे ता याबा देडे M 52

बोरगांव बु. 156 924 कौश या मोहन देडे मोहन देडे F 52

बोरगांव बु. 156 925 इंद ुअ ण देडे अ ण देडे F 47

बोरगांव बु. 156 927 सुकुमार जीवन देडे जीवन देडे F 45

बोरगांव बु. 156 935 वा मीक यानबा देडे यानबा देडे M 51 YZU7391410

बोरगांव बु. 156 964 झव यार  स यनारायण तो णीवाल स यनारायण तो णीवाल F 69

बोरगांव बु. 156 976 मुलायनबी मौलासाब स यद मौलासाब स यद F 40

बोरगांव बु. 156 984 मासुनबी ानत स यद नत स यद F 40

बोरगांव बु. 156 986 शायमबी स यब स यद
शायमबी 
स यब स यद F 40 YZU7391428

बोरगांव बु. 156 1037 रमेश दामोधर आदमाने दामोधर आदमाने M 42

बोरगांव बु. 156 1038 मिनषा रवी आदमाने रवी आदमाने F 41

बोरगांव बु. 156 1056 रेखा सुयकांत हुलगुंडे सुयकांत हुलगुंडे F 40

बोरगांव बु. 156 1083 स बता आ पा कदम आ पा कदम F 42

बोरगांव बु. 156 1137 वंदना युवराज देडे युवराज देडे F 51

बोरगांव बु. 156 1141 सुनंदा मुरलीधर कुलकण मुरलीधर कुलकण F 59

बोरगांव बु. 156 1142 भागवत मुरलीधर सताळकर मुरलीधर सताळकर M 37

बोरगांव बु. 156 1189 आशा संतोष सोनवणे संतोष सोनवणे F 38

बोरगांव बु. 156 1193 नरिसगं व ठल आदमाने व ठल आदमाने M 38

बोरगांव बु. 156 1201 महादेव दगडु देडे दगडु देडे M 83

बोरगांव बु. 156 1202 कलावंतीबाई महादेव देडे महादेव देडे F 81

बोरगांव बु. 156 1211 क वता पराजी देडे पराजी देडे F 38

बोरगांव बु. 156 1218 अनुसया रानबा रसाळ रानबा रसाळ F 101

बोरगांव बु. 156 1233 शालबुाई चं सेन आदमाने चं सेन आदमाने F 55

बोरगांव बु. 156 1238 सोनुबाई कम ेशा गायकवाड कम ेशा गायकवाड F 38

बोरगांव बु. 156 1239 दलीप बाबुराव सोनकांबळे बाबुराव सोनकांबळे M 59



हसोर 157 204 गोरोबा साधु ढगे साधु ढगे M 51

हसोर 157 205 छायाबाई गोरोबा ढगे गोरोबा ढगे F 46

हसोर 157 208 लहु दासु सोनवने दासु सोनवने M 38

हसोर 157 213 सोजरबाई कंुडलीक सोनवणे कंुडलीक सोनवणे F 86

हसोर 157 216 केरबा शंकर सोनवणे शंकर सोनवणे M 84

हसोर 157 218 ल मण शंकर सोनवणे शंकर सोनवणे M 66

हसोर 157 219 कच  केरबा सोनवणे केरबा सोनवणे M 46 YZU7391527

हसोर 157 221 आ माराम अभीमान सोनवने अभीमान सोनवने M 41

हसोर 157 222 क पना आ माराम सोनवने आ माराम सोनवने F 38

हसोर 157 225 अिभमान यादव सोनवणे यादव सोनवणे M 71 YZU7391535

हसोर 157 226 बलभीम अिभमान सोनवणे अिभमान सोनवणे M 51 YZU7391543

हसोर 157 258 आशा बालासाहेब सोनवणे बालासाहेब सोनवणे F 44

हसोर 157 261 दनकर व णु सोनवणे व णु सोनवणे M 38

हसोर 157 265 िशवाबाई उतारे र देडे उमे र देडे F 51

हसोर 157 272 भगवान बाबुराव सोनवणे बाबुराव सोनवणे M 61 YZU7391634

हसोर 157 273 कमल भगवान सोनवणे भगवान सोनवणे F 56 YZU7391642

हसोर 157 276 क श या कालीदास. सोनवणे कालीदास. सोनवणे F 54 YZU7391659

हसोर 157 279 क पल सं दपान सोनवणे सं दपान सोनवणे M 33

हसोर 157 280 संद पान बाबुराव सोनवणे बाबुराव सोनवणे M 55 YZU7391618

हसोर 157 281 मंगल यानदेव सोनवणे यानदेव सोनवणे F 49

हसोर 157 289 शारदा भाऊसाहेब सोनवणे भाऊसाहेब सोनवणे F 51 YZU7391667

हसोर 157 290 रामिलंग मा ती सोनवने मा ती िशंदे M 38

हसोर 157 291 मा ती हर बा सोनवणे हर बा सोनवणे M 81

हसोर 157 292 मु का मा ती सोनवणे मा ती सोनवणे F 66

हसोर 157 297 सुधाकर कसन सोनवणे कशन सोनवणे M 66 YZU7391691

हसोर 157 302 मधुकर अजुन सोनवणे अजुन सोनवणे M 38

हसोर 157 304 रतनबाई अजुन सोनवणे अजुन सोनवणे F 71 YZU7391725

हसोर 157 311 ीमतं िशवाजी सोनवणे िशवाजी सोनवणे M 41

हसोर 157 312 संिगता ीमतं सोनवणे ीमतं सोनवणे F 39

हसोर 157 313 िशवाजी हर बा सोनवणे हर बा सोनवणे M 73 YZU7391741

हसोर 157 347 मोहर ब ुवान देडे ब ुवान देडे F 62 YZU7391790

हसोर 157 364 सुषमा देवद िशंदे देवद िशंदे F 44



हसोर 157 369 देवद  गणपती िशंदे गणपती िशंदे M 49 YZU7391824

हसोर 157 384 नंदा यशवंत िशंदे यशवंत िशंदे F 44

हसोर 157 388 रावन शंकर गंड शंकर गंड M 71 YZU7391865

हसोर 157 390 बालासाहेब रावन गंड रावन गंड M 48 YZU7391881

हसोर 157 392 लता बालासाहेब गंड बालासाहेब गंड F 44 YZU7391899

हसोर 157 393 मैनाबाई बळ राम गंड बळ राम गंड F 41

हसोर 157 434 एकनाथ िभकाजी देडे िभकाजी देडे M 51

हसोर 157 445 बिभषण पांडुरंग देडे पांडुरंग देडे M 44

हसोर 157 455 उ रे र रंगनाथ देडे रंगनाथ देडे M 50

हसोर 157 612 प ीनबाई आबाराव जाधव आबाराव जाधव F 79

हसोर 157 647 गोपाळ पांडूरंग ढोरमारे पांडूरंग ढोरमारे M 40

हसोर 157 671 शहाजी दंगबर िशंदे दंगबर िशंदे M 30

हसोर 157 779 कशोर राम कशन िशंदे राम कशन िशंदे M 39



ग देगांव 158 228 अिनता िभमराव जाधव िभमराव जाधव F 37

ग देगांव 158 304 गोरोबा कशन देशमुख कशन देशमुख M 71

ग देगांव 158 522 कमल सुरेश देशमुख सुरेश देशमुख F 45

ग देगांव 158 556 सुिम ा भरत गायकवाड भरत गायकवाड F 34



िचंचोली ब. 160 124 वनाबाई भानुदास जाधव भानुदास जाधव F 58

िचंचोली ब. 160 167 सितश मधुकर नंद मधुकर नंद M 49

िचंचोली ब. 160 168 संगीतासितश सितश नंद सितश नंद F 49

िचंचोली ब. 160 207 सुभाष यशवंत भडंगे यशवंत भडंगे M 54

िचंचोली ब. 160 259 ल मीबाई द ा य भडंगे द ा य भडंगे F 56

िचंचोली ब. 160 262 सुिम ा ल मण भडंगे ल मण भडंगे F 54

िचंचोली ब. 160 268 अचना राम कशन भंडगे राम कशन भंडगे F 37

िचंचोली ब. 160 336 गु नाथ भगवत गुंड भगवत गुंड M 33

िचंचोली ब. 160 347 ितभा ीमतं कावळे ीमतं कावळे F 54

िचंचोली ब. 160 374 ी कृ ण अजुन कापसे अजुन कापसे M 59

िचंचोली ब. 160 376 आचना बालासाहेब माळ बालासाहेब माळ F 37

िचंचोली ब. 160 413 नंदा एकनाथ टकले एकनाथ टकले F 39

िचंचोली ब. 160 454 स वता द ु सुरवसे द ु सुरवसे F 45

िचंचोली ब. 160 509 शकूबाई व ठल डबडे व ठल डबडे F 48 YZU7409188

िचंचोली ब. 160 552 सुवणा यंकटराव नांदे यंकटराव नांदे F 45

िचंचोली ब. 160 587 रेवती रमाकांत कुलकण रमाकांत कुलकण F 37

िचंचोली ब. 160 662 नंदबुाई राजाभाऊ नांदे राजाभाऊ नांदे F 51



िचंचोली ब. 161 215 बापुराव नारायण नादे नारायण नादे M 51 YZU7409287

िचंचोली ब. 161 252 वसंतराव व ठलराव िशंदे व ठलराव िशंदे M 68 YZU7409303

िचंचोली ब. 161 253 मंदा कणी वसंतराव िशंदे वसंतराव िशंदे F 63

िचंचोली ब. 161 296 मंगल नानासाहेब चौधर नानासाहेब चौधर F 40

िचंचोली ब. 161 302 नानासाहेब चंदसर चौधर चंदसर चौधर M 54

िचंचोली ब. 161 332 गणपती शंकर पडुळे शंकर पडुळे M 33

िचंचोली ब. 161 498 सुभाष महादेव घनगावकर महादेव घनगावकर M 64

िचंचोली ब. 161 500 धमा महादेव घनगावकर महादेव घनगावकर M 52

िचंचोली ब. 161 501 भािगरथी धमा घनगावकर धमा घनगावकर F 50

िचंचोली ब. 161 502 िच ा िभमराव घनगावकर िभमराव घनगावकर F 39

िचंचोली ब. 161 530 वजाबाई चं कांत घनगावकर चं कांत घनगावकर F 49

िचंचोली ब. 161 579 सुकुमार गोरोबा चौधर गोरोबा चौधर M 58 YZU7160203

िचंचोली ब. 161 708 कमल भु घनगावकर भु घनगावकर F 59

िचंचोली ब. 161 716 राजाभाऊ गो वंद घनगावकर गो वंद घनगावकर M 54



िचंचोली ब. 162 72 सोनाली यंकट कावळे यंकट कावळे F 28

िचंचोली ब. 162 175 डमी डमी डमी M 37

िचंचोली ब. 162 252 बालाजी िशवाजी पडुले िशवाजी पडुले M 44

िचंचोली ब. 162 320 धनंजय महादेव कावळे महादेव कावळे M 41

िचंचोली ब. 162 431 भागीरथीबाई मनोहर भागंे मनोहर भागंे F 89

िचंचोली ब. 162 435 साहेराबी मेहबुब शेख मेहबुब शेख F 43

िचंचोली ब. 162 463 दयानंद तुकाराम घनगावकर तुकाराम घनगावकर M 46

िचंचोली ब. 162 524 सुमनबाई पंढर कावळे पंढर कावळे F 70

िचंचोली ब. 162 581 चं कला जयवंतराव च हाण जयवंतराव च हाण F 74

िचंचोली ब. 162 621 यमूनाबाई स दागर िसंदे स दागर िसंदे F 67 YZU7409345

िचंचोली ब. 162 927 वलास अजून कणसे अजून कणसे M 48

िचंचोली ब. 162 995 भागवत जग नाथ पाट ल जग नाथ पाट ल M 42

िचंचोली ब. 162 1043 ीनाथ गु नाथ कंठ कर गु नाथ कंठ कर M 29



िचंचोली ब. 163 178 कसन रघूनाथ रसागर रघूनाथ रसागर M 52

िचंचोली ब. 163 215 िशवाजी कंुडलीक भंडगे कंुडलीक भंडगे M 45 YZU7409451

िचंचोली ब. 163 217 शालबूाई तानाजी भंडगे तानाजी भंडगे F 44 YZU7409469

िचंचोली ब. 163 304 यजाज इ माईल मिनयार इ माईल मिनयार M 62

िचंचोली ब. 163 309 कमीनबाई महादेव काळे महादेव काळे F 80

िचंचोली ब. 163 376 मु काबाई भारत पांगळ भारत पांगळ F 54



िचंचोली ब. 164 198 मंगल नामदेव कोकणे नामदेव कोकणे F 38

िचंचोली ब. 164 242 गती पांडुरंग माळ पांडुरंग माळ F 39

िचंचोली ब. 164 254 िश पा नागनाथ कंठ कर नागनाथ कंठ कर F 38

िचंचोली ब. 164 255 संगीता वजयकुमार मंडगे वजयकुमार मंडगे F 44

िचंचोली ब. 164 265 महादेव संगमे र नागपुरे संगमं र नागपुरे M 51

िचंचोली ब. 164 266 पावत  महादेव नागपुरे महादेव नागपुरे F 48

िचंचोली ब. 164 306 गोपीनाथ कसन सदाफुले कसन सदाफुले M 53 YZU7409592

िचंचोली ब. 164 307 मनीषा गोपीनाथ सदाफुले गोपीनाथ सदाफुले F 46 YZU7409600

िचंचोली ब. 164 310 बालाजी ल मण सदाफुले ल मण सदाफुले M 42

िचंचोली ब. 164 342 कांताबाई सौदागर जोगदंड सौदागर जोगदंड F 44

िचंचोली ब. 164 349 सौदागर िगरजा पा जोगदंड िगरजा पा जोगदंड M 44

िचंचोली ब. 164 562 जगदेवी जंयमुत शेटे जंयमुत शेटे M 73 YZU7409642

िचंचोली ब. 164 568 मायादेवी महादेव शेटे महादेव शेटे F 38

िचंचोली ब. 164 571 महादेव वरभ शेटे वरभ शेटे M 45

िचंचोली ब. 164 691 ताई वण बनाळे वण बनाळे F 35

िचंचोली ब. 164 717 सुनंदा वसंतराव इनामदार वसंतराव इनामदार F 41

िचंचोली ब. 164 724 नंदा मोहन कावळे मोहन कावळे F 44

िचंचोली ब. 164 740 मंदा कनी चं कांत कावळे चं कांत कावळे F 39

िचंचोली ब. 164 777 सुवना बाबासाहेब हलकुडे बाबासाहेब हलकुडे F 46 YZU0111588

िचंचोली ब. 164 779 शोभा सुरेश हलकुडे सुरेश हलकुडे F 38

िचंचोली ब. 164 821 अपणा चं कांत हलकुडे चं कांत हलकुडे F 45

िचंचोली ब. 164 826 अचना गौर शंकर हलकुडे गौर शंकर हलकुडे F 40

िचंचोली ब. 164 910 मनोहर ल मण कांबळे ल मण कांबळे M 51 YZU7160344

िचंचोली ब. 164 914 रो हणी जयंत चौधर जयंत चौधर F 59

िचंचोली ब. 164 958 मिनषा व णु कावळे व णु कावळे F 39

िचंचोली ब. 164 1021 अिनता कशनराव माळ कशनराव माळ F 42

िचंचोली ब. 164 1061 करण शंकराव कावळे शंकराव कावळे M 29

िचंचोली ब. 164 1070 सिचता बालासाहेब कावळे बालासाहेब कावळे F 38

िचंचोली ब. 164 1147 महादेव ल मण पाट ल ल मण पाट ल M 47

िचंचोली ब. 164 1148 भारत महादेव पाट ल महादेव पाट ल F 45

िचंचोली ब. 164 1223 सुमन साहेब कांबळे साहेब कांबळे F 44

िचंचोली ब. 164 1228 ितभा वृ ीक कावळे वृ ीक कावळे F 44



िचंचोली ब. 164 1261 सुिनता रामिलंग िमटकर रामिलंग िमटकर F 47



माजंर 165 5 नानासाहेब जयवंता भालेकर जयवंता भालेकर M 34

माजंर 165 8 क पना जवन भालेकर जवन भालेकर F 33

माजंर 165 185 सुनंदा िलंबराज च हाण िलंबराज च हाण F 46

माजंर 165 190 स वताबाई िनवृ ी धुमाळ िनवृ ी धुमाळ F 44

माजंर 165 193 राम यंकोबा दगुाने यंकोबा दगुाने M 39

माजंर 165 196 मीण संभाजी झुंजारे संभाजी झुंजारे F 76

माजंर 165 211 ओम काश संगा पा वामी संगा पा वामी M 62

माजंर 165 223 पावती महादेव गजभरकर महादेव गजभरकर F 59

माजंर 165 225 महादेव म मथ गजभरकर म मथ गजभरकर M 66 YZU7409923

माजंर 165 234 दशरथ मा ती पवार मा ती पवार M 42

माजंर 165 235 मंडवधर  दशरथ पवार दशरथ पवार F 41

माजंर 165 246 ल मी िशवदास. वामी िशवदास. वामी F 48 YZU7409949

माजंर 165 271 स वता ल मण झुंजारे ल मण झुंजारे F 56 YZU7410038

माजंर 165 272 वणमाला रंगनाथ झुंजारे रंगनाथ झुंजारे F 48

माजंर 165 327 रे मा शादलू शेख शादलू शेख F 31

माजंर 165 394 पावत  म लीकाजुन च हाण म लीकाजुन च हाण F 61 YZU7410319

माजंर 165 406 मिनषा सितष पाट ल सितष पाट ल F 33

माजंर 165 439 अनुराधा मा ती सुरवसे मा ती सुरवसे F 39

माजंर 165 491 छाया हर भाऊ ल ढे हर भाऊ ल ढे F 30

माजंर 165 501 शाह दाबी बासमुीयॉ शेख बासमुीयॉ शेख F 81 YZU7410533

माजंर 165 530 सीमा र वं कुमार च हाण र वं कुमार च हाण F 42

माजंर 165 596 संभा संतराम झुंजारे संतराम झुंजारे M 86

माजंर 165 597 मीणबाई संभा झुंजारे संभा झुंजारे F 81

माजंर 165 639 वठुबाई बाबासाहेब पोटभरे बाबासाहेब पोटभरे F 46

माजंर 165 666 िभवा अचना पोटभरे अचना पोटभरे M 35

माजंर 165 668 बालीका वैजनाथ गायकवाड वैजनाथ गायकवाड F 42

माजंर 165 687 िमना ी आबा गायकवाड आबा गायकवाड F 30

माजंर 165 733 सुरेखा वजयकुमार भालेकर वजयकुमार भालेकर F 39

माजंर 165 747 शामल िशवाजी भालेकर िशवाजी भालेकर F 46 YZU7411010

माजंर 165 748 वजयकुमार बाबुराव भालेकर बाबुराव भालेकर M 44

माजंर 165 777 अ पाराम हनुमंत भालेकर हनुमंत भालेकर M 31

माजंर 165 805 हाद िशवाजी पारवे िशवाजी पारवे M 61 YZU7411150



माजंर 165 806 अंजना हाद पारवे हाद पारवे F 56 YZU7411168

माजंर 165 937 शांता गुंडा पा झुंजारे गुंडा पा झुंजारे M 71 YZU7411424

माजंर 165 942 पोपट गंगाराम पोटभरे गंगाराम पोटभरे M 44



माजंर 166 277 दगुा सतीष सुरवसे सतीष सुरवसे F 34

माजंर 166 471 मोिशना श बीर शेख श बीर शेख F 49

माजंर 166 474 श बीर नौसर शेख नौसर शेख M 51

माजंर 166 537 मा ती रामभाऊ पवार रामभाऊ पवार M 65

माजंर 166 564 शाहू बाबु हेडे बाबु हेडे M 52 YZU7412091

माजंर 166 587 िमना ी बालाजी च हाण बालाजी च हाण F 40

माजंर 166 639 फक र आ बास शेख आ बास शेख M 61 YZU7412190

माजंर 166 660 वंदना गंगाधर दगुाने गंगाधर दगुाने F 38

माजंर 166 732 रतनबाई देवराव पालकर देवराव पालकर F 54



काटगांव 167 228 मीना वलास गारोळे वलास गारोळे F 35

काटगांव 167 244 वमल अंकुश इंगोले अंकुश इंगोले F 41

काटगांव 167 245 रमाकांत मुकंूद कोळ मुकंूद कोळ M 57

काटगांव 167 246 िमना रमाकांत कोळ रमाकांत कोळ F 52

काटगांव 167 248 बायनाबाई दादाराव भोसले दादाराव भोसले F 86 YZU7412497

काटगांव 167 258 आशाबाई अंनतराम बोळे अंनतराम बोळे F 37

काटगांव 167 294 िभमराव ब ुवान यशवंते ब ुवान यशवंते M 46

काटगांव 167 295 ितभा सुिनल यशवंते सुिनल यशवंते F 42

काटगांव 167 297 रो हनी अिनल यशवंते अिनल यशवंते F 39

काटगांव 167 299 राजाभाऊ ब ुवान यशवंते ब ुवान यशवंते M 38

काटगांव 167 300 िनतीन सोपान यशवंते सोपान यशवंते M 37

काटगांव 167 315 िमरा हानमंत बोराडे हानमंत बोराडे F 36

काटगांव 167 327 लताबाई ंबकराव बोराडे ंबकराव बोराडे F 44 YZU7412539

काटगांव 167 330 मीणबाई रावसाहेब कदम. रावसाहेब कदम. F 86 YZU7412547

काटगांव 167 346 सतीश गंगाराम ठाकुर गंगाराम ठाकुर M 47

काटगांव 167 347 आशाबाई सितश ठाकुर सितश ठाकुर F 41

काटगांव 167 391 वैशाली िशवाजी बोराडे िशवाजी बोराडे F 31

काटगांव 167 446 सं या महादेव झडे महादेव झडे F 41

काटगांव 167 460 राणी व नाथ कोळ व नाथ कोळ F 36

काटगांव 167 466 आशाबाई बाबुराव झडे बाबुराव झडे F 37

काटगांव 167 472 मीणबाई बाबुराव झडे बाबुराव झडे F 76

काटगांव 167 485 बाबुराव रामराव धाकपाडे रामराव धाकपाडे M 56 YZU7412695

काटगांव 167 486 शोभाबाई बाबुराव धाकपाडे बाबुराव धाकपाडे F 53 YZU7412703

काटगांव 167 504 अशोक नारायन िशंदे नारायन िशंदे M 47

काटगांव 167 507 बालनबाई सुधाकर िशंदे सुधाकर िशंदे F 36

काटगांव 167 509 आशा भू िशदे भू िशदे F 56

काटगांव 167 510 भ ूरंगनाथ िशदे रंगनाथ िशदे M 52

काटगांव 167 513 शेषेराव रंगनाथ िशदे रंगनाथ िशदे M 44

काटगांव 167 514 बालासाहेब ीहर िशंदे ीहर िशंदे M 40

काटगांव 167 515 सुरेखा ीहर िशंदे ीहर िशंदे F 38

काटगांव 167 545 मिनषा राजेसाहेब पाट ल राजेसाहेब पाट ल F 37

काटगांव 167 581 वठल ता याराव कापसे ता याराव कापसे M 96



काटगांव 167 582 मीणबाई वठल कापसे वठल कापसे F 91 YZU7412778

काटगांव 167 591 जय ी िशवराजअ पा च डे िशवराजअ पा च डे F 37

काटगांव 167 603 लोपाबाई ानोबा गा ळे ानेाबा गा ळे F 36

काटगांव 167 612 रह मखा पाचुमीया पठाण पाचुमीयॉ ं पठाण M 76 YZU7412802

काटगांव 167 628 वषा िमंतराव पाट ल िमंतराव पाट ल F 37

काटगांव 167 647 पांडुरंग िस ाम. गायकवाड िस ाम. गायकवाड M 86

काटगांव 167 658 स रता रमेश पाट ल रमेश पाट ल F 39

काटगांव 167 659 अिनता रमेश पाट ल रमेश पाट ल F 37

काटगांव 167 660 सुिनता रमेश पाट ल रमेश पाट ल F 36

काटगांव 167 692 हफ जाबी बाबु पठाण बाबु पठाण F 61 YZU7412901

काटगांव 167 701 अ तरबेगम बाबु देशमुख बाबु देशमुख F 42

काटगांव 167 734 शांताबाई भगवंतराव पाट ल भगवंतराव पाट ल F 76 YZU7412976

काटगांव 167 736 अ णा दशरथ बोराडे दशरथ बोराडे F 41

काटगांव 167 744 दशरथराव वसंतराव बोराडे वसंतराव बोराडे M 47



काटगांव 167 747 वजयाबाई भालचं पाट ल भालचं पाट ल F 61 YZU7412984

काटगांव 167 750 संजीवनी बालासाहेब पाट ल बालासाहेब पाट ल F 39

काटगांव 167 824 रंजनाबाई राजेसाहेब बोराडे राजेसाहेब बोराडे F 51 YZU7413081

काटगांव 167 832 रेखा वामन ढमाले वामन ढमाले F 39

काटगांव 167 869 सं या िशवा पा हालकुडे िशवा पा हालकुडे F 37

काटगांव 167 871 मधुकर केशव तामटे केशव तामटे M 51

काटगांव 167 872 भा कर केशव तामटे केशव तामटे M 44

काटगांव 167 883 सुधाकर केशव तामटे केशव तामटे M 67

काटगांव 167 884 शोभा सुधाकर तामटे सुधाकर तामटे F 61

काटगांव 167 885 कुसुम मधुकर तामटे मधुकर तामटे F 47

काटगांव 167 886 भाकर केशव तामटे केशव तामटे M 44

काटगांव 167 887 सुनंदा भाकर तामटे भाकर तामटे F 40

काटगांव 167 888 ाने र  ओम काश तामटे ओम काश तामटे F 39

काटगांव 167 895 िमराबाई दपक महामुनी दपक महामुनी F 44

काटगांव 167 901 आ ीनी िनळकंठराव बोराडे िनळकंठराव बोराडे F 37

काटगांव 167 902 िशवक या क याणराव बोराडे क याणराव बोराडे F 37

काटगांव 167 906 िमरा िनळकंठ बोराडे िनळकंठ बोराडे F 31

काटगांव 167 908 पावतीबाई पंढर बोराडे पंढर बोराडे F 86

काटगांव 167 920 अ नी ह मत िशंदे ह मत िशंदे F 36

काटगांव 167 932 वनायक सोपान बोराडे सोपान बोराडे M 50

काटगांव 167 933 सुनीता वनायक बोराडे वनायक बोराडे F 41

काटगांव 167 937 अफजलिमया गफुरिमया देशमुख गफुरिमया देशमुख M 76

काटगांव 167 939 इनायतबी वाहाबिमयॉ देशमुख वाहाबिमयॉ देशमुख F 66

काटगांव 167 944 काशीबाई नानासाहेब बोराडे नानासाहेब बोराडे F 58 YZU7413230

काटगांव 167 945 नानासाहेब िशवाजी बोराडे िशवाजी बोराडे M 53

काटगांव 167 958 बंकट ह र ं बोराडे ह र ं बोराडे M 53 YZU7413248

काटगांव 167 959 शकंुतलाबाई बंकट बोराडे बंकट बोराडे F 48

काटगांव 167 962 आ णासाहेब पांडुरंग बोराडे पांडुरंग बोराडे M 66 YZU7413255

काटगांव 167 1032 भा य ी हणमतुराव पाट ल हणमतुराव पाट ल F 36

काटगांव 167 1061 सर वती हनुमंत पाट ल हनुमंत पाट ल F 37

काटगांव 167 1083 अनुपमा चं कांत माचवे चं कांत माचवे F 40

काटगांव 167 1084 क पना चं कांत माचवे चं कांत माचवे F 38



काटगांव 167 1092 स वता मा ती माळ मा ती माळ F 37

काटगांव 167 1095 बबीता गंगाधर माळ गंगाधर माळ F 36

काटगांव 167 1104 झुंबरबाई कशनराव माळ कशनराव माळ F 91

काटगांव 167 1105 उ म कशनराव माळ कशनराव माळ M 51

काटगांव 167 1107 सोनाबाई उ म. माळ उ म. माळ F 45 YZU7412935

काटगांव 167 1119 िश पा यंकटराव बोराडे यंकटराव बोराडे F 41

काटगांव 167 1120 वषा यंकटराव बोराडे यंकटराव बोराडे F 39

काटगांव 167 1121 राणी यंकटराव बोराडे यंकटराव बोराडे F 37

काटगांव 167 1139 िशवक या ीकृ ण माचवे ीकृ ण माचवे F 36



काटगांव 168 212 इ याजबी महेबुब पठाण महेबुब पठाण F 84

काटगांव 168 245 अंकुश मुक ंदा इंगुले मुक ंदा इंगुले M 45

काटगांव 168 252 शकंुतला सोपान यशवंते सोपान यशवंते F 58 YZU7413594

काटगांव 168 279 मीराबाई खंडु घुले खंडु घुले F 32

काटगांव 168 290 तमीजबी श बीर शेख श बीर शेख F 65

काटगांव 168 352 साहेबबी महेबुब शेख महेबुब शेख F 101 YZU7413438

काटगांव 168 358 मुमताजबी इसराईल पठान इसराईल पठान F 36

काटगांव 168 431 अकबर छजूिमया देशमुख छजूिमया देशमुख M 66

काटगांव 168 448 क डबाई रंगनाथ जाधव रंगनाथ जाधव F 36

काटगांव 168 553 जा हराबाई दाऊतखान पटेल दाऊतखान पटेल F 67

काटगांव 168 565 वैशाली अ पासाहेब बोराडे अ पासाहेब बोराडे F 37

काटगांव 168 566 वाती बाबासाहेब बोराडे बाबासाहेब बोराडे F 34

काटगांव 168 576 काशीबाई ता यासाहेब बोराडे ता यासाहेब बोराडे F 76

काटगांव 168 650 रामचं  दे वदास. घोलप दे वदास. घोलप M 54 YZU7413610

काटगांव 168 664 बबनराव सुयभान िशंदे सुयभान िशंदे M 64 YZU7413628

काटगांव 168 665 दवशाला बबनराव िशंदे बबनराव िशंदे F 59

काटगांव 168 682 कुसुमबाई ल मण नाग टळक ल मण नाग टळक F 64

काटगांव 168 707 उषाबाई सखाराम अंकुशे सखाराम अंकुशे F 47 YZU7413677

काटगांव 168 708 व ा सुभाष अंकुशे सुभाष अंकुशे F 39

काटगांव 168 717 छायाबाई पंड तराव जाधव पंड तराव जाधव F 47

काटगांव 168 728 िश पा पंड तराव कुलकण पंड तराव कुलकण F 40

काटगांव 168 730 पंड तराव भूजंगराव कुलकण भूजंगराव कुलकण M 66

काटगांव 168 732 भा कर सुधाकर कुलकण सुधाकर कुलकण M 45

काटगांव 168 735 देवंगणबाई शाहू खोसे शाहु खोसे F 65

काटगांव 168 784 पंड त कशनराव घनघावे कशनराव घनघावे M 54

काटगांव 168 785 संगीता पंड त घनघावे पंड त घनघावे F 43

काटगांव 168 800 व ठल कशन धनगावे कशन धनगावे M 48 YZU7413743

काटगांव 168 851 सा रका जनक गवळ जनक गवळ F 36

काटगांव 168 877 वामन ता याराव सरवदे ता याराव सरवदे M 65

काटगांव 168 878 राजुबाई वामन सरवदे वामन सरवदे F 59

काटगांव 168 884 रतन धनराज गवळ धनराज गवळ F 36

काटगांव 168 889 राजाबाई िनवतृी सरवदे िनवतृी सरवदे F 91



काटगांव 168 908 उ दव ता याराव सरवदे ता याराव सरवदे M 61 YZU7413834

काटगांव 168 909 रमेश ता याराव सरवदे ता याराव सरवदे M 46

काटगांव 168 941 गंधाराबाई पांडूरंग सरवदे पांडूरंग सरवदे F 81 YZU7413875

काटगांव 168 953 ारकाबाई भु सरवदे भु सरवदे F 41

काटगांव 168 960 क श याबाई चं कात सरवदे चं कात सरवदे F 56

काटगांव 168 990 बाळू ब ुवान सरवदे ब ुवान सरवदे M 39

काटगांव 168 1007 काश इरा पा सरवदे इरा पा सरवदे M 56

काटगांव 168 1008 शोभाबाई काश सरवदे काश सरवदे F 51

काटगांव 168 1016 ीमतं िलंबाजी सरवदे िलंबाजी सरवदे M 56

काटगांव 168 1017 स यभामाबाई ीमतं सरवदे ीमतं सरवदे F 51 YZU7413917

काटगांव 168 1030 केराबाई मा ती सरवदे मा ती सरवदे F 64

काटगांव 168 1038 अनुसया जजूराव म के जजूराव म के F 41

काटगांव 168 1084 कशन िलंबाजी खाडे िलंबाजी खाडे M 71 YZU7414006

काटगांव 168 1087 केशरबाई कसन खाडे कसन खाडे F 66

काटगांव 168 1116 ध ड राम मनोहर रसागर मनोहर रसागर M 66

काटगांव 168 1124 मंगल रमेश काबळे रमेश काबळे F 51 YZU7414089

काटगांव 168 1134 ललीता गजानन च हाण गजानन च हाण F 36

काटगांव 168 1136 सुरेखा यंकट िशंदे यंकट िशंदे F 38

काटगांव 168 1137 अचना यंकट िशंदे यंकट िशंदे F 37

काटगांव 168 1170 आशाबाई योितबा रसागर योितबा रसागर F 44

काटगांव 168 1171 अंकुश गो बा बनसोडे गो बा बनसोडे M 61



वसंत नगर तांडा 
काटगांव 169 18 आकाश मुकेश च  हाण मुकेश च  हाण M 26

वसंत नगर तांडा 
काटगांव 169 350 वजयकुमार बाबु च हाण बाबु च हाण M 32

वसंत नगर तांडा 
काटगांव 169 547 शाल ुदे वदास जाधव दे वदास जाधव F 38

वसंत नगर तांडा 
काटगांव 169 660 राजूबाई सुभाष च हाण सुभाष च हाण F 61 YZU7414246

वसंत नगर तांडा 
काटगांव 169 801 उषाबाई बाळासाहेब गवळ बाळासाहेब गवळ F 49 YZU7414287

