महारा&' रा(य
कोकण *वभागीय शक मतदार संघ याद. -2015
िजहा :- ठाणे

मतदार क45ाचा . 14/84

तालुका:- शहापूर

मतदार क45ाचे नाव :- शहापूर

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

शहापूर
१ वामी आपा. गज
ु राथी बाग. शहापरू

अधकार हरचं दताय

दताय मंगल

डी.बी.मोहने आ&म शाळा गांडूळवाड,
शहापूर

३१

२ वाडीले.ई.गो+वंद नगर शहापूर

अडसुळे भीमराव मेघराज

मेघराज अजुन
/

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

५०

३ २४/४६२ उषाव8ना,गज
ु राथी बाग,
शहापूर

अताड9 नागेश पंड
ु :लक

पंड
ु :लक शामराव

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापरू

५४

४ 8लॉट.=.२४,गुजराथी बाग,शहापूर

अताड9 उषा नरे श

नरे श पुंड:लक

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४९

५ +पतळे माग/, सोनार आल,शहापूर

अवसरे समीर रमेश

रमेश भाकर

धम/वीर आनंद ?दघे +व1यालय,
शहापूर

३४

६ गोपाळ नगर, मु.पो.ता.शहापूर

बडगुजर पुंड:लक गुलाबराव

गुलाबराव लाला

५७

७ वारघडे नगर, 8लॉट.१८(बी),शहापूर

बडगुजर शाळीDाम धनाजी

बडगुजर धनाजी
मोतीराम

आटगाव +वभाग क@नAट +व1यालय
आटगाव,ता.शहापरू
ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

८ मु. पो. शहापूर गो+वंद नगर शहापूर

भडांगे पूनम पांडुरं ग

भडांगे पांडुरं ग भीमा

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४८

९ गुलमोहर अपा. प?हला मजला
ताडोबा मं?दर शहापूर

भालेराव भूपE अनंत

भालेराव अनंत परसू

Fयू इंिIलश कूल मुरबाड

४०

५५

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

१० गोपाल नगर ९ , शहापरू ता. शहापरू

भामरे अशोक वामन

भामरे वामन दे ओमान बी.ल. सदगीर +व1यालय
मोडकसागर ता. शहापूर

४५

११ गोणे नगर, शहापूर ता. शहापूर

भामरे संLया Mमोद

भामरे Mमोद पंNडत

जनकOयाण मा.+व1यालय शहापूर

३७

१२ अ.ब.चंतामणी ठQकर कंपाउं ड ता.
शहापूर

भामरे चाR:शला का:शनाथ

भामरे का:शनाथ
:ललाधर

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापरू

४८

१३ ०५, नम/दा Sब. नाथ नगर ऑपोUझट
टे ट बँक शहापूर

भेरे दे वE जयराम

भेरे जयराम शंकर

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

३०

१४ ४७८-ब शहापरू ता. शहापरू

भोईर ?दलप धमा/

भोईर धमा/ बाळू

Xकसान हायकूल नडगाव ता.शहापरू

१५ शरयू अपा.नाथ नगर कमल नगर
शहापरू

भोईर ?दनेश :शवराम

भोईर :शवराम धमा/

&ी.स1गुY रZीनाथबाबा मा.+व.
खरड ता.शहापरू

४३

१६ सद
ु मा/ अपा. २ रा मजला गोपाल
नगर शहापूर

भोईर एकनाथ दताय

भोईर दताय लडकू

Mगती +व1यालय ?ठले ता. शहापूर

४१

१७ &ीराम सोसायट शहापूर

भोईर शांताराम अनंता

भोईर अनंता पांडुरं ग

१८ सावरोल रोड शहापूर

भोईर शोभा दताय

भोईर दताय

१९ &ीराम सोसायट पंNडत नाका
शहापरू
२० कासार आल शहापूर

भोईर उ:म/ला शांताराम

भोईर शांताराम अनंता

भोडीवले मीना नामदे व

भोडीवले नामदे व
हरभाऊ

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४०

२१ सरकार गोदाम ]ाने^वर नगर
शहापूर

Sबरार @नतीन नारायण

Sबरार नारायण
तुकाराम

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

३८

२२ ६३० Mणव गुजराथीबाग शहापूर

बोरसे +वजय दे +वदास

बोरसे दे +वदास +वAणू

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

५६

४१
ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४२
३८

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

२३ ०२ Sब. कतरु  कॉ_8लेस शहापरू

चौधर भगवान ?हरामण

चौधर ?हरामण बुधा

धम/वीर आनंद ?दघे +व1यालय,
शहापूर

३७

२४ राहुल नगर चेरपोल शहापूर

दळवी सुरेश +वनायक

दळवी +वनायक महाद ू

MकOप +व1यालय भातसानगर
ता.शहापूर

३४

२५ साई धाम Sब. टे ट बँक शहापरू

दांडक
े र शारदा शांताराम

दांडक
े र शांताराम
वासुदेव

के.म.ई.स. हायकूल पडघा-बोरवल
ता. :भवंडी

४४

२६ तलाठa ओXफस कासार आल

डांगे आनंदा गुंडाजी

डांगे गुंडाजी साय8पा

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

२९

२७ गोपाल नगर 8लॉट ९ कतरु 
कॉ_8लेस शहापूर

दे वरे गरधार ?हरामण

दे वरे ?हरामण काळू

&ीराम +व1यालय सरलांबे ता. शहापरू

३४

२८ दता धाम बसवंत कॉलनी शहापूर

दे सले मंगलाल +वलास

दे सले +वलास @नंबा

Xकसान हायकूल नडