
जजिल्हहा न्यहायहालय  ,   सहातहारहा

भरतती प्रकक्रियहा २०२०   -   पद सफहाईगहार 

( यहादती 'ब' - अपहात्र उममेदवहार )

भरतती  प्रकक्रियमेत  खहालतील  उममेदवहारहारांचमे  प्रहाप्त  लखखोटमे  आकणि  अजिर  पडतहाळणितीत  खहालतीलपपैककी  एकहा  ककरां वहा  अजधिक

ममुदहारांवर अवपैधि ठरलमे आहमेत.  सबब भरतती प्रकक्रियमेततून अपहात्र. 

) A लखखोटयहालहा पखोहखोचपहावतती जिखोडलमेलती नहाहती.
) B लखखोटयहावर पदहाचमे नहाव नममुद कमे लमे नहाहती. 
) C अजिर रजजिस्टर पखोस्ट ककरां वहा स्पतीड पखोस्टहानमे आलमेलहा नहाहती. 
) D अजिर ममुदततीत प्रहाप्त झहालहा नहाहती. 
) E लखखोटहा प्रबरांधिकहारांच्यहा नहावमे नहाहती. 
) F अजिर कवहतीत नममुन्यहात नहाहती. 
) G अजिहारलहा अजिरदहारहाचहा फखोटखो कचकटकवलमेलहा नहाहती. 
) H फखोटखोवरतील सहती जिहाहतीरहाततीमध्यमे समुचकवल्यहाप्रमहाणिमे नहाहती.

)  I अजिहारसखोबत स्वततःच्यहा पत्त्यहाकनशती पखोहखोचपहावततीसह रुपयमे २५/- चमे कतककीट लहावतून वमेगळमे  पहाककीट जिखोडलमे नहाहती.  
 ) J चहाररत्र्यहाबहाबततीत दखोन दहाखलमे जिखोडलमे नहाहतीत. 

) K चहाररत्र्यहासरांबरांधितीचमे दहाखलमे कवहतीत नममुन्यहात नहाहतीत. 
) L चहाररत्र्यहासरांबरांधितीचमे दहाखलमे कदनहारांक २७/०१/२०२० नरांतरचमे नहाहतीत. 
) M कवहतीत नममुन्यहाततील कमु टतू रांब मयहारदहा प्रमहाणिपत्र जिखोडलमे नहाहती. 
) N अजिहारत अजिरदहारहाचमे वय नममुद कमे लमे नहाहती.
) O उममेदवहार कदलमेल्यहा वयखोमयहारदमेचहा नहाहती. 
) P अजिहारसखोबत अनहावश्यक कहागदपत्रमे पहाठकवलमेलती आहमेत. 
) Q अजिहारततील सवर आवश्यक रकहानमे भरलमेलमे नहाहतीत.        
) R अजिहारततील सवर समुचनहारांचमे पहालन कमे लमेलमे नहाहती. 
) S पमुवर्वी समेवमेत असलमेल्यहा उममेदवहारहारांनती कवभहागप्रममुखहारांचती परवहानगती घमेतलमेलती नहाहती.
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अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
1 1 रखोकहत समुशतील कहारांबळमे ,

ममु.पखो. वमेळमे  कहामथती, तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ०२२

2 2 आकहाश अशखोक पवहार,
ममु. कहामथती, पखो.वमेळमे ,तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कहामेड ४१५ ०२२

3 3 समुदशरन शरांकररहाव उपलरांचवहार,
रहा. पहाटणि, तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ २०६

4 4 तनतील सरांभहाजिती बगर,
ममु.पखो. कखोरमेगहारांव, तहा. कखोरमेगहारांव,जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ५०१

5 5 कनततीन नहारहायणि कदम,
ममु.पखो. कपरांपखोडमे खमुदर, तहा.कखोरमेगहारांव,जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ०११

6 6 चरांद्रकहारांत शरांकररहाव उपलरांचवहार,
रहा. पहाटणि, तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ २०६

7 7 कवनहायक प्रकहाश तमेलती,
बती-४, बहाबहानगर, उरांचगहाव, कखोल्हहापतूर
कपन कखोड ४१६ ००५

8 8 रहाहहल रहाजिमेश चव्हहाणि,
ममु.पखो. खटहाव, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ५०५

9 9 अकवनहाश कदलतीप महाळती,
ममु.पखो. ओरांड, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड –

10 10 शरांभमुरहाजि भहागवत कभसमे,
ममु. तहारांबमेवहाडती, पखो. ठखोमसमे, तहा.पहाटणि,जजि.सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०९

11 11 कनलमेश जियरहाम पवहार,
ममु. कहामथती, पखो. वमेळमे , तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०२२

12 12 नकमतहा धिनोंडतीरहाम पहारांढरमे,
प्लहालाॅट नरां. ६, ननृजसरांह ककॉलनती, फमु लमेवहाडती, रररांगरखोड, कखोल्हहापतूर, 

13 13 कवश्वजितीत बहाळहासहाहमेब पहाटतील,
ममु.पखो. कडग्रजि, तहा. कमरजि, जजि. सहारांगलती,
कपन कखोड- ४१६ ४१६

14 14 आप्पहासखो कभमतू लखोखरांडमे,
ममु. जखलहारवहाडती,पखो.वज्रवहाड, 
तहा.जित, जजि. सहारांगलती, कपन कखोड- ४१६ ४०४

15 15 धिनजसरांग रहामचरांद्र वहाणिती,
ममु.पखो. यमेळवती, तहा.जित, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१६ ४०४
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अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
16 16 कवजिय नरहरती गडकरती,

३६२ब/१, शकनवहार पमेठ, खहाटतीक
 मज्जितीद समखोर, गमुरुवहार परजि, सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ००२

17 17 समुकनल आनरांदहा वहायदरांडमे,
४१, कमे सरकर पमेठ, सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ ००२

18 18 तमुषहार प्रमखोद जिगतहाप,
प्लकॉट नरां. २४, गट नरां. २००/१, आनरांद मरांगल सखोसहायटती, कप्रप्रहाळहा 
जिळगहारांव, तहा.जजि.जिळगहाव
कपन कखोड- ४२५ ००१

19 19 ऋषतीकमे श रकवरांद्र महहद्रमे,
सखोमहाणिती गलती, कप्ररांप्रहाळहा, जिळगहारांव, तहा.जजि. जिळगहारांव 
कपन कखोड- ४२५ ००१

20 20 समुकप्रयहा कनलमेश समुतहार,
ममु.पखो. आरफळ ककॉलनती, कटहापतूर रखोड,
 कखोरमेगहारांव, तहा. कखोरमेगहारांव,जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०१

21 21 शमुभम भरत कहाटकर,
ममु.पखो. कत्रपमुटती, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा

22 22 रहाजिहद्र ममुगमुटरहाव चव्हहाणि,
ममु.पखो. कमु मठमे, तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०१

23 23 प्रसहाद कवजिय पवहार,
ममु.पखो. धिहावडशती, तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०२२

24 24 सहागर दशरथ नरुळमे ,
ममु. जिखोकतबहाचतीवहाडती, पखो. वमेळमे , तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०२२

25 25 रकवरांद्र भगवहान गखोडसमे,
रहा. कनृ ष्णिहानगर, जजि.प. शहाळमेशमेजिहारती, रुम नरां. ३०३४, इरतीगमेशन ककॉलनती, 
तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००३

26 26 अमर हणिमरांत पवहार,
ममु.पखो. कशवथर, तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०११

27 27 कभमसमेन बजिररांग कहारांबळमे ,
६३, दगहार पमेठ, सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००२

28 28 रकवरांद्र कवष्णितू लखोखरांडमे,
६८, दमुगहार पमेठ, सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ००२

29 30 जिहानमु नवलतू बहावधिहानमे,
ममु.पखो. सडहादमुसहाळमे , पखो. वजिरखोशती, तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ०१४
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अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
30 31 रुपहालती महहद्रकमु महार कमुरां भहार,

ममु. कशवडमे, पखो. उरांब्रजि, तहा.करहाड,जजि.सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०९

31 32 अकनल फमु लहाजसरांग रहाठखोड,
ममु.पखो. लमहाणितहारांडहा,(द.ब.),
तहा. जित, जजि. सहारांगलती,कपन कखोड- ४१६४१२

32 33 प्रशहारांत प्रमखोद वहारकमे ,
ममु.पखो. तमुररांबमे, तहा. रहाधिहानगरती,जजि. कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड- ४१६ २०८

33 34 रकवरांद्र बहाळहासखो कखोरवती,
घर नरां. ६०४, ई वहाडर, महानमे-जिहाधिव गलती,
कसबहा बहावडहा, कखोल्हहापतूर.
कपन कखोड- ४१६ ००६

34 35 हषरवधिरन समुभहाष कशरांदमे,
रहा. तहासगहारांव (कशरांदमे गलती ) तहा. तहासगहारांव, 
जजि. सहारांगलती 

35 36 कवठ्ठल धिनोंडतीरहाम बहाजिहारती,
रहा. म्हहासमुलर्वी पपैककी बहाजिहारवहाडहा,
तहा. रहाधिहानगरती, जजि. कखोल्हहापतूर

36 37 मनखोहर धिनोंडतीरहाम बहाजिहारती,
रहा. म्हहासमुलर्वी पपैककी बहाजिहारवहाडहा,
तहा. रहाधिहानगरती, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ २०५

37 38 अमखोल बहाळहासखो कखोरवती,
घर नरां. ६०४, ई वहाडर, महानमे-जिहाधिव गलती, कसबहा बहावडहा, कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड- ४१६ ००६

38 41 कशतल गणिपत सखोनटक्कमे ,
रहा. महहागहारांव, तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००३

39 42 प्रकवणि रममेश फणिसमे,
गखोकवरांद अपहाटरमहट, फ्ललाॅट नरां. १६, लक्ष्मतीनगर, फलटणि जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ ५२३

40 44 तमुषहार कदपक भखोसलमे,
३२/१, खरहाडमे ककॉलनती, शकनवहार पमेठ, करहाड
तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.
 कपन कखोड- ४१५ ११०

41 45 प्रशहारांत लक्ष्मणि जिहाधिव,
भहारतनगर, दत्त मरांकदर शमेजिहारती, कमरजि,
 जजि. सहारांगलती. कपन कखोड- ४१६ ४१०

42 46 कशवहानरांद चरांदर कह गहार,
जिमुनहा बमुठ्ठहागहारांव रखोड, वहाल्मतीककी आवहास यखोजिनहा, सहारांगलती 

43 47 अचरनहा रकवरांद्र कहामेरवती,
घर नरां. ६०४, ई वहाडर, महानमे-जिहाधिव गलती,
कसबहा बहावडहा, कखोल्हहापतूर.
कपन कखोड- ४१६ ००६
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अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
44 49 मरांजजिरती गजिहानन जिखोशती,

शतीरहाम इस्टमेट आत, रमेल्वमे स्टमेशन जिवळ, 
शमेगहारांव, तहा. शमेगहारांव, जजि. बमुलडहाणिहा.
 कपन कखोड- ४४४ २०३

45 50 उममेश उध्दव कमसहाळ,
ममु.पखो. खखोकरमखोदहा, तहा. कशरुर (फहा),जजि. बतीड
 कपन कखोड- ४१४ २०५

46 51 कवकहास लक्ष्मणि भमुरभमुरमे, 
ममु.पखो. गखोरमेगहारांव, तहा. समेतगहारांव, 
जजि. कहरांगखोलती.
कपन कखोड- ४३१ ७०३

47 52 जहानमेश्वर महहादमेव डहारांगमे,
रहा. कवठहा, पखो. बहहादमुरहा, तहा. बहाळहापतूर,
जजि. अकखोलहा, कपन कखोड- ४४४ ३११

48 53 कशवलहाल रममेश कशरांदमे,
ममु. कखोळवहाडती, पखो. पहालती, तहा. जजि. बतीड

49 54 धितीरजि एस. गहायकवहाड,
६५७, 'ई' वहाडर, लहाईम बझहार, कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ ००६

50 55 जसतहारहाम समुयरकहारांत तमुपमे,
ममु.पखो. कमु कमु डवहाड, तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०९

51 56 कदग्वतीजिय पखोवहार,
कदरम वहाडर, धिहान्य गखोदहामच्यहा महागमे, पखोवहार मळहा,रमणिमळहा, क।। बहावडहा, 
कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ ००३

52 57 कनलमेश ररांगरहाव चचौगलमे,
ममु.पखो. सहाकमे , तहा. कहागल, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ २२१

53 58 प्रकहाश ककसन सहाठमे,
ममु.पखो. मरांगरुळ, तहा. खहानहापतूर, जजि. सहारांगलती

54 59 महमेश कनवहास कहाळमे ,
रहा. ११६, रकववहार पमेठ, कवमलशती अपहाटरमहट, सहातहारहा. कपन कखोड- ४१५ 
००१

55 60 ओरांकहार कवकहास कमुरां भहार,
ममु.पखो. १२/४, गखोडखोमेलती, सहातहारहा. 
तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ००१

56 61 समुरहद्र नहारहायणि बडमेकर,
८१, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा.

57 62 सरांकमे त अशखोक शमेणिमहारमे,
कचखलठहाणि नरां.१, तहा. करमहाळहा, जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड- ४१३ २०२

58 63 ज्यखोतती रहाजिहद्र ककवर,
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ममु.पखो. गमुळमुरांब, तहा. वहाई, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ ५२६

59 64 सरांजितीव शरांकर हमेळवती,
ममु. पखो. महालगहारांव(हहक्कमे  प्लकॉट), तहा. कमरजि, 
जजि. सहारांगलती. कपन कखोड- ४१६ ४०७

60 65 महमेश्वर दगडतू  पचमुरांब्रमे,
ममु.पखो. इरांगरुळ, तहा. कशरहाळहा, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१५ ४०८

61 66 समुरजि पहायजसरांग पवहार,
ममु.पखो. इरांग्रमुळ, तहा. कशरहाळहा, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१५ ४०८

62 67 वपैशहालहाबहाई कमठमु  ढमेरमे,
ममु. कखोळवहाडती, पखो. पहालती, तहा. जजि. बतीड

63 68 रकवरांद्र सरांभहाजिती सपकहाळ,
ममु. आदशरनगर, पखो. कशरगहारांव, तहा. करहाड, 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड- ४१५ १०९

64 69 रखोकहत सरांजिय कहारांबळमे ,
ममु. सखोनहाळती, पखो. म्हहालसवडमे, तहा. करवतीर
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड- ४१६ ००१

65 70 लक्ष्मणि पखोपट सहावरांत,
भहारत समुत कगरणिती समखोर, जसध्दनहाथ ककॉलनती,
कमु पवहाड रखोड, सहारांगलती. कपन कखोड- ४१६ ४१६

66 71 अकभजितीत हरतीषचरांद्र कमुरां भहार,
ममु. पखो. रहाजिहापतूर, तहा. तहासगहारांव, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१६ ३१२ 

67 72 रहाम शहहाजिती जिहावतीर,
ममु.पखो. जसध्दमेवहाडती, तहा. तहासगहारांव, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड- ४१६ ३११

68 73 सकचन शरद कशरांदमे,
१२४, रकववहार पमेठ, अनमुरहाधिहा कनवहास, सहातहारहा

69 74 सरांग्रहाम धिनहाजिती तटलमे,
ममु.पखो. मसमुर, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ १०६

70 75 शखोकभत अरुणि कहारांबळमे ,
ममु.पखो. मसमुर, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ १०६

71 76 ककरणि नरांदककशखोर महानमे,
ममु.पखो. मसमुर, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ १०६

72 77 नवनहाथ समुभहाष कशरांदमे,
ममु.पखो. पमेड, तहा. तहासगहारांव, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१६ ३१२

73 78 अकनल मधिमुकर पखोवहार,
ममु.पखो. पखोलर / ठहाणिमे, तहा. पन्हहाळहा,
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जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड- ४१६ २२९

74 79 शमुभम तहानहाजिती खरहात,
ममु. धिनगरवहाडती, पखो. जिमुनती एम.आय.डती.सती.
तहा. जजि. सहातहारहा. कपन कखोड- ४१५ ००४

75 80 कवजिय कनृ ष्णिहा जिहाधिव,
ममु.पखो. वरचती गलती, कभलवडती नहाकहा, तहासगहारांव
तहा. तहासगहारांव, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१६ ३१२

76 81 अमखोल कशवहाजिती भखोसलमे,
ममु. कशवहाजितीनगर, पखो. बहन्द्रती, तहा. तहासगहारांव,
जजि. सहारांगलती कपन कखोड- ४१६ ३१२

77 82 चरांद्रकहारांत अरुणि कभरांगहारदमेवमे,
ममु.पखो. कवटहा, तहा. खहानहापतूर, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१५ ३११

78 83 कमथमुन फमु लजसरांग पवहार,
ममु. मखोहनहा बमु।।, तहा. ममेहकर, जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड- ४४३ ००१

79 84 शमुभम पती. कमे कन,
ममु. पस्तमुल, पखो. खहानहापतूर, तहा. पहातमुर,
जजि. अकखोलहा. कपन कखोड- ४४४ ५०१

80 85 रहाजिहद्र आनरांदरहाव फहाळकमे ,
ममु. कशरांदमेवहाडती, पखो. ललगमुणि, तहा. खटहाव,
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड- ४१५ ५०३

81 86 सरांजिय बहाबमुरहाव जधिरडमे,
रहा. तमेलसममुख, पखो. पखोहणिमेर, तहा. परळती(वपै)
जजि. बतीड. कपन कखोड- ४३१ १२८

82 87 अजधिक चरांद्रकहारांत रवलमे,
ममु. सहायगहारांव, पखो. धिहामणिमेर, तहा. कखोरमेगहारांव,
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड- ४१५ ५११

83 88 प्रकतक नहानहासखो खमुडमे,
ममु. पखो. कवठमे, तहा. वहाई, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ ५१६

84 89 पमुरुषखोत्तम महाकणिक भहालमेरहाव,
ममु.पखो. तहारांदळती शमेवई, तहा. जजि. वहाकशम
कपन कखोड- ४४४ ५०५

85 90 शतीकहारांत आनरांद कहारांबळमे ,
ममु.पखो. सगमुणिहामहातहानगर, सरांतखोषतीमहातहा मरांकदरहामहागमे
मलठणि, तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ ५२३

86 91 मयमुर रहाजिहारहाम जिहाधिव,
ममु.पखो. उचलमे गलती, उरांब्रजि, तहा. करहाड,
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ १०९

87 92 तमुषहार बहाजितीरहाव कचरांदकमे ,
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प्लकॉट नरां. २६२, मगदमुम ककॉलनती, पहायगहारांव,
तहा. करवतीर, जजि. कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड- ४१६ ०१३

88 93 कदनमेश कवनहायक रहाठखोड,
ममु. जलरांबगहाव (तहारांडहा), पखो. जिवळगहारांव,
तहा. आरांबहाजिखोगहाई, जजि. बतीड,
कपन कखोड- ४३१ ५१७

89 94 गहापैरव धिनरांजिय जिहाधिव,
ममु.पखो. कखोडहामेलती, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००४

90 95 शरद शरांकररहाव भखोसलमे,
ममु.पखो. मसमुर, तहा.करहाड, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०६

91 96 अशखोक भगवहान रहाठखोड,
ममु. जलरांबगहाव (तहारांडहा), पखो. जिवळगहारांव,
तहा. आरांबहाजिखोगहाई, जजि. बतीड,
कपन कखोड- ४३१ ५१७

92 97 समुकनल जलरांबरहाजि गहाढवमे,
रहा. नमेवहाडहा, पखो. जसरांधिगहारांव, तहा. रमेणिहापतूर,
जजि. लहाततूर . कपन कखोड- ४१३ ५२७

93 98 शमुभम सदहाकशव चव्हहाणि,
ममु. जलरांबगहाव (तहारांडहा), पखो. जिवळगहारांव,
तहा. आरांबहाजिखोगहाई, जजि. बतीड,
कपन कखोड- ४३१ ५१७

94 99 बहालहाजिती अशखोक जिहाधिव,
ममु. महमदहापमुर, पखो. भहारांतहागळती, 
तहा. जजि. लहाततूर, कपन कखोड- ४१३ ५१२

95 100 कवशहाल शतीमरांत मखोरमे,
ममु. कमलहाबहाई नगर, कनोंद्रती रखोड, गरांगहाखमेड
कपन कखोड- ४३१ ५१४

96 101 गणिमेश हणिमुमरांत शहडगमे,
ममु.पखो. ममुरुड अकखोलहा, तहा. जजि. लहाततूर

97 102 कनततीन रहामकनृ ष्णि लहारांडमे,
मसनमे व्यहायहाम शहाळमेसमखोर, लहहान उमरती,
अकखोलहा कपन कखोड- ४४४ ००५

98 103 अरांकमु श चरांद्रकहारांत पवहार,
रहा. गव्हहाणि, पखो. रमेणिहापतूर, तहा. रमेणिहापतूर,
जजि. लहाततूर, कपन कखोड- ४१३ ५२७

99 104 महमेश कवश्वरांभर कहाळमे ,
अकहल्यहादमेवती नगर, कमे जि, तहा. कमे जि,जजि. बतीड
कपन कखोड- ४३१ १२३

100 105 रहाहहल सखदमेव वहाघमहारमे,
ममु.पखो. वडमुथ, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०११

101 106 अमखोल मखोहन जखलहारमे,
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ग्रतीनवमुड अपहाटरमहट, जिगतहापवहाडती, शहाहहनगर
सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ००२

102 107 कववमेक कनवनृत्तती कहारांबळमे ,
ममु. सखोनहाळती, पखो. म्हहालसवडमे, तहा. करवतीर,
जजि. कखोल्हहापमुर, कपन कखोड- ४१६ ००१

103 108 औकचतरहाव भहानमुदहास सखोनमुनमे,
ममु. खरांडहाळहा, पखो. गव्हहालती, तहा. भखोकरदव,
जजि. जिहालनहा, कपन कखोड- ४३१ १३५

104 109 रहाजिमेश रहामचरांद्र आठवलमे,
मखोठती उमरती, रमेल्वमे पमुल तहाथखोडनगर, 
तहा. जजि. अकखोलहा. 
कपन कखोड- ४४४ ००५

105 110 कवरहाप्पहा हणिमरांत कभसनहाळ,
ममु.पखो. वडमुथ, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०११

106 111 समुकशलकमु महार कनोंडतीबहा कह गहार,
ममु.पखो. पमुसमेगहारांव, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा

107 112 शखोभहा कदपक तहायडमे,
गचौतमनगर, महहादमेव खखोरती परतीसर, पहाटतील
ककरहाणिहाजिवळ, अमरहावतती.
कपन कखोड- ४९४ ६०६

108 113 कवशहाल जहानमेश्वर कहाठमे,
कदलती नहाकहा, कखोल्हमेवहाडती रखोड, कहाठमेमळहा, 
तहा. सरांगमनमेर, जजि. अहमदनगर
कपन कखोड- ४२२ ६०५

109 114 कवशहाल जिहाजलरांदर पहाटतील,
ममु.पखो. आटकमे , तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ ५३९

110 115 समुवणिहार अकनल पखोवहार,
ममु.पखो. पखोलर/ढहाणिमे, तहा. पन्हहाळहा, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ २२९

111 116 अजजित प्रल्हहाद महानमे
ममु.पखो. कखोडखोलती, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००४

112 117 आकहाश सरांजिय उखणिमे,
तहा. महाळकशरस, जजि. सखोलहापतूर,
कपन कखोड- ४१३ ३१०

113 118 चरांद्रप्रकहाश कशशमुपहाल कहारांबळमे ,
ममु. बखोरती, पखो. उमरवहाडहा, तहा. तमुमसर,
जजि. भरांडहारहा. कपन कखोड- ४४१ ९१२

114 119 ब्रम्हदमेव लक्ष्मणि ढमेरमे,
ममु. कखोळवहाडती, पखो. पहालती, तहा. जजि. बतीड
कपन कखोड- ४३१ १२२

115 120 सखहारहाम समुरांदररहाव चव्हहाणि,
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ममु. कखोळवहाडती, पखो. पहालती, तहा. 
जजि.बतीड

116 121 रकव रहाजितू लहाड,
ममु. पखो. रहाकहमतपतूर, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५११

117 122 कनलमेशजसरांग सरदहार परदमेशती,
ममु.पखो. वहाढमे, तहा. भडगहारांव, जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड- ४२४ १०१

118 123 महाधिव जसतहारहाम इरांगळमे ,
४४५, मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा.

119 124 सरांतखोष समुखदमेव जिहाधिव,
५१/अ, कमे सरकर पमेठ, सहातहारहा.

120 125 ककशखोर कमुरां डलतीक जिमदहाडमे,
ममु. कशरवळ, तहा. खरांडहाळहा, जजि. सहातहारहा.

121 126 कशतल प्रकहाश जिहाधिव,
ममु. खरहाडमे,पखो. कहालगहारांव, तहा. करहाडहा
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड- ४१५ १०९

122 127 कवनय उदयजसरांह रहाजिपमुत,
ममु.पखो. वहाढमे, तहा. भडगहारांव, जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड- ४२४ १०५

123 128 कवनखोद समुखदमेवरहाव धिहारांडमे,
वहारकरती ककॉलनती, गखोपहालनगर, अमरहावतती.
कपन कखोड- ४४४ ६०७

124 129 शमुभम सरांतखोष यहादव,
ममु. जलरांबहाचतीवहाडती, पखो. नहारांदगहारांव, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०७

125 130 बहाळतू धिनोंडतीबहा पखोवहार,
ममु.पखो. कररांबळती, तहा. गडकहरांग्लजि, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ ५२६

126 131 आकशष अशखोक कशरसहाट,
ममु.पखो. उगवहा, तहा. जजि. अकखोलहा
कपन कखोड- ४४४ ००६

127 132 कनततीन प्रकहाश लहाखमे,
घर नरां. ३६३, बहावधिन रखोड, लहाखहानगर,
यशवरांतनगर, वहाई, तहा. वहाई, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१२ ८०३

128 133 रहाहहल रहामचरांद्र जिहाधिव,
ममु.पखो. वरचती गलती, कभलवडती नहाकहा, तहासगहारांव,
तहा. तहासगहारांव, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१६ ३१२

129 134 दयहानरांद ररांगरहाव कहारांबळमे ,
ममु. सखोनहाळती, पखो. म्हहालसवडमे, तहा. करवतीर, 
जजि. कखोल्हहापतूर. कपन कखोड- ४१६ ००१

130 135 छखोटमेरहाम मखोहन वतीर,
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ममु. गवहारती, पखो. महारांजिरसमुरांबहा, तहा. जजि. बतीड
कपन कखोड- ४३१ १२५

131 136 खरांडतू  तमुकहारहाम वपैद,
ममु. रुई, पखो. रहाममेश्वर, तहा. जजि. लहाततूर

132 137 प्रकहाश कनृ ष्णित चव्हहाणि,
ममु.पखो. कहालगहारांव, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ १०९

133 138 दहादहासखो सदहाकशव भहाईगडमे,
ममु.पखो. कहालगहारांव, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ १०९

134 139 नवतीन कदलतीप कशरांदमे,
१२४, रकववहार पमेठ, अनमुरहाधिहा कनवहास, 
सहातहारहा

135 140 रहाकमे श रकवरांद्र कमु लकणिर्वी,
कनृ ष्णिहानगर, इरतीगमेशन ककॉलनती, रुम नरां. ४११३, सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ००३

136 141 पवन कदनकर पहाटतील
ममु.पखो. मखोरगहारांव खमु।।, तहा. रहावमेर, जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड- ४२५ ५०८

137 142 गणिमेश आनरांदहा जिहाधिव,
कनृ ष्णिहानगर, इरतीगमेशन ककॉलनती, रुम नरां. ३अ/३००२, सहातहारहा. 
तहा. जजि. सहातहारहा    कपन कखोड- ४१५ ००३

138 143 अक्षय चरांद्रकहारांत सपकहाळ,
ममु. कचरांचणिती, पखो. मखोरहावळमे , तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०२२

139 144 ओरांकहार कदलतीप जिहाधिव,
ममु.पखो. सहातहारहारखोड, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०१०

140 145 सहागर दहादहा खवळमे ,
ममु.पखो. बमुधि, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०३

141 146 अक्षय कवलहास कमु लकणिर्वी,
रहा. रहाजिहापतूर, पखो. तलवहाडहा, तहा. गमेवरहाई,
जजि. बतीड, कपन कखोड- ४३१ १२७

142 147 कशततील समुकनल धिखोत्रमे,
ममु.पखो. वहाठहार, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.

143 148 मयमुरती समुरमेश पवहार,
ममु.पखो. करहाड, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.

144 149 कवनखोद बहापमुरहाव कशरांदमे,
ममु.पखो. गनोंदवलमे खमुदर, तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५४०

145 150 अकनकमे त कदलतीप अवघडमे,
ममु.पखो. गनोंदवलमे खमुदर, तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५४०
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146 151 अकनकमे त दत्तहात्रय वहाघमखोडमे,

ममु. धिनगरवहाडती, पखो. कनगडती तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००४

147 152 प्रकदप ररांगरहाव कहारांबळमे ,
ममु. पखोखलमे, पखो. जिहाखलमे, तहा. पन्हहाळहा,
 जजि. कखोल्हहापतूर, कपन कखोड – ४१६ ११३

148 153 अमखोल जिखोततीरहाम फहाळकमे ,
ममु.कशरांदमेवहाडती, पखो. ललगमुणि, तहा.खटहाव,         
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०३

149 154 दत्तहात्रय आबहा बनसखोडमे,
ममु.पखो. रमेठरमे बमु।।, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ १०८

150 155 कवक्रिम वसरांत बनसखोडमे,
ममु.पखो. रमेठरमे बमु।।, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ १०८

151 157 तमुषहार सरांजिय कहासहार,
ममु.पखो. कपरांपळ चचौक, धिनोंडहाईचहा, तहा. जसरांधिखमेडहा,   जजि. धिमुळमे , कपन कखोड- 
४२५ ४०८

152 158 भरत समुभहाष कचवमे,
ममु.पखो. मखोरहाणिमे (उपनगर) तहा. जजि. धिमुळमे ,
कपन कखोड- ४२४ ००२

153 159 शमुभहारांगती शरद वहाघमहारमे,
७०२, गमुरुवहार पमेठ, ढखोर गलती, बचौध्द वस्तती, सहातहारहा.

154 160 मरांजिमुर अहमद कमु तबमुदतीन शमेख,
१७८/१अ, समथरनगर, धिमुळमे  रखोड, अमळनमेर,   तहा. अमळनमेर, जजि. 
जिळगहारांव 
कपन कखोड- ४२५ ४०१

155 161 प्रशहारांत चमुडहामणि कमुरां भहार,
ममु.पखो. अमळगहारांव, तहा. अमळणिमेर, जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड- ४२५ ४२०

156 162 ललतीतहा महारखोतती रहाठखोड,
ममु. वसमुरतहारांडहा, पखो. वसमुर, तहा. मखमेड,
जजि. नहारांदमेड

157 163 जिगदतीश रकवरांद्र घखोडकमे ,
कशवशककीनगर तहारांबमेपमुरहा, अमळनमेर जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड- ४२५ ४०१

158 166 सरांजिय कदलतीप पवहार,
ममु.पखो. रमेठरमे बमु।।, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०८

159 167 उममेश यमुवरहाजि बनसखोडमे,
ममु.पखो. रमेठरमे बमु।।, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०८

160 168 वपैभव प्रकहाश कनकमुरां भ,
ममु.पखो. कररांजिगहारांव, तहा. कनफहाड, जजि. नहाकशक
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कपन कखोड- ४२२ २१०

161 169 अमतीर नजितीर ममुलहाणिती,
ममु. धिनगरवहाडती, पखो. कखोडखोलती, शतीकनृ ष्णि ककॉनलती, 
एम.आय.डती.सती. सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ००४

162 171 अमर ममुकमुरां द जिहाधिव,
ममु.पखो. लखोवलमे, तहा. सरांगममेश्वर, जजि. रत्नहाकगरती
कपन कखोड- ४१५ ६११

163 172 रखोषन बहाबमुजसरांग पवहार,
वहाडर नरां. २०, जिरांगदरांबहा नगर, शतीनहाथ यहारांचमे घरहासमखोर, हनमुमहान 
मरांकदरहाजिवळ, गलती नरां.३, ममु.पखो. तहा. शमेगहारांव,जजि.बमुलढहाणिहा
 कपन कखोड- ४४४ २०३

164 173 समुकनल मखोहनरहाव हहलगमे,
शहामनगर, अरांबहाजिखोगहाई रखोड, लहाततूर, तहा. जजि. लहातमुर, कपन कखोड- ४१३ 
५१२

165 174 रहाजिमेश कवलहास मस्कमे ,
रहा. बमेळगहारांव, पखो.सहातहाळहा, तहा. चहाकमु र,
जजि. लहाततूर, कपन कखोड- ४१३ ५२३

166 175 लक्ष्मणि कशवहाजिती कमुरां भहार, 
बस डमेपखोचमे पहाठतीमहागमे, कवठ्ठलनगर, रहाजिमे कनवहास
लहाततूर, कपन कखोड- ४१३ ५१२

167 176 रहाजिमेश आनरांदरहाव जिहाधिव,
पमुसद, नवतीन पमुसद, स्टमेट बलाॅरांकमे जिवळ, 

168 177 प्रकदप कदलतीप सहातपमुतमे,
रुम नरां. ४, द्रखोपदहाबहाई कनवहास चहाळ, प्रभहातनगर, जिरतीमरती कमु लहार (प,) 
ममुरांबई(७२)

169 178 सहागर कभमरहाव घहाडगमे,
ममु.पखो. गखोळमेश्वर, पखो. कहापतील, ऋतमुगरांधि ककॉलनती, गखोळमेश्वर रखोड, करहाड कपन
कखोड- ४१५ १२४

170 179 अक्षय मखोहन गखोरड,
जिती/१२, न्यमु महानककीनबहाई चहाळ, यशवरांतनगर कमु लहार कमहानती (७०)

171 180 सरांकमे त शतीकहारांत तडहाखमे,
ममु.पखो. सहाईकडमे, तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०३

172 181 कदपहा समुरमेश दमेटकमे ,
रहा. तहारळमे, पखोजलस स्टमेशनचमेमहागमे, तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा 

173 182 कप्रयहारांकहा कदलतीपजसरांह रजिपमुत,
प्लहाट नरां. ४८, गखोळतीबहार मपैदहान, सहाई 
सखोसहायटती, गखोडखोलती सहातहारहा 

174 183 धिनरांजिय कवठ्ठल सवदतीकर,
रहा. ५०७, मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा

175 184 अकभजितीत मनखोहर खरांदहारमे,
११२ब, मल्हहार पमेठ, सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ००२

176 185 वनृषहालती कवश्वनहाथ कहारांबळमे ,
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ममु.पखो. सहारखोळमे , तहा. भखोर, जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड- ४१२ ८०३

177 186 कशवहा शतीररांग गखोरमे
ममु. कमु समुरांबती ममुरहा, पखो. कमु समुरांबती, तहा. जिहावलती, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ०१२

178 187 शहाहरुख शककल शमेख,
४२९, रघमुनहाथपमुरहा कररांजिमे पमेठ, सहातहारहा
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ००२

179 188 रहाजिमेश कवश्वहास कहारांबळमे ,
ममु. भरतगहारांव, पखो. भरतगहारांववहाडती,
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ५१९

180 189 कदपक बहाबमुजसरांग पवहार,
वहाडर नरां. २०, जिरांगदरांबहा नगर, शतीनहाथ यहारांचमे घरहासमखोर, हनमुमहान 
मरांकदरहाजिवळ, गलती नरां.३, ममु.पखो. तहा. शमेगहारांव,जजि.बमुलढहाणिहा
कपन कखोड- ४४४ २०३

181 190 कनखतील अशखोक जिहाधिव,
कखोनहापमुरमे चहाळ, रमेल्वमे लहाईन, १४३/४४, 
सखोलहापतूर

182 191 कवनखोद गखोकवरांद रहाऊत,
रहा. महाळती पमेठ, वहाडर क्रि. १, ममेहकर,
जजि. बमुलढहाणिहा,  कपन कखोड- ४४३ ३०१

183 192 परांकजि सरांजिय कनकम,
महाळवस्तती, दमुटहाळवहाडती, ममु.पखो. नमुनमे,
तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा 

184 193 कमु णिहाल अशखोक जिहाधिव,
कखोहानहापमुरमे चहाळ, रमेल्वमे लहाईन, १४३/४४, सखोलहापमुर

185 194 सजलम ररयहाजि शमेख,
९५, जसध्दमेश्वरनगर, मजिरमेवहाडती, सखोलहापतूर

186 195 कनृ ष्णिहा कवठ्ठल जसरसहाठमे,
ममु.पखो. रुईघर, तहा. जजि. उस्महानहाबहाद
 कपन कखोड- ४१३ ५०१

187 196 हणिमरांत शरांकर महानमे,
ममु.पखो. वनवहासवहाडती, कनृ ष्णिहानगर, महानमेनगर, 
तहा. जजि. सहातहारहा  कपन कखोड- ४१५ ००३

188 197 रममेश यशवरांत कहारांबळमे ,
ममु.पखो. गखोतनोंडती, तहा. इरांदहापमुर, जजि. पमुणिमे 
 कपन कखोड- ४१३ १२०

189 198 शब्बतीर उस्महान आतहार,
१३९अ, शहाहहनगर, जिगतहापवहाडती, गखोडखोलती,
सहातहारहा  कपन कखोड- ४१५ ००२

190 199 प्रकतक बहागडमे,
एम-४२, महाढहा ककॉलनती, बनशरांकरती नगर,जिमुळमे
सखोलहापतूर  कपन कखोड- ४१३ ००४

191 200 दत्तहात्रय बबन जिहाधिव,
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रुम नरां. ३, कवजिय घरमहालकर लमेन नरां.२८, उबहाळमेनगर वहाघखोलती, पमुणिमे 
४१२ २०७

192 201 अमखोल रहामचरांद्र महानमे,
रहा. वहाठहार कनरांबहाळकर, तहा. फलटणि, 
जजि. सहातहारहा  कपन कखोड- ४१५ ५२३

193 202 प्रशहारांत गजिहानन जिहामखोदमे,
ममु.पखो. अरांबखोडहा, तहा. नहारांद मुरहा, जजि. बतूलढहाणिहा
 कपन कखोड- ४४४ ३१३

194 204 मयमुर महहादमेव कदम,
ममु.पखो. हमेळगहारांव, तहा. करहाड, जजि. सहातहाहार
 कपन कखोड- ४१५ १०६

195 205 अकनकमे त कनृ ष्णिहात भखोसलमे,
ममु. पखो. जिहारांब बमु।।, वहारम्हरांकहाळ परतीसर,
तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा 
 कपन कखोड- ४१५ ५०२

196 206 रणिजितीत अरांकमु श पवहार,
ममु. पवहारवहाडती, पखो. वधिरनगड, तहा. खटहाव,
जजि. सहातहारहा  कपन कखोड- ४१५ ५०१

197 207 सहागर समुरमेश करां कहाळ,
सरांभहाजितीनगर, वहाडर क्रि. २३, कचखलती,
तहा. कचखलती, जजि. बमुलढहाणिहा 
 कपन कखोड- ४४३ २०१

198 208 कनलमेश समुरमेश करां कहाळ,
सरांभहाजितीनगर, वहाडर क्रि. २३, कचखलती,
तहा. कचखलती, जजि. बमुलढहाणिहा 
 कपन कखोड- ४४३ २०१

199 209 गणिमेश जिनहादरन गहायकवहाड,
ममु.सहाखरवहाडती (खहामगहारांव) पखो. सहाखरवहाडती,
तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा  
 कपन कखोड- ४१५ ५२२

200 210 स्मतीतहा कभमरहाव क्षतीरसहागर,
ममु. म्हहावशती, पखो. धिहावडवहाडती, तहा. खरांडहाळहा,
जजि. सहातहारहा  कपन कखोड- ४१२ ८०२

201 211 चरांद्रकहारांत आप्पहा अवघडमे,
ममु.पखो. गनोंदवलमे बमु।। तहा. महाणि जजि. सहातहारहा

202 212 अकनकमे त रकवरांद्र दगडमे,
ममु.पखो. अरांदखोरती, तहा. खरांडहाळहा, जजि. सहातहारहा
 कपन कखोड- ४१५ ५२१

203 213 गतीतहा परांकजि बडमेकर,
रहा. १७३, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा.

204 214 तहानहाजिती प्रकहाश बगर,
ममु.पखो. कखोरमेगहारांव, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा
 कपन कखोड- ४१५ ५०१

205 215 ओरांकहार रहाजिहद्र बगर, 
ममु.पखो.कखोरमेगहारांव, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा  कपन कखोड- ४१५ ५०१
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206 216 महमेश नहाथहा पहालवमे,

कचखलखोलती गहारांव, तहा. अरांबरनहाथ, जजि. ठहाणिमे,
 कपन कखोड- ४२१ ५०१

207 217 कनशहा दशरथ कबचमुकलमे,
ममु. धिनगरवहाडती, पखो. भहाडळमे , तहा. कखोरमेगहारांव,
जजि. सहातहारहा  कपन कखोड- ४१५ ०२१

208 219 दशरथ बहाळकनृ णि कबचमुकलमे
ममु. धिनगरवहाडती, पखो. भहाडळमे , तहा. कखोरमेगहारांव,
जजि. सहातहारहा  कपन कखोड- ४१५ ०२१

209 220 जहानमेश्वर धिनोंडतीरहाम जिहाडकर,
ममु.पखो. वडतूजि, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
(शती अलाॅटखो गलाॅरमेजि दकहवडती रखोड वडतूजि)
कपन कखोड- ४१५ ५०६

210 222 वमेकदकहा सचतीन कहारांबळमे ,
ममु. भरतगहारांव, पखो. भरतगहारांववहाडती, 
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ४५१

211 223 कनततीन उत्तम कहारांबळमे ,
घर नरां. २९२४, सती वहाडर, जसध्दहाथरनगर,
कखोल्हहापर कपन कखोड- ४१६ ००२

212 224 सकचन कशवहाजिती व्हनमहानमे,
समुयरवरांशती प्लकॉट, जिहामवहाडती सहारांगलती 
कपन कखोड- ४१६ ४१६

213 225 उममेश जिगनहाथ पहानसहारांडमे,
रहा. बजिररांगनगर, कमु पवहाड, तहा. कमरजि
जजि. सहारांगलती. कपन कखोड- ४१६ ४३६

214 226 समुशहारांत लहालहासहाहमेब फडतरमे,
अकहरमे ककॉलनती, सरांभहाजितीनगर, सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००४

215 228 रहाहहल शरांकररहाव जिगतहाप,
ममु. वडगहारांव, पखो. कबबती, तहा. फलटणि,
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ५३७

216 229 अकभजितीत भहानमुदहास तरटमे,
रहा. वहाठहार कनरांबहाळकर, तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५२३

217 230 सरांजिय सखहारहाम मखोकहतमे,
४७, सहाक्रिकीरखोड, परांचशतील मखोगलहाई, धिमुळमे
कपन कखोड- ४२४ ००१

218 231 कवठ्ठल सखहारहाम चव्हहाणि,
दहारहा यशवरांतनगर, मखोहखोळ, तहा. मखोहखोळ,
जजि. सखोलहापतूर, कपन कखोड- ४१३ २१३

219 232 प्रशहारांत दहादमु कहाटमे,
पहावरतती कनवहास अपहाटरमहट, तहामजिहाईनगर सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००१

220 233 वपैभव शतीकहारांत कहाठहाळमे ,
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५०९, मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ००२

221 234 अजिय महहादमेव रखोकडमे,
७४३, शकनवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ००२

222 235 सरांतखोष दहामखोदर गमुळतीग,
ममु.पखो. फणिदती रखोड, जिखोततीबहानगर, कमरजिकर मळहा
तहासगहारांव तहा. तहासगहारांव जजि. सहारांगलती,
कपन कखोड- ४१६ ३१२

223 236 सरांतखोष नहाथहा महानमे,
ममु. जिपैतहापतूर, पखो.कचरांचणिमेर वरांदन, तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००४

224 237 आकहाश सरांतखोष महानमे,
ममु. जिपैतहापतूर, पखो.कचरांचणिमेर वरांदन, तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००४

225 238 गणिमेश कमललींद लक्ष्मणि कदम,
जियमल्हहार हचौजसरांग सखोसहायटती, खमेड नजितीक
सहाईढहाबहा, खमेड, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ००३

226 239 रखोकहत समुनतील कखोळपमे,
ममु. सरांगम महाहहलती, पखो. क्षमेत्र महाहहलती, तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ००३

227 240 नहाजजियहा अन्वर बहागवहान
मरांगळवहार पमेठ, रहामहाचहा गखोट, सहातहारहा.

228 241 पमुजिहा अजिय रखोकडमे,
७४३, शकनवहार पमेठ, सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००२

229 242 सकनृ त कवश्वनहाथ कहारांबळमे ,
ममु.पखो. सहारखोळमे , तहा. भखोर, जजि. पमुणिमे
कपन कखोड- ४१२ २०३

230 243 कनलतीमहा कमलहाकर सहावरांत,
ममु.पखो. सखोनगहारांव (सरां) कनरांब, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००३

231 244 जजितहद्र जहानमेश्वर नडमे,
९०, बमुधिवहार पमेठ, सहातहारहा तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००२

232 245 शतीकनृ ष्णि सरांभहाजिती बडमेकर,
१८०, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ००२

233 246 अक्षय दत्तहात्रय तपहासमे,
३४१, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००२

234 248 कशध्दमेश महहादमेव कदम,
ममु.पखो. हमेळगहारांव, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०६
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235 249 रखोहतीत सरांजिय बगर,

ममु.पखो. कखोरमेगहारांव, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०१

236 250 स्नमेहहा वपैभव तहारळमेकर,
११०, सखोमवहार पमेठ, सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००२

237 251 समुभहाष शहामरहाव सहामेनवणिमे,
ममु.पखो. नहारांद्रहा बमु।। तहा. जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड- ४२५ ००२

238 252 महमेश जिगनहाथ सपकहाळ,
ममु. घर क्रि. २२ब, कचरांचणिती पखो. मखोरहावळमे , 
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ०२२

239 253 वसतीम इस्महाईल हहासमुरमे,
बरांडगर महाळ, जिनहतीत चचौक, इचलकररांजिती

240 254 रहाहहल रहामदहास आरगडमे,
ममु. आरगडवहाडती, पखो. दकहवड,
तहा.जजि. सहातहारहा (परळती)
कपन कखोड- ४१५ ०१३

241 255 अतमुल नहारहायणि वहाघमखोडमे,
ममु. धिनगरवहाडती, पखो. कनगडती,
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ००४

242 256 रममेश मधिमुकर वहाघमखोडमे,
ममु. धिनगरवहाडती, पखो. कनगडती,
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ००४

243 257 कवजियकमु महार बबन दमेवकर,
ममु. धिनगरवहाडती, पखो. कनगडती,
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ००४

244 258 गणिमेश दत्तहात्रय पवहार,
ममु. पखो. बखोरगहारांव तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५१९

245 259 रखोहन अशखोक वहाघमळमे ,
ममु.पखो. जलरांब, तहा.जजि. सहातहारहा

246 260 हमेमरांत दशरथ नरुळमे ,
ममु. जिखोकतबहाचतीवहाडती, पखो. वमेळमे , तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०२२

247 261 अमतीत कनृ ष्णिहात कभसमे,
रहा. कभसमे वस्तती, नहाडमे, तहा. पहाटणि,
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ २०५

248 263 मरांगमेश एकनहाथ थखोरहात,
ममु. कहरांगनखोळमे , पखो. कखोरतीवळमे , तहा. करहाड
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ १०९

249 264 प्रकवणि प्रकहाश कनकम,
ममु. कशरखोलती (पमुलहाचती), तहा. हहातकणिरांगलमे,
जजि. कखोल्हहापतूर
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250 266 रणिजितीत बहाजितीरहाव कहाररांडमे,

ममु. बमेलमे, पखो. कमु रुकलती, तहा. करवतीर
जजि. कखोल्हहापतूर, कपन कखोड- ४१६ ००१

251 267 शकशकहारांत इरहामन शमेलहावत,
नहाकशक रखोड कपन कखोड- ४२२ १०१

252 268 पप्पमु झबमु जिहाधिव,
गहायत्रती बरांगलहा नरां. ५२, धिनोंडतीरखोड, दमेवळहालती
कलाॅरां प, नहाकशक कपन कखोड- ४२२ ४०१

253 269 भहावरहाव समुभहाष रहाठखोड,
ममु.पखो. करगहाव, तहारांडहा नरां. ३, तहा. चहाळतीसगहारांव
जजि. जिळगहारांव, कपन कखोड- ४२४ १०१

254 270 दहादहा कहाकशनहाथ रहाठखोड,
ममु.पखो. सहावरगहारांव, तहा. नहारांदगहाव, जजि. नहाकशक
कपन कखोड- ४२३ १०६

255 271 बरांटती समुभहाष चरांदमेलमे,
एन-५१, अह २-२२-०१, उत्तम नहाग आर पहाचवती स्ककीम जसडकखो, 
नहाकशक रहाजिरत्ननगर
नहाकशक कपन कखोड- ४२२ ००८

256 272 प्रमखोद समुकदमेव जिहाधिव,
डती-१, आवहाढ समेक्टर प्लकॉट नरां. ९, रहाजिरत्न 
नगर, नहाकशक, कपन कखोड- ४२२ ००८

257 273 चक्रिधिर बहाबमुरहाव ढखोलमे,
ममु.पखो. अमरहापतूर, तहा. शमेवगहारांव, जजि. अहमदनगर
कपन कखोड- ४१४ ५०५

258 274 कवशहाल जिगनहाथ जिहाधिव,
ममु.पखो. आरांबमेघर, पखो. कमे ळघर, तहा. जिहावलती,
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड- ४१५ ०१२

259 275 अकभजितीत शहामरहाव कखोळपमे,
ममु. सरांगम महाहहलती, पखो. क्षमेत्र महाहहलती
तहा.जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ००३

260 277 कवनखोद जियजसरांग पवहार,
जिमुनहा सरकहारती दवहाखहानहा, पहाटणि, ममु.पखो. तहा.
पहाटणि, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ २०६

261 278 तमुकहारहाम रहामचरांद्र खरहात,
ममु.पखो. रुई, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०१

262 279 अकवनहाश बबन कदम,
ममु.पखो. हमेळगहारांव, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०६

263 280 प्रकवणि कदलतीप चव्हहाणि,
बती-६३, जिहारांबवहाडती, सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१६ ४१६

264 281 रकव सरांभहाजिती चव्हहाणि,
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४४०/५, कत्रममुतर्वी कहालाॅनलती, पखोळ मळहा, १०० फमु टती रखोड, सहारांगलती कपन 
कखोड- ४१६ ४१६

265 283 समुकनल धिनहाजिती सहाररांग,
रहा. यमेळवडमे, पखो. कखोदवडमे, तहा. रहाधिहाहानगरती,
जजि. कखोल्हहापतूर, कपन कखोड- ४१६ २११

266 285 रखोहतीत दत्तहात्रय कमुरां भहार,
रहा. यमेळवडमे, तहा. रहाधिहानगरती, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ २११

267 286 कवशहाल कवष्णितू पहाटतील,
रहा. यमेळवडमे, पखो. कखोदवडमे, तहा. रहाधिहाहानगरती,
जजि. कखोल्हहापतूर, कपन कखोड- ४१६ २११

268 287 नवनहाथ सदहाकशव कहाररांडमे
ममु. बमेलमे, पखो. कमु रुकलती, तहा. करवतीर
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड- ४१६ ००१

269 288 रखोहन परशमुरहाम भखोपळमे ,
रहा. २४९९ई, अकतग्रमे गलती, कसबहा बहावडहा,
कखोल्हहापतूर कपन कखोड- ४१६ ००६

270 289 आनरांदहा हरती कहारांबळमे ,
ममु. सडमे गमुडवळमे , पखो. कहानमुर खमुदर, तहा. चरांदगड,
जजि. कखोल्हहापतूर. कपन कखोड- ४१६ ५०७

271 290 सरांकदप कहरांद मुरहाव दमेसहाई,
ममु.पखो. खरांडमे रहाजिमुरती, तहा. कमरजि, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड- ४१६ ४१४

272 291 सखोमनहाथ सरांजिय पहाटतील
ममु.पखो. फहाणिरवहाडती, (कश.) पखो. ढवळती, तहा. वहाळवहा 
जजि. सहारांगलती. कपन कखोड- ४१६ ३०२

273 292 सकचन बलरहाम खखोत,
ममु.पखो. फहाणिरवहाडती, (कश.) पखो. ढवळती, तहा. वहाळवहा 
जजि. सहारांगलती. कपन कखोड- ४१६ ३०२

274 294 जहानमेश्वर रहामचरांद्र सहाळमुरांखमे,
ममु.पखो. फहाणिरवहाडती, (कश.) पखो. ढवळती, तहा. वहाळवहा 
जजि. सहारांगलती. कपन कखोड- ४१६ ३०२

275 295 कभमहाण्णिहा बहाळहासहाहमेब वडहार,
लहाल-तहारहा कबल्डलींगचमे पहाठतीमहागमे, वडहार गलती,
इस्लहामपमुर, तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१५ ४०९

276 296 कनखतील नहामदमेव पहाटतील,
ममु.पखो. पमुणिदती, तहा. पलमुस , जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१६ ३०८

277 297 धिनरांजिय शतीररांग गखोसहावती, 
ममु.पखो. पमुणिदती, तहा. पलमुस , जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१६ ३०८

278 298 ककशखोर कशवहाजिती चव्हहाणि,
ममु.पखो. पमुणिदती, तहा. पलमुस , जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१६ ३०८
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279 299 अकवनहाश अशखोक नहारांगरमे,

ममु.पखो. कवहहापमुर, तहा. कडमेगहारांव, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१५ ३०४

280 301 समुशहारांत ब्रम्हदमेव चचौगलमे,
रहा.कशरगहारांव, तहा.रहाधिहानगरती, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड – ४१६ २११

281 302 ककरणिकमु महार समुकनल ठहाकरमे,
प्लकॉट नरां. २, शती मरांगल प्रहाईड, ममुरहारतीनगर,
महाऊलती हकॉल, अरांबड नहाकशक,
कपन कखोड – ४२२ ०१०

282 304 समुहहास सदहाकशव पहाटतील,
८५९, कवरहाटनगर, यशवरांतनगर, वहाई,
तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१२ ८०३

283 305 हषरल सयहाजिती पहाटतील,
रहा. यलमरवहाडती, पखो.कहातरखटहाव, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – 
४१५ ५०७

284 306 यमुसमुफ महमरांद शमेख,
२०७५, गमुलशन अपहाटरमहट, रकववहार पमेठ, वहाई, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा. कपन
कखोड – ४१२ ८०३

285 307 सरांतखोष कदलतीप महानमे,
रकहमतपमुर रखोकडमेश्वर गलती, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा

286 308 समुशहारांत शरांकर तहारांबमे,
ममु.पखो.ममेढहा (अहारांबमेडकर नगर), तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – 
४१५ ०१२

287 309 शमुभम शरांकर तहारांबमे,
ममु.पखो.ममेढहा (अहारांबमेडकर नगर), तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – 
४१५ ०१२

288 310 कदपक लक्ष्मणि बखोरहाडमे,
६६८, न्यमु पहाच्छहा पमेठ, सखोलहापतूर,
कपन कखोड – ४१३ ००६

289 311 जिहावमेद ररयहाजि शमेख,
९५, जसदमेश्वर नगर-१, मजिरमेवहाडती, सखोलहापतूर

290 313 ककरणि प्रतहाप बडमेकर,
१७९, मल्हहार पमेठ, सहातहारहा, तहा.जजि.सहातहारहा

291 314 हरांकबररहाव सरांजिय महानमे,
महानमे ककॉलनती, कखोडखोलती, सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००४

292 315 समुधितीर नहाईक,
'समुधितीर' सरांपदहा हचौ.सखो. कमरवतीरनगर, एम.आय.डती.सती. सरांभहाजितीनगर, 
सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००४

293 316 स्वपहानती अमखोल नलवडमे,
सहाई गणिमेश अपहाटरमहट, कचमणिपमुरहा पमेठ सहातहारहा 

294 317 कवजिय कवठ्ठल भनोंडमे,
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रहा. खहारांसमे, पखो. आरवती, तहा. सरांगमणिमेर,
जजि. अहमदनगर, कपन कखोड – ४१३ ७३८

295 318 समुरजि समुभहाष खहारांडझहामेडमे,
ममु.पखो. नहागमेवहाडती, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०१५

296 320 महहद्र कभमरहाव कहारांबळमे ,
ममु. उककडर, पखो. मकहमहानगड, तहा. महाणि
जजि. सहातहारहा

297 321 उममेश शरांकर रहाठखोड,
ममु. वडती, पखो. कळरांबती, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०१२

298 322 अरुणि गजिमल महहालमे,
ममु. जिहामखमेल, पखो. कशरसखोलमे, तहा. सहाखरती,
जजि. धिमुळमे , कपन कखोड – ४२४ ३०४

299 323 जियरहाम बबन ममुळमे ,
ममु. धिनगहारांव, पखो. आरणिगहारांव, तहा. जिहामखमेड,
जजि. अहमदनगर, कपन कखोड – ४१३ २०१

300 324 स्वप्नतील प्रकहाश चहहाजिगमुणिमे,
ममु. नहाय नगर, तमेल्हहारहा, पखो. तमेल्हहारहा, 
तहा. तमेल्हहारहा, जजि. अकखोलहा. 
कपन कखोड – ४४४ १०८

301 325 दहावतीद गखोरजिती गहावतीत,
ममु. बखोर कवहतीर, पखो. रहायपमुर, तहा. नवहापमुर,
जजि. नरांदमुरबहार, कपन कखोड – ४२५ ४१८

302 326 वपैभव सरांजिय सहानप,
ममु.पखो. लहाहखोगहारांव, तहा. नहारांदगहाव (खरांडमेश्वर) 
जजि. अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ ७०१

303 327 हषरद नरांदकमु महार कहारांबळमे ,
ममु.पखो. भहडवडमे, तहा. हहातकणिरांगलमे,
जजि. कखोल्हहापतूर, कपन कखोड – ४१६ ११२

304 328 कनशहारांत यहादवरहाव भखोपमे,
ममु. अरांबहाळती, पखो. पखोफहाळती, तहा. उमरखमेड,
जजि. यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ २०४

305 329 शतीकहारांत गजिहानन दमुमहारमे,
ममु.पखो. अमडहापतूर, पखो. कमु रळती, तहा. उमरखमेड,
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २३०

306 330 शहाम वसरांतहा जिहाधिव,
ममु. शमेवलती, पखो. वहाई, तहा. कहाररांजिहा, (आड), 
जजि. वहाशतीम कपन कखोड – ४४४ १०५

307 331 लक्ष्मणि पमुरांडजलक बमुरकमु लमे,
ममु. जिनमुनहा पखो. पखोफहाळती, तहा. उमरखमेड, 
जजि. यवतमहाळ. कपन कखोड – ४४५ २०४

308 332 अक्षय गणिमेश पहाथतीकर,
ममु.टहाकळती, पखो. पहाथडर्वी, तहा. तमेल्हहारहा,
जजि. अकखोलहा. कपन कखोड – ४४४ ७०१
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309 333 महाधिमुरती रकवरांद्र भरांडहारमे,

ममु.पखो. हमेळगहारांव, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १०६

310 334 प्रकहाश बबन महानमे,
ममु.पखो. शमेळकमे वहाडती, (म्हहासखोलती) तहा. करहाड, 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५  १११

311 335 आकहाश अशखोक पवहार,
ममु. गखोटमे, पखो. ममुरांडमे, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १२४

312 336 गणिमेश कवजिय कहाटवटमे, 
ओम सहाई रमेजसडरांसती, मळहाई टकॉवर पहाठतीमहागमे,
कखोल्हहापतूर नहाकहा, मलकहापतूर, तहा. करहाड,
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५३९

313 337 कवककी समुरजि गखोसहावती,
अरांकमु शनगर, ककपलममुनती मरांकदरहाच्यहा पहाठतीमहागमे,
जिमुनहा चऱ्हहाटहा रखोड बतीड 
कपन कखोड – ४३१ १२२

314 338 सकचन कदलतीप कमसहाळ,
ममु.पखो. खखोकरमखोहहा, तहा. कशरुर, जजि. बतीड
कपन कखोड – ४१४ २०५

315 339 सखोमनहाथ समुधिहाकर तहाटमे,
ममु.पखो. गमेवरहाई शमेमती. तहा. जसलखोड,
जजि. औररांगहाबहाद, कपन कखोड – ४३१ १३५

316 340 रखोहन कनततीन कदवमे,
आहमेर धिहानखोरहा, पखो. पहालवणि, तहा.जजि. बतीड
कपन कखोड – ४३१ १२२

317 341 दत्तहात्रय महहादमेव भहाग्यवरांत,
ममु.पखो.गरांगहापमुर, तहा. जजि. लहाततूर
कपन कखोड – ४१३ ५३१

318 342 प्रकहाश कभमरहाव कहारांबळमे ,
ममु. अरांबडगहा (बमु।।) पखो. बमुघहामेडहा     तहा. औसहा, जजि. लहाततूर.  कपन कखोड – 
४१३ ५२० 

319 343 शमुभम ककशखोर बरछहाव,
ई-टती २, महहात्महा फमु लमे वसहाहत शरणिपमुर रखोड,
कटळकवहाडती, नहाकशक, कपन कखोड – ४२२ ००१

320 344 कवनहायक आनरांद भखोसलमे,
ममु. जखरखरांडती, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा.

321 345 पमुनम अकवनहाश ररांगहारती,
ममु.पखो. सहानगडती, तहा. सहाकखोलती, जजि. भरांडहारहा.
कपन कखोड – ४४१ ८०२

322 346 कदपक भरतजसरांग पहाटतील,
महालमत्तहा कवभहाग, पनवमेल महहानगरपहाजलकहा,  दमेवहाळमे  तलहावहा समखोर 
पनवमेल, जजि. रहायगड, कपन कखोड – ४१० २०६

323 347 महमेश मखोहन कहाळमे ,
पनवमेल महहानगरपहाजलकहा सचतीव कहायहारलय,
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कपन कखोड – ४१० २०६

324 348 मनखोजि रहाजिहद्र ठहाकमु र,
ममु. भगवतती, पखो. चचौल, तहा. अजलबहाग,
जजि. रहायगड, कपन कखोड – ४०२ २०३

325 349 आबहासहाहमेब समुरमेश जिहाधिव,
ममु.पखो. फळवणिती, तहा. महाळकशरस, 
जजि. सखोलहापतूर, कपन कखोड – ४१३ ३०६

326 350 आदमेश कवजिय कदम,
रहा. तहारांद मुळवहाडती, तहा. कळरांब, जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ६०७

327 351 गमुलहाब रहाममेश्वर रहहारांगडहालमे,
ममु. भडरांगहा, पखो. ममुन्डतीपहार, तहा. गखोळमेगहारांव, 
जजि. गनोंदतीयहा कपन कखोड – ४४१ ८०७

328 352 कदपक परांढरतीनहाथ आव्हहाड,
प्लकॉट नरां. २६, शरांकरआप्पहा नगर कपरांप्रहाळहा
जिळगहारांव, तहा. जजि.जिळगहारांव, 
कपन कखोड – ४२५ ००१

329 353 अमतीत रहाजिहदरहाव कमे तरकर,
१५८, जसध्दमेश्वरतीनगर, कपपळहा रखोड, नहागपतूर
कपन कखोड – ४४० ०३४

330 354 जहानमेश्वर बरांडतू  आगमे,
ममु. नरसखोबहानगर, धिहानखोरहा रखोड, बतीड, 
कपन कखोड – ४३१ १२२

331 355 महमेश शरांकर क्षतीरसहागर,
ममु.पखो. सहाकत, तहा. बहाशर्वी, जजि. सखोलहापतूर,
कपन कखोड – ४१३ ४०३

332 356 यखोगतीरहाजि परांडतीत बहागमुल,
प्लकॉट नरां. ५९, सव्हमे नरां.२४७, स्वहामती समथर
कमुरां जि, प्रभहातनगर, म्हसरुळ कदरांडखोरती रखोड,
नहाकशक कपन कखोड – ४२२ ००४

333 357 रकवरांद्र आप्पहाजसरांग पहावरहा,
ममु. लरांगडतीभवहानती, पखो. शहहानहा, तहा. शहहादहा,
जजि. नरांदमुरबहार, कपन कखोड – ४२५ ४४४

334 358 सरांतखोष परांढरतीनहाथ पगहारमे,
ममु.पखो. नहारांद मुर मध्यममेश्वर, तहा. कनफहाड,
जजि. नहाकशक

335 359 सरांदमेश हहासमे,
जसडकखो नहाकशक, ०९, एन-४१-ए/सती/डती/ १/९/१२, आनरांदनगर, 
जसडकखो नहाकशक

336 360 रहाहहल समुभहाष महाळती, 
ममु.पखो. खहारजिहाई रखोड, टहाकळती, पतीसती, 
तहा. चहाळतीसगहारांव, जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२४ ११९

337 361 हमेमरांत कवनहायक सखोनवणिमे,
ममु.पखो. धिहानखोरहा, तहा. चखोपडहा, जजि. जिळगहारांव,
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338 362 कवशहाखहा कवलहास सहाळमुकमे ,
प्लकॉट नरां. २६, शरांकरहाप्पहा नगर, कपरांप्रहाळहा,
जिळगहारांव, तहा. जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ ००१

339 363 भमुषणि सहारांडतू  कमटकर,
ममु.पखो. गमुम्मती, तहा. जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड – ४४३ ००१

340 364 शमे बहाकशर शमे मजजित,
ममु.पखो. गखोहखोगहारांव तहा. ममेहकर, जजि. बमुलढहाणिहा.
कपन कखोड – ४४३ ३०३

341 365 अरांकमु श प्रल्हहाद खखोबरमे,
रहा. सहावखमेड नहागरमे, तहा. दमेऊळगहारांवरहाजिहा,
जजि. बमुलढहाणिहा, कपन कखोड – ४४३ २०१

342 366 समुरजि बबन नहागरमे,
रहा. सहावखमेड नहागरमे, तहा. दमेऊळगहारांव रहाजिहा,
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४३ २०१

343 367 वपैभव रममेशरहाव जिहाधिव,
ममु.पखो. तहा. खहामगहारांव कशवहाजिती वमेस, दरांडमे स्वहामती जिवळ , तहा. खहामगहारांव जजि. 
बमुलढहाणिहा, कपन कखोड – ४४४ ३०३

344 368 रहाजिमु कशवहाजिती खरहात,
रहा. मखोहखमेड, पखो. लव्हहालहा, तहा. ममेहकर,
जजि. बमुलढहाणिहा, कपन कखोड – ४४३ ३०१

345 369 गजिहानन जहानदमेव भहातमेकर,
ममु.पखो. सहावरांगती टमेकहाळमे , तहा. दमेऊळगहाव रहाजिहा,
जजि. बमुलढहाणिहा, कपन कखोड – ४४३ २०६

346 370 जहानमेश्वर ककसन ढवळमे ,
ममु.पखो. मलकहापमुर, पहारांग्रहा, तहा. जसरांधिखमेड रहाजिहा,
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४३ २०२

347 371 समुरमेश समुभहाष टहाळमे
ममु.पखो. मलकहापमुर, पहारांग्रहा, तहा. जसरांधिखमेड रहाजिहा,
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४३ २०२

348 372 सकतश रहाजिमु आकहाळ,
रहा. भखोरसहा भखोरसती, पखो. एकलहारहा, तहा. कचखलती,
जजि. बमुलढहाणिहा, कपन कखोड – ४४३ २०१

349 373 अमखोल प्रल्हहाद खखोब्रमे,
रहा. सहावखमेड नहागरमे, तहा. दमेऊळगहारांव रहाजिहा,
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४३ २०१

350 374 प्रमखोद तहानहाजिती मखोरमे,
ममु. समुयहारचतीवहाडती, पखो. नहानमेगहारांव, तहा. पहाटणि,
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५२०

351 375 गणिमेश सदहाकशव डहाकमे ,
ममु. कपरांपरती खमुदर, पखो. कहवहारहा गखोवधिरन,
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तहा. मजिलगहारांव, जजि. बतीड.

352 376 अजिय कब्रजिलहाल पवहार,
ममु. वहाघखोडहा तहारांडहा, पखो. वपैद वडगहारांव,
तहा. महारांथहा, जजि. जिहालनहा कपन कखोड  ४३१५०१

353 377 आनरांद कहरहामन धिनवमे,
ममु. महातखोशती कनवहास, परांचशतीलनगर, पहालवणि रखोड
बतीड, कपन कखोड – ४३१ १२२

354 378 अकवनहाश रकवरांद्र नरवणिमे,
रहा. नरवणिमे कनवहास मरांत्रती गलती, समुभहाष रखोड, बतीड,
कपन कखोड – ४३१ १२२

355 379 तचौफकीक रईजि कहादरती,
ममु.पखो. हसनहाबहाद, तहा. भखोकरदन, जजि. जिहालनहा,
कपन कखोड – ४३१ ११४

356 380 मयमुर गजिहानन बनकर,
ममु.पखो. कनरांबळक, तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५२३

357 381 अमतीत सरांजिय भखोसलमे,
एनएल-६-३, रुम ३ ब्लकॉक ३ पमुवर नमेरुळ

358 382 कदगरांबर कवलहास समुळ,
ममु.पखो. शमेरमेचतीवहाडती (कहरांग), तहा. फलटणि,
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५२१

359 383 मरांगमेश गणिमेश कदम,
ममु.पखो. वहाढमे, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०११

360 384 मखोहसतीन लकतफ शमेख,
ममु.पखो. बहावधिन, तहा. वहाई, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१२ ८०४

361 385 अक्षय बहापमु गहायकवहाड,
महातहा रमहाई चचौक, मरांगळवहार पमेठ, फलटणि
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५२३

362 386 अमतीत प्र. घखोगजलयहा,
ममु.पखो. महालगहारांव बमु।।, तहा. शमेगहारांव जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड – ४४४ ३०४

363 387 प्रकदप अरांबहादहास चचौधिरती,
रहा. जसरांदखमेड रहाजिहा, जजि.बमुलढहाणिहा
कपन कखोड – ४४३ २०३

364 388 सखोहमेल अममद जिकमल अहमद,
खपैरुशहाह बहाबहा दगहारनगर, वहाडर नरां. ९, कचखलती,
तहा. कचखलती, जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड – ४४३ २०१

365 389 महमेश मखोहन धिबडघहाव,
कनसगर आनरांद ककॉलनती, मरांगरुळ पतीर रखोड, खडककी बमु।।, तहा. जजि. अकखोलहा.
कपन कखोड – ४४४ ००४

366 390 कववमेकहानरांद रहामकनृ ष्णि डनोंगरमे,
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रहाहहलनगर प्रभहाग कहादहाकशवणिती, अकखोलहा, 
पखो. कनृ षतीनगर, तहा. जजि.अकखोलहा.
कपन कखोड – ४४४ ००१

367 391 कनलमेश समुदमेश कशरांदमे,
समथरनगर, कढकलमे मळहा, जिमेल रखोड, नहाकशक रखोड, नहाकशक कपन कखोड – 
४२२ १०१

368 392 गणिमेश कडमुबहा रहाठखोड,
ममु.पखो.महाररांबहा तहारांडहा, तहा.कनड, जजि.औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ १०४

369 393 बहालहाजिती सखोमतीनहाथ कमे रुळकर,
ममु.तवलवहाडती, पखो.जिहामगहारांव, तहा.आषती, जजि.कबड
कपन कखोड – ४१४ २०३

370 394 शरद महहादमेव कहाकडमे,
परांचकशल चचौक, मरांगळवहार पमेठ, फलटणि,
कपन कखोड – ४१५ ५२३

371 395 कवनखोद जियरहाम बहाबरमे,
ममु.वमेळमुक, पखो.कशरखोशती, तहा.ममुरबहाड, जजि.ठहाणिमे,
कपन कखोड – ४२१ ४०२

372 396 घनश्यहाम कशवहाजिती डहारांबमे,
ममु.टहाकळवहाडमे, पखो.कनरांबळक, तहा.फलटणि,  जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५
५२३

373 397 रहाहहल रहामचरांद्र बहारवमे,
स.नरां. ९, दत्तनगर, जसरांदनहाथवहाडती, वहाई, जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१२ 
८०३

374 398 प्रशहारांत पहारांडतू ररांग ढमेबमे,
स.नरां.१२/१ब/१ जसद्ध्नहाथ्वहाडती, वहाई,     जजि.सहातहारहा कपन कखोड – 
४१२ ८०३

375 399 अतमुल अजिमुरन पवहार,
घखोडकमे  चहाळ, गणिमेश नगर, जिती.बती. रखोड,       महानपहाडहा ठहाणिमे (प), कपन 
कखोड – ४०० ६०८

376 400 गणिमेश लक्ष्मणिरहाव डमेहनकर,
ममु.इठलहापतूर, पखो.दमेऊरवहाडहा, तहा.आवर्वी, जजि.वधिहार
कपन कखोड – ४४२ २०१

377 401 सकतश जसतरहाम लव्हहाळमे ,
ममु.पखो.नगतीनहा कपरांपळगहारांव, पखो.लहाडगहारांव, 
तहा.वपैजिहापतूर, जजि.औररांगहाबहाद. 
कपन कखोड – ४२३ ७०१

378 402 रहाममेश्वर हरतीबहापतू दहारांगखोडमे,
रहा.वहाडती, पखो.घनखोटती, तहा.सखोयगहारांव, 
जजि.औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १५०

379 403 अरुणि कवश्वनहाथ कशरांदमे,
ममु.पखो.वहाडती रखोड, लक्ष्मती ककॉलनती, जिहामनमेर, तहा.जिहामनमेर, जजि.जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२४ २०६

380 404 जिय रघमुनहाथ भखोई,
इरांकदरहा आवहास भमुसहावळ रखोड, जिहामनमेर,
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तहा. जिहामनमेर, जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२४ २०६

381 405 प्रशहारांत सखोपहान महहालमे,
प्लकॉट नरां. ९१अ मधिमुबन ककॉलनती, जिळगहारांव रखोड,
जिहामनमेर, तहा. जिहामनमेर, जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२४ २०६

382 406 यखोगमेश आनरांदहा खरहाटमे,
ममु.पखो. आय.टती.आय. ककॉलनती, तहा. जिहामनमेर,
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२४ २०६

383 407 कवजिय रघमुनहाथ भखोई,
इरांकदरहा आवहास भमुसहावळ रखोड, जिहामनमेर,
तहा. जिहामनमेर, जजि.जिळगहारांव

384 408 सरांकगतहा ईश्वर लखोहहार,
स्वहामती कववमेकहानरांद नगर, जिहामनमेरपमुरहा, जिहामनमेर
तहा. जिहामनमेर, जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२४ २०६

385 409 ईश्वर नहारहायणि लखोहहार,
स्वहामती कववमेकहानरांद नगर, जिहामनमेरपमुरहा, जिहामनमेर
तहा. जिहामनमेर, जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२४ २०६

386 410 कशवहाजिती अशखोक भखोई,
ममु. ठहाकरखमेडहा, पखो. शहहापतूर,
तहा. जिहामनमेर, जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२४ २०६

387 411 ककशखोर नहारहायणि कमस्तरती,
स्वहामती कववमेकहानरांद नगर, जिहामनमेरपमुरहा, जिहामनमेर
तहा. जिहामनमेर, जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२४ २०६

388 412 महमेश कहाकशनहाथ कशरांपती,
ररांगहार गलती, मखोरभवन जिवळ, तहा. पहाचखोरहा,
जजि. जिळगहारांव कपन कखोड – ४२४ २०१

389 413 कवजिय रहाजिहद्र खपैरनहार,
पहातहाळमेश्वर नगर, पहारखोळहा, तहा. पहारखोळहा,
जजि. जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ १११

390 414 अश्वतीनकमु महार परांढरती रहाठखोड,
ममु. जियरहाम तहारांडहा, पखो. नमेहरुनगर, तहा. करां धिहार,
जजि. नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ७४२

391 415 कनततीन ममुकमुरां द दमेवरमे,
लहहान शनती मरांकदरहाजिवळ, प्रभहातगलती, घहाट रखोड,
चहाळतीसगहारांव, जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२४ १०१

392 416 वपैशहालती नहामदमेव मखोरमे,
इरांकदरहा आवहास, भमुसहावळ रखोड, जिहामनमेर,
तहा. जिहामनमेर, जजि.जिळगहारांव 
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कपन कखोड – ४२४ २०६

393 417 ओमदमेव आसहारहामजिती लहाखडमे,
ममु. जिमुनती कहामठती पखो. घखोडमेगहारांव, तहा. पहायकशवनती,
जजि. नहागपतूर, कपन कखोड – ४४१ ४०४

394 418 बहालहाजिती अजिमुरन कवखहातमे,
हनमुमहान चहाळ, अकमु रळती रखोड, अवदमुत कवदहालय,
ममुरांबई गमेट नरां. ५ क्रिहारांततीनगर ममुरांबई ४०० ००१

395 419 कमन्हहाजिहाकदन शकफयखोकदन खततीब,
डखोहर गलती महहादमेव मरांकदरहाजिवळ, परततूर, 
तहा. परततूर, जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड – ४३१ ५०१

396 420 रहाजिहद्र ककसन समुळमे ,
प्लकॉट नरां. ४७ समुप्रतीम ककॉलनती, एम.आय.डती.सती.
जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ ००३

397 421 यखोगमेश कल्यहाणि भहालकर,
प्लकॉट नरां. २८, घर नरां. १५६, नवतीन मखोठहा 
जिहाधिववहाडती हडकखो औररांगहाबहाद ४३१ ००१

398 422 उममेश रममेश कशरांदमे,
ममु.पखो. लवमुळ क्रि. १, तहा. महाजिलगहारांव, जजि.बतीड
कपन कखोड – ४३१ १३१

399 423 शरांकर कशवदहास महानमे,
रहा. टहाकळ गव्हहाणि, पखो. जसरसमहागर, तहा. गमेवरहाई
जजि.बतीड, कपन कखोड – ४३१ १४३

400 424 प्रभहाकर महहादमेव भहाग्यवरांत,
ममु.पखो. गरांगहापतूर, तहा. जजि. लहाततूर,
कपन कखोड – ४१३ ५३१

401 425 स्वप्नतील कशवहाजिती घहागहाळ,
दत्तनगर, एम.आय.डती.सती. रखोड, 
उस्महानहाबहाद, तहा. जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ५०१

402 426 रकवककरणि रहाजिकमु महार कक्षरसहागर,
ममु.पखो. ममुरांगशती(वहा) तहा. बहाशर्वी, जजि. सखोलहापतूर,
कपन कखोड – ४१३ ३१२

403 427 दहादहासहाहमेब सखहारहाम शमेजिहाळ,
ममु.पखो. कशरसमहागर, तहा. गमेवरहाई, जजि.बतीड
कपन कखोड – ४३१ १४३

404 428 रहाममेश्वर जहानदमेव मखोकहतमे,
मरांचमेवहार वहाडहाच्यहा समखोर लक्ष्मतीनहारहायणिपमुरहा,
जिमुनहा जिहालनहा, कपन कखोड – ४३१ २१३

405 429 शहाम कभमरहाव अवघड,
रहा. छत्रपतती ककॉलनती जिमुनहा जिहालनहा, जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ २०३

406 430 कमु शल कवष्णितू वहाणिती,
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ममु.पखो. गहारांधिहारती, तहा. लखोणिहार 
कपन कखोड – ४४३ ३०२

407 431 अयबतू अहमद तडवती,
गट नरां. १२, प्लकॉट नरां. ३अ, ब्लकॉक कनरां. ४,
महाऊलतीनगर, आशहाबहाबहानगर जिवळ, जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२५ ००१

408 432 नहामदमेव कहारांतहा मखोटमे,
ममु. जिहाशती, पखो. पळशती, तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५४०

409 433 सरांभहाजिती बसहाजिती खखोकलमे,
रहा. ढहाक्यहाचतीवहाडती, पखो. जिहारांबळहा तहा. हदगहारांव,
जजि. नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ७१३

410 434 भरत महहादमेव ढमेबमे,
टहायगर पहाथ रखोड, मधिमुसहागर जिवळ, 
महहाबळमेश्वर, तहा. महहाबळमेश्वर, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१२ ८०६

411 435 रहाजिहारहाम यमहाजिती ममेमहाणिमे
सचौभहाग्य लक्ष्मती अपहाटरमहट, फ्ललाॅट नरां. ४, बती कवरांग ओम शहारांतती कबल्डलींगसमखोर
वहाडहा रखोड,
रहाजिगमुरुनगर, खमेड, पमुणिमे कपन कखोड  ४१० ५०५

412 436 आकहाश मनमेश वदरकर,
सहानमे गमुरुजिती नगर, अरांबतील ओढहा ककॉलनती, कबल्डलींग नरां. ६, खखोलती नरां. 
२४२, सदहाकशव पमेठ,
पमुणिमे ४११ ०३०

413 437 हषरवधिरन प्रकहाश भवरमे,
ममु.पखो. मखोहदती, तहा. महहागहारांव, जजि. यवतमहाळ,
कपन कखोड – ४४५ २०४

414 438 सकचन दहादहारहाव वहाघ,
कबसनल ककॉटरर, ए-७८, महषर्वीनगर पखोजलस 
चचौककी समखोर गमुलटमेकडती पमुणिमे ४११ ०३७

415 439 हनमुमहान समुयरभहान फखोफसमे,
रहा. कहाळ्यहाचतीवहाडती, पखो. कहारांडलती, 
तहा. कळमनमुरती, जजि. कहरांगखोलती 
कपन कखोड – ४३१ ७०१

416 440 महमेश नहारहायणिरहाव चव्हहाणि,
आकदत्यनगर दमुगहारदमेवती मरांकदरहाच्यहा बहाजिमुलहा    (महातहाशतीनगर) परभणिती, तहा. 
जजि. परभणिती कपन कखोड – ४३१ ४०१

417 441 हरतीदहास रहामककशन समुरवसमे,
रहा. शहहापमुर, पखो. आवर्वी, तहा.जजि. परभणिती
कपन कखोड – ४३१ ४०१

418 442 कवनखोद भहाईदहास कखोकणिती,
ममु.कळरांबहा, पखो. ढमेकवद, तहा. जजि. नरांदमुरबहार
कपन कखोड – ४२५ ४१२
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419 443 सखहारहाम धिनहाजिती शहडगमे,

रहा. कमे समुडर्वी, पखो. नहायगहारांव, तहा. खरांडहाळहा, जजि. सहातहारहा
420 444 मयमुर मखोहन खहाडमे,

ममु. सखोकहासन, पखो. वहावरकहरमे, तहा. महाणि
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०८

421 445 शमेख दस्तगतीर शमेख उस्महान,
ममु.पखो. पखोधिहात, तहा.  मरांगळतूरपतीर, जजि. वहाशतीम
कपन कखोड – ४४४ ४०३

422 446 रकवरांद्रकमु महार मदनलहाल दमुवर,
ममु. कशवरती टखोलहा, पखो. पहारांढरवहाणिती,
तहा. सहालमेकसहा, जजि. गनोंकदयहा
कपन कखोड – ४४१ ९०२

423 447 कशवशरांकर कमे शव चचौधिरती, 
ममु.पखो. पहाडर्वी टकमखोर, तहा. जजि. वहाकशम
कपन कखोड – ४४४ ५०५

424 448 गणिमेश रहामदहास बहारांडमे,
रहा. तहारांदळती, पखो. झखोडगहा, तहा. कहाररांजिहा,
जजि.वहाकशम कपन कखोड – ४४४ १०५

425 449 हमेमरांत भहाऊ समुपमे,
सव्हमे नरां. ७६, भहारतमहातहा नगर, शपैलमेश मरांगल कहायहारलय, ककॉलनती नरां.२, 
कदघती, पमुणिमे ४११०१५

426 450 पवन कदलतीप रखोकडमे,
ममु. तहारांदळती, पखो. झखोडगहा, तहा. कहाररांजिहा,
जजि. वहाशतीम कपन कखोड – ४४४ १०५

427 451 रहामदहास धिनोंडतीबहा कशरांदमे,
ममु.पखो. रखोहती कपरांपळगहारांव, तहा. ममुदखमेड, जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ८०६

428 452 नहामदमेव रहामरहाव कदम,
ममु.पखो. सहाळवहा, तहा. कळमनमुरती, जजि. कहरांगखोमेलती
कपन कखोड – ४३१ ७०१

429 453 रकव समुयरकहारांत एरांगडमे,
ममु. उत्तम कदम कनवहास समतहानगर, नहारांदमेड,
कपन कखोड – ४३१ ६०२

430 454 सकचन अकवनहाश ररांगहारती,
ममु.पखो. सहानगडती, तहा. सहाकखोलती, जजि. भरांडहारहा.
कपन कखोड – ४४१ ८०२

431 455 सदहानरांद शहाहहादमेव उगलममुगलमे,
ममु. कररांजिवन, पखो. भमेरलहा, तहा. पहाटखोदहा, जजि.बतीड

432 456 कदपक एकनहाथ ढखोकळ,
ममु.पखो. शहडती (भरांडहारदरहा), तहा. अकखोलमे,
जजि.अहमदनगर, कपन कखोड – ४२२ ६०४

433 457 समुकनल बहाळतू भखोरकडमे,
ममु. वडद, पखो. कहासखोळहा, तहा. महहागहारांव,
जजि. यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ २०४
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434 458 नवनहाथ कशवहाजिती वणिवमे,

ममु.पखो. जिहाशती, पखो. पळशती, तहा. महाणि,
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५४०

435 459 मनखोजि शरांकर सरांकबखोरगतीकर,
कचरांतहामणिती हचौजसरांग सखोसहायटती, सहाईनगर, सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ४१६

436 460 प्रकवणि जहानमेश्वर जिवळमे ,
ममु. पखो. शमेटफळमे , तहा. आटपहाडती, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड – ४१५ ३०६

437 461 अक्षय गणिपतती झहडमे,
ममु.पखो. नहागठहाणिमे, तहा. पलतूस जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड – ४१६ ३१३

438 462 शरद सखोनबहा जिगदहाळमे ,
प्लकॉट नरां. १११/बती, मनखोहर कखोतवहाल नगर,
रररांगरखोड फमु लमेवहाडती, कखोल्हहापतूर, ४१६ ०१०

439 463 लहहरहाजि बहाळकनृ ष्णि पवहार,
ममु. गहाडमेवहाडती, पखो. कमु ळकजिहाई, तहा. महाणि
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०३

440 464 एकनहाथ समुरमेश सखोनहार,
ममु.पखो. अथर, तहा. कशरपतूर, जजि. धिमुळमे
कपन कखोड – ४२५ ४२७

441 465 पमुनम सखहारहाम जिहाधिव,
सरांतखोषनगर, कहात्रजि पमुणिमे ४११ ०४६

442 466 नहागमेश भहारत सत्रमे
ममु. भहाटककी, पखो. खडककी, तहा. महाणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०९

443 467 रकव शमेषमेरहाव जिहाधिव,
आसरडखोह, तहा. धिहारुर, जजि. बतीड 
कपन कखोड – ४३१ १२४

444 468 कवष्णितू रममेश कखोळती,
ममु. तरखोडहा पखो. रुईखमेडहा,   तहा. ममुकहाईनगर,
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ ३०६

445 469 रहाहहल रखोकहदहास पहावरहा,
ममु. धिनहाजिमे बमु।।, तहा. धिडगहारांव, जजि. नरांदमुरबहार
कपन कखोड – ४२५ ४१४

446 470 कदनमेश यमुवरहाजि चचौधिरती,
जिहागनृतती चचौक, भडगहारांव, जजि. जिळगहारांव,

447 471 मकनषहा गणिमेश अडसमुळमे ,
ममु.पखो. कपरांपखोडमे बमु।।, तहा. कखोरमेगहारांव ,जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२५

448 472 प्रसहाद बहाळकनृ ष्णि कहाटकर,
नगरदमेवळहा, तहा. पहाचखोरहा, जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२४ १०४
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449 473 कहारभहारती पमुरांजिहारहाम ममद

ममु.पखो. हसनहाबहाद, तहा. भखोकरदन, जजि. जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ ११४

450 474 कवक्रिम प्रल्हहादरहाव हजिहारमे,
ममु. बरबदहा, पखो. आकणिती, तहा. मरांढहा, जजि.जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ ५०४

451 475 सखोहमेलखहान सलतीमखहान पठहाणि,
घर क्रि. ८-२१-३९८, फत्तमेजसरांगपमुरहा वकॉटर टलाॅरांक
यशखोधिरहा कहालाॅलनती, औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ ००१

452 476 जिहागनृतती कहाजलदहास भखोई,
ममु.पखो.उरांकदरखमेडमे, तहा. परखोलहा, जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२५ १११

453 477 कहतहद्र महाळतू भहालमेरहाव,
गट नरां. ९/२/१ब प्लकॉट नरां. २७, 
ओमशहारांततीनगर कपरांप्रहाळहा, जिळगहारांव 
तहा.जजि. जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ ००१

454 478 शमे.ममुबहारक शमे.अजजिजि कपरांजिहारती,
ममुकमे श्वरनगर, चचौबमे पमेटट खोल परांपहाशमेजिहारती, नकशरहाबहाद, तहा.जजि. जिळगहारांव कपन 
कखोड – ४२५३०९

455 479 शपैलमेश बन्सतीधिर बखोरडमे,
रहा. गहारांगलवहाडती (नहारळहा) पपैठणि, तहा. पपैठणि, 
जजि. औररांगहाबहाद, कपन कखोड – ४३१ १०७

456 480 आकहाश हरतीषचरांद्र इरांगखोलमे,
रहा. महाळधिहामणिती, पखो. कहरांगणिती, तहा.जजि. कहरांगखोलती.
कपन कखोड – ४३१ ७०२

457 481 बहालहाजिती परांडतीत करवर,
ममु.पखो. रहाघमुचतीवहाडती, तहा. जजि. उस्महानहाबहाद,
कपन कखोड – ४१३ ५०१

458 482 कवठ्ठल महारुतती गहायकवहाड, 
ममु.पखो. शमेटफळमे , तहा. आटपहाडती, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड – ४१५ ३०६

459 483 जहानमेश्वर महारुतती अभरांग,
ममु.पखो. कवडणिती, तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५२३

460 484 अजिय अनरांतरहाव दमेवकहारांत,
समेनहापतती बहापट महागर, अबमुलसई चहाळ नरां. २, रुम नरां.८, कहामगहार 
स्टमेडतीयमसमखोर दहादर ममुरांबई ४०० ०२८

461 485 शरद लक्ष्मणि घहारमे,
ममु.पडवमे महाजिगहारांव, (धिनगरवहाडती), पखो. मखोरगहारांव,
तहा. सहावरांतवहाडती, जजि. जसरांधिमुदमुगर 
कपन कखोड – ४१६ ५११
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462 486 सदहाचहार गमुरांडमेरहाव दमेशभ्रतहार,

वहाडर नरां. ४, कभमनगर, खहापरखमेडहा, 
तहा. सहावणिमेर, जजि. नहागपतूर 
कपन कखोड – ४४१ १०२

463 487 प्रशहारांत हरतीभहाऊ कक्षरसहागर,
कलाॅ न्सर हकॉस्पतीटल, जिखोशती पखोषमन घरहाजिवळ, बहाशर्वी, तहा. बहाशर्वी, जजि. 
सखोलहापतूर

464 488 ककरणि रघमुनहाथ बखोरनहारमे,
सहाईनगर, प्लकॉट नरां. १०, गट नरां. ११५/२,  कनमखमेडती, जिळगहारांव कपन 
कखोड – ४२५ ००१

465 489 स्नमेहहा लक्ष्मणिरहाव गचौरखमेडमे,
ममु. वडकवहतीरहा, पखो. पहारडजसरांगहा, तहा. कहाटखोल, जजि.नहागपतूर, कपन कखोड – 
४४१ ३०२

466 490 गणिमेश वरांसत गचौड,
ममु.पखो. गखोजिमेगहारांव, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००४

467 491 कवजिय अनरांतरहाव दमेवकहारांत,
समेनहापतती बहापट महागर, अबमुलसई चहाळ नरां. २, रुम नरां.८, कहामगहार 
स्टमेडतीयमसमखोर दहादर ममुरांबई ४०० ०२८

468 492 कवकहास मनखोहर रहाऊत,
ममु.पखो. नहाळवरांडती, तहा. जजि. बतीड,
कपन कखोड – ४३१ १२२

469 493 सवरष वसरांतहा शहहारमे,
दहारहा प्रकवणि बहाबमुलहालजिती बमुटकमे ,
६३, आकदवहासती सखोसहायटती, रहाजिहा पमेठ, हहडकमे श्वर रखोड, नहागपतूर,कपन कखोड 
– ४४० ०३४

470 494 सरांकगतहा कहाशतीनहाथ गखोडमे,
रहा. सरांगमनमेर

471 495 जसरहाजिउदतीन हहसमेनबहाशहा कखोरबतू,
१३०, जसध्दमेश्वर पमेठ, शहहापमुरमे चहाळ,
सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ ००३

472 496 महहादमेव भहारत भरांडहारमे,
१२४, दमेशममुख पहाटतील वस्तती, आमरहाईजिवळ,
दमेगहारांव रखोड, सखोलहापतूर, कपन कखोड – ४१३ ००१

473 497 परांकजि मनखोहर कहाकडमे,
रहा.कपरांपळगहारांव (नहाकलमे), पखो. बमेलमुरहा, 
तहा. महाजिलगहारांव, जजि.बतीड, ४३१ १२८

474 498 अरांककत सरांतखोष कखोषती,
ममु.पखो. गजिरनहा चचौक, सखोनहार गलती, कपरांप्रहाळहा, 
तहा. जजि. जिळगहारांव कपन कखोड – ४२५ ००१

475 499 ईश्वरदहास बहाजितीरहाव रत्नपहारखमे,
ममु.पखो. गमेवरहाई समेमती, तहा. जसलखोड
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १३५

476 500 सत्यकशलहा सरांतहारहाम गहारांडगमे,
ममु.पखो. कशरसमहागर, तहा. गमेवरहाई, जजि. बतीड



-- 35 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
कपन कखोड – ४३१ १४३

477 501 अमखोल पखोपसमे,
ममु.पखो.नमेर, गहारुडनगर, नमेर, यवतमहाळ,
कपन कखोड – ४४५ १०२

478 502 प्रकहाश रहाम रहाठखोड,
ममु.बगमेवहाडती, पखो.अरांतरवहाडती बमु।।, तहा.गमेवरहाई, जजि.कबड

479 503 कपै लहास कतरथनहाथ गखोडर,
रहा. मखोहकनरहाजि नगर बमेट, कखोपरगहारांव,
तहा.कखोपरगहारांव, जजि.अहमदनगर, 
कपन कखोड – ४२३ ६०१

480 504 शतीरहाम तमुकहारहाम घहाटमे,
ममु.पखो.वहासनवहाडती, तहा.जजि.कबड,
कपन कखोड – ४३१ १२२

481 505 अशखोक बळतीरहाम दमेवकहातमे,
ममु.ढखोरवहाडती, पखो.कमे सहापतूरती परभणिती, तहा.वडवणिती, जजि.कबड. कपन कखोड – 
४३१ १२२

482 506 अक्षय अशखोक घनवट,
ममु.पखो.बहागणिती, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ३०२

483 507 रहाजिहद्र पखोपट कशरांदमे,
ममु.उक्कडगहारांव, पखो.सहारांडवमे, तहा.जजि.अहमदनगर
कपन कखोड – ४१४ २०१

484 508 रहामेकहत रघमुनहाथ चमेमटमे,
आदशर नगर, दमुधिसहागर सखोसहायटती, कमे डगहारांव, अहमदनगर. कपन कखोड – 
४१४ ००५

485 509 सकवतहा जजिवरहाजि आकमु सकर (बमुरहारांडमे),
दहारकहादहास शहामकमु महार टमेक्स्टहाईल प्रहा.जल. एम.आय.डती.सती., शहडती 
बहायपहास रखोड, कशवहाजितीनगर, चचौधिरती टट न्सपखोटरच्यहा समहारमे, अहमदनगर. 
कपन कखोड – ४१४ १११

486 510 ककरणि चखोखहा रहाजिगमुरु,
ममु.पखो.बखोरहामणिती, जजि.सखोलहापतूर

487 511 अकभमन्यमु अजजिनहाथ ननवरमे,
ममु.पखो.पमेडगहारांव, तहा.शतीगहाहदहा, जजि.अहमदनगर,
कपन कखोड – ४१३ ७०१

488 512 सजिररहाव ककसन उगलममुगलमे,
ममु.कररांजिवणि, पखो.यमेरलहा, तहा.पहाटखोदहा, जजि.कबड
कपन कखोड – ४१४ २०४

489 513 पहारांडमु ररांग ररांगनहाथ तहारांबमे,
ममु.पखो.टहाकळती महानमुर, तहा.पहाथडर्वी,
जजि.अहमदनगर, कपन कखोड – ४१४ १०२

490 514 सहाहमेबरहाव ठकहाजिती हरांडहाळ,
ममु.पखो.टहाकळती महानमुर, तहा.पहाथडर्वी,
जजि.अहमदनगर, कपन कखोड – ४१४ १०२
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491 515 रहामदहास गरांगहाधिर तहारांबमे,

ममु.पखो.टहाकळती महानमुर, तहा.पहाथडर्वी,
जजि.अहमदनगर, कपन कखोड – ४१४ १०२

492 516 कशवहानरांद परममेश्वर इरांदमुरकर,
ममु.पखो.इरांकदरहानगर, लखोहहा, तहा.लखोहहा, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड – ४३१ ७०८

493 517 कनजखल वहाल्मतीक शतीमल,
लक्ष्मतीनहानहारहाणिपतूरहा, मस्तगड, जिमुनहा जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ २१३

494 518 कवजिय शतीररांग यहादव,
रहा. कमे र, तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ २०६

495 519 महारुतती रहामचरांद्र ममुदगमुणि
ममु. बखोपखमेल ( ) CME कहरांदकमे सरती नगर,
कशतलहादमेवती मरांकदर , डखोकमे  दमुकहान कशवनमेरती ककॉलनती नरां. २, पमुणिमे ४११ ०३१

496 520 समुरजि शरांकर डनोंगरमे,
रहाजिमे बहागमेश्वरनगर, जिहाधिव मळ्यहाशमेजिहारती, शमेवरगलती, इस्लहामपतूर, तहा. 
वहाळवहा, जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड – ४१५ ४०९

497 521 प्रसहाद जियवरांत महानमे,
इटकरमे - महानमेगलती, तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१५ ४०३

498 522 कनतमेश रहामभमुल बमेद
कनततीननगर, कनड, तहा. कनड,
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १०३

499 523 ज्यखोतती बरांडहा गहाडमेकर,
कचरांतहामणिती हचौजसरांग सखोसहायटती, सहाईनगर, 
सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ४१६

500 524 समुयरकहारांत शहारांततीलहाल ठहाकरमे,
पनवमेल महहानगरपहाजलकहा कर वसमुलती कवभहाग,
कपन कखोड – ४१० २०६

501 525 गमुरांडहाप्पहा शतीमरांत सखोलनकर,
एम.एस.ई.बती. पहाठतीमहागमे, जसध्दमेश्वर ककॉलनती,
तहासगहारांव, तहा. तहासगहारांव जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ३१२

502 526 कवशहाल बहाबमुरहाव हहानमे,
ममु.पखो. यमेळहावती, दत्तनगर, तहा. तहासगहारांव,
जजि. सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ४१६

503 527 ओरांकहार समुकनल रकवहान,
१०३, पमेठ कवभहाग, गवळती गलती सहारांगलती,  ४१६ ४१६

504 528 तमेजिशती कमे रु कशरांदमे,
अथवर ककरहाणिहा स्टखोअसर बहालहाजितीनगर, कमु पवहाड
रखोड सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ४१६

505 529 रकवरांद्रकमु महार कशवरहाम कभसमे,
ममु.पखो. कमु डहाळ, तहा. जिहावलती, जजि. सहातहारहा
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कपन कखोड – ४१५ ५१४

506 530 रहाणिमुतहाई नवनहाथ वणिवमे,
ममु. जिहाशती, पखो. पळशती, तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५४०

507 531 भरत कहरहामणि जिहाधिव,
ममु.नरांदपमुर, पखो. मखोहहा, तहा. पमुसद, जजि.यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २०४

508 532 मनखोजि तमुळशतीरहाम महहालमे,
प्लकॉट नरां. ५२, न्यमु गमुरुकनृ पहा ककॉलनती, अमळणिमेर,
तहा. अमळणिमेर, जजि.जिळगहारांव 
कपन कखोड – ४२५ ४०१

509 533 कदपक कशवरहाम कभसमे,
ममु.पखो. कमु डहाळ, तहा. जिहावलती, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१४

510 534 समुरजि कदलतीप पहारांढरपटमे,
ममु.पखो. नहानमुगडमेवहाडती, तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ११०

511 535 सकचन शकशकहारांत बमुरसमे,
१०५ब, शमुक्रिवहार पमेठ, सहाळती गलती, करहाड
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ११०

512 536 कमललींद सरांभहाजिती बहामणिमे,
मरांगलममुतर्वीनगर, गखोळमेश्वर रखोड, तहा. करहाड,
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ १२४

513 537 अकनकमे त भहारत घहाडगमे,
ममु. गहाडमेवहाडती, पखो.कमु ळकजिहाई, तहा. महाणि 
जजि. सहातहारहा

514 538 कवशहाल भहाऊसहाहमेब सपकहाळ,
ममु.पखो. परकमु ट गलती, अडस, तहा. कमे जि,
जजि.बतीड कपन कखोड – ४३१ ५१७

515 539 समतीर अशखोक कनकम,
सहातहारहा रकहमतपमुर रखोड, गणिमेश चचौक, 
एस.बती.आय. एम.आय.डती.सती. कखोडखोलती, 
तहा.जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००४

516 540 अक्षय अशखोक कनकम,
सहातहारहा  रकहमतपमुर रखोड, गणिमेश चचौक, 
एस.बती.आय. एम.आय.डती.सती. कखोडखोलती, 
तहा.जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००४

517 541 कनलमेश शहारांतहारहाम वहाघ,
ममु.पखो.आसखोदहा, वहाल्मतीककीनगर, तहा. जिळगहारांव,
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ १०१

518 542 सरांतखोष ओरांकहार जिवरांजिहाळ,
ममु.पखो. कलर्वी, पखो. यहावडर्वी, तहा. कररांजिहा लहाड,
जजि. वहाकशम  कपन कखोड – ४४४ १०५

519 543 पहारांडमु ररांग उकडहार  भखोरखडमे,
ममु. पहाचरणि, पखो. चनोंन्डती , तहा. पहातमुर,              
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जजि. अकखोलहा.  कपन कखोड – ४४४ ००१

520 544 मनखोजि तमुकहारहाम खहापमेकर,
कवदहानगर, प्लकॉट नरां. १०१, वहाठखोडहा,
नहागपमुर ०९

521 545 प्रकदप रहाममु गवळती,
कहापमुसरवमेड नहाकहा, महाळगलती, इस्लहामपमुर,
तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती. 
 कपन कखोड – ४१५ ४०९

522 546 रकवरांद्र भहागवत भरांडहारमे, 
ममु.पखो. हमेळगहारांव, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.
 कपन कखोड – ४१५ १०६

523 547 सरांतखोष प्रकहाश बखोधिडमे,
रहा. दमेवडती मपैदहान, हनमुमहान मरांकदर, तहा. पहातमुर,
जजि. अकखोलहा  कपन कखोड – ४४४ ५०१

524 548 प्रकदप बहाबमुलहालजिती बमुचकमे ,
रहा. ६३, आकदवहासती सखोसहायटती, रहाजिहा पमेठ,
हहडकमे श्वर रखोड, नहागपतूर 

525 549 एकनहाथ रहामकनृ ष्णि सखोळरांखमे,
ममु. वहाककी, पखो. धिखोतडर्वी, तहा.जजि. अकखोलहा.
 कपन कखोड – ४४४ ००१

526 550 समुकनल नहाथमुजिती गवळती, 
ममु. हहारल, तहा. ररसखोड, जजि. वहाकशम 
 कपन कखोड – ४४४ ५०१

527 551 अजजितकमु महार धिनहाजिती वहाघमहारमे, 
रहा. आरळती खमु।।, तहा. तमुळजिहापतूर,
जजि. उस्महानहाबहाद  कपन कखोड – ४१३ ६०१

528 552 अक्षय यदमुनहाथ गहगजिमे,
कशवनमेरती ककॉलनती नरां. १, बखोपखमेल, पमुणिमे ३१
तहा. हवमेलती, जजि. पमुणिमे

529 553 गहायत्रती आप्पहालहाल रहाठखोड,
ममु. कपरांपरती, पखो. रकहमतपतूर, तहा. कखोरमेगहारांव,
जजि. सहातहारहा.  कपन कखोड – ४१५ ५११

530 554 सहागर खरांडहाळमे ,
ममु. कपरांपळगहारांव वळणि, पखो. वहानमेगहाव फलब्रती,
औररांगहाबहाद,  कपन कखोड – ४३१ १११

531 555 कवजिय सदहाकशव गखोपनर,
ममु.पखो. शमेरमेचतीवहाडती, कहरांग ,तहा. फलटणि,
जजि. सहातहारहा  कपन कखोड – ४१५ ५२१

532 556 रखोकहत अजधिनरहाव पहाटतील,
ममु.पखो. यमेळहावती, दत्तनगर, तहा. तहासगहारांव,
जजि. सहारांगलती,  कपन कखोड – ४१६ ४१६

533 557 सहागर पहारांडमु ररांग जिहावळमे ,
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मरांत्रती ककॉलनती, इस्लहामपतूर, तहा. वहाळवहा,
जजि. सहारांगलती,  कपन कखोड – ४१५ ४०९

534 558 जियजसरांग अशखोक पहाटतील,
ममु. कहापरती, पखो. इरांगरुळ,तहा. कशरहाळहा,
जजि. सहारांगलती,  कपन कखोड – ४१५ ४०८

535 559 कनलमेश कदलतीप थखोरहात,
ममु.पखो. बलगवडमे, तहा. तहासगहारांव जजि. सहारांगलती,
 कपन कखोड – ४१६ ३१२

536 560 रुपमेश गचौतम पमेटहारमे,
आनरांद ककॉलनती, आषहा, तहा. वहाळवहा,
जजि. सहारांगलती

537 561 अकनकमे त कदनकर पहाटतील,
रहा. यमेडमेकनपहाणिती, तहा. वहाळवहा,जजि. सहारांगलती.
 कपन कखोड – ४१५ ४०३

538 562 कपै लहास बहापमुरहाव कनकम,
ममु.पखो. नहागमेवहाडती, नहागनहाथनगर,
तहा. खहानहापतूर, जजि. सहारांगलती 
 कपन कखोड – ४१५ ३११

539 563 प्रकवणि कदलतीप बनसखोडमे,
ममु.पखो. कशवनगर रखोड नरां. ४, रहाजिहारहाम बहापमु 
वहाचनहालयहाजिवळ, इस्लहामपतूर, तहा. वहाळवहा,
जजि. सहारांगलती  कपन कखोड – ४१५ ४०९

540 564 अकनकमे त सदहाकशव कहारांबळमे ,
ममु. कखोळमे , पखो. नरजसरांगपतूर, तहा. वहाळवहा,
जजि. सहारांगलती,  कपन कखोड – ४१५ ४०९

541 565 मनखोजि कवलहास पहाटतील,
ममु.पखो. मममुरहाबहाद, आसखोदहा रखोड,
तहा.जजि. जिळगहारांव  कपन कखोड – ४२५ ००२

542 566 रहाकमे श नहानहा पहाटतील,
ममु.पखो. कमु ऱ्हमे खमुदर, तहा. अमळनमेर, जजि. जिळगहारांव
 कपन कखोड – ४२५ १०५

543 567 रकवकमु महार परशमुरहाम जिहाधिव,
लमेक्चर ककॉलनती , गरांगहाखमेड

544 568 सरांजिय कनवनृत्तती वरखमेड,
घर क्रि. १८३९, कपतीलनगर, कलाॅ नहाल सहाईड,
कखोरगहारांव रखोड, परभणिती,  कपन कखोड  ४३१४०१

545 569 रहाहहल चहारांदतू जिहाधिव,
रहा. महातमुळ, तहा. भखोकर, जजि. नहारांदमेड,
 कपन कखोड – ४३१ ६०२

546 570 गखोपतीनहाथ अच्चमुत पहारांचहाळ,
रहा. लखोखरांडमे वस्तती, वडवणिती जजि. बतीड,
 कपन कखोड – ४३१ १४४

547 571 यखोगमेश बहाबमुरहाव गहायकवहाड,
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घर क्रि.१७, गखोकवरांदनगर, चचौधिरती ककॉलनती, कचकलढहाणि, औररांगहाबहाद,
कपन कखोड -४३१ ००१

548 572 भहागवत जहानखोबहा गहायकवहाड,
रहा. अरांकमु शनगर, एम.एस.इ.बती. आलाॅफकीस शमेजिहारती बतीड,जजि.बतीड,कपन कखोड 
-४३१ १२२

549 573 कहाकशनहाथ फमु लचरांद चव्हहाणि,
रहा.कचकणिती तहारांडहा, पहामे. अणिदमुर,
तहा. तमुळजिहापमुर, जजि. उस्महानहाबहाद.
कपन कखोड – ४१३ ६०३

550 574 बहाळमु कनृ ष्णिहा कहारांबळमे ,
ममु.पखो.वहागदरती, तहा. तमुळजिहापमुर,
जजि.उस्महानहाबहाद. वहाहमे-नळदमुगर
कपन कखोड – ४१३ ६०२

551 575 शरद गणिपतरहाव वहाघमुलकर,
रहा. टहाकळगव्हहाणि, पखो. जसरसमहागर,
तहा. गमेवरहाई, जजि.बतीड,
कपन कखोड – ४३१ १४३

552 576 बहालहाजिती अकनल सखोनवणिमे,
ममु.पखो.कचरांचपमुर (ढगमे), तहा. भमुम,
जजि.उस्महानहाबहाद, कपन कखोड – ४१३ ५०४

553 577 रहाहहल महहादमेव पहायहाळ,
लक्ष्मतीनगर, भमुम, तहा. भमुम, जजि. उसमहानहाबहाद, कपन कखोड – ४१३ ५०४.

554 578 जधिरजि धिनहाजिती शमेवहाळमे ,
पनवमेल महहानगरपहाजलकहा (सकचव कहायहारलय),
कपन कखोड – ४१० २०६. 

555 579 श्वमेतरहाजि जजितहद्र कगतमे,
ममु.पखो.वपैरहाग, तहा. बहाशर्वी, जजि. सखोलहापतूर,
कपन कखोड – ४१३ ४०२

556 580 वपैभव भहानमुदहास कहाकडमे,
रहा. मखोहळहाई, पखो. सहावरांगती अवघडरहाव,
तहा. भखोकरदन, जजि. जिहालनहा.
कपन कखोड – ४३१ ११४

557 581 नरांदककशखोर सजिररहाव बरडमे,
ममु.पखो.फत्तमेपमुर, तहा. भखोकरदन, जजि. जिहालनहा,
कपन कखोड – ४३१ ११४

558 582 आकहाश कहाकहासहाहमेब लवहाळमे ,
ममु. नकगनहा कपरांपळगहाव, पखो. लहाडगहारांव, 
तहा. वपैणिहापमुर,जजि. औररांगहाबहाद,
कपन कखोड – ४२३७०१

559 583 अजिमुरन बहाळहासखो हहबहालमे,
ममु.पखो.हवमेलती वडगहाव,
तहा. करहाड, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ १२४.

560 584 रहाहहल आनरांदरहाव उगलमखोगलमे,
ममु. सखोळहासन, पखो. वहावरकहरमे, 
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तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ५०८

561 585 सरांभहाजिती रहामचरांद्र वहायदरांडमे,
ममु.पखो.हमेळगहाव, तहा. करहाड,
जजि.सहातहारहा.कपन कखोड – ४१५ १०६

562 586 अरांकमु श कवलहास रहाठखोड,
ममु. फमु लवहाडती, पखो. महहाळमुरांगती,
तहा. कडग्रस, जजि. यवतमहाळ,
कपन कखोड – ४४५ २०३.

563 587 दहादहासहाहमेब दत्तमु दमुधिमे,
दहारहा शरद कमु लकणिर्वी, पहारदमेश्वर मरांकदर पहाठतीमहागमे,बहालहाजितीनगर, परभणिती, 
कपन कखोड – ४३१ ४०१.

564 588 कवशहाल रहामकनृ ष्णि डनोंगरमे,
रहा. रहाहहलनगर, प्रभहाग क्रि. १४,
कशवणिती अकहामेलहा, पखो. कनृ ष्णितीनगर,
तहा.जजि.अकखोलहा, कपन कखोड – ४४४ ००१

565 589 रणिजजित प्रल्हहाद उपवरट,
ममु.पखो.बटवहाडती बमुब, तहा. बहाळहापमुर,
जजि. अकखोलहा, कपन कखोड – ४४४ ३०२

566 590 कनततीन रहामचरांद्र आठवलमे,
रमेल्वमेलहाईन बहाजिमुनमे परदमेशतीपमुरहा,
नकवन महहाकहालती नगर,
मखोठती अकखोलहा, जजि.अकखोलहा,
कपन कखोड – ४४४ ००५

567 591 इश्वर कवरजिती वसहावमे,
ममु.उमरहागव्हहाणि, पखो.जिमहानहा, तहा. अक्कलकमु वहा,जजि.नरांदमुरबहार,
कपन कखोड – ४२५ ४१५

568 592 कवठठल जहानदमेव वहासनकहार,
ममु.पखो.आगर, तहा.जजि.अकखोलहा,
कपन कखोड – ४४४ ००६

569 593 समुयखोग अशहामेकरहाव कहाळबहारांडमे,
ममु.पखो.कश.कखो.,तहा.चहारांद मुर रमेल्वमे,
जजि.अमरहावतती.

570 594 चपैतन्य बहाळहासखो कशरतखोडमे,
ममु.पखो.कखोरमेगहाव, तहा.कखोरमेगहाव,
जजि. सहातहारहा.कपन कखोड – ४१५ ५०१

571 595 अकनल ककसन नलवडमे,
ममु.पखो.कपरांपखोडमे बमुद्रमुक, तहा. कखोरमेगहाव,
जजि.सहातहारहा.

572 596 अमरजजित तहात्यहाबहा ठनोंबरमे,
ममु.पखो.कहारांबळमेश्वर पहाटतील वस्तती,
तहा.फलटणि,जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड –४१५ ५२३
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573 597 गमुलशमेर पठहाणि अलाॅटखोगलाॅरमेजि, 

बसस्थहानक शमेजिहारती, वहाघखोदहा बमुद्रमुक,
तहा. रहावमेर, जजि.जिळगहाव, 
कपन कखोड – ४२५ ५०२

574 598 कशवरहाजि कवठठल गहायकवहाड,
ममु.पखो.कडरांभमे खमुदर, तहा. आरांबमेगहाव,
जजि.पमुणिमे. कपन कखोड – ४१० ५०९

575 599 पहारांडमु ररांग गणिपत पवहार,
स.नरां.६७, सरांतखोषनगर, जिपैन मरांकदर जिवळ, 
कहात्रजि,पमुणिमे. कपन कखोड – ४११ ०४६

576 600 सहाररकहा बहालहाजिती करवर,
ममु.पखो.रहाघमुचतीवहाडती, तहा.जजि.उस्महानहाबहाद,
कपन कखोड – ४१३ ५०१

577 601 गखोपहाल प्रकहाश ठहाकरमे,
ममु. कपरांप्रती बमु. पखो. मरांगदमुळपतीर,जजि.वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ४०३

578 602 रहाहहल कब्रलहाल पवहार,
ममु.पखो.वहाघखोलहा तहारांडहा, पखो. वपैदयवडगहाव,
तहा. मरांठहा,जजि. जिहालनहा,
कपन कखोड – ४३१ ५०१

579 603 रहामजसरांग ओमजसरांग परदमेशती,
रहा. खरांडखोबहा वमेस, ग्रहामपरांचहायत ककॉटरर,
वपैरहाग, तहा. बहाशर्वी, जजि.सखोलहापमुर,
कपन कखोड – ४१३ ४०२

580 604 अक्षय रहाममेश्वर सतकर,
रहा. आनरांदतीस्वहामती गलती जिवळ,
गवळती मखोहलहा, जिहालनहा. 

581 605 परममेश्वर भरत तहाबहारांरमे, 
ममु.पखो.कशरसमहागर, तहा. गमेवरहाई,
जजि.बतीड,कपन कखोड – ४३१ १४३

582 606 सरांदतीप कदलतीप चचौधिरती,
३०४, बहाजिहार भहाग, वहाकखोद,
ममु.पखो.वहाकखोद, तहा.जिहामणिमेर,
जजि.जिळगहारांव.कपन कखोड – ४२४ २०५

583 607 रहाजिमेश अशखोक वरहाडमे,
ममु.पखो. कपरांप्रहाळहा, गट  . २०१, प्लकॉट नरां ७१२,
कमे दहार नगर, कपरांप्रहाळहा, तहा.जजि.जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ ००१

584 608 ककपल रकवरांद्र कशरांदमे,
प्लकॉट नरां. ३६, सहाईदशरन ककॉलनती, 
कमल पररसर,धिमुळमे .
कपन कखोड – ४२४ ००१ 

585 609 कदपक बमेगलहाल समुयरवरांशती,
कवष्णिमु नगर, वतीर सहावरकरमहागर,
दमेवपमुर, धिमुळमे  गलती नरां. ०९.
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586 610 शतीरहाम कवठठल गभहालमे,

जहानदतीप क्लहासमेस जिवळ, मरहाठहा कहालाॅलनती, 
मलाॅफकखो,समुभहाषनगर,कखोरमेगहाव,तहा.कखोरमेगहाव,
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०१

587 611 समुरजि कवलहास रहाउत ,
ममु.पखो.कखोरमेगहाव, तहा. कखोरमेगहाव,
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०१

588 612 प्रकहाश अरांकमु श कडव,
रहा. सव्हमे नरां. २८, प्ललाॅट नरां ३० , प्लकॉट नरां.१२,
चपैतन्य नगर, शरांकरहानरांद सखोसहायटती, भहारतती कवदहापतीठ धिनकवडती पमुणिमे -४३

589 613 रहाहहल नहानहाभहाउ जिखोशती,
रहा. ककरणि सहागर हहाईटस, प्ललाॅट नरां. ३०८,
रखोड नरां. ७, दमुगहारमहातहामरांकदर जिवळ, गणिमेशनगर, 
झहामेपखमेल,पमुणिमे. कपन कखोड – ४११ ०३१

590 614 कनतमेश कहम्मत जिहाधिव,
ममु.पखो.कहवरहा बमु. तहा. महानखोरहा, जजि.वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ४०४

591 615 श्यहाम बबनरहाव भखोचर,
ममु.पखो.कहवरहा बमु. तहा. महानखोरहा, जजि.वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ४०४

592 616 ककरणि हनमुमरांत लनोंढमे,
ममु.पखो. सरडमेवहाडती, तहा. इरांदहापमुर,
जजि.पमुणिमे. कपन कखोड – ४१३ १०६

593 617 कनलमेश लक्ष्मणि आढहारती,
६४/४ अमहारमहट ककॉलनती,
गखोल महाकर ट, औधि, पमुणिमे.
कपन कखोड – ४११ ००७

594 618 रममेश नहामदमेव चव्हहाणि,
रहा. सहारांगवती तहारांडहा, पखो. सहारांगवती (समु),
तहा. अहमदपमुर, जजि. लहातमुर.
कपन कखोड – ४१३ ५१५

595 619 जियवरांत शतीकनवहास सहावरांत,
ममु.पहामे.खटहाव, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ५०५

596 620 अकभजितीत परांढरतीनहाथ करखोसमे,
ममु.पखो.सहाईमरांकदरहाजिवळ पहाटणि,
तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ २०६

597 621 रहाहहल सरांभहाजिती बहामणिमे,
मरांगलममुतर्वीनगर, गखोळमेश्वर, तहा. करहाड,
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ १२४

598 622 कल्यहाणिती यखोगमेश गरांगहावणिमे, 
रहा. १७, महाचती पमेठ, समथरमरांकदर, सहातहारहा.
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599 623 गचौरव कदलतीप गहावरांडमे,

शहासतीनगर पखोजलसगमेट, परभणिती,
कपन कखोड – ४३१ ४०१

600 624 गणिमेश शतीधिर तहाठमे,
ममु.पखो.गमेवरहाईशमेमती,
तहा.जसलखोड, जजि. औररांगहाबहाद,
कपन कखोड – ४३१ १३५

601 625 समुहहास कशवदहास आठमे,
लहहान उमरती, जजि.प.शहाळमेजिवळ, अकखोलहा,
कपन कखोड – ४४४ ००५

602 626 ऋषतीकमे श शतीककसन कनचळ,
ममु. कपरांपरती (वरघहाट), पखो. यमेवतहा बरांदती,
तहा. कहाररांजिहा (लहाड), जजि. वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ १०५

603 627 महायहा कवजिय कनचळ,
ममु. कपरांपरती (वरघहाट), पखो. यमेवतहा बरांदती,
तहा. कहाररांजिहा (लहाड), जजि. वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ १०५

604 628 शमेखर गखोपहाळ कनचळ,
ममु. कपरांपरती (वरघहाट), पखो. यमेवतहा बरांदती,
तहा. कहाररांजिहा (लहाड), जजि. वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ १०५

605 629 तमेजिस्वतीनती शतीककस कनचळ,
ममु. कपरांपरती (वरघहाट), पखो. यमेवतहा बरांदती,
तहा. कहाररांजिहा (लहाड), जजि. वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ १०५

606 630 प्रफमु ल रहामचरांद्र समुवर,
ममु. कपरांपरती (वरघहाट), पखो. यमेवतहा बरांदती,
तहा. कहाररांजिहा (लहाड), जजि. वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ १०५

607 631 उममेश प्रकहाश भहामरमे,
कवष्णिमु नगर, गलती नरां. ०९, रहा.कमे . कचतळमे , मध्यकमक हहायस्कमु ल जिवळ, 
दमेवपमुर,
धिमुळमे . कपन कखोड – ४२४ ००१

608 632 यखोगमेश रकवरांद्र बडगमुजिर,
३६ सहाईदशरन ककॉलनती, कमल पररसर,
धिमुळमे . कपन कखोड – ४२४ ००१

609 633 भहावमेश शहारांतहारहाम जिहाधिव,
समुभहाषनगर, जिमुनमेधिमुळमे , ग.नरां. ०६, घर नरां. ३५७, रहाजिगमुरु कमत्र मरांडळ, 
धिमुळमे ,
कपन कखोड – ४२४ ००१

610 634 सरांकदप बहाबमुलहाल फमु लपगहारमे,
प्लकॉट नरां. ०१, भगतजसरांग ककॉलनती,
कवदहानगरती, दमेवपमुर, धिमुळमे .

611 635 समुगरांधि भमुजिरांगरहाव डबडमे,
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दहारहा सहाखलहा प्लकॉट, उदयनगर, लखोहगहाव रखोड, परभणिती, तहा.जजि.परभणिती, 
कपन कखोड – ४३१ ४०१

612 636 कदपक अशखोक महानमे,
ममु. पखो. कसबमे कडग्रजि, तहा.कमरजि, जजि. सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१६ ३०५

613 637 चरांद्रकहारांत समुभहाष पहारसमे, 
ममु.पखो.शमेटफळमे , तहा. आटपहाडती,
जजि.सहारांगलती. कपन कखोड – ४१५ ३०६

614 638 कदपक कवजिय महानमे,
ममु. पखो. सखोनगहारांव, तहा. कनफहाड,
जजि.नहाकशक,कपन कखोड – ४२२ २१०

615 639 चरांद्रकहारांत सखहारहाम पवहार,
ममु.पखो.नगरदमेवळहा, तहा. पहाचखोरहा, जजि. जिळगहारांव,
आरांबमेडकरनगर,कपन कखोड – ४२४ १०४

616 640 कभमरहाव बहाळहासखो गहायकवहाड,
ममु.पखो.शमेटफळमे , तहा. आटपहाडती,
जजि.सहारांगलती. कपन कखोड – ४१५ ३०६

617 641 अमतीत आप्पहासहाहमेब मखोरमे,
५७९, ई वहाडर, कसबहा बहावडहा, कखोल्हहापतूर

618 642 रुपमेश गणिपतती कहारांबळमे ,
ममु. पखो. दमेकशरांग-हरखोळती, तहा. कवठमे महहारांकहाळ,
जजि.सहारांगलती, कपन कखोड- ४१६ ४१०

619 643 मखोहन लक्ष्मणि दहाईरांगडमे, 
ममु.पखो. जिहारांभमुळवहाडती, तहा. कवठमे महहारांकहाळ,
जजि.सहारांगलती

620 644 अशखोक सरांजिय घखोरपडमे, 
आनरांद ककॉलनती, आषहा, तहा. वहाळवहा 
जजि. सहारांगलती.

621 645 अरुणि पखोपट कहाळमेल,
ममु.पखो. सहावळती, सलगर मळहा, तहा. कमरजि,
जजि. सहारांगलती

622 646 मधिमुकर शमेषमेरहाव कदम,
कहाद्रहाबहाद प्लकॉट, परभणिती, तहा. जजि. परभणिती
कपन कखोड- ४३१ ४०१

623 647 रहाम कवलहास कदम,
सहारांगलतीवहाडती, सहारांगलती.

624 648 कवशहाल कवरजसरांग कखोकणिती,
ममु. सहागहाळती, पखो. ढनोंग, तहा. नवहापतूर,
जजि. नरांदमुरबहार, कपन कखोड- ४२४ ४१६

625 649 सकतश समुदहाम पहाटतील,
ममु. आढमे, पखो. वहाठखोडहा, तहा. कशरपतूर, जजि. धिमुळमे
कपन कखोड- ४२५ ४०२

626 650 सहागर कशवहाजिती लखोखरांडमे,
प्लकॉट नरां. ८०, मनखोहर कखोतवहालनगर,
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कवरांग रखोड, फमु लमेवहाडती कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड- ४१६ ०१०

627 651 रहाजिमेश गखोपहाळरहाव कदम,
स्वप्नहानगर कखोरगहारांव रखोड, परभणिती,
कपन कखोड- ४३१ ४०१

628 652 कशवप्रसहाद समुभहाष कहारांबळमे , 
ममु.पखो. हसमुरचरांद्र, तहा. गडकहरांग्लजि,
जजि. कखोल्हहापतूर, कपन कखोड- ४१६ ५०१

629 653 नवनहाथ कवठ्ठल समुतहार,
ममु. आरांबडर, तहा. पन्हहाळहा,जजि. कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड- ४१६ २०५

630 654 समुमतीत अजधिकरहाव कहारांबळमे ,
ममु.पखो. पहाचमुरांब्रती, तहा. कशरहाळहा,जजि. सहारांगलती.
कपन कखोड- ४१५ ४१०

631 655 मजलक लततीफ शमेख,
ममु.पखो. बहावधिन, तहा.वहाई, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१२ ८०४

632 656 महाधिव प्रभहाकर गहाडमेकर,
ममु.पखो. कनरांबळक, तहा. फलटणि
कपन कखोड- ४१५ ५२३

633 657 तमुषहार कदगरांबर ननहावरमे,
ममु.पखो. कवडणिती, तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५२३

634 658 दमेवतीदहास जहानबहा नहालमेगहारांवकर,
ममु.पखो. उकळती, तहा. ममेहकर, जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड- ४४३ ३०१

635 659 गखोपहाल कवष्णितू सहासवडकर,
ममु.पखो. उकळती, तहा. ममेहकर, जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड- ४४३ ३०१

636 660 समुहहास कशवहाजिती लहाड,
ममु.पखो. जसध्दनमेलर्वी, तहा. कहागल, जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ २३२

637 661 सरांकमे त हरतीदहास गहाडमेकर,
ममु.पखो. कनरांबळक, तहा. फलटणि
कपन कखोड- ४१५ ५२३

638 662 कल्यहाणि एकनहाथ पवहार,
ममु.सरांबरांर, पखो. झरती, तहा. जजि. परभणिती
कपन कखोड- ४३१ ५४०

639 663 शतीकनृ ष्णिहा रममेश रहाऊत 
ममु.पखो. महाटरगहारांव बमु।।, तहा. शमेगहारांव जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड- ४४४ ३०४

640 664 शमेख ममुदस्सर शमेख जिब्बहार,
ममु. महाथनती, पखो. गहारडगहारांव, तहा. खहामगहारांव,
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जजि. बमुलढहाणिहा, कपन कखोड- ४४४ ३०३

641 665 भमुजिरांग कचमणिहाजिती बरगमे,
ममु. कमु पटती, पखो. वहापटती, तहा. वसमत,
जजि. कहरांगखोमेलती, कपन कखोड- ४३१ ५१२

642 666 रहाहहल चरांद्रकहारांत घहादकगनमे,
जहानमेश्वरती रखोड, बमुध्दकवहहार पहाठतीमहागमे, कशवहाजिती
नगर जजिरांततूर, तहा. जजिरांततूर जजि. परभणिती
कपन कखोड- ४३१ ५०९

643 667 समुममेधि गचौतम भमुजिबळ,
दहारहा एस.टती. क्वहालाॅटरर कमु रणिहा कबल्डलींग घर नरां.१६
बस स्टलाॅरांड, परभणिती, तहा. जजि. परभणिती
कपन कखोड- ४३१ ४०४

644 668 हमेमरांत ममेरजसरांग कनकमुरां भ,
ममु. गणिहारमे, पखो. ममुबहारकपतूर, तहा. शहहादहा,
जजि. नरांदमुरबहार, कपन कखोड- ४२५ ४०९

645 669 महहद्र अजधिक महानमे,
ममु.पखो. खमेड बमु।।, तहा. खरांडहाळहा,जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५२१

646 670 सरांतखोष कदलतीप चव्हहाणि,
१८२०, रकववहार पमेठ, वहाई, तहा. वहाई
जजि.सहातहारहा कपन कखोड- ४१२ ८०३

647 671 ककशखोर बहाळमुबहा कहाकडमे,
दहारहा बहाळमु तहारांबमे, पहावन गणिमेश मरांकदरहामहागमे, गणिमेश 
प्लहाझहा, कदवहानदमेवडती, औररांगहाबहाद
कपन कखोड- ४३१ ००१

648 672 गचौरव अशखोक बखोरसमे,
ममु. जझरणितीपहाडहा, पखो. ब्रहाम्हणिवमेल, तहा. सहाक्रिकी,
जजि. धिमुळमे , कपन कखोड- ४२४ ३०५

649 673 दत्तहा समुधिहाकर तहाटमे,
ममु.पखो. दमेवरहाई शमेमती, तहा. जसलखोड
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड- ४३१ १३५

650 674 जहानमेश्वर रहामनहाथ कतपहातमे,
ममु.पखो. कहरहापतूर, तहा. गमेवरहाई, जजि. बतीड,
कपन कखोड- ४३१ १४३

651 675 ककशखोर लक्ष्मणि जिखोरवमेकर,
पहावबहाककी रखोड, पहाण्यहाच्यहा टहाककीजिवळ, 
गणिपतती कहारखहानहा, सरांगमनमेर , 
जजि. अहमदनगर, कपन कखोड- ४२२ ६०५

652 676 रखोहतीत नहामदमेव कहारांबळमे ,
ममु. पहारांढरमेवहाडती, तहा. आटपहाडती, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड- ४१५ ३१५

653 677 कवजिय कवठ्ठल मखोरमे,
कनमरलनगर, खरप रखोड, परांचकशलनगर महागमे,
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अकखोलहा कपन कखोड- ४४४ ००१

654 678 अमखोल वहामन शहडमे,
घर क्रि. ११३८, वहाडर नरां. २, कशवनगर, चनकहापमुर, पखो. खहापरखमेडहा, तहा. 
सहावनमेर, जजि.नहागपतूर
कपन कखोड- ४४१ १०२

655 679 सरांतखोष कदपक धिहायगमुडमे, 
ममु.पखो. मखोवर, तहा. खरांडहाळहा,जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१२ ८०२

656 680 गमुलहाब जिखोततीरहाम कशरांदमे,
ममु.पखो. मखोझर, तहा. नमेर, जजि. यवतमहाळ,
कपन कखोड- ४४५ १०२

657 681 जजितहद्रकमु महार कशवरहाम कभसमे,
ममु.पखो. कमु डहाळ, तहा. जिहावलती, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५१४

658 682 दमेववशहालहा परांडतीत चव्हहाणि,
दहारहा बहाळतू तहारांबमे, पहावन गणिमेश मरांकदरहामहागमे, गणिमेश प्लहाझहा, कदवहाणिदमेवडती, 
औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ ००१

659 683 आकशष प्रकहाश भटकर,
ममु. घखोलवतीर, जजि.प. मरहाठती शहाळमेच्यहामहागमे,
मनखोर रखोड, पहालघर पमुवर कपन कखोड  ४०१ ४०४

660 684 रखोहतीत अरुणि जिहाधिव,
रहा. दरमे, पखो. आरमे, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

661 685 रखोशन ममुशतीर तडवती,
गट नरां. १२, प्लकॉट नरां. ३अ, ब्लकॉक नरां. ४,
महाऊलतीनगर, आशहाबहाबहा नगर जिवळ, जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ ००१

662 686 कवकहास समुभहाष सखोनवणिमे,
ममु.पखो.छडवमेल कखोडर, तहा.सहाक्रिकी, जजि.धिमुळमे ,
कपन कखोड – ४२४ ३०५

663 687 गणिमेश गखोपहाल गमुरांजिरवहार,
१११, गखोपहाल कनवहास, ममु.वठखोलती, पखो.सतपलती, तहा. झरती जिहामणिती, 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ ३०५

664 688 कनततीन हरतीभहाऊ रमेवतकर,
३३, रमेवतकर लमेआऊट, परांचवटती कहाटखोल, तहा.कहाटखोल, जजि.नहागपतूर, 
कपन कखोड – ४४१ ३०२

665 689 चरांद्रककरणि वहाल्मतीक महहाजिन,
ममु.पखो.टहाकळती, प्र.यहा. तहा.चहाळतीसगहाव, जजि.
जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२४ १०१

666 690 दमेकवदहास धिनरहाजि गहाकवत,
ममु.गखोबहापतूर, नखो.नहारांदतूनरती, तहा.कळवणि, 
जजि.नहाकशक, कपन कखोड – ४२३ ५०१

667 691 समहाधिहान प्रकहाश पहाटतील,
ममु.पखो. आसनखमेडहा, तहा. पहाचखोरहा, जजि. जिळगहारांव
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कपन कखोड – ४२५ १५१

668 692 हषरल दशरथ घखोडकमे ,
अयखोध्यहानगर, सहाक्रिकी,तहा. भमुसहावळ, 
जजि. जिळगहारांव कपन कखोड – ४२५ ३०७

669 693 रखोहतीत तमुषहार जसनकर,
ममु.पखो. खडकदमेवळहा बमु।। तहा. पहाचखोरहा,
जजि. जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२४ २०१

670 694 दमेवतीदहास सहाहमेबरहाव चव्हहाणि,
ममु.पखो. कपरांप्रहाळहा, गजिरनहा चचौक, तहा. जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२५ ००१

671 695 कवदहारहान समुधिहाकर तहायडमे,
ममु. सहावदहा रमेल्वमेस्टमेशन, पखो. गहातमे, तहा. रहावरमे,
जजि. जिळगहारांव कपन कखोड – ४२५ ५०१

672 696 अकनत बमुचमुडमे,
ममु.पखो. सखोनगहारांव, तहा. कनफहाड, जजि. नहाकशक
कपन कखोड – ४२२ २१०

673 697 वहाल्मतीक जहानमेमेश्वर परांडतीत,
ममु.पखो. कस्तमुरतीनगर, जिहामनमेरपमुरहा, तहा. जिहामणिमेर, 
जजि. जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२४ २०६

674 698 अफखोजि भपैयहासहाहमेब पटमेल, 
रररांगणिगहारांव, तहा. एररांडखोल, जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२५ १०३

675 699 ओरांकहार रकवरांद्र सहावरांत, 
ममु.गवडती, पखो. वमेण्णिहानगर, तहा. जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०२२

676 700 अमखोलकहारांत दत्तहात्रय कशरांदमे
प्लकॉट नरां. १, कखोयनहा सखोसहायटती सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

677 701 नवहाजि हरुणि मणिमेर,
एल-३२, म्हहाडहा ककॉलनती, क्षमेत्र महाहहलती,
तहा.जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००१

678 702 स्वप्नतील चरांद्रकहारांत जिहाधिव,
८३, कखोयनहा सरांकमत्र सखोसहायटती कवलहासपतूर, 
गखोडखोलती, सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

679 703 प्रकवणि कभमरहाव करां ठमे,
ममु. फत्यहापतूर, पखो. कहाममेरती, तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ०१९

680 704 अकभषमेक कनततीन कहारांबळमे ,
७८, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा

681 705 अकनल हणिमरांत कमुरां भहार,
रहा. इटकरमे, तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१५ ४०३

682 706 प्रसहाद हणिमरांत समुयरवरांशती,
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मरांत्रती ककॉलनती, कबरखोबहा मरांकदरहाशमेजिहारती, 
इस्लहामपमुर, तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती

683 707 समुकनल पहारांडमु ररांग गमुरव,
रहा. कहरवडमे दमुमहालहा, तहा. करवतीर, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ००१

684 708 ककशन उत्तमप्रसहाद पहारांडमेय,
दहारहा जखमजिती महानहानती, बहालकनृ ष्णि भवन, 
गरांगखोत्रतीनगर, गलती नरां. २, कपरांपळमे  गमुरव,तहा. हवमेलती
जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४११ ०६१

685 709 सरतीतहा उत्तमप्रसहाद पहारांडमेय,
दहारहा जखमजिती महानहानती, बहालकनृ ष्णि भवन, 
गरांगखोत्रतीनगर, गलती नरां. २, कपरांपळमे  गमुरव,तहा. हवमेलती
जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४११ ०६१

686 710 रहाजिशती हरतीष ममेशहाम,
घर नरां. १२२३/४ (६) आदशरनगर, कहाळमेवहाडती
कपरांपरांरती पमुणिमे, दहारहा जखमजिती महानहानती, बहालकनृ ष्णि भवन, 
गरांगखोत्रतीनगर, गलती नरां. २, कपरांपळमे  गमुरव,तहा. हवमेलती
जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४११ ०१७

687 711 कवदहाशती सहागर कहाकडमे,
घर नरां. १२२३/४,  (६) आदशरनगर, कहाळमेवहाडती
कपरांपरांरती पमुणिमे, दहारहा जखमजिती महानहानती, बहालकनृ ष्णि भवन, 
गरांगखोत्रतीनगर, गलती नरां. २, कपरांपळमे  गमुरव,तहा. हवमेलती
जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४११ ०१७

688 712 कवठ्ठल नहामदमेव बनगर, 
ममु. मखोटमेवहाडती पखो. वर म्हसवड,
तहा. महाणि जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०९

689 713 शमुभम कवष्णितू सहाळमुरांकमे ,
प्लकॉट नरां. ७३, गलती नरां.१ महातखोशतीनगर गहारखमेडहा
परतीसर, औररांगहाबहाद, कपन कखोड – ४३१ ००१

690 714 कवजियकमु महार गरांगहारहामजिती चचौधिरती,
रहा. नहागहापतूर, पखो. नहहाद, तहा. वसमत, 
जजि. कहरांगखोलती, कपन कखोड – ४३१ ७०५

691 715 पदमहाकर कशवहाजिती कहारांबळमे ,
भहारततीय स्टमेट बलाॅरांकमे च्यहा पहाठतीमहागमे दमेवणिती बमु।।,
तहा. दमेवणिती, जजि.लहाततूर, कपन कखोड ४१३ ५१९

692 716 सहागर अशखोकरहाव महहाजिन,
एन ९, कमे  ७८/७ पवननगर, हडकखो 
औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ ००३

693 717 सकचन ए. यमेवलमे, 
रुम नरां. १, ककरणि अपहाटरमहट तळमजिलहा कप्रयहारांकहा रमेस्टहालाॅररांट शमेजिहारती, ठहाणिमे 
बमेलहापतूर रखोड ठहाणिमे कळवहा
कपन कखोड – ४०० ६०५
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694 718 सरांतखोष मखोहन शहडमे,

ममु.पखो. ब्रहाम्हणिपमुरती, कननहाईदमेवती मरांकदरहासमखोर
पहाटणि, तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ २०६

695 719 प्रणिहालती कप्रतम कहारांबळमे ,
रहामकमुरां ड भखोसलमे वस्तती, सदर बझहार सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

696 720 तमुषहार समुकनल सहावरांत,
प्लकॉट नरां. ८९ब, सहाई सहकहारती गनृह कनमहारणि 
सरांस्थहा, गखोळतीबहार मपैदहान, गखोडहामेलती, सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

697 721 जहानमेश्वर मनखोहर घहायतहाडमे,
ममु.पखो जलरांब, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०१५

698 722 शरणिय्यहा कभमय्यहा गमुत्तमेदहार,
ममु.पखो. खमेड, तहा. जजि. सहातहारहा

699 724 प्रकवणि हणिमरांत कशरांदमे
ममु.पखो. जलरांब शमेरती, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०१५

700 725 समुरजि मनखोजि भखोसलमे,
७८, मल्हहारपमेठ सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००१

701 726 कनलमेश सरांपत ममुरांढमे
 ममु.पखो. तहारांद मुळवहाडती, तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००१

702 728 रहाहहल प्रकहाश जिहाधिव,
प्लकॉट नरां. ९, अरुणिखोदय हचौजसरांग सखोसहायटती, 
सत्वकशलनगर सहातहारहा.

703 731 समतीर ममुनमेर नबहाब,
९, अजलशहान सहाररांग सखोसहायटती , गखोळतीबहार 
मपैदहान, गखोडखोलती सहातहारहा  
कपन कखोड – ४१५ ००२

704 732 सकचन लहालहा ओव्हहाळ,
१३० प्रतहापजसरांहनगर, पखो. सरांगमनगर, 
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००३

705 733 स्वप्नतील दत्तहात्रय मखोकहतमे,
ममु.पखो. नहागठहाणिमे, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१९

706 734 प्रकवणि रहाजिहद्र कखोळपमे,
ममु.सरांगम महाहहलती, पखो. क्षमेत्र महाहहलती,
तहा.जजि.सहातहारहा

707 735 धिनरहाजि बबन अवघडमे,
ममु. पखो. क्षमेत्र महाहहलती,
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तहा.जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००३

708 736 अकभजितीत बहाळहासखो बहाबर,
मगरमच्छ ककॉलनती, गणिपततीपमेठ,
सहारांगलती.

709 737 यखोगमेश गखोकमु ळ चचौधिरती,
ममु.पखो. नकशरहाबहाद, भवहानती नगर,
तहा.जजि.जिळगहाव.कपन कखोड – ४२५ ३०९

710 738 रहामहा गमुणिहाजिती खमुपसमे,
ममु.पखो. सहावरगहारांव (महाळ), तहा. हदगहाव,
जजि. नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ७१२

711 739 कदपक प्रल्हहाद कहारांबळमे ,
रहा. जजि.प.शहाळमेजिवळ, ममु.पखो.नळमेगहारांव,
तहा. चहाकमु र, जजि. लहातमुर 
कपन कखोड – ४१३ ५२४

712 740 कनृ ष्णिहा दशरथ भखोयमे,
ममु.पखो. उमरहाळमे  बमु, तहा. कदरांडखोरती, जजि. नहाकशक,
कपन कखोड – ४२२ ००३

713 741 बहालहाजिती शरांकर पवहार,
रहा. महारांजिरती तहारांडहा, पखो. समुगहाव कलाॅ म्प,
तहा. ममुखमेड, जजि. नहारांदमेड,
कपन कखोड – ४३१ ७१५

714 742 ककशखोर फमु लजसरांग जिहाधिव,
ममु.पखो.वडगहारांव जिखोगमे, तहा. पहाचखोदहा,
जजि. जिळगहाव. कपन कखोड – ४२४ २०२

715 743 जहानमेश्वर पहारांडमु ररांग गहाडर,
कतसगहारांव, तहा. पहाथडर्वी, जजि. अहमदनगर,
कपन कखोड – ४१४ १०६

716 744 महारुतती इरहाप्पहा धिनगर,
ममु. पखो. हलकणिर्वी, (मगदमुम वसहाहत), तहा. गडकहरांग्लजि, जजि. कखोल्हहापमुर.

717 745 मयमुर सदहाकशव पहाटतील,
ममु.पखो.कशरगहाव, तहा. शहाहहवहाडती,
जजि. कखोल्हहापमुर. कपन कखोड – ४१५ १०१

718 746 लजलत प्रकहाश कमस्तरती,
प्ललाॅट नरां. ०३ , सहाईसनृषती अपहाटरमहट, दमेवपमुर
धिमुळमे .  कपन कखोड – ४२४ ००१.

719 747 रकवरांद्र उत्तम जिगतहाप, 
ममु.पखो.मरळगखोई, तहा. कनफहाड जजिल्हहा नहाकशक, ४२२ ३०५

720 748 दत्तहात्रय परसप्पहा डफळमे ,
ममु.पखो.करां दलगहारांव, तहा. दकक्षणि सखोलहापमुर,
जजि. सखोलहापमुर, कपन कखोड – ४१३ २२१

721 750 पवन रकवरांद्र झहामेकटरांगमे,
यशवरांतनगर, मरतीमहातहा मरांकदरहाच्यहा बहाजिमुलहा,
सहाक्रिकीरखोड, धिमुळमे . कपन कखोड – ४२४ ००१
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722 751 मखोहन कहम्मतरहाव दमेवरमे,

ममु.पखो.आवर्वी, तहा.जजि.धिमुळमे ,
कपन कखोड – ४२४ ००६

723 752 प्रकवणि कवठठल खरहात,
३५ कतरुपततीनगर, कबलहाडती रखोड,
दमेवपमुर धिमुळमे . कपन कखोड – ४२४ ००५.

724 753 चरांद्रकहारांत रहामचरांद्र सखोरमहारमे,
रहा. प्लहालाॅट नरां २, समुभहाषनगर, वरखमेडती रखोड, 
गमुरुदत्तब ककॉलनती, जिमुनमे धिमुळमे ,
कपन कखोड – ४२४ ००१

725 754 कमु . कवजिमेतहा शहारांतहारहाम शमेगहावकर,
मनहामेरथ ककॉलनती, डबककी रखोड, अकखोलहा,
जजि. अकखोलहा, कपन कखोड – ४४४ ००२.

726 755 कभमरहाव अरांबहादहास जिगतहाप,
ममु.पहामेमे. सहायगगहारांव, तहा. चहाळतीसगहारांव, जजि.जिळगहारांव,

727 756 गणिमेश लक्ष्मणिरहाव चहारांदणिमे,
ममु.पखो.क्रिहारांततीनगर, कहारमेगहाव रखोड, परभणिती,
तहा.जजि.परभणिती,कपन कखोड – ४३१ ४०१

728 757 तमुकहारहाम आशखोबहा मटकमु ळमे ,
रहा. ररडजि, पखो. बखोरती, तहा. जजिरांतमुर, जजि. परभणिती,
कपन कखोड – ४३१ ५०८

729 758 आकहाश रहामचरांद्र बहागमुल,
ममु.पखो.कपरांपळगहाव,तहा. चहाळतीसगहारांव,
जजि.जिळगहारांव,कपन कखोड – ४२४ १०८

730 759 हनमुमहान जलरांबहाजिती कहाळमे ,
ममु.पखो.टहाकळती बखोबडमे, तहा.जजि.परभणिती.

731 761 रममेश दहाजितीबहा बहाणिमहारमे,
रहा. मरांत्रतीनगर, समहाजि मरांकदरहाजिवळ, 
परांचकशल नगर, परभणिती. 
कपन कखोड – ४३१ ४०१

732 763 शतीधिर समुयरकहारांत कहाळमे ,
ममु. नवनहाथ नगर (पहानमळमेवहाडती ), 
पखो. वयर, तहा.जजि.सहातहारहा.

733 764 यशवरांत शहहाजिती जखलहारमे,
रहा.जखलहारवहाडती, तहा. सहारांगखोलहा,
जजि. सखोलहापमुर. कपन कखोड – ४१३ ३०६

734 766 सलमहानखहान नहासमेरखहान पठहाणि,
दहारहा भहाई भहाई ककरहाणिहा स्टखोअसर,
आझहादनर, आषती, तहा. आषती,
जजि.बतीड.  कपन कखोड – ४२४ २०२

735 767 आकहाश डती. गहावरांडमे,
पती.नरां. ११७-११८, वमेलकम सखोसहायटती, 
शरांकर आकर ड, अमरहावतती रखोड, वहाडती
धिहावड शहाळमेच्यहा पहाठतीमहागमे, धिहाबहा,
नहागपमुर कपन कखोड – ४४० ०२३
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736 768 प्रकहाश तहानहाजिती बखोभहाटमे,
ममु. ममुळतीकवहाडती, पखो. तहासगहारांव,
तहा.जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००४

737 769 ओरांकहार महमेश भखोसलमे,
८७/०२ मल्हहार पमेठ, सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००१

738 770 सचौ. तहायम्महा शरणिय्यहा गमुत्तमेदहार,
ममु.पखो.खमेड,तहा.जजि.सहातहारहा.

739 771 सरांकदप महमेश पवहार,
रहा. ए/४ रघमुवर कखो-ऑप.हहापै.सखोसहायटती,
अयखोध्दहा नगरती -३, ममेरती रसकबहहारती जलरांक रखोड
परांचवटती नहाकशक-३

740 772 महमेश रहावसहाहमेब गगमुरांडमे,
दहारहा समुरमेश नरांदतीकखोलमे कनवहास,
कवदहानगर, परळती-वपैजितीनहाथ, 
तहा. परळती-वपैजितीनहाथ, जजि.बतीड.
कपन कखोड – ४३१५१५

741 773 सकतश कवठ्ठल जिहाधिव,
कमल ककॉनरर, पखोजलस ककॉलनती, 'आय' ब्लकॉक, बती कवरांग, फ्ललाॅट नरां. १०४, 
औररांगहाबहाद, 
कपन कखोड – ४३१ ००१

742 774 पमुनम समुरमेश महासमुळमे ,
ममु.पखो. आवर्वी, तहा. जजि. धिमुळमे ,
कपन कखोड – ४२४ ००६

743 775 परांढरतीनहाथ सरांभहाजिती भखोपमे,
ममु.पखो. उरांन्डमेगहारांव, तहा. औरांढहा (नहा), जजि.कहरांगखोलती,
कपन कखोड – ४३१ ५०९

744 776 सरांतखोष भहानमुदहास बखोरहाडमे,
रहा. पहाटखोदहा, तहा. मरांठहा, जजि. जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ ५०३

745 777 समुकमत जिगनहाथ गवळती, 
रहा. रहाममेश्वर गलती, गहाव परतमुर तहा. परतमुर 
जजि. जिहालनहा.

746 778 समुरजि नहानहा इरांगळमे ,
बती-९, सहारहावपैभव जिटबडहा रखोड, हसमुरल, 
तहा. जजि. औररांगहाबहाद, कपन कखोड – ४३१००१

747 779 शरांतनतू समुयरकहारांत कपहाळमे , 
रहा. रहाममेश्वर गलती, परतमुर, तहा. परतमुर 
जजि. जिहालनहा, कपन कखोड – ४३१ ५०१

748 780 सहागर अरुणि जिहाधिव,
ममु.पखो. ककलमे मच्छलींद्रगड, तहा. वहाळवहा, जजि. 
सहारांगलती, कपन कखोड – ४१५ ३०२

749 781 हरतीषचरांद्र दहादहासखो वहाघमहारमे,
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ममु.पखो. हहमगहारांव, तहा. जिहावलती, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१४

750 782 अकनकमे त नरांदकमु महार कहारांबळमे , 
५९, दमुगहारपमेठ, सहातहारहा दत्तमरांकदर 

751 783 कदपहालती नरांदकमु महार कहारांबळमे ,
५९, दमुगहारपमेठ, सहातहारहा दत्तमरांकदर

752 784 वपैभव नहारहायणि अहारांबवडमे,
घर नरां. ५२२, लक्ष्मतीटमेकडती, बचौध्द कवहहार, 
सदर बझहार सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

753 785 सरांदमेश नरांदलहाल दमेवरमे,
ममु.पखो. आवर्वी, तहा. जजि. धिमुळमे ,
कपन कखोड – ४२४ ००६

754 786 अमखोल गरांगहाधिर चकखोर,
ममु.पखो. महाटमेगहारांव, बखोरती सहा. तहा. वसमत
जजि. कहरांगखोलती, कपन कखोड – ४३१ ७०५

755 787 कवनखोद औदमुरांबर जिहावडमे,
रहा. धिहार रखोड, खरांडखोबहा बहाजिहार, परभणिती
कपन कखोड – ४३१ ४०१

756 788 कल्पमेश शखोभतीलहाल महहाजिन,
६३, समुगरांधिहाकषरणि सखोसहा. एकतहानगर, 
कबलहाडती रखोड, दमेवपमुर धिमुळमे  कपन ४२४ ००५

757 789 कदपक परांढरतीनहाथ समुतहार,
६०,  बडगमुजिर प्लकॉट, पहारखोळहा रखोड, कशतल प्लहाझहा जिवळ धिमुळमे , तहा. जजि. 
धिमुळमे  कपन कखोड – ४२४ ००१

758 790 कदनमेश प्रकहाश कमस्तरती,
प्लकॉट नरां. ३, सहाईसनृषती अपहाटरमहट दमेवपमुर धिमुळमे  
कपन कखोड – ४२४ ००१

759 791 नवनहाथ नहामदमेव धिहारांद मुरमे,
अषकवनहायकनगर १३ नरां. गलती, वहारणिहालतीच्यहा पमुवरस कमु पवहाड सहारांगलती, कपन
कखोड  ४१६४१६

760 792 सकचन तमुकहारहाम वडर,
जिमुनहा कमु पवहाड रखोड, रहाजितीवनगर, सटहालमे मळहा
सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ४१६

761 793 समतीर रफकीक शमेख,
कमु पवहाड रखोड, ५ वती गलती, प्रकहाशनगर, सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ४०६

762 794 गणिपतती इरहाप्पहा नहाईक,
ममु.पखो.बमुगडतीकटती, तहा.गडकहरांगलजि, जजि.कखोल्हहापतूर

763 795 गणिमेश कशवहाजिती खखोपकर,
रहा.धिबधिबमेवहाडती, पखो.रहाक्षती, तहा.पन्हहाळहा, 
जजि.कखोल्हहापतूर, कपन कखोड – ४१६ २०१

764 796 सखोयल मन्समुर ममुलहाणिती,
३/७७९ मखदमुम दगहार, ममुजिहावर गलती, 
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इच्चलकररांजिती 

765 797 शमेख महखोमम्द शहादमुल अलहाबक्ष,
५१, ककस्तती गलतीर अहमदपतूर, जजि.लहाततूर
कपन कखोड – ४१३ ५१५

766 798 तमुकहारहाम एकनहाथ मरहाठमे,
ममु.पखो.पहाषमे, तहा.कशदखमेडहा,जजि.धिमुळमे ,
कपन कखोड – ४२५ ४०४

767 799 तमुकहारहाम जहानमेश्वर मरांदहाडमे,
ममु.ममेथती, पखो.उमरगहा कखोटर , तहा.अहमदपतूर, 
जजि.लहातमुर, कपन कखोड – ४१३ ५१३

768 800 प्रशहारांत कशवहानरांद ममेटगहार,
धिमरगहाव रखोड, नहागमेश्वरती नगर, महाकर ट यहाडर महागमे, मरांगळवमेढहा, तहा.मरांगळवमेढहा, 
जजि.सखोलहापतूर

769 801 मधिमुसतूदन हरतीभहाऊ सबनतीस,
ममु.पखो.कडगहारांव, तहा.गडकहरांगलजि, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड – ४१६ ५०२

770 802 शहाम गखोकवरांदरहाव कहाकडमे,
ममु.पखो.जियपतूर, तहा.मरांठहा, जजि.जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ ५०१

771 803 कप्रतम नहारहायणिरहाव दमेवरमे,
ममु.पखो.आकखोट नवलमेवहाडती, दयहारपतूर रखोड, 
तहा.अकखोट, जजि.अकखोलहा कपन कखोड–४४४१०१

772 804 अतमुल पमुरांडजलक लनोंढमे,
लखोखरांडमे वस्तती, गमुलहाबतहारहा मरांगलकहायहारलयहामहागमे, वहाखरती, परांढरपतूर, 
जजि.सखोलहापतूर

773 805 कहारांचन पमुरांडजलक लनोंढमे,
लखोखरांडमे वस्तती, गमुलहाबतहारहा मरांगलकहायहारलयहामहागमे, वहाखरती, परांढरपतूर, 
जजि.सखोलहापतूर

774 806 शतीकहारांत इरबहाजिती तमुरमे,
वककल ककॉलनती, शहासककीय कवशहामगनृहहासमखोर, पटमेल कनवहास, 
तहा.अहमदपतूर, जजि.लहाततूर

775 807 परममेश्वर नहामदमेव वहाडकर,
ममु.पखो.सहारांगवती (सतू) तहा.अहमदपतूर, जजि.लहाततूर
कपन कखोड – ४१३ ५१५

776 808 कवकहास कवठ्ठल वमेदपहाठक,
नहागमेवहाडती, मरांगळवमेढहा, तहा.मरांगळवमेढहा, जजि.सखोलहापतूर

777 809 प्रसहाद उत्तमरहाव कहाकडमे,
ममु.बमेदरांवहाडती, पखो.परसहामेडहा, तहा.वपैजिहापतूर, 
जजि.औररांगहाबहाद, कपन कखोड – ४२३ ७०३

778 810 समुरजि अरांकमु श सपकहाळ,
रुम नरां. १, सहागर कनवहास, सहाई नगर, दत्तमु टकॉवर महागमे, कहाटमेमहानलतीवलती 
कल्यहाणि पतूवर ४२१ ३०६

779 811 वनृषहालती समुरजि सपकहाळ,
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रुम नरां. १, सहागर कनवहास, सहाई नगर, दत्तमु टकॉवर महागमे, कहाटमेमहानलतीवलती 
कल्यहाणि पतूवर ४२१ ३०६

780 812 भहाउसखो गखोरख खहाडमे,
रहा.जिहाशती, पखो.पळशती, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५४०

781 813 सरांदतीप जिगनथ चचौधिरती,
ममु.पखो.३९०, प्लकॉट नरां. १०, भहागरव दमुग्धिहालय वहाककी रखोड, जिहामनमेर, 
तहा.जिहामनमेर, जजि.जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२४ २०६

782 814 सरांदतीप कपतहारांबर वहानखमेडमे,
सहानमे गमुरुजिती ककॉलनती, कहवरखमेडहा रखोड, जिहामनमेर, 
तहा.जिहामनमेर, जजि.जिळगहारांव, 
कपन कखोड – ४२४ २०६

783 815 अमखोल कशवहाजिती चमेकमे ,
ममु.पखो.सररांबहा, तहा.दमेऊळगहाव रहाजिहा, जजि.बमुलढहाणिहा,
कपन कखोड – ४४३ २०६

784 816 उत्कषर कदलतीप दमेशममुख,
ममु.पखो.वहाठहार (कक), तहा. कखोरमेगहाव,
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ११६

785 817 पवन कवनहायक नहागरमे,
ममु.पखो.सररांबहा, तहा. दमे.रहाजिहा, जजि.बमुलढहाणिहा,
कपन कखोड – ४४३ २०६

786 818 वपैभव मखोहन जिहाधिव,
जसध्दमेश्वर नगर, उरुणि-इस्लहामपमुर,
इस्लहामपमुर,कपन कखोड – ४१५ ४०९

787 819 आनरांदहा महारुतती लखोहहार,
ममु.पखो.कररांबळती, तहा. गडकहरांग्लजि, जजि. कखोल्हहापमुर

788 820 महमेश भहास्कर मस्कमे ,
ममु.पखो. वहाठवडहा,तहा. कळरांब,
जजि. उस्महानहाबहाद. कपन कखोड – ४१३ ५१०

789 821 रहाजिहद्र ककसनरहाव खरहाटमे,
ममु.पहामे.आडगहारांव खहाडमे,
तहा. अरांजिनगहाव समुजिर्वी,जजि.अमरहावतती,
कपन कखोड – ४४४ ७०५

790 822 समहाधिहान कदलतीप चमेकमे ,
ममु.पखो.सररांबहा, तहा. दमे.रहाजिहा, जजि.बमुलढहाणिहा,
कपन कखोड – ४४३ २०६

791 823 सकवतहा शहामरहाव लहारांबखोर,
ममु.पखो. पहाटणि,तहा.पहाटणि,
जजि.सहातहारहा

792 824 आकहाश दत्तहात्रय वहाघमखोडमे,
ममु.धिनगरवहाडती, पखो. कनगडती,
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तहा.जजि.सहातहारहा, कपन कखोड – ४१५ ००४

793 825 जसध्दहाथर अकभमन्यमु आल्टमे,
ममु.पखो.वहाठवडहा, तहा. कळरांब, जजि.उस्महानहाबहाद,
कपन कखोड – ४१३ ५१०

794 826 मयमुर महालखोजिती नहामदमे,
ममु.पखो.कलमेढखोणि, तहा.खटहाव,
जजि.सहातहारहा.कपन कखोड – ४१५ ३१२

795 827 कशवहानरांद प्रकहाशरहाव डहारांगमे,
कवणिकर ककॉलनती, हनमुमहान मरांकदरहाशमेजिहारती,
चचौफहाळ, पखो. इटवहारहा, नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ६०४

796 828 कदपक अकनल इरांदमुरकर,
कदघखोळ पमुवर, तहा. सखोनपमेठहा, जजि. परभणिती
कपन कखोड – ४३१ ५१६

797 829 समुरमेश तहानहाजिती खरहात
११३/२, जिहानकर वस्तती, दरमे खमु।। सहातहारहा

798 830 कवशहाल जियजसरांग आणिमेकर,
ममु. भपैरववहाडती, पखो. टहाकवमे, तहा. कशरहाळहा,
जजि. सहारांगलती, कपन कखोड – ४१५ ४१०

799 831 कहाजलदहास कवठ्ठल पवहार
ममु.पखो. कडस्कळ, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०४

800 832 पमुकनत नरांदकमु महार ओरांबळमे ,
३२१/सती-२, शहडमे ककॉनलती, कररांजिमेपमेठ
सहातहारहा

801 833 अजिरुदतीन जसकरां दर आलहासमे,
जिमुन्यहा पहाण्यहाचमे टहाककीजिवळ, कखोरवती गलती, 
कशरखोळ, तहा. कशरखोळ, जजि. कखोमेल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ १०३

802 834 अरांकमु श अशखोक तहावडमे,
ममु.पखो. कडग्रजि, कशरांदमेवहाडती तहा. कमु डहाळ
जजि. जसरांधिमुदमुगर कपन कखोड – ४१६ ५२०

803 835 कवनहायक समुभहाष कखोळती,
ममु.पखो. अ.लहाट, तहा. कशरखोळ, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ १४३

804 836 अमखोल सजिररहाव अरांबमुरमे, 
रहा. तहारांद मुळवहाडती, तहा. बहारहामतती जजि. पमुणिमे
कपन कखोड – ४१३ १०२

805 837 हमेमरांत कवठखोबहा भरांडहारकर,
ममु.पखो. दहारांडमेगहारांव तहा. जजि.गनोंदतीयहा
कपन कखोड – ४४१ ६१४

806 838 शतीकहारांत रघमुनहाथ तपहासमे,
२५४, मल्हहारपमेठ सहातहारहा

807 839 कदपक लक्ष्मणि सरखोदमे,
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ममु.पखो. जिखोहरहापतूर, तहा. शमेवगहारांव, जजि. अ.नगर
कपन कखोड – ४१४ ५०२

808 840 प्रकतक नहानहासखो खमुडमे
रहा. कवठमे, तहा. वहाई, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१६

809 842 कवकहास अशखोक अडहागळमे ,
ममु.पखो. कबजिवडती तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०८

810 843 सखोमनहाथ वसरांत महाळती,
ममु.पखो. महायणिती तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १०२

811 844 आकहाश भहाऊसहाहमेब शहडगमे
रुम नरां. ३०१, मधिमुकर कनवहास, सहारसखोळमेगहारांव
समेक्टर ६, नमेरुळ नवती ममुरांरांबई ४०० ७०६

812 845 कदपक आनरांदहा वहारमे,
ममु.पखो. कहालगहारांव तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १०९

813 846 चमेतन दहादहा वहारमे,
ममु.पखो. कहालगहाव तहा.करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १०९

814 848 प्रफमु ल अशखोक आडहागळमे
ममु.पखो. कबजिवडती, तहा. महाणि जजि. सहातहाहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०८

815 849 सहाकहल जसकरां दर ममुलहा
ममु.पखो. कशवहाजितीनगर दकहवडती तहा. महाणि 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०८

816 850 कनृ ष्णित तहानहाजिती बडदमे, 
ममु.पखो. बखोरगहारांव तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा

817 851 अक्षयकमु महार रहाजिहद्र जिमदहाडमे,
ममु.पखो. खटहाव, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०५

818 853 सहाहमेबरहाव महारखोतती ढखोलमे
वहाघजिहाई कवदहालय तरसवहाडती पखो. कलमेढखोणिहा 
तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा कपन कखोड ४१५३१२

819 854 समुभद्रहा मदन जिहाधिव
ममु.पखो. गममेवहाडती पखो. चहाफळ तहा. पहाटणि
जजि. सहातहारहा

820 855 प्रशहारांत भरत कहारांबळमे ,
ममु.पखो. कभलहार तहा. महहाबळमेश्वर जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१२ ८०५

821 856 मदन ककसन जिहाधिव
ममु. गममेवहाडती पखो. चहाफळ तहा. पहाटणि जजि.सहातहारहा

822 857 प्रकतजहा पहारांडमु ररांग तखोडकर
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प्लकॉट न. १०, फ्ललाॅट नरां. ४, जिहान्हवती 
अपहाटरमहट समुतहार ककॉलनती सरांभहाजितीनगर सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००४

823 858 अकवनहाश रघमुनहाथ गमुरव,
ममु.पखो. बनवडती तहा. कखोरमेगहारांव जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०११

824 859 सरांकदप अशखोक जिहाधिव,
ममु.पखो अकतत, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१९

825 860 आकहाश कवलहास पवहार,
ममु.पखो. पहाडळती, तहा. जजि. सहातहारहा

826 861 स्वहामतीनहाथ भहास्कर पहारांचहाळ,
नवतीन एस.टती. स्टलाॅरांडसमखोर लक्ष्मतीनगर
कखोरमेगहाव ,तहा. कखोरमेगहारांव जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५  ५०१

827 862 तमुषहार समुरमेश कमु चमेकर 
ममु.पखो पहाचवड, तहा. वहाई जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१३

828 863 प्रकदप बहाबहासखो पवहार
ममु.पखो. कचतळती, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५३८

829 864 कखोमल मखोरमेश्वरजिती बडवहाईक,
प्रभहाग क्रि.८, सखोनहारपमुरहा, पहारकशवनती, 
ममु.पखो. तहा. पहारकशवनती, जजि. नहागपतूर
कपन कखोड – ४४१ १०५

830 865 अच्चमुत बरांडतू  लखोहहार,
ममु. टमेळमेवहाडती पखो. महारुल हवमेलती, तहा. पहाटणि
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ २१२

831 867 हरांसरहाजि भगवहान कमुरां भलवहार
ककरणिनगर नरां.२, गणिपतती मरांकदरहाजिवळ अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ 
६०६

832 868 सहागर कनवहासरहाव पहाटतील
ममु.पखो. उरांडहाळमे , तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १११

833 869 रुपहालती कवश्वरांभर हहारकळ
ममु. कनपहाणिती टहाकळती, पखो. ढहगळती कपरांपळगहारांव
तहा. समेलतू, जजि. परभणिती कपन कखोड – ४३१५०३

834 870 स्वप्नतील मखोहन कहारांबळमे ,
ममु.पखो. कनसरहाळमे , तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१९

835 871 गणिमेश लक्ष्मणि घखोरपडमे 
ममु.पखो. कनसरहाळमे  तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१९

836 872 ररयहाजि कहादर इनहामदहार
ममु.पखो. महायणिती तहा खटहाव जजि. सहातहारहा
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कपन कखोड – ४१५ १०२

837 873 अमखोल आबहासखो कहाटकर
ममु.पखो. कचतळती तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५३८

838 874 कवजिय कन्हमेपैयहा गहायकवहाड,
रहा. ९३८-१८ बचौध्द वस्तती मशहालजिती महाळ
कपरहाचहा मळहा, पखो. भखोर तहा. भखोर जजि. पमुणिमे
कपन कखोड – ४१२ २०६

839 875 सकचन तमुकहारहाम सपकहाळ
ममु.पखो. पळशती स्टमेशन तहा. कखोरमेगहारांव जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०११

840 876 ककवतहा शतीकहारांत अवधिमुत
२३८५, सखोनगतीरवहाडती वहाई तहा. वहाई
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१२ ८०३

841 879 मनखोजि व्हती. ढहबरमे
ममु. वडजिल, तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा

842 880 रुपहालती भरत पवहार,
ममु. धिनवडमेवहाडती पखो. आसनगहारांव तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

843 881 अजिय सजिररहाव पहारांढरमे
ममु.पखो. लखोणिरांद ठनोंबरमेमळहा तहा. खरांडहाळहा
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५२१

844 883 कदपहालती प्रकहाश शहडमे
ममु. बखोपमेगहारांव पखो. पहारांडमे, तहा. वहाई जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१५

845 885 वजसम गणिती पटमेल
ममु.पखो. बनवडती, तहा. कखोरमेगहारांव जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०११

846 886 ककरणि समुरमेश कगरती
ममु.पखो. सहासवड झणिझणिमे तहा.फलटणि
 जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५२१

847 887 प्रफमु ल रहाजिहद्र वपैरहाट,
ममु. आसगहारांव पखो. जिळगहारांव तहा. कखोरमेगहारांव 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ०११

848 888 कवनखोद गणिमेश घखोलप 
ममु.पखो. रकहमतपतूर तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५११

849 889 अतमुल भहारत वहाघमहारमे,
ममु.पखो. कहापडगहारांव तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२१

850 890 दत्तहात्रय  बहापमुरहाव धिमुरगमुडमे
ममु.पखो. कहापडगहारांव तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२१
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851 891 अस्लम हकनप कशकलगहार

ममु.पखो. मकहमहानगड तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०२३

852 892 रुपमेश कशवदहास बडमेकर
१८१/अ/७ मल्हहारपमेठ सहातहारहा तहा.जजि.
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

853 894 वपैभव शतीररांग महानमे
१५०, रकववहार पमेठ सहातहारहा ४१५ ००२

854 895 जजितहद्र शकशकहारांत पवहार
ममु.पखो. भहादवडमे तहा. खरांडहाळहा जजि. सहातहारहा

855 896 हणिमरांत लक्ष्मणि गखोरमे,
ममु.पखो. सहहाद्रतीनगर, पखो. कमु समुरांबती, तहा. जिहावलती
जजि. सहातहारहाहा कपन कखोड – ४१५ ०१२

856 897 समुदशरन शतीररांगरहाव चचौडमेकर,
रहा. शरांकरनगर, वसरणिती तहा. जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ६०१

857 898 ओरांकहार आनरांदहा मखोरमे
ममु.पखो. ममुरुड, तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०१४

858 900 हनमुमहानजसरांग गखोपहाळजसरांग परदमेशती
घर नरां. ८, आरखोह रखो. हचौजसरांग पशश्चम हकॉटमेलमहागमे
सहावमेडती अहमदनगर कपन कखोड – ४१४ ००३

859 901 अमखोल शरांकर इरांगहामेलमे
ममु.पखो. कहाककी (दचौ) तहा. महहागहाव जजि. यवतमहाळ

860 902 रहाहहल कपै लहास जिहाधिव
रहा. सवनहा , तहा. समेनगहारांव जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड – ४३१ ७०३

861 903 रहाधिहा दमेवरहाजि कमु रधिनमे
ममु. कनपहाणिती टहाकळती, पखो. ढहगळती कपरांपळगहारांव
तहा. समेलतू जजि. परभणिती कपन कखोड – ४३१ ५०३

862 904 अकनल हचौसहाजिती कखोरडमे
रहा. आरांधिरवहाडती, पखो. कहरांगखोमेलती तहा. जजि. कहरांगखोलती 
कपन कखोड – ४३१ ५१३

863 905 नवनहाथ बहा. कशरांदमे
रहा. ११३/२, जिहानकर वस्तती, दरमे खमु।।
तहा. जजि. सहातहारहाहा

864 906 कनततीन पमुरुषखोत्तम बहागडमे
ममु. जसदखोरहा प्रभहाग क्रि. ०३,कमु न्हहान
तहा. पहारकशवनती, जजि. नहागपतूर ४४१ ४०१

865 907 ककरणि प्रकहाश कशरांगटमे
ममु.पखो. रहाऊतवहाडती, तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२५

866 908 अजजिनहाथ सरांपत नहाळमे ,
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ममु.पखो. कबदहाल, तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०८

867 909 ओरांकहार तहात्यहासखो कशरांगटमे
ममु.पखो. रहाऊतवहाडती, तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२७

868 910 गणिमेश प्रकहाश खपैरमे
ममु.पखो. कपरांपळस, तहा. कनफहाड जजि. नहाकशक

869 911 समुधिहाकर भहास्कर सहाळवमे
इरांकदरहानगर जिपैन मरांकदरहाजिवळ, जिमुनहा जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ २०३

870 912 कदपक वहासमुदमेव पळसकर,
ममु. कहासलती खमु।। पखो. म्हहातखोडती, तहा. अकखोलहा 
जजि. अकखोलहा 

871 913 शपैलमेश जजिभहाऊ बखोरसमे
 ममु.पखो. अनरद, तहा. शहहादहा, जजि. नरांदमुरबहार
कपन कखोड – ४२५ ४१०

872 915 मरांगमेश कदपकरहाव दमेशपहारांडमे
रमहाकहारांत ढखोक, प्लकॉट नरां. ८ सव्हमे नरां. ४३९/३५, नमुतन अजजिरांठहा हचौ. 
सखोसहा.
जिळगहारांव कपन कखोड – ४२५ ००२

873 916 परांकजि रममेश जिहावळमे ,
ममु.पखो. पहाततूर तहा. पहाततूर जजि. अकखोलहाहा
कपन कखोड – ४४४ ५०१

874 917 सकचन अजिमुरन कह द्रमे 
रहा. आनरांदवहाडती तहा. अहमदपतूर जजि. लहाततूर
पखो. महमदपतूर कपन कखोड – ४१३ ५१५

875 918 नवहाजि खहान अलहाउदतीन पठहाणि,
ममु.पखो. वहाठहार स्टमेशन तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२४

876 919 परांकजि अश्वतीन बडमेकर,
१७३, मल्हहारपमेठ सहातहारहा

877 920 पमुनम सहावनकमु महार बडमेकर,
१७३, मल्हहारपमेठ सहातहारहा

878 921 गचौरव जिगनहाथ मखोरमे
ममु. कररांडखोशती, पखो. आलमेवहाडती, तहा. जिहावलती
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ०१२

879 922 अक्षय जसध्दनहाथ परतीहहार
ममु.पखो. कबभवती, तहा. जिहावलती, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०१२

880 923 पहारांडमु ररांग दत्ततू पहाटर,
ममु. पमुनवडती, पखो. कमे डरांबमे, तहा. जिहावलती जजि.सहातहारहा

881 924 रखोकहत सखोपहान आवळमे
ममु.अकहल्यहानगर, पखो. एम.आय.डती.सती कखोडखोलती
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००१
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882 925 तमुषहार सखोपहान आवळमे

ममु.अकहल्यहानगर, पखो. एम.आय.डती.सती कखोडखोलती
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००१

883 926 रखोकहणिती सकतश कवरकर
ममु. टहाकमे वहाडती पखो. तनोंडलमे, तहा. महाणि 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०८

884 927 कनततीन कमुरां डलतीक तमुपमे
ममु. गनोंदवलमे खमुदर, तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५४०

885 928 चपैतन्य अकनल गहाडमे,
ममु.पखो. तमेलती गलती, दकहवडती, तहा. महाणि 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०८

886 929 ऋषतीकमे श प्रकहाश परतीहहार
ममु.पखो. कबभवती, तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०१२

887 930 प्रफमु ल कदलतीप आगलहावमे,
कभवततीथर कनवहास, एकनहाथनगर ममु.पखो. बतीड, तहा. जजि. बतीड, कपन कखोड – 
४३१ १२२

888 931 उममेश जियजसरांग सहाळखोखमे
३६२, सहाळखोखमे गलती कळरांबमे तफर  ठहाणिमे
तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ ००७

889 932 सरांतखोष बबन कचर
ममु.पखो. कपरांपरती तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ १०९

890 933 रखोकहत एम.व्हटकर
रुम १७१/अ, महातखोशती कखो-ऑप. हचौ. सखोसहा.
बसवमेश्वरनगर, धिहारहावती ममुरांबई ४०० ०१७

891 934 सरांजिय कनवनृत्तती लखोहकरमे
रहा. चकॉरांदसमुरजि पखो. चहास, तहा. अकखोलमे
जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४२२ ६०१

892 935 वसरांत रहामहा नहाडमेकर
१/२, अन्यखोनती कडममेलती चहाळ, गणिमेशवहाडती
कहारांजिमुरमहागर पमुवर ममुरांबई ४०० ०४२

893 936 जहानमेश्वर समुधिहाकर समुयरवरांशती
ममु.पखो. रकहमतपतूर तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५११

894 937 कवजिय शहहाजिती रहाममुगडमे
ममु.पखो. रकहमतपतूर तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५११

895 938 बहाबमु बरांडतू  खहारांडमेकर
ममु. मचौजिवहाडती, पखो. मचौजि, तहा. जजि. बतीड

896 939 अजिय दहादहारहाव कहाकड
बरांकट स्वहामतीनगर कलाॅ नहाल रखोड बतीड
कपन कखोड – ४३१ १२२
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897 940 अमखोल समुरमेश कशगमे

रहा. एम.आय.डती.सती. पकॉवरलमुम सखोसहा. शतीवजिन कहाटहा समखोर बतीड, तहा.जजि. 
बतीड. कपन कखोड – ४३१ १२२

898 941 रकवरहाजि भहास्कर जिहाधिव,
ममु. तकमे गहारांव पखो. पहालवणि,तहा जजि. बतीड
कपन कखोड – ४३१ १२२

899 942 आकतष समुदहाम ससहाणिमे
ममु.पखो. चरहाठहा, तहा. जजि. बतीड
कपन कखोड – ४३१ १२२

900 943 अजिमुरन कवश्वनहाथ उमहाप
ममु. शहहाजिहानपतूर च. पखो. जसरसमहागर, तहा. गमेवरहाई
जजि. बतीड कपन कखोड – ४३१ १२७

901 944 आप्पहासहाहमेब महारुतती उळहागडती
प्लकॉट नरां. ४, समतहापहाकर , सव्हमे नरां. ३७२/२अ
सहाईपमुष्प अपहाटरमहट समखोर, शहाहहपतूरती सहातहारहा

902 945 कवनतीत रहाजिन दमेठमे,
प्लकॉट नरां. ८, अपमुवहार ककॉलनती, इरांकदरहा गहारांधिती
पमुतळ्यहाजिवळ टहाकळती रखोड, नहाकशकरखोड 
नहाकशक कपन कखोड – ४२२ १०१

903 946 प्रकवणि अशखोक बखोडकमे
ममु.पखो. कवडणिती, तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२३

904 947 अक्षय कवनहायक गखोळमे
ममु. वहाकणिवहाडती पखो. कककलती, तहा. वहाई
जजि. सहातहारहा.

905 948 ककशखोर उत्तम घखोडकमे ,
ममु. जिवखमेडहा ठहग, पखो. वरुड खमु।। 
तहा. जिहाफरहाबहाद जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड – ४१३ २०६

906 949 ऋषतीकमे श बहाळहासहाहमेब पवहार
दहारहा समुयरकहारांत दमेवबहा डखोईजिड, कदपकनगर
तरखोडहा बमु।। नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ६०५

907 950 सहाईनहाथ अशखोक उमडमे,
ममु.पखो. तखोररांबहा, तहा. ककनवट जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ८०३

908 951 रहामहा कभकहाजिती कगडमे 
ममु.पखो. वरुड (ननृ), तहा. जजिरांततूर जजि. परभणिती
कपन कखोड – ४३१ ५०९

909 952 गजिहानन कवश्वनहाथ कहरांगकमरमे
ममु. समुगहाव बमु।। पखो. वहाघती तहा. जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ६०२

910 953 भहास्कर गमुलहाबरहाव खहानसखोळमे
ममु. वहाडती (कन.) पखो. ममुगट, तहा. ममुदखमेड 
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ८०६

911 954 शमेख अशपहाक शमेख ममुस्तहाक,
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भहारत गलाॅस गखोदहामचमे पहाठतीमहागमे, औरांढहा रखोड,
बहावन खखोलती कहरांगखोलती तहा. जजि. कहरांगखोलती.
कपन कखोड – ४३१ ५१३

912 955 सरांतखोश कडमुबहा कवघ्नमे
मखोरयहा, प्लकॉट नरां. २२, अशखोकनगर, गहारमेखमेडहा 
परतीसर, औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ ००५

913 956 रकव लक्ष्मणिरहाव कमु लकणिर्वी
दहारहा एस.व्हती. कमु लकणिर्वी
सदहाकनधिती ककॉलनती, घर नरां. ३६
बहाळक्ष्णि मरांकदरहाशमेजिहारती नहागमेश्वरवहाडती रखोड

914 957 उध्दव प्रल्हहाद वहाघ
ममु.पखो. सहावखमेड तमेजिन तहा. जसरांदखमेडरहाजिहा
जजि. बमुलढहाणिहा

915 958 कपै लहास कवजियकमु महार रहाजिमुरमे,
गखोकवरांद पहावरतती कनवहास, हणिमरांत जिवळगहा, पखो. 
झहारती बमु. तहा. चहाकमु र जजि. लहाततूर 
कपन कखोड – ४१३ ५२९

916 959 कनततीन गचौतम पहायकडमे
घर नरां. २७७, कदक्षहा भमुमती, नगर हवमुल
औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ ००८

917 960 बळतीरहाम कवठ्ठल ममुरांडमे
रहा. आरांतरवमेलती, तहा. गरांगहाखमेड जजि. परभणिती
कपन कखोड – ४३१ ५१४

918 961 सहाईनहाथ पखोशहती भपैरखोड
ममु.पखो. धिखोबती गलती, कबलखोलती, तहा.कबलखोलती
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ७१०

919 962 सहाहमेबरहाव महारखोतती गरांगहासहागरमे
रहा. चहारांडखोळहा पखो. चहारांडखोळहा, तहा. ममुखमेड
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ७१५

920 963 कवक्रिम कनृ ष्णिहात पवहार
ममु. पखो. कमु डहाळ,तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा

921 964 एकनहाथ कपै लहास तहाठमे
ममु.पखो गमेवरहाई शमेमती, तहा. जसलखोड 
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १३५

922 965 सकतश नहारहायणि घमुगमे
ममु.पखो गमेवरहाई शमेमती, तहा. जसलखोड 
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १३५

923 966 सत्यजितीत मदन कशरांदमे
ममु.पखो. जिहारांब तहा. वहाई जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५३०

924 967 समहाधिहान भहास्कर गहायकवहाड
प्लहालाॅट नरां. २, रखो हहाऊस नरां.३, भमुकमकहा 
अपहाटरमहट औदमुरांबरनगर अमनृतधिहाम परांचवटती
नहाकशक कपन कखोड – ४२२ ००३

925 968 अशखोक रहाणिखोजिती कहाकशद
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रहा. अवलपमुर, तहा.जजि. बतीड
कपन कखोड – ४१४ २०५

926 969 गणिमेश सदहाकशक कमु लकणिर्वी
प्लकॉट नरां. २७, गटनरां. ९०/१, रहाजिकदपनगर
रहाजिषर्वी शहाहह कवदहालयहासमखोर सहातहारहा परतीसर
औररांगहाबहाद 

927 970 अचरनहा रहाजिहारहाम सखोटलवहार
ममु.पखो. धिखोबती गलती, कबलखोलती, तहा. कबलखोलती
जजि. नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ७१०

928 971 कवलहास नवनहाथ गडगमुळ, 
ममु.पखो. गमेवरहाई शमेमती, तहा. जसलखोड
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १३५

929 972 कनृ ष्णिहा अशखोक तहाठमे 
ममु.पखो. गमेवरहाई शमेमती, तहा. जसलखोड
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १३५

930 973 सरांतखोषती लक्ष्मणि कबसमेन
ममु. अजिमुरनती पखो. रहाबनवहाडती, तहा. जजि. गनोंकदयहा
कपन कखोड – ४४१ ६०१

931 974 कनततीन नरहद्र कहातमुरमे 
प्लकॉट नरां. ७, भहारांडमे स्टकॉल उमरमेडरखोड नहागपतूर
कपन कखोड – ४४० ०२४

932 975 प्रशहारांत प्रकहाश महाळती
रहा. डहारांबमेवहाडती, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०७

933 976 अक्षय कवजियरहाव परांडतीतकर
रहा. कमु हहाड बमु।। पखो. महारांगककन्हती, तहा. दहारव्हहा,
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०२

934 977 आकहाश रममेश ममेटकर, 
ममु.पखो. गखोळ खमुदर, तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २१५

935 978 दजलत वहामहान ममेशहाम,
ममु.पखो. महाटखोरहा, तहा. जजि. भरांडहारहा
कपन कखोड – ४४१ ९०५

936 979 जिगमेश प्रल्हहाद गचौतम
ममु. अजिमुरनती पखो. रहावणिवहाडती, तहा. जजि. गनोंकदयहा
कपन कखोड – ४४१ ६०१

937 980 प्रकदप बहाबमुजसरांग पवहार 
रहा. नरांदपमुर पखो. मखोहहा इ. तहा. पमुसद 
जजि. यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ २०९

938 981 हशरद पतरांग कहारांबळमे ,
ममु.पहाडळती, पखो. सहातहारहारखोड, तहा. कखोरमेगहारांव
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ०१०

939 982 कपै लहास बहालहाजिती हहाबगमुरांडमे
पखो. ररसगहारांव तहा. लखोहहा जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ७०८
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940 983 कनखतीतहा प्रकदप कहाकशद

६७, यहादखोगखोपहाळ पमेठ, कदपलक्ष्मती कनवहास
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००१

941 984 कवजिय सखहाहरती तहाठमे
ममु.पखो. गमेवरहाई शमेमती, तहा. जसलखोड जजि. औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ १३५

942 985 शहाजलक रखोकहदहास रहाठखोड
ममु.म्हपैसमहाळ पखो. बमेलखोरखो तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २१५

943 986 बहाळमु गरांगहारहाम समुरकमु लमे,
ममु. भखोमहाकमे , पखो. भखोरकगरती, तहा. खमेड जजि. पमुणिमे
कपन कखोड – ४१२ ४०२

944 987 सकचन रहाजिहारहाम खहाडमे
ममु. धिहामणिती, पखो.कपरांपरती, तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५४०

945 988 सहागर हरती कहाकडमे,
ममु.पखो. फदहारपमुर, तहा. सखोयगहारांव जजि. औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ ११८

946 989 लक्ष्मणि सखोनमु पवरतमे
शतीरहाम पमेठ, जिहामनमेर, तहा. जिहामनमेर जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२४ २०६

947 990 सकचन छगन ओरांबहासमे
ममु.पखो. टहाकणिती, पखो. कदवड, तहा. महाणि
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०९

948 991 महहादमेव वसरांत गडजसरांग 
ममु.पखो. लऊळ क्रि. १, तहा. महाजिलगहारांव
जजि. बतीड कपन कखोड – ४३१ १३१

949 992 ममुकमुरां द तमुकहारहाम कनकम
ममु.पखो. यखोगमेश्वर ककॉलनती लखोनखमेडहा, तहा. शहहादहा
जजि. नरांदमुरबहार कपन कखोड – ४२५ ४०९

950 993 अमखोल सरांकदप कहारांबळमे ,
११६, बमुधिवहार पमेठ, करहाड 

951 994 अक्षय एकनहाथ जिहाधिव
प्लकॉट नरां. ४५, न्यमु समहाट ककॉलनती जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२५ ००१

952 995 कवजिय रममेश कशरांदमे 
रहाम मरांकदर चचौक पहारखोळहा जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२५ १११

953 996 समहाधिहान दगडमु  सपकहाळमे
ममु.पखो. वरहाड बमु।। तहा. जिळगहारांव जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२५ ११५

954 997 परांडतीत कहाळमु थखोरहात
ममु. रहायपतूर पखो. भहाममेर, तहा. सहाक्रिकी, जजि. धिमुळमे
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कपन कखोड – ४२४ ३०५

955 998 कमे शव प्रकहाश बहारती
हरती कवठ्ठल नगर बहाजिहार चचौक, आनरांद डमेअरती
जिवळ,जिळगहारांव कपन कखोड – ४२५ ००१

956 999 अमखोल अशखोक परदमेशती
न्यमु रहाजिपमुत तहा. जिळगहारांव, जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२५ ००३

957 1000 करणिजसरांग गखोपहाळ परदमेशती
ममु.पखो. कहासमपमुरहा, तहा. पहाचखोरहा जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२४ २०१

958 1001 सरांकदप कवलहास घखोलप, 
पखोस्ट पहालवणि, तहा. जजि. बतीड. 
कपन कखोड – ४३१ १२२

959 1002 सखोपहान कवश्वहास आहतीरमे,
मतू. पखो. फदहारपमुर, तहा. सखोयगहाव 
जजिल्हहा - औररांगहाबहाद. 
कपन कखोड – ४३२ २२८ 

960 1003 नहामदमेव जिनहाधिरन अभखोरमे 
ममु. पखो. फदहारपमुर, तहा. सखोयगहारांव 
जजिल्हहा औररांगहाबहाद. 
कपन कखोड – ४३१ ११८

961 1004 कदनमेश कशलदहार पहावरहा  
ममु. पखो. अमखोनती, तहा. तळखोदहा, 
जजि. नरांदमुरबहार. कपन कहामेड – ४२५ ४१३

962 1005 समुभहाष हरांसरहाजि रहाठखोड 
ममु. भहारांबरवहाडती तहारांडहा,
पखो. कहालतीमठ, तहा. कनड, जजि. औररांगहाबहाद. 
कपन कखोड – ४३१ १०३

963 1006 समुहहास कमे शव इनकर 
अ-२०२, वहास्तमुसरांकल्प सती. एच.एस. लती .कट.डती. समेक्टर ५, प्लकॉट नरांबर
१०, कहामखोठमे 
कपन कखोड – ४१० २०९

964 1007 रकवरांद्र कवठ्ठल कशरांदमे 
इरांकडयहा पखोस्ट पमेममेन्ट्स बलाॅक शहाखहा कगरगहारांव पखोस्ट ऑकफस कवठ्ठल भहाई 
पटमेल रखोड, खहारांकडयहाळती, 
आरांधिमेयहासठती कगरगहारांव, ममुरांबई 
कपन कखोड – ४०० ००४. 

965 1008 ररांजजित मनखोहर रहाठखोड 
ममु. अश्वतीनतीपमुर, पखो. मखोहहा, तहा. पमुसद, 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०४. 

966 1009 नहामदमेव रहाधिहाककसन कशरांगणिमे 
ममु. पखो. तलवहाडहा, तहा. गमेवरहाई, जजि. बतीड.
कपन कखोड – ४३१ १२७

967 1010 रईस शमेख यहाकमु ब कपरांजिहारती 
रहा. कमबखोल पखो. कवटवमे तहा. रहावमेर, 
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जजि. जिळगहारांव. कपन कखोड – ४२५ ५०७.

968 1011 समुदशरन समुभहाष लगड 
ममु. पखो. कहवरहा, तहा. आषती, जजि.बतीड 
कपन कखोड – ४१४ २०२. 

969 1012 बहाळहासहाहमेब पहारांडमु ररांग गहारांडगमे 
ममु. पखो. अरांजिनडखोह, तहा. धिहालर,
जजि. बतीड. 

970 1013 यमुवरहाजि परशरहाम कखोकणिती 
ममु. पखो. खखोलकवहतीर तहा. नवहापमुर,
जजि. नरांदमुरबहार कपन कखोड – ४२५ ४१६. 

971 1014 कहारांचन रहामहा नहागरगखोजिमे 
ममु. पखो. थमेरलहा, तहा. पहाटखोदहा,
जजि. बतीड, कपन कखोड – ४१४ २०४.

972 1015 रहाजितू बकहारहाम पवहार 
ममु. महापलगहारांव, पखो. शहदवड, 
तहा. सहाक्रिकी, जजि. धिमुळमे . 
कपन कखोड – ४२४ ३०६. 

973 1016 कवरहालहाल लहालजसरांग पखोतमे, 
ममु. पखो. ब्रहाम्हणिपमुरती तहा. शहहादहा, 
जजि. नरांदमुरबहार. कपन कखोड – ४२५ ४०९.

974 1017 परांकमे श कशवहाजिती कशरसहाठ 
ममु. पखो. पहाषमे, तहा. कशरांदरवमेडहा, जजि. धिमुळमे .
कपन कखोड – ४२५ ४०४. 

975 1018 समुकनल रघमुनहाथ तहाठमे. 
ममु. पखो. गमेवरहाई शमेमती, 
तहा. जसलखोड, जजि. औररांगहाबहाद. 
कपन कखोड – ४३० १३५. 

976 1019 बहाबहासहाहमेब गणिमेश तहाठमे. 
ममु. पखो. गमेवरहाई शमेमती, 
तहा. जसलखोड, जजि. औररांगहाबहाद. 
कपन कखोड – ४३० १३५. 

977 1020 बहाळहासहाहमेब छगन रहाठखोड 
कमे कतपहारांगरती, तहारांडहा, रहाममुनहाईक तहारांडहा,
तहा. गमेवरहाई, जजि. बतीड. कपन कखोड – ४३१ १२७. 

978 1021 शरांकर पहारांडतू ररांग मखोटमे 
ममु. पखो. वडगहारांव हवमेलती, तहा. करहाड, 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ १२४.

979 1022 अकनकमे त समुरमेश सहावरांत 
ममु.पखो. नवतीन पखोजलस लहाईन, कबल्डलींग नरां. १०,
रूम नरां. १०४, कहावर नहाकहा, करहाड. कपन कखोड – ४१५ ११०. 

980 1023 अकनल अशहामेक सहाठमे, ममु. पखो. वहाघमेरती, 
तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ १०५.
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981 1024 सरांतखोष रहामचरांद्र सखोनवणिमे, ममु. पखो. कनरगमुडती,

तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५२३. 
982 1025 समुधिहाकर प्रकहाश पहाटतील, 

ममु पखो. ८२अ, शहारांततीकनकमे तन हचौ.सखो.
अयखोध्यहानगर, जिळगहाव, कपन कखोड – ४२५ ००३.  

983 1026 जसध्दमु दगडतू  बखोरहाटमे 
ममु. अनपरवहाडती पखो. पहारगहाव घमुमरहा,
तहा. पहाटखोदहा, जजि. बतीड,कपन कखोड – ४१४ २०४. 

984 1027 जललहाधिर यशवरांत धिमुम 
ममु. पखो. पळसन, तहा. समुरगहाणिहा जजि. नहाकशक,कपन कखोड – ४२२ २११. 

985 1028 नहामदमेव पहारहाजिती कबजिमुलमे, 
रहा. उमरहा, पहामे. कहानसमुर, तहा. पहाथरती, 
जजि. परभणिती, कपन कखोड – ४३१ ५०६. 

986 1029 हणिमरांत समुभहाष म्हमहाणिमे 
रहा. शरांकरगहारांव, पखो. जिमुळतूजि 
 तहा. परांढरपतूर, जजि. सखोलहापमुर.

987 1030 महमेश नहाथ पहालवमे 
रहा. मधिमुकर भखोईर चहाळ, अरांबरनहाथ रखोड, 
मरहाठती शहाळमेजिवळ, कचखलहामेलती गहाव , 
तहा. अरांबरनहाथ, जजि. ठहाणिमे. कपन कखोड – ४२१ ५०१.

988 1031 सरांतखोष अशखोक समदहाणिमे, 
प्लकॉट नरांबर- २६, गट नरां. २६६/१ बती, 
कवश्वकमहार नगर, ममेहरूणि जिळगहारांव. 
कपन कखोड – ४२५ ००१. 

989 1032 महहद्र सरांजिय पहाटतील,
ममु. पमुरती, पखोस्ट- बहालवहाडती, 
तहा. रहावमेर, जजि. जिळगहारांव. कपन कखोड – ४२५ ५०७. 

990 1033 वमेकदकहा नमेमनहाथ तमुपमे 
ममु. पखो. चरमेगहारांव, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ १०९. 

991 1034 लजलत भटतूलहाल जिगतहाप 
ग.नरां.-१२, समुभहाष नगर, जिमुनमे धिमुळमे , 
धिमुळमे , कपन कखोड – ४२५ ००१. 

992 1035 बहाळमु कमच्छलींद्र कदम, 
ममु. पखोस्ट रखोहतवहाडती, 
तहा. पहाटखोदहा, जजि. कबड, कपन कखोड – ४१४ २०४.

993 1036 परांकजि सरांतहामेष धिनगर, 
ममु. पखो. लहामकहानती, तहा. जजि. धिमुळमे , 
कपन कखोड – ४२४ ३०७. 

994 1037 ऋकषकमे श दत्तहात्रय ओरांबहासमे 
ममु. ढहाकणिती पखो. कदवड, 
तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०९. 

995 1038 रहाहहल तहात्यहाबहा ओरांबहासमे 
ममु. ढहाकणिती पखो. कदवड, 
तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०९. 
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996 1039 रहाहहल वहामणि सहानप, 

तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५०९. 

997 1040 अनमुरखोधि कवश्वजितीत गमुणिवरमे 
ममु. पखो. अगखोतती नरांबर १, तहा. इरांदहापमुर, 
जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४१३ १३२. 

998 1041 बरांडमु  पहारांडतू ररांग आडमे 
रहामहापमुर तहारांडहा, पखो. बनवस,
तहा. पहालन, जजि. परभणिती,
कपन कखोड – ४३१ ५३०. 

999 1042 कवनहायक नहारहायणि भगत 
नकवन एस.टती. स्टलाॅन्ड शमेजिहारती, शकनमरांकदर जिवळ,
ममु. पखो. तहा. कखोररांगहारांव, जजि. सहातहारहा. 

1000 1043 रममेश पहारांडतू ररांग सहाबळमे  
सवर नरां. १५६, ककॉलनती नरां. १४, गणिमेशनगर, बखोपखमेल, जस. एम. ई. पमुणिमे. 
कपन कखोड – ४११ ०३१. 

1001 1044 कपै लहास पखोपट बकहरम , 
ममु. धिहाडरकदगर, पखो. कपरांपळमे, तहा. कळवणि, 
जजि. नहाकशक कपन कखोड – ४२३ ५०२.

1002 1045 प्रकवणि कदनकर पवहार ममु. जियतहाळहा, पखो. चहायगहारांव
तहा. ममेटकर, जजि. बमुलडहाणिहा. 
कपन कखोड – ४४३ ३०१.

1003 1046 अरूणि अशखोक सरखोदमे 
रहा. नळणिती खमुदर, पखोस्ट नळणिती बमु. तहा. भखोकरदन
जजि. जिहालनहा, कपन कखोड – ४३१ ११४. 

1004 1047 रहाहहल अशखोकरहाव सहापनमे 
एन-११, कमे -४०/७, नवजितीवन ककॉलनती हडकखो, जजि. औररांगहाबहाद.कपन 
कखोड – ४३१ ००३. 

1005 1048 कवभहावरती कवजिय महारांगलमे 
सरांघकमत्र सखोसहायटती, प्लकॉट नरां-९५, रूम नरां.-बती/२२, गणिमेश दमुगहारमहातहा 
मरांकदरहाजिवळ, गखोरहाई-१, बखोररवलती पशश्चम ममुरांबई- ४०० ०९१. 

1006 1049 कपरांटतू  पहारांडतू ररांग चचौधिरती ममु. शमेखवडती, पखो आमलखोणि,
तहा. पमेठ, जजि.नहाकशक. कपन कखोड – ४२२ २०३. 

1007 1050 सकतश परांढररनहाथ तहाठमे, 
ममु. पखो. गमेवरहाई शमेमती, तहा. जसलखोड, 
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १३५. 

1008 1051 रहाजिमेश चरांद्रकहारांत उबहाळमे , 
रहा. च-हहाटहा तहा. जजि. बतीड 
कपन कखोड – ४३१ १२२. 

1009 1052 ककरणि अशखोक धिखोत्रमे 
रहा. ५७, कररांजिमे पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२. 

1010 1053 प्रशहारांत शरांकर सहावरांत 
१०३१, शकनवहार पमेठ, शती. कनृ ष्णि अपहाटरमहट 
अदहालत वहाडयहाजिवळ, सहातहारहा. 
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1011 1054 सहागर दशरथ पवहार 

सरांतहामेषतीमहातहा मरांकदरहाशमेजिहारती, मलटणि, 
तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५२३. 

1012 1055 रहाजिहद्र कवष्णितू शमेळकमे
रहा. चव्हहाणिवहाडती, पखो. तलवहाडहा, 
तहा. गमेवरहाई, जजि. बतीड.
कपन कखोड – ४३१ १२७.

1013 1056 अहाकहाश च. महालणिमे 
१८९ ६अ/२१७१, जसव्हल ककॉलनती कनोंडवमे, 
कपन कखोड – ४१५ ००२. 

1014 1057 अकभजितीत शरांकर कशरांदमे 
रहा. डहारांभमेवहाडती, तहा.खटहाव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०७.

1015 1058 चरांद्रशमेखर रममेश पवहार 
जिती-३५, कशवशरांकर ककॉलनती, औररांगहाबहाद 
कपन कखोड – ४३१ ००५. 

1016 1059 अकभषमेक दत्तहात्रय बरखडमे 
ममु.पखो. शहदतूरजिणिमे, तहा. वहाई, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१२ ८०३. 

1017 1060 अक्षय गखोकतू ळ दहाभहाडमे 
रूम नरांबर ८, म्हहाडहा ककॉलनती समथरनगर, आडगहाव कशवहार नहाकशक कपन 
कखोड – ४२२ ००३. 

1018 1061 रहाहहल मघन म्हसहाणिमे
रहा. कपरांप्रतीपरांचम, तहा. ममुकहाई नगर, जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ ३०६.  

1019 1062 सहागर कवश्वनहाथ लहामेखरांडमे 
रहा. रहाम लक्ष्मणि सखोसहायटती, प्ललाॅट नरां. १४,
कनृ ष्णिहानगर , सहातहारहा. 

1020 1063 दमुगहारजिती शरांकर शहडगमे 
ममु. पखो. बहम्बर, तहा. भखोकर, जजि. नहारांदमेड. 
कपन कखोड – ४३१ ८०१.

1021 1064 कवठ्ठल कगरतीष ईरवमे 
दमेशममुख गलती औढहा नहागनहाथ जजि. औररांगहाबहाद. 
कपन कखोड – ४३१ ७०५.

1022 1065 रमेश्महा जजिवन कमुरां भहार 
रहा. १५३, कमे सरकर पमेठ, कमुरां भहारवहाडहा, सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२.

1023 1066 दत्तमु पमुण्यहा गहारांगमुडर 
रहा. सवर नरां. १३३/अ/ब, प्लकॉट नरां. ५ समुमनवमेल, ककॉलनती गखोकवरांदनगर, 
महालमेगहारांव कलाॅ म्प, 
नहाकशक कपन कखोड – ४२३ १०५.

1024 1067 कमलहाकर एकनहाथ गहारांगमुडर 
ममु. करमहाळमे , पखो. कनहाशती, तहा. कळवणि 
जजि. नहाकशक. कपन कखोड – ४२३ ५०२. 
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1025 1068 समुरमेश सरांपत मखरमे 

रममेश ममेटल ककॉरती, टहाटहा प्रमेस, एम. आय.डती.सती
नमेरूळ, नवती ममुरांबई. कपन कखोड – ४०० ६०६.

1026 1069 भखोलहानहाथ रहाजिहारहाम पहागती 
ममु. रहाउतमहाळ, पखो. कशरसगहारांव
तहा. त्रहबकमे श्वर, जजि. नहाकशक. 
कपन कखोड – ४२२ २०४.

1027 1070 कवजिय नहामदमेव गहायकवहाड,
प्लकॉट नरां. ४५ बती, स.नरां.१६, लमेन नरां. ३, प्रकहाश नगर ममुकमुरां दवहाडती, जसडकखो
औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ ००६

1028 1071 समुकनल शरांकर पगहारमे,
प्लकॉट नरां. ४२५, स.नरां.३४/१, ममुकमुरां दवहाडती, औररांगहाबहाद कपन कखोड – 
४३१ ००६

1029 1072 सरांदतीप नथमुरहाम कहाकशद,
६७, यहादखोगखोपहाळ पमेठ, कदपलक्ष्मती कनवहास, 
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

1030 1073 प्रकतक बहाळहासहाहमेब दगडमे,
रहा.अलगमुडमेवहाडती, तहा.फलटणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२३

1031 1074 सरांकदप दत्तमु भहारांगरमे,
ममु.सहावळहा, पखो.खहारांडती, तहा.वडगहारांव महावळ,
जजि.पमुणिमे कपन कखोड – ४१२ ०१६

1032 1075 सखोमनहाथ पहारांडतू  दळवती,
ममु.तथणिती, पखो.दळवत, तहा.कळवणि, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड – ४२३ ५०२

1033 1076 ऋकषकमे श अरुणि झमुरांजिकर,
ममु.पखो.जिखोलहापहारांगरती, तहा.जजि.जिहालनहा.
कपन कखोड – ४३१ २१३

1034 1077 कदवमेश एकनहाथ बखोदडमे,
एन.५१.एस/एफ.४.१९.८, उत्तमनगर, 
जसडकखो, नहाकशक कपन कखोड – ४२२ ००९

1035 1078 मनजितीत जियवरांत कशरांदमे,
ममु.पखो.जिहारांब, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५३०

1036 1079 सत्यवहान बहाबहा भखोसलमे,
ममु.पखो.वहावरकहरमे, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०८

1037 1080 समहाधिहान अजिमुरन दमेसहाई,
ममु.पखो.धिहामणिमेर, तहा.कखोरमेगहारांव. जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५११

1038 1081 कनलमेश शरांकर भखोसलमे,
ममु.पखो.रकहमतपतूर, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा
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कपन कखोड – ४१५ ५११

1039 1082 अक्षयकमु महार दमुयर्योधिन खहाडमे,
ममु.ढहाकणिती, पखो.कदवड
कपन कखोड – ४१५ ५०९

1040 1083 आबहासखो समेवहागतीरती जिहाधिव,
ममु.ढहाकणिती, पखो.कदवड, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०९

1041 1084 तमुषहार सरांजिय ममुळतीक,
ममु.पखो.आरळमे , तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०११

1042 1085 प्रमखोद बहाबमुरहाव रखोकडमे,
नहामदमेवनगर, जिहालनहा रखोड, तहा.जजिरांततूर, 
जजि.परभणिती कपन कखोड – ४३१ ५०९

1043 1086 महानजसरांग महारतती महानमे,
ममु.पखो.जिहाखलमे, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ११३

1044 1087 परममेश्वर जिखोकदरहाम रहाठखोड,
ममु.म्हपैसमहाळ, पखो.बमेलखोरहा, तहा.पमुसद,
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २१५

1045 1088 बहालहाजिती हहारती सखोमवहारमे,
छत्रपतती चचौक कलाॅ नहामेल रखोड, बजिहाजि गलाॅलक्सतीच्यहा पहाठतीमहागमे, समुयहार नगर, 
वहाडती बमु।।, नहारांदमेड

1046 1089 अजजित बनसखोडमे,
ममु.पखो.वरकमु टमे मलवडती, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा

1047 1090 सकतश अकनल हहजिरमे,
ममु.पखो.जिहाखलमे, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड – ४१६ ११३

1048 1091 रहाकमे श दत्तहात्रय महानमे,
ममु.अनहावळमे , पखो.यवतमेश्वर, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

1049 1092 नहारांव व पत्तहा नमतूद नहाहती

1050 1093 अकनल शशतीकहारांत कहारांबळमे ,
प्लकॉट नरां. १५, शतीपहाद हचौ.सखोसहा. जिवळ, बहारहावकरनगर, सरांभहाजितीनगर, 
एम.आय.डती.सती. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००४

1051 1094 गखोपहाल परांडतीत सखोनमुनमे,
ममु.रुईखमेड महायरांबहा, पखो.भडगहारांव, तहा.जजि.बमुलढहाणिहा,
कपन कखोड – ४४३ १०६

1052 1095 अमखोल कभकहाजिती फमे पहाळमे ,
ममु.रुईखमेड महायरांबहा, पखो.भडगहारांव, तहा.जजि.बमुलढहाणिहा,
कपन कखोड – ४४३ १०६

1053 1096 अकमत कवजिय कशरांदमे,
ममु.पखो.वमेळमे , तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०२२
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1054 1097 अकशष हणिमरांत गहायकवहाड,

प्लकॉट नरां. १४, सरांभहाजितीनगर जसव्हतील ककॉलनती, सहातहारहा कपन कखोड – ४१५
००२

1055 1098 कनृ ष्णिहा भहानमुदहास यहादव,
ममु.आरांबमेवहाडती, पखो.महाजिगहाव, तहा.जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ५१८

1056 1099 गणिपत सखोमहा बहारांडमे,
ममु.पखो.तहा. अकखोलमे, नवररांग ककॉलनती, 
जजि.अहमदनगर

1057 1100 सरांतखोष मखोहन चव्हहाणि,
ममु.पखो.जजिरांतती नहाकहा, तहा.फलटणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२३

1058 1101 रहामहा समुभहाष ममुरममुरमे
ममु. तळ्यहाचतीवहाडती, पखो. मनहाठहा, तहा. हदगहारांव
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ७१२

1059 1102 गखोकमु ळ महहादमेव सखोनमळमे
ममु. पखो. थमेरलहा, तहा. पहाटखोदहा जजि. बतीड

1060 1103 भहास्कर भगवहानरहाव कदम
ममु. धिनवहाडहा, पखो. वहाकहा, तहा. लखोहहा जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ७०९

1061 1104 कवजियकमु महार नहामदमेवरहाव दहापकमे कर
कवरयरहाजि कनवहास, समतहा नगर, ममुखमेड
तहा. ममुखमेड, जजि. नहारांदमेड कपन कखोड ४३१ ७१५

1062 1105 लक्ष्मती मरांगमेश ममुरांडहालमे
ममु. नखमेगहारांव पखो. चखोहटहा बहाजिहार, तहा. अकखोट
जजि. अकखोलहा कपन कखोड – ४४४ १०८

1063 1106 प्रशहारांत कदलतीप पहाटतील
ममु.पखो. गहारांधिलती, तहा. अमळनमेर, जजि.जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२५ ४३०

1064 1107 कनलमेश कहाकशनहाथ लवहाखमे
ममु. गखोपहालखमेड, पखो. गहारांधितीग्रहाम, तहा.
जजि. अकखोलहा कपन ४४४ ००६

1065 1108 कवजिय कवष्णितू भखोजिनमे
जिमुनमे खमेलहान नगर कचौलखमेड अकखोलहा 
कपन कखोड – ४४४ ००४

1066 1109 अकमत महहादमु अरांबमुरमे 
रहा. स्वच्छतहा ककॉलनती हषर नगर, वहारांगती रखोड, परभणिती तहा. जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ४०१ 

1067 1110 दत्तहा कशवहाजितीरहाव रहाऊत 
ममु.पखो टहाकळती कमुरां , तहा. जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ५४०

1068 1111 कवश्वहास सहाहमेबरहाव बपैलवहाडती 
ममु.पखो म्हहाडहा ककॉलनती गरांगहाखमेड रखोड , परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ४०१
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1069 1112 हनमुमहान बहापमुरहाव जिहाधिव 

ममु.धिमरपमुरती पखो. टहाकळती तहा.जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ४०२

1070 1113 महमद उमर महमद इकद्रस 
रहा. कहाद्रबहाद प्लकॉट, लजलतकलहा भवन जिवळ, परभणिती
कपन कखोड – ४३१ ४०१

1071 1114 कनकमे त यशवरांत बहामणिहामेलकर 
ममु. गखोरखोबहानगर पखो. गखोरमेगहारांव तहा. महाणिगहारांव जजि. रहायगड 
कपन कखोड – ४०२ १०३

1072 1115 अमर कनळकरां ठ कळसकहार 
रहा. आरांबमेडकर नगर, समुटहाळहा बमुद्रमुक 
तहा. खहामगहारांव जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड – ४४४ ३०३

1073 1116 समुरजि जहानमेश्वर बखोरमे 
रहा. आनरांदनगर जिगदरांबहा सरांस्थहानजिवळ घहाटपमुरती खहामगहारांव जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड – ४४४ ३०३

1074 1117 शपैलमेश दमेकवदहास जखलहारमे 
रहा. सरांमसहापमुर घहाट, तहा. जजि. परभणिती 

1075 1118 कववमेक कवनहायक नरांदवमे 
रहा. बखोरसमे गलती, शहाळहा नरां. १० अमळनमेर जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२५ ४०१

1076 1119 मरांगमेश रहामदहास ममुरांडहालमे 
रहा. ममु.नखमेगहारांव पखो. चहामेहखोटहा बहाजिहार तहा. अकखोट जजि. अकखोलहा 
कपन कखोड – ४४४ १०८

1077 1120 कशवशरांकर कदगहारांबर धिनोंडगमे 
ममु.पखो करां बरखमेड पखो. कल्यहाणिहा तहा. ममेहकर जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड – ४४३ ३०१

1078 1121 सरांकदप गरांगहाधिर नहागरगखोजिमे 
रहा. नगहारवहाडती पखो. लव्हरहाळ तहा. लखोहहा 
जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ७०८

1079 1122 शतीकनृ ष्णि जसरांधिमु रणिकशरांगह 
रहा. महावतहा पखो. जजि.एस. ककॉलमेजि तहा. खहामगहारांव 
जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड – ४४४ ३१२

1080 1123 कवशहाल प्रकदप तमुपकर 
रहा. गमुरांजि तहा. जसरांदखमेड रहाजिहा जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड – ४४३ २०२ 

1081 1124 रहाहहल गखोरक्ष शमेळकमे  
ममु. अमरहापतूर तहा. शमेवगहारांव जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड – ४१४ ५०५ 

1082 1125 कवजिय रहामचरांद्र कखोकरमे 
म. पखो. अरांदखोरती तहा. खरांडहाळहा जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५२१ 
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1083 1126 लक्ष्मणि कहाकहासखो कहारांबळमे  

ममु. पखो. कशरदवहाड तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ १४३ 

1084 1127 कवकहास सखोपहान चव्हहाणि 
रहा. गखोदहावरती तहारांडहा पखो. महाळमेवहाडती तहा. गरांगहाखमेड जजि. परभणिती कपन कखोड – 
४३१ ५१४ 

1085 1128 यमुवरहाजि रुपचरांद पखोहणिकर 
रहा. म.पखो वडगहारांव तहा. कतरखोडहा जजि. गनोंकदयहा 
कपन कखोड – ४४१ ९११ 

1086 1129 रुपहालती हषरल गमुरव 
रहा. कशवशककी नगर, भडगहारांव रखोड, मखोठयहा 
कवहतीरतीजिवळ टहाकळती प्र. चहाळतीसगहारांव 
तहा. चहाळतीसगहारांव जजि. जिळगहारांव 
कपन कखोड – ४२४ १०१ 

1087 1130 सकचन भहारत कशरांदमे 
रहा. त्रतीममुतर्वी बमेकरती महागमे, घहाट रखोड चहाळतीसगहारांव 
तहा. चहाळतीसगहारांव जजि. जिळगहारांव 
कपन कखोड – ४२४ १०१ 

1088 1131 भमुषणि दशरथ पहाटतील 
रहा. तहा.चहाळतीसगहारांव जजि. जिळगहारांव 
कपन कखोड – ४२४ १०१ 

1089 1132 कदप्तती रकवरांद्र कखोल्हमे 
ममु.पखो. असखोदहा रहामपमेठ, तहा. जिळगहारांव जजि. जिळगहारांव कपन कखोड – ४२५ 
१०१ 

1090 1133 सकचन समुभहाष पहाटतील 
ममु.पखो. अगवड तहा.चखोपहाडहा जजि. जिळगहारांव 
कपन कखोड – ४२५ ३०३ 

1091 1134 लजलतहा कदलतीप पहाटतील 
रहा. कशवहाजितीनगर कशरुळ नहाकहा, अमळनमेर 
तहा. अमळनमेर जजि. जिळगहारांव 
कपन कखोड – ४२५ ४०१ 

1092 1135 महायहावतती बबन नरांद 
ममु.शहहापतूर पखो. आवर्वी, तहा. जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ४०३ 

1093 1136 मखोहन कचरु रहाखलहावमे 
रहा. जिखोडगहारांव तहा. समेलतू जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ५०३ 

1094 1137 समुरहद्र बहाळहासहाहमेब लहाड 
रहा. ममु.पखो. अमरहापतूर तहा. शमेवगहाव 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४१४ ५०५

1095 1138 कवजिय कशवजिती लहारांडगमे 
रहा. ममु.पहामे. अमरहापतूर तहा. शमेवगहाव 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४१४ ५०५ 

1096 1139 आनरांद मखोहन पहानपहाटतील 
एन – ११, कमे  - ४०१७ नवजितीवन ककॉलनती,
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हडकखो, औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ ००३ 

1097 1140 कवजिय कवठ्ठल कहाळमे
रहा. पहाडळती तहा. परततूर जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड – ४३१ ५०२

1098 1141 धिप्पमुलहाल तमुकहारहाम चव्हहाणि 
ममु.पहाडळती तहा. परतमुर जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड – ४३१ ५०२

1099 1142 मयमुर रममेश थखोरहात 
रहा. ममु.पखो. पहारहामेठती.पखो. वहाहतीरहा. तहा. आषती 
जजि. बतीड कपन कखोड – ४१४ २०२ 

1100 1143 अतमुल कवलहास महानमे
रहा. ममु.पखो. दहानखोळती तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ १०१ 

1101 1144 समुशहारांत बहाबमुरहाव कगतमे 
रहा. लखोहसर पखो. खहारांडगहाव तहा. पहाथडर्वी
जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४१४ १०६ 

1102 1145 जियकमु महार प्रल्हहाद चचौधिरती 
रहा. रखोकहदहासपमुरहा, जिमुनहा ओढहा, भवहानतीनगर 
औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ ००१ 

1103 1146 यखोगमेश हनमुमरांत जसरसट 
रहा. ममु. यमेवलवहाडती पखो पहाटखोदहा तहा. पहाटहामेदहा 
जजि. बतीड कपन कखोड – ४१४ २०४

1104 1147 समुकनल नहामदमेव घमुगमे 
ममु. पखो. वहासडती तहा. कनड जजि. औररांगहाबहाद 
कपन कखोड – ४३१ १०४

1105 1148 स्वप्नतील अच्यमुतरहाव तमुपकर 
रहा. ममु.पखो. गमुरांजि तहा. जसरांदखमेडरहाजिहा जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड – ४४३ २०२ 

1106 1149 प्रकहाश जियरहाम गहाकवत 
रहा. दमुधिवळ पखो. पळसन तहा. समुरगहाणिहा जजि. नहाकशक कपन कखोड – ४२२ 
२११ 

1107 1150 रममेश बहाबमुलहाल कपरांपळमे  
रहा. एन – २ जिमे - ४०/७ जिमे समेक्टर,
जसडकखो ममुकमुरां दवहाडती, औररांगहाबहाद 
कपन कखोड – ४३१ ००६

1108 1151 गजिहानन गणिमेश तमुपकर 
रहा. ममु.पखो. गमुरांजि तहा. जसरांदखमेडरहाजिहा जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड – ४४३ २०२ 

1109 1152 सरांतखोष कशवदहास डहामरमे 
रहा. ममु. एररांडगहाव पखो. वरुडबमुद्रमुक तहा. दयहारपतूर 
जजि. अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ ७०६ 

1110 1153 चरांद्रकहारांत महाकणिकरहाव टखोणिमे 
रहा. ममु.पखो. पहाटकशवनती तहा. पहालम जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ७२०
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1111 1154 हषरल समुभहाष गमुरव 

ममु.पखो. कशवशककी नगर, भडगहाव रखोड, मखोठयहा कवहतीरतीजिवळ टहाकळती प्र. 
चहाळतीसगहाव जजि. जिळगहाव कपन कखोड – ४२४ १०१

1112 1155 जहानमेश्वर वसरांत सहाळमुरांखमे 
रहा. १०५४/१ शकनवहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२

1113 1156 शरांकर उत्तम परदमेशती 
रहा. कहामनपतूरहा तहा. पहाचखोरहा जजि. जिळगहारांव 
कपन कखोड – ४२४ २०१

1114 1157  धिनरहाजि कशवहाजिती कमुरां भहार 
रहा. ममु.पखो. एकरां बमे तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००१

1115 1158 ररांजजित अमरजसरांग परदमेशती 
ममु.पखो. कहासमपमुरहा तहा. पहाचखोरहा जजि. जिळगहाव
कपन कखोड – ४२४ २०१

1116 1159 मनखोजि उतऱ्यहा वसहावमे 
आकदवहासती ममुलहारांचमे वस्ततीगनृह भहाटमे रत्नहाकगरती 
कपन कखोड – ४१५ ६१२

1117 1160 जिहहारांगतीर मखोहन मखर 
रहा. ममु.पखो. रखोहतवहाडती तहा. पहाटखोडहा जजि. बतीड 
कपन कखोड – ४१४ २०४

1118 1161 सरांकदप कवठ्ठल मडहावती 
रहा. धिखोपटहाळहा पखो. भहालर तहा. वणिती 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ ३०४

1119 1162 कवनखोदकमु महार प्रल्हहाद गचौतम 
ममु. अजिमुरनती पखो. रहावनवहाडती तहा. गनोंदतीयहा जजि. गनोंदतीयहा कपन कखोड – ४४१ 
६०१

1120 1163 समुहहास कनृ ष्णिहा कशषमे 
रहा. कनृ ष्णिहाघहाट कमरजि, तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ४१०

1121 1164 स्वप्नतील शमेखर महानमे 
रहा. ममु.पखो. वडणिगमे, मटनमहाकर टजिवळ
तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २२९

1122 1165 वमेदप्रकहाश एकनहाथ वहाघमहारमे 
रहा. सवर कशक्षहा अकभयहान दमेवरुख जजि. प. शहाळहा दमेवरुख नरां. ३ जिवळ तहा. 
सरांगममेश्वर 
जजि. रत्नहाकगरती कपन कखोड – ४१५ ८०४

1123 1166 ऋकषकमे श दत्तमु नहागरमे 
ममु. पखो. पहाटखोळमे  तहा. जसनर जजि. नहाकशक 
कपन कखोड – ४२२ १०३

1124 1167 समुकनल रहाजिहद्र कदघमे 
रहा. कवजियनगर, घखोरपडमे मळहा, नकवन कखोटर, जसनर तहा. जसनर जजि. नहाकशक
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कपन कखोड – ४२२ १०३

1125 1168 रखोकहदहास भहारत खपैरनहार 
रहा. घर नरां. अ. १७ कनसगर ककॉलनती, पहाथडर्वी, 
दमेवळहालती रखोड, वपैष्णिवती महाकर टजिवळ नहाकशक 
कपन कखोड – ४२२ ०१०

1126 1169 समुशहारांत भहारत खपैरनहार 
रहा. घर नरां. अ. १७ कनसगर ककॉलनती, पहाथडर्वी, 
दमेवळहालती रखोड, वपैष्णिवती महाकर टजिवळ नहाकशक 
कपन कखोड – ४२२ ०१०

1127 1170 अकवनहाश आनरांदरहाव अकहवळमे  
रहा. ममु.पखो. जझरपवहाडती. तहा. फलटणि 
जजि. सहातहारहा.कपन कखोड – ४१५ ५२३ 

1128 1171 प्रमखोद तमुकहारहाम चचौधिरती 
रहा. रुम नरां. ६५९ एस एस – २, समेक्टर-४, कखोपरखपैरणिमे, 
नवती ममुरांबई जजि. ठहाणिमे  कपन कखोड – ४०० ७०९

1129 1172 मयमुरमेश सखोपहान कहारांबळमे  
रहा. ३३, तहारहापतूर रखोड, दस्ततूर ममुलहारांचमे स्कतू लच्यहा कवरुद्घ कलाॅरां म्प,
पमुणिमे - ४११ ००१

1130 1173 अकनतहा उमहाजिती गनोंदकमे
रहा. ममु.पखो. कररांडती तहा. अकखोलमे जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड – ४२२ ६१०

1131 1174 लचौकफक कदपक कपसहाट 
रहा. ममु.पखो. गखोरमेगहारांव, भपैरवनहाथ पमेठ, तहा. महारांडगहाव जजि. रहायगड कपन कखोड – 
४०२ १०३ 

1132 1175 हररदहास चरांदर गहायकवहाड 
रहा. ममु.पखो. नडगदरती पखो. आसरवहादती तहा.पमेठ 
जजि. नहाकशक कपन कखोड – ४२२ २०८

1133 1176 मरांगमेश हररभहाऊ रहाजिगमुरु 
रहा. वहाडर क्रिमहारांक ३, महाळतीपमेठ सहाखरखमेडती, 
तहा. जसरांदखमेडरहाजिहा जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड – ४४३ २०२

1134 1177 अकवनहाश जियदमेव भखोपळमे  
रहा. कहवरहा गडललींभ पखो. वहाभहाळहा तहा. जसरांदखमेडरहाजिहा जजि. बमुलढहाहाणिहा कपन 
कखोड – ४४३ २०२

1135 1178 हषरल पमुरांडजलकरहाव लखोहखोळमे  
रहा. गजिहानन नगर गलती नरां. ५, डहाबककी रखोड, अकखोलहा 

1136 1179 प्रशहारांत रणिछखोड चव्हहाणि 
रहा. अथवर बरांगलखो, प्लकॉट नरां. १३, न्यतू स्वहामती समथर कह द्रहाजिवळ ममुदडहानगर,
अमळनमेर
तहा. अमळनमेर जजि. जिळगहाव 
कपन कखोड – ४२५ ४०१

1137 1180 गणिमेश अशखोक यलपलवहाड 
रहा. वरांजिहारवहाडती तहा. नहायगहारांव जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ७०९
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1138 1181 सरांकदप कनोंडतीरहाम चव्हहाणि 

रहा. ममु.पखो. आडगहारांव ररां, तहा. वसमत जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड – ४३१ ५१२

1139 1182 स्वप्नतील कनृ ष्णिहा वमेलमे 
ममु. पतूर पखो. पहाटगहाव तहा. सरांगममेश्वर 
जजि. रत्नहाकगरती कपन कखोड – ४१५ ८०४

1140 1183 नमेहहा वसरांतरहाव कजलरांग
रहा. भगवहान चचौक, गजिहानन महहारहाजि 
मरांकदरहाजिवळ, तहा. चहारांद मुर रमेल्वमे जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड – ४४४ ९०४

1141 1184 प्रकवणि कब्रजिलहाल चव्हहाणि 
रहा. सपैकनक ककॉलनती, अमरहावतती रखोड, दयहारपतूर 
तहा. दयहारपतूर जजि. अमरहावतती 
कपन कखोड – ४४४ ८०३

1142 1185 मखोहम्मद एजिहाजि शमेख यमुसमुफ 
रहा. बहारवडमे चचौक, कहालमेरणिनतीपमुरहा, बहाबहापतूर, 
जजि. अकखोलहा कपन कखोड – ४४४ ३०२

1143 1186 कवनखोद शरांकर जिमुमडमे 
ममु.पखो. चहारांडखोळ तहा. जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड – ४४३ १०६

1144 1187 समुकनल शतीकनृ ष्णि सखोळरांकमे  
ममु.पखो. जिऊळखमेड बमु. तहा. अकखोट जजि. अकखोलहा 

1145 1188 कनतमेश कशवदहास नहारांद मुरकर 
ममु.पखो. जिपैनपतूर तहा. दयहारपतूर जजि. अमरहावतती 
कपन कखोड – ४४४ ७०६

1146 1189 शमुभम प्रकहाश बनोंडमे 
ममु.पखो. बमेलखमेड तहा. तमेलहारहा जजि. अकखोलहा 
कपन कखोड – ४४४ १०८

1147 1190 कनततीन गखोपतीचरांद गजिभतीयमे 
रहा. सपैकनक ककॉलनती, अम. रखोड, तहा. दयहारपतूर 
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४४४ ८०३

1148 1191 गजिहानन शहावणि पहारांडमे 
ममु.पखो. वहानखोळहा तहा. महाहहर जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ७२१

1149 1192 भगवहान कभमरहाव आनवहाणिमे 
मरमच्छ ककॉलनती, गवळती गलती, सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ४१६

1150 1193 जियरांत जहानमेश्वर भहारांडवकर 
ममु. पखो. लखोणिती तहा. आणिर्वी जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड – ४४५ १०५

1151 1194 रहामरहाव शहामरहाव लखोखरांडमे 
ममु.पखो. कवठळ तहा. मरांगरुळकपर जजि. वहाकशम 
कपन कखोड – ४४४ ४०३

1152 1195 सरांदतीप समुरमेश नहागरमे 
रहा. नहावमेड पखो. खखोलहापतूर तहा. भहातकमु लती 
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जजि. अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ ८०२

1153 1196 अकनल बहापतू चमेमरमे 
ममु.पखो. भहाळवणिती तहा. पहारनमेर जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड – ४१४ १०३

1154 1197 प्रकदप चचौसमेफ कशरांदमे 
ममु.सखोमठहाणिमे नलवडमे. पखो. आखमेगहाव तहा. पहाथडर्वी 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४१४ १०२

1155 1198 नवनहाथ अरांकमु श भमुजिबळ 
ममु.पखो. भहाळवणिती तहा. पहारणिमेर जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड – ४१४ १०३

1156 1199 अजिय बहाळहाजिती जिखोखर 
रहा. तहातमुगडमे मळहा, सहारांगलतीवहाडती, सहारांगलती. 
कपन कखोड – ४१६ ४१६

1157 1200 शतीरहाम शरदरहाव रहाऊत 
ममु.पखो. रहाजितूरहा बमु. तहा. ममुखमेड जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ७१५

1158 1201 सचौरभ समुधिहाकर उपलरांचवहार,
ममु.पखो.कहासरहाळती, तहा.कबलखोलती, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड – ४३१ ७१०

1159 1202 आकहाश प्रमेम रहाठखोड,
ममु.पखो.अजिमुरनहा जजि.यवतमहाळ,
कपन कखोड – ४४५ १०५

1160 1203 समहाधिहान अण्णिहासहाहमेब ममेनकर,
ममु.पखो.जिहातमेगहारांव, तहा.नहारांदगहाव, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड – ४२३ १०६

1161 1204 अकवनहाश वहाळतीबहा गखोडमे,
सरांगमनमेर

1162 1205 सरांकदप यशवरांत म्हस्कमे ,
ममु.दकहगहारांव, पखो.कशरहाढखोणि, तहा.नगर, 
जजि.अहमदनगर कपन कखोड – ४१४ ००२

1163 1206 परांकजि सदहाकशव भखोसलमे,
ममु.लहाखहानगर, पखो.वहाई, तहा.वहाई, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१२ ८०३

1164 1207 गचौतम कवनहायक जिमदहाडमे,
ममु.पखो. ६९१, म. फमु लमेनगर, तहा.वहाई,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१२ ८०३

1165 1208 कहमहाणिती चरांद्रकहारांत चरडमे,
एचडतीएफसती बलाॅरांकमे च्यहा बहाजितूलहा, कटतील. 
तहा.कटतील, जजि.नहागपतूर कपन कखोड ४४१ ३०२

1166 1209 रफकीक रमजिमु शमेख,
धिहारणिगहारांव कवर, तहा.कनफहाड, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड – ४२२ ३०३

1167 1210 यखोगमेश आनरांदहा कभसमे,
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वमेतहाळ महाळ, ममु.पखो.पसरणिती, तहा.वहाई,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१२ ८०३

1168 1211 स्मतीतहा समुरमेश पवहार,
आझहाद चचौक, कखोरमेगहारांव, तहा.कखोरमेगहारांव,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०१

1169 1212 रहाजिमु कहाकशनहाथ आवहारमे,
घखोडमेगहारांव, पखो.गखोळमेगहारांव, तहा.खमुलतहाबहाद,
जजि.औररांगहाबहादहा कपन कखोड – ४३१ १०१

1170 1213 कदपक वसरांत सपैतवहाल,
ममु.पखो.जखरवहार, तहा.रहावहा, जजि.जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२५ ५०८

1171 1214 यखोगमेश समुधिहाकर पहाटतील,
ममु.पखो.कनरांबखोळ पखो.कवखमे, तहा.रहावमेर
जजि.जिळगहारांव कपन कखोड – ४२५ ५०८

1172 1215 मनखोजि पहारांडतू ररांग भखोसलमे,
रहा.वरपगहारांव, तहा.कमे जि, जजि.बतीड,
कपन कखोड – ४३१ १२३

1173 1216 गखोकवरांद लखोटन कडसलमे,
ममु.पखो.कहाळवडती, तहा.महालमेगहारांव, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड – ४२३ १०५

1174 1217 उज्जिपैन जलरांबहाजिती सहारांगळमे ,
ममु.पखो.गमेवरहाई शमेमती, तहा.जसलखोड, जजि.औररांगहाबहाद,
कपन कखोड – ४३१ १३५

1175 1218 बहालहाजिती कदगरांबररहाव आईलवहाड,
ममु.पखो.व्यरांकटमेशनगर, कखोटहारच्यहा पहाठतीमहागमे, ममुखमेड, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड कपन
कखोड – ४३१ ७१५

1176 1219 इमहान बहाबहा सय्यद,
ममु.पखो.फहालाॅरमेस्ट ऑकफसजिवळ, ममुखमेड, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड कपन कखोड – 
४३१ ७१५

1177 1220 रहामरहाव उमहाजिती रहाठखोड,
ममु.कशवहाजितीनगर, ममुखमेड, तहा.ममुखमेड,
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ७१५

1178 1221 अमखोल कपै लहास कबनर,
ममु.मखोह, पखो.कचरांचखोलती, तहा.जसनर, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड – ४२२ १०३

1179 1222 परांकजि अनरांत कबऱ्हहाडमे,
पळशती रखोड, अमळनमेर, तहा.अमळनमेर,
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ ४०१

1180 1223 हषरल प्र. करमनकर,
बती-५३, वनृरांदहावन पहाकर  कपसहादमेव औररांगहाबहाद,
कपन कखोड – ४३१ ००८

1181 1224 महाकणिक बहाबमुरहाव सहाठमे,
ममु.पखो.ककसनवतीर नगर, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा

1182 1225 तमेजिस्वती मखोहन ढहावरमे,
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आरांबमेडकर हचौ. सखो., पहाडमेगहारांव, तहा.खरांडहाळहा, जजि.सहातहारहा

1183 1226 कवनखोद बबन कदम,
ममु.ममुळतीकवहाडती,खब पखो.घहाडगमेवहाडती, तहा.फलटणि,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५३७

1184 1227 प्रकदप नथमुरहाम कहाकशद,
६७, यहादखोगखोपहाळ पमेठ, कदपलक्ष्मती कनवहास,
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००१

1185 1228 अकभषमेक लहहानमु सहाळवमे,
ममु.पखो.पहाटखोळमे , तहा.जसनर, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड – ४२२ १०३

1186 1229 कवजिय शहारांतहारहाम महारांगलमे,
सरांघकमत्र सखोसहायटती, प्लकॉट नरां.९५, रुम नरां.बती/२२ गणिमेश दमुगहारमहातहा 
मरांकदरहाजिवळ, गखोरहाई-१, बखोररवलती पशश्चम, ममुरांबई – ४०० ०९२

1187 1230 रहाममेश्वर पल्हहाळ,
ममु.पखो.गमेवरहाई शमेमती, तहा.जसलखोड, 
जजि.औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १३५

1188 1231 सहावनती हरतीसहासरहाव हरणिमे,
ममु.पखो. वणिती बमेलखमेडहा, तहा.चरांदमुरबझहार,
जजि.अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ ७२०

1189 1232 पहारांडतू ररांग दहासमु रहाठखोड,
ममु.अरांजिनवहाडती, पखो.पमेठकशवणिती, तहा.पहालम,
जजि.परभणिती कपन कखोड – ४३१ ७२०

1190 1233 नसतीम यमुसमुफ शमेख,
ममु.गमुलखमुरांद जिवतीयहा, पखो.फहारखरांडहा, तहा.पहालम,
जजि.परभणिती कपन कखोड – ४३१ ७२०

1191 1234 भगवहान कवष्णितू जिहाधिव,
३०३, महातनृबहाग अलाॅनमेकस, बती.एस.एन.एल. 
बहाजितूलहा, आग्रहा रखोड कल्यहाणि परां. जजि.ठहाणिमे
कपन कखोड – ४२१ ३०१

1192 1235 शतीतल शतीरहाम रहाऊत,
ममु.रहाजिमुरहा बमु।।, तहा.ममुरुडमे, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड – ४३१ ७१५

1193 1236 महहद्र नहानहा पगहारमे,
गजिपरांथ सखोसहायटती जिवळ, घर नरां. ५३, कदरांडखोरती रखोड, म्हसरुळ, नहाकशक 
कपन कखोड ४२२ ००४

1194 1237 आश्वतीनती कवजिय भरसट,
ममु.कखोल्हमेर, पखो.कपरांकप्ररां अरांचलहा, तहा.कदरांडखोरती, 
जजि.नहाकशक कपन कखोड – ४२२ २१५

1195 1238 शतीकनृ ष्णि बबन बहतीर,
रहा. कशरहापतूर बमु।।, तहा.कशरुर कहा.
जजि.बतीड कपन कखोड – ४१४ २०५

1196 1239 अमखोल नहामदमेव इरांगळमे ,
इररगमेशन ककॉलनती, हकॉस्पतीटल रखोड, आरांबहाजिखोगहाई, तहा.आरांबहा, जजि.बतीड कपन 
कखोड – ४३१ ५१७
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1197 1240 सकचन बहालचरांद चव्हहाणि,

ममु.पखो.आकणिती, तहा.मरांठहा, जजि.जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ ५०४

1198 1241 रमेवतती ओमप्रकहाश शमेटमे,
ममु.पखो.घहाटनहारांदतूर, तहा.आरांबहाजिखोगहाई, जजि.बतीड
कपन कखोड – ४३१ ५१७

1199 1242 अशखोक गखोरक्ष बमेलदहार,
ममु.हहाटकरवहाडती, तहा.कशरुर कहा., जजि.बतीड,
कपन कखोड – ४१४ २०५

1200 1243 सकवतहा ककसन रहाठखोड,
ममु.कनकवळ पखो.हहामेलस, तहा.मरांठहा,
जजि.जिहालनहा कपन कखोड – ४३१ ५०४

1201 1244 समुधिहाकर मखोततीरहाम सहाबळमे ,
डकॉ.एम.बती.पहाटतील, कवदमुत ककॉलनती, बमेगमपतूरहा, औररांगहाबहाद, कपन कखोड – 
४३१ ००४

1202 1245 छहायहा दहादहाभहाऊ सहाबळमे ,
खमुटवलती वरचहा पहाडहा भवहानती चचौक, 
अरांबरनहाथ परां, ठहाणिमे कपन कखोड – ४२१ ५०१

1203 1246 गणिमेश अशखोक भखोरमे,
मखोरगहारांव वरचती भमुडकमे वहाडती, तहा.पहाटणि,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ०१४

1204 1247 सहागर रममेशरहाव नहागमे,
रहा.नहावमेड, पखो.खहामेलहापतूर, तहा.भहातकमु लती,
जजि.अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ ८०२

1205 1248 रहाजिमु सखहारहाम खपैरमे,
ममु.पखो.हरहाळ, तहा.ररसखोड, जजि.वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ५१०

1206 1249 सरांतखोष गरांगहारहाम रहाऊत,
ममु.पहाटकवहतीर, पखो.तहा.कळवणि, तहा.कळवणि,
जजि.नहाकशक कपन कखोड – ४२३ ५०१

1207 1250 तमुषहार अशखोकरहाव महानकर,
महहारहाणि प्रतहाप नगर, वडगहारांव रखोड, यवतमहाळ,
कपन कखोड – ४४५ ००१

1208 1251 जियवरांत धिमुळहा दडस,
ममु. कबरखोबहानगर, पखो. पहारांगरती, तहा. महाणि, 
 जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०८.

1209 1252 प्रशहारांत कवठ्ठल वहाणिती, 
रहाजिहारहाम नगर, घर – १२५, कशवहाजिती नगरच्यहा पमुढमे, जजि. जिळगहारांव.कपन 
कखोड – ४२५ ४०१.

1210 1253 जजितहद्र रहाणिछखोड चव्हहाणि, 
रहा. अथवर बरांग्लखोजि, प्लकॉट नरां १३ न्यमु स्वहामती समथर कह द्रहाजिवळ तहा. 
अरांमळनमेर, जजि. जिळगहारांव.
कपन कखोड – ४२५ ४०१.

1211 1254 दत्तहा सरांजिय कहान्हमेरकर,
रहा. पमुनखोतती कमु . पखो. पमुनखोतती खमुदर,  तहा. बहाकशरटहाकलती, जजि. अकखोलहा 
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कपन कखोड – ४४४ ४०१. 

1212 1255 मरांगमेश पखोपट कदम,
ममु. पवहारवहाडती शहाळहा, पखो. कवडणिती, 
तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५२३. 

1213 1256 शहामरहाव महाकनकरहाव खरांदहारमे, 
हहतहात्महा स्महारक, उत्तरमेकडमे, पहाचवती गलती, 
जजिरांततूर तहा. जजिरांततूर, जजि. परभणिती. कपन कखोड – ४३१ ५०९. 

1214 1257 रहामहरती आशमुबहा सखोळरांकमे ,
प्लकॉट नरां. २१, कवशहारांतती नगर गलती नरां. १५, आकहाश पहाककर गमहागमे, 
ममुकमुरां दवहाडती रमेल्वमे स्टमेशन, औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ ००१

1215 1258 परममेश्वर शरांकररहाव कशवलहाड,
ममु.पखो.करवमेलती, घर क्रि.१९०, तहा.धिमहारबहाद,
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ८०८

1216 1259 ककशखोर कहारभहारती बदहादमे,
ममु.पखो.छखोटती शकमकनगर, तहा.ईगतपतूरती, 
जजि.नहाकशक कपन कखोड – ४२२ ४०२

1217 1260 सकचन अण्णिहासहाहमेब झलींजिमुडर,
ममु.पखो. जिहाणिमेफळ, तहा.वपैजिहापतूर, जजि.औररांगहाबहाद,
कपन कखोड – ४३१ १६६

1218 1261 सखोमनहाथ गखोकवरांद घमुगमे,
ममु.पखो.वहासडती, तहा.कनड, 
जजि.औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १०४

1219 1262 अजजिरांक्य गखोरख गहायकवहाड,
जिखोकतबहानगर, ठहाकमु रककी, तहा.फलटणि, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५२३

1220 1263 सरांकमे त पखोपट ढखोलमे,
ममु.पखो.चचौधिरवहाडती, तहा.फलटणि, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५२३

1221 1264 सकचन महारुतती हरांबतीर,
सगमुणिहामहातहानगर, मलटणि, तहा.फलटणि,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५२३

1222 1265 लक्ष्मणि परांढरती खरहाडमे,
ममु.टखोकमे वहाडती, पखो.दमेवळहा ख., तहा.वडवणिती,
जजि.बतीड कपन कखोड – ४३१ १४४

1223 1266 तमुषहार सकतश फहाळकमे ,
अ.१, रुम नरां.५०७, ओम कशवहाई गनृह कनमहारणि सरांस्थहा, गहावदमेवती 
मरांदतीरहाजिवळ, दमेवतीपहाडहा 
बखोरतीवलती पतूवर, ममुरांबई – ४०० ०६६

1224 1267 समतीर महहादमेव चव्हहाणि,
ममु.पखो.कचरांचघर (वमेतहाळवहा), तहा.खमेड,
जजि.रत्नहागतीरती कपन कखोड – ४१५ ७०९

1225 1268 अकभमन्यमु मनखोहर कदम 
रहा. कमललींद हचौजसरांग सखोसहायटती, नहागसमेन नगरच्यहा महागमे, जिनतहा 
वसहाहतजिवळ पहाचखोरहा. 
तहा. पहाचखोरहा जजि. जिळगहाव 
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कपन कखोड ४२४ २०१

1226 1269 रहाहहल नहानहा चचौधिरती 
रहा. परधिहाडमे रखोड महाहमेजिती नहाकहा, पहाचखोरहा 
जजि. जिळगहाव कपन कखोड ४२४ २०१

1227 1270 प्रकतक चरांद्रकहारांत वहाघमहारमे 
ममु.पखो. शहद्रमे तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ५१९

1228 1271 रहाहहल बहाळकनृ ष्णि उमहापमे 
रहा. ममुख्यहालय पखोलतीस लहाईन रुम. नरां. २२२
सहातहारहा. तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ००२

1229 1272 अकमत कचदहानरांद कहारांबळमे  
रहा. कभमनगर गडकहरांग्लजि तहा. गडकहरांग्लजि 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड ४१६ ५०२

1230 1273 अमरजजित जियकर खखोतकखोळती 
रहा. नवरत्न चचौक, मखोरमे गलती, पहाटणि, सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ २०६

1231 1274 नहागखोरहाव धिनोंडबहा खरांदहारमे 
ममु.पखो. समुकळतीकवर तहा. कळमबमुरती जजि. कहरांगखोलती. 
कपन कखोड ४३१ ७०१

1232 1275 सहागर कहम्मतरहाव वहानरमे 
रहा. सखोमवहार वमेस, चहारांभहारवहाडती तहा. अकखोट 
जजि. अकखोलहा कपन कखोड ४४४ १०१

1233 1276 सत्यजजित जियकर खखोत 
रहा. ब्रहाम्हणिपमुरती, नवरत्न चचौक, पहाटणि, सहातहारहा. कपन कखोड ४१५ २०६

1234 1277 अकमत अवधिमुत व्यवहहारमे 
रहा. सखोनहाबहाई नगर, बसस्टलाॅड समखोर, ममु.पखो. बहारांभहामेरती, प्र. चहारांदसर 
तहा.धिरगहाव जजि. जिळगहाव 
कपन कखोड ४२५ ००२

1235 1278 परमेश कचौकतक बहारती 
रहा. फ्लहालाॅट नरां. १, गट नरां. ९४, हररकवठ्ठल नगर, कखोठहारती जिळगहारांव तहा.जजि. 
जिळगहारांव 
कपन कखोड ४२५ ००१

1236 1281 समुजिहातहा महमेश जिहाधिव 
रहा. सवर नरां. ४७८/२०/२,/४९२/१, प्लकॉट नरां. २३, ममु.पखो. वहाढमे. 
ऑईलकमल जिवळ तहा.जजि. सहातहारहा. कपन कखोड ४१५ ००१

1237 1282 रकवरांद्र ककसनरहाव घखोरतळमे  
रहा. बखोधिमेगहारांव तहा. शमेवगहारांव जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड ४१४ ५०३

1238 1283 गणिमेश नहागनहाथ बमुरहारांडमे 
ममु.पखो. बदहारपतूर तहा. अरांबहाजिखोगहाई जजि. बतीड 

1239 1284 कनकतन कवनहायकरहाव खटमे 
ममु.पखो. पमुणिहारनगर, तहा. भहातकमु लती जजि. अमरहावतती 
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कपन कखोड ४४४ ८०४

1240 1285 अश्वतीन मधिमुकर पमुरांडगमे 
रहा. न्यतू गणिमेशनगर, गहायत्रतीनगरजिवळ, समुतगतीरणिती रखोड, अमरहावतती कपन 
कखोड ४४४ ६०७

1241 1286 अकभजजित मनखोहर सपकमे  
रहा. १५२, महारखोतती पमेठ, रथचचौक, जिमुनमेजिळगहारांव 
कपन कखोड ४२५ ००१

1242 1287 कवलहास कहलहाल बहाकवस्कर 
ममु.पखो. अडहावद तहा. चखोपडहा जजि. जिळगहारांव 
कपन कखोड ४२५ ३०३

1243 1288 जहानमेश्वर सरांतखोष करवरांदमे 
ममु.पखो. लखोहहारहा. तहा. पहाचखोरहा जजि. जिळगहारांव 

1244 1289 परांकजि रहामदहास इरांगळमे  
रहा. दहारहा कवजिय शतीपतरहाव थहापहाडमे, 
न्यतू हनतूमहानगनर व्हती.एम.व्हती ककॉलमेजि रखोड अमरहावतती - ४४४ ६०४

1245 1290 अमखोल धिनोंडतीरहाम गजिर 
ममु.पखो. नहारांद मुरकनरांबहादपैत्य तहा. पहाथडर्वी 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड ४१४ ११३ 

1246 1291 कवलहास हखोडकगर कमु बमेर 
ममु. आमटती पखो. मखोप्प तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड ४४५ २१५

1247 1292 रहाहहल सटवहाजिती धिनकवहार 
रहा. दमेगहावचहाळ उस्महानशहाहती कमलककॉटरर डब्बलस्टखोरती, उस्महानशहाहती कमल, 
यमेरतीयहा घर नरां. २-२-२०७ पखोस्टमे वजजिरहाबहाद 
नहारांदमेड - ४३१ ६०१

1248 1293 मखोततीलहाल शरांकर वहाघ 
ममु.पखो. नहारांदतूरकनरांबहादपैत्य तहा. पहाथडर्वी जजि. अहमदनगर कपन कखोड ४१४ ११३

1249 1294 भहाऊसहाहमेब बहाळहासहाहमेब सहाठमे
ममु. उक्कडगहारांव पखो. सहारांडवमे. 
तहा. जजि. अहमदनगर कपन कखोड ४१४ २०१

1250 1295 समुरजि तमुळकशरहाम गमेडहाम 
ममु. कशवहापतूर (जितूनहा दहारव्हहा रखोड. कदग्रस)
तहा.पखो कदरांग्रस जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड ४४५ २०३

1251 1296 सहागर धिनरहाजि पहाटतील 
ममु.पखो. मखोरपड तहा. जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड ४२४ ३०८

1252 1297 पहारांडमु ररांग नरांदकमु महार कनकम 
ममु.पखो. पहाटखळ तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ०११

1253 1298 सचौ. आशहा रकवरांद्र पवहार 
ममु.पखो. शमेरमेवहाडती पहामे. कमु मठमे तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००२
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1254 1299 अश्वतीनती कवनखोद भवर 

रहा. बलाॅरमेक क्रि. ८८, तहानहाजिती नगर, न्यतू प्रगतती स्टडती सहटर जिवळ, 
उल्हहासनगर – १ ठहाणिमे कपन कखोड ४२१ ००१

1255 1300 सखोमनहाथ रहाजिहारहाम दमेशममुख 
ममु.कहामथती तफर  सहातहारहा पखो. वमेळमे  
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड ४१५ ०२२

1256 1302 बहालहाजिती पमुजिहाजिती तहाडमेरहाव 
ममु. खरटवहाडती पहामे. कदग्रस तहा. हदगहारांव 
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड ४३१ ७१२

1257 1304 स्वप्नतील नहानहा कशरांदमे 
रहा. ग्रहामपरांचहायत जिवळ मकहरांदळमे  पखो. मखोरहाणिमे 
तहा. जजि. धिमुळमे  कपन कखोड ४२४ ००२

1258 1305 शहामकहारांत कशवहाजिती पहाटतील 
ममु.पखो. भखोरवड तहा. जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड ४२४ ३०८

1259 1306 समुभहाष चहारांगदमेव गखोरमे 
रहा. एम.एस.ई.बती ऑफकीस कनृ ष्णिहानगर सहातहारहा.
कपन कखोड ४१५ ००३

1260 1307 अकभजजित गखोपहाळ नमेवसमे 
ममु.सरांगममहाहहलती पखो. क्षमेत्रमहाहहलती तहा.जजि. सहातहारहा. ४१५ ००३

1261 1309 चमेतन कवठ्ठल कपसमे 
ममु.पखो. म्हसवड, कशक्षक ककॉलनती तहा. महाणि 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड ४१५ ५०९

1262 1310 महहद्र एकनहाथ तहायडमे 
रहा. गखोलवहाडमे तहा. रहावमेर जजि. जिळगहारांव 
कपन कखोड ४२५ ५०७

1263 1311 तमुषहार प्रकहाश परदमेशती 
रहा. प्ललाॅट नरां. ३२, समेवहादहास नगर, कचत्तखोड रखोड धिमुळमे . 
कपन कखोड ४२४ ००१

1264 1312 रखोकहत रममेश चव्हहाणि 
रहा. ३८, जसद्घहाथरनगर कचत्तखोड रखोड, धिमुळमे  
कपन कखोड ४२४ ००१

1265 1313 अमखोल उत्तमरहाव गखोलमेर 
ममु.सहारटगहाव पखो. महारांडवहा तहा. परळती वपै. 
जजि. बतीड कपन कखोड ४३१ ५१५

1266 1314 कदपक गमुलहाबरहाव गहायकवहाड 
ममु.पखो. कनोंडवमे तहा. जजि. सहातहारहा. 

1267 1316 सकलमेन आन्सहार शमेख 
ममु.५४० शकनवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००२

1268 1317 कवरहद्र समुरहद्र गगौंड 
ममु.पखो. गखोजिमेगहाव तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ००४

1269 1318 प्रशहारांत कशवहाजिती थखोरहात 
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ममु.कहरांगनखोळमे  पखो. कखोररवळमे  तहा. करहाड 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड ४१५ १०९

1270 1319 समुहहास सजिररहाव फहाळकमे  
ममु.पखो. सहातहारहारखोड, पहाडळती तहा. कखोरमेगहारांव 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड ४१५ ०१०

1271 1320 कदगरांबर दहादहासहाहमेब कहारांबळमे  
सरांकल्पजसद्घती समुमरांगल नगर कहावरनहाकहा 
करहाड – कपन कखोड ४१५ ११०

1272 1322 मरांगमेश मखोहन महाकर,
ममु.भरांडहारमहाचती पखो.कचमनगहारांव, तहा.कखोरमेगहारांव,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०१

1273 1323 अमखोल दहादहासखो चव्हहाणि,
ममु.पखो.एकरां बमे, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०१

1274 1324 रहाहहल बहाळमु शमेलहार,
ममु.डखोळमेगहारांव, पखो.वमेचलमे, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१९

1275 1325 परांचकशलहा रममेश भखोसलमे,
प्रतहापजसरांह नगर, खमेड, पखो.कनृ ष्णिहानगर,
तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००३

1276 1327 रणिजजित गखोपैतम कशरांदमे,
ममु.पखो.पमुळकखोटती, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०९

1277 1328 कनजखल बहाळहासहाहमेब गनोंधिळती,
ममु.पखो. पहारांगहारमे, कनष्णिहाई मरांकदरहाजिवळ, तहा.पमुररांदर, जजि.पमुणिमे कपन कखोड – 
४१२ ३०१

1278 1329 सहागर कशवहाजिती रखोडमे,
ममु.पखो.कन्हमेरवहाडती, तहा.परळती वपै. जजि.बतीड,
कपन कखोड – ४३१ ५१५

1279 1330 प्रकवणि धिहाकमु  जिरांगलमे,
ममु.आरमेफहाटहा, पखो.वकळवरांडमे, तहा.दमेवगड,
जजि.जसरांधिमुदमुगर कपन कखोड – ४१६ ६११

1280 1331 प्रकदप कदपक घहाडगमे,
ममु.पखो.रखोपळमे  क., तहा.महाढहा, जजि.सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ २५२

1281 1332 अमर लक्ष्मणि खखोत,
खखोलती क्रि.५/४४, वनती चहाळ समखोर, पखोदहार कमल, एन.एम.जिखोशती महागर, 
कडलईल रखोड, लखोअर परमेल, ममुरांबई ४०० ०११

1282 1333 भपैयहा तमुकहारहाम खरहात,
कभमनगर, महाजिलगहाव, तहा.महाजिलगहारांव,
जजि.बतीड कपन कखोड – ४३१ १३१

1283 1334 आकहाश ककशखोर सरखोदमे,
समतहानगर, गरांगहापतूर, तहा.गरांगहापतूर, 
जजि.औररांगहाबहाद, कपन कखोड – ४३१ १०९
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1284 1335 अजितीम अन्सखोकदबदन शमेख,

स्वहामती कववमेकहानरांद नगर, एच.डती.एफ.सती. 
बलाॅरांकमे च्यहा पहाठतीमहागमे, तहा.महाजिलगहारांव, जजि.बतीड,
कपन कखोड – ४३१ १३१

1285 1336 दमेकवदहास यशवरांत धिमुत,
ममु.पखो.पळसन, तहा.समुरगहाणिहा, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड – ४२२ २११

1286 1338 सरांदतीप रहामचरांद्र कहारांबळमे ,
७ब, कमरकवर हचौ.सखोसहा. तहालमुकहा पखोजलस स्टमेशन समखोर, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

1287 1339 प्रकहाश शहामरहाव कशरांदमे,
१८६, मल्हहार पमेठ, ढखोर गलती, सहातहारहा

1288 1340 सहारतीकहा प्रकहाश कशरांदमे,
१८६, मल्हहार पमेठ, ढखोर गलती, सहातहारहा

1289 1341 कवकहास रघमुनहाथ यहादव,
ममु.पखो.शमेवहाळमेवहाडती यमेणिपमे, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १११

1290 1342 रहाहहल नहारहायणि चव्हहाणि,
ममु.पखो.वमेचलमे, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१९

1291 1343 कवश्वजितीत कदलतीप नलगमे,
ममु.पखो.बनवडती, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ५११

1292 1344 प्रशहारांत उदय पवहार,
ममु.पखो.बहावडहा, तहा.खरांडहाळहा, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१२ ८०२

1293 1345 रहाजिमेश दत्तहात्रय शमेटमे,
ब्लकॉक नरां. ८८, एम.आय.डती.सती. रखोड, 
शनती मरांदतीरहासमखोर, उल्हहासनगर – १, जजि.ठहाणिमे,
कपन कखोड – ४२१ ००१

1294 1346 अमर यलप्पहा कहारांबळमे ,
७, बसप्पहा पमेठ, कररांजिमे, सहातहारहा

1295 1347 कनजखल अजधिकरहाव बमुचडमे,
ममु.पखो.बखोरगहारांव, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१९

1296 1348 समुयरकहारांत तहानहाजिती क्षतीरसहागर,
ममु.पखो.धिहामणिमेर, तहा.कखोरमेगहारांव. जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५११

1297 1349 स्नमेहल शरांकर भखोसलमे,
रहा.ओझरमे, पखो.भणिरांग, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ०२२

1298 1350 जजितहद्र ककसन मखोरमे,
रहा.ओझरमे, पखो.भणिरांग, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा,
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कपन कखोड – ४१५ ०२२

1299 1354 शपैलमेश कदलतीप मखोकहतमे,
१३, गणिमेश ककॉलनती, सदरबझहार, सहातहारहा,
जिमुनहा आर.टती.ओ. ऑकफस समखोर

1300 1355 पदहावतती रहाम गहायकवहाड,
ममु.पखो.क्षमेत्र महाहहलती, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

1301 1356 सहागर जियवरांत यहादव,
रहा.खमेड, तहा.जजि.सहातहारहा

1302 1357 भहाग्यशती प्रकहाश कमु वर,
जिमुनती सहारांगवती पमुणिमे, कपन कखोड – ४११ ०२७

1303 1359 अमन गखोरखनहाथ वपर,
ममु.पखो.वडमुथ, तहा.जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ०११

1304 1360 कनलमेश बहाळहासखो सरतहापमे,
ममु.ढहाकणिती, पखो.कदवड, तहा.महाणि,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०९

1305 1361 बहाळहासखो अरांकमु श सरतहापमे,
ममु.ढहाकणिती, पखो.कदवड, तहा.महाणि,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०९

1306 1362 अकवनहाश कहरहामणि आडमे,
ममु.आमटती, पखो.मखोप, तहा.पमुसद,
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २१५

1307 1363 पहारांडतू ररांग कहाकशनहाथ जिहावळमे ,
ममु.पखो.बहहलमे, तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ २०९

1308 1364 रहामेकहत अशखोक सखोनहावलमे,
रुम नरां.२२४, पखोजलस ममुख्यहालय, पखोजलस 
लहाईन, सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

1309 1365 अमखोल महाकणिक सहाळमुरांखमे,
लक्ष्मतीनगर रररांग रखोड, फलटणि,
कपन कखोड – ४१५ ५२३

1310 1366 प्रकवणि रघमुनहाथ गहायकवहाड,
ठहाकमु रककी मळहा, फलटणि, तहा.फलटणि, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५२३

1311 1367 नवनहाथ गमुलहाबरहाव धिहायगमुडमे,
ममु.म्हसखोबहाचतीवहाडती (महानहाप्पहावहाडती), पखो.पणिदरमे,
तहा.बहारहामतती, जजि.पमुणिमे कपन कखोड – ४१३ ११० 

1312 1368 अकभषमेक महारुतती जिहावलतीकर,
१०१/ब, कहामहाठतीपतूरहा, सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ००१

1313 1369 रहाहहल प्रभहाकर सरखोदमे,
रहा.गरांगहानगर, तहा.नमेवहासहा, जजि.अहमदनगर,
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कपन कखोड – ४१४ ६०३

1314 1370 कवशहाखहा दयहारहाम इरांगखोलमे,
अकनकमे त नगर, महालमेगहारांव रखोड, नहारांदमेड,
कपन कखोड – ४३१ ६०५

1315 1371 समुरहद्र सत्यनहारहायणि वहाघमहारमे,
ममु.पखो.पहाडळती (हमेळगहारांव), तहा.करहाड,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ १०६

1316 1372 लखखोटयहावर नहाव व पत्तहा नममुद नहाहती.
1317 1373 लहह गणिपत आखहाडमे,

ममु.कमु समुरांबतीममुरहा, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०१२

1318 1374 समुरमेश मदन कतकहारांडमे,
ममु. पखो. शमेवगहा, तहा. अरांबड, जजि. जिहालनहा,
कपन कखोड – ४३१ २०४.

1319 1375 शरांभमुदमेव शतीहरती घमुलमे,
रहा. कहरांगणिगहारांव पखो. ककणिगहारांव, तहा.अहमदपमुर,
जजि. लहातमुर. कपन कखोड – ४१३ ५२३.

1320 1376 बरांडमु  रहामरहाव कहारांबळमे ,
रहा. भरांडहारवहाडती, पखो. पहाथरवहाडती, तहा. रमेणिहापमुर, जजि. लहातमुर. कपन कखोड – 
४३१ ५२२.

1321 1377 कवठ्ठल कचौकतकरहाव शमेजिमुळ,
ममु.पखो.समेलगहारांव, तहा.बदनहापमुर, जजि.जिहालनहा,
कपन कखोड – ४३१ २०२

1322 1378 हहानमरांत नरजसरांग जिहाधिव,
१२ नरां. पहाटती - शहामनगर, तहा.जजि.लहाततूर,
कपन कखोड – ४१३ ५३१

1323 1379 प्रसहाद बहाळकनृ ष्णि औरहादकर,
नई आबहादती, अनपतूणिहार रुग्णिहालय, दमेगलतूर रखोड, उदगतीर, तहा.उदगतीर, कपन 
कखोड – ४१३ ५१७

1324 1380 मरांगमेश जथकन महाळती,
शकन चचौक, गरांजिमेवहाडहा, थडगहारांव, जजि.जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२४ १०५

1325 1381 गखोकवरांद कशवहाजिती फड,
रहा.कहरांगणिगहाव, जजि.ककनगहाव, तहा.अहमदपतूर,
जजि.लहाततूर कपन कखोड – ४१३ ५२३

1326 1382 अकभजजित सखोमनहाथ पवहार,
ममु.खहावलती पखो.क्षमेत्र महाहहलती, तहा.जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ००३

1327 1383 अक्षय नरांदकमु महार कहारांबळमे ,
२३०८, जिखोकतबहा मरांदतीरहाजिवळ, सखोनकगरवहाडती, 
वहाई तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१२ ८०३ 

1328 1384 कवशहाल रहामदहास सकटमे,
ममु.शहहापमुर, पखो.सखोनगहाव, तहा.जजि.सहातहारहा.
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1329 1385 अक्षय समुरमेश कशरांदमे,

ममु.पखो.वडमुथ, तहा.जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ०११

1330 1386 रहाहहल समुबरहाव सरतहापमे,
१२२/ब, प्लकॉट नरां. ७, अरांकबकहा कत्रममुतर्वी ककॉलनती, गखोडखोलती, सहातहारहा

1331 1387 मयतूर कभमरहाव कहाळखोखमे,
१७९०, रकववहार पमेठ, महाऊलती नगर, वहाई,
तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१२ ८०३

1332 1388 गखोपहाळ अशखोक ठहाकरमे,
ममु.समुपखमेलहा, कळरांबहा (म), तहा.जजि.वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ५०५

1333 1389 महहादमेव प्रभहाकर ठहाकरमे,
ममु.समुपखमेलहा, कळरांबहा (म), तहा.जजि.वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ५०५

1334 1390 सरांतखोष रहाममेश्वर ठहाकरमे,
रहा. समुपखमेलहा पखोस्ट- कळरांबहा (म)
तहा. वहाकशम, जजि. वहाकशम,
 कपन कखोड – ४४४ ५०५.

1335 1391 ईश्वर बहाबमुरहाव कशरांदमे,
भहातवडती, पमुणिमे. 

1336 1392 तचौकफक गवळती,
महानहाजिती टहालाॅककजि, गवळती, वस्तती, जिमुनहा सहातहारहा
भमुसहावळ. 

1337 1393 सरांभहाजिती महहादमेव बडमेकर,
१८०, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००१. 

1338 1394 सकतश बहाळहासखो जिहाधिव,
ममु. पखो. भहाडळमे , तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०२१.

1339 1395 कमणिहाक्षती समुभहाष कवसपमुतमे,
प्लकॉट नरांबर-४, पहावरततीनगर, जिळगहारांव 
कपन कखोड – ४२५ ००२.

1340 1396 शध्दहा मखोहन मखोरमे, 
रहा. कटळक चचौक, कदम वहाडहा, तहा. जजि. वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ५०५. 

1341 1397 जियदतीप कनवनृत्तती कहारांबळमे  
रहा. स.नरां. ४११, प्ललाॅट नरां. ६३, ममेहर दमेशममुख 
ककॉलनती कररांजिमे सहातहारहा. कपन कखोड ४१५ ००२

1342 1398 उपहद्र समुरमेश खरांदहारमे 
रहा. २२६, मल्हहारपमेठ सहातहारहा. 

1343 1399 पमुनम महमेशकमु महार समुयरवरांशती 
रहा. कवजियअनरांद अपहाटरमहन्ट, रहारांगखोळमे  ककॉलनती, 
शहाहहपतूरती सहातहारहा. कपन कखोड ४१५ ००२
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1344 1400 ओरांकहार रकवरांद्र कहानडमे 

ममु.पखो. कवठमे तहा. वहाई जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ५१६

1345 1401 अक्षय रकवरांद्र कहानडमे 
ममु.पखो. कवठमे, तहा. वहाई जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ५१६

1346 1402 गणिमेश बहाळहासहाहमेब पवहार 
ममु. नलवडमेवहाडती पखो. तहारगहारांव तहा. कखोरमेगहारांव 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड ४१५ १०७

1347 1403 कवशहाल समुभहाष मखोरमे 
ममु.पखो. सहाईकडमे तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ १०३

1348 1404 शरद बहाळहासहाहमेब वहाघमहारमे 
ममु.पखो. नहारांदहापतूर तहा. जजि. परभणिती 
कपन कखोड ४३१ ५४०

1349 1405 गचौरव समुरमेश खहाडमे 
ममु.पखो. लहाख तहा. रहाहहरती जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड ४१३ ७२१

1350 1406 महारुतती कवठ्ठल मखोकहतमे 
रहा. कवक्रिमनगर, पहाटणि तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा. 

1351 1408 सहागर अशखोक कशरांदमे 
रहा. महतपतूरहा, मलठणि , ठखोरगलती तहा. फलटणि 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड ४१५ ५२३

1352 1409 अकवनहाश हरांबतीररहाव घखोलप 
ममु.पखो. रकहमतपतूर तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड ४१५ ५११ 

1353 1410 नचौशहाद इब्रहाकहम मखोकहाशती 
ममु.पखो. समुरुर तहा. वहाई जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ५१२

1354 1411 सखोनहालती प्रशहारांत गरांगहावणिमे 
ममु.पखो. वहाढमे तहा. जजि. सहातहारहा. 

1355 1412 रणिजजित समुभहाष खमुडमे 
ममु.पखो. कवठमे तहा. वहाई जजि. सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ५१६

1356 1413 कप्रतती समुकनल इरांगळमे  
रहा. महतपतूरहा, मलठणि , ठखोरगलती तहा. फलटणि 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड ४१५ ५२३

1357 1415 समुशहारांत दहादहासखो गहायकवहाड 
ममु.पखो. महाडर्वी तहा. महाणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ५०८

1358 1416 ममुनमेश्वर बन्सती चव्हहाणि 
ममु. सहाधिमुनगर पखो. ममुडहाणिहा तहा. महहागहारांव 
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जजि. यवतमहाळ कपन कखोड ४४५ २०५

1359 1417 अमखोल धिनोंडतीरहाम यहादव 
ममु.पखो. तमुळसरांद तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ १११

1360 1418 प्रगतती धिनोंरांडतीबहा यमेडरांगमे 
रहा. कशवनगर कखोडखोलती, सहातहारहा. 

1361 1419 कनततीन कवजिय कटळक 
रहा. एकरां बमे रखोड , एम.ए.सती.बती महागमे, कहामेरमेगहारांव 
तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ५०१

1362 1420 मखोहन शहहाजिती पहाटखोळमे  
ममु.पखो. महाडर्वी तहा. महाणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ५०८

1363 1421 दशरन मखोहन फमु टहाणिकर 
रहा. ८३, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ००२

1364 1422 कदपक अरुणि महानमे 
ममु.म्हसवमे पखो. वयर तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ०१५

1365 1423 कनृ ष्णिहात कदनकर महानमे 
ममु.पखो. क्षमेत्रमहाहहलती तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००३

1366 1424 समुरहद्र कभमरहाव गडहारांकमु श 
रहा.बसहाप्पहापमेठ, तखोडकर मरांकदरहाशमेजिहारती, रहाऊत
कबल्डलींग मध्यमे, सहातहारहा. 

1367 1425 रुपहालती महहद्रकमु महार कमुरां भहार 
ममु. कशवडमे पखो. उरांब्रजि तहा. करहाड जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ १०९

1368 1426 सकचन एकनहाथ कदम 
रहा. २२६, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००२

1369 1427 उमहा कदपक सखोनहावणिमे 
ममु.पखो. गहारांजिमे तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ०१२

1370 1428 कदनमेश बबन कमुरां भहार 
ममु.पखो. कण्हमेर तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ०२२

1371 1429 स्वप्नतील रहाजितू सकट 
रहा. प्लहालाॅट नरां. १ जललहातहाई हचौजसरांग सखोसहायटती, 
सदरबझहार सहातहारहा. कपन कखोड ४१५ ००१

1372 1430 रहाहहल मनखोहर चव्हहाणि 
ममु.पखो. उरांब्रजि , लक्ष्मतीनगर तहा. करहाड जजि. सहातहारहा कपन कखोड ४१५ १०९

1373 1431 ऋकषकमे श सखोमनहाथ धिरांगमेकर 
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रहा. प्लकॉट नरां. १३, गणिमेश हचौजसरांग सखोसहायटती 
यशवरांतनगर वहाई तहा. वहाई जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१२ ८०३

1374 1432 बहाळहासखो दशरथ कहारांबळमे  
ममु. उककडर पखो. मकहमहानगड तहा. महाणि 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड ४१५ ०२३

1375 1433 आकहाश चरांद्रकहारांत धिखोत्रमे 
ममु.पखो. महाडर्वी तहा. महाणि जजि. सहातहारहा. 

1376 1434 कमु लदतीप भरत पहारांढरपटमे 
रहा. ११०, शमुक्रिवहार पमेठ, जिमुन्यहा पहाण्यहाच्यहा टहाककीजिवळ करहाड. कपन कखोड 
४१५ ११०

1377 1436 गणिमेश अशखोक कमुरां भहार 
ममु.पखो. कहावर तहा . करहाड जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ १२४

1378 1437 रणिजितीत सरांभहाजिती मखोहतीतमे 
ममु.पखो. कशरगहारांव तहा. करहाड जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ १०९

1379 1438 प्रकतक प्रदतीप चव्हहाणि 
ममु.पखो. कशरगहारांव तहा. करहाड जजि. सहातहारहा. कपन कखोड ४१५ १०९

1380 1439 यखोकगतहा रणिजजित गजिकभयमे 
रहा. सरांजियगहारांधिती नगर, नरां. १, कपरांपळपहान, बमुद्घ ममुतर्वीजिवळ अमरहावतती कपन 
कखोड ४४४ ६०६

1381 1440 कवक्रिम वसरांतरहाव जिहाधिव 
रहा. प्ललाॅट नरां. १४, समुकवधिहा अपहाटरमहन्ट कनृ ष्णिहानगर खमेड रस्तहा पखो. सरांगमनगर
तहा. जजि. सहातहारहा. कपन कखोड ४१५ ००३

1382 1441 शहाहतीद अकमर शमेख 
ममु.पखो. कमझहार चचौक, टखोणिगहारांव तहा. भडगहारांव जजि. 
जिळगहारांव कपन कखोड ४२४ १०५

1383 1442 प्रकवणिकमु महार कभमरहाव कभरांगहारदमेव 
रहा. डकॉ. आरांबमेडकर नगर, अरांबड तहा. अरांबड
जजि. जिहालनहा कपन कखोड ४३१ २०४

1384 1443 कवजियकहारांत मनखोहर बकर   
रहा. नरांदमुर कशरांगखोटमे, तहा. जसरांनर जजि. नहाकशक 
कपन कखोड ४२२ ६०६

1385 1444 ततमेश समेवकरहाम पमेटमे 
ममु. करतवहाडती रमेल्वमे पखो. चखोहखोटहा बहाजिहार, तहा. 
अकखोट जजि. अकखोलहा कपन कखोड ४४४ १०१

1386 1446 वपैभव महहादमेव जिहाधिव 
रहा. शहाळहा नरां. २ जिवळ, नवबहाग रखोड, कमु ररांदवहाड 
तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड ४१६ १०६

1387 1447 सहागर दहादहासखो जिमुगळमे  
रहा. गखोठणिपतूर कवभहाग, कमु रुरां दवहाड तहा. कशरखोळ 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड ४१६ १०६
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1388 1448 सकचन कमजलरांद जिहाधिव 

रहा. ४-१९-५३ गचौतमनगर, जिहालनहारखोड,
हकॉटमेल अमरकप्रतमहागमे, औररांगहाबहाद ४३१ ००५

1389 1449 भरत नहामदमेव जिगतहाप 
रहा. प्लहालाॅट नरां. १०५, गणिमेश नगर, उबहाळमे  कशवहार कखोकणिती कहल तहा.जजि. 
नरांदमुरबहार 
कपन कखोड ४२५ ४१२

1390 1450 गखोकवरांरांद परममेश्वर खरहात 
रहा. अवलगहाव, तहा. मरांठहा जजि. जिहालनहा. 
कपन कखोड ४३१ ५०४

1391 1451 जिनहाधिरन आत्महारहाम जिहाधिव 
रहा. वहाढखोणिहा, तहा. परतमुणि जजि. जिहालनहा. 
कपन कखोड ४३१ ५०१

1392 1452 कनलमेश समुयरकहात बहामेतहालजिती 
ममु. खहावलती पखो. क्षमेत्रमहाहहलती तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ००३

1393 1453 अल्कमे श कनलकरां ठ ममेशहाम 
ममु. जसरांदखोरहा प्रभहाग क्रि. ०३ कन्दहान, तहा. पहारकशवनती जजि. नहागपतूर कपन कखोड 
४४१ ४०१

1394 1454 सरांजिय प्रभमुदहास उमणिमे 
ममु.रहाधिहाकनृ ष्णिनगर प्रभहाग क्रि. २, उन्हहान, तहा. 
पहारकशवनती जजि. नहागपतूर 
कपन कखोड ४४१ ४०१

1395 1455 महाधिव दमेवरहाव उदगतीरमे 
ममु. खडककी पखो. महातमुळ तहा. भखोकर जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड ४३१ ८०१

1396 1456 कदगरांबर सरांभहाजिती गळवमे 
ममु. गळवमेवहाडती पखो. अवलहाई तहा. आटपहाडती जजि. सहारांगलती

1397 1457 शत्रमुघ्न वसरांत समुरवसमे 
रहा. स.नरां. ५२३, प्लकॉट नरां. ६८, कवरांम्बल्डरांन कबल्डलींग, आझहाद ककॉलमेजि 
समखोर, सदर बझहार सहातहारहा कपन कखोड ४१५ ००१

1398 1459 सकचन कवजिय पहायमलमे 
रहा. शमेळकमे गलती, कमु रुरां दवहाड तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड ४१६ १०६

1399 1460 जधिरजि बबन सरतहापमे 
ममु. ढहाकणिती पखो. कदवड तहा. महाणि जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड ४१५ ५०९

1400 1461 जिपैनमुदतीन अब्दमुल रहतीमहान शमेख
रहा. २९३, सखोमवहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ००२

1401 1462 सखोमनहाथ बहाबमुरहाव कशरांदमे 
रहा. ११३/२ जिहानकर वस्तती, दळमेखमुदर सहातहारहा 

1402 1465 सरांकचत जिखोततीरहाम आवककरकर 
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ममु. कमु स पखो. बनघर तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ०१३

1403 1466 समुरजि धिनजसरांग रजिपतूत 
रहा. पती.बती. रखोड, दमुगहार हकॉटमेलच्यहा पहाठतीमहागमे, ररमहारांड हखोम रखोड, उत्कषहार 
ककॉम्प्लमेक्स, शहासतीनगर, मलकहापतूर, करहाड कपन कखोड ४१५ ५३९

1404 1467 समुकनल महारुतती घहाटगमे 
ममु.पखो. कवदहानगर, बनवडती ककॉनररजिवळ जिनहादरन रमेजसडन्सती, तहा. करहाड जजि.
सहातहारहा. 

1405 1468 शतीकहारांत नरहद्र लखोहहार 
रहा. पती.बती. रखोड, दमुगहार हकॉटमेलच्यहा पहाठतीमहागमे, ररमहारांड हखोम रखोड, उत्कषहार 
ककॉम्प्लमेक्स, शहासतीनगर, मलकहापतूर, करहाड कपन कखोड ४१५ ११०

1406 1469 ककरणि बहाबहारहाव ठहाकरमे 
रहा. बमेचखमेडहा पखो. भहारांब, रहाजिहा, 
तहा. जजि. यवतमहाळ कपन कखोड ४४५ १०५

1407 1470 सरांदतीप कदलतीप नरवहाडमे 
ममु.पखो. भडगहाव, वरचती पमेठ, तहा. भडगहाव 
जजि. जिळगहारांव कपन कखोड ४२४ १०५

1408 1471 कदपक समहाधिहान पहाटतील 
ममु.पखो. धिनगहाई गलती, भडगहारांव तहा. भडगहाव 
जजि. जिळगहारांव कपन कखोड ४२४ १०५

1409 1472 सहायलती अकभजजित पवहार 
ममु. खहावलती पखो. क्षमेत्रमहाहहलती, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००३

1410 1473 कदपहालती हणिमरांत मखोकहतमे 
रहा. प्लकॉट नरां. ७, ४६७, जललहातहाई हचौजसरांग सखोसहायटती, सदर बझहार 
सहातहारहा. 

1411 1474 वपैजिनहाथ हनमुमरांत फड 
रहा. कहरांगणिगहाव पखो. ककनगहाव तहा. अहमदपतूर 
जजि. लहाततूर. कपन कखोड ४१३ ५२३

1412 1475 हररभहाऊ कपै लहाश शमेळकमे  
ममु. धिखोपटमेश्वर तहा. पहामे. बदनहापतूर जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड ४३१ २०२

1413 1476 रममेश तहारहाचरांद जिहाधिव 
ममु. कनबहायतती तहारांडहा, पखो. बहहलखमेडहा, 
तहा.सखोयगहारांव जजि. औररांगहाबद 
कपन कखोड ४३१ १२०

1414 1477 प्रशहारांत लक्ष्मणि कदम 
ममु.पखो. शमेहद्रमे तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड ४१५ ५१९

1415 1478 रखोकहत समुरमेश सहावरांत,
रहा. ममु.पखो. नवतीन पखोजलस लहाईन, कबल्डलींग नरां. १०, रूम नरां. १०४, कहावर 
नहाकहा, करहाड. 
कपन कखोड – ४१५ ११०. 

1416 1479 कदपक ईश्वर पहाटतील, 
ममु. पखो. सहाळकशररांबमे, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.



-- 101 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
कपन कखोड – ४१५ १११.

1417 1480 सनती बहापतू रणिकदवमे,
११६ बमुधिवहार पमेठ, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा. 

1418 1481 रहाजिहद्र चरांद्रकहारांत चव्हहाणि, 
ममु . पखो. कवहमे, तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ११४.

1419 1482 अकनकमे त प्रमखोद लब्धिमे,
ममु. पखो. पहाटणि, पहाटणिकर वहाडयहा शमेजिहारती, 
तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ २०६.

1420 1483 सहागर बहापतू भखोई,
पहारधिती वहाडहा, खखोडदड रखोड, कशरूड, तहा. जजि. 
धिमुळमे , कपन कखोड – ४२४ ३०८. 

1421 1484 कवजिय छखोटतू  भखोई,
पहारधिती वहाडहा, खखोडदड रखोड, कशरूड, तहा. जजि. 
धिमुळमे , कपन कखोड – ४२४ ३०८. 

1422 1485 कनलमेश दत्तहात्रय मरहाठमे, 
रहा. प्लकॉट नरां. २१, रहाधिहानगरती, सहाक्रिकी, 
तहा.सहाक्रिकी, जजि. धिमुळमे . कपन कखोड – ४२४ ३०४.

1423 1486 यखोगमेश कभकन कशरांपती, 
रहा. अडहावद कशवहाजिती कशवहाजिती रखोड, कशरांप्पती गलती,
तहा.चखोपडहा, जजि.जिळगहारांव. कपन कखोड ४२५ ३०३

1424 1487 महारूतती लक्ष्मणि जिहाणिकर, 
रहा. कहामगहारनगर, प्रभहादमेवती, ऐल्फकीस्टन रखोड,
परमेल, ममुरांबई ४०० ००३. 

1425 1488 नवनहाथ रहाममेश्वर चव्हहाणि,
ममु. पखो. कहवरहा, तहा. आषती, जजि. बतीड.
कपन कखोड – ४१४ २०२.

1426 1489 गकहनतीनहाथ शतीररांग नहागरगखोजिमे,
ममु. यवलवहाडती, पखो.पहाटखोदहा, तहा.पहाटहामेदहा, 
जजि. बतीड. कपन कखोड – ४१४ २०४.

1427 1490 आनरांद भगवहानरहाव जलरांगहायत,
ममु. पखो. भहाग्यनगर, जिमुनहा जिहालनहा,
जजि. जिहालनहा. कपन कखोड – ४३१ २१३.

1428 1491 कहलहाल भहालमेरहाव पहाटतील,
ममु.पखो. हमेडहावमे, तहा. अरांमळनमेर, जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ ४०१. 

1429 1492 लवहद्र दमेवहद्र कशवथरमे, 
रहा. ९३० ए वहाडर, कनोंडमेकर गलती, हळदवणिमेकर,
दवहाखहान्यहासमखोर, कशवहाजिती पमेठ, कखोल्हहापमुर
कपन कखोड – ४१६ ०१२. 

1430 1493 रहाहहल यशवरांत मतमे,
ममु. हडसर, पखो. रहाजिमुर नरां. १, तहा. जिमुनर, 
जजि. पमुणिमे. कपन कखोड – ४१० ५०२.

1431 1494 कवशहाल उलमुरांडहा रहाठखोड, 
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ममु. म्हपैसमहाळ, पखोस्ट बमेलखोरहा, तहा. पमुसद,
जजि. यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४३ २१५.

1432 1495 जहानमेश्वर शहाजलक चव्हहाणि, 
ममु. म्हपैसमहाळ, पखोस्ट बमेलखोरहा, तहा. पमुसद,
जजि. यवतमहाळ 

1433 1496 सकतश जिळबहाजिती वहारघडमे, 
ममु. पखो. अनमुसयहा महातहा नगर, आय.टती.आय.
शमेजिहारती, भखोकर जजि. नहारांदमेड. 
कपन कखोड – ४३१ ८०१.

1434 1497 सकचन रहामचरांद्र कशरांदह,
ममु.पखो. कपरांपरमे खमुदर, कशरांदमे वस्तती, तहा. पमुररांदर.
जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४१२ १०२. 

1435 1498 रूपमेश दत्तहात्रय चव्हहाणि,
ममु. म्हपैसमहाळ, पखो. बखोलहामेरहा, तहा. पमुसद,
जजि. यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ २१५.

1436 1499 रहाममेश्वर गणिपतती बहावगमे,
ममु. पखो. अकहल्यहादमेवती नगर, कमे जि, जजि. बतीड.
कपन कखोड – ४३१ १२३.

1437 1500 कदपक समुदहाम मखोरमे,
रहा. ममु. पखो. पहारगहारांव, सहा. भहारां, तहा. दहामड, 
जजि. पमुणिमे. कपन कखोड – ४१२ २०३.

1438 1501 कवशहाल प्रकहाश चहारांदमेकर,
यश अपहाटरमहट, लमेन नरां. १८अ, रहायकर नगर,
धिहायरती, पमुणिमे. कपन कखोड – ४११ ०४१. 

1439 1502 रहामहा ककसन करवर,
ममु. पखो. बहाभमुळवरांडती, पखोस्ट-कपरांपरकणिमे,
तहा. अकखोलमे, जजि. अहमदनगर. 
कपन कखोड – ४२२ ६०४.

1440 1503 कनखतील बहाळहासहाहमेब मगदतूम,
रहा. खखोचती, जिपैन वस्ततीजिवळ, तहा. हहातकणिरांगलमे.,
जजि. कखोल्हहापमुर. कपन कखोड – ४१६ ११०.

1441 1504 रहामप्रभमु अकभमन्यमु रमेगमे,
रहा. एम. आय.डती.सती. पहावरलमुम सखोसहा.,
वजिन कहाटहा समखोर, बतीड, 
कपन कखोड – ४३१ १२२.

1442 1505 रहाहहल समुरमेश कहारांबळमे , 
ममु. पखो. अरांबमेवहाडती, तहा. करवतीर, 
जजि. कखोल्हहापमुर. कपन कखोड – ४१६ २२९.

1443 1506 रकवरांद्र कहामहाजिती गखोणिमेकर,
रहा. ममु. पखो. समतहा नगर, फहालाॅरमेस्ट ऑकफस शमेजिहारती, भखोकर, तहा. भखोकर, 
जजि. नहारांदमेड,
कपन कखोड – ४३१ ८०१.

1444 1507 अकनल परांकडत कहाळमे , 
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रहा. कहाळयहाचती वहाडती, पखो. कहारांडलती, 
तहा. कळरांमनमुरती, जजि. कहरांगखोलती,
कपन कखोड – ४३१ ७०१. 

1445 1508 समुशमेन बहाबतूजसरांग रहाठखोड,
ममु. पखो. गनोंडजिमेवलती, तहा. ककनवट, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड – ४३१ ८०३. 

1446 1509 कवशहाल कशवकमु महार कहाकडमे,
रहा. जिमुनहा कवठहा, तहा. जजि. नहारांदमेड. 
कपन कखोड – ४३१ ६०३.

1447 1510 यखोगमेश गखोपतीनहाथ ममुरांढमे,
रहा. अरांतरवमेलती, तहा. गरांगहाखमेड, जजि. परभणिती,
कपन कखोड – ४३१ ५१४. 

1448 1511 शमुभम सरांतखोष लमेवमे, 
५९७, मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२.  

1449 1512 प्रकहाश ककशखोर कहाकडमे,
ममु.पखो. तक्षकशलहा नगर, उरांब्रजि, तहा. करहाड,
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ १०९.

1450 1513 समुकनल समुपड नहाईक,
रहा. करजिई पखो.डहामरखमेडहा, तहा. शहहादहा,
जजि. नरांदमुरबहार, कपन कखोड – ४२५ ४२२.

1451 1514 कनवनृत्तती अरून वहाघ, 
रहा. कवठहा बमु. पखो. आसमेगहारांव, तहा. अकखोट,
जजि. अकखोलहा. कपन कखोड – ४४४ १०१.

1452 1515 रहाजिमेश मखोहन पहाडळमे ,
ममु. पखो. हजिहारमहाचती, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ १०५.

1453 1516 नहारहायणि फमु लजसरांग पडवळ,
ममु.पखो. चरांद्रपमुर, तहा. ककनवट, 
कपन कखोड – ४३१ ८१०.

1454 1517 प्रसहाद समुरमेश मखोरमे,
ममु. पहामे. बमुधि, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५०३.

1455 1518 कनलमेश धिहाहडतू  लखोहकरमे, 
रहा. सवर नरां १५६, ककॉलनती नरां. १४, गणिमेशनगर,
बखोपखमेल, पमुणिमे.  कपन कखोड – ४११ ०३१.

1456 1519 सकचन खमुशहाल नमेमहाडमे, 
रहा. सवर नरां. १२०, जजिवनकदप कबल्डलींग जिवळ,
सरांतखोष नगर, कहात्रजि पमुणिमे.
 कपन कखोड – ४११ ०४६. 

1457 1520 कशलहा कनलमेश अभरांग,
रहा. अभरांग मळहा, अवसरती खमुदर. तहा. आरांबमेगहारांव,
जजि. पमुणिमे. 
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1458 1521 दयहानरांद प्रकहाश जिगतहाप,

ममु. नरफदमेव, तहा. जिहावलती, जजि. सहातहारहा. 
1459 1522 मयमुर समुधिहाकर कहाररांडमे, 

रहा. पमुसमेगहारांव, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५०२.

1460 1523 सकचन शत्रमुघ्न लहढमे, 
रहा. ममु. पखो. सरांतखोषनगर, सरांतखोषतीमहातहा मरांकदरहाच्यहा 
बहाजिमुस, कहात्रजि पमुणिमे. ४६.

1461 1524 शमेयश शदर जिहाधिव,
ममु. पखो. शहदमुरजिणिमे, तहा. वहाई, जजि. सहातहारहा. 

1462 1525 अक्षय लक्ष्मणि भहालकचम,
रहा. ककॉलमेजि ऑफ इरांजजिकनयरररांग हकॉस्टमेल ककॉम्पस,कशवहाजिती नगर, पमुणिमे-५.

1463 1526 मनखोजि वसरांत कखोरमे,
३१९/४, कररांजिमेपमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२.

1464 1527 प्रल्हहाद गणिमेश रहाठखोड,
रहा. कहाळमेगहारांव हवमेलती तहारांडहा, पखो.नळवरांडती, 
तहा. जजि. बतीड. कपन कखोड – ४३१ १२२. 

1465 1528 कवदहा तमुषहार बडमेकर, 
ममु. शहडकरवहाडती, पखो. कररांजिमे, तहा. बहारहामतती,
जजि. पमुणिमे. कपन कखोड – ४१२ २०६.

1466 1529 भहाऊ यशवरांत शमेळकरां ढमे,
ममु. अरांबमे, पखो. इरांगळतूणि, तहा. जिमुनर, जजि. पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१० ५०२.

1467 1530 ररतमेश दहापैलत गहायकवहाड,
ममु. पखो. उरांब्रजि, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ १०९.

1468 1531 जिगदतीश दत्तहात्रय समुतहार,
ममु. पखो. उरांब्रजि, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ १०९.

1469 1532 भरत रममेश पहाटतील,
ममु. कनबखोल, पखो. कवटवमे, तहा. रहावमेर, जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ ५०८.

1470 1533 अजिय रहाजितू चचौधिरती, 
चहापैगमुलमे प्लकॉट, समुकनल ककरहाणिहा जिवळ, जिळगहाव.
कपन कखोड – ४२५ ००१.

1471 1534 रकव दशरथ कहारांबळमे , 
गवळती नगर, इकबहाल चचौक, लहातमुर. 
कपन कखोड – ४१३ ५१२.

1472 1535 ररनहा कवलहास आडमे,
दहारहा. कहरहामन बरांडतू  जिहाधिव. ममु. पखो. नरांदतीपमुर,
तहा. पमुसद, जजि. यवतमहाळ, 
कपन कखोड – ४४५ २०४.

1473 1536 रहाहहल पमुरांडजलक भहालमेरहाव,
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आरांबमेडकर वहाडर क्रि. १३, पमुसद, तहा. पमुसद,
जजि. यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ २०४.

1474 1537 मरांगल समुधिहाकर कहाकशरांदमे, 
ममु. वहालतमुर, पखो. भवहाणिती , तहा. उमरखमेड, जजि. यवतमहाळ, कपन कखोड – 
४४५ २३०.

1475 1538 कदनमेश जिहालतीमजसरांग आडमे,
ममु. कचलती , पखो. समुकळती, तहा. उमरखमेड, जजि. यवतमहाळ, कपन कखोड – 
४४५ २०६.

1476 1539 अकनल समुधिहाकर कहाकशदमे, 
ममु. वहालतमुर, पखो. भवहाणिती , तहा. उमरखमेड, जजि. यवतमहाळ, कपन कखोड – 
४४५ २३०.

1477 1540 अकनल शहावणि शमेवहाळमे , 
ममु. पखो. टमेहरमे, तहा. महालमेगहारांव जजि. नहाकशक,
कपन कखोड – ४२३ २०३.

1478 1541 कदलतीप शमेशमेरहाव पवहार, 
रहा. दमेवनमेवहाडती तहारांडहा, लखोहहा, पखो. लखोहहा, 
जजि. नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ७०८.

1479 1542 उममेश प्रभहाकर लखोखरांडमे, 
नवल बहाबहा वहाडर, न्यहायहालयहाच्यहा पहाकठमहागमे, 
पमुसद, तहा. पमुसद, जजि. यवतमहाळ, 
कपन कखोड – ४४५ २०४.

1480 1543 लखणि पमुरखोषखोत्तम हमेडहाऊ, 
रहा. गमुरूदमेवनगर, कदग्रजि, तहा. कदग्रजि, 
जजि. यवतमहाळ. कपन कखोड – ४४५ २०३.

1481 1544 अमखोल कडगहारांबर ससहाणिमे,
ममु. सहालमेगहारांव, पखो. सहारांडस, तहा. कळमनखोरती, 
जजि. कहरांगखोलती, कपन कखोड – ४३१ ७०२.

1482 1545 रहाजिहद्र भगवहान सखोनवलकर, 
ममु. पखो. वडलमे, तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५२३.

1483 1546 दत्तहा सरांजिय कऱ्हहाळमे , 
ममु. आसखोलहा तफर  लहाख, तहा. औढहा, 
जजि. कहरांगखोलती, कपन कखोड – ४३१ ७०५.

1484 1547 अक्षय नहामदमेव जिहाधिव, 
ममु. पखो. ४७७, शकनवहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२.

1485 1548 अमखोल  ल. गहायकवहाड, 
ममु. पखो. जिमेजितूरती, (कवदहानगर) तहा. पमुररांदर, 
जजि. पमुणिमे. कपन कखोड – ४१२ ३०३.

1486 1549 समुदशरन दत्तहात्रय नहाईक,
ममु. पखो. लखोखमेवहाडती, तहा. इरांदहापमुर, जजि. पमुणिमे. 

1487 1550 सरांकदप महहादमु पहानपटमे,
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रहा. टहाकळवहागहाव, तहा. पखो. वसमत, 
जजि. कहरांगखोलती, कपन कखोड – ४३१ ५१२.

1488 1551 कनशहा कवनहायक भगत, 
नवतीन एस, टती, स्टलाॅन्ड शमेजिहारती, शकनमरांकदरहा जिवळ, ममु. पखो. तहा. कखोरमेगहारांव, 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०१.

1489 1552 समहाधिहान प्रल्हहाद खरांडहागळमे , 
पहारगहारांव, तहा. खरांडहाळहा, जजि. सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१२ ८०२.

1490 1553 सलतीम कवलतीयहास शमेख,
धिहारणिगहारांव कवर, तहा. कनफहाड, जजि. नहाकशक,
कपन कखोड – ४२२ ३०३.

1491 1554 रहाहहल अजिमुरन चहामेरमलमे,
ममु.महाकर डवहाडती, पखो. फमु लसहारांगवती,तहा. कशरूर कहा.
जजि. बतीड,कपन कखोड – ४३१ १४३.

1492 1555 कनलमेश भहास्कर महहद्रमे, 
प्लकॉट नरांबर १०ब, गट नरांबर १८३, आनरांदकमत्र 
सखोसहायटती, कपरांप्रहाळहा, जिळगहारांव ४२५ ००१. 

1493 1556 सकतश तहान्हहाजिती कहाळमे ,
ममु. बरांजिहारहा ककॉलनती, औरांढहा नहा. पखो. तहा. औरांढहा
नहाग. जजि. कहरांगखोलती, कपन कखोड – ४३१ ७०५

1494 1557 DDR
1495 1558 प्रणिय कशवजलरांग बहागडमे

ममु.पखो. महायणिती, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १०२

1496 1559 कशवप्रसहाद रहाम पटवमे
रहा. पहाटतीलनगर वसमत, तहा. वसमत 
जजि. कहहगखोलती कपन कखोड – ४३१ ५१२

1497 1560 सरांतखोष बहाबमुलहाल रहाजिपमुत
ममु.पखो. कहासमपमुरहा, तहा. पहाचखोरहा जजि. जिळगहारांव

1498 1561 अतमुल रहाजितू चव्हहाणि,
कपन कखोड – ४४२ २०४

1499 1562 सरांजिय मधिमुकर जिहाधिव
ममु. कवडतीपमुरहा, पखो. पहाडर्वी, तहा. पमुसद 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २१५

1500 1563 कदव्यहा लक्ष्मणि कखोकरमे,
ममु.पखो. अरांदखोरती, तहा. खरांडहाळहा जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२१

1501 1564 दत्तरहाव दहादहारहाव चव्हहाणि
रहा. धिहारमखोहहा, पखो. महामेरथ, तहा. महहागहारांव 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०५

1502 1565 भगवहान शतीरहाम आडमे

1503 1566 वरुणि समुरमेश कवणिकरमे,
ममु. लक्ष्मतीनगर, पखो. बखोरती खमुदर, तहा. पमुसद
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जजि. यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ २१५

1504 1567 शहारांतहारहाम आय्यहा वसहावमे,
ममु. मखोख खमुदर, पखो. तलहाई, तहा. अकहाणिती
जजि. नरांदमुरबहार, कपन कखोड – ४२५ ४१४

1505 1568 नवनहाथ प्रल्हहादरहाव सखोनवणिमे,
ममु. बरांजिहारहा ककॉलनती, औरांढहा नहा. 
पखो. तहा. औरांढहा नहा. जजि. कहरांगहामेलती
कपन कखोड – ४३१ ७०५

1506 1569 सरांतखोष मलकहाजिमुरन पवहार
रहा. डकॉ. आरांबमेडकर चचौक, औरांढहा नहाग.
तहा. औरांढहा नहा. जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड – ४३१ ७०५

1507 1570 कदनकर गखोपहाळरहाव कदम
ममु.पखो. कमु पटती, तहा. महाहहर जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ७२१

1508 1571 लखन कभकमु  आडमे,
ममु. वसरांतनगर, पखो. पखोफहाळती, 
कपन कखोड- ४४५ २०६

1509 1572 कवजिय पमुरांजिहारहाम वहाढमेकर,
ममु. गहामेजिमेगहारांव, तहा. उमरखमेड, जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड- ४४५ २०७

1510 1573 शमेख अकबर बहाबमु
रहा. उमरगहा, पखो. बखोरती, तहा. जजि. लहाततूर 

1511 1574 कवकहास बहाळहासहाहमेब थखोरहात
रहा. समुयश प्लहाझहा चचौथहा मजिलहा, एस-२, 
कवठ्ठलदमेव हचौजसरांग सखोसहा. मलकहापतूर तहा. करहाड
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ५३९

1512 1575 आरतती समुदहाम ससहाणिमे,
ममु.पखो. चरहाठहा, तहा.जजि. बतीड
कपन कखोड- ४३१ १२२

1513 1576 कल्पमेश बळतीरहाम पहाटतील
रहा. ६४, सहानमेगमुरुजिती कहालाॅलनती, कचत्तखोड रखोड
धिमुळमे  कपन कखोड- ४२४ ००१

1514 1577 वहासमुदमेव पमुनमचरांद वहाकडलमे,
ममु.पखो. नकहाणिमे, तहा.जजि. धिमुळमे
कपन कखोड- ४२४ ००२

1515 1578 सरांतखोष इश्महा वसहावमे,
ममु. मखोख खमु।। पखो.तलहाई, तहा. आकरहाणिती
जजि. नरांदमुरबहार कपन कखोड- ४२५ ४१४

1516 1579 रहाहहल रहाजिकमु महार रहाठखोड
रहा. करमतहारांडहा, पखो. नपैकखोटहा, तहा. सखोनपमेठ
जजि. परभणिती

1517 1580 सचौरभ दहामखोदर यमेवलमे,
वहाणिती गलती, बहालहाजिती रखोड, धिरणिगहारांव
कपन कखोड- ४२५ १०५
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1518 1581 सहागर मखोहन महारांडममे,

३२६९, ममेन रखोड बहाजिहार पमेठ, धिरणिगहारांव
कपन कखोड- ४२५ १०५

1519 1582 कहादरसहा बहाळहासखो दगहार, 
ममु.पखो. खरांडहाळहा, भपैरवनहाथ मरांकदरहामहागमे,
प्रभहाग क्रि. ८, तहा. खरांडहाळहा,जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१२ ८०२

1520 1583 गजिहानन अरांबहादहास सहातपमुतमे
ममु. अरांत्रती तमेलती, पखो. सव, तहा.जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड- ४४३ ००१

1521 1584 शमुभम कवजिय ककलकबलमे
ममु. रुईखमेड, महायरांबहा, पखो. भडगहारांव,  
तहा. जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड- ४४३ १०६

1522 1585 कनततीन दहादहासखो रहाजिमेमहहाडतीक
ममु. महहाडतीक वहाडती, पखो. नमुनमे, 
तहा. पहाटणिजजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ०१४

1523 1586 समुरजि बहाळहासहाहमेब ढहाणिमे,
ममु.पखो. पहाडळती कननहाम, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५१९

1524 1587 महमेश चरांद्रकहारांत दमेटमे, 
ममु. कमु स खमुदर, पखो. बनघर, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०१३

1525 1588 कनलमेश आत्महारहाम डपळ,
ममु. कलखोशती, पखो. आरांबवडमे बमु।। 
तहा.जजि सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ०१३

1526 1589 सरांतखोष नहारहायणि घनघहाव
रहा.लखोणिती फहाटहा, इरांकदरहानगर, सहाबळमे  वस्ततीगनृहहा
जिवळ ररसखोड तहा. ररसखोड जजि. वहाकशम
कपन कखोड- ४४४ ५०६

1527 1590 आकहाश जहानदमेव तहारमे
ममु. दमेऊळगहारांव वहायसहा, पखो. जिहारांबमुल,
तहा. लखोणिहार जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड- ४४३ ३०२

1528 1591 कशवम महाधिवरहाव भमुईभहार
ममु.पखो. कनरांभखोरहा, तहा. जजि. अकखोलहा
कपन कखोड- ४४४ ००६

1529 1592 महारखोतती उध्दवरहाव कगरहाम,
बहालहाजितीनगर जिमुनहा पमेडगहारांव रखोड, परभणिती
कपन कखोड- ४३१ ४०१

1530 1593 प. सखोहमेल खहालाॅरांन लकतफ खहालाॅन
रहा. गमुजिरती बहाजिहार, मखोमतीनपमुरहा परभणिती
कपन कखोड- ४३१ ४०१

1531 1594 प्रल्हहाद डनोंगरमे,
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नहामखोबहा गलती, गमुरांजिहाळ कनवहास वत्तखमेस पमेठ
बतीड ४३१ १२२

1532 1595 नहागमेश प्रकहाश रखोहती
ममु.पखो. यमेवतहा, तहा. ररसखोड जजि. वहाकशम
कपन कखोड- ४४४ ५०४

1533 1596 ककशखोर शहालतीकरहाम रखोहती
ममु.पखो. यमेवतहा, तहा. ररसखोड जजि. वहाकशम
कपन कखोड- ४४४ ५०४

1534 1597 सहागर कदलतीप कहाकडमे
ममु.पखो. सहामदहा, तहा. दयहारपतूर जजि. अमरहावतती
कपन कखोड- ४४४ ८०३

1535 1598 महहादमेव मखोततीरहाम उगलमे,
ममु.पखो. कहाजिळहारांबहा तहा. जजि. वहाकशम
कपन कखोड- ४४४ ५०५

1536 1599 रखोकहदहास सखहारहाम गहायकवहाड
ममु. पहदमुखमुदर पखो. समेलतू, तहा. पहालम,
जजि. परभणिती कपन कखोड- ४३१ ७२०

1537 1600 मखोहन शहहादमेव इरांदखोरमे
ममु.पखो. कनरांभखोरहा , तहा. जजि. अकखोलहा
कपन कखोड- ४४४ ००६

1538 1601 आकहाश कवजिय कमे वटमे,
ममु.पखो. पहाडर्वी, तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड- ४४५ २१५

1539 1602 अजिय मधिमुकर जिहाधिव
ममु. कवडतीपतूर, पखो. पहाडर्वी, तहा. पमुसद
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड- ४४५ २१५

1540 1603 आकहाश शहावणि कगरहकहार,
ममु.पखो. अजिमुणिहार, तहा. जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड- ४४५ १०५

1541 1604 ईश्वरदहास आत्महारहामजिती कळसकरर,
ममु.पखो. रसमेगहारांव.  तहा. अचलपतूर जजि.अमरहावतती
कपन कखोड- ४४४ ८०६

1542 1605 मखोहन महारुतती भखोरफडमे
ममु. मन्सळ, पखो. मनसळ, तहा. पमुसद
जजि. यवतमहाळ 

1543 1606 रहामदहास लक्ष्मणि लहारांघती,
ममु. डनोंगरवहाडती, पखो. कपरांपरकणिमे,
तहा. अकखोलमे, जजि. अ.नगर. 
कपन कखोड- ४२२ ६०४

1544 1607 सहागर नहामदमेव सरगर
मगरमच्छ कहाहालाॅलनती, गवळती गलती, सहारांगलती
कपन कखोड- ४१६ ४१६

1545 1608 प्रकदप रखोहतीदहास गहायकवहाड,
ममु.पखो. कहाळकमु प तहा. पहारनमेर जजि. अहमदनगर
कपन कखोड- ४१४ १०३
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1546 1609 अकवनहाश गजिहानन कचरखमे

रहा. सहाररांगपतूर, पखो. महालखमेड खमु। तहा. नमेर
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड- ४४५ १०२

1547 1610 कनृ ष्णिहा कभमरहाव वहाघ
ममु.पखो. महासरुळ, तहा.जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड- ४४३ १०६

1548 1611 मखोनहालती गजिहानन गहाडमेकर
ममु. पखोखरती, पखो. सव, तहा.जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड- ४४३ ००१

1549 1612 गणिमेश गमुलहाबरहाव गहायकवहाड,
ममु.कगरडहा, पखो. पहाडळती, तहा. जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड- ४४३ ००१

1550 1613 यखोगमेश अकनल रहाठखोड,
शहारांततीनगर, कबडकखो रखोड, पहालघर, 
तहा.जजि. पहालघर कपन कखोड- ४०१ ४०४

1551 1614 नवनहाथ गरांगहारहाम कहारांबळमे
ममु. सहालमे वडगहारांव, पखो. अरांभखोरहा
तहा. आषती, जजि. बतीड कपन कखोड- ४१४ २०२

1552 1615 दत्तहात्रय सरांभहाजिती बमुधिहावलमे
ममु.पखो. उमहाजिती नहाईक नगर, कखोरमेगहारांव
तहा.कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ५०१

1553 1616 जजिजहासहा कवठ्ठलरहाव वहाघमहारमे
ममु.पखो. चहारठहाणिहाहा, तहा. जजिरांततूर जजि. परभणिती
कपन कखोड- ४३१ ५०९

1554 1617 ममुकमे श चमुनतीलहाल पटलमे,
ममु. अजिमुरनती, पखो. रहावणिवहाडती, तहा.जजि. गनोंकदयहा
कपन कखोड- ४४१ ६०१

1555 1618 अजसफ अब्बहास शमेख,
ममु.पखो. व्यरांकटमेशनगर, ममुखमेड, तहा. ममुखमेड
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड- ४३१ ७१५

1556 1619 ऋषतीकमे श गरांगहाधिर नरबहाग,
रहा. दमेगहारांव बमु। तहा. दहगलतूर, जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड- ४३१ ७१७

1557 1620 अमखोल इरांद्रभहान तहायडमे,
ममु.पखो. भहडवड बमु।, तहा. जिळगहारांव जिहा.
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड- ४४३ ४०२

1558 1621 रमेखहा हनमुमरांत कहानडमे
स. नरां. २००/१/१ नरांदनवन ककॉलनती, 
चक्रिपहाणितीरखोड जिवळ, शहारदहा क्लहासमेस 
आवटमे कबल्डलींग भखोसरती कपन कखोड- ४११०३९

1559 1622 जजिवन अकनल उबहाळमे
ममु. मचौढहारांळहा, पखो. म्हसलहा बमु।, 
तहा.जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड- ४४३ १०६

1560 1623 कवठ्ठल सरांतखोष नषमे,
ममु. चचौथहा पखो. पहाडळती, तहा. जजि. बमुलढहाणिहा
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कपन कखोड- ४४३ ००१

1561 1624 शहाम समहाधिहान नखखोद
ममु.पखो. मरांगरुळ नवघरमे, तहा. कचखलती
जजि. बमुलढहाणिहा 

1562 1625 स्वप्नतील कशवहाजिती बखोडकमे
ममु.पखो. मल्हहारपमेठ, तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ २०५  

1563 1626 समुशहारांत गचौतम कहारांबळमे ,
ममु.पखो.पहाल, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ०१४

1564 1627 रकवरांद्र सहाहमेबरहाव सहाळमुरांखमे,
दकक्षणि बहाहमेर पमेठ, फहालाॅरमेस्ट डमेपहाजिवळ, फपै जिपतूर, 
तहा.यहावळ, जजि.जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ ५०३

1565 1628 नहागमेश कशवहाजिती सहाळवमेकर,
२८/३८, दत्त ककॉलनती, म्हसवमे रखोड, सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ००२

1566 1629 प्रकहाश नहाथ कशरांदमे,
ममु.पखो.दमेवहापतूर, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा

1567 1630 रहाकमे श कमे शव महानमे,
ममु.डबमेवहाडती, पखो.जिकहातवहाडती,
तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

1568 1631 शहादहाब जिब्बतीर शमेख,
५६०, शकनवहार पमेठ, सहातहारहा

1569 1632 शतीररांग प्रकहाश घहाटमुळ,
ममु.करवलती, पखो.बहामेरती, तहा.जजिरांततूर,
जजि.परभणिती कपन कखोड – ४३१ ५०८

1570 1633 गजिहानन बहापमुरहाव रखोकडमे,
नहामदमेव नगर, जिहालनहा रखोड, जजिरांततूर,
तहा.जजिरांततूर, जजि.परभणिती

1571 1634 कशवशरांकर रहामहाआप्पहा पटवमे,
पहाटतील नगर वसहाहत, तहा.वसमत,
जजि.कहरांगखोलती कपन कखोड – ४३१ ५१२

1572 1635 कवठ्ठल प्रल्हहाद गहायकवहाड,
म.पखो.वरुड (नमु) तहा.जजिरांततूर, जजि.परभणिती,
कपन कखोड – ४३१ ५०९

1573 1636 समुकमत शकशकहारांत जिहाधिव,
ममु.पखो.शहदमुरजिणिमे, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा.

1574 1637 अकभजितीत हररभहाऊ कदम,
ममु.पखो.दमेऊर, तहा.कखोरमेगहारांव. जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२४

1575 1638 कवठ्ठल धिहारबहा ममुरांढमे,
रहा. अरांतरवमेलती, पखो.बडवणिती, तहा.गरांगहाखमेड,
जजि.परभणिती, कपन कखोड – ४३१ ५१४
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1576 1639 कवठ्ठल धिनहाजिती जिहाधिव,

ममु.पखो.गनोंदवलमे खमु।।, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५४०

1577 1640 सकवतहा रहाजिहारहाम तखोटलवहार,
ममु.पखो.छखोटती गलती, कबलखोलती, तहा.कबलखोलती,
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड – ४१३ ७१०

1578 1641 यमुवरहाजि गरांगहाधिर नरबहाग,
रहा.दमेगहाव (बमु), तहा.दमेगलतूर, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड – ४३१ ७१७

1579 1642 सकवतहा नहारहायणि आरांदमे,
ममु.पखो.अहमदपतूर, जजि.लहाततूर,
कपन कखोड – ४१३ ५१५

1580 1643 रहामरहाव मखोततीरहाम पहामेढमे,
ममु.खहापरखमेडहा, पखो.जसरलती, तहा.वसमत,
जजि.कहरांगखोलती, कपन कखोड – ४३१ ७०१

1581 1644 कदनमेश कशवरहाम पहाडवती,
आकदवहासती ममुलहारांचमे वस्ततीगनृह, भहाटयमे, रत्नहागतीरती,
कपन कखोड – ४१५ ६१२

1582 1645 दमेवककसन नहारहायणि झ्यहाटमे,
ममु.ममुसळवहाडती, पखो.अमहानहा, तहा.महालमेगहारांव,
जजि.वहाकशम कपन कखोड – ४४४ ५०३

1583 1646 कमललींद कभमरहाव पखोहहाणिमे,
ममु.पखो.कवठळ तहा.मरांगरुळकपर, जजि.वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ४०३

1584 1647 सयहाजिती सहाहमेबरहाव वहाघमखोडमे,
ममु.पखो.कनरांबळक, तहा.फलटणि, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ५२३

1585 1648 समुधिहाकर नहामदमेव अरांभखोरमे,
रहा.सहावरांगती (भतू), पखो.नहारांदहापतूर, तहा.कळमनतूरती, जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड – ४३१ ७०२

1586 1649 शतीकहारांत पमुरभहाजिती सहाळवमे,
रहा.सहावरांगती (भमु), पखो.नहारांदहापमुर, तहा.कळमनमुरती,
जजि.कहरांगखोलती कपन कखोड – ४३१ ७०२

1587 1650 कशरतीष समुरमेश सखोनवणिमे,
सवर नरां.२५६, प्लकॉट नरां.५,६,७,८, हहाऊस नरां.९, सहाई गजिहानन 
रमेजसडमेन्सती, ममेहरुव रखोड, रहाममेश्वर ककॉलनती, जिळगहारांव 
कपन कखोड - ४२५ ००३

1588 1651 अक्षय कनृ ष्णिहा अभरांग,
ममु.दहहाकबघमे, पखो.कवडणिती, तहा.फलटणि,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५२३

1589 1652 कवनखोद जिमेजितीरहाम गहारांगमुडर,
ममु.रहायतमेल, पखो.दमेवजितीपहाडहा, तहा.सहाक्रिकी,
जजि.धिमुळमे , कपन कखोड – ४२४ ३०४

1590 1653 अमखोल बहापतूसखो कशरांत्रमे,
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ममु.पखो.नहाधिवडमे, तहा.भमुदरगड, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड – ४१६ २०९

1591 1654 अक्षतहा बहाबतू कखोळसमुरांदकर,
प्लकॉट नरां. १०४९, अमनृतनगर, ममेनन ककॉलनती, सरनखोबतवहाडती, कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड – ४१६ ००४

1592 1655 सकचन पहारां. कखोषती,
दहारहा कदपक शहद्रमे, सहाईनहाथ लमेआऊट,
कवश्वशहारांतती बमुध्दकवहहार जिवळ, जिमुनहा उमरसरहा, यवतमहाळ, कपन कखोड – 
४४५ ००१

1593 1656 गजिहानन नरांदतू आडमे,
ममु.गखोदहावरती तहारांडहा, पखो.महालमेवहाडती, तहा.गरांगहाखमेड, 
जजि.परभणिती, कपन कखोड – ४३१ ५१४

1594 1657 रहाहहल बहाबमुरहाव कहाळमे ,
ममु.पखो.शमेळगहारांव (म), तहा.सखोनपमेठ, जजि.परभणिती,
कपन कखोड – ४३१ ५१६

1595 1658 महमेश भहावरहाव रहाठखोड,
रहा.पहारधि, पखो.मखोयहाडहा, तहा.पमुसद, जजि.यवतमहाळ,
कपन कखोड – ४४५ २०५

1596 1659 कमु सतूम कहरहामणि जिहाधिव,
ममु.पखो.नरांदतीपतूर, तहा.पमुसद, जजि.यवतमहाळ,
कपन कखोड – ४४५ २०४

1597 1660 ओरांकहार महारखोतती भखोरकडमे,
ममु.मनसळ, पखो.धिनसळ, तहा.पमुसद,
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ २१५

1598 1661 कनततीन पखोपट बकहरम,
ममु.धिहाडरकहगर, पखो.कपरांपळमे , तहा.फळवणि, 
जजि.नहाकशक, कपन कखोड – ४२३ ५०२

1599 1662 समुकनल बहाबहासखो कबबमे,
ममु.पखो.सखोमरांथळती, तहा.फलटणि, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ५२३

1600 1663 यखोगमेश अशखोक कशरांदमे,
ममु.पखो.वहाटतू र, तहा.परततूर, जजि.जिहालनहा,
कपन कखोड – ४३१ ५०१

1601 1664 कशवकमु महार कपै लहासअप्पहा कहारमेगहारांवकर,
ममु.पखो.कचतळती-पमुतळती, तहा.जजि.जिहालनहा,
कपन कखोड – ४३१ २१४

1602 1665 सखोयल नजजिर शमेख,
गनोंधिळ गलती आषती,
कपन कखोड – ४१४ २०३.

1603 1666 प्रकदप वहासमुदमेव सखोनहावणिमे,
ममु. पखो. सहाखलती, तहा. यहावळ,
जजि. जिळगहारांव,कपन कखोड – ४२५ ३०२. 

1604 1667 कदगरांभर तमुळशतीदहास दमुधिमे,
एन-११, बती-६४१४, हडकखो कटव्हती सहन्टर, औररांगहाबहाद. कपन कखोड – 
४३१ ००३.
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1605 1668 सहाईनहाथ पखोशटती पखोलसवहाड, 

ममु. पखो. कपरांपळगहारांव (कमु ), तहा.कबलखोलती, 
जजि. नहारांदमेड. कपन कखोड – ४३१ ७११

1606 1669 जसध्दहाथर सरांजिय वहाडतीकर, 
४२४, मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा.

1607 1670 भवहानजिती महारखोतती हखोलकगरमे,
ममु. चमेतहापमुर, पखो.लहहान, तहा. अधिहारपमुर, 
जजि. नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ७०४.

1608 1671 समहाधिहान गजिहानन खरांडहारमे,
ममु. पखो. रहामततीथर, तहा.दयहारपमुर, जजि. अमरहावरतती.
कपन कखोड – ४४४ ८०३.

1609 1672 शमुभम कनृ ष्णिहा कशकर , 
ममु. पखो. कनढळ, तहा.खटहाव जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०२३.

1610 1673 शमेखर अकनल मखोकहतमे,
ममु. पखो. कनढळ, तहा.खटहाव जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०२३.

1611 1674 हररभहाऊ वहामन शमेळकमे ,
ममु.हडसर (कखोटमवहाडती), पखो.रहाजिमुर नरां.१,
तहा. जिमुनर, जजि.पमुणिमे. कपन कखोड – ४१० ५०२.

1612 1675 जहानमेश्वर दरमेकर,
ममु.पखो. तहाहडलमे, तहा. खरांडहाळहा, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५२६.

1613 1676 यखोगमेश जलरांबहाजिती सखोनवणिमे,
रहा. कचरांचवणि, पखो.अवढहाणिहा, तहा.जसलखोड,
जजि. औररांगहाबहाद, कपन कखोड – ४३१ ११३.

1614 1677 अक्षय बहाळहासखो बहारवकर,
ममु.पखो.समुपहा, तहा.बहारहामतती, जजि.पमुणिमे,
कपन कखोड – ४१२ २०४.

1615 1678 मरांगलहा ईश्वर पमेन्दहारमे,
ममु.पखो.म्हपैसदखोडकहा, तहा.महारमेगहारांव, जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ ३०३.

1616 1679 कवनखोद अरुन बहारांडबमुचमे, 
ममु.भहाक म्हसखोलहा (पखोडर), अपमुणिहार, 
तहा.जजि. यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ १०५.

1617 1680 अकनल दशरथ कशरांदमे,
आकदवहासती ममुलहारांचमे शहासककीय वसततीगनृह महारांजिरती,
सहाईनहाथ ककॉलनती, शमेवहाळवहाडती,
कपन कखोड – ४१२ ३०९.

1618 1681 परांकजि कशवनहाथ ससमे,
ग्रहाकमन रूगहालय क्वहाटरर नरां.३, ममेहकर, 
तहा.ममेहकर, जजि.बमुलढहाणिहा. कपन कखोड ४४३३०१

1619 1682 दमुगहार परांढरती भखोडमे,
ममु.पखो.म्हसळहा, तहा.जजि. बमुलढहाणिहा,
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1620 1683 कवपमुल प्रकदपजसरांग चव्हहाणि,

ममु.गडखहारांब (महारांजिरडती) पखो.नगहाव, तहा.अरांमळनमेर,
जजि.जिळगहारांव.

1621 1684 जहानमेश्वर पहारांडतू ररांग करहाळमे ,
ममु.पखो.सहामदहा, तहा.दकमपमुर, जजि.अमरहावतती,
कपन कखोड – ४४४ ८०३. 

1622 1685 जहानमेश्वर मनखोहर डहावखखोरमे,
ममु.नवमेगहारांव, पखो.चहामेढती, तहा.पहातमुर, जजि.अकखोलहा,
कपन कखोड – ४४४ ५११.

1623 1686 शमुभम महाधिवरहाव रहावनकर, 
ममु.कवठहा बमु।, पखो.आसमेगहारांव, तहा.अकखोट, 
जजि.अकखोलहा. कपन कखोड – ४४४ १०१.

1624 1687 पमुरूषखोत्तम नरांदकमु महार कहाटमे,
बलमुतमेचहा मळहा, अरांबहाजिखोगहाई, जजि. बतीड,
कपन कखोड – ४३१ ५१७.

1625 1688 सकचन भगवहान सपकहाळ,
ममु.जिरमेवहाडती, पखो.हहमगहारांव, तहा.जिहावलती,
जजि. सहातहारहा.कपन कखोड – ४१५ ५१४.

1626 1689 रखोकहत कदलतीप कहारांबळमे ,
ममु.पखो.कडस्कळ, तहा.खटहाव, जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५०४.

1627 1690 भगवहान समुभहाष बहतीरमे,
रहा.वहाघती बमु।, पखो.खरांडहाळहा, (कशरांदमे),
तहा.महालमेगहारांव, जजि.वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ५०४.

1628 1691 सरांकदप एकनहाथ कमु रवहारमे,
ममु.पखो. कहारमेगहारांव (प्रगततीनगर),
तहा.जजि.परभणिती, कपन कखोड – ४३१ ४०२.

1629 1692 दत्तखोपरांत शहारांततीरहाम वहाघमहारमे,
जहारमेश्वर नगर, परळती रमेल्वमे गमेट जिवळ,
परभणिती, तहा. जजि. परभणिती,कपन कखोड – ४३१ ४०१.

1630 1693 जियकदप रहाजिहद्र कहारांबळमे ,
कहागदतीवमेस, बतीड. कपन कखोड – ४३१ १२२.

1631 1694 समुदहाम जिहाजलरांदर चचौरमे,
ममु.भगवहाननगर गव्हहानथडती, पखो. कहवरहा बमु।,
तहा.महाजिलगहारांव, जजि.बतीड. 
कपन कखोड – ४३१ १२९.

1632 1695 ररांगनहाथ नहागखोरहाव धिहामनमे,
कनृ षती सहारथती ककॉलनती, गहारांधिती कवदहालयहामहागमे, 
वसमतरखोड, परभणिती, तहा.जजि.परभणिती,
कपन कखोड – ४३१ ४०१.

1633 1696 लक्ष्मणि पहारांडतू ररांग दहारांगट,
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१६० स्वरहाजि ककॉलनती, रहाहहाटणिती, रहामनगर,
गथहालमेचहाळ, पखो.कपरांपरती, 
कपन कखोड – ४११ ०१७.

1634 1697 समुरजि मखोहन बमेदरकर,
भखोईगलती, गहावठहा, जसनर, तहा. जसनर, 
जजि.नहाकशक. कपन कखोड – ४२२ १०३.

1635 1698 कदलतीप ककशनरहाव कहाळमे ,
ममु.कहाळयहाचतीवहाडती, पखो.कहारांडलती, तहा.कळरांमनमुरती,
जजि.कहरांगखोलती, कपन कखोड – ४३१ ७०१.

1636 1699 आकहाश पहारांडतू ररांग स्वहामती,
३० रहामहाचहा गखोट, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२.

1637 1700 सखोनहालती अशखोक इरांगळमे , 
ममु.पखो.अकहरमे, तहा.खरांडहाळहा, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१२ ८०२.

1638 1701 यखोगमेश रघमुनहाथ बकहरम,
ममु.धिहाडकदगर, पखो.कपरांपळमे, तहा.फळवणि, 
जजि.नहाकशक कपन कखोड – ४२३ ५०२.

1639 1702 समुकनल बमुधिहाजिती वहानखोळमे ,
रहा.भमुरक्यहाचतीवहाडती, पखो.बऊर, तहा.कळरांमनखोरती,
जजि.कहरांगखोलती,कपन कखोड – ४३१ ७०१.

1640 1703 मनखोजि रहामजिती रहाऊत,
ममु.जिलचक्रि बमु।, तहा. बखोधिवड, पखो.सलकशरांगती,
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ ३१०.

1641 1704 परांकजि कदलतीप इशती,
ममु.पखो.कपरांपळचचौक धिनोंडहाईचहाळ, तहा.जसरांदखमेड,
जजि.धिमुळमे , कपन कखोड – ४२५ ४०८.

1642 1705 कनखतील सरांजिय जिनोंधिळमे ,
मनमहाड जिखोन, गट नरां.७,सखोनदमेव बहाबहा चचौक,
धिमुळमे , कपन कखोड – ४२४ ००१.

1643 1706 रहाकमे श समुदहाम कखोळती,
ममु.पखो.कमु समुरांबहा, तहा.जजि.धिमुळमे ,

1644 1707 कदनमेश भहानमुसहाद गवळती,
रहा.४६९३/ब, सखोनदमेववहाडहा, धिमुळमे ,
कपन कखोड – ४२३ ००१.

1645 1708 कवजिय रकतलहाल जिपैन,
ममु.पखो. कमु समुरांबहा, तहा.जजि.धिमुळमे ,

1646 1709 धिनरहाजि उत्तमरहाव परदमेशती,
ममु.पखो. कमु समुरांबहा, तहा.जजि.धिमुळमे .

1647 1710 अशखोक कवठ्ठल कपरांगळमे ,
रहा.कशरहापमुर बमु।, पखो.रहाजिमुरती, तहा.कशरूर, 
जजि.बतीड. कपन कखोड – ४१४ २०५.

1648 1711 प्रमखोद रममेश पसरटमे,



-- 117 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
पपैनगरांगहानगर, मखोळहारखोड, ममेहकर, तहा.ममेहकर, जजि.बमुलढहाणिहा. कपन कखोड – 
४४३ ३०१.

1649 1712 प्रमखोद वसरांतरहाव रहाऊत,
पखो.टहाकळती बहामे, तहा.जजि.परभणिती

1650 1713 यखोगमेश प्रकहाश पहाटतील, 
शहारांकतकनकमे तन हचौ.सखोसहा. ८२अ,अयखोध्यहानगर,
जिळगहारांव एम.आय.डती.सती. कपन कखोड – ४२५ ००३.

1651 1714 कदनमेश कवकलहा पहावरहा,
ममु.पखो.दमेवहानगर, तहा.तळखोदहा, जजि.नरांदमुरबहार,
कपन कखोड – ४२५ ४१३.

1652 1715 कपै लहास महहादमेव कनकम,
कनकम कनवहास, रहा. पखोखरती, तहा.अरांबहाजिखोगहाई,
जजि. बतीड, पखो. सहायगहारांव,
कपन कखोड – ४३१ ५२३.

1653 1716 कमनहाक्षती पहारांडतू ररांग कहारांबळमे ,
ममु.पखो.करवडती ककॉलनती, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ १०५.

1654 1717 कनळकरां ठ सरांजिय खटहावकर,
ममु.पहाडळती कमे समे, पखो.समुपनमे, तहा.करहाड,
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ११४.

1655 1718 आकशष दत्तमु नहाईकनवरमे,
ममु.महाळमेगलती पखो.पहाटखोदहा, तहा.पहाटखोदहा.
जजि.बतीड, कपन कखोड – ४१४ २०४.

1656 1719 मल्हहारती बहाळतू अकहवळमे ,
ममु.कमु रवलती खमु।, पखो.वहाठहार कनरांबळक,
तहा.फलटणि जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५२३.

1657 1720 दत्तहात्रय प्रकहाश भखोजिनमे,
ममु.पखो.उन्डमेगहाव, तहा.बहाशर्वी, जजि. सखोलहापमुर. 
कपन कखोड – ४१३ ४०३.

1658 1721 सहागर आण्णिहासहाहमेब झलींजिमुडर,
ममु.पखो.जिहानमेफळ, तहा.वपैजिहापमुर, जजि.औररांगहाबहाद,
कपन कखोड – ४३१ ११६.

1659 1722 समुजजित सकचन कमुरां भहार,
३०३ नमेहरूरखोड, सहहावती गलती, मलभहाग,
जियजसरांगपमुर तहा.कशरखोळ, जजि.कखोल्हहापमुर
कपन कखोड – ४१६ १०१.

1660 1723 कनृ ष्णिहा अशखोक तहाठमे, 
गमेवरहाई (शमेमती), तहा.कशलहामेड, जजि.औररांगहाबहाद,
कपन कखोड – ४३१ १३५.

1661 1724 कप्रयहारांकहा दयहानरांद तडसमे,
ममु.पखो.कहामेडरांबती, तहा.जजि.यवतमहाळ,
कपन कखोड – ४४५ १०९.
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1662 1725 जिगन परसरहाम पवहार,

पहाडळती (पहा) तहा.परटर, जजि.जिहालनहा,
कपन कखोड – ४३१ ५०२.

1663 1726 स्वहातती कनोंडबहारहाव गखोरमे,
ममु.बरांजिहारहा ककॉलनती, औरांढहा नहा.,
पखो.तहा.औरांढहा नहागनहाथ. जजि. कहरांगखोलती.
कपन कखोड – ४३१ ७०५.

1664 1727 रहाहहल रखोकहदहास गढरती, 
नहामदमेव धिहाम सखोसहायटती, रूम नरां.२०८,
कचरांचपहाडहा, बती-कवरांग, कड.एड.ककॉलमेजि शमेजिहारती,
कल्यहाणि पमुवर . जजि.ठहाणिमे. 
कपन कखोड – ४२१ ३०६.

1665 1728 रत्नकदप त्रतीशखोक वहाकळमे ,
कवकहासनगर गरांगहाखमेड रखोड, परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ४०१.

1666 1729 कवशहाल शतीकहारांत रमेठरमेकर,
सकत फपै ल, खहामगहारांव, तहा. खहामगहारांव
जजि. बमुलढहाहाणिहा. कपन कखोड – ४४४ ३०३.

1667 1730 तमुकहारहाम पहारांडतू ररांग कहारांबळमे , 
ममु.पखो.जसध्दमेश्वर, तहा.औरांढहा जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड – ४३१ ७०५.

1668 1731 कशतल सरांतखोष सहाळमुरांखमे
 प्लकॉट नरां. १२जिमे.डती.डती.सती. बलाॅरांक ककॉलनती, कपरांपळमेरखोड,अमळनमेर, 
जजि. जिळगहारांव,

1669 1732 अरकवरांद तमुकहारहाम पवहार, ममु. दगडपहारवहा, 
तहा. बहाकशरटहाकळती, जजि.अकखोलहा कपन कखोड- ४४४ ४०१

1670 1733 चरांपतती कभमरहाव डमुकरमे,
कवश्वजितीवन ककॉलनती, महाधिवनगर, वसमत रखोड
कपन कखोड- ४३१ ४०१

1671 1734 कनखतील सरमेश रहाऊत
व्हती.एच.बती. ककॉलनती, जिमुनहा तहारफपै ल 
३४४/२८ अकखोलहा कपन कखोड- ४४४ ००३

1672 1735 सहागर गमुलहाबरहाव खहाडमे
ममु.पखो. आडगहारांव खहाडमे, तहा. अरांजिनगहारांव समुलर्वी
जजि. अमरहावतती

1673 1736 पमुजिहा नरांदककशहामेर घखोगलतीयहा
ममु.पखो. महाटरगहारांव बमु. तहा. शमेगहारांव जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड- ४४४ ३०४

1674 1737 आतमुल लहालहासहाहमेब कमु पकर
कहायरकहारती अकभयरांतहा बतीड, पहाटबरांधिहारमे कवभहाग
सरकहारती दवहाखहान्यहासमखोर बतीड
कपन कखोड- ४३१ १२२

1675 1738 कन्हपैयहालहाल मधिमुसदन जिहाखमेटमे
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ममु.पखो. कपप्रहाळहा, गहारांधिती चचौक, महारखोतती मरांकदरहा
जिवळ, कपप्रहाळहा,तहा. जजि.जिळगहारांव 
कपन कखोड- ४२५ ००१

1676 1739 हणिमरांत कवश्वहास पवहार,
ममु.पखो. करवडती, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०५

1677 1740 कवजिय गजिहानन बमुधिहावलमे,
ममु.पखो.कनरांबळक, तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५२३

1678 1741 समुरजि जहानदमेव बनकर,
ममु.पखो. कनरांबळक , तहा. फलटणि जजि.सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५२३

1679 1742 सखोमनहाथ रहाजिहद्र बमुधिहावलमे
ममु.पखो. कनरांबळक, तहा. फलटणि जजि.सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५२३

1680 1743 सरांजिय  रहाजिहद्र बमुधिहावलमे
ममु.पखो. कनरांबळक, तहा. फलटणि जजि.सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५२३

1681 1744 मकनषहा रहायचरांद सखोनवणिमे,
ममु.पखो. कनरगमुडती, तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५२३

1682 1745 कदनमेश उत्तम कहारांबळमे
ममु.पखो. कमे दहारखमेडहा, तहा. भखोकरदन, जजि.जिहालनहा
कपन कखोड- ४३१ ११५

1683 1746 अक्वहार प्रभहाकर जलरांरांबहाजिती
दहारहा बती.एम. जिहाधिव सर, महातखोतो़शती कवहहार, रकवरहाजि पहाकर , जिहायकवहाडती रखोड
परभणिती कपन कखोड- ४३१ ४०१

1684 1747 कनततीन महाधिव कहावरकमे
ममु.पखो. अकखोलती, तहा. उमरखमेड, जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड- ४४५ २०७

1685 1748 कवक्रिम समुभहाष कदम
कशवकलहा सदर झमेड.पती. शहाळमेजिवळ, कखोडखोलती
सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ००४

1686 1749 दत्तहात्रय बहाबहा भखोसलमे
ममु.पखो. वहावरकहरमे, तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०८

1687 1750 अरांककत मधिमुकररहाव वहानखमेडमे
ममु.पखो. अडगहारांव तहा. मखोशर्वी जजि.अमरहावतती
कपन कखोड- ४४४ ९०१

1688 1751 प्रभहाकर पमुरमल कककणिती
ममु.पखो. पळशती रहामचरांद्र पमुळती, पखो. खडककी,
तहा. नवहापतूर, जजि.नरांदमुरबहार 
कपन कखोड- ४२५ ४१६

1689 1752 रखोकहत कपै लहास ररळ
ममु.पखो. तहा. कखोपरगहारांव, जजि. अहमदनगर
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कपन कखोड- ४२३ ६०१

1690 1753 अकनल  अशखोकहाव छडतीदहार
समुरांदरनगर वहाडर क्रि.२, तहा. जिहाक्रिहाकहार
जजि. जिहालनहा कपन कखोड- ४१५ ४३१ २०६

1691 1754 सहागर कशवहाजिती गवळती,
गवळतीचहाळ, रखोकडखोबहावहाडती दमेवळहालतीगहारांव,
नहाकशकरखोड, नहाकशक ४२२ १०१

1692 1755 गजिहाहानन कनोंडबहा सहाखरमे
ममु.पखो. महारांडवहा, तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड- ४४५ २०४

1693 1756 गजिहानन भहारत इगडमे,
शमुक्रिवहार पमेठ, गणिपतती मरांकदरहाच्यहामहागमे, पमेठ
बतीड कपन कखोड- ४३१ १२२

1694 1757 कनलमेश कदनकर कडतू ,
रहा. धिखोत्रहा दमेशममुख पखो. भहारांवदमेवती, तहा. कहाररांजिहा
जजि. वहाकशम कपन कखोड- ४४४ १०५

1695 1758 अनरांतहा शतीकनृ ष्णि कमु टमे
रहा. भपैरवनहाथ जिहाधिव कनवहास खडकपमुरहा पमेठ, बतीड कपन कखोड- ४३१ 
१२२

1696 1759 सहागर सरांतखोष जिखोहरमे,
ममु. खरांडहाळमे , पखो. मखोढहाळमे, तहा. भमुसहावळहा
जजि. जिळगहारांव कपन कखोड- ४२५ ३११

1697 1760 जसध्दहारांत शतीररांग वडमहारमे
खहासबहाग, बतीड कपन कखोड- ४३१ १२२

1698 1761 अक्षय रहाजिहद्र कहारांबळमे
कहागदतीवमेस बचौध्दनगर बलभतीम ककॉलमेजि बतीड
कपन कखोड- ४३१ १२२

1699 1762 गणिमेश नवनहाथ समुयरवरांशती
रहा. कनमगहारांव खलमु, तहा. शतीगहाहदहा
जजि. अहमदनगर कपन कखोड- ४१४ ७०१

1700 1763 रहाहहल अरकवरांद जिखोशती 
रहा. समुहहास भहावणिणिकर प्लकॉट नरां. १५ चपैतन्य नगर, जजिजिहाई हकॉस्पतीटल 
जिवळ गहारखमेडहा पररसर औररांगहाबहाद 
कपन कखोड- ४३१ ००५

1701 1764 शतीकहारांत जिगनहाथ चव्हहाणि 
ममु.पखो. तळबतीड, पपैठतीवभहाग, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा. कपन कखोड- ४१५ 
१०९

1702 1765 सचौदहा अकमत महहावतीर 
रहा. बलभतीम नगर पमेठ बतीड 

1703 1766 नरहद्र कहाकशनहाथ लखोळमे  
ममु.पखो. चचमेगहारांव तहा. करहाड जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ १२२

1704 1767 तमुषहार अरुणि बडमेकर 
ममु.शहडकरवहाडती पखो. कररांजिमे तहा. बहारहामतती 
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जजि. पमुणिमे कपन कखोड- ४१२ २०६

1705 1768 कनलमेश रघमुनहाथ नलवडमे 
ममु.पखो. शमेनखोलती तहा. करहाड जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५  १०८

1706 1769 ककसन दळवमे 
ममु. नहानरांद तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ 

1707 1770 रहाणिती नरजसरांग पवहार 
रहा. प्लकॉट नरां. ८, अपतूवहार ककॉलनती इरांकदरहा गहारांधिती पमुतळ्यहाजिवळ, टहाकळती रखोड,
जिमेल रखोड, नहाकशक रखोड, नहाकशक कपन कखोड-४२२ १०१

1708 1771 चमेतन पहारांडमु ररांग भखोजिनमे 
ममु.पखो. सहातमेवहाडती तहा. अकखोलमे जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड- ४२२ ६१०

1709 1772 जिततीन बसतीम 
रहा. जिमुन्यहा कचमेरतीमहागमे सपैकनक ककॉलनती, शतीरहामपतूर, जजि. अहमदनगर कपन 
कखोड- ४१३ ७०९

1710 1773 हहानमरांत बहालहाजिती कदम
ममु.पखो. समेळगहारांव तहा. उरांबरती जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड- ४३१ ८०७

1711 1774 कवशहाल दचौलत रुपवतमे 
ममु.पखो. डमुबमेरमे तहा. जसनर जजि. नहाकशक 
कपन कखोड- ४२२ १०३

1712 1775 सखहारहाम धिनहाजिती शहडगमे 
ममु. कमे समुडर्वी तहा. खरांडहाळहा जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१२ ८०१

1713 1776 पप्पतू रममेश भरांडलकर 
ममु.पहामे. खरांडहाळहा तहा. खरांडहाळहा जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१२ ८०२

1714 1777 कमे तन महारुतती लहारांघती 
रहा. भककीधिहाम सखोसहायटती जिती. ४, कहासहारवहाडती पमुणिमे - ३४

1715 1778 पनृथ्वतीरहाजि ममुगतूट धिहायगमुडमे 
ममु.पखो. कपरांपरमे बमु. तहा.खरांडहाळहा जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ४२१

1716 1779 महारहामेतती कशवहाजिती कनलमेवहाड
रहा. वपैष्णिव सदन, ममुळमे  कनवहास पतूवरस, एल.आय.सती. ऑफकीस पहाठतीमहागमे, 
कवकहास नगर, 
दमेगलखोड उदगतीर, कपन कखोड- ४१३ ५१७

1717 1780 परांडतीत बहालहाजिती ढहाकमे  
ममु.पखो. गमुडसतूर तहा. उदगतीर जजि. लहाततूर 
कपन कखोड- ४१३ ५१७ 

1718 1781 अकमत व्यरांकटरहाव जिवळगमेकर 
ममु.पखो. लखोणिती तहा. उदगतीर जजि. सहातहारहा. 
म्हहादहाबहाईनगर एम.आय.डती.सती 
कपन कखोड- ४१३ ५१७
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1719 1782 यहासतीन मन्सतूर शमेख 

रहा. गणिमेशनगर, यमेनककी रखोड, इब्रकहम मस्जितीद
जिवळ उदगतीर, तहा. उदगतीर जजि. लहाततूर 
कपन कखोड- ४१३ ५१७

1720 1783 कमहाल बडमेसहाब पठहाणि 
ममु. डनोंगरगहाव पखो. कतरनकहा तहा. जिळकखोट 
जजि. लहाततूर कपन कखोड- ४१३ ५३२

1721 1784 रहाजि नहारहायणि रहाणिमे 
रहा. रुम नरां. २९८, गखोकपनहाथ ककॉलनती नरां. २, इरांकदरहा कमु रमेशतीनगर, ९० फमु टती 
रखोड, धिहारहावती 
ममुरांबई ४०००१७

1722 1785 चहाऊस शहादमुल बतरुसहाब 
ममु.पखो. नळगतीर तहा. उदगतीर जजि. लहाततूर 
कपन कखोड- ४१३ ५१७

1723 1786 सरांकदप उत्तम मडकमे  
ममु.पखो. पहारगहाव समु. तहा. शतीगनोंदहा जजि. अहमदनगर कपन कखोड- ४१३ ७०२

1724 1787 अकनकमे त महहादमेव बमुधिवरांत 
ममु.पखो. नहारांदतूर कवकहरमे तहा. शमेवगहाव 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड- ४१४ ५०१

1725 1788 आकहाश दत्तहा सखोळरांकमे  
ममु. महाहहलती पखो. भमुलहाई तहा. दहारव्हहा जजि. यवतमहाळ कपन कखोड- ४४५ २०२

1726 1789 कदपक एकनहाथ नहाईकनवरमे 
ममु.पखो. भखोसमे क. तहा. परांढरपतू जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड- ४१३ ३१५

1727 1790 सहागर जिनहाधिरन भखोकगल 
रहा. दहारांडमेगहाव पखो. अरांभती तहा. भतूम 
जजि. उस्महानहाबहाद कपन कखोड- ४१३ ५०१

1728 1791 सकचत जिखोकतरहाम कसबमे
ममु.पखो. शमेरफळ तहा. मखोहखोळ जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड- ४१३ ३२४

1729 1792 आकहाश समुभहाष थखोरमे 
ममु.पखो. चमुरांगती तहा. अक्कलकखोट जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड- ४१३ ३२६

1730 1793 पवन प्रकहाश महानमे 
रहा. कवसहावहा पहाकर , अरुणिखोदय आकर ड, 
कनृ ष्णिहानगर, सहातहारहा. कपन कखोड- ४१५ ००२

1731 1794 कवरहाजि गखोरखनहाथ वहाघमहारमे 
रहा. २०१/अ, शतीसमुधिहा अपहाटरमहन्ट,
वकॉटरसप्लहाय ऑफकीसमखोर, बमेलवलती, 
बदलहापतूर, पशश्चम तहा. अरांबरनहाथ जजि. ठहाणिमे 
कपन कखोड- ४२१ ५०३

1732 1795 अरांजिलती कवरहाजि वहाघमहारमे 
रहा. २०१/अ, शतीसमुधिहा अपहाटरमहन्ट,
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वकॉटरसप्लहाय ऑफकीसमखोर, बमेलवलती, 
बदलहापतूर, पशश्चम कपन कखोड- ४२१ ५०३

1733 1796 जसद्घहाथर पदमहाकर महहाकमु टमे 
ममु. तळमेगहाव पखो. पहालवणि तहा. जजि. बतीड 
कपन कखोड- ४३१ १२२

1734 1797 भहारत जजिवन कखोरडमे 
ममु.पखो. टहाकरवणि तहा. महाजिलगहाव जजि. बतीड 
कपन कखोड- ४३१ १२९

1735 1798 अजिय गरांगहारहाम महहाकमु डमे 
ममु.तळमेगहारांव पखो. पहालवणि तहा.जजि. बतीड 
कपन कखोड- ४३१ १२२

1736 1799 सलमहान बहाबमुलहाल शमेख 
ममु. तळमेगहाव पखो. पहालवणि तहा.जजि. बतीड कपन कखोड- ४३१ १२२

1737 1800 लजलत समुरमेश सखोनवणिमे 
रहा. रुम नरां. ९७३, म्हहाडहा ककॉलनती, सहातपतूर 
अरांबड जलरांक रखोड, नहाकशक ४२२ ०१०

1738 1801 यखोगमेश्वर कशवहाजिती गहाढवमे 
रहा. कमे घळती. पखो. कमे घळती तहा. मरांढहा जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड- ४३१ ५०४

1739 1802 ऋकषकमे श भगवहान बनोंडमे 
ममु.पखो. व्यहाड तहा. ररसखोड जजि. वहाकशम 
कपन कखोड- ४४४ ५०६

1740 1803 कपतील ममुकमुरां दरहाव घनोंगडमे 
ममु.पखो. यमेहळमेगहारांव सरमे. तहा. औरांढहा नहा.
जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड- ४३१ ७०५ 

1741 1804 शमेषरहाम अजिमुरन भहडहारकर 
रहा. कन्हहार पहायलती, पखो. शमेडहार तहा. स/अजिमुरनती
जजि. गनोंकदयहा कपन कखोड- ४४१ ८०७

1742 1805 ककरणि ठकसमेन लहामेहकरमे 
ममु. महापखोलती पखो. गखोटमे बमु. तहा. आरांबमेगहाव जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड- ४१० ५०९

1743 1806 अकनल गणिपत बडमेकर 
ममु.पहामे. कवरांग तहा.करहाड जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ १२२

1744 1807 गणिमेश अशहामेक सहातपमुतमे 
ममु.पखो. भर जिहकॉरांगतीर तहा. ररसखोड जजि. वहाकशम 
कपन कखोड- ४४४ ५०६

1745 1808 ककरणि हणिमरांत आवळमे  
ममु.पखो. कशवथर तहा.जजि. सहातहारहा. 

1746 1809 कवशहाल हणिमरांत आवळमे  
ममु.पखो. कशवथर तहा. जजि. सहातहारहा. 

1747 1810 ओमकहार रहाजिहद्र गखोळमे  
रहा. कमे सकरवहाडती पखो. भडरांग तहा. जिहावलती
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड- ४१५ ०२२
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1748 1812 कमललींद तहानहाजिती महानमे 

ममु. एकसळ पखो. कशररांबमे तहा. कखोरमेगहारांव 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ५०१

1749 1814 रहामेकहत रहाधिमेश्यहाम प्रजिहापतती 
ममु. पखो. पखो. उरांब्रजि 
तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ १०९

1750 1815 समुकनल महारुतती जिहायवरांत 
ममु.पखो. आनरांवहाडती तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ०२०

1751 1816 सरांकदप गखोकवरांद पवहार 
रहा. यशवरांतनगर सहाखरती रखोड, 
धिमुळमे  ४२४ ००१

1752 1817 सखोनल शतीकहारांत गखोळमे  
ममु. कचरांचणिती पखो. मखोरहावळमे  तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ०२२

1753 1819 कवशहाल चरांरांद्रकहारांत कह जिळमे  
रहा. ममु.पखो. कटहापतूर तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०१

1754 1820 मयमुर दत्तहात्रय नलहावडमे 
ममु.पखो. नहागठहाणिमे तहा.जजि. सहातहारहा. 

1755 1821 अकवष्कहार अकनल रणिकदवमे 
रहा. प्लकॉट नरां. ४२, कमललींद हचौजसरांग सखोसहायटती 
जिररांडमेश्वर नहाकहा, सदर बझहार सहातहारहा. 

1756 1822 शकशकहारांत शहामरहाव वहायदरांडमे 
ममु.पखो. भहामेसरमे, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ५२७

1757 1823 अजिमुरन बहाबहारहाव वहाळवरांटमे 
ममु. वडद पखो. गमुरांडहा तहा. औरांढहा नहा. जजि. कहरांगखोलती 
कपन कखोड- ४३१ ७०५

1758 1824 समुभहाष चहारांगदमेव गखोरमे 
रहा. एम.एस.ई.बती ऑफकीस कनृ ष्णिहानगर सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ००३

1759 1826 पवन तमेजिरहाव लहाहहासमे 
ममु.पखो. नहारांद्रहाकखोळती तहा.जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड- ४४३ ००१

1760 1827 स्वहातती आनरांदहा कळकमे  
ममु.पखो. पहाटणि तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा. 

1761 1828 एकनहाथ रहामचरांद्र कनकम 
ममु.पखो. पहाटखळ तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ०११

1762 1829 कवशहारांतती रहामदहास थखोरहात 
रहा. कनृ ष्णिकमुरां जि अपहाटरमहट गखोडखोलती सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ००२
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1763 1830 सरांतखोष कदगहारांबर पठहारमे 

ममु.पखो. महारांडवहा तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड- ४४५ २१५

1764 1831 प्रतहाप कवष्णिमु खरहात 
ममु.पखो. उगवहा तहा. जजि. अकखोलहा 
कपन कखोड- ४४४ ००६

1765 1833 शमेख रऊक इरांब्रहाकहमसहाहमेब 
ममु.पखो. ककमती य. तहा. उदगतीर जजि. लहाततूर 
कपन कखोड- ४१३ ५१८

1766 1834 कवशहाल उमहाजिती चव्हहाणि 
ममु.पखो. सहासवड कचरांतहामणिती हकॉस्पतीटल महागमे 
दजलरग महहासखोसहायटती तहा. पमुररांदर जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड- ४१२ ३०१ 

1767 1835 प्रकहाश सरांतखोष कमु पर 
ममु. जितूनती सहारांगवती पमुणिमे 
कपन कखोड- ४११ ०२७

1768 1836 शपैलमेश बहाळहासखो सरतहापमे 
ममु. ढहाकणिती पखो. कदवड तहा. महाणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ५०९

1769 1837 अवमेसखहान तल्यहारखहान पठहाणि 
रहा. ९ / ४६९ इमरहान ककॉलनती दमेगलतूर नहाकहा, नहारांदमेड कपन कखोड- ४३१ 
६०४

1770 1838 महमेश एकनहाथ थहामेरहात 
ममु. कहरांगणिवहाडती पखो. कखोरतीवळमे  तहा. करहाड 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड- ४१५ १०९

1771 1839 सरांभहाजिती महारखोतती उसलवहाड 
रहा. एल.आय.सती. ऑफकीसमहागमे, सखखोजिती नगर 
नहारांदमेड कपन कखोड- ४३१ ६०५

1772 1840 ककशहामेर अशखोक जिहाधिव 
रहा. समहाट कनवहास, भहारत भमुषणि सखोसहायटती जिमुनहा सहायखमेडहा रखोड, जिमेल रखोड.
परांचक नहाकशक 
कपन कखोड- ४२२ १०१

1773 1841 परांकजि शहारांतहारहाम चचौधिरती 
ममु.पखो. पमेठ समुलभहानगर, तहा. पमेठ जजि. नहाकशक 
कपन कखोड- ४२२ २०८

1774 1842 सचौरभ समुजधिर कनरांबमेकर 
रहा. प्लकॉट नरां. २२ अथवर कनवहास जिवहाहर 
ककॉलनती कहवरखमेडहा रखोड, कनड तहा. कनड 
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड- ४३१ १०३

1775 1843 महमेश बहाळहासखो महानमे 
मतू.पखो. मखोढवमे, पखो. ममुटर्वी तहा. बहारहामतती 
जजि. पमुणिमे कपन कखोड- ४१२ ३०४

1776 1844 कशतल बहाबहासहाहमेब महानमे 
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रहा. १५४, रकववहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ००२

1777 1845 अमर दत्तहात्रय सखोडकमसमे 
रहा. ३३, रकववहार पमेठ, सहातहारहा. 

1778 1846 रहाहहल हरती रहाऊत 
ममु.पहामे. पमेठ, एन.डती.सती.सती ककॉलनती तहा. पमेठ 
जजि. नहाकशक कपन कखोड- ४२२ २०८

1779 1847 उज्वलहा ममुरजलधिर दमेशममुख 
ममु. उरांबरपहाडहा महा. पखो. महाळमेगहाव तहा. पमेठ 
जजि. नहाकशक कपन कखोड- ४२२ २०८

1780 1848 हरमेश मनखोहर सहातपमुतमे 
ममु.पखो. पमेठ, बखोकडरगपहाडहा तहा. पमेठ जजि. नहाकशक 
कपन कखोड- ४२२ २०८

1781 1849 अक्कहातहाई ममुरलतीधिर दमेशममुख 
ममु.पखो. पळसन तहा. समुरगहाणिहा जजि. नहाकशक 
कपन कखोड- ४२२ २११

1782 1850 प्रकवणि ककसन चव्हहाणि 
ममु. कहवळणिती त. पखो. आडगहारांव तहा. पमुसद 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड- ४४५ २१५

1783 1851 सहागर बहाळकनृ ष्णि कहाळमे  
ममु.पखो. सखोनखोरती तहा. पमुररांदर जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड- ४१२ ३०१

1784 1853 ममुकमुरां द सदहाकशव कदम 
ममु. कशवडमे पखो. उरांब्रजि तहा. करहाड जजि. सहातहारहा. 

1785 1854 रहाजिमेश खमुशहाल पखोहमे 
ममु. रहाऊतवहाडती पखो. कहवरहा तहा. महहागहाव 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड- ४४५ २०४

1786 1855 महाधिव एकनहाथ रहाठखोड 
रहा. रमेल्वमेककॉलनती ममु.पखो. क्षमेत्रमहाहहलती 
तहा. जजि. सहातहारहा. 

1787 1856 मनखोजि बरांनसतीलहाल सखोनहावणिमे 
ममु. २२२ मल्हहारपमेठ सहातहारहा, 
कपन कखोड- ४१५ ००२

1788 1857 गखोपहाळ एकनहाथ रहाठखोड 
रहा. रमेल्वमेककॉलनती ममु.पखो. क्षमेत्रमहाहहलती 
तहा. जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ ००३

1789 1858 आकशष अशहामेक कमुरां भहार 
ममु. आरफळ पखो. वडमुथ तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ०११

1790 1859 कप्रयहारांकहा बहाबहासहाहमेब वहायभहासमे 
ममु.पखो. नहारांद मुरकनरांबहादपैन्य तहा. पहाथडर्वी 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड- ४१४ ११३
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1791 1861 कदनमेश कमे शव सहावळमे  

रहा. तपखोवन पखो. तऱ्हहाळहा तहा. मरांगरुळपतीर 
जजि. वहाकशम कपन कखोड- ४४४ ४०२

1792 1862 रहाहहल गरांगहाधिर लखोखरांडमे 
रहा. झमेड पती. ककॉलनती , डकॉल्फकीन वकॉटरप्ललाॅन्ट 
शतीरहामपतूर, तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड- ४४५ २१५

1793 1863 रहाहहल प्रकहाश सनहारांसमे 
रहा. खरांडमेरहाव नगर शती प्रखोव्हतीजिन जिवळ कशरांपती गलती, त्रतीप्रहाकहा जिळगहाव ४२५
००१

1794 1864 अकवनहाश गणिमेश रहाठखोड
ममु. कशळखोणिहा पखो. गचौळ, तहा. पमुसद
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड- ४४५ २१५

1795 1865 महमेश धिनोंडतीरहाम रखोडमे
ममु.पखो. कन्हमेरवहाडती, तहा. परळती वपै.
जजि. बतीड कपन कखोड- ४३१ ५१५

1796 1866 रहाहहल पमुरांडलतीक ढवळमे
यशवरांतनगर सहाक्रिकी रखोड, धिमुळमे  
कपन कखोड- ४२४ ००१

1797 1869 कनतमेश रममेश कभरांगहारदमेवमे
ममु.पखो. ७४८ गमुरुवहार पमेठ सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००२

1798 1870 महमेश रममेश कभरांगहारदमेवमे
ममु.पखो. ७४८ गमुरुवहार पमेठ सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००२

1799 1871 कवककी शमुध्दखोधिन तहायडमे,
ममु.पखो कसमुरहा, तहा. बहाळहापतूर जजि. अकखोलहा
कपन कखोड- ४४४ १०९

1800 1872 रकवरांद्र नथतू पहाटतील
फ्ललाॅट नरां.३ लखोटस फ्लकॉवर अपहाटरमहट स्वहामतीनगर ओरांकहारमेश्वर महहादमेव 
मरांकदर अरांबड नहाकशक कपन कखोड- ४२२ ०१०

1801 1873 समुकनल गखोकवरांद पवहार
यशवरांतनगर सहाक्रिकी रखोड धिमुळमे  ४२४ ००१

1802 1874 कनखतील गजिहानन कवरांचमुरकर
सन्मतती ककॉलनती शमेगहाव रखोड अमरहावतती
कपन कखोड- ४४४ ६०४

1803 1875 अकनकमे त सरांजिय पहाटतील 
ममु.पखो. वहारुरां जिती, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १२४

1804 1876 ककशखोर जसतहारहाम कहाळमे
समतहानगर टहाकळती रखोड, मरतीमहातहा मरांकदरहामहागमे
पखो. गहारांधितीनगर तहा. जजि. नहाकशक 
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कपन कखोड- ४२२ ००६

1805 1877 रहाजिमेश शहारांतहारहाम चचौधिरती
ममु.पखो. पमेठ समुलभहानगर, तहा. पमेठ जजि.नहाकशक
कपन कखोड- ४२२ २०८

1806 1878 प्रकदप तमुकहारहाम बखोरसमे
ममु.पखो. पमेठ समुलभहानगर, तहा. पमेठ जजि. नहाकशक
कपन कखोड- ४२२ २०८

1807 1879 शरांकर कवलहास यमेवलमे
रहा. तपखोवन पखो. तऱ्हहाळहा तहा. मरां.पती.
जजि. वहाकशम कपन कखोड- ४४४ ४०२

1808 1880 शहामरहाव कवष्णितू गहायकवहाड,
ममु.पखो.कहासगती, तहा.उमरगहा, जजि.उस्महानहाबहाद,
कपन कखोड – ४१३ ६०६.

1809 1881 समुभहाष गमुलहाब कहारांबळमे ,
ममु.पखो.जिकमे कमु र, तहा.उमरगहा, जजि.उस्महानहाबहाद,
कपन कखोड – ४१३ ६०६.

1810 1882 कनततीन चरांद्रकहारांत जिहाधिव,
ममु.पखो.पलमुस, कशवशरांकर टकॉककजि जिवळ,
ढमेरमेवस्तती, तहा.पलमुस, जजि. सहारांगलती. 
कपन कखोड – ४१६ ३१०.

1811 1883 बहाळहासखो रहावन कमुरां भहार,
रहा.आरमे, तहा.करकवर, जजि.कखोल्हहापमुर, 
कपन कखोड – ४१६ ००१.

1812 1884 छगन समुभहाष चमेकमे ,
ममु.पखो.सररांबहा, तहा.दमेऊळगहाव रहाजिहा,
जजि.बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४३ २०६.

1813 1885 अमनृतहा भहाणिमुदहास रखोकडमे,
ममु.जिपैतहापमुर, पखो.कचरांचणिमेर वरांदन,
तहा.जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००४.

1814 1886 आरतती भहाणिमुदहास रखोकडमे, 
ममु.जिपैतहापमुर, पखो.कचरांचणिमेर वरांदन,
तहा.जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००४.

1815 1887 अमखोल कदनकर शमेळकमे , 
ममु.पखो.अरांजिणिती खमु।, तहा.लखोणिहार, जजि. बमुलढहाणिहा,
कपन कखोड – ४४३ ३०१.

1816 1888 प्रकतक कदलतीप खरहात,
ममु.शमेवरती, पखो. रहाणिरांद, जजि.सहातहारहा.

1817 1889 चमेतन जिगनहाथ थखोरहात,
ममु.पखो. कहावर, (महहादमेव मरांदतीरहा जिवळ), 
तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ १२४.

1818 1890 प्रसहाद गखोरख कशरांदमे,
ममु.पखो.कहावर, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ १२४.
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1819 1891 अकनल रहाजितू सपकहाळ, 

ममु.पखो.कळरांबमेश्वर, तहा. ममेहकर, जजि.बमुलढहाणिहा,
कपन कखोड – ४४३ ३०४. 

1820 1892 समुरजि समुहहास व्यवहहारमे,
ममु.पखो.महालदन, तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ११२. 

1821 1893 आकशष बहाळहासहाहमेब लखोखरांडमे,
ममु.पखो.हमेरलमे, तहा.हहातकणिरांगलमे, 
कपन कखोड – ४१६ ००५.

1822 1894 समुधितीर समुभहाष कदम,
ममु.बहाबरमहाचती, पखो.हजिहारमहाचती, तहा.करहाड,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ १०५.

1823 1895 सकतश मनखोहर कशरांपलमे,
ममु.पखो.बखोरती, तहा. जजिरांततूर, जजि.परभणिती,
कपन कखोड – ४३१ ५०८.

1824 1896 महहादमेव चरांद्रकहारांत जिहाधिव,
ममु.पखो.पलतूस, कशवशरांकर टकॉककजि जिवळ, 
ढमेरमेवस्तती, तहा.पलतूस, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड – ४१६ ३१०

1825 1897 आकहाश कदनकर शमेळकमे , 
ममु.पखो.अरांजिनती खमु।, तहा.लखोणिहार, जजि.बमुलढहाणिहा. 
कपन कखोड – ४४३ ३०१.

1826 1898 अमखोल नहामदमेव दमुधिमलमे,
नवतीन वहाडती, पमुणिहाररखोड, नहारांदमेड,
कपन कखोड – ४३१ ६०५.

1827 1899 गजिहानन आत्महारहाम कशरांदमे,
ममु.पखो.मखोझखोड, तहा.शमेनगहारांव, जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड – ४३१ ७०३.

1828 1900 कवनखोद मदन चव्हहाणि,
ममु.पळसखमेडहा कहाकर, पखो. दमेऊळगहाव गमुजिरती,
तहा.जिहामनमेर, जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२४ २०९.

1829 1901 लखखोटयहावर नहारांव नहाहती

1830 1902 दहादहासहाहमेब भहागवत तरटमे,
ममु.पखो.डखोईढहाणि, तहा.आषती, जजि.बतीड.
कपन कखोड – ४१४ २०३.

1831 1903 जिकमर ममेहबमुब सय्यद,
ममु.पखो.टहाकळती, करमहाळ, जजि.सखोलहापमुर

1832 1904 ममुरांजिहाभहाऊ दमेवरहाव चक्कर,
ममु.पखो. जिहारांब बमु. तहा. जजिरांततूर जजि. परभणिती
कपन कखोड- ४३१ ५०९

1833 1905 कशतल वपैजिनहाथ नमेळगमे
मचौ. खमेडकरवहाडती पखो.महाळहाकखोळती, तहा. लखोहहा
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जजि. नहारांदमेड कपन कखोड- ४३१ ७०८

1834 1906 समुधितीर सजिररहाव पहाटतील,
रहा. नणिमुरांद्रमे पखो. कररांजिफमे णि, तहा. पन्हहाळहा
जजि. कखोल्हहापतूर, कपन कखोड- ४१६ २३०

1835 1907 कवशहाल लक्ष्मणि भहालचतीम
ककॉलमेजि ऑफ इरांजजिकनअरलींग पमुणिमे, हखोस्टमेल 
कलाॅ म्पस कशवहाजितीनगर पमुणिमे 
कपन कखोड- ४११००५

1836 1908 रहाजिहद्र चहारांगदमेव वहाळकमे
ममु. कहरांगणिती बमेडर्वी, तहा. दहामड जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड- ४१३ ८०१

1837 1909 सकचन बहाळतू धिमुमहाळमे
कवजियजसरांहनगर, दत्तनगर, कशरखोळ
तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड- ४१६ १२०

1838 1910 प्रकदप समुभहाष पखोवलमेकर,
ममु.पखो. तहा. कशरहाळहा, प्रहाध्यहापक ककॉलनती कशरहाळहा
जजि. सहारांगलती कपन कखोड- ४१५ ४०८

1839 1911 सरांजिय जसदधियहा स्वहामती
ममु.पखो. कनरांगमुडणिमे, तहा. आजिरहा जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ ५२६

1840 1912  अजजिरांक्य चरांद्रकहारांत दमेवकर
ममु. पमुसमेगहारांव तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०२

1841 1913 हनमुमहान ग्यहानबहारहाव इरांगळमे
रहा. वहाररांगहा तफर  नहारांदहापतूर, तहा. कळमनमुरती
जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड- ४३१ ८०२

1842 1914 ककरणि समुरमेश चव्हहाणि 
रहा. १०१ बती, कहामहाठतीपमुरहा, दमुगहारमहातहा मरांकदरहा
समखोर वपैदमुवहाडती, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००२

1843 1915 कदपक मखोहन अवघडमे
ममु.पखो. दकहवडती तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०८

1844 1916 ऋकषकमे श नहागखोरहाव पमुसनहाकमे
ममु.पखो. पळशती, तहा. ककनवर जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड- ४३१ ८०४

1845 1917 हरतीष महहादमेव जिहाधिव
रहा. रहारांजिणिती, तहा. कवठमेमहहारांकहाळ, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड- ४१६ ४११

1846 1918 आजिम करतीम शमेख
ममु.पखो. डनोंगरकडहा फहाटहा, तहा. कळमनमुरती
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जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड- ४३१ ७०१

1847 1919 प्रकवणि कशवकदरांगबर गहारखोळमे
ममु.पखो. नहागमेश्वरनगर औरांढहा नहा., तहा. औरांढहा नहा.
जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड- ४३१ ७०५

1848 1920 गखोकवरांद चहारांदतू वहाघमहारमे
रहा. शमेलगहारांव पखो. कपरांपळगहाव म.
तहा. अधिहारपतूर जजि. नहारांदमेड ४३१ ६०५

1849 1921 अवधिमुत कदगहारांबर कफररांगमे
ममु.पखो. आळरांदती, तहा. कबलखोलती, जजि. नहारांदमेड

1850 1922 सहाईनहाथ बहालहाजिती यमेरहावहार
ममु.पखो. कशरहाढखोणि तहा. करां धिहार जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड- ४३१ ७०७

1851 1923 गजिहानन शरांकररहाव घखोटहाळमे
रहा. नहायनगर जसटती प्रहाईड हकॉटमेलमहागमे
तहा. जजि. नहारांदमेड कपन कखोड- ४३१ ६०५

1852 1924 दत्तहात्रय वपैजिनहाथ नमेलगमे
मचौ. खमेडकरवहाडती, तहा. लखोहहा जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड- ४३१ ७०८

1853 1925 शरांकर कभकमु  कशरांदमे
दहारहा वसरांतरहाव बहाबमुरहाव सहाळमुरांखमे
घर नरां. १२५८, फलटणि दकहवडती रखोड 
बमुवहासहाहमेब नगर कखोळककी, फलटणि 
कपन कखोड- ४१५ ५२३

1854 1926 प्रकदप हणिमरांत गखोसहावती
ममु.पखो. शहारदहानगर, कखोळककी फलटणि
कपन कखोड- ४१५ ५२३

1855 1927 यखोगमेश मधिमुकर कपरांगळमे
रहा. १२२६, ई वहाडर धिनगर गलती कसबहा
बहावडहा, कखोल्हहापतूर कपन कखोड- ४१६ ००६

1856 1928 कहाळबहा व्यरांकटरहाव इकबतदहार
ममु.पखो. आळरांदती, तहा. कबलखोलती,जजि. नहारांदमेड

1857 1929 कदगहारांबहार महारखोतती पहावडमे
ममु.पखो. खरांबहाळहा, तहा. ममुदखमेड जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड- ४३१ ८०६

1858 1930 समुकनल कनृ ष्णिहाजिती खमुडमे
रहा. आषहा, तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती

1859 1931 तनृप्तती रहाहहल कशरांदमे
रहा. पखोष ऑकफसमहागमे वहाडर नरां. ४, ममु.पखो. बमुधिगहाव
तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती कपन कखोड- ४१६३०४

1860 1932 समुधितीर आनरांदरहाव गहायकवहाड
ममु.पखो. लखोहहा, तहा. हृदगहारांव जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड- ४३१ ७१२

1861 1933 अशखोक चटमे
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ममु.पखो. मखोरमेगहारांव तहा. ठखोलतू, जजि. परभणिती

1862 1934 कवनहायक गमुरांडहाप्पहा कडमेनहावर,
रहा. नहारांद्रमे तहा. कमरजि, जजि. सहारांगलती, आकदनहाथ
नगर स्टमेशन रखोड. 

1863 1935 कवनहायक कवजिय मखोरमे
रहा. घर नरां. ९१५ जिगदहाळमे  रमेजसडन्सती, खणि
भहाग सहारांगलती कपन कखोड- ४१६ ४१६

1864 1936 गणिमेश भगवहान सहाळमुरांखमे
रहा. नहारांद्रमे, तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती,
जसध्दतीकवनहायक नगर नहारांद्रमे

1865 1937 कवश्वनहाथ शमेषरहाव कदम,
ममु. लखोहरहा, पखो. गहारांजिहापतूर तहा. जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड- ४३१ ५१३

1866 1938 ककपल कमे शवरहाव नरवहामे, 
ममु.पखो. कहारांडलती, तहा. कळमनमुरती, जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड- ४३१ ७०१

1867 1939 कनततीन कशवहाजिती दमेवकहारांबळमे
ममु.पखो. आरांबमुलगहा, तहा. करां धिहार जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड- ४३१ ७१४

1868 1940 कपलहाजिती दमुरांदहा कशरांगहाडमे
ममु.पखो. घहाटघर पखो. अरांजिनहावळमे , तहा. जिमुनर
जजि. पमुणिमे कपन कखोड- ४१० ५०२

1869 1941 परांकजि समुभहाष पहाटतील
ममु.पखो. आरांत्रती बमु., तहा. कशरहाळहा जजि. सहारांगलती
कपन कखोड- ४१५ ४०८

1870 1942 सय्यद सलमहान बहाबमुकमयहालाॅरां 
ममु.पखो. वहाघती. तहा.जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड- ४३१ ६०२

1871 1943 कवठ्ठल नहारहायणि दमेवतमुळमे
ममु. डखोरलती, सहाळवहाडती, पखो. महडकहा व्हहायहा 
ममुदखमेड जिरां., तहा. भखोकर जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड- ४३१ ८०६

1872 1944 समुकनल प्रकहाश रहावतमे
ममु.घहाटघर, पखो. अरांजिनहावळमे , तहा. जिमुनर जजि. पमुणिमे
कपन कखोड- ४१० ५०२

1873 1945 जिखोस्नहा समु. क्षतीरसहागर
रहा. सरांजियनगर कमु मठहा नहाकहा पत्ककी हकॉस्पतीटल 
समखोर कपन कखोड- ४१३ ००३

1874 1946 कनलमेश तहानहाजिती जिगतहाप 
ममु.पखो. बहागणिती, पहारांढरमळहा तहा. वहाळवहा जजि.
सहारांगलती कपन कखोड- ४१६ ३०२

1875 1947 महमेश मधिमुकर कशरांदमे
ममु. बहाभमुळगहारांव तहा. बहाशर्वी, जजि. सखोलहापतूर
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कपन कखोड- ४१३ ४०९

1876 1948 वपैभव भगवहान सहाळमुरांखमे
रहा. दमेशपहारांडमे गलती जसटती पखोष महागमे, सहारांगखोलहा
घर नरां. ९७३, कपन कखोड- ४१३ ३०७

1877 1949 कप्रयहारांक रहामचरांद्र बनकर
कनृ ष्णिहा इलमेक्टट हालाॅकनक्स म्हसवड रखोड महाळकशरस
तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड- ४१३ १०७

1878 1950 रहाधिमेशहाम मनखोहर चचहानमे
ममु. हनमुमहाननगर एम.एस.ई.बती. ऑकफसजिवळ
कन्हहान, तहा. पहारकशवनती जजि. नहागपतूर
कपन कखोड- ४४१ ४०१

1879 1951 अशखोक ऋषती कनहाकमे
कशवनगर तहारसहा रखोड कन्हहान, तहा. परभणिती
जजि. नहागपतूर कपन कखोड- ४४१ ४०१

1880 1952 सकचन बजिररांग थखोरहात 
ममु. रखोझहावहाडती पखो. बहागणिती, तहा. वहाळवहा
जजि. सहारांगलती. कपन कखोड- ४१६ ३०२

1881 1953 समुवणिहार जसदतू वहाघमखोडमे
रहा. गडदमे गलती, वहानलमेसवहाडती सहारांगलती
कपन कखोड- ४१६ ४१४

1882 1954 स्वप्नतील रममेश हहबळमे
रहा. कसबमे कडग्रजि, तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती

1883 1955 सखोनबहा अशखोक सखोनहावणिमे
ममु.पखो. धिहावडवहाडती, तहा. खरांडहाळहा जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१२ ८०२

1884 1956 प्रमखोद अशखोक घहाडगमे
ममु. गखोटमेवहाडती पखो. कवसहापतूर 
तहा. तहासगहारांव जजि. सहारांगलती  ४१६ ३१४

1885 1957 रहाजिमु अकनल तहारांदळमे
रहा. वहारांगतीकर प्लकॉट न्यमु रमेल्वमे स्टमेशन समखोर 
सहारांगलती कपन कखोड- ४१६ ४१६

1886 1958 पहारस दगडतू  पवहार
ममु. रहामपमुरहा तहारांडहा पखो. बहाहहलखमेडहा, तहा. सहामेयगहारांव
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड- ४३१ १२०

1887 1959 सहायलती बहाळकनृ ष्णि सहावरांत
रुम नरां. ११ चहाळ २, ममेरतीवमेलणिकर चहाळ,
शहासतीनगर कहारांजिमुर इ.

1888 1960 ककरणि बबन कहाटकर
ममु.पखो. वडजिल, तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०९

1889 1961 अमखोल शरांकर इरांगखोलमे
ममु.पखो. कहाककी दचौ. तहा. महहागहारांव जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड- ४४५ २०४
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1890 1962 महाधिमुरती मनखोहर वहाळमेकर

३३, गडकर आळती शहाहह बखोडर्वी रांग नजितीक 
धिमुमहाळ आळती सहातहारहा 

1891 1963 शहहाजिती लक्ष्मणि चचौधिरती
ममु. दमेवगहारांव खमु. तहा. परहारांडहा, जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड- ४१३ ५०२

1892 1964 ररततीक बहाबमु वहाल्मतीककी,
रहा. नवतीन एस.टती. स्टलाॅरांड कखोरमेगहारांव तहा. कखोरमेगहाव
कपन कखोड- ४१५ ५०१

1893 1965 कवजिय एस. गहायकवहाड
ममु. एकरां बमे, तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०१

1894 1966 सरांतखोष शहहाजिती सहातपमुतमे
ममु.पखो. कशररांबमे, तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०१

1895 1967 मतीरहा महहावतीर कहारांबळमे
रहा. डकॉ. आरांबमेडकर नगर उरुणि, इस्लहामपतूर
तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड- ४१५४०३

1896 1968 प्रशहारांत रहावसहाहमेब ठनोंबरमे
ममु. महालमेवहाडती पखो. तहारांद मुळवहाडती, तहा. वहाळवहा
जजि. सहारांगलती कपन कखोड- ४१५ ४११

1897 1969 कशवहाजिती दत्तहात्रय कखोळमेकर
अकहल्यहादमेवतीनगर, सहारांगलतीरखोड, उरुणि 
इस्लहामपतूर, तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती

1898 1970 बहापमु कवलहास जिहाधिव,
ममु.पखो. वहाळवहा तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती
कपन कखोड- ४१६ ४०९

1899 1971 जिहावमेद ममुतमुरजिहाअलती घहाशती,
ममु.पखो. कशरहाळहा, घहाशतीवहाड ममेनरखोड जजि.सहारांगलती
कपन कखोड- ४१५ ४०८

1900 1972 प्रमखोद महारुतती कहारांबळमे
ममु.पखो. सखोनहाळती, तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ ००१

1901 1973 गणिमेश तहानहाजिती बनसखोडमे
रहा.शहाहहनगर, पखो. वडमुजि, तहा. खटहाव जजि.सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०६

1902 1974 कवकहास कनततीन भखोसलमे
ममु.पखो. आषमे, पखो. नहागठहाणिमे, तहा. जजि. सहातहारहा

1903 1975 सहाधिनहा उममेश सखोनहावणिमे
९७३, शकनवहार पमेठ, गजिहानन मरांगल कहायहारलयहा
शमेजिहारती सहातहारहा

1904 1976 रखोहन दत्तहा यहादव,
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८१, झमेड.पती. ककॉलनती, शहाहहपतूरती सहातहारहा

1905 1977 प्रकवणि महहादमेव वहाघमहारमे
ममु.पखो. तळबतीड तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०९

1906 1978 ककरणि मखोहन महानमे
ममु. कहान्हहारवहाडती पखो. पडळ तहा. खटहाव
जजि. सहातहारहा

1907 1979 सनती शरांकर फहाळकमे
७११, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा ढखोरगलती

1908 1980 सचौरभ सरांकदप धिमुमहाळ
रहा. तमुळजिहापतूर नहाक्यहापहाठतीमहागमे जिवहाहर ककॉलनती
उस्महानहाबहाद कपन कखोड- ४१३ ५०१

1909 1981 महारुतती तमुकहारहाम कसबमे
रहा. गखोनमेवहाडती पखो. नहारांदमेश्वरती, तहा. मरांगळवमेढहा
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड- ४१३ ३२२

1910 1982 आरतती अमर गखोरमे
ममु.पखो. वडतूथ तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ०११

1911 1983 रखोहन सदहा पवहार
कहाशती कहापडती समहाजि , १३९सखोनगतीरवहाडती, वहाई
तहा.वहाई जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१२ ८०३

1912 1984 हमेमरांतकमु महार तमुळशतीरहाम सखोनहावणिमे
ममु.पखो. धिहावडवहाडती, तहा. खरांडहाळहा जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१२ ८०२

1913 1985 समुजजितकमु महार अशखोकरहाव पहाटतील
ममु.पखो. कहापमुसखमेड ११ वती गलती, मरहाठती ममुलती शहाळहा नरां. २ जिवळ, तहा. 
वहाळवहा जजि. सहारांगलती
कपन कखोड- ४१५ ४०९

1914 1986 कनखतील कवजिय चचौगमुलमे
रहाजिमे छत्रपतती वसहाहत, गखोरमेगहाव डमेपखो समखोर
न्यमु जलरांक रखोड, गखोरमेगहारांव प. ममुरांबई ४०० १०४

1915 1987 रहाजिशती कमुरां डजलक पहाटतील
ममु.पखो. कखोरमेगहारांव तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती
कपन कखोड- ४१६ ३०२

1916 1988 कवजिय मधिमुकर कहारांबळमे
रहा. इस्लहामपमुर बहमेरखोड, तहा. वहाळवहा जजि सहारांगलती
कपन कखोड- ४१५ ४०९

1917 1989 प्रतहाप ररांगरहाव कहारांबळमे
रहाजिमेबहागमेश्वर नगर, इस्लहामपतूर कपन कखोड- ४१५ ४०९

1918 1990 सरांकदप सखहारहाम ममुखहाडमे
ममु. वहानवडती पखो. लखोव्हहा, तहा. हदगहारांव जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड- ४३१ ७१२

1919 1991 सत्यजितीत शतीपतती खखोत
ममु. महाळवहाडती पखो.कभलवडती, तहा. पलमुस 
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जजि. सहारांगलती कपन कखोड- ४१६ ३०३ 

1920 1992 कनततीन बहाळकनृ ष्णि सवरगखोड
कनृ कतकहानगरती कनवहास कखो-ऑ. सखो. जल. , नहागरती कनवहारहाहा पररषद , प्लकॉट 
नरां. ५/१, कबल्डलींग
नरां. १२/सती, रुम नरां. १०, कदरांडखोशती 
गखोरमेगहारांव इ. ममुरांबई ४०० ०६५

1921 1993 कवकहास आनरांदरहाव पहाटतील
ममु.पखो. कखोलखोलती, तहा. पन्हहाळहा जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ २३०

1922 1994 महारुतती सकतश सखोलरांकर
ममु.पखो दमेगहारांव, तहा. मरांळवमेढहा जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड- ४१३ ३०५

1923 1995 शरांकर तमुळशतीरहाम ढमेकळमे
पखो दमेगहारांव, तहा. मरांळवमेढहा जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड- ४१३ ३०५

1924 1996 धिनमुरहाजि भहाऊसहाहमेब मखोरमे
नहागमेश ककॉलनती, थहामेडगहा रखोड, अहमदपतूर,
जजि. लहाततूर कपन कखोड- ४१३ ५१५

1925 1997 शरदकमु महार बळतीरहाम समुयरवरांशती
रहा. अहममेदपतूर, एम.जिती. रखोड, गहायकवहाड
ककॉलनती, सहाईनगर , तहा. अहममेदपतूर,
जजि. लहातमुर कपन कखोड- ४१३ ५१५

1926 1998 अमखोल ममुरलतीधिर जखलहारमे
रहा. फमु लमेनगर आसमेगहारांव रखोड, वसमत 
तहा. वसमत जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड ४३१५१२

1927 1999 चरांद्रशमेखर चमुडहामन ररांगहारती
प्लहालाॅट नरां. ५८, सरांत गजिहानन हहाऊजसरांग सखोसहा.
तमुळजिहाईनगर नरसहाकहा, नहागपतूर 
कपन कखोड- ४४० ०३४

1928 2000 समुकनल खमुशहालरहावणिती कठहाणिमे
ममु.पखो. तह पहारकशवणिती, प्र.क्रि. १२, तककयहा
हनमुमहान मरांकदर जिवळ, पहारकशवनती जजि. 
नहागपतूर कपन कखोड- ४४१ १०५

1929 2001 सखोमनहाथ नहामदमेव फवरमे
कशरांदमे पळसमे नहाकशक कपन कखोड- ४२२ १०२

1930 2002 रहाहहल बहाळहासहाहमेब आवहारमे
सरांदमेश सखोसहा. रहाजि समथर अपहाटर. फ्ललाॅट नरां.०८
चमेहमेडती परांपलींग नहाकशक कपन कखोड- ४२२ १०१

1931 2003 सहागर अशखोक नहारांगरमे
ममु.पखो. महाळतीगलती, भडकमे  मळहा, शमेवगहारांव, तहा
शमेवगहारांव, जजि. अ.नगर कपन ४१४ ५०२

1932 2004 लहह आनरांदहा पवहार
ममु.पखो. सहावरगहारांव पहाट, तहा. अकखोलमे, 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड- ४२२ ६०१

1933 2005 आकहाश वहाल्मतीक मखोरमे
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समुरांदर नगर दमेवळहालती गहारांव, नहाकशकरखोड 
नहाकशक 

1934 2006 कवशहाल म. तखोडसहाम
न्यमु.कगलहाणितीनगर, उमरसरहा यवतमहाळ
कपन कखोड- ४४५ ००१

1935 2007 प्रकवणि पहारांडमु ररांगजिती बहारांडकर
ममु.पखो. त. पहारकशवनती, प्रभहाग क्रि. १०,
पहाततीमहातहा मरांकदर, पहचरखोड, पहार f शवनती
जजि. नहागपतूर कपन कखोड- ४४१ १०५

1936 2008 सखोहन जसध्दमु वहाघमखोडमे
वहानलमेसवहाडती सहारांगलती कपन ४१६ ४१४

1937 2009 चरांद्रकहारांत पहारांडमु ररांग धिहाडवमे,
ममु. लखोहरहा पखो. गहारांजिहापतूर तहा.जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड- ४५१ ५१३

1938 2010 गणिमेश शमेषरहाम कदम 
ममु.लखोहरहा पखो. गहारांजिहापतूर, तहा. जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड- ४३१ ५१३

1939 2011 सरांभहाजिती जिहाजलरांदर घखोलप
ममु.पखो. कनगडती, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०६

1940 2012 आनरांदरहाव अरकवरांद बहारवकर
ममु.पखो. हनमुमहाननगर महाळमेगहारांव रखोड, पखो. महाळमेगहारांव
ककॉलनती, बहारहामतती. तहा. बहारहामतती जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड- ४१३ १०२

1941 2013 अमहामेल अकनल दमेसहाई
ममु.बहामणिती पखो. इनहाम धिहामणिती, तहा. कमरजि 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड- ४१६ ४१५

1942 2014 सखमुबहाई दहाममु तमुढणि
रकवककरणि कनवहास , महहारहाषट  ककॉलनती, 
जिवळकरनगर, कपरांपळमे  गमुरव पमुणिमे ४११ ०६१

1943 2015 आदशर कशवहाजिती इरांगवलमे
रखो. बखोरगहारांव कशवहाजितीनगर तहा. वहाळवहा
जजि. सहारांगलती कपन कखोड- ४१५ ४१३

1944 2016 महाकणिक भगवहान कहारांबळमे
रहा. खहारांडमेरगणिती, तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती

1945 2017 प्रकदप प्रकहाश महानमे
रहा. यमगरवहाडती, तहा. तहासगहारांव जजि. सहारांगलती
कपन कखोड- ४१६ ३१२

1946 2018 स्वप्नतील रहाजिहारहाम कहारांबळमे ,
ममु.पखो. मसखोबहा दमेवहालय नजितीक समुळकमु ड, 
तहा. कहागल जजि. कखोल्हहापतूर ४१६ २१६

1947 2019 सरांतखोष भरत समुकटमे
ममु.पखो. महाळमेगहारांव, तहा. अकखोलमे, जजि. अ.नगर
कपन कखोड- ४२२ ६०४
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1948 2020 कवलहास सहाळवमे, 

कब. नरां. १७, ११३७, अभ्यमुदयनगर,
कहाळहाचचौककी, ममुरांबई ३३

1949 2021 कनततीन कहरहामणि दमेवकर 
सव्हमे नरां. १४८/१, कहालाॅलनती नरां. १०, गणिमेशनगर
बखोपखमेल पमुणिमे कपन कखोड- ४११ ०३१

1950 2022 तमुषहार मखोहन ठहाकरमे
प्लकॉट नरां. ६६, शती स्वहामती समथर नगर
भहाक्षती रखोड सटहाणिहा तहा. बहागलहाणि जजि. नहाकशकक
कपन कखोड- ४२३ ३०१

1951 2023 रहाम बहापमुरहाव कहाळमे
ममु.पखो. सटहाणिहा खमु., तहा. परततूर जजि. जिहालनहा

1952 2024 गचौस पहाशमुकमयहालाॅ शमेख
ममुपखो. कदग्रस बमु., तहा. करां धिहार जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड- ४३१ ७४२

1953 2025 प्रकतप जिहा. रहाऊत,
रहा. तमुळशतीवहाडती चचौथती गलती म्हहातहार पहाखडती रखोड
महाझगहारांव ममुरांबई ४०० ०१०

1954 2026 कवक्रिम समुखदमेव बनोंबळमे
ममु.पखो. मखोठहाड, तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड- ४४५ २०४

1955 2027 प्रकतक्षहा दमेकवदहास कहाळमे
सहाखलहा प्लकॉट लखोहगहारांव रखोड, परभणिती 
कपन कखोड- ४३१ ४०१

1956 2028 समुकनल बहालहासहाहमेब कशरांपलमे
रहा. महातखोशतीनगर कहारमेगहाव रहामेड तहा. जजि. परभणिती
कपन कखोड- ४३१ ४०२

1957 2029 सरांजिय शहामसमुरांदर जखलहारमे,
प्रगततीनगर कहारमेगहारांवनगर परभणिती 
कपन कखोड- ४३१ ४०१

1958 2030 कप्रयहारांकहा समुकनल भरहाडमे
गचौतमनगर परभणिती

1959 2031 समुकशल सखोमजलरांग मरमेकबगती
रहा. नहारांद्रमे शरद पहाटतील नगर, तहा. कमरजि
जजि. सहारांगलती कपन कखोड- ४१६ ४१६

1960 2032 सकचन तहायहाप्पहा ओलमेकर
ममु.पखो. रमेवनहाळ, तहा. जित, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड- ४१६ ४०४

1961 2033 अकभजितीत चरांद्रकहारांत पहाटतील, 
ममु.पखो.यमेळहावती, तहा.तहासगहाव, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड - ४१६ ४१६

1962 2034 अमर समुभहाष मखोकहाशती, 
ममु.पखो.नमेहरूनगर, तहा.तहासगहाव, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड - ४१६ ३१२
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1963 2035 प्रज्यखोत नहागनहाथ मखोटमे, 

ममु.पखो.करमहाळहा, तहा. करमहाळहा, जजि.सखोलहापमुर,
कपन कखोड - ४१३ २०३

1964 2036 जियकमु महार कवठ्ठल महानमे, 
ममु.गखोणिमेवहाडती पखो.नरांदमेश्वर, तहा.मरांगळवमेढहा,
जजि.सखोलहापमुर कपन कखोड - ४१३ ३२२ 

1965 2037 अरांगद पखोपट लगड, 
ममु.पखो.कहवरहा, तहा.आषती,जजि.बतीड,
कपन कखोड - ४१४ २०२

1966 2038 शतीधिर अजिमुरन तहारांदळमे , 
ममु.पखो.च-हहाटहा, तहा.जजि.बतीड,
कपन कखोड - ४३१ १२२

1967 2039 सरांकगतहा कशवहाजिती सरगर, 
भखोईर करां म्पहाउरांड शहासती नगर, नहारहायणि शमेट चहाळ, तहा. जजि.ठहाणिमे,
कपन कखोड - ४०० ६०६

1968 2040 रणिजजित हणिमरांत फडतरमे, 
ममु.पखो.वहाकमे श्वर, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड - ४१५ ५०६

1969 2041 अहारतती भरत समुयरवरांशती, 
ममु.पखो.पहानहारचरांचखोलती, तहा.कनलरांगहा, जजि.लहातमुर,
कपन कखोड - ४१३ ५३१

1970 2042 बहालहाजिती समुयरकहारांत गबहाळमे , 
सरहाफहा लहाईन हनमुमहान चचौक,जिळकखोट
तहा.जिळकखोट, जजि.लहातमुर,
कपन कखोड - ४१३ ५३२

1971 2043 अहमदअलती ममेहबमुबसहाब तहारांबखोळती, 
ममु.पखो.कदग्रस बमु, तहा.करां थहार, जजि.नहारांदमेड महहारहाष्टट
कपन कखोड - ४३१ ७४२

1972 2044 सचौ. जसमहा प्रकहाश पखोगरमे, 
ममु.सखोनगहाव सरांमत कनरांब, पखो.क्षमेत्रमहाहहलती, 
तहा. जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड - ४१५ ००३

1973 2045 आकहाश हरती वपैरहाट, 
प्लहाट नरां. ३३, कमरवतीर हचौ. सखोसहा. न्यमु रहाजधिकहा रहामेड, सहातहारहा 

1974 2046 महहद्र गचौतम सहाळवमे, 
हहतहात्महा स्महारक जजिरांतमुर, तहा. जजिरांतमुर जजि. परभणिती
कपन कखोड - ४३१ ५०९

1975 2047 अरूणिहा बबनरहाव सरहाफ, 
आदशर ककॉलनती बलसहा रखोड, जजिरांतमुर जजि. परभणिती
कपन कखोड - ४१५ ५०९

1976 2048 आकहाश भहारत करां ठहाळमे , 
हहतहात्महा स्महारक जजिरांतमुर, तहा. जजिरांतमुर, 
जजि. परभणिती,
कपन कखोड - ४१५ ५०९

1977 2049 रहाजिमेशती शतीरहाम जखलहारमे, 
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ममु.पखो.गखोकमुरां दहा, तहा.ककनवट,जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड - ४३१ ८११

1978 2050 गहामेरखनहाथ गरांगहारहाम समुपनर, 
ममु.पखो.सहदमुरसनहा, तहा.ओरांढहा, जजि.कहरांगखोलती,

1979 2051 गखोकवरांद बहालहाजिती जजिगमुरमे, 
ममु.पखो.सहावरमहाळ, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड - ४३१ ७१५

1980 2052 धिनहाजिती शरांकर आवळमे , 
ममु.पखो.सहावरमहाळ, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड - ४३१ ७१५

1981 2053 बहालहाजिती हहलहाप्पहा यरांम्बहारमे, 
ममु.पखो.सहावरमहाळ, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड - ४३१ ७१५

1982 2054 सखोमनहाथ समुरमेश वहायदरांडमे
ममु. कननहाम, पखो.पहाडळती, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ५१९

1983 2055 तमुषहार अशखोक कदम 
१८३, मल्हहार पमेठ, सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ००१

1984 2056 रममेश महारूततीरहाव रहाठखोड
ममु. बहावळगहाव पखो. शमेगहारांव, तहा. ममुखमेड, जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ७१५

1985 2057 रहाहहल कदजलप गखोरमे
ममु.पखो. कचरांचणिती, तहा. तहासगहारांव, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१६ ३१२

1986 2058 अमनृत नरांदकमु हार पहामेतदहार
ममु.पखो. नमेलर तहा. वहाळवहा. जजि.सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ४०६

1987 2059 कवनहायक सजिररहाव लखोहहार
ममु.पखो. तहा. कशरहाळहा, लखोहहारगलती, ममेन रखोड जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ४०८

1988 2060 रहाजिमु दमुरांडहाप्पहा बनसखोडमे
ममु. पखो. वज्रवहाड, तहा. जित

1989 2061 रहाहहल बहाबहासहाहमेब वडहार 
ममु.पखो.कहाममेरती रहाणिती लक्ष्मतीबहाई पमेठ
तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ४०३

1990 2062 रहाजिहद्र प्रल्हहाद समुतहार
ममु.पखो.कवटहा, तहा. खहानहापमुर, जजि. सहारांगलती

1991 2063 समुशहारांत सरां. सदहामतमे
कवदयहानगर कवठमे महहारांकहाळ तहा. कवठमे महहारांकहाळ
जजि. सहारांगलती कपन कखोड - ४१६ ४०५

1992 2064 दहादहारहाव वसरांतरहाव जिहाधिव 
रहा. कतवररांग पखो. पखोहरांद मुळ, तहा. महहागहारांव, 
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जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड - ४४५ २०४

1993 2065 सकचन ककसन रखोठखोड
रहा. जिळकखोटवहाडती (नळ) तहा. तमुळजिहापमुर 
जजि. उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड - ४१३ ६०२

1994 2066 सरांतखोष बबन कभरांगहारदमेवमे
ममु.पखो.कवटहा (फमु लमेनगर) तहा. खहानहापमुर, 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड - ४१५ ३११

1995 2067 आकहाश रकवरांद्र शहडमे
ममु. तहाखहापमुर पखो. मचौशती, तहा. ब्रम्हपमुरती, 
जजि. चरांद्रपमुर
कपन कखोड - ४४१ २०६

1996 2068 शमुभम अजिहाबरहाव बमुरहारांडमे
रहा.सहालखोरती ममेन्सहा ब्लकॉक पखो. कचनखोरहा 
तहा. वरखोरहा जजि. चरांद्रपमुर
कपन कखोड - ४४२ ९०७

1997 2069 रखोकहत महारुतती कहारांबळमे
ममु.पखो. कखोळमे , तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ४०९

1998 2070 रहाहहल कनवहास आदहाटमे
ममु. पखो. बलगवडमे तहा. तहासगहारांव, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१६ ३१२

1999 2071 गणिमेश रकवरांद्र शहडमे 
ममु. तहाखहापतूर पखो. मचौशती, तहा. ब्रम्हपमुरती 
जजि. चरांद्रपमुर
कपन कखोड - ४४१ २०६

2000 2072 बहालहाजिती पमुरांडजलक
ममु. तळयहाचतीवहाडती पखो. मनहाठहा, 
तहा. हदगहाव, जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ७१२

2001 2073 आकशष प्रमखोद कक्षरसहागर
रहा. सरुक्षहा नगर कमुरां भहार बखोडती जिवळ, कवजिहासन रमेहाड भद्रहावतती, जजि. चरांद्रपमुर
कपन कखोड - ४४२ ९०२

2002 2074 चरांद्रकहारांत बहालहाजिती लनोंढमे
ममु. पखो. समेलतू, तहा. पहालम, जजि. परभणिती
कपन कखोड - ४३१ ७२० 

2003 2075 कनततीन बहालहाजिती लनोंढमे
ममु. पखो. समेलतू, तहा. पहालम, जजि. परभणिती
कपन कखोड - ४३१ ७२० 

2004 2076 चरांद्रकहारांत लखतू रहाठखोड
ममु. पखो. कचरांचणिती 
तहा. कडमेगहारांव, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ३०३

2005 2077 कदग्वतीजिय अशखोक समुयरगरांधि
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ममु.पखो.कशरटमे तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ४०९

2006 2078 शरद मनखोहर चव्हहाणि
जिमुनहा धिहामणिती रस्तहा, स.नरां.१२९ हनमुमहाननगर,५ वती गलती सहारांगलती.

2007 2079 कनलमेश नरांदकमु महार कहाळमे
ममु.पखो.खहानहापमुर तहा. खहानहापमुर, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ३०७

2008 2080 कवजिय मधिमुकर रणिकपसमे 
ममु. पखो. नमेवरमे, तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापमुर
कपन कखोड - ४१३ ११२

2009 2081 कशवहाजिती दशरथ धिहायगमुडमे
ममु.सहाठमे फहाटहा पखो. रहाजिहाळमे
तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ५२३

2010 2082 स्वप्नतील तमुकहारहामजिती गवई
ममु. पखो. महालखमेड (खमुदर) तहा. नमेर,
जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड - ४४५ १०२

2011 2083 शमुभम अकनल गमुरव 
ममु.कहरांगणिमे पखो.महारांडवमे, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ५०६

2012 2084 अक्षय पहारांडमु ररांग घखोडकमे
ममु. पखो. कबद्रती (मचौकतनगर) तहा. कहागल, 
जजि. कखोल्हहापमुर 
कपन कखोड - ४१६ २०८

2013 2085 सरांकदपकमु महार दहादहासखो लनोंढमे
ममु. पखो. सखोनहाळती, तहा. कहागल, जजि. कखोल्हहापमुर
कपन कखोड - ४१६ २१९

2014 2086 समुहहास मधिमुकर सहाळखोखमे
ममु. पखो. पहालर तफर  ठहाणिमे, तहा. पन्हहाळहा, 
जजि. कखोल्हहापमुर 
कपन कखोड - ४१६ २२९

2015 2087 कनररांजिन तमुकहारहाम कहासहार 
ममु. कवनहायकवहाडती, दमेकहारांडगहारांव पखो. पमेरणिखोलती, 
तहा. आजिरहा, जजि. कहामेल्हहापमुर
कपन कखोड - ४१६ ५०५

2016 2088 गणिमेश रहाजिहद्र सकट
ममु. पखो. आरांधिळती, तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा 

2017 2089 सचौ. महाधिवती सकचन ढहाणिमे
ममु. पखो. भरतगहाव वहाडती
तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ५१९

2018 2090 सखोनहालती तहानहाजिती वहायदरांडमे
१७६, मल्हहापमेठ, सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ००१
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2019 2091 सकतश रहामचरांद्र ढमेबमे

रहा. जजिजिहामहातहा हचौजसरांग सखोसहा. महहाबळमेश्वर, 
तहा. महहाबळमेश्वर, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१२ ८०६

2020 2092 समुरजि सकतश लहामकहानमे 
महाऊलती नगर, वडहाळहा तहा. उ. सखोलहापमुर
जजि. सहामेलहापमुर
कपन कखोड - ४१३ २२२

2021 2093 यखोगमेश तमुकहारहाम लहारांबहारमे
ममु. पखो. कमे ळरांबमे, तहा. लहारांजिहा रत्नहाकगरती
कपन कखोड - ४१६ ७०१

2022 2094 सहागर चरांद्रकहारांत महाळती
महाळती गलती खरांडवती 
तहा. बहाशर्वी, जजि. सखोलहापमुर
कपन कखोड - ४१३ २२२

2023 2095 सहागर सकतश लहामकहानमे 
महाऊलती नगर, वडहाळहा, तहा. उ. सखोलहापमुर
जजि. सखोलहापमुर
कपन कखोड - ४१३ २२२

2024 2096 अकमत पखोपट दमेशममुख 
ममु. पखो. खहासहापतूरती नरां. २ 
तहा. परहारांडहा, जजि. उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड - ४१३ ५०२

2025 2097 कगरतीश दत्तहाजितीरहाव बनसखोडमे 
रहामरहाव नगर घटगमेवहाडती रखोड, गचौरती आण्णिहा 
कनवहास घट नरां. ९३५ जित, तहा. जित 
जजि. सहारांगलती

2026 2098 स्नमेहल सहागर गहायकवहाड
ममु. प्रगततीनगर तहा. बहारहामतती जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड - ४१३ १०२

2027 2099 स्वप्नतील कवकहास सरवदमे 
ममेन रखोड कळबती ममु. पखो. कळबती
तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१६ ४१०

2028 2100 तहानहाजिती उफर  हहशहार बहाबहासखो खखोत 
ममु. पखो. जसध्दमेवहाडती तहा. कमरजि,जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१६ ४१०

2029 2101 रहामरहाव नहामदमेव डखोखळमे  
ममु. चखोररांबहा (बमु) पखो. चखोररांबहा (खमु) 
तहा. हदगहाव जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ७१२

2030 2102 रकवरांद्र कदनकर सरखोदमे 
ममु. पखो. सहातखोनहा खमुदर 
तहा. परततूर, जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड - ४३१ ५०२ 
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2031 2103 गणिमेश कमु रखोबहा जिहाधिव 

रहा. वहहाद पखो. कमु रुळहा तहा. करां धिहार जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ७४२

2032 2104 कवजिय नहामदमेव भखोगमे,
रहा. कपरांपळदरती पखो. ममुळहावहा 
तहा. उमरखमेड जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड - ४४५ २११

2033 2105 कहाकतरक अशखोक धिहापमुडकर, 
ममु.पखो.समेलमु वहाडर नरां. ३ तहा.समेलतू, जजि.वधिहार 
कपन कखोड - ४४२ १०४ 

2034 2106 बलभमती उत्तमरहाव दकहफळमे ,
ममु. पखो. कचखलती, तहा.अहमदपमुर जजि. लहातमुर 

2035 2107 सकवतहा रहाम कहारांबळमे ,
ममु. पखो. पमेठकपरांपळगहाव, तहा.पहालम,जजि.परभणिती
कपन कखोड - ४३१ ७२०

2036 2108 रहाहहल कहाहडतीबहा लनोंढमे,
रहा. समेलतू, तहा.पहालम,जजि.परभणिती
कपन कखोड - ४३१ ७२०

2037 2109 सकचन अशखोक कखोळती,
१०० फमु टती रखोड त्रतीममुतर्वी ककॉलनती, महाळती दमुधि
डमेअरती, सहारांगलती
कपन कखोड - ४१६ ४१६ 

2038 2110 गणिमेश चहारांगदमेव महाळती,
ममु. पखो. औदमुरांबर (दचौलतनगर)
तहा. पलतूस, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१६ ३०३

2039 2111 यखोगमेश दत्तहात्रय सहाळमुरांखमे,
ममु.पखो. अकतत, तहा. जजि. सहातहारहा 

2040 2112 कवपमुल बबनरहाव सत्यमेकहार,
रहा.कहान्हहापतूर तहा.समेलतू,जजि.वधिहार पखोस्ट समुकळती स्टमे 

2041 2113 शरांकर नहागहाप्पहा कबरूनगमे, 
ममु. पखो. अकलखखोपब, तहा.पलतूस,जजि.सहारांगलती
कपन कखोड - ४१६ ३१६

2042 2114 त्रतीशमुल डती. पहारडमे,
ममु.पखो.अदमुलहा बजिहार, तहा. दयहारपमुर, जजि. अमरहावतती
कपन कखोड - ४४४ ७०६

2043 2115 ककरणि नहारहायणि दमुधिवडमे,
ममु. पखो. यमेडगहाव, तहा. जितूनर, जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड - ४१० ५०४

2044 2116 यमुवरहाजि गचौतम सहाळवमे,
हहतहात्महा स्महारक जजिरांततूर 
तहा. जजिरांततूर जजि. परभणिती 
कपन कखोड - ४३१ ५०९

2045 2117 मनहामेजि कन्हपैयहालहाल गहायकवहाड,
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अशखोक नगर, सहाधिनहा चचौक अकखोट फपै ल अकखोलहा, 
कपन कखोड - ४४४ ००३

2046 2118 पवणि अरूणि वहानखमेड, 
रहा. रखोहणिखमेड पखो. कमु टहासहा  
तहा. अकखोट, जजि. अकखोलहा
कपन कखोड - ४४४ १०१

2047 2119 सजिन महारखोतती महाधिणिती,
ममु. अरांतरगहारांव, पखो. कदघती 
तहा. बहाभमुळगहारांव, जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ १०१

2048 2120 यखोगमेश समुकनल भरहाडमे,
गचौतम नगर परभणिती 

2049 2121 प्रकवणि शतीधिर कहारांबळमे ,
जजिकनग प्रमेजसरांग क्रि. २ कशवहाजिती वहाडर पमुसद
जजि. यवतमहाळ

2050 2122 अकनल बळतीरहाम महात्रमे,
ममु. पखो. वडहाकशरांगती तहा. जिळगहाव, जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड - ४४३ ४०२

2051 2123 प्रकवणि उत्तम खखोडकमे ,
आरांबमेडकर नगर जसडकखो एन. ७ 

2052 2124 रहाजिहारहाम लहालतू रहाठखोड,
ममु. अयहाबहाबहा तहारांडहा, पखो. तहातमुवहाडहा 
तहा. जजि. औररांगहाबहाद
कपन कखोड - ४३१ ००८ 

2053 2125 रहाहहल ककसनरहाव जिहाधिव, 
रहा. शतीहरती कनवहास, बखोधिमे नगर, कहाळहा हनमुमहान
मरांकदरहाजिवळ, लहाततूर
कपन कखोड - ४१३ ५१२

2054 2126 चरांद्रममुनती महाधिवरहाव कहारांबळमे , 
आवरांततीनगर, बहाशर्वी रखोड, लहातमुर
कपन कखोड - ४१३ ५१२

2055 2127 अक्षय सरांभहाजिती फहाळकमे ,
ममु. पखो. गहाहदवलमे खमुदर, तहा. महाणि,जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५४०

2056 2128 ओरांकहार समुकनल दमेवकर,
ममु.पखो.पमुसमेगहाव, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ५०२

2057 2129 एकनहाथ बहापतू भहावकमे ,
ममु.सहावरवहाडती फहाटहा,गणिमेशवहाडती,पखो.कसबहा बतीड
तहा. करवतीर, जजि. कखोल्हहापमुर 
कपन कखोड - ४१६ ००१

2058 2130 अश्वतीनकमु महार भहारत आमतमे,
ममु.पखो.कहामेथळती, तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापमुर 
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कपन कखोड - ४१६ ००१

2059 2131 लहह बरांडतू  तळमेकर,
ममु. सहावरवहाडती, पहामे. कसबहा बतीड 
तहा. करवतीर, जजि. कखोल्हहापमुर 
कपन कखोड - ४१६ ००१

2060 2132 कनततीन दत्ततू कहारांबळमे ,
ममु. पखो. तळगहारांव, तहा.रहाधिहानगरती, जजि. कखोल्हहापमुर
कपन कखोड - ४१६ २११

2061 2133 नहामदमेव बहापतू भहावकमे ,
ममु. सहावरवहाडती फहाटहा, गणिमेशवहाडती पखो. कसबहा बतीड, तहा. करवतीर, जजि. 
कहामेल्हहापमुर कपन कखोड - ४१६ ००१ 

2062 2134 ज्यखोतती मनखोहर गहायकवहाड,
ममु. कल्यहाणिनगर (कशरांपमेचकळती) पखो. 
तहा. महाजिलगहाव, जजि. बतीड 
कपन कखोड - ४३१ १३१

2063 2135 कवशहाल रहाजिमेश दमेसहाई,
आदशर ककॉलनती, परतमुर, टमेजलफखोन भवन रखोड,
कलाॅ लमेजि रखोड, परतमुर, तहा. परतमुर, जजि. जिहालनहा

2064 2136 रमेणिमुकहा कनृ ष्णिहाजिती म्हमहाणिमे,
रहा. वहासमुद रखोड सहारांगखोळहा जजि. सखोलहापमुर
कपन कखोड - ४१३३०७

2065 2137 दहादहासहाहामे भहास्कर इरांगखोलमे,
ममु. पखो. सरांगमेवहाडती, तहा. सहारांगखोलहा, जजि. समेहालहापमुर 
कपन कखोड - ४१३ ३१७ 

2066 2138 प्रकवणि रहावसहाहामे हखोवहाळ,
ममु.पखो.सरांगमेवहाडती, तहा. सहारांगखोलहा, जजि. सखोलहापमुर
कपन कखोड - ४१३ ३१७

2067 2139 उज्वलहा जियकमु महार महानमे,
ममु.गखोणिमेवहाडती, पखो. नरांदमेश्वर, तहा. मरांगळवमेढहा,
जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड - ४१३ ३२२

2068 2140 सकमप कवठल महानमे,
ममु.गहामेणिमेवहाडती पखो. नरांदमेश्वर, तहा.मरांगळवमेढहा,
जजि. सखोलहापमुर कपन कखोड - ४१३ ३२२

2069 2141 रकवरहाजि कनृ ष्णिहा म्हमहाणिमे,
ममु.पखो.वहासमुद रहामेड तहा. सहारांगखोलहा, जजि.सखोलहापमुर
कपन कखोड - ४१३ ३०७ 

2070 2142 परममेश्वर बहाबमुरहाव कमु मठमेकर,
ममु. पखो. नळगतीर, तहा. उदगतीर, जजि. लहातमुर 
कपन कखोड - ४१३ ५१७

2071 2143 कवशहाल लक्ष्मणि जिमेटनवरमे,
ममु.पखो.भमेटहा, तहा. औसहा, जजि. लहातमुर कपन कखोड - ४१३ ५११

2072 2144 कवनहायक सरांभहाजिती कशरांदमे,
ममु. पखो. महाळकशरस (महाळती गलती) 
तहा. महाळकशरस, जजि. सखोलहापमुर
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कपन कखोड - ४१३ १०७

2073 2145 मस्कमे  रहाजिमेश कवलहास,
रहा.बमेलगहाव, तहा.चहाकतू र, जजि.लहाततूर 
पखो.सहातहाळहा कपन कहामेड - ४१३ ५२३

2074 2146 गखोकवरांद आनरांदरहाव ढमेरमे,
ममु.वहाखहारती तहा.वसमत, जजि.कहरांगखोलती
कपन कखोड - ४३१ ५१२

2075 2147 सदहानरांद प्रभहाकर घरतखोळ,
ममु.डखोगरजिवळहा तहा.गरांगहाखमेड,जजि.परभणिती
कपन कखोड - ४३१ ५१४

2076 2148 समुयरवरांशती कशवरहाम सरांभहाजिती,
रहा.आरांबमेगहाव तहा.अहमदपतूर,जजि.लहाततूर
पखो.कशरूर तहाजिबरांद कपन कखोड - ४१३ ५१४

2077 2149 शरद सखोहनलहाल बघमेलमे, 
१५४,प्रभमुनगर डहायमरांड नगर रखोड, रमनहा 
महारहामेतती नहागपमुर - ४४०००९

2078 2150 पमुनम आनरांद लनोंढमेकर,
गचौतम नगर जिमुनती छहावणिती, कहामठती 
तहा.कहामठती जजि. नहागपतूर कपन कहामेड ४४१ ००१

2079 2151 ककशखोर भहारत रहाऊत,
ममु.पखो.नहागरसखोगहा, तहा.औसहा, जजि.लहातमुर,
कपन कखोड – ४१३ ५२०.

2080 2152 सरांतखोष रहामदहास पठखोड,
जिनहादरन स्वहामती नगर कनफहाड, तहा. कनफहाड, जजि. नहाकशक, कपन कखोड – 
४२२ ३०३.

2081 2153 अकनल कवजियकमु महार जिहाधिव,
रहा.जलबहाळहा दहाऊ तहारांडहा, तहा. अहापैसहा,
जजि. लहातमुर, कपन कखोड – ४१३ ५२०.

2082 2154 महमेश महहादमेव कचपडमे,
ममु.पखो.पखोटती, तहा. मरांगरूळकवर, जजि. वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ४०३. 

2083 2155 सरांतखोष मधिमुकर कशरांदमे,
ममु.पखो. वहाटमेफळ, तहा. पररांडहा, जजि. उस्महानहाबहाद,
कपन कखोड – ४१३ ५०५.

2084 2156 कशवरहाम अरांकमु श यहादव,
ममु.पखो.ढखोरहाळमे , तहा.बहाशर्वी, जजि.सहामेलहापमुर,
कपन कखोड – ४१३ ४१२.

2085 2157 अशखोक महहादमेव सहाठमे, 
सहाठमेनगर, भमुम, तहा.भमुम, जजि.उस्महानहाबहाद,
कपन कखोड – ४१३ ५०४.

2086 2158 रहाहहल रममेश खहापडर,
सरांत्रहा महाकर ट, कमुरां भहारपमुरहा, मसहारकर वहाडहा, नहागपमुर. 
कपन कखोड – ४४० ०१८.

2087 2159 महमेश शरांकर रहाठखोड,
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रहा.जिळकखोटवहाडती, (नळ), तहा.तमुळजिहापमुर,
जजि. उस्महानहाबहाद, कपन कखोड – ४१३ ६०२.

2088 2160 रहाजिहद्र तहारहाचरांद कखोकणिती, 
ममु.आरांबमेमखोहर, पखो.कटटहाणिमे, तहा.सहाक्रिकी, जजि. धिमुळमे . कपन कखोड – ४२४ ३०५.

2089 2161 कदनमेश बमुवहाजिती पवहार, 
ममु.आरांबमेमखोहर, पखो.कटटहाणिमे, तहा.सहाक्रिकी, जजि. धिमुळमे . कपन कखोड – ४२४ ३०५.

2090 2162 भरत कभलहा पवहार,
ममु.आरांबमेमखोहर, पखो.कटटहाणिमे, तहा.सहाक्रिकी,जजि. धिमुळमे . कपन कखोड – ४२४ ३०५.

2091 2163 रहाकमे श भहास्कर पहाटतील, 
रहामचचौक, लष्कर लहाईन, परखोलहा, जजि. जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ १११.

2092 2164 बकहरम महहद्र पमुरांडजलक,
ममु.दत्तनगर, पखो.अकभणिहा, तहा.कमु ळवणि,
जजि. नहाकशक, कपन कखोड – ४२३ ५०२.

2093 2165 जजितहद्र बबन पवहार,
ममु.पखो. दळवट, तहा.कळवणि, जजि.नहाकशक.
कपन कखोड – ४२३ ५०२.

2094 2166 आकहाश पखो मखोरमे,
कवशहाखहा बरांगलहा, रहामकगरती जसव्हतील लहाईन,
नहागपमुर, कपन कखोड – ४४० ००१.

2095 2167 समुधिहाकर कवठ्ठलरहाव खमुडमे, 
लघमुवहाद न्यहायहालय, धिखोबतीतलहाव, ममुरांबई. 
कपन कखोड – ४०० ००२.

2096 2168 समुममेधि रममेश कहारांबळमे ,
दहारहा. ममुरलतीधिर दशरथ कहारांबळमे , बती.११, यखोगहद्र कहामे-ऑफ.हचौ.सखोसहा., पमुनहा
जलरांक रखोड, स्टमेट बलाॅरांकमे समखोर, कहाटमेमहाकनवलती कल्यहाणि पमुवर . 
कपन कखोड – ४२१ ३०६.

2097 2169 कनखतील कव. रहाठखोड, 
महहात्महाफमु लमे नगर, बहाकशरटहाकळती, 
पखो.बहाकशरटहाकळती, जजि.अकखोलहा.
कपन कखोड – ४४४ ४०१.

2098 2170 सहागर प्रल्हहादरहाव पवहार,
ममु.पखो.भहातकमु लती (जिपैन), तहा. भहातकमु लती,
जजि. अमरहावतती. कपन कखोड – ४४४ ६०२.

2099 2171 रखमहाजिती गरांगहाधिर पहारटकर,
ममु.पखो.कचरांचखोलती (कन.) तहा.औढहा नहागनहाथ,
जजि. कहरांगखोलती. कपन कखोड – ४३१ ५०९.

2100 2172 रकवरांद्र भहाऊलहाल चव्हहाणि,
ममु.अरांकबलहखोळ, पखो.खहादगहारांव, तहा.जिहामनमेर,
जजि.जिळगहारांव. कपन कखोड – ४२४ २०६.

2101 2173 अकभषमेक रहाजिमेश तमेलती,
रहा.वहाककी, तहा.जिहामनमेर, जजि.जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२४ २०६.
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2102 2174 कदपक प्रभहाकर चचौधिरती,

ममु.पखो.जिहामनमेर पमुरहा, जिहामनमेर, तहा. जिहामनमेर,
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२४ २०६.

2103 2175 कदनमेश नथमुरहाम कदक्षतीत,
जिमुनतीपमेठ, कठहापमुररखोड, ओरांकहार बकॉकडकबल्डर गलाॅरमेजि (पहाठतीमहागमे), ममु.कखोरमेगहारांव,
तहा.कखोरमेगहारांव,
जजि.सहातहारहा.

2104 2176 अकभनय जिगनहाथ चखोपडमे, 
ममु.पखो. पखोलर तफर  ठहाणिमे, तहा. पन्हहाळहा, 
जजि.पन्हहाळहा, कपन कखोड – ४१६ २२९.

2105 2177 तमेजिस तहानहाजिती यमेरूडकर,
रहा-घरपणि, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापमुर.
कपन कखोड – ४१६ २०५.

2106 2178 कवजिय उत्तम थखोरहात,
ममु.गखोळमेश्वर, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा. 

2107 2179 सहागर जिखोकगरांदर वहाशल्मककी, 
नकवन एस.टती.स्टलाॅण्ड, लक्ष्मतीनगर कखोरमेगहारांव,
तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५०१.

2108 2180 समुरजिजसरांह बहाळकनृ ष्णि सहावरांत,
ममु.पखो.आषहा, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१६ ३०१.

2109 2181 आकशष कनृ ष्णिरहाव कडतू ,
ममु.दमेवगहारांव, पखो.गणिहामेरती, तहा.बहाभमुळगहारांव,
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ १०१.

2110 2182 स्वप्नतील सरांजिय भहाकरमे, 
ममु.गखोडसमेवहाडती पखो. कमहालहापमुर, तहा.सहारांगखोलहा,
जजि.सखोलहापमुर, कपन कखोड – ४१३ ३०७.

2111 2183 उमहाजिती अजिमुरन नहाईक,
बमेडगरखोड, आडवहारस्तहा, बखोलवहाड, तहा.कमरजि,
जजि.सहारांगलती. कपन कखोड – ४१६ ४१४.

2112 2184 रखोकहत रहाजिहद्र गहाडमे,
ममु.पखो.कहालवडमे, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५३९.

2113 2185 शहारांतहा सटवहाजिती कहारांबळमे ,
ममु.आमदरती, पखो.नहारांन्दहापमुर, तहा.औरांढहा नहागनहाथ,
जजि. कहरांगखोलती, कपन कखोड – ४३१ ७०२.

2114 2186 शरद अरांबहादहास समुरवसमे,
ममु.पखो.बती. एलाॅ न्ड सती. ककॉलनतीजिवळ, पहाडर्वीरखोड कमु म. जजि.उस्महानहाबहाद. 
कपन कखोड – ४१३ ५०४.

2115 2187 कवकहास रहाजिहारहाम जिहाधिव,
रहा.ईड-कपडहा, तहा.भमुम, जजि.उस्महानहाबहाद,
कपन कखोड – ४१३ ५०२.

2116 2188 सरांकमे त मनमेश दणिहानमे,
ममु.पखो.कगरवती, तहा.महाळकशरस, जजि.सखोलहापमुर
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2117 2189 गतीतहा अनरांत पखोरमे,

खखोलती क्रि.३२, अ इमहारत, पयरवमेक्षककीय वसहाहत, यमुकनट क्रि. ६, आरमे 
ककॉलनती, गखोरमेगहारांव.पमु. ममुरांबई. कपन कखोड – ४०० ०६५.

2118 2190 समुरजिकमु महार प्रकहाश हखोवहाळमे ,
समुयहामेग कनवहास शहारांततीसहागर सखोसहायटतीजिवळ, 
भहारतनगर, कमरजि, कपन कखोड – ४१६ ४१०.

2119 2191 परहाग कवलहास पवहार,
ममु.पखो.ककवळ, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ १०६.

2120 2192 अक्षय महारखोतरहाव पचौळ, 
रहा.धिसवहाडती, पखो.खरांडहाळहा, तहा.अहमदपमुर, जजि.लहातमुर. 

2121 2193 नमेहहा आप्पहासखो ठहाहबरमे,
ममु.पखो.समुलतहान गहादमे, तहा.खहानहापमुर, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१५ ३०७.

2122 2194 शमेखर रममेश उन्हहाळमे ,
रहा.८०६, गहारांवभहाग, जसटती हहायस्कतू ल महागमे,
सहारांगलती, तहा.कमरजि, जजि. सहारांगलती 

2123 2195 कवनहायक महहादमेव भहारांडवलमे,
आषहा, तहालमुकहा-वहाळवहा, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१६ ३०१.

2124 2196 रहाहहल कशवरहाजि पवरहाजि, 
कपरांपळ फपै ल, अशहामेक नगर, अकखोत फपै ल,
अकखोलहा-४४४ ००३.

2125 2197 समुनतील कदलतीप क्षतीरसहागर,
सरांजिय कतू मठहा नहाकहा, पत्ककी, हकॉस्पतीटलसमखोर,
कपन कखोड – ४१३ ००३.

2126 2198 प्रकदप कवलहास कहाळमे , 
५अ, मकॉडमेल हहायस्कतू ल समखोर, बहाशर्वी,
जजि.सखोलहापमुर, कपन कखोड – ४१३ ४०१.

2127 2199 गचौरव कपै लहास वहाणिती,
प्लकॉट नरां.५९, सहाईदशरन ककॉलनती, शहासककीय 
दमुधि डमेअरती रखोड, धिमुळमे .
कपन कखोड – ४२४ ००१.

2128 2200 सरांकदप रहाजिहारहाम जिहाधिव,
रहा.इडहा-पतीडहा, तहा.भमुम, जजि. उस्महानहाबहाद.
कपन कखोड – ४१३ ५०१.

2129 2201 रूपहालती दत्तहात्रय शमेमडमे,
ममु.पखो.कचकमु महहर (बरांडहारवहाडती नरां.१),तहा.सहारांगखोलहा, जजि.सखोलहापमुर. कपन कखोड 
– ४१३ ३०६. 

2130 2202 कवजिय समुधिहाकर गहायकवहाड,
ममु.पखो.धिरणिगहारांव, गचौतमनगर,तहा.धिरणिगहारांव,
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ १०५.

2131 2203 प्रशहारांत परांढरतीनहाथ कशरांपती,
रहा.नगरपरांचहायतजिवळ, जसरांदखमेडहा, तहा. जसरांदखमेडहा, जजि.धिमुळमे . कपन कखोड – 
४२५ ४०६.
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2132 2204 मरांगमेश रकवरांद्र सहाळतूरांखमे,

ममु.पखो.कचनहावल, तहा.रहावमेर, जजि.जिळगहारांव. 
कपन कखोड – ४२५ ५०५.

2133 2205 अकनकमे त बबनरहाव जखरहाडमे,
ममु.पखो.तहालरांग, तहालरांग, तहा. हदगहारांव, जजि.नहारांदमेड. 
कपन कखोड – ४३१ ७१२.

2134 2206 नरांदहा बहाबमुरहाव भखोगमे,
ममु.पखो.रहानवड, तहा.कनफहाड, जजि. नहाकशक

2135 2207 महमेश सरांभहाजिती दमेवरमे,
ममु.ममुरांदखमेडमे बमु।, पखो.पहातनोंडमे, तहा.चहाळतीसगहारांव,
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२४ १०२.

2136 2208 कप्रयरांकहा समुधिहारक गहायकवहाड,
ममु.पखो.धिरणिगहारांव, (गहापैतमनगर), तहा.धिरणिगहारांव,
जजि.जिळगहारांव. कपन कखोड – ४२५ १०५.

2137 2209 रखोकहदहास मठसहारहाम पहाटतील,
ममु.ममुरांदखमेडमे बमु।, पखो.पहातनोंडमे, तहा.चहाळतीसगहारांव,
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२४ १०२.

2138 2210 रहाम लहालहा रहाठखोड,
रहा.तहावरजिखमेडहा, तहा.जजि.उस्महानहाबहाद,
कपन कखोड – ४१३ ५११.

2139 2211 सहागर प्रभहाकर समुरवहाडमे,
रहा.कहाळखमेडहा, पखो.वहाघहारती, तहा.जिहामनमेर,
जजि.जिळगहारांव,कपन कखोड – ४२४ २०६. 

2140 2212 रहाहहल नरांदतू घन,
ममु.पखो.जिहामनमेर, तहा.जिहामनमेर, जजि.जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२४ २०६.

2141 2213 कनलमेश सरांतखोष बहावसकर, 
ममु.पखो.शतीकनृ ष्णिनगर, पहाचखोरहारखोड,जिहामनमेर,
तहा.जिहामनमेर, जजि.जिळगहारांव.
कपन कखोड – ४२४ २०६.

2142 2214 कनलमेश परांकडत कवधिहातमे, 
४२अ, यशवरांत नगर सहाक्रिकी रखोड, धिमुळमे  
कपन कखोड – ४२४ ००१. 

2143 2215 ऋषतीकमे श कपै लहास जिहाधिव,
५७ गमुलहाबभहाऊ नगर, मखोहहाडती, उपनगर, तहा. धिमुळमे . जजि. धिमुळमे . कपन कखोड 
– ४२४ ३११.   

2144 2216 प्रशहारांत भटतू  वहाघमहारमे, 
शहासककीय दमुधिडमेअरतीरखोड, कखोतवहालनगर, 
जजि.धिमुळमे . कपन कखोड – ४२४ ००१. 

2145 2217 उममेश रखोकहदहास कखोकणिती, 
ममु.पखो.खखोलकवहतीर, तहा.नवहापमुर, जजि.नरांदतूरबहार.
कपन कखोड – ४२५ ४१६.

2146 2218 कवदहा प्रल्हहादरहाव पवहार,



-- 152 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
ममु.पखो.भहातकमु लती, तहा.भहातकमु लती, जजि.अमरहावतती,
कपन कखोड – ४४४ ६०२.

2147 2219 करतीम अगणिती जिखोडगमे, 
६६ रकववहारपमेठ, जिहाडमेबसवण्णिहा चचौक, 
सखोलहापमुर. कपन कखोड – ४१३ ००५.

2148 2220 रहाहहल महाधिवरहाव कहारांबळमे , 
ममु.पन्हहाळहापहाडहा, पखो-छडवमेल कखोडर, तहा.सहाक्रिकी,
जजि.धिमुळमे . कपन कखोड – ४२४ ३०५.

2149 2221 रहाममेश्वर आप्पहासहाहमेब गहायकमे , 
रहा.सचौदहानहा, तहा.जजि.बतीड. पखो. कहामखमेडहा
कपन कखोड – ४३१ १२२.

2150 2222 कवशहाल अजिमुरन जिहाधिव,
ममु.पखो.अरांजिनवतती तहा.जजि.बतीड, 
कपन कखोड – ४३१ १२६.

2151 2223 कनमरल समुकशल अकहरमे,
तहा.जसरांदखमेडहा, जजि. धिमुळमे , 
कपन कखोड – ४२५ ४०६.

2152 2224 अरांकमु श दमेवरहाव डहाखखोरमे,
ममु.सखोनवहाडती, पखो.नहारांदहापतूर, तहा.औरांढहा नहागनहाथ,
जजि.कहरांगखोलती, कपन कखोड – ४३१ ७०२.

2153 2225 अक्षय कवलहास टहाक,
कशवनगर, पहाण्यहाच्यहा टहाककीजिवळ, जिमुनमेशहर अकखोलहा, 
कपन कखोड – ४४४ ००२.

2154 2226 महासहायबती अब्बहास ममुजिहावर,
ममु.पखो.मलमेवहाडती, तहा.कमरजि, जजि. सहारांगलती, 
कपन कखोड – ४१६ ४१४.

2155 2227 सचौरभ रहाजिकमु महार भमुतमे,
रहा.कवसहा, तहा.अकखोट, जजि.अकखोलहा. 
कपन कखोड – ४४४ १०१.

2156 2228 महरांमदरफकी इस्महाईल शमेख,
रहमेमतनगर, चहाकतू र ममु.पखो.चहाकतू र, जजि.लहातमुर,
कपन कखोड – ४१३ ५१३.  

2157 2229 कनलमेशकमु महार महारूतती बहानहाटमे,
ककपलनगर, खहाडगहारांव रखोड लहाततूर, 
कपन कखोड – ४१३ ५१२.

2158 2230 शहहाजिती बहालहाजिती पमुरती,
शहासककीय वसहाहत घर नरां. ३३, 
इमहारत क्रि. ०३/२७८ बहाशर्वी रखोड, 
जजि. लहातमुर, कपन कखोड – ४१३ ५१२.

2159 2231 आकहाश चरणिदहास पहाटतील,
ममु.बखोधिगव्हहाणि, पखो. सहावरगड, तहा.जजि. यवतमहाळ, 
कपन कखोड – ४४५ ००१.

2160 2232 सखोमनहाथ कवष्णितू घहारमे, 
ममु.पखो.गखोटजखरांडती, बलाॅरांक ऑफ इरांकडयहा जिवळ,
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तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड – ४१६ ३०१.

2161 2233 अश्वतीनती अकमत जिगतहात, 
महाळती गलती, तहासगहारांव, जजि.सहारांगलती,

2162 2234 सकचन कदलतीप कशरांदमे,
कनृ ष्णिहा इलमेक्टट हालाॅकनक्स म्हसवड रखोड, महाळकशरस,
जजि. सखोलहापमुर, कपन कखोड – ४१३ १०७.

2163 2235 दशरथ रहामचरांद्र बहामणिमे, 
ममु.पखो.पररसमे, करवतीर, जजि. कखोल्हहापमुर, 
कपन कखोड – ४१६ २११.

2164 2236 कवलहास कवठ्ठल बहारांबमेरमे,
ममु.पखो.कखोदणिती, तहा.अकखोलमे, जजि.अहमदनगर,
कपन कखोड – ४२२ ६०४.

2165 2237 कनृ ष्णिहा कगरती, 
ममु.बहावचती पखो.कबटरगहारांव, तहा.रमेणिहापमुर, जजि.लहातमुर.
कपन कखोड – ४१३ ५२७.

2166 2238 वपैभव लक्ष्मणि झखोरमे,
१८९०, शहारांकतनगर, नहाचणिमे, जजि.रत्नहाकगरती,
४१५ ६३९.

2167 2239 परांकजि समुरमेशरहाव कहाळमे , 
ममु.पखो.गहादमे चचौक बहाभमुळगहारांव तहा.बहाभमुळगहारांव,
जजि.यवतमहाळ. कपन कखोड – ४४५ १०१. 

2168 2240 शतीधिर तहानहाजिती गहायकवहाड,
ममु.पखो.बलगवडमे, तहा.तहासगहारांव, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१६ ३१२.

2169 2241 सचौरभ कवष्णितू कशरांदमे,
ममु.पखो.ममेढहा, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ०१२

2170 2242 अकभजितीत नहारहायणि जखळदकर 
रहा.गमुरांजिहाळवहाडती, सरांगमनमेर तहा.सरांगमनमेर, जजि.अहमदनगर 

2171 2243 आकहाश बळतीरहाम घखोडमे,
ममु.पखो.कवजिखोरहा, तहा.वहाशती, जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ५०३

2172 2244 कनततीन बहाजितीरहाव बहारांगर,
ममु.दमुलमेचहारांदगहाव पहामे. पहाथडर्वी, जजि. अहमदनगर
कपन कखोड – ४१४ १०२

2173 2245 अनमुप रहाजिमेश भगवणिमे,
घर नरां. ५६, नमेहरु ककॉलनती, कभरांगहार,अहमदनगर 
कपन कखोड – ४१४ ००२

2174 2246 अमतीर नमेममुददतीन ममुलहाणिती,
ममु.पखो. पमुजिहारवहाडती,तहा.सहारांगखोलहा जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ३०७

2175 2247 स्वहातती तमुकहारहाम पहारसमे, 
ममु.पखो.कचकमधिमुम (बरांडगरवहाडती नरां.१),
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तहा.सहारांगखोलहा, जजि.सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ३०६

2176 2248 प्रवतीणि आप्पहासखो जिमदहाडमे,
ममु.वनवहासमहाचती पखो. वहहागहाव, 
तहा.करहाड जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १२४

2177 2249 सहागर शकशकहारांत हखोगहाडमे,
१५५, शकनवहार पमेठ, हखोगहाडमे गलती, करहाड
 तहा.करहाड जजि.सहातहारहा 

2178 2250 महमेश मखोहन यहादव, 
ममु.वनवहासमहाचती पखो. वहहागहाव, 
तहा.करहाड जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १२४

2179 2251 प्रशहारांत कनृ ष्णिहा बखोतहाळजिती,
ममु.पखो. कखोरमेगहाव, तहा.कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०१

2180 2252 रहामदहास लक्ष्मणि लखोटमेकर,
ममु.कमु स बमु. पखो.बनघर, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०१३

2181 2253 रहाजिमेश भगवहान बखोतहाळजिती
ममु.पखो.कटहापतूर रखोड,उमहाजिती नहाईक नगर,
कखोरमेगहाव तहा.कखोरमेगहाव जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०१

2182 2254 कशवहानरांद कवठठल हडपद,
ममु.पखो.बखोरगहाव, फहाणिर गलती,
तहा.वहाळवहा जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ४१३

2183 2255 ममुरांतशतीर हहारुणि पटमेल,
टकलहाईनगर, रस्तहा क्रि.४ कहापतूसखमेड रखोड,
इस्लहामपतूर, 
कपन कखोड – ४१५ ४०९

2184 2256 तहानहाजिती शहामरहाव भहामेळमे ,
रहा.घरपणि, पन्हहाळहा 
कपन कखोड – ४१६ २०५

2185 2257 सकचन शरांकर नरांदतीवहालमे,
बमेडगरहामेड, आडवहा रस्तहा, बखोलवहाड 
तहा.कमरजि जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ४१४

2186 2258 रहाजिमेश रममेश सहावरांत,
ममु.पखो.कचमणिगहाव तहा.कखोरमेगहाव जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०१

2187 2259 कदव्यहा बहापतू वहाल्मतीककी 
नवतीन एस.टती.स्टलाॅरांड, कखोरमेगहाव
तहा. कखोरमेगहाव जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०१
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2188 2260 शमुभजजित सरदहार यमेरुडकर 

रहा. घरपणि, पन्हहाळहा 
कपन कखोड – ४१६ २०५

2189 2261 कवलहास जिगनहाथ तहाठमे,
ममु.पखो. गमेवरहाई (रखोमती), 
तहा.जसलहामेड, जजि. औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ १३५

2190 2262 प्रमखोद प्रकहाशरहाव यमेलयटमे,
गणिमेशपहाट रखोड, गखोडहाळमे  गलती, ममु.पखो.परळती वपै.
जजि.बतीड कपन कखोड – ४३१ ५१५

2191 2263 रकव रहामचरांद्र सखोमहासमे,
रहा.समतहानगर,जसरमेवहाडती पखो. कण्हमेरवहाडती,
तहा.परळती वपै. जजि.बतीड कपन कखोड – ४३१ ५१५

2192 2264 नहानहासहाहमेब यशवरांत रहाजिगमे,
ममु.पखो. कपरांपरती तहा.महाणि जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५४०

2193 2265 सरांजिय मधिमुकर गवळती,
ममु.पखो.मखोजिमे सहारांगहाव - इरांकदरहानगर 
तहा.कहागल जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २१६

2194 2266 मनखोहर मखोहन महाळवमे,
ममु.पखो.तडवळमे  तहा. खटहाव जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०६

2195 2267 अकभलहाष तमुकहारहाम इरांगहामेलमे,
ममु.पखो. कबटरगहाव बमु. तहा.उमरखमेड जजि.यवतमहाळ 
कपन कखोड – ४४५ २०७

2196 2268 प्रकतक्षहा परशरहाम महानमे,
४७१, शकनवहार पमेठ सहातहारहा  कपन कखोड – ४१५ ००२

2197 2269 शमेयस दत्तहात्रय पवहार,
ममु.दहानवलमेवहाडती पखो. वहावरकहरमे
तहा. महाणि जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०८

2198 2270 ककशहामेर चरांद्रकहारांत फहाळकमे ,
ममु.पहामे.सहातहारहारखोड, (पहाडळती)
तहा.कखोरमेगहाव,जजि.सहातहारहा

2199 2271 अकनकमे त प्रकहाश गहाडमेकर,
घर नरां.२ कररांजिमे पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

2200 2272 रहामचरांद्र सजिररहाव कह जिळमे ,
ममु.पखो.कटहापतूर, तहा.कखोरमेगहाव जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०१

2201 2273 तमुषहार कनवनृत्तती चखोरगमे,
ब्रम्हचपैतन्य कनवहास, दहापैलतनगर कररांजिमे सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

2202 2274 समुकनल रकवरांद्र महहाडतीक,
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ममु.पखो.आरमे तहा.जजि.सहातहारहा

2203 2275 अक्षय मनखोहर भहाग्यवरांत,
ममु.पखो. रहाजिहाचमे कमु लर, तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१२

2204 2276 सखहारहाम दहादहा जिगतहाप,
४२ कमजलरांद हचौजसरांग सखोसहायटती, सदर बझहार सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ 
००१

2205 2277 बहाळहासहाहमेब कशवहाजिती जिहाधिव,
रहा. बहाबई तहा. परनतूर जजि. जिहालनहा
पखो. रहाजिणिती कपन कखोड – ४३१ ५०१

2206 2278 कदपक चरांद्रकहारांत भरांडहारमे,
ममु.कमु रुळबहाजिती पखो. रहामेहखोट तहा.जजि. सहातहारहा 

2207 2279 मनखोजि महानजसरांग पवहार,
ममु.पखो. ककवळ तहा.करहाड जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०६

2208 2280 सरांकगतहा तमुकहारहाम चखोरमलमे,
जजिजिहामहातहा हचौजसरांग सखोसहायटती, महहाबळमेश्वर 
तहा. महहाबळमेश्वर जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ८०६

2209 2281 पचौकणिरमहा रणिजितीत महानमे,
ममु.डबमेवहाडती पखो.जिकहातवहाडती,
तहा.जजि.सहातहारहा 

2210 2282 कप्रयहा सरांतखोष जिहाधिव,
ममु.टमेकवलती पखो.महाचमुतर 
तहा.महहाबळमेश्वर जजि.सहातहारहा

2211 2283 अशखोक बहाळकनृ ष्णि वहाघमहारमे,
ममु.पखो.पमेरलमे तहा.करहाड जजि.सहातहारहा
 

2212 2284 प्रकहाश शरांकर कहारांबळमे ,
ममु.कशवडमे पखो. उरांब्रजि तहा.करहाड जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १०९

2213 2285 दशरनहा लक्ष्मणि खहाडमे,
ममु.नहारांदगणिमे पखो. कमे ळघर तहा.जिहावळती जजि.सहातहारहा 

2214 2286 शहामल शहहाजिती पहाटतील,
ममु.पखो. कखोलखोलती तहा.पन्हहाळहा जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २३०

2215 2287 अकनकमे त सरांजिय घखोटनमे,
ममु.पखो.रहाकशवडमे बमु. तहा.रहाधिहानगरती जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २११

2216 2288 अतमुल एकनहाथ मखोकहतमे,
रहाजितीव गहारांधिती नगर महाळभहाग बमु. सहारांगहाव
तहा.कहागल जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २१६
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2217 2289 कमु णिहाल तहानहाजिती पवहार,

ममु.पखो. दकहवडती तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०८

2218 2290 सरांतखोष अकनल पहाटतील,
वहारणिहालती गरांगहानगर गलती ४ जजि.सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ४१६

2219 2291 यहासतीन जसकरां दर अहारांबमेकरती,
कशक्षक ककॉलनती, प्लकॉट नरां.४ ममु.पखो.खरांडहाळहा
तहा.खरांडहाळहा जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१२ ८०२

2220 2292 ररांजिन कवजिय रहाठखोड,
ममु. नरांदपतूर पखो.महामेहहा (ई), तहा.पमुसद 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०४

2221 2293 पवन समुयरकहारांत गखोळमे ,
५०९ ओम शती वजजिरमेश्वर सखोसहायटती, 
डकॉन बहाक्सखो समखोर, न्यतू जलरांक रखोड बखोररवलती (प) ममुरांबई कपन कखोड – 
४०० ०९१

2222 2294 लखन पखोपट गहायकवहाड,
ममु.पखो.पमेरलमे तहा.करहाड जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०९

2223 2295 मकनषहा दत्तहात्रय खतहाळ,
ममु.हस्तनहापतूर पखो.कबजिवडती तहा. महाणि जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०८

2224 2296 अशखोक रहा. चव्हहाणि,
२८६ शकनवहार पमेठ, सहातहारहा 

2225 2297 सकचन दहादहासहाहमेब ढहाणिमे,
ममु.पखो.भरतगहाववहाडती तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

2226 2298 कवनखोद कदलतीप गमुळलींग,
ममु.कहान्हरवहाडती पखो.पडळ तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०७

2227 2299 दमेकवदहास महानजसरांग महानमे,
ममु.पखो. आरांधिळती तहा.महाणि जजि.सहातहारहा 

2228 2300 यखोगमेश यशवरांत दमेशपहारांडमे,
रहा. ममुखरमे चचौक,पमुसद तहा.पमुसद जजि.यवतमहाळ

2229 2301 गणिमेश रहाजिहद्र सकट,
ममु.पखो.आरांधिळती तहा.महाणि जजि.सहातहारहा 

2230 2302 अशखोक कवडतू  चचौधिरती,
ममु.पखो.सहायतखडहार तहा.घहाटरांजिती जजि.यवतमहाळ 
कपन कखोड – ४४५ ३०१

2231 2303 कवरु उत्तमरहाव सहावळमे ,
ममु.पखो.दहारव्हहा (दत्तनगर)तहा. दहारव्हहा 
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०२
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2232 2304 ककरणि कचदहानरांद कळतीमणिती,

समुधिहाकर जिखोशती नगर,सरांभहाजितीनगर पमेटट खोलपरांप 
तहा.करवतीर जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ ०१२

2233 2305 कमु लदतीप प्रदतीप मखोरमे,
ममु.पखो. दत्तखोबहानगर पहाहहणिमेवहाडती कशवनगर 
तहा.बहारहामतती जजि.पमुणिमे कपन कखोड – ४१३ ११६

2234 2306 कनजखल रहाजिहारहाम कहारांबळमे ,
ममु.पखो.म्हसखोबहा दमेवहालय नजितीक समुळकतू ड 
तहा.कहागल जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २१६

2235 2307 जियमेशकमु महार नहामदमेवरहाव खपैरनहार,
ममु.पखो.कवटहाई तहा. सहाक्रिकी जजि.धिमुळमे  
कपन कखोड – ४२४ ३१०

2236 2308 शककल हहारुणि पटमेल,
टकलहाईनगर रस्तहा क्रि.४ कहापतूसखमेड रखोड,
इस्लहामपतूर कपन कखोड – ४१५ ४०९

2237 2309 शमुभम हरती वपैरहाट,
७०९ गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा 
ढखोरगलती सहातहारहा 

2238 2310 रकवरांद्र रहामचरांद्र पखोवहार,
ममु.पखो.एकनोंडती तहा.कहागल.जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २३२ 

2239 2311 प्रणिव ररांगरहाव नहाळमे ,
जियजसरांगरहाव पहाकर  कहागल तहा.कहागल
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ २१६ 

2240 2312 कफरखोजि हहारुणि पटमेल,
टकलहाईनगर रस्तहा क्रि.४ कहापतूसखमेड रखोड
इस्लहामपतूर कपन कखोड – ४१५ ४०९

2241 2313 सकचन कवष्णितू सहाठमे,
वहाटमेगहाव तहा.वहाळवहा जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ४१०

2242 2314 रहाजिहारहाम रहामहा धिनगर,
ममु.पखो.पखोलर / ठहाणिमे तहा.पन्हहाळहा जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २२९

2243 2315 अकनतहा मधिमुकर पहाटतील,
ममु.पखो. यमेळवणिमे मलकहापतूर तहा.शहाहहवहाडती 
जजि.कखोल्हहापतूर

2244 2316 सरांदतीप धिनोंडतीरहाम तहारांबट,
ममु.पखो.प्लकॉट नरां.७ कळरांबहा महहादमेवनगर, पतूवर भहाग
तहा.करवतीर जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ ००७

2245 2317 जसमहा समुभहाष चव्हहाणि,
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ममु.पखो. चहाफळ तहा.पहाटणि जजि.सहातहारहा 

2246 2318 कनलमेश सजिररहाव लखोहहार 
ममु.पखो.चरमेगहाव तहा.करहाड जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०९

2247 2319 कवजिय रहामचरांद्र कखोळमेकर,
ममु.पखो.५९ फहाटहा महाळकशरस, तहा.महाळकशरस जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड – 
४१३ १०७

2248 2320 रहाहहल समुयरकहारांत बखोतहाळजिती,
ममु.पखो. क्षमेत्रमहाहहलती तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००३

2249 2321 ककशहामेर चरांद्रकहारांत चव्हहाणि,
ममु.पखो.कखोरमेगहारांव,तहा.कखोरमेगहारांव,जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड ४१५ ५०१

2250 2322 गखोपहाळ गरांगहाधिर लखोखरांडमे, 
झमेड.पती.ककॉलनती,शतीरहामपमुर,पमुरुरां द,तहा.पमुरुरां द, जजि. यवतमहाळ

2251 2323 कमथतूनकमु महार मखोहनलहाल बहागडमे, 
ममु.पखो.धिहापमेवहाडहा, तहा.जजि.गनोंकदयहा 
कपन कखोड ४४१ ९११

2252 2324 भरत अरुणि तहारांबमेकर, 
फललाॅट नरां.९६,कबनहाककी पहावरहहाउस समखोर, जिय भहामेलमेनगर, ममेहहदतीबहाग रखोड,
नहागपतूर - १७
कपन कखोड ४४० ०१७

2253 2325 सनती रहाजिहद्र कपसहाळ, 
नवतीन एसटती स्टलाॅड, लक्ष्मतीनगर, कखोरमेगहारांव,तहा.कखोरमेगहारांव,जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड ४१५ ५०१

2254 2326 कदपक सततीश कशरांदमे,
ममु.दहानवलमेवहाडती पखो.वहावरकहरमे, तहा.महाणि,  
जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड ४१५ ५०८

2255 2327 कनलमेश धिनहाजिती घहाडगमे, 
ममु.दहानवलमेवहाडती पखो.वहावरकहरमे, तहा.महाणि,  
जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड ४१५ ५०८

2256 2328 गणिमेश शहामरहाव तहाठमे, 
ममु.पखो.गमेवरहाई, तहा. जसलखोड, जजि. औररांगहाबहाद, 
कपन कखोड - ४३१ १३५

2257 2329 बबन कचरु तहाठमे, 
ममु.पखो.गमेवरहाई, तहा. जसलखोड, जजि. औररांगहाबहाद, 
कपन कखोड - ४३१ १३५

2258 2330 कदपक तहात्यहाबहा खरांडझखोडमे, 
ममु.पखो.नहागमेवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ०१५
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2259 2331 ज्यखोतती समुकनल वहायदरांडमे, 

७२९, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा 
2260 2332 जसध्दहाथर समुकनल वहासमुदमेव, 

गमुरुवहार बहागमेच्यहा पहाठतीमहागमे, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००२

2261 2333 यमुवरहाजि रहाजिमेश कहारांबळमे , 
ममु.पखो.सखोनगहारांव तफर  सहातहारहा, तहा. जजि. सहातहारहा 

2262 2334 सततीश परांडतीतरहाव समुयरवरांशती, 
ममु.महहातहाळहा, पखो.कनवघहा, तहा. हदगहारांव, जजि. नहारांदमेड

2263 2335 गजिहानन ककसनरहाव नरवहाडमे, 
ममु.महहातहाळहा, तहा. हदगहारांव, जजि. नहारांदमेड

2264 2336 अमहामेल परसरहाम तहायवहाडमे, 
ममु.समरांदरवहाडती,पखो.पहाडतू रणिहा, तहा.भखोकर, 
जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ८०१

2265 2337 समहाधिहान गखोपतीनहाथ कमु टमे,
ममु.पखो.सखोनकगरती, तहा. भतूम, जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड - ४१३ ५०४

2266 2338 अकभजितीत हनमुमरांत गखोयकर, 
ममु.भवनवहाडती, पखो.समुकटहा, तहा.भतूम, 
जजि. उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड - ४१३ ५०४

2267 2339 स्वप्नतील भहारत कहारांबळमे , 
रहा. भहारांतब्रती, पखो.मरांगरुळ,तहा. तमुळजिहापतूर, जजि.उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड - ४१३६०१

2268 2340 ककरणि बहागल कहारांबळमे , 
रहा. रुई, तहा.हहातकणिरांगलमे, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड - ४१६ ११५

2269 2341 समुरजि अ.महात्रमे,
वहाल्मतीक कहाटमे कबल्डलींग, चहावडतीचचौक, कपरांपळमे  सचौदहागर, पमुणिमे
कपन कखोड - ४११ ०२७

2270 2342 शरांकर धिहावजिती धिरहाडमे, 
सवर नरां. ७६,भहारतमहातहा नगर, ४ कहस्सहा १७, भखोसरती-कदघती रखोड, पमुणिमे 
कपन कखोड - ४११ ०१५

2271 2343 ककरणि मधिमुकर यहादव, 
रहा. पपैजिहारवहाडती, तहा. पन्हहाळहा, जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ २१३

2272 2344 कमललींद प्रल्हहाद वहाघमहारमे, 
रहा. नहारांदजखलमे वस्तती, वमेतहाळनगर, दहामड, तहा. दगौंड, जजि. पमुणिमे
कपन कखोड - ४१३ ८०१

2273 2345 शमुभम बहालचरणिजिती गनोंडहाणिमे, 
ममु.पखो. कहावलती, बचौध्दकवहहार जिवळ, 
तहा. धिहामणिगहारांव रमेल्वमे, जजि. अमरहावतती 
कपन कखोड - ४४४ ७०९
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2274 2346 रहाजितू फककरबहा गमुरांजिहाळ, 

ममु.पखो.आव्हहाणिहा, तहा.भखोकरदन, जजि. जिहालनहा
कपन कखोड - ४३१ ११४

2275 2347 आत्महारहाम कवठ्ठल कमरहाशमे, 
ममु.पहामे.सहारांडवहा, तहा. पमुसद, जजि.यवतमहाळ
कपन कखोड - ४४५ २१५

2276 2348 पवन कवजिय लनोंढमे,
ममु.पखो.जिकहातवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ००२

2277 2349 ककरणि कनृ ष्णित वहाघमहारमे, 
ममु.पखो.कहरांगनखोळमे , तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ १०९

2278 2350 समुकमत कमुरां भहार, 
ममु.पखो.नमेर, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा 

2279 2351 समुभहाष प्रल्हहाद चव्हहाणि, 
ममु.पखो. चहाफळ, तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५२०

2280 2352 सदहानरांद पहारांडतू ररांग वहाईकर, 
ममु.पखो.ममेढहा, तहा. जिहावलती, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०१२

2281 2353 कवशहाल रममेश सरांकपहाळ, 
ममु.पखो.तहा.खरांडहाळहा, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१२ ८०२

2282 2354 अजजित बबन कहाटकर, 
ममु.पखो.वडजिल, तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ५०९

2283 2355 रकवरांद्र तमुकहारहाम चव्हहाणि,
बती/१०,यममुनहा पखोजलस हचौ.सखोसहा.कखोपर क्रिहालाॅस रखोड, शहासतीनगर, डनोंकबवलती
वमेस्ट
कपन कखोड - ४२१ २०२

2284 2356 आककील ममुनतीर शमेख,
रहा. बमुरुडगलती, कखोरमेगहारांव, तहा. कखोरमेगहारांव, 
जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५०१

2285 2357 प्रकदप भहागवत ठहाकतू र, 
कवरहापमुर रहामेड, ठहाकतू रवहाडती, तहा. चहाळतीसगहाव, 
जजि. जिळगहाव
कपन कखोड - ४२४ १०१

2286 2358 समहाधिहान दमेवतीदहास चचौधिरती, 
रहाम मरांदतीर चचौक, कखोळती गलती, पहारखोळहा,
तहा. पहारखोळहा, जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड - ४२५ १११

2287 2359 अकवनहाश बहालहाजिती कखोलहाकरमे,
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रहा. शहासककीय वसहाहत घर नरां. १९, इमहारत क्रि. ०२, २७८ बहाशर्वी रखोड, 
लहाततूर 

2288 2360 सचौ. सखतू कशवहाजिती कक्षरसहागर, 
ममु.पखो.कतथर बमु, तहा. तमुळजिहापतूर, जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड - ४१३ ६०१

2289 2361 उममेश शतीकनवहास कखोडम, 
प्लकॉट नरां. ३३, रखो हहाउस, यमुकनक टहाउन, जितूनहा कवडती घरकतू ल, सखोलहापतूर

2290 2362 प्रहाचती सरांजिय भखोकरमे, 
शहहा धिहारशती प्लहालाॅट, जिपैन मरांकदरहासमखोर, 
महाळकशरस, तहा. महाळकशरस, जजि. सखोलहापतूर

2291 2363 आबहा नहानहा लखोखरांडमे, 
ममु.पखो. पहारांगरती, तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा 

2292 2364 अमहामेल मधिमुकर सरहाटमे, 
ममु.पखो.महहाकहाळहा, तहा. अरांबड, जजि. जिहालनहा
कपन कखोड - ४३१ २१२

2293 2365 यशवरांत रघमुनहाथ बदनमे, 
रहा. महालमेवहाडती, पखो.परळती वपै., 
तहा. परळती, जजि. बतीड
कपन कखोड - ४३१ ५१५

2294 2366 जहानमेश्वर गरांगहाधिर गजिर, 
रहा. सहावतहामहाळती नगर, गणिमेशपहार रखोड, 
ममु.पहामे.तहा.परळती वपै. जजि. बतीड
कपन कखोड - ४३१ ५१५

2295 2367 समुकनल कनवनृत्तती भमुसनतूर, 
ममु. हटकर मरांगमेवहाडती, पखो. दहाततीद, तहा.सहारांगखोलहा, 
जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड - ४१३ ३०७

2296 2368 बसप्पहा हहनमुरप्पहा बलहारती, 
ममु.पखो. जित, तहा. जित, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१६ ४०४

2297 2369 कवरमेश रहामगनोंडहा पहाटतील, 
ममु.पखो. सरांख, तहा. जित, जजि. सहारांगलती

2298 2370 शतीकहारांत रहावसहाहमेब ठनोंबरमे, 
ममु. महालमेवहाडती, पहामे. तहारांद मुळवहाडती, तहा. वहाळवहा, 
जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ४११

2299 2371 अशश्वनकमु महार बहाबहासहाहमेब सहाबळमे , 
२६८, डकॉ.बहाबहासहाहमेब आरांबमेडकर नगर, सहारांगलती
कपन कखोड - ४१६ ४१६

2300 2372 अमखोल अकनल दमेसहाई, 
ममु. बहामणिती पखो.इनहाम धिहामणिती, तहा. कमरजि, 
जजि. सहारांगलती
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कपन कखोड - ४१६ ४१५

2301 2373 सखोनहालती सनती फहाळकमे , 
७११, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा, ढखोरगलती, सहातहारहा

2302 2374 सरांदतीप पहारांडतू ररांग दमेवकहातमे, 
एनडती-४२,पती-२,२८/३ हहाडकखो नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ६०३

2303 2375 सरांजिय आनरांदरहाव खरखोडमे, 
ममु. गहारगखोटवहाडती पखो.पहारांडतू रणिहा, 
तहा. भखोकर, जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ८०१

2304 2376 जसध्दहाथर जलरांबहाजिती जसरसहाट, 
रहा. शहासतीनगर कळमनमुरती, 
तहा. कळमनमुरती, जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड - ४३१ ७०२

2305 2377 अमहामेल तमुकहारहाम घमुगमे, 
रहा. गणिपतती मरांकदरहासमखोर, कशवहाजितीनगर, जजिरांततूर
कपन कखोड - ४३१ ५०९

2306 2378 समहाधिहान कवठ्ठल पजिई, 
ममु. सहायखमेडहा बहा., पखो.बहामणिती, 
तहा. जजिरांततूर,जजि. परभणिती
कपन कखोड - ४३१ ५१०

2307 2379 दशरन महहादमेव जिहावतीर, 
रुम ३०, २२८/बती कचरांतहामणिती नगर, हहाडकखो ककॉलनती, सहारांगलती 

2308 2380 रममेश आप्पहासखो पहाटतील,
रहा. नहारांद्रमे, तहा. कमरजि, जजि. सहारांगलती, अकदनहाथ नगर, स्टमेशन रखोड नहारांद्रमे

2309 2381 कनलमेश लक्ष्मणि सखोनवलकर, 
ममु.पहामे.दमुधिमेबहावती, तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५२३

2310 2382 समुरजि कनृ ष्णित वहाघमहारमे, 
४१क महाचती पमेठ, महहालक्ष्मती सरांकमु ल, फललाॅट नरां. ००१, तळमजिलहा, 
अदहालतवहाडहा शमेजिहारती, सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००२

2311 2383 समुजिहातहा कवश्वहास कखोरवती,
ममु.पखो. कसबमे कडग्रजि, तहा. कमरजि, जजि. सहारांगलती,
कपन कखोड - ४१६ ३०५

2312 2384 रखोकहत अशखोक कपसमे, 
रहा. वडर ककॉलनती, नवतीन रमेल्वमे स्टमेशन जिवळ, सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१६ ४१६

2313 2385 नहामदमेव भगवहान ढखोरमे,
ममु.पखो. पहाथरड, तहा. हदगहारांव, जजि. नहारांदमेड, 
कपन कखोड - ४३१ ७१२

2314 2386 अनमुसयहा चरांपतती वहागदकर, 
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ममु.गहारगखोटवहाडती पखो.पहारांडमु रणिहा, तहा. भखोकर, 
जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ८०१

2315 2387 इमरहान ममुसहा जिहारांभळतीकर
2316 2388 मनखोजि रहामरहाव तहायवहाडमे, 

रहा. समरांदरवहाडती, पखो. पहारांडतू रणिहा, 
तहा. भखोकर, जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ८०१

2317 2389 कशवहाजिती मधिमुकररहाव कलय्यहानकर,
८८ ममु.पखो. कपरांपळगहाव, तहा. अजधिपतूर, जजि. नहारांदमेड,
कपन कखोड - ४३१ ७०४

2318 2390 तमुकहारहाम चरांपतती वहागदकर, 
ममु.गहारगखोटवहाडती, पखो. पहारांडतू रणिहा, तहा. भखोकर, 
जजि. नहारांदमेड,
कपन कखोड - ४३१ ८०१

2319 2391 कशवरहाजि सहाहमेबरहाव समुरवसमे, 
वहाहततूकनगर, हणितूमहानगड, ममु.पखो.तरखोडहा बतू, 
तहा.जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ६०५

2320 2392 रहामककसन प्रकहाश कहाळमे , 
ममु.कमे लसमुलहा, पखो.सहाखरहा, तहा.सखोनगहाव, 
जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड - ४३१ ५४२

2321 2393 वपैशहालती सहागर पवहार,
सरांतखोषतीमहातहा मरांकदरहा रखोड, मलटणि, फलटणि 
तहा.फलटणि जजि.सहातहारहा कपन ४१५ ५२३

2322 2394 शहहारुख ममुसहा शमेख ,
मरां.कहरांगणिमे पखो.महाडवमे तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०६

2323 2395 ऋकषकमे श रहाजिहारहाम कनकम, 
ममु.कहरांगणिमे पखो.महारांडवमे तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५  ५०६

2324 2396 प्रकवणि कदगरांबर बखोकड,
अमे-४/१०,रहामनगर गव्हहाणिमेवस्तती भखोसरती ,
पमुणिमे ३९

2325 2397 सचौरभ गणिमेश कशरांदमे ,
ममु.पखो.पहाटखळ,तहा.जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ०११

2326 2398 मनखोहर नहामदमेव बरांडगर,
कत्रममुतर्वी चहाळ, नरांदहा ककरहाणि स्टखोअसरच्यहा बहाजितूलहा,
समुयरनगर, कवक्रिखोळती (प), ममुरांबई – ४०० ०८३

2327 2399 शरांकर तहानमुजिती कशरसहाट,
रहा.एकलहारहा, पखो.वडद बमु।।, 
तहा.जजि.अकखोलहा, कपन कखोड – ४४४ ००३
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2328 2400 जसध्दमेश्वर सरांगहाप्पहा आरांदमुडगमे,
जसगल कलाॅ म्प, ठहाकरमे चचौक, गजिहानन नगर, 
लहाततूर, कपन कखोड – ४१३ ५१२

2329 2401 कशवरहाजि नरहद्र कस्तमुरमे,
महहारहाजि गलती, तहा.औसहा, जजि.लहाततूर,
कपन कखोड – ४१३ ५२०

2330 2402 रखोहन कनततीन कदवमे,
रहा.आहमेर धिहानखोरहा, तहा.जजि.बतीड,
कपन कखोड – ४३१ १२२

2331 2403 यखोगमेश समुरमेश गढरती,
२/३, रघमुकवर प्रसन चहाळ, महमेश भतूवनच्यहा पहाठतीमहागमे, जिमुनती डनोंबतीवलती 
रखोड, शहासतीनगर, दमेवती चचौक, डहाहकबवलती (प) – ४२१ २०२

2332 2404 कमथमुन जहानमेश्वर रहाठखोड,
ममु.पखो.जिहारांब बमु.  तहा.जजितमुरांर जजि.परभणिती ,
कपन कखोड – ४३१५०९

2333 2405 महमेश बबन धिहादवड,
ममु.पखो.गखोहमे बमु,पहाडळवहाडती,तहा.आरांबमेगहाव जजि.पमुणिमे,
कपन कखोड – ४१०५०९

2334 2406 कवनखोद रहाम रहाक्षमे,
दत्त नगर,  MIDC रखोड तमेरणिहा ककॉलमेजि जिवळ 
उस्महानहाबहाद ४१३५०१

2335 2407 शरद कवक्रिम गहायकवहाड, 
जसव्हतील हकॉस्पतीटल रखोड,कभमनगर जिमुन्यहा समहाजि मरांकदरहाजिवळ उस्महानहाबहाद,
तहा.जजि.उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड – ४१३ ५०१

2336 2408 प्रशहारांत व्हती समुवरजिमे,
शमुतती चचौक, प्रभहात नगर, कपरांपळमे  गमुरव पमुणिमे
कपन कखोड – ४११ ०६१

2337 2409 रहाहहल सदहा पवहार,
कहाशती कहापडती समहाजि, सखोनकगरवहाडती, वहाई
तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१२ ८०३

2338 2410 नवनहाथ प्रकहाश कशरांदमे,
ममु.पखो.वधिरनगड, तहा.खटहाव,जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०१

2339 2411 पखोपट प्रकहाश गहायकवहाड,
ममु.पखो.परखरांदती, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५२ ८०३

2340 2412 ओरांकहार कवठ्ठल दळवती, 
ममु.पखो.पमुसमेगहाव, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०२

2341 2413 अक्षय नरांदलहाल बमुधिहावलमे, 
ममु.रहामखोशतीवहाडती, पखो.वधिरनगड, तहा.कहामेरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०१

2342 2414 सचौरभ बहाळहासहाहमेब घनघहाव,
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स्वच्छतहा ककॉलनती, वहारांगती रखोड, 
कमहानती जिवळ, परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ४०१

2343 2415 लक्ष्मतीकहारांत समुकनलरहाव भरहाडमे
गचौतमनगर, परभणिती

2344 2416 नरमेश कशवहाजिती महाळती, 
३, यखोकगतहा रहामेहहाउस, गट नरां.२०५/अ सहातमहाउलती चचौक, शतीमलनगर, 
सहातपमुर, नहाकशक
कपन कखोड – ४२२ ०१२

2345 2417 समुयरकहारांत जहानमेशव पगहारमे,
ममु.पखो.तहा.कनफहाड, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड – ४२२३०३

2346 2418 भहागवत पहारांडमु ररांग बखोरसमे,
ममु.कनबहारपहाडहा, पखो.भखोरमहाळहा, तहा.समुरगहाणिहा, जजि.नहाकशक, कपन कखोड – 
४२२ २११

2347 2419 जसध्दहाथर प्रकहाश व्यवहहारमे,
ममु.पखो.मखोरवहाड, तहा.पमुसद,जजि.यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २०४

2348 2420 सरांतखोषकमु महार चरांद्रकहारांत कशरांगणिमे, 
ममु.पखो.ककनगहाव रहाजिहा, तहा.जसरांदखहड रहाजिहा, 
जजि.बमुलडहाणिहा कपन कखोड – ४४३ २०३

2349 2421 कदशग्वजिय शरांकर पहाटतील, 
ममु.पखो.रहाकशवडमे बमु., तहा.रहाधिहानगरती, 
जजि.कखोल्हहापतूर, कपन कखोड – ४१६ २११

2350 2422 रणिजितीत शकशकहारांत भरमकर, 
कनपहाणिती वमेस, कहागल, तहा.कहागल, 
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६२१६

2351 2423 समुशहारांत जियरांत गमुरव, 
ममु.पखो.कखोलखोलती, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६२३०

2352 2424 वपैशहालती ररांगनहाथ उईकमे ,
दहारहा-गखोरखनहाथ ररांगनहाथ उईकमे , 
चहारांदमहारती चचौक पखोलतीस लहाईनच्यहा महागमे, तमुकमु म
चरांद्रपमुर कपन कखोड – ४४२ ४०१

2353 2425 अश्वतीनती कवलहास रहाउत, 
रहा.कतवररांग, पखो.पखोहरांडमुळ, तहा.महहागहाव, 
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०४

2354 2426 सकचन प्रमखोद चव्हहाणि, 
रहा.पहाभळ (पहारांद मुणिहार), तहा.आणिर्वी, 
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ १०३

2355 2427 गजिहानन वसरांत जिहाधिव,
रहा.कतवररांग,पखो.पखोहरांडमु ह, तहा.महहागहाव,
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ २०४

2356 2428 अरांकमु श उत्तमरहाव सहावळमे , 
ममु.पखो.दत्तनगर, दहारव्हहा, तहा.दहारव्हहा, 



-- 167 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ २०२

2357 2429 दमेवहाकशष समुरमेश दमगतीर, 
रहा.कतवररांग, पखो.पखोहरांडमुळ, तहा.महहागहाव, 
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०४

2358 2430 समुरजि नहारहायणि दमुधिमे,
गखोदहावरती नगर, बहायपहास रखोड, दहारव्हहा, 
तहा.दहारव्हहा, जजि.यवतमहाळ कपन  – ४४५ २०२

2359 2431 समुरजि कदलतीप शमेळकमे ,
रहा.कपरवहाडती, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड – ४१६ ००१

2360 2432 ककवतहा हररभहाउ शमेळकमे , 
ममु.घरांगहाळदरमे, पखो.इरांगळतून, तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे
कपन कखोड – ४१० ५०२

2361 2433 समुहहास सदहाकशव लहहटमे, 
जिय भवहानती चचौक, शहाहहनगर, 
जियजसरांगपतूर, तहा.कशरखोळ, जजि.कखोल्हहापतूर

2362 2434 तमेजिस हणिमरांत कमुरां भहार,
महालमुसरमे वस्तती , -128, MIDC F
बहारहामतती, जजि.पमुणिमे कपन कखोड – ४१३ १३३

2363 2435 सखोपहान शतीकनृ ष्णि वहायझहामेडमे,
ममु.मक्रिमपतूर, पखो.उमरहा,तहा.अकखोट, जजि.अकखोलहा
कपन कखोड – ४४४ १०१

2364 2436 प्रशहारांत वहामनरहाव खहाटतीक, 
ममु.पखो.जिहारांब, तहा.जजि.यवतमहाळ

2365 2437 कनततीन रहामचरांद्र ननहावरमे, 
ममु.पखो.लखोहखोम, तहा.खरांडहाळहा, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१२ ८०२

2366 2438 गणिमेश मधिमुकर ममेरड,
ममु.पखो.महादकमखोदती, तहा.गमेवरहाई, जजि.बतीड 
कपन कखोड – ४३१ १४३

2367 2439 रहाहहल छगणि जिहाधिव,
ममु.पखो.धिहामणिगहाव दमेव, तहा.दहारव्हहा,
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५२०२

2368 2440 बळमेश्वर दहादहारहाव नवलमे,
लक्ष्मणि कव कहाळमे , दमेशममुख गलती, औरांढहा
तहा.औरांढहा, जजि.कहरांगखोलती कपन कखोड – ४३१ ७०५

2369 2441 समुकनल भहास्कर गवळती,
रहा.कशवतूर, तहा.वपैजिहापतूर, जजि.औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ ११६

2370 2442 गखोकवरांद कशवहाजिती कदम,
ममु.पखो.भमेटहा, तहा.औसहा, जजि.लहाततूर
कपन कखोड – ४१३ ५११

2371 2443 हरतीश मखोकतरहाम हरसमुलकर,
मखोठती उमरती नमे.गहाडगमे महहारहाजि सरांस्थहान,
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अकखोलहा कपन कखोड – ४४४ ००५

2372 2444 रुपमेश रहामदहासजिती डनोंगरहावहार,
ममु.गनोंदहापतूर, पखो.समुळककी, तहा.समेलमु, जजि.वधिहार 
कपन कखोड – ४४२ १०४

2373 2445 यमुवरहाजि कवश्वनहाथ पवहार,
वहाडर क्रि.२ बचौध्दपतूरहा, कहापशती रखोड, तहा.जजि.अकखोलहा

2374 2446 कप्रतम प्रकहाश पहाटतील,
रहा.नवमेदर बमेलती, तहा.अजलबहाग, पखो.कमु रुल, 
जजि.रहायगड कपन कखोड – ४०२ २०१

2375 2447 अमखोल रममेश जिमधिडमे, 
ममु.पखो.महातमेरमेवहाडती, तहा.कदरांडहामेरती, जजि.नहाकशक 
कपन कखोड – ४२२ २०९

2376 2448 अनरांत कभवहा सवरगचौड, 
२७६, आनरांदनगर भहाग १, हखोटगती रखोउ, 
सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ ००४

2377 2449 कमु णिहाल रहाजिहद्र सहाखरमे, 
वहाडर नरां.२, आरांबमेडकर नगर, नहाचणिगहाव,
तहा.दमेवळती, जजि.वधिहार कपन कखोड – ४४२ ३०६

2378 2450 रुपहा रममेश तमेलरहारांधिमे, 
ममु.पखो.कगरड,तहा.सममुद्रपमुर, जजि.वधिहार 
कपन कखोड – ४४२ ३०५

2379 2451 सरांदतीप महारखोतती गवळती, 
ममु.पखो.वहालसहारांगवती, तहा.भखोकरदन, जजि.जिहालनहा 
कपन कखोड – ४३१ १३२

2380 2452 यखोगमेश प्रकहाश खमुरांटहाळमे , 
रहा.भद्रहा ककॉलनती, खमुलतहाबहाद, तहा.खमुलतहाबहाद, जजि.औररांगहाबहाद, कपन कखोड 
-४३१ १०१

2381 2453 सरांजिय लहालतू रहाठखोड, 
ममु.पखो. आय्यहाबहाबहातहारांडहा, पखो.जिहातवहाटहा, 
तहा.जजि.औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ ००८.

2382 2454 रकवककरणि रहाजिकमु महार क्षतीरसहागर,
ममु.पखो.घखोगडमे प्ललाॅट, महाढहा रखोड, वपैरहाग, तहा.बहाशर्वी,
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ ४०२

2383 2455 अमखोल मधिमुकर लगकदवमे,
ममु.पखो.शमेकहापतूर, पखो.दमेवळहालती,
तहा.जजि.उस्महानहाबहाद कपन कखोड – ४१३ ५०१

2384 2456 यहासतीन जिलतील शमेख, 
शमुक्रिवहार पमेठ, वझमे गलती, तमुळजिहापतूर,
जजि.उस्महानहाबहाद कपन कखोड – ४१३ ६०१

2385 2457 सरांकदप अरुणि कहारांबळमे , 
भहारतरत्न डकॉ.बहाबहासहाहमेब आरांबमेडकर नगर, 
उरुणि-इस्लहामपतूर, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड – ४१५ ४०९

2386 2458 शमेषनहारहायणि हणिमरांत सहाठमे, 
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ममु.पखो.वहाटमेगहाव, तहा.वहाळहावहा, जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ४१०

2387 2459 भगवहान आकहारहाम घमेरडमे, 
२/४ खखोत चहाळ, तहानहाजितीवहाडती, 
पहाईपलहाईन वरतती, टहबतीपहाडहा रखोड, भहारांडतू प प.
ममुरांबई कपन कखोड – ४०० ०७८

2388 2460 बहापतू दगडतू  परसमे, 
ममु.पखो. यमेडगहाव, तहा.जिमुनतूर ,जजि.पमुणिमे. 
कपन कखोड – ४१० ५०४

2389 2461 बबलमु कवठ्ठल पवहार, 
ममु.पखो.गनोंडमेमहहागहाव, तहा.ककनवट जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ८०३

2390 2462 चक्रिधिर खरांडतू  कहारांबळमे , 
ममु.पखो.अरांबमुलगहा बमु तहा.ममुखमेउ, जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ७१५

2391 2463 गणिमेश सहाहमेबरहाव समुरवसमे, 
रहा.वहाहततूक नगर, हनमुमहानगड, 
ममु.पखो.तरखोडहा बमुद्रमुक, तहा.जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ६०५

2392 2464 महहद्र कदनकर सहाठमे, 
ममु.पखो. कभलवडती, सहाठमेगनर, तहा.पलतूस,
जजि.सहारांगलती, कपन कखोड – ४१६३०३

2393 2465 ररांजिनहा रखोकडखोबहा चहाटमे, 
ममु.पखो.कचखलती, तहा.अहमदनगर, जजि.लहाततूर

2394 2466 उध्दव लक्ष्मणि नरुटमे, 
ममु.कसमुर, पखो.तरडगहाव, तहा.फलटणि, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५५२८

2395 2467 तमुकहारहाम बबन आवटमे, 
ममु.पखो.कनरगमुडती, तहा.फलटणि, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५२३

2396 2468 गणिमेश रहामजिती ममुकहाडमे, 
रहा.वहाई (पखो.तहा.) कळमनमुरती, जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड – ४३१ ७०२

2397 2469 कपरहाजिती पहारांडतू ररांग चव्हहाणि,
ममु.पखो.नरांदगहारांव, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर

2398 2470 अचरनहा दत्तहाजितीरहाव बनसखोडमे, 
रहा.रहामरहावनगर, घहाटगमेवहाडती  रखोड, जित
तहा.जित, जजि.सहारांगलती कपन कखोड – ४ 1 ६४०४

2399 2471 कशरतीष शरद पहारशमे, 
अभयनगर, सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ४१६

2400 2472 प्रतहाप कदलतीप कहारांबळमे , 
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आरांबमेडकर नगर, १लती गलती, सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ४१६

2401 2473 रुपहालती शहहाजिती बमुचडमे, 
दहारहा-मधिमुकर कभवहा गवळती, 
ममु.पखो.सहारांगहाव, तहा.कहागल, जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २१६

2402 2474 ओरांकहार हरती रजिपतूत, 
ममु.पखो.रहाकशवडमे बमु. तहा.रहाधिहानगरती,
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ २११

2403 2475 सरांदमेश समुरमेश पहाटतील, 
ममु.पखो.रहाकशवडमे बमु. तहा.रहाधिहानगरती,
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ २११

2404 2476 अकमत अशखोक समुयरवरांशती, 
यलहामहा चचौक बमुरुड गलती, इस्लहामपतूर, 
तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती कपन –४०९ ४१५

2405 2477 यशवरांत आनरांदहा सलगर,
ममु.कनृ ष्णिनगर, पखो.कहाररांदवहाडती, तहा.वहाळवहा, 
जजि.सहारांगलती

2406 2478 जहानकदप महहादमेव पवहार, 
ममु.पखो.जहानरत्न शहाहहनगर, महाढहारखोड,
वपैरहाग, तहा.बहाशर्वी, जजि.सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ४०२

2407 2479 सखोनबहा मच्छलींद्र रहाउत, 
ममु.कहानडतीमहाळती, पखो.तहारांबवहा, तहा.कमे जि, 
जजि.बतीड कपन कखोड – ४३१ १२३

2408 2480 भहाग्यशती दत्तहात्रय इरांदमुरमे,
ममु.पखो.वहारांजिरवहाड, तहा.जिळकखोट, 
जजि.लहाततूर कपन कखोड – ४१३ ५१४

2409 2481 शतीरहाम शमेषरहाव जिहामदहार, 
ममु.पखो.बदमुर, तहा.कनलरांगहा, जजि.लहाततूर

2410 2482 कगतमेशकमु महार प्रकहाश ममेशहाम 
ममु.पखो.समुभहाष वहाडर कतरखोड, तहा.कतरखोड,
जजि.गनोंकदयहा कपन कखोड – ४४१ ९११

2411 2483 बहालहासहाहमेबमे जिगनहाथ कसबमे,
ममु.पखो.कल्यहाणिनगर, कशरांपमेटहाकळती, 
पखो.तहा.महालगहाव, जजि.बतीड कपन  – ४३१ १३१

2412 2484 आशतीष कमुरां डजलक कहारांबळमे
अरांजजिरांठहानगर, तहा.जजि.उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ५०१

2413 2485 कनृ ष्णिहा कवठखोबहा सपकहाळ, 
ममु.पखो.बहाळहापतूर,तहा.जसलखोड, 
जजि.औररांगहाबहाद

2414 2486 प्रशहारांत बहालहाजिती जिखोगदरांड, 
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नहाथनगर, औसहा, तहा.औसहा, 
जजि.लहाततूर कपन कखोड – ४१३ ५२०

2415 2487 अजिय लक्ष्मणि बहानमेवहार, 
समुभहाष वकॉडर, स्नमेहल टकॉककीजिच्यहामहागमे, 
तहा.कतरखोड, जजि.गनोंकदयहा कपन  – ४४१ ९११

2416 2488 कवकहास भहागवत पहारांचहाळ,
ममु.पखो.महाडजि, तहा.उमरगहा, जजि.उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ६०६

2417 2489 अरुणि महारखोतरहाव कशरांदमे, 
पमुष्पकमुरां जि कनवहास, कठरांबर गलती, बमेगमपमुरहा
औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ ००४

2418 2490 अशखोक रहामदहास जिहाधिव, 
ममु.पखो.चहहारटहा, तहा.जजि.बतीड 
कपन कखोड – ४३१ १२२

2419 2491 मनखोजि मधिमुकर कठहारमे, 
रहा.उस्महानहाबहाद, तमुळजिहापतूर नहाकयहापहाठतीमहाग, 
जिवहाहर ककॉलनती, तहा.जजि.उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड – ४१३ ५०१

2420 2492 वसतीमखोदतीन सलतीम कहाझती, 
प्रमेरणिहा नगर, 
महारुतती समुझमुककी शहामेरुमच्यहा पहाठतीमहागमे,
उस्महानहाबहाद, तहा.जजि.उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड – ४१३ ५०१

2421 2493 रहाममेश्वर बळतीरहाम त्रतीमलमे,
ममु.हनोंडहाळहा, पखो.दहापकहा (रहाजिहा)
तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ७१६

2422 2494 कवकहास कदलतीप घहाटरहाव, 
सहारांजिहा रखोड, कशवहाजितीनगर, 
उस्महानहाबहाद कपन कखोड – ४१३ ५०१

2423 2495 सरांकदप कश.जिगतहाप, 
कखोसजिगहाव, अरांबरनहाथ, जजि.ठहाणिमे
कपन कखोड – ४२१ ५०५

2424 2496 अजिय ककसन कहाटकर, 
समेक्टर १६, रुम नरां. ५१७, कखोपरखपैरहाणिमे,
 नवती ममुरांबई ७०९

2425 2497 बहालहाजिती पहारांडतू ररांग खखोकलमे, 
रहा.ठहाकरवहाडती, पखो.जिहारांभळहा, तहा.हदगहाव, 
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ७१२

2426 2498 सहागर महारुतती चखोपडमे, 
ममु.चखोपडमेवहाडती, पखो.बलवडती, 
तहा.खहानहापतूर, जजि.सहारांगलती

2427 2499 अहाकहाश अरुणि कखोहळमे , 
रहा.वनखोजिहा, पखो. चरुरखटती, तहा.वरखोरहा, 
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जजि.चद्रपतूर कपन कखोड – ४४२ ९०७

2428 2500 अमखोल सरांबहा आसमुटकर, 
स्नमेहलनगर, अलती पमेटट खोलपरांपहाच्यहा महागमे, 
भद्रहावतती, जजि.चरांद्रपतूर कपन कखोड – ४४२ ९०२

2429 2501 बहालहाजिती कहाकशनहाथ मरांमहाळमे , 
ममु.पखो.कचरांचखोलती (जिहहागतीर), तहा.उमरगहा,
जजि.उस्महानहाबहाद कपन कखोड – ४१३ ६०६

2430 2502 समुरमेश रममेश जिरांकमु ट, 
रहा.सहावरांगती म्हहाळजिहा चमेतकरती कलाॅ म्प, तहा.जजिरांततूर, जजि.परभणिती कपन कखोड – 
४३१ ५१०

2431 2503 शरांकर महारखोतती महारांजिरममे, 
ममु.पखो.नरसती, बहालहाजिती मरांदतीरसमखोर, 
तहा.नहायगहाव, जजि.नहारांदमेड कपन  – ४३१ ७०९

2432 2504 दमेवरहाव सखोमहाजिती दमेशममुखमे, 
रहा.ठहाकरवहाडती, पखो.जिहारांभळहा, तहा.हदगहाव,
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ७१२

2433 2505 प्रदतीप सदहाकशव पहाटतील, 
रहा.कररांजिहामेशती, तहा.पखो.शहाहहवहाडती, 
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ २१५

2434 2506 अकनतहा कभमहा कशरांदमे, 
ममु.पहारांढरमेवहाडती, पखो.दरतीवडचमे, तहा.जित,
जजि.सहारांगलती

2435 2507 कयमुम अलतहाफ शमेख, 
बमेडगरखोउ, आउवहारस्तहा वडती, तहा.कमरजि, 
जजि.सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ४१०

2436 2508 रहामेकहत जियपहाल महानमे, 
रुम नरां.०३, चहाळ नरां. ०२, कहारांबळमे  चहाळ, 
कहारांबळमे  करां पहाउरांड, प्रतहापनगर रखोड, भहारांडतू प प.
ममुरांबई कपन कखोड – ४०० ०७८

2437 2509 समुशहारांत मधिमुकर बहागहाव, 
ममु.पखो. सहाठमेनगर गमुणिवरमे, तहा.फलटणि,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५३१

2438 2510 कशवहाजिती सहामेमहा लनोंखडमे, 
ममु.घहाटघर, पखो. अरांजिनहावळमे , तहा.जिमुनर,
जजि.पमुणिमे कपन कखोड – ४१० ५०२

2439 2511 नरहद्र कशवहाजिती घमेवदमे,
ममु.पखो.कणिदतूर, तहा.कशरहाळहा, जजि.सहारांगलती
कपन कखोड – ४१५ ४०८

2440 2512 लक्ष्मतीकहारांत सदहाकशव लखोहहार, 
नदतीवमेस लखोहहार गललती, बमुधिवहार पमेठ, कमरजि,
जजि.सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ४१०

2441 2513 रहाहहल धिमहार आठवलमे, 
सरांतखोषतीमहातहानगर, ममुकमुरां दवहाडती, -2 N जसडकखो
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औररांगहाबहाद

2442 2514 सकचन अरांकमु शरहाव खरहात, 
ममु.पखो.मरांगरुळ, तहा.घनसहारांवगती,
जजि.जिहालनहा कपन कखोड – ४३१ २११

2443 2515 सहाररकहा सरांजिय घस्तमे, 
ममु.पखो.आषहा डहारांगमे ककॉलमेजि जिवळ  तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती कपन कखोड – 
४१६ ३०१

2444 2516 रहाहहल समुरमेश घहाडगमे, 
ममु.पखो.गखोटमेवहाडती, (कवसहापतूर गखो ) 
तहा.तहासगहाव, जजि.सहारांगलती,  
कपन कखोड – ४१६ ३१४

2445 2517 महहद्र मधिमुकर जिहाधिव, 
ममु.पखो.आसद, तहा.नडमेगहाव, जजि.सहारांगलती 

2446 2518 रहामभहाउ कवनहायकरहाव कहाजिळमे , 
ममु.पखो. कमे सहापमुरती कलाॅ म्प, तहा.महाजिलगहाव, 
जजि.बतीड कपन कखोड – ४३१ १४२

2447 2519 गणिमेश सरांजिय पखोकळमे ,
ममु.पखो.दखोदगहाव, तहा.आषती, जजि.बतीड 
कपन कखोड – ४१४ २०२

2448 2520 जहानमेश्वर कमठतू  भमुजिबळ, 
जजिजिहामहातहा नगर महाजिलगहाव, तहा.महाजिलगहाव, 
जजि.बतीड कपन कखोड – ४३१ १३१

2449 2521 जिवहाहर जिमे पहाचरांगमे,
१६५/१, धिवनगलती, कसबहा बहारहामतती 
जजि.पमुणिमे ४१३ १०१

2450 2522 नवनहाथ कनोंडलींबहा धिहायगमुडमे, 
ममु.पखो.अरांदखोरती, तहा.खरांडहाळहा, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५२१

2451 2523 नहाव------------
कनरल आर.डती.कनकम सपैकनक सहकहारती बलाॅरांक जल.
हरतीकवजिय चहापैक, तहा.कवठमे महहारांकहाळ, 
जजि.सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ४०५

2452 2524 प्रशहारांत शकशकहारांत मखोरमे, 
रहा.४९९, मरांगळवहार पमेठ, पखोळ वस्तती,
कचपळतूणिकर बहागमेमहागमे, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

2453 2525 अमखोगजसध्द रहामचरांद्र कमळमे , 
ममु.पखो.भरांडहारकवळमे , तहा.द.सखोलहापतूर, 
जजि.सहामेलहापतूर कपन कखोड – ४१३ २२१

2454 2526 अमखोल बहाबमु कशकर ,
ममु.कचरांचखोलती, पखो.उळतूप, तहा.भतूम, 
जजि.उस्महानहाबहाद कपन कखोड – ४१३ ५०४

2455 2527 रहाजिमेश्वर महाधिवरहाव जिनगहावमे, 
रहा.हहाळती खमुदर, पखो. वडवळ तहा.चहाकतू र,
जजि.लहाततूर, कपन कखोड – ४१३५२९
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2456 2528 कनलमेश भगवहान कदम, 

ममु.पखो.कहापशती, तहा.शहाहहवहाडती, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २१४

2457 2529 यहापैगमेश रहावसहाहमेब रहहाटवहाड,
ममु.पखो.अरांबमेलखोहळ, तहा.गरांगहापतूर, 
जजि.औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १३३

2458 2530 प्रशहारांत पमुरांडजलक सखोनटक्कमे , 
धिहानखोरहा खमु. पखो.करखमेलती, 
तहा.धिमहारबहाद, जजि.नहारांदमेड कपन- ४३१ ८०८

2459 2531 यखोगमेश दगडतू  लहहानमे, 
ममु.कहवरहाबळती, पखो.जिहानमेफळ, तहा.जिहाफहाबहाद, 
जजि.जिहालनहा कपन कखोड – ४३१ २०६

2460 2532 अक्षय समुरमेश शमेळकमे , 
ममु.पखो.वहालसहावरांगती, तहा.भखोकरदन, जजि.जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ १३२

2461 2533 रहाषटपहाल गचौतम कहारांबळमे , 
महा.रमहाबहाई आरांबमेडकर नगर, नयतू बमुधिवहार पमेठ, सखोलहापतूर

2462 2534 दयहानरांद गचौरतीहहार भडरांगमे, 
ममु.पखो.नरखमेड, पखो.मखोहखोळ, जजि.सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ २१३

2463 2535 सकचन कमलकहाजिमुरन रमेडती, 
८३/४, भवहानती पमेठ, मडती वस्तती, सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ००२

2464 2536 सदहानरांद दमुलबहा दमेशममुखमे, 
ममु.चखोररांबहा बमु. पखो. चखोररांबहा खमु. तहा.हदगहाव, 
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ७१२

2465 2537 सरांतखोष बबन कशरांदमे, 
ममु.पखो.ममेढहा, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१२

2466 2538 भहास्कर जहानबहा ढरांगहारमे, 
रहा.खडककी ढरांगहारमे, पखो.खरांडहाळहा कशरांदमे, 
तहा.ररसखोड, जजि.वहाकशम कपन – ४४४ ५०६

2467 2539 रहाममेशवर तमुकहारहाम बळवरांत, 
पवहार प्लकॉट, उपळहाई रखोड, बहाशर्वी, सखोलहापतूर, 
कपन कखोड – ४१३ ४०१

2468 2540 समतीर हहसमेन शमेख, 
इरांकदरहा नगर, महारखोतती मरांकदरहाजिवळहा, 
कचमेरती रखोउ, जिमुनहा जिहालनहा, तहा.जजि.जिहालनहा 
कपन कखोड – ४३१ २०३

2469 2541 सकचन जिनहारदन रहाठखोड, 
रखो हहाउसब न.९८, कखोठहारती कहल्स, दमेवममुतर्वी,
जिहालनहा कपन कखोड – ४३१ २०३

2470 2542 अश्वतीनती सरांकदप जिगतहाप , 
दहारहा सरांकदप कश जिगतहाप 
कखोठहाजिमेगहाव, अरांबरनहाथ, जजि.ठहाणिमे 
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कपन कखोड – ४२१ ५०५

2471 2543 अमखोल वसरांत सहाबळमे , 
ममु.पखो.गमेवरहाई शमेमती, तहा.जसलमेहाड, 
जजि.औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १३५

2472 2544 सकचन शतीमरांतरहाव डहाकमे , 
डकॉ.बजिहाजिच्यहा पहाठतीमहागमे, कशवहाजितीनगर, 
महाजिलगहाव, जजि.बतीड कपन कखोड – ४३१ १३१

2473 2545 रहाघवहद्र मखोहन कबज्जिहा, 
प्लकॉट नरां.१९२, कमरम वसहाहत, गतीतहा नगर, 
सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ ००६

2474 2546 नवनहाथ आसहारहाम बफर , 
ममु.मढती, पखो. कनवडमु रांगमे, तहा.पहाथडर्वी, 
जजि.अहमदनगर कपन कखोड – ४१४ १०६

2475 2547 भगवहान गचौतम बहागमुल, 
ममु.कमुरां भतीपहाडहा, पखो.सहालभखोयमे, तहा.समुरगणिहा, 
जजि.नहाकशक कपन कखोड – ४२२ २११

2476 2548 सरांकदप समुरमेश खमुडमे, 
ममु.पखो.उडतहारमे, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५१३

2477 2549 गणिमेश शहामरहाव महानमे, 
सव्टहमे नरां. १७४/१, नरांदहादतीप सखोसहायटती, 
कदव्यनगरती, पखो.आरांबमेदरमे, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

2478 2550 सदहाम नततीब शमेख,
ममु.पखो.नहारहायणिवहाडती, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५३९

2479 2551 कगरतीष मनखोहर थखोरवडमे, 
६२, बमुधिवहार पमेठ करहाड जजि. सहातहारहा

2480 2552 सरांकतष  सरांभहाजिती सहारांगळमे
ममु.पखो. गमेवरहाई शमेमती, तहा. जसलखोड जजि. औ.बहाद
कपन कखोड- ४३१ १३५

2481 2553 समहाधिहान समुरमेश तमुपमे
ममु.पखो. कमु कमु डवहाड, तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०९

2482 2554 सहागर घमहाजिती तमुपमे
ममु.पखो. कमु कमु डवहाड तहा. महाणिजजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०९

2483 2555 कदपक ककसन रहाठखोड
ममु.पखो. सखोनवडती नहाथनगर, एअरटमेल टकॉवरजिवळ
तहा. दगौंड जजि. पमुणिमे कपन कखोड- ४१३ ८०१

2484 2556 कवपमुल कपै लहास मखोरमे
कशहदमेवस्तती शमेरमेचतीवहाडती कहरांगणिगहारांव तहा. फलटणि
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ५२१

2485 2557 यखोगमेश शरांकर घमुटतूकडमे
ममु. मखोरमेवहाडती पखो. वरकमु टमे म्हसवड तहा. महाणि
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जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ५०९

2486 2558 महातमेश महहादमेव कखोळती
ममु.पखो बहारहाडबरती झखोपडपटती करहाड, तहा. करहाड
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ११०

2487 2559 महाकणिक कशवहाजिती कशरांदमे 
ममु.पखो. कदग्रजि बमु. तहा. करां धिहार जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड- ४३१ ७४२

2488 2560 समुजिय सकतश बनसखोडमे
रहा. कभमनगर क्रिहारांतती चचौक उस्महानहाबहाद
कपन कखोड- ४१३ ५०१

2489 2561 कशवकन्यहा कहाकहासहाहमेब बखोकडमे
रहा. कशऊर पखो. उटती, तहा. जजि. लहाततूर
कपन कखोड- ४१३ ५१२

2490 2562 सकमरजसरांग बजिररांग तहाटमे
ममु.पखो. मस्सहा खरां. तहा. कळरांब जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड- ४१३ ५०७

2491 2563 समुरजि कदपक नलहावडमे
रहा. तहजसल पहाठतीमहागमे, महसमुल ककॉलनती कळरांब
तहा. कळरांब जजि. उस्महानहाबहाद ४१३ ५०७

2492 2564 प्रथममेश हणिमरांत लहडवमे
ममु.पखो. लहढवमे कचरांचहाळमे , तहा. मरांगळवमेढहा 
जजि. सखोलहापतूर, कपन कखोड- ४१३ ३०५

2493 2565 कवकहास रहाजितू ढखोबळमे ,
न्यमु कटरांबर एरतीयहा, सरांजिय गहारांधिती झखोपडपटती
सहारांगलती कपन कखोड- ४१६ ४१६

2494 2566 कनतमेश आकहारहाम हहक्ककीरमे
ममु.पखो. आरग, तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती
तहारांदळवहाडमे गलती,आरग ४१६ ४०१

2495 2567 अकवनहाश शहामरहाव पखोळ 
ममु.पखो. गनोंदवलमे खमु. तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५४०

2496 2568 अक्षय आण्णिहा खखोत
रहा. वहाडती पतीर, तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर

2497 2569 लखन सत्यवहान कहारांबळमे
ममु.पखो. नमेवरमे तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड- ४१३ ११२

2498 2570 अजजित दस्तगतीर ममुलहाणिती
ममु.पखो. पखोलर तफर  ठहाणिमे, तहा. पन्हहाळहा 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड- ४१६ २१९

2499 2571 प्रकदप बहाबमुजसरांग पवहार
रहा.नरांदपमुर, पखो. मखोहहा ई. पमुसद तहा. पमुसद
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड- ४४५ २०४

2500 2572 रहाहहल कपै लहास शमेटमे
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ममु.पखो. खमेड, तहा. कजिरत जजि. अहमदनगर
कपन कखोड- ४१४ ४०३

2501 2573 रहाजिहद्र बबन शमेडगमे
ममु.पखो. वहाटलमुजि, तहा. दगौंड जजि. पमुणिमे
कपन कखोड- ४१३ १०५

2502 2574 वपैशहालती बहापतू चहारांदमेणिमे
ममु.पखो. करहाड, पखोस्टल ककॉलनती जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ११०

2503 2575 सरांकदप कवश्वनहाथ वपैद,
ममु.पखो. कचरांचखोलती कनरां. तहा. ओढहा जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड- ४३१ ५०९

2504 2576 कववमेक कमे . कटहारमे
सन्मतीत्र हचौ. सखोसहा. बहाशर्वी अजलपमुर रखोड बहाशर्वी

2505 2577 कनृ ष्णिहा महारुतती आव्हहाड
लमुरांकबनती ककॉलनती रुम नरां. ४, पणिरकमु टतीजिवळ
कचकणितीपहाटहा कतसगहारांव रखोड कल्यहाणि पमु.
तहा. कल्यहाणि जजि. ठहाणिमे कपन कखोड- ४२१ ३०६

2506 2578 प्रकणितहा कमलहाकर कहानडमे
रहा. शहारांतहारहाजि प्लहालाॅट नरां. ३६, रहाम मरांकदरहामहागमे
आनरांदवहाडती जिमुनहा जिहालनहा 

2507 2579 यखोगमेश समुदहाम महाळती
ममु.पखो. रहामनगर पखो. वहासडती, तहा. कनड 
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड- ४३१ १०४

2508 2580 जहानमेश्वर भहारत वहानखोळमे
ममु. रहाळहावहाडती पखो. कडग्रजि, तहा. हतगहारांव 
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड- ४३१ ७१२

2509 2581 जसध्दमेश्वर ककशन चपटमे
ममु.पखो. बहावचती पखो. कबटरगहाव, तहा. रमेणिहापतूर 
जजि. लहाततूर कपन कखोड- ४१३ ५२१

2510 2582 लतहा कदलतीप अकहरमे 
ममु. वडपहाडहा पखो. जसरांदवहाडहा तहा. सहाक्रिकी,
जजि. धिमुळमे  कपन कखोड- ४२४ ३०६

2511 2583 शतीकनवहास हनमुमरांत गखोरवमे
ममु.पखो. खमुडतूस तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड- ४१३ ११३

2512 2584 नवनहाथ कभकहा जिगतहाप
दहारहा शतीगणिमेश कटकहारहाम ठहाकरमे, प्लकॉट नरां. ४०ब, समथरकवहहार दमुधिहाळमे  
कशवहार कहामेकणिती कहल
तहा.जजि. नरांदमुरबहार कपन कखोड- ४२५ ४१२

2513 2585 मयमुर समुरमेश सखोनहावणिमे
रहा. गमुरुकनृ पहा ककॉलनती, जसरांधिखमेड, तहा. जसरांधिखमेड
जजि. धिमुळमे  कपन कखोड- ४२५ ४०६

2514 2586 स्वरहाजि समुकशल अकहरमे
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रहा. जसरांदखमेड तहा. जसरांदखमेड जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड- ४२५ ४०६

2515 2587 समहाधिहान रखोकहदहास भडहाणिमे
रहा. कहसलमे, तहा. कशरपमुर जजि.धिमुळमे
कपन कखोड- ४२५ ४२१

2516 2588 अतमुल दत्तमु नहामदहास
ममु.पखो. गमुरसहाळमे  तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड- ४१३ १०९

2517 2589 कवजिय मखोततीरहाम मखोरखोदमे
ममु. रखोहणिखमेड पखो. कमु टहासहा, तहा. अकखोट
जजि. अकखोलहा कपन कखोड- ४४४ १०१

2518 2590 समुधिहाकर कभलमु चव्हहाणि
रहा. कचखलती तहारांडहा, अणिदमुर, तहा. तमुळजिहापतूर
जजि. उस्महानहाबहाद कपन कखोड- ४१३ ६०३

2519 2591 शकशकहारांत कदलतीप गटकळ
ममु.पखो. महातमेरमेवहाडती, तहा. कदरांडखोरती जजि. नहाकशक
कपन कखोड- ४२२ २०९

2520 2592 उममेश रममेश कहारांबळमे
रहा. कवठहा, तहा. उमरगहा, जजि.उस्महानहाबहाद
कपन कखोड- ४१३ ६०६

2521 2593 कनृ ष्णिहा शतीरहाम कहासहाळ
ममु. आरांतरवहाळमे  पखो. शमेवगहारांव ,तहा. शमेवगहारांव
जजि. अहमदनगर कपन कखोड- ४१४ ५०२

2522 2594 ककशखोर कचरु कहासहाळ,
ममु. आरांतरवहाळमे  पखो. शमेवगहारांव ,तहा. शमेवगहारांव
जजि. अहमदनगर कपन कखोड- ४१४ ५०२

2523 2595 समुभहाष यलहाप्पहा कखोरवती
ममु.पखो. यळगमुड, तहा. हहातकणिरांगलमे जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ २३६

2524 2596 सरांघपहाल अकभमन्यमु इरांगळमे
ममु.पखो रहाजिमुरती तहा. जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड- ४१३ ५०१

2525 2597 आकशष कदलतीप सरवदमे
जसव्हतील हकॉस्पतीटल रखोड अजिरांठहानगर 
उस्महानहाबहाद कपन कखोड- ४१३ ५०१

2526 2598 कवश्वकदप प्रकदप मखोरमे
ममु.पखो. दत्तखोबहानगर पहाहहणिमेवहाडती कशवनगर 
तहा. बहारहामतती जजि. पमुणिमे कपन कखोड- ४१३ ११६

2527 2599 ज्यखोततीरहाम भहागवत कगलकबलमे
ममु.पखो. आषहा, तहा. भमुम जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड- ४१३ ५०४

2528 2600 पहायल छगन जिहाधिव
ममु.पखो. धिहामणिगहारांव, दमेव, तहा. दहारव्हहा,
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड- ४४५ २०२
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2529 2601 गणिमेश भगवहान जिहाधिव

नकवन वसहाहत इरांगळती नळगरांदमे फहाटहा
तहा. हहातकणिरांगलमे जजि. कखोल्हहापतूर ४१६ २०२

2530 2602 कमु लकदप पखोतदहार
ममु.पखो. वहाटमेगहारांव तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती कपन कखोड- ४१५ ४१०

2531 2603 स्वप्नतील यशवरांत आवळमे
ममु.पखो. कसबमे कडग्रजि समतहा चचौक ४१६ ३०५

2532 2604 ईश्वरदहास आत्महारहामजिती कळसकर
ममु.पखो. रहासमेगहारांव तहा. अचलपतूर जजि. अमरहावतती
कपन कखोड- ४४४ ८०६

2533 2605 नवनहाथ समुरमेश कहाळमे  
ममु.पखो रहाकशम, तहा. कजिरत जजि. अहमदनगर
कपन कखोड- ४१४ ४०३

2534 2606 समुधितीर कमलहाकर घहाडगमे
ममु.पखो. बखोरगहारांव तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ५११

2535 2607 परांकजि परांडतीत चव्हहाणि
रहा. नरांदपतूर पखो. मखोहहा,ई., तहा. पमुसद 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड- ४४५ २०४

2536 2608 जजिवन शरांकर रहाठखोड
रहा. नरांदपतूर पखो. मखोहहा,ई., तहा. पमुसद 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड- ४४५ २०४

2537 2609 रुपमेश धिमुळबहारहाव नप्तमे
ममु. बखोरगहाव पखो. भवहानती, तहा. उमरखमेड
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड- ४४५ २३०

2538 2610 ररतमेश सजितीव चव्हहाणि
ममु. बखोरगहाव पखो. भवहानती, तहा. उमरखमेड
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड- ४४५ २०४

2539 2611 प्रमखोद आनरांदहा कशरांदमे
ममु. कशरांदमेवहाडती पखो. कवरांग तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १२२

2540 2612 परशमुरहाम अशखोक कहासहाळ
ममु. आरांतरवहाळमे , पखो. कशरांगहामेरती तहा. शमेवगहारांव
जजि. अहमदनगर कपन कखोड- ४१४ ५०२

2541 2613 कनककतहा मनखोहर पहानतहावणिमे
गचौतमनगर जिमुनती छहावणिती कहामठती, तहा. कहामठती 
जजि. नहागपतूर कपन कखोड- ४४१ ००१

2542 2614 आकशष भहाऊरहाव पवहार 
ममु.चगौंडती पखो. कमु पडहा, तहा. महाणिखोरहा जजि.वहाकशम
कपन कखोड- ४४४ ४०४

2543 2615 तमुषहार शतीरहाम रखोठखोड,
ममु.चगौंडती पखो. कमु पडहा, तहा. महाणिखोरहा जजि.वहाकशम
कपन कखोड- ४४४ ४०४

2544 2616 सहागर महाकणिकरहाव गहावरांडमे,
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ममु.पखोटती, तहा.मरांगरुळपतीर, जजि.वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ४०३

2545 2617 जिगकदश प्रमेमजसरांग जिहाधिव,
ममु.ईलखती, पखो.अनजसरांग, तहा.जजि.वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ५०७

2546 2618 रकवरांद्र समुभहाष जिहावरमे,
कहाससहार लमेन, ममेनरखोड, आमेझर (कमग), 
तहा.कनफहाड, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड – ४२२ २०६

2547 2619 शमुभम नथ्थमुजिती चरडमे,
लक्ष्मतीनगर, सदहाकशव रमेवतकर लमेआऊट जिवळ, सरांतहाजिती मरांदतीर, कहाटखोल,
जजि.नहागपतूर कपन कखोड – ४४१ ३०२

2548 2620 प्रकदप रहामचरांद्र कहारांबळमे ,
ममु.पखो.आसळजि, तहा.गगनबहावडहा, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड – ४१६ २०६

2549 2621 नहामदमेव सहावळमेरहाम उभमे,
ममु.पखो.गखोहमे बमु।।, तहा.आरांबमेगहारांव, जजि.पमुणिमे,
कपन कखोड – ४१२ ५०८

2550 2622 सरांकदप बहाबहासखो कहारांबळमे ,
ममु.पखो.नवमेखमेड, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१६ ३१३

2551 2623 अककब रमजिहान सरांदमे,
रहा.पमेठ, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१५ ४०७

2552 2624 दमेकवदहास अशखोक कहापतूरमे,
ममु.पखो.डखोलर्वी (सहाळवहाडती), पखो.महडकहा, 
तहा.भखोकर, जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड  ४३१ ८०६

2553 2625 गखोकवरांद बहापमुरहाव बखोकहारमे,
रहा.पखोखरणिर्वी, पखो.जलरांबगहाव, तहा.जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड – ४३१ ६०१

2554 2626 रहाममेश्वर परबव झळकमे
ममु. मदनहापतूर, पखो. शकनवहार पमेठ, तहा. ककनवट
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ८०४

2555 2627 रहामदहास अहानरांदहा खमुपसमे 
रहा. समरांदरवहाडती पखो. पहारांडमु रणिहा तहा. भखोकर
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ८०१

2556 2628 बहालहाजिती अरुणि तमुपमे, 
ममु.पखो.कमु रुरां दवहाड, तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ५०९

2557 2629 शमुभम रममेश कनलटकर, 
शहहापतूर लमे आउट, बहायपहास रखोड, मरांगरुळपतीट,
जजि. वहाकशम कपन कखोड - ४४४ ४०३

2558 2630 नहागमेश रहामभहाउ समुतहार, 
रहा. कळरांबवहाडती, तहा. बहाशर्वी, जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड - ४१३ ४०९
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2559 2631 अतमुल लक्ष्मणि रखोकडमे, 

ममु.पखो.कहाररांबहा, तहा.उत्तर सखोलहापतूर, जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड - ४१३ २२२

2560 2632 शतीकनृ ष्णिहा नहागनहाथ बचमुटमे, 
प्लहालाॅट नरां. २९/३०, जसध्दमेश्वर हचौ.सखो.,
कशवहाजितीनगर, बहाळमे , सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ २५५

2561 2633 रहाजिमेश सजिररहाव कचलहारमे, 
ममु. बखोसगहाव थहाडती, पखो.भखोगहाईगहाव,तहा.गमेवरहाई, 
जजि. बतीड कपन कखोड - ४३१ १२७

2562 2634 समुधितीर समुरमेश कदम,
ममु.पखो.कहारती, तहा.जजि.उस्महानहाबहाद
कपन कखोड - ४१३ ५०१

2563 2635 सहागर कनत्यहानरांद कशरांदमे, 
बती/३०३ कहाजलरांदती, प्लहालाॅट नरां. ४२, गखोरहाई-२,
बखोररवलती प., ममुरांबई - ४०० ०९२

2564 2636 प्रकणितहा प्रकहाश मखोरमे, 
ममु.पखो.लखोहगहाव, तहा. कबलखोलती, जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ७१०

2565 2637 रहाजितीव कशवहाजिती नमेमहाणिमे, 
गमुरांजि खमु., तहा. पहाथरती, जजि. परभणिती

2566 2638 रहाहहल कनृ ष्णिहा उपसमे, 
ममु.पखो.असदपमुर, तहा. अचलपतूर, जजि. अमरहावतती
कपन कखोड - ४४४ ८०६

2567 2639 बहाबहारहाव नहागहामेरहाव ढगमे, 
ममु.तळयहाचतीवहाडती पखो.मनहाठहा, तहा. हदगहाव, 
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड - ४३१ ७१२

2568 2640 शमुभम शरांकररहाव धिरांदर, 
ममु.पखो कभलखोनहा, तहा. अचलपतूर, जजि. अमरहावतती 

2569 2641 समुहहासरहाव आनरांदरहाव नरुटमे, 
ममु.पखो.कवठमे एकरां द, तहा. तहासगहारांव, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१६ ३०७

2570 2642 अमर प्रकहाश सगरमे,
ममु.पखो.गचौरगहाव, तहा. तहासगहाव,जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१६ ३१२

2571 2643 रखोकहत रकवरांद्र जिहाधिव,
ढवळवमेस, वरचमे गलती, तहासगहारांव,
तहा. तहासगहारांव, जजि. सहारांगलती

2572 2644 शमुभहारांगती कनततीन दखोडकमे , 
कडमेगहारांव, तहा.कडमेगहारांव, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ३०४

2573 2645 कदपहालती कमे शव कमसहाळ, 
कडमेगहारांव, तहा.कडमेगहारांव, जजि. सहारांगलती
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कपन कखोड - ४१५ ३०४

2574 2646 ककरणि सरांतखोष जिहाधिव, 
ममु.मचौजिहा, पखो. पमेडगहारांव, तहा.जजि.कहरांगखोलती
कडमेगहारांव, तहा.कडमेगहारांव, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४३१ ५१३

2575 2647 समुकप्रयहा मधिमुकर पहाटतील,
करहाळमे , पहामे.पनखोरती, तहा. रहाधिहानगरती, 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड - ४१६ २३१

2576 2648 चरांद्रकहारांत जहानमेश्वर समुपमे,
कमे सरतीनगर समुपमेचहाळ, ममु.बहामेपखमेल, पखो.जस.एम.ई,
तहा.हवमेलती, जजि. पमुणिमे कपन कखोड - ४११ ०३१

2577 2649 कवश्वहास भगवहान महाळवमे,
ममु.पखो.वडतूजि, कमरवतीर नगर, तहा.खटहाव, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ५०६

2578 2650 समुहहास सरांजिय कहारांबळमे , 
आण्णिहा भहाउ सहाठमे चचौक, कचपरती, तहा. कशरखोळ, 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड - ४१६ १०१

2579 2651 मनखोहर सरांभहाजिती कहारांबळमे , 
परांचहायततीमहागमे, व्यरांकटमेशनगर, ममुखमेड, 
तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड कपन कखोड - ४३१ ७१५

2580 2652 सकचन सततीश लहामकहानमे,
महाउलती नगर, वडहाळहा, तहा. उत्तर सखोलहापतूर, 
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड - ४१३ २२२

2581 2653 महमेश शहारांतहारहाम गहारमे, 
कशनखोलती, तहा. आरांबमेगहाव, जजि. पमुणिमे
कपन कखोड - ४१० ५१६

2582 2654 कवरहद्र ररांजिनरहाव सखोनवणिमे, 
१२, तमुकहारहाम कनवहास, सहटटल जिमेलसमखोर, 
जिमेलरखोड, नहाकशक कपन कखोड - ४२२ १०१

2583 2655 कशवहाजिती परांडतीत रहानडमे, 
फरदहारपमुर, मखोकणिती फहाटहा, कशडर्वी रखोड, पखो.दमेवपतूर, तहा. जसनर, जजि. नहाकशक 
कपन कखोड - ४२२ १०३

2584 2656 कवलहास कशवहाजिती मखोरमे, 
रहाकशवडमे बमु., तहा. रहाधिहानगरती, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड - ४१६ २११

2585 2657 ककरणि रहामचरांद्र आवळमे ,
दरुजि, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५०५

2586 2658 वपैभव कभवहा सवरगखोड, 
२७६, अनरांदनगर, भहाग १, हखोटगती रखोड, 
सखोलहापतूर कपन कखोड - ४१३ ००४

2587 2659 सरांभहाजिती कमु शमेबहा जिहाधिव, 
रहा. वहहाद, पखो. कमु रुळहा, तहा. करां धिहाट, जजि. नहारांदमेड
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कपन कखोड - ४३१ ७४२

2588 2660 ओमप्रकहाश सरांजियकमु महार रहाम 
सरांतखोषनगर, नहागमेवहाडती, पती.एस.लखोखरांडमे महागर, 
चहबतूर, ममुरांबई - ८९

2589 2661 अमखोल कपै लहास फडतरमे,
ममु.पखो.वहाकमे श्वर, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५०६

2590 2662 यममुतहाई रहामचरांद्र वहाडमेकर, 
महारांडवहा फहालाॅरमेस्ट, पहामे. दमे.सहाकशती, तहा.ममेहकर,
जजि. बमुलढहाणिहा, कपन कखोड - ४४४ ३०१

2591 2663 समुहहास यहादव नहागरमे, 
ममु.पखो.कदवरखमेडमे पमुणिर, तहा. जसरांदखमेडरहाजिहा, 
जजि. बमुलढहाणिहा 

2592 2664 यमुवरहाजि परांडतीतरहाव पहाटतील,
ममु.पखो.नरखमेड, तहा. मखोहखोळ, जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड - ४१३ २१३

2593 2665 कदपक परांडतीतरहाव समुरडकर, 
ममु.पखो.गणिरहाजि नगर, नहावमेभखोगरदन, 
तहा.भखोकरदन, जजि. जिहालनहा

2594 2666 अजजिरांक्य अजिमुरन उबहाळमे , 
ममु.पखो.च-हहाटहा, तहा.जजि.बतीड 
कपन कखोड - ४३१ १२२

2595 2667 गखोकवरांद नहागनहाथ फरतहाडमे, 
ममु.पखो.च-हहाटहा, तहा.जजि. बतीड 
कपन कखोड - ४३१ १२२

2596 2668 दमेवतीदहास ररांगरहाव रहाठखोड, 
रहा. दमेवतीनगर, तहारांडहा, तहा. सखोनपमेठ, 
जजि. परभणिती कपन कखोड - ४३१ ५१६

2597 2669 कनलमेश तमुकहारहाम महारांजिरमे, 
ममु.यमेळशती पखो.ककनतीयखोट तहा.औसहा जजि.लहातमुर
कपन कखोड ४१३ ५१६ 

2598 2670 गणिमेश बळतीरहाम पवहार
ममु.पखो.वपैरहाग खहदहाड गलती, वपैरहाग , तहा.बहाशर्वी जजि.सखोलहापतूर

2599 2671 रखोकहत रहाजिहद्र कहारांबळमे
ममु.पखो. शहाहहनगर, महाढहा रखोड, वपैरहाग, तहा.बहाशर्वी जजि.सखोलहापतूर कपन कहामेड 
४१३४०२

2600 2672 आप्पहा महहादमेव कशरांदमे
ममु.जिहाधिववहाडती पखो. भहारांबतूडर्वी
तहा.महाळशतीरस जजि.सखोलहापतूर
कपन कखोड ४१३१११

2601 2673 कपै लहाश दमेवरहाव जिहाधिव
ममु.पखो. गमुटतू र तहा. खरांदहार जजि.नहारांदमेड 

2602 2674 गणिमेश भगवहान पगहारमे 
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इरांकदरहा नगर गहारखमेडहा घर क्रि. ४-३१-११९६
जहानकदप बचौध्द कवहहारहाजिवळ जजि.औररांगहाबहाद 
कपन कखोड ४३१००९

2603 2675 गणिमेश कवजिय कचलव्हरती 
प्लकॉट नरां. १०३/१-८३, ररांगतीरहाजि नगर, जिमुनहा कवकद गमुरुकमु ल, गजिमेलती 
वहाडहा तहा.जजि.सखोलहापतूर 
कपन कखोड ४१३००५

2604 2676 ज्यखोततीरहाम  बहाबहासहाहमेब कहाळकमु टमे
जिमुनती सरस्वतती शहाळमेसमखोर परांचशतील नगर बतीड
कपन कखोड ४३१ १२२

2605 2677 सरांजिय बहाळहासहाहमेब रहाउत 
ममु.गवळती पखोखरती पखो.जिहालनहा तहा.जजि.जिहालनहा
कपन कखोड ४३१ २०३

2606 2678 अकवनहाश अजिमुरन कवभमुतमे 
ममु.पहामे. मरांडतू प तहा.द सखोलहापतूर जजि.सखोलहापतूर
कपन कखोड ४१३ २२१
 

2607 2679 ज्यखोतती सखहारहाम अहाखहाडमे
कखोकणिनगर महाजिगव रखोड, रत्नहाकगरती 
कपन कखोड ४१५ ६१२

2608 2680 अशखोक कदलतीप बमेद्रमे
ममु.पखो. कनरगमुडती तहा.पहाटखोदहा जजि.कबड
कपन कखोड ४३१ १२२

2609 2681 ईश्वर रहावणि महानमे
ममु.यमेळती पखो.ककणिती थखोटमे तहा.औसहा जजि.लहाततूर
कपन कखोड ४१३ ५१६ 

2610 2682 अरांजिमुमहा इकबहाल शमेख 
प्रमेरणिहा नगर, महारुतती समुझमुककी शहामेरुमच्यहा पहाठतीमहागमे, उस्महानहाबहाद 
तहा.जजि.उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड ४१३५०१

2611 2683 बहालहाजिती गमुरुनहाथ दमेशममुख 
व्दहारहा - मनखोहर जिमहादहार नहारहायणि नगर, औसहा रखोड लहातमुर 
कपन कखोड ४१३ ५३१

2612 2684 महहादमेव ज्यखोततीरहाम दमेशमहानमे 
ख्वहालाॅजिहा नगर, सखोलहापतूर रखोड, उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड ४१३ ५०१

2613 2685 रत्नकदप लहह सहावरांत
रहा.बखोरगहाव बमुब, पखो.अजिनसखोडहा बमु. तहा.चखोकमु र जजि.लहाततूर 

2614 2686 तहात्यहासहाहमेब भहानमुदहास वहाघमहारमे
कशवहाजितीनगर वपैरहाग तहा.बहाशर्वी जजि.सखोलहापतूर
कपन कखोड ४१३ ४१२

2615 2687 उममेश सनहातन भखोसलमे
ममु.पहामे.बखोरगहाव, तहा.महाळकशरस , जजि.सखोलहापतूर
कपन कखोड ४१३ ११२
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2616 2688 सरांतखोष जशमरांतरहाव ढहाकमे

डकॉ.बजिहाजिहाच्यहा पहाठतीमहागमे, कशवहाजितीनगर, 
महाजिलगहाव जजि.बतीड कपन कखोड ४३१ १३१

2617 2689 सचौरभ भहाउरहाव कशरांदमे
कशवहाजितीनगर, सहारांजिहारखोड, उस्महानहाबहाद
कपन कखोड ४१३ ५०१

2618 2690 भरांगवत यशवरांत रहावतमे
ममु.सखोनवळमे  पहामे.इगळतूणि
तहा.जिमुनर जजि.पमुणिमे कपन कखोड ४१० ५०२

2619 2691 सरांतखोष लक्ष्मणि ढमेबमे 
जललती ककॉटमेजि बरांगल्यहाशमेजिहारती महहाबळमेश्वर कपन कखोड ४१२ ८०६

2620 2692 ककरव कनृ ष्णिहात कपरांगळमे
५९९/४/१ ६५ बती कबररांजिमे पहाणिरांद कसबहा  वहाडहा, कखोल्हहापतूर कपन कखोड 
४१६००६

2621 2693 समुशहारांत हणिमरांत पवहार 
ममु.पहामे. हमेळगहाव तहा.करहाड जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ १०६

2622 2694 समुदशरन प्रकहाश समुयरवरांशती 
पमुष्पकतूरां जि कनवहास कठरांबर गलती, बमेगमपमुरहा,     औररांगहाबहाद कपन कखोड ४३१ 
००४

2623 2695 कवनहायक कनृ ष्णिहात कपरांगळमे  
५९९/४/१ ६५ बती कबररांजिमे पहाणिरांद कसबहा वहाडहा , कखोल्हहापतूर
कपन कखोड ४१६००६

2624 2696 दमेकवदहास महानजसरांग महानमे 
ममु.पखो. आरांधिळती तहा.महाणि जजि. सहातहारहा 

2625 2697 सरांतखोष कशवहाजिती पहाटतील 
ममु.पखो. बमेलवळमे  बमु. तहा.कहागल जजि.कखोल्हहातूपर
कपन कखोड ४१६ २२१ 

2626 2698 कनलमेश रहाजितू समुवर
रहा.वमेतहाळनगर जलरांगहानतीरखोड, दचौड तहा.दचौड,    जजि.पमुणिमे कपन कखोड ४१३ 
८०१

2627 2699 कनसहार ममुसहा शमेख 
रहा. सहावरगहारांव पखो. मरांगरुळ नरां.१
तहा. महाजिलगहाव, जजि.बतीड 
कपन कखोड ४३१ १३१

2628 2700 कनृ ष्णिहा जिगनहाथ तहाठमे 
गमेवरहाई (समेमती), तहा.जसलखोड, जजि.औररांगहाबहाद 
कपन कखोड ४३१ १३५

2629 2701 भगवहान कहारभहारती तहाठमे 
गमेवरहाई (समेमती), तहा.जसलखोड, जजि.औररांगहाबहाद 
कपन कखोड ४३१ १३५ 

2630 2702 नहागमेश रहाममेश्वर रहाउत 
रहा.ईचहा पखो. करां झरहा, तहा.मरांगरुळकपर जजि.वहाकशम
कपन कखोड ४४४ ४०२
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2631 2703 अहानरांद मसमु कशरांदमे

धिहानखोरहा रखोड कववमेकहानरांद शहाळहा जिवळ, बतीड
कपन कखोड ४३१ १२२

2632 2704 कवशहाल कशवहाजितीरहाव जिहाधिव
ममु.पहामे.बनघर, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ०१३

2633 2705 सलतीम रमजिहान ममुजिहावर 
ममु.सरांगम महाहहलती पखो. क्षमेत्र महाहहलती तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ००३

2634 2706 बहालहाजिती लक्ष्मणिरहाव हहादवमे 
रहा.हहाळदव तहा.लखोहहा जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड ४३१ ७०८ 

2635 2707 नवनहाथ कमे रबहाजिती कशरांदमे 
ममु.शलींगती , पखो.कशरड शहहापतूर, तहा.वसमत, 
जजि. कहरांगखोलती 

2636 2708 प्रजहा कवठठल महडकमे
ममु.पखो. कशरांगहारवहाडती तहा.ककनवट जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड ४३१ ८१० 

2637 2709 गजिहानन उदहाप्पहा आवळमे  
सरांभहाजितीनगर ककॉलनती, कटरांबर एररयहा कभमहानगर 
सहारांगलती कपन कखोड ४१६ ४१६

2638 2710 एम.बती. आलमेवहार 
रहामनगर रहाममरांकदर महागमे जिहालनहा  
कपन कखोड ४३१ २०३

2639 2711 अकवनहाश सरांपत जिहाधिव 
गहाव कपरांपरमे बमु. तहा.खरांडहाळहा जजि.सहातहारहा 

2640 2712 बहालहाजिती मरांजिहाजिती लनोंखडमेमे 
ममु.पखो. पमुरुषहामेत्तमपमुरती, तहा.महाजिलगहाव जजि.बतीड
कपन कखोड ४३१ १३१ 

2641 2713 एस.बती. अहालमेवहार 
रहामनगर, कवनकर ककॉलतीन, रहाममरांकदर महागमे  जिहालनहा  
कपन कखोड ४३१ २०३

2642 2714 ममुकतूरां द वपैजितीनहाथ झहामेडपमे 
ममु.पखो. धिहानखोरहा बमु. तहा.जजिरांतमुर जजि.परभणिती 

2643 2715 अमखोल महाकणिकरहाव बनसखोडमे 
समतहानगर बलाॅक ककॉलनती कनलरांगहा तहा.कनलरांगहा 
जजि.लहाततूर, कपन कखोड ४१३ ५२१ 

2644 2716 जहानमेश्वर मधिमुकर आहमेर 
ममु.पहामे. कनलहामेड, तहा.जसलखोड, जजि.औररांगहाबहाद 
कपन कखोड ४३१ १३५ 

2645 2717 कमजलरांद सदहाकशव समुयरवरांशती 
ममु.पखो. गमुत्तती तहा.जिळकखोट जजि.लहातमुर 
कपन कखोड ४१३ ५३२

2646 2718 सरांकदप आनरांदरहाव नहाईक 
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ममु.पखो.टखोप, तहा.हहातकणिरांगलमे, जजि.कखोल्हहापतूर
 कपन कखोड ४१६ १२२

2647 2719 ऋकषकमे श नहामदमेव दमेसहाई 
रहा.घरपणि, पन्हहाळहा 
कपन कखोड ४१६ २०५ 

2648 2720 प्रमखोद अशखोकजसरांग हजिहारमे 
ममु.पखो.तहा.खहानहापतूर जजि. सहारांगलती कपन कखोड ४१५ ३०७

2649 2721 अजजित नहामदमेव कहारांबळमे  
ममु.पहामे. महाडग्यहाळ, तहा.जित, जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड ४१६ ४१३

2650 2722 स्वप्नहालती हणिमरांत बरकडमे 
 रहा.सरांगममहाहहलती पहामे.क्षमेत्र महाहहलती तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ००३

2651 2723 सहावन आशखोक सहाबळमे  
ममु.कहाळखमेडहा पखो.घघहारती तहा.जिहामनमेर 
जजि.जिळगहाव कपन कखोड ४२४ २०६ 

2652 2724 रुपहालती यखोगमेश कपर 
ममु.पहामे. औरांधि, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ५१० 

2653 2725 अकनल जियवरांतरहाव कहाळमे  
ममु.पहामे. कनरांगनमुर तहा.उमरखमेड जजि.यवतमहाळ 
कपन कखोड ४४५ २३० 

2654 2726 ककशखोर वसरांत सखोनहावलमे 
ममु.कखोजिरांवडमे पहामे. तहारळमे, तहा.पहाटणि 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५ ०१४ 

2655 2727 समुभहाष समुरमेश तवलमे 
ममु.पखो. आषहा, तहा.भमुम जजि.उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड ४१३ ५०४

2656 2728 सरांतखोष नहानहासहाहमेब कमु ळमकर 
४२२, गहाडमेगहाव रहामेड, बहाशर्वी तहा.बहाशर्वी 
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड ४१३ ४११ 

2657 2729 जियकमु महार रममेश जिबडमे 
प्लकॉट नरां. ७८, हहाडकखो ककॉलतीन, कळरांबहा रखोड 
कखोल्हहापतूर कपन कखोड ४१६ ००७

2658 2730 तहानहाजिती रहाजिहारहाम खहारांबमे 
ममु.पखो. अहापटती, तहा.पन्हहाळहा जजि.कखोल्हहापतूर 

2659 2731 उदयजसरांह कशवहाजिती महामेरमे 
ममु.पखो. रहाकशवडमे बमु. तहा.रहाधिहानगरती 
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड ४१६ २११ 

2660 2732 अकवनहाश पती. जिहाधिव 
सरांभहाजिती चहापैक जसडकखो नहारांदमेड 
कपन कखोड ४३१ ६०३ 

2661 2733 सकचन कदनहाजिती लनोंढमे 
ममु.पखो.समेलतू, तहा.पहालम, जजि.परभणिती
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कपन कखोड ४२१ ७२० 

2662 2734 महाकणिक कदनकर पहाटतील 
ममु.पखो.समुरुल, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड ४१५ ४०७ 

2663 2735 समुभहाष भमुरहाजिती पखोटमे 
ममु.पखो. कशगहारांरवहाडती, तहा.ककनवट, जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड ४३१ ८१० 

2664 2736 मरांगमेश अभय ममुकळक 
ममु.पहामे. कवठठलनगर खमेड तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००२ 

2665 2737 कवकहास लक्ष्मणि सखोनवलकर 
ममु.पखो. दमुधिमेबहारती, तहा.फलटणि जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ५२३ 

2666 2738 कवकहास खरांडतू  कमलमेकर 
रहा.बमेडग रखोड, नखहाड, तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड ४१६ ४०९ 

2667 2739 सकचन लक्ष्मणि कमसहाळ 
ममु.पखो. कहासमेगहावरां, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड ४१५ ४०४ 

2668 2740 महाधिव वहामनरहाव सदहाफमु लमे  
ममु.एकमु कहार (रखोड) पहामे. कलनमुर तहा.उदगतीर, 
जजि.लहाततूर कपन कखोड ४१३ ५१७

2669 2741 सकचन अशखोकरहाव जिगतहाप 
रहा.गखोतहाळहा,  तहा .अहमदपतूर, जजि.लहाततूर, पखो.सहावरगहाव (रखोकडहा)  कपन 
कखोड ४१३ ५१५

2670 2742 गचौतम कवकहास सहावडरकर 
ममु.पखो. सहावडर (पहाटणिकर) तहा.रहाधिहानगरती,  जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड ४१६ २१२ 

2671 2743 समुरहद्र महहादमेव यमेउलमे 
ममु.पखो. कहवरखमेड (रुप ) ममेन रखोड, पमेठपतूरहा, वकॉडर नरां. ३, तहा.तमेल्हहारहा, 
जजि.अकखोलहा               कपन कखोड ४४४ १०३  

2672 2744 रखोहन गजिहानन कक्षरसहागर 
कवरभगतजसरांग व्यहायहाम शहाळमे  महागमे, मरांगळधिहाम, मरांगरुळपतीर तहा.मरांगरुळपतीर 
जजि.वहाशतीम कपन कखोड ४४४ ४०३ 

2673 2745 कदपक परसरहाम चवरमे 
ममु.नवमेगहाव पखो.चनोंढती , तहा. पहातमुर, जजि.अकहामेलहा 
कपन कखोड ४४४ ५११

2674 2746 पवन आझहाद पवहार 
०५ उमहाजिखोत रखो हहाउस, सरांत नरहरती नगर, दसक जिमेल रखोड, नहाकशक 
रखोड, जिमेल रखोड 
कपन कखोड ४२२ १०१ 

2675 2747 कनततीन रहाममेश्वर बहाभमुळवहार 
ममु.पखो.पहाडर्वी टकमखोर, तहा.जजि. वहाकशम 
कपन कखोड ४४४ ५०५ 
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2676 2748 रहाहहल पखोपट कहाठमे 

अ/२ भरांदतूरमे पहाकर , रखोहतीत पमेटट हामेल परांपहाच्यहा महागमे,
त्ररांबक रखोड, सहातपतूर, नहाकशक 
कपन कखोड ४२२ ०१२ 

2677 2749 चमेतन सरांतखोष डमुकरमे 
ममु.मखोतसहारांवगहा, पखो. सखोथतहा, तहा.मगरुळवतीर, 
जजि.वहाकशम कपन कखोड ४४४ ४०३ 

2678 2750 मखोहम्मद आरतीफ अकबर शमेख 
हजिरत अलती चहापैक न.प.मरांगल कहायहारलय जिवळ,
तहा.चहाळतीसगहाव, जजि.जिळगहाव 
कपन कखोड ४२४ १०१ 

2679 2751 यमुसतूफ नन्हमेसहाब शमेख 
ममु.पहामे. कहासरहाळती, तहा.कबलतीलती जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड ४३१ ७१० 

2680 2752 अकमत महामेहन शमेलहार 
ममु.पखो. कचरांधिवलती, तहा. वहाई, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ५१३

2681 2753 गणिमेश कवष्णितू कशरांदमे 
ममु.पखो.ममेढहा, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ०१२ 

2682 2754 अकनकमे त चरांद्रकहारांत हखोबहाळ 
ममु.पखो. कखोपडर-हवमेलती तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 

2683 2755 अकभजितीत शरांकर यहादव 
रहा.कहालमेटमेक पहामे. नहारहाणिवहाडती 
कपन कखोड ४१५ ५३९ 

2684 2756 रहाममेश्वर रहाघखोजिती खरांदहारमे 
ममु.पखो कनरांगनतूर  तहा. उमरखमेड जजि.यवतहामळ
कपन कखोड ४४५ २३० 

2685 2757 गजिहानन रहामदहास पखोटमे 
ममु.बहारांळदती पखो.कवहहळ तहा.उमरखमेड जजि.यवतमहाळ
कपन कखोड ४४५ २०६ 

2686 2758 सदहाकशव आनरांद गखोडसमे 
ममु.गखोडसमेवहाडती पखो. कमहालपतूर, तहा.सहारांगखोलहा 
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड ४१३ ३०७ 

2687 2759 अमखोल समुधिहाकर गहायवहाड 
ममु.पखो. धिरणिगहाव (गचौतमनगर) तहा.धिरणिगहाव,
जजि.जिळगहाव कपन कखोड ४२५ १०५ 

2688 2760 कनजखल वसरांत जिगदहाळमे  
ममु.पखो.आरळमे , तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ०११ 

2689 2761 सकचन नहामदमेव खपैरमहामेडमे 
ममु.पखो.आरळमे , तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड  ४१५ ०११ 

2690 2762 प्रशहारांत समुरमेश कदम 
ममु.पखो.आरळमे , तहा.जजि.सहातहारहा 
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कपन कखोड  ४१५ ०११ 

2691 2763 सरांतखोष रहाचमरांद्र कज्जिमेवहाड 
रहा सरस्वतती ककॉलनती, कनडमेबन रखोड, उदगतीर 

2692 2764 समुकनल शतीमरांत बमुगडमे 
 ममु.पखो.भरांडहारकवठमे तहा. दकक्षणि सखोलहापतूर,
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड ४१३ २२१ 

2693 2765 कमे शव शकशकहारांत दमेशममुख 
घर नरां १६३१, महसतूल ककॉलनती, जिमुनहा आपैसहा रखोड, लहाततूर ४१३ ५१२ 

2694 2766 गणिमेश धिनरांजिय पहाटतील 
शहारांतती कनवहास शहासतीनगर, नई अबहादती उदगतीर
तहा.उदगतीर, जजि. लहाततूर कपन कखोड ४१३ ५१७

2695 2767 कनकतन भहारत महहाजिनकहार 
ममु. रुद्रहाळहा पखो. दहापतूरहा , तहा.मनखोरहा जजि.वहाकशम
कपन कखोड ४४४ ४०४ 

2696 2768 कनलमेश दहादहासखो गखोफणिमे 
रहाजिमेद्ररां ररांगनहाथ कखोठती, स.नरां. १४१, प्लकॉट न.१२, शहाहहनगर, 
तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००२ 

2697 2769 कवनहायक कहाकशनहाथ बमेडर
कमनहाक्षती ककॉम्पल्कमे स, २०२ बती कवरांग, 
गणिपतती कवसजिरन तलहावहाजिवळ, शतीव मरांकदर रखोड, ठहाकमु लर्वी (पमुवर) कपन कखोड
४२१२ ०१

2698 2770 कदलतीप बहाबहासहाहमेब आरांधिळमे  
ममु.आरांधिळमेवहाडती, पखो.कवडहा, तहा.कमे जि 
जजि.बतीड कपन कखोड ४३१ १२२

2699 2771 सरांजिय महारखोतती लखोखरांडमे, 
ममु.धिण्यहाचती वहाडती, पखो. जिहारांभळहा, 
तहा.हदगहारांव, जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड ४३१ ७१२

2700 2772 कदपक भहाउसहाहमेब उन्हहाळमे  
ममु.पखो. कहवरहा, तहा.आषती, जजि.बतीड 
कपन कखोड ४१४ २०२ 

2701 2773 रहाम कहाकशनहाथ घहाडसमे
ममु.रमेनहापमुरती, पखो. रमेनहापमुरती, बतीड, तहा.महाजिलगहाव

2702 2774 कशवहाजिती समुदहाम सरपतमे 
ममु.पखो. महादळमहामेहती , तहा.गमेवरहाई, जजि.बतीड 
कपन कखोड ४३१ १४३

2703 2775 अश्वतीनती महमेश सवरगखोड 
२७६, आनरांद नगर भहाग १, हखोटगती रखोड, 
सखोलहापतूर, कपन कखोड ४१३ ००४ 

2704 2776 नयनहा गखोपहाळ सखोनहार 
कनृ ष्णिकमुरां जि-फमे जि-२, बकखोरती रखोड, दत्तसमनृधिती नगर, रहामचरांद्र इरांजितीनतीअरतीग 
ककॉलमेजि जिवळ, लखोणितीकरां द, पमुणिमे, तहा.हवमेलती, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड ४१२ २१६ 

2705 2777 जजितहद्र शकशकहारांत दमुसहाहाणिमे 
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कनृ ष्णिकमुरां जि-फमे जि-२, बकखोरती रखोड,  रहामचरांद्र  इरांजितीनतीअरतीग ककॉलमेजि जिवळ, 
लखोणितीकरां द, पमुणिमे, तहा.हवमेलती, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड ४१२ २१६ 

2706 2778 कनततीन शहाजलक भहालखोरखो 
ममु.कहालहाडहा, पहामे.धिहामखोडती, तहा.रवहामेर ,         जजि.जिळगहाव कपन कखोड ४२५ 
५०७ 

2707 2779 स्वप्नतील  कदगरांबररहाव कमु लकणिर्वी  
ममु.पखो.कशवहाजितीनगर,ममुरुड, तहा.जजि.लहाततूर 
कपन कखोड ४१३ ५१०

2708 2780 पवन कनवहासर मरकड 
रहा.तलवहाडहा, पखो. तलवहाडहा,तहा.गमेवरहाई 
जजि.बतीड, कपन कखोड ४३१ १२७ 

2709 2781 महहादमेव कल्यहाणि घमुटमे 
रहा.कवठहा (कमे जि), पहामे.भमेटहा, तहा.औसहा, 
जजि.लहाततूर, कपन कखोड ४१३ ५२० 

2710 2782 उकमरलहा रहामरहाव पळसपगहार 
ममु.म्हपैसपतूर, पहामे. भहामखोद, तहा.दयहारपतूर,
जजि.अमरहावतती 

2711 2783 अतमुल कवलहासरहाव बचहाटमे 
हरर ओम कनवहास, बहाशर्वी नहाकहा, उस्महानहाबहाद 

2712 2784 शतीदमेवती लक्ष्मणि महातरडमे 
खहाजिहा नगर, सहामेलहापतूर रखोड, उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड ४१३ ५०१ 

2713 2785 वहासमुदमेव नहारहायणि आडमे ममु. चनोंढती, पखो.कमु पटहा
तहा.महानखोरहा, जजि. वहाकशम 
कपन कखोड ४४४ ४०९ 

2714 2786 जसध्दहारांत प्रल्हहाद चव्हहाणि 
ममु.पखो. ओझर (कमरांग), तहा.कनफहाड, जजि.नहाकशक,
यममुनहा नगर कप्रन्स हमेररटमेजि प्लकॉट नरां.१२
कपन कखोड ४२२ २०६ 

2715 2787 समवजितीत बलवरांत कपपरांळकर
अकहरांसहा नगर, नमेटकमे  लमे आउट, धिमुणितीवहालहा मठ,
वधिहार, कपन कखोड ४४२००१ 

2716 2788 शमुभम भगवहान बहावनमे 
पदमहावतती नगर, बसचमु ककॉलनती, आलखोडती, वधिहार
कपन कखोड ४४२ ००१ 

2717 2789 सकचन छगन यहादव 
ममु.पखो.धिहामणिगहाव (दमे), तहा.दहारव्हहा,             जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड 
४४५ २०२ 

2718 2790 महाधिव रहाहहल कहापतूरमे
दमेगहारांवचहाळ, कमल एरतीयहा, नहारांदमेड
कपन कखोड ४३१ ६०१ 

2719 2791 धिम्महानरांद कवक्रिमरहाव ढवळमे ,
रहा. रहामजिती कनवहास तहारहासमेन नगर नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ६०२ 
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2720 2792 यमुवरहाजि समुभहान जिनोंधिळमे ,
रहा.क्रिहारांततीनगर, गणिमेशनगर रखोड कवडमेकर 
हकॉस्पतीटल जिवळ पखोस्ट कशवहाजितीनगर नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ६०२

2721 2793 धिनरांजिय कवलहास जिहाधिव 
वहाडतीकपरांपळगहाव तहा.सखोनपमेठ जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ५१६

2722 2794 अमखोल बळतीरहाम कचगमुरमे,
जसरसहाळहा,ममु.पखो.जसरसहाळहा तहा.परळती वपै.
जजि.बतीड कपन कखोड – ४३१ १२८

2723 2795 महहादमेव प्रभहाकर तरकसमे,
रहा.जसरसहाळहा ममु.पखो.जसरसहाळहा तहा.परळती वपै.
जजि.बतीड (मरहाठवहाडहा) कपन कखोड – ४३१ १२८

2724 2796 परवतीन नयतूम सय्यद,
ममु.पखो.धिहामणिगहाव तहा.आषती जजि.बतीड 

2725 2797 रहाहहल रहामरहाव आरांधिळमे ,
ममु.कहरांगणिती खमुदर पखो.कहरांगणिमे बमु. तहा.जजि.बतीड 
कपन कखोड – ४३११२६ 

2726 2798 रखमहाजिती सखहारहाम सपहाटमे,
कप्रयदशरनती नगर वसमत रखोड खहानहापतूर 
फहाटयहाजिवळ परभणिती कपन कखोड – ४३१ ४०१

2727 2799 शमुभम बहालहासहाहमेब घनघहाव,
स्वच्छतहा ककॉलनती, वहारांगती रखोड (कमहानतीजिवळ) परभणिती कपन कखोड – ४३१ 
४०१

2728 2800 आशहा रहाजितू कखोहमेक,
ममु.पखो.धिहामणिगहाव तहा.आषती जजि.बतीड 

2729 2801 कनततीन भगवहान पहारांचहाळ,
सहावरगहाव पखो. मरांगरुळ नरां१ तहा.महाजिलगहाव 
जजि.बतीड कपन कखोड – ४३१ १३१

2730 2802 प्रकशष व्हती मनवहार,
ममु.चखोरखखोपडती पखो.महारांगककन्हती 
तहा.धिहारवहा जजि.यवतमहाळ 
कपन कखोड – ४४५ २०२

2731 2803 एन. एस. ममुळमे ,
गहारांधितीनगर अमरहावतती

2732 2804 गखोकवरांदहा अरुणि लखोखरांडमे,
हररहर पमेठ, गहाडगमे नगर जिमुनमे शहर अकखोलहा 
कपन कखोड – ४४४ ००२

2733 2805 उमहा गणिपत सहाटखोटमे,
गहायत्रतीनगर कहरांगणिती रखोड बनखोसहा दयहारपतूर 
तहा. दयहारपतूर जजि. अमरहावतती 
कपन कखोड – ४४४ ८०३

2734 2806 मयमुर सरांतखोष जिहाधिव,
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ममु. चमेलकहा समेवहानगर पखो. धिहाबहा 
तहा.बहाशर्वी टहाकळती जजि. अकखोलहा 
कपन कखोड – ४४४ ४०१ 

2735 2807 लक्ष्मणि कचरुबहा ककतरनमे,
सहाखलहा प्लकॉट लखोहगहाव रखोड परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ४०१

2736 2808 मयमुर प्रसहाद टहाक,
ममु.पखो.बखोरती तहा.जजिरांततूर जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ५०८

2737 2809 प्रवतीणि कनृ ष्णिहाजिती नहागखोसमे,
ममु.पखो. सरमेममु वकॉडर नरां.३ तहा.सरमेममु जजि.वधिहार
कपन कखोड – ४४२ १०४

2738 2810 गणिमेश रहाजिहाभहाऊ टहाक
ममु.पखो बखोरती तहा.जजिरांततूर जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ५०८

2739 2811 दत्तहा बहाळहासहाहमेब कशरांपलमे,
रहा महातहामेशती नगर, कहारमेगहाव रखोड, परभणिती 
तहा.जजि.परभणिती कपन कखोड – ४३१ ४०२

2740 2812 सकचन कवष्णितू नलभमे,
ममु.पखो. वहारळहा तहा. जजि. वहाकशम 
कपन कखोड – ४४४ ५०५

2741 2813 कदपक धिमहार कमु महावत,
ममु. ममुरांदखमेडमे बमु. पखो. पहातनोंडमे तहा. चहाळतीसगहाव 
जजि.जिळगहाव कपन कखोड – ४२४ १०२

2742 2814 ज्यहामेतती सखोममेश्वर यरांपमे,
ममु.पखो. कपलतीव तहा.महाळकशरस जजि.सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ३१०

2743 2815 आकहाश प्रभहाकर रुप्रवहार,
महाधिव नगर तमेल्हहारहा ममु.पखो. तमेल्हहारहा 
तहा.तमेल्हहारहा जजि.तमेल्हहारहा 
कपन कखोड – ४४४ १०८

2744 2816 प्रकहाश सखहारहामहा गहायकवहाड,
ममु. पहदतू खमु. पखो.पहालम तहा. पहालम जजि.परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ७२०

2745 2817 बहाबतू श्यहाम कनोंडगतीर,
नहारहायणिनगर,महानवत तहा.महानवत जजि.परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ५०५

2746 2818 अमर अरुणि पवहार,
ममु.पखो. (गहारांधितीनगर) ममेढहा, तहा.जिहावळती जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१२

2747 2819 दमेवहानरांद कवश्वनहाथ कमु -हमे,
बखोधितीसत्व नगर, महालमेगहाव रखोड, तरखोडहा खमु.
नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ६०५

2748 2820 समुभहाष नहाथरहाव तमुपसकमरांद्रमे,
कप्रयदशरनती नगर, कहारमेगहाव रखोड,



-- 194 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
परभणिती कपन कखोड – ४३१ ४०१

2749 2821 रहाहहल शहामसमुरांदर जखलहारमे,
प्रगततीनगर, कहारमेगहाव रखोड 
परभणिती कपन कखोड – ४३१ ४०१

2750 2822 आममेर अफजिलशमेख,
ख्वहाजिहा ककॉलनती, जजिरांततूर रखोड परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ४०१

2751 2823 गणिमेश कहारभहारती दहारांगखोडमे,
ममु.पखो. अरांधिहारती, तहा.जसलखोर जजि. औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ १५१

2752 2824 सकचन अकभमहान कहाकडमे,
ममु.बलभतीमनगर, नहाळवरांडती रखोड बतीड
तहा.जजि.बतीड कपन कखोड – ४३१ १२२ 

2753 2825 ककशहामेर व्यरांकटरहाव गहायकवहाड,
ममु.पखो. रहाजितूर तहा. भहामेकरदन जजि. जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ २१५ 

2754 2826 रहाजिमेश चरांद्रकहारांत कमु लकणिर्वी,
महाऊलती नगर जिलहालपतूर रखोड, परळती वपै.
जजि. बतीड कपन कखोड – ४३१ ५१५ 

2755 2827 भगतीरथ अनमुरथ गहायकमे ,
रहा. सहामदहानहा पखो. कहायखमेडहा तहा. जजि. बतीड 
कपन कखोड – ४३१ १२२ 

2756 2828 कदपक गणिमेश फनकटमे,
ममु.पखो.सहामदहा तहा. दयहारपमुर
जजि. अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ ८०३

2757 2829 जियदतीप आकदनहाथ कमु पहाडमे,
ममु.पखो.गमुमहास्तहा ककॉलनती, सरांग्रहामनगर अकलतूजि
तहा.महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर 

2758 2830 सतूरजि नहामदमेव कशरांदमे,
ममु.पखो. ममेढहा तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१२

2759 2831 कशतल प्रकहाश जिहाधिव,
ममु. खरहाडमे पहामे. कहालगहाव तहा. करहाड जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १०९

2760 2832 परांढरतीनहाथ मनखोहर करखोसमे,
ममु.पखो.सहाई मरांकदरहाजिवळ पहाटणि तहा.पहाटणि 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ २०६

2761 2833 कवजिय वहासमुदमेव जिमुमळमे ,
ममु. रहामनगर पखो. कवहतीगहाव तहा. खहामगहाव 
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४४ ३०३

2762 2834 प्रभहाकर रममेश इरांगळमे ,
ममु.पखो.टहाकरखमेड तहा. नहारांद मुरहा जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड – ४४३ १०३

2763 2835 मरांगमेश समहाधिहान वहानखमेडमे,
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ममु.वरखोडती पखो. गमुरांजि तहा.जसरांदखमेड रहाजिहा 
जजि.बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४३ २०२

2764 2836 शतीशहारांत शरांकररहाव गखोरलहावहाड,
कशवहाजितीनगर, ममुखमेड
कपन कखोड – ४३१ ७१५

2765 2837 बरजलरांग गरांगहाधिर पहारांचहाळ,
अकहल्यहाबहाई हखोळकर नगर ममुखमेड 
कपन कखोड – ४३१ ७१५

2766 2838 रहाहहल समुभहाष खपैरनहार,
ममु.पखो.कहाळवहाडती तहा. महालमेगहाव जजि. नहाकशक
कपन कखोड – ४२३ १०५

2767 2839 कवजियहानरांद लक्ष्मणि चचौधिरती
महालमेगहाव जजि. नहाकशक

2768 2840 अमखोल शरांकर नरांदन,
ममु.पखो.घहामेडदमे तहा. सहाखरती जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड – ४२४ ३०४

2769 2841 गणिमेश समुखदमेव तखोडकर,
सवर नरां. १७४/२ बती, प्लकॉट नरां ७ नरांदहादतीप सखोसहायटती कदव्यनगरती पखो. 
आरांबमेदरमे सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

2770 2842 अजिमुरन कवजहान कहाकडमे,
ममु.पखो. कवदतूळ तहा. उमरखमेड जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २०६

2771 2843 ओरांकहार ककसन सगममे
ममु.पखो. कवदतूळ तहा. उमरखमेड जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २०६

2772 2844 शमुभम समुरमेश कहाचडर,
ममु.पखो. कवदतूळ तहा. उमरखमेड जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २०६

2773 2845 सकचन पहारांडमु रांररांग लखोटमेकर,
ममु.कमु स बमु. पखो. बनघर तहा. जजि. सहातहारहा 
ममु.पखो. कवदतूळ तहा. उमरखमेड जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४१५ ०१३

2774 2846 शखोकभत अरुणि कहारांबळमे ,
ममु.पखो.मसतूर तहा.जजि.सहातहारहा 
ममु.पखो. कवदतूळ तहा. उमरखमेड जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४१५ १०६

2775 2847 जजितहद्र दमेकवदहास तहागडमे,
प्लकॉट नरां. १९ तहागडमे ककॉलनती, न्यमु समुभमेदहार लमे आऊट, नहाकशक नगर, 
नहागपतूर
कपन कखोड – ४४० ०२४

2776 2848 अमखोल मखोहन लनोंढमे,
ममु.पखो.समुपनमे तहा.करहाड जजि.सहातहारहा 
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कपन कखोड – ४१५ ११४

2777 2849 कनततीन ममुगमुटरहाव कशरांदमे 
ममु.पखो. खरहाडमे तहा.करहाड जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०९

2778 2850 अचरनहा सरांतखोष कदम,
ममु.ओझरमे पखो.भणिरांग तहा.जिहावळती जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०२२

2779 2851 कप्रतम प्रकहाश कहारांबळमे ,
ममु.पखो. गवडती तहा.जिहावळती जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१२

2780 2852 मयमुर अजिमुरन पवहार,
ममु.पहामे.(गहारांधितीनगर) ममेढहा तहा. जिहावळती जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१२

2781 2853 कशवकमु महार शरद रत्नहापगखोळ,
ममु.पखो.कळमे  तहा. पन्हहाळहा जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २०५

2782 2854 कवनहायक कशवहाजिती क्षतीरसहागर,
रहा. कशवहाजिती चचौक,मरांगळवहार पमेठ,कमरजि
जसटती प्लहाझहा, प्लकॉट नरां ७ तहा.कमरजि जजि.सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ४१०

2783 2855 अरुणि कबरहा कखोळमेकर,
ममु.पखो. कमु भहारती तहा. जित जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ४०३

2784 2856 समुशहारांत सरांजिय मखोकहतमे-पहाटतील,
ममु.पहाडळती पखो. पहाडळतीवहाडती, तहा.कशरहाळहा 
जजि.सहारांगलती कपन कखोड – ४१५ ४०८

2785 2857 तमुषहार शरांकर पवहार,
ममु.पखो. कळमणि, तहा. उत्तर सखोलहापतूर, 
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ २२२ 

2786 2858 आकतश रघमुनहाथ वहास्तमे,
ममु.पखो.उपळहाई बमु. तहा. महाढहा जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ २०९

2787 2859 कदगरांबर दत्तहारहाव कहातकडमे,
ममु.उरांडमेगहाव पखो. कखोदती तहा.गरांगहाखमेड जजि.परभणिती

2788 2860 चरांद्रकहारांत कशवहाजिती दमेशममुख,
ममु.पखो. नमेहरुनगर(कनमणिती) तहा.तहासगहाव 
जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ३१२ 

2789 2861 कवष्णितू बबन कशरांदमे,
ममु.पखो.ममेढहा तहा. जिहावळती जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१२

2790 2862 अशखोक बहाबतू कशरांदमे,
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ममु.पखो.जिवळवहाडती, तहा.जिहावळती जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१२

2791 2863 अक्षय सदहाकशव गखोरमे,
ममु.पखो.ममेढहा भपैरवनहाथ मरांकदरजिवळ 
तहा. जिहावळती जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१२

2792 2864 सकतश कशवलहाल गवळती,
घर नरां. २०२ ओरांकहारमेश्वर अपहाटरमहट कशवतहारहा ककॉलनती, मकहरांदळमे  सहाकक्रि 
रखोड धिमुळमे
कपन कखोड – ४२४ ००१

2793 2865 शरद नहारहायणि भगत,
ममु.पखो. सहामदहा कहासमपतूर,तहा.दयहारपतूर 
जजि.अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ ८०३

2794 2866 कहाकतरक तमेजिकमु महार टहभमुणिर,
वकॉडर नरां.२ आरांबमेडकर नगर, नहाचणिगहाव तहा.दमेवळती 
जजि.वधिहार कपन कखोड – ४४२ ३०६

2795 2867 अशखोक लक्ष्मणि भहालमेरहाव,
ममु.पखो.महहालक्ष्मती कहवरमे, तहा. नमेवहासहा 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४१४ ५०१

2796 2868 गखोकवरांद बहाळतू लहारांडमे,
ममु.पखो. कनमकगरती तहा. जिमुनर जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१० ५०२

2797 2869 सतूरजि सरांजिय कमठहारती,
वहाडतीपतीर, तहा.करवतीर जजि. कहामेल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ००१

2798 2870 कवशहाल अकनल बनसखोडमे,
आरांबमेडकर नगर, उरणि इस्लहामपतूर तहा.वहाळवहा 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड – ४१५ ४०९

2799 2871 कवकहास तहानहाजिती घहाडगमे,
ममु.पखो. गखोटमेवहाडती, तहा.तहासगहाव जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ३१४

2800 2872 प्रकहाश सरांजिय थखोरहात,
ममु.रखोजिहावहाडती पखो. बहागणिती तहा. वहाळवहा जजि.सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ३०२

2801 2873 अकभजितीत वसरांत पहाटतील,
ममु.पखो. वशती तहा. वहाळवहा जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ४०१

2802 2874 अकमत कदपक जिगतहाप,
महाळती गलती तहासगहाव जजि.सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ३१२

2803 2875 कवजिय चरांद्रकहारांत लमुगडती,
ममु.पखो. वरचमे गलती,लमुगडमे गलती, तहासगहाव
जजि. सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ३१२

2804 2876 भतूषणि सरांजिय समुयरवरांशती,
ममु.पखो. कहाळवहाडती,तहा.महालमेगहाव जजि.नहाकशक
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कपन कखोड – ४३० १०५

2805 2877 रहाहहल भगवहान जिगतहाप,
ममु.पखो. कनरांबहायतती, (शमेवहाळमेनगर) तहा. महालमेगहाव 
जजि नहाकशक कपन कखोड – ४२३ २१२

2806 2878 नकवद तनवतीर दमेशममुख,
ममु.घहामेडमेगहाव पखो. कनमगहाव
तहा. महालमेगहाव जजि. नहाकशक
कपन कखोड – ४२३ २१२

2807 2879 रहाहहल महारुतरहाव घमुगरमे,
ममु.पखो. पवनहार, तहा. जजि. वधिहार 
कपन कखोड – ४४२ १११

2808 2880 कपै लहास महारुतती कहारांबळमे ,
ममु.जिहामणिती, पखो. गखोजिती तहा.कहरांगणिघहाट जजि. वधिहार 
कपन कखोड – ४४२ ३०४

2809 2881 सकचन समुरमेश कहारांबळमे ,
ममु.पखो. पहाडर्वी तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २१५

2810 2882 प्रशहारांत नरांदतू कहारांबळमे ,
ममु.पखो. पहाडर्वी तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २१५

2811 2883 महहादमेव एम कहारांबळमे ,
ममु.पखो. मखोठमे वडगहाव प्र क्रि.२७ आकणिर रखोड 
तहा.जजि.यवतमहाळ

2812 2884 मनखोजि सरांजितीव चव्हहाणि 
रहा. नरांदपतूर पखो. मखोहहा (ई) तहा.पमुसद 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४३ २०४

2813 2885 नरहद्र जिगनहाथ दहाततीर,
नवतीन ममुरांगसहाजिती मरांकदरहाजिवळ, दमुगहार चचौक, 
बहारतीपमुरहा दहारव्हहा, तहा. दहारव्हहा जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २०२

2814 2886 अजिय सरांतखोष बरडमे, 
दहारहा ममुरलती कहारांबळमे , कहारांबळमे  भवन २८/४९३ सहाई मरांकदरहाजिवळ कशरांदमे 
नगर, यवतमहाळ 
तहा.जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड – ४४५ ००१

2815 2887 कवश्वमेश कवजिय पमेठकर,
जिमुनती भहाजिती मरांडई जिवळ, मरांत्रती तळमे  महागमे उरणि इस्लहामपतूर, तहा. वहाळवहा 
जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ४०९

2816 2888 उममेश मदनरहाव नहागरगखोजिमे
ममु.पखो.टखोकवहाडती तहा.परळती वपै. जजि.बतीड
कपन कखोड – ४३१ ५३०

2817 2889 भरत गबहाजिती बहारांगर,
ममु.पखो. एकलहरमे, तहा. खमेड जजि. पमुणिमे
कपन कखोड – ४१० ५०५

2818 2890 वपैभव कदपक खहारांडमेकर,
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७८५/२, बती वहालाॅडर रहामहानरांदनगर, कखोल्हहापतूर तहा.करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ ०१२

2819 2891 परशमुरहाम दमेवजिती धिमुमहाळ
ममु.महाळमेगहाव पखो. कदग्रस तहा. हहातगहाव जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ७१२

2820 2892 कनमरलहा सदहाकशव वहागतकर,
रहा. कमुरां भहारवहाडती पखो. कनृ तमेडती तहा. कळमनमुरती जजि. कहरांगखोलती ममु.महाळमेगहाव पखो. 
कदग्रस तहा. हहातगहाव जजि.नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ७०२

2821 2893 सदहानरांद रहामगनोंडहा पहाटतील,
ममु.पखो. सरांख तहा. जित जजि. सहारांगलती
ममु.महाळमेगहाव पखो. कदग्रस तहा. हहातगहाव जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड – ४१६ ४०४

2822 2894 ममुक्त्यहार नहासर सय्यद
अजजिजजियहा नगर, परभणिती तहा.जजि.परभणिती 
ममु.महाळमेगहाव पखो. कदग्रस तहा. हहातगहाव जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ४०१

2823 2895 कवजिय यशवरांत बनचरमे,
इरांकदरहानगर, वहालाॅडर नरां.१६ ममेहकर जजि.बमुलढहाणिहा
ममु.महाळमेगहाव पखो. कदग्रस तहा. हहातगहाव जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड – ४४३ ३०१

2824 2896 अरकवरांद कशवजिती ककीसमे,
भहारत नगर, पहाथरती रखोड, परभणिती
कपन कखोड – ४३१ ४०१

2825 2897 सकतश रहामककसन गखोरमे,
रहा.रहारांजिहाळहा पखो. पमुरहाजिळ तहा. ओरांढहा (नहा) 
जजि. कहरांगखोलती. कपन कखोड – ४३१ ७०५

2826 2898 उत्तम शमेषरहाव तळमेकर, 
ममु.पखो.महानखोलती तहा. महानवत जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ५०५

2827 2899 ककसन पमुरभहाजिती नवलमे,
ममु.वडद पखो. गमुरांडहा तहा. औरांढहा (नहा) जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड – ४३१ ७०५

2828 2900 यखोगमेश गजिहानन उमहाळमे ,
ममु.पखो. खहारांडवती, तहा. जिळगहाव जिहामखोद, 
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४३ ४०३

2829 2901 धिपैयरशतील भगवहानरहाव पखोळदमेसहाई
ममु.पहामे. रुकडती कशवहाजिती चचौक, तहा. हहातकणिरांगलमे
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ ११८

2830 2902 धितीरजि रममेश सहाळमुरांखमे,
ममु.कनझरमे, पखो. दमुरांद तहा. जिहावळती जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१२

2831 2903 औरांदमुरांबर समुग्रतीव ममुरांढमे,
रहा. कळरांबवहाडती (आ) पखो. कहाटमेगहाव तहा. बहाशर्वी जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड – 
४१३ ४०९
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2832 2904 ममुजिहाईद महहाममुद तहारांबखोळती,

ममु.पखो. महाडर्वी तहा. उत्तर सखोलहापतूर जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ००२

2833 2905 छखोटतीरहाम छगन कखोकणिती,
ममु.रहारांजिणिगहाव पखो. आमखमेव तहा.सहाक्रिकी जजि धिमुळमे
कपन कखोड – ४२४ ३०५

2834 2906 बहालतू मन्सहारहाम बहागमुल,
ममु.पखो. रहाईनपहाडहा तहा. सहाकक्रि जजि.धिमुळमे  
कपन कखोड – ४२४ ३०४

2835 2907 अरकवरांद अशखोक भगत,
ममुळमे  ककॉलनती, शहाहहनगर, कमे डगहाव 
अहमदनगर कपन कखोड – ४१४ ००५

2836 2908 ककरणि सखोपहान जिहाधिव,
ममु.पखो. ममुसळमेवहाडती तहा. रहाहहरती जजि. अहमदनगर
कपन कखोड – ४१३ ७१६

2837 2909 मखोहन हररभहाऊ रमेवतकर,
३३ रमेवतकर लमे.आऊट परांचवटती कहाटहामेल 
तहा. कहाटखोल जजि. नहागपतूर 
कपन कखोड – ४४१ ३०२

2838 2910 सतहद्र जियशती शमहार,
समुरमेश नगर,कन्हहान आदशर हहायस्कतू ल जिवळ,
तहा. पहारकशवनती जजि. नहागरपतूर 
कपन कखोड – ४४१ ४०१

2839 2911 रकवरांद्र दमेवचरांदजिती कमुरां डकहार,
रहा. वहाकमे श्वर पखो. इरांदखोरहा तहा मचौदहा जजि नहागपतूर
कपन कखोड – ४४१ १०६

2840 2912 नवनतीत ग्यहानतीरहाम चरांदतीकहापनृडमे,
पडखोळमेनगर वहाठखोळहा रखोड नहागपतूर 
कपन कखोड – ४४० ००८

2841 2913 प्रमखोद सजिररहाव कशखरमे
घर नरां. ५२ ऋतमुकवहहार जिगदरांबहा नगर, जिमुळमे  सखोलहापतूर, सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ००३

2842 2914 अमखोल रममेश कहारांबळमे ,
ममु.पखो. सहारखोळहा तहा.औसहा जजि. लहाततूर 
कपन कखोड – ४१३ ५२०

2843 2915 प्रफमु ल शरांकररहावजिती झहाडमे,
ममु.पहामे. पहाटनसहावरांगती तहा. सहावनमेर,
जजि. नहागपतूर कपन कखोड – ४४१ ११३

2844 2916 रहाजितू परशरहाम नरांदतीवहालमे,
बमेडगरहामेड आडवहा रस्तहा,बखोलवहाड तहा. कमरजि
जजि. सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ४१४

2845 2917 शमुभम रहाजिकमु महार कठहाणिमे,
प्रभहाग क्रि १ ममु.पखो.तहा.पहारकशवनती जजि. नहागपतूर
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कपन कखोड – ४४१ १०५

2846 2918 आरतती कवश्वहास महाळवमे,
ममु.पखो. वडतूजि तहा. खटहाव जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०६

2847 2919 सरांभहाजिती जिनहाधिरनरहाव ममुळमे ,
सहाखलहा प्लकॉट, हनमुमहाननगर, लखोहगहाव रखोड
परभणिती कपन कखोड – ४३१ ४०१

2848 2920 सकचन कभवहा मखोरमे,
शहाहह ककॉलमेजि समखोर,रहाजिदतीप गलाॅरमेजि महागमे, 
कवचहारमेमळहा कदमवहाडती रखोड कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ४०३

2849 2921 शरांकर जियवरांत टहाफर ,
ममु.पखो.जिहारांभळहा तहा. हदगहाव जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ७१२

2850 2922 गजिहानन कहारांतहारहाव जिहामेशती,
ममु.पखो. भवजि तहा. जसलखोर जजि. औररांगहाबहाद 
कपन कखोड – ४३१ १३५

2851 2923 जहानमेश्वर बरांडतू  आगमे,
रहा. नरसखोबहा नगर, तहा.जजि.बतीड
कपन कखोड – ४३१ १२२

2852 2924 समुकमत आनरांदहा वहानखमेडमे,
रहा. लपैत, पखो. भहातखोरती, तहा. ममुकतरझहापतूर 
जजि अकखोलहा कपन कखोड – ४४४ १०७

2853 2925 अरांकमु श गजिहानन पहाथरकर,
रहा. तमुळजिहापतूर, तहा. कहाररांजिहा लहाड जजि. वहाकशम
कपन कखोड – ४४४ १०५

2854 2926 कनृ ष्णिहाजिती दमेकवदहास बमेलमे,
ममु. खमेडहारवहाडती, पखो. जसरसर बमु. तहा.जजि.कहरांगखोलती
कपन कखोड – ४३१ ५१३

2855 2927 रहामदहास बहालहासहाहमेब कशरांपलमे
रहा. महातखोशतीनगर, कहारमेगहाव रखोड परभणिती 
तहा.जजि.परभणिती कपन कखोड – ४३१ ४०२

2856 2928 दचौलत समुरमेश भवहारमे,
ममु.कवहतीर पखो. कखोहहारमे तहा. अकखोलमे 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४२२ ६१०

2857 2929 कवजिय जिगर पखोटमे,
रहा. कखोहनोंडती पखो. रहाजिमुर तहा. अकखोलमे 
जजि. अहमदनगर 

2858 2930 वपैशहालती महाधिव कहापतूरमे,
रहा. दमेगहाव कचखलती तहा. जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ६०१

2859 2931 प्रकहाश सयहारहाम लरांकमे ,
ममु.पखो. कहासरहाळती, तहा. कबलखोलती जजि. नहारांदमेड
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कपन कखोड – ४३१ ७१०

2860 2932 रकव पहारांडमु ररांग गहायकवहाड
५३/१ जिगदरांबहा नगर, जिमुळमे  सखोलहापतूर,
ममेजिरवहाडती, हखोटगती रखोड सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ००३

2861 2933 समुवणिहार नहारहायणि कहारांबळमे ,
कपरांपळगहाव (ब) तलहाठती कहालाॅलनती, उरांबरखमेड रखोड
तहा. कनफहाड जजि. नहाकशक 

2862 2934 शमुभम सरांजिय अरांबलकर,
वतीर भगतजसरांग व्यहायहाम शहाळमेमहागमे, मरांगलधिहाम 
मरांगरुळपतीर तहा. मरांगरुळपतीर जजि. नहाकशक 
कपन कखोड – ४४४ ४०३

2863 2935 नरहद्र कवठठल कशरांदमे,
ममु.गखोलवहाडती पखो. अरहाळ तहा. मरांगरुळपतीर
जजि. वहाकशम कपन कखोड – ४४४ ४०३

2864 2936 वपैभव मनखोजि समदहानमे
फललाॅट नरां.२ ओम सहाई अपहाटरमहट, चहाळतीस खखोलती जिवळ, जिमेल रखोड 
नहाकशक रखोड नहाकशक 
कपन कखोड – ४२२ १०१

2865 2937 मयमुर भगवहान रररांढमे,
ममु.पखो. मखोहहाडती तहा. जसरांदखमेडरहाजिहा जजि.बमुलढहाणिहा
कपन कखोड – ४४३ २०२

2866 2938 गचौरव कहाशतीनहाथ महाकर डमे,
प्लकॉट नरां. ३० सघवती ककॉलनती, भडगहाव रखोड
पहाचखोरहा तहा. पहाचखोरहा जजि. जिळगहाव 
कपन कखोड – ४२४ २०३

2867 2939 सरांगतीतहा ईश्वर लखोहहार,
स्वहामती कववमेकहानरांद नगर, जिहामनमेर पमुरहा, जिहामनमेर
तहा. जिहामनमेर जजि. जिळगहाव 
कपन कखोड – ४२४ २०६

2868 2940 बहाबहासहाहमेब कहाशतीनहाथ कतडकमे ,
ममु.पखो. भहामेगलवहाडती तहा. धिहारुर जजि. बतीड
कपन कखोड – ४३१ १२४

2869 2941 सहागर सरांजिय परदमेशती,
गलती नरां. ५, ममु.पखो.कमु समुरांबहा, तहा.जजि. धिमुळमे
कपन कखोड – ४२४ ३०२

2870 2942 भतूषणि अकनल समुयरवरांशती,
ममु.पखो. कचमणिपमुरती कपरांपळमे  बमु. तहा. अरांमळनमेर 
जजि. जिळगहाव कपन कखोड – ४२४ ४०१

2871 2943 तमेजिशती प्रकहाश सपकहाळमे ,
प्लकॉट नरां. १४ गट नरां.९७, दमुगहार पहाकर , कहरहा कशवहा ककॉलनती, जिळगहाव कपन 
कखोड – ४२५ ००१
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2872 2944 जियमेश रहाजिहद्र शमेवतकर,

पवन नगर, चहाळतीसगहाव रखोड पशश्चम हहडकखो
धिमुळमे  कपन कखोड – ४२४ ००१

2873 2945 गचौरव कवलहासरहाव दमेशममुख,
रहाममहामेहन नगर, गखोपती ककॉलनती, व्हती एम व्हती रखोड पहाठयपमुस्तक मरांडळ 
जिवळ अमरहावतती
कपन कखोड – ४४४ ६०४

2874 2946 चरांद्रशमेखर पमुरांडजलकरहाव रहाऊत
ममु.पखो. अरांजिनगहाव बहारती, तहा.जजि.अमरहावतती
कपन कखोड – ४४४ ७०१

2875 2947 कशतल कवनहायक बडनमेरकर,
ममु.पखो. अरांजिनगहाव बहारती, तहा.जजि.अमरहावतती
कपन कखोड – ४४४ ७०१

2876 2948 स्नमेहहा भहारतरहाव डकरमे,
ममु.पखो. अरांजिनगहाव बहारती, तहा.जजि.अमरहावतती
कपन कखोड – ४४४ ७०१

2877 2949 कप्रततीकहा सकचन आहमेर,
४६/४ रहाहहलवहाडती, पमेठ रखोड परांचवटती नहाकशक ३

2878 2950 गणिमेश मनखोजि समदहानमे,
फललाॅट नरां. २ ओम सहाई अपहाटरमहट चहाळतीसखखोलती जिवळ दसक, जिमेल रखोड, 
नहाकशक रखोड, नहाकशक
ममु.पखो. अरांजिनगहाव बहारती, तहा.जजि.अमरहावतती
कपन कखोड – ४२२ १०१

2879 2951 कनततीन शहामसमुरांदर जखलहारमे,
प्रगततीनगर, कहारमेगहारांव रखोड, परभणिती,
कपन कखोड – ४३१ ४०१

2880 2952 वपैभव प्रकहाश झगडमे,
ममु.पखो.पहागमुड, तहा.महाजिलगहारांव, जजि.बतीड,
कपन कखोड – ४३१ १३१

2881 2953 गणिमेश बबन बखोरहाडमे,
आरांबमेडकर चचौक, पखोलतीस क्वहाटरर, वहाकशम,
तहा.जजि.वहाकशम कपन कखोड – ४४ ५०५

2882 2954 प्रणिय सहाररांगधिर अखहारमे,
कमु टहासहा, तहा.अकखोट, जजि.अकखोलहा,
कपन कखोड – ४४४ १०१

2883 2955 कशवप्रसहाद सतूयरकहात कमु लकणिर्वी,
सतखोनहा खमुदर, तहा.पहाततूर, जजि.जिहालनहा,
कपन कखोड – ४३१ ५०२

2884 2956 हररभहाऊ सखोपहानरहाव रहाठखोड,
ममु.पखो.जिहारांब तहारांडहा, तहा.जजिरांतमुर, जजि.परभणिती,
कपन कखोड – ४३१ ५०९

2885 2957 उत्तम नहामदमेव पहाटतील,
ममु.पखो.कहारांदमे, तहा.कशरहाळहा, जजि.सहारांगलती
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2886 2958 आकहाश लक्ष्मणि कहारांबळमे ,

ममु.पखो.कवठमेकपरहाणि, तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१५ ४१७.

2887 2959 चरांद्रकहारांत रहाजिहारहाम सखोनहावलमे,
ममु.पखो.तहारगहारांव, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ १०७.

2888 2960 कवशहाल महहद्र सरपहातमे, 
जिनतहा ककॉलनती तथहागत, कवहहारहाच्यहाजिवळ,
गणिमेशनगर रखोड, नहारांदमेड. तहा.जजि.नहारांदमेड.
कपन कखोड – ४३१ ६०२.

2889 2961 मयमुर सततीश भहामेसलमे,
ममु.आषमे, पखो.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा.

2890 2962 ककरणि बबन मखोकहतमे,
ममु.पखो.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा.

2891 2963 ऋषतीकमे श दत्तहा यहादव, 
३१ झमेड पती ककॉलनती, शहाहहपमुरती, तहा.जजि. सहातहारहा.

2892 2964 सरांकदप कचरांतहामणि गवहारती,
कहवरमे तफर  कमन्हमेर, पखो. इरांगळतून, तहा. जिमुनर, 
जजि. पमुणिमे. कपन कखोड – ४१० ५०२.

2893 2965 प्रकवधि शतीधिर उबहाळमे ,
ममु.पखो.च-हहाटहा,  तहा.जजि. बतीड, 
कपन कखोड – ४३१ १२२. 

2894 2966 शतीरहामकमु महार अरांबहादहास वपैष्णिव,
रहा.आळरांद, तहा.फमु लरांब्रती, जजि.औररांगहाबहाद,
कपन कखोड – ४३४ १३४.  

2895 2967 सरांतखोष वहामनरहाव कभसमे,
भडगबहाबहानगर, तहा.पहाटणि 

2896 2968 गरांगहारहाम बहालहाजिती परांदमे,
ममु.कशवणिती (जिहा, तहा.लखोहहा, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड – ४३१ ७०८.

2897 2969 अजिय समुभहाष खवळमे , 
ममु.पखो.बमुधि, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५०३.

2898 2970 ममेघहा समुरजि बहागल,
ममु.डहारांभमेवहाडती, पखो.कहातरखटहाव, तहा.खटहाव,
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०७.

2899 2971 गखोरखनहाथ अमनृतहा महहालमे, 
एफ-५/६, दपैकनक पमुढहारती, यमुयखोजजित सरांकमु ल, 
रहाजजिवगहारांधिती भवन शरणिपमुर रखोड, नहाकशक.
कपन कखोड – ४२२ ००२. 

2900 2972 सहागर कवष्णितू पहाटतील,
रहा.नणिमुरांद्रमे, पखो.कररांजिफमे णि, तहा.पन्हहाळहा, 
जजि.कहामेल्हहापमुर. कपन कखोड – ४१६ २३०.
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2901 2973 अमखोल कमुरां डजलक मखोरमे,

ममु.खटकहाळमे , पखो.कनमकगरती, तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१० ५०२.

2902 2974 पहारांडतू ररांग प्रल्हहादरहाव भमुतनर,
ममु.सहावरांगती (भतू), पखो.नहारांदहापमुर, तहा.कळरांमनमुरती,
जजि. कहरांगखोलती, कपन कखोड – ४३१ ७०२.

2903 2975 महहादशरन उपकहार परांकडत,
सहाईनगर, एन-डती, ४१, इरांकदरहागहारांधिती ककॉलमेजि जिवळ, जसडकखो, नकवन 
नहारांदमेड, 
कपन कखोड – ४३१ ६०३.

2904 2976 सरांतखोष रममेश सखोनटक्कमे , 
जहानमेश्वर नगर, नवती वहाडती, पमुणिहार रखोड, वहाडती,
बमु।. कपन कखोड – ४३१ ६०५.

2905 2977 तमुषहार कमु महार मखोहनरहाव लखोखरांडमे, 
ममु.पखो.ममु-हहा, बमु।, तहा. अरांजिनगहारांव समुजिर्वी, 
जजि. अमरहावतती, कपन कखोड – ४४४ ७०५.

2906 2978 अजजित भगवहान कहारांबळमे , 
ममु.पखो.हमेळगहारांव, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ १०६.

2907 2979 ऋषतीकमे श परांजिहाबरहाव भमुडमेकहार,
अरांजिनगहारांव समुजिती, तहा.अरांजिनगहाव पमुरहा महाठती पमुरहा,
जजि.अमरहावतती, कपन कखोड – ४४४ ७०५.

2908 2980 कनततीन रहाजिहद्र डवरांगमे, 
कप.डब्लतू.डती. ककॉटरर, जसव्हतील लहाईन, परतवहाडहा,
तहा.अचलपमुर, जजि.अमरहावतती,

2909 2981 रहाहहल कभमरहाव वहाघमहारमे, 
म्हहाळसहापमुर, पखो.म्हहाळसजिवळहा, तहा.जजि.बतीड.

2910 2982 रखोकहत रहामदहास कहाकडमे, 
मतू.पखो.तहारळमे , तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ०१४.

2911 2983 ओरांकहार कहाकशनहाथ भहास्मल, 
ममु.अकवटजखरांड, पखो.सहातमेवहाडती, तहा.अकखोलमे,
जजि.अहमदनगर, कपन कखोड – ४२२ ६१०.

2912 2984 अशखोक दमेवरहाव वहायळ, 
ममु.पखो.कमे ळती-ओतमुर, तहा.अकखोलमे. जजि.अहमदनगर
कपन कखोड – ४२२ ६१०.

2913 2985 चमेतन जिहानकमु  कशरांदमे,
ममु.अकबतजखरांड, तहा. अकखोलमे, जजि.अहमदनगर,
कपन कखोड – ४२२ ६१०. 

2914 2986 सततीश कवलहास कगरती,
ममु.पखो.महालमुन्जिमे, तहा.सरांगमनमेर, जजि.अहमदनगर,
कपन कखोड – ४२२ ६०५.

2915 2987 अक्षय लहहानमु सहातपमुतमे,
रहा. पखोखरती हवमेलती, पखो.कमु रणि, तहा.सरांगमनमेर,
जजि.अहमदनगर, कपन कखोड – ४२२ ६०५.
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2916 2988 लजलत मधिमुदहास दमेवममुरहार, 

छखोटहा बहाजिहार, दमहाल घहाट, परतवहाडहा, 
तहा.अचलपमुर, जजि.अमरहावतती. 
कपन कखोड – ४४४ ८०५.

2917 2989 आकहाश प्रकहाशरहाव घन,
ममु.पखो.असदपमुर, तहा.अचलपमुर, जजि.अमरहावतती,
कपन कखोड – ४४४ ८०६.

2918 2990 रहामरहाव ऊमहाजिती रहाठखोड,
कशवहाजितीनगर, ममुखमेड, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड.
कपन कखोड – ४३१ ७१५.

2919 2991 अकवनहाश यमुवरहाजि पहाटतील, 
कहसहाळमे , तहा.कशरपमुर, जजि.धिमुळमे , 
कपन कखोड – ४२५ ४२१

2920 2992 रममेश रहामकनृ ष्णि भगत,
ममु. पखो. सहामदहा कहासमपमुर, तहा.दयहारपमुर, 
जजि. अमरहावतती, कपन कखोड – ४४४ ८०३.

2921 2993 रहाजिकन्यहा समुरमेशरहाव लखोखरांडमे, 
ममु.पखो.गहारांधितीनगर, अकखोटरखोड, बनखोसहा, 
तहा.दयहारपमुर, जजि.अमरहावतती, 
कपन कखोड- ४४४ ८०३.

2922 2994 ममुकहा रहामकनृ ष्णि भगत, 
ममु. पखो. सहामदहा कहासमपमुर, तहा.दयहारपमुर, 
जजि. अमरहावतती, कपन कखोड – ४४४ ८०३.

2923 2995 ईश्वर नहारहायणि लखोहहार, 
स्वहामती कववमेकहानरांद नगर, जिहामनमेर पमुरहा, जिहामनमेर,
तहा.जिहामनमेर, जजि.जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२४ २०६.

2924 2996 ऋषतीकमे श गजिहानन शमेळकमे , 
ममु.पखो.बखोरहाखमेडती, तहा.महामेतहाळहा, जजि.बमुलढहाणिहा.
कपन कखोड – ४४३ १०३.

2925 2997 कपै लहाश कवश्वनहाथ दमेशममुखमे,
ममु.पखो.सहावरगहारांव (महाळ), तहा.हहादगहारांव,
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ७१२.

2926 2998 श्यहाम सखहारहाम महाखलमे,
ममु.पखो.भडरांगवहाडती, पखो.महादळमखोहती, तहा.गमेवरहाई,
जजि.बतीड. कपन कखोड – ४३१ १४३.

2927 2999 दत्तहा उत्तम अनममुलमे,
ममु.पखो.महादळमखोहती, तहा.गमेवरहाई,
जजि.बतीड. कपन कखोड – ४३१ १४३.

2928 3000 सखोपहान रहामकनृ ष्णि भगत, 
ममु.पखो.सहामदहा कहासमपमुर, तहा.दयहारपमुर, 
जजि.अमरहावतती. कपन कखोड – ४४४ ८०३.

2929 3001 समुरमेखहा कशवहाजिती ममुरांडमे,
ममु.पखो.भखोगलवहाडती, तहा. धिहारूर, जजि.बतीड.
कपन कखोड – ४३१ १२४. 
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2930 3002 अकनरूध्द पहारांडतू ररांग कनशहानरहाव,

रहा.रहामगहारांव, पखो.पळसहामेबडमे, तहा.जजि.अकखोलहा.
2931 3003 कवककी समुधिहाकर बमेरड,

ममु.पखो.अरांजिनगहारांव बहारती, तहा.जजि.अमरहावतती,
कपन कखोड – ४४४ ७०१.

2932 3004 सकचन सरांतरहाम भहातहारांगळमे ,
रमेणिहापतूर जसरांधिगहारांव सहाहधिगहारांव, तहा.रमेणिहापमुर, 
जजि.लहातमुर, कपन कखोड – ४१३ ५२७.

2933 3005 ककरणि यशवरांत ओरांबहासमे, 
रहा.वडगहारांव तहा.महाणि,पखो.पहागरती, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५०८.

2934 3006 मरांगमेश रहाजिमेश पखोकळमे ,
ममु.पखो.अरांजिनगहारांव बहारती, तहा.जजि.अमरहावतती,
कपन कखोड – ४४४ ७०१.

2935 3007 रखोकहत महहादमेव ओवहाळकर, 
अयखोध्यहानगर, धिमुळमे  रखोड, चहाळतीसगहारांव. 
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२४ १०१.

2936 3008 रहाजिमेश रममेश कमे दहार,
प्लकॉट नरांबर ४, गट.नरां१२९, व्यरांकटमेशनगर, 
हररकवठ्ठल नगर रखोड, तहा.जजि.जिळगहारांव.
कपन कखोड – ४२५ १०१.

2937 3009 अमखोल जजितहद्र रहाजिभखोजि,
सहाईनगर, नरडहाणिहा, तहा.कशरांदखमेडहा, जजि.धिमुळमे .
कपन कखोड – ४२५ ४०४.

2938 3010 अमखोल नहामदमेव पहाटतील, 
ममु.पखो.समेन्टटल बलाॅक जिवळ, कचनहावल, तहा.रहावमेर,
जजि.जिळगहारांव. कपन कखोड – ४२५ ५०५.

2939 3011 रूहती महहादमेव ओवहाळकर, 
आयखोध्यहा नगर, धिमुळमे  रखोड, चहाळतीसगहारांव,
जजि.जिळगहारांव. कपन कखोड – ४२४ १०१.

2940 3012 रहाम समुकनल ठहामेकळ, 
ममु.पखो.जसव्हतील लहाईन, दयहारपमुर, तहा.दयहारपमुर,
जजि.अमरहावतती, कपन कखोड – ४४४ ८०३.

2941 3013 नहागमेश बबन समुयरवरांशती, 
पहारांढरवहाडती, पखो.कनढळ, तहा.महाणि जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०२३.

2942 3014 गचौरती अशखोक चव्हहाणि, 
२८६, शकनवहार पमेठ, सहातहारहा.

2943 3015 रहाकमे श कमे शव महानमे, 
ममु.डबमेवहाडती,पखो.जिकहातवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा.

2944 3016 अकमत कशवरहाजि आनमेवहार, 
ममु.पखो. डखोनगहारांव (खमु।)पखो.डखोनगहारांव बमु।, 
तहा.कबलखोलती, जजि.नहारांदमेड. 
कपन कखोड – ४३१ ७१०.
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2945 3017 महमेश तमुतहारहाम हहापसमे, 

रहा.सखोनई, तहा.नमेवहासहा,जजि.अहमदनगर, 
कपन कखोड – ४१४ १०५.

2946 3018 अश्वतीणिती समुधिहाकर नवघमेर, 
ममु.पहामे.लखोहगहारांव रखोड, सहाखलहा प्लकॉट, हणिमुमहाननगर, परभणिती. 
कपन कखोड – ४३१ ४०१.

2947 3019 अक्षय मधिमुकर गहारांगमुडर, 
एस.ओ. ५५७, प्लकॉट ०९, मधिमुशती.बरां.,
महहालक्ष्मती नगर, अडगहारांव कशवहार, नहाकशक 
कपन कखोड – ४२२ ००३.

2948 3020 रममेश कवक्रिम कशरांदमे,
ममु.कशरांदमेवहाडती, पहामे.रहारांजिणिती, तहा.गमेवरहाई, जजि.बतीड.
कपन कखोड – ४३१ १४३.

2949 3021 सकचन शरांकर कहारांबळमे ,
ममु.पखो.गमुलहाल टमेकडती, मचौजिमे आगर, तहा.कशरहाळ,
जजि.कखोल्हहापमुर, कपन कखोड – ४१६ १२०.

2950 3022 हमेमरांत समुरमेश सपैतवहाल,
ममु.पखो.कचनहावल, तहा.रहावमेर, जजि.जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ ५०५.

2951 3023 ईश्वर रहाजिहद्र मखोरमे,
यशवरांतनगर, सहाक्रिकीरखोड, धिमुळमे . 
कपन कखोड – ४२४ ००१.

2952 3024 चमुकनलहाल कवकहास भखोयमे,
ममु.कमु तरखहारांब, पखो.टमेभमे, प्र.वहासहार, तहा.सहाक्रिकी,
जजि.धिमुळमे . कपन कखोड – ४२४ ३०६.

2953 3025 अकनल कवठ्ठलरहाव गखोरमे, 
कमे /ऑफ. सखहारहामजिती गमुनहाजिती सहाखरमे, 
ममु.पखो.धिनगर टहाकळती, तहा.पमुणिहार, जजि.परभणिती.
कपन कखोड – ४३१ ५११.

2954 3026 रकव मधिमुकर ढगमे, 
ममु.पखो.धिनगर टहाकळती,  तहा.पमुणिहार, जजि.परभणिती.
कपन कखोड – ४३१ ५११.

2955 3027 सरांजिय सहाहमेबरहाव गखोडसमे, 
ममु.पखो. नहागरमे, तहा.यवलहा, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड – ४२३ ४०१.

2956 3028 कदपक बहारकतू  पहाटतील, 
रहा.घमुसडर्वी बमु।, पखो.टहाकळती, तहा.पहाचखोरहा, 
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२४ १०३.

2957 3029 शकशकहारांत शरांकररहाव पमुरती, 
बहाबमुरहाव आण्णिहाजिती सखोनकडमे, 
सरस्वतती नगर समखोर, व्हती. एस.व्हती ककॉलमेजि, अमरहावतती. कपन कखोड – 
४४४ ६०४.

2958 3030 गचौरव गणिमेश कनकम, 
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५६/ब, दमेशममुखनगर, यहावलरखोड, चखोपडहा,
तहा.चखोपडहा, जजि.जिळगहारांव. कपन कखोड – ४२५ १०६.

2959 3031 वपैभव कवलहास कमु लकणिर्वी, 
ममु.पखो.दमेवढहाबहा, तहा.मलकहापमुर, जजि.बमुलढहाणिहा,
कपन कखोड – ४४३ १०१.

2960 3032 गणिमेश जहानमेश्वर भमुजिबळ, 
कहाळहामहारूतती मरांकदर, वडवणिती, तहा.वडवणिती, जजि.बतीड. 

2961 3033 गखोपहाल प्रकदप तमुपकर, 
ममु.पखो.गमुरांजि, तहा.जसरांदखमेड रहाजिहा, जजि.बमुलढहाणिहा,
कपन कखोड – ४४३ २०२.

2962 3034 मकनश परसरहाम मरांडळकर, 
सहाखरखमेडहार, तहा.जसरांदखमेड रहाजिहा, जजि.बमुलढहाणिहा.
कपन कखोड – ४४३ २०२.

2963 3035 त्रतीशमुल महहादमेव भहाणिगमे, 
ममु.पखो.असदपमुर, तहा.अचलपमुर, जजि.अमरहावतती,
कपन कखोड – ४४४ ८०६.

2964 3036 रकवरांद्र उत्तमरहाव कघममे,
कदपहाचरन मरांगलकहायहारलयहाजिवळ, रहामहापमेठ चचौक,
अमरहावतती, कपन कखोड – ४४४ ६०१.

2965 3037 भटतू  आत्महारहाम पहारधिती, 
ममु.गखोवधिरन, पहामे.महारवड, तहा.अमळनमेर, 
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ ४०२.

2966 3038 दमेवहद्र सरांजिय बहारती, 
ममु.पखो.कशरसहामेलती, प्र.बखो, तहा.जिळगहारांव, जजि.जिळगहारांव
कपन कखोड – ४२५ ००२. 

2967 3039 हषरल समुकनल कशरांपती, 
गट.नरां.२००/१, प्लकॉट नरां. १६अ, आनरांद मरांगल सखोसहा. कपरांप्रहाळहा, 
तहा.जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ ००१.

2968 3040 कहाजिल जिनहारदन कहाटरमे, 
ममु.करहाड, जजि.सहातहारहा, १४ बमुधिवहार पमेठ, करहाड, 
कपन कखोड – ४१५ ११०.

2969 3041 सरांजिय रहाजितू नवकगरमे, 
ममु.पखो.दहावरवहाडती, तहा.पपैठणि, जजि.औररांगहाबहाद,
कपन कखोड – ४३१ १०७.

2970 3042 रकवरांद्र गखोकवरांदहा अकहरमे,
३९अ, लहालचरांदनगर, कशरांदरवमेडहा, तहा.कशरांदरवमेडहा. जजि.धिमुळमे , कपन कखोड – 
४२५ ४०६.

2971 3043 अकनल छखोटतीरहाम अकहरमे, 
ममु.कमु त्तरखहारांब, पखो.टहभमे,प्र.बहासर्वी, तहा.सहाक्रिकी, 
जजि.धिमुळमे . कपन कखोड – ४२३ ३०६. 

2972 3044 बबन लहहानतू बकहरम,
ममु.वडपहाडहा, पखो.शहदवड, तहा.सहाक्रिकी, जजि.धिमुळमे , 
कपन कखोड – ४२४ ३०६.

2973 3045 कनृ ष्णिकहारांत गमुणिवरांत वहारांगमे, 
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ममु.बहावचती, पखो.कबटरगहारांव, तहा.रमेणिहापमुर, जजि.लहातमुर.
कपन कखोड – ४१३ ५२७.

2974 3046 ककशखोर नहारहायणि कमसती,
स्वहामती कववमेकहारांनद नगर, जिहामणिमेर पमुरहा, 
जिहामणिमेर तहा.जिहामणिमेर जजि.जिळगहारांव, 
कपन कखोड – ४२४ २०६.

2975 3047 जसध्दहाथर समुभहाष वहाघमपैतर, 
ममु.मद्रमे, पखो.कमु मठमे, तहा.द.सखोलहापमुर, सखोलहापमुर.
कपन कखोड – ४१३ २२४. 

2976 3048 महाजितीद मकहबतूब शमेख,
७४, लखोकमहान्य नगर, मजिरमेवहाडती, सहामेलहापमुर,
कपन कखोड – ४१३ ००३.

2977 3049 कवशहाल जसद्रहाम कदम, 
रहा.घर नरां-६, डकॉ.आरांबमेडकरनगर, समहाट चचौक, 
न्यतू बमुधिवहार पमेठ, सखोलहापमुर, 
कपन कखोड – ४१३ ००२.

2978 3050 सरांदमेश बहाबतूलहाल जसरसहाट, 
रहा. कहरांगणिती, पखो.दकहहरांडहा, तहा. अकखोलहा, 
जजि.अकखोलहा. कपन कखोड – ४४४ १११.

2979 3051 ककरणि कवलहास वहाघमहारमे, 
महारांगदरती, तहा.अहमदपमुर, जजि.लहातमुर, 
पखो.सहावरगहारांव.(धिखोट),कपन कखोड – ४१३ ५१४.

2980 3052 रूपमेश दत्तहात्रय महाळती, 
ममु.पखो.कहापडणिमे, इरांकदरहापनगर, तहा.जजि.धिमुळमे .
कपन कखोड – ४२४ ३०७.

2981 3053 रमेश्महा शहहाजिती महानमे, 
ममु.पखो.मळखोलती, तहा.महाळकशरस, जजि.सखोलहापमुर,
कपन कखोड – ४१३ ११३.

2982 3054 समुरजि जसध्दहाथर कदम, 
रहा.घर नरां-६, डकॉ.आरांबमेडकरनगर, समहाट चचौक, 
न्यतू बमुधिवहार पमेठ, सखोलहापमुर, 
कपन कखोड – ४१३ ००२.

2983 3055 दहादहा शहहाजिती महानमे, 
ममु.पखो.मळखोलती, तहा.महाळकशरस, जजि.सखोलहापमुर,
कपन कखोड – ४१३ ११३.

2984 3056 प्रमखोद नरजसरांगरहाव कहारांबळमे , 
एम.जिती.ककॉलमेजि रखोड, अरांकबकहा ककॉलनती, अहमदपमुर, तहा.अहमदपमुर, 
जजि.लहातमुर,
कपन कखोड – ४१३ ५१५.

2985 3057 अकनकमे त नहा. कमु -हहाडमे, 
ममु.पखो.लखोनवहाडहा, कपन कखोड – ४४४ ८०३.

2986 3058 यखोगमेश समुरमेशरहाव कतवलकर, 
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ममु.पखो.असदपमुर, तहा.अचलपमुर, जजि.अमरहावतती,
कपन कखोड – ४४४ ८०६.

2987 3059 सरांकदप कचरू भहालमे,
ममु.अजिनडखोह, पखो.नहायगव्हहाणि, तहा.जजि.औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ ००७. 

2988 3060 कवजिय हणिमरांतहा खखोकलमे, 
समरांदर वहाडती, पखो. पहाडतू ररांणिहा, तहा.भखोकर, जजि. नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ 
८०१.

2989 3061 गरांगहाधिर सरांजिय बखोलचमेटवहार,
ममु.पखो.कमुरां डलवहाडती, तहा.कबलखोलती, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड – ४३१ ७११.

2990 3062 कनखतील सहामलतू उषमवहार, 
ममु.पखो.कमुरां डलवहाडती, तहा.कबलखोलती, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड – ४३१ ७११.

2991 3063 ककवतहा हणिमरांलतू तखोटहावहार, 
बहागवहान गलती, कमुरां डलवहाडती, तहा.कबलखोलती,
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ७११.

2992 3064 गरांगहाधिर शरांकर ईकबतकर, 
ममु.कहालहार (खमु।), पखो.कहालहार (बमु।),तहा.कबलखोलती,
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ७१०.

2993 3065 रणिजजित कमे शव महानमे, 
ममु.डबमेवहाडती, पखो. जिकहातवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा.

2994 3066 कनततीन बहाळतू सहाळतूरांखमे,
१२०, जिखोशतीवहाडहा, गखोडखोलती, सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००२.

2995 3067 ऋषतीकमे श परशमुरहाम महानमे, 
४७१, शकनवहार पमेठ, सहातहारहा. तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००२.

2996 3068 सपैफ ममुबहारक डहारांगमे,
आमरहाईनगर, यश ढहाब्यहापहाठतीमहागमे, ममु.पखो.कहाहडवमे. तहा.जजि.सहातहारहा. कपन 
कखोड – ४१५ ००२.

2997 3069 लक्ष्मणि आनरांतहा पखोटमे, 
ममु.खरबती, पखो.कवहाणिहा, तहा.हदगहारांव, जजि.नहारांदमेड.
कपन कखोड – ४३१ ७१२.

2998 3070 कदपक कवलहास सखोनवणिमे, 
ममु.पखो.कहापमुसवहाडती, तहा.जिहामनमेर, जजि.जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ ३१०. 

2999 3071 रहाहहल पमुरांडजलक बहारती,
ममु.पहातनोंडती, पखो.अरांतमुरलती, तहा.ममुकहाईनगर, 
जजि.जिळगहारांव.कपन कखोड – ४२५ ३०६.

3000 3072 गचौतम कवष्णितू सपकहाळमे , 
प्लकॉट नरांबर ४, गट नरांबर १२९, व्यरांकटमेश नगर, हररकवठ्ठल नगर, 
तहा.जजि.जिळगहारांव, 
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कपन कखोड – ४२५ ००१.

3001 3073 रकवरांद्र शरांकर गहारमे, 
ममु.पखो.रहाक्षस भमुवन, तहा.समुरगहाणिहा, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड – ४२२ ००७.

3002 3074 कवजिय महाकनकरहाव पहाटतील, 
प्लकॉट नरांबर ३४अ, उज्वल ककॉलणिती, भडगहारांव,
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२४ १०५.

3003 3075 आकहाश समुभहाष कहवहाळमे ,
समतहा नगर, नहालरांदहा चचौक, सहागवन एररयहा,
बमुलढहाणिहा, कपन कखोड – ४४३ ००१.

3004 3076 ईश्वर भहारतसमेठ दसममुखमे,
ममु.पखो.रहाजितूर, तहा.भखोकरदन, जजि.जिहालनहा,
कपन कखोड – ४३१ २१५.

3005 3077 कवशहाल बहाबहासहाहमेब जिगतहाप, 
ममु.कखोल्हमेवहाडती, पखो.लव्हहरती, तहा.कमे जि, जजि.बतीड.
कपन कखोड – ४३१ १२३.

3006 3078 कनृ ष्णिहा अरूणि आवहारमे, 
आवहारमे मळहा, चमेहमेडती बमु।, नहाकशकरखोड, नहाकशक.
कपन कखोड – ४२२ १०१.

3007 3079 रममेश रहाजिहारहाम गहाडमे, 
कमे /ऑफ. शती.धिमहार यदरू गवळती, प्रकतभहा कनवहास कमरवतीर नगर, पमेडगहारांव 
रखोड, वडतूजि, तहा. खटहाव जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०६.

3008 3080 समहाधिहान भगवहान कहारांबळमे , 
ममु.पखो.घहालवड, तहा.कशरखोळ, जजि.कखोल्हहापमुर, 
कपन कखोड – ४१६ १०३.

3009 3081 मखोहसतीन नन्हह शमेख 
ममु.पहामे. अरांबमेलखोहळ तहा. गरांगहापतूर जजि. औररांगहाबहाद 
कपन कखोड - ४३१ १३३

3010 3082 सरांदतीप परांजिहाबरहाव कचलगर 
रहा. चहामणिती पखो. भखोगहाव दमेवती. तहा. जजिरांततूर 
जजि. परभणिती कपन कखोड - ४३१ ५०९

3011 3083 समुकनतहा समुदहाम महाळती 
ममु. रहामनगर पखो. वहासडती तहा. कनड 
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड - १४१ १०४

3012 3084 कनलमेश कदलतीप बमेदरमे 
ममु.पखो. कनरममुडती, तहा. पहाटखोदहा जजि. बतीड
कपन कखोड - ४३१ १२२

3013 3085 नरमेश दहादहासखो खरहात 
ममु.पखो. यळगतूळ तहा. हहातकणिरांकगलमे 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड -  

3014 3086 कमजलरांद जहानमेश्वर समुपमे 
ममु.पखो. रहाजितूर नरां. १ तहा. जिमुनर जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड - ४१० ५०२

3015 3087 समुशतील सरांभहाजिती कहारांबळमे  
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रहा. दहारहा मनतीष शरांकर कहारांबळमे  (अलाॅडवखोकमे ट)
सहावतीत्रतीबहाई फमु लमे वसहाहत, रमेल्वमे कखोल्हहापतूर
चहाळ कमरजि, ममु. पहामे. कमरजि. जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१६ ४१०

3016 3088 दत्तहा रहामचरांद्र चचौगलमे 
रहा. प्लहालाॅट नरां. १३८, दहादमु चचौगलमे नगर, कळरांबहा
रखोड कखोल्हहापतूर - ४१६ ००७

3017 3089 समुजधिर चरांद्रकहारांत भहामेपळमे  
ममु.पखो. एकलहरमे, तहा. खमेड, जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड - ४१२ ४०२

3018 3090 परांढरतीनहाथ धिनोंडतीरहाम जिहाधिव 
रहा. कहारांचनवहाडती, पखो. म्हहालसवड, तहा. करवतीर 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड - ४१६ ००१

3019 3091 प्रकवणि धिनोंकडरहाम तहारांबट 
ममु.पहामे. प्लकॉट नरां. ०७ कळरांबहा, महहादमेवनगर, 
पतूवर भहाग तहा करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ ००७

3020 3092 ककतर्वी अशखोक बहारांबळमे  
रहा. दमुगहारमहातहा ककॉनलती क्रि. २, आळरांदती रखोड, 
जिय महहारहाषट  चहापैक, भखोसरती पमुणिमे 
कपन कखोड - ४११ ०३९

3021 3093 सरांदमेशकमु महार अरुणि रहावडमे 
रहा.गणिमेश रजसडमेन्सती, दहारांगर पहाटतील नगर, कशवणिमे
पमुणिमे कपन कखोड - ४११ ०२३

3022 3094 अकनकमे त कवजिय पवहार 
ममु.पहामे. बलवडती. भहा, तहा. खहानहापतूर जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१६ ३०९

3023 3095 कहाळतूरहाम बबन कभरांगहारदमेवमे 
ममु.पखो.कवटहा, फमु लमेनगर, तहा.खहानहापतूर जजि.सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ३११

3024 3096 सखोनहालती मनखोजि कहारांबळमे  
रहा. उडमे. तहा. हहात. जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ ११५

3025 3097 बहाळतू चरांपत जिहाधिव 
रहा. कतवररांग पखो. पखोहरांडतूळ तहा. महहागहारांव 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ २०४

3026 3098 यखोगमेश महानजसरांग समुयरवरांशती 
ममु.पखो. हमेळगहारांव तहा.करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ १०६

3027 3099 कमु महार उत्तमरहाव पखोटभरमे 
रहा. महाधिवबहाग, वपैदनहाथ कवदहालयजिवळ, परळती
वपैजिनहाथ जजि.बतीड कपन कखोड - ४३१ ५१५

3028 3100 गखोकवरांदहा ककसन पवहार 
ममु.पहामे. कमु सळरांब, तहा.पहाटखोदहा जजि.बतीड
कपन कखोड - ४१३ २०७
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3029 3101 कदपक बबन पखोकळमे  

रहा. पहामेकळमेवहाडती, जिहामखमेड तहा. जिहामखमेड
जजि. अहमदनगर कपन कखोड - ४१३ २०१

3030 3102 पलवती अशहामेक सहाळवमे 
ममु. मठती, पखो. कनवडमु रांगमे तहा. पहाथडर्वी जजि.अहमदनगर 
कपन कखोड - ४१४ १०६

3031 3103 हरमेरहाम भहाऊसहाहमेब बनोंगहाणिमे 
ममु.पखो. कशरांगवमे कमे शव तहा. पहाथडर्वी जजि.अहमदनगर 
कपन कखोड - ४१४ ५०१

3032 3104 शहावणि सखोपहान नहामपलमे 
ममु. मखोगरहा. पखो. कतथर तहा. अहमदपतूर जजि.लहाततूर 
कपन कखोड - ४१३ ५१५

3033 3105 सरांजिय रहाधिमेशहाम चरांदमेलमे 
रहा. दकहटणिमे, हपैद्रहाबहाद रखोड, उ.सखोलहापतूर 
जजि. सखोलहापतूर ४१३ ००६

3034 3106 कशवरहाम शरांकर चव्हहाणि 
रहा. दमेगहावरां. तहा. वहाई जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१२ ८०३

3035 3107 कवकहास भरत कपसमे 
ममु.पहामे. महाळकशरस तहा.महाळकशरस जजि.सखोलहापतूर 

3036 3108 पखोषहाचती पहावतती कचकटवल्यहानमे नहारांव 
जलकहलमे नहाहती

3037 3109 सरांकदप अशखोक गवहारांदमे 
ममु.पखो. टहाकळतीभहानखब, तहा. शतीरहामपतूर 
जजि. अहमदनगर, कपन कखोड - ४१३ ७२५

3038 3110 रहाहहल अशखोक गवहारांदमे 
ममु.पखो.टहाकळतीभहान, तहा.शतीरहामपतूर जजि.अहमदनगर 
कपन कखोड - ४१३ ७२५

3039 3111 मयमुरती सरांपत कशरसट 
ममु.पखो.नहागझरती, तहा.कखोरमेगहारांव जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५११६

3040 3112 प्रशहारांत बहाबहासखो शमेटमे 
ममु.पखो. कमुरां भहारगहाव तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ १०३

3041 3113 समुयश कदपक भरांडहारमे 
ममु.पखो. मसमुर तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ १०६

3042 3114 भगवरांत समुखदमेव शमेलहार 
रहा. तहारांभमेरमे तहा.रहाहहरती जजि.अहमनगर 
कपन कखोड - ४१३ ७०६

3043 3115 कपै लहास कतरथनहाथ गखोडर 
रहा. मखोहकनरहाजिनगर, कखोपरगहाव तहा.कखोपरगहारांव
जजि. अहमदनगर कपन कखोड - ४२३ ६०१
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3044 3116 महाकणिक मच्छतीद्ररां कदवसमे 

ममु. पखो. रहाकशन तहा.कजिरत जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड - ४१४ ४०३

3045 3117 कनलमेश कशवहाजिती कहाटकर 
ममु.पखो. वहाठहार, ककरखोळती, तहा. कखोरमेगहाव 
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ११६

3046 3118 बहाळकनृ ष्णि समुरमेश कभरांतहाडमे 
रहा. वडती पखो. कळरांजिती तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ५१२

3047 3119  तमुषहार लक्ष्मणि पवहार 
रहा. १७६२, रकववहार पमेठ, वहाई जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१२ ४०३

3048 3120 वपैभव नरांदकमु महार सखोनहावणिमे 
ममु.पखो. धिहावडवहाडती तहा. खरांडहाळहा जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१२ ८०२

3049 3121 समुलमेमहान पहापहाभहाई ममुलहाणिती 
रहा. कपरांगळती बमु. तहा. महाणि जजि. सहातहारहा. 

3050 3122 सरांग्रहाम समुखदमेव रणिकपसमे 
ममु. ककरकसहाल पखो. गनोंदहावलमे बमु.. तहा. महाणि 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ५४०

3051 3123 कनृ ष्णिहा जिगनहाथ अवघडमे 
रहा. ककरकसहाल पखो. गनोंदहावलमे बमु. तहा. महाणि 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ५४०

3052 3124 प्रकदप दमेवतीदहास बखोकमे  
ममु.पखो. सहारांडवहा तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ २१९

3053 3125 अजिय रहाजितू यमेवतकर 
रहा. तमुळजिहापतूर तहा. कहाररांजिहालहाड पखो. कहाररांजिहालहाड 
जजि. वहाकशम कपन कखोड - ४४४ ११२

3054 3126 सहावतहा दत्तहात्रय महाळती 
ममु.पखो. कहापडणिमे तहा. जजि. धिमुळमे , इरांकदरहानगर 
कपन कखोड - ४२४३०७

3055 3127 समुहहास समुरमेश करहारांडमे 
रहा. कवदहानगर, अस्वलमे ककॉलनती, कमरजि
कपन कखोड - ४१६ ४१० 

3056 3128 उममेश सदहाकशव करहारांडमे 
रहा. कवदहानगर अस्वलमे ककॉलनती, कमरजि 
कपन कखोड - ४१६ ४१०

3057 3129 शरांकर कवठखोबहा कमे सकर 
रहा. शकमकनगर, महाळभहाग, तहा. वहाळवहा
जजि. सहारांगलती कपन कखोड - ४१६ ३१३

3058 3130 रकहम जिमतीलसहाब कपरवलमे 
रहा. क्रिहारांतती नगर मलकहापतूर,



-- 216 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
कपन कखोड - ४१३ ५१४७

3059 3131 कशरतीष बहाजितीरहाव कशवपतूडमे 
ममु. वहाळखोलती तहा. पन्हहाळहा जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ २०५

3060 3132 गणिमेश अरुणि सहाळमुरांकमे  
रहा. औसहा, तहा. औसहा. जजि. लहाततूर 

3061 3133 प्रवतीणि नहागखोरहाव गखोरमे 
ममु.पखो. टहाकहा तहा. औसहा जजि. लहाततूर 

3062 3134 गणिमेश प्रल्हहाद वहाळकमे  
ममु.पखो. जिखोगवहाडहा जजि. परभणिती 
कपन कखोड - ४३१ ५०९

3063 3135 एकनहाथ कहाकशनहाथ आरांभमुरमे 
ममु.पखो. जिखोगवहाडहा तहा. जजिरांततूर जजि. परभणिती 
कपन कखोड - ४३१ ५०९

3064 3136 समहाधिहान लखतीचरांद कखोळती 
ममु.पखो. महारांजिरहामेद तहा. कशरपतूर जजि.धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२५ ४२१

3065 3137 गचौरव भहाऊरहाव जिहाधिव 
रहा. बती-००१, कवघ्नहतहार पहाकर , मलरांग रखोड, 
चक्ककी नहाकहा, कल्यहाणि-पतूवर
कपन कखोड -४२१ ३०६ 

3066 3138 अकनल भहास्कर गवळती 
ममु.पखो. कशऊर तहा. वपैजिहापतूर जजि. औररांगहाबहाद 
कपन कखोड - ४३१ ११६

3067 3139 लक्ष्मणि जहानदमेव वहाळकमे  
ममु.पखो. जिखोगवहाडहा तहा. जजिरांततूर जजि. परभणिती 
कपन कखोड - ४३१ ५०९

3068 3140 जहानमेश्वर कवठ्ठल गहायकवहाड 
ममु.पहामे. जिखोगवहाडहा तहा. जजिरांततूर जजि. परभणिती 
कपन कखोड -४३१ ५०९६

3069 3141 कमरहाबहाई प्रल्हहाद वहाळकमे  
ममु.पखो. जिखोगवहाडहा तहा. जजिरांततूर जजि. परभणिती 
कपन कखोड - ४३१ ५०९

3070 3142 ममुकमे श जहानदमेव कहाळमे  
रहा. कवझहामेरती तहा.महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड -४१३ ११८

3071 3143 प्रशहारांत बहाळहासहाहमेब भहारांकदगरमे 
रहा. पहाचवडमे, पखो. कनळपणि, तहा. भमुदरगड जजि. कखोल्हहापतूर, कपन कखोड 
-४१६ २२३

3072 3144 मगदमुम रसमुलसहाब मरांगरुळमे  
ममु. परांढरपतूर.क पखो. तळमेगहाव तहा. दमेवणिती 
जजि. लहाततूर कपन कखोड -४१३ ५१९

3073 3145 प्रकदप हररश्चरांद्र कहारांबळमे  
ममु. परांठरपतूर तहा. दमेवणिती पखो. तळमेगहाव जजि. लहाततूर 
कपन कखोड -४१३ ५१९
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3074 3146 कमुरां डजलक दगडमु  समुतहार 

रहा. वमेतवडमे तहा. पन्हहाळहा जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ २०५

3075 3147 सकतष शहामरहाव कचरममुडमे 
ममु.पहामे. जसरांगहारवहाडती, तहा. ककनवट जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ८१०

3076 3148 परशरहाम समुरमेश कखोलतमे 
ममु.पहामे. पहाडमेगहाव फहामर, तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५२१

3077 3149 अक्षय कशवहाजिती गखोरमे 
रहा. जिखोवर तहा. सरांगमनमेर जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड - ४२२ ६०५

3078 3150 अक्षय प्रकहाश सहाबळमे  
ममु. तळमेगहाव पखो. पहालवन तहा.जजि. बतीड 
कपन कखोड - ४३१ १२२

3079 3151 कवकहास लक्ष्मणि वहाघमहारमे 
परांचकशल नगर, पहालवणि रखोड, बतीड, ४३१ १२२

3080 3152 अमखोल गखोरख उजिगरमे 
रहा. रमहाई नगर, वडवणिती, तहा. वडवणिती जजि. बतीड 
कपन कखोड -४३१ १४४

3081 3153 कमे शव बन्सती कहाकडमे 
ममु. कचचहाटती पखो. हहा. कपरांपरती तहा. वडवणिती जजि. बतीड
कपन कखोड -४३१ १४४

3082 3154 प्रमेम कभमरहाव कहारांबळमे  
ममु. तळमेगहाव पखो. पहालवणि तहा. जजि. बतीड 
कपन कखोड -४३१ १२२

3083 3155 अजिय अरुणि खमेमहाडमे 
रहा. परांचकशलनगर बतीड, जजि. बतीड 

3084 3156 रहाहहल प्रकदप महानमे 
रहा. परांचहायतसकमतती शमेजिहारती, तहा. कहारमेगहारांव 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ५०१

3085 3157 भहाऊसहाहमेब नमेतहाजिती गखोरवमे 
रहा. कवझखोरती तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड -४१३ ११८

3086 3158 उल्हहास गखोमहाजिती नहाईक 
ममु. महाळमेगहारांव न.कक पखो. अभहानहा तहा. महालमेगहाव 
जजि. वहाकशम कपन कखोड - ४४४ ५०३

3087 3159 गजिहानन अशखोक आसखोलमे 
ममु.पखो. फहाळमेगहाव तहा.जजि. कहरांगखोलती 
कपन कखोड - ४३१ ५१३

3088 3160 अक्षय मच्छलींद्र पवहार 
ममु. घनगहाव पखो. ढखोरककन तहा. पपैठणि 
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड - ४३१ १४८

3089 3161 पमुजिहा सरांजिय ईसई 
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रहा. एन - ४१ - सती- एफ- १/१/७ 
कशवशककी चचौक, नवजितीवन डमे स्कतू ल जिवळहा, 
जसडकखो नहाकशक, कपन कखोड - ४२२ ००८

3090 3162 कमे शव भगवहान सहानप 
ममु.वमेलपतूरहा तहा. समेनगहाव जजि. कहरांगखोलती 
कपन कखोड - ४३१ ५४२ 

3091 3163 सरांतखोष प्रल्हहाद जलरांगमे 
ममु. पखो. हरहाळ, तहा. ररसखोड  जजि. कवकशम 
कपन कखोड - ४४४ ५१०

3092 3164 चमेतन अरुणि ममद 
रहा. रहामनगर, लखोणितीरखोड ररसखोड तहा. ररसखोड 
जजि. वहाकशम कपन कखोड - ४४४ ५०६

3093 3165 जिगकदश समुभहाष खरहात 
ममु.पखो. पमेनबखोरती तहा. ररसखोड जजि. वहाकशम 
कपन कखोड - ४४४ ५०४

3094 3166 शमुभहारांगती प्रभहाकररहाव बद्रमे 
रहा. प्रकवणिनगर, कवठ्ठलमरांकदरहाजिवळ, बती.एम.व्हती 
कहालाॅलमेजिच्यहामहागमे, अमरहावतती 
कपन कखोड - ४४४ ६०४

3095 3167 सखोमनहाथ प्रकहाश आदजलरांगमे 
रहा. आठवडहा बहाजिहारहा मखोहहामेळ तहा. मखोहखोळ 
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड - ४१३ २१३

3096 3168 कदनमेश नहानहासहाहमेब आदजलरांगमे 
रहा. गमुमतमे घहाट, नहागनहाथ गलती, मखोहखोळ.
तहा. मखोहखोळ जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड -४१३ २१३

3097 3169 उममेश दत्तहात्रय सहाकदगलमे 
रहा. गवत्यहा महारुतती चचौक, सहाळतीमहाळती गलती
मखोहखोळ, कपन कखोड - ४१३ २१३

3098 3170 शतीकनृ ष्णि शरद कखोगमेकर 
ममु.पहामे. चचरगलती, सखोमवहार पमेठ आजिरहा. 
तहा. आजिरहा जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ ५०५

3099 3171 कवनखोद महहादमेव जिहाधिव 
ममु. पखो. उरांमरहाणिती तहा. जित जजि. सहारांगलती 

3100 3172 कवजिय नहागनहाथ आदजलरांगमे 
रहा. आठवडहा बहाजिहारहा मखोहहामेळ तहा. मखोहखोळ 
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड - ४१३ २१३

3101 3173 समुशहारांत शहहादमेव महहाकमु डमे 
रहा. तळमेगहाव पखो. पहालवणि तहा.जजि. बतीड 
कपन कखोड - ४३१ १२२ 

3102 3174 समुरमेश कवक्रिम चहापैरमे 
ममु. दरमेभणिगती पखो. मखोकभणिगती तहा. कळवणि 
जजि. नहाकशक कपन कखोड - ४२३ ५०१
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3103 3175 रखोकहत कशवहाजिती पहाटतील 

ममु.पखो. कळमे  तहा. पन्हहाळहा जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ २०५

3104 3176 रणिजजित ममुबहारक चहावरमे
ममु.पखो. दचौलतनगर, तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा

3105 3177 सहागर अरुणि जिहाधिव 
ममु.पखो. ककलमेमच्छलींद्रगड तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती

3106 3178 अतमुल कभमरहाव बनसखोडमे
ममु.पखो. रमेठरमे बमु. तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १०८

3107 3179 गचौरव कदपक समुयरवरांशती
रहा. ४७०९ दत्त ककॉलनती म्हसवमे रखोड कररांजिमे 
तफर  सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००१

3108 3181 सरांजिय कनवनृत्तती गनोंदकर 
ममु.पखो. पमेठ, तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१५ ४०७

3109 3182 ओरांकहार शकशकहारांत वयदरांडमे
रहा. ७४६ गमुरुवहार पमेठ सहातहारहा ४१५ ००२

3110 3183 पमुजिहा उल्हहास खवळमे
रहा. २६, मल्हहारपमेठ सहातहारहा ४१५ ००२

3111 3184 कवजिय मखोहन उदमलमे
र. अमनृतनगर ककॉलनती घमुलमेवहाडती तहा. सरांगमनमेर
जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४२२ ६०८

3112 3185 रहाम ककसन चव्हहाणि
रहा. वडगहारांव हवमेलती तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १२४

3113 3186 यखोगमेश गरांगहारहाम आकरमे
ममु. कशवहाजिती वहाडर पखो. जि.नगर, तहा.जजि. भरांडहारहा
कपन कखोड – ४४१ ९०६

3114 3187 प्रकवणि ढहाकतू  रहाठखोड,
ममु.पखो. मरांद्रमुक तहा. द. सखोलहापतूर जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ २२१

3115 3188 सरांतखोष रहामचरांद्र लहाड
ममु.पखो. मरांगमेश्वर ककॉलनती, रममेश वहायगडमे घरहाजिवळ
उजिगहारांव कखोल्हहापतूर तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ००५

3116 3189 सपैफअलती बशतीर शमेख
रहा. ६५, महाचती पमेठ सहातहारहा ४१५ ००२

3117 3190 कनततीन रहामकनृ ष्णि लहारांडमे,
रहा. मसनमे व्यहायहाम शहाळमेसमखोर लहहान उरांबरती
अकखोलहा ०५

3118 3191 सरांकदप अजिमुरन कमुरां भहार
रहा. कमरहाजिरखोड, सहारांगखोलहा तहा. सहारांगखोलहा 
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ ३०७
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3119 3192 गमुलहाब कवठ्ठल पवहार 
रहा. मनृदगरांधि सखोसहायटती रुम नरां. ५४, एफ, 
कदरांडखोरती रखोड मसरुळ जलरांक रखोड मसरुळ
नहाकशक कपन कखोड – ४२२ ००४

3120 3193 परममेश्वर शरणिहाप्पहा कपचमे 
रहा. ५५, आलतूर  तहा. उमरगहा जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ६०५

3121 3194 प्रकहाश रहामचरांद्र इरांगळमे ,
रहा. कळरांबमेश्वर पखो. कनरांबती, भहालखोकहार
तहा.जजि. अकखोलहा कपन कखोड – ४४४ ००६

3122 3196 स्मतीतहा समुभहाष सहाळमुकमे
९८ जिमुनती लक्ष्मती चहाळ, डखोणिगहारांव रखोड सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ००१

3123 3197 शमेख ममुदस्सर शमेख जिब्बहार
ममु.पखो. महाथणिती पखो. गहारडगहारांव तहा. खहामगहारांव
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४४ ३०३

3124 3198 आसपहाक रज्जिहाक ममुलहाणिती
ममु.पखो. बमेलवडमे बमु. कपन कखोड – ४१३ ७०२

3125 3200 रहाजिमेश रहामचरांद्र आठवलमे
रहा. रमेल्वमेपमुल, तहाथखोडनगर मखोठती उरांबरती अकखोलहा
कपन कखोड – ४४४ ००५

3126 3202 कनततीन नमेतहाजिती फडतरमे
ममु. खहामकरवहाडती पखो. मखोरहावळमे  तहा. जिहावलती
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ०२२

3127 3203 उदय सरांजिय करां ठमे
ममु.पखो. कहाममेरती, तहा.जजि. सहातहारहा ४१५ ०१९

3128 3204 पमुजिहा कनततीन वमेदपहाठक
ममु.पखो. उडतरमे, तहा. वहाई कपन कखोड  ४१५ ५१३

3129 3205 महमेश यशवरांत शमेहडगमे 
ममु.पखो. शमेळकमे वहाडती पखो. कनमसखोड तहा. खटहाव
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५२८

3130 3206 घनशहाम आबहासहाहमेब नहारांदगहावकर
शहामसदन ममु.पखो. नहारांदगहाव तहा. करहाड जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १११

3131 3207 कवदहा सरांतखोष वहाघ,
ममु.पखो. सरांभहाजितीनगर एम आय डती सती सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००४

3132 3208 कनततीन महारुतती कनकम 
रहा. १६८, कररांजिमे पमेठ सहातहारहा

3133 3209 महमद रफकीक इब्रहाहतीमसहाब कनचलकर
ममु.पखो. ममुखमेड, इरांद्रलखोक पलाॅलमेसजिवळ ममुखमेड
तहा. ममुखमेड, जजि. नहारांदमेड ४३१ ७१५

3134 3210 तहायम्महा शरणिय्यहा गमुत्तमेदहार
ममु.पखो. खमेड, तहा. जजि. सहातहारहा ४१५ ००३
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3135 3211 सखोमनहाथ जहानदमेव महानमे

रहा. ४८/६ दत्त ककॉलनती म्हसवमे रखोड कररांजिमे
तफर  सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००१

3136 3213 कशवहाजिती बहापतू कखोकरमे
ममु.पखो. तहारांबवमे व्हहायहा महाळतीनगर, तहा. महाळकशरस
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ १०८

3137 3214 सहागर दहादमु जिहाधिव 
ममु.पखो. कळमे , तहा. पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २०५

3138 3215 कवकहास ज्यखोततीरहाम खखोत
ममु.पखो. थबडमेवहाडती कशवहाजितीनगर तहा. कवठमे 
महहारांकहाळ, जजि. सहारांगलती 

3139 3216 जिगनहाथ कवलहास कभसमे
रहा. कपलमेश्वरतीनगर कररांजिमे सहातहारहा ४१५ ००१

3140 3217 मयमुर मधिमुकर सहावरांत 
रहा. सरांगम महाहहलती, पखो. क्षमेत्रमहाहहलती, तहा.जजि.
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००३

3141 3218 मरांगमेश तहानहाजिती बहाबर
ममु.पखो. जिखोकतबहाचती वहाडती पखो. वमेळमे  कहामथती
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ०२२

3142 3219 मखोहन जिगनहाथ जिहाधिव
रहा. गडकर आळती सहातहारहा

3143 3220 सहागर समुभहाष जिहाधिव
रहा. ३९७, रकववहार पमेठ करहाड ४१५ ११०

3144 3221 नमेपहाल परसरहाम तलमलमे
ममु.पखो. पहालहारांद मुर चचौ. तहा. लहाखणिती जजि. भरांडहारहा
कपन कखोड – ४४१ ८०९

3145 3222 प्रशहारांत चरांद्रकहारांत पहाटतील
रहा. २२ /१, ननृजसरांह ककॉलनती, कखोल्हहापतूर फमु लमेवहाडती रररांगरखोड कपन कखोड – 
४१६ ०१२

3146 3223 उममेश बहाळमु तमुपसगौंदयर
रहा. कपलमेश्वरतीनगर म्हसवमे रखोड कररांजिमेपमेठ 
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००१

3147 3224 कवशहाल भमुषणि रहावखरांडमे
रहा. ५२१, गमुरुवहार पमेठ सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

3148 3225 सकचन हणिमरांत दमेडगमे
रहा. ९२, परांतहाचहा गखोट सहातहारहा

3149 3226 आजसफ रजसद तडवती
रहा. सती ११, एम एस ई बती ककॉलनती पकॉवर 
हहाऊस नहाचणिती रखोड रत्नहाकगरती ४१५ ६१२

3150 3227 रुपहालती मखोहन आवळमे
ममु.पखो. बहामेरगहारांव तहा. जजि. सहातहारहा ४१५ ५१९

3151 3228 शतीकहारांत चरांद्रकहारांत आवळमे
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ममु.पखो बखोरगहारांव, तहा. जजि. सहातहारहा ४१५ ५१९

3152 3229 अश्वथहामहा पहारांडमु ररांग भखोसलमे
रहा. गहायकवहाड हकॉस्पतीटल जिवळ
७८, मल्हहारपमेठ सहातहारहा. ४१५ ००२

3153 3230 अक्षय दत्तहात्रय भखोसलमे
ममु.पखो. बखोरगहारांव , तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१९

3154 3231 कवठ्ठल लक्ष्मणि बहावधिनमे,
ममु. सडहादमुसहाळमे , पखो. वजिरखोशती, दमुसहाळमे , 
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ०१४

3155 3233 मखोनहालती ररांगनहाथ महानमे
ममु. नढवळ, पखो. वडतूजि, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०६

3156 3234 यखोगमेश कदनकर गहाढवमे
रहा. आण्णिहाभहाऊ सहाठमे नगर कहाटखोळ, 
तहा. कहाटखोळ जजि. नहागपतूर कपन कखोड ४४१३०२

3157 3235 जिगकदश दहामखोधिर कशरांदमे
रहा. महाऊलती कनवहास, कशवहाजितीनगर बहाशर्वी रखोड
जिनममेजिय कवदहालयहामहागमे बतीड, तहा.जजि. बतीड कपन कखोड – ४३१ १२२

3158 3236 आकहाश रहा. कदम 
रहा. ९९ कखोयनहा सन्मतीत्र सह. सखोसहा. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००१

3159 3237 अमखोल बहाळकनृ ष्णि उमहापमे,
रहा. २२२ पखोजलस जसटती लहाईन सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

3160 3238 भहारत भहास्कर बनसखोडमे
रहा. ५५५, कररांजिमेपमेठमे , सहातहारहा

3161 3239 आत्महारहाम कपै लहास जिहाधिव
र. प्लकॉट नरां. ५७, गमुलहाबभहाऊ नगर मखोहहाडती
अनगर , तहा. धिमुळमे  जजि. धिमुळमे  ४२४३११

3162 3240 गरांगहा सहागर कहाटमेकर
ममु.पखो. घखोगहारांव तहा. करहाड जजि. सहातहारहा

3163 3241 सरांतखोष ककसन चव्हहाणि
रहा. ३५३, खहारांदहाड गमुरहारांच्यहा हकॉस्पतीटलसमखोर
ममुरांबई गखोवहा हहायवमे पशश्चम महाणिगहारांव. रहायगड
कपन कखोड – ४०२ १०४

3164 3242 कमु लकदप जसध्दहाथर कहारांबळमे
रहा. गहायकवहाड हकॉस्पतीटल जिवळ, ७८ मल्हहार
पमेठ सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

3165 3243 प्रथममेश गणिपत लखोहहार 
ममु. अजजिरांक्यनगर, पखो. जखरांडवहाडती, तहा.जजि. सहातहारहा 

3166 3244 रहाममेश्वर बहाबतू शतीरहाममे
ममु.पखो. कमु रुळहा, तहा. करां धिहार जजि. नहारांदमेड, 
कपन कखोड – ४३१ ७४२

3167 3245 पनृथ्वतीरहाजि रहाजिहद्र कणिसमे
ममु.पखो. अरांगहापतूर वरांदन, तहा.जजि. सहातहारहा
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कपन कखोड – ४१५ ०१९

3168 3246 प्रकवणि यहादव चचौधिरती
ममु.पखो. जिहानखोरती, महहाजिन पमेठ, तहा. कदरांडखोरती
जजि. नहाकशक कपन कखोड – ४२२ २०६

3169 3247 गणिमेश दत्तमु भनोंडमे
रहा. ९१ परांतहाचहा गखोट, सहातहारहा

3170 3248 कप्रतम पहारांडमु ररांग कदम
ममु. ओझरमे पखो. भणिरांग, तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०२२

3171 3249 शहाजलकरहाम जसतहारहाम महारकड
ममु. नहानरांद इ. पखो. मखोप, तहा. पमुसद जजि.यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २१५

3172 3250 समथर चरांद्रशमेखर भखोईर,
ममु. उरणि, कखोट नहाकहा, बहालई रखोड, दत्तवहाडती,
घर नरां. ९३७, तहा. उरणि जजि. रहायगड 
कपन कखोड – ४००  ७०२

3173 3251 आकशष रममेश जिहारांभमुळकर,
ममु.पखो. पहालहारांद मुर चचौ. तहा. लहाखनती, जजि. भरांडहारहा
कपन कखोड – ४४१ ८०९

3174 3253 ककवतहा धिनोंडतीरहाम मकहरांद्रकर
रहा. कहबहारमे कनवहास पखोजलस स्टमेशनजिवळ, 
ममु.पखो. कनलरांगहा, तहा. कनलरांगहा, जजि. लहाततूर
कपन कखोड – ४१३ ५२१

3175 3254 वपैभव कवश्वनहाथ कपर
ममु.पखो. खरकशरांग, तहा. कवठमे महहारांकहाळ
जजि.सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ४१०

3176 3256 सखोनहालती कवलहास भवहारती
आयखोध्यहा ककॉलनती फमु लमेवहाडती रररांगरखोड
कखोल्हहापतूर 

3177 3258 सरांध्यहा रहाजिमेश सहाळमुरांखमे,
जस.स. नरां. ३७, कहामहाठतीपमुरहा पमेठ, सरांत गहाडगमे बहाबहा मरांगल कहायहारलयहासमखोर 
सहातहारहा

3178 3259 प्रशहारांत जिहाजलरांदर हखोलहार
रहा. पहाडळती, कमे समे, पखो. समुलर्वी, तहा. करहाड
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ११४

3179 3260 सरांतखोष कशवपमुत्र महाळगमे,
प्लहालाॅट नरां. ८६, म्हमेत्रमेनगर, कमु मठहा नहाकहा
सखोलहापतूर  कपन कखोड – ४१३ ००३

3180 3261 शरांकर कनवनृत्तती जिहावळमे , 
ममु.पखो.वमेचलमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

3181 3262 अमखोल कदनकर महानमे, 
४५, महानमे ककॉलनती, दमेगहाव रखोड, कखोडखोलती,
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००४
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3182 3263 मरांगमेश दत्तहात्रय गनोंदचवट, 

रहा.कळरांबमेश्वर, पखो.कनरांबती, महालखोदहार, 
तहा.जजि.अकखोलहा कपन कखोड – ४४४ ००६

3183 3264 सरांतखोष पहारांडतू ररांग कशरांदमे, 
रहा.नरसखोबहा मरांकदरहाजिवळ, वहासमुद (आकखोलहा),
तहा.सहारांगखोलहा, जजि.सहामेलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ३०७

3184 3265 रखोकहत रहाजिकमु महार ठहगमे, 
ममु.पखो. कहाशतीळ, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

3185 3266 कशवम दशरथ ब-हहाणिपमुरमे,
प्लकॉट नरां.१००, दमुच्छमेश्वर नगर भहाग-३, 
जिमुनहा कमु मठहा नहाकहा, बहालहाजिती सखोसहायटती जिवळ,
सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ ००६

3186 3267 समुभहाष मखोहन करहारांडमे, 
रहा.कवकहासनगर खमेउ, महानसती क्लतीनतीकजिवळ, 
सरांगमनगर, सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००३

3187 3268 सकचन चरांद्रकहारांत इरांगळमे , 
कवचहारमे मळहा, नवजितीवननगर, महाधिवनगर,
तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती कपन कखोड –४१६ ४०६

3188 3269 ऋकतक बहाळकनृ ष्णि डखोईफखोडमे,
ममु.पखो.शहद्रमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

3189 3270 सरांतखोष समुभहाश कणिसमे, 
ममु.पखो.अरांगहापतूर वरांदन, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१९

3190 3271 सरांतखोष लक्ष्मणि बहावधिणिमे,
ममु.सडहादमुसहाळमे , पखो.वजिरखोशती,सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१४

3191 3272 अक्षय शकशकहारांत दळवती, 
ममु.पखो.जिकहातवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा 

3192 3273 कनलमेश कशवहाजिती ममुरांढमे, 
ममु.ममुरांढमेवहाढती, पखो.जजिहमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००४

3193 3274 सहागर हणिमरांत गखोळमे , 
ममु.पखो.क्षमेत्रमहाहहलती, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००३

3194 3275 कदपक दशरथ दमेवकमु ळमे , 
आकशवहारद ककॉलनती, भपैरखोबहा पहायथहा, दरमे खमुदर, 
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५००२

3195 3276 अकभजितीत अजधिक बनसखोडमे, 
ममु.पखो.रमेठरमे बमु., तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०८
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3196 3278 समुरजि रहाम अडहागळमे ,

९२, परांतहाचहा गखोठ, सहातहारहा 
3197 3279 समुरजि सरांपत कहारांबळमे , 

ममु.वहाटरांबमे, पखो.वरखोशती, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१२

3198 3280 रखोकहत कमच्छलींद्र चतमुर, 
ममु.पखो.धिमुमहाळवहाडती (नहारांदकगरती), तहा.कहामेरमेगहाव, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ०१०

3199 3281 गखोरकनहाथ आशमुषहा कशरांदमे, 
रहा.कशवहाजितीनगर, बहाशर्वी रखोड, 
तहाजि टट मेडसरच्यहा महागमे, बतीड तहा.जजि.बतीड 
कपन कखोड – ४३१ १२२

3200 3282 कनलमेश दत्तहात्रय खतहाळ, 
ममु.पखो.कहवरमे, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०२१

3201 3283 अक्षय समुभहाष कणिसमे, 
ममु.पखो.अरांगहापतूर वरांदन, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१९

3202 3284 सरांकमे त सरांजिय जिहाधिव, 
गणिमेश चचौक, कवदहानगर, ममु.पखो.कखोडखोलती, 
तहा.जजि.सहातहारहा

3203 3285 अजजित महानजसरांग मखोकहतमे, 
ममु.पखो.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा

3204 3287 आकशष कदपक कशरसहाट,
जसध्दहाथर कवदहालय, शहाळमेजिवळ, लहहान उमरती,
तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४४४ ००५

3205 3288 सरांकदप ममुकमुरां दहा असलकर, 
ममु.पखो.ममुकहाईनगर, प्रभहाग क्रि.९(रखोहतीदहास नगर), 
तहा.ममुकहाईनगर, जजि.जिळगहाव 
कपन कखोड – ४२५ ३०६

3206 3289 रखोहन रममेश वहाघमळमे , 
ममु.पखो.आरळमे , तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०११

3207 3290 कशरतीष धिनहाजिती पखोरमे, 
-25 L म्हहाडहा ककॉलनती, क्षमेत्रमहाहहलती, 

तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००३
3208 3293 सकवतहा कमु महार कशरांदमे, 

-17, L नकवन म्हहाडहा ककॉलनती, सदरबझहार, 
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

3209 3294 अजजिरांक्य कवजिय लहाड, 
ममु.पखो.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

3210 3295 कदलतीप चरांद्रकहारांत लखोहखोरहा, 
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पशमुसवरकचककत्सहालय (जिनहावरहारांचहा दवहाखहानहा )
गखोडखोलती, सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

3211 3296 कवशहाल लक्ष्मणि पवहार, 
२३४, सदरबझहार, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४४१५ ००१

3212 3297 रहाहहल चरांद्रकहारांत शमेळकमे , 
ममु.पखो.जखरांडवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००१

3213 3298 पमुनमेरतहा सखहारहाम कशरांदमे, 
रहा.कतरकसवहाडती, पखो.बहारड, तहा.पमुदखमेड, 
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ७४५

3214 3299 कदपक हणिमरांत पवहार, 
ममु.पखो.कररांदती तफर  कमु डहाळ, तहा.जिहावलती, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५१४

3215 3300 स्वप्नतील अजजित भखोसलमे, 
ममु.पखो.आषमे, पखो.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

3216 3301 समहाधिहान रहाजिहारहाम वहायदरांडमे, 
ममु.कननहाम पखो.पहाडळती, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

3217 3302 रजिनती कदलतीप लखोहखोरहा,
पशमुसवरकचककत्सहालय (जिनहावरहारांचहा दवहाखहानहा), 
गखोडखोलती, सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

3218 3303 प्रशहारांत नरांदकमु महार अवघडमे, 
ममु.पखो.दकहवडती, आरांबमेडकर चचौक, दकहवडती, 
तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०८

3219 3304 कनसहार ममुसहा कच्छती, 
गहडहामहाळ झहामेपडपटती कब्रस्तहान समखोर, 
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

3220 3305 कवठ्ठल सखहारहाम कशरांदमे, 
कतरकसवहाडती, पखो.बहारड, तहा.ममुदखमेड, जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ७४५

3221 3306 सहागर गमुलहाबरहाव मखोकहतमे, 
ममु.कवजियनगर, पखो.जजिहमे, तहा.जजि.सहातहारहा 

3222 3307 सहागर चरांद्रकहारांत मस्कमे ,
२४९, गखोडखोलती, सहातहारहा  कपन कखोड – ४१५ ००२

3223 3308 कप्रतम समुकनल गहामड, 
ममु.पखो.गखोजिमेगहाव, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००४

3224 3309 आकहाश कदलतीप महानमे, 
ममु.एकसळ, पखो.कशररांबमे, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०१

3225 3310 कनलमेश तहानहाजिती महानमे, 
ममु.एकसळ, पखो.कशररांबमे, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा
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कपन कखोड – ४१५ ५०१

3226 3311 परांकजि धिनहाजिती चव्हहाणि, 
ममु.नहागमेवहाडती, पखो.भहाडळमे , तहा.कखोरमेगहाव,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ०२१

3227 3312 गणिमेश कपै लहास कशरांदमे, 
रहा.कतरकसवहाडती, पखो.बरड, तहा.पमुदखमेड, 
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ७४५

3228 3313 कमललींद जिगनहाथ मरांढमे, 
ममु.ममुरांढमेवहाडती, पखो.जजिहमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००४

3229 3314 स्वरहाजि लक्ष्मणि कशरांदमे, 
ममु.पखो.गमुणिवरमे, तहा.फलटणि, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५२३

3230 3315 अशखोक रहामरहाव धिमणिमे,
ममु.पखो.सहावळती, व्हहायहा-करडखमेड,
तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ७१८

3231 3317 स्वप्नतील मधिमुकर करडमे, 
ममु.पखो.पळशती, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५४०

3232 3318 सरांतखोष नहामदमेव कभरांगहारदमेवमे, 
रहा.परांचकशलनगर, खहानहापतूर रखोड, कवटहा,
तहा.खहानहापतूर, जजि.सहारांगलती

3233 3319 रकवरांद्र भपैरु लनोंढमे, 
ममु.पखो.वपैरहाग (जसध्दहाथरनगर), तहा.बहाशर्वी, 
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ ४०२

3234 3321 प्रकहाश तहातखोबहा दमेवगड, 
ममु.पखो.चरांदननगर, कखोडखोलती, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००४

3235 3322 अश्वतीन कवलहास मखोरमे, 
मरांगलम अपहाटरमहट, १०३ महहादमेवनगर, 
(खपैरहाफहाटक), बखोईसर, तहा.जजि.पहालघर 
कपन कखोड – ४०१ ५०१

3236 3323 सरांदमेश रकवरांद्र दमेशममुख, 
हमहाल महापहाडती प्लकॉट, नटरहाजि टकॉककीजि महागमे,
महारखोतती मरांकदरहाजिवळ, धिमुळमे  ४२४ ००१

3237 3325 शपैलमेश अकवनहाश महानमे, 
२७, आण्णिहा स्मनृतती, महानमे ककॉलनती, दमेगहाव रखोड,
न्यमु एम.आय.डती.सती. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००४

3238 3327 सकचन आकहारहाम हहलमे, 
ममु.पखो.उत्तमुर, तहा.आजिरहा, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड – ४१६ २२०

3239 3328 तमेजिस समुरमेश तमुपमे, 
१८१, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा 
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3240 3329 अक्षय शतीकहारांत आढहाव,

ममु.पखो.कहाममेरती, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती
कपन कखोड-४१५ ४०३

3241 3330 अक्षय रहाजितू भखोसलमे, 
१८१, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा, तहा.जजि.सहातहारहा

3242 3331 पहारांडतू ररांग सखहारहाम रहाक्षमे,
ममु.पखो.तहासगहाव, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड-४१५ ००४

3243 3332 रहाहहल दत्तहात्रय बहागल, 
ममु.सखोनहापतूर, पखो.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५१९

3244 3333 हणिमरांत दत्तहात्रय बहागल,
ममु.सखोनहापतूर, पखो.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५१९

3245 3334 मरांगमेश समुरमेश कहरवमे, 
५१२, मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००२

3246 3335 रहाजिहद्र कवश्वहास ककदरत, 
१९३/६ ब, कदम बहागमेच्यहा पहाठतीमहागमे,
कररांजिमे तफर  सहातहारहा

3247 3336 तमेजिशती अकनल जिमेधिमे, 
ममु.कहामथती तफर  सहातहारहा, पखो.वमेळमे ,
तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ०२२

3248 3338 ककरणि समुरमेश बहाबर, 
ममु.कहामथती, पखो.वमेळमे , तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ०२२

3249 3340 अजजित शरांकर गवळती, 
ममु.पखो.अरांगहापतूर, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ०१९

3250 3341 प्रशहारांत प्रभहाकर भखोसलमे, 
रहा.१९१, कररांजिमे पमेठ, सहातहारहा 

3251 3343 शरांकर गखोकवरांद जिहानकर, 
३६, कमे सकर ककॉलनती, महहादरमे रखोड, सहातहारहा
कपन कखोड-४१५ ००२

3252 3344 समुदमेश नमेतहाजिती कहाळभखोर, 
ममु.पखो.पहाल, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ०१४

3253 3346 सरांभहाजिती कशवहाजिती नहावडकर, 
ममु.सखोनहापतूर, पखो.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५१९

3254 3347 कमल उल्हहास मखोरमे, 
ममु.पखो.सहासमुवर, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५११
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3255 3349 भरत समुरमेश बहाबर, 

ममु.कहामथती, पखो.वमेळमे , तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ०२२

3256 3350 प्रथममेश कवजिय दमेवकर, 
ममु.पखो.कशवथर, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ०११

3257 3351 तमेजिशती कदनमेश नलवडमे 
रहा. दहारहा. ५१, कमे सरकर पमेठ, चहारकभरांतती रखोड 
सहाईपमुष्प अपहाटरमहट, प्ललाॅट नरां. ८, सहातहारहा. 

3258 3352 वपैभव गरांगहारहाम बहागल 
रहा. सखोनहापतूर पखो. नहागठहाणिमे तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५१९

3259 3353 उज्वल सरांतखोष महाळती 
रहा. हरतीकवठ्ठल नगर, गजिहानन महहारहाजि चचौक 
जिळगहाव कपन कखोड -४२५ ००१

3260 3356 रखोकहत ककशखोर चव्हहाणि 
रहा. १८९, जिखोशतीवहाडहा गखोडखोलती सहातहारहा. 

3261 3357 समुरमेश दशरथ बऱ्हहाणिपमुरमे 
रहा. प्लकॉट नरां. १००, हहच्छमेश्वर नगर, भहाग -३
जितूनहा कमुरां मठहा नहाकहा, बहालहाजिती सखोसहायटती जिवळ 
सखोलहापतूर कपन कखोड - ४१३ ००६

3262 3359 उमहाकहारांत बहाळतू बनसखोडमे 
रहा. एल - १७, नवतीन म्हहाडहा ककॉलनती, सदर 
बझहार सहातहारहा, कपन कखोड - ४१५ ००२

3263 3361 अकभषमेक ककरणि अडहागळमे  
रहा. प्लकॉट नरां. १५, कभमहाबहाई आरांबमेकर हचौसहारांग
सखोसहा. गखोडखोलती (कवलहासपतूर) गखोडखोलती
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड -४१५ ००१

3264 3362 सरांतखोष रहामतू पवहार 
ममु.पखो. मरांद्रमुप तहा. द.सखोलहापतूर जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ २२१

3265 3364 कशल्पहा ईश्वर जिनबरांधिमु 
रहा. गखोवहारपमेठ तहा. नहागकभड जजि. चरांद्रपतूर 
कपन कखोड - ४४१ २०५

3266 3365 अक्षय शहारांतहारहाम भखोईर 
रहा. २९ रघमुनहाथपतूरहा कररांजिमे पमेठ सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००१

3267 3366 कभमरहाव मधितूकर जिहाधिव 
रहा. आनरांदवहाडती रमेल्वमेस्टमेशनजिवळ चहाळतीसगहाव 
जजि. जिळगहारांव कपन कखोड -४२४ १२१ 

3268 3367 ऋकषरहाजि जियवरांत पवहार 
ममु.पखो. भहारांडवमे तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५१९

3269 3368 अमखोल बहाळतू तमुपमे 
रहा. प्लकॉट नरां. ७, ४६७, जललहातहाई हचौ.सखोसहा 
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सदर बझहार सहातहारहा 

3270 3370 अचरनहा प्रकवणि सहावरांत 
ममु. खखोकडवहाडती पखो. कखोडखोलती तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००४

3271 3371 कवकहास अकनल जिहावलतीकर 
रहा. १०१, ब, कहामठतीपमुरहा, गखोडखोलती सहातहारहा. 

3272 3372 मरांदहार चरांद्रकहारांत अवघडमे 
ममु.पखो. पसरणिती तहा. वहाई जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१२ ८०३

3273 3373 अक्षय कहरांद मुरहाव औधिडमे 
ममु.पखो. महारांडवमे तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५१९

3274 3374 हनमुमरांतहा नहामदमेव खखोकलमे 
ममु. गवतवहाडती पखो. घमुगरती तहा. हहातगहाव जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ७१२ 

3275 3375 कगरजिहा लक्ष्मणि कऱ्हहाळमे  
ममु. महाळकखोल्हहारती, पहामे. बमेलखोरती तहा. ककनवड 
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड - ४३१ ८०४

3276 3377 बकहारहाम रघमुनहाथ सहाबळमे  
रहा. २५८, गमुरुवहार पमेठ, ममेघहा रमेजसडमेन्सती, 
एफ -०८, सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ००१

3277 3378 अकभषमेक कभमरहाजि गखोरमे 
ममु.पखो. पमुसमेगहारांव तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५०२

3278 3379 रकवरहाजि बहाळकनृ ष्णि कशरांदमे 
ममु. सरांगममहाहहलती पखो. क्षमेत्रमहाहहलती तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००३

3279 3380 अमखोल गमुलहाब आवळमे  
रहा. ३४, कमे सरकरपमेठ सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००२

3280 3381 समुरजि मखोहन फमु टहाणिकर 
रहा. ८३, मल्हहारपमेठ सहातहारहा. 

3281 3382 मयमुर रहाजिकमु महार बनकर 
रहा. कशवहाजितीचचौक ममु.पखो. वडतूजि तहा. खटहाव 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ५०६

3282 3383 यखोगमेश मधितूकर रणिखहारांबमे 
ममु.पखो. गखोजिमेगहाव तहा. जजि. सहातहारहा 

3283 3384 अजजित सरांजिय भखोसलमे 
ममु.पखो. अरांगहापतूर तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ०१९

3284 3385 बहालहाजिती शरांकर कभसमे 
ममु. डहाक्यहाचतीवहाडती पखो. जिहारांभळहा तहा. हदगहारांव
जजि. नहारांदमेड 
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3285 3386 सकचन भगवहान कपसमे 

ममु. खरांडखोबहाचतीवहाडती पखो. गखोवमे तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ०१५

3286 3387 अकभजितीत परांढरतीनहाथ बहागल 
ममु.सखोनहापतूर पखो. नहागठहाणिमे तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५१९

3287 3388 रकवरहाजि दमुष्यरांत जिहाधिव 
रहा. १०८, ब, व्यरांकटपतूरहा पमेठ, कदवमेकर ककॉलनती
प्लकॉट नरां. ६/१०, सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००२

3288 3389 ककशखोर आनरांद जिहावळमे  
ममु.पखो. वमेचलमे तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५१९

3289 3390 मरांगमेश नहाततू रहाठखोड 
ममु. सपैदहापतूर तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००२

3290 3391 तमेजिशती वपैभव मखोरमे 
रहा. मरांगलम अपहाटरमहट रुम नरां. १०३,महहादमेवनगर 
- खपैरहाफहाटक, बखोईसर तहा. जजि. पहालघर 
कपन कखोड - ४०१ ५०१

3291 3392 कशतल चरांद्रकहारांत कहावरमे 
रहा. कमहानवमेस कहावरमे मळहा, कमरजि जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१६ ४१६ 

3292 3393 शमेख आफतहाब आहमेमद 
रहा. कशवजितीनगर तहा. कनलरांगहा जजि. लहाततूर 
कपन कखोड - ४१३ ५२१ 

3293 3394 ममेधिहा रममेश जिहारांभमुळकर 
ममु.पखो. पहालहारांदतूर (चचौ) तहा. लहाखणिती जजि. भरांडहारहा. 
कपन कखोड - ४४१ ८०९

3294 3395 कनककतहा सरांदमेश गहायकवहाड 
रहा. कशवदशरन ककॉलनती, महामेहननगर कचरांचवड स्टमेशन पमुणिमे कपन कखोड - 
४११ ०१९

3295 3396 दत्तहात्रय परसप्पहा डफळमे  
ममु.पहामे. करां दलगहाव तहा. द. सखोलहापतूर जजि. सखोलहापतूर 

3296 3397 रकवरांद्र मधिमुकर परदमेशती 
ममु. पखो. बदरखमे तहा. पहाचखोरहा जजि. जिळगहारांव 
कपन कखोड - ४२४ १०१

3297 3398 कवकहास बहाबहासहाहमेब वहाघमहारमे 
ममु.पखो. खरकशरांग तहा. कवठमेमहहारांकहाळ जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१६ ४१० 

3298 3399 कशवरहाजि जसद्घमेश्वर मकडवहाल 
रहा. ०१, गमुरुमहाई कनृ पहा अपहाटरमहट बहामननगर 
जिमुळमे  सखोलहापतूर, सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ ००४

3299 3400 सरांकदप रहामचरांद्र जिहाधिव 
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रहा. कशवशककी नगर, सरांगम हचौ. सखोसहा.एम.आय डती.सती कमरजि कपन कखोड - 
४१६ ४१०

3300 3401 मनखोजि गमुरजलरांग कमुमुरां भहार 
ममु.पखो. सहावरगहाव तहा. तमुळजिहापतूर उस्महानहाबहाद 
जजि. उस्महानहाबहाद कपन कखोड - ४१३ ६२४

3301 3402 अमर कमजलरांद धिडकचरमे 
रहा. नवतीन एम.आय.डती.सती चरांदनगर कखोडखोलती 
दमेगहाव रखोड, गहायकवहाड ककॉलनती.

3302 3403 सदहाम मरांजितूर शमेख 
रहा. धिहारणिगहाव - वतीर, तहा. कनफहाड - नहाकशक 
कपन कखोड - ४२२ ३०३

3303 3404 सरांजिय रहामभहाऊ चहापैबमे 
ममु.पखो. कहामेलहारती तहा. लहाखणिती जजि. भरांडहारहा 
कपन कखोड - ४४१ ८०९

3304 3405 सकतश जसतहारहाम पवहार 
ममु.पहामे. पळशती तहा. महाणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५४०

3305 3406 रहाममेश्वर ईश्वर खखोडवमे 
रहा. रुम नरां. २०६, शती लक्ष्मती नहारहायणि अपहाटरमहट 
कहाकशमतीरहा, कहाकशगहाव,कमरहा रखोड ईस्ट ठहाणिमे 
कपन कखोड - ४०१ १०७

3306 3407 कनशहार जसकरां दर तडवती 
रहा. सती- ११, एम.एस.ई.बती ककॉलनती पकॉवर 
हकॉऊस नहाचणिती रखोड, रत्नहाकगरती 
कपन कखोड - ४१५ ६१२

3307 3408 कदपक शतीररांग सहानप 
ममु.पखो. पडळ तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५०७

3308 3409 धिहावजसद्घ दहादहासखो पहाटखोळमे  
ममु.पखो. नहारांगखोळमे  तहा. कवठमेमहहारांकहाळ जजि. सहारांगलती 

3309 3410 कवशहाल कभमरहाव पडळकर 
ममु. तळमेवहाडती पखो. करगणिती तहा. आटपहाडती 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड - ४१५ ३०६

3310 3411 शरणिय्यहा कभमय्यहा गमुत्तमेदहार 
ममु.पखो. खमेड तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००३

3311 3412 प्रकवणि कवश्वहास कशरांदमे 
ममु.पखो. पहाटखळ तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ०११

3312 3413 कवजिय महाकणिक आवळमे  
ममु.पखो. बखोरगहाव तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५१९

3313 3414 शमेखर दहादहासहाहमेब भखोसलमे 
ममु.पखो. बहामेरगहाव तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५१९
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3314 3415 शरांकर भहानमुदहास कनकम 

ममु.पखो. पहाटखळ तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ०११

3315 3416 तहाजिमुल समेवदहास भहानहारकर 
रहा. महामेहझरती पखो. समुकहाडहा तहा. आरमखोरती 
जजि. गडकचरखोलती कपन कखोड - ४४१ २१७

3316 3417 प्रकवणि नहानहासहाहमेब सहावरांत 
ममु. वहासमुद (कमे दहारमळहा) पखो.अकखोलहा तहा.सहारांगखोलहा
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड - ४१३ ३०७

3317 3419 आकतश रघमुनहाथ वहारतमे, 
ममु.पखो. उपळहाई बमु. तहा. महाढहा जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ २०९

3318 3420 नहागमेश हररश्चरांद्र तहायडमे 
रहा. प्लकॉट नरां. ८५, गजिहानन ककॉलनती, गहारखमेडहा 
पररसर, औररांगहाबहाद कपन कखोड - ४३१ ००९

3319 3421 चमेतन भगवहान ठहाकरमे, 
ममु.पखो.आसमेगहारांव, तहा.मरांगरूळकपर, जजि.वहाकशम,
कपन कखोड – ४४४ ४०९.

3320 3422 सहाररांग सकतश चखोथमे, 
यशवरांतनगर, सहाळकशरांगमे रखोड, जसध्दतीकवनहायक ककॉलनती, कवटहा, तहा.खहानहापतूर,
जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड – ४१५ ३११. 

3321 3423 दहाऊद अजिमखोदतीन शमेख, 
कसबहा पमेठ, भहारांगमे गलती, महाढहा-तहा.महाढहा,  
जजि.सखोलहापमुर. कपन कखोड – ४१३ २०९.

3322 3424 कवक्रिम नहानहा पहाटसमुतमे, 
ममु.पखो.कनमसखोड, तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५३८.

3323 3425 कनलमेश चरांद्रकहारांत गलरांडमे, 
प्ललाॅट नरांबर. १००७, ई.कवरांग, १० वहा महाळहा, 
स्वदमेशती कमल. कगरणिती कहामगहार, महहाडहा ककॉलनती,
एस.एम.रखोड, सहायन, चमुनहाभटती (पमुवर),
ममुरांबई-२२.

3324 3426 वपैभव कवलहास मखोरमे, 
मरांगलम अपहाटरमहन्ट, रूम नरांबर १०३, महहादमेव नगर, (खपैरहाफहाटक), 
बखोईसर, तहा. 
जजि.पहालघर,कपन कखोड – ४०१ ५०१.

3325 3428 अकनकमे त अरून कतूरां भहार, 
ममु.पखो.खमेड, तहा.जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००३.

3326 3429 सहागर रहाजिहद्र घमुगमे, 
ममु.पखो.शतीपत कपरांपरती, तहा.बहाशर्वी, जजि.सखोलहापमुर.
कपन कखोड – ४१३ ४०१.

3327 3430 कदनमेश समुभहाष पहाटतील, 
रहा.कखोपहाडर, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापमुर.
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3328 3431 अजधिक अशखोक सहाळतूरांखमे, 

सरकहारती दवहाखहान्यहासमखोर, ब्रहाम्हणिशहाहती, वहाई,
कपन कखोड – ४१२ ८०३.

3329 3432 वपैभव धिमरपहाल ढहाणिकमे , 
ममु.पखो.कपरांपळखमुरहा, तहा.धिहामनगहारांव (रमेल्वमे),
जजि.अमरहावतती,कपन कखोड – ४४४ ७०९.

3330 3433 शहहाबहाजि चहालाॅरांद शमेख,
१८३, गमुरूवहार पमेठ, सहातहारहा, 
कपन कखोड – ४१५ ००२.

3331 3435 प्रकहाश बटहाव कहारांबळमे , 
शहाहहनगर, कशरखोळ, तहा.कशरखोळ, जजि.कखोल्हहापमुर.
कपन कखोड- ४१६ १०३.

3332 3436 कमे दहार मखोहन खतीरूगडमे, 
सती.वहाडर, ततीसरती गलती, औखहाड रस्तहा, ननृजसरांहवहाडती, नरसखोबहावहाडती, 
कपन कखोड- ४१६ १०४.

3333 3437 बहाळतू शहाकमु रहाव डमुकरमे, 
ममु.गमुरांडलवहाडती, पखो.जिवळहा (पहा.), तहा.कळरांमनतूरती,
जजि.कहरांगखोलती, कपन कखोड- ४३१ ७०२.

3334 3438 शमुभम ककरणि अडहागळमे , 
प्लहालाॅट नरांबर १५, कभमहाबहाई आरांबमेडकर,
हचौ.सखोसहा. गखोडखोलती, सहातहारहा. 
कपन कखोड- ४१५ ००१.

3335 3440 सखोकहल महमेममुद तडवती, 
सहाईबहाबहा मरांकदर महागमे, हररकवठ्ठलनगर, जिळगहारांव,
कपन कखोड- ४२५ ००१.

3336 3441 अजियजसरांग भहारतजसरांग पवहार, 
घर नरांबर २२९, जिमुनती कमल चहाळ, ममुरहारजिती पमेठ,
सखोलहापमुर. कपन कखोड- ४१३ ००१.

3337 3442 कवकहास नहागनहाथ सहाळतूरांखमे, 
१९, सरांतखोश नगर, कबरखोबहा मरांकदर जिवळ, बहाळमे ,
सहामेलहापमुर. कपन कखोड- ४१३ ००१.

3338 3443 जहानमेश्वर समुरमेश कहाळमे , 
आसरहा महातहा मरांकदर, नरांदतीपमेठ, अकखोट, 
तहा.अकखोट, जजि.अकखोलहा. कपन कखोड- ४४४ १०१.

3339 3444 लक्ष्मणि कदगरांबररहाव पवहार, 
दहारहा.कदलतीपदहादहा सहारांगळमे , यहारांचहा वहाडहा, दमेशपहारांडमे गलती, खडकपमुरहा, 
अरांबहाजिखोगहाई, जजि.बतीड.
कपन कखोड- ४३१ ५१७.

3340 3445 अकमत कवलहास मखोरमे, 
मरांगलम अपहारटमहन्ट १०३, महहादमेवनगर, (खपैरहाफहाटकहा), 
बखोईसर,तहा.जजि.पहालघर.
कपन कखोड- ४०१ ५०१. 

3341 3446 ओरांकहार आण्णिहा शमेळकमे , 
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ममु.पखो. अरांगहापमुर, तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ ०१९.

3342 3449 मयमुर अरून टहावरमे, 
ममु.पखो.कवठमे, तहा.वहाई,जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ ५१६.

3343 3450 कवठ्ठल भगवहान कपसमे, 
ममु.खरांडखोबहाचती वहाडती, पखो.गखोवमे, तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड- ४१५ ०१५.

3344 3452 हहसमेनसहाब इब्रहाकहम कनचलकर, 
ममु.पखो.ममुखमेड, इरांद्रलखोक पलाॅलमेसजिवळ, कशवहाजितीनगर
ममुखमेड, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड.
कपन कखोड- ४३१ ७१५.

3345 3453 कवजिय अशखोकरहाव इरांगळमे , 
ममु.पखो. तहारांदळती बमु।,तहा.जजि.वहाकशम, 
कपन कखोड- ४४४ ५०५.

3346 3454 गणिमेश अकनल वहालमेकर, 
अररन बसहार, कहामगहार चहाळ, रूमनरांबर ७, कसबहा बहावडहा, कखोल्हहापमुर, 
कपन कखोड- ४१६ ००६.

3347 3455 सरांग्रहाम मधिमुकर कहारांबळमे , 
ममु.पखो.रहाकशवडमे बमु।, तहा.रहाधिहानगरती, जजि.कखोल्हहापमुर

3348 3456 कवकहास ममुकमुरां दहा समुरवहाड,
ममुकहाईनगर, प्रभहाग क्रिमहारांक १२, वपैष्णिवती नगर,
तहा.ममुकहाईनगर, जजि.जिळगहारांव. 
कपन कखोड- ४२५ ३०६.

3349 3457 गखोपहाळ समुभहाष बमु-हहाडमे, 
घर नरांबर, कड-४७, कशवशरांकर ककॉलनती, 
तहारहामतती भमुवन समखोर, औररांगहाबहाद, 
कपन कखोड- ४३१ ००५.

3350 3458 नमतहा दमेकवदहास नवसमुपमे, 
रहा.उदरांडवडगहारांव, पखोस्ट वडगहारांव, तहा.जजि.बतीड,
कपन कखोड- ४३१ १२६.

3351 3459 कवक्रिम लक्ष्मणि सकट, 
ममु.पखो.रूकडती, गणिमेशनगर, तहा.हहातकणिरांगलमे, 
जजि.कखोल्हहापमुर, कपन कखोड- ४१६ ११८.

3352 3460 वपैभव महमेश धिडकचरमे, 
नवतीन एम.आय.डती.सती. चरांदन नगर, कखोडखोलती,
गहायकवहाड ककॉलनती. 

3353 3461 अक्षय समुयरकहारांत रहाजिगमुरू,
ममु.पखो.अवसरती, खमुदर, तहा.आरांबमेगहारांव, जजि. पमुणिमे. 
महातरांग वस्तती, (गहावठहाणि),कपन कखोड- ४१२ ४०५. 

3354 3462 जिगकदश कशवहाजिती भखोकनळ, 
ममु.पखो.ममुसळगहारांव, तहा.जसनर, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड- ४२२ ११२.
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3355 3463 ककरणि ममुलचरांद कनकम, 

नवचपैतन्य हनमुमहान मरांकदर, शहारांकतनगर, कनड,
तहा.कनड, जजि.औररांगहाबहाद. 
कपन कखोड- ४३१ १०३.

3356 3467 वपैशहालती कभलहा ठहाकमु र, 
कमे /ऑफ. चरांद्रकहारांत शहारांतहारहाम ठहाकमु र, मखोहहाडतीकर, प्लकॉट, पररसर, वड 
चचौक, अमळनमेर, जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ ४०१.

3357 3468 सदहाकशव परांडतीत कहारांबळमे , 
क्रिहारांततीजसरांह नहानहा पहाटल नगर, रररांग रखोड, 
दत्त ककॉलनती फमु लमेवहाडती, कखोल्हहापमुर,
कपन कखोड – ४१६ ०१२.

3358 3469 सहागर दशरथ ब-हहाणिपमुरमे, 
प्लकॉट नरां. १००, हहच्छमेश्वर नगर, भहाग-३,
जिमुनहा कमु मठहा नहाकहा, बहालहाजिती सखोसहा.जिवळ, कमु मठहा नहाकहा, सखोलहापमुर ४१३ 
००६.

3359 3470 कवकहास अशखोक वहाघमहारमे, 
२००, गमुरूवहार पमेठ, सहातहारहा. 

3360 3471 अकशष उदय कहारांबळमे , 
न्यतू, पलाॅलमेय, रमणिमळहा, कखोल्हहापमुर, 
कपन कखोड – ४१६ ००३.

3361 3472 कदनमेश शहामरहाव पवहार,
ममु.पखो. तहा.चखोपडहा, जजि.जिळगहारांव, शमेतपमुरहा पहारधिती
वहाडहा, चखोपडहा, कपन कखोड – ४२५ १०७.

3362 3473 रहाजिशती मच्छलींद्र वहाघमहारमे,
ममु.कपरवहाडती, पखो.कनृ ष्णिहानगर, तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००३.

3363 3477 प्रमखोल सरांजितीवन सहाळतूरांखमे,
रहा.उदरांडवडगहारांव पखो. मखोरगहारांव, तहा.जजि.बतीड.
कपन कखोड – ४३१ १२६.

3364 3478 स्वहामती दमेवतीदहास नवसमुपमे,
रहा.उदरांडवडगहारांव पखो. मखोरगहारांव, तहा.जजि.बतीड.
कपन कखोड – ४३१ १२६.

3365 3480 नवनहाथ कभमरहाव सहाठमे, 
ममु.पखो.खमुडतूस, तहा.महाळकशरस, जजि.सखोलहापमुर, कपन कखोड – ४१३ ११३.

3366 3481 शदर परांढरतीनहाथ पहाटतील, 
ममु.पखो.टहाकळखमेडहा, तहा.अमळनमेर, जजि.जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ १०५.

3367 3482 प्रशहारांत समुरमेश बहारती, 
प्लहालाॅट नरांबर १२०, हनमुमहान मरांकदर महागमे, हररकवठ्ठल नगर, जिळगहारांव.

3368 3485 सहापैरभ महारूतती पहाटतील,
ममु.पखो.पमेठवडगहारांव, तहारांबवमे वसहाहत, 
तहा.हहातकणिरांकलमे, जजि.कखोल्हहापमुर, 
कपन कखोड – ४१६ ११२.

3369 3486 आदशर रममेश वहालमेकर, 
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लहाईन बसहार, कहामगहार चहाळ, रूम नरां. ७, कहा।, बहावडहा, कखोल्हहापमुर, कपन 
कखोड – ४१६ ००६.

3370 3487 रहाजिमेश वपैजिनहाथ कटहारमे, 
ममु.पखो.जिवळगहारांव, तहा.आरांबहाजिखोगहाई, जजि.बतीड,
कपन कखोड – ४३१ ५१७.

3371 3488 अजिय समुभहाष बनोंदडमे,
ममु.पखो.घहामेडसगहारांव, तहा.ममुकहाईनगर, जजि.जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ ३०६.

3372 3489 यखोगमेश आनरांदरहाव दमुगमुरळमे ,
ममु.पखो.पमेठ वडगहाव, कशवहाजितीनगर, 
तहा.हहातकणिरांगलमे, जजि.कखोल्हहापमुर, 
कपन कखोड – ४१६ ११२.

3373 3492 कपै लहास मधिमुकर अवघडमे,
९४, बहारवकरनगर, एम.आय.डती.सती.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००४.

3374 3493 अमर हणिमरांत सहाठमे,
ममु.पखो.सहातहारहा, तहा.जजि.सहातहारहा. ४६७/सदर बझहार प्लहालाॅट नरांबर. २

3375 3494 कनकवतहा सजिररहाव मस्कमे ,
४०९, कप्रयदशरनती हचौ.सखोसहा., सदर बझहार सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००१.

3376 3495 वपैशहालती समुरमेश कभसमे,
२२ब, कमरकवर सखोसहायटती, सहातहारहा.
रहाजधिकहा रखोड, तहालमुकहा पखो.स्टमे. 
कपन कखोड – ४१५ ००२.

3377 3496 रहामकनृ ष्णि सखहारहाम नवघणिमे,
ममु.वहासखोळमे , पखो.वहाढमे, तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०११.

3378 3497 अकभजजित तमुकहारहाम सपकहाळ, 
ममु.पखो.गखोगवमे, तहा.महहाबळमेश्वर, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१२ ८०६.

3379 3499 सरांदमेश शत्रमुघ्न वहायदरांडमे, 
१६६, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२.

3380 3500 कवशहाल कवठ्ठल वदक, 
ममु.पखो.बखोरगहारांव, तहा.कखोरमेगहारांव,जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५११.

3381 3501 स्वप्नहालती तहातखोबहा कशरांदमे ,
प्लहालाॅट नरांबर १०, वनृरांदहावन ककॉलणिती, दहापैलतनगर, सहातहारहा. 

3382 3502 रमेशमहा कनसहार कच्छती, 
गहडहामहाळ, झखोपडपटती कब्रस्तहान समखोर, सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००२. 

3383 3503 वपैभव रममेश मखोरमे, 
म्हहाडहा ककॉलनती, एम-३, क्षमेत्रमहाहहलती, सहातहारहा.
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कपन कखोड – ४१५ ००३.

3384 3504 आकहाश महाहहादमेव खरांदहारमे, 
२०९ ब, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००२.

3385 3506 शतीरहाम महारूतती कखोळती, 
ममु.पखो.कणिमेरतीवहाडती, कबरदमेव मरांकदरहाजिवळ, 
तहा.करकवर, जजि.कखोल्हहापमुर, 
कपन कखोड – ४१६ २३४. 

3386 3507 ललतीतहा पहारांडतू ररांग कहारांबळमे , 
ममु.पखो.कपरवहाडती, पखो.कनृ ष्णिहानगर, तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००३.

3387 3508 ऋषतीकमे श जहानमेश्वर कपर,
ब्रहाम्हणि गलती, कसबहा पमेठ, शरांकर महाकर ट जिवळ, 
फलटणि. तहा. जजि. फलटणि.
कपन कखोड – ४१५ ५२३. 

3388 3509 शमुभम ककशखोर बच्छहाव, 
ई-टती, २ महहात्महा फमु लमे वसहाहत, शरणिपमुर रखोड, कटळकवहाडती, नहाकशक. 
कपन कखोड – ४२२००१.

3389 3510 तचौजसफ आयमुब शमेख,
८ कहामठतीपमुरहा सहातहारहा, 
कपन कखोड – ४१५ ००२.

3390 3511 सरांजिय समुयरकहारांत वहाघमहारमे, 
ममु.गचौडगहाव पखो.महाळमेगहारांव (यहात्रहा), तहा.लखोहहा.
जजि.नहारांदमेड. कपन कखोड – ४३१ ७०८.

3391 3512 समुभहाष समुकदमेव बनोंबलमे, 
रहा.कहामेमलवहाडती, तहा.जसनर, जजि.नहाकशक, 
कपन कखोड – ४२२ १०३.

3392 3513 गखोपहाल परसरहाम तलमलमे, 
ममु.पखो.पहालहारांदतूर, चचौ. तहा.लहाखनती, जजि.भरांडहारहा. 
कपन कखोड – ४४१ ८०९.

3393 3514 सकचन शहारांतहारहाम मखोरमे, 
ममु.रहाकमु सलमेवहाडती, पखो.आसनगहारांव, तहा.
जजि.सहातहारहा.कपन कखोड – ४१५ ००२.

3394 3515 समुकनल समुरमेश बहाबर, 
ममु.कहामथती, पखो.वमेळमे , तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०२२.

3395 3516 हनमुमहान कपै लहासरहाव कबरगड, 
ममु.दमुधिहाळहा, पखो.यमेहळहगहारांव (सखो.), 
तहा.औरांढहा. (नहा.), जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड – ४३१ ७०५.

3396 3517 मकनषहा रहामदहास मखोरमे, 
ममु.पखो.धिहारांगवडती, तहा.भखोर, जजि.पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१२ २०५.

3397 3518 रकवरांद्र रममेश जिखोशती, 
नकवन जिखोशती ककॉलनती, प्लकॉट नरां. ३०/अ, जजिल्हहा पमेठ, जिळगहारांव, 
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तहा.जजि.सहातहारहा.

3398 3519 गणिपत गमेणिमु इदमे, 
ममु.अडसरमे, बमु।, पखो.टहाकमे द बमु।, तहा.इगतपमुरती, 
जजि.नहाकशक. कपन कखोड – ४२२ ४०३.

3399 3520 कनततीन जिहाजलरांदर कमु दळमे , 
ममु.पखो.भमेडशती, तहा.महालमेगहारांव, जजि.वहाकशम, 
कपन कखोड – ४४४ ५०३.

3400 3521 रहामेकहत आप्पहासहाहमेब जिहाधिव, 
ममु.पखो.कमु मठमे, तहा.तहासगहारांव, जजि.सहारांगलती, लखोकनमेतमे 
कदनकर आबहा कवदहालय कमु मठमे, 
कपन कखोड – ४१६ ३०६.

3401 3522 कमलहाकर प्रल्हहाद समुवणिरकहार, 
बस्तहापमुरमे नगर, तहावरजिहा रखोड, महारूतती मरांकदरहाच्यहा पहाठतीमहागमे, लहातमुर, 
तहा.जजि.लहाततूर.
ममु.पखो.लहाततूर, कपन कखोड – ४१३ ५१२.

3402 3523 उदय एकनहाथ खहारांडमेकर, 
ममु.पखो.महालगहारांव, (गणिमेश ककॉलणिती), तहा.कमरजि,
जजि.सहारांगलती, 

3403 3524 कनततीन बहाजितीरहाव लखोखरांडमे, 
ममु.पखो.रूकडती, (कमरवतीर वसहाहत), 
जजि.कखोल्हहापमुर, तहा.हहातकणिरांगलमे, 
कपन कखोड – ४१६ ११८.

3404 3525 उदय बळवरांत पवहार, 
म्हपैशहाळ वमेस, पवहार वहाडहा, कमरजि, तहा.कमरजि, 
जजि.सहारांगलती, कपन कखोड – ४१६ ४१०.

3405 3526 स्वप्नहालती सरांजिय भहागवत, 
आय.टती.आय.ककॉलमेजि जिवळ, सहाळकशरांगमे रखोड, 
कबसमुरकर वस्तती, (कवटहा).
कपन कखोड – ४१५ ३११.

3406 3527 श्यहाम रहाजिहद्ररहाव कमु रुडमे, 
रूम नरांबर. ०७, शमुभम हहाईट्स, कभमहा रमेजसडमेन्सती जिवळ, १६ नरांबर बस 
स्टकॉप, थमेरगहारांव 
पमुणिमे. कपन कखोड – ४११ ०३३.

3407 3528 रहाममेश्वर महाधिव तलमलमे, 
ममु.पहामे. पहालहारांद मुर,(चचौ), तहा.लहाखनती, जजि.भरांडहारहा, 
कपन कखोड – ४४१ ८०९.

3408 3529 रखोहन रममेश भखोसलमे, 
५३७, कररांजिमेपमेठ, सहातहारहा.

3409 3531 वपैशहालती रहाजिहद्र कदम, 
अकभषमेक अपहाटर, उत्तमेकर नगर, सदर बझहार, 
सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००१.

3410 3532 अकमत दत्तहात्रय फरहारांदमे, 
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७२,कररांजिमे पमेठ, सहातहारहा. 

3411 3533 अजिय कदलतीप घमेरडमे, 
४६/ब/प्लहालाॅट नरां. २९, समहाधितीचहा महाळ, 
पहाटतीलहा नसररतीच्यहा शमेजिहारती, दरमेखमुदर, सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००२.

3412 3534 गचौरव मनखोहर ढखोणिमे, 
२३७, रहामहाचहा गखोट, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२.

3413 3536 लक्ष्मणि बहाळहासखो यमेवलमे, 
ममु.वडती, पखो. कळरांबती, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५१२. 

3414 3537 कशवहाजिती कवलहास पहावसकर, 
ममु.पखो.अरहालहा, तहा.कशरहाळहा, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१५ ४०५.

3415 3538 अरांजिनहा गमुरूदमेव कभरांगहारदमेवमे, 
कवटहा (परांचकशलनगर), तहा.खहाणिहापतूर, जजि.सहारांगलती.
कपन कखोड – ४१५ ३११.

3416 3539 बहाळहासहाहमेब दहामखोदर वहाघमखोडमे, 
ममु.रहामकहरांगणिती, पखो.गखोटमेवहाडती, तहा.मखोहखोळ, 
जजि. सखोलहापतूर, कपन कखोड – ४१३ २१३.

3417 3541 गणिमेश रहाजिहद्र कभसमे, 
रहा. २०६९, रकववहार पमेठ, वहाई, तहा. वहाई, 
जजि.सहातहारहा. 

3418 3542 सरांकदप कवश्वनहाथ बखोकफखोडमे, 
गनोंधिवणिती रखोड, आरांबमेडकर ककॉलनती, वहाडर नरां. १,
शतीरहामपमुर. जजि.अहमदनगर

3419 3543 अक्षय कशवहाजिती मदहारनमे, 
ममु.पखो.कशरांगणिहापतूर, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापमुर, 

3420 3544 हणिमरांत नवनहाथ कमे वळमे , 
ममु.खवणिती, पखो.पखोखरहापतूर, तहा.मखोहखोळ,
जजि.सखोलहापमुर, कपन कखोड – ४१३ २१३.

3421 3545 धितीरजि हणिमरांत ढगमे, 
रहा. सवर नरां. ३२७, रकववहार पमेठ, ढगमेआळती, वहाई, तहा.वहाई. जजि.सहातहारहा. 

3422 3546 प्रमखोद शरांकर यहादव, 
ममु.कहालमेटरांक, पखो. नहारहायणिवहाडती, 
कपन कखोड – ४१५ ५३९.

3423 3547 दशरन कवठ्ठलरहाव रहाठखोड, 
कमे /ऑफ. ममुरलती कहारांबळमे , कहारांबळमे  भवन, २८/४९३, सहाई मरांकदर जिवळ, 
कशरांदमे नगर, यवतमहाळ, तहा.जजि.यवतमहाळ. कपन कखोड – ४४५ ००१.

3424 3548 सकचन समुरमेश सहाहह
वहाडर क्रि.६ व्हती डती ओ चचौक, बमुटतीबखोरती तहा. 
जजि. नहागतूपर कपन कखोड – ४४१ १०८
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3425 3549 सकचनकमु महार कनवनृत्तती खहाडमे,

ममु.कणिसमेवहाडती, पखो. एनकमु ळ तहा.खटहाव 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०७

3426 3550 सरांतहामेष कमुरां डजलक सकट,
ममु.पखो. पडळ, तहा.खटहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०७

3427 3551 पमुनम सरांतहामेष सकट,
ममु.पखो. पडळ, तहा.खटहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०७

3428 3552 जहानमेश्वर पखोपट रुपनर,
ममु.पहामे. लहारांडघहामेळ मळहा, तहासगहाव
तहा.जजि. सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ३१२

3429 3553 दत्तहात्रय समुरमेश फहाळकमे ,
ममु.पखो. मसतूर तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०६

3430 3554 ककपल ककशहामेर पहाटतील,
घर नरां. ७४, तहारहाचरांद नगर, सहाईमरांकदर, भडगहाव 
जजि. जिळगहाव कपन कखोड – ४२४ १०५

3431 3555 सरांजिय हररश्चरांद्र जिनमहाळमे ,
दपहाकहा रखोड, दमुगहार नगर, कनलरांगहा 
कपन कखोड – ४१३ ५२१

3432 3556 अजिमुरन यमुवरहाजि गहायकवहाड
ममु.पखो. कमे लर (गहायकवहाड गलती) तहा. करवतीर 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ २२९

3433 3557 रहामेकहत रममेश दमेशममुख
दमेवळमे  गलती गरांगहाखमेड, तहा. गरांगहाखमेड जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ५१४

3434 3558 अमखोल कपै लहासरहाव बमबखोटमे,
सहाईनगर, कचचौर लमेआऊट वकॉडर नरां.६ प्लकॉट नरां ७० बमुटतीबखोरती तहा. जजि. 
नहागहापतूर 
कपन कखोड – ४४१ १०८

3435 3559 ककरणि रममेश यहादव,
ममु.पखो. वडतूजि तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०६

3436 3560 महमेश दत्तहात्रय पखोळ,
ममु.पखो. धिखोम तहा. वहाई जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१२ ८०३

3437 3561 अमखोल कदनकर सहाठमे,
ममु. पखो. कवहमे, तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ११४

3438 3562 कप्रतम महारुतती डखोईफखोडमे 
रहा. सहावडर खमु. तहा. शहाहहवहाडती जजि. कहामेल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २१३



-- 242 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
3439 3563 शहाहरुख अख्तर शमेख

गलती नरां.१ चचौधिरती नगर, लहाततूर
कपन कखोड – ४१३ ५१२

3440 3564 शतीकहारांत रहाजिहद्र गमुरव,
ममु.पखो. परखरांडती तहा. वहाई जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१२ ८०३

3441 3565 अकनल दशरथ मडकमे ,
ममु.पखो. मखोहहा तहा. कळरांब जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ५०७

3442 3566 सकचन कदनकर सहाळवमे
एम एम डती आय आय टती बकॉम्बमे, ममुरांबई 
कपन कखोड – ४०० ०७६

3443 3567 शरांकर अशखोक घहामेरपडमे,
ममु.पखो. गमुरसहाळमे  तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ १०९

3444 3568 समुकनल रहाजिहद्र गहायकवहाड,
४१/३१६ न्यमु बमुधिवहार पमेठ, समहाट अशखोक चचौक, सखोलहापतूर कपन कखोड – 
४१३ ००२

3445 3569 शरांकर दत्तहात्रय बत्तमुल,
बमेररयहा हकॉलमहागमे, ४५८ खहाटतीक गलती, ५७ दकक्षणि सदर बझहार लष्कर 
सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ००३

3446 3570 परांकजि रहाजिहद्र जिहाधिव 
ममु.पखो. भडगहाव (वरचती पमेठ) तहा. भडगहाव 
जजि. जिळगहाव कपन कखोड – ४२४ १०५

3447 3571 वपैशहालती रत्नहाकर कखो-हहाळमे ,
ओम दत्त शककी अपहाटरमहट प्लकॉट नरां. ५ बती कवरांग
१०० गरांगहापमुरती वहाई तहा. वहाई जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१२ ८०३

3448 3572 सकचन कभमरहाव महानमे,
ममु.पखो. कपलतीव तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ३१०

3449 3573 रममेश सत्यवहान पळमे ,
ममु.पखो. तडवळमे , तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०६

3450 3574 ककरणि कवडतू  रहागतीट, 
दहारहा ककरणि महमेश गभणिमे 
डहालाॅ. आरांबमेडकर महहाकवदयहालय, स्टमेकडयम रखोड कमत्रनगर, चरांद्रपतूर कपन कखोड 
– ४४२ ४०१

3451 3575 कनततीन कशवहाजिती कशरांदमे,
ममु.पखो. ढवळती, तहा. तहासगहारांव जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ३१२
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3452 3576 सहागर नहामदमेव भरांडहारमे,

सहारांगलती वमेस चहारांभहार गलती कमरजि 
कपन कखोड – ४१६ ४१०

3453 3577 अजिय कहरहाचरांद पळमे ,
ममु.पहामे.तडवळमे  तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०६

3454 3578 समहाधिहान नहागनहाथ हहक्कमे  
ममु.पखो. नहानजि तहा. उत्तर सखोलहापतूर जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ २२२

3455 3579 अच्यमुत दत्तहात्रय आदवहाड,
रहा. वरांजिहारवहाडती, पखो. खरांडहाळती तहा. अहमदपतूर 
जजि. लहाततूर कपन कखोड – ४१३ ५१५

3456 3580 कमत्तल कदरांगहाबर इरांगळमे ,
ममु.पखो. घखोडसगहाव तहा. ममुकहाईनगर जजि. जिळगहाव
कपन कखोड – ४२५ ३०६

3457 3581 रखोकहत उध्दव झहडमे,
ममु.पखो. धिमरपमुरती (कभमनगर) तहा. महाळकशरस 
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ १०९

3458 3582 रखोकहत समुरमेश पहाटखोळमे ,
१२२ मल्हहारपमेठ सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

3459 3583 मनखोजि बहाबमुरहाव लहाखमे,
रहा. लहाखनगहाव तहा. वहाशती जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ५२६

3460 3584 प्रमखोद शरांकर सखोनहावलमे,
ममु.पखो. घहामेट तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा 

3461 3585 सकवतहा वसरांत रघतवहान,
जिती एफ २०४ सचदमेव नगर २, सती ब्लकॉक रखोड,
शहहाड (पतूवर) उल्हहासनगर
कपन कखोड – ४२१ ००३

3462 3586 अजिय चरांद्रकहारांत खहाडमे,
ममु.धिहामणिती पखो. कपरांपरती तहा. महाणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५४०

3463 3587 महमेश सत्यवहान पहाटतील,
ममु.पखो. तडवळमे , तहा. खटहाव जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०६

3464 3588 दमुगहार समुकनल जसडहाम 
ममु. पखो. हळदती पखो. कचचपलती तहा.जजि. चरांद्रपतूर
कपन कखोड – ४४१ २२४

3465 3589 कदगरांबर कवठठल गहायकवहाड
मध्यवतर्वीय प्रशहासककीय इमहारत, १ लहा मजिलहा
जिमुनमे जजिल्हहाजधिकहारती कहायहारलयहा शमेजिहारती, बहाशर्वी रखोड कशवहाजिती चचौक लहाततूर 
कपन कखोड – ४१३ ५१२

3466 3590 कवनहायक कपै लहास वळवळमे ,
ममु.पखो. लक्कडकखोट तहा. शहहादहा जजि. नरांदमुरबहार 
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कपन कखोड – ४२५ ४३२ 

3467 3591 गचौरमेश कवष्णिमुपरांत कखोलहकमे ,
ममु.पखो. सहामदहा (कहासमपतूर) तहा.दयहारपमुर 
जजि. अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ ८०३

3468 3592 शहारदहा समुकनल जसडहाम,
ममु.हळदती पखो. कचचपलती तहा.जजि. चरांद्रपतूर 
कपन कखोड – ४४१ २२४

3469 3593 स्वप्नतील तहानहाजिती लखोखरांडमे
ममु.पखो. नहातमेपमुतमे तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ १०९

3470 3594 कनलमेश अमनृत गहायकवहाड
रहा. बती कवरांग, रुम नरां. १६, ररध्दती जसध्दती अपहाटर .
कवशहाल ककॉम्पमेक्स चक्ककी नहाकहा कल्यहाणि पमुवर
कपन कखोड – ४२१ ३०६

3471 3595 रखोशन कभमरहाव पडवळमे ,
तहा. कहरांगणिमे, पखो. महारांडवमे, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०६

3472 3596 अजिय कवलहास कभसमे
रहा. ४०५/७० प्लहालाॅट नरां.२, समथरनगर,
शहाहहपतूरती सहातहारहा

3473 3597 आकहाश कभमरहाव खहाडमे
ममु.धिहामणिती पखो. कपरांपरती, तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५४०

3474 3598 प्रकहाश मनखोहर कगतमे
रहा. ब्रहाम्हवहाडती तहा. परळती वपै. जजि. बतीड, 
पखो. टखोकवहाडती कपन कखोड- ४३१ ५१५

3475 3599 वपैभव जहानमेश्वर धिहारांडगमे
ममु.पखो. सहामदहा कहासमपतूर, तहा. दयहारपतूर 
जजि. अमरहावतती कपन कखोड- ४४४ ८०३

3476 3600 सरांतखोष नहागनहाथ खमुडमे
रहा. प्रतहापजसरांह नगर, खमेड तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ००३

3477 3601 रखोकहत शतीररांग इरांगवलमे
रहा. ककडगहारांव, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०१५

3478 3602 कवजिय कवलहास कभसमे,
रहा. ४०५/७डती प्लहालाॅट नरां. २, समथरनगर 
शहाहहपमुरती सहातहारहा

3479 3603 गणिमेश भहास्कर बखोरुडमे
ममु.पखो. महालमुरांजिमे बमु।।, तहा. शतीरहामपतूर जजि. अ.नगर

3480 3604 रखोहन इरांद्रपहाल सममुद्रमे
रहा. समुदशरन ककॉलनती कलाॅरां प रखोड, अमरहावतती
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कपन कखोड- ४४४ ६०२

3481 3605 ज्यखोतती महमेश गमुरव,
रहा. गमुरव गलती, नहारांद्रमे कशरगहारांव क. तहा. तहासगहारांव
जजि. सहारांगलती कपन कखोड- ४१६ ४१६

3482 3606 रकवरहाजि चरांद्रकहारांत बडमेकर
रहा. १६६ मल्हहारपमेठ सहातहारहा कपन ४१५ ००१

3483 3607 अकनल नहारहायणि जिगदहाळमे
ममु.पखो. कशरवडमे, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ११५

3484 3608 समुकनल नहारहायणि जिगदहाळमे
ममु.पखो. कशरवडमे, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ११०

3485 3609 बहाळहासहाहमेब अशखोकरहाव ढमेकळमे
रहा. रहाजितीव गहारांधिती नगर गरांगहाखमेड तहा. गरांगहाखमेड
जजि. परभणिती कपन कखोड- ४३१५१४

3486 3610 रहाहहल रममेशरहाव दमेशममुख 
दमेवळमे  गलती, गरांगहाखमेड, जजि. परभणिती 
कपन कखोड- ४३१ ५१४

3487 3611 प्रकदप कशवरुद्र अमरशमेटती
रहा. बहाजिहारपमेठ , कमु रुरां दवहाड, तहा. कशरखोळ
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड- ४१६ १०६

3488 3612 जिहावमेद बहाबमु शमेख,
ममु.पखो. कमे त्तमुर नरां. २, तहा. करमहाळहा जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड- ४१३ २०६

3489 3613 सरांतखोष कवनहायक बखोलकमे ,
रहा. ४२, बमुधिवहार पमेठ करहाड
कपन कखोड- ४१५ ११०

3490 3614 प्रकदप महारुततीकशरांदमे 
रहा. कनवडमे, पखो. रहाहहडमे, तहा. पहाटणि जजि.सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०१४

3491 3615 कवशहाल महारुतती कशरांदमे
ममु. कहरांगणिमे पखो. महारांडवमे तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०६

3492 3616 चपैतन्य कवठ्ठल गरांबरमे
ममु.पखो. तडवळमे , तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०६

3493 3617 भहावनहा पत्रमु आयहाम
ममु. कपरांपळखमुट पखो. कचचपलती, तहा. जजि. चरांद्रपतूर
कपन कखोड- ४४१ २२४

3494 3618 रहाखती रहाजिमु गणिकवर
ममु. तहाडहाळहा, पखो. कचरांचहाळहा,तहा. ममुल,
जजि. चरांद्रपमुर कपन कखोड- ४४१ २२४

3495 3619 कनलमेश जहानदमेव मखोरमे
ममु.पखो. रमेठरमे हरणिहाक्ष, तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती
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कपन कखोड- ४१५ ३०२

3496 3620 शरद समुरमेश सहाळमुरांखमे
ममु. फळणिती, पखो. ममुनहावळमे , तहा.जिहावलती 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ००२

3497 3621 अकवनहाश अरांकमु श पहाटतील
ममु.पखो. महाजिनहाळ, पखो. पमुनहाळ, तहा. पन्हहाळहा
जजि. कहामेल्हहापतूर 

3498 3622 समुजधिर कभमरहाव अटरांवर,
ममु.पखो. तनोंगलहाबहाद, तहा. दयहारपतूर जजि. अमरहावतती
कपन कखोड- ४४४ ८०३

3499 3623 अरकवरांद गचौतम गवई
रहा. गणिमेशपतूर तहा. पखो. तयहारपतूर जजि. अमरहावतती

3500 3624 अजिय भहाऊरहाव कहवरहाळमे
ममु.पखो गहायवहाडती,तहा. दयहारपतूर जजि. अमरहावतती
कपन कखोड- ४४४ ८०३

3501 3625 शमुभहारांगती दहादहासखो बरांडगर
रहा.ललगमुणि , तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०३

3502 3626 शमुभम दहादहासखो बरांडगर,
 ममु.पखो. ललगमुणि, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०३

3503 3627 रजझयहा कफरखोजि शमेख,
एल-१-१६, नवतीन म्हहाडहा ककॉलनती
सदरबझहार सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ००१

3504 3628 नहागमेश सहाईनहाथ मखोडमेवहाड
ममु.पखो. महायणिती, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०२

3505 3629 सजलम न्यहारुकमयहा शमेख
रहा. कचौडगहारांव , तहा. परळती जजि. कबड
कपन कखोड- ४३१ ५१५

3506 3630 महारखोतती भहाऊसहाहमेब कगतमे
ममु.पखो. रहाणिती सहावरगहारांव, तहा. गरांगहाखमेड
जजि.परभणिती कपन कखोड- ४३१ ५३६

3507 3631 हषरद शकशकहारांत नमेवसमे,
र. १९२८, रहारांगखोळती आळती, रकववहार पमेठ, वहाई
कपन कखोड- ४१५२ ८०३

3508 3632 मनखोजि ममुरलतीधिर कखोळमेकर
पहावरतती कनवहास कवठ्ठल मरांकदरजिवळ
मरांगळवहार पमेठ, पन्हहाळहा

3509 3634 कवदहा  कवश्वहास पहाटतील
ममु.पखो. पमुनदती, तहा.पलमुस जजि. सहारांगलती

3510 3635 सरांकदप जहानदमेव कहारांबळमे
ममु.पखो. कचरांचवहाड, तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड- ४१६ ११९
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3511 3636 सरांजिय महहद्र सहाळमुरांखमे

रहा. ३३१, सदरबझहार, सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००२

3512 3637 कदपक मनखोहर कशरांदमे
रहा. ३३९, मल्हहारपमेठ, कवठ्ठल मरांकदर परतीसर
सहातहारहा

3513 3638 चमेतनहा भगवहान भखोयर
रहा. अमरनगर दहारहा समुभहाष रहाऊत, 
पखो. कव.कम. कव., तहा.जजि. अमरहावतती
कपन कखोड- ४४४ ६०४

3514 3639 हमेमरांत अरुणि गखोतपहागर,
रहा. कखोडखोलती, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १२४

3515 3640 कवशहारांतती पखोपटरहाव रहावत,
ममु.पखो. कशरवलती, तहा. बहारहामतती, जजि. पमुणिमे

3516 3641 नरांदमु कदनकर महानमे,
ममु.पखो. क्षमेत्र महाहहलती, तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००३

3517 3643 कपै लहास दत्तहात्रय चखोरगमे,
जस.स.नरां. ६४अ, रकववहार पमेठ, लखोणिहार गलती,
कगतमे कबल्डलींग पहाठतीमहागमे, सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००१

3518 3644 कवकहास कवश्वनहाथ कहाळमे
ममु.पखो. कहरांगणिमे,तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा

3519 3646 सकचन एकनहाथ कदम,
रहा. २२६, मल्हहारपमेठ सहातहारहा,
कपन कखोड- ४१५ ००२

3520 3647 कप्रतती समुकनल इरांगळमे
रहा. महतपमुरहा पमेठ, मलठणि ढहामेरगलती,
तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा ४१५ ५२३

3521 3648 रखोकहत रहाजिकमु महार गवळती,
ममु.पखो.कहाकशळ, तहा.जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५१९

3522 3649 कनततीन कमुरां डलतीक तमुपमे,
ममु.पखो. गनोंदवलमे खमुदर, तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५४०

3523 3651 रखोशनती रहाजिमेश्वर वहाघहाडमे 
ममु.पखो. सखोनहापतूर दमेशपहारांडमे तहा. गनोंडकपरांपरती 
जजि. चरांद्रपतूर कपन कखोड - ४४२ ७०२

3524 3652 समुहहास शरांकर रहावणि 
ममु.पखो. मकडलगमे बमु. तहा. भमुदरगड जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ २०९

3525 3653 आकशष रममेश कमु दळमे  
रहा. ४०२/२ कनरन सरांतखोष महहाकडक पखोलतीस चचौककी जिवळ मखोळहाचहा ओढहा 
सहातहारहा. 
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तहा. जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ००२

3526 3655 प्रकहाश मसहाजिती कहारांबळमे  
ममु.पखो. खपैरहाव तहा. महाढहा जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ ४१०

3527 3656 औदमुरांबर गरांगहाधिर कनरांबहाळकर 
रहा. शकनवहार पमेठ, मरांगळवमेढहा तहा. मरांगळवमेढहा जजि. सखोलहापतूर  कपन कखोड - 
४१३ ३०५

3528 3657 हषहारनरांद कवठ्ठल गनोंधिळती 
ममु.पखो. कखोरमेगहाव तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१६ ३०२

3529 3658 समुरजि हणिमरांत महानमे
रहा. ५०१, मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००२

3530 3659 रुद्रहाक्ष आनरांदरहाव अवघडमे 
ममु.पहामे. गनोंदवलमे खमुदर, तहा. महाणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५४०

3531 3660 भहाग्यशती कदपक कशरांदमे 
रहा. ३३८, मल्हहार पमेठ, कवठ्ठलती मरांकदर पररसर
सहातहारहा. 

3532 3661 कमनहाक्षती कपै लहास चखोरगमे (लखखोटयहावरतील नहारांव)
कपै लहास दत्तहात्रय चखोरगमे (अजिरदहारहाचमे नहारांव)
रहा. जस.स.नरां. ६४, अ. रकववहार पमेठ, लखोणिहार 
गलती, कगतमे कबल्डलींगपहाठतीमहागमे, सहातहारहा
कपन कखोड -४१५ ००१

3533 3663 भहारत समुरहद्र सहाळमुरांखमे 
रहा. ३३१, सदरबझहार सहातहारहा. 
कपन कखोड -४१५ ००२

3534 3664 प्रकहाश कभमरहाव रणिकदवमे 
ममु.पहामे. रहाजिमुरती तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५२३

3535 3665 कशल्पहा सरांतखोष कदम 
रहा. २८६, शकनवहार पमेठ, रहाजिलक्ष्मती जसनमेमहागनृहहाच्यहा पहाठतीमहागमे,
जजि. सहातहारहा. 

3536 3666 रत्नमहालहा बहाबमुरहाव पहदखोर 
ममु. जसनहाळहा पखो. दमुगहारपतूर तहा.जजि. चरांद्रपतूर 
कपन कखोड - ४४२ ४०४

3537 3667 अभय वसरांतरहाव गहायकवहाड 
ममु.पहामे रुकडती तहा. हहातकणिरांगलमे जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड - ४१६ ११८

3538 3668 कवष्णिमु आप्पहा जिहाधिव 
रहा. २४०, सदरबझहार सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००१

3539 3669 अनतीस तय्यब ममुलहाणिती
ममु.पखो. महारांडवमे तहा. जजि. सहातहारहा. 
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कपन कखोड - ४१५ ५१९

3540 3670 प्रकवणि कहाकशनहाथ अवसरमखोल 
रहा. ए.कवरांग, प्लकॉट ५०२, कवल्डलींग नरां. ०२, 
पहाचवहामहाळहा, जसद्घहारांत पहाकर , सहाबमेगहाव कदवहा. ई 
तहा. जजि. ठहाणिमे कपन कखोड - ४०० ६१२

3541 3671 समुरजि पहारांडमु ररांग घहागरमे 
ममु.पखो. आकलमे पखो. कण्हमेर तहा.जजि. सहातहारहा. 

3542 3672 आकहाश शरांकर शमेडगमे 
रहा. ९४ मखोरमे ककॉलनती सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००२

3543 3673 अकमत भहागवत कवरकर 
ममु.पखो. कवरकरवहाडती पखो. फळकखोटती तहा. महाणि 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ५०९

3544 3674 पमुजिहा महहादमेव सहारांगहावकर 
रहा. २८३१, डती वकॉडर, शमुक्रिवहार पमेठ, बमुरुड गलती 
कहामेल्हहापतूर - ४१६ ००२

3545 3675 आकशष सरांजिय खमेडकर 
रहा. दमुगहार नगर, रररांग रखोड, वनपररक्षमेत्र अजधिकहारती
पहारांचहामेरती यहारांरांच्यहा कहायहारलय शमेजिहारती तहा. पहारांचखोरहा जजि. जिळगहारांव कपन कखोड - 
४२४ २०१

3546 3676 कवठ्ठल कशवहाजिती अनमुसमे 
ममु.पखो कहापशती (समेनहापतती) तहा. कहागल 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड - ४१६ २१८

3547 3677 उपहद्र समुरमेश खरांदहारमे 
रहा. घर नरां. २२६, मल्हहारपमेठ सहातहारहा. 
तहा. जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ००२

3548 3678 मकनषहा रहामदहास जिहाधिव 
रहा. २४० सदर बझहार सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००१

3549 3679 रजिनतीकहारांत नथमुरहाम जिगतहाप 
रहा. ५३८, डबमेवहाडती पमेठ, पखो. जिकहातवहाडती 
तहा.जजि. सहातहारहा. 

3550 3680 अमखोल कदलतीप गमुरव 
ममु.पखो. समुरुल, तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती. 
कपन कखोड - ४१५ ४०७

3551 3681 कवकहास बहाबहासहाहमेब वहाघमहारमे 
ममु.पहामे. खरकशरांग, तहा. कवठमेमहहारांकहाळ, 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड - ४१६ ४१०

3552 3682 कनलम कवशहाल नकवहाल 
रहा. कचमणि बहाबमुरव वहाघमेलहा लक्ष्मती नहारहायणि मरांगल कहायहारलय, ममु.पहामे. पमुसमेगहाव
तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ५०२

3553 3683 जजितहद्र पखोपट ममेमहानमे 
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ममु. गखोगवमे तहा. महहाबळमेश्वर जजि. सहातहारहा. 

3554 3684 स्नमेहल सकचन परब 
रहा. डकॉ बहाबहासहाहमेब आरांबमेडकर नगर
शहाहह उदहान कहागल तहा. कहागल जजि.सहातहारहा
कपन कखोड - ४१६ २१६

3555 3685 समुरहद्र कमु महार वपैष्णिव 
रहा. ८/३०६, श्यहाम कनवहास, कवक्रिमनगर 
आरगमे मळहा, इचलकररांजिती कखोल्हहापतूर  
कपन कखोड - ४१६ ११५ 

3556 3686 अजजितरहाव आनरांद कहारांबळमे  
ममु.पखो. मसतूर, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ १०६

3557 3687 कवकहास धिनोंडतीरहाम मरांडलमे 
रहा. तहाकहारती रखोड, रहाजिहारहामबहापतू पमेटट खोल परांपहासमखोर 
सहाई अपहाटरमहटच्यहा पहाठतीमहागतील बहाजितूस मरांडलमे 
मळहा रहाजिहारहामनगर तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती 

3558 3688 सरांतखोष गखोरख कहारांबळमे  
रहा. पमुसमेगहारांव तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५०२

3559 3689 सकतश कभकहाजिती रहानगमे 
ममु.पखो. घमुणिककी, तहा. हहातकणिरांगलमे जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ ११२

3560 3690 ककरणि लक्ष्मणि महानमे 
ममु.पखो. अपकशरांगमे, तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५१८

3561 3691 मकछरांद्र नहा. लखोहकरमे 
ममु. गखोगवमे तहा. महहाबळमेश्वर जजि. सहातहारहा. 

3562 3692 शहहाजिती यमुवरहाजि कहारांबळमे  
ममु.पखो. बखोरगहारांव, जसद्घहाथरनगर, तहा. वहाळवहा 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड - ४१५ ४१३

3563 3693 मखोहन नहामदमेव जिगतहाप 
रहा. अकदत्यकदवहानगर धिनगर गलती उरुणि 
इस्लहामपतूर तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ४०९

3564 3694 स्फतू तर्वी भहानमुदहास जिहाधिव 
रहा. दहारहा. कवकहास धिनोंडतीरहाम मरांडलमे 
तहाकहारती रखोड, रहाजिहारहामबहापतू पमेटट खोलपरांपहासमखोर 
सहाई अपहाटरमहटच्यहा पहाठतीमहागतील बहाजितूस मरांडलमे 
मळहा, रहाजिहारहामनगर, तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती. 

3565 3695 पतूनम पहारांडमु ररांग कभगहारदमेवमे 
रहा. कल्पनहा बरांगलहा, अजजिक्यनगर रस्तहा क्रि. १
कतररांगहा चचौक, इस्लहामपतूर 
कपन कखोड - ४१५ ४०९

3566 3696 कवलहास बबन बहाकलमे 
ममु. जिमुळमेवहाडती पखो. कशवनगर १३३३ कशक्षक
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ककॉलनती रखोड, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा.  
कपन कखोड - ४१५ १०८

3567 3697 आकशष सहाधिमुजिती भखोयर 
रहा. ५१, समुरांदर नगर कदघखोरती, उमरमेड रखोड, 
नहागपतूर - ४४० ०३४

3568 3698 कवजियहा पहारांडतू ररांग पहाटतील 
ममु. तमेकगनहहाळ पखो. ममुरांगमुरवहाडती तहा. गडकहरांग्लजि 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड - ४१६ ५०३

3569 3699 कवजियकमु महार परांढरती ढहावहारमे 
रहा. १०० फतू टती रखोड, कमलतीटरती, कलाॅ न्टतीन समखोर 
सहारांगलती - ४१६ ४१६

3570 3700 रुपमेश प्रतहाप घहाडगमे 
ममु.पखो. वहाढमे तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००१

3571 3701 स्वप्नतील सरांजिय कशरांदमे 
रहा. ए/८, एस.टती. कहालाॅलनती, एम.आय.जिती. 
क्वकॉटसर, नमेहरु नगर, कतू लहार- पतूवर, 
कपन कखोड - ४०००२४

3572 3702 गणिमेश बबन पवहार 
रहा. दत्तनगर कहाममेरती रखोड, इस्लहामपतूर 
कपन कखोड - ४१५ ४०९

3573 3703 ऋकषकमे श दमेकवदहास त्रलींबकमे  
रहा. २१९ मल्हहार पमेठ, सहातहारहा जजि. सहातहारहा. 
तहा. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ००२

3574 3704 वपैभव तहानहाजिती जिमुगदहार 
रहा. कसबहा पमेठ भहारांगमे गलती, महाढहा तहा. महाढहा 
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड - ४१३ २०९

3575 3706 समुकनल कहरांद मुरहाव फमु कमे  
ममु.पखो. सहागहाव तहा. कशरहाळहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१५ ४०८

3576 3707 प्रशहारांत प्रल्हहाद कमु दळमे  
ममु. कहरांगणिमे तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५०६

3577 3708 सखोहमेब नचौशहाद ममुलहा 
रहा. ४१७/२० कहाळमे  प्लकॉट रमहामहातहानगर 
सहारांगलती कपन कखोड - ४१६ ४१६

3578 3709 ममुस्तफहा महमेबतूब शमेख 
ममु.पखो कमु पवहाड रहामकनृ ष्णिनगर रमेणिमुकहा मरांकदरहामहागमे 
तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती 

3579 3710 सहागर रहाजिहारहाम चव्हहाणि 
ममु.पखो. कशपमुर तहा. कमरजि जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१६ ४१०

3580 3712 फत्तमुलहाल कमरहासहाहमेब शमेख 
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ममु.पखो. कमु पवहाड, रहामकनृ ष्णिनगर, तहा. कमरजि 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड - ४१६ ४१६

3581 3713 प्रमखोद कशवहाजिती समुतहार 
रहा. अहासमुडर तहा. पन्हहाळहा जजि. सहातहारहा. 

3582 3714 पतूनम पहारांडमु ररांग कभरांगहारदमेवमे 
रहा. कल्पनहा बरांगलहा, अजजिरांक्यनगर रस्तहा क्रिरां . १, 
कतररांगहा चचौक, इस्लहामपतूर तहा. वहाळवहा 
कपन कखोड - ४१५ ४०९

3583 3715 कवदहा ककशखोर कशरांदमे 
रहा. ३३८ मल्हहार पमेठ सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००२

3584 3717 रहाहहल रहावसहाहमेब कनकम 
रहा.७११इ, कशवनमेरती ककॉलनती ढवळवमेस तहासगहाव 
४१६ ३१२

3585 3719 पनृथ्वतीरहाजि जियवरांतरहाव शमेवहाळमे  
पलकॉट नरां. एफ-४, ओमसहाई रमेजसडमेन्सती, 
कखोल्हहापतूर नहाकहा, मलकहापतूर करहाड तहा.करहाड 
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ११०

3586 3720 गखोपहाळ समुब्रहाव सहारांगळमे  
ममु.बहामेरगहाव-धिनमेश्वरती, पहामे. घहामेडककी तहा. कळरांब 
जजि. उस्महानहाबहाद कपन कखोड - ४१३ ५०३

3587 3721 अमनृत आत्महारहाम कमुरां भहार 
रहा. ममुडकशरांगती तहा हहातकणिरांगलमे जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६११८

3588 3722 सकचन बबन पहाटतील 
रहा. दगडतीपमुलहाजिवळ ममु.पहामे.रुकडती तहा.हहातकणिरांगलमे
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड - ४१६ ११८

3589 3723 दहादहा कशवहाजिती भगत 
ममु.पखो. दकहगहारांव तहा.महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ १०९

3590 3724 जिपैनमुकदबदन कदलहावर शमेख
डखोरलमे गलती, कशवप्रमेमती चचौक, मरांगळवमेढहा, ४१३३०५

3591 3725 धिनरांजिय शतीकनृ ष्णि इरांगळमे  
रहा. झहाडमेगहारांव पखो. खहारांडवती तहा. जिळगहारांव 
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड - ४४३ ४०३

3592 3726 धिनरांजिय बहाबमुरहाव दमेशममुख 
ममु.पखो. रसमुर दमुमहालहा, तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ ००१

3593 3727 गणिमेश लक्ष्मणि धिमुमहाळ 
रहा. इ.क्रि. टती. ६७/००३, प्रकतक्षहा नगर, 
सहायन ममुरांबई - ४०० ०२२

3594 3728 सकचन आनरांदहा कक्षरसहागर 
रहा. सती. कमु पर ककॉलनती, सहातहारहारखोड, 
तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०१०
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3595 3729 स्वप्नतील मधिमुकर दहाममुगडमे 

रहा. २२३ ए. वहाडर ररांकहाळहा टकॉवर, कखोल्हहापतूर 
3596 3730 सकचन कदलतीप पखोटमे 

रहा. धिहामणिगहारांव- दमेवती, तहा. पहाथडर्वी 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड - ४१४ १०२

3597 3731 शती. अकवनहाश कवश्वहास भखोसलमे 
रहा. दहारहा. अशहामेक सहायकल महाटर, बस स्टलाॅण्ड
रखोड, कशवहाजिती नगर पहाचखोरहा तहा. पहाचखोरहा 
जजि. जिळगहारांव कपन कखोड - ४२४ २०१

3598 3732 गजिहानन मधिमुकर कहापसतीकर 
रहा. दहारहा ए.एस.सरांगमकर यहारांचमे घर, रत्नहाळती 
तहा. धिमहारबहाद जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ८०९

3599 3733 रुपमेश पखोपट कभसमे 
ममु.पखो. बखोरगहारांव तहा कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५११

3600 3734 दशरथ बजितीररांग पवहार 
ममु.पहामे. भहाडळमे . तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ०२१

3601 3737 गखोपहाल रहामधिनजसरांग बलखोदमे 
रहा. नहागमेलमेआऊट, कचौलखमेड, वहाडर नरां. ३६, 
अकखोलहा कपन कखोड - ४४४ ००१

3602 3738 कनततीन आनरांदरहाव थहामेरहात 
रहा. १५५, मरांगळवहार पमेठ, करहाड तहा. करहाड 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ११०

3603 3739 सहागर तमुकहारहाम कशबमे 
ममु. वनवहासमहाचती पखो. वहहागहाव तहा. करहाड 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ १२४

3604 3740 अमखोल महाकणिकरहाव इरांगळमे  
रहा. झहाडमेगहारांव पखो. खहारांडवती तहा जिळगहारांव 
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड - ४४३ ४०३ 

3605 3741 परशमुरहाम तम्मण्णिहा महानमे, 
ममु.पखो.जियजसरांगपतूर, तहा.कशरखोळ, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ १०१

3606 3742 करणि अशखोक जिहाधिव, 
कहावर नहाकहा, थखोरहात हकॉस्पतीटल पहाठतीमहागमे, 
पहाररजिहात हहाईटस, -6, S तहा.करहाड,
जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ११०

3607 3743 कमुरां दन कदलतीप चचौगमुलमे, 
आप्पहा कहासहार प्लकॉट, महाळती जथएटरजिवळती, 
चहारांदणिती चचौक, सहारांगलती कपन कखोड-४१६ ४१६

3608 3744 रहाहहल कमु महार कदम, 
कगतहा महारुतती कहायहारलयहासमखोर,ममु.पखो.इस्लहामपतूर,
तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१५ ४०९

3609 3745 कवक्रिम जियवरांत जिहावतीर, 
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रहा.एमेवळमेगलती, आटपहाडती, तहा.आटपहाडती,
जजि.सहारांगलती

3610 3746 समहाधिहान रहामभहाउ जिहाधिव, 
अनहाड पखो.अजजिरांठहा, तहा.जसलखोड,
जजि.औररांगहाबहाद कपन कखोड-४३१ ११७

3611 3747 वपैभव गजिहानन वरपमे, 
ममु.करजिगहाव, पखो.कपरांपळगहाव, तहा.भखोकरदन, 
जजि.जिहालनहा कपन कखोड-४३१ ११४

3612 3748 कहामजसध्द नहारहायणि गहायकवहाड, 
ममु.५८ फहाटहा जसव्हतील कखोटहारसमखोर, 
समुतहार कनवहास, पखो.तहा.महाळकशरस,
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड-४१३ १०७

3613 3749 दशरन समुभहाष हखोनकळसमे, 
२०७, शकनवहार पमेठ, शहाहह चचौक, करहाड
कपन कखोड-४१५ ११०

3614 3750 कवक्रिम सदहाकशव कमसहाळ, 
ममु.पखो.दमेवरहाषट मे, तहा.कडमेगहाव, जजि.सहारांगलती
कपन कखोड-४१५ ३०३

3615 3751 परांकजिकमु महार नहानहा आगरकर, 
ममु.झहाडमेगहाव, पखो.खहादनमुई, तहा.जिळगहाव जिहामखोद, 
जजि.बमुलढहाणिहा कपन कखोड-४४३ ४०३

3616 3752 ककरणि अशखोक भखोसलमे, 
ममु.पखो.खटहाव, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ५०५

3617 3753 कनततीन वसरांत दमेटकमे , 
५६४, महागहासवगर्वीय वस्तती, कनगडती, 
तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ १०६

3618 3754 अकवनहाश रहाजिहारहाम पवहार, 
ममु.पखो.ममुरांढमे (सहावरांतमळहा) तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ११०

3619 3755 सरांदतीप आनरांदहा कहाकशद, 
ममु.पखो.महाणि, तहा.शहाहहवहाडती, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१५ १०१

3620 3756 जसध्दमेश्वर जलरांबहाजिती जसरसट, 
५९, ममुरुड नगर, भवहानती पमेठ, सखोलहापतूर 
कपन कखोड-४१३ ००२

3621 3757 प्रसन शरांकर महारांडवकर, 
रहा.जिखोगळमे , कहाळहाकहाईकनोंड, दहापखोलती, 
तहा.दहापखोलती, जजि.रत्नहाकगरती, कपन ४१५ ७१२

3622 3759 रहामचरांद्र कवलहास कभसमे, 
२०६९, रकववहार पमेठ, वहाई, सहातहारहा

3623 3760 अजजित प्रल्हहाद कहाररांडमे, 
ममु.पखो.झरमे, तहा.आटपहाडती, जजि.सहारांगलती 
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कपन कखोड-४१५ ३०१

3624 3761 ओरांकहार कशवहाजिती कखोळती, 
ममु.पखो.कचरांचवहाड, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ ११९

3625 3762 प्रणिय मकहपतती समुतहार, 
रहा.कमे ळखोशती बमु. पपैककी हणिबरवहाडती, 
तहा.रहाधिहानगरती, जजि.कखोल्हहापतूर ४१६ २११

3626 3763 नयनहा शपैलहद्र गहायकवहाड, 
२३८ मल्हहार पमेठ, सहातहारहा 

3627 3764 परहाग जियकमु महार भखोसरकर, 
ममु.पखो.खटहाव, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५०५

3628 3765 शपैलमेश कदलतीप वहायदरांडमे, 
४६०, मरांगळवहार पमेठ, कचपळतूनकर बहागमेशमेजिहारती, 
सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ००२

3629 3766 कवशहाल सकतश कमुरां भहार, 
रहा.कननहाईनगर, तहाकहारती रखोड, इस्लहामपतूर, 
तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१५४०९

3630 3767 प्रकवणि नहामदमेव समुतहार, 
ममु.पखो.हसमुर दमुमहालहा, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ ००१

3631 3768 महहद्र गणिमेश खरांदहारमे, 
२२६, मल्हहार पमेठ, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००१

3632 3769 आकदत्य गरांगहारहाम कहाकशद, 
ममु.पखो.महारांडवमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५१९

3633 3770 समुरमेश नहानमेश्वर आरसखोडमे, 
ममु.खखोबहा, पखो.परसखोडती रय्यत, 
तहा. सडक अजिमुरकन जजि.गनोंकदयहा ४४१ ७०२

3634 3771 अकनकमे त बहाळकनृ ष्णि चव्हहाणि, 
ममु.पखो.रहाउतवहाडती, तहा.कहामेरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५२५

3635 3772 परवमेजि (वजसम) बहादशहहा ममुलहाणिती, 
जिमुन्यहा रमेस्ट हहाउफस शमेजिहारती, वहाकमे श्वर रखोड,
ममु.पखो.वडतूजि, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५०६

3636 3774 रहाहहल सरांजिय कशरांदमे, 
ए/८, एस.टती. ककॉलनती, एम.आय.जिती.क्वकॉटसर,
नमेहरु नगर, कमु लहार पतूवर, ममुरांबई 
कपन कखोड-४०० ०२४

3637 3775 ककसन कवठ्ठल फनोंडमे, 
100  FT रखोड, सहाई मरांकदर जिवळ, अभयनगर,
सहारांगलती कपन कखोड-४१६ ४१६
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3638 3776 शकशरांकहात कदनकर हमेगडमे, 

लक्ष्मती कनवहास ग.नरां.३ब, कवदहानगर, 
वहारणिहालती रखोड, कवशहामबहाग रमेल्वमे स्टमेशनसमखोर,
सहारांगलती कपन कखोड-४१६ ४१६

3639 3777 शमुभम रकवरांद्र बमेडर, 
रुम नरां. अमे/३, मरांगलमतूतर्वी चहाळ, कवरमहातहा 
जजिजिहाई नगर, मखोरमेगहाव, नहालहासखोपहारहा, पमुवर 
कपन कखोड-४०१ २०९

3640 3778 लक्ष्मणि नहारहायणि खमेडकर, 
ममु.पखो. रणिकदवमेवहाडती, तहा.म्हहाडहा, जजि.सखोलहापतूर
कपन कखोड-४१३ २०९

3641 3779 दहादहा तमुळशतीरहाम लहारांडगमे, 
गणिमेशनगर, नहातमेपमुतमे, तहा.महाळकशरस, 
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड-४१३ १०९

3642 3782 नहामदमेव सरांजिय रुपनर, 
ममु.पखो.लतीड घखोसमळहा, तहासगहाव, तहा.तहासगहाव 
जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१६ ३१२

3643 3783 ओरांकहार नहारहायणि पहाटतील, 
ममु.पखो.रमेठरमे धिरणि, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड-४१५ ४०७

3644 3784 ममुकमे श भहाउ भखोईर, 
ममु.पखो.गखोगवमे, तहा.महहाबळमेश्वर, जजि.सहातहारहा 

3645 3785 समुभहाष हरतीभहाउ कनकहाळजिमे, 
ममु.पखो.कवडणिती, तहा.फलटणि, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५२३

3646 3787 समुधिहारांशमु शहारांततीलहाल जिहाधिव, 
ममु.पखो.हळदमुगमे, तहा.बहाशर्वी, जजि.सखोलहापतूर 
कपन कखोड-४१३ ४०१

3647 3788 गजिहानन कपै लहास सखोनमे, 
ममु.ढहालगहाव, पखो.महारांडवमेखमु, तहा.जिहामनमेर, 
जजि.जिळगहाव

3648 3789 रुपहालती महहादमेव कहाकडमे,
आकहाशवहाणिहाती कह द्र, झखोपडपटती , गहडहामहाळ, 
जजि.सहातहारहा 

3649 3790 कदपहालती  शहाम दळवती, 
ममु.पखो.जिकहातवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा 

3650 3791 सरांभहाजिती कमे शव गवळती, 
कशरांगणिहापतूर रखोड, गणिमेशनगर, चरांबमुरवडती, फमु लमेवहाडती
कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ ०१०

3651 3792 बहापतू समुधिहाकर इनहामदहार, 
इरांकदरहानगर झखोपडपटती, जिय कभम कटयहाजिवळ, 
सहारांगलती, तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती
कपन कखोड-४१६ ४१६

3652 3794 अशखोक बळतीरहाम कपहाटमे, 
रहा.आरांधिरवहाडती, पखो. तहा.जजि.कहरांगखोलती 
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कपन कखोड-४३१ ५१३

3653 3795 हषरल शतीरहाम खडकमे , 
वरांदन प्लहाझहा, ज्यखोतती नगर, सरांगममेश्वर,
महालमेगहाव, तहा.महालमेगहाव, जजि.नहाकशक, 
कपन कखोड-४२३ २०३

3654 3796 मनखोजि समुधिहाकर पचौकनकर, 
दहारहा- कमनमु ब्यमुटती पहालरर, ककनखमेडमे लमेआउट, 
पहाचमरांकदर, कहारांजिती हहाउस चचौक, नहागपतूर 
कपन कखोड-४४० ०१७

3655 3797 कनततीन कवजिय कटळक, 
एम.एस.सती.बती. ऑकफस महागमे, एकरां बमे रखोड, 
कखोरमेगहाव, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५०१

3656 3798 महमेश सहदमेवरहाव लहाटणिमे, 
एन-११ एफ २०/३ नवजितीवन ककॉलनती,
हडकखो, औररांगहाबहाद कपन कखोड-४३१ ००३

3657 3799 रहाजिकमु महार लक्ष्मणि भखोयमे, 
ममु.पखो.बखोरगहाव, तहा.समुरगहाणिहा, जजि.नहाकशक 
कपन कखोड-४२२ २११

3658 3800 रहाहहल मखोहन पवहार, 
शती.कपै लहाश पमुरती यहारांचमे घरती, स्वहागत ककॉलखोनती, समुदशरन नगर, कपपरती (ममेघमे),
तहा.जजि.वधिहार 
कपन कखोड-४४२ ००१

3659 3801 समुरमेश धमुवकमु महार शमेरखहानमे, 
धिन्वरांतरती नगर, ममु.पखो.कहासमेगहाव, तहा.वहाळवहा,
जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१५ ४०४

3660 3802 अमर रघमुनहाथ झहारांजिगमे, 
ममु.पखो.हसमुर हहमहालहा, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड-४१६ ००१

3661 3803 वपैभव कवश्वनहाथ कपर, 
ममु.पखो. खरकशरांग, तहा.कवठमेमहहारांकहाळ, 
जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१६४१०

3662 3804 धिम्महानरांद कवठ्ठल कशरांदमे, 
ममु.पखो.मखोहहा, तहा.परळती, जजि.बतीड 

3663 3805 समुरजि कवश्वहास कहारांबळमे , 
ममु.पखो.कवसहापमुर, तहा.तहासगहाव, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड-४१६ ३१४

3664 3806 स्वप्नतील हनमुममुत खखोपडमे, 
ममु.पखो.कखोहहारळमे  बमु.. तहा.बहारहामतती 
जजि.पमुणिमे कपन कखोड-४१२ १०३

3665 3807 जहानमेश्वर लक्ष्मणि चवरांडगतीर, 
ममु.पखो.सखोनठहाणि जिखोश, तहा.यमेवलहा, जजि.नहाकशक
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कपन कखोड-४२३ ४०३

3666 3808 शमेखर सहाहमेबरहाव ठखोकमे , 
ममु.पखो.नहारांदगहाव बमु.. तहा.महालमेगहाव, जजि.नहाकशक
कपन कखोड-४२३ २०८

3667 3809 शतीमतती उमहा शरांकर बखोगहा, 
घर नरां.२१९३, सहहारहानगर, लक्ष्मती नहारहायणि
मरांदतीरहा जिवळ, मचौजिमे रुई, तहा.हहातकणिरांगलमे,
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ ११६

3668 3811 दमेवरथ सहाहमेबरहाव लनोंढमे, 
रहा.१२३/६, ई वकॉडर, ऑक्सतीजिन पहाकर  समखोर, 
रहाजिहद्रनगर, कखोल्हहापतूर, कपन कखोड-४१६ ००८

3669 3813 जधिरजि कवजिय सहारांवत, 
२५०/३, शतीरहाम ककॉलनती, शहामनगर, कमु पवहाड

3670 3814 अजिय मधिमुकर कहारांबळमे , 
ममु.पखो.पहाटणिमे, तहा.चरांदगड, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ ५५२

3671 3815 समुषमहा सरांभहाजिती कशरांदमे, 
ममु.पखो.बमुधिगहारांव पखोस्टहाचमे पहाठतीमहाग, वहाडर नरां.४, 
स्वहामती समथर मरांदतीरहाशमेजिहारती, तहा.कमरजि, 
जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१६ ३०४

3672 3818 समुचमेतहा मखोहनजसरांग पवहार, 
शती.कपै लहासपमुरती यहारांच्यहा घरती, स्वहागत ककॉलनती, 
समुदशरन नगर कपपरती ममेघमे, तहा.जजि.वधिहार 
कपन कखोड-४४२ ००१

3673 3819 शमुभहारांगती रममेशजसरांग तहाटतू
शती.कपै लहासपमुरती यहारांच्यहा घरती, स्वहागत ककॉलनती, 
समुदशरन नगर कपपरती ममेघमे, तहा.जजि.वधिहार 
कपन कखोड-४४२ ००१

3674 3820 रहाजिहद्र जिहाणिमु बहागमुल, 
ममु.पखो.बखोरगहाव, तहा.समुरगहाणिहा, जजि.नहाकशक
कपन कखोड-४२२ २११

3675 3822 कफरखोजिहा जसरहाजि शमेख ,
ममु.पखो.तळतीयमे, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 

3676 3823 सकचन जसतहारहाम चचौधिरती, 
ममु.पखो.वहाघरांबहा, तहा.सटहाणिहा, जजि.नहाकशक
कपन कखोड-४२३ ३०२

3677 3824 कदगरांबर अशखोक पहामेवहार, 
रहा.जखरांडती कमु रवडमे, तहा.रहाधिहानगरती, 
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ २११

3678 3826 आकहाश अजिमुरन जिहाधिव, 
ममु.पखो.करवडती, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ १०५

3679 3827 सकचन शरदरहाव पहाथतीकर, 
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जलकटल फ्लकॉवर इरांग्लतीश स्कतू ल शहाळमेजिवळ,
जजिजिहामहातहा नगर,तहा.जजि.कहरांगखोलती 
कपन कखोड-४३१ ५१३

3680 3828 वपैभव कवजिय सवरदमे
म्हपैशहाळ वमेस, परांचकशल चचौक, कमरजि 
तहा. कमरजि जजि.सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ४१०

3681 3829 प्रवतीणि नहारहायणि जिगदहाळमे ,
ममु.पखो. अरांबळ तहा. कडमेगहाव जजि.सहारांगलती

3682 3830 कवक्रिम कदलतीप वहायदरांडमे,
४६० मरांगळवहार पमेठ, कचपळतूणिकर बहागमेशमेजिहारती
कपन कखोड – ४१५ ००२

3683 3831 अकनल आप्पहासखो कमुरां भहार,
ममु. हहालनोंडती वधिरमहाननगर पहामे.कशरखोलती पमुलहाचती
तहा.हहातकणिरांगलमे जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ १२२

3684 3832 गतीतहा शतीशपैल रमेडडती,
प्लकॉट नरां. ७३ हहय्यमेश्वर नगर, भहाग नरां.३ 
स्वहागत नगर रखोड म्हमेत्रमे वस्तती जिवळ सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ००३

3685 3833 महमेश दमेकवदहास जिमदहाडमे,
ममु.पखो.भहाळवणिती (खहाटतीक गलती) तहा. परांढरपतूर 
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ ३१०

3686 3834 दयहानरांद अरांकमु श चव्हहाणि,
ममु.पखो. हळदमुगमे तहा. बहाशर्वी जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ४०१

3687 3835 ओरांकहार रहाजिहद्र लखोहहार, 
दमुगहार हकॉटमेल पहाठतीमहागमे, शहासतीनगर मलकहापतूर करहाड कपन कखोड – ४१५ 
५३९

3688 3836 अमर रहामचरांद्र सहासणिमे,
ममु.पखो. झरमे, तहा. आटपहाडती जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१५ ३०१

3689 3837 कनरजि तहानहाजिती जिहाधिव,
ममु.पखो. सहाप तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५११

3690 3838 गणिमेश महहादमेव रणिकदवमे,
१९० बमुधिवहार पमेठ, जिय मल्हहार चचौक, सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ००२

3691 3839 अश्वतीनती समुभहाष कनकहाळजिमे,
ममु.पखो. कवडणिती तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५२३

3692 3840 सखोमनहाथ जिखोततीरहाम बहानमुगडमे,
ममु. बहानमुगडमेवहाडती पखो. हमेळगहाव तहा. करहाड 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ १०६

3693 3841 ककरणि वसरांत समुतहार
ममु.पखो. धिहारपमुडती तहा. खटहाव जजि.सहातहारहा
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3694 3842 शमुभम महहादमेव हखोलहार,

ममु. पहाडळती कमे समे पखो. समुपनमे तहा. करहाड 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ११४

3695 3843 प्रभहाकर रहामदहास ठहाकरमे,
हररप्रभहात सरांकमु ल रुम नरां.२ कशवगरांगहानगर ररलहायन्स पमेटट खोलपरांपहाजिवळ ममेरती 
म्हसरुळ नहाकशक
कपन कखोड – ४२२ ००४

3696 3844 अमखोल नरांदकमु महार अवघडमे,
ममु.पहामे. धिमुमहाळवहाडती, नहारांदकगरती तहा. कखोरमेगहाव 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ०१०

3697 3845 ऋकषकमे श अशखोक कशरांदमे,
ममु.पखो. वहाठहार कक. तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ११६

3698 3846 अमखोल जिगनहाथ कखोळमेकर,
ममु.पखो. कहाशतीळ, तहा. जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

3699 3847 बहापतूसखो कलहाप्पहा भरांरांडहारमे,
ममु.पहामे. महालगहाव, शहासतीनगर (इरांकदरहा आवहास)
तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ४०७

3700 3848 दत्तहात्रय गखोरख भजिनहावळमे ,
ममु. महानमेगहाव पखो. लखोणिकवरमे तहा. सहारांगखोलहा 
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ ३०९

3701 3849 रहाकमे श रहाजिहद्र हहाकहारमे,
ममु.पखो.हळदमुगमे तहा. बहाशर्वी जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ४०१

3702 3850 समुधिहाकर कमे शव धिनगर,
रहा मसलहा खमु. पखो. आमरखमेडहा तहा. महालमेगहाव
जजि. वहाकशम कपन कखोड – ४४४ ५०३

3703 3851 ककशखोर आबहाजिती कशरांदमे,
४४६ मरांगळवहार पमेठ, कचपळतूणिकर बहागमेशमेजिहारती
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

3704 3852 समुवणिहार समुभहाष जिहाधिव 
ममु.पखो. कनढळ, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा 

3705 3854 रमेखहा प्रकहाश गमुरांड,दहारहा रहाजिहारहाम लक्ष्मणि चव्हहाणि 
कसबहापमेठ महाढहा तहा. महाढहा जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ २०९

3706 3855 सकमक्षहा नहारहायणि गहायकवहाड,
ममु.५८ फहाटहा, जसव्हतील कखोटहारसमखोर, 
समुतहार कनवहास पखो. महाळकशरस तहा. महाळकशरस 
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ १०७

3707 3856 परांकजि वसरांत जिहाधिव,
भपैरवनहाथ मरांकदर उरांब्रजि तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०९

3708 3857 दत्तहात्रय कहरांदतूरहाव भखोसलमे,
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ममु. लगडवहाडती पखो. कककलती तहा.वहाई 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५३०

3709 3858 समुकमत सरांतखोष मदनमे,
ममु.पखो. कबदहाल तहा. महाणि जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०८

3710 3859 कवकहास जहानमेश्वर जिहाधिव,
ममु.पखो पहारांडमे तहा. वहाई जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१५

3711 3860 अकवनहाश धिहाहडतीरहाम कशकलगहार,
ममु.पखो. नवतीन स्टलाॅरांडमहागमे, कशकलगहार वसहाहत 
कमु रुरां दवहाड तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ १०६

3712 3861 कवक्रिम रहामचरांद्र मदनमे,
ममु.पखो. कबदहाल तहा. महाणि जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०८

3713 3862 धिम्मकशलहा दत्तहात्रय गहायकवहाड,
२५ सती ३०५, आनरांद कखो.ऑप हचौ.सखो.सरांघषर नगर चहारांदतीवलती फहामर रखोड 
अरांधिमेरती (पतूवर) ममुरां. कपन कखोड – ४०० ०७२

3714 3863 सकतश शहहाजिती लहाड,
ममु.पखो. कशरटमे, तहा. वहाळवहा जजि.सहारांगलती
कपन कखोड – ४१५ ४०९

3715 3864 मयमुर गजिहानन कहरांगकमरमे,
रहा.पमुसमेगहाव तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०२

3716 3865 सखोनल सकचन कहारांबळमे ,
७१७, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

3717 3866 प्रकवणि चरांद्रकहारांत रहाऊत,
ममु.पखो.लखोणिरांद तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ १०९

3718 3867 ममेघनहाथ पखोपटरहाव रहावत,
ममु.पखो. कशरवलती तहा. बहारहामतती जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१३ १०२

3719 3868 कवकहास कशवहाजिती लहावरांड,
ममु.पखो. नहारांदलहापतूर तहा.करहाड जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५३९

3720 3869 प्रकहाश जिगनहाथ शमेलहार,
ममु.पखो. कवहमे तहा. पहाटणि जजि.सहातहारहा 

3721 3870 सहाधिनहा मच्छलींद्र खरांदहारमे,
२२७ मल्हहार पमेठ सहातहारहा तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

3722 3871 कनळकरां ठ कवश्वहास सगरमे,
५५ मरांगळवहार पमेठ करहाड 
कपन कखोड – ४१५ ११०
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3723 3872 अकवनहाश महहादमेव महाळती,

ममु.पखो.बलगवडमे तहा. तहासगहाव जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ३१२

3724 3874 सकचन समुयरकहारांत जिहाधिव,
ममु.पखो.पहाचवड  सहाईकवश्व कबल्डलींग महागमे 
तहा. वहाई जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५१३

3725 3875 परांकजि अरुणि कशरांदमे,
४ गडकर अळती सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

3726 3876 शब्बतीर उस्महान आतहार,
१३९ अ, शहाहहनगर जिगतहापवहाडती गखोडखोलती 
सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

3727 3877 जसकरां दर नसतीर कहाझती,
ममु.पखो. सखोनगहाव तफर  तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

3728 3879 कदपक सरांजिय कहाळमे ,
ममु.पखो. हरतहाळहा तहा. ममुकहाईनगर जजि. जिळगहाव
कपन कखोड – ४२५ ३०६

3729 3880 अकभजितीत कपै लहास दमेवकर,
ममु.पहामे. कबदहाल तहा. महाणि जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०८

3730 3881 तहानहाजिती आप्पहाजिती बहाजिहारती,
रहा. म्हहासमुलर्वी पपैककी बहाजिहारवहाडहा तहा. रहाधिहानगरती
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ २०५

3731 3882 कनलमेश तहानहाजिती लखोखरांडमे
ममु.पखो.नहातमेपमुतमे, (महहादमेव गलती)तहा.महाळकशरस
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ १०९

3732 3883 लखन रखोकहदहास पवहार,
कबबती तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५३७

3733 3884 प्रशहारांत कबरमल कखोळती, 
ममु.पखो. उपळमे  हहमहालहा तहा. बहाशर्वी जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ४०१

3734 3885 नरांदतू हज्जितू वहायदरांडमे,
१९७ ब, जिमुनती पमेठ रहामबहाग रखोड परांढरपतूर
तहा. परांढरपतूर जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ३०४

3735 3886 भहाग्यशती परहाग ठहाकमु र,
ममु.पखो जिहामनमेर जजि. जिळगहाव गणिपतती  
कपन कखोड – ४२४ २०६

3736 3887 वपैभव कवश्वनहाथ महाळती, 
ममु.पखो. कसबमे कदग्रजि तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ३०५

3737 3888 प्रवतीणि अशहामेक कखोरमे,
ममु.पखो. बलगवडमे तहा. तहासगहाव जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ३१२
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3738 3889 मनखोजि शकशकहारांत सहाळमुरांखमे,

तहासगहाव, तहा. तहासगहाव जजि.सहारांगलती

3739 3890 नहामदमेव जिखोततीरहाम नलवडमे,
ममु.पखो. पमुसमेगहाव तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा 
दमेवकर शहामेरुम शमेजिहारती कपन कखोड – ४१५ ५०२

3740 3891 प्रतीतम समुरमेश क्षतीरसहागर
ममु.कशरांदमेवहाडती पखो. कटगमुणि तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०२

3741 3892 कनलमेश तहानहाजिती सखोनवणिमे,
ममु.पखो. ओझडर तहा. वहाई जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१२ ८०३

3742 3893 अमखोल समुयरकहारांत जिहाधिव,
ममु.पखो. पहाचवड सहाईकवश्व कबल्डलींग महागमे 
तहा.वहाई जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५१३

3743 3894 सचौरभ रहामचरांद्र कहारांबळमे , 
ममु.पखो. दमेवरहाषट मे तहा. कडमेगहाव जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१५ ३०३

3744 3895 सहागर नहागमेश कहारांबळमे ,
घर नरां. ४७५/१० रमहामहातहा नगर, कमु दळमे  प्लकॉट ६वती गलती सहारांगलती कपन 
कखोड – ४१६ ४१६

3745 3896 शमुभम प्रकहाश यहादव
ममु.पखो. महारांडवमे तहा. जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

3746 3897 यखोकगतहा हनमुमरांत भगत
ममु.पखो. कशरवलती तहा. बहारहामतती जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१३ १०२

3747 3898 कमे तन रहावसहाहमेब कनकम,
कशवनमेरती ककॉलनती, ढवळवमेस तहासगहाव 
तहा. तहासगहाव जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ३१२

3748 3899 बहाजितीरहाव तहानहाजिती मखोकहतमे,
ममु.पखो. उमरकहारांचन तहा. पहाटणि जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ११२

3749 3900 अजजितकमु महार दशरथ कखोळती,
ममु.पखो.बमुधिगहाव तहा. कमरजि जजि.सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ३०४

3750 3901 लतहा आनरांदरहाव जिहाधिव दहारहा बहाबतूरहाव जिहाधिव
झहडहा चचौक कररांजिमे सहातहारहा 

3751 3902 अजजित सरांभहाजिती चव्हहाणि,
ममु.पखो. भहाटवडती तहा. वहाळवहा जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ४०६

3752 3903 पनृथ्वतीरहाजि मखोहन पहाटतील,
ममु.पखो. रमेठरमे धिरणि तहा. वहाळवहा जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ४०७
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3753 3904 वपैशहालती सरांपतरहाव पमेटकर,

ममु.पखो. डनोंगरवहाडती तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती
3754 3905 सरांग्रहाम दत्तहात्रय फमु कमे ,

ममु.पखो. उरांब्रजि तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०९

3755 3907 तमुषहार रमहाकहारांत कहारांबळमे ,
ममु.पखो. खडककी तहा.वहाई जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१३

3756 3908 सरांजिय भगवहान नरमे,
ममु.पखो.पहाटगहाव नरमेवहाडती तहा. सरांगममेश्वर 
जजि. रत्नहाकगरती कपन कखोड – ४१५ ८०४

3757 3909 गणिमेश मधिमुकर बहद्रमे,
शकनवहार पमेठ, सनगर गलती, मरांगळवमेढहा 
कपन कखोड – ४१३ ३०५

3758 3910 अजिमुरन रहाजिहारहाम जिहाधिव,
ममु.पखो.नरवहाड (लक्ष्मतीनगर) तहा.कमरजि जजि.सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ४०९

3759 3911 एकनहाथ उमहाजिती ममुकहाडमे,
सरांजिमुक कपरांपरती पखो. कडग्रस क-हहाळमे  
तहा.जजि.कहरांगखोलती कपन कखोड – ४३१ ५१३

3760 3912 कदशहारांत अरुणि पहाटतील,
ममु. मखोकहलती पखो. दमुगहाड तहा.कभवरांडती जजि.ठहाणिमे
कपन कखोड – ४२१ ३०२

3761 3913 दत्तहात्रय कभकहाजिती इरांगळमे ,
रहा. अरांधिहारवहाडती पखो.कहरांगखोलती तहा.जजि.कहरांगखोलती

3762 3914 अजजिरांक्य समुकनल आवळमे ,
ममु.पखो बमुधिगहाव तहा. कमरजि जजि.सहारांगलती
कमु पवहाडरखोड इरांकदरहा नगर 
कपन कखोड – ४१६ ३०४

3763 3915 कवजिय कवश्वनहाथ गमुरव,
ममु.पहामे. तमुजिहारपतूर तहा.वहाळवहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ४०३

3764 3916 रहामेकहत बहाबमुरहाव घहामेरपडमे,
४६ अ, आकशवहारद ककॉलनती, पमेढयहाचहा भपैरखोबहा पहायथहा, पहाटतील नसररती दरमे 
खमुदर तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

3765 3917 ऐश्वयहार ककरणि पवहार,
प्लकॉट नरां. १९० नमेहरु बहागमेजिवळ, नहारांदणिती रखोड शहाहहनगर, जियजसरांगपतूर 
तहा.कशरखोळ जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ १०१

3766 3918 कनलखोफर तपैयब ममुलहाणिती,
ममु.पखो. महारांडवमे तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

3767 3919 अकनल लक्ष्मणि महानमे,
ममु.पखो. कनोंडवमे तहा.जजि.सहातहारहा  कपन कखोड – ४१५ ००२
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3768 3920 प्रवतीणि लक्ष्मणि महाळती,

ममु.पखो. बमुधिवगहाव पखोस्टहाचमे पहाठतीमहागमे तहा.कमरजि 
जजि.सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ३०४

3769 3921 रकमझ इलहाहती तहारांबखोळती,
ममु.पखो. लहगरमे तहा. खहानहापतूर जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ३०९

3770 3922 पवन प्रमखोद कहारांबळमे ,
नदतीवमेस बचौध्द वसहाहत, कमरजि 
कपन कखोड – ४१६ ४१०

3771 3923 अकनकमे त दयहानरांद कहारांबळमे ,
ममु. खडककी पखो. कचरांधिवलती तहा.वहाई जजि.सहातहारहा 

3772 3924 पनृथ्वतीरहाजि कवलहास हखोनमहानमे,
ममु.पखो. दमेवरहाषट मे तहा. कडमेगहाव जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ३०३

3773 3925 कवशहाल आनरांदहा पहाटतील,
आमजिहाई व्हनवडमे, तहा. रहाधिहानगरती 
जजि. कखोल्हहापतूर पखो.जसरसमे
कपन कखोड – ४१६ २११

3774 3926 कमलमेश भरत सरगडमे,
रहा. कवहमे तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ११४

3775 3928 सकतश ककसन गमुरव,
ममु.पहामे. धिहारपमुडती तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा 

3776 3929 हणिमरांत तहानहाजिती पहाटतील,
ममु.पखो. कहापतील तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ११०

3777 3930 आकहाश सरांपत बडमेकर,
७१ दमुगहार पमेठ, तखोफखहानहा, सहातहारहा 
तहा.जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

3778 3931 स्वरुप कवनहायक फरहारांदमे
ममुपखो. आनमेवहाडती, तहा. जिहावलती, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ०२०

3779 3932 रहाकमे श रकतलहाल अकगवलमे
ममु.पखो. अस्नखोलती पखो. दमुगहाड, तहा. कभवरांडती
जजि. ठहाणिमे कपन कखोड- ४२१ ३०२

3780 3933 शमुभहारांगती अशखोक कशरांदमे 
ममु.पखो. यमेलमुर, तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती
कपन कखोड- ४१५ ४११

3781 3935 रहाकमे श भहारत सखोरटमे,
रहा. नहातमेपमुतमे, बचौध्दनगर, तहा. महाळकशरस
जजि. सखोलहापतूर 

3782 3936 आकहाश समुयरकहारांत पहाटणिकर
ममु. कनवकणिमे, पखो. कमे रळ, तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ २०६
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3783 3938 मरांगमेश रहाजिहारहाम आगरकर

र. झहाडमेगहारांव पखो. खहारांडवती, तहा. जिळगहारांव जिहा.
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड- ४४३ ४०३

3784 3939 अरुणि प्रकहाशरहाव कमु लकणिर्वी
रहा.हनमुमहानटमेकडती, अहमदपतूर, तहा. अहमदपमुर
जजि. लहाततूर कपन कखोड- ४१३ ५१५

3785 3941 तमुषहार समुहहास कशरांदमे
ममु.पखो. महाढहा,तहा. महाढहा, जजि. सखोलहापतूर
पवहार प्लहाट, कशवहाजितीनगर, कपन ४१३२०९

3786 3942 सहापैरभ सत्तहाप्पहा चचौगमुलमे
खखोलती नरां. ६, इमहारत नरां. ४, शहासककय वसहाहत
आरखोग्य मरांकदर, रत्नहाकगरती, कपन ४१५ ६१२

3787 3943 शहावणि मच्छलींद्र मस्कमे
रहा. ममुरुड अकखोलहा, तहा. जजि.लहाततूर 
कपन कखोड- ४१३५

3788 3944 ऋषतीकमे श समुहहास कशरांदमे
ममु.पखो. महाढहा, तहा. महाढहा, जजि. सखोलहापतूर
कशवहाजितीनगर पवहार प्लकॉट कपन ४१३ २०९

3789 3945 शकशकहारांत महारुतती गडकरती
घर नरां. ४२५३ नवतीपमेठ अबरन बलाॅरांकमे जिवळ, जिवळमे
सदर, परांढरपतूर जजि. सखोलहापतूर ४१३ ३०४

3790 3946 दत्तहात्रय उत्तम गमुजिर 
ममु. नडशती, पखो. यशवरांतनगर, तहा. करहाड
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ११५

3791 3947 सरांपमुणिहार बहाळहासहाहमेब म्हमेत्रमे
ममु.पखो. बमुधिगहारांव पखोषहाचमे महागमे तहा. कमरजि 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड- ४१६ ३०४

3792 3948 आशतीष दत्तहात्रय खखोमणिमे 
ममु.पखो. कशरवलती, तहा. बहारहामतती जजि. पमुणिमे
कपन कखोड- ४१३ १०२

3793 3949 महमेश कशवहाजिती महानमे
रहा. रहाजिहाचमे कमु लर, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ५१२

3794 3950 तमेजिल सरांजिय समुवर
ममु. कसबहा, तहा. सरांगममेश्वर, जजि. रस्नहाकगरती
कपन कखोड- ४१५ ६१०

3795 3951 समुरजि रहामदहास महानमे
ममु.पखो. बहामणिखोलती तफर  कमु डहाळ, तहा. जिहावलती
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ १४

3796 3953 यखोगमेश लहह भहाहडमे
रहा. ४४६, मरांगळवहार पमेठ सहातहारहा

3797 3954 गणिपतती कवठ्ठल फनोंडमे
रहा. १०० फमु टती रखोड सहाई मरांकदरजिवळ 
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अभयनगर, सहारांगलती ४१६ ४१६

3798 3955 कनततीन प्रकहाश लहाखमे
रहा. बहावधिन रखोड, लहाखहानगर, ममु.पखो. वहाई
जजि. सहातहारहा

3799 3956 अजिय दचौलत कशरांदमे
ममु.पखो. नहातमेपमुतमे दमेशममुख गलती, तहा. महाळकशरस
जजि. सखोलहापतूर 

3800 3957 ओकहारांर महहादमेव रहाऊत
ममु.पखो. तहारांबवमे, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ११४

3801 3958 ऋकषकमे श कवठ्ठल कदम
ओम दत्त अपहाटरमहट, फ्ललाॅट नरां. ५, बती कवरांग,
१०० गरांगहापमुरती वहाई तहा. वहाई जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१२ ८०३

3802 3959 आबहासखो भहागवत डहाईरांगडमे
ममु.पखो. कहापतील, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १२४

3803 3960 नहामदमेव नहाथमु घहाडगमे
ममु. गखोरमेवहाडती, पखो. ममुरुड, तहा. पहाटणि
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ०१४

3804 3961 शपैलहद्र अरुणि परांडतीत 
रहा. १७६३, रकववहार पमेठ, वहाई,तहा. वहाई
कपन कखोड- ४१२ ८०३

3805 3962 प्रकहाश दत्तहात्रय सहातपमुतमे
सवर्योदय ककॉलनती आगहाकशवनगर तहा. करहाड
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ५३९

3806 3963 समहाधिहान वसरांत पवहार
ममु.पखो. पवहारवहाडती, पखो. न्हहावती बमु।, तहा.कखोरमेगहारांव
जजि. सहातहारहा 

3807 3964 प्रकवणि महहादमेव चरांदनकशवमे
ममु. भखोगलगहाव, पखो. वरतीवडगहारांव,
तहा. भमुम जजि. उस्महानहाबहाद ४१३ ५०४

3808 3965 अक्षय प्रभहाकर कदम
म.पखो. कचरांचणिमेर वरांदन, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ००४

3809 3966 कप्रतम समुरमेश क्षतीरसहागर
ममु.कशरांदमेवहाडती पखो. कटगमुणि , तहा. खटहाव
जजि. सहातहारहा कपन कखोड- ४१५ ५०२

3810 3967 वहासरांतती नहारहायणि गहायकवहाड,
रहा. ५८ फहाटहा, जसव्हतील कखोटहारसमखोर, समुतहार
कनवहास पखो. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर ४१३१०७

3811 3968 जिहाजलरांदर पखोपट ममुरुमकर,
रहा. सहाकत, तहा. जिहामखमेड, जजि. अहमदनगर
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कपन कखोड- ४१३ २०१

3812 3969 रमेणिमुकहा रहाजिहद्र दमेशममुख
ममु.पखो. परळती, तहा. जजि. सहातहारहा

3813 3970 सकमनहा उस्महान खहान
रहा. २८६, शकनवहार पमेठ रहाजिलक्ष्मती जसनमेमहागनृह
पहाठतीमहागमे सहातहारहा

3814 3971 सकचन तहानहाजिती महानमे
ममु. उपहाळमे  वहारांगती, पखो. उपहाळमे  महायणिती,
तहा. कडमेगहारांव जजि. सहारांगलती ४१५ ३०५

3815 3972 कनलमेश हणिमरांत कपसहाळ
रहा. चखोरहाडमे, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५३८

3816 3973 सत्यजजित अकनल महानमे
ममु. बखोपमेगहारांव पखो. पहारांडमे, तहा. वहाई जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५१५

3817 3974 इरफहान इनहायतमुलहा नदहाफ
ममु.पखो. महायणिती तहा.खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ १०२

3818 3975 ऋषतीकमे श प्रभहाकर ननहावरमे
ममु.पखो. कळरांबती, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५१२

3819 3976 अजिमुरन जिबहाजिती यमेवलमे
ममु.पखो. दपैठणिमेगमुरांजिहाळ, तहा. पहारनमेर जजि. अहमदनगर
कपन कखोड- ४१४ १०३

3820 3977 अशखोक रहाजिहारहाम कहारांबळमे
ममु.पखो.  यमेडमेकनपहाणिती, तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड- ४१५ ४०३

3821 3978 आकदनहाथ अशखोक जिगदहाळमे
ममु.पखो. अरांबळ, तहा. कडमेगहारांव जजि. सहारांगलती

3822 3979 कनखतील रहामदहास समुवर
ममु.पखो. तहा. कजिरत, जजि. अहमदनगर

3823 3980 कनखतील रु. कहप्परकर,
अलवहाईन नगरर, सहारांगखोलहा ४१३ ३०७

3824 3981 आकहाश लक्ष्मणि रहासकर 
ममु.पखो. भमुई रांजि तहा. वहाई जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ५१५

3825 3982 प्रकदप अशखोक कमसहाळ
ममु.पखो. भमुई रांजि तहा. वहाई जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड- ४१५ ५१५

3826 3983 गणिमेश महहादमेव गहाढवमे
ममु.पखो. महालमेगहारांव, सहालभखोयमे, तहा. समुरगहानहा
कपन कखोड- ४२ २२११

3827 3984 गणिमेश ककसन खहाडमे
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ममु.पखो. एनकमु ळ, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५०७

3828 3985 रहाजिहद्र महारुतती बमुरुरां गलमे,
ममु.पखो. कनरहावहागजि बमुरुरां गलमे वस्तती, तहा. बहाहारमतती
जजि. पमुणिमे कपन कखोड- ४१३ १०२

3829 3986 कवलहास लखोभहाजिती बरांद मुकमे  
ममु.पहामे. वडद तहा. महहागहारांव जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ २०५

3830 3987 कनमहारणि दमुगहार रहाठखोड 
ममु. पहारधि पखो. मखोखहाड तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ २०४

3831 3988 रहाहहल प्रकहाश कहामहारकर 
ममु.पहामे. शलमु. बमु. तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ २१५

3832 3989 सकमनहा हहसमेन डहारांगमे 
ममु.पखो. कशरगहारांव तहा. वहाई जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१८ ८०३

3833 3990 कमु . कशतल रहाजिहद्र महानमे 
ममु.पहामे. रमेठरमे खमुदर, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ १०८

3834 3991 मजलक जहानबहा कहारांबळमे  
रहा. जिमुनहा कहाररांबहा नहाकहा, इरांदमुतहाई आरांबमेडकर नगर 
सखोलहापतूर कपन कखोड - ४१३ ००२

3835 3992 समुकनल कटकहारहाम अकहरमे 
रहा. कवश्वमेश्वर सखोसहा. प्लकॉट नरां. ११, सखोलम कमसळ जिवळ, सहाईबहाबहा 
मरांकदरहासमखोर म्हसरुळ,
नहाकशक कपन कखोड - ४२२ ००४

3836 3993 कनलमेश सहामेनमु गहाकवत 
रहा. महहारहाषट  प्रबखोधिन समेवहा मरांडळ, लखोकमहान्य 
नगर, गरांगहापतूर रखोड, नहाकशक 
कपन कखोड - ४२२ ००२

3837 3994 पमुरुषखोत्तम समुरमेश अढहाऊ 
ममु.पखो बमेलखमेड तहा. तमेव्हहारहा जजि. अकखोलहा 
कपन कखोड - ४४४ १०८

3838 3995 रखोकहतकमु महार तमुकहारहाम भहारमळ 
ममु.पहामे. कमु लवडमे, भगतवहाडती, तहा. आरांबमेगहाव 
पमुणिमे कपन कखोड - ४१० ५०९

3839 3996 अकवनहाश वहामन यहादव 
ममु.पहामे. यमेरवळमे  तहा. करहाड जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ १२२

3840 3997 मयमुर बहाळहासहामे कशरांदमे 
ममु.पखो. जलरांब, शमेरती तहा.जजि. सहातहारहा. 

3841 3998 ओरांकहार प्रकहाश वहाघ 
रहा. ७८, शमुक्रिवहार पमेठ, सहातहारहा. 
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3842 3999 बहालहाजिती खरांडखोजिती समुयरवरांशती 

रहा. शहासतीनगर सहाईबहाबहा मरांदतीर भपैसहा रखोड 
भखोकर, तहा. भखोकर जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ८०१

3843 4000 सरांतखोष दमेकवदहास रहाठखोड 
रहा. कभमलहा तहारांडहा, पखो. उमरहा तहा. लखोहहा 
नहारांदमेड कपन कखोड - ४३१ ७०७

3844 4001 अक्षय रहामतू तमुमरहाम 
ममु. ब्रहाम्हणिवहाडहा पखो. म्हसखोलहा तहा. आणिर्वी 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ १०५

3845 4002 वकनतहा उत्तम चव्हहाणि 
ममु.पखो. अषकवनहायक ककॉलनती, कवदहानगर सपैदहापतूर 
तहा. करहाड जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ १२४

3846 4003 धिम्मकदप यहादव गरांगहावणिमे 
ममु.पखो. बखोरती. बमु. तहा. करां धिहार 
कपन कखोड - ४३१ ७१४

3847 4004 सरांतखोष बबनरहाव बडमेकर 
ममु. आबईचतीवहाडती पखो. वसरांतगड तहा. करहाड 
जजि. सहातहारहा. 

3848 4005 सरांकदप दमेवरहाम भहारमळ 
ममु. पखो. फमु लवडमे तहा. आरांबमेगहाव जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड - ४१० ५०९

3849 4006 कदपक सखोपहानरहाव शमेळकमे  
ममु. महमदहापतूर पखो. भहातहारांगळती तहा.जजि. लहाततूर 
कपन कखोड - ४३१ ५३१

3850 4007 बतीनहा धिहाहडतू  चहापैरमे 
ममु. कमु हमेर पखो. रहाहखोद तहा सहाक्रिकी जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२४ ३०६

3851 4008 समुरजि कल्हपैयहालहाल दहाभहाडमे 
ममु.पखो. दमेऊर बमु. तहा. जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२४ ३०२

3852 4009 कदपक धिनरहाजि पहा. 
ममु. वहाघखोदमे पखो. अरांजिदमे बमु. तहा. कशरांदमेखमेडहा जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२५ ४०३

3853 4010 कप्रतम कदलतीप सखोनवणिमे 
ममु. कचौठक, पखो. न्यहाहकखोद तहा. जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२४ ००२

3854 4011 रहाकमे श रकवरांद्र भहामरमे 
रहा. १० अ, रहाजिहद्र नगर, नळवहा रखोड, नरांदमुरबहार 
कपन कखोड - ४२५ ४१२

3855 4012 यखोगतीतहा प्रशहारांत कशरांपती 
रहा. ०, नगर परांचहायत जिवळ, तहा.कशरांदखमेडहा 



-- 271 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
जजि. धिमुळमे  कपन कखोड - ४२५ ४०६

3856 4013 प्रकदप शमेषरहाव गखोरमे 
रहा. सहावरांगतीमहाळती पखो. वडगहारांवमहाळती तहा. ममेहकर 
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड - ४४५ २०२

3857 4014 भहारत सहाहमेबरहाव कशरांदमे 
रहा. सहावरांगतीमहाळती तहा. ममेहकर जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड - ४४३ २०२

3858 4015 अकतश मनखोहर खहारांडमेभरहाड 
ममु.पहामे. तहा. दमेऊळगहाव रहाजिहा, महाळतीपमुरहा. 
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड - ४४३ २०४

3859 4016 सकचन जिगनहाथ अवचहार 
रहा. सहावरांगतीमहाळती तहा. ममेहकर जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड - ४४३ २०२

3860 4017 शहाम महाधिव कशरांदमे 
ममु.पखो. वमेणिती तहा. लखोणिहार जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड - ४४३ ३०३

3861 4018 दमेकवदहास रहामहा वसहावमे 
रहा. गलतीआरांबहा पहामे. अक्कलकमु वहा तहा.अक्कलकमु वहा 
जजि. नरांदमुरबहार कपन कखोड - ४२५ ४१५

3862 4019 अमखोल आप्पहासहाहमेब आवहाड 
रहा. गहारांधितीनगर, कळरांब, तहा. कळरांब 
जजि. उस्महानहाबहाद कपन कखोड - ४१३ ५०७

3863 4020 कचरांतहामणि रहामदहास पवहार 
ममु. जिहामशमेत पखो. ओझर तहा. कळवणि, नहाकशक 
कपन कखोड - ४२३ ५०२

3864 4021 परांकजि हसनरहाव फमु कट 
रहा. गजिहानन नगर गलती क्रिरां . ४ डहाबककी रखोड, जिमुनमे शहर अकखोलहा कपन कखोड 
- ४४४ ००२

3865 4022 अक्षय चरांद्रहहास भगत
ममु.पहामे. रहाजिरांदहा तहा. वहाकशटहाकककी जजि. अकखोलहा 
कपन कखोड - ४४४ ००६

3866 4023 आरांशमुबहा समुदहाम कहाळमे  
रहा. भखोगलगहाव पखो. वहारमेवडगहाव तहा. भमुम 
जजि. उस्महानहाबहाद कपन कखोड - ४१३ ५०४

3867 4024 प्रकवणि सहाहमेबरहाव सहावळमे  
रहा. प्लकॉट नरां. ५१, समुरजि कमे सरती नगर, कखोरतीत रहामेड. तहा. जजि.नरांदमुरबहार कपन 
कखोड - ४२५ ४१२

3868 4025 कहारांततीलहाल दत्तमु महाळगहावमे 
ममु. टमेटमहाळ पखो. गहारांडखोळमे  तहा. कदरांडहामेरती जजि. नहाकशक 
कपन कखोड - ४२२ ००२

3869 4026 कवलहास सखोमनहाथ भखोयमे 
ममु. कशरांगहाशती पखो. दळवट तहा. कळवणि जजि. नहाकशक 
कपन कखोड - ४२३ ५०२
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3870 4027 अमखोल गखोकमु ळ गहारांगमुडर 

रहा. प्लकॉट नरां. १२७, अरुणिकमु महार वपैदनगर 
सहाक्रिकी रखोड धिमुळमे  कपन कखोड - ४२४ ००१

3871 4028 कहारांकतलहाल लक्ष्मणि पवहार 
ममु. धिनोंडतीपहाडहा, यडरकदगर 
कपन कखोड - ४२३ ५०२

3872 4029 रहाहहल दगडमु  पहाटतील 
रहा. ममु. कचौठक, पखो. न्यहाहळखोद तहा.जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२४ ००२

3873 4030 बहालहाजिती नहारहायणि लखोकरमे 
रहा. रहाजितीवरत्न नगर, खहानहापतूर कपरांगळती रखोड 
परभणिती कपन कखोड - ४३१ ४०१

3874 4031 अजिमुरन जहानखोबहा सखोळरांकमे  
ममु.पहामे. नहागहापतूर  तहा. परळती वपै. जजि. बतीड 

3875 4032 कनततीन परममेश्वर झगडमे 
रहा. रखोडमे ककॉनणिती महानवत जजि. परभणिती 
कपन कखोड - ४३१ ५०५

3876 4033 यमुवरहाजि दमेकवसलींग रहावतहाळमे  
ममु.  गणिखोर पखो. ममुबहारकपमुर तहा. शहहादहा 
जजि. नरांदमुरबहार कपन कखोड - ४२५ ४०९

3877 4034 रहाजिहद्र टती वहाळकमे  
रहा. ए. ४०४, कड.एच.पती इरांम्पमेरतीयल, समतहा 
नगर, अपैरमे गहाव जिवळ, बहालहाजिती गहाडरन, कखोपर सती. डनोंबतीवलती कपन कखोड -
४२१ २०१

3878 4035 नहामदमेव उत्तम रहाठखोड 
रहा. पखोखणिर्वी तहारांडहा  तहा. जजिरांततूर जजि. परभणिती 
कपन कखोड - ४३१ ५०९

3879 4036 अजिय पमुरुषखोत्तम अनहासमुनमे 
रहा. गजिहानन नगर गलती  नरां. ४ डहाबळती रखोड, जिमुनमे 
शहर अकखोलहा कपन कखोड - ४४४ ००२

3880 4037 रहाजिमु अजिमुरन ठहाकरमे 
ममु. अमखोदहा पखो. फत्तमेपमुर तहा. शहहादहा जजि.नरांदमुरबहार 
कपन कखोड - ४२५ ४३२

3881 4038 शमुभम समुरमेश इरांगळमे  
रहा. पमुनखोतती बमु. पखो. पमुनखोतती खमुदर 
तहा. बहाकशरटहाकळती जजि. अकखोलहा 
कपन कखोड - ४४४ ४०१

3882 4039 सहागर अजिबरहाव मडवमे 
ममु.पखो कचटहाळवहाडती तहा. कतल्हहारहा जजि. अकखोलहा 
कपन कखोड - ४४४ १०३

3883 4040 मकनष समुरमेश कशरांदमे 
रहा. १९०, बमुधिवहार पमेठ, जियमल्हहार चचौक, 
सखोलहापतूर कपन कखोड -४१३ ००२

3884 4041 चमेतन कवलहास ठहाकतू र 
रहा. प्लकॉट नरां. अशखोक नगर, जिमनहाकगरती रखोड. बहाळआप्पहा कहालाॅलनती 
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पहाण्यहाच्यहा टहाककीजिवळ धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२४ ००१

3885 4042 सहागर शहावणि भडणिमे 
म.पखो. दमेऊर बमु. तहा.जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२४ ३०२

3886 4043 कवश्वजितीत रहामकमु महार वहाघमहारमे 
रहा. ७२५, अजलपतूर, रखोड, मखोकहतमेगलाॅससमखोर, 
कशवहाजितीनगर, बहाशर्वी तहा. बहाशर्वी जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ ४११

3887 4044 अकनल अशखोक हखोनमहानमे 
ममु. बहाणिमेगहाव पखो. कहाररांबहा तहा. उत्तर सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ २२२

3888 4045 ज्यखोततीरहाम ईश्वर कहारांबळमे  
ममु.पहामे. मसलहा खमु. तहा. तमुळजिहापतूर जजि.उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड - ४१५ ००१

3889 4046 अमखोल गणिमेश रहाठखोड 
ममु. ज्यखोकतबहानगर पखो. शहदखोनहा तहा. महानखोरहा 
जजि. वहाकशम कपन कखोड - ४४४ ४०४

3890 4047 रखोहन कदपक वहाघ 
ममु.पहामे. तहा. अक्कलकमु वहा जजि. नरांदमुरबहार, 
कमे शवनगर कपन कखोड - ४२५ ४१५

3891 4048 आकहाश ईश्वर रहामेकडमे 
रहा. कहामठहा तहा. तमुळजिहापतूर जजि. उस्महानहाबहाद

3892 4049 अमखोल समुभहाष कहारांरांबळमे  
ममु.पहा. वहारांगती तहा. कडमेगहाव जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१५ ५०४

3893 4050 सटवहा पमुरांडजलक लहामकटळमे  
ममु. पखो. कवडतूल तहा. उमरखमेड जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ २०६

3894 4051 अक्षय कदलतीप घहाडगमे 
ममु.पहामे. सहाखरवहाडती. हनमुमहान वकॉडर 
तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा.
कपन कखोड - ४१५ ५२२

3895 4052 कनततीन महारहामेतती चव्हहाणि 
ममु.पहामे. करळगहारांव तहा बहाभमुळगहाव जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ ००१

3896 4053 समुभहाष ह. सहावरांत 
रहा. सहाव. न. ६०९, झखोपडपटती नरां. २ कवजिहापतूर नहाकहा, महारखोतती टमेम्पल 
सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ ००४

3897 4054 हररभहाऊ जलरांबहाजिती झमुझमुल्टमे 
ममु.पहामे. कहातनमेश्वर तहा. पमुगहार जजि. परभणिती 

3898 4055 कप्रयरांकहा प्रल्हहादरहाव मखोरमे 
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रहा. बहामणिती प्लकॉट, जजिरांततूर तहा. जजिरांततूर 
जजि. परभणिती कपन कखोड - ४३१ ५०९

3899 4056 ऋकषकमे श सरांकदप पहामेपळमे  
ममु.पहामे. पहाटणि ममेन रखोड पहाटणि तहा. पहाटणि 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ २०६

3900 4057 समुरमेश रहामदहास चहारांगणि 
ममु.पहामे. दमुधिमेबहावती. तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड -४१५ ५२३

3901 4058 समुरजि अशखोक पहारसकर 
ममु.पहामे. घमुसर तहा. अकखोलहा जजि. अकखोलहा 
कपन कखोड - ४४४ ४००३

3902 4059 गमुलहाब तमुळकशरहाम रहाऊत 
ममु. ममेहदर पखो. ओतमुर तहा. कळवणि जजि. नहाकशक 
कपन कखोड - ४२३ ५०१

3903 4060 कगतहा प्रकहाश तहायडमे 
ममु.पखो. खमेडहार बमु. तहा. जिळगहाव. जिहामखोद 
जजि. बमुलढहाणिहा 

3904 4061 सहाजजिद उल्तहाफ शमेख 
रहा. १६, कमे सरकर पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००२

3905 4062 अककब नमुरुकदबदन ममुजिहावर 
ममु.पहामे. कशरगहारांव तहा. वहाई जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१२ ८०३

3906 4063 गचौरव समुकनल महाळमे  
ममु.पहामे. मखोरहाणिती प्र.हहा, तहा. जजि. धिमुळमे , कहरहाजितीनगर 
कपन कखोड - ४२४ ००२

3907 4064 वपैशहालती अजिमुरन गवई 
रहा. महाळवमेशपतूरहा, अचलपतूर तहा. अचलपतूर 
जजि. अमरहावतती कपन कखोड - ४४४ ८०६

3908 4065 उममेश खरांडतू  कवटमे 
ममु. मखोरवहाडती पखो. सहातमेवहाडती तहा.अकखोलमे 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड - ४२२ ६१०

3909 4066 शतीकहारांत कदलतीप जिहाधिव 
रहा. ४८५, गमुरुवहार पमेठ. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ००२

3910 4067 धिनरहाजि कडगहारांबर कशरांदमे 
रहा. सहावरांगतीमहाळती पखो. वडगहारांवमहाळती तहा. ममेहकर 
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड - ४४३ २०२

3911 4068 कवशहाल पमुरुषखोत्तम खमेडमेकर 
ममु.पहामे. अरांत्रतीखमेडमेकर तहा. कचखलती जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड - ४४३ २०१

3912 4069 यखोगमेश दमेकवदहास रहाममेकर 
रहा. वडहाळती, पखो. महाळमेगहारांव, गनोंड तहा. नहारांद मुरहा 
जजि. बमुलडहाणिहा कपन कखोड - ४४३ ४०४

3913 4070 तमुषहार दत्तहात्रय कगलकबलमे 
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ममु.पहामे. आल्टहा तहा. भतूम जजि. उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड - ४१३ ५०४

3914 4071 गणिमेश पमुरुषखोत्तम खमेडमेकर 
ममु.पहामे. अरांत्रतीखमेडमेकर तहा. कचखलती जजि.बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड - ४४३ २०१

3915 4072 अमहामेल पमुरांजिहाजिती वक्टमे 
रहा. वडहाळती, पखो. महाळमेगहारांव, गनोंड तहा. नहारांद मुरहा 
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड - ४४३ ४०४

3916 4073 पहारांडमु ररांग नहारहायणि महहालमे 
ममु. कडकसळ पखो. पहाहह कचबहारती तहा. पमेठ जजि.नहाकशक 

3917 4074 जहानमेश्वर धिमुळप्पहा ढहाळमे  
रहा. १९४, रहामवहाडती सखोलहापतूर जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ ००१

3918 4075 कवजियकमु महार व्यरांकटरहाव झरकर 
ममु. शहद पखो. कनटमुर तहा. कनलरांगहा जजि. लहाततूर 
कपन कखोड - ४१३ ५३०

3919 4076 रमहाकहारांत वसरांत महाळती 
ममु.पहामे. भमेटहा तहा. औसहा. जजि. लहाततूर 
कपन कखोड - ४१३ ५११

3920 4077 रकवककीरणि कव टकलमे 
रहा. घर नरां. ५०, जिय महहालक्ष्मती नगर, 
मजिरमेवहाडती, जिमुळमे  सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ २२५

3921 4078 उत्तम वसरांत चव्हहाणि 
ममु.पखो. अषकवनहायक ककॉलनती कवदहानगर सपैदहापतूर 
कपन कखोड - ४१५ १२४
तहा. करहाड जजि. सहातहारहा. 

3922 4079 मनमेश बहाबमुरहाव डहावरमे 
रहा. वषहारनगर, नहालरांदहा बहालवहाडती, ओमकशवशककी 
सखोसहायटती पहाकर सहाईट कवक्रिखोलती पशश्चम 
ममुरांबई - ४०००७९

3923 4080 रखोषन सहाहमेबरहाव सरदहार 
ममु.पहामे. खखोलहापतूर, पहारांढरती तहा. भहातकमु लती 
जजि. अमरहावतती  कपन कखोड - ४४४ ८०२

3924 4081 रहाजिहारहाम कहारांकतलहाल महहालमे 
ममु. नवहापतूर पखो. रहारमेगहाव तहा. चहारांदवडती जजि.नहाकशक 
कपन कखोड - ४२२ २१५

3925 4082 अरांकमु श पमुणिहारजिती ककरडमे 
ममु.पहामे. सहामदहा (कहासमपतूर) तहा. दयहारपतूर 
जजि. अमरहावतती कपन कखोड - ४४४ ८०३

3926 4083 सरांदतीप जहानमेश्वर आठवलमे 
रहा. कप्रयहा टहालाॅकलहाशमेप  पती.ओ. व्हती.एम.व्हती 
अमरहावतती 
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3927 4084 फपै सल रकशद कपरांजिहारती 
रहा. रमहाबहाई आरांबमेडकर नगर महालहहावकहा रखोड 
गमुलहाबवहाडती दमेवळहालतीगहाव नहाकशक रखोड 
नखोकशक कपन कखोड - ४२२ १०१

3928 4085 वपैभव पदमरहाजि कहाकडमे 
ममु.पहामे. आडसमुळवहाडती तहा. कळरांब जजि.उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड - ४१३ ५०७

3929 4086 श्यहाम रममेशरहाव तळखोकहार 
रहा. उमरती ईत. तहा. दयहारपतूर जजि. अमरहावतती 
कपन कखोड - ४४४ ७०६

3930 4087 शती. समुदशरन समुभहाष जिहाधिव 
रहा. रहामकनृ ष्णि ककॉलनती, गवळती वहाडहा जिवळ 
उस्मनहाबहाद कपन कखोड - ४१३ ५०१

3931 4088 कवकहास सहाहमेबरहाव वहाकवमे 
रहा. कचौडगहारांव तहा.जजि. परभणिती 
कपन कखोड - ४३१ ४०२

3932 4089 वसरांत ढखोरक्यहा वसहावमे 
ममु. सरती पखो. मखोलगती तहा. अक्कलकमु वहा 
जजि. नरांदमुरबहार कपन कखोड - ४२५ ४२५

3933 4090 सखोमनहाथ सदहाकशव खमुनमे 
ममु.पहामे. भहातरांबरमे तहा. बहाशर्वी जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ ४०१

3934 4091 महमेश बहाबमुरहाव नरण्णिमे 
रहा. फ्लहालाॅट नरां. ४८/५० रहामवहाडती जिवळ,सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ ००४

3935 4092 रहाहहल धिनहाजिती भगत 
रहा. दत्ततू गलती मरांगळवमेढहा जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ ३०५

3936 4093 कहाजिल गणिमेश गहायकवहाड 
ममु. इरांकदरहानगर पखो.जखरांडवहाडती कवलहासपतूर,कखोडखोलती 
तहा.जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ००१

3937 4094 गणिमेश प्रकहाश गहायकवहाड 
ममु.इरांकदरहानगर पहामे.जखरांडवहाडती, कवलहासपतूर,कखोडखोलती 
तहा.जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ००१

3938 4095 सरांतखोष लक्ष्मणि कमे दहार 
रहा. गमुरांजिहाळहा पखो. ममेरहा. बमु. तहा.कचखलती जजि.बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड - ४४३ २०१

3939 4096 कखोमल महाकणिकरहाव गवळती 
रहा. गमुरुवहार पमेठ, अरांबहाजिखोगहाई जजि.बतीड 
कपन कखोड - ४३१ ५१७

3940 4097 कशवहाजिती गमुणिहाजिती पवहार 
ममु.पखो.उरांबरपहाडहा कदगर तहा. समुरगणिहा जजि. नहाकशक 
कपन कखोड - ४२२ २११
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3941 4098 प्रकवणि द. गजिकभयमे 

रहा. दहारहा. बती.कमे  बनसखोडमे दमेकवनगर वडहाळती कलाॅ म्प रखोड, अमरहावतती 
कपन कखोड -४४४ ६०६

3942 4099 मखोनहालती बहाळहासहाहमेब भहानसमे 
ममु.पखो. लखमहापमुर तहा. कदरांडखोरती जजि. नहाकशक 
कपन कखोड - ४२२ २०२

3943 4100 समुरजि शहामरहाव कभसमे 
ममु.पहामे. पहाटणि तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा 
नवतीन बहाळहासहाहमेब दमेसहाई कहालाॅलमेजि जिवळ
कपन कखोड - ४१५ २०६

3944 4101 अकमत उत्तम जिहावकमे  
ममु.पहामे. वमेचलमे तहा.जजि. सहातहारहा. 

3945 4102 धिनरांजिय वहामन म्हस्कमे  
रहा. म्हस्कमे  वहाडहा, सहातहारहा. २१२ गखोडखोलती 
सहातहारहा. तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००१

3946 4103 मयमुरती गणिमेश रहाठखोड 
ममु. पहारधि पखो. मखोखहाड तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ २०४

3947 4104 गणिमेश भहागखोरहाव जिहाधिव 
रहा. वहालततूर, तहारांबडमे तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ 
पखो. वनवहारलहा कपन कखोड - ४४५ २०४

3948 4105 सहागर अकनल कहाळमे  
ममु. लखोणिती तहा. आकणिर जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ १०५

3949 4106 छगन समुभहाष चव्हहाणि 
ममु. समेवहानगर पखो. कदग्रस तहा. कदग्रस 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ २०३

3950 4107 कवशहाल रहाजिमुजसरांग रहाठखोड 
ममु. पहारधि पखो. मखोखहाड तहा. पमुसद जजि.यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ २०४

3951 4108 कववमेक समुभहाष कवर 
शतीरहामपमुर, तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ 

3952 4109 गचौरव गणिमेशरहाव कननहावमे 
रहा. कटळकवहाडती, दहारव्हहा तहा. दहारव्हहा 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ २०२

3953 4110 मरांगल लक्ष्मणि जिहाधिव 
ममु. सहाई इ. पखो.कहाळती दहापै. तहा. महहागहारांव
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ २०४

3954 4111 अनमुप गणिमेश रहाठखोड 
ममु. ज्यखोकतबहानगर पखो. शहदखोनहा तहा महानहामेरहा 
जजि. वहाकशम. कपन कखोड - ४४४ ४०४

3955 4112 जियरहाम अशखोक कशरांदमे 
रहा. बमेलमेवहाडती तहा. पहाटखोदहा जजि. बतीड 
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कपन कखोड - ४१४ २०४

3956 4113 गणिमेश कहाकशनहाथ घनकमु टमे 
ममु. अकबतहाजखरांड तहा. अकखोलमे जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड - ४२२ ६१०

3957 4114 करणि सहाथती कशकर  
रहा. १५४ कहामहाठतीपतूरहा, वपैदमुवहाडती सहातहारहा. 
तहा. जजि. सहातरहा कपन कखोड - ४१५ ००१

3958 4115 सरांतखोष यशवरांत वहाघमहारमे 
रहा. सवर नरां. ५८ वहाडर नरां. ३ समुभहाष नगर नवती 
खडककी यमेरवडहा पमुणिमे, दत्त मरांदतीर शमेजिहारती 

3959 4116 सकतश गजिहानन कवळमे  
रहा. कमुरां ड बमु. पखो. धिरणिगहारांव तहा मलकहापतूर 
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड - ४४३ ११२

3960 4117 अकनल धिनोंकडबहा भखोजिनमे 
ममु. अकवतजखरांड तहा. अकखोलमे जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड - ४२२ ६१०

3961 4118 शहामल समुरहद्र गडकरती 
रहा. वडमुथ, अरळमे  तहा. जजि. सहातहारहा. 

3962 4119 अमर अशखोक महानमे 
रहा. प्लहालाॅट नरां. २, कनकमरतती- बहहार अपहाटरमहट, 
महहालक्ष्मती नगर, कवजिहापतूर रखोड, सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ ००४

3963 4120 सरांजिय कभमरहाव कखोकहाटमे,
ममु.पखो. यमेरगहाळहा, तहा. कळरांब. जजि. उ.बहाद
कपन कखोड- ४१३ ५२५

3964 4121 कशवहानरांद लक्ष्मणिरहाव सखोनवणिमे
रहा. यखोगमेश्वरती नगर, नवतीन पकॉवर हहाऊस महागमे
जजिरांतमुर रखोड परभणिती सरांजिय कभमरहाव कखोकहाटमे,
ममु.पखो. यमेरगहाळहा, तहा. कळरांब. जजि. उ.बहाद
कपन कखोड- ४३१ ४०१

3965 4122 अशखोक दमेवरहाम बमुळमे
ममु. फहारांगमुळगव्हहाणि पखो. खडकमुरां बमे, तहा. जिमुनर 
जजि. पमुणिमे 

3966 4123 डनोंगर गणिपत गवळती
ममु.भहाहाटमेपहाडहा, पखो. अजलयहाबहाद, तहा. सटहाणिहा
जजि. नहाकशक

3967 4124 अकनल प्रकहाश भमुरकहाडमे
ममु. गहारांगलवहाडती पखो. महारसमुळ, तहा. महालमेगहारांव
जजि. वहाकशम कपन कखोड- ४४४ ५०३

3968 4125 आकहाश चरांद्रनहाथ मखमलमे,
ममु. सटहामेनहा खमु।।.

3969 4126 सकतष भहालचरांद्र गहायकवहाड
ममु. महाडजि, तहा. उमरगहा, तहा. उमरगहा
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जजि. उस्महानहाबहाद कपन कखोड- ४१३ ६०६

3970 4127 बळतीरहाम नहामदमेव सखोनमेवहाड
ममु.पखो. उरांबडगहा बमु।। तहा. आपैसहा. जजि. लहाततूर 
कपन कखोड- ४१३ ५२०

3971 4128 गणिमेश कदपक ढहालवहालमे
ममु.पखो. मखोरहाणिमे प्र.ल., कहरहाजितीनगर, 
तहा. जजि. धिमुळमे  कपन कखोड- ४२४ ००२

3972 4129 रहाजिमु नहागखोरहाव जिहाधिव
रहा. अकखोलहा बहायपहास, प्रकवणिनगर बळसनोंड
तहा. जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड- ४३१ ५१३

3973 4130 जिहाजलरांदर दहासहाजसरांग पहावरहा
ममु.पखो. शहाहणिहा, तहा. शहाहदहा, जजि. नरांदमुरबहार
कपन कखोड- ४२५ ४४४

3974 4131 कदपक शहारांतहाहाम सहाळमुरांखमे
ममु.पखो. दमेऊर बमु।। तहा. धिमुळमे  जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड- ४२४ ३९२

3975 4132 मरांगमेश समुरमेश इरांगळमे
रहा. पमुनखोतती बमु. पखो. पमुनखोतती खमुदर
तहा. बहाशर्वीटहाकळती, जजि. अकखोलहा
कपन कखोड- ४४४ ४०१

3976 4133 भहारत महारखोतती दळवती
रहा. गहायकवहाडती वसहाहत पहाथरती, तहा. पहाथरती
जजि. परभणिती कपन कखोड- ४३१ ५०६

3977 4134 अक्षय सरांजिय जिगतहाप
ममु.पखो. कवडणिती तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड- ४१५ ५२३

3978 4135 समुधिहाकर बहालहाजिती झमुरांगरमे 
ममु.पखो. पखोतरहाती, तहा. कळमनमुरती, जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड- ४३१ ७०१

3979 4136 सकचन महारखोतती दळवती, 
रहा. गहायकवहाडती वसहाहत पहाथरती, तहा. पहाथरती
जजि. परभणिती कपन कखोड- ४३१ ५०६

3980 4137 कनलमेश आकहाश जिहाधिव 
ममु.पखो. ककन्हखोळहा, तहा. कचखलती, जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड ४४३ ००१

3981 4138 अमखोल सरांभहाजिती रहाऊत
रहा. सहामहाळ रखोड, कशवहाजिती चचौक, लहामेहहा कपन कखोड ४३१ ७०८

3982 4139 अक्षय समुकनल वहाघमहारमे,
रहा. चरांद्रपमुरती तहारांबमेवहाडती, कमु बहारनती, तहा. महाळकशरस
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड ४१३ १०९

3983 4140 शमेखर समुरमेश रहाजिपमुत
ममु.पखो. ककन्हखोळहा, तहा. कचखलती, जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड ४४३ ००१

3984 4141 मरांगमेश अकनल सखोनमुलमे
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ममु. ममुतर्वी पखो. रखोकहणिखमेड, तहा. मखोरहाळहा,
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड ४४३ १०३

3985 4142 शमेख शमे अजखत शमे रहतीम
रहा. रखोप हखोटमेलच्यहा महागमे कहालहाबहावर 
कपन कखोड ४४१ ४०१

3986 4143 महहादमेव कवश्वरांभर इरांगळमे
रहा. पमुनखोतती बमु।। पखो. पमुनखोतती खमुदर
तहा. बहाशर्वीटहाकळती जजि. अकखोलहा
कपन कखोड ४४४ ४०१

3987 4144 बहालहाजिती तमुकहारहाम ममुळतीक
रहा. बमेलमेवहाडती, तहा. पहाटखोदहा, जजि.बतीड
कपन कखोड ४१४ २०४

3988 4145 गणिमेश वसरांत फरहारांदमे
ममु.पखो. आनमेवहाडती, तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ०२०

3989 4146 मनखोजि चरांद्रकहारांत जिगतहाप
रहा. ५७७ गणिपतती आळती वहाई कशरांदमे वहाडहा

3990 4147 प्रशहारांत शहावणि भडहानमे
रहा. दमुऊर बमु.।। तहा. जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड ४२४ ३०२

3991 4148 समुरमेश सरांजियरहाव कहाररांडमे
रहा.जिहाधिव गलाॅस एजिन्सती रखोड सरफरहाजि नगर
परभणिती कपन कखोड ४३१ ४०१

3992 4149 सरांतखोष ककसन कहाकशद
रहा. एफ-३, बमेस्ट कहामगहार वसहाहत दमेवनहार
गखोवरांडती रखोड ममुरांबई  ४०० ०८८

3993 4150 शहाकहद अच्चमुत जिमहादहार
घर नरां. १२२ फ्ललाॅट नरां. १७/२८, 
शहासतीनगर महहादमेव चचौक सखोलहापतूर ४१३ ००३

3994 4151 सखोमनहाथ बहाळमु जिहाधिव,
ममु.पखो. कनोंडती तहा. उ. सखोलहापतूर जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड ४१३ २५५

3995 4152 अरांकमु श बहाबहासहाहमेब कबक्कड
ममु.पखो नहाहखोलती तहा. कमे जि जजि. बतीड
कपन कखोड ४३१ १२६

3996 4153 आरतती शहारांततीनहाथ आयरकर,
रहा. ६, लक्ष्मती बहापमु कनवहास समुयर्योदय ककॉलनती
स्वहामती समथर शहाळहा रखोड प्रकहाशनगर लहाततूर
कपन कखोड ४१३ ५१२

3997 4154 कवनखोद रहाजिहद्र गहायकवहाड
ममु. कगरडहा, पखो. पहाडळती, तहा.जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड ४४३ ००१

3998 4155 गचौरव व्यरांकटरहाव झ्रकर
रहा. शहद, तहा. कनलरांगहा जजि. लहाततूर 
कपन कखोड ४१३ ५३०
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3999 4156 सकचन बहाबमुरहाव पमेठमे

रहा. लव्हहजितीनगर, नहागनहाथरखोड
तहा.जजि. उस्महानहाबहाद 

4000 4157 स्वहातती पहारांडमु ररांग लनोंढमे
ममु.पखो. पळसप, तहा.जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड ४१३ ५०९

4001 4158 सहाहमेबकमयहालाॅरां यमुसतूफकमयहालाॅरां दमेशममुख
ममु. उमरगहा रमेततू, पखो. चमेरहा, तहा. जिळकखोट 
जजि. लहाततूर कपन कखोड ४१३ ५१४

4002 4159 धिनोंडमुपरांत बहालहाजितीरहाव दहारशमेवहाड
रहा. महसमुल ककॉलनती कळरांब, तहा. कळरांब
जजि. उस्महानहाबहाद कपन कखोड ४१३ ५०७

4003 4160 शरांकर दमेवरहाम भखोपमे
ममु. समुळमे  वहारांगणि, पखो. पळसणि, तहा. समुरगहाणिहा
जजि. नहाकशक कपन कखोड ४२२ २११

4004 4161 अमखोल कशवहाजिती घहाडगमे
ममु. गखोडसमेवहाडती पखो. कठहापतूर,तहा. कखोरमेगहारांव
जजि. सहातहारहा कपन कखोड ४१५ ५०१

4005 4162 अश्वतीनती अकमत कशकर
रहा. ३, बमेस्ट कहामगहार वसहाहत दमेवनहार गखोवरांडती
रखोड, ममुरांबई ४०० ०८८

4006 4163 अकमत दत्तहात्रय  कशकर
रहा. ३, बमेस्ट कहामगहार वसहाहत दमेवनहार गखोवरांडती
रखोड, ममुरांबई ४०० ०८८

4007 4164 कवठ्ठल गरांगहारहाम गखोडमे
ममु.वहाकडपहाड, पखो. दमुधिळमे
तहा. मखोखहाडहा, जजि. पहालघर ४०१ ६०४

4008 4165 जहानमेश्वर बहालहाजिती रहाऊत
तहा. जजि. परभणिती  कशकर , ४३१ ४०१

4009 4166 ककवतहा जजितहद्र दळवती
ममु. नहारांदगणिमे, पखो. कमे ळघर तहा. जिहावलती 
जजि. सहातहारहा  कपन ४१५ ०१२

4010 4167 कवकहास चरांद्रशमेखर कनमुरमे
रहा.शकनवहार पमेठ, मरांगळपमेढहा, तहा. मरांगहवमेढहा
जजि. सखोलहापतूर 

4011 4168 सकचन भहाऊसखो कमे णिमे
रहा. कनगमुतती पखो. वहाघहापमुर तहा. भमुदरगड
जजि. कखोल्हहापतूर कपन ४१६ २०९

4012 4169 अकभजितीत प्रमखोद मखोरमे 
ममु.पखो. सहातहारहारखोड, तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा 
कपन ४१५ ०१०

4013 4170 सवरष कवलहासरहाव कनकम
र. बखोरपहाडळमे  तहा. पन्हहाळहा, जजि. कखोल्हहापतूर 
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कपन ४१६ २१२

4014 4171 रहाकमे श बहाळहासखो कहारांबळमे  
रहा. ११७३, ई वकॉडर टहबलहाई नहाकहा, रमेल्वमे
फहाटक नरां. २ बती.एस.एन.एल टकॉवरजिवळ
कखोल्हहापतूर  कपन ४१६ ००८

4015 4172 लहह सरांपत गहायकवहाड
ममु.पखो. म्हहासणिर, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा

4016 4173 रुपहालती सकतश खरहाटमे
ममु.पखो. सहातहारहारखोड, तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा कपन ४१५ ०१०

4017 4174 अक्षय नरांदमु महानमे 
रहा. सहातहारहारखोड पहाडळती, ककन्हई रखोड 
कपन ४१५ ०१०

4018 4175 प्रकहाश हणिमरांत घहाडगमे,
रहा. आरळमे, तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन ४१५ ०११

4019 4176 कदपक ईश्वरहा कमुरां भहार
ममु.पखो. आरमे, तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर
कपन ४१६ ००१

4020 4177 जियकदप पहारांडमु ररांग हहातकर 
रहा. समुळरांबती पखो. सखोळहारांकमु र, तहा. रहाधिहानगरती
जजि. कखोल्हहापतूर कपन ४१६ २१२

4021 4178 शतीकहारांत चरांद्रकहारांत पवहार
ममु.पखो. गखोळमेवहाडती, तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ ५०१

4022 4179 रहाजिशती रहामरहाव रहाऊत
रहा. वसमत पहाटतीलनगर तहा. वसमत जजि. कहरांगखोलती
कपन ४३१ ५१२

4023 4180 कप्रतती ओमप्रकहाश वहाल्मतीककी
रहा. लक्ष्मतीनगर, नवतीन एस.टती. स्टलाॅरांड कखोरमेगहारांव
तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा कपन ४१५ ५०१

4024 4181 हषर जिती. फयमे
ममु.पखो. खहामरती, तहा.जजि. गनोंदतीयहा

4025 4182 मयमुर बबन जिहाधिव
ममु.पखो. वहाठहार बमु।। तहा. खरांडहाळहा जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ ५२६

4026 4183 अजिय रहामचरांद्र हहारांगमे
ममु.पखो. तडवळमे  तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा

4027 4184 बहाबमु तमुकहारहाम कहाररांडमे
ममु.पखो. कचतळती तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ ५३८

4028 4185 शमुभग मखोहन गखोळमे
ममु. गखोळमेवहाडती तहा. कखोरमेगहारांव कपन ४१५ ५०१

4029 4186 कवकहास दणिहानमे
रहा. ८७/३ मल्हहारपमेठ सहातहारहा कपन ४१५ ००१
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4030 4187 कनशहारांत सरांजिय पवहार 

ममु.पखो. कपहपखोडमे बमु।। तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
4031 4188 महाधिव चरांद्रकहारांत लखोहहार

ममु. समुयहारचतीवहाडती पखो. कपरांपरती, तहा खटहाव सहातहारहा
कपन ४१५ ५०७

4032 4189 कवनखोद सरांकदपहान जिगतहाप
रहा. कहाळचगौंडती, तहा. महाणि जजि. सहातहारहा 
कपन ४१५ ५०९

4033 4190 चरणि रहामचरांद्र कह गहार
रहा. वहाकककी, पखो.वरकमु टमे, तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ ५०९

4034 4191 दहादहा जिहानहा पहावणिमे
ममु. गहारुडती पखो. कलमेढखोणि, तहा.खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ ३१२

4035 4192 कनखतील कववमेक मखोकहतमे
ममु.पखो. चरमेगहारांव तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ १०९

4036 4193 रहाहहल भहाऊ सजिगणिमे
ममु.पखो. कपरांपळती बमु।। तहा. महाणि जजि. सहातहारहा 

4037 4194 सकचन गखोकवरांद कहरवमे
ममु.पखो. हजिहारमहाचती, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ १०५

4038 4195 अकमत महहादमेव गहाढवमे
१०४८, ब्रहाम्हणिशहाहती वहाई, तहा. वहाई 
जजि. सहातहारहा कपन ४१२ ८०३

4039 4196 प्रकमत तमुषहार बनगमे
सती. १४७ ए. वहाडर, रहाजिलक्ष्मतीनगर दमेवकर 
पहाणिरांद कखोल्हहापतूर कपन ४१६ ०१२

4040 4197 वपैशहालती पती. वळदमे
रहा. ममुरांडतीपहार, तहा. गखोसमेगहारांव जजि. गनोंकदयहा 
कपन ४४५ ८०७

4041 4198 अकभषमेक महारुतती दळवती
ममु. नहारांदगणिमे पखो. कमे ळघर तहा. जिहावलती 
जजि. सहातहारहा कपन ४१५ ०१२

4042 4199 उत्तम रहावसखो बरांडगर
ममु.पखो. उदगहारांव तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन ४१६ १०१

4043 4200 अक्षय कदलतीप ककतरनमे
ममु.पखो. म्हसवड तहा. महाणि जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ ५०९

4044 4201 रणिजजित शहामरहाव गहायकवहाड
रमहामहातहा आरांबमेडकर नगर ममु.पखो. रुकडती
तहा. हहातकणिरांगलमे, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन ४१६ ११८
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4045 4202 आरबहाजि नबतीरहान कचलतू

८ वती रहाजितीव गहारांधितीनगर, मदतीनहा मस्जितीदजिवळ,
ममु.पखो. जियजसरांगपतूर ,तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर
कपन ४१६ १०१

4046 4203 नहागमेश वहामन वहायदरांडमे
ममु.चखोरमे, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ १०९

4047 4204 सकन मकहपतती कवळमे
ममु.पखो. चखोरमे, तहा. करहाड जजि.सहातहारहा 
कपन ४१५ १०९

4048 4205 सरांतखोष शरांकर उरांदवडमे
ममु.पखो. औरांधि तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ ५१०

4049 4206 अतमुल अरांकमु श आव्हहाड
ममु.पखो. मजिलमे कचरांचखोलती, तहा. जजि. अहमदनगर 
कपन ४१४ १०६

4050 4207 मरांगमेश शरद हटवहार
ममु. आरांबमेडकर वहाडर , कबड रखोड, सहातहामेनहा 
पखो. वरळती तहा. मखोहहाडती जजि. भरांडहारहा
कपन ४४१ ९०५

4051 4208 कवजिय लक्ष्मणि कहारांबळमे
रहा. हरतीजिन वहाडहा चहाफखोडती, पखो. सहावहाडर दमु. 
कखोल्हहापतूर कपन ४१६ ००१

4052 4209 सरांदतीप बरांडतू   महगडमे
रहा. जिलहालपहार रखोड, मधिमुरहानगर, परळती वपै.
जजि. कबड कपन ४३९५७५

4053 4210 सहाईनहाथ ममुकमुरां द चमुरांबळकर
घर नरां. ३१२२, तहानहाजिती चचौक, परांढरपतूर,
तहा. परांढरपतूर जजि. सखोलहापतूर कपन ४१३ ३०४

4054 4211 रुपमेश रममेश थखोरहात 
ममु.पखो. पहाल, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ ०१४

4055 4212 कवनहायक प्रकहाशरहाव कखोळमेकर
रहा. वहाररांगहा तफर  नहारांदहापतूर, पखो. नहारांदहापतूर 
तहा. कळमनमुरती, जजि.कहरांगखोलती ४३१ ७०२

4056 4213 ककरणि दहासरहाव कजिकमु टमे
म.पखो. बखोरती, तहा. जजिरांतमुर जजि. परभणिती 
कपन ४३१ ५०८

4057 4214 ररतमेश शतीकहारांत इरांगळमे
रहा. मखोठती उमरती कवश्वकमहार नगर, तहा.जजि अकखोलहा

4058 4215 रहाजिमु ककशनरहाव आळसमे
र. दमुडर्वी पखो. धिहार, तहा. जजि. परभणिती 
कपन ४३१ ४०२

4059 4216 गहामेरक्षनहाथ अरांबहादहास ब्रहाम्हणिमे
रहा. कपचडगहारांव पखो. सलहावतपतूर,   तहा. नमेवहासहा जजि. अहमदनगर
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कपन ४१४ ६०३

4060 4217 आरतती कवरजसरांग वसहावमे
ममु. गमणि पखो. कपरांपळखमुटहा, तहा. अक्कलकमु वहा जजि. नरांदमुरबहार 

4061 4218 सरांतखोष प्रकहाश खपैडमे
रहा. कपरांपळस रहाजिहाचमे, तहा. कनफहाड जजि. नहाकशक

4062 4219 महमेश नहारहायणि ररठ्ठमे
ममु.पखो. जलरांगहायत गलती कशरडशहहापमुर, तहा.औरांढहा
नहा., जजि. कहरांगखोलती कपन ४३१ ७०५

4063 4220 शरद कवश्वनहाथ कहाळमे
ममु.पखो. चहारांढती श. पखो. पमुरजिळ, तहा. औरांढहा नहा.,
जजि. कहरांगखोलती कपन ४३१ ७०५

4064 4221 रहाहहल ककसन कहाळमे
ममु. पखो. वडलमे, तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ ५२३

4065 4222 शरांकर कदलतीप जिगदहाळमे
ममु. करवलती, पखो. आरांदरुड, तहा. फलटणि 
जजि. सहातहारहा कपन ४१५ ५२३

4066 4223 महारखोतती रहावरहाव पखोलमे
ममु. तमुकर  कपरांपरती, पखो. तहा. औरांढहा नहाग.
जजि. कहरांगखोलती कपन ४३१ ७०५

4067 4224 मकनषहा चरांद्रकहारांत खहाडमे
ममु.पखो. हखोळतीचहागहारांव तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ ५३८

4068 4225 चरांद्रकहारांत नहानहासहाहमेब  खहाडमे
ममु.पखो. हखोळतीचहागहारांव तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
कपन ४१५ ५३८

4069 4226 प्रकवणि पमुणिहारलती ककरडमे
ममु.पखो. सहामहहा ककसनपमुरती, तहा. दयहारपमुर 
जजि. अमरहावतती  कपन ४४४ ८०३

4070 4227 आरतती रखोकहदहास दकहफळमे
ममु.पखो. मखोहटहा, तहा. पहाथडर्वी जजि. अहमदनगर

4071 4228 बबन आनरांदरहाव खहाडमे
ममु.पखो. पळशती तहा. महाणि जजि. सहातहारहा 

4072 4229 रखोकहत कवनखोद आढहाव
ममु.पखो. गमुणिवरमे तहा.फलटणि जजि सहातहारहा 
 कपन ४१५ ५२३

4073 4230 धितीरजि रहाजिहद्र महानमे 
ममु. पखो. रकहमतपमुर, तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा
 कपन ४१५ ५११

4074 4231 रहाहहल प्रल्हहादरहाव पहढहारकर
रहा. व्हती. वहाय.बती. ककॉलनती, कवदभर कमल जिवळ
अचलपमुर, तहा. अचलपतूर जजि. अमरहावतती
 कपन ४४४ ८०५

4075 4232 सरांतखोश बहाळहासहाहमेब सखोनवणिमे
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ममु.पखो. सखोनई तहा. नमेवहासहा जजि. अहमदनगर
 कपन ४१४ १०५

4076 4233 समुरमेश तमुकहारहाम गहायकवहाड
ममु.पखो. जिलधिहारहा, त. ककनवट, जजि. नहारांदमेड
 कपन ४३१ ८१०

4077 4234 लखोकचरांद रहामन चचौधिरती
ममु. जधिवहारती पखो. गहात्रहा, तहा. जजि. गनोंकदयहा
 कपन ४४१ ६०१

4078 4235 हरांसरहाजि कशवलहाल गहावड
ममु.कचरांचमेवहाडहा, पखो. ममुरदखोलती, तहा. दमेवरती
जजि. गनोंकदयहा  कपन ४४१ ९०१

4079 4236 अतमुल चरांदमुलहाल जिहावडकर
ममु. कचचमेवहाडहा पखो. ममुरदखोलती, तहा. दमेवरती 
जजि. गनोंकदयहा  कपन ४४१ ९०१

4080 4237 गचौतम भगवहान कशरांदमे 
रहा. प्रतहापजसरांहनगर खमेड रखोड, सहातहारहा  कपन ४१५ ००३

4081 4238 कनृ ष्णिहात आनरांदहा जिगतहाप 
ममु.पखो. सहावडर दमुमहालहा, तहा. करवतीर
जजि. कखोल्हहापतूर  कपन ४१६ ००१

4082 4239 कनममेश महारुतती गवळती
रहा. १३२३, घहाग गलती, कवकहासनगर, यवलमुजि,
तहा. पन्हहाळहा, जजि. कखोल्हहापतूर  कपन ४१६ २०५

4083 4240 कदगरांबर कनृ ष्णिहारांत सहावरांत 
रहा. रहाकशवडमे बमु।। तहा. रहाधिहानगरती, जजि.कखोल्हहापतूर
 कपन ४१६ २११

4084 4241 आकशतखोष सरांजिय कमुरां भहार
ममु.पखो. आरमे, तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर
 कपन ४१६ ००१

4085 4242 कवनखोद वसरांत तमुपमे
प्लकॉट नरां. ४९०/९१, जजिवबहा नहाकहा जिहाधिव 
पहाकर  पमुईखडती कखोल्हहापतूर  कपन ४१६ ०१२

4086 4243 सरांकदप बहाळहासखो चहापैगनमे 
रहा. दहारवहाड, तहा. भमुदरगड, जजि. कखोल्हहापतूर 

4087 4244 सरांतखोष तमुकहारहाम कहाषमे
ममु. इनहाम पहारांगहारती पखो. वहाकवलती,
तहा. दहापखोलती जजि. रत्नहाकगरती 

4088 4245 अकभषमेक कवलहास डवरांग
ममु.पखो. बहारांबवडमे औकचतनगर, तहा. शहाहहवहाडती
जजि. कखोल्हहापतूर  कपन ४१६ २१३

4089 4246 समुधिहाकर भहास्कररहाव सहातपमुतमे
ममु.समेलतू, पखो. दहादहाहरती, वडगहारांव, तहा. परळती
जजि. बतीड  कपन ४३१ ५१५

4090 4247 समुरमेखहा शमेषरहाव बहारसमे
रहा. समथर कप्ररांटतीग प्रमेस गहाळहा नरां. २२, म. फमु .
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चचौक सरांत पमेठ, परांढरपतूर  जजि. सखोलहापतूर 

4091 4248 सहाहतील आषरद शमेख
रहा. ८ वती रहाजितीव गहारांधिती नगर, मकदनहा मस्जितीद
जिवळ, ममु.पखो. जियजसरांगपतूर, तहा. कशरखोळ , 
जजि. कखोल्हहापतूर   कपन ४१६ १०१

4092 4249 तमुकहारहाम धिनहाजिती लहगरमे
रहा. खरहातवहाडती पखो. पहारांढरमेवहाडती, तहा. परांढरपतूर 
जजि. सखोलहापतूर  कपन ४१३ ३०४

4093 4250 रखोकहत चरांद्रकहारांत पहाटतील
रहा. मळगमे खमुदर तहा.कहागल जजि. कखोल्हहापतूर 

4094 4251 अजजित गणिपतती कशपमुगडमे
ममु. गखोजलवडमे पखो. कखोतखोलती, तहा. पन्हहाळहा,
जजि. कखोल्हहापतूर  कपन ४१६ २३०

4095 4252 समुरजि सरांपत कहारांबळमे
ममु. वहाटरांबमे, पखो. वरखोशती, तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा  कपन ४१५ ०१२

4096 4253 व्यरांकटती अच्चमुतरहाव पहारांढरमे
ममु.पखो. कचौडगहारांव घखोडहा,पखो. गहाढमे, कपरांपळगहारांव
तहा. परळती जजि. बतीड  कपन ४३१ ५३०

4097 4254 शहहाजिती लक्ष्मणि चत्वर, 
रहा. गहाजितीभखोपरमे,  तहा. पहारनमेर
जजि. अहमदनगर

4098 4255 शहामरहाव क. जिहाधिव
रहा. बखोरजिहाईवहाडती तहा. कखोरमेगहारांव
 कपन ४१५ ५०१

4099 4256 सरांग्रहाम कवजियपहाल वहाल्मतीककी
रहा. लक्ष्मतीनगर नवतीन एस.टती. स्टलाॅरांड कखोरमेगहारांव
जजि. सहातहारहा  कपन ४१५ ५०१

4100 4257 कप्रतम जसध्दनहाथ चव्हहाणि 
ममु.पखो. दकहवडती तहा. महाणि जजि. सहातहारहा 
 कपन ४१५ ५०८

4101 4258 भहास्कर पखोपट गहड
ममु. मनकणिरवहाडती, पखो. कपरांपरती, तहा. महाणि
जजि. सहातहारहा

4102 4259 कवश्वनहाथ शहामरहाव मखोरमे
रहा. ८५/१ स्वहामती कववमेकहानरांद सखोसहायटती, 
मखोळहाचहा मखोढहा, कनोंडवमे रखोड सहातहारहा 
 कपन ४१५ ००१

4103 4260 समुभहाष समुरमेश सहावरांत 
ममु.खमेरमे, तफर  कबरवहाडती, तहा. महहाड जजि. रहायगड
 कपन ४०२ ३०२

4104 4261 धिनरांजिय शरांकर उरांडवडमे
ममु.पखो. औरांधि, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा 
 कपन ४१५ ५१०

4105 4262 सहागर आकहारहाम महानमे 
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ममु.पखो. म्हहासमुणिर, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
 कपन ४१५ ५३८

4106 4263 लक्ष्मणि बहाबमुरहाव चव्हहाणि
ममु.पखो. चहाफळ लक्ष्मतीनगर, तहा. फलटणि 
जजि. सहातहारहा  कपन ४१५ ५२०

4107 4264 मनखोजि बबन जिरांगम 
ममु.पखो. म्हहासमुणिर, तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा
 कपन ४१५ ५३८

4108 4265 सरांकदप महारुतती कगमे
रहा. व्हनगमुजिती पखो. वहाघहापतूर , तहा. भमुदरगड
जजि.कखोल्हहापतूर  कपन ४१६ २०९

4109 4266 समुकमत अकनल इरांदलकर
ममु.पखो. कळरांब, तहा. जजि. सहातहारहा 
 कपन ४१५ ०२२

4110 4267 सरांतखोष गरांगहाधिर कमत्तमे
रहा. करां डक्टर ककॉलनती, परळती वपै.,तहा. परळती वपै,
जजि. बतीड  कपन ४३१ ५१५

4111 4268 अक्षय रहाजिहारहाम थखोरहात 
ममु.पहाटणिमे पखो. सहावमे, तहा. शहाहहवहाडती जजि.कखोल्हहापतूर
कपन ४१६ २१३

4112 4269 सकतश आनरांदहा पहाटतील 
ममु.पखो. सडखोलती खहा., तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर
कपन ४१६ ००१

4113 4270 उदय बहापतू कहारांबळमे , 
ममु.जलरांगमुनमुर क।नमुल पखो.कगजिवणिमे, तहा.गडकहरांग्लजि,
जजि.कखोल्हहापमुर, कपन कखोड – ४१६ ५०२.

4114 4271 समहाधिहान गमुलहाब घहाडगमे, 
८०, दमुगहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२. 

4115 4272 गचौतम भहाऊरहाव सहानप, 
ममु.पहामे.धिनगव जिवळकहा, तहा.पहाटखोदहा,जजि.बतीड,
कपन कखोड – ४१४ २०४.

4116 4273 रहाजिमु तमुकहारहाम गहायकवहाड, 
ममु.पखो.जिलधिहारहा तहा.ककनवट, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड – ४३१ ८१०.

4117 4274 शरद वसरांत वहाघमहारमे,
ममु.पखो.बमेलवडमे बमु।, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५३९.

4118 4275 नरांदकमु महार नहारहायणि घहाणिमे, 
ममु.पखो.कपरांपळगहारांव दमेपहा, तहा.सरांगमनमेर, 
जजि.अहमदनगर, कपन कखोड – ४२२ ६०५.

4119 4276 परममेश्वर महारखोतती कखोलकवहाड,
रहा.आदहगहाव, पखो.पवणिहा, तहा.कहमहायतनगर, 
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ८०२.
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4120 4277 हचौकशरहाम गडमेगहा भहारांगरमे, 

ममु.खडककी खमु।, पखो.मवमेशती, तहा.अकखोलमे, 
जजि.अहमदनगर, कपन कखोड – ४२२ ६०४.

4121 4278 आनरांद भमुमनहा कमरमेवहाड,
रहा.आरांदमेगहाव पखो.पवनहा, तहा.कहमहायतनगर,
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ८०२.

4122 4279 सहातहाप्पहा महारूतती कहारांबळमे , 
रहा.कखोनवडमे, पखो.कमु र, तहा.भमुदरगड, जजि.कखोल्हहापमुर
कपन कखोड – ४१६ २०९.

4123 4280 कखोमल मल्हहारती महानमे, 
ममु.भहालवडती, पखो.महाडर्वी, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५०८.

4124 4281 प्रकवणि कवनहायक सखोनहावणिमे, 
सवर नरां. ११२/ब, वहाकडकर चहाळ, धिहानखोरती रखोड, कवशहारांतवहाडती, पमुणिमे ४११
०१५.

4125 4282 पमुजिहा महमेश वहाशल्मककी, 
लक्ष्मतीनगर, कखोरमेगहारांव, नवतीन एस.टती. स्टलाॅन्ड, 
कपन कखोड – ४१५ ५०१.

4126 4283 ककरणि कवष्णितू बमेलखोशमे, 
ममु.एररांडल, पखो.महाचतूतर, तहा.महहाबळमेश्वर, 
जजि.सहातहारहा.कपन कखोड – ४१२ ८०६.

4127 4284 कवदहा कनवनृत्तती लखोहकरमे, 
ममु.पखो.शतीमरांत छत्रपतती कशवहाजिती महहारहाजि महाध्यकमक कवदहालय खमेड नहारांद 
तहा.कखोरमेगहारांव,
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ०१०.

4128 4285 समुरजि रहाजिहद्र कहाटमे, 
ममु.आझहादपतूर पखो.रूई, तहा.कखोरमेगहारांव,
जजि.सहातहारहा. 

4129 4286 समुशहारांत तहानहाजिती पवहार, 
ममु.पखो.कमु डहाळ, तहा.जिहावळती, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५१४.

4130 4287 प्रकमलहा शकशकहारांत मखोकहतमे, 
ममु.पखो.सतूरूर, तहा. वहाई, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५१७.

4131 4288 कफरखोजि कमहाल मखोकहाशती, 
ममु.पखो.समुरूर, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५१७.

4132 4289 अरांककतहा नहागनहाथ बडमेकर, 
शहाहहनगर, पहारांचगणिती, जजि.सहातहारहा.
तहा.महहाबळमेश्वर, कपन कखोड – ४१२ ८०५.

4133 4290 ज्यखोतती नहागनहाथ बडमेकर, 
शहाहहनगर, पहारांचगणिती, जजि.सहातहारहा.
तहा.महहाबळमेश्वर, कपन कखोड – ४१२ ८०५

4134 4291 हषरवधिरन नहागनहाथ गहायकवहाड,
नन्हमेगहारांव पखो.पतीतहापमुर, तहा.अक्कलकखोट, 
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जजि.सखोलहापतूर, कपन कखोड – ४१३ २२६.

4135 4292 बहाबहा बहापतू महासहाळ, 
ममु.महासहाळवहाडती, (म्हसवड) पखो.धिमुळदमेव, 
तहा.महाणि, जजि.सहातहाहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५०९.

4136 4293 कवनहायक कवठ्ठल पवहार, 
ममु.पखो.खटहाव, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५०५.

4137 4294 अक्षय कवष्णितू कमुरां भहार, 
ममु.पखो.रकहमतपमुर, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५११.

4138 4295 उममेश सदहाकशव नलहावडमे, 
ममु.पखो.कपरांपरती, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५११.

4139 4296 कवशहाल महहादमेव कनकम, 
ममु.पखो.तहारळमे , तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०१४.

4140 4297 रहाहहल नहामदमेव कशरांदमे, 
ममु.पखो.जिमेऊर (कशरांदमेवस्तती), तहा.पमुररांदर, जजि.पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१२ ३०५.

4141 4298 कनवनृत्तती पदहाकर लखोखरांडमे, 
हनमुमहान मरांदतीर जिवळ, वहाडर नरां.८ दत्तहापतूर, 
धिहामणिगहारांव रमेल्वमे, जजि.अमरहावतती, 
कपन कखोड – ४४४ ७०९.

4142 4299 समुवणिहार रहाजिहारहाम कखोलवडकर, 
ममु.पखो.जिमेऊर (कशरांदमेवस्तती), तहा.पमुररांदर, जजि.पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१२ ३०५.

4143 4300 रुपहालती गणिमेश जिहाधिव, 
ममु.पखो.कपरांपरती, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५११. 

4144 4301 सरांकदप अरूणि सकटमे, 
१९५०, रकववहार पमेठ, वहाई तहा.वहाई,
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१२ ८०३.

4145 4302 कवजिय दत्तहात्रय हहारांडमे, जजिल्हहा न्यहायहालयहाजिवळ, सहारांगखोलहा रखोड, परांढरपमुर,
कपन कखोड – ४१३ ३०४.

4146 4303 प्रणिहालती आनरांदरहाव जिहाधिव, 
ममु.पखो.कपरांपरती, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५११.

4147 4304 रहामदहास महारूतती गकहणि, 
ममु.बहावधिन ओढहा, पखो.कडमेगहारांव, तहा.वहाई, 
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१२ ८०३.

4148 4305 सतीमहा ममुकमे श वहाशल्मककी,
नवतीन एस.टती.स्टलाॅड, कखोरमेगहारांव, तहा.कहामेरमेगहारांव,
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०१. 

4149 4306 रकवरहाजि अरूणि चव्हहाणि, 
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ममु.पखो.महाळतीनगर गट नरां.२, तहा.महाळकशरस,
जजि.सखोलहापमुर, कपन कखोड – ४१३ १०८.

4150 4307 समुगत पती. वहाळदमे,
ममु.पहामे.ममुरांदतीपहार, तहा.गखोसमेगहारांव, जजि.गनोंकदयहा,
कपन कखोड – ४४३ ८०७.

4151 4308 समुजजित पती. वहाळदमे,
ममु.पहामे.ममुरांदतीपहार, तहा.गखोसमेगहारांव, जजि.गनोंकदयहा,
कपन कखोड – ४४३ ८०७.

4152 4309 जिहाजलरांदर शरांकर वहाघमखोडमे, 
ममु.रूपनरवहाडती, पखो.मखोहमेजिदमेवढमे, तहा.पहाथडर्वी,
जजि.अहमदनगर, कपन कखोड – ४१४ १०२.

4153 4310 जहानमेश्वरती समुभहाष जिखोशती, 
ममु.पखो.दपैत्यनहारांदतूर, तहा.पहाथडर्वी, जजि.अहमदनगर,

4154 4311 दहादहा कवठ्ठल खहाडमे, 
ममु.धिहामणिती, पखो.कपरांपरती, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५४०. 

4155 4312 कनततीन लव्हहाजिती सरतहापमे, 
ममु.ढहाकणिती, पखो.कदवड, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५०९.

4156 4313 आदमेश लखोखरांडमे, 
म्हसवड, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०९. 

4157 4314 समुरजि लक्ष्मणि तखोडकर,
ममु.खटहाव, पखो.खटहाव, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५०५.

4158 4315 शती.प्रमखोद कवठ्ठल कचलमे, 
घर नरां. ६९, रहा.पपैजिहारवहाडती, पखो.आवळती,
तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापमुर, 
कपन कखोड – ४१६ २१३.

4159 4316 दत्तहात्रय चव्हहाणि, 
महाळतीनगर, गट नरां.२, तहा.महाळकशरस, 
जजि.सखोलहापमुर, कपन कखोड – ४१३ १०८.

4160 4317 धिनलहाल रहामरहाव जिहाधिव,
रहा.धिहामनधिरती, पखो.रहाजिगड, तहा.ककनवट,
जजि.नहारांदमेड. कपन कखोड – ४३१ ८०४.

4161 4318 अमखोल अ. कचतमुर,
ममु.पखो.खहामहारती, तहा.जजि.गहाहकदयहा. 

4162 4319 कनलमेश वसरांत पवहार, 
ममु.पखो.दकहवडती, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४४३ ५०८. 

4163 4320 समहाधिहान लक्ष्मणि सरतहापमे,
ममु.पखो.धिमुळदमेव, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५०९.

4164 4321 कनततीन सरांजिय सपकहाळ, 
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ममु.वहाटरांबमे, पहामे.वरखोशती, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०१२.

4165 4322 अतमुल पखोपट महानमे, 
कहालचगौंडती, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५०९.

4166 4323 अकभजजित कदवहाकर रमेखहातमे, 
कनृ ष्णिहा नगर, पकॉलतीटमेक्नतीक ककॉलमेजिच्यहा महागमे, जिमुनहा धिहामनगहाव, 
तहा.धिहामनगहाव, 
जजि.अमरहावतती. कपन कखोड – ४४४ ७०९.

4167 4324 नहागमेशकमु महार रममेश गमुप्तहा, 
महमेबमुब नगर, अरांबड, जजि.जिहालनहा, 
कपन कखोड – ४३१ २०४.

4168 4325 सरांतखोष कशवहाजिती कशरांदमे, 
ममु.पखो.कचरांचहामेलती (कन.), तहा.औरांढहा.(नहा),
जजि.कहरांगखोलती, कपन कखोड – ४३१ ५०९.

4169 4326 गणिमेश रहावसहाहमेब महासहाळ, 
गडदमे गलती, धिनगर गलती, वहानलमेसवहाडती, सहारांगलती, कपन कखोड – ४१६ 
४१४.

4170 4327 कदलतीप भतूमरहाजि चव्हहाणि, 
ममु.बखोरमहाळतहारांडहा, पखो.कतडकहा, तहा.सखोयगहारांव, 
जजि.औररांगहाबहाद, कपन कखोड – ४३१ १५०.

4171 4328 कदलतीप गणिहाजिती कनसमेन, 
नकवन आर.टती.ओ. ऑकफसच्यहा महागमे, कमु लचतूर नहाकहा,गनोंदतीयहा. कपन कखोड –
४४१ ६०१.

4172 4329 महमेश आनरांदहा कतवलमे, 
रहा.कळरांबमे तफर  ठहाणिमे, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड – ४१६ ००७.

4173 4330 नहारहायणि समुधिहाकर भखोसलमे, 
महाकणिक नगर, परळती. वपै।, जजि.बतीड, 
कपन कखोड – ४३१ ५१५.

4174 4331 दत्तहात्रय कपतहारांबर महानमे, 
रहा. गखोनमेवहाडती, पखो.नरांदमेश्वर, तहा.मरांगळवमेढहा, जजि.
सखोलहापमुर, कपन कखोड – ४१३ ३०५.

4175 4332 अमखोल रममेश सहावरांत, 
ममु.पखो.रहाणिरांद, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५०८.

4176 4333 पवन दहादहारहाव कशरांदमे, 
ममु.धिमहारपमुर, पखो.पळसमरांडळ, तहा.नहारांदगहारांव (खरांडमे)
जजि.अमरहावरतती, कपन कखोड – ४४४ ७०१.

4177 4334 रकहम आलहाउदतीणि पडवती, 
ममु.पखो.फह जिपमुर तडवतीपहाडहा, फपै जिपमुर, तहा.यहावल,
जजि.जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ ५०३.

4178 4335 शतीरहाम बहाबतू  कहाटकर, 
ममु.बखोरमहाळतहारांडहा, पखो.कतडकहा, तहा.सखोयगहाव,
जजि.औररांगहाबहाद, कपन कखोड – ४३१ १५०.
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4179 4336 मनखोहर बरांडतू  कदवटमे, 

रहा.ककनगहारांव, तहा.अरांबड, जजि.जिहालनहा, वरचहा पहावखोड, जजि.जिहालनहा, कपन 
कखोड – ४३१ २२१.

4180 4337 प्रशहारांत कवठ्ठलरहाव मखोरगहारांवकर, 
गमुरूवहार पमेठ,बकॉबती जिनरल स्टकॉअसर, 
तहा.आरांबमेजिखोगहाई, जजि.बतीड. 

4181 4338 गजिहानन भहागवत इरांगखोळमे , 
रहा.दमेगहारांव, पखो.जलरांगहा, तहा.ररसखोड, जजि.वहाकशम.
कपन कखोड – ४४४ ५०६.

4182 4339 शतीमतती पतूजिहा उत्तम कहारांबळमे , 
जिहायकवहाडती, ककॉलनती बतीड, जजि.बतीड. 
(नगर रखोड), 

4183 4340 कमे .ऑफ. मधिमुकर महानखोजिती कदम, 
सहातहारहा पररसर हहायकखोट ककॉलनती, तरांत्रज नगर, 
गट नरां. ३४, प्लकॉट नरां. ९३. औररांगहाबहाद,

4184 4341 आसमेफ गफ्फहार पठहाणि, 
प्लहालाॅट नरां.११४ भहारतनगर, गहाररवमेडहा,
औररांगहाबहाद, कपन कखोड – ४३१ ००१.

4185 4342 सतमेश आशमुबहा गहायकवहाड, 
ममु.पखो.कळसरांबर, तहा.जजि.बतीड.
कपन कखोड – ४३१ १२५.

4186 4343 अककल नवहाब शमेख,
करतीम नगर, कनहाद. तहा. कनहाद,
जजि.औररांगहाबहाद. कपन कखोड – ४३१ १०३.

4187 4344 परांकजि महारूतती फहाळकमे , 
ममु.पखो.कहारांडगहाव, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड – ४१६ ००१.

4188 4345 अकनल यशवरांत पहारधिती, 
ममु.पखो.कशरहाळहा, तहा.कशरहाळहा, जजि.सहारांगलती, 
(नचतीकमे तहा शहाळजिवळ एस.टती.टती. ककॉलनती समुरांगधिहानगर), कपन कखोड – 
४१५ ४०८.

4189 4346 जसध्दमेश्वर तमुळशतीरहाम कमु ररांगळ, 
ममु.पखो.कशवणिती टहाकहा, तहा.जसरांदखमेड रहाजिहा, 
जजि.बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४३ २०३.

4190 4347 कदपक चहामेखहा भखोसलमे, 
९७, जिनतहा कवकहास नगर,ए.सती.सती.रखोड, 
ममुलतूरांड चमेकनहाकहा, बसडखोपखो महागमे ममुलतूरांड. 
(पशश्चम), ममुरांबई कपन कखोड – ४०० ०८०.

4191 4348 अकतशकमु महार प्रल्हहाद बहारांगर, 
ममु.आनरांदगहाव पखो.पहाडळती, तहा.कशरूर (कहासहार),
जजि.बतीड. कपन कखोड – ४१३ २४९.

4192 4349 पवन रतन महहाजिन,
कमे /ऑफ. महालहार कवझती कहामरहाजि, ३ रहा मजिलहा, जिती.आर.डती. शहासतीनगर,
लमेझतीम मपैदहान, धिहारहावती, कखोळतीवहाडहा, ममुरांबई.
कपन कखोड – ४०० ०१७.
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4193 4350 ईश्वर कदलतीप वहाणिती, 

ममु.पखो.दकहगहारांव, तहा.कनड, जजि.औररांगहाबहाद,
कपन कखोड – ४३१ १४७.

4194 4351 अक्षय बहाबहासखो गहावडमे, 
ममु.पखो.कहा। बतीड, तहा.करवतीर, 
कपन कखोड – ४१६ ००१.

4195 4352 अजजित तमुकहारहाम कहारांबळमे , 
ममु.कमु डतू र , पखो.हळदती, तहा. करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर.
कपन कखोड – ४१६ ००१.

4196 4353 महहादमेवती आनरांदहा सहावरांत,
ममु.पखो.धिमुणिककी, तहा.हहातकणिरांगलमे, जजि.कखोल्हहापमुर, 
आरांबमेडकर नगर गहायरहाणि वसहाहत. घमुणिककी, 

4197 4354 अमर सरांजिय आकहरमे, 
६३ महाचती पमेठ अदहालत वहाडहा जिवळ, सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००२.

4198 4355 रखोहणि कवनखोद चमुकनयहात, 
फनहारकडस वहाडती, जिय भवहानती रखोड, वहाशल्मककी मरांदतीर जिवळ नहा. रखोड 

4199 4356 सखोणितू अशखोक तखोडसहाम, 
कमे /ऑफ, प्रमेमकमु महार रहा.ममेशहाम ममु.बदलहापतू, 
गमुरूछहायहा ककॉम्प्लमेक्स, कब. कवरांग, रूम नरां. 
बती/१०३. कहात्रप शहाळमेजिवळ, बदलहापतूर (पमुवर),
तहा.अरांबरनहाथ, जजि.ठहाणिमे. 
कपन कखोड – ४२१ ५०३. 

4200 4357 ककसन एकनहाथ वहाघमहारमे,
ममु.पखो.शमेवगहा, तहा. औबहार, जजि.औररांगहाबहाद. 
कपन कखोड – ४३१ ००७.

4201 4358 सवरश  डती. कहाररांडमे, 
रूम.नरां. २०२. दमुसरहा मजिलहा, गखोपहाल अपहाटरमहन्ट रहामकनृ ष्णि नगर, 
कचरांचपहाडहा रखोड, कल्यहाणि (ई) कपन कखोड – ४२१ ३०६. 

4202 4359 यहाकखोब आण्णिहा मखोकहतमे, 
प्रकहाशनगर ३ रती गलती, (शहालतीनतीनगर), कमु पवहाड रखोड, सहारांगलती, 
कपन कखोड – ४१६ ४१६.

4203 4360 सखोहमेल ममुक्फहा तहजसलदहार,
कमु रूरां दवहाड, तहा.कशरखोळ, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड – ४१६ १०६.

4204 4361 शतीपतती तमुकहारहाम कखोळमेकर, 
ममु.पखो.आरमेवहाडती, तहा.कवठमेमहहारांकहाळ, 
जजि.सहारांगलती, कपन कखोड – ४१६ ४०३.

4205 4362 कहाकशललींग तमुकहारहाम कहामेळमेकर,
ममु.पखो.आरमेवहाडती, तहा.कवठमे महहारांकहाळ, 
जजि.सहारांगलती, कपन कखोड – ४१६ ४०३.

4206 4363 अमर प्रल्हहाद पहानपहाटतील, 
ममु.पखो.घखोडसगहारांव, तहा.ममुकहाईनगर, जजि.जिळगहारांव,
कपन कखोड – ४२५ ३०६.

4207 4364 सहाकनकहा अकमत सहारांगहावकर, 
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दखोनबरांधितू हचौजसरांग सखोसहायटती, 
जियजसरांगपतूर. जजि.कखोल्हहापतूर, तहा.कशरखोळमे ,
कपन कखोड – ४१६ १०१.

4208 4365 कनलमेश कदलतीप कहारांबळमे , 
नरांदगहारांव, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड – ४१६ २०७.

4209 4366 ममुनमेरहा सजलम भहालदहार,
ममु.पखो.कवठमे एकरां द, तहा.तहासगहारांव, 
जजि.सहारांगलती, कपन कखोड – ४१६ ३०७. 

4210 4367 वहाजितीद तहाजिमहरांमद शमेख,
रर.स.नरां.८६०/५/३ जिहाधिव पहाकर , लहाईन बझहार कमु । बहावडहा, ई वकॉडर, 
तहा.करवतीर, 
जजि.कखोल्हहापतूर, कपन कखोड – ४१६ ००६.

4211 4368 प्रकतक कभकहाजिती गमेडहाम, 
ममु.पखो.आलहापलती, तहा.अव्हमेरती, जजि.गडकचरखोलती, 
गनोंडमएलहा वहाडर नरां. ०३. कपन कखोड – ४४२ ७०३.

4212 4369 रकवककरणि कशवहाजिती हरणिमे, 
ममु.पखो.वहाठहार तफर  वडगहारांव तहा.हहातकणिरांगलमे, 
जजि.कहामेल्हहापतूर. कपन कखोड – ४१६ ११२.

4213 4370 सरांकमे त जसतहारहाम खखोब्रहागडमे, 
ममु.पखो.कववमेकहानरांदपमुर, तहा.ममुलचमेरहा,
जजि.गडकचरखोलती. कपन कखोड – ४४२ ९१९.

4214 4371 कनलमेश बबन कशरांदमे, 
ममु.रहाजिमेवहाडती, पखो.पखोखरती, तहा.आरांबमेगहाव, जजि.पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१० ५०९.

4215 4372 बहाळगनोंडहा बहाबहासखो कतगर,
ममु.पखो.समुळकतू ड, तहा.कहागल, जजि.कखोल्हहापतूर.
कपन कखोड – ४१६ २१६.

4216 4373 मनखोजि बहाबहासखो कतगर,
ममु.पखो.समुळकतू ड, तहा.कहागल, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड – ४१६ २१६.

4217 4374 समुकनल आप्पहासहाहमेब पहामेवहार, 
कहागल, तहा.कहागल, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड – ४१६ २१६.

4218 4375 रखोकहत अरूणिब जलरांगहाडमे, 
न्यतू मखोरमे महाजिमेनगर, बसमुगडमे घरकतू ल, 
सहाळखोखमेनगर, कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड – ४१६००७.

4219 4376 अकनल छबतूलहाल पहाटतील, 
ममु.पखो.अरांजिनकवहतीनमे, तहा.भहाडगहारांव, जजि.जिहालनहा.
कपन कखोड – ४२४ १०५.

4220 4377 रखोकहत सरांभहाजिती कहारांबळमे , 
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ममु.पखो.आरांबमेवहाडती, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड – ४१६ २२९.

4221 4378 कवनखोद रतन सहाळतूरांखमे,
ममु.पखो.३२, कशरहाळहा, तहा.कशरहाळहा, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१५ ४०८.

4222 4379 अमखोल सरांभहाजिती मखोकहतमे,
कहागल, तहा.कहागल, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड – ४१६ २१६. 

4223 4380 कवशहाल बहापतू लखोखरांडमे,
६८, दमुगहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२.

4224 4381 धिनरांजिय रघमुनहाथ पहाटतील, 
ममु.महासमुडर्वी, तहा. औसहा, जजि.लहाततूर, 
कपन कखोड – ४१३ ५२०.

4225 4382 अकनल नहारहायणिरहाव दमेवकत्तमे,
ममु.पखो.सहावरमहाळ, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड. 
कपन कखोड – ४३१ ७१९.

4226 4383 मनखोजि रममेश डहारांगमे, 
जसध्दहाथर वहाडर, महमेश फलाॅ शन मकॉल जिवळ वरखोरहा,
जजि.चरांद्रपतूर. कपन कखोड – ४४२ ९०७.

4227 4384 कमु समुमहाकर समुखदमेव ममेशहाम,
रहा.कमु नमेरती/दगळती, तहा.लहाखनती, जजि.भरांडहारहा. 
कपन कखोड – ४४१ ८०९.

4228 4385 अकवनहाश समुरमेश गव्हहारमे, 
ममु.पखो.आमगहारांव महल, तहा.चहामखोशर्वी, 
जजि.गडकचरखोलती, कपन कखोड – ४४२ ६०३.

4229 4386 ककरणि रममेश मखोरमे, 
आई कबल्डलींग दमुसरहा मजिलहा, ममुनहानगर, जिमुनती सहारांगवती, पमुणिमे. कपन कखोड – 
४११०२७.

4230 4387 यमुवरहाजि झमुरांगहाजिती वहालकखोळती, 
प्ललाॅट नरां. २ बती, ४ कबल्डलींग नरां ७ सती, रूम  सती.सती. एस. हचौजसरांग कखोलनती, 
पमुणिमे कवदहापतीठ, कशवहाजिती नगर, पमुणिमे. कपन कखोड – ४११ ००७.

4231 4388 शमुभम जियवरांतरहाव डवरमे, 
ममु.वहाशती पखो. रवनहा तहा.कह.नगर, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड – ४३१ ८०२.

4232 4389 दत्तहात्रय आबहाजिती मरहाडमे, 
ममु.कखोल्हमेवहाडती, पखो.खमुबती, तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१२ ४०९.

4233 4390 समुजिहातहा सकचन सहाकखोरमे, 
महानस सरखोवर कबल्डलींग समहामेर, सरांत तमुकहारहाम नगर, भखोसरती पमुणिमे. कपन कखोड
– ४११ ०३९.

4234 4391 महमेश लक्ष्मणि रहाठखोड, 
रहा.ममुरांगशती, पखो.बहान्सती, तहा.पमुसद, जजि.यवतमहाळ.
कपन कखोड – ४४५ २०४.
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4235 4392 अमखोल कमुरां डजलक मखोरमे, 

ममु.पखो.खटकहाळमे , तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे. 
कपन कखोड – ४१० ५०२.

4236 4393 कवशहाल अशखोक दमेशममुख,
रहा.भखोलहावडमे, गणिमेश नगर, तहा.भखोर, जजि.पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१२ २०६.

4237 4394 रखोकहदहास भहाऊसहाहमेब नहाईकवहाडती, 
सवर नरां. ५६२, चहाळ नरां.७८, रहामचरांद्र कनोंढहाळकर, महषर्वी नगर, स्वहारगमेट, 
पमुणिमे.
कपन कखोड – ४११ ०३७.

4238 4395 मकररांद आनरांदहा नहामदहास,
ममु.मदनहापमुरवहाडती, पखो.ककनती, (ककन्हती),
तहा. कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ०२१.

4239 4396 दत्तहात्रय शहारांततीलहाल जिहाधिव,
रहा.गट नरां.६१२/पलहाश २४, लक्ष्मतीनगर, दकक्षणि मखोशती आळरांदती रखोड, जिमुनहा
सहाई कस्तमुरती जिवळ, मखोशती तहा.हवमेलती, जजि.पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१२ १०५.

4240 4397 अकभजजित लहालहा जखलहारमे, 
ममु.पखो.लमेहगरमे, तहा.खहानहापमुर, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड – ४१५ ३०९. 

4241 4398 नवनहाथ सरांभहाजिती बखोरगमे, 
सवर नरां. १४/१५, शरांकर महहारहाजि वसहाहत,
चव्हहाणि नगर, धिनकवडती पमुणिमे. 
कपन कखोड – ४११ ०४३.

4242 4399 सरांतखोष कवश्वहास कहारांबळमे , 
रहा.लहासमुणिर, (आठदहारमे), तहा.इरांदहापमुर, जजि.पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१३ ११४.

4243 4400 ककशखोर मखोहन गहायकवहाड,
ममु.कळरांब (लहालपमुरती), पखो. वहालचरांदनगर, 
तहा.इरांदहापमुर, जजि.पमुणिमे. 
कपन कखोड – ४१३ ११४.

4244 4401 हमेमरांत महारहामेतती दडमल, 
रहा.ओमसहाईरहामनगर, वडहाळहा (पपैकतू ),
तहा.कचमतूर, जजि.चरांद्रपतूर. 
कपन कखोड – ४४२ ९०३.

4245 4402 सहागर तहारहाचरांद चहहारांदमे, 
ममु.पखो.खमेडमकहा, तहा.ब्रहमपमुरती, जजि.चरांद्रपमुर.
कपन कखोड – ४४१ २०६.

4246 4403 शमेषमेकहारांत पखोशटती गखोणिमेवहार,
ममु.पखो.कपरांपळगहारांव (कमुरां ), तहा.कबलखोलती,
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ७११.

4247 4404 अकनकमे त रममेश कखोळती, 
ममु.पखो.जिमुनती धिहामणिती, तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती,
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कपन कखोड – ४१६ ४१६.

4248 4405 रकव कवलहास मखोरमे, 
धिमुळगहारांव रखोड डहायमरांड बहार समखोर, कवठमेमहहारांकहाळ, तहा.कवठमेमहहारांकहाळ,
जजि.सहारांगलती. कपन कखोड – ४१६ ०५.

4249 4406 प्रकदप शहामरहाव गहायकवहाड,
रमहामहातहा आरांबमेडकर नगर,रूकडती, ममु.
पखो.रूकडती, तहा.हहातकणिरांगलमे, जजि.कखोल्हहापतूर.
कपन कखोड – ४१६ ११८.

4250 4407 रहाममेश्वर भगवरांतहा दहारांगखोडमे,
ममु.पखो.अरांधिहारती, तहा.जसलखोड, जजि.औररांगहाबहाद,
कपन कखोड – ४३१ १५१.

4251 4408 प्रकवणि यहादवरहाव कहाटकर, 
ममु.बखोरमहाळ तहारांडहा, पखो.कतडकहा, तहा.सखोयगहारांव,
जजि.औररांगहाबहाद.कपन कखोड – ४३१ १५०.

4252 4409 सरांजिय रहामककसन कमसहाळ,
ममु.पखो.शमेकटहा, तहा.गमेवरहाई, जजि.बतीड.
कपन कखोड – ४३१ १३०.

4253 4410 कदपक बहाबतूरहाव खहाडमे, 
सरांजियनगर (जजिरांसती),गलती नरां.बती/६, 
औररांगहाबहाद. कपन कखोड – ४३१ ००१.

4254 4411 शरांकर रघतूनहाथ खपैरनहार,
ममु.पखो.समुकवद, तहा.कशरांदखमेडहा, जजि.धिमुळमे .
कपन कखोड – ४२५ ४०५.

4255 4412 सकचन महारूतती खहाडमे. 
घर नरां.५१, गजिहानन महहारहाजि नगर, कपरांपळमेगमुरव तहा. हवमेलती, जजि.पमुणिमे.कपन 
कखोड – ४११ ०६१.

4256 4413 गखोकवरांद खरांडतू  कहाळमे ,
ममु.पखो.यमेणिमेरमे,तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे. 
कपन कखोड – ४१० ५०२.