वसंत नगर तांडा 
काटगांव 169 820 रामराव चं कांत राठोड चं कांत राठोड M 76

वसंत नगर तांडा 
काटगांव 169 821 हराबाई रामराव राठोड रामराव राठोड F 71



तांदळुवाड 170 247 द ोबा को डंबा सोट को डंबा सोट M 101 YZU7414329

तांदळुवाड 170 336 बालासाहेब भु खडबडे भु खडबडे M 34

तांदळुवाड 170 350 क वता िभमराव सुयवंशी िभमराव सुयवंशी F 64

तांदळुवाड 170 351 बाबासाहेब िशवाजी सुयवंशी िशवाजी सुयवंशी M 38

तांदळुवाड 170 396 सर वती भगवान गजीं भगवान गजीं F 47

तांदळुवाड 170 399 भगवान नारायण ग जं नारायण ग जं M 53 YZU7414394

तांदळुवाड 170 400 अिनता महादेव मोरे महादेव मोरे F 51

तांदळुवाड 170 401 महादेव क ड बा मोरे क ड बा मोरे M 56 YZU7414402

तांदळुवाड 170 429 शशीकला सुरेश गोमचाळे सुरेश गोमचाळे F 51

तांदळुवाड 170 500 सुिम ा दे वदास. गोमचाळे दे वदास. गोमचाळे F 44

तांदळुवाड 170 534 मंदा वलासराव हाके वलासराव हाके F 38

तांदळुवाड 170 561 िशवाजी भु सोट भु सोट M 41

तांदळुवाड 170 562 गजानन भु सोट भु सोट M 37

तांदळुवाड 170 566 ौपद बाई भु सोट भु सोट F 79 YZU7414444

तांदळुवाड 170 570 अमोल सुभाष िशंदे सुभाष िशंदे M 36

तांदळुवाड 170 574 शामल सुभाष िशंदे सुभाष िशंदे F 37

तांदळुवाड 170 622 आ माराम ह रराम. मरे ह रराम. मरे M 59 YZU7414485

तांदळुवाड 170 623 रेखाबाई आ माराम. मरे आ माराम. मरे F 51

तांदळुवाड 170 695 अ युत मोहनराव को े मोहनराव को े M 64 YZU7414535

तांदळुवाड 170 696 कौश या अ युत को े अ युत को े F 61

तांदळुवाड 170 878 िगताबाई सुिनल गजे सुिनल गजे M 42

तांदळुवाड 170 886 जजाबाई बाबुराव को े बाबुराव को े F 37

तांदळुवाड 170 887 मु ाबाई बाबुराव को े बाबुराव को े F 33

तांदळुवाड 170 908 अनुसया मा णक सोट मा णक सोट F 38

तांदळुवाड 170 915 अनजीता द ोबा पवार द ोबा पवार F 42



टाकळ  ब. 171 128 ल मीबाई अंतराम सोट अंतराम सोट F 34

टाकळ  ब. 171 248 शह दाबी महेबुब शेख महेबुब शेख F 33

टाकळ  ब. 171 276 अ नी अ ण देशमुख अ ण देशमुख F 31

टाकळ  ब. 171 335 मा ती रघुनाथ ठाकुर रघुनाथ ठाकुर M 52

टाकळ  ब. 171 365 शामल साहेबराव गायकवाड साहेबराव गायकवाड F 40

टाकळ  ब. 171 451 शेषाबाई दादाराव बोडके दादाराव बोडके F 88

टाकळ  ब. 171 508 िमरा िशवाजी सोट िशवाजी सोट M 38

टाकळ  ब. 171 523 माधुबाला उ व बोडके उ व बोडके F 64

टाकळ  ब. 171 540 कलावती अंगद पांचाळ अंगद पांचाळ F 58 YZU7414865

टाकळ  ब. 171 541 गंगाधर सोपानराव पांचाळ सोपानराव पांचाळ M 54 YZU7414873

टाकळ  ब. 171 554 दनकर जनाधन िशंदे जनाधन िशंदे M 54

टाकळ  ब. 171 555 उषा दनकर िशंदे दनकर िशंदे F 44



टाकळ  ब. 172 126 जोतीराम  यंकट कोपरकर  यंकट कोपरकर M 25

टाकळ  ब. 172 366 शकंुतला हाद वाघमोडे हाद वाघमोडे F 56

टाकळ  ब. 172 374 पाशो ीन चांदसाहेब शेख चांदसाहेब शेख M 54 YZU7415029

टाकळ  ब. 172 375 र हमत पाशो ीन शेख पाशो ीन शेख F 49

टाकळ  ब. 172 390 मण व ठलराव कुलकण व ठलराव कुलकण F 80

टाकळ  ब. 172 391 ाने र व ठल राव कुलकण व ठल राव कुलकण M 60

टाकळ  ब. 172 395 रामचं  शेषराव कुलकण शेषराव कुलकण M 56 YZU7415037

टाकळ  ब. 172 396 नंदा रामचं कुलकण रामचं कुलकण F 51 YZU7415045

टाकळ  ब. 172 399 गो वंद नागोराव कुलकण नागोराव कुलकण M 44

टाकळ  ब. 172 401 कांचंन सुहास कुलकण सुहास कुलकण F 39

टाकळ  ब. 172 418 चं कांत केशव वाघमारे केशव वाघमारे M 38

टाकळ  ब. 172 462 ब मीला द तगीर शेख द तगीर शेख M 74

टाकळ  ब. 172 484 शा कनाबी श कत स यद श कत स यद F 47 YZU7415060

टाकळ  ब. 172 499 क वता संतोष पांचाळ संतोष पांचाळ F 37

टाकळ  ब. 172 503 संतोष ानोबा पांचाळ ानोबा पांचाळ M 44 YZU7415086

टाकळ  ब. 172 515 आशोक द ा य जोशी द ा य जोशी M 44

टाकळ  ब. 172 516 वशाखा आशोक जोशी आशोक जोशी F 39

टाकळ  ब. 172 529 योती वजयकुमार उफाडे वजयकुमार उफाडे F 32

टाकळ  ब. 172 548 छाया ब ू काटे ब ु काटे F 55

टाकळ  ब. 172 555 अिनता सुरेश वाघमोडे सुरेश वाघमोडे F 37

टाकळ  ब. 172 571 पावती ीरंग बयकरे ीरंग बयकरे F 86 YZU7415110

टाकळ  ब. 172 594 रामराव एकनाथराव सोनकांबळे एकनाथराव सोनकांबळे M 80

टाकळ  ब. 172 656 उषा भागवत बनसुडे भागवत बनसुडे F 37

टाकळ  ब. 172 660 भागवत हाद बनसुडे हाद बनसुडे M 43

टाकळ  ब. 172 670 जगद श ानोबा बनसुडे ानोबा बनसुडे M 41

टाकळ  ब. 172 722 सागर भु घाडगे भु घाडगे M 53 YZU7415144

टाकळ  ब. 172 828 तारामती बंक घाडगे बंक घाडगे F 48

टाकळ  ब. 172 843 संगीता ानदेव गायकवाड ानदेव गायकवाड F 42

टाकळ  ब. 172 857 अमोल बळिभम बनसोडे बळिभम बनसोडे M 31

टाकळ  ब. 172 870 र ा आशोक सोट आशोक सोट F 54

टाकळ  ब. 172 898 उ म द ु गायकवाड द ु गायकवाड M 60

टाकळ  ब. 172 905 नथुराम अंबाजी कांबळे अंबाजी कांबळे M 81



टाकळ  ब. 172 966 िशतल बालासाहेब रसागर बालासाहेब रसागर F 35

टाकळ  ब. 172 967 बालासाहेब पांडुरंग रसागर पांडुरंग रसागर M 56

टाकळ  ब. 172 995 पावता ई र गांधले ई र गांधले F 79

टाकळ  ब. 172 996 आशा िभमा गांधले िभमा गांधले F 44

टाकळ  ब. 172 997 हर चं  ई र गांधले ई र गांधले M 44

टाकळ  ब. 172 1005 भगवान नागनाथ गांधले नागनाथ गांधले M 51

टाकळ  ब. 172 1028 सितश िशवाजी उफाडे िशवाजी उफाडे M 49

टाकळ  ब. 172 1052 चतुराबाई अंतराम उफाडे अंतराम उफाडे F 91

टाकळ  ब. 172 1080 वसंत मालु महाडक मालु महाडक M 87

टाकळ  ब. 172 1162 नामदेव बापुराव जाधव बापुराव जाधव M 94

टाकळ  ब. 172 1165 पंढर  बापुराव जाधव बापुराव जाधव M 99

टाकळ  ब. 172 1166 नजीर अ लानुर शेख अ लानुर शेख M 52

टाकळ  ब. 172 1167 शमाबी नजीर शेख नजीर शेख F 49 YZU7415276



कारसा 173 89 इशुब बाबुलाल तांबोळ बाबुलाल तांबोळ M 38

कारसा 173 91 रेखा महादेव उपाडे महादेव उपाडे F 39

कारसा 173 167 आ पाली द ा य रोकडे द ा य रोकडे F 32

कारसा 173 201 व ठल कच सुयवंशी कच सुयवंशी M 52

कारसा 173 202 क वता व ठल सुयवंशी व ठल सुयवंशी F 47

कारसा 173 203 रमाकांत कच सुयवंशी कच सुयवंशी M 40

कारसा 173 204 सुयकांत कच सुयवंशी कच सुयवंशी M 38

कारसा 173 205 चं कांत कच सुयवंशी कच सुयवंशी M 37

कारसा 173 248 वैशाली नागोराव िशंदे नागोराव िशंदे F 37

कारसा 173 249 ाने  वर  नागोराव िशंदे नागोराव िशंदे F 32

कारसा 173 265 अचना वलासराव िशंदे वलासराव िशंदे F 37

कारसा 173 270 क पना रामराव देशमुख रामराव देशमुख F 41

कारसा 173 271 कांचन रामराव देशमुख रामराव देशमुख F 35

कारसा 173 278 पावतीबाई शंकरराव िशंदे शंकरराव िशंदे F 85

कारसा 173 280 वषा िशवाजीराव िशंदे िशवाजीराव िशंदे F 44

कारसा 173 282 रजनी िशवाजीराव िशंदे िशवाजीराव िशंदे F 37

कारसा 173 285 राहुल मा णकराव िशंदे मा णकराव िशंदे M 46

कारसा 173 288 अ णाबाई गुलाबराव िशंदे गुलाबराव िशंदे F 71

कारसा 173 289 रो हणी नेताजीराव िशंदे नेताजीराव िशंदे F 64

कारसा 173 290 धम  गुलाबराव िशंदे गुलाबराव िशंदे M 44

कारसा 173 291 वजयसीहं नेताजी िशंदे नेताजी िशंदे M 40

कारसा 173 292 वैशाली नेताजीराव िशंदे नेताजीराव िशंदे F 39

कारसा 173 293 नरिसगं शंकरराव िशंदे शंकरराव िशंदे M 64

कारसा 173 294 लताबाई शंकरराव िशंदे शंकरराव िशंदे F 56

कारसा 173 295 नंदकुमार शंकरराव िशंदे शंकरराव िशंदे M 56

कारसा 173 296 पु पा नंदकुमार िशंदे नंदकुमार िशंदे F 53

कारसा 173 297 नरेश शंकरराव िशंदे शंकरराव िशंदे M 52

कारसा 173 298 ऋतुराज नरसींग िशंदे नरसींग िशंदे M 42

कारसा 173 299 सुवणा नरेश िशंदे नरेश िशंदे F 41

कारसा 173 300 ऋषीकेश नरसींग िशंदे नरसींग िशंदे M 39

कारसा 173 301 ऋ षदकुमार नरसींग िशंदे नरिसगं िशंदे M 37

कारसा 173 314 शामल इं जीत िशंदे इं जीत िशंदे F 50



कारसा 173 315 इं जीत सोपानराव िशंदे सोपानराव िशंदे M 50

कारसा 173 321 सरोजा आ णासाहेब िशंदे आ णासाहेब िशंदे F 40

कारसा 173 329 अंजली ींबकराव िशंदे ींबकराव िशंदे F 37

कारसा 173 358 रे मा पंड त िशंदे पंड त िशंदे F 34

कारसा 173 361 छाया बालासाहेब िशंदे बालासाहेब िशंदे F 47

कारसा 173 365 मनोज रामराव िशंदे रामराव िशंदे M 37

कारसा 173 366 तनुजा रामराव िशंदे रामराव िशंदे F 32

कारसा 173 418 सुभाष दगडु िशंदे दगडु िशंदे M 55 YZU7415474

कारसा 173 419 शामल सुभाष िशंदे सुभाष िशंदे F 52

कारसा 173 435 स वता बाबु उपाडे बाबु उपाडे F 31

कारसा 173 447 वंदावन क ड बा साळंुखे क ड बा साळंुखे M 61

कारसा 173 453 नागनाथ दाजीराव साळंुके दाजीराव साळंुके M 44

कारसा 173 455 िशला ब साळंुके ब साळंुके F 40

कारसा 173 456 सुषमा नागनाथ साळंुके नागनाथ साळंुके F 38

कारसा 173 502 नरिसगं भाऊसाहेब पवार भाऊसाहेब पवार M 57 YZU7415573

कारसा 173 503 वमलबाई नरिसगं पवार नरिसगं पवार F 54 YZU7415581

कारसा 173 512 भा कर हाद पांचाळ हाद पांचाळ M 49

कारसा 173 513 संगीता भा कर पांचाळ भा कर पांचाळ F 41

कारसा 173 526 इं ाबाई कसनराव सोनवने कसनराव सोनवने F 84

कारसा 173 544 ता यासाहेब यकंट िशंदे यकंट िशंदे M 48

कारसा 173 545 मीता ता यासाहेब िशंदे ता यासाहेब िशंदे F 44

कारसा 173 549 राजकुमार भागवतराव िशंदे भागवतराव िशंदे M 45

कारसा 173 561 सिलमा स ार सयद स ार सयद F 55

कारसा 173 580 वमलबाई राजाराम. िशंदे राजाराम. िशंदे F 76 YZU7415656

कारसा 173 582 वैशाली राजाराम. िशंदे राजाराम. िशंदे F 45

कारसा 173 588 िनमला गणपतराव िशंदे गणपतराव िशंदे F 47

कारसा 173 596 सुवणमाला मोहन िशंदे मोहन िशंदे F 37

कारसा 173 597 सुरेखा रावण िशंदे रावण िशंदे F 37

कारसा 173 659 कलीमाबी युसुफ तांबोळ युसुफ तांबोळ F 43

कारसा 173 679 मीला मा णकराव िशंदे मा णकराव िशंदे M 75

कारसा 173 717 आशाबाई सतीष िशंदे सतीष िशंदे F 49 YZU7419377

कारसा 173 723 सर वती व ठल िशंदे व ठल िशंदे F 48



कारसा 173 739 ितभा िस ाम िशंदे िस ाम िशंदे F 37

कारसा 173 743 ल मीबाई नागनाथ च हाण नागनाथ च हाण F 83 YZU7419104

कारसा 173 744 अंकुश नागनाथ च हाण नागनाथ च हाण M 49 YZU7419112

कारसा 173 745 जनाबाई ल मण च हाण ल मण च हाण F 45

कारसा 173 758 व ठल ह रदास िशंदे ह रदास िशंदे M 55

कारसा 173 761 वामन ह रदास. िशंदे ह रदास. िशंदे M 49

कारसा 173 762 शोभा वामन िशंदे वामन िशंदे F 47

कारसा 173 767 व णु ह रदास िशंदे ह रदास िशंदे M 57

कारसा 173 768 शामल व णु िशंदे व णु िशंदे F 52

कारसा 173 771 गंगाबाई सोनेराव िशंदे सोनेराव िशंदे F 95

कारसा 173 772 मधुकर सोनेराव िशंदे सोनेराव िशंदे M 67

कारसा 173 774 हाद सोनेराव िशंदे सोनेराव िशंदे M 55

कारसा 173 775 दैवशाला हाद िशंदे हाद िशंदे F 52

कारसा 173 831 नंदा बापुराव िशंदे बापुराव िशंदे F 40 YZU7419187

कारसा 173 845 ीमतं महादेव जाधव महादेव जाधव M 47

कारसा 173 846 िमना ीमतं जाधव ींमत जाधव F 45

कारसा 173 895 इ माईल परसाब शेख परसाब शेख M 52

कारसा 173 896 र बानाबी इ माईल शेख इ माईल शेख F 49

कारसा 173 913 नसीमा ईसुलाल शेख ईसुलाल शेख F 44

कारसा 173 914 तैमनुबी नजीर शेख नजीर शेख F 37

कारसा 173 921 व हदा युसूफ शेख युसूफ शेख F 46

कारसा 173 984 संजय अंबादास वाघमारे अंबादास वाघमारे M 41 YZU7419344

कारसा 173 993 ल मीबाई िभमराव बंडगर िभमराव बंडगर F 69

कारसा 173 1018 हमजाबी नासीर शेख नासीर शेख F 52

कारसा 173 1035 चं कला शेषेराव िशंदे शेषेराव िशंदे F 71 YZU7419369

कारसा 173 1036 सतीश शेषेराव िशंदे शेषेराव िशंदे M 52

कारसा 173 1038 शोभा बालाजी िशंदे बालाजी िशंदे F 37

कारसा 173 1056 इ माईल महेबुब बेग महेबुब बेग M 81

कारसा 173 1057 शायदाबी इ माईल बेग इ माईल बेग F 69

कारसा 173 1058 हुसेन इ माईल बेग इ माईल बेग M 41



बामणी 218 7 संिगता सं जव बंडाप ले सं जव बंडाप ले F 43

बामणी 218 210 क डाबाई अंतराम. दवटे अंतराम. दवटे F 66 YZU7353360

बामणी 218 326 सर वती ध ड राम. माडे ध ड राम. माडे F 84 YZU7353394

बामणी 218 404 स बाई बालाजी चेवले बालाजी चेवले F 65

बामणी 218 412 इं ाबाई नागोबा बंडापले नागोबा बंडापले F 95

बामणी 218 536 ल मीबाई िगड पा दंडे िगड पा दंडे F 47

बामणी 218 538 गंगुबाई िन मा दवटे िन मा दवटे F 44

बामणी 218 542 ित मा बळ राम. दंडे बळ राम. दंडे M 62

बामणी 218 543 िगडपा बळ राम. दंडे बळ राम. दंडे M 59 YZU7353451



बामणी 220 4 शामराव व ठल भरबडे व ठल भरबडे M 29

बामणी 220 149 िशवमाला रामू वामी रामू वामी F 32

बामणी 220 210 राधा अ युत इंगळे अ युत इंगळे F 40

बामणी 220 258 पुनमबाई अ युतराव कसबे अ युतराव कसबे F 40

बामणी 220 285 ज नतबी रह म शेख रह म शेख F 37

बामणी 220 290 रिशद द तिगर शेख द तिगर शेख M 39

बामणी 220 309 सा रका संभाजी जाधव संभाजी जाधव F 34

बामणी 220 336 दनकर गो वदराव पोतदार गो वदराव पोतदार M 37

बामणी 220 338 िगर जा िस दे र वामी िस दे र वामी M 38

बामणी 220 451 भागीथ बाई सोनेराव जाधव सोनेराव जाधव F 73

बामणी 220 497 मीराबाई पांडुरंराव िशंदे पांडुरंराव िशंदे F 46 YZU7353618

बामणी 220 503 भावतीबाई व ंभर पवार व ंभर पवार F 54 YZU7353626

बामणी 220 505 गुंडू राम ड गरे राम ड गरे M 69

बामणी 220 506 कमल गुंडू ड गरे गुंडू ड गरे F 66

बामणी 220 587 रो हदास क डबा पवळे क डबा पवळे M 31

बामणी 220 591 बालाजी कोड ंबा पवळे कोड ंबा पवळे M 47 YZU7353642

बामणी 220 593 हराबाई बालाजी पवळे बालाजी पवळे F 44 YZU7353659

बामणी 220 622 सुवणा उ मराव जाधव उ मराव जाधव F 37

बामणी 220 668 नजमुनबी बबीअलीसा शेख नजमुनबी शेख F 49

बामणी 220 672 पाशा ईसामसाब शेख
पाशा 
ईसामसाब शेख M 41

बामणी 220 694 यंकट राज वंजारे राज वंजारे M 49

बामणी 220 696 क पना यंकट वंजारे यंकट वंजारे F 47

बामणी 220 700 गुणवंत गणपत भरबडे गणपत भरबडे F 42

बामणी 220 703 रंजना हाद भरबडे हाद भरबडे F 41

बामणी 220 766
स यकला/ भागीरथी 
हणमतं कांबळे हणमतं कांबळे F 37

बामणी 220 783 सुरेखाबाई कच कांबळे कच कांबळे F 54

बामणी 220 836 िमराबाई माधवराव पांचाळ माधवराव पांचाळ F 37

बामणी 220 840 अयो या माधवराव पांचाळ माधवराव पांचाळ F 29

बामणी 220 871 मुनाबाई रमेशराव जाघव रमेशराव जाघव F 59

बामणी 220 900 भ ुतुकाराम कांबळे तुकाराम कांबळे M 69

बामणी 220 901 राजाबाई भु कांबळे भु कांबळे F 64

बामणी 220 919 अिनता संतोष जाधव संतोष जाधव F 40



बामणी 220 926 संजीवनी राज भरबडे राज भरबडे F 39

बामणी 220 932 दलीप कसनराव भरबडे कसनराव भरबडे M 61 YZU7353782

बामणी 220 933 सुिनताबाई दलीप भरबडे दलीप भरबडे F 54

बामणी 220 959 लताबाई बाळासाहेब भरबडे बाळासाहेब भरबडे F 44

बामणी 220 975 अ  वनी सजराव जाधव सजराव जाधव F 35

बामणी 220 976 रो हणी सजराव जाधव सजराव जाधव F 31

बामणी 220 989 पुतलनबी अबीरसाब शेख अबीरसाब शेख F 88

बामणी 220 990 र हम अबीरसाब शेख अबीरसाब शेख M 51 YZU7353816

बामणी 220 991 यारनबी अबीरसाब शेख अबीरसाब शेख F 47

बामणी 220 1005 िशतल अंते  वर वामी अंते  वर वामी F 33

बामणी 220 1006 अिनल ंबक वामी ंबक वामी M 31

बामणी 220 1027 पुतळाबाई िलंबराज पाट ल िलंबराज पाट ल F 86 YZU7353824

बामणी 220 1028 िश पा अंबादास देशमुख अंबादास देशमुख F 32

बामणी 220 1054 वलास मा ती जाधव मा ती जाधव M 61

बामणी 220 1062 नानासाहेब मा ती जाधव मा ती जाधव M 39

बामणी 220 1089 चं भागाबाई पांडुरंग जाधव पांडुरंग जाधव F 76

बामणी 220 1094 वैशाली सुयकांत जाधव सुयकांत जाधव F 34

बामणी 220 1101 गंगासागर क ड राम जाधव क ड राम जाधव F 36

बामणी 220 1166 िनमला गौ म बनसोडे गौ म बनसोडे M 44

बामणी 220 1180 मालनबी फ ुसाब शेख फ ुसाब शेख F 96 YZU7353857

बामणी 220 1204 िमराबाई बालासाहेब जाधव बालासाहेब जाधव F 32

बामणी 220 1219 राजाबाई दगडुसाहेब जाधव दगडुसाहेब जाधव F 44 YZU7353865

बामणी 220 1234 शारद सजराव इंगळे सजराव इंगळे M 37

बामणी 220 1262 संिगता वनोद जाधव वनोद जाधव F 49

बामणी 220 1265 वनोद वनायकराव जाधव वनायकराव जाधव M 48

बामणी 220 1286 अंजली राजे र जाधव राजे र जाधव F 39

बामणी 220 1309 मुमताजबी मु तफा शेख मु तफा शेख F 64 YZU7353907

बामणी 220 1310 मु तफा बाबुिमया शेख बाबुिमया शेख M 59 YZU7353915



मळवट 224 325 रेखा काश िशंदे काश िशंदे F 44

मळवट 224 457 सुमनबाई शु ाचाय दभूते शु ाचाय दभुते F 40

मळवट 224 602 वमलाबाई द ा बसुळे द ा बसुळे F 49

मळवट 224 666 सुर ा ानोबा सयुवंशी ानोबा सुयवंशी F 36

मळवट 224 750 दलीप महादेव टकाळे महादेव टकाळे M 48

मळवट 224 751 शोभाबाई दलीप टकाळे दलीप टकाळे F 45

मळवट 224 767 अनुराधाबाई यंकट बैले यंकट बैले F 32



मळवट 225 569 सुजाता ध ड राम सुयवंशी ध ड राम सुयवंशी F 39

मळवट 225 573 अ वनाश दलीप टकाळे दलीप टकाळे M 32

मळवट 225 671 कांताबाई नागनाथ िशंदे नागनाथ िशंदे F 53

मळवट 225 717 सुरेखा जयिसंग सोनवणे जयिसंग सोनवणे F 37

मळवट 225 743 जयनाबी युसुफ शेख युसुफ शेख F 61

मळवट 225 805 अलका व  वनाथ सोनवणे व  वनाथ सोनवणे F 33



खुलगापूर 226 6 िमरा दगांबर च  हाण दगांबर च  हाण F 37 YZU6573810

खुलगापूर 226 241 इं दराबाई व नाथ देवकुळे व नाथ देवकुळे F 101

खुलगापूर 226 275 राम ल मण पौडल ल मण पौडल M 49

खुलगापूर 226 333 शांताबाई गणपतराव कुलकणीर गणपतराव कुलकणीर F 81

खुलगापूर 226 450 सुिचता सुरेश ढगे सुरेश ढगे F 32

खुलगापूर 226 502 ज बार गुलाब शेख गुलाब शेख M 47

खुलगापूर 226 507 रेशमा श बीर शेख श बीर शेख F 35

खुलगापूर 226 516 दैवशाला यंकट जाधव यंकट जाधव F 37

खुलगापूर 226 556 उिमला इं भान आवळे इं भान आवळे F 32

खुलगापूर 226 558 आशा अंते र हलके अंते र हलके F 36

खुलगापूर 226 688 सिमंदरा ह र ं ीरसागर ह र ं ीरसागर F 31

खुलगापूर 226 689 सुिनता नामदेव रसागर नामदेव रसागर F 39

खुलगापूर 226 707 भा य ी यंकट रनखाब यंकट रनखाब F 36

खुलगापूर 226 744 बालीका ीरंग सोनवणे ीरंग सोनवणे F 38

खुलगापूर 226 791 क णा नवनाथ सोनवणे नवनाथ सोनवणे F 28

खुलगापूर 226 803 पावती संतोष कांबळे संतोष कांबळे F 41

खुलगापूर 226 804 संतोष गो वंदराव कांबळे गो वंदराव कांबळे M 38

खुलगापूर 226 808 ध ड बा संतराम. रसाळ संतराम. रसाळ M 89 YZU7375090

खुलगापूर 226 870 सुकुमार महादेव साडूंर महादेव साडूंर M 38

खुलगापूर 226 975 कबीर एकनाथ टेकाळे एकनाथ टेकाळे M 92

खुलगापूर 226 991 भावती गंगाराम सोनवणे गंगाराम सोनवणे F 47

खुलगापूर 226 992 पांडुरंग संभाजी सोनवणे संभाजी सोनवणे M 47

खुलगापूर 226 1102 देवक या भागुराम िगर भागुराम िगर F 64

खुलगापूर 226 1103 भागुराम नारायण िगर नारायण िगर M 49

खुलगापूर 226 1107 युवराज ानोबा सोनवणे ानोबा सोनवणे M 45

खुलगापूर 226 1127 मैनाबाई राजाभाऊ सोनवने राजाभाऊ सोनवने F 44

खुलगापूर 226 1149 महेश सुयकांत रणखांब सुयकांत रणखांब M 29

खुलगापूर 226 1161 अंजना पराजी रसाळ पराजी रसाळ F 44



नागझर 231 668 पंच या ा पा वामी ा पा वामी M 68

नागझर 231 1048 श बीरमीया बाशुमीया शेख बाशुमीया शेख M 54



जेवळ 232 249 णता काश देशपांडे काश देशपांडे F 38

जेवळ 232 254 िशतल भानुदास नरवडे भानुदास नरवडे F 40

जेवळ 232 265 गौतमी गो वंद जेवळ कर गो वंद जेवळ कर F 41

जेवळ 232 267 अ ीनी ल मीकातं जेवळ कर ल मीकातं जेवळ कर F 40

जेवळ 232 295 लु जा नागोराव यवहारे नागोराव यवहारे F 40

जेवळ 232 310 ल मीबाई रामराव चालक रामराव चालक F 54

जेवळ 232 344 कंुडलीक एकनाथ पवार एकनाथ पवार M 94

जेवळ 232 345 कलावती कंुडलीक पवार कंुडलीक पवार F 89

जेवळ 232 346 पंड त कंुडलीक पवार कंुडलीक पवार M 49

जेवळ 232 347 सुनंदा पंड त पवार पंड त पवार F 44

जेवळ 232 352 अचना नंदकुमार पाट ल नंदकुमार देशपांडे F 40

जेवळ 232 366 वषा नंदकूमार देशपांडे नंदकूमार देशपांडे F 40

जेवळ 232 453 भावती हणमतं कदम हणमतं कदम F 41 YZU7377088

जेवळ 232 477 ती काशराव पाट ल काश राव पाट ल F 39

जेवळ 232 483 बलिभम. द ा य काळदाते द ा य काळदाते M 58 YZU7377971

जेवळ 232 493 मुकंूदा परशुराम. सरवदे परशुराम. सरवदे M 101 YZU7377096

जेवळ 232 510 वठाबाई आ पाराव पांढरे आ पाराव पांढरे F 46

जेवळ 232 515 नाबादाबाई यंकट कांबळे यंकट कांबळे F 82

जेवळ 232 516 चं कांत हर बा लाळगे हर बा लाळगे M 55

जेवळ 232 517 शांता चं कांत लाळगे चं कांत लाळगे F 45

जेवळ 232 529 सुशीलाबाई गु िलंग खुमसे गु िलंग खुमसे F 84 YZU7377187

जेवळ 232 552 संतबाई तुळशीदास. देवमाने तुळशीदास. देवमाने F 61 YZU7377203

जेवळ 232 561 व सला रामराव कुळकण रामराव कुळकण F 86 YZU7377229

जेवळ 232 648 नागोराव बाजीराव यवहारे बाजीराव यवहारे M 46 YZU7377393

जेवळ 232 680 हरकणबाई पांडुरंग चाळक पांडुरंग चाळक F 75 YZU7377468

जेवळ 232 727 लता दयानंद पोतदार दयानंद पोतदार F 44

जेवळ 232 764 क ना नंदकुमार पाट ल नंदकुमार पाट ल F 44

जेवळ 232 856 हनमंत यंकटराव कदम यंकटराव कदम M 45 YZU7377815



जेवळ 233 172 शंकर गोपाळराव नरवडे गोपाळराव नरवडे M 56

जेवळ 233 203 भागीथी सदािशव होळकर सदािशव होळकर F 76 YZU7378003

जेवळ 233 205 मधुबाई नागनाथ होळकर नागनाथ होळकर F 46

जेवळ 233 216 माया गुंडेराव वै गुंडेराव वै F 42

जेवळ 233 218 राणी गुंडेराव वै गुंडेराव वै F 40

जेवळ 233 219 आशा रामकृ ण वै रामकृ ण वै F 40

जेवळ 233 229 द ा य गो वंद वै गो वंद वै M 37

जेवळ 233 235 व सलाबाई गो वंदराव वदय गो वंदराव वदय F 56 YZU7378029

जेवळ 233 236 राउबाई रामकृ ण वदय रामकृ ण वदय F 45

जेवळ 233 255 िसंधुबाई बाळासाहेब होळकर बाळासाहेब होळकर F 64 YZU7378045

जेवळ 233 280 शा बया नयमु न शेख नयमु न शेख F 48

जेवळ 233 381 सोनाबाई नामदेव को हापुरे नामदेव को हापुरे F 76

जेवळ 233 422 दनकर रानबा जोगदंडे रानबा हानवते M 51

जेवळ 233 442 ल मी संतोष रणद वे संतोष रणद वे F 51

जेवळ 233 454 सोपान ल मण रण दवे सोपान रण दवे M 56

जेवळ 233 457 िशवाबाई गुंड बा रण दवे गुंड बा रण दवे F 51

जेवळ 233 458 आशाबाई केरबा रण दवे केरबा रण दवे F 48

जेवळ 233 484 ल मीबाई हर राम. रण दवे हर राम. रण दवे F 61

जेवळ 233 493 भानुसाहेब ब पाजी कांबळे बापाजी कांबळे M 44 YZU7378102

जेवळ 233 495 भावती िनवतृी दरकसे िनवतृी दरकसे F 59

जेवळ 233 515 रतनबाई दलीप दरकसे दलीप दरकसे F 54

जेवळ 233 522 राज  नवनाथ कांबळे नवनाथ कांबळे M 59

जेवळ 233 539 उषा भाकर रण दवे भाकर रण दवे F 47 YZU7378136

जेवळ 233 542 सरसाबाई कािशनाथ रण दवे कािशनाथ रण दवे F 66

जेवळ 233 546 ल मीबाई रो हदास. रण दवे रो हदास. रण दवे F 51

जेवळ 233 594 उ म बाबु कांबळे बाबु कांबळे M 52

जेवळ 233 597 राहुल रामराव दरकसे रामराव दरकसे M 56

जेवळ 233 598 दैवशाला राहुल दरकसे राहुल दरकसे F 51

जेवळ 233 610 वजीनाथ वनायकराव साळंुके वनायकराव साळंुके M 57

जेवळ 233 611 क पना फुलचंद साळंुके फुलचंद साळंुके F 54

जेवळ 233 612 रेखा वजीनाथ साळंुके वजीनाथ साळंुके F 48

जेवळ 233 632 शालीनी नरिसगंराव दरकसे नरिसगंराव दरकसे F 45



जेवळ 233 634 राघु नारायण कांबळे नारायण कांबळे M 91

जेवळ 233 635 कलुबाई राघु कांबळे राघु कांबळे F 84

जेवळ 233 636 नंदकुमार राघु कांबळे राघु कांबळे M 56

जेवळ 233 637 उषा नंदकुमार कांबळे नंदकुमार कांबळे F 52

जेवळ 233 638 कसन राघु कांबळे राघु कांबळे M 48

जेवळ 233 639 ल मीबाई कसन कांबळे कसन कांबळे F 44

जेवळ 233 642 लोचनाबाई एकनाथ सुयवशी एकनाथ सुयवशी F 86

जेवळ 233 654 यागबाई रघुनाथ वाघमारे रघुनाथ वाघमारे F 89

जेवळ 233 658 दलीत व नाथ दरकसे व नाथ दरकसे M 61

जेवळ 233 673 अयो याबाई अभीम यु दरकसे अभीम यु दरकसे F 46

जेवळ 233 689 काशीनाथ बापुराव होळकर बापुराव होळकर M 44

जेवळ 233 710 भामाबाई दासराव िशंदे दासराव िशंदे F 69 YZU7378177

जेवळ 233 729 मु ाबाई मा ती होळकर मा ती होळकर F 76

जेवळ 233 745 नाबदाबाई यंकटराव कांबळे यंकटराव कांबळे F 69

जेवळ 233 748 केवळबाई केशव दरकसे केशव दरकसे F 56

जेवळ 233 751 केवळाबाई केशव दरकसे केशव दरकसे F 51

जेवळ 233 752 मंगेश भाकर रण दव भाकर रण दव M 46

जेवळ 233 753 भाकर एकनाथ रण दवे एकनाथ रण दवे M 71

जेवळ 233 754 भावती भाकर रण दवे भाकर रण दवे F 56

जेवळ 233 755 तीमा भाकर रण दवे भाकर रण दवे F 51

जेवळ 233 771 शोभा नामदेव गंपले नामदेव गंपले F 48

जेवळ 233 808 िनलाबाई चोखोबा म के चोखोबा म के F 81 YZU7378219

जेवळ 233 820 दयानंद दामोदर पोतदार दामोदर पोतदार M 48

जेवळ 233 853 हरकानाबाई पांडुरंग चाळक नामदेव चाळक F 69

जेवळ 233 856 संतोष भाकर रणद वे भाकर रणद वे M 54

जेवळ 233 857 चंदर हर बा लाळगे हर बा लाळगे M 59

जेवळ 233 860 शोभा मा णकराव रण दवे मा णकराव रण दवे F 50

जेवळ 233 861 सुनंदा रमेश दरकसे रमेश दरकसे F 56

जेवळ 233 862 बानुबाई नवनाथ सुयवशी नवनाथ सुयवशी F 51

जेवळ 233 863 िशला व नाथ दरकसे व नाथ दरकसे F 56

जेवळ 233 864 पांडुरंग गणपती गंपले गणपती गंपले M 61



भोईसमु गा 234 2 हौसा बाई नागोराव चोथवे नागोराव चोथवे F 86

भोईसमु गा 234 8 पावती कंुडिलक सरवदे कंुडिलक सरवदे F 62 YZU7378268

भोईसमु गा 234 254 दगांबर राजाराम कुळकण राजाराम कुळकण M 81

भोईसमु गा 234 255 कमलाबाई दगांबर कुळकण दगांबर कुळकण F 81

भोईसमु गा 234 333 पावती ानोबा माने ानोबा माने F 51

भोईसमु गा 234 425 िशवाजी ल मण साबळे ल मण साबळे M 39

भोईसमु गा 234 427 प ाकर तुकाराम साबळे तुकाराम साबळे M 38

भोईसमु गा 234 459 चं कला ल मण चोथवे ल मण चोथवे F 44

भोईसमु गा 234 472 बालाजी संभाजी सुयवंशी संभाजी सुयवंशी M 52

भोईसमु गा 234 529 काशीबाई महादू रोगे महादू रोगे F 61

भोईसमु गा 234 669 सुभाष खंडू सरवदे खंडू सरवदे M 51

भोईसमु गा 234 670 व याबाई सुभाष सरवदे सुभाष सरवदे F 48

भोईसमु गा 234 729 बाश ुचांदसाहब शेख चांदसाहब शेख M 51 YZU7380587

भोईसमु गा 234 771 बालाजी तुकाराम. कांबळे तुकाराम. कांबळे M 46 YZU7380694

भोईसमु गा 234 852 मिनषा बंडू पवार क याण पवार F 39

भोईसमु गा 234 874 दैवशाला बलिभम. सरवदे बलिभम. सरवदे F 54

भोईसमु गा 234 914 कािशबाई यशवंतराव रोगे यशवंतराव रोगे F 86 YZU7381056

भोईसमु गा 234 916 यशोदाबाई बाबुराव यदवले बाबुराव यदवले F 86

भोईसमु गा 234 999 गोरोबा बापू यदवले बापू यदवले M 81 YZU7381130

भोईसमु गा 234 1001 रामिलंग गोरोबा यदवले गोरोबा यदवले M 46



भोईसमु गा 235 402 वठठल बाबूराव रोगे बाबुराव रोगे M 61 YZU7381239

भोईसमु गा 235 437 राजाभाऊ राम आडगळे राम आडगळे M 54

भोईसमु गा 235 439 बालीका राजाराम आडगडे राजाराम आडगडे F 47

भोईसमु गा 235 459 संतोष अशोक साबळे अशोक साबळे M 41

भोईसमु गा 235 491 बळ राम. खंडा सरवदे खंडा सरवदे M 71 YZU7381296

भोईसमु गा 235 504 उषा गोरख सरवद गोरख सरवद F 40

भोईसमु गा 235 524 हरकनबाई मुरली गायकवाड मुरली गायकवाड F 86 YZU7381338

भोईसमु गा 235 536 शांता राजाभाऊ साळंूके राजाभाऊ साळंूके F 45

भोईसमु गा 235 554 मनोज द ू साळुके द ू साळुके M 39

भोईसमु गा 235 575 भा कर शहाजीराव साबळे शहाजीराव साबळे M 44

भोईसमु गा 235 586 िसंधूबाई केरबा अनकारले केरबा अनकारले F 45 YZU7381387

भोईसमु गा 235 645 राह बाई इरा पा आडसुळे इरा पा आडसुळे F 79

भोईसमु गा 235 652 सुषमा कमलाकर सरवदे कमलाकर सरवदे F 34

भोईसमु गा 235 656 मनकरना अशोक कांबळे अशोक कांबळे F 59 YZU7381528

भोईसमु गा 235 660 छाया तुकाराम सुयवंशी तुकाराम सुयवंशी M 56

भोईसमु गा 235 691 क श याबाई नवनाथ कांबळे नवनाथ कांबळे F 48 YZU7381544

भोईसमु गा 235 737 िलंबराज गंगाधर सुरवसे गंगाधर सुरवसे M 44 YZU7381593

भोईसमु गा 235 784 फुलाबाई पांडुरंग माने पांडुरंग माने F 79

भोईसमु गा 235 801 शोभा भा कर साबळे भा कर साबळे F 39

भोईसमु गा 235 1009 बालासाहेब भानुदास. पवार भानुदास. पवार M 46

भोईसमु गा 235 1013 मीणी हाद बोयने हाद बोयने F 48

भोईसमु गा 235 1021 गुंडाबाई तुळशीराम. पंडगे तुळशीराम. पंडगे F 86

भोईसमु गा 235 1086 वजय ओम काश च ु पे ओम काश च ु पे M 40



आखरवाई 236 38 मैजबीन उमेदपाशा पठान उमेदपाशा पठान F 27

आखरवाई 236 112 िमनाबाई िशवाजी दरेकर िशवाजी दरेकर F 64 YZU7381759

आखरवाई 236 164 पांडुरंग महादू लोखंडे महादू लोखंडे M 65

आखरवाई 236 209 द तगीर िनजामसाब शेख िनजामसाब शेख M 59

आखरवाई 236 308 वलास गोरोबा बारबोले गोरोबा बारबोणे M 44

आखरवाई 236 310 मिनषा वलास बारबोले वलास बारबोले F 39

आखरवाई 236 327 गयाबाई ध ड बा वायगावकर ध ड बा वायगावकर F 92 YZU7382112

आखरवाई 236 336 व सला दगडु बनसोडे दगडु बनसोडे F 55

आखरवाई 236 514 ल मी गोरख फसके गोरख फसके F 52

आखरवाई 236 643 वनोद राम कशन िचंचकर राम कशन िचंचकर M 32

आखरवाई 236 742 नारायम ल मण बारबोले ल मण बाखोले M 41

आखरवाई 236 750 रामिलंग तुळशीराम. पांचाळ तुळशीराम. पांचाळ M 48 YZU7381908



आखरवाई 237 131 वाती नागनाथ लोखंडे नागनाथ लोखंडे F 29

आखरवाई 237 291 रामुहर  ब पाजी गंगणे ब पाजी गंगणे M 58 YZU7383011

आखरवाई 237 292 रेवंताबाई रामुहर गंगणे रामुहर गंगणे F 55 YZU7383029

आखरवाई 237 311 भािगथ  नागनाथ िमटकर नागनाथ िमटकर F 37

आखरवाई 237 334 कृ णा सदािशव िगराम. सदािशव िगराम. M 63 YZU7383078

आखरवाई 237 379 साधना रामिसंग पांचाळ रामिसंग पांचाळ F 44 YZU7383169

आखरवाई 237 415 शोभा गौतम. सोनवणे गौतम. सोनवणे F 47 YZU7383318

आखरवाई 237 502 राज ुसोपान पोरे सोपान पोरे M 51 YZU7383433

आखरवाई 237 540 अ नी अकंुश सोनवणे अकंुश सोनवणे F 35

आखरवाई 237 561 केशर द ु सोनवने द ु सोनवने F 65 YZU7383573

आखरवाई 237 585 राजा तुळशीराम सोनवणे तुळशीराम सोनवणे M 35

आखरवाई 237 586 महेश तुळशीराम सोनवणे तुळशीराम सोनवणे M 30

आखरवाई 237 643 संिगता खंडू मुळे खंडू मुळे F 37

आखरवाई 237 666 मंगला िगर धर जेउरकर िगर धर जेउरकर F 79

आखरवाई 237 674 शोभा बभीशण सोनवणे बभीशण सोनवणे F 44

आखरवाई 237 675 अंजली सितश सोनवणे सितश सोनवणे F 42

आखरवाई 237 676 पंड त गगाराम माने गगाराम माने M 50

आखरवाई 237 677 सुनंदा पंड त माने पंड त माने F 42

आखरवाई 237 679 हराबाई दगडू कांबळे दगडू कांबळे F 30



सामनगांव 238 428 िचमनबाई अमतृ बुलबुले अमतृ बुलबुले F 37

सामनगांव 238 432 वाती बसलींग बुलबुले बसलींग बुलबुले F 37

सामनगांव 238 490 वैशाली महादेव बुलबुले महादेव बुलबुले F 33

सामनगांव 238 506 वमल महादेव मालवदे महादेव मालवदे F 37

सामनगांव 238 535 िस दे र शेषेराव बुलबुले शेषेराव बुलबुले M 47 YZU7384068

सामनगांव 238 536 मंगल िस दे र बुलबुले िस दे र बुलबुले F 45 YZU7384076

सामनगांव 238 562 इं ाबाई िशव पा झुंजारे िशव पा झुंजारे F 87

सामनगांव 238 589 काशीबाई इरा पा झूंजारे इरा पा झूंजारे F 38

सामनगांव 238 591 मंगलबाई मनोहर झूंजारे मनोहर झूंजारे F 44

सामनगांव 238 597 सुवणा गुणवंत झुंजारे गुणवंत झुंजारे F 37

सामनगांव 238 599 आशा गुणवंतराव झुजांरे गुणवंतराव झुजांरे F 34

सामनगांव 238 613 स यभामा नागनाथ झुंजे नागनाथ झुंजे F 36

सामनगांव 238 683 िशवगंगा िस ाम खरबड िस ाम खरबड F 37

सामनगांव 238 730 नारायण मधुकर पांचाळ मधुकर पांचाळ M 51

सामनगांव 238 857 शंकर रावसाहेब झुंजारे रावसाहेब झुंजारे M 53

सामनगांव 238 859 वषारानी चं कांत झुंजारे चं कांत झुंजारे F 37

सामनगांव 238 927 दपाली उ म कांबळे उ म कांबळे F 41

सामनगांव 238 937 के बाई एकनाथ डोळसे एकनाथ डोळसे F 88

सामनगांव 238 962 नागीनी शाहू डोळसे शाहू डोळसे F 42

सामनगांव 238 1044 सरोजा शीवहार बुलबुले शीवहार बुलबुले F 38

सामनगांव 238 1053 सीमा कािशनाथ बुलबुले कािशनाथ बुलबुले F 37

सामनगांव 238 1063 रे मा नरसीग बुलबुले नरसीग बुलबुले F 37

सामनगांव 238 1067 आशा राम कसन बुलबुले राम कसन बुलबुले F 31

सामनगांव 238 1071 भा य ी रामिलंग बुलबुले रामिलंग बुलबुले F 38

सामनगांव 238 1079 शोभा िशवदशन येलुरकर िशवदशन येलुरकर F 61

सामनगांव 238 1080 सोनाली िशवदशन येलुरकर िशवदशन येलुरकर F 44

सामनगांव 238 1111 आशा रघुनाथ पांचाळ रघुनाथ पांचाळ F 37

सामनगांव 238 1146 िशवक या ल मण बुलबुले ल मण बुलबुले F 44



िचखुडा 239 159 सुलभा ीरंग िगर ीरंग िगर F 38

िचखुडा 239 210 िमनाबाई ववेकानंद कदम (पाट ल) ववेकानंद कदम (पाट ल) F 44

िचखुडा 239 233 आशाबाई सुयकांत घाडगे सुयकांत घाडगे F 56

िचखुडा 239 489 िलंबाबाई िभमन हुडे िभमन हुडे F 98 YZU7392970

िचखुडा 239 705 निसमाबी ज बार शेख ज बार शेख F 46

िचखुडा 239 708 जहुरबी महमंद शेख महमंद शेख F 84



िचखुडा 240 307 वलास ताय पा बंडगर ताय पा बंडगर M 47

िचखुडा 240 333 गो वंद नाशीक घाडगे नाशीक घाडगे M 34

िचखुडा 240 345 गणपत नरहर पांचाळ नरहर पांचाळ M 45

िचखुडा 240 346 अिनता गणपत पांचाळ गणपत पांचाळ F 43

िचखुडा 240 362 गयाबाई रंगनाथ देशमुख रंगनाथ देशमुख F 92 YZU7393150

िचखुडा 240 393 शंकर भीमण घाडगे भीमण घाडगे M 101 YZU7393218

िचखुडा 240 420 रो हणी सुधाकर कदम सुधाकर कदम F 37

िचखुडा 240 429 अ नी अनील कुलकण अिनल कुलकण M 35

िचखुडा 240 435 जयवंता खंडू घाडगे खंडू घाडगे M 66

िचखुडा 240 480 अिन द बाळा गवळ बाळा गवळ M 53

िचखुडा 240 487 यागबाई अनी द गवळ अनी द गवळ F 49

िचखुडा 240 501 ितभा बालासाहेब गवळ बालासाहेब गवळ F 41

िचखुडा 240 504 कांताबाई गुलाब गवळ गुलाब गवळ F 66

िचखुडा 240 511 अंनत नारायण गवळ नारायण गवळ M 43

िचखुडा 240 513 आशा गुलाब गवळ गुलाब गवळ F 37

िचखुडा 240 528 बालीका मु कंदा गवळ मु कंदा गवळ F 37

िचखुडा 240 544 ल मी िशवदास गवळ िशवदास गवळ F 38

िचखुडा 240 561 ल मीबाई नागू गवळ नागू गवळ F 81 YZU7393440

िचखुडा 240 566 आ पालीका ल मण बनसोडे ल मण बनसोडे F 41

िचखुडा 240 568 िशवदास. रानबा गवळ रानबा गवळ M 56

िचखुडा 240 576 शंकर गोपाल गवळ गोपाल गवळ M 76 YZU7393499

िचखुडा 240 578 केरबा शंकर गवळ शंकर गवळ M 56

िचखुडा 240 579 ब बताबाई केरबा गवळ केरबा गवळ F 51

िचखुडा 240 627 गोरोबा तुकाराम. जाधव तुकाराम. जाधव M 66 YZU7393531

िचखुडा 240 628 ब बता गोरोबा जाधव गोरोबा जाधव F 61 YZU7393549

िचखुडा 240 642 केशर भरत धाडगे भरत धाडगे F 49

िचखुडा 240 643 जय ी व ठल धाडगे व ठल धाडगे F 44

िचखुडा 240 649 व ठल मनोहर घाडगे मनोहर घाडगे M 46

िचखुडा 240 681 नबीसाहेब अहमद शेख अहमद शेख F 61

िचखुडा 240 717 अ नी सुधाकर कदम सुधाकर कदम F 38

िचखुडा 240 731 यमुनाबाई धमार पोळ धमार पोळ F 86 YZU7393747

िचखुडा 240 732 िभमा ई र धावारे ई र धावारे M 42



िचखुडा 240 734 केशरबाई िभमा धावारे िभमा धावारे F 40

िचखुडा 240 769 राम. ित मा च हाण ित मा च हाण M 66

िचखुडा 240 786 भीमा ित मा च हाण ित मा च हाण M 72

िचखुडा 240 790 ल मण केरबा कांबळे केरबा कांबळे M 43

िचखुडा 240 797 छायाबाई सुधाकर नाग टळक सुधाकर नाग टळक F 42

िचखुडा 240 821 यंकाबाई नाग पा बंडगर नाग पा बंडगर F 91

िचखुडा 240 834 िशवाजी दगुा पा बंडगर दगुा पा बंडगर M 38

िचखुडा 240 835 दगुा पा ित मा बंडगर ित मा बंडगर M 66

िचखुडा 240 836 यला मा दगुा पा बंडगर दगुा पा बंडगर F 61

िचखुडा 240 851 काशीबाई वलास बंडगर वलास बंडगर F 45

िचखुडा 240 852 ल मीबाई ल मण बंडगर ल मण बंडगर F 43

िचखुडा 240 855 वलास. ताय पा बंडगर ताय पा बंडगर M 48

िचखुडा 240 856 हणमतं ताय पा बंडगर ताय पा बंडगर M 47

िचखुडा 240 858 ल मण ताय पा बंडगर ताय पा बंडगर M 45

िचखुडा 240 864 ल मण मुक ंदा सूयवशी मुक ंदा सूयवशी M 54

िचखुडा 240 865 बबीता ल मण सयूवशी ल मण सूयवशी F 51

िचखुडा 240 873 अंकुश ताय पा सयूवशी ताय पा सूयवशी M 61

िचखुडा 240 920 ताय पा हणमा बंडगर हणमा बंडगर M 71

िचखुडा 240 930 स वता तानाजी बंडगर तानाजी बंडगर F 42

िचखुडा 240 951 शेट बा गुर पा बंडगर गुर पा बंडगर M 91

िचखुडा 240 953 दगु पा गुर पा बंडगर गुर पा बंडगर M 71

िचखुडा 240 954 जनाबाई दगु पा बंडगर दगु पा बंडगर F 66

िचखुडा 240 958 सोजाबाई राम बंडगर राम बंडगर F 46

िचखुडा 240 983 पा बाई रामचं ईटकर रामचं ईटकर F 48

िचखुडा 240 1011 ताई क याण पाढंरे क याण पाढंरे F 51

िचखुडा 240 1022 अ दनाथ रंगनाथ गायकवाड रंगनाथ गायकवाड M 95

िचखुडा 240 1023 मालन अ दनाथ गायकवाड अ दनाथ गायकवाड F 91

िचखुडा 240 1024 ग हनीनाथ अ दनाथ गायकवाड अ दनाथ गायकवाड M 64

िचखुडा 240 1025 बेबीनंदा ग हनीनाथ गायकवाड ग हनीनाथ गायकवाड F 61

िचखुडा 240 1029 बबन नारायण पवार नारायण पवार M 54

िचखुडा 240 1030 सुिम ा बबन पवार बबन पवार F 49

िचखुडा 240 1063 कसन भीमा दंडगूले भीमा दंडगूले M 71 BTP0954115





साखरा 241 208 वषा अर वंद गोडसे अर वंद गोडसे F 37

साखरा 241 219 कमलाकर बाबासाहेब गोडसे बाबासाहेब गोडसे M 53 YZU7394026

साखरा 241 251 िसंधु उ दव गोडसे उ दव गोडसे F 54

साखरा 241 372 तुकाराम.दगडू दगडू र गे दगडू र गे M 76

साखरा 241 404 आशा. अंबादास. कमे अंबादास. कमे F 44



साखरा 242 316 सुिनता बालासाहेब गोडसे बालासाहेब गोडसे F 31

साखरा 242 327 गोपाळ महादेव पटले महादेव पटले M 31

साखरा 242 574 महाद ूकािशनाथ ढगळे कािशनाथ ढगळे M 44 YZU7394083

साखरा 242 749 सुरेश भानुदास घुले भानुदास घुले F 44

साखरा 242 803 पंक  महादेव कलमे महादेव कलमे F 37

साखरा 242 815 स यकला महादेव कलमे महादेव कलमे F 46

साखरा 242 842 बालासाहेब चंदर घाडगे चंदर घाडगे M 43

साखरा 242 843 नागनाथ भाऊराव आलापुरे भाऊराव आलापुरे M 71

साखरा 242 844 मिनषा नागनाथ आलापुरे नागनाथ आलापुरे F 61 YZU7394208

साखरा 242 856 स यभामा िलंबराज र गे िलंबराज र गे F 74 YZU7394216

साखरा 242 927 चं कला पंढर येलगटे पंढर येलगटे F 83

साखरा 242 938 जनाधन. गंगाराम. ब रे गंगाराम. ब रे M 74

साखरा 242 939 यागबाई जनाधन ब रे जनाधन ब रे F 67

साखरा 242 947 उमाकांत मा ती भोसले मा ती भोसले M 44

साखरा 242 962 िगतांजली बिभषण बनसोडे बिभषण बनसोडे F 39

साखरा 242 1015 आशा िशवाजी वलसे िशवाजी वलसे F 38

साखरा 242 1017 उ वला राम बनसोडे राम बनसोडे F 49

साखरा 242 1042 बालाजी माणीक मोठे माणीक मोठे M 45

साखरा 242 1091 हराबाई अजीत गोडसे अजीत गोडसे F 49

साखरा 242 1100 सरोजा साहेबराव गोडसे साहेबराव गोडसे F 37

साखरा 242 1107 अ नी संतोष पांचाळ संतोष पांचाळ F 41



मु ड अकोला 243 218 नुरिनसा बाशुिमय शेख बाशुिमय शेख F 40

मु ड अकोला 243 244 क पना राम साद भुतडा राम साद भुतडा F 54 YZU7394356

मु ड अकोला 243 245 राम साद ीरंग भुतडा ीरंग भुतडा M 51

मु ड अकोला 243 275 यंकट  काशीनाथ कोरे काशीनाथ कोरे M 49

मु ड अकोला 243 284 िशवशंकर गंगाधर चौडे गंगाधर चौडे M 66

मु ड अकोला 243 285 सुमनबाई िशवशंकर चौडे िशवशंकर चौडे F 64

मु ड अकोला 243 363 भा य ी सुरेश घेवारे सुरेश घेवारे F 38

मु ड अकोला 243 373 सुनंदाबाई आ माराम. बडवे आ माराम. बडवे F 61

मु ड अकोला 243 374 गंगाबाई िशवाजी बडवे िशवाजी बडवे F 59

मु ड अकोला 243 379 प लवी भुिलंग बाळापुरे भुिलंग बाळापुरे F 47

मु ड अकोला 243 401 सुरेखा तानाजी र गे तानाजी र गे F 44

मु ड अकोला 243 404 तानाजी शंकर र गे शंकर र गे M 46 YZU7394778

मु ड अकोला 243 412 वण स यनारायण भुतडा स यनारायण भुतडा M 41

मु ड अकोला 243 417 रंजना िभका आहेळ िभका आहेळ F 78 YZU7394810

मु ड अकोला 243 430 कशन केरबा म के केरबा म के M 44

मु ड अकोला 243 452 योती बालाजी म के बालाजी म के F 46

मु ड अकोला 243 453 उमाकांत नामदेव राऊत नामदेव राऊत M 45

मु ड अकोला 243 469 देवई गो वंदा गवळ गो वंदा गवळ F 81 YZU7394950

मु ड अकोला 243 481 व ा म लीकाजन बडवे म लीकाजन बडवे F 36

मु ड अकोला 243 494 तुळसाबाई नामदेव पांढरे नामदेव पांढरे F 91 YZU7394992

मु ड अकोला 243 542 नािगनी रमेश घेवारे रमेश घेवारे F 47

मु ड अकोला 243 595 मंदा कनी मा णक तोडकर मा णक तोडकर F 39

मु ड अकोला 243 597 महािलंग मा णक तोडकर मा णक तोडकर F 49 YZU7396450

मु ड अकोला 243 664 कांताबाई शेषराव बडवे शेषराव बडवे F 66

मु ड अकोला 243 666 रामिलंग शेषराव बडवे शेषराव बडवे M 46 YZU7396625

मु ड अकोला 243 671 िशवक या सुयकांत बवडे सुयकांत बवडे F 39

मु ड अकोला 243 675 पु षो म जयराम देसकर जयराम देसकर M 66

मु ड अकोला 243 676 अिनता पु षो म देसकर पु षो म देसकर F 49

मु ड अकोला 243 685 िमना ी अंकुश पांढरे अंकुश पांढरे F 37

मु ड अकोला 243 729 वमल व ठल बडवे व ठल बडवे F 56

मु ड अकोला 243 731 व नाथ िनवृ ी म के िनवृ ी म के M 76 YZU7396757

मु ड अकोला 243 732 शशीकला व नाथ म के व नाथ म के F 71



मु ड अकोला 243 797 िशवक या गणपती कोरे गणपती कोरे F 39

मु ड अकोला 243 813 णता भुिलंग बवडे भुिलंग बवडे F 37

मु ड अकोला 243 838 सुरेखा पोपट म के पोपट म के F 37



मु ड अकोला 244 258 मुरलीधर गंगाधर घेवारे गंगाधर घेवारे M 79

मु ड अकोला 244 372 इ ा हम महंमद शेख महंमद शेख M 45

मु ड अकोला 244 433 कलावती योतीराम र गे योतीराम र गे F 39

मु ड अकोला 244 436 जोतीराम. नामदेव र गे नामदेव र गे M 50 YZU7398464

मु ड अकोला 244 455 मािनक रामा म के रामा म के M 62

मु ड अकोला 244 456 उषा मािनक म के मािनक म के F 57

मु ड अकोला 244 457 बालाजी रामा म के रामा म के M 42

मु ड अकोला 244 458 दपक रामा म के रामा म के M 39

मु ड अकोला 244 459 सु जना दपक म के दपक म के F 36

मु ड अकोला 244 496 कूसूम.िशवाजी िशवाजी गडदे िशवाजी गडदे F 65 YZU7398555

मु ड अकोला 244 503 शारदाबाई च भुज सोनवणे च भुज सोनवणे F 37

मु ड अकोला 244 508 चं कला मधुकर वभुते मधुकर वभुते F 55

मु ड अकोला 244 555 इंदबुाई रामू पांढरे रामू पांढरे F 65 YZU7398688

मु ड अकोला 244 637 सर वती कािशनाथ खांडेकर कािशनाथ खांडेकर F 54

मु ड अकोला 244 638 बालाजी कािशनाथ खांडेकर कािशनाथ खांडेकर M 39

मु ड अकोला 244 639 इसाक बैनो न मुजावर बैनोदद न मुजावर M 54

मु ड अकोला 244 640 शमा इसाक मुजावर इसाक मुजावर F 49

मु ड अकोला 244 647 आलका गणपती शडगे गणपती शडगे F 56

मु ड अकोला 244 657 रेणूका अनंतराव कुलकण अनंतराव कुलकण F 45

मु ड अकोला 244 703 सोनाबाई साधू शडगे साधू शडगे F 68

मु ड अकोला 244 707 गणपती साधू शगडे साधू शगडे M 69

मु ड अकोला 244 708 अलकाबाई गणपती शगडे गणपती शगडे F 64

मु ड अकोला 244 720 गयाबाई शामराव गाडे शामराव गाडे F 81 YZU7398902

मु ड अकोला 244 721 मोहन शामराव गाडे शामराव गाडे M 48 YZU7398910

मु ड अकोला 244 722 लताबाई मोहन गाडे मोहन गाडे F 46

मु ड अकोला 244 759 बालाजी रावन कांबळे रावन कांबळे M 54

मु ड अकोला 244 760 द ा मा ती लोकरे मा ती लोकरे M 56

मु ड अकोला 244 761 सुमन द ा लोकरे द ा लोकरे F 46

मु ड अकोला 244 766 क पना बालाजी कांबळे बालाजी कांबळे F 46

मु ड अकोला 244 772 रझवाणा महेबुब स यद महेबुब स यद F 43

मु ड अकोला 244 776 महेबुब साहेबलाल स यद साहेबलाल स यद M 49

मु ड अकोला 244 783 युवराज शंकर वाघमारे शंकर वाघमारे M 61 YZU7399058



मु ड अकोला 244 785 अ ण वठ लराव ड गरे वठ लराव ड गरे M 75

मु ड अकोला 244 786 वजयाबाई अ ण ड गरे अ ण ड गरे F 70

मु ड अकोला 244 787 रामे र अ ण ड गरे अ ण ड गरे M 55

मु ड अकोला 244 788 िमला अ ण ड गरे अ ण ड गरे F 52

मु ड अकोला 244 789 स वता रामे र ड गरे रामे र ड गरे F 50

मु ड अकोला 244 790 िशवाजी अ ण ड गरे अ ण ड गरे M 50

मु ड अकोला 244 822 सुलोचना मनोहर दधुाटे मनोहर दधुाटे F 46

मु ड अकोला 244 840 कमल बबन इनामदार बबन इनामदार F 53 YZU7399181

मु ड अकोला 244 879 नवनाथ दशरथ म के दशरथ म के M 57

मु ड अकोला 244 919 सुिशला ह रशचं म के ह रशचं म के F 66

मु ड अकोला 244 945 पावती िशवशंकर वामी िशवशंकर वामी F 61 YZU7399371

मु ड अकोला 244 991 हणमतं मा ती शेळके मा ती शेळके M 56

मु ड अकोला 244 992 िशला हणमतं शेळके हणमतं शेळके F 50

मु ड अकोला 244 1017 मोह नी आ वनाश देशमुख आ वनाश देशमुख F 42

मु ड अकोला 244 1019 वैशाली सौदागर र गे सौदागर र गे F 40

मु ड अकोला 244 1108 वनायक मनोहर र गे मनोहर र गे M 51 YZU7399728

मु ड अकोला 244 1109 िमराबाई वनायक र गे वनायक र गे F 48 YZU7399736

मु ड अकोला 244 1114 िभमा हर म के हर म के M 93 YZU7399769



गातेगाव 245 340 जम तबी पापािमयाँ मुजावर पापािमयाँ मुजावर F 62

गातेगाव 245 346 शमशुन अ दलूअजीज शेख अ दलूअजीज शेख F 67

गातेगाव 245 347 सईदा चाँदमीया शेख चाँदमीया शेख M 39

गातेगाव 245 348 रह म अ दलु शेख अ दलु शेख M 39

गातेगाव 245 349 बेबी रह म शेख रह म शेख F 36

गातेगाव 245 423 िमना भारत कदम भारत कदम F 37

गातेगाव 245 433 जहांगीर इ माईल शेख इ माईल शेख M 57

गातेगाव 245 435 शेख इ माईल अ दलुा मोहमद
इ माईल 
अ दलुा मोहमद M 101

गातेगाव 245 449 सईदा हमीद पठाण हमीद पठाण F 39

गातेगाव 245 453 सुलताना जाफर पठाण जाफर पठाण F 61

गातेगाव 245 464 गोर माबँी अ दलुकादर शेख अ दलुकादर शेख F 101

गातेगाव 245 495 महादेव बलिभम व टे बलिभम व टे M 87

गातेगाव 245 532 जनाधन बापु लोहार बापु लोहार M 101 YZU7400096

गातेगाव 245 547 वजयाबाई गणपती सुतार गणपती सुतार F 47

गातेगाव 245 552 क पना गोरोबा मोरे गोरोबा मोरे F 41

गातेगाव 245 555 बाळु सोपानराव कदम. सोपानराव कदम. M 47

गातेगाव 245 561 सुनदा साहेबराव भापकर साहेबराव भापकर F 51

गातेगाव 245 562 पु पा साहेबराव भापकर साहेबराव भापकर F 49

गातेगाव 245 589 आशाबाई िस ाम पांढरे िस ाम पांढरे F 32

गातेगाव 245 629 ानोबा मारोती माळ मारोती माळ M 77

गातेगाव 245 665 राजकुमार यबक जाधव यंबक जाधव M 47

गातेगाव 245 679 अ नी धनंजय कदम धनंजय कदम F 36

गातेगाव 245 680 राह बाई भीवराव कदम. भीवराव कदम. F 101

गातेगाव 245 682 धनंजय र हराम कदम. रह राव कदम. M 47

गातेगाव 245 712 राजाराम. नामदेव पांढरे नामदेव पांढरे M 57

गातेगाव 245 713 कमलाबाई राजाराम. पांढरे राजाराम. पांढरे F 56

गातेगाव 245 732 भा य ी अ युत पाट ल अ युत पाट ल F 44

गातेगाव 245 792 बाबुराव आबा ढोणे आबा ढोणे M 99

गातेगाव 245 798 मा णक रामभाऊ कवडे रामभाऊ कवडे M 42

गातेगाव 245 799 सोजरबाई मा णक कवडे मा णक कवडे F 41

गातेगाव 245 800 राम मा णक कवडे मा णक कवडे M 38

गातेगाव 245 802 महानंदा ीमतं बनसोड ीमतं बनसोड F 51



गातेगाव 245 804 खमीनी हनुमंत बनसोड हनुमंत बनसोड F 55

गातेगाव 245 843 सिमना हिनफ मुजावर हिनफ मुजावर F 31

गातेगाव 245 925 धनंजय दगंबर कदम दगंबर कदम M 43

गातेगाव 245 926 राज ी दंगबर कदम दंगबर कदम F 43

गातेगाव 245 943 सर वती शेषराव कदम. शेषराव कदम. F 89

गातेगाव 245 987 अचना िशवाजी कदम िशवाजी कदम F 38

गातेगाव 245 996 शेषराव द लतराव पाट ल द लतराव पाट ल M 101 YZU7400492

गातेगाव 245 1056 मंजुळाबाई बळ राम. गायकवाड बळ राम. गायकवाड F 99 YZU7400567

गातेगाव 245 1067 िमना साधू बनसोडे साधू बनसोडे F 35

गातेगाव 245 1088 मालती द ा य अ यंकर द ा य अ यंकर F 94 YZU7400609

गातेगाव 245 1104 ारकादास. गणेशलाल बाहेती गणेशलाल बाहेती M 50

गातेगाव 245 1107 उ म. नामदेव च हाण नामदेव च हाण M 61

गातेगाव 245 1128 भागवत आबाराव वैदय आबाराव वैदय M 47

गातेगाव 245 1136 िनमल बालाजी मोटे बालाजी मोटे M 47 YZU7400633

गातेगाव 245 1194 पा बाई ब सी च हाण ब सी च हाण F 79

गातेगाव 245 1195 तानाजी ब सी च हाण ब सी च हाण M 64

गातेगाव 245 1196 मालनबाई तानाजी च हाण तानाजी च हाण F 54

गातेगाव 245 1197 जालींदर भगवान पवार भगवान पवार M 39

गातेगाव 245 1198 शालबुाई जालींदर पवार जालींदर पवार F 37



गातेगाव 246 310 सरला राहूल मानधाने राहूल मानधावे F 43

गातेगाव 246 317 दे वदास हणमतंराव पोगुलवाड हणमतंराव पोगुलवाड M 52

गातेगाव 246 318 मंगल दे वदास पोगुलवाड दे वदास पोगुलवाड F 42

गातेगाव 246 348 शालन कािशराम देशमुख कािशराम देशमुख F 37

गातेगाव 246 363 िनतल भगवान मानधाने भगवान मानधाने F 37

गातेगाव 246 369 करण िलंबाजी यवहारे िलंबाजी यवहारे F 54

गातेगाव 246 370 रंगनाथ रामचं गडदे रामचं गडदे M 101 YZU7400708

गातेगाव 246 372 मीन ल मण गायकवाड़ ल मण गायकवाड़ M 84

गातेगाव 246 379 सं या कणकुमार पोतदार कणकुमार पोतदार F 40

गातेगाव 246 382 व नाथ जगल साद पंडा जगल साद पंडा M 96 YZU7400716

गातेगाव 246 443 सं या गौतम माळ गौतम माळ F 43

गातेगाव 246 448 संिगता ओम काश माळ ओम काश माळ F 39

गातेगाव 246 503 रसवंताबई बापु करमले बापु करमले F 56 YZU7400773

गातेगाव 246 505 कमलबाई खंडु करमले खंडु करमले F 50 YZU7400781

गातेगाव 246 545 िगरजाबाई शेषेराव िशंदे शेषेराव िशंदे F 82

गातेगाव 246 546 रमेश सुखदेव धावारे सुखदेव धावारे M 55

गातेगाव 246 547 वजयाबाई रमेश धावारे रमेश धावारे F 50

गातेगाव 246 611 मीणबाई तुकाराम कांबळे तुकाराम कांबळे F 80

गातेगाव 246 646 छाया धनराज काळे धनराज काळे F 51

गातेगाव 246 720 शाह न म हमुद फक र म हमुद फक र F 40

गातेगाव 246 723 वमल रामिलंग जठाळ रामिलंग जठाळ F 35

गातेगाव 246 789 राजुबाई िनवृ ी काळे िनवृ ी काळे F 72 YZU7400914

गातेगाव 246 796 रे मा मोहन कवडे मोहन कवडे F 42

गातेगाव 246 810 राजुबाई मधुकर बनसोडे मधुकर बनसोडे F 47

गातेगाव 246 819 द ा गणपती बसुदे गणपती बसुदे M 35

गातेगाव 246 891 इ ाह म. अहमद बागवान अहमद बागवान M 76

गातेगाव 246 892 बेगम. इ ह म. बागवान इ ह म. बागवान F 71 YZU7401003

गातेगाव 246 893 फर द इ ह म. बागवान इ ह म. बागवान M 51

गातेगाव 246 894 शर फा फर द बागवान फर द बागवान M 46

गातेगाव 246 897 वनायक िलंबराज डुकरे िलंबराज डुकरे M 42

गातेगाव 246 983 नागरबाई नागोराव भोकरे नागोराव भोकरे F 69 YZU7401052

गातेगाव 246 989 वलास. पोपटलाल कंगळे पोपटलाल कंगळे M 76





गातेगाव 247 62 सार का दलीप ढोणे दलीप ढोणे F 39

गातेगाव 247 71 वैशाला अजुन ढोणे अजुन ढोणे F 42

गातेगाव 247 74 कांता िनवृ ी कवडे िनवृ ी कवडे F 54

गातेगाव 247 87 िमना शंकर बनसोड शंकर बनसोड F 47

गातेगाव 247 180 सुिनता स दागर बनसोडे स दागर बनसोडे F 61

गातेगाव 247 251 बाळासाहेब कािशनाथ रेडेकर कािशनाथ रेडेकर M 48

गातेगाव 247 252 संगीता बाळासाहेब रेडेकर बाळासाहेब रेडेकर F 41

गातेगाव 247 267 िमना तानाजी पंडा तानाजी पंडा F 37

गातेगाव 247 270 सरोजा बालाजी जुगल बालाजी जुगल F 37

गातेगाव 247 277 उ वला पतांबर देशमुख पतांबर देशमुख F 43

गातेगाव 247 300 ग तम. मु कंदा करमले मु कंदा करमले M 46

गातेगाव 247 344 धनराज सटवा कांबळे सटवा कांबळे M 51 YZU7401128

गातेगाव 247 345 शोभा धनराज कांबळे धनराज कांबळे F 51 YZU7401136

गातेगाव 247 373 मालन यानोबा काळे यानोबा काळे F 83 YZU7401144

गातेगाव 247 415 दलीप एकनाथ भोकरे एकनाथ भोकरे M 56

गातेगाव 247 417 आशाबी नजीर मुजावर नजीर मुजावर F 80

गातेगाव 247 456 अ ुनवी मुजावर शेख मुजावर शेख M 67

गातेगाव 247 470 संिगता बाबुराव सुरवसे बाबुराव सुरवसे F 40

गातेगाव 247 511 बळ राम िनवृ ी काळे िनवृ ी काळे M 44

गातेगाव 247 512 सुंदर िनवृ ी काळे िनवृ ी काळे M 42

गातेगाव 247 513 बंडू िनवृ ी काळे िनवृ ी काळे M 39

गातेगाव 247 525 हराचंद मुरलीधर सातपुते मुरलीधर सातपुते M 55

गातेगाव 247 530 मणी पांडुरंग माटे पांडुरंग माटे F 43

गातेगाव 247 553 मंजुषा वलास कंगळे वलास कंगळे F 38

गातेगाव 247 557 खाजासाब आलीसाब नाकेदार आलीसाब नाकेदार M 61

गातेगाव 247 558 महेमुदाबेगम खाजासाब नाकेदार खाजासाब नाकेदार F 56

गातेगाव 247 559 िशवाजी वृ छक मोह ते वृ छक मोह ते M 44

गातेगाव 247 560 शुभांगी िशवाजी मोह ते िशवाजी मोह ते F 39

गातेगाव 247 561 कमल िशवाजी गवळ िशवाजी गवळ F 41

गातेगाव 247 562 अंजना गो वंद राठोड गो वंद राठोड F 52

गातेगाव 247 563 राम मा ती सावतं मा ती सावतं M 61

गातेगाव 247 564 जय ी राम सावतं राम सावतं F 56



गातेगाव 247 565 ीमतं मानीकराव च हाण मानीकराव च हाण M 45

गातेगाव 247 566 आयो या ीमतं च हाण ीमतं च हाण F 40

गातेगाव 247 567 ल मण गोपीनाथ च हाण गोपीनाथ च हाण M 62

गातेगाव 247 568 चं कला ल मण च हाण ल मण च हाण F 57

गातेगाव 247 569 द ा य व ठल यादव व ठल यादव M 46

गातेगाव 247 570 संिगता द ा य यादव द ा य यादव F 41

गातेगाव 247 571 काकासाहेब नारायण गायकवाड नारायण गायकवाड M 45

गातेगाव 247 572 भा य ी काकासाहेब गायकवाड काकासाहेब गायकवाड F 40



रामेगांव 248 72 शाह बाई बळ राम आदमाने बळ राम आदमाने F 42

रामेगांव 248 101 बाबासाहेब सदािशव बडवे सदािशव बडवे M 61

रामेगांव 248 103 राज ी बाबासाहेब बडवे बाबासाहेब बडवे F 49

रामेगांव 248 143 रतन सुरेश पवार सुरेश पवार M 54

रामेगांव 248 396 चं कांत अंबादास. आदमाने अंबादास. आदमाने M 45

रामेगांव 248 487 मु ाबाई िलगा गायकवाड िलगा गायकवाड F 89

रामेगांव 248 659 मिनषा शंकर पसाळ शंकर पसाळ F 40

रामेगांव 248 699 िस दे र हर भाउ धुमाळ हर भाउ धुमाळ M 71

रामेगांव 248 701 शैलेजा व ठल मगर व ठल मगर M 35

रामेगांव 248 746 भागाबाई नरहर कदम नरहर कदम F 87

रामेगांव 248 873 िशवकातंा राजाराम. बडवे राजाराम. बडवे F 46 YZU7401698

रामेगांव 248 882 सुरेश भागवत कदम. भागवत कदम. M 53 YZU7401714

रामेगांव 248 883 भा यशीला सुरेश कदम. सुरेश कदम. F 44

रामेगांव 248 889 ावण आ पा ढवारे आ पा ढवारे M 60

रामेगांव 248 890 जय ी ावण ढवारे ावण ढवारे F 55

रामेगांव 248 901 स वता राजाराम देडे राजाराम देडे F 59

रामेगांव 248 902 मु ाबाई मुक ंदा ढावारे मुक ंदा ढावारे F 43



रामेगांव 249 616 दैवशाला श ु न मगर श ु न मगर F 46

रामेगांव 249 639 भारत नामदेव मगर नामदेव मगर M 48

रामेगांव 249 641 रामचं  भगवंत मगर भगवंत मगर M 44



चाटा 251 191 नंदनी मधुकर कदम मधुकर कदम F 33

चाटा 251 294 सुभ ाबाई यानदेव मेटे यानदेव मेटे F 101 YZU7403215

चाटा 251 408 िशवकुमार शाहू गाडे शाहु गाडे M 56

चाटा 251 471 द ा बसवंत अंबेकर बसवंत अंबेकर M 33

चाटा 251 716 हर दास सितश घुटे सितश घुटे M 31

चाटा 251 756 तुकाराम बाबुराव भाडकर बाबुराव भाडकर M 32

चाटा 251 809 सुंदराबाई व ठल भाडेंकर व ठल भाडेंकर F 86 YZU7403611



ढाकणी 252 47 अनुसया ववणा िशतोळे ववणा िशतोळे F 71 YZU7403694

ढाकणी 252 49 सुमन गो वंद जाधव गो वंद जाधव F 59

ढाकणी 252 70 भागीथ बाई बाबासाहेब जाधव बाबासाहेब जाधव F 66

ढाकणी 252 76 बाबासाहेब मारोती िशतोळे मारोती िशतोळे M 65 YZU7403769

ढाकणी 252 77 स वताबाई बाबासाहेब िशतोळे बाबासाहेब िशतोळे F 49 YZU7403777

ढाकणी 252 93 जय ी मुरलीधर माने मुरलीधर माने F 38

ढाकणी 252 132 आचना साहेबराव करदरेु साहेबराव करदरेु F 44

ढाकणी 252 153 अनुसया राजाभाऊ जाधव राजाभाऊ जाधव F 59 YZU7403983

ढाकणी 252 165 अयो याबाई वलास जाधव वलास जाधव F 59

ढाकणी 252 166 केशरबाई यकटराव जाधव यकटराव जाधव F 39

ढाकणी 252 186 मीणबाई रंगनाथ काळे रंगनाथ काळे F 69

ढाकणी 252 198 पावतीबाई राजाभाऊ काळे राजाभाऊ काळे F 54 YZU7404122

ढाकणी 252 223 सर ता अशोकराव जाधव अशोकराव जाधव F 34

ढाकणी 252 235 ाने र  चं सेन जाधव चं सेन जाधव F 39

ढाकणी 252 268 पावती ानोबा जाधव ानोबा जाधव F 48 YZU7404395

ढाकणी 252 270 ानोबा िनवृ ी जाधव िनवृ ी जाधव M 60 YZU7404213

ढाकणी 252 289 क क ंदा भाऊराव जाधव भाऊराव जाधव F 39

ढाकणी 252 290 शेक दा ंभाऊराव जाधव भाऊराव जाधव F 38

ढाकणी 252 295 देवक या कमलाकर जाधव कमलाकर जाधव F 37

ढाकणी 252 320 जय ी राजाभाऊ जाधव राजाभाऊ जाधव F 44

ढाकणी 252 332 दलीप गणपती सुरवसे गणपती सुरवसे M 29

ढाकणी 252 353 आशाबाई व वषण काळे व वषण काळे F 58 YZU7404486

ढाकणी 252 359 उमा रोह दास कांबळे रोह दास कांबळे F 37

ढाकणी 252 422 अिनता संद पान करदरेु संद पान करदरेु F 37

ढाकणी 252 427 मंगलबाई संद पान करदरेु संद पान करदरेु F 66

ढाकणी 252 429 उषा रामा करदरेु रामा करदरेु F 39

ढाकणी 252 479 ेमकला ीधर वैध ीधर वैध F 39

ढाकणी 252 485 सुिम ा शहाजी व शहाजी व F 48

ढाकणी 252 488 सुिनता शहाजी वैध शहाजी वैध F 41

ढाकणी 252 490 भगवान रघुनाथ सज रघुनाथ सज M 84 YZU7404890

ढाकणी 252 491 बाळासाहेब भगवान, सज भगवान, सज M 44

ढाकणी 252 495 बाबासाहेब कंुडिलक जाधव कंुडिलक जाधव M 61



ढाकणी 252 496 िसताबाई बाबासाहेब जाधव बाबासाहेब जाधव F 56

ढाकणी 252 497 हणमतं कंुडिलक जाधव कंुडिलक जाधव M 44

ढाकणी 252 515 भाग ी भगवान माने भगवान माने F 38

ढाकणी 252 532 चं भागा अंकुश जाधव अंकुश जाधव M 66 YZU7405079

ढाकणी 252 548 गो वंदा उ रे र जाधव उ रे र जाधव M 45

ढाकणी 252 551 जयमाला रघुराज जाधव रघुराज जाधव F 51 YZU7405301

ढाकणी 252 574 िशवकातंा ल मण करदरेु ल मण करदरेु F 41

ढाकणी 252 628 बालासाहेब भगवान सज भगवान सज M 44



ढाकणी 253 276 गंगाबाई ब ुवान जाधव ब ुवान जाधव F 38

ढाकणी 253 279 व म ब ु हान जाधव ब ु हान जाधव M 45 YZU7405707

ढाकणी 253 320 क वता ीराम जाधव ीराम जाधव F 35

ढाकणी 253 326 भगवान यानबा करदरेु यानबा करदरेु M 81 YZU7405806

ढाकणी 253 400 गणपती िनवृ ी सुरवसे िनवृ ी सुरवसे M 56 YZU7406077

ढाकणी 253 435 खंडू पंढर रसाळ पंढर रसाळ M 66

ढाकणी 253 436 फुलाबाई खंडू रसाळ खंडू रसाळ F 66

ढाकणी 253 437 नागनाथ िभमा रसाळ िभमा रसाळ M 44

ढाकणी 253 438 वमलबाई नागनाथ रसाळ नागनाथ रसाळ F 39

ढाकणी 253 446 कमलबाई हाद रसाळ हाद रसाळ F 49 YZU7406184

ढाकणी 253 451 बाळू भरत रसाळ भरत रसाळ M 51

ढाकणी 253 452 नरसू भरत रसाळ भरत रसाळ M 50

ढाकणी 253 453 परसराम भरत रसाळ भरत रसाळ M 49

ढाकणी 253 454 पोपट भरत रसाळ भरत रसाळ M 48

ढाकणी 253 455 द ा भरत रसाळ भरत रसाळ M 44

ढाकणी 253 457 भरत म हार रसाळ म हार रसाळ M 69 YZU7406200

ढाकणी 253 458 हराबाई भरत रसाळ भरत रसाळ F 64

ढाकणी 253 459 कांताबाई भरत रसाळ भरत रसाळ F 59

ढाकणी 253 467 बाप ुरावण रसाळ रावण रसाळ M 47

ढाकणी 253 468 ल मी बापु रसाळ बापु रसाळ F 42

ढाकणी 253 469 अिनता रावण रसाळ रावण रसाळ F 39

ढाकणी 253 470 मंगल रावण रसाळ रावण रसाळ F 38

ढाकणी 253 473 मायाबाई रावण रसाळ रावण रसाळ F 45 YZU7407232

ढाकणी 253 480 वठाबाई बाबाजी घोडके बाबाजी घोडके F 51 YZU7407240

ढाकणी 253 496 महादेव ीमतं आडसुळ ीमतं आडसुळ M 40

ढाकणी 253 497 राघु ीमतं आडसुळ ीमतं आडसुळ M 39

ढाकणी 253 498 ीमतं राघु अ◌ाडसुऴे राघु अ◌ाडसुऴे M 56

ढाकणी 253 499 जजाबाई ीमतं अ◌ाडसुऴे ीमतं अ◌ाडसुऴे M 53

ढाकणी 253 500 बलिभम ीमतं आडसुऴे ीमतं आडसुऴे M 42

ढाकणी 253 530 बाळा बटराम सुरवसे बटराम सुरवसे M 81 YZU7407307

ढाकणी 253 533 काश दामू सुरवसे दामू सुरवसे M 41

ढाकणी 253 551 नागरबाई महादेव सुरवसे महादेव सुरवसे F 91



ढाकणी 253 555 वजय म हार सुरवसे म हार सुरवसे M 48 YZU7407364

ढाकणी 253 559 स वता वजय सुरवसे वजय सुरवसे F 45 YZU7407398

ढाकणी 253 563 क वता गजे सुरवसे गजे सुरवसे F 39

ढाकणी 253 585 काशीबाई संद पान कांबळे संद पान कांबळे F 56

