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अर्ज� प्रा�प्त दि	नां��क उमे�	वा�रा�चे� नां��वा शे�रा�

1 1 हनां�मे�ता� मेधू� भां��गरा�

2 2 प्रादिवाण हणमे�ता ला�ड

3 3 आदिशेष र्जयं�ता क� लाकण!

4 4 नां�गनां�थ अक�� शे सा�राग�

5 5 सा�दिहला दिशेवा�र्ज$ क��बळे�

6 6 शे�भांमे नां�	 � क	मे

7 7 प्राक�शे अक�� शे कडवा

8 8 आक�शे दिवाठ्ठला 	�सा�

9 9 अनां�प 	त्ता�त्रयं ड+ईफो+ड�

10 10 दिवाक�सा दिवाठ्ठला 	�सा�

11 11 भां�षण र्जयंवा�ता मे+टकरा

12 12 सा�गमे रा�र्ज/द्र ग�यंकवा�ड

13 13 सिसाध्	�श्वारा गर्ज�नांनां क+ळे�ब�करा

14 14 सा�ता+ष ता�नां�र्ज$ अवाघड�

15 15 दिनांला�शे मे�दिणक क��बळे�

16 16 दिकराण दिशेक�र्ज$ रा�ऊता

17 17 दिनांला�शे ता�क�रा�मेर्ज$ क� वाट

18 18 शे�भांमे रादिवा�द्र प��ढरा�

19 19 	त्ता� मे�दिणक नां�ईकनांवारा�

20 20 बर्जरा�ग दिचेमे�र्ज$ क��बळे�

21 21 शे�भांमे ग्यं�नांप्रासा�	 भांट

22 22 सा�मे�धू दिवार्जयं इं�गळे�

23 23 रा��दिहता वासा�ता क�� भां�रा

24 24 दिवाष्ण� गर्जलाप्प� क�मेठे�

25 25 चे�द्रक��ता प��ड� रा�ग मे�ळे�ट

26 26 प��ड� रा�ग सा�यं�भां�नां मेह�ला�

27 27 ओं�क�रा कचेरु नांवादिगरा�

28 28 मे+हम्मे	 आरिराफो इंक्ब�ला ब�गवा�नां

29 29 नांदि	मे इंक्ब�ला ब�गवा�नां

30 30 दिवार्जयं सा	�दिशेवा रा�ठे+ड

31 31 ब�ला�र्ज$सिसा�ह सा�ता+षसिसा�ह परा	�शे$

सिर्जल्ह� न्यं�यं�लायं प�ण� 
साफो�ईग�रा भांराता$ प्रादिCयं� २०२१

अप�त्र उमे�	वा�रा यं�	$
अ. C. नांG	ण$ C.

०२/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१  	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०२/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१  	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०२/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१  	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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32 32 अलाक� मेनां+र्ज चेव्ह�ण

33 33 सा�	शे�नां सा�दिनांला ला+खं�ड�

34 34 रा�र्ज/द्र शे��ता�रा�मे ग+डसा�

35 35 सा�क� ता प्रामे+	 क��बळे�

36 36 ओं�क�रा अशे+क र्ज�धूवा

37 37 ब�राह�ण असालामे ता��ब+ळे$

38 38 श्री$क��ता रा�मेचे�द्र ब�र्जत्र$

39 39 आसिखंला रा�र्ज/द्र भां+साला�

40 40 यंशे शेरा	 क�रा�करा

41 41 दिकराण रामे�शे लाGढ�

42 42 अता�ला साR	�गरा दिशे�	�

43 43 वाष�� शेदिशेक��ता क्षी$रासा�गरा

44 44 सापनां� गण�शे र्जगता�प

45 45 अमे+ला मेगनांरा�वा यं�	वा

46 46 अक्षीयं ग+राक्षीनां�थ भां�र्जबळे

47 47 ह�नांमे�ता मे�धूरा�वा दिकरातावा�ड

48 48 रा+दिहता आण्ण�सा�ह�ब वा�घमे�रा�

49 49 आक�शे रा�र्ज/द्र ब�ल्मे$कI

50 50 दि	प�ला$ दिवानां+	 चेव्ह�ण

51 51 अभांयं अर्जयं दिबडला�ण

52 52 Mवा�ता$ अखंवा� क� लाकण!

53 53 सिलाला� ता�ष�रा 	�सा�नां�

54 54 	यं�नां�	 सा�भां�ष सा�बकड�

55 55 शेदिशेक��ता उत्तामे क्षी$रासा�गरा

56 56 मेह�शे प��ड� रा�ग रा+कड�

57 57 अखंवा� मेदिनांष� क� लाकण!

58 58 शेरा	 अरुण ड�कला�

59 60 गण�शे सा�दिUवा खं�ड�ळे�

60 61 रादिवारा�र्ज शेदिशेक��ता अदिहवाळे�

61 62 यं+ग$रा�र्ज शेदिशेक��ता अदिहवाळे�

०२/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०२/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०२/०६/२०२१  	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०२/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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62 63 दिवाकI दि	ला$परा�वा क�ळे�

63 64 शे�भांमे दि	ला$प क� शे�रा�

64 65 ग+प�ळे प��डसिलाक 	�सा�नां�

65 66 ईश्वारा परामे�श्वारा अ�वाट�

66 67 रा�हWला दिकशे+रा भां�गवा�नां$

67 68 रुप�ला$ परामे�श्वारा अ�वाट�

68 69 प्रादि	प दि	ला$प क� शे�रा�

69 70 दिनांता�शे रा�र्ज/द्र परा	�शे$

70 71 मेयं�रा उत्तामे ग�र्जरा

71 72 प्राक�शे मेधू�करा ढ�कण�

72 73

73 74 रा�मेसिला�ग ब�ब�रा�वा ढ�कण�

74 75 असिर्जता भांगवा�नां क� 	�रा$

75 76 रातानां उत्तामे ला+खं�ड�

76 77 सा�गरा रा�र्ज�शे पवा�रा

77 78 शे�भांमे दि	ला$परा�वा क+राड�

78 79 गर्ज�नांनां मेह�	�वा भां+करा�

79 80 प�नांमे सा�ता+ष भांGडवा�

80 81 खं�शे�ला ओं�क�रा घ�लाक्षी�

81 82 चे�तानां सा�यं�क��ता दिचेताळे�

82 83 सा�ता+ष चेराण चेव्ह�ण

83 84 गRरावा ब�ळे� ग+डळेकरा

84 85 सामे$रा सा�दि	प फो�ळेक�

85 86 प्राशे��ता शे�करा खं�ड�

86 87 अक�� शे दिभांक� रा�ठे+ड

87 88 दिनांता$नां रामे�शे क��बळे�

88 89 सा�गरा उत्तामे क��बळे�

89 90 पवानां ब�ब�रा�वा खंडसा�

90 91 शेXला�शे र्जग्गनां�थ रा��ड$यं�

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१ र्ज$वानां श्री$रा�ग दिग-ह�
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१  प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 
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91 92 वा�दिह	 	�	�दिमेयं�Y� शे�खं

92 93 दि	प�ला$ ता�ष�रा ता�वारा�

93 94 कदिनांर्ज� वा�दिह	 शे�खं

94 95 सा�र्जला प्रादि	प प�ट$ला

95 96 वादिनांता� सादिचेनां ला/ढ�

96 97 अ�र्जला$ र्जग्गनां�थ मेड�वा$

97 98 दि	नां�शे हण�मे�ता सा�ळेवा�

98 99 यंशे ग+राखं शे�ला�रा

99 100 चे�तानां ग+प�ळे चेव्ह�ण

100 101 सा�रार्ज अरुण चे�	नांदिशेवा�

101 102 यंशे कX ला�सा प�ट$ला

102 103 सा�भां�ष आण्ण� घ�ला�

103 104 सादिचेनां शेत्र�घ्नां ला/ढ�

104 105 कदिवाता� ग+राखं शे�ला�रा

105 106 अक्षीयं मेह�	�वा ब+ठे�

106 107 दिवानां�यंक क[ ष्ण	�वा दिशे�	�

107 108 कX ला�सा सा	�दिशेवा र्ज+ग	�ड

108 109 सा�वाण�� सा�ता+ष यं�वाला�

109 110 ऋदिषक� शे दिवानां�यंक मे�टला

110 111 ओं�क�रा यंशेवा�ता पवा�रा

111 112 	�दिवा	�सा सा�र्जयं क�ळे�

112 113 वाXभांवा आनां�	 सा�यं�वा�शे$

113 114 तान्मेयं श्यं�मे खं/गरा�

114 115 दि	प�ला$ ता�ष�रा ता�वारा�

115 116 श्री$क��ता गण�शे ग�यंकवा�ड

116 117 आक�शे मेह�वा$रा करासा�

117 118 रा+शेनां सा�भां�षरा�वा उर्जXनांकरा

118 119 आक�शे ब�ब� र्ज�धूवा

119 120 रा�र्ज/द्र अशे+क ग�यंकवा�ड

120 121 मेधू�करा दिवाष्ण� मे�नां�

121 122 प�नांमे अता�ला धू�ताडमेला

०३/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१
फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०३/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०३/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०३/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०३/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०३/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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122 123 सा�गरा सा�दि	प�नां बनांसा+ड�

123 124 शे�भां��ग$ 	गड�  क	मे

124 125 प�र्ज� सा�भां�ष पवा�रा

125 126 अता�ला कX ला�सा क��बळे�

126 127 रा��दिहता सा�भां�ष क��बळे�

127 128 मे�ग�शे सिसाता�रा�मे वा�दिशेलाकरा

128 129 अदिभांर्ज$ता उत्तामे क�� भां�रा

129 130 शे�भांमे दि	ला$प दिपसा�ळे

130 131 रा�यंब� शे�करा खंरा�ता

131 132 मेह�शे 	त्ता� ब�डगरा

132 133 दि	व्यं� ब�ब� वा�ल्मे$कI

133 134 गRरावा ग�ण�र्ज$ ग+रा�

134 136 सा�दि	प रामे�शे र्ज�धूवा

135 137 र्जयंदि	प प्राल्ह�	 दिशेवाशेराण

136 138 मेयं�रा दिवाश्वा�सा दिवाघ�ट�

137 139 र्जयंदि	प सा�भां�ष रा�ऊता

138 140 अर्ज��नां बळे$रा�मे दिगरा�मे

139 141 ईश्वारा परामे�श्वारा अवाट�

140 142 गRरावा दिशेवा�र्ज$ खं�ड�गळे�

141 143 सामे$रा अशे+क दिनांकमे

142 144 लाक्ष्मेण रा�मे	�सा करा�

143 145 अ�क�शे शे�ला$U�मे सा�बळे�

144 146 सा+मेनां�थ अशे+क दिशे�	�

145 147 अदिमेता नां�रा�यंण कGढरा�

146 148 धू$रार्ज सा�धू$रा ग�यंकवा�ड

147 149 रा�र्ज� बबनां प�ट+ळे�

148 150 प्राज्ञा�नां�	 घनांश्यं�मे मे�ट�

149 151 दि^वाद्या� वासा�ता ला+खं�ड�

150 152 रा��दिहता शे�करारा�वा रा�वा

151 153 रा+हनां प्राल्ह�	 मेह�प�रा�

152 154 मेयं�रा नां�	 � र्ज�धूवा

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०३/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$एकचे फो+ट+ 
ला�वाला�ला� आह�. 

०३/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 
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153 155 दि	पक 	�दिवा	�सा मे�ळे$

154 156 मेयं�रा खं�ड�  रा+कड�

155 157 प्रादिवाण मे�राला$धूरा ब�राड�

156 158 चेXतानां सा�भां�षरा�वा उज्र्जXनांकरा

157 159 सा�वाण�� दिवार्जयं घ�गरा�

158 160 र्ज$वानां सा�ता+षरा�वा ब�नां�ईता

159 161 उत्र�श्वारा ब�रा$करा�वा ढ�कण�

160 162 दिनांला�शे मेधू�करा चेRधूरा$

161 163 दिकराण धूमे��र्ज$ 	ड��र्ज�

162 164 सामे�धू�नां 	�दिवा	�सा चेRधूरा$

163 165 घनांश्यं�मे दिभांक� मेह�ला�

164 166 मेह�शे क�दिशेनां�थ दिशे�प$

165 167 सा�खं	�वा दिकसानां ला�ड

166 168 प्रादिताक र्जळेब� ग�यंकवा�ड

167 169 सानां$ रा�र्ज/द्र दिपसा�ळे

168 170 चे��	 श्री�वाण ब�रावा�सा�

169 171 शे�भांमे दि	पक सिखंल्ला�रा�

170 172 रादिवा�द्र मेच्छींdद्र र्ज+ग	�ड

171 173 दि	पक भांवा�राला�ला ब�रावा�सा�

172 174 रा+दिह	�सा दिनांळेब� 	�वाक��बळे�

173 175 प्रासा�	 दि	ला$प साकप�ळे

174 176 सा�शे��ता सा�र्जयं भांगता

175 177 प��ड� रा�ग रा�र्जरा�मे ब+डक�

176 178 मे�ग�शे नांवानां�थ क	मे

177 179 प्रादिशेक र्जळेब� ग�यंकवा�ड

178 180 दिशेताला मेनां+र्ज प�ह+ळे�

179 181 कमेला�शे ज्ञा�नां�श्वारा घ�मे�

180 182 आराता$ दि	पक दिभांसा�

181 183 दिवाक�सा शेह�र्ज$ प�लाक�

182 184 चे�द्रकला� यं�	वा वा�गताकरा

०३/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०३/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ दिताकIट�साह प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०३/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०३/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$एकचे फो+ट+ 
ला�वाला�ला� आह�. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$एकचे फो+ट+ 
ला�वाला�ला� आह�. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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183 185 आक�शे र्जयंसिसा�ग पवा�रा

184 186 सादिचेनां मे�रुता$ मे�मे�ण�

185 187 अदिभांष�क ग+राखं पवा�रा

186 188 रा+दिहता नां�	क� मे�रा ग�यंकवा�ड

187 189 आराता$ दि	पक दिभांसा�

188 190 साखं�रा�मे सिसाता�रा�मे ब�ण��ळे�

189 191 अदिभांर्ज$ता अ�क� शे अरागड�

190 192 पवानां रा�मे	�सा र्ज�धूवा

191 193 प्रादिताक क� शेवा 	+डक�

192 194 दि	ला$प मे+हनां रा�ठे+ड

193 195 अदिभांर्ज$ता अरुण नां�ईक 

194 196 ब�धूभां�षण छींगनां सा�रावा�ड�

195 197 दिवाशे�ला ग+प$नां�थ भां�ला�रा�वा

196 198 ह�मे�ता सिसाता�रा�मे दिशेराग��वाकरा

197 199 रा+दिहण$ गर्ज�नांनां सा�वाe

198 200 सादिचेनां रामे�शे बG	�डe

199 201 वाXभांवा रा�मे	�सा वा�ठे�करा

200 202 सा�	�मे 	�	�भां�ऊ ग�वाड�

201 203 ता�ळेशे$रा�मे धूGड�  घ+ड�

202 204 आरिराफो ईMमे�ला पट�ला

203 205 सा�नां�	� शेXला�शे 	�वाकरा

204 206 प्राशे��ता अशे+क र्जमे	�ड�

205 208 सादिचेनां राघ�नां�थ खं�ताळे�

206 209 दिकराण सा�ह�बरा�वा 	�भां�ड�

207 210 दि	पक ता�ता�रा�वा नांरावाड�

208 211 नां�रा�यंण ता�ता�रा�वा ढ�ला�

209 212 दिवाला�सा दित्र�बक मेळे�करा

210 213 दिनांवा[त्ता$ अ�ब�	�सा खं�ताळे�

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� 
आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०३/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०३/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$एकचे फो+ट+ 
ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०३/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०३/०६/२०२१ क+रा� प�कIट आह� अर्ज� प्रा�प्त नां�ह$.

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रावाग� चे�कIचे� सिलाह$ला� आह�. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प्रावाग� चे�कIचे� सिलाह$ला� आह�. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. 
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211 214 अरुण 	त्ता�त्रयं ला+ह�ळे�

212 215 सानां$ रा�र्ज�रा�मे क� 	�रा$

213 216 सा�गरा सा�रा�शे क�ट�वा�रा

214 217 असिर्जता सा�दिनांला थ+रा�ता

215 218 अदिताशे गण�शे 	�वाक� ळे�

216 219 सा�यं�क��ता चे�द्रक��ता रा�ऊता

217 220 प�ढरा$नां�थ ब�ब�रा�वा खं�ताळे�

218 221 ज्ञा�नां�श्वारा ब�ब�रा�वा खं�ताळे�

219 222 रादिवा�द्र सा+प�नां ह�सा�

220 223 रादिवा दिवाला�सा 	�वाक� ळे�

221 224 ता�र्जसा दिवाठ्ठला वाचेकला

222 225 अर्जयं सा�ह�बरा�वा 	�भां�ड�

223 226 गण�शे धूGड$रा�मे चे+पड�

224 227 दिवामेला रामे�शे बवाe

225 228 श्री$क[ ष्ण अरुण वा�घ

226 229 अदिनांक� ता धूनांरा�र्जरा�वा वा�नांखं�ड�

227 231 अक्षीयं नां�मे	�वा प�सालाकरा

228 232 सिसाध्	�श्वारा सा+मे�श्वारा Mवा�मे$

229 233 ओंमेक�रा अमे[ता प�ट$ला

230 234 दिशेवासिला�ग दिनांलाक� ठे क+ळे$

231 235 दिकराण सिसाता�रा�मे ला+हकरा�

232 236 अक्षीयं शे��ता�रा�मे घ+ड� 

233 237 दि	पक नां�	 � रा�ऊता

234 238 दिवावा�क सा�ता+ष क� वाड�

235 239 सा�ता+ष फोकरुर्ज$ घ�ला�

236 240 क�	राअला$ र्ज�वा�	 मे�ला�नां$

237 241 र्जयंश्री$ प�कर्ज आह�रा

238 242 रिराता�शे अता�ला ला+ण�रा�

239 243 दि	ग�बरा 	त्ता�त्रयं नां�टक�

240 244 दिमेसिखंला अदिवानां�शे मेलाफो�प�राकरा

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. फो+ट+चे ला�वाला�ला� 
नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�कIट�वारा नां��वा 
पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
 अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां 
चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$.एकचे फो+ट+ 
ला�वाला�ला� आह�. 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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241 245 सादिचेनां शे�षरा�वा फो+ला�

242 246 रादिवा�द्र सा�रा�शे बडग�र्जरा

243 247 सा�रार्ज 	�मे+	रा भां�र्ज$प�ला�

244 248 दिमेथ�नां भां�राता रा�ठे+ड

245 249 दि	पक प��ड� रा�ग ग+रा�

246 250 दि	नां�शे चे�द्रभां�ग सा�वाळे�

247 251 रा�हWला नां�मे	�वा ला+ह�रा

248 252 अर्जयं दिवाष्ण� ता�डकरा

249 253 हष� सा�ता+ष नांला�वाड�

250 254 शे�ला$करा�मे सिसाता�रा�मे मे�राकड

251 255 प्राज्वाला रा�र्ज� फो� कट�

252 256 यं+ग�शे ब�र्ज$रा�वा खं�ळे�

253 257 अमे+ला प्राक�शे खं�	�रा�

254 258 वाXभांवा दिवाCमे प�ट$ला

255 259 यंज्ञा�शे रामे�शे सापक�ळे�

256 260 सा�मे�ता हण�मे�ता ला�क�ळे

257 261 दिवानां�यंक अशे+क ह+सामेण$

258 262 अमेर्ज	दिमेयं�Y� मेदिहब�ब शे�खं

259 263 ग+क� ळे दि	ला$प ठे+सारा

260 264 अक्षीयं सा�रा�शे ठे�करा�

261 265 अमे+ला 	त्ता�त्रयं र्ज�धूवा

262 266 साखं�रा�मे दिवाला�सा आव्ह�ड

263 267 धूनां�र्जयं 	गड�  ला�क�ळे

264 268 राफोIक राह$मे शे�खं

265 269 शे�भांमे रा�र्ज/द्र सा�वाळे�

266 270 प��ड� रा�ग ब�ळे�सा�ह�ब ग�यंकवा�ड

267 271 चे�द्रक��ता ब�ला�र्ज$ नां�गराग+र्ज�

268 272 गर्ज�नांनां रा�मे	�सा ला�क�ळे

269 273 दिनांला�शे सा�रा�शे दिशे�	� 

270 274 ग+राखं सा�भां�षरा�वा ग+रा�

०४/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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271 275 मेह�शे पवानां ला�क�ळे

272 276 रा$नां� प्राशे��ता मे+राकरा

273 277 दिशेवा	�सा प्राक�शे रा�यंब+ला�

274 278 आदिशेष दि	ला$प सारा+	�

275 279 ज्ञा�नां�श्वारा ब�ळे� ठेGबरा�

276 280 सादिचेनां रामे�शे मेह�र्जनां

277 281 सा�शे��ता सा�र्जयं 

278 282 दिकराण वासा�तारा�वा धून्वा�

279 283 पराशे�रा�मे ब�ड�  क	मे

280 284 वाष�� दिवाष्ण� नां�टकरा

281 285 अक्षीयं सा�पता घ�गरा�

282 286 हरा$ष दिवानां+	 मे�ळे$

283 287 लाक्ष्मे$ मेनां+हरा वाXरा�ळे�

284 288 मेधू� रा�मेभां�ऊ मे�नां�

285 289 दि	पक प्राक�शे ग+ट�

286 290 अझरा नांर्ज$रा साय्यं	

287 291 अता�ला मेह�शे दि	दिक्षीता

288 292 सादिचेनां मेह�	�वा ग�यंकवा�ड

289 293 सा�	�शे दिवाद्या�सा�गरा दिकता!करा

290 294 गRरावा प्राभां�	�सा कसाब�

291 295 अक्षीयं धू�वा� खंता�ळे

292 296 आक�शे ब�ब�सा�ह�ब प�चेमे�खं

293 297 प्राक�शे श्री$रा�ग ता�वारा�

294 298 दिवाशे�ला दिशेवासिला�ग आष्टु�रा�

295 299 वाXर्ज�नां�थ बळे$रा�मे ला�क�ळे

296 300 रा�हWला अशे+क दिशे�प$ 

297 301 आक�शे ता�नां�र्ज$ दिशेकलाग�रा

298 302 अदिनांला रा�मेरा�वा ताडसा�

299 303 दिकराण दिशेवा�र्ज$ दिगता�

300 304 अदिवानां�शे शे��ता�रा�मे क� 	�रा

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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301 305 रा�र्जक� मे�रा बसावारा�र्ज प�ट$ला

302 306 कX ला�सा बद्र$नां�थ र्ज�धूवा

303 307 दिमेनां$नां�थ रा�वार्ज$ र्जगता�प

304 308 गण�शे वा�मेनांरा�वा नां�रानांवारा�

305 309 ब�ळे�सा�ह�ब प��ड� रा�ग ग��डग�

306 310 सादिचेनां सा�र्जयं परा	�सा$

307 311 रा�र्ज रामे�शे दिशेकलाग�रा

308 312 दि	नां�शे ईश्वारा घ+ड�

309 313 भां�ग्यंश्री$ मेधू� मे�नां�

310 314 सामे$रा प्रामे+	 र्जगता�प

311 315 अराब�सा अय्यं�ब फोरा�सा

312 316 दिवारा�र्ज दिवाष्ण� दिमेरागळे

313 317 रा�क� शे सा�भां�ष हWरामे��र्ज�

314 318 अदिभांर्ज$ता अशे+क मे�ळेवा	करा

315 319 अरुण दिशेवा�र्ज$ र्ज�धूवा

316 320 दिवाCमे मेह�	�वा वा�घ+ला�

317 321 अता�ला कX ला�सा ला+खं�ड�

318 322 ता�ष�रा ग+प$नां�थ र्ज�धूवा

319 323 प�कर्ज वासा�ता इं�गळे�

320 324 शे�भांमे आनां�	� व्हट�ळे�

321 325 सा�ह�सा अदिनांला प��ड�

322 326 छीं��ट�  र्जगनां क�पडग�

323 327 दिकशे+रा प्रा�मेसिसा�ग रा�ठे+ड

324 328 गण�शे लाक्ष्मेण ता+डकरा

325 329 सा�र्ज�ता� दिवाक�सा क�चे$

326 330 प्राज्वाला सा�र्जयं चेRह�नां

327 331 हष�ला दि	पक दिवासाप�ता�

328 332 भां�ऊसा�ह�ब लाक्ष्मेण र्ज�धूवा 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. 
प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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329 333 दिवार्जयं ता�क�रा�मे 	�सा�ई

330 334 अ�क� शे दिवाला�सारा�वा वा�नांखं�ड�

331 335 गRतामे सा��गधूरा दिशेवाणकरा

332 336 सादिचेनां सा�र्जयं धूसाधूसा�

333 337 आनां�	 ब�ला�र्ज$ नां�गराग+र्ज�

334 338 अ�श्वा$नां$ शे�करा ब+रासा�

335 339 दिवाक�सा 	�	�रा�वा पवा�रा

336 340 धूम्मेप�ला अशे+क बनांसा+ड�

337 341 सा	�दिशेवा सा�भां�ष वा�रा�

338 342 मे�रुता$ मे+हनां वापe

339 343 सादिचेनां वासा�ता आरार्ज

340 344 प्रादिवाण धूनांरा�र्ज शे/ड�

341 345 प्राशे��ता उत्तामे दिशे�	� 

342 346 Mवाप्नां$ला गण�शे इं�ग+ला�

343 347 ह�मे�ता दिनांलाक� ठे ग�रावा

344 348 अनां�प र्जगन्ना�थ अवाचे�रा

345 349 मेनां+र्ज दि	ला$प कच्छींवा�

346 350 सा�ता��ष अशे+क आड�

347 351 बळे$रा�मे सा�ता+ष क+टवा�यं

348 352 आशे�ता+ष साखं�हरा$ सा+नांवाण�

349 353 आ	�शे क�� डसिलाक धूड�

350 354 अक्षीयं धूGड$रा�मे पवा�रा

351 355 दिनांला�शे सा�रा�शेसिसा�ग परा	�शे$

352 356 रा�र्जश्री$ हरा$शे मे�श्री�मे 

353 357 मेयं�रा मे�रुता$ फोड

354 358 सा�कल्प सा�क्षी��ता सा+नांक��बळे�  

355 359 Mवाप्नां$ला एकनां�थ र्ज�धूवा

356 360 प्रादिवाण ज्ञा�नां	�वा वाड�करा

357 361 चेXतान्यं रा�मेचे�द्र क��बळे�

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+चे ला�वाला�ला� नां�ह$ता. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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358 362 Mवाप्नां$ला ग�ग�रा�मे खंरा�ड�

359 363 अ�क� शे दिभांमेरा�वा प��ड

360 364 अदिभांर्ज$ता दिवाष्ण� ब�ठे�

361 365 	�वा/द्र श्री$क[ ष्ण दिचेमे+ट�

362 366 दिनांला�शे सा�र्जयं परा	�शे$

363 367 सा�ता+ष वासा�ता खं�डकरा

364 368 भां�षण मेह�	�वा सा��ळे�क�

365 369 प्रादिवाण भांराता मेरा�ड�

366 370 मे+दिहता मे�क� शे मे�गवानां�

367 371 रात्नां� प्रादि	प प�चेरा�सा

368 372 उमे�क��ता दिवानां�यंक नांष्टु�

369 373 दि	प�ला$ दिवाठ्ठला सा�ता�रा

370 374 शे�भांमे अर्जयं बड+ण�

371 375 प्रामे+	 सा�र्जयं सा�ठे�

372 376 चे�द्रक��ता दिवानां�यंक ग��ग�डe

373 377 आयं�ष गण�शेरा�वा मे�ढ�

374 378 दिनांसिखंला रा�र्ज� घ��ड�Mवा�रा

375 379 ऋदिषक� शे सा�रा�शे ब+डक�

376 380 अर्जयं एकनां�थ चेRधूरा$

377 381 रुदिबनां� गRसा सा�ताखं�ड

378 382 शे�भांमे रादिवा�द्र सा+नां�वाण�

379 383 प्राता�प नां�नां� मेह�ला�

380 384 सादिचेनां सा�भां�ष नां�ईकनांवारा�

381 385 गRतामे अशे+क चे�वारा�

382 386 मेल्ला$क�र्ज��नां सा�ता+ष दिशेवाशेराण

383 387 रा�मे�श्वारा 	गड�  परासा�

384 388 दि	पक पप्प� ब+थ

385 389 दि	ला$प सा�रार्जला�ला क+रा$

386 390 सा�ता+ष अ�ब�र्ज$ ब��बळे�

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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387 391 दिशेवामे नां�रा�यंणरा�वा दिगराडकरा

388 392 क� सा�मे�करा सा�खं	�वा मे�श्री�मे

389 393

390 394 कल्पनां� सा�ता+ष नांला�वाड�

391 395 शे��ताप्प� श्यं�मेरा�वा उबरा�ण�

392 396 प�कर्ज रादिवा�द्र 	�वा

393 397 दिवाशे�ला नां�ग�शे नांवाघरा�

394 398 यं+ग�शे भांगवा�नां मे�राक� ट�

395 399 क[ ष्ण�क� मे�रा ब�धूरा�मे चेRधूरा$

396 400 सा�	शे�नां दिवाष्ण� आघ�वा 

397 401 दिकराण कवाड�  रा�दिगट 

398 402 प�कर्ज बबनांरा�वा नांरासा�ड� 

399 403 क[ ष्ण� दिवाठ्ठला सिसारासा�ठे� 

400 404 सा+मेनां�थ रा�मेदिकसानां नांरावाड� 

401 405 वासा$मे+द्दी$नां साला$मे क�र्ज$ 

402 406 रुप�शे ब�ळे�सा�ह�ब करा�र्ज�वाण� 

403 407 क[ ष्ण� रा�र्ज�रा�मे धू+त्र� 

404 408 प्रादिताशे मेधू�करा अडदिकनां� 

405 409 भां�गवाता गण�शेरा�वा क� बड� 

406 410 प्रादि	प सा+प�नां र्जगता�प 

407 411 दिनांता�शे कX ला�सा ड��ग� 

408 412 दिवाकI अ�क� शे प��ड�गळे�  

409 413 रा�खं� 	गड�  परासा� 

410 414 दि	पक अदिभांमे�नां करा�र्जकरा 

411 415 रा�हmला ब�ळेक[ ष्ण क�� भां�रा 

412 416 अ�दिकता दिवाष्ण�र्ज$ दिप�गळे�  

413 417 सादिचेनां शे�करा पग�रा� 

414 418 दिवाक�सा ब�ळे� क+ळे$ 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ मे�हरुदिनांसा� अ. गनां$ नां	�फो
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. 
प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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415 419 मेह�शे प्राक�शे दिह�गमे$रा� 

416 420 अमे+ला दिवाला�सा र्ज�धूवा 

417 421 सामे$रा रा�हmला आढ�वा 

418 422 दिनांता$नां रा�मेचे�द्र आठेवाला� 

419 423 आदि	त्यं प्राशे��ता चेRधूरा$ 

420 424 सा�ह�सा भां�Mकरा गवाळे�

421 425 प्राक�शे यं�	वा इं�गळे�  

422 426 रा�क� शे गणपता चे�द्रदिगरा�ल्ला� 

423 427 वाष�क� मे�रा सा�र्जयं वा�नांखं�ड� 

424 428 अक्षीयं सा�र्जयं ढ��करा� 

425 429 प्राण�र्ज� सिसाध्	�थ� 	�रुड� 

426 430 दिनांरार्ज रा�र्जक� मे�रा सा+नां�रा 

427 431 अदिमेता रा�र्ज�शे चेRधूरा$ 

428 432 भां�ग्यंश्री$ सा�र्जयं क�कड� 

429 433 ब�वाळेकरा दिनांमे�ला� प्राल्ह�	 

430 434 रा�खं� नांवानां�थ मे�नां� 

431 435 मेह�	�वा नां�रा�यंण नां�ळे�  

432 436 गर्ज�नांनां मे�दिणक गराड 

433 437 आनां�	 भांXय्यं�सा�ह�ब बचे�ट� 

434 439 दिफोरा��र्ज ह�र्ज$मेला�ग नां�ईकवा�ड� 

435 440 आब�सा�ह�ब ग+राखं ब��	ला 

436 441 सा�शे$ला लाक्ष्मेण इं�गवाला� 

437 442 दिशेल्प� शे�मे नां��गरा�

438 443 दिनांला$मे� मे�क�� 	� प�	�मे 

439 444 नांरा/द्र नां�गनां�थ ब�मेण� 

440 445 सादिचेनां ग�ग�धूरा कMता�रा� 

441 446 अभांयं अरुणरा�वा र्ज+शे$ 

442 447 रुप�शे 	�शेमे�खं नां�रानांवारा� 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.	+नां 
चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 



.

Page 16

443 448 शे�मेरा�वा मे�रुता$ नां��गरा� 

444 449 अदिमेता 	�	�सा�ह�ब सा+नांवाण� 

445 450 सिर्जता�शे शेरा	 ह+ळेकरा 

446 451 सादिचेनां सा�धू�करा ओंव्ह�ळे

447 452 मे�Mताफो� 	�वाला नां	�फो 

448 453 रा+हनां रामे�शे ग�यंकवा�ड 

449 454 औ	��बरा भां�राता प�ट$ला 

450 455 रा+हनां ता�नां�र्ज$ क��बळे�  

451 456 	�वा/द्र सा�र्जयं घ�सारा 

452 457 यं��ग�शे रा�मे	�सा भां��ग�रा 

453 458 प्रादिवाण र्जयंरा�मे प�वासाकरा 

454 459 Mवाप्नां$ला मेनां+र्ज सा�ळेवा$ 

455 460 आक�शे नां�ग�शे वा�घमे�रा� 

456 461 	�वा�शे सात्यंभां�नां चेRधूरा$ 

457 462 अर्जयं दिशेवा�र्ज$ रा�उता 

458 463 पल्लावा$ शे�षरा�र्ज ग�ड�मे 

459 464 सा+नां�ला$ दिशेवा�र्ज$ भां�ला�रा�वा 

460 465 Mवाप्नां$ला दिशेवा�र्ज$ प��ट� 

461 466 वाXभांवा राघ�नां�थ ग��ग+ड�

462 467 र्जगन्ना�थ ब�ड� रा�वा ला��ड� 

463 468 ओंमेक�रा 	त्ता�त्रयं मे+रा� 

464 469 रा�मे	�सा सिसाध्	�रा�मे दिपट�ळेकरा 

465 470 कX ला�सा मेनां+हरा रा�उता

466 471 अदिनांक� ता अशे��क सा+नां�वाण� 

467 472 दिवाठ्ठला उत्तामेरा�वा रा�ठे+ड 

468 473 दिप्राता$ दिवाशे�ला नांगराकरा 

469 474 रा�सिर्जता दिवार्जयंरा�वा मे�नां 

470 475 रा�र्ज�शे अदिनांला मे�नां� 

471 476 दिनांला�शे शे��ता�रा�मे क� 	�रा 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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472 477 सा�दिप्रायं� सा�र्जयं क�कड� 

473 478 पवानां सा�र्जयं आ�बड 

474 479 आक�शे ता�क�रा�मे क��बळे�  

475 480 अदिभांष�क सा�यं�क��ता पट�करा 

476 481 सादिचेनां दि	ला$प दिनांवाळे� 

477 482 गण�शे दिभांमेरा�वा प��ड 

478 483 सा�यं�वा�शे$ मेह�	�वा कड�र्ज$

479 484 ब�ला�र्ज$ दिवाश्वानां�थ र्ज�वाळे� 

480 485 सा�गरा शे�करारा�वा मे+रा� 

481 486 हष�ला रादिवा�द्र सा+नांवाण� 

482 487 मे�क� शे दि	पक क��बळे�  

483 488 प्राणयं रादिवा�द्र मेहWलाकरा 

484 489 परासारा�मे भांगवा�नां ग�यंकवा�ड 

485 490 मेह�	�वा अर्ज��नां भां+राड� 

486 491 दि	नां�शे र्ज�ला�तासिसा�ग आड� 

487 492 ऋदिषक� शे दिवाला�सा दि	क्षी$ता 

488 493 ऋतावा दिवाला�सा दि	क्षी$ता 

489 494 दिवाशे�ला मेनां+हरा भां+साला�

490 495 ऋत्वा$र्ज राणसिर्जता दिचेलावा�ता 

491 496 दिशेताला भांगवा�नां ग�यंकवा�ड 

492 497 सा�गरा सा�र्जयं प�ट$ला 

493 498 आ	�शे रा�र्ज� राणदि	वा�

494 499 रा+हनां भांगवा�नां ब+यंनां� 

495 500 सा�गरा हरिराभां�उ उ�ड� 

496 501 अदिनांक� ता चे�द्रशे�खंरा बनांसा+ड� 

497 502 सा�दिनांला क��ता$ला�ला पवा�रा

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$.दिताकIट�साह 
 प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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498 503 दिशेल्प� सा�र्जयं चेव्ह�ण 

499 504 सा�शे�ला प्रामे+	 मेढवा$ 

500 505 हरिराश्चे�द्र प�ढरा$नां�थ ग�ड�करा 

501 506 प्रासा�रा दिवाCमे प�ट$ला 

502 507 सा+मेनां�थ ता�क�रा�मे क�ळे�

503 508 ता�ष�रा शे�करा पवा�रा 

504 509 कराण अदिनांला मे�ळे$क 

505 510 क� तानां प्रादि	प प�चेरा�सा

506 511 दिप्रातामे नां�	क� मे�रा क�चे+ळे�  

507 512 दि	पक सिसाता�रा�मे पवा�रा

508 513 सा�र्ज�ता� रादिवाक��ता ग��राखं� 

509 514 क��चेनां अरादिवा�	 क�� भां�रा 

510 515 मेह�	�वा अदिनांला ब�बरा 

511 516 दिवार्जयं सा�र्जयं चे�नांताक�रा

512 517 दिनांखं$ला सा�भां�षरा�वा दिभांसा�

513 518 दिशेवा�र्ज$ भां�गवाता ग+रा� 

514 519 शे�भांमे भां�Mकरा थ+रा�ता 

515 520 सा�	$प प्राक�शेरा�वा क+कण�

516 521 अदिनांक� ता ता�ळेशे$रा�मे भां�यं�रा 

517 522 सा�दिनांता� दिनांता$नां प�नांसा� 

518 523 मे+र्ज�सा र्जoनां झ�/ब�ड� 

519 524 सादिचेनां ता�नां�र्ज$ मे�साळे� 

520 525 सा�	$प ग+दिवा�	 पवा�रा 

521 526 दिनांखं$ला सा�दिनांला मे	��नां� 

522 527 दि	नां�शे सिसाता�रा�मे मे+रा� 

523 528 दिवाक�सा प्राभां� क�सा�रा 

524 529 सा�दिमेता सा�ता+ष सिझलाकलावा�रा

525 530 Mवाप्नां$ला सा�यं�क��ता पट�करा 

526 533 ग+राखंनां�थ श्री$रा�मे आह�रा 

527 534 दि	प�ला$ दिभांक�र्ज$ राणसिधूरा 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 
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528 535 दिगरा$ष 	त्ता�त्रयं बनांसा+ड� 

529 536 मेह�	�वा ज्यं+दितारा�मे 	�शेमे�नां� 

530 537 प�र्ज� मेह�शे दिह�गमे$रा� 

531 538 दिनांशे� लाहmर्ज$ पराता�ता$

532 539 प्रादिवानां सा�र्जयं मे�यंण� 

533 540 उमे�शे दिशेवा�र्ज$ वा�टमे+ड� 

534 541 ब�प� क�दिशेनां�थ रा�ता�ळे 

535 542 पप्प� र्जनां�धू�नां चेव्ह�ण 

536 543 प्राथमे�शे हनांमे�ता� भां�ड�रा� 

537 544 दिकशे+रा ब�ळे� सा�ळे��खं� 

538 545 दिकराण सा�धू�करा ता��ग� 

539 546 दिवावा�क हरिरा	�सा वा�लाघ� 

540 547 अक्षीयं रा�मे	�सा चे�साकरा

541 548 Mवाप्नां$ला सा�र्जयं क�कड� 

542 549 हष�ला अरुण 	�वाळे$करा 

543 550 साज्र्जनां क��ता$ला�ला वार्ज�ळे�  

544 551 अश्वा$नां$ अशे+क नांला�वाड� 

545 552 मे+हनां	�सा बबनां बरावा�

546 553 शेनां$ सा�क्षी��ता सा+नांक��बळे�  

547 554 रा+दिहता दिभांमे क��बळे�

548 555 दिनांता$नां मेह�	�वा सारावा	�

549 556 सा�दिनांता� रा�र्ज�शे ग��ग�डe

550 557 सा$मे� उत्तामेरा�वा आट+ळे�

551 558 दिवाशे�ला शे�मेसा��	रा घ+डक�

552 559 रा�सिधूक� भां�नां�	�सा इंप्पक�यंलावा�रा

553 560 सा+दिमेनां�थ सा�धू�करा सिसाघ�नां

554 561 हष�ला नांरा/द्र मे�क��	�

555 562 प्रादिवाण 	त्ता�त्रयं ब�रा$

556 563 दिवाश्वार्ज$ता दिभांमे क��बळे�

557 564 प्रादि	प मेदिल्लाक�र्ज��नां ला+ह�रा

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
फो+ट+वारा साह$ नां�ह$ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. 
स्लिMलाप नां�ह$ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. . र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 



.

Page 20

558 565 धूनां�र्जयं प�र्ज�बरा�वा ग��र्जरा�

559 567 मेह�शे ग�ग�रा�मे श्री$रा�मे

560 568 चे�तानां दिवाक�सा सा�रानां�थ

561 569 क�र्जला अदिनांला अ�ठेवा�ला

562 570 शे+यं�ब खं�	ब+द्दी$नां 	�शेमे�खं

563 571 ग�Xतामे ब�ब�सा�ह�ब सा�ठे�

564 572 दिकशे��रा ब�कट क�ळे�

565 573 सा�धू$रा खं�ड�रा�वा प�ट$ला

566 574 आक�शे दिशेवा�र्ज$ सिसारासा�ठे�

567 575 सा�ता+ष ता�क�रा�मे कवाe

568 576 रुप�शेक� मे�रा र्ज�ग+र्ज$ 	�धू�

569 577 रिराता�शे दिवाद्या�धूरा भां+साला�

570 578 दिशेवानां�थ रा�मे	�सा सा�कप�ळे

571 579 रादिवा�द्र मे�रुता$ बट�वाला�

572 580 कल्पनां� दिकराण क��बळे�

573 581 अदिनांरुध्	 ग+प�लारा�वा 	ह�ट

574 582 ब�प� 	गड�  परासा�

575 583 प�नांमेचे�	 फो� लासिसा�ग चेव्ह�ण

576 584 अदिनांक� ता अण्णसा�ह�ब ओंह+ळे

577 585 अक्षीयं श्री$क��ता आढ�वा

578 586 दिवानां+	 	Xवाता घ+डक�

579 587 दि	ला$प शे�करा क��बळे�

580 588 सा+मेनां�थ सा�र्जयं खं�डकरा

581 589 नां�रा�यंण मे+हनां	�सा वाXष्णवा

582 590 गण�शे सा�र्जयं सा�ळेवा�

583 591 मेह�शे दि	ला$प मे��र्ज�ळे

584 592 श्री�वाण सा+प�नां नां�मेपल्ला�

585 593 अ�क�शे अर्ज��नां 	�ह�ड�

586 594 रादिवा सा�यं�क��ता ए�गड�

587 595 दिवाष्ण� सा�	�मे ता��	ळे�

588 596 दिवाशे�ला ग+राक्षी 	दिहफोळे� 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�कIट आह� परा�ता� 
दिताकIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
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589 597 प्रा	$प राघ�नां�थ साव्वा�ला�खं

590 598 ग+प�ळे ज्ञा�नां+ब�रा�वा दिशे�	�

591 599 लाक्ष्मेण गर्ज�नांनां चेRथ�

592 600 ज्ञा�नां�श्वारा हरिराभां�उ वा�घमे�रा�

593 601 रुप�शे प्राभां�करा वा�रा� 

594 602 आक�शे ब�प�रा�वा ग�यंकवा�ड 

595 603 गण�शे मेनां+हरा शे�र्जवाळे 

596 604 यंशे गण�शे चेव्ह�ण 

597 605 हरिराओंमे र्जगदि	शे ब�बरा 

598 606 दिनांकIता� वासा�ता ग+रा�

599 607 भां�वा�शे नांटवाराला�ला प�खं�वा�ला� 

600 608 गण�शे बळे$ र्ज�वा$रा 

601 609 उष� ता�क�रा�मे वा�घमे�रा� 

602 610 ज्ञा�नां�श्वारा कचेरु मेह�रानां+रा 

603 611 श्री�ता$ रा�र्ज� वाXरा�गरा 

604 612 पवानां उमे�शे शेह�ण� 

605 613 अदिनांला सा�ळे� सा�प� 

606 614 मेयं�रा 	�वा/द्र वा�कड� 

607 615 सा�	$प गर्ज�नांनां ठे�करा� 

608 616 दिवाक�सा मेनां+हरा रा�उता 

609 617 दिवार्जयंक� मे�रा बलादिभांमे ग�यंकवा�ड 

610 618 दिकराण नां�मे	�वा क��बळे�

611 619 साRराभां रा�मेचे�द्र सिखंला�रा� 

612 620 ग��दिवा�	 शे�करा मे��ड� 

613 621 सा�दिहला दि	पक र्ज�धूवा 

614 622 रा�र्ज�शे ज्ञा�नां�श्वारा प�टकरा 

615 623 गण�शे दिवाठ्ठला दिह�गड� 

616 624 क[ ष्ण� सा�धू�करा सिसाघ�नां 

617 625 चे�द्रशे�खंरा सा�र्जयं रा�र्जप�ता 

618 626 दिनांता$नां गण�शे मे�सिलायं� 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� 
आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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619 628 ज्ञा�नां�श्वारा अ�क� शे वा�घमे�रा� 

620 629 गण�शे दि	ला$प र्ज+शे$ 

621 630 अदिवानां�शे ब�प�रा�वा अनां�त्र� 

622 631 ओंमेक�रा दिवावा�क�नां�	 Mवा�मे$ 

623 632 दिवावा�क दि	ग�बरा र्ज�धूवा 

624 633 सा+नां�ला$ रा�मेचेराण क+ढला$

625 634 प्रादिवाण अशे+क र्ज�धूवा 

626 635 बब्रु�वा�नां दिवाश्वानां�थ र्ज�धूवा 

627 636 दिनांता$नां कX ला�सा परा	�शे$ 

628 637 सा�सिर्ज	 शेब्ब$रा सा�ता�रा 

629 638 रा�र्ज� मे�यंक� ला सा�ळेवा� 

630 639 हरा$ सा��	रा रा�उता 

631 640 दिनांला�शेसिसा�ग सारा	�रा परा	�शे$ 

632 641 सा�शे��ता दिह�	 �रा�वा दिनां�ब�ळेकरा 

633 642 प्रादिताक प्रामे+	 ताळे�करा 

634 643 सा�रार्जक� मे�रा सा�भां�ष मेचेला 

635 644 आसिर्जनां�थ रामे�शे सा�ळेवा� 

636 645 दिनांरा�र्जनां ता�क�रा�मे क�सा�रा 

637 646 असिर्जता कल्यं�ण ठेGबरा� 

638 647 आक�शे दिकशे+रा चेव्ह�ण 

639 648 सा�वाण�� प�रा�र्ज$ भांGडवा� 

640 649 रा�र्ज/द्र मेह�	�वा ला��डग� 

641 650 प्राशे��ता ब�ला�सा�ह�ब क� लाकण! 

642 651 गण�शे भां�नां�	�सा कड!ला� 

643 652 गर्ज�नांनां मे+ता$रा�मे दिगरा$ 

644 653 मेह�शे रा�र्ज/द्र भां��ड� 

645 654 दिवाठ्ठला मेह�	�वा वा�राकरा$ 

646 655 रा�हWला रा�मेनां�थ र्ज�धूवा 

647 656 सा�क� ता भांगवा�नां वा�घ 

648 657 भां�वा�शे शे��ता�रा�मे र्ज�धूवा 

649 658 श्री�दिता अदिभांसिर्जता झ�/ड 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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650 659 गण�शे ब�ड� ता�पलाGढ� 

651 660 सा�रार्ज दि	नांकरारा�वा भां+चेरा 

652 661 क[ ष्ण�ता दि	नांकरा मे�नां� 

653 662 ता�क�रा�मे शे�षरा�वा प�ट$ला 

654 663 शे�भांमे दि	ला$प दिपसा�ळे 

655 664 दिशेरा$ष सा�रा�शे सा+नांवाण� 

656 665 ओं�क�रा चे�द्रक��ता औ�धूकरा 

657 666 दिनांरा�र्जनां दिनांवा[त्ता$ ला+ह+मेकरा 

658 667 अनां�सायं� प्राक�शे गमे� 

659 668 सा�ता+ष ता�नां�र्ज$ ग�ड� 

660 669 वाXभांवा ग+क� ळे घ�डग� 

661 670 सा�दिमेता दिकराण आवाळे� 

662 671 सादिचेनां ब�ब�रा�वा प�ठे� 

663 672 प्रादिताक सा�र्जयं बड+ण� 

664 673 अक्षीयं 	त्ता�त्रयं र्ज�धूवा 

665 674 दिनांता$नां मेह�	�वा प�लाक�  

666 675 हनां�मे�नांसिसा�ग ग+प�ळेसिसा�ग परा	�शे$ 

667 676 प्राशे��ता क�दिशेनां�थ वा�घ 

668 677 रा+दिहता क�दिशेनां�थ झ��र्ज�णe 

669 678 सादिचेनां सार्जeरा�वा कराप� 

670 679 पवानां रादिवा�द्र झ+दिट�ग� 

671 680 अदिभांर्ज$ता शे�षरा�वा ला�ड+ळे�  

672 681 दिप्रायं�क� मेह�शे वा�घमे�रा� 

673 682 सा+नां�ला$ दिकराण आवाळे� 

674 683 सालामे�नां लाईक पठे�ण 

675 684 Mवाप्नां$ला रा�र्ज� ता+राण� 

676 685 नां�ह� अदिनांला 	��डग� 

677 686 दिशेवारा�र्ज मेल्ला$क�र्ज��नां ला+ह�रा 

678 687 शे�भांमे रा�र्जक� मे�रा बनांसा��ड

679 688 रा�हWला सादिताशे दिशे�	� 

680 689 सादिचेनां लाक्ष्मेण ताळे�करा 

681 690 अवा�ता$ उमे�शे गवाई 

682 691 मेनां+र्ज नांरा+त्तामे साराक�रा 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप भांराला�ला$ नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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683 692 सा�र्जयं सा�ह�बरा�वा सा�ठे�

684 693 लासिलाता रादिवा�द्र चेRधूरा$ 

685 694 रा+ह$ता ब�ळे� ओंव्ह�ळे 

686 695 गण�शे मे+हनां सा�ळेवा� 

687 696 मे�धूवा 	�उब�वा� भां�राता$ 

688 697 सादिचेनां सा�ह�बरा�वा खं�ड� 

689 698 चे�तानां ब�ळेक[ ष्ण चेह�करा 

690 699 रा�हWला गण�शेरा�वा नां�	 

691 700 मेनां+हरा सा+प�नांरा�वा वाXरा�ळे�  

692 701 सा�क� ता लाक्ष्मेण र्ज�/धूळे�

693 702 घनांरा�र्ज अवाधू�ता सा�यं�वा�शे$

694 703 र्ज$वानां दिकशे+रा प�ट$ला

695 704 कल्प�शे सा�र्जयं घ�सारा

696 705

697 706 सा�दिमेता रा�र्ज� वाXरा�गरा

698 707 	शे�नां मे��हनां फो� ट�णकरा

699 708 ग�रूप्रासा�	 रा�र्ज$वा क��बळे�

700 709 यं�वारा�र्ज ब�प� राणदि	वा�

701 710 प[थ्वा$रा�र्ज सिला�बरा�र्ज नां�गदिटळे�

702 711 ओं�क�रा दिवार्जयं ढमेढ�रा�

703 712 दिनांला�शे 	त्ता� मे+रा�

704 713 दि	पक प�ड$ता क� मे�वाता

705 714 दि	प�ला$ दिवार्जयं दिशे�	�

706 715 दिशेवा�र्ज$ दिवाठ्ठला र्जगता�प

707 716 शे�भांमे नां�गनां�थ भां+साला�

708 717 हष�ला रा�मे�श्वारा ग�ल्ह�नां�

709 718 रादिवा ब�ला�र्ज$ खं��	�रा�

०४/०६/२०२१
 फो+ट+चे ला�वाला�ला� नां�ह$ता. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ रा�हWला रा�मेभां�ऊ क� -ह�ड�
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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710 719 अ�क� शे अनां�राथ ग�यंकवा�ड

711 720 यं+ग�शे सा�ह�बरा�वा 	�वारा�

712 721 दिमेनां� अश्री�ब� ढ�ला�

713 722 सादिताशे दिशेवा�र्ज$ 	�सा�ई

714 723 मेयं�रा रा�मेशे�करा ब�नां�ईता

715 724 गण�शे नांवानां�थ करा��ड�

716 725 दिशेवा�नां$ नांरा/द्र रा�मेदि	नां

717 726 ब�ळे� प्राभां�करा खंरा�ता

718 727 वाXशे�ला$ सा�र्जयं ग�ड�करा

719 728 सा�ता+ष धूनां�र्ज$ क	मे

720 730 अण्ण�सा�ह�ब रा�मेदिकसानां मे��ढ�

721 731 भां�गवाता गण�शेरा�वा क� बड�

722 732 अता�ला अण्ण�सा+ 	राब�रा�

723 733 शेदिशेक��ता अ�क� शे ग�ढवा�

724 734 दिवानां�यंक शे�करा दिशे�	�

725 735 रा�हWला अ�क� शे दिशे�	�

726 736 दिभांमे�शे�करा 	�ग�प्प� आलामे�लाकरा

727 737 दिशेवा�र्ज$ साखं�रा�मे ह�राकळे

728 738 सामे$रा अब्	�लागनां$ नां	�फो

729 741 मे�क�� 	 वाXर्ज$नां�थ झ��डप�

730 742 दिवानां�यंक मे�रूता$ भां+पळे�

731 744 रा�खं$ रा�र्ज� राणदिवारा

732 745 सा�दि	क राऊफो फोरा�सा

733 746 रिराता�शे क� मे�रा र्ज�गड�

734 747 मेह�शे मेह�	�वा वा�घमे�रा�

735 748 मे+दिहता रा�र्ज/द्र र्जगता�प

736 749 अदिमेता ब�ळे�सा�ह�ब सा�लाप�करा

737 750 सा�गरा सा�दिनांला मे�ळे$

738 751 करुण� दिवार्जयंरा�वा सिसानांकरा 

739 753 मे�यं�वाता$ बबनां नां�	 

740 754 रा�शेमे� बसावारा�र्ज शे�क� ग��ळे

741 755 सा�यं+ग 	त्ता�त्रयं ह��ड+रा� 

742 756 दिकराण रामे�शे पवा�रा 

743 757 र्जयं सा�घप�ला र्जगता�प 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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744 758 शे�भांमे गण�शे वा�नांखंड� 

745 759 औ	��बरा सा�धू$रा प�रागड 

746 760 भांगतासिसा�ग मे	नांसिसा�ग परा	�शे$ 

747 761 सादिचेनां ब�ळे� 	रा�ड� 

748 762 परामेवा$रा दिशेवासिसा�ग बडर्ज�वाता 

749 763 ता�ळेशे$	�सा मे+हनां गर्जe 

750 764 दिहता�शे ग+क� ळे यं�	वा 

751 765 मेह�शे मेधू�करा मे�ळे�  

752 766 सा�	$पक� मे�रा दिब्रुर्जला�ला दिचेत्ता� 

753 767 मेह�शे ब�प� वा�घ

754 768 कल्यं�ण$ ब�ळे�सा�ह�ब चे�	नांदिशेवा� 

755 769 सा�गरा कX ला�सा दिभांड� 

756 770 श्री$क[ ष्ण� रामे�शेरा�वा ड�ह�क�  

757 771 दि	नां�शे र्जगनां नां��गरा� 

758 772 दि	नां�शे दि	ला$प ओंव्ह�ळे

759 773 दि	ला$प 	�मे+	रा मे�झ$रा� 

760 774 सा�दिनांला सा�रा�शे 	गडखंXरा 

761 775 प्रादिताक गण�शे वा�नांखंड� 

762 776 दिशेताला गर्ज�नांनां फोलाक�  

763 777 दिनांता� वासा�ता 	�वाकरा 

764 778 रुप�शे ग+दिवा�	 प�ट$ला 

765 779 उष� खं�ड�  चे��	ण� 

766 780 वाXभांवा सा�भां�षरा�वा वा�नांरा� 

767 781 रा�हWला रा�र्ज/द्र मे�क�� 	� 

768 782 अदिनांला ब�ला�र्ज$ अ�क� शेकरा 

769 783 सा�दि	प र्जगन्ना�थ दिशेरासा�ट 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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770 784 सा�धूनां� प�ष्करा�र्ज कडलाक 

771 785 दिनांता�शे 	Rलाता फोराक�ड� 

772 786 सा�ता+ष ता�नां�र्ज$ अवाघड� 

773 787 पद्मा�करा सा�यं�क��ता क	मे 

774 788 सा�दिनांला ला+टनां आखं�ड� 

775 789 अदिनांला नां�रा�यंण मे�टक� ळे�  

776 790 मेयं�रा वासा�ता सा�प�करा 

777 791 शे�भांमे सा�भां�ष ला�मेता�रा� 

778 792 हरा$ क�दिशेरा�मे चेRधूरा$ 

779 793 पल्लावा$ दिनांता$नां खंरा�ता 

780 794 रा�हWला शे�करा दिभांसा� 

781 795 र्जयंदि	प दिवार्जयंसिसा�ग प�दिटला 

782 796 अमेरा उत्तामेरा�वा बनांसा+ड 

783 797 ऋदिषक� शे आनां�	रा�वा इं�ग+ला� 

784 798 सिर्जवानां शे�करा रा�ठे+ड 

785 799 कRशेल्यं� शे�सिलाकरा�मे मे�राकड 

786 800 सा�गरा शे��ता�रा�मे रुपवाता� 

787 801 शे�खं सा�र्ज$	 शे�खं सा�ब$रा

788 802 दिशेमे+नां दि	ला$प क��बळे�

789 803 र्ज�धूवा मेह�शे धू�/ड$रा�मे

790 804 क� तानां दिवाक�सा अड��गळे�

791 805 वाXभांवा अदिनांला नां�गप�रा�

792 806 रा��ह$ता गर्ज�नांनां परा�ता�

793 807 मेयं�रा अरादिवा�	रा�वा साह�रा�

794 808 दिकशे+रा आधू�रा गर्ज�नांनां

795 809 ओंमेक�रा यंशेवा�ता दिकनांरा�

796 810 दिकशेनां दिशेवा�र्ज$ प��चे�ळे

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ प�दिकट�वारा 
नां�वा वा पत्ता� नां�ह$ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 
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797 811 नांरा�शे क� शेवारा�वा गवा�लाe

798 812 सा�भां�ष ब�ब�सा�ह�ब ग���ड

799 813 अक्षीयं दिशेवा�र्ज$ प�लावा�

800 814 अदिनांला ग�ला�ब खंXराण�रा

801 815 दिनांला�शे दि	ला$प प�ह�रा�

802 816 ओं�क�रा अण्ण�सा�ह�ब ओंह+ळे

803 817 मेह�शे र्ज$वानां 	�वाग�ड�

804 818 धूमे�रा�र्ज अदिभांमे�नां ता�वारा�

805 819 मेह�शे सिसाता�रा�मे मे+रा�

806 820 सा�	$प ता�क�रा�मे क��बळे�

807 821 वा�सा�	�वा प��ड� रा�ग ग�यंकवा�ड

808 822 ता�ष�रा म्ह�ळे� भां�गड�

809 823 लाखंनां सिसाद्र�मे अMवाला�

810 824 प्रादिवाण प्राल्ह�	 सिलाल्ह�रा�

811 825 Mवाप्नां$ला सा�रा�शे र्ज�धूवा

812 826 सा�दिनांला ग+दिवा�	 पवा�रा

813 827 दि	पक रामे�शे क�नांड�

814 828 ग+दिवा�	 श्री$रा�मे क��बळे�

815 829 लाक्ष्मेण अशे+क सा�वा�ता

816 830 दिवाCमे सा�रा�शे मे�ळेवा�

817 831 आदिशेष मेल्ह�रा$ दिडखंळे�

818 832 ऋदिषक� शे सा�दिनांला डवारा$

819 833 रा+दिहता प��पट यं�	वा

820 834 अमे+ला र्जगन्ना�थ 	�साला�

821 835 रा��दिहता धूनांरा�र्ज परा	�शे$

822 836 कX ला�सा भां�गवाता परार्जण�

823 837 सा�	$प ता�नां�र्ज$ ग�ड�

824 838 रा�धू�श्यं�मे श्री$धूराप�ता भां+रा�

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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825 839 दिवाक�सा रा�र्ज/द्र खंरा�ता

826 840 सा+हनां प्राक�शे घ�डग�

827 841 मेनां+हरा व्यं�कट�शे तावाट$

828 842 भां�Mकरा नां�गनां�थ ता�ला�ग�

829 843 रा+दिहता रादिवा�द्र झ��दिट�ग�

830 844 सा�ता+ष सा+प�नां सा+नां�वाण�

831 845 सादिताशे प्राक�शे वारा�करा

832 846 ओं�क�रा सा�भां�ष पवा�रा

833 847 शे�भांमे सा�र्जयं प�ट$ला

834 848 यं+ग�शे गण�शे मे�सिलायं�

835 849 कला�वाता$ उ	�भां�नां ता�यंड�

836 850 र्जयंश्री$ सा�यं�क��ता शे�ळेक�

837 851 आम्रप�ला$ कX ला�सा खंरा�ता 

838 852 सा�दिमेता दिशेवाचेराण रा�ठे+ड 

839 853 क� ण�ला गण�शे सारिराता� वालासा� 

840 854 अलाक� प्रादि	प ग�यंकवा�ड 

841 855 गण�शे ब�प� ठे�क� रा 

842 856 शेRकता राउफो फोरा�सा 

843 857 दिनांता$नां दि	पक मे�ळे+	� 

844 859 अदिमेरा अय्यं�ब फोरा�सा 

845 860 सा�गरा दिनांवा�सारा�वा प�ट$ला 

846 862 ज्ञा�नां�श्वारा रामे�शे दिक्षीरासा�गरा 

847 863 अदिशेता सा�पता ग�यंकवा�ड 

848 864 ब�ब�र्ज$ परामे�श्वारा नां�क�ड� 

849 865 वाXभांवा सादिताशे ढ+कळे� 

850 866 अर्जयं शेXला/द्र ला��डग� 

851 867 	�दिमेनां$ ग�ग�धूरा वाराठे� 

852 868 प्रादिताक दि	ग�बरा ब+धू�ण� 

853 869 सा�मेXय्यं� नांसा$रा शे�खं 

854 870 यं+ग�शे दिपरा�र्ज$ वा/ड� 

855 871 धूनांरा�र्ज र्जगन्ना�थ भां	�ण� 

856 872 अनां�ता ब�ळेक[ ष्ण ब��ड�करा 

857 873 दिगरा$शे 	त्ता�त्रयं खंXरानां�रा 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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858 874 दि	पक रा�र्ज/द्र नांमे�	� 

859 875 प��ड� रा�ग दिकसानां रा�ठे+ड 

860 876 रा+ह$ता प्राशे��ता सा�बळे� 

861 877 रामे�शे सा�रा�शे क��बळे�  

862 878 आक�शे हरिराश्चे�द्र इं�ग+ला� 

863 879 दिवार्जयं शेह�	�वा दिशेरासा�ठे 

864 880 दिनांला�शे कचे�रा�वा दिशे�	� 

865 881 प�यंला रादिवा�द्र ला�ह��रा 

866 882 अरुनां भां�वानां�श्वारा चेRधूरा$ 

867 883 रुप�शे यं+ग/द्र र्ज�धूवा 

868 884 अक्षीयं कचे�रा�वा दिशे�	� 

869 885 प्राफो� ला ता�क�रा�मेर्ज$ ग�धू� 

870 886 अदिमेता अदिनांला घ+रापड� 

871 887 अदिनांक� ता अदिनांला घ+रापड� 

872 888 सा�रार्ज लाक्ष्मेण ता+डकरा 

873 889 वाXभांवा आनां�	� कचेरा� 

874 890 मेह�शे ता�क�रा�मे र्ज�धूवा 

875 891 प�र्ज� सा�दि	प ग�यंकवा�ड 

876 892 दिशेवाशे�करा नां�रा�यंण प�डण�करा 

877 893 दिवाश्वा�सा मेह�	�वा र्ज�धूवा 

878 894 श्री$क��ता ता�ळेशे$	�सा सा+नांवाण� 

879 895 शे�ह�	 यं�सा�फो मे�ल्ला� 

880 896 शे�भांमे नांरा/द्र दिटकला� 

881 897 चे�तानां रामे�शे रा�उता 

882 898 रा�वाणसिसाध्	 दिनांग�प्प� दिबरा�र्ज	�रा 

883 899 दिवानां+	 दि	ला$प 	�वाकता� 

884 900 रादिवाक��ता 	त्ता� ग+राखं� 

885 901 शे�भांमे सा�भां�ष मे+रा�

886 902 दिनांला�शे 	त्ता�र्ज$रा�वा प�ट$ला

887 903 भां�राता ईश्वारा� प�ट$ला

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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888 904 सादिचेनां ब�ब�सा�ह�ब मे�नां�

889 905 उमे�शे पवानां ला�क�ळे

890 906 अदिताक अह�मे	 राशे$	 अह�मे	

891 907 अल्ता�फो प�शे�भां�ई 	�शेमे�खं

892 908 प्रासा�	 अदिनांला वा��गड�

893 909 आदि	नां�थ अशे+क र्ज�वा$रा

894 910 खं�ड�  	�वाब� चे��	ण�

895 911 नां�दि	नां$ भांगवा�नांरा�वा इं�गळे�

896 912 धूम्मेदि	प श्री$धूरा वा�नांखंड�

897 913 मेल्ला$क�र्ज��नां मेह�	�वा दिबरा�र्ज	�रा

898 914 अता�ला रा�र्ज/द्र डGब�ळे�

899 915 सा�दिशेला अरुण पता�ग�

900 916 अमे+ला रा�मेदिकसानां बडe

901 917 रुकसा�रा फो�रुखं पठे�ण

902 918 आक�शे साखं�रा�मेर्ज$ ह�राकळे

903 919 शे�भांमे दिप�ट�  दिभांसा�

904 920 अकला�क अलाता�फो शे�खं

905 921 सा�	$प सामे�धू�नां प�ट$ला

906 922 सादिचेनां श्री$रा�मे सा+नां�नां�

907 924 शे�भांमे नांरा/द्र रा�मेदि	नां

908 925 अश्वा$नां$ नांरा/द्र रा�मेदि	नां

909 926 दिनांसिखंला एकनां�थ नांवादिगरा�

910 927 नां�यंबरासा�ला शेब्ब$रा पठे�ण

911 928 भां�षण अशे+करा�वा खं�राड�

912 929 क[ ष्ण�ब�ई मेयं�रा सा+नांटक्क�

913 930 सा�सिर्जता उ	यंरा�वा घ�ग�

914 931 सा�दिनांला शे�करा करा�ळे�

915 932 दि	पक दिवाष्ण� वा�यं	�ड�

916 933 सा�र्ज�ता� घनांश्यं�मे झ�ड�

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०४/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०४/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०४/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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917 934 गण�शे दि	ला$प ग�यंकवा�ड

918 935 दिनांसा�रा आयं�ब शे�खं प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$ 

919 936 दिCष्णक��ता अ�क� शे मे�ळे$

920 937 दिवानां+	 प्राक�शेरा�वा ठे+सारा�

921 938 दिकता! मेह�न्द्र मे+टघरा�

922 939 सा�दि	प�नां मे�रुता$ सा�ळेवा�

923 940 सा�षमे� नांवाला�खं 	�वागड�

924 941 सा�क� ता सा�रा�शे ग�यंकवा�ड

925 942 श्री$क��ता सा�खं	�वा क� 	�रा�

926 943 इंच्छीं$ता 	�दिवा	�सा खं+ब्रु�गड�

927 944 चे�तानां दिवार्जयं ब�रा�करा

928 945 आदिशेष शे�करा प��डवा

929 946 ग+राखं ता��ग$ला�ला र्जगता�प

930 947 सानां$ रादिवा�द्र क��बळे�

931 948 अता�ला सा�र्जयं डGगरा�

932 949 Mवाप्नां$ला मे+हनांरा�वा ताडसा

933 950 कराण ता�त्यं� वा�नांखंड� 

934 951 रा�हWला सा�ता+ष पवा�रा

935 952 ग��राक ब�ळे� म्हMक�

936 953 दि	ला$प हरिराश्चे�द्र 	�भां�ड�

937 954 दिवार्जयं शेह�र्ज$ र्ज�धूवा 

938 955 दिकराण दिवानां�यंकरा�वा 	ला�ला

939 956 वाXभांवा सा�रा�शे चे�ब+ला�

940 957 दि	ग��बरा रा�मेभां�ऊ सा��गड�

941 958 प्रादिताक श्री$क[ ष्ण 	�मेधूरा

942 959 अण्ण�सा�ह�ब प्राक�शे थ+रा�ता

943 960 रा�र्ज�शे धूनांसिसा�ग वा�घ

944 961 ऋदिषक� शे प्राभां�करा मेXड

945 962 रा�हWला 	�वारा�वा शे�स्त्रक�रा

946 963 रा�धू�श्यं�मे र्जगन्ना�थ प�ग[ता

947 964 ग�Xरावा अशे+क 	�शेमे�खं

948 965 दि	पक सा�रा�शे वा�नांखं�ड�

949 966 शे�भांमे दिकशे+रा र्ज+शे$

950 967 अक्षीयं शेरा	 भांटकरा

951 968 मेह�शे चे�द्रक��ता 	�ट�

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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952 969 	यं�नां�	 रा�र्ज�रा�मे र्ज�धूवा

953 970 मेनां+र्ज दिवाष्ण� वा�यं	�ड�

954 971 शे�करा रा�मे	�सा इं�	लाकरा

955 972 अदिनांरुध्	 सा�वाळे�रा�मे प+ट�

956 973 दि	नां�शे क� शेवा चेव्ह�ण

957 975 प्रादिवाण मेनां+हरा भां+पळे�

958 976 अदिनांता� गण�शे सा�यं�वा�शे$

959 977 धूनां�श्वारा$ ज्ञा�नां�वाश्वारा$ खं�ण� 

960 978 रा�मे 	�दिवा	�सा ग�यंकवा�ड

961 981 सा+नां�ला$ दि	नां�शे क	मे

962 982 रा�क� शे सा�क	�वा भां�वासा�रा

963 984 लाखंनां ता�रा�चे�	 मे��गसा�

964 985 अमे+ला रा�र्ज�भां�उ वा�घमे�रा�

965 986 अमेरा रा�र्ज� दिशेकलाग�रा

966 987 रुप�ला$ दिनांता$नां फोराक�ड�

967 988 र्जयंसिसा�गक� मे�रा प्राक�शे ग�यंकवा�ड

968 991 प�र्ज� मेह�	�वा मे+रा�

969 992 सिसाध्	�थ� रा�मेभां�उ ता�यंड�

970 993 दिवार्जयंक� मे�रा दिवाठ्ठलारा�वा प�खंरा�

971 994 प�र्ज� क��ता$ला�ला ताडवा$

972 995 परा�शे दि	ला$प र्ज�धूवा

973 996 सा�ता+ष गण�शे करावारा�

974 997 दिकशेनां सा��ड�  फोताप�रा�

975 998 अक्षीयं सा��ड�  फोताप�रा�

976 999 दिवाशे�ला रामे�शे शे�ळेक�

977 1000 उमे�शे मे+हनां 	�वाळे�

978 1001 ग�ग�ब�ई बन्सा$धूरा दिगरा$ 

979 1002 उमे�शे दिकसानां दिपसा�ळे 

980 1003 सादिचेनां कX ला�सा भांरा�ड 

981 1004 श्री$दिनांवा�सा नां�रा�यंण वा�नांखं�ड� 

982 1005 गण�शे ता�र्जरा�वा क�ळे�  

०७/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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983 1006 अमे+ला दिवाCमे वानांवा� 

984 1007 सादिचेनां यं�	वा दिभांवासानां 

985 1008 ज्यं+ता$ नां�मे	�वा नां�गराग+र्ज� 

986 1009 हरिरा	�सा रा�मेदिकशेनां सा�रावासा� 

987 1010 इं�	ला बन्सा$ आड� 

988 1011 प�कर्ज प�दिडता चेव्ह�ण 

989 1012 दि	क्षी��ता सा�र्ज� बन्सा+ड 

990 1013 हणमे�ता दिशेवा�र्ज$ क�मेठे� 

991 1014 आ	शे� बर्जरा�ग दिशे�	�

992 1015 र्जयं	$प एकनां�थ र्जगता�प 

993 1016 रा�हWला अदिनांला प�रावा� 

994 1017 सा�रिराक� अशे+क ग�ड� 

995 1018 सा�दिनांला दिवाठ्ठला सा+नांक��बळे�  

996 1019 कX ला�सा ग्यं�नांब� बGबला� 

997 1020 दिनांखं$ला सा�रा�शेरा�वा पट��ग� 

998 1021 दिवाक�सा ग�ग�धूरा पल्ह�ळे

999 1022 ऋदिषक� शे दिभांकनांरा�वा सा�लाता�नां� 

1000 1023 दिनांला�शे शे�करा चेव्ह�ण 

1001 1024 अण्ण�रा�वा मे�रा+ता$ क�� डला 

1002 1025 सामे�धू�नां रामे�शे रा�ठे+ड 

1003 1026 दिनांसिलामे� अदिवानां�शे र्ज�धूवा 

1004 1027 नां�तानां अदिवानां�शे र्ज�धूवा 

1005 1028 सा�रा$क� सा�रा�शे वा�ण$ 

1006 1029 दिनांता$नां सा�नां$ला रा+ड�करा 

1007 1030 मेह�शे रा�मेहरा$ दिशे�	� 

1008 1031 गRरावा 	�	�र्ज$ सा�यं�वा�शे$ 

1009 1032 कराण सा�थ$ दिशेकe  

1010 1033 सा�रिराक� ब�ब�रा�वा खंरामे�ळे�  

1011 1034 गण�शे र्ज�नांकIरा�मे भां+साला� 

1012 1035 सावा�र्ज$ता यं+ग$रा�र्ज ग�ड	� 

1013 1036 सा�गरा अ�र्ज�ब�प� मेह�रानांवारा 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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1014 1037 सा�गरा दि	ला$प चेन्ना�

1015 1038 गRतामे दिभांमेरा�वा मे�नां� 

1016 1039 दिप्रायं�शे सा�रा�शे दिहवारा� 

1017 1040 अदिवानां�शे र्जनां�	�नां धू�ला�

1018 1041 ओंमे प�दिडता चेव्ह�ण 

1019 1042 हष�ला मे�राला$धूरा ला�रावा+ड� 

1020 1043 दि	पक गRतामे रा�उता 

1021 1044 मे�धूवा वा�मेनांरा�वा धूराण� 

1022 1045 गRरावा सा�भां�ष क�� भां�रा� 

1023 1046 दिनांता$नां दि	ला$प प�ट$ला 

1024 1047 सात्यंसिर्जता दि	परा�र्ज ब्रु�म्हण� 

1025 1048 रुप�ला$ दिकसानां सारा	�रा 

1026 1049 यं+ग�शे रात्नां�करा दिबचेक�� डवा�रा 

1027 1050 दिवानां+	 रातानां सा�ळे��क�  

1028 1051 दि	पक ग��ड� प�ट��ळे�

1029 1052 सा�गरा सादिताशे प�ट+ळे�

1030 1053 प्राशे��ता धूमे��र्ज$ क��बळे�

1031 1054 सा�दिगता� दिनांला�शेरा�वा ग+राला�

1032 1055 दि	नां�शे प्रा�मेसिसा�ग आड�

1033 1056 खं�शे�ला प्राक�शेरा�वा क� मेकरा

1034 1057 अदिभांर्ज$ता नां�	क� मे�रा ग�यंकवा�ड

1035 1058 रिराता�शे गRतामे डGगरा�

1036 1059 अमे+ला सा�र्जयं पवा�रा

1037 1060 आनां�	 आशे�प्प� हल्ड� 

1038 1061 सा�	�मे	�वा शे�ला$करा�मे 	ह�ताGड�

1039 1062 दिवानां+	 रा�र्ज�रा�मे सा�ता�ळे�

1040 1063 सिसामे� नां�नां� भां��ई

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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1041 1064 वाष�� र्जळेब�र्ज$ क��बळे�

1042 1065 प्राफो� ला सा�र्जयं नां�क�ड�

1043 1066 सा�गरा दि	ला$प अदिहवाळे�

1044 1067 क� तानां रा�वासा�ह�ब दिनांकमे

1045 1068 प्राशे��ता क[ ष्ण� ब+ता�ळेर्ज$

1046 1069 गGदिवा	 मे+हनां पवा�रा

1047 1070 सा�शे��ता आनां�	 ग�यंकवा�ड

1048 1071 सिसाध्	रा�मे�श्वारा शे��ताप्प� मेन्ना�

1049 1072 रा�र्ज�शे दिवाला�सा मेMक�

1050 1073 दिनांला�शे एकनां�थ नांवाग$रा�

1051 1074 प्राशे��ता गणपतारा�वा प�ट$ला

1052 1075 सामे$रा शे�करा ग�यंकवा�ड

1053 1076 सा�ता��ष सा+मेनां�थ नां�नांवारा

1054 1077 खं�ड�  कX ला�सा मे�र्ज�ळे�  

1055 1078 गण�शे अरूण ला+णकरा

1056 1079 दिशेवारा�र्ज ता�ता�रा�वा नांरावा�ड� 

1057 1080 गRरावा प्राक�शे नांवाघरा�

1058 1081 दिवाशे�ला ब�प� प�ट$ला 

1059 1082 दिवाक�सा ब�प�सा+ प�ट$ला

1060 1083 सा�गरा कचेरु र्ज�धूवा

1061 1084 ता�ष�रा रा�मेरा�वा गणगण�

1062 1085 प्रा�मे शे�करा पवा�रा

1063 1086 सा�गरा दिकशे+रा अवाघड�

1064 1087 दिवानां+	 प�ड$ता क��बळे�

1065 1088 र्ज�वा�	 हसानां पट�ला

1066 1089 दिवाष्ण� अरूण� ड�खं+रा�

1067 1090 दिवाशे�ला चे+खं+ब� मेMक�

1068 1091 चे�तानां क� शेरासिसा�ग झ�ल्ट�

1069 1092 सा�रार्ज रा�र्ज� ला��डग�

1070 1093 सा�यं�धूनां मे+हनां क��बळे�

1071 1094 साRराभां कX ला�सा भां+लावानांकरा

1072 1095 मे�ग�शे शेरा	 हटवा�रा

1073 1096 रादिवा अरुण ग�यंकवा�ड

1074 1097 	शे�नां दिवानां+	 रा�ठे+ड

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र�चे$ झ�राoक्सा र्ज+डला�ला�. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा दिटकIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा दिटकIट नां�ह$.

०७/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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1075 1098 मेह�शे नांरा/द्र कढण�

1076 1099 रा+दिहता अशे+करा�वा सा�वाराकरा

1077 1100 असिर्जता अशे+क दिचेव्ह�

1078 1101 भां�राता पराशे�रा�मे रा�ठे+ड

1079 1102 वाXभांवा 	�वारा�वा सिसारासा�ट

1080 1103 मेयं�रा नां�रा�यंण सा+नांटक्क�

1081 1104 रा+दिहता दि	वा�करा मे+रा�

1082 1105 दिनांता$नां दि	नां�शे क� 	�रा

1083 1106 प�नांमे ग�णवा�तारा�वा नां�गदि	वा�

1084 1107 दिवाक�सा प्राक�शे क��बळे�

1085 1108 सा�र्जयं 	�दिवा	�सा ठे�करा�

1086 1109 असिर्जता रा�र्ज� सा+ळे�क�

1087 1110

1088 1111 सा�ता+ष र्जनां�	�नां सा+ळे�क�

1089 1112 गण�शे दिभांमेरा�वा प��ड

1090 1113 रा�हWला अरुणरा�वा ला+ण�रा�

1091 1114 ज्ञा�नां�श्वारा हण�मे�ता दिशे�	�

1092 1115 प्राफो� ल्ला छींत्रपता$ दिनांरा�र्जनां�

1093 1116 ज्ञा�नां�श्वारा ब�प�रा�वा क�ळे�

1094 1117 ज्ञा�नां�श्वारा अश्री�ब� फो� ट�

1095 1118 रा�हWला रा�मे	�सा ता+ड�करा

1096 1119 गण�शे दिवार्जयं क�टवाट�

1097 1120 उमे�शे मेह�	� दिहवा�ळे�

1098 1121 दिवानां+	 दिवाष्ण� नांरावा�ड�

1099 1122 दिनांला�शेक� मे�रा मे�ता�शे म्ह�त्र�

1100 1123 रा�क� शे दिभांक�र्ज$ र्ज�धूवा

1101 1124 अक्षीयं गर्ज�नांनां इं�गळे�

1102 1125 मे+नां$ गण�शे ला+ळेग�

1103 1126 शेह�रुखं आयं�ब शे�खं

1104 1127 वासा��धूरा� अदिभांर्ज$ता अवादिचेता�

1105 1128 सा�ता+ष ब�ळे� पवा�रा

1106 1129 सा+मे�श्वारा हरा$क[ ष्ण म्हMक�

1107 1130 सा�गरा क[ ष्ण� ब+ता�ळेर्ज$

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ Mवा�ता$ ग�णवा�तारा�वा नां�गदि	वा�  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 
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1108 1131 आदि	ता$ प्राक�शे आखं�ड�

1109 1132 रा�मे�श्वारा क�दिशेनां�थ रा�ऊता 

1110 1133 ब�	ला क� शेला 	ह�ड

1111 1134 शे�करा व्यं�कटरा�वा ब�ध्	�

1112 1135 हण�मे�ता दि	ग�बरा भां+साला�

1113 1136 नांम्रता� दिभांवा� र्ज�धूवा

1114 1138 र्जयं�शे रा�र्ज/द्र चेव्ह�ण

1115 1139 आदि	त्यं ईश्वाराला�ला 	�शेमे�खं

1116 1140 अचे�नां� अश्री�ब� ला�ड

1117 1141 अदिमेता आनां�	रा�वा नांनां�वारा�

1118 1143 शेहर्ज�	 अकबरा शेह�

1119 1144 सा�धू�करा भां�Mकरा सा�ळेवा�

1120 1145 	�वा/द्र अदिनांला दिपट्टला

1121 1146 दिवाला�सा ज्ञा�नां	�वा ठे�करा�

1122 1147 लासिलाता प्राक�शे ब+रासा�

1123 1148 प्राशे��ता प्राक�शे वा�व्हळे

1124 1149 आशे�ब�ई प्राक�शे ब+रासा�

1125 1150 प्रा�मेरा�र्ज प्राक�शे ब+रासा�

1126 1151 सा�	�मे ग+दिवा�	 इं�	लाकरा

1127 1152 रादिवा�द्र शे�ट�प्प� दिशे�	�

1128 1153 ता�ष�रा अदिनांला भां+साला�

1129 1154 प्राज्ञा� 	�वाचे�	 इं�ग+ला�

1130 1155 सामे$रा शेब्ब$रा शे�खं

1131 1156 दिवावा�क चे�	 �ला�ला परा	�शे$

1132 1157 हराभां�ऊ शे�षरा�वा रिराठ्ठ�

1133 1158 रा+दिहता दि	ला$प र्जयंश्री$ वा�घ

1134 1159 दिवाशे�ला दिभांकनां क��बळे�

1135 1160 सा�ला+चेनां� प्राशे��ता शे�डग�

1136 1161 ज्यं+ता सा+मेनां�थ दिशे�	�

1137 1162 रादिमेता बलाब$रा चेड�

०७/०६/२०२१  प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�कIट�वारा 
नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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1138 1163 क[ ष्ण� राघ�नां�थ वा�घ

1139 1164 चेXतान्यं रा�र्ज�रा�मे घ�ग�

1140 1165 भां�षण रा�र्ज�रा�मे घ�ग�

1141 1166 रा�हWला रा�मेनां�थ र्ज�धूवा

1142 1167 अमे+ला रामे�शे शे�ळेक�

1143 1168 अर्जयं दिवार्जयं यं�	वा

1144 1169 आदि	त्यं प+पट क	मे

1145 1170 कराण सा�दिनांला सा+नांवाण�

1146 1171 प्राद्या�म्नां रा�मे	�सा रा�खं�ता�

1147 1172 शे�भांमे गर्ज�नांनां इं�गळे�

1148 1173 प्राशे��ता चे�द्रक��ता शे�डग�

1149 1174 रा�हWला प्रामे+	रा�वा 	�शेमे�खं

1150 1175 सादिवाता� सिर्जता/द्र उब�ळे�

1151 1176 दिनांला�शे सा�भां�ष दिनांक�� भां�

1152 1177 ऋदिषक� शे दिवानां+	 	�धू�ळे�

1153 1178 अग�	 अशे+क ग�यंकवा�ड

1154 1179 प्राज्ञा� दिवाष्ण� चेव्ह�णक�

1155 1180 मेह�	�वा दिवाश्र्वभां�रा इं�गळे�

1156 1181 कड�ब� उत्तामे बनांग�ळे�

1157 1182 प्रामे+	 मेनां+हरा सा�ळे��खं�

1158 1183 रा�ण�क� नां�	क� मे�रा घ�डग�

1159 1184 प्राशे��ता 	त्ता�त्रयं रा�मेग�ड�

1160 1185 दिनांमे�ला� रादिवा मे�प�रा�

1161 1186 सा�	�ल्ला� दिबबनां शे�खं

1162 1187 दिनांला�शे 	�दिवा	�सा मे�ळे$

1163 1188 ब�ला�र्ज$ मे�रा��ता$ पवा�रा

1164 1189 रा�मे�श्वारा अशे��क ग�यंकवा�ड

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1165 1190 दिशेताला सा�दिनांला ता�र्ज$

1166 1191 दिवानां+	 सा�ह�बरा�वा इं�गळे�

1167 1192 अदिमेता प्राभां�	�सा घ+गसिलायं�

1168 1193 अ�क� शे दिवाष्ण� ग�ड�करा

1169 1194 अमे+ला ग�ग�धूरा अदिहरा�

1170 1195 प्राफो� ल्ला मेधू�करा प�ट$ला 

1171 1196 क+मेला गण�शे क�ळे�

1172 1197 अक्षीयं ज्ञा�नां�श्वारा धूनांवाट�

1173 1198 गण�शे उत्तामेरा�वा नां��गरा�

1174 1199 सा�क� ता क�दिशेनां�थ सा�रा�सा�

1175 1200 मे�नां�फो बदिशेरा साय्यं	

1176 1201 श्यं�मे भांट्ट�  सा�ळे��क�

1177 1202 शेह�र्ज$ कचेरु 	गड�

1178 1203 धूमे�नां�थ मेधू�करा र्ज�धूवा

1179 1204 दि	पक अशे+क साz	�ण�

1180 1205 रा�खं$ सा�रा�शे ठेGबरा�

1181 1206 मेह�वा$रा नांरा/द्र क+ळे$

1182 1207 अ�क� शे सा+मे�र्ज$ क� 	�रा$

1183 1208 दिनांरा�र्जनां भां�उसा+ क+ळे$

1184 1209 शेह�रुखं ईब्रु�दिहमे खं�नां

1185 1210 अर्जयं अरुण रा�ठे+ड

1186 1211 अता�ला रा�मेसिसा�ह परा	�शे$

1187 1212 हरिराशे सा�प�र्ज$ मे�नांमे+ठे�

1188 1213 ब�ला�र्ज$ सा�र्जयं गड	�

1189 1214 अ�दिशेष अदिनांला 	�शेप��ड�

1190 1215 सा�र्ज�ता� अमे+ला शे�ळेक�

1191 1216 रादिवा सा�भां�ष मे��ड�करा

1192 1217 सादिचेनां गणपता चेव्ह�ण

1193 1218 सिसाध्	�थ� नांवानां�थ चे�	नांदिशेवा�

०७/०६/२०२१
 फो+ट+चे ला�वाला�ला� नां�ह$ता. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1194 1219 दि	पक वासा�ता सा+नां�वाण�

1195 1220 परामे�श्वारा वासा�ता मे�नां�

1196 1221 ता�क�रा�मे धूGदिडब� दिपटला�वा�ड

1197 1222 नांयंनां दिवाश्री�मे अदिहरा� 

1198 1223 सा�दिनांला नां�रा�यंण क� साकरा

1199 1224 मेयं�रा�शे सादिताशे धू�वाट�मे	��नां

1200 1225 यंशे सा�रा�शे प+ळे

1201 1226 क� सा�मे ग�ग�रा�मे ग�रा�

1202 1227 दिनांरार्ज गर्ज�नांनां क�ट�वा�ला�

1203 1228 दिनांधू$ र्जनां�	�नां द्वी$वा�	$ 

1204 1229 रा�हWला दिभांमेरा�वा दिताडक�

1205 1230 शे��ता� साटवा�र्ज$ क��बळे�

1206 1231 साRराभां अशे+क प�ट$ला 

1207 1232 सा+नां�ला$ धूGड�  मेरागळे

1208 1233 चे�तानां रा�र्ज/द्र कमे�नां�

1209 1234 अ�क� शे र्जनां�	�नां पवा�रा

1210 1235 एकनां�थ प��ड� रा�ग कलाब+ण�

1211 1236 ता�ष�रा अरादिवा�	 दिभांसा�

1212 1237 अमे+ला साखं�रा�मे क��बळे�

1213 1238 भां�गवाता गण�शेरा�वा चे�द्रवा�शे$

1214 1239 चेXत्र�ला$ दिवार्जयं चेRधूरा$

1215 1240 दिनांरा�तारा रा�मे	�सा ठे+बरा�

1216 1241 गण�शे मेह�	�वा राणदि	वा�

1217 1242 अदिभांष�क अशे+क चे�Xरासिसायं�

1218 1243 लाक्ष्मेण 	त्ता� थ+रा�ता

1219 1244 ब�ळे�सा�ह�ब प��ड� रा�ग ग��डग�

1220 1245 रामे�शे नां�मे	�वा चेव्ह�ण

1221 1246 रुप�ला$ सा�पता पवा�रा

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 
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1222 1247 सा�ता+ष दिकसानां क�ला�प�ड

1223 1248 लाखंनां प्राक�शे ठेGबरा�

1224 1249 प्रादिवाण अशे+क खं�ड�

1225 1250 रादिवा�द्र मेधू�करा ओंव्ह�ळे

1226 1251 सादिवाता� अमे+ला लाGढ�

1227 1252 मे�खंत्यं�रा नां�सारा साय्यं	 

1228 1254 सा�क� ता 	�	�सा+ मे�नां�

1229 1256 रादिवा�द्र उत्तामेरा�वा क�ळे�

1230 1257 आक�शे भां�ऊसा�ह�ब ब्यं�ळे�

1231 1260 दिवार्जयं दिवाष्ण� भां+र्जण�

1232 1263 	�मे� चे�	रा भां+साला�

1233 1264 सादिचेनां बबनांरा�वा दिशे�ग�ड�

1234 1265 रा+दिहता रा�र्ज/द्र 	�शेमे�खं

1235 1266 गण�शे दिशेवा�र्ज$ ब�डगरा

1236 1267 सा�मे�धू सा�सिर्जवानां खं�ड�रा�

1237 1268 दिकशे+रा सा�र्जयं उ�बराकरा

1238 1269 रा�खं$ ह�मे�ता क� दिडयं�

1239 1270 ता�ष�रा उध्	वा सा�वा�ता

1240 1271 वाXभांवा सा�भां�ष अडसा�ळे

1241 1272 ज्ञा�नां�श्वारा ग��ड�  	ळेवा$

1242 1273 वाXशे�ला$ भां�राता झGब�ड�

1243 1274 कल्यं�ण$ र्ज$वानां सारा�ट�

1244 1275 श्री�दिताक� दिकशे+रा खं�डकरा

1245 1276 दिप्रान्सा भां�ऊसा�ह�ब मे+हनां

1246 1277 दिनांकIता� 	�वाचे�	 इं�ग+ला�

1247 1278 आक�शे सा�रा�शे ग�यंकवा�ड

1248 1279 Mनां�ह� 	�वाचे�	 इं�ग+ला�

1249 1280 रुप� बबनां सासा�ण�

1250 1281 यं�	वा दिकसानां ब�गताकरा

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� फो+ट+वारा साह$ नां�ह$ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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1251 1282 	त्ता�त्रयं सा�रा�शे क�प�रा�

1252 1283 दिकराण दि	पक राणदि	वा�

1253 1284 दि	नां�शे ग�रुनां�थ म्ह�त्र�

1254 1285 शे�भांमे सा�रा�शे इं�गळे�

1255 1286 सा�रार्जक� मे�रा ब�ळेक[ ष्ण इं�गळे�

1256 1287 सा�दिनांला दिह�	 �रा�वा फो� क�

1257 1288 	त्ता�त्रयं ज्ञा�नां	�वा दिशेराMकरा

1258 1289 दिवाशे�ला दिशेवासिला�ग प��ड�करा

1259 1290 दि	पक दिवाक�सा घ�ग�

1260 1291 बसा�रा�र्ज श्री$शेXला मे�ळेसा�वाळेग$ 

1261 1292 आक�शे र्जगदि	शेरा�वा घ�ग�

1262 1293 मे�ग�शे सा�रा�शे इं�गळे�

1263 1294 परा�मे रामे�शे इं�ग+ला�

1264 1295 ईश्वारा शे��ता$ला�ला चेव्ह�ण

1265 1296 मेयं�रा 	गड�  सा+नां�वाण� 

1266 1297 सा�दि	प राघ�नां�थ क�� भां�रा

1267 1298 नांसिसारा अहमे	 ब�बरा 	�सा�ई

1268 1299 सिसाध्	�थ� 	गड�  दिबरा�ड�

1269 1300 ता�ष�रा सारा	�रा वा�ताकरा

1270 1301 प्रादिवाण दिवार्जयं चे��	 �राकरा 

1271 1302 ग�ग�प्रासा�	 सा�रा�शे पवा�रा

1272 1303 रिरादिताक दिवार्जयं दिनां�बताe 

1273 1304 ह�मे�ता मे�धूवारा�वा सा�यं�वा�शे$ 

1274 1305 प्राशे��ता मे�रुता$ अMवारा� 

1275 1306 दि	प�शे कमेला�करा म्ह�त्र� 

1276 1307 वाXभांवा ब�ळेक[ ष्ण दिताक+ण� 

1277 1308 सा�ईदिकराण र्जगन्ना�थ नांनांवारा� 

1278 1309 वा�	��ता ब�ळेक[ ष्ण दिताक+ण� 

1279 1310 सा�गरा शेदिशेक� मे�रा मे�नां�

1280 1311 आक�शे अशे+क पवा�रा 

1281 1312 नांक� सा� रा�र्ज�रा�मे प��ढरा� 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1282 1313 दिनांसिखंला प�ण��र्ज$ सापक�ळे 

1283 1314 प्रादिताभां� यं+ग/द्र खंXरानां�रा 

1284 1315 धू�वासिसाध्	 	�	�सा+ प�ट+ळे�  

1285 1316 दिनांसिखंला अरुणरा�वा चेराप�

1286 1317 लासिलाता ता�ळेशे$रा�मे खंXरानां�रा 

1287 1318 अर्जयं सा�भां�ष वाडणकरा 

1288 1319 ब�ला�र्ज$ भांरातारा�वा मे��ढ� 

1289 1320 क�दिता�क श्री$रा�मे दिभांवागड� 

1290 1321 दिनांता$नां भांXयं�ला�ला मे�हmरा�

1291 1325 प्राशे��ता दि	ला$प प�ट$ला 

1292 1326 ग�ला�बशे�ह ईकब�ला नां�ईकवा�ड$ 

1293 1327 दिनांता$नां ब�ब�रा�वा चेव्ह�ण 

1294 1329 दिनांता$नां नांवानां�थ र्ज�धूवा 

1295 1330 सा�र्जयं ग+प�ळे ग�यंकवा�ड

1296 1331 सा+नांला ऋदिषक��ता ग�यंकवा�ड 

1297 1332 असिधूक चे�द्रक��ता खंला� 

1298 1336 सा�दिनांला उत्तामेरा�वा भां+यं�ळेकरा 

1299 1338 उमे�क��ता श्री$दिनांवा�सा कणकI 

1300 1339 अक्षीयं वासा�ता उ	मेला�

1301 1340 प�नांमे सा�र्जयं क�मेड$ 

1302 1341 रा+शेनां लाक्ष्मेण दिनांकमे 

1303 1342 यं+ग/द्र ता�ळेशे$रा�मे खंXरानां�रा 

1304 1343 अप�वा�� ह�मे�ता 	�शेमे�खं 

1305 1344 अक्षीयं अदिनांला प�खंरा� 

1306 1345 क�र्जला नांवानां�थ मे+दिहता�

1307 1346 अमे+ला मे+हनां लाGढ� 

1308 1347 अदिभांर्ज$ता रा�र्ज� सा�भां�	�रा 

1309 1348 दिनांला�शेसिसा�ग नां�ग�सिसा�ग ठे�क� रा 

1310 1349 अ	नां�नां ह�रुण शे�खं 

1311 1350 यं+ग�शे ब�राक�  दिनांकमे

1312 1351 प�रुष+त्तामे दिवाश्वानां�थ इंगळे� 

1313 1352 अमे+ला दिडग��बरा सासा�नां� 

1314 1353 गण�शे नां�रा�यंण नांकवा�ला 

1315 1354 सा�रार्ज शे�षरा�वा चेव्ह�ण 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ 	+नां वा�गवा�गळे� फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1316 1355 दि	पक दिकसानां क�ला�प�ड 

1317 1356 ब�ध्	भां�षण रामे�शे भांगता 

1318 1357 रा+ह$दिनां अशे+क शे�ग��वाकरा 

1319 1358 प�कर्ज सा�र्जयं ब�वाण� 

1320 1359 दिनांता$नां भां�राता मेह�र्जनांक�रा 

1321 1360 रादिवा मे�रुता$ मे�प�रा� 

1322 1361 सा�ता+ष दिभांक�र्ज$ रादिणता 

1323 1362 प्रादिवाण शे�षरा�वा घ+डक�  

1324 1363 ज्ञा�नां�श्वारा मेच्छींdद्रनां�थ प�ड$ता 

1325 1364 नांवानां�थ दिवाश्वानां�थ म्हMक�  

1326 1365 दिनांला�शे रा�र्ज� लाGढ� 

1327 1366 आनां�	 सा�र्जयं डGगरा� 

1328 1367 वाXभांवा वासा�ता सा+नांवाण� 

1329 1368 सा�गरा अदिनांला प�खंरा� 

1330 1369 नां�ह� आदिशेष दिभांवागड� 

1331 1370 दिनांता�शे सा�ह�बरा�वा सानांक�  

1332 1371 चे�तानां रादिवा�द्ररा�वा 	+ड 

1333 1372 दिवाला�सा ब�ळे� ब�रुड 

1334 1373 	त्ता� रा�र्जक� मे�रा धू�मे�ळे�  

1335 1374 आनां�	 नां�रा�यंण क��बळे�  

1336 1375 दिकशेनां सा�ता+ष ठे�करा� 

1337 1376 नां�ग�शे गण�शे र्जGधूळे� 

1338 1377 लासिलाता प्राक�शे दिमेMतारा$ 

1339 1378 दिकराण दिनांवा[त्ता$ इं�गळे�  

1340 1379 सिसाध्	�थ� दि	ला$प वा�घमे�रा� 

1341 1380 आक�शे मेह�	�वा ग�यंकवा�ड 

1342 1381 मे�धूवा दिवाठ्ठला साराक�ळे�  

1343 1382 ग��र्जनां प�रुषत्तामेरा�वा ला+राकरा 

1344 1383 मे+नां�ला$ दिवाठ्ठला ठेGबरा� 

1345 1384 परामे�श्वारा लाक्ष्मेण क�ळे�  

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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1346 1385 क�� 	नां ज्ञा�नां�श्वारा प�सा�ट� 

1347 1386 सा��नां�ला$ मे+हनां क��बळे�  

1348 1387 ता�नां�र्ज$ 	�	�सा�ह�ब हर्ज�रा�

1349 1388 मेह�	�वा प्राल्ह�	 ड�खं+रा� 

1350 1389 आराता$ वाXभांवा दिताक+नां� 

1351 1390 वाXष्णवा$ भां�र्ज�गरा�वा 	�शेमे�खं 

1352 1391 दिवाकI दिवाष्ण� र्ज�धूवा 

1353 1392 मे+ब$नां अराउफो शे�खं 

1354 1393 नांयंनां भांराता ग�यंकवा�ड

1355 1394 प्राक�शे भांXरु पवा�रा 

1356 1395 सिधूरार्ज दिभांमेरा�वा क��बळे�

1357 1396 दिनांला�शे बबनां सा�ता�रा 

1358 1397 रा�हWला चे�द्रभां�नां मेगरा� 

1359 1398 सा�गरा मेह�	�वा ग�वाड� 

1360 1399 इं�द्रर्ज$ता चे�द्रक��ता र्ज�धूवा 

1361 1400 भां�दिगराथ$ रा�हmला दिनांवाड�ग� 

1362 1401 आक�शे रामे�शे भांगता 

1363 1402 रादिवा ग्यं�नां� र्ज�धूवा 

1364 1403 सादिताशे शेह�र्ज$ 	�वाकरा

1365 1404 रा�खं� गRतामेसिसा�ग क� दिडयं� 

1366 1405 प्रामे+	 यंशेवा�ता ग�रावा 

1367 1406 सा�रार्ज मेसा� मेMक�

1368 1407 लासिलाता प्रामे+	 परा	�शे$ 

1369 1408 सा�भां�ष मे+हनां करा��ड� 

1370 1409 दिनांला�शे मे+हनां क� मे�वाता 

1371 1410 रा+हनां रा�वासा�ह�ब दिकता!शे�ह$ 

1372 1411 उज्वाला� ब�प� अवादिचेता�

1373 1412 दिशेवा�नां$ सिर्जवानां सारा�ट� 

1374 1413 रा�र्ज� श्री$मे�ता ग�र्जला� 

1375 1414 ओं/क�रा श्यं�मे घ+ण� 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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1376 1415 ता�ष�रा मेह�	�वा ओंहळे 

1377 1416 सा�दिनांला प+पट सारागरा 

1378 1417 भांगवा�नां मेह�	�वा क��बळे�  

1379 1418 सा�खं	�वा दिभांमेरा�वा वा�घमे�रा� 

1380 1419 अचे�नां� ज्यं��ता$ब� मे+रा� 

1381 1420 दि	पक उध्	वारा�वा चेव्ह�ण 

1382 1421 क� ण�ला दिशेवा�र्ज$ चेव्ह�ण 

1383 1422 अर्जयं हनांमे�ता सापक�ळे 

1384 1424 अ�/क�रा दिकशे+रा सा�गमे� 

1385 1425 ऋदिषक� शे दिकसानांरा�वा घ�ग� 

1386 1426 ब�ब�सा�ह�ब दिवाश्वानां�थ रा�क� ला� 

1387 1427 शे+भां� दिशेवागRड� र्जयंनां�वारा 

1388 1428 अमे+ला मेधू�करा मे��ढ� 

1389 1429 रा�हWला प�र्ज�ब दिगरा$ 

1390 1430 दिवानांयं मेनां+हरा मे�श्री�मे 

1391 1431 अदिवानां�शे शे�करारा�वा पद्मा�वा�रा 

1392 1432 दिनांक� शे ज्ञा�नां��श्वारा दिनां�ब�राता� 

1393 1433 सादिचेनां सा�ता+ष दिहवा�ळे�  

1394 1434 अ�क� शे रा�वासा�ह�ब फो� गणरा 

1395 1435 र्जग	$शे दिवाला�सा दिबराग� 

1396 1436 उमेरा ब�बरा 	�सा�ई 

1397 1437 ब�ब�सा�ह�ब सिसाता�रा�मे वा�यं�ळे 

1398 1438 शे�भां��ग$ रा�मेचे�द्र शे�वा�ळे�  

1399 1439 दिवाशे�ला सा�र्जयं पवा�रा 

1400 1440 प्रासा�	 मे	नां मेMक�  

1401 1441 ब�ला�र्ज$ 	त्ता�त्रयं क/ द्र� 

1402 1442 अक्षीयं अशे+करा�वा ब+लाखंलाकरा 

1403 1443 ऋदिषक� शे दिवाश्वानां�थ दिक्षीरासा�गरा 

1404 1444 दिवाCमे रा�मेक[ ष्ण म्हसा��ग� 

1405 1445 मे�क� शे प्राक�शे सा�ळेवा� 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1406 1446 रा�मेरा�वा बळे$रा�मे र्ज�धूवा 

1407 1447 प्राशे��ता नां�रा�यंण सा�नांदिकनांवा�रा 

1408 1448 मे�क� शे रामे�शे घ�बड� 

1409 1449 रा+शेनां ता�ळेशे$रा�मे सा�/धूळे�  

1410 1450 मेयं�रा$ दिहता�शे ठे�क� रा 

1411 1451 वाXभांवा रादिवा�द्र ढ+क�

1412 1452 दिवार्जयंक� मे�रा सा�यं�क��ता गGड

1413 1453 बळे$रा�मे नां�ग�रा�वा वा�घमे�रा� 

1414 1454 साRरावा मे�धूवा वा�घमे�रा� 

1415 1455 सादिमेरा अश्प�क साय्यं	 

1416 1456 रा�र्ज/द्र शे��ता�रा�मे दिशे�	�

1417 1457 मेह/द्र शे�षरा�वा शे�र्ज�ळे

1418 1458 मेह/द्र रा�वासा�ह�ब दिहरा� 

1419 1459 वाXभांवा मेनां+हरा खंवाळे� 

1420 1460 चेXतानां 	त्ता�त्रयं ताRरा 

1421 1461 असिर्ज�क्यं यंशेवा�ता क+क�ट� 

1422 1462 यंशे उमे�क��ता वालाक�  

1423 1463 दिवाक�सा राघ�नां�थ भां�लादिचेनां 

1424 1464 रादिवा�द्र शे�षरा�वा बडवा�ईक 

1425 1465 रा�र्ज अशे��क क+लाप 

1426 1466 सा�ता+ष बळे$रा�मे ग+सा�वा$ 

1427 1467 सादिचेनां भांगवा�नांरा�वा 	Rड 

1428 1468 रुप�शे दि	ला$प क�ळे�  

1429 1469 सा�दिनांला रामे�शे इं�गळे�  

1430 1470 अक्षीयं ता�नां�र्ज$ प�ट$ला 

1431 1471 अ�र्जला$ सा�ता+ष प+ट� 

1432 1472 बबनां ब�ब� ब+डरा� 

1433 1473 श्यं�मे श्री$क[ ष्णरा�वा दिशेराभां�ता� 

1434 1474 पवानां आनां�	 पवा�रा 

1435 1475 अमे+ला प्राल्ह�	 अ�भां��रा� 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1436 1476 गण�शे दिशेवारा�मे वा�णखंड� 

1437 1477 कल्प�शे ग+राखं प�ट$ला 

1438 1478 अशे+क सिसाता�रा�मे लागड� 

1439 1479 कल्प�शे शे��ता�रा�मे वा�ण$

1440 1480 प्राक�शे सिसाता�रा�मे प�ड$ता 

1441 1481 मेह�शे दिवाष्ण� ग+रा�

1442 1482 अदिवानां�शे अ�क� शे प�ट$ला 

1443 1483 उमे�शे प्राक�शे मेह�र्जनां 

1444 1484 मेह�	�वा ज्ञा�नां	�वा ड�ब�रा�वा 

1445 1485 शे�खं चे�Y�	शे�खं सादिमेरा 

1446 1486  अलाक�वाता$ ग+दिवा�	 नां�गराग+र्ज� 

1447 1487 यं+ग�शे रा�र्ज/द्र वा�ड�करा 

1448 1488 आदिशेष आला�रा�मे ठे�करा� 

1449 1489 प�नांमे ब�ळे� चेता�रा 

1450 1490 सा�	$प कRदिताक चेव्ह�ण 

1451 1491 ज्यं��ता$ ब�प� सारा	�रा 

1452 1492 मेनां��र्ज मेधू�करा दिगता� 

1453 1493 असिर्जता प��पट कमे�नां� 

1454 1494 आक�शे रा�र्ज/द्र भां��ड� 

1455 1495 Mवाप्नां$ला ब�ळेक[ ष्ण ठे+मेरा� 

1456 1496 आक�शे दिशेवामे�ता! मे��ढ� 

1457 1497 अता�ला चेराण	�सा मे�ताकरा 

1458 1498 गण�शे शे�षरा�वा क	मे 

1459 1499 प्राशे��ता दि	ग�बरा दिक्षीरासा�गरा 

1460 1500 ओं�क�रा दिवाठ्ठलारा�वा भां+साला� 

1461 1501 सा�र्जयं लाक्ष्मेण र्जगधूनां� 

1462 1502 सा�र्जयं क� मे�रा शे�मेर्ज$ ब+डe 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1463 1503 सा�U�मे बळे$रा�मे रा�ठे+ड 

1464 1504 	त्ता� आनां�	� सागट 

1465 1505 अ�र्जनां� धूनांसिसा�ग दिशे�गण� 

1466 1506 दिकराण मे+हनां क��बळे�

1467 1507 दिवानां+	 लाक्ष्मेण प�रासाकरा 

1468 1508 सा�ता+ष चेराण चेव्ह�ण 

1469 1509 श्री$क[ ष्ण प्राभां�करारा�वा क/ द्र� 

1470 1510 उमे�शे मे+हनां क��बळे�  

1471 1511 क� ण�ला शे�ला$U�मे नां�ह�ता� 

1472 1512 मेनां+र्ज अशे+करा�वा पराळेकरा 

1473 1513 सा+नां�ला$ श्री$क��ता ब��बड� 

1474 1514 रामेनां सा�भां�र्ज$ क��बळे�  

1475 1515 हरा$ प��ड� रा�ग क�ला�प�ड 

1476 1516 ऋदिषक� शे श्री$धूरारा�वा भां+र्जनां� 

1477 1517 भां�वा�शे सा�	�मे मेरा�ठे� 

1478 1518 प�नांमे सिर्जता/द्र नां�गवाड� 

1479 1519 लाखंनां 	त्ता�त्रयं दिनांकमे 

1480 1520 रा�र्ज�शे ब�लाचे�द्र मे��ईनां� 

1481 1521 सा�र्जयं शे�करा मे��र्जरा� 

1482 1522 आक�शे दिवाठ्ठला र्जगता�प 

1483 1523 दिहता�शे शे�ला$U�मे ठे�क� रा 

1484 1524 दिवाक�सा अरुण सा�ळे��खं� 

1485 1527 इंराफो�नां रादिशे	 शे� 

1486 1528 रा�हWला दिवाठ्ठला घGगड� 

1487 1529 मेधू�करा शे�ष�रा�वा क	मे 

1488 1530 क[ ष्ण अश्री�ब� हW �ब� 

1489 1531 असिर्ज�क्यं आक�शे भां+साला� 

1490 1533 	�वा/द्र दिहरा�ला�ला प�ट$ला 

1491 1534 अदिनांक� ता अदिनांला वावाला� 

1492 1535 दि	पक दिनांवा[त्ता$ क��बळे�  

1493 1536  यं��ग�श्वारा आनां�	 क	मे 

1494 1537 दिनांळेक� ठे दिवाश्वा�सा पवा�रा 

1495 1538 आराता$ प��ड� रा�ग वा�यंकरा 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. 
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1496 1539 Mवाप्नां$ला रा�र्ज/द्र यं�	वा 

1497 1540 नांरा�शे रा�र्ज�रा�मे ब+ईनांवा�ड 

1498 1541 पवानां दिवार्जयं वाड| �ळे�  

1499 1542 हष�वाधू�नां अशे��क घड�करा 

1500 1543 दिप्राता$ दि	नां�शे पवा�रा 

1501 1544 चे�द्रक��ता दिशेवाप्प� सा�खंरा� 

1502 1545 चेXतान्यं� दि	पक क��बळे�  

1503 1546 ब�धूमे सा��	राला�ला रात्नांप�राखं� 

1504 1547 अदिनांला अ�क� शे मे/ग� 

1505 1548 नांरा�शे मे�रुता$रा�वा वाराकला� 

1506 1549 प्राज्ञा� र्जयंवा�ता वा�घ 

1507 1550 प्रादि	प दि	नांकरा क+ळे$ 

1508 1551 सा�गरा 	त्ता� दिकराताकवाe 

1509 1552 वाXशे�ला$ प्रादि	प चेव्ह�ण 

1510 1553 गण�शे रा�र्ज/द्र घ�रा� 

1511 1554 ग�ला�ब रासा�लासा�ब शे�खं 

1512 1555 रासा�ला गफो�रा खं�नां 

1513 1556 अहमे	 रासा�लासा�ब शे�खं 

1514 1557 प्राशे��ता दि	नांकरा क+ळे$ 

1515 1558 दिनांता$नां दिनांळेक� ठेरा�वा वाराळे�  

1516 1559 अदिभांर्ज$ता शे�ह$रा मे��ढ� 

1517 1560 अदिभांष�क नां�	क� मे�रा अ�कमे 

1518 1561 दिशेवा�नां�	 सिसाध्	�रा�मे इंमेड� 

1519 1562 अदिनांरुध्	 अदिभांर्ज$ता र्ज�धूवा 

1520 1563 आक�शे भां�राता दिशे�	� 

1521 1564 सा�गरा रा�र्ज/द्र रा�ठे+ड 

1522 1565 इंश्वारा भां�राता आड� 

1523 1566 आ/क�रा सा�रा�शे अ�व्ह�ड 

1524 1567 सा�ता+ष ब�र्ज$रा�वा र्जरा� 

1525 1568 प्रासा�	 प्रामे+	 क+ळे�श्वारा 

1526 1569 मेनां$शे बळे$रा�मे सा�वा�ग�करा 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ उमे�	वा�रा�नां� आरा.प$.ए.ड$. Mला$प वारा अग��	राचे Mवा�क्षीरा$ क� ला�ला$ आह�.

०७/०६/२०२१  प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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1527 1570 धूमे�रा�र्ज सा�र्जयं सारार्ज�ब�ई चेव्ह�ण 

1528 1571 अदिभांर्ज$ता शे�मे क+ळे�श्वारा 

1529 1572 सा�दिबरा रामेर्ज�नां शे�खं 

1530 1573 दिकराण सा�रा�शे क�� भां�रा 

1531 1574 सा�ईनां�थ सा�धू�करा आड� 

1532 1575 मेह�शे ब�ळे� दिशे�	� 

1533 1576 शे�भांमे र्जग	$शे प�ट$ला 

1534 1577 शे�मे सा�धू�करा वा�नांखं�ड� 

1535 1580 दिशेवामे ब�ब� दिशेकलाग�रा 

1536 1581 दिनांता$नां आनां�	रा�वा फोराक�ड� 

1537 1582 अक्षीयं ब�ळे�सा�ह�ब रा�क्षी� 

1538 1583 रा�र्ज�शे रा�मेचे�द्र सा�यं�वा�शे$ 

1539 1584 र्जयं रा�र्ज� मे��रा� 

1540 1585 ब�ला�र्ज$ ग�ग�रा�मे शे�गरा 

1541 1586 सा�	�शे प्राभां�करा मे�डप� 

1542 1587

1543 1588 सा�दिप्रायं� सा�दिनांला मेह�दिडक 

1544 1589 Mवा�ता$ रा�र्ज� खं�ड�ळे�  

1545 1590 दिवाशे�ला प्राक�शेरा�वा क� मेकरा 

1546 1591 प्रादि	प दिवाठ्ठला दिभां�उगड� 

1547 1592 प्राशे��ता प्राक�शे चेव्ह�ण 

1548 1593 वाXष्णवा भां�राता क��बळे�  

1549 1594 क[ ष्ण अ�क� शे ग�यंकवा�ड 

1550 1595 श्री$क��ता र्ज�लाd	रा सा��मेवा�शे$ 

1551 1596 प्रादिताक्षी� सा�दिनांला सालागरा 

1552 1597 आदि	त्यं रा�र्ज� सा�प�करा 

1553 1598 सादिचेनां मे�राला$धूरा मे�ठे� 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
मे+हसा$नां हसानां अब्	�ला राशे$	 
परासा�वा�ला� 

एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. आरा. 
प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1554 1599 रा�हWला दिभांमेरा�वा रा�ठे+ड 

1555 1600 शे�मे सा�भां�ष सा�वाळे� 

1556 1601 सा�दिनांला उत्तामेरा�वा ग�ट्ट� 

1557 1602  यं��ग�श्वारा आनां�	 क	मे 

1558 1603 शेXला�शे दिनांता$नां सा�प�करा 

1559 1604 गणपता$ दिशेवारा�र्ज प�ट$ला 

1560 1605 आक�शे प्राक�शे ग�यंकवा�ड

1561 1606 आनां�	 सादिताशे धू�वा�रा� 

1562 1607 दि	पक अशे+क क� लाताफोe  

1563 1608 दिनांला�शे दिवाला�सा सा	भां�वा� 

1564 1609 दिवानां+	 शे�षरा�वा घ+डक�  

1565 1610 नां�	दिकशे+रा दिकसानां शे�र्ज�ळे 

1566 1611 र्जयंदि	प असिर्जता बनां�रासा� 

1567 1612 क� ण�ला दिवानां+	 पवा�रा 

1568 1613 यं�वारा�र्ज अर्ज�बरा�वा भां+पसा� 

1569 1614 अदिशेष मेल्ह�रा$ दिडखंळे� 

1570 1615 सिसाध्	��ता दि	ला$प म्हXसाकरा 

1571 1616 क� ण�ला सा�यं�भां�नां दिशे�	� 

1572 1617 अमेनां दि	ला$प दिनांमेकरा 

1573 1618 र्जयंक� मे�रा प्राल्ह�	 चेRधूरा$ 

1574 1619 रामेर्ज�नां दिनांर्ज�मे मे�ल्ला� 

1575 1620 क[ ष्ण� सा�ह�बरा�वा रा�दिशेवा�ता 

1576 1621 सामे�धू�नां ता�ळेशे$रा�मे झगरा� 

1577 1622 सा��मेनां�थ ता�क�रा�मे ढवाळे� 

1578 1623 अप�वा� उ	यं र्ज+शे$ 

1579 1624 गर्ज�नांनां प्राल्ह�	 अ�भां+रा� 

1580 1625 प�कर्ज मेह/द्र र्ज�धूवा 

1581 1626 सा�गरा दिवार्जयं अवाचे�रा 

1582 1627 लाहW प्राल्ह�	 चेव्ह�ण 

1583 1628 दिकराण प��ड� रा�ग लाव्ह�ळे�  

०७/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  अप�रा� आह�. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1584 1629 दिवार्जयं भां�Mकरारा�वा वा�नांखंड� 

1585 1630 प्राक�शे अब�र्ज$ ला+हकरा� 

1586 1631 दिनांता$नां ता�क�रा�मे र्ज�धूवा 

1587 1632 मेनां+र्ज शे�षरा�वा घ+डक�  

1588 1633 सा�धूनां� दि	नां�शे क/ ग�रा 

1589 1634 पवानां उक� ड� पवा�रा 

1590 1635 दि	पक 	�	�सा�ह�ब चेव्ह�ण 

1591 1636 आक�शे दिशेवा�र्ज$ नांवासा�प� 

1592 1637 रुप�शे गनांपता घ+गरा� 

1593 1638 दि	नां�शे ब�ळे�सा�ह�ब क	मे 

1594 1639 सा�गरा दिशेवा�र्ज$ वा�वारा� 

1595 1642 सा�गरा रा�र्ज/द्र ग+रा� 

1596 1643 अक्षीरा रा�मे	�सा भांगता 

1597 1644 मेह�शे दिवाठ्ठला मेराकड 

1598 1645 सा�गरा गण�शे ता�यंड� 

1599 1646 अर्जयं सा�र्ज� अदिहरा� 

1600 1647 क[ ष्णक��ता धूGदिडब� खंलासा� 

1601 1648 अदिनांरुध्	 दि	ला$प ड��ग� 

1602 1649 सा�वाण�� श्री$क��ता सा+मेवा�शे$ 

1603 1650 दिवार्जयं आनां�	रा�वा धू+त्र� 

1604 1651 प्रादिशेसा छींगनां दिशेरासा�ट 

1605 1652 गRरावा सा�दिनांला मे+रा� 

1606 1653 शे�भांमे अदिनांला डGगरा� 

1607 1654 प�कर्ज प्राक�शे क��ब�डe 

1608 1655

1609 1656 रा�हWला ता�क�रा�मे चेव्ह�ण 

1610 1657 	त्ता� उत्तामे पवा�रा 

1611 1658 अरुण वासा�ता मेरा�ड� 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कदिटवा�रा दितादिकट अप�रा� आह�

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ दिनांता�शे नांरासिसा�ग दिब-ह�ड� 
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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1612 1659 साय्यं	 ग�Xसा इंदिद्रसा ह�शेमे$ 

1613 1660 गRरावा अशे+क पवा�रा 

1614 1661 अदिभांर्ज$ता धू�/ड$रा�मे धू�मे�ळे�  

1615 1662 दिवाशे�ला मे�रुता$ श्री$मे�गला� 

1616 1663 अ�क� शे रा�मे	�सा घ�ग�

1617 1664 राणसिर्जता दिवार्जयंरा�वा मे�नां 

1618 1665 दिवाश्वानां�थ शे�षरा�वा क	मे 

1619 1666 सा�भां�र्ज$ मे�रुता$ उसालावा�ड 

1620 1667 सा�	$प दिवाठ्ठला दिभांउ�गड�

1621 1668 वाXशे�ला$ दिभांमेरा�वा वा�कड� 

1622 1670

1623 1671 अदिवानां�शे चे�द्रक��ता फो�� डसा� 

1624 1672 प्राशे��ता मेनांसा�बरा�वा र्ज�धूवा 

1625 1673 ऊदिमे�ला� आनां�	 चे�वारा� 

1626 1674 दिनांला�शे दिभांमेरा�वा क��बळे�

1627 1675 ईश्वारा कल्यं�ण ला�ब�

1628 1676 शे�खं सा�दि	क शे�खं ह�रुण

1629 1677 	त्ता�त्रयं कX ला�सा शे�राकरा

1630 1678 श्री$क[ ष्ण आण्ण�सा�ह�ब प�ट$ला

1631 1679 गण�शे प+पट चे��	ण�

1632 1680 दिफोरा+र्ज सा�दिनांला साय्यं	 

1633 1681 सा�दि	प दिभांमेरा�वा र्जगता�प

1634 1682 साता$शे रादिवा�द्र 	�ण�

1635 1683 प�र्ज� भांगवा�नां र्ज�धूवा

1636 1684 सा�ता+ष कड�ब� दिवाघ्नां�

1637 1685 प्राता�पसिसा�ग भां�रातासिसा�ग परा	�शे$

1638 1686 क[ ष्ण� ब�ळे� सिखंला�रा�

1639 1687 दिमेलाd	 भां�ई	�सा दिप�पळे�

1640 1688 ग+राखं शे�षरा�वा र्जगधूनां�

1641 1689 अनां�प नां�	क� मे�रा 	�धू�

1642 1690 ग�गण्ण� आशेन्ना} र्जगडमेवा�रा

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ चे�तानां सा�रा�शे ब+-ह�ड� 
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०७/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०७/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा पत्ता� चे�कIचे�. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा पत्ता� चे�कIचे� . 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1643 1691 रात्नांक��ता दि	ग�बरा दिशे�	� 

1644 1692 मेह�शे धूनां�र्ज$ क�रा�ड�

1645 1693 कदिवाता� सा��मे� चेRधूरा$

1646 1694 चे�	नां दिवाद्या�सा�गरा क+थरा�

1647 1695 प�र्ज� दि	पक मेह�र्जनां

1648 1696 सा�गरा रा�र्ज� ढ+ण�

1649 1697 मेयं�रा$ चे�द्रक��ता दिशे�ग�ड�

1650 1698 सा�दिनांला रा�र्ज� सा��गळे�

1651 1699 मेलाकप्प� दिशेवाशेराण प�चे�क्षीरा$

1652 1700 प्रामे+	 मेह�	�वा घ+डक�

1653 1701 कमेला�शे सा�दिनांला साz	�नां�

1654 1702 अक्षीयं प्राक�शे वाड�

1655 1703 दिबदिपनां चे�द्रक��ता प�रा$ग+सा�वा$

1656 1704 रा+शेनां मेनां+हरा मेह�दिडक

1657 1705 सा�दिमेता सा�र्जयं राक्ट�

1658 1706 प्रादि	प हनां�मे�ता सारुक

1659 1707 रा+दिहता क[ ष्ण� व्हटकरा 

1660 1708 अरुण� यंशेवा�ता व्हटकरा

1661 1709 असिर्ज�क्यं क[ ष्ण� सिसासा�ळे

1662 1710 नां$रार्ज दिनांता$नां मे�ठे�

1663 1711 पवानां सा�र्जयंरा�वा ड�हनांकरा

1664 1712 दिवाला�सा र्जगन्ना�थ ता�ठे�

1665 1713 पवानां बबनां र्ज�धूवा

1666 1714 अ�क� शे सा�ह�बरा�वा सा+नां+नां�

1667 1715

1668 1716 अता�ला र्जनां�	�नां लाGढ�

1669 1717 सिसाध्	�थ� सा�ह�बरा�वा घ+डक�

1670 1718 सा�रार्जक� मे�रा सा�भां�ष मेचेला

1671 1719 गण�शे दित्र�बक मे+रा�

1672 1720 रा�हWला परासारा�मे रा�ठे+ड

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ सा�रार्ज घनांश्यं�मे क-ह�ड�
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा 
पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 



.

Page 57

1673 1721 नांयंनां भांराता दि	नांकरा

1674 1722 रा+शेनां आनां�	रा�वा मे�नां�प�रा�

1675 1723 दिप्राता$ अदिनांक� ता क��बळे�

1676 1724 अमेरा भां�उसा�ह�ब सा�वा�ता

1677 1725 सिसाध्	�थ� सा�दिनांला ला+खं�ड�

1678 1726 रा�मे�श्वारा रामे�शेरा�वा अ�राब�ड

1679 1727 मेल्ला$क�र्ज��नां क�दिशेनां�थ ताराड�

1680 1728 दिनांला�शे सा�दिनांला नांकवा�

1681 1729 अफोता�ब यं�सा�फो शे�खं 

1682 1730 दिवार्जयं राता$ला�ला र्जXनां

1683 1731 दिनांला�शे भांराता ड�पकरा

1684 1732 यं+ग�शे भांराता ड�पकरा

1685 1733 व्यं�कट�शे मे�रुता$ क+टरावा�रा

1686 1734 दिमेनां� आनां�	 ब�बरा

1687 1735 कल्प�शे रामे�क��ता प�ट$ला

1688 1736 	त्ता� सिला�ब�र्ज$ बदिहरा�

1689 1737 दिवार्जयं� रा�मे	�सा सा�वा

1690 1738 अदिनांक� ता रादिवा�द्र ब�टला�

1691 1739 श्री$क[ ष्ण हनां�मे�नां वा�क+ड�

1692 1740 साच्चे$	�नां�	 रामे�शे खं�ड�गळे�

1693 1741 	�मे+	रा रा�मे	�सा ढवाळे�

1694 1742 शेXला�शे दिवाठ्ठलारा�वा मे+दिहता�

1695 1744 ग$ता�र्ज�ला$ रादिवा�द्र ओंव्ह�ळे

1696 1745 रा�हWला श्यं�मेरा�वा ग��र्जरा�

1697 1746 ब�ळे� नां�मे	�वा मे+रा�

1698 1747 चेव्ह�ण बबनां शे�करा

1699 1748 सा�दिनांला प��ड� रा�ग ब�ग�ला

1700 1749 अक्षीयं दिवाक�सा म्ह�त्र�

1701 1750 धू$रार्ज दि	नां�शे 	�ब�

1702 1751 सा�दिनांला 	त्ता� घ�ण�

1703 1752 दि	पक र्जह�ग$रा	�रा क+ळे$

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1704 1753 Mवाप्नां$ला सा�र्जयं दिहवा�ळे�

1705 1754 आश्वा$नां$ लासिलाता खंXरानां�रा

1706 1755 ज्यं+ता$ ब�ड�  खंडसा�

1707 1756 प�क� शे रा+दिह	�सा भां+ईरा

1708 1757 दिनांशे� अदिवाता+ष चेव्ह�ण

1709 1758 शे�खं अन्सा�रा मे�हब�ब शे�खं

1710 1759 सा�ता+ष नां�मे	�वा हWलाग�

1711 1760 क[ ष्ण� सा�भां�ष क��बळे�

1712 1761 प्राशे��ता सा�भां�ष तागडपल्ला�वा�रा

1713 1762 आक�शे चे�ड�मेनां सा+नां�वाण�

1714 1763 हरा�शेक� मे�रा पराशे�रा�मे फो� लासा��ग�

1715 1764 शे�भांमे मे�रुता$ दिशे�	�

1716 1765 सिसाध्	�थ� सा�खं	�वा उपवा�ट

1717 1766 दि	पक भां�राता वा�घमे�रा�

1718 1767 	त्ता�त्रयं क�दिशेनां�थ ग�रावा

1719 1768 ता�र्जसा सा�र्जयं खंडक�

1720 1769 अदिवानां�शे रा�मे	�सा ब�चेकरा

1721 1770 यं+ग�शे प्राक�शे सिझण�

1722 1771 रा+दिहता ग+प$चे�	 तारार्ज�ला�

1723 1772 अर्जयं मे�रा��ता$ र्ज�रा�ड�

1724 1773 दिवार्जयं मे�रा��ता$ र्ज�रा�ड�

1725 1774 सा�र्ज$ता प्राक�शे चेव्ह�ण

1726 1775 ग�णवा�ता मेच्छींdद्र क+ळे$

1727 1776 रा+दिहता दि	पक मेह�र्जनां

1728 1777 दिनांलाक� ठे ब�ब�रा�वा भांराडकरा

1729 1778 ज्ञा�नां�श्वारा प्रादि	प रा�ण�

1730 1779 ता�र्जसा सा�रा�शे दिशे�	�

1731 1780 सादिचेनां ब�ळे�सा�ह�ब सा�ळेवा�

1732 1781 रादिवादिकराण दिवाठ्ठला टकला�

1733 1782 	�उ	 अर्जमे��द्दी$नां शे�खं

1734 1783 सात्यंप्राक�शे ग�ग�धूरा ला+खं�ड�

1735 1784 अ�क� शे चे��	+ब� रा�र्ज�राकरा

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. सिलाफो�फ्यं�वारा दिपनांक+ड नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 
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1736 1785 शे�करा सा�दिनांला मे�नां�

1737 1786 रा�मे�श्वारा ज्ञा�नां	�वा मे+दिहता�

1738 1787 सादिचेनां सा�रा�शे मे�	गला

1739 1788 दि	पक दिकसानां शे�ट�

1740 1789 सादिचेनां प्राल्ह�	 मेMकरा�

1741 1790 श्वा�ता� रामे�शे सा�ठे�

1742 1791 अभांयं हरिराशेचे�द्र झ��रा�

1743 1792 सा�ता+ष सा�भां�र्ज$ मेMक�

1744 1793 	त्ता�त्रयं ज्यं��दितारा�मे 	�शेमे�नां�

1745 1794 Mवाप्नां$ला भांगवा�नां ता�पकरा

1746 1795 दिनांमे�लाक� मे�रा नांवाग�ण�

1747 1796 दिकशे+राक� मे�रा कराणला�ला करा��ड	�वा

1748 1797 दिवाक�सा धूGदिडब� ढवाळे�

1749 1798 मेह�शे राणसिर्जता बढ� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$ 

1750 1799 रा�हWला यंशेवा�ता मेता�

1751 1800 ब�ला�र्ज$ ब�ब�रा�वा मेताकरा

1752 1801 प�नांमे दि	ला$प क�ळे�

1753 1802 गण�शे मे�गलासिसा�ग पवा�रा

1754 1804 यं+ग�शे दिभांमेरा�वा म्हMक�

1755 1805 अचे�नां� शे�षरा�वा ड��ग�

1756 1806 सा�वा�ण� आनां�	� वा�घ

1757 1807 आक�शे प��ड� रा�ग पवा�रा

1758 1811 प्राथमे�शे रामे�शे प�लावा

1759 1812 प��डसिलाक इं�द्रसिर्जता चेव्ह�ण

1760 1813 सा�मे�धू� यं+ग/द्र र्ज�धूवा

1761 1814 रामे�शे प��ड� रा�ग सा�बळे�

1762 1815 सा�रा/द्र सात्यंनां�रा�यंण वा�घमे�रा�

1763 1817 दि	प�ला$ अरुण मे�नां�

1764 1818 सा�U�मे अशे+क मे+रा�

1765 1820 दि	पक भां�गवाता र्ज�धूवा

1766 1821 साRराभां रा�र्ज�रा�मे ब�ला+ट�

1767 1822 ग+प�ळे ब�ब�रा�वा फोड

1768 1823 धूनांश्री$ दि	पक र्ज�धूवा

1769 1824 सा�र्जयं हण�मे�ता र्जग	�ळे�

1770 1825 वाष�� मे��ग�टरा�वा करा�ळे�

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 
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1771 1827 गर्ज�नांनां रा�घ+र्ज$ मे�राकळे

1772 1828 प्रादि	प ज्ञा�नां�श्वारा र्ज�नांगड�

1773 1829 दिवावा�क लाहW ग��ड

1774 1830 प्रादिवाण नां�ग�शे चेव्ह�ण

1775 1831 रा�हWला गण�शे खं�/ड�

1776 1832 मे�ग�शे मे�धूवारा�वा आधू�ण�

1777 1833 धूनां�र्जयं सा�खं	�वा प�ट$ला

1778 1834 अदिमेता सा�दिनांला ब�रुड

1779 1835 वाXभांवा धूमे�रा�र्ज घ�डग�

1780 1836 अदिभांष�क भांगवा�नां भां�रा�

1781 1837 अर्जयं मे�नांसिसा�ग रार्जप�ता

1782 1838 दिनांता$नां ब�ळे� वा�घमे�रा�

1783 1839 नां�ग�शे बबनां आव्ह�ड

1784 1840 अता�ला सा�धू�करा मेखंरा�

1785 1841 कल्प�शे गण�शे खंGड�

1786 1842 रा�हWला भांगवा�नां वा�कळे�

1787 1843 रा�मेक[ ष्ण प्राक�शे धू��ड�

1788 1844 दिनांता$नां सा�र्जयं उमे�प

1789 1845 नां�मे	�वा क� ड�ब र्ज�ठे�

1790 1846 र्जमेनां�र्ज$ ग�ग�धूरा भां�ड�रा�

1791 1848 सा�ता+ष ता�ळेशे$रा�मे वाXरा�ळे

1792 1849 प्रासा�	 सादिचेनां वा�रुळेकरा

1793 1850 दिवानां+	 र्जयंरा�मे ब�बरा�

1794 1851 आदिशेष रामे�शे क	मे

1795 1852 रा�र्ज/द्र रा�वासा�ह�ब दिगता�

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� वा दिताकIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा 
पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 
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1796 1853 सादिचेनां मे�धूवारा�वा र्ज�धूवा

1797 1854 प्राशे��ता चे�द्रक��ता शे�डग�

1798 1855 गण�शे मे�रुता$ क�� भां�रा

1799 1856 शेदिशेक��ता मेधू�करा भां�ला�रा�वा

1800 1857 प�रुष+त्तामे भां�गवाता ब��गरा

1801 1858 सा�ब+धू 	�	�रा�वा क��बळे�

1802 1859 प्रादिवाण 	�रा�सिसा�ग पवा�रा

1803 1860 सा�दि	प प्रा�मेसिसा�ग पवा�रा

1804 1861 श्री$क��ता मेधू�करारा�वा ट�कसा�ळे

1805 1862 सा�दिमेता र्जरा�सा�धू ट/भां�णe

1806 1863 दिशेवाप्रासा�	 मेलागGड� प�ट$ला

1807 1864 सा�दि	प सिसाध्	�थ� सा��ळे�क�

1808 1865 क� तानां प�ढरा$नां�थ ठे�करा�

1809 1866 अरादिवा�	 शेह�र्ज$ धूड�

1810 1867 अमे+ला ज्ञा�नां	�वा आगवाण�

1811 1868 मेह/द्र

1812 1869 आक�शे आनां�	� धू�यंग�ड�

1813 1870 श्री$धूरा रामे�शे क	मे 

1814 1871 हणमे�ता सिसाध्	�प्प� हWब�ला�

1815 1872 दि	ग्वा$र्जयं ज्ञा�नां	�वा प��वा�रा

1816 1873 रादिवा�द्र शे�षरा�वा र्जग	ण�

1817 1874 अला�क�रा शे��ता�रा�मे 	�वा�ड�

1818 1875 रा�धू�शे�मे वा�सा�	�वा वा�ळे$

1819 1876 सा�ग$ता� क[ ष्ण� धू�ला

1820 1877 प्रा�मेरा�र्ज दिवार्जयं क��बळे�

1821 1878 सानां$ रा�मेचे�द्र सा�ता�रा

1822 1879 अदिभांर्ज$ता अशे+क अत्र�

1823 1880 दिनांला�शे रामे�शे धू�मे�ळे

1824 1881 लाखंनां दिवाष्ण� मे+दिहता�

1825 1882 सामे$रा दि	नांकरा�वा प�ट+ळे�

1826 1883 गण�शे र्जग	$शे क�कड�

1827 1884 	Xदिवाता� मेह�शे आदिहरा�

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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1828 1885 दिप्रातामे प्राक�शे प�ट$ला

1829 1886 सा�दिशेला रा�मे	�सा उक�

1830 1887 हष�ला प्रामे+	 मे��डळे�

1831 1888 दिवाठ्ठला मेह�	�वा चेRधूरा$

1832 1889 दिहमे��शे� सा�ता+ष चेव्ह�ण

1833 1890 अमे+ला गणपता वा�नांखं�ड�

1834 1891 दिशेवा� 	यं��वा चेव्ह�ण

1835 1892 क�दिनांफोनां�थ सा�दिनांला रा�उता

1836 1893 	�वा�शे नां�ग�शे चेव्ह�ण

1837 1894 प्राक�शे नां�मे	�वा रा�ठे+ड

1838 1895 रा�र्जक� मे�रा ता�ळेशे$रा�मे र्ज�धूवा

1839 1896 ब�ळे�सा�ह�ब सा�भां�ष गड�खं

1840 1897 सा�घदिमेत्र� गRतामे सा�ळेवा�

1841 1898 रुप�शे सा�रा�शे वा�ण$

1842 1899 अक्षीयं नां�मे	�वारा�वा रा�ऊता

1843 1900 ज्ञा�नां�श्वारा ब�ड�  पवा�रा

1844 1901 ज्ञा�नां�श्वारा 	त्ता� बडe

1845 1902 प्रामे+	 	गड�  ब��बळे�

1846 1903 दिवानां+	 नां�रासिसा�ग र्ज�धूवा

1847 1904 दिमेसिला�	 ग+दिवा�	� सा�ळे��खं�

1848 1905 कदिपला ब�ब�रा�वा दिमेसा�ळे�

1849 1906 क[ ष्ण� अशे+क पवा�रा

1850 1907 र्जगदि	शे रा�र्ज�रा�मे ठे�क� रा

1851 1908 क��ता� ग�रु	�वा ग�यंकवा�ड

1852 1909 सिसाध्	�थ� दिवाष्ण� क� वाट�

1853 1910 हष�ला क�� डसिलाक ग+	�

1854 1911 अर्जयं दिभांमेरा�वा अदिडकण�

1855 1912 रा+शेनां सा�र्जयंरा�वा वा�नांखं�ड�

1856 1913 लासिलाता श्यं�मेक��ता प�ट$ला

1857 1914 प्राफो� ल्ला सा�रा�शे मेनांगरा�

1858 1915 सिर्जता/द्र शेदिशेक��ता 	�सा�नां�

1859 1916 प्राक�शे बबनां रा�ऊता

1860 1917 ब�ला�र्ज$ अर्ज��नां दिनांक�ता�

1861 1918 दिनांता�शे यं�	वारा�वा प�ट$ला

1862 1920 रा�र्ज�शे भां�ऊरा�वा ता�यंड�

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1863 1921 दिकराण वासा�ता ता�यंड�

1864 1922 रा�र्ज�श्वारा$ रा+दिह	�सा वा�घमे�रा�

1865 1923 दिनांला�शे क�दिशेनां�थ ब+राकरा

1866 1924 Mवाप्नां$ला दिकसानां प+ट�

1867 1925 सा�दि	प ग+प�ळे फो� ला�

1868 1926 यंशे भांट्ट�  क+ष्टु$

1869 1927 दिनांसिखंला अशे+क सामे�न्द्र�

1870 1928 पवानां शे�करा नां��गरा�

1871 1929 दिवाशे�ला ता�नां�र्ज$ ग�यंकवा�ड

1872 1930 अमे+ला यं�वारा�र्ज ला+खं�ड�

1873 1931 दिवाश्वा�सा सा�रा�शे 	�भां�ड�

1874 1932 सा�रार्ज रा�र्ज/द्र ग�ढवा�

1875 1933 अमे+ला मेनां+हरा ग��र्ज�वा�रा

1876 1934 श्यं�मेला सादिचेनां क� कड�

1877 1935 ज्ञा�नां�श्वारा ब�ड�  पवा�रा

1878 1936 मे��सा$नांखं�नां अदिबयं�खं�नां पठे�ण

1879 1937 रा�र्ज/द्र श्री$रा�मे खं�तारा$

1880 1938 हष�ला रादिवा�द्र सा�यं�वा�शे$

1881 1939 	त्ता�त्रयं मेच्छींdद्र ड+क�

1882 1940 लाक्ष्मेण र्जयंरा�मे क�राभां�रा$

1883 1941 रादिवा�द्र मेधू�करा ओंव्ह�ळे

1884 1942 पवानां शे�षरा�वा वा�क+ड�

1885 1943 आक�शे रामे�शे बडवा�ईक

1886 1944 सा�र्जयं भां�गवाता ब�वाMकरा

1887 1945 प्राफो� ला चेराण	�सा ब+राड�

1888 1946 यं+ग�शे दिवाला�सा झ/ड�

1889 1947 रा�हWला परासारा�मे रा�ठे+ड

1890 1948 सा�गरा शे�करारा�वा यं�	वा 

1891 1949 अर्ज��नां सा�र्जयं क�/ द्र�

1892 1950 भां�षण कX ला�सा खं�ब�यंता

1893 1951 फोरार्ज$नां मे�र्जमे$ला खं�नां

1894 1952 ब+ला�र्ज$ रा�मेरा�वा फोलाटणकरा

1895 1953 सा�र्जयं रा�मेदिकसानां दिमेसा�ळे

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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1896 1954 दिवाCमे ता�नां�र्ज$ ला+खं�ड�

1897 1955 भां�नां�	�सा प्राभां�करा मेह�र्जनां

1898 1956 अक्षीयं रादिवा�द्र क��बळे�

1899 1957 आदिशेष र्जनां�धू�नां नां��	�

1900 1958 सा�दिमेता नां�	क� मे�रा पवा�रा

1901 1959 आदि	त्यं भां�राता मे+रा�

1902 1960 सा�ह�सा ब�ळे�सा�ह�ब सारावा	�

1903 1961 गर्ज�नांनां खं�शे�ला मेढ�वा$

1904 1962 अक्षीयं ब�ब�सा�ह�ब प�ट$ला

1905 1963 नांXनां� ग+प�ळे सा+नां�रा

1906 1964 आदिशेष गणपतारा�वा वा�घमे�रा�

1907 1965 शे�मे सा�रा�शे ट�क�

1908 1966 अदिनांक� ता रादिवा�द्र क�यंराकरा

1909 1967 ऋषभां मे�रुता$ दिप�गळे�

1910 1968 यंशे रा�र्ज/द्र र्जगता�प

1911 1969 चे�तानां रादिवा�द्र चेRधूरा$

1912 1970 अर्जयं अशे+क इं�ग+ला�

1913 1971 आश्वा$नां$ प�दिडता बच्छीं�वा

1914 1972 श्री$क��ता अर्ज��नां दिनांखं�ता�

1915 1973 अदिनांला नां�मे	�वा 	रा�करा

1916 1974 कल्प�शे 	त्ता�त्रयं थळे�

1917 1975 ब�ला�र्ज$ ब्रुम्ह	�वा प�र्ज�रा$

1918 1976 अक्षीयं प्रादिवाणरा�वा प�ट$ला

1919 1977 यंशेवा�ता रा�मे� ह+ळेकरा

1920 1978 आराता$ दि	ला$प चेव्ह�ण

1921 1979 अक्षीयं अशे+क दिशे�	�

1922 1980 र्जयं�शे दि	ला$प प�ट$ला

1923 1981 सा�	शे�नां 	त्ता�त्रयं 	ळेवा$

1924 1982 सा�सिर्जता ला�ला� घ+ड�

1925 1983 मेयं�रा ब�प� लाGढ�

1926 1984 दिवानां�यंक ता�त्यं�सा�ह�ब सा�ळे��खं�

1927 1985 रा�हWला दिवार्जयं ग�ड�करा

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे 
फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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1928 1986 रा+शेनां रादिवा�द्र चेRधूरा$

1929 1987 शेक्तीI रा�र्जक� मे�रा चे+टमेला

1930 1988 अचे�नां� रा+दिहता व्हटकरा

1931 1989 नां�दि	नां$ अला�क�रा 	�वा�ड�

1932 1990 दिवाठ्ठला ता�नांब�र्ज$ ताप�सा�

1933 1991 सा�धू$रा भां�उसा�ह�ब भां�बड

1934 1992 रात्नां�करा श्री�वाण ब�रा�प�त्र�

1935 1993 शे�भांमे दिवार्जयं वा�यंफोळेकरा

1936 1994 दिनांला�शे पट�ला सा�यं�वा�शे$

1937 1995 ह�मे�ता रामे�शे क��बळे�

1938 1996 अर्ज��नां अशे+क उ	मेला�

1939 1997 	�दिवा	�सा अशे+क क�प�रा�

1940 1998 अदिनांला नां�रा�यंण क��बळे�

1941 1999 चे�तानां अशे+क क��बळे�

1942 2000 सा�दिनांला नां�मे	�वा 	रा�करा

1943 2001 दिवाक�सा क� राब� क��बळे�

1944 2002 लाहW आनां�	� भां��ईट�

1945 2003 अदिवानां�शे दि	ला$प क��बळे�

1946 2004 शे�भांमे नांरा�शे सा�लाभां�वा�रा

1947 2005 मे+हसा$नां सा�ईब�ब� शे�खं

1948 2006 रामे�शे रा�मेरा�वा ढ+क�

1949 2007 गRरावा दिवाठ्ठला एडक�

1950 2008 अमे+ला मेधू�करा आ�धूळे�

1951 2009 साता$शे प�ढरा$नां�थ ता�ठे�

1952 2010 हरिराशे गण�शे खं�/ड�

1953 2011 अमे$रा नां�Xशे�	 क�झ$

1954 2012 ज्ञा�नां�श्वारा दिहरा�सिसा�ग चेव्ह�ण

1955 2013 ईश्वारा अरुण करा+सिसायं�

1956 2014 रा�ण$ अता�ला ला+खं�ड�

1957 2015 दि	पखं उखं� आसा�नां

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 
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1958 2016 दिवार्जयं रा�र्ज� दिभां�ग�रादि	वा�

1959 2017 अ�दिशेष आनां�	� कराचे�

1960 2018 सा�दिनांला कX ला�सा सा�ताप�ता�

1961 2019 ऋदिषक� शे सा�दिनांला क	मे

1962 2020 सात्यंवा�नां साह	�वा र्ज�धूवा

1963 2021 आदिशेष नां�	क� मे�रा क+ळेशे$कवा�रा

1964 2022 ज्यं+ता$ दिभांमेरा�वा क��बळे�

1965 2023 अमे+ला 	त्ता� ब�राक� ला

1966 2024 क�दिशेनां�थ 	शेराथ नां�ईक

1967 2025 दिनांला�शे रा�मे�श्वारा भां�ड�रा�

1968 2026 प्रादिताक्षी� नांरा�शे खंXरा�

1969 2027 मेनां+र्ज रामे�शे दिगरा$

1970 2028

1971 2029 अदिभांष�क प्राक�शे चेव्ह�ण

1972 2030 सा�गरा दिशेवा�र्ज$ दिशे�	�

1973 2031 सा�गरा आनां�	� अलाकरा$

1974 2032 अक्षीयं सा�भां�ष सापक�ळे

1975 2033 सा�यंला� मेक्क�भां+ई ड�प�कवा�ड

1976 2034 कX ला�सा वासा�ता भांगता

1977 2035 दिवानां+	 दिवाला�सा क��बळे�

1978 2036 दिनांला�शे दिभांमे�र्ज$ क+ळेप

1979 2037 सा�ईनां�थ भां�रातारा�वा मे�नां�

1980 2038 अदिनांक� ता सा�दिनांला क��बळे�

1981 2039 सा�दि	प नां�	क� मे�रा क+ळेशे$कवा�रा

1982 2040 गRरावा रा�र्ज�रा�मे मे+रा�

1983 2041 दिमेसिला�	 चे�द्रशे�खंरा र्ज�धूवा

1984 2042 अक्षीयं आप्प�सा�ह�ब खंमेला�ट्ट$

1985 2043 ब�ब�सा�ह�ब क[ ष्ण��ता प�ट$ला

1986 2044 दिपला�र्ज$ धू��धू� दिशे�ग�ड�

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ मे��. 	�दिनांशे मे+.र्ज�वा�	
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$ र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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1987 2045 रा�र्ज�रा�मे सा�खं	�वा क��बळे�

1988 2046 शेदिशेक� मे�रा दिशेवारुद्र आ�रा	

1989 2047 पक� र्ज रा�मे	�सा इं�गळे�

1990 2048 Mवाप्नां$ला रा�मेचे�द्र वार्जराdगकरा

1991 2049 दिनांदिकता� शेह�र्ज$ झ�र्ज�ड

1992 2050 दिवाशे�ला सा�र्जयं ता�यंड�

1993 2051 कमेला�शे ब�ळे�सा�ह�ब रा�ऊता 

1994 2052 आश्वा$नां$ प्रादि	प कवाड�

1995 2053 दिमेनां�नां�थ मेच्छींdद्र दिशे�	�

1996 2054 मेयं�रा सा	�दिशेवा चेRखं�ड�

1997 2055 सा�	�शे दिशेवारा�र्ज ता�यंड�

1998 2056 अदिमेता रामे�शेरा�वा पवा�रा

1999 2058 अदिभांष�क रादिवा�द्र चेRधूरा$

2000 2059 दिशेवामे मेनां+हरा चेRखं�ड�

2001 2060 अदिवानां�शे नां�ग+रा�वा क�ळे�

2002 2061 ऋदिषक� शे आनां�	� क�� भां�रा

2003 2062 अदिनांला राघ�नां�थ मे+दिहता�

2004 2063 गRतामे सा�खं	�वा सा�ळेवा�

2005 2064 दिकराण दिभांमेरा�वा झ/ड�

2006 2065 आक�शे धूनांरा�र्ज म्ह�न्वारा

2007 2066 शे�भांमे चे�द्रक��ता सा�यं�वा�शे$

2008 2067 क[ ष्ण� रा�मे� गवा�रा�

2009 2068 असिसाफो सिसारा�र्ज पठे�ण

2010 2069 दिवार्जयं र्जनां�	�नां इं�गळे�

2011 2070 सा�दिनांला प+पट मेह�र्जनां

2012 2071 ओंमेक�रा दिवार्जयं चेव्ह�ण

2013 2072 दिवाद्या� भां�गवाता ब��गरा

2014 2073 दि	नांकरा भांगवा�नां धू�	रा�

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 
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2015 2074 रादिवा�द्र भांराता ह�क्क�

2016 2075 क+मेला चे�द्रक��ता नांनां�वारा�

2017 2076 अमे+ला 	�	� ब��भां�ट�

2018 2077 रा+हनां ब�ळे�सा�ह�ब मे+रा�

2019 2078 सामे$रा मे�दिशेरा शे�खं

2020 2079 प्रादिवाणक� मे�रा अशे+क वाराधू�

2021 2080 क[ ष्ण� अशे+क मे��गला

2022 2081 दिकशे+रा भां�उसा�ह�ब सा�नांप

2023 2082 सा�दिनांला गणपता चेव्ह�ण

2024 2083 चेव्ह�ण रा+शेनां श्री$रा�मे

2025 2084 सिर्जता/द्र सा�ह�बरा�वा ब�गड$

2026 2085 परामे�श्वारा शे�सिलाकरा�मे फो�ला�

2027 2086 कX ला�सा अदिनांला क��बळे�

2028 2087 रा�क� शे सा�धू� ला+खं�ड�

2029 2088 दिनांता$नां 	�वानां�रा�यंण र्ज�मेनां�क�

2030 2089 चे�द्रक��ता ब�राक�  भां+यं�

2031 2090 सा�गमे सा�रा�शे 	�भां�ड�

2032 2091 सा�दि	प भां�Mकरा र्ज�धूवा

2033 2092 चे�तानां ब�ळे� शे�ळेक�

2034 2093 नांक� ला कX ला�सा करा�ळे�

2035 2094 दिकराण सा�भां�ष क��बळे�

2036 2095 दिकशे+रा धूGड�र्ज$ मे	नांकरा

2037 2096 ज्ञा�नां�श्वारा$ ज्ञा�नां	�वा ब�डगरा

2038 2097 आदिशेष 	�वानां�रा�यंण र्ज�मेनां�ला�

2039 2098 हष�ला शे�करा प�ट$ला

2040 2099 दिवावा�क वासा�ता� शे�ळेक�

2041 2100 दिहता�शे ग+प�ळे आबनां�वा�

2042 2101 मेह�शे श्री$रा�ग मे	नां� 

2043 2102 मेनां+र्ज शेदिशेक��ता सा��ळे�खं�

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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2044 2103 अ�क� शे सा�रा�शेरा�वा र्ज+शे$

2045 2104 भां�षण सा�नां$ला बडe 

2046 2106 प्रावा$ण मेनां+हरा मे+रा�

2047 2107 शे�तानां� दिवानां�यंक प��गराकरा 

2048 2108 दिवाक�सा मे�राला$धूरा क��बळे�  

2049 2109 हष� ग+प�ळे बनांसा+ड�

2050 2111 	�वा अदिनांला र्ज�उराकरा 

2051 2112 ज्ञा�नां�श्वारा शे�षरा�वा पवा�रा

2052 2114 दिवार्जयं गणपता$ ग�ड�

2053 2116 दिमेलाd	 दिशेवा�र्ज$ र्जGधूळे�

2054 2117 अर्जयं हरा$हरा गवाई 

2055 2121 शे�मे प्राल्ह�	 क�थ�रा

2056 2122 दिकशे+रा मे+हनां ग�यंकवा�ड 

2057 2123 सा�गरा ब�प� क��बळे�  

2058 2125 अर्जयं प्राल्ह�	 पवा�रा

2059 2127 श्री$क��ता दिशेवा�र्ज$ 	�वाक�ता� 

2060 2128 रामे�शे दि	नां�शे क��बळे�  

2061 2131 मे+दिहनां$ रा�र्ज/द्र ता�यंड� 

2062 2132 उन्मे�शे रा�मेचे�द्र ग�यंकवा�ड 

2063 2133 रा+दिहता अदिनांला ब�दिवाMकरा 

2064 2134 प�नांमेसिसा�ग मे�गलासिसा�ग पवा�रा 

2065 2135 Mवाप्नां$ला प+पट मे+दिहता� 

2066 2136 सा�शे$ला मे�धूवारा�वा ढवाळे� 

2067 2137 लाक्ष्मेण दि	ला$प दिशे�	� 

2068 2138 दिभांमेरा�वा मेह�	�वा फो�� 	� 

2069 2139 ग+दिवा�	 	�	�भां�ई रा�मेरा�र्ज� 

2070 2140 सा�रार्ज ब�ड�  दिडक+ळे�  

2071 2142 ईश्वारा नां�रा�यंण ला+ह�रा 

2072 2143 क[ ण�ला अ�प्प� रा�उता 

2073 2144 दि	क्षी� मेह�शे वा�नांखंड�

2074 2145 प्रादि	प व्यं�कट�शे गडकरा 

2075 2146 रा�मेप्रासा�	 मे�दिनांकरा�वा मे+ता�ळे�  

2076 2147 सा�दिगता� रा�हmला मे�दिणक 

2077 2148 ला�क� शे दिवानां+	रा�वा रा�ऊता

2078 2149 सा�दिनांला मेधू�करा दिनांक�ळेर्ज� 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�ण�पत्र�वारा दि	. नांमे�	 
नां�ह$ता}.

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. दिताकIट�साह प�कIट नां�ह$.

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. ०२ चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज�ह$रा�ता$च्यं� दि	वाशे$चे� आह�ता.

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 
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2079 2150 आक�शे रा+दिह	�सा वा�घमे�रा� 

2080 2151 दिनांशे� रामे�क��ता दिमेश्री� 

2081 2152 अदिनांला रा�र्ज�रा�मे फो� ला�

2082 2153 सा�गरा चे�दिनांला�ला क� मे�वाता 

2083 2154 अस्लिश्वानां$ ब�ब� ग�यंकवा�ड

2084 2155 सा�	�शे प्राक�शेरा�वा ताळेदिकनां 

2085 2156 सादिताशे नां�ग��रा�वा क	मे 

2086 2157 क� लादि	प भां�राता प�ट$ला 

2087 2158 सा�ता+ष दिवाला�सा क��ळे$ 

2088 2159 अर्जयं ग�नांब� घ+लाप 

2089 2160 सिसाध्	�शे प्रादिवाण र्जगता�प 

2090 2161 श्री$धूरा दिवाला�सा क�ळे�  

2091 2162 दि	ला$प खं�शे�ला दिशेवा	� 

2092 2163 गर्ज�नांनां गण�शेरा�वा मे��ढ� 

2093 2164 घ+डक�  सा�	�मे सा�ईनां�थ 

2094 2165 सा�रार्ज दिवाष्ण� प�ट$ला 

2095 2166 Mनां�हला मेनां+हरा ला��ड� 

2096 2167 मे�हब�बसा�ब ब�ब� मे�र्ज�वारा 

2097 2168 सा�दिगता� नां�मे	�वारा�वा 	�पक� करा 

2098 2169 पवानां शे�करारा�वा मे�नां 

2099 2170 प्राशे��ता मे�क�� 	रा�वा पवा�रा 

2100 2171 प्राशे��ता दिवार्जयं सा�ठे� 

2101 2172 भां�ग्यंश्री$ प्राभां�करारा�वा क� लाकण! 

2102 2173 राणसिर्जता रा�मेचे�द्र भां�यं�रा� 

2103 2174 मे+हनां 	�	�रा�वा वा�क+ड� 

2104 2175 दि	ग�बरा दिवाठ्ठला ब��सिथ�ग� 

2105 2176 रा�हWला हनां�मे�ता दिगता� 

2106 2177 क� लादि	पक घनांश्यं�मे वाडमे�रा� 

2107 2178 आसिसाफोखं�नां ता�सिलाफोखं�नां 

2108 2179 अमे+ला र्जगन्ना�थ मेरा�ड� 

2109 2180 दिनांता$नां ग+दिवा�	 चेव्ह�ण 

2110 2181 अर्जयं भां�Mकरा दिहवारा�ळे�  

2111 2182 ऋदिषक� शे कX ला�सा गवाई 

2112 2183 अमे+ला दिनांता$नां मे�ढ� 

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. चे�रा$त्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 
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2113 2184 यं+ग�श्वारा ग�ग�धूरारा�वा प�ट$ला 

2114 2185 सिसाध्	�थ� सा�भां�ष वा�नांखं�ड� 

2115 2186 मेनां+र्ज वादिकला झ��डग�

2116 2187 	शे�नां दि	ग��बरा वा�सादिनांक 

2117 2188 दिमेलाd	 रा�मे	�सा गवा� 

2118 2189 सामे�धू�नां उक� ड� पवा�रा 

2119 2190 दिवाCमे सा�ह�बरा�वा मे�ळे$ 

2120 2191 यंशे सा	�दिशेवा ला�गड� 

2121 2192 रा�र्ज� शे�करा खं�ड�रा� 

2122 2193 प्रामे+	 मे�रुता$ बनांसा+ड� 

2123 2194 प्राभां�करा मे�रुता$ ला+णकरा 

2124 2195 रा�र्जह�सा नां�मे	�वारा�वा 	�पक� करा 

2125 2196 प्रादिवाण लाक्ष्मेणरा�वा वाड� 

2126 2197 दिनांमे�ला सा�दिशेला अदिहरा� 

2127 2198 ज्ञा�नां�श्वारा ग+प$नां�थ यंलामेटवा�ड 

2128 2199 अदिनांक� ता रादिवा�द्र 	गड� 

2129 2200 ब�ब�सा�ह�ब ग+प�ळे वा�घमे�रा� 

2130 2201 दिवाशे�ला ब�प� र्ज�धूवा 

2131 2202 हष�	क� मे�रा रा�र्ज� क�ला� 

2132 2203 मेह�	�वा ला�ला� सा�रावासा�

2133 2204 वाXभांवा सा�दिनांला वा�घमे�रा� 

2134 2205 अ�दि	नां�थ सा�ह�बरा�वा डवारा� 

2135 2206 दिवाष्ण�क��ता ह�नांमे�ता र्ज+ग	�ड 

2136 2207 भां�षण 	�दिवा	�सा प�ट$ला 

2137 2208 सा�वाण�� अदिनांला प��वा�रा 

2138 2209 ता�नां�र्ज$ शेह�र्ज$ ता�वारा� 

2139 2210 अदिशेष क[ ष्णरा�वा चे�ग+ला� 

2140 2211 हष�ला उमे�शे प�ट$ला

2141 2212 सात्यंमे दि	ग�बरा फोटdग 

2142 2213 अमे+ला क�� डला$क सासा�ण�

2143 2214 ता�ळेशे$रा�मे दिवाठ्ठलारा�वा प्राभां�ळे�  

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ह$रा�ता प्रासिसाध्	 ह+ण्यं�च्यं� अग+	राचे� ०१ 
चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र सा�	रा क� ला�.

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. एक� चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र�वारा Mवा�क्षीरा$ नां�ह$.

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2144 2215 सादिचेनां सा�रुपचे�	 उज्र्ज�नांकरा 

2145 2216 क� ण�ला दिकशे+रा बळे�ला 

2146 2217 गण�शे रामे�शे चेRधूरा$ 

2147 2218 दिनांता� दि	नांकरा प�ट+ळे�  

2148 2219 श्यं�मे प्राल्ह�	 गर्जभां�रा 

2149 2220 रा�खं� रा�हmला ग+सा�वा$ 

2150 2221 सादिताशे बबनां रार्जप�ता 

2151 2222 दिनांला�शे ता�नां�र्ज$ ग�यंकवा�ड 

2152 2223 ता�ष�रा सा�भां�ष मे��र्ज 

2153 2224 सादिचेनां शे�मे क��बळे�  

2154 2225 रा+दिहता रामे�शे दिशेकलाग�रा 

2155 2226 दिनांता$नां बलाभां$मे ग�यंकवा�ड 

2156 2227 अदिनांला मेधू�करा प��वा�रा 

2157 2228 प्राशे��ता मे�राला$धूरा मे�ळे$ 

2158 2229 दिवार्जयंक� मे�रा नां�मे	�वा 	�पक� करा 

2159 2230 प्राफो� ला भां�ष्करा ब�गड� 

2160 2231 मे+दिहता ग+क� ळे प�ट$ला 

2161 2232 रा�मे�श्वारा दि	ग�बरा इं�गळे�  

2162 2233 मे�धू�रा$ ब�ब�सा�ह�ब पवा�रा

2163 2234 मे�ग�शे सा�रा�शे इं�गळे�  

2164 2235 मे�ग�शे ग�नांवा�तारा�वा 	�उळेकरा 

2165 2236 मे��हम्मे	 दिबला�ला रादिफोयं+द्दी$नां 

2166 2237 प्राशे��ता र्जनां�	�नां प�ट$ला 

2167 2238 भां�गवाता आत्मे�रा�मे दिगता� 

2168 2239 अदिवानां�शे धू�/ड$रा�मे दिशेकलाग�रा 

2169 2240 सा�रार्ज नां�रा�यंण डवारा$ 

2170 2241 अश्वा$नां$ वासिसाष्ठ मे�डला$क 

2171 2242 ता�नां�र्ज$ क� राब� प�ट$ला 

2172 2243 सा�ह�बरा�वा झ�डब�र्ज$ भां�ला�रा�वा 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+न्ह$ चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 	�ण�-यं�चे� नां�वाएकचे 
आह�.

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$
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2173 2244 वाXशे�ला$ सा�दिनांला 	�शेमे�खं

2174 2245 शे�करा सा�ता+ष प+सा��न्ना� 

2175 2246 भां�ग्यंश्री$ ब�ब�रा�वा ब�लाब�ला� 

2176 2247 क�दिता�क यंशेवा�ता क�राळे�  

2177 2248 सा�गरा ला�लासिसा�ग प�ट$ला 

2178 2249 सा�गरा भां�उरा�वा चेRधूरा$ 

2179 2250 ब�ला�र्ज$ नां�रा�यंणरा�वा करा�र्जकरा 

2180 2251 मेनां+र्ज सा��प�नां बनांसा+ड� 

2181 2252 बबनां लाक्ष्मेण मे+ट� 

2182 2253 प्रामे+	 लाक्ष्मेण मे+ट� 

2183 2254 अक�शे सा�धू�करा मेखंरा� 

2184 2255 सा�	$प दिवाCमे ग�वाड� 

2185 2256 शे�खं अय्यं�र्ज दि	ला�वारा 

2186 2257 दिवावा�क रा�मे�श्वारा सिझनां� 

2187 2258 सिसाध्	�शे सा�ता+ष पला�ग� 

2188 2259 शे�भांमे गर्ज�नांनां चे+पड� 

2189 2260 दिकराण सा�र्जयं प�ट$ला

2190 2261 मेनां��हरा दिभांमे� सा�बळे� 

2191 2262

2192 2263 रा�मेदिकसानां शेह�	�वा सा�रा� 

2193 2264 रा��ह$ता ता�रिराकरा�मे थरा� 

2194 2265 रा+दिहता प्राक�शे क�कळे$र्ज 

2195 2266 अ�दिताशे आनां�	� सा�यं�वा�शे$ 

2196 2267 ग+राखं सा�रा�शे मे�दिक� 	� 

2197 2268 प्रादिवाण दिवाश्वानां�थ भां�राता 

2198 2269 अदिभांर्ज$ता मेह�	�वा भां+पळे� 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ गRरावा क�X ला�सा क� -ह� 
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
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2199 2270 अमे+ला दिवाला�सा र्ज�धूवा 

2200 2271 चे�तानां प��ड� रा�ग र्ज�धूवा 

2201 2272 दिनांला�शे प्राभां�करा सारावा	�

2202 2273 भांराता रा�मेक[ ष्ण सा�ळेवा� 

2203 2274 शे�मेक� मे�रा सा�रा�शे यं�वाला� 

2204 2275 रा�र्ज�शे दिमेलाd	 पटट�करा 

2205 2276 शे�भांमे सा	�दिशेवा चेव्ह�ण 

2206 2277 ब�ळे�सा�ह�ब अशे+क पल्लाक�  

2207 2278 गण�शे ब�ळे�सा�ह�ब नां��गरा� 

2208 2279 अक्षीयं सा�रा�शे दिशे�	� 

2209 2280 मे�ग�शे ब�ब�र्ज$ क+ळे$

2210 2281 ऋदिषक� शे रातानां भां+साला� 

2211 2282 अदिमेता घनांश्यं�मे पवा�रा 

2212 2283 सिसाध्	�थ� प्राक�शे क+थळे$करा 

2213 2284 रा+दिहता दिवाश्वानां�थ सा�बळे�  

2214 2285 दिवाC��ता श्री$रा�मे बGबटक�रा 

2215 2286 सादिचेनां सा�रा�शे उ�ब�रा� 

2216 2287 ईश्वारा प्रा	$प साकट� 

2217 2288 अक्षीयं दिवार्जयं ब+राग� 

2218 2289 हष�	� 	त्ता�त्रयं ड+क�  

2219 2290 आक�शे बबनां ला+खं�ड� 

2220 2291 प्राज्यं��ता गRतामे र्ज�मेड� 

2221 2292 दिवाकI दिवाठ्ठला क��बळे�  

2222 2293 सादिताशे�ला� अरुण सा�ताप�ता� 

2223 2294 दिवाक�सा अरुण सा�ताप�ता�

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 
चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. 
प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा 
पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१

एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 
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2224 2296 हरिराचे�द्र सादिताशे सा�कळे� 

2225 2299 ग+प�ळे एकनां�थ रा�ठे+ड 

2226 2301 दिनांला�शे दिचे�ता�मेण चेव्ह�ण 

2227 2304 Mवा�ता$ एकनां�थ न्ह�वा$ 

2228 2305 नांवाला दिवानां�यंक प�ट$ला 

2229 2306 धूनांरा�र्ज अर्ज��नां मेनां+हरा 

2230 2307 ओं�क�रा ब�डप्प� हW �ड�करा$ 

2231 2308 धूनांश्री$ रा�र्ज�शे पवा�रा 

2232 2309 आक�शे दिवाCमे दिमेरापग�रा 

2233 2310 रा�ण$ दि	नां�शे दिबवा�ला 

2234 2311 श्री$क��ता दिवाला�सा ग�वाड� 

2235 2312 उमे�शे भांगवा�नां वाणवा� 

2236 2314 दि	पक रा�र्ज/द्र नांमे�	� 

2237 2316 प��ड� रा�ग नां�रा�यंण भां�राक�  

2238 2317 मेधू�रा� ता�क�रा�मे धू�ता��ड� 

2239 2318 शे�भांमे मेह/द्र प�ट$ला 

2240 2319 सामे�धू�नां ता�ळेशे$रा�मे झगरा� 

2241 2320 सा�	$प चे��	+ब� क��बळे�

2242 2321 खं�शे$ रा�क� शे चेव्ह�ण 

2243 2322 ब�ळे�सा+ अ�क� शे भां�/ग 

2244 2323 शे�करा सा�धू�करारा�वा सा�ताभां�ई 

2245 2324 मेयं�रा मे�धूवा यं�नांप�रा� 

2246 2325 ऋदिषक� शे ब�र्ज$रा�वा आसा�लाeकरा 

2247 2326 आक�शे रातानां क+क�ट� 

2248 2327 मेनां��र्ज प्राक�शे पवा�रा 

2249 2328 सा�ता+ष सिसाध्	�ण्ण� प�ट$ला 

2250 2329 सा��मेनां�थ गर्ज�नांनां दिभांला� 

2251 2330 वाXभांवा गRतामे ग�ग�वानां� 

2252 2331 	�वा/द्र शे�करा साz	�ण� 

2253 2332 प�नांमे सा�रा�शे मे�सा�ळे�  

2254 2333 मे�ग�शे शे��ता�रा�मे चे�ब�कMवा�रा 

2255 2334 रादिवा�द्र अमेरासिसा�ग रा�ठे+ड

2256 2335 दिवाप$नां सा�रा�शे ब�ग�ला

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. फो+ट+ नांमे�न्यं�ता नां�ह$.

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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2257 2336 दिकराण प+पट दिक्षीरासा�गरा 

2258 2337 हष�ला गRतामे ग�ग�वानां�

2259 2338 सा�	$प दिवाठ्ठला दिभांऊ� गड� 

2260 2339 दि	पक प्राता�प र्ज�धूवा 

2261 2340 गण�शे सा�रा�शे मेMक�  

2262 2341 अदिमेता रा�मे�श्वारा थनांवा�ला 

2263 2342 सा�यंला$ दिवार्जयं परा	�शे$

2264 2343 सा�धू�करा क� शेवा धूनांगरा 

2265 2344 यं+ग�शे यंशेवा�ता मेदिह�द्रकरा 

2266 2345 मेह�रु मेह�	� रा�ठे+ड 

2267 2346 अदिमेरा इंब्रु�ह$मे शे�खं 

2268 2347 दिवाशे�ला दिवाद्यामे�नां सिझनां� 

2269 2348 सा�दि	प दिभांक� 	�भां�ड� 

2270 2349 दिवादिनांता रा�र्जनां 	�ठे� 

2271 2350 मे�क्ती�ब�ई अ�नां�	रा�वा डवारा� 

2272 2351 मेह�शे रादिवा�द्र सा�यं�वा�शे$ 

2273 2352 चे�तानां रा�मे	�सा वा�नांखंड� 

2274 2353 दिप्रायं�क� श्री$क[ ष्ण ग�वाड� 

2275 2354 मे�क�� 	 र्जयंवा�ता मे+टकरा 

2276 2355 रा�हWला सा	�दिशेवा दिनांवाड�ग� 

2277 2356 भां�उसा+ क� राब� प�ट$ला 

2278 2357 ऋदिषक� शे रा�मे	�सा वा�नांखंड� 

2279 2358 यं+ग�शे रा�र्ज�शे यंन्ना�वा�रा 

2280 2359 रादिवा�द्र मे�राला$धूरा भां�करा�

2281 2360 रा+हनां वासा�ता रा�ठे+ड 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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2282 2361 दिवार्जयं रामे�शे पनां�ड 

2283 2362 नां�ह� दिवारा�शे रा�ठे+ड 

2284 2363 अदिभांर्ज$ता नांरा�शेरा�वा ला��ब�ड�

2285 2364 सा�गरा रा�र्जक� मे�रा बनांसा+ड 

2286 2365 शे�भांमे सा�ता��ष धू+त्र�

2287 2366 मे�ग�शे ब�लावा$रा ग��	� 

2288 2367 दिवाशे�ला अदिनांला पवा�रा

2289 2368 सा+नां�ला$ प��ड� रा�ग गड्डमेवा�रा 

2290 2369 वाXष्णवा$ ता�ळेशे$रा�मे ईपरा 

2291 2370 दिहमे�लायं प�रुष+त्तामे क��बळे�  

2292 2371 वाXशे�ला$ब�नां नां�नां�भां�ई सा�ळे��क�  

2293 2372 दि	पक र्जयंरा�मे मे��ढ� 

2294 2373 दिवावा�क ता+ता�रा�मे र्ज�धूवा 

2295 2374 प�दिनांता मेधू�करा ला�ड 

2296 2375 अदिमेता अरुण मेन्वारा 

2297 2376 दिवाCमे रा�मे	�सा अ�ब�लाकरा 

2298 2377 सा�रार्जक� मे�रा दिशेवा�र्ज$ खंरा�ट� 

2299 2378 ब�ळे� ड+ब�र्ज$ गर्जभां�रा� 

2300 2379 अदिमेता प्राभां�करा गवाळे$ 

2301 2380 मेनां+र्ज आत्मे�रा�मे मेता� 

2302 2381 रा�खं$ दिवार्जयं कमेला�करा 

2303 2382 ता[प्त$ दिवार्जयं चेRधूरा$ 

2304 2383 	त्ता� ब�ळेक[ ष्ण दि	वानां�ला� 

2305 2384 अमेरा ब�ब�सा�ह�ब चे+पड� 

2306 2385 यंशे रा�र्ज/द्र मे�ळे$ 

2307 2386 रासा�ला इंब्रु�ह$मेखं� शे�खं 

2308 2387 दिवाशे�ला प��ड�  र्ज�धूवा 

2309 2388 मे�क� शे सा�ता+ष र्ज�धूवा 

2310 2389 प्राशे��ता प्रामे+	 वा�राक�  

2311 2390 प्रादिवाण ला+टण पवा�रा 

2312 2391 उमे�शे ज्ञा�नां+ब� रा�उता 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 



.

Page 78

2313 2392 नांवानां�थ मेह�	�वा अ�वाट� 

2314 2394 अदिमेता ता�ळेशे$	�सा ला+ट 

2315 2395 सादिचेनां मेधू�करा ग�यंकवा�ड 

2316 2396 	�वा/द्र ग+प�ळे ब�ला� 

2317 2397 ता�क�रा�मे गर्ज�नांनां नां�गरा� 

2318 2398 रा�र्ज�शे ग+वाधू�नां नांवालाक�रा 

2319 2399 सा�ता+ष रा�मे�श्वारा ठे�करा� 

2320 2400 Mवा�ता$ रा�र्ज/द्र वा�घ 

2321 2401 प्राक्षी$क दिवार्जयं उगलाकरा 

2322 2402 आदिशेष रा�र्ज/द्र मेह�र्जनां 

2323 2403 रा�हmला दिनांवा�सा आ	�ता� 

2324 2404 कराण ग�णवा�ता क��बळे�  

2325 2405 शे�भांमे दिवाक�सा वा�र्ज�रा$ 

2326 2406 क� शेला दिवाष्ण� वा�ण$ 

2327 2407 श्री$धूरा गर्ज�नांनां नां��गरा� 

2328 2408 शे�भांमे मे�दिनांक प�ट$ला 

2329 2409 सादिचेनां दिशेवा	�सा क+रा�

2330 2410 सानां$ ब�ळे� दिशे�	� 

2331 2411 रादिफोक आदिमेनां साय्यं	 

2332 2412 अशे+क असिर्जनां�थ ढ�कण� 

2333 2413 प्रादिवाण प्राक�शे मे�ळेग$ 

2334 2414 सादिचेनां श्री$शेXला शे�राट� 

2335 2415 ज्ञा�नां�शे वासा�ता खं�ळेप� 

2336 2416 ग+प�ला प्रा�मेसिसा�ग र्ज�धूवा 

2337 2417 अमे+ला मे��हनां क�ट� 

2338 2418 दिनांता�शे आक�रा�मे हWक्कIरा� 

2339 2419 दिवार्जयं ब�ड+प�ता प�ट$ला 

2340 2420 प�कर्ज र्जगन्ना�थ ग�यंकवा�ड 

2341 2421 दिवाC��ता आप्प� सिखंला�रा�

2342 2422 मे�दिशेला ब�ब�सा�ह�ब मे�ला�नां$ 

2343 2423 दिनांला�शे दि	ला$प चेव्ह�ण 

2344 2424 शे�मे बबनांरा�वा भां+ईरा 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2345 2425 अब्	�ला हसानां शे�खं 

2346 2426 प्राक�शे रा+दिह	�सा क�सावा 

2347 2427 सा�गरा प+पट गला��ड� 

2348 2428 ओंमेक�रा सा+मेनां�थ प�ट$ला 

2349 2429 रा�र्जक� मे�रा नां�गनां�थ प�ट$ला 

2350 2430 दिप्रायं�क� यं�	वारा�वा बरामे� 

2351 2431 ब�ळे�सा�ह�ब कड�ब� पवा�रा 

2352 2432 रा+दिहता भांगवा�नां ला��ण�रा� 

2353 2433 अमे+ला प्राक�शे पवा�रा 

2354 2434 प्राफो� ला शे�षरा�वा नां�ग� 

2355 2435 कदिवाता� रा�मे 	�बळे�  

2356 2436 सा�रा�शे दि	ला$प नां�गराग+र्ज� 

2357 2437 दिवामेला दिकसानां ग+रा�

2358 2438 रा�हWला ग+दिवा�	 र्ज�धूवा 

2359 2439 सादिचेनां दिशेवा�र्ज$ साप्रा� 

2360 2440 प्राशे��ता सामे�धू�नां खं�ड�रा�

2361 2441 गण�शे नांवानां�थ करा��ड� 

2362 2442 दिवाठ्ठला प्राक�शे नां�ग+लाकरा 

2363 2443 रादिवा�द्र भांXरु ला�/ढ� 

2364 2444 दिमेलाd	 ग�Xतामे ब�धू��डकरा 

2365 2445 दि	नां�शे उत्तामे फो� ला� 

2366 2446 मेनां+हरा श्री$प	 पवा�रा 

2367 2447 सा�नां$ला उध्	वा रा�ठे+ड 

2368 2448 दिकराण दि	नांकरा क+कण� 

2369 2449 लाक्ष्मेनां नां�मे	�वा ब��गरा 

2370 2450 प्राज्वाला रा�र्ज�शे क�टकरा 

2371 2451 सा�गरा नां�रा�यंण अनां�ताकवाळेसा 

2372 2452 दिनांता$नां नां�नां�भां�उ मे�ळे$ 

2373 2453 भां�षण भांगवा�नां दिचे�चे+ला$करा 

2374 2454 रा�हWला धूमे�� मे�ळे$ 

2375 2455 ता�ष�रा रामे�शे नां�राकरा 

2376 2456 सा�ता+ष वासा�ता� चे�	नांदिशेवा 

2377 2457 दिकशेनां भांगवा�नां वा�कळे� 

2378 2458 दिनांरार्ज सा�भांरा�वा क�ळे�ब�ग 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2379 2459 ग+दिवा�	 दिवाला�सा क�रा�ड�

2380 2460 नां�	� हज्र्ज� वा�यं	�ड� 

2381 2461 र्जXनां�द्दी$नां 	Mताग$रा 	वाeशे� 

2382 2462 प्रादिताक्षी� रामे�शे सा�ठे� 

2383 2463 वादिनांता� दिनांता�शे नांगराकरा 

2384 2464 यं�वारा�र्ज दिवाक�सा मे�नां� 

2385 2465 मे	नां बद्र$नां�रा�यंण र्ज�धूवा 

2386 2466 चे�द्रक��ता भांगवा�नां दिचे�चे+ला$करा 

2387 2467 रिराश्यंप शे�मेला�ला ग+खंला� 

2388 2468 प्राफो� ला सा�भां�ष दिकताe

2389 2469 	�मे+	रा नां�मे	�वा सा�बळे� 

2390 2470 दि	पक भांरातासिसा�ग प�ट$ला

2391 2471 यं+ग�शे दिवाला�सारा�वा भां�ला�करा

2392 2472 सा�गरा सा	�दिशेवा भांGडवा�

2393 2473 प्रादिताक दिभांक�र्ज$ ग�ड�मे

2394 2474 दिवार्जयं मे+हनां भांवा�रा$

2395 2475 	त्ता� वासा�ता प�ट$ला 

2396 2476 रादिवा शे�करा ग�वा�ड� 

2397 2477 अर्जयं दिशेवा�र्ज$ मे�सा�ळे 

2398 2478 अ�/क�रा रा�धू�क[ ष्ण नां�मे	�सा 

2399 2479 शे�भांमे दिहम्मेता कन्हXयं�

2400 2480 अमे+ला बबनां दिशे�	� 

2401 2481 श्री$रा�मे गण�र्ज$ ग�यंकड

2402 2482 अरादिवा�	 भां�गवाता र्जग	�ळे�

2403 2483 रा�र्ज/द्र अ�ब�	�सा क�कड� 

2404 2484 प्रादिताक ब�ड�  शे�ग+क�रा 

2405 2485 अक्षीयं दि	ला$प अ�ड�गळे�

2406 2486 अन्वारा वार्ज$रादिमेयं�Y� दिप�र्ज�रा$ 

2407 2487 आक�शे ब�ळे� बराकड� 

2408 2488 Mवाप्नां$ला प्राक�शे रा�मेट�क�

2409 2489 दिकशे+रा सा�धू�करा इं�गळे�  

2410 2490 दिनांता$नां फो� लाचे�	 र्ज�धूवा 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 
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2411 2491 रादिवा�द्र कX ला�सा क��बळे�

2412 2492 दिशेवारा�र्ज दिवाठ्ठला ग�यंकवा�ड 

2413 2493 दिनांता$नां मेह�	�वा चेRगला�

2414 2494 अल्ता�ब राज्र्ज�क साय्यं	 

2415 2495 दिवार्जयं वासा�ता क��बळे�

2416 2496 उमे�शे ग+वाधू�नां र्ज�धूवा 

2417 2497 सादिचेनां रा�मेप्रासा�	 गभांण�

2418 2498 अदिनांक� ता एकनां�थ सामेरिराता

2419 2499 सा�रा�शे दिशेवा�र्ज$ र्ज�धूवा 

2420 2500 वाXभांवा भांगवा�नां मे�नां� 

2421 2501 	�रा�सिसा�ग नां�मे	�वा रा�ठे+ड

2422 2502 Mवाप्नां$ला दिशेवा�र्ज$ ब+डक�

2423 2503 सामे�धू�नां 	�ब� चेव्ह�ण

2424 2504 ग+दिवा�	 मेनां+हरा क+थळेकरा

2425 2505 सा+नां�ला$ भां�राता मे+रा�

2426 2506 सादिचेनां रामे�शे धू�मे�ळे 

2427 2507 गर्ज�नांनां अण्ण�प्प� सा�यं�वा�शे$ 

2428 2508 शेदिशेक��ता 	गड�  धू+त्र�

2429 2509 भांट� प्राक�शे चेRधूरा$ 

2430 2510 ईश्वारा ब�ळे�सा�ह�ब सा�नांप 

2431 2511 ह�मे�ता दिवार्जयं कन्हXयं� 

2432 2512 गRरावा ग+क� ळे चेRधूरा$

2433 2513 रा�क� शे अनां�ता� ब�सा�करा

2434 2514 मेयं�रा दिवार्जयंरा�वा वाXद्या

2435 2515 प्रादिताक पराशे�रा�मे फो� लासा��ग�

2436 2516 रा+दिहता यं�वारा�र्ज ग�ढ�

2437 2517 अर्जयं सा+प�नां रा��डग�

2438 2518 ता�र्जसा दिमेलाd	 दिशेक�रा$ 

2439 2519 रिराता�शे दिवार्जयंरा�वा वाXद्या

2440 2520 र्जयं/द्र र्जग	$शे प�ट$ला

2441 2521 दिवाCमे यं�	वा परा��र्जप�

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2442 2522 दि	ग�बरा आनां�	रा�वा दिडसाला� 

2443 2523 रा+दिहता रा�र्ज�रा�मे प�ट$ला

2444 2524 सा�रार्ज रा�मे	�सा डGगरा� 

2445 2525 धूनांश्री$ 	�यं�eधूनां वा�यं	�ड� 

2446 2526 सा�दिशेला� मेह�	�वा कराकसा� 

2447 2527 दिकराण धूमे��र्ज$ 	�ड�र्ज�

2448 2528 दिवार्जयं मेह�	�वा झ�/ब�ड�

2449 2529 अ�राफो�नां मे+हम्मे	 आसिसारा शे�खं

2450 2530 क� ण�ला प्राक�शे चेव्ह�ण 

2451 2531 वाXशे�ला$ दिवाठ्ठला पवा�रा 

2452 2532 मे�Mताफो� फोरिरातासा�ब शे�खं 

2453 2533 शे�ह�	�वा भां�उसा�ह�ब पवा�रा

2454 2534 अर्जहरा र्ज�वा�	 पट�ला

2455 2538 अदिभांर्ज$ता मे+हनां र्ज�चेक 

2456 2540 सादिताशे मे�रुता$ प�ट$ला 

2457 2544 राणसिर्जता आनां�	रा�वा सा�ता�रा 

2458 2547 दि	पक सा�दिनांला वा�नांखं�ड� 

2459 2548 आनां�	 	त्ता�त्रयं मे+रा�

2460 2552 ब�ब� रा�र्ज�रा�मे ट�/प�

2461 2553 रा+नांक सा�धू$रा सा�रिराक� सा��खं� 

2462 2554 अमे+ला ज्ञा�नां�श्वारा चेRधूरा$ 

2463 2555 मे�गला लाक्ष्मेण र्ज�धूवा 

2464 2556

2465 2557 दिवार्जयं गर्ज�नांनां उब�ळे�

2466 2558 मे�क� शे शे�मेशे�ह प�लाक

2467 2559 सा�ध्यं� दिवार्जयं पवा�रा

2468 2560 सादिचेनां ज्ञा�नां+ब� आधूटरा�वा 

2469 2561 मेयं�रा रादिवा�द्र चेरा�वा�ड� 

2470 2562 वाXभांवा दि	ला$प ला+ह�राकरा 

2471 2563 अक्षीयं हरिरा	�सा गव्ह�ण� 

2472 2564 रा+दिहनां$ ब�ला�र्ज$ ला+हकरा� 

2473 2565 गRरावा दिवाष्ण�प�ता रावा�ळे�

2474 2566 दिशेला� सा�ता+ष वा�घमे�रा� 

2475 2567 सा�दिशेला दिभांकनां प�ट$ला

2476 2568 अदिनांला प्राक�शे क+राड�

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ श्री�यं� श्रीध्	�नां�	 ब��	�करा-ता�रा$ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 
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2477 2569 अदिवानां�शे सा+प�नां खं+सा�

2478 2570 रा�हWला अर्ज��नां मे�नां�

2479 2571 मे�धूवा ग�ण�र्ज$ फो� लापग�रा

2480 2573 र्ज�सिला�	रा ब�ब�रा�वा क�टकरा

2481 2574 अमे+ला कठे�ळे� सा�बळे�

2482 2575 दि	पक प्राक�शे क� लाकण! 

2483 2576 प्रादि	प ता�ळेशे$	�सा ग�यंकवा�ड

2484 2577 एकनां�थ प��ड� रा�ग कलाब+ण�

2485 2578 रा�ण$ 	गड�  इं�गळे�  

2486 2579 यं+ग�शे सा�रा�शे नांला�वाड�

2487 2580 सा�रार्ज गRतामे शे�ला�रा 

2488 2582 अक्षीरा सा�रा�शे मे+रा�

2489 2586 रा�सिर्जता 	�दिवा	�सा र्ज�धूवा 

2490 2587 सामे�धू�नां प्रा�मेरा�र्ज प�ट$ला

2491 2588 कप$ला बबनांरा�वा क�कड� 

2492 2589 हष�र्ज$ता रा�मेचे�द्र प�ट$ला

2493 2590 अदिनांक� ता उध्	वा दिह�ग+ला� 

2494 2591 नांयंनां� कX ला�सा आठेवाला� 

2495 2592 	�वा/द्र प्राक�शे सा�यं�वा�शे$ 

2496 2593 चे�तानां रा�र्ज/द्र खं�/ड� 

2497 2594 दिप्रायं� 	�वारा�वा क� सारा�मे 

2498 2595 अर्जयं दिवार्जयं रा�ठे+ड

2499 2596 ता�ष�रा दि	पक भां+साला� 

2500 2597 सा�ता+ष अशे+क झ/ड� 

2501 2598 अदिनांला ब�धू�र्ज$ मे��डवाकरा

2502 2599 मेह�शे दिशेवा�र्ज$ क�ळे�

2503 2600 यंज्ञा�शे रामे�शे सापक�ळे�

2504 2601 दिनांला�शे बळे$रा�मे रा�ठे+ड

2505 2602 दिशेताला चे�द्रक��ता 	�ड 

2506 2603 सामे�धू�नां पवा�ता� सा�ळेवा�

2507 2604 सा�गरा नां�ग�� प�ट�करा

2508 2605 दिफोरा��र्ज 	�	�भां�ई शे�खं 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�कIट�वारा 
नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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2509 2606 	त्ता� भां�नां�	�सा खंXलाब�ड� 

2510 2607 रादिवानां� गण�शे मेMक�  

2511 2608 सा�दि	प सा�र्जयं भां�ला�करा

2512 2609 प्रादि	प दिवाष्ण� खंरा�ता 

2513 2610 दिकराण प्राक�शे सा+नांवाण�

2514 2611 सादिचेनां अशे+क साराकट�

2515 2612 मे�दिबनां सा�लाता�नां साय्यं	 

2516 2613 दि	नां�शे ज्ञा�नां�श्वारा दिपचेड

2517 2614 प्रामे+	 अशे+क भां+साला�

2518 2615 ता�ष�रा रा�र्ज/द्र बराकड�

2519 2616 नां�मे	�वा यंमे� करावा�	�

2520 2617 गRतामे दिभांक�  वा�घमे�रा�

2521 2618 चे+रामेला� ब�प� दिशेवा�र्ज$ 

2522 2619 आदि	नां�थ आनां�	� फो�ळेक�

2523 2620 सिसाध्	�थ� अशे+क भां+साला�

2524 2621 रा�हWला लाक्ष्मेण चे+रामेला�

2525 2622 रा�र्ज/द्र प्राल्ह�	 ब्रु�म्हण�

2526 2623 ज्ञा�नां�श्वारा ब�प� भां�ला�रा�वा

2527 2624 भांराता अरुण ब�ग�ळे�

2528 2625 प�कर्ज रिराखं$रा�मे हरिराणखं�ड�

2529 2626 प्राक�शे मे�क�� 	� दिभांसा� 

2530 2627 सिसामेरानां मे�ब$नां साय्यं	 

2531 2628 सिसामेनां यं��सा�फो भां�ला�रा�वा 

2532 2629 दिवाठ्ठला शे�षरा�वा चेव्ह�ण 

2533 2630 अश्वा$नां अशे+क ग�यंधूनां�

2534 2631 अ�/क�रा अ�सा�रा�मे डक 

2535 2632 भां�गवाता हनां�मे�ता मे+रा�

2536 2633 ब�ला�र्ज$ अशे+क र्ज�धूवा 

2537 2634 नांथ�रा�मे सा�धू� मेXनां�ब�ई र्ज�धूवा 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2538 2635 अदिभांर्ज$ता सा�र्जयं दिहवारा�ळे�  

2539 2636 प�चेदिशेला� प्राभां�करा दिचेक�ट�

2540 2637 यं+ग�शे सा�ह�बरा�वा सा�यं� 

2541 2638 अता�ला प��डसिलाक ला+खं�ड� 

2542 2639 रा�हWला आनां�	� 	�वाताळे� 

2543 2640 सा�मे�धू सिसाध्	�रा�मे सारासा�ब� 

2544 2641 लाक्ष्मेण बबनां क�नांड�

2545 2642 प्रासा�	 ब�प�रा�वा वा�ण$ 

2546 2643 कX ला�सा सिला�ब�र्ज$ चेव्ह�ण 

2547 2644 अता�ला सा�यं�भां�नां सिसारासाट

2548 2645 दिवाक�सा नां�नां� भां��ई

2549 2646 गर्ज�नांनां दि	नांकरा प�ट$ला

2550 2647 सा�दिगता� मे�धूवारा�वा र्ज�धूवा 

2551 2648 दिप्रातामे रा�र्ज�रा�मे मे+रा� 

2552 2649 अदिवानां�शे 	शेराथ रा�ठे+ड

2553 2650 अदिनांला दिशेवा�र्ज$ पवा�रा 

2554 2651 शे�मे रामे�शे पवा�रा

2555 2652 अचे�नां� हण�मे�ता नां�गवाड�

2556 2653 Mवाप्नां� रामे�शे रा�ठे+ड

2557 2654 दिनांता�शे रा�र्ज� रा�ठे+ड

2558 2655 अर्जयं भां�राता प��झ�ड�

2559 2656 दिनांला�शे वासा�ता र्ज�धूवा

2560 2657 लाक्ष्मेण ता�क�रा�मे उत्तारावा�ड

2561 2658 सारिराता� ब�ला�र्ज$ र्ज�धूवा

2562 2659 सा�मे�शे दिकराण क� लादि	पक�

2563 2660 दिवाशे�ला अरुण सा�ताप�ता�

2564 2661 आक�शे सा�दि	प सा�वा�ता

2565 2662 भांगवा�नां दिभांमेरा�वा दिशेरासाट

2566 2663 दिकशे+रा मेह�	�वा मे�नां�

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 
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2567 2664 दि	नां�शे सिसाता�रा�मे ग+सा�वा$

2568 2665 सा�र्जयं र्जग	�वा 	�भां�ड�

2569 2666 अदिभांर्ज$ता दि	ला$प क�ळे�

2570 2667 असिखंला ब�ब� पठे�ण

2571 2668 दिकशे+रा सा	� ला�व्हरा� 

2572 2669 शे�भांमे अशे+क सा�ळे��खं�

2573 2670 दिनांता$नां सा�दिनांला पग�रा�

2574 2671 सामेथ� दिवाला�सा प��वा�रा

2575 2672 रा�र्ज अह�मे	 खंसा$मे मेत्ता�खं�नां

2576 2673 पवा�रा अर्ज��नां उत्तामे

2577 2674 क+मेला नां�रा�यंण फोड+ळे

2578 2675 सादिचेनां अर्ज��नां मे�ळे$

2579 2676 यं+ग�शे बबनां आड�

2580 2677 अचे�नां� सा�भां�सा लाGढ�

2581 2678 श्री$नां�थ मेधू�करा ब�डकरा

2582 2679 ता�ष�रा उत्तामे क� मे�वाता

2583 2680 मेदिनांष वा�सा�	�वा घ�ग�

2584 2681 सादिवाता� श्री$क��ता सा+नांवाण�

2585 2682 अमे+ला सामे�धू�नां क�� भां�रा

2586 2683 हष�	 ता�नां�र्ज$ भां+साला�

2587 2684 असिर्जता वादिकला झ+डग�

2588 2685 श्री$क��ता मे+हनां मे+दिहता�

2589 2686 क+मेला मे�दिणकरा�वा गवाळे$

2590 2687 प्रा�मे रातानां क+क�ट�

2591 2688 नांवानां�थ मेह�	�वा तारा�ग�

2592 2689 अक्षीयं असिर्जनां�थ वा�वारा�

2593 2690 सादिताशे रामे�शेरा�वा ढग�

2594 2691 भां�उसा�ह�ब भां�राता ब+डक�

2595 2692 ऋदिषक� शे सा+मे$नां�थ धू�मे�ळे

2596 2693 दिनांला�शे र्ज�सिला�	रा वा�घमे�रा�

2597 2694 लाक्ष्मेण दिशेवारा�मे बसावा�ता�

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 
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2598 2695 नां�ग�शे शे�मेला�ला डGगरा�

2599 2696 दिनांता$नां ब�ला�र्ज$ र्जGधू�ळे�

2600 2697 दिनांळेक� ठे 	गड�  ग�यंकवा�ड

2601 2698 अता�ला अशे+क मे�नां�

2602 2699 नां�ग�शे दिशेवा�र्ज$ सा�ळेवा�करा

2603 2700 दिकराण नांथ� र्ज�धूवा

2604 2701 अश्वा$नां$ अशे+क सा�वाट�

2605 2702 साखं�रा�मे सा+प�नां आढ�वा

2606 2703 प्राशे��ता सा�दि	प दिनांमेळे�

2607 2704 अर्जयं रा+दिह	�सा क+ल्ह�

2608 2705 ब�ळे�सा�ह�ब दि	ग�बरा वा�ईकरा

2609 2706 शे�करा दिवाठे+ब� क� साकरा

2610 2707 रा�र्ज� रा�मेरा�वा ला�डक�

2611 2708 नांवानां�थ ता�क�रा�मे ला+खं�ड�

2612 2709 सा�दि	प राघ�नां�थ क�� भां�रा

2613 2710 यं+ग�शे 	�वाल्यं� ग�दिवाता 

2614 2711 अदिनांला रा�मे ब�ड�वा�रा

2615 2712 भां�ग्यंश्री$ मेह�	�वा सा�यं�वा�शे$

2616 2713 सा�रा�शे लाक्ष्मेण दिडसालावा�रा

2617 2714 सादिचेनां बबनां मे�नां�

2618 2715 शेक�� ताला� दिशेवारा�मे खं�पसा�

2619 2716 दिवाक�सा उत्तामेरा�वा ला�डक�

2620 2717 दिकशे+रा मे�क�� 	� मे�नां�

2621 2718 प्राथमे�शे सादिताशे सा�यं�वा�शे$

2622 2719 दिवानां�यंक ग�ग�रा�मे र्जक� लावा�रा

2623 2720 चे�तानांक� मे�रा ग�ग�रा�मे र्जक� लावा�रा

2624 2721 सादिचेनां सा�भां�ष ग+सा�वा$

2625 2722 चे�तानां वानां� प�ट$ला

2626 2723 दिवाशे�ला भांXय्यं� दिनांसारागण

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� 
नां�ह$. 
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2627 2724 असिर्ज�क्यं 	शेराथ अवाघड�

2628 2725 ता�क�रा�मे सामे�धू�नां क+ळे$

2629 2726 श्री$क��ता भां�उसा�ह�ब भां+रा

2630 2727 अ�र्जनां� धूनांसिसा�ग दिशे�गण�

2631 2728 दिकसानां नांरा+र्ज$ सा�ळेवा�

2632 2729 दिनांशे��ता दि	ला$प ग+सा�वा$

2633 2730 सादिचेनां धूGदिडब� टकला�

2634 2731 श्री$धूरा खं�ड�रा�वा घ+डक�

2635 2732 गर्ज�नांनां रा�मेरा�वा मे�राकड

2636 2733 प[थ्वा$रा�र्ज ज्ञा�नां�श्वारा प�ट$ला

2637 2734 रुप�ला$ भांट�  चेव्ह�ण

2638 2735 रादिवा�द्र सा�धू�करा वा�ण$

2639 2736 प्रादि	प दिनांवा[त्ता$ यं�रुडकरा

2640 2737 कमेला�करा सा�रा�शे साz	�नां�

2641 2738 दि	ग�बरा दिभांक�र्ज$ क+ळे$

2642 2739 सा�दिमेता सा�खं	�वा मे�ळे$

2643 2740 क� तानां रादिवा�द्र ग�ग�वाण�

2644 2741 दिवाठ्ठलारा�वा सा�पता धू��ब+रा�

2645 2742 अदिनांला शे�मेरा�वा प�ट$ला

2646 2743 दिप्रायं��क� वा�सा�	�वा क+ळे$

2647 2744 धूम्मेप�नां साखं�रा�मे सिखंरा�ड�

2648 2745 ता�र्जसा बर्जरा�ग ला+ह�रा

2649 2746 श्री$नां�थ रामे�शे चे��	�करा

2650 2747 र्जयं�शे मे+हनां शे�ट�

2651 2748 गण�शे सा�ह�बरा�वा सा�रावासा�

2652 2749 मेह�शे सा�रा�शे साz	�ण�

2653 2750 दिवाशे�ला शे��ता$नां�थ मे�डप�

2654 2751 दिटनां�श्वारा मे+रा�श्वारा र्ज�धूवा

2655 2752 दिवाशे�ला 	�वाचे�	 थ+रा�ता 

2656 2753 दिवाशे�ला दिवाष्ण� सा�ताप�ता�

2657 2754 दिकसानां र्ज$वारा�र्ज 	ळेवा�

2658 2755 र्जयं सा�ता+ष पवा�रा 

2659 2756 दिगता�शे अ�क� शे दिनांमेकरा

2660 2757 गण�शे 	�	�रा�वा शे�राखं�नां�

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2661 2758 रिराता�शे ब�ळे�सा�ह�ब क	मे

2662 2759 दिनांता$नां सा�रार्जसिसा�ग प�ट$ला

2663 2760 यं+ग�शे दिनांवा[त्ता$ शे�क+प�ळे

2664 2761 र्जग	$शे ज्ञा�नां�श्वारा ता�यंड�

2665 2762 नां�	क� मे�रा प��ड� रा�ग चेRघ�ला�

2666 2763 दिवानां�यंक सा�दिनांला चेव्ह�ण

2667 2764 दिवाक�सा आप्प� ता+राण�

2668 2765 रादिवा�द्र सा+मेनां�थ भां��गरा�

2669 2766 सा�रार्ज पXग�बरा साय्यं	

2670 2767 ज्ञा�नां�श्वारा राघ�नां�थ प�ट$ला

2671 2769 दिप्रायं�क� रा�गनां�थ आदिहरा�

2672 2770 अचे�नां� आनां�	 प�ट�करा

2673 2771 आनां�	 भां�राता प�ट�करा

2674 2772 प्रादिताभां� सा�भां� उब�ळे�

2675 2773 दिवाशे�ला दिभांक�र्ज$ धू�वा�रा�

2676 2775 अरुण प�रुष+त्तामे चेव्ह�ण

2677 2776 ग+प�ळे अशे+क ठे�करा�

2678 2777 सा�रार्ज शे�मे ग+रा�

2679 2778 वाXभांवा सा�र्जयंरा�वा चे+खंट

2680 2779 मेह�शे मेधू�करा ह+नांरा�वा

2681 2780 सा�दि	प शे�सिलाकरा�मे क�सा	�करा

2682 2781 सा+ह�ला ह�रुण खं�नां

2683 2782 सादिचेनां रामे�शेरा�वा ड�खं+रा�

2684 2783 सा�र्जयं शे�मेसा��	रा सिखंला�रा�

2685 2784 रा�र्ज�शे दित्र�बक वा�घ

2686 2785 Mवाप्नां$ला रामे�शे मे+दिहता�

2687 2786 पल्लावा$ नां�	दिकशे+रा खं+ला�

2688 2787 सा�गरा ग�ला�बरा�वा खं�ड�

2689 2788 दिकसानां रा�र्ज/द्र यं�	वा

2690 2789 आदिशेष मेधू�करा 	त्ता�

2691 2790 शे�भांमे नां�ग+रा�वा दिगता�

2692 2791 ब�ळे�सा�ह�ब अर्ज��नां खं�ड�

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�कIट�वारा 
नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2693 2792 ता�ष�रा दिवार्जयं इं�गळे�

2694 2793 सा�दि	प अर्ज��नां क�� भां�रा

2695 2794 अरुण दि	ग�बरा ओंह�करा

2696 2795 आक�शे नां�गनां�थ दिशेरा�ळेकरा

2697 2796 आक�शे रादिवा�द्र र्जवा�र्ज�ळे

2698 2797 दिनांला�शे लाक्ष्मेण नांरावाड�

2699 2798 ऋदिषक� शे 	त्ता�रा�वा वा�घ

2700 2799 भांराता मे�दिणक क्षी$रासा�गरा

2701 2800 ह�मे�ताक� मे�रा ता�ळेशे$रा�मे सा+नां�वाण�

2702 2801 नां�ग�शे दिपरागGड� ग�यंकवा�ड

2703 2802 क� मे�रा भां�षण सा�रा�शे ता�यंड�

2704 2803 भां�षण क[ ष्णरा�वा प�ट$ला

2705 2804 मे�यं� दि	ला$परा�वा सा+नांक��बळे�

2706 2805 ता�लासा$	�सा छीं+ट�ला�ला ग�प्त�

2707 2806 दिप्रायं��क� क[ ष्ण� क+राड�

2708 2807 भांराता ब�ब�ला�ला अदिहरा� 

2709 2808 अमे+ला सा+प�नां मे+रा�

2710 2809 ता�र्जसा रा�र्ज/द्र बडग�र्जरा

2711 2810 सा�र्जयं र्ज$र्ज�बरा�वा मेह�र्जनां

2712 2811 उमे�शे नां�वार्ज$ मे�नां�

2713 2812 मेयं�रा प्रादि	प साकट�

2714 2813 अक्षीयं प्राभां�करा कMता�राकरा

2715 2814 दि	नां�शे दिभांक� चेRधूरा$

2716 2815 वा[षभां सा�र्जयं ग�वात्र�

2717 2816 भां�ग्यंश्री$ अता�ला चे��	ण�

2718 2817 र्जयं� अ�क� शे मे�डला$क

2719 2818 अ�क� शे रा�र्ज/द्र र्ज��भां�

2720 2819 	शे�नां दिनांळेक� ठे ता�यंड�

2721 2820 सा�र्जयं प��ड� रा�ग ताला��ड�

2722 2821 प्रामे+	 मे�क�� 	रा�वा पवा�रा

2723 2822 सा�वानांक� मे�नां 	त्ता�त्रयं र्ज�धूवा

2724 2823 सा�गरा 	त्ता�त्रयं र्ज�धूवा

2725 2824 रा�ण$ सादिचेनां पवा�रा

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� यं+ग्यं नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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2726 2825 अक्षीयं हण�मे�ता भां+साला�

2727 2826 रा�हWला रा�र्ज�रा�मे घ�डग�

2728 2827 सा�रार्ज रुपला�ला सिधूमे�नां

2729 2828 नांयंनां दि	नां�शे ड�लागर्ज

2730 2829 अक्षीयं दिवार्जयं पवा�रा

2731 2830 सा�दिमेता रा�र्ज/द्र र्ज�धूवा

2732 2831 रिराता�शे प�रुष+त्तामे खंडसा�

2733 2832 रा+शेनां दिशेवा�र्ज$ गवाळे$

2734 2833 दिशेवारा�र्ज प्राभां�सिला�ग मे�डयं�ला

2735 2834 रा�र्ज� दिहम्मेतारा�वा खं�ड�करा

2736 2835 गण�शे धूनां�र्ज$ खं+मेण�

2737 2836 अमे+ला नांरा�शेरा�वा ढ�कण�

2738 2837 गण�शे र्ज$भां�उ वा�घ

2739 2838 रा�हWला मेनां+हरा गहmकरा

2740 2839 शे�खं फोX र्जला शे�खं अमे$रा

2741 2840 यं�	वा रा�मेहरा$ ड��ग�

2742 2841 हरा$ सा�रा�शेरा�वा ला�ट�करा

2743 2842 रा�हWला वासा�ता रा�ठे+ड

2744 2843 दिकराण 	�	�रा�वा शे�राखं�नां�

2745 2844 सा�घ	$प 	�मे+	रा गवाई

2746 2845 मे�क� शे सामे�धू�नां क�� भां�रा

2747 2846 ऋदिषक� शे दिवाक�सा वा�र्ज�रा$

2748 2847 अमे+ला सिसाता�रा�मे दिशे�	�

2749 2848 प्रासा�	 मेच्छींdद्र र्ज+रावा�करा

2750 2849 रा�हWला सा�धू�करा दिशे�ग�

2751 2850 अदिनांला अ�प्प�सा�ह�ब क�� भां�रा

2752 2851 इंब्रु�दिहमे गफो� रा मे�न्ना$वा�ला�

2753 2852 वाष�� यं+ग�शे प�ट$ला 

2754 2853 अ�दिकता� सार्जeरा�वा र्ज�धूवा

2755 2854 अदिभांनां�	नां साटवा� थ+रा�ता

2756 2855 साRराभां रा�र्ज/द्र ग+सा�वा$

2757 2856 यं+ग�शे नां�रा�यंण ढ�ग�रा�

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2758 2857 दि	नां�शे दिभांमेरा�वा चेलावा�	$

2759 2858 रा�मे ज्ञा�नां�श्वारा ग�यंकवा�ड

2760 2859 अदिनांक� ता दिवानां�यंक दिशे�	�

2761 2860 प्रादि	प सिला�बरा�र्ज क+राड�

2762 2861 सादिताशे सा�रा�शे बड�

2763 2862 Mवाप्नां$ला सा�खं	�वा ब+ळे�

2764 2863 खं�शे�ला वासा�ता पवा�रा

2765 2864 दिवाशे�ला नां�मे	�वा सा+ळे�क�

2766 2865 आदिशेता+ष गर्ज�नांनां 	�शेमे�खं

2767 2866 सादिचेनां बबनां पवा�रा

2768 2867 अमे+ला अर्जयं ता�कसा��ड�

2769 2868 धू$रार्ज दिवार्जयंसिसा�ग चेव्ह�ण

2770 2869 आदिशेष सा�रा�शे वाXरा�ळे�

2771 2870 लाखंनां मे�रुता$ प�वासा�ळे�

2772 2871 नां�सिसारा रामेर्ज�नां नांRरा�ग�ब�	$ 

2773 2872 ता�ष�रा सा�यं�क��ता अला+नां�

2774 2873 सा�गरा ब�ळे�सा�ह�ब र्ज�धूवा

2775 2874 ता�ष�रा ज्ञा�नां�श्वारा कल्ला�प�रावा�रा

2776 2875 ला�क� शे 	�दिवा	�सारा�वा 	�वाe

2777 2876 सा+नांब� अशे+क सा+नां�वाण�

2778 2877 अक्षीयं नांरा/द्र 	�वा�रा�

2779 2878 मेह�शे आनां�	 प�राचे� 

2780 2879 दिनांदिकला मे�धूवा ब��	 �राकरा

2781 2880 आदिशेष नां�	क� मे�रा 	�धू�

2782 2881 नां$रार्ज ग�णवा�ता गRराकरा

2783 2882 अमे+ला गणपता सिला�गरा�र्ज

2784 2883 रादिवादिकराण मेधू�करा सागट

2785 2884 सा�खं	�वा उखंराड�  क+ळे$

2786 2885 	शे�नां सा+मेक��ता व्ह�ड�ळे�  

2787 2886 दि	नां�शे छीं+ट�ला�ला ग�प्त�

2788 2887 चे�तानां छींगनांरा�वा 	�शेमे�खं

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2789 2888 अदिनांला गणपता चेव्ह�ण

2790 2889 सा�ता��ष 	�	�रा�वा बनांसा+ड�

2791 2890 साRराभां रा�र्ज/द्र खंXरानां�रा

2792 2891 मेल्ह�रा$ रामे�शे सा+नांक��बळे�

2793 2892 प्राशे��ता ब�प� सा+नांवाण�

2794 2893 अदिभांर्ज$ता श्री$रा�मे दिवाचे�रा�

2795 2894 रा+दिहता रामे�शे दिशे�	�

2796 2895 अमे+ला भां�उसा�ह�ब नांर्जनां

2797 2896 कन्हXय्यं� ता�ळेशे$रा�मे शे�ळेक�

2798 2897 दिवानां+	 भां�ता�नां� ला+खं�ड�

2799 2898 सिसाध्	�रा�मे श्री$शेXला ब�गड�

2800 2899 दिकराण र्ज�राम्यं� ग�दिवाता

2801 2900 शेदिशेक��ता क�क�सा�ह�ब क��बळे�

2802 2901 अर्जयं दिवार्जयंक� मे�रा ट�क

2803 2902 दिकशे+रा चे�द्रक��ता इं�गळे�

2804 2903 क[ ष्ण� दि	पक मेह�	रा

2805 2904 र्जयंश्री$ सा�ह�बरा�वा भां�ला�रा�वा

2806 2905 अर्जयं प्राभां�करा चे��	ण�

2807 2906 सा�ह�सा मे�राला$धूरा क��बळे�

2808 2907 अक�� शे मे�दिणक प�ढ�नां

2809 2908 सा�रार्ज रा�र्ज�भां�उ 	�शेमे�खं

2810 2909 अ�दि	त्यं शे�करा 	�बळे�

2811 2910 कल्प�शे प्राक�शे क्षी$रासा�गरा

2812 2911 रा�हWला ग��ग� प�ट$ला

2813 2912 प्राज्वाला प्राल्ह�	 कसाब�

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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2814 2913 धूनांरा�र्ज रा�र्जक� मे�रा क��बळे�

2815 2914 दिवाशे�ला क�क�सा�ह�ब क��बळे�

2816 2915 मे�क� शे नांवाला प�ट$ला

2817 2916 क��दिताला�ला क� राब� ग�	�करा

2818 2917 शे�क� ताला� अदिनांला सा�यं�वा�शे$

2819 2918 ब�गला�नां� ईश्वारा अनां�रुथ

2820 2919 दिवार्जयं मेच्छींdद्र ढ+बळे�

2821 2920 दि	ला$प सा�दि	प�नां डGगरा�

2822 2921 अदिभांष�क सा�भां�ष फोGड�

2823 2922 दिनांकमे अ�र्ज�मे कसिलामेशे�फोI क� रा�शे$

2824 2923 सा�रा�खं� शे��तावाण खं�र्ज�करा

2825 2924 दिवानां+	 अशे+क भां+साला�

2826 2925 सादिचेनां दिवाठ्ठला क�वाड�

2827 2926 रादिवानां� रा�वार्ज$ रा�वाता�

2828 2927 सा�ह�सा सार्जeरा�वा ठेGबरा�

2829 2928 उल्क� शे सा�भां�ष मेधू�ळे�

2830 2929 रा+दिहता अ�क� शे ब�बरा

2831 2930 सा�गरा रा�मेक[ ष्ण क�ळे�

2832 2931 दिवादिनांता शे�करा 	�बळे�

2833 2932 दि	प�ला$ मेकरा�	 भांटकरा

2834 2933 शेरा	 दिकसानां दिशे�ग�ड�

2835 2934 वासा�ता बळे$रा�मे रा�ठे+ड

2836 2935 रा�ण$ नांरासिसा�ग पवा�रा

2837 2936 प्रामे+	 सा�भां�ष सा�यं�वा�शे$

2838 2937 दि	प�करा प्राक�शे दिशे�	�

2839 2938 क[ ष्ण� राघ�नां�थ क+राड�

2840 2939 गण�शे शे�करा ग�/धूळे$

2841 2940 मेह�शे रामे�शे सापक�ळे�

2842 2941 उत्तामे मेनां+हरा सा�ता�रा

2843 2942 अर्जयं दिनांवा[ता$ सापक�ळे�

2844 2943 दिवाक�सा ब�ब� क+ळे$

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2845 2944 अ�र्ज�रा अहमे	 क� ता�ब�द्दी$नां शे�खं

2846 2945 दिनांता$नां प+पटरा�वा ग��र्ज�ळे

2847 2946 शे�भांमे अरुण वा�नांखं�ड�

2848 2947 मेह�द्र रा�र्ज� क�प�रा�वा�नां+ला�

2849 2948 र्ज$वानां बला	�वा आठेवाला�

2850 2949 Mवारुप दिवाक�सा क��ब�डe

2851 2950 U$श्मे� नां�मे	�वा मे�श्री�मे

2852 2951 ब�ळे�सा�ह�ब सा�धू�करा रा�ठे+ड

2853 2952 प्रादिवाणक� मे�रा रुद्र�श्वारा बसिला�ग�

2854 2953 	�वा�नां�	 ग��दिवा�	� सापक�ळे�

2855 2954 रा+दिहता उत्तामे आर्ज�ट�

2856 2955 ता�ष�रा साखं�रा�मे धूनांवाट

2857 2956 शे�सिलानां$ रा�मेक[ ष्ण वा�रा�

2858 2957 सादिचेनां ग+दिवा�	 चेRधूरा

2859 2958 तान्मेयं रा�र्ज�शे प�ट$ला

2860 2959 अमे+ला सा�रा�शे क+ळे$

2861 2960 प्रादिताक बबनां ता�यंड�

2862 2961 शे�भांमे सा�ह�बरा�वा र्ज+ग	�ड

2863 2962 अदिवानां�शे ग�ला�ब मेMक�

2864 2963 रा�श्मे� दिवाशे�ला सा�ताप�ता�

2865 2964 रा�श्मे� सा�दि	प ग�वाड�

2866 2965 दिवानां+	 दिभांमेरा�वा सिझनां�

2867 2966 ब�ला�र्ज$ ब�ब� चेव्ह�ण

2868 2967 सा�ग$ता� रा�र्ज/द्र मे��	ळे�

2869 2968 अ�श्वा$नां$ सा�रा�शे क� डदिचेकरा

2870 2969 सा�रार्ज अशे��क प�र्ज�रा$

2871 2970 सा�	शे�नां वासा�ता सा��गड�

2872 2971 आनां�	 ब�ळे�सा�ह�ब सिथट� 

2873 2972 प्राक�शे 	त्ता� भां��ड�

2874 2973 नांसिसामे� अ�र्ज�मे कसिलामे क� रा�शे$

2875 2974 रादिवा रा�मेभां�ऊर्ज$ दि	वाट�

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१

एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2876 2975 ईC�मे हWसा�नां दि	ला�वारा मे�ला�ण$ 

2877 2976 दिवाश्वा�सा यं+ह�नां पला��ड�

2878 2977 क� ण�ला सादिताशे घ�गडमेला

2879 2978 सा�रार्ज सा�भां�ष उगळे�

2880 2979 यं+ग�शे कX ला�सा मे+रा�

2881 2980 दिवाक�सा सा�	�मे भां��साला�

2882 2981 कल्पनां� सा+प�नां आ�धूळे�

2883 2982 दिवाक�सा धूGडब�रा�वा 	�शेमे�खं

2884 2983

2885 2984 ग+राखं कदिनांरा�मे रा�ठे+ड

2886 2985 शे�भांमे शे�षरा�मे ब+कड�

2887 2986 झणक� प�नां�र्ज$ प+ट�

2888 2987 	त्ता�त्रयं मे�दिणक ला+ह�रा

2889 2988 प�रुष+त्तामे खं�ड�  ग�यंकवा�ड

2890 2989 राणसिर्जता सा�धू�करा ला+हकरा�

2891 2990 मेह�	� दिहरा�मेण क�मेड�

2892 2991 प्राशे��ता प्रादिवाण भां+साला�

2893 2992 भां�उ मेह�	�वा क��बळे�

2894 2993 भां�षण प्राभां�करा कMता�राकरा

2895 2994 अश्वा$नां दिवाला�सारा�वा रा�उता

2896 2995 रिराता�शे प�दिडता र्ज�धूवा

2897 2996 अदिनांला प्राक�शे 	रा�ड�

2898 2997 दिनांता$नां राघ�नां�थ र्ज+शे$ 

2899 2998 गण�शे र्ज��दिताब� र्ज�धूवा

2900 2999 सा�र्जयं दिनां�ब� दिशेरासा�ठे

2901 3000 बन्सा$ला�ला ब�ब�ला�ला अदिहरा�

2902 3001 आक�शे अरुण सा�ठे�

2903 3002 सा�र्जयं प��ड�  ग��ग�डe

2904 3003 मेदिनांष प��ड� रा�ग ताला��ड�

2905 3004 प्राणयं 	�वा/द्र शे�मेक� वारा

2906 3005 मे�धूवा एकनां�थ रा�ठे+ड

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
मे�हम्मे	 परावा�झ अब्	�ला ह�दिफोर्ज 
मेन्यं�रा 

 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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2907 3006 धूम्मेदि	प 	�मे+	रा गवाई

2908 3007 अर्ज�नां�ब�ई ता�ळेर्ज$रा�मे नांगरा�

2909 3008 रा�सिर्जता दिभांमेरा�वा नांगरा�ळे�

2910 3009 दिनांक� शे सा�भां�ष भां+Mकरा

2911 3010 सा�ई प्राक�शे ब+रान्ड�

2912 3011 प�र्ज� सिला�ब�र्ज$ बदिहरा�

2913 3012 अमे+ला सा�भां�र्ज$ फोGड�

2914 3013 ब�प� कGदिडब� राणदि	वा�

2915 3014 सिसामे� रामे�शे दिशेरासा�ट

2916 3015 प्रादिवाण चे�नां$ला�ला र्ज�धूवा

2917 3016 ता+फोIक हमे$	 शे�खं

2918 3017 आ	�शे आब�सा�� पवा�रा

2919 3018 मेह�शे उत्तामे सा+नां�वाला�

2920 3019 भां�रामे+ला दि	पक दिभांक�

2921 3020 Mवाप्नां$ला रामे�शे ठे�करा�

2922 3021 दिनांता$नां दिवाश्वा�सा घ�वाट

2923 3022 सा�गरा दिशेवा�र्ज$ गवाळे$

2924 3023 सा�गरा 	�दिवा	�सा यं�वाताकरा

2925 3024 मे+दिहता मे�रा��ता$ नां�मे�ड�

2926 3025 अदिवाता��ष दिवार्जयं चेव्ह�ण

2927 3026 प�चेशे$ला� दिभांमेरा�वा दिनांचेळे

2928 3027 सा�दिमेता रा�र्ज/द्ररा�वा ता�यंड�

2929 3028 रा�यंसिसा�ग ब�र्ज$रा�वा प�ट$ला

2930 3029 मेदिनांष प्राक�शे ला+खं�ड� 

2931 3030 दिनांवा[त्ता$ ज्ञा�नां�श्वारारा�वा ठे�करा�

2932 3031 वाXभांवा ब�ळेक[ ष्ण ओंळे�घ� 

2933 3032 दिनांला��फोरा आय्यं�ब 	�शेमे�खं

2934 3033 मे�दिशेरा रामेर्ज�नां ताडवा$

2935 3034 सा�ईनां�थ प+रा�ट्ट$ प+लासावा�ड

2936 3035 आनां�	 रा�मेब$रा ट�क

2937 3036

2938 3037 ऋदिषक� शे रादिवा�द्र मेह/द्र�

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. 
प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ अह�मे	 प�शे� मे. सारावारा आता�रा  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2939 3038 ता�ष�रा प्रामे+	 र्जगता�प

2940 3039 गर्ज�नांनां शे�करारा�वा घ��ट�ळे�

2941 3040 रुप�शे नां�रासिसा�ग रा�ठे+ड

2942 3041 कRदिताक अर्ज��नां क�कड

2943 3042 प्रादि	प ब�ब�सिसा�ग पवा�रा

2944 3043 दिवाला�सा कX ला�सा प�लाMट�

2945 3044 दिनांसा�रा इंकब�ला शे�खं

2946 3045 दिकराण यं�	वा बडग�र्जरा

2947 3046 सा�दिमेता सा�भां�ष प�ट$ला

2948 3047 अभांयं शेरा	 र्ज�धूवा

2949 3048 रा�हWला साटवा�र्ज$ धून्नाकवा�रा

2950 3049 वाXभांवा सा�ता+ष दिगता�

2951 3050 दिनांशे�क� मे�रा$ सा�र्जयंक� मे�रा श्री$वा�Mतावा

2952 3051 पवानां गणपता$ ग�वाड� 

2953 3052 दिवानां�यंक सा�र्जयं ग�ळे�  

2954 3053 अदिनांक� ता प्राभां�करा अटक+रा�

2955 3054 प�वा�ता$ सा�ह�बरा�वा रुद्र�प� 

2956 3055 वाष�� सा�नां$ला साकप�ळे 

2957 3056 इंमेरा�नां सा�भां�नां शे�खं

2958 3057 शे�करा चे��ग	�वा दिचेकण�

2959 3058 दिनांदितानां फोकIरा� भां�ला�रा�वा

2960 3059 गर्ज�नांनां बळे$रा�मे ता�गड

2961 3060 ग�Xरावा दि	नांकरारा�वा पखं�नां 

2962 3061 मे�रा+ता$ सा�भां�र्ज$ प��तारा�

2963 3062 दि	नां�शे उत्तामे रा�ठे+ड 

2964 3063 रा�हmला ग्यं�नां	�वा र्जगता�प

2965 3064 अभांयं हरिरा	�सा वाक्ट�

2966 3065 रा�हWला हरिराभां�उ आव्ह�ड 

2967 3066 मे+हसिसानां रादिफोकशेह� फोदिकरा

2968 3067 सा�रार्ज सा�र्जयं उब�ळे�

2969 3068 सा�ता+ष भांगवा�नां मे+रा�

2970 3069 अशे+क ता�क�रा�मे र्जमे	�ड� 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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2971 3070 सा�दिनांला बबनां ग�यंकवा�ड

2972 3071 Mवाप्नां$ला 	�	�रा�वा ता�मेड�मे

2973 3072 यं+ग�शे बबनां दिशे�	�

2974 3073 शे��ता�रा�मे नांवादिनांता मेरा�ठे�

2975 3074 लावा� 	गड�  चेव्ह�ण

2976 3075 रा�र्ज/द्र चे��ग	�वा वा�ळेक�  

2977 3076 वादिणता� मेह/द्र क��बळे�

2978 3077 भांराता दिहरा�मेण यं�शे$

2979 3078 ओं�क�रा सा�र्जयं र्ज�धूवा 

2980 3079 	त्ता�त्रयं दिकशे+रा भां+साला� 

2981 3080 खंदि	रा आब$	 ब�ग दिमेझ��

2982 3081 दिकराण सा�रा�शे ह+ळे�ब� 

2983 3082 सा�	$प सा�धू�करा सापक�ळे

2984 3083 मेह�	�वा गर्ज�नांनां भां�/डण�

2985 3084 अदिनांक� ता दिवार्जयं रा�ठे+ड

2986 3085 ता�र्जMवा$नां$ ला�ला�र्ज$ साह�रा� 

2987 3086 अ�क�शे सा�ह�सा दिक्षीरासा�गरा

2988 3087 सा�र्ज�ता� गण�शे क�ळे�  

2989 3088 सा�रा�ग हरिरा	�सा हराण�

2990 3089 ब�ब�सा�ह�ब मे+हनां क��बळे�

2991 3090 आदि	त्यं रामे�शे भां��डवालाकरा 

2992 3091 शेदिशेक��ता सा�ह�ब पडधूण�

2993 3092 क[ ष्ण� आप्प�रा�वा पवा�रा

2994 3093 दिनांह�ला शे�कIरा शे�खं 

2995 3094 प�कर्ज सा+प�नांदिगरा$ ग+सा�वा$

2996 3095 सादिताशे शे�करा खं+ता

2997 3096 रा�हWला ब�ड+प�ता क�र्जळे�

2998 3097 सा�ता+ष दिशेवा�र्ज$ र्ज�धूवा 

2999 3098 सा�गरा सा�भां�ष साता�ळे�  

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 
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3000 3099 अदिनांक� ता रा�र्ज/द्र खं�डकरा 

3001 3100 सानां$ हरा$दिकसानां करा+सा�

3002 3101 रा�हWला भां�र्ज�गरा�वा खंरा�ता 

3003 3102 ब�ला�र्ज$ ग�ग�धूरा दिशेरादिगरा�

3004 3103 सा�ता+ष क[ ष्ण� दिहरावा�

3005 3104 ज्यं��ता$ प्राक�शे भां�राता$ 

3006 3105 ब�प� रा�मे� ओंला�करा

3007 3106 सा�ता+ष लाक्ष्मेण 	�ड�वा�रा

3008 3107 दिकशे+रा अ�क� शे भांवारा

3009 3108 चे�तानां 	त्ता�त्रयं क+द्र�

3010 3109 सा�धू$रा साह	�वा लाGढ� 

3011 3111 सा�ता��ष आनां�	� सा�वाe 

3012 3112 रुप�ला$ सा�र्जयं दिपटकरा

3013 3113 दिनांकIता� मे�र्ज$ता ग�यंकवा�ड

3014 3115 क[ ष्ण� भांराता दिशे�प$ 

3015 3117 नां�	क� मे�रा सा�रा�शे आ	मे�नां�

3016 3118 सा�धू$रा प्राक�शे ह/द्र�

3017 3120 प्रादिवाण सा�भां�ष क+ळे$

3018 3121 ब�ला�र्ज$ भांगवा�नां सिझ�ग�ड�

3019 3122 गRरावा दि	पक घ�ग�

3020 3124 श्री$क��ता प+पट क�� भां�रा

3021 3126 सा�	$प अशे��क झ/ड�

3022 3128 गर्ज�नांनां ब�प�रा�वा रा+कड�

3023 3129 दिवाCमे सा+प�नां प�रासा�

3024 3130 साR	�गरा सा�र्जयं खंराटमे+ला

3025 3131 परावा�र्ज नांसा$रा शे�खं

3026 3132 रा�खं� अर्ज��नां मे+रा�

3027 3134 सा�गरा र्जनां�धू�नां मे��ढ�

3028 3136 सा�ता+ष 	�	� यंमेगरा

3029 3137 अदि	ता$ अर्ज��नां मे+रा�

3030 3139 दि	पक दिवार्जयं गवाळे$

3031 3140 दिशेवामे सा�भां�ष मे+रा�

3032 3141 दिवाशे�ला सा�खं	�वा ड�रा�

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� / सावा� राक�नां� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� / सावा� राक�नां� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$ता. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज��डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 
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3033 3142 प�र्ज� दि	नांकरा रिरा�ढ�

3034 3144 रा�हWला अशे��क सा�ळे��क�

3035 3146 सा�गरा र्जगन्ना�थ ग�रावा 

3036 3147 सादिचेनां मेह�शे मे�नां�

3037 3148 वाष�� दिभांवा�र्ज$ कसाब�

3038 3149 वाXभांवा अर्ज��नां घ+डक�

3039 3150 दिवाक�सा गर्ज�नांनांरा�वा सा�रा+खं

3040 3153 सादिचेनां श्री�वानां ला�/ढ�

3041 3154 दिनांता$नां रुखंमे�र्ज$ दिबराला�

3042 3158 सिर्जता/द्र सा�र्जयं ठे�क� रा 

3043 3160 दिवार्जयं चे�द्रक��ता ला�गड�

3044 3163 ता�र्जसा सा�भां�ष क�कड�

3045 3164 अदिनांक� ता दिवावा�करा�वा क�ळे�

3046 3165 गण�शे नांवानां�थ करा��ड�

3047 3168 अक्षीयं आत्मे�रा�मे धू�यंग�ड�

3048 3169 सामे�धू�नां मेह�	�वा क��बळे�

3049 3177 मेयं�रा ब�ळे� क�ळे�

3050 3178 सिसाध्	�थ� रा�मेरा�वा वा�नांखं�ड�

3051 3180 सिर्जता/द्र रा�र्ज/द्र रा�खंGड� 

3052 3181 प्राशे��ता दिकशे+रा साXतावा�ला

3053 3183 भां�राता वासा�ता� सा�ताप�ता�

3054 3184 सा�गरा सा�रा�शे वा�घचेRरा�

3055 3188 मेह�शे हरिराशेचे�द्र ग�यंकवा�ड

3056 3191 रा�र्ज�शे गर्ज�नांनां सा�रा+खं

3057 3192 सा�ता��ष दिवाश्वा�सा क��बळे�

3058 3194 सा�दिहला रादिफोक साय्यं	 

3059 3195 शे�खंरा रामे�शे उन्ह�ळे�

3060 3197 अमे+ला सा�ह�बरा�वा आवा�रा�

3061 3198 गण�शे यं�	वारा�वा बडग�र्जरा

3062 3199 	�वाकन्यं� मे�रुता$ दिशे�ग�

3063 3200 	शे�नां दिवानां�यंक 	�डगव्ह�ळे

3064 3201 अक्षीयं प्राक�शे कणसा� 

3065 3202 क� तानां सा�धू�करा दिशेराभां�ता�

3066 3203 सामे�धू�नां हरिराभां�उ खं+मेण�

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� / सावा� राक�नां� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ अर्ज��वारा ता�रिराखं वा साह$ नां�ह$.

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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3067 3204 	�दिवा	�सा दिवाठ्ठला चेव्ह�ण 

3068 3205 इंक्ब�ला रादिफोक शे�खं

3069 3206 सिधूरार्ज रा�र्ज/द्र प�वासा�

3070 3207 अमे+ला दि	पक वा�घ

3071 3208 सा+मेनां�थ असिधूकरा�वा घ�डग�

3072 3209 धूनां�र्जयं सा�	$प दिनांमेसा�

3073 3210 	यं�नां�	 शे�मेक��ता र्ज�धूवा 

3074 3211 मे�घ� सा�र्जयं वाXरा�गडवा�रा 

3075 3212 दि	ला$प ब�ब�सा�ह�ब रा�ठे+ड

3076 3213 इं�	 � सा�ता+ष राणर्ज$ता

3077 3214 धूनां�र्ज$ मेच्छींdद्र थ+रा�ता

3078 3215 अमे+ला ब�र्ज$रा�वा क� राण�

3079 3216 सा�गरा ब�ब�सा�ह�ब दिशे�	�

3080 3217 सिर्जता/द्र उत्तामे सा�सा�रा�

3081 3218 मेनां+र्ज मेधू�करा मे�नां�

3082 3219 दिनांदिशेक��ता सा�रा�शे मे�ळे�ळे�

3083 3220 अमेसिसाध्	 मेलाक�रा$ फो� ला�रा$

3084 3221 सा�दिनांला र्ज�सिला�	रा क��बळे�

3085 3222 सा�शे$ला चे��	� खं�	�रा� 

3086 3223 आनां�	 मे+हनां क��बळे�

3087 3224 दिनांता$नां नां�रा�यंण फोड��ळे

3088 3225 ईश्वारा गर्ज�नांनां नां�ग� 

3089 3226 भां�षण ब�ळे�सा�ह�ब भां+साला�

3090 3227 वाXभांवा दिवार्जयं दिशे�	�

3091 3228 सा�रा�खं� अशे+क डGगरा� 

3092 3229 दिवाशे�ला ज्ञा�नां�श्वारा चेव्ह�ण

3093 3230 ता+सिसाफो मेह�मे	 सा�	�

3094 3231 अर्जयं सा�यं�क��ता क	मे 

3095 3232 अ�स्लिश्वानां$ मेधू�करा सा�प�

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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3096 3233 अदिनांला प्राता�प वा�हWरावा�घ

3097 3234 दिनांता$नां ज्ञा�नां�श्वारा क� मे�वाता

3098 3235 शे�भांमे दि	ला$प ग+ह$ला

3099 3236 श्री$क��ता सा�ह�बरा�वा पडघनां�

3100 3237 दिवाशे�ला दि	ला$प ग+सा�वा$

3101 3238 सा�दिमेता ब�ळे�सा�ह�ब सा��डनांवारा

3102 3239 अदिवानां�शे कचेरु पराघण�

3103 3240 शेदिशेक��ता ग+दिवा�	 पवा�रा

3104 3241 मेह�शे भां�Mकरा दिशेवाकरा

3105 3242 अदि	त्यं सा�रार्ज धू�मे�ळे�

3106 3243 सादिचेनां शे�करा नां	$वा�ला�

3107 3244 	त्ता�त्रयं दिभांमेरा�वा खं�ड�

3108 3245 सा�यंला$ कX ला�सा र्ज�धूवा

3109 3246 दिनांखं$ला सिसाता�रा�मे र्ज�धूवा

3110 3247 सा�	$प दिनांवा[त्ता$ सा�यं�वा�शे$

3111 3248 हष�ला अरादिवा�	 प�ट$ला

3112 3249 प�कर्ज ग+राखं दिवाराकरा

3113 3250 सा�	�शे शे��ता�रा�मे चेव्ह�ण

3114 3251 इंमेरा�नां ब�ब� पठे�ण 

3115 3252 सा�र्ज$ता ता�रा�चे�	 रा�मेट�क�

3116 3253 प्रा	$प दिवाठ्ठला दिभांऊ� गड�

3117 3254 प्राथमे�शे अदिनांला 	�वाळे�

3118 3255 क[ ष्ण� सा�धू�करा सा�Mता� 

3119 3256 सादिचेता� मे�धूवारा�वा र्ज�धूवा

3120 3257 भां�षण मेनां��र्ज वा�घ

3121 3258 रा�र्ज�शे गनांपता उत्करा

3122 3259 अदिभांर्ज$ता आनां�	 वा/ड�ईता

3123 3260 नां�गनां�थ अ�क� शे सा�राग�

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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3124 3261 दि	पक सा�र्जयं र्ज�गला�

3125 3262 नां�	दिकशे+रा मेधू�करा खं+ला�

3126 3263 रा�हWला 	गड�  	रा�करा

3127 3264 	�गeशे रा�मे	�सा भांरा�ट�

3128 3265 मेह�शे सामे�धू�नां गयं�

3129 3266 ब�ला�र्ज$ प+पट सा�रावासा�

3130 3267 असिर्जता दिशेवा�र्ज$ क�� भां�रा

3131 3268 दिवानां�यंक ग�ग�रा�मे झ��रा�

3132 3269 श्री$क[ ष्ण रामे�शे ग+सा�वा$

3133 3270 यं+ग�शे शेह�र्ज$ गळेवा�

3134 3271 साआ	ता हWसा�नां शे�ह 	ळेवा$

3135 3272 सा�भां�र्ज$ भां�ऊसा�ह�ब कसाब�

3136 3273 रा�हWला दिवाष्ण� धू�ईर्ज�

3137 3274 अदिनांक� ता दिवार्जयं प�ट$ला

3138 3275 दिनांता$नां बबनां मे�नां�

3139 3276 रिरायं�र्ज ब�ब� पठे�ण

3140 3277 दिवाश्वा�सा भां�ग� पवा�रा

3141 3278 अदिनांला कX ला�सा ट�कणखं�रा

3142 3279 क[ ष्ण� सा�र्जयं भां�ला�रा�वा 

3143 3280 अक्षीयं रा�मे� र्ज�णकरा 

3144 3281 दि	नां�शे असिर्जता ठे�करा�

3145 3282 दिबप$नां सा�रा�शे ब�ग�ला

3146 3283 राणसिर्जता दिवार्जयं चेव्ह�ण

3147 3284 सा�ता+ष शे�करा सारा+	� 

3148 3285 सा�गरा सा�रा�शे वा�हWरावा�घ

3149 3286 उब�ग ग�ला�ब शे�खं 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. फो+ट+वारा 
साह$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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3150 3287 दिवार्जयं नां�रा�यंण कचेरा� 

3151 3288 अदिनांला यंशेवा�ता र्ज+हरा�

3152 3289 दिवार्जयं मेधू�करा चेRधूरा$

3153 3290 श्री$क��ता 	त्ता�त्रयं सा�रासा�करा

3154 3291 प्रादिताक आत्मे�रा�मे परामे�ळे�

3155 3292 राचेनां� सादिचेनां मे�ळे$ 

3156 3293 रा+शेनां दिवाष्ण�र्ज$ साह�रा�

3157 3294 क�� डसिलाक भांराता चेRधूरा$ 

3158 3295 सा�दिशेलाक� मे�रा चे�द्रशे�खंरा लाकड�

3159 3296 सा�मे�धू साटवा�र्ज$ र्ज�धूवा

3160 3297 रा�हWला आनां�	रा�वा क�वाळे�

3161 3298 नां�गनां�थ दिवार्जयं र्ज+ग	�ड

3162 3299 दिवाCमे मेधू�करा चेव्ह�ण

3163 3300 प्राभां� मे�धूवा गडमेवा�ड

3164 3301 चे�तानां आनां�	रा�वा सा�लाता�नां�

3165 3302 सामे�धू�नां भांगवा�नां आह�रा

3166 3303 उदिमे�ला� नां�गनां�थ प�ट+ळे�  

3167 3304 दिकराण प��ड� रा�ग ढ�रा�

3168 3305 यंशेवा�ता नां�मे	�वा ब�वाण�

3169 3306 प्रामे+	 प्राक�शे ला+खं�ड�

3170 3307 चे�द्रप्राक�शे एकनां�थ बडe

3171 3308 अदिनांता� चे�द्रक��ता पवा�रा

3172 3309 सा�दिशेला सा�यं�क��ता क�टकरा

3173 3310 मेनां+र्ज प्राता�प दिनांकमे

3174 3311 शेदिशेक��ता रामे�शे खं�ड�गळे�  

3175 3312 अ�क��शे शेत्र�घ्नां पट्ट�बह�द्दी �रा 

3176 3313 	त्ता� साखं�रा�मे 	�शेमे�खं� 

3177 3314 दिनांरा�र्जनां ब$रा� वा�घमे+ड�

3178 3315 मेह�शे दिशेवा�र्ज$ प��वा�रा

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. 
प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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3179 3316 Mवाप्नां$ला आण्ण� सा+नांवाण�

3180 3317 दिप्रायं� मे+हनांरा�वा नां�नांवाट�

3181 3318 प्राशे��ता पराशेरा�मे क��बळे�

3182 3319 अमेनां दिमेलाd	 ग+रा�

3183 3320 उष� दिशेवा�र्ज$ नांवासा�प�

3184 3321 कX ला�सा मेह�	�वा दिनांकमे

3185 3322 रादिवारा�र्ज कX ला�सा र्ज�धूवा

3186 3323 क�ला$	�सा ब�ला�सा�ह�ब खंडक�

3187 3324 रा�क� शे हरिराशे चेव्ह�ण

3188 3325 मेदिनांष प�रुष��त्तामे ट+हरा�

3189 3326 सा�गरा सा�क	� दिशेरासा�ठे

3190 3327 अ�नां�	� ज्ञा�नां	�वा सा�यं�वा�शे$ 

3191 3328 ब�ला�र्ज$ गनांपता प�	लावा�ड

3192 3329 र्ज�ब�रा ग�ला�ब शे�खं

3193 3330 दिवानां+	 रा�वासा�ह�ब उसारा�

3194 3331 अनां�ष्क� लासिलाता परा	�शे$

3195 3332 दिवाCमेसिसा�ग मे	नांसिसा�ग गRतामे 

3196 3333 बसावानांप्प� सिसाध्	�रा�मे प�चे�क्षीरा$

3197 3334 रादिवा�द्र 	त्ता�त्रयं क�मेड$

3198 3335 दिनांखं$ला रा�र्ज� करार्जखं�ड� 

3199 3336 सा�गरा ब�ळे� ग�यंकवा�ड

3200 3337 दिशेल्प� सा�गरा ग�यंकवा�ड

3201 3338 मे�ग�शे वासा�ता� शेरामे�ळे�

3202 3339 दिनांखं$ला मे�रुता$ र्ज�धूवा 

3203 3340 शे�हW दिनांवा[त्ता$ मेसा�राकरा

3204 3341 अदिनांला भांगवा�नां 	�सा�रिरायं�Y�

3205 3342 सा�ह�सा 	त्ता� बनांसा+ड�

3206 3343 रादिवा�द्र 	गड�  भां�	�नां�

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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3207 3344 दिनांला�शे सा�दिनांला बगe

3208 3345 लासिलाता� उमे�र्ज$ इं�गळे�

3209 3346 अक्षीयं अनां�ता वा�घ 

3210 3347 र्ज�नां�	 रार्ज� कयं�मे+द्दी$नां शे�खं

3211 3348 शे�भांमे ता�ळेसा$	�सा मे�लाट�

3212 3349 सा�गरा सा�खंरा�मे हटवा�रा 

3213 3350 दिनांला�शे अशे+क 	�वा

3214 3351 बळे$रा�मे रा�र्ज/द्र थडक��

3215 3352 अदिवानां�शे रा�मेचे�द्र शे/डग�

3216 3353 अदिमेता दिकशे+रा 	�डमे

3217 3354 साRराभां 	त्ता�त्रयं वा�घमे�रा�

3218 3355 अक्षीयं दिकशे+रा 	�वारा�

3219 3356 दिवाप�ला क�दिशेरा�मे ग�दिवाता

3220 3357 ऋदिषक� शे सा�गरा प�ट$ला

3221 3358 दिवाCमे मे�रुता$ प�ट$ला 

3222 3359 सा�गरा हनां�मे�ता आवाळे�

3223 3360 अदिवानां�शे र्जनां�धू�नां खंरा�ता 

3224 3361 सा�दिमेता सा�र्जयं साक�� ड�

3225 3362 ओं�क�रा दि	नांकरा चेव्ह�ण

3226 3363 श्री$शेXला गर्ज�नांनां ट+णप�

3227 3364 दिनांला�शे यंशेवा�ता प�ट+ळे�

3228 3365 दिवार्जयं सा�भां�ष धू��गड�

3229 3366 चे�तानां मेनां+हरा पवा�रा

3230 3367 शे�भांमे अशे+क शे�ला�रा

3231 3368 प्राक�शे मे�रुता$ प�ट$ला

3232 3369 मे�क� शे रा�मेला�ला र्ज�धू�

3233 3370 अर्जयं नां�रा�यंण ब�डगरा 

3234 3371 दि	नां�शे नां�ग+रा�वा इंसालावा�रा

3235 3372 अदिभांर्ज$ता सा�रा�शे क�ळे�

3236 3373 दिवार्जयं बन्सा$ला�ला पवा�रा

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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3237 3374 चे�द्रक� मे�रा सा�यं�क� मे�रा प�ईकरा�वा

3238 3375 वासा�	�वा लाक्ष्मेण सा�लाe 

3239 3376 प्राफो� ल्ला दिवानां+	 रा�उता 

3240 3377 Mवाप्नां$ला प��ड� रा�ग मे�ळे�

3241 3378 सा�	�मे ब�ब�रा�वा बर्जग�ड�

3242 3379 शे�भांमे सा�ईक[ ष्ण� अय्यंरा 

3243 3380 मेनां+हरा भांगवा�नां दिशे�	�

3244 3381 आनां�	 राभां�र्ज$ ता��ब�

3245 3382 प्राज्ञा� ब�ळे� दिनांचेळे

3246 3383 यं+ग�शे शे�कराला�ला सा+ला�कI

3247 3384 ज्ञा�नां�श्वारा दिवाष्ण� क��बळे�

3248 3385 मे�ग�शे सा�ह�बरा�वा दिबह�ड�

3249 3386 साRराभां सा�ईक[ ष्ण� अय्यंरा 

3250 3387 रा+दिहता सिसाध्	�थ� सा+नांवाण�

3251 3388 प्रादिवाण प्रादि	प धू�ड� �	�

3252 3389 श्री$क[ ष्ण 	त्ता�त्रयं बनांसा+ड�

3253 3390 रा�क� शे ग+दिवा�	� गर्जप�रा�

3254 3391 अर्जयं सा�धू�करा ढ/बरा�

3255 3392 सा�दिनांता� चे�द्रक��ता दिनांगळे� 

3256 3393 सा�दिगता� चे�द्रक��ता दिनांगळे�

3257 3394 सादिवाता� चे�द्रक��ता दिनांगळे�

3258 3395 सा�गरा ब�प्प� र्ज�धूवा 

3259 3396 दिनांला�शे रामे�शेरा�वा बड�सा�

3260 3397 शे�भांमे सा�र्जयं र्जXनां 

3261 3398 दिवार्जयं लाक्ष्मेण फो� ला�

3262 3399 आक�शे रातानां वा�घमे�रा�

3263 3400 अश्वा$नां$ अमेरा आ	मे�नां�

3264 3401 सा�रार्ज सा�र्जयं भां+साला� 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 
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3265 3402 दिवाशे�ला चे�द्रक��ता अ�ह�रा

3266 3403 अता�ला सा+प�नां चेRधूरा$

3267 3404 अफोरा�नां फोदिहमे साय्यं	 

3268 3405 मे+हनां खं�ड�  नां�मेपल्ला�

3269 3406 आनां�	 ग+प�ळे चेव्ह�ण

3270 3407 दिवाक�सा बबनां रा�ठे+ड

3271 3408 पवानां दिशेवा�र्ज$ भां+प�ळे�

3272 3409 र्जयंश्री$ नांवानां�थ ला+खं�ड�

3273 3410 दिवाशे�ला गRतामे क��बळे�

3274 3411 सा�भां�र्ज$ मे�रा��ता$ पड��ळे�

3275 3412 ऋदिषक� शे रादिवा�द्र क��बळे�

3276 3413 ऋदिषक� शे ब�ला�र्ज$ सिर्जराग�

3277 3414 सादिमेरा मे�दिणक दिनांकमे

3278 3415 दिप्राता$ श्री�वाण रा�ठे+ड 

3279 3416 प्रादि	प दिवार्जयं अ�ब�लाकरा 

3280 3417 सा�	$प इंराब� कणe

3281 3418 मे�रा��ता$ इंराब� कणe

3282 3419 शेह�र्ज$ र्जनां��धूनां झ�र्ज�ड

3283 3420 दिनांला�शे ता�नां�र्ज$ ला+खं�ड�

3284 3421 दिवावा�क ब�ळे�सा+ यं�	वा 

3285 3422  शे�करा भांगवा�नांरा�वा प+ला�

3286 3423 नांवानां�थ दिक� गक�Y�ग दिपला�ण� 

3287 3424 दिवाठ्ठला नां�रा�यंण क+राड�

3288 3425 दिहता�शे प्रादि	प सारा+	�

3289 3426 अण्ण�सा�ह�ब ता�ळेशे$रा�मे क+ळेसा�

3290 3427 प्रादिताक सा�यं�क��ता भां�वासा�रा 

3291 3428 शे�भांमे सा�धू�करा क+दिकताकरा

3292 3429 शे�मेरा�वा ब�मेण�र्ज$ ढ+ला�

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 
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3293 3430 दिशेरा$नां सा�सिधूक शे�खं

3294 3431 ग�रु	�वा ग+दिवा�	 ड�क�

3295 3432 उत्तामे नां�	क� मे�रा ब��ग�रा�

3296 3433 शे�मेसिसा�ग दि	त्यं� वाळेवा$

3297 3434 प्रासा�	 सा�भां�ष सा�वा�ता 

3298 3435 अदिनांला फो� लासिसा�ग रा�ठे+ड

3299 3436 मे�ग�शे र्जनां�धू�नां प��र्जरा$ 

3300 3437 नां�गनां�थ ब�ब�सा�ह�ब फो�� 	�

3301 3438 अक्षीयं प्राक�शे ग�वा�ड�

3302 3439 दिवाC��ता अदिवानां�शे प�ठेक 

3303 3440 दिवाशे�ला ता�नां�र्ज$ चेव्ह�ण 

3304 3441 चे�द्रक��ता सार्जeरा�वा बडe

3305 3442 प्राशे��ता सा�रा�शे 	�भां+ळे�

3306 3443 सा�रा�खं� ज्ञा�नां�श्वारा क�र्जळे�

3307 3444 र्जयंदि	प ब�ळे�सा�ह�ब रा�मे�ण�

3308 3445 रा�हWला मे+हनां भां�राता$ 

3309 3446 दिवार्जयं बळेवा�तारा�वा 	�मेग��ड�

3310 3447 सा�गरा मे�रुता$ घनांवाट

3311 3448 गण�शे शे�षरा�वा सा+ळे�क�

3312 3449 व्यं�कट�शे दि	पक ट�क�

3313 3450 सा�ता+ष फोकरुर्ज$ घ�ला� 

3314 3451 प्राशे��ता दिभांक� खंरा�

3315 3452 दिवाशे�ला सा�रा�शे क�� भां�रा�

3316 3453 धूनां�र्जयं ज्ञा�नां	�वा वा�घ

3317 3454 भां�उसा�ह�ब अरुण क�राखं�ला 

3318 3455 सा�दिमेता मेधू�करा दिमेसा�ळे

3319 3456 रा�मेनां�थ नां�रा�यंण क�राखं�ला�

3320 3457 सादिताशे नां�ग+रा�वा सावा�ई 

3321 3458 एकनां�थ प�ढरा$नां�थ प�ट$ला

3322 3459 ता�ष�रा यं�वारा�र्ज पवा�रा

3323 3460 दिप्रातामे दि	वा�करा प�कमे+ड�

3324 3461 अर्जयं दि	पक ठे�करा�

3325 3462 प�कर्ज रामे�शे क+ठे�ळे�

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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3326 3463 वाXभांवा दिवाला�सा प�लाखं�

3327 3464 अदिनांला ग+राखं भां+सा�रा�

3328 3465 ता�क�रा�मे राघ�नां�थ सा�यं�वा�शे$

3329 3466 ईराफो�नां सिसारा�र्ज क�झ$

3330 3467 दिनांला�शे सा	�दिशेवा सा��गळे�

3331 3468 सा�दि	प दिपता��बरा वा�नांखं�ड�

3332 3469 हष�	� सा�क	�वा दिशे�	�

3333 3470 क�र्जला वासा�ता साह�ण� 

3334 3471 कराण मे�क�� 	 ढग�

3335 3472 सा�क� ता ओंमेप्राक�शे क� कड� 

3336 3473 प्रादिताक ओंमेप्राक�शे क� कड�

3337 3474 दि	प�ला$ सा�भां�ष प�लावा�

3338 3475 दिशेवाशे�करा दिभांमेरा�वा ड�करा�

3339 3476 नां�ग+रा�वा ब�ळेक[ ष्ण प+ट�

3340 3477 मेयं�रा मेनां+र्ज दिनांतानांवारा�

3341 3478 क� लादि	प हरिराश्चे�द्र ता��बड� 

3342 3479 अरुण दिशेवा�र्ज$ वाXरा�गरा 

3343 3480 अश्वा$नां$ बलारा�र्ज रा�उता� 

3344 3481 रा�र्ज�शे सा�रा�शे नांलावाड�

3345 3482 यंशे प्रादि	प प+ता	�रा

3346 3483 प्रादि	प सा	�दिशेवा भांGडवा�

3347 3484 सा�भां�ष ब�ब�सा�ह�ब प�लावा�

3348 3485 गRरा$ कX ला�सा प�रा$

3349 3486 दि	पक अर्ज��नां लावा�ग�

3350 3487 लाता� र्जनां�धू�नां ग�यंकवा�ड

3351 3488 रा�हWला रादिवाक��ता ला��खं�ड� 

3352 3489 दिगराष दिवार्जयं रा�ठे+ड

3353 3490 ग+दिवा�ग रा�मेचेराण घट�यंड�

3354 3491 अ�दिकता ब�ड�  खं�डकरा

3355 3492 रा+दिहता सा�ह�बरा�वा वा�घमे�रा�

3356 3493 ग+प�ला लाक्ष्मेणरा�वा यंराकलावा�ड

3357 3494 दिवावा�क रा�र्ज�रा�मे शे�ळेक�

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. 

प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� 
आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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3358 3495 प्राशे��ता दिकसानां वा�व्हळे

3359 3496 प्राता�प दि	नां�शे मे�नां

3360 3497 अदिताशे गRतामे क��बळे�

3361 3498 यं+ग�शे रा�मेक[ ष्ण ग�वा�ड� 

3362 3499 दिभांमेसा�नां ग+दिवा�	 घ�ट�

3363 3500 मे�र्जदिमेला साई	 खं�नां

3364 3501 सा�दिनांता� मे�ला!धूरा 	�सा�ण�

3365 3502 दि	ग��बरा नां�रासिसा�ग रा�ठे+ड

3366 3503 वा�	नां� प्राशे��ता 	�भां+ळे�

3367 3504 मेह�	�वा लाक्ष्मेण दिशे�	�

3368 3505 क� शेला यंशेवा�ता तावारा

3369 3506 क+ला�बरा ता�क�रा�मे दिशेरासा�ट

3370 3507 सा�	�शे दिवार्जयं उगलाकरा

3371 3508 उज्वाला दिवार्जयं दिनांकमे

3372 3509 यं+ग�शे सा�र्जयं ड+ळेसा

3373 3510 हणमे�ता नांरासा�प्प� क+ळे$

3374 3511 लाक्ष्मेण आनां�	� प�ट$ला

3375 3512 Mवाप्नां$ला गणपता$ र्ज�धूवा 

3376 3513 गRरावा रा�र्ज/द्र वा�नांखंड�

3377 3514 दिवाक�सा आत्मे�रा�मे चेव्ह�ण 

3378 3515 रा�र्ज� पराशेरा�मे नां�	$वा�ला�

3379 3516 ता�रा�शे दिनांदिशेक��ता वा�घमे�रा�

3380 3517 अता�ला दिवाला�सारा�वा बचे�ट�

3381 3518 नांरा�शे सा+मे�र्ज$ मेड�वा$

3382 3519 अ�क� शे दिवाला�सा रा�ठे+ड

3383 3520 सा�ता+ष आण्ण�प्प� परा$ट 

3384 3521 सादिचेनां श्री$रा�मे गवा�	�

3385 3522 अक्षीयंक� मे�रा दिशेवा�र्ज$ क/ ग�रा

3386 3523 वाXशे�ला$ दिनांमे�ला अदिहरा�

3387 3524 रा��दिहता दिवाक�सा भां+साला�

3388 3525 कल्प�शे दि	पक सा�यं�वा�शे$

3389 3526 दिवानां�यंक दिशेवा�र्ज$ वा�घमे+ड� 

3390 3527 आसिसाफो ईMमे�इंला ब�गवा�नां

3391 3528 यं+ग�शे मेधू�करा ढ�कण�

3392 3529 Mवारा�र्ज सा�शे$ला अदिहरा�

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, 
राक�नां� रिराक्ती. 
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3393 3530 प�र्ज� दिहम्मे�ता वा�यं	�ड�

3394 3531 शे�भांमे रादिवा�द्र ब�डe

3395 3532 दिकराण भांगवा�नां मे+रा�

3396 3533 गRरावा रा�र्ज/द्र खंXरानां�रा

3397 3534 प्राशे��ता रादिवाक��ता ला+खं�ड�

3398 3535 राघ�नां�थ हनां�वा�ता� शे�ळेक�

3399 3536 रा�क� शे 	त्ता� सा�ठे�

3400 3537 साRराभां दि	ग�बरा वा�डकरा

3401 3538 दिवार्जयं ग�नांब� घ+लाप

3402 3539 गण�शे वासा�ता सारागरा

3403 3540 रा�हWला दिवाष्ण�र्ज$ दिहरा+ळे�

3404 3541 कX ला�सा अशे+क प�ट$ला

3405 3542 दिप्राता$शे दि	ग�बरा वा�डकरा 

3406 3543 वाXभांवा दिहरा�मेनां ब+राMता�

3407 3544 मेदिनांष� उमे�क��ता भांटकरा

3408 3545 दिशेताला हनां�मे�ता प��ढरा�

3409 3546 आदिशेष सिसाध्	�थ� सा+नां�वाण�

3410 3547 ग+प�ळे प्राक�शे ठे�करा�

3411 3548 धूनांरा�र्ज रा�र्ज�रा�मे क� मेरा�

3412 3549 दिवाक�सा गर्ज�नांनां प��ड� 

3413 3550 सा�शे��ता चे�द्रक��ता सा�यं�वा�शे$

3414 3551 प्राक�शे भांट�  सा�यं�वा�शे$

3415 3552 दि	पक भांगवा�नां ब�ग�ला

3416 3553 श्री$दिनांवा�सा सा�यं�क��ता प�सामेला� 

3417 3554 दिमेथ�नां दिवानां+	 र्ज�धूवा 

3418 3555 प�नांमे सायं�र्ज$ ग�यंकवा�ड

3419 3556 दिवाशे�ला प्राक�शे क�कळे$सा

3420 3557 वाXभांवा दि	ग�बरा भां��र्जण�

3421 3558 सादिचेनां रामे�शे रा�उता

3422 3559 सा�दिशेला प��ड� रा�ग मे+रा�

3423 3560 रा�हWला मेनां��र्ज उसारा�

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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3424 3561 खं+र्ज/द्रनां�थ दिकसानां दिशेड�मे

3425 3562 पवानां वासा�ता खं+ट�

3426 3563 रा�र्ज� सिसाता�रा�मे सा�वाळे�

3427 3564 दिनांला�शे भां�ऊसा�ह�ब पवा�रा

3428 3565 अवाधू�ता र्ज�सिला�	रा ला��ड�

3429 3566 दिमेलानां शे�मेक� वारा र्ज��भां�ळेकरा

3430 3567 रादिवा�द्र सार्जeरा�वा ग�यंकवा�ड

3431 3568 रा�मेदिताथ� रा�मे	�वा रा�मेट�क�

3432 3569 गRरावा मेगनां भां�राता$ 

3433 3570 मेनां��र्ज दिशेवा�र्ज$ पवा�रा

3434 3571 दिवार्जयं रा�मे	�सा खं��डवा�

3435 3572 सा�	$प शेरा	 सा�यं�वा�शे$

3436 3573 यं��ग�शे नां�	क� मे�रा दिभांसा�

3437 3574 प्राशे��ता वासा�ता भां	�ण�

3438 3575 सा�रिराक� प्राभां�करा मे�ळे�  

3439 3576 वाXर्जयं�ता$ सा�र्जयं ग�ळे�

3440 3577 प्रादिवाण प�ड$ता सा�वाता�

3441 3578 रिरानां� दिभांमेरा�वा भांगता 

3442 3579 दिनांशे� दिवाठ्ठला नांह�ट� 

3443 3580 प्रासा�	 ब�ळे�सा�ह�ब दिक्षीरासा�गरा

3444 3581 शे+भां� सा�	$प सा��नां�वाण�

3445 3582 प्राभां�करा प��ड� रा�ग ग�यंकवा�ड

3446 3583 आसिसाफो आब्ब�सा शे�खं

3447 3584 अदिभांर्ज$ता सा�भां�ष क�� भां�रा�

3448 3585 प्रादि	प गण�शे र्ज�धूवा

3449 3586 दि	ग�बरा गर्ज�नांनां ग�वाड�

3450 3587 अक्षीयं र्जनां�	�नां ठे/ग 

3451 3588 दिवाकI रा�र्ज� प/	�रा� 

3452 3589 श्री$दिनांवा�सा सिसाध्	�श्वारा वाट�रा

3453 3590 रा�हWला नांवानां�थ शे�ग+क�रा

3454 3591 चे�तानां मेधू�करा र्ज�धूवा 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. 
प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप भांराला�ला$ नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
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3455 3592 सा�रिराक� सा�ह�बरा�वा ढग�

3456 3593 सा�रिराक� प्राल्ह�	 सा�बळे�

3457 3594 आक�शे कX ला�सा चेRधूरा$

3458 3595 शे�भांमे 	त्ता�त्रयं 	�वाकरा

3459 3596 हष�क� मे�रा सा�र्जयं वा�नांखं�ड�

3460 3597 भां�षण सिसाध्	�थ� सा+नांवाण�

3461 3598 सादिचेनां कवाड�  क�कड�

3462 3599 इंतारिरासा ह�दिनांफो शेह�

3463 3600 प्राशे��ता मेच्छींdद्र ब�ग�ला

3464 3601 दिवाक�सा सा+मेनां�थ आड�

3465 3602 शे�भांमे दिशेरा$ष गवा�णकरा

3466 3603 अदिमेता लाहWर्ज$ पराता�ता$

3467 3604 अदिनांक� ता मे�र्ज�ब�प� मे�ळेवा	�

3468 3605 आदिशेष ब�ळे�सा�ह�ब यं�	वा

3469 3606 दिनांता$नां र्जगन्ना�थ ब�ला�

3470 3607 कदिवाता� मेनां+हरा ब�गड�

3471 3608 सादिचेनां अदिनांला ब+रासा�

3472 3609 सा�ता+ष नां�	 � प+ट�

3473 3610 दिनांता$नां चे�द्रक��ता ग�यंकवा�ड

3474 3611 तान्मेयं ब�ळेक[ ष्ण क� लाकण!

3475 3612 अदिमेता असिर्जता क�� भां�रा

3476 3613 उमे�र्ज$ अर्ज��नां नां�ईक

3477 3614 दिनांता$नां शे�ळे$U�मे रा�ठे+ड

3478 3615 ब�ला�र्ज$ एकनां�थ इंर्ज�लावा�ड

3479 3616 यं+ग�शे अशे+क सा�ळे��क�

3480 3617 सा+नां�ला$ अर्ज��नां भांता�करा

3481 3618 सा	�नां�	 रामे�शे ऐवाळे�

3482 3619 रा+दिहण$ क��दिताला�ला डह�ळे�

3483 3620 प्रादिशेक सा�रा�शेरा�वा गणवा�

3484 3621 सा�ईनां�थ शे��ता�रा�मे ग�ट्ट�

3485 3622 मेह�	 	�दिवा	�सा ग�ड�करा

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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3486 3623 क� लादि	प ब�ब�सा�ह�ब ब�रा�ता�

3487 3624 	शेराथ ब�प� ग�यंकवा�ड

3488 3625 मेनां+र्ज रामे�शे ड��ग�

3489 3626 अक्षीयं भां�गवाता प�ट$ला

3490 3627 दिप्रायं�क� धू�ड�ला�ला ब+पचे�

3491 3628 सा�ता+ष अशे+क अडसा�ळे

3492 3629 Mवाप्नां$ला खं�ड�  रा+कड�

3493 3630 अमे+ला रा�र्ज/द्र सा+नां�वाण�

3494 3631 रा�मे शेह�र्ज$ र्ज�दिवारा

3495 3632 आक�शे सा�धू�करा ग�यंकवा�ड

3496 3633 सायं�र्ज$ अण्ण� ग+प�ळे

3497 3634 सिर्जयं�उद्दी$नां मे+ईनां+द्दी$नां शे�खं

3498 3635 आदिताशे रादिवा�द्र 	�ण�

3499 3636 प्राणवा रा�र्ज�शे सा+नां�रा

3500 3637 सा�दि	प श्री$रा�मे चेव्ह�ण

3501 3638 प्रा�मे दिवाला�सारा�वा इं�ग+ला�

3502 3639 शे�भांमे सा�र्जयं पXलावा�नां

3503 3640 कRMता�भां दिवाला�सा ब�रा�ठे�

3504 3641 प्राशे��ता सा�रा�शे आर्ज�मे

3505 3642 दिवाक�सा बबनां र्जगधूनां�

3506 3643 रा+हनां सा�दिनांला उसारा�

3507 3644 ब�ळे�सा�ह�ब ग+दिवा�	 इं�	लाकरा

3508 3645 श्री$क[ ष्ण मेह�	�वा पवा�रा

3509 3646 सा+मेनां�थ रा�मे	�सा बड�

3510 3647 अता�ला अशे+क ह�ता+ट�

3511 3648 दिवाशे�ला र्जयंवा�ता क�क� डe

3512 3649 नां�ह� नां�ग�श्वारा ठे�क� रा

3513 3650 सिसामे� रा�हWला दिहरा+ळे�

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा 
पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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3514 3651 रा�मे�श्वारा दिगन्यं�नां	�वा घल्ला�ळे

3515 3652 ग+दिवा�	 दिवाष्ण� भां+यं�

3516 3653 नांईमे कला$मे क� रा�शे$

3517 3654 वाXभांवा धूमेप��ला ढ�णला�

3518 3655 प्रादिवाण साह	�वा वा�नांखं�ड�

3519 3656 प्राक�शे सा�भां�ष दिशे�	�

3520 3657 यं+ग�शे सा�भां�ष डGगरा�

3521 3658 अर्जयं सा�र्जयं यं�	वा

3522 3659 धूनांर्ज�यं साखं�रा�मे पवा�रा

3523 3660 दिवाशे�ला बबनां दिनांक�ळेर्ज�

3524 3661 नां�गनां�थ भां�नां�	�सा क�पसा�

3525 3662 अदिभांर्ज$ता मे�राला$धूरा 	�नांबळे�

3526 3663 अर्जयं रा�मे हरा$प�ता ग+मेक�ळे�

3527 3664 सा�गरा प्राक�शे सा�बळे�

3528 3665 र्जयंक� मे�रा नां�गनां�थ प�ट$ला

3529 3666 अक्षीयं वासा�तारा�वा शे�र्ज�ळे

3530 3667 प्रासा�	 क[ ष्ण� शे�ला�रा

3531 3669 दिनांता�शे रा�मेभां�ला ब�	

3532 3670 रामे�शे सिला�गय्यं� कला�ग�लावा�रा

3533 3672 यं+ग�शे हण�मे�ता दिनां�ब�करा

3534 3674 भां�राता प��ड� रा�ग प+रा�

3535 3677 दिनांता$नां अदिनांलाक� मे�रा दिशेरासा�ट

3536 3679 वा[�	�वाण$ ब�ळेक[ ष्ण ढग�

3537 3680 दिनांला�शे नांराहरा$ ड��ग�

3538 3681 दिनांता$नां 	�	�रा�वा ता�लाग+ट�

3539 3682 कल्प�शे आसा��बरा चेRधूरा$

3540 3683 मे�क�� 	 ता�क�रा�मे भां+साला�

3541 3684 ओंमेक�रा रादिवा�द्र सा�वा�ता

3542 3686 मे�सिर्जता सा�दिनांला ग�यंकवा�ड

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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3543 3687 सा�ता+ष बळे$रा�मे ढग�

3544 3688 गण�शे दिवाष्ण� खंXरानां�रा

3545 3689 सादिचेनां दिशेवा�र्ज$ रा�यंता� फो+ट+वाराता$ साह$ नां�ह$

3546 3690 रा�क� शे रा�र्ज/द्र मे�ळे$

3547 3691 दिकशे+रा मेधू�करा ग��ग�डe

3548 3692 दि	पक ईश्वारा चेRधूरा$

3549 3693 Mवाप्नां$ला नां�नां�सा+ 	रा	रा�

3550 3694 र्ज�नां�	 ब�ब�ला�ला दिप�र्ज�रा$

3551 3695 दिमेनां�क्षी$ अदिनांरुध्	 प��चे�ळे

3552 3696 वासा$मे ब�ब� शे�खं

3553 3697 ग+प�ळे नां�	क� मे�रा नांला�वाड�

3554 3698 प्रादि	प सा�ह�बरा�वा मे��ड�

3555 3699 र्ज�नां�	 असिर्जर्ज शे�खं

3556 3700 ता�क�रा�मे ज्ञा�नां�श्वारा मे�	�ड�

3557 3701 दिवार्जयं मेह�शे वा�नांखंड�

3558 3704 दिवाशे�ला प्राल्ह�	 गव्ह�ण�

3559 3705 रा+दिहता ब�ब�रा�वा चेव्ह�ण

3560 3706 गवाळेण परामे�श्वारा वा�घमे�रा�

3561 3708 अमे+ला प्राभां�करा खं�ड�

3562 3709 रा�हWला सा�र्जयं प��डवा

3563 3710 सा�र्जयं शे�करा चे��भां�रा

3564 3711 गRरावा चे�	 � रा�ठे+ड

3565 3712 पक� र्जक� मे�रा भांगवा�नां ग+डघ�सा�

3566 3713 पवानां सामे�धू�नां खं�ड�गळे�

3567 3716 हरुण सिसाद्दी$क शे�खं

3568 3717 क� शेवा मे�धूवा वा�घमे�रा�

3569 3720 आ	�शे दि	ग�बरा म्हसाकरा

3570 3722 अदिवानां�शे दिभांक�र्ज$ मेग	�मे

3571 3723 मेह�शे दिकशे+रा ब�ला	�रा

3572 3724 सा�ता+ष भां�Mकरा 	�भां�ड�

3573 3726 नांवानां�थ ग+वाधू�नां उब�ळे�

3574 3727 दिनांला�शे क��दिताला�ला दिशे�	�

3575 3728 दि	दिपक� आनां�	� आढ�वा

3576 3729 मेनां+र्ज यंशेवा�ता कह��ड+ळे�

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� / सावा� 
राक�नां� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अप�ण� दितादिकट ला�वाला�ला� प�कIट.

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप छीं�यं��दिकता प्राता आह�.