4257 4414 रूपमेश कशवहाजिती पहाटतील, 
ममु.पखो. बमेडक, तहा. कमरजि, जजि. सहारांगलती  
कपन कखोड - ४१६ ४१६

4258 4415 ओम बहारतीकरहाव शमेटमे,
ममु. पखो. नमेकनमुर, तहा. जजि. बतीड
कपन कखोड – ४३१ १२५

4259 4416 नहामेक-यहा बहावहा पहाडवती, 
ममु.नमरदहानगर पखो.रहाजिवतीहतीर, तहा. तळखोदहा 
जजि. नरांदमुरबहार कपन कखोड - ४२५ ४१३

4260 4417 सखोनहालती पनहालहाल जिहाधिव,
समेक्टर नरां. १७/१९,एफ७ कबल्डलींग प्लकॉट न.१०४, ओमसहाई हचौ. सखोसहा.
कचखलती घरकमु ल,
पमुणिमे ४११ ०६२ 

4261 4418 दत्तहात्रय महानहाजिती कहासमुडर,
ममु. पखो. कनगडती तहा. कहामेरमेगहाव जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५०१
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4262 4419 आकहाश गणिमेश कमु डमे,

यश अपहाटरमहट,लमेन नरां. १८ अ, रहायकर नगर, धिहायरती, पमुणिमे कपन कखोड – 
४११ ०४१

4263 4420 तमुषहार परांढरतीनहाथ पहाटतील,
ममु.ममुसळती पखो. वरहाडहा, तहा.धिरणिगहाव ,जजि.जिळगहाव 
कपन कखोड – ४२५ १०३

4264 4421 कदपक कहारभहारती जखलहारमे,
ममु. बखोरमहाळ तहारांडहा, पखो. कतडकहा, तहा. सखोयगहाव,
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १५०

4265 4422 आनरांदरहाव बबनरहाव कहाटकर,
ममु. बखोरमहाळ तहारांडहा, पखो. कतडकहा, तहा. सखोयगहाव,
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १५०

4266 4423 सहागर नहारहायणि कहाटकर,
ममु. बखोरमहाळ तहारांडहा, पखो. कतडकहा, तहा. सखोयगहाव,
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १५०

4267 4424 रहाजिमेशती भहाउसहाहमेब पवहार,
ममु. दमेउळगहाव, पखो. हसणिबहाद तहा. भखोकरदन,
जजि. जिहालनहा कपन कखोड – ४३१ १३५

4268 4425 कदलतीप कवठल रखोटमे,
ममु. रहाहहलनगर रमेल्वमेस्टमेशन रखोड, औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ ००१

4269 4426 आबहासहाहमेब नहामदमेव सहाबळमे ,
ममु. बखोरमहाळ तहारांडहा, पखो. कतडकहा, तहा. सखोयगहाव,
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १५०

4270 4427 कदपक गरांगहारहाम सहावळमे ,
ममु. पखो. सहावरांगती अवघडरहाव, तहा. भखोकरदन
जजि. जिहालनहा 

4271 4428 वपैजजिनहाथ भमुजिमेडहा चव्हहाणि,
जजिजिहाउ महासहाहमेब मल्टती.क्रिमे .सखो.जल.बतीड
कहाररांजिहारखोड, रहाजितूरतीरवमेस दहारकहादहास मरांत्रती 
बलाॅरांकमे च्यहा बहाजिमुलहा 

4272 4429 कदपक पहारांडमु ररांग यमेसलमे,
ममु. यमेसलमेवहाडती, पखो. आरळहा, तहा. कशरहाळहा, 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड – ४१५ ४१५

4273 4430 महमेश बलकभम दकहवहाडमे,
परांचकशलनगर पहालवणि रखोड, बतीड
कपन कखोड – ४३१ १२२

4274 4431 दमेकवदहास जसतहारहाम गमुरांजिहाळ,
कवठल रुकमतीणिती मरांकदरहामहागमे जजिरमे कनवहास,
सटवहाई मपैदहान, दपै. झमुरांजिहार नमेतहा रखोड, महाळतीवमेस चचौक, बतीड तहा. जजि. बतीड 
४३१ १२२ 

4275 4432 अककब अहमद शमेख,
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दत्त नगर ममुशरदरपतूर आषती जजि. बतीड 
कपन कखोड – ४१४ २०३

4276 4433 प्रभहाकर भहास्कर तमुपमे,
ममु. पखो. पहाटखोदहा,बमेलखरांडती, तहा. जजि. बतीड 
कपन कखोड – ४१४ २०५

4277 4434 सकचन कवठल करहाड,
रहा. चखोपणिवहाडती पखो. सहाळमुरांखवहाडती, 
तहा. आरांबमेजिखोगहाई जजि. बतीड 
कपन कखोड – ४३१ ५१९

4278 4435 कशवकन्यहा बहाबहासहाहमेब सखोनटक्कमे ,
सती/ओ, समुरमेखहा पहारांडतू ररांग ममुरकमु टमे, 
कखोपरआळती, लखोहगहाव तहा. हवमेलती, जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४११ ०४७

4279 4436 सहाजिन रघतूनहाथ शमेवहाळमे ,
गमुडमे नगर, अरांबड जजि. जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ २०४

4280 4437 पमुनम शशहारांक खमुलपमे,
शककी नगर, झमेड.टती.सती, प्लकॉट नरां. ३४, 
भमुसहावळ, जजि. जिळगहाव

4281 4438 अकनल दमेकवदहास वहाघ,
ममु. दमेउळगहाव तहाड पखो. वहालसहा खहा. 
तहा. भहामेकरदन, जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड – ४३१ ११४

4282 4439 कवनखोद अरूणि पहाचहामेडमे,
ममु. पखो. ईसहारवहाडती, तहा. पपैठणि,
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १४८

4283 4440 दहादहारहाव गनोंकवदरहाव कहाकडमे, 
ममु. पखो. बनककन्हखोळ तहा. सतीलखोड,
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १३५

4284 4441 कवष्णिमु सहाहमेबरहाव पवहार, 
ममु. जिळगहाव घहार, पखो.चहापहाणिमेर, तहा.कनहा,
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १०३

4285 4442 मयमुर गमुलहाबरहाव बहारगळ, 
ममु. जिळगहाव घहार, पखो.चहापहाणिमेर, तहा.कनहा,
जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – ४३१ १०३

4286 4443 रहाजि शमेख ममुसहा शमेख चकॉरांद,
ममु.पखो.फमु लमेनगर, महाजिलगहारांव, तहा. महाजिलगहारांव,
जजि. बतीड 

4287 4444 सकचन नहारहायणि वहायळ,
ममु.असरहान पखो. चहावरांड, तहा. जिमुनर, जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड ४१० ५०२

4288 4445 अक्षय रहाम पहाबळमे ,
ममु. पखो. कशवणिती टहाकहा, तहा. जसरांदखमेड रहाजिहा, 
जजि. बमुलढहाणिहा, कपन कखोड ४४३ २०३

4289 4446 अकभजितीत समुभहाष पहारांडव, 
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लमेन नरां.७, जसपमेट ककॉलमेजि समखोर, गणिमेशनगर, 
कमसहारवहाडती, औररांगहाबहाद कपन कखोड ४३१ ००७

4290 4447 जहानमेश्वर बहाबमुरहाव नहारांदमे,
रहा. पहहाकड दकहफळ, पखो. पहहाकड पहारगहाव,
तहा. धिहारूर, जजि. कबड 

4291 4448 बळतीरहाम कवष्णिमु घहायहाळ,
ममु. पखो. कशवणिती टहाकहा, तहा. जसरांदखमेड रहाजिहा,
जजि. बमुलडहाणिहा कपन कखोड ४४३ २०३

4292 4449 सरांदकप दत्तहा तहागड, 
ममु. अडगहारांव जिहा. पखो. अरांतरहावलती खरां. , 
तहा.पपैठणि,जजि.आपै ररांगहाबहाद कपन कखोड ४३१ १२१

4293 4450 अशखोक कवष्णितू कमु ररांगळ, 
ममु. पखो. कशवणिती टहाकहा, तहा. जसरांदखमेड रहाजिहा,
जजि. बमुलडहाणिहा कपन कखोड ४४३ २०३

4294 4451 जिगदतीश प्रभहाकर आशक,
ममु. आन्वहा पहाडहा पखो. आन्वहा, तहा. भखोकरदन,
जजि. जिहालनहा कपन कखोड - ४३१ ११४

4295 4452 रकवरांद्र नहानहा सहामेयमे,
ममु. पखो. परांचक, तहा. चखोपडहा, जजि. जिळगहाव
कपन कखोड - ४२५ ३०३

4296 4453 कवनखोद रहामकनृ ष्णिहा समुरवहाडमे,
कशवशककीनगर जिळगहाव रखोड, जिहामनमेर

4297 4454 पवनकमु महार अशखोक दमेशममुख,
१३१ शमुक्रिवहार पमेठ, सहातहारहा
जिलमरांकदरहा शमेजिहारती

4298 4455 गचौरव अशखोक दमेशममुख,
जिवहाहर रखोड, धिरणिगहारांव, तहा. धिरणिगहारांव, 
जजि. जिळगहाव कपन कखोड - ४२५ १०५

4299 4456 महहादमेव भगवहान खहाडमे,
ममु. पखो. दकहफळ वडमहावस्तती 
तहा. कमे जि, जजि. बतीड कपन कखोड - ४३१ १२३

4300 4457 मनखोहर जियजसरांग गव्हहाणिमे,
ममु. गव्हहाणिवहाडती, पखो. दचौलतनगर, 
तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ २११

4301 4458 सरांकमे त नथमुरहाम करहाडमे,
वशती तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ४०१

4302 4459 जियरांत जितीवनरहाव चहारडमे,
लक्ष्मती नगर कहाततूल, सदहाकशव रमेवहाईकर, 
लमेआउट, सरांतहाजिती मरांकदरहा शमेजिहारती कहाततूल,
जजि. नहागपमुर, कपन कखोड - ४४१ ३०२

4303 4460 रखोकहत गणिपतती कमु टमे,
ममु. गहातहाडवहाडती, पखो. तमुजिहारपमुर, तहा. वहाळवहा, 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड - ४१५ ४०३
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4304 4461 अकनकमे त मखोहन कखोळमेकर,

ममु. पखो. खमेड, तहा. कशरहाळहा, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१५ ४०७

4305 4462 सआद ममुस्तहाकमहरांमद शमेख,
ई वकॉडर, प्लकॉट नरां. १ कशवहाजिती ककॉलनती, लहाईन 
बझहार कसवहा बहावडहा कखोल्हहापतूर, 
तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापमुर 
कपन कखोड - ४१६ ००६

4306 4463 गखोपहाळ महाकणिकरहाव इरांगळमे ,
ममु.पखो.कमरवट, तहा. परळती वपै. जजि. बतीड
कपन कखोड - ४३१ ५१५

4307 4464 कवनखोद गरांगहारहाम मस्कमे , 
ममु. गहाळबहाजिहार, तहा. तळमनतूर, जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड - ४३१ ७०२

4308 4465 रखोकहत कभमसमेन कखोळती,
खनहाई मळहा, गणिपतती मरांदतीर रखोड, इनहाम धिहामणिती
सहारांगलती. तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती
कपन कखोड - ४१६ ४१६

4309 4466 सरांजिय कवष्णिमु उवरती,
ममु.पखो.कहानडमेवहाडती तहा. गडकहरांगजि, जजि. कखोल्हहापमुर
कपन कखोड - ४१६ ५०४

4310 4467 कदलतीप मधिमुकर कहारांबळमे ,
बमेघर वसहाहत, बस्तवहाड तहा. कशरहाळ,
जजि. कखोल्हहापमुर 

4311 4468 नरहद्र अजिमुरन बहावस्कर, 
ममु. पखो. पततूर कसबमे तहा. जिहामनमेर जजि. जिळगहाव
कपन कखोड – ४२४ २०५

4312 4469 अकनल कशवहाजिती भहालशरांकर,
अयहामेदयहानगर बकहरवहाडती रखोड, बतीड
कपन कखोड - ४३१ १२२

4313 4470 शककील रशतीद तडवती,
ममु. पखो. फपै जिपतूर, तडवती वहाडहा फपै जिपतूर 
तहा. पहावलहा, जजि. जिळगहाव 
कपन कखोड - ४२५ ५०३

4314 4471 समुवणिहार छगणि अरांभखोरमे,
प्लकॉट नरां. स्वहामती समथर चचौक रहाममेश्वर ककॉलनती,
ममेहरूणि जिळगहाव, कपन कखोड - ४२५ ००१

4315 4472 रहाहहल तहारहाचरांद लहहासमे,
ममु. पखो. अकहरवहाडती, तहा. रहावमेर, जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड - ४२५ ५०८

4316 4473 श्यहाम प्रभहाकर कसबमे,
महारांडवहा तहा. परई वहाई, जजि. बतीड
कपन कखोड - ४३१ ५१५

4317 4474 समधिहान बहालमु जिहाधिव,
प्लकॉट नरां. १ टहागखोर नगर, जजि. जजिव्हहापमेड, 
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जिळगहाव कपन कखोड - ४२५ ००१

4318 4475 भरांगलहाल सदहाकशव रहाठखोड,
ममु. मखोरहाड पखो. महालखरांडहा, तहा. जिहामनमेर, 
जजि. जिळगहाव कपन कखोड - ४२४ २०४

4319 4476 ककशखोर भगवहान कहरवकर,
ममु.पखो.कशरसखोलती प्रन. तहा. जिळगहाव जजि. जिळगहाव
इरांकदरहा नगर, कशरसहामेलती प्रन.
कपन कखोड - ४२५ ००१

4320 4477 कहारांतहारहाम मधिमुकर वरांजिरमे,
ममु.कवळमेगहारांव पखो.कगरखोलती, तहा.महानखोरहा, जजि.वहाकशम
कपन कखोड - ४४४ ४०४ 

4321 4478 सकचन तमुकहारहाम गहाडमेकर,
ममु. पखो. शतीरहामपमुर तहा. पमुसद, जजि. यवतमहाळ

4322 4479 रहाहहल समुभहाष चव्हहाणि, 
ममु. कवकडपतूर पखो. पहाकडर तहा. पमुसद, 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ २१५

4323 4480 आरतती कवलहास चव्हहाणि,
रहा. रहामनगर पखो. मखोहहा ई, तहा. पमुसद,
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ २०१

4324 4481 पवन रघमुनहाथ रहाठखोड,
ममु. पहारधि पखो. मखोखहाड, तहा. पमुसद, जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड - ४४५ २०४

4325 4482 शरांकर रहाजिमुजसरांग रहाठखोड,
ममु.समेवहादहासनगर पखो. पहाडर्वी, तहा. पमुसद
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ २१५

4326 4483 सकचन कदलतीप जिहाधिव,
ममु. कशलखोणिहा तहा. पमुसद, जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड - ४४५ २०४

4327 4484 सरांतखोष कसनजसरांग जिहाधिव,
ममु. कशवहानगर पखो. मखोहहा ई, तहा. पमुसद, 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ २०४

4328 4485 ओरांकहार कवजिय चव्हहाणि, 
ममु. नरांकदपमुर मखोहहा ई. तहा. पमुसद, जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ २०४

4329 4486 सरांजिय कदजलपरहाव जिहाधिव,
नवती पमेठ, पमुणिमे कपन कखोड - ४११ ०३०

4330 4487 स्वप्नतील रहावसहाहमेब कहारांबळमे , 
ममु. पखो. कचपरती, तहा. कशरखोळ, जजि. कखोल्हहापमुर
कपन कखोड - ४१६ १०१

4331 4488 शरांकर कपै लहास उदहावरांत, 
नवती पमेठ, पमुणिमे कपन कखोड - ४११ ०३०

4332 4489 कनलमेश कहाकशनहाथ पमुजिहारती,
ममु.पखो.परळती वपै. , जजि. बतीड
कपन कखोड - ४३१ ५१५
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4333 4490 कहाकशनहाथ समुदहाम रहाठखोड,

रहा. धिहारजिणिती कमु दळहा तहारांडहा, पखो. मखोघहाळती, 
तहा. भखोकर, जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ८०१

4334 4491 समुजिहातहा जसध्दहाथर गवळमे ,
रहा. सरांभहाजितीनगर करां धिहार, तहा. करां धिहार,
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड - ४३१ ७१४

4335 4492 प्रकतभहा समुखदमेव धिनवमे,
ममु.पखो.कन्हमेरवहाडती तहा. परळती वपै. जजि. बतीड
कपन कखोड - ४३१ ५१५

4336 4493 भगवहान व्यरांकटरहाव महानवतकर,
ममु.पखो.सहाळमुरांकवहाडती, तहा.अरांबहाजिखोगहाई, जजि.बतीड
कपन कखोड - ४३१ ५१९

4337 4494 रखोकहत मखोहनरहाव मखोरमे,
कनृ ष्णिहा नगर, ममु. पखो. तहा. परळती वपै. जजि. बतीड
कपन कखोड - ४३१ ५१५

4338 4495 सकचन अशखोक तळपहाडमे,
ममु. पखो. रहाजिमुर तहा. अकखोलमे जजि. अहमदनगर
कपन कखोड - ४२२ ६४

4339 4496 सखोमनहाथ बकहरू ममुठमे,
ममु. पखो. कखोहणिमे तहा. अकखोलमे, जजि. अहमदनगर
कपन कखोड - ४२२ ६१०

4340 4497 महाधिमुरती कदपक घमेणिमेकर,
ममु. पखो. शतीरहामपमुर तहा. पमुसद, जजि. यवतमहाळ 

4341 4498 रहाजिपहाल गचौतम कदम,
ममु.पखो.शरांडककी, तहा. कदमनमुरती, जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड - ४३१ ७०१

4342 4499 गखोपहाल कवजिय रहावलमे,
रहा. कशरडशहहापमुर पखो. कशरडशहहापमुर
तहा. ओरांढहानहागनहाथ, जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड - ४३१ ७०५

4343 4500 समुरमेश मखोकतरहाम बगर,
ममु. बखोथती पखो. अउरमे, तहा. कळमनमुरती, 
जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड - ४३१ ७०१

4344 4501 अजिय कचरूजिती मखोहहलर,
 ममु. कपवरडखोल पखो. पहाटणिबखोरती तहा. झरती, जिहामणिती
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ ३०५

4345 4502 मनृणिहालती मखो. जियस्वहाल, 
ममु. पखो. कहवरती तहा. जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ १०५

4346 4503 मखोकहनती कसनदहास चव्हहाणि,
ममु. पखो. वहाडर क्रि. ५, आठवडती बहाजिहार जिवळहा 
तहा. आकणिर जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ १०५

4347 4504 सकचन दहाजजिबहा पहावडमे,
ममु. गचौहबहाजिहार, तहा. कळमनमुरती जजि. कहरांगखोलती
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कपन कखोड - ४३१ ७०२

4348 4505 सरांतखोष सखोपहान चव्हहाणि,
ममु. पखो. आडगहाव, इरांजिमेबमुवहा तहा. वसमत, 
जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड - ४३१ ७०५

4349 4506 प्रकवणि महाधिवरहाव जिहाधिव,
ममु.डखोळरांबहा, पखो. कचखलती ई. तहा. कदग्रस, 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ १०३

4350 4507 गजिहानन रहामजिती खमुपसमे, 
ममु.ठहाकरवहाडती पखो. जिहारांभळहा, तहा. हदगहारांव,
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड - ४३१ ७१२

4351 4508 कदपक कदरांगहाबर अहासखोळमे , 
ममु. पखो. फहाळमेगहारांव, तहा. जजि. कहरांगखोलती 

4352 4509 नहारहायणि प्रल्हहाद थखोरवट, 
ममु. पखो. हयहातनगर, तहा. वसमत,जजि. कहरांगखोलती
कपन कखोड - ४३१ ५१२

4353 4510 सकचन गजिहानन गहायकवहाड,
पलटन कहरांगखोलती, ममु.पखो. कहरांगखोलती, तहा. कहरांगखोलती
जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड - ४३१ ५१३

4354 4511 कशवहाजिती कवश्वनहाथ सकनमुरमे,
ममु.पखो.हखोनवडजि, तहा. ममुखमेड, जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ७१५

4355 4512 रहाकमे श कहाशतीरहाम मखोगरमे,
दमुगहार नगर समुजिर्वी, तहा. अरांजिनगहाव समुजिर्वी, 
जजि. अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ ५१५

4356 4513 सरांघपहाल गचौतम सहाळवमे,
रहा. मनहाठहा पखो. मनहाठहा, तहा. हदगहाव जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ७१२

4357 4514 कनृ ष्णिहा कशवरहाम वहायघमुगमे,
सहाई हकॉस्पतीटल शमेजिहारती, हहतहात्महा स्महारक जजिरांतमुर
ममु.पखो. जजिरांतमुर, तहा. जजिरांतमुर जजि. परभणिती 
कपन कखोड - ४३१ ५०९

4358 4515 जहानमेश्वर कडगहारांबर डहाखखोरमे,
ममु. महानकमे श्वर पखो. कमे डहाळ, तहा. जजिरांतमुर
जजि. परभणिती कपन कखोड - ४३१ ५१०

4359 4516 रहाम अरकवरांद कहाईतवहाड,
ममु. पखो. जसररांजिनती रहा. बखोरगडती
तहा. कहमहायतनगर जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड - ४३१ ८०२

4360 4517 समुरजि समुखदमेवरहाव भमुतमे,
बहारांगर नगर, लखोखरांडमे प्लकॉट तहा. जजि. 
यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ ००१

4361 4518 कनततीकहा कदपक उपहाध्यहाय,
सहागर समु. भमुतमे बहारांगर नगर, लखोखरांडमे प्लकॉट 
तहा. जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ ००१



-- 306 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
4362 4519 कशवहाजिती तमुकहारहाम कमरहासमे,

ममु. महानकमे श्वर पखो. कमे डहाळ, तहा. जजिरांतमुर, 
जजि. परभणिती कपन कखोड - ४३१ ५१०

4363 4520 यखोगमेश सहाईनहाथ कखोवमे, 
रहा. बखोथ पखो. उमरती, बहाजिहार तहा. ककनवट, 
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड - ४३१ ८०५

4364 4521 कनलमेश समुरमेश थखोरहात,
ममु. पखो. भवहानतीनगर, भहाग्यनगर तहा. इरांदहापमुर, 
जजि. पमुणिमे कपन कखोड - ४१३ १०४

4365 4522 कदपक समुभहाष चव्हहाणि,
ममु. पखो. आडगहाव ररांजिमेबमुवहा तहा. वसमत, 
जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड - ४३१ ७०५

4366 4523 बहालहाजिती कनोंडतीबहा झलींगरमे,
ममु.झलींगहारवहाडती पखो. भखोसती, तहा. भखोकर, 
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड - ४३१ ७४५

4367 4524 परांढरतीनहाथ सदहाकशव चव्हहाणि,
ममु. पखो. आडगहाव ररांजिमेबमुवहा तहा. वसमत, 
जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड - ४३१ ७०५

4368 4525 तमुकहारहाम यशवरांत पखोटमे,
ममु.आमदरती पखो. नहारांदहापमुर, तहा. औरांढहा (नहाग.)
जजि. कहरांगखोलती 

4369 4526 रहाजिमेश्वर कठहाळतू क-हहाळमे ,
ममु. महानकमे श्वर पखो. कमे हहाळ, तहा. जजिरांतमुर 
जजि. परभणिती कपन कखोड - ४३१ ५१०

4370 4527 कनजखल गखोवधिरन रहाठखोड,
ममु. पखो. वहाईगचौळ, तहा. महानखोरहा, जजि. वहाकशम 
कपन कखोड - ४४४ ४०४

4371 4528 समुरजि पहारांडमु ररांग कहातखोरमे,
ममु.कमु -हहा (इ) पखो. समुकळती, तहा. आकणिर, 
जजि. यवतमहाळ 

4372 4529 कवरचरांदब जलरांबहाजितीरहाव बखोडखमे,
ममु. पखो. फहाळमेगहारांव तहा. जजि. कहरांगहामेलती 
कपन कखोड - ४३१ ५१३

4373 4530 लक्ष्मणि उकदक जिवरलहा 

4374 4531 कवशहाल जहानमेश्वर शमेळकमे ,
रहा. कहावलगहाववहाडती, तहा. पमुणिहार, जजि. परभणिती 

4375 4532 भहागवत गरांगहारहाम नरवहाडमे,
ममु. पखो. कहारांडककी, तहा. कळमनमुरती, जजि. कहरांगलती
कपन कखोड - ४३१ ७०१

4376 4533 शपैलमेश गणिमेश घखोडकमे ,
प्लकॉट नरां. ४१ गहायत्रती प्रखोव्हतीजिन्स जिवळ 
आनरांदनगर (भहारतनगर) गहारखमेडहा पररसर, 
औररांगहाबहाद कपन कखोड - ४३१ ००१
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4377 4534 प्रकवणि महाकणिकरहाव कवश्वब्रम्हहा,

ककॉलनती ओल्ड पमेडगहाव रमेहाड, परभणिती कपन कखोड - ४३१ ४०१
4378 4535 अकवनहाश रतन रहाठखोड,

ममु. पहाभळ, पखो. समुकळती, तहा. आकणिर, 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ ००१

4379 4536 सहागर समुखदमेवरहाव भमुतमे,
बहारांगर नगर, लखोखरांडमे प्लकॉट, तहा. जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड - ४४५ ००१

4380 4537 कदलतीप कशवहाजिती गव्हहाणिमे,
कशवहाजिती नगर, टती.पती.एस.रखोड, परळती वपै.
जजि. बतीड कपन कखोड - ४३१ ५१४

4381 4538 स्वप्नतील एकनहाथ जिहाधिव,
प्लकॉट नरां. ५, समहाट ककॉलनती, जिमुनहा ममेहरूणि रमेहाड
जिळगहाव कपन कखोड - ४२५ ००१

4382 4539 ममुखमेश कदलतीप भहालमेरहाव,
ममु. पखो. आरांबमेडकर नगर, भहालखोड तहा. यहावल, 
जजि. जिळगहाव कपन कखोड - ४२५ ३०४

4383 4540 कदनमेश भहाउसहाहमेबर नरवडमे,
प्लकॉट नरां. ११, गट ८९, वरूणि पहाकर  शमेजिहारती 
हहायकखोटर ककॉलनती, सहातहारहा पररसर 
आपै ररांगहाबहाद 

4384 4541 जिनहादरन रहामदहास भहारांग,
ममु. पखो. गखोद्रती, तहा. जिहामनमे, जजि. जिळगहारांव
कपन कखोड - ४२४ २०९

4385 4542 कमलमेश प्रकहाश पहारधिती,
१७, बजिररांग नगर, चखोपडहा तहा. चखोपडहा, 
जजि. जिळगहाव कपन कखोड - ४२५ १०७

4386 4543 जिगकदश सरांतखोष सहाळमुरांखमे,
पहाटतील गदती पहारधिती वहाडहा चखोपडहा
तहा. चखोपडहा, जजि. जिळगहाव 
कपन कखोड - ४२५ १०७

4387 4544 प्रशहारांत कदलतीप पहाटतील,
ममु. पखो. गहारांधिलती, तहा. अमलनमेर जजि. जिळगहाव 
४२५ ४२०

4388 4545 शब्बतीर कदतीर दमेशममुख,
सदकशव नगर, सरांतखोषती महातहा चचौक महरूणि 
जिळगहाव कपन कखोड - ४२५ ००८

4389 4546 कनततीन औरांकहार सहाबळमे ,
ममु. पखो. तहा. जिहामनमेर कववकहानरांद नगर,
जजि. जिळगहाव कपन कखोड - ४२४ २०६

4390 4547 कवष्णिमु द. सहानप, 
एन.२,जिमे.२०/१५, जसडकखो, ममुकमुरां दवहाडती 
पखोजलस स्टमेशनच्यहा पहाठतीमहागमे, ममुकमुरां दवहाडती, 
औररांगहाबहाद कपन कखोड - ४३१ ००६
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4391 4548 सहागर समुरमेश फमु लमे,

सरांत गहाडगमे महहारहाजि, हचौ. सखोसहा. शहासती चचौक,
आळरांदती रखोड, भखोसरती पमुणिमे 
कपन कखोड - ४११ ०३९

4392 4549 कनररांजिन नथमुजिती चहालसमे, 
ममु. लक्ष्मती नगर धितर्वी ममुतर्वी रखोड, कनअर सरांतहाजिती
मरांडई, कहाटखोल जजि. नहागपमुर  कपन कखोड - ४४१ ३०२ 

4393 4550 रहाहहल दतहात्रय पहाटतील,
रमेठरमेहरपहाक्ष वहाळवहा, सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१५ ३०२

4394 4551 सहागर लहह पहाटतील,
कल्यहाणि तहा. चरांदतीगढ, जजि. कखोल्हहापमुर
कपन कखोड - ४१६ ५०८

4395 4552 प्रज्वल कवजिय मखोकहतमे,
सहाखरकहारखहानहा महाधिवनगर रखोड, सहारांगलती
कपन कखोड - ४१६ ४१६

4396 4553 अकनकमे त महारूतती सहाबळमे ,
ममु. पखो. कशवरांडती पखो. कखोहनमे तहा. अकखोलमे, 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड - ४२२ ६१०

4397 4554 रकवरांद्र बरांडमु  रहाठखोड,
ममु. पहारधि पखो. मखोहाखहाड तहा. पमुसद, 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ २०४

4398 4555 प्रमखोद कहाकहासहाहमेब बडमे,
ममु. कभलवडमे पखो. मखोहहाहजिदमेवढमे, तहा. पहाथडर्वी, 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड - ४१४ १०२

4399 4556 कशवहाजिती बहाळहासखो थखोरहात, 
ममु. रखोझहावहाडती, पखो. बहागणिती, तहा. वहाळवहा, 
जजि. सहारांगलती, कपन कखोड - ४१६ ३०२

4400 4557 अतमुल गखोकवरांद जिहाधिव,
रहाह. बखोपमेगहाव, तहा. दहाकदहा, जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड - ४१५ ००१

4401 4558 अब्रहार अब्दमुलकरतीम समुभमेदहार,
ममु. पखो. कररांजिमेपतूल पखो. सखोममेश्वनगर 
तहा. बहारहामतती जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१२ ३०६

4402 4559 अमखोल शहारांतहारहाम भहानगरमे,
ममु. पखो. कखोहणिमे तहा. अकखोलमे, जजि. अहमदनगर कखोटमुल 
कपन कखोड - ४२२ ६१०

4403 4560 हररककशन उत्तम चव्हहाणि,
ममु. पखो. गखोदहावरती तहारांडहा, पहामे. महालमेवहाडती
तहा. गरांगहाखमेड जजि. परभणिती 
कपन कखोड - ४३१ ५१४

4404 4561 यमुवरहाजि सखोनमुल लहारांडमे  
ममु.पखो.अरांजिनहावळमे  , तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड ४१० ५०२ 
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4405 4562 रहाजिहद्र कचमहाजिती मडकमे  

ममु.परांचहाळमे  बमुब., पहामे. अकडवरमे, तहा.आरांबमेगहाव
जजि.पमुणिमे  कपन कखोड ४१० ५०९

4406 4563 सखोमनहाथ कवश्वनहाथ हखोडगमे 
ममु.पखो.वजिर, तहा.दमेगलमुर, जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड ४३१ ७४१ 

4407 4564 सरांतखोष दमेवरहाव सरकटमे 
सती/ओ कबरगल कवकहास कहान्हह, 
एस नरां. २६/६, लखोणिकर वस्तती, आकशवहारद जजिम कमे श्वनगर पमुणिमे, कपन 
कखोड ४११ ०३६

4408 4565 वपैभव समुदहाम तळपमे 
ममु.घरांगहाळदरमे, पखो.इरांगळतून, तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे
कपन कखोड ४१० ५०२ 

4409 4566 रहाजिमेद्ररां लक्ष्मणि कभसमे 
सदगमुरु क्रि.३, वहाडक, डहारांगमे चचौक, वहाकड रहामेड, पमुणिमे कपन कखोड ४११ 
०५६ 

4410 4567 रहागतीनती कसनदहास चव्हहाणि
ममु.पखो.वहाडर क्रि.५, आठवडती बहाजिहार जिवळ, तहा.आणिर्वी, जजि.यवतमहाळ, 
कपन कखोड ४४५ १०५

4411 4568 मखोहकनश कवश्वरांभर दमुधिकखोहळमे ,
ममु.पखो.झमकखोलहा, तहा.झरती(जिहामणिती), 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ ३०४

4412 4569 कदपक तहान्हहाजिती महारांडवमे, 
ममु.पखो.गतीद्रमे, तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड ४१० ५०२

4413 4570 शतीधिर खरांडतू  ठनोंबरमे, 
ममु.उरांमरहा, पखो.नहहाद, तहा.औरांढहा, जजि.कहरांगहालती, 
कपन कखोड ४३१ ७०५ 

4414 4571 सरांकदप पहारांडतू ररांग शमेळकमे , 
ममु.फलखोदमे, पखो.तळमेघर, तहा.आरांबमेगहाव, जजि.पमुणिमे
कपन कखोड ४१० ५०९ 

4415 4572 सरांजिय गखोकवरांद गहायकवहाड,
रहा.महहात्महा फमु लमेनगर, गरांगहाखमेड, जजि.परभणिती
कपन कखोड ४३१ ५१४ 

4416 4573 लक्ष्मणि कनवनृत्तती परतमे
ममु.कखोदखोडती, पहामे.रहाजितूर, तहा.अकहामेलमे, 
जजि.अहमनगर, कपन कखोड ४२२ ६०४ 

4417 4574 दत्तहा महारखोतती महाकर ड,
रहा.झरहा पखो.कळमनमुरती, तहा.कळमनमुरती,
जजि.कहरांगखोलती, 

4418 4575 सहाममेश्वर वहामन रहाठखोड, 
रहा.घहाटहाणिहा, पखो.नहाकहापहाडर्वी, तहा.जजि.यवतमहाळ,
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कपन कखोड ४४५ १०५ 

4419 4576 परांडतीत दहादहारहाव इरांगळमे , 
ममु.लखोणिदरती, पखो.खकडदरती, तहा.पमुसद, 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ २१५

4420 4577 सत्यवहान शतीवहाजिती अवघडमे,
ममु.पखो.कटगमुणि, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा,
सध्यहाच्यहा पत्तहा - वहाजिरांळमे  वहाडहा, शमुक्रिवहार पमेठ पमुणिमे, महहात्महा फमु लमे मरांडई 
शमेजिहारती, पमुणिमे, 
कपन कखोड ४११ ००२

4421 4578 सकचन कवनहायकरहाव लनोंढमे,
व्हती.कमे .थखोरवमे यहारांचमे घर, एकनहाथ नगर, नवतीन पहावर हहाउसच्यहा पहाठतीमहागमे, 
जजिरांततूर रखोड, परभणिती, तहा.जजि.परभणिती, कपन कखोड ४३१ ४०१

4422 4579 अकमत वसरांत मखोरमे, 
ममु.पखो.कशरांपहाड गलती, चहारांदवड, तहा.चहारांदवड, जजि.नहाकशक, कपन कखोड ४२३ 
१०१

4423 4580 मधिमुकर कखोडतीबहा गहायकवहाड, 
रहा.कहम्मतपतूर बळतीरहाम पतूर, पहामे.धिनमेगहाव,
तहा.जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड ४३१ ६०३

4424 4581 दमेकवदहास सटवहाजिती कभसमे, 
रहा.वहाशती, पखो.सवनहा, तहा.कहमहायतनगर, 
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड ४३१ ८०२

4425 4582 भखोजिहाजिती रहावसहाहमेब कभसमे, 
ममु.जझरांगहारवहाडती, पखो.भखोसती (बहारड), तहा.भखोकर,
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड ४३१ ७४५ 

4426 4583 सरांकगतहा अनरांतहा मडहावती,
ममु.रहामपतूर, पहामे.कशरतीलती, तहा.घहाटजिती, 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ ३०१

4427 4584 गजिहानन आनरांदहा कदम, 
कवठठलनगर, नहायगहारांव (बहा.), तहा.नहायगहाव (खपै.), जजि.नहारांदमेड, (बहा.) 
४३१ ७०९ 

4428 4585 जसध्दहाथर दत्तरहाव बगहाटमे,
गखोपळ कनृ ष्णि नगर, वहाडखो कब.कमे ., पमुणिहार रखोड, नहारांदमेड, तहा.जजि.नहारांदमेड, कपन 
कखोड ४३१ ६०२

4429 4586 कदगहारांबर गखोमहाजिती दमेशममुखमे,
ठहाकरवहाडती पखो.जिहारांभणिहा, तहा.हदगहाव, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड ४३१ ७१२ 

4430 4587 कनतमेश नरजसरांग कब-हहाडमे,
ममु.अरांबहाळहा, तहा.हदगव, जजि.नहारांदमेड, पखो.उचमेगहाव,
कपन कखोड ४३१ ७१२ 

4431 4588 समुशहारांत जसध्दहाथर वहाघमहारमे,
ममु.पखो.हत्तमेपमुरहा करां घहार, तहा.करां घहार, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड ४३१ ७१४ 

4432 4589 झनकहा पमुनहाजिती पखोरमे,
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ममु.पखो.दमेवळमे , तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड ४१० ५०२ 

4433 4590 रमहाबहाई वहामन कसबमे,
 तहा.करां धिहार, जजि.नहारांदमेड (सरांभहाजितीनगर), 
सरांभहाजितीनगर समुरजि गवळमे ,
कपन कखोड ४३१ ७१४

4434 4591 नहागमेश यहादव भहालमेरहाव,
ममु.लमेख्खहा, पखो.समुगहाव, तहा.दमेगहालतूर, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड ४३१ ७२३

4435 4592 रहामप्रसहाद ममुरांजिहाजिती डहाखखोरमे, 
ममु.महानकमे श्वर, पखो.कमे झहाळ, तहा.जजितमुरांर, 
जजि.परभणिती, कपन कखोड ४३१ ५१०

4436 4593 जसध्दमेश्वर जहानहामेबहा कहालमे, 
पखो.ककॉलतीनती जिमुनहा पमेडगहाव रखोड, परभणिती 
परभणिती कपन कखोड ४३१ ४०१ 

4437 4594 आकहाश महारखोतती बखोन्सलमे,
रहा.कवडमुळ, पखो.कवडमुळ, तहा.उमरखमेड, 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ २०६

4438 4595 दमुरदशरन सरांभहाजिती वहाघमहारमे, 
ममु.पखो.घहामेटमेगहाव (रहाजिवहाडहा), आरांबमेगहाव, पमुणिमे, 
कपन कखोड ४१२ ४०८ 

4439 4596 कवनखोद दत्तरहाव जिहाररांडमे,
ममु.पहामे.वहाकखोडती, तहा.कळमनमुरती, जजि.कहरांगहामेलती

4440 4597 नहागमेश धिमरपहाल पहाटतील,
ममु.पखो.ढहाणिककी, तहा.उमरखमेड, जजि.यवतमहाळ,
कपन कखोड ४४५ २०७

4441 4598 जजितमेश रहाजिहद्र वहाघमहारमे,
रमेल्वमे स्टमेशन  रखोड, कशवनमेरती महागर, बखोहरती चहापैक,
अहमदनगर, कपन कखोड ४१४ ००५

4442 4599 कनजखल कवठठल रहाठखोड,
ममु.लहालगडती (रहहाटती) पखो.सहायतखडहार, 
तहा.घहाटरांतती, जजि.यवतमहाळ,
 कपन कखोड ४४५ ३०१

4443 4600 भहारत महारखोतती कभसमे,
ममु.जझरांगहारवहाडती, पखो. भखोसती, तहा.भखोकर, 
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड ४३१ ७४५ 

4444 4601 गखोपहाल समुभहाष बमुडमे,
ममु.पखो.लखोहती, तहा.दहारवहा, जजि.यवतमहाळ, 
कपन कखोड ४४५ २१०

4445 4602 कशतल महमेश दनहानमे ,
प्लकॉट नरां.१८/५/८, बपैगनवहाडती कशवहाजितीनगर नरां.२, जिमुनहा बस डमेपखो गखोवरांडती
शमेजिहारती, ममुरांबई, 
कपन कखोड ४०००४३

4446 4603 गणिपतती कशवरहाजि पहाटतील,
ममु.पखो.रहायवहाडती, तहा.लहामे, जजि.नहारांदमेड,
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कपन कखोड  ४३१ ७०८ 

4447 4604 महमेश तहानहाजिती दनहानमे,
प्लकॉट नरां.१८/५/८, बपैगनवहाडती कशवहाजितीनगर नरां.२, जिमुनहा बस डमेपखो गखोवरांडती
शमेजिहारती, ममुरांबई, 
कपन कखोड ४०००४३ 

4448 4605 कबरांकबसहार कवलहास जसतळमे , 
ममु.पखो.समुकळती बतीड, तहा.कळमन्दरती, 
जजि.कहरांगहामेलती, कपन कखोड ४३१ ७०१ 

4449 4606 प्रमेमलहा गणिमेश पवहार,
सरांभहाजितीनरग करां धिहार , कपन कखोड ४३१ ७१४

4450 4607 गजिहानन अरांकमु श कदम, 
रहा.बखोथ., पखो.उमरती (बहा), तहा.ककनवट,
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड ४३१ ८०५

4451 4608 जसध्दहाथर त्र्यरांबक गवळमे , 
रहा.सरांभहाजितीनगर करां धिहार, तहा.करां धिहार, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड ४३१ ७१४ 

4452 4609 कखोमल रुपक गवळमे ,
सरांभहाजितीनगर ममु.पहामे.करां धिहार, तहा.करां धिहार, 
जजि.नहारांदमेड, महारखोतती मरांकदर जिवळ (महहात्महा फमु लमे शहाळहा) 
कपन कखोड ४३१ ७१४

4453 4610 रहाजिहद्र सरांजिय गखोळमे , 
महाझगहाव कखोटर , पररजिहात  कबल्डलींग, सती ममेरती रखोड, महाझरांगहाव, 
ममुरांबई, ४०० ०१०

4454 4611 मधिमुसमुदन रममेशरहाव कखोकहाटमे,
रहा.कतरकसवहाडती, पखो.शहबखोलती, तहा.ममुदखमेड, 
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड ४३१ ८०६

4455 4612 सरांदतीप प्रसहादरहाव पवहार 
रहा.नहाईक नगर, नहारांदमेड, कपन कखोड ४३१ ६०५ 

4456 4613 कवठठल सहाहमेबरहाव मस्कमे , 
ममु.कचरांचहाडर्वी, तहा.कळमनमुरती, जजि.कहरांगखोलती, पखो.सहाळवहा कपन कखोड ४३१ ७०२

4457 4614 अक्षय समुकनल भहारांगरमे, 
ममु.पखो.रहाजितूर. तहा.अकखोलमे, जजि.अहमदनगर,
कपन कखोड ४२२ ६०४ 

4458 4615 समुकनल उत्तम दवणिमे, 
वहालततूर (रमेल्वमे), तहा.पतूसद, जजि.यवतमहाळ, पखो.भहामेजिलहा, कपन कखोड ४४५ 
२०४ 

4459 4616 कवजिय पहारांडतू ररांग ढगमे, 
सरांत जहानमेश्वर नगर, तहा.पखो.पमुसद, 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ २०४ 

4460 4617 वसतीम शमेख, 
१८/६४ महाधिव नगर,  MIDC रखोड सखोलहापमुर 

4461 4618 जिहतीरअलती रब्बहानती शमेख, 
कवजिय नगर सखोलहापतूर, कपन कहामेड ४१३००६

4462 4619 जहानमेश्वर दत्तहाजिती खमुडमे, 
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ममु.घडखोळती, पखो.भवहानती, तहा.उरमखमेड,
 जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ २३० 

4463 4620 अकनतहा अरांबहादहास कहाथहार 
घर नरां.४-१९-५३ कगरतीकनवहास समखोर, नहाडमे कनवहास शमेजिहारती, बहहादतूरपतूरहा,
औररांगहाबहाद 
कपन कखोड ४३१ ००१ 

4464 4621 सहागर चरांद्रकहात वडहार, 
ममु.पखो.सहारांडगमेवहाडती, तहा.पलतूस,जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड ४१६ ३१० 

4465 4622 दशरथ गणिपतती परांडरगरमे,
००१ गखोदहावरती प्लहाझहा, समथर नगर, बलदहापतूर (पशश्चम)

4466 4623 भहागवत लक्ष्मणि गवळती,
रहा.डखोमरुळ, पखो.धिहामणिगहाव, तहा.जजि.बमुलढहाणिहा, 
कपन कखोड ४४३ १०६ 

4467 4624 अक्षय रहाजितू सखोनमुनमे, 
रहा.डखोमरुळ, पखो.धिहामणिगहाव, तहा.जजि.बमुलढहाणिहा,
कपन कखोड ४४३०१०६ 

4468 4625 अरांबहादहास कशवरहाम खमुडमे, 
ममु.घडखोळती, पखो. भवहानती, तहा.उमरखमेड, 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ २३० 

4469 4626 आजिम हहसमेन शमेख, 
लखोहगहाव रखोड, सहाखल प्लकॉट, उदय नगर, परभणिती, कपन कखोड ४३१ 
४०१ 

4470 4627 महारमेहातती कवठठल आसखोलमे, 
ममु.पखो.फहाळमेगहारांव, तहा.जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड ४३१ ५१३ 

4471 4628 सरांतखोष सखहारहाम कभसमे, 
जझरांगहारवहाडती, पखो.भहामेसती (बहारड), तहा.भखोकर,
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड ४३१ ७४५ 

4472 4629 प्रकवणि रहाजिमेश कबजिमेवहार, 
गमुरुदमेव वहाडर, रहाजितीव गहारांधिती चचौक, घहाटती-घहाटरांजिती, तहा. घहाटरांजिती, 
जजि.यवतमहाळ, 
कपन कखोड ४४५ ३०१ 

4473 4630 पहारांडतू ररांग दगडमु  जिखोरवर, 
रहा.पमुणिहार सहहाकरती सहाखर कहारखहानहा, 
बहाभमुळगहाव, तहा.वसमत, जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड ४३१ ५१२ 

4474 4631 लखन प्रमखोद खहारांदवमे,
रहा.शमेकलगहारांव, पखो.मसखोलहा (कहा), तहा.आणिर्वी, 
जजि.यवतमहाळ

4475 4632 कवष्णितू बबन कटरांगनमे, 
ममु.पखो.सहारखोलहा (बमु.), तहा.जजि.उस्महानहाबहाद,
कपन कखोड ४१३ ५०१ 

4476 4633 खमुशहाल कवक्रिम कचभडमे, 
ममु.कवठहा (बदनहापतूर), पखो.बहामणिती, तहा.जजिरांततूर, 
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जजि.परभणिती, कपन कखोड ४३१ ५१० 

4477 4634 सरांतखोष रघमुनहाथ आसखोलमे, 
ममु.पखो.फहाळमेगहावरां, तहा.जजि.कहरांगखोलती,

4478 4635 तमुषहार करमचरांद्र रहाउत, 
ममु.पखो.सहदमुखहाफहा, तहा.सहाकखोलती, जजि.भरांडहारहा, 
कपन कखोड ४४१ ८०२ 

4479 4636 शमुभम सजिररहाव कहारांबळमे ,
ममु.पखो.कमु रडतू वहाडती, पटमेल चचौक, तहा.महाढहा, 
जजि.सहामेलहापतूर, कपन कखोड ४१३ २०८

4480 4637 महहादमेव बहाबमुरहाव गवई, 
रहा.पहारडहा, पखो.कचरांचखोलती बखोरमे, तहा.ममेहकर, 
जजि.बमुलढहाणिहा, कपन कखोड ४४३ ३०१

4481 4638 आकहाश शतीकनृ ष्णिहा धिरांदर, 
रहा.डखोमरुळ, पखो.धिहामणिगहाव, 
तहा.जजि.बमुलडहाणिहा, कपन कखोड ४४३ १०६

4482 4639 जिनहाधिरन कहाकशनहाथ कवडमे,
रहा.डखोमरुळ, पखो.धिहामणिगहाव, तहा.जजि.बमुलडहाणिहा,
कपन कखोड ४४३ १०६ 

4483 4640 आदशर दशरथ पखोतदहार,
शहाहहपतूरती ६ वती गलती, कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड ४१६००१ 

4484 4641 ककशखोर परांकडत सहाबळमे , 
ममु.महालखोद, पखो.वहाघजझरहा, तहा.यहावल, 
जजि.जिळगहाव, कपन कखोड ४२५ ३०२

4485 4642 कप्रयरांकहा प्रशहारांत सहाठमे, 
बती २/५०३, शतीकनृ ष्णि रमेसतीडहसती, बकहरती  व्हतीलमेजि, बहानमेरती डलाॅम रखोड, 
बदलहापतूर वमेस्ट, 
कपन कखोड ४२१ ५०३ 

4486 4643 सहाईनहाथ गणिपतती कहारांबळमे , 
ममु.पखो.महाळहापमुडमे, तहा.शहाहहवहाडती, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड ४१६ २०५ 

4487 4644 कवशहाल प्रकहाश सहाळतूरांखमे 
ममु.पहामे.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ५१९ 

4488 4645 कवशहाल कनृ ष्णिहात लहादमे, 
२६ महाचती पमेठ सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००२ 

4489 4646 उममेश रममेश पहाटमेकर, 
लक्ष्मती नगर, मखोठती उमरती, अकखोलहा, 
कपन कखोड ४४४ ००१ 

4490 4647 तमेजिस कदलतीप कनकम,
७१, गणिमेश ककॉलनती कशरपमुर जजि.धिमुळमे
४२५ ४०५

4491 4648 जहानमेश्वरती जहानदमेव बरांडगर, 
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५०, जिय महहालक्ष्मती नगर, जिमुळमे  सखोलहापतूर,
सखोलहापतूर, कपन कखोड ४१३ २२४ 

4492 4649 अहाकमत पहारांडतू ररांग नहागकयळमे ,
१९२/३ ई, वहालाॅडर सवरपलती रहाधिहाकनृ ष्णि कवदयहामरांदतीर, रहाजिहद्रनगर, 
कहामेल्हहापतूर, कपन कखोड ४१६ ००४ 

4493 4650 कमे वल उममेश भरतमे
ममु.पखो.नहातमेपमुतमे, तहा.महाळकशरस, जजि.सखोलहापतूर,
कपन कखोड ४१३ १०९ 

4494 4651 अक्षय शकशकहारांत ढखोणिमे, 
घर नरां. ५७३, लखोणिहार लमेन, रकववहार पमेठ, रकववहार कहाररांजिहा (आर.कमे .) 
नहाकशक 

4495 4652 महमेश जहानमेश्वर पहाटतील,
ममु.पखो.बखोरवढ, तहा.पमेठ, जजि.नहाकशक, 
कपन कखोड 422 208 

4496 4653 मनखोजि कचरांतहामणि जिहारांभमुळकर, 
ममु.पखो.सहदमुखहाफहा, तहा.सहाकखोलती, जजि.भरांडहारहा, 
कपन कखोड ४४१ ८०२ 

4497 4654 सकचन तमुकहारहाम आडमे, 
ममु.पखो.दहमेलती, तहा.दहारव्हहा, जजि.यवतमहाळ, 
कपन कखोड ४४५ ११०

4498 4655 सरांकदप मधितूकर रहाउत,
ईशहान्य ककॉम्पलमेक्स, एन २, जसडकखो ठहाकरमे नगर, शहालाॅप न. १,२, 
औररांगहाबहाद 

4499 4656 समुयखोग दत्तहात्रय हरांडखोरमे, 
ओरांकहार कनवहास, प्लहालाॅट न.३, औटमे मळहा, जिय भवहानती रखोड, नहाकशक रखोड, 
नहाकशक 
कपन कखोड ४२२ १०१ 

4500 4657 रहाजिमेश रकवरांद्र टनोंगहारमे,
ममु.पहामे.कखोचरगहाव, तहा.कदरांडखोरती, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड ४२२ २०३ 

4501 4658 महहद्र कभमरहाव लनोंढमे, 
ममु.पखो. फमु लमेनगर वहावती, तहा.जसनर, जजि.नहाकशक, कपन कखोड ४२२ १०४ 

4502 4659 प्रशहारांत मधिमुकर सहाठमे, 
बती २/५०३, शतीकनृ ष्णि रमेसतीडहसती, बकहरती  व्हतीलमेजि, बहानमेरती डलाॅम रखोड, 
बदलहापतूर वमेस्ट, 
कपन कखोड ४२१ ५०३ 

4503 4660 प्रकहाश सजिररहाव जिहाधिव, 
ममु.पहा.पखोलर तफर  ठहाणिमे, तहा.पन्हहाळहा, 
जजि.कखोल्हहापतूर, कपन कखोड ४१६ २२९ 

4504 4661 प्रकवणि दगडतू  कहारांबळमे , 
ममु.पखो. कचपरती, तहा.कशरखोळ, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड ४१६ १०१ 

4505 4662 कमजलरांद समुकदमेव पवहार, 
ममु.पखो.सहासमुर स्टमे, सरकहारती दवहाखहान्यहा जिवळ, तहा.गरांगहापतूर, जजि.औररांगहाबहाद, 
कपन कखोड ४२३ ७०२ 
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4506 4663 सरांकदप कवष्णितू तहारव, 

एन. ११, बती. १६०/४, कट.व्हती. सहटर हडकखो, औररांगहाबहाद, कपन कखोड 
४३० ००३ 

4507 4664 रहाममेश्वर बहाबमुरहाव जिहामदहार, 
ममु.पखो.रहाजिमुर, तहा.भखोकरदन, जजि.जिहालनहा,
कपन कखोड ४३१ २१३ 

4508 4665 तमुषहार उत्तमरहाव जिहाधिव, 
एन.११, बती. १६०/४, कट.व्हती.समेन्टरांर, हडकखो, औररांगहाबहाद, कपन कखोड 
४३० ००३

4509 4666 सखोनहालती रहामदहास गमुजिर, 
ममु.पखो.रहाजिमुर, तहा.भखोकरदन, जजि.जिहालनहा,
कपन कखोड ४३१ २१३ 

4510 4667 कवशहाल रहाजिहद्र पहाटतील, 
ममु.पखो.नजथरहाबहाद, तहा.जजि.जिळगहाव, 

4511 4668 गखोपहाल रहामजसरांग पहाटतील, 
ममु.पखो.पळहासखमेडमे (कम.), तहा.जिहामनमेर, 
जजि.जिळगहाव

4512 4669 कनलमेश प्रमेमदहास रहाठहाडमे,
रहा.तरांदपमुर, पखो.महामेहहा (ई), तहा.पमुसद, 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ २०४ 

4513 4670 सहागर अरांबहादहास परदमेशती, 
प्लकॉट नरां. ४६, जिहाककीर हहसमेन ककॉलनती, 
गहाडगमेबहाबहा चहापैक, महहाबळ रखोड, जिळगहाव 

4514 4671 कशल्पहा ग ममुडमे, 
रहा.गनोंदहापमुर, पखो.समुकडती (स्टमे.) तहा.समेलमु, 
जजि.वधिहार, कपन कखोड ४४२ १०४ 

4515 4672 अकनल कवजिय चव्हहाणि, 
 रहा.कखोठहारती. पखो.ममुडहाणिहा, तहा.महहागहारांव,
 जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ २०५ 

4516 4673 सरांतखोष कमु बमेर नहारांगरमे, 
 ममु.पखो.लखोडगहारांव, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड ४१५ ४०१ 

4517 4674 अकभजितीत अरकवरांद अडसमुळमे , 
रहा.सरांतखोष ककॉलनती ७/४, कतसगहाव रखोड, लखोकधिहारहा ककॉम्पलमेक्स, पमेजि ३ 
च्यहा पहाठतीमहागमे, गणिमेशनगर, कल्यहाणि पमुवर, 
कपन कखोड ४२१ ३०६ 

4518 4675 अमर जियजसरांग नहारांगरमे, 
ममु.पखो.  लहाडमेगहारांव, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड ४१५ ४०१ 

4519 4676 अजजित अरकवरांद अडसमुळमे , 
रहा.सरांतखोष ककॉलनती ७/४, कतसगहाव रखोड, लखोकधिहारहा ककॉम्पलमेक्स, पमेजि ३ 
च्यहा पहाठतीमहागमे, गणिमेशनगर, कल्यहाणि पमुवर, 
कपन कखोड ४२१ ३०६ 
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4520 4677 समुरजि अनरांत कपपरांरमे, 

रहा.रमेल्वमे स्टमेशन जिवळ, परांचशतील नगर, वहाकशम , कपन कखोड ४४४ ५०५ 
4521 4678 प्रणिय कदनकर इरांगळमे ,

लक्ष्मती नगर, मखोठती उमरती, अकखोलहा, 
कपन कखोड ४४४ ००५ 

4522 4679 भहारत गजिहानन सखोनखोनमे, 
रहा.वरुड, पखो.करजिगहाव, तहा.दहारव्हहा, 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ २०२ 

4523 4680 गखोपहाल उरांकडरहाव चचौधिरती, 
रहा.पहानकवकहर, पखो.तहा.कहाररांजिहा, जजि.वहाकशम, 
कपन कखोड ४४४ १०५ 

4524 4681 कफरखोजि रनतू गहारवमे, 
गवळतीपतूरहा कहाररांजिहा (लहाजि), जजि.वहाकशम, 
कपन कखोड ४४४ १०५  

4525 4682 मरांगल नहागखोरहाव वहाकखोडमे, 
ममु.पखो.लखोहहा. तहा.हदगहाव, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड ४३१ ७१२ 

4526 4683 यश रहाजिहारहाम झहारांजिरमे, 
ममु.पखो.गखोद्रमे, तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे, 
कपन कखोड ४१० ५०२ 

4527 4684 गखोकवरांद रममेश कखोकहाटमे, 
तहा.कतरफसवहाडती, पखो.शहबखोलती, तहा.ममुदखमेड, 
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड 431 806 

4528 4685 दत्तहात्रय ढकहाजिती भहालकचम,
सकर  नरां.७६, भहारतमहातहा नगर, कदघती पमुणिमे -१५, कपन कखोड ४११ ०१५ 

4529 4686 अलकहा यमुवरहाजि लहारांडमे,
ममु.पखो.अरांजिनहावळमे , तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे, 
कपन कखोड ४१० ५०२ 

4530 4687 रहामदहास तमुकहारहाम शहबहाळमे , 
ममु.पखो.फलवळ, तहा.करां धिहार, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड ४३१ ७१४ 

4531 4688 अजिय दत्तहा दमुथमेवहार,
आरांबमेडकर वहाडर, बसवमेश्वर मरांकदरहा जिवळ, उमरमेखड,यवतमहाळ, कपन कखोड 
४४५ २०६  

4532 4689 तमेजिस्वतीनती रहाजिहारहाम कहारांबळमे ,
ममु.कमु कशरमे, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड ४१६ २२९ 

4533 4690 समुकमत महारुतती समुयरवरांशती, 
२०९४ ई वहाडर, रहाधिहा हचौ.सहामे. शहाहह महाकर ट यहाडर जिवळ, कखोल्हहापतूर, कपन 
कखोड ४१६ ००५

4534 4691 अजिय आबहासखो मखोरमे, 
ममु.पखो. खहानखोरहा, तहा.दचौड, जजि.पमुणिमे, कपन कखोड ४१३ १०५ 

4535 4692 तमेजिस्वतीनती कनवनृत्तती भहालमेरहाव, 
आकहाशवहाणिती, गहडहामहाळहा, सहातहारहा, आयहारगबरांल ककॉलमेजि समखोर, 
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कपन कखोड ४१५ ००२ 

4536 4693 कशवहाजिती गखोहामहाजिती सहाबळमे , 
ममु.महानकमे श्वर, पखो. कमे हहाळ, तहा.जजिरांतमुर, 
जजि.परभणिती, कपन कखोड ४३१ ५१० 

4537 4694 रहाजिमु नहागखोरहाव जिहाधिव, 
रहा.प्रकवणि नगर, बळसनोंड, तहा.जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड ४३१ ५१३ 

4538 4695 लक्ष्मणि परसरहाम सलहाम,
ममु.सहावरखमेड, पखो. बखोडरांगव्हहाणि, तहा.महाहहर, 
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड ४३१ ७२१ 

4539 4696 प्रसन भहास्कर मखोरघरमे, 
पमेरककी पमुरहा रहाम मरांकदर रखोड, कहामहाठती नहागपतूर, 
कपन कखोड ४४१ ००१ 

4540 4697 सरांकदप गखोकवरांद कहारांबळमे , 
ममु.पखो. हखोनवडजि तहा.ममुदखमेड, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड ४३१ ७१५ 

4541 4698 दत्तहा लक्ष्मणि यमेळणिमे, 
रहा.कतरकसवहाडती, पखो. शहबखोलती, तहा.ममुदखमेड, 
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड ४३१ ८०६ 

4542 4699 चमेतन रकवन्द्ररहाव दखोड, 
सहाई मरांकदर रखोड, तमेलरांगपमुरहा, वधिहार, 
कपन कखोड ४४२ ००१ 

4543 4700 एकलक मकबमुल शमेख, 
शहारांततीनगर, पमुणिमे ६, कवशहारांतवहाडती चचरसमखोर 

4544 4701 यखोकगतहा समुयरभहान खखोब्रहागडमे 
ममु.पखो.गखोगहाव, तहा.जजि.गडकचरखोलती, 
कपन कखोड ४४२ ६०५ 

4545 4702 कवजिय दशरथ सखोनहारमे, 
प्लकॉट नरां. १५८, जिमुनती मरांगळवहारती, गरांगहा बहाई घहाट रखोड जिवळ, डकॉ. यखोब्रहागडमे
दवहाखहाण्यहाजिवळ, नहागपतूर, कपन कखोड ४४० ००२ 

4546 4703 आहकहार भगवहान खरांदहारमे, 
ममु.पखो.फखोडवमे, तहा.जजि.सहातहारहा 

4547 4704 समुरजि जहानखोबहा बमुलर, 
करडखमेल, तहा.उदगतीर, जजि.लहाततूर 

4548 4705 कवष्णितू रहाजिमेद्र कखोकरमे, 
कहासहार कशरसती, तहा.कनलरांगहा, जजि.लहाततूर, 
कपन कखोड ४१३ ६०७

4549 4706 रहाकमे श जहानमेश्वरहाव रहाउत,
कमु जिई, भहानखमेडहा, जजि.वधिहार 
कपन कखोड ४४२ ००१ 

4550 4707 प्रफमु लब रकवद्ररहाव वहानखमेडमे 
ममु.पखो.पवनहार, तहा.जजि.वधिहार 
कपन कखोड ४४२ १११ 

4551 4708 प्रमखोद सखोपहानरहाव पहारांगरमेकर, 
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प्लकॉट नरां. १४५, महामेहननगर, 
गनृहकनमहारणि सखोसहायटती, वहाडती बमु..पमुणिहार रखोड, 
नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ६०५

4552 4709 कवश्वहारांभर गणिमेशरहाव कहाळसरमे, 
रहा.यमेळरांब, पहामे.कनवघहा बमु..., तहा.हदगहाव ,
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ७४३

4553 4710 रहामचरांद्र शहारांतहारहाम डमुबल, 
ममु.पखो.असहाणिमे (जिहारांभहाळमेवहाडती), तहा.आरांबमेगहाव, 
जजि.पमुणिमे कपन कखोड-४१०५०९

4554 4711 शमेख मखोहतीद शमेख पहाशहा,
सहाकलहा प्लकॉट लखोहगहाव रखोड, परभणिती
कपन कखोड-४३१ ४०१

4555 4712 सहाईनहाथ भहारत ममेनमे, 
कखोटतीततीथर पखो. वहाघती, तहा.जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड-४३१ ६०२

4556 4713 भहाउरहाव कपै लहाशमे मखोरमे, 
रहा.कमु पटती, तहा.उमरखमेड, जजि.यवतमहाळ, 
कपन कखोड-४५५ २११

4557 4714 समुरजि महारखोतती खमुडमे, 
ममु.घडखोळती, पखो.भवहाकन, तहा.उमरखमेड, 
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड-४४५ २३०

4558 4715 सरांकदप समुकनल पवहार, 
रहा.कहापडमे बमु.. तहा.पखोलहादपमुर, जजि.रहायगड 

4559 4716 आजिमुरन जलरांबहाजिती व्हहावळमे , 
ममु.पखो. लहाखखोनहा, तहा.सखोनपमेठ, जजि.परभणिती 
कपन कखोड-४३१ ५१६

4560 4717 कववमेकहारांनद गरांगहाधिररहाव रखोडमे, 
ममु.पखो.कन्हमेरवहाडती, तहा.परळती वपैजि. जजि.बतीड 
कपन कखोड-४३१ ५१५

4561 4718 दत्तहा सहायबमु अरांतरमेडती, 
ममु.पखो. कहासहार जसरसती, तहा.कनलरांगहा, जजि.लहाततूर,
कपन कखोड-४१३ ६०७

4562 4719 सकचन दचौलत धिनगर, 
ममु.पखो.कमु सरांबहा ग.नरां.६, तहा.जजि.धिमुळमे , 
कपन कखोड-४२४ ३०२

4563 4720 रहाजिहद्र महहारु चहापैरमे, 
ममु.कमु रुसवहाडमे, पखो.धिनमेर, तहा.सहाक्रिकी, जजि.धिमुळमे , 
कपन कखोड-४२४ ३०४

4564 4721 आकशष सदहाकशव आरांधिळकर, 
ममु.पखो.कपलतीव, तहा.महाळकशरस, जजि.सखोलहापतूर 
कपन कखोड-४

4565 4722 कनततीन नवनहाथ जिहाधिव, 
रहा.करां दर, तहा.करमहाळहा, जजि.सखोलहापतूर 
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कपन कखोड-४१३ २०२

4566 4723 कवक्रिम अरुणि कररांडमे, 
रहा.करां दर, तहा.करमहाळहा, जजि.सखोलहापतूर 
कपन कखोड-४१३ २०२

4567 4724 अरकवरांद बळती बनसखोडमे, 
ममु.पखो.रुईभट, तहा.जजि.उस्महानहाबहाद, 
कपन कखोड-४१३ ५०१

4568 4725 स्वशस्तक समुधितीर जखलहारमे, 
ममु.पखो.नहातमेपमुतमे कखोषती गलती, तहा.महाळकशरस ,
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड-४१३ १०९

4569 4726 कवशहाल गखोकवरांद मरांडलमे, 
ममु.अनरांतपतूर, पखो.भमुसणिती, तहा.उमरगहा, 
जजि.उस्महानहाबहाद कपन कखोड-४१३ ६०५

4570 4727 नहागनहाथ परांकडतरहाव भखोसलमे, 
ममु.अनरांतपतूर, पखो.भमुसणिती, तहा.उमरगहा, 
जजि.उस्महानहाबहाद कपन कखोड-४१३ ६०५

4571 4728 नहामदमेव परांकडतरहाव भखोसलमे, 
ममु.बमेरडवहाडती (अनरांतपतूर),पखो.भमुसणिती,
तहा.उमरगहा, जजि.उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड-४१३ ६०५

4572 4729 सचौरभ रघमुनहाथ समुयहारगणि, 
जिमुनहाकवडती घरकमु ल, हपैद्रहाबहाद नहाकहा, 
सहामेकनयहा नगर, घर क्रि.३०,
जसध्दतीभवन अपहाटरमहट, सखोलहापतूर 
कपन कखोड-४१३ ००६

4573 4730 स्वप्नतील वहामन गखोडघहाटमे, 
कहल टकॉप ककॉलनती, बमुटवमे लमे आउट, नहागपतूर
कपन कखोड-४४० ०२३

4574 4731 कल्पतीतहा कहाकशनहाथ पमेडणिमेकर, 
ममु.पखो.आडहारती, तहा.वमेगमुलहार, जजि.जसरांधिमुदमुगर 
कपन कखोड-४१६ ५१६

4575 4732 परांकडत लहालजसरांग पहावहारहा, 
ममु.महाळ, पखो. कचखलती, तहा.धिडगहाव, 
जजि.नरांदमुरबहार कपन कखोड-४२५ ४१४

4576 4733 प्रणिहालती वसरांतरहाव टहभरमे, 
रहा०जसरांरांदती रमेल्वमे, वकॉडर नरां.१२, कहाढळती रखोड,
समेलतू जजि.वधिहार, कपन कखोड-४४२ १०५

4577 4734 रखोशन रममेशरहाव ममुडमे, 
ममु.रहाजिहापमुर, पखो.दमेउरवहाडहा, तहा.आवर्वी, जजि.वधिहार
कपन कखोड-४४२ २०१

4578 4735 ऐश्वयहार पदहाकर नहाडकणिर्वी, 
ममु.पखो.तनोंडवलती गहावठहाणि, तहा.कणिकवलती, 
जजि.जसरांधिमुदमुगर कपन कखोड-४१६ ६०१
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4579 4736 गणिमेश मखोहन पहाटतील, 

ई वकॉडर, ५९०, रमेडमेकर मळहा, कसबहा बहावडहा
कखोल्हहापतूर, ४१६ ००६

4580 4737 दमेवहानरांद कवठ्ठल घहाटमे, 
ममु.महातकमे श्वर, पखो.कमे हहाळ, तहा.जजिरांततूर, 
जजि.परभणिती, कपन कखोड-४३१ ५१०

4581 4738 रहाजिशती कवठ्ठल ममुरांढमे, 
अमे-१/७, रहामनगर हचौ.सचौ., गव्हहाणिमे वस्तती,
भखोसरती, पमुणिमे कपन कखोड-४११ ०३९

4582 4739 अरांकमु श जहानमेश्वर ढहावरमे, 
सवर २२३, जसध्दमेश्वर शहाळमेजिवळ, 
सत्यनहारहायणि हचौ सखोसहायटती, कदघती रखोड 
भखोसरती, पमुणिमे-३९

4583 4740 कनतहा शतीकनृ ष्णि पहाचपहारांडमे, 
महाउलती कनृ पहा कनवहास, औदमुरांबर हचौ. सखोसहायटती, 
कचरांचवडमेनगर, कचरांचवड, पमुणिमे 
कपन कखोड-४११ ३०३

4584 4741 गणिमेश एकनहाथ रहाजिहाळमे , 
रहाजिहाळमे  वस्तती, खहादळमे  परमरांदहा, कपन कखोड-४१४ १०५

4585 4742 आनरांदहा रहामजिती लहारांडगमे, 
कखोलरांबती, तहा.नहायगहाव खपै, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड-४३१ ७०९

4586 4743 आकहारांक्षहा रकवरांद्र जखलहारमे, 
सहाकवत्रतीबहाई फमु लमेनगर, वकॉडर नरां.१९, बमुलडहाणिहा
तहा.जजि.बमुलडहाणिहा कपन कखोड-४४३ ००१

4587 4744 रहाहहल प्रकहाश नहाईक, 
एस-२, ग्लखोरती अपहाटरमहट, चचौगलमे गलती, 
कसबहा बहावडहा, कखोल्हहापतूर कपन -४१६ ००६

4588 4745 सरांकदप बहाळकनृ ष्णि आवहाडमे, 
ममु.सखोळशती नहायगहाव, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 

4589 4746 समुकदव कवलहास सहावरांत, 
रहा.आर-१७९, कनकमरतती कवहहार, कवजिहापतूर रखोड, 
सखोलहापतूर कपन कखोड-४१३ ००४

4590 4747 जधिरजि कशवरहाम कमु यतमे, 
जसध्दतीकवनहायक नगर, घहाटपरती रखोड, खखोमगहाव,
जजि.बमुलडहाणिहा कपन कखोड-४४४ ३०३

4591 4748 छहायहा चरांद्रकहारांत कखोरडमे, 
रहा.कभमपमुरहा, उस्महानपमुरहा, सरांत एकनहाथ मरांदतीरहा 
जिवळ, जलरांबमुनती बमुध्द कवहहारहामहागमे, औररांगहाबहाद
कपन कखोड-४३१ ००५

4592 4749 अजिहर हहारुणि ममुजिहावर, 
८७९, वतीर लहहजिती सखोसहायटती, सहकहारनगर, 
पदहावतती, पमुणिमे कपन कखोड-४११ ००९

4593 4750 तमेजिस हरशश्चरांद्र अवघडमे, 
६१, दमुगहार पमेठ, सहातहारहा 
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कपन कखोड-४१५ ००२

4594 4751 स्वप्नतील वहामन गखोडघळमे , 
प्लकॉट नरां.१३६, कहल टकॉप ककॉलनती,
बमुटवमे लमे आउट, पखो.डरांवलहाममेटती, नहागपतूर 
कपन कखोड-४४० ०२३

4595 4752 नहाव-...................
डतीटतीडतीसती आलाॅफकीस, दत्तवहाडती, नहागपतूर 
कपन कखोड-४४० ०२३

4596 4753 अमखोल आनरांदरहाव ठहाकरमे, 
रहा.गहादहा पखो.आजिनती, तहा.कहामठती, 
जजि.नहागपतूर कपन कखोड-४४१ ००२

4597 4754 मयमुर रहाजिमु धिमुमहाळमे , 
ममु.पखो.६४ जितीन प्लकॉट बनखोसहा दयहारपतूर, 
तहा.दयहारपतूर, जजि.अमरहावतती 
कपन कखोड-४४४ ८०३

4598 4755 कनशहारांत प्रमखोदरहाव दळवती, 
ममु.पखो.इटककी, तहा.दयहारपतूर, जजि.अमरहावतती, 
कपन कखोड-४४४ ८०३

4599 4756 मयमुर समुधिहाकर सरहाफ, 
इनसहाईड आरांबहा गमेट, पहारांणिशती कवदहालयहाजिवळ, 
दकहसहाथ रखोड, अमरहावतती कपन -४४४६०१

4600 4757 प्रमखोद रहामभहाउ यमेसनपमुरमे,
ममु.बहामेरतीमहाजिरहा, पखो.कपपरहा, तहा.उमरमेड, 
जजि.नहागपतूर कपन कखोड-४४१ १०८

4601 4758 अमखोल कहरांदतूरहाव जिहाधिव, 
ममु.पखो.आरांधिळती, तहा.पलतूस, जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१६ ३१०

4602 4759 सखोहन आरांनदरहाव जिहाधिव, 
ममु.पखो.आरांधिळती, तहा.पलतूस, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड-४१६ ३१०

4603 4760 लक्ष्मणि समुभहाष मरांडलमे,
ममु.करां टमेकतू र, पखो.कखोथळती, तहा.उमरगहा, 
जजि.उस्महानहाबहाद कपन कखोड-४१३ ६०५

4604 4761 सकचन शहारांतहारहाम गहायकवहाड,
सरांत गहाडगमेबहाबहा नगर, परभणिती 
कपन कखोड-४३१ ४०१

4605 4762 यमुवरहाजि नमस्तमे गहायकवहाड, 
ममु.पखो.आठहारांबमे, तहा.कळवणि, जजि.नहाकशक
कपन कखोड-४२३ ५०१

4606 4763 जितीवन कमु महार कहारांबळमे , 
रहा.इस्मलहापतूर, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड-४१५ ४०९

4607 4764 कप्रयरांकहा बहाजितीरहाव पवहार, 
ममु.पखो.शमेरमे तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ १०८
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4608 4765 नहाव-..............................,

ममु.पखो.जजिवहाचतीवहाडती, तहा.कमे जि, जजि.बतीड, 
कपन कखोड-४३१ १२३

4609 4766 मधिमुकर कभकतू  दमेवरुखमे, 
ममु.डबमेवहाडती, पखो.जिकहातवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००२

4610 4767 समुषमहा रकवरांद्र शमेलहार, 
ममु.आरांबमेघर, पखो.कमे ळघर, तहा.जिहावलती, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ०१२

4611 4768 अक्षय महारुतती बखोडकमे , 
ममु.महहागहाव, पखो.क्षमेत्रमहाहहलती, 
तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ००३

4612 4769 प्रशहारांत कवठ्ठल शमेळकमे , 
२१२/१५७७, सरांततमुकहारहाम नगर, कपरांपरती, 
पमुणिमे कपन कखोड-४११ ०१८

4613 4770 रहाजि कमलहाकर गखोहर, 
ममु.पखो.शमेगहाव तहाडपमुरहा वकॉडर क्रि.५ गमेट नरां.२८,
तहा.शमेगहाव, जजि.बमुलढहाणिहा कपन कखोड-४४४ २०३

4614 4771 रहामेशन शहारांतहारहाम चहापकमे , 
ममु.उसरहा बमु.. पखो. सनगहाव, तहा.जिळगहाव, 
जजि.बमुलढहाणिहा कपन कखोड-४४३ ४०२

4615 4772 नमेहहा सरांजिय कनरांबहाळकर, 
१४१, लक्ष्मतीनगर, नवतीन पहाण्यहाच्यहा 
टहाककीजिवळ, जसलखोड, तहा.जसलखोड, 
जजि.औररांगहाबहाद, कपन कखोड-४३१ ११२

4616 4773 सरांजिय रहामचरांद्र जिहाधिव, 
पमुरांडजलक नगर, वहाडर नरां.१६, कचखलती, 
तहा.कचखलती, जजि.बमुलडहाणिहा कपन -४४३२०१

4617 4774 शशहारांक मखोहन इरांगळमे , 
स्पमेगमेटती, एच-७/११, समेक्टर नरां.१५, 
खहारघर, नवती ममुरांबई ४१० २१०

4618 4775 ककवतहा रहाजिमु पवहार, 
क्लहास ४ कबल्डलींग५ प्लकॉ नरां.६, 
सकर ल ऑकफस समखोर, एम.ए.बती.बती. जिळगहाव 
कपन कखोड-४२५ ००१

4619 4776 कदपक भगहावहान धिरांजिमे, 
१६/२, दमेवहद्रनगर, स्वरहाज्य पहाकर जिवळ,
जिळगहाव कपन कखोड-४२५ ००१

4620 4777 लखन यशवरांत डनोंगरमे, 
रहा.डकॉ.बहाबहासहाहमेब आरांबमेडकर नगर, रहामपमेठ, 
जिमुनहा जिळगहाव, तहा.जजि.जिळगहाव,
कपन कखोड-४२५ ००१

4621 4778 कवकहास वसरांत पहाटतील, 
ममु.पखो.क वहाळवहा, तहा.रहाधिहानगरती, 
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६२२१
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4622 4779 रकवरांद्र आसहारहाम बगड,

लक्ष्मतीनगर, जिहालनहा रखोड, बतीड, 
कपन कखोड-४३१ १२२

4623 4780 परममेश्वर भगवहान जिरांगळमे , 
ममु.पखो.कमुरां जितीरवहाडती, तहा.हवलती, जजि.पमुणिमे
कपन कखोड-४१२ २०१

4624 4781 अजिय रहाममु बहागमुल, 
ममु.पचहाळमे , पखो. छडवमेल, तहा.सहाक्रिकी, 
जजि.धिमुळमे  कपन कखोड-४२४ ३०५

4625 4782 आशहा रहाजिहारहाम ममेमहाणिमे, 
सहापैभग्य लक्ष्मती अपहाटरमहट प्ललाॅट नरां.४, बती कवग आमेम शहारांतती कबल्डलींग समखोर, 
वहाडहा रखोड, 
रहाजिगमुरुनगर, खमेड, पमुणिमे ४१० ५०५

4626 4783 कनजखल द-यहाप्पहा कखोळती, 
कखोकणिमे गलती नहागहामेबहा कटहा, बती.चहा मळहा कमरजि, 
तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती ४१६ ४१०

4627 4784 रकवरांद्र कहरहामणि बहारती, 
कशरसखोलती, तहा.जजि.जिळगहाव
कपन कखोड-४२५ ००२

4628 4785 पलवती गरांगहारहाम समुलर,
कशरसखोलती, तहा.जजि.जिळगहाव, 
कपन कखोड-४२५ ००२

4629 4786 महाकणिक मखोहन कशरांदमे, 
ममु.पखो.पमेठ, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड-४१५ ४०७

4630 4787 कखोमल गखोकवरांदहा ममुरकतू टमे, 
तमुकहारहाम वहाडती वजिन कटयहामहागमे, जिळगहाव 
कपन कखोड-४२५ ००१

4631 4788 अय्यमुब रननतू गहारवमे, 
रहा.गवळतीपतूरहा कहाररांजिहा लहाड, जजि.वहाकशम, 
कपन कखोड-४४४ १०५

4632 4789 कदगरांबर वसरांत कशनगहारमे, 
ममु.पखो.लक्षमती दकहवडती, तहा.मरांगळवमेढहा, 
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड-४१३ ३०५

4633 4790 सरांदतीप तहानहाजिती लहास्कर, 
६१ ई वकॉडर धिनगर गलती, कसबहा बहावडहा, 
कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ ००६

4634 4791 शमुभम कदपक कहाळमे , 
महानजसरांगकहा ककॉलनती नरां.२, पहाचखोरहा जजि.जिळगहाव 

4635 4792 सहाकहल समशमेर कमु रणिमे, 
लखोणिहार गलती, कमु रुरां दवहाड, तहा.कशरखोळ,
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ १०६

4636 4793 कवशहाल रहाजिहाभहाउ शमेळकमे , 
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३५/२, जसध्दहाथर कमत्र मरांडळ, रहामनगर, 
वहारजिमे, महाळवहाडती, पमुणिमे कपन कखोड-४११ ०५८

4637 4794 अशखोक बहाबहा लवटमे, 
ममु.पखो.कखोरमे हकॉस्पतीटल , ब्रहाम्हणि गलती, 
गहारगखोटमे, तहा.भमुदरगड,जजि.कमे हाल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ २०९

4638 4795 लखन शतीकहारांत वहाघमहारमे, 
ममु.पहाहामे.कहारांबळमेश्वर, तहा.बहारहामतती, जजि.पमुणिमे
कपन कखोड-४१३ ११०

4639 4796 लक्ष्मणि बमुधिहा महाळती, 
ममु.कखोपरमे पखो.महारांडवमे, तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे
कपन कखोड-४१२ ४०९

4640 4797 प्रकवणि कशवरहाम भखोयर,
ममु.सरहारांडती, पखो.लहाठती, तहा.गनोंडकपपरती, 
जजि.चरांद्रपतूर कपन कखोड-४४२ ७०२

4641 4798 जियशती लक्ष्मणि वभर, 
वहामखोशर्वी रखोड नहाकहाजिवळ वहाडर क्रि.२३,
गखोकमु ळनगर, तहा.जजि.गडकचरखोलती 
कपन कखोड-४४२ ६०५

4642 4799 रहाहहल आनरांदरहाव कहावळमे , 
ममु.पखो.बखोरती, तहा.इरांदहापतूर, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड-४१३ १०४

4643 4800 रखोकहत प्रकहाश जिहाधिव, 
ब्रहाम्हणिपमुरती कहरमेमठ गलती, जिहाधिव वहाडहा, कमरजि,
तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१६४१०

4644 4801 रखोहन बहाबहासखो कहारांबळमे , 
समहाट अशखोकनगर, तहासगहाव, तहा.तहासगहाव, 
जजि.सहारांगलती

4645 4802 अमखोल उत्तम महाळती, 
ममु.पखो.खहानहापतूर, तहा.खहानहापतूर, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड-४१५ ०७

4646 4803 रहाम कमे रबहा धिमुमहाळमे , 
ममु.पखो.लखोणिती, तहा.दमेगलतूर, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड-४३१ ७४१

4647 4804 रकव पहारांडतू ररांग गहायकवहाड, 
५३/१, जिगदरांबहा नगर, जिमुनमे सखोलहापतूर, 
मजिरमेवहाडती, सखोलहापतूर कपन कखोड-४१३ ००३

4648 4805 शतीकहारांत सरांजिय पहारांढरमे, 
४१६/ब मदरस रखोड, कवश्वकवनहायक चचौक, 
शहामरहाव नगर, सहारांगलती

4649 4806 फहारुक अलहाबक्ष जिमहादहार,
रमहामहानगर, महानमे फ्ललाॅट , पहाककीजिहा मज्जितीद
समखोर, तळपटती रखोड सहारांगलती

4650 4807 सरांतखोष बहाळतू खखोत, 
रहा.कनकमवहाडती, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर
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4651 4808 प्रतहाप ररांगरहाहाव समुतहार, 

ममु.खमुपतीरमे, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ २०५

4652 4809 अक्षय अशहाकमे  दमेशममुख,
ममु.पखो.महहादमेववहाडती, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड-४१५ ४०७

4653 4810 आकहाश चरांद्रकहारांत जिहाधिव, 
८२४ ई वकॉडर लहाईन बझर, कसबहा बहावडहा,
कखोल्हहापतूर

4654 4811 समुकनल कशवहाजिती पहाटतील, 
ममु.पखो.कखोरमेगहाव,मगदमुम गलती, रहाणिहाप्रतहाप चचौक,
तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, कपन-४१६ ३०२

4655 4812 कमु महार सहदमेव सहाळखोखमे, 
ममु.पखो.दमेवहाळमे , तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ २१३

4656 4813 गणिमेश भगवहान जिरांगलमे, 
ममु.पखो.कमुरां जितीरवहाडती, तहा.हवमेलती, जजि.पमुणिमे
कपन कखोड-४१२ २०१

4657 4814 अक्षय कहाकशनहाथ कहारांबळमे , 
ममु.पखो.लखोणिती कहाळभखोर, तहा.हवमेलती, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड-४१२ २०१

4658 4815 कवजिय जियजसरांग पमुसहावळमे , 
घर नरां.१९४१, ई वकॉडर, रहाजिहारहामपमुरती, 
१२वती गलती, रमेशन दमुकहान शमेजिहारती, कखोल्हहापतूर 
४१६ ००८

4659 4816 प्रशहारांत रहामकनृ ष्णि ममुळतीक, 
रहा.बहाजिहारपमेठ, अबरन बलाॅरांकमे जिवळ, बमुधिगहाव, 
तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१६ ३०४

4660 4817 अतमुल ककशखोर पहाटतील, 
रहा.आरळमे, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर

4661 4818 कदग्वतीजिय अरांकमु श भखोसलमे, 
जहानमेश्वर नगर, परांढरपतूर, जजि.सखोलहापतूर

4662 4819 कदगरांबर बहाळकनृ ष्णि पहाटतील,
ममु.पखो.कहालमे, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ १०४

4663 4820 पवन शरांकररहाव ममुन,
ममु.पखो.नहालवहाडती, वहाडर नरां.५, तहा.जजि.वधिहार 
कपन कखोड-४४२ ००१

4664 4821 आवमेश रहाजिकपतूर जिहारांभमुळकर, 
ममु.रहाजिहापतूर, पखो.कचखलहा, तहा.तमुमसर,
जजि.भरांडहारहा कपन कखोड-४४१ ९०७

4665 4822 कहामेमल गरांगहाप्रसहाद मस्कमे , 
सरांतखोषती महातहा मरांकदरहाजिवळ, डहारांगरतीवहाडर कहरांगणिघहाट
जजि.वधिहार कपन कखोड-४४२ ३०१
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4666 4823 चरांद्रशमेखर हररदहासजिती तमुमडहाम, 

ममु.पखो.कहाडदरहा वहाडर नरां.२, तळमेगहारांव (शहा.परांत)
तहा.आषती, जजि.वधिहार कपन कखोड-४४२ २०१

4667 4824 सकतश रहामनहाथ कखोरचमे, 
ममु.पमुसदहा (पमुनरवसन), क्रि.०२, 
पखो.ममुसमेवहाडती, तहा.रहामटमेक, जजि.नहागपतूर 
कपन कखोड-४४१ १०६

4668 4825 अमखोल पमुरुषखोत्तम यमेडहाम, 
१४१, कहामगहार नगर, स्नमेहल कहालाॅन्हहट जिवळ, 
रमनहा महारखोतती नहागपतूर ४४० ००९

4669 4826 शमेषरहाव शतीपत सपकहाळमे , 
ममु.पखो.गनोंदमेगहाव, तहा.जिहामनमेर, जजि.जिळगहाव,
कपन कखोड-४२४ २०४

4670 4827 धिनरांजिय महाकणिकरहाव दमेशममुख, 
ममु.पखो.तहाहगलहाबहाद, तहा.दयहारपतूर, जजि.अमरहावतती

4671 4828 कपै लहाश कवष्णितू सहामदळमे , 
रहा.लहाईत पखो.भटखोरती, तहा.ममुकतरजिहापतूर, 
जजि.अकखोलहा कपन कखोड-४४४ १०७

4672 4829 भहारतती कदलतीप कहाकडमे, 
ममु.पखो.सहामदहा, तहा.दयहारपतूर, जजि.अमरहावतती
कपन कखोड-४४४ ८०३

4673 4830 मखोहन दशरथ हहलगमे, 
ममु.गखोरडवहाडती, पखो.महाणिककी, तहा.महाळकशरस, 
जजि.सखोलहापतूर 

4674 4831 अकनल पहारांडतू ररांग पचौळ, 
रमेवजसध्दमेश्वर मरांकदर कवजिहापतूर रखोड, सखोलहापतूर
कपन कखोड-४१३ ००४

4675 4832 अमतीर नपैममुदतीन ममुलहाणिती, 
पमुजिहारवहाडती, सहारांगखोलखो, तहा.सहारांगहामेलहा, 
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड-४१३ ३०७

4676 4833 शमुभम कशरांकर आगलहावमे,
फ्ललाॅट नरां.९, नकमु ल कवहहार सखोसहायटती, 
जिगतहाप महाळहा, नहाकशक रखोड, नहाकशक 
कपन कखोड-४२२ १०१

4677 4834 गजिहानन मधिमुकर झखोळहारांडमे, 
रहा.बखोरती ई, पखो.कहासखोठहा, तहा.महहागहाव, 
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड-४४५ २०५

4678 4835 लक्ष्मणि रहामचरांद्र परसखोडमे, 
ममु.ककटहा, पखो.कहापरहा ममे. ,तहा.जजि.यवतमहाळ,
कपन कखोड-४४५ ००१

4679 4836 अमखोल गमुलहाब मखोरमे, 
ममु.पखो.कण्हमेरखमेड, तहा.कहामेरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५०१

4680 4837 आरांबहादहास कशवरहाम खमुळमे ,
ममु.घडखोळती, पखो.भवहानती, तहा.उमरखमेड, 
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जजि.यवतमहाळहा कपन कखोड-४४५ २३०

4681 4838 रहाणिहा मरांचकरहाव दमेशममुख,
ममु.पखो.तरहामेडहा, तहा.उमरखमेड, 
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड-४४५ २११

4682 4839 कदपरत्न कभमजजिवन जसरसहाट, 
रहा.यमेवतहा पखो. कहान्हमेरती (सरप), तहा.जजि.अकखोलहा
कपन कखोड-४४४ ४०१

4683 4840 रहाजितू रहामरस तहायवहाडमे, 
ममु.समरांदवहाडती पखो. …........      
तहा.भखोकर,जजि.नहारांदमेड

4684 4841 महाधिवरहाव उत्तमरहाव हहाकमे , 
ममु.पखो.गखोळमेगहाव, तहा.आमढहा नहागनहाथ, 
जजि.कहरांगखोलती कपन कखोड-४३१ ७०५

4685 4842 जसतहारहाम कमरु गहायकवहाड, 
तहा.औरांढहा नहागनहाथ, जजि.कहरांगहालती 
कपन कखोड-४३१ ७०५

4686 4843 नहागखोरहाव आनरांदरहाव ममुकहाडमे, 
रहा.कखोपरवहाड, पखो.यउशती तहारांडहा, तहा.कळमनमुरती, 
जजि.कहरांगखोलती कपन कखोड-४३१ ७०१

4687 4844 गजिहानन बहालहाजिती चव्हहाणि, 
ममु.वहाशती पखो.कशरडयटहापतूर, तहा.वसमत, 
जजि.कहरांगखोलती, कपन कखोड-४३१ ५१२

4688 4845 रहाहहल नहामदमेव पवहार, 
तहा.औढहा नहागनहाथ, जजि.कहरांगखोलती 
कपन कखोड-४३१ ७०५

4689 4846 प्रसमेनजितीत रममेश समुयरवरांशती, 
ममु.पखो.जसध्दहाथर नगर, बळतीरहामपतूर, 
तहा.जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ६०३

4690 4847 शमुभहारांगती प्रकहाश सहाळमुरांकमे , 
एन-७, ई-१०/२, मथमुरहानगर, जसडकखो औररांगहाबहाद 

4691 4848 बहालहाजिती सरांतरहाम नहागमखोड, 
रहा.रहायखखोउ, पखो.हहाळदहा, तहा.भखोकर, 
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ८०१

4692 4849 प्रमखोद समुखदमेव पहानपहाटतील, 
पलकॉट नरां.२९८/रुम नरां.०१, समे.२०, 
नमेरुळ गहाव, नमेरुळ,
नवती ममुरांबई कपन कखोड-४०० ७०६

4693 4850 वपैभव ग्यहानबहा भहालशरांकर
नवनहाथ नगर, एम. आय.डती.सती.
बहतीरवहाडती, बतीड, तहा.जजि.बतीड 
कपन कखोड-४३१ १२२

4694 4851 रजिनतीकहारांत शहाहह मस्कमे , 
ममु.रहाजिमेगहाव, पखो.कशरुनघहाट, तहा.कमे जि, 
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जजि.बतीड कपन कखोड-४३१ १२६

4695 4852 स्वप्नतील बहाळतू शहगहाळ, 
मरांगलमतूतर्वी चहाळ रुम नरां.०८, बहासमुरांदती रखोड, 
महारांडहा, कटटवहाळहा पशश्चम कपन -४२१ ६०५

4696 4853 शहारांतहारहाम पखोपट गहाकवत, 
ममु.भहारांडवमे (हहा) पखो.दळवट, तहा.कळवहाटहा, 
जजि.नहाकशक कपन कखोड-४२३ ५०२

4697 4854 ककशहामेर नहानहा पवहार, 
शतीरहाम कहापतूस कहामगहार वसहाहत, कहामगहारनगर, 
कमु लहार पतूवर ममुरांबई कपन कखोड-४०० ०२४

4698 4855 प्रमखोद सखोपहान व्हमेरफहाटमे, 
रहा.तहावशती, तहा.इरांदहापतूर, जजि.पमुणिमे 

4699 4856 मयमुर हमेमरांत चहापैधिरती, 
आनरांदनगर, नमेब ककॉलनती, भमुसहावळ, 
जजि.जिळगहाव कपन कखोड-४२५ २०१

4700 4857 शमुभम कशवहाजिती नलवडमे, 
करनतूर, जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ २१६

4701 4858 रहाहहल बळवरांत कहारांबळमे , 
ममु.पखो.कहाडगहाव, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ ००१

4702 4859 बबन जिनहादरन सखोनहावणिमे, 
ममु.पखो.ओझडर, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा 

4703 4860 अकवनहाश प्रकहाश पहावणिमे, 
ममु.गहारुडती, पखो.कलमेढखोणि, तहा.खटहाव, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ३१२

4704 4861 समुरजि कवजिय गरांगहावणिमे, 
ममु.पखो.परळती, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ०१३

4705 4862 महमेश नहामदमेव जिहाधिव, 
ममु.पखो.शहदमुरजिणिमे, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा

4706 4863 जसतहारहाम कवठ्ठल पखोहमे,
ममु.पखो.आखहाडहा बहाळहापतूर, हनमुमहाननगर, 
तहा.कळमनमुरती, जजि.कहरांगखोलती 
कपन कखोड-४३१ ७०१

4707 4864 समुधितीर महारुतती महानमे, 
ममु.पखो.अहारांधिळती, महाणि, कपन कखोड-४१५ ५०८

4708 4865 उममेश एम. कमु कहासभखोयमे,
ममु.पखो. पमुणिहारनगर, तहा.भहातमुकलती.
जजि.अमरहावतती कपन कखोड-४४४ ८०४

4709 4866 अमखोल कहाकशनहाथ पमेडणिमेकर, 
ममु.पखो.आडहारती, तहा.वहगमुलहार, जजि.जसरांधिमुदमुगर, 
कपन कखोड-४१६ ५१६

4710 4867 शहाम प्रल्हहाद कहाथहार, 
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घर नरां.४-१९,-५३, कगरती कनवहास समखोर, 
नहाडमे कनवहास शमेजिहारती, बहहादमुरपमुरहा,
औररांगहाबहाद कपन कखोड-४३१ ००१

4711 4868 जजितहद्र समुकनल धिहायगमुडमे, 
ममु.पखो.अकहरमे, तहा.खरांडहाळहा, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१२ ८०२

4712 4869 रणिजजित कवश्वहास हहातकर, 
ममु.समुळरांबती, पखो.सखोळहापतूर, तहा.रहाधिहानगरती, 
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ २१२

4713 4870 वजसम तहाजिमहरांमद शमेख, 
रर.स.नरां.८६०/५/६, प्लकॉट नरां.९, जिहाधिव पहाकर  लहाईन बझहार कमे ... 
बहावडहा, कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ ००६

4714 4871 सहागर मखोहन जिहाधिव, 
ममु.पखो.गहाडर्वी, तहा.खहानहापतूर, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड-४१५ ३११

4715 4872 रहाजिमेश महारुतती कहारांरडमे, 
प्लकॉट नरां.२४ रुम नरां.३३, ओमकहार सखोसहायटती, 
गखोरहाई कब्रजि, बखोरतीवलती प. ममुरांबई
कपन कखोड-४०० ०९२

4716 4873 दत्तहात्रय समुभहाष रहाठखोड, 
८६५ अमे वकॉडर, डकॉ.डती.वहाय पहाटतील प्रकतषहानचमे 
ककॉलमेजि ऑफ इरांजजिकनअरलींग, सहारखोश्वमेनगर, 
कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ ००७

4717 4874 सरांजिय कनृ ष्णिहात पहाटतील, 
ममु.दमेवहाळमे , तहा.करवतीर, पखो.हळदती, जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड-४१६ ००१

4718 4875 महमेश यशवरांत पहाटतील, 
ममु.पखो.कहामेकरुड, कशरहाळहा, जजि.सहारांगलती
कपन कखोड-४१५ ४०५

4719 4876 तखोहतीद ममुलहा, 
शहाळहा नरां.२ जिवळती, कमु रुदवहाड, तहा.कशरखोळ,
जजि.कखोल्हहापतूर, कपन कखोड-४१६ १०६

4720 4877 रणिजजित दहादहाजिती कपरांपळकर, 
ममु.पखो.भमेदखोडहा, तहा.रहाजिमुरहा, जजि.चरांद्रपतूर
कपन कखोड-४४२ ९०५

4721 4878 प्रकहाश अशखोक चणिखखोरमे,
ममु.पखो.बखोरती, पखो.सखोनहाटती, तहा.ममेहकर, 
जजि.बमुलढहाणिहा

4722 4879 अक्षय जिज्ज्यहा गहारांगखोडहा, 
ममु.कळमदमेवती (गहाकवतपहाडहा), पखो. उधिवहा,
तहा.डहहाणितू, जजि.पहालघर कपन कखोड-४०१ ६०६

4723 4880 यखोगमेश रघमुनहाथ पहाटतील, 
ममु.पखो.अरांजिनकवहतीरमे, तहा.भडगहाव, 
जजि.जिळगहाव कपन कखोड-४२४ १०५
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4724 4881 आरतती समुधिहाकर कचरांचखोळकर, 

ममु.पखो.तखोशमेगहाव त. गनोंडकपरांपरती, जजि.चरांद्रपतूर
कपन कखोड-४४२ ७०१

4725 4882 सहागर लक्ष्मणि ढखोलमे, 
ममु.पखो.चचौधिरवहाडती, तहा.फलटणि, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५२३

4726 4883 जधिरजि कवलहासरहाव सहाळवमे, 
ममु.पखो.वस्सहा आरांबमेडकरनगर, तहा.जजिरांततूर, 
जजि.परभणिती कपन कखोड-४३१ ५०९

4727 4884 अक्षय बहाळहासहाहमेब भखोसलमे,
ममु.पखो.जिकहातवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००२

4728 4885 सहागर शतीकहारांत कशरांदमे, 
ममु.पखो.जिकहातवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००२

4729 4886 अब्दमुल वहाहमेद अब्दमुल हमतीद,
खमुदबमे नगर, पखोलतीस ककॉलखोनती रखोड, 
हदगहाव, तहा.हदगहाव, जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड-४३१ ७१२

4730 4887 अमखोल समुभहाष ढगमे, 
ममु.पखो.तहामसहा, तहा.हदगहाव, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड-४३१ ७१३

4731 4888 शरांकर रहामरहाव दरहाडमे, 
ममु.पखो.गखोकमुरां दहा, तहा.ककनवट, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड-४३१ ८११

4732 4889 गणिमेश अशखोक बडमेकर, 
१८०, मल्हहार पमेठ, सहातहारहा शहर 
कपन कखोड-४१५ ००२

4733 4890 रहाहहल भहानमुदहास पवहार, 
२०५, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा 

4734 4891 शहाम लक्ष्मणिरहाव रहाउत, 
ममु.पखो.वस्सहा, तहा.जजिरांततूर, जजि.परभणिती, 
कपन कखोड-४३१ ५०९

4735 4892 मकहरांद्र एकनहाथ बकहरट, 
रहा.पखोखणिर्वी, तहा.जजिरांततूर, जजि.परभणिती

4736 4893 महहद्र शरांकररहाव जिहाधिव, 
दहारहा - शरांकररहाव बहाबमुरहाव जिहाधिव, रहा.दत्तनगर,
दहारव्हहा,तहा.दहारव्हहा, जजि.यवतमहाळ
कपन कखोड-४४५ २०२

4737 4894 अक्षय प्रशहारांत भहागहानगरकर, 
दहारहा-मनखोजि गहावरांडमे गमुल्हहाणिमे, ककॉमसर क्लहासमेस जिवळ, सहारस्वत चचौक, 
अवधिमुतवहाडती,
यवतमहाळ, कपन कखोड-४४५००१

4738 4895 कनलमेश भगवहान कनकम,
ममु.पखो. हणिमरांतवहाडती, तहा.करवतीर, 
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जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ ०१०

4739 4896 कहाकशनहाथ कवठ्ठल कहारांबळमे ,
रहा.गरांगहापतूर, तहा.भमुदरगड, जजि.कखोल्हहापतूर

4740 4897 अमखोल रघमुनहाथ खपैरमखोडमे, 
ममु.पखो.आरळमे , तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ०११

4741 4898 कदपक लक्ष्मणि पखोवहार,
ममु.पखो.भहामटमे, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड-४१६ २०४

4742 4899 रकवरांद्र नहामदमेव गहायकवहाड, 
ममु.पखो.आपटती, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१२ ८०६

4743 4900 सहागर अशखोक वहायचळ,
३५०/ब, ममेनरखोड, उचगहारांव, 
वसरांत प्लहाझहा शमेजिहारती, उचगहारांव, कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ ००५

4744 4901 कवष्णितू चरांद्रकहारांत कखोकरमे, 
ममु.कनजिहामपतूर, पखो.लखोणिकवरमे, तहा.सहारांगखोलहा, 
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड-४१३ ३०९

4745 4902 पलवती प्रशहारांत शमेळकमे , 
२१२/१५७७, सरांत तमुकहारहाम नगर, 
कपरांपरती, पमुणिमे कपन कखोड-४११ ०१८

4746 4903 करणि दयहारहाम व्हखोरकहाटमे, 
रहा.तहावशती, तहा.इरांदहापतूर, जजि.पमुणिमे

4747 4904 नहागनहाथ अशखोक चव्हहाणि, 
रहा.लखोकभवरांनतनगर, पहारधि पखो.मखोखहाड, 
तहा.पमुसद, जजि.यवतमहाळ कपन-४४५ २०४

4748 4905 अमखोल धिनोंडतू रहाम मनवर,
ममु.जिहारांब, पखो.अरक, तहा.मरांगरुळवतीर, 
जजि.वहाशतीम,  कपन कखोड-४४४ ४०३

4749 4906 नवनहाथ बमुधिहा दमुधिवडमे, 
ममु.जसतमेवहाडती, पखो.पहारगहाव, तहा.जिमुनर, 
जजि.पमुणिमे कपन कखोड-४१२ ४०९

4750 4907 जिगदतीश कदपकरहाव कखोरमे, 
ममु.पखो.कदघती, तहा.बहाभमुळगहाव, जजि.यवतमहाळ
कपन कखोड-४४५ १०१

4751 4908 अकवनहाश प्रकहाश पहहाडमे, 
रहा.घडहामेळती, पखो.भवनहाती, तहा.उमरखमेड, 
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड-४४५ २३०

4752 4909 दमुगरश लक्ष्मणि पवहार, 
ममु.पखो.नसरहापतूर पवहारवहाडती, तहा.भखोर, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड-४१२ २१३

4753 4910 सरांदतीप नहागनहाथ कनदवहारांचमे, 
ममु.पखो.कदरखतीळ, तहा.उदगतीर, जजि.लहाततूर
कपन कखोड-४१३ ५१७
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4754 4911 गजिहानन उमहाजिती सहावळमे , 

ममु.पखो. सहावरांगती (अ.रहाव), तहा.भखोकरदन, जजि.जिहालनहा,
कपन कखोड-४३१ ११४

4755 4912 सहयहाद्रती कगरतीधिहारती तपहासमे, 
२२५, मल्हहार पमेठ, सहातहारहा 

4756 4913 मरांगमेश गखोकवरांद गहावडमे, 
ममु.पखो.कनमगहाव, तहा.खमेड, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड-४१० ५०५

4757 4914 रहाजिहद्र पमुरांडजलक फरकहाडमे,
ममु.पखो.बनककन्हखोळहा, तहा.जसलखोड, 
जजि.औररांगहाबहाद कपन कखोड-४३१ १३५

4758 4915 जसध्दहारांत भगवहान खरांदहारमे,
ममु.पखो.कनोंडवमे, तहा.जजि.सहातहारहा

4759 4916 भरत अशखोकरहाव कहानवटमे,
ममु.बखोडकहा पखो. वहायगहाव, तहा.अहमदपतूर, 
जजि.लहाततूर कपन कखोड-४१३ ५१४

4760 4917 कनततीश सदहाकशव आरांधिळकर, 
ममु.पखो.कपलतीव, तहा.महाळकशरस, 
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड-४१३ ३१०

4761 4918 मरांगमेश प्रभहाकर समुरडकर, 
१४१, लक्ष्मतीनगर, नवतीन पहाण्यहाच्यहा 
टहाककीजिवळ,  जसलखोड, तहा.जसलखोड,
जजि.औररांगहाबहाद कपन कखोड-४३१ ११२

4762 4919 कदलतीप दत्तरहाव वहाघमहारमे, 
ममु.नमेवरती पखो.तहालरांग, तहा.हदगहाव, जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड-४३१ ७१२

4763 4920 कवकहास बळतीरहाम इरांगळमे ,
ममु.पखो.कमखर तहा.परळती वपै. जजि.बतीड 
कपन कखोड-४३१ ५१५

4764 4921 रहाम महाधिवरहाव कशवणिखमेडमे,
पखो.धिनगर टहाकळती, तहा.पमुणिहार जजि.परभणिती 

4765 4922 ककरणि रहावसहाहमेब रहाउत,
रहा.अरांकबकहा नगर, वहारांगती रखोड, परभणिती, 
कपन कखोड-४३१ ४०४

4766 4923 मयमुर रहाजिकमु महार दमेशममुख,
ममु.घडखोळती, पखो.भवहानती, तहा.उमरखमेड, 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड-४४५ २३०

4767 4924 सरांकमे त लक्ष्मणि अरांधिकर, 
ममु.पखो.कहासमेगहाव, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती
कपन कखोड-४१५ ४०४

4768 4925 कवनहायक कहाकशनहाथ नरवहाडमे,
ममु.घडखोळती, पखो.भवहानती, तहा.उमरखमेड, 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड-४४५ २३०

4769 4926 जहानमेशवर दत्तहाजिती खमुडमे,
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ममु.घडखोळती, पखो.भवहानती, तहा.उमरखमेड, 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड-४४५ २३०

4770 4927 सहागर महारुतती कवठमे, 
ममु.पखो.शहाळगहाव, तहा.कडमेगहाव, जजि.सहारांगलती
 कपन कखोड-४१५ ३०४

4771 4928 अजलशहा अस्लम शमेख, 
आमरहाईनगर, ममु.पखो.कनोंडवमे,
(यश ढहाब्यहाच्यहा पहाठतीमहागमे), 
तहा.जजि.सहातहारहा  कपन कखोड-४१५ ००२

4772 4929 यमुवरहाजि प्रतहाप भखोसलमे, 
ममु.खहावलती, पखो.क्षमेत्रमहाहहलती, तहा.जजि.सहातहारहा 
 कपन कखोड-४१५ ००२

4773 4930 मखोहन रहाजिमु बमेग, 
एफ टहाईप कहालाॅलनती, ब्लहालाॅक नरां.६, रुम नरां.१३०, 
दत्तनगर, ममु.पखो.कशरखोळ, जजि.कखोल्हहापतूर 
 कपन कखोड-४१६ १२०

4774 4931 समुममेधि सरांभहाजिती कचखलतीकर,
सरांत जहानमेश्वर नरांगर (कव) नहारांदमेड 
कपन कखोड-४३१ ६०५

4775 4932 कवश्वहास अनरांत सहाररांगमे,
ममु.पखो. गखोळवशती  (खहारांबडवहाडती), तहा.लहारांजिहा 
जजि.रत्नहाकगरती  कपन कखोड-४१६ ७०१

4776 4933 अमखोल लक्ष्मणि डबरांग,
ममु.पखो.बहारांबवडमे, तहा.शहाहहवहाडती, जजि.कखोल्हहापतूर 
 कपन कखोड-४१६ २१३

4777 4934 कवजिय कमु महार लहाटकर,
ममु.पखो.बहारांबवडमे, तहा.शहाहहवहाडती, जजि.कखोल्हहापतूर, 
 कपन कखोड-४१६ २१३

4778 4935 महारुतती तमुकहारहाम पहाटतील, 
ममु.पखो.असरांडखोलती, तहा.गगनबहावडहा, 
जजि.कखोल्हहापतूर  कपन कखोड-४१६ २०६

4779 4936 रहाहहल शकशरांकहात कहारांबळमे , 
ममु.पखो.आलहास, तहा.कशरखोळ, जजि.कखोल्हहापतूर 
 कपन कखोड-४१६ १०४

4780 4937 अजजित सरांभहाजिती कहरांगकमरमे, 
ममु.पखो.पठहाणिवस्तती, (चहारांदहापतूरती), तहा.महाळकशरस,
जजि.सखोलहापतूर  कपन कखोड-४१३ ३१०

4781 4938 गमुलहाब गमेनदमेव रहाठखोड, 
रहा.घहाटरांग्रती, तहा.जजि.उस्महानहाबहाद 
 कपन कखोड-४१३ ५०१

4782 4939 समहाधिहान बहाळतू पखोळ, 
वहाककी बमु  पखो.वहाहमेगहाव सहा ,तहा.चहारांदवड, 
जजि.नहाकशक  कपन कखोड-४२२ ३०६

4783 4940 रममेश आबहारहाव जिहाधिव, 
जसध्दमेश्वर नगर (बखोरबन), उमरखमेड, 
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तहा.उमरखमेड, जजि.यवतमहाळ, 
 कपन कखोड-४४५ २०६

4784 4941 सकचन कपै लहास कशनगहारमे,
फमु लमेनगर समेलमु, तहा.समेलतू, जजि.परभणिती 
 कपन कखोड-४३१ ५०३

4785 4942 सकचन चरांद्रकहारांत सखोनकहारांबळमे ,
ममु.पखो.समुममेधिनगर करां धिहार, तहा.करां धिहार, जजि.नहारांदमेड
 कपन कखोड-४३१ ७१४

4786 4943 सरांकदप चरांद्रकहारांत सखोनकहारांबळमे ,
ममु.पखो.समुममेधिनगर करां धिहार, तहा.करां धिहार, जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड-४३१ ७१४

4787 4944 जियदतीप प्रभहाकर सहावरांत,
रहा.तळणिती, पखो.जलरांबगहाव, तहा.जजि.नहारांदमेड 

4788 4945 समुरजि कवलहासरहाव सहाळवमे, 
ममु.पखो.वस्सहा, आरांबमेडकरनगर, तहा.जजिरांततूर, 
जजि.परभणिती कपन कखोड-४३१ ५०९

4789 4946 सकतश अशखोकरहाव कहारांडतू रमे, 
ममु.अरांगलगहाव पखो.आरांबरवहाडती, यमेलदरती, 
जजि.परभणिती कपन कखोड-४३१ ५१०

4790 4947 रहाममेश्वर उत्तमरहाव वहाघमहारमे, 
रहा.वहाररांगहा (त.नहा )पखो.नहारांदहापतूर, तहा.कळमनमुरती, 
जजि.कहरांगहालती कपन कखोड-४३१ ७०२

4791 4948 ममुकमे श चरांद्रममुनती ढगमे, 
ममु.पखो.धिनगर टहाकळती, तहा.पमुणिहार, 
जजि.परभणिती कपन कखोड-४३१ ५११

4792 4949 कभमसमेन सरांपतरहाव वहाघमहारमे, 
ममु.पखो.जसध्दहाथरनगर, करां धिहार, तहा.करां धिहार ,
जजि.नहारांदमेड

4793 4950 कमरमेश नवनहाथ समुतहारमे, 
रहा.अजिलींगनगर, वहारांगती रखोड, हडकखो ककॉलनती, 
परभणिती कपन कखोड-४३१ ४०१

4794 4951 ज्यखोतती परममेश्वर वहागतकर, 
ममु.कमुरां भहारवहाहाडती (ख) पखो.कमु तरडती, 
तहा.कळमनमुरती, जजि.कहरांगखोलती कपन-४३१ ७०१

4795 4952 कवककी शतीकहारांत कशरांदमे, 
ममु.पखो.जिकहातवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००२

4796 4953 प्रकवणि कपै लहास भमुजिहाडमे, 
ममु.बखोरजिहाई, पखो.कचकनती, तहा.जजि.यवतमहाळ
कपन कखोड-४४५ ००१

4797 4954 कनलमेश कहरहामन भगत, 
ममु.घहारमेफळ, पखो.सहातमेफळ, तहा.नमेर प.
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड-४४५ २१०
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4798 4955 सहामेनमु पमुरुषखोत्तम वहानखडमे, 

आरांबमेडकर चचौक, टहाटहा इरांकडकहाम टहावर जिवळ,
वहाडर क्रि.१२ ममु.पखो.तहा.मखोरगहाव, 
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड-४४५ ३०३

4799 4956 शरद लक्ष्मणि लनोंढमे, 
रहा.समेलतू, तहा.पहालम, जजि.परभणिती, 
कपन कखोड-४३१ ७२०

4800 4957 बबन कमुरां डलतीक मखोरमे, 
ममु.उमरदरहावहाडती, पहामे.यडशती, तहा.कळमनमुरती,
जजि.कहरांगखोलती कपन कखोड-४३१ ७०१

4801 4958 गजिहानन रहामरहाव तहायवहाडमे, 
ममु.समरांदरवहाडती, पखो.पहारांडतू रणिहा 
तहा.भखोकर, जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ८०१

4802 4959 कशवदहास बहापमुरहाव खमुपसमे, 
रहा.गहारगखोटवहाडती, पखो. पहारांडमु रणिहा, जजि.भखोकर, 
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ८०१

4803 4960 बहालहाजिती सहाहमेबरहाव जिरांगलमे, 
कशवहाजिती रखोड, कखोळतीवहाडहा, पमुणिहार 
तहा.पमुणिहार, जजि.परभणिती कपन कखोड-४३१ ५११

4804 4961 रहाहहल हररश्चरांद्र खहारांडमेभरहाड, 
दमेउळगहावरहाजिहा, तहा.दमेउळगहावरहाजिहा, 
जजि.बमुलढहाणिहा कपन कखोड-४४३ २०४

4805 4962 स्वप्नतील कवजिय अरांभहामेरमे, 
रहा.सवडद, तहा.जसरांदखमेडरहाजिहा, जजि.बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड-४४३ २०२

4806 4963 समहाधिहान समुभहाष कह धिळमे ,
रहा.सवडद, तहा.जसरांदखमेडरहाजिहा, जजि.बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड-४४३ २०२

4807 4964 अतमुल वहामन बहागमुल, 
तक्षकशलहानगर, भडगहाव रखोड पहाचखोरहा, 
प्लकॉट नरां.४, जजि.जिळगहाव
कपन कखोड-४२४ २०१

4808 4965 पप्पमु कवश्वहास पहाटतील, 
ममु.सहारांगवती, तहा.पहारखोळहा, जजि.जिळगहाव, 
कपन कखोड-४२५ १११

4809 4966 कदलतीप समुपडतू  पहाटतील, 
ममु.पखो.मरांगरुळ, तहा.पहारखोळहा, जजि.जिळगहाव, 
कपन कखोड-४२५ १११

4810 4967 कमु णिहाल सरांजिय पहारांढरमे, 
४१६/ब, मदरसहा रखोड, कवश्वकवनहायक चचौक, 
शहामरहावनगर, सहारांगलती

4811 4968 गजिहानन महारखोतती नहागरमे, 
ममु.पखो.गरांधिहारती, तहा.लखोणिहार, जजि.बमुलढहाणिहा 
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कपन कखोड-४४३ ३०२

4812 4969 सत्यवहान चरांद्रकहारांत कभरांगहाडर, 
रहा.कमरजि नहाकयहाच्यहा पहाठतीमहागमे, सहारांगखोलहा, 
तहा.सहारांगखोलहा, जजि.सखोलहापतूर कपन -४१३ ३०७

4813 4970 शरद शरांकर कहारांबळमे , 
ममु.गमुळवरांचती, पखो.धिहावडवहाडती, तहा.जित, 
जजि.सहारांगलती

4814 4971 यहासतीन नमुरखहान पठहाणि,
ममुजिहावर गलती, जिरांगलती वहाड, कमरजि, 
तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१६ ४१०

4815 4972 रहाहहल मनखोहर सहाळमुरांखमे, 
शहामरहावनगर जिलाॅकवमेल जिवळ, सहारांगलती 
कपन कखोड-४१६ ४१६

4816 4973 परममेश्वर भहारत वहागतकर, 
ममु.कमुरां भहारवहाडती (ख.)  पखो.कमु तरडती, तहा.कळमनमुरती, 
जजि.कहरांगखोलती कपन कखोड-४३१ ७०१

4817 4974 गरांगहाधिर रहामरहाव ममुदतीरहाजि,
जसध्दमेश्वर कमुरां जि, प्लकॉट नरां.५४, 
भमुममे हकॉस्पतीटल जिवळ, बहापतूरनगर, दमेगलतूर,
तहा.दमेगलतूर, जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ७१७

4818 4975 प्रसहाद चरांद्रकहारांत नहाई, 
रहा. कहानहामेडती गलती, ममु.पखो.कमु रुरां दहा तहा.वसमत, 
जजि.कहरांगखोलती कपन कखोड-४३१ ५१२

4819 4976 रखोहणि प्रकहाश जिगदहाळमे , 
ममु.दहानवलमेवहाडती, पखो.वहावरकहरमे, तहा.महाणि, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ५०८

4820 4977 महारखोतती बहालहाजिती फरकरां डमे, 
ममु.पखो.पखोतरहा, तहा.कळमनमुरती, जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड-४३१ ७०१

4821 4978 स्वप्नतील सरांभहाजिती कहगखोलमे, 
रहा.एकदरहा, पखो.मरळक

4822 4979 दमुगहार गरांगहाधिर पखोटबहारांधिमे, 
ममु.पखो.बरडशमेवहाळहा, तहा.हदगहाव, जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड-४३१ ७१२

4823 4980 रहामदहास रहामचरांद्ररहाव ममुदनमेपवहाड, 
ममु.रहायखखोड, पखो.हहाळदहा, तहा.भखोकर 
जजि.नहारांदडमे कपन कखोड-४३१ ८०१

4824 4981 रकव कदगहारांबर खरांदहारमे, 
ममु.पखो.ममुडहाणिहा, तहा.महगहारांव जजि.यवतमहाळ
कपन कखोड-४४५ २०५

4825 4982 महाधिव गरांगहाधिर भरांडहारमे,
ममु.पखो.कमुरां डलवहाडती, तहा.कबलखोलती, जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड-४३१ ७११

4826 4983 अकमत अजिमुरनरहाव कहाळमे ,
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सरांत गहाडगमेबहाबहा नगर, परभणिती 
कपन कखोड-४३१ ४०१

4827 4984 प्रमेमहानरांद रममेश समुयरवरांशती, 
ममु.पखो.जसध्दहाथरनगर, बळतीरहामपतूर, 
तहा.जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ६०३

4828 4985 समुकनतहा ईश्वर ममुलगतीर,
रहा. सहाखलहा प्लकॉट हनमुमहान नगर, लखोहगहाव रखोड,
परभणिती कपन कखोड-४३१ ४०१

4829 4986 सखोनतीतहाई महाणितीकहा गहागलवहाड,
शहासतीनगर सहाईबहाबहा मरांदतीर, भपैसहा रखोड, भखोकर,
तहा.भखोकर, जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४३१८०१

4830 4987 कवशहाल कवश्वहास लखोखरांडमे, 
७२९, गमुरुवहार पमेठ, ढहामेरगलती, तहा.जजि.सहातहारहा

4831 4988 रहाजिहारहाम दत्तहा यमेळणिमे, 
ममु.कतरकसवहाडती, पखो.शहबखोलती, तहा.ममुदखमेड, 
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४१३ ८०६

4832 4989 कवठ्ठल भहाउरहाव कखोठमुळमे , 
ममु.पखो.पखोतरहा, तहा.कळमनमुरती, जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड-४३१ ७०१

4833 4990 जसध्दहाथर गखोपतीनहाथ हखोपहाळ, 
प्रतहापनगर, लक्ष्मती टहाकळती रखोड, 
रहा.लक्ष्मती टहाकळती, पखो.कखोटर्वी,
कपन कखोड-४१३ ३०४

4834 4991 सदहाकशव जसतहारहाम खरखोडमे, 
रहा.जिहामगव्हहाणि, पखो.समुकळती (कवर), 
तहा.कळमनमुरती, जजि.कहरांगखोलती 

4835 4992 अरांकमु श रहाजिमु गवई, 
पखो.हनवहाडती, तहा.अकखोट, जजि.अकहामेलहा 
कपन कखोड-४४४ १०८

4836 4993 सरांकमे त दहादहासहाहामे महानमे, 
रखोहतीदहासनगर, ग्रहामतीणि रुग्णिहालय शमेजिहारती, 
कशरखोळ,तहा.कशरखोळ, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ १०३

4837 4994 प्रमेमजितीत रहाजिहद्र गमुरव, 
ममु.पखो.परखरांदती, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा 

4838 4995 सरांतखोष आबहाजिती करमे, 
ममु.पखो.नरवणिमे,महा.महाणि, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५४०

4839 4996 यखोगमेश बहाबमुरहाव कहारांबळमे , 
ममु.पखो.वहाकरमे, तहा.करवरती, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड-४१६ २०४

4840 4997 ममुनहालहाल कहरहालहाल जिहाधिव, 
स.न.१७/१९, एफ-७, कबल्डलींग,
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प्लकॉट नरां.१०४, कचखलती घरकमु ल पमुणिमे 
कपन कखोड-४११ ०६२

4841 4998 मयमुर हरतीभहाउ मस्कमे , 
ममु.गवळवहाडती, पखो.पलवन, तहा.जजि.बतीड
कपन कखोड-४३१ १२२

4842 4999 कप्रयरांकहा हखोनहा घखोटकर, 
रकववहार पमेठ जिमुनर 
(कवदहाथर्वी करां म्पतूटर समखोर समुयरकमुरां ड अपहाटरमहट), तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे कपन 
कखोड-४१० ५०२

4843 5000 कवक्रिम कवठ्ठल चव्हहाणि, 
ममु.बखोरजिहाईवहाडती, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५०१

4844 5001 कवशहाल शतीकहारांत इरांगळमे , 
ममु.पखो.ल्हहासमुणिर, तहा.कहामेरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५०१

4845 5002 पवन सरांतखोष चव्हहाणि,
कपरांपरखमेड बमु. पखो. आ.रहाजिहा तहा. जस.रहाजिहा 
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४३ २०३

4846 5003 ररतमेश शरद तहायडमे,
प्रबमुध्द नगर वडहाळती, अमरहावतती

4847 5004 आकशष शमेषरहावजिती आरघडमे,
यशहामेदहानगर नरां.१ लहाईन नरां.१ अमरहावतती
कपन कखोड – ४४४ ६०६

4848 5005 जियप्रकहाश रहामलहाल तरजिमुलमे,
ममु.पखो. कनोंढहा/कखोसरहा तहा. पवनती, जजि. भरांडहारहा 
कपन कखोड – ४४१ ९०८

4849 5006 रहाजिकमु महार मनखोहर मसहाडमे,
गमुरुनगर वहाडर, दहातमे सखोसहायटती, भद्रहावतती 
तहा.भद्रहावतती जजि. चरांद्रपतूर 
कपन कखोड – ४४२ ९०२

4850 5007 समुममेधि भहागवत तहायडमे,
उसरहा बमु. पखो. समुनगहाव तहा.जिळगहाव जजि.बमुलढहाणिहा
कपन कखोड – ४४३ ४०२

4851 5008 रकवकहारांत बहाबमुरहाव कबरहाजिदहार,
ममु.पखो.दगरनहळळती तहा. दकक्षणि सखोलहापतूर 
जजि. सखोलहापतूर 

4852 5009 अचरनहा एकनहाथ अकहरमे,
जसध्दहाथर नगर पतूणिहार लखोकखोशमेड जिवळ पतूणिहार
कपन कखोड – ४५१ ५११

4853 5010 ककरणि प्रकहाश लहादमे,
११७/११८ कमे सरकर पमेठ, सहातहारहा 
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कपन कखोड – ४१५ ००१

4854 5011 कवशहाल कमु डवमे,
जिहानहाई मळहाई, (कखोडखोलती) सहातहारहा

4855 5012 कप्रयहारांकहा सरांतखोष नहारांगरमे,
ममु.पखो. लहाडमेगहाव तहा.वहाळवहा जजि.सहारांगलती
कपन कखोड – ४१५ ४०१

4856 5013 सहागर कवजिय जिहाणिमे,
ममु.पखो. जिपैनपतूर तहा. दयहारपतूर जजि. अमरहावतती
कपन कखोड – ४४४ ७०६

4857 5014 अमरदतीप गजिहानन वहानखडमे,
ममु.उमरती (कमु रणिखमेड) पखो. नहारांदमेड तहा. दयहारपतूर
जजि. अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ ८०३

4858 5015 प्रकवणि अशखोकरहाव डनोंगरमे,
ममु.पखो. धिहामखोडती, तहा. दयहारपतूर जजि. अमरहावतती
कपन कखोड – ४४४ ८०३

4859 5016 प्रशहारांत शरांकर घहाडगमे,
महाळती गलती, मरांगळवमेढहा जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ३०५

4860 5017 प्रदतीप कनवनृत्तती कमसहाळ,
ममु.पखो. मजिलमे कचरांचखोलती तहा. जजि. अहमदनगर
कपन कखोड – ४१४ १०६

4861 5018 समुमपैय्यहा ममुतरजिहा खहान,
७अ,१अ, १अ, कमे सरकर पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

4862 5019 रहाहहल अकनलरहाव जसरसहाट,
रहा महहादमेव वमेटहाळ, वहाडर नरां.१३ ममेहकर 
तहा. ममेहकर जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड – ४४३ ३०१

4863 5020 कवकहास नहामदमेव पहाटतील,
दमुगहार नगर (आनरांदनगर) कहारमेगहाव रखोड, परभणिती तहा. जजि. परभणिती कपन कखोड
– ४३१ ४०१

4864 5021 रहाजिहद्र भखोसलमे,
महाळतीनगर गट नरां.२ तहा. महाळकशरस 
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड – ४३१ ४०१

4865 5022 रहाहहल उदय कमुरां टमे,
ममु. धिहावटमे, पखो. तरणिखखोप तहा. पमेणि जजि. रहायगड

4866 5023 कप्रतम प्रकहाश आमलमे,
तहा. शतीवधिरन जजि. रहायगड 
कपन कखोड – ४०२ ११०

4867 5024 अकभजितीत वसरांत पहाटतील,
ममु.पखो. वशती तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१५ ४०१

4868 5025 महमेश जहानदमेव नमेवडमे,
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कहाटवटवहाडती तहा.जजि. बतीड
कपन कखोड – ४१४ २०५

4869 5026 सकतश तमुकहारहाम महहाममुनमे,
चमरकहार गलती, लहहजितीनगर परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ४०१

4870 5027 सरांतखोष खरांरांडतू  समुयरवरांशती,
शहासतीनगर, सहाईबहाबहा मरांकदर भपैसहा रखोड भखोकर
तहा. भखोकर जजि. नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ८०१

4871 5028 सरांतखोष रममेशरहाव मनसमुरमे,
ममु.पखो. दमेवणिती जजि. लहाततूर 
कपन कखोड – ४१३ ५१९

4872 5029 गमुरुजलरांग मलतीकहाजिमुरन कटकलमे,
ममु.पहामे. तहा. दमेवणिती जजि. लहाततूर
कपन कखोड – ४१३ ५१९

4873 5030 भगवहान महारुतती कहारांबळमे ,
ममु.पखो गड-ममुडकशरांगती तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ११९

4874 5031 धिमहारनरांद तहानहाजिती घमेवदमे,
समुधिहाकर कवनहायक जिखोशती नगर कळरांबहा कफल्टर हहाऊस समखोर कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ ०१२

4875 5032 जसध्दहाथर सहातहाप्पहा कहारांबळमे ,
ममु.पखो. वहाशती तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ०११

4876 5033 कनररांजिन तमुकहारहाम कहासहार,
ममु. कवनहायकवहाडती दमेवकहाडगहाव  पखो. पमेरणिखोलती 
तहा. आजिरहा जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ ५०५

4877 5034 अचरनहा रहाजिहद्र चव्हहाणि,दहारहा ररांजिनहा गजिहानन कदम
सवर नरां. १९/५/२ प्लकॉट नरां.३०३ आमेमसहाई अपहाटरमहट न्यमु कवकहास नगर 
सहातहारहा 

4878 5035 समुधितीर कवठठल वडहार,
ममु.पखो. भडकरां बमे तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ३०२

4879 5036 कशवहाजिती उमहाजिती झहाटमे,
भखोसती, पखो. लखोहगहाव तहा. औरांढहा (नहा.) 
जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड – ४३१ ७०५

4880 5037 ररांजजित मधिमुकर भहाटमे,
डहारांगरगहाव पखो. तळगती तहा. घहाटरांजिती जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ ००१

4881 5038 प्रदतीप दहाऊ बहावणिमे,
ममु. कपरांपळखमुटती पखो. पहाटणिबहामेरती तहा. कमे ळहापतूर
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ ३०५

4882 5039 ककपल बबनरहाव कहाकडमे,
ममु. झहापरवहाडती पखो. उमरती (कहापमेश्वर)
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तहा. आकणिर जजि. यवतमहाळ 

4883 5040 बमेबती महारुतरहाव भरांडहारवहाड 
ममु. कहारांदलगहाव तहा. पहालम जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ७२०

4884 5041 रहाहहल शकशकहारांरांत कहारांबळमे ,
ममु.पहामे. आलहाल तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ १०४

4885 5042 प्रसहाद कवलहास आपटमे,
१२४० डती वकॉडर, उमरहावकर गलती, उत्तरमेश्वर पमेठ कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ००२

4886 5043 तमेजिजसरांग रममेश चव्हहाणि,
लखोकभवरांत नगर, (पहारधि) पखो. मखोखहाड तहा. पमुसद
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०४

4887 5044 भहाऊ जजिजिहारहाम बमुळमे ,
ममु.फहारांगमुळगव्हहाणि पखो. खडजिमुरांबमे तहा. जिमुनर
जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४१० ५०२

4888 5045 कहाकतरक महहावतीर ठखोसर,
कखोरमेगहाव तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०१

4889 5046 शबहानहा हकमद खहान,
७अ,१अ,१अ, कमे सरकर पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

4890 5047 यखोगमेश कदलतीप रसहाळ,
ममु.पखो. बखोरखळ तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०११

4891 5048 तमेजिस्वती समुकनल जिहाधिव,
ममु.पखो. बखोरगहाव तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

4892 5049 समुममेधि नरहरती भखोगळमे ,
प्रबमुध्द नगर, वडहाळती, अमरहावतती 
कपन कखोड – ४४४ ६०२

4893 5050 रहाहहल बहाजितीरहाव पहारांडव,
ममु.पखो. आळतमे, तहा. हहातकणिरांगलमे जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ १०९

4894 5051 कवजिय रममेश कगरती,
ममु.पमे. नहावमेगहाव तहा. बदलहापतूर जजि. जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ २०२

4895 5052 स्वप्नतील जहानमेश्वर रहाऊत,
मधिमुबन ककॉलनती, जिमुनमे जिहालनहा, तहा.जजि.जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ २०३

4896 5053 रहाणिती भहागवत कहाररांडमे,
प्लकॉट नरां. १ अ, कमु महारस्वहामती नगर शमेळगती, सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ००६

4897 5054 नयन वहाल्मतीक आढहाव,
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कमु लकणिर्वी हकॉस्पतीटल महागमे, कचरांतहामणिती मरांगल कहायहारलय, मणिमहाड कपन कखोड 
– ४२३ १०४

4898 5055 प्रवतीणि डखोधिमु पहाटतील,
नवशककी अपहाटरमहट फललाॅट नरां. १३ अकभयरांतहा नगर कमटहावडमे रखोड त्रतीमतूतर्वी 
नहाकशक,
कपन कखोड – ४२२ ००८

4899 5056 रममेश समुखदमेवरहाव ममुन,
ममु.पखो. बखोरगहाव ममेघमे, जसध्दहाथरनगर वहाडर नरां.५ वधिहार कपन कखोड – ४४२ 
००१

4900 5057 अजजित आनरांदरहाव कहाळखोखमे,
ममु.पखो. बमुधि तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०३

4901 5058 वपैभव आप्पहासखो कमु लकणिर्वी,
ममु.पखो.जिकहातवहाडती तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

4902 5059 कनततीन अरुणि जथटमे,
ममु. खहानहापतूर तहा. पररांडहा जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ५०२

4903 5060 गमुरुनहाथ भहाऊरहाव पहाठरमे, 
ममु. कशवहाजिती चचौक, लखोहहा. तहा. लखोहहा जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड – ४३१ ७०८

4904 5061 चरांद्रकहारांत सरांग्रहाम गखोरपलमे,
ममु. बखोरती (खमुदर) पखो. उमरजि तहा. करां धिहार 
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ७१४

4905 5062 अमखोल आबहासहाहमेब तनपमुरमे,
टहाकळतीभहान तहा.शतीरहामपतूर जजि. अहमदनगर
कपन कखोड – ४१३ ७२५

4906 5063 सरांतखोष शहारांततीनहाथ आयरकर,
लक्ष्मती बहापतू समुयहारदय ककॉलनती,शती स्वहामती समथर शहाळहा रखोड प्रकहाशनगर 
लहाततूर, लहाततूर कपन कखोड – ४१३ ५१२

4907 5064 कवकहास सखोममेश्वर सहारांगळमे ,
ममु.कमझरनपमुर पखो. भहालगहाव तहा.बहाशर्वी जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ४०६

4908 5065 कवजियकमु महार जिमहाजिती लहाखहाडमे,
ममु.पखो. आखहाडहा बहाळहापतूर (हनमुमहाननगर) 
तहा.कळमनमुरती जजि. कहरांगखोलती 
कपन कखोड – ४३१ ७०१

4909 5066 समुरमेद्र कनलकमल ममेशहाम,
ममु.पखो. अडगहाव (खहाककी) तहा.नमेर (प.)
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २१०

4910 5067 आजिमेश बहाबहारहाव पखोटमे,
ममु.कहा-हखोळ, पखो. गहहलती तहा. पमुसद 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०४

4911 5068 अकमत अरुणि मनवर,
ममु.पखो. सहातमेफळ तहा.नमेर जजि.यवतमहाळ
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कपन कखोड – ४४५ १०२

4912 5069 दमेवहानरांद परांडजलक गमेडहाम,
ममु.पखो. कहामठवहाडहा (चहाणिती) तहा.दहारव्हहा
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०१

4913 5070 आकहाश भहागवरांत कहाररांडमे,
प्लहाट नरां १ अ, कमु महारस्वहामती नगर शमेळगती, 
जजि. सखोलहापतूरकपन कखोड – ४१३ ००६

4914 5071 धिनरांजिय जहानमेश्वर परांकडत,
इरांकदरहानगर कळरांब तहा. कळरांब जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ५०७

4915 5072 नयन जिगनहाथ जलरांबहारमे,
ममु.पखो. कवहमे (वसहाहत) तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ११७

4916 5073 हनमुमहान समुयरभहान खमुपसमे,
ममु. गहारगखोटवहाडती पखो. पहारांडमु रणिहा तहा.भखोकर 
जजि. नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ ८०१

4917 5074 अरांकमु श प्रमखोदरहाव गहावरांडमे,
कचरांचखोलती क्रि.२ तहा.कदग्रस जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड – ४४५ २०३

4918 5075 वपैभव छडहानरांद वहानखडमे,
ममु.पखो. दमेऊरवहाडहा तहा.कदग्रस जजि.यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २०३

4919 5076 अकनल सत्वजिती कह द्रमे
रुम नरां. २४ खहारांडवमे कनवहास कखोपरअळती जिवळ
ऐश्वयहार सखोसहा. लखोहगहाव पमुणिमे 
कपन कखोड – ४११ ०४७

4920 5077 आण्णिहासखो रहावसहाहमेब दहाई रांगडमे,
जजिजिहामहातहा ककॉलनती महाळती वस्तती अभयनगर
सहारांगलती

4921 5078 कनजखल रहाजिहद्र कशरांदमे,
५७ महाचती पमेठ सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

4922 5079 प्रदतीप कवश्वहास हहातकर,
ममु.समुळरांबती पखो. सहामेळहारांकमु र तहा. रहाधिहानगरती,
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ २१२

4923 5080 जियदतीप कनृ ष्णिहात पहाटतील,
ममु.पखो. कहावणिमे तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २०७

4924 5081 शमुभहारांगती कवश्वहास चचौगमुलमे,
ममु.पखो टखोप तहा.हहातकणिरांगलमे जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ १२२

4925 5082 रखोकहत यमुवरहाजि कहारांबळमे ,
ममु.पखो. कशरटती तहा.कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ १०३



-- 345 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
4926 5083 आकहाश कनवनृत्तती ननहावरमे,

ममु.पखो. कचरांचणिमेर वरांदन, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००४

4927 5084 सतूरजि महमेश कदम,
ममु.महहागहाव पखो. क्षमेत्र महाहहलती तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००३

4928 5085 सकचन कनृ ष्णिहा वहाझमे,
ममु.पखो.कबनमुर (शरांभमुरहाजिमे ककॉनरर) तहा. हहातकणिरांगलमे
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ १३८

4929 5086 जिनहादरन शरांकर कहारांबळमे ,
ममु.पखो. कहाडगहाव तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ००१

4930 5087 ओरांकहार रहाजिहद्र कशरांदमे,
५७ महाचती पमेठ सहातहारहा 

4931 5088 सरांदतीप समुभहाष कखोळती,
जिय बजिररांग ककॉलनती वलवहाडती कशवहार झहडहा चचौक दमेवपमुर धिमुळमे  कपन कखोड – 
४२४ ००५

4932 5089 चमेतन रहाजिहद्र कहासहार
सखोनगतीर तहा. जजि. धिमुळमे
कपन कखोड – ४२४ ३०९

4933 5090 गणिपत नरांदतू पखोटफमु लमे,
ममु.रणिद खमु. पहामे. रणिद बमु. तहा. अकखोलमे 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४२२ ६०४

4934 5091 वपैभव वसरांतरहाव पहाटतील,
ममु.पखो. कशरांगहावमे तहा. कशरपमुर जजि. धिमुळमे ,
कपन कखोड – ४२५ ४०५

4935 5092 ककशहामेर परांजिहाबरहाव पखोरमे,
ममु.तहामसवहाडती पखो. इरांटककी तहा. दयहारपतूर 
जजि. अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ ८०३

4936 5093 रहाहहल अरुणि ढरांगहारमे,
ममु. कहाप्हखोळ पहामे. गहहलती तहा. पमुसर जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २०४

4937 5094 ओरांकहार कनृ ष्णित सहावरांत
कशरवडमे बमु. तहा. रहाधिहानगरती जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २११

4938 5095 ऐश्वयहार अमर अकहरमे,
प्लकॉट नरां. २९ सहाठमेवहाडती रखोड ममु.पखो.जिकहातवहाडती 
तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

4939 5096 आकशष अकनल महानमे,
६९ रहामहाचहा गखोट, परांचवटती कवहहार, नहागहाचहा पहार सहातहारहा कपन कखोड – 
४१५ ००१

4940 5097 रहाहहल जियजसरांग बहाबर,
ममु.पखो. खहामेचती
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4941 5098 कवजिय महहादमेव कहारांबळमे ,

ममु.पखो. टखोप तहा.हहातकणिरांगलमे जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ १२२

4942 5099 सकचन महाकणिक डफळमे ,
महालमे तहा. हहातकणिरांगलमे जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ ११८

4943 5100 रहाजिमेश रतन परदमेशती,
ममु.पखो. कमु समुरांबहा ग.नरां.६ तहा.जजि.धिमुळमे  
कपन कखोड – ४२४ ३०२

4944 5101 सरांदतीप नहामदमेव गमुळवमे,
ममु.क-हमे पखो. कनमखोणि तहा. सरांगमनमेर 
जजि.अहमदनगर कपन कखोड – ४२२ ६०५

4945 5102 प्रकतक नहामदमेव कशखरमे,
रुम नरां. २ एल एन पवहार चहाळ सरांत रखोकहदहार महागर कहालहा ककलहा धिहारहावती 
ममुरांबई
कपन कखोड – ४०० ०१७

4946 5103 मखोजसन सत्तहार बमेग,
रमेल्वमे ककॉलनती, क्यतू नरां. जिमे १३७ 
तहा. नहारांदगहाव जजि. नहाकशक 
कपन कखोड – ४२३ १०६

4947 5104 दमेकवदहास जसतहारहाम गहारांगमुडर,
ममु. चहाक्यहाचमे पहाडमे पखो. जिखोरणि तहा. बहागलहाणि 
जजि. नहाकशक 

4948 5105 शपैलमेश वसरांत मस्कर,
कखोतखोलती तहा. पन्हहाळहा जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २३०

4949 5106 रहाकमे श खरांडतू  कहारांबळमे ,
ममु.पखो. कहाटमेभखोगहाव तहा. पन्हहाळहा जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २०५

4950 5107 धिमुळहा धिमहार कमसहाळ,
३०२ प्लकॉट नरां. सती २ समेक्टर १२ खहारघर, 
नवती ममुरांबई कपन कखोड – ४१० २१०

4951 5108 रहाजितू जसतहारहाम महाटमे,
प्लकॉट नरां. १० नतीरतीपमुरांजिमे लमे आऊट, शमेवरांतती लकॉन जिवळ, खरवती नहागपतूर कपन
कखोड – ४४० ०३५

4952 5109 अरांकमु श तहापणि रकॉय, 
रहा. कचतखोडहा फमु लमेवहाडती वहाडर नरां. १ वधिहार जजि. वधिहार
कपन कखोड – ४४२ ००१

4953 5110 कनलमेश नथ्थमुजिती आसमुटकर,
ममु. चखोपन तहा. महारमेगहाव जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ ३०३

4954 5111 गणिमेश महाधिवरहाव जिहाधिव,
ममु. डहामेळरांबहा पखोळ कचखलती (ई) तहा. कदग्रस 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ १०३

4955 5112 पवन कवठठल बच्चमेवहार,
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ए १०२ कक्रिस्टल पहाकर , महानसती पहाकर  जिवळ कवचमुरांबमे, पनवमेल (नवतीन ) जजि.
रहायगड 
कपन कखोड – ४१० २२१

4956 5113 कवनखोद लमुमहा शमेळकमे ,
ममु.पखो. कनरगमुडसर, (पमुनवरसन गहावठहाणि) 
तहा. आरांबमेगहाव जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४१२ ४०६

4957 5114 कहाजिल सरांजिय गखोळमे ,
महाझगहाव कखोटर , पहाररजिहात कबल्डलींग, रुम नरां. ००६ ममुरांबई कपन कखोड – 
४०० ०१० महाझगहाव ममुरांबई सहट ममेरती रखोड

4958 5115 अतमुल जहानमेश्वर गहाऊत्रमे,
ममु.पखो. सखोनबडर्वी, तहा. कमे ळहापतूर जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड – ४४५ ३०२

4959 5116 अमखोल कवजियरहाव जिहाणिमे,
ममु.पखो. जियपतूर तहा. दयहारपतूर जजि. अमरहावतती
कपन कखोड – ४४४ ७०६

4960 5117 लक्ष्मणि शरांकर भहामेयमे,
ममु. कभलदर पखो. जिखोरणि तहा. बहागलहाणि जजि. नहाकशक

4961 5118 अक्षय भहागहाजिती पखोटमे,
समुवणिहारनगर, कमे डगहाव कदघमे कवट भटटतीजिवळ
तहा.जजि.अहमदनगर कपन कखोड – ४१४ ००५ 

4962 5119 चरांद्रकहारांत तहान्हहाजिती समुकटमे,
ममु.पखो. महालमेगहाव तहा. अकखोलमे जजि. अहमदनगर
कपन कखोड – ४२२ ६०४

4963 5120 सरांजिय बहाबमुरहाव पहाटतील,
रहा. हमेकमे वहाडती पहामे. पनखोरती तहा. रहाधिहानगरती जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २३१

4964 5121 अकमत महानमे,
वडणिगमे, तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २२९

4965 5122 महाधिव कवनहायकरहाव कखोल्हमे,
ममु.पळसगहाव पखो. शमेलगहाव 
तहा. उमरती जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ८०७

4966 5123 पवन परशमुरहाम वहाठखोरमे,
ममु.पखो मनहाठहा तहा. हदगहाव जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ७१२

4967 5124 जहानमेश्वर दमेवरहाव कमु रुडमे,
रहा. झरहा पखो. कळमनमुरती तहा. कळमनमुरती 
जजि. कहरांगखोलती 

4968 5125 हषरल मधिमुकर पहाटतील
ममु. तहारांडलती पखो. शहहापतूर तहा. अमळनमेर
जजि. जिळगहाव कपन कखोड – ४२५ ४०१

4969 5126 सहाररकहा भहास्कर वहाघमहारमे,
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परांचशतील नगर, पहालवणि रखोड बतीड 
कपन कखोड – ४३१ १२२

4970 5127 सरांदतीप शमेषमेरहाव ठखोकळ,
ममु. बतीड परांचशतीलनगर पहाळवन रखोड
बतीड कपन कखोड – ४३१ १२२

4971 5128 बहालकन्यहा कगन्यहानदमेव दहाभहाडमे,
परांचशतीलनगर, पहालवन रखोड बतीड
कपन कखोड – ४३१ १२२

4972 5129 सरांतखोष रहामहा गखोडसमे,
ममु.कवठठलहापतूर तहा. आटपहाडती जजि. सहारांगलती

4973 5130 बरांडतू  भगवहान डखोळझहाकमे ,
ममु.पखो. पहारडगहाव तहा. घनसहावरांगती जजि. जिहालनहा

4974 5131 गचौतम नहागहामेरहाव अरांबमुरमे,
जसध्दहाथरनगर, एकलहरमे गमेट नहाजसक रखोड
नहाजसक कपन कखोड – ४२२ १०५

4975 5132 ककरणि आनरांदहा मखोरमे,
ममु.पखो. सहावडर (पहाटणिकर) तहा. रहाधिहानगरती 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ २१२

4976 5133 आकहाश जिगदतीश पहाटतील,
२५ अ, कवदयहा कवहहार ककॉलनती, कशरपतूर
जजि. धिमुळमे

4977 5134 बबन कदलतीप कहाशतीद,
ममु.पखो. महालगहाव तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०११

4978 5135 गजिहद्र बरांडमु रहाम वरांजिहारती,
ममु. हनमुमहानवहाडर सहातखोनहा पखो. वरळती,
तहा. महामेहहाडती जजि. भरांडहारहा  
कपन कखोड – ४४१ ९०५

4979 5136 सहाकहल पखोपट धिस,
ममु. खहावलती पखो. क्षमेत्रमहाहहलती 
तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००३

4980 5137 प्रणिहालती शकशकहारांत सहाळमुरांखमे,
८० कहामहाठतीपमुरहा सहातहारहा तहा.जजि.सहातहारहा 

4981 5138 शरांकर रहामदहास इरांदलकर,
ममु.पखो. कळरांबमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०२२

4982 5139 ककरणि जहानमेश्वर सहावरांत,
ममु.पखो. रुई तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०१

4983 5140 कवश्वजितीत कवनखोद समुतहार,
ममु.पखो. बहहलमे, तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ २०९
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4984 5141 ऋतमुरहाजि ररांगरहाव सहाळहामेखमे,

रहा. मडतू र तहा. भमुदरगड जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २०९

4985 5142 कदगरांबर मखोहन जिहाधिव,
ममु.पखो. पमुरांगहाव तहा. रहाधिहानगरती जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २११ 

4986 5143 सरांजिय सती स्वहामती,
ममु.पखो. कनरांगमुडगमे तहा. आजिरहा जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ५२६

4987 5144 कनृ ष्णिहात आनरांदहा पहाटतील,
ममु.पखो. पहाडळती खमुदर तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ०१०

4988 5145 आकशष अरांकमु श व्हरकट,
ममु.पखो. सरवडमे तहा. रहाधिहानगरती जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २१२

4989 5146 अजिमुरन गरांगहारहाम यमकर 
ममु. जियचतीवहाडती पखो. बनोंद्रती तहा. पहाटणि जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ २०६

4990 5147 ककशहामेर शरांकर नहारांगरमे 
ममु.पखो. सहावडर दमुमहालहा तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ ००१

4991 5148 कवक्रिम मधिमुकर चव्हहाणि
ममु. मसखोलहा खमुदर. तहा. मरांगरुळपतीर जजि. वहाकशम 
कपन कखोड - ४४४ ४०३

4992 5149 प्रवतीणि रहामहरती दवणिमे 
रहा. ए.३, अकमत अपहाटरमहट नरांदनवन ककॉलनती औररांगहाबहाद 
कपन कखोड - ४३१ ००२

4993 5150 महहद्र परांढररनहाथ कमु टमे 
रहा. मखोरकहरहा पखो. चहापैकहा तहा.जजि. औररांगहाबहाद 
कपन कखोड - ४३१ ००८

4994 5151 भहामेजिजलरांग जिनहादरन जिहानकर 
ममु.पहामे. कवजियजसरांहनगर आजिरहारखोड कशरखोळहा 
तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ १२०

4995 5152 उममेश ममुरलतीधिर लखोहहार 
ममु.पखो. पहाळधिती. शहाम ककॉलनती तहा धिरणिगहाव 
जजि. जिळगहारांव कपन कखोड - ४२५ १०३

4996 5153 रुपमेश पमुसहारहाम कगऱ्हमे 
रहा. जितूनती खहालहाशती लहाईन कहाद झहग कहामठती 
जजि. नहागपतूर कपन कखोड - ४४१ ००१

4997 5154 महामेहम्मद ममुत्तलतीन मजिहर हहसमेन 
रहा. ब्लकॉक सती. ८७, आजिहाद नगर न्यतू कहामठती 
जजि. नहागपतूर कपन कखोड - ४४१ ००१

4998 5155 गणिमेश तहारहाजसरांग चव्हहाणि 
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ममु.पहामे. मखोख क्रि.२ तहा. कदग्रस जजि. यवतमहाळ

4999 5156 शमेख फयहाजि शमेख चहालाॅदपहाशहा 
ममु.पहामे. बहहादरपमुरहा तहा. करां धिहार जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ७१४

5000 5157 कहातहाबहाई हखोनहाजिती घखोडमे 
रहा. सवर नरां. ७६, भहारतमहातहा नगर, कदघती 
पमुणिमे कपन कखोड - ४११ ०१५

5001 5158 समुकनतहा ककरणि लहारांबखोरमे 
रहा. घर नरां. ४४६ नहागदमेव ककॉलनती रररांगरखोड 
फमु लमेवहाडती झमेडपती कहालाॅलनती शमेजिहारती, कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ ०१०

5002 5159 उममेश अशखोक कहाथर 
रहा. नरां. ३०, अररहरांत नगर,बती हलाॅरांन्ड आकहाशवहाणिती 
जिवळ जिपैन टहपल औररांगहाबहाद 
कपन कखोड - ४३१ ००१

5003 5160 कदपक शहामरहाव कमरहासमे 
ममु. उमरदरहावहाडती पखो. यमेडशती तहा कळमनमुरती 
जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड - ४३१ ७०१

5004 5161 समुधितीर चरांद्रकहारांत फहाळकमे  
ममु.पखो. सहातहारहारहामेड, पहाडळती तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ०१०

5005 5162 रकवरांद्र आनरांदहा शमेलहार 
ममु. आरांबमेघर पखो. कमे ळघर 
तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा. 

5006 5163 रुपमेश सरांपरहाव आठवलमे 
ममु.पखो. वहाडककी जजि. अमरहावतती 

5007 5164 रहाहहल भहाऊरहावजिती रघहाटहाटमे 
ममु.पखो. पवनहार तहा. जजि. वधिहार 
कपन कखोड - ४४२ १११

5008 5165 तचौसतीकखहान खलतीलखहान पठहाणि 
ममु.पहामे. समुभहासवहाडर वरळती, तहा मखोहहाडती 
जजि. भरांडहारहा कपन कखोड - ४४१ ९०५

5009 5166 उषहा ओमरहाजि रहाहहानडहालमे 
ममु.पखो. सहामदहा तहा. दयहारपतूर जजि. अमरहावतती 
कपन कखोड - ४४४ ८०३

5010 5167 धिनरहाजि तहानहाजिती ढमेकळमे  
ममु.पहामे. बखोरगहारांव तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५१९

5011 5168 अक्षय सत्यवहान कपसहाळ 
ममु.पहामे. कपरांपरती. तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५११

5012 5169 रुपमेश कमु बमेर नहारांगरमे 
ममु.पखो. लहाडमेगहारांव तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१५ ४०१
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5013 5170 पवन रहाममेश्वर वरघट 

ममु. धिखोत्रहा दमेशममुख भहामदमेवती, तहा. कहाररांजिहा 
जजि. वहाकशम कपन कखोड - ४४४ १०५

5014 5171 समुरजि मखोहन नहायकवडती 
ममु.पहामे. धिखोम तहा. वहाई जजि. सहातहारहा.

5015 5172 पमुजिहा प्रकहाश गमुरांटतीवहार 
रहा. कमलहा नमेहरु नगर, अकनकर, अकखोलहा 
कपन कखोड - ४४४ ००१

5016 5173 नयनहा रकवरांद्र मखोरमे 
रहा.आण्णिहाभहाऊ सहाठमेनगर दगौंड तहा.दगौंड जजि. पमुणिमे 

5017 5174 समुकनल कदनकर जिगतहाप 
रहा. ४७४, भवहानती पमेठ हरकहानगर रहाम 
मरांकदरहासमखोर पमुणिमे - ४२

5018 5175 नयनहा कवठ्ठलरहाव नहारांदवडमेकर 
रहा कशवकनृ पहा हचौस. दत्तनगर ममु.पखो. वहातरांगती, 
वहाईनमेसरती तहा. आजिरहा जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ ५०५

5019 5176 प्रहाजिकहा ककशखोर घहाडती 
रहा. रुम नरां. १, कमे .बती. पवहार चहाळ, गहारांधितीनगर 
डती वकॉडर , जिखोगमेश्वरती पतूवर ममुरांबई - ४०००६०

5020 5177 आकशष मधिमुकर पहारांढरमे 
रहा. ई.जिती १८/३८ कवचहारमे महाळ, पल्हहाळकर 
गलती, कखोल्हहापतूर तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ ००३

5021 5178 कपतील कदनकर आवळमे  
रहा. रहामकनृ ष्णिनगर करनमुर तहा. कहागल 
जजि. कखोल्हहापतूर 

5022 5179 इशहारद कदलहावर आरांबमेकरती 
तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती ऐतवडमे खमुदर 
कपन कखोड - ४१५ ४०९

5023 5180 गणिमेश सरांजिय कशरांदमे 
रहा. कखोटरच्यहा पहाठतीमहागमे नहाईकवहाडती वस्तती, 
धिहामणिगहाव रखोड, अकखोलमे. अहमदनगर 
कपन कखोड - ४२२ ६०१

5024 5181 कवनतीत नरांदकमु महार चहारांदणिमे 
रहा. आवळती बमु. एम.एस.सती.बती ककॉलनती 
जजि. कखोल्हहापतूर तहा. रहाधिहानगरती ४१६ २११

5025 5182 चपैतन्य भहारत महानमे 
ममु.पखो. कहासमेगहारांव तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१५ ४०४

5026 5183 आकहाश महहादमेव लहारांडगमे 
ममु.पखो. धिमरपमुरती तहा. परळती जजि. बतीड 
कपन कखोड - ४३१ ५१५

5027 5184 रहाजितू अशखोक थखोरवत 
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रहा. यशवरांत पलाॅलमेस अपहाटरमहट प्लकॉट -१४, 
सहावकर ककॉलनती, कवशहामबहाग सहारांगलती कपन कखोड - ४१६ ४१५

5028 5185 अजजितकमु महार बहाळहासखो पहाटतील 
ममु.पहामे. कवलहापतूर तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती 

5029 5186 शहाहरुख रमजिहान चचौधिरती 
रहा. गवळतीपमुरहा कहाररांजिहा लहाड, जजि. वहाकशम 
कपन कखोड - ४४४ १०५

5030 5187 अकनल उद्घव समुरांगमे 
ममु. कहालर्वी पखो. तळमेगहारांव तहा.जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ ००१

5031 5188 अकवनहाश कभमरहाजि दमेशममुख 
ममु.पखो. वरुड रखोड, शमेवगहारांव तहा. शमेवगहारांव 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड - ४१४ ५०२

5032 5189 अक्षय कवशहाल धिमुमहाळ 
ममु. कहारखोळ पखो. गहहलती तहा. पमुसद जजि.यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ २०४

5033 5190 गखोपहाल दत्तहा नहारांदमे 
ममु.पखो. वडद तहा. महहागहाव जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ २०५

5034 5191 यखोगमेश मधिमुकर पहाटतील 
ममु. नवमेदर बमेलती. पखो. कमु डहाळ तहा अजलबहाग 
जजि. रहायगड कपन कखोड - ४०२ २०१

5035 5192 धिम्मपहाल सटवहा पहाटतील 
रहा. रपैणिहापतूर तहा. भखोकर जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ८०१

5036 5193 महमेश तमुकहारहाम हहापसमे 
रहा. चरांडकहापतूर तहा. रहाहहरती जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड - ४१४ १०५

5037 5194 प्रकदप कभमहा भखोईर 
रहा. प्लकॉट नरां. १४, समथरनगर कढकलमेमळहा 
कलाॅ नहाल रखोड, जिमेल रखोड, नहाकशक रखोड, नहाकशक 
कपन कखोड - ४२२ १०१

5038 5195 कशतल अरुणि बहागमुल 
रहा. प्लकॉट नरां. ९,टहागखोर नगर जजि. पमेठ जिळगहारांव 
कपन कखोड - ४२५ ००१

5039 5196 सरांजिय मरलतीधिर ठखोकळ 
रहा. परांचशतील नगर, पहालवणि रखोड, बतीड 
कपन कखोड - ४३१ १२२

5040 5197 अरांकबकहा अजिमुरन दमुतनोंडमे 
रहा. जिगदरांबहा प्लखोअर मतील रखोड, कशवहाजितीनगर 
ममेहकर जजि. बमुलढहाणिहा 

5041 5198 परममेश्वर पहारांडमु ररांग डमुमनमे 
रहा. एन. ९, ककतर्वी एस.एच.जिती सखोसहा. सती-२
पती. डब्लमु. ओ. १४ आझहाद चचौक जसडकहामे 
औररांगहाबहाद कपन कखोड - ४३१ ००१
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5042 5199 समुकनल समुयरभहान जिहाधिव 

रहा. चमेतनहानगर हसमुरल, औररांगहाबहाद 
कपन कखोड - ४३१ ००८

5043 5200 अक्षय महहाकवर लनोंढमे 
रहा. सरडमेवहाडती तहा. इरांदहापतूर जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड - ४१३ १०६

5044 5201 जजितहद्र दशरथ कनकम 
रहा. गणिखोर पखो. ममुबहारकपतूर तहा. शहहादहा 
जजि. नरांदमुरबहार कपन कखोड - ४२५ ४०९

5045 5202 सरांजिय ररांगरहाव कहारांबळमे  
ममु.पखो. तळहाशती तहा. रहाधिहानगरती जजि.कखोल्हहापतूर 

5046 5203 अमखोल गणिपतती कशपमुगडमे 
ममु. गखोलतीवडमे पखो. कखोतखोलती तहा. पन्हहाळहा 
जजि. कखोल्हहापतूर अ ४१६ २३०

5047 5204 महमेश्वरती मयहारहाम कमरती 
ममु. पलहानगहावरां पखो. फमु टहाणिहा तहा दमेवरती जजि.गनोंदतीयहा 
कपन कखोड - ४४१ ९०१

5048 5205 कवकहास खरांडतू  तमुपसममुदरमे 
रहा. नहाथहा पखो. पहारांगरती तहा. परळती वपै. जजि. बतीड 
कपन कखोड - ४३१ ५३०

5049 5206 यखोगमेश रततीरहाम जसरांधितीममेशहाम 
रहा. जधिवरतीतखोलहा पखो. कमु रहाडहा तहा. दमेवरती 
जजि. गनोंदतीयहा कपन कखोड - ४४१ ९०२

5050 5207 रमेश्महा उत्तम चव्हहाणि 
रहा. कड. १०२, लहामेढहा पहाकर , लखोढहा ररजिन्सती जिवळ, सरांदपगहाव रखोड, 
महानपहाडहा पमेटट हाल परांप 
डनोंबतीवलती पतूवर जजि. ठहाणिमे कपन कखोड - ४२१ २०४

5051 5208 रहाममेश्वर रहाजितू नरवहाडमे 
रहा. सवडद तहा. जसरांधिखमेडरहाजिहा जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड - ४४३ ००२

5052 5209 आदमेश गजिहानन गहाडगमे 
रहा. सवडद तहा. जसरांदखमेड रहाजिहा जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड - ४४३ ००२

5053 5210 जजिवन कदलतीप जिपैवळ 
रहाव सवडद तहा. जसरांदखमेड रहाजिहा जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड - ४४३ ००२

5054 5211 आरतती शरांकर नलहावडमे 
रहा. २६, शमुक्रिवहार पमेठ, सहातहारहा. 

5055 5212 अकमत ककसन कमु डममेथमे 
रहा. दहाभहाडती पखो. झमकखोलहा तहा. झरती - जिहामणिती 
जजि. यवतमहाळ 

5056 5213 कवनहायक महखोहर कहारांबळमे  
ममु.पखो. कमरहा कहालाॅलनती पमुरवमेस कवशहामबहाग सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१६ ४१६
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5057 5214 सरांतखोष दत्तहात्रय खहारांडमेकर 

रहा. ममु.पखो औरहाद तहा. द. सखोलहापतूर जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ ००८

5058 5215 अकमत जियवरांत वहाघमहारमे 
ममु.पहामे. कदघरांचती तहा. आटपहाडती जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१५ ३१५

5059 5216 कहाकशललींग यशवरांत शमेळकमे  
रहा. शती. कबरदमेव वसहाहत, सरांत रखोकहदहासशहाळमे  
समखोर कहागल तहा. कहागल जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ २१६

5060 5217 चमेतन बरांडमु  सखोनवणिमे 
रहा. तमेलती गलती, आषती तहा. आषती जजि. बतीड 
कपन कखोड - ४१४ २०३

5061 5218 जहानमेश्वर चरांद्रकहारांत गनोंदकमे  
ममु.पखो. रहाजितूर खहाटतीक गलती तहा.अकखोलमे 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड - ४२२ ६०४

5062 5219 सरांतखोष अशखोक जिवरमे 
रहा. महालमेवहाडती पखो. खरवरांडती,कहासहार 
तहा. पहाथडर्वी जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड - ४१४ ११३

5063 5220 महहद्र अजिमुरन गवई 
रहा. रमहाबहाई नगर, मनमहाड 
कपन कखोड - ४२३ १०४

5064 5221 सरांकदप खरांडतू  रहाक्षमे 
ममु.पखो. रहाजितूर तहा. अकखोलमे जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड - ४२२ ६०४

5065 5222 रकवरांद्र गरांगहारहाम बखोलपतवहार 
ममु. सहावरांगती पखो. वगहारहा तहा. घहाटमेतती जजि.यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ ३०१

5066 5223 यखोगमेश समुकनल चव्हहाणि 
ममु. कवनळ पहामे. घखोटती तहा.घहाटरांतती जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ ३०१

5067 5224 नवनहाथ कवठ्ठल कटकहारमे 
रहा. क्रिहारांतती कबल्डलींग प्लकॉट नरां. २ पहाशर्वी चचौल 
आबमुशमेत रखोड, दमेहहरखोड पमुणिमे ४१२ १०१

5068 5225 रहाजिमेश अकनल महानमे 
रहा. मचौजिमे उपळहा (महा.) तहा.जजि. उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड - ४१३ ५०१

5069 5226 ररांजजित परशरहाम कनोंकणिती 
ममु. नहावलती पहामे. मखोग्रहाणिती तहा. नवहापतूर जजि.नरांदमुरबहार 
कपन कखोड - ४२५ ४१६

5070 5227 नरहद्र रममेश खवलमे 
रहा. ७० ईश्वर ककॉलनती, तळखोदहा रखोड,नरांदमुरबहार 
तहा.जजि. नरांदमुरबहार कपन कखोड - ४२५ ४१२

5071 5228 रखोशन जजिजिहाबरहाव समुयरवरांशती 
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ममु. कचौठल पखो. कनहहालखोड तहा.जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२४ ००२

5072 5229 प्रममेश कभमरहाव कचरांतमे 
रहा. १५ ब, सरांतसमेनहानगर, न्हहावती ककॉलनती ततीन 
मरांदतीरहाजिवळ दमेवपतूर धिमुळमे  

5073 5230 प्रमखोद नरशमु महाळमे  
ममु.पखो. महामेरहाणिमे - प्र.ल , जिहावहाई नगर तहा.जजि.धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२४ ००२

5074 5231 कवशहाल सयहाजिती बखोटमे 
ममु. सहातमेवहाडती पहामे. वहाकमे श्वर तहा. खटहाव 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ५०६

5075 5232 समुरजि पहारांडमु ररांग पहाटखोळमे  
ममु.पखो. तडवळमे  तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५०६

5076 5233 अरुणि चरांद्रकहारांत नलवडमे 
रहा. रकहमतपतूर तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५११

5077 5234 प्रफमु ल बहाळकनृ ष्णि कहारांबळमे  
रहा. कमरजि तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१६ ४१०

5078 5235 जिगनहाथ चरांद्रकहारांत रुपनर 
रहा. जजिजिहामहातहा ककॉलनती, महाळती वस्तती,
अभयनगर सहारांगलती 

5079 5236 कवजिय रहाजिहारहाम घखोडमे 
ममु.पखो. कखोकरुड तहा.कशरहाळहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१५ ४०५

5080 5237 कनततीन भगवहान सहाबळमे  
ममु.पखो. तडवळमे  तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा. 

5081 5238 रुपमेश रममेश कक्षरसहागर 
ममु.पखो. धिहामनमेर तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५११

5082 5239 हणिमरांत रममेश सहावरांत 
ममु.पहामे. रहाणिरांद तहा. महाणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५०८

5083 5240 अजिय अशखोक महानमे 
ममु.पखो. जिहाखणिगहाव तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा. 

5084 5241 जियवरांत गणिपत फरहारांदमे 
ममु.पखो. आणिमेवहाडती तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ०२०

5085 5242 कन्हपैयहा छगन वहाघ 
ममु.पहामे. अकहरवहाडती तहा. रहावमेर जजि. जिळगहारांव 
कपन कखोड - ४२५ ५०८

5086 5243 शती. ममुजिहाकहद मन्समुर सय्यद 
रहा. रहाजिकदप सरांकमु ल ककॉलनती कनगडमे कबल्डलींग
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शमेजिहारती ममु.पखो.उचगहारांव तहा. करवतीर जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ ००५

5087 5244 रहामेकहदहास नहामदमेव रहाठखोड 
रहा. कभमलहातहारांडहा पखो. उमरहा तहा. लखोहहा जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ७०७

5088 5245 मरांगमेश मधिमुकर लहाळगमे 
ममु.पखो. वडलमे तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा. 

5089 5246 समुधिहाकर लक्ष्मणि ढखोलमे 
ममु.पखो. चचौधिरवहाडती तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५२३

5090 5247 जियमेश तमुकहारहाम कशरांदमे 
ममु. सहयहाद्रतीनगर पखो. कमु समुरांबती तहा. जिहावलती 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ०१२

5091 5248 कवककी कभमरहावजिती गवई 
ममु. महाहहलती धिहारांडमे तहा. दयहारपतूर जजि. अमरहावतती 
कपन कखोड - ४४४ ८०३

5092 5249 जसद्घतू कदलतीप कहारांबळमे  
ममु.पखो. वहाशती तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ ०११

5093 5250 शरद ररांगनहाथ गखोरड
रहा. आण्णिहाभहाऊ सहाठमेनगर कशवदशरन चहाळ 
सहाईबहाबहा मरांदतीरहाजिवळ महानखमुदर ममुरांबई उपनगर 
कपन कखोड - ४०० ०४३

5094 5251 शमुभहारांगती कपै लहास कहवहाळमे  
रहा. कमललींदनगर सरकहारती दवहाखहान्यहाच्यहा 
पहाठतीमहागमे वहालाॅडर नरां. २०, बमुलढहाणिहा 
तहा. जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड - ४४३ ००१

5095 5252 यहास्मतीन शरतीफ शमेख 
रहा. अमरहाईनगर ममु.पखो. कनोंडवमे तहा.जजि. सहातहारहा. 
यश ढहाब्यहाच्यहा पहाठतीमहागमे 
कपन कखोड -४१५००२

5096 5253 ऋकषकमे श कवठ्ठलरहाव महहाजिन 
ममु.पखो. पखोफहालती तहा. उमरखमेड जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ २०४

5097 5254 पमुरांडजलक इरांदल रहाठखोड 
ममु.पखो. भखोरड तहा. महाहहर जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ७२१

5098 5255 रहाहहल इरांदल रहाठखोड 
ममु.पखो. भखोरड तहा. महाहहर जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ७२१

5099 5256 सरांदतीप उत्तम वहायदरांडमे 
रहा. ७३२, गमुरुवहार पमेठ सहातहारहा. 

5100 5257 सखोम शरांकर बमेलमे 
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रहा. मलकहापतूर पखो. कखोनदरती तहा. महहागहाव
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ २०४

5101 5258 रहाहहल वसरांत रहाठहामेड 
रहा. कतवररांग पखो. पखोहरांडमुळ तहा. महहागहाव 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ २०४

5102 5259 उज्वल मधिमुकर तडसतीकर 
रहा. गखोकमु ळधिहाम इरांटरनलाॅशनल स्कतू ल कहासहारखमेडहा नहारांदमेड कपन कखोड - ४३१
७०५

5103 5260 उममेश कदलतीप जिहाधिव 
रहा. जिमुनहा बपैल बहाजिहार, गनोंधिळती गलती नरांदमुरबहार 
कपन कखोड - ४२५ ४१२

5104 5261 कवनखोद कवठ्ठल थहामेरहात 
ममु.पखो. तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर लहामेहहारगलती 
महाळकशरस कपन कखोड - ४१३१०७

5105 5262 जहानदमेव कशवहाप्पहा कखोरती 
ममु.पखो. हडलगमे तहा. गडकहरांग्लजि जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ ५०४

5106 5263 व्यरांकटमेश कदपक टमेकमे  
रहा. धिनगर तहालमतीजिवळ महाळकशरस 
तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर 

5107 5264 रहाहहल ककसन दमेवरमे 
डकॉ. बहाबहासहाहमेब आरांबमेडकर नगर, कशरांदखमेडहा 
तहा. कशरांदखमेडहा जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२५ ४०६

5108 5265 कवशहाल कभकहाजिती धिहावहारमे 
रहा. समतहानगर पमुवर सहावरगहारांव कळरांब तहा.कळरां
जजि. उस्महानहाबहाद कपन कखोड - ४१३ ५०७

5109 5266 आकहाश अरांकमु श लहाटमे 
रहा. कल्पनहानगर तहारांद मुळवहाडती रखोड कळरांब तहा.कळरां
जजि. उस्महानहाबहाद कपन कखोड - ४१३ ५०७

5110 5267 अकनलकमु महार गमुरुबसतू महाळती 
रहा. दहामहाजितीनगर धिमरगहाव रखोड महाळती वस्तती 
मरांगळवमेढहा कपन कखोड - ४१३ ३०५

5111 5268 मनखोजिकमु महार अरांकमु श हहलगमुरांडमे 
रहा. समहाट चचौक, लखोहहारगलती लहाततूर. 
कपन कखोड - ४१३ ५१२

5112 5269 तमुकहारहाम कशवहाजिती कमु रटमे  
ममु.पखो. सहावरमहाळ तहा. ममुखमेड जजि. नहारांरांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ६१५

5113 5270 नवनहाथ रहावजिती गवलमे 
रहा. गवलमेवहाडती तहा. औढहा.नहा, जजि. कहरांगखोलती 
पखो. कशरखोडशहहापतूर कपन कखोड - ४३१ ७०५

5114 5271 कवक्रिम दशरथ चव्हहाणि 
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रहा. अरांमलहा.ख पखो. कतवहारती तहा. कदग्रस 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ २१३

5115 5272 पमुरुषहामेत्तम भरत पहाटतील 
ममु.पखो. वपैजिहालती तहा. शहहादहा जजि. नरांदमुरबहार 
कपन कखोड - ४२५ ४२२

5116 5273 चरांद्रशमेखर रममेश बहाकवस्कर 
रहा. १४, कनअर नवररांग पहाण्यहाच्यहा टहाककीजिवळ 
नमेहरु हचौ.सहासहायटती दमेवपतूर धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२४ ००५

5117 5274 शमुभम शहावणि खखोब्रहागडमे 
रहा. जसस्टर ककॉलनती, चरांद्रपतूर 
कपन कखोड - ४४२ ४०१

5118 5275 सचौरभ जहानमेश्वर पहाटतील 
ममु. कवठळ पखो. न्यहाहळखोद तहा.जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड - ४२४ ००२

5119 5276 कहाकशनहाथ रहानखोजिती कहारांबळमे  
ममु. सदमेगमुडवळमे  पखो. कहानमुरखमुदर तहा. चरांदगड 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड - ४१६ ५०७

5120 5277 रहाहहल नहारहायणि आळणिमे 
ममु.सखोरजिहा पखो. आडगहारांव बहाजिहार तहा. जजिरांततूर 
जजि. परभणिती कपन कखोड - ४३१ ४०१

5121 5278 सरांतखोष बबन कहारांबळमे  
रहा. बहाभमुळगहाव तहा. वसमत जजि. कहरांगखोलती 
कपन कखोड - ४३१ ५१२

5122 5279 जिगतपहाल भमुजिरांग कखोलरांबतीकर 
ममु.पखो. जसद्घहाथरनगर, बळतीरहामपतूर तहा.जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ६०३

5123 5280 शमुभम समुरमेश शमेवतमे 
रहा. १२०३, रहाधिमे अपहाटरमहट वहाई रहायडखोहहा आळती तहा. वहाई जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१२ ८०३

5124 5281 अकवनहाश भहास्कर ढहालमे 
ममु.पखो. वडतूजि तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५०६

5125 5282 कदलतीप अप्पहा गकहणि 
ममु.पखो. बहावधिनआमेढहा पखो. कडमेगहाव तहा. वहाई 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१२ ८०३

5126 5283 अरकवरांद धिनहाजिती पवहार 
ममु.पहामे. आनमेवहाडती तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा. 

5127 5284 पमुजिहा कनखतील सहावरांत 
ममु.पखो. रहाणिरांद तहा. महाणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५०८

5128 5285 अकभषमेक सरांजिय यहादव 
ममु.पहामे. वडमुजि तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५०६
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5129 5286 जधिरजि कवजिय गरांगहावणिमे 

ममु.पहामे.परळती तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ०१३

5130 5287 समुकनल तहानहाजिती मरांडलमे 
रहा. भहाग्यखोदय नगर, पमेडगहाव रखोड, वडतूजि
तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५०६

5131 5288 समुरजि नहारहायणि मखोकहतमे 
ममु.पखो. अपकशरांगमे.कम. तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५१८

5132 5289 गणिमेश शतीकहारांत कनकम 
ममु.पखो. अपकशरांगमे.कम. तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५१८

5133 5290 सरांभहाजिती सरांपतरहाव जिहाधिव 
ममु.जिहाधिववहाडती पखो. कवखळमे  तहा. कखोरमेगहारांव 
जजि. सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ५२४

5134 5291 भहास्कर दहादहासहाहमेब नलवडमे 
रहा. बमेलमेवहाडती तहा. पहारखोद जजि. बतीड 
कपन कखोड - ४१४ २०४

5135 5292 सकचन खरांडतू  रहावतमे 
ममु.पहामे.अकबतजखरांड तहा. अकखोलहा जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड - ४२२६१०

5136 5293 परांकजि गणिपत कहाळमे  
ममु.वहाशती पखो. सवनहा, तहा कहनगर जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ८०२

5137 5294 जहानमेश्वर चती चव्हहाणि 
ममु.वहाघती पखो. कशरडशहहापतूर तहा. वसमत
जजि. कहरांगखोलती कपन कखोड - ४३१ ५१२

5138 5295 आकहाश दचौलतरहाव सहावरांत 
रहा. तळणिती पखो. जलरांबगहाव तहा. नहारांदमेड जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ६०५

5139 5296 सकचत सखोमनहाथ खरांडहाईत,
ममु.पखो.म्हसगणि तहा.पमेठ, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड – ४२२ २०८

5140 5297 दमेवहानरांद आमनृतहा इरांगखोलमे,
ममु.पखो.महहात्महा फमु लमेनगर, ररसखोड, तहा. ररसखोड, जजि.वहाकशम, कपन कखोड – 
४४४ ५०६

5141 5298 प्रफमु ल रममेश यवतकर,
शतीकनवहास टकॉककीजि जिवळ, यहात्रहा चचौक, अकखोट,
जजि.अकखोलहा, कपन कखोड – ४४४ १०१

5142 5299 सरांतखोष रहामदहास पहाथमे,
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सखोमवहार वमेसतीजिवळ, गणिपतती मरांदतीर आकहामेट,
तहा.अकखोट, जजि.आकहामेलहा,
कपन कखोड – ४४४ १०१

5143 5300 प्रकवणि प्रमखोद वहानखडमे,
रहा.रहाहणिखमेड, पखो.कमु टहासहा, तहा.अकखोट, 
जजि.अकखोलहा, कपन कखोड – ४४४ १०१

5144 5301 प्रकवणि जिनहाधिरन धिहामणिकर,
कवदभर वहाईन बहार, शतीरहाम नगर, गमुडधिती रखोड, अकखोलहा, कपन कखोड – ४४४
००५

5145 5302 अमखोल पहारांडमु ररांग कशरांदमे,
रहा.दमेउळगहाव रहाजिहा, पखोस्ट.सहारखमेड, तहा. जिमतूडहा, जजिल्हहा.बमुलढहाणिहा.

5146 5303 एकनहाथ धिनोंडतीबहा सखोममुणिमे,
रहा. जिममुडहा,तहालमुकहा दमेउळगहारांव रहाजिहा,
जजिल्हहा बमुलढहाणिहा. पखो.सहावखमेड.

5147 5304 मनखोहर रहाजिहद्र गहाडमेकर,
रहा. कमु भमेफळ, पखो.वहाघरुळ,  तहा.जिहालनहा,
जजि. जिहालनहा.

5148 5305 पवहार कनमेलश अरुणि
रहा. महावजितीपहाडहा, पखो. नवहापहाडहा,
तहा. सहाक्रिकी, जजि. धिमुळमे ,
कपन कखोड – ४२४३०४

5149 5306 ररतमेशजसरांग दहापैलतजसरांग रहाजिपतूत,
रहा. प्लकॉट नरां.५९, महाहमेश्वरती नगर,
लखोकमहान्य शहाळमेजिवळ, कचत्तखोड रखोड, धिमुळमे .
कपन कखोड – ४२४ ००१

5150 5307 महाधिमुरती सकतश तळमेकर,
रहा. ममु.पखो.कबनमुर-इचलकररांजिती,
तहा. हहातकणिरांगलमे, जजि. कखोल्हहापतूर.
कपन कखोड – ४१६ १३८.