ढाकणी 253 594 सुशीला यंका म के यंका म के F 61 YZU7407497

ढाकणी 253 609 शामलबाई मधुकर सुरवसे मधुकर सुरवसे F 39

ढाकणी 253 621 शालबूाई िमलीदं सुरवसे िमलीदं सुरवसे F 51 YZU7421217

ढाकणी 253 640 अचना रामभाऊ सुरवसे रामभाऊ सुरवसे F 39

ढाकणी 253 645 साहेबराव महामनी सुरवसे महामनी सुरवसे M 53 YZU7421225

ढाकणी 253 653 शारदा सु ीव सुरवसे सु ीव सुरवसे F 47

ढाकणी 253 659 सु ीव तुळशीराम सुरवसे तुळशीराम सुरवसे M 45 YZU7421308

ढाकणी 253 670 आ बंकाबाई उमाजी सुरवसे उमाजी सुरवसे F 81

ढाकणी 253 671 भारतबाई जनाधन सुरवसे जनाधन सुरवसे F 50

ढाकणी 253 672 मलंग उमाजी सुरवसे उमाजी सुरवसे M 48



िनवळ 254 13 सुकुमार कािशनाथ हजारे कािशनाथ हजारे F 33

िनवळ 254 14 बाबासाहेब वामन हजारे वामन हजारे M 31

िनवळ 254 20 बालाजी कसनराव इंगोले कसनराव इंगोले M 30

िनवळ 254 27 जयंत रामकृ ण जगदाळे रामकृ ण जगदाळे M 30

िनवळ 254 29 धन ी रामकृ ण जगदाळे रामकृ ण जगदाळे F 29

िनवळ 254 33 हा मंत यंकट कोळ यंकट कोळ M 30

िनवळ 254 40 रेखा खंडू मटाले खंडू मटाले F 29

िनवळ 254 46 सुिनता अर वंद मायंदे अर वंद मायंदे F 30

िनवळ 254 69 उमाबाई खंडू रसाळ खंडू रसाळ F 29

िनवळ 254 83 सरला िशवराज सगर िशवराज सगर F 38

िनवळ 254 93 फु ला गो वंद िशंदे गो वंद िशंदे M 30

िनवळ 254 113 सोनाली वलास सोनपेठकर वलास सोनपेठकर F 29

िनवळ 254 203 अिनता िसताराम िशंदे िसताराम िशंदे F 40

िनवळ 254 207 वसंत िनवृ ी म के िनवृ ी म के M 59

िनवळ 254 215 मालन नागोराव गायकवाड नागोराव गायकवाड F 46

िनवळ 254 220 क तुर िसताराम िशंदे िसताराम िशंदे F 77 YZU7421464

िनवळ 254 232 सुिशला जनाधन िशंदे जनाधन िशंदे F 56

िनवळ 254 245 कमलाबाई संद पान साळंुके संद पान साळंुके F 71 YZU7421498

िनवळ 254 247 चंदा पंड त पाट ल पंड त पाट ल F 38

िनवळ 254 248 सुल णा पड त िशंदे पड त िशंदे M 31

िनवळ 254 322 यशोधा भगवान सगर भगवान सगर F 96 YZU7421597

िनवळ 254 324 क स या गो वंद सगर गो वंद सगर F 49

िनवळ 254 334 मंगल तुकाराम वायदांडे तुकाराम वायदांडे F 48

िनवळ 254 386 इंदबूाई दशरथ रसाळ दशरथ रसाळ F 48

िनवळ 254 394 बाब ू ानोबा गायकवाड ानोबा गायकवाड M 44

िनवळ 254 446 वरधवल गुलाब सोनपेठकर गुलाब सोनपेठकर M 40

िनवळ 254 448 धन ी गुलाब सोनपेठकर गुलाब सोनपेठकर F 39

िनवळ 254 483 बेबीताई पदमकुमार नरवडे पदमकुमार नरवडे F 45

िनवळ 254 498 अचना वजय सोनपेठकर वजय सोनपेठकर F 38

िनवळ 254 500 सुमनबाई गोपीनाथ रसाळ गोपीनाथ रसाळ F 61 YZU7422686

िनवळ 254 506 देवक या दगडू मानधने दगडू मानधने F 40

िनवळ 254 508 मीणबाई पांडूरंग माणधने पांडूरंग माणधने F 76 YZU7422058



िनवळ 254 510 कच  पांडुरंग मानधने पांडुरंग मानधने M 44

िनवळ 254 513 याग वठोबा इंगोले वठोबा इंगोले M 76

िनवळ 254 600 रेखा अशोक रसाळ अशोक रसाळ F 47

िनवळ 254 673 भारत संतराम रसाळ संतराम रसाळ M 45

िनवळ 254 674 राज  संतराम. रसाळ संतराम. रसाळ M 53

िनवळ 254 675 अजून संतराम रसाळ संतराम रसाळ M 51

िनवळ 254 676 छाया राज रसाळ राज रसाळ F 48

िनवळ 254 677 वशाली अजून रसाळ अजून रसाळ F 46

िनवळ 254 678 िनळोबा संतराम रसाळ संतराम रसाळ M 89

िनवळ 254 679 रंजनाबाई िनळोबा रसाळ िनळोबा रसाळ F 51

िनवळ 254 696 ोपती व म रसाळ व म रसाळ F 45 YZU7422140

िनवळ 254 699 खंडु ीमत रसाळ ीमतं रसाळ M 37

िनवळ 254 749 नवनाथ बापुराव िशनगीरे बापुराव िशनगीरे M 34

िनवळ 254 752 ल मी बापु िशनगारे बापु िशनगारे F 53

िनवळ 254 761 क पना िशवाजी सगर िशवाजी सगर F 36

िनवळ 254 781 व णु मनोहर जावळे मनोहर जावळे M 50

िनवळ 254 782 सुिनता व णु जावळे व णु जावळे F 44

िनवळ 254 867 व ाबर आनंदराव च धर आनंदराव च धर M 71

िनवळ 254 868 भरतीबाई व ंभर च धर व ंभर च धर F 61 YZU7422348

िनवळ 254 934 क पना भारत जाधव भारत जाधव F 35

िनवळ 254 943 काशीनाथ ब ुराव सुयवशी ब ुराव सुयवशी M 43

िनवळ 254 950 नंदकुमार व ठल सगर व ठल सगर M 47

िनवळ 254 953 सुरेखा नंदकुमार सगर नंदकुमार सगर F 39

िनवळ 254 960 केवळ रखमाजी सगर रखमाजी सगर M 73

िनवळ 254 962 मा ती रामराव सगर रामराव सगर M 44

िनवळ 254 971 मिनषा िशवाजी िशनगारे िशवाजी िशनगारे F 37

िनवळ 254 976 िशवाजी हर चं िशनगारे हर चं िशनगारे M 44

िनवळ 254 977 सुवाबाई रामा िशनगारे रामा िशनगारे F 83 YZU7422470

िनवळ 254 991 धनराज हर भाऊ िसंनगारे हर भाऊ िसंनगारे M 43

िनवळ 254 1032 क वता अशोक सोनपेठकर अशोक सोनपेठकर F 37

िनवळ 254 1094 िचंगुबाई हणमतं िशंदे हणमतं िशंदे F 38

िनवळ 254 1127 रमेश अंकुश शेळके अंकुश शेळके M 38



िनवळ 254 1158 गोपीनाथ पंढर रसाळ पंढर रसाळ M 66 YZU7422678

िनवळ 254 1175 ची लेखा दलीप सुखसे दलीप सुखसे F 40

िनवळ 254 1176 मंगल शाहू िसरसाठ शाहू िसरसाठ F 54

िनवळ 254 1191 साहेब व लराव गायकवाड व लराव गायकवाड M 44

िनवळ 254 1193 बालाजी पुरभाजी कदम पुरभाजी कदम M 45

िनवळ 254 1194 अिनता बालाजी कदम बालाजी कदम F 39

िनवळ 254 1195 कांचन मा तीराव कांबळे मा तीराव कांबळे F 37

िनवळ 254 1196 मा णक वामनराव कांबळे वामनराव कांबळे M 36

िनवळ 254 1198 ोपद  व ल गायकवाड व ल गायकवाड F 71

िनवळ 254 1199 अशोक संभाजी गवळ संभाजी गवळ M 43

िनवळ 254 1211 बालाजी नागोराव रसाळ नागोराव रसाळ M 56 YZU7421415

िनवळ 254 1212 वंदना बालाजी रसाळ बालाजी रसाळ F 51 YZU7421423

िनवळ 254 1217 छाया ल हू िशंदे ल हू िशंदे F 49

िनवळ 254 1218 वमलबाई अशोक गवळ अशोक गवळ F 36

िनवळ 254 1219 वामन भागुजी रसाळ भागुजी रसाळ M 68

िनवळ 254 1220 जनाबाई वामन रसाळ वामन रसाळ F 65

िनवळ 254 1222 जग नाथ नारायण अं पुद नारायण अं पुद M 42

िनवळ 254 1223
क वताकुमार  
जग नाथराव अं पुद जग नाथराव अं पुद F 37

िनवळ 254 1224 भरत गोरोबा ढोपरे गोरोबा ढोपरे M 52

िनवळ 254 1227 अ नपुणाबाई गो वंद कांबळे गो वंद कांबळे F 40

िनवळ 254 1230 शुभांगी सुधाकर सुरवसे सुधाकर सुरवसे F 36

िनवळ 254 1231 कौश या भा करराव तळेकर भा करराव तळेकर F 37

िनवळ 254 1233 यानमती नंदलाल यादव नंदलाल यादव F 36

िनवळ 254 1234 चं कला द ा य झुंबड द ा य झुंबड F 38

िनवळ 254 1235 द ा य नानासाहेब झुंबड नानासाहेब झुंबड M 37

िनवळ 254 1236 जयिसंग आबासाहेब माने आबासाहेब माने M 55

िनवळ 254 1237 आशाताई जयिसंह माने जयिसंह माने F 49



िनवळ 255 47 वाती भारत नवले भारत नवले F 31

िनवळ 255 70 महादेव गो वंद िशंदे गो वंद िशंदे M 29

िनवळ 255 71 सिगनी वैजनाथ िशंदे वैजनाथ िशंदे F 29

िनवळ 255 216 ीकांत यंकटराव सुटलकर यंकटराव सुटलकर M 30

िनवळ 255 225 भामा राज मायंदे राज मायंदे F 33

िनवळ 255 267 रमेश पांडूरंग माने पांडूरंग माने M 29

िनवळ 255 313 धनंजय यंकट माने यंकट माने M 41

िनवळ 255 346 अनंत जनादन माने जनादन माने M 49

िनवळ 255 383 बालाजी िशवाजी महामुनी िशवाजी महामुनी M 43

िनवळ 255 420 िनिलमा सजराव िशंदे सजराव िशंदे F 35

िनवळ 255 421 अचना सजराव िशंदे सजराव िशंदे F 39

िनवळ 255 429 देवक या नरसींग िशंदे नरसींग िशंदे F 37

िनवळ 255 437 रेखा हनुमंत िशंदे हनुमंत िशंदे F 38

िनवळ 255 442 इंदमूती संजय िशंदे संजय िशंदे F 51 YZU7422744

िनवळ 255 455 शोभाबाई सुरेश िशंदे सुरेश िशंदे F 71 YZU7422751

िनवळ 255 464 मिनषा गोवधन साळंुके गोवधन साळंुके F 41

िनवळ 255 489 उमा नारायण पांचाळ नारायण पांचाळ F 42

िनवळ 255 492 नारायण उ दव पांचाळ उ दव पांचाळ M 51

िनवळ 255 493 पांडुरंग उ दव पांचाळ उ दव पांचाळ M 48

िनवळ 255 494 उमेश गो वद पोतदार गो वद पोतदार M 37

िनवळ 255 495 मुरहर  यंकटराव वेदपाठक यंकटराव वेदपाठक M 86

िनवळ 255 512 सुनंदा गो वंद मानधने गो वंद मानधने F 77

िनवळ 255 513 उ हास गो वंद मानधने गो वंद मानधने M 47 YZU7422769

िनवळ 255 549 जय ी ानदेव िशंदे ानदेव िशंदे F 47

िनवळ 255 588 सुगंदा फ करा लाळगे फ करा लाळगे F 91 YZU7422785

िनवळ 255 595 रेखा स यवान ढोकळे स यवान ढोकळे F 76

िनवळ 255 598 स यवान सुयभान ढोकळे सुयभान ढोकळे M 54 YZU7422793

िनवळ 255 617 हनुमंत तुकाराम. माने तुकाराम. माने M 46

िनवळ 255 651 िशवशाला भारत गवळ भारत गवळ F 38

िनवळ 255 652 भा य ी जगनाथ पाट ल जगनाथ पाट ल F 40

िनवळ 255 657 अचना नामदेव जगदाळे नामदेव जगदाळे F 40

िनवळ 255 658 सुिच ा ानदेव जगदाळे ानदेव जगदाळे F 38



िनवळ 255 666 रमेश सुयभान पांचाळ सुयभान पांचाळ M 56

िनवळ 255 667 सर वती रमेश पांचाळ रमेश पांचाळ F 51

िनवळ 255 737 वराजीत गोरखनाथ शेलार गोरखनाथ कुलकण M 35

िनवळ 255 793 तुकाराम नामदेव माने नामदेव माने M 61

िनवळ 255 794 मंगल तुकाराम माने तुकाराम माने F 44

िनवळ 255 919 कलावती कशनराव तं े कशनराव तं े F 47

िनवळ 255 950 मा णक बापूराव सोनपेठकर बापूराव सोनपेठकर M 61

िनवळ 255 951 िनमला मा णक सोनपेठकर मा णक सोनपेठकर F 56

िनवळ 255 960 दवशला द ु मायदे द ु मायदे F 44

िनवळ 255 989 रंगनाथ मु कंदा िशनगारे मु कंदा िशनगारे M 56 YZU7422918

िनवळ 255 990 संगीता रंगनाथ िशनगारे रंगनाथ िशनगारे F 50

िनवळ 255 1001 सुरेखा मुरलीधर िशंदे मुरलीधर िशंदे F 38

िनवळ 255 1003 आनंद भागवत वीर भागवत वीर M 43

िनवळ 255 1004 सुरेखा आनंद वीर आनंद वीर F 37

िनवळ 255 1006 अ युतराव गो वंद वीर गो वंद वीर M 61

िनवळ 255 1007 िनमला अ युतराव वीर अ युतराव वीर F 56

िनवळ 255 1008 भारत गो वंद वीर गो वंद वीर M 54

िनवळ 255 1009 िसंधु भारत वीर भारत वीर F 47

िनवळ 255 1049 अचना िशवाजी माने िशवाजी माने F 37

िनवळ 255 1120 दवशाला िशवा पा वभुते िशवा पा वभुते F 44



िनवळ 256 10 संिगता राज भागंे राजं◌े भागंे F 47

िनवळ 256 11 वजय रामचं भागंे रामचं भागंे M 39

िनवळ 256 16 अशोक बबन च हाण बबन च हाण M 30

िनवळ 256 24 ववेक रमेश देशमुख रमेश देशमुख F 30

िनवळ 256 27 बालासाहेब भानुदास दवटे भानुदास दवटे M 31

िनवळ 256 28 गजानन सुरेश दवटे सुरेश दवटे M 30

िनवळ 256 30 मिनषा बालासाहेब दवटे बालासाहेब दवटे F 29

िनवळ 256 33 राणी धनराज गाडे धनराज गाडे F 32

िनवळ 256 34 देवक या अनंत गाडे अनंत गाडे F 32

िनवळ 256 38 मंगळ पंजाबराव घेागडे पंजाबराव घेांगडे F 30

िनवळ 256 39 पंजाबराव रामचं घ गडे रामचं घ गडे M 40

िनवळ 256 40 सुजाता लहू घुटे लहू घुटे F 33

िनवळ 256 49 यादव संद पान हंगले संद पान हंगले M 43

िनवळ 256 50 उिमला यादव हंगले यादव हंगले F 33

िनवळ 256 51 सुवणा सहदेव हंगले सहदेव हंगले F 30

िनवळ 256 60 अंजना साहेबराव जगदाळे साहेबराव जगदाळे F 33

िनवळ 256 61 आशा सुधाकर जगदाळे सुधाकर जगदाळे F 30

िनवळ 256 62 वकास सहदेव जगदाळे सहदेव जगदाळे M 29

िनवळ 256 67 दयानंद बाजीराव कदम बाजीराव कदम M 33

िनवळ 256 68 सुषमा देवानंद कदम देवानंद कदम F 30

िनवळ 256 76 जयराम म हार कटाळे म हार कटाळे M 30

िनवळ 256 81 गंगा मधुकर खोसे मधुकर खोसे F 29

िनवळ 256 88 गजानन वसंतराव लहाटे वसंतराव लहाटे M 32

िनवळ 256 91 ल मी गोरोबाकाका लोकरे गोरोबाकाका लोकरे F 38

िनवळ 256 92 कािलंदा दादासाहेब ल ढे दादासाहेब ल ढे F 38

िनवळ 256 101 अमरजा ाने र मायंदे ाने रा मायंदे F 40

िनवळ 256 102 अंजना आसाराम मायंदे आसाराम मायंदे F 36

िनवळ 256 104 िसंदबुाई रामराव मायंदे रामराव मायंदे F 32

िनवळ 256 105 िशवक या द ा य मायंदे द ा य मायंदे F 30

िनवळ 256 119 दशरथ जानू नागदे जानू नागदे M 80

िनवळ 256 135 इंदबुाई वज रसाळ वज रसाळ F 32

िनवळ 256 136 िनतीन जयदेव रसाळ जयदेव रसाळ M 28



िनवळ 256 140 िशतल दलीप सगर दलीप सगर F 31

िनवळ 256 148 िशमा सतीष सासरे सतीष सासरे F 33

िनवळ 256 149 पदमकुमार महादेव सातारकर महादेव सातारकर M 33

िनवळ 256 151 जानुिमया पाशािमया शेख पाशािमया शेख M 43

िनवळ 256 153 अशाबी जानुिमया शेख जानुिमया शेख F 37

िनवळ 256 154 सुिशल बिभषण िशंदे बिभषण िशंदे M 34

िनवळ 256 155 सिचन काकासाहेब िशंदे काकासाहेब िशंदे M 33

िनवळ 256 159 अ ण उ म िशंदे उ म िशंदे M 31

िनवळ 256 160 वषा ल मण िशंदे ल मण िशंदे F 31

िनवळ 256 161 मता ध डराम िशंदे ध डराम िशंदे F 31

िनवळ 256 164 वकास उ म िशंदे उ म िशंदे M 30

िनवळ 256 165 ध डराम ल मन िशंदे ल मण िशंदे M 30

िनवळ 256 168 अ वनाश पं डत िशंदे पं डत िशंदे M 29

िनवळ 256 169 ीकांत भारत िशंदे भारत िशंदे M 29

िनवळ 256 171 अजुन बाबासाहेब िशंदे बाबासाहेब िशंदे M 28

िनवळ 256 172 महेश मु कंदा िशंदे मु कंदा िशंदे M 28

िनवळ 256 183 दप हार बा िसरसाट हार बा िसरसाट M 29

िनवळ 256 190 बालाजी रावसाहेब ठरके रावसाहेब ठरके M 40

िनवळ 256 194 कं◌ाचण काळंबराव थोरात काळंबराव थोरात F 33

िनवळ 256 243 अंजना सिचन क छवे सिचन क छवे F 45

िनवळ 256 249 वण अशोक पं डत अशोक पं डत M 36

िनवळ 256 251 मोद पुरोष म राणे पुरोष म राणे M 39

िनवळ 256 306 मंगेश मुक ंदा िशंदे मुक ंदा िशंदे M 30

िनवळ 256 315 विनता सुयकांत भालेराव सुयकांत भालेराव F 38

िनवळ 256 321 उषा अ न दवटे अ ण दवटे F 30

िनवळ 256 323 पांडूरंग बालासाहेब िशंदे बालासाहेबा िशंदे M 30

िनवळ 256 333 सिचन रमेश द त रमेश द त M 31

िनवळ 256 334 ानदेव भगवान माने भगवान माने M 79

िनवळ 256 335 कमल ानदेव माने ानदेव माने F 71

िनवळ 256 338 वषा ल मण िशंदे ल मण िशंदे F 32

िनवळ 256 355 मंजुषा वजय िशंदे वजय िशंदे F 31

िनवळ 256 359 नामदेव रामा सगर रामा सगर M 30



िनवळ 256 382 अिनता बबन गायकवाड बबन गायकवाड F 48

िनवळ 256 388 अिनता साधु कटाळे साधु कटाळे F 39

िनवळ 256 396 साधु द ु कटाळे द ु कटाळे M 45 YZU7423601

िनवळ 256 454 अबुबाई िशवदास रसागर िशवदास रसागर F 46

िनवळ 256 466 पावताबाई महादेव हाउळ महादेव हाउळ F 96 YZU7423700

िनवळ 256 470 राम कशन भगवान हजारे भगवान हजारे M 35

िनवळ 256 471 स यवान आबाराव हाऊळ आबाराव हाऊळ M 32

िनवळ 256 480 आशाबाई ल मण हाउळ ल मण हाउळ F 51

िनवळ 256 508 स वता वलास बाबर वलास बाबर F 39

िनवळ 256 511 वैशाली दशरथ िसरसाठ दशरथ िसरसाठ F 37

िनवळ 256 528 अिनता रमेश िशंदे रमेश िशंदे F 47

िनवळ 256 540 बाबई सोपान गाडे सोपान गाडे F 71

िनवळ 256 555 गो वंद साहेबराव िशंदे साहेबराव िशंदे M 44

िनवळ 256 566 सोजर चंदर जाधव चंदर जाधव F 81

िनवळ 256 580 सौदागर ंबक दवटे ंबक दवटे M 28

िनवळ 256 601 अंजना महादेव दवटे महादेव दवटे F 44 YZU7423882

िनवळ 256 604 संतोष हर राम दवटे हर राम दवटे M 30

िनवळ 256 612 महादेव व नाथ दवटे व नाथ दवटे M 48 YZU7423890

िनवळ 256 620 ल हू भाउराव घुटे भाउराव घुटे M 52

िनवळ 256 622 छायाबाई अंकुश घुटे अंकुश घुटे F 50

िनवळ 256 639 बापू◌ुराव सौदागर माने सौदागर माने M 35

िनवळ 256 641 अशोक मा णक ठोकळे मा णक ठोकळे M 56

िनवळ 256 672 वलास अंकूश हाऊड अंकुश हाऊड M 30

िनवळ 256 679 व णु हर भाऊ झाडके हर भाऊ झाडके M 61

िनवळ 256 691 शारदा राजेसाहेब जगदाळे राजेसाहेब जगदाळे F 44

िनवळ 256 697 वजया तानाजी हाऊळ तानाजी हाऊळ F 33

िनवळ 256 703 तीमा द प जोशी द प जोशी F 54

िनवळ 256 714 कोमल बाजीराव कदम बाजीराव कदम F 44

िनवळ 256 738 जय ी राजेसाहेब ल ढे राजेसाहेब ल ढे F 48

िनवळ 256 743 सुमन रामराव गवळ व नाथ गवळ F 51

िनवळ 256 778 संभा शंकर घनगावे शंकर घनगावे M 65

िनवळ 256 779 स वता संभा घनगावे संभा घनगावे F 60



िनवळ 256 781 लता आसाराम साखरे आसाराम साखरे F 48

िनवळ 256 784 मा ती दामू भुंबे दामू भुंबे M 39

िनवळ 256 785 संघमीजा मार ती भुंबे मार ती भुंबे F 38

िनवळ 256 794 जये  िशवाजी एखंडे िशवाजी एखंडे M 43

िनवळ 256 797 बी पुड य मा पी F 59

िनवळ 256 801 प ीन यंकट िशंदे यंकट िशंदे F 89 YZU7422967

िनवळ 256 831 गजानन रामचं धोगडे रामचं धोगडे M 44

िनवळ 256 832 अचना गजानन घ गडे गजानन घ गडे F 38

िनवळ 256 835 शादलु दगडु स यद दगडु स यद M 44

िनवळ 256 836 श बाना शादलु स यद शादलु स यद F 39

िनवळ 256 853 स वता आसाराम िशंदे आसाराम िशंदे F 36

िनवळ 256 860 गु िलंग व नाथ मठपती व नाथ मठपती M 89 YZU7423049

िनवळ 256 864 गुणवंत रामचं चीगोरे रामचं चीगोरे M 44

िनवळ 256 865 सरोजा गुणवंत चीगोरे गुणवंत चीगोरे F 38

िनवळ 256 873 द ा ेय शेषराव कांबळे शेषराव कांबळे M 44

िनवळ 256 874 वजयमाला द ा ेय कांबळे द ा ेय कांबळे F 41

िनवळ 256 882 सैदनुाथ आय पन प ले आय पन प ले M 54

िनवळ 256 883 जलजी सैदनुाथ प ले सैदनुाथ प ले F 49

िनवळ 256 892 रकमा बाबू वाघमारे बाबू वाघमारे F 84

िनवळ 256 930 अंगद िसताराम. जाधव िसताराम. जाधव M 60 YZU7423098

िनवळ 256 931 िमना ी अंगद जाधव अंगद जाधव F 56 YZU7423106

िनवळ 256 934 शाम रमेश दसुाने रमेश दसुाने M 39

िनवळ 256 935 महेश रमेश दसुाने रमेश दसुाने M 37

िनवळ 256 941 पी मुरलीधरन पी मुरलीधरन M 67

िनवळ 256 948 सुरेश शंकर महाजन शंकर महाजन M 59

िनवळ 256 949 सुरेखा सुरेश महाजन सुरेश महाजन F 59

िनवळ 256 970 गणेश पु षो म राणे पु षो म राणे M 37

िनवळ 256 972 सुलभा हेमंत शाह हेमंत शाह F 67

िनवळ 256 986 जजाबाई दगांबरराव कदम पांडुरंग कदम F 84

िनवळ 256 1003 अिनता अजुन िशंदे अजुन िशंदे F 44

िनवळ 256 1012 ीराम नारायन काबळे नारायन काबळे M 51

िनवळ 256 1013 संगीता ीराम काबळे ीराम काबळे F 47



िनवळ 256 1014 एन कांबळे कांबळे M 40

िनवळ 256 1015 दगांबरराव जठणराव अडक ने जठणराव अडक ने M 52

िनवळ 256 1016 सर वती दगांबरराव अडक ने दगांबरराव अडक ने F 46

िनवळ 256 1020 भगवान जयवंतराव सोमवंशी जयवंतराव सोमवंशी M 66

िनवळ 256 1024 परधु न मा णकराव जोशी मा णकराव जोशी M 54

िनवळ 256 1031 अशोक उमाजी जाधव उमाजी जाधव M 55

िनवळ 256 1032 यमुनाबाई अशोक जाधव अशोक जाधव F 49

िनवळ 256 1063 कशनराव िभमराव तं े िभमराव तं े M 54

िनवळ 256 1066 जय ी जगत िशंदे जगत िशंदे F 35

िनवळ 256 1087 मोहन साधु दवटे साधु दवटे M 81

िनवळ 256 1089 गोवधन मोहन दवटे मोहन दवटे M 48 YZU7423205

िनवळ 256 1116 मिनषा उ म दपटे उ म दपटे F 38

िनवळ 256 1128 शाल ुअंकुश िशंदे अंकुश िशंदे F 49

िनवळ 256 1130 अ नी व ठल िशंदे व ठल िशंदे F 36

िनवळ 256 1150 जनाबाई भगवान मायदे भगवान मायदे F 86

िनवळ 256 1154 मालनबाई यंकट सगर यंकट सगर F 81 YZU7423338

िनवळ 256 1155 ह र ं  यंकट सगर यंकट सगर M 64

िनवळ 256 1156 सुमन ह र ं सगर ह र ं सगर F 59

िनवळ 256 1171 पांडुरंग िभमराव िशंदे िभमराव िशंदे M 51 YZU7423361

िनवळ 256 1177 मथुराबाई ंबक िशंदे ंबक िशंदे F 81 YZU7423379

िनवळ 256 1179 बालीका ंबक िशंदे ंबक िशंदे F 37

िनवळ 256 1185 दैवशाला पांडुरंग शेळके पांडुरंग शेळके F 40

िनवळ 256 1189 शैला दे वदास शेळके दे वदास शेळके F 42

िनवळ 256 1202 िनमला सुरेश िशनगारे सुरेश िशनगारे F 44

िनवळ 256 1222 अिनता अ बास. रसाळ अ बास. रसाळ F 44

िनवळ 256 1229 केशरबाई कसन रसाळ कसन रसाळ F 78 YZU7423445

िनवळ 256 1231 अिनल जग नाथ बागुल जग नाथ बागुल M 57

िनवळ 256 1232 रोह णी अिनल बागुल अिनल बागुल F 52

िनवळ 256 1235 बायनाबाई बाबु रसाळ बाबु रसाळ F 87

िनवळ 256 1237 अचना मा ती रसाळ मा ती रसाळ F 42

िनवळ 256 1248 जनाबाई नामदेवराव देढे नामदेवराव देढे F 67

िनवळ 256 1254 लिलता खंडू िसरसाठ खंडू िसरसाठ F 48



िनवळ 256 1266 मीण धनराज िसरसाठ धनराज िसरसाठ F 36

िनवळ 256 1267 नागरबाई भगवान िसरसाठ भगवान िसरसाठ F 95

िनवळ 256 1274 संतोष राज सुखसे राज सुखसे M 37

िनवळ 256 1275 दपाली संतोष सुयवंशी संतोष सुयवंशी F 35

िनवळ 256 1278 राज  बाबु सुरवसे बाबु सुरवसे M 62

िनवळ 256 1279 वजयाबाई राज सुरवसे राज सुरवसे F 56

िनवळ 256 1280 राजेस केरबा सुखसे केरबा सुखसे M 47

िनवळ 256 1281 रंजना राजेस सुखसे राजेस सुखसे F 46

िनवळ 256 1288 गो वंद पंढर सुरवसे पंढर सुरवसे M 81 YZU7423502

िनवळ 256 1290 म हार  गो वंद सुरवसे गो वंद सुरवसे M 51

िनवळ 256 1291 अिनता म हार सुरवसे म हार सुरवसे F 46 YZU7423528

िनवळ 256 1292 बाब ूिलंबा सुरवसे िलंबा सुरवसे M 96

िनवळ 256 1293 भाकर िलंबा सुरवसे िलंबा सुरवसे M 53 YZU7423536

िनवळ 256 1294 पपीता भाकर सुरवसे भाकर सुरवसे F 45

िनवळ 256 1295 राज  पांडुरंग रसाळ पांडुरंग रसाळ M 38

िनवळ 256 1297 गो वंद शेषराव कांबळे शेषराव कांबळे M 37



एकुरगा 260 196 वैजीनाथ गणेश बलाढे गणेश बलाढे M 48

एकुरगा 260 197 अजंना वैजीनाथ बलाढे वैजीनाथ बलाढे F 46

एकुरगा 260 205 कलावती दगडु घुटे दगडु घुटे F 86

एकुरगा 260 232 िशवकातंा वसंत जाधव वसंत जाधव F 42

एकुरगा 260 238 गोपीनाथ िनवृ ी ढोबळे िनवृ ी ढोबळे M 101

एकुरगा 260 249 रतन बालाजी गाडे बालाजी गाडे F 40

एकुरगा 260 255 बालाजी रघुनाथ गाडे रघुनाथ गाडे M 48

एकुरगा 260 270 िशवाजी काशीनाथ च हाण काशीनाथ च हाण M 29

एकुरगा 260 278 रामा गुरा पा बंडगर गुरा पा बंडगर M 50

एकुरगा 260 319 शोभा बालाजी िशंदे बालाजी िशंदे F 42

एकुरगा 260 357 केरबा चंदर घुटे चंदर घुटे M 61

एकुरगा 260 378 सीता यंकट इंगळे यंकट इंगळे F 48

एकुरगा 260 380 पंचशीला िस दे र आडसूळ िस दे र आडसूळ F 43

एकुरगा 260 382 माधवी सुदशन कांबळे सुदशन कांबळे F 87

एकुरगा 260 391 मीन िशवाजी नाग टळक िशवाजी नाग टळक F 62

एकुरगा 260 416 रघुनाथ गो वदं घुटे गो वंद घुटे M 88

एकुरगा 260 457 र भा राज घुटे राज घुटे F 33

एकुरगा 260 475 आशालता बाजीराव आडसुळे बाजीराव आडसुळे F 40

एकुरगा 260 479 रंजना मधूकर इंगळे मधुकर इंगळे F 42

एकुरगा 260 482 रो हणी मधुकर इंगळे मधुकर इंगळे F 39

एकुरगा 260 486 मिनषा व भंर नाडे व भंर नाडे F 42

एकुरगा 260 518 भामाबाई सोपान आडसुळ सोपान आडसुळ F 86 YZU7424534

एकुरगा 260 566 राजाबाई िलंबाजी घुटे िलंबाजी घुटे F 80 YZU7424542

एकुरगा 260 585 नागोराव नामदेव इंगळे नामदेव इंगळे M 71

एकुरगा 260 587 कौश याबाई आबासाहेब इंगळे आबासाहेब इंगळे F 46

एकुरगा 260 613 शेषेराव आबाराव नाग टळक आबाराव नाग टळक M 48

एकुरगा 260 614 बािलकाबाई शेषेराव नाग टळक शेषेराव नाग टळक F 48

एकुरगा 260 642 िशवाजी बापु इंगळे बापु इंगळे M 81

एकुरगा 260 656 िनलम दलीप पाट ल दलीप पाट ल M 39

एकुरगा 260 658 िशतल दलीप पाट ल दलीप पाट ल F 37

एकुरगा 260 679 छायाबाई ब बशन जाधव ब बशन जाधव F 48

एकुरगा 260 681 सुधाकर ीक शन घुटे ीक शन घुटे M 37



एकुरगा 260 683 ीकृ ण आ पाराव घुटे आ पाराव घुटे M 58

एकुरगा 260 684 कौश याबाई ीकृ ण घुटे ीकृ ण घुटे F 56

एकुरगा 260 687 भागीरथी आ पाराव घुटे आ पाराव घुटे M 50

एकुरगा 260 700 नागनाथ भानुदास साबळे भानुदास साबळे M 53

एकुरगा 260 711 िमराबाई िशवाजी कोरके िशवाजी कोरके F 58

एकुरगा 260 714 नंदबुाई सुभाष घुटे सुभाष घुटे F 37

एकुरगा 260 716 हाणमंत गो बा घुटे गो बा घुटे M 56

एकुरगा 260 717 िमराबाई हाणमंत घुटे हाणमंत घुटे F 51

एकुरगा 260 718 सुभाष गो बा घुटे गो बा घुटे M 51

एकुरगा 260 759 मनोज कंुडलीक कोरके कंुडलीक कोरके M 45

एकुरगा 260 761 मिनषा मनोज कोरके मनोज कोरके F 39

एकुरगा 260 773 िशनुबाई बबन घुटे बबन घुटे F 39



एकुरगा 261 252 महादेवी िनवृ ी साबळे िनवृ ी साबळे F 86

एकुरगा 261 255 संगीता दादाराव रसाळ दादाराव रसाळ M 46

एकुरगा 261 262 िसंधुबाई यंकट इंगळे यंकट इंगळे F 37

एकुरगा 261 265 शामल तुकाराम साळंुके तुकाराम साळंुके F 37

एकुरगा 261 272 इंद ूसौदागर रोडके सौदागर रोडके F 37

एकुरगा 261 287 सावळा केरबा साबळे केरबा साबळे M 98

एकुरगा 261 290 राजाभाऊ ानोबा घुटे फ ुमीयॉ घुटे M 46

एकुरगा 261 309 मालनबाई बाबु साबळे बाबु साबळे F 71

एकुरगा 261 319 शालबुाई दनकर साबळे दनकर साबळे F 56

एकुरगा 261 320 दनकर िनवृ ी साबळे िनवृ ी साबळे M 55

एकुरगा 261 361 कांताबाई बाळु साबळे बाळु साबळे F 56

एकुरगा 261 376 गोरोबा राजाराम. साबळे राजाराम. साबळे M 60

एकुरगा 261 377 पावती गोरोबा साबळे गोरोबा साबळे F 57

एकुरगा 261 401 फुलचंद पांडुरंग साबळे पांडुरंग साबळे M 61

एकुरगा 261 402 छायाबाई फुलचंद साबळे फुलचंद साबळे F 56

एकुरगा 261 403 राधा कृ णा रसाळ कृ णा रसाळ F 40

एकुरगा 261 405 कृ णा सदासीव रसाळ सदासीव रसाळ M 47

एकुरगा 261 447 पावती सीताराम साबळे सीताराम साबळे F 86 YZU7424559

एकुरगा 261 471 कुसुम. बलभीम. ढवारे बलभीम. ढवारे F 61

एकुरगा 261 472 उषाबाई बालासाहेब ढवारे बालासाहेब ढवारे F 42

एकुरगा 261 479 खंडू भाऊ ढवारे भाऊ ढवारे M 37

एकुरगा 261 480 भाऊ क ड बा ढवारे क ड बा ढवारे M 63

एकुरगा 261 481 कांताबाई भाऊ ढवारे भाऊ ढवारे F 62

एकुरगा 261 485 सागरबाई राज ढवारे राज ढवारे F 49

एकुरगा 261 487 संजयनाबाई बाळासाहेब ढवारे बाळासाहेब ढवारे F 42

एकुरगा 261 511 बाबासाहेब मर बा ढवारे मर बा ढवारे M 56

एकुरगा 261 512 जय ी बाबासाहेब ढवारे बाबासाहेब ढवारे F 53

एकुरगा 261 519 शालबुाई सैना पा ढवारे सैना पा ढवारे F 88

एकुरगा 261 581 बासिुमया रेशनअली पटवर रेशनअली पटवर M 61

एकुरगा 261 602 उषा ीमतं सोनार ीमतं सोनार F 44

एकुरगा 261 632 मनीषा रावसाहेब ठाकूर रावसाहेब ठाकूर F 37

एकुरगा 261 669 ल मीबाई ीरंग घुटे ीरंग घुटे F 82 YZU7424575



एकुरगा 261 671 िलंबाबाई यानदेव वाघमारे यानदेव वाघमारे F 88

एकुरगा 261 680 अ ण गोपाळ करेडे करंडे करेडे M 40

एकुरगा 261 681 सुनंदा रामा करेडे रामा करेडे M 40

एकुरगा 261 689 स रता जयराम घुटे अंबीका घुटे F 38

एकुरगा 261 690 शांत नागनाथ कोडेकर नागनाथ कोडेकर M 40

एकुरगा 261 693 शोभा वजय साबळे िस े र साबळे F 38

एकुरगा 261 719 गणेश भाउराव रोडगे भाउराव रोडगे M 31

एकुरगा 261 751 सुमन क ड बा सुयवंशी क ड बा सुयवंशी M 38

एकुरगा 261 752 यंकट एकनाथ बायणे एकनाथ बायणे M 57

एकुरगा 261 753 शोभा रामचं डेचे रामचं डेचे F 33



एकुरगा 262 4 सुवणमाला धनाजी आलट धनाजी आलट F 40

एकुरगा 262 6 िशवाजी वसंत बंडगर वसंत बंडगर M 30

एकुरगा 262 7 तानाजी शामराव बंडगर शामराव बंडगर M 29

एकुरगा 262 19 महानंदा वलास ढवारे वलास ढवारे F 30

एकुरगा 262 28 वलास अिभम यु ढावारे अिभम यु ढावारे M 34

एकुरगा 262 29 ीदेवी वजयकुमार ढावारे वजयकुमर ढावारे F 32

एकुरगा 262 33 कांताबाई कसनराव ढोले कसनराव ढोले F 66

एकुरगा 262 59 ओम काश ीधर घुटे ीधर घुटे M 28

एकुरगा 262 65 वकास ीक सन घुटै ीक सन घुटै M 26 YZU6586515

एकुरगा 262 91 गणेश सुरेश जाधव सुरेश जाधव M 30

एकुरगा 262 104 सुवणा करण कुलकण करण कुलकण F 38

एकुरगा 262 127 सुरेश बिभषणराव पटाडे बिभषणराव पटाडे M 36

एकुरगा 262 129 िमराबाई गो वंद पटाडे गो वंद पटाडे F 34

एकुरगा 262 130 सितष बिभषणराव पटाडे बिभषणराव पटाडे M 32

एकुरगा 262 154 िगतांजली वलास रसाळ वलास रसाळ F 30

एकुरगा 262 160 नारायण ध डराम रसाळ ध डराम रसाळ M 28

एकुरगा 262 175 बलिभम उ दव साबळे उ दव साबळे M 30

एकुरगा 262 187 रंजना गो वंद व हाडे गो वंद व हाडे M 32

एकुरगा 262 188 वाती गो वंद व हाडे गो वंद व हाडे F 30

एकुरगा 262 209 पु पा दादासाहेब देशपांडे दादासाहेब देशपांडे F 39

एकुरगा 262 228 बालाजी िभमराव सोमवंिश िभमराव सोमवंिश M 44

एकुरगा 262 261 वषा गो वंद वराडे गो वंद वराडे F 40

एकुरगा 262 268 वनमाला रमाकांत वराडे रमाकांत वराडे F 47

एकुरगा 262 274 चंपाबाई द ा य कुलकण द ा य कुलकण F 86

एकुरगा 262 280 वपुल सुयकांत कुलकण सुयकांत कुलकण F 38

एकुरगा 262 304 शारदा संपतराव पोतदार संपतराव पोतदार F 37

एकुरगा 262 329 जयराम. गुणवंत घुटे गुणवंत घुटे M 46

एकुरगा 262 335 चं कला नारायण घुटे नारायण घुटे F 38

एकुरगा 262 346 भगवंत शहाजी घुटे शहाजी घुटे M 46

एकुरगा 262 348 माधुर  भगवंत घुटे भगवंत घुटे F 41

एकुरगा 262 353 म लकाजून दगुा पा च हाण दगुा पा च हाण M 31

एकुरगा 262 381 तनुजा नवनाथ घुटे नवनाथ घुटे F 39



एकुरगा 262 400 बालासाहेब सोपान इंगळे सोपान इंगळे M 31

एकुरगा 262 412 महंमद रसुल स यद रसुल स यद M 51

एकुरगा 262 413 मुमताज महंमद स यद महंमद स यद F 48

एकुरगा 262 430 राधाबाई अनी द गायकवाड अनी द गायकवाड F 49

एकुरगा 262 433 अिन द ल मण गायकवाड ल मण गायकवाड M 56 YZU7424864

एकुरगा 262 441 कािशबाई महादेव घुटे महादेव घुटे F 66

एकुरगा 262 443 बालीका चं सेन घुटे चं सेन घुटे F 44

एकुरगा 262 444 बाळासाहेब महादेव घुटे महादेव घुटे M 42

एकुरगा 262 445 स वता बालासाहेब घुटे बालासाहेब घुटे F 39

एकुरगा 262 457 मु का बाबुराव साळंुके बाबुराव साळंुके F 86

एकुरगा 262 462 सुबाबाई बापुसाहेब साळंुके बापुसाहेब साळंुके F 101

एकुरगा 262 466 राधाबाई भु साळंुके भु साळंुके F 50

एकुरगा 262 472 मीनाबाई व नाथ कोरके व नाथ कोरके F 46 YZU7424914

एकुरगा 262 478 सुमन दगडु घुटे दगडु घुटे F 51 YZU7424948

एकुरगा 262 481 चं सेन महादु घुटे महादु घुटे M 45

एकुरगा 262 483 िचमाबाई गुणवंत घुटे गुणवंत घुटे F 44

एकुरगा 262 505 प ीन पंढर पौळ पंढर पौळ F 39

एकुरगा 262 512 मुरलीधर पंढर प ळ पंढर प ळ M 46

एकुरगा 262 514 अनुसया मुरलीधर प ळ मुरलीधर प ळ F 44

एकुरगा 262 526 महादेव मगन घोडके मगन घोडके M 56

एकुरगा 262 527 अलकाबाई महादेव घोडके महादेव घोडके F 51 YZU7424989

एकुरगा 262 530 बळ  मगन घोडके मगन घोडके M 51 YZU7424997

एकुरगा 262 538 व नाथ उ म देडे उ म देडे M 33

एकुरगा 262 541 वषा व नाथ दडे व नाथ दडे F 31

एकुरगा 262 545 फुलाबाई ब सी रसाळ ब सी रसाळ F 96

एकुरगा 262 572 म ासबाई गोरोबा रसाळ गोरोबा रसाळ F 56

एकुरगा 262 573 कलावती िनवृ ी रसाळ िनवृ ी रसाळ F 76 YZU7425044

एकुरगा 262 575 चं भागा चं सेन रसाळ चं सेन रसाळ F 51

एकुरगा 262 586 पदमाकर भानु रसाळ भानु रसाळ M 33

एकुरगा 262 588 समाबाई भाऊ रसाळ भाऊ रसाळ F 51 YZU7425085

एकुरगा 262 591 सु मा कैलास रसाळ कैलास रावसा रसाळ F 32

एकुरगा 262 598 यशोदाबाई अमतृा रसाळ अमतृा रसाळ F 71



एकुरगा 262 613 बालासाहेब रामभाऊ बाचाटे रामभाऊ बाचाटे M 56

एकुरगा 262 614 रंजना बालासाहेब बचाटे बालासाहेब बचाटे F 51

एकुरगा 262 615 गो वंद पंढर पटाडे पंढर पटाडे M 38

एकुरगा 262 627 अ दलुनबी पाशािमया मिनयार पाशािमया मिनयार M 101

एकुरगा 262 637 गोरोबा सोपान पवार सोपान पवार F 41

एकुरगा 262 682 सुकुमार काकासाहेब साळंुके काकासाहेब साळंुके M 44 YZU7425176

एकुरगा 262 726 इं ाबाई रामा रसाळ रामा रसाळ F 86

एकुरगा 262 744 क श याबाई सटवा पटाडे सटवा पटाडे F 86 YZU7425226

एकुरगा 262 753 परमे र महादेव माळ महादेव माळ M 37

एकुरगा 262 766 पद बाई वठोबा िशंदे वठोबा िशंदे F 66

एकुरगा 262 770 संगीता द ु गंगणे द ु गंगणे F 40

एकुरगा 262 839 ेता िशवाजीराव माळ िशवाजीराव माळ M 30

एकुरगा 262 840 रामा मा ती माळ मा ती माळ M 96 YZU7425366

एकुरगा 262 856 अ नी द ा य माळ द ा य माळ F 30

एकुरगा 262 862 शामल काकासाहेब इंगळे काकासाहेब इंगळे F 51 YZU7425382

एकुरगा 262 871 महािलंगाबाई नागनाथ वामी नागनाथ वामी F 68

एकुरगा 262 884 राजुबाई िलंबाजी कोरके िलंबाजी कोरके F 101

एकुरगा 262 901 पदमीन दादाराव कोरके दादाराव कोरके F 101

एकुरगा 262 912 पोपट गो वंद धोडके गो वंद धोडके M 51 YZU7425523

एकुरगा 262 915 खंडु शंकर घोडके शंकर घोडके M 72

एकुरगा 262 916 अनुसया खंडु घोडके खंडु घोडके F 67

एकुरगा 262 917 गणेश खंडु घोडके खंडु घोडके M 47

एकुरगा 262 920 मंगेश खंडु घोडके खंडु घोडके M 40

एकुरगा 262 921 शंकर नंदू घोडके नंदू घोडके M 33

एकुरगा 262 926 शारदा पोपट घोडके पोपट घोडके F 41

एकुरगा 262 961 उ वला वैजनाथ माळ वैजनाथ माळ F 42 YZU7425598

एकुरगा 262 962 िशवनंदा गुंडन माळ गुंडन माळ F 38

एकुरगा 262 964 गंगाबाई केरबा माळ केरबा माळ F 96 YZU7425606

एकुरगा 262 967 वजीनाथ गुंडू माळ गुंडू माळ M 47 YZU7425614

एकुरगा 262 969 रामकृ ण महादेव घुटे महादेव घुटे M 31

एकुरगा 262 995 अनुसयाबाई क ड बा ढवारे क ड बा ढवारे F 91

एकुरगा 262 998 हाद िसताराम ढवारे िसताराम ढवारे M 56



एकुरगा 262 999 िनलावती हाद ढवारे हाद ढवारे F 51

एकुरगा 262 1021 मिनषा दलीप सागावे दलीप सागावे F 39

एकुरगा 262 1023 पु पाबाई वनायक सागावे वनायक सागावे F 71

एकुरगा 262 1024 दपक वनायक सागावे वनायक सागावे M 51

एकुरगा 262 1041 द ु शंकर भुतेकर शंकर भुतेकर M 54

एकुरगा 262 1044 बबन कसन घुटे कसन घुटे M 56

एकुरगा 262 1045 केसरबाई बबन घुटे बबन घुटे F 51

एकुरगा 262 1058 राजे ी ीकृ ण पाट ल ीकृ ण पाट ल F 38

एकुरगा 262 1063 सर वती बाळासाहेब पाट ल बाळासाहेब पाट ल F 76

एकुरगा 262 1087 भािगरथी शेषराव घुटे शेषराव घुटे F 96 YZU7425705

एकुरगा 262 1094 महादेव भानुदास ढवण भानुदास ढवण M 47

एकुरगा 262 1095 कमळ महादेव ढवण महादेव ढवण F 42

एकुरगा 262 1112 जत  अजुन साबळे अजुन साबळे M 44

एकुरगा 262 1113 बाबासाहेब मारोती औगले मारोती ऑ M 51

एकुरगा 262 1114 ब बता मारोती औगले मारोती ऑऔ F 46

एकुरगा 262 1116 महादेव बापुराव खानडागडे बापुराव खानडागडे M 52

एकुरगा 262 1125 ल मीबाई िशवाजी कांबळे िशवाजी कांबळे F 56

एकुरगा 262 1126 भारत रामराव म के रामराव म के M 53

एकुरगा 262 1131 यशोदाबाई शामराव साबळे शामराव साबळे F 66

एकुरगा 262 1167 बापुसाहेब िलंबराज साबळे िलंबराज साबळे M 37

एकुरगा 262 1175 बाब ुजयवंता साबळे जयवंता साबळे M 101

एकुरगा 262 1181 संिगता महादेव जोगदंड महादेव जोगदंड F 39

एकुरगा 262 1184 मीरा बाळासाहेब साबळे बाळासाहेब साबळे F 34

एकुरगा 262 1187 व ठल िभमराव च हाण िभमराव च हाण M 49

एकुरगा 262 1188 खमीन व ठल च हाण व ठल च हाण F 44

एकुरगा 262 1198 आ णासाहेब ता याराव साळंुके ता याराव साळंुके M 56

एकुरगा 262 1199 गंगाबाई आ णासाहेब साळंुके आ णासाहेब साळंुके F 51

एकुरगा 262 1200 क डाबाई नारायण उफाडे नारायण उफाडे F 71

एकुरगा 262 1201 स वता कच नाथ जोगी कच नाथ जोगी F 41

एकुरगा 262 1203 कच नाथ गोपीनाथ जोगी गोपीनाथ जोगी M 46 YZU7425754

एकुरगा 262 1217 बालाजी तानाजी बंडगर तानाजी बंडगर M 30

एकुरगा 262 1224 भानुदास िलंबाजी सोनवणे िलंबाजी सोनवणे F 44



एकुरगा 262 1232 वशाली भरवनाथ साबळे भरवनाथ साबळे F 44

एकुरगा 262 1253 सोयराबाई बळ राम साबळे बळ राम साबळे F 46

एकुरगा 262 1254 वशाली ब ास साबळे ब ास साबळे F 43

एकुरगा 262 1276 शंकर महादेव कसबे महादेव कसबे M 37

एकुरगा 262 1281 मालनबाई नरसु साबळे नरसु साबळे F 101 YZU7425812

एकुरगा 262 1296 खमीन चंदू भोसले चंदू भोसले F 47

एकुरगा 262 1297 हानमंत दामू गायकवाड दामू गायकवाड M 57

एकुरगा 262 1298 मनूबाई हानमंत गायकवाड हानमंत गायकवाड F 52

एकुरगा 262 1299 सुधाकर हानमंत गायकवाड हानमंत गायकवाड M 39

एकुरगा 262 1300 हराबाई सुधाकर गायकवाड सुधाकर गायकवाड F 36

एकुरगा 262 1309 चंद ूिनळकंठ भोसले िनळकंठ भोसले M 51

एकुरगा 262 1312 नारायण पांडुरग गरड पांडुरग गरड M 89

एकुरगा 262 1315 उ दव िभमा घुटे िभमा घुटे F 46

एकुरगा 262 1316 िमराबाई उ दव घुटे उ दव घुटे F 44

एकुरगा 262 1317 शांताबाई िभमा घुटे िभमा घुटे F 44

एकुरगा 262 1327 युनुस न झरसाब शेख न झरसाब शेख M 48

एकुरगा 262 1328 इलाइ युनुस शेख युनुस शेख M 54



बोपला 264 61 शहाजहा ँरिशद शेख रिशद शेख F 33

बोपला 264 110 सैनपाल तुलशी राम काटे तुलसीराम काटे M 64

बोपला 264 115 ल मी शेषेराव पाट ल शेषेराव पाट ल F 35

बोपला 264 117 अ ानबाई रंगनाथ गायकवाड रंगनाथ गायकवाड F 78

बोपला 264 123 महे र उ म. वामी उ म. वामी M 46

बोपला 264 124 अचना महे र वामी महे र वामी F 42

बोपला 264 132 शकंुतला सूयभान खोटे सूयभान खोटे F 59

बोपला 264 139 अिनता ध ड राम काटे ध ड राम काटे F 40

बोपला 264 198 िमरा देवानंद काटे देवानंद काटे F 34

बोपला 264 206 सूयकांत नानासाहेब काटे नानासाहेब काटे M 46

बोपला 264 217 िशला नंदकुमार हजारे नंदकुमार हजारे F 49 YZU7441371

बोपला 264 226 व ठल व नाथ हजारे व नाथ हजारे M 58

बोपला 264 241 काकासाहेब दासा िसरसाट दासा िसरसाट M 48

बोपला 264 242 अिनता काकासाहेब िसरसाट काकासाहेब िसरसाट F 43

बोपला 264 244 महादेव केशव हजारे केशव हजारे M 62

बोपला 264 245 खंडू महादेव हजारे महादेव हजारे M 41

बोपला 264 246 छाया खंडु हजारे खंडु हजारे F 33

बोपला 264 247 पंड त महादेव हजारे महादेव हजारे M 33

बोपला 264 263 नंद कशोर अजुनिसंग चौ हाण अजनुिसंग चौ हाण M 61

बोपला 264 272 रंजना बालाजी हजारे बालाजी हजारे F 44 YZU7441397

बोपला 264 282 वमल यमाजी हजारे यमाजी हजारे F 63

बोपला 264 298 कांताबाई ीरंग कांबळे ीरंग कांबळे F 39

बोपला 264 313 जयाबाई िशवाजी हजारे िशवाजी हजारे F 41

बोपला 264 340 रािधका ानोबा बनसोडे ानोबा बनसोडे F 74

बोपला 264 341 गोरोबा ानोबा बनसोडे ानोबा बनसोडे M 46

बोपला 264 342 ल मी िलंबराज बनसोडे िलंबराज बनसोडे F 37

बोपला 264 343 शाल ुगोरोबा बनसोडे गोरोबा बनसोडे F 43

बोपला 264 344 िलंबराज ानोबा बनसोडे ानोबा बनसोडे M 43

बोपला 264 381 बाळासाहेब साता पा िसरसाट साता पा िसरसाट M 69

बोपला 264 383 उ वला बाळासाहेब िसरसाट बाळासाहेब िसरसाट F 61

बोपला 264 384 ल मण साता पा िसरसाट साता पा िसरसाट M 60

बोपला 264 385 भावती ल मण िसरसाट ल मण िसरसाट F 57



बोपला 264 390 यशोदा द ु गायकवाड द ु गायकवाड F 91

बोपला 264 412 अहेमदाबी बशीर पठाण बशीर पठाण F 51

बोपला 264 423 कौतरबी अ रफ स यद अ रफ स यद F 40

बोपला 264 431 युसुफशाह ई ाह मशाह स यद ईबरह मशाह स यद M 59

बोपला 264 432 हलीमाबी युसुफशाह स यद युसुफशाह स यद F 52

बोपला 264 435 झईराबी इ ा हम शेख इ ा हम शेख F 39

बोपला 264 449 राज  अजुन िमरजे अजुन िमरजे M 42

बोपला 264 450 वंदना राज िमरजे राज िमरजे F 39

बोपला 264 469 मेलानी मेहमूद स यद मेहमूद स यद F 40

बोपला 264 471 चांद ब ु शेख ब ु शेख M 72 YZU7441439

बोपला 264 497 रशीद वजीर शेख वजीर शेख M 44 YZU7441447

बोपला 264 499 तैयबा रिशद शेख रिशद शेख F 39

बोपला 264 557 फरजनबी जानेमीयाँ स यद जानेमीयाँ स यद F 36

बोपला 264 560 फत बी महेबूब स यद महेबूब स यद F 101

बोपला 264 562 खुश दबी अहेमदअली स यद अहेमदअली स यद F 75

बोपला 264 578 बेबी दादािमया स यद दादािमया स यद F 101

बोपला 264 590 शमाबी एजाज शेख एजाज शेख F 50 YZU7441462

बोपला 264 613 सुल णा दपक पाट ल दपक पाट ल F 44

बोपला 264 631 मुकंुद दलीप पाट ल दलीप पाट ल M 38

बोपला 264 633 तायराबी मेता शेख मेता शेख F 41

बोपला 264 648 वषा कमलाकर पाट ल कमलाकर पाट ल F 38

बोपला 264 652 रंजना दलीप काटे दलीप काटे F 53

बोपला 264 663 इंदबुाई मुरलीधर काटे मुरलीधर काटे F 31

बोपला 264 675 अंजली व णू काटे व णू काटे F 31

बोपला 264 677 शुभांगी सोदागर काटे सोदागर काटे F 38

बोपला 264 696 रामराव नवनाथ ◌े गोरडे नवनाथ गोरडे M 38

बोपला 264 703 झुंबर हाद मगर हाद मगर M 35

बोपला 264 734 सुवणा नंद कशोर चौ हाण नंद कशोर चौ हाण F 56

बोपला 264 741 महेमुदिमया खाजािमया स यद खाजािमया स यद M 47

बोपला 264 742 नफ साबी महेमूदमीया स यद महेमूदमीया स यद F 37



बोपला 265 213 अज नबी इिलयास शेख इिलयास शेख F 41

बोपला 265 232 अ णासाहेब रघुनाथ पूदाले रघुनाथ पूदाले M 42

बोपला 265 235 अफसाना राजअहमद स यद राजअहमद स यद F 41

बोपला 265 259 अचना गो वंद िसंग च हाण गो वंद िसंग च हाण F 39

बोपला 265 263 शकंुतला दगडूिसंग च हाण दगडूिसंग च हाण F 67

बोपला 265 283 शाहू दगडू गायकवाड दगडू गायकवाड M 70 YZU7154982

बोपला 265 293 हेमा हणुमतं गायकवाड हणुमतं गायकवाड F 39

बोपला 265 300 अंजु रवी माणे रवी माणे F 39

बोपला 265 302 वलास. जीवनराव वराडे जीवनराव वराडे M 56

बोपला 265 303 शोभा वलास वराडे वलास वराडे F 53

बोपला 265 320 अमतृ नरहर आगलावे नरहर आगलावे M 46 YZU7441470

बोपला 265 341 वलास अंकुश िसरसाट अंकुश िसरसाट M 44

बोपला 265 361 कांताबाई गुलाब सोनकांबळे गुलाब सोनकांबळे F 76

बोपला 265 378 लाजवंता अमतृ आगलावे अमतृ आगलावे F 42

बोपला 265 386 सुंदर िशवाजी आगलावे िशवाजी आगलावे M 35

बोपला 265 389 रहमतु ला अजीम शेख अजीम शेख M 43 YZU7155013

बोपला 265 400 मुरलीधर ल मण गोरे ल मण गोरे M 57

बोपला 265 401 कोमल मुरलीधर गोरे मुरलीधर गोरे F 50

बोपला 265 437 राजेसाहेब मनोहर म के मनोहर म के M 46

बोपला 265 443 िनतीन उ दवराव गोरडे उ दवराव गोरडे M 32

बोपला 265 454 सुिनता ल मण पवार ल मण पवार F 51

बोपला 265 455 ध ड राम. िनवृ ीराव पुदाले िनवृ ीराव पुदाले M 88

बोपला 265 485 कमल िशवाजी म के िशवाजी म के F 40

बोपला 265 487 वमल काकासाहेब िमरजे काकासाहेब िमरजे F 63

बोपला 265 546 दलीप िसताराम पंतगे िसताराम पंतगे M 41

बोपला 265 552 मलीकाबी अ वरअहमद स यद अ वारअहमद स यद F 72

बोपला 265 562 अिनता धनराज हजारे धनराज हजारे F 38

बोपला 265 582 िसताबाई गणपती हजारे गणपती हजारे F 59 YZU7441512

बोपला 265 587 मु तफा उ मानसाहेब स यद उ मानसाहेब स यद M 58

बोपला 265 588 हलीमाबी मु तफा स यद मु तफा स यद F 52

बोपला 265 595 अंकुश बंक हजारे बंक हजारे M 41 YZU7441496

बोपला 265 597 सुिनता अंकुश हजारे अंकुश हजारे F 39



बोपला 265 616 दादासाब हसनसाब स यद हसनसाब स यद M 45

बोपला 265 618 कमल बाशूिमया शेख बाशूिमया शेख M 56 YZU7441504

बोपला 265 619 लतीफाबी कमलिमया शेख कमलिमया शेख F 51

बोपला 265 623 िमना द ु माने द ु माने F 48

बोपला 265 657
िमरफै याजअली 
िमरगयुरअली स यद िमरगयुरअली स यद M 94

बोपला 265 658
नजहतबेगम. 
िमरफैयाजअली स यद िमरफैयाजअली स यद F 89

बोपला 265 661 अ फरोज न जरअहमद स यद न जरअहमद स यद M 42

बोपला 265 662 फरोज नजीर अहमद स यद न जर अहमद स यद M 41

बोपला 265 698
स यदिन सार 
ज बारसाब िन सार ज बारसाब िन सार M 72

बोपला 265 699 इसरार अ दलुज बारसाब स यद
अ दलुज बार
साब स यद M 69

बोपला 265 700 साजेदा िन सारअहमद स यद िन सारअहमद स यद F 67

बोपला 265 701 अ सार अ दलुज बारसाब स यद
अ दलुज बार
साब स यद M 64

बोपला 265 702 सईदा इसरारअहमद स यद इसरारअहमद स यद F 62

बोपला 265 703 आसीमा अंसारअहमद स यद अंसारअहमद स यद F 60

बोपला 265 704
अशफाक 
अ दलुज बारसाब स यद

अ दलुज बार
साब स यद M 59

बोपला 265 705 तहसीन िन सारअहमद स यद िन सारअहमद स यद M 54

बोपला 265 706 खै िनसा र नकअली स यद र नकअली स यद F 84

बोपला 265 709 तुकाराम नारायण माळ नारायण माळ M 55

बोपला 265 710 बालीका तुकाराम माळ तुकाराम माळ F 51

बोपला 265 711 अंकुश िभमराव क े िभमराव क े M 54

बोपला 265 712 हेमलता अंकुश क े अंकुश क े F 49

बोपला 265 717 िशतल व नाथ मुसने व नाथ मुसने F 37

बोपला 265 720 िनमला व नाथ मुसने व नाथ मुसने F 72

बोपला 265 722 अिनल व नाथ मुसने व नाथ मुसने M 42

बोपला 265 723 ब बता व नाथ मुसने व नाथ मुसने F 42



टाकळ  िशराढोण 266 139 शैला बाळु घोडके बाळु घोडके F 37

टाकळ  िशराढोण 266 227 मिनषा रोह दास साबळे रोह दास साबळे F 37

टाकळ  िशराढोण 266 232 महादेव बिळराम कांबळे बिळराम कांबळे M 48

टाकळ  िशराढोण 266 248 िमना ल मण सावतं ल मण सावतं F 37

टाकळ  िशराढोण 266 254 अिनता भै नाथ सावतं भै नाथ सावतं F 37

टाकळ  िशराढोण 266 488 शोभा शेषेराव कदम शेषेराव कदम F 40

टाकळ  िशराढोण 266 512 सुकुमार हार कदम हार कदम M 42

टाकळ  िशराढोण 266 519 उषा अशोक बचाटे अशोक बचाटे F 40

टाकळ  िशराढोण 266 577 सुिनता भागवत सावतं भागवत सावतं F 37

टाकळ  िशराढोण 266 588 देवक या पांडुरंग रोकडे पांडुरंग रोकडे F 40

टाकळ  िशराढोण 266 648 अिनता वंयकट शेळके वंयकट शेळके F 39

टाकळ  िशराढोण 266 649 िमरा यंकट शेळके यंकट शेळके F 38

टाकळ  िशराढोण 266 690 बाब ू यंकट शेळके यंकट शेळके M 29

टाकळ  िशराढोण 266 701 िमना ी नारायण शेळके नारायण शेळके F 37

टाकळ  िशराढोण 266 708 माया साहेबराव शेळके साहेबराव शेळके F 38

टाकळ  िशराढोण 266 717 वंदना अनंत शेळके अनंत शेळके F 48

टाकळ  िशराढोण 266 722 संगीता अ ण शेळके अ ण शेळके F 39

टाकळ  िशराढोण 266 775 आ नी मोहनराव झेटे मोहनराव झेटे F 37

टाकळ  िशराढोण 266 795 कांचन रामराव ढगे रामराव ढगे F 40 YZU7441637

टाकळ  िशराढोण 266 821 आशा चं कांत मुंजाळ चं कांत मुंजाळ F 37

टाकळ  िशराढोण 266 825 क पना दलीप ढगे दलीप ढगे F 30

टाकळ  िशराढोण 266 828 अचना वलास काळे वलास काळे F 30

टाकळ  िशराढोण 266 848 मथुराबाई गोपाळ झेटे गोपाळ झेटे F 101 YZU7441678

टाकळ  िशराढोण 266 949 अ ानबाई शेषराव बचाटे शेषराव बचाटे F 99 YZU7441769

टाकळ  िशराढोण 266 962 अचना राजाभाऊ पांचाळ राजाभाऊ पांचाळ F 39

टाकळ  िशराढोण 266 1040 गंगाबाई यंकट आगलावे यंकट आगलावे F 56

टाकळ  िशराढोण 266 1065 अचना नानासाहेब तुमकुटे नानासाहेब तुमकुटे F 37

टाकळ  िशराढोण 266 1072 इंदबुाई व नाथ शेळके व नाथ शेळके F 35

टाकळ  िशराढोण 266 1084 वमल चंदर तुमकुटे चंदर तुमकुटे F 53



धानोर 267 136 मणी व ठल राऊत व ठल राऊत F 61

धानोर 267 138 साहेब सोपान कांबळे सोपान कांबळे M 51 YZU7441843

धानोर 267 147 तुकाराम रो हदास कांबळे रो हदास कांबळे M 37

धानोर 267 164 शांताबाई दलीप राऊत दलीप राऊत F 69

धानोर 267 204 स वता हनुमंत गोरे हनुमंत गोरे F 57

धानोर 267 219 अिसफ अ लाउ न शेख अ लाउ दद न शेख M 37

धानोर 267 236 योती महादेव भुसारे महादेव भुसारे F 32

धानोर 267 293 योतीराम. नवनाथ मोरे नवनाथ मोरे M 57 YZU7442510

धानोर 267 331 ाने र उ म मोरे उ म मोरे M 39

धानोर 267 402 ानोबा बाजीराव टकाळे बाजीराव टकाळे M 75

धानोर 267 471 कलावती भाकर टकाळे भाकर टकाळे F 66 YZU7442569

धानोर 267 574 संिगता गौतव रसाळ गौतम. रसाळ F 48 YZU7442668

धानोर 267 576 उ म. रंगनाथ रसाळ रंगनाथ रसाळ M 49 YZU7442635

धानोर 267 577 बालीका उ म. रसाळ उ म. रसाळ F 46 YZU7442643



सावरगांव 268 198 िशला हर दास. िशंदे हर दास. िशंदे F 47 YZU7442684

सावरगांव 268 289 नंदाबाई रंगनाथ फुलबोण रंगनाथ फुलबोण F 51

सावरगांव 268 344 शोभा राज फुलबोण राज फुलबोण F 47

सावरगांव 268 468 ेमला मदन आडसुळे मदन आडसुळे F 37

सावरगांव 268 473 अ णा नामदेव अडसुळे नामदेव अडसुळे F 46

सावरगांव 268 556 उम ला शामराव जाधव शामराव जाधव F 35

सावरगांव 268 599 राजाबाई भारतराव यादव भारतराव यादव F 61

सावरगांव 268 625 जैनो ीन रहेमान स यद रहेमान स यद M 77

सावरगांव 268 626 फैजलबी जैनो ीन स यद जैनो ीन स यद F 72

सावरगांव 268 627 गुंडुपाशा जैनो न स यद जैनो न स यद M 37



सावरगांव 269 254 कमलबाई बाबूराव गवते बाबूराव गवते F 77

सावरगांव 269 268 िश पा दलीप िशंदे दलीप िशंदे F 36

सावरगांव 269 271 व ास दलीप िशंदे दलीप िशंदे M 29

सावरगांव 269 275 ता याबाई भूअ पा लोखंडे भूअ पा लोखंडे F 93

सावरगांव 269 279 अ नपूणा व नाथ लोखंडे व नाथ लोखंडे F 62

सावरगांव 269 322 भावती चं सेन मोरे चं सेन मोरे F 39

सावरगांव 269 456 िशलावती राज कांबळे राज कांबळे F 51 YZU7442692

सावरगांव 269 502 चांदनी राज कांबळे राज कांबळे F 39

सावरगांव 269 503 नागनाथ जालींदर कांबळे जालींदर कांबळे M 38

सावरगांव 269 519 िमरा कानीफ कांबळे कानीफ कांबळे F 33

सावरगांव 269 522 लु जाबाई तुकाराम. कांबळे तुकाराम. कांबळे F 55

सावरगांव 269 554 उषाबाई सुरेश कांबळे सुरेश कांबळे F 49

सावरगांव 269 581 गोरोबा एकनाथ म के एकनाथ म के M 101 YZU7442726

सावरगांव 269 582 अनुसयाबाई बळ राम. वै बळ राम. वै F 77 YZU7442734

सावरगांव 269 617 सोमनाथ मुरलीधर घोडके मुरलीधर घोडके M 47

सावरगांव 269 624 मणी वनायक पाटोळे वनायक पाटोळे F 37

सावरगांव 269 633 ल मी भु घोडके भु घोडके F 39

सावरगांव 269 637 शंकर कशन फुलबोणे कशन फुलबोणे M 52 YZU7442742

सावरगांव 269 638 शेषाबाई शंकर फुलबोणे शंकर फुलबोणे F 49

सावरगांव 269 674 चतुराबाई मुरलीधर हजारे मुरलीधर हजारे F 54

सावरगांव 269 675 खंडेराव महादेव िशंदे महादेव िशंदे M 82 YZU7442759

सावरगांव 269 676 िसताबाई खंडेराव िशंदे खंडेराव िशंदे F 72

सावरगांव 269 680 गो वंद रंगनाथ पानढवळे रंगनाथ पानढवळे M 58

सावरगांव 269 688 बलभीम नरिसगं िशंदे नरिसगं िशंदे M 59

सावरगांव 269 689 क वता बलभीम िशंदे बलभीम िशंदे F 54

सावरगांव 269 697 वनायक कशन वाघमोडे कशन वाघमोडे M 47

सावरगांव 269 698 कािलंदा वनायक वाघमोडे वनायक वाघमोडे F 39



भोयरा 270 56 तमीजबी मुसा शेख मुसा शेख F 39

भोयरा 270 67 खातुनबी बाबासाहेब शेख बाबासाहेब शेख F 43

भोयरा 270 79 भा य ी सं दपान पवार सं दपान पवार F 38

भोयरा 270 97 पावती जालींदर लकडे जालींदर लकडे F 38

भोयरा 270 100 ल मी वरभ खराबे वरभ खराबे F 60

भोयरा 270 145 गयाबाई नरिसगं घुले नरिसगं घुले F 99 YZU7442783

भोयरा 270 154 ीमती वैशाली िशवाजी बरडे िशवाजी बरडे F 41

भोयरा 270 178 जिमला हुसेन शेख हुसेन शेख F 40

भोयरा 270 215 नवनाथ काशीनाथ गायकवाड काशीनाथ गायकवाड M 51

भोयरा 270 216 सरोजा नवनाथ गायकवाड नवनाथ गायकवाड F 45

भोयरा 270 226 कृ णा बाबु डुकरे बाबु डुकरे M 44

भोयरा 270 330 चं कांत दगडु कदम दगडु कदम M 58

भोयरा 270 331 सुमन चं कांत कदम चं कांत कदम F 43

भोयरा 270 365 रोह दास संतराम कांबळे संतराम कांबळे M 85

भोयरा 270 373 िशवाजी आंबादास सोनट के आंबादास सोनट के M 56 YZU7442924

भोयरा 270 374 ल मी िशवाजी सोनट के िशवाजी सोनट के F 51 YZU7442932

भोयरा 270 375 मीना सितश सोनट के सितश सोनट के F 39

भोयरा 270 376 अनंत गोपीनाथ सोनट के गोपीनाथ सोनट के M 37

भोयरा 270 454 उषा बालासाहेब सुरवसे बालासाहेब सुरवसे F 45

भोयरा 270 455 शानुरबी कन स यद कन स यद F 68 YZU7448806

भोयरा 270 492 एकनाथ ानोबा कुलकण ानोबा कुलकण M 39

भोयरा 270 493 रंजना एकनाथ कुलकण एकनाथ कुलकण F 37

भोयरा 270 497 बबन ानोबा कुलकण ानोबा कुलकण M 45

भोयरा 270 503 अिनता गो वंद माने गो वंद माने F 38

भोयरा 270 511 ध डुबाई भाऊराव साळंुके भाऊराव साळंुके F 89

भोयरा 270 526 जजाबाई ंबक माने ंबक माने F 38 YZU7160765

भोयरा 270 536 आ ना पा महालींग बामनकर महालींग बामनकर M 63

भोयरा 270 566 गोरोबा दाजीबा म के दाजीबा म के M 64

भोयरा 270 568 शिशकलाबाई गोरोबा म के गोरोबा म के F 56

भोयरा 270 577 रामरतन ता याराव लकडे ता याराव लकडे M 45

भोयरा 270 580 वजाबाई रामरतन लकडे रामरतन लकडे F 38

भोयरा 270 606 दाम ुमोहन कदम मोहन कदम M 31



भोयरा 270 637 सुरेखा हर बा साळंुके हर बा साळंुके F 48

भोयरा 270 639 स ार यासीन स यद यासीन स यद M 76

भोयरा 270 641 जह दाबी शानुर शेख शानुर शेख F 58

भोयरा 270 645 संिगता वठठल ताटे वठठल ताटे F 39

भोयरा 270 646 वठठल ह रभाऊ ताटे ह रभाऊ ताटे M 38

भोयरा 270 648 व ठल ह रबा ताटे ह रबा ताटे M 37

भोयरा 270 656 कामीनी िभमाशंकर बरडे िभमाशंकर बरडे F 43

भोयरा 270 666 ई र गु िलंग पा बामनकर गु िलंग पा बामनकर M 51 YZU7448871

भोयरा 270 667 मंजुषा ई र बामनकर ई र बामनकर F 45



भोयरा 271 256 रेशमा किलम शेख किलम शेख F 30

भोयरा 271 336 ईमाम जमीरहमद शेख जमीरहमद शेख M 43

भोयरा 271 345 मंजुषा रमेश सुरवसे रमेश सुरवसे F 40

भोयरा 271 416 जावेद फत स यद फत स यद M 43

भोयरा 271 434 लतीफ काशीम स यद काशीम स यद M 61

भोयरा 271 435 हसीनाबी लतीफ स यद लतीफ स यद F 55

भोयरा 271 444 आखतर मुजीबरहेमान शेख मुजीबरहेमान शेख M 43

भोयरा 271 456 कसन चंदर म के चंदर म के M 60

भोयरा 271 457 शामल कसन म के कसन म के F 53

भोयरा 271 464 िनमला बाबुराव साळंुके बाबुराव साळंुके F 38

भोयरा 271 472 कसनाबी मंजुर शेख मंजुर शेख F 37

भोयरा 271 474 मंजुर अजीज शेख अजीज शेख M 44

भोयरा 271 475 आसमाबी खैरात स यद खैरात स यद F 35

भोयरा 271 490 शाकेराबी जानुमीया स यद जानुमीया स यद F 70

भोयरा 271 520 खाजा अहमद शेख अहमद शेख M 71

भोयरा 271 611 संद प रमेश भालेराव रमेश भालेराव M 32

भोयरा 271 617 सुधामती व णु म के व णु म के F 54

भोयरा 271 618 संगीता भारत म के भारत म के F 44 YZU7448970

भोयरा 271 636 अ का उ म कांबळे उ म कांबळे F 38

भोयरा 271 637 उ म ानु कांबळे ानु कांबळे M 38

भोयरा 271 658 व ठल हर ं पवार हर ं पवार M 54 YZU7449010

भोयरा 271 659 शोभा व ठल पवार व ठल पवार F 48 YZU7449028

भोयरा 271 660 गणपत ध ड राम िशंदे ध ड राम िशंदे M 37

भोयरा 271 662 इ ान इ ा हम काजी इ ा हम काजी M 37

भोयरा 271 663 जुलेखाबेगम रौफमीया काजी रौफमीया काजी F 37

भोयरा 271 664 रशीद इ ा हम काजी इ ा हम काजी M 37

भोयरा 271 665 सलीम रौफिमया काजी रौफिमया काजी M 46

भोयरा 271 668 व णु ीरंग देशमुख ीरंग देशमुख M 48

भोयरा 271 669 परमे र ीरंग देशमुख ीरंग देशमुख M 46 YZU7449036

भोयरा 271 670 रंजना व णु देशमुख व णु देशमुख F 37



अंकोली 272 1 अिनल अमतृ िभंगे अमतृ िभंगे M 27

अंकोली 272 2 करण भारत जाधव भारत जाधव F 27 YZU7161011

अंकोली 272 3 द  ता य रामराव लोटकर रामराव लोटकर M 26

अंकोली 272 4 पुजा िनतीन मुळे िनतीन मुळे F 31

अंकोली 272 5 त  बु द  तगीर शेख द  तगीर शेख F 27

अंकोली 272 102 चंपा राम कोकाटे राम कोकाटे F 90 YZU6589659

अंकोली 272 519 नुरजहा ताजो दयन स यद ताजो दयन स यद F 52 YZU7449077

अंकोली 272 524 सुिनता सूयकांत एकाले सूयकांत एकाले F 31

अंकोली 272 732 चं क़ला रमेश जाधव रमेश जाधव F 47

अंकोली 272 840 राज ी पांडूरंग मुळे पांडूरंग मुळे F 32



अंकोली 273 245 नुरजहॉ बाबुलाल स यद स यद बाबुलाल स यद M 77

अंकोली 273 246 बाबुलाल महेबुबसाहेब स यद महेबुबसाहेब स यद M 76

अंकोली 273 255 मंगल लालासाहेब जाधव लालासाहेब जाधव F 37

अंकोली 273 265 आयशा युनूस स यद युनूस स यद F 31

अंकोली 273 275 सुषमा मोहनराव जाधव मोहनराव मुळे F 42

अंकोली 273 317 सुिम ा बाळासाहेब िभंगे बाळासाहेब िभंगे F 38

अंकोली 273 369 मंकाबाई हर बा िशंदे हर बा िशंदे M 76

अंकोली 273 383 प पुबाई बाबुराव देशमाने बाबुराव देशमाने F 37

अंकोली 273 410 अिनता िशवाजी मुळे िशवाजी मुळे F 35

अंकोली 273 478 मिनषा संद पान भदरगे संद पान भदरगे M 38

अंकोली 273 498 सर वती मनोहर वाघमारे मनोहर वाघमारे F 37

अंकोली 273 504 शामल भानुदास. वाघमारे भानुदास. वाघमारे F 48 YZU7449192

अंकोली 273 509 भागीरथी रंगराव मुळे रंगराव मुळे F 91 YZU7449200

अंकोली 273 646 स वता जयम हार कुलकण जयम हार कुलकण F 58 YZU7449218

अंकोली 273 653 ोपदा ध ड राम. पांचाळ ध ड राम. पांचाळ F 86 YZU7449226

अंकोली 273 780 अनूराधा खंडेराव मु◌ुळे खंडेराव मु◌ुळे F 31

अंकोली 273 799 तनुजा देवीदास जाधव देवीदास जाधव M 34

अंकोली 273 819 नागनाथ नारायण इटकर नारायण इटकर M 42

अंकोली 273 820 अिनता भु इटकर भु इटकर F 42

अंकोली 273 821 क डाबाई नारायण इटकर नारायण इटकर F 37

अंकोली 273 832 याना तुकाराम. कांबळे तुकाराम. कांबळे M 96

अंकोली 273 851 कंुडलीक तुकाराम अडगळे तुकाराम अडगळे M 89

अंकोली 273 871 मीनाबाई वसंत इटकर वसंत इटकर F 39

अंकोली 273 882 जनाबाई चं सेन मुळे चं सेन मुळे F 37

अंकोली 273 893 ताप याना कांबळे याना कांबळे M 56 YZU7449259

अंकोली 273 923 शामल यंकट मुळे यंकट मुळे F 41

अंकोली 273 995 लालासाहेब हर बा कांबळे हर बा कांबळे M 41

अंकोली 273 996 संिगता लालासाहेब कांबळे लालासाहेब कांबळे F 38

अंकोली 273 1006 िशतल दगडू मुळै दगडू मुळै F 31

अंकोली 273 1025 उ म महादेव कांबळे महादेव कांबळे M 54

अंकोली 273 1026 शेवंताबाई ल मण मुधोळकर ल मण मुधोळकर F 78

अंकोली 273 1029 ल मीबाई शेट बा मुधोळकर शेट बा मुधोळकर F 60



अंकोली 273 1032 संगीता शेट बा मुधोळकर शेट बा मुधोळकर F 46



िचंचोलीराव 274 78 इ  माईल बाबुिमयाँ शेख बाबुिमयाँ शेख M 31

िचंचोलीराव 274 173 पावती िलंबनअ पा सुलगुडले िलंबनअ पा सुलगुडले F 101 YZU7449325

िचंचोलीराव 274 177 दमयंती अशोक पाट ल अशोक पाट ल M 49 YZU7449333

िचंचोलीराव 274 196 दलीप िशवदास खंडागळे िशवदास खंडागळे M 100

िचंचोलीराव 274 202 संगीता यंकट चं पाटले यंकट चं पाटले F 37

िचंचोलीराव 274 218 िमजास फा क गुडवाले फा क गुडवाले M 47

िचंचोलीराव 274 219 सुमन दगडु रसाळे दगडु रसाळे F 47

िचंचोलीराव 274 223 बेबीसरोज बाळासाहेब पांढरे बाळासाहेब पांढरे F 41

िचंचोलीराव 274 224 आशा बाबासाहेब पांढरे बाबासाहेब पांढरे F 38

िचंचोलीराव 274 233 आशाबी मुजीब शेख मुजीब शेख F 44 YZU7449630

िचंचोलीराव 274 242 बालीका गोपाळ सुरवसे गोपाळ सुरवसे F 38

िचंचोलीराव 274 248 युसुफ र हम पटेल र हम पटेल M 37

िचंचोलीराव 274 274 सा दक गणीसाब गुडवाले गणीसाब गुडवाले M 50 YZU7449341

िचंचोलीराव 274 276 अपसाना सा दक गुडवाले सा दक गुडवाले F 47 YZU7449358

िचंचोलीराव 274 280 र जाक शहाबु ीन पटेल शहाबु ीन पटेल M 92 YZU7449366

िचंचोलीराव 274 305 रशीद महमदखॉ शेख महमदखाँ शेख M 48 YZU7449382

िचंचोलीराव 274 307 मुलायमबी रशीद शेख रशीद शेख F 44 YZU7449390

िचंचोलीराव 274 311 रिशद गफुर पटेल गफुर पटेल F 47

िचंचोलीराव 274 316 शाहे ना उमराव पटेल उमराव पटेल F 39

िचंचोलीराव 274 319 नमुमबी अ.रहेमान पटेल अ.रहेमान पटेल F 62 YZU7449416

िचंचोलीराव 274 330 उलपत महताब गुडवाले महताब गुडवाले F 69

िचंचोलीराव 274 346 ई मईल महेबुब शेख महेबुब शेख M 58

िचंचोलीराव 274 347 शयदा ई माईल शेख ई माईल शेख F 53

िचंचोलीराव 274 368 रउफ अ दलु गुडवाले अ दलु गुडवाले M 50

िचंचोलीराव 274 369 शोहनाजबेगम. रउफ गुडवाले रउफ गुडवाले F 46

िचंचोलीराव 274 379 अ दलु नबीसाब गुडवाल नबीसाब गुडवाल M 77 YZU7449440

िचंचोलीराव 274 392 कसाना दलदार पठाण दलदार पठाण F 41

िचंचोलीराव 274 397 तबसुन दलदार पठान दलदार पठान F 39

िचंचोलीराव 274 429 शिशकला सुभाष वाघमारे सुभाष वाघमारे F 46

िचंचोलीराव 274 474 रेखा सोनेराव आडसुळे सोनेराव आडसुळे F 37

िचंचोलीराव 274 479 फुलाबाई राम. आडसुळे राम. आडसुळे F 86 YZU7449515

िचंचोलीराव 274 483 सुनंदा िभमराव अडसुळे िभमराव अडसुळे F 50



िचंचोलीराव 274 487 भारत कशन आडसुळे कशन आडसुळे M 56

िचंचोलीराव 274 499 सुमन सु◌ुदाम पांचाळ सु◌ुदाम पांचाळ F 72

िचंचोलीराव 274 500 सुदाम सखाराम पांचाळ सखाराम पांचाळ M 77

िचंचोलीराव 274 501 गणपती सुदाम पांचाळ सुदाम पांचाळ M 36

िचंचोलीराव 274 514 उमा राम. स ाळ राम. स ाळ F 44 YZU7449523

िचंचोलीराव 274 515 शिमला राम स ाळ राम स ाळ F 37

िचंचोलीराव 274 536 यमुनाबाई राम. चोपडे राम. चोपडे F 86 YZU7449531

िचंचोलीराव 274 541 भावती नानासाहेब पाट ल नानासाहेब पाट ल F 43 YZU7449549

िचंचोलीराव 274 576 सुिचता राजेसाहेब दरेकर राजेसाहेब दरेकर F 39

िचंचोलीराव 274 607 लालासाहेब जनक दरेकर जनक दरेकर M 56 YZU7449556

िचंचोलीराव 274 610 बालीका लालासाहेब दरेकर लालासाहेब दरेकर F 48 YZU7449564

िचंचोलीराव 274 632 इंदतुाई िशवाजी पांढरे िशवाजी पांढरे F 76 YZU7449572

िचंचोलीराव 274 648 अिनता पांडुरंग पांढरे पांडुरंग पांढरे F 42 YZU7449598