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

०८/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 
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3577 3730 उज्ज्वाला ग+दिवा�	 नांकवा�

3578 3734 दिवानां�यंक सा�भां�ष क+ळे$

3579 3735 छीं�यं� 	�	�रा�वा क� धू�रा�

3580 3736 ऋष$क� शे रुद्र�श्वारा बसिला�ग�

3581 3737 अदिमेता अशे+करा�वा सा�रार्ज�सा�

3582 3738 सा�गरा र्जनां�	�नां पवा�रा

3583 3739 हरिराशेचे�द्र सा	�नां�	 ड+ईबळे�

3584 3740 रा�हWला वा�सा�	�वा भां�रा�भां�

3585 3741 प्रादिवाण दिहला�ला ढ/गळे�

3586 3742 गण�शे श्री$रा�मे प�ट$ला

3587 3743 दिनांला�शे नां�रा�यंण 	�वारा�

3588 3744 अदिनांला 	त्ता� र्ज�धूवा

3589 3745 रिराता�शे ईश्वारा नां�राकरा

3590 3746 प्रादिशेक दिह�मेतारा�वा इं�गळे�

3591 3747 दिवार्जयं ब�राक�  मे+रा�

3592 3748 प्रामे+	 नांथ्थ� मे�ळे�

3593 3749 दिवाCमे भां�नां�	�सा र्जगता�प

3594 3750 ऋता�पण� सा�र्जयं चेव्ह�ण

3595 3751 ब�ड�  प्राक�रा डवारा�

3596 3752 दिमेसिला�	 मेधू�करा ता�र्जनां�

3597 3753 दिनांला�शे रा�मे	�सा सा�राडकरा

3598 3754 मेयं�रा सा�र्जयं ग�रावा

3599 3755 गRरावा दिनांता$नां प�ट$ला

3600 3756 सा�दिमेत्र� ला+टनां ग��ग�डe

3601 3757 मे�ग�शे नां�	दिकशे+रा वाळे�

3602 3758 हष�ला गर्ज�नांनां सा+ळे�क�

3603 3759 सा�गरा नां�	दिकशे+रा वाळे�

3604 3760 दिकशे+रा मे+हनां खं�ड�रा�

3605 3761 साय्यंमे ब�ळे	�सा आठेवाला�

3606 3762 अदिभांर्ज$ता दिवार्जयं क�ळे�

3607 3763 सिसाक� 	रा ब�ला�र्ज$ डवारा�

3608 3764 अदिवानां�शे प��डसिलाकरा�वा चेव्ह�ण

3609 3765 Mवाप्नां$ला मे+हनां क� चे�करा

3610 3766 मेनां+हरा सा�भां�र्ज$ क��बळे�

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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3611 3767 सादिचेनां रा�मेचे�द्र खं+ता

3612 3768 सा�दि	प रा�मेचे�द्र र्ज�धूवा

3613 3769 यंशे दिनांता�शे नांगराकरा

3614 3770 रा�हWला लाक्ष्मेण दिशे�	�

3615 3771 सा�गरा नां�	 � सारा	�रा

3616 3772 प्रादिवाण शे�करा कट�रा�

3617 3773 आप्प�रा�वा अमे+गसिसाध्	 मे�नां�

3618 3774 हष�ला रा�र्ज/द्रक� मे�रा बडग�र्जरा

3619 3775 आक�शे दिवाष्ण� वा�गवा�करा

3620 3776 सा�दिनांला नांथ्थ�र्ज$ गवाळे$

3621 3777 यं+ग�शे दि	ला$प मेता�

3622 3778 प्राशे��ता 	�मे+	रा गवाई

3623 3779 सिसामे� रा�र्ज/द्र रा�मेट�क�

3624 3780 	त्ता� यं�	वा ला+णकरा

3625 3781 मेदिनांष मेनां+हरा बह�क�ळे

3626 3782 आशे� दि	ग�बरा भां�रामेला

3627 3783 दिनांला�शे रादिवा�द्र प�ट$ला 

3628 3784 मे+हनां रामे�शे मे�थ�राकरा

3629 3785 मेह�	�वा रा�मेदिकसानां दिमेसा�ळे

3630 3786 दि	प� शे�षरा�वा प�ट$ला

3631 3787 वाXभांवा गRतामे ग�ग�वाण�

3632 3788 अमे+ला यंशेवा�ता सा+नांवाण�

3633 3789 दिनांशे� लाहWर्ज$ पराता�ता$

3634 3790 रादिवा�द्र प$रामे सा�ळे��क�

3635 3791 क[ ष्ण� दि	पक मेह�	�रा

3636 3792 प्रासा�	 रा�र्ज/द्र 	�डमे

3637 3793 दि	नां�शे प्राक�शे दिमेMतारा$

3638 3794 सा�	�मे दि	ला$प पवा�रा

3639 3795 क�दिता�क अ�क� शे दिशेता+ळे�

3640 3796 दिनांता$नां रा�मे�श्वारा ब�भां�ळेवा�रा

3641 3797 गण�शे सा�रा/द्र शे�कटकरा

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. दिवाकला��ग 
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3642 3798 अदिवानां�शे राभां�र्ज$ र्ज�धूवा

3643 3799 चे�तानां र्जग	�वा सा+ळे�क�

3644 3800 आक�शे अर्ज��नां नां�ड�करा

3645 3801 रा�दिवाक� रा�र्ज/द्र घराड�

3646 3802 अदिनांक� ता 	�	�र्ज$ क�पडण$सा

3647 3803 सा�गरा चे�द्रक��ता क��बळे�

3648 3804 शे�भांमे मेनां+हरा कडवा

3649 3805 दिनांला�शे दिभांवा� ग�यंकवा�ड

3650 3806 आराता$ शेत्र�घ्नां क��बळे�

3651 3807  अदिभांष�क भां�उसा�ह�ब नां�ईक

3652 3808 दिनांसिखंला साता$शे घ�डग�

3653 3809 अदिभांर्ज$ता प्राभां�करा आटक+रा�

3654 3810 प्रादिवाण दिगरा$धूरा ब�वाण�

3655 3811 शेXला�शे चे�द्रक��ता क�र्जळेकरा

3656 3812 गRरावा सा�दिनांला मे�ळे�

3657 3813 सा�गरा प्राल्ह�	 ट�क�

3658 3814 वाXभांवा प्राल्ह�	रा�वा ट�क�

3659 3815 आक�शे दिकशे+रा रा�ग�रा$

3660 3816 सा�दिनांला सा�U�मे वा�घमे�रा�

3661 3817 दिवाशे�ला मे�रुता$ र्ज�रा�

3662 3818 अर्जयं अशे+करा�वा गव्ह�ळे�

3663 3819 ऋदिषक� शे सा�ता+ष प�ट$ला

3664 3820 गण�शेला�ला रा�मेर्ज$वानां प�दिडता

3665 3821 मेधू�करा वासा�ता क�क� डe

3666 3822 अदिभांष�क भां�उसा�ह�ब नां�ईक

3667 3823 रा�ण$ कल्यं�ण रार्जप�ता

3668 3824 शे�खं नां�र्ज$मे शे�खं खंसिलाला ब�गवा�नां

3669 3825 भांXय्यं�सा�ह�ब अशे+क मेखंरा�

3670 3826 	�ग��	�सा ब�ला�र्ज$रा�वा करा�वा�ड

3671 3827 चे�द्रक��ता प्राक�शे क	मे

3672 3828 अनां�र्जक� मे�रा रामे�शे चेCनां�रा�यंण

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. 
प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. साक्षीमे व्यं�क्तीIचे$ साह$ नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 
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3673 3829 सिसाध्	�शे 	त्ता�त्रयं साराझ$नां�

3674 3830 गण�शे मे�रुता$ र्ज�रा�

3675 3831 हणमे�ता बळे$रा�मे दिशे�	�

3676 3832 दिकराण रा�मेदिकसानां क�पसा�

3677 3833 सा�दि	प राघ�नां�थ नां�गला�

3678 3834 रा�मे	�सा प्राल्ह�	 दिशे�	�

3679 3835 अदिमेता दि	ला$प सा�ठे�

3680 3836 सादिचेनां यं�वारा�र्ज 	G	�

3681 3837 क[ ष्ण� ओं�क�रा अक+र्ज$वा�रा

3682 3838 अक्षीयं सा�रा�शे नां�वासा�

3683 3839 कदिवाता� ग�नांसिसाध्	 मेनांग�ळे�

3684 3840 अदिभांष�क मे+हनां अ�राकड�

3685 3841 अफोसा�नां� हर्जराता मे�ला�ण$

3686 3842 दिवाशे�ला सार्जeरा�वा क	मे

3687 3843 	�	�सा�ह�ब सार्जeरा�वा क	मे

3688 3844 अता�ला बलाभां$मे ड+ला�रा�

3689 3845 उमे�शे सा	�नां�	 खं�मेकरा

3690 3846 हरा$शे मेनां��हरा प+ता	�रा

3691 3847 नांईमे मेह�मे	 शे�खं

3692 3848 र्जयं� नां�रा�यंण सा+नांटक्क�

3693 3849 ग+दिवा�	 नां�रा�यंण सा�यं�वा�शे$

3694 3850 अदिनांला रा�मेरा�वा वा�घमे�रा�

3695 3851 दिवाठ्ठला नां�रा�यंण 	�वाता�ळे�

3696 3852 मेनांसिर्जता आनां�	 सिधू�ग�ण

3697 3853 सा�दिनांला सा�ह�बरा�वा सा�ळे��क�

3698 3854 आक�शे गRतामे सा+नां�वाण�

3699 3855 रा�क� शे दिवानां+	 सा+नां�वाण�

3700 3856 सा	�नां�	 नां�ग�प्प� दिशे�ग+ट�

3701 3857 सानां$ सा�भां�ष लाटक�

3702 3858 	�वा�प्प� दिवाला�सा यंलामेरा

3703 3859 ओंमेक�रा अरादिवा�	 परा$ट

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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3704 3860 मे+दिनांक� दिवाCमे मेगरा

3705 3861 चे�द्रक��ता प्राभां�करा पवा�रा

3706 3862 अ�क� शे ग+प$नां�थ क��बळे�

3707 3863 अदिनांला धू�रा+र्ज$ क� धू�रा�

3708 3864 गण�शे 	�दिवा	�सा दिशे�	�

3709 3865 अदिनांला गर्ज�नांनां नांवाघरा�

3710 3866 अक्षीयं सा�र्जयं बXसा�ण�

3711 3867 ता�ष�रा दि	नां�शे ड�नांगर्ज

3712 3868 Mवाप्नां$ला उध्	वारा�वा खं�ड�

3713 3869 साता$शे मे+हनां ह�क�रा�

3714 3870 सा�रार्ज रामे�शे ठे/गला

3715 3871 दिनांदिकता� वा�सा�	�वा क+ळे$

3716 3872 क�दिता�क रा�र्ज� नांवारा�ग�

3717 3873 सा�रिराक� मेह�शे आव्ह�ळे�

3718 3874 दिप्रायं��क� सा�यं�भां�नां दिशेरासा�ट

3719 3875 असा	 इंब्रु�दिहमे बलाखं$

3720 3876 दिकराण भां�ग� सा+नांवाण�

3721 3877 अभांयं ब�ब�सा�ह�ब वा�घमे�रा�

3722 3878 कX ला�सा चे��	 � मे�ट�

3723 3879 चे�तानां एकनां�थ र्जगझ�प 

3724 3880 दिवाला�सा 	त्ता�त्रयं सा�बळे�

3725 3881 दि	दिपक� अदिभांमेन्यं� पग�रा�

3726 3882 ऋदिषक� शे दिशेवा�र्ज$ भां+साला�

3727 3883 ब�ब�सा�ह�ब छींगनां रा�ठे+ड

3728 3884 सा�दिनांला लाक्ष्मेण चेव्ह�ण

3729 3885 रा�र्जकन्यं� श्री$रा�मे प��चे�ळे

3730 3886 शे�भांमे शे�ला$U�मे ठे�करा�

3731 3887 अश्फो�क दि	ला�वारा शे�खं

3732 3888 दिनांसिखंला दिवाष्ण� आखं�ड�

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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3733 3889 रा+दिहता भांगवा�नां वा�यंसा�

3734 3890 आक�शे यं�क�र्ज$ ब�रासा�गड�

3735 3891 आक�शे दिकशे+रा नांगराकरा

3736 3892 दिवावा�क क्षी$रासा�गरा सा�रा+शे�

3737 3893 ओं�क�रा मेकरा�	 व्हटकरा

3738 3894 प्रादि	प सा	�दिशेवा र्ज�गमे

3739 3895 राणसिर्जता 	�दिवा	�सा ब$राकड

3740 3896 अदिवानां�शे मे�रुता$ धू�मे�ळे

3741 3897 पदिद्मानां$ रामे�शे सा�बळे�

3742 3898 अशे+क श्री$हरा$ क/ द्र�

3743 3899 दिनांला�शे गण�शे चेव्ह�ण

3744 3900 सा�दिनांला सा�ह�बरा�वा बXसा�ण�

3745 3901 Mवा�ता$ 	गड�  मे+रा�

3746 3902 दि	नां�शे शे�ळे$U�मे रा�ठे+ड

3747 3903 दिमेसिला�	क� मे�रा मे�रा��ता$ खं�	�रा�

3748 3904 आक�शे अ�क� शे ब�लावाडकरा

3749 3905 प्राथमे�शे चे�द्रक��ता दिभांसा�

3750 3906 रा�हWला ता�नां�र्ज$ ठे�करा�

3751 3907 अचे�नां� 	त्ता�त्रयं भां��गरा� 

3752 3908 अदिनांता� अय्यं�ब ताडवा$

3753 3909 ब�र्ज$रा�वा दिशेवारा�मे वाXद्या

3754 3910 रा+शेनां लाक्ष्मेण ब�वाण�

3755 3911 दिवाष्ण� ग�ला�ब चेव्ह�ण

3756 3912 अदिनांला दिवाष्ण� दिशे�	�

3757 3913 दि	ग�बरा सा�यं�क��ता बलाशे�टवा�ड

3758 3914 प्रासा�	 शे�खंरा पवा�रा

3759 3915 दिबरु आनां�	� दिनांळे�

3760 3916 गण�शे अशे+क सा�ताप�ता�

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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3761 3917 मेयं�रा प��ड� रा�ग क�ळे�

3762 3918 दिवार्जयं सामे�धू�नां अवासारामेला

3763 3919 अदिवानां�शे दिशेवा�र्ज$ ठे+सारा

3764 3920 सामे	�नां� सात्ता�रा अब्	�ला

3765 3921 	�दिवा	�सा दिवाठ्ठला कचेरा�

3766 3922 सादिवाता� प��ड� रा�ग क+राड�

3767 3923 शेXला�शे दि	ला$प भां+साला�

3768 3924 सा�गरा सा�र्जयं सा+नांवाण�

3769 3925 दिवाक�सा ब�र्ज$रा�वा सा�खंरा�

3770 3926 सादिचेनां यंशेवा�ता पवा�रा

3771 3927 मेयं�राक� मे�रा श्री�वाण सा�ळे��क�

3772 3928 गण�शे मे	नां ड+हळे�

3773 3929 सादिवाता� रा�मेदिकशेनां मे�नां�

3774 3930 रादिवा�द्र दिवार्जयं क� 	$

3775 3931 शे�मे दि	ला$प ह�ग�राग�

3776 3932 आक�शे ब�ड�  र्ज�धूवा

3777 3933 दिकराण मेनां+हरा खं�ताळे�

3778 3934 प�नांमे दिनांसिखंला दिशे�	�

3779 3935 ग�ग�धूरा सा�भां�र्ज$ भां�तानांरा�

3780 3936 प्राशे��ता मेनां+हरा म्ह�त्र�

3781 3937 सिसाध्	�शे कचेरु नांवाला�

3782 3938 अनां�सायं� ब�गट र्ज�धूवा

3783 3939 रा�हWला श्री�वाण सा�ळे��खं�

3784 3940 ज्ञा�नां�श्वारा प्राल्ह�	 र्जग	�ळे�

3785 3941 सा�ता+ष सा�रा�शे 	ळेवा$

3786 3942 दिCष्ण� दिशेवा�र्ज$रा�वा थ�ला

3787 3943 मेह/द्र वासा�ता दि	वा�करा

०८/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�कIट�वारा 
नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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3788 3944 छींगनां रा�मेचे�द्र र्ज�धूवा

3789 3945 सा�भां�ष शे��दिताला�ला सा�ळेवा�

3790 3946 अर्जयं बळे$रा�मे र्जगता�प

3791 3947 	�वा�नां�	 दिभांकनां र्ज�धूवा

3792 3948 रुप�ला$ 	�	� र्ज�धूवा

3793 3949 अदिभांर्ज$ता सा�	�मे ओंव्ह�ळे

3794 3950 अदिनांला रा�मेदिकसानां क�पसा�

3795 3951 भांट� प�दिडता चेव्ह�ण

3796 3952 क�क�सा�ह�ब दिकसानां मे�ठे�

3797 3953 शे�भांमे सा�र्जयं र्ज�धूवा

3798 3954 रा�हWला मे�रा��ता$ पवा�रा

3799 3955 कRMता�भां सा�र्जयं क�नांक�त्र�

3800 3956 क��दिताला�ला दिबडयं� ताडवा$

3801 3957 सा�ता+ष मे+हनां ह�क�रा�

3802 3958 प्राक�शे दिहम्मेतारा�वा सापक�ळे

3803 3959 रा+शेनां हरा$ प�यंगण

3804 3960 अता�ला साखं�रा�मे क+लाता�

3805 3961 श्री$क��ता सा�रा�शे क+ठे�ळे�

3806 3962 दिवाशे�ला दिवाश्वानां�थ इं�गळे�

3807 3963 ऋदिषक� शे सा��प�नां रा�र्जग�रा�

3808 3964 मेह�वा$रा ता�ळेशे$रा�मे अवाता�ड�

3809 3965 सिसाध्	�थ� चे�द्रशे�खंरा भां	गe

3810 3966 गर्ज/द्र प्राक�शे ढ�ड+रा�

3811 3967 सा�रिराक� सा�दिनांला मे+रा�

3812 3968 गण�शे शे�षरा�वा घनां	�रा�

3813 3969 ज्यं��ता$ दिवार्जयं ग�यंकवा�ड

3814 3970 रा�ण$ सा�गरा मे�राण�

3815 3971 गर्ज�नांनां सा�ता+ष पडधूनां�

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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3816 3972 दिनांता�शे र्जयं�शे प�ट$ला

3817 3973 सा�दि	प कमेला�करा दिभांसा�

3818 3974 दिवानां+	 रा�र्ज/द्र सिसारासाट 

3819 3975 Mवाप्नां$ला लाक्ष्मेणरा�वा रा�उता

3820 3976 साता$शे सा�धू�करा पवा�रा

3821 3977 दिप्रायं�क� रा�र्ज� क�प�रा�वा�नां��ला�

3822 3978 दिकराण अशे+क ग+डळेकरा

3823 3979 दि	पक 	�दिवा	�सा ब�ग�ला

3824 3980 क� ण�ला सा�भां�ष चेRधूरा$

3825 3981 अश्वा$नां$ सा�धू�करा नां�ग�

3826 3982 दि	पक सा�यं�भां�नां क��बळे�

3827 3983 लाहW लाक्ष्मेण दिशे�ग�ड�

3828 3984 दि	पक श्री$नां�थ कसाब�

3829 3985 ब�ला�र्ज$ 	त्ता�त्रयं दिशे�	�

3830 3986 ज्ञा�नां��ब� भांगवा�नां क+ट�

3831 3987 ऋत्वा$क रा�र्ज/द्र प�ट$ला

3832 3988 प्राशे��ता अरादिवा�	 लावाळे�

3833 3989 दिप्राता$ रा�र्ज/द्र वा�नांखं�ड�

3834 3990 मेच्छींdद्र ता�क�रा�मे ग�यंकवा�ड

3835 3991 दिवार्जयं मेधू�करा प�ट$ला

3836 3992 अ�क� शे र्जगन्ना�थ इं�गळे�

3837 3993 धूनां�र्जयं मे+हनां खं�ड�

3838 3994 रिराता�शे भां�उरा�वा आठेवाला�

3839 3995 चे�द्रशे�खंरा लाक्ष्मेण दिशे�	�

3840 3996 धूनांरा�र्ज ब�ब�रा�वा मेनांवारा

3841 3997 क� तानां दिभांक�  वा�घमे�रा�

3842 3998 रा+दिहता अरुण र्ज�धूवा

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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3843 3999 ग+दिवा�	� सा+मे� ब+रा�ड�

3844 4000 क+ळे$ प्राक�शे सा�ह�बरा�वा

3845 4001 र्जगन्ना�थ राघ�नां�थ ब+रासा�

3846 4002 अक्षीयं अदिनांला ब�राब�ध्	�

3847 4003 ता�ष�रा सा�रा�शे ठे�करा�

3848 4004 अथवा� सिर्जता/द्र चेRधूरा$

3849 4005 दिवाठ्ठला सा�यं�क��ता ह+ळेकरा

3850 4006 सादिचेनां मेधू�करा दिभांसा�

3851 4007 अश्वा$नां$ दिहरा�मेनां भां�ला�करा

3852 4008 आ	�शे सा�भां�ष खं�ड�गळे�

3853 4009 दिवार्जयं शे�करा शे�वाता� 

3854 4010 सा�यं+ग अशे+क प�ड$ताकरा

3855 4011 	शेराथ रामे�शे खं�नांदिवालाकरा

3856 4012 दि	पक भां�नां�	�सा पवा�ता 

3857 4013 सादिचेनां हनां�मे�ता दिताखं� 

3858 4014 परामे�श्वारा मे�धूवा वा�घमे�रा�

3859 4016 अदिवानां�शे मे�रा��ता$ क��बळे�

3860 4017 बसा�रा� अय्यं�र्ज र्जमे�	�रा

3861 4018 अदिवानां�शे नांरासाय्यं� इंप्पलाप�ल्ला$

3862 4019 दिवानां+	 उत्तामे ग�रानां�ला�

3863 4020 सा�गरा रामे�शे र्ज�धूवा

3864 4021 रा�हWला सा�भां�ष भां�वासा�रा

3865 4022 अदिमेता सा�ह�बरा�वा गवाळे�

3866 4023 पवानां फोदिकराब� दिभांसा�

3867 4024 प�कर्ज दिबराबलार्ज$ ठे�करा�

3868 4025 धूमेe �द्र वासा�ता शे/डग�

3869 4026 यं+ग�शे नां�नां� ग�यंकवा�ड

3870 4027 रा�र्जश्री$ सा�ता��ष भां�र्जबळे

3871 4028 अदिनांक� ता रादिवा�द्र ता�वारा�

3872 4029 ज्ञा�नां�श्वारा दि	ला$प गव्ह�ण�

3873 4030 श्री$क��ता बलाभां$मे दिशे�	�

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
अर्ज��मेधू$ला राखं�नां� ९ भांराला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, 
राक�नां� रिराक्ती. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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3874 4031 दि	व्यं� दिवाठ्ठला नांह�ट�

3875 4033 दि	नांकरा ज्ञा�नां�श्वारा खं�नां�

3876 4034 ता+�फोIक मे��हम्मे	 शे�खं

3877 4035 वाXभांवा मे�धूवारा�वा प�ट$ला

3878 4036 अ�दिकता दिकशे+रा शे/ड� 

3879 4037 रिराता� सा�गरा सारा	�रा

3880 4038 रादिवा�द्र नांथ� प�ट$ला 

3881 4039 दिनांला�शे धूGड�  ब�रासा�

3882 4041 दिनांला�शे सा�रा�शेसिसा�ग परा	�शे$

3883 4042 गर्ज�नांनां प�ढरा$नां�थ इं�गळे�

3884 4043 ता�र्जसा प्रामे+	 घ+ण�

3885 4044 प�नांमे सादिचेनां प�ट$ला

3886 4045 दिवार्जयं दिवाष्ण� आड� 

3887 4046 भां�राता$ साता$शे रागड�

3888 4047 दिवाशे�ला सा�दिनांला दिशेरामे 

3889 4048 सा�शे��ता सा�दिशेला भां+साला�

3890 4049 दिनांता�शे एकनां�थ घ�डग�

3891 4050 नांरा/द्र भांगवा�नां सा�बनां�

3892 4051 नांरा/द्र भांगवा�नां सा�बनां�

3893 4052 हष�� रा�मेक[ ष्ण धू��ड�

3894 4053 आक�शे सा�रा�शे खं��ळे�ब�

3895 4054 दिवार्जयं मे�राला$धूरा अल्ह�ट

3896 4055 Mवाप्नां$ला चे�नां$ला�ला क� मे�वाता

3897 4056 चेXतान्यं मेल्ह�रा$ वाराखंड�

3898 4057 सा�शे��ता र्ज�सिला�	रा र्जगता�प

3899 4058 Mवाप्नां$ला रा+दिह	�सा क��बळे�

3900 4059 ता�र्जसा मे+हनां अ�zचेरा�

3901 4060 प्राथमे�शे प्राक�शे सा+नांवाण�

3902 4061 सा�घष� दि	ला$प रा�क्षी�

3903 4062 ता�ष�रा ग+दिवा�	 आराण� 

3904 4063

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र�ता एक अपत्यं�चे$ ता�रा$खं 
नांमे�	 नां�ह$. अर्ज��वारा वा फो+ट+वारा आरा	$ साह$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ सा�गरा सा�र्जयं क� -ह�  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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3905 4064 क� मेक� मे गRतामे र्ज�मेड�

3906 4065 श्यं�मेक��ता ग+प�ळे दिप�गळे�

3907 4066 असिर्जता नां�मे	�वा गर्जभां�रा�

3908 4067 प्राक�शे नां�रा�यंण मे��रा�

3909 4068 श्रीध्	� सा+मेनां�थ परा	�शे$

3910 4069 गण�शे नां�नां� खंरा�ता 

3911 4070 कदिवाता� 	शेराथ ठे�करा�

3912 4071 साकला�नां अशेप�क खंसिलाफो� 

3913 4072 असिर्जता ब�ळे� ब�चे�ड� 

3914 4073 ता�र्जसाक� मे�रा सिर्जता/द्रक� मे�रा फो�ला�

3915 4074 प्रामे+	 सा�रा�शे मे�नां�

3916 4075 प्राशे��ता श्री$रा�ग भांरा�ड�

3917 4076 सिर्जता/द्र धू�Xरा�र्ज ग�यंकवा�ड

3918 4077 ओं�क�रा सा�दिनांला राक्तीवा�नां

3919 4078 प्रा�र्जक्ती� सा�रा�शे 	�ब+ळे�

3920 4079 साकला�नां शेदिकला मे�र्ज�वारा 

3921 4080 सा�	$प भां�उसा�ह�ब प�खंरा�

3922 4081 ता�ष�रा सा�रा�शे क�राखं�ला� 

3923 4082 दिवानां+	 दिशेवा�र्ज$ दिभांसा�

3924 4083 रुMता�मे नांरा+र्ज$ सा�ळेवा� 

3925 4084 प�कर्ज रामे�शे ड��ग�

3926 4085 दिनांता$नां पराशे�रा�मे र्ज�धूवा 

3927 4086 उ	यं ज्ञा�नां�श्वारा ग�यंकवा�ड

3928 4087 नां�रा�यंण ग�ला�ब रा�ठे+ड

3929 4088 दि	नां�शे प[थ्वा$रा�र्ज चेRधूरा$

3930 4089 शेह�रुखं गRसा मे+हम्मे	 शे�खं

3931 4090 सा�रार्ज शे�मे ग+रा�

3932 4091 शे�भांमे सादिताशे Mवा�मे$

3933 4092 सा�दिनांता� मेनां+र्ज चेवारा�

3934 4093 अराब�र्ज यं�सिसानां पठे�ण

3935 4094 वा�सा�	�वा प�नांमेचे�	 वा�दिडला�

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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3936 4095 शे�करा राघ�नां�थ मेह�र्जनां 

3937 4096 सा�मे�ला नांरा�शे रामे�ट�क�

3938 4097 सादिताशे श्यं�मेरा�वा मे��ड�

3939 4098 ब�ड�ळे�  ज्ञा�नां�श्वारा मेल्ह�रा$

3940 4099 मेयं�रा मेनां+हरा रा�ण�

3941 4100 सा�रा�ग सा�रा�शे मे�नां�

3942 4101 चे�तानां सा�भां�ष मे�राला�

3943 4102 रादिवा�द्र ब�ळे�सा+ ग�यंकवा�ड

3944 4103 हरिराभां�उ भांगवा�नांरा�वा चे+पड�

3945 4104 र्जयंरा�मे रा�मेनां�थ कवाट�

3946 4105 सा�	$प�नां नां�थरा�वा फोड

3947 4106 सा�नां$ला दिवाश्वानां�थ ड��ग�

3948 4107 शे�भांमे धूनां�र्ज$ भां+साला�

3949 4108 चे�तानां 	ग�र्ज$ प�ट$ला

3950 4109 सा�U$वा अर्ज��नां रुपनांरा 

3951 4110 यं+ग�शे मे�रुता$ ब��ड�

3952 4111 प्रामे+	 शेदिशेक��ता सा�ळे��खं�

3953 4112 रा+शेनां रामे�शे 	+रुगड�

3954 4113 मे�रुता$ क[ ष्ण�ता प�ट$ला

3955 4114 आनां�	 मे�नां$	�सा गवाई

3956 4115 दि	प�ला$ शे�करा प�Mताक�

3957 4116 सा�	�शे मेधू�करा खं+ला��ब�

3958 4117 दिनांता$नां दिवाठ्ठला मे+डक

3959 4118 दिनांला�शे मे�दिनांकरा�वा ट�ला�

3960 4119 असिर्जता रामे�शे भां�र्जबळे 

3961 4120 रिरायं�र्ज रादिशे	 मे��ड� 

3962 4121 सा�यं+ग वासा�ता मे+रा�

3963 4122 मे�ग�शे सा�ता� मे+रा�

3964 4123 नांसिलानां$ सा	�दिशेवा ग�वा�ड�

3965 4124 रादिवा दि	ला$प सा+नांक��बळे�

3966 4125 रा�हWला दि	पक सिखंला�रा�

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१

एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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3967 4126 र्जनां�	�नां अप्प�सा+ ब�ला	�रा

3968 4127 अर्जयं रा�मे	�सा ला��डग�

3969 4128 प�रुष+त्तामे सा�खं	�वा मे	नां�

3970 4129 दिवाCमे क�� डसिलाक मे+ह$ता�

3971 4130 Mवाप्नां$ला रा�र्ज/द्र र्ज��भां�ळेकरा

3972 4131 सिसामे� सा�र्जयं दिशे�	�

3973 4132 Mवाप्नां$ला रा�र्ज/द्र मे+ट�

3974 4133 आदिशेष पराशे�रा�मे इं�गळे�

3975 4134 श्यं�मे ग+दिवा�	रा�वा क�कड�

3976 4135 मेह�शे राघ�नां�थ र्ज�धूवा 

3977 4136 दिवाशे�ला सा�धू$रा घ+रापड�

3978 4137 अता�ला रा�मेचे�द्र क��बळे�

3979 4138 मे+हनां नां�मे	�वा र्जगता�प

3980 4139 दिवार्जयं आनां�	 सा�वाe

3981 4141 ब�ळे� दिवाठ्ठला ड�/गरा�

3982 4142 भां�राता दिवाला�सा नांराळे�

3983 4143 शे�भांमे दि	ग�बरा म्हसाकरा

3984 4144 अक्षीयं अरुण सा�गरा

3985 4146 रामे�शे सिला�ग�प्प� मेनांग�नां$

3986 4147 दिवार्जयं सा�र्जयं अदिहरा�

3987 4148 अदिवानां�शे नां�र्ज�करा�वा क�ळे�सा�

3988 4149 मेह�शे भां�गवाता ग�टट�

3989 4150 रावा$ व्यं�कट$ सा�z	रामेला

3990 4151 रादिवा�द्र उत्तामे कडलाक

3991 4152 अक्षीयं रा�र्ज/द्र प�ट$ला 

3992 4153 दिमेनां� 	�सा� ग�यंकवा�ड

3993 4154 दिवार्जयं क�दिशेनां�थ र्ज�धूवा

3994 4155 रा+हनां रामे�शे ओंव्ह�ळे 

3995 4156 र्जयंश्री$ नांवानां�थ प+कळे�

3996 4157 अदिनांक� ता सा�भां�ष र्ज�धूवा 

3997 4158 बर्जरा�ग ब�ब�रा�वा चेव्ह�ण

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 
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3998 4159 दिनांला�शे गर्ज�नांनां शे�ला�रा 

3999 4160 सा�ईनां�थ चे�द्रक��ता घ+गरा�

4000 4161 	�वा$ सा�ता+ष झरा�करा

4001 4162 चे�तानां दि	ला$प गवाळे$

4002 4163 दिवाठ्ठला ता�क�रा�मे घ+ड�

4003 4164 प्राक�शे नां�ग+रा�वा धू�ब�

4004 4165 सादिचेनां दिशेवारा�मे ग+सा�वा$

4005 4166 दिशेवा�र्ज$ शे�करा पवा�रा

4006 4167 वाXभांवा दिवार्जयं सावा�	�

4007 4168 प्राज्ञा� रा�र्ज/द्र बनांसा+ड�

4008 4169 अथवा� दिनांता$नां 	�सा�ई 

4009 4170 शे+एब शेदिकला ताडवा$

4010 4171 नां	$मे नांसा$रा शे�खं 

4011 4172 शे�रा	� मेधू�करा ताळे��क�रा 

4012 4173 दिवाष्ण�क��ता नां�मे	�वा वा�घमे�रा�

4013 4174 वाXशे�ला$ दिवाष्ण�क��ता वा�घमे�रा�

4014 4175 दिशेवा	�सा नां�मे	�वा वा�घमे�रा�

4015 4176 प्रादिवाण दि	ला$प बनांसा+ड�

4016 4177 आनां�	� यं�वारा�र्ज ग+टमे

4017 4178 सा�गरा बळेवा�ता अघमे�

4018 4179 ओं�क�रा प+पट अडसा�ळे

4019 4180 दिवार्जयं� प��ड� रा�ग प�ट$ला

4020 4181 श्री$धूरा प्राक�शे क��बळे�

4021 4182 ज्ञा�नां�श्वारा आत्मे�रा�मे भां�सा�रा$

4022 4183 ता�क� शे ब�कट कचेरा�

4023 4184 रा+शेनां रादिवा�द्र ब�दिवाMकरा

4024 4185 अदिभांर्ज$ता ग+प$चे�	 चे�ड�ला�

4025 4186 गण�शे 	गड�  ग�यंकवा�ड

4026 4187 सा�शे��ता रा�मे	�सा चेव्ह�ण

4027 4188 अक्षीयं सा�रा�शे र्ज+ग 

4028 4189 सा�गरा दिशेवा�र्ज$ आह�रा

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 
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4029 4190 अक्षीता� सा�ता+ष 	�गमे 

4030 4191 सा+प�नां प्राभां�करा सापक�रा

4031 4192 रुक्षीरा�र्ज ग�ग�धूरा मे��ड�

4032 4193 दिनांला�शे रा�मे	�सा भां�बड

4033 4194 मेह�शे प्राल्ह�	 मेह�र्जनां

4034 4195 फो�रुखं अल्ता�फो मे�र्ज�वारा

4035 4196 दिवाशे�ला प्राक�शे पत्र�

4036 4197 सा+नां�ला$ 	यं�नां�	 मे�नां�

4037 4198 मे�क्ती�ब�ई प�ढरा$नां�थ र्ज�धूवा

4038 4199 ढग� ब�ळेक[ ष्ण बळे$रा�मे 

4039 4200 दिफोरा+र्ज सा�ब�शेह� शेह�

4040 4201 सा	�दिशेवा दिनांवा[त्ता$ खं+लागड�

4041 4202 असिलामे नां�सिसारा ब�गवा�नां

4042 4203 दिवाक�सा दि	ग�बरा र्जवा�	�

4043 4204 क� मे�रा गण�शे चेव्ह�ण

4044 4205 Mवा�ता$ रा�मे	�सा गड�ब�

4045 4206 आदि	त्यं प्रासा�	 खंरा�ता 

4046 4207 पल्लावा$ अर्जयं र्ज�धूवा 

4047 4208 दिनांखं$ला दिशेवा�र्ज$ दिशेराफो� ला�

4048 4209 ओं�क�रा कX ला�सा दिशे�	�

4049 4210 मेनां+र्ज वा�मेनांरा�वा गर्जदिभांयं�

4050 4211 दि	पक रा�मे�श्वारा गवाई

4051 4212 दिप्रायं�क� दि	पक ब�ग�ला

4052 4213 दिनांला�शे 	त्ता�त्रयं क��द्र�

4053 4214 गर्ज�नांनां दिवाठ्ठला ब�धूवा�ता 

4054 4215 रादिवादिकराण दिशेवा�र्ज$ हराण�

4055 4216 वाXभांवा दिवाश्वानां�थ कपe

4056 4217 पवानां रामे�शे प�ट$ला

4057 4218 शे�भांमे सा�भां�र्ज$ प�ट$ला

4058 4219 दिवाप�ला प्रादि	पसिसा�ग चेव्ह�ण

4059 4220 दिनांला�शे नां�वार्ज$ मे�नां�

4060 4221 रादिवा�द्र दिवाश्वानां�थ चेव्ह�ण

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
 अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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4061 4222 प्राशे��ता वा�मेनां खं�दिटक 

4062 4223 ओं�क�रा मे�राला$धूरा ब+धू�

4063 4224 सा�ता+ष प+पट पवा�रा

4064 4225 गर्ज�नांनां मेह�	�वा पवा�रा

4065 4226 दिशेवा�नां�	 ग+दिवा�	रा�वा मे�ट�

4066 4227

4067 4228 यं+ग�शे छींत्रभां�र्ज मे+रा�

4068 4229 धूनां�र्जयं लाक्ष्मेणरा�वा क��बळे�

4069 4230 अरुण लाक्ष्मेण वाXद्या

4070 4231 दिवार्जयं ग+राखं ह+ळेकरा 

4071 4232 सा�	$प ता�नां�र्ज$ ला�Mकरा 

4072 4233 भांराता लाक्ष्मेण वाXद्या

4073 4234 मे�घ� ज्यं��ता$रा�मे मे�नां�

4074 4235 अदिनांक� ता अशे+क पवा�रा

4075 4236 सा+मेनां�थ सा�भां�ष हWल्यं�ळे

4076 4237 ह�मे�ता अरुण ग+ताप�गरा

4077 4238 अदिनांला ब�ला�र्ज$ दिहवारा�ळे�

4078 4239 दिनांखं$ला भां�ऊसा�ह�ब मेता�

4079 4240 आक�शे ता�नां�र्ज$ रा�ठे+ड

4080 4241 गण�शे र्जगन्ना�थ प��ट�

4081 4242 अलाक� नांवानां�थ र्जगता�प

4082 4243 दिनांदिशेक��ता आब�	�सा दिनांह�रा�

4083 4244 सा�वाण�� दिनांता$नां परा	�शे$

4084 4245 र्जयं�ता� शे�सिलाक धू�ळेसा�

4085 4246 अदिनांता� अ�ब�	�सा क�थ�रा

4086 4247 हष�	 दिटक�रा�मे भां/ड�राकरा 

4087 4248 ता�ष�रा नां�	 � र्ज�धूवा 

4088 4249 प्रादिवाण ब�प�रा�वा दिवानांकरा

4089 4250 गRरावा रामे�शे क+ळे$

4090 4251 प्रादिताभां� रादिवा�द्र क��बळे�

4091 4252 अदिभांष�क र्जग	�वा$ दिशे�	�

4092 4254 शे�भांमे दिवाला�सा सिसारासा�ट

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ सिसाध्	��ता भां�Mकरारा�वा क� -ह�ड� एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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4093 4255 सा�क� शेनां$ त्र्यं�बक घनांबह�	 �रा

4094 4256 क�ळे� प�ड$ता ट+पला�

4095 4258 सा�दि	क अ�सिलासा�ब शे�खं

4096 4259 गर्ज�नांनां दिवाश्वानां�थ क��बळे�

4097 4260 दिकराण रा�मेचे�द्र मेडक�

4098 4261 गण�शे मे�ण$क घ�ग�

4099 4262 शे�भांमे भांगवा�नां परा	�शे$ 

4100 4263 दिवाक�सा दिवाष्ण� र्ज�धूवा 

4101 4264 वाXभांवा असिर्जनां�थ कचेरा�

4102 4265 दिहता��शे� शेरा	 प�ट+ळे�

4103 4266 अमे+ला मेधू�करा झGब�ड� 

4104 4267 यं+ग�शे श्री$रा�ग 	�भां�ड�

4105 4268 रा�हWला भांगवा�नां परा	�शे$ 

4106 4269 अक्षीयं प्रा�मेसिसा�ग परा	�शे$ 

4107 4270 प्रादिवाण ढ�क�  रा�ठे+ड

4108 4271 दिवाशे�ला दिमेलाd	 क��बळे�

4109 4272 	�दिवा	�सा दिभांमेरा�वा गर्जe

4110 4273 उमे�शे दिशेवा�र्ज$ ला+खं�ड�

4111 4274 अदिनांता� गRतामे मे�नां�

4112 4275 सादिचेनां शे�षरा�वा ला�ड

4113 4276 सार्जeरा�वा दिवाला�सा मे+दिहता�

4114 4277 औ	��बरा मे+हनां क+रा�

4115 4278 सा�गरा लाक्ष्मेण गवाळे$

4116 4279 सा�रिराक� दिभांमेरा�वा क��बळे�

4117 4280 सिर्जता/द्र शे�करा ब�रा$

4118 4281 अमे+ला दिचे�ता�मेण ब+टरा�

4119 4282 अ�शे�ता+ष अरुण दिशे�	� 

4120 4283 दिनांला�शे नां�	क� मे�रा सिर्जवानां�

4121 4284 आराता$ र्जयंप्राक�शे परा	�शे$

4122 4285 सा�रा�खं� मेच्छींdद्र थ+रा�ता

4123 4286 दिवाक�सा दिवाष्ण� तापसा�

4124 4287 व्यं�कट प्राक�शे मेळेक�मे

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०८/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 



.

Page 137

4125 4288 सादिचेनां रा�र्ज� वा�घमे�रा�

4126 4289 ह�मे�ता हनां�मे�ता ब+बड�

4127 4290 प�र्ज� गण�शे बनांसा+ड�

4128 4291 प�ट$ला रा�क� शे 	ग�

4129 4292 यं+ग�शे रामे�शे सा�रासारा

4130 4293 आराता$ रामे�शे मे��डळे�

4131 4294 	�वा/द्र रा�र्ज� सापक�ळे

4132 4295 वा�	नां� रा�मे	�सा रा�वाता�

4133 4296 गण�शे दिवाठ्ठला कसाब�

4134 4297 सा�	$प लाहW प�राधू$

4135 4298 दिशेवासिला�ग प��ड� रा�ग व्यंवाह�रा�

4136 4299 रा�हWला सिला�ब� खंXरानां�रा 

4137 4300 वाXभांवा बळेवा�ता सा�सावाड�

4138 4301 यं+ग�शे अशे��क प�ट$ला

4139 4302 गणपता$ क�मेगGड� बनांसा+ड�

4140 4303 मेनां+र्ज हनां�मे�ता दिहवारा�

4141 4304 मेदिनांष� दिकशे+रा राणसिसा�ग

4142 4305 सा�रा�खं� चे�द्रक��ता प�ट+ळे�

4143 4306 अता�ला उत्तामे सा+नांवाण�

4144 4307 सा�दिनांला रा�मे क��बळे�

4145 4308 सा��नां�ला$ राघ�नां�थ कचेरा�

4146 4309 सामे�धू�नां लाक्ष्मेण र्ज+ग	�ड

4147 4310 शेमे�वा�ला मे�रुता$ नांवादिगरा�

4148 4311 आक�शे सा�	$प क�ट�

4149 4312 ह�मे�ता क�राभां�रा$ मे+हळेकरा

4150 4313 रा+हनां सिर्जवानां प�चेप�ट$ला

4151 4314 सा�दिनांला अदिभांमेनां सा+नांवाण�

4152 4315 र्ज�ग[ता$ रा�मेचे�द्र भां+ईरा

4153 4316

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. चे�रा$त्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा 
पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
मे+हम्मे	 साराफोरा�र्ज मे+हम्मे	 
मे�Mताफो� 

 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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4154 4317 प्रादिताक ज्ञा�नां�श्वारा भां+ई

4155 4318 अदिनांला ता�क�रा�मे क��बळे�

4156 4319 ज्ञा�नां�श्वारा दिशेवा�र्ज$ मेलाक�पल्ला$

4157 4320 अक्षीयं ब�ळे�सा�ह�ब ग�ड�करा

4158 4321 दि	ला$प सा�ग�धूक� मे�रा चेलावा�	$ 

4159 4322 दि	नां�शे दि	ला$प बग�ड�

4160 4323 अक्षीयं अनां�राथ 	�वाक� ळे�

4161 4324 गण�शे रा�र्ज/द्र र्ज�धूवा 

4162 4325 वा�बळे� बद्र$नां�थ वाXर्जनां�थ

4163 4326 प्रादिताज्ञा� असिर्जता ड+ळेसा

4164 4327 	त्तारा�वा रा�र्ज�रा�मे ब�ला�

4165 4328 शे�ह$रा 	Mतादिगरा मे�ळेवा�ढ

4166 4329 	�वाला मेसिलाक 	Mतादिगरा मे�ळेवा�ढ

4167 4330 दिप्राता$ मेल्ला$क�र्ज��नां दिवार्ज�प�रा�

4168 4331

4169 4332 नां�गनां�थ 	त्ता�त्रयं मे�नां�

4170 4333 ऋदिषक� शे बलादिभांमे ग�यंकवा�ड

4171 4334 पद्मा�वाता$ दिकसानांरा�वा छींत्रब�	 सारावा	�

4172 4335 मेह/द्र रा�मेचे�द्र सा�वाळे�

4173 4336 दिशेवा�र्ज$ अर्जयं अमेवा�रा

4174 4337 नांवानां�थ दिशेवा�र्ज$ घ�डग�

4175 4338 दि	पक नां�ता�र्ज$ र्ज�धूवा 

4176 4339 रादिवा�द्र ब�ळे�सा+ र्ज�दिवारा

4177 4340 प्राणवा लाहW प�ट$ला

4178 4341 रार्जनां$ग�धू� उ	यं मे+दिहता�

4179 4342 कला$मे राज्र्ज�क अत्ता�रा

4180 4343 नां�ग�शे मेह�	�वा ग�वाड�

4181 4344 आराता$ दि	पक ता�ला$

4182 4345 अमेर्जताखं�नां सात्ता�राखं�नां पठे�ण 

4183 4346 फोरिरा	 रादिशे	शेह� फोदिकरा 

4184 4347 सा+हनां शे�षरा�वा वा�क+ड�

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०९/०६/२०२१ अय्यं�र्ज एमे. रादिफोक ब�गलाक+ट�  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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4185 4348 दिवाठ्ठला दि	नांकरा प�ण�करा

4186 4349 प्रा	$प मेह�	�वा चे+पड�

4187 4350 प्राशे��ता चे�द्रक��ता म्ह�त्र�

4188 4351 सा�ता+ष र्जळेब� भांराण�

4189 4352 अर्जयं कX ला�सा दिनांक�ळेर्ज�

4190 4353 ब�ला�र्ज$ ज्ञा�नां��ब� दिगत्ता�

4191 4354 प्राशे��ता धूनां�र्ज$ प�ट$ला

4192 4355 सा�र्जयं मेधू�करा ब$डकरा

4193 4356 आदिशेष मे�राला$धूरा ड+ईफो+ड�

4194 4357 ऋदिषक� शे दिवानां+	 सा�ळेवा�

4195 4358 असिलाशे� शेदिशेक��ता भां+साला�

4196 4359 चे�द्रक��ता नां�रा�यंण 	दिहफोळे�

4197 4360 क� ण�ला गRतामे राणदि	वा�

4198 4361 ज्ञा�नां�श्वारा कX ला�सा रा�ठे+ड

4199 4362 मेह�	�वा धू�/ड�  रा�ठे+ड

4200 4363 सा�दिमेता सा�भां�र्ज$ क�� भां�रा

4201 4364 प्रामे+	 नां�मे	�वा ड+ळे�

4202 4365 र्जयंश्री$ 	त्ता�त्रयं धू�मे�ळे

4203 4366 रा+हनां भांराता रा�ऊता

4204 4367 अदिभांष�क रादिवा�द्र दिगरा$

4205 4368 भां�ऊसा�ह�ब रा�र्ज/द्र सा�ळेवा�

4206 4369 हनां�मे�ता शेह�	�वा रा�र्जप�रा�

4207 4370 दिप्रायं��क� दिनांता$नां मेह�ड$क 

4208 4371 ता�ष�रा चे��ग	�वा सा�बळे�

4209 4372 यंशेवा�ता असिर्जनां�थ ग�वा�धूरा�

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 
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4210 4373 ब�प� उत्तामे वा�घमे�रा�

4211 4374 नां�रा�यंण दि	ला$प पवा�रा

4212 4375 दिनांशे��ता नांथ� ब��बळे�

4213 4376 सादिमेरा भांट�  दिशेरासा�ट

4214 4377 नांदि	मे हदिनांफो साय्यं	 

4215 4378 हष�ला कX ला�सा प�ट$ला

4216 4379 सा�दिमेता दिकराण र्ज�धूवा 

4217 4380 अदिवानां�शे अर्ज��नां मेरा�ठे�

4218 4381 वाXशे�ला$ मेनां+हरा सा�ळे��खं�

4219 4382 गण�शे प्राता�पसिसा�ग पवा�रा

4220 4383 	�वा�शे रा�र्ज/द्र ब�दिवाMकरा

4221 4384 दिवानां+	 भांगवा�नां बड�

4222 4385 अमेरा गणपता दिशे�	�

4223 4386 सा�रार्ज मे�रुता$ मे��ईगड�

4224 4387 सा�सिर्जता दिशेवा�नां�	 दिडग्ग$करा

4225 4388 सा�दिहला नांथ� ब��बळे�

4226 4389 लाक्ष्मेण प�ढरा$ खंरा�ड�

4227 4390 दिवाष्ण� बळे$रा�मे भां+साला�

4228 4391 र्जयं	$प ला�ला�सा+ हW �ब�

4229 4392 अक्षीयं दिवार्जयंरा�वा प�ड$ताकरा 

4230 4393 अक्षीयं सा�रा�शे राणदिपसा�

4231 4394 अमे��ला सा�यं�क��ता र्जगता�प

4232 4395 प्राशे��ता मे+हनां दिवाटकरा

4233 4396 अदिभांला�ष रा�मेचे�द्र मे�नां�करा

4234 4397 क[ ष्ण� सा+मेनां�थ क�ळे�

4235 4398 क�दिता�क दिभांमेरा�वा इं�गळे�  

4236 4399 दिनांता�शे रा�र्ज� प�ट$ला

4237 4400 कल्यं�ण$ ब�ळे�सा+ चे�	नांदिशेवा�

4238 4404 अक्षीयं सा�र्जयं ड�बला

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�कIट�वारा नां��वा 
पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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4239 4408 सा�गरा नां�मे	�वा सा��गड�

4240 4409 ता�ष�रा ब�प� सा+नांवाण�

4241 4410 अरुण मे+ता$ला�ला प�वारा�

4242 4415 प्रासा�	 नांवानां�थ सा�वा�ता

4243 4416 रा�हWला रा�र्ज� ग�यंकवा�ड

4244 4418 सा�क� शेनां� श्री$रा�मे प��डग�

4245 4419 मेयं�रा ग+क� ळे सानां�रा

4246 4422 नांवानां�थ ग+राखं क��	�

4247 4423 दिवारा/द्र रा�र्ज/द्र मे��	ळे�

4248 4424 परा�शे सा�रा�शेरा�वा वा�नांखंड�

4249 4425 वादिनांता� ज्ञा�नां�श्वारा दिचे�चे�ण�

4250 4426 सादिचेनां ईश्वाराप्प� ब�रा�ह�ता�

4251 4427 इंराफो�नां फोरिरा	 दिमेर्ज��

4252 4429 प्रादिवाण साखं�रा�मे चेव्ह�ण

4253 4430 ता�र्जसा चे�द्रक��ता ता�प�रा�

4254 4431 सा�ता+ष दिहरा�मेण पवा�ता

4255 4432 सामे�धू�नां अशे+क प�ट$ला

4256 4433 दि	ला$प शेदिशेरा�वा पवा�रा

4257 4434 सा�सिर्जता सा�खं	�वा चेव्ह�ण

4258 4435 	त्ता�त्रयं दिशेवा�र्ज$ घ�डग�

4259 4436 प�नांमे गण�शे वा�नांखंड�

4260 4437 सादिचेनां रा�मेभां�ऊ मे�ळे$

4261 4438 धूनांर्ज�यं भां�नां�	�सा दिशे�	�

4262 4439 दिवानां+	 आप्प�रा�वा आठेवाला�

4263 4440 प्रादिवाण रामेर्ज�नां नां�Xरा�ग�वा�	$

4264 4441 ग+राखं मेगराधूनां वा�घचे�Xरा�

4265 4442 नांरा/द्र रा�मे	�सा ट�क

4266 4443 दिवानां�यंक सा�रा�शे सा+नां$करा

4267 4444 मे+हनां बब्रु�वा�नां दिशे�	�

4268 4445 ग+प�ला र्ज�नां�सिसा�ग र्ज�धूवा

4269 4446 अमेरा ता�र्ज$रा�वा खं�ड�रा�

4270 4447 प्रादिवाण गर्ज�नांनां प�ट$ला

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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4271 4448 सिर्जता/द्र ब�ळे� चेव्ह�ण

4272 4449 अ�र्जनां� 	त्ता�त्रयं शे�राकरा

4273 4450 इंक्ब�ला खं�र्ज�दिमेयं�Y� शे�खं

4274 4451 दिवाशे�ला हनां�मे�ता गणग�

4275 4452 पक� र्ज राघ�नां�थ ता�यंड�

4276 4453 ब�ला�र्ज$ गण�शेरा�वा मे+रा�

4277 4454 यं+ग�शे चे�द्रक��ता कराड�

4278 4455 अनां�प भांगवा�नां ढ+ण�

4279 4456 वाXर्जनां�थ रा�मे	�सा क��बळे�

4280 4457 अक्षीयं मेनां+हरा नांरुट�

4281 4458 सा�यं+ग रादिवा�द्र चेव्ह�ण

4282 4459 रा�हWला रामे�शेरा�वा रा�ऊता

4283 4460 दिवार्जयं रा�मे	�सा गवाई

4284 4461 यं+ग�शे सादिताशे क	मे 

4285 4462 ऋदिषक� शे गण�शे क/ द्र�

4286 4463 सा�क� ता सा�दिनांला चे+रामेला�

4287 4464 अ�ब�	�सा बन्सा$ क��बळे�

4288 4465 अमे+ला भांगवा�नां दिकरावाला�

4289 4466 कल्यं�णरा�वा दि	ला$प प��थरा�

4290 4467 Mवाप्नां$ला प्रा�मे	�सा सा�राण�करा

4291 4468 हरिराभां�ऊ कX ला�सा शे�ळेक�

4292 4469 मे�क� शे ग+दिवा�	� ब�ग�ला

4293 4470 आदिशेष 	�मे+	रा अ�ब�प�रा�

4294 4471 चे�द्रशे�खंरा अदिनांलारा�वा क�न्ह�राकरा

4295 4472 मेह�शे रामे�शे सापक�ळे�

4296 4473 प्रादिवाण दि	ला$प मेह�ला�

4297 4474 रा�हWला मे+हनां दिशे�	�

4298 4475 यं+ग�शे गर्ज�नांनां खं�ड�रा�

4299 4476 अचे�नां� व्यं�कटरा�वा दिनांमेलावा�ड

4300 4477 सा�दिगता� प�दिडता 	�शेमे�खं

4301 4478 र्जयंसिसा�ग सारा	�रा परा	�शे$

4302 4479 सा�ता+ष प�दिडता मे�नांवालाकरा

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. 
प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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4303 4480 सा�गरा ग+राखं 	�वाण�

4304 4481 सा�दिनांला ग+दिवा�	 प�ट$ला

4305 4482 प्रामे+	 मेनां+हरा रा/गड�

4306 4483 दिवाठ्ठला कRदिताकरा�वा शे�र्ज�ळे

4307 4484 एकनां�थ 	Rलातारा�वा र्जग�ड�

4308 4485 सा�ता+ष एकनां�थ गर्जe

4309 4486 सिसाध्	�थ� सा+प�नां फो� 	�

4310 4487 दिवाC��ता दिवाठ्ठला पवा�रा

4311 4488 मेदिनांष� रा�हWला मेगरा

4312 4489 मेयं�रा सा�धू�करा सारा�फो

4313 4490 वा[ष�ला$ वासा�ता सा�वाराकरा

4314 4491 साता�र्ज दिनांवा[त्ता$ अ	मे�नां�

4315 4492 मे�क� शे सा�रा�शे घ�ग�

4316 4493 अदिभांर्ज$ता सा�र्जयं क�र्जवा�

4317 4494 यंशेवा�ता ज्ञा�नां+ब� म्हMक�

4318 4495 राप�शे क��दिताला�ला पवा�रा

4319 4496 दिमेसिला�	 ब�ळे� दिवाधू�ता�

4320 4497 रा�र्जरात्नां रामे�शे वा�घप��र्जरा

4321 4498 अदिवानां�शे गण�शे सा+नांवाण�

4322 4499 दि	पक रामे�क��ता दिनांळे�

4323 4500 दिवाशे�ला शे��ता�रा�मे रा+कड�

4324 4501 अरादिवा�	 बळे$ बनांसा+ड�

4325 4502 मेकरा�	 अदिनांला दिशे�	�

4326 4503 रा�र्ज/द्र दिनां�ब� दिशे�प$

4327 4504 क� ण�ला सा+प�नां इं�गळे�

4328 4505 सा�सिर्जता र्ज�सिला�	रा दिशे�	� 

4329 4506 गण�शे अर्ज��नां लाकड�

4330 4507 ब�ळे�सा+ सिसाध्	�थ� बनांसा+ड�

4331 4508 आशे�ता+ष अशे+क खं�ड�

4332 4509 मे�रुता$ बसावा�नां$ क+दिकताकरा

4333 4510 शे�भांमे अशे+क मे+रा�

4334 4511 दिनांमे�ला� ब�ळे� खंरा�ता

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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4335 4512 रिराता�शे ग+दिवा�	 फो� ड

4336 4513 उल्फो� सिला�बरा�र्ज पवा�रा

4337 4514 दिकराण दिवार्जयं दिहवारा�ळे�

4338 4515 दिवाशे�ला दिभांमेरा�वा अदिहरा�

4339 4516 भां�Mकरा रा�मेचे�द्र आरा�रा�वा

4340 4517 अदिभांष�क ग+क� ळे	�सा ग�यंकवा�ड

4341 4518 कल्प�शे नांथ� क� वारा

4342 4519 अरादिवा�	 ब�ब�रा�वा क� लाकण!

4343 4520 दिप्रायं� दि	पक दिनांळे�

4344 4521 	त्ता� नां�गनां�थ मे+रा�

4345 4522 दिनांता� ब�प� र्ज�धूवा

4346 4523 प्रादि	प शे��ता�रा�मे सा�यं�वा�शे$

4347 4524 यं�	वारा�वा शे�हWरा�र्ज ह�सा�रा�

4348 4525 खं�र्जप्प� क�मेगGड� बनांसा+ड�

4349 4526 दिप्रातामे दिकशे+रा राणसिसा�ग

4350 4527 प्रामे+	 दिवाला�सा ब�रा!वा�रा

4351 4528 प�नांमे सिर्जता/द्र नां�गवाड�

4352 4529 शे�भां��ग$ प्राता�प क��बळे�

4353 4530 शेरा	 नांवानां�थ सा�ळेवा�

4354 4531 प्रादिताक दिकसानां खं�ड�करा

4355 4532 अदिप�ताक� मे�रा आनां�	 शे/ड�

4356 4533 साज्र्जनां प्राक�शेरा�वा क�वारा�

4357 4534 अक्षीयं 	शेराथ क�चे$

4358 4535 सा�दिचेता सा�ईनां�थ साणसा

4359 4536 ज्ञा�नां�श्वारा सा�खं	�वा पह�रा�

4360 4537 सा�दिगता� अदिभांमे�नां दिशे�	�

4361 4538 	त्ता�त्रयं प��ड� रा�ग दिशे�	�

4362 4539 ज्ञा�नां�शे सा�भां�षरा�वा खं�ड�

4363 4540 अदिनांला ब�ळे� र्ज�धूवा

4364 4541 प्राशे��ता सा�ता+ष यं�रुणकरा

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 
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4365 4542 क�दिता�क प��ड� रा�ग शे�/डग�

4366 4543 अमे+ला प्राल्ह�	 दिशे�	�

4367 4544 र्जगन्ना�थ ब�ड� रा�वा ला��ड�

4368 4545 सा�दिमेता ब�ळे� गवाई

4369 4546 रामे�क��ता ब�ब� चे�Xतामेह�ला

4370 4547 शे�रा	� आप्प� सा+नांवाण�

4371 4548 रा�क� शे राघ�नां�थ क��बळे�

4372 4549 शे�भांमे सा�दिनांला दिनांकमे

4373 4550 प्राशे��ता मे�ख्ता�रासिसा�ह ठे�क� रा

4374 4551 रुक्मे$ण अशे+क दिप�गळे�

4375 4552 सादिचेनां बळे$रा�मे क	मे

4376 4553 सा�दिशेला सा	�नां�	 क��बळे�

4377 4554 दि	व्यं� दि	ला$पसिसा�ह ठे�क� रा

4378 4555 एकनां�थ दिवाला�सा दि	वाट�

4379 4557 भां�गवाता ज्ञा�नां+ब� प�ढराकरा

4380 4558 शे�भांमे प�रुष+त्तामे नांरा��र्ज�

4381 4559 आMमे$ता� अशे+क क� ड�ळेकरा

4382 4560 अक्षी	� क[ ष्ण	�वा र्ज�धूवा

4383 4561 आक�शे आनां�	� प�ईकरा�वा

4384 4565 ज्ञा�नां�श्वारा आत्मे�रा�मे भां�सा�रा$

4385 4567 मे�र्ज�ळे� ता�नां�र्ज$ रा�ऊता

4386 4568 शे�भांमे 	यं�नां�	 ब+क� फो+ड�

4387 4569 मेनां+र्ज अशे+क क��बळे�

4388 4570 सा�गरा धूGड�  गवा�रा$

4389 4571 कX ला�सा गर्ज�नांनां वा�रा�

4390 4572 मेयं�रा प�र्ज�बरा�वा आठेवाला�

4391 4573 दि	ग�बरा अशे+क प��वा�रा

4392 4574 धूनांर्ज�यं शे��ता�रा�मे भांGड�क�रा

4393 4575 ता�क�रा�मे रा�र्ज/द्र कनांमे�सा�

4394 4576 नां�गरा�र्ज यंलाप्प� चेलावा�	$

4395 4577 प्रादिवाण शे�करारा�वा वा�घमे�रा�

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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4396 4578 अर्ज��नां ब�ब�रा�वा वा�ळेवा�ट�

4397 4579 शे�भां��ग$ प्राक�शे चेलावा�	$

4398 4580 सा+नां$ नांथ�र्ज$ धू+साला�

4399 4581 दिकशे+रा भांगवा�नां दिहवाराकरा

4400 4582 रा�मे	�सा क�� डसिलाक रा�वाता�

4401 4583 सिसामे� सा�	�शे र्ज�धूवा

4402 4584 दि	पक क[ ष्ण� र्ज�धूवा

4403 4586 अरुण मे+हनांरा�वा चेव्ह�ण

4404 4587 दिनांता$नां दिकराण मेह�दिडक

4405 4588 सा�रार्ज अदिनांला प�रासाकरा

4406 4589 सिसाध्	�श्वारा र्जनांक खं��ड�करा

4407 4590 दिवानां+	 सात्यंप्रा�मे फो� 	�

4408 4591 र्जनां�धू�नां र्जगन्ना�थ 	�ग��ळे�

4409 4592 इंम्र�नां मे�ख्ता�रा शे�खं

4410 4593 परा�ग ब�ब�रा�वा र्ज��भां�ळेकरा

4411 4594 सा�रार्ज घनांश्यं�मे सा+नांक� सारा�

4412 4595 ग��प�ळे गर्ज�नांनां साह�रा�

4413 4596 भां�राता वासा�ता मे�नां�

4414 4597 हनां�मे�ता ब�ला�सा�ह�ब सिसारासाट

4415 4598 रा+दिहता दिमेसिला�	 ओंह+ळे

4416 4599 चे��	ण$ आत्मे�रा�मे शेळे�क�

4417 4601 सा�धूनां� बबनां ता+राण� 

4418 4603 लाक्ष्मेण धूनांरा�र्ज 	�धूभां�ता� प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

4419 4604 मेह�शे सा�ता�र्ज$रा�वा चेRधूरा$

4420 4606 गण�शे सा�भां�ष दिशे�	�

4421 4607 र्जग	$शे अर्ज��नां ला+ढ�रा$

4422 4608 ता�नां�र्ज$ यंशेवा�ता रा/गड� 

4423 4609 ओं�क�रा सा�र्जयं ड�बला 

4424 4610 र्जयंसिसा�ग मेल्ह�रा$ भां+र्जण� 

4425 4611 मेह�शे नां�ता�र्ज$ वा�घमे�रा� 

4426 4613 रावा$ भांगवा�नां क� लादि	पक�  

4427 4614 सा�दि	प प्राभां�करा ता+रावा�

4428 4615 अदिनांला मेधू�करा दिनांक�ळेर्ज� 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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4429 4616 प[थ्वा$रा�र्ज आनां�	रा�वा बल्ला�ळे 

4430 4617 दिवाक�सा 	�	�र्ज$ दिशेरा��ळे�  

4431 4618 मे�धूवा सा�भां�ष हर्ज�रा� 

4432 4619 ज्यं+ता$रा�मे प्राक�शे प��ढरा� 

4433 4620 आक�शे आनां�	रा�वा बल्ला�ळे 

4434 4621 हरिराष रामे�शे ट�वारा� 

4435 4622 अमे+ला दिकसानां मे+रा� 

4436 4624 ब�ला�सा�ह�ब प्राक�शे क+क�ट� 

4437 4625 रा��दिहता सा�र्जयंक� मे�रा क्षी$रासा�गरा 

4438 4626 शे�करा रा�मे�र्जनां बल्ला�रा$ 

4439 4627 ज्यं+ता$ सा�ता+ष भां��ब� 

4440 4628 दिवार्जयं भां�ग�र्ज$ फो� ड 

4441 4629 प्रादिवाण रा�मेभां�उ ला��ड� 

4442 4630 दिनांता�शे रा�मे�र्ज$ धू�मे+ण� 

4443 4631 सा�रा$क� आत्मे�रा�मे र्ज�ठे� 

4444 4632 सा�	$प र्जगन्ना�थ खंरा�ट� 

4445 4633 कX ला�सा धू�/ड$ब� वा�घमे�रा� 

4446 4634 गण�शे 	�मे+	रा ठेGब� 

4447 4635 मे�ग�शे मे�क�� 	� कGगळे�  

4448 4637 रा�हWला राघ�नां�थ भां+साला� 

4449 4638 भां�राता र्ज�सिला�	रा भां+साला� 

4450 4639 अफोता�फो अहमे	 शे�खं 

4451 4640 दिवाशे�ला सा�ह�बरा�वा दिभांसा� 

4452 4641 श्री$क[ ष्ण शेरा	 क+ग�करा 

4453 4642 ज्ञा�नां�श्वारा रा�मेनां�थ दिताप�ता� 

4454 4644 ह�मे�क��ता दिशेवारा�मे सा�वा�	� 

4455 4645 गण�शे ता�क�रा�मे र्ज�मेळे�  

4456 4646 आ	�शे नां�रा�यंण ग�गळे�

4457 4647 लाक्ष्मे$ ता�क�रा�मे धू�वारा� 

4458 4648 ता�नां�र्ज$ दिशेवा�र्ज$ चे+रामेला� 

4459 4649 दिगरा$ष चे�द्रक��ता सा�यं�वा�शे$ 

4460 4651 दिवाला�सा प��ड� रा�ग क+करा� 

4461 4652 आक�शे दि	ला$पसिसा�ह चे�Xह�ण

4462 4653 सा�	�शे 	त्तारा�वा सासा�ण� 

4463 4654 ग+दिवा�	 ब�ला�र्ज$ चेटला�वा�रा 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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4464 4655 शे�भांमे प्राल्ह�	 डमेरा� 

4465 4656 धूनांश्री$ साता$शे कबनां�राकरा 

4466 4658 अदिनांला ता�नां�र्ज$ प��डवा 

4467 4659 लाकI दिभांमेरा�वा ग�यंकवा�ड 

4468 4661 आशे�ता+ष रा�मे क��बळे�  

4469 4664 दिकराण प्राक�शे प�ट$ला 

4470 4666 प्राशे��ता रा�वाणनां�थ दिशे�	� 

4471 4667 Mवाप्नां$ला ब�ब�सा�ह�ब घ�ट�ळे 

4472 4669 गण�शे मे�गला प�ट$ला 

4473 4670 नांयंनां� दिमेसिला�	 ब+	ड� 

4474 4672 रा�हWला अरादिवा�	 इं�	�प�रा� 

4475 4673 नांवाला ज्ञा�नां�श्वारा चेव्ह�ण 

4476 4676 रा�हWला दिवाष्ण� प�ट$ला

4477 4684 अ�दिबक� दिशेवारा�र्ज क+ळे$ 

4478 4686 दिवाक�सा सा�दिनांला वा�नांखं�ड� 

4479 4690 अमेरा प्राक�शे करा+दितायं� 

4480 4691 नां�रा�यंण वासा�ता� सा�ळेवा� 

4481 4692 सा�ता+षक� मे�रा प��ड� रा�ग इं�ग+ला� 

4482 4693 दिनांसिखंला 	त्ता�त्रयं क�मेठे� 

4483 4694 दिवाठ्ठला ब�ब�सा+ दिशे�	� 

4484 4695 प�कर्ज उमे�क��ता Mवा�मे$ 

4485 4696 गण�शे हनां�मे�नां नां�ईकनांवारा� 

4486 4697 	यं�नां�	 रा�मे	�सा ला��डग� 

4487 4698 अमे+ला दि	ला$प क� मे�वाता 

4488 4699 मे�ग�शे ग+राखं खंXरानां�रा 

4489 4700 लाक्ष्मेण अरुण सा+नांवाण� 

4490 4701 नांर्ज$रा मेकता�मे साय्यं	 

4491 4702 सा�क� ता सा�भां�र्ज$ सा+नांवाण� 

4492 4703 रा�हWला सा�भां�ष चेव्ह�ण 

4493 4704 सा�ग$ता� सा�	$प र्जगता�प 

4494 4705 आनां�	 ब�ळे� मे�ड� 

4495 4706 ह�मे�ताक� मे�रा आब�सा+ भां��ग� 

4496 4707 गRरावा दिवाश्वानां�थ सा��गळे�  

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 
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4497 4708 अदिवानां�शे नां�रा�यंण मे+रा� 

4498 4709 नां�	� भां�उसा+ दिशेखं�रा� 

4499 4710 सारा$ता� सादिताष ला+ढ� 

4500 4711 दिनांता$नां दिकसानां प�रा� 

4501 4712 रा+शेनां सा�भां�ष वा�नांखंड� 

4502 4713 रा+शेनां ब�ब�सिसा�ग पवा�रा 

4503 4714 दिवाक�सा दिवार्जयं दिशे�प$

4504 4715 सा+नांवाण� ता�राक�  ज्ञा�नां�श्वारा

4505 4716 सिसाध्	�थ� अश्री��ब� क	मे 

4506 4717 दिकराण कX ला�शे शे�राकरा 

4507 4718 भां�षण रा�मेरा�वा मेह�र्जनां 

4508 4719 श्यं�मेला सा�	�शे कसाब� 

4509 4720 यं+ग�शे वासा�तारा�वा खं��डवा� 

4510 4721 क[ ष्ण� सा�भां�ष सा+ला�ड 

4511 4722 प्रादिचेता� प्राक�शे दिशे�	� 

4512 4723 क�� ताला रा�र्ज�शे वा�ण� 

4513 4724 शे�खं गफो�रा शे�खं र्जब्ब�रा नांब$ 

4514 4725 राज्र्ज�क नांब$ शे�खं 

4515 4726 अनां�रा�धू� मेह/द्र सा+नांक��बळे�  

4516 4727 नांवानां�थ सा+प�नां फो� ला� 

4517 4728 दिवार्जयं दिवाठ्ठला वा�र्ज�रा� 

4518 4729 हष�वाधू�नां नां�ता�र्ज$ साराता�प� 

4519 4730 अमे+ला मे�धूवा दिभांसा� 

4520 4731 सा+नां�ला$ रा�मेचेराण क+	ला$ 

4521 4732 इं�दि	रा� शे��ता�रा�मे ठे+कळे 

4522 4733 शे�मे ज्ञा�नां�श्वारा ग�यंकवा�ड 

4523 4734 रा�श्मे� गण�शे मे+दिहता� 

4524 4735 गण�शे शे��ता�रा�मे सा��गड� 

4525 4736 मे�र्ज�दिह	खं�Y�नां क�सा$मेखं�Y�नां पठे�ण 

4526 4737 सा�क� ता ब�ळे�सा�ह�ब कटक�  

4527 4738 रा�हWला सामे�धू�नां ला+खं�ड� 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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4528 4739 क[ ष्ण� ता�ळेशे$रा�मे वा�घ 

4529 4740 सा�ता+ष रा�मेनां�थ प+कळे� 

4530 4741 सा�रार्ज मेधू�करा कसाब� 

4531 4742 	शे�नां प्रामे+	 वाड�ळेकरा 

4532 4743 ऋदिषक� शे भांगवा�नां क�ळे+खं� 

4533 4744 भां$मेरा�वा हणमे�ता मे�टग$ 

4534 4745 Mमे[ता$ मेनां+हरा मे�साकरा 

4535 4746 गर्ज�नांनां दिशेवा�र्ज$ भां�ला�रा�वा 

4536 4747 अक्षीयं ज्ञा�नां	�वा वा�ण$ 

4537 4748 	शे�नां दिगरा$ष प�ट$ला 

4538 4749 अमे+ला आनां�	� 	�वारा� 

4539 4750 मे�गला दिभांक�  रा�ठे+ड 

4540 4751 प्राशे��ता शे��ता�रा�मे रा+कड� 

4541 4752 रादिवा�द्र बळे$रा�मे र्ज�धूवा 

4542 4753 सामे�धू�नां भां�नां�	�सा भां�ड�रा� 

4543 4754 धूनां�र्जयं शे�खंरा घ�डग� 

4544 4755 अ�दिकता गRतामे ग�यंकवा�ड 

4545 4756 सा�धूनां� प�नांमेचे�	 ढ�रा�

4546 4757 क[ ष्ण� प�ढरा$नां�थ ठे�करा� 

4547 4758 दिवार्जयं एकनां�थ सासा�ण� 

4548 4759 सा+नां�ला$ शेदिशेक��ता दिशे�ग��ट� 

4549 4760 रा+दिहता शेदिशेक��ता दिशे�ग+ट� 

4550 4761 दिशेवाशे�करा ब�ब�सा�ह�ब सा+नांवाण� 

4551 4762 सा�रा�शे गXब� बनांसा+ड� 

4552 4763 सा�रा$क� प्रामे+	 भां�लाक�  

4553 4764 सा�दिप्रायं� बबनां क��बळे�  

4554 4765 कX ला�सा आनां�	रा�वा ढवारा� 

4555 4766 अ�ब�	�सा हण�मे�ता ग�ळेनांXरा 

4556 4767 सापनां� आदिशेष दिशेरासा�ठे

4557 4768 अदिवानां�शे अरुण दि	वाट� 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा 
पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट चे�कIचे� भांराला�.

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 
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4558 4769 अरुण कनांकटयं� पसा�नां�ता$ 

4559 4770 शे�सिलाU�मे र्ज�नांकIरा�मे ता�र्जनांकरा 

4560 4771 रा�मेदिकशेनां मे�रुता$ लाव्हकरा� 

4561 4772 ओं�क�रा सा�र्जयं मे�नां� 

4562 4773 प्राणवा मेह/द्र अस्लिश्वानां$ ह+नांमे�नां� 

4563 4774 सा�र्ज�ता� दिवार्जयं सासा�ण� 

4564 4775 वा�	��ता सा�धू$रा र्ज�धूवा 

4565 4776 रा+हनां मेधू�करा अ�Xर्ज�करा 

4566 4777 अदिनांक� ता रा�र्ज/द्र दिनांलावाणe 

4567 4778 मेह�शे कX ला�सा बडग�र्जरा 

4568 4779 मे+नां� दिवार्जयं गर्जदिभांयं�

4569 4780 मेयं�रा सा�यं�भां�नां रा�मेट�क�  

4570 4781 आदिशेष चे�द्रक��ता भां�र्ज�ल्ला� 

4571 4782 वा[ष�ला$ 	यं�नां�	 क��बळे�  

4572 4783 रादिशे	 करिरामे शे�खं 

4573 4784 सिसामे� दिकराण दिशे�	� 

4574 4785 शे�करा रादिवा�द्र ब+रासा� 

4575 4786 दि	पक ब�ब�सिसा�ग पवा�रा 

4576 4787 दि	पक अशे+क गवाई 

4577 4788 आदिशेष प्राक�शेरा�वा क�ळे�  

4578 4789  क�सिसामे कय्यं�मे शे�खं 

4579 4790 	�दिनांशे ब�ग असिखंला ब�ग दिमेझ�� 

4580 4791 सामे�धू�नां र्जनां�	�नां ब+धूवाड 

4581 4792 चे�द्रशे�खंरा रा�मेचे�द्र शे/डग� 

4582 4793 अभांयं अ�ण्ण�सा+ सानां	$ 

4583 4794 सादिताष साखं�रा�मे कबनां�राकरा 

4584 4795 दिवावा�क ग+प�ला 	��गट� 

4585 4796 अशे+क 	�	�रा�वा सा�यं�वा�शे$ 

4586 4797 ग��दिवा�	 दि	नांकरा दिशे�	� 

4587 4798 ग+क� ला अशे+क सिसाड�मे 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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4588 4799 अता�ला दिवाश्वा�सारा�वा दिनांकमे 

4589 4800 ता[प्त$ अण्ण� वा�नांखं�ड� 

4590 4801 सा�रा�शे रा�मे	�सा घ�ग� 

4591 4802 हरा$शे यं�वारा�र्ज रा�ठे+ड 

4592 4803 ब�ळे�सा�ह�ब वासा�तारा�वा भां	राग�

4593 4804 ब�ब� सिसा	रा�मे धूनांगरा 

4594 4805 सा�क� मे� रामे�क��ता प�परा$करा 

4595 4806 अर्जयं नां�रा�यंण रा�उता 

4596 4807 प्रादिताक रादिवा�द्र दिशेकe  

4597 4808 अक्षीयं सार्जeरा�वा क�� भां�रा 

4598 4809 गण�शे रा�मे	�सा लाबड� 

4599 4810 दि	वा�करा रा�मेभां�वार्ज$ आड� 

4600 4811 रा+दिहता मेधू�करा हर्ज�रा� 

4601 4812 कदिपला रा�मेरा�वा भांरा�ड� 

4602 4813 रुप�शे शेदिशेक��ता दिट�गरा� 

4603 4814 शे+भांनां�थ रा�र्ज�श्वारा चेRधूरा$

4604 4815 सा�	�मे क�राभां�रा$ ग�यंकवा�ड

4605 4816 नां�रा�यंण ज्ञा�नां�श्वारा दिचे�चे�ण� 

4606 4817 आशे� क�� डसिलाक शे�ळेक�  

4607 4818 अमे+ला रादिवा�द्र प�ट$ला 

4608 4819 अर्जयं प�ड$ता मे�ळे$ 

4609 4820 सा�ग$ता� गर्ज�नांनां आवाळे� 

4610 4821 अदिभांर्ज$ता 	त्ता� र्जरा�ळेकरा 

4611 4822 सादिचेनां ब�ला�र्ज$ मेMकला�

4612 4823 सा�क� ता रा�र्ज/द्र चे+पड� 

4613 4824 सा�गरा भां�राता ढवाळे� 

4614 4825 मेह/द्र सा�धू�करा अभां��णकरा 

4615 4826 रा+दिहता दिवानां+	 भां+साला� 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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4616 4827 सिसामे� अशे+क ग�यंकवा�ड 

4617 4828 रा�हWला 	त्ता�त्रयं ड�मेसा� 

4618 4829 सादिचेनां प्राक�शे र्ज�धूवा 

4619 4830 हरा$ दिभांला� क�रा�ड� 

4620 4831 प्रादिवाण दिभांमेरा�वा सा�ळे��खं� 

4621 4832 सा�	शे�नां साटवा� थ+रा�ता 

4622 4833 क� ण�ला सा�ता+ष चेव्ह�ण 

4623 4834 प्राशे��ता भां�राता सा+नांक�  

4624 4835 अक्षीयं भां�नां�	�सा ग�ड�करा 

4625 4836 दिवाशे�ला रा�र्ज/न्द्र खं��मेण� 

4626 4837 दि	नांकरा धूGड�  धू�रा�धूरा 

4627 4838 गण�शे दिडग��बरा प�ट$ला 

4628 4839 प्रा	$प भां�Mकरारा�वा र्ज�धूवा 

4629 4840 गण�शे र्जनां�धू�नां क�ताखंड� 

4630 4841 सा�	$प प्राल्ह�	 रा�ठे+ड 

4631 4842 शे�भांमे दिकराण उब�ळे�  

4632 4843 दिवार्जयं दि	ला$प सिखंला�रा� 

4633 4844 दिप्रातामे ता�नां�र्ज$ र्ज�धूवा 

4634 4845 र्जयं�शे गर्ज�नांनां ढ/ग� 

4635 4846 मेह�शे मेधू�करा वा�घ 

4636 4847 साRराभां सा�ता�प्प� चेRगला� 

4637 4848 दि	नां�शे गण�शे वा�नांखंड� 

4638 4849 साRराभां ता�रा�सिसा�ह परा	�शे$ 

4639 4850 सा�U�मे ज्ञा�नां+ब� दिगत्ता� 

4640 4851 रा�हWला अरुणरा�वा वाड� राकरा 

4641 4852 सा�दिनांला प्राक�शे ब+डक�  

4642 4853 अमे+ला दिवार्जयं क��बळे�  

4643 4854 मेह�शे मे�रुता$ प�ट$ला 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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4644 4855 दिवार्जयं ब�ळे� क��बळे�  

4645 4856 ज्ञा�नां�श्वारा ब�ला�र्ज$रा�वा मे�ग�वा� 

4646 4857 रा�ण$ प्राभां�करा नां�ग� 

4647 4858 ब�ळेक[ ष्ण रा�मे	�सा चेव्ह�ण 

4648 4859 सा�ता+ष सा�धू�करा खं�ड� 

4649 4860 शे�करा रा�मेभां�उ गवा�रा� 

4650 4861 शे�करा ज्ञा�नां�श्वारा क�ळे+खं�

4651 4862 यंशे वा�मेनां दिशे�	� 

4652 4863 र्जयंक� मे�रा अशे+क 	�सा�ण�

4653 4864 भांक्तीI अदिमेता भां+साला�

4654 4865 मे+हनां गRतामे मे�घ� 

4655 4866 आ	शे� शे�ह	�वा ता�यंड�

4656 4867 श्वा�ता� सा�र्ज$वानां ग+सा�वा$

4657 4868 ग�ग�धूरा सा�भां�र्ज$ दिनांनां�ला�

4658 4869 गण�शे साखं�रा�मे 	�सा�ई

4659 4870 दिवानां�यंक फो� ला� पवा�रा

4660 4871 दिप्रायं�क� धूनां�र्जयं ता�प�

4661 4872 सा�Xराभां मे+हनां भां�वासा�रा

4662 4873 शे�मे सा�भां�ष ब+रा�ड�

4663 4874 प्रा	$प दिवार्जयं खं+बरा�

4664 4875 प्रा�र्जक्ती� सादिचेनां थ+रा�ता

4665 4876 आदिशेषक� मे�रा आई	�नां ब+राकरा

4666 4877 दिनांवा[त्ता$ लाक्ष्मेण आह�राकरा

4667 4878 अमे+ला भांगवा�नां वा�कळे�

4668 4879 करिराश्मे� गर्ज�नांनां भांXसा�रा�

4669 4880 सा��नां�ला$ अशे+क इं�गळे�

4670 4881 सा�रार्ज प्राक�शे सा�ळे��क�

4671 4882 सा�रार्ज र्ज+दितारा�मे 	ळेवा$

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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4672 4883 आदिशेष क�दिशेनां�थ मे�श्री�मे 

4673 4884 मेह�	�वा भां�गवाता दिशे�	�

4674 4885 सिसामे� ग�ग�धूरा कसाब�

4675 4886 प्रादितामे 	�उ क	मे

4676 4887 दिवाश्वार्ज$ता सा	�दिशेवा गला��ड�

4677 4888 दिकशे+रा दिभांक�र्ज$ मे+रा�

4678 4889 पवानां रा�मेप्रासा�	 गला��ड�

4679 4890 सा�रा�खं� रातानां 	�भां�ड�

4680 4891 ताम्नांयं सादिताशे दिशेरा+डकरा

4681 4892 र्जयं� सा�रा/द्र भां�टकरा

4682 4893 दिवार्जयंसिसा�ग धूनांसिसा�ग प�ट$ला

4683 4894 अमे��ला शेदिशेक��ता ब+रा�ड�

4684 4895 प्राफो� ल्ला दिवार्जयंरा�वा प�ड$ताकरा

4685 4896 वा�	नां� सा�रार्ज अड�गळे�

4686 4897 आक�शे अ�क� शेरा�वा गड	�

4687 4898 अदिभांष�क सा+प�नां शे�ला�रा

4688 4899 दिवा	�रा शे�करारा�वा प�पळेकरा

4689 4900 आदिशेष सा�रा�शे हनांवाता�

4690 4901 दिनांता�शे अशे+क खं+ब्रु�गड�

4691 4902 अदिवानां�शे र्जयंदिकसानां रा�ठे+ड

4692 4903 अर्जयंक� मे�रा रा�र्ज�रा�मे शेराण�थ�

4693 4904 मेह�शे क�दिशेनां�थ र्ज�वाड�

4694 4905 प्रादिवाण प��ड� रा�ग भां+ईरा

4695 4906 Mनां�ह��दिकता� अदिभांसिर्जता ग+सा�वा$

4696 4907 दि	प�ला$ 	$पक क�ळे�

4697 4908 गण�शे शे�करा औट$

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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4698 4909 नांयंनां� ब�ड��प�ता दिमेसा�ळे

4699 4910 अशे+क ला�ला�सा+ क� चे�करा

4700 4911 सा�	$प उत्तामे मे+रा�

4701 4912 हष�ला दिवाला�सारा�वा ब�ला

4702 4913 प्राशे��ता सा�दिनांला ठे�क� रा

4703 4914 सा�दिनांला दिवार्जयं भां��साला�

4704 4915 प्रासा�	 सा�र्जयं भांGड�

4705 4916 रा�हWला ता�क�रा�मे क��बळे�

4706 4917 सा�	$प रा�मे� कट�रानांवारा�

4707 4918 ज्ञा�नां	�वा ब�ळे�सा+ गर्जe

4708 4919 ता�र्जसा प्राक�शे ड��गरा�

4709 4920 अमे+ला रा�गनां�थ वा�रा�

4710 4921 प्राता�प 	त्ता�त्रयं ट�क�

4711 4922 अर्जयं सार्जeरा�वा क�� भां�रा 

4712 4923 नांक� ला दिवाश्वा�सा दिशे�	�

4713 4924 मेयं�रा अशे+क 	�सा�ण�

4714 4925 अदिभांमेन्यं� रामे�शे वा�नांरा�

4715 4926 रा�र्ज� ब�ब�रा�वा म्हMक�

4716 4927 अक्षीयं सा�रा�शे क� सारा�

4717 4928 प�कर्ज रामे�शे सा+नांवाण�

4718 4929 फोX र्ज�ण ब�प�भां�ई शे�खं

4719 4930 शेह�र्ज$ लाक्ष्मेण 	�नांघवा

4720 4931 सादिताष दिवाठ्ठला अMवा�रा 

4721 4932 दिशेवामे सा�रा�शे सा�राळेकरा

4722 4933 भां�षण प्रा	$प वाड�

4723 4934 सा�दिनांला 	त्ता�त्रयं धू�	वाड

4724 4935 दिवारा�न्	 दिचेनां$ला�ला ठे�करा�

4725 4936 वाष�� सा�दिनांला धू�	वाड

4726 4937 आक�शे दिकशे+रा ला+खं�ड�

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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4727 4938 मेयं�रा$ ग+राखंनां�थ घ�मेरा�

4728 4939 प्रादिवाण अशे+क चेRधूरा$

4729 4940 रिराता�शे वा�मेनां�रा�वा श्री$रा�वा 

4730 4941 दिवाद्या�सा�गरा ज्ञा�नां�श्वारा दिचे�चे+ळेकरा

4731 4942 ग+प�ळे प्राक�शे गराकळे

4732 4943 दि	नां�शे रा�मे	�सा दिशे�	�

4733 4944 प्रा	$प दि	पक क�ळे�

4734 4945 दिनांता�शे क�मे	�वा मे�न्ड�टट$वा�रा

4735 4946 अदिवानां�ष सा�भां�ष पवा�रा

4736 4947 धूनां�र्जयं सा�भां�ष गव्ह�ण�

4737 4948 क�दिता�क भांगवा�नां क��ठे�ळे�

4738 4949 गण�शे रा�र्ज�भां�ऊ ट�क

4739 4950 सा�गरा घनांश्यं�मे वा�नांखं�ड�

4740 4951 क� तानां उल्ह�सा 	�शेमे�खं

4741 4952 आक�शे क� शेवा प�ताळे�

4742 4953 आक�शे गर्ज�नांनां 	�वाळे�

4743 4954 प्राशे��ता नां�	क� मे�रा दि	�डकरा

4744 4955 ग+प�ळे शे�करा र्ज�धूवा

4745 4956 मेयं�रा प्रासा�	 ट�क

4746 4957 सादिचेनां रा�र्ज/द्र पवा�रा

4747 4958 नां�सिझयं� अ�र्ज�मे कला$मे क� रा�शे$ 

4748 4959 अमे[ता ग�भां$रा प�ट$ला

4749 4960 सा�शे��ता रादिवा�द्र 	�शेमे�खं

4750 4961 गण�शे दिशेवानां�थ अ�घवाण�

4751 4962 दिवानां+	 	Rलाता घ+डक�

4752 4963 भां�वानां मेनां+हरा सा+नांवाण�

4753 4964 दि	पक रा�मे	�सा बXरा�ग$

4754 4965 मेदिनांष शे�करा साz	�ण�

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. 

प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१

एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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4755 4966 दिवानां�यंक रा�मे क� रा�प�ट$

4756 4967 शे�भां��ग$ असिर्जता 	�वाघरा�

4757 4968 सिर्जता/द्र ग�ला�ब भां��ग�रा�

4758 4969 हदिमे	�नां नां�राखं�नां मे�ला�ण$

4759 4970 अरुण अनां�ता रा�ऊता

4760 4971 दिनांला�शे ह�मेरा�र्ज चे+पड�

4761 4972 सा�वाण�� रा�क� शे वा�यं	�ड�

4762 4973 रा�हWला ब�ला�र्ज$ अ�क� शेकरा

4763 4974 श्री$क��ता मेल्ह�रा$ ग�यंकवा�ड

4764 4975 सा�कन्यं� अनां�ता आक� बत्ता$नां

4765 4976 लासिलाता� मे�धूवा ला+खं�ड�

4766 4977 अशे+क दि	ग�बरा र्ज�धूवा

4767 4978 कX ला�सा आत्मे�रा�मे क� 	 �राक�

4768 4979 रादिवा�द्र मे	नांसिसा�ग परा	�शे$

4769 4980 आदिशेष सा�रा�शे सा+नां�वाण�

4770 4981 आक�शे क� शेला वा�ळेक�  

4771 4982 सा�रार्ज रा�मे	�सा ला��डग�

4772 4983 रा+दिहता अशे+क पवा�रा

4773 4984 ऋदिताक मेह�शे सा�यं�वा�शे$

4774 4985 सा�दिनांला हरा$भां�ऊ कवाट�

4775 4986 अ�दिकता अदिनांला मेधू�भांटक�

4776 4987 ऋदिष दि	ला$प राणवारा�

4777 4988 शे�मेसा��	रा मे�राला$धूरा भांगता 

4778 4989 अर्जयं मेनां+हरा ड�ब�रा�वा 

4779 4990 गण�शे ग+राखं सा��गळे�

4780 4991 प�Xदिण�मे� शे�खंरा सा�ळेवा�

4781 4992 प्रादिताक रा�र्ज�शे दिबनां+राकरा

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 
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4782 4993

4783 4994 मे�क� शे ईश्वारा आ� दिबकवा�	$

4784 4995 गRरावा उमे�शे प�ट$ला

4785 4996 अक्षीयं सा�र्जयं दिशे�	�

4786 4997 प्राथमे�शे शे�करा पवा�रा

4787 4998 दिकसानां 	��	� प+ट�

4788 4999 अMलामे सामेशे�रा ताडवा$

4789 5000 प्रादिवाण भां�ऊला�ला 	मे�ह�

4790 5001 रा�र्ज/द्र प�दिडता र्ज�धूवा 

4791 5002 प्राशे��ता दिवार्जयं खं��बरा�

4792 5003 प्राणवा क/ ग�रा 	त्ता�त्र�यं

4793 5004 दिनांखं$ला सिसाध्	�थ� क��बळे�  

4794 5005 सादिचेनां ता�नां�र्ज$ दिशेदिळेमेकरा 

4795 5006 मेयं�रा नां�रा�यंण दिशेकe  

4796 5007 दिकराण करासाण रा�ठे��ड

4797 5008 दिवाक�सा शे�मेरा�वा प�ट$ला 

4798 5009 नां�ह� रा�मे ताराक� ट$वा�रा 

4799 5010 शे�भांकराण सा�भां�र्ज$ रा�उता

4800 5011 चे�द्रक��ता यंशेवा�ता ग�यंकवा�ड

4801 5012 ऋष$क� शे 	त्ता�^त्र�यं ढ�ब�

4802 5013 दिवाला�सा ब�ब�रा�वा सा�ताप�ता� 

4803 5014 अदिमेनां अकबरा खं�ट$क 

4804 5015 दि	पक नांथ� प�ट$ला 

4805 5016 वाष��रा�ण$ अर्जयं मे�सा�ळे 

4806 5017 ब�ला�र्ज$ वाXर्जनां�थ प+टपल्ला�वा�रा

4807 5018 सा�गरा भां�उसा�ह�ब शे�ळेक�  

4808 5019 अरादिवा�	 दिभांक�  रा�ठे+ड

4809 5020 शे�भांमे उत्तामेरा�वा ग�यंकवा�ड 

०९/०६/२०२१ अक्षीयं ज्ञा�नां�श्वारा वा-ह�ड�
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. 
प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१

एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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4810 5021 वाXभांवा शे�करारा�वा ता�ला� 

4811 5022 शे�भां�शे हरा$भां�उ खं+मेण� 

4812 5023 साता$शे र्जनां�धू�नां ब�वाण� 

4813 5024 गRरावा सा�र्जयं शे�राखं�नां� 

4814 5025 श्री�यंसा 	शेराथ रा�साकरा 

4815 5026 शे�खं वासिसामे शे�खं शेदिमेमे

4816 5027 अदिवानां�शे प्राभां�करा खंरा�ट� 

4817 5028 ग�लारा�र्ज सामेशे�रा ताडवा$ 

4818 5029 सादिचेनां रादिवाक� मे�रा ला+ह+करा� 

4819 5030 ओं�क�रा ता�नां�र्ज$ र्ज�धूवा 

4820 5031 नां�ग�शे उमे�र्ज$ ग�यंकवा�ड 

4821 5032 सादिताशे श्री$रा�ग मे�नां� 

4822 5033 ब�ला�र्ज$ सा�र्जयं चे�	� 

4823 5034 दिनांता$नां अशे��क क��बळे�  

4824 5035 मेह�शे मेधू�करा क�� भांरा� 

4825 5036 रा�र्ज/द्र अदिनांला 	�वादिगरा� 

4826 5037 उमे�शे क�दिशेनां�थ बच्छीं�वा 

4827 5038 सा�ता+ष ब�ळे�सा�ह�ब भां�गवाता

4828 5039 शेनां$ सा�क्षी��ता सा+नांक��बळे�  

4829 5040 मेनां+र्ज कX ला�शे प�राधू� 

4830 5041 दिनांता�शे उत्तामे रा�ठे+ड 

4831 5042 एकनां�थ} प�र्ज�ब ह+डदिगरा 

4832 5043 मेह/द्र शे�करारा�वा र्ज�धूवा

4833 5044 रा�हmला दिशेवारा�मे नांवा�ळे�

4834 5045 रा�हmला मेधू�करा पवा�रा 

4835 5046 शे�भां�शे दिवार्जयंरा�वा कन्ना��ड 

4836 5047 दिवार्जयं भां�उसा�ह�ब घ�ग� 

4837 5048 मे+हनां ता�त्यं�सा�ह�ब डGगरा� 

4838 5049 शे�खं मे+सिसानां शे�खं सादिमेरा 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 
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4839 5050 मे�ता� क�राभां�रा$ दिपसा�ळे 

4840 5051 अता�ला दिवाश्वानां�थ र्ज�धूवा 

4841 5052 दिवाशेला नां�मे	�वा भां�राक�

4842 5053 श्री�ता$ मेल्लाखं��ब नां�	�गवाळे$ 

4843 5054

4844 5055 अदिवानां�शे लाहmरा�वा 	�धू�ळे

4845 5056 ओं�क�रा वाXसिर्जनां�थ हत्ता$क�ळे�  

4846 5057 ब�ब�सा�ह�ब शे�ह�	�वा रा�र्जग�रा� 

4847 5058 वाXभांवा 	�दिवा	�सा ग�	पवा�ड 

4848 5059 शे�भांमे दिकशे��राअ�प्प� दिबब�करा 

4849 5060 अशे��क शे�करा ग�ड�

4850 5061 यंशे��धूनां प��ड� रा�ग क��बळे�  

4851 5062 Mवा�ता$ शे�करा भां�ला�रा�वा

4852 5063 ता�ष�रा ता�नां�ता$ नांवा�रा 

4853 5064 Mवारुप अशे��क उरा�ड� 

4854 5065 अर्ज��नां सा�र्जयं दिशे�	� 

4855 5066 साRराभां सा�र्जयं सा�ळेवा� 

4856 5067 ज्यं+ता$ दिवार्जयं चे�	नांखं�ड�

4857 5068 रा�र्ज/द्र 	त्ता� र्ज�धूवा 

4858 5069 उमे�क��ता राघ�नां�थ नां�	� 

4859 5070 शेदिशेकला� ला�मे�र्ज$ बग�ड 

4860 5071 सात्यंमे नां�मे	�वा औट$ 

4861 5072 चे�	नां कX ला�सा दिबडला�नां 

4862 5073 अमे+ला सा�धू�करा मेखंरा� 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
अता� अशेराफो अब्	�लारा�हमे�नां शे�खं 
दिप�र्ज�रा$ 

एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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4863 5074 कराण रामे�शे र्ज�धूवा 

4864 5075 मेयं�रा रा�र्ज� धू�मे�ळे�  

4865 5076 शे�भांमे दिवाष्ण� नां�गरा� 

4866 5077 ब�ला�र्ज$ चे��	 � क��बळे�  

4867 5078 सा�ता+ष सा�पता र्जठे�रा 

4868 5079 प्रादिवाण ब�ब�रा�वा आड� 

4869 5080 मेनां+र्ज भांगवा�नांरा�वा सारा+	� 

4870 5081 ज्ञा�नां�श्वारा सा�भां�र्ज$ प�ट$ला 

4871 5082 प्रामे+	 हनां�मे�ता ब+बड� 

4872 5083 पठे�ण मे+सिसानां खं�नां राईसा खं�नां 

4873 5084 दिवाशे�ला रादिवा�द्र यं�रा�ल्ला�� 

4874 5085 सान्ना$ भांराता क� चे�करा 

4875 5086 दिवाशे�ला नां�नां� मेह�र्जनां 

4876 5087 कX ला�सा ग+क� ळे प�ट$ला 

4877 5088 दिवाकI अरुण सापक�ळे�

4878 5089 रा�हmला छींगनां चे�	नांदिशेवा 

4879 5090 सा�रिराक� श्री$क[ ष्ण� मेगरा 

4880 5091 दिवावा�क छीं+ट�भां�ई सा+दिनांसा 

4881 5092 अभांयं प्रादि	प ग�यंकवा�ड 

4882 5093 मेह�शे शे�करा दिशेरुड� 

4883 5094 दिनांला�शे कX ला�शे गGधूळे$ 

4884 5095 दिवाशे�ला रा�र्ज�भां�उ कचेरा� 

4885 5096 दि	पक रादिवाक��ता मे�त्र�

4886 5097 सा�क्षी$ वासा�तारा�वा र्ज+शे$ 

4887 5098 	यं�नां�	 दिशेवा�र्ज$ अवाघड� 

4888 5099 Mवा$क�रा मे+हनां क+रा� 

4889 5100 सा+मे+श्वारा रामे�शेरा�वा घGगड�

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. 
प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. चे�रा$त्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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4890 5101 मेह�शे मेधू�करा प�राधू� 

4891 5102 सा�थ�क Mवा�नां�	 क�ळे+खं� 

4892 5103 क� सा�मे दिहरा�मेण र्ज�धूवा 

4893 5104 ब्रुम्ह� ज्ञा�नां�श्वारा फो� ड

4894 5105 सादिताशे दिशेवाशे�करा उब�ळे�  

4895 5106 दिवावा�क दिवार्जयं रुपवाता� 

4896 5107 दिवाशे�लासिसा�ग श्री$क��ता परा	�शे$ 

4897 5108 शे�खंरा मे�राला$धूरा ड�वाखंरा 

4898 5109 दिवाशे�ला सा�दिनांला लाखंनां 

4899 5110 गण�शे ग�ला�बरा�वा ग�यंकवा�ड 

4900 5111 दिकशे��रा भां�Mकरा ब�धूवा�ता 

4901 5112 रादिवा�द्रक� मे�रा दिशेवारा�मे दिभांसा� 

4902 5113 वाXष्णवा$ अशे+करा�वा क�टकरा 

4903 5114 दिनांला�शे दिबदिभांषण दिमेMकIनां 

4904 5115 दिवाधू�नां सा�र्जयं खंरा�ता 

4905 5116 अमे��ला दिवानांG	 भां+साला� 

4906 5117 सा�दि	प रा�मेभां�उ प�चेप�ता� 

4907 5118 रा�हmला उत्तामे ओं�बळे�  

4908 5119 रा+दिहण$ श्रीवाण चेव्ह�ण 

4909 5120 अमेरा दिवानां+	 भां��साला� 

4910 5121 सा�दि	प अशे��क सा�सा�रा� 

4911 5122 अदिताक लादिताफो पठे�ण

4912 5123 ग+क� ळे अशे��क सा�सा�रा�

4913 5124 अचे�नां� हरा$शे प�ट�

4914 5125 अवाधू�ता र्ज�सिला�	रा क��बळे�  

4915 5126 प्रामे+	 ज्ञा�नां�श्वारा ग�यंकवा�ड 

4916 5127 ग�ग�धूरा मे�दिणकरा�वा मे��ड� 

4917 5128 सामे�धू�नां प+पट रा�ठे+ड 

4918 5129 गRरावा सा�र्जयं भां�ला�रा�वा 

4919 5130 यं+ग�शे अ�प्प� सा�यं�वा�शे$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� 
आह�. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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4920 5131 दिवानां+	 रा�मे� मेरासा�ळे�  

4921 5132 आक�शे अशे+क प�ट$ला 

4922 5133 साखं�रा�मे सा��	रारा�वा चेव्ह�ण

4923 5134 प्राशे��ता साखं�रा�मे र्ज+ग	�ड 

4924 5135 अक्षीयं प्रादिवाण सिसासा+	�

4925 5136 रा+दिहता नां�	क� मे�रा क��बळे�  

4926 5137 श्री$क��ता नां�	क� मे�रा क+ळेशे$कवा�रा 

4927 5138 रा�र्ज� त्र्यं�बक उब�ळे�  

4928 5139 भांगवा�नां सिसाध्	�श्वारा भां��ई 

4929 5140 भां�षण सा�र्जयं मे+रा� 

4930 5141 रा�हmला शेह�र्ज$ सा�यं�वा�शे$ 

4931 5142 सादिचेनां सा�यं�क��ता प��चे�ळे 

4932 5143 	त्ता� अरुण ता��	ळे�

4933 5144 दि	पक हनां�मे�ता र्जग	�ळे�

4934 5145 वा�	नां� शेXला�शे मे+दिहता� 

4935 5146 प्रादिवाण गRतामे ड+इंबळे�

4936 5147 सादिचेनां दिवाठ्ठलारा�वा झगड�

4937 5148 वाXशे�ला$ क[ ष्ण� पवा�रा 

4938 5149 अ�क� शे र्जगदि	शेरा�वा टGगसा� 

4939 5150 मे�गला� सा+प�नां वाXरा�गड 

4940 5151 गणपता ग�नां� इं	� 

4941 5152 ऋष$क� ष दिशेवा�र्ज$ ब�कला� 

4942 5153 उध्	वा मे�राला$ रा�ठे+ड 

4943 5154 मे[ण�ला प्रामे+	 शे�वा�ळे�

4944 5155 धूनांश्री$ दिवावा�क�नां�	 क��बळे�  

4945 5156 अ�नां�	 दि	ला$प थ+रा�ता 

4946 5157 दिमेनां� प्राशे��ता आगवाण� 

4947 5158 अक्षीयं अ�ग	 मे�नां� 

4948 5159 रिराता�	�वा$ मे�सा�दिफोरा चेRह�ण

4949 5160 अक्षीयं नां�मे	�वा अवाट$

4950 5161 अदिवानां�शे दिवाष्ण� रा�ठे+ड 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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4951 5162 रा+र्ज/द्र लाक्ष्मेण दिभांसा� 

4952 5163 शे�खंरा ब�प� क��बळे�  

4953 5164 भां�दिमेक� गर्ज�नांनां क�टकरा 

4954 5165 अक्षीयं हरिराभां�उ क��ड�करा

4955 5166 चे�द्रक��ता गणपतारा�वा सा�यं�वा�शे$ 

4956 5167 मेह�शे चे�द्रक��ता क�ळे�  

4957 5168 अक्षीयं 	त्ता�त्रयं क�ळे�  

4958 5169 रिराता�शे दिवाठ्ठला सा+नांवाण� 

4959 5170 गर्ज/द्र ता�क�रा�मे र्ज�धूवा 

4960 5171 चेXतान्यं मेनां+हरा सिर्जरा� 

4961 5172 शे�करा ज्ञा�नां+ब� प��चे�ळे

4962 5173 शे�भांमे क� मे�रारा�वा घ+डक�

4963 5174 अमे+ला क�शे$नां�थ चे�ब�कMवा�रा 

4964 5175 श्यं�मे ग+दिवा�	 पन्ह�ला� 

4965 5176 रादिवा�द्र छींगनां खं�लाकरा 

4966 5177 ऋष$रा�र्ज मे�रुता$ वा�डकरा 

4967 5178 अर्जयं बबला� ब�हरा� 

4968 5179 सा�	�शे रादिवा�द्र वा�घमे�रा� 

4969 5180 रा�र्ज सा�भां�ष वा�क+ड� 

4970 5181 Mवा�मे$नां�थ भां�Mकरा प��चे�ळे

4971 5182 सा�रार्ज प्राभां�करा मे�ळे�  

4972 5183 नांवानां�थ सा�भां�र्ज$ ब+राग�

4973 5184 अता�ला ब�ळे� दिभां�ग�रा� 

4974 5185 अमेरा चे�द्रक��ता नां�झ$राकरा

4975 5186 र्जग	$शे नांरा/द्र सा+नांवाण� 

4976 5187 प्राक�शे गणपता$ नां�ईक 

4977 5188 दिनांशे� रा+नांक क��बळे�  

4978 5189 साRरावा अ�क� शे ग�यंकवा�ड 

4979 5190 सा�शे$क� मे�रा इं�द्रर्ज$ता सिधूमेसिधूमे� 

4980 5191 नां�रा�यंण सा�ह�बरा�वा आसा+रा�

4981 5192 सादिचेनां सा�खं	�वा ग+सा�वा$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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4982 5193 उज्वाला यं�वारा�र्ज चेRधूरा$ 

4983 5194 अक्षीयं दिनांलाक� ठे कसाब� 

4984 5195 प्रादिवाण वासा�ता वाडदिहरा� 

4985 5196 र्जगदि	शे 	�मे+	रा दिशे�	� 

4986 5197 दिवानां+	 कX ला�शे चे�वारा$यं� 

4987 5198 ब�ब$ उत्तामेरा�वा ड�ळेप�सा�

4988 5199 रामे�क��ता साता$शे उब�ळे�  

4989 5200 भांराता सा�र्जयं रा�र्जनां� 

4990 5201 दिवाद्या� दि	पक आल्ह�ट

4991 5202 अ�दिशेष अशे��क दिशेरासा�ट 

4992 5203 रा�हmलाक� मे�रा ब�ळेक[ ष्ण दिनांकमे 

4993 5204 अक्षीयंक� मे�रा सा�यं�क��ता प��ढरा� 

4994 5205 असिर्ज�क्यं अच्यं�तारा�वा क+राटकरा 

4995 5206 अब्	�ला हमे$	 अब्	�ला राशे$	 

4996 5207 सा�रा�खं� सा�ह�बरा�वा सा��ळे�क�  

4997 5208 ऋष$क� ष 	त्ता� रा�क्षी� 

4998 5209 अश्वा$नां नांरा�शे ब��	�ला� 

4999 5210 आक�शे दिवानां�यंक र्ज�धूवा 

5000 5211 यं+ग�शे लाक्ष्मेण भां�डग� 

5001 5212 सा�ईदि	प हण�मे�ता� मे�ला�

5002 5213 रादिवा�द्र गणपता सा�प�

5003 5214 अदि	ला दिवाला�सा र्ज�धूवा 

5004 5215 मेनां+र्ज सा�र्ज$वा चेव्ह�ण 

5005 5216 सा�खं	�वा रा�र्ज� वा�घमे�रा� 

5006 5217 सा�भां�शे सा�वाता� दिशे�	� 

5007 5218 गRरावा गण�शे दिभांसा� 

5008 5219 प्राक�शे ग�ग�रा�मे सा�वा�ता

5009 5220 प�यंला दिकसानां खं�ड�करा 

5010 5221 दिवाश्वानां�थ कल्लाप्प� क+रा$ 

5011 5222 र्जग	$शे उत्तामे ग+प�ला 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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5012 5223 शे�खंरा रा�र्ज�शे पवा�रा 

5013 5224 अदि	त्यं नां�	ला�ला प�ट+ळे�  

5014 5225 दिवाशे�ला अनां�ता� क	मे

5015 5226 सा�ता+ष सा	�शे$वा वा�घमे+ड�

5016 5227 सा�ता+ष सा�रा�शे पवा�रा 

5017 5228 Mवारा�र्ज बबनां ह�ड�ळे 

5018 5229 दिवानां+	 अरुण क� सारा� 

5019 5230 ओं�क�रा रा�मेभां�उ ला��ड� 

5020 5231 यं+ग�शे भां�राता सालागरा 

5021 5232 कX ला�शे रामे�शे मे�ळे$ 

5022 5233 धूनां�र्जयं सा�यं�क��ता ता�प�

5023 5234 सा�गरा 	�दिवा	�सा सामे�द्रवा�रा 

5024 5235 कदिपला दिवाला�सा क��बळे�  

5025 5236 दिवाCमे चे�द्रक��ता मे+रा�

5026 5237 अदिशेशे प्राल्ह�	 वा�नांखंड� 

5027 5238 दिवाशे�ला ग+दिवा�	 मे�राखं�ट�

5028 5239 दिवाठ्ठला ग+दिवा�	 बMसा$ 

5029 5240 रुप�शे रामे�शे दिक्षीरासा�गरा 

5030 5241 मेयं�रा अदिनांला क�कड� 

5031 5242 अश्वा$नां गर्ज�नांनां प�ड�

5032 5243 दि	पक उत्तामेरा�वा क��ल्ह�

5033 5244 सा�दिमेता कX ला�शे सा+नांवाण�

5034 5245 दिवाक�सा भां+ला�सिसा�ग चेव्ह�ण 

5035 5246 प्रादि	प कल्यं�ण घरादिगण� 

5036 5247 प्रादिवाण अशे��क प्राधू�नां 

5037 5248 मे��सिसानां अकबरा पठे�ण 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 
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5038 5249 दिवाशे�ला ग+दिवा�	 रा�उता 

5039 5250 शे�भांमे दिशेवाला�ला र्जXMवा�ला 

5040 5251 ग�ड्ड$ रा�मेला�ला चेव्ह�ण 

5041 5252 पल्लावा$ रा�मेला�ला चेव्ह�ण 

5042 5253 ता�ळेशे$	�सा राघ�नां�थ पह�रा�

5043 5254 अशे��क प्राभां�करा राणदिपसा� 

5044 5255 हलावाला� दि	प�ला$ अशे��क

5045 5256 प्रादिताभां� ब�ळे�सा�ह�ब र्ज�धूवा 

5046 5257 उत्तामे आनां�	� ग�यंकवा�ड 

5047 5258 दिनांता$नां ग+दिपनां�थ भां�ला�रा�वा 

5048 5259 सादिचेनां ज्ञा�नां	�वा ग+रा�वाड� 

5049 5260 दिप्रायं�क� प्राक�शे सा�बळे� 

5050 5261 चे�तानां सा�दिनांला भां+साला�

5051 5262 ग+क� ळे अर्ज��नां राणनांवारा�

5052 5263 रा�र्जदिकराण ब�ब�सा�ह�ब र्ज�धूवा 

5053 5264 ग+दिवा�	 मे��र्ज�र्ज$ सा�रुसा� 

5054 5265 दिहता�शे सा�रा�शे प�ट$ला 

5055 5266 ग+प�ळे रा�मे भां�ड�रा$ 

5056 5267 रा�हmला चे��	+ब� गर्जभांरा� 

5057 5268 रादिवा�द्र र्ज�सिला�	रा शे�ला�रा 

5058 5269 सा�धू�करा मे+दितारा�मे सा�बळे$ 

5059 5270 दिनांखं$ला प्राक�शे प�ट$ला 

5060 5271 दिनांता�शे भां�लाचे�द्र सा+नां�वाळे� 

5061 5272 कल्प�शे वासा�ता प�ट$ला 

5062 5273 अमे��ला अशे+क खं�/ड� 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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5063 5274 ऋष$क� शे दिशेवा�र्ज$ भां+साला� 

5064 5275 दिकराण यंधू� मे+रामे�रा�

5065 5276 रा�हmला नां�	दिकशे+रा मे�राक� ट� 

5066 5277 दिवाक�सा सा�ह�बरा�वा वा�कळे� 

5067 5278 प्रादि	प दिशेवा�र्ज$ र्ज�धूवा 

5068 5279 अक्षीयं भां�गवाता ढफोळे� 

5069 5280 प्रादिणता श्री$रा�मे हर्ज�रा�

5070 5281 Mवाप्नां$ला दिवाला�सा क��बळे�  

5071 5282 प्राशे�ता कGड$रा�मे रा��र्जण� 

5072 5283 र्जयंश्री$ नां�रा�यंणरा�वा 	�ता� 

5073 5284 अक्षीयं रामे�शे ब�चेला 

5074 5285 दिनांखं$ला दिनांवा[त्ता$ मे+रा� 

5075 5286 नांवा�र्ज इंक्ब�ला साय्यं	 

5076 5287 भां�ग्यंश्री$ अदिवानां�शे कसाब� 

5077 5288 सा�दिमेता अशे+क सा�खं�

5078 5289 दिवार्जयं 	�वारा�मे चेव्ह�ण

5079 5290

5080 5291 शे�मेग+प�ला ता�र्जरा�वा अवाचे�रा 

5081 5292 दिप्रायं�क� प्राल्ह�	 मे+रा�

5082 5293 ऋष$क� ष रा�मेचे�द्र मे�नां�करा

5083 5294 मेयं�रा मेनां+हरा क�ता� 

5084 5295 दिवावा�क मे	नां दिशेनां+ला$करा 

5085 5296 आक�शे श्री$रा�मेर्ज$ भां/ड� 

5086 5297 मेह�	�वा अरुण मे+रा� 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. चे�रा$त्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ मे	नां भां�नां�	�सा क-ह�ळे� 
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 
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5087 5298 सिसामे� शेह�र्ज$ 	�नांघवा 

5088 5299 प्रासा�	 सा�धू�करा धू�मे�ळे 

5089 5300 दिभांवा�र्ज$ नां�रा�यंण 	�शेमे�खं�

5090 5301 मेह�शे प्राभां� क�ळे�  

5091 5302 ता�क�रा�मे नां�रा�यंण भां�राक�  

5092 5303 मे�लानां भां�उसा�ह�ब 	�वातारा�सा� 

5093 5304 अदिवानां�शे चे�द्रक��ता दिशे�	�

5094 5305 सा�	�शे क�ळे�रा�मे थ+रा�ता 

5095 5306 दिमेसिला�	 हरा$भां�उ पट�करा 

5096 5307 सादिशेला सा�यं�क��ता र्ज�गमे 

5097 5308 नां�	क� मे�रा सा�भां�शे लागड

5098 5309 वाXभांवा सा�नां$ला क�कड�

5099 5310 प�र्ज� रामे�शे र्ज�ईबह�रा

5100 5311 प्राक�शे ग+प�ळे परासा� 

5101 5312 दिशेताला भां�उसा�ह�ब क��बळे�  

5102 5313 सा�खं	�वा ग�ला�ब नां�ताकरा 

5103 5314 नां�ग�शे दि	पक वा�नांखंड�

5104 5315 दिवार्जयं दिवाCमे खं�डकरा

5105 5316 गण�शे नांवानां�थ खं�ण�

5106 5317 ग�रूनां�थ ब�ळे� शे�ला�रा 

5107 5318 रा+हनां सा�नां$ला घ+रापड� 

5108 5319 दि	नां�शे मेह�	�वारा�वा कराप�ता�

5109 5320 अमे+ला ब�प�रा�वा वा�र्ज�रा$ 

5110 5321 अश्वा$नां$ मेधू�करारा�वा क्षी$रासा�गरा 

5111 5322 अदिनांला नां�रा�यंण मे�टक� ळे�

5112 5323 ब�ड�  प��ड� रा�ग आड� 

5113 5324 कदिवाता� सा�र्जयं भां+ईरा 

5114 5325 दिवाक�सा भां�लाचे�द्र सा+नां�वाळे� 

5115 5326 अमे��ला ग+दिवा�	 दिशे�	� 

5116 5327 सा�दि	प रामे�शे ब�गरा�वा 

5117 5328 सा�नां$ला दिशेवा�र्ज$ पवा�रा 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 
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5118 5329 रा+दिहता रा�मे दिशे�	� 

5119 5330 सा�भां�शे क�दिशेनां�थ प�ड$ता 

5120 5331 सा�दिमेताक� मे�रा दिवाठ्ठला खं�रा+ड�

5121 5332 वाXष्णवा$ छींगणरा�वा डGगरा� 

5122 5333 रिरानां� दिवाला�सा आड�

5123 5334 मे�घरा�र्ज हरा$शेचे�द्र म्ह�रासा� 

5124 5335 रा+हनां दिभांमेरा�वा ढग� 

5125 5336 प्रादिवाण मेसा�र्ज$ दिशे�	� 

5126 5337 शे�भांमे सा	�नां�	 ता�लाग+ट� 

5127 5338 ग��ड�शे� 	शेराथ क+ळे$ 

5128 5339 दिशेवा�र्ज$ रा+दिह	�सा कX ताक�  

5129 5340 दिनांसिखंला दि	ला$प चेव्ह�ण 

5130 5341 अदिनांक� ता सा�दिनांला क��बळे�

5131 5342 शेXला�शे रा�मे	�सा वा�नांखं�ड�

5132 5343 प्राक�शे क�शे$नां�थ दिमेटकरा$ 

5133 5344 अदिमेता शेशे$क��ता चेव्ह�ण

5134 5345 दि	प�ला$ दिवाशे�ला पवा�रा 

5135 5346 दिवाक�सा ता�क�रा�मे प�लावाड� 

5136 5347 ता�ष�रा ब�ब�सा�ह�ब प+ढरा� 

5137 5348 दिनांसिखंला चे�द्रक��ता सा�वा�ता 

5138 5349 अशे$ष अ�नां�	� क	मे 

5139 5350 सा�	$प झ��बरा दिशे�	� 

5140 5351 ता�र्जसा रामे�शे प��ग�रा� 

5141 5352 सादिवाता� दि	ला$प ढGग� 

5142 5353 दि	ला$प अ�ता� ढGग� 

5143 5354 ब�ध्	भां�षण उत्तामे दिहवा�ळे�  

5144 5355 प्राशे��ता एकनां�थ ग�भां� 

5145 5356 यं+ग�शे आत्मे�रा�मे प�ट��ळे�  

5146 5357 दिवाक�सा साखं�रा�मे क/ गला�

5147 5358 ओं�क�रा अरुण इं�गवाला� 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�साह प�दिकट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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5148 5359 अ�श्वा$नां$ ग+राकक्षीनां�थ अ�Xता�ड�

5149 5360 अ�क� शे सिला�बरा�र्ज झGब�ड� 

5150 5361 दिवाCमे प्राभांतारा�वा इंघ�रा� 

5151 5362 प्रामे+	 	�	� चेव्ह�ण 

5152 5363 सा�दि	प कशे$नां�थ दिहराभांगता 

5153 5364 अदिनांक� ता बळे$रा�मे ग+ट� 

5154 5365 रा+दिहता सा�दि	प�नां धू�वा�रा� 

5155 5366 ता[त्प$ शे�करा पवा�रा 

5156 5367 यं+दिगनां�थ सा�रा�शे ग�यंकवा�ड

5157 5368 पवानां एकनां�थ ग�भां�

5158 5369 आरा$फो फोरा$	 शे�खं 

5159 5370 प�वा�ता$ 	त्तारा�वा दिशे�	� 

5160 5371 चे�तानां प्राभां�करा ग�ढ�

5161 5372 दिनांता$नां धूGड$रा�मे क��बळे�  

5162 5373 प्राफो� ला बद्र�र्ज$ डGगरा� 

5163 5374 सा�ता+ष सायं�र्ज$ ढ�ग� 

5164 5375 अश्वा$नां$ भांगवा�नां क+ठे�ळे�  

5165 5376 दि	ला$प सा�र्जरा वा�घमे�रा� 

5166 5377 साचे$नां अदिनांला क+ळे$ 

5167 5378 मे�Mताफो� शेब्ब$रा ताडवा$ 

5168 5379 अश्वा$नां$ यंशेवा�ता र्ज�धूवा 

5169 5380 दिनांला�शे अण्ण�र्ज$ वा�नांखंड� 

5170 5381 अल्प�शे सा�रा�शे प�ट$ला 

5171 5382 प्रादिवाणक� मे�रा कचेरू आह�रा 

5172 5383 रा�र्ज$ता बबनां मे�गब�नांकरा 

5173 5384 क[ ष्ण� गर्ज�नांनां डह�क�  

5174 5385 कदिपला रादिवा�द्र मे�ळे$ 

5175 5386 भांगवा�नां लाक्ष्मेण र्ज�धूवा 

5176 5387 ब�ब� अर्ज$र्ज शे�खं 

5177 5388 ला�लाचे�	 नांथ� मे�चे�वा�ळे 

5178 5389 सा�रार्ज अशे+क सापक�ळे 

०९/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 
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5179 5390 अदिनांक� ता क[ ष्ण�ता भां+साला�

5180 5391 सादिचेनां सा�ता+ष साz	�ण�

5181 5392 सा�भां�ष कचेरू दिहवा�ळे�  

5182 5393 दिवार्जयं 	त्ता� क� ळेसा�ग� 

5183 5394 सा�रा�खं� अदिनांला र्ज�धूवा 

5184 5395 प्राता�प दिवाठ्ठला दिशे�	� 

5185 5396 सा�ता+ष गण�शे करा� 

5186 5397 ता�र्जसा मेह�	�वा र्ज�धूवा 

5187 5398 मे�ग�शे उत्तामेरा�वा सिसारासा�ट 

5188 5399 अर्जयं प्रादि	प बच्छीं�वा 

5189 5400 नां�	� मे�धूवारा�वा 	�धू�ला 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ 

5190 5401 ईसा�फो साफो� रा�र्ज ताडवा$

5191 5402 मेयं�रा कX ला�सा चेव्ह�ण 

5192 5403 अत्र$नां�	नां सा�धू�करा ता�ला�ग

5193 5404 रा�क� शे दिह�	�रा�वा वा�यं	�ड�

5194 5405 सा�दिनांला राघ�नां�थ ता�ठे�

5195 5406

5196 5407 गर्ज�नांनां सा�धू�करा ता�ला�ग

5197 5408 दिनांला�शे भां�Mकरा गवाई 

5198 5409 मेयं�रा दि	ला$प सिखंला�रा� 

5199 5410 प्रादिवाण सामे�धू�नां र्ज�वाळे� 

5200 5411 वाXशे�ला$ ग�Xतामे क��बळे�  

5201 5412 शे�खंरा सा�रा�शे रार्जप�ता 

5202 5413 सा�दिनांला दिवाठ्ठला नां�गरा� 

5203 5414 रामे�शे रा�मे	�सा ग�यंकवा�ड 

5204 5415 लाला$ता ह$रा�मेनां र्ज�वाळे�

5205 5416 सा�	शे�नां दिवार्जयं आगळे� 

5206 5417 अमे+ला भां�र्ज�गरा�वा क��बळे�  

5207 5418 दिडग�बरा प्राक�शे प�राधू$ 

5208 5419 मेनां$ष� रा�क� शे ह�ड�वा 

5209 5420 यं+ग�शे ओं�क�रा मे��ढरा�

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
शे�	�ब अह�मे	 असिर्जमे+धू$नां 
सिसाध्	$कI 

एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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5210 5421 उमे�शे मे�दिचेक र्जगता�प

5211 5422 सा�	$प दि	पक क�ळे�

5212 5423 सा�रार्ज सा�नां$ला प�ट$ला

5213 5424 दिवाशे�खं� प्रादिवाण प+हराक�रा

5214 5425 वाXशे�ला$ सा�ता��ष अ�व्ह�ड

5215 5426 कराण दि	ला$प र्जGधूळे�

5216 5427 ता�ष�रा रादिवा�द्र नां$ळे

5217 5428 ह�मे�ता 	�वा$	�सा सा�ळे��खं�

5218 5429 सामे�धू�नां धूनांसिसा�ग प�ट$ला

5219 5430 पद्मा�करा सा�यं�क��ता क	मे

5220 5431 आक�शे सा�धू�करा वा�रा+क�रा 

5221 5432 रा�र्जश्री$ सादिताशे भां�ला�रा�वा

5222 5433 दिवाशे�ला प्रादि	प क��बळे�

5223 5434 प्रादिवाण 	त्ता� नांला�वाड�

5224 5435 रादिवाण� अशे��करा�वा सा�रार्ज�सा�

5225 5436 शे�रा	� सा+न्यं�ब�प� 	�ता$रा 

5226 5437 प्रादिताक सा�रा�शे घ+गरा� 

5227 5438 सा�गरा दिशेवा�र्ज$ आह�रा

5228 5439 शे�मेला सादिचेनां प�नांसारा�

5229 5440 र्जयंश्री$ सा�क	�वा नां�ताकरा

5230 5441 पल्लावा$ श्री$चे�द्र थ��रा�ता

5231 5442 सा�गरा प्राक�शे पवा�रा

5232 5443

5233 5444 प्रादिवाण प्राभां�करा 	��डयं�ड

5234 5445 वाXभांवा चे�द्रक��ता भांMमे� 

5235 5446 दि	प�ला$ प्राक�शे क�कड�

5236 5447 शे�भांमे रा�मे दिशे�	�

5237 5448 गण�शे असिर्जनां�थ दिनांकमे

5238 5449 दिवाशे�ला सा�दिनांला सिखंला�रा�

5239 5450 रा�ण� सा�ता+ष वा�रुळे�

5240 5451 अभां$र्ज$ता रा�मे	�सा र्जगता�प

5241 5452 प्राशे��ता वा�सा�	�वा क+ळे$

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ श्री$क[ ष्ण दिवाठ्ठला वा-ह�ड�  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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5242 5453 सा�क� ता दिवानां�यंक दिशे�	�

5243 5454 अर्जयं प�ढरा$नां�थ सा�ता�रा 

5244 5455 दिशेताला चे�द्रक��ता क�वारा�

5245 5456 र्जयंश्री$ दिवाठ्ठला ग��र्ज�ळे

5246 5457 मेह�शे लाक्ष्मेण भां�डग�

5247 5458 सा�वाण�� राघ�नां�थ ग�र्जग�

5248 5459 दि	पक सा�भां�ष क�ळे�

5249 5460 रा�हWला रा�र्ज/द्र मेह�र्जनां

5250 5461 दिवार्जयं रामे�शे दिशे�	� 

5251 5462 दिवाश्वा�सा दिवाश्वानां�थ वा�ल्ड� 

5252 5463 रादिवा गण�शेरा�वा चेRरापग�रा

5253 5464 मे�घ� चे�द्रक��ता ता�ला�ग�

5254 5465 अ�क� शे ता�नां�र्ज$ ग�ड�

5255 5466 दिवाशे�ला सा�भां�र्ज$ दिशे�प$

5256 5467 सा�ता��ष क� शेवारा�वा प+पळेघट

5257 5468 सा�गरा दिवाठ्ठलासिसा�ग सा��	राड�

5258 5469 ग+राखं रा�र्ज�रा�मे मे+रा�

5259 5470 असिर्ज�क्यं प्राल्ह�	रा�वा क�ळे�

5260 5471 रा�र्ज�शे मेह�	�वा अ�भां��रा�

5261 5472 सिसाद्धां��ता राघ�नां�थ ओंव्ह�ळे 

5262 5473 मेनां+र्ज शे��ता�रा�मे पवा�रा

5263 5474 अर्जयं मेह�	�वारा�वा अ�मेझरा�

5264 5475 दिवानां+	 नां�रा�यंणरा�वा 	�रा+करा

5265 5476 सा�ता+ष प�नां�र्ज$ भां�लादिचेमे

5266 5477 रा�हWला चे�वा	सा भां�ला�रा�वा

5267 5478 दिनांता�शे 	�वारा�वा रा�ठे+ड 

5268 5479 अर्जयं सा�र्जयं 	�वारा� 

5269 5480 दिवाठ्ठला 	�	�रा�वा पवा�रा 

5270 5481 अ�मे�र्जखं�नां सात्ता�राखं�नां पठे�ण

5271 5482 मे�क� शे दिवाश्वानां�थ दिशे�	� 

5272 5483 ता�र्जMवा$नां$ अर्ज�बरा�वा सा�रावा�ड�

5273 5484 दिवार्जयं ब�ब�र्ज$ आह�रा 

5274 5485 श्री$क[ ष्ण वासा�	�वा अ�घ�वा 

5275 5486 भां�राता अरुण वा�घ

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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5276 5487 अर्जयं 	त्तारा�वा ग�यंकवा�ड 

5277 5488 चे�द्रक��ता सामे�धू�नां वा�क+ड�

5278 5489 कदिवाता� दिभांकनां खंXरानां�रा 

5279 5490 हनां�मे�नां ब�प�रा�वा र्ज�धूवा 

5280 5491 गRरावा दि	पकरा�वा रा�शेमे�

5281 5492 रा�क� शे प��ड� रा�ग क�ळे�

5282 5493 रिराता$क दिवाला�सा चेव्ह�ण 

5283 5494 क[ ष्ण� ड$ग��बरा सा+न्ना$ 

5284 5495 सादिचेनां धूGड$रा�मे दिशे�ग�

5285 5496 शे�भांमे सा�रा�शे नांकवा�ला 

5286 5497 यंशे र्ज$वानां मेह�र्जनां 

5287 5498 ज्ञा�नां�श्वारा कड�र्ज$ ता�गड

5288 5499 प्राथमे�शे भां�उ ग�वाकरा

5289 5500 सा�ता+ष लावा� क	मे

5290 5501 सा�भां�ष हरा$	�सा चेव्ह�ण 

5291 5502 मे�धू�रा$ शेशे��क भां�ला�रा�वा 

5292 5503 सा�	$प मेधू�करा रा�उता 

5293 5504 दिनांला�शे दिवाक�सा खंवाळे� 

5294 5505 रा+शेनां लाक्ष्मे$णरा�वा खंवासा� 

5295 5506 दिनांता$नां दिशेवा�र्ज$ 	�वाक��बळे�  

5296 5507 मे�क� शे शे�करारा�वा धूGगड� 

5297 5508 सादिचेनां 	त्ता� गडमेवा�ड 

5298 5509 रा�हmला अ�क� शेरा�वा ढवाळे� 

5299 5510 चे�द्रक��ता भांगवा�नां ब+रासा� 

5300 5511 ब�ब�सा�ह�ब दिवाठे+ब� सा+लानांकरा

5301 5512 प्रामे+	 रामे�शे सा+नांवा�नां�

5302 5513 अता�ला दिवादिनांला ता�कणखंरा 

5303 5514 वाष�� यं+ग�शे भां�डग� 

5304 5515 सा�षमे� दिनांता$नां ग�र्जग� 

5305 5516 सादिचेनां त्र$ब�क सारासा� 

5306 5517 शे�भांमे 	त्ता�त्रयं रा�उता 

5307 5518 अदिमेता अशे+क मे+रा�

5308 5519 दिवाशे�ला ग+राखं 	ळेवा$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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5309 5520 दिनांखं$ला प्रामे+	 अ�ल्ह�ट 

5310 5521 दिनांरार्ज सा�रा/द्र परा	�शे$ 

5311 5522 मेच्छींdद्र यंशेवा�ता भां�ला�करा 

5312 5523 प्रासा�	 दिवार्जयं ला+खं�ड� 

5313 5524 	त्ता�त्रयं धूGड+प�ता चे�	�वा�ड 

5314 5525 रादिवा सा�भां�ष रा�यं�वा�रा

5315 5526 अक्षीयं नां�मे	�वा घ+ड� 

5316 5527 सा�	�शे मेधू�करा कसाब� 

5317 5528 शे�भांमे मे�रूता$ ट�क�  

5318 5529 अदिनांक� ता सा�दिनांला उभां� 

5319 5530 रा�हWला सा�यं�क��ता खंडक�  

5320 5531 श्रीद्धां� सा�ता+ष र्जठे�रा 

5321 5532 प्राफो� ला सा�र्जयं चेRधूरा$ 

5322 5533 रा�हmला सा�भां�र्ज$ क� धू�रा� 

5323 5534 रा�र्जक� मे�रा रामे�शे अMवारा� 

5324 5535 सा�	शे�नां श्री$रा�गरा�वा चेRड�करा 

5325 5536 धू$रार्ज रामे�शे अघमेकरा 

5326 5537 दिशेवामे दिशेवाप्रासा�	 यं�	वा 

5327 5538 ग+प�ला 	�वा$	�सा यं�वाताकरा 

5328 5539 दिवाक�सा र्जलामेसिसा�ग वासा�वा� 

5329 5540 व्यं�कटरा�वा नां�मे	�वारा�वा इं�ग��ला� 

5330 5541 सादिचेनां मे�राला$धूरा ग�यंकवा�ड 

5331 5542 धू$रार्ज रा�र्ज� ढ+क�

5332 5543 गRरावा अशे��क ब�दिवाMकरा 

5333 5544 शे�भां��ग$ दिवानां+	 	�रा+करा 

5334 5545 प्रामे+	 नां�रा�यंण धूनांगरा 

5335 5546 प्रावा$ण ता�क�रा�मे सा�यं�वाशे$ 

5336 5547 दिप्रायं��क� ग+दिवा�	 भांड�ग�

5337 5548 रा�मेनां�थ रा�र्ज�द्र पवा�रा 

5338 5549 सा�र्जयं प�रासाला भां�ड�रा$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ प+Mटक�ड� र्ज+डला� आह�. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
छीं�यं��दिकता प्राता आह�ता.

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र छीं�यं��दिकता प्राता$ आह�ता.. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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5339 5550 दिवाला�सा सा��मेनां�थ भां��यं�

5340 5551 दिह�ता�द्र मे�ळे� भां�ला�रा�वा 

5341 5552 आक�शे चे�द्रक��ता बडग�र्जरा 

5342 5553 सादिचेनां अ�श्री�ब� दिशे�	� 

5343 5554 अता�ला क�� डला$क नां�गराग+र्ज� 

5344 5555 रा��दिहण$ शे�करा क+ळे$ 

5345 5556 दिवाशे�ला प्राक�शे म्हमे�ण�

5346 5557 दि	पक ग+रा��ब� सा�रावासा� 

5347 5558 यं�वारा�र्ज 	�वाचे�	 थ+रा�ता 

5348 5559 अता�ला वा�मेनां ब�ग�ला 

5349 5560 ग$ताक� मे�रा नां�	दिकशे+रा वाXरा�गड� 

5350 5561 ज्यं+ता$ कमेला चेRरा� 

5351 5562 अदिभांर्ज$ता नां�रा�यंण दिशे�कe  

5352 5563 प्रादिवाण दि	नांकरा पवा�रा 

5353 5564 अ�दिशेष अदिनांलारा�वा सा�यंखं�डकरा 

5354 5565 दिवाश्वार्ज$ता मेनां+हरा र्ज$रा� 

5355 5566 गण�शे बद्र$ घGगड� 

5356 5567 ग+दिवा�	 रा�र्जक� मे�रा भां��ग� 

5357 5568 प्रामे+	 सा�खं	�वा कराप� 

5358 5569 सादिचेनां राघ�नां�थ प�नांसारा� 

5359 5570 बबनां मे�ण$करा�वा र्ज�धूवा

5360 5571 दिनांखं$ला ग+क� ळे चेRधूरा$ 

5361 5572 रा�हmला बर्जरा�ग ड�कळे� 

5362 5573 सा�शे$ला चे�द्रक��ता इं�गळे�  

5363 5574 प्रामे+	 मेनां+हरा सा�ळे��खं�

5364 5575 उमे�शे ग�ग�रा�मे प�ड$ता 

5365 5576 ग+दिवा�	 मे�राला$धूरा भां�ला�करा 

5366 5577 सा�	$प 	त्ता�त्रयं धू�	वाड 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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5367 5578 मेह�शे 	�	�सा�ह�ब चेव्ह�ण 

5368 5579 अ�श्वा$नां$ सा�ता+ष मे+दिहता� 

5369 5580 दिकशे��रा कX ला�सा क��बळे�  

5370 5581 दिवार्जयं दि	पचे�	 रा�ठे+ड

5371 5582 रिराता�शे सा�र्जयं भां�ला�रा�वा 

5372 5583 यं+ग�शे रामे�शे र्ज�धूवा 

5373 5584 वाXभांवा दिकशेनांरा�वा प��ढरा� 

5374 5585 रामे�शे सा�	�मेरा�वा बनांसा+ड� 

5375 5586 गण�शे शे�करा वा$रा 

5376 5587 सा�रार्ज रामे�शे क�ळे�  

5377 5588 एकनां�थ चे�द्रक��ता ता��ब� 

5378 5589 मे+ह$ता रादिवा�द्र चेव्ह�ण 

5379 5590 शे�भांमे 	Rलाता ब्रु�म्हण�

5380 5591 अर्जयं हरा$शेचे�द्र क�ळे�  

5381 5592 दिवाष्ण� ब�ळे�सा�ह�ब पवा�रा 

5382 5593 दिवानां+	 शेत्र�घ्नां ठेGबरा� 

5383 5594 दिनांवा[त्ता$ नां�	दिकशे+रा वाXरा�गड�

5384 5595 दिनांखं$ला ईश्वारा र्जगता�प 

5385 5596 अदिभांष�क रामे�शे मेरा�ठे� 

5386 5597 ला+क� शे शे�ला$U�मे दिशे�ग�ड� 

5387 5598 अक्षीयं सा�दिनांला अढ�वा 

5388 5599 ग+दिवा�	 	�दिवा	�सा मेह�र्जनां 

5389 5600 भां$ला सामे�धू�नां रामे�शे 

5390 5601 कल्प�शे सा�र्जयं पवा�रा 

5391 5602 दिनांता$नां भां$मे� मे�मे�ण� 

5392 5603 रादिवा�द्र रा�मे	�सा सा+नांवाण� 

5393 5604 दि	ला$प नांवानां�थ दिशेरा+ळे�  

5394 5605 	गड�  अर्ज��नां दिशेरा+ळे�  

5395 5606 मे�न्ना� प�ढरा$ फो�� ड� 

5396 5607 नां�रा�यंण सा�खं	�वारा�वा भां+साला� 

5397 5608 मेह/द्र नां�नां� दिनांकमे 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� 
आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज��चे$ दिप्रा�ट व्यंवाMथ$ता नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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5398 5609 ग+प�ला सा�रा�शे मेह�र्जनां 

5399 5610 अक्षीयं दिशेवा�र्ज$ 	�वाट� 

5400 5611 चे�द्रक��ता धूमे�� मेरा�ठे� 

5401 5612 प्राशे��ता श्रीवाण भां	�नां� 

5402 5613 दिवाशे�ला सा�र्जयं दिबरा�रा$ 

5403 5614 श्री$नां�थ इं�द्रर्ज$ता चेव्ह�ण 

5404 5615 प्राक�शे अशे+क खं�ड�करा 

5405 5616 वाXभांवा मेह�	�वा सा�यं�वा�शे$ 

5406 5617 अमेरा दिवाश्वानां�थ ता�यंड� 

5407 5618 मे�ग�शे सिर्जता/द्र चेव्ह�ण 

5408 5619 साचे$नां सा+मेक��ता व्ह�ड�ळे�  

5409 5620 दिकराण सा�क	�वा सा+नांवाण� 

5410 5621 गण�शे रामे�शे भांGड� 

5411 5622 अमे+ला धूGड$रा�मे मेनांवारा 

5412 5623 भां�षण मेनां+हरा ब�गड�

5413 5624 गRरावा मेनां+र्ज सा+मेवा�शे$ 

5414 5625 दि	पक मेनां+हरा ताळे+क�रा 

5415 5626 रा�मे�श्वारा नां�रा�यंण ड+ईफो+ड�

5416 5627 क+मेला रादिवा�द्र ग�यंकवा�ड 

5417 5628 दिग�बल्यं� क�गडयं� वासा�वा� 

5418 5629 गण�शे लाक्ष्मेण भां�डग� 

5419 5630 ला+क� शे दिकशे��रा नां�राखं�ड� 

5420 5631 उज्वा�ला�ब�ई नां�गनां�थ बराग� 

5421 5632 प्राक�शे दि	ला$प चे�	नांदिशेवा� 

5422 5633 अमे+ला मेधू�करा प�राधू� 

5423 5634 रा+ह$ता रामे�शे चेव्ह�ण 

5424 5635 दि	पक रा�मे�श्वारा ग�ड�करा 

5425 5636 दिचेन्मेयं छींबनां गर्जरामेला

5426 5637 रा�हmला नांवानां�थ सा+नांवाण� 

5427 5639 दिनांता$नां भां�नां�	�सा ग�र्जग� 

5428 5640 श्री$क��ता दिवार्जयं प+ट�

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
प+Mटक�ड� र्ज+डला� आह�. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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5429 5641 गण�शे ब�ब� क�ट� 

5430 5642 यं+ग�शे अदिनांला प�ट$ला 

5431 5643 प्रादिवाण सा�ह�बरा�वा सा�खंळे� 

5432 5644 अक्षीयं दिकसानां भांगता 

5433 5645 अक्षीमे रा�मेनां�थ क� क�ण 

5434 5646 शे�मेरा�वा हग�	� अदिहरा� 

5435 5647 प्रादिताक दिशेवा�र्ज$ दिशे�	� 

5436 5648 लाखंनां सात्यंवा�नां क��बळे�  

5437 5649 अ�फोता�ब दिफोरा+र्जखं�नां मे�ला�नां$ 

5438 5650 नांरा/द्र सा�भां�ष भां+ई 

5439 5651 औ	��बरा र्जयंरा�मे शे�ळेक�  

5440 5652 दिशेवारा�मे मेल्ह�रा दिशे�	� 

5441 5653 अता�ला नां�रा�यंण मे+रा�

5442 5654 दिनांला�शे गण�शे भां��ड�

5443 5655 प�नांमे प्राक�शे ला+खं�ड� 

5444 5656 ग+प�ळे रा�वासा�ह�ब ग�ड�करा 

5445 5657 क[ ष्ण� नां�थ� ग�ड�करा 

5446 5658 अक्षीयं दिवाला�सा क� लाकण! 

5447 5659 श्री$दिनांवा�सा दिवाठ्ठलारा�वा ह�ळे	�

5448 5660 उज्वाला� मेह�र्जनां ब�डवा�ला 

5449 5661 आराता$ दिभांमेरा�वा क+ळे$ 

5450 5662 ता�ष�रा भां�वासा�ह�ब प�ट$ला 

5451 5663 रावाdद्र 	त्ता�त्रयं र्ज�धूवा 

5452 5664 दिकराण रा�मेचे�द्र र्ज�धूवा 

5453 5665 भां�षण दिहला�ला मेह�र्जनां 

5454 5666 गRतामे भां�गवा�नां क��बळे�  

5455 5667 सा�गरा अशे��क दिमेरापग�रा 

5456 5668 अचे�नां� ता�ळेशे$रा�मे भां+साला� 

5457 5669 रा�ष्टु|प�ला दिवाश्वानां�थ ता�यंड� 

5458 5670 सा�नां$ला 	त्ता�त्रयं दिशे�	�

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� छीं�यं��दिकता प्राता$ 
आह�ता. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. दिताकIट अप�ण� 
आह�ता. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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5459 5671 अभां$र्ज$ता दिमेश्री$ फो�ळेक�  

5460 5672 सा�भां�र्ज$ अरूण खं�ड� 

5461 5673 रूप�शे सा�यं�क��ता प��ढरा� 

5462 5674 अमेरा मे�राला$धूरा बनांसा+ड� 

5463 5675 गRरावा 	त्ता� र्ज+शे$ 

5464 5676 प्रा�चे$ बसावारा�र्ज क+ष्टु$ 

5465 5677 अता�ला बळे$रा�मे करावारा 

5466 5678 अदिनांक� ता भांगवा�नां ता�यंड� 

5467 5679 मे�रा+ता$ क�ळे�रा�मे क+ठे�ळे�  

5468 5680 दिवाशे�ला सा�रा�शे मे+रा�

5469 5681 सा�गरा श्री�वाण भां	�ण�

5470 5682 	त्ता� रुखंमे�र्ज$ पवा�रा 

5471 5683 भां�राता दिहमे�तारा�वा सापक�ळे 

5472 5684 ब�प� ब�ला� 	��ग+ड� 

5473 5685 दिनांता$नां साता$शे र्ज�धूवा

5474 5686 दिडग�बरा रा�मेचे�द्र मेह�र्जनां

5475 5687 दिनांला�शे दिगरा$शे सा+नांवाण�

5476 5688 सा�दिनांला शे�मेरा�वा वा�घमे+ड� 

5477 5689 अदिनांक� ता भांराता वा�घमे�रा� 

5478 5690 भां�गवाता सा�भां�शे बह$रा�

5479 5691 रा+शेनां नांरा�शे चे��	�वा�रा 

5480 5692 प्रामे+	 अदिनांला प�ट$ला 

5481 5693 प��ड� रा�ग कचेरू दिहवा�ळे�  

5482 5694 अर्जयं छीं+ट�  प�ट$ला 

5483 5695 दिवाशे�ला गर्ज�नांनां दिशे�	� 

5484 5696 र्जयं�शे भां�Mकरा र्ज�धूवा 

5485 5697 राईसा चे��	 ब�ग 

5486 5698 पल्लावा$ रात्नां�करा ब��बळे�

5487 5699 दिवार्जयं अशे��क वा�नांखं�ड� 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. 

ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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5488 5700 रादिवा�द्र र्जगनां सा+नांवाण� 

5489 5701 यं+ग�शे भांगवा�नां ड��ग� 

5490 5702 मे�थनां र्जयंवा�ता मे+ट�

5491 5703 मे�ण$क गण�शेरा�वा मे+रा�

5492 5704 रा��दिहता रावाdद्रनां�थ शे�वाट�

5493 5705 पवानां रा�धू�क[ ष्ण घ�यंदितालाक

5494 5706 आदिशेष अदिनांला ला+खं�ड� 

5495 5707 सामे$रा हमेर्ज�नां ताडवा$ 

5496 5708 यं+ग�शे प�ड$ता क� मेखं�ला� 

5497 5709 चे�द्रक��ता 	�वारा�वा खं�ड� 

5498 5710 मे�क� शे कX ला�शे क+चे�रा� 

5499 5711 अर्जयं प्रावा$ण र्ज�धूवा 

5500 5712 दिकराण प्राता�प बड�करा 

5501 5713 अदिनांला यं�वारा�र्ज कसाब� 

5502 5714 भांगवा�नां व्यं�कटरा�वा रा�मेदिगरावा�रा 

5503 5715 भां�गवाता सा�र्जयं चे�	� 

5504 5716 सिसाध्	�श्वारा धूनां�र्ज$ मे+रा�

5505 5717 प�कर्ज प�ड$ता क	मे 

5506 5718 अदिवानां�शे श्रीवाण वा�नांखंड� 

5507 5719 सा�	$प नांवानां�थ ग�यंकवा�ड 

5508 5720 लाक्ष्मेण र्जनां��धूनां कड 

5509 5721 आनां�	रा�वा अरादिवा�	 ब�रावाकरा 

5510 5722 परामे�श्वारा ब�ड�  ला�ट� 

5511 5723 दिवार्जयं सा�	�मे शे�ळेक�  

5512 5724 प्रा	$प दिवाठ्ठला सा�बळे�

5513 5725 दिशेवाकन्यं� ज्ञा�नां	�वा बह$रा

5514 5726 दि	पक प�दिडता भां�ला�रा�वा

5515 5727 रा�हmला सा�रा�शे प�ट$ला 

5516 5728 	�	�र्ज$ सिसाता�रा�मे दिहरा� 

5517 5729 सा�गरा सा�भां�ष मेह�र्जनां 

5518 5730 प्राशे��ता ब�ळे� मे+रा� 

5519 5731 प्राशे��ता धूनांरा�र्ज क�ळे�  

5520 5732 दिवाशे�ला नां�रा�यंण नांखं�ता� 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. दिताकIट अप�ण�.

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा दिताकIट नां�ह$ वा चे�कIचे� पत्ता� सिलादिहला� आह�.

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ दिताकIट अप�ण� आह�ता.

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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5521 5733 कX ला�शे ग�ग�रा�मे र्ज�ग� 

5522 5734 अशे+क हनां�मे�ता मेz	 

5523 5735 शेशे��क शेरा	रा�वा अदिहरा� 

5524 5736 शे�भांमे सा�दिनांला नांकवा�

5525 5737 प्रादिवाण सा�धू�करा उरासा�ला 

5526 5738 सा�ह�सा रादिवा�द्र मे�श्री�मे

5527 5739 दिहता�शे रावाdद्र मेह�ला� 

5528 5740 रा�हmला मेनां+र्ज हत्ताळेग�

5529 5741 बबला� कचेरू धू�यंर्ज�

5530 5742 कराण लाक्ष्मेण क��बळे�  

5531 5743 आक�शे दिनांवा[त्ता$ रा�उता 

5532 5744 सा�दिनांला दिशेवा�र्ज$ न्ह�वा$ 

5533 5745 दि	पक रामे�शे मे��डळे�

5534 5746 प्रादिताक्षी� अ�ब�	�सा सावाई 

5535 5747 दिकशे+रा प्राक�शे गव्ह�ण�

5536 5748 ता�क�रा�मे भां�गवाता नां�हराकरा

5537 5749 अमे+ला दिवानां�यंक वा�घ

5538 5750 खं�ला�	 शेफोI साय्यं	

5539 5751 रा�वाणनां�थ शे�करा र्ज�धूवा

5540 5752 अब्	�ला अर्ज$र्ज अब्	�ला रार्ज�क शे�खं

5541 5753 दिमेसिला�	 मे�धूवारा�वा सा�z	रामेला

5542 5754 यं+ग�शे ब�ब�रा�वा प��ढरा�

5543 5755 अदिभांर्ज$ता अरादिवा�	 वाडमे�रा�

5544 5756 क� सा�मे सिसाता�रा�मे सा�बळे�

5545 5757 सा�ह�बरा�वा मेह�र्जनां रा�ह�रा�

5546 5758 अचे�नां� अदिमेता चेव्ह�ण

5547 5759 रिराता�शे सा�सिर्जवा चेव्ह�ण

5548 5760 सा�ता+ष मे+हनां नां�गदिटळेक

5549 5761 ब�ला�र्ज$ धूGड$रा�मे ला/ग�ळे�

5550 5762 सादिचेनां दि	ला$प दिमेसा�ळे

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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5551 5763 चे�तानां दिकशे+रा नां�राखं�ड�

5552 5764 ह�मे�ता ज्ञा�नां	�वा क�पड�

5553 5765 पवानां दिकराण प�ट$ला

5554 5766 आक�शे बलाब$रा ला+ट

5555 5767 वाXभांवा मे+हनां र्ज�धूवा

5556 5768 रा+शेनां दिवाष्ण� क� क�ण

5557 5769 दिवावा�क अशे+क ता��ब� 

5558 5770 दिवाशे�ला सा�दिनांला रा�ऊता

5559 5771 असिखंला लादिताफो पठे�ण

5560 5772 रा��दिहता अशे+क र्ज��शे$

5561 5773 क� शेला अशे+क र्ज+शे$ 

5562 5774 	त्ता�त्र�यं प�ढरा$नां�थ भांGड�

5563 5775 दि	ग�बरा दिनांळेक� ठे अदिहरारा�वा

5564 5776 अदिनांला प्राक�शे वा�ल्मे$कI

5565 5777 असिर्जता उत्तामे दिक्षीरासा�गरा

5566 5778 सिधूरार्ज रा�मे शे�ळेवाण�

5567 5779 रा�क� शे Mनां�ह� सिर्जवाता+ड�

5568 5780 ग+प�ळे नां�रा�यंण घ�ग�

5569 5781 भांगवा�नां 	�दिवा	�सा क� ट�

5570 5782 दिवाCमे सा�ता��ष अMवा�रा

5571 5783 सा+नां�ला$ प्रादिवाण ब�ला	�रा

5572 5784 दिवाशे�ला 	त्ता� सा�ळेवा�

5573 5785 रा�र्ज� दिकसानां ला��णकरा

5574 5786 सादिचेनां ला�ला� सा�बळे�

5575 5787 अर्जयं कचेरु सा�ळेवा�

5576 5788 शे�भांमे रा�मे	�सा दिशे�	�

5577 5789 गण�शे प्रा	$प मे��रा�

5578 5790 ह�मे�ता दिशेवा�र्ज$रा�वा पवा�रा

5579 5791 मे$नां� दिवाला�सा मेराभांळे

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रा$त्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ अप�ण� दिताकIट� र्ज+डला�ला� आह�ता.

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. दिताकIट� अप�ण� 
आह�ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$.

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/ 

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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5580 5792 सा�शे��ता दि	पक ग�यंकवा�ड

5581 5793 फो�रुखं सात्ता�रा ताडवा$

5582 5794 सा�	$प नां�नां� सा�नांप

5583 5795 प्रा	$प ब�ला�र्ज$रा�वा नां�ता�वा�रा

5584 5796 शे�भांमे सा�कचे�	 प�थ��ड�

5585 5797 परामे�श्वारा सा�र्जयं वानांवा�

5586 5798 सा�ळे� दिशेनां$ भांगवा�नां अवादिचेता�

5587 5799 मे+ईनां+द्दी$नां अल्ला�बक्षी सिसाद्दी$कI

5588 5800 प�कर्ज दि	ला$प बडग�

5589 5801 प्रासा�	 र्जग	�वा$ दिशे�	� 

5590 5802 आस्लिश्वानां$ मेनां+हरा दिशे�	�

5591 5803 दि	ग�बरा रा�र्ज/द्र 	�साला�

5592 5804 दिमेनां� सा�भां�ष दिनांक�ळेर्ज�

5593 5805 नांवानां�थ सात्यंवा�नां र्ज�धूवा

5594 5806 गण�शे शेरा	 कळेसा�ईता

5595 5807 र्जब$नां ब�गमे शे�खं} शेमे$मे

5596 5808 सा�नां�	� हरा$भां�उ सा�नांप

5597 5809 गण�शे र्जयंरा�मे दि	सा�गण

5598 5810 शे�भांमे भां�Mकरारा�वा दिबर्जलाग�वा�

5599 5811 अदिभांर्ज$ता मे	नां प�ट$ला

5600 5812 शे�करा कX ला�सा रा�ठे+ड

5601 5813 यं�वारा�र्ज रा�मेचे�द्र आU�

5602 5814 सा��नां�ला$ रा�मेचे�द्र ब+ढला�

5603 5815 प�र्ज� दि	ला$प मे��ग�ड�

5604 5816 सा�ता+ष ब�ळे� र्जगता�प

5605 5817 अदिभांष�क प्राक�शे दिभांसा�

5606 5818 सा�र्ज�ता� अमे+ला वा�घ

5607 5819 लाला$ता� परामे�श्वारा फो�ला�

5608 5820 परामे�श्वारा शे�ला$करा�मे फो�ला�

5609 5821 दि	नां�शे भां�रा�चे�द्र मे�श्री�मे

5610 5822 दिनांला�शे दि	ला$प मे+रा�

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� फो+ट+वारा साह$ नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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5611 5823 हष�ला अनां�तारा�वा साकडe

5612 5824 क� वारासिसा�ग भांगवा�नां रा�र्जप�ता

5613 5825 दिनांला�शे धूGड�  ला+हकरा�

5614 5826 दिनांसा�रा इंकब�ला ता��ब��ळे$

5615 5827 ज्यं��ता$ वासा�ता� सा�ळेवा�

5616 5828 दिड�पला प��ड� रा�ग भां+ईरा

5617 5829 दिवामेला शे�षरा�वा डGगरा�

5618 5830 दिवाकI नांरा�शे शे�ला�

5619 5831 प्राशे��ता सा+प�नां मेह�ला�

5620 5832 दिवाशे�ला सा�र्जयं धूनांगरा

5621 5833 श्यं�मे प��ड� रा�ग ह�क�

5622 5834 मेदिनांष� रामे�शे नांवासा�गरा�

5623 5835 अरुण दिवाश्वानां�थ दिशे�	�

5624 5836 हरा$भां�उ 	�र्ज$ ब�ळे�

5625 5837 दिवाशे�ला राघ�नां�थ पवा�रा

5626 5838 दिकराण 	�वारा�मे मे�मे�ण�

5627 5839 अशे+क दिभांमेरा�वा म्हMक�

5628 5840 ग+दिवा�	 ब�ब�रा�वा क� रा�

5629 5841 अस्लिश्वानां$ उमे�शे पवा�रा

5630 5842 दिवार्जयं उत्तामे सागट

5631 5843 ह�नांमे�ता हRसा�र्ज$ सा�यं�वा�शे$

5632 5844 दि	पक दिशेवारा�मे दिभांसा� 

5633 5845 दिवार्जयं नां�मे	�वा रा�मेगड�

5634 5846 रा�र्ज� दिवाठ्ठला धू�वाe

5635 5847 धूनां�र्जयं मेधू�करा सा�बळे�

5636 5848 दिनांता$नां दिडग��बरारा�वा थ+रा�ता

5637 5849 ब�ला�र्ज$ मेनां+हरा वा�घ

5638 5850 शे�रा	� ज्ञा�नां�श्वारा ग�वा�ड�

5639 5851 वा�	नां� दिवार्जयं वाराक

5640 5852 सा�ता+ष सा�नां$ला दिशे�	�

5641 5853 सा�गरा दिकसानां ग�रावा

5642 5854 हष�	 सा+प�नां रा�ऊता

5643 5855 अलाक� नां�रा�यंण वा�घमे�रा�

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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5644 5856 अक��क्षी� राघ�नां�थ ओंव्ह�ळे

5645 5857 दिकसानां ज्ञा�नां	�वा र्ज�धूवा

5646 5858 क�� डला$क पRलाMता$ उताळे�

5647 5859 परामे�श्वारा रा�मेसाdग रा�ठे+ड

5648 5860 ओं�क�रा दिकशे+रा घ+डक�

5649 5861 Mवाप्नां$ला चे�द्रमेण$ इं�ग+ला�

5650 5862 सिसामे� दिशेवा�र्ज$ सिसारासा�ठे�

5651 5863 क� शेला दिकशे+रा घ�ट+ळे�

5652 5864 दिवाठ्ठला ग+प�लारा�वा आसा+ला�

5653 5865 सा�गरा ग��ड+र्ज$ प�ट$ला 

5654 5866 प्राथमे�शे प्राभां� खंट�ळे

5655 5867 अक्षीयं अशे+क र्ज�धूवा

5656 5868 यं�वारा�र्ज ब�प� खं�ड�

5657 5869 सा�ला�मे�नां प�प�भां�ई मे�ला�ण$

5658 5870 	�वा�नां�	 ग+वाd	� सापक�ळे�

5659 5871 मेह�शे मे�रा+ता$ उरासा�ला

5660 5872 प�कर्ज मे�रा+ता$ वा�ता�ळेकरा

5661 5873 यंमे�नां�ब�ई दिभांमेरा�वा गर्जe

5662 5874 दिवानां+	 ग+वाd	 रा�उता 

5663 5875 उल्ह�सा लाक्ष्मेण भां�रामेळे

5664 5876 प�ण�शे रा�र्ज�शे इं�गळे�

5665 5877 रा+शेनां अरुण र्ज�धूवा

5666 5878 शेरा	 प�ढरा$नां�थ लाGढ�

5667 5879 वाष��रा�ण$ दिवानां+	 क��बळे�

5668 5880 सा�गरा ता�क�रा�मे र्ज�धूवा 

5669 5881 मेह�शे रा�र्ज�भां�ऊ र्ज�रा�

5670 5882 वाXभांवा आ�ब�	�सा ब�राड�

5671 5883 शे�करा चे�द्रक��ता घ+ड� 

5672 5884 सादिचेनां गर्ज�नांनां क�कड�

5673 5885 वाXभांवा अशे+क बरा�ट�

5674 5886 सा�	शे�नां 	त्ता� ब�वाण�

5675 5887 सा�रार्ज सा�र्जयं र्ज�र्ज�ळे

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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5676 5888 प्रागता$ यंशेवा�ता गणदिवारा

5677 5889 दिवाप�ला सा�र्जयं प�ट$ला

5678 5890 सा�गरा सा	�दिशेवा ग�ल्ह�नां�

5679 5891 मे+दिनांक� सा	�दिशेवा ग�ल्ह�नां�

5680 5892 अदिमेता रा�र्ज� ताडवा$

5681 5893 दिहम्मेता दिभांवासिसा�ग पवा�रा

5682 5894 रा�मे� दिकसानां करावारा

5683 5895 पवानां रावाdद्र झ��दिट�ग� 

5684 5896 अर्जहरा ह�रुण मे�र्ज�वारा

5685 5897 प�नां$ता 	त्ता�त्रयं मे��ढ�

5686 5898 मेनां+र्ज 	�वारा�मे बGद्र�

5687 5899 अमेनां अरुण ताडवा$

5688 5900 र्ज�मे�	 दिवानां+	 ताडवा$

5689 5901 साम्र�ट दिभांमेरा�वा ब+राकरा

5690 5902 अर्जयं भांगवा�नां अ�रुण

5691 5903 भांगवा�नां ब�ब�रा�वा क�� 	रुप�

5692 5904 दिनांदितानां रा�र्जरातानां वा�घमे�रा�

5693 5905 र्जदितानां धूनांरा�र्ज दिगरा�डकरा

5694 5906 	त्ता�त्रयं ग+राखं भांर्जनां�वाळे�

5695 5907 लाक्ष्मे$ भां�गवाता घ+रापड�

5696 5908 रा�हmला दिवाष्ण� रा+मेण

5697 5909 यं+ग�शे क� शेवा शे/द्र�

5698 5910 यंशे दि	ला$प मे+ह$ता�

5699 5911

5700 5912 रा�हmला ब�ब�सा�ह�ब र्ज�धूवारा

5701 5913 उमे�क��ता सा�यं�भां�नां श्री$वा�सा

5702 5914 प्रादिताक प्राक�शे} प�ट$ला

5703 5915 दिवार्जयं यंशेवा�ता ग�वाड�

5704 5916 सा+मेनां�थ दिवानां�यंक क+ळेप

5705 5917 दिवार्जयं मेधू�करा चेव्ह�ण

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ ज्ञा�नां�श्वारा दिशेवाचेराण/उष� सा��ळे�क�  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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5706 5918 सादिचेनां कX ला�सा ला+खं�ड�

5707 5919 वाXशे�ला$ सा�दिनांला 	�शेमे�खं

5708 5920 अदिनांक� ता दि	ला$प ला+णकरा

5709 5921 ग+क� ळे शेह�र्ज$ ब$डगरा

5710 5922 सादिताशे मे	नांरा�वा कळेण�

5711 5923 सा�रा$क� सा�ह�बरा�वा सा+ळे�क�  

5712 5924 Mवा�ता$ शेह�र्ज$ ब$डगरा

5713 5925 सिसाध्	�थ� सा�धू$रा सा�रात्र�ण

5714 5926 दिनांता� सा�र्जयं वा�घ��ला�

5715 5927 सा�दिनांला प��पट ड�बला

5716 5928 शेXला�शे दिशेवासा��ब क�ळे�

5717 5929 प�ष्पक वासा�ता र्जब�	�

5718 5930 सिधूरार्ज मेधू�करा भांगता 

5719 5931 यं+ग�शे दिताथ�रा�र्ज झ/ड�करा

5720 5932 रा�श्मे� प्राथमे�शे सा+नां�वाण�

5721 5933 अरुण रा�मे	�सा मे�राडकरा

5722 5934 रा�सिर्जता रा�मेरा�वा चेव्ह�ण 

5723 5935 सा�रार्ज प्रा�मे	�सा क� नांघ�डकरा

5724 5936 दिवानां�यंक प्राक�शे ता�ला$

5725 5937 भां�गवाता अशे��करा�वा क	मे

5726 5938 छीं�यं� सा�ता+ष र्ज�धूवा

5727 5939 ज्ञा�नां�श्वारा नां�रा�यंण ता�ला�

5728 5940 दिवार्जयं बबनां क��बळे�

5729 5941 ह�मे�ता श्री�वाण रा�मे��ळे�

5730 5942 सा�गरा ब�ळे�सा�ह�ब भां�गवाता

5731 5943 ओंमे सा�रा�शे ठे�करा�

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१

एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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5732 5944 कल्पनां� अशे+क क� चे�करा

5733 5945 अमे+ला प्राभां�करा प�ट$ला

5734 5946 प्रावा$ण मे�दिनांकरा�वा प+हराक�रा

5735 5947 डबला क�ला�सिसा�ग 	मे�ई

5736 5948 गर्ज�नांनां प�यंरुर्ज$ ता�यंड�

5737 5949 सा�भां�ष सा�ह�बरा�वा ग+रावा�

5738 5950 सामे�धू�नां रा�गरा�र्ज दिशे�	�

5739 5951 दिनांला�शे सा�ता+ष गवाळे$

5740 5952 दि	पक सा+मेला�ला पवा�रा 

5741 5953 अ�श्वा$नां$ सा�पड�  धू��	ला�

5742 5954 अमे��ला मेच्छींdद्र ता�पदिकरा 

5743 5955 नांरासिसा�ग ग�ग�धूरा ह�ळे	�

5744 5956 प्रासा�नांर्ज$ता नां�नां�सा�ह�ब सा�बळे�

5745 5957 सादिचेनां दि	नांकरा ता�लाप�लावा�रा

5746 5958 पवानां 	�धूरा�मे रा�ठे+ड 

5747 5959 प�नांमे सिसाध्	�थ� साह�रा�

5748 5960

5749 5961 	�नां$शे शेदिकला दिप�र्ज�रा$

5750 5962 	�वा�नां�	 दि	ग�बरा खंरा�ट�

5751 5963 भां�षण रादिवा�द्र 	�साला�

5752 5964 र्जयं राघ�नां�थ भां+ई

5753 5965 सादिचेनां सा�ता+ष साz	�ण�

5754 5966 अ�	�र्ज दिवाला�सा ग�यंकवा�ड

5755 5967 मेयं�रा दिभांक� पवा�रा 

5756 5968 दिकराण र्जनां�धू�नां क�ळे�

5757 5969 आक�शे सा�U�मे ग�	�करा

5758 5970 सा�	$प ब�ला�र्ज$रा�वा प+फोळे�

5759 5971 गRरावा चेCधूरा ता�यंड�

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१

एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$ 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. 
अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$ 

०९/०६/२०२१ अमे+ला दिवाठ्ठला वा-ह�ड�
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. 
अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 



.

Page 192

5760 5972 अर्ज��नां रा�मेरा�वा अ�भां�रा� 

5761 5973 सिर्जता�शे अरुण सा�रावा�ड�

5762 5974 पवानां अरुण र्ज�धूवा

5763 5975 रा�क� शे अरुण क+ळे$

5764 5976 अश्वा$नां भां�Mकरा प�ट$ला

5765 5977 शे�क� रा सिर्जला�नां$ शे�खं

5766 5978 सा�सिर्जतासिसा�ग रा�मेसिसा�ग प�ट$ला

5767 5979 सा�ईनां�थ दिवार्जयं क� ऱ्ह�ड� 

5768 5980 आण्ण�सा�ह�ब अनां�राथ सिसारासा�ठे

5769 5981 दिशेलासा�गरा शे�करारा�वा खंडसा�

5770 5982 अदिभांष�क गणपता 	ळेवा$

5771 5983 सा+नां�ला$ ब�ळे�सा�ह�ब शे/ग�ळे

5772 5984 वासा�ता बबनांरा�वा 	�भां�ड�

5773 5985 सादिवाता� बबनांरा�वा दिनांक�ळेर्ज�

5774 5986 	त्ता� ब�ब�हरा$ घ�ग�

5775 5987 दिवानां�यंक 	त्ता� सा�वानांकरा

5776 5988 अमेरा अभां$मे�नां क��ळे$

5777 5989 दि	नां�शे र्जन्नानां�थ ईशे$ 

5778 5990 असिखंला�शे सा�र्ज� बढ�

5779 5991 सा�रा�खं� अदिमेता�भां भां+साला�

5780 5992 यं+ग�शे र्जयं�रा�मे दि	सा�गर्ज

5781 5993 मे�रा+ता$ ब�ब�रा�वा ठे�/बरा�

5782 5994 ऋष$क� शे शेरा	 र्ज�नांगरा�

5783 5995 अमे+ला मेच्छींdद्र ह+ला�

5784 5996 अक्षीयंक� मे�रा लाखंनांला�ला ग�यंधूनां�

5785 5997 र्जयं�शे सा�नां$ला प�ट$ला 

5786 5998 कल्पनां� सा�धू�करा ग�र्जरा

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां��वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 

०९/०६/२०२१  आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. 
ए. ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/ प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$ 
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5787 5999 रा�र्ज� दि	ग�बरा क��बळे�

5788 6001 धूनांश्री$ प्रादिवाण प�राधू$

5789 6002 ऋषभां दिवार्जयंरा�वा ग�डग�

5790 6003 अभां$र्ज$ता ह�मे�ता वा�ण$

5791 6004 सा�गरा मेह�	�वारा�वा क�वाळे�

5792 6005 दिनांलामे कIराण प�रा$ट�

5793 6006 सा�गरा यं�वारा�र्ज ला+खं�ड�

5794 6007 रा�र्ज� लाक्ष्मेण दि	सालावा�रा

5795 6008 शे�हरुक अकबरा शे�खं

5796 6009 प+पट मे�रुता$ धू�डवाड

5797 6010 सादिचेनां सा�खंसा�नां क��बळे�

5798 6011 रा�धू� प्राशे��ता ब�ता

5799 6012 अनां�ता� श्री$रा�मे ब�/बटक�रा

5800 6013 रुप�शे सा�र्जयं भां�ला�रा�वा

5801 6014 र्जयंभां$मे रा�मेण्ण� चेलावा�	$ 

5802 6015 भां$मेरा�वा अशे+क ह�णमे�ता�

5803 6016 अरादिवा�	 दिशेवारा�मे मेह�क� ड� 

5804 6017 ब�प� नां�मे	�वा दिशेरासा�ठे

5805 6018 आरा$फो मे�ब�राक ताडवा$

5806 6019 दि	नां�शे अशे+क ह�लावाला� 

5807 6020 वाXभांवा पद्मारा�र्ज क�कड�

5808 6021 अरादिवा�	 दि	ला$प सा�वा�ता 

5809 6022 शेरा	 	�मे� मे+ह$ता�

5810 6023 ता�ष�रा श्री$चे�द्र रा�ठे+ड

5811 6024 ह�मे�ता प्राता�प खं�मेनांरा

5812 6025 दिनांकIता� हनां�मे�ता ग�यंकवा�ड

5813 6026 सा�र्जयं प��डसिलाक ब+राकरा

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१
दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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5814 6027 रा�मे अनां�तारा�वा दिशेराफो� ला�

5815 6028 ब�ळेक[ ष्ण असिर्जनां�थ नां�ळे�  

5816 6029 सा�दिनांला प्राल्ह�	 मे+रा�

5817 6030 अदिताशे भां�गवाता घ+रापड�

5818 6031 सा�रार्ज नां�रा�यंण प�ट$ला

5819 6032 अभां$र्ज$ता ता�न्ह�र्ज$ रा+कड�

5820 6033 अनां�रा�ग अरादिवा�	 	�शेमे�खं

5821 6034 सा�ब��धू दिवार्जयंरा�वा वाXरा�ळे�

5822 6035 दि	पक ब�ला�र्ज$ प��डलावा�ड

5823 6036 दिवानां+	क� मे�रा प्राल्ह�	 गRतामे

5824 6038 गर्ज�नांनां कX ला�सा सा+न्ना�

5825 6039 एकनां�थ प्राक�शे क� लाकण! 

5826 6040 अता�ला प्राभां� रा�मेट�क�

5827 6041 मे$रा� मे�दिणकरा�वा सा�ठे�

5828 6042 सालामे�नांखं�नां नां�सा�राखं�नां पठे�ण

5829 6043 दिनांला�शे मे��हनां र्ज�वा$रा

5830 6045 सा�रार्ज 	त्ता� उब�ळे�

5831 6046 गर्ज�नांनां श्री$रा�मे क��ड�लाकरा

5832 6047 उमे�शे भां$कनां प�ट$ला

5833 6049 दिनांलामे दिवाक्कI सा+ळे�कI

5834 6050 मेधू�करा शे�करा ह��ग�

5835 6051 मेनां+र्ज भांगवा�नां गव्ह�ळे�

5836 6052 सा�	�शे नां�	ला�ला 	�वारा�

5837 6053 मेयं�रा धूनांरा�र्ज यं�शे$

5838 6054 मेह�तारा र्जह$रा अहमे	 शे�खं वाह$	

5839 6055 दिमेझ�� नांर्ज$ब दिमेझ�� सिर्जला�नां$ ब�ग

5840 6056 कX ला�सा नां�नां� ग�यंकवा�ड

5841 6057 मेनां+र्ज दि	ला$प सा�यं�वा�शे$

5842 6058 सा�	$प भां$मेरा�वा क��बळे�

5843 6059 	त्ता�त्रयं 	गड�  क+क�ट�

5844 6060 रा�मे�श्वारा अण्ण�भां�उ मे��ड�

5845 6061 अण्ण� 	�	�रा�वा पवा�रा

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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5846 6062 शेरा	 नां�मे	�वा क� 	�रा�

5847 6063 सा�दिमेता अर्ज��नां सा��नांवाण�

5848 6064 उमे�शे श्री�वाण रा�मे+ळे�

5849 6065 रा�मे ब�ब�ला�ला बगळे�

5850 6066 दि	नां�शे अदिनांला सा�यं�वा�शे$

5851 6067 अभां$ष�क ग+प$चे�	 चे�ड�ला�

5852 6068 दिनांरा�र्जनां ब�ळे�सा�ह�ब भां+साला�

5853 6069 सिधूरार्ज दिवाष्ण� ब+डखं�

5854 6070 दिशेवानां�थ एकनां�थ खं�डकरा

5855 6071 सा�Xराभां अदिनांला चे+ट$ला�

5856 6072 हनां�मे�ता रा�मे	�सा खंरा�ड�

5857 6073 Mनां�ह� उमे�शे प�ड$ता

5858 6074 शे�खंरा क�शे$रा�मे इं�गळे�

5859 6075 अदिवानां�शे ब�ळे� दिनांचेळे

5860 6076 इंराफो�नां दिफोरा+र्ज खं�नां

5861 6077 अदिवानां�शे 	�वा$प्रासा�	 परा	�शे$

5862 6078 प्रादिवाण मेह�	�वा क�रा�ड�

5863 6079 सादिचेनां दिवानां�यंक र्ज�धूवा 

5864 6080 Mवाप्नां$ला क�क�सा+ मे+रा�

5865 6081 शे�भांमे हनां�मे�ता दिशे�	� 

5866 6082 एXश्वायं�� राघ�नां�थ शे�ळेक�

5867 6083 ता�र्ज� रा�मे क��बळे�

5868 6084 साRराभां उल्ह�सा क�शे$	 

5869 6085 दिवानां+	 	�वारा�वा खं�ळे�

5870 6086 रा�र्ज� अर्ज��नां मेग	�मे

5871 6087 वाXभांवा भां�र्ज�ग मे�नां�

5872 6088 मे�ग�शे मेह�	�वा ग�वाड�

5873 6089 अर्जयं सा�भां�ष कनांसा�

०९/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१
दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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5874 6090 रा�मे� ग�ण�र्ज$ खं�पसा�

5875 6091 आक�शे प��ड� रा�ग दिशे�	� 

5876 6092 लाखंनां आ	$नां�थ ता�र्ज�रा�

5877 6093 सा�गरा चे�द्रक��ता 	�शेप��ड�

5878 6094 प्रादिवाण सा�भां�ष क+टकरा

5879 6095 दिशेवा�र्ज$ श्री$हरा$ वा�यंभांट

5880 6096 रा+ह$ता भां�राता मेMक�

5881 6097 सा�गरा रा�मेचे�द्र क�� भां�रा

5882 6098 मेह�	�वा खं�ड�रा�वा गडकरा

5883 6099 हष�	 दिवार्जयं सा�बळे�

5884 6100 वाXभांवा सा�र्जयं पवा�रा 

5885 6101 ओं�क�रा रा�र्जक� मे�रा चेRधूरा$ 

5886 6103 यं+ग�शे रा�मे	�सा भांवा�रा$ 

5887 6104 दिनांवा[त्ता$ रामे�शे आचेट

5888 6105 ह�मे�ता दिवानां�यंक सा+नांवाण�

5889 6106 दिशेताला सादिचेनां क�मेथ�

5890 6107 यं+ग�शे 	�वा$	�सा सारा+	�

5891 6108 भां�गयंश्री$ सा�गरा रा��दिहट�

5892 6110 सा+मेनां�थ नां�मे	�वा घ+ड� 

5893 6111 दिनांता$नां दिवार्जयं दिटळेक

5894 6112 सादिचेनां रामे�शे घ+रापड�

5895 6113 गण�शे सा�ता+ष शे/डग�

5896 6114 प�र्ज� रा�मेक[ ष्ण सा��मेवा�शे$

5897 6115 सादिचेनां दिवार्जयं क��बळे�

5898 6116 ईश्वारा प्राक�शे गव्ह�ण�

5899 6117 सादिचेनां शे�मे शेह�प�लाक

5900 6118 शे�ताण� मेह�शे चे��गला�

5901 6119 प्राक�शे हरिराशेचे�द्र भां+Mता�करा

5902 6120 प्रा	$प दिभांमेरा�वा गवाळे$

5903 6121 सा��नां� अर्जयं भांXरावा

5904 6122 अदिशेष हरिराषचे�द्र वा�घ�ड�

5905 6125 दिप्रायं�क� दिशेवा�र्ज$ पवा�रा 

5906 6127 अमे+ला अरुण ताळे+ला�

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प झ�राoक्सा आह�.

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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5907 6128 अक्षीयं अदिनांला ठे�क� रा

5908 6130 रा�र्ज�शे रा�र्ज� चेव्ह�ण

5909 6131 दिमेथ$ला�शे भांवाराला�लार्ज$ शेमे��

5910 6132 अनांवारा वार्ज$रा शे�खं

5911 6133 घनांशे�मे रा�र्ज/द्र र्जगता�प

5912 6134 शे�भांमे सा�रा�शे इं�गळे�

5913 6135 अता�ला दिकसानां दिशेरा+ळे�

5914 6136 उब�	 सा�दि	क शे�खं

5915 6137 अभांयं ता�क�रा�मे ब�ढ�

5916 6140 श्रीध्	� दिवार्जयं वाXरा�ळे�

5917 6141 सा�	$प र्जगन्ना�थ चेRधूरा$ 

5918 6142 रा�हWला गRतामे कसाब�

5919 6143 सादिचेनां दिनांवा[त्ता$ क�मेथ� 

5920 6145 नां	$मे इंकब�ला ब�गब�ण

5921 6147 सिसाध्	�थ� अदिनांला प�टसाकरा

5922 6148 अक्षीयं रा�र्ज�भां�ऊ आठेवाला�

5923 6149 ता�ष�रा क[ ष्ण� नांला�वाड�

5924 6150 रामे�ब�ई श्री$पता$ ग+धूण�

5925 6151 प्रामे+	 	Rलाता थ�ट�

5926 6152 दिकराण अशे+क पवा�रा 

5927 6153 ऋषभां रा�हWला ग�यंकवा�ड

5928 6154 ता�ष�रा सादिताष फो�ळेक�

5929 6155 दि	पक ब�ला�र्ज$ प��डलावा�ड

5930 6156 खं�ड�श्वारा प��ड� रा�ग नां�हराकरा

5931 6157 ऋता�र्ज� दिवार्जयं घ+रापड�

5932 6158 सा�नां$ला दि	नांकरा भां+यं�

5933 6159 सा�गरा परामे�श्वारा सा�यं�वा�शे$ 

5934 6160 अमे+ला दिभांमेरा�वा दिशे�	�

5935 6161 ऋष$प्रासा�	 सा��	रा ग�यंकवा�ड

5936 6162 दिवार्जयं ग��ड�  चे/डक�

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र झ�राoक्सा र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज��वारा प+Mट�चे� 
दिताकIट� ला�वाला� आह�ता.

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह 
 प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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5937 6163 ला+क� शे सिधूरा/द्र क�सा�रा

5938 6164 लाक्ष्मेण दिवाठ्ठला क��बळे�

5939 6165 वाXभांवा सा�ता+ष सा+नांवाण�

5940 6166 प्राशे��ता अशे+क सा�ळेवा�

5941 6167 दिवाशे�ला रा�वासा�ह�ब घ+डक�

5942 6168 दिनांखं$ला नां�मे	�वा वा�ढ� 

5943 6169 प�रुशे+त्तामे अदिनांला क	मे

5944 6170 दिनांता$नां र्जगन्ना�थ ठे/ग� 

5945 6172 प्रादिताक सा�भां�र्ज$ खं�मेकरा

5946 6173 लाक्ष्मेण दिवार्जयं सा�बळे�

5947 6174 रा�र्ज� अ�ब�	�सा फोसा�ला�

5948 6175 अ�शे� सिसाध्	�श्वारा वाडदिताला�

5949 6176 सा�तारा�मे वासा�तारा�वा रा�ऊता 

5950 6177 शे�करा नां�रा�यंण प�रा+ला

5951 6178 दिवाश्वार्ज$ता शेरा	 गवाळे$

5952 6179 वाXभांवा लाक्ष्मेण झ+रा� 

5953 6180 दिकराण प्राक�शे चेव्ह�ण

5954 6181 वा�दिशेमे अराह$मे शे�खं

5955 6182 भांराता सा�भां�ष कचेवा�

5956 6183 शे�भां��ग$ रा�र्ज� फोसा�ला�

5957 6184 रा�र्ज$ता मेधू�करा 	��रुगड�

5958 6186 दि	पक मे�नांसिसा�ग दिपसा�ळे

5959 6187 शे�भां��ग$ यंशेवा�ता गणवा$रा

5960 6188 मे�घ� अरुणरा�वा ढ+क

5961 6189 प्राक�शे अदिनांला क	मे

5962 6190 पवानां प��ढ� रा�ग क��बळे�

5963 6191 शे�हरुखं शेदिह	 शे�खं

5964 6192 आनां�	� दि	नांकरा बनांसा+ड� 

5965 6194 Mवाप्नां$ला 	�वा$	�सा सा	$वा�ला

5966 6196 दिवारा�र्ज शेXला�शे भां�लाकरा

०९/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. 

०९/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� 
आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 
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5967 6197 दिवाशे�ला मे�राला$धूरा सापक�रा

5968 6198 ग+राखं धू�रु र्ज�धूवा

5969 6199 शे$ताला ता�क�रा�मे ब�डगरा 

5970 6200 वाXभांवा 	�	�भां�ऊ प�ट$ला

5971 6201 रा�र्ज�शे�मे वा�घर्ज$ भां$सा�

5972 6202 दिनांता$नां सा+प�नां साप�त्र�

5973 6203 नां�रा�यंण मे�धूवारा�वा खं��कला�

5974 6204 यं�नां�सा सा�ह�ब ब�ग

5975 6205 दिनांता�शे नां�	क� मे�रा नांला�वाड�

5976 6206 दिवानां�यंक र्जनां�	�नां ग+रा�

5977 6207 प�कर्जक� मे�रा ब�ब�रा�वा यं�ळेग�

5978 6208 चे�द्रकIता! रामे�शे नां�टकरा

5979 6209 दिवार्जयंक� मे�रा वा�मेनां आ�धूळे�

5980 6210 दिप्रातामे ता�नां�र्ज$ क�ळे�

5981 6211 दिवाशे�ला ब�प� रावा�

5982 6212 सा�	$प दिह�	�रा�वा 	�सा�ई

5983 6213 ता�क�रा�मे क� शेवारा�वा प�वाड�

5984 6214 ऋदिषक� शे सा�नां$ला भां�ड�रा� 

5985 6215 अर्ज��नां श्री$हरा$ भांता�नां�

5986 6216 गण�शे श्री$हरा$ भांता�नां�

5987 6217 शे�भांमे दि	ला$प पवा�रा

5988 6218 श्री$मे�ता नांवानां�थ सा�यं�वा�शे$

5989 6219 गRरावा रा�र्ज/द्र क�सा�रा�

5990 6220 नां�गनां�थ कGड$रा�मे क��बळे�

5991 6221 शे�भांमे हरा$भां�ऊ चेव्ह�ण 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�कIट�वारा 
नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

०९/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 
नां�ह$.
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5992 6222 कल्प�शे रा�र्ज/द्र ग�रु� ग�

5993 6223 शे�भांमे मेह�	�वा कचेरा�

5994 6224 मे�यं� हरा$चे�द्र वा�घमे�रा�

5995 6225 अमे+ला सा�भां�ष गढरा$

5996 6226 दिवाशे�ला नां�रा�यंण ता�पकरा

5997 6227 ता��	ळे�  अभां$ष�क 	�दिवा	�सा

5998 6228 उत्तारा�श्वारा सिसाध्	सिला�ग रिरा�गणकरा

5999 6229 असालामे मे�नां�फो शे�खं

6000 6230 अमे$नां इंब्रु�ह$मे शे�खं

6001 6231 मेह�शे बळे$रा�मे उमे�प

6002 6232 घनांश्यं�मे मेनां+हरा र्ज�धूवा

6003 6233 दिवार्जयं कX ला�सा क	मे

6004 6234 प्राभां� इंरावा�ता टGप�

6005 6235 ग�रु कमेला�करा रासा�ळे

6006 6236 कX ला�सा नां�	क� मे�रा सा�यं�वा�शे$

6007 6237 मे�दिनांता� शे�करा मे�गला

6008 6238 ग+क� ळे सिला�ब�र्ज$ बचे�ट�

6009 6239 दि	पक राघ�नां�थ गवा�रा

6010 6240 सादिचेनां दिवाला�सा चे�वारा�

6011 6241 शे�भांमे सा�रा�शे दिताब�ला�

6012 6242 रा�र्ज�शे ब�ब�रा�वा पवा�रा

6013 6243 सिधूरार्ज 	�दिवा	�सारा�वा इं�गळे�

6014 6244 कदिपला सिसाध्	�थ� धू��ड�

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा 
चे�कIचे� उल्ला�खं

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा 
नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 
नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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6015 6245 प्राथमे�शे भां�उसा�ह�ब चेव्ह�ण 

6016 6246 सा�	$प अशे+क इंढ+ळे�

6017 6247 दि	पक शे��ता�रा�मे चेRधूरा$

6018 6248 रा�हmला सा�र्जयं खं�	�रा�

6019 6249 प्राभां�करा भां�उसा�ह�ब ग�यंकवा�ड

6020 6250 रा�मेचे�द्र नां�रा�यंण घ+ळेवा�

6021 6251 आराता$ गण�शे प�डळे�

6022 6252 रा+ह$	�सा वा�ळे$ब� दिघग�

6023 6253 उमे�शे सा�खंरा�मे प�ट$ला

6024 6254 प�कर्ज ता�ळेशे$रा�मे दिशे�	�

6025 6255 कदिपला सा�भां�ष क��बळे�

6026 6256 मे�रा+ता$ दिवाश्वानां�थ करा�ळे�

6027 6257 	त्ता� रा�गरा�वा र्ज�धूवा

6028 6258 यं+ग�शे ब�ळे�सा�ह�ब सिझ�र्ज�कe

6029 6259 मेर्जहरा मे�हब�ब शे�खं

6030 6260 रादिवा�द्र सा�ल्यं� प�वारा� 

6031 6261 दिनांला�शे प्रा�मे	�सा चेवारा�

6032 6262 परामे�श्वारा र्जयंवा�ता� ब�ड�

6033 6263 सा�रार्ज अशे+क ब+राग�

6034 6264 अदिनांक� ता दिशेवा�र्ज$ ग+रा�

6035 6265 गर्ज�नांनां सा�रा�शे 	�धू�ळेकरा

१०/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा र्ज+डला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१
चे�रिरात्र प्रामे�णपत्र एकदित्रता दि	ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. दिताकIट� र्ज+डला� नां�ह$ता.

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� 
नां��वा नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा 
नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� 
नां��वा नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� 
नां��वा नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� 
आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� 
नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा 
नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.
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6036 6266 मे�ग�शे भां�उसा�ह�ब दिमेसा�ळे

6037 6267 मे�क� शे भां$मेरा�वा दिहवारा�

6038 6268 दिवार्जयंक� मे�रा शे�करारा�वा खं�	�रा�

6039 6269 अप�वा�� रा�र्ज� वा�क+ड�

6040 6270 कल्प�शे प्रादिवाण प�ट$ला

6041 6271 शे��भां� सा�ज्ञा�नां ड�वारा�

6042 6272 दिनांता�शे र्जग	$शे ला/ड�

6043 6273 दिवानां+	 ता�नां�र्ज$ पवा�रा

6044 6274 अक्षीयं श्री$रा�मे सा+नांवाण�

6045 6275 शे�खंरा रामे�शे ला+ट

6046 6276 सा�	$प कल्लाप्प� गड$वाड्डरा 

6047 6277 सा��नां�ला$ रादिवा�द्र ग�यंकवा�ड

6048 6278 धूनांरा�र्ज ब�ड�  दिचे�ड�ला�

6049 6279 शे�भांमे अवाधू�ता ग�यंभां+ला�

6050 6280 आक�शे भां�नां�	�सा र्ज�धूवा 

6051 6281 फोX र्ज�नां गफो� रा दिपरार्ज�	� 

6052 6282 दिशेवा�नां�	 ग+राखं घ+डक�

6053 6283 दिवाक�सा अ�क� शे क�ळे�

6054 6284 अदिवानां�शे परामे�श्वारा ला��डग�

6055 6285 दिवाक�सा भां$मेरा�वा दिहवारा�ळे�

6056 6286 सा�मे�शे गRतामे वा�घमे�रा�

6057 6287 अ�कला�शे ब�ड�  खं�ड�

6058 6288 प्राशे��ता भां�राता ग�यंकवा�ड

6059 6289 ज्ञा�नां�श्वारा र्जयंवा�ता� ब�ड�

6060 6290 लाक्ष्मेण क� 	+र्ज$ ब�राक� ळे�

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा 
वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�कIट�वारा दिताकIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा 
नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. दिताकIट नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा 
प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा 
प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
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6061 6291 प्रादिताक दिवानां�यंक आठेवाला�

6062 6292 सा�गरा नां�	� वा�नांखं�ड�

6063 6293 अभां$र्ज$ता सा�रा�शे ठे+कळे

6064 6294 दिवाशे�ला दिवाला�सा चे�वारा� 

6065 6295 सा�ईनां�थ 	�	�रा�वा ब+राग� 

6066 6296 हरा$	�सा ग�ग�धूरा यं�ग�ला�

6067 6297 मे�ग�शे प्राक�शे शे/डग�

6068 6298 रावा$ सा�रा�शे प�रा+ला

6069 6299 सादिचेनां मे�रुता$ धू/ड�

6070 6300 दिनांला�शे भां�Mकरा मेह/द्र�

6071 6301 ह�मे�ता ग+वाd	� धूनांकरा

6072 6302 अदिवानां�शे रा�र्ज�भां�ऊ क�ळे�

6073 6303 मे��क�� 	 कGड�र्ज$ राघतावा�नां

6074 6304 दिनांलामे मेयं�रा गरुड

6075 6305 अदिनांला बळे$रा�मे बह$रावा�ला

6076 6306 प्राशे��ता रा�मेहरा$ र्ज�धूवा

6077 6307 सा+नां$क� सादिताष 	�ड�

6078 6308 रा�हWला अरादिवा�	 बड	�

6079 6309 यं+ग�शे रामे�शे साकट

6080 6310 गण�शे आब�सा�ह�ब र्जगता�प 

6081 6311 रा��दिहता आब�सा�ह�ब र्जगता�प 

6082 6312 सा+नां�ला$ मेयं�रा ढ�ला�

6083 6313 प्राशे��ता लाक्ष्मेण मे�ळे$

6084 6314 यं+ग�शे रा�मे भां+कला�

6085 6315 मे�न्ना�शे हनां�मे�ता भां+कला�

6086 6316 सा�नां$ता� ब�ळे�सा�ह�ब थ+रा�ता

6087 6317 सा�रार्ज रा�र्ज/द्र चेव्ह�ण

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह 
 प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा 
नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� 
नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा प्रा�षक�चे� नां��वा नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट, दिताकIट� अप�ण� 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 
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6088 6318 गण�शे शे�करा ग+ड�ला�

6089 6319 क�दिशेनां�थ मे�रा+ता$ मे��ड�

6090 6322 रात्नां� प��डला$क 	�वारा�

6091 6323 प्रादिवाण सा�रा�शे नांरा�करा

6092 6325 अमे+ला ब�ब�रा�वा क�� ट�वा�ड

6093 6326 दिवानां+	 रा�र्ज�रा�मे चेRरा�

6094 6327 शेXला�शे ब�ला�र्ज$ लापकरा�

6095 6328 अशे+क ब�ला�र्ज$ मे��ढ�

6096 6329 सा+प�नां गण�शेरा�वा दिशे�	�

6097 6330 रा�हWला सादिचेरा�	 पवा�रा

6098 6331 दिनांता$नां प्रादि	प र्ज�धूवा

6099 6332 प्राशे��ता रा�र्ज/द्र 	�शेमे�खं

6100 6333 ग�Xतामे दिभांमेरा�वा र्जगता�प

6101 6334 करानां नां�मे	�वा क	मे

6102 6335 गण�शे प��ड� रा�ग र्ज�धूवा

6103 6336 दिवाष्ण� भांगवा�नां चेव्ह�ण

6104 6337 शे�भांमे सात्यंवा�नां 	ळेवा$

6105 6338 भां�राता$ मे�दिनांकरा�वा मे�ह�करा

6106 6339 फोX य्यं�र्ज सासिलामे शे�खं}

6107 6340 सादिचेनां दिवाठे��ब� 	�यंगड�

6108 6341 सा�	$प ग+दिवा�	 ता�ला�ग�

6109 6342 अर्जयं 	यं�रा�मे सा�तापXसा�

6110 6343 सिसाद्धां�थ� दिनांवा[त्ता$ ला+खं�ड�

6111 6344 प�र्ज� रा�मे दिचेवाड�

6112 6345 प�कर्ज मे�रुता$ क+ळे$

6113 6346 सादिचेनां सामे�धू�नां खं�ड�रा� 

6114 6347 सिसाक� 	रा इंMमे�ईला पट�ला

6115 6348 सादिचेनां नां�थरा�वा र्ज�यंभां�यं�

6116 6349 अदिमेताक� मे�रा अशे+क ताRरा

6117 6350 अक्षीयं गर्ज�नांनां रा��ग��ळे�

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र छीं�यं��दिकता प्राता$ आह�ता. ३०रु 
दिताकIट� र्ज+डला� आह�ता.

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
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6118 6351 प�ड$ता प��ड� �रा�ग ग�ळेवा�

6119 6352 दिनांता$नां भां�गवाता चे��	ण�

6120 6353 ता�ळेशे$रा�मे मे�चेकरा�वा प��चे�ळे

6121 6354 आशे�ता+शे हरा$चे�द्र क	मे

6122 6355 सा�ता��शे$ ज्ञा�नां�श्वारा भां�ला�

6123 6356 श्री$मे�ता सिसाध्	�श्वारा सा�रावासा�

6124 6357 रादिवाक� मे�रा अ�ब�	�सा चे�क+ला�

6125 6358 सा�रा�खं� 	�वारा�मे र्ज�धूवा

6126 6359 वाXभांवा आनां�	 प�ट$ला

6127 6360 अरादिवा�	 बळे$ बनांसा+ड�

6128 6361 आक�शे रा�मेसिसा�ग पवा�रा

6129 6362 व्यं�कट$ यं�वा र्जग�ड�

6130 6363 उब�	 अब्	�ला मेर्ज$	 शे�खं

6131 6364 शे�भांमे 	�Xलाता नां�ईक

6132 6365 	यं�नां�	 	���ड�प्प� नां��गनां�रा�

6133 6366 ऋदिषक� शे मेह�	�वा ओंह+ळे

6134 6367 फोरा$	� अलाता�फो फोकIरा

6135 6369 दिवाक�सा प��ड� रा�ग क�ताकड�

6136 6370 शे	रा अशे+क गडगला�

6137 6371 भांराता हनां�मे�ता पवा�रा

6138 6372 प्रासा�ता 	Rलाता नां�ईक

6139 6373 प्राभां�करा ब�ड�  उफो�ड�

6140 6374 प्राशे��ता प्रामे+	 प�र्ज�रा$ 

6141 6375 दिप्रातामे प्राभां�करा रा�ड�करा

6142 6376 अवाधू�ता सा�भां�ष} र्जगता�प

6143 6377 दिनांला�शे प�रुष��त्तामे वा�घरा�

6144 6378 सा�धू$रा ब�ळेक[ ष्ण सामेथ�

6145 6379 प�कर्ज सा	�दिशेवा भां��साला�

6146 6380 इं�द्र��शे� 	�वा/द्र लावा�ळे�

6147 6381 सा�वाण�� दि	ला$प ब�ग�वा

6148 6382 दि	प$क� अरुणरा�वा दिनां�ब�ळेकरा

6149 6383 सादिवाता� प्रा	$प ग�ड्ड�

१०/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
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6150 6384 दिनांता$नां रा�मेचे�द्र सा�वा�ता

6151 6385 भां�ग्यंश्री$ उ	धूवारा�वार्ज$ मे/ढ�

6152 6386 सा�नां�	� प��ड� रा�ग ग�ळेवा�

6153 6387 एकनां�थ ग+वाधू�नांरा�वा 	�वाड�

6154 6388 गRतामे दिवानां�यंक र्जमे	�ड�

6155 6389 चे�तानां हरा$	�सा फो� लाझ�ला�

6156 6390 ग��प�ळे ब�लाकIसानां र्ज�धूवा 

6157 6391 सा�दिमेता कGड$रा�मे दिशे�	�

6158 6392 प्रादिवाण ब�प� वा�र्ज�त्र$ 

6159 6393 ईश्वारा झ��बरा कसाब�

6160 6394 दिवार्जयं ब�ब�रा�वा वा�कळे�

6161 6395 सादिचेनां एकनां�थ सासा�नां�

6162 6396 असिर्जनां�थ} अर्ज��नां क� ट�

6163 6397 दिशेवामे दिवाला�सा ला+खं�ड�

6164 6398 सा�ध्यं�ता�ई परामे�नां�	 क�ळे�

6165 6400 अदिनांला दिनांवा[त्ता$ प�ट$ला

6166 6402 हरा$ष र्जग	$शे प�ट$ला 

6167 6403 दिवानां+	 क[ ष्णरा�वा प�ट$ला

6168 6405 वा�ल्मे$क प्राक�शे ता+डकरा

6169 6406 मे+हनां सा�दिनांला इंष्टु�

6170 6407 मेयं�रा ग+दिवा�	 ठेक्करा 

6171 6408 सादिताशे र्जळेब�र्ज$ वा�राघड�

6172 6409 मे�गला सा�धू�करा क�दिशे�	�

6173 6410 रा+शेनां नां�	 � सा�यं�वा�शे$

6174 6411 	त्ता� दित्रब�क गव्ह�ण�

6175 6412 चे�द्रक��ता मेधू�करा मेह�र्जनां

6176 6413 प्रादिवाण दिभांवासानां प�ट$ला 

6177 6414 Mवाप्नां$ला अरुणरा�वा 	ह�

6178 6415 सा�	$प प्राभां� र्ज�धूवा

6179 6416 सा+नां�ला$ शेराण}अप्प� हब्ब�

6180 6417 रा�हmला सा�खं	�वा क�सा�रा

6181 6418 सा�	$प मे�राला$धूरा घ�ग�

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$. 	�सा-यं� सिलाफो�फ्यं�वारा सिलादिहला�ला� पत्ता� चे�कIचे� आह�. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. १० रु चे� दिताकIट� र्ज+डला� नां�ह$ता.

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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6182 6419 वाXशे�ला$ सा�भां�ष दिचेता�रा�

6183 6420 प्राशे��ता रा�मेक[ ष्ण प�ट$ला 

6184 6421 दिनांशे��ता सा�र्जयं वा�ह�ण�

6185 6422 शे�मे ग+प�ला क� ला�लावा�ड

6186 6423 सा�रार्ज दिह�	 �रा�वा नांला�वाड�

6187 6424 प्राज्वाला ह�मेरा�र्ज क�कड�

6188 6426 सा�ईनां�थ मे��र्ज�र्ज$ सा+ळे�क�

6189 6427 श्वा�ता� रा�र्ज� खंरा�ता

6190 6428 अदिनांक� ता नांरा�शे शे�ला�क�रा 

6191 6429 	�दिवा	�सा मे��दितारा�मे थ+रा�ता

6192 6430 क� शेवा 	शेराथ दिशे�	�

6193 6431 सापनां� ब�ला�र्ज$ सा+नां�रा�

6194 6432 Mवाप्नां$ला चेराण	�सा भांग�ड�

6195 6433 ब�ला�र्ज$ नां�रा�यंण रा�ठे��ड

6196 6434 ग�Xतामे श्री�वाण सा+नांवाण�

6197 6435 सा�दिमेता दिभांवा� डGगरा�

6198 6436 सा�गरा बबनां सा�बळे�

6199 6437 अ�क� शे 	�	�र्ज$ ब�साराकरा

6200 6438 सादिचेनां दिवाठ्ठलारा�वा रा�ठे+ड

6201 6439 आक�शे कड�  घ+डक�

6202 6440 आक�शे रातानां क+क�ट�

6203 6441 प्रामे+	 मे�दिनांकरा�वा मेहल्ला�

6204 6442 रुप�शे प[थ्वा$रा�र्ज चेव्ह�ण

6205 6443 रा�मे हरा$	�सा ता�राळेकरा

6206 6444 अर्जयं भां�उरा�वा टGग� 64

6207 6445 दिवार्जयं 	त्ता� रा�र्जक� रा�

6208 6446 शे�भांमे 	�मे+	रारा�वा ठेGबळे�

6209 6447 करिराष्मे� लाक्ष्मेणरा�वा अनां�तारा�

6210 6448 गण�शे मे�धूवारा�वा र्ज�धूवा

6211 6449 यं+ग�शे ग+वाधू�नां 	�वाड�

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 
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6212 6450 प्रावा$ण मे�धूवारा�वा र्ज�धूवा 

6213 6451 अदिनांला भांगवा�नां प�ट$ला 

6214 6452 प्राभां�करा ब�प� मे+रा�

6215 6453 	त्ता� दिकशेनांरा�वा मेMक�  

6216 6454 यं+ग�शे राघ�नां�थ रा�उता

6217 6455 श्री�ता$ दि	नां�शे सा�ताप�ता�

6218 6456 वाXभांवा दि	ला$प म्हMक�

6219 6457 सा�भां�ष ब�ब� क��ळे�करा 

6220 6458 सा�धू�करा 	�मे� वा�घमे�रा�

6221 6459 मे+हसा$नां लाता$फो शे�खं

6222 6460 शे�रा	� दि	नां�शे भांGग

6223 6461 दि	पक सा�नां$ला मे��ड+ळे�

6224 6462 सा�रा/द्र चे�द्रक��ता क� वाट�

6225 6463 दिवानां��	 ब�राक�  ग	रा$

6226 6464 उमे�शे मे�दिनांक ग�ड	�

6227 6465 ब�ड�  रा�मे� र्ज�धूवा

6228 6467 अदिमेता भां�राता मे�नां�

6229 6468 सा�रा�शे प�ढरिरानां�थ म्हसावाड�

6230 6469 दिवाष्ण� अशे+क इं�गळे�

6231 6470 शे�भांमे अदिनांला दिमेसा�ळे

6232 6471 मे�Mताखं$मे खं�र्ज� शे�खं

6233 6472 चे�द्रक��ता रा�मे�ह�रा$ अडता

6234 6473 आक�शे अप्प�सा�ह�ब ब�गला

6235 6474 ब�र्ज$रा�वा एकनां�थ क��बळे�

6236 6475 ऋदिषक� शे आर्ज$नां�थ बनांवा�

6237 6476 Mवारुप क[ ष्ण� र्ज�धूवा

6238 6477 क� वाला बबनां उब�ळे�

6239 6478 सा�रा�शे गण�शे कनांक� ट�

6240 6479 सा+नां� मे+हनां रा�ठे+ड

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 
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6241 6480 प�र्ज� प्राभां� मेह�ला�

6242 6481 दिकराण सा�ह�बरा�वा 	�वारा�

6243 6482 रा�मेरा�वा ब�र्ज$रा�वा मेकरा

6244 6483 वासा�ता मेह�	�वा चेव्ह�ण 

6245 6484 दिकराण प�रा�र्ज$ कल्ह�प�रा� 

6246 6485 सिलानां$मे� इंराब�र्ज$ ता�रा�

6247 6486 Mवाप्नां$ला अवा$नां�शे सा�ळेवा�

6248 6487 क[ ष्ण� मेह�	�वा घ+ड� 

6249 6488 मेह/द्र श्री$क[ ष्ण रा�उता

6250 6489 सा�नां$ला सा�रा�शे 	गडखंXरा

6251 6490 मेह�दि	क्षी� चे��	 � दिशेसाe

6252 6491 ब�ला� राखंमे�र्ज$ क� रुळेकरा

6253 6492 वाXभांवा ब�रा�र्ज$ कल्ह�प�रा� 

6254 6493 सा�रा�शे बलादिभांमे प�ट$ला 

6255 6494 सा�ईनां�थ लाक्ष्मे$क��ता झ��र्जरावा�ड

6256 6495 मेनां+र्ज लाहW	�सा सा�राक�� ट�

6257 6496 ऋष$क� शे दिवाठ्ठला ता+ग�

6258 6497 अता�ला हनां�मे�तारा�वा दिप�गळे�

6259 6498 रा+ह$ता रादिवा�द्र वा�नांखंड�

6260 6499 Mवाप्नां$ला ग�ग�धूरा क�ळे�

6261 6500 सा+मेनां�थ मेल्ला$क�र्ज��नां सा�	ळे� 

6262 6501 शे�रुखं राह$मे शे�खं

6263 6502 सा+मे�शे प्राभां�करा ग�यंड+ळे�

6264 6503 वाXभांवा सा�र्जयं गGधूळे�

6265 6504 हXबता$ अ�क� शे ह�रादिगला�

6266 6505 श्यं�मे मे+हनां भां$सा�

6267 6506 दि	नां�शे दिगरा$धूरारा�वा भां�/ग

6268 6507 अमेरा प्राक�शे घ�यं�ळे

6269 6508 दिशेवाप्रासा�	 सा�यं�क��ता क� लाकण!