5151 5308  कशवहानरांद बहालहाजिती ढहाकणिमे,
रहा. बखोरगहारांव(खमु), पखो.मरांगरूळ तहा. जिळकखोट जजि.लहातमुर  कपन कखोड –४१३ 
५३२

5152 5309 आकहाश रहाजिहद्र पटमेकर 
रहा. मखोटहा रखोड कळरांब जजि. उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड – ४१३ ५०७

5153 5310 मनखोजि बरांडमु  कदम 
रहा. कसबहा पमेठ कळरांब तहा. कळरांब तहा. कळरांब जजि. उस्महानहाबहाद कपन कखोड –
४१३ ५०७ 

5154 5311 कवलहास तमुळशतीरहाम कचतहारांळमे
रहा. समहाट चचौक, लखोहहार गलती,लहातमुर 
कपन कखोड – ४१२ ५१२ 

5155 5312 अकवनहाश कनवनृत्तती कहारांबळमे  
रहा. ममु. पखो. पहानकचरांचखोळती तहा. कनलरांगहा जजि. लहातमुर 
कपन कखोड – ४१३ ५३१
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5156 5313 शहादमुल लततीफ शमेख 

रहा. कहामठहा तहा. तमुळजिहापतूर जजि. उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड – ४१३ ६०७

5157 5314 महमेश समुरमेश मखोरमे 
रहा. ममु.पखो. अरांत्रती खमेडमेकर तहा. कचखलती 
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४३ २०१

5158 5315 सरांजिय हणिमरांत कशरांदमे 
रहा. मचौलहालती गलती अक्कलकखोट जजि. सखोलहापमुर 
कपन कखोड – ४१३ २१६

5159 5316 अमखोल महहावतीर जखलहारमे 
रहा. मखोरखोचती तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापमुर
कपन कखोड – ४१३ १०९ 

5160 5317 शतीकहारांत तमुळशतीरहाम गहायकवहाड 
रहा. ममु. पखो. यमेडसती तहा. कल्मनमुरती जजि. कहरांगखोलती 
कपन कखोड – ४३१ ७०१

5161 5318 शमे. अन्सहार शमे. ममेहबमुब रहा. कतवररांग पखो. पखोहरांडतूळ तहा. महहागहाव जजि. यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ २०४ 

5162 5319 समुकनल बळतीरहाम रहाठखोड 
रहा. कतवररांग पखो. पखोहडमुळ तहा. महहागहाव 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०४ 

5163 5320 सजिररहाव दत्तरहाव शमेडगमे 
रहा. ममु.पखो. रवळगहारांव तहा. समेलतू जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ५०३ 

5164 5321 सततीश तहातखोबहा गमुडतूळकर 
रहा जिमेउर पखो. वहाररांगती तहा. आजिरहा जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ५०४

5165 5322 अरांककत कहरहामणि भखोळमे  
रहा. खखोस्ट लहकवतहा जजि. नहाकशक 
कपन कखोड – ४२२ ५०२ 

5166 5323 नवनहाथ अजिमुरन महाळती 
रहा. ममु.पखो. आषहा तहा. भमुम जजि. उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड – ४१३ ५०४

5167 5324 कवरहाजि चरांद्रहहास भगत 
रहा. ममु.पखो. शजिरांदहा तहा. बहाशर्वीटहाकळती जजि. अकखोलहा कपन कखोड – ४४४ ००६

5168 5325 नवनहाथ नहारहायणि वहायवळ 
रहा. नहागयणि वहायवळ कखोरमेगहारांव रखोड परभणिती तहा. जजि. परभणिती 

5169 5326 पहावरतती नहागखोरहाव वहाकखोडमे 
रहा. नहाथनगर उमरखमेड तहा. उमरखमेड 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०६ 

5170 5327 महमेश समुदहाम कशरांदमे 
रहा. बमेलहापमुर खमुदर आरांबती रखोड कशरांदमे वस्तती तहा. शतीरहामपमुर जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड – ४१३ ७१५ 

5171 5328 कववमेक बहाळमु जिगधिनमे 
रहा. प्लकॉट नरां. ७५ बमेलमेश्वर ककॉलणिती अगरकर मळहा स्टमेशन रखोड अहमदनगर
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कपन कखोड – ४१४ ००५

5172 5329 कनलमेश उत्तमरहाव कदम 
रहा. ममु.पखो. तहामसहा तहा. हदगहाव जजि. नहारांदमेड 

5173 5330 रहाहहल सरांभहाजिती सहावरांत 
रहा. ममु.पखो. तरखोडहा बमु. जिमुनमेगहाव तहा. जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ६०५

5174 5331 सकचन वसरांत पवहार 
रहा. ममु.  ममुरांजिवडती तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा 

5175 5332 ररतमेश अरांकमु श पवहार 
रहा. ममु. कशशर्वी तहारांडहा पखो. कशशर्वी (बमु) तहा. सखोनपमेठ जजि. परभणिती

5176 5333 रहाहहल रसहाळ चव्हहाणि 
रहा. ममु. बखोरमहाळ तहारांडहा पखो. कतडकहा तहा. सखोयगहाव जजि. औररांगहाबहाद 
कपन कखोड – ४३१ १५०

5177 5334 चमेतन शहारांतहारहाम चचौधिरती 
रहा. बहाहमेरपमुरहा चचौधिरतीवहाडहा तहा. पहाचखोरहा जजि. जिळगहाव कपन कखोड – ४२४ 
२०१ 

5178 5335 गखोरख रममेश रहाउत 
रहा. ममु. पखो. जसध्दनहाथ वहाडगहाव तहा. गरांगहापमुर जजि. औररांगहाबहाद कपन कखोड – 
४२३ ७०२ 

5179 5336 रममेश प्रकहाश कखोळती 
रहा. ममु. पखो. कचरांचखोळती तहा. यहावल जजि. जिळगहाव 
कपन कखोड – ४२५ ३०२ 

5180 5337 अतमुल अरांकमु श फरहारांदमे 
रहा. ममु. पखो. आनमेवहाडती तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा 

5181 5338 समुकनल बहाळहासखो खरहात 
रहा. ममु.पखो. उपहार वस्तती बमेडग तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ४२१ 

5182 5339 शमशखोदर्वीन खमुदबखोकददन शमेख 
रहा. ममुजिहावर गलती गपैकवनहायक वहाडहा कमरजि तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड –४१६ ४१० 

5183 5340 सहागर जियवरांत दरबहारमे 
रहा. म्हपैशहाळवमेस कभमनगर तहा. कमरजि 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड –४१६ ४१० 

5184 5341 मपैनहा धिनरांजिय पहाटतील 
रहा. ममु. मसमुडर्वी तहा. औसहा जजि. लहातमुर 
कपन कखोड – ४१३ ५२०

5185 5342 नहागनहाथ लक्ष्मणि सहाखरमे 
रहा. बहामणिती पखो. हहनगमुरांदहा तहा. धिमहारबहाद
 जजि. नहारांदमेड 

5186 5343 कदनमेश रहामजिती अगलधिरमे 
रहा. बखोरजिई पखो. कचकणिती तहा. जजि. यवतमहाळ 

5187 5344 ममुकमे श कवलहासरहाव सहाळवमे 
रहा. ममु.पखो. वरसहा तहा. जजिरांततूर जजि. परभणिती 
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कपन कखोड – ४३१ ५०९ 

5188 5345 अमखोल कचरांतहामणि बखोटरमे 
रहा. ममु. पखो. उदयखोगनगर लखोहहारहा तहा. 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ ००२ 

5189 5346 अनरांत कदनकररहाव कखोल्हमे 
रहा. ममु.पखो. लमेहमेगहाव तहा. दयहारपमुर जजि. अमरहावतती 
कपन कखोड – ४४४ ८०३ 

5190 5347 समुरजि नरांदकमु महार रहाउत 
रहा. जसटती सवर नरां. १२२/२/१ प्लकॉट नरां. २ए कत्रमनृतती ककॉलणिती, गखोळतीबहार 
मपैदहान रखोड गखोडखोलती तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड –४१५ ००१ 

5191 5348 अक्षय गजिहानन महाळगणि 
रहा. दत्तनगर दहारव्हहा तहा. दहारव्हहा जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०२ 

5192 5349 अमखोल समुरमेश कखोळती 
रहा. ममु. पखो. नहारांद्रमे तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ४१६ 

5193 5350 समुकमत शरद पहाटतील 
रहा. ममु.  कमु बरांळहहाळ पखो. नरांदनवहाड तहा. गड जजि. कखोल्हहापमुर कपन कखोड –
४१६ ५०६ 

5194 5351 शपैलहा वहाडयहा तडवती 
ममु. जिहामलती पखो. भहाग्रहापहाणिती तहा अ.कमु वहा जजि. नरांदमुरबहार कपन कखोड – ४२५ 
४५२ 

5195 5352 अलकहा गखोकवरांद कखोरती 
रहा. सरांतखोषतीमहातहा मरांदतीरहाजिवळ, डहारांगरती वहाडर कहरांगणिघहाट जजि. वधिहार कपन कखोड 
– ४४२ ३०१ 

5196 5353 रकवकमु महार गणिमेश नरांदनवहार 
रहा. प्लकॉट नरां. ६५ कवदयहानगर, कहालतीमहातहा मरांकदरहाजिवळ, वहाठखोडहा लमे 
आउट,नहागपमुर 
कपन कखोड –४४० ००९

5197 5354 मकनष समुकनल बनसखोड 
रहा. ममु. पखो. समुभहास वहाडर वरठती तहा. मखोहहाडती 
जजि. भरांडहारहा कपन कखोड – ४४१ ९०५ 

5198 5355 क्रिहारांततीलहाल गयहानतीरहाम यमेटरमे 
रहा. सलरांगटखोलहा पखो. सहातगहाव तह. सहालमेकसहा जजि. गनोंकदयहा कपन कखोड – 
४४१ ९०२ 

5199 5356 यखोगमेश नहारहायणि तपहासमे 
२४३, मल्हहार पमेठ ,सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००१ 

5200 5357 समुस्मतीतहा सरांकदप कशनगहारमे 
रहा. ममु. पखो. तरडगहाव तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५२८

5201 5358 अक्षय लक्ष्मणि घनकमु टमे 
रहा. अवतीतजखरांड तहा. अकखोलमे जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड – ४२२ ६१० 

5202 5359 कखोमल प्रमखोद सपकहाळ 
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रहा. सव्हमे नरां. ११० , रहामटमेकडती , हडपसर,पमुणिमे कपन कखोड – ४११ ०१३ 

5203 5360 कदनमेश भहास्कर सगळमे  
रहा. एन-३२ आर-३-३५१७ तहानहाजिती चचौक नवतीन जसडकखो नहाकशक
 कपन कखोड – ४२२ ००९

5204 5361 अकनल समुभहाष जिहाधिव 
रहा. ममु. कगरडहा पखो. पहाडळती तहा. जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४३ ००१ 

5205 5362 अरकवरांद गखोवरधिन तमेलगखोटमे 
रहा. कशवमरांकदर जिवळ, नरांदतीपमेठ अकखोट तहा. अकखोट जजि. अकखोलहा 
कपन कखोड – ४४४ १०१ 

5206 5363 उज्वलहा बहाळमु भहानसमे 
रहा. ममु. पखो. लखमहापमुर तहा. कदरांडखोरती जजि. नहाकशक 
कपन कखोड – ४२२ २०२ 

5207 5364 समुदरशन जहानमेश्वर आठवलमे 
रहा. कप्रयहा टकॉउनकशप पती.ओ.व्हती.एम.व्हती. , अमरहावतती 

5208 5365 महाधिमुरती कदगरांबर लहारांडमे 
रहा. ममु. पखो. अरांजिनहावळमे  तहा. जिमुनमुर जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१० ५०२ 

5209 5366 कनलमेश परांडतीत गहायकवहाड 
रहा. शतीगणिमेश कनृ पहा हकॉजसरांग सखोसहायटती, जिमुनहा सहायखमेडहा रखोड रहाहहल नगर जिपैन
रखोड नहाकशक रखोड जजि. नहाकशक 
कपन कखोड –४२२ १०१

5210 5367 रममेश पखोपट ठखोकमे  
रहा. हणिमुमहान नगर रहाजिरहाजिमेश्वरती, जिमेल रखोड, नहाकशक रखोड, जजि. नहाकशक 
कपन कखोड – ४२२ १०१ 

5211 5368 पतूजिहा रममेश ठखोकमे  
रहा. हणिमुमहान नगर रहाजिरहाजिमेश्वरती, जिमेल रखोड, नहाकशक रखोड, जजि. नहाकशक 
कपन कखोड – ४२२ १०१ 

5212 5369 सनती शरांकर ममुठमे 
रहा. सव्हमे नरां. २७ ममुरांजिहाबहा वस्तती धिहानखोरती, रखोड क्रि. १४ अषकवनहायक प्लहाजिहा
,पमुणिमे कपन कखोड – ४११ ०१५ 

5213 5370 सरांकमे त हरतीभहाउ थखोरहात 
रहा. ममु. पखो. मरांचर तहा. आरांबमेगहाव जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१० ५०३ 

5214 5371 रहाणिती कशवहाजिती कलकमु टगती 
रहा. बहाल हणिमुमहान वडर ककॉलनती नवतीन रमेल्वमे रखोड जजि. सहारांगलती कपन कखोड – 
४१६ ४१६ 

5215 5372 अजजित शरांकर मगदमुम 
रहा. न्यमु कवजिय नगर, कमु पवहाड रखोड (अकहल्यहानगर) सहारांगलती कपन कखोड – 
४१६ ४१६ 

5216 5373 अजिय रहाजिहारहाम घखोडमे 
रहा. ममु. पखो. कखोळकड तहा. कशरहाळहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ४०५ 

5217 5374 ओरांकहार बहाजितीरहाव कहारांबळमे  
रहा. बत्ततीस कशरहाळहा तहा. कशरहाळहा जजि. सहारांगलती 
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कपन कखोड – ४१५ ४०८ 

5218 5375 सकतश मधिमुकर कहारांबळमे  
रहा. म्हपैशहाळवमेस परांचकशलनगर तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ 
४१० 

5219 5376 गणिमेश सदहाकशव नलहावडमे 
रहा. ममु. पखो. कपरांपरती तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५११ 

5220 5377 अरांककत कशवरहाम ठहाकरमे 
रहा. ममु. पखो. रहाणितीपमुर तहा. शहहादहा जजि. नरांदमुरबहार 
कपन कखोड – ४२५ ४०९ 

5221 5378 कवनखोद रखोकहदहास जिहाधिव 
रहा. टहाकळती कपमखमेडती तहा. ममुलहाईनगर जजि. जिळगहाव कपन कखोड – ४२५ 
३०६ 

5222 5379 जिमुम्महा रहमेमहान तडवती 
रहा. ममु.पखो. पहाडळती बमु.तहा. रहावमेर जजि. जिळगहाव 
कपन कखोड – ४२५ ५०८ 

5223 5380 रणिजधिर पहारांडमु ररांग तहारांबमे 
रहा. कतन्हमेवहाडती पखो. सहारांडभखोरवहाडती इरांकदरहा पहाझर तलहावहाजिवळ तहा. खमेड जजि. 
पमुणिमे 
कपन कखोड –  ४१० ५०५

5224 5381 कनलमेश दत्तहात्रय भमुरकतूरां डमे 
रहा. सव्हमे नरां. २७ ममुरांजिहाबहा वस्तती रखोड क्रि. १५,धिहानखोरती, पमुणिमे कपन कखोड – 
४११ ०१५ 

5225 5382 कनलमेश शरांकर भहारांगरमे 
रहा. ममु. पखो. रहाजिमुर तहा. अकखोलमे जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड – ४२२ ६०४ 

5226 5383 इदमे कमच्छलींद्र नवसतू 
रहा. ममु. पखो. ममुतखमेल तहा. अकखोलमे जजि. अहमदनगर 

5227 5384 अक्षय मखोहनरहाव दमुधिमे 
रहा. ममु. पखो. लखोहती तहा. दहारव्हहा जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड – ४४५ २१० 

5228 5385 यखोगमेश महारूतती बहारांडमे 
रहा. ममु. सहावरकमु टमे पखो. मवमेशती तहा. अकखोलमे जजि. अहमदनगर कपन कखोड – 
४२२ ६०४ 

5229 5386 रकव शरांकररहाव गहावरांडमे 
रहा. प्ललाॅट नरां. ३ , कतसरहा मजिलहा आशतीयहानहा टकॉवर सहातपमुडहा सखोसहायटती 
जिमुनती सहारांगवती जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४११ ०२७ 

5230 5387 रकवद्र रहामदहास घमुलमे 
रहा. घमुलमेवहाडती पखो. सहापैतहाडहा तहा. पहाटखोदहा जजि. बतीड कपन कखोड – ४१४ २०४

5231 5388 गखोकवरांद बहाळमु लहारांडमे 
रहा. ममु. पखो. कनमकगरती तहा. जिमुनर जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१० ५०२

5232 5389 वरांदनहा गवरलहाल गहारांगमुडर 
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रहा. १४, मरांगलममुतर्वी हचौजसरांग सखोसहायटती गणिमेशनगर कखोकणिती कहल जजि. 
नरांदमुरबहार कपन कखोड – ४२५ ४१२ 

5233 5390 दयहानरांद कशवहाजिती अवघडमे 
रहा. ममु.पखो. वहावरकहरमे तहा. महाणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०८ 

5234 5391 स्वप्नतील कमु थमे 
रहा. ममु. पखो. बडनमेरहा, जिमुनती वस्तती तहा. जजि. अमरहावतती 

5235 5392 उममेश प्रकहाश बखोरगमे 
रहा. ममु. पखो. लखोहगहाव तहा. जित जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ४०४

5236 5393 समुयहारजिती कभमहा भखोसलमे 
रहा. ममु. पखो. महालमेगहाव दकक्षणि सखोलहापतूर जजि. सखोलहापतूर 

5237 5394 ऋकषकमे श दत्तहात्रय पहाटतील 
रहा. ममु. कचौठळ पखो. न्यहाहळखोद तहा. जजि. धिमुळमे  
कपन कखोड – ४२४ २०२ 

5238 5395 सरांजिय हरतीभहाउ शमेडगमे 
रहा. ढमेकरती तहा. तमुळजिहापमुर जजि. उस्महानहाबहाद कपन कखोड – ४१३ ६०१

5239 5396 अकवनहाश जियनहाथ रुपवटमे 
रहा. रू.नरां. ५११ ,५वहा महाळहा बमुध्दकवहहार सखोसहायटती, बमुध्द ककॉलनती कमु लहार 
पशश्चम, ममुबरांई-७० 

5240 5397 महमेश सय्यहाप्पहा कभसमे 
रहा. ममु. पखो. बतीसमुर तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ३०४ 

5241 5398 दत्तहात्रय धिखोडखोपरांत चरांदहावहाड 
रहा. ममु. पखो. हहाळदहा तहा. करां धिहार जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ७४६

5242 5399 प्रकवणि जहानदमेव ओहळ 
रहा. ममु.पखो. बमेलहापमुर खमु. तहा. शतीरहामपमुर जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४१३ 
७१५ 

5243 5400 बहाळहासहाहमेब कचमेश्वर कबडवमे 
प्रकवणि कचमेश्वर कबडवमे
रहा ममु. पखो. कनळवरांडमे तहा. सरांगमनमेर जजि. अहमदनगर 
कपन कखोड – ४२२ ६०५ 

5244 5401 उममेश लक्ष्मणि अगलधिरमे 
रहा. ममु ककटहा पखो. कहापरहा (ममे)तहा. जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ ००१

5245 5402 प्रकवणि रहामचरांद्र सहहारमे 
रहा. ममु. पखो. कदघती तहा. बहाभमुळगहाव जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ १०१ 

5246 5403 गणिमेश जहानखोबहा पहालमेकर 
रहा. धिखोबती गलती जजिरांतमुर 

5247 5404 तमुकहारहाम लक्ष्मणि हहारकळ
रहा. रखोशन मखोहलहा गरांगहाखमेड जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ५१४ 

5248 5405 अकनकमे त धिनहाजिती महानमे 
रहा. रूम क्रि. १३/४/४ आदरश बहारांधि, गणिमेश नगर , सकॉल्ट पमेन रखोड , 
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वडहाळहा पमुवर ममुबरांई – कपन कखोड – ४०० ०३७

5249 5406 कवकहास मधिमुकर पहाईकरहाव 
रहा ममु. पखो. डनोंगरगहाव तहा. पहाथरती जजि. परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ५०६ 

5250 5407 कवदयहा अकवनहाश वहाघमहारमे 
रहा. जसध्दहाथरनगर करां धिहार जजि. नहारांदमेड 

5251 5408 रूपमेश अशखोक कहाकडमे 
रहा. लखोणिकर वस्तती, तहा. कखोपरगहाव जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४२३ 
६०३ 

5252 5409 रहाजिमु अशखोक सखोनहावणिमे 
रहा. पखोखरती हवमेलती तहा. सरांगमनमेर 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४२२ ६०५ 

5253 5410 जहानमेश्वर शतीररांग डहाकमे  
रहा. समरांदरवहाडती पखो. पहारांडमु रणिहा तहा. भखोकर जजि. नहारांदमेड कपन कखोड – ४३१ 
८०१ 

5254 5411 सरांजिय सखोमनहाथ पवहार 
रहा. ममु. पखो. वडमुजि तहा. खटहाव  जजि. सहातहारहा
कपन कखोड –  ४१५ ५०६ 

5255 5412 गणिमेश सखहारहाम कशरांगहाडमे 
रहा. कल्यहाणि पमेठ जिमुनर जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१० ५०२ 

5256 5413 मयमुरती कवजिय ढहाणिगमे (पमुरांड)
रहा . घर क्रि. ४-६-३२६, जिनमे एम जिती एम हकॉस्पतीटल जिवळ, म.न.पहा. 
शहाळमेजिवळ, अजिबनगर, औररांगहाबहाद-४३१ ००१

5257 5414 अक्षय पहारांडमु ररांग तखोडकर 
रहा . ममु. पखो. बहाललींगमे तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापमुर 
कपन कखोड – ४१६ ०१० 

5258 5415 सखोपहान कनवनृत्तती गहाडगमे 
रहा. महहात्महा फमु लमेनगर अरांबड जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड – ४३१ २०४ 

5259 5416 शमुभम जिनहारदन बनकर 
रहा. ममु. तहाडकळस पखो. जसपखोरहा (बहाजिहार)तहा. भखोकरदन जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड – ४३१ ११४

5260 5417 आकहाश कदलतीप घहाडगमे 
रहा. ममु. वहाकनहाथपमुर पखो. म्हहाळसजिवळहा तहा. जजि. बतीड कपन कखोड – ४३१ 
११२  

5261 5418 वसतीम इकबहाल शमेख 
रहा. ३६३,१ब/२ प्लकॉट नरां. ३ सवर्योदय ककॉलनती गडकर आळती, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२ 

5262 5419 गखोकवरांद समुरांदररहाव सखोळमुरांकमे
रहा. धिमहारळहा पखो. लव्हहरती तहा. कमे जि जजि. बतीड 
कपन कखोड – ४३१ १२३ 

5263 5420 उत्तमेश्वर आशमुबहा ढहाकणिमे 
रहा. ममु. सहारूळ पखो. सहारणिती (सहारांगवती)तहा. कमे जि जजि. बतीड
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कपन कखोड – ४३१ १२३ 

5264 5421 अकनल समुभहाष चव्हहाणि 
रहा. ममु. पखो. सहावडर (पहाटणिकर)तहा. रहाधिहानगरती जजि. कखोल्हहापमुर कपन कखोड – 
४१६ १०५ 

5265 5422 सहागर बहाबहासखो ढखोलमे 
रहा. ममु. पखो. आषहा तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ३०१

5266 5423 अक्षय कभकमु  दमेवकमु ळमे  
रहा. ममु. पखो. करवडती तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०५ 

5267 5424 कवलहास कहाळमु पवहार 
रहा. ममु. पखो. पमेरलमे तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०९ 

5268 5425 यखोकगतहा उत्तम पहारधिती 
रहा. ममु. पखो. बत्ततीसकशरहाळहा तहा. कशरहाळहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ४०८ 

5269 5426 रहाहहल रहाजिहद्र गहाडमे 
रहा. ममु. पखो. कहालवडमे तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 

5270 5427 वपैष्णिवती तहानहाजिती चचौगमुलती 
रहा. ममु. तहारहाळमे  खमुदर पखो. क.तहारळमे  तहा. रहाधिहानगरती जजि. कखोल्हहापमुर कपन कखोड 
– ४१६ २११ 

5271 5428 सखोनहालती प्रकहाश सहाळमुरांखमे,
एन-६, ई-१, १०/२, मथमुरहानगर, जसडकखो, 
औररांगहाबहाद

5272 5429 यखोगमेश जिगनथ चचौधिरती,
ममु.महामेहखोळहारांगती, पखो.गखोळवहाड, तहा.सटहाणिहा,
जजि.नहाकशक, कपन कखोड – ४२३ ३०२

5273 5430 प्रकवणि सरांपतरहाव जिगतहाप
आरां कबकहानगर,इरांदहापतूर, तहा.इरांरांदहापतूर जजि.पमुणिमे
कपन कखोड – ४१३ १०६

5274 5431 महाधिमुरती कदगरांबर गहायकवहाड
ममु.पखो. कनरगमुडसर, तहा.आरांबमेगहाव, जजि.पमुणिमे
कपन कखोड – ४१२ ४०६

5275 5432 अजिय समुभहाष वडलकर 
ममु. डनोंगरगहाव, पखो. कपरांपरती (मखोडक) तहा.कहाररांजिहा लहाड, जजि.वहाकशम, कपन 
कखोड – ४४४ ११०

5276 5433 ककरणि प्रकहाश चव्हहाणि
ममु. सहारककन्हती, पखो. झहामेडगहा तहा. बहाकशर टहाकळती, जजि. अकखोलहा,  कपन कखोड 
– ४४४ ४०५ 

5277 5434 समुरजि अरुणिरहाव सयहाम 
ममु. महासखोद, पखो.वडगहाव (महाहखोरमे) 
तहा.जजि.अमरहावतती कपन कखोड – ४४४ ६०२ 

5278 5435 गजिहानन कवजियकमु महार पदमवहार 
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तहा.परभणिती, जजि.परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ४०१ 

5279 5436 ककरणि अरांकमु श गखोरमे
रहा. वहाघखोलती, तहा.जजि.उस्महानहाबहाद

5280 5437 छहायहा हखोनहा बहामेरकर
रकववहार पमेठ, जिमुनर (कवदयहाथर्वी कम्प्यमुटर समखोर, समुयरकमुरां ड अपहाटरमहट) 
तहा.जिमुनर जजि.पमुणिमे
कपन कखोड – ४१० ५०२

5281 5438 दशरथ ककसन उभमे
५/५ जसतहारहाम चहाळ,पनृथ्वतीरहाजि अपहाटरमहट जिवळ, जिरतीमरती मरांकदरहामहागमे, 
कतसगहारांव कल्यहाणि (पमुवर) कपन कखोड – ४२१ ३०६

5282 5439 कशतल कचरांतहामणि कमे वळमे  
ममु.पखो.आळमे, (रहामवहाडती) तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१२ ४११

5283 5440 अकनकमे त सरांजिय गमेबड 
रहा.रहामहापतूर, पखो. बखोरडती तहा. अकखोट,               जजि.अकखोलहा कपन कखोड –
४४४ १०१

5284 5441 सहाररकहा सरांजियकमु महार गमेलखोट
सहाकवत्रतीबहाई फमु लमे पमुणिमे कवदयहापतीठ, समेवक वसहाहत, -K १०१, लमेडतीजि 
हकॉस्टमेलच्यहामहागमे
कपन कखोड – ४११ ००७

5285 5442 प्रजहा रहाजिहद्र बनसखोडमे 
(पमु.) सहावरगहाव कळरांजि, तहा.कळरांजि,            जजि.उस्महानहाबहाद, कपन कखोड
– ४१३ ५०७

5286 5443 रहाहहल यमुवरहाजि पहाटतील
आनरांदती अपहाटरमहट अमे कवरांग ६०१                कहाटमेमहानमेवलती, कल्यहाणि पमुवर

कपन कखोड – ४२१ ३०६
5287 5444 सखहारहाम कमु शहाबहा ममुदगमुन 

ममु. जिळवरांडती, पखो. खडकमुरां बमे, तहा.जिमुनर जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१० ५०२

5288 5445 परांकजि रममेश डहारांगमे 
जसध्दहाथरवहाडर, महमेश फलाॅ शनमकॉल जिवळ, वरखोरहा, जजि.चरांद्रपतूर कपन कखोड – 
४४२ ९०७

5289 5446 सकचन सरांजिय वहाघमेरमे
सहाई सरांकमु ल अपहाटरमहट, रुम नरां. २०३, ए कवरांग, गहावदमेवती मरांकदररखोड, 
कतसगहारांव, कल्यहाणि पमुवर कपन कखोड – ४२१ ३०६

5290 5447 स्वप्नतील कवनय जिहानवमेकर ५११/१, प्लहालाॅट नरां. ११,समुयरवरांशती महाळ, 
समहाटनगर,कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ००८

5291 5448 रममेश पहारांडमु ररांग भवहारती
५/५ जसतहारहाम चहाळ,पनृथ्वतीरहाजि अपहाटरमहट जिवळ, जिरतीमरती मरांकदरहामहागमे, 
कतसगहारांव कल्यहाणि (पमुवर) कपन कखोड – ४२१ ३०६
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5292 5449 परांकजि महहादमेवरहाव उरांबरकहार 

ममु.पखो. बमेलखमेड तहा.तमेल्हहारहा जजि.अकखोलहा 
कपन कखोड – ४४४ १०८

5293 5450 जधिरजि महहादमेव वहानखडमे 
ममु.पखो. बमेलखमेड तहा.तमेल्हहारहा जजि.अकखोलहा 
कपन कखोड – ४४४ १०८

5294 5451 परांकजि समुजधिररहाव दहानखडमे 
ममु.पहामे. अरांजिनगहाव बहारती, तहा.जजि.अमरहावतती 
ममु.पखो. बमेलखमेड तहा.तमेल्हहारहा जजि.अकखोलहा 
कपन कखोड – ४४४ ७०१

5295 5452 रखोशन नरांदतू ममेशहाम 
यशहामेदहानगर, नरां.१, गलती नरां.३, अमरहावतती 
कपन कखोड – ४४४ ६०१

5296 5453 महहादमेव हणिमुमरांत धिहाईजिमे
 ममु.पखो.जसध्दहाथरनगर, महाळकशरस, तहा.महाळकशरस,जजि.सखोलहापतूर  
कपन कखोड – ४१३ १०७

5297 5454 कवकहास जहानदमेव जिहाधिव 
२२६२/२, ई वकॉडर, शतीकनृ ष्णि सरस्वतती अपहाटरमहट, महाळगलती, कहाहा बहावडहा
,           कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ ००६

5298 5455 अरुणि बहाळतू जिहाधिव
ममु.दमेवपमे, तहा.पखो.ममुरबहाड , जजि.ठहाणिमे 
कपन कखोड – ४२१ ४०१

5299 5456 बजिररांग हणिमरांत सखोनकहारांबळमे
डकॉ. बहाबहासहाहमेब आरांबमेडकरनगर, कफ परमेड, कमु लहाबहा, ममुरांबई कपन कखोड – 
४०० ००५

5300 5457 सहागर महहादमेव वहानखडमे 
ममु.पखो. बमेलखमेड तहा.तमेल्हहारहा जजि.अकखोलहा 
कपन कखोड – ४४४ १०८

5301 5458 अकनल तमेजिरहाव दहामहामेधिर 
प्लकॉट नरां.१४, गट नरां.६६/३, प्रगतती फहामर, कनृ ष्णिहापतूरवहाडती, सहावरांगती टखोल 
नहाक्यहाजिवळ,औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ ००१

5302 5459 सनती गजिहानन सरहाटमे
अरकवरांद ककॉलनती, पखोजलस स्टमेशन समखोर, अकखोट,जजि.अकखोलहा,कपन कखोड –
४४४ १०१

5303 5460 अमखोल आप्पहा म्हस्कमे  
ममु.पखो.कमे दहारखमेडहा, तहा.भहामेकरदन, जजि.जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ ११४

5304 5461 रजित गरांगहाधिर रहामटमेकमे
सरांजिय गहारांधिती नगर नरां.२ जजिततू टलाॅक्सतीजिवळ,अमरहावतती 
कपन कखोड – ४४४ ६०६

5305 5462 सहातहाप्पहा कदलतीप कहारांबळमे  
ममु.पखो.आवळती खमुदर, तहा.रहाधिहानगरती,      जजि.कखोल्हहापतूर, कपन कखोड – ४१६
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२११

5306 5463 अकभनरांदन जसतहारहाम गमुळवमे 
ककपलनगर, कहारमेगहाव रखोड,परभणिती 
कपन कखोड – ४३१ ४०१

5307 5464 यखोगमेश धिनोंडतीरहाम भहादळमे  
ममु.पखो.सहाकखोळ,तहा.कशरुर अनरांतपहाळ जजि.लहाततूर 
कपन कखोड – ४१३ ५४४

5308 5465 सहागर रहाजिहद्र पटमेकर
मखोहहारखोड कळरांब, तहा.कळरांब,जजि.उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ५०७

5309 5466 ककशहामेर वहाघमहारमे 
महाकर टयहाडर, पमुणिमे कपन कखोड – ४११ ०३७

5310 5467 दमेवहानरांद रहामभहाऊ इरांदखोरमे
ममु.पहामे. उमरती पहारगहारांव तहा.महाजिलगहाव जजि.बतीड
कपन कखोड – ४३१ १२८

5311 5468 कवलहास सत्यवहान लखोखरांडमे सत्यवहान हररबहा लखोखरांडमे, रहाजिहद्र पवहार हहाऊस, 
रुम नरां .२१,प्लकॉट नरां. ५६, समेक्टर १८ ए, नमेरुळ, नवती ममुरांबई, ठहाणिमे कपन 
कखोड – ४०० ७०६

5312 5469 महाधिमुरती बरांडतू  जिहाधिव 
७/१११०,शहासककीय वसहाहत, खमेरवहाडती पखोजलस स्टमेशनजिवळ, बहारांद्रहा पमुवर 
मरांबई कपन कखोड – ४०० ०५१

5313 5470 मकनषहा ककशखोर लखोकरमे 
प्लकॉट नरां.२४ रुम नरां.३३, ओमकहार           सखोसहायटती, गखोरहाई कब्रजि, 
बखोरतीवलती पश्चतीम 
ममुरांबई कपन कखोड – ४०० ०९२

5314 5471 कदलतीप शरांकर कहारांबळमे
ममु.पखो.तनवडती, तहा.गडकहरांग्लजि, जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ५५१

5315 5472 रुपमेश रतन कशवशरणि 
एफ १०,सरांस्कनृ तती हखोम,पतीएमसती बलाॅरांक,          बहालमेवहाडती, पमुणिमे कपन कखोड 
– ४११ ०४५

5316 5473 परममेश्वर वसरांत महानमे 
रहा.दमेवळहासती,तहा.जजि.उस्महानहाबहाद 

5317 5474 मदन आनरांदहा नहामदहास
ममु.पखो.मदनहापतूरवहाडती, पखो.ककनती (ककन्हती)तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा           
कपन कखोड – ४१५ ०२१

5318 5475 रखोकहत चरांद्रकहारांत रहाउत 
रहा.सहाकतजिपै कहातळपहाडहा, पखो.महापगहाव,           तहा.अजलबहाग,जजि.रहायगड 
कपन कखोड – ४०२ २०८

5319 5476 समुधिहाकर तमुळकशरहाम कहाळमे
ममु.पखो. आळमे, तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१२ ४११

5320 5477 सखोनती रममेश पवहार 
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ममु.धिवहाळमे कवहतीर, पखो.छडवमेल कखोडर, तहा.सहाक्रिकी जजि. धिमुळमे  कपन कखोड – ४२४ 
३०५

5321 5478 रहाष्टटपहाल गचौतम भगत 
ममु.लखोहरहा, पखो.गहाजिहापतूर तहा.जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड – ४३१ ५१३

5322 5479 सखोमनहाथ एकनहाथ कमडगमे 
ममु.पखो.घहामेडमेगहाव, (दत्त मरांकदर चचौक) आरांबमेगहारांव पमुणिमे कपन कखोड – ४१२ ४०८

5323 5480 हररभहाऊ जलरांबहाजिती झमुरांझमुलमे
ममु.पखो.कहातनमेश्वर तहा. पमुणिहार जजि.परभणिती 

5324 5481 रममेश समुभहाष वहाघमपैतर
३४७,समुकशलनगर, लक्ष्मती मरांकदरहाजिवळ,  कवजिहापतूर रखोड, सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ००४

5325 5482 समहाधिहान पहारांडमु ररांग दमुबमेलमे
ममु.पखो.दकहगहारांव, तहा.कनड,जजि.औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ १४७

5326 5483 रहाहहल प्रकहाश बमुधिहावलमे
ममु.पखो.वहाठहारस्टमेशन, तहा.कखोरमेगहाव,जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२४

5327 5484 भहारत भहागवत आवळमे  
इरांकदरहानगर, रररांग रखोड,जिमेरतीपटकहा,नहागपतूर 
कपन कखोड – ४४० ०१४

5328 5485 अजजित खहाजिहाप्पहा नहाटमेकर
कभमहाबहाई आरांबमेडकरनगर, सदरबझहार,सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

5329 5486 अस्लम समुभहान परसतूवहालमे 
रहा.गवळतीपतूरहा, कहाररांजिहा (लहाड) जजि.वहाकशम 
कपन कखोड – ४४४ १०५

5330 5487 जहानमेश्वर शहामरहाव कहाळबहामेडर
ममु.कशवहानती (खमुदर) पखो.सहानगहाव. जजि.कहरांगखोलती
कपन कखोड – ४३१ ७०३

5331 5488 पजहा भहागवत रहाउत
ममु.पखो.दहमेलती,तहा.दहारव्हहा, जजि.यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ ११०

5332 5489 अरुणि कवनहायकरहाव लनोंढमे
एकनहाथनगर, थखोरवमेयहारांचमे घर, जजिरांततूर रखोड,परभणिती कपन कखोड – ४३१ 
४०१

5333 5490 प्रशहारांत दमेवतीदहास ममेशहाम 
कवजिय कवदयमुत ककॉलनती रररांगरखोड कमे शवनगर स्टकॉप, अकखोलहा 
कपन कखोड – ४४४ ००४

5334 5491 जसध्दहाथर प्रबमुध्द कमु रणिमे 
ममु.पखो.हमेरलमे,तहा.हहातकणिरांगलमे,जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ००५

5335 5492 सकचन गणिपतती सखोनमुलमे 
रहा महातखोशतीनगर, वहारांगती रखोड, परभणिती 
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कपन कखोड – ४३१ ४०१

5336 5493 स्वप्नतील समुकनल कहाषमे 
ममु.इनहाम पहारांगहारती, पखो.वहाकवलती तहा.दहापखोलती, जजि.रत्नहाकगरती 
कपन कखोड – ४१५ ७११

5337 5494 प्रफमु ल भखोलहारहाम टहाकसहाळमे
ममु.पहाटनोंदहा, पखो.जिमुलखमेड जजि.अकखोट    जजि.अकखोलहा

5338 5495 अकमतकमु महार ममु.इरांगळमे
रहा.स्पमेगमेटती, एच.-७,रुम नरां.११ समे. नरां.१५,खहारघर नवती मरांबई 
कपन कखोड – ४१० २१०

5339 5496 जिगदतीश बहाबहासखो पहाटतील
ममु.पखो.कबऊर तहा.कशरहाळहा,जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ४०८

5340 5497 कवलहास रममेश पटमेकर
ममु.पखो.ढहासलहा, तहा.बदनहापतूर,जजि.जिहालनहा
कपन कखोड – ४३१ २०२

5341 5498 कवजिय शहहाजिती जिहाधिव 
ममु.पखो.पखोलर, तफर  ठहाणिमे तहा.पन्हहाळहा,             
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ २२९

5342 5499 दत्तहात्रय म.पहाटतील 
ममु.परांडतीवरमे, पखो.कटक्कमे वहाडती, गहारगखोटती           
 जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ २०९

5343 5500 ककरणि तहानहाजिती ढमेकळमे
ममु.पखो.बखोरगहाव,तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१९

5344 5501 शतीनहाथ कवनहायक कहारांबळमे
ममु.पखो.तहारळमे ,तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०१४

5345 5502 कवक्रिम कनवनृत्तती क्षतीरसहागर
ममु.पखो.धिहामणिमेर,तहा.कखोरमेगहाव,जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५११

5346 5503 तमुषहार कदलतीप चव्हहाणि 
ममु.पखो.तळतीयमे, तहा.कखोरमेगहाव,जजि.सहातहारहा

5347 5504 शकशकहारांत ए. मगदतूम
ममु.पखो.बमेकनहाळ,तहा.गडकहरांग्लजि 

5348 5505 सपनहा समुभहाष मखोरमे 
सहाकवत्रतीबहाई फमु लमेनगर, बमुध्दकवहहारहाजिवळ, वकॉडर नरां.१९ बमुलडहाणिहा, 
जजि.बमुलडहाणिहा
कपन कखोड – ४४३ ००१

5349 5506 आकशष शरांकर पहारांडव
वहारणिहा करां म्पहाउरांड, सरकहारती आयटतीआयजिवळ, 
सहाईनगर,कशरखोळ,तहा.कशरखोळ,जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ १०३

5350 5507 ममेघरहाजि गचौतम ककलमेश्वरती 
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ममु.शहहारवनती पखो.कवलमेवहाडहा,तहा.गखोरमेगहाव,        जजि.गनोंकदयहा कपन कखोड – 
४४१ ८०१

5351 5508 सकचन समुधिहाकर वहाईकर 
ममु.पखो.जिपैनपमुरहा, पपैठणि,तहा.पपैठणि जजि.औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ १०७

5352 5509 कदनमेश चरांदमुआप्पहा कमटकरती
नवगलती कहाद्रहाबहाद जिहालनहा 
कपन कखोड – ४३१ २०३

5353 5510 कवक्रिम मच्छलींद्रनहाथ पवहार 
ममु.पखो. लहामणिगहाव तहा.कनड जजि.औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ ११५

5354 5511 मरांगमेश गजिहानन भनोंडमे 
गजिहानन नगर पहावसहाडमे लमेऊड, कचौलकवड,अकखोलहा कपन कखोड – ४४४ 
००४

5355 5512 प्रशहारांत अशखोकरहाव धिमहारळमे
ममु.खपैरती पखो.कळहाशती तहा.दयहारपतूर,जजि.अमरहावतती
कपन कखोड – ४४४ ८०३

5356 5513 पनृथ्वतीरहाजि धिनरांजिय घहाटगमे
न्यतू शहाहहपतूरती कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ ००१

5357 5514 सरांदतीप रममेश जिहाधिव 
तमुलसतीकवहहार,ब्रम्हकनृ पहा कनवहास, प्लकॉट           नरां.१४,आसनगहाव 
स्टमेशनजिवळ ममु.पखो. आसनगहाव, तहा. शहहापतूर जजि. ठहाणिमे
कपन कखोड – ४२१ ६०१

5358 5515 गखोपहाल महहादमेव रहाठखोड
ममु.परजिणिहा पखो.अडगहाव (खहाणिती) तहा.नमेर,    जजि.यवतमहाळ कपन कखोड – 
४४५ १०२

5359 5516 कवठ्ठल रममेश डव्हळमे  
रहा.शहारहा तहा.लखोणिहार जजि.बमुलडहाणिहा 
कपन कखोड – ४४३ ३०२

5360 5517 कशतल कमे शव भहालमेकर 
कमे .६ शती जसदरहाममेश्वर नगर,त्रतीकखोणिती मपैदहानहाजिवळ ततीन डनोंगरती, गखोरमेगहाव 
पश्चतीम 
कपन कखोड – ४०० १०४

5361 5518 प्रसहाद रकवरांद्र सहालहावकर
ममु.नवमेदर बमेलती, पखो.कमु रुळ, तहा.अजलबहाग,       रहायगड 
कपन कखोड – ४०२ २०१

5362 5519 शतीधिर महहादमेव जिकहातमे
मरांगळवहार पमेठ,पररट गलती, नमेमहाडमे वहाडहा,     कमरजिब, तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती 

5363 5520 रहाहहल जिगदतीश डहारांगमे 
सफहाई कहामगहार ककॉलनती, फलटणि जजि.सहातहारहा 

5364 5521 सरांतखोष महारखोतती जिहाधिव 
ममु.पखो.वहाढवणिहा (बमु)तहा.उदगतीर जजि.लहाततूर
कपन कखोड – ४१३ ५१८
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5365 5522 मनखोहर बबन कभसमे 

ममु.समुळमेवहाडती, पखो.सखोनवडमे तहा.पहाटणि जजि.        सहातहारहा
 कपन कखोड – ४१५ २११

5366 5523 पहारांडमु ररांग बबन कभसमे 
ममु.समुळमेवहाडती, पखो.सखोनवडमे तहा.पहाटणि जजि.        सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ २११

5367 5524 अजजिरांक्य कवनहायक कशरांदमे 
६२५ ई वकॉडर, कशवतमेजि गलती, लहाईनबझहार, कसबहा बहावडहा, कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ ००६

5368 5525 कवदयहा लक्ष्मणि क्षतीरसहागर 
ममु.ममुठवती पखो. ओझमेवहाडती, तहा.मरांगळवमेढहा जजि. सखोलहापतूर 
.कपन कखोड – ४१३ ३०५

5369 5526 कवरजसरांग गमुरांडयहा पहावरहा 
ममु.शमेषमहाळ, बमुद्रमुक पखो. तहा.धिडगहाव,            जजि.नरांदमुरबहार 
कपन कखोड – ४२५ ४१४

5370 5527 सततीश सरांजिय पखोपळघट
ममु.कहहाकर बमु.पखो.कह द्रहा तहा.समेनगहाव,जजि.कहरांगखोलती 
कपन कखोड – ४३१ ७०३

5371 5528 अमखोल यशवरांत जिहाधिव
पमुजिहारवहाडती सहारांगखोलहा तहा.सहारांगखोलहा जजि.सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ३०७

5372 5529 यमुवरहाजि कवठ्ठल फमु लमे
फमु लमेनगर, सहारांगखोलहा तहा.सहारांगखोलहा,जजि.सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ३०७

5373 5530 रहामदहास जहानमेश्वर घखोडमे
ममु.धिहामणिखमेल, पखो.खहानहापतूर तहा.जिमुनर,जजि.पमुणिमे
कपन कखोड – ४१० ५०२

5374 5531 महमेश बहापतू कमु लथमे 
रहा.व्यरांकटमेशनगर इरांदहापतूर तहा.जजि.पमुणिमे 

5375 5532 सरांदतीपजसरांग गमुलहाबजसरांग बपैनहाडमे
कशरांदमेफळ,पखो.तळणिती तहा.जसलखोड जजि.औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ ११३

5376 5533 नरांदतू रहामचरांद्र रहाणिमे 
रुम नरां.२०३ सहाईकवहहार कबल्डलींग, रहाजिगरांगहा कबल्डलींग आयरमे रखोड, डनोंबकवलती
पतूवर          कपन कखोड – ४२१ २०१

5377 5534 महमेश रहाजिहद्र कदम 
ममु.पखो.अरांमळनमेर, (भहारांडयहाचमे) तहा.पहाटखोदहा, जजि.बतीड 
कपन कखोड – ४१३ २०७

5378 5535 कनततीन बहाळहासहाहमेब समुवर 
जिहाधिववहाडती (मखो)पखो. मखोडकनरांब तहा.महाढहा.जजि.सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ३०१

5379 5536 कवनखोद सरांजिय आठवलमे 
एन ९, ए ११५, ए ३१४ कशवनमेरती ककॉलनती जसडकखो,औररांगहाबहाद 
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5380 5537 आकमरखहान मकबमुल कहागदती

गहावभहाग करां दतील कटहा कबसमुर रखोड,बमुधिगहाव तहाकमरजि जजि.सहारांगलती
5381 5538 कदपक तहानहाजिती चव्हहाणि 

ममु.पखो.सहावडर (पहा)तहा.रहाधिहानगरती,जजि.कखोल्हहापतूर
४१६ २१२

5382 5539 ऋषतीकमे श बहाजितीरहाव आसमुलरकर 
ममु.पखो.महमे,तहा.करवतीर,जजि.कखोल्हहापतूर 
४१६ ००१

5383 5540 कवजिय कवक्रिम कहाकडमे 
रहा.कचरांचहामेळती, पखो.हहा कपरांपरती तहा.वडवणिती जजि.बतीड
कपन कखोड – ४३१ १४४

5384 5541 कवककी मखोहन नमेकळमे
रहा. रहाजिहारहामनगर, सहाखरहाळमे , तहा. वहाळवहा
जजि. सहारांगलती  कपन ४१५ ४१४

5385 5542 ककसन बळतीरहाम खमेडमेकर,
ममु.. गखोपमेगहारांव पखो. वडती, तहा. पहाथरती, जजि. परभणिती
 कपन ४३१ ५०६

5386 5543 सकतश कवष्णितू कगरहाम 
ममु. गखोपमेगहारांव पखो. वडती, तहा. पहाथरती जजि. परभणिती
 कपन ४३१ ५०६

5387 5544 गणिमेश सहाहमेबरहाव पवहार
रहा. कशरांदमेफळ पखो. तळणिती, तहा. जसलखोड
जजि. औररांगहाबहाद  कपन ४३१ ११३

5388 5545 समुरजि भहास्कर कहारांबळमे
रहा. लहाडझरती, तहा. परवती जजि. बतीड
 कपन ४३१ ५१९

5389 5546 नरजसरांह महहादमेव  कहारांबळमे
रहा. लहाडझरती, तहा. परवती जजि. बतीड
 कपन ४३१ ५१९

5390 5547 प्रशहारांत महहादमेव खडककी
रहा. कहालर्वी पखो. तळमेगहारांव, जजि.यवतमहाळ
कपन ४४५ ००२

5391 5548 जहानमेश्वर समुखदमेव कहापसमे
रहा. गचौरगहारांव पखो. दमेवधिहानखोरहा, तहा. कळरांब,
जजि. उस्महानहाबहाद कपन ४१३ ५०७

5392 5549 फहारुक शमेखनमुर शमेख
रहा. कचरांचखोळती, पखो. हहा.कपत्रती, तहा. वडवणिती, 
जजि. बतीड. कपन ४३१ १४४

5393 5550 पमुष्पहा लहालहासखो खखोमणिमे
ममु.पखो. रकहमतपतूर तहा. कखोरमेगहारांव जजि. सहातहारहा

5394 5551 स्वप्नतील शरांकर जिहाधिव
ममु.पखो. कररांबळती, तहा. गडकहरांग्लजि जजि. कखोल्हहापतूर
कपन ४१६ ५२६

5395 5552 अजजित दशरथ पहाटतील
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ममु.पखो. कमे नवडमे, तहा. कहागल, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन ४१६ २१६

5396 5553 दमेवगणि  रहाममु गहाकवत 
ममु. दखोडतीपहाड, पखो. उरांबरठहाणि, तहा. समुरगहाणिहा
जजि. नहाकशक कपन ४२२ २११

5397 5554 कवशहाल भरत महावळती
ममु. गव्हहाळती, तहा. उमरपहाटहा, तहा. सहाक्रिकी
जजि. धिमुळमे  कपन ४२४ ३०६

5398 5555 यखोकगतहा बहाजितीरहाव पहाटतील 
हनमुमहाननगर नवनहाथ मरांकदरहाजिवळ, ममु.पखो 
कमे ऱ्हहाळमे  बमु।। तहा. रहावर जजि. जिळगहारांव 
कपन ४२५ ५०८

5399 5556 ककरणि मधिमुकर वपैजिमे
रहा. धिहानखोरहा कहाळमे , पखो. कळगहारांव, 
तहा. पमुणिहार जजि. परभणिती कपन ४३१४०२

5400 5557 रखोहन शहारांतहारहाम बरांबहाळमे ,
रहा. १९ वसरांत चचौधिरती चहाळ, कपरांपळवहाडती, 
मनवमेलपहाडहा रखोडहा, कवरहार इ. ४०१ ३०५

5401 5558 रहाहहल जसध्दहाथर पवहार
चहाळ नरां. कमे /रुम नरां. ३, न्यमु हरतीषचरांद्र ककॉलनती, नहागकन्यहा दरबहारजिवळ, 
आशमेळमे  गहारांव, उलहासनगर, तहा. अरांबरनहाथ, जजि. ठहाणिमे 
कपन ४२ १ ००४

5402 5559 प्रकदप बन्सती वहाव्हळमे ,
ममु. तहायगहारांवती पखो. दमेवगहारांव खवणिमे, तहा. मरांठहा,
जजि. जिहालनहा कपन ४३१ ५०४

5403 5560 रहाजिमु दत्तहात्रय कहारांबळमे
ममु.पखो. जिहारांबकर वस्ततू वमेळतू  रखोड, शतीगनोंदहा,
तहा. शतीगनोंदहा जजि. अहमदनगर कपन ४१३ ७०१

5404 5561 सरांदमेश महहादमेव यमेडगमे
ममु.पखो. ममुरांढमे, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा

5405 5562 कवलहास कमे शव गहायकवहाड
ममु.पखो. कलतूर , तहा. उदगतीर, जजि. लहाततूर 
कपन ४१३ ५१७

5406 5563 रररांकमु  कभमगरहाव मखोरमे
ममु.पखो. मखोहजिहाबरांदती, तहा. ररसखोड, जजि. वहाकशम
कपन ४४४ ५०६

5407 5564 चरांद्रकहारांत पहारांडमु ररांग ममेळहाट,
ममु.पखो ठखोसमेघर, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन ४१५ ०१३

5408 5565 प्रकहाश रहामचरांद मदनमे
ममु.पखो. वडहाचतीवहाडती पखो. भखोसमे, तहा. कखोरमेगहारांव
जजि. सहातहारहा 

5409 5566 चरांद्रकहारांत शतीधिर हमेगडमे
रहा. लघमुनरखोड, सहाखरहाळमे, तहा. वहाळवहा
जजि. सहारांगलती कपन ४१५ ४१४
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5410 5567 अकमत बहाबहासखो ठखोकळमे

रहा. रहाजिहारहामनगर सहाखरहाळमे , तहा. वहाळवहा
जजि. सहारांगलती कपन ४१५ ४१४

5411 5568 महहादमेव चहडतीरहाम खहारांडकमे
रहा. बखोरतीकपरांपळगहाव, पखो. तळणिमेवहाडती, तहा. गमेवरहाई, जजि. बतीड

5412 5569 कमुरां दन नहारहायणि सरवदमे
रहा. ममुलमुरांड स्मशहानभमुमती सहातहारचहाळ, डरांपलींग रखोड
गचौतमनगर, ममुलमुरांड प. ममुरांबई ४०० ०८०

5413 5570 ममुदस्सहार जिमहाल अहमद शमेख 
खततीब ककॉलनती, शमेह्हहाळ रखोड, उदगतीर
जजि. लहाततूर कपन ४१३ ५१७

5414 5571 सखोमनहाथ लक्ष्मणि महाळती
ममु. पखो.  मखोहखोळ, तहा. मखोळखोळ, जजि. सखोलहापतूर
कपन ४१३ २१३

5415 5572 कशवहानरांद जसध्दहारहाम इमडमे
ममु.पखो. कमुरां भहारती तहा. द. सखोलहापतूर जजि. सखोलहापतूर
कपन ४१३ ००६

5416 5573 रहाजधिकहा प्रभहाकर कदम 
रहा. कशवदहासनगर, वसमत रखोड, परभणिती
कपन ४३१ ४०१

5417 5574 सरांतखोष अशखोक डहारांगमे,
डकॉ. नहायडतू  हहालाॅशस्पटल सव्हरट ककॉटरर 
कमे नमेडती रखोड  पमुणिमे ४११ ००१

5418 5575 आकहाश लक्ष्मणि उथळमे . 
तमुकहारहाम हरपळमे  चहाळ, हरपळमे  वस्तती, कशवशरांकर कहायहारलयहाजिवळ, भमेकरहाई
नगर, फमु रसमुरांगती, पमुणिमे ४१२ ३०८

5419 5576 करन प्रकहाश दमेसहाई,
वसरांतगड, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा ४१५ ११४

5420 5577 कनततीन उदव रणिक्षमेत्रमे,
ममु.पखो. कमु मठहा (खमुदर), तहा. उदगतीर, जजि. लहाततूर, ४१३ ५१७

5421 5578 तमेजिस प्रकहाश दमेसहाई,
वसरांतगड, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा 
४१५ ११४

5422 5579 कशल्पहा गणिपत डमुकरमे,
रहा. कळमनमुरती, पखो. बऊर, जजि. कहरांगखोलती

5423 5580 सखोनहालती चरांद्रकहारांत दमेवकर,
कलमनमुरती, , पखो. बऊर बखोथती, जजि. कहरांगखोलती 

5424 5581 दशरन प्रकहाश नहाईक,
रहा. एस-२, ग्लखोरती अपहाटरमहट, चचौगलमे गलती, -पतूवर, कसबहा बहावडहा, 
कखोल्हहापतूर. ४१६ ००६.

5425 5582 महाधिमुरती मकहपतती पहाटखोळमे ,
रहा. कखोरमेगहारांव, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा. 
४१५ ५०१
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5426 5584 आयमेशहा शहापैकत कहाझती,

रहा. मदमुर, पखो. सखोनहारवहाडती,
तहा. भमुदरगड, जजि. कखोल्हहापतूर, ४१६ २०९.

5427 5585 सहाईनहाथ रहाजिहद्र कनकम, ममु.पखो. बखोरखळ,
तहा. जजि. सहातहारहा- ४१५ ०११.

5428 5586 अक्षय भरत गहायकवहाड, ममु.पखो. ल्हहासमुणिर,
तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा. ४११ ५०१

5429 5587 कभमरहाजि धिनरहाजि चचौरमे, एफ-३, रुद्रप्रततीक 
रमेसतीडन्सती, मयमुरमेश्वर ककॉलनती, कररांजिमे तफर
सहातहारहा. तहा. जजि. सहातहारहा. ४१५ ००२.

5430 5588 अवधितूत चरांद्रकहारांत खमुलमे, सहावळती रखोड,
सरांभहाजितीनगर, गमुजिर मळहा कमरजि, तहा. कमरजि,
जजि. सहारांगलती. 

5431 5589 शरद अशखोक कहामटमे,
ममु.पखो.वडहापतूरती, तहा.इरांदहापतूर, जजि.पमुणिमे, 
कपन कखोड ४१३ १०६ 

5432 5590 रमेश्महा रकवद्र गहायकवहाड,
ममु.पखो. अहापरती, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१२ ८०६ 

5433 5591 उमहारांकहात कवलहास कहामत, 
ममु.पखो.हसतूर, तहा.कशरखोळ, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड ४१६ १०३ 

5434 5592 अकमत दत्तहात्रय फरहारांदमे, 
७२ कररांजिमे पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००२ 

5435 5593 नवनहाथ दहादहासहाहमेब सहाळमुखमे, 
८० कहामहाठतीपमुरहा पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००१ 

5436 5594 सकमर बहाळतू वहाघ, 
ममु.डहारांगरमेघर, पखो.कमे ळघर, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा,कपन कखोड ४१५ ०१२ 

5437 5596 समुरजि समुकनल कनरांबहारमे, 
ममु.पखो.कवहमे, तहा.पहाटणि , जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड  ४१५ ११४ 

5438 5597 ककवतहा बहाबहाजिती गखोडमे, 
सती/ओ. अकनल ढवळहा झडमे, महहात्महा गहारांधिती कवदयहालय, कहालमे, तहा.करहाड,
जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ १०४ 

5439 5598 समुयरकहारांत गमुजिहाबहा बहाबर, 
ममु.पखो. कहाररांडवहाडती, पखो.दमेगहारांव, कगरतीरजि ककॉलनती, सहातहारहा

5440 5599 मकनषहा अशखोक आमधिकर, 
२४१० ममु.पखो.समुरकभ ककॉम्पलमेक्स, सहामेनकगरवहाडती, तहा.वहाई,जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१२ ८०३ 

5441 5600 ककरणि कहाकशनहाथ महामेकहतमे,
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 १०९ मल्हहारपमेठ सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५००१ 

5442 5601 प्रतहाप पखोपट कशरांदमे, 
ममु.पखो.पहाटखळ, तहा.जजि.सहातहारहा,

5443 5602 जशकहारांत बहाळहासहाहमेब कशरांदमे,
ममु.पखो.पहाटखळ, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ०११ 

5444 5603 प्रकतक्षहा प्रकवणि गमुरव,
ममु.पखो.कपरांगळती बमु., तहा.महाणि, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ५०६ 

5445 5604 चमेतन सहाहमेबरहाव शमेटमे, 
२२८ कररांजिमे पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००२ 

5446 5605 रखोकहत मखोहन गमुरव, 
ममु.पखो.कपरांगळती बमु., तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ५०६ 

5447 5606 मकररांद आनरांदहा नहामदहास,
ममु.मधिनहापतूरवहाडती,पखो.ककन्हई, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ 
०२१ 

5448 5607 सचौरभ जिगनहाथ पहाटतील, 
ममु.पखो.लहाडमेगहाव, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड ४१५ ४०१ 

5449 5608 मयमुर अशखोक वहाघ, 
ममु.पखो.सखोनगहाव, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ५१४

5450 5609 रहाहहल दहादहा जिगतहाप, 
४७/१ ब १ क, प्लकॉट नरां.६, शती अपहाटरमहट दत्त ककॉलनती म्हसवमे रखोड, 
कररांजिमे तफर  सहातहारहा, ४१५ ००२ 

5451 5610 आकहाश समुरमेश बखोबहाटमे,
ममु.पखो.अपकशरांगमे (कम.) तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ५१८ 

5452 5611 सरांतखोष कमु बमेर नहारांगरमे,   ममु.पखो.लहाडमेगहारांव,  
तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती,  कपन कखोड ४१५ ४०१ 

5453 5612 पमुजिहा गमुजिहाबहा बहाबर, 
ममु.पखो.कहाररांडवहाडती, महहाडतीक ककॉलनती, पखो.दमेगहारांव, कगरतीरहाजि ककॉलनती, सहातहारहा

5454 5613 यखोगमेश जियकमु महार कहानडमे, 
ममु.पखो.तरडगहाव, तहा.फलटणि,जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५ ५२८ 

5455 5614 सहागर अशखोक तमुपमे, 
लखखोटहावरचहा पत्तहा : 
ममु.पहामे.वडमुथ, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ०११ 
अजिहारततील पत्तहा : 
ममु.पखो.कमु कमु डवहाड, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा

5456 5615 भरत जिगनहाथ सकटमे, 
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ममु.शहहापतूर, पखो.जिकहातवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा 

5457 5616 जजितहद्र नहारहायणि सकपहाळ, 
ममु.कवहहाळती, पखो. नहारांकदवलती, तहा.खमेड, जजि.रत्नहागतीरती, कपन कखोड ४१५ ७३०

5458 5617 स्वप्नतील अशखोकरहाव महारांजिरमे, 
पटवहारमे ककॉलनती, शमेगहाव, तहा.शमेगहाव, जजि.बमुलडहाणिहा, कपन कखोड ४४४ २०३ 

5459 5618 वनृषहालती अरकवरांद बहाबर, 
एस.टती.स्टलाॅण्ड पहाठतीमहागमे, प्लहालाॅट नरां.१३, बहाबहारचहाळ, कखोल्हहापतूर रखोड, 
सहारांगलती 

5460 5619 अश्वतीन अशखोकरहाव भहालमेरहाव, 
रहा.खहापरती, पखो.दहापमुरहा,तहा.महानखोरहा, जजि.वहाकशम, 
कपन कखोड ४४४ ४०४ 

5461 5620 सरांकमे त बहाबहासहाहमेब समुतहार, 
ममु.पखो. जिहाळगमेवहाडती, तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ५२० 

5462 5621 धिनरांजिय अशखोक कहाकशद, 
ममु.पहामे.कककलती, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ५३० 

5463 5622 कवशहाल अरुणि जिहाधिव, 
ममु.पखो.वहाढमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००३

5464 5623 कनजखल गजिहानन समुपमेकर, 
३८७ ब, गमुरुवहार पमेठ, कशकर  हचौदहा जिवळ, सहातहारहा 

5465 5624 अकनकमे त  गजिहानन समुपमेकर, 
३८७ ब, गमुरुवहार पमेठ, कशकर  हचौदहा जिवळ, सहातहारहा 

5466 5625 सहागर हररबहा जिहाधिव,
रहा.ममु.पहारांगहारमे, पखो.बनघर, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ०१३ 

5467 5626 गणिमेश महहादमेव भरांडलकर, 
ममु.पखो.बमुरुडगलती, तहा.कखोरमेगहाव. जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ५०१ 

5468 5627 महारखोतती गखोकवरांदरहाव कहागणिमे, 
ममु.हरबळ (पक), पखो.गउळ, तहा.करां धिहार, जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड ४३१ ७१४

5469 5628 कशरतीषकमु महार नहामदमेव कदम, 
ममु.पखो.मखोरघर, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ०२० 

5470 5629 कवजिय ममुरलतीधिर ननहावरमे,
ममु.पखो.शमेटमेफळमे , तहा.आटपहाडती, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड ४१५ ३०६ 

5471 5630 महमेश रहामदहास लखोहहार,
ममु.पखो.कळहारांबमे, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ०२२ 

5472 5631 शरद जिगनहाथ सकटमे, 
ममु.शहहापतूर, पहामे.जिकहातवहाडती, 
तहा.जजि.सहातहारहा 
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5473 5632 हमेमरांत हणिमरांत सहावरांत, 

ममु.कदघमेवहाडती, पखो.कपरांपखोडमे बमु., तहा.कखोरमेगहाव,जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ 
५२५

5474 5633 अक्षय शहामरहाव गहाडर्वी, 
ममु.पखो. कपपहाहडमे बमु., तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ ५२५ 

5475 5634 ऋमु षतीकमे श सरांपत कभसमे,
ममु.पखो.कनोंढवमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००२

5476 5635 रहाजि कशवहाजिती खरहाडमे, 
वनृरांदहावन ककॉलनती, तहजसल कहायहारलयहाजिवळ, तहासगहाव, जजि.सहारांगलती, कपन 
कखोड ४१६ ३१२ 

5477 5636 अकनकमे त रहाजिहद्र बगहाडमे, 
ममु.पखो.कभमनगर, पहाचगणिती, तहा.महहाबळमेश्वर, जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१२ 
८०५ 

5478 5637 समुरजि धिनहाजिती कदम,
ममु.पखो.समुलर्वी, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ५११

5479 5638 आकदत्य हररश्चरांद्र अवघडमे, 
६१ दमुगहार पमेठ, सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ००२ 

5480 5640 बहाबहारहाव नहारहायणि जिखोडनहार, 
ममु.वडहाळती, पखो.धिखोत्रहा नहाईक, तहा.ममेहकर, जजि.बमुलडहाणिहा, 
कपन कखोड ४४४ ३०१ 

5481 5642 प्रशहारांत दत्तहात्रय सहाळमुरांखमे, 
ममु.कमु शती, पखो.नहागमेवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ०१५ 

5482 5643 अक्षय शकशकहारांत सहागवमेकर, 
२१८ भवहानती पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००२ 
कहायमचहा पत्तहा : 
रहारांबहाडमेवहाडती कहाहडमे, तहा.लहारांजिहा, जजि.रत्नहागतीरती

5483 5644 अक्षय चरांद्रकहात कहारांबळमे , 
ममु.इगरळवहाडती, पखो.तहारगहारांव, तहा.कखोरमेगहाव, 
जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ १०७ 

5484 5645 आकहाश कदलतीप बहारगजिमे, 
ममु.पखो. घखोटती, तहा.इगतपरती, जजि.नहाकशक, 
कपन कखोड ४२२ ४०२ 

5485 5646 अमखोल जिहाजलरांदर पहाटतील,
ममु.पखो.समुपनमे, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड  ४१५ ११४ 

5486 5647 रममेश रहामचरांद्र महानमे, 
ममु.सहाबळमेवहाडती, पखो. वमेण्णिहानगर, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ०२२

5487 5648 ऋमु षतीकमे श रहाजितू समुयरवरांशती, 
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ममु.पहामे.बमुरुड गलती, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड ४१५ ५०१ 

5488 5651 अमतीत सरांजिय कहारांबळमे
ममु. पखो कखोणिमेगहारांव तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा 
कपन नरां. ४१५ १०६

5489 5652 सरांकदप कशवहाजिती बहाबर,
आय.टती.आय. रखोड, आकहाशवहाणिती , सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ ००२ 

5490 5653 अकभजितीत अकनल कहारांबळमे , 
आय.टती.आय. रखोड, मजिगहावकर महाळ, सहातहारहा,  कपन कखोड ४१५ ००२ 

5491 5654 सहागर कशवहाजिती वहावरमे, 
५३ ई. वकॉडर, धिनगर गलती, क. बहावडहा, 
कखोल्हहापतूर, कपन कखोड ४१६ ००६

5492 5655 कवजिय एकनहाथ बहाबर, 
व्दहारहा प्रल्हहाद बहाबमुरहाव गरांधिहालमे, रहा.कभवडती,
पखो. त्रतीपमुटती, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ५०१ 

5493 5656 सकचन भगवहान सहावरांत, 
ममु.पखो.सखोनगहाव तफर  सहातहारहा, तहा.जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड ४१५ ००२ 

5494 5657 कदपक रममेश पवहार, 
ममु.पखो.कपरांगळती बमु., तहा.महाणि. जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ५०६ 

5495 5658 मदन आनरांदहा नहामदहास, 
ममु.मध्वहापमुरवहाडती, पखो.ककन्हई, तहा.कखोरमेगहाव, 
जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ ०२१ 

5496 5659 सहागर बहाळकनृ ष्णि कहाकडमे, 
ममु.पखो.ककडगहाव, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ०१५ 

5497 5660 सलहामत बहासमुकमयहार अत्तहार, 
कशरांदमेवहाडती, तहा.भखोर, जजि.पमुणिमे, 
कपन कखोड ४१२ २०७ 

5498 5661 अमखोल दशरथ सहाठमे, 
रहा. भमुम, पखो.भमुम, तहा.भमुम, जजि.उस्महानहाबहाद, कपन कखोड ४१३ ५०४

5499 5662 अनमुप बहाळहासहाहमेब कहारांबळमे , 
जिगनहाथ ढहावरमे हखोम. 
ममु.कहापडगहाव, पखो.चव्हहाणिवहाडती, तहा.फलटणि, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५ ५२३ 

5500 5663 ओमरांकहार मखोहन प्रभहाळमे , 
ममु.पखो.कभमनगर, पहाचगणिती, तहा.महहाबळमेश्वर, जजि.सहातहारहा, 

5501 5664 बहाबमुरहाव एकनहाथ गहायकवहाड, 
ममु.पखो.कखोढरांवमे, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ००२ 

5502 5665 महहद्र बहाळतू खरहात, 
ममु.पखो.सहातहारहा रहामेड पहाडळती, तहा.कहामेरमेगहाव. 
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जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ ०१०

5503 5666 दत्तहात्रय बबन शमेजिवळ, 
ममु.अरांधिहारवहाडती, पहामे. उरांब्रजि, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ १०९

5504 5667 अक्षय कशवहाजिती वहायदरांडमे, 
७४६ गमुरुवहारपमेठ सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ००२ 

5505 5668 शमुभम सरांजिय सरडमे, 
ममु.कवजियनगर, पखो. जजिहमे, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ००४ 

5506 5670 स्नमेहल रहाजिहद्र कनकम, 
ममु.पखो.बखोरखळ, तहा.जजि.सहातहारहा,
 कपन कखोड ४१५ ०११

5507 5671 वषहार रममेश पवहार, 
प्रतहापजसरांह नगर खमेड, पखो. कनृ ष्णिहानगर,
 तहा .जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ ००३ 

5508 5672 कप्रतती सरांतखोष दळवती, 
ममु.ओझरमे, पखो. भणिरांग, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड ४१५ ०२२

5509 5673 कदनमेश कदरांगबर कमु लकणिर्वी, 
ममु.पखो.अरळती, तहा.मरांगळवमेढहा, जजि.सखोलहापतूर, 
कपन कखोड ४१३ ३०५ 

5510 5674 अजिमुरन सत्यवहान कररांजिमे, 
ममु.पखो.जलरांब, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ०१५

5511 5675 स्वप्नतील कवलहास कहारांबळमे ,
४७०९ दत्तकहालाॅलनती म्हसवमे रखोड, कररांजिमे तफर , 
सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ ००१ 

5512 5677 प्रकवणि तमुकहारहाम जिहाधिव, 
ममु.पखो.ओझडर, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१२ ८०३ 

5513 5678 भहाग्यशती सहागर वहायदरांडमे,
कररांजिमे पमेठ, म्हसवमे रखोड, झमेड.पती.ककॉलनती, सहातहारहा

5514 5679 बहालहाजिती बहाबतू चव्हहाणि, 
ममु.वसरांतनगर, पखो.नळदमुगर, तहा.तमुळजिहापतूर, 
जजि.उस्महानहाबहाद, कपन कखोड ४१३०६०२

5515 5681 सहागर नहानहाजिती वहायदरांडमे, 
कररांजिमे पमेठ, म्हसवमे रखोड, झमेड.पती.ककॉलनती, सहातहारहा

5516 5682 प्रकदप कहाकशनहाथ वहालकखोळती, 
ममु.पखो.बखोरघर (घखोटमहाळवहाडती), तहा.आरांबमेगहाव,
जजि.पमुणिमे, कपन कखोड ४१० ५०९

5517 5683 नहामदमेव ककसन वहालकखोळती, 
ममु.पखो.बखोरघर (घखोटमहाळवहाडती), तहा.आरांबमेगहाव,
जजि.पमुणिमे, कपन कखोड ४१० ५०९
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5518 5684 सरांकदप बहाबहासखो जिहाधिव, 

ममु.पखो. यमेळहाई (वडहारवहाडहा), तहा.तहासगहाव, 
जजि.सहारांगलती, कपन कखोड ४१६ ४१६  

5519 5685 यमहाजिती लहह लखोखरांडमे, 
६१ गजिहानन नगर, मजिरमेवहाडती, हखोटगती रखोड, सखोलहापतूर, 
कपन कखोड ४१३ ५०३ 

5520 5686 ममुस्तफहा फरतीदसहाब शमेख, 
ममु.पखो.महडकहा, तहा.ममुदखमेड, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड ४३१ ८०६ 

5521 5687 सरांकमे त कदनमेश वहाघमखोर, 
सरांभहाजितीनगर, तहा.पमुसद, जजि.यवतमहाळ,
 कपन कखोड ४४५ २०४ 

5522 5688 महमेश कभम सरतहापमे, 
२१९ हब्बमु वस्तती दमेगहारांव नहाकहा, सखोलहापतूर, 
कपन कखोड ४१३ ००१ 

5523 5689 शमुभम सरांतखोष कहाळमे , 
ममु.नवनहाथ नगर (पहानमळमेवहाडती), पखो.वयर, तहा.जजि.सहातहारहा 

5524 5690 सरांकमे त सरांतखोष कहाळमे , 
ममु.नवनहाथ नगर (पहानमळमेवहाडती), पखो.वयर, तहा.जजि.सहातहारहा 

5525 5691 कवजिय कशवहाजिती सहाबळमे , 
ममु.पखो.पळशती, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ५०८ 

5526 5692 जसध्दहाथर परशमुरहाम वरगरांटमे, 
२६० कहामहाठतीपमुरहा, वपैदयमुवहाडती, गखोडखोलती, तहा.जजि.सहातहारहा 

5527 5693 रखोकहत  मच्छलींद्र  खपैरमखोडमे,
ममु.पखो.आरळमे , तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ०११

5528 5694 सहागर पखोपट कहाटमेकर, 
ममु.पखो. घहामेगहाव, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा,

5529 5695 आकशष वसरांत कहारांबळमे , 
ममु.पखो.खमेड, तहा.जजि.सहातहारहा, 

5530 5696 रहाकमे श दमेवहद्र हखोवहाळमे , 
ममु.पहामे.भखोसमे, हखोवहाळमे  गलती, तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती, 

5531 5697 ओरांकहार ककशखोर घखोरपडमे, 
ममु.पखो.वधिरनगड, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ५०१ 

5532 5699 कमुरां डलतीक कशवहाजिती मखोरमे,
ममु.कहाळखोशती, पखो.इरांद, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा 

5533 5700 हषरद पतरांग कहारांबळमे , 
ममु.पहाडळती, पखो.सहातहारहारखोड, तहा.कहामेरमेगहाव, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ०१०

5534 5701 ओरांकहार प्रमखोद महानमे,
ममु.पखो.तरडगहाव, तहा.फलटणि, जजि.सहातहारहा,
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कपन कखोड ४१५ ५२८ 

5535 5702 कनततीन बहाबहासहाहमेब गहायकवहाड,
सवर नरां. ८, नमेतहाजिती नगर, यमेरवडहा, पमुणिमे-६, कमु लफकी चहाळ जिवळ, 

5536 5703 चमेतन ककशखोर नहारखमेडमे, 
घन नरां. ३६१, शतीमखोटसर जिवळ, कशवहाजितीनगर, जिळगहाव, 
कपन कखोड ४२५ ००१ 

5537 5704 रहाजिहाभहाउ दहादहारहाव पहाटतील,
कवदरभ हहाउसलींग सखो. मशतीद जिवळ, बहाजिखोररयहानगर, यवतमहाळ, 
कपन कखोड ४४५ ००१

5538 5705 अमखोल महहादमेव तमेलती, 
ममु.पखो.बहागणिती, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड ४१६ ३०२ 

5539 5706 ऋतमुरहाजि रकवरांद्र जिहाधिव, 
ममु.पहामे.उरांब्रजि, तहा.करहाड.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ १०९ 

5540 5707 शमुभम शतीकहारांत शमेवतमे, 
उडतरमे तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा 

5541 5708 अक्षय समुयरकहारांत रहाजिगमुरु
अवसरती खमु., तहा.आरांबमेगहाव, जजि.पमुणिमे,
कपन कखोड ४१२ ४०५ 

5542 5709 कहाकशनहाथ उमहानहाथ कहारभळ,
कपै लहास फमु गमे चहाळ, कवठ्ठल मरांकदरहाशमेजिहारती, फमु गमेवहाडती, दहापखोडती,
 पमुणिमे - ४११ ०१२

5543 5710 सहाहमेबरहाव महारहामेतती महारकड, 
ममु.कतखहाडती, पखो.गहाजिहापतूर, तहा.जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड ४३१ ५१३ 

5544 5711 मकनषहा कवष्णितू बनसखोडमे,
ममु. पखो. आलमेगहारांव तहा. सहारांगखोलहा जजि. सहामेलहापतूर
कपन कखोड ४१३ ३०९

5545 5712 प्रशहारांत भगवहान वहायदरांडमे,
ममु. पखो. कवसहापतूर, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ५०२

5546 5713 अहाकहाश रकवरांद्र कनरांगखोट,
रहाव नगर नरांदहानमे मरांगल कहायहारलयहासमखोर, 
डहाबककी रखोड जिमुनमे शहर अकखोलहा

5547 5715 अमखोल उत्तम जिहाधिव,
ममु. पखो. सहावरगहारांव डमुकरमे, तहा. कचखलती, 
जजि.बमुलढहाणि कपन कखोड ४४३ २०१

5548 5716 रहामेहणि जजिवन सरखोदमे,
रहाव नगर नरांदहानमे मरांगल कहायहारलयहासमखोर, 
डहाबककी रखोड जिमुनमे शहर अकखोलहा 
कपन कखोड ४४४ ००२

5549 5717 शपैलमेश जियवरांत दमेशममुख,
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ममु .पखो . दमेगहारांव, सहातहारहारखोड दत्त मरांकदरहाजिवळ 
(पहाणिबमुडमे वस्तती ) तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५  ००४

5550 5718 कववमेक रहाजिहद्र फडतरमे,
ममु. बमेलवहाडती, पखो. कहालगहाव, तहा. करहाड 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड ४१५ १०९

5551 5719 सरांतखोष जिगनहाथ दमेवकर, 
रहाधिहाकनृ ष्णि ककॉलनती, कखोडखोलती, (शमेडगमे वस्तती समखोर) सरांभहाजितीनगर तहा. जजि. 
सहातहारहा

5552 5720 सकचन अरुणि गरांगहावणिमे,
ममु.पखो.परळती, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ०१३

5553 5721 कवजिय ककसन कभसमे,
सती/ओ समुशमुत सजजिरकल एफ-१ ररांजिनहा आकर ड जसव्हतील हकॉस्पतीटल रखोड 
सहातहारहा

5554 5722 रखोकहत ममुकमुरां द हखोवहाळ,
ममु. पखो. यमेळहावती, जसध्दहाथर नगर यमेळहावती, 
तहा. तहासगहारांव, जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड ४१६ ४१६

5555 5723 अक्षय गणिपत महानमे,
ममु. पखो. जिहारांब, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा,
कपन कखोड ४१५ ५०५

5556 5724 रखोकहत दत्तहात्रय ससहाणिमे,
ममु. पखो. कवठमे, तहा. वहाई, जजि. सहातहारहा

5557 5725 रहाजिमेश रहामचरांद्र वहायदरांडमे,
१६६, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा,  तहा. जजि. सहातहारहा

5558 5726 समुयरकहारांन्त तहानहाजिती क्षतीरसहागर,
ममु. पखो. धिहामणिमेर, तहा. कखोरमेगहारांव  जजि. सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ५११

5559 5727 सरांदतीप भहानमुदहास यहादव,
ममु. पहानमहाळमेवहाडती, पखो. वयर, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ०१५

5560 5728 रकवरांद्र गखोपतीनहाथ पखोडमल
रहा. डती. पती. रखोड, कवधिहातमे वस्तती, ममतहा समुपर महाकर ट जिवळ, बहाणिमेर, पमुणिमे 
कपन कखोड ४११ ०४५

5561 5729 समुशहारांत कवलहास खवळमे ,
रहा. प्रतहापजसरांह नगर, पखो. कनृ ष्णिहानगर,
तहा. जजि. सहातहारहा

5562 5730 भहारत भहानमुदहास जिगतहाप,
ममु. पखो. यमेवलमेवहाडती, तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती कपन कखोड ४१५ ४०४

5563 5731 महहावतीर पखोपट भखोसलमे,
ममु. पखो. खमेड, तहा. कजिरत, जजि. अहमदनगर,
कपन कखोड ४१४ ४०३
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5564 5732 दत्तहात्रय नरमेश पमुरबमुजि,
फलट नरां. ३०४, २ कवरांग, हबटहाउन करां टट तीवमुड सखोसहायटती, कतळमेकर नगर 
कनोंढवहा बमु. पमुणिमे
कपन कखोड ४११ ०४८

5565 5733 सकचन मदन ममुरांढमे,
प्ललाॅट नरां. ३०४, जिमेड कवरांग हपटहाउन, करां न्टती वतूड
सखोसहा. कटळमेकरनगर, कहाहडवहा. बती. कमे . 
४११ ०४८ कपन कखोड - ४१५ ००१

5566 5734 स्वप्नतील कशवहाजिती कहारांबळमे , 
ममु. पखो. कनृ ष्णिहानगर (कहाररांडवहाडती) तहा. वहाळवहा, 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड - ४१३ ३०१

5567 5735 शचौकत कदलहावर शमेख,
प्रतहापजसरांहनगर खमेड, तहा. जजि. सहातहारहा 

5568 5736 प्रकवणि भरत कभरांगहारदमेवमे, 
ममु. पखो. कवटहा(नमेहरूनगर) तहा. खहानहापमुर, 
जजि. सहारांगलती 

5569 5737 लतहा सकचन वहाटकर,
शतीकनृ ष्णि ककॉलनती धिनगरवहाडती, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००१

5570 5738 रहाजिमेश चरांद्रकहारांत धिहारहाकशवकर,
ममु. पखो. अततीत तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५२९

5571 5739 पलवती तमुळशतीरहाम जिहाधिव,
ममु. पखो. गहारवडमे, तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा 

5572 5740 बळतीरहाम व्यरांकट जिहाधिव, 
ममु. पखो. सममुदहाळ, तहा. उमरगहा, जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ६०४

5573 5741 सरांदमेश धिमररहाजि पवहार,
ममु. पखो. कहारती तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१३

5574 5742 जसमहा आबहासखो जिहाधिव,
सव्टहमे नरां. ६३ महानमेचहाळ, न्यमु कवकहास नगर
खमेड, तहा. जजि. सहातहारहा 

5575 5743 कशवरहाजि नहारहायणि जिहाधिव,
सव्टहमे नरां. ६३ महानमेचहाळ, न्यमु कवकहास नगर
खमेड, तहा. जजि. सहातहारहा 

5576 5744 आकशष भरत चव्हहाणि,
ममु. पखो. नवनहाथनगर, पहानमळमेवहाडती पखो. वयर
तहा. जजि. सहातहारहा 

5577 5745 सकचन कशवहाजिती सहाबळमे ,
ममु. पखो. पळशती तहा. महाणि ,जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०८

5578 5746 सरांतखोष महारूतती शमेळकमे ,
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ममु. पखो. पळशती तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५४०

5579 5747 आकहाश रहाजिहारहाम कहारांबळमे ,
ममु. पखो. जलरांब, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१५

5580 5748 ककरणि गणिमेश पवहार,
ममु. पखो. सहारखळ, पखो. नमुनमे तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०२२

5581 5749 कमु णिहाल रहाहहल फडतरमे,
३७४ कररांजिमेपमेठ, तहा. जजि. सहातहारहा 

5582 5750 रूषतीकमे श महमेश मखोरमे,
३५५ कररांजिमेपमेठ, सहातहारहा तहा. जजि. सहातहारहा

5583 5751 दयहानरांद महारूतती चव्हहाणि,
ममु. पखो. बकहरमेश्वर, तहा. करवतीर, जजि. कखोल्हहापमुर
कपन कखोड – ४१६ ०११

5584 5752 आहकहार समुरहद्र पखोरमे,
शतीनहागरहाजि चचौक, कमु पवहाड, तहा. कमरजि, 
जजि. सहारांगलती कपन कखोड – ४१६ ४३६

5585 5753 कनलमेश अशखोक बडमेकर,
ममु. पखो. तडवळमे  सरां वहाघखोलती तहा. कखोरमेगहाव, 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५२४

5586 5755 कमे दहारनहाथ गखोकवरांद दळवती,
घर क्रि. ४ रहामलक्ष्मणि हचौ. सखोसहा. कनृ ष्णिहानगर,
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००३

5587 5756 ओरांकहार हणिमरांत शमेटमे,
२२८ कररांजिमेपमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

5588 5758 जजितहद्र भहानमुदहास चव्हहाणि,
ममु. पखो. नवनहाथनगर, पहानमळमेवहाडती पखो. वयर,
तहा. जजि. सहातहारहा

5589 5759 सकचन भगवहान नहारांगरमे,
ममु. पखो. नवमेखमेड तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ३१३

5590 5760 सहामेहम सकतश कमु चमेकर,
ममु. पखो. खमेड कवठलनगर खमेड,
तहा. जजि. सहातहारहा 

5591 5761 प्रमखोद सरांतरहाम कचनकमे ,
४७१/१९ रमहामहातहा नगर, कहाळमे  प्लकॉट, 
सहारांगलती 

5592 5762 मखोरमेश्वर चरांद्रकहारांत कहारांबळमे ,
६० दमुगहारपमेठ, तखोफखहानहा सहातहारहा 

5593 5763 कवनखोद परांढरतीनहाथ सहानफ,
कमुरां भहारवहाडहा ममेहरूणि तहा. जजि. जिळगहाव 
कपन कखोड – ४२५ ००१

5594 5764 प्रकवणि सरांतखोष पहारधिती,
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ओम ककॉलनती सहावदहा, ममु. पखो. सहावदहा 
तहा. रहावमेर जजि. जिळगहाव 
कपन कखोड – ४२५ ५०२

5595 5765 शमुभम चरांद्रकहारांत बहाररांगळमे ,
२८५ रहामहाचहा गखोट, मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा 
तहा.जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००१

5596 5766 अजिय नरांदलहाल मखोरमे,
कपै लहासनगर कचतखोड, रखोड धिमुळमे , तहा. जजि. धिमुळमे
कपन कखोड – ४२४ ००१

5597 5767 रजिकनकहारांत परांढरतीनहाथ अहावटमे,
रहाह. बरड, तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५२३

5598 5768 कवठल अजिमुरन डहाखखोरमे,
रहाह. असहामेलवहाडती, तहा. कळमनमुरती, जजि. कहरांगहामेलती
पखो. मसहामेड कपन कखोड – ४३१ ७०२

5599 5769 समहाधिहान दत्तहात्रय शमेलहार,
जिमुनहा खमेरवहाडती रमेहाड, शमेलहार मळहा, ओझर 
कमग, तहा. कनफहाड, जजि. नहाकशक 
कपन कखोड – ४२२ २०६

5600 5770 जसदहाथर अरूणि उभमे,
डहारांगरमेघर, तहा. जिहावलती जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१२

5601 5771 अकभजितीत हनमुमरांत बमुध्दतीबळ,
ममु. पखो. अरणि तहा. महाढहा, जजि. सहामेलहापमुर
कपन कखोड – ४१३ ३१

5602 5772 रूबतीनहाबती सयद शमेख,
१/८ कखोटर ककॉलनती, कवकहासनगर, 
कवजिहापमुर रखोड , सरांभहाजिती तलहावहाजिवळ, सखोलहापमुर 
कपन कखोड – ४१३ ००३

5603 5773 नवनहाथ तहानहाजिती थखोरहात,
लखोहहारगलती ममु. पखो. महाळकशरस तहा. महाळकशरस,
जजि. सखोलहापमुर कपन कखोड – ४१३ १०७

5604 5774 गणिमेश शहहाजिती समुयरवरांशती,
ममु. पखो. कहाळमवहाडती, तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती. 
कपन कखोड – ४१५ ४०६

5605 5775 भहारतती जिगनहाथ कहारांबळमे ,
ममु. पखो. रहामनगर, तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००१

5606 5776 कनजखल रहाजिहद्र लखोखरांडमे,
७५, कहामहाठतीपमुरहा सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००१

5607 5777 कनततीन बहाळमु भहाहडमे,
४४६ मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

5608 5778 मनतीष बहाबहारहाव बहावणिकर,
वतीर हनमुमहान वहाडर कहरांगणिघहाट, तहा. कहरांगणिघहाट
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जजि. वधिहार कपन कखोड – ४४२ ००१

5609 5779 भपैरवनहाथ भगवहान सहावरांत,
ममु.कखोमखोणिमे, पखो. पखोथरमे, तहा. करमहाळहा, 
जजि. सखोलहापमुर कपन कखोड – ४१३ २०३

5610 5780 कवलहास भहाउरहाव वहानखडमे,
रहाह. गहायगहारांव बमु. पखो. कचरांचखोलती, तहा. शमेगहारांव, 
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४४ २०३

5611 5781 सहागर जियजसरांग नहाईक,
दचौलतजसरांह शहाळमेमहागमे कवदयकवहहार ककॉलनती, 
जिमुनहापहाणिती, कपपरती, ममेघमे वधिहार तहा. जजि. वधिहार 

5612 5782 गजिहानन हणिमरांत धिमुमहाळ,
ममु. पखो. कररांजिखखोप तहा. कखोरमेगहाव, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५२५

5613 5783 सखोनम अमर पहाटसमुतमे,
ममु. पखो. कनमसखोड, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०६

5614 5784 जसदहाथर रहाजिमेश वहालमेकर, 
लहाई बसहार, कहामगहार चहाळ, रूम नरां. ७ 
कहा. बहावडहा, कखोल्हहापमुर
 कपन कखोड – ४१६ ००६

5615 5785 सकलमेन दस्तगतीर इनहामदहार,
ममु. पखो. कशवथर तहा. जजि. सहातहारहा 

5616 5786 सरांदतीप बहापमु शमेळकमे ,
सहाथरक, आण्णिहा सत्यगनोंडहा पहाटतील नगर, त्रतीमतूतर्वी ककॉलनती, १०० फमु टती 
रखोड, सहारांगलती 

5617 5787 कदपक महाकणिक गखोरमे, 
ममु. पखो. वडमुथ तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०११

5618 5788 सहाहमेल रहाजिमहरांमद पटवमेकर,
ममु. पखो. जिहानहाई गलती, बहाजिहारपमेठ रखोड, कखोरमेगहाव
तहा. कखोरमेगहाव, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०१

5619 5789 अमन नवशहाद पठहाणि,
ममु. पखो. बमुरूडगलती कखोरमेगहाव, तहा. कखोरमेगहाव 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०१

5620 5790 कनलमेश सरांभहाजिती गमुरव,
ममु. पखो. बमुरूडगलती कखोरमेगहाव, तहा. कखोरमेगहाव 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०१

5621 5791 कदगरांबर एन. समुतहार,
ममु. पखो. पमुरांडती, तहा. तहासगहाव, जजि. सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१६ ३१२ 

5622 5792 लक्ष्मणि नहारहायणि पवहार,
ममु. पखो. नहाडखोलती, तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ २०५
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5623 5793 कमजलरांद सरांपत पहाटसमुतमे,

ममु. पखो. कहासमेगहाव तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१५ ४०४

5624 5794 वपैभव जिहाजलरांदर गहायकवहाड,
ममु. पखो. पशश्चम समुपनमे, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ११४

5625 5795 उममेश गखोकवरांदरहाव पहाटतील,
ममु. पखो. पवनहार, तहा. जजि. वधिहार 
कपन कखोड – ४४२ ००१

5626 5796 कवशहाल बबन दमुबळमे ,
ममु. पखो. डहाळमखोडती, तहा. खटहाव वडमुजि, 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०७

5627 5797 ओरांकहार नवनहाथ महानमे,
ममु. पखो. रकहमतपमुर तहा. कखोरमेगहाव, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५११

5628 5798 हमेमरांतकमु महार जिगनहाथ गहायकवहाड,
ममु. पखो. कपरांपरमे खमुदर पखो. कनरहा 
तहा. पमुररांदर, जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४१२ १०२

5629 5799 शमुभम सरांभहाजिती जिहाधिव,
रहाह. शहहापमुर तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 

5630 5800 सरांकदप रममेश डहारांगमे,
१८८ रकववहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००१

5631 5801 अश्वतीनती सरांकदप कहारांबळमे ,
७४० गमुरूवहार पमेठ, सहातहारहा 
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

5632 5802 समुशहारांत बहाबहारहाव परहातमे,
ममु. पखो. दमेकवनगर वकॉडर क्रि. १, 
व्यहायहाम शहाळमेसमखोर, लखोहहारहा तहा.जजि.यवतमहाळ
कपन कखोड – ४४५ ००१

5633 5803 समुकनल ढवळहा झडमे,
दहारहा अकनल ढवळहा झडमे, महहात्महा गहारांधिती 
कवदयहालय कहालमे, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०४

5634 5804 अमखोल अशखोक बखोकमे फखोडमे,
प्रतहापजसरांह नगर खमेड, पखो. कनृ ष्णिहानगर, 
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००३

5635 5805 सरांभहाजिती दहादहासखो महानमे, 
ममु. पखो. कनसमेर, तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ २०५

5636 5806 कवनहायक कमलहाकर कहालमेकर,
ममेनरखोड, परांचहायत सकमततीजिवळ, कखोरमेगहाव
तहा. कखोरमेगहाव, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०१

5637 5807 आकशष ममुबहारक शमेख,
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ममु. पखो. भखोसमे, तहा. कखोरमेगहाव, जजि. सहातहारहा 

5638 5808 अमखोल कवठल फमे पहाळमे , 
ममु. रूईखमेड महा.  पखो. भडगहाव, तहा. जजि. 
बमुलढहाणिहा कपन कखोड – ४४३ १०६

5639 5809 प्रकहाश गजिहद्र बमेलभरांडहारमे,
११७, आरांबमेडकरनगर मजिरमेवहाडती, हखोटगती रखोड,
सखोलहापमुर कपन कखोड – ४१३ ००३

5640 5810 शकशकलहा गचौतम ममेशहाम,
पमुलफपै ल आरांगणिवहाडती च्यहा महागमे वहाडर नरां. २६,
वधिहार, तहा. जजि. वधिहार कपन कखोड – ४४२ ००१

5641 5811 जिगदतीश बहाबमुरहाव मखोकहतमे, 
ममु. पखो. हळदती, तहा. कहागल, जजि. कहामेल्हहापमुर
कपन कखोड – ४१६ २१९

5642 5812 गचौरव समुभहाष कहाळमे , 
ममु. पखो. नवनहाथनगर, पहानमळमेवहाडती पखो. वयर, तहा. जजि. सहातहारहा 

5643 5813 कनलमेश नरांदलहाल मखोरमे,
कपै लहासनगर कचतखोड रखोड धिमुळमे , तहा. जजि. धिमुळमे
कपन कखोड – ४२४ ००१

5644 5814 हरांसरहाजि परांढरती गहायकवहाड,
ममु. पखो. दमेवजिरन, तहा. उदगतीर, जजि. लहातमुर
कपन कखोड – ४१३ ५१७

5645 5815 रममेश जिगनहाथ कहाकडमे,
ममु. पखो. धिनोंडमेवहाडती, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०४

5646 5816 आनरांदरहाव सहाहमेबरहाव कभसमे,
ममु. पखो. पहाटणि तहा. जजि. सहातहारहा कवक्रिमनगर 
चहाफखोलती रखोड कपन कखोड – ४१५ २०६

5647 5817 लक्ष्मणि कलपहा दमेवकतमे,
ममु. पखो. औरहाद, तहा. दकक्षणि सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ००८

5648 5818 धिनहाजिती कशवहाजिती थखोरहात,
ममु. पखो. कहरांगनखोळमे , तहा. करहाड जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ १०९

5649 5819 महायहा दमेवरहाम वहाघ,
ममु. शरती पखो. रहाहती तहा. दमेवळहा, जजि. नहाकशक

5650 5820 रखोकहणिती मधिमुकर कमकरां बमे,
२६१ सरांजियनगर कमु मठहा नहाकहा, सखोलहापमुर 

5651 5821 अमखोल शहामरहाव कशरांदमे,
ममु. पखो. वमेळमे  कहामथती, तहा. जजि. सहातहारहा 

5652 5822 शहामरहाव पखोपट पहाटखोळमे ,
प्ललाॅट नरां. ६ त्रतीमतूतर्वी ककॉलनती, गखोडमेहालती, सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००१

5653 5823 सरांजितीवकमु महार वसरांतरहाव कहाळमे ,
ममु. पखो. नवनहाथनगर, पहानमळमेवहाडती, पखो. वयर, 
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तहा. जजि. सहातहारहा 

5654 5824 रखोकहत कवजिय आवळमे ,
ममु. पखो. कखोडखोलती (तहारांगडमे आळती), सहातहारहा 

5655 5825 मकनषहा आनरांदरहाव कभसमे,
ममु. पखो. तहा. पहाटणि कवक्रिमनगर चहाफखोळती रखोड, 
कपन कखोड – ४१५ २०६

5656 5826 अकभषमेक कवलहास कशरांदमे,
७१५ जिहानकर ककॉलनती, मरांगळवहार पमेठ, 
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००१

5657 5827 रखोकहत गणिमेश कहारांबळमे , 
ममु. सपैदहापमुर, पखो. कनोंडवमे, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

5658 5828 समुरमेखहा चरांद्रकहारांत कभसमे,
ममु. पखो. नहाडमे तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ २०५

5659 5829 आकशष अरकवरांद दमेशममुख,
ममु. पखो. बखोरगहाव, जलरांगहा तहा. नमेर, 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०१

5660 5830 नहागमेश बहापमुरहाव दमेवकहारांबळमे ,
ममु. पखो. बळवरांत नगर , नहायगहारांव, बहा. 
तहा. नहायगहारांव, खपै. जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ७०९

5661 5831 सरांतखोष गखोपहाळ गहायकवहाड,
ममु. पखो. कनोंडवमे, तहा. जजि. सहातहारहा 

5662 5832 समुशहारांत शरांकर वरगरांटमे,
२०७ कहामहाठतीपमुरहा गखोडखोलती, वपैधिमुवहाडती, सहातहारहा

5663 5833 वपैशहालती कदलतीप बहाबर,
१६२ मल्हहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

5664 5834 शमुभम कदलतीप ननहावरमे,
ममु. पखो. चरांचळती, तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०२१

5665 5835 कनततीन नहाथहा वहायदरांडमे,
७११ गमुरूवहार पमेठ, सहातहारहा 

5666 5836 गचौरती कनततीन वहायदरांडमे, 
७११ गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा

5667 5837 सरांजिय बरांडतू  बहागमुल,
ममु. खडकवणि पखो. कनहाशती तहा. कळवणि, 
जजि. नहाकशक कपन कखोड – ४२३ ५०२

5668 5838 परांकजि गणिमेश डखोईफखोडमे,
सरांतपमेठ, सहावतहामहाळती मठहा जिवळ, परांढरपमुर
कपन कखोड – ४१३ ३०४

5669 5839 प्रशहारांत प्रल्हहाद जिहाधिव,
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ममु. पखो. अततीत तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

5670 5840 तमेजिल सहाररांग गमुरव,
११२, बमुधिवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

5671 5841 कदरांगहाबर कशवहाजिती महाळमेकर,
ममु. पखो. अरांत्रती खमेडमेकर तहा. कचखलती. जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड – ४४३ २०१

5672 5842 सकचन कवठल कशनगहारमे,
ममु. पखो. वमेळमे  कहामथती, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०२२

5673 5843 कनलमेश भरत आडमे,
ममु. पखो. चहायगहाव तहा. ममेहकर जजि. बमुलढहाणिहा
कपन कखोड – ४४३ ३०१

5674 5844 अमन जहानदमेव रूपनवर,
ममु. पखो. कशवहार वस्तती, फडतरांडती, तहा. 
महाळकशरस जजि. सखोलहापमुर 

5675 5845 गणिमेश सरांजिय गमुरव,
७३ शमुक्रिवहार पमेठ, तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

5676 5846 सरांकदप महारूतती जखलहारमे,
ममु. पखो. पळसमरांडळ, तहा. महाळकशरस 
जजि. सखोलहापमुर कपन कखोड – ४१३ १०९

5677 5848 रहाजिमेश रहामजिती आसखोलमे,
रहाह. अहासखोलमेवहाडती तहा. कळमनमुरती, जजि. कहरांगखोलती
पखो. मसखोड कपन कखोड – ४३१ ७०२

5678 5849 सखोनल तमेजिस मस्कमे ,
२१४ गखोडखोलती सहातहारहा, मस्कमे  वस्तती
कपन कखोड – ४१५ ००१

5679 5850 रहाजिहद्र कभमरहाव तखोडकर, 
ममु. पखो. कमु मठमे, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ००२

5680 5851 उमर प्रकहाश पहाचकपलमे,
सहामदनहा (अरांबहा) पखो.आवहाड, कशरपतूरहा,
तहा.कळरांब, जजि.उस्महानहाबहाद
कपन कहामेड - ४१३ ५२८

5681 5852 मनखोजि आ. सखोळरांकमे ,
कमजलरांदनगर वकॉडर क्रि. १७ रहाह. तहा. पखो. ममेहकर 

5682 5853 कमे दहार रकवरांद्र अकहरमे,
ममु. पखो. खडर्वी, तहा. दमेवळहा, जजि. नहाकशक 

5683 5854 कदलतीप गखोकवरांद कदम, 
रहाह. चहाफमे र, पखो. गखोवहारमे, तहा. पहाटणि जजि.सहातहारहा
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5684 5855 क्रिहारांतती प्रकवणि वपैरहाट,

२०७६, रकववहार पमेठ, वहाई, तहा. वहाई 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१२ ८०३

5685 5856 कनलमेश गणिपत लखोहहार, 
ममु. पखो. वडमुथ, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०११

5686 5857 जसदधिमेश्वर पखोपट कहाळमे , 
ममु. पळसहावडमे, पखो. दमेवहापमुर
तहा. महाणि जजि. सहातहारहा 

5687 5858 अमखोल कवलहास चव्हहाणि,
ममु. पखो. वहानहायचतीवहाडती, पखो. मसमुर, 
तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०६
अजिहारवरतील नहारांव : 
अकमत सयहाजिती समुतहार

5688 5859 अकमत सयहाजिती समुतहार,
ममु. पखो. वहानहायचतीवहाडती, पखो. मसमुर, 
तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०६
अजिहारवरतील नहारांव :
अमखोल कवलहास चव्हहाणि

5689 5860 आकहाश महहादमेव कनहाकमे ,
ममु.झमुलती मचौळती, पखो. पहाढमुणिहार खमु.
तहा. जजि. प. यवतमहाळ 

5690 5861 तमुषहार हणिमरांत गखोरमे,
ममु. पखो. वडमुथ, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०११

5691 5862 शतीनहाथ कशवदहास खरांदहारमे,
१२२, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा जसटती 

5692 5863 शमुभम रुपमेश तहारळमेकर,
१५२, शमुक्रिवहार पमेठ, सहातहारहा

5693 5864 यश महहद्र मस्कमे , 
ममु. पखो. कळरांबमे तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०२२

5694 5865 सकचन शतीररांग मस्कमे  
ममु. पखो. कळरांबमे नमुनमे तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०२२

5695 5866 कल्यहाणिती सरांकदप मस्कमे  
ममु. पखो. कळरांबमे नमुनमे तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०२२

5696 5867 मनखोहर महहादमेव वडजलक,
ममु. पखो. महाजिगहारांवकर महाळ आकहाशवहाणिती कह द्र,
गहडहामहाळ, तहा. जजि. सहातहारहा 
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5697 5868 नतीतहा ककशखोर बनसखोडमे,

५५५ कररांजिमेपमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

5698 5869 आकहाश कमच्छलींद्र जिहाधिव,
ममु. पखो. १०१, कहामहाठतीमुपरहा सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००१

5699 5870 कवनहायक समुभहाष रणिकवर,
ममु. पखो. यमेलककी, तहा. कळमनमुरती, जजि. कहरांगखोलती,
कपन कखोड – ४३१ ७०१

5700 5871 कमलहाकर उत्तम कहारांबळमे , 
ममु. पखो. दमेवजिरन तहा. उदगतीर, जजि. लहाततूर 
कपन कखोड – ४१३ ५१७

5701 5872 कप्रयरांकहा समतीर लखोखरांडमे, 
ममु. पखो. पमेठ ककन्हई, तहा. कखोरमेगहाव, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०२१

5702 5873 कवकहास जहानमेश्वर शहडगमे,
ममु. पखो. पहाटखळ, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०११

5703 5874 बहाजिहालती परांढरती वहाघमहारमे,
ममु. पखो. दमेवजिरन तहा. उदगतीर जजि. लहाततूर
कपन कखोड – ४१३ ५१७

5704 5875 वपैभव बहाळहासहामे सहानप, 
ममु. पखो. दकहवडती तहा. महाणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५०८

5705 5876 सततीश कवठ्ठल कमुरां भहार,
दहारहा कवजियमहालहा प्रकहाश कशरांदमे,
३०३ ब गमुरूवहार पमेठ, सहातहारहा 

5706 5877 अकमत रहामचरांद्र जिहाधिव,
३८१ सदरबझहार सहातहारहा महारूतती मरांकदरजिवळ

5707 5878 सरांकदप शतीररांग मस्कमे , 
ममु. पखो. कळरांबमे नमुनमे, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०२२

5708 5879 जहानमेश्वर रहाजिमु आवटमे,
६४६ मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

5709 5880 अकभजितीत रहाजिहद्र बपैलमे,
ममु. पखो. कहारती, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०१३

5710 5881 दमेकवदहास मखोहन गहाढवमे, 
ममु. पखो. मळखोखती, तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापमुर
कपन कखोड – ४१३ ११३ 

5711 5882 स्वप्नतील चरांद्रकहारांत पवहार,
ममु. पखो. क्षमेत्रमहाहहलती, सहातहारहा 

5712 5883 अक्षय गमुलहाब आवळमे , 
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३४, कमे सरकर पमेठ, सहातहारहा. 

5713 5884 आकहाश सहाहमेबरहाव महामेरमे, 
ममु.पखो.सखोनगहाव तफर , सहातहारहा, तहा.जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००२.

5714 5885 कवशहाल गणिपत महानमे, 
ममु.पखो.ल्हहासमुणिर, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५०१.

5715 5886 रहाजिमेश रहावजिती लहादमे, 
४१२, मरांगळवहार पमेठ, समथर मरांदतीर, सहातहारहा.

5716 5887 महमेश प्रकहाश वहाघमहारमे, 
१२५, हब्बमु वस्तती, जिमुनहा दमेगहारांव नहाकहा, सखोलहापमुर, कपन कखोड – ४१३ 
००१.

5717 5888 वपैभव दहादहासखो यमेवलमे,
ममु.पखो.त्रतीमलती, तहा. खटहाव, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५१०.

5718 5889 अकनकमे त सरांगम जिहाधिव,
९१/१, कनसगर ककॉलनती, कररांजिमेपमेठ, सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००२.

5719 5890 कमजलरांद मदनरहाव तहारळमेकर, 
१५२, शमुक्रिवहारपमेठ, सहातहारहा.

5720 5891 कवक्रिम समुखदमेव पवहार,
ममु.पवहारवहाडती, पखो.न्हहावती बमु।, तहा.कखोरमेगहारांव,
जजि.सहातहारहा.कपन कखोड – ४१५ ५११.

5721 5892 कशवहाजिती शहहाजिती कतूरां भहार, 
ममु.पखो.कमुरां डल, तहा.पलतूस, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड – ४१६ ३०९.

5722 5893 ओरांकहार प्रकदप क्षतीरसहागर, 
ममु.पखो.धिमुमहाळवहाडती (नहारांदकगरती), तहा.कखोरमेगहारांव,
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५०१०.

5723 5894 नजसम अलहाउदतीन ममुलहाणिती,
१५४, व्यहाजिवहाडती, कहामठतीपमुरहा, सहातहारहा. 

5724 5895 प्रशहारांत नरांदकमु महार कभसमे,
ममु.ममुळतीकवहाडती, पखो.तहासगहारांव, तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५००४.

5725 5896 यखोगमेश नरांदकमु महार कभसमे,
ममु.ममुळतीकवहाडती, पखो.तहासगहारांव, तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००४.

5726 5897 कवशहाल रममेश चव्हणि, 
ममु.पखो.वडतूथ, तहा. जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०११.

5727 5898 कनवनृत्तती कदनकर सहारांगडमे, 
ममु.हडसर, पखो.रहाजिमुर नरां.१, तहा.जिमुनर, जजि.पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१० ५०२.

5728 5899 यखोगमेश ककरणि लहाड, 
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जिय कशवरहायहा, १५३ शमुक्रिवहार पमेठ, बदहामती कवहतीरतीजिवळ, सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००१.

5729 5900 जियकदप समुभहाष रहाऊत,
ममु.पखो.वमेणिमेगहारांव, तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५१८.

5730 5901 ओमकहार रहाजिहद्र पवहार,
२३, कमे सरकर पमेठ, सहातहारहा, तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००२.

5731 5902 प्रथममेश सदहानरांद बहाबर, 
ममु.सहायळती, पखो.वमेळमे , तहा.जिहावळती, जजि.सहातहारहा.

5732 5903 इमहान अपसरअलती ममुजिहावर, 
ममु.पखो.गजिवडती, तहा.जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ०१३.

5733 5904 तमुषहार शरांकर पवहार,
४५, रघमुनहाथपमुरहा पमेठ, सहातहारहा.  कपन कखोड – ४१५ ००२.

5734 5905 शमेयश जजितहद्र ककदरत, 
१९३/६ब, कदम बहागच्यहा पहाठतीमहागमे कररांजिमे तफर , सहातहारहा.

5735 5906 जिमुबमेर महरांमदसजलम ममुजिहावर, 
ममु.पखो.कशगहारांव, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड – ४१६ ३०२.

5736 5907 अकनल कवश्वहास सखोळवरांडमे, 
ममु.पखो.कतूरां डल, तहा.पलतूस, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड – ४१६ ३०९.

5737 5908 ककरणि कवलहास डहारांगमे, 
७०२, गमुरूवहार पमेठ, सहातहारहा

5738 5909 कवळतू सदहाकशव कहाटकर, 
भहाईरहाजि हचौ.सचौ. ६ वती गलती, गणिमेश नगर, सहारांगलती, 

5739 5910 लखोकमे श ककशखोर नहारखमेडमे,
घर नरां. ३६१, व्हती मखोटसर जिवळ, कशवहाजिती नगर, जिळगहारांव, कपन कखोड – 
४२५ ००१

5740 5911 सखोनहालती शरद कहामटमे, 
ममु.पखो.वडहापमुरती, तहा.इरांदहापमुर, जजि.पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१३ १०६.

5741 5912 यजमेश कदलतीप पवमेकर, 
ममु.पखो.तहारळमे , तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०१४.

5742 5913 अकनकमे त कवजिय पवहार,
ममु.पखो.तहारळमे , तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०१४.

5743 5914 रखोहन रहाकमे श तहारळमेकर,
१५२, शमुक्रिवहारपमेठ, सहातहारहा ४१५ ००१

5744 5915 अतमुल नहारहायणि जिहाधिव, 
४४८ कररांजिमेपमेठ, सहातहारहा.

5745 5916 कवजिय सरांपतरहाव तहारळमेकर, 
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१५२, शमुक्रिवहारपमेठ, सहातहारहा. बदहामती कवहतीरती जिवळ, सहातहारहा. 

5746 5918 कशवशरणि कमलतीकहाजिमुरन कमे रूर, 
प्लहालाॅट नरां. ३०६, अहाशहा नगर, 
एम.आय.डती.सती. सखोलहापतूर. 
कपन कखोड – ४१३ ००६.

5747 5919 अजिय दत्तरहाव गहायकवहाड, 
ममु.वधिरमहाननगरती, पखो.तरखोडहा खमु।, तहा.नहारांदमेड,
जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड – ४३१ ६०५.

5748 5920 गरांगहाधिर सरांभहाजिती कननमुलमे, 
रहा.आठवडती बहाजिहार, (नमुरती चचौक),
तहा.कळरांमनमुरती, जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड – ४११ ७०२.

5749 5921 दमुयहारधिन अजजिनहाथ वहायदरांडमे, 
ममु.पखो.दमेगहारांव, तहा.परांढरपतूर, जजि.सखोलहापतूर.

5750 5922 सकचन प्रकहाश भतीसमे, 
ममु.पखो.धिमुमहाळवहाडती, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०१०.

5751 5923 गचौतम सरांभहाजिती सहावरांत, 
ममु.पखो.तरखोडहा बमु।, जिमुनमेगहाव, तहा.जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड – ४३१६०५.

5752 5924 कगरतीश दत्ततूजिती खरांडहारमे, 
कवदहानगर, कहारांडलती. 

5753 5925 दहादहारहाव शहारांततीरहाम महढमे, 
रहा. वहाई, तहा.पखो.कळरांमनमुरती, जजि.कहरांगखोलती,
कपन कखोड – ४३११०२.

5754 5926 अकभजजित उत्तम कमुरां भहार, 
ममु.पखो.क्षमेत्रमहाहहलती, तहा. जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००३.

5755 5927 वनृषभ रूपमेश तहारळमेकर, 
१५२, शमुक्रिवहार पमेठ, बदहामती कवहतीरती जिवळ, 
सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००२.

5756 5928 अक्षय तहानहाजिती धिसकमे ,
ममु.पखो.वणिर, तहा.जजि.सहातहारहा.

5757 5929 ओरांकहार कदपक कदम,
ममु.समुतहारवहाडती, पखो.बनघर,तहा.सहातहारहा.
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ०१३.

5758 5930 अजधिक दमेवतीदहास इरांगळमे , 
७२७, गमुरूवहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२.

5759 5931 प्रमखोद व्यरांकट चव्हहाणि, 
ममु.पखो.ककरखोलती (वहाठहार), तहा.कखोरमेगहारांव,
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ११६.

5760 5932 अक्षय गणिपत चव्हहाणि, 
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ममु.कहामथती, पखो.वमेळमे , तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०२२.

5761 5933 अकनकमे त रहाजिहद्र भहागवत, 
ममु.पखो.तहा.आषती, जजि.बतीड.

5762 5934 समुरमेश कवजिय कदम, 
ममु.पखो.शहद्रमे, तहा.जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५१९

5763 5935 कवनखोद जिगनहाथ जिहाधिव,
कमु कमु डवहाड, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५०९

5764 5936 समुवणिहार सहावळमेरहाम तळपमे, 
३०३, गणिमेशकवश्व अपहाटरमहट, दचौलतनगर, 
सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००१.

5765 5937 महहादमेव लहालहासखो कशखरमे, 
ममु.पखो.जिहारांब, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५०५.

5766 5938 पमुजिहा सरांजिय बरांडगर, 
गहडहामहाळ, आकहाशवहाणिती कह द्र, सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००२.

5767 5939 सहागर जसध्दहाथर कहारांबळमे , 
ममु.पखो.सपैदहापतूर, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ १२४.

5768 5940 कशवजलरांग लहालहासखो कशखरमे, 
ममु.पखो.जिहारांब, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५०५.

5769 5941 शतीरहाम शरांकर ककरवमे, 
कमे /ऑप. अमखोल पखोपट रहाऊत, प्लकॉट नरां. १०, आदशर ककॉलनती, तहामजिहाई
नगर, कररांजिमे तफर , सहातहारहा. 

5770 5942 आकहाश अशखोक सखोनहावलमे, 
ममुख्यहालय पखोजलस लहाईन, रूम नरां. २२४,
सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००२.

5771 5943 शरद मधिमुकर धिहाईजिमे, 
जसध्दहाथरनगर, ममु.पखो.महाळकशरस,
तहा.महाळकशरस, जजि.सखोलहापतूर, 
कपन कखोड – ४१३ १०७.

5772 5944 अकनल दहाजितीरहाम ढवळमे , 
ममु.पखो.रहारांजिणिती, पखो.महाडर्वी, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०८.

5773 5945 मयमुर सकतश जिहाधिव, 
ममु.पहामे.अकतत, ४१७ ब मळहा, अकतत,.तहा.जजि. सहातहारहा.

5774 5946 यशपहाल शहामसमुरांदर पहाचकपरांडमे,
सगौंदनहा आरांबहा पखो. आवहाड, कशरपमुरहा तहा. कळरांब जजिल्हहा उस्महानहाबहाद ४१३ 
५२८

5775 5947 प्रशहारांत गमुजिहाबहा बहाबर, 
कहाररांडवहाडती महहाडतीक ककॉलनती, पखो.दमेगहारांव, 
कगरतीरहाजि ककॉलनती, सहातहारहा. 

5776 5948 ऋकषकमे श रहाजिहद्र तहारांबखोळती, 
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ममु.पखो.बखोरगहारांव, तहा.जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५१९.

5777 5949 सरांकमे त मनखोहर नहारांगरमे, 
ममु.पखो.तडवळती, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५०६.

5778 5950 भहागवत नहाथरहाव दमेवकहातमे, 
ममु.वहाघबमेट, पखो.बमेलरांबहा, तहा.परळती वपै।, जजि.बतीड.
कपन कखोड – ४३१ ५३०.

5779 5951 अश्वतीनती जिनहादरन खरमहाटमे, 
ममु.पखो.एनकमु ळ, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा.

5780 5952 अकनल रहामप्रसहाद खमेडमेकर, 
ममु.पखो.अरांत्रती खमेडमेकर, तहा.कचखलती,
जजि.बमुलढहाणिहा. कपन कखोड – ४४३ २०१.

5781 5953 कवश्वहास कनोंडतीरहाव गहायकवहाड, 
ममु.पखो.कनोंडवमे, तहा.जजि.सहातहारहा.

5782 5954 रहामेकहत अशखोक सखोनहावलमे, 
ममुख्यहालय पखोजलस लहाईन, रूम नरां. २२४, 
सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००२.

5783 5955 रहाजिहद्र बलकभम गमुरव, 
ममु.कपरहाचती कमु रखोलती. (सहावरांत वस्तती),
तहा.परांढरपतूर, जजि.सखोलहापतूर,
कपन कखोड – ४१३ ३१५.

5784 5956 चमेतन प्रकदप सखोळरांखती, 
३६५, नकवन भहाजिती मरांडई, सदर बझहार सहातहारहा. 

5785 5957 कवशहाल यमुवरहाजि रहाठखोड, 
ममु.पखो.गखोवमे, तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०१५.

5786 5958 रमेवणिजसध्द सरांतखोष जिरांगम, 
तहारळमे , तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०१४.

5787 5959 नमतहा कदलतीप खरांदहारमे, 
गहावठहाणि, कशखर कशरांगणिहापतूर, तहा.महाणि,
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५०८.

5788 5960 कनलमेश नरांदकमु महार बमुरूड, 
सहाई नगर, मलकहापमुर, तहा.करहाड, 
जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५३९.

5789 5961 गमुनवरांत नहामदमेव इरांगखोलमे, 
चहाणिक्य नगर वहाघहापतूर, बहायपहास, यवतमहाळ.
कपन कखोड – ४४५ ००१.

5790 5962 अकवनहाश बहापमुरहाव दमेवकहारांबळमे , 
ममु.पहामे.बळवरांत नगर, नहायगहारांव (बहा),
तहा.नहायगहारांव, जजि. नहारांदमेड, 
कपन कखोड – ४३१ ७०९.
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5791 5963 यखोगमेश गणिमेश पहाटतील, 

उपसरांचहालक औदहामेकगक समुरक्षहा व आरखोग्य, जिमुनमे बती.जिमे.महाकर ट ३ रहा महाळहा, 
ई-हकॉल, जिळगहारांव, कपन कखोड – ४२५ ००१.

5792 5965 जसमहा सहावरांतहा आगलगहारांदमे, 
कखोरमेमळहा, दत्त ककॉलनती पमुवर, महालगहारांव रखोड, 
कमरजि, कपन कखोड – ४१६ ४१०.

5793 5966 मनखोजि सहाहमेबरहाव गहायकवहाड, 
मन्समुरती ककॉलनती गरांगहापमुर, तहा.गरांगहापतूर, 
जजि.औररांगहाबहाद. कपन कखोड – ४३१ १०९.

5794 5967 वपैभव रहाजिहद्र तहारांबट, 
रूम नरां. ५, वसरांत कनवहास चहाळ, हनमुमहाननगर, 
प्रतहापनगर रखोड, भहारांडतू प पशश्चम. ममुरांबई.
कपन कखोड – ४०० ०७८.

5795 5968 अमतीर सय्यद शमेख, 
१/८, कखोटर ककॉलनती, कवकहास नगर, कवजिहापतूर रखोड, सखोलहापतूर, कपन कखोड 
– ४१३ ००३.

5796 5969 वसतीम अस्लम शमेख, 
प्लकॉट नरां. ३६, बहारवकर नगर, सरांभहाजितीनगर, 
सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००४.

5797 5970 अमर नहारहायणि जिहाधिव,
४४८, कररांजिमेपमेठ, सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ००२.

5798 5971 नममुद नहाहती. 
5799 5972 अजिय कहारांचन महानमे, 

ममु.पखो.ल्हहासमुणिर, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५०१.

5800 5973 सहागर महारूतती कभसमे, 
ममु.कनगडती वरांदन, पखो.अरांगहापमुर, तहा.जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ०१९.

5801 5974 महमेश रहाजिहारहाम कलकमु टककी, 
ममु.वळसमे, पहालमेकर करां पनतीच्यहा महागमे, पखो.शहद्रमे, 
तहा.जजि.सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ५१९.

5802 5975 शखोभहा रहामचरांद्र मखोरमे, 
ममु.पखो.कन्हमेरखमेड, तहा.कखोरमेगहारांव, 
जजि.सहातहार.कपन कखोड – ४१५ ५०१.

5803 5976 आकहाश समुरमेश खमेडमेकर, 
ममु.पखो.अरांत्रती खमेडमेकर, तहा.कचखलती, 
जजि.बमुलढहाणिहा. कपन कखोड – ४४३ २०१.

5804 5977 पमुजिहा नहानहा धिहायतहाडमे, 
४२९, रघमुनहाथ पमुरहा, एकतहा ककॉलनती, कररांजिमे पमेठ, सहातहारहा. कपन कखोड – 
४१५ ००२.

5805 5978 धिनहाजिती अरून जिहाधिव, 
ममु.पखो.कमु मठमे, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा.



-- 404 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
कपन कखोड – ४१५ ५०१.

5806 5979 अक्षय कवठ्ठल खखोपडमे, 
ममु.पखो.कखोऱ्हहाळमे  बमु।, तहा.बहारहामतती, जजि.पमुणिमे.
कपन कखोड – ४१२ १०३.

5807 5980 कवक्रिम बमण्णिहा हडवद, 
घर नरां. ५४१, कवजिहापतूर रखोड, गररबती हटवहा नरां. २, सखोलहापतूर, कपन कखोड – 
४१३ ००४.

5808 5981 प्रकवणि बहाबहारहाव बहावनकर, 
ममु.पखो.नहाचणिगहारांव, तहा.दमेवळती, जजि.वधिहार, 
कपन कखोड – ४४२ ३०६.

5809 5982 दमेवहद्र हररभहाऊ कमुरां भहारमे, 
ममु.पखो.जिवळगहारांव, तहा.नमेर, जजि.यवतमहाळ, 
कपन कखोड – ४४५ २०१.

5810 5983 दहादहा तहानहाजिती रहाजिगमे, 
ममु.पखो.कपरांपरती, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५४०.

5811 5984 चमेतन समुयरकहारांत कणिसमे, 
ममु.पखो.अरांगहापतूर वरांदन, तहा.जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ०१९.

5812 5985 ककरणि हणिमरांत सहावरांत, 
ममु.पखो.कपरांपखोडमे बमु।,तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा.
कपन कखोड – ४१५ ५२५.

5813 5986 स्वप्नतील प्रकहाश रहाऊत, 
ममु.पखो.अरांजिनगहारांव बहारती, तहा.जजि.अमरहावतती, 
कपन कखोड – ४४४ ७०१.

5814 5987 कवशहाल प्रकदप सहामेळरांककी, 
३६५, नकवन भहाजितीमरांडई, सदर बझहार, सहातहारहा.

5815 5988 प्रमखोद कभमरहाव ढखोक, 
आरां म्बमेडकर गहाडरनच्यहा समखोर, महहादमेवपमुरहा वहाडर, नरां १५, वधिहार, 
तहा.जजि.सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४४२ ००१.

5816 5989 कवक्रिम समुरमेश महाळवमे, 
४४६, मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२.

5817 5990 रहाजिकमल खरांदहारमे,
 रहा. १२२, मल्हहार पमेठ, सहातहारहा.

5818 5991 सखोमनहाथ सहाहमेबरहाव सखोनवणिमे,
ममु. औरांठती, तहा. मखोहखोळ, जजि. सखोलहापतूर,
४१३ २४८ 

5819 5992 सकतश कवठ्ठल कशनगहारमे,
ममु.पखो. वमेळमेकहामथती, तहा.जजि. सहातहारहा.
४१२ ०२२

5820 5993 अक्षय आत्महारहाम धिहायगमुडमे,
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दहारहा कदलतीप गणिपतती खमुस्पमे, रहा. पतूतरतहा सहाई
मरांदतीर शमेजिहारती, कशवनगर, कखोडखोलती, जखरांडवहाडती,
रखोड, सरांभहाजितीनगर, तहा.जजि. सहातहारहा 
४१५ ००४

5821 5994 प्रशहारांत शकशकहारांत खरहाडमे,
रहा. वनृरांदहावन ककॉलनती, तहसतीलदहार कहायहारलयहा
समहारमे, तहा. तहासगहारांव, जजि. सहारांगलती
४१६ ११२

5822 5995 रखोहन गणिमेश महानमे, 
रहा. घर नरां. १०९, मल्हहार पमेठ, सहातहारहा.
 ४१५ ००१

5823 5997 कनततीन वसरांत भखोसलमे, 
रहा. डती-७, ३०३ न्यतू लमुलहा ककॉम्प्लमेक्स ,
अरांधिहारवहाडती, जिमेल रखोड, कल्यहाणि-पशश्चम,
४२१ ३०१

5824 5998 सरांतखोष अशखोक खहामकर,
ममु. पखो. कनरांबखोडती, तहा.जजि. अहमदनगर
४१४ ००२

5825 5999 ककरणि कवलहास गखोरमे,
ममु.पखो. वडतूथ, तहा.जजि.सहातहारहा. ४१५ ०११

5826 6000 कनलमेश समुभहाष जिहाधिव,
रहा. चरांदननगर १४, कपन-४१५ ००१

5827 6001 प्रदतीप कदलतीप गहायकवहाड,
रहा. सगरांम बरांगलहा, बमेलसळती रखोड, कशवहाजितीनगर, पमुणिमे-५. 

5828 6002 अकनकमे त रहाजिहद्र पहाटतील,
प्लहालाॅट नरां. २०, नखोकर हहापैजसरांग सखोसहायटती,
जियजसरांगपतूर, ४१६ १०१

5829 6003 प्रदतीप कवठ्ठल पखोयहाम,
रकवरांद्र वकॉडर, कहारवहार रखोड, रहा. बलहारपतूर,
जजि. चरांद्रपतूर, ४४२ ७०१

5830 6004 पवन ओरांकहाररहाव बमेलसरमे,
ममु.पखो. उत्तमसरहा, तहा. भहातकमु लती, 
जजि. अमरहावतती. ४४४ ६०२

5831 6005 सतूरजि गणिपत बहारमहान,
ममु.पखो. कखोयनहासहायडलींग, ओगलमेवहाडती, तहा.करहाड,
जजि. सहातहारहा. ४१५ १०५

5832 6006 कखोमल कदलतीप गहायकवहाड,
सरांगम बरांगलहा, बमेलसळती रखोड, कशवहाजितीनगर,
पमुणिमे ५.

5833 6007 प्रशहारांत कदलतीप गहायकवहाड,
सरांगम बरांगलहा, बमेलसळती रखोड, कशवहाजितीनगर,
पमुणिमे-५.

5834 6008 अकनल लक्ष्मणिरहाव कगऱ्हमे,
ममु. पखो. गखोळमेगहारांव, तहा. औरांढहा -नहागनहाथ,
जजि. कहरांगखोलती. कपन ४३१ ७०५
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5835 6009 गणिमेश कशवहाजिती जिहाधिव,

ममु. पखो. बमेलखोरहा, तहा. पमुसद, जजि. यवतमहाळ,
४४५ २१५

5836 6011 आकहाश छबतू शमेलहार,
ममु. पखो. मलकहापतूर, तहा. करहाड, जजि.सहातहारहा
४१५ ११०

5837 6012 सरांदतीप रमेवणिजसध्द जिहाधिव,
५२, कमलहा नगर, कवजिहापतूर रखोड, सखोलहापतूर,
४१३ ००४

5838 6013 प्रशहारांत बहालहाजिती कशरांदमे,
हरतीभहाऊ नगर, कनृ पहासदन रखोड, लहाततूर,
४१३ ५१२

5839 6014 प्रकमलहा कवजिय कखोहहाड,
ममु.पखो. सरांत तमुकडखोजिती वकॉडर, कहरखो शखोरुम महागमे,
कहरांगणिघहाट, तहा.कहरांगणिघहाट, जजि. वधिहार.४४२२०१

5840 6015 रहाहहल आनरांदरहाव मरांडळमे ,
कमल चहाळ, नवती वस्तती, बडनमेरहा,जजि.अमरहावतती.

5841 6016 तमुषहार वसरांतरहाव पहाटतील,
ममु. मळगमे खमुदर, पखो. बहानगमे, तहा. कहागल,
जजि. कखोल्हहापतूर. 

5842 6017 सरांतखोष रहामदहास पहाटतील,
रहा. ३२२-अ, समुशतीलनगर, कमलहानगर जिवळ,
कवजिहापतूर रखोड, सखोलहापतूर-४१३ ००४

5843 6018 सहागर समुरमेश गनोंदकर,
रहा. कवघ्नहतहार सखोसहायटती, प्लकॉट नरां. १९,
कनोंडवमे, तहा.जजि. सहातहारहा. 

5844 6019 शतीकहारांत शहामरहाव लनोंढमे,
ममु.पखो. वमेचलमे, तहा.जजि. सहातहारहा ४१५ ५१९

5845 6020 रहाहहल चरांद्रकहारांत कनकम,
रहा. ४०, शकनवहार पमेठ, सहातहारहा.

5846 6021 कप्रयहारांकहा शकशकहारांत वहायदरांडमे,
रहा. ७४६, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा ४१५ ००२

5847 6022 ममुकमे श रहाजितू पवहार,
४०८, मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा.

5848 6023 पहारांडमु ररांग कपतहारांबर कहाळमेल,
ममु.पखो. वळई, पखो. कवरळती, तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा

5849 6024 कमलहाकर मनखोहर जिहाधिव,
रहा. २०८, रकववहार पमेठ, भहाजितीमरांडई शमेजिहारती,
सहातहारहा. ४१५ ००१

5850 6025 समुधितीर आनरांदरहाव भनोंडवमे,
रहा. कनढळ, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा४१५०२३

5851 6026 रहाहहल सहावळमेरहाम तळपमे,
रहा. ३०३, गणिमेशकवश्व अपहाटरमहट, दचौलतनगर,
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सहातहारहा. 

5852 6027 रहाहहल कदलतीप चव्हहाणि,
रहा.कटहा-कहावळमेवहाडती, तहा. महालवणि,
जजि. जसरांधिमुदतूगर, ४१६ ६०४

5853 6028 गणिमेश लक्ष्मणिरहाव डमेहनकर,
रहा. ईढलहापतूर, तहा. आवर्वी, जजि. वधिहार ४४२२०१

5854 6029 रमेश्महा कशवहाजिती खमुडमे,
रहा. १८०, मल्हहारपमेठ, सहातहारहा. 

5855 6030 कवष्णितू शरांकर आवळमे ,
ममु. पखो. दरुजि, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
४१५ ५०५

5856 6032 ककरणि जियवरांत आवळमे ,
रहा. कभमहाबहाई आरांबमेडकर नगर, ४०९, सदर
बझहार, सहातहारहा

5857 6033 ककशखोरकमु महार कनृ ष्णिहा सरडमे,
ममु. कवजियनगर, पखो. जजिहमे, तहा.जजि.सहातहारहा
४१५ ००४

5858 6034 कनलमेश कवजिय पहाटतील,
रहा. हहाकमे  कबल्डलींग, महहारहाजिहा बमेकरतीसमखोर,
जिमुनहा करहाड नहाकहा, परांढरपतूर. जजि. सखोलहापतूर
४१३ ३०४

5859 6035 रकवरांद्र जियवरांत वपैरहाट,
रहा. लक्ष्मती टमेकडती, सदर बझहार, नगरपहालतीकहा
चहाळ शमेजिहारती, सहातहारहा. 

5860 6036 शत्रमुघ्न दत्ततू खहामगळ,
रहा. गमुजिरवस्तती, भपैरवनहाथ मरांदतीरहा शमेजिहारती,
पमुणिमे ४११ ०४६

5861 6037 हणिमरांत जिगनहाथ कनकम,
रहा. अरांभमेरती, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा 
४१५ ५११

5862 6038 रुपहालती शतीकहारांत कहावर,
रहा. ३७७/२ब/२, प्लकॉट नरां. ६, सखोममेश्वर
ककॉलनती, अरांबमेदरमे, शहाहहपतूरती, ४१५ ००२

5863 6039 दहाकवद दहाकनयल कहारांबळमे ,
रहा. घर नरां. ८, बचौध्द वस्तती, कखोडखोलती,
सहातहारहा ४१५ ००१

5864 6040 पतूजिहा समुभहाष सरतहापमे,
रहा. प्लकॉट नरां. ७, १२२ब, भहाकवकहा कनवहास,
गखोडखोलती, सहातहारहा. 

5865 6041 सहारतीकहा प्रकवणि सखोनहावणिमे,
रहा. सव्हर नरां.११२ब, वहाकडकर चहाळ, धिहानखोरती
रखोड, कवशहारांतवहाडती, पमुणिमे ४११ ०१५

5866 6042 प्रसहाद चरांद्रकहारांत हहद्रमे,
रहा. पहानमळमेवहाडती, तहा.जजि. सहातहारहा ४१५ ०१५
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5867 6043 पलवती यशवरांत चव्हहाणि,

रहा. हजिहारमहाचती, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
४१५ १०५

5868 6044 अमखोल प्रल्हहाद जिहाधिव,
रहा. अकतत, तहा.जजि. सहातहारहा. ४१५ ५१९

5869 6045 कवक्रिम कवठ्ठल अवघडमे,
ममु.पखो. तडवळमे , तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा
४१५ ०१०

5870 6046 कशवम सरांजिय सरडमे,
ममु. कवजियनगर, पखो. जजिहमे, तहा.जजि.सहातहारहा,
४१५ ००४

5871 6047 शमुभम अजधिक पहाटतील,
ममु. पखो. उरांब्रजि, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.
४१५ १०९

5872 6048 शमुभम पतूनमचरांद सहारसर,
रहा. वकॉडर नरां. २, तहार फपै ल, पमुलगहाव.

5873 6049 प्रथममेश समुभहाष कहाळमे ,
रहा. ममु. कहरांगणिमे, पखो. महारांडवमे, तहा. खटहाव,
जजि. सहातहारहा ४१५ ५०६

5874 6050 प्रकवणि समुरमेश पहाटतील,
ममु. पखो. आवळती, तहा. पन्हहाळहा, जजि. कखोल्हहापतूर
४१६ २१३

5875 6051 ऐश्वयहार यशवरांत रहाऊळ,
ममु.पखो. नमेमळमे , - धिहारकखहाडती, तहा. सहावरांतवहाडती,
जजि. जसरांधिमुदतूगर, ४१६ ५१०

5876 6052 सलमहान बहाबहासहाहमेब इनहामदहार,
रहा. कशवथर, तहा. जजि.सहातहारहा ४१५ ०११

5877 6053 कदपहालती कवशहाल सखोळरांककी,
रहा. ३६५, नवतीन भहाजितीमरांडई, सदर बझहार,
सहातहारहा

5878 6054 समुमतीत लक्ष्मणि वहाघमहारमे,
ममु. पखो. कण्हमेरखमेड, तहा. कखोरमेगहारांव,
जजि. सहातहारहा ४१५ ५०१

5879 6055 शमुभम प्रकहाश भखोसलमे,
ममु. आषमे, पखो. नहागठहाणिमे, तहा. जजि. सहातहारहा. ४१५ ५१९

5880 6056 रखोहतीत गजिहानन समुयरवरांशती,
ममु.पखो. कहाळमवहाडती, तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती,
४१५ ४०६

5881 6057 सहागर गचौतम वहाघमहारमे,
ममु. पखो. कमुरां डल, तहा. पलमुस, जजि. सहारांगलती,
४१६ ३०९

5882 6058 प्रमखोद ममुककींदहा वहाघमखोडमे,
रहा. वहाघमखोडमेवहाडती, पखो. गनोंदवलमे बमु।।, तहा. महाणि,
जजि. सहातहारहा ४१५ ५४०
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5883 6059 सहागर दत्तहात्रय कनकम,

ममु.पखो. खहातगमुणि, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
४१५ ५०२

5884 6060 महाधिव अशखोक चव्हहाणि,
ममु. पखो. सहातहारहारखोड, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा
४१५ ०१०

5885 6061 ओमकहार सरांजिय सहाळमुरांखमे,
ममु. पखो. नहागठहाणिमे, तहा. जजि. सहातहारहा ४१५ ५१९

5886 6062 प्रसहाद सरांभहाजिती रहाठवडमे,
ममु. पखो. भहाळवणिती, तहा. खहानहापतूर, जजि. सहातहारहा

5887 6063 प्रशहारांत सरांपत कदम,
ममु. बखोरणिमे, पखो. रहाजिहापतूरती, तहा.जजि. सहातहारहा
४१५ ०१३ 

5888 6064 परममेश्वर प्रल्हहाद अडहागळमे ,
रहा. २१४, प्रतहापजसरांहनगर, खमेड, 
पखो. कनृ ष्णिहानगर, तहा.जजि.सहातहारहा ४१५ ००३

5889 6065 कहामरहान जिहाककीर शमेख,
रहा. १२४, मल्हहार पमेठ, सहातहारहा ४१५ ००२

5890 6066 इमहान नहाजसर शमेख,
रहा. १२४, मल्हहार पमेठ, सहातहारहा ४१५ ००२

5891 6067 आरबहाजि नहाजसर शमेख,
रहा. १२४, मल्हहार पमेठ, सहातहारहा ४१५ ००२

5892 6068 मकनष बहाबमुरहाव कहारांबळमे ,
रहा. ७०९, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा ४१५ ००२

5893 6069 बतीनहा कवजिय कमु डहाळकर,
रहा. १०१/ब, कमहानतीपमुरहा, गखोडखोलती, 
सहातहारहा ४१५ ००१

5894 6071 सत्यजितीत सरांतखोष जिहाधिव,
ममु.पखो. उरांब्रजि, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
४१५ १०९

5895 6072 सहागर बबन बडमेकर,
ममु. आबईचतीवहाडती, पखो. वसरांतगड, तहा. करहाड,
जजि. सहातहारहा  

5896 6073 कशवहा ढवळहा झडमे,
दहारहा अकनल ढवळहा झडमे,
महहात्महा गहारांधिती कवदहालय, कहालमे, तहा. करहाड,
जजि. सहातहारहा ४१५ १०४

5897 6074 कवजिय उदय पवहार,
ममु. पखो. करहाड, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
४१५ ११०

5898 6075 समुरजि पहारांडमु ररांग जिहाधिव,
ममु. पखो. कशवथर, तहा. जजि. सहातहारहा ४१५ ०११

5899 6076 पहारांडमु ररांग जिहाललींदर टकलमे,
रहा. गमुजिरवस्तती, भपैरवनहाथ मरांदतीरहाजिवळ,
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कहात्रजि, पमुणिमे ४११ ०४६

5900 6077 गजिहानन समुधिहाकर डवरमे,
रहा. जियमहालहा नगर, लमेन नरां. २, जिमुनती सहारांगवती, पमुणिमे ४११ ०२७

5901 6078 शमुभम रहाजिहद्र तहारांबट,
खखोलती नरां. ५, वसरांत कनवहास चहाळ, हनमुमहान नगर,
प्रतहापनगर रखोड, भहारांडमु प- पशश्चम , ममुरांबई
४०००७८

5902 6079 कदपक समुधिहाकर कह द्रमे,
रहा. स्परांदन नगर, एन-७, जसडकखो,
औररांगहाबहाद ४३१ ००१

5903 6080 सरांतखोष रममेश आवळमे ,
घर नरां. ५४, ४४० म्हहाडहा ककॉलनती, सदर 
बझहार , सहातहारहा ४१५ ००२

5904 6081 बहाबहासहाहमेब नहामदमेव जिरक,
रहा. गमुजिरवस्तती, भपैरवनहाथ मरांदतीरहाजिवळ, कहात्रजि,
पमुणिमे ४११ ०४६

5905 6082 सरांग्रहाम बहाळतू कहाजिहारती,
ममु. पखो. खळमे-कहातहारवहाडती , तहा. पहाटणि,  जजि. सहातहारहा ४१५ १०३

5906 6083 शमुभम समुकनल महानमे,
रहा. १७७३, तमेलती गलती, शमुक्रिवहार पमेठ, 
कखोल्हहापतूर.

5907 6084 शमुभम अरांकमु श खलहारमे,
रहा. तरडगहारांव, तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा
४१५ ५२८

5908 6086 कवजिय महहादमेव कमु डहाळकर,
रहा. १०१/ब, कहामहाठतीपमुरहा, गखोडखोलती, 
तहा.जजि. सहातहारहा ४१५ ००१

5909 6087 शमुभम मखोहन कशरांदमे,
ममु.पखो. पडमहाळमे , तहा. कमरजि, जजि. सहारांगलती
४१६ ४१६

5910 6088 अशश्वनती अरुणि जिहाधिव,
रहा. प्लकॉट नरां. २६, सरांपदहा सखोसहायटती, 
कमरवतीरनगर, एम.आय.डती.सती. सहातहारहा
४१५ ००४

5911 6089 आकहाश बबन सहाळखोखमे,
रहा. मडतू र, पखो. सखोनहारवहाडती, तहा. भमुदरगड,
जजि. कखोल्हहापतूर ४१६ २०९

5912 6090 ककशखोर महाकणिक कहाटमे,
ममु. पखो. कशवनगर, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
४१५ १०८

5913 6091 कनलमेश गखोरखनहाथ पवहार,
रहा. कखोरमेगहारांव पखो. टहभतू, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
४१५ १०८

5914 6092 आप्पहा महारुतती सहाळमे ,
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ममु. पखो. वळसरांग, तहा. जित, जजि. सहारांगलती
४१६ ४०४

5915 6093 सखोनहालती प्रमखोद पवहार,
रहा. कखोरमेगहारांव, पखो. टहभतू, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
४१५ १०८

5916 6094 रजजियहा इब्रहाहतीम ममुजिहावर,
पखो. पळशती, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
४१५ ५१२

5917 6095 हषरद रममेश कमुरां भहार,
ममु. पखो. सखोनगहारांव तफर  सहातहारहा, तहा.जजि. सहातहारहा
४१५ ००२

5918 6097 अकमत समुरहद्र कखोरमे,
रहा. शतीनहागरहाजि चचौक, कमु पवहाड, तहा. कमरजि,
जजि. सहारांगलती, ४१६ ४३६

5919 6098 अकभजितीत सजिररहाव रहाठवडमे,
ममु. पखो. भहाळवणिती, तहा. खहानहापतूर, जजि. सहातहारहा.

5920 6099 सरांकमे त सहाईनहाथ सहाबळमे ,
ममु. पखो. सहायगहारांव, तहा. जिहावलती, जजि. सहातहारहा
४१५ ००१

5921 6100 उममेश आनरांदहा दमुगमुरळमे ,
ममु. पखो. पमेठ वडगहारांव, कशवहाजितीनगर,
तहा. हहातकणिरांगलमे, जजि. कखोल्हहापतूर ४१६ ११२

5922 6101 चमेतन भरत हखोवहाळमे ,
जिमुनहा बमुधिगहारांव रखोड, लक्ष्मतीनगर, सहाखर
कहारखहान्यहासमखोर, महाधिवनगर रखोड, सहारांगलती

5923 6103 आकशष कदवहाकर नहाममेवहार,
रहा. इरांदतीरहा नगर, वकॉडर क्रि. ११, मतूल, तहा. मतूल,
जजि. चरांद्रपतूर, ४४१ २२४

5924 6104 सकवरांद्रहा रहामतू वहाजिमे,
रहा दहारहा गखोपहाळ मलाॅथ्यतू, पती.एक्स-११५-१/९,
बमुध्द ककॉलनती, एम.डती. रखोड, अनहानगर, 
कहारांदतीवलती-पतूवर, ममुरांबई ४००१०१

5925 6105 रखोकहणिती ककरणि गमुजिर,
रहा. १/५७, शस्प्ररांग कमल चहाळ, जिती.डती. आरांबमेकर
महागर, नहायगहारांव, दहादर-पतूवर

5926 6107 मरांगल अमखोल सहाठमे,
रहा. भमुम, तहा. भमुम, जजि. उस्महानहाबहाद.

5927 6108 भगवहान दमेवतीदहास पवहार,
रहा. कमु णिककी, पखो. पहाटखोदहा बमु।।, तहा. जिळकखोट, 
जजि. लहाततूर ४१३ ५३२

5928 6109 रहाहहल मनखोजि मखोरमे,
रहा. सखोनहावणिमे चहाळ, एम.डती. रखोड, बमुध्दकवहहारहा
जिवळ, रहामनगर, कहारांदतीवलती-पतूवर, ममुरांबई
४०० १०१
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5929 6110 शमुभम सरांजिय खहामकर,

रहा. सनगरवहाडती, पखो. उरुल, तहा. पहाटणि,
जजि. सहातहारहा ४१५ ५२०

5930 6111 सकतश रहामचरांद्र सरांकपहाळ,
ममु. पखो. वहाशती, तहा. करवतीर, जजि. कखोल्हहापतूर,
४१६ ०११

5931 6112 वसरांत दहादहा कहाळमेल,
ममु. पखो. पयरतती, तहा. महाणि, जजि. सहातहारहा.
४१५ ५०९

5932 6113 आशहा रहामकनृ ष्णि गवई,
रहा. ममेरमेकर वहाडहा, चपैतन्यवहाडती, बमुलढहाणिहा
४४३००१

5933 6114 अक्षय कदलतीप कहारांबळमे ,
ममु. पखो. लहाडमेगहारांव, तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती
४१५ ४०१

5934 6116 समुममेधि प्रभमु जिहाधिव,
ममु. पखो. सवड, तहा. ररसखोड, जजि. वहाशतीम,
४४४ ५०६

5935 6117 सखोमनहाथ दगडतू  कहानसकर,
ममु. पखो. चहारांडखोलती बमु।।, धिरणिमळहा, तहा. आरांबमेगहाव,
जजि. पमुणिमे ४१० ५०३

5936 6118 रमजिहान ममुलहाणिती,
रहा. कहाररांडवहाडती, सरांभहाजितीनगर, सहातहारहा
४१५ ००१

5937 6119 प्रशहारांत दहादहासहाहामे कमु ठरमे,
रहा. शहाहहनगर, सहाई ककॉलनती, गखोडखोलती,
घर नरां. १६१-१-१८, सहातहारहा ४१५ ००१

5938 6120 दयहानरांद सखोपहान सहानप,
रहा. दत्तनगर, पखो. कखोडखोलती, तहा. जजि. सहातहारहा
४१५ ००४

5939 6121 सहागर रहामककसन ममुरांडमे,
रहा. प्रतहापजसरांहनगर, खमेड, तहा. जजि. सहातहारहा

5940 6123 वपैशहालती वसरांत कशरांदमे, 
कवठ्ठलनगर खमेड तहा.जजि.सहातहारहा ४१५ ००२

5941 6124 जियशती अमखोल बडमेकर,
रहा. घर नरां. २९१, सदर बझहार, सहातहारहा
तहा.जजि. सहातहारहा ४१५ ००१

5942 6125 सहागर रहायगनोंडहा पहाटतील,
रहा. जलरांगहायत गलती, कमु पवहाड, तहा. कमरजि,
जजि. सहारांगलती, ४१६ ४३६

5943 6126 अक्षय सकतश कहाटमे,
रहा. कहाटमे गलती, मचौजिमे कडग्रजि, तहा. कमरजि,
जजि. सहारांगलती ४१६ ४१६

5944 6127 सकचन रममेश समुयरवरांशती,
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रहा. गणिमेश मरांदतीर, वसरांतनगर, सहारांगलती.

5945 6128 कनलम प्रमखोद कणिसमे,
ममु. पखो. कठहापतूर, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा

5946 6129 शहहाजिती कनोंडतीबहा कशरांदमे,
ममु. पखो. वहाल्मतीकनगर, ममुखमेड, जजि. नहारांदमेड
४३१ ७१५

5947 6130 सकतश धिनोंडतीरहाम रणिकदवमे,
रहा. जजिल्हहा न्यहायहालयहाशमेजिहारती, सहारांगखोलहा रखोड,
परांढरपतूर ४१३ ३०४.

5948 6131 सकचन महहादमेव शमेडगमे,
रहा. घर नरां. १३२, मदन ककरहाणिहा गलती,
कशवहाजितीनगर, जिळगहारांव, तहा.जजि. जिळगहारांव,
४२५ ००१

5949 6132 अमखोल महारुतती ढरांगहारमे,
ममु.इरांगलवहाडती, पखो. भमेद्रहा, तहा. मनखोरहा, 
जजि. वहाकशम, ४४४ ४०३

5950 6133 गणिरहाजि तहानहाजिती महानमे,
ममु. पखो. ममुरांढमे, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.

5951 6135 अक्षय बहापतूरहाव वहानखडमे,
तहा. बहाळहापतूर जजि.  अकखोलहा 
कपन कखोड – ४४४ ००६

5952 6136 प्रशहारांत उत्तम गहायकवहाड,
ममु.पखो. रकहमतपमुर तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५११

5953 6137 रहाजधिकहा भहानमुदहास इप्पकहायलवहार,
दहादहाभहाई नचौरखोजिती वहाडर बलहारपतूर जजि. चरांद्रपतूर 
कपन कखोड – ४४२ ७०१

5954 6138 सरांतहामेष उत्तमरहाव कदम,
डखोबती गलती पतूणिहार तहा. पतूणिहार जजि. परभणिती 

5955 6139 आवमेसबतीन इकद्रस मकरहाणिती,
रहा अरब गलती पहाटहामेदहा तहा. पहाटखोदहा जजि. बतीड
कपन कखोड – ४१४ २०४

5956 6140 कवदयहा कदपक पवहार,
प्लकॉट नरां. ५५ महमेश्वर ककॉलनती, तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड – 
४१६ ०१०

5957 6141 रकवरांद्र महारुतती कहारांबळमे ,
रहा. मचौजिमे वडगहाव तहा. हहातकणिरांगलमे जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ १२२

5958 6142 कनलम मयमुर गरुड,
ममु.पखो. दत्त मरांकदर जिवळ टहाकवमे खमु. तहा. महावळ जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४१०
४०५

5959 6143 गणिमेश शतीपतती वडर,
ममु.पखो. कमु मठहा तहा. तहासगहाव जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ३०६
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5960 6144 ज्यखोतती यहादव चचौधिरती,

ममु.पखो. जखरहाड तहा. कळवणि जजि. नहाकशक
कपन कखोड – ४२३ ५०२

5961 6145 अशखोक जिखोततीरहाम कमुरां भहार
ममु.पखो. ईटकमु र तहा. कळरांब जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ५०७

5962 6146 समुकनतहा प्रदतीप कभसमे,
२४ समुयखोग ककॉलनती शहाहहपतूरती सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

5963 6147 परांकजि महहादमेव वनमखोरमे,
ममु.पखो. म्हपैसहाळ तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ४०९

5964 6148 सकचन लक्ष्मणि समुतहार,
ममु.पखो. नहागठहाणिमे तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

5965 6149 कनररांजिन समुरांदरनहाथ गखोसहावती,
बरांगलहा नरां.२  अषकवनहायक ककॉलनती, सहयहाद्रती 
मरांगल कहायहारलयहासमखोर, करहाड तहा. करहाड 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ११०

5966 6150 सनती बहापतू रणिकदवमे,
११६, बमुधिवहार पमेठ करहाड, महहात्महा फमु लमे नगर महानमे वस्तती तहा. करहाड जजि. 
सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ११०

5967 6152 कवलहास बहाबहासहाहमेब जिहाधिव,
कशरांदमे वस्तती, पहारांपळवहाडती रखोड कशडर्वी 

5968 6153 हषरवधिरन ककसन थखोरहात,
झहारगडवहाडती, तहा. बहारहामतती जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१३ १०२

5969 6154 ओरांकहार रहामअप्पहा हमेरमे,
गणिपतती मरांकदरजिवळ पतूणिहार तहा. पमुणिहार जजि. परभणिती
कपन कखोड – ४३१ ५११

5970 6155 सरांकमे त कदलतीप जिगतहाप,
इरांकदरहानगर, महतपमुरहा पमेठ मलठणि तहा.फलटणि जजि. सहातहारहा कपन कखोड – 
४१५ ५२३

5971 6156 समुषमहा प्रशहारांत घहामेरपडमे,
ममु. सहायगहाव पखो. धिहामणिमेर तहा. कखोरमेगहाव 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५११

5972 6157 सरस्वतती ररांगरहाव खखोकलमे,
ममु. गरांगणिमहाळ पखो. पखोफळती तहा. उमरखमेड 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०६

5973 6159 सरांदतीप दमेवरहाम भहारमळ,
ममु.पखो. फमु लवडमे, तहा. आरांबमेगहाव जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१० ५०९

5974 6160 सरांतखोष रहामचरांद्र गहायकवहाड,
भहारतनगर, कमु मठहा नहाकहा १३१ डती सखोलहापतूर
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5975 6161 गचौतम सरांभहाजिती गहायकवहाड,
पहदतू (खमु.) तहा. पहालम जजि. परभणिती
पखो. समेलतू पहदतू कपन कखोड – ४३१ ७२०

5976 6162 यखोगमेश ममुरलतीधिर समुयरवरांशती,
आदशर ककॉलनती, पतूणिहार तहा. पतूणिहार जजि. परभणिती 

5977 6163 अशखोक जलरांबहा रजिपतूत,
घहाटरांग्रती तहा.जजि. उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड – ४१३ ५०१

5978 6164 यखोगमेश सहाहमेबरहाव दमेवरमे,
ममु.पखो. कररांजिखमेडहा तहा. कनड जजि. औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ १४७

5979 6165 जहानमेश्वर शमेषरहाव बमेडकमे ,
रहा जिपैनपमुरहा पपैठणि तहा. पपैठणि जजि. आपै ररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ १०७

5980 6166 कववमेकहानरांद बबन कपसहाळ,
धिनगर गलती कशवहाजितीरखोड पतूणिहार तहा. पमुणिहार जजि. परभणिती 

5981 6167 मखोहनकमु महार शहारांततीलहाल अरांबमेकर,
सरांत रकवदहास नगर, मखोचती गलती अरांबहाजिखोगहाई
जजि. बतीड कपन कखोड – ४३१ ५१७

5982 6168 कपै लहास शहावणि जिखोशती,
३० नवतीन जिखोशती ककॉलनती, जिळगहाव 
कपन कखोड – ४२५ ००१

5983 6169 कवशहाल गरांगहारहाम जिहानकर,
रुम नरां ४६०/२ एम आय डती सती रखोड 
कशवमरांकदरहाजिवळ, एलठहाणि पहाडहा, कदघहा, 
नवती ममुरांबई ठहाणिमे कपन कखोड – ४०० ७०८

5984 6170 महमेश दत्तहात्रय ममेनगमुलमे,
कशवहाजिती चचौक आय डती बती आय बलाॅरांक, ममेन रखोड औसहा तहा. औसहा जजि. 
लहाततूर 
कपन कखोड – ४१३ ५२०

5985 6171 समुशहारांत भहारत खपैरनहार,
रहामे हहाऊस नरां. ए १७ कनसगर ककॉलनती पहाथडर्वी 
दमेवळहालती रखोड वपैष्णिवती महाकर  जिवळ नहाकशक 

5986 6172 जसरहास समतीर पठहाणि,
भहारत नगर, गहारखमेडहा पररसर, औररांगहाबहाद

5987 6173 भहाऊसहाहमेब अशखोक गहाढवमे,
ममु.पखो. कररांजिखमेडहा तहा. कनड जजि. औररांगहाबहाद 
कपन कखोड – ४३१ १४७

5988 6174 अरांककत रतन बखोडर,
रहा.कभवपमुर तहा. भखोकरधिन जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड – ४३१ ११४



-- 416 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
5989 6175 रहाजितू कहाजलचरणि परदमेशती,

सरांत रकवदहास नगर, मखोचती गलती अरांबहाजिखोगहाई बतीड 
जजि. बतीड कपन कखोड – ४३१ ५१७

5990 6176 कवशहाल दशरथ समुयरवरांशती,
कशवहाजिती रखोड कखोळतीवहाडहा पतूणिहार तहा.पतूणिहार 
जजि. परभणिती

5991 6177 गखोपहाल धिनजसरांग जलरांबखोरमे,
रहा. कहहारवहाडहा पपैठणि तहा. पपैठणि  जजि. औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ १०७

5992 6178 इश्वर मखोहन फडकमे ,
न्यतू सरांतखोष नगर घर नरां २२ कवजिहापतूर रखोड 
सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ ००४

5993 6179 महमेश जसध्दहारहाम कहरमेपट,
२६७ कल्यहाणि नगर २ हखोटगती रखोड सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ००३

5994 6180 गणिमेश भगवहान लनोंढमे,
रहा पहाटतील गलती पहाटखोदहा तहा. पहाटखोदहा जजि. बतीड
कपन कखोड – ४१४ २०४

5995 6181 जहानमेश्वर ककसन तहायडमे,
ममु.पखो ररधिखोरहा तहा. बहाळहापतूर जजि. अकखोलहा
कपन कखोड – ४४४ ३०२

5996 6182 कवश्वहास ररांगरहाव खहामेकलमे,
ममु.पखो. गरांगनमहाळ पखो. पहामेफहाळती तहा. उमरखमेड 
जजि. यवतमहाळ कपन कखोड – ४४५ २०६

5997 6183 आकहाश समुभहाष जिगतहाप,
रहा. लक्ष्मतीनगर पपैठणि तहा. पपैठणि जजि. औररांगहाबहाद 
कपन कखोड – ४३१ १०७

5998 6184 अजिय प्रदतीप पहाटतील,
१५९/७४१ सरांत तमुकहारहाम नगर, कपरांपरती पमुणिमे 
कपन कखोड – ४११ ०११

5999 6185 लखन बब्रमुवहान कबरहाजिदहार,
ममु.पखो. लहामजिनहा तहा. औसहा जजि. लहाततूर
कपन कखोड – ४१३ ५१६

6000 6186 अकतश अनरांतरहाव परांकडत,
महहावतीर नगर पतूणिहार तहा. पतूणिहार जजि. परभणिती 

6001 6187 कवनखोद शतीरहाम कहारांबळमे ,
रहा. नहाथहा तहा. परळती जजि. बतीड पखो. कखोठळती
कपन कखोड – ४३१ ५३०

6002 6188 प्रकहाश भगवहान लनोंढमे,
रहा पहाटतील गलती पहाटखोदहा तहा. पहाटखोदहा जजि. बतीड
कपन कखोड – ४१४ २०४

6003 6189 कवनहामेद शमेकमु रहाव कचभडमे,
सरांतमुक कपरांपरती, पखो. कडग्रजि (क) तहा. जजि. कहरांगखोलती 
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कपन कखोड – ४३१ ५१३

6004 6190 कवनखोद यहादव चचौधिरती,
ममु.पखो. जखरहाड तहा. कळवणि जजि. नहाकशक 
कपन कखोड – ४२३ ५०२

6005 6191 रकवरांद्र परशमुरहाम गहायकवहाड,
ममु.पखो कमु रुरां दवहाड कशव शरांकर वसहाहत, ककॉलमेजि रखोड तहा. कशरखोळ जजि. 
कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ १०६

6006 6192 महमेश लक्ष्मणि महानमे,
वहाठहार कनरांबहाळकर तहा. फलटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५२३

6007 6193 तमुषहार दगडतू  आल्हहाट,
३०/२, जिय महहारहाषट  दजलत कमत्र मरांडळ, रहामवहाडती नगर रखोड पमुणिमे कपन 
कखोड – ४११ ०१४

6008 6194 शमेख सहाजजिद शमेख सहाबतीर,
अरांजिनगहाव रखोड, शमेख ककॉलनती, आकखोट जजि. अकखोलहा कपन कखोड – ४४४ 
१०१

6009 6195 ईस्महाईल बहाबहासहाहमेब तहजसलदहार,
महाळभहाग कवठठल मरांकदर शमेजिहारती ममु.पखो. अककवहाट तहा. कशरखोळ जजि. 
कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ १०६

6010 6196 प्रकवणि नहामदमेव कहापसमे,
ममु.पखो. कसबमे कडग्रजि तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ३०५

6011 6197 शमुभम पमुरुषखोत्तम नरहाजिमे,
आखहाडहा रखोड कशवहाजिती वहाडर नरां. २ पहारांढरकवडहा
तहा. कमे ळहापतूर जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड – ४४५ ३०२

6012 6198 जसध्दहाथर कभमहाशरांकर कदलपहाक
ममु.पखो. तहारांद मुळवहाडती तहा. बहारहामतती जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१३ १०२

6013 6199 गणिमेश सरांजिय कशरांदमे,
धिहामणिगहाव रखोड नहायकवडती वस्तती अकखोलमे 
अहमदनगर कपन कखोड – ४२२ ६०१

6014 6200 जहानदमेव शतीपतती वडर,
ममु.पखो. कमु मठहा तहा. तहासगहाव जजि. सहारांगलती
कपन कखोड – ४१६ ३०६

6015 6201 सकचन जिगनहाथ पमुजिहारती,
चहाहहर ककॉलनती, रखो हहाऊस नरां.९ कखोटमेश्वर कतथर कबल्डलींग, कनृ ष्णिहानगर 
सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००३

6016 6202 कवजिय दत्तहात्रय कहालमेकर,
१४६, रहाजितीवनगर, अक्कलकखोट रखोड सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ००६

6017 6203 सरांतखोष नहामदमेव कहापसमे,
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ममु.पखो कसबमे कडग्रजि, तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१६ ३०५

6018 6204 अ.श.मखोमतीन, 
वनवहासवहाडती सहातहारहा, कनृ ष्णिहानगर सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००३

6019 6205 सरांदतीप यशवरांत कहारांबळमे ,
कशरखोलती (पमुलहाचती) कखोल्हहापतूर 

6020 6207 सकचन भहारत आडसतूळ,
ममु.पखो. ईटकमु र तहा. कळरांब जजि. उस्महानहाबहाद
कपन कखोड – ४१३ ५०७

6021 6208 वपैभव दशरथ गहायकवहाड,
ममु.पखो. बमेलसर बमुधिमे मळहा, गहायकवहाड वस्तती 
तहा. पमुररांदर जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४१२ ३०३

6022 6209 सहाकहल रकवरांद्र उफहाळमे ,
ममु.पखो. ल्हहासमुणिर तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 

6023 6210 सरांतखोष जसतहारहाम धिहामणिमे,
शहाहहनगर, हनमुमहानचचौक, घर नरां. ९२ जियजसरांगपतूर तहा. कशरखोळ जजि. 
कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ १०१

6024 6211 जहानमेश्वर तमुकहारहाम सकट,
ममु.पखो. दहाकळरांब, तहा. उमरगहा जजि.उस्महानहाबहाद 
कपन कखोड – ४१३ ६०४

6025 6212 अकभजितीत ककशहामेर शमेणिमे,
१३/११८७/२ गमुरु कनन नगर पहाटतील गलती, इचलकररांजिती तहा. 
हहातकणिरांगलमे, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ ११५

6026 6213 अजिमुरन दहादहारहाव डहासहाळकर,
ममु.खमुपसहा पखो. मखोरमेगहाव तहा. समेलतू जजि. परभणिती
कपन कखोड – ४३१ ५०३

6027 6214 ओमप्रकहाश गणिपतती कबरहाजिदहार,
ममु.पखो. लहामजिणिहा तहा. औसहा जजि. लहाततूर,
कपन कखोड – ४१३ ५१६

6028 6215 प्रवतीणि रहाजिहद्र कशरांदमे,
ममु.पखो. लहामजिणिहा तहा. औसहा जजि. लहाततूर,
कपन कखोड – ४१३ ५१६

6029 6216 ककरणि बहाळतू कशरांदमे,
गखोठणिपतूर कवभहाग गनोंधिळती, गलती कमु रुरां दवहाड 
तहा.कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ १०६

6030 6217 कहारभहारती कवश्वनहाथ बखळमे ,
ममु.पहामे. कररांजिखमेडहा तहा. कनड जजि. औररांगहाबहाद
कपन कखोड – ४३१ १४७

6031 6218 गचौरव उमहाकहारांत परहाळमे ,
कस्तमुरबहा सखोसहायटती, बती २७/२८ पहाररजिहात अपहाटरमहट कवशहारांतवहाडती पमुणिमे 
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१५ 

6032 6219 धितीरजि बळतीरहाम दमुधिळकर,
रहा. पहारांढरकवडहा जजि. यवतमहाळ 

6033 6220 दशरथ आत्महारहाम आपटमे,
ममु. भहादखोलमे तहा. हहातकणिरांगलमे, जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ ११२

6034 6221 तमुषहार कदलतीप कखोल्हमे,
रहा. वडगहाव तहा. महालमेगहाव जजि. नहाकशक 
कपन कखोड – ४२३ १०५

6035 6222 रहाहहल कमुरां डजलक नहाळमे ,
ममु. पहाथमुडर्वी पखो. घखोटती तहा. करमहाळहा जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ २५१

6036 6223 सखोनहालती मनखोजि बमुगटमे,
बहाजिहार पमेठ, इरांगळती तहा. हहातकणिरांगलमे 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ २०२

6037 6224 कदपक रहामचरांद्र गहायकवहाड 
रहा. भहारतनगर, कमु मठहानहाकहा कटव्हती कह द्रहासमखोर 
१३१ ड, सखोलहापतूर, जजि. सहामेलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ ००३

6038 6225 कखोमल नहारहायणि ममेशहाम 
रहा. डकॉ. आरांबमेडकर नगर डखोरलती रखोड यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ ००१

6039 6226 नरांदककशखोर एकनहाथ रहाखपसरमे 
ममु. पखो. आश्वती खमुदर तहा. सरांगमनमेर 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड - ४१३ ७३८

6040 6228 कप्रयरांकहा उत्तम कनकरां बमे 
रहा. २६ अशखोक नगर, कवजिहापतूर रखोड, सखोलहापतूर 

6041 6230 बहाळहाभहाऊ भगवहान परांडतीत 
ममु.पखो. पहारांडमेपहामेखटती तहा. परततूर जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड - ४३७ ५०७

6042 6231 कवजिय नरहरती बलसहानमे 
ममु.पखो. नहारांदगहाव बमु. महालमेगहाव नहाकशक 
कपन कखोड - ४२३ २०८

6043 6232 प्रकवणि बबन बपैलखमेडमे 
ममु. बपैलखमेड पखो. पहामेघती तहा. मरांगरुळपतीर 
कपन कखोड - ४४४ ४०३

6044 6233 कररश्महा जसद्घहाथर शमुल 
रहा. जितूनती वस्तती भखोसहा रखोड, यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ ००१

6045 6234 कदनमेश महारुतती म्हमेतर 
रहा. पतूवर म्हहाडहा हहाडकहामे ककॉलनती कमरजि 
जजि. सहारांगलती तहा. कमरजि 
कपन कखोड - ४१६ ४१०

6046 6235 तमुषहार रहाकमे श धिनरमेल 
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रहा. वतीर भगतजसरांग वकॉडर, कहरांगणिघहाट जजि. वधिहार 
कपन कखोड -४४२ ३०१

6047 6237 तमुषहार जहानदमेव गहावडमे 
ममु.पखो. अरांथमुणिर तहा. इरांदहापतूर जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड - ४१३ ११४

6048 6238 रहाहहल खरांडतू  कहारकतू ड 
ममु.पखो. पहानवडती तहा. पमुररांदर जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड - ४१२ ३०१

6049 6239 कनककीतहा नरमेशकमु महार करवहा 
रहा. यशहामेदहानगर नरां. १ अमरहावतती 
कपन कखोड - ४४४ ६०६

6050 6240 अकनकमे त सरांजिय घनरमेल 
रहा वतीरभगतसलींग वहालाॅडर, कहरांगणिघहाट जजि. वधिहार 
कपन कखोड - ४४२ ३०१

6051 6241 कशल्पहा नहारहायणि ममेशहाम 
रहा. डकॉ. आरांबमेडकर नगर. डखोरलती रखोड 
यवतमहाळ कपन कखोड - ४४५ ००१

6052 6242 तमनहा बहाबतू शमेख 
ममु. पखो. वपैरहाग तहा. बहाशर्वी जजि. मरांगलमेगलती 
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड - ४१३ ४०२

6053 6244 सहागर मलतीनहाथ गखोगमे 
ममु.पखो. जिमेऊर तहा अक्कलकखोट जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ २१९

6054 6245 अक्षय कवलहास बखोसरमे 
रहा. सरांजियनगर कमु मठहा नहाकहा, सरांजियगहारांधिती 
झखोपडपटती घर नरां. १६ जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ ००३

6055 6247 कवकहास रममेश जिहारांभरुणिकर 
रहा. सरांघषरनगर पहाण्यहाच्यहा टहाककीजिवळ 
इरांदमेवहाडती तहा.जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड - ४३१ २०५

6056 6248 खरांडतू  अरांकतू श गमुरव 
ममु.पखो नहानजि तहा. उ.सखोलहापतूर जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ २२२

6057 6249 रखोहन रममेश भखोसलमे 
रहा. ५३७, बमुद्घकवहहार कररांजिमेपमेठ सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००१

6058 6250 रहामभहाऊ कहाकशरहाम मखोटमे 
रहा. महानमेवस्तती शमेगहाव रखोड, जित पखो. जित 
तहा. जित जजि. सहारांगलती 

6059 6251 रकव बहापतू महानमे 
रहा. महातरांग वसहाहत कहागल, तहा. कहागल 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड - ४१६ २१६

6060 6252 अक्षय सरांजिय सखोनवणिमे 
रहा. गलवहाडहा तहा. सखोयगहाव जजि. औररांगहाबहाद 
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कपन कखोड - ४३१ १२०

6061 6253 रकवकहारांत अशखोक नमेरलमे 
रहा. नमेतहाजिती नगर, दहारव्हहा रखोड, यवतमहाळ 
कपन कखोड - ४४५ ००१

6062 6254 मरांगमेश कतलकचरांद मढतीकर 
रहा. लहासमुर स्टमेशन तहा. गरांगहापतूर जजि. औररांगहाबहाद 

6063 6255 समुकनल कवठ्ठल कहारांबळमे  
रहा. गलवहाडहा तहा. सखोयगहाव जजि. औररांगहाबहाद 
कपन कखोड - ४३१ १२०

6064 6256 समुरजि सदहानरांद भगत 
ममु. बमेलखमेड पखो. पखोटती तहा. मरांगरुळपतीर 
जजि. वहाकशम कपन कखोड - ४४४ ४०३

6065 6257 ररततीक सरांजिय धिनरमेल 
रहा. वतीरभगतसलींग वहाडर कहरांगणिघहाट  जजि. वधिहार 
कपन कखोड - ४४२ ३०१

6066 6258 कनृ ष्णिहा प्रभहाकर गहायकवहाड 
रहा. वतीर भगतजसरांग वकॉडर, कहरांगणिघहाट जजि. वधिहार 
कपन कखोड - ४४२ ३०१

6067 6259 हररशकमु महार आनरांदहा समुवर 
रहा. कशवदत्त नगर, प्लकॉट नरां. १५ ए. भमुसहावळ 
कपन कखोड - ४२५ २०१ जजि. जिळगहारांव 

6068 6260 परांकजि रकवरांद्र सखोनवणिमे 
रहा. मरहाठहा चचौक, तळखोदहा तहा तळखोदहा 
जजि. नरांदमुरबहार कपन कखोड - ४२५ ४१३

6069 6261 कप्रतम अरुणिरहाव गवळती 
रहा. ननहाशहाह वहाडर, कहरांगणिघहाट वधिहार 
कपन कखोड - ४४२ ३०१

6070 6263 वपैभव समुरमेश उज्जिपैनकर 
रहा. ६७, जितीवनछहायहा नगर, स्वहावलरांबती नगररखोड
बती.एच यमुकखो बलाॅरांक नहागपतूर २२ 

6071 6264 मकनषहा जिखोततीरहाम ननवरमे 
ममु.पखो. वडहाळहा तहा. उ. सखोलहापतूर जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ २२२

6072 6265 कदपमहालहा नहारहायणि गटयमे 
रहा. एकतहानगर वहाडती खमु. नहारांदमेड 
कपन कखोड - ४३१ ६४२

6073 6266 भहागवत भगवहान परांडतीत 
ममु.पखो. पहारांडमेपखोखटती तहा. परततूर जजि. जिहालनहा 
कपन कखोड - ४३१ ५०७

6074 6267 आकहाश महाधिव समुरखोशमे 
रहा. वमेणिती खमु. पखो. हहाषर्वी  तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ 

6075 6268 समुभहाष महाकणिकरहाव उमरमे 
रहा. वतीर भगतजसरांग वकॉडर, कहरांगणिघहाट जजि. वधिहार 
कपन कखोड - ४४२ ३०१
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6076 6269 मधिमुरहा तमुकहारहाम धिहातमुरांडमे 

रहा. गखोठणिपतूर कवभहाग गनोंधिळती गलती, कमु रुदवहाड 
तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ १०६

6077 6270 जिगनहाथ सरांजिय मखोरमे 
रहा. कड.एस.एच ममेडतीकल ककॉलमेजि एररांडवणिमे पमुणिमे 
कपन कखोड - ४११ ००४

6078 6271 कवशहाल बहाळमु पवहार 
रहा. ममु. पखो. दळवट तहा. कळवणि जजि. नहाकशक 
कपन कखोड – ४२३ ५०२ 

6079 6272 लतहा अनरांत कहाबरांळमे  
रहा. आर एस क्रि. ८७०, भगवहा चचौक,कसबहा बहावडहा, महहालक्ष्मती चहायनतीजि 
ककॉनरर समखोर, मरहाठहा ककॉलनती, कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ ००६ 

6080 6273 कवकहास महाकनक शमेटमे 
रहा. २५२४,डती डहारांबमे गलती तरूणि मरांडळ ,
कखोल्हहापमुर कपन कखोड – ४१६ ००२ 

6081 6274 कशवहाणिती कवजिय कमु महार 
रहा. २७१ , बमुधिवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२ 

6082 6275 रमजिहाणि कनजिहाम ममुलहा 
रहा. ममु. पखो. अब्दमुल-लहाट (अवकचत नगर) तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापमुर 
कपन कखोड – ४१६ १४३ 

6083 6276 समुशहारांत अजिमुनर गवळती 
रहा. ममु . पखो. म्हहाकवमे तहा. कहागल जजि. कखोल्हहापमुर 
कपन कखोड – ४१६ २१६ 

6084 6277 कवजिय कशरांगहा धिनगर
ममु. पखो. आसमुलर जजि. कखोल्हहापमुर 
कपन कखोड – ४१६ २२९ 

6085 6278 शतीकहारांत चरांद्रकहारांत गळरांगमे 
रहा. चरांम्पहावतती नगर बहाशर्वी रखोड, जिमुनमे आरटतीओ ऑफकीस समखोर, तहा. जजि. 
बतीड 

6086 6280 रहामेकहत कदपक भखोसलमे 
रहा. ममु. पखो. नहारांदवळ तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५२५ 

6087 6281 अकदत्य कवजिय शमेडगमे 
रहा. ममु. पखो. कत्रपमुटती तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 

6088 6282 कशवरहाजि अशखोक कदम 
रहा. जिहाधिववहाडहा कहावर तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १२४ 

6089 6283 ज्यखोतती लक्ष्मणि पखोलहादमे 
रहा. सखोमठहाणिहा तहा. उमरती जजि. नहारांदमेड 
कपन कखोड – ४३१ ८०७ 

6090 6284 बहाळहासहाहमेब समुरमेश जिहाधिव 
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रहा. ममु.पखो. महाजिगहाव तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१८ 

6091 6285 रहाहहल चरांद्रकहारांत खरांडग 
रहा. ममु. पखो. तहाबवमे तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ११४ 

6092 6286 कशतल समुकनल गहायकवहाड 
रहा. ममु. हरपळवहाडती पखो. पहाल तहा. करहाड जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ 
०१४ 

6093 6287 स्नमेहल महहादमेव पहाटतील 
रहा. ममु. पखो. यमेडमेकपपहाणिती तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड – ४१५ ४०३ 

6094 6288 अचरनहा अजजित सखोनहावलमे 
रहा. ममु.पखो. चरमेगहाव तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०९ 

6095 6289 कशवहाजिती कशरांगहा धिनगर 
ममु. पखो. आसमुलर (महाळवहाडती गलती) तहा. पन्हहाळहा जजि. कखोल्हहापमुर कपन कखोड –
४१६ २२९ 

6096 6290 ॠषतीकमे श अशखोक भखोरमे 
रहा. शहाहहनगर, बमेघरवसहाहत तहा. कहागल जजि. कखोल्हहापमुर 

6097 6291 समुशहारांत सदहाकशव महानमे 
रहा. ममु. वहाडतीचरणि पखो. बहारांबवडमे तहा. शहाहहवहाडती जजि. कखोल्हहापमुर कपन कखोड – 
४१६ २१३ 

6098 6292 गणिमेश शरांकर गखोधिरांळती 
रहा. गखोठणिपमुर कवभहाग गखोधिरांळती गलती कमु रूरां दवहाड तहा. कशरखोळ जजि. कखोल्हहापमुर 
कपन कखोड – ४१६ १०६ 

6099 6293 सखोमनहाथ मखोहन मखोरमे 
रहा. भहारांडवगणि फरहादहा (कशरसगहाव)तहा. कशरूळ जजि. पमुणिमे कपन कखोड – ४१२
२११ 

6100 6294 कशवहानरांद बहाबमुरहाव गहायकवहाड
रहा. कहरहाबहाई झखोपडपटटती,रमेल्वमे गमेट जिवळ  कहासहारवहाडती,पमुणिमे कपन कखोड – 
४११ ०३४ 

6101 6295 कवजिय बमेजिमेवहार 
ममु.कदग्रस पखो.पहाटणि तहा.झरती-जिहामणिती जजि.यवतमहाळ 

6102 6296 कल्पनहा कशवहाजिती वपैदय 
ममु.पखो.पमेठ कपरांपळगहाव तहा.पहालम जजि.परभणिती कपन कखोड नरां.४३१७२०

6103 6297 कवशहाल आनरांदहा कहारांबळमे  
रहा.आरांबमेडकरनगर तहा.रहाधिहानगरती जजि.कखोल्हहापतूर, कपन कखोड ४१२२१६

6104 6298 सरांध्यहा कदपक कहाररांडमे 
७२, कदपक फमु टवमेअर सदरबझहार शहालाॅकपरांग सहटर, सदरबझहार सहातहारहा कपन 
कखोड ४१५००२

6105 6299 कवक्रिम महहद्र कशरांदमे 
ममु.पखो.खहातवळ, तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५०७

6106 6300 अक्षय जहानमु कशरांदमे 
ममु.पखो.खहातवळ, तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५०७
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6107 6302 अकनल नहामदमेव कखोळती 

ममु.पखो.वडगहाव हवमेलती तहा.करहाड जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५१२४
6108 6303 सरांतखोष बबन बनसखोडमे 

ममु.पखो रमेठरमे बमु।। तहा.करहाड जजि.सहातहारहा कपन कखोड नरां. ४१८१०८
6109 6304 रखोकहत रमणि फहासमे 

शती व सहापै अपहाटरमहट, पपैसहाफरां ड ऑकफस पहाठतीमहागमे गजिहानन हचौ.सखो.सपैदहापमुर 
करहाड जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५१०४ 

6110 6305 कनररांजिन कदलतीप बहाचल 
ममु.पखो.पहाडळती - कननहाम तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५११९ 

6111 6306 रहाहहल बहाबहासखो सहाळमुरांखमे 
ममु.पखो.पहाल तहा.करहाड जजि.सहातहारहा कपन कखोड न.४१५०१४ 

6112 6307 गरांगहाधिहार महाधिव वहाडतीकर 
ममु.पखो.दमेवहाजिरन तहा.उद्गतीर तहा.लहाततूर कपन कखोड नरां. ४१३५१७ 

6113 6308 कवक्रिम अशखोक सखोनमुलमे 
महालरांग वसहाहत कहागल, तहा.कहागल जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड ४१६२१६ 

6114 6309 सहाहमेबरहाव लक्ष्मणि क्षतीरसहागर 
डती.एस.एच. ममेडतीकल ककॉलमेजि एररांडवणिहा पमुणिमे कपन कखोड ४११००४ 

6115 6310 रहाहहल मनखोजि हत्तळगमे 
गखोठणिपमुर कवभहाग गनोंधिळती गलती कमु रुरां दवहाड तहा.कशरखोळ जजि.कखोल्हहापतूर कपन 
कखोड ४१६१०६ 

6116 6311 ममुकमु ल नहामदमेव धिहातमुरांडमे 
गखोठणिपमुर कवभहाग गनोंधिळती गलती कमु रुरां दवहाड तहा. कशरखोळ जजि.कखोल्हहापतूर कपन 
कखोड ४१६१०६ 

6117 6312 जहानदमेव सनहातन कशरांदमे 
मचौजिमे सहागहाव तहा.कहागल जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड ४१६२१६ 

6118 6313 स्वहातती रहामदहास पहाटणिमे 
न्यतू छहानगणिती नगर महातखोशती प्रखोव्हतीजिन महागमे अमरहावतती कपन कखोड 
४४४६०५ 

6119 6315 प्रभहाकर बबन जिहाधिव 
ममु.पखो मढर तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५०२० 

6120 6316 समुरजि रहाजितू पमेढकर 
रहा.तहारळमे  खमुदर तहा.रहाधिहानगरती जजि.कखोल्हहापतूर 

6121 6317 रहाहहल शरांकर पखोवहार 
रहा.भहामटमे तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड ४१६२०४ 

6122 6319 गणिमेश जिगनहाथ पमुगहावकर 
८७७, ए वहाडर कफररांगहाई तहालतीम, कशवहाजिती पमेठ कखोल्हहापतूर ४१६०१२ 

6123 6320 गणिमेश समुनतील मखोकहतमे 
नहागठहाणिमे तहा.जजि.सहातहारहा 

6124 6322 शमुभम गणिपतती पहाटतील 
ममु.पखो चमुवमे तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड ४१६२०७ 

6125 6324 मनखोजि उत्तम गहायकवहाड 
ममु.पखो.रकहमतपमुर तहा.कहामेरमेगहारांव जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५११ 

6126 6325 कनततीन कमुरां डलतीक तमुपमे 
ममु.पखो.गनोंदवलमे खमुदर तहा.महाणि जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४५५५४० 
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6127 6326 शहाहहाजिती बहाजितीरहाव वहायदरांडमे 

सती-३ आकदत्यनगरती कनृ ष्णिहानगर, सहातहारहा कपन कखोड ४१५००३ 
6128 6327 रममेश बहाळतू सकट 

कमु ठमेवहाडती, तहा.बहारहामतती जजि.पमुणिमे कपन कखोड ४१२११० 
6129 6328 रत्नहा कभमरहाव कभरांगहारकदवमे 