िचंचोलीराव 274 656 क पना ब चेसाहेब पांढरे ब चेसाहेब पांढरे F 37

िचंचोलीराव 274 658 खडेराव भानुदास. पांढरे भानुदास. पांढरे M 94 YZU7449614

िचंचोलीराव 274 661 गोकणा सुयकांत पांढरे सुयकांत पांढरे F 43

िचंचोलीराव 274 664 अंबीका सुयकांत पांढरे सुयकांत पांढरे F 37

िचंचोलीराव 274 680 वैशाली मा णक पांढरे मा णक पांढरे F 37

िचंचोलीराव 274 689 क याबी मुजीब शेख मुजीब शेख F 44

िचंचोलीराव 274 690 माधव गोपाळ धडे गोपाळ धडे M 88 YZU7449648

िचंचोलीराव 274 732 खयाबेगम कलीम शेख कलीम शेख F 38

िचंचोलीराव 274 733 वमलबाई सुभाष आडे रेवा जाधव F 52

िचंचोलीराव 274 769 गफुर हासन पटेल हासन पटेल M 55 YZU7449457

िचंचोलीराव 274 770 गौसीया गफुर पटेल गफुर पटेल F 49 YZU7449465

िचंचोलीराव 274 784 सुनंदा वामन गवळ वामन गवळ F 39

िचंचोलीराव 274 790 वमल सुधाकर बोडके सुधाकर बोडके F 46 YZU7449671

िचंचोलीराव 274 794 हर भाऊ हाद बोयणे हाद बोयणे M 45

िचंचोलीराव 274 817 झपाबाई ल मण जाधव ल मण जाधव F 91

िचंचोलीराव 274 818 ध ड राम. ल मण जाधव ल मण जाधव M 67

िचंचोलीराव 274 819 कांताबाई ध ड राम. जाधव ध ड राम. जाधव F 63 YZU7449689

िचंचोलीराव 274 820 बाळू ल मण जाधव ल मण जाधव M 48

िचंचोलीराव 274 822 स बाई गंगाराम. जाधव गंगाराम. जाधव F 76



िचंचोलीराव 274 823 ह रबा गंगाराम. जाधव गंगाराम. जाधव M 51

िचंचोलीराव 274 824 भुराबाई ह रबा जाधव ह रबा जाधव F 48

िचंचोलीराव 274 825 क याण गंगाराम. जाधव गंगाराम. जाधव M 43

िचंचोलीराव 274 826 शांताबाई क याणराव जाध क याणराव जाध F 42

िचंचोलीराव 274 827 नारायण गंगाराम जाध गंगाराम जाध M 42

िचंचोलीराव 274 828 ब बता नारायण जाधव नारायण जाधव F 39

िचंचोलीराव 274 829 देवीकाबाई िमठाराम जाधव िमठाराम जाधव F 59

िचंचोलीराव 274 847 गो वंद िसताराम. जाधव िसताराम. जाधव M 46

िचंचोलीराव 274 848 विनता गो वंद जाधव गो वंद जाधव F 44

िचंचोलीराव 274 884 उमाबाई रेवा जाधव रेवा जाधव F 70 YZU7449721

िचंचोलीराव 274 886 नातूराम. रेवा जाधव रेवा जाधव M 61 YZU7449747

िचंचोलीराव 274 888 मोहनदास. रेवा जाधव रेवा जाधव M 46 YZU7449739

िचंचोलीराव 274 890 सुिनता मोहनदास जाधव मोहनदास जाधव F 41

िचंचोलीराव 274 913 सुभाष नामदेव जाधव नामदेव जाधव M 59 YZU7449754

िचंचोलीराव 274 919 बंडू ल मण जाधव ल मण जाधव M 55 YZU7449762

िचंचोलीराव 274 920 रतनबाई बंडू जाधव बंडू जाधव F 51 YZU7449770

िचंचोलीराव 274 921 सुिशला बाळु जाधव बाळु जाधव F 44

िचंचोलीराव 274 928 शांताबाई भाऊसाहेब जाधव भाऊसाहेब जाधव F 55

िचंचोलीराव 274 947 धमकाबाई भजू जाधव भजू जाधव F 101

िचंचोलीराव 274 950 शानुबाई गोपीचंद जाधव गोपीचंद जाधव F 37

िचंचोलीराव 274 952 झपाबाई गोपीचंद जाधव गोपीचंद जाधव F 81

िचंचोलीराव 274 955 साहेब गोपीचंद जाधव गोपीचंद जाधव M 54

िचंचोलीराव 274 957 मीण भू जाधव भू जाधव F 60 YZU7449705



िचंचोलीराव 275 489 काशीराम. महादेव केशवे महादेव केशवे M 101 YZU7449838

िचंचोलीराव 275 490 मथूराबाई काशीराम. केशवे काशीराम. केशवे F 96 YZU7449846

िचंचोलीराव 275 556 गो वंद रघूनाथ ड बे रघूनाथ ड बे M 51

िचंचोलीराव 275 595 अशोक शंकर जाधव शंकर जाधव M 37

िचंचोलीराव 275 612 ेमदास रेवा जाधव रेवा जाधव M 59

िचंचोलीराव 275 619 कमला तेजू जाधव तेजू जाधव F 69

िचंचोलीराव 275 784 नाजुकबी दगडू तांबोळ दगडू तांबोळ F 99

िचंचोलीराव 275 790 परवीन अहेमद तांबोळ अहेमद तांबोळ F 41

िचंचोलीराव 275 849 रिशदखॉ लालखॉ शेख लालखॉ शेख M 77

िचंचोलीराव 275 887 पावती सखाराम. कावाले सखाराम. कावाले F 101 YZU7449879

िचंचोलीराव 275 913 राम. काशीनाथ गवळ काशीनाथ गवळ M 76 YZU7449887



िचचंोलीराववाड 276 83 सुधाकर बळवंत िनकम बळवंत िनकम M 53

िचचंोलीराववाड 276 84 सुनंदा सुधाकर िनकम सुधाकर िनकम F 49

िचचंोलीराववाड 276 85 जय ी सुधाकर िनकम सुधाकर िनकम F 33

िचचंोलीराववाड 276 373 हासीमा फ करसाब शेख फ करसाब शेख F 45

िचचंोलीराववाड 276 660 कलावती ानोबा गवळ ानोबा गवळ F 88

िचचंोलीराववाड 276 770 वैशाली अ युतराव पांढरे अ युतराव पांढरे F 38

िचचंोलीराववाड 276 971 छाया सोपानराव गायकवाड सोपानराव गायकवाड F 54

िचचंोलीराववाड 276 1036 िमराबाई ल मण नागमोडे ल मण नागमोडे F 36

िचचंोलीराववाड 276 1049 रंगनाथ गो वंद नागमोडे गो वंद नागमोडे M 36

िचचंोलीराववाड 276 1050 बबन कसन तोडकर कसन तोडकर M 59 YZU7326663

िचचंोलीराववाड 276 1051 मंगलाबाई बबन तोडकर बबन तोडकर F 56 YZU7326671

िचचंोलीराववाड 276 1052 बाळू बबन तोडकर बबन तोडकर M 39

िचचंोलीराववाड 276 1053 रेखा बाळू तोडकर बाळू तोडकर F 37

िचचंोलीराववाड 276 1085 शामल अशोक मुंडे अशोक मुंडे F 42

िचचंोलीराववाड 276 1109 अचना भा कर मुंडे भा कर मुंडे F 30

िचचंोलीराववाड 276 1193 िमना ी व म नागमोडे व म नागमोडे F 36

िचचंोलीराववाड 276 1207 गणेश भगीनाथ गज भगीनाथ गज M 38

िचचंोलीराववाड 276 1208 र वं  कािशनाथ बोरोले कािशनाथ बोरोले M 56

िचचंोलीराववाड 276 1209 संगीता र वं बोरोले र वं बोरोले F 51

िचचंोलीराववाड 276 1229 दादािमयाँ चांदसाब शेख चाँदसाहेब शेख M 44



िचचंोलीराववाड 277 151 मनोज अ युतराव माने अ युतराव माने M 39

िचचंोलीराववाड 277 153 इंदमूती बबन गायकवाड बबन गायकवाड F 80

िचचंोलीराववाड 277 160 भावती बापुराव पवार बापुराव पवार F 75

िचचंोलीराववाड 277 161 द प बापुराव पवार बापुराव पवार M 55

िचचंोलीराववाड 277 162 अंजली द प पवार द प पवार F 49

िचचंोलीराववाड 277 174 सुयकांत अनंतराव ब बडे अनंतराव ब बडे M 58

िचचंोलीराववाड 277 175 क पना सुयकांत ब बडे सयुकांत ब बडे F 54

िचचंोलीराववाड 277 176 नुरबी नबीलाल शेख नबीलाल शेख F 91

िचचंोलीराववाड 277 177 अकबर नबीलाल शेख नबीलाल शेख M 73 YZU7326713

िचचंोलीराववाड 277 178 ईरशादबी अकबर शेख अकबर शेख F 71 YZU7326721

िचचंोलीराववाड 277 179 कलीम अकबर शेख अकबर शेख M 44 YZU7326739

िचचंोलीराववाड 277 180 फरोज अकबर शेख अकबर शेख M 40

िचचंोलीराववाड 277 206 रावसाहेब मुरलीधर आवताडे मुरलीधर आवता़डे M 51

िचचंोलीराववाड 277 207 सुरेखा रावसाहेब आवताडे रावसाहेब मुळे F 45

िचचंोलीराववाड 277 226 राहुल जयराम रणनवरे जयराम रनानवारे M 37

िचचंोलीराववाड 277 231 बळ राम. द ोपंत देसाई द ोपंत देसाई M 71

िचचंोलीराववाड 277 232 सोजर बळ राम. देसाई बळ राम. देसाई F 67

िचचंोलीराववाड 277 233 गो वंद बळ राम देसाई बळ राम देसाई M 37

िचचंोलीराववाड 277 253 जानकाबाई िभमराव िशंदे िभमराव िशंदे F 46 YZU7326762

िचचंोलीराववाड 277 256 शोभा हर चं पोरे हर चं पोरे F 50 YZU7326770

िचचंोलीराववाड 277 261 भा य ी ङगांबर आमले ङगांबर आमले F 39

िचचंोलीराववाड 277 272 व छला सुभाष माकुडे सुभाष माकुडे F 67

िचचंोलीराववाड 277 275 अ पाराव परोजी पाट ल परोजी पाट ल M 52

िचचंोलीराववाड 277 284 शफ से ीन कलीमो ीन गाजी कलीमो ीन गाजी M 32

िचचंोलीराववाड 277 323 सुगलाबाई शरणबसा पा नासी शरणबसा पा नासी F 90 YZU7326812

िचचंोलीराववाड 277 336 िशवाजी नारायण साळंुके नारायण साळंुके M 73

िचचंोलीराववाड 277 337 कुसुमबाई िशवाजी साळंुके िशवाजी साळंुके F 68

िचचंोलीराववाड 277 350 हर हर गोलीशहा शहा गोलीशहा शहा M 67

िचचंोलीराववाड 277 351 ितलीयादेवी हर हर शहा हर हर शहा F 66

िचचंोलीराववाड 277 359 मंगल जग नाथ सातुरे जग नाथ सातुरे F 38

िचचंोलीराववाड 277 360 मसुद युसुफ अंदरुकर युसुफ अंदरुकर M 59

िचचंोलीराववाड 277 361 शाह न मसुद अंदरुकर मसुद अंदरुकर F 54



िचचंोलीराववाड 277 362 मंदा गो वंद कुटवाड गो वंद कुटवाड F 44

िचचंोलीराववाड 277 363 मधूकर द ा य
अ कलकोटक
र द ा य

अ कलकोटक
र M 78 YZU7326820

िचचंोलीराववाड 277 364 सुनंदा मधुकर
अ कलकोटक
र मधुकर

अ कलकोटक
र F 69

िचचंोलीराववाड 277 367 सुलोचना व नाथ ग ड व नाथ ग ड F 54

िचचंोलीराववाड 277 374 भागीनाथ बाबूराव गज बाबूराव गज M 61

िचचंोलीराववाड 277 375 चतुराबाई भागीनाथ गज भागीनाथ गज F 56

िचचंोलीराववाड 277 376 ीमतंीनी अमतृराव मैदंगे अमतृराव मैदंगे F 89

िचचंोलीराववाड 277 378 िशतल बाबुराव मैदंगे बाबुराव मैदंगे F 37

िचचंोलीराववाड 277 380 ीमतंीनी राजरानी दडवाल राजरानी दडवाल F 57

िचचंोलीराववाड 277 384 िनतीन सुरेश मुतंगे सुरेश मुतंगे M 44

िचचंोलीराववाड 277 385 सिचन सुरेश मुतंगे सुरेश मुतंगे M 43

िचचंोलीराववाड 277 386 वण सुरेश मुतंगे सुरेश मुतंगे M 41

िचचंोलीराववाड 277 388 अ नादेवी रामशमा लंका रामशमा लंका F 47

िचचंोलीराववाड 277 389 वजयकुमार रमेश डॉ. रमेश डॉ. M 64

िचचंोलीराववाड 277 390 तुिशतागारगी वजय कुमार वजय कुमार F 37

िचचंोलीराववाड 277 391 रतमभरा वजय ीमती वजय ीमती F 63

िचचंोलीराववाड 277 392 साहेबराव गणपत गवयी गणपत गवयी M 56

िचचंोलीराववाड 277 393 बेबीनंदा साहेबराव गवयी साहेबराव गवयी F 49

िचचंोलीराववाड 277 394 र वं  ीराम चंदनिशव ीराम चंदनिशव M 55

िचचंोलीराववाड 277 395 अिनता र वं चंदनिशव र वं चंदनिशव F 51

िचचंोलीराववाड 277 398 ीपाद गणपतराव आडे गणपतराव आडे M 59

िचचंोलीराववाड 277 399 मिनषा ीपाद आडे ीपाद आडे F 47

िचचंोलीराववाड 277 402 गोपाळ रामचं जोशी रामचं जोशी M 65

िचचंोलीराववाड 277 403 यश ी गोपाळा जोशी गोपाळा जोशी F 61

िचचंोलीराववाड 277 406 बालाजी िनवृ ी चामले िनवृ ी चामले M 56 YZU7326838

िचचंोलीराववाड 277 407 अ ह याबाई बालाजी चामले बालाजी चामले F 51

िचचंोलीराववाड 277 414 तुकाराम साहेबराव घोरपडे साहेबराव घोरपडे M 59

िचचंोलीराववाड 277 415 मंगल तुकाराम घोरपडे तुकाराम घोरपडे F 54

िचचंोलीराववाड 277 416 सुधाकर बळ राम बोरोडे बळ राम बोरोडे M 57

िचचंोलीराववाड 277 417 संिगता सुधाकर बोरोडे सुधाकर बोरोडे F 49

िचचंोलीराववाड 277 420 िनप  रामकृ ण चौधर रामकृ ण चौधर M 56

िचचंोलीराववाड 277 421 आशा िनप चौधर िनप चौधर F 51



िचचंोलीराववाड 277 423 माधवराव तुकोजीराव सुयवंशी तुकोजीराव सुयवंशी M 60

िचचंोलीराववाड 277 424 ममता माधवराव सुयवंशी माधवराव सुयवंशी F 51

िचचंोलीराववाड 277 425 पावती शंकर पाट ल शंकर पाट ल F 84

िचचंोलीराववाड 277 426 जग नाथ शंकर पाट ल शंकर पाट ल M 61

िचचंोलीराववाड 277 427 महादेवी जग नाथ पाट ल जग नाथ पाट ल F 51

िचचंोलीराववाड 277 430 जानक  नेमीनाथ उकरंडे नेमीनाथ उकरंडे F 79

िचचंोलीराववाड 277 431 व नाथ नेमीनाथ उकरंडे नेमीनाथ उकरंडे M 56

िचचंोलीराववाड 277 432 महानंदा व नाथ उकरंडे व नाथ उकरंडे F 49

िचचंोलीराववाड 277 433 अ न वाजे कांचन वाजे अ न M 54

िचचंोलीराववाड 277 435 संजय सॅमसन ग स सॅमसन ग स M 59

िचचंोलीराववाड 277 436 अिनल ाने र धवने ाने र धवने M 47

िचचंोलीराववाड 277 438 नागराजु गुरव या मधुमंचु गुरव या मधुमंचु M 43

िचचंोलीराववाड 277 441 कमाबाई पांडुरंग वाटमोडे पांडुरंग वाटमोडे F 74

िचचंोलीराववाड 277 442 राज ुपांडुरंग वाटमोडे पांडुरंग वाटमोडे M 51

िचचंोलीराववाड 277 443 गोवींदराज नागेशराव कुलकण नागेशराव कुलकण M 50

िचचंोलीराववाड 277 449 सुमन मा ती बोडेवार मा ती बोडेवार F 70

िचचंोलीराववाड 277 450 काश मा ती बोडेवार मा ती बोडेवार M 40

िचचंोलीराववाड 277 451 उ वला काश बोडेवार काश बोडेवार F 38

िचचंोलीराववाड 277 452 पदमीनबाई भानुदास र बेवार भानुदास र बेवार F 84

िचचंोलीराववाड 277 456 जयराम भागवत गवळ भागवत गवळ M 54

िचचंोलीराववाड 277 461 िमना रवी आकाडे रवी आकाडे F 44



कासारखेडा 281 219 ानोबा िभमराव िशंदे िभमराव िशंदे M 78

कासारखेडा 281 220 वेणुबाई ानोबा िशंदे ानोबा िशंदे F 73

कासारखेडा 281 221 र वकुमार ानोबा िशंदे ानोबा िशंदे M 43

कासारखेडा 281 222 सा रकाबाई र वकूमार िशंदे र वकूमार िशंदे F 38

कासारखेडा 281 223 भालचं  ब ुवान सुरवसे ब ुवान सुरवसे M 46

कासारखेडा 281 248 हिमदखा ँअ लाब पठाम अ लाब पठाम M 42

कासारखेडा 281 253 सायराबी हमीदखाँ पठाण हमीदखाँ पठाण M 50

कासारखेडा 281 265 फरोज कलीखा पठाण कलीखा पठाण M 37

कासारखेडा 281 268 दगडुखा िमयासाब पठाण िमयासाब पठाण M 63 YZU7334881

कासारखेडा 281 272 रेखा ब ुवान चीकाटे ब ुवान चीकाटे F 38

कासारखेडा 281 280 शोभा पंढर ीरसागर पंढर ीरसागर F 38

कासारखेडा 281 308 संगीता धमराज बे लाळे धमराज बे लाळे F 42

कासारखेडा 281 325 ानोबा सहदेव बनसोडे सहदेव बनसोडे M 64

कासारखेडा 281 327 गंगाराम. व ठल सुरवसे व ठल सुरवसे M 92

कासारखेडा 281 328 गयाबाई गंगाराम. सुरवसे गंगाराम. सुरवसे F 84

कासारखेडा 281 337 मीणबाई चोखाजी िचकाटे चोखाजी िचकाटे F 96 YZU7332109

कासारखेडा 281 341 कमल बाई मधुकर चीकाटे मधुकर चीकाटे F 60

कासारखेडा 281 379 शांताबाई ीपती िचकाटे ीपती िचकाटे F 81 YZU7332182

कासारखेडा 281 390 मीण व ठल कांबळे व ठल कांबळे F 56

कासारखेडा 281 408 केवळबाई कमलाकर िचकाटे कमलाकर िचकाटे F 51 YZU7332240

कासारखेडा 281 410 सुधाकर केशव िचकाटे केशव िचकाटे M 61 YZU7332265

कासारखेडा 281 411 आयो या सुधाकर िचकाटे सुधाकर िचकाटे F 56 YZU7332273

कासारखेडा 281 426 राजाबाई सुधाकर वडमीले सुधाकर वडमीले F 67

कासारखेडा 281 440 अचना व णु ीरसागर व णु ीरसागर F 39

कासारखेडा 281 449 वैशाली मधूकर सूयवंशी मधूकर सूयवंशी F 37

कासारखेडा 281 504 बेबीनंदा राजाभाऊ गवळ राजाभाऊ गवळ F 57 YZU7332513

कासारखेडा 281 543 शारदा अशोक कळबंड अशोक कळबंड F 47

कासारखेडा 281 560 हिसना इ माईल तांबोळ इ माईल तांबोळ F 37

कासारखेडा 281 578 बबीता भीमराव माने भीमराव माने F 40

कासारखेडा 281 588 रेखा सोपानराव िशंदे सोपानराव िशंदे F 40

कासारखेडा 281 589 सुिनता सोपानराव िशंदे सोपानराव िशंदे F 37

कासारखेडा 281 596 सु ीव रंगनाथ जाधव रंगनाथ जाधव M 51 YZU7332745



कासारखेडा 281 604 रानी ब नारायण सोनी ब नारायण सोनी F 39

कासारखेडा 281 605 अनुराधा ब नारायण सोनी ब नारायण सोनी F 37

कासारखेडा 281 614 आशा रामदास वघमारे रामदास वघमारे F 39

कासारखेडा 281 628 बालाजी रमेश कळबंड रमेश कळबंड M 41

कासारखेडा 281 629 िशतल वजय कळबंड वजय कळबंड F 39

कासारखेडा 281 654 अशोक ल मण माने ल मण माने M 60

कासारखेडा 281 658 बबन कसन लोखंडे कसन लोखंडे M 35

कासारखेडा 281 662 बबन लोखंडे संतोष लोखंडे संतोष M 35

कासारखेडा 281 678 द ा य बाळासाहेब देशमुख बाळासाहेब देशमुख M 43

कासारखेडा 281 686 यागबाई कािशनाथ बेलकंुदे कािशनाथ बेलकंुदे F 83

कासारखेडा 281 719 मु ा बाई गोपाळ गडदे गोपाळ गडदे F 66 YZU7333149

कासारखेडा 281 757 दगडू कशनराव कवडे कशनराव कवडे M 54

कासारखेडा 281 758 सुमनबाई दगडू कवडे दगडू कवडे F 51

कासारखेडा 281 763 वजयमाला हर बा गडदे हर बा गडदे F 37

कासारखेडा 281 770 सुिम ा व  वनाथ गडदे व  वनाथ गडदे F 36

कासारखेडा 281 774 बालीका ानोबा गडदे ानोबा गडदे F 37

कासारखेडा 281 826 संजय मोहनराव िशंदे मोहनराव िशंदे M 57

कासारखेडा 281 828 अचनाबाई संजय िशंदे संजय िशंदे F 37

कासारखेडा 281 829 वजय मोहनराव िशंदे मोहनराव िशंदे M 36

कासारखेडा 281 837 केरबा क ड बा माने क ड बा माने M 31

कासारखेडा 281 844 हनमंत चं भान िशंदे चं भान िशंदे M 36

कासारखेडा 281 852 वषा जीवन देवकते जीवन देवकते F 40

कासारखेडा 281 856 रनाबाई सतीशराव िशंदे सतीशराव िशंदे F 38

कासारखेडा 281 862 इं दराबाई गोपाळ देवकते गोपाळ देवकते F 81 YZU7333586

कासारखेडा 281 863 िशवाजी गोपाळ देवकते गोपाळ देवकते M 61 YZU7333594

कासारखेडा 281 880 माधवराव सोनेराव िशंदे सोनेराव िशंदे M 86 YZU7333701

कासारखेडा 281 885 उषाबाई अनंतराव िशंदे अनंतराव िशंदे F 40

कासारखेडा 281 886 क पनाबाई रणजीत िशंदे रणजीत िशंदे F 38

कासारखेडा 281 890 हराबाई नरिसगंराव िशंदे नरिसगंराव िशंदे F 71 YZU7333750

कासारखेडा 281 909 लालासाहेब ीरंग िशंदे ीरंग िशंदे M 54

कासारखेडा 281 912 मीना नंदकुमार िशंदे नंदकुमार िशंदे F 41

कासारखेडा 281 935 पु पा िस ाम. िशंदे िस ाम. िशंदे F 46



कासारखेडा 281 949 गोपाळ बाळासाहेब जाधव बाळासाहेब जाधव M 53

कासारखेडा 281 970 राम दगडू िशंदे दगडू िशंदे M 49

कासारखेडा 281 972 संिगता राम िशंदे राम िशंदे F 44

कासारखेडा 281 994 कमलबाई अशोकराव देशमुख अशोकराव देशमुख F 65 YZU7334162

कासारखेडा 281 995 दपा अशोकराव देशमुख अशोकराव देशमुख F 41

कासारखेडा 281 996 ितरवेणीबाई मुरलीधर िशंदे मुरलीधर िशंदे F 89

कासारखेडा 281 1001 आनंद उ मराव जाधव उ मराव जाधव M 30

कासारखेडा 281 1003 संभाजी िलंबाजी माने िलंबाजी माने M 89

कासारखेडा 281 1006 िशला भुजंग माने भुजंग माने F 54

कासारखेडा 281 1007 व ठलराव जयिसंगराव िशंदे जयिसंगराव िशंदे M 96

कासारखेडा 281 1021 शालीनी संतुकराव देशपांडे संतुकराव देशपांडे F 59

कासारखेडा 281 1025 अनंत रामचं देशपांडे रामचं देशपांडे M 56

कासारखेडा 281 1026 राजेश रामचं देशपांडे रामचं देशपांडे M 53

कासारखेडा 281 1028 स वता राज देशपांडे राज देशपांडे F 46

कासारखेडा 281 1029 आशा अनंदराव देशपांडे अनंदराव देशपांडे M 42

कासारखेडा 281 1030 पांडुरंग कशनराव जोशी कशनराव जोशी M 70

कासारखेडा 281 1031 लताबाई पांडुरंग जोशी पांडुरंग जोशी F 66

कासारखेडा 281 1032 वषा पाडूरंग जोशी पाडूरंग जोशी F 36

कासारखेडा 281 1033 वैशाली पांडुरंग जोशी पांडुरंग जोशी M 31

कासारखेडा 281 1034 गणेश पांडुरंग जोशी पांडुरंग जोशी M 31

कासारखेडा 281 1053 भुजंग िशवदास करपे िशवदास करपे M 51

कासारखेडा 281 1054 मेघा बाई भुजंग करपे भुजंग करपे F 46

कासारखेडा 281 1055 संजय मोहनराव िशंदे मोहनराव िशंदे M 43

कासारखेडा 281 1056 अचना संजय िशंदे संजय िशंदे F 41

कासारखेडा 281 1057 रेखा वसंतराव िशंदे वसंतराव िशंदे F 39

कासारखेडा 281 1087 केवळबाई व ठलराव िशंदे व ठलराव िशंदे M 85

कासारखेडा 281 1100 पंड त भू खटाळ भू खटाळ M 37

कासारखेडा 281 1110 दगंबर ल मण िशंदे ल मण िशंदे M 54

कासारखेडा 281 1111 िशला दगंबर िशंदे दगंबर िशंदे F 51

कासारखेडा 281 1114 गो वंद नागोराव जाधव नागोराव जाधव M 67

कासारखेडा 281 1115 लता िशवाजीराव जाधव िशवाजीराव जाधव F 52

कासारखेडा 281 1116 तानाजी गो वंदराव जाधव गो वंदराव जाधव M 48



कासारखेडा 281 1117 भगवान गो वंदराव जाधव गो वंदराव जाधव M 47

कासारखेडा 281 1118 गोदावर  तानाजी जाधव तानाजी जाधव F 44

कासारखेडा 281 1136 बाळरामिसग गोपाळ ठाकूर गोपाळ ठाकूर M 77

कासारखेडा 281 1138 हरा तापिसंग ठाकुर तापिसंग ठाकुर F 40

कासारखेडा 281 1179 चंचला शिशकांत गडदे शिशकांत गडदे F 52

कासारखेडा 281 1191 योती नानासाहेब िशंदे नानासाहेब िशंदे F 38

कासारखेडा 281 1210 कासीम. महेबुब शेख महेबुब शेख M 57

कासारखेडा 281 1211 सलीयाबी काशीम शेख काशीम शेख F 51

कासारखेडा 281 1253 बसिम लाबी िमयासाब पठाण िमयासाब पठाण F 83

कासारखेडा 281 1254 बालाजी ब सी राठोड ब सी राठोड M 55

कासारखेडा 281 1255 वमलबाई बालाजी राठोड बालाजी राठोड F 50



कासारखेडा 282 176 वैशाली वसंतराव बेळकंुदे वसंतराव बेळकंुदे F 41

कासारखेडा 282 177 म लीकाजुन वसंत बेलकंुदे वसंत बेलकंुदे M 38

कासारखेडा 282 193 अ नपुणार कला पा बेळकंुदे कला पा बेळकंुदे F 65

कासारखेडा 282 198 वषा िशवादास फुले िशवादास फुले F 36

कासारखेडा 282 218 शकंुतला राम भु गडदे राम भु गडदे F 53

कासारखेडा 282 231 नारायण नरिसगं सुयवशी नरिसगं सुयवशी M 71

कासारखेडा 282 236 उषा भागवत सरवदे भागवत सरवदे F 41

कासारखेडा 282 237 पंढर  शाम. सरवदे शाम. सरवदे M 86

कासारखेडा 282 280 गंगाबाई खंडाजी सुरवसे खंडाजी सुरवसे F 86 YZU7335128

कासारखेडा 282 308 िशवशंकर मनोहर क हेरे मनोहर क हेरे M 41

कासारखेडा 282 311 आशा िशवशंकर क हेरे िशवशंकर क हेरे F 39

कासारखेडा 282 355 भालचं  ब ुवान सुरवसे ब ुवान सुरवसे M 45

कासारखेडा 282 369 केशर मा ती गाडेकर मा ती गाडेकर F 61

कासारखेडा 282 398 वटाबाई द ु मुळे द ु मुळे F 81

कासारखेडा 282 404 द तगीर हुसेनसाब सयद हुसेनसाब सयद M 61

कासारखेडा 282 405 सलीमा द तगीर स यद द तगीर स यद F 47

कासारखेडा 282 408 युसुफ हुसेनसाब स यद हुसेनसाब स यद M 61

कासारखेडा 282 452 रंगा मान पा बनसोडे मान पा बनसोडे M 71

कासारखेडा 282 459 आशाबाई रामदास वाघमारे रामदास वाघमारे F 39

कासारखेडा 282 487 महानंदा आ माराम. अवधुते आ माराम. अवधुते F 53

कासारखेडा 282 488 मीराबाई तुकाराम. अवधुते तुकाराम. अवधुते F 53

कासारखेडा 282 489 राजकुमार दगडु अवधुते दगडु अवधुते M 52

कासारखेडा 282 490 जनाबाई राजकुमार अवधुते राजकुमार अवधुते F 50

कासारखेडा 282 499 रमजान द तगीर पठाण द तगीर पठाण M 39

कासारखेडा 282 501 आ बदा द तिगर पठाण द तिगर पठाण F 76

कासारखेडा 282 503 सुवणा सं ाम गोरे सं ाम गोरे F 41

कासारखेडा 282 504 चं कला बालाजी गोरे बालाजी गोरे F 40

कासारखेडा 282 508 सुरेखा गंगाधर गोरे गंगाधर गोरे F 56 YZU7335797

कासारखेडा 282 509 सं ाम. बाबुराव गोरे बाबुराव गोरे M 56

कासारखेडा 282 516 िनवृ ी िशवाजी बनसोडे िशवाजी बनसोडे M 81 YZU7335839

कासारखेडा 282 524 मंगल नागनाथ र गोले नागनाथ र गोले F 51

कासारखेडा 282 527 महताब द तगीर आतार द तगीर आतार M 39



कासारखेडा 282 528 द तिगर कर मसाब अ ार कर मसाब अ ार M 61

कासारखेडा 282 544 शोभा रंगनाथ वाघमारे रंगनाथ वाघमारे F 45

कासारखेडा 282 547 सुंदरबाई नरिसगं देवकते नरिसगं देवकते F 101

कासारखेडा 282 564 िसंद ुनंदकुमार थोरात नंदकुमार थोरात M 45

कासारखेडा 282 567 सुभ ाबाई कशनराव थोरात कशनराव थोरात F 85

कासारखेडा 282 582 मु ाबाई रामराव जाधव रामराव जाधव F 76 YZU7336001

कासारखेडा 282 612 अ ण शंकरराव िशंदे शंकरराव िशंदे M 51 YZU7336126

कासारखेडा 282 647 चं भान साहेबराव िशंदे साहेबराव िशंदे M 64

कासारखेडा 282 648 झुंबरबाई चं भान िशंदे चं भान िशंदे F 59

कासारखेडा 282 668 वकास िशवाजीराव िशंदे िशवाजीराव िशंदे M 32

कासारखेडा 282 696 सुिशला बाबुराव चोपले बाबुराव चोपले F 61

कासारखेडा 282 701 भा कर रामभाऊ िशंदे रामभाऊ िशंदे M 56

कासारखेडा 282 709 शैला चं कातराव िशंदे चं कातराव िशंदे F 36

कासारखेडा 282 713 उषा रमाकांत िशंदे रमाकांत िशंदे F 52

कासारखेडा 282 714 णता उमाकांत िशंदे उमाकांत िशंदे F 42

कासारखेडा 282 722 राजेसाहेब बाळासाहेब िशंदे बाळासाहेब िशंदे M 42

कासारखेडा 282 724 िमना ी बाळासाहेब िशंदे बाळासाहेब िशंदे F 39

कासारखेडा 282 736 अ नी उमाकांत थोरात उमाकांत थोरात F 38

कासारखेडा 282 773 सुषमा भाऊसाहेब िशंदे भाऊसाहेब िशंदे F 35

कासारखेडा 282 782 बाळासाहेब सुधाकर पाट ल सुधाकर पाट ल M 43

कासारखेडा 282 788 जावेद परपाशा तांबोळ परपाशा तांबोळ M 31

कासारखेडा 282 794 शु ला अशोकराव िशंदे अशोकराव िशंदे M 42

कासारखेडा 282 801 लताबाई अशोक िशंदे अशोक िशंदे F 53 YZU7336670

कासारखेडा 282 802 रेशमा वीण िशंदे वीण िशंदे F 36

कासारखेडा 282 805 दप राजाराम. िशंदे राजाराम. िशंदे M 47

कासारखेडा 282 812 गंगासागर रामराव देशमुख रामराव देशमुख M 56

कासारखेडा 282 823 तुजा पांडुरंग जोशी पांडुरंग जोशी F 38

कासारखेडा 282 824 लताबाई पांडुरंग जोशी पांडुरंग जोशी F 62 YZU7336712

कासारखेडा 282 825 ताप हर शचं िशंदे हर शचं िशंदे M 61

कासारखेडा 282 831 सुषमा िनलकंठ िशंदे िनलकंठ िशंदे F 48

कासारखेडा 282 832 संभाजी िशवाजी िशंदे िशवाजी िशंदे M 32

कासारखेडा 282 834 क शाबाई िशवाजी िशंदे िशवाजी िशंदे F 56



कासारखेडा 282 835 हराबाई हर ं िशंदे हर ं िशंदे F 79

कासारखेडा 282 866 अिनता पांडुरंग बैले पांडुरंग बैले F 59

कासारखेडा 282 867 हनमंत रघुनाथ बैले रघुनाथ बैले M 40

कासारखेडा 282 871 अिनता द ा य िशंदे द ा य िशंदे F 47

कासारखेडा 282 875 उषा हनमंत बैले हनमंत बैले F 38

कासारखेडा 282 880 वैशाली आशोक िगर आशोक िगर F 39

कासारखेडा 282 881 प लवी आशोक िगर आशोक िगर F 38

कासारखेडा 282 889 वैशाली ताप िशंदे ताप िशंदे F 39

कासारखेडा 282 891 बेगम कर मसाब आतार कर मसाब आतार F 39

कासारखेडा 282 900 सुभ ा कशन थोरात कशन थोरात F 89

कासारखेडा 282 904 भागवत रघुनाथ थोरात रघुनाथ थोरात M 84

कासारखेडा 282 905 मथुराबाई भागवत थोरात भागवत थोरात F 79

कासारखेडा 282 908 अिनता अ ण थोरात अ ण थोरात F 45

कासारखेडा 282 910 ललीताबाई वामन िशंदे वामन िशंदे F 56 YZU7336837

कासारखेडा 282 938 बाळासाहेब व नाथ िशंदे व नाथ िशंदे M 44

कासारखेडा 282 940 शारदा दलीप िशंदे दलीप िशंदे F 46 YZU7336878

कासारखेडा 282 948 वाती वजय िशदे वजय िशदे M 35

कासारखेडा 282 955 यंकटराव गणपतराव जाधव गणपतराव जाधव M 101

कासारखेडा 282 965 ओम काश नंदकुमार िशंदे नंदकुमार िशंदे M 41

कासारखेडा 282 969 जय काश नंदकुमार िशंदे नंदकुमार िशंदे M 44

कासारखेडा 282 970 िच लेखा बळवंत िशंदे बळवंत िशंदे F 39

कासारखेडा 282 985 काकासाहेब रामलींग शेटे रामलींग शेटे M 45

कासारखेडा 282 986 नंदा काकासाहेब शेटे काकासाहेब शेटे F 43

कासारखेडा 282 1000 बिशर द तगीर स यद द तगीर स यद M 30

कासारखेडा 282 1007 व ा गो वंद िशंदे गो वंद िशंदे F 31

कासारखेडा 282 1012 िनळकंठ ह र ं िशंदे ह र ं िशंदे F 52



भातखेडा 283 212 कांचनमाला रावसाहेब पाट ल रावसाहेब पाट ल F 35

भातखेडा 283 216 शबाना गफुरसाहेब शेख गफुरसाहेब शेख F 34

भातखेडा 283 441 िशवाजी चंदर ब े चंदर ब े M 58 YZU7337520

भातखेडा 283 524 चं भागा बापुराव मेळकंुदे बापुराव मेळकंुदे F 91

भातखेडा 283 587 शारदा चं कांत बे े चं कांत बे े F 48

भातखेडा 283 634 स रता नागनाथ सावतं नागनाथ सावतं F 42

भातखेडा 283 682 कमलबाई अंकुश मुळे अंकुश मुळे F 46 YZU7338130



भातखेडा 284 26 सरोजना वलास एचवाड वलास एचवाड F 28

भातखेडा 284 216 जाक राबी फत शेख फत शेख F 47

भातखेडा 284 264 रामदास दगडू मोरे दगडू मोरे M 47

भातखेडा 284 277 जय ी रामदास कांबळे रामदास कांबळे F 39

भातखेडा 284 318
अ◌ारेफाबेगम 
चा◌ॅ◌ंदपाशा शेख चां◌ॅदपाशा शेख F 36

भातखेडा 284 344 ोपदाबाई मसा टेकाळे मसा टेकाळे F 91

भातखेडा 284 359 नारायण चंदर तेलगंे चंदर तेलगंे M 46

भातखेडा 284 361 सुरेखा नारायण तेलगंे नारायण तेलगंे F 43

भातखेडा 284 417 छाया यंबक पटले यंबक पटले F 38

भातखेडा 284 514 सदािशव वैजनाथ बराजदार वैजनाथ बराजदार M 57

भातखेडा 284 515 यागाबाई सदािशव बराजदार सदािशव बराजदार F 52

भातखेडा 284 520 शामल रामचं पाट ल रामचं पाट ल F 41

भातखेडा 284 522 उ वला रामचं पाट ल रामचं पाट ल M 38

भातखेडा 284 573 रेवती महािलंग नकाते महािलंग नकाते F 32

भातखेडा 284 615 जजाबाई बाबु ज ी बाबु ज ी F 84

भातखेडा 284 676 ानोबा ल मण सोनेवाड ल मण सोनेवाड M 51

भातखेडा 284 701 दैवशाला उमाकांत मेलकंुदे उमाकांत मेलकंुदे F 37

भातखेडा 284 904 उ म ◌ंसंभाजी क े ◌ंसंभाजी क े M 62 BTP1055599

भातखेडा 284 905 अनुसया उ म क े उ म क े F 57 BTP1081009



सोनवती 285 171 यागबाइ व ◌् ◌्ल पाट ल व ◌् ◌्ल पाट ल M 85

सोनवती 285 401 संतोष मा ती साळंुके मा ती साळंुके M 40

सोनवती 285 408 रो हणी सुिनल कुलकण सुिनल कुलकण F 42 YZU7342561

सोनवती 285 437 भा य ी तुकाराम कुटवाडे तुकाराम कुटवाडे F 37

सोनवती 285 443 हर राम बळ राम िनळे बळ राम िनळे M 74

सोनवती 285 444 मीण हर राम िनळे हर राम िनळे F 59

सोनवती 285 455 मधुकर ल मण बंदेवाड ल मण बंदेवाड M 48

सोनवती 285 456 ल मीबाइ मधुकर बंदेवाड मधुकर बंदेवाड F 43

सोनवती 285 495 गंगाबाई अशोक िगर अशोक िगर F 51

सोनवती 285 553 खाजासाब अमीनसाब शेख अमीनसाब शेख M 60 YZU7342603

सोनवती 285 555 दगडु सदािशव बनकर सदािशव बनकर M 56

सोनवती 285 706 राम. तुळशी बडगीरे तुळशी बडगीरे M 62

सोनवती 285 707 सुमन राम. बडगीरे राम. बडगीरे F 58

सोनवती 285 710 वमलबाई दयानंद भारती दयानंद भारती F 84

सोनवती 285 728 शांत यंकट कलमकुले यंकट कलमकुले M 44

सोनवती 285 749 इं दराबाई नारायण कांबळे नारायण कांबळे F 86 YZU7342694

सोनवती 285 796 माणीक बळ राम. बडगीरे बळ राम. बडगोरे M 61

सोनवती 285 797 लता माणीक बडगीरे माणीक बडगीरे F 59

सोनवती 285 810 मा ती राज पा कंुभार राज पा कंुभार M 70 YZU7342736

सोनवती 285 882 मीण व ठल िनडबने व ठल िनडबने F 38

सोनवती 285 894 गंगाबाई ानोबा िमरकले ानोबा िमरकले F 61

सोनवती 285 908 नजमुनबी जलानी स यद जलानी स यद F 54

सोनवती 285 938 जनाबाई काका जाधव काका जाधव F 54

सोनवती 285 939 ानोबा गणपती िलंबुळे गणपती िलंबुळे M 62

सोनवती 285 940 प ीन ानोबा िलंबुळे ानोबा िलंबुळे F 54

सोनवती 285 968 महेबुब जलानी स यद जलानी स यद M 59

सोनवती 285 1039 गो वंद कळबा वलसे कळबा वलसे M 48

सोनवती 285 1056 आद ती संद पान बडगीरे संद पान बडगीरे F 39

सोनवती 285 1060 वनायक पंढर बडगीरे पंढर बडगीरे M 59



सोनवती 286 26 द ा मनोज दोपारे मनोज दोपारे M 32

सोनवती 286 50 सुहासीनी सुदशनराव जाधव सुदशनराव जाधव F 35

सोनवती 286 203 बालाजी नागनाथ सुरवसे नागनाथ सुरवसे M 51

सोनवती 286 296 केराबाई अंकूश ड पालवाड अंकूश ड पालवाड F 63 YZU7342868

सोनवती 286 310 हाफ जाबी बडेसाब शेख बडेसाब शेख F 50

सोनवती 286 329 सोनेराव तुळिशराम पाट ल तुळिशराम पाट ल M 58

सोनवती 286 340 सजुबाई इरा पा मरे इरा पा मरे F 82 YZU7342918

सोनवती 286 389 प ीन यंकट जाधव यंकट जाधव F 39

सोनवती 286 442 सुकुमार गो वंद हुलगुंडे गो वंद हुलगुंडे F 41

सोनवती 286 458 सुिम ा सतीष बडगीरे सतीष बडगीरे F 36