6270 6509 दिनांता$नां प्राभां�करा ब+	ड�

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प+Mटक�ड� र्ज��डला� आह�.

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 
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6271 6510 अमे+ला छीं+ट�  दि	क्षी$ता

6272 6511 प्राशे��ता प्राक�शे वा�नांखं�ड�

6273 6512 क�� डसिलाक मेल्ह�रा$ सा+नांक��बळे�

6274 6513 रा$नां� रा�र्ज� घ/गट

6275 6514 धूनांरा�र्ज रा�र्ज�शे चे�वारा$यं�

6276 6515 रा�हmला सादिताशे धू��ड�

6277 6516 दि	पक सा�ह�बरा�वा प�ड$ता 

6278 6517 रा+शेनां$ र्जगनां रा�उता

6279 6518 	त्ता� आसा�रा�मे प��ग�राकरा

6280 6519 रा�हmला राघ�नां�थ क��बळे�

6281 6520 शे�करा ता�क�रा�मे धू�मे�ळे

6282 6521 ब�ळे�सा�ह�ब ग+दिवा�	रा�वा क�ळे�

6283 6522 ग�Xतामे प��ड� रा�ग घ��ड�रा�वा

6284 6523 शे�भांमे नां�रा�यंण ग�ता�

6285 6524 र्ज�वा�	 अब्	�ला वा�ह�	 शे�खं

6286 6525 अ�दिशेष उत्तामेरा�वा पवा�रा

6287 6526 भां�उसा�ह�ब बबनां रा�ठे+ड

6288 6527 रा�र्ज� सा�रा�शे 	�धू�ळेकरा

6289 6528 Mनां�ह� श्री$क��ता चेव्ह�ण

6290 6529 गRतामे भांगवा�नां दिशे�	�

6291 6530 ब�ला�र्ज$ 	�वारा�वा चेव्ह�ण 

6292 6531 सादिताशे 	�	�र्ज$ रा�उता

6293 6532 दिशेवा�र्ज$ ब�ब�रा�वा धूनांवाड�

6294 6533 आसा�वारा$ सादिताशे धू��ड�

6295 6534 अक्षीयं कX ला�सा मे�र्जमेला�

6296 6535 प्रामे+	 आसा�रा�मे खंXरा�

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प+Mटक�ड� र्ज+डला� आह� परा�ता� त्यं�वारा पत्ता� चे�कIचे� 
आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. प+Mटक�ड� क+रा� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$ प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
प+Mटक�ड� र्ज+डला� आह� परा�ता�, पत्ता� अप�ण� आह�. 
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6297 6536 नां�मे	�वा रा�मेदिशेला सा+नांसाळे�

6298 6537 आनां�	� यंलाप्प� सा�ळे+खं�

6299 6538 सा�क� शेनां$ गण�शे अडसा�ळे

6300 6539 धूम्मे�नां�	 दिनांवा[त्ता$ क��बळे�

6301 6540 दि	प�ला$ सा�ता+ष र्ज�धूवा

6302 6541 दिगता� ग+दिवा�	� घ��गरा�

6303 6542 आक�शे क�क�सा�ह�ब लाव्ह�ळे�

6304 6543 दिवाष्ण� नां�रा�यंण 	शेराथ�

6305 6544 दिवार्जयं 	शेराथरा�वा इं�गळे�

6306 6545 Mवास्लिप्नांला दि	ला$परा�वा दिटकला�

6307 6546 सा�दिनांला दिशेवा�र्ज$ क�कड�

6308 6547 	त्ता�त्र$ मे+हनांरा�वा क��बळे�

6309 6548 दिवाक�सा शे��ता�रा�मे ता��ब�

6310 6549 रा+ह$ता प्राक�शे हWशे�रा�

6311 6550 दिवार्जयं भां�गवाता क� मे�वाता 

6312 6551 सा+नां$ रामे�शे मेरासा�ळे�

6313 6552 क[ ष्ण� लाक्ष्मेण आ�धूळे�

6314 6553 शेब्ब$राशेह� अर्ज$साशेह� शे�खं

6315 6554 रा�हmला प्राक�शे नां�ईक

6316 6555 श्री$मे�ता लाक्ष्मेण र्ज�यंभां�यं�

6317 6556 नांसा$रा मे�नां$रा पठे�ण

6318 6557 शे�भांमे सा�र्जयं झ/ड�

6319 6558 सा�र्जयं Mवा�मे$नां�थ मेला�ग

6320 6559 सादिचेनां दिवाष्ण� क�राखं�ला�

6321 6560 रा�र्ज� प�ड$ता दिनांक�ळेर्ज�

6322 6561 मेह�	�वा लाक्ष्मेण इं�ग+ला�

6323 6562 अशे+क प्राक�शे झ/ड�

6324 6563 नां�ह� रादिवा दिवाश्वाकमे��

6325 6564 दिक्षीता$र्ज सिसाध्	�थ� मेMक�

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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6326 6565 दिवाशे�ला रा�र्ज�भां�उ वाXद्या

6327 6566 ज्ञा�नां�श्वारा रा�र्ज�रा�मे ब+डक�

6328 6567 क�दिता�क नां�मे	�वा सा+नांवाण�

6329 6568 आक�शे दिह�	 �रा�वा प�ट$ला

6330 6569 यं+ग�श्वारा सा�रा�शे भां�सा�वा�ड 

6331 6570 दिवानां+	 ब�ळे�सा+ नांगरा�

6332 6571 सा�गरा रा�र्जक� मे�रा मे�श्री�मे 

6333 6572 मेयं�रा भां�उरा�वार्ज$ क�पड�

6334 6573 दि	पक आनां�	� प�ट$ला

6335 6574 नांरासिसा�ह मेह�	�वा क��बळे�

6336 6575 फोकIरासा�ब क�सा$मे साय्यं	

6337 6576 मेनां+र्ज भांगवा�नांरा�वा सारा+	�

6338 6577 रा�हmला भां$कनां वा�ड$ला�

6339 6578 दिशेताला दिमेलाd	 ढ�ला�

6340 6579 रा�र्ज� क� शेवा र्ज�धूवा

6341 6580 दिवाक�सा नां�नां�भां�उ प�ट$ला

6342 6581 अमे+ला सा�र्जयं मे�ळे$

6343 6582 धूमेeशे दिवाला�सा वा�घमे�रा� 

6344 6583 प�नांमे अशे+क बनांसा+ड�

6345 6584 साRराभां मे+हनां सा�रावासा�

6346 6585 आसिसाफो ह�नां$फो साय्यं	 

6347 6586 सा�गरा रा�मेचे�द्र ला+हकरा�

6348 6587 अक्षीयं नां�रा�यंण क�ळे�

6349 6588 झ�कप्प� अदिनांला अरावाता

6350 6589 वासा��धूरा� अभां$र्ज$ता अवादिचेता�

6351 6590 रा�र्जश्री$ कचेरुब� बल्ला�ळे

6352 6591 श्री$क��ता मेह�	�वा प+ट	�खं�

6353 6592 सा�दिनांला ज्ञा�नां�श्वारा ब��गरा

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$ 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. दिताकIट अप�ण�. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
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6354 6593 सा+मेनां�थ ज्ञा�नां�श्वारा सा�क+रा�

6355 6594 मे�	� भां�गवाता चे��	ण�

6356 6595 मेRला�ला$ अमे$रासा�ह�ब चेRधूरा$ 

6357 6596 सा�दिनांला रा�मे� चे�ब�कMवा�रा

6358 6598 ब�ळे�सा�ह�ब रा�धू�कIशेनां ड�करा�

6359 6599 राघ�नां�थ मे+ता$रा�मे ड�करा�

6360 6600 र्ज�ब�रा सा�	�क साय्यं	

6361 6601 मे+ब$नां रासा�ला पठे�ण 

6362 6602 सा�रा$क� परामे�श्वारा सा�ळे

6363 6603 धूनां�र्जयं ब�ळे�सा�ह�ब मे�ळेवा	�

6364 6604 रा�मे�श्वारा व्यं�कट सा�वा�ता

6365 6605 रा+ह$ता अ�क� शे क+ल्ह�

6366 6606 मेयं�रा रादिवा�द्र मेखंरा�

6367 6607 उमे�र्ज$ सा�भां�र्ज$ ग+रा�

6368 6608 सा�गरा मे+हनां सा�यं�वा�शे$

6369 6609 दिवार्जयं मेह�	�वा क� ड�ळेकरा

6370 6610 धूनां�र्ज$ सा�रा�शे क��बळे�

6371 6611 अभां$र्ज$ता दिवार्जयं भां+साला�

6372 6612 सा�ता+ष दिशेवा�र्ज$ दिचेला�

6373 6613 रा+शेनां$ रामे�शे झ��रा�

6374 6614 र्जoनां$ मेनांवा�ला फोनां��ड$सा

6375 6615 रुप�शे रामे�शे क्षी$रासा�गरा

6376 6617 प्राता$क ब�ड�  वानांकरा

6377 6618 सा�रार्ज ता�क�रा�मे करा�ब�

6378 6619 प�रुष��त्तामे अर्ज��नां भां+ला�णकरा

6379 6620 आचेला सिर्जवानां	�सा क� कड�

6380 6621 ह�मे�ता दिभांमेरा�वा र्जनांब�धू�

6381 6622 मेनां+र्ज उत्तामे ग�यंकवा�ड

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 
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6382 6623 ग+दिवा�	 दिवाला�सा क�रा�ड�

6383 6624 र्ज�वा�	 मे�र्ज�	 ताडवा$

6384 6625 र्जग	$शे भां$क� खं�ड�झ��ळे

6385 6626 सादिताशे अशे+क शे�ला�रा

6386 6627 र्ज�वा�	 राह�मे�नां ताडवा$

6387 6628 श्री$रा�मे दिवार्जयं आढ�ळे�

6388 6629 वासा�ता शे�ष�रा�वा ता�नांगसाकरा

6389 6630 मेयं�रा शे��ता�रा�मे पग�रा�

6390 6631 अदिवानां�शे दिकसानां भां+साला�

6391 6632 रा�हmला र्जळेब�र्ज$ सा+नांक��बळे�

6392 6633 प्राशे��ता ता�ळेशे$रा�मे रा�नां�सा�

6393 6634 वाXभांवा सा�नां$ला मे�ळे$

6394 6635 सादिचेनां सा�र्जयं रा�ठे+ड

6395 6636 कल्प�शे ग+प�ला ब+रानां�रा�

6396 6637 गर्ज�नांनां रा�मे रा�ठे+ड

6397 6638 अदिनांरुध्	 क� ठे$रा�मे प��चे�ळे

6398 6639 आश्वा$नां$ दिवार्जयं र्ज+राकरा

6399 6640 मे�रा+ता$ र्जनां�धू�नां दिशे�	�

6400 6641 श्री$क��ता हनांमे�तारा�वा दिटपरासा�

6401 6642 क[ ष्ण� दिवाठ्ठला दिशे�	�

6402 6643 क� 	�रानां�थ शे�करा क+राड�

6403 6644 ग+प$ ग+दिवा�	 अ�क� शे�

6404 6645 मेह�	�वा लाक्ष्मेण मे+गला�

6405 6646 दि	नां�शे भां�राता ता�कता+ड�

6406 6647 दिनांता$नां दिवार्जयं भां�राक� ड

6407 6648 रा��ह$ता कमेला�करा मे+रा�

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 
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6408 6649

6409 6650 दि	नां�शे रा�मेक[ ष्ण मे�ळे$

6410 6651 मे�धूवा 	शेराथ दिशे�	� 

6411 6652 ता�ष�रा सा+प�नांरा�वा क�ळे�

6412 6653 मे+हनां अदिनांला रा�ठे+ड

6413 6654 क� ण�ला दिवार्जयं मे/ढ�

6414 6655 गर्ज�नांनां आनां�	� नां�ईक

6415 6656 शे��तावा$रा मेनां+हरा गळेग�

6416 6657 दिगरा$ष दि	ला$परा�वा परासा�वा�रा

6417 6658 यं+ग$ता� आत्मे�रा�मे दिक्षीरासा�गरा

6418 6659 र्जयं� अ�शे+क क� क�ण�

6419 6660 हष�ला अदिनांलारा�वा नांरा+ड�

6420 6661 भां�मे$क� रा�र्ज�शेरा�वा नांवारा�

6421 6662 प्राज्ञा� सा�र्जयं ब�लाखं�ड�

6422 6663 Mवारुप प्राक�शे ट/भांरा�

6423 6664 रा�र्ज/द्र दि	ला$प 	�शेमे�खं 

6424 6665 गण�शे अशे+करा�वा सारा+	�

6425 6666 र्जयं�शे सा�भां�ष खंXरानां�रा

6426 6667 असिर्जनां�थ मेह�	�वा धू�यंताडक

6427 6668 दि	नां�शे रादिवा�द्र सा�बळे� 

6428 6669 अराब�र्ज हWसाXनां साय्यं	 

6429 6670 दिवाCमे ज्यं��ता$रा�मे मे�ळे$

6430 6671 रा+हनां ज्ञा�नां�श्वारा लासा�ता� 

6431 6672 र्जयंश्री$ उध्	वारा�वार्ज$ मे/ढ�

6432 6673 ग��प�ला दिवाला�सारा�वा मे�हWराकरा

6433 6674 सा+नां� दिशेवा	�सा बरा�ड

6434 6675 सा�रार्ज र्जनां�धू�नां रा�मेट�क�

6435 6676 सा�मे$ता अशे+क दिशे�	�

6436 6677 दिवाठ्ठला ता�ला�र्ज$ रा�ठे+ड

१०/०६/२०२१ ता�ष�रा प्राभां�करा ब+-ह�ड�
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
ईमे�ला नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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6437 6678 दिकराण क� शेवा क��बळे�  

6438 6679 सा�शे��ता सा�भां�ष सा�ळे�

6439 6680 दिवानां�यंक शे�करा सा��मे	ळे�

6440 6681 ज्ञा�नां�श्वारा पराबता शे�कड�

6441 6682 Mवा�ता$ सादिचेनां सासा�ण�

6442 6683 मे�घ� क[ ष्ण	�वा आटप�डकरा

6443 6684 सा�वाण�� दिनांता$नां रा�ऊता 

6444 6685 दिशेवा�ण$ दिवार्जयं ब�गला

6445 6686 	�	�सा�ह�ब ब�वा�सा�ह�ब 	रा�ड�

6446 6687 भां�ऊसा+ ग+राखं खं�ड�

6447 6689 वा�	नां� मेनां��हरा चेव्ह�ण

6448 6690 सादिचेनां बबनांरा�वा डक

6449 6691 नां�गनां�थ दिवाला�सा र्ज�धूवा

6450 6692 मेह�	�वा रा�वासा�ह�ब नां�टक�

6451 6693 रादिवा मे�रुता$ चेव्ह�ण

6452 6694 अक्षीयं दि	ला$प ड�बला

6453 6695 प्रावा$ण ज्ञा�नांप्प� क� राण�

6454 6696 साखं� रुMता�मे वा�ण+ळे�

6455 6697 प��ड� रा�ग श्री$रा�मे वा�सादिनांक

6456 6698 दिनांला�शे भांराता ग�यंकवा�ड

6457 6699 मेदिनांष� सा�नां$ला ला��डग�

6458 6700 सा�नां$ता� पराशे�रा�मे सा�ळे��खं�

6459 6701 कX ला�शे सा�भां�ष घ�डग�

6460 6702 दि	नां�शे दिशेला	�रा प�वारा�

6461 6703 श्री$क��ता यं�वारा�र्ज भां+ई

6462 6704 सा�रा$क� सा�र्जयंक� मे�रा ग�ला+ट

6463 6705 मे�Mताफो� इंMमे�ईला शे�खं

6464 6706 नांयंनां दिवाला�सा भां+साला�

6465 6707 क[ ष्ण� शे��ता�रा�मे पग�रा�

6466 6708 ग+वाd	 बळे$रा�मे एकला�रा�

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 
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6467 6709 र्जग	$शे लाक्ष्मेण प�ट$ला 

6468 6710 सामे�धू�नां दिकसानांरा�वा वा�नांखं�ड�

6469 6711 क�� 	नां दि	ग�बरा सा�ता�रा

6470 6712 दिवाशे�ला दिवाला�सा मे�ढ� 

6471 6713 दि	पक लाक्ष्मेण सा�यं�वा�शे$

6472 6714 शे�	��ला मेक	�मेअला$ धू�वाड�

6473 6715 अरुण मेह�	�वा क� ड�ळेकरा

6474 6716 रुप�शे रा�मेक[ ष्ण पडघ�मे+ळे

6475 6717 श्री$क��ता ग�ला�बरा�वा ईशे$

6476 6718 गण�शे मेह�श्वारा चेमेक� ट�

6477 6719 प्राशे��ता दिशेवा�र्ज$रा�वा सा+नांक��बळे�

6478 6720 सा�र्जयं सार्जeरा�वा र्जग	�ळे�

6479 6721 अ�दिशेष मेह�शे मे�ळे$

6480 6722 गRरावा सा�ता+ष वा�नांखंड�

6481 6723 अमे��ला ब�ळे� मे�ळेवा	�

6482 6724 शेनां$ रामे�शे आढ�वा

6483 6725 दि	नां�शे शे��ता�रा�मे दिढवारा�

6484 6726 सामे$रा भां�गवाता खंरा�

6485 6727 दिफोरा+र्ज सा�ला�मे�नां मे�ला�नां$

6486 6728 र्जयंश्री$ सा�ता+ष अ�क	

6487 6729 अ�क� शे ता�क�रा�मे क	मे

6488 6730 शे�मे हरिराभां�ऊ खंरा�ता

6489 6731 अभांयंसिसा�ह सा�यं�क��ता र्ज�धूवा

6490 6732 पल्लावा$ रातानां मे�र्जक� 	ळे�

6491 6733 दिवाशे�ला मेह�	�वा र्ज�धूवा

6492 6734 अमे�नां सा�ला�मे�नां ताडवा$

6493 6735 	$पक भां�Mकरा सा�रुक

6494 6736 पराशे�रा�मे यंलाप्प� सा�ळे+खं�

१०/०६/२०२१  फो+ट+ वा�गवा�गळे� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. दिताकIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प�कIट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
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6495 6737 ज्ञा�नां�श्वारा 	यं�रा�मे ढग�

6496 6738 वाXभांवा प्राक�शे ग�यंकवा�ड

6497 6739 दिभांवा�र्ज$ दिशेवा�र्ज$ दित्रमे�खं�

6498 6740 सा�घरादिक्षीता 	�दिवा	�सा दिशे�ग�

6499 6741 दिकराण हनां�मे�ता सा�ठे�

6500 6742 ब�ला�र्ज$ सादिताष हटकरा 

6501 6743 मेनां+र्ज शे�हWरा�र्ज क��बळे�

6502 6744 वाXभांवा सा�यं�क��ता वा�घमे�रा�

6503 6745 दिनांमे�ला� नांरासिसा�ग वा�दिकट+ळे

6504 6746 मेह�शे दि	पक प�ह�ला

6505 6747 सा�ज्यं+ता$ सा�ता+ष मे�लाता�नां$

6506 6748 गण�शे रातानां ग�यंकवा�ड

6507 6749 ह�नांमे�ता नांरासिसा�ग र्ज�धूवा

6508 6750 सा�	$प अदिनांला ला+हकरा�

6509 6751 दि	ग्वा$र्जयं नां�मे	�वा प�ट$ला

6510 6752 दिवाशे�ला रा�मेचे�द्र मे�ळेदिहप्पराग�

6511 6753 सा�रा$क� इंमे�मे ताडवा$

6512 6754 नांवा�र्ज मेह�ब�ब ताडवा$

6513 6755 प्रादिवाण नां�रा�यंण रा�ठे��ड

6514 6756 कदिपला लाक्ष्मेण वा�घमे�रा�

6515 6757 मे+दिनांक� गRतामे मे�नां�

6516 6758 आदिशेष गRतामे भां+साला�

6517 6759 रा+हनां अर्ज��नां र्जगता�प

6518 6760 अदिभांसिर्जता नां�मे	�वा र्ज�धूवा

6519 6761 दिकराण ब�ब� दिशे�	�

6520 6762 मेह�	�वा ग�ला�ब आर्जवा�

6521 6763 मेह�वा$रा भांगवा�नां भांरा�ट�

6522 6764 दिवार्जयंक� मे�रा अक�� शे 	�वाक�ता�

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
सिलाफो�फ्यं�वारा ईमे�ला आयंड$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$.एकचे 
फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 
सिलाफो�फ्यं�वारा ईमे�ला आयंड$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 
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6523 6765 गण�शे 	त्ता�त्रयं प�रा$

6524 6766 सा�दिनांला उध्	वा क��बळे�

6525 6767 यंल्ला�प्प� ईरा�प्प� क+ळे$

6526 6768 रा�हWला सा�धू�करा सा+नांदिगरा�

6527 6769 क[ ष्ण� ईश्वारा ढ�करा�

6528 6770 मे+ह$ता सा+मे�श्वारा प��डगळे�

6529 6772 दिनांला�शे सा��ड�  ग+ल्ह�रा�

6530 6773 शे�भांमे दिभांमेरा�वा ह�टकरा

6531 6774 असिर्जता चे�द्रक��ता भां�डगरा

6532 6775 	�वा�नां�	 प�ड$ता आव्ह�ड

6533 6776 अमेरासिसा�ह बर्जरा�ग ता�ट�

6534 6777 रा�क� शे र्जगन्ना�थ प�ट$ला

6535 6778 अ�क� शे दि	पकरा�वा इं�गळे�

6536 6779 सा�U�मे नां�गनां�थ मे��ढ�

6537 6780 रा�हmला अशे+करा�वा पडगव्ह�णकरा

6538 6781 अनां�ता� मेह�	�वा सा�रार्ज�सा�

6539 6782 धूम्मे�प�ला रामे�शे खं�ड�रा�

6540 6783 चे�तानां कX ला�सा मे�रुमेक�रा

6541 6784 दिवानां+	 नां�रा�यंण सिखंल्ला�रा�

6542 6785 दिवाशे�ला सा�रा�शे चे+पड�

6543 6786 क+मेला मे�ग�शे ग�यंकवा�ड

6544 6787 मे�ग�शे प्राल्ह�	 ग�यंकवा�ड

6545 6788 अस्लिश्वानांक� मे�रा अदिनांला रा�यंखं�लाकरा

6546 6789 वासा�	�वा प्राभां� मे�ळे$क

6547 6790 रा�र्ज/द्र प��डसिलाक फोराक�ड�

१०/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.एकचे फो+ट+ 
र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. सिलाफो�फ्यं�वारा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.एकचे फो+ट+ 
र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ 
र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 
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6548 6791 अदिशेशे अदिवानां�शे यं�ला�प�राकरा

6549 6792 क[ ष्ण� सा+प�नां ब�रागर्ज�

6550 6793 सा��मेनां�थ ब�ळे�सा�ह�ब सिसारासा�ट

6551 6794 सा�	शे�नां वासा�ता नांवाला�

6552 6795 प्रादिशेक रात्नां�करा ता�यंड�

6553 6796 रा�श्मे� रा�र्ज�शे र्जगता�प

6554 6797 दिगरा$ष सा�धू�करा सा+नांवाण�

6555 6798 भां��र्जसिला�ग 	�	� अदिहवाळे�

6556 6799 श्यं�मे सा�ह�बरा�वा अवासारामे+ला

6557 6800 अ�कIता वासा�ता� प+ता�

6558 6801 वाXभांवा ब�ळेक[ ष्ण ता��ब�

6559 6802 दिवाक�सा मेह�वा$रा दिशे�	�

6560 6803 सा�दिनांला ब�प� ग�लाफो�ड�

6561 6804 ज्यं+ता$ दिभांक्क�  उब�ळे�

6562 6805 दिनांता$नां प्राभां�करा ला�खं�करा

6563 6806 मे��ह$ता मे+हनां क�वाळे�

6564 6807 दिप्रातामे अवाधू�तारा�वा घ�ट�ळे�

6565 6808 वाXभांवा प��ड� रा�ग खं��	वा�

6566 6809 आनां�	 नां�रा�यंण ब�ह�करा

6567 6810 सारा+र्ज� गण�शेरा�वा 	�वाकरा

6568 6811 सिसाध्	��ता सा�र्जयं ड+ळेसा

6569 6812 रा+ह$ता सा�रा�शे ता�प�

6570 6813 मे�क��� 	 ब�ब�सा�ह�ब ता�रा�

6571 6814 आश्वा$नां$ असिर्जता शे�ट�

6572 6815 सा�	$प रामे�शे र्जगता�प 

6573 6816 आक�शे ता�क�रा�मे क��बळे�

6574 6817 प्रासा�	 दि	ला$प साकप�ळे

6575 6818 मेह�	�वा लाक्ष्मेण ला+खं�ड�

6576 6819 अदिनांक� ता अशे+क ता�प�

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 
फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
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6577 6820 नांवानां�थ राघ�नां�थ मे�ळे$

6578 6821 अ�मे+ला 	�वा$	�सा ओंव्ह�ळे

6579 6822 प्रा�मेक� मे�रा भांगवा�नां ब+रासा�

6580 6823 ज्ञा�नां�श्वारा मे�धूवा पवा�रा

6581 6824 आकIला दिकसानांरा�वा आड�

6582 6825 ग�Xरा$ चे�तानां र्ज�धूवा

6583 6826 अ�कIता� दिशेवा�र्ज$ वा�घमे�रा�

6584 6827 आक�शे शे�करा चे�वारा$यं�

6585 6828 रुप�शे प$रा�र्ज$ भां��ळे�

6586 6829 दिवाठ्ठला लाला$ता सा+नांवाण�

6587 6830 सा�रार्ज रा�र्ज� अगवा�नां

6588 6831 अक्षीयं दिशेवा�र्ज$ वा�घमे�रा�

6589 6832 C��ता$ प��ड� रा�ग वा$रा

6590 6833 आनां�	 सा�ता+ष चेRधूरा$

6591 6834 अनां�ता रा�मेरा�वा शे�ळेक�

6592 6835 अदिवानां�शे ब�ळे� 	�वादिगरा$करा

6593 6836 सा�गरा ला�ला� सा�खंरा�

6594 6837 शे�सिलामे यं�ब� नां�	रापल्ला$

6595 6838 अदिभांष�क शे�षरा�वा मे�डळेकरा

6596 6839 कल्यं�ण$ प��ड� रा�ग क�ताकड�

6597 6840 दिवानां�यंक दिवाला�सा क	मे

6598 6841 दिशेवामे लाक्ष्मेण सा�रावासा�

6599 6842 दिवाकI र्जयंभांगवा�नां बह�	�रा

6600 6843 दिप्राता$ सामे$रा मेधू�ळे�

6601 6844 मेह�शे शे�मे सा�रासारा

6602 6845 प्रादिवाण नां�मे	�वा ग�यंकवा�ड

6603 6846 नां�ग�शे वासा�ता� मे�डळेकरा

6604 6847 दि	ग्वार्जयं ज्ञा�नां�श्वारा खंरा�ता 

6605 6848 सा�गरा सा�भां�र्ज$ क��बळे�

6606 6849 सा�शे��ता नां�रा�यंण भां�ग$ता

6607 6850 लाक्ष्मेण 	त्ता�त्रयं मे��ढ�

6608 6851 सिधूरार्ज सा�धू�करा र्जगधूण�

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. दितादिकट�साह प�कIट क+रा�. 

१०/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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6609 6852 अदिनांला 	यं�नां�	 भांGडवा�

6610 6853 सा�भां�दिषण$ मे�ग�शे भां��डवालाकरा

6611 6854 सिसामे� प्रा	$प ग+दिहरा�

6612 6855 सा�गरा दिशेवा�र्ज$ लाह��ग�

6613 6856 ऋष$क� शे रा�मे	�सा सा+ला�कI

6614 6857 अ�र्जनां� क� शेवा चेव्ह�ण

6615 6858 दि	स्लिग्वार्जयं ब�ब�रा�वा घ+डक�

6616 6859 इंराशे�	 इंसा�क शे�खं

6617 6860 अब्	�ला नांईमे अब्	�ला राह�मे�नां शे�खं

6618 6861 अवा$नां�शे मेह�	�वा नांनांवारा�

6619 6862 सा�त्ता�प्प� मे�रुता$ क��बळे�  

6620 6863 गण�शे अशे+क गवाळे$

6621 6864 दि	नांकरा गणपता$ क	मे

6622 6865 दिवानां+	 ब�ला�र्ज$ चेव्ह�ण

6623 6866 अमे$ता अनां$ला सिथट�

6624 6867 दिवाराभांद्र ब�ला�र्ज$ Mवा�मे$ 

6625 6868 दिनांमे�ला� दिनांरा�र्जनां क�सा�रा

6626 6869 दिवाशे�ला दिवाला�सा ब�रा$

6627 6870 अमे$ताक� मे�रा बळे$रा�मे ग�यंकवा�ड

6628 6871 अशे+क ता�क�रा�मे चेव्ह�ण

6629 6872 वाष�� ला+क� शे नां�राखं�ड�

6630 6873 मेर्जहरा नां�दिशेरा शे�खं

6631 6874 श्री$रा�मे नांरासिसा�ग क�ळे�

6632 6875 रिराता�शे गण�शे खं�	�रा�

6633 6876 दिनांकIता� मे+ता$रा�मे ग�यंगवाळे$

6634 6877 दिवार्जयंप�ला रा�मे	�सा ता�यंड�

6635 6878 प्रादिताक्षी� अ�ब�	�सा सावा�ई

6636 6879 रिराता�शे गण�शेरा�वा नां�गला�

6637 6880 अश्वा$नां$ सा�र्जयं र्ज�धूवा

6638 6881 सादिचेनां रामे�शे सारा��	�

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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6639 6882 कला$मे शेकIला शे�खं 

6640 6883 दिवाठ्ठला प��ड� रा�ग वा�घ

6641 6884 गण�शे ग$रार्जप्प� मेह�प�रा�

6642 6885 दिनांला�शे भांगवा�नां प�ट$ला

6643 6886 Mनां�हला	$प अवा$नां�शे सिसारासा�ठे�

6644 6887 दिवाशे�ला रा�र्ज/द्र मे�सा�ळे�

6645 6888 मेह�ब�ब मेह�म्मे	 परासा�वा�ला�

6646 6889 आसिसाफो नांब$ला�ला शे�खं

6647 6890 मे�रुता$ बळे$रा�मे आड�गळे�

6648 6891 प्रासान्ना दिनांवा[त्ता$ र्ज�धूवा

6649 6892 प्रा�मे दिवाला�सारा�वा वा�घमे�रा�

6650 6893 सा+नां�ला$ ग+वाd	 वा�घमे�रा�

6651 6894 कX ला�सा मेनां��ह�रा ग�यंकवा�ड

6652 6895 	यं�नां�	 उमे�शे सा�रावासा�

6653 6896 मेदिनांष सा�खं	�वारा�वा दिकता�क�रा

6654 6897 दिनांता�शे ओंक��रा मे�लावा� 

6655 6898 दिवाक�सा सा�ह�बरा�वा शेXरा�ळे�

6656 6899 शे�भांमे अदिनांला हWरासा�ळे

6657 6900 शेXला�शे ब�ब�रा�वा खं�ड�

6658 6901 अक्षीयं ब�प� तानांप�रा�

6659 6902 सा�रार्ज दि	ला$प फो+कमे�रा�

6660 6903 सा�र्जयं 	शेराथ र्ज�धूवा

6661 6904 नां�मे�नां�	 	यं�नां�	 यं��ग$

6662 6905 चेराणसिसा�ग गणपता रा�ठे+ड

6663 6906 रादिवा�द्र दिशेवा�र्ज$ राGग�

6664 6907 क� ण�ला 	त्ता�त्रयं शे�ला�रा 

6665 6908 	$पक दिवाला�सा अभां�ग 

6666 6909 दिवाशे�ला प्राभां�करा मे+रा�

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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6667 6910 यं�वारा�र्ज प्रा	$प ग+ह$रा�

6668 6911 शे+भां� उत्तामे चेव्ह�ण

6669 6912 उमे�शे उध्	वा दिमेसा�ळे

6670 6913 नांवा�र्ज रामेर्ज�नां शे�खं 

6671 6914 रादिहमेखं�नां हमे$	खं�नां पठे�ण

6672 6915 दिवार्जयं रा�मेचे�द्र क+ळे�करा

6673 6916 रा�हWला सा�	$प�नां क��बळे�

6674 6917 प�र्ज� मेनां+हरा 	�सारा�

6675 6918 क[ ष्ण� सिला�ब�र्ज$ सिझपरा�

6676 6919 र्ज$वानां नां�नां� मे+रा�

6677 6920 रादिवा�द्र सा�रा�शे नां�रापग�रा

6678 6921 अक्षीयं ब�ब�रा�वा र्ज+गळे�करा

6679 6922 ग�ग�धूरा नां�मे	�वा लाह�नां�

6680 6923 गण�शे अर्ज�नां� प�डळे�

6681 6924 अक्षीयं अशे+क चेव्ह�ण 

6682 6925 रात्नां�करा र्जगन्ना�थ यं/चे�वा�ड

6683 6926 मेह�शे चे�द्रक��ता ग�रावा

6684 6927 कGड�  	�वारा�मे शे�ळेक� 	�

6685 6928 सामे$रा गण�शे चे��	ण�

6686 6929 अमे$नां खंयं�मेप�शे� शे�खं

6687 6930 दि	पक प+पट भां�ला�करा

6688 6931 व्यं�कट�शे ब�लाय्यं� वाल्ला�रा

6689 6932 प्रादिताक प्रा	$प प�ट$ला

6690 6933 राणसिर्जता ब�ळे�सा�ह�ब दिशेनांग�रा�

6691 6934 यं�वारा�र्ज ईश्वारा	�सा पळेसापग�रा

6692 6935 सा+नां�ला$ ज्ञा�नां�श्वारा दिक� र्जरा�

6693 6936 दिहता�शे रामे�क��ता प�ट$ला

6694 6937 शे�करा गणपता$ दिभांसा�

6695 6938 मे�ग�शे रा�मे	�सा भां��डवालाकरा

6696 6939 Mवारा�र्ज नांक� ला मे+दिहता� 

6697 6940 शे�भांमे लाक्ष्मेण 	�वाक� ळे�

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 
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6698 6941 मे�दिनांरा 	�	�भां�ई पठे�ण

6699 6942 अवाधू�ता सात्यंनां�रा�यंण ला+ट

6700 6943 मेनां+र्ज मेस्लिच्छीं�द्र सा�ताप�ता� 

6701 6944 सा+मेनां�थ नां�नां�सा�ह�ब भांGडग�

6702 6945 ग+दिवा�	 ब�ला�र्ज$ क/ ग�रा

6703 6946 ज्ञा�नां�श्वारा क�क�सा�ह�ब अर्जगरा�

6704 6947 रा+दिहता शे�मेरा�वा भां+साला�

6705 6948 दिवाष्ण� ग+प�ळे कवाठे�

6706 6949 	त्ता�त्रयं ज्ञा�नां+ब� क�नांवाट�

6707 6950 चे�तानां सिसाध्	�थ� राणदि	वा�

6708 6951 यं+ग�शे र्जगन्ना�थ अभां�ग

6709 6952 रा�मे ग�ग�धूरा करा�ड

6710 6953 खं�ड�  ज्ञा�नां�श्वारा र्जमे�	�रा

6711 6954 अन्ता�श्वारा प��ड� रा�ग दिशे�	�

6712 6955 यं+ग�श्वारा रा�र्ज/द्र प�ट$ला

6713 6956 लाक्ष्मेण दिशेवा�र्ज$ क�� भां�रा

6714 6957 प्राज्यं+ता प्राक�शे दिशे�	�

6715 6958 ता�ष�रा 	त्ता�त्रयं दिशे�	�

6716 6959 अमे+ला दिवाश्वा�भांरा ग�यंकवा�ड

6717 6960 प�कर्जक� मे�रा नां�नां� आगराकरा

6718 6961 	Mताग$रा रुक� मे+द्दी$नां पट�ला

6719 6962 क� ला	$प दिवाश्वानां�थ दिबरा�र्ज	�रा

6720 6963 रा+दिहता फो� लाचे�	 नां�गराग+र्ज�

6721 6964 अर्जयं फो� लाचे�	 नां�गराग+र्ज�

6722 6965 प्राक�शे ब�ब�सा�ह�ब नां�गदिटळेक

6723 6966 नां�गनां�थ सिला�ब�र्ज$ मे�राक� ट�

6724 6967 र्ज�वा�	 यं�नां�सादिमेयं�Y� क�सा�रा

6725 6968 कX ला�सा रा�र्ज/द्र मे�ळे�

6726 6969 सादिचेनां मेह�	�वा भां�ला�रा�वा

6727 6970 सा+मे�शे नां�रा�यंण आढ�वा

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. दितादिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प+ह+चे प�वाता$ क+रा$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
प+ह+चे प�वाता$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
प+ह+चे प�वाता$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प+ह+चे प�वाता$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प+ह+चे प�वाता$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प+ह+चे 
प�वाता$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प+ह+चे प�वाता$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प+ह+चे प�वाता$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प+ह+चे प�वाता$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. 

१०/०६/२०२१
 अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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6728 6971 सिसाध्	�थ� सा+मे�श्वारा ता�रु

6729 6972 र्जयंप्राक�शे दिवाष्ण� क��बळे�

6730 6973 सा�रा�खं� सा�दिनांला र्ज�धूवा

6731 6974 दिनांखं$ला मेह/द्र वा�ह�रा�

6732 6975 आक�शे सा�नां�	� सिखंल्ला�रा�

6733 6976 धूम्मेप�ला 	त्ता� क��बळे�

6734 6977 दिफोरा+र्ज ब�ब�दिमेयं�Y� मे�ला�ण$

6735 6978 सा�रा�खं� दिवाठ्ठला र्ज�धूवा

6736 6979 ज्यं��ता$ सा�गरा ता�रु

6737 6980 सा�	$प गर्ज�नांनां खं�ड�रा�

6738 6981 दिशेवामे भां�राता क�ळे�

6739 6982 अर्जयं दिवाश्वा�भांरा ग�यंकवा�ड

6740 6983 सा��मेनां�थ रा�र्ज/द्र यं�	वा

6741 6984 दिनांखं$ला रावाdद्र मेरा	�ण�

6742 6986 वाXभांवा प्रामे+	 नांड�

6743 6987 दिकशे+रा प्राल्ह�	 क��बळे�

6744 6988 ओं�क�रा ब�ब� प+वा�रा

6745 6989 दिवार्जयं दि	ला$प ब�ग�वा

6746 6990 हनां�मे�ता दिवाश्वा�सा पवा�रा 

6747 6991 दि	ला$प दिभांमेरा�वा ग�यंकवा�ड

6748 6992 धूनांश्री$ बर्जरा�ग खंट�वाकरा

6749 6993 हरिरा	�सा रा�मे	�सा सा�वाराकरा

6750 6994 अदिमेता दिभांमेरा�वा मे�नां� 

6751 6995 मे�धूवा बबनां क�कड�

6752 6996 सादिताष रा��ह$	�सा रा�ठे+ड

6753 6997 आनां�	 बसिलादिभांमे क��बळे�

6754 6998 रा�र्जनां�	$ण$ दिशेवा�र्ज$ ता�ग�वा�

6755 6999 ज्ञा�नां�श्वारा क�शे$नां�थ ग�रावा

6756 7000 गRरावा चे�द्रक��ता राड�

6757 7001 शेमे�वा�ला ग+प�ळे ट�क

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 
आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�.दिताकIट�साह  
प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ र्ज+डला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह 
 प�कIट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
फो+ट+चे ला�वाला�ला� नां�ह$ता. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्रयं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
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6758 7002 मेयं�रा मेधू�करा गरुड

6759 7003 दिनांता$नां आसा�रा�मे रा�उता

6760 7004 दिनांता$नां प्राक�शे चेRधूरा$

6761 7005 ब�ब� दिवाला�सा उदिकराड�

6762 7006 कमेला�शे सा�दिनांला भां��ड�

6763 7007 ब�ला�र्ज$ ह�रा$ सा+मेवा�रा�

6764 7008 Mवाप्नां$ला ग+दिवा�	 भां�वासा�रा

6765 7009 ओं�क�रा चे�द्रक��ता दिशे�	�

6766 7010 कX ला�सा भांगवा�नां ढ+रावा�

6767 7011 दिकराण गण�शे ओंव्ह�ळे

6768 7012 दिवार्जयं अशे+कचे�	 कछींवा�यं

6769 7013

6770 7014 ज्ञा�नां�श्वारा ग+दिवा�	 दिपसा�

6771 7015 उज्वाला भां�Mकरा दिपसा�

6772 7016 असिर्ज�क्यं दिकशे+रा ग�यंकवा�ड

6773 7017 सा�शे��ता ब्रुम्ह	�वा चेRगला�

6774 7018 गण�शे आ/क�रा चेRधूरा$

6775 7019 खं�शे�ला र्जयंप्राक�शे} चे��गरा�

6776 7020 दिनांता$नां उत्तामे क��बळे�

6777 7021 रामे�शे रा�वाण मे�श्री�

6778 7022 मेयं�रा अशे+क भां��ई

6779 7023 ज्यं+ता$ब� रा�र्ज/द्र दिशे/	�

6780 7024 गण�शे ब�ळे$शे� यं�	वा

6781 7025 अदिनांला अशे+क सा�ठेX

6782 7027 दि	ला$प प��ड� रा�ग मे+रा�

6783 7028 सा�दिचेता सा�भां�ष 	�शेमे�खं 

6784 7029 दिप्रातामे लाहW शे�ळेक�

6785 7030 नां�	� परामे�श्वारा क�� भांफोळे�

6786 7031 दिवावा�क प��ड� रा�ग क��बळे�

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज��वारा 
साह$खं�ला$ नां�वा नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र�वारा साह$खं�ला$ नां�वा नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रएकचे अ�ह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र आह�. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दि	ला�ल्यं� व्यंक्तीIचे� नां�वा� नां�ह$ता. 

आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र आह�. 	�सारा� दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा पत्ता� 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ सा�गरा प+पट ब+-ह�ड�
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
प�दिकट�वारा पत्ता� चे�कIचे� आह�. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 
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6787 7032 Mवाप्नां$ला रा�र्ज�रा�मे क��बळे�  

6788 7033 मेह�शे रा�र्ज/द्र सा�यं�वा�शे$

6789 7035 प्रावाचेनां ता�रा�सिसा�ग रा�ठे+ड

6790 7036 आक�शे नां�गनां�थ दिशेरा�ळेकरा

6791 7037 दिनांखं$ला रा�र्ज�रा�मे क��बळे�

6792 7038 मेह�शे सा�भां�ष} मे�नां�

6793 7039 नां�ग$नां रा�गनां�थ प+पळे�

6794 7040 दिवावा�क सा�दिनांला ढ$ला�

6795 7041 प्रादिवाण श्री$क[ ष्ण मे�नांकरा

6796 7042 सा�दिनांला दिवाठ्ठला ब+ट�

6797 7043 दिवावा�क सा+मेसिसा�ग दिवारा	�

6798 7044 वाXशे�ला$ दिनांला�शे वा�घमे�रा�

6799 7045 अमे+ला ज्ञा�नां�श्वारा ता�यंड�

6800 7047 कदिवाता� र्जयं वा�घ�ला�

6801 7048 दिवार्जयं� रा�र्ज� क	मे

6802 7049 दिवाशे�मे उमे�र्ज$ चेव्ह�ण

6803 7050 सा�क� ता अरुणरा�वा फोसा�ट�

6804 7051 बबला� सासिलामे शे�ह

6805 7052 सा+मेनां�थ अशे+क दिनांक�ळेर्ज�

6806 7053 अशे+क सा�र्जयं घ+रापड�

6807 7054 प्राक�शे दिशेवा�र्ज$ क��बळे�

6808 7055 दिवाशे�ला मेह�	�वा सा�प� 

6809 7056 दिवाशे�ला रामे�शेरा�वा दिशेरासा�गरा

6810 7057 सा�रार्ज चे�द्रक��ता प�रा$ग+सा�वा$

6811 7058 आक�शे कX ला�सारा�वा ता+ड�सा�

6812 7059 सा�दिनांता� रावा$ चेव्ह�ण

6813 7060 र्ज�वा$	 अशेराफो ताडवा$

6814 7061 सादिचेनां धूमे�� ग�यंकवा�ड

6815 7062 अदिशेष सा	�नां�	 घ�ड$

6816 7063 आरिराफो ब�ग अक्तीराब�ग ब�ग

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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6817 7064 गण�शे सा�धू�करा र्ज�धूवा

6818 7065 सादिचेनां एकनां�थ क	मे

6819 7066 दिवाला�सा प्राल्ह�	 मेनांवारा

6820 7067 शे�भांमे सारा	�रा परा	�शे$

6821 7068 रा+दिहता चे�द्रक��ता प�रा$ग+सा�वा$

6822 7069 सा�र्जयं खं�ड�  चेRरा�

6823 7070 आराता$ दिहता�ष प�ट+ळे�

6824 7071 दिकशे+रा 	�वा�नां�	 अदिहवाळे�

6825 7072 अमे��ला शे�करा इं�ग��ला�

6826 7073 गRतामे उत्तामेरा�वा प�ईकरा�वा

6827 7074 मे�ह�श्वारा$ सा�र्जयं दिबला�ड�

6828 7075 अमे+ला बबनां घ�डग�

6829 7076 चे�तानां बसारा�र्ज र्ज�धूवा 

6830 7077 यं+ग�शे कX ला�सा प�ट$ला

6831 7078 प्राक�शे मे�रुता$ क+ळे�ब�

6832 7079 आक�शे क�शे$नां�थ ला�ह+ळेकरा

6833 7081 वाXशे�ला$ 	�	�भां�ऊ दिशे�	�

6834 7082 रा�मेचे�द्र मे�रुता$ ता+राण�

6835 7083 गण�शे ब�ळे� ठे�करा�

6836 7084 यं+ग�शे नां�	क� मे�रा चे�फो� करा�ड�

6837 7086 	Rलातारा�वा ब�ळेक[ ष्ण प�ट$ला

6838 7087 मेनां+र्ज गRतामे अदिहरा�

6839 7088 सा�गरा मेधू�करा आह�रा 

6840 7089 सा�गरा गर्ज�नांनां ड�मेरा�

6841 7090 रा+शेनां ब�ब�ला�ला डGगरा�

6842 7091 ग+प�ळे सा�धू�करा ड+ळे�

6843 7092 चे�तानां ग+प�ळे सा�ळे$क

6844 7093 सा�दिनांला मेधू�करा कड�

6845 7095 हष�	� सादिताष ब�दिवाMकरा

6846 7096 आक�शे भांराता ब�वाण�

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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6847 7097 अफोर्जला अयं�ब ताडवा$

6848 7098 राRनांक र्ज�ब$रा ताडवा$

6849 7099 मेह�शे रामे�शे मे�नां�

6850 7100 सा�	�शे गRतामे खंरा�ता

6851 7101 सादिचेनां ता�ळेशे$रा�मे ठे�क� रा 

6852 7102 दिनांला�शे गर्ज�नांनां सा+नां�रा 

6853 7103 असा$फो राउफो फोरा�सा

6854 7104 दिनांता�शे ब�ब�रा�वा खं��ड�करा

6855 7105 अमे+ला क�शे$नां�थ ला+खं�ड�

6856 7106 दि	पक ब�गला�ला सा�यं�वा�शे$

6857 7107 दिनांला�शे कचेरु उपरा�

6858 7108 प्रामे+	 रा�र्ज� मे�ड�वारा�

6859 7109 सा�रार्ज गRतामे ता�यंड�

6860 7110 उमे�शे रा�र्ज�सिसा�ग चेव्ह�ण

6861 7111 मेदिनांशे अरुण रा�उता

6862 7112 सा�रा�शे दिनां�ब� दिचेत्ता�

6863 7113 सादिचेनां ब�ब�रा�वा मे�साळे�

6864 7114 कल्प�शे दिशेवा�र्ज$ मे+रा�

6865 7115 लाक्ष्मेण छींगनां पवा�रा

6866 7116 शे�भांमे दिकशे+रा बच्छीं�वा 

6867 7117 सा�रा�शे आनां�	� ब�वा$Mकरा

6868 7118 अदिवानां�शे अरुण वा�घ

6869 7119 दि	प�ला$ वाXभांवा भांMमे� 

6870 7120 यं+ग�शे ब�ळे�सा�ह�ब चेG	�

6871 7121 गण�शे लाक्ष्मेण ला+खं�ड�

6872 7122 रा��ह$ता रा�र्ज� रा�ठे+ड

6873 7123 शे�भांमे दिशेवासा��ब भां+ईब�ड

6874 7124 	�मे+	रा भां�नां�	�सा रा�ठे+ड

6875 7125 कमेला�करा प्राल्ह�	 सा�वाण�क�रा 

6876 7126 मे�रा+ता$ गणपता र्ज�यं�वा�ड

6877 7127 रादिवाक��ता अशे+क अ�रामे�ळेकरा

6878 7128 सा�	$प सा	�दिशेवा ग�यंकवा�ड

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. .

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 
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6879 7129 अशे+क रा�मेर्ज$ कX ला�खं�

6880 7130 दिवानांयं दिवानां+	 ता�राक� ला

6881 7131 अ�क� शे लाक्ष्मेण ठे�वारा$

6882 7132 सा�खं$ रा�र्ज� मेड�वा$

6883 7133 उज्वाला� धूमे�रा�र्ज चे�	नांकरा

6884 7134 रुप�शे दिहरा�ला�ला मेह�र्जनां 

6885 7135 सात्यंवा�नां दि	ला$प 	�धूवाळे�

6886 7136 श्री�यं� प्रादि	प बराड�

6887 7137 सिधूरार्ज अर्ज�बरा�वा वा�घ�ड�

6888 7138 मे+दिनांक� ता�क�रा�मे र्ज�धूवा 

6889 7139 दिवाक�सा नां�मे	�वा वा�घमे�रा�

6890 7140 आक�शे 	गड�  सा�रावासा�

6891 7141 दिवाक�सा 	�	�रा�मे क��बळे�

6892 7142 पवानां सा�र्जयं इंढ+ळे�

6893 7143 Mवाप्नां$ला मेधू�सा�	नां वा�घमे�रा� 

6894 7144 दिनांसिखंला�शे आनां�	रा�वा ट/भांरा�

6895 7145 अक्षीयं सामे�धू�नां र्ज�धूवा 

6896 7146 आसिसाफो हWसा�नां शे�खं

6897 7147 अक्षीयं चे�द्रह�सा भांगता

6898 7148 मे+हम्मे	 रादिफोक हफोIर्ज 	�शेमे�खं

6899 7149 उमे�शे दि	पक इं�गळे�

6900 7150 सिसाध्	��ता सा�भां�नां�	 ओंव्ह�ळे

6901 7151 अर्जयं दिवाला�सा क��बळे�

6902 7152 रा�क� शे प+पट घ+डक�

6903 7153 अक्षीयं एकनां�थ र्ज�धूवा

6904 7154 सा�	$प सा	�दिशेवा भांGडवा�

6905 7155 दि	ला$प उत्तारा पवा�रा

6906 7157 लाक्ष्मेण दिमेच्छींdद्र ग+फोण�

6907 7158 अमे+ला नां�नां�सा�ह�ब वा�हWरावा�घ

6908 7159 रादिवा�द्र उत्तामे कडलाग

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१ फो+ट+चे ला�वाला�ला� नां�ह$ता. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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6909 7160 गण�शे दि	ला$प घ�यंताडक

6910 7161 श्री$क��ता रामे�शे रा�ऊता

6911 7162 ता[प्त$ आप्प�सा�ह�ब दिशे�	�

6912 7163 अर्ज$ता ग�ला�बसिसा�ग प�डवा$

6913 7164 ता�रा�चे�	 अशे+क सा�यं�वा�शे$

6914 7165 र्जयं	$पसिसा�ग दिवार्जयंसिसा�ग रा�र्जप�ता

6915 7166 	त्ता� भांगवा�नां दिशे�	�

6916 7167 दि	नां�शे भां�ऊसा�ह�ब नांरावाड�

6917 7168 प्रादिताक सा	�दिशेवा ला�टण�

6918 7169 नांरासिसा�ग ब�ला�र्ज$ शे�प

6919 7170 आप्प�सा�ह�ब सिसाता�रा�मे नांरुट�

6920 7171 वासा$मे यं�नां�सा शे�खं

6921 7172 सा�ता+ष ग+वाd	 ह+ळे�ब�

6922 7173 ग�लाशेनां 	�धूरा�मे गडरा$यं�

6923 7174 प�चेदिशेला� मे+ता$ला�ला� दिशेरासा�ठे

6924 7175 दिवाशे�ला दिवार्जयं क��बळे�

6925 7176 मेह�	�वा रा�र्ज�रा�मे नां�टक�

6926 7177 रुप�शे यं�ड�  ग�यंकवा�ड

6927 7178 शे�रा	� सा�ता+ष मे�नांवाताकरा 

6928 7179 इं�दि	रा�ब�ई र्जगदि	शे भां�राता$

6929 7180 अर्जरुद्दी$नां फो�र्जला�ला राहमे�नां शे�खं

6930 7181 प्राक�शे ग�नां�र्ज$ र्ज�नांकरा

6931 7183 सा�ता+ष प्राक�शे सा�ळेवा�

6932 7184 प�यंला लाक्ष्मेण पवा�रा

6933 7185 अमे+ला दिफोला$प ब�ग�ला

6934 7186 मेयं�रा गर्ज�नांनां चेव्ह�ण

6935 7187 उमे� श्री$दिनांवा�सा खं�ण�करा

6936 7188 रा�शेमे� 	शेराथ क��बळे�

6937 7189 ब�ध्	भां�षण दि	ला$प उब�ळे�

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे 
फो+ट� ला�वाला�ला� आह�.

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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6938 7190 नांवानां�थ ग+प�ळे यंमेता�

6939 7191 अर्जयं कGड$ब� ब�रुड

6940 7192 सा�ता+ष धू�/ड$ब� ब�वाधूण�

6941 7193 ऋष$क� शे 	�वा/द्र चेRधूरा$

6942 7194 प�नांमे दिवाश्वा�सा दिचेवा�

6943 7195 वाXभांवा 	त्ता� नांराहरा�

6944 7196 मे�रुता$ लाक्ष्मेणरा�वा प�दि	लावा�ड

6945 7198 सा�र्जयं सा�यंन्ना� अ�क� लावा�रा

6946 7199 आक�शे दि	�ग�बरा उल्ला�वा�रा

6947 7200 ओंमेप्राक�शे रा�र्ज� सा+ळे�क�

6948 7201 धूनांरा�र्ज सा�खंरा�मे ब�घमे+रा

6949 7202 ऋदिषक� शे भां$मेरा�वा अवाघड�

6950 7203 क�मे�शे उ	यं प��ढराकरा

6951 7204 प्रा	$प 	�	�सा+ वा�रा�

6952 7205 हष�	 सा�दिनांलारा�वा चेवारा�

6953 7206 कल्यं�ण$ आक�शे झ�रा�

6954 7207 दिवाशे�ला ड+मेळे� वाX	यं

6955 7208 गण�शे नां�मे	�वा ताळेप�

6956 7209 मेह/द्र प�ढरा$नां�थ क� ट�

6957 7210 रा��ह$ता दि	ला$प पवा�रा

6958 7211 यं+ग�शे दि	ला$प चे�Xखं�ड�

6959 7212 शे�भांमे क�क�सा�ह�ब सा�यं�वा�शे$

6960 7213 मेल्ला$नां�थ व्हन्ना�प्प� ब�दि	छीं+ड�

6961 7214 ग��र्जनां अदिवानां�शे रा�मेट�क�

6962 7215 प्रार्जयं प्रा	$प ब+डe

6963 7216 ऋदिषक� शे शे��ता�रा�मे अवासा�रा�

6964 7217 सा�दिनांला 	�मे+धूरा भां�रा+डकरा

6965 7218 प्रामे+	 कX ला�सा दिनांकमे

6966 7219 दिवाशे�ला सा�पता खं�ड�

6967 7220 दिशेवारा�र्ज नां�मे	�वा भां+साला�

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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6968 7221 अक्षीयं मेगनां म्हMक�

6969 7222 अदिवानां�शे नां�मे	�वा भां��साला�

6970 7223 शे�करा दिशेवारा�मे प+ट�

6971 7224 आशे� दिशेवा�र्ज$ क+ळे$

6972 7225 दिकशे+रा दि	ला$प सा�ताप�ता�

6973 7226 सादिचेनां दिवार्जयं आवा�रा$

6974 7227 परिरामेला प��ड� रा�ग झ$लाप�

6975 7228 सादिचेनां प�रुष+तात्मे भां��नां�

6976 7229 प्रादिवाण कX ला�सारा�वा मे��ढ�

6977 7230 दिनांखं$ला मेनां+हरा ला��ड�

6978 7231 सामे�धू�नां अरुण मेनां+रा�

6979 7232 क� तानां रा�र्ज/द्र मेरा�ठे�

6980 7233 हष�ला अदिनांला प�ट$ला

6981 7234 चे�तानां ग+क� ळे प�ट$ला

6982 7235 सा�गरा नां�	क� मे�रा गभां�ला�

6983 7236 प्रासा�	 रा�र्ज/द्र 	�वारा�

6984 7238 सा�प्रा$यं� अमे$ता म्हMक�

6985 7239 सादिचेनां लाक्ष्मेण भां��करा�

6986 7240 साग�ण� रा�मेचे�द्र ता+राण�

6987 7241 दिवाशे�ला सा�रा�शे वा�घ

6988 7242 सा�	$प साखं�रा�मे नांरावा�ड�

6989 7243 दिकराण सा�भां�ष धूनांरा�र्ज 

6990 7244 दिवार्जयं 	ग� ब�डसा�

6991 7245 दि	पक भां�गवाता घ�डग�

6992 7247 लाखंनां रा�वासा�ह�ब वा�ल्ह�करा

6993 7248 आ	$ता$ रा�क� शे सिसानांलाकरा

6994 7249 रा�ठे+ड प[थ्वा$रा�र्ज शे�षरा�मे

6995 7250 यं+ग�शे ग�ग�रा�मे खं��ड�भांरा�ड

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 



.

Page 235

6996 7251 दिवानां�यंक सा�रा�शे सा+नां$करा

6997 7252 भां�ग्यंश्री$ 	�	�र्ज$ मेरासा�ळे�

6998 7253 अक्षीयं रादिवा�द्र प�ट$ला

6999 7254 प्राक�शे प�र्ज� मे+रा�

7000 7255 प्राशे��ता रामे�शेरा�वा चेRधूरा$

7001 7256 शेरा	 ब�ब�रा�वा आड�

7002 7257 हरा$ष दिशेवा�र्ज$ प�ट$ला

7003 7258 मेयं�रा सा�र्जयं चेRधूरा$

7004 7259 अर्जहरा नां�दिशेरा शे�खं

7005 7260 राखंमे�र्ज$ प��ढ� रा�ग र्ज�धूवा

7006 7261 असिर्जमे�द्दी$नां शे�खं यं�नां�सा शे�खं

7007 7262 अक्षीयं नां�नां� प�ट$ला

7008 7263 रादिवा प+पट भां�ला�करा

7009 7264 सा�दिहला साग	�वा पळेसापग�रा

7010 7265 प्रा	$प रा�र्ज/द्र क� ऱ्ह�ड�

7011 7266 दिनांखं$ला इंराब�र्ज$ ता�रा� 

7012 7267 मेयं�रा रा�र्ज/द्र प�ट$ला 

7013 7268 मे�ग�शे दिवाश्वानां�थ करामे�ड�

7014 7269 ओंमेप्राक�शे दिशेवा�र्ज$ दित्रमे�खं�

7015 7270 सा�ता+ष दिशेवा�र्ज$ ब+यंण�

7016 7271 सा�क� ता सा�भां�ष सामेनां

7017 7272 रा�मे�श्वारा परामे�श्वारा सिसारासा�ठे

7018 7273 सादिवाता� दिकसानां शे�ळेक� 	�

7019 7274 प्राभां�वाता$ चे�द्रक��ता ठेGबरा�

7020 7276 अला+कक� मे�रा अशे+क मे�ह+लाकरा

7021 7277 अदिनांमे�शे धूनांरा�र्ज ता�यंड�

7022 7278 सा+मे�श्वारा दिवाला�सा ब�ह�करा

7023 7279 प्रादिवाण चेराण	�सा शे/ड�

7024 7281 रा�हWला सा�रा�शे मे�श्री�मे

7025 7282 पवानां ओं�क�रारा�वा ब�लासारा�

7026 7283 सा�शे$ला लाक्ष्मेण चेव्ह�ण

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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7027 7284 रा+हनां रा�मे	�सा नां�गराग+र्ज�

7028 7285 भां�ऊसा�ह�ब क�शे$नां�थ पवा�रा

7029 7286 प�नांमे धूनांरा�र्ज ता�यंड�

7030 7287 यं�वारा�र्ज रा�घ� ब�रा�गला�

7031 7288 अर्जयं मेधू�करा चेमे�ला�

7032 7289 अरादिवा�	 बबनां र्जगता�प

7033 7290 दि	नां�शे सा�र्जयं मे�ळे$

7034 7291 दिकराण प्राक�शे दिवासाप�ता�

7035 7292 रा�मे�श्वारा सा�धू�करा चेRधूरा$

7036 7293 मे�गला�शे 	�ऊ वा�घमे�रा�

7037 7295 मेनां+र्ज उत्तामे क��बळे�

7038 7296 पवानां सा�र्जयं ता�यंड�

7039 7298 दि	पक ग+राक मेह�ला�

7040 7299 मे�क� शे ज्ञा�नां�श्वारा चेRधूरा$

7041 7300 सादिचेनां छींब�ला�ला खं�डकरा

7042 7301 दिवावा�क यं�	वारा�वा क�ळे�

7043 7302 दिनांखं$ला ग+क� ळे चेRधूरा$

7044 7303 सा�	$प रातानांसिसा�ग प�ट$ला

7045 7304 प्राशे��ता भांराता प�ट$ला

7046 7305 अमे+ला मेधू�करा मेह�ला�

7047 7306 रामे�शे दिवाष्ण� मेह�र्जनां

7048 7307 वाXभांवा सा�र्जयं गवाई

7049 7308 शेदिशेक��ता सा�भां�ष चेRघ�ला�

7050 7309 प्रा	$प लाक्ष्मेण दिशे�	� 

7051 7310 आनां��ब� ग�णवा�ता रा�ऊता 

7052 7311 रा�क� शे एकनां�थ मे�ळे$

7053 7312 सा�ह�सा शे�करा रा�वाण

7054 7313 सा�शे��ता सा�र्जयं क	मे

7055 7314 अदिमेता मेगनां मेMक�

7056 7315 सादिचेनां रा�वानां दिशेरासा�गरा

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दिताकIट नां�ह$ता. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
फो+ट+वारा साह$ नां�ह$ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. 
स्लिMलाप नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
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7057 7316 सा�	शे�नां मे�धूवारा�वा ब�दिवाMकरा

7058 7317 सिधूरार्ज सा�र्जयं प�ट$ला

7059 7318 खं�ड�  सा�	�मे मेह�ला�

7060 7319 अमे+ला ग�ग�रा�मेर्ज$ खं�ड�ता�

7061 7320 मे�गला�शे र्जयं	�वा इं�गळे�

7062 7321 रा�खं$ सा�	$प पळेसापग�रा

7063 7322 दिनांवा[त्ता$ गर्ज�नांनां ड�मेरा� 

7064 7323 पवा�रा दिकराण क�राभां�रा$

7065 7324 गण�शे प्राक�शे ग�रावा

7066 7325 दि	नां�शे यं�वारा�र्ज चेRधूरा$

7067 7326 सा�	�शे ग+दिवा�	� धूनांगरा

7068 7327 प�ट$ला सादिचेनां अशे+क 

7069 7328 दिवाक�सा चेराणसिसा�ग वा�र्ज�रा$

7070 7329 शे+भां� शे�करा एकळे

7071 7330 दिवाशे�ला भां�ऊरा�वा सा�बळे�

7072 7332 ग+दिवा�	 सादिताष ह�टकरा

7073 7333 दिवाशे�ला मे�धूवा ग�यंकवा�ड

7074 7335 दिनांता$नां सा�रा/द्र ता�यंड�

7075 7336 ग$ता� प्राक�शे ता�यंड�

7076 7337 रादिवारा�र्ज सामे�धू�नां ता�यंड�

7077 7338 सा�रार्ज प्राभां�करा भांGब�

7078 7339 अर्ज$ता 	�यं�eधूनां पळेसापग�रा

7079 7340 ता�ष�रा ओं�क�रा प�ट$ला

7080 7341 अदिमेता दिवाला�सा मे�नांवाताकरा

7081 7342 सा�मे$ता मे�रुता$ सा�यं�वा�शे$

7082 7343 हष� यं+ग�शे र्ज�धू�

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अधू�� क�टला�ला� फो+ट+ आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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7083 7344 रा�ण�क� अशे+क ला/ड�

7084 7345 रा�र्ज� हरा$	�सा पट�वाकरा

7085 7346 दि	नां�शे ब�ळे�सा+ ठे/बरा�

7086 7347 प्रासा�	 ब�ळेक[ ष्ण औरा�	करा

7087 7348 परामे�श्वारा हनां�मे�ता ग�यंकवा�ड

7088 7349 उष� सा�र्जयं र्ज�धूवा

7089 7350 नांम्रता� सा�र्जयं र्ज�धूवा

7090 7351 अदिवानां�शे सा�	$प दिशेकe

7091 7352 सा�गरा यंशे�वाता पवाळे�

7092 7353 प�कर्ज गण�शे र्ज�धूवा

7093 7354 सा�क� ता श्री$क��ता ताड�खं�

7094 7355 अर्जयं हनां�मे�ता सापक�ळे

7095 7356 दिनांता�शे भां�Mकरा मेलावारा

7096 7357 धूनां�र्जयं मे�दिनांकरा�वा 	�शेमे�खं

7097 7358 Mवाप्नां$ला ब�ब�ला�ला डGगरा�

7098 7359 अता�ला रा�र्जक� मे�रा घराड�

7099 7360 अदिवानां�शे दिवानां�यंक क��बळे�

7100 7362 गण�शे मे�ता�ड म्ह�त्र�

7101 7363 आश्वा$नां सा�भां�ष मे�नांकरा

7102 7364 मेह�ब�बखं�Y� यं�सा$मेखं�Y� क�सा�रा

7103 7365 सादिचेनां सा�रा/द्र ता�यंड�

7104 7366 अक्षीयं रामे�शे मे��ढ�

7105 7367 प्राथमे�शे रा�मे	�सा सा+ळे�कI

7106 7368 दिमेनां� अ�क� शे र्ज�धूवा

7107 7369 ज्ञा�नां�श्वारा अरुण मे�ह�रा 

7108 7370 गण�शे मेह�	�वा नां�ईकनांवारा�

7109 7371 आक�शे नां�रा�यंण सा�ताप�ता�

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प�दिकट�वारा दितादिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अधूe फो�टला�ला�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 
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7110 7372 ता��ह$	 आला$मे ला�डखं�Y�

7111 7373 प�र्ज� कX ला�सा क� मे�वाता 

7112 7374 अदिनांरुध्	 दि	ग�बरा अक+लावा�ड

7113 7375 वाXष्णवा$ अ�ग	 ह�ड+ळे�

7114 7376 ता�ह�रा गफो� रा शे�खं

7115 7377 मेह�शे ब�ळे�सा+ ट/भांरा�

7116 7378 प�ढरा$ ग+राखं क	मे 

7117 7379 दिवाठ्ठला मे�र्ज�रा�मे मेगरा

7118 7380 असिर्जता भां$मेरा�वा सा�बळे�

7119 7381 अMमे$ता� पवानां फो�ळेक�

7120 7382 अचे�नां� सा�गरा दिशे�	�

7121 7383 प्राशे��ता ब�ब�सा+ शे�ट�

7122 7384 सामे$रा नांय्यं�मे शे�खं

7123 7385 दिवाक�सा दिवाष्ण� वा�हWळे�

7124 7386 प�कर्ज शे�करा वा�क� डe

7125 7387 सादिचेनां ग�रुसिसाध्	प्प� व्हनांमे�नां� 

7126 7388 आश्वा$नां$ मे�ता�ड म्ह�त्र�

7127 7389 लाक्ष्मेण मे�रुता$ र्जगता�प

7128 7390 दिवाशे�ला श्री$क��ता रा�ठे�करा

7129 7391 ब�ला�र्ज$ नां�रा�यंण ला+ण$करा

7130 7392 अ�क� शे नां�गनां�थ ब+कड�

7131 7393 ऋष$क� शे अशे+क दिशे�	�

7132 7394 क� ण�ला सा�र्जयं दिशे�	�

7133 7395 Mवाप्नां$ला रुMतामे पवा�रा

7134 7396 सा��मेनां�थ 	त्ता� राणदि	वा�

7135 7397 दिवाक�सा अमेरा	$प उग$ला�

7136 7398 बलाभां$मे चे�द्रक��ता ला+	ग�करा

7137 7400 आक�शे नां�रा�यंण सा�ताप+ता�

7138 7401 सिसाध्	�श्वारा सा�गप्प� आ�	 �डग�

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� फो+ट+वारा साह$ नां�ह$ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$ 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 
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7139 7402 पल्लावा$ दिवार्जयं रा�र्ज+रा�

7140 7403 अ�ग	 सा�भां�र्ज$ र्ज�धूवा

7141 7404 अ�क� शे चे�द्रक��ता पवा�रा

7142 7405 सा�कIब करा$मे मेनां�रा

7143 7406 कIराण 	�मे+	रारा�वा ब�लासारा�

7144 7407 गण�शे आनां�	� र्ज�धूवा

7145 7408 रादिवाक� मे�रा प�रा�र्ज$ ड�मेसा�

7146 7409 र्ज�वा�	 इंसा�क दिप�र्ज�रा$

7147 7410 अमे+ला बलादिभांमे क��बळे�

7148 7411 अशे+क ब�ळे�सा�ह�ब शे�राखं�नां�

7149 7412 Mवाप्नां$ला भां�गवाता र्ज�धूवा

7150 7413 ब�ला�र्ज$ क� ब�रा� दिशे�	�

7151 7414 अभां$र्ज$ता सा�रा�शे ग�यंकवा�ड

7152 7415 धूनांरा�र्ज रा�र्जक� मे�रा क��बळे�

7153 7416 र्जयं�शे रा�र्ज�रा�मे 	�शेमे�खं

7154 7417 आक�शे दिमेलाd	 क+रा�

7155 7418 रामे� अदिमेता मे�नां�

7156 7419 दि	नां�शे श्री�वाण मे�सारा�

7157 7420 रा�मेनांरा�शे दिवाला�सा गवाई

7158 7421 सा�शे$ला दिकसानां दिहवारा�

7159 7422 अर्जयं भां�उरा�वा दिहवारा�ळे�

7160 7423 सादिताशे 	�मे+	रा ब�धू

7161 7424 दिकराण चे�द्रक��ता मे�ढ�

7162 7425 आश्वा$नां मेह�	�वा प�राखं�

7163 7426 आसा�	$ क[ ष्ण�ता मे�रुता$

7164 7427 आक�शे सात्यंनां�रा�यंण ला+ट

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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7165 7428 अशे+क मेधू�करा पराळेकरा

7166 7429 दिवाशे�ला दि	ग�बरा सा�यं�वा�शे$

7167 7431 मेनां+हरा 	�रा�सिसा�ग पवा�रा

7168 7432 वाXभांवा सिसाध्	श्वारा घ��डकI

7169 7433 सा�दिमेता रा�र्ज/द्र क	मे 

7170 7434 सा�शे$लाक� मे�रा लाक्ष्मेणरा�वा रा�ठे+ड

7171 7435 लाक्ष्मे$क��ता भांगवा�नां दिचे�चे+ला$करा

7172 7436 ताXनां�रा ताXय्यंब शे�खं

7173 7437 सा�गरा ब�ळे� ग�यंकवा�ड

7174 7438 मे�र्ज$	 ला�ला�सा�ह�ब शे�खं

7175 7439 दिनांखं$ला रा�र्ज$ता ला�लादिबग�

7176 7440 सा�नां�	� त्र्यं�बक गड$करा

7177 7441 प्राथमे�शे रा�र्ज�रा�मे दिशेकe

7178 7442 सा�नां$ला ब�ळे� ब�वासाकरा

7179 7443 भां�षण 	�वारा�मे प	रा�

7180 7444 मेनां$ष� ब�ब�रा�वा क/ द्र�

7181 7445 सा�नां$ला सा�खं	�वा क�शेd	�

7182 7447 सा�र्ज�ता� प्राभां�करा ह�डक�

7183 7448 उष� वासा�ता क/ 	ळे�

7184 7449 सा�षमे� गGदिवा�		�सा ग+सा�वा$

7185 7450 अनां$ला नांवानां�थ सा�ता�रा

7186 7451 गण�शे यंल्लावाप्प� फो� सा�ळेकरा

7187 7452 सिधूरार्जक� मे�रा भां�ऊसा�ह�ब सा�ळेवा�

7188 7453 वाXभांवा शे�मेरा�वा मे�नां�

7189 7454 मे+नांप्प� मेह�रुद्र सा�ता�रा

7190 7455 सा�दिताष धूनांरा�र्ज रा�ठे+ड

7191 7456 अर्जयं दिभांमेसा�नां दिशे�	�

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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7192 7457 नांसिलानां$ रा�वानां दिशेरासा�गरा

7193 7458 हरिराष दिकराण ग+सा�वा$

7194 7459 शे�भांमे दिकसानांरा�वा कड�

7195 7460 भां�षण दि	ला$प क�ळे�

7196 7461 मे+हनां हरिराभां�ऊ रा�वाताकरा

7197 7462 सा�दिनांला रा�र्ज/द्र ग�यंकवा�ड

7198 7463 हष�ला भां�ऊरा�वा मे+हनां

7199 7464 चे�तानां रादिवा�द्र ग�रावा

7200 7465 ज्ञा�नां�श्वारा सादिताष मेड+ळे�

7201 7466 सा�तारा�मे श्री$पता$ ग+धूनां�

7202 7467 ब�ग�ला सा�दिमेता सा�र्ज$वा

7203 7468 सा�मे�	 क� रावा�र्ज$ ग�यंकवा�ड

7204 7469 अर्जयं दिनां�ब� गरुड

7205 7470 	�वाकन्यं� यं�वारा�र्ज फो+ला�ण�

7206 7471 प्रादिवाण ग+राखं मेह�र्जनां

7207 7472 दिकशे+रा दिभांमेरा�वा गव्ह�ण�

7208 7473 ज्ञा�नां�श्वारा सा�धू�करा सा�यं�वा�शे$

7209 7474 दिवाराभांद्र दिशेवा	�रासा दिशेरा�ळे�

7210 7475 चे�द्रक��ता ब�ला�र्ज$ लाGढ�

7211 7476 सा�र्जयं दिनांवा[ता$रा�वा क� धू�रा�

7212 7477 सा�गरा दि	ला$प पवा�रा

7213 7478 मे�धूवा प��ड� रा�ग वा�घमे�रा�

7214 7479 अहमे�	 सादिमेउद्दी$नां क�र्ज$

7215 7480 हष�ला उत्तामे प�ट$ला

7216 7481 अर्ज�नां दिवाठ्ठलारा�वा ता�ला�ग

7217 7482 सादिचेनां दि	नां�र्ज$ लाGढ�

7218 7483 वासा�ता श्री$पता$ ग+धूण�

7219 7484 दिनांता$नां बळे$रा�मे सा�रा+शे�

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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7220 7485 शे�भां��ग$ क�शे$नां�थ साह�रा�

7221 7486 र्जयंश्री$ अदिनांला घ�राड

7222 7487 ऋष$क� शे ग�ग�रा�मे र्जक� लावा�रा

7223 7488 श्री$क[ ष्ण यंशेवा�ता� गणवा$रा

7224 7489 अश्वा$नांक� मे�रा प�ढरा$ रा�ठे+ड

7225 7490 रा�मेरा�वा प�ड$तारा�वा दिशे�	�

7226 7491 चे�	रा मे�रा+ता$ वा�ग	करा

7227 7492 ग��दिवा�	 मे�रुता$ खं�पसा�

7228 7493 क/ द्र� दिशेवाहरा$ व्यं�कट

7229 7494 शेXला�शे रा�मे�श्वारार्ज$ आड�गळे�

7230 7495 सिसाध्	�श्वारा ब�ब� क/ द्र�

7231 7496 सा�यं�क��ता मे�रा��ता$रा�वा उमे�ट�

7232 7497 रादिवादिकराण बर्जरा�ग ड�कळे�

7233 7498 दिशेवा�नां�	 पद्मा�करा क� शे�

7234 7499 र्जयंदि	प दि	ला$प प�ट$ला

7235 7500 प्रा$ता$ सा�दिनांला साकट

7236 7501 भां�राता श्री$क[ ष्ण ड�करा� 

7237 7502 रा�क� शे चे�द्रक��ता पवा�रा

7238 7503 शे$वामे मेनां+हरा चेRखं�ड�

7239 7504 सा+नां�ला$ दिवाशे�ला दिशे�	�

7240 7505 गण�शे दिशेवारा�र्ज Mवा�मे$ 

7241 7506 प्रादिवाण अर्ज��नां हराण�

7242 7507 गण�शे रा�र्ज/द्र चेRधूरा$

7243 7508 सा�रा$प�त्र सामे�नां�धू वा�नांखंड�

7244 7509 प्रादिवाण 	शेराथ वाXरा�ळे

7245 7510 सिसाग�ला र्जगन्ना�थ सा+नांक��बळे�

7246 7511 इं�गळे�  पवानां दि	ग�बरा

7247 7512 सा�ता+ष ग�ग�धूरा मे��ड�

7248 7513 सा�गरा नां�ता�र्ज$ हWर्जरा�

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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7249 7514 सा�वाण�� अशे+क खंवाळे�

7250 7515 दिनांरा�क�रा नांरा�शे शे�ला�रा

7251 7516 नांरा�शे नां�रा�यंण गणवा�

7252 7517 नां�रा�यंण 	�मे+	रा वा�Mकरा

7253 7518 अदिनांला सा�दिनांला चेRधूरा$

7254 7519 रा�ण$ सा�दिनांला चेRधूरा$

7255 7520 सा�दिनांला वा�मेनां चेव्ह�ण

7256 7521 सादिचेनां रामे�शे दिहवा�ळे�

7257 7522 सा�	$क� आला$शे� साय्यं	 

7258 7523 आ�राता$ सा�भां�ष गर्जधू�नां�

7259 7524 अ�प्प� दिशेवा�नां�	 दिबरा�र्ज	�रा

7260 7525 सा�ता+ष आनां�	 भां�गड�

7261 7526 दिकसानां बबनां मे+ह$ता�

7262 7527 अभां$र्ज$ता मेह�	�वा दिशे�	�

7263 7528 मे�Mक�नां करा$मे चेRधूरा$

7264 7529 गण�शे ज्ञा�नां�श्वारा इं�ग+ला�

7265 7530 सा�भां�र्ज$ ता�नां�र्ज$ घ�वाट

7266 7531 दिवाशे�ला रामे�शे रासा�ळे

7267 7532 दि	क्षी$ता� ता�ळेशे$रा�मे वा�घमे�रा�

7268 7533 अदिनांक� ता सा+नां� मेह�ला�

7269 7534 रावा$कIराण बसावारा�र्ज क�� भां�रा

7270 7535 अदिनांक� ता रा�मेचे�द्र पवा�रा

7271 7536 रा�क� शे भां�राता सा+राट�

7272 7537 सारार्ज सार्जeरा�वा क��बळे�

7273 7538 अक्षीयं र्जयंसिसा�ग मे+रा�

7274 7539 हष�	� दिगरा$शे मेह�ला�

7275 7541 शे�भांमे दिवाला�सा सा�यं�रा�वा

7276 7542 अभां$ष�क सा�नां$ला साकट

7277 7543 वाष�� सा�दिनांला साकट

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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7278 7544 नां�ह� सा�दिनांला साकट

7279 7545 भां�राता$ मेनां+हरा प�ट$ला

7280 7546 चे�द्रसिर्जता दिबभां$शेनां ग�भां$रा�

7281 7547 दिनांला�शे अर्ज��नां क	मे

7282 7548 अदिनांला धूमे�� वा�नांखं�ड�

7283 7549 अता�ला ब�प� ग�यंकवा�ड

7284 7550 शे�भांमे सा�ता+ष परा	�शे$

7285 7551 नांयंनां� प+पट प�ट$ला 

7286 7552 सा�र्जयं रादिवा�द्र सा�बळे�

7287 7553 पप्प� मे��हनां आटवा�ला

7288 7554 सा$मे� अदिवानां�शे रा�ऊता

7289 7555 दिमेसिला�	 उत्तामे सा+नांक��बळे�

7290 7556 दिवाक�सा दिवाला�सा ग+रा�

7291 7557 रा��शेनां सा�ता+ष प�ट$ला

7292 7558 मेह/द्र लाक्ष्मेण प�ट$ला

7293 7559 रा+शेनां सा�भां�षरा�वा मे�क+ड�

7294 7560 सा�दि	प अशे+क प�ट$ला

7295 7561 ब�ध्	प्राक�शे मे�क�� 	� इं�गळे�

7296 7562 ऋष$क� शे दिवार्जयं दिपसा�ळे

7297 7563 सादिताष उक� डरा�वा लावा�ग� 

7298 7564 सा�क्षी$ सादिचेनां धू/ड�

7299 7565 सा�क� ता सा�भां�	�वा घ+डक�

7300 7566 दिवानां��	 अशे+क ब�वाMकरा

7301 7567 दिवाक�सा ब�ळे� क��बळे�

7302 7568 नां�ग�शे क�दिशेनां�थ खं�ड�

7303 7569 मे�रुता$ प्राक�शे सारा+	�

7304 7570 सा�ता+ष ग�रुनां�थ बनांसा+ड�

7305 7571 शेशे$क��ता सा�भां�र्ज$ र्ज�गमे

7306 7572 दिवाला�सा ता�रा�चे�	 पवा�रा

7307 7573 नां�रा�यंण दिशेवा�र्ज$ दिशे�	�

7308 7574 आक�शे लाक्ष्मेण ठे�वारा$ 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$ 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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7309 7575 सा�रार्ज नां�मे	�वारा�वा मे�हरा�

7310 7576 आक�शे गRतामे अदिहरा�

7311 7577 साRराभां दिवाला�सा भां+साला�

7312 7578 प�कर्ज अरुण ब�राड

7313 7579 सा�शे$ला सा�रा�शे ग�यंकवा�ड

7314 7580 दिवारा�र्ज चे�द्रह�सा भांगता

7315 7581 मेनां+र्ज ता�ळेशे$रा�मे मेह�ला�

7316 7582 वा�ल्मे$क रामे�शे सा�यं�वा�शे$

7317 7583 शे�भांमे दिनांवा[त्ता$ घ�ग�

7318 7584 सा�गरा एकनां�थ ढग�

7319 7585 अक्षीयं शे�हWरा�वा दिनांसाराग�धू

7320 7586 रा+हनां भां�Mकरा सा�बळे�

7321 7587 प्रा	$प रा�र्ज�रा�मे ग�ड्ड�

7322 7588 सा�रिराक� अनां�	� क��बळे�

7323 7589 सा�शे��ता अनां�ता ता�यंड�

7324 7590 सा�रार्ज मे�रा+तारा�वा कGप�लावा�रा

7325 7591 सादिचेनां अशे+करा�वा घ�ग�

7326 7592 सा�	$प यंशेवा�ता म्हMक�

7327 7593 चेXतान्यं नां�	क� मे�रा चे�फो� करा�ड�

7328 7594 प्रा	$प सा��ड�  प्राधू�नां

7329 7595 प[थ्वा$रा�र्ज अदिनांक क��बळे�

7330 7596 दिवार्जयं उत्तारा ग�ग�ळे�

7331 7597 अ�क� शे गणपतारा�वा वा�क+ड�

7332 7598 मेह�शे ब�ळे� 	�वाक� ळे�

7333 7599 दिवार्जयं मेह�	�वा अड�गळे�

7334 7601 सा�दिनांला शे�करा दिगरा$

7335 7602 एकनां�थ दिवाठ्ठला ग+ल्ह�रा

7336 7603 सा�गरा दिकशे�रा प�ट$ला

7337 7604 अब्	�ला नांईमे अब्	�ला राह$मे पट�ला

7338 7605 अमेरा दिवार्जयं भां$वागड�

7339 7606 ऋदिषक� शे सा�खं	�वा शे�र्जवा

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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7340 7607 दिवानां+	 भांट�  क�� भां�रा

7341 7608 सानां$ भां�Mकरा क�कड�

7342 7609 चे�तानां मे�राला$धूरा मेरा�ठे� 

7343 7610 दिनांशे� दिकराण प�वारा� 

7344 7611 ला�लाचे�	 राता$ला�ला मे�ळे$

7345 7612 उत्कष� मेह�शे सा�ताप�ता�

7346 7613 यं+ग�शे रा+ह$	�सा सा�वा�ता

7347 7614 उमे�शे प्राक�शे भां�मेरा�

7348 7615 रा�र्ज� दिवाष्ण� र्ज�धू�

7349 7616 गण�शे प�ड�  इंष्टु�

7350 7617 प्रादिवाण रा�मे	�सा ता�रु

7351 7618 वाXभांवा मेह/द्र दिनांकमे

7352 7619 सा�	$प धूनांरा�र्ज प�राधू$

7353 7620 श्यं�मे दिनांरा�र्जनां खं�ड�गळे�

7354 7621 अर्जयं सा�रा�शे सा�ळे��क�

7355 7622 प�रासा प्राक�शे 	�वारा�

7356 7623 सा�	$प अशे+क दिशे�	�

7357 7624 अमे+ला र्जगन्ना�थ} पग�रा�

7358 7625 सादिचेनां प्राक�शे ग��ड�

7359 7626 दिप्रायं� रा�र्ज/द्र वा�घमे�रा�

7360 7627 भां�राता रा�र्ज�शे चेरा�वा�ड�

7361 7628 वाXभांवा सा�भां�र्ज$ क��बळे�  

7362 7629 भां�गवाता नां�रा�यंण आ�भां+रा�

7363 7630 यं�सा$नां रासा�ला दिबळे�रा 

7364 7631 कX ला�सा भां�नां�	�सा ग��र्ज�ळे

7365 7632 ब�ला�सा�ह�ब र्जग्ननां�थ कसाब�

7366 7633 दिनांखं$ला रा�मे	�सा ताळेप�

7367 7634 अदिनांला ब�प� रा�ठे+ड

7368 7635 सिसाध्	�थ� चे�द्रशे�खंरा भां	गe

7369 7636 सादिचेनां कX ला�सा र्ज�धूवा

7370 7637 प्राक�शे लाक्ष्मेण घनांक� ट�

7371 7638 दिवाशे�ला आब�र्ज$ प�ट$ला

7372 7639 प्राभां�करा बबनां क� ट�

7373 7640 दिवाक�सा चे�द्रशे�खंरा भां	गe

7374 7641 रा�मे� मे�रा+ता$ ग��ग�

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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7375 7642 चे�द्रक��ता मेधू�करा सा+नांदिगरा�

7376 7644 दिकराण बबनां र्ज�धूवा

7377 7645 रुप�शे ग�Xतामे प�ट�रा�

7378 7646 सा�	�मे� रा�ण�र्ज$ मेMक�  

7379 7647 दिवाक�सा मेधू�करा प�ईकरा�वा

7380 7648 दितावा�रा$ प�Xराष नां�ग�शे 

7381 7649 अदिनांला 	त्ता� व्यंवाह�रा�

7382 7650 मे�धूनां राघ�नां�थ Mवाप्नां�

7383 7651 दिवाशे�ला रामे�शे ता�यंड�

7384 7652 रा��दिहता सा�रा�शे ह+नां�र्ज�

7385 7653 सा�रार्ज सा�ता+ष ग�यंकवा�ड

7386 7654 खं�	राखं� यं�सिसानांखं� क�सा�रा

7387 7655 अदिनांक� ता सा�रा�शे मेगरा

7388 7656 ज्ञा�नां�श्वारा दिशेवा�र्ज$ आक[ प� 

7389 7657 दिवाष्ण�	�सा दिनांळेक� ठे 	त्तानां�रा�

7390 7658 सा�दिनांला हरा$	�सा क��बळे�  

7391 7659 रादिवा�द्र आप्प�सा+ परिराट

7392 7660 पवानां रामे�शे पवा�रा

7393 7661 सा�दिनांला चेप्प�ला�ला 	�णग�

7394 7662 चे�तानां शेशे$क��ता क��बळे�

7395 7663 रा�हWला रा�मे� 	�मेण�

7396 7664 सा�दिनांला छींगण प�ट$ला

7397 7665 अदिताष दिशेताला आह�राकरा

7398 7666 ग+प�ला प्राक�शे बनांचेरा�

7399 7667 सा�गरा भां�Mकरा ग�यंक�

7400 7668 नां�	$नां$ सा�ता+ष चेRधूरा$

7401 7670 गRतामे यंशेवा�ता र्जगता�प

7402 7671 र्जयं�शे रादिवा�द्र दिवाभां��ड$क

7403 7672 दिवाकI सा�रा�शे मे��ढ�

7404 7673 चे�तानां प��ढसिलाक 	�वारा�

7405 7674 सा�दिनांला कX ला�सा 	�वारा�

7406 7675 सिसाध्	��ता ब�ब�रा�वा क��बळे�

7407 7676 बबला� इंMमे�ईला शे�खं

7408 7677 आक�शे मे��र्ज�र्ज$ 	�सारा�

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� 
आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�.

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
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7409 7678 सादिमेरासिसा�ग बर्जरा�ग ता�ट�

7410 7679 आड�गळे� अर्जयं र्ज�लाd	रा

7411 7680 सादिताष दिहरा�मेण$ पवा�रा

7412 7681 सा�ता��ष आत्मे�रा�मे गवाई

7413 7682 रादिवा�द्र यं�वारा�र्ज अदिहरा�

7414 7683 आक�शे अदिनांला ता��ग�

7415 7684 अदिनांला रादिवा�द्र दिशे�ग�ड�

7416 7685 श्री$प�ता रा�र्ज/द्र क�ळे�

7417 7686 सा�दिनांला दिवार्जयं राता�ट�

7418 7687 दिवाशे�ला ता�ळेशे$रा�मे घ�ट+ळे�

7419 7688 सा�गरा दिभांकनां प�चेप�ता�

7420 7689 क� ण�ला नां�नां� प�ट$ला

7421 7690 दिवाक�सा अदिनांला र्ज�वाला$करा

7422 7691 दिनांखं$ला दिवार्जयं ओंव्ह�ळे

7423 7692 दिवाCमे सादिताष मे�नां�

7424 7693 सा�थ�क दि	ला$प र्जगधूनां� 

7425 7694 ता�ष�रा ओंमेप्राक�शे क� थ�

7426 7695 सादिचेनां रा�र्ज�द्र क�कड�

7427 7696 चे�तानां आनां�	� अदिहरा�

7428 7697 क+ळे$ भां�राता सा�र्जयं

7429 7698 मे+नां�ला$ वा�ल्मे$क वा�घ

7430 7699 दिवानां+	 दिशेवा�र्ज$ दिगता�

7431 7700 इंब्रु�दिहमेखं�नां हब$ब$खं� मेन्	�रा

7432 7701 खं�शे�ला प्राक�शे ग�रावा

7433 7702 प्रादिवाण बळे$रा�मे मेMक�

7434 7703 भांगवा�नां साह�र्ज$ सा�ळेवा�

7435 7704 गण�शे रामे�शे अडसा�ळे

7436 7705 ब�ब�सा�ह�ब अ�श्री��ब� कवाड�

7437 7706 खं�ड�रा�वा र्जगन्ना�थ वा�घमे�रा�

7438 7708 अता�ला रा�गरा�वा प�ट$ला

7439 7709 मेनां+र्ज रा+दिह	�सा प��ढरा�

7440 7710 दिवाक�सा शेह�र्ज$ क	मे

7441 7711 दि	पक नां�ग+र्ज$ प�ट$ला

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$.