ममु.आचरमेवहाडती, पखो.शहारांततीनगर तहा.पहाटणि जजि.सहातहारहा 
6130 6329 तचौजसफ बहापतू पहढहारती 

ममु.पखो.रुकडती, परांचगरांगहा चचौक, कहापसमे गलती, तहा.हहातकणिरांगलमे, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड ४१६११८ 

6131 6330 नवलतू यशवरांत बरांडगर 
ममु.पखो शहडतू र तहा.कहागल जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड ४१६२३२ 

6132 6331 अकनल बहाळहासहाहमेब महदडमे 
घर नरां.डती १३ वज्रमेश्वरती नगर कदरांडखोरती रखोड परांचवटती नहाकशक कपन कखोड 
४२२००३ 

6133 6332 आररफ लहालहासखो पहढहारती 
ममु.पखो रुकडती, परांचगरांगहा चचौक, कहापसमे गलती तहा.हहातकणिरांगलमे, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड ४१६११८ 

6134 6334 मयमुर मधिमुकर गरुड 
ममु.पखो दत्तमरांदतीरजिवळ, टहाकवमे खमुदर तहा.महावळ जजि.पमुणिमे कपन कखोड 
४१०४०५ 

6135 6335 कल्यहाणि जहानदमेव गडगमुळ 
रहा.गणिपतती गलती तहा.अरांबड जजि.जिहालनहा कपन कखोड ४३१२०४ 

6136 6336 गखोपहाल भहास्कररहाव वहाघमहारमे 
रवती ककरहाणिहाजिवळ, कनृ षतीनगर अकखोलहा, कपन कखोड ४४४००४ 

6137 6337 महमेश कदलतीप पवहार 
रहा.२३६ शतीसमथर सखोसहायटती एस.आर.पती कलाॅ म्प १० कवजिहापतूर रखोड 
सखोलहापतूर कपन कखोड ४१३००८ 

6138 6338 सहहादमेव चरांद्रकहारांत खरांदहारमे 
२२६ मल्हहार पमेठ सहातहारहा कपन कखोड ४१५००२ 

6139 6339 सहाकहल रहाजितू पमेटकर 
रहा.तहारळमे  खमुदर तहा.रहाधिहानगरती, जजि.कखोल्हहापतूर 

6140 6340 हमेमकहारांत कशवरहाम सहावदमे 
ममु.पखो.पहहर तहा.जिहामनमेर जजि.जिळगहाव 

6141 6341 समुरजि समुयरकहारांत महहाजिन 
शहाहह सहाखर कहारखहान्यहामहागमे तहा.कहागल जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड 
४१६२१६ 

6142 6342 आकहाश सरांजिय पलरांगमे 
ममु.पखो.वपैरहागरखोड, वपैरहागनहाकहा जजि.उस्महानहाबहाद कपन कखोड ४१३५०१ 

6143 6343 समुरहद्र कमुरां डजलक कहारांबळमे  
रहा.धिहामटमे तहा.करवतीर जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड ४१६२०४ 

6144 6344 चचौडप्पहा मलकप्पहा कनलरांगमे 
नलहावडमे ककॉलनती शहाहहनगर, गखोडखोलती सहातहारहा कपन कखोड ४१५००३ 

6145 6345 समुदशरन चरांद्रशमेखर धिमुरवडमे 
ममु.पखो भहारती तहा.जजि.यवतमहाळ कपन कखोड ४४५००२ 
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6146 6346 कदपमेश प्रकहाश कहाकडमे 

रहा.नहागठहाणिमे तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५१९ 
6147 6347 गणिमेश बहाबहारहाव ननहावरमे 

ममु.पखो पहहर - दहाभहा तहा.बहाभमुळगहाव जजि.यवतमहाळ कपन कखोड ४४५१०१ 
6148 6348 कवजिय बहाळकनृ ष्णि पहाटतील 

लक्ष्मतीनगर मलकहापतूर तहा.करहाड जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५३९ 
6149 6349 ओरांकहार अशहामेक सहाबळमे  

ममु.पखो वडमुथ तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५०११ 
6150 6350 सरांतखोष आत्महारहाम महानमे 

ममु.पखो.सहामेनहावडमे, तहा.पहाटणि जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५२११ 
6151 6352 प्रकहाश रहाघतू कशरांदमे 

ममु.पखो.बनोंडहारवहाडती - धिनगरवहाडती, पखो.ममेटगमुतहाड, तहा.महहाबळमेश्वर 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१२८०६ 

6152 6353 रुद्रहाक्ष अहानरांदरहाव अवघडमे 
ममु.पखो.गनोंदहावलमे खमुदर, तहा.महाणि जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५४० 

6153 6354 जसदमेश्वर व्यरांकट गहायकवहाड 
ममु.पखो.रकहमतपमुर तहा.कहामेरमेगहाव जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५११ 

6154 6355 शरद सदहाकशव कखोळती, 
ममु.पखो.महपैसहाळ, तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड-४१६ ४०९

6155 6356 हररश्चरांद्र बहाळहासखो यमेळमे , 
ममु.सरडमे, तहा.फलटणि, जजि.सहातहारहा

6156 6357 अजजिरांक्य जिगनहाथ पमुरांगहावकर,
८७७ ए वकॉडर कफररांगहाई तहालतीम, कशवहाजिती पमेठ, 
कहामेल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ ०१२

6157 6358 चमेतन म वनमखोरमे, 
ममु.पखो.म्हपैसहाळ, कशहदमे चचौक, तहा.कमरजि, 
जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१६ ४०९

6158 6359 तमुषहार हचौकशरहाम भवहारती, 
सव्टहमे नरां.२० भहालमेकर नगर, कपरांपळमे  गमुरव, 
पमुणिमे कपन कखोड-४११ ०६१

6159 6360 मरांगमेश प्रकहाश कशकर , 
ममु.पखो.तमुळजिहाभवहानती मरांदतीर शमेजिहारती, शहारांकतनगर,
कखोरमेगहाव, तहा.कखोरगहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५०१

6160 6361 समुकनल दचौलतती गहायकवहाड, 
ममु.हरपळवहाडती, पखो.पहाल, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड-४१५ ०१४

6161 6362 कवजिय जिगनहाथ वहायदरांडमे, 
ममु.पखो.कमु रळप, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड-४१५ ४११

6162 6363 तनवतीर बशतीर बहागवहान,
८२तमे९१, प्रसन रमेसतीडमेन्सती, रहामहाचहा गखोट, 
मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ००२
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6163 6364 शमुभम नवनहाथ कदम, 

ममु.समथरगहाव, पखो.अकतत, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५१९

6164 6365 अकनल बहाजितीरहाव जिहाधिव, 
रहा.महारांगखोलती, पखो.आकनतूर, तहा.रहाधिहानगरती, 
जजि.कखोल्हहापतूर 

6165 6366 सखोमनहाथ परसरहाम कदम, 
ममु.समथरगहाव, पखो.अकतत, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५१९

6166 6367 कदपक अशखोक अवघडमे, 
ममु.पखो.चरमेगहाव, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ १०९

6167 6368 अजजित भगवहान कमे दहारती, 
३९, औरांधि रखोड, आरांबमेडकर नगर, बहारहाधिमे वस्तती, 
पमुणिमे कपन कखोड-४११ ०२०

6168 6369 सखोमनहाथ बबन मखोहतीतमे, 
ममु.पखो.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५१९

6169 6370 शतीशपैल्य रहाम हजिहारमे, 
ममु.पखो.बहबळती, तहा.जजि.उस्महानहाबहाद, 
कपन कखोड-४१३ ५०६

6170 6371 सरांग्रहाम कभमरहाव महानमे, 
ममु.पखो.कपलतीव, तहा.महाळकशरस, जजि.सखोलहापतूर
कपन कखोड-४१३ ३१०

6171 6372 अमरदतीप नवनहाथ महाळती, 
रहा.गचौर, तहा.कळरांब, जजि.उस्महानहाबहाद, 
कपन कखोड-४१३ ५२५

6172 6373 नहागहानहाथ सकतश कहामेकरमे,
ममु.पखो. नहाडती, तहा.लखोहहारहा, 
जजि.उस्महानहाबहाद कपन कखोड-४१३ ६०८

6173 6374 कशतल कवलहास गवरांडती, 
ममु.पखो.पन्हहाळहा, बहाजितीप्रभमुचचौक, पन्हहाळहा, 
तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर कपन-४१६ २०१

6174 6375 लहह व्यरांकटरहाव जधिरांडखोळमे , 
हत्तमे नगर, रखोड नरां.०३, तहा.जजि.लहाततूर,
कपन कखोड-४१३ ५१२

6175 6376 मरांगमेश समुधिहाकररहाव सहावधि,
ममु.पमेठ पखो.आरांजिती मखोठती तहसतील वधिहार  जजि.वधिहार
कपन कखोड-४४२ ००१

6176 6377 रखोकहत नमेतहाजिती मखोकहतमे, 
ममु.पखो.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५१९

6177 6378 समुयरकहारांत सरांभहाजिती करमरमे, 
गखोठणिपतूर कवभहाग, रररांगरहामेड, कमु रुरां दवहाड, 
तहा.कशरखोळ, जजि.कखोल्हहापतूर कपन-४१६ १०६
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6178 6379 कवशहाल कनृ ष्णिहात कखोळती, 

रहा.बमुवहाचमे वठहार, कवकहास सखोसहायटती, 
तहा.हहातकणिरांगलमे, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन-४१६ ११२

6179 6380 कवशहाल तमुकहारहाम कशरांदमे, 
रहा.२७८२, डरांगरती गलती, शमुक्रिवहार पमेठ, 
कखोल्हहापतूर

6180 6382 समुदशरन बहाजितीरहाव मखोरमे, 
ममु.पखो.सरवडमे, तहा.रहाधिहानगरती, 
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ २१२

6181 6383 आकशष अशखोक कहारकर, 
कशरगहाव गहायवहाडती, रत्नहाकगरती, 
कपन कखोड-४१५ ६२९

6182 6384 शमुभम बहाबतू कशकलगहार, 
नकवन एस.टती.स्टलाॅण्ड जिवळ, 
कशकलगहार वसहाहत, कमु रुरां दवहाड 
कपन कखोड-४१६ १०६

6183 6385 कल्पमेश शरांकर मरगजि, 
हहतहात्महा स्महारक चचौक गगनबहावडहा, 
तहा.गगनबहावडहा, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ २०६

6184 6386 तमुषहार महहादमेव पहाटतील, 
रहा.उत्रमे, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड-४१६ २३०

6185 6387 प्रतहाप दत्तहात्रय टमेकमे , 
ममु.पखो.पवहार बरांगल्यहामहागमे, अमरहाई, बहारहामतती, 
जजि.पमुणिमे कपन कखोड-४१३ १०२

6186 6388 दत्तहात्रय चरांद्रकहारांत मखोकहतमे, 
ममु.पखो.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५१९

6187 6391 समुधिहाकर बबन जिहाधिव, 
ममु.पखो.मढर, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ०२०

6188 6392 कनलमेश नरहरती डहारांगमे, 
गणिमेशपहार रखोड, खरांडखोबहानगर, परळती वपैजिनहाथ,
बतीड कपन कखोड-४३१ ५१५

6189 6393 गखोकमु ळ परांडतीत कहाटकर, 
ममु.बखोरमहाळहा तहारांडहा, तहा.सखोयगहाव, 
जजि.औररांगहाबहाद कपन कखोड-४३१ १५०

6190 6394 कवशहाल बहाळतू सकट, 
ममु.पखो.कमु रणिमेवहाडती, तहा.बहारहामतती, जजि.पमुणिमे
कपन कखोड-४१३ ११०

6191 6395 सहागर बरांडतू जसरांग कशमरमे, 
ममु.पखो.हळदहा, तहा.जसलखोड, जजि.औररांगहाबहाद 
कपन कखोड-४३१ ११२
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6192 6396 गजिहानन दमेकवदहास कहरांगमे, 

ममु.पखो.कमे ळवद, तहा.कचखलती, जजि.बमुलडहाणिहा 
कपन कखोड-४४३ २०१

6193 6397 ककशखोर म. वनमहामेरमे, 
ममु.पखो.म्हपैसहाळ, तहा.कमरजि, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड-४१६ ४०९

6194 6398 कनलमेश धिनोंडतू  चगौंशनकर, 
रहा.कशवशरांकर नगर, बमुलडहाणिहा 
कपन कखोड-४४३ ००१

6195 6399 इरांद्रजजित जिहाललींदर कहारांबळमे , 
८४५, गमुरुकनृ पहा हकॉस्पतीटल महागमे, कशरांगणिहापतूर,
तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड-४१६ ०१०

6196 6400 सकतष भहास्कर शमेलवडकर, 
ममु.पहहर महहात्महा फमु लमेनगर, तहा.जिहामनमेर, 
जजि.जिळगहाव, कपन कखोड-४२४ २०५

6197 6401 ममुझफ्फर हहसमेन परवमेझब हहसमेन, 
वहाडर नरां.१, बखोरहाखमेडती, तहा.महातखोळहा, 
जजि.बमुलढहाणिहा कपन कखोड-४४३ १०३

6198 6402 गचौरव प्रवतीणि कशरांदमे, 
२०७ अमे वकॉडर, सरनहाईक गलती, कशवहाजिती पमेठ, 
कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ ०१२

6199 6403 अजजित रहाजिहद्र जिहाधिव, 
चरांदतूर रखोड, लक्ष्मतीनगर, गलती नरां.३, कबनतूर 
कपन कखोड-४१६ ११६

6200 6404 बहाबहासखो बळवरांत कहारांबळमे , 
बहाजिहार भखोगहाव, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड-४१६ २०५

6201 6405 रहामद महमेबमुब कशकलगहार, 
१८५, रकववहार पमेठ, सहातहारहा 
तहा.जजि.सहातहारहा 

6202 6407 रुपहालती सरांपत जिहाधिव/मखोरमे, 
दहारहा बहाबमु जिहाधिव २५७, कररांजिमे पमेठ, सहातहारहा

6203 6408 हमेमरांत कशवहाजिती सहाळमुरांखमे, 
ममु.पखो.दमेगहाव, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००४

6204 6409 अकनल समुकनल चचौधिरती, 
८१, कवष्णितूनगर भतूषणि प्रहामेव्हतीजिन शमेजिहारती, 
दमेवपतूर धिमुळमे  कपन कखोड-४२४ ००२

6205 6410 अजिय अनरांत नहाडणिकर, 
ममु.आरांबमेवहाडती, पखो.तहा.रहाजिहापतूर, जजि.रत्नहाकगरती
कपन कखोड-४१६ ७०२

6206 6411 सहागर दयहारहाम चव्हहाणि ,
ममु.पखो. कवखरणि, तहा.कशरांदखमेडहा, जजि.धिमुळमे ,
कपन कखोड-४२५ ४०८
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6207 6412 चरांद्रकहारांत दयहारहाम चव्हहाणि 

ममु.पखो. कवखरणि, तहा.कशरांदखमेडहा, जजि.धिमुळमे ,
कपन कखोड-४२५ ४०८

6208 6413 महारुतती सकतश कखोकरमे, 
ममु.पखो.महाडर्वी, तहा.लखोहहारहा, जजि.उस्महानहाबहाद, 
कपन कखोड-४१३ ६०८

6209 6414 सचौ.कनमरलहा तहानहाजिती वहायदरांडमे,
प्लकॉट नरां.५, शतीनगर ककॉलनती, वमेदभवन मरांगल कहायहारललयहामहागमे, सरांगमनगर,
सहातहारहा ,
तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५००३

6210 6415 कदनमेश दमेकवदहास पवहार, 
भहादवडमे, पखो.कशवहाजितीनगर, तहा.खरांडहाळहा, 
जजि.सहातहारहा 

6211 6416 समुरजि मनखोजि भखोसलमे, 
७८, मल्हहार पमेठ, सहातहारहा

6212 6417 स्वप्नतील सरांजिय चव्हहाणि,
ममु.कहामथती, पखो.वमेळमे , तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ०२२

6213 6418 कवष्णितू नहारहायणि दशरथमे, 
ममु.पखो.गमुरुकपरांपरती, तहा.घनसहारांगवती, जजि.जिहालनहा, 
कपन कखोड-४३१ २०४

6214 6419 ऋकषकमे श समुकनल भरांडहारमे,
१२, दमुवहारकमु र अ, जसटतीझन हकॉटमेल शमेजिहारती, 
कभगवणि रखोड, एम.आय.डती.सती. बहारहामतती, 
तहा.बहारहामतती, जजि.पमुणिमे. कपन कखोड-४१३ १३३

6215 6420 अकमत अजिमुरन वहायदरांडमे, 
ममु.पखो.गडममुडहाकशरांगती, ४१६/१९,
वहायदरांडमे वसहाहत, रमेल्वमे लहाईनमे शहाहहनगर, करवतीर 

6216 6421 तमुषहार अकनल घहाडगमे, 
वरचमे गलती, कभलवडती नहाकहा, तहासगहाव 
कपन कखोड-४१६ ३१२

6217 6422 लजलत शहारांतहारहाम वहारुडमे,
नमेहरुनगर, म्यमुकनजसपल ककॉलनती,
बहाहती भखोकर रखोड, दमेवपतूर 
धिमुळमे , कपन कखोड-४२४ ००२

6218 6423 जसध्दनहाथ कनृ ष्णित हजिहारमे, 
ममु.पखो.खमेरहाडमे वहारांगती, तहा.कडमेगहाव, जजि.सहारांगलती
कपन कखोड-४१५ ३११

6219 6424 कवक्रिम कशवहाजिती कनकम, 
ममु.पखो.कचरांचणिती मरां. तहा.खनहापतूर, जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड-४१५ ३११

6220 6425 शतीशपैल रहामचरांद्र जिहाहतीर, 
ममु.कखोळकगरती, पखो.सनमडती, तहा.जित, 
जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१६ ४०४

6221 6427 सचौ.ज्यखोतती कवनखोद कशरतखोडमे, 
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ममु.पखो.उपळहावती, तहा.तहासगहाव, जजि.सहारांगलती
कपन कखोड-४१६ ३०६

6222 6428 सदहाकशव आनरांदहा पहाटतील, 
ममु.जिपैतळ, पखो.कहारांडगहाव, तहा.करवतीर, 
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ ०११

6223 6429 प्रकवणि पखोपट वनमखोर, 
रहा.म्हपैसहाळ (अरांकबकहानगर), तहा.कमरजि, 
जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१६ ४०९

6224 6430 रहाहहल अकनल पहाटतील, 
ममु.पखो.कहाररांदवहाडती, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती 
कपन कखोड-४१६ ३०१

6225 6431 ककरणि अशखोक अल्हहाट 
रहा. जियवपैष्णिवती महातहा कखो. ऑप हचौ.सखोसहा. जिहाधिव 
सरांकमु ल अशखोक नगर सहातपतूर नहाकशक 
कपन कखोड - ४२२ ०१२

6226 6432 कनलमेश कशवहाजिती दमेशममुख 
ममु. मखोहबहारती पखो. कपरांपळमे  तहा. कळवरांद जजि. नहाकशक 
कपन कखोड - ४२३ ५०२

6227 6433 कनखतील अशहामेकरहाव खडसमे 
ममु.पखो. आसमेगहाव पमुणिहार तहा. चहारांदतूरबहाजिहार 
जजि. अमरहावतती कपन कखोड -४४४ ८०६

6228 6434 अकभजितीत समुरमेश कखोळती 
रहा. वसगडमे करवतीर तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड - ४१६ २०२

6229 6435 जियशती बहाळमु खहाडमे 
रहा. प्लकॉट नरां. १६, अनरव सखोसहा. बती कवरांग
अयखोध्यहा नगर - २, अमनृतधिहाम, ममुरांबई आग्रहा 
रहामेड परांचवटती नहाकशक कपन कखोड - ४२२ ००१

6230 6436 अजिय कहाकशनहाथ सहामेमनहाथमे 
ममु.पखो. पळसखमेड तहा. चहारांद मुररमेल्वमे जजि. अमरहावतती 
कपन कखोड - ४४४ ९४२

6231 6437 मखोकनकहा ककसन रहाऊत 
ममु.पखो. तहा. कहामेरमेगहाव जजि. सहातहारहा. 
तमुळजिहाभवहानती मरांदतीरहाशमेजिहारती, शहारांततीनगर,कखोरमेगहाव 
कपन कखोड - ४१५ ५०१

6232 6438 शतीनहाथ जसद्घहारहाम कहरमेपट 
रहा. २६७, कल्यहाणि नगर -२, हखोटगती रखोड, 
सखोलहापतूर कपन कखोड - ४१३ ००३

6233 6439 समुकप्रम रहाजितू तडसरमे 
रहा. कमरती पहामे. बमेगमपतूर तहा. मखोहखोल जजि.सखोलहापतूर 
कपन कखोड - ४१३ २५३

6234 6440 बमेग अरबहाजि जसरहाजि 
ममु.पखो. कहामखमेडहा तहा.जजि. बतीड 
कपन कखोड - ४३१ १२२

6235 6441 अक्षय अनरांत मसमुरकर 
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ममु. आरांबमेवहाडती पखो. तहा. रहाजिहापतूर जजि. रत्नहाकगरती 
कपन कखोड - ४१६ ७०२

6236 6442 धिनशती दत्तहात्रय कमुरां भहार 
ममु.पहामे. कशरगहारांव तहा. वहाई जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१२ ८०३

6237 6443 कवजिय एकनहाथ घहाडगमे 
ममु.पखो. वडतूथ तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ०११

6238 6444 अशहामेक बबन पन्हहाळकर 
ममु.पखो. वहाघतीश तहा. पहाटखोदहा जजि. बतीड 
कपन कखोड - ४१४ २०४

6239 6445 जजितहद्र गखोकवरांद भहालमेरहाव 
रहा. गखोपहाळपमुरहा, दनोंडहाईचहा तहा. कशरांदखमेडहा 
जजि. धिमुळमे  कपन कखोड - ४२५ ४०८

6240 6446 सकचन जियजसरांग पवहार 
रहा. दहारहा. समुभहाष मल्हहाररहाव पवहार 
ममु.पहामे. वहानलमेसवहाडती वहानलमेस हहायस्कतू ल समखोर 
तहा. कमरजि जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१६ ४१६

6241 6447 रकवरांद्र सखोपहान पखोटलींदमे 
रहा. समुयखोग नगर, आर.टती.ओ. ककॉलनती 
बखोधिलमेनगर पमुणिमे रखोड, नहाकशक 
कपन कखोड - ४२२ ०११

6242 6448 कगरतीश समुधिहाकर कमु डकमे  
रहा. प्लकॉट नरां. ११-बती, जसयहारहाम सखोसहायटती 
तहारवहालहा नगर, कदरांडखोरती रखोड परांचवटती नहाकशक 
कपन कखोड - ४२२ ००४

6243 6449 महमेश महहादमेव परतीट
ममु.पखो. नरवहाड, तहा. कमरजि, जजि.सहारांगलती

6244 6450 सरांतखोष भहानमुदहास सखोमवरांशती 
ममु.पखो. धिहानखोरहा बमु. तहा. आरांबहाजिखोगहाई जजि. बतीड 
कपन कखोड - ४३१ ५२३ 

6245 6451 अजितूरन नहामदमेव चव्हहाणि
ममु. पहामे. डमेळरांब, तहा. उमरगहा, जजि. उस्महानहाबहाद

6246 6452 तमनहा जिपैनतूदतीन शमेख 
रहा. २९३, सखोमवहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००२

6247 6453 महहादमेव दहादहासखो कखोळमेकर 
रहा. रुक्मतीनती कवहहार सती. १३, मरांगळवहार पमेठ, 
करहाड, कपन कखोड - ४१५ ११०

6248 6454 रहाजिहद्र बबन शहडगमे 
ममु.पहामे. वहाटलतूजि तहा. दगौंड जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड - ४१३ १०५
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6249 6455 कडगहारांबर उमहाजिती ममुकहाडमे 

रहा. सरांतमुक कपरांपरती पखो. कडग्रस कज्हहाळमे  
तहा.जजि. कहरांगहामेलती कपन कखोड - ४३१ ५१३

6250 6456 हहारुन गमुलहाम हहसमेन ममुजिहावर 
रहा. घर क्रि. १९९३, रकववहार पमेठ, पटमेलवहाडहा 
वहाई तहा. वहाई जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१२ ८०३

6251 6457 महहादमेव चरांद्रकहारांत खरांदहारमे 
रहा. २२६, मल्हहारपमेठ सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ००२

6252 6458 कचरांतहामणिती प्रतहाप दमेशममुख 
रहा. २०९/२६२ दचौलतबरांगलहा, गखोडखोलती, 
सहातहारहा. कपन कखोड - ४१५ ००१

6253 6459 सहाकहल जसकरां दर शमेख 
ममु.पहामे. रहाणिरांद तहा. महाणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५०८

6254 6460 नहाव व पत्तहा नमतूद नहाहती   

6255 6461 पवन परांकडतरहाव कशरांदमे 
रहा. वरपतूड पखो. मतीरखमेल तहा. जजि. परभणिती 
कपन कखोड - ४३१ ४०२

6256 6462 रहाजिमेश समुकनल रणिकदवमे 
रहा. आण्णिहाभहाऊ सहाठमेनगर, दगौंड तहा. दचौड 
जजि. पमुणिमे

6257 6463 सकतश गचौतम आठवलमे 
ममु.लहासतूर पखो. धिहामखोडती तहा. दयहारपतूर जजि.अमरहावतती 
कपन कखोड - ४४४ ८०३

6258 6464 प्रणिहालती कहाकशनहाथ सखोमनहाथमे 
ममु.पहामे. पळसखमेड तहा. चहारांदतूर रमेल्वमे जजि.अमरहावतती
कपन कखोड - ४४४ ९०४

6259 6465 अजजित महाकणिक आवळमे  
ममु.पखो. बखोरगहाव तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ ५१९

6260 6466 सरांतखोष आरांबहाजिती बहारांबळमे  
रहा. सवर नरां. २७/३ब रखोड नरां. ११ ए, ममुरांजिहाबहा वस्तती दमुगहारमहातहा मरांदतीरहाजिवळ
धिहातखोरती, पमुणिमे 
कपन कखोड - ४११ ०१५

6261 6467 वपैभव सजिररहाव गमुरव 
ममु.पहामे. तमुळसणि तहा.करहाड जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड - ४१५ १११

6262 6468 कवशहाल बती खमुळमे  
रहा. प्लकॉट नरां १५, गलती नरां. ७, समुरमेवहाडती,हरसतूल
औररांगहाबहाद 

6263 6469 कररम उस्महान ममुलहा 
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ममु. पखो. तहारांबवमे तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१५ ४०४

6264 6470 समुहहास उत्तम सहाळमुरांखमे 
रहा. नमेलर तहा. वहाळवहा जजि. सहारांगलती 
कपन कखोड - ४१५ ४०६

6265 6471 सरांकदप बहाळहासहाहमेब बमुरटमे, 
सती/ओ सहारांगलती रखोड, पहाटतील मळहा,इरांचलकररांजिती,
कपन कखोड ४१६ ११५

6266 6472 अरांकमु श कशवहाजिती जिहाधिव,
१३/१०४१ जिमुनहा चरांदतूर रखोड, बरगमे मळहा,
 इरांचलकररांजिती, कपन कखोड ४१६ ११५

6267 6473 अकनतहा अरकवरांद लनोंढमे, 
सती/ओ बहाबतू जिहाधिव,
२५७ कररांजिमे पमेठ, सहातहारहा,

6268 6474 सरांगतीतहा समुग्रर्वीव कहारांबळमे , 
कनृ ष्णिहानगर, सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ ००३

6269 6475 आकहाश गणिमेश चवरमे, 
कभमनगर, वकॉडर क्रि.२, नमेर (परसखोपरांत), तहा.नमेर  (परसखोपरांत), 
जजि.यवतमहाळ,
कपन कखोड  ४४५ १०२

6270 6476 कशवरांजिलती सत्यम हखोवहाळ, 
ममु.पखो.ककडगहाव, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ०१५

6271 6477 चरांदहा महहादमेव खरांदहारमे, 
२२६ मल्हहारपमेठ सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००२

6272 6478 समुयखोग आत्महारहाम भखोसलमे, 
ममु.पखो.कशरगहाव, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१२ ८०३ 

6273 6479 सरांकदप उमहाजिती रहाठखोड, 
ममु.सपैदहापतूर, पखो.कखोडरांवमे, तहा.जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड ४१५ ००२

6274 6480 रखोकहत सरांपत भखोसलमे, 
ममु.पखो.कशरगहाव, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१२ ८०३

6275 6481 कवनमेश मखोगज्यहा वळवती, 
ममु.गव्हहाळती, पखो.उमरपहाटहा, तहा.सहाकर, जजि.धिमुळमे , 
कपन कखोड ४२४ ३०६ 

6276 6482 कवनखोद महाणितीक पवहार, 
घर क्रि. १६२, शकनवहारपमेठ, हमेड पखोस्ट आलाॅ कफस जिवळ तहा.करहाड, 
जजि.सहातहारहा, 

6277 6483 कचौततीक जिगनहाथ कदम, 
ममु.पखो.कखोक, तहा.जजिरांततूर, जजि.परभणिती 
कपन कखोड ४३१ ५०८ 
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6278 6484 श्वमेतहा सरांतखोष जिहाधिव, 

ममु.पखो.जिवळमे , तहा.पहारनमेर, जजि.अहमदनगर, 
कपन कखोड ४१४ ३०६ 

6279 6485 अजिय कवनहायक सहाळतूरांखमे, 
ममु.पखो. रहाजिहापमुरती, तहा. जजि. सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ०१३

6280 6486 अफसर नजसर बहागवहान, 
ममु.पखो. अकखोनती, तहा.खमेड, जजि.अहमदनगर,

6281 6487 हहसमेन बरांडतू  सखोयहाम,
ममु.पखो.तहा.झरती (जिहा), जजि.यवतमहाळ, 
कपन कखोड ४४५ ३२४

6282 6488 ऋषतीकमे श शहारांतहारहाम मखोकहतमे,
ममु.पखो.वमेळमे , तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ०२२

6283 6491 ओरांकहार मखोहर पहाषमे ,
ममु.पखो. कसबहा, तहा.सरांगममेश्वर, जजि.रत्नहाकगरती,
कपन कखोड ४१५ ६१०

6284 6492 कपै लहास भगवहान थखोरहात, 
ममु.पखो.यमेडमे कनपहाणिती, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड ४१५ ४०३

6285 6493 तमुषहार मकहपत भहारतती, 
ममु.आरांबमेवहाडती, पखो.तहा.रहाजिहापतूर, जजि.रत्नहागतीरती, 
कपन कखोड ४१६ ७०२ 

6286 6494 शकशधिर कभमरहाव कहारांबळमे , 
ममु.पखो.बस्तवहाड, तहा.कभरखोळ, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड ४१६ १०६ 

6287 6495 नहागमेश सहाहमेबरहाव उबहाळमे , 
ममु.पखो.कखोडखोलती, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ००४ 

6288 6496 सचौरभ हरांबतीररहाव महानमे, 
ममु.जिपैतहापतूर, पखो.कचरांचणिमेर वरांदन, तहा.जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ ००४ 

6289 6497 रखोहन घमेजिती,
समुतहारमळहा, इस्लहामपमुरहा मस्जितीद जिवळ, इचल 
कपन कखोड ४१६ ११५

6290 6498 अमर कवलहास कनकम, 
ममु.कनकमवहाडती, पखो.जिहारांभ कककलती, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा, 

6291 6499 हररष गजिहानन वहानखडमे, 
सती/ओ कनततीन दमेशमहानमे, ममु.पखो.रहाजिरांनगहाव, गणिपतती तहा.कशरुर, जजि.पमुणिमे, 
कपन कखोड ४१२ २०९ 

6292 6500 कवकहास भखोलहाजसरांग चव्हहाणि, 
ममु.पखो. गचौड खमु., तहा.पमुसद, जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ २१५ 

6293 6501 दत्तहात्रय तहानहाजिती कमुरां भहार, 
ममु.पखो.कचतगहारांव, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१२ ८०३ 
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6294 6502 गणिमेश उत्तम कहारांबळमे ,

८०, बमुधिवहार पमेठ, करहाड, तहा.करहाड, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५ ११० 

6295 6503 यमुवरहाजि बरांडतू  सखोयहाम,
ममु.पखो.तहा.झरती (जिहा), जजि.यवतमहाळ 

6296 6504 शरांकर प्रकहाश कहाटमे, 
ममु.धिनोंडमेवहाडती, पखो.तहासगहाव, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ ००४ 

6297 6505 कवक्रिम परांढरतीनहाथ मरांडलमे, 
ममु.पखो.कशवनगर, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ १०८ 

6298 6506 यखोगमेश नहामदमेव भस्ममे, 
शकनवहार पमेठ, सहाईरहाजि ककॉम्पल्कमे स करहाड 

6299 6507 कवशहाल नहारहायणि चव्हहाणि,
ममु.पखो.वडमुजि, तहा.खटहाव,जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ ५०६ 

6300 6508 अजिय दहादहासखो गमुजिर, 
ममु.पखो. तमुळसणि, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ १११

6301 6509 परांकडत कवलहास कनकम, 
ममु.पखो.शमेरमे, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ १०८ 

6302 6510 इरांद्रजितीत शरांकर चव्हहाणि, 
ममु.कवठठलवहाडती, पहामे.तमुळसणि, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ १११

6303 6511 समुरजि प्रभहाकर कहारांबळमे , 
६२ दमुगहारपमेठ, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ००१

6304 6512 तन्वती  तमुळकशरहाम दमेशममुख, 
वरपमुड, पखो.कमरखमेल, तहा.जजि.परभणिती, 
कपन कखोड ४३१ ४०२ 

6305 6513 शरांकर कशवहाजिती चव्हहाणि
ममु. कवठनृलवहाडती, पखो. तमुळसणि,
तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा

6306 6514 नयनहा भहारत गहायकवहाड, 
१३५/ब, कमे सरकर पमेठ, सहातहारहा 

6307 6515 अश्वतीनती अशखोक कदम,
ममु.पखो.नहागठहाणिमे, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ५१९

6308 6516 मखोनहालती कवठठल ठनोंबरमे, 
ममु.पखो.कमु सतूर, तहा.फलटणि, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५  ५२८ 

6309 6517 अक्षय कभकमु  दणिहाणिमे, 
ममु.पखो.कचरांचणिमेर वरांदन, तहा.जजि.सहातहारहा, 
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कपन कखोड ४१५ ००४ 

6310 6518 मतीनहा जहानमेश्वर  ठनोंबरमे, 
१३५/ ब कमे सरकरपमेठ सहातहारहा   

6311 6519 कनजखल कदलतीप कशरांदमे, 
३३८ मल्हहारपमेठ सहातहारहा 

6312 6520 कवशहाल कदलतीप कशरांदमे, 
३३८ मल्हहारपमेठ, सहातहारहा

6313 6521 कहाकशद अमखोल मनखोहर, 
ममु.पखो.महाळगहाव, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ०११

6314 6522 जहानमेश्वर बहाळतू ठनोंबरमे, 
ममु.पखो.कमु सतूर, तहा.फलटणि, जजि.सहातहारहा, 
कपन कहामेड ४१५ ५२८  

6315 6523 सकन प्रकहाश कशरांदमे, 
१९३ मल्हहारपमेठ, सहातहारहा 
कपन कहामेड ४१५ ००२

6316 6524 सरांकदप गमुलहाब बखोभहाटमे, 
ममु.पखो.कचचरांणिमेर वरांदन, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कहामेड ४१५ ००४ 

6317 6525 बहाळहासहाहमेब कमे रहाप्पहा आगलहावमे, 
ममु.पखो.आगलहावमेवहाडती, पखो.जिवळहा, तहा.सहारांगखोलहा, जजि.सखोलहापतूर, कपन कहामेड 
४१३ ३०९ 

6318 6526 समुरजि गमुलहाब जिगतहाप, 
ममु.पखो.वयर, आझहाद चचौक, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कहामेड ४१५ ०१५ 

6319 6527 कनततीन कवलहास आहखोळमे , 
ममु.पखो. ककस्वन खमु., तहा.जजि.जिहालनहा, 
कपन कहामेड ४३१ २०७ 

6320 6528 नरांदकमु महार लक्ष्मणि वहाळमुरांजि, 
ममु.पखो.कमे लर, तहा.करकवर, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कहामेड ४१६ २२९

6321 6529 अकनकमे त सरांभहाजिती कहारांबळमे , 
ममु.पखो.अरांबमेवहाडती, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कहामेड ४१६ २२९

6322 6530 मरांगमेश रममेश डहामरांरमे, 
ममु.पखो.कररांजिखमेडहा, तहा.कनड, जजि.औररांगहाबहाद,
कपन कहामेड ४३१ १४७ 

6323 6531 समुशहारांत बहाळहासहाहामे चव्हहाणि,
ममु. भवहानवहाडती, पखो. चरमेगहारांव, 
तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा ४१५ १०९

6324 6532 कनलमेश रहामचरांद्र कशकर ,
रहा. वपैदतूवहाडती, १५४, कहामहाठतीपमुरहा, सहातहारहा
४१५००२

6325 6533 स्वप्नतील अकनल वहायदरांडमे,
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रहा. कल्पतरु अपहाटरमहट, दहारहा सकचन लखोखरांडमे,
मरहाठती शहाळमेजिवळ, वनवहासवहाडती,सहातहारहा
४१५ ००३

6326 6534 जियशती महाजिगहारांवकर,
रहा. ममेढहा, तहा. जिहावलती, जजि. सहातहारहा

6327 6536 अकनकमे त तहानहाजिती महानमे,
रहा. १५७, रकववहार पमेठ, सहातहारहा ४१५ ००१

6328 6537 अमखोल कवनहायक मखोरमे,
रहा. हनमुमहाननगर, पखो. नमुनमे, तहा.जजि. सहातहारहा
४१५ ०२२

6329 6538 कवजिय हणिमरांत जिमेधिमे,
रहा. जिकहातवहाडती, तहा.जजि. सहातहारहा ४१५ ००२

6330 6539 अकभजितीत पहारांडमु ररांग दमेवरमे,
रहा. जिकहातवहाडती, सहातहारहा.

6331 6540 रहाजितू नहागहाप्पहा पवहार,
ममु.पखो. कचरांचणिती, तहा. कडमेगहारांव, जजि. सहारांगलती
४१५ ३०३

6332 6541 कवशहाल बहाबहासहाहमेब इथहापमे,
ममु. पखो. दमेगहारांव, तहा. वहाई, जजि. सहातहारहा 
४१२ ८०३

6333 6542 मरांगमेश शतीररांग महानमे,
रहा. १५०ब, रकववहार पमेठ, सहातहारहा ४१५ ००१

6334 6543 कभमहाशरांकर हनमुमरांत पवहार,
ममु.पखो. कचरांचणिती, तहा. कडमेगहारांव, जजि. सहारांगलती,
४१५ ३०३

6335 6544 कदपक बबन कशरांदमे,
ममु.पखो. कवठ्ठलवहाडती, पखो. तरडगहारांव,
तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा ४१५ ५२८

6336 6545 गखोरख अशखोक तहावरमे,
ममु. पखो. रहाजिहापतूर, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
४१५ ५०३

6337 6546 ओमसहागर नमेमहाजिती गहायकवहाड,
ममु. पखो. सखोरडती, तहा. जित, जजि. सहारांगलती

6338 6547 समुशतील कनृ ष्णित कभसमे,
रहा. ७२९, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा ४१५ ००२

6339 6548 अजजित कमे शव लखोखरांडमे,
ममु. कबरखोबहा नगर, पखो. पहारांगरती, तहा. महाणि,
जजि. सहातहारहा ४१५ ००८

6340 6549 मनखोहर जसतहारहाम रुपलन,
रहा. प्लहालाॅट नरां. ४९, लक्ष्मती पतसरांस्थमेसमखोर,
कवकहास नगर , सहातहारहा ४१५ ००२

6341 6550 शस्मतहा शतीकहारांत महानमे,
दहारहा कदपक वसरांत महानमे,
ममु. पखो. मढर, तहा. जजि. सहातहारहा.
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6342 6551 सकचन गमुलहाब कहाटमे,

ममु. भहालवडती, पखो. महाडर्वी, तहा. महाणि,
जजि. सहातहारहा ४१५ ५०८

6343 6552 ककरणि महारुतती कमु लहाळ,
ममु. पखो. खमुडतूस, तहा. महाळकशरस, जजि. सखोलहापतूर.

6344 6553 हचौकशरहाम कशवहाजिती कदघमे,
रहा. न्हहावरमे, तहा. कशरुर, जजि. पमुणिमे.

6345 6554 सलमहान रज्जिहाक शमेख,
रहा. सदर बझहार, सहातहारहा ४१५ ००१

6346 6555 मकनषहा गणिमेश बलहाळ,
४७५, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा

6347 6556 आकशष रममेश नहावडकर,
ममु. पखो. सखोनगहारांव तफर  सहातहारहा, 
तहा. जजि. सहातहारहा ४१५ ००२

6348 6557 गणिमेश दत्तहात्रय वहायदरांडमे,
ममु. पखो. महारांडवमे, तहा. जजि. सहातहारहा ४१५ ५१९

6349 6558 रणिजजित कशवहाजिती कभसमे,
ममु. पखो. बखोरगहारांव, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा
४१५ ५११

6350 6559 शकशकहारांत कदपक पटवणिमे,
रहा. ८२२, अ वकॉडर, कहामगहार चहाळ, पहाण्यहाचहा
खजजिनहा , कशवहाजिती पमेठ, कखोल्हहापतूर ४१६ ०१२

6351 6560 अकनल कभमरहाव शमेळकमे ,
रहा. १८, समुकवधिहा सहकहारती गनृहकनमहारणि सरांस्थहा
मयहारदतीत, अशखोक नगर, खमेड रखोड, सहातहारहा
४१५ ००३

6352 6561 सहागर कशवहाजिती वहावरमे,
रहा. कसबहा बहावडहा, कखोल्हहापतूर, ४१६ ००६

6353 6562 कदपक वसरांत पवहार,
रहा. जजिव्हहाळहा अपहाटरमहट, नटरहाजि मरांकदरहामहागमे,
जिमुनहा एम.आय.डती.सती. रखोड, सहातहारहा ४१५००२

6354 6563 सचौ. प्रहाजिकहा अकमत लहाटमे,
पलहालाॅट नरां. २, कशवहाजितीनगर, गडकर आळती,
शहाहहपतूरती, सहातहारहा.

6355 6564 अकभजितीत कवजिय तरडमे,
ममु. खहामगहारांव-५,सकर ल, पखो. सहाखरवहाडती,
तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा ४१५ ५२२

6356 6565 प्रशहारांत नहागमेश आनरांद,
ममु. उरमखोडती ककॉलनती, सरांगम नगर, सहातहारहा
४१५ ००३

6357 6566 शतीमतती पतूजिहा रहावसहाहमेब ओवहाळ,
ममु. कनरलवहाडती, पखो. गमुळमुरांचमे, तहा. पमुररांदर,
जजि. पमुणिमे ४१२ १०२

6358 6567 समुकनल बहाळहासहाहमेब मखोरमे,
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ममु. खहामगहारांव, ५-सकर ल, पखो. सहाखरवहाडती,
तहा. फलटणि , जजि. सहातहारहा. 

6359 6568 महमेश कवठ्ठल दगडमे,
ममु. भहावमेनगर, पखो. कपरांपखोडमे, तहा. कखोरमेगहारांव,
जजि. सहातहारहा. ४१५ ५२५

6360 6569 रखोहतीत रममेश नहावडकर,
ममु. पखो. सखोनगहारांव तफर  सहातहारहा,
तहा. जजि. सहातहारहा. ४१५ ००२

6361 6570 तहानहाजिती लक्ष्मणि यहादव,
ममु. खहामगहारांव, ५-सकर ल, पखो. सहाखरवहाडती,
तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा. ४१५ ५२२

6362 6571 कवशहाल शरांकर कहाटकर,
ममु.खहामगहारांव, ५-सकर ल, पखो. सहाखरवहाडती,
तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा. ४१५ ५२२

6363 6572 शतीमतती कनतहा गखोरख आवहाडमे,
ममु.खहामगहारांव, ५-सकर ल, पखो. सहाखरवहाडती,
तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा. ४१५ ५२२

6364 6574 कनततीन कदगरांबर कहारांबळमे ,
रहा. सहाठमे चचौक, कशरदवहाड, तहा. कशरखोळ,
जजि. कखोल्हहापतूर ४१६ १४३

6365 6575 कवनखोद ममुकमुरां द भखोसलमे,
ममु. वनगळ, पखो. गखोवमे, तहा.जजि. सहातहारहा
४१५ ०१५

6366 6576 समुशहारांत धिमहारजिती कहारांबळमे ,
रहा. उरमखोडती ककॉलनती, रुम नरां. ४, सरांगम नगर,
सहातहारहा. ४१५ ००३

6367 6577 गणिमेश तहानहाजिती बलहाळ
४७५, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा

6368 6578 मखोहन चरांद्रकहारांत वहायदरांडमे,
ममु. पखो. महारांडवमे व्हहायहा नहागठहाणिमे, तहा.जजि. सहातहारहा ४१५ ५१९

6369 6579 आकहाश दत्तहात्रय यहादव,
ममु.खहामगहारांव, ५-सकर ल, पखो. सहाखरवहाडती,
तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा. ४१५ ५२२

6370 6580 गखोकवरांद दत्तहात्रय थखोरहात,
खहामगहाव पखो. सहाखरवहाडती, तहा. फलटणि, 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड  - ४१५ ५२२

6371 6581 भरत नहागमेश आनरांद,
उरमखोडती ककॉलनती, सरांगमनगर, सहातहारहा 
कपन कखोड  - ४१५ ००३

6372 6582 समुधितीर जहानदमेव सकटमे, 
उरमखोडती वसहाहत, सरांगमनगर, सहातहारहा
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ००३

6373 6583 शमुभम समुकनल बलहाळ, 
७५५ शकनवहारपमेठ, सहातहारहा 
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कपन कखोड - ४१५ ००२

6374 6584 कक्षरसहागर समुखदमेव बबन,
ममु. पखो. आरमे, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००२

6375 6585 अमखोल मचलींद्र गदहादमे,
ममु. पखो. कनरलवहाडती, तहा. पमुररांदर, जजि. पमुणिमे
कपन कखोड - ४१२ १०२

6376 6586 कवठल बबन क्षतीरसहागर,
ममु. पखो. आरमे तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००२

6377 6587 महमेश सहाहमेबरहाव कहाटमे,
ममु. पखो. भहालवडती, पखो. महाडर्वी 
तहा. महाणि जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ५०८

6378 6588 समुरमेखहा लक्ष्मणि भहारमळ,
प्लकॉट नरां. ६८ कशवहाजितीनगर शहाहहपमुरती, सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ००२

6379 6589 रहाजधिकहा उत्तम कशरांदमे,
रहाह. प्रतहापजसरांहनगर, खमेड सहातहारहा 
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ००३

6380 6590 प्रकणित जियवरांत चहारांगणि,
ममु. पखो. कण्हमेर तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०२२

6381 6591 ककपल वसरांत वहावरमे, 
धिनगरगलती क. बहावडहा, कखोल्हहापमुर
कपन कखोड – ४१६ ००६

6382 6592 सरांकदप शकशकहारांत कहारांबळमे ,
सहाठमे चचौक, कशरदवहाड तहा. कशरखोळ, 
जजि. कखोल्हहापमुर कपन कखोड - ४१६ १४३

6383 6593 अक्षय बहाळतू वहाघ,
ज्यखोततीबहामहाळ रकहमतपमुर,
 कपन कखोड – ४१५ ५११

6384 6594 कवकहास कहाकहासखो पहाटतील,
ममु. पखो. शमेमेणिहामेलती, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ १०८

6385 6595 नरहद्र समुकनल रजिपमुत,
ममु. पखो. कमु डमु र  पखो. हहाळदती तहा. करवतीर, 
जजि. कखोल्हहापमुर कपन कखोड - ४१६ ००१

6386 6596 यखोगमेश कवजियकमु महार चव्हहाणि,
ममु. पखो. कखोणिमेगहाव तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ १०६

6387 6597 अक्षय अशखोक बहाबर, 
ममु. पखो. सहातहारहा कनमरल हकॉल शमेजिहारती, सदरबझहार
ममेहमेर ककॉम्पलमेक्स कपन कखोड - ४१५ ००१

6388 6598 यखोगमेश शरांकर सहाठमे, 
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प्लकॉट नरां. ३७ अश्वतीन ककॉलनती, गखोळबहार मपैदहार,
गखोडखोलती सहातहारहा 

6389 6599 अकनल रहावणि महानमे, 
ममु. पखो. कखोगमे, तहा. करवतीर, जजि. कखोल्हहापमुर 
कपन कखोड - ४१६ ०१०

6390 6600 कवक्रिम कवलहास रहाजिमे,
१७ कशवहारांजिलती सखोसहा. खमेड, सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००१

6391 6601 रूपहालती सकचन थखोरहात,
रहाह. कहरांगनखोळमे , पखो. कखोरतीवळमे , 
तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ १०९

6392 6602 समुरजि सहाहमेबजिती पटमेल,
ममु. पखो. कमुरां डलवहाडती, तहा. वहाळवहा 
जजि. सहारांगलती, कपन कखोड - ४१५ ४११

6393 6603 मयमुर बहाळकनृ ष्णि कशरांदमे,
४९ आदशर सरांकमु ल प्रहारांजिलती हकॉटमेल जिवळ, खमेड
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ००१

6394 6604 उत्कषर कगरतीषकमु महार पवहार,
ममु. पखो. शमेणिखोलती, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 

6395 6605 सकचन सरांजिय मखोकहतमे, 
रहाह. पमुसमेगहाव तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा 

6396 6606 कपतील अजिमुरन बखोडकमे , 
ममु. पखो. कनोंडवमे, तहा. जजि. सहातहारहा 

6397 6607 कनजखल रहाजिहद्र सहाळमुरांखमे, 
तहा. जजि. सहातहारहा कशवहाजितीनगर गखोडमेहालती, 
१७६ गखोडखोलती, सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००१

6398 6608 प्रहाजिकहा सरांतखोष कभरांगहारदमेवमे, 
१८१ ब मल्हहारपमेठ, तहा. जजि. सहातहारहा 

6399 6609 कवपमुल वहाल्मतीककी वहाघमहारमे,
११०६ नवनहाथ ककॉलनती, ग्रहामपरांचहायत 
कहायहारलय, कखोडखोलती, सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००४

6400 6610 चरांदन समुकनलरहाव कशकर ,
ममु. पखो. गखोडसमेवहाडती पखो. कटहापमुर 
तहा. कखोरमेगहाव, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५०१

6401 6611

रहाह. मतकर ककॉलनती शहाहहपमुरती, झखोपडपटती 
सहातहारहा 

6402 6612 मनखोजि कल्यहाणि कचत्तमेकर, 
आसखोलहा, जिहकॉ पखो. बखोरहाखमेडती, तहा. दमे  रहाजिहा 
जजि. बमुलढहाणिहा 
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6403 6613 अरांककतहा सहागर जिहावळमे ,

१३४, कमे सरकर पमेठ, सहातहारहा तहा. जजि. सहातहारहा 
घखोरपडमे ककॉलनती, सहातहारहा 

6404 6614 जिहतीर अमतीर शमेख,
४४५ गमुरूवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००२

6405 6615 प्रकवणि सजिररहाव गखोळमे , 
ममु. पखो. क्षमेत्रमहाहहलती तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००३

6406 6616 अकभजितीत शरांकर सहावरांत,
ममु. पखो. जलरांब, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०१५

6407 6617 कवशहाल कवलहास उबहाळमे ,  
ममु. पखो. वडगहाव, जिस्वहा , तहा. खटहाव,
जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ५१२

6408 6618 अजजिरांक्य मदन घहाडगमे,
२५५ शमुक्रिवहार पमेठ, डबल गलती करहाड, 

6409 6619 अश्वतीनती भहानमुदहास सखोनहावलमे, 
ममु. पखो. तहारगहाव, तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ १०७

6410 6620 अकनकमे त कनृ ष्णिहा नवघणिमे,
ममु. पखो. वहासखोलमे, पखो. वहाढमे तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०११

6411 6621 कनलमेश प्रमखोद परांडतीत, 
३९ महाचती पमेठ ढखोल्यहा गणिपतती, समथर 
मरांकदर सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ००२

6412 6622 सहागर रहाजिहारहाम महानमे,
२६८ शमुक्रिवहार पमेठ, तवर गलती करहाड 
कपन कखोड - ४१५ ००१

6413 6623 जिवहाहर जियप्रकहाश पहाचरांगमे, 
१६५/१ ढवहान गलती चहारांदणिती चचौक, कसबहा बहारहामतती, जजि. पमुणिमे कपन कखोड 
- ४१३ १०२

6414 6624 रखोकहणिती समुरजि जिगतहाप, 
ममु. पखो. वयर आझहाद चचौक वयर, तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०१५

6415 6625 शतीकहारांत भहास्कर गहावडमे, 
ममु. पखो. रमेठरमे खमुदर तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ १०८

6416 6626 कनलमेश उत्तम कचरमे,
ममु. पखो. तनोंडखोलती, तहा. कडमेगहाव जजि. सहारांगलती

6417 6627 बहाळतू रहामचरांद्र पखोवहार,
धिनगर गलती जसध्दनमेलर्वी तहा. कहागल, 
जजि. कमे हाल्हहापमुर कपन कखोड - ४१६ २३२

6418 6628 प्रसहाद रहामचरांद्र सहामेनहावलमे,
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ममु. कडवमे खमुदर पखो. कडवमे बमु. 
तहा. पहाटणि जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०१४

6419 6629 प्रकवणि समुरमेश जिहाधिव,
ममु. पखो. जलरांब तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०१५

6420 6630 यखोगमेश अण्णिहा कहारांबळमे , 
ममु. पखो. एकरां बमे, तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा 

6421 6631 अकमत शरांकर सहाठमे, 
प्लकॉट नरां. ३७ अश्वतीन ककॉलनती, गखोळतीबहार 
मपैदहान गखोडखोलती, सहातहारहा 

6422 6632 कपरांटमु  कभमरहाव कभसमे, 
ममु. पखो. सरतहाळमे , तहा. जिहावलती, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५१३

6423 6633 अकभजितीत नहारहायणि कशकर ,
ममु. पखो. खरांडहाळहा तहा. खरांडहाळहा जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१२ ८०२ खरांडहाळहा नगर 
परांचहायत शमेजिहारती 

6424 6634 रममेश कवश्वनहाथ खरांडझहामेडमे, 
१३२/४ रकववहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००१

6425 6635 समुरमेश अशखोक खरांडहागळमे , 
लक्ष्मती टमेकडती, सदरबझहार 
कपन कखोड - ४१५ ००२

6426 6636 गचौरव पखोपट मदनमे, 
ममु. पखो. कहारांबळमेश्वर, पखो. पणिदरमे तहा. बहारहामतती 
जजि. पमुणिमे कपन कखोड - ४१३ ११०

6427 6637 नहाव व पत्तहा नममुद नहाहती. 
6428 6638 मयमुर नहारहायणि कशकर ,

ममु. पखो. खरांडहाळहा तहा. जजि. खरांडहाळहा 
कपन कखोड - ४१२ ८०२ खरांडहाळहा नगर 
परांचहायतती शमेजिहारती 

6429 6639 गणिमेश सदकशव उरांबहाळमे , 
ममु. पखो. वडगहाव जि. स्वहा. तहा. खटहाव, 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ५१२

6430 6640 सरांकदप कभमहारहाव कहारांबळमे , 
ममु. पखो. कखोगमे, तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापमुर 
कपन कखोड - ४१६ ०१०

6431 6642 नहारांव नमतूद नहाहती
गरांगहासहागर ककॉलनती आझहादनगर मखोळहाचहा ओढहा, सहातहारहा 

6432 6643 महमेश भहाउ चरांदनकशवमे,
रहाह. खडर्वी तहा. परांढरपमुर, जजि. सखोलहापमुर 
कपन कखोड - ४१३ ३१७

6433 6644 सकतश कनवनृत्तती लखोहहार, 
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३९ अ, रघमुनहाथपमुरहा कररांजिमे पमेठ, सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ००२

6434 6645 अकमत समुहहास समुतहार, 
ममु. पखो. आटकमे , तहा. करहाड जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५३९

6435 6646 सकचन जसतहारहाम नहाईक,
ममु. पखो. जलरांब तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०१५

6436 6648 समुयरकहारांत सयहाजिती जिगतहाप, 
रहाह. पखोस्टल ककॉलनती कहावर नहाकहा, करहाड 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ११०

6437 6649 कवनहायक गणिपत सखोनहावणिमे,
ममु. पखो. ममेढहा, आरांबमेडकर नगर, तहा. जिहावलती, 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ०१२

6438 6651 रहाहहल सरांजिय कचरमे, 
ममु. पखो. बहावधिणि तहा. वहाई, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१२ ८०४

6439 6652 कल्पनहा शकशकहारांत चनमे,
ममु. पखो. धिहाईडती, तहा. पहाटणि , जजि. सहातहारहा 

6440 6653 रुपहालती सकचन सपकहाळ,
ममु. पखो. सहायळती, पमुनर पखो कखोपडर तहा. जजि. सहातहारहा  

6441 6654 समुकनल रहावणि महानमे, 
ममु. पखो. कखोगमे, तहा. करवतीर, जजि. कखोल्हहापमुर
कपन कखोड - ४१६ ०१०

6442 6655 शध्दहा कनततीन बहाबर, 
कपलमेश्वरती नगर कररांजिमे, म्हसवमे रखोड, सहातहारहा 

6443 6657 गणिमेश लळतू ओव्हहाळ, 
ममु. पखो. प्रतहापजसरांहनगर पखो. कनृ ष्णिहानगर तहा. जजि.
सहातरहा कपन कखोड - ४१५ ००३

6444 6658 सहागर आबहाजिती समुतहार, 
ममु. पखो. वमेचलमे तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५१९

6445 6659 समुधितीर हरतीबहा कशरांदमे, 
ममु. चखोरगमेवहाडती पखो. कण्हमेर तहा. जजि. सहातहारहा 

6446 6660 कनलमेश मखोहन मखोरमे,
ममु. पखो. सखोनकमे , तहा. कखोरमेगहाव, जजि. सहातहारहा 

6447 6661 शतीकहारांत जियजसरांग वहाघमहारमे,
ममु. पखो. शहद्रमे तहा. जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

6448 6662 सरांदतीप रहामचरांद्र कहारांबळमे , 
७बती,कमरवतीर हचौ.सखोसहा.न्यतू रहाजधिकहा रखोड,
 तहालमुकहा पखोजलस स्टमेशनसमखोर, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ००२

6449 6663 सहाईनहाथ प्रतहाप धिहाहडवड, 



-- 446 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
धिखोडमेवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ००४

6450 6664 कहाजिल सरांपत भखोसलमे, 
४६१ मरांगळवहारपमेठ, तहा.जजि.सहातहारहा

6451 6665 सहागर अरांकमु श समुयरवरांशती, 
ममु.पखो.वहाठहार स्टमेशन, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५२४

6452 6666 सईद चकॉदसहाब पटमेल,
ममु.पखो.कमुरां डलवहाडती, तहा. वहाळवहा, जजि. सहारांगलती, 
कपन कखोड - ४१५ ४११

6453 6667 धिनरांजिय रममेश धिहातमुरांडमे, 
२/३, मरांगळवहार पमेठ, करहाड, 
कपन कखोड - ४१५ ११०

6454 6668 अक्षय धिनहाजिती भखोसलमे, 
ममु.पखो.कनोंडवमे, तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००२

6455 6669 समुरजि चरांद्रकहारांत पहाटतील, 
स्टमेकडयम रखोड, पमुवरस बगर, मलकहापमुर, तहा. करहाड, जजि सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ११०

6456 6670 सकवतहा सरांपत सहाठमे, 
ममु.पखो.तहारांबवमे, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ११४

6457 6671 कवजिय रहाजिहद्र बनकर, 
ममु.पखो. कपरांपरती, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५११

6458 6672 अकनकमे त बहाबहासहाहमेब कहारांबळमे , 
ममु.पखो. तमुळजिहापमुर, तहा. दमेऊळगहारांव रहाजिहा,
जजि. बमुलढहाणिहा कपन कखोड - ४४३ २०४

6459 6673 ममुबतीन समतीर शमेख, 
४४५ गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००२

6460 6674 प्रकवणि शहारांतहारहाम गखोडसमे, 
गखोडसमेवहाडती, पखो. कठहापतूर, तहा. कखोरमेगहारांव, 
जजि. सहातहारहा 

6461 6675 कप्रतम समुरमेश जिहावलतीकर, 
१०१ब, कहामहाठतीपमुरहा, सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००१

6462 6676 सकचन भगवहान उबहाळमे , 
वडगहारांव, तहा. खटहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५१२

6463 6677 आकहाश दत्तहात्रय जिहाधिव, 
जिगकदश्वर ककॉलनती, सपैदहापतूर, सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००२

6464 6678 समहाधिहान तहानहाजिती खमुडमे, 
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ममु.पखो.ममुढमे, तहा. महाळकशरस, जजि. सहामेलहापतूर, 
कपन कखोड - ४१३ १०९

6465 6679 जसकरां दर रहाजिमेसहाब ममुजिहावर, 
ममु.पखो.कवहमे, तहा.पहाटणि, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ११४

6466 6680 शमुभम दत्तहात्रय महाळती, 
१०१ब, कहामहाठतीपमुरहा, गखोडखोलती, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ००२

6467 6681 अजजिरांक्य सरांपत चव्हहाणि
बसहाप्पहाचतीवहाडती, पखो. वडतूथ, तहा. जजि. सहातहारहा

6468 6682 भरत अशखोक महामेकहतमे, 
ममु.करमहाळमे , पखो.वजिरखोशती, तहा. पहाटणि, 
जजि. सहातहारहा 

6469 6684 नहाव व पत्तहा नमतूद नहाहती   
6470 6685 अमर प्रकहाश आगम, 

ममु.पखो.आरळमे , तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०११

6471 6686 यशवरांत हररभहाउ उबहाळमे , 
ममु.पखो.वडगहारांव, तहा.खटहाव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ५१२

6472 6687 कनखतील आनरांद कहारांबळमे , 
परांचहायत सकमतती, महहाबळमेश्वर, 
तहा.महहाबळमेश्वर, जजि. सहातहारहा 

6473 6689 ऋकषकमे श तहात्यहा लहारांडगमे, 
ममु.पखो.नहातमेपमुतमे, तहा. महाळकशरस, जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड - ४१३ १०९

6474 6690 महमेश कवष्णितू डखोईफखोडमे, 
ममु.पखो.न्हहावती बमु., तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५११

6475 6691 सहागर समुरमेश घखोडकमे , 
ममु.पखो.नहायगहारांव, प्रयहागधिहाम, तहा.हवमेलती, 
जजि. पमुणिमे कपन कखोड - ४१२ ११०

6476 6692 रहाणिती चरांद्रकहारांत पखोळ, 
३०९ मल्हहार पमेठ, सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ००१

6477 6693 वसतीम रकफक मखोमतीणि,
ममु.पखो.कखोळमे , तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ १०३

6478 6694 समुशतील अकनल ढमेकळमे , 
१३४, कमे सरकर पमेठ, घखोरपडमे ककॉलनती, 
सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ००२

6479 6696 कशतल कदलतीपकमु महार गवळती,
ममु.पखो.कशररांबमे, तहा.वहाई, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ५०१
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6480 6697 दत्तहात्रय कदपक सहाळमुरांखमे,

ममु.सहारखळ, पखो.नमुनमे, तहा.जजि.सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ०२२

6481 6698 कशतल गणिमेश भनोंडमे, 
ममु.पखो.४४६, मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००२

6482 6699 कनृ ष्णिदमेव तहानहाजिती खमुडमे, 
ममु.पखो.लनोंढमे, मखोकहतमेवहाडती, तहा.महाळकशरस, 
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड - ४१३ १०९

6483 6700 प्रकदप पखोपट वहाघमहारमे, 
ममु.पखो.नहातमेपमुतमे, तहा. महाळकशरस, जजि. सखोलहापतूर, 
कपन कखोड - ४१३ १०९

6484 6701 नहागमेश बहाबतूरहाव कहारांबळमे , 
रहा. कखोपहाडर, तहा. करवतीर, जजि. कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड - ४१६ २०५

6485 6702 भहास्कर पहारांडतू ररांग ढमेकळमे , 
ममु.पखो. वहाखरती, तहा. फलटणि, जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ५२३

6486 6703 ऋकतक प्रकहाश सहावरांत, 
ममु.पखो.जलरांब, तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०१५

6487 6704 प्रशहारांत शरांकर ढखोकळमे , 
ममु.पखो.जलरांब, तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०१५

6488 6706 कशतल प्रकवणि चखोळसमे (लगहानरांतरचमे), 
कशतल अशखोक खरांडहागळमे  (लगहाअजधिचमे)
सदरबझहार, लक्ष्मती टमेकडती ४०९ सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ००२

6489 6707 प्रमेमहानरांद गमुरांडतू  कहारांबळमे , 
ममु.पखो. दहावणिगहारांव, तहा. उदगतीर, जजि. लहाततूर
कपन कखोड - ४१३ ५१७

6490 6709 सरांजिय समुदहाम बहाबर, 
ममु.पखो.कळरांबमे, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०२२

6491 6710 रखोकहत बहाळकनृ ष्णि शमेवहाळमे , 
ममु. शमेवहाळमेवहाडती, पखो.यमेणिपमे, तहा. करहाड, 
जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ १५१

6492 6711 रहाहहल चरांद्रकहारांत खडरांग, 
ममु.पखो.तहारांबवमे, तहा.करहाड, जजि सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ११४

6493 6712 सकचन रहाजितू लबडमे, 
ममु.प्रतहापजसरांहनगर, पखो. कनृ ष्णिहानगर, 
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड - ४१५ ००३

6494 6713 मरांगमेश रहाजिहारहाम जिरांगम, 
सहाथरक रमेजसडमेन्सती, बती कवरांग, १२, स.नरां.२७, 
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जसरांहगड रखोड, नहारांदमेड फहाटहा, पमुणिमे ४११ ०४१

6495 6714 कवकहास रघमुनहाथ यहादव, 
यमेणिपमे, शमेवहाळमेवहाडती, तहा. करहाड, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ १५१

6496 6715 ऋकषकमे श प्रकहाश सहावरांत, 
ममु.पखो.जलरांब, तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ०१५

6497 6716 स्वप्नतील जसध्दहाथर भखोसलमे, 
ममु. चरांदननगर, पखो. कखोडखोलती, 
नवतीन एमआयडतीसती, सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००४

6498 6717 शमुभम प्रमखोद कदकक्षत, 
ममु.पखो. कनढळ, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ०२३

6499 6718 आकहाश जिगनहाथ महानमे, 
ममु.पखो. कशरवडमे, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा 

6500 6719 कप्रतम सखोमनहाथ सहाळमुरांखमे, 
२७ रहाजिसपमुरहा पमेठ, सहातहारहा 

6501 6720 ज्यखोतती अजजित जिहाधिव, 
ममु.पखो.कचरांचणिमेर कनरांब, तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड - ४१५ ००१

6502 6722 गणिमेश वसरांत सहावरांत, 
ममु.पखो. खखोकडवहाडती, कहामेडखोलती, तहा.जजि.सहातहारहा 

6503 6723 धिनहाजिती आनरांदहा कभसमे, 
ममु.रहायगहारांव, पखो.कहरांगणिगहाव, तहा.कडमेगहारांव, 
जजि. सहारांगलती, कपन कखोड - ४१५ ३०५

6504 6724 बनकर दत्तहात्रय रहामचरांद्र 
ममु.पहामे. खमुडतूस, तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ११३

6505 6725 समुकनल शरांकर समुतहार 
ममु.पखो. कशरगहाव तहा. रहाधिहानगरती जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २११

6506 6726 तमेजिस रहामदहास कदम 
ममु.दमुररांदमेवहाडती पखो. कमु मठमे तहा. जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२

6507 6727 बहापतूसहाहमेब जिगनहाथ घहाडगमे 
ममु.पहामे. कमु चकजिहाई तहा. महाणि जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५०३

6508 6728 पनृथ्वतीरहाजि अकनल ढमेकळमे  
रहा. १३४ कमे सरकर पमेठ, घहामेरपडमे ककॉलनती 
सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००२

6509 6729 आरतती शहामरहाव खरांडहाळमे  
ममु.पखो. खखोकरवहाडती पखो. कखोडहामेलती तहा.जजि. सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ 
००२
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6510 6730 मलतीकहाजिमुरन कवठ्ठल बजिरांत्रती

ममु.पखो. खमेड तहा.जजि. सहातरहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२

6511 6731 गचौरती बरांडतू  नवलमे 
ममु.पखो. खमुडतूस तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ ११३

6512 6732 समुजिहातहा अजजित बपैलमे 
रहा. १९७/१९८ गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा

6513 6733 पहामेकणिरमहा रहाजिहारहाम जिहाधिव 
ममु.पखो. गमुसहारळमे  तहा. खटहाव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५०६

6514 6734 आशमुतखोष अजधिकरहाव कणिसमे 
ममु.पखो. अरांगहापतूर वरांदन तहा.जजि. सहातहारहा.

6515 6735 कवठ्ठल कनृ ष्णिहात खहामकर 
रहा. कखोडखोलती तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००४

6516 6736 रहाहहल दत्तहात्रय बनकर 
रहा. ककरखोलती बमु. तहा.कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा. 

6517 6738 अकनकमे त वहाल्मतीक कदम 
ममु. दमुररांदमेवहाडती पखो. कमु मठमे तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ००२

6518 6739 बकॉबती ककरणि लखोहखोरहा 
रहा. बजितूरर मलाॅन्शन (वहाल्मतीककीनगर) पहारांचगणिती 
जजि. सहातहारहा. 

6519 6740 कवलहास ममुरलतीधिर अडहागळमे  
रहा. शमसहाफल्य गजिहानन पहाकर , चहारांद मुर सहातहारहा 

6520 6741 कवजिय आनरांदहा गखोसहावती 
रहा. रहाधिहानगरती जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २१२

6521 6742 गणिमेश मनखोहर वरांजिहारती 
रहा. ३३२, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२

6522 6743 प्रथममेश कनततीन पवहार 
रहा. १४२/१४३ गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२

6523 6744 बकॉबती ककरणि लखोहखोरहा  रहा. बजितूरर मलाॅन्शन (वहाल्मतीककीनगर) पहारांचगणिती  जजि. 
सहातहारहा. 

6524 6745 प्रमेम अकनल रहाऊत
रहा. ज्यखोततीबहा मळहा, रकहमतपतूर सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५११

6525 6746 प्रकवणि बहाबमुरहाव पहाटतील 
रहा. चरांद्रमे पखो. वहाळवमे बमु. तहा. रहाधिहानगरती 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ २२१

6526 6748 समुरमेश शमेषमेरहाव कहारांबळमे  
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ममु.पखो. बसपतूर तहा. कनलरांगहा पखो. कनठतू र 
जजि. लहाततूर 

6527 6749 सहाकहल शमेखर सहावरांत 
रहा. न्यतू एम.आय.डती.सती गखोडखोलती सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ १०४

6528 6750 आकहाश भगवहान सहावरांत 
ममु.पखो. रकहमतपतूर तहा. कखोरमेगहाव जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५११

6529 6751 कवशहाल चरांद्रकहारांत भखोसलमे 
ममु.पहामे. पहाटखळ तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ०११

6530 6752 प्रमखोद वसरांत महानमे 
ममु.पखो. रकहमतपतूर तहा. कहारमेगहाव जजि. सहातरहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५११

6531 6753 अमर समुकनल चव्हहाणि 
रहा. १५४ मल्हहारपमेठ सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ००२

6532 6754 गचौतम उत्तम लहादमे
ममु.पखो. सहासपडमे तहा.जजि. सहातहारहा. 
कपन कखोड – ४१५ ५१९

6533 6755 अकनल प्रसरहाम बखोकमे  
ममु.पखो. सहारांडवहा तहा. पमुसद जजि. यवतमहाळ 
कपन कखोड – ४४५ २१५

6534 6756 कवजिय कखोहडतीबहा इरांगवलमे
रहा. ५/अ/६५, समुदहामहा सखोसहायटती, समुदहामहा नगर, कळवहा (पशश्चम) जजि. 
ठहाणिमे 
कपन कखोड – ४०० ६०५

6535 6758 सरांकमे त ककरणि पहाटखोळमे  
ममु.पखो. कनृ ष्णिहानगर वसहाहत, रुम नरां. वगर ३ ब, 
३/४, कखोयनहा वसहाहत तहा.जजि. सहातहारहा

6536 6759 पमुजिहा जसद्घहाथर बनसखोडमे 
ममु. कररांजिमे पमेठ सहातहारहा(बमुद्घकवहहार) 
कपन कखोड – ४१५ ००१

6537 6760 सहागर सरांतखोष महानमे 
ममु.पहामे. महालगहाव तहा.जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ०११

6538 6761 पमुष्पक गणिमेश कमुरां भहार 
रहा. ३२२, घहादममे ककॉलनती, कररांजिमे पमेठ सहातहारहा. कपन कखोड – ४१५ ००२

6539 6762 कप्रयमेश समुरमेश कहवरमे 
ममु.पखो. वयर, तहा. जजि. सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ०१५

6540 6763 महमेश सखहारहाम नहागरमे 
ममु. भरांडहारती पखो. दमेऊळगहारांव कखोम,
तहा. जसरांदखमेडरहाजिहा जजि. बमुलढहाणिहा 
कपन कखोड – ४४३ ३०१
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6541 6764 नमुतन लक्ष्मणि कमुरां भहार 

ममु.पखो. सखोनगहाव तफर  सहातहारहा 
तहा. जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ००२

6542 6765 सरांतखोष ममुगमुटरहाव कदम,
ममु. पखो. ओझडर, तहा. वहाई, जजि. सहातहारहा.
४१२ ८०३

6543 6766 तहानहाजिती लक्ष्मणि शमेडगमे,
ममु. रमेडमेवहाडती, पखो. कडवमे खमुदर, तहा. पहाटणि,
जजि. सहातहारहा ४१५ ०१४

6544 6768 ककरणि मखोहन रणिबहागलमे,
ममु. पखो. कनगडती तफर  सहातहारहा, तहा.जजि. सहातहारहा
४१५ ००४

6545 6769 आकहाश सरांजिय महानमे,
रहा. गमुरसहाळमे , तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
४१५ ५०६

6546 6770 कवजिय बहाळतू सहावरांत,
ममु.पखो.ककरखोलती वहाठहार, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा

6547 6771 कवजिय अरुणि जिहाधिव,
ममु. बसहाप्पहाचतीवहाडती, तहा. वडतूथ, तहा.जजि. सहातहारहा
४१५ ०११

6548 6772 कवकहास वसरांत सहावरांत,
ममु. खखोकडवहाडती, पखो. कखोडखोलती, तहा.जजि.सहातहारहा
४१५ ००२

6549 6773 सचौरभ जिगनहाथ कनकम,
रहा. ५, कररांजिमे पमेठ, भपैरवनहाथ मरांकदरहाजिवळ, 
सहातहारहा ४१५ ००१

6550 6774 रखोहतीत तहानहाजिती पहाटतील,
ममु. पखो. कशरवडमे, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.

6551 6775 समुषमहा कमललींद गणिदहास,
रहा. ७१, मल्हहार पमेठ, कगतमे कबल्डलींग शमेजिहारती,
सहातहारहा ४१५ ००२

6552 6776 तमनहा ईस्महाईल मखोमतीन,
ममु. पखो. पहाडळती- कननहाम, तहा. जजि. सहातहारहा
४१५ ५१९

6553 6777 सचौ. रहाधिहा कनरांगहाप्पहा तहाळतीकखोटती,
ममु. पखो. प्रतहापजसरांहनगर, तहा. जजि. सहातहारहा
४१५ ००३

6554 6778 स्वप्नतील समुभहाष गहावडमे,
रहा. वडगहारांव हवमेलती, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.

6555 6779 प्रशहारांत पखोपट सहातपमुतमे,
ममु. पखो. तनोंडखोलती, तहा. कडमेगहारांव, जजि. सहारांगलती.

6556 6780 प्रशहारांत अरांकमु श सहाबळमे ,
ममु. पखो. धिहावडशती, तहा. जजि. सहातहारहा ४१५ ०२२

6557 6783 नरांकदनती प्रमखोद कमुरां डलमे, 
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रहा. ४३, कमे सरकर पमेठ, सहातहारहा. ४१५ ००२

6558 6784 बजिररांग बहाळतू गहावडमे,
ममु. पखो. कखोलतीक, तहा. पन्हहाळहा, जजि. कखोल्हहापतूर
४१६२०५

6559 6785 शमुभम कवलहास धिनवमे,
रहा. २१ ब, कमे सरकर ककॉलनती, महहादरमे रखोड,
सहातहारहा ४१५ ००२

6560 6786 कमललींद महारुतती जिहाधिव,
ममु. पखो. जिळगहारांव, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा.
४१५ ५०१

6561 6787 सचौ. सतीमहा अकनल कहारांबळमे ,
रहा. कचरांतहामणिती ककॉलनती, चखोरमे रखोड, वकॉडर नरां. ३,
गलती नरां. ४, उरांब्रजि, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा
४१५ १०९

6562 6788 लखन बहाळतू जलरांबकर,
रहा. ९१, बमुधिवहार पमेठ, सहातहारहा.

6563 6789 करन कनोंडतीरहाम आखहाडमे,
२५, ममुनवर हचौजसरांग सखोसहायटती, तहा.महहाबळमेश्वर
जजि. सहातहारहा ४१२८०६

6564 6790 अक्षय समुकनल सकट,
ममु.पखो.सहाईकडमे, तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ १०३

6565 6791 कवककी रहामचरांद्र पहाटसमुतमे,
रहा. जहानदतीप ककॉलनती, मलकहापतूर, तहा. करहाड,
जजि. सहातहारहा. ४१५ ५३९

6566 6792 सत्यवहान धिनोंडतीरहाम खरांडहाळमे ,
ममु.पखो. कशररांबमे, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा.

6567 6793 अमर समुनतील तमुपमे,
प्लकॉट नरां. २, कवजियहानरांद अपहाटरमहट, रहारांगखोळती ककॉलनती, शहाहहपतूरती, सहातहारहा. 
४१५ ००१

6568 6794 सचौ. वकनतहा समुभहाष पवहार,
ममु. पखो. प्रतहापजसरांह नगर, तहा.जजि.सहातहारहा.
४१५ ००३

6569 6795 प्रकदप बहाबहासहाहमेब लटपटमे,
ममु. पखो. रहाजिमुरती, तहा. जिहामखमेड, जजि. अहमदनगर,
४१३ २०४

6570 6796 सरांदतीप कशवहाजिती कमुरां भहार,
रहा. वडगहारांव हवमेलती, तहा. करहाड, जजि. सहातहारहा.

6571 6797 अजजिरांक्य हररश्चरांद्र दणिहानमे,
रहा. ७२५, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा.

6572 6798 रुपमेश आनरांदरहाव न्यहायकनत,
ममु. पखो. नहारांदगहारांव, तहा. जजि. सहातहारहा. 

6573 6799 सरांतखोष कहरहाप्पहा सहाबळमे ,
ममु. पखो. घहालवहाड, तहा. कशरखोळ, जजि. कखोल्हहापतूर.
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४१६ १०३

6574 6800 कप्रतती शतीकहारांत जिहाधिव,
ममु. पखो. खमेड-वहाढमे, सहातहारहा. ४१५००३

6575 6801 समुरजि अरुणि जिहाधिव,
ममु. नमेलमे, पखो. ककडगहारांव, तहा.जजि. सहातहारहा.
४१५ ०१५.

6576 6802 अजजिरांक्य चरांद्रकहारांत कहारांबळमे ,
रहा. प्लकॉट नरां. २ब, भखोईरहाजि हचौजसरांग सखोसहायटती,
जिहाधिववहाडती, कखोल्हहापतूर. ४१६ ००५

6577 6803 ओरांकहार कदलतीप कहारांबळमे ,
रहा. कशवनमेरती नगर, प्लकॉट नरां. ६१, पहारांचगहारांव,
तहा. करवतीर, जजि. कखोल्हहापतूर, ४१६ ०१३.

6578 6804 शहावणिती अरकवरांद महहाजिन,
रहा. नवमेनगर, समुतहारआळती, तहा. महहाड,
जजि. रहायगड, ४०२ ३०१

6579 6805 हणिमरांत शरांकर पखोळ,
रहा. घर नरां. ३३१, मल्हहार पमेठ, सहातहारहा.

6580 6806 शमुभम चरांद्रकहारांत कहारांबळमे ,
रहा. प्लकॉट नरां. २ब, भखोईरहाजि हचौजसरांग सखोसहायटती,
जिहाधिववहाडती, कखोल्हहापतूर. ४१६ ००५

6581 6807 सचौ. उज्वलहा अशखोक मखोकहतमे,
ममु. पखो. नहागठहाणिमे, बमेघर वस्तती, लक्ष्मतीनगर,
तहा. जजि. सहातहारहा.

6582 6808 कनजखल कवठ्ठल कभसमे,
रहा. ७११, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा ४१५ ००२

6583 6809 रहाजितू महमतूद बहागवहान,
रहा. ६६६, मरांगळवहार पमेठ, दस्तगतीर ककॉलनती,
सहातहारहा. ४१५ ००२

6584 6810 कप्रयहारांकहा प्रकहाश वहायफळकर,
रहा. १४४, गखोडखोलती, सहातहारहा. ४१५ ००१

6585 6811 रणिजजित मकहपत बखोभहाटमे,
ममु. पखो. कनगडती तफर  सहातहारहा, तहा.जजि. सहातहारहा
४१५००४.

6586 6813 रखोहतीत मखोहन कशरांदमे,
रहा. जिहाखणिगहारांव, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
४१५ ५०५

6587 6814 कवक्रिम चरांद्रकहारांत चव्हहाणि,
रहा. महहागहारांव, पखो. क्षमेत्र महाहहलती, तहा.जजि.सहातहारहा.
४१५ ००५

6588 6815 सचौ. जियशती लक्ष्मणि रहाऊत,
ममु. पखो. आरमे, तहा. जजि. सहातहारहा ४१५ ००२

6589 6816 कमु णिहाल रहाजिहारहाम कनकम,
ममु.पखो.अपकशरांगमे ( ), M तहा.जजि.सहातहारहा,
कपन कखोड – ४१५ ५१८
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6590 6818 स्वहातती रहामचरांद्र तळपमे 

समुलहातनपमुर पखो.बखोपडर्वी एम.आय.डती.सती प्लकॉट नरां.३१ तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा.
6591 6819 प्रदतीप गमुरांडमु  कहारांबळमे  

ममु.पखो.दहावणिगहाव, तहा.उद्गतीर जजि.लहाततूर कपन कखोड ४१३५१७ 
6592 6820 बहाबहासखो आप्पहा तहारांबमे 

ममु.पखो.कमु मठमे, तहा.कखोरमेगहारांव जजि.सहातहारहा 
6593 6821 सहागर जिगनहाथ कह जिळमे  

पखो.कहाठहापमुर, तहा.कखोरमेगहारांव जजि.सहातहारहा 
6594 6822 प्रशहारांत प्रभहाकर दमेवकमे  

ममु.पखो.पहाटणि तहा.पहाटणि जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५२०६ 
6595 6823 प्रकवणि समुयरकहारांत थखोरहात 

मरांगळवहार पमेठ करहाड जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५११० 
6596 6824 रहाणिती वसरांत जिहाधिव 

ममु.पखो.नहागठहाणिमे तहा.जजि.सहातहारहा 
6597 6825 रखोहन महारुतती चव्हहाणि 

ममु.महहागहारांव , पखो.क्षमेत्रमहाहहलती तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५००३ 
6598 6826 शमेखर दत्तहात्रय महाळती 

ममु.पखो.कवरवडमे, तहा.करहाड जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५१०५ 

6599 6827 रहाघवहद्र मखोहन कबज्जिहा 
प्लकॉट नरां.१९२, कमटम वसहाहत शतीकनृ ष्णि मरांगल कहायहारलयहाजिवळ 
कगतहानगर, जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड ४१३००६ 

6600 6828 अमर तमुकहारहाम घहागर 
रहा.वडगहाव तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५१२ 

6601 6829 समुरजि सत्यवहान जिहाधिव 
ममु.पखो.अरांबवडमे तहा.कहामेरमेगहारांव जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५०२१ 

6602 6830 सकचन रममेश कहारांबळमे  
ममु.पखो.अरांबवडमे तहा.कहामेरमेगहाव जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५०२१ 

6603 6831 रहाहहल अशहामेक भरांडलकर 
ममु.पखो.कशवथर तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५०११ 

6604 6832 समुवणिहार रहाजिहद्र चवरमे 
ममु.खरांडखोबहाचती वहाडती, पखो.गखोवमे तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५०१५ 

6605 6833 मखोनहालती अशखोक सखोनहावणिमे 
१३४ घहामेरपडमे ककॉलनती तहा.जजि.सहातहारहा 

6606 6834 ओरांकहार आनरांदहा कशरांदमे,
कमे दहारनहाथ हचौ.सखोसहा. कब/१०३, लखोकमहान्य नगर, पहालघर पशश्चम, 
जजि.पहालघर
कपन कखोड - ४०१ ४०४

6607 6835 अकवनहाश अशखोक सखोनहावणिमे 
१३४ कमे सरकर पमेठ, घखोरपडमे ककॉलनती जजि.सहातहारहा 

6608 6836 स्नमेहहा गजिहानन थखोरहात 
रहा.कहरांगनखोळमे , पखो.कखोरतीवळमे , तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५१०९ 

6609 6837 बहापतू कभमरहाव गहावडमे 
वडगहाव हवमेलती तहा.करहाड जजि.सहातहारहा 
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6610 6838 समुनरांदहा उममेश पवहार 

ममु.पखो.वळसमे तहा.जजि.सहातहारहा 
6611 6839 प्रशहारांत ककसन शमेलहार 

कशवसमुरांदर ककॉलनती, सहाई रमेजसडमेन्सती, एफ.एफ.२ सरांगमनगर खमेड, 
जजि.सहातहारहा.

6612 6840 वपैभव समुभहाष गहावडमे 
ममु.पखो.वडगहाव हवमेलती तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा.

6613 6841 रहाजिहद्र नहानहा चवरमे 
ममु.खरांडखोबहाचती वहाडती पखो.गहामेवमे तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५०१५ 

6614 6842 सहागर समुदहाम कहारांबळमे  
दहारहा शरद जिहाधिव - वसरांत ररांगरहाव कहारांबळमे  हररकनृ ष्णिहा हरररहाम, पहाण्यहाच्यहा 
टहाककीजिवळ शहारांततीनगर तहा.कहामेरमेगहाव जजि.सहातहारहा 
अजिहारवरतील पत्तहा :
दमेवगतीरती रमेजसडमेन्सती, बकॉम्बमे रमेस्टहामेररांटजिवळ, सहातहारहा
कपन कखोड - ४१५ ००२

6615 6843 गणिमेश सरांभहाजिती कमु डहाळकर 
१०१ कहामहाठतीपमुरहा गखोडखोलती सहातहारहा ४१५००१ 

6616 6844 यखोगमेश समुरमेश पहाटतील 
रहा.नहावरसवहाडती, पखो.कनहारळ तहा.कमरजि जजि.सहारांगलती कपन कखोड ४१६४१६ 

6617 6845 प्रकतभहा रकवरांद्र कशरांपती 
बहाजिहारपमेठ, नहामदमेव हरर मरांकदरहामहागमे, बमुधिगहाव तहा.कमरजि जजि.सहारांगलती. कपन 
कखोड ४१६३०४ 

6618 6846 अमखोल पहारांडमु ररांग कशरांदमे 
ममु.चहारांदवडती पखो.जिहारांब, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५५३०

6619 6847 वपैशहालती अमर कशरांपती 
बहाजिहारपमेठ, बमुधिगहाव, तहा.कमरजि जजि.सहारांगलती. कपन कखोड ४१६३०४ 

6620 6848 सरांदतीप कवनहायक जिहारांभळमे  
ममु.पखो.ममुनहावळमे  तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५००२ 

6621 6849 सरांतखोष तहानहाजिती दळवती 
ममु.पखो.लहाडमेगहारांव, तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५५१२ 

6622 6850 रखोहतीत कदलतीप शमेडगमे 
ममु.आगमुरांडमेवहाडती, पखो.वमेळमे  तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५०२२ 

6623 6851 कशतल सरांजिय महानमे 
ममु.पखो.गमुरसहाळमे , तहा.खटहाव जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५०६ 

6624 6854 वपैभव नबहाजिती खरहात 
ममु.पखो.कबदहाल तहा.महाणि – दकहवडती, जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५०८ 

6625 6855 कवलहास ममुरलतीधिर अडहागळमे  
शमसहाफल्य गजिहानन फमर चहाहहर जजि.सहातहारहा 
अजिहारवरतील नहारांव :
सरांतखोष ममुरलतीधिर अडहागळमे

6626 6856 अक्षय अशखोक पहाटतील 
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वहाडर नरां.१ ननृजसरांह मरांकदरहाजिवळ, भगतगलती,
गहावभहाग बमुधिगहाव कपन कखोड ४१६३०४ 

6627 6857 समुरजि दहादहासखो वहानखमेडमे 
ममु.पखो.कवठमे, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा 

6628 6858 गणिमेश इरांदर गव्हहाळमे  
ममु.प्रतहापजसरांहनगर पखो.कनृ ष्णिहानगर, खमेड तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड 
४१५००३  

6629 6859 समुकनतहा शरांकर मरांगवहानमे 
रुम नरां.३८ न्यतू म्हहाडहा ककॉलनती सदरबझहार सहातहारहा 

6630 6860 कनलम रहाहहल पवहार 
सपैदहापमुर सहातहारहा 

6631 6861 सकचन कभमरहाव झहारांजिमुणिर 
क्षमेत्रमहाहहलती तहा.जजि.सहातहारहा 

6632 6862 शरांभमुरहाजिमे कहरहालहाल जिहाधिव 
ममु.पखो.पहाडमेगहाव फहामर तहा.फलटणि जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५२१ 

6633 6863 हमेमरांत रकवरांद्र क्षतीरसहागर 
ममु.पखो.वहाई , तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५१६ 

6634 6864 रहामचरांद्र भखोरु तळपमे 
समुलतहानपमुर पखो.बखोपडर्वी, एम.आय.डती.सती.प्लकॉट नरां.३१ तहा.वहाई ,जजि.सहातहारहा

6635 6865 रुपमेश एकनहाथ कभतळमे  
१८२ ब गमुरुवहार पमेठ सहातहारहा कपन कखोड ४१५००२ 

6636 6866 महाधिमुरती समुयहारजिती दमेसहाई,
कमे दहारनहाथ हचौ. सखोसहा. बती/१०३, लखोकमहान्य नगर, पहालघर (प), 
जजि.पहालघर
कपन कखोड - ४०१ ४०४

6637 6867 ककरणि चरांद्रकहारांत घहाडगमे 
आकहाशवहाणिती कह द्रहासमखोर झहामेपडपटती सहातहारहा कपन कखोड ४१५००२ 

6638 6868 कखोमल प्रशहारांत सकट 
प्लकॉट नरां.२३ जिगदतीश्वर ककॉलनती शहाहहपमुरती सहातहारहा 

6639 6870 अनमुप सरांजिय मखोनमे 
१८४ गमुरुवहार पमेठ सहातहारहा कपन कखोड ४१५००२ 

6640 6871 अक्षय रममेश बखोरवमे 
ममु.चहारांदवडती, पखो.जिहारांब, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५५३० 

6641 6872 सरांदतीप अशखोक गहायकवहाड 
कररांजिमेपमेठ सहातहारहा कपन कखोड ४१५००२ 

6642 6873 महमेश रममेश इरांगवलमे 
ममु.पखो.ककडगहाव तहा.जजि.सहातहारहा ४१५०१५ 

6643 6874 मयमुर बकहाजितीरहाव इरांगवलमे 
ममु.पखो.ककडगहाव कपन कखोड ४१५०१५ 

6644 6875 गणिमेश परांडतीत महहाममुलकर 
कमरवतीर हचौजसरांग सखोसहा. प्लकॉट नरां.१५ गखोडखोलती सहातहारहा. 

6645 6876 रत्नहा प्रदतीप परांचरहास 
ममु.पखो.लखोणिती तहा.आरांबमेगहाव, जजि.पमुणिमे कपन कखोड ४१०५१० 
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6646 6877 कल्यहाणिती ककरणि जिगतहाप 

वहाघखोलती तहा.कखोरमेगहाव जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५५२५ 
6647 6878 कखोमल सरांदतीप कहारांबळमे  

७८ कमरवतीर हचौजसरांग सखोसहा. न्यतू रहाधितीकहा रखोड तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड 
४१५००२ 

6648 6879 कपै लहास पखोपट समुतहार 
१४१ सदहाकशव पमेठ सहातहारहा कपन कखोड ४१५००२ 

6649 6880 अक्षय रहाजिहद्र बलहाळ 
४०४/१ महामेळहाचहा ओढहा, आय.टती.आय. जजि.सहातहारहा कपन कखोड 
४१५००२ 

6650 6881 ककरणि भरत खरांडझखोडमे, 
ममु.पखो.कनगडती पवहारहाचती, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००४

6651 6883 सररतहा तमुकहारहाम ममुढमे, 
शतीरहाम भजिनती मरांडळ, उरांच कवठ्ठलहाचमे महागमे, 
भककी महागर परांढरपतूर कपन कखोड-४१३ ३०४

6652 6884 सकचन बहाजितीरहाव पवहार,
ममु.पखो.वकडयमेरहायबहाग, तहा.कडमेगहाव, जजि.सहारांगलती
कपन कखोड-४१५ ३०५

6653 6885 कनकशगरांधिहा अजिमुरन उमहापमे 
रहाज्यहाचमे कमु लर कमु रळमे , तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५१२

6654 6887 अक्षय उमहाजिती वहायदरांडमे, 
ममु.पखो.भखोसरमे, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५२७

6655 6888 परमहरांस शहारांततीलहाल कहाळमे , 
ममु.पखो. तडवळमे , तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५०६

6656 6889 प्रकवणि धिनोंकडरहाम कमु लहाळ,
ममु.समुयहारचतीवहाडती, पखो.कपरांपरती, तहा.खटहाव, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ५०७

6657 6890 कवकहास यशवरांत खरांडजिखोडमे, 
रहा.६६९, बमुधिवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००२

6658 6891 रखोकहत रहाजिहारहाम सखोनहावलमे, 
ममु.कनोंजिवडमे, पखो.तहारळमे , तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ०१४

6659 6892 समुकनतहा तमुकहामहारहा ममुढमे, 
घर नरां.३५७५, सहावतहामहाळती मठहासमखोर, 
परांढरपतूर  कपन कखोड-४१३ ३०४

6660 6893 यलहाप्पहा ईरहाप्पहा कखोळती, 
ममु.पखो.हलकणिर्वी, तहा.गडकहरांग्लजि, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ ५०६

6661 6894 अकभजितीत आनरांदरहाव जिहाधिव,
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ममु.वरहाडमे, पखो.उरांब्रजि, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ १०९

6662 6895 जियशती कवशहाल कदम, 
शती रमेजसडमेन्सती, रुम नरां.००२, सरांगमनगर, 
खमेड, सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ००३

6663 6896 कनजखल प्रकहाश वहायदरांडमे, 
७१६, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००२

6664 6897 अकभषमेक आप्पहासहाहमेब कखोळवती (कखोळती), 
ममु.पखो.हलकणिर्वी, तहा.गडकहरांग्लजि, जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड-४१६ ५०६

6665 6898 मनखोजि महहादमेव जिहाधिव, 
ममु.पखो.भहामेसरमे, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५२७

6666 6899 प्रकवणि चरांद्रकहारांत वहाघ, 
ममु.पखो.जखरांडवहाडती, तहा.जजि.सहातहारहा 

6667 6900 कदगहारांबर समुरमेश गरांबरमे, 
ममु.पखो.पळशती, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५४०

6668 6901 महमेश रहाम प्रभहाळमे , 
ममु.पखो.पहाचगणिती, आथरर रखोड, रहाधिहाकनृ ष्णि मरांकदरहा समखोर, तहा.महहाबळमेश्वर, 
जजि.सहातहारहा 

6669 6902 अमतीर जिमतीर मखोमतीन, 
१४३, रकववहार पमेठ, चरांदन गहाडरन, लखोणिहार गलती, 
प्लकॉट नरां.५, तहा.जजि.सहातहारहा

6670 6903 समुकमत बहाबहासहाहामे पहाटसमुतमे, 
७१८, गमुरुवहार पमेठ, सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००२

6671 6904 तमुषहार समुरमेश मगर,
२४,कखोयनहा सम. सखोसहा. गखोडखोलती, सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००२

6672 6905 अजजित भरत गरांबरमे, 
ममु.पखो.पळशती, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५४०

6673 6907 कमे दहार रहामचरांद्र प्रभहाळमे ,
ममु.पखो.पहाचगणिती, आथरर रखोड, रहाधिहाकनृ ष्णि मरांकदरहा समखोर, तहा.महहाबळमेश्वर, 
जजि.सहातहारहा 

6674 6908 कवनहायक ककसन महानमे, 
ममु.पखो.कपरांपहाडमे खमुदर, तहा.कखोरगहाव, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड-४१५ ०११

6675 6909 बरांडतू  रममेश सहाळमुरांखमे, 
४०४/१, आय टती आय रखोड, महामेळहाचहा ओढहा, 
सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ००२

6676 6910 गणिमेश नहामदमेव मरांडलतीक,
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प्रतहापजसरांहनगर, खमेड, सहातहारहा

6677 6912 रमेश्महा शकशकहारांत वहाघमहारमे, 
ममु.पखो.शहारांकतनगर, तहा.कखोरगहाव, जजि.सहातहारहा

6678 6913 सहागर भगवहान मदनमे, 
ममु.पखो.भखोसरमे, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५२७

6679 6914 कवजिय लक्ष्मणि पवहार, 
ममु.पखो.क्षमेत्रमहाहहलती, तहा.जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ००३

6680 6915 परांकजि दमेवदहास वहाडकर, 
ममु.वहारवडती पखो.गरहाडती, तहा.पमुररांदर, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड-४१२ ३०१

6681 6916 शमेखर समुरमेश रणिकदवमे,
ममु.पखो.तहावशती, तहा.परांढरपतूर, जजि.सखोलहापतूर
कपन कखोड-४१३ ३०४

6682 6917 तमेजिस भहानमुदहास कडरांबळमे ,
ममु.पखो.गहावदधिरहा वमेळतू , तहा.हवमेलती, जजि.पमुणिमे 
कपन कखोड-४१२ २०५

6683 6918 जहानमेश्वर बहाबमुरहाव कह द्रमे,
रहा. कहरांगणिगहारांव, पखो. ककनगहारांव, तहा. अहमदपतूर,
जजि. लहाततूर ४१३ ५२३

6684 6919 समुनतील शरांकर जिहाधिव,
रहा. कशवगणिमेश नगर, भहारत पमेटट खोल परांपहासमखोर,
कखोरमेगहारांव, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा.
४१५ ५०१

6685 6920 ककरणि समुरमेश जिहाधिव,
ममु. पखो. मखोहती-जिहाधिववस्तती, तहा. महाणि,
जजि. सहातहारहा.४१५ ५०८

6686 6921 नहाव व पत्तहा नममुद नहाहती. 
6687 6922 नहाव व पत्तहा नममुद नहाहती. 
6688 6923 गणिमेश रहामहा कवळमे ,

ममु. पखो. कमु मठमे फहाटहा, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा
6689 6924 कदपहालती अकभजितीत धिखोत्रमे

पत्तहा नमतूद नहाहती
6690 6925 कमु महार मखोहन समुतहार,

ममु. पखो. कपरांपरती, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा.
४१५ ५१८

6691 6926 नहाव व पत्तहा नममुद नहाहती. 
6692 6927 नहाव व पत्तहा नममुद नहाहती. 
6693 6928 सरांदतीप रममेश बहागमुल,

ममु. लघडवहाळ, पखो. कपरांजिहारझहाडती, तहा. सहाक्रिकी,
जजि. धिमुळमे .

6694 6929 नहाव व पत्तहा नममुद नहाहती. 
6695 6930 कनृ ष्णिहात चरांद्रकहारांत कशरांदमे,
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ममु. जिहायगहारांव, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा.
४१५ ५०१

6696 6931 कमे शव प्रकहाश मखोकहतमे,
ममु. पखो. रकहमतपतूर, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा.
४१५ ५११.

6697 6932 सखोनहालती उत्तम कदम,
ममु. पखो. सहाप, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा
४१५ ५११

6698 6933 नतीरजिकमु महार प्रमखोद कहासहार,
रहा. सखोनगतीर, तहा. जजि. धिमुळमे  ४२४ ३०९

6699 6934 रहाहहल रहाजिहारहाम कनरांबहाळकर,
ममु. पखो. बकहरखोबहावहाडती, तहा. कजिरत, 
जजि. अहमदनगर, ४१४ ४०२

6700 6935 कवनखोद कशवहाजिती गखोसहावती,
रहा. ३४३, कखोबहा चहाळ, हनमुमहान नगर, आकमु लर्वी
रखोड, वडहार पहाडहा रखोड नरां. २, कहारांदतीवलती-पतूवर
ममुरांबई ४०० १०१

6701 6936 नहाव व पत्तहा नममुद नहाहती. 
6702 6937 शखोएब खहान असमतउलहा खहान,

शतीरहाम वकॉडर, आवर्वी, तहा. आवर्वी, जजि. वधिहार,
४४२ २०१

6703 6938 रहाहहल सहाहमेबरहाव खडसमे,
रहा. कचखलसहावरांगती, तहा. मखोशर्वी, जजि. अमरहावतती
४४५ ९०५

6704 6939 अरशद रहाहती अब्दमुल सहाकदक,
रहा. रहामदमेव बहाबहा वकॉडर, आवर्वी, जजि. वधिहार
४४२ २०१

6705 6940 उममेश मनमेश रहाठखोड,
ममु. उमरदरती, पखो. जिनमुनहा, तहा. बहाशर्वी  टहाकळती,  
जजि. अकखोलहा. 

6706 6941 शहावणि आनरांदहा जझनमे,
ममु. कगरखोलती बमु।।, पखो. तमुळजिहापतूर, 
तहा. दमेऊळगहारांव रहाजिहा, जजि. बमुलढहाणिहा 
४४३ २०४

6707 6942 समुशहारांत कदपक गहायकवहाड,
रहा. क्षकत्रयनगर, टकहार ककॉलनती, बहारहामतती,
तहा. बहारहामतती, जजि. पमुणिमे ४१३ १०२

6708 6943 अमतीर इब्रहाहतीम शमेख,
रहा. चगौंडमेश्वरती ककॉलनती, समुभहाष नगर, कखोरमेगहारांव,
तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा. ४१५ ५०१

6709 6944 समुमतीत दत्तहात्रय शमेडगमे,
ममु. पखो. पहाटणि, तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा.

6710 6945 गणिमेश तहानहाजिती कशरांदमे,
ममु. पखो. उरांब्रजि, चखोरमे रखोड, उरांब्रजि, तहा. करहाड,
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जजि. सहातहारहा ४१५ १०९

6711 6946 नहाव नमतूद नहाहती
कखोल्हहापतूर रखोड, भहारत नगर, गवलती प्लकॉट ,
सहारांगलती ४१६ ४१६

6712 6947 स्वप्नतील कवलहास नलवडमे,
ममु. डहारांभमेवहाडती, पखो. कहातरखटहाव, तहा. खटहाव,
जजि. सहातहारहा.  ४१५ ५०७

6713 6948 नहाव व पत्तहा नममुद नहाहती. 
6714 6949 नहाव व पत्तहा नममुद नहाहती. 
6715 6950 रखोशन रघमुनहाथ रहाऊत,

ममु. पखो. दहापखोलती, वडहाचहा कनोंड, तहा. दहापखोलती,
जजि. रत्नहाकगरती ४१५ ७१२

6716 6951 सनती बळवरांत पवहार,
रहा. ४४६, सरांत कबतीर सखोसहायटती, मरांगळवहार पमेठ
सहातहारहा.

6717 6952 सकतश जसतहारहाम अडहागळमे , 
रहा. ४४६, मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा 

6718 6953 परांजिहाब परशमुरहाम जिहाधिव,
ममु. पखो. यमेरळवहाडती, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा.

6719 6954 तचौसतीफ कदलखमुष कशरगहावमे,
एस.टती. स्टलाॅण्ड महागमे, कखोल्हहापतूर रखोड, गणिमेश ककॉलनती, शती ममेडतीकखो जिवळ, 
तहा. कमरजि, 
जजि. सहारांगलती. ४१६ ४१६

6720 6955 प्रकदप रहामजिती लहारांडगमे,
ममु. पखो. कखोलरांबती, तहा. नहायगहारांव, जजि. नहारांदमेड.
४३१ ७०९

6721 6956 समुमतीत  धिनहाजिती ठखोकळमे ,
रहा. वरचमे गलती, जिखोकतजलरग नगर, तहासगहारांव,
४१६ ३१२

6722 6957 शमुभहारांगती कववमेक महानमे,
रहा. कशवथर

6723 6958 सकचन लहह पहाटतील,
रहा. कल्यहाणिपतूर, पखो. कहालकमुरां द्रती, ४१६ ५०८.

6724 6959 सकचन बहाळहासहाहामे नहायकवडती,
ममु. पखो. पहाटणि, तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा.

6725 6960 सखोमनहाथ जिगनहाथ कहारांबळमे ,
ममु. पखो. पहाटणि, तहा. पहाटणि,जजि. सहातहारहा. ४१५ २०६

6726 6961 पतूनम नवनहाथ भखोईटमे,
डकॉ. आरांबमेडकर नगर, सखोनगतीरवहाडती, तहा. वहाई,
जजि. सहातहारहा.

6727 6962 शमुभहारांगती शपैलमेश बनसखोडमे,
ममु. पखो. सहातहारहारखोड, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा.
४१५ ०१०

6728 6963 नहाव व पत्तहा नममुद नहाहती. 
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6729 6964 गजिहानन अमे. कशरांदमे,

रहा. कभवगहारांव, तहा. वपैजिहापतूर ४२३ ७०३.
6730 6965 प्रसहाद  मखोहन मदनमे,

ममु. पखो. पहाटणि, तहा. पहाटणि, जजि. सहातहारहा.
४१५ २०६

6731 6966 नहाव नमतूद नहाहती
कहायमचहा पत्तहा- ममु. जिहातमेगहारांव खमुदर, पखो. जिहातमेगहारांव
बमु।।, तहा. त्र्यरांबकमे श्वर, जजि. नहाकशक ४२२ २०४
सध्यहाचहा पत्तहा -ग्रहामतीणि रुग्णिहालय, कपरांपखोडमे बमु।।
हमेड क्वकॉटरर, रुम नरां. ७, तहा. कखोरमेगहारांव,
जजि. सहातहारहा. ४१५ ५२५.

6732 6967 सखोपल सलतीम शमेख,
४/५४०, जिहामहा मशस्जिद रखोड, सहारांगलती वमेस,
इचलकररांजिती. ४१६ ११५.

6733 6968 हणिमरांत रममेश घमेवदमे,
रहा. कहावर नहाकहा, गहायममुख ककॉलनती, करहाड.

6734 6969 नवनहाथ कशवदहास पहारधिती,
रहा. लखोकसरांगम अपहाटरमहट, बती कवरांग, पहारांडवनगरती,
नहाकशक ४२२ ००९.

6735 6970 गणिमेश दत्तहात्रय कहाकशद,
ममु. बनवडती, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा.
४१५ ०११

6736 6971 प्रकवणि नहारहायणि लखोहरहा,
ममु. पखो. पमुसमेसहावळती, तहा. खटहाव, जजि. सहातहारहा
 ४१५ ५१२

6737 6972 महहादमेव कभमतू कखोळती,
ममु. पखो. तहा. जित-सहारांगलती, सहातहारहारखोड ,
मखोगलमे हकॉशस्पटल महागमे, जित.

6738 6973 कमनहा समुभहाष जिगतहाप,
ममु. पखो. रमेवडती, तहा. कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा
४१५ ०११

6739 6974 ममुनतीर गमुलहामहहसमेन ममुजिहावर,
घर क्रि. १९९३, रकववहार पमेठ, पटमेल  वहाडहा,
वहाई, तहा. वहाई, जजि. सहातहारहा. ४१२ ८०३.

6740 6975 रकवरांद्र बहाबहासहाहमेब वहाटहारांबळमे ,
ममु. कननहाम, पखो. पहाडळती, तहा.जजि. सहातहारहा.

6741 6976 सरांदतीप जजिजिहारहाम दहातमे,
पत्तहा नमतूद नहाहती

6742 6977 उममेश सरांभहाजिती मखोरमे,
रहा. कशरखोळ वहाडती रखोड, दसरहा चचौक, ग.नरां.२०,
जियजसरांगपतूर, तहा. कशरखोळ, जजि. कखोल्हहापतूर.

6743 6978 रहाहहल कशवहाजिती नहामदहास,
ममु. डहारांभमेवहाडती, पखो. कहातरखटहाव, जजि. सहातहारहा.
४१५ ५०७
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6744 6979 समुधितीर कमलहाकर घहाडगमे,

ममु. पखो. बखोरगहारांव, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि. सहातहारहा.
४१५ ५११

6745 6980 प्रकदप तहातखोबहा घहाटगमे,
ममु. पखो. कमणिचमे, तहा. हहातकणिरांगलमे,जजि.कखोल्हहापतूर.

6746 6981 प्रमखोद तमुकहारहाम ममुरांढमे,
रहा. नहारहायणिडखोह, जजि. अहमदनगर,४१४ ००१

6747 6982 शरांकर भगवहानरहाव पखोलमे, 
ममु.पखो.सहदमुरसमेनहा, तहा.औरांढहा नहा, जजि.कहरांगखोहालती
कपन कखोड-४३१ ७०५

6748 6983 एन.आर.बलहाळ, 
४६/८,दत्तहा ककॉलनती, म्हसवमे रखोड, कररांजिमे, 
सहातहारहा

6749 6984 पहारांडतू ररांग नहारहायणि सखोमवरांशती, 
ममु.पखो.रहाममेश्वर, तहा.दमेवळहा, जजि.नहाकशक

6750 6985 कवनखोद लखोभमेश्वर भखोयर, 
ममु.पखो.रहामनगर, ककनवट, तहा.ककनवट, 
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ८०४

6751 6986 रहामदहास यहादवरहाव वलकतू लवहाड,
ममु.पखो.कखोपरहा, तहा.ककनवट, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड-४३१ ८१०

6752 6987 आकहाश जिगनहाथ गहाडमे, 
लहाखहानगर, यशवरांतनगर, वहाई,
तहा.वहाई,जजि.सहातहारहा

6753 6988 प्रशहारांत नहारहायणि गहायकवहाड, 
रहा.भहारतनगर, अकखोलहा, बहायपहास रखोड कहरांगखोलती, 
तहा.जजि.कहरांगखोलती कपन कखोड-४३१ ५१३

6754 6989 तमुकहारहाम बहालहाजिती चचौदमेकर, 
ममु.पखो.हखोनवडजि, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड 

6755 6990 प्रकदप कमे शव हखोनमणिमे, 
ममु.कहाळयहाचतीवहाडती, पखो.कहारांडलती, तहा.कळमनमुरती, 
जजि.कहरांगखोलती कपन कखोड-४३१ ७०१

6756 6991 महहद्र वहाल्मतीक शमेप, 
रहा.शमेपवहाडती, तहा.अरांबहाजिखोगहाई, जजि.बतीड

6757 6992 खरांडतू  यशवरांत फखोलमे, 
ममु.पखो.इरमेगहाव, तहा.ककनवट, जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड-४३१ ८०३

6758 6993 अजिय कशवहाजिती महानमे, 
दहानखोळती, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ १०१

6759 6994 कमरहाबहाई महारखोतरहाव सहावरांत, 
रहा.रहाजिनगर, पखो.कशवहाजितीनगर, तहा.जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड-४३१ ६०१

6760 6995 समशमेर नसतीर शमेख, 
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लक्ष्मतीनहारहायणि मरांकदर रखोड, गमेवरहाई, तहा.गमेवरहाई,
जजि.बतीड कपन कखोड-४३१ १२७

6761 6996 रहाजिमेश म. गहावडमे, 
ममु.पखो.एकहाजिमुरनहा, तहा.वरखोरहा, जजि.चरांद्रपतूर 
कपन कखोड-४४२ ९०७

6762 6997 रहाजिमु प्रकहाशरहाव कहारांबळमे , 
रहा.एच.एन-११६५, शहावस्तती नगर जिवळ, 
तनमु टट मेडस शहालाॅप, कशवहाजितीनगर, नहारांदमेड 
कपन कखोड-४३१ ६०२

6763 6998 जसमहा नहारहायणि गहायकवहाड, 
रहा.भहारत नगर, अकखोलहा रखोड, बहायपहास कहरांगखोलती,
तहा.जजि.कहरांगखोलती कपन कखोड-४३१ ५१३

6764 6999 प्रथममेश प्रकदप पवहार, 
रहा.१७५६, रकववहार पमेठ, वहाई, तहा.वहाई, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१२ ८०३

6765 7000 हषरद रममेश खमुडमे, 
ममु.पखो.पमुसमेगहाव, (भवहानतीनगर), तहा.खटहाव, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ५०२ 

6766 7001 अजिय कदलतीप बडपमे, 
ममु.पखो.कशवडमे, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 

6767 7002 यखोगमेश समुरमेश ननहावरमे, 
ममु.पखो.वडतूजि, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा 

6768 7003 जितीवन कनृ ष्णित समुयरवरांशती, 
ममु.बहारांधिवहाट, पखो.वजिरखोशती, तहा.पहाटणि, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ०१४

6769 7004 आजिहाबरहाव परांजिहाबरहाव म्हस्कमे , 
ममु.कतखहाडती, पखो.गहारांजिहापतूर, तहा.जजि.कहरांगखोलती 
कपन कखोड-४३१ ५१३

6770 7005 ओरांकहार चरांद्रकहारांत औरांधिकर, 
ममु.पखो.नहारांदणिती, गणिमेश बमेकरती जिवळ, तहा.कशरखोळ,
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ १०२

6771 7006 सरांकदप मखोहन समुतहार, 
ममु.पखो.वडणिगमे, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ २२९

6772 7007 अमखोल बहाबमुरहाव ममुळतीक ,
ममु.स्वरहाज्य नगर,पखो.शहहागड ,तहा.अरांबड,
जजि.जिहालनहा, कपन कखोड-४३१ २१२

6773 7008 जसध्दहाथर चरांद्रशमेखर भदगर,
गचौतम नगर,पहाथरती तहा.पहाथरती जजि.परभणिती
कपन कखोड-४३१ ५०६

6774 7009 अकनल आसहारहाम कहाळमे ,
अलरांकहार ककॉलनती,गयहा नगर,महाऊलती आपरटमहट बहाजिमुलहा,जिहालनहा रखोड, 
बतीड,
कपन कखोड-४३१ १२२
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6775 7010 कवशहाल समुखदमेव लनोंढमे,

ममु.पखो.कवश्वहास नगर,पहारांगरती रखोड,बतीड,
कपन कखोड-४३१ १२२

6776 7011 भहाऊसहाहमेब नवनहाथ डफळ,
रहा. रखोहतवहाडती,तहा.पहाटखोदहा,जजि.बतीड,
कपन कखोड-४१४ २०४

6777 7012 अजजित रहामभहाऊ रहाठखोड,
ममु.लमहानवहाडती,पखो.कनमगहारांव,तहा.कशरुर ,जजि.बतीड,
कपन कखोड-४३१ १३०

6778 7013 गजिहानन सहाहमेबरहाव कहारगमुडमे,
ममु.गहाडतीबखोरती,पखो.गहारांजिहापमुर,तहा.जजि.कहरांगखोलती,
कपन कखोड-४३१ ५१३

6779 7014 रकवरांद्र रहामदहास परकहाळमे ,
रहा.कनपहाणिती कपपरांळगहारांव,पखो.दकहपतूरती ,तहा.घनसहावरांगती
जजि.जिहालनहा,कपन कखोड-४३१ २०४ 

6780 7015 कमु महार रहामचरांद्र सहाठमे,
रहा.मल्हहारपमेठ पखो.कळमे  तहा.पन्हहाळहा 
जजि.कखोल्हहापतूर ,कपन कखोड-४१६ २०५

6781 7016 कवनखोद वसरांत समुतहार,
ममु.पखो.कखोरमेगहारांव तहा.वहाळवहा,जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड-४१६ ३०२

6782 7017 महमेश बहापमु बमुधिहावलमे,
ममु.पखो.कदघरांचती,तहा.आटपहाडती,जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड-४१५ ३१५

6783 7018 सररतहा आनरांदरहाव वडहार,
ममु.पखो.बहहादमुरवहाडती तहा.वहाळवहा,
जजि.सहारांगलती,कपन कखोड-४१५ ४११

6784 7019 रकवरहाजि अकवनहाश सतूयरगरांधि, 
रकवरांद्र कनवहास, ममु.पखो.ओझडर, तहा.वहाळवहा, 
जजि.सहारांगलती

6785 7020 ऋकतक ककरणि कहारांबळमे , 
आरांबमेडरकर नगर, उरुणि, इस्लहामपतूर, 
तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१५ ४०९

6786 7021 अक्षय समुरमेश यहादव, 
ममु.पखो.कदघरांचती, तहा.आटपहाडती, जजि.सहारांगलती,
कपन कखोड-४१५ ३१५

6787 7022 आकशष बहाबहासहाहमेब कहाकडमे, 
ममु.कचरांचखोटती पखो.हहा कपरांपरती, तहा.वडवणिती, 
जजि.बतीड कपन कखोड-४३१ १२२

6788 7023 अरांकमु श अरुणि महानमे, 
रहाणिती लक्ष्मतीबहाई पमेठ, कहाममेरती, तहा.वहाळवहा,
जजि.सहारांगलती कपन कखोड-४१५ ४०३

6789 7024 अकमर ममुबहारक ममुजिहावर, 
ममु.पखो.शमेणिखोलती, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ १०८
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6790 7025 सरांदतीप जिहाधिव, 

ममु.पखो.गहाहदवलमे बमु, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५४०

6791 7026 अमर रहाजितू कशकलगहार, 
कशकलगहार वसहाहत, कमु रुरां दवहाड, तहा.कशरखोळ, 
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ १०६

6792 7027 बहाळहासहाहमेब पहारहाजिती प्रभहाळमे , 
रहा.नहामलगहाव, पखो.कमु लहार, तहा.जजि.बतीड, 
कपन कखोड-४३१ १२२

6793 7028 हमेमरांत अरांततू सखोनवणिमे, 
ममु.पखो.वडतूजि, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा 

6794 7029 शतीरहाम ममुरलतीधिर कहारांबळमे , 
रहा.रुकडती, कभमनगर, तहा.हहातकणिरांगलमे, 
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ ११८

6795 7030 रहामदहास दशरथ हहाकमे , 
ममु.अकहल्यहाबहाई हखोळकर नगर,
पखो.हखोडकगरवहाडती, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड 

6796 7031 कदपक ओमप्रकहाश कबडलहा, 
रहा.दत्तनगर, दत्तमरांकदर, शहहाणिमे कनवहास, 
नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ६०२

6797 7032 समुकनल समुभहाष रहाठखोड, 
रहा.पहारांगरती कलाॅ म्प, पखो. पहारांगरती, तहारांडहा, 
तहा.परळती वपै, जजि.बतीड कपन कखोड-४३१ ५०३

6798 7033 समुदशरन चरांद्रभहान गरुड, 
रहा.दरमेगहाव, तहा.चहारांदवड, जजि.नहाकशक 
कपन कखोड-४२३ १०४

6799 7034 बसवरहाजि प्रकहाश चहापैगमुलमे, 
ममु.पखो.बमुगडतीकटती, तहा.गडकहरांग्लजि, 
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ ५०६

6800 7035 रहाजिकमु महार दशरथ कशरांदमे,
ममु.पखो.रहाजिगड तहारांडहा, तहा.ककनवट, जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड-४३१ ८०४

6801 7036 रहाकमे श एकनहाथ भखोपळमे , 
ममु.पखो.कशरखोलती (महाळयहाचती), दमुमहालहा,
तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर कपन-४१६ ००१

6802 7037 पमुजिहा कमु लकदप जिगतहाप, 
ममु.दमुघती,  पखो.कनगडती, महा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 

6803 7038 व्यरांकट रहामरहाव कशरांदमे, 
ममु.पखो.कमे रुट, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड-४३१ ७१५

6804 7039 समुभहाष कलगनोंडहा पवहारतमे, 
ममु.पखो.समुळकतू ड, तहा.कहागल, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ २१६

6805 7040 अकनल मधिमुकर पखोवहार ,
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ममु.पखो.पखोलर/ठहाणिमे, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ २२९

6806 7041 मकनषहा शरांकर ठहाहबरमे, 
रहा.खणिभहाग शहारांततीनगर, शहाळहा नरां.२७च्यहा महागमे,
सहारांगलती

6807 7042 शरांकर बहाबहासहाहामे सहाळमुरांखमे, 
ममु.पखो.वडतूजि, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा

6808 7043 अकनल रहाम लखोखरांडमे, 
कहावर नहाकहा, पखोस्टल ककॉलनती, करहाड 
कपन कखोड-४१५ ११०

6809 7044 समुरजि तहानहाजिती भखोसलमे, 
ममु.पखो.मखोहरमे, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ ११४

6810 7045 नवनहाथ कवठ्ठलरहाव बनोंगहाणिमे, 
रहा.उमरहा तहा.औरांढहा (नहा) जजि.कहरांगहालती, 
कपन कखोड-४३१ ५१३

6811 7046 सहागर सकतश लहामकहानमे, 
महाउलती नगर, ममु.पखो.वडहाळहा, तहा.उत्तर सखोलहापतूर
जजि.सखोलहापतूर कपन कखोड-४१३ २२२

6812 7047 गचौस कपरसहाब शमेख,
रहा.ररठ्ठहा, पखो.पहारांडमु रणिहा, तहा.भखोकर, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड-४३१ ८०१

6813 7048 अजजिरांक्य शहाहहरहाजि सलगर, 
ममु.कभरहाडहाकचवहाडती, पखो.भमुई रांजि, तहा.वहाई, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ५१५

6814 7049 कदपक सहाहमेबरहाव घरांटमे, 
रहा.अशखोक नगर, भखोकर, तहा.भखोकर, 
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ८०१

6815 7050 ऋकषकमे श हररदहास गखोसहावती, 
ममु.गखोसहावतीवहाडती, पखो.कबजिवडती, तहा.महाणि, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ५०८

6816 7051 दमेकवदहास समुभहाषरहाव धिमुत्तमे, 
ममु.धिनजि, पखो.ममुगट, तहा.ममुदखमेड, जजि.नहारांदमेड

6817 7052 गखोकवरांद महारखोतती कशरुळमे , 
ममु.पखो.कमे रुर, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड-४३१ ७१५

6818 7053 धिनशती धिनहाजिती थखोरहात, 
ममु.पखो.ककलमे मच्छलींद्रगड, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती
कपन कखोड-४१५ ३०२

6819 7054 रहाजिरतन आनरांदहा वहाघखोळमे , 
ममु.कपरांपळगहाव (कखोकहार) पखो.रहाहटती, तहा.जजि.नहारांदमेड
कपन कखोड-४३१ ६०२

6820 7055 ऋकषकहारांत अरांबदहास गहायकवहाड,
रहा.नहारांदमेड
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6821 7056 वरुणि अकनल गखोसहावती, 

ममु.गखोसहावतीवहाडती, पखो.कबजिवडती, तहा.महाणि, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ५०८

6822 7057 अजसफ रुस्तमुम मकहानदहार, 
महारहाठती शहाळमेजिवळ, रहाजिहापतूर 
कपन कखोड-४१६ ००६

6823 7058 शतीकहारांत जियरहाजि डहाकमे , 
ममु.पखो.कखोकलमेगहाव, तहा.नहायगहाव खपै 
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ७०९

6824 7059 सरांतखोष शरांकर दगौंडमे, 
ममु.पखो.घहामेगरगहाव, तहा.नमेवहासहा, जजि.अहमदनगर,
कपन कखोड-४१३ ७२५

6825 7060 आरतती कवठ्ठलरहाव महहाजिन, 
ममु.पखो.गरांदमेवहार ककॉलनती, 
तहजसल ऑकफसच्यहा पहाठतीमहागमे, भखोकर, 
भखोकर जजि.नहारांदमेड, कपन कखोड-४३१ ८०१

6826 7061 अकनकमे त कवष्णितू गखोसहावती, 
ममु.गहासखोवतीवहाडती पखो.बजिवडती, तहा.महाणि, 
जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४१५ ५०८

6827 7062 दमेवहद्र बती.कदम,
ममु.पखो.कपरांपखोडमे बमु.. तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड-४१५ ५२५

6828 7063 कवठ्ठल महाधिवरहाव सखोळरांकमे , 
ममु.पखो.हखोनवडजि, तहा.ममुखमेड, 
कपन कखोड-४३१ ७१५

6829 7064 अकभजितीत अकनल वहायदरांडमे, 
कल्पक अपहाटरमहट, सकचन लखोखरांडमे, 
मरहाठती शहाळमेजिवळ, वनवहासवहाडती, सहातहारहा 
तहा.जजि.सहातहारहा कपन कखोड-४४१५ ००३

6830 7065 अब्दमुल उस्महान मखोहम्मद, 
कप्रयदशरन नगर, कपरबमुहहारणिनगर, नहारांदमेड 
कपन कखोड-४३१ ६०५

6831 7066 गजिहानन शकमु रहाव टहालमे, 
रहा.रहामवहाडती, पखो.मसखोड, तहा.कळमपतूरती, 
कपन कखोड-४३१ ७०१

6832 7067 रहाजिशती सहाईनहाथ झमुरांजिरवहार, 
ममु.महरांतवहाडती, महारघहाट रखोड, नहारांदमेड, 
पखो.इतवहारहा नहारांदमेड, तहा.नहारांदमेड, जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड-४३१ ६०४

6833 7068 ककसन कनोंडतीरहाम उपहाडमे,
ममु.पखो.कगरवलती, तहा.आरांबहाजिखोगहाई, जजि.बतीड
कपन कखोड-४३१ ५१९

6834 7069 रखोकहत ररांगरहाव पहाटतील, 
रहा.बमेलवडमे बमु..., तहा.कहागल, कखोल्हहापतूर
कपन कखोड-४१६ २२१
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6835 7070 कवशहाल बहाबहासहाहामे भहालमेकर, 

ममु.पखो.वडणिरांगमे, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ २२९

6836 7071 समुकनल परांजिहाबरहाव सहावरांत, 
चपैतन्य नगर, नहारांदमेड रखोड, वसमत, 
तहा.वसमत, जजि.कहरांगखोलती ४३१ ५१२

6837 7072 समहाधिहान शरांकर आरखमे, 
भहारत नगर, अकखोलहा रखोड, बहायपहास कहरांगखोलती, 
तहा.जजि.कहरांगखोलती, कपन कखोड-४३१ ५१३

6838 7073 शमेलपैश जिनहादरन जिहाधिव, 
३ बती, कवधितीदशरन महाळती कहालाॅलनती, कशवहाजितीनगर, जिमेल रखोड, नहाकशक रखोड, 
नहाकशक 
कपन कखोड ४२२ १०१ 

6839 7074 अजिमुरन रहामककसन रणिमेर,
ममु.पखो.जहानमेश्वर नगर, दमेवनहारांद्रहा, पहाथरती, 
कपन कखोड ४३१ ५०६ 

6840 7075 कदलतीप भरत कशकर , 
ममु.पखो.त्रतीपमुटती, तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ५०१

6841 7076 आकहाश आण्णिहासहाहमेब शमेवहाळमे , 
रहा. शमेलगहाव, पखो.दकहगहाव, तहा.अरांजिनगहाव समुजिर्वी, 
जजि.अमरहावतती, 

6842 7077 तमेजिस कवष्णिमु गखोसहावती, 
ममु.गखोसहावतीवहाडती, पखो.कबजिवडती, तहा.महाणि, 
जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ ५०८

6843 7078 शहामसमुरांदर सरांभहाजिती ढगमे,
रहा.सहाळलींबहा, पखो.कपरांपरखमेड, तहा.वडवणिती, जजि.बतीड, 
कपन कखोड ४३१ १४४ 

6844 7079 कवजिय सरांभहाजिती कशरांगहाडमे, 
ममु.पखो.कशणिखोलती, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा, 

6845 7080 वरांदनहा दत्तहात्रय पवहार, 
८८ अ, यशवरांत प्लहाझहा, रकववहार पमेठ, सहातहारहा

6846 7081 रहाहहल कमु रणिमे, 
ममु.पखो. ४४२ सदरबझहार, सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ००१

6847 7082 महमेश दत्तहात्रय महाळती,
ममु.पखो.उरांडहाळमे , तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ १११

6848 7083 प्रमेमहानरांद भपैय्यहा लहाटमे, 
लहाखहानगर, यशवरांत नगर, वहाई, तहा.वहाई, 
जजि.सहातहारहा, 

6849 7084 गखोकवरांदहा दहादहाजिती सखोनवणिमे, 
ममु.पखो.तळवहाडमे, कदगर, तहा.सटहाणिहा, जजि.नहाकशक,
कपन कखोड ४२३ ३०१ 



-- 471 --

अ.क्रि. ननोंदणिती क्रिमहारांक उममेदवहारहाचमे नहाव
6850 7085 पवन भगवहान टहाळतीकमु टमे, 

ममु.घडखोळती, पहामे.भवहानती, तहा.उमरखमेड, जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ 
२३०

6851 7086 जहानमेश्वर महारखोतती भमुरकमे ,
ममु.पखो.भहारहा, तहा.ककनवट, जजि.नहारांदमेड, 
कपन कखोड ४३१ ८०४ 

6852 7087 स्वप्नतील प्रकहाश रणिनवरमे, 
ममु.पखो.उत्तमुर, तहा.आजिरहा, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड ४१६ २२० 

6853 7088 गणिमेश महहादमेव कक्षरसहागर, 
ममु.पहामे.कहाममेरती, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
अरांबहाबहाई मरांकदरहा शमेजिहारती, कपन कखोड ४१५ ४०३

6854 7089 शमुभम नहारहायणि गहातमे, 
ममु.पवनहार, पखो.महाकर बमु., तहा.झरती (जिहा), 
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ ३०५

6855 7090 खहान सखोहमेल खहान हहारुणि,
बलकभम ककॉलमेजि जिवळ, खरांदक गलती बतीड, 
कपन कखोड ४३१ १२२

6856 7091 कनलम ररांणिजितीत गहायकवहाड, 
ममु.कळरांबमे, पखो.सजिहारपतूर, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ५१४ 

6857 7092 कवकहास अकनल जिगतहाप, 
रखो वमे कहालाॅटरर,  कफषर हहाउस, घर नरां.७८८/डती, मनमहाड, कपन कखोड ४२३ 
१०४

6858 7093 कनजखल सरांतखोष कहारांबळमे , 
अरांकमु श नगर, च-हहाटहा रखोड, बतीड, 
कपन कखोड ४३१ १२२

6859 7094 गमुणिरत्न धिमहारपहाल कहारांबळमे , 
ममु.पखो.महालखमेड बमु., तहा.नमेर, जजि.यवतमहाळ, 
कपन कखोड ४४५ १०२

6860 7095 सरांकमे त अनरांत कदम, 
ममु.पखो.कपरांपखोडमे बमु., तहा.कखोरमेगहाव, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ५२५

6861 7096 रखोहन लक्ष्मणि पवहार, 
१७६२ रकववहार पमेठ, वहाई, तहा.वहाई, 
जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१२ ८०३ 

6862 7097 कमु महार कदलतीप बहामणिमे, 
रखोजिहावहाडती, बहागणिती, तहा.वहाळवहा, जजि.सहारांगलती, 
कपन कखोड ४१६ ३०२ 

6863 7098 कमे शव एकनहाथ रहाठखोड, 
रहा.समेलमुतहारांडहा, तहा.परळती वपै., जजि.बतीड, पखो.दहादहाहरती वडगहाव, कपन कखोड 
४३१ ५१५ 

6864 7099 दत्तहात्रय प्रभहाकर मखोरमे, 
ई वकॉडर, ५१७, कशवहाजिती पहाकर , शहहाजितीगरांजि, कखोल्हहापतूर, कपन कखोड ४१६ 
००१ 
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6865 7100 बहाजितीरहाव पहारांडतू ररांग घखोलप, 

ममु.पखो.सहाळशती, तहा.शहाहहवहाडती, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड ४१६ २१३ 

6866 7101 यखोगमेश रघमुनहाथ घमुलमे, 
रहा.बहावडहा, गखोळतीबहार मपैदहान, प्रगतती ककॉलनती, कखोल्हहापतूर, कपन कखोड ४१६ 
००६

6867 7102 परशमुरहाम आकहारहाम सरांकपहाळ, 
ममु.उपवड, पखो.खहाटहारांगळमे  तहा.करवतीर,
जजि.कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ २०४

6868 7103 नरांदहा कदजलप आगमेडकर, 
ममु.पखो.अपकशरांगमे, तहा.कखोरगहाव, जजि.सहातहारहा 

6869 7104 महारखोतती कदलतीप कपरांपळकहार, 
ममु.पखो.भहालर, तहा.पणिती, जजि.यवतमहाळ 
कपन कखोड-४४५ ३०४

6870 7105 कदनमेश कमे शव चव्हहाणि, 
ममु.रबहारांग, तहा.धिहाटणिती, जजि.अमरहावतीत, 
कपन कखोड-४४४ ७०२

6871 7106 पवन कशवहाजिती बडगमे, 
ममु.दत्तनगर,पखो.पहाटखोदहा (बमेलखरांडती), 
तहा.जजि.बतीड कपन कखोड-४३१ १२२

6872 7107 कनततीन कदलतीप कहाळमे , 
रकववहार पमेठ, पहाण्यहाच्यहा टहाककीजिवळ, 
महाधिवनगर कपन कखोड-४१६ ४०६

6873 7108 महारखोतती चरांपत ममेशहाम,
ममु.दहाभहाडती, पखो.समकखोलहा, तहा.झरती (जिहामणिती),
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड-४४५ ३०५

6874 7109 कदपक समुभहाष रहाठखोड, 
ममु.वमेलगमुरांडहा, पखो.महालखमेड बमु, तहा.नमेर,
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड-४४५ १०२

6875 7110 जिगदतीश नरसतू लनोंढमे, 
कमळकत नरां.३६७४, आर.एस.नरां.३७७/१,
कमे कनयहा पहाकर , उचलगहाव, तहा.करवतीर, 
जजि.कखोल्हहापतूर

6876 7111 कमललींद गमुलहाब पवहार, 
रहा.आरमेगहाव, तहा.पमुसद, जजि.यवतमहाळ, 
कपन कखोड-४४५ २०४

6877 7112 सकमर शब्बतीर शमेख, 
ममु.मखोमतीनहाबहाद ककॉलनती, ककसन पहाकर , 
पहारांढरकवडहा, तहा.कमे ळहापतूर, जजि.यवतमहाळ,
कपन कखोड-४४५ ३०२

6878 7113 वहासमुदमेव शतीरहाम जिहाधिव, 
ममु.टहाकळती स. पखो.ब्रहाम्हणिवहाडहा पतूवर, 
तहा.नमेर परसखोपरांत, जजि.यवतमहाळ

6879 7114 अकनकमे त बरांडतू  महारकड, 
लक्ष्मतीनगर,बखोरगडती रखोड, पमुसद, तहा.पमुसद,
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जजि.यवतमहाळ

6880 7115 महहद्र वहाल्मतीक शमेप,  
रहा.शमेपवहाडती, तहा.अरांबहाजिखोगहाई, जजि.बतीड

6881 7116 तमुषहार ए. तमुपमे, 
ममु.गखोडसमेवहाडती, पखो.कटहापतूर, तहा.कखोरमेगहाव, 
जजि.सहातहारहा

6882 7117 कवशहाल समुकनल रहाठखोड,
ममु.लमहाणिवहाडती, पखो.कनमगहाव, तहा.कशरुर, 
जजि.बतीड कपन कखोड-४३१ १३०

6883 7118 तमुकहारहाम नहागखोरहाव नरलवहाड, 
ममु.पखो.हमेनवडजि, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड 
कपन कखोड-४३१ ७१५

6884 7119 यखोगमेश अरुणि सखोनहानमे, 
ममु.वसरांतनगर पमुसद, पखो.पमुसद, तहा.पमुसद,
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड-४४५ २०४

6885 7120 कवश्वनहाथ सटवहाजिती इरांगखोलमे, 
रहा.धिनकमे श्वरनगर, पखो.पहाडर्वी, तहा.पमुसद, 
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड-४४५ २०४

6886 7121 रहाहहल तहानहाजिती भखोसलमे, 
ममु.पखो.मखोहरमे, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ ११४

6887 7122 बहालहाजिती कदगहारांबर दमेशममुखमे, 
ममु.वहाळकमे वहाडती, पखो.दमुधिड, तहा.कहमहामनगर, 
जजि.नहारांदमेड कपन कखोड-४३१ ८०२

6888 7123 प्रकवणि कहारांततीलहाल टहभरमे, 
रहा.शहारदहा चचौक पवहार पमुरहा, यवतमहाळ,
तहा.जजि.यवतमहाळ कपन कखोड-४४५ ००१

6889 7124 महाधिव सरांभहाजिती कहास्टमेवहाड, 
ममु.पखो.हखोनवदन, तहा.ममुखमेड, जजि.नहारांदमेड,
कपन कखोड-४३१ ७१५

6890 7125 सरांकदप उत्तमरहाव कबरगड, 
ममु.वसरांतनगर पमुसद,पखो.पमुसद, तहा.पमुसद,
जजि.यवतमहाळ कपन कखोड-४४५ २०४

6891 7126 समुवणिहार अकनल पखोवहार, 
ममु.पखो.पखोलर/ठहाणिमे, तहा.पन्हहाळहा, जजि.कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड-४१६ २२९

6892 7127 सरांकदप कशवहाजिती कहारांबळमे , 
२५९, ई वकॉडर सखोनहाई चचौक, कननहागर, 
नहागहाळहा पहाकर , कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड-४१६ ००३

6893 7128 अजजिरांक्य अनरांत कहारमेकर, 
१७९/१२, कशवनमेरती ककॉलनती, पहाचगहारांव रखोड,
कखोल्हहापतूर कपन कखोड-४१६ ०१३

6894 7129 कवकहास जहानदमेव कमे तकमे ,
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रहा.धिनगरवहाडती, पखो.रहायमखोहहा, 
तहा.कशरुर (कहासहार),
जजि.बतीड कपन कखोड-४१४ २०५

6895 7130 कहाकतरक अतमुल जिव्हमेरती, 
रहा.कबहाड गलती, बतीड- कपन कखोड-४३१ १२२

6896 7131 सत्यजितीत कदलतीप कहारांबळमे , 
रहा.७३६, ई वकॉडर, आरांबमेडकर नगर, कसबहा बहावडहा, कहामेल्हहापमुर, कपन कखोड 
४१६ ००६

6897 7132 कनलम प्रकहाश कमसहाळ, 
रहा. प्लकॉट नरां.५, गणिमेश ककॉलनती, ममु.पखो.वडरांगमे, 
तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर, 
कपन कखोड ४१६ २२९

6898 7133 दयहानरांद कहाशतीनहाथ कहारांबळमे , 
रहा.भडगहाव, पखो.मळगमे बमु., तहा.कहागल,
जजि. कखोल्हहापतूर,

6899 7134 सकचन अनरांतहा तहाजिणिमे, 
रहा.कवठठल -रुख्मतीणिती,वकॉडर धिहाररांजिमे,
जजि.यवतमहाळ, कपन कखोड ४४५ ३०१ 

6900 7135 सहागर समुरमेश जिहाधिव, 
कनृ ष्णिरहाव उगळमेवहाडहा, कहासलतीकर गलती, 
बमुधिवहारहा रखोड, अमरहावतती, 
कपन कखोड ४४४ ६०१

6901 7136 समुरजि सरांजिय भखोसलमे, 
कखोटर  ककॉलनती, बहाललींगहा, कपन कखोड ४१६ ०१०

6902 7137 आनरांदहा दहादहा लहाडमे, 
ममु.(लहाडमेवहाडती), जिहारांभमुळणिती, पखो.पमुळकखोटती, 
तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा कपन कखोड ४१५ ५०९

6903 7138 कवपमुल प्रकहाश कमसहाळ, 
रहा.प्लकॉट नरां.५, गणिमेश कहालाॅलनती, वडरांगमे, 
तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर, 

6904 7139 कवशहाल कभरांगहारदमेवमे, 
७१६ गमुरुवहारपमेठ, सहातहारहा

6905 7140 सहागर समुभहाष सहारांगळमे , 
डती २, ७०५, कनळकरां ठ धिहारहा, वहाडमेखर रखोड, 
कल्यहाणि पशश्चम

6906 7141 प्रजहा दयहानरांद कहारांबळमे , 
ममु.पखो.खमेड, तहा.जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ००३

6907 7142 कवठठल तहानहाजिती कनडरांगरमे, 
ममु.पखो.आरळगमुरांडती, तहा.भमुदरगड, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड ४१६ २२० 

6908 7143 वपैशहालती यहादव,
कररांजिमे तफर  परळती, पखो.आरांबवडमे, तहा.जजि.सहातहारहा,
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6909 7144 कवजिय जिहाजलरांदर बमुचडमे, 

रहा.महाळभहाग, यवळतूजि, तहा.पन्हहाळहा, 
जजि.कखोल्हहापतूर, 

6910 7145 नहाव व पत्तहा नमतूद नहाहती 
6911 7146 यखोकगतहा कभरांगहारदमेवमे, 

७१६ गमुरुवहारपमेठ, सहातहारहा 
6912 7147 कवनहायक कमे शव पहाटतील, 

ममु.पखो.रहाकशवडमे बमु., तहा.रहाधिहानगरती, जजि.कखोल्हहापतूर
कपन कखोड ४१५ २११

6913 7148 शमुभम प्रकदप भखोसलमे, 
ममु.पखो.मलकहापतूर, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ १२४

6914 7149 त्र्यरांबकमे श्वर प्रभमु डखोममे, 
रहा.लखोहरहा, पखो.गहारांजिहापतूर, तहा.जजि.कहरांगखोलती, 
कपन कखोड ४३१ ५१३ 

6915 7150 कनलमेश यमुवरहाजि कहारांबळमे , 
ममु.पखो.कदरांडनमेरलती, तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड ४१६ २०७

6916 7151 शकशकहारांत कशवहाजिती महानमे, 
ममु.पखो.मसमुर, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ १०६ 

6917 7152 अजिमुरन महारुतती दळवती, 
ममु.कखोदहाळती, पखो.कतलहारती  नगर,तहा.चरांदगड, 
जजि.कखोल्हहापतूर, कपन कखोड ४१६ ५२७

6918 7153 सरांजिय सकतश ढमेरमे, 
ममु.पखो.हनबरवहाडती, तहा.करहाड, जजि.सहाहातहारहा 
कपन कखोड ४१५ १०६ 

6919 7154 धिनरांजिय समुयरकहारांत तमुपमे, 
ममु.पखो.कमु कमु डवहार, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ५०९

6920 7155 अजजित अशखोक खहाडमे, 
ममु.फणिसमेवहाडती, पखो.एनकमु ळ, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ 
५०७ 

6921 7156 सखोमनहाथ दत्तहात्रय खखोडमे, 
ममु.पखो.महारांडवमे, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ५०६ 

6922 7157 रखोहन सरांदमेश लहादमे, 
३९ ड, बमुधिवहार पमेठ, करहाड, रमहाबहाई हकॉल पररसर , करहाड 

6923 7158 अकभजितीत आप्पहासखो ढहाणिमे,
ममु.पखो.पहाडळती, तहा.जजि.सहाहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ ५१९ 

6924 7159 समुरजि मधिमुकर पहाईकरहाव,
रहा. नखोगहारांबहा मकदरांर, तहा.परतमुर, जजि.जिहालनहा, 
कपन कखोड ४३१ ५०१ 
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6925 7160 प्रमखोद तहानहाजिती कहारांबळमे , 

जलम्बहामेनती बहाग, प्लकॉट नरां.१, रुम नरां.१, गखोवरांडती प.
कपन कखोड ४०० ०४३

6926 7161 अक्षय सकतश ढमेरमे,
ममु.पखो.हनबरवहाडती, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ १०६ 

6927 7162 अमर उत्तम जिहाधिव, 
ममु.पहालर, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा
कपन कखोड ४१५ १२४ 

6928 7163 कनोंडतीबहा गणिपत कदम,
रहा.जिहारांबमे, पखो.बखोपखोशती, तहा.जजि.सहातहारहा, 

6929 7164 सकतश रहाजिहारहाम कभसमे, 
४ बती., बमुधिवहार पमेठ, करहाड, 
कपन कखोड ४१५ ११० 

6930 7165 प्रकवणि रघमुनहाथ चव्हहाणि, 
तहा.कहागल, जजि.कखोल्हहापतूर, गहाव. हनबरवहाडती, पखो.बहाळमेघखोल,कपन कखोड 
४१६ २१८ 

6931 7166 सकन प्रकदप डनोंगरमे, 
सती/ओ, अमर वरांजिहारती, आरांबमेडकर वकॉडर, पहारांढरकवडहा, तहा.कमे ळहापतूर, 
जजि.यवतमहाळ, 
कपन कखोड ४४५ ३०२

6932 7167 कखोमल शकशकहारांत महानमे, 
ममु.पखो.मसमुर, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ १०६

6933 7168 अकभजितीत अरुणि जिहाधिव, 
ममु.पखो.मसमुर, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा, 
कपन कखोड ४१५ १०६

6934 7169 दत्तहात्रय आनरांदहा दमेसहाई, 
ममु.पखो.कटक्कमे वहाडती, तहा.ममुदरगड, जजि.कखोल्हहापतूर,
कपन कखोड ४१६ २०९

6935 7170 कवककी रहामचरांद्र पहाटसमुलमे, 
ममु.पखो.जहानकदप ककॉलनती मलकहापतूर, तहा.करहाड,
जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ ५३९

6936 7171 मयमुर धिनोंडतीरहाम कहारवटमे, 
रकववहार पमेठ, भखोई गलती करहाड, 

6937 7172 समुजिहातहा भहाउ वहायदरांडमे, 
तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा, कपन कखोड ४१५ १०९

6938 7173 अकनकमे त अकनल लहादमे, 
३४ बमुधिवहार पमेठ, करहाड

6939 7174 उदयजसरांह उत्तम थखोरवडमे, 
६६, बमुधिवहार पमेठ, करहाड 

6940 7175 अरुणि पमुरांडलतीक रहाठखोड,
ममु.कहाररांडवहाडती, पखो.दमेगहाव, तहा.जजि.सहातहारहा, 
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कपन कखोड ४१५ ००४

6941 7176 नहाव व पत्तहा नमतूद नहाहती 
6942 7177 समुरजि रहाजिहद्र वमेदपहाठक, 

दमुधिगरांगहा ककॉलनती, बनवडती, कवदयहानगर, सपैदहापतूर,
तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा 

6943 7178 सकचन वसरांत महानमे, 
ममु.पखो.दमेवळहालती (बमेबरांळती रखोड), 
तहा.जजि.उस्महानहाबहाद, कपन कखोड ४१३ ५०१

6944 7179 नहाव व पत्तहा नमतूद नहाहती 
6945 7180 वपैशहालती महहादमेव ढखोणिमे, 

मरांगळवहार पमेठ, सहातहारहा
6946 7181 नरांदककशखोर चरांद्रकहारांत गखोरमे, 

रहामनगर, अभय ककॉलमेजि जिवळ, महाकर ट यहाडर, धिमुळमे , कपन कखोड ४२४ 
००१

6947 7182 मखोहम्मद हसन कखोखहार, 

6948 7183 आरतती रममेश कहारांबळमे  
रहा. उदगतीर, तहा. उदगतीर, जजि. लहाततूर 

6949 7184 अजजिरांक्य रहाजिहद्र महाकणिमे,
ममु.पखो. शमेडखोळ, तहा. कनलरांगहा, जजि. लहाततूर 
कपन कखोड -४१३ ५२१

6950 7185 समुकमु महार गखोकवरांद कहारांबळमे ,
रहा. यमेवककी, पखो. हखोनहाळमे , तहा. उदगतीर 
जजि. लहाततूर 

6951 7186 कनलमेश ररांगरहाव वहाकडमे
रहा. इरांदखोरहा पखोजलस क्वहाटरर कबल्डलींग नरां.३,
इरांदखोरहा चचौक, नहागपतूर कपन कखोड -४४० ०१७

6952 7187 वपैशहालती अ. गहायकवहाड,
ममु. कहवरखमेड, पखो. अरांबहाशती,
तहा. ममेहक जजि. बमुलढहाणिहा.

6953 7188 जियवरांत कभमरहाव कहाळमे
ममु. मखोढवमे, पखो. ममुटर्वी, तहा. बहारहामतती, जजि. पमुणिमे
कपन कखोड -४१२ ३०४

6954 7189 शमेख जिकहर शमेख नहासमेर 
रहा. दहादमुलगव्हहाणि, पखो. अत्रती दमेशममुख, 
तहा. ममेहकर,जजि. बमुलढहाणिहा 

6955 7190 अमखोल शकशकहारांत सखोनवणिमे,
रहा. कशवहाजितीनगर जिळगहाव रखोड, नहामनमेर
तहा. जिहामनमेर जजि. जिळगहाव ४२४ २०६

6956 7191 गणिमेश उत्तम नहारांगरमे,
वडणिगमे, तहा. करवतीर ,जजि. कखोल्हहापतूर

6957 7192 समुकमत प्रकहाश बरडमे,
रहा. शहाहहनगर, गडकचरखोलती, 
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तहा. जजि. गडकचरखोमेलती कपन कखोड -४४२ ६०५

6958 7193 रकव  सहागर  ममेशहाम,  ममु.  पहाथरती  चचौ,  पखो.  खरहाशती,
तहा. लहाखनती, जजि. भरांडहारहा ४४१ ८०५

6959 7194 स्नमेहहा समुधिहाकर ममेशहाम 
ममु. रहगमेपहार द. पहा. सडक अजिमुरनती, जजि. गनोंकदयहा

6960 7195 भगवहान बहाळमु इरांदखोरमे
रहा. पहाडजसगपडहा कबकबकहामकबरहा, 
औररांगहाबहाद

6961 7196 भहागवत बहाबमुरहाव सवहासमे,
ममुतबट लक्ष्मतीपतूर, पखो. कपरांपखमेड, तहा. वडवणिती
जजि. बतीड कपन कखोड -४३१ १२२

6962 7197 आशहा रहाजिमु कखोहखोक,
ममु.पखो. धिहामणिगहारांव, तहा. आषती जजि. कबड

6963 7198 स्नमेहल रहा. थखोरहात,
सती-२१, आर-०१, महातनृछहायहा सखोसहायटती,
घरकमु ल समेक्टर १५, नवती ममुरांबई ४१० २१०

6964 7199 कशलहा रकवरांद्र कखोतती,
रहा. स्वरहाज्यनगर, अग्रवहाल पमेटट खोलपरांप शमेजिहारती,
नरांदमुरबहार

6965 7200 समहाधिहान कवजिय महाळती,
रहा.दहामहाजितीनगर, मरांगळवमेढहा, धिमरगहावरखोड
महाळती वस्तती, मरांगळवमेढहा, तहा. मरांगळवमेढहा,
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड -४१३ ३०५

6966 7201 गरांगहारहाम शरांकर गहाडतीवडहार,
ममु.पखो. नहागणिसतूर, तहा. अक्कलकखोट
जजि. सखोलहापतूर कपन कखोड -४१३ २२७

6967 7202 शतीरहाम कभमरहाव कहाळमे
रहा.मखोढवमे, पखो. ममुटर्वी, तहा. बहारहामतती, जजि. पमुणिमे

6968 7203 कवठ्ठल सरांपत धिहारांबखोरमे,
ममु.पखो. कणिगर धिहारांबखोरमे वस्तती, तहा. रहाहहरती
जजि. अहमदनगर कपन कखोड -४१३ ७०६

6969 7204 अक्षय अजिमुरन अभरांगरहाव, 
रहा. लहाखमुबहाई झखोपडपटती, गखोकवरांदपमुरहा, 
परांढरपतूर, तहा. परांढरपतूर , जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड -४१३ ३०४

6970 7205 डती.डती. भहालमेरहाव, 
रहा. १३/४६, रहाजिवहाडहा, कमललींदनगर, ओझर
कमग, ओझर कपन कखोड -४२२ २०७

6971 7206 अजिय नहारहायणि ढवळमे ,
रहा. उध्दहा, पखो. जिहाम, तहा. सममुद्रपतूर, जजि. वधिहार
कपन कखोड -४४२ ३०१

6972 7207 अजजित हनमुमरांत पहारधिती,
ममु.पखो. रहाजिपतूर तहा. आरांबमेगहारांव जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड -४१० ५०९
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6973 7208 रकवरांद्र  अशखोक  पहारधिती,

ममु.पखो. रहाजिपतूर तहा. आरांबमेगहारांव जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड -४१० ५०९

6974 7209 कवशहाल कवठ्ठल गहालफहाडमे,
रहा. समथरनगर गलती नरां.१, कमे जि. तहा. कमे जि 
जजि.बतीड

6975 7210 अकबर शचौकत मणिमेर 
ममु.पखो. गखोगवमे, तहा. शहाहहवहाडती जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २१३

6976 7211 हमेमरांत समुकनल गवळती,
रहा. घर नरां. ९५, समुरनर्वी मखोहलहा, महातनृभमुमती 
व्यहायहाम मरांडळ जिवळ, जिमुनहा कहासहार खडककी
पमुणिमे ०३

6977 7212 ज्यखोतती कशवहाजिती पहाटतील
ममु.पखो. कपशवती, तहा. शहाहहवहाडती, जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २१३

6978 7213 कवक्रिम दत्तहात्रय पहाटतील
ममु.पखो. दमेवहाळमे , तहा. पन्हहाळहा, जजि. कखोल्हहापतूर
कपन कखोड – ४१६ २१३

6979 7214 शतीरहाम नरजसरांग कहाळमे
ममु.पहा. शमेडहामेळ, तहा. कनलरांगहा, जजि. लहाततूर 
कपन कखोड – ४१३ ५२१

6980 7215 दहादहारहाव रहाजिहद्र महाकणिमे
ममु.पखो. रखोडखोळ, तहा. कनलरांगहा जजि. लहाततूर 
कपन कखोड – ४१३ ५२१

6981 7216 कमनहा अ. गहायकवहाड,
ममु. कहवरखमेड, पखो. अरांबहाशती, तहा. ममेदकर 
जजि. बमुलढहाणिहा

6982 7217 समुरजि समुकनल जिगदहाळमे , 
ममु.पखो. महाळवहाडती, तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर

6983 7218 जसध्दहारहाम मलतीकहाजिमुरन बमेळमगर्वी
रहा. ३१९, ककसहाननगर, महारुतती मरांकदर 
सखोलहापतूर कपन कखोड – ४१३ ००६

6984 7219 अमखोल दगडतू  आडमे
रहा. रहामनगर तहारांडहा गखोकवरांदवहाडती, पखो. कमे कत 
पहारांगरती, तहा. गमेवरहाई, जजि. कबड

6985 7220 सचौरभ खमुरांठमे
ममु.पखो. खरांडहाळहा, रमेस्ट हहाऊस शमेजिहारती ,
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१२ ८०२

6986 7221 ऋकषकमे श भहागवत कहारांबळमे
रहा. कहावर धिहानहाईनगर, तहा. करहाड जजि. सहातहारहा

6987 7222 हषरद जिगदतीश दरांडगव्हहाळ,
रहा. रहाठती आमरहाई शतीररांगनगर, गरांगहापतूर रखोड 
नहाकशक, तहा. जजि. नहाकशक ४२२ ०१३
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6988 7223 सहागर समुधिहाकर समथर

रहा. कयरहानहाथ मरांकदर रखोड वहाडर क्रि.१२ दमेवळती 
जजि. वधिहार कपन कखोड – ४४२ १०१

6989 7224 शमेखर पहारांडमु ररांग दमुवहालमे
ममु. कवरकरवहाडती पखो. पमुळकखोटती तहा. महाणि
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०९

6990 7225 जिहाजलरांदर दत्तमु महारांडकर
ममु.पखो. धिहामणिगहारांव, तहा. आषती, जजि. बतीड

6991 7226 अस्मतीतहा रममेश चरांदनकशवमे
रहा. १७ सरांजियनगर, कमु मठहा नहाकहा, सखोलहापतूर

6992 7227 प्रफमु ल कनररांजिन पहाटतील,
रहा. गचौतम नगर, टमेकडती वहाडती नहागपतूर २३
कपन कखोड – ४४४ ०२३

6993 7228 परकवन नयमुम सय्यद 
ममु.पखो. धिहामणिगहारांव तहा. आषती जजि. कबड

6994 7229 प्रकवणि कचौकतक आखहाडमे
ममु.पखो. आरहावमे, तहा. जसरांदखमेड, जजि. धिमुळमे
कपन कखोड – ४२५ ४०७

6995 7230 बमेग सलमहान नहाततू
रहा. धिहामणिगहारांव, तहा. आषती जजि. बतीड
कपन कखोड – ४१४ २०२

6996 7231 आकशष गणिपत आडमुळकर,
प्लकॉट नरां. १३, रररांगरखोड, शहाहह चचौक, फमु लमेवहाडती
कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ ०१०

6997 7232 यमुवरहाजि बहाजितीरहाव चचौगलमे
रहा. ६००/१, पमुरग्रस्त ककॉलनती, ममु.पखो. 
कशरांगणिहापतूर, तहा. करवतीर, जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ ०१०

6998 7233 नहामदमेव समुरांदर बखोऱ्हहाडमे 
ममु.पखो. दमेवळमे , तहा.जिमुनर, जजि. पमुणिमे 
कपन कखोड – ४१० ५०२

6999 7234 सकचन मलतीनहाथ छप्पमेकर,
ममु.पखो.कमुरां भहारती तहा. द. सखोलहापतूर, जजि. सखोलहापतूर
कपन कखोड – ४१३ ००६

7000 7235 पवणि कनलकरां ठ बहावणिमे
रहा. अरांतरगहाव, पखो. कगरड, तहा. सममुद्रपमुर 
जजि. वधिहार कपन कखोड – ४४२ ३०५

7001 7236 आककीब आरतीफ आत्तहार,
रहा. महाळवहाडती ककणिती, तहा. हहातकणिरांगलमे, 
जजि. कखोल्हहापतूर कपन कखोड – ४१६ ११२

7002 7237 रहाजिमेश कलहाप्पहा तखोगरती,
रहा. सरांजिय गहारांधितीनगर, कवजिहापतूर रखोड, सखोलहापतूर
नरां.२ झखोपडपटती, कपन कखोड – ४१३ ००४

7003 7238 रहामदहास कवठ्ठल लखोदकरमे
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ममु. तळपमेवहाडती, पखो. बखोटहा, तहा. सरांगमनमेर 
जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४२२ ६०२

7004 7239 जियहा अ. बहागडमे
रहा. वहाडर क्रि. ५, नहाचणिगहारांव, तहा. दमेवळती
जजि. वधिहार कपन कखोड – ४४२ ३०६

7005 7240 कवकहास दहादहारहाव पवहार
रहा. सरांत नहामदमेवनगर धिहानखोरहा रखोड पशश्चम 
बतीड, मखोहटहा दमेवती मरांकदरहाजिवळ बतीड ४३१ १२२

7006 7241 स्नमेहहा प्रल्हहाद कमु डहाळकर
रहा. लहाईन बझहार, गलती नरां.४, वक्रितमुरांड बरांगलहा,
सहाई मरांकदरहाजिवळ, कसबहा वहावडहा कखोल्हहापतूर

7007 7242 वपैभव सरांभहाजिती कशरांदमे 
ममु.पखो. तहारांबवहा तहा. कमे जि, जजि. बतीड 
कपन कखोड – ४३१ १२३

7008 7243 कहरहाबहाई लहह गखोल्हहार
ममु.पखो. ममुगगहारांव तहा. पहाटखोदहा जजि. बतीड 
कपन कखोड – ४१४ २०४

7009 7244 सरांजिय आततीनहाथ शमेकडमे
ममु.पखो. ममुगगहारांव तहा. पहाटखोदहा जजि. बतीड
कपन कखोड – ४१४ २०४

7010 7245 जसध्दखोधिन रममेश रणिकदवमे
ममु. खरकशरांगमे पखो. यमेळतीव, तहा. खटहाव जजि.सहातहारहा
कपन कखोड – ४१५ ५१२

7011 7246 रुपमेश गणिमेश डखोबरहाव,
ममु.पखो. नहारखमेड, तहा. नहारांद मुरहा जजि.बमुलढहाणिहा
कपन कखोड – ४४३ ४०४

7012 7247 दत्तहात्रय रहामदहास कनकम 
ममु.पखो. कचरांचणिती पखो. कडस्कळ, तहा. खटहाव
जजि. सहातहारहा कपन कखोड – ४१५ ५०४

7013 7248 अजिय धिनहाजिती कडगरमे
ममु.पखो. महाढहा, जजि. सखोलहापतूर ४१३ २०९

7014 7249 रहामचरांद्र कहरांद मुरहाव वहाडकर
ममु.पखो. कदरांडनमेलर्वी, तहा. करवतीर जजि. कखोल्हहापतूर 
कपन कखोड – ४१६ २०७

7015 7250 कवजिय धिनहाजिती कटगरमे
ममु.पखो. महाढहा, जजि.सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ २०९

7016 7251 लक्ष्मणि आनरांदरहाव खमुडमे
ममु.पखो. कवठमे, तहा. वहाई जजि. सहातहारहा 
कपन कखोड – ४१५ ५१६

7017 7252 बहारकमु  उत्तम बकहर
ममु.पखो. कहाटमेवहाडती, पखो. रहाजिमुरती तहा. जिहामखमेड
जजि. अहमदनगर कपन कखोड – ४१३ २०२

7018 7253 दत्तरहाजि अशखोक कहारांबळमे
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ममु.पखो. तहा. महाढहा, जजि. सखोलहापतूर 
कपन कखोड – ४१३ २०९

7019 7254 परमेश कदलतीप जिहाधिव
ममु.पखो. लखोवलमे, तहा. सरांगममेश्वर जजि. रत्नहाकगरती
कपन कखोड – ४१५ ६११

7020 7255 अकनल कशवरहाम जिहाधिव
ममु.पखो लखोवलमे, तहा. सरांगममेश्वर जजि. रत्नहाकगरती
कपन कखोड – ४१५ ६११

7021 7256 रखोकहदहास भहारत खपैरनहार
रहा. रहामे हहाउस ए-१७, कनसगर रखो हहाऊस 
दमेवळहालती रखोड, वपैष्णिवती महाकर जिवळ, पहाथडर्वी
नहाकशक कपन कखोड – ४२२ ०१०

7022 7257 रहाहहल दत्तहा चव्हहाणि
रहा. अकलमुजि तहा. महाळकशरस जजि. सखोलहापतूर

7023 7258 रखोहन रकवरांद्र जिहाधिव,
ममु.पखो. लखोवलमे, तहा. सरांगममेश्वर जजि. रत्नहाकगरती 
कपन कखोड – ४१५ ६११

7024 7259 पनृथ्वतीरहाव पमुरुषखोत्तम नरळमे ,
ममु.पखो.झवककीबहा, तहा.झटती, जिहामणिती, जजि.यवतमहाळ
४०५ ३०४

7025 7260 ममुमतहाजि ममेहममुद पठहाणि
ममु.पखो.तहालमुकहा बहारहामतती, जजि.पमुणिमे

7026 7261 दत्तहा महाधिव जिहाधिव
चखोररांबहा पखो.कनमगहारांव तहा.हदगहारांव, जजि.नहारांदमेड

7027 7262 महहादमेव बहापतू व्हनमहानमे
रहा.आषती, तहा.मखोहखोळ, जजि.सखोलहापतूर

7028 7263 अकवनहाष भगवहान भखोसलमे
ममु.आरहाव पखो.रहानसई, तहा.पमेणि, जजि.रहायगड
४०२ १०७

7029 7264 कत्रवमेणिहाबहाई धिखोडबहारहाव गहायकवहाड
ममु.वहाळककी, पखो.औढहा, तहा.औरांढहा, जजि.कहरांगखोलती
४३१ ५१३

7030 7265 कवठ्ठल प्रभमु कनरांबहाळकर
ममु.जिहारांभरुन, पखो.पमुसमेगहारांव, तहा.जजि.कहरांगखोलती
४३१ ५१३

7031 7266 रहाहहल धिनोंडखोपरांथ बनहाटमे
रहा.रहाणिती सहावरगहारांव, तहा.गरांगहाखमेड,
जजि.परभणिती ४३१ ५३६

7032 7267 सखोनहाजिती मरतीबहा दमेवकहारांबळमे
लखोढमे सहारांगवती तहा.लखोहहा, जजि.नहारांदमेड

7033 7268 समुरमेश सरांभहाजिती कहारांबळमे
हडखोळमे  नहारांदमेड, कशवहाजिती उदहान

7034 7269 अश्वतीनती लक्ष्मतीकहारांत रहाठखोड
रहा.रहामनगर, पखो.मखोहहा, इरां. तहा.पमुसद,
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जजि.यवतमहाळ ४४५ २०४

7035 7270 आरतती बबनरहाव दमेशममुख
वरुड पखो.मखोहहा तहा.पमुसद, जजि.यवतमहाळ
४४५ २०४

7036 7271 प्रमखोद महहादमेव डखोबहाळमे
ममु.रुई तहा.इरांदहापतूर, जजि.पमुणिमे
४१३ १३२

7037 7272 मनखोजि शतीररांग कहाळमे
आमठहाणिहा तहा.जसलखोड, जजि.औररांगहाबहाद
४३१ ११३

7038 7273 अवकचत कचौकतक तहायडमे
रहा.आमठहाणिहा, तहा.जसलखोड, जजि.औररांगहाबहाद
४३१ ११३

7039 7274 रहाममेश्वर धिनोंडबहारहाव कशरांदमे
पहामेफहाळती, तहा.उमरखमेड, जजि.यवतमहाळ
४४५ २०४

7040 7275 फजिल कबस्मतीलहाह खहान
अल्तहाफसहाह ऊदमुर हहाय्स्कतू ल जिवळ, ममुकहाईनगर, जजि.जिळगहारांव ४२५ ३०६

7041 7276 सकवतहा प्रकदप खहाडमे
ममु.पखो.महारांडवमे, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा
४१५ ५०६

7042 7277 नहारांव नमतूद नहाहती
ममु.पखो.गखोळमे , तहा.दमेवळती, जजि.वधिहार

7043 7278 कवजिय सखोरटमे
ममु.पमेड, तहा.तहासगहारांव, जजि.सहारांगलती
४१६ ३१२

7044 7279 जलनहा कव. सखोरटमे
ममु.पमेड, तहा.तहासगहारांव, जजि.सहारांगलती
४१६ ३१२

7045 7280 नहारांव व पत्तहा नममुद नहाहती
7046 7281 नहारांव व पत्तहा नममुद नहाहती
7047 7282 सरांकमे त समुकनल कखोठहारती

समुभहाषनगर, सहाई ककॉलनती, कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा
४१५ ५०१

7048 7283 अकवनहाश कवठ्ठल समुतहार
रहा.कखोन्हमेरती तहा.मखोहखोळ, जजि.सखोलहापतूर
४१३ २४८

7049 7284 अकवनहाश सरांभहाजिती गहाडमे
ममु.कखोन्हमेरती तहा.मखोहखोळ, जजि.सखोलहापतूर
४१३ २४८

7050 7285 शतीकहारांत अशखोक जिहाधिव
ममु.पखो.कशररांबमे, तहा.कखोरमेगहारांव, जजि.सहातहारहा
४१५ ५०१

7051 7286 कपै लहास आबहासहाहमेब घखोरपडमे
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१०९, शहाहहनगर गखोडखोलती, सहातहारहा

7052 7287 प्रकवणि कवजिय ममेरळती
हडपसर, पमुणिमे, ४११ ०२८

7053 7288 अजिय लक्ष्मणि जिहाधिव
ममु.पखो.कनसरहाळमे

7054 7289 सकचन रहामचरांद्र ढमेरमे
ममु.पखो.वरकमु टमे मलवडती, तहा.महाणि, जजि.सहातहारहा
४१५ ५०९

7055 7290 समुरजि हणिमरांतरहाव हहादवमे
ममु.पखो.पमेरलमे, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा
४१५ १०९

7056 7291 शतीधिर धिहानहाजिती खहाडमे
ममु.पखो.महारांडवमे, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा ४१५ ५०६

7057 7292 शरद जिहाजलरांदर चव्हहाणि
जिखोततीबहानगर, कहाळमेवहाडती, तमुकहारहाम नडमे ककॉलनती,कपरांपरती 
पमुणिमे - ४११ ०१७

7058 7293 रकवरांद्र सखोपहान टमेफहाडमे
ममु.पखो.चहारांद मुर, तहा.जजि.अकखोलहा
४४४ ००४

7059 7294 रखोकहत सरांजिय ममुळतीक
ममु.पखो.शहद्रमे, तहा.जजि.सहातहारहा

7060 7295 कमु लदतीप गमुरव
सहावडर दमु. तहा.करवतीर, जजि.कखोल्हहापतूर
४१६ ००१

7061 7296 उममेश समुदहाम वमेटम
ममु.पखो.यमेरवळमे , अरांबमेडकरनगर, तहा.करहाड, जजि.सहातहारहा ४१५ १२२

7062 7297 अशखोक शरांकर चचौधिरती
ममु.पखो.पहाटणि, तहा.पहाटणि, जजि.सहातहारहा
४१५ २०६

7063 7298 गणिमेश जिगनहाथ पमुगहारांवकर
८७७/ए, वहाडर, कफररांगहाई तहालतीम, कशवहाजिती पमेठ, कखोल्हहापतूर, ४१६ ०१२

7064 7299 अजजिरांरांक्य जिगनहाथ पमुगहारांवकर
८७७/ए, वहाडर, कफररांगहाई तहालतीम, कशवहाजिती पमेठ, कखोल्हहापतूर, ४१६ ०१२

7065 7300 नहारांव व पत्तहा नममुद नहाहती
7066 7301 सहाईनहाथ दमेवरहाव भखोरकडमे

ममु.पखो.बहाळहापमुर तहा.कलतमुरती, जजि.कहरांगखोलती
४३१ ७०१

7067 7302 नहारांव व पत्तहा नममुद नहाहती
7068 7303 अशहा शहामरहाव गळलमे

रहा.कवडहा, पखो. पमेत्रहा, तहा.कळमनमुरती
जजि.कहरांगखोलती

7069 7304 भहागवत कहाकहासहाहमेब बखोकरमे
ममु.कशरुर, पखो.नमुनमे, तहा.जजि.लहातमुर ४१३ ५१२

7070 7305 कपरांककी चरांगहाळयहा भखोसलमे
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ममु.पखो.तहाककवलती, तहा.जजि.उस्महानहाबहाद
४१३ ५०६

7071 7306 कवकहास मधिमुकर शमेलहार
ममु.पखो.वमेनहानगर तहा.जजि.सहातहारहा
४१५ ०२२

7072 7307 गणिमेश कनळकरां ठ क्षतीरसहागर
तहा.औसहा, जजि.लहातमुर
घर नरां.९६७ पखोजलस स्टमेशनच्यहा पहाठतीमहागमे

7073 7308 कशवहाजिती शहामरहाव जिहाधिव
7074 7309 अमर अरुणि पवरमे

ममु.पखो.ओझडर, तहा.वहाई, जजि.सहातहारहा
४१२ ८०३

7075 7310 ककरणि अशखोक चव्हहाणि
ममु.पखो.कमे ळघर, तहा.जिहावलती, जजि.सहातहारहा
४१५ ०१२

7076 7311 अश्वतीन अरुणि तहारांबमे
ममु.ककन्हती, पखो.पचखमेडती, तहा.कमु टती,
जजि.नहागपमुर

7077 7312 आकदत्य रहामहरती जिहाधिव
खपैदक गलती, वपैरहाग, ४१३ ४०२

7078 7313 अरांबहादहास चरांद्रकहारांत नवलमे
कनरांबहाळकर गलती, वपैरहाग, ४१३ ४०२

7079 7314 कदलतीप शरांकर डमु बल
ममु.शमेरमेवहाडती, पखो.कमु मठमे, तहा.जजि.सहातहारहा
४१५ ००२

7080 7315 आप्पहा नहामदमेव लखोहहार
ममु.पखो.पमुसमेसहावळती, तहा.खटहाव, जजि.सहातहारहा
४१५ ५१२

7081 7316 कशवहाजिती उदव भहालमेरहाव
ममु.पखो.सहाकत, तहा.जिहारांबखमेड, जजि.अहमदनगर,
कपन कहामेड - ४१३ २०१

       आदमेशहावरुन

सहती/-

कदनहारांक : २४/०२/२०२० प्रबरांधिक,

कठकहाणि : सहातहारहा जजिल्हहा न्यहायहालय, सहातहारहा 
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