सोनवती 286 499 भाउसाहेब दादाराव एनगे दादाराव एनगे M 52

सोनवती 286 500 सुरेखा भाऊसाहेब एणगे भाऊसाहेब एणगे F 45

सोनवती 286 512 ल मी बाळासाहेब बडगीरे बाळासाहेब बडगीरे F 40

सोनवती 286 542 सा व ा ाने र पाट ल ाने र पाट ल F 52

सोनवती 286 558 हाद पंढर बडिगरे पंढर बडिगरे M 62

सोनवती 286 559 स यभामा हाद बडिगरे हाद बडिगरे F 58

सोनवती 286 563 सुिनल हाद बडिगरे हाद बडिगरे M 33

सोनवती 286 590 तानीबाई पंढर िमरकले पंढर िमरकले F 82

सोनवती 286 605 छाया यंकट कांबळे यंकट कांबळे F 51

सोनवती 286 685 ल मीकातं वलास काटकर वलास काटकर M 37

सोनवती 286 755 सुरेश ानोबा डोनगावे ानोबा डोनगावे M 42

सोनवती 286 768 संजीवन बळ राम औताडे बळ राम औताडे M 57 YZU7343015

सोनवती 286 769 छाया संजीवन औताडे संजीवन औताडे F 53

सोनवती 286 770 व म बळ राम औताडे बळ राम औताडें M 52

सोनवती 286 772 चं कला व म औताडे व म औताडे F 48

सोनवती 286 774 मंगल सुयकांत औताडे सुयकांत औताडे F 45

सोनवती 286 824 ल मी यानबा िशंदे यानबा िशंदे F 89

सोनवती 286 924 गोदावर  बाबूराव पाट ल बाबूराव पाट ल F 84

सोनवती 286 925 वामन बाबूराव पाट ल बाबूराव पाट ल M 61 YZU7343049

सोनवती 286 965 द ा य क ड राम. काळे क ड राम. काळे M 44 YZU7342959

सोनवती 286 967 िशवाजी केरबा गायकवाड केरबा गायकवाड M 49

सोनवती 286 972 कांताबाई मा ती काळे मा ती काळे F 51 YZU7343056



सोनवती 286 973 स वता दलीप जंगाप ले दलीप जंगाप ले F 48 YZU7343098

सोनवती 286 987 यंबक गंगाराम गोरे गंगाराम गोरे M 59

सोनवती 286 988 सुिनता यंबक गोरे यंबक गोरे F 51

सोनवती 286 1025 कलूबाई सोनबा कांबळे सोनबा कांबळे F 84

सोनवती 286 1026 यंकट सोनबा कांबळे सोनबा कांबळे M 66

सोनवती 286 1029 मीनबाई व ठल कांबळे व ठल कांबळे F 56

सोनवती 286 1033 शेवंता गो वंद गायकवाड गो वंद गायकवाड F 84

सोनवती 286 1034 अंकूश सखाराम. गायकवाड सखाराम. गायकवाड M 60

सोनवती 286 1035 सोजर अंकूश गायकवाड अंकूश गायकवाड F 56

सोनवती 286 1119 नवनाथ पंढर नाथ बडगीरे पंढर नाथ बडगीरे M 60 YZU7343130

सोनवती 286 1139 मु काबाई सोपान औतंाडे सोपान औतंाडे F 62

सोनवती 286 1186 मारोती पंढर इरकर पंढर इरकर M 59

सोनवती 286 1187 गयाबाई मारोती इरकर मारोती इरकर F 55

सोनवती 286 1188 सोजरबाई पंढर इरकर पंढर इरकर F 73 YZU7343155

सोनवती 286 1208 वनायक सुयभान हुलगुंडे सुयभान हुलगुंडे M 51

सोनवती 286 1209 सुमन वनायक हुलगुंडे वनायक हुलगुंडे F 48

सोनवती 286 1227 वशाल गोपाळ जाधव गोपाळ जाधव M 33

सोनवती 286 1244 दगडू पांडूरंग कांबळे पांडूरंग कांबळे M 65

सोनवती 286 1245 भारती दगडू कांबळे दगडू कांबळे F 60

सोनवती 286 1249 रे मा ीराम. गायकवाड ीराम. गायकवाड F 48



भातांगळ 287 298 सौकत हनीफसाहेब शेख हनीफसाहेब शेख M 58 YZU7343163

भातांगळ 287 300 शहनाज शौकत शेख शौकत शेख F 54 YZU7343171

भातांगळ 287 301 सुरज हनीफ शेख हनीफ शेख M 49

भातांगळ 287 318 पावती दगुा भोसले दगुा भोसले F 38

भातांगळ 287 333 तुळसाबाई िस ाम भोसले िस ाम भोसले F 38

भातांगळ 287 346 पपीता रावसाहेब भोसले रावसाहेब भोसले F 40

भातांगळ 287 381 महादया महालींग वामी महालींग वामी M 71 YZU7343387

भातांगळ 287 387 महादेवी सोमनाथ वामी सोमनाथ वामी F 45 YZU7343429

भातांगळ 287 389 सालेहा लायकअली शेख लायकअली शेख F 45

भातांगळ 287 450 मथुरा ीरंग आकुच ीरंग आकुच F 54 YZU7343601

भातांगळ 287 465 बालाजी एल पा दंडे एल पा दंडे M 61 YZU7343635

भातांगळ 287 466 अनुसया बालाजी दंडे बालाजी दंडे F 56

भातांगळ 287 471 िमराबाई मा ती दंडे िमराबाई दंडे F 41

भातांगळ 287 591 कािलंदा हर ं िनराळवाडे हर ं िनराळवाडे F 52 YZU7343924

भातांगळ 287 612 ानोबा रामा भंडार रामा भंडार M 71 YZU7343965

भातांगळ 287 621 ितरवेणीबाई मा ती कांबळे मा ती कांबळे F 81

भातांगळ 287 692 नागरेडड  तुकाराम शेळगे नागरेडड शेळगे M 96 YZU7345036

भातांगळ 287 696 जना भीमाशंकर शेळगे भीमाशंकर शेळगे F 38

भातांगळ 287 699 ओमकारे र राजे र काजले राजे र काजले M 39

भातांगळ 287 705 ाने र िनवृ ी बाबर िनवृ ी बाबर M 52

भातांगळ 287 706 संिगता ाने र बाबर ाने र बाबर F 49

भातांगळ 287 707 सार का ीमतं कांबळे ीमतं कांबळे F 45

भातांगळ 287 708 पंचफुला रमाकांत पाट ल रमाकांत पाट ल F 49

भातांगळ 287 782 इ ा हम पापािमंया मुजावर पापािमंया मुजावर M 84

भातांगळ 287 783 सफराज इ ा हम मुजावर इ ा हम मुजावर M 40

भातांगळ 287 784 इ ान इ ा हम मुजावर इ ा हम मुजावर M 35

भातांगळ 287 793 कािलंदा बाळु चौगुले बाळु चौगुले M 42

भातांगळ 287 850 सुरेखा महादेव िन डे महादेव िन डे F 38

भातांगळ 287 909 शालबुाई राज जाधव राज जाधव F 46

भातांगळ 287 946 आशा बाळु भोसले बाळु भोसले F 32

भातांगळ 287 962 जय ी दपक जाधव दपक जाधव F 43

भातांगळ 287 1010 शबाना फत शेख फत शेख F 36



भातांगळ 287 1058 सुयकांत गणेश राठोड गणेश राठोड M 39

भातांगळ 287 1063 रामाजी तुकाराम. आडे तुकाराम. आडे M 81

भातांगळ 287 1064 माबाई रामजी आडे रामजी आडे F 79

भातांगळ 287 1067 उ म रामजी आडे रामजी आडे M 49

भातांगळ 287 1068 स वता उ म आडे उ म आडे M 49

भातांगळ 287 1069 संजय रामजी आडे रामजी आडे M 44

भातांगळ 287 1071 रतन गना राठोड गना राठोड M 84 YZU7345754

भातांगळ 287 1093 िमना ी िल मण जाधव ल मण जाधव F 38

भातांगळ 287 1097 जनाबाई बळ राम जाधव बळ राम जाधव F 44

भातांगळ 287 1098 मणी बळ राम जाधव बळ राम जाधव F 37

भातांगळ 287 1103 रमेश रामजी आडे रामजी आडे M 42

भातांगळ 287 1104 िमना रमेश आडे रमेश आडे F 40

भातांगळ 287 1122 िमना िशवाजी राठोड िशवाजी राठोड F 37

भातांगळ 287 1124 गुणाबाई कसन जाधव कसन जाधव F 89

भातांगळ 287 1129 दास ूफ ू राठोड फ ू राठोड M 56

भातांगळ 287 1130 बारकुबाई दासू राठोड दासू राठोड F 51

भातांगळ 287 1204 न दरा शक ल स यद शक ल स यद F 43

भातांगळ 287 1225 खलीदाबी याकुब स यद याकुब स यद M 39

भातांगळ 287 1260 काश गंगाधर आहेरकर गंगाधर आहेरकर M 38

भातांगळ 287 1262 सजीवजी मधुबाला जाधव मधुबाला जाधव F 51 YZU7346448

भातांगळ 287 1287 दमयंती सुयकात जाधव सुयकात जाधव M 39



भातांगळ 288 54 िमना ी मधुकर कांबळे मधुकर कांबळे F 55

भातांगळ 288 190 उिमला ता याराव भोळे ता याराव भोळे F 38

भातांगळ 288 204 अ का बाळासाहेब जाधव बाळासाहेब जाधव F 50

भातांगळ 288 232 सुिनता नागनाथ माने नागनाथ माने F 38

भातांगळ 288 243 क पना पांडुरंग पुंडकरे पांडुरंग पुंडकरे F 44

भातांगळ 288 269 कुशावतीबाई ीरंग माने ीरंग माने F 51

भातांगळ 288 283 वाती कसन फुलार कसन फुलार F 38

भातांगळ 288 285 तुळजाराम. गो वंदिसंग चौ हाण गो वंदिसंग चौ हाण M 96 YZU7346653

भातांगळ 288 288 सुिनता नारसीहं च हाण नारसीहन च हाण F 38

भातांगळ 288 377 कािलंदा द ा य पुर द ा य पुर F 46 YZU7346752

भातांगळ 288 378 व ारानी वजयकुमार पुर वजयकुमार पुर F 40

भातांगळ 288 381 िशला जग नाथ पुर जग नाथ पुर F 43

भातांगळ 288 382 गोकना जग नाथ पुर जग नाथ पुर F 39

भातांगळ 288 388 ब बता भा कर पुर भा कर पुर F 38

भातांगळ 288 419 उम ला यंकटराव पाट ल यंकटराव पाट ल F 67

भातांगळ 288 423 मेहताबी गुलाब शेख गुलाब शेख F 94 YZU7346786

भातांगळ 288 431 हाद वनायक तोडकर वनायक तोडकर M 71

भातांगळ 288 437 सर वती हाद तोडकर हाद तोडकर F 61 YZU7346802

भातांगळ 288 452 संगीता सुदाम जटाळ सुदाम जटाळ F 43

भातांगळ 288 473 गु संता खंड पा धुमाळे खंड पा धुमाळे M 101 YZU7346869

भातांगळ 288 586 नागनाथ व ठल बोराळे व ठल बोराळे M 41

भातांगळ 288 602 िशवाबाई हाद राचमाळे हाद राचमाळे F 54 YZU7347008

भातांगळ 288 605 वजयकुमार िशव पा वामी िशव पा वामी M 44

भातांगळ 288 606 सुरेखा संजय वामी संजय वामी F 43 YZU7347024

भातांगळ 288 621 लु जाबाई हाद कुठेकर हाद कुठेकर F 45

भातांगळ 288 639 शबानाबी नजीरमहमंद शेख नजीरमहंमद शेख F 43

भातांगळ 288 641 श बीर फर दसाब शेख फर दसाब शेख M 79

भातांगळ 288 704 कमलबाई सं ाम. माचप ले सं ाम. माचप ले F 61 YZU7347123

भातांगळ 288 714 अनुराधा भरत कासले भरत कासले F 37

भातांगळ 288 722 सोजरबाई चंदर िशंदे चंदर िशंदे F 38

भातांगळ 288 726 िनवृ ी सोपान कोते सोपान कोते M 51

भातांगळ 288 735 तानाबाई ल मण खंदाडे ल मण खंदाडे F 66



भातांगळ 288 738 जनाबाई ल मण खंदाडे ल मण खंदाडे F 40

भातांगळ 288 739 आशा महादु जाधव महादु जाधव F 40

भातांगळ 288 741 मंगल महादेव पूर महादेव पूर F 42 YZU7348337

भातांगळ 288 760 संिगता अशोक बालवाड अशोक बालवाड F 38

भातांगळ 288 763 कमल िनवृ ी जटाळ िनवृ ी जटाळ F 64

भातांगळ 288 767 ीरंग दशरथ माने दशरथ माने M 46

भातांगळ 288 768 कुशबाई ीरंग माने ीरंग माने F 44

भातांगळ 288 786 र ा गो वंद को हे गो वंद को हे F 69

भातांगळ 288 787 पांडुरंग गो वंद को हे गो वंद को हे F 41

भातांगळ 288 788 ल मी सुभाष कांबले सुभाष कांबले F 44

भातांगळ 288 789 सुभाष गुलाब कांबले गुलाब कांबले M 39

भातांगळ 288 790 गुलाब सुभाष कांबले सुभाष कांबले M 36

भातांगळ 288 791 सोनेराव सुभाष कांबले सुभाष कांबले M 35

भातांगळ 288 795 मधुकर पंचा या वामी पंचा या वामी M 46

भातांगळ 288 796 पावती मधुकर वामी मधुकर वामी F 44

भातांगळ 288 797 रेखा म मथ वामी म मथ वामी F 38

भातांगळ 288 844 ानोबा सखाराम. िशंदे सखाराम. िशंदे M 49

भातांगळ 288 877 तुकाराम. पुंडिलक बरचे पुंडिलक बरचे M 69 YZU7348469

भातांगळ 288 878 सुंदरबाई तुकाराम. बरचे तुकाराम. बरचे F 61 YZU7348477

भातांगळ 288 879 नंदा तुकाराम. बरचे तुकाराम. बरचे F 49

भातांगळ 288 881 शंकर तुकाराम. बरचे तुकाराम. बरचे M 47 YZU7348485

भातांगळ 288 900 ललीता दलीप वंजारे दलीप वंजारे F 56

भातांगळ 288 902 दलीप दगडु वंजारे दगडु वंजारे M 52

भातांगळ 288 926 सार का ीरंग जटाळ ीरंग जटाळ F 46

भातांगळ 288 928 मनीषा ीरंग जटाल ीधर जटाल F 40

भातांगळ 288 935 बशीरसाब ई माईल स यद ई माईल स यद M 74

भातांगळ 288 936 शहनाजबी बशीरसाब स यद बशीरसाब स यद F 69 YZU7348568

भातांगळ 288 952 पावती संभाजी कोरे संभाजी कोरे F 38

भातांगळ 288 978 रमाकांत बाबुराव पुंडेकर बाबुराव पुंडेकर M 44

भातांगळ 288 982 चं कांत महाल पा मुचाटे महाल पा मुचाटे M 54 BTP2040343

भातांगळ 288 983 वषाबाई चं कांत मुचाटे चं कांत मुचाटे F 49 BTP1072529

भातांगळ 288 1004 िनवृ ी तुकाराम. बालवाड तुकाराम. बालवाड M 101 YZU7348634



भातांगळ 288 1025 शमसुबी वजीरसाब स यद वजीरसाब स यद F 94

भातांगळ 288 1026 मोबीन वजीरसाब स यद वजीरसाब स यद F 54

भातांगळ 288 1028 मतीन वजीरसाब स यद वजीरसाब स यद M 51 YZU7348675

भातांगळ 288 1029 जहुरजन मतीन स यद मतीन स यद F 49

भातांगळ 288 1062 सुिम ाबाई मुंकुदराव कुलकण मुंकुदराव कुलकण F 91 YZU7348691

भातांगळ 288 1067 अ वनाश शेषेराव कदम शेषेराव कदम M 46

भातांगळ 288 1069 शेषेराव रामराव कदम. रामराव कदम. M 66

भातांगळ 288 1071 दैवशाला शेषेराव कदम. शेषेराव कदम. F 51

भातांगळ 288 1085 उषा सुखदेव पांचाळ सुखदेव पांचाळ F 40

भातांगळ 288 1090 मथुराबाई नामदेव पांचाळ नामदेव पांचाळ F 101 YZU7348725

भातांगळ 288 1093 स वता िनवृ ी कोते िनवृ ी कोते F 49

भातांगळ 288 1111 चं कांत वैजनाथ पांचाळ वैजनाथ पांचाळ M 56 YZU7348733

भातांगळ 288 1112 उमाकांत वजनाथ पांचाळ वजनाथ पांचाळ M 54

भातांगळ 288 1114 अिनता चं कांत पांचाळ चं कांत पांचाळ F 49 YZU7348741

भातांगळ 288 1116 आशा उमाकांत पांचाळ उमाकांत पांचाळ F 41

भातांगळ 288 1131 भागीरथीबाई ींबकराव पवार ींबकराव पवार F 99

भातांगळ 288 1138 सुिनता दाजीसाहेब पवार दाजीसाहेब पवार F 44

भातांगळ 288 1142 खाजुमीया इ ा हम शेख इ ा हम शेख M 69

भातांगळ 288 1143 चादंबी खाजुमीया शेख खाजुमीया शेख F 64

भातांगळ 288 1144 मैनु इ ा हम शेख इ ा हम शेख M 59

भातांगळ 288 1145 खासना मैनु शेख मैनु शेख F 54

भातांगळ 288 1146 जनबी इ ा हम शेख इ ा हम शेख F 39

भातांगळ 288 1147 िशवाजी मालबा िशंदे मालबा िशंदे M 79

भातांगळ 288 1148 स बाई िशवाजी िशंदे िशवाजी िशंदे F 74



भातांगळ 289 259 उषा पांडूरंग जटाळ पांडूरंग जटाळ F 41

भातांगळ 289 341 जय ी ओम काश जटाळ ओम काश जटाळ F 38

भातांगळ 289 355 िसमीतंा सटवा सुरवसे सटवा सुरवसे F 98

भातांगळ 289 379 गयाबाई िनवृ ी पाचभाई िनवृ ी पाचभाई F 86 YZU7348824

भातांगळ 289 406 चं शेखर पंच या बोरकर पंच या बोरकर M 55 YZU7348865

भातांगळ 289 407 सुमनबाई चं शेखर बोरकर चं शेखर बोरकर F 51

भातांगळ 289 414 महािलंग बस या वामी बस या वामी M 88

भातांगळ 289 423 मीणबाई गणपती बबडे गणपती बबडे F 97 YZU7348923

भातांगळ 289 433 शशीकला तुकाराम. बोजे तुकाराम. बोजे F 41 YZU7348949

भातांगळ 289 438 चं कांत कािशनाथराव हवराळे कािशनाथराव हवराळे M 48

भातांगळ 289 439 अिनता चं कांत हवराळे चं कांत हवराळे F 40

भातांगळ 289 444 कांतराव एकनाथराव बुके एकनाथराव बुके M 81

भातांगळ 289 445 शांताबाई कांतराव बुके कांतराव बुके F 77

भातांगळ 289 456 कलावती संग ना बरादार संग ना बरादार F 57

भातांगळ 289 501 र हमखा इकलासखा पठाण इकलासखा पठाण M 101

भातांगळ 289 505 नाजेमा मेहेबुब पठाण मेहेबुब पठाण F 39

भातांगळ 289 509 बसिम ला अमीर खॉ पठाण अमीर खॉ पठाण M 40

भातांगळ 289 519 िनळकंठ भाऊराव बराजदार भाऊराव बराजदार M 77 YZU7349111

भातांगळ 289 520 छाया क याणराव बराजदार क याणराव बराजदार F 46

भातांगळ 289 524 क याण िनळकंठ बराजदार िनळकंठ बराजदार M 49

भातांगळ 289 530 कवीता सोने र ई रशेटे सोने र ई रशेटे F 43

भातांगळ 289 532 सुिनता द ा य सुनापे द ा य सुनापे F 45

भातांगळ 289 536 पावती शंकर सुनापे शंकर सुनापे F 38

भातांगळ 289 555 मधूकर पंच या वामी पंच या वामी M 62

भातांगळ 289 556 पावतीबाई मधूकर वामी मधूकर वामी F 54

भातांगळ 289 558 शांताबाई ब वराज वामी ब वराज वामी F 48

भातांगळ 289 589 मनोहर िभमराव मनदमूले िभमराव मनदमूले M 86 YZU7349202

भातांगळ 289 601 माधव यंकटराव कासले यंकटराव कासले M 45

भातांगळ 289 602 पाली यंकटराव कासले यंकटराव कासले F 39

भातांगळ 289 606 बाब ुपांडुरंग कासले पांडुरंग कासले M 59

भातांगळ 289 607 राज ी बाबु कासले बाबु कासले F 54

भातांगळ 289 637 मिनषा शंकरराव बोळंगे शंकरराव बोळंगे F 37



भातांगळ 289 646 सुिम ा यंकटराव यामजले यंकटराव यामजले F 39

भातांगळ 289 647 बालाजी व नाथ यामजले व नाथ यामजले M 61 YZU7349251

भातांगळ 289 648 वमल बालाजी यामजले बालाजी यामजले F 57 YZU7349269

भातांगळ 289 649 मथुराबाई गंगाधर पांचाळ गंगाधर पांचाळ F 99

भातांगळ 289 657 वषा िशवाजी पुर िशवाजी पुर F 37

भातांगळ 289 661 यागबाई गूंडराम. यामजले गूंडराम. यामजले F 101 YZU7349301

भातांगळ 289 665 हर बाई व ठलराव सरुशे टे व ठलराव सरुशे टे F 53

भातांगळ 289 674 गंगाधर बापुराव वाघमारे बापुराव वाघमारे M 77

भातांगळ 289 697 मनुबाई िलंबराज िशंदे िलंबराज िशंदे F 77

भातांगळ 289 698 गो वंद िलंबराज िशंदे िलंबराज िशंदे M 48 YZU7349400

भातांगळ 289 699 अिनता गो वंद िशंदे गो वंद िशंदे F 47

भातांगळ 289 701 सुिनता आनंत िशंदे आनंत िशंदे F 43

भातांगळ 289 715 सोमनाथ माधवराव पाट ल माधवराव पाट ल M 56

भातांगळ 289 716 ेमला सोमनाथ पाट ल सोमनाथ पाट ल F 52

भातांगळ 289 726 िसमा बळवंतराव पाट ल बळवंतराव पाट ल F 38

भातांगळ 289 741 िमरा गंगाधर पुर गंगाधर पुर F 38

भातांगळ 289 743 गंगाबाई म लकाजुन खानापुरे म लकाजुन खानापुरे F 95 YZU7349483

भातांगळ 289 782 तानाजी सोपान िन डे सोपान िन डे M 56 YZU7349590

भातांगळ 289 783 भागीरथी तानाजी िन डे तानाजी िन डे F 51 YZU7349608

भातांगळ 289 790 स यभामा मा ती िन डे मा ती िन डे F 46

भातांगळ 289 823 नामदेव िभवाजी कांबळे िभवाजी कांबळे M 43

भातांगळ 289 831 सुिनता नंदकुमार कांबळे नंदकुमार कांबळे F 48

भातांगळ 289 832 संजय अंबादास. कांबळे अंबादास. कांबळे M 46

भातांगळ 289 833 िमराबाई संजय कांबळे संजय कांबळे F 42

भातांगळ 289 866 गंगाधर व नाथ बनसोडे व नाथ बनसोडे M 48 YZU7349764

भातांगळ 289 867 िश पा गंगाधर बनसोडे गंगाधर बनसोडे F 46

भातांगळ 289 870 रंदवा नरिसगं कांबळे नरिसगं कांबळे F 47 YZU7349772

भातांगळ 289 890 भारतबाई उ म. ससाणे उ म. ससाणे F 59 YZU7349848

भातांगळ 289 891 मिचछं  कंुडिलक भालेराव कंुडिलक भालेराव M 58

भातांगळ 289 892 स यभामा मिचछं भालेराव मिचछं भालेराव F 51

भातांगळ 289 896 वसंत भागुराम भालेराव भागुराम भालेराव M 67

भातांगळ 289 897 कमलाबाई कमलाकर भालेराव कमलाकर भालेराव F 48



भातांगळ 289 905 दयासागर भाकर भालेराव भाकर भालेराव M 64 YZU7349871

भातांगळ 289 927 सुमन गज सोनवणे गज सोनवणे F 71

भातांगळ 289 928 महादेव गज सोनवणे गज सोनवणे M 53 YZU7354442

भातांगळ 289 954 मा णक गंगाराम भालेराव गंगाराम भालेराव M 49

भातांगळ 289 1018 ल हू शेषराव कांबळे शेषराव कांबळे M 48

भातांगळ 289 1021 बाबुराव मा ती भाले मा ती भाले M 69

भातांगळ 289 1022 पंचफुला बाबुराव भाले बाबुराव भाले F 64

भातांगळ 289 1023 शंकर मर बा वाघमारे मर बा वाघमारे M 68

भातांगळ 289 1024 सखुबाई शंकर वाघमारे शंकर वाघमारे F 64

भातांगळ 289 1025 उ म गो वंदराव राठोड गो वंदराव राठोड M 59

भातांगळ 289 1026 जनाबाई उ म राठोड उ म राठोड F 55

भातांगळ 289 1027 ल मीबाई गंगाधर वाघमारे गंगाधर वाघमारे F 69

भातांगळ 289 1066 िनतीन सुभाष ये ळे सुभाष ये ळे M 36

भातांगळ 289 1070 अिनता ◌्गणेश पाट ल ◌्गणेश पाट ल M 42

भातांगळ 289 1074 र माला मा णक पाट ल मा णक पाट ल F 37

भातांगळ 289 1079 सोजरबाई ब ुवान पा टल ब ुवान पा टल F 54

भातांगळ 289 1081 लता गुंवतराव पाट ल गुंवतराव पाट ल F 36

भातांगळ 289 1090 शारदा िलंबराज ब ळगे िलंबराज ब ळगे M 38

भातांगळ 289 1092 सा रका िलंबराज ब ळगे िलंबराज ब ळगे M 36

भातांगळ 289 1094 वैशाली रंदवा कांबळे रंदवा कांबळे F 37

भातांगळ 289 1100 व म सखाराम बरचे सखाराम बरचे M 36



भड 290 1 मोहो न M 55 YZU7354996

भड 290 196 सुिनल नरहर जंगवाड नरहर जंगवाड M 62

भड 290 254 दनकर भागवत नरहरे भागवत नरहरे M 47 YZU7354988

भड 290 265 राज ी सुिनल जंगवाड सुिनल जंगवाड F 57

भड 290 289 गोकणा सुधाकर पांचाळ सुधाकर पांचाळ F 38

भड 290 303 शाहुराव हाद तेलगं हाद तेलगं M 38

भड 290 318 सुिनता नरिसगं कांबळे नरिसगं कांबळे F 38

भड 290 331 राज ी ल मण घ गडे ल मण घ गडे F 44

भड 290 351 सुिनता ब ुवान अलगुले ब ुवान अलगुले F 40

भड 290 356 राजकुमार व नाथ मु कावाड व नाथ मु कावाड M 59

भड 290 357 संगीता राजकुमार मु कावाड राजकुमार मु कावाड F 53

भड 290 369 बाळू गणपतराव बाचप ले गणपतराव बाचप ले M 40

भड 290 372 सुिनता गणपतराव बाचप ले गणपतराव बाचप ले F 63 YZU7354632

भड 290 374 मोद गणपतराव बाचप ले गणपतराव बाचप ले M 44

भड 290 376 सुरेखा तुकाराम अ कल दवे तुकाराम अ कल दवे F 44

भड 290 378 शेाभा चं कांत अ ल दवे चं कांत अ ल दवे F 37

भड 290 391 वषा वनय ब तापुरे वनय ब तापुरे F 35

भड 290 416 िमरा हर ं आवसकर हर ं आवसकर F 35

भड 290 441 वंदना व णु नरहारे व णु नरहारे F 44

भड 290 456 रघूनाथ बाबूराव भुजबळ बाबूराव भुजबळ M 61 YZU7354681

भड 290 457 िशवाबाई रघूनाथ भुजबळ रघूनाथ भुजबळ F 56 YZU7354699

भड 290 459 गोकणा सुभाष को हे सुभाष को हे F 36

भड 290 473 शांता अिन द कांबळे अिन द कांबळे F 84 YZU7354707

भड 290 474 अिन द नामदेव कांबळे नामदेव कांबळे M 56 YZU7354715

भड 290 503 ल मन कशन नरहरे कशन नरहरे M 67

भड 290 542 बालाजी धनंजय नरहरे धनंजय नरहरे M 35

भड 290 586 आशालता यानदेव नरहारे यानदेव नरहारे F 38

भड 290 596 िशतल नरिसगं नरहारे नरिसगं नरहारे F 37

भड 290 611 अंजली ग वद बाचप ले ग वद बाचप ले F 35

भड 290 622 अपणा सतीश चामे सतीश चामे F 35

भड 290 638 मीण व ठल चामे व ठल चामे F 50 YZU7354756

भड 290 653 खंडू हर शचं िभंगोले हर शचं िभंगोले M 48 YZU7354772



भड 290 659 शाम राम सोमवंशी राम सोमवंशी M 41

भड 290 663 सगुणा राम सोमवंशी राम सोमवंशी F 38

भड 290 664 िनगणुा द ाराम सोमवंशी द ाराम सोमवंशी F 38

भड 290 667 रामराव यशवंत सोमवंशी यशवंत सोमवंशी M 84 YZU7354798

भड 290 671 सुरेखा पंड तराव पाट ल पंड तराव पाट ल F 39

भड 290 673 िशवसांभ बाब या मठपती बाब या मठपती M 89

भड 290 686 िलयाकतबी चांदसाहेब चांदसाहेब M 37

भड 290 687 कडाराम कटारे कटारे M 92

भड 290 715 नंदा वलासराव पाट ल वलासराव पाट ल F 44

भड 290 716 गोकणा भुजंगराव पाट ल भुजंगराव पाट ल F 38

भड 290 740 महादेवी शंकर पाट ल शंकर पाट ल F 39

भड 290 752 िशवकना व ठलराव पाट ल व ठलराव पाट ल F 41

भड 290 753 अ नपूणा माधवराव पाट ल माधवराव पाट ल F 39

भड 290 772 ल मीबाई मा णकराव वर मा णकराव वर F 71

भड 290 788 वैशाली माधवराव वर माधवराव वर F 38

भड 290 806 क कदा राज वीर राज वीर F 38

भड 290 808 उिमला राजे वर राजे वर F 36

भड 290 837 िनता िमंतराव वर िमंतराव वर F 38

भड 290 853 सुमन िस दाजी वर िस दाजी वर F 48

भड 290 942 बालाजी िशवराम. अ कल दवे िशवराम. अ कल दवे M 47 YZU7354913

भड 290 959 फरजाना गफुर शेख गफुर शेख M 35

भड 290 1011 मिलकाबी सयो न स यद सयो न स यद F 42 YZU7354947

भड 290 1039 शामराव पंढर कांबळे पंढर कांबळे M 33

भड 290 1043 माधव कसनराव कदम कसनराव कदम M 42

भड 290 1044 सर वती माधव कदम माधव कदम F 36

भड 290 1056 ल मी बालाजी कदम. बालाजी कदम. F 47 YZU7354962

भड 290 1067 मधुकर मा णकराव टमके मा णकराव टमके M 77 YZU7354970

भड 290 1068 मंगलबाई पांडूरंग टमके पांडूरंग टमके F 44

भड 290 1085 महानंदा दलीप चामले दलीप चामले F 44

भड 290 1097 बाब ुबाबनसाब स यद बाबनसाब स यद M 78 YZU7355001

भड 290 1113 तहराबी अ दलु स यद अ दलु स यद F 52

भड 290 1124 चं भागा संद पान कांबळे संद पान कांबळे F 74



भड 290 1143 राजेखा रह मखा पठाण रह मखा पठाण M 88 YZU7355035

भड 290 1144 आजगरबी राजेखा पठाण राजेखा पठाण F 74 YZU7355043

भड 290 1145 गफार राजेखा पठाण राजेखा पठाण M 46

भड 290 1157 पंढर  िसताराम. कांबळे िसताराम. कांबळे M 80 YZU7355050

भड 290 1160 वजयाबाई दगडु िशखरे दगडू िशखरे F 57 YZU7355068

भड 290 1161 म स  नामदेव लोढे नामदेव लोढे M 82 YZU7355076

भड 290 1168 ानोबा पांडुरंग कदम पांडुरंग कदम M 39

भड 290 1169 दामोधर माधवराव कदम. माधवराव कदम. M 80 YZU7355084

भड 290 1170 केशव माधवराव कदम. माधवराव कदम. M 70 YZU7355092

भड 290 1175 वैशाली ानोबा कदम ानोबा कदम F 36

भड 290 1176 बालीजी पाडंूरग कदम पाडूरंग कदम M 36

भड 290 1179 कािशनाथ केशव कदम केशव कदम M 37

भड 290 1190 पांडुरंग मधुकर टमके मधुकर टमके M 49



महमदपूर 291 68 सूयकांत व ठल कांबळे व ठल कांबळे M 31

महमदपूर 291 290 राम. भू गवळे भू गवळे M 47

महमदपूर 291 330 शांताबाई हर दास. सम े हर दास. सम े F 61 YZU7355316

महमदपूर 291 332 ीपती ध ड बा िसरसाठे ध ड बा िसरसाठे M 46

महमदपूर 291 334 तुकाराम. व ठल पाठक व ठल पाठक M 45 YZU7355332

महमदपूर 291 335 अनुसया तुकाराम पाठक तुकाराम पाठक F 41

महमदपूर 291 603 रतन भु बनसोडे भु बनसोडे F 85

महमदपूर 291 639 सुिनता अंकूश बनसोडे अंकूश बनसोडे F 32

महमदपूर 291 737 व ठल संभाजी गवळे संभाजी गवळे M 101 YZU7370497

महमदपूर 291 825 जय ी मेघराज िशंदे मेघराज िशंदे F 37

महमदपूर 291 980 छबुबाई हर डोपे हर डोपे F 47 YZU7370885



महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 33 हेमा बालासाहेब पासमे बालासाहेब पासमे F 35

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 140 व णुदास िशवाजी करेवाड िशवाजी करेवाड M 32

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 180 मो हनी बालाजी िमतकरे बालाजी िमतकरे F 31

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 195 उषा गुंड बा वगवाड गुंड बा वगवाड F 48

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 334 सुिचता राम ब तापुरे राम ब तापुरे F 38

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 436 सुिनता सुयकांत ढोरमारे सुयकांत ढोरमारे F 51 YZU7370919

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 457 राघोबा पंढर पांचाळ पंढर पांचाळ M 61

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 458 वठोबाई राघोबा पांचाळ राघोबा पांचाळ F 54

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 503 शोभा कशन यंजने कशन यंजने F 39

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 504 बारकूबाई िशवाजी जाधव िशवाजी जाधव F 62

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 507 काश नागनाथ वंगवाड नागनाथ वंगवाड M 71

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 520 नानासाहेब हर शचदं देशमुख हर शचदं देशमुख M 47

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 521 िनता नानासाहेब देशमुख नानासाहेब देशमुख F 42

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 535 िभमराव तुकाराम भोसले तुकाराम भोसले M 89

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 555 शांताबाई तुकाराम. पवार तुकाराम. पवार F 66 YZU7371024

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 556 ईरा पा नाग पा पवार नाग पा पवार M 91

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 557 शेवंताबाई ईरा पा पवार ईरा पा पवार F 86 YZU7371032

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 558 ानोबा ईरा पा पवार ईरा पा पवार M 56

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 559 ल मी ानोबा पवार ानोबा पवार F 51

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 560 शंकर ईरा पा पवार ईरा पा पवार M 44 YZU7371040

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 567 रामचं  रावन जाधव रावन जाधव M 91 YZU7371057

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 612 आशा भाकर भोसले भाकर भोसले F 37

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 614 मोहण काशीनाथ कांबळे काशीनाथ कांबळे M 38

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 623 केवळ सतराम घोसे सतराम घोसे F 53

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 627 र ाकर व ठल गोसे व ठल गोसे M 39

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 648 संिगताबाई व णू बनसोडे व णू बनसोडे F 40

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 711 पि न व ठल िशंदे व ठल िशंदे F 54

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 718 चं भागा तुकाराम सुनपे तुकाराम सुनपे M 79

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 730 नागरबाई तुळशीराम. शेळके तुळशीराम. शेळके F 101

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 737 अचना नाथ शेळके नाथ शेळके F 39

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 743 यागबाई हा इलवाड हा इलवाड F 87

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 754 बालाजी पराजी सुरवसे पराजी सुरवसे M 58



महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 755 सुिशला बालाजी सुरवसे बालाजी सुरवसे F 51

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 780 योगी ी संद पान शेळके संद पान शेळके F 37

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 784 अशोक पंढर वंगवाड पंढर वंगवाड M 62

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 785 वंदना अशोक वंगवाड अशोक वंगवाड F 53

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 787 अ नदानेश बस पा मुदेनूर बस पा मुदेनूर M 50

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 788 शैलजा अ नदानेश मुदेनूर अ नदानेश मुदेनूर F 44

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 792 सुिनता मधुकर पांचाळ मधुकर पांचाळ F 37

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 820 शंकर काका पासमे काका पासमे M 37

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 846 बालाजी यंकट खंदारे यंकट खंदारे M 53

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 878 स ाम ानोबा तेलगंे ानोबा तेलगंे M 54

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 879 िमना स ाम तेलगंे स ाम तेलगंे F 49

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 886 तृ ी नरिसगं पाट ल नरिसगं पाट ल F 46

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 906 चॉदपाशा साब शेख साब शेख M 59

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 913 अ बदा चॉदपाशा शेख चॉदपाशा शेख F 54

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 936 िनवृ ी गणपती बनसोडे गणपती बनसोडे M 81

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 952 मीनबाई तुळशीराम कलमे तुळशीराम कलमे F 84

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 953 ब ुवान ल मण िनडबोने ल मण िनडबोने M 59

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 955 शांताबाई ब ुवान िनडबोने ब ुवान िनडबोने F 46