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. 
अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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7442 7712 दि	ग्वा$र्जयं नां�ग��र्ज$ प�ट$ला

7443 7713 प्रादिवाण अ�क� शे म्हMक�

7444 7714 सा�सिर्जता ग+वाd	 प�ट$ला

7445 7715 रा�मेचे�द्र शे�करा क��ळे$ ब+ग	� 

7446 7716 मे�रुता$ ता�क�रा�मे हर्ज�रा�

7447 7717 भांगवा�नां दिभांमे� भां�गड�

7448 7718 दिवाठ्ठला दिभांमेरा�वा इं	�

7449 7719 सिर्जता/द्र गण�शे रा�ठे+ड

7450 7720 मेह�शे मेनां+हरा नां�गराग+र्ज�

7451 7722 कX ला�सा र्ज�नांक�  ब�ळे�

7452 7723 आदि	नां�थ दिशेवा�र्ज$ खं�ळे�

7453 7724 दि	प�ला$ मेल्ला$क�र्ज�नां क��ळे$

7454 7725 अदिवानां�शे भांगवा�नां यं�	वा 

7455 7726 उमे�शे मेधू�करा मे+रा�

7456 7727 दिवाशे�ला सा+मेनां�थ ग�यंकवा�ड

7457 7728 मे+हनां चे��	� दि	पक�

7458 7729 क�र्ज$ वा�सिर्ज	 हसानां र्जमे$ला हसानां

7459 7730 ब�ब$ मेधू�करा र्ज�धूवा

7460 7731 सा�दिनांला सा+प�नां ता�रु

7461 7732 रा�मे�श्वारा दिमेठ्ठ�  रा�ठे+ड 7

7462 7733 दिवार्जयंक� मे�रा दिवाठ्ठलारा�वा मे�साळे�

7463 7734 प्राथमे�शे सा�भां�ष क�ळे�

7464 7735 सा�धू$रा सा�रा�शे ढ�प�

7465 7736 सा�दिचेनां सा�भां�र्ज$ प�ण�ब+ईनांवा�ड

7466 7737 उमे�शे 	त्ता�त्रयं दिचे�चेण� 

7467 7738 श्री$क��ता आण्ण्प्प� कGड�

7468 7739 अक्षीयं अदिनांला ग�यंकवा�ड

7469 7741 दिकराण दिनां�ब� शे�ला�रा

7470 7742 अक्षीयं अर्ज��नां क� चे�करा

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$ 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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7471 7743 रादिवा�द्र 	यं�रा�मे मेदिहरा�

7472 7744 दिवाठ्ठला प��ड� रा�ग 	गडखंXरा

7473 7745 वादिनांता� मे+हनांसिसा�ग परा	�शे$

7474 7746 ऋष$क� शे प��ड� रा�ग आ�धूळे�

7475 7747 भांगता सा�दिमेता बबनां 

7476 7748 दिवाCमे हरिराश्वा�रा क� ट�

7477 7749 प�दिण�मे� सा�खं	�वा ब�रासा�गड�

7478 7750 नां�मे	�वा सा�रा�शे ता�वारा�

7479 7751 अता�ला शे�करा धूवासा�ला

7480 7752 मे$नां� ग�ग�धूरा वा�ण+ळे�

7481 7753 यंशे दिशेवा� परामे�रा

7482 7754 आक�शे 	�सा थ+रा�ता

7483 7755 चेXता�ला$ मेह�शे ता�रु

7484 7756 दिवानां+	 अशे+क शे�ला�रा

7485 7757 प�र्ज� लाक्ष्मेण प�ट+ळे�

7486 7758 मेह�	�वा मे�राला$धूरा दिशे�	�

7487 7759 ग�ग�धूरा दिवाठ्ठला वा�नां+ळे�

7488 7760 रादिवा�द्र अशे+क ग�यंकवा�ड

7489 7762 वाXशे�ला$ 	त्ता�त्र�यं ग�यंकवा�ड

7490 7763 	त्ता�त्र�यं सा	�दिशेवा ग�यंकवा�ड

7491 7765 अमे+ला रा�मे क��बळे�

7492 7766 रामे�शे ता�नां�र्ज$ वा�यं	�ड�

7493 7767 गRतामे नां�रा�यंण क�ळे�

7494 7768 गRतामे उत्तामे शे�ळेक�

7495 7769 लाला$ता चे�द्रक��ता राड�

7496 7770 दिशेवाचेराण 	गड�  न्ह�वाकरा

7497 7771 सा��ह�ला अन्सा�रा साय्यं	

7498 7772 सा�र्ज�नां� दिवाला�सा चे�फो� करा�ड�

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. दितादिकट�साह 
प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. दितादिकट�साह 
प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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7499 7773 दिवाक�सा अशे+क क��बळे�

7500 7774 लादिताफो हसानांब�ग दिबरा�र्ज	�रा

7501 7775 परामे�श्वारा ग�रुसिला�ग Mवा�मे$ 

7502 7776 Mवाप्नां$ला क[ ष्णरा�वा कण��सा�

7503 7777 अक्षीयं दिमेच्छींdद्र खं�	�रा�

7504 7778 ता�ष�रा सा�धू�करा प�ट$ला

7505 7779 अर्जयं रा�र्ज� सा+ळे�क�

7506 7780 रा+दिहता सा+मेनां�थ सावा�रा

7507 7781 दिहरा� शे�करारा�वा खं�ड�रा�

7508 7782 सा�गरा प्राल्ह�	 पवा�रा

7509 7783 अक्षीयं प�ढरा$नां�थ वारा�ड�

7510 7784 सिर्जता/द्र मेधू�करा सा�रावा�ड�

7511 7785 दिवाCमे अरुण घ+ण�

7512 7786 सा�रार्ज ग+राखं र्ज�धूवा

7513 7788 वाXशे�ला$ प्रा	$प सा�यं�वा�शे$

7514 7789 सा�दिचेनां रा�गरा�वार्ज$ प+ह	रा�

7515 7790 गण�शे दिवाला�सा दिशेरातारा

7516 7791 अदिनांक� ता अरादिवा�	 चेRधूरा$

7517 7792 नांरा�शे प��ड� रा�ग यंनांग�	 �ला

7518 7793 मे�ग�शे दिवाला�सा दिशे�ग�ड�

7519 7794 दिवाला�सा क� शेवा चेRरा�

7520 7795 नां�		$प सा	�दिशेवा चेRरा�

7521 7796 सा�गरा मे+ता$ला�ला 	�वारा�

7522 7797 रादिवा श्री$रा�मे गडकरा

7523 7798 शे�मे रा�र्ज/द्र बडग�र्जरा

7524 7799 साRराभां अरुण शे�ट�

7525 7800 हष�ला दिशेवा	�सा दिमेMतारा$

7526 7801 नांवानां�थ} आत्मे�रा�मे लाGढ�

7527 7802 शे�करा हनां�मे�ता पवा�रा

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा दिताकIट अप�ण�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$ 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
स्लिMलाप नां�ह$ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$ फो+ट+वारा साह$ नां�ह$ अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$ 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. 

प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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7528 7803 Mवाप्नां$ला सा��ड�  सानांसा�

7529 7804 सादिवाता� लाक्ष्मेण सा+नांक��बळे�

7530 7805 हष�ला बर्जरा�ग प्रार्ज�पता

7531 7806 सादिचेनां इंमे�मे ताडवा$

7532 7807 यं+ग�शे लाक्ष्मेण घ+रापड�

7533 7808 उज्वाला� ब�ळेक[ ष्ण भां�र्जबळे

7534 7809

7535 7810 दिवाकI मेधू�करा उमे�प

7536 7811 रुष$क� शे दिवाक�सा प��ड�गळे�

7537 7812 दिवाक�सा सा�ह�बरा�वा मे+रा�

7538 7813 सा�गरा लाक्ष्मेण सा�यं�वा�शे$ 

7539 7814 नां�	ला�ला नां�नां� र्जवा�र्ज�ळे

7540 7815 दिनांता$नां अभां$मेन्यं� शे�ळेक�

7541 7816 रा�हmला रादिवा�द्र मेह�र्जनां

7542 7817 सा�गरा श्री$क[ ष्ण ड�करा�

7543 7818 ता�ष�रा सा�ता+ष वा�नांखंड�

7544 7819 र्ज�नां�	 अकबरा शे�खं

7545 7820 सा�गरा अभां$मे�नां सा�ध्यं�नां 

7546 7821 दिनांता�शे दिवाठ्ठला खं+रानां�

7547 7822 रिराता�शे भां�Mकरा क�कड�

7548 7823 अदिमेता दिब्रुर्जला�ला प�ट$ला 

7549 7824 शे�भांमे दिवाला�सा 	�मे+धूरा�

7550 7825 अता�ला भां�रा� मेह�र्जनां

7551 7826 सा�ता+ष} नां�रा�यंण घनांग�वा

7552 7827 दि	नां�नां�थ 	त्ता+ब� कट�रा�

7553 7828 हष�	 रामे�शे खं�ड�

7554 7829 र्जयं/द्रक� मे�रा मे+ता$ला�ला प�ट$ला

7555 7830 सा�	शे�नां ता�रा�सिसा�ग रा�ठे+ड

7556 7831 रा�मे�श्वारा$ रा�र्ज/द्र दिशेरासा�ठे

7557 7832 सा�	$प दिवार्जयं घ�ला�

7558 7833 दिवाक्कI रा�र्ज� चेRधूरा$ 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ हरा$ शे�मेरा�वा ब+-ह�ड�  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

१०/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 
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7559 7834 दिकराण ग�ला�बरा�वा इं�शे$

7560 7835 लासिलाता शेह�ण� पवा�रा

7561 7836 प्रा	$पसिसा�ग उज्वालासिसा�ग र्ज�धूवा

7562 7837 अदिनांक� ता दिवानां+	 लाव्ह�ळे�

7563 7838 आक�शे अण्ण�सा�ह�ब शे�वा�ळे�

7564 7839 अक्षीयं अशे+करा�वा सारा�यंकरा

7565 7841 अक्षीयं रामे�श्प�ता लाGढ�

7566 7842 अता�ला दिवाला�सा फोडतारा�

7567 7843 रा�हmला एकनां�थ प�ट$ला

7568 7844 अ�दिशेष�क 	त्ता�त्रयं ला+खं�ड�

7569 7845 दिवाला�सा राखंमे�र्ज$ ढवा�रा� प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ 

7570 7846 गGडरा�र्ज दिशेवा�र्ज$ रा�ड�ळे�

7571 7847 दिनांता$नां अ�ब�	�सा वा�डकरा

7572 7848 गण�शे दिवार्जयं घ�ग�

7573 7849 दिनांता�शे रामे�शे नांवारा�ग� 

7574 7850 आ	$नां�थ ज्ञा�नां+ब� मे��ड�

7575 7851 दिवाशे�ला मे�क�� 	 शे�राकरा

7576 7852 मेयं�रा दि	ग��बरा क�� भां�रा

7577 7853 लाहm रा�र्ज�रा�मे पवा�रा

7578 7854 गर्ज�नांनां ग�रुनां�थ सा�ताप�ता�

7579 7855 र्जयं�शेक� मे�रा चे�द्रशे�खंरा ग+सा�वा$

7580 7856 गण�शे सा�भां�र्ज$ क� ड�ळेकरा

7581 7857 कदिताक�  रा�मे	�सा चेRखं�ड�

7582 7858 प्राशे��ता भां�उसा�ह�ब गर्जe

7583 7859 प�चेदिशेला� सा�ह�बरा�वा उब�ळे�

7584 7860 यं�वारा�र्ज रामे�शे} मे�नां� 

7585 7861 मेह�शे मेधू�करा श्री$वाधू�नांकरा

7586 7862 सादिचेनां शे��ता�रा�मे सा�वा�ता 

7587 7863 दि	क्षी� श्यं�मेरा�वा नां�लाट

7588 7864 दि	पक सा�रा�ग पक�ला�

7589 7865 प्राफो� ल्ला रा�मेचे�द्र भां��साला�

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$एकचे 
फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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7590 7866 दिवाक्कI ब�प� सिधूवारा�

7591 7868 सा�दिनांला 	�	� ग�यंकवा�ड

7592 7869 पवानां बब्रु�वा�नां डGगरा�

7593 7870 सा�	$प भांगवा�नां सासा�ण� 

7594 7871 दिकराण सा�रा�शे चेव्ह�ण 

7595 7872 शे�हm छींगनां मे�डला$क

7596 7873 सा�	$प प�ड$ता दिशे�	�

7597 7874 सा�ता+ष पराशे�रा�मे शे�ळेक� 	�

7598 7875 रा�हmला सा�र्जयं वा�घ

7599 7876 दिनांवा�	$ता� सा��ड�  घ�डग�

7600 7877 	त्ता�त्रयं रा�र्ज/द्र नां�मे	�सा 

7601 7878 हरा$भां�उ ब�ळे� ब��डरा�

7602 7879 गण�शे 	त्ता�त्रयं दिप�गळे�

7603 7880 मे+ता$ला�ला मे�दिणक 	�वारा�

7604 7881 सिसाध्	�श्वारा ग�णवा�ता दिशे�	�

7605 7882 अमे$ता दिकसानां सा�ठे�

7606 7883 आक�शे रा�र्ज� क�ळे�

7607 7884 आक�शे रामे�शे झ�रा� 

7608 7885 सादिचेनां ब�ब�रा�वा चेRधूरा$

7609 7886 दि	ला$प प�त्रसा भां�ला�रा�वा

7610 7887 दि	पक सा�	�मे उ�ड�

7611 7888 अदिमेता प्राल्ह�	 बXलाकवा�ड

7612 7889 मे�दिणक उत्तामे कसाब�

7613 7890 सादिचेनां मेनां+हरा क�ळे�

7614 7891 राह$मे ब�ब� शे�खं

7615 7892 अमेरा रा�र्ज�भां�उ कसाब�

7616 7893 रा+ह$ता ब�ळे� घ+लाप

7617 7894 अभांयं भां$मेरा�वा वा�नांखंड�

7618 7895 दिवानां�यंक नां�	� ग�यंकवा�ड

7619 7896 सा�ता+ष दिशेवा�र्ज$ चेRधूरा$

7620 7897 अमे+ला अशे+क फो�ला�

7621 7898 रा�हmला सा�र्जयं Mथ�वारामेठे

7622 7899 धूGड$रा�मे र्ज�नां� आखं�ड�

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
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7623 7900 भां�राता रा�र्ज/द्र वा�घमे�रा�

7624 7901 मेह�शे मे�राला$धूरा मेरा�ठे�

7625 7902 यं+ग�शे सा+प�नां क�राखं�ला�

7626 7903 सा�गरा अरुण सा�ळे��खं�

7627 7904 ईश्वारा नां�नां�सा�ह�ब वा�घमे�रा�

7628 7905 प्रादिताक 	�	�सा+ कणसा�

7629 7907 आ	$त्यं भां$मेरा�वा सा�बळे�

7630 7908 दिवानां+	 रा�र्ज�रा�मे खंXरानां�रा

7631 7909 सा�	$प मेळेग�ग� मे+ह$ता�

7632 7910 अर्ज��नां दिकसानां घ�लामे�

7633 7911 सा�गरा चे�द्रक��ता चेव्ह�ण 

7634 7912 कदिपला सा�दिनांला सा+नां�रा

7635 7913 खं�शे�ला प्राक�शे र्ज�धूवा

7636 7914 दिवार्ज� रामे�शे साकट

7637 7915 दिनांता$नां ब�ळे� आमेरा�वा

7638 7916 दिवाला�सा हनां�मे�ता सा�ळे��खं�

7639 7917 चे�	� आनां�	रा�वा पवानांकरा

7640 7918 मेह�शे आब�सा�ह�ब र्जगता�प

7641 7919 अदिवानां�शे प��ड� रा�ग ला�ड

7642 7920 प्राथमे�शे दिवानां+	 दिपताळे�

7643 7921 आदिशेष रामे�शेरा�वा चेRधूरा$

7644 7922 लाक्ष्मेण ज्ञा�नां+ब� मे��ढ�

7645 7923 दिनांता$नां मे�रुता$ वा$रा 

7646 7924 असिर्ज�क्यं ब�प� ग�यंकवा�ड

7647 7925 प�कर्ज दिभांक�र्ज$रा�वा दिशे�	�

7648 7926 ग+प�ला सा�भां�ष मे�ळे$

7649 7927 सिर्जता/द्र प्राभां�करा खंवाड�

7650 7928 अमे+ला अशे+क प�ट$ला

7651 7929 यं+ग�शे श्यं�मेरा�वा सा�बळे�

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह� 
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7652 7930 दि	नां�शे रा�मेचे�द्र सा�वाड�करा

7653 7931 रा�क� शे दिवाला�सा वा�घ�ला�

7654 7932 शेशे��क शेदिशेक��ता भां�Mकरा

7655 7933 लाक्ष्मेण रा�र्ज/द्र भां+ई

7656 7934 ता�ष�रा दिवावा�क ओंह+ळे

7657 7935 यं+ग�शे दि	नां�शे चेRधूरा$

7658 7936 मे�ग�शे भां�दिमेक��ता सा+नांवाण�

7659 7937 रा�हmला सा�र्जयं खंXरानां�रा

7660 7938 सा�रार्ज रा�र्ज/द्र भांवारा�

7661 7939 दिहता�शे सा�रा�शे चेRधूरा$

7662 7940 दि	पक प�ढरा$नां�थ सा�ता�रा

7663 7941 सा+ह�ला अहमे	 हरुनां ता��ब+ळे$

7664 7942 क[ ष्ण� अ�क� शे यं�	वा

7665 7943 भां�वा�शे ब�ला�भां�ई रा�ठे+ड

7666 7944 मेयं�रा�शे ला�ला�सा�ह�ब वा�घ+ला$करा

7667 7945 अभां$ष�क ज्ञा�नां�श्वारा करा�ळे�

7668 7946 मेनां+र्ज रा�धू�कIसानां घ�ला�

7669 7948 मेयं�रा भां$क� र्ज�र्ज�ळेकरा

7670 7949 सा�रार्ज प्राक�शे शे�राग$ला

7671 7950 धूनां�र्जयं साला� गला��ड�

7672 7951 अदिनांता� दिवाप्रा	�सा व्ह�वाळे

7673 7952 सा�रार्ज दि	नां�शेरा�वा 	�शेमे�खं 

7674 7953 साता$शे रा�मे	�सा पट��गण� 

7675 7954 यं�वारा�र्ज गRतामे सा+नांक��बळे�  

7676 7955 भांरातासाdग हरासाdग रा�र्जप�ता 

7677 7956 दिनांला�शे रा�र्ज� शे�ळेक�  

7678 7957 साता$शे रा�मेला�ला दिचेमे+ट� 

7679 7958 साचे$नां रा�मे� क+कण$ 

7680 7959 रूप�शे कX ला�सारा�वा र्ज�मेदिनांक 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� प�दिकट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
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7681 7960 ता�शे�रा रावाdद्र वा�नांखं�ड� 

7682 7961 प्राशे$क क�शे$नां�थ भांगता 

7683 7962 लाला$ता सिसाता�रा�मे मे�ळे$ 

7684 7963 मेनां$ष� दिवानां+	 सिखंला�रा� 

7685 7964 अदिभांनांवा सा�रा�शे नांवाग$रा� 

7686 7965 अमे+ला अशे+क सा�ठे� 

7687 7966 मेयं�रा उत्तामे गवाळे$ 

7688 7967 अमेरा सा�भां�ष गर्जधू�नां� 

7689 7968 ब�प� 	गड�  परासा� 

7690 7969 सादिचेनां 	शेराथ झdर्ज�डe 

7691 7970 अश्वा$नां$ ब�प�सा�ह�ब वा�घमे�रा� 

7692 7971 दिवावा�क रामे�शे मे�नां� 

7693 7972 ग+प�ळे दिचेमे�र्ज$ धूGगड� 

7694 7973 दि	नां�शे रादिवा�द्रनां�थ ता�लासा�ग

7695 7974 दिफोरा+र्ज शे�क�� बरा पट�ला 

7696 7975 Mमे$ता� प्राक�शे आMपता 

7697 7976 नां$रार्ज रादिवा�द्र भां��साला� 

7698 7977 भां�ग्यंश्री$ रूप�यं र्जमे�	�रा 

7699 7978 प्रादिवाण दिशेवा�र्ज$ व्ह�ता�ळे�  

7700 7979 वादिनांता� सा�र्जयं भां+ईट� 

7701 7980 प्राभां�करा गणपतारा�वा ता��ब� 

7702 7981 मेनां+ज्यं� मेह�	�वा मे��ढ�

7703 7982 सा�दिनांला रा�ग�नां�थ दिवाधू�ट�

7704 7983 रा�हmला क��ता$ला�ला पवा�रा 

7705 7984 प्राल्ह�	 दिशेवा�र्ज$ ग�वाड� 

7706 7985 रा�हmला रादिवा�द्र चेरा�वा�ड� 

7707 7986 सा+मे�शे दिपरा�र्ज$ वाXरा�ळे�  

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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7708 7987 खं�ड�  मेह�वा$रा भां�रा� 

7709 7988 दिनांसिखंला रा�हmला गडगड� 

7710 7989 लाक्ष्मेण रा�मेक[ ष्ण करावाता� 

7711 7990 Mवाप्नां$ला सिसाध्	�श्वारा भां+र्ज� 

7712 7991 दिवार्जयं अप्प� ठे/ग� 

7713 7992 आक�शे क��ता�प्रासा�	 नांरावाराकरा 

7714 7993 सा�ता+ष भांराता ह+टकरा 

7715 7994 अदिनांक� ता प	मे�करा ग�ळे	� 

7716 7995 यं+ग�शे भां�नां�	�सा ला+ळे�  

7717 7996 शे�रा	� प्राफो� ला सा+नांटक्क�  

7718 7997 मेनां+हरा दिभांकनां प�ट$ला 

7719 7998 अचे�नां� उत्तामे रा�ठे+ड 

7720 7999 उमे�शे दिनांता$नां सारा+	� 

7721 8000 अक्षीयं अदिनांरूध्	 धू�कड� 

7722 8001 अदिनांक� ता दिभांमेसा�नां 	गड�

7723 8002 सा�ता+ष दिशेवा� सा�ता�रा

7724 8003 दिवाक�सा बबनां मे�ढ�

7725 8004 मेह�शे र्ज�सिला�	रा गर्ज�

7726 8005 अक्षीयं रादिवा�द्र ड+ळेसा

7727 8006 	त्ता�त्रयं ग+वाd	 ढग�

7728 8007 सादिचेनां रा�वासा�ह�ब अरागड�

7729 8008 धूनांरा�र्ज रा�र्ज�श्वारा दितामे�ड�

7730 8009 आराता$ सामे$रा सा�यं�वा�शे$

7731 8010 दिनांरार्ज दिवाला�सा घराड�

7732 8011 ता�ष�रा रादिवा�द्र प�ट$ला

7733 8012 ऋष$क� शे सा�ता+ष ग�यंकवा�ड

7734 8013 इंMमे�ईला शे�हनां�रा दिपरार्ज�	�

7735 8014 सा�नां�	� प्राक�शे चेव्ह�ण

7736 8015 सा�दिनांला 	�मे+	रा ग+फोण�

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा दिताकIट 
दिचेटकवाला� नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र��चे� झ�राoक्सा 
ला�वाण्यं�ता आला� आह�. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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7737 8016 सा�ध्यं� मे+ता$ला�ला हटवा�रा

7738 8017 अदिमेता दिवावा�वा�नां�	 ब+ह�ड�

7739 8018 प�र्ज� गण�शे सा�नांप

7740 8019 प्राक�शे शे�करा मे�नां�

7741 8020 नांवानां�थ दिशेवा�र्ज$ वाणवा�

7742 8021 अमे+ला दिभांमेरा�वा सापक�ळे

7743 8022 कX ला�सा 	त्ता�त्रयं चे�नां�ड�

7744 8023 श्वा�ता� शे�भां�नां�	 आ� व्ह�ळे

7745 8024 सा�ता+ष हरिराषचे�द्र प�नांकरा

7746 8025 सादिताष ता�र्जरा�वा दिशेवाण�

7747 8026 अमे��ला अशे+क क��बळे�

7748 8027 सा	�दिशेवा हरिराषचे�द्र प�नांकरा

7749 8028 प्रा�मे रातानां क+क�ट�

7750 8029 चे�तानां मे�क�� 	� 	�वारा�

7751 8030 सा�रा�शे 	�वा$	�सा चेव्ह�ण

7752 8031 फोX साला रा�र्ज� शे�खं

7753 8032 सा�गरा हनां�मे�ता ब+रासा� 

7754 8033 आवा�ड हनां�मे�नां मे�धूवा

7755 8034 मेह�शे अ�ब�	�सा 	�वारा�

7756 8035 अमे+ला ब�ला�र्ज$रा�वा कळेसाकरा

7757 8036 सा�दिनांला शे�षरा�वा ग+रा�

7758 8037 सानां$ मे+हनां ब+डरा�

7759 8038 शे�खं रिरार्जवा�नां शे�खं मे�नां$रा शे�खं

7760 8039 रा+दिहता प��ड� रा�ग क� राळेकरा

7761 8040 रुप�शे सा+प�नां चे+पड�

7762 8041 र्जग	$शे प्राक�शे मे�ळे$

7763 8042 नां�रा�यंण रा�र्ज� फो� ला�रा�

7764 8043 अनां�ता� दिवाश्वानां�थ मे+रा�

7765 8044 रा�हWला अ�ब� वाXड�

7766 8045 अदिनांता� लाक्ष्मेण भां+यं�

7767 8046 दिवाशे�ला र्जयंवा�ता क�क� डe

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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7768 8047 वाXभांवा रामे�शे वा�घ

7769 8048 आदि	ला साला�रा शे�खं

7770 8049 रा�र्ज�शे गर्ज�नांनां प�	�रा�

7771 8050 गRरावा रा�र्ज�शे ब्रु�म्हणकरा

7772 8051 सादिताष शे�दिनांकरा�वा सा�ळेवा�

7773 8052 लाक्ष्मेण सा�यं�क��ता दिशेरासा�गरा

7774 8053 गर्ज�नांनां ब�प�रा�वा रा+कड�

7775 8054 सा�गरा सा�धू�करा प�ट$ला

7776 8055 प्रादिवाण मेनां+हरारा�वा दिब	�रा�

7777 8056 	गड�  नांवानां�थ क	मे

7778 8057 दिवाCमे मेधू�करा 	�भां+ळे�

7779 8058 दिहता�ष दि	पक मेह�ला�

7780 8059 अदिनांला शे�करा प�ट$ला

7781 8062 ह�मेरा�र्ज ता�क�रा�मे र्ज�धूवा

7782 8063 दिनांता�शे दिनांला�शे र्ज�धूवा

7783 8064 रा�हWला भांराता ब�वाण�

7784 8065 अमे��ला रामे�शेरा�वा दिबर्जवा�

7785 8066 भां�वानां दिकशे+रा भांर्जगवारा�

7786 8067 दिनांखं$ला मे�रुता$रा�वा ग�ळेवा�

7787 8068 अक्षीयं दिवाला�सा आवा�रा$

7788 8069 मे+हनां नां�रा�यंण रा�ऊता

7789 8070 अदिनांला प्राभां�करा मेह�ला�

7790 8071 सा�	$प राधू�नां�थ रा�ण�

7791 8072 सा�	�शे चे�द्रक��ता चेव्ह�ण

7792 8073 पल्लावा$ दिकसानां र्ज�धूवा

7793 8074 ऋष$क� शे लाक्ष्मेण सा+नांवाण�

7794 8075 उमे�शे दिभांमे�शे�करा इं�गळे�

7795 8076 उमे�शे दिभांमेसा�नां 	गड�

7796 8077 सा�ता+ष मेच्छींdद्र क��बळे�

7797 8078 सा�	शे�नां सा+मेनां�थ सा�खंरा�

7798 8079 दिवाद्या� सा�दिनांला नां�ईकनांवारा�

7799 8080 सिर्जता/द्र गर्ज/द्र वा�नांखं��ड�

7800 8081 शेXला�शे अदिवानां�शे मे�नां�

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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7801 8082 क� ण�ला यं�वारा�र्ज इं�गळे�

7802 8083 राचेनां� सा�दिनांला दिशे�	�

7803 8084 प�थ्वा$रा�र्ज नां�नां� आगराकरा

7804 8085 ब�ला�र्ज$ सा�यं�क��ता गब�ळे�

7805 8086 कल्पनां� सादिताष धूनांवा�

7806 8087 दिनांता$नां दिशेवा�र्ज$ चेव्ह�ण

7807 8088 मेनां+र्ज वा�ळेक�  खं+ता

7808 8089 चेXता�ला$ नां�वार्ज$ मेराभांळे

7809 8090 ब�ला�र्ज$ रामे�शे बMता�प�रा�

7810 8091 अदिनांला अर्ज��नां क�कड� 

7811 8092 भांराता मे�धूवारा�वा मे��र्ज�ळे�

7812 8093 रामे�शे दिहरा�ला�ला मेMक�

7813 8094 सिसारा�र्ज इंमे�नां परासा�वा�ला�

7814 8095 अता�ला अदिनांला ता��गड�

7815 8096 ज्यं+ता$ दि	पक र्ज�धूवा

7816 8097 उदिमे�ला� गणपता गवा�रा$

7817 8098 सा�	$प चे�द्रक��ता औरा�	�

7818 8099 दि	पक भां�गवाता आवाट�

7819 8100 रा�हWला गणपता गवा�रा$

7820 8101 दिवाला�सा ज्ञा�नां�श्वारा र्ज�धूवा

7821 8102 अभां$ष�क दिमेलाd	 ड+ईफो+ड�

7822 8103 शे�भांमे मे�राला$धूरा दिनांक�ळेर्ज�

7823 8105 र्जदिमेरा हWसाXनां साय्यं	

7824 8106 अदिनांक� ता श्री$क��ता खं��ता 

7825 8107 ता�ष�रा सा�र्जयं ब�रा�ग�

7826 8108 वाXभांवा हनां�मे�ता नांलावाड�

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� चे�कIचे� नांमे�	 
आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 
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7827 8109 सा�ता+ष रा�मे	�सा क+ळे�करा

7828 8110 शेरा	 नां�रा�यंण सिला�ग�ड�

7829 8111 सा�ला+चेनां� सा+मेनां�थ प�ड�गळे�

7830 8112 अभां$ष�क ह�मे�ता ब+हरा�

7831 8113

7832 8114 सिसाद्र�मे दिशेवालाdग क�� भां�रा

7833 8115 कन्यं�क� मे�रा$ सा�भां�र्ज$ कसाब�

7834 8116 गण�शे दिबभां$षनां क� 	�रा

7835 8117 दिप्रायं� रादिवा मे�कग+ळे

7836 8118 अमे+ला रा�र्ज�भां�उ कसाब�

7837 8119 अक्षीयं रा�र्ज/द्र धू�मे�ळे

7838 8120 रा�श्मे� दिबभां$षनां र्ज+रा$

7839 8121 हष� अ�ब�	�सा चेनांक�प�रा�

7840 8122 क[ ष्ण� सा+प�नांरा�वा सा�यं�वा�शे$

7841 8123 क� ण�ला मेच्छींdद्रनां�थ चे�साकरा

7842 8124 अदिनांला प्राल्ह�	 लाह�ण�

7843 8125 आनां�ता दिवाठ्ठलारा�वा आरासानां�ळेकरा

7844 8126 ता�र्जसा प्राक�शे क�कड�

7845 8127 दिनांला�शे दिहम्मेता खंडसा�

7846 8128 शे�भांमे दिशेवाक��ता मे�नां�

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ ता�रा�ब�ई नां�नां� ब+-ह�ड�
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा 
वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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7847 8129 साRराभां नांरा�शे धूवासा�ला

7848 8130 मेदिनांष अशे+क ब+रासा�

7849 8131 दिनांखं$ला सा�र्जयं प�ट+ळे�

7850 8132 मेयं�रा$ शेरा	 नांवारा�

7851 8133 शे�भांमे भां�नां�	�सा वा�नांखं�ड�

7852 8134 सा+प�नां त्र्यं�बक गला��ड�

7853 8135 लाहm ग+दिवा�	रा�वा क� ळे�

7854 8136 दि	ला$प भां�नां�	�सा भां$वारा�

7855 8137 साता$शे चे�द्रक��ता दिवाश्वादिमेत्र 

7856 8138 सा�रार्ज 	त्ता� कसाब�

7857 8139 असिर्जता दिहरा�मेनां ग�वाड�

7858 8140 सा�भां�र्ज$ दिहरा�मेनां ग�वाड�

7859 8141 हनां�मे�नां ज्ञा�नां+ब� र्ज�यंभां�यं�

7860 8142 	�	� वासा�ता थ�ट�

7861 8143 सामे$रा प+पट शे�खं

7862 8144 मे�धूवा सा�भां�र्ज$ कसाब�

7863 8145 रा�खं� 	�दिवा	�सा ग�यंकवा�ड

7864 8146 उब�	 कला$मे मे�हतारा

7865 8147 दिशेल्प� ग�ग�धूरा लामेला�

7866 8148 दिवार्जयं प्राक�शे सा�रावासा�

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एक�वारा एक फो+ट+ ला�वाला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा 
नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
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7867 8149 दिवानां�यंक क� शेवा प�ट$ला

7868 8150 नांमेनां नांवादिनांता रा�ठे$

7869 8151 दिवाठ्ठला धू�राब� मे��ढ�

7870 8152 दिनांता$नां 	�	�भां�ऊ शे�ला�रा

7871 8153 वाXभांवा धूनांरा�र्ज रा�र्जप�ता

7872 8154 सा�दिहला रा�सिर्जता बरावा�

7873 8155 दिशेताला धूनांरा�र्ज रा�र्जप�ता

7874 8156 सा�मेता$ ग+दिवा�	 ग�यंकवा�ड

7875 8157 ओं�क�रा र्ज�सिला�	रा भां+ईट�

7876 8158 अक्षीयं सा�रा�शे दिनांकमे

7877 8159 सा�धूनां� बबनां खं+ला�

7878 8160 सा�रार्ज गण�शे मे+रा�

7879 8161 रामे�क��ता ता�ळेशे$रा�मे झ�ट�

7880 8162 उमे� अदिभांमेन्यं� शे/डग�

7881 8163 धूनांश्री$ रामे�शे मे�ण�

7882 8164 मेयं�रा सा	�दिशेवा चेRखं�ड�

7883 8165 कदिवाता� रा�मे	�सा वा�घमे�रा�

7884 8166 सादिवाता� रा�गरा�वा र्ज�धूवा

7885 8167 मे�क� शे दिशेवा�र्ज$ चेRधूरा$

7886 8168 सा�रा�शे ज्ञा�नां+ब� सा�रावासा�

7887 8169 सा�राय्यं� अइंसारा शे�खं

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा 
वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह 
प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 
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7888 8170 उमे�शे व्यं�कटरा�वा ग+राट�

7889 8171 सा�रार्जक� मे�रा सा�भां�ष मे�नांवाटकरा

7890 8172 दि	पक लाहW वा�यं	��ड�

7891 8173 सिसाध्	$क प�शे�� शे�खं

7892 8174 दिवार्जयं लाक्ष्मेण क��बळे�

7893 8175 सा�दिनांला अ�क� शे सा�ळेवा�

7894 8176 ग+प�ळे रामे�शे क�नांडर्ज� 

7895 8177 रुप�शे दिशेवा�र्ज$ थ��रा�र्ज

7896 8178 दिवानां+	 मे	नां चेव्ह�ण

7897 8179 हष�� प्राल्ह�	रा�वा इं��गळे�

7898 8180 चे�तानां प्राभां�करा क�ळे�

7899 8181 ज्ञा�नां+ब� रामे�शेरा�वा सा�वा�ता

7900 8182 भां�गवाता बबनां सा�वा�ता

7901 8183 रिराता�शे अनां�ता ता�यंड�

7902 8184 गण�शे यंशेवा�ता नां�वासा�

7903 8185 ज्यं+ता!मेयं ब�ब�सा�ह�ब सारा+	�

7904 8186 दिवार्जयं मेह�	�वा दिभांसा�

7905 8187 आसिसाफो ग�ला�ब शे�खं

7906 8188 बसावारा�र्ज मेल्ला$क�र्ज��नां अष्टु�रा�

7907 8189 प�र्ज� र्ज$वानां वा�ळे�

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा 
वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा 
वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा 
वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
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7908 8190 मे�र्ज$	 मे�हब�ब शे�खं

7909 8191 रा�क� शे रादिताद्र� क� लाकण!

7910 8192 सा�दिहला दिशेवा�र्ज$ सात्र�

7911 8193 सिसाध्	�थ� यं�वारा�र्ज 	�ळेdब�

7912 8194 शेब्ब$रा उMमे�नां आता�रा

7913 8195 सा�दिमेता प्राक�शे अदिहरा�

7914 8196 सा�दिगता� राघ�नां�थ र्ज�धूवा

7915 8197 अदिवानां�शे कX ला�सा ढ�मे�

7916 8198 रा�खं� अदिनांला आठेवा�ला

7917 8199 धूGड$ब� ब�ळे� भां�ला�रा�वा

7918 8200 	गड�  प्राक�शे झ+रा�

7919 8201 मे�दिणक ज्ञा�नां+ब� सा�रावासा�

7920 8202 सा�यं�क��ता शे�करा वा�घमे�रा�

7921 8203 प्रासा�	 उद्धांवारा�वा ब�धूवा�ता

7922 8204 सा�	$प नांश्यं� चेRधूरा$

7923 8205 क��चेनां क� तानां वा�यं	�ड�

7924 8206 क� तानां अक्षीयंक� मे�रा वा�यं	�ड�

7925 8207 रा+हनां यं�वारा�र्ज क	मे

7926 8208 दिकशे+रा ब�प� पवा�रा

7927 8209 क� ण�ला 	त्ता�त्रयं प�ट$ला

7928 8210 दिशेताला रा�हWला साक�� ड�

7929 8211 सा�रा�खं� चे�द्रक��ता प�ट$ला

7930 8212 गर्ज�नांनां सा�धू�करा रा�ठे+ड

7931 8213 सा�ता+ष ता�क�रा�मे भां	�ड�

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा 
वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा 
वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 



.

Page 268

7932 8214 प्रा	$प भांराता क	मे

7933 8216 गण�शे नां�रा�यंण चे�Xरा�

7934 8217 सा�	$प ब�ळे�सा�ह�ब क+ल्ह�

7935 8218 दिवार्जयंक� मे�रा शे�करा धूवासा�ला

7936 8219 रा+हनां शे�करा धूवासा�ला

7937 8220 रा+ह$ता शे�करा धूवासा�ला

7938 8221 आयं�ष सा�र्जयं फो��कमे�रा�

7939 8222 रा�हWला क�मेग�/ड� बनांसा+ड�

7940 8223 अमे+ला 	�ग��	�सा आगवा�नां

7941 8225 शेरा	 रा+हW नांवारा�

7942 8227 प्रामे+रा रामे�शे कवाड�

7943 8228 Mवा�ता$ दि	नां�शे क	मे

7944 8229 हष�	 रादिवा�द्र मे�स्त्र$

7945 8230 सा�ता+ष ब�ळे�सा�ह�ब ड+क�

7946 8231 ऋदिषक� शे आप्प�सा�� क��रा�

7947 8232 	�वा�नां�	 प्रामेनां�थ मे�नां�

7948 8233 प्राक�शे रा�र्ज/द्र वा�घमे�रा�

7949 8234 	शे�नां प्रादिवाण क	मे

7950 8235 मे$नां� दिहरा�मेण अ�ड�गळे�

7951 8236 ओंमे सिर्जता/द्र क�ष्टु�

7952 8237 व्यं�कट नां�मे	�वा सा�यं�वा�शे$

7953 8238 ऋदिषक� शे भांगवा�नां रा�र्जमे�ण�

7954 8239 Mवा�ता$ साखं�रा�मे झ��रा�

7955 8240 रा�हWला श्री$क��ता प�ट$ला

7956 8241 प��ड� रा�ग ग+दिवा�	 गण�प�रा�

7957 8242 दिनांसिखंला अदिनांला 	�	� र्ज�धूवा

7958 8243 रा+दिहण$ मे+हनां रा�यंता�

7959 8244 आदिशेष 	�	सिसा�ग पवा�रा

7960 8245 दिनांला�शे दिशेवा�र्ज$ ग�यंकवा�ड

7961 8246 सिसाद्धां�थ� सा�भां�ष वा�घमेXतारा

7962 8247 अक्षीयं नां�मे	�वा र्ज��भां�ळेकरा

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. राक�नां� रिराक्ती आह�ता.

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
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7963 8248 रा�क� शे दिकसानां नां�ईकनांवारा�

7964 8249 Mवास्लिप्नांला दि	ला$प मे�ळे$

7965 8250 सिसाद्धांसिला�ग दिशेवायं+ग�प्प� मे�नां�ळे�

7966 8251 क� तानां क� शेवा ब�लासारा�

7967 8252 मेल्ह�रा$ कX ला�सा अवाघड�

7968 8253 प्रा	$प रा�मे	�सा वा�घमे�रा�

7969 8254 अदिनांक� ता रामे�शे अदिहरा�

7970 8255 अर्जयं ब�प� रा�ठे+ड

7971 8256 सा$ता�रा�मे बलाभां$मे पराबळे�

7972 8257 ईश्वारा साखं�रा�मे धू�पसा�

7973 8258 हनां�मे�ता सा�रा�शेरारा�वा मे�राब	�

7974 8259 गRरावा सा�रा�शेरा�वा मे�श्री�मे

7975 8260 सा�यंला$ सा�ता+ष दिहवा�ळे�

7976 8261 मे�क� शे ग+प$नां�थ क	मे

7977 8262 अमे+ला ता�नां�र्ज$ प�ट$ला

7978 8263 रा�र्जकन्यं� प�रुष+त्तामे हराण�

7979 8264 प्राशे��ता राखंमे� वा�ळे��र्ज

7980 8265 अमे+ला राघ�नां�थ सा+नांवाण�

7981 8266 रामे�शे दिवाष्ण� डवारा$

7982 8267 सा�रार्ज उत्तामे प�टणकरा

7983 8268 गर्ज�नांनां आत्मे�रा�मे क�नांउर्ज�

7984 8269 दिवाठ्ठला 	त्तारा�वा हराकळे

7985 8270 सा�ता+ष मे�रुता$रा�वा दिशे�	�

7986 8271 मेस्लिच्छीं�द्र रामे�शे र्ज�धूवा

7987 8272 चे�तानां लाक्ष्मेण र्ज�धूवा

7988 8273 आशे�ब�ई रा�र्ज/द्र मे�ला�रा�

7989 8274 अमे��ला ब�ळे�सा+ ह+ळेकरा

7990 8275 मे�	�रा सा�रा�शेरा�वा क� लाकण!

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. 
प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
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7991 8276 ब�र्ज$रा�वा अरुण क	मे

7992 8277 मे�ण�वारा शेकIला चेRग�ला�

7993 8278 Mनां�हलाता� घनांश्यं�मे मे��ढरा�

7994 8279 दिनांला�शे दिकसानां धूमे�क��बळे�

7995 8280 आक�शे एकनां�थ चेव्ह�ण

7996 8281 प्राशे��ता दि	ला$प ब+रासा�

7997 8282 प�कर्ज भांगवा�नां वा�घ

7998 8284 	शेराथ प��ड� रा�ग ब�/	रा�

7999 8285 दिनांला�शे भांगवा�नां दिनांकमे

8000 8286 दिवाशे�ला दिवार्जयं खं/	�ड

8001 8287 प्रादिवाण 	�	�सा+ कणसा�

8002 8288 अदिनांला सा��ड�  घ�डग�

8003 8289 मेह�शे दिवाश्वानां�थ सा�बळे�

8004 8290 चेXतान्यं नां�थरा�वा क��बळे�

8005 8291 दिकसानां सा�पता ताराट�

8006 8292 भां�गवाता रा�मे	�सा चेव्ह�ण

8007 8293 आदिशेष ता�क�रा�मे क��बळे�

8008 8294 Mनां�हला गण�शे र्ज�धूवा

8009 8295 दि	क्षी� सा�गरा चे�	नांदिशेवा�

8010 8296 रुप�ला$ आप्प�सा�ह�ब दिशे�	�

8011 8297 सा�गरा अरुण चे�	नांदिशेवा�

8012 8298 कदिपला अशे+क क��बळे�

8013 8299

8014 8300 उमे�शे 	�दिवा	�सा क+कण�

8015 8301 र्जयंश्री$ प�ग�र्ज$ ला+हकरा�

8016 8302 सा�ईनां�थ मेह�	�वा क��बळे�

8017 8303 रा�हmला भां�गवाता वा�घमे�रा�

8018 8304 मेनांमेता ब�ला�र्ज$ Mवा�मे$ 

8019 8305 सा�ता+ष हरा$रा�मे फोड

8020 8306 ब�ला�र्ज$ रा�मेक[ ष्ण बल्ला�रा$ 

8021 8307 सिधूरार्ज ज्ञा�नां�श्वारारा�वा ताळे+क�रा

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ 	-यं�प्प� आनां�	� गड	�
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
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8022 8308 सिधूरार्ज नां�मे	�वारा�वा मे�श्री�मे

8023 8309 सा�ता+शे रामे�शे सारा+	�

8024 8310 दि	पक ता�क�रा�मे दिशे�	�

8025 8311 आक�शे} ला�ला�सा+ र्जमे	�ड�

8026 8313 अक्षीयं उत्तामे क� रा�

8027 8314 ब�ळे� प�ड$ता रा�ठे+ड

8028 8315 सा�दिमेता सा�	�मे क	मे

8029 8316 मेयं�रा सा+मेनां�थ ग�ड�

8030 8318 अमे+ला क�शे$नां�थ 	�zड

8031 8319 अभां$ष�क अशे+क रानां	$वा�

8032 8320 दिशेवाशे��ता दिशेवा�र्ज$ क+ल्ह�

8033 8321 आदिताशे सा�र्जयं राणदिपसा�

8034 8322 सा�गरा र्जनां�धू�नां भां��ग$ला

8035 8323 रा�र्ज/द्र ब�ब�रा�वा खंवाशे$

8036 8324 सा�	शे�नां ब्रुहमे�नां�	 प	�ट�रा�

8037 8325 दिनांला�शे दिवाला�सा नांवादिगरा�

8038 8326 नांरासिसा�ग लाdब�र्ज$ घ+डक�

8039 8327 अदिनांक� ता ब�ळे�सा�ह�ब हर्ज�रा�

8040 8328 शे�करा 	�दिवा	�सा ब+रा�क�रा

8041 8329 उमे�शे फोकIरा� भां�ला�रा�वा

8042 8330 दिवार्जयंक� मे�रा दिवाठ्ठलारा�वा मे�साळे�

8043 8331 क[ ष्ण� ब�ब�रा�वा प/ढकरा

8044 8332 साता$शे दिनांवा[त्ता$ क� न्ना�ळे�

8045 8333 सा�रार्ज ब�ला�र्ज$ सा�वा�ता

8046 8334 क[ ष्ण� दिवाठ्ठला आढ�रा$ 

8047 8335 अशे+क भांराता चे�ट�

8048 8336 ता�रा�मेता$ सा�भां�ष यं�वाला�

8049 8337 दिवाशे�ला लाक्ष्मेण भां�लादिचेमे

8050 8338 अक्षीयं लाक्ष्मेण भां�लादिचेमे

8051 8339 यंशे मेह�शे मेता�

8052 8340 यं�वारा�र्ज आनां�तारा�वा घ��डग�

8053 8341 आनां�	 मेधू�करा क��बळे�

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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8054 8342 गर्ज�नांनां र्ज�नांरा�वा 	�शेमे�खं

8055 8343 दिनांता$नां मेच्छींdद्र र्ज+ग	�ड

8056 8344 ग+प�ला} लाक्ष्मेण मे+रा�

8057 8345 रा�र्ज�शे भांगवा�नां बGढ�रा�

8058 8346 अ�क� शे भां�उरा�वार्ज$ थ�ला

8059 8347 प्रामे+	 ग+दिवा�	 मे�गळे�

8060 8348 मेह�शे ता�क�रा�मे ला��घ$

8061 8349 सा�	�शे सा	�नां�	 ब��ट�करा

8062 8350 अक्षीयं प्रासा�	 क��बळे�

8063 8351 रा�र्ज�शे 	गड�  प�ट$ला 

8064 8353 नां�ग�शे ब�ला�र्ज$ नां��	�ड�

8065 8354 यंशे चे�	नां मेकवा�नां$ 

8066 8355 दिवानां+	 	�वारा�वा 	�शेमे�खं 

8067 8356 कप$ला रा�मेरा�वा ग�यंकवा�ड 

8068 8357 दिवाक�सा साय्यं�र्ज$रा�वा ब�	�वा�ड 

8069 8358 प्राशे��ता परामे�श्वारा मे��ड� 

8070 8359 क[ ष्ण� दिवाष्ण� क�ळे	�ता� 

8071 8360 दिवाठ्ठला आ	$नां�थ गडकरा 

8072 8362 गण�शे दिवानां�यंक दिमेसा�ळे 

8073 8363 रा�मे�श्वारा रा�घ�नां�थ रा+कड� 

8074 8364 दिप्राता$ हरा$साdग ग�ग�वा�सा$ 

8075 8365 वाXभांवा रा�र्ज�भां�उ अनां�रासा� 

8076 8366 साचे$नां सा�रा�शे क�नांड� 

8077 8368 सा�र्ज$	 ब�ळे� कला�वा�ता 

8078 8369 रा�हmला प्राक�शे रा�ठे+ड 

8079 8370 ब�ळे�सा�ह�ब अशे+करा�वा ढ�कळे� 

8080 8371 अशे+क सा�भां�ष पवा�रा 

8081 8372 अदिवानां�शे श्री$रा�ग मेक�सारा� 

8082 8373 ता�शे�रा सा�नां$ला प�ट$ला 

8083 8374 रा�र्ज� प्राभां} मेह�ला� 

8084 8375 उ	यं सा�रा�शे धू�मे�ळे 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� 
आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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8085 8376 रा�हmला शे�करा प�ड�

8086 8377 अमे+ला बळे$रा�मे 	दिहवा�ळे 

8087 8378 मेह�शे भांगवा�नां रा+ड� 

8088 8379 अदिभांर्ज$ता सा�र्जयं 	�डकरा 

8089 8380 इंMमे�ईला मेहम्मे	 पठे�ण 

8090 8381 दिवाशे�ला ग�ग�धूरारा�वा दिपन्नालावा�रा

8091 8382 अश्वा$नां$ दिशेवा�र्ज$ दिशे�	� 

8092 8383 	त्ता�त्रयं दिवाष्ण� 	रा�करा 

8093 8384 रा�मे	�सा लाक्ष्मेण ग�यंकवा�ड 

8094 8385 धूनांश्री$ ग+वाd	 घ+डक�  

8095 8386 दिशेवारा�र्ज त्र्यं�बक गड$करा 

8096 8387 अमेनां अकबरा शे�खं 

8097 8388 	त्ता� लाक्ष्मेणरा�वा डबड� 

8098 8389 दिनांशे$क��ता सा�रा�शे सारावा	� 

8099 8390 बलाभां$मे रा�र्ज�भां�ऊ दिशे�	� 

8100 8391 दिवाक�सा हण�मे�ता प�ट$ला 

8101 8392 दि	पक उत्तामे पवा�रा 

8102 8393 रा�र्जश्री$ भांगवा�नां सा�ळेवा� 

8103 8394 कमेला�शे मेह�	�वा सिसा�	�रा 

8104 8395 रूप�ला$ सा�रा�शे लाहW �ड� 

8105 8396 रा�क� शे भां�ऊसा�ह�ब शे�ला�रा 

8106 8398 धूनांरा�र्ज रावाdद्र बडग�र्जरा 

8107 8399 सा�ता+ष दिभांमेरा�वा ड�वारा�

8108 8400 लाला$ताक� मे�रा प्राभां�करा क+तावा�ला 

8109 8401 र्जब्ब�रा 	Mताग$रा दिप�र्ज�रा$

8110 8402 अमे+रा रा�र्जक� मे�रा प��डकरा�

8111 8403 शे�हरुखं हWसा�नां साय्यं	

8112 8406 प्रा	$प ता�क�रा�मे 	�ग�वाळे$

8113 8407 दिवार्जयं दिशेवा�र्ज$ क��बळे�

8114 8408 प�कर्ज सा�भां�ष मे�नां�

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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8115 8409 सादिताष� शे��ता�रा�मे क� 	ळे�

8116 8410 ब�प�रा�वा र्जनां�धू�नां दिशे�	�

8117 8411 अ�क� शे रा�मे� चे�	नांदिशेवा�

8118 8412 सा+नांमे शेरा	 क+ळे�करा

8119 8413 लाक्ष्मेण दिपरा�र्ज$ वा�घमे�रा�

8120 8414 भांट� नां�गरा�र्ज सा+नांवाण�

8121 8415 रा�र्जश्री$ सा�दिनांला मे�राण�

8122 8416 गRरावा सा�र्जयं धू�मे�ळे

8123 8417 नांसारिरामे ब�गनां सादिमेयं�	$नां क�र्ज$

8124 8418 शे�भांमे सा�क�चे�रा$ मे�ट�

8125 8419 आ	�शे अशे+क र्ज�वा$रा

8126 8420 अरुण आनां�	रा�वा ह�टकरा

8127 8421 दि	प�ला$ अशे+क र्ज�वा$रा

8128 8422 दिनांला�शे सा�भां�ष र्ज�धूवा

8129 8423 सादिचेनां प�ड$ता पवा�रा

8130 8424 चे�द्रशे�खंरा दिशेवासिला�ग ग�यंकवा�ड

8131 8425 रा�मे� दिकशेनां झ�ड�

8132 8426 मे�रा��ता$ ब�ला�र्ज$ फोराक� ड�

8133 8427 सिलायं�कता मेRला� मे�र्ज�वारा

8134 8429 सा�र्जयं 	�	�रा�वा मेह�सिला�ग�

8135 8431 उमे�शे रा�वासा�ह�ब ग�यंकवा�ड

8136 8432 अब्	�ला सासिलामे रा�हमे�नां शे�खं

8137 8433 सा$ता�रा�मे उत्तामे ब�डगरा

8138 8434 मे�धूवा प��ड� रा�ग सा+नांक��बळे�

8139 8435 गण�शे नांवानां�थ क� 	�रा 

8140 8436 ज्यं+ता$ सा�भां�ष 	ळेवा$

8141 8437 र्जनां�ब�ई ब�ळेदिकसानां फोड

8142 8438 प्रादिवाण सा�भां�ष र्ज�धूवा

8143 8439 दिकराण लाक्ष्मेण पवा�रा

8144 8440 दिवाशे�ला भां�राता झ��र्ज�

8145 8441 सा�भां� परामे�श्वारा क	मे

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� / सावा� राक�नां� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$ता. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� फो+ट+वारा साह$ नां�ह$ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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8146 8442 अक्षीयं कGड$ब� ब�रुड

8147 8443 सा�दिशेला सा�भां�ष सा�वाळे�

8148 8444 सा�दिहला मे�सा� इंनां�मे	�रा

8149 8445 क+मेला रा�मेरा�वा ग�यंकवा�ड

8150 8446 दिमेसिला�	 हनांमे�तारा�वा ग�यंक��बळे�

8151 8447 यं+ग�शे रादिवा�द्र भां�गवाता

8152 8448 दिनांदितानां अशे+क क� 	�रा

8153 8449 गण�शे ज्ञा�नां	�वा 	दिहफोळे�

8154 8450 दि	ग�बरा र्जगन्ना�थ ड/गळे�

8155 8451 रा�मे�श्वारा अशे+क भां�बड

8156 8452 अन्वारा रादिशे	 मे+मे$नां

8157 8453 दिवाला�सा गण�शे र्ज�धूवा

8158 8454 दिवाशे�ला नां�मे	�वा रा�ठे+ड

8159 8455 अदिनांक� ता 	त्ता�त्रयं रा�ऊता 

8160 8456 मे�र्ज$	 एकब�ला शे�खं

8161 8457 शे�दिशेकला� उफो�  साराMवाता$ दिवाठ्ठला

8162 8458 गण�शे 	त्ता�त्रयं पवा�रा

8163 8459 अथ�वा रा�र्ज/द्र भांण�ग

8164 8460 क[ ष्ण� छींगनां मे+रा�

8165 8461 अक्षीयं सिसाद्धां�थ� मेMक�

8166 8462 आनां�	 सा�भां�ष म्हMक�

8167 8463 सामे$रा यं�नां�सा ता��ब+ळे$

8168 8464 वाXभांवा प��ड� रा�ग क��बळे�

8169 8465 अक्षीयं मेह�	�वा प+ट�

8170 8466 सा�ई रा�र्ज/द्र घ�ग�

8171 8467 अदिभांष�क रा�र्ज/द्र घ�ग�

8172 8468 अदिवानां�शे गण�शे प�खंरा�

8173 8469 अदिवानां�शे खं�मे� रा�ठे+ड

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती.

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� प�ठेदिवाला�ल्यं� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� / सावा� राक�नां� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. अ�. ड$. 
स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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8174 8470 रा�क� शे प्रा�मेचे�	 दिचे�ड�सिलायं�

8175 8471 मेह/द्र दिकसानां 	�भां��ळेकरा

8176 8472 रिरानां� भांXय्यंनां उफो�ड�

8177 8473 प्रादिवाण सिसा	� मे�सा�ळे

8178 8474 शे�भांमे अदिनांला र्ज�धूवा

8179 8475 असिर्जता उत्तामे भां+साला�

8180 8476 उद्धांवा दिवाCमे ग�यंकवा�ड

8181 8477 अरादिवा�	 ग+क� ळे मेह�ला�

8182 8478 मे�दिणक शे�करा ला�मे	�ड�

8183 8479 नांरा�नांक� मे�रा उत्तामे सा�ठे�

8184 8480 दि	पक नां�रा�यंण सा�रावासा�

8185 8481 ऋदिषक� शे ब�ब�सा�ह�ब डGगरा�

8186 8482 अदिनांला मे�रा+ता$ र्ज�धूवा

8187 8483 रा�धूब�ई आश्री�ब� दिशेरासा�ट

8188 8484 सा�रा�शे गरिराब	�सा हसित्ताठे�ला�

8189 8485 दिशेवारा�मे अ�क� शे यं�	वा

8190 8486 अमे+ला क[ ष्ण� पवा�रा

8191 8487 आरिराफो हWसा�नां ला	�फो

8192 8488 आदिशेष सा�भां�र्ज$ शे�ला�रा

8193 8489 ग�ग�रा�मे गणपता$ झ�ड�

8194 8490 शे�मेला सादिचेनां प�नांसारा�

8195 8491 दि	नां�शे रामे�शे कटक�

8196 8492 आक�शे 	त्ता�त्रयं वा�घमे+ड�

8197 8493 मे�हरा�र्ज फोर्जला�ला शे�खं

8198 8494 आदिशेष कचेरु पराघण�

8199 8495 मेह�शे अशे��क आरामे�ळेकरा

8200 8496 दिनांता$नां मे�दिणकरा�वा क��बळे�

8201 8497 ता�क�रा�मे दिवाष्ण� ग�र्जग�

8202 8498 मेयं�रा$ भां�र्ज�गरा�वा दिशेराग$रा�

8203 8499 र्जयं�शे दिशेवा�र्ज$ अदिहरा�

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 
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8204 8500 दिशेवा�नां�	 ग�ग�धूरा भां�रा�

8205 8501 मे�रा+ता$ मे�धूवा प	मेवा�रा

8206 8502 दिवानां�शे मे��ग� वासा�वा�

8207 8503 ब�ला�र्ज$ भां�ग�र्जरा�वा दिशेराग$रा�

8208 8504 भां�षण मेनां��हरा ला+ढ�

8209 8505 अमे+ला सा�वा�दिगरा$ र्ज�धूवा

8210 8506 सा�गरा अशे+क रा�ठे+ड

8211 8507 यं+दिगता� ग�	सिला�ग Mवा�मे$

8212 8509 नां�ग�शे अशे+क कMता�रा� 

8213 8510 सा�भां�र्ज$ दिशेवा�र्ज$रा�वा अताकरा�

8214 8512 रिराता� क�� डसिलाक क��बळे�

8215 8513 प्राक�शे मेधू�करा फो�ट�

8216 8514 मे�Mतादिकमे हसानां शे�खं

8217 8516 आदिशेष प��डसिलाक क��बळे�

8218 8517 अर्ज��नां सा�रा�शे 	�ड�

8219 8518 सा+मेनां�थ दिशेवा�र्ज$ दिनां�ब�ळे�

8220 8519 एकनां�थ मेनां+हरा पवा�रा

8221 8521 मेदिनांष� भां�र्ज�गरा�वा दिशेरादिगरा�

8222 8522 नांरा/द्र 	�ऊ वा�घमे�रा�

8223 8523 अदिमेता प्रादिवाण ला+ह+रा�

8224 8524 आक�शे शेशे$ ब�गड�

8225 8525 सादिचेनां भां�गवाता मे��ढ� 

8226 8526 Mवा�ता$ र्जनां�	�नां भांगता

8227 8527 रा+दिहता 	�	�रा�वा लाव्ह�ळे�

8228 8528 रा�क� शे प्राभां� मेह�ला�

8229 8529 आक�शे दिवाक�सा प�ड�गळे�

8230 8530 नांवानां�थ हरिराभां�उ क�� भां�रा�

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. 

प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट अप�रा�. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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8231 8531 र्जयं	$प मेह�	�वा ब$डकरा

8232 8532 सा�रार्ज रा�मेचे�द्र पकड�

8233 8533 सादिमेता चे�द्रक��ता शे�ट�

8234 8534 दिवानां+	 मे�रुता$ चेव्ह�ण

8235 8535 क� ण�ला अशे+क र्ज�धूवा

8236 8536 कX ला�सा वाक� प�वारा�

8237 8537 प्राशे��ता दिकराण भां�मेरा�

8238 8538 र्जनांकरा�र्ज� नां�मे	�वा ला��कड�

8239 8539 प्राक�शे सार्जeरा�वा मेह�करा

8240 8540 गण�शे बबनां ग�वा�ड�

8241 8541 मे�राला$धूरा सा�भां�र्ज$रा�वा ग�यंकवा�ड

8242 8542 अदिमेता प�ढरा$र्ज$ सा+नांवा�वाण�

8243 8543 रिराता�शे सा�नां$ला पवा�रा

8244 8544 सा�दिनांता� कX ला�सा नां�ईकवा�ड�

8245 8545 सा�	शे�नां क�दिशेरा�मे ता��ब�

8246 8546 गण�शे अर्ज��नां ढवाळे�

8247 8548 रुप�शे शे}�करा र्जगता�प

8248 8549 श्री$कIशेनां प्राल्ह�	 इंचेक�

8249 8550 दिनांता$नां सा�र्जयंरा�वा बGड�

8250 8551 रुप�ला$ सा�ता+ष उब�ळे�

8251 8552 शे�खं परावा$नां ब�गमे मेकसा�	 अहमे	

8252 8553 दि	पक मे�क�� 	 लाGढ�

8253 8554 ब�ला�र्ज$ मे�रा+ता$ खं�पसा�

8254 8555 अदिनांला सा�	�मे कदिशे	�

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 
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8255 8556 मे�रुता$ क+दिड�ब� सा�यं�वा�शे$

8256 8557 अवा�शे दिवाला�सा चेव्ह�ण

8257 8558 कराण 	त्ता�त्रयं ह�ळे�करा

8258 8559 आक�शे आनां�तारा�वा वा�नांखं�ड�

8259 8560 मेयं�रा रा�र्ज� वा�क+ड�

8260 8562 सादिचेनां प�ड$ता सा+नां�वाण�

8261 8563 अप्प�सा+ ब�ळे�सा+ र्जगता�प

8262 8564 दि	शे� दि	नांकरा रा+कड�

8263 8565 दिशेवाप्राक�शे भां�Mकरा ला��डग� 

8264 8566 परामे�श्वारा प्राल्ह�	 अड�गळे�

8265 8567 असिधूक मेह�	�वा चेव्ह�ण

8266 8568 कराण सार्ज�रा��वा ला�गड�

8267 8569 ग�Xरावा सा�दिनांला 	�ड

8268 8570 रादिवा बसावारा�र्ज चेलावा�	$

8269 8571 	त्ता�त्रयं दिशेवारा�र्ज वारानां�ळे�

8270 8572 दि	ग��बरा लाक्ष्मेण क/ द्र�

8271 8573 दिवाशे�ला मे�क�� 	 सा	�दिशेवा

8272 8574 यं+ग�शे रा�र्ज/द्र भां+ई

8273 8575 गण�शे धूनां�र्जयं प�ट$ला 

8274 8576 धूनां�र्जयं दि	ला$प भांड�ग�

8275 8577 करा�ड र्जयं	$प म्ह�ता�रा	�वा

8276 8578 रातानां ब�प� ग�यंकवा�ड

8277 8579 आ�मेक�रा दिमेलाd	 दिशे�	�

8278 8580 गण�शे शे}�करा क� ण�

8279 8581 कमेला�करा सा+	�गरा भांडकवा�रा

8280 8582 आक�शे सिर्जर्ज�बरा�वा प�ट$ला

8281 8583 साXफोला हसानां शे�खं

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह 
प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ फो+ट+चे ला�वाला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
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8282 8584 सादिताशे क��ता$ला�ला� ढग�

8283 8585 हष�ला रा+दिह	�सा परा	�शे$

8284 8586 दिवाशे�ला मेह�	�वा ब$डकरा

8285 8587 प्रादिताक दिभांमेरा�वा र्जग	�ळे�

8286 8588 हष�ला नां�रा�यंण बडग�र्जरा

8287 8589 अभांयं दिनां�ब� गरुड

8288 8590 रा�हmला मेनां+हरा पवा�रा

8289 8591 यं+ग�शे रा�र्ज�शे परा	�शे$

8290 8592 यंमेगरा रा�र्जक� मे�रा खं�ड�

8291 8593 ऋता$क सादिताशे यं�	वा

8292 8594 प्रादिवाण ब�ब�रा�वा ग�ड�करा

8293 8595 भांराता राघ�नां�थ अदिहरारा�वा

8294 8596 चे�द्रदि	प अनां�ता� क��बळे�

8295 8597 सा�दिनांला अर्ज��नां गवा�रा$

8296 8598 ग�लाशेनां रा�मे	�सा दिनांMता�नां�

8297 8599 शे�भांमे दिवाष्ण� रा�ठे+ड

8298 8600 सा�र्जयं रा�मेप�ला चे�वारिरायं�

8299 8601 दिनांता$नां उध्	वा घ+डक�

8300 8602 दिवाकI मे�रुता$ क��बळे�

8301 8603 वा[षभां} दिवानां+	 ग�ग�करा

8302 8604 अमे+ला प+पट फो�� 	�

8303 8605 सा+मेनां�थ सा�रा�शे हर्ज�रा�

8304 8606 सिला�ब�र्ज$ नां�थरा�वा चे�ट�

8305 8607 मे�धूवा क�शे$नां�थ सा�Mताराफो+ड

8306 8608 सा�शे$लाक� मे�रा शे�करारा�वा सा�यं�वा�शे$

8307 8609 अमे$रा नांब$सा�ब शे�खं

8308 8610 कदिपला�श्वारा ब�ब�रा�वा Mवा�मे$ 

8309 8611 प्राक�शे सा�रा�शे ला+खं�ड�

8310 8612 प�र्ज� मे�ता�ड म्ह�त्र�

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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8311 8613 ग+प�ळे लाक्ष्मेण भां�ला�रा�वा

8312 8614 गण�शे ज्ञा�नां�श्वारा दिनांकमे

8313 8615 अमेरा ब�ब�नां�थ र्ज+ग$

8314 8616 सा�राभां$ धूमे�� मे+रा�

8315 8617 शे�भांमे ग�ग�नां�थ र्ज+ग$

8316 8618 आ	$त्यं सा�रार्ज धू�मे�ळे

8317 8619 सादिताशे सा	�शे$वा ग�यंकवा�ड

8318 8620 दि	पक दिशेवा�र्ज$ नां�गरा�

8319 8621 रार्जनां$क��ता आनां�	� क	मे

8320 8622 रा�मेप्रासा�	 	�मे+	रा ढ�कण�

8321 8623 दिनांला�शे साता$शे सारागड�

8322 8624 	Xवाशे�ला� बब्रु�वा�नां ग�यंसामे�द्र�

8323 8625 अमे+ला सिसाता�रा�मे 	��गट

8324 8626 सा�धू$रा नां�मे	�वा यं�लागट�

8325 8627 ब�प� भांगवा�नां ग�ड�

8326 8628 अता�ला दिभांमेरा�वा प�ट+ळे�

8327 8629 दिवाशे�ला अशे+क दिशे�	�

8328 8630 वाXभांवा धूमे�रा�र्ज घ�डग� 

8329 8631 धूनांरा�र्ज भां�उसा�ह�ब मे+रा�

8330 8632 आशे$ष दिवाला�सा सा+ळे�क�

8331 8633 सामे$रा साला$मे शे�खं

8332 8634 Mवाप्नां$ला वा�सा�	�वा ब�वानां�रा

8333 8635 शे�भांमे दिशेवाशेराण र्जमे�	�रा 

8334 8636 दिवाक�सा प्राक�शे ओंव्ह�ळे

8335 8637 हणमे�ता आनां�	� क�� भां�रा

8336 8638 अमे+ला प्राक�शे चे��बळेकरा

8337 8639 क� लाकण! दिगरा$ष ग+दिवा�	रा�वा

8338 8640 दिभांमेरा�वा उध्	वा क�परा�

8339 8641 तानां�दिप्रायं� आब�र्ज$ क+कण� 

8340 8642 Mवा�ता$ 	त्ता�त्रयं ब�र्जगमेवा�रा

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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8341 8643 रा��ह$ता राघ�नां�थ} प�ट$ला

8342 8644 सा�र्ज�ता� सा�भां�ष रा+कड�

8343 8645 दिभांमेरा�वा कड�र्ज$ बनांसा+ड�

8344 8646 सा�र्जयं 	गड�  प�ट$ला

8345 8647 अ�क� शे गर्ज�नांनां गGड�

8346 8648 प्राथमे�शे सा�भां�र्ज$ रा�र्जग$रा�

8347 8649 क+मेला मेह�	�वा खंरा�ता 

8348 8650 अदिनांक� ता मे�रुता$ सा�बळे�

8349 8651 एकनां�थ चे��ग	�वा क�नांड� 

8350 8652 भां�षण यंशेवा�ता मे�ठे� 

8351 8653 प्राणवा भां$क� प�ट$ला 

8352 8654 ब$प$नां दिकशेनां घ+डर्जकरा 

8353 8655 श्यं�मे अ�ब�र्ज$ ड+क�

8354 8656 यं�	वा वा�	प्राक�शे 	�शेमे�खं 

8355 8657 मे�गला दिशेवा�र्ज$ शे�ळेक�  

8356 8658 लाला$ता� रा�ग�नां�थ र्ज�धूवा 

8357 8659 साता$शे लाक्ष्मेण क��बळे�  

8358 8660 अख्तारा ह�नां$फो साय्यं	 

8359 8661 मेह�शे ब�ळे�सा�ह�ब हर्ज�रा� 

8360 8662 आशे� सा��	रा झ��डप� 

8361 8663 गण�शे भांगवा�नां र्ज�गला� 

8362 8664 अमे+लाक� मे�रा गह$नां$नां�थ पवा�रा 

8363 8665 गRतामे 	�शे�ता वा�घमे�रा� 

8364 8666 यं+ग�शे ग�ग�धूरारा�वा क+ठे�करा 

8365 8667 सानां$ लाक्ष्मेणरा�वा प�चेगड� 

8366 8668 मे�रूता$ अ�क� शे ह�रादिगला� 

8367 8669 दिवानां+	 रा�र्ज�रा�मे झ/ड� 

8368 8670 रा�क� शे 	�वा/द्र आवा�ळे�  

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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8369 8671 सा�ता+ष मेधू�करारा�वा फो�ट� 

8370 8672 उदिमे�ला� रा�मेरा�वा पळेसापग�रा 

8371 8673 सिलाला�धूरा नां�दिमेनां�थ ला�ड� 

8372 8674 सा�दिनांला बळे$रा�मे शे�राकरा 

8373 8675

8374 8676 साता$शे 	�रा�साdग पवा�रा 

8375 8677 ओं�मेक� मे�रा सिसायं�रा�मे वामे�� 

8376 8678 आनां�	 लाक्ष्मेण भांडकवा�ड 

8377 8679 अ�क� शे प्राक�शे र्ज�यंभां�यं� 

8378 8680 अमे+ला आनां�	 हटकरा 

8379 8681 दिनांता� दिनांशे��ता भां+ईरा 

8380 8682 मे+दिहनां$ दिवानां+	 साकट 

8381 8683

8382 8684 मेन्मेथ नां�रा�यंण आसा�ग�वा� 

8383 8685 सा�	$प सा�	�मे चेव्ह�ण 

8384 8686 दिवाCमे क�� डला$करा�वा सा+नांक��बळे�  

8385 8687 हणमे�ता घ�ग� 

8386 8688 मेदिनांष� घ�ग� 

8387 8689 सा�रा�शे मे�रूता$ हराण� 

8388 8690 र्जयं� मेह�शे म्हMक�  

8389 8691 मे+हसा$नां अहमे	मे$यं� शे�खं 

8390 8692 ह�मे�ता हरा$ सा�यं�वा�शे$ 

8391 8693 श्यं�मे हरासाdग दिटटGरा� 

8392 8694 रामेर्ज�नां शे�राखं�नां 	राग�वा�ला� 

8393 8695 प्राभां�करा सिला�ब�र्ज$ अवाचे�रा 

8394 8696 सा�रार्ज दिवाठ्ठला ग�णवा�ता 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ रिरार्जवा�नां मे+. शेरा$फो शे�खं  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ दिमेन्ह�र्ज+दि	}	नां शेफोIयं+दि	}	नां खंता$ब  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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8395 8697 ह�मे�ता चे�द्रक��ता ग�यंकवा�ड 

8396 8698 दिवाशे�ला प�ड$ता प�ट+ळे�  

8397 8699 प्रामे+	 दिवार्जयं अला�ट 

8398 8700 प्राक�शे दिभांमेरा�वा क��बळे�  

8399 8701 मेह�नां�मे 	�दिवा	�सा दिशे�ग�

8400 8702 शेXला�शे रा�र्ज/द्र इं�गळे�

8401 8703 अक्षीयं सा�धू�करारा�वा रा�ऊता

8402 8704 प्रादि	प 	गड�  ग�यंकवा�ड

8403 8705 मेह/द्र वा�ल्मे$क शे�प

8404 8706 सादिचेनां रा�वासा�ह�ब आ	$क

8405 8707 सा�गरा गर्ज�नांनां रा�उता

8406 8708 दिवानां+	 र्जनां�धू�नां ग�यंकवा�ड

8407 8709 सा�भां�ष नां�मे	�वा सा�राक� ला�

8408 8710 शेXला�शे मेह�	�वारा�वा ड�ह�

8409 8711 सा��मे�शे गण�शे नांन्नावारा�

8410 8713 मेनां+हरा क�� डला$क ढग�

8411 8714 दिवार्जयंक� मे�रा सा�	$प�नां दिशे�	�

8412 8715 दि	प�ला$ 	�यं�धूनां इं�गळे�

8413 8716 ह�मे�ता प्रादिवाण मेह�र्जनां

8414 8717 गर्ज�नांनां ग�गधू�रा करावाट�

8415 8718 अनां�प मेनां+हरा र्ज�धूवा

8416 8720 प्रादिताक्षी� श्यं�मेरा�वा नां�लाट

8417 8721 यं+ग�शे सिसाद्र�मे ब�ट्ट�

8418 8722 दिवाशे�ला प्राक�शे ब�/डग�

8419 8723 उमे�क��ता दि	ला$परा�वा भां�ला�करा

8420 8724 शे�भांमे सा�भां�ष ब�यंMकरा

8421 8725 श्री$दिनांवा�सा 	�	�रा�वा शे�राखं�नां�

8422 8726 भां�गवाता नां�रा�यंण आ�भां��रा�

8423 8727 मे�र्ज�ळे� मे+हनां क+राड�

8424 8728 सा�ता+ष 	�वारा�वा साराकट�

8425 8729 आक�शे रामे�क��ता प��चे�ळे

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$ 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.
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8426 8730 प�र्ज� मेह�नां�मे दिशे�ग�

8427 8731 सा�शे$ला रा�मे	�सा ग+राखं�

8428 8732 मेदिनांष� भां�Mकरारा�वा र्जउळेक�रा

8429 8733 क+मेला मेह�	�वा सा�तावा

8430 8734 दिवाष्ण� ग+वाधू�नां शे�राखं�नां�

8431 8735 रा�क� शे प्राल्ह�	सिसा�ग परा	�शे$ 

8432 8736 अ�र्जला$ दि	ला$प भां+करा�

8433 8737 गण�शे साता$शे शे�ळेक�

8434 8738 सा�भां�र्ज$ मेह�	�वा ग�यंकवा�ड

8435 8739 सा�	$प शे�षरा�वा ग�ड�मे

8436 8740 ग�Xरावा सा�र्जयंरा�वा गडसिला�ग

8437 8741 बलाभां$मे अदिनांला दिशे�	�

8438 8742 नां�ह� र्ज$वानां वा�ळे�

8439 8743 इंMला�मे शे�	�ला शे�खं

8440 8744 रा+ह$ता मेच्छींdद्र प+ळे

8441 8745 प्रामे+	 सा�यं�क��ता आयंतालावा�ड

8442 8746 सा�ह�बरा�वा ग�ग�धूरारा�वा क��बळे�

8443 8747 रा�मे ग+दिवा�	रा�वा चेव्ह�ण 

8444 8748 श्री$क��ता ब�ळेक[ ष्ण मे�हmलाकरा

8445 8749 ता�क�रा�मे 	त्ता�त्रयं वा�घमे+ड�

8446 8750 अमे+ला दिभांमे� सा�रावासा� प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$ 

8447 8751 सा�	$प चे�द्रक��ता सा+नांक��बळे�

8448 8752 मेज्र्ज$	 खं	$रा शे�खं

8449 8753 दिप्राता$ ग+राखंनां�थ अडसा�ळे

8450 8754 	�वानांग�वा� ब�ला�र्ज$ श्री$पता$

8451 8755 रा�मे�श्वारा गण�शेवारा�वा कGड�मे�गला�

8452 8756 दिनांता$नां दि	ला$प सा+नांटक्क�

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह 
प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$.

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$ अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप भांराला�ला$ नां�ह$ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$ 
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8453 8757 प्रामे+	 मेल्ह�रा$ सा�यं�वा�शे$

8454 8758 रा+शेनां सिलाला�धूरा ढ�कलाक�रा

8455 8759 दिवाश्वार्ज$ता रा�वासा�ह�ब वा�घमे�रा�

8456 8760 दिनांखं$ला वासा�तारा�वा 	�शेमे�खं

8457 8761 ता�र्जसा ज्ञा�नां�श्वारा क�ळे�

8458 8762 उमे�शे 	�	�रा�वा ब+राग�

8459 8763 ता�ष�रा रा�र्ज/द्ररा�वा ट�क�ड�

8460 8764 अर्जयं रा�र्ज� गवाई 

8461 8765 इंMमे�ईला मेहमे	 पठे�ण

8462 8766 ता�ळेशे$रा�मे ग�ग�धूरारा�वा क��बळे�

8463 8767 सादिचेनां शे�करा क� 	�रा

8464 8768 शे�करा रा�मेभां�उ क� रा�गळे

8465 8769 आक�शे भां�गवाता चे��	ण�

8466 8770 गण�शे दिशेवा�र्ज$ खं�डकरा

8467 8771 रा�ण�क� नां�	� 	�ड�

8468 8773 र्ज�धूवा अदिनांला दिवा	यं�

8469 8774 यंशे दिवार्जयं�नां�	 ता��	क�

8470 8775 सा�गरा सा�यंबण्ण� मे�डला�

8471 8776 भां�षण रा�र्ज�शे र्ज�धूवा

8472 8777 सा�गरा ग+दिवा�	� ब�रा$

8473 8778 वाXभांवा दिभांकनांरा�वा 	�शेमे�खं 

8474 8779 गण�शे श्यं�मे पळेसाकरा

8475 8780 मेधू�मेता$ भां�र्ज�गरा�वा दिशेराग$रा�

8476 8781 सालामे�नां खं�नां आयं�ब खं�नां पठे�ण

8477 8782 Mवा�मे$ 	त्ता� वा�घमे�रा�

8478 8783 भां�षण दिवाला�सा रा�उता 

8479 8784 वाXभांवा दि	ला$प मे�ळेवा	�

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र�च्यं� झ�राoक्सा ला�वाल्यं� 
आह�ता. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� / सावा� राक�नां� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$ता. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह 
प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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8480 8785 मेयं�रा दि	ला$प क/ गला�

8481 8786 रादिवा रामे�शे राणसिसा�ग

8482 8787 सादिचेनां मेल्ला$क�र्ज��नां रा�ड्ड$

8483 8788 र्जयंश्री$ सा�रा�शे र्ज�धूवा

8484 8789 सिधूरार्ज हनां�मे�ता सा�ळे��क�  

8485 8790 दिनांखं$ला अशे��क र्ज�धूवा 

8486 8791 सामे�धू�नां गर्ज�नांनां खं�ड�रा�

8487 8792 रादिवा�द्र भां�वाला�ला ता�ला$ 

8488 8793 कX ला�सा सा�पड�  ग�रावा

8489 8794 अ�क� शे दि	ला$प क� ट�ळे�

8490 8795 वा�घ मे�नांसा$ वासा�ता

8491 8796 हष�ला प्राभां�	�सा कपला�

8492 8798 सादिचेनां दिवानां�यंक दिशे�	�

8493 8799 सा�दिनांला 	�दिवाचे�	 नांरा+ट�

8494 8800 पल्लावा$ ब�ला�र्ज$ लाष्करा�

8495 8801 अक्षीयं रा�मे	�सा धू�यंग�ड�

8496 8802 शे�खं अर्जहरा शे�खं मे�हब�ब

8497 8803 दिशेताला मे�रा+तारा�वा कच्छींवा�

8498 8804 वारुण अशे+क क��चेनां

8499 8805 अक्षीयंक� मे�रा सा�धू�करा क�करा�

8500 8806 नांरा�शे सा�र्जयं सा+नांवाण�

8501 8807 	त्ता�त्रयं र्जगन्ना�थ क��बळे�

8502 8808 कप$ला�श्वारा ब�ब�रा�वा Mवा�मे$

8503 8809 अता�ला 	गड�  सा	ग$रा

8504 8810 र्जनां�धू�नां प��ड� रा�ग प�ट$ला

8505 8811 रा�मेक[ ष्ण न्ह�नां� प�ट$ला

8506 8812 अदिनांला दिवाठ्ठला ताडग+प�ला

8507 8813 सा�गरा रा�वासा�ह�ब सा+लाट

8508 8814 दिवाक�सा अशे+क मे�नां�

१०/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� / सावा� राक�नां� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. अ�. ड$. 
स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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8509 8815 प�कर्ज 	�दिवा	�सा मे�ळे$

8510 8816 दिह�म्मेता रा�र्ज/द्र ब+रासा�

8511 8817 सा�दिनांला र्जयंसिसा�ग परा	�शे$

8512 8818 रा�हWला भां�ऊसा�ह�ब र्ज�धूवा

8513 8819 रिरार्जवा�नांखं� हब$बखं� मेन्यं�रा

8514 8820 सा�गरा र्जयंवा�ता प�ट$ला

8515 8821 र्जयंक� मे�रा शे�करा यं�मे�ला 

8516 8822 सा�दिनांला सा��ड�  घ�डग�

8517 8823 र्जयं�शे रामे�शे भां+ई

8518 8824 श्री$क[ ष्ण मेदिनांक धू�यंताडक

8519 8825 दिवाक�सा शे�षरा�वा आठेवाला�

8520 8826 शेदिशेक��ता मे�रुता$ गडकरा$

8521 8827 रात्नांदि	प क�दिशेनां�थ Mवा�मे$

8522 8828 सा�	$प हरा$रा�मे क�ताकड�

8523 8829 सा�रिराक� दिवार्जयं क��बळे�

8524 8830 भांराता नां�मे	�वा 	��गट

8525 8831 रा�हWला अर्ज��नां प�ट$ला

8526 8832 असिर्जतासिसा�ग प्राक�शेसिसा�ग दिगरा�सा� 

8527 8833 क�दिनांफोनां�थ साखं�रा�मे ह�ड�ळे

8528 8834 अदिनांरुद्धां ता�ला�सा+ प�ट$ला

8529 8835 रा�मे� आनां�	� क�� भां�रा�

8530 8836 हष�	 शे�करा सा�वा�करा

8531 8837 आदिताष प्राक�शे 	��डग�

8532 8838 ब�ला�र्ज$ सिखंराब� क��बळे�

8533 8839 यं+ग�शे दिभांमेरा�वा आसा�ग�वा�

8534 8840 सादिचेनां चे�द्रक��ता सा+नांक��बळे�

8535 8841 ग�ग�धूरा वाXभांवा ला�क�  

8536 8842 चे�द्रक��ता मे�रा+तारा�वा उमे�ट�

8537 8843 सा�गरा सिसाता�रा�मे ताळे�करा

8538 8844 अ�ब�	�सा असिर्जनां�थ क�त्र�

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह 
प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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8539 8845 दिशेवा�र्ज$ भां�नां�	�सा ग�ट्ट� 

8540 8846 रा�र्जश्री$ लाहm र्ज�धूवा 

8541 8848 प्रा	$प ब�ला�र्ज$ लाव्हळे� 

8542 8849 यं+ग�शे सा�र्जयं म्ह�त्र� 

8543 8850 क� ण�ला सा�रा�शे र्ज�वाळे� 

8544 8851 सा�दिनांला र्जगनां पवा�रा 

8545 8852 दिनांता� अदिमेता बराकड� 

8546 8853 प्रादि	प दिवानां�यंक प��चे�ळे 

8547 8854 मेस्लिच्छीं�द्र ग+राखं दिशे�	� 

8548 8855 दिवाकI सा�रा�शे र्ज�ग�रा� 

8549 8856 ऋदिषक� शे अदिवानां�शे अदिडसारा� 

8550 8857 Mनां�हला सा�भां�ष क� ता�ळे 

8551 8858 प्रादिताक्षी� चे�द्रक��ता दित्रभां�वानां  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

8552 8859 गर्ज�नांनां दिवाला�सा क+ळे$

8553 8860 क[ ष्ण� रा�मे� र्ज�धूवा

8554 8861 साRराभां रादिवा�द्र चेव्ह�ण

8555 8862 कमेरा+द्दी$नां सिर्जयं�र्ज+द्दी$नां शे�खं

8556 8863 रा�र्ज�शे दि	नांकरारा�वा ता�यंड�

8557 8864 	�वा�नां�	 सामे�धूनां मे+रा�

8558 8865 सा�ह�रा नांवानां�थ अड�गळे�

8559 8866 गण�शे दिशेवा�र्ज$ चेव्ह�ण

8560 8867 प्रादिवाण रा�मेसिसा�ग दिनां�ब+रा�

8561 8868 यं�वारा�र्ज अर्ज��नां दिशे�	�

8562 8869 अदिशेष मेह�	�वा नांनांवारा�

8563 8870 धूम्मेप�ला श्री$क[ ष्ण क��बळे�

8564 8871

8565 8872 रा�र्ज��रा� दिवार्जयं रा�र्ज/द्र

8566 8873 दिवानांयं अशे+क क��बळे�

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ शे�. रिरायं�र्ज शे�. ब�ढनां
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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8567 8874 र्जयंश्री$ रा�मेसिसा�ग पवा�रा

8568 8875 दिवाद्या�सा�गरा दिभांमेरा�वा आठेवाला�

8569 8876 प्राता$क दिवाश्वानां�थ क��बळे�

8570 8877 चे�द्रक��ता सा�र्जयं प�ट$ला

8571 8878 दिवाशे�ला ग+राखं बनांवा�

8572 8879 साRराभां रादिवा�द्र चेव्ह�ण

8573 8880 रा�हWला सा�दिनांला नां�गप�रा�

8574 8881 रा�मे	�सा सा	�दिशेवा दिशे�	�

8575 8882 मेता$नां 	Mताग$रा शे�खं

8576 8883 श्री$क��ता दिशेवा�र्ज$ पवा�रा

8577 8884 मेयं�रा आप्परा�वा दिहरावा�  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

8578 8885 कल्प�शे सा�दिनांला नां�गप�रा�

8579 8886 दिशेवानां�	� रा�मेसिसा�ग पवा�रा

8580 8887 दिवाठ्ठला प��ड� रा�ग ग�ळेवा�

8581 8888 C��ता$ शेह�र्ज$ झGब�ड�

8582 8889 मेदिनांशे� अमेरा प�ट+ळे�

8583 8890 करा$मे इंब्रु�ह$मे शे�खं  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

8584 8891 अदिमेता ब�ड�  कड�

8585 8892 कल्यं�ण नांवानां�थ अड�गळे�

8586 8893 मेह�शे सा�भां�ष साकट

8587 8894 सा�रा/द्र अदिवानां�शे शे�ला�रा

8588 8895 स्लिMवास्लिप्नांला दिभांमेरा�वा र्ज�धूवा

8589 8896 परामे�शेवारा मे��र्ज�र्ज$ दिचेलाखं�

8590 8897 चे�तानां प��र्ज�र्ज$ उक�

8591 8898 श्री�यंसा$ लाक्ष्मेण घ��रापड�

8592 8899 दिवाठ्ठला 	गड�  क��ळेप

8593 8900 दिवाक�सा कX ला�सा सा+नांवाण�  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

8594 8901 ता�र्जसा 	�	�रा�वा लाव्ह�ळे�

8595 8902 दिकता! शे�खंरा क�� र्ज$रा 

१०/०६/२०२१ फो+ट+ चे�कIचे� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ फो+ट+ चे�कIचे� आह�.

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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8596 8903 असिलामे खं�	$रादिमेयं�Y� शे�खं 

8597 8904 सा�रार्ज सा�ह�बरा�वा खं�ण� 

8598 8905 सा�	�मे� नां�मे	�वा मेह�र्जनां 

8599 8906 रा�हmला प्राभां�करा क	मे 

8600 8907 सा�	$प मे+ता$रा�ग ग�यंगवाळे$ 

8601 8908 Mवाप्नां$ला प�राष+त्तामेरा�वा 	+डक�  

8602 8909 दिवाक�सा रा�मे�श्वारा वा�ड$वा�ला� 

8603 8910 शे$वा�र्ज$ फोकIरारा�वा ढ+ण� 

8604 8911 बसाण्ण� मेह�	�वा भां�ला�रा�वा 

8605 8912 रा�हmला प��ड� रा�ग प�नांसारा� 

8606 8913 अशे+क दिवाष्ण� क� रा�गळे 

8607 8914 मेयं�रा मेल्ला�प्प� कन्ना�रा 

8608 8915 रा��हनां राघ�नां�थ प�ट$ला 

8609 8916 भां�Mकरा शे�ष�रा�वा घ+गरा� 

8610 8917 रावा$ चे�द्रक��ता क��बळे�  

8611 8918 शे�करा ग+वाd	रा�वा मे��ढ� 

8612 8919 सादिचेनां गण�शेरा�वा सा+नां�ळे�  

8613 8920 ओंक�रा रामे�शे अडसा�ळे�  

8614 8921 नांRशे�	 शेराफो�  अला$ 

8615 8922 प्राणवा दिशेवा�र्ज$ र्ज�धूवा 

8616 8923 श्री$ला�खं� बबनां खंरा�ता 

8617 8924 दिवाक�सा श्री�वाण सा�यं�वाशे$ 

8618 8925 सा�वा�क दिवावा�क क� लाकण! 

8619 8926 मे�घ� सा�दिनांला दिकराप� 

8620 8927 भां�षण धूGड�  गवा�रा$ 

8621 8928 शेरा	 प्राल्ह�	 रा�र्जभां+र्ज

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� 
आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 
फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� 
आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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8622 8929 सा�ग$ता� दिशेवा�र्ज$ नां�गरा� 

8623 8930 दिवाक�सा चे�द्रशे�खंरा कनां�रा� 

8624 8931 रा�हmला रा�र्जनां ता�र्जमे 

8625 8932 शेशे$क��ता रा�मे ग�यंकवा�ड 

8626 8933 दिवाC��ता साता$शे ठे�णग� 

8627 8934 दिवाशे�ला श्री$क[ ष्ण� मेGढ� 

8628 8935 सा�दिप्रायं� दिवानां+	 दिप�गळे�  

8629 8936 अमे+ला दिमेच्छींद्र प�ट$ला 

8630 8937 रा�र्ज/द्र बबनां शे/डग� 

8631 8938 सा�गरा दिभांमेरा�वा सापक�ळे 

8632 8939 ब�ब�सा�ह�ब रा�मेभां�ऊ नां�टक�  

8633 8940 अखं$ला मे�र्ज�रा शे�खं 

8634 8941 शे�भांमे प��ड� रा�ग प�ट+ळे�  

8635 8942 सा�वाण�� भांराता घ�ण� 

8636 8943 शेरा	 भां�राता सा�ळेवा� 

8637 8944 दिनांखं$ला सा�ह�बरा�वा इं�गळे�  

8638 8945 अक्षीयं अदिनांला सा�यं�वा�शे$ 

8639 8946 वादिनांता� सा+प�नां दिभां�ग� 

8640 8947 आक�शे रा�र्ज/द्र दिगरा$ 

8641 8948 मे�ग�शे 	शेराथ ग�यंकवा�ड 

8642 8949 सा�	$प गर्ज�नांनां ब�ळे�  

8643 8950 ऋष$क� ष अदिनांला र्ज�धूवा 

8644 8951 मेच्छींdद्र दिवाश्वानां�थ खं�ड�

8645 8952 आनां�	 प��ड� रा�ग र्ज�धूवा

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� फो+ट+वारा साह$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट� 
ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 	�सारा� चे�रिरात्र 
प्रामे�णपत्र फो�टला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� 
आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
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8646 8953 सामे$रा अनां$ला वाड�करा

8647 8954 गRरावा कX ला�सा वा�ण$

8648 8955 ज्ञा�नां	�वा भां$मेरा�र्ज दिवाधू�ट�

8649 8956 सा�	�शे दिवार्जयं शे�ट�

8650 8957 प्रा	$प रा�वासा�ह�ब ग�रावा

8651 8958 दिवाशे�ला प्राक�शे आट+ट�

8652 8959 प्रादिवाण रा�मेला�ला पवा�रा

8653 8960 एकनां�थ क�दिशेनां�थ आ�भां+रा�

8654 8961 गण�शे 	�वा$	�सा क�र्जळे�

8655 8962 कX ला�सा मे�रा+ता$ नां�टक�

8656 8963 आक�शे दिवाला�सा खं�डझ+ड�

8657 8964 कल्पनां� मेच्छींdद्र थ+रा�ता

8658 8965 प्रा	$प दिवार्जयंरा�वा घ�मेटकरा

8659 8966 अदिवानां�शे दिवार्जयं रा�उता

8660 8967 भां�उ सिर्जर्ज�रा�मे ब�ळे�

8661 8968 नांवानां�थ प��र्ज�रा�मे ग�यंकवा�ड

8662 8969 भांराता ह$रा�मेण र्ज�धूवा

8663 8970 गण�शे रा�र्जक� मे�रा 	�धू�ड�

8664 8971 यं+�ग�शे ग+राखं वा�गसाकरा

8665 8972 प�कर्ज अ�ण्ण�प� क��बळे�

8666 8973 रा�खं$ दिवानां+	 पवा�रा

8667 8974 अमे+ला वाXर्जनां�थ ता+डकरा

8668 8975 दि	पक बळेवा�ता प�लाकरा

8669 8976 सा�नां$ला प्राभां� वा�घमे�रा�

8670 8977 प्राणवा राणसिर्जतासिसा�ह र्जGधूळे�

१०/०६/२०२१
फो+ट+चे ला�वाला�ला� नां�ह$ता. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� 
आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� 
आह�. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
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8671 8978 अदिनांला दिभांमेरा�वा प�ट$ला

8672 8979 हष�	 रादिवा�द्र रा+कड�

8673 8980 ग+राक्षीनां�थ अ�ब�	�सा ब्रु�म्हण�

8674 8981 वाXभांवा दिवानां+	 ग�ग�करा

8675 8982 दिनांता$नां भांगवा�नां प��डग�

8676 8983 प्राशे��ता उत्तामे ग�यंकवा�ड

8677 8984 रा�हmला 	त्ता� प�रावा�

8678 8985 ता�क�रा�मे मे�ण$क कप्प� 

8679 8986 	शेराथ सा�भां�ष क�ताकड�

8680 8987 अदिनांला वासा�ता सा+नांवाण�

8681 8988 अदिवानां�शे आनां�	� ढ+ला�

8682 8989 प्रादिवाण नां�नां�भां�उ ग�यंकवा�ड

8683 8990 दिवाश्वा�सा आचे$ता अवायं�रा

8684 8991 नां�ता� 	�दिवा	�सा रा�ठे+ड

8685 8992 सा$मे� सा�ता+ष शे�ळेक� 	� 

8686 8993 प्राशे��ता सा�भां�ष मे��डरा�

8687 8994 वा�ल्मे$क प्राक�शे अह$रा�

8688 8995 क�ला$	�सा भां�राता त्र्यं�बक�  

8689 8996 आक�शे नां�नां� ता+डमेला

8690 8997 रा�खं� चे�द्रशे�खंरा पवा�रा

8691 8998 अमे+ला दि	ला$प भांता�नां�

8692 9000 ग+राक्षीनां�थ ग�ण� इं	� 

8693 9001 आक�शे ग+वाd	� मे�श्री�मे

8694 9002 वा�यं�	�वा शे�मेसा��	रा खं+ट�

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+न्ह$ फो+टGवारा साहयं� क� ल्यं� आह�ता.