महमदपूर पाट  
ींराम नगर 292 960 उ म. मा ती सुरवसे मा ती सुरवसे M 62



भाडगांव 293 150 मजो न हूसेन शेख हूसेन शेख M 32

भाडगांव 293 496 चं कांत गूंडू चामे गूंडू चामे M 59

भाडगांव 293 498 दैवशाला चं कांत चामे चं कांत चामे F 56 YZU7371180

भाडगांव 293 522 महेबुब बागड शेख बागड शेख M 44

भाडगांव 293 578 मनोज ीकांत देशपांडे ीकांत देशपांडे M 43

भाडगांव 293 579 िश पा चं कांतराव देशपांडे चं कांतराव देशपांडे F 43

भाडगांव 293 793 केवळबाई देवीदास. गरड देवीदास. गरड F 74 YZU7371222

भाडगांव 293 818 वैशाली काश गरड काश गरड F 38

भाडगांव 293 942 मोद जनाधन बनसोडे जनाधन बनसोडे M 44

भाडगांव 293 977 शीला बापूराव धनवे बापूराव धनवे F 49

भाडगांव 293 1259 माधव भागुजी क े भागुजी क े M 48

भाडगांव 293 1260 गुणाबाई माधव क े माधव क े F 44

भाडगांव 293 1262 अिभनंद व णू पालकर व णू पालकर M 53

भाडगांव 293 1265 उ म साळंबा जाधव साळंबा जाधव M 64

भाडगांव 293 1266 िनमला उ म जाधव उ म जाधव F 59

भाडगांव 293 1267 बालाजी उ म जाधव उ म जाधव M 44



रमजानपूर 294 166 अचना सितश पाट ल सितश पाट ल F 42

रमजानपूर 294 186 इंदबुाई हणमतं फावडे हणमतं फावडे F 52

रमजानपूर 294 188 सुरेखा बालाजी फावडे बालाजी फावडे F 47

रमजानपूर 294 206 चं कला अंगदराव फावडे अंगदराव फावडे F 77

रमजानपूर 294 208 दप अंगदराव फावडे अंगदराव फावडे M 52

रमजानपूर 294 243 कुलसमुबी द तगीर शेख द तगीर शेख F 54

रमजानपूर 294 245 ईतीखारबी हमीद शेख हमीद शेख F 51

रमजानपूर 294 250 शेषराव दादाराव फावडे दादाराव फावडे M 76

रमजानपूर 294 252 जजाबाई शेषराव फावडे शेषराव फावडे F 72

रमजानपूर 294 259 मंगेश शेषराव फावडे शेषराव फावडे M 34

रमजानपूर 294 264 ीहर  रंगराव फावडे रंगराव फावडे M 50

रमजानपूर 294 265 सुनंदा ीहर फावडे ीहर फावडे F 42

रमजानपूर 294 349 भानुदास. गणपती फावडे गणपती फावडे M 61

रमजानपूर 294 350 कुसुमबाई भानुदास. फावडे भानुदास. फावडे F 54

रमजानपूर 294 351 वमलबाई भानुदास. फावडे भानुदास. फावडे F 51

रमजानपूर 294 352 पवन भानुदास. फावडे भानुदास. फावडे M 49

रमजानपूर 294 404 द प व ठल ठाकुर व ठल ठाकुर M 54

रमजानपूर 294 413 धनुिसंग व ठलसिनंग ठाकुर धनुिसंग ठाकुर M 55

रमजानपूर 294 428 काशीनाथ तुकाराम जाधव तुकाराम जाधव M 47

रमजानपूर 294 429 लखुबाई काशीनाथ जाधव काशीनाथ जाधव F 42

रमजानपूर 294 432 मालनबाई सोपानराव कंदाकुरे सोपानराव कंदाकुरे F 101

रमजानपूर 294 455 भागुराम. काकणु जाधव काकणु जाधव M 86

रमजानपूर 294 622 राज ूद तगीर शेख द तगीर शेख M 38

रमजानपूर 294 623 युसूफ द तगीर शेख द तगीर शेख M 36



उमरगा 295 7 िमराबाई दनकर बोयणे दनकर बोयणे M 30

उमरगा 295 364 सुमन द ा य सुरवसे द ा य सुरवसे F 44

उमरगा 295 433 सखूबाई बालाजी बोयणे बालाजी बोयणे F 58

उमरगा 295 459 संिगता गो वंद िशंदे गो वंद िशंदे F 54

उमरगा 295 464 उ दव नागनाथ कांबळे नागनाथ कांबळे M 44

उमरगा 295 490 सुंदर हाद लाडंगे हाद लाडंगे M 37

उमरगा 295 589 अनुसया मनोहर वाघमारे मनोहर वाघमारे F 38

उमरगा 295 641 सर वती नारायण खाडप नारायण खाडप F 96

उमरगा 295 787 तभीजाबी महमद शेख महमद शेख F 50

उमरगा 295 815 िभरा पांडुरंग कांबळे पांडुरंग कांबळे M 37

उमरगा 295 818 भावती हाणमंत बोयणे हाणमंत बोयणे F 59

उमरगा 295 833 कािशबाई काश जाधव काश जाधव F 38

उमरगा 295 836 छोट बी रसुलसाब शेख रसुलसाब शेख F 43

उमरगा 295 839 रहेमान ई मईल शेख ई मईल शेख M 45

उमरगा 295 845 मायाबाई आशोक कांबळे आशोक कांबळे F 49

उमरगा 295 871 जयमाल उ दव खाडप उ दव खाडप M 38

उमरगा 295 875 अमर िशवाजीराव गंभीरे गंभीरे गंभीरे M 41

उमरगा 295 878 आनंद िशवचं राव गंभीरे िशवचं राव गंभीरे M 38

उमरगा 295 879 अनुराधा िशवाजी गंभीरे िशवाजी गंभीरे F 40

उमरगा 295 892 आह लया सैदागर वाघ सौदागर वाघ F 38

उमरगा 295 903 रेखा एकनाथ सुरवसे एकनाथ सुरवसे F 38

उमरगा 295 927 खंडोबा शामराव धनवे शामराव धनवे M 44

उमरगा 295 928 आशा खंडोबा धनवे खंडोबा धनवे F 41

उमरगा 295 965 भा य ी दलीप पाट ल दलीप पाट ल F 36

उमरगा 295 992 अिनता रमाकांत गूरमे रमाकांत गूरमे F 46

उमरगा 295 1022 पु पावती नागनाथ सुरवसे नागनाथ सुरवसे F 52

उमरगा 295 1056 िमराबाई राज पवार राज पवार F 38

उमरगा 295 1059 शैलजा पंड तराव पाट ल पंड तराव पाट ल M 37

उमरगा 295 1063 राजकुमार रघुनाथ खाडप रघुनाथ खाडप M 49

उमरगा 295 1064 अ णा राजकुमार खाडप राजकुमार खाडप F 44

उमरगा 295 1111 व नाथ मारोती पांचाळ मारोती पांचाळ M 96 YZU7428485



बोर 296 68 तरमीमबानु मु  तार पटेल मु  तार पटेल F 29 YZU6595961

बोर 296 563 राबीयाबी उमरसाहेब शेख उमरसाहेब शेख F 84

बोर 296 636 अ◌ाफर नबी रह म पठाण रह म पठाण F 38

बोर 296 673 इशरतपरवीन जमीरपाशा जलकोटे जमीरपाशा जलकोटे F 44

बोर 296 674 फर दा म.सालार जलकोटे म.सालार जलकोटे F 40

बोर 296 675 सलीम म.सालार जलकोटे म.सालार जलकोटे M 39

बोर 296 676 पाशा म.सालार जलकोटे म.सालार जलकोटे M 37

बोर 296 677 इसूफ सादक माहमद सादक माहमद M 82

बोर 296 701 मुनीरबी आजम स यद आजम स यद F 37

बोर 296 703 रिशदबी आबुद चाऊस. आबुद चाऊस. F 96

बोर 296 822 अननुर मोह मद शेख मोह मद शेख M 39

बोर 296 1073 अिमना इमाम शेख इमाम शेख F 40

बोर 296 1103 ीराम गणपतराव मलवाडे गणपतराव मलवाडे M 42

बोर 296 1104 संिगता ीराम मलवाडे ीराम मलवाडे F 39

बोर 296 1114 म मथ गंगाधर आनतुरे गंगाधर आनतुरे M 49

बोर 296 1115 अ णपुणाबाई गंगाधर अ तुरे गंगाधर अ तुरे F 72

बोर 296 1116 संिगता म मथ अ तुरे म मथ अ तुरे F 42

बोर 296 1119 नज़ीर शेख नज़ीर मगदमू शेख M 77

बोर 296 1198 बबी इ माईल शेख इ माईल शेख F 39



बोर 297 19 ई माईल सरोवरखां पठाण सरोवरखां पठाण M 93 YZU7428691

बोर 297 535 मुदसर परपाशा सययद परपाशा सययद M 40

बोर 297 558 केशव ीरंग िसरसाट ीरंग िसरसाट M 51 YZU7428592

बोर 297 580
गुलाम आमसमया 
जेलानी पटेल

आमसमया 
जेलानी स यद M 40

बोर 297 587 सावलबी विलयो ीन पटेल विलयो ीन पटेल F 61

बोर 297 591
शफ  अहमद इ तेखार 
अहमद पटेल

इफतेखार 
अहमद पटेल M 57 YZU7428600

बोर 297 593 रईसाबेगम शफ  अहमद पटेल शफ  अहमद पटेल F 53 YZU7428618

बोर 297 600 अ करनबाब परपाशा स यद परपाशा स यद M 57 YZU7428634

बोर 297 602 आसीया अ करनवाब स यद अ करनवाब स यद F 40

बोर 297 612 शोभा वरभ वामी वरभ वामी F 49

बोर 297 642 शैलजा कच साहेब पा टल कच साहेब पा टल F 56

बोर 297 657 चं कांत पांडुरंग पचारे पांडुरंग पचारे M 44 YZU7428659

बोर 297 725 राजमाता गु नाथ केजकर गु नाथ केजकर F 46

बोर 297 735 साबरेा इसूफ मोहमद इसूफ मोहमद F 77

बोर 297 736 जाफरसब इ माईलसाब पटेल इ माईलसाब पटेल M 85

बोर 297 737 बीबनबी जाफरसब पटेल जाफरसब पटेल F 82

बोर 297 739 इरशादबी त लीमेाद न पटेल त लीमेाद न पटेल M 43

बोर 297 740 अ दलूरब आबुदिमया शेख आबुदिमया शेख M 77

बोर 297 741 हमीदाबी अ दलूरब शेख अ दलूरब शेख F 72

बोर 297 742 हुसेन अ दलूसाब शेख अ दलूसाब शेख M 52

बोर 297 743 ताहेर इ ाह म शेख इ ाह म शेख M 42

बोर 297 821 आजम काशीमसाब शेख काशीमसाब शेख M 57

बोर 297 822 शाह नबी हुसेन शेख हुसेन शेख F 47

बोर 297 843 कादर सादतअली स यद सादतअली स यद M 84

बोर 297 844 जोराबी कादर स यद कादर स यद F 79

बोर 297 846 नुरबी आजमसाब शेख आजमसाब शेख F 52

बोर 297 858 श मी बशीर अ◌ातार बशीर अ◌ातार M 48

बोर 297 902 वीण सुरतिसंग ठाकुर सुरतिसंग ठाकुर M 44

बोर 297 940 मेह नाबी युसुफखां पठाण युसुफखां पठाण F 48

बोर 297 979 या मन अलीम शेख अलीम शेख F 38

बोर 297 996 शोभा बाबुराव आंनतवाड बाबुराव आंनतवाड F 40

बोर 297 1026 शक नाबी जलील शेख जलील शेख F 41



बोर 297 1109 बेबीसरोजा यंकट लाडंगे यंकट लाडंगे M 36

बोर 297 1140 व सलाबाई केशवराव कदम. केशवराव कदम. F 84 YZU7428717

बोर 297 1162 मंगल राजपाल कदम. राजपाल कदम. F 55 YZU7428725

बोर 297 1194 वषा कशोर िशंदे कशोर िशंदे F 33

बोर 297 1285 अिनता स यपाल बनसोडे स यपाल बनसोडे F 44

बोर 297 1303 रेणूका सु ीव माने सु ीव माने F 37



बोर 298 10 मधुबाला राजाराम बोयणे राजाराम बोयणे M 31

बोर 298 11 वण दलीप बोयणे बोयणे मलवाडे M 28

बोर 298 17 गंगु हर चं देवकरे हर चं देवकरे M 34

बोर 298 18 राधा बालाजी देवकरे बालाजी देवकरे F 31

बोर 298 23 लखन बालाजी इगे बालाजी इगे M 29

बोर 298 36 सितष काश कसले काश कासले M 32

बोर 298 74 दलीप काश मलवाडे काश मलवाडे M 36

बोर 298 75 अचना दलीप मलवाडे दलीप मलवाडे F 34

बोर 298 76 श न ीहर मलवाडे ीहर मलवाडे M 29

बोर 298 77 कृ णा अंकुश मलवाडे अंकुश मलवाडे M 28

बोर 298 78 संतोष वर मलवाडे वर मलवाडे M 28

बोर 298 81 िलंगराज भानुदास िन के भानुदास िन के M 35

बोर 298 82 बालीका शैल प डले शैल प डले M 45

बोर 298 83 चं कांत देवानंद प ले देवानंद प ले M 32

बोर 298 84 सखाराम कसन पंद कोरे कसन पंद कोरे M 28

बोर 298 87 हुसेन इसाक पठाण इसाक पठाण M 28

बोर 298 88 हुसेन इसाक पठाण इसाक पठाण M 28

बोर 298 95 नरिशंग ल मण सगर ल मण सगर M 30

बोर 298 96 परमे र राजाराम समदरगे राजाराम समदरगे M 35

बोर 298 97 चं कांत तुळशीराम समदरगे तुळशीराम समदगरे M 30

बोर 298 98 राजकुमार वजयकुमार सारोळे वजयकुमार सारोळे M 30

बोर 298 105 सायराबी र जाक स यद र जाक स यद F 35

बोर 298 108 र जाक गुलाब स यद गुलाब स यद M 29

बोर 298 162 सैलानी िगलानी शेख िगलानी शेख M 28

बोर 298 226 भागवत यंकट ित पनबोणे यंकट ित पनबोणे M 29

बोर 298 227 मारोती केरबा वनवडे केरबा वनवडे M 34

बोर 298 228 वशाल रमाकांत वंगवडे रमाकांत वंगवडे M 29

बोर 298 274 राम कशन तुकाराम. पांचाळ तुकाराम. पांचाळ M 101

बोर 298 288 वैजंतीमाला ानोबा कंुभारे ानोबा कंुभारे F 54

बोर 298 289 िशवमाला ानोबा कंुभारे ानोबा कंुभारे F 33

बोर 298 290 िमरा ानोबा कंुभारे ानोबा कंुभारे F 32

बोर 298 312 खमरो न इसािमया शेख इसािमया शेख M 67



बोर 298 313 मेह न खमरो न शेख खमरो न शेख F 57

बोर 298 314 लायक खमरो न शेख खमरो न शेख M 47

बोर 298 315 इसािमया खम न शेख खम न शेख M 45

बोर 298 316 रजवाना लायक शेख लायक शेख F 37

बोर 298 317 मुमताज इसािमयॉ शेख इसािमयॉ शेख F 36

बोर 298 324 आशाबाई गोरख वंजारे गोरख वंजारे F 47

बोर 298 335 शमशू दाऊद शेख दाऊद शेख M 48 YZU7428766

बोर 298 341 िमरा नाना कोटमाळे नाना कोटमाळे F 39

बोर 298 345 जहराबी यासीनसाब शेख यासीनसाब शेख F 91

बोर 298 352 न जुबी न जरिसंग शेख नजीर शेख F 55

बोर 298 353 वली दाऊतसाब शेख दाऊतसाब शेख M 56

बोर 298 354 शाहेदाबी वलीसाब शेख वलीसाब शेख F 51

बोर 298 355 अशोकराव वलासराव चींचाळे वलासराव चींचाळे M 51

बोर 298 374 साजीदा चांदसाब शेख चांदसाब शेख F 43

बोर 298 375 समीना चांदसाब शेख चांदसाब शेख F 39

बोर 298 383 सुरेखा िशवदास केजकर िशवदास केजकर F 32

बोर 298 391 पदमीनबाई ध ड राम केजकर ध ड राम केजकर F 54

बोर 298 414 इसरतबी जलील शेख जलील शेख F 30

बोर 298 417 चु नुबी जानीिमयाँ शेख जािनिमयॉ शेख M 76

बोर 298 421 रयासतबी असदमीया शेख असदमीया शेख F 81 YZU7428790

बोर 298 426 अ दलु नजीरसाब स यद नजीरसाब स यद M 38

बोर 298 430 िनलोफर गफुर शेख गफुर शेख F 39

बोर 298 432 खम नसा अिमरखॉ पठाण अिमरखॉ पठाण F 68

बोर 298 435 चांदसुलतान अमीरखॉ पठाण अमीरखॉ पठाण M 38 YZU7161631

बोर 298 457 नौशादबी महमदसाब शेख महमदसाब शेख M 54

बोर 298 461 हुसेनबी अहमदखा पठाण अहमदखा पठाण F 101

बोर 298 489 फरदोस. ज बार िस क ज बार िस क M 51 YZU7428824

बोर 298 490 सरदार अहमद िस क  ज बार अहमद ज बार M 56 YZU7428816

बोर 298 493 शमशाद श फअहमद िस ीक श फअहमद िस ीक F 43

बोर 298 497 अं◌ंतराम बापुराव आर कर बापुराव आर कर M 82

बोर 298 498 मु ाई आनंतराम आर कर आनंतराम आर कर F 77

बोर 298 499 माधव आंतराम आर कर आंतराम आर कर M 49



बोर 298 500 सुवणा माधव आर कर माधव आर कर F 45

बोर 298 501 यानोबा रामराव चपटे रामराव चपटे M 87

बोर 298 502 पावतीबाई यानोबा चपटे यानोबा चपटे F 82

बोर 298 503 गणपत यानोबा चपटे यानोबा चपटे M 47

बोर 298 504 सुिशला गणपत चपटे गणपत चपटे F 44

बोर 298 505 नारायण एकनाथ घाटोळे एकनाथ घाटोळे M 79

बोर 298 510 द प माधवराव कदम माधवराव कदम M 44

बोर 298 511 सोपानराव यादवराव काळे यादवराव काळे M 82

बोर 298 512 हार बाई सोपानराव काळे सोपानराव काळे F 77

बोर 298 513 अभंगराव सोपानराव काळे सोपानराव काळे M 49

बोर 298 514 उ वला अभंगराव काळे अभंगराव काळे F 45

बोर 298 516 शफ  सरदार अ. िस द क सरदार अ. िस द क M 71

बोर 298 517 आसीयाबी मु ताक िस क मु ताक िस क F 51 YZU7428832

बोर 298 521 सरदार अहमद
िस क  
हमीदाबी सरदार अहमद िस क F 87

बोर 298 522 सरदार अहमद
िस क  
िनसार अहमद अहमद

िस क  
िनसार अहमद M 66

बोर 298 523 िनसार अहमद िस क  परवेज अहमद परवेज M 51

बोर 298 524 रामराव देवराव येरनाळे देवराव येरनाळे M 87

बोर 298 525 िगर जाबाई रामराव युरनाळे रामराव युरनाळे F 82

बोर 298 526 चु नुबी सरदार अ. िस द क सरदार अ. िस द क F 59

बोर 298 527 रजीयाबी मौलासाब स यद मौलासाब स यद F 46

बोर 298 542 तसलीमबी मुजीब शेख मुजीब शेख F 54

बोर 298 549 अिनसाबी अ बास. शेख अ बास. शेख F 56

बोर 298 563 लैला महेबुब शेख महेबुब शेख F 44 YZU7428840

बोर 298 569 िसमा सद म शेख सद म शेख F 30

बोर 298 574 महेबुबबी द तगीर शेख द तगीर शेख F 50

बोर 298 575 नसरोदद न द तगीर शेख द तगीर शेख M 30

बोर 298 585 सजाबाई नवनाथ िसरसाटे नवनाथ िसरसाटे F 51

बोर 298 620 सुल णा वलास भालके वलस भालके F 36

बोर 298 626 िभमराव िनवृ ी कदम. िनवृ ी कदम. M 93

बोर 298 628 पाबाई भाऊराव कदम. भाऊराव कदम. F 101

बोर 298 630 कौश याबाई यंकटराव कदम. यंकटराव कदम. F 79

बोर 298 642 अनुजा उ दव कांबळे उ दव कांबळे F 43



बोर 298 658 पंढर नाथ सुदाम. ठाकूर सुदाम. ठाकूर M 101

बोर 298 659 मीण पंढर नाथ ठाकूर पंढर नाथ ठाकूर F 91

बोर 298 666 वनायक लाला ठाकूर लाला ठाकूर M 96

बोर 298 673 व ावती दगडूसाहेब ठाकूर दगडूसाहेब ठाकूर F 34

बोर 298 703 िशवाबाई बाबुराव लामतुरे बाबुराव लामतुरे F 96

बोर 298 705 र ाबाई हर बा लामतुरे हर बा लामतुरे F 79

बोर 298 708 जजाबाई पंढर सोनवणे पंढर सोनवणे F 101 YZU7428865

बोर 298 709 राह बाई पंढर सोनवणे पंढर सोनवणे F 86

बोर 298 719 मालनबाई मा णक िसरसाटे मा णक िसरसाटे F 101 YZU7428873

बोर 298 722 वषार पंढर नाथ िसरसाटे पंढर नाथ िसरसाटे F 56

बोर 298 743 कु. वंदना ानोबा िसरसाटे ानोबा िसरसाटे F 42

बोर 298 746 भानुदास व नाथ िसरसाठे व नाथ िसरसाठे M 80

बोर 298 750 ध डाबाई इर पा कांबळे इर पा कांबळे F 56

बोर 298 757 स वता मोतीराम. कांबळे मोतीराम. कांबळे F 44

बोर 298 762 शंकुतला नागनाथ कांबळे नागनाथ कांबळे F 38

बोर 298 769 वाती मा णक कांबळे मा णक कांबळे F 38

बोर 298 770 रजवाना जमीरखा पठाण जमीरखा पठाण F 42

बोर 298 771 द तगीर हसनसाब शेख हसनसाब शेख M 82

बोर 298 772 लतीफ द तगीर शेख द तगीर शेख M 52

बोर 298 773 मकसदू द तगीर शेख द तगीर शेख M 49

बोर 298 774 शबाना मकसदू शेख मकसदू शेख F 47

बोर 298 775 इनूस द तगीर शेख द तगीर शेख M 47

बोर 298 776 जाहेदा लतीफ शेख लतीफ शेख F 47

बोर 298 777 बानू इनूस शेख इनूस शेख F 45

बोर 298 778 वाजीद द तगीर शेख द तगीर शेख M 42

बोर 298 779 आ दलू द तगीर शेख द तगीर शेख M 39

बोर 298 780 बाशीद द तगीर शेख द तगीर शेख M 37

बोर 298 781 रे मा अ दलू शेख अ दलू शेख F 36

बोर 298 783 सुमन दगडू लामतुरे दगडू लामतुरे F 51

बोर 298 787 मह  मु  ताराम लामंतूरे मु  ताराम लामंतूरे M 41

बोर 298 788 क णा मह लामंतूरे मह लामंतूरे M 33

बोर 298 798 मंज ुगो वंद लामतुरे गो वंद लामतुरे F 54



बोर 298 800 सुगराबी हमीद शेख हमीद शेख F 89 YZU7428899

बोर 298 801 जहुर वाहो ीन शेख वाहो ीन शेख M 53

बोर 298 825 त लीम महमदसाब शेख महमदसाब शेख F 33

बोर 298 828 अफसरबी रशीद कुरेशी रशीद कुरेशी F 49

बोर 298 829 र जाक रहेमान कुरेशी रहेमान कुरेशी M 96

बोर 298 832 खै नबी रजाक कुरेशी रजाक कुरेशी F 64

बोर 298 841 युसुफ हिमदसाब कुरेशी हिमदसाब कुरेशी M 51

बोर 298 842 मेहताब अहमद कुरेशी मेहमद खुरेशी M 49

बोर 298 843 कलीम मेहताब कुरेशी मेहमद खुरेशी M 48

बोर 298 862 शाह न मु तार कुरेशी मु तार कुरेशी F 49

बोर 298 867 शकेलाबी खादर कुरेशी खादर कुरेशी F 54

बोर 298 869 बाबा घुडु कुरेशी घुडु कुरेशी M 48

बोर 298 871 युनुस. घुडु कुरेशी घुडु कुरेशी M 44

बोर 298 878 खमरबी पाशा शेख पाशा शेख F 41

बोर 298 880 हसीनाबेगम दादिूमया शेख दादिूमया शेख F 37

बोर 298 886 सायराबी महेताब शेख महेताब शेख F 44 YZU7428907

बोर 298 898 तसलीम आयुबखा पठाण आयुबखा पठाण M 46

बोर 298 915 ई माईल अ दलु शेख अ दलु शेख M 36 YZU7428915

बोर 298 932 नसीन युनूस कुरेशी युनूस कुरेशी F 36

बोर 298 938 यमुनाबाई िनवृ ी हंगरजे िनवृ ी हंगरजे F 99

बोर 298 941 तमीजाबी नशीबखा पठाण नशीबखा पठाण F 91 YZU7428923

बोर 298 951 िशकुर नबीसाब शेख नबीसाब शेख M 46

बोर 298 952 लैला िशकुर शेख िशकुर शेख F 40

बोर 298 968 सुिम ा राम भालके राम भालके F 49

बोर 298 1032 अचना अजय भंडे अजय भंडे F 46

बोर 298 1109 हौसाबाई मा ती झंजूरटे मा ती झंजूरटे F 77

बोर 298 1130 शम ला मोतीराम कांबळे मोतीराम कांबळे F 33

बोर 298 1133 रामंच  गोपाळ लामतुरे गोपाळ लामतुरे M 92

बोर 298 1157 चं कलाबाई गुणवंत ठाकुर गुणवंत ठाकुर F 84 YZU7428949

बोर 298 1163 संजय वसंतराव हंगरगे वसंतराव हंगरगे M 43

बोर 298 1176 केशव भारत लाडंगे भारत लाडंगे M 36

बोर 298 1241 िशवश  ानोबा अनंतवाड ानोबा अनंतवाड M 39





मुिशराबाद 299 168 बाबुराव मा ती सादले मा ती सादले M 61

मुिशराबाद 299 169 वनमाला बाबुराव सादले बाबुराव सादले F 58

मुिशराबाद 299 397 भागो ी सदािशव कुदरपाके सदािशव कुदरपाके F 91

मुिशराबाद 299 445 राज ु यंकटराव मलवाडे यंकटराव मलवाडे M 37

मुिशराबाद 299 466 सार का संतोष मलवाडे संतोष मलवाडे F 38

मुिशराबाद 299 542 हाकाणी चाँदपाशा शेख चाँदपाशा शेख M 32

मुिशराबाद 299 546 म नाबी द तगीर शेख द तगीर शेख F 64

मुिशराबाद 299 547 श बीर छोटुलाल शेख छोटुलाल शेख M 61

मुिशराबाद 299 548 नजमुनबी श बीर शेख श बीर शेख F 59

मुिशराबाद 299 584 हाजराबी ई माईल पठाण ई माईल पठाण F 49

मुिशराबाद 299 639 अंते  वर शंकर पोतराजे शंकर पोतराजे M 33

मुिशराबाद 299 660 इंदराबाई हादू दु डले हादू दु डले F 91 YZU7429004

मुिशराबाद 299 737 चाँदपाशा राजो ीन शेख चाँदपाशा मलवाडे M 66 YZU7429020

मुिशराबाद 299 738 खतीजाबी चाँदपाशा शेख चाँदपाशा शेख F 64 YZU7429038



मुिशराबाद 300 324 वजया नागनाथ गोडबोले नागनाथ गोडबोले F 56

मुिशराबाद 300 369 यानोबा देव त मलवाडे देव त मलवाडे M 39

मुिशराबाद 300 373 सखुबाई यंकूराम थोरमोटे यंकूराम थोरमोटे F 71

मुिशराबाद 300 515 िशवाबाई शंकर कासले शंकर कासले F 61

मुिशराबाद 300 550 सुरेखा रावसाहेब मलवाडे रावसाहेब मालाडे F 40

मुिशराबाद 300 560 नामदेव मालू बेडदे मालू बेडदे M 45

मुिशराबाद 300 561 संजय मालु बेडदे मालु बेडदे M 44

मुिशराबाद 300 566 सुला◌ेचना माधवराव मलवाडे माधवराव मलवाडे F 68

मुिशराबाद 300 569 संजीव माधवराव मलवाडे माधवराव मलवाडे M 48

मुिशराबाद 300 607 िसताबाई पुनानाईक राठोड पुनानाईक राठोड F 101

मुिशराबाद 300 608 गो वंद हर राठोड हर राठोड M 66

मुिशराबाद 300 609 शिशकला गो वंद राठोड गो वंद राठोड F 61

मुिशराबाद 300 610 िभमा गो वंद राठोड गो वंद राठोड M 37

मुिशराबाद 300 619 पावती मारा◌ेती घा◌ेनशेटे मारा◌ेती घा◌ेनशेटे F 101

मुिशराबाद 300 620 चं काश मारा◌ेती घा◌ेनशेटे मारा◌ेती घा◌ेनशेटे M 88

मुिशराबाद 300 621 मदने र चं काश घा◌ेनशेटे चं काश घा◌ेनशेटे M 88

मुिशराबाद 300 622 कलावती चं काश घा◌ेनशेटे चं काश घा◌ेनशेटे F 73

मुिशराबाद 300 623 परमे र चं काश घा◌ेनशेटे चं काश घा◌ेनशेटे M 53

मुिशराबाद 300 624 याशा◌ेदा मदने र घा◌ेनशेटे मदने र घा◌ेनशेटे F 53



िशवणी खु. 301 147 वनमाला गो वंदराव जाधव गो वंदराव जाधव F 45

िशवणी खु. 301 183 रंजना ीपती जाधव ीपती जाधव M 36

िशवणी खु. 301 195 अचना माधवराव जाधव माधवराव जाधव F 37

िशवणी खु. 301 242 उिमला दलीपराव जाधव दलीपराव जाधव F 39

िशवणी खु. 301 264 रेखा बिळराम वाघमारे बिळराम वाघमारे F 40

िशवणी खु. 301 270 कमलबाई भाऊराव जाधव भाऊराव जाधव F 66

िशवणी खु. 301 274 धनराज भाऊराव जाधव भाऊराव जाधव M 43

िशवणी खु. 301 280 कौशाबाई िभमराव हुगे िभमराव हुगे F 38

िशवणी खु. 301 296 कमलबाई बळवंत जाधव बळवंत जाधव F 67

िशवणी खु. 301 350 बालाजी नागनाथ महाजनन नागनाथ महाजनन M 50

िशवणी खु. 301 375 िसताबाई रामदास. पांचाळ रामदास. पांचाळ F 51

िशवणी खु. 301 381 इंदबुाई वसंत पांचाळ वसंत पांचाळ F 65

िशवणी खु. 301 410 बलाल र ू स यद र ू स यद M 47

िशवणी खु. 301 411 सायरा बलाल स यद बलाल स यद F 41

िशवणी खु. 301 416 शक ल बी उ मानसाहेब स यद उ मानसाहेब स यद F 65

िशवणी खु. 301 475 मलवी मोहद न शेख मोहद न शेख F 49

िशवणी खु. 301 499 अकबर कर म शेख कर म शेख M 56

िशवणी खु. 301 500 बज नबी अकबर शेख अकबर शेख F 51

िशवणी खु. 301 505 साना िनजाम. स यद िनजाम. स यद F 55

िशवणी खु. 301 512 युनूसपाशा घुडूसाहेब स यद घुडूसाहेब स यद M 34

िशवणी खु. 301 515 चं कला यबक जाधव यंबक जाधव F 79

िशवणी खु. 301 576 रमन जनादन जाधव जनादन जाधव M 46

िशवणी खु. 301 589 मीनबाई सोपान ससाणे सोपान ससाणे F 84

िशवणी खु. 301 590 राज  पांडूरंग ससाने पांडूरंग ससाने M 45

िशवणी खु. 301 614 उ वला बळ राम. सुडे बळ राम. सुडे F 64 YZU7429061

िशवणी खु. 301 697 शारदा बळवंत पवत बळवंत पवत F 55

िशवणी खु. 301 701 नामदेव तुळशीराम. ल ढे तुळशीराम. ल ढे M 84 YZU7429087

िशवणी खु. 301 702 चं कला नामदेव ल ढे नामदेव ल ढे F 63

िशवणी खु. 301 703 सखुबाई चं कांत ल ढे चं कांत ल ढे F 45

िशवणी खु. 301 704 संपत नामदेव ल ढे नामदेव ल ढे M 53

िशवणी खु. 301 705 वैजयंताबाई सवंत ल ढे सवंत ल ढे F 48

िशवणी खु. 301 711 अ णा राज ससाणे राज ससाणे F 43





िशवणी खु. 302 84 गंगाधर िभमराव कलवले िभमराव कलवले M 66

िशवणी खु. 302 85 िनलूबाई गंगाधर कलवले गंगाधर कलवले F 61

िशवणी खु. 302 93 व नील राम कांबळे राम कांबळे M 35

िशवणी खु. 302 100 पंड त रामराव जाधव रामराव जाधव M 62

िशवणी खु. 302 108 मु ाबाई बब ससाने बब ससाने F 57

िशवणी खु. 302 109 बाबुराव नरिसगं कांबळे नरिसगं कांबळे M 78

िशवणी खु. 302 110 मंगलबाई बाबुराव कांबळे बाबुराव कांबळे F 58

िशवणी खु. 302 121 अनुसया याम पांचाळ याम पांचाळ F 39

िशवणी खु. 302 122 िमना शिशंकांत पांचाळ शिशंकांत पांचाळ F 37

िशवणी खु. 302 148 शकंुतला रामचं वाघमारे रामचं वाघमारे F 49 YZU7429111

िशवणी खु. 302 165 गणपती मारोती परसबोने मारोती परसबोने M 84

िशवणी खु. 302 168 कला पा यंकट परसबोने यंकट परसबोने M 58 YZU7429129

िशवणी खु. 302 171 सुिनता क लपा परसबोने क लपा परसबोने F 41

िशवणी खु. 302 188 महबुब बी नवाजखॉ पठाण नवाजखॉ पठाण F 42

िशवणी खु. 302 224 छायाबाई राज ससाने राज ससाने F 56

िशवणी खु. 302 248 मता व णू ससाने व णू ससाने F 47

िशवणी खु. 302 260 आनंद रघुनाथ गायकवाड रघुनाथ गायकवाड M 53 YZU7429137

िशवणी खु. 302 261 अयो या आनंदराव गायकवाड आनंदराव गायकवाड F 49 YZU7429145

िशवणी खु. 302 300 अचना म छं ससाने म छं ससाने F 50

िशवणी खु. 302 301 दलीप ानोबा ससाने ानोबा ससाने M 49

िशवणी खु. 302 303 कवीता दलीप ससाणे दलीप ससाणे F 41

िशवणी खु. 302 307 अ लाउ न मुसा शेख मुसा शेख M 42 YZU7429152

िशवणी खु. 302 399 राजे ी भानुदास का◌ेतमे भानुदास का◌ेतमे F 37

िशवणी खु. 302 448 ठकुबाई शेषराव जाधव शेषराव जाधव F 31

िशवणी खु. 302 449 क डाबाई व नाथ िगर व नाथ िगर F 94 YZU7429186

िशवणी खु. 302 453 ब बता जालींधर िगर जालींधर िगर F 37

िशवणी खु. 302 463 ल मण पंढर नाथ मोमले पंढर नाथ मोमले M 47

िशवणी खु. 302 470 क ड राम. बरमाजी जाधव बरमाजी जाधव M 68

िशवणी खु. 302 471 कशाबाई क ड राम. जाधव क ड राम. जाधव F 64

िशवणी खु. 302 477 शमा ईसाक शेख ईसाक शेख F 39 YZU7429194

िशवणी खु. 302 489 स द छानंद उ म जाधव उ म जाधव M 36

िशवणी खु. 302 503 मु ाबाई राज चलवाड राज चलवाड F 51



िशवणी खु. 302 528 सोपान ल मण वलसे ल मण वलसे M 38

िशवणी खु. 302 533 वमलबाई मधुकर ब रे मधुकर ब रे F 46 YZU7429202

िशवणी खु. 302 559 रो हणी िशवाजी सुडे िशवाजी सुडे F 31

िशवणी खु. 302 612 जनाबाई मधुकर जाधव मधुकर जाधव F 47

िशवणी खु. 302 616 कोडाबाई रामचं कांबळे रामचं कांबळे F 77

िशवणी खु. 302 644 मधुमाला हनमंत चामे हनमंत चामे F 45

िशवणी खु. 302 648 मीनबाई नागनाथ म े नागनाथ म े F 95 YZU7429210



सेल ूबु. 303 13 संजय बाबुराव बोनवळे बाबुराव बोनवळे M 40 YZU6597488

सेल ूबु. 303 216 संगीता िशवराज कंुभार िशवराज कंुभार F 30

सेल ूबु. 303 269 दपक तुळिशराम बेवनाळे तुळिशराम बेवनाळे M 37

सेल ूबु. 303 345 रावसाहेब जयराम फावडे जयराम फावडे M 86

सेल ूबु. 303 349 यशोदा पंड तराव साडुंर पंड तराव साडुंर F 41

सेल ूबु. 303 353 सागर पंड तराव साडूंर पंड तराव साडूंर F 31

सेल ूबु. 303 392 सुिचता कािशनाथ ताक बडवे कािशनाथ ताक बडवे F 37

सेल ूबु. 303 404 शशीकला िनळकंठ दाणे िनळकंठ दाणे F 51

सेल ूबु. 303 417 उ म. नरहर पांचाळ नरहर पांचाळ M 62

सेल ूबु. 303 420 मीण उ म. पांचाळ उ म. पांचाळ F 56 YZU7368665

सेल ूबु. 303 426 सरोजनी अशोक साडुंर अशोक साडुंर F 46 YZU7368673

सेल ूबु. 303 431 िशवाजी यंकट बोयणे यंकट बोयणे M 66 YZU7368681

सेल ूबु. 303 446 एकनाथ रघुनाथ वर ले रघुनाथ वर ले M 59

सेल ूबु. 303 447 पावती एकनाथ वर ले एकनाथ वर ले F 54

सेल ूबु. 303 457 राजकुमार पांडुरंग सुयवंशी पांडुरंग सुयवंशी M 44 YZU7368707

सेल ूबु. 303 481 राजाबाई ब ूवान साडूंर ब ूवान साडूंर F 37

सेल ूबु. 303 498 संगीता दयानंद दोरवे दयानंद दोरवे F 37

सेल ूबु. 303 505 भा य ी उ मराव साडूंर उ मराव साडूंर F 30

सेल ूबु. 303 521 शोभा सुभानराव सुरवसे सुभानराव सुरवसे F 35

सेल ूबु. 303 545 राज  र ाजी साडुंर र ाजी साडुंर M 39

सेल ूबु. 303 548 वजया यंकट साडुंर यंकट साडुंर F 39

सेल ूबु. 303 549 कौस या बाबु साडुंर बाबु साडुंर F 39

सेल ूबु. 303 571 शामा राम सुरवसे राम सुरवसे F 37

सेल ूबु. 303 600 ल मीबाई िलंबराज गायकवाड िलंबराज गायकवाड F 54

सेल ूबु. 303 604 अिनता वठठलराव गायकवाड वठठलराव गायकवाड F 31

सेल ूबु. 303 621 कलावती गंगाराम भोजने गंगाराम भोजने F 89

सेल ूबु. 303 624 मधूकर मु ाराम. बोयणे मु ाराम. बोयणे M 44 YZU7368731

सेल ूबु. 303 640 बालाजी गणपती भंडारे गणपती भंडारे M 56

सेल ूबु. 303 641 सा व ी बालाजी भंडारे बालाजी भंडारे F 51 YZU7368749

सेल ूबु. 303 668 प लवी हाद साडूंर हाद साडूंर F 32

सेल ूबु. 303 678 सुवणकला संभाजी साडुंर संभाजी साडुंर F 35

सेल ूबु. 303 801 सुभ ा व भंर साडूंर व भंर साडूंर F 37



सेल ूबु. 303 828 ोपद  गोपाळ साडूंर गोपाळ साडूंर F 37

सेल ूबु. 303 847 गंगाबाई शेषेराव बोयणे शेषेराव बोयणे F 37

सेल ूबु. 303 888 वैजनाथ द ू बोयणे द ू बोयणे M 51 YZU7368756

सेल ूबु. 303 889 शाळुबाई वैजनाथ बोयणे वैजनाथ बोयणे F 48 YZU7368764

सेल ूबु. 303 908 अंकूश ल मण घोडके ल मण घोडके M 56

सेल ूबु. 303 909 सुमन अंकूश घोडके अंकूश घोडके F 52 YZU7368772

सेल ूबु. 303 917 सुरेखा नरसींग गौतम नरसींग गौतम F 36

सेल ूबु. 303 923 नरिसगं क डराम गौतम क डराम गौतम M 40

सेल ूबु. 303 954 बळ राम मोतीराम कांबळे बळ राम कांबळे M 51

सेल ूबु. 303 966 िमराबाई गणपती सुरवसे गणपती सुरवसे F 46 YZU7368798

सेल ूबु. 303 979 िमना ी ग हनीनाथ दोरवे ग हनीनाथ दोरवे F 37



धनेगांव 305 110 फरोज आिलम शेख आिलम शेख M 30

धनेगांव 305 130 िशवकातंा व णु शेळके व णु श◌्ेळके F 34

धनेगांव 305 133 गजानन तुकाराम शेळके तुकाराम शेळके M 29

धनेगांव 305 151 गोकूळ सोपान सुयवंशी सोपान सुयवंशी M 28

धनेगांव 305 205 बसिमलाबी दगडू शेख दगडू शेख F 64

धनेगांव 305 219 मंगला राम. गायकवाड राम. गायकवाड F 53

धनेगांव 305 242 कमलबाई गो वंद करे गो वंद करे F 38

धनेगांव 305 252 गवळनबाई अनुरथ इंगळे अनुरथ इंगळे F 50

धनेगांव 305 254 ीराम. िनवृ ी थोरमोटे िनवृ ी थोरमोटे M 54

धनेगांव 305 256 िनमला ीराम. थोरमोटे ीराम. थोरमोटे F 46

धनेगांव 305 260 केशरबाई ानोबा थोरमोटे ानोबा थोरमोटे F 58

धनेगांव 305 262 अचना ानोबा थोरमोटे ानोबा थोरमोटे F 40

धनेगांव 305 267 नंदकुमार गोपीनाथ पांढरे गोपीनाथ पांढरे M 55 YZU7368822

धनेगांव 305 292 अहमद नुर शेख नुर शेख M 38

धनेगांव 305 303 कुशावती हणमतं चामले हणमतं चामले F 59

धनेगांव 305 321 हणमतं यंकट कोले यंकट कोले M 67

धनेगांव 305 322 िनतीन हणमतं कोले हणमतं कोले M 38

धनेगांव 305 408 मनकरना िलंगराम. चामले िलंगराम. चामले F 86 YZU7368830

धनेगांव 305 439 कोमल व नाथ कांबळे व नाथ कांबळे F 39

धनेगांव 305 499 चं कांत ग वद बं◌ेबडे ग वद बं◌ेबडे M 31

धनेगांव 305 503 सर वती गो वंद बबडे गो वंद बबडे F 48

धनेगांव 305 507 राम. पांडुरंग करे पांडुरंग करे M 46 YZU7368855

धनेगांव 305 586 अचुत यंकटराव शेळके यंकटराव शेळके M 51 YZU7368863

धनेगांव 305 602 सर वतीबाई गो वंद बबडे गो वंद बबडे F 54

धनेगांव 305 622 लोचनाबाई माधवराव हाळदे माधवराव हाळदे F 91

धनेगांव 305 632 खंडू संतराम. माने संतराम. माने M 91

धनेगांव 305 641 शाहेराबी द तिगर शेख द तिगर शेख F 58 YZU7368871

धनेगांव 305 644 ब ुवान कशनराव कोळेकर कशनराव कोळेकर M 56

धनेगांव 305 645 कमलाबाई ब ुवान कोळेकर ब ुवान कोळेकर F 51

धनेगांव 305 662 िशवाजी भुजंगराव मलीशे भुजंगराव मलीशे M 54

धनेगांव 305 663 गुणाबाई िशवाजी मलीशे िशवाजी मलीशे F 51

धनेगांव 305 667 वामन ितरंबक कोळेकर ितरंबक कोळेकर M 56 YZU7368889



धनेगांव 305 672 पावती बालाजी गायकवाड बालाजी गायकवाड F 42

धनेगांव 305 675 नवास अ बास शेख अ बास शेख M 53 YZU7368897

धनेगांव 305 676 कलीमूनबी नवाज शेख नवाज शेख F 49 YZU7368905

धनेगांव 305 709 संिगता गो वंद चामले गो वंद चामले F 47

धनेगांव 305 714 वजयमाला बालाजी कोळेकर बालाजी कोळेकर F 59

धनेगांव 305 758 आसरफबी फक र शेख फक र शेख F 69

धनेगांव 305 761 मु तफा फक रसाब शेख फक रसाब शेख M 44 YZU7161961

धनेगांव 305 764 शबाना जहाँगीर शेख जहाँगीर शेख F 30

धनेगांव 305 769 सुरेखा राजकुमार कुटवडे राजकुमार कुटवडे F 43

धनेगांव 305 770 गुंडाबाई महादू हजारे महादू हजारे F 90

धनेगांव 305 779 व नाथ िशवाजी पांचाळ िशवाजी पांचाळ M 38

धनेगांव 305 780 बालाजी नारायण गायकवाड नारायण गायकवाड M 44



िशऊर 306 181 सोपान इरा पा कंुभार इरा पा कंुभार M 75

िशऊर 306 211 ीकृ ण महादेव सुयवंशी महादेव सुयवंशी M 58 YZU7368921

िशऊर 306 212 िनमला ीकृ ण सुयवंशी ीकृ ण सुयवंशी F 51 YZU7368939

िशऊर 306 258 माधवी जीवन भ गे जीवन भ गे F 39

िशऊर 306 264 रामचं  शंकर काळे शंकर काळे M 39

िशऊर 306 373 ललीता बाळकृ ण सुयवंशी बाळकृ ण सुयवंशी F 38

िशऊर 306 374 मंदा कनी बाळकृ ण सुयवंशी बाळकृ ण सुयवंशी F 36

िशऊर 306 452 िनता मारेाती सुयवंशी मारेाती सुयवंशी F 37

िशऊर 306 469 मु ाबाई व ंभर सुयवंशी व ंभर सुयवंशी F 38

िशऊर 306 514 सुिनता मनोहर सुयवंशी मनोहर सुयवंशी F 30

िशऊर 306 515 आशा मनोहर सुयवंशी मनोहर सुयवंशी F 30

िशऊर 306 545 िमरा मधुकर बोकडे मधुकर बोकडे F 46

िशऊर 306 605 शीला नामदेव सूयवंशी नामदेव सूयवंशी F 30

िशऊर 306 621 योित असोक सुयवंशी अशोक सुयवंशी M 35

िशऊर 306 774 सुकुमार वसंत सुयवंशी वसंत सुयवंशी M 63 YZU7162035

िशऊर 306 827 जय ी वरभ वामी वरभ वामी F 38

िशऊर 306 838 अनीता पंजकराज सुयवंशी पंजकराज सुयवंशी F 46

िशऊर 306 868 सुवणा मुरली धर सुयवंशी मुरलीधर सुयवंशी M 36

िशऊर 306 869 सरोजा मुरलीधर सुयवंशी मुरलीधर सुयवंशी M 36



िशऊर 307 256 सुमनबाई हर सुयवंशी हर सुयवंशी F 41

िशऊर 307 262 संजय संभाजी सूयवंशी संभाजी सूयवंशी M 37

िशऊर 307 272 साहेब नागा◌ेराव सुरवसे नागा◌ेराव सुरवसे M 38

िशऊर 307 273 संगीता साहेब सुरवसे साहेब सुरवसे F 36

िशऊर 307 374 मुकराबाई बाळासाहेब सुयवंशी बाळासाहेब सुयवंशी F 35

िशऊर 307 375 तुकाराम बाळासाहेब सुयवंशी बाळासाहेब सुयवंशी M 35

िशऊर 307 393 शामकुमार िशवराम सुयवंशी िशवराम सुयवंशी M 38

िशऊर 307 410 सुिनता सुिनल घोडके सुिनल घोडके F 37

िशऊर 307 441 मा ती राम घोडके राम घोडके M 43

िशऊर 307 456 शोभाबाई महादेव सुरवसे महादेव सुरवसे F 53 YZU7369010

िशऊर 307 481 कोमल भारत सुरवसे भारत सुरवसे F 46

िशऊर 307 493 वैशाली ाने र सुरवसे ाने र सुरवसे F 37

िशऊर 307 503 रमाबाई कमलाकर सुरवसे कमलाकर सुरवसे F 51 YZU7369028

िशऊर 307 512 रेखा म हार कांबळे म हार कांबळे F 48 YZU7369036

िशऊर 307 519 गो वंद नागोराव सुरवसे नागोराव सुरवसे M 48

िशऊर 307 520 वषाबाई गो वंद सुरवसे गो वंद सुरवसे F 45

िशऊर 307 539 चा◌ॅ◌ंद कुतबु न शेख कुतबु न शेख M 41

िशऊर 307 560 केवळ वनायक बोकडे वनायक बोकडे M 41 YZU7162076

िशऊर 307 582 फातेमाबी नजीर शेख नजीर शेख F 61 YZU7369077

िशऊर 307 593 तेमनुबी जेहरो न अ सार जेहरो न अ सार F 38

िशऊर 307 606 स वता बळवंत सुयवंशी बळवंत सुयवंशी F 42



उट  खु. 308 103 बळ राम गोपाळ मरार गोपाळ मरार M 89

उट  खु. 308 114 भा य ी ब वान सुयवंशी सुयवंशी सुयवंशी M 38

उट  खु. 308 118 योती वनायक सु वंशी वनायक सु वंशी F 32

उट  खु. 308 138 अंजना भागवतराव सूयवंशी भागवतराव सूयवंशी F 41

उट  खु. 308 151 वदंना ल मन सयुवंशी ल मन सुयवंशी F 38

उट  खु. 308 152 िमरा ल मण सूयवंशी ल मण सूयवंशी F 36

उट  खु. 308 158 मनोज गणपत राउत गणपत राउत M 33

उट  खु. 308 165 बालाजी नागोराव सुयवंशी नागोराव सुयवंशी M 49

उट  खु. 308 166 ोपद  बालाजी सुयवंशी बालाजी सुयवंशी F 45 YZU7369093

उट  खु. 308 179 दलीप व नाथ काशीद व नाथ काशीद M 50 YZU7369101

उट  खु. 308 180 मंगल दलीप काशीद दलीप काशीद F 47

उट  खु. 308 218 भा य ी सतीष ढवळे सतीष ढवळे F 41

उट  खु. 308 252 यासीन पाशुमीया पठाण पाशुमीया पठाण M 38

उट  खु. 308 277 इंताजबी द तगीर पठाण द तगीर पठाण F 46 YZU7369135

उट  खु. 308 307 र हमाबी रसुल पटेल रसुल पटेल F 33

उट  खु. 308 321 तमीम इसाळ पटेल इसाळ पटेल M 30

उट  खु. 308 335 वधा वामन सुयवंशी वामन सुयवंशी F 38

उट  खु. 308 352 मनीषा गोपीचंद सुयवंशी गोपीचंद सुयवंशी F 37

उट  खु. 308 359 वषाराणी शेषेराव सुयवंशी शेषेराव सुयवंशी F 39

उट  खु. 308 361 आशालता अिनल मोरे अिनल मोरे F 44

उट  खु. 308 362 अिनल सौदागर मोरे सौदागर मोरे M 44 YZU7369143

उट  खु. 308 408 वषा बाबुराव घोडके बाबुराव घोडके F 39

उट  खु. 308 409 चांदसाहब महंमद मनीयार महंमद मनीयार M 92

उट  खु. 308 410 जाहेदाबी चॉदसाब म णयार चॉदसाब म णयार F 84

उट  खु. 308 411 अहमद चांदसाहब मनीयार चांदसाहब मनीयार M 45 YZU7369176

उट  खु. 308 437 सोपान िनवृ ी घोडसे िनवृ ी घोडसे M 69

उट  खु. 308 438 सारजाबाई सोपान घोडसे सोपान घोडसे F 64

उट  खु. 308 439 िगतांजली सोपान घोडसे सोपान घोडसे F 37

उट  खु. 308 440 गो वंद शेषेराव पुर शेषेराव पुर M 38



सलगरा बु. 338 323 भागाबाई दादाराव होळकर बागाबाई होळकर F 86 YZU0227199

सलगरा बु. 338 335 मधुकर यंकटराव माने यंकटराव माने M 62 YZU7373590

सलगरा बु. 338 353 पंकजा दलीप माने दलीप माने F 37

सलगरा बु. 338 416 भागाबाई पंढर कांबळे पंढर कांबळे F 66 YZU7373517

सलगरा बु. 338 418 संजय पंढर कांबळे पंढर कांबळे M 46 YZU7373525

सलगरा बु. 338 526 संजीवणी िशवराज ढेकणे िशवराज ढेकणे F 47

सलगरा बु. 338 595 शेषेकला वामन बंडे वामन बंडे F 37

सलगरा बु. 338 719 कािशबाई व ठलराव ग हाणे व ठलराव ग हाणे F 83 YZU7373541

सलगरा बु. 338 720 अशोक व ठलराव ग हाणे व ठलराव ग हाणे M 71

सलगरा बु. 338 828 भागाबाई दादाराव पांचाळ दादाराव पांचाळ F 86 YZU7373574

सलगरा बु. 338 862 अनुसया तुकाराम. श े तुकाराम. श े F 86

सलगरा बु. 338 877 िच ा रावसाहेब सपाटे रावसाहेब सपाटे F 46

सलगरा बु. 338 889 वजया बलभीमराव पाट ल बलभीमराव पाट ल F 73 YZU7373582

सलगरा बु. 338 971 अ ण भगवान ग हाणे भगवान ग हाणे M 42

सलगरा बु. 338 1015 सोनाबाई संभाजी गायकवाड संभाजी गायकवाड F 73

सलगरा बु. 338 1112 अशोक दगडू जाधव दगडू जाधव M 46 YZU7373624

सलगरा बु. 338 1113 सुिनता अशोक जाधव अशोक जाधव F 44

सलगरा बु. 338 1118 हणमतं मधुकर गायकवाड मधुकर गायकवाड M 46

सलगरा बु. 338 1183 भा कर काशीनाथ जाधव काशीनाथ जाधव M 39



सलगरा बु. 339 174 लता करण कांबळे करण कांबळे F 34

सलगरा बु. 339 341 अनुसया दासबाब कांबळे दासबाब कांबळे F 47

सलगरा बु. 339 454 वधादेवी नागू परगे नागू परगे F 48 YZU7379035

सलगरा बु. 339 513 महाद ुनरिसगं जाधव नरिसगं जाधव M 38

सलगरा बु. 339 537 शांताबाई हाणंमत कांबळे हाणमंत िनवृ ी कांबळे F 40

सलगरा बु. 339 630 िशवाजी बापुराव राठोड बापुराव राठोड F 43

सलगरा बु. 339 726 छबुबाई व ठल जाधव व ठल जाधव F 58

सलगरा बु. 339 758 मधुकर यानबा गायकवाड यानबा गायकवाड M 61

सलगरा बु. 339 759 कांताबाई मधुकर गायकवाड मधुकर गायकवाड F 56

सलगरा बु. 339 760 महानंदा बळ गायकवाड बळ गायकवाड F 46

सलगरा बु. 339 761 बालाकाबाई हणमतं गायकवाड हणमतं गायकवाड F 44

सलगरा बु. 339 835 कांता राम. ग हाणे राम. ग हाणे F 56

सलगरा बु. 339 915 महादेव दगंबर जाधव दगंबर जाधव M 30

सलगरा बु. 339 1094 बालाजी िनळकंठ गायकवाड िनळकंठ गायकवाड M 48 YZU7379076

सलगरा बु. 339 1115 ढबुबाई संजय ब बळे संजय ब बळे F 44

सलगरा बु. 339 1133 सालार तुराब स यद तुराब स यद M 59 YZU7379084

सलगरा बु. 339 1134 अ वर सालारसाब स यद सालारसाब स यद F 55 YZU7379092

सलगरा बु. 339 1137 वेणूनाथ पुंडिलक वारकर पुंडिलक वारकर M 87

सलगरा बु. 339 1138 वजया वेणूनाथ वारकर वेणूनाथ वारकर F 80

सलगरा बु. 339 1139 िनतीन वेणूनाथ वारकर वेणूनाथ वारकर M 43

सलगरा बु. 339 1140 वकास वेणूनाथ वारकर वेणूनाथ वारकर M 41

सलगरा बु. 339 1142 शेषेराव व ठल लंके व ठल लंके M 52



सलगरा खु. 340 218 रेवताबाई दशरथ अजुने दशरथ अजुने F 54

सलगरा खु. 340 223 महादेव दशरथ अजूने दशरथ अजूने M 31

सलगरा खु. 340 238 ल मी बालाजी कांबळे बालाजी कांबळे F 54 YZU7379100

सलगरा खु. 340 275 महादेव भू अजूने भू अजूने M 34

सलगरा खु. 340 276 वषा महादेव अजूने महादेव अजूने F 33

सलगरा खु. 340 277 ध डराम. बाबुराव अजुने बाबुराव अजुने M 64 YZU7379118

सलगरा खु. 340 278 हरकणा ध डराम. अजुने ध डराम. अजुने F 59 YZU7379126

सलगरा खु. 340 285 गो वंद पंड त अजुने पंड त अजुने M 44

सलगरा खु. 340 286 सुरेखा गो वंद अजनेु गो वंद अजुने F 40

सलगरा खु. 340 316 कमलाकर िलंबाजी बं◌ेबळे िलंबाजी बं◌ेबळे M 44

सलगरा खु. 340 317 दैवशाला कमलाकर ब बळे कमलाकर बोबळे F 43 YZU7379134

सलगरा खु. 340 321 कमलाकर िलंबाजी बोबंळे िलंबाजी बोबंळे M 49 YZU7379142

सलगरा खु. 340 324 िनलाबाई िनवृ ी िशंदे िनवृ ी िशंदे F 84

सलगरा खु. 340 361 शाहू िशवाजी मोह ते िशवाजी मोह ते F 31

सलगरा खु. 340 364 तुकाराम गुर पा बावलगे गुर पा बावलगे M 59 YZU7379159

सलगरा खु. 340 369 ाने  वर गुरा पा कासले गुरा पा कासले M 34

सलगरा खु. 340 418 छायाबाई राम. बनसोडे राम. बनसोडे F 65

सलगरा खु. 340 425 ल मीबाई पांडुरंग सुखसे पांडुरंग सुखसे F 84

सलगरा खु. 340 426 गंगाबाई पांडुरंग सुरवसे पांडुरंग सुरवसे M 44

सलगरा खु. 340 427 मधुकर नामदेव सुयवंशी नामदेव सुयवंशी M 47

सलगरा खु. 340 449 सोजर रावण कांबळे रावण कांबळे M 56

सलगरा खु. 340 488 संगीता वैजीनाथ कांबळे वैजीनाथ कांबळे F 33

सलगरा खु. 340 490 गोरोबा नागनाथ कांबळे नागनाथ कांबळे M 86

सलगरा खु. 340 495 रमेश गा◌ेरा◌ेबा कांबळे गा◌ेरा◌ेबा कांबळे M 42

सलगरा खु. 340 496 वमल गा◌ेरा◌ेबा कांबळे गा◌ेरा◌ेबा कांबळे F 40

सलगरा खु. 340 497 दयानंद गा◌ेरा◌ेबा कांबळे गा◌ेरा◌ेबा कांबळे M 38

सलगरा खु. 340 500 बळ राम पांडूरंग कांबळे पांडूरंग कांबळे M 43

सलगरा खु. 340 555 सुिनता धनराज माकणे धनराज माकणे F 41

सलगरा खु. 340 642 ीकांत ंबक खराडे ंबक खराडे M 54

सलगरा खु. 340 644 अ लेखा यंबक खराडे यंबक खराडे M 44

सलगरा खु. 340 645 िमना ीकांत खराडे ीकांत खराडे F 43

सलगरा खु. 340 654 वमल बापुराव कदम बापुराव कदम F 66



सलगरा खु. 340 655 रंजना गणपती कदम गणपती कदम F 40

सलगरा खु. 340 673 मैनाबाई नागोराव खराडे नागोराव खराडे F 69

सलगरा खु. 340 733 छायाबाई पंड त बावलगे पंड त बावलगे F 57

सलगरा खु. 340 739 भा य ी नंद कशोर बावलगावे नंद कशोर बावलगावे F 37

सलगरा खु. 340 743 मीण पांडुरंग बावलगे पांडुरंग बावलगे F 49

सलगरा खु. 340 745 नंद कशोर पांडुरंग बावलगे पांडुरंग बावलगे M 46

सलगरा खु. 340 747 ल मीबाई नानासाहेब बावलगे नानासाहेब बावलगे F 42

सलगरा खु. 340 749 जग नाथ पांडुरंग बावलगे पांडुरंग बावलगे M 39

सलगरा खु. 340 751 चं कांत पांडुरंग बावलगे पांडुरंग बावलगे M 38

सलगरा खु. 340 754 मायावती शरद बावलगे शरद बावलगे F 37

सलगरा खु. 340 773 गुणाजी गणपत बावलगे गणपत बावलगे M 58 YZU7379167

सलगरा खु. 340 785 शामल व णु बावलगे व णु बावलगे F 47

सलगरा खु. 340 819 ीदेवी नारायण खराडे नारायण खराडे F 36

सलगरा खु. 340 833 चं हास नामदेव पांचाळ नामदेव पांचाळ M 41

सलगरा खु. 340 835 करण नामदेव पांचाळ नामदेव पांचाळ M 37



बोकणगांव 341 105 शामाबाई दलीप सुतार दलीप सुतार F 53

बोकणगांव 341 165 रेशमाबी लाला शेख लाला शेख F 40

बोकणगांव 341 174 मुलयम अमीन शेख अमीन शेख M 56 YZU7162217

बोकणगांव 341 179 बहादरु इ ाह म शेख इ ाह म शेख M 43 YZU7379175

बोकणगांव 341 181 नादानबी भादरेु शेख भादरेु शेख F 41 YZU7379183

बोकणगांव 341 266 अचना िशवाजी िशंदे िशवाजी िशंदे M 36

बोकणगांव 341 317 बकुला सुधाकर दाताळ सुधाकर दाताळ F 37

बोकणगांव 341 406 सुिनता माधव माने माधव माने F 37

बोकणगांव 341 408 पावती माधव िशंदे माधव िशंदे F 46 YZU7379209

बोकणगांव 341 484 बालाजी सोपान िशंदे सोपान िशंदे M 45

बोकणगांव 341 485 तानाजी सोपान िशंदे सोपान िशंदे M 45

बोकणगांव 341 486 आशा बालाजी िशंदे बालाजी िशंदे F 40

बोकणगांव 341 487 दैवशाला तानाजी िशंदे तानाजी िशंदे F 39

बोकणगांव 341 497 सुिनल रंगनाथ सुयवंशी रंगनाथ सुयवंशी M 37

बोकणगांव 341 534 अिनता अशोक िशंदे अशोक िशंदे F 38

बोकणगांव 341 536 अिनता अशोक िशंदे अशोक िशंदे F 37

बोकणगांव 341 555 सुकमार व ठलराव जाधव व ठलराव जाधव F 68 YZU7379233

बोकणगांव 341 557 शेषेराव िशवराम. िशंदे िशवराम. िशंदे M 86 YZU7379225

बोकणगांव 341 558 पंड त व नाथ िशंदे व नाथ िशंदे M 66

बोकणगांव 341 561 रंजना पंड तराव िशंदे पंड तराव िशंदे F 56

बोकणगांव 341 565 सु या मोहनराव िशंदे मोहनराव िशंदे F 37

बोकणगांव 341 575 लितका भाऊसाहेब जाधव भाऊसाहेब जाधव F 46

बोकणगांव 341 584 अलका िशवाजी िशंदे िशवाजी िशंदे F 38

बोकणगांव 341 634 संतोष मा ती टमके मा ती टमके M 44

बोकणगांव 341 635 अ नी संतोष टमके संतोष टमके F 41

बोकणगांव 341 636 आशा कशोर टमके कशोर टमके M 39

बोकणगांव 341 637 कशोर मा ती टमके मा ती टमके M 38

बोकणगांव 341 683 बाबासाहेब इ  वर अ हरे इ  वर अ हरे M 33

बोकणगांव 341 696 अनुसया शंकर च हाण शंकर च हाण M 46

बोकणगांव 341 697 शंकर मोतीराम च हाण मोतीराम च हाण M 45

बोकणगांव 341 703 कोमल ब ुवान िशंदे ब ुवान िशंदे F 52 YZU7379274

बोकणगांव 341 729 दगंबर रामराव दाताळ रामराव दाताळ M 96



बोकणगांव 341 746 कासीनाथ ताय पा जाधव ताय पा जाधव M 59

बोकणगांव 341 747 मंगलाबाई कािशनाथ जाधव कािशनाथ जाधव M 55

बोकणगांव 341 762 ेमलता आते र दाताळ आते र दाताळ F 31

बोकणगांव 341 766 शामल िशवाजी बेलूरे िशवाजी बेलूरे M 35

बोकणगांव 341 767 ृ णा ीधर बेलूरे ीधर बेलूरे M 39

बोकणगांव 341 778 भागीरथी कशनराव दाताळ कशनराव दाताळ F 88

बोकणगांव 341 800 सुषमा वसंत दाताळ वसंत दाताळ F 44



बोकणगांव 342 176 लता िशवाजी पाट ल िशवाजी पाट ल F 33

बोकणगांव 342 231 प ाकर बाबुराव वामी बाबुराव वामी M 52

बोकणगांव 342 232 िनलकंठ रामिलंग वामी रामिलंग वामी M 44

बोकणगांव 342 233 कौश या प ाकर वामी प ाकर वामी F 42

बोकणगांव 342 276 अलका नागेशराव िशंदे नागेशराव िशंदे F 44 YZU7379282

बोकणगांव 342 336 भा य ी बालाजी कांबळे बालाजी कांबळे F 36

बोकणगांव 342 374 सकुबाई तुकाराम वाघमारे तुकाराम वाघमारे F 37

बोकणगांव 342 427 सुिनता बालाजी गोरे बालाजी गोरे F 51 YZU7379308

बोकणगांव 342 437 अिनता संपत कांबळे संपत कांबळे F 37

बोकणगांव 342 457 संज ूतुकाराम तलवारे तुकाराम तलवारे M 38

बोकणगांव 342 458 बबीता संजू तलवारे संजू तलवारे F 36

बोकणगांव 342 484 दपक पांडुरंग वाघमारे पांडुरंग वाघमारे M 37

बोकणगांव 342 533 सुवणा नामदेव टमके नामदेव टमके F 37

बोकणगांव 342 577 सुिम ा बालाजी खरेकर बालाजी खरेकर F 38

बोकणगांव 342 597 महानंदा भीमराव िचते भीमराव िचते F 49

बोकणगांव 342 658 वमल बाबुराव च हाण बाबुराव च हाण F 59

बोकणगांव 342 660 कमल काश च हाण काश च हाण F 53

बोकणगांव 342 663 पाली काशीनाथ च हाण काशीनाथ च हाण F 40

बोकणगांव 342 742 राज  आ णाराव बंडगर आ णाराव बंडगर M 40

बोकणगांव 342 744 संिगता राज बंडगर राज बंडगर F 37

बोकणगांव 342 757 मिनषा भागवत दाताळ भागवत दाताळ F 40

बोकणगांव 342 764 अनुसया मधुकर दाताळ मधुकर दाताळ F 39

बोकणगांव 342 775 िशवलीला मोहनराव पाट ल मोहनराव पाट ल F 45

बोकणगांव 342 804 नंदबुाई म मथअ पा वामी म मथअ पा वामी F 41



बंदगीहाळ 343 185 मद द मा फ शेख मा फ शेख M 34

बंदगीहाळ 343 227 तुकाराम यंकट सावतं यंकट सावतं M 36

बंदगीहाळ 343 279 कसानाबी आर फ शेख आर फ शेख F 48 YZU7379316

बंदगीहाळ 343 295 मिनषा संतोष िशंदे संतोष िशंदे F 35

बंदगीहाळ 343 308 दयानंद नारायण कांबळे नारायण कांबळे M 48 YZU7379324

बंदगीहाळ 343 311 अिनता दयानंद कांबळे दयानंद कांबळे F 46 YZU7379332

बंदगीहाळ 343 312 महादेव अशोक कांबळे अशोक कांबळे M 37

बंदगीहाळ 343 344 गह नीनाथ यानबा नराळे यानबा नराळे M 61 YZU7379340

बंदगीहाळ 343 345 ाने र गह नीनाथ नराळे गह नीनाथ नराळे M 39

बंदगीहाळ 343 391 शाम. दगांबर कांबळे दगांबर कांबळे M 52 YZU7379357

बंदगीहाळ 343 392 लताबाई शाम. कांबळे शाम. कांबळे F 47

बंदगीहाळ 343 415 कोमल बालाजी कांबळे बालाजी कांबळे F 44

बंदगीहाळ 343 416 िस दाथ गौतम कांबळे गौतम कांबळे M 32

बंदगीहाळ 343 425 उ म. ल मण िच े ल मण िच े M 54 YZU7379365

बंदगीहाळ 343 426 नंदाबाई उ म. िच े उ म. िच े F 54 YZU7379373

बंदगीहाळ 343 439 मंगलबाई माधव िशंदे माधव िशंदे F 53

बंदगीहाळ 343 442 उषाबाई अंकुश िशंदे अंकुश िशंदे F 48

बंदगीहाळ 343 466 िन ला राघु शडगे राघु शडगे F 57

बंदगीहाळ 343 534 मधुकर शंकरराव सावतं शंकरराव सावतं M 61

बंदगीहाळ 343 535 स यभामाबाई मधुकर सावतं मधुकर सावतं F 58

बंदगीहाळ 343 540 चं कांत शंकरराव सावतं शंकरराव सावतं M 46

बंदगीहाळ 343 541 शाहुराज शंकरराव सावतं शंकरराव सावतं M 44 YZU7379399

बंदगीहाळ 343 542 िशलाबाई शाहूराज सावतं शाहूराज सावतं F 36

बंदगीहाळ 343 568 ल मीबाई व णु पोतदार व णु पोतदार F 38

बंदगीहाळ 343 646 सुलताना रउफ शेख रउफ शेख F 46

बंदगीहाळ 343 653 दलीप पांडुरंग जाधव पांडुरंग जाधव M 44

बंदगीहाळ 343 722 सुचीता व पराव िशंदे व पराव िशंदे F 45

बंदगीहाळ 343 776 अंकुश एकनाथ िच े एकनाथ िच े M 51 YZU7379407

बंदगीहाळ 343 779 नंदा अंकुश िच े अंकुश िच े F 38

बंदगीहाळ 343 831 अनुराधा द साद िशंदे द साद िशंदे F 35

बंदगीहाळ 343 865 भरत िनवृ ी पवार िनवृ ी पवार M 58

बंदगीहाळ 343 911 द ा य कसन िच े कसन िच े M 49



बंदगीहाळ 343 949 बालाजी चंदर कांबळे चंदर कांबळे M 51

बंदगीहाळ 343 950 मंगलबाई बालाजी कांबळे बालाजी कांबळे F 48 YZU7379415

बंदगीहाळ 343 963 सु ीव सोमनाथ घोलप सोमनाथ घोलप M 37

बंदगीहाळ 343 971 अहमद अजमसाब शेख अजमसाब शेख M 40

बंदगीहाळ 343 975 दनकर यंकटराव िलंबापुरे यंकटराव िलंबापुरे M 50

बंदगीहाळ 343 976 सुिनता दनकर िलंबापुरे दनकर िलंबापुरे F 46

बंदगीहाळ 343 977 मधुकर यंकटराव िलंबापुरे यंकटराव िलंबापुरे M 61 YZU7379423

बंदगीहाळ 343 978 सुमन मधुकर िलंबापुरे मधुकर िलंबापुरे F 56 YZU7379431