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट� 
ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$.एकचे फो+ट� 
ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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8695 9003 रातानां दिकशे+रा अग�मे�

8696 9004 गण�शे लाक्ष्मेण ला+खं�ड�

8697 9005 उमे�शे शे�करा चेRगला�

8698 9006 भां�वा�शे दिवार्जयं क+ळे�खंरा�

8699 9007 गRरावा रा�मे	�सारा�वा अभां�रा�

8700 9008 दिशेवारा�मे ग�राखंनां�थ र्जऱ्ह�ड

8701 9009 दि	नां�शे भां�गवाता रा�ऊता

8702 9010 दि	पक 	त्ता�त्रयं क�नांता+ड�

8703 9011 रा�मे�श्वारा अनां�राथ दिशे�	�  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

8704 9012 	�दिनांयंला 	�वा$	�सा मेरासा�ळे�

8705 9013 हनां�मे�नां प�ढरा$नां�थ फो� लासा�वा�ग�

8706 9014 दिशेवा�र्ज$ गRतामे ड�क�

8707 9015 गण�शे 	Rलातारा�वा प�ळेवा	�

8708 9016 दिनांदितानां मे�रा+ता$ खंरा�ता  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

8709 9017 दि	नां�शे मेह�	�वा ता�नांवाड�

8710 9018 अता�ला सा�रा�शे मे�गरा

8711 9019 चे�द्रक��ता लाहW वागरा�

8712 9020 श्री$क��ता आनां�	� रा�ठे+ड

8713 9021 पवानांरुप र्ज�नांरा�वा वारागड

8714 9022 शे+भां� ता�रा�सिसा�ग रा�ठे+ड

8715 9023 दिवाश्वा�सा सिलाग�प्प� रा�नांग�

8716 9024 दिनांला�शे धूनां�र्जयं दिनांब��ळेकरा

8717 9025 Mमे$ता� कचेरु क� सा�ळेकरा

8718 9026 नांरा/द्र भांगवा�नां ग�राखं�

8719 9027 चे�द्रक��ता रा�वासा�ह�ब ला+खं�ड�

8720 9028 ऋष$क� शे सा�नां$ला रा+कड�

8721 9029 दिवाक�सा भां�नां�	�सा वा�घ

8722 9030 दिशेल्प� दिभांमेरा�वा भां�ला�रा�वा

8723 9031 रुप�शे रामे�शे र्ज��गळे�  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
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8724 9032 मेह�शे र्जनां�धू�नां हड�वाळे�

8725 9033 भांराता मेधू�करा ला�ट�

8726 9034 Mवाप्नां$ला आब�सा+ प�ट$ला

8727 9035 रुप�ला$ सा�गरा बनांकरा

8728 9036 अक्षीयं दिवानां�यंक र्जरुड�

8729 9037 रा�हWला र्जयंभांगवा�नां बह�	 �रा

8730 9038 दिवानां�यंक अशे+क भां�ड�रा$ 

8731 9039 नांयंनां दिवाला�सा भां+साला� 

8732 9040 दि	पमे�ला� गण�शे 	ळेवा$

8733 9041 सा�ता+ष सिलाला�धूरा आ	क

8734 9042 मे�	�रा दिवाठ्ठला घ�वाट�मे	��नां�

8735 9043 दिवानां+	 दिवार्जयं खं/	�ड

8736 9044 श्री$दिनांवा�सा ग+प$चे�	 चे�फो�

8737 9045 Mनां�हला प्रावा$ण वा�घ

8738 9046 दिवानां�ता$ रा�मेचे�द्र दि	वाट�

8739 9047 यंशेवा�ता वा�घ�र्ज$ भां�ला�रा�वा

8740 9048 आश्वा$ण$ सा�ता+ष आटक�

8741 9049 क� तानां ब�प� र्जगता�प

8742 9050 प्राशे��ताक� मे�रा सिसाता�रा�मे पवा�रा

8743 9051 मेनां��र्ज रा�र्ज/द्र ग�रावा

8744 9052 रा�क� शे अमे[ता क��ळे$

8745 9053 चे�तानां अदिनांला क� लाकण!

8746 9054 दिकशे+रा फो�ग�सिसा�ग मेड�वा$

8747 9055 ता�क�रा�मे क�� डला$करा�वा सिसाता�फोळे�

8748 9056 रादिवारा�र्ज श्री$पता$ ब+ट��गळे�

8749 9057 मे�रुता$ सार्जनां आ�धू�रा�

8750 9058 हरिराचे�द्र क�शे$नां�थ क��रावा$

8751 9059 अदिमेता अरादिवा�	 क�� भां�रा

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ प�दिकट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. फो+ट+वारा 
साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
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8752 9060 दिशेला� मेनां+हरा ढग�

8753 9061 वाXभांवा सा�दिनांला इं�गळे�

8754 9062 दिकशे+रा रा�मेक[ ष्ण ग�रा+क�

8755 9063 मे+हम्मे	 आर्जमे मे�हब�ब� शे�खं

8756 9064 मेदिनांष� रामे�शे अवाघड�

8757 9065 मे�ग�शे भां�Mकरारा�वा वा�नांखं�ड�

8758 9066 प्रा	$प अनां�राथ ग�यंकवा�ड

8759 9067 क� शेवा वा�ल्मे$क ग�यंकवा�ड

8760 9068 आशे�ता+ष शे��ता�रा�मे र्ज�धूवा

8761 9069 श्रीद्धां� चे�तानां पवा�रा

8762 9070 अदिवानां�शे नां�ग+रा�वा क�ळे�

8763 9071 अर्जयं दिवाठ्ठला क��बळे�

8764 9072 अ�र्जनां$ ग+दिवा�	 सा�ळेवा$

8765 9073 अक्षीयं ब�ळे� कGड�

8766 9074 क�मे$नां$ यं+ग�शे पवा�रा

8767 9075 भां�ग्यंश्री$ धूरा�प्प� अरावाता

8768 9076 मेह�	�वा भां�राता चे�Xधूरा$

8769 9077 सा�गरा चेद्रशे�खंरा प�ट$ला

8770 9078 अन्सा�रा इंब्रु�दिहमे ब�साकरा

8771 9079 प�र्ज� अदिनांला मे�मेर्ज�	�

8772 9080 सा�घदि	प र्जळेब� वा�राघड�

8773 9081 गणपता दिभांमेरा�वा गवा�ण�

8774 9082 श्री$क��ता दि	ला$प क� लाकण! 

8775 9083 वाXभांवा दिवाला�सा दिनांमे�ळे�

8776 9084 दिशेवारा�र्ज सा�र्जयं ग�रासा�ळे�

8777 9085 सा�दिनांला रा�मे	�सा मे��ड�

8778 9086 गणपता ब�र्ज$रा�वा घ+रापड�

8779 9087 र्जमे�	�रा यं+ग�शे बसावारा�र्ज

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. फो+ट+वारा 
साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.
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8780 9088 धूनांरा�र्ज सिसाध्	रा�मे मे�सा�ळे�

8781 9089 चे��	ण$ उत्तामे मे+रा�

8782 9090 शेराणप्प� बसावाण्ण� सा+नांकटला�

8783 9091 ग�यंकवा�ड भांराता नां�रा�यंण

8784 9092 प्रा	$प प्राक�शे वा�घमे�रा�

8785 9093 दिनांला�शे सिसाध्	��ता ग�यंकवा�ड

8786 9094 चे�द्रक��ता दिकसानां उनांवाण�

8787 9095 प�कर्ज मे�धूवा खंड!करा

8788 9096 दिनांता�शे रा�गनां�थ क�ळे�

8789 9097 धू�ळेप्प� रा�मे क��बळे�

8790 9098 सा�सिधूरा दि	ग�बरा इं�गळे�

8791 9099 फोरा$	 नां�रामे+हम्मे	 शे�खं

8792 9100 प्रासा�	 रा�र्ज/द्र ग�ड�करा

8793 9101 सा�भां�ष सा�खं	�वा बGबला�

8794 9102 गण�शे रा�मेचे�द्र भां+ई

8795 9103 नांरा/द्र मेह�	�वा राणवारा�

8796 9104 अभां$ष�क क��ता$ला�ला दिभांसा�

8797 9105 अलाता�फो दिमेरा�सा+ दिबळे�रा

8798 9106 अ�क� शे भां$वा�र्ज$ मे�नां�

8799 9107 अर्ज��नां रा�र्ज� चेव्ह�ण

8800 9108 अरादिवा�	सिसा��ग धूनांसिसा�ग चेव्ह�ण

8801 9109 अदिनांला लाक्ष्मेनां वा�घ

8802 9110 प्रा	$प भां�गवाता ठे�क� रा 

8803 9111 सा�मे�धू क�ला$	�सा इं�गळे�

8804 9112 अता�ला धू�नां�र्ज$ परा�ता�

8805 9113 इं�झमे�मे फो�रुखं शे�खं

8806 9114 ज्ञा�नां�श्वारा धूGड$रा�मे र्ज�डकरा

8807 9115 प्रासा�	 लाक्ष्मेण मे��वाळे�

8808 9116 भां�षण सा�दिनांला दिढला�

8809 9117 दिवार्जयं मेधू�करा चेक�ला�

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. दितादिकट�साह 
प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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8810 9118 दिकशे��रा अशे��क दिशे�	� 

8811 9119 दिनांला�शे धूमे�	�वा प+हरा�

8812 9120 अर्जयं रा�र्ज� घ+डक�

8813 9121 चे�द्रशे�खंरा दिवाला�सारा�वा पड+ळे�

8814 9122 दिप्रायं�क� दि	ला$प मे�राक� ट�

8815 9123 चे�	� ग+राखं डबड�

8816 9124 हरा�शे मेधू�करा थ+रा�ता 

8817 9126 अक्षीयं राघ�नां�थ} मे��डग�

8818 9127 धूनांरा�र्ज 	शेराथ कवाड�करा

8819 9128 सादिचेनां रा�र्ज� क्षी$रासा�गरा

8820 9129 प्राशे��ता हरा$शेचे�द्र ता+यं�

8821 9130 दिनांकIता� मेनां+हरा र्ज�धूवा

8822 9131 सा�शे�नां ब�ब�साdग रा�ठे+ड

8823 9133 दिवावा�क प्राक�शेरा�वा दिगरा$  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

8824 9134 दिवाशे�ला सा�ग�धूचे�	 क�गड�

8825 9135 कदिवाता� गर्ज�नांनां शेह�क�रा

8826 9136 प्रा$ता$ ब�ळे�सा�ह�ब दिप�गळे�

8827 9137 दिनांखं$लाक� मे�रा क� शेवारा�वा मे�श्री�मे

8828 9138 सादिचेनां रा�मे	�सारा�वा ढवाळे�

8829 9139 सालामे�नां मेहमे	राफोI मे�ला�धू�रा$

8830 9140 बळे$रा�मे रा�वासा�ह�ब सा�नांप

8831 9141 राह�मेता�ल्ला� मेक्क�सा�ह�ब शे�खं

8832 9142 सा�यं+ग रा�र्ज� सा�वाe

8833 9143 रा�श्मे� दिवाष्ण� ग�र्जग�

8834 9144 साता$शे क�शे$नां�थ ट+पग�

8835 9145 प�र्ज� भां�राता दिशे�	�

8836 9146 मेझहरा इंब्रु�ह$मे ब�साकरा  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

8837 9147 रुप�ला$ मे+हनां वा�यं	�ड�

8838 9148 यं+ग�शे रामे�शे ह�रासा+ड�

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 
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8839 9149 ईश्वारा दिमेलाd	 ग�यंकवा�ड

8840 9150 सा�क� ता वासा�ता सा�ळेवा�

8841 9151 ग+वाd	 दिमेलाd	 ग�यंकवा�ड 

8842 9152 	त्ता�त्रयं धूGड$ब� पवा�रा 

8843 9153 अर्जयं नां�रा�यंण रिराक�मे� 

8844 9154 सा�रार्ज सिसाध्	�थ� क	मे 

8845 9155 आक�शे ग+प�ळे बमेनांपट्ट$ 

8846 9156 र्ज�वा�ता मे�नांव्वारा शे�खं 

8847 9157 रा�हmला रा�वासा�ह�ब क��बळे�  

8848 9158 रा�र्ज�शे भांगवा�नां ब+ता�ळेर्ज$ 

8849 9159 प्रादिवाण मे+हनां म्ह�त्र�  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

8850 9160 प्राशे��ता सा�रा�शे क�नांड� 

8851 9161 प्रामे+	 मे+ता$सिसा�ग सिसासा+	� 

8852 9162 सा�वाण�� आत्मे�रा�मे रा�र्जप�ता 

8853 9163 गRसाप�क मेह�मे�	 शे�खं 

8854 9164 सामे�धू�नां रा�र्ज/द्र ब+रा�ड� 

8855 9165 दिवार्जयं अदिनांला वा�घ 

8856 9166 अदिनांक� ता 	त्ता�त्रयं वा�घमे+ड� 

8857 9167 लाक्ष्मेण रा�र्ज�रा�मे पवा�रा 

8858 9168 नां�सा$रा यं�क� ब शे�खं 

8859 9169 पवानां सा�रा�शे वामे�� 

8860 9170 सा�यं�	यं ब�ब�सा�ह�ब सारावा	� 

8861 9171 अदिनांक� ता गर्ज�नांनां धू�मे�ळे�  

8862 9172 अदिभांष�क दिशेवाला�ला ता�यंड� 

8863 9173 प�र्ज� प्राक�शे वा�नांखंड� 

8864 9174 अर्ज��नां 	�दिवा	�सा चेव्ह�ण 

8865 9175 रा�र्ज/द्र अशे��करा�वा घ+डक�  

8866 9176 ज्यं+ता$ब� ब�प�रा�वा आ	सिला�ग� 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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8867 9177 चे�द्रक��ता आब�सा�ह�ब पवा�रा  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

8868 9178 क� ण�ला रादिवा�द्र रा�मेट�क�  

8869 9179 रादिवानां� रूपरा�वा रा�ऊता 

8870 9180 रा+शेनां$ ईश्वारा प�ट$ला 

8871 9181 दि	नां�शे 	त्ता�त्रयं वा�घ 

8872 9182 वा�	नां� गर्ज�नांनां धू�	�ळे�  

8873 9183 सादिचेनां चे�द्रक��ता पवा�रा 

8874 9184 दिवार्जयं रामे�शे चे�Xधूरा$ 

8875 9185 ह�मे�ता अशे��क प�ट$ला 

8876 9186 ऋष$क� शे दिवाष्ण� झ/ड� 

8877 9187 गर्ज�नांनां दिवाश्वा�बरा लाह�मेग� 

8878 9188 सानां$ ब�ब�सा�ह�ब वाXरा�ळे

8879 9189 ह�मेलाता� धूGड$रा�मे इं	� 

8880 9190 प्राशे��ता ब�ला�सा�ह�ब भां+साला� 

8881 9191 अमे+ला र्ज�नांरा�वा ग�ड� 

8882 9192 दिवाश्वानां�थ लाक्ष्मेण धू�ब�करा 

8883 9193 रा�मे�श्वारा गर्ज�नांनां बह$रावा�ळे 

8884 9194 दिनांला�शे सा�र्जयं दिनांकमे 

8885 9195 ग�यंत्र$ दिवाष्ण� गवाई 

8886 9196 गण�शे प्राभां�करा खं�ड�ला� 

8887 9197 मे�	�दिकनां$ गRतामे अदिहरा� 

8888 9198 प्रादि	प ब�ब�रा�वा ब�गण� 

8889 9199 	�वा	त्ता ब�ळे�सा�ह�ब इंरा+ळे�  

8890 9200 अदिशेशे श्यं�मेरा�वा ग�यंकवा�ड 

8891 9201 मे�घरा�र्ज� भां�गवाता कसाब�  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

8892 9202 मे�ल्ला� इंम्र�नां ब�बरा

8893 9203 मेदिनांष सा�रा�शे दिशे�	�

8894 9204 सा[ष्टु$ लाक्ष्मेण भांडकवा�रा  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

8895 9205 रात्नां�करा भां�राता दिक्षीरासा�गरा

8896 9206 गRरावा क[ ष्णरा�वा 	�सा�ई

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. साह$ चे�कIचे$ आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 



.

Page 302

8897 9207 दिवाश्वा�सा दिशेवा�र्ज$ चेव्ह�ण 

8898 9208 मेयं�रा$ भां�मेय्यं� ब�ता

8899 9209 दिप्रायं��क� भां�उरा�वा गवा�ड�

8900 9210 मेच्छींdद्र भां$मे� ला+खं�ड�

8901 9211 दिनांला�शे रा�मेक[ ष्ण शे/ड+क�रा

8902 9212 ज्ञा�नां�श्वारा रामे�शे खंXरानां�रा

8903 9213 प्राक�शे उत्तामेरा�वा ला�डक�

8904 9214 अदिमेता 	मेनां चेव्ह�ण

8905 9215 दिनांसिखंला दि	पक चेव्ह�नां

8906 9216 आश्वा$नां$ नां�मे	�वा र्ज��भां�ळेकरा

8907 9217 यं+ग�शे ज्ञा�नां�श्वारा सा�ता�रा

8908 9218 अचे�नां� रा�र्ज/द्र र्ज�धूवा 

8909 9219 दि	पक प्राक�शे दिनांक� मे

8910 9220 सा+नां�ला$ रा�र्ज� मेMक�

8911 9221 साचे$नां मेच्छींdद्र ग�यंकवा�ड

8912 9222 सा�ता��ष ता�न्ह�र्ज$ दिहवा�ळे�

8913 9223 सिसाध्	�थ� खं�मे�र्ज$ गर्जभां�रा�

8914 9224 	त्ता� राघ�नां�थ आरामे�ळेकरा

8915 9225 पवानां सा�दिनांला गर्जरा�

8916 9226 ज्ञा�नां��ब� ग+राखंनां�थ आडक� ट�

8917 9227 रादिवा�द्र नां�मे	�वा वा�घ�ड�

8918 9228 उमे�शे ब�प�रा�वा प�ट$ला

8919 9229 अदिमेता व्यं�कट$ ह�तामे�ता�

8920 9230 दिनांता$नां रा�र्ज� चेव्ह�ण 

8921 9231 दिनांमे�ला� यंलाप्प� चेलावा�	$

8922 9232 रा�क� शे रा�मे� प�वारा�

8923 9233 Mवाप्नां$ला कX ला�सा ता�यंड�

8924 9234 शे�करा 	गड�  ग�र्जग�

१०/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा दिताकIट नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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8925 9235 सा�र्जयं अशे+क खं��ड�करा

8926 9236 इंराफो�नां खं�र्ज�दिमेयं�Y अत्ता�रा

8927 9237 दिशेवा�र्ज$ 	�मे+	रा मे��ड�

8928 9238 सादिचेनां राघ�नां�थ प�नांसारा�

8929 9239 दिमेलाd	 मेधू�करा 	�वारा�

8930 9241 प्रासा�	 ब�ळे� आसावाला�

8931 9242 रा�र्ज�रा�मे क��ता$ला�ला मेह�ला�

8932 9243 हष�ला ह�सारा�र्ज 	�वारा�

8933 9244 भांराता दि	नांकरा मेह�र्जनां

8934 9245 वा�	��ता दिवाक�सारा�वा घ+गड�

8935 9246 ऋदिषक� शे सा�दिनांला धू�कड�

8936 9247 लावाक� शे सा�रा�शेवारा�वा ब�खंड�

8937 9248 दिप्रायं��क� मे�रा+ता$ सा�वाळे�

8938 9249 सादिताष सिसाता�रा�मे लाव्ह�ळे�

8939 9250 प्रामे+	 ला+डर्ज$ शेदिशेकला� शे�र्ज�ळे

8940 9251 सा�नां$ला सिला�बरा�र्ज ग�ढवा� 

8941 9252 प�नांमे दिवारा/द्र घ+सारा� 

8942 9253 रा�ज्यंप�ला ब�ला�र्ज$ मे��र्जरा� 

8943 9254 हष�नां�	नां शे��ता�रा�मे चेRधूरा$ 

8944 9255 आब�सा�ह�ब सा�भां�ष करा��ड� 

8945 9256 	�	�सा+ अशे��क वा�घमे�रा� 

8946 9257 क[ ष्ण� ब�ळे�सा�ह�ब सा+नांवाण� 

8947 9258 शे�भांमे नांवानां�थ खंXरामे+ड� 

8948 9259 दि	पक अशे+क वा�घ 

8949 9261 क� शे��बरा आश्री+ब� नांरावा�ड� 

8950 9262 अभांयं सा�र्जयं भां+साला� 

8951 9263 मेयं�रा ग+दिवा�	 ग�यंक�  

8952 9264 दिनांखं$ला बबनांरा�वा शे�ळे�क�  

8953 9265 ब�ब�सा�ह�ब हरा$शेचे�द्र फोड

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� दितादिकट�साह 
प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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8954 9266

8955 9267 अदिनांक� ता भां�ऊसा�ह�ब ढमे�ला� 

8956 9268 रा�यंसिसा�ग वान्यं� प�डवा$ 

8957 9269 अदिनांक� ता ज्ञा�नां�श्वारा वा�घचेRरा� 

8958 9270 असिर्जता रा�र्ज/द्र क	मे 

8959 9271 दिवाशे�ला अशे+क दिनांकमे

8960 9272 ऋष$क� ष सा�रा�शे क� 	�रा� 

8961 9273 रा+हनां क�क�सा�ह�ब र्ज�धूवा 

8962 9274 क[ ष्ण� अशे+क वा�घचेRरा� 

8963 9275 सा�	$प सा�ह�बरा�वा क�ळे�  

8964 9276 अदिमेता मे�ण$क ग�यंकवा�ड 

8965 9277 अमे$ता ब�ला�र्ज$ र्ज�धूवा 

8966 9278 सा�र्जरा नां�नां� इं�गळे�  

8967 9279 ग�रू भांगवा�नां वा�घमे�रा� 

8968 9280 उमेरा फो�रूक चेo�	सा�ह�ब मेदिनांयं�रा 

8969 9281 शे�भांमे ब�र्ज$रा�वा आ�ब्रु�ळे�  

8970 9282 आक�शे दिवाष्ण� मे�ळे�  

8971 9283 अदिभांर्ज$ता भां�उ�सा�ह�ब ढमे�ला� 

8972 9284 दिनांता$नां शे�हm ला��डग� 

8973 9285 सा�यं�क��ता ज्ञा�नां+ब� मेरापडवा�ड 

8974 9286 अमे+ला रामे�शे प��चे�ळे 

8975 9287 आक�शे रावाdद्र क��बळे�  

8976 9288 सा�रार्ज सा�र्जयं सा+ळे�क�  

8977 9289 नां�रा�यंण 	त्ता� नांटवा� 

8978 9290 ग+प�ला नां�मे	�वा थ+रा�ता 

8979 9291 ता�क�रा�मे प्रा�मेनां�थ नां�रा�ग�ड� 

8980 9292 रा+शेनां ब�ळेक[ ष्ण ठे+हक�  

8981 9293 सा�	$प दिवाश्वानां�थ ब��कफो+ड� 

१०/०६/२०२१
मे+हम्मे	 शे�फो�  मे+मे$नां मे��हम्मे	 
खं�ला�	 मे+मे$नां 

आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह 
प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. 
प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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8982 9294 क+मेला मेधू�करा क��बळे�

8983 9295 अरूण ब�ळे� र्ज�धूवा 

8984 9296 Mवाप्नां$ला रामे�शे ठे�करा� 

8985 9297 दिकराण रा�र्ज/द्र धू�यंताडक 

8986 9298 रूप�ला$ अशे+क दिशे�	� 

8987 9299 अमे+ला दि	ला$प मे�नां� 

8988 9300 सिधूरार्ज शे��तासिला�ग दिशे�	� 

8989 9302   राहुल भिमराव राठाेड भि�मराव राठाेड राठाेड

8990 9303   श्रीकांत अशोक भोज अशोक �ोज

8991 9304   विव राठाेडशाल भिमराव राठाेड हरी�ाऊ म्हसणे म्हसणे

8992 9305   संदेश गणपत अशोक भोज विगरी

8993 9306   छोटुखा मुवि!र पठाण

8994 9307   श्रीकांत अशोक भोज देव राठाेडीदास व राठाेडाढवे राठाेड

8995 9308   विहमा!ी चंद्रकांत अशोक भोज चरडे

8996 9309   अभि�जीत अशोक भोज उमेश सरोदे

8997 9310   सुरज भिशव राठाेडरत अशोक भोज! राठोड

8998 9311   !य!ा �ागव राठाेडत अशोक भोज चव्हाण

8999 9312   स!ी प्रकाश महाले भिमराव राठाेड

9000 9313   ध!ंजय गणपत अशोक भोजराव राठाेड ढोके

9001 9314   योगेश साहेबराव राठाेड चांदणे

9002 9315   वि!ले भिमराव राठाेडश राव राठाेडसाहेब ल भिमराव राठाेडोखंडे

9003 9316   राकेश रामदेव राठाेड सिस!ल भिमराव राठाेडकर

9004 9317   विकशोर रामचंद्र मा!े

9005 9318   प्रकाश रामु सुरकुले भिमराव राठाेड

9006 9319   सागर महादेव राठाेड शिंशदे

9007 9320   ऋषीकेश रत अशोक भोज!राव राठाेड सं�े

9008 9321   व राठाेड!ीत अशोक भोजा �ाऊ म्हसणे गोडे

9009 9322   रघासिंसग ल भिमराव राठाेडखणसिंसग बारले भिमराव राठाेडा

9010 9323   राहुल भिमराव राठाेड म!ोहरराव राठाेड त अशोक भोजायडे

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. 

प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$.

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१

 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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9011 9324   समर्थ ज्योतीराम सावंत6 ज्योत अशोक भोजीराम सावं राठाेडत अशोक भोज

9012 9325   मवि!ष कमल भिमराव राठाेडाकर !ंदणव राठाेडार

9013 9326   अवि!ल भिमराव राठाेड कार�ारी बागल भिमराव राठाेड

9014 9327   राजेश रमेश सावं राठाेडत अशोक भोज

9015 9328   ब्रम्हदेव राठाेड पंजाब !ागरे

9016 9329   रोश! गोकुल भिमराव राठाेडसिंसग पव राठाेडार

9017 9330   परमेश्वर �गव राठाेडा! जंगले भिमराव राठाेड

9018 9331   पंकज विकश!ा राऊ म्हसणेत अशोक भोज

9019 9332   �ुव राठाेड! विव राठाेडष्णु उईके

9020 9333   अश्मीत अशोक भोजा रुपराव राठाेड राऊ म्हसणेत अशोक भोज

9021 9334   कल भिमराव राठाेडीम बाबु पठाण

9022 9335    अभि�जीत अशोक भोज भिशव राठाेडाजी म्हेंते्र

9023 9336   महेश उत्तम लु भिमराव राठाेडगडे

9024 9337   अविव राठाेड!ाश राजू पवार पव राठाेडार

9025 9338   विव राठाेडजय दामोदर आव राठाेडळे

9026 9339   विव राठाेडशाल भिमराव राठाेड सिसदराम कदम

9027 9340   मंगेश सुरशे घोगरे

9028 9341   शाम सुधाकर गांधी

9029 9342   गजा!! राजेंद्र ल भिमराव राठाेडोहार

9030 9343   दादा�ाऊ म्हसणे विहराम! राठोड

9031 9344   राकेश राजु व राठाेडडतित अशोक भोजले भिमराव राठाेड

9032 9345   अभि�जीत अशोक भोज श्रीरगं ढेंबरे

9033 9346   विदपक सिसत अशोक भोजाराम ठाकरे

9034 9347   सागर संजय चौरे

9035 9348   खैरे विम!ाश्री सुरशे

9036 9349   विकरण रामदास पाव राठाेडरा

9037 9350   रविंव राठाेडद्र !ारायण मुठे

१०/०६/२०२१

फो+ट+चे ला�वाला�ला� नां�ह$ता. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� दितादिकट�साह प�दिकट क��रा�. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा 
पत्ता� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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9038 9351 अप्पासाहेब मधुकर ल भिमराव राठाेडोखंडे

9039 9352 सुरखेा अभि�जीत अशोक भोज ठेंबरे

9040 9353 आकाश सुवि!ल भिमराव राठाेड मासाळ

9041 9354 आकाश व राठाेडसंत अशोक भोज शेळके

9042 9355 राहुल भिमराव राठाेड सोपा! शेंडगे

9043 9356 आरत अशोक भोजी लिंल भिमराव राठाेडबाजी पव राठाेडार

9044 9357 जयव राठाेडध6! राजेंद्र शेगाव राठाेडकर

9045 9358 अक्षय अरुण जोगदडं

9046 9359 वै राठाेड�व राठाेड प्रकाश कारडें

9047 9360 अक्षय राव राठाेडसाहेब खडेु

9048 9361 शरद ज्ञा!देव राठाेड जाधव राठाेड

9049 9362 विव राठाेडल भिमराव राठाेडास केशव राठाेड माेहदरकर

9050 9363 राहुल भिमराव राठाेड गुरुदास मडाव राठाेडी

9051 9364 विव राठाेडजय रघु!ार्थ ज्योतीराम सावंत पाटील भिमराव राठाेड

9052 9365 अवि!ल भिमराव राठाेड राजु सपकाळ

9053 9366 कृष्णा रत अशोक भोजील भिमराव राठाेडाल भिमराव राठाेड सो!व राठाेडणे

9054 9367 कुणाल भिमराव राठाेड मविंहद्र पाटील भिमराव राठाेड

9055 9368 अजय सुखल भिमराव राठाेडाल भिमराव राठाेड पारधी

9056 9369 आकाश विव राठाेडजय पव राठाेडार

9057 9370 सिसध्देश्वर बब! लं भिमराव राठाेडगोटे

9058 9371 संत अशोक भोजोष ल भिमराव राठाेडक्ष्मण कोळी

9059 9372 विव राठाेडकास सु�ाष राठोड

9060 9373 विकरण राजु बोधक

9061 9374 रुपेश सुवि!ल भिमराव राठाेड !ाणकर

9062 9376 अरुण विव राठाेडष्णु महाज!

9063 9377 शरद अभि�मन्य ुसुय6वं राठाेडशी

9064 9378 सुरशे महादेव राठाेड ढोबळे

9065 9379 देव राठाेडा!ंद ब्रम्हा!ंद सो!कांबळे

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा दितादिकट 
अप�ण�. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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9066 9380 अजय इश्वर ठाकर े

9067 9381 विव राठाेडवे राठाेडक कैल भिमराव राठाेडास पाटील भिमराव राठाेड

9068 9382 विदपाल भिमराव राठाेडी धुळराज ठेंगरी

9069 9383 गजा!! सदाभिशव राठाेड ईघारे

9070 9384 विव राठाेडकी शं�ु!ार्थ ज्योतीराम सावंत पांडे

9071 9385 हष6ल भिमराव राठाेड सुरशे चौधरी

9072 9386 राहुल भिमराव राठाेड पहाडसिंसग पाव राठाेडरा

9073 9387 प्रणीत अशोक भोज राजु राऊ म्हसणेत अशोक भोज

9074 9388 शु�म रमेश साळंुखे  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

9075 9389 ल भिमराव राठाेडक्ष्मीकांत अशोक भोज सुवि!ल भिमराव राठाेड �राडे

9076 9391 सतिच! भिशव राठाेडाजी कंु�ार

9077 9393 पंकज यवु राठाेडराज वि!कम

9078 9394 प्रविव राठाेडण विव राठाेडठ्ठल भिमराव राठाेडराव राठाेड राऊ म्हसणेत अशोक भोज

9079 9395 चंद ुअशोकराव राठाेड जांगडे

9080 9396 वि!त अशोक भोजी! मुकंुदा देव राठाेडरे

9081 9397 सौर� रामचंद्र ध!गर

9082 9398 व राठाेडाघमाेडे �ावे राठाेडश �रत अशोक भोज

9083 9399 म!ोज फविकरा भिशरसाठ

9084 9400 ल भिमराव राठाेडक्ष्मण विव राठाेडश्व!ार्थ ज्योतीराम सावंत गव राठाेडारे

9085 9401 अदिनांक� ता यंशेवा�ता ग�यंकवा�ड

9086 9402 प्रादिवाण प्राक�शे दिहराभांगता

9087 9403 नांथ�रा�मे 	�	� यं�	वा

9088 9404 रा�र्जनां मे�रुता$ क+ळे�ब�

9089 9405 प्रासा�	 प��ड� रा�ग ब�रा�

9090 9406 रा�ण$ सा�मे�ता सा�ळेवा�

9091 9407 प्राक�शे वासा�ता र्ज�मे	�रा

9092 9408 ज्ञा�नां�श्वारा अदिनांला वा�नांखं�ड�

9093 9409 दिवानां+	 दिचेत्रला�खं� खं�	�रा�

१०/०६/२०२१

 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

 फो+ट+चे ला�वाला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
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9094 9410 सामेप�ण ता�ळेशे$रा�मे रा�ठे��ड

9095 9411 रा+दिहता दि	पक मेह�र्जनां

9096 9412 दिवावा�क दिवानां+	रा�वा लाGढ�

9097 9413 दिबदिभांषण खं�ड+र्ज$ लाष्करा�

9098 9414 दि	नां�शे दिवाष्ण�र्ज$ बनांकरा

9099 9415 नांवानां�थ श्री$नां�थ मे�नां�

9100 9416 अक्षीयं अदि	नां�थ मे�नां�

9101 9417 प�कर्ज दिवाठ्ठला क�शे$	

9102 9418 दिनांसिखंला दिवाCमे क� 	�रा

9103 9419 गण�शे भां�राता सा�वा�ता

9104 9420 मेह�शे बबनां धू�	वाड

9105 9421 गण�शे क� शेवा रा�ठे+ड

9106 9422 यं+ग�श्वारा बबनांरा�वा यं�	�

9107 9423 र्जयंश्री$ कचेरुब� बल्ला�ळे 

9108 9425 गर्ज�नांनां सा�रा�शे 	�धू�ळेकरा

9109 9426 अमे��ला दिनांवा[त्ता$ ला+खं�ड�

9110 9427 आक�शे दिशेवा�र्ज$ धूGड�

9111 9428 Mवास्लिप्नांला रा�मे भां�ला�रा�वा

9112 9429 सा�	शे�नां पद्मा�करा ढवाण

9113 9430 अनां�ता� 	�दिवा	�सा वा�घमे+ड�

9114 9431 प्राशे��ता सा�रा�शे नां�गप�रा�

9115 9432 दिवाCमे गणपतारा�वा मेMक�

9116 9433 ज्यं��ता$ दिवाश्वानां�थ झ�पला�

9117 9434 रा�श्मे� भां$मेरा�वा ब�न्ड�

9118 9435 वाष�� दिशेवा�र्ज$ ह+वा�ळे�

9119 9436 सादिचेनां दिवाला�सा गसिलायंला

9120 9437 प्राशे��ता शे�करा आदिताताकरा

9121 9438 सादिवाता� उ	यं वा�टकरा

9122 9439 अमे+ला रामे�शे दिशे�	�

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� 
आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
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9123 9440 नां�रा�यंण नां�नां�सा�ह�ब क�ळे�

9124 9441 सा�यं��ग नांवानां�थ खंXरामे+ड�

9125 9442 प्रा	$प रा�र्ज/द्र भां�नांमे�ड�

9126 9443 अमे+ला गणपता$ सा�ळे��खं�

9127 9444 रा�ण�क� रा�र्ज/द्र ला+ह�रा

9128 9445 ता�नां�र्ज$ 	त्ता�त्रयं यंमेगरा

9129 9446 रा�मेदिवाला�सा रामे�शे ईशे$

9130 9447 दिवानां��	 दिवार्जयं सा�ळे��खं�

9131 9448 शे�भांमे रा�मे�श्वारा मे�नांकरा

9132 9449 वाXभांवा रा�हWला क��बळे�

9133 9450 यं+ग�शे मेधू�करा दिप�गळे�

9134 9451 सा�	$प रामे�शे र्ज�धूवा

9135 9452 रा�हWला रा+मे�र्ज$ क��बळे�

9136 9453 आनां�	क� मे�रा ग+प$ चेव्ह�ण

9137 9454 सा�ईनां�थ ब�ळे� सा+न्नारा

9138 9455 रा+दिहता दि	नां�शे उमे�ळे�

9139 9456 सा�गरा सा�रा�शे सा�ळे$

9140 9457 Mवास्लिप्नांला प्राक�शे ठे�करा�

9141 9458 अ�क� शे शे�षरा�वा उमे�ळे�

9142 9459 अदिमेता र्ज�नांरा�वा वाराघट

9143 9460 दिनांता�शे कचेरुर्ज$ उपरा�

9144 9461 सादिचेनां ग+दिवा�	 ग+फोण�

9145 9462 सा�	�मे ग+दिवा�	 प�राधू$

9146 9463 दि	पक सा	�दिशेवा आह�रा

9147 9464 मे+दिहताक� मे�रा बसा�ताक� मे�रा कला�ला

9148 9465 र्ज$वा� सा�भां�र्ज$ प�ण�ब+ईनांवा�ड

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पदितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.प�ण� आह� अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� 
आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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9149 9466 दिवार्जयं रा�र्ज� सा�ळे��क�

9150 9467 मे+दिहनां$ दिवार्जयं साकट

9151 9468 सिर्जता/द्र हरा$भां�ऊ आव्ह�ड

9152 9469 दिवाक�सा 	�	�रा�वा वा�नांखंड�

9153 9470 सा�धू�करा मे+ता$रा�मे र्जGधूळे�

9154 9471 कX ला�सा मे�रा��ता$ मे��ड�

9155 9472 सा�दिनांला सा�रा�शे र्जGधूळे�

9156 9473 अमे+ला भांगवा�नां दिभांसा�

9157 9474 बदिबता� खं�ड�  यं�नांग�ला�

9158 9475 गर्ज�नांनां वाXर्जनां�थ इं�	 �लाकरा

9159 9476 ब�ला�र्ज$ 	त्ता� ला��ला�प+ड

9160 9477 सात्यंप�ला दिकशेनां हटकरा

9161 9478 शे�तानां� शेदिशेक��ता 	�शेप��ड�  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

9162 9479 रा�हWला शे�करा ढग�

9163 9480 सा�रार्ज अर्जमे�द्दी$नां मे�ला�ण$

9164 9481 रा�मे शे�मे चे��	ण�

9165 9482 कदिपला अशे+क हW �बरा�

9166 9483 सा�दिनांला सा�भां�ष दिशे�	�

9167 9484 आदिशेष शे�मेरा�वा ग�यंकवा�ड

9168 9485 र्जगदि	शे गणपतासिसा�ग सा+ला�कI

9169 9486 अदिनांला सा	�दिशेवा ब�सारा

9170 9487 लाखंनां प��ड� रा�ग खंट�ण�

9171 9488 नांवानां�थ सा�	�मेरा�वा 	�शेमे�नां�  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

9172 9489 अल्प�शे रामे�शेरा�वा ठे�करा�

9173 9490 धूम्मेप�ला चे�ड�मेनां आझ�	�

9174 9491 सा�ता+ष सा�रा�शेरा�वा ला+खं��ड�

9175 9492 वा�	��ता रा�मे�श्वारा मे�गळे�

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� 
आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� 
आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� 
आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 	+नां 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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9176 9493 उमे�शे ब�प�रा�वा ला/ग�ळे�

9177 9494 शे�भांमे ग�ग�धूरा ला+णकरा

9178 9495 क�� 	नां अरुणरा�वा ब�राड

9179 9496 आनां�	 दि	पकरा�वा सा	�रा

9180 9497 दिनांसिखंला सा�खं	�वा प�नांब�ड�

9181 9498 Mवास्लिप्नांला ता�नां�र्ज$ ला+खं�ड�

9182 9499 दिवाप�ला अशे+क हW �बरा� 

9183 9500 आशे� दिशेवारा�मे ला+खं�ड�

9184 9501 सा�शे$लाक� मे�रा कGड$ब� क/ ग�रा

9185 9503 साRराभां रादिवा�द्र रा�मेट�क�

9186 9504 सादिचेनां दिशेवा�र्ज$ ह+वा�ळे�

9187 9505 ग+क� ळे ब�ब�रा�वा दिमेल्ला�

9188 9506 प्राशे��ता सा�र्जयं सा+नांवाण�

9189 9507 शे�भांमे सा�दिनांला प�ट$ला

9190 9508 मेह�शे ब�ळे� ग�रावा

9191 9509 नां�गनां�थ श्री$मे�ता धूमे�सा�ला�

9192 9510 सा�	$प ज्ञा�नां�श्वारा क� वारा 

9193 9511 दिनांला�शे डoमेदिनांक र्ज+सा�फो

9194 9512 अक�शे दिशेवारा�मे अडसा�ळे�

9195 9513 कल्प�शे नां�नां� र्ज�धूवा

9196 9515 वाष�� दिवानां+	 शे�ला�रा

9197 9516 दि	नां�शे सा�यं�क��ता ठे�वारा�

9198 9517 दिनांशे� 	�सा थ+रा�ता

9199 9518 सा�रा�खं� कGड�  शे�ळेक� 	�

9200 9519 अर्ज��नां प्राभां�करा र्जट�ळे

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्रयं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप 
नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� फो+ट+वारा साह$ नां�ह$ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$ 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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9201 9520 दिनांखं$ला मेनां��हरा र्ज�धूवा

9202 9521 अदिनांला बबनां दिशे�	�

9203 9522 वाXभांवा भां�Mकरारा�वा ठे�करा�

9204 9523 मेह�शे नां�थ� प�लावा�

9205 9524 आक�शे रामे�शे 	�भां�ड�

9206 9526 दिनांखं$ला अशे+क इं�गळे�

9207 9527 श्रीध्	� हनां�मे�ता घ+रापड�

9208 9528 दिवाक�सा अमे[ता क� 	�रा$

9209 9530 सा�रा�शे प��ड� रा�ग सा�बळे�

9210 9531 दिनांशे� मेह�शे प�ह�ला

9211 9532 अदिनांक� ता गर्ज�नांनां 	�वाता�ळे� 

9212 9533 यं+ग�शे भांगवा�नां बडe

9213 9534 उज्वाला� ब�प� अवादिचेता�

9214 9535 प्रागता$ अ�शे+क ग�यंकवा�ड

9215 9536 अता�ला र्ज�लाd	रा शे�राकरा

9216 9537 प्राथमे�शे सा�ता+ष चेRधूरा$

9217 9538 नां�नां� रा�वानां�थ दिनांमेर्ज�

9218 9539 सा�र्जला श्री$क��ता सा�ळेवा�

9219 9540 अमे+ला र्ज�लाd	रा र्ज�धूवा

9220 9541 	शे�नां शे�करा शे�ग+क�रा

9221 9542 सा�ता+ष प्राल्ह�	 सा+नां�नां�

9222 9543 मेह�शे ब�ळे�सा�ह�ब खं�तामे�ळे$सा 

9223 9544 अमे$ता प्राभां�करा दिशे�प$

9224 9545 रा�र्ज/द्र सा	�दिशेवा ट/गला�

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. प�दिकट�वारा दिताकIट� अप�ण�. 

१०/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, 
राक�नां� रिराक्ती. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. दितादिकट�साह 
प�दिकट नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. 
प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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9225 9546 रादिवा�द्र प्राल्ह�	 ह�ग�

9226 9547 मे�र्ज$रा$ प�ड$तारा�वा र्ज+शे$

9227 9549 सा�	�शे प्राक�शे अड�गळे�

9228 9550 सा�ता+ष लाहm र्जग	�ळे�

9229 9551 सा�द्दी�मे साला$मे खं�ट$क

9230 9552 दि	पक म्हसा� ड�ब�

9231 9553 शेह�रुखं रामेर्ज�नां दिबन्ना$वा�ला�

9232 9554 प्रादिवाण कचेरु वा�घ

9233 9555 दिवानां�यंक शे�करा प�ट�करा

9234 9556 र्जयंदिभांमे ब�ब�रा�वा बनांसा+ड�

9235 9557 रा+हनां यं�वारा�र्ज गवाळे$

9236 9558 प�रुष��त्तामे अरुण गवाई

9237 9559 प्राशे��ता श्री$दिनांवा�सा साकप�ळे

9238 9560 सा�ह$ला मे�घरा�र्ज हवा�सिलायं�Y�

9239 9561 प्रादिवाण दि	ला$प साकप�ळे

9240 9562 सा�र्जयं भां$मेरा�वा ढ+रा�

9241 9563 सा+नांला शेदिशेक��ता र्ज�धूवा

9242 9564 दिनांवा[ता$ ढवाळे� शे�ळेक�

9243 9565 अवा�ता$ उमे�शे गवाई

9244 9566 उ	यं अदिनांला दिशे�	�

9245 9567 गण�शे अरुण घ+ण�

9246 9568 छींगनां ब�प� क�ळे�

9247 9569 रा�मे�श्वारा सा�U�मे र्ज�धूवा

9248 9570 ग+प�ळे मे�रा+ता$रा�वा क�� भां�रा

9249 9571 मेह�शे दि	ग�बरा खंरा�ता 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/

प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
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9250 9572 प्रादिवाण अशे+करा�वा इं�गळे�

9251 9573 दिनांकIता� दिनांता$नां चेव्ह�ण 

9252 9574 दिशेवामे श्री$क��ता खंत्र$ 

9253 9575 अमे+ला प	मे�करा थ+रा�ता 

9254 9576

9255 9577 अदिमेता श्री$चे�	 थ+रा�ता 

9256 9578 मे�ग�शे ब�ळेक[ ष्ण मे�हmलाकरा

9257 9579 रादिवा दिवाष्ण� म्ह�त्र�

9258 9580 मेह/द्र भां$मेरा�वार्ज$ धू��ड�

9259 9581 अमे+ला दिवार्जयं इं�ग+ला�

9260 9582 सा+नां�ला$ शेदिशेक��तारा�वा वा�घचेवारा�

9261 9583 भां�वानां� छींगनां बनांसा+ड�

9262 9584 गण�शे कणeश्वारा क��बळे�

9263 9585 अमे+ला ब�ळे� दिशे�	�

9264 9586 दि	पक उत्तामेरा�वा नां�रा�ग�ड�

9265 9587 धूGड$रा�मे प�ढरा$नां�थ इं	�

9266 9588 Mवाप्नां$ला मेच्छींdद्रनां�थ उमे�प

9267 9589 दिवाक�सा धूGड$रा�मे ग�यंकवा�ड

9268 9590 सा�गरा सा�भां�ष बनांकरा

9269 9591 वा�सा�	�वा क�शे$नां�थ रा�ठे+ड

9270 9592 सा�दिमेता रादिवा�द्र सा�यं�वा�शे$

9271 9594 क�सा$मे क�सामे 	गeवा�ला�

9272 9596 शेरा	 अ�ग	 	�धूभां�ता�

9273 9597 सादिचेनां भां�गवाता ताम्मे�वा�रा

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
मे+हमे	 अयं�नांअला$ अर्ज�यंब अला$ 
क�झ$

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप 
नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप 
नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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9274 9598 श्री$क��ता सिसाध्	�थ� रानांदि	वा�

9275 9599 अक्षीयं रा�मे प�बळे�

9276 9600 दिवाद्या�धूरा दिवाष्ण� मेह�त्र�

9277 9601 अदिनांक� ता नां�मे	�वा सा+ग�

9278 9602 रा�हmला ग+दिवा�	� पवा�रा

9279 9603 असिर्ज�क्यं वा�सा�	�वारा�वा र्ज+शे$

9280 9604 रा+हनां मे�रुता$ चेव्ह�ण

9281 9605 नांवानां�थ सा�वाळे�रा�मे र्ज�यंभां�यं�

9282 9606 असिर्ज�क्यं अशे+क आखं�ड�

9283 9607 ता�ष�रा आप्प�सा�ह�ब दिशे�	�

9284 9608 दिवाCमे चे�द्रक��ता चेव्ह�ण

9285 9609 ता�र्जसा मेल्ह�रा$ वा�ळेवा�

9286 9610

9287 9611 सामे$रा ब�ब�रा�वा रा�उता 

9288 9612 सादिताशे सिसाध्	�थ� सिखंला�रा�

9289 9613 अता�ला दि	ला$प दिनांकमे

9290 9614 गण�शे 	�वा$	�सा खंरा�	

9291 9615 नांरा�शे भां�नां�	�सा चेRधूरा$

9292 9616 मेह�शे मेधू�करा प�ट$ला

9293 9617 आक�शे रा�र्ज/द्र खं�ब�यंता 

9294 9618 अता�ला लाहWरा�र्ज क	मे

9295 9619 रा�र्जरात्नां चे�द्रभां�नां ता�यंड�

9296 9620 प्राशे��ता सा�दिनांला दिपठे�

9297 9621 मेनां+र्ज मेधू�करा ढ+ला�

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र अप�ण� आह�.  आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� 
अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ दिशेरा$ष ब�गमे मे+. अMलामे साय्यं	 
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१

 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा 
नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, 
राक�नां� रिराक्ती. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. चेरिरात्र्यंप्रामे�णपत्र�च्यं� छीं�यं��दिकता प्राता$ आह�ता.

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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9298 9622 	शेराथ रा�मेचे�द्र खं�ड�

9299 9623 यं+ग�शे अण�सा��� डGगरा�

9300 9624 वाXभांवा रादिवा�द्र इं�गळे�

9301 9625 दिक� शे��रा सा�ह�बरा�वा फो��� 	� 

9302 9626 अ�शे$ष एकनां�थ रा�वाता�

9303 9627 र्जग	$शे नांरासा� लाGढ�

9304 9628 चे�द्रक��ता भां$मेरा�वा सिसारासा�ट

9305 9629 चेद्रक��ता मे�धूवा ग�यंकवा�ड

9306 9630 ग+दिवा�	 सा�रा�शे घ��डक�

9307 9631 सादिताशे रा�र्ज� 	�शेमे�नां�

9308 9632 शे��ता�रा�मे ओं/क�रा र्ज�धूवा

9309 9633 अमेनां अला$मे प�शे� मेशे�यंक

9310 9634 लाक्ष्मेण ग�ण� कळेमेगरा

9311 9635 दिनांला�शे 	त्ता�त्रयं शे�ड�ळे�

9312 9636 मेह�मे	असा$फो सा�रार्ज मे�रासाला

9313 9637 दिवाशे�ला दिशेवा�र्ज$ क��बळे�

9314 9638 गण�शे भां$मेरा�वा घ�डग�

9315 9639 आनां�	 शे�करा मे�नां� 

9316 9640 अक्षीयं दि	नां�शे प�ट$ला

9317 9641 सा�धू$रा राघ�नां�थ क��बळे�

9318 9642 अमे+ला दिवाला�सा मे�ढ�

9319 9643 रा+ह$ता दि	पक धू�मे�ळे

9320 9644 श्री$क��ता इंराब�र्ज$ ता�रा�

9321 9645 कला$मे मेग	�मे दिप�र्ज�रा$

9322 9646 दि	पक गRतामे मे+रा�

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 
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9323 9647 गण�शे लाक्ष्मेण ओंव्ह�ळे

9324 9648 नांवानां�थ इंश्वारा यं�	ग$रा�

9325 9649 दिवाकI गर्ज�नांनां खं�ड�रा�

9326 9650 रा�मे	�सा अशे+क ग+सा�वा$

9327 9651 गर्ज/द्र 	त्ता��ब� कला�ला

9328 9652 ओं�क�रा नां�थ� र्ज+शे$

9329 9653 यंमे�नां� लाक्ष्मेण भां+यं�

9330 9654 ता�र्जसा सा�दिनांला सा+नांवाण�

9331 9655

9332 9656 दिकशे��रा सा�रा�शे ह+नां�र्ज�

9333 9657 दिनांकIता� गर्ज/द्र कला�ला

9334 9658 शे�खं उमे�रा साला$मे शे�खं

9335 9659 धू$रार्ज ता�क�रा�मे सा+नांवाण�

9336 9660 दिनांता$नां सा�भां�र्ज$ र्ज�धूवा

9337 9661 मेनां+र्ज कल्लाप� ब�ला�रा� 

9338 9663 अ�कIता� Mवाप्नां$ला र्ज�धूवा 

9339 9664 अदिनांला अर्ज��नां भांवा�रा$

9340 9665 ऋदिषक� शे ब�ळेक[ ष्ण भां�र्जबळे

9341 9666 अर्ज��नां रा+ह$	�सा ला�ड�

9342 9667 यं�Mमे$नां मे+ह	 रा+शेनांअला$ शे�खं

9343 9668 चेXतान्यं सा�ता+ष मे�ळे$

9344 9669 प्राक�शे ता�क�रा�मे भांगता 

9345 9671 प्राशे��ता सा�नां$ला दिशेवाशेरानां

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता 
नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ फो+ट+वारा साह$ नां�ह$ दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. 
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9346 9672 यं+ग�शे मे�दिणक मे�ळे$

9347 9673 ता[दिषक��ता सा�धू�करा क�टकरा

9348 9674 रा�क� शे ता�क�रा�मे क��बळे�

9349 9675 रा�हmला दिवार्जयं ला+खं�ड�

9350 9676 सा�दिनांला धूनांरा�र्ज चेव्ह�ण 

9351 9677 यं+ग�शे अमेरासिसा�ह र्ज�धू�

9352 9678 अभां$ष�क लाहm क�� भां�रा

9353 9679 राघ�नां�थ ह�नांमे�ता आड�

9354 9680 उमे�शे ब�र्ज$रा�वा क��बळे�

9355 9681 ता�ष�रा दि	ला$प क��बळे�

9356 9682 क[ ष्ण� दिवारुप�क्षी खं��ता 

9357 9683 साRराभां र्जगतारा�वा 	�प�रा�

9358 9684 दिवाशे�ला लाक्ष्मेण 	ळे�

9359 9685 रा�र्ज$वा दि	ग��बरा ड+म्पला�

9360 9686 दिमेनां�ब�ई सिला�ब�र्ज$ सा�यं�वा�शे$

9361 9687 सामे$रा लाक्ष्मेण आ�ब�करा

9362 9688 प�नांमे दिशेवारा�र्ज ह�रा�ला

9363 9690 प्राज्ञा�शे भां�राता दिशे�	�

9364 9691 मेह�	�वा दिवाष्ण� आडसा�ळे

9365 9692 गण�शे सा�ता+ष धूनांगरा

9366 9693 प्रा	$प रामे�शे खं�ड�रा�

9367 9694 अरुण सा�ब्रुमेण$ नां�सामेण$

9368 9695 अदिताशे दि	ला$प पता�ग�

9369 9696 दिवाक�सा कचेरा सा�ळेवा�

9370 9697 रा�हmला सा�यं�भां�नां चेव्ह�ण 

9371 9698 र्ज�नांक� धू�राब� फो� ला�

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. 
प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� 
शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा दिताकIट नां�ह$.

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ प�दिकट आह� परा�ता� दिताकIट� नां�ह$ता.

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

११/०६/२०२१
फो+ट+वारा साह$ नां�ह$ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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9372 9699

9373 9700 सिसाता� हनां�मे�नां रा�र्जग�रा�

9374 9701   अमर गजा!! त अशोक भोजायडे

9375 9702   म!ोज श्रीपाद !ाईक

9376 9703   सिजत अशोक भोजेंद्र राजाराम �ाेई

9377 9704   रामचंद्र पांडुरगं चव्हाण

9378 9705   राहुल भिमराव राठाेड �ाईदास काडे

9379 9706   कविपले भिमराव राठाेडश विव राठाेडजय मोरे

9380 9707   भिशव राठाेडम सुधीर मारे

9381 9708   दत्तात्रय एक!ार्थ ज्योतीराम सावंत गुमुल भिमराव राठाेडव राठाेडार

9382 9709   विद!ेश !ामदेव राठाेड व राठाेडाडेकर

9383 9711   उमेश गंगाराम कांबळे

9384 9712   !य!ा पु!ाजी विहले भिमराव राठाेड

9385 9713   उमेश रामचंद्र डुमणे

9386 9714   महेश मविहपत अशोक भोजी शिंशदे

9387 9715   अक्षय राजाराम ल भिमराव राठाेडहासे

9388 9716   एजाजखा! खल भिमराव राठाेडील भिमराव राठाेडखा! पठाण

9389 9717   पुजा जरु गायकव राठाेडाड

9390 9718   जहीर रविहम शाह

9391 9719   छाया संदीप बढे

9392 9720   अविव राठाेड!ाश �ीमराव राठाेड पव राठाेडार

9393 9721   लु भिमराव राठाेडकमा! मेहबुब त अशोक भोजडव राठाेडी

9394 9722   वि!त अशोक भोजी! !ागसे! गव राठाेडई

9395 9723   व्यंकटेश ल भिमराव राठाेडक्ष्मण जंगले भिमराव राठाेड

9396 9724   पु!म संजय तिच!ाल भिमराव राठाेडया

9397 9725   ध!ंजय शामराव राठाेड ल भिमराव राठाेडोणकर

9398 9726   !ईम अहमद मोमी!

9399 9727   संजय विव राठाेडठ्ठल भिमराव राठाेड धायगुडे

9400 9728   सुरशे सु�ाष काभिशदे

9401 9729    यशपाल भिमराव राठाेड अजु6! �ोसले भिमराव राठाेड

9402 9730   अक्षय सं�ाजी राव राठाेड!

9403 9731   गायत्री राजेश जोधपुरे

9404 9732   अक्षय मधुकर झणझणे

9405 9733   भिशव राठाेडकुमार माधव राठाेड हेंडगे

9406 9734   रोविहत अशोक भोज ध!राज मुरगंुड

9407 9735   सोम!ार्थ ज्योतीराम सावंत �गव राठाेडा! चव्हाण

9408 9736   तित अशोक भोजल भिमराव राठाेडकचंद अत्तरसिंसग व राठाेडरखडे

११/०६/२०२१ अक्षीयं श्यं�मेरा�वा ब+-ह�ड�
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. 
स्लिMलाप नां�ह$ प�दिकट�वारा नां�वा वा पत्ता� नां�ह$ 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 
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9409 9737   रमेश अरुण ल भिमराव राठाेडाटे

9410 9738   वि!त अशोक भोजी! हरी कुमाव राठाेडत अशोक भोज

9411 9739   आशा बाबुराव राठाेड जाधव राठाेड

9412 9740   अमाेल भिमराव राठाेड विव राठाेडष्णु गायकव राठाेडाड

9413 9741   बाल भिमराव राठाेडाजी कोंडीबा व राठाेडाघमारे

9414 9742   विदगजीजय विमच्छींद्र दधुाळे

9415 9743   त अशोक भोजुषार गणपत अशोक भोजी पाटील भिमराव राठाेड

9416 9744   बाल भिमराव राठाेडाजी राजाराम पव राठाेडार

9417 9745   असिंजक्य राजेंद्र माकणे

9418 9746   योगेश रमाकांत अशोक भोज सिसरसाट

9419 9747   संत अशोक भोजोष दत्तात्रय गोरे

9420 9748   वि!खिखल भिमराव राठाेड �ा!ुदास ल भिमराव राठाेडकडे

9421 9749   गणेश आ!ंद सुव राठाेडासे

9422 9750   बाळु विकस! विमसाळ

9423 9751   पुष्पा कमल भिमराव राठाेडाकर केदारी

9424 9752   सोम!ार्थ ज्योतीराम सावंत काशी!ार्थ ज्योतीराम सावंत डाके

9425 9753   स!ी विव राठाेडष्णु अडसुळ

9426 9754   सतिच! श्रीराम !व्हाळे

9427 9755   गाेपाळ ज्ञा!ोबाराव राठाेड शिंशदे

9428 9756   धुराजी भिशव राठाेडाजी जंगाले भिमराव राठाेड

9429 9757   अमोज साहेबराव राठाेड कस्त अशोक भोजुरे

9430 9758   गोविंव राठाेडद बापुराव राठाेड !ाईक

9431 9759   महेश रविंव राठाेडद्र उंबरकर

9432 9760   विव राठाेडजय ल भिमराव राठाेडक्ष्मण विहमविगरे

9433 9761   ऋषीकेश विबरदेव राठाेड रा!गे

9434 9762   विकशोर श्रीधर ईटेकर

9435 9763   ते अशोक भोजजस वि!त अशोक भोजी! सासव राठाेडडे

9436 9764   अवि!केत अशोक भोज त अशोक भोजा!ाजी गायकव राठाेडाड

9437 9765   अ�ीषेक गजा!! घाेल भिमराव राठाेडप

9438 9766   गौरी सोम!ार्थ ज्योतीराम सावंत चव्हाण

9439 9767   सागर रामा व राठाेडळव राठाेडी

9440 9768   सो!ाल भिमराव राठाेडी रोविहत अशोक भोज ओहोळ

9441 9770   त अशोक भोजुषार दशरर्थ ज्योतीराम सावंत सो!व राठाेडल भिमराव राठाेडकर

9442 9771   संजय महादेव राठाेड पव राठाेडार

9443 9773   विकरणकुमार गोपी!ार्थ ज्योतीराम सावंत मगर

9444 9774   ज्ञा!ेश्वर संजय दांडगे

9445 9775   विकशोर राहुल भिमराव राठाेड डोळस

9446 9776   चेत अशोक भोज! विदल भिमराव राठाेडीप बोरकर

१०/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ फो+ट+वारा साह$ नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ 
नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

१०/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

१०/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

१०/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
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9447 9777   गोपाळ रामराव राठाेड पाचपोर

9448 9778   मंगेश मद!सिंसग बैस

9449 9779   मयरुशे सुवि!ल भिमराव राठाेड पाटोळे

9450 9780   शेखर गोपाळ वि!चळ

9451 9781   त अशोक भोजृप्ती राहुल भिमराव राठाेड शिंशदे

9452 9782   ऐश्वया6 विदल भिमराव राठाेडीप काटकर

9453 9783   भिशव राठाेडाणी विदल भिमराव राठाेडीप काटकर

9454 9784   असिज!ार्थ ज्योतीराम सावंत अजु6! ढाक!े

9455 9785   सुजात अशोक भोजा अवि!ल भिमराव राठाेड पाटोळे

9456 9786   मंगेश शाल भिमराव राठाेडीफ होल भिमराव राठाेडमरे

9457 9787   रोविहत अशोक भोज विंहदरुाव राठाेड गुरव राठाेड

9458 9788   सौर� सं�ाजी पाटील भिमराव राठाेड

9459 9789   अंकुश !ार्थ ज्योतीराम सावंताजी व राठाेडाघमारे

9460 9790   गाेविंव राठाेडद विव राठाेडल भिमराव राठाेडासराव राठाेड खणगे

9461 9791   रुपम सखाराम आंग्टे

9462 9792   �ाव राठाेड!ा प्रकाश पव राठाेडार

9463 9793   अवि!ल भिमराव राठाेड सु�ाष पाटील भिमराव राठाेड

9464 9794   विव राठाेडवे राठाेडक विव राठाेडश्व!ार्थ ज्योतीराम सावंत बडगुजर

9465 9795   चेत अशोक भोज! विदपक सेव राठाेडाणे

9466 9796   सतिच! अशोकराव राठाेड कडू पवार

9467 9797   वै राठाेडष्णव राठाेडी गणेशराव राठाेडजी त अशोक भोजळोकार

9468 9798   चंद! गोपीचंद मेश्राम

9469 9799   उस्मा! महमद शेख

9470 9800   यवु राठाेडराज ज्ञा!देव राठाेड �ोसले भिमराव राठाेड

9471 9802 रा�र्ज/द्र ग+क� ळे धूनांगरा 

9472 9803 चे�तानां दिवार्जयं ब�ला�क�रा 

9473 9804 रा+दिहता श्यं�मेसा��	रा चेव्ह�ण 

9474 9805 दिवाक�सा भां�नां�	�सा प�लावा� 

9475 9806 रा�मेहरा$ रा�र्ज/द्र घनां	�ट 

9476 9807 अमे+ला दिमेसिला�	 रा+कड� 

9477 9808 प्राशे��ता 	गड�  क�ट� 

9478 9809 अमे+ला मे�क�	� नांग�रा� 

9479 9810 ता�क�रा�मे दिडग��बरा आ�भां+रा� 

9480 9811 सादिचेनां हनां�मे�ता मे+दिहता� 

9481 9812 श्यं�मे ग+प�ळेरा�वा ता�यंड� 

9482 9813 आनां�	 श्री$क[ ष्ण� र्ज�वाराकरा 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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9483 9814 गण�शे श्यं�मेरा�वा ता�ठे�

9484 9816 प्रादि	प र्ज�ला�लासाdग 	��डग� 

9485 9818 सा�यं+ग श्यं�मेरा�वा वा�कप��र्जरा

9486 9819 करूण� भां�लाचे�द्र ग�यंकवा�ड 

9487 9820 प�कर्ज र्ज$यं�ला�ला पटला� 

9488 9821 ह+मे/द्र ट�कचे�	 	�वागड� 

9489 9822 दिनांरा�र्जनां सा�र्जयं र्ज�धूवा 

9490 9823 धूनां�र्ज$ मे+हनां राणदि	वा� 

9491 9824 हरा$ब� शे�करा र्ज�धूवा 

9492 9825 प्रादिताभां� सा�गरा ग�रावा 

9493 9826 सा�गरा सायं�र्ज$ सा�वा�ता 

9494 9827 दिशेताला अशे+क भां�र्जबळे 

9495 9828 शे�भांमे दिवार्जयं क��बळे�  

9496 9829 रा�हmला सा�तारा�मे सा�प�करा 

9497 9830 प्रा�र्जक्ती� अदिनांला दिचेकण� 

9498 9831 रा�मे रा�धू�क[ ष्ण ग+प�करा 

9499 9832 चेXतान्यं चे�द्रक��ता मे+रा� 

9500 9833 मेह�शे अ�ण�सा�ह�ब क�� र्ज$रा 

9501 9834 मे�लाता$ मेह�	� भां�ला�करा 

9502 9835 ग+प�ला श्री$क[ ष्ण सा�तावा 

9503 9836 प्राणयं सा�दिनांला बनांसा+ड� 

9504 9837 अमे+ला अदिनांला खं�ड� 

9505 9839 यं+ग�शे शेमेशे+नां ब�साe 

9506 9840 रादिवा�द्र धूमे��र्ज$ वा�क� करा 

9507 9841 मेच्छींdद्र अदिनांला कडलाग 

9508 9842 र्जयंश्री$ मेह�शे क� लाकण! 

9509 9843 मेह/द्र एकनां�थ ता�यंड� 

9510 9844 असिर्ज�क्यं अशे��क ला��डग� 

9511 9845 दिवाशे�ला दिवार्जयं ग�यंकवा�ड 

9512 9846 अरूण शे��ता�रा�मे चेRधूरा$ 

9513 9847 शे�भांमे 	�वा$	�सा सारा�फो 

9514 9848 मेयं�रा$ श्री$क[ ष्ण यंमे�नां� नां�टकरा 

9515 9849 अMलामे नांर्ज$रा ताडवा$ 

9516 9850 दिहता�शे ग+प�ळे मेह�र्जनां 

9517 9851 अदिवानां�शे दिकराण ब�रा$

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१
फो+ट+चे ला�वाला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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9518 9852 ज्ञा�नां�श्वारा दिशेवा�र्ज$ प�ला��	� 

9519 9853 दिकराण ब�ड�  ताळेवा�रा 

9520 9854 रासा�ला हसानां र्जमे�	�रा 

9521 9855 दिवाशे�ला धूनांरा�र्ज प�ट$ला 

9522 9856 Mवाप्नां$ला नांगरा�र्ज ठे�क� रा 

9523 9857 Mमे$ता� भां�राता परा	�शे$ 

9524 9858 मेह�	�वा रा�मेचे�द्र क+ळे�करा 

9525 9859 ज्यं+ता$ सा�	$प सा�ळेवा� 

9526 9860 प्रामे+	 दिशेवा�र्ज$ धू�वाण� 

9527 9861 अदिवानां�शे अशे+क प�बळे�  

9528 9862 ऋष$क� शे रामे�शे दिशे�	� 

9529 9863 मेह�शेक� मे�रा प/ढ�रू रा�ऊता 

9530 9864 अ�क� शे गण�शे बGबटक�रा 

9531 9865 Mवाप्नां$ला गRतामेरा�वा गवाई 

9532 9866 रा�क� शे अ�ब�	�सा 	�सा�ई 

9533 9867 	शे�नां शेह�र्ज$ चे+पड� 

9534 9868 ज्ञा�नां�श्वारा मेह�	�वा क� डक�  

9535 9869 मेनां+र्ज सा�र्जयं साz	�ण� 

9536 9870 ज्यं+ता$ सा�ता+ष र्ज�धूवा 

9537 9871 अर्ज��नां ब�ळे�सा�ह�ब ड�वारा� 

9538 9873 आक�शे रा�मे	�सा ब+रासा� 

9539 9874 रूखंरा�र्ज दिकशे��रा प�चेदिपल्ला�

9540 9875 नांवा�र्ज उMमे�नां शे�खं 

9541 9876 दिचेन्मेयं दिशेवाशे�करा बघ�ला� 

9542 9877 रा�हmला प्रादि	प रा�ठे+ड 

9543 9878 मेहम्मे	सा�ब नांब$सा+ र्जमे�	�रा 

9544 9879 दि	नां�शे 	त्ता�रा�मे मे�र्ज�रा$ 

9545 9880 सा�भां�ष दिपरा� ग�यंकवा�ड 

9546 9881 शेरा	 अशे+क दिशे�	� 

9547 9882 रा�हmला सा�रा�शे भां+साला� 

9548 9883 दिनांता�शे सा�धू�करारा�वा कठे�ण� 

9549 9884 ब�ला�र्ज$ दिशेवा�र्ज$ 	�धूभां�ता� 

9550 9885 गण�शे प��ड� रा�ग दिशे�	� 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$.

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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9551 9886 दिनांला�शे गRतामे र्ज�zर्ज�ळे 

9552 9888 यं+ग�शे श्री$रा�मे वा�घ 

9553 9889 अत्तादि	प सा�रानां�थ मे�श्री�मे

9554 9890 दिकराण प+पट ब+रा�वाक�  

9555 9891 अप्प� उफो�  अक्षीयं सा�रा�शे प+वा�ड$ 

9556 9892 अदिनांक� ता अनां�ता प�ट$ला 

9557 9893 अयं�शे अ�क� शेरा�वा साला�मे�

9558 9894 अ�दिकता रा�मेरा�वा इंचे� 

9559 9895 प�ष्पक एकनां�थ साz	�ण� 

9560 9897 परामे�श्वारा नांरासाdग र्जरा�रा� 

9561 9898 क[ ष्ण� कX ला�सा 	��डग� 

9562 9899 सा�कIब अहमे	 हWसा�नां मे�ल्ला� 

9563 9900 शेXला�शे ब�ळेक[ ष्ण र्ज�धूवा 

9564 9901 नांक� ला ओंमेप्राक�शे 	�सा�ई 

9565 9902 मेह�शेक� मे�रा ग+प�ळे ठेGबरा� 

9566 9903 हष�	 एकनां�थ कदिवाताक�  

9567 9904 भां�ग्यंश्री$ श्री$नां�थ भां+साला� 

9568 9905 अमे+ला आत्मे�रा�मे भां+ला� 

9569 9906 भां�राता ग+प�ळे परा	�शे$ 

9570 9907 अमे+ला श्री�वाण दिचेमेट� 

9571 9908 साखं�रा�मे श्री�वाण दिचेमेट� 

9572 9909 सामे�धू�नां अशे+क प�ट$ला 

9573 9910 ता�र्जसा दिकसानां र्ज�धूवा 

9574 9911 ज्ञा�नां�श्वारा खं�ड�रा�वा घ�ट� 

9575 9912 	�वा/द्र रा�मे�श्वारा उपरा� 

9576 9913 ब�ड�  श्री$दिनांवा�सा ग+वाधू�नां 

9577 9914 दि	प�ला$ रा�गनां�थ सा+नांवाण� 

9578 9915 वाXभांवा मे�रूता$ मेMक�  

9579 9916 अर्जरूद्दी$नां राज्र्ज�क पठे�ण 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$ 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ दितादिकट�साह प�दिकट 
नां�ह$ 

११/०६/२०२१ अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१ प�दिकट�वारा ईमे�ला नांमे�	 नां�ह$.

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र 
र्ज+डला�ला� नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� 
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9580 9917 दिवाशे�ला गण�शे सापक�ळे 

9581 9918 क[ ष्ण� ज्ञा�नां	�वा 	�वाढ� 

9582 9919 नांरा/द्र मे+हनां परा	�शे$ 

9583 9920 लाक्ष्मेण सा�भां�शे मे�डला� 

9584 9921 उमेशे� भां�नां�	�सा ढ�प� 

9585 9922 सादिचेनां दिकशे+रा दिफोराक�

9586 9923 हणमे�ता प��ड� रा�ग क�नांक� डता�वा�ड 

9587 9924 अक्षीयं सा�ता+ष सापक�ळे�  

9588 9925 दिवार्जयं भां�Mकरा सापक�ळे�   प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

9589 9926 सादिचेनां यंशेवा�ता प�ट$ला 

9590 9927 अदिवानां�शे रा�मे पवा�रा  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

9591 9928 मे�र्ज� नां�रा�यंण ग�यंकवा�ड  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

9592 9929 दिवाक�सा प्राक�शे तालावा�रा� 

9593 9930 दिकशे+रा दि	ला$प पला�ग� 

9594 9931 प्रासा�	 र्जगन्ना�थ क��बळे�  

9595 9932 अभां$ष�क सा�	$प सा�ळेवा� 

9596 9933 सा�क� ता नांवानां�थ क��बळे�  

9597 9934 हष�	 वा�लार्ज$ सा+ला�कI 

9598 9935 र्ज�म्मे� मेहम्मे	 ताडवा$ 

9599 9936 आराता$ उमे�शे सा	�रा 

9600 9937 धूनां�र्ज$ भां�नां�	�सा सा�ळे�  

9601 9938 मेनां$ष� सा�	$प दिशे�	� 

9602 9939 मेनां+र्ज दिवाश्वानां�थ दिशे�	� 

9603 9940 दिवाशे�ला अर्ज��नां ओंव्ह�ळे 

9604 9941 सा�	$प नां�रा�यंण र्ज�धूवा 

9605 9942 रा�हmला सा�भां�र्ज$ ट+म्प� 

9606 9943 प्राथमे�शे रामे�शे ग��र्ज�ळे 

9607 9944 रा�मे�श्वारा भांगवा�ता� 	��ग+ड�  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

9608 9945 मे�राला$धूरा सिसाद्र�मे ब�धू�रा�मे 

9609 9946 दिशेवा�र्ज$ रामे�शे क� राई 

9610 9947 दिवामेला अ�क� शे दिशे�	� 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१

११/०६/२०२१

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� 
दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१

११/०६/२०२१  दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१
फो+ट+वारा साह$ नां�ह$ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता 
नां�ह$ 
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9611 9948 यं+ग�शे सा�दिनांला नां+ट� 

9612 9949 अमे+ला मे�ण$करा�वा बनांसा+ड� 

9613 9950 प्रादिताक दिवाठ्ठला र्ज�धूवा 

9614 9951   सोम!ार्थ ज्योतीराम सावंत �ास्कर !व राठाेडले भिमराव राठाेड

9615 9952   सविव राठाेडत अशोक भोजा गणेश कांबळे

9616 9953   संकेत अशोक भोज सिसत अशोक भोजाराम यादव राठाेड

9617 9954   प्रदीप विव राठाेडल भिमराव राठाेडास पोंदे

9618 9955   ज्ञा!ेश्वर वै राठाेडज!ार्थ ज्योतीराम सावंत पेरके

9619 9956   अशोक मसुराव राठाेड !व राठाेडले भिमराव राठाेड  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

9620 9957   ज्ञा!ेश्वर त्र्यंबक पाटील भिमराव राठाेड

9621 9958   ज्योत्स!ा शंकरराव राठाेड कांबळे

9622 9959   अवि!केत अशोक भोज मंगेश अाढाव राठाेड

9623 9960   बाबुराव राठाेड विदल भिमराव राठाेडीप काभिशदे

9624 9961   विद!ेश मारुत अशोक भोजी धेंडे

9625 9962   सतिच! व्यंकट मोरे

9626 9963   कृष्णा अशोक त अशोक भोजायडे

9627 9964   गौरव राठाेड छबील भिमराव राठाेडदास �ुसारे

9628 9965   विव राठाेडकास रामराव राठाेड जाधव राठाेड

9629 9966   अत अशोक भोजुल भिमराव राठाेड व राठाेडसंत अशोक भोज पाटील भिमराव राठाेड

9630 9967   सुहासराव राठाेड आ!ंदराव राठाेड !रुटे

9631 9968   काभिश!ार्थ ज्योतीराम सावंत !ारायणराव राठाेड म्याकल भिमराव राठाेडव राठाेडाड

9632 9969   चेत अशोक भोज! कैल भिमराव राठाेडास गोराणे

9633 9970   कृष्णा श्याम डंबेल भिमराव राठाेडकर

9634 9971   विमल भिमराव राठाेडींद ईश्वर मंगळे

9635 9972   चेत अशोक भोज!ा विदपक सोलं भिमराव राठाेडकी

9636 9973   शाल भिमराव राठाेडी!ी ऋषी ल भिमराव राठाेडोखंडे

9637 9974   कल्पेश दामोदर गायकव राठाेडाड

9638 9975   राहुल भिमराव राठाेड अशोक दामधर

9639 9976   हा!व राठाेडत अशोक भोजा भि�मराव राठाेड खंदारे

9640 9977   विव राठाेडष्णु पुंडल भिमराव राठाेडीक मगर

9641 9978   हष6ल भिमराव राठाेड अशोक चौधरी

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. प�दिकट�वारा दिताकIट अप�ण�.

११/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$.

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. 
ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१

११/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� 
आह� 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा दिताकIट 
अप�ण�. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह 
प�दिकट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवादिहता नांमे�न्यं�ता नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
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9642 9979   गणेश प्रकाश !ांदे

9643 9980   संदेश कव राठाेड! माटे

9644 9981   अंकुश सुरशे पव राठाेडार

9645 9982   हष6द सतित अशोक भोजश कुदळे

9646 9983   वि!तित अशोक भोज! राजेंद्र पाटील भिमराव राठाेड

9647 9984   सुरज मधुकर पाईकराव राठाेड

9648 9985   सुभिशल भिमराव राठाेड रमेश सांगडे

9649 9986   राधाबाई देव राठाेडराव राठाेड डाखोरे

9650 9987   सतिच! विकस! विं!दाणे

9651 9988   आचल भिमराव राठाेड करण कुटेमाटे

9652 9989   शंकर दामोदर पव राठाेडार

9653 9990   पंकज व राठाेडसंत अशोक भोज कोळी

9654 9991   योगेश रामराव राठाेड डाकळेकर

9655 9992   विव राठाेडशाल भिमराव राठाेड सुरशे कापुरे

9656 9993   प्रदीप मच्छींद्र चव्हाण

9657 9994   रुपाल भिमराव राठाेडी बाळु आखटेु

9658 9995   ज्ञा!ेश्वर खेमा राठोड

9659 9996   सुरज जगन्नार्थ ज्योतीराम सावंत चव्हाण

9660 9997   संत अशोक भोजोष सुधाकर सो!व राठाेडणे

9661 9998   अजु6! दाजी सोल भिमराव राठाेड!कर

9662 9999   अक्षय अशोक पाटील भिमराव राठाेड

9663 10000   संदीप महादु पव राठाेडार

9664 10001 सामे�धू�नां भांगवा�नां ला+खं�ड�

9665 10002 गर्ज�नांनां दित्र�बक मेताकरा

9666 10003 ईश्वारा रा�वाण मे�नां�

9667 10004 कदिपला सा�भां�ष खंरा�ता

9668 10005 वाXभांवा दिवाला�साआप्प� मे�नां�

9669 10006 प्राक�शे धूनांरा�र्ज सा+नांवाण�

9670 10007 मेह�शे श्री�वाण मेMक�

११/०६/२०२१

एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. 
अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र 
अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 

 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प 
यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� 
प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 

११/०६/२०२१  आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट� ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� 
आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज+डला�ला� नां�ह$. आरा. प$. अ�. ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

११/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
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9671 10008 वाष�� शे�करा र्ज�धू�

9672 10009 ज्ञा�नां�श्वारा 	त्तारा�वा 	�शेमे�खं�

9673 10010 पवानां मेह�	�वा रा�ऊता

9674 10011 दिकशे+रा भांगवा�नां धू�तारा�र्ज

9675 10012 सादिचेनां सा�र्जयं गवाई

9676 10013 प्राणयं हरा$	�सा शे/ड�

9677 10014 रा�मे�श्वारा पराबता झळेक�

9678 10015 अ�क� शे दिभांक�  रा�ठे+ड

9679 10016 दिनांसिखंला रामे�शेरा�वा दिहवारा�

9680 10017 दित्रशे�ला रामे�शे पढ�ला

9681 10018 सा�दिनांला भां�Mकरा सा�प�करा

9682 10019 अदिनांक� ता ता�नां�र्ज$ खं+पड�

9683 10020 दिवानां�यंक उत्तामे रा�प्राता$

9684 10021 दि	नां�शे दिशेवा�र्ज$ रा�र्जग�रु

9685 10022 आ	�शे सा�रा	�सा अ�ब�	�

9686 10023 दिनांला�शे दिवाक�सा सा	�फोळे�

9687 10024 मे+ईनां वाह�ब पट�ला

9688 10025 दि	नां�शे दिनांलाक� ठे दिपपरा�

9689 10026 अदिनांला दिवाठ्ठलारा�वा ला+खं�ड�

9690 10028 अ�र्ज�मे र्ज�वा�	 साय्यं	

9691 10029 रादिवा कX ला�सा ठे/गळे

9692 10030 शेदिशेकला� नां�नां�र्ज$ ओंसा�वा�रा

9693 10031 गण�शे शे�कराप्प� क+पळे�

9694 10032 ज्ञा�नां�श्वारा सा�र्जयं गवाळे$

9695 10033 दिकराण कX ला�सा ठे/गळे

9696 10035 रा+शेनां प्राभां�करा दिचेमे�राकरा

११/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� 
आह�. 

११/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट+ 
ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$

११/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 
प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१ 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह 
 प�कIट नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह 
 प�कIट नां�ह$.

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�ता नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 



.

Page 330

9697 10036 सा�यं�क��ता लाक्ष्मेण घ�ला�

9698 10037 अमे+ला अशे+क सा+नां�ळेकरा

9699 10038 अमे+ला र्ज�सिला�	रा क��बळे�

9700 10039 हष�	 प्राक�शे दिशेवाकरा

9701 10040 आक�शे हरा$श्चे�द्र क+क�ट�

9702 10041 गर्ज�नांनां ग�ग�धूरा दिह�गण�

9703 10042 ओंमेप्राक�शे मे�धूवारा�वा खं�ण�

9704 10043 पद्मा�करा अशे+क घ+डक�

9705 10044 रादिवा लाक्ष्मेणरा�वा सिझ�ग�राड�

9706 10045 सा�दिप्रायं� ग�रु	�वा मे�श्री�मे

9707 10046 रा��दिहता भांराता दिशेरासा�ठे

9708 10047 असिखंला�शे सा�र्जयं चेन्ना� 

9709 10048 कX ला�सा 	त्तारा�वा ह�तामे+ड�

9710 10049 अचे�नां� हष�	 कदिवाताक�

9711 10050 स्लिMमेता� दिचे�ता�रा�मे रा�ऊता 

9712 10051 अदिताशे मेह�	�वा क	मे

9713 10052 मे�धूवा 	�ष्यं�ता कल्यं�णकरा 

9714 10053 प्रा�र्जक्ती� चे�तानां र्ज�ड�

9715 10054 दिवाक�सा वासा�ता शे�वाता�

9716 10055 रा�श्मे� दिनांशे��ता कसाब�

9717 10056 दिवाध्यं� वा�लार्ज$ सा+ला�कI

9718 10057 चे�तानां रा�मेचे�द्र नां�राकरा

9719 10058 मेदिल्लाक�र्ज��नां कल्लाप� क	मे

9720 10060 श्वा�ता� 	�वा�नां�	 आरा�खं

9721 10061 दिनांदिकता� सा�गरा पवा�रा

9722 10062 सा�गरा अशे+क धूनांगरा

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट+ 
ला�वाला�ला� आह�. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा 
प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� 

११/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� 
आह�. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा 
नां�वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट+ 
ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प 
नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� / सावा� राक�नां� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१ दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 
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9723 10063 क[ ष्ण� दि	ला$प सिसा�ग	करा

9724 10064 दिवानां+	 ब�ब�सा�ह�ब 	�वारा�

9725 10065 अता�ला 	त्ता�त्रयं भांगता

9726 10066 साराला� प��ड� रा�ग भां�ला�रा�वा

9727 10067 सा�र्जयं दि	ला$परा�वा हटवा�रा

9728 10068 दिकराण सा�रा/द्र धू�मेणग�वाकरा

9729 10069 दिकराण अरुण सा+नां�रा

9730 10070 सादिचेनां सा�रा�शेरा�वा 	मेक�

9731 10071 अमे+ला दिवार्जयं ओंह+ळे

9732 10072 प�कर्ज रा�मेचे�द्र प�ट$ला

9733 10073 गर्ज�नांनां प्रा	�म्नां मेMक�

9734 10074 दिवाशे�ला शे�करा प+दिट�	�

9735 10075 ड+मे� क� ढ$ला�ला चेRधूरा$

9736 10076 आक�शे मेधू�करा मे�श्री�मे

9737 10077 अशे+क दिमेट�  झ��बरा�

9738 10078 गण�शे ग+दिवा�	 वाल्लामे	�शे$

9739 10079 दिवानां�यंक नां�गनां�थ 	ळेवा$

9740 10080

9741 10081 आनां�	 रा�मेक[ ष्ण बसा�शे�करा

9742 10082 दिनांता$नां 	�	�सा�ह�ब दिशे�	�

9743 10083 सा�दि	प र्ज�ठेयं� रिरा�र्जड

9744 10084 सादिचेनां बलादिभांमे सा�वाळे�

9745 10085 शे�खं दिगयं�सा+	$नां शे�खं अह�मे	

9746 10086 दिवार्जयं नां�रा�यंण क� सा�ळेकरा

9747 10087 रा�र्ज� दिवाला�सा ब�भांण�

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र र्ज��डला�ला� नां�ह$ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 
दितादिकट�साह प�दिकट नां�ह$एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट+ 
ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� / सावा� राक�नां� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$ता. अर्ज� दिवादिहता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट+ 
ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१ आदि	त्यं सा�ता+ष क� -ह�ड�
 र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा 
साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 
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9748 10088 सिधूरार्ज दि	ला$प मे�ळे$

9749 10089 दिनांला�शे गणपता धू�वाe

9750 10090 रा+शेनां मे+हनां रा�वा�ळे�

9751 10091 सा+हनां बर्जरा�ग नांराड

9752 10092 दि	प्त$ मेनां+र्ज दिमेसा�ळे

9753 10093 सा�र्जयं ग+दिवा�	रा�वा र्जGधूळे�

9754 10094 दिकशे+रा कX ला�सा प�राधू�

9755 10095 आक�शे प�दिडता पचेला+ट�

9756 10096 ता�क�रा�मे धूनां�र्जयं मेसा�नां�

9757 10097 सादिचेनां प्राभां�करा दिमेराटकरा

9758 10098 सा�गरा भां�राता चेव्ह�ण

9759 10099 सा�ह�सा अशे+क क��बळे�

9760 10100 दि	पक मे�दिणकरा�वा अनां�तावा�रा

9761 10101

9762 10102 सा�	$प अशे+क ब+डक�

9763 10103 सा�वाण�� रा�र्ज�शे ब�रुड

9764 10104 सिर्जर्ज�ब�ई वासा�ता थ+डसारा�

9765 10105 रा+ह$ता सा�भां�ष ग+राड

9766 10106 दिनांकIता� दिवार्जयं मे�हWरा� 

9767 10107 प्राशे��ता मेधू�करा क��बळे�

9768 10108 गRरावा भां�ऊप�ट$ला ग�ळेवा�

9769 10109 दिनांता$नां दिवाला�सा चेव्ह�ण

9770 10110 मेनां+र्ज शे�करारा�वा वा�र्ज�रा�

9771 10111 प्रादि	प र्जनां�	�नां ब+डक�

9772 10112 सिधूरार्ज भां�राता झGब�ड�

9773 10113 अदिनांला हरा$भां�ऊ नांवाला�

9774 10114 शेदिशेक��ता सा�र्जयं अवासारामे+ला

9775 10115 दि	नां�शे ता�क�रा�मे दिबब�

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करिराता� अर्ज� असा� शे�रा� 
नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� अ�ह� आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$ 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.एकचे 
फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� 
आह�. 

११/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� 
भांराला� नां�ह$, राक�नां� रिराक्ती. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$.एकचे फो+ट+ 
ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� 
असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

११/०६/२०२१ मेह�शे 	-यं�प्प� ब�रुड एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

११/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप नां�ह$. अर्ज� दिवादिहता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$, 
राक�नां� रिराक्ती. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� 
नां�ह$ता. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं 
भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

प�दिकट�वारा साफो�ईग�रा प	�करा$ता� अर्ज� असा� शे�रा� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 
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9776 10116 सानां$	�वाला उद्धांवा वा�घमे�रा�

9777 10117 सा�र्ज�ता� लाक्ष्मेण क+रापड

9778 10118 दिनांसिखंला असिधूकरा�वा ब�चेड�

9779 10119 अर्जयं कX ला�सा 	��डग�

9780 10120 क[ ष्ण� मे��हनां दिपवा�ला

9781 10121 अदिनांक� ता ग�ण�र्ज$ सा�बळे�

9782 10122 नां�मे	�वा प�ड$तारा�वा भां+साला�

9783 10123 रादिवा बळे$रा�मे शे�राकरा

9784 10124 गण�शे उमे�शे दिशे�	�

9785 10125 अमे+ला ज्ञा�नां+ब� दिनांमे�ळे

9786 10126 प्राशे��ता सा�रा�शे क	मे

9787 10127 भां�ग्यंवा�नां 	त्ता�त्रयं ग�ड�

9788 10128 दि	ग��बरा 	त्ता� ब��राकरा

9789 10129 रा+दिहण$ ब�ब�सा�ह�ब आ�धूळे�

9790 10130 आक�शे सा�भां�ष 	�बळे�

9791 10131 सादिचेनां शे�करा सा�वाळे�

9792 10134 गण�शे अशे+क बचे�ट�

9793 10135 दिमेरा�सा�ब साय्यं	सा�ब शे�खं

9794 10136 मेयं�रा भांगवा�नां रा�मे�ण�

9795 10137 अदिनांला रा�मेक[ ष्ण अवाचे�रा

9796 10138 अक्षीयं मे�दिक� 	� क��बळे�

9797 10139 प्राशे��ता नांवानां�थ ग�यंकवा�ड

9798 10140 ब�ला�र्ज$ मे�धूवा ग+ण�

9799 10141 दिनांखं$ला नां�रा�यंणरा�वा कराड�

9800 10142 नां�गनां�थ प�ड$तारा�वा भां��साला�

9801 10143 सा�	$प मेधू�करा उन्हवाण�

9802 10144 दिनांला�शे हरा$	�सार्ज$ रा�ऊता

9803 10145 मे�ग�शे प��डसिलाकरा�वा रा��र्जण�

9804 10146 रामे�शे र्जनां�धू�नां पवा�रा

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अ

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा पत्ता� 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह� / सावा� राक�नां� प�ण� भांराला�ला� नां�ह$ता. आरा. प$. अ�. ड$. 
स्लिMलाप नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता 
नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१ आरा. प$. अ�. ड$. स्लिMलाप यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

११/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. प�कIट�वारा नां�वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. प�कIट�वारा नां�वा पत्ता� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्र दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प नां�ह$. प�कIट�वारा नां�वा पत्ता� नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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9805 10147 दिवाशे�ला दिशेवा�र्ज$रा�वा र्ज�धूवा

9806 10148 दि	ग�बरा नां�	क� मे�रा सा�ता�रा

9807 10149 गर्ज�नांनां ब�ला�र्ज$ ब�ला�

9808 10150 आक�शे गर्ज�नांनां ता�यंड�

9809 10151 रा�र्ज� प्राल्ह�	 इं�गळे�

9810 10152 उमे�शे दिडग��बरा मेह�क�ळे

9811 10153 सामे�धू�नां 	�वारा�मे उ	�वा�ता

9812 10154 चे�तानांसिसा�ग नांवालासिसा�ग प�ट$ला

9813 10155 आक�शे सा+मेनां�थ दिताक+ण�

9814 10156 रादिवा वाXसिर्जनां�थ सा+नांवाण�

9815 10157 प��ड� रा�ग अरुण भां+रा

9816 10158 नां�रा�यंण दिशेवारा�मे र्ज��ब�करा

9817 10159 मे	नां छीं+ट�ला�ला दिभांला�वा�करा

9818 10160 गण�शे अ�क� शे भांरा�करा

9819 10161 धूमे�रा�र्ज रामे�शे क+ठे�करा

9820 10162 दिकशे+रा अशे+क फोडe

9821 10163 दिवाशे�ला अशे+क वाणवा�

9822 10164 उमे�शे नां�नां�रा�वा सासा�ण�

9823 10165 दिनांता$नां अशे+क मे+दिहता�

9824 10166 सा�ता+ष ब�ब�ला�ला फोताप�रा�

9825 10167 	यं�नां�	 गRरा$ह�रा भांड�ग� 

9826 10168 दिवानां��	 बबनां क	मे

9827 10169 सा�ता+ष सा�भां�ष सा�ता�रा

9828 10170 सा�दि	प सा�रा�शे भां�करा�

9829 10171 रा�र्जशे�खंरा प��डसिलाक वा�घमे�रा�

9830 10172 ब�ला�र्ज$ दिवाश्वानां�थरा�वा र्ज�वाळे�

9831 10173 मेदिहब�ब रासा�ला नां	�फो

9832 10174 प्रादिताभां� नांवानां�थ चे+पण�

9833 10175 र्ज�दिह	� मेहमे	हWसा�नां शे�खं

9834 10176 प्राशे��ता फोदिकरा� दिशेरा+ळे�

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� 
नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 

११/०६/२०२१  अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. 
Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह 
 प�कIट नां�ह$.एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट नां�ह$. 
र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$.प्रादिताज्ञा�पत्र अप�ण� आह�. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� 
नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१  फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१ एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१
 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. अर्ज� दिवाह$ता नांमे�न्यं�मेध्यं� प�ण� भांराला� नां�ह$. 

११/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प यं+ग्यं भांराला�ला$ नां�ह$. 

११/०६/२०२१  आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$. 

११/०६/२०२१ र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. 

११/०६/२०२१
एकचे फो+ट+ ला�वाला�ला� आह�. फो+ट+वारा साह$ नां�ह$. 	+नां चे�रिरात्र्यं 
प्रामे�णपत्रर्ज+डला�ला� नां�ह$ता. आरा.प$.ए.ड$. Mला$प नां�ह$.दिताकIट�साह  प�कIट 
नां�ह$. र्ज�ता/प्रावाग� नांमे�	 नां�ह$. 
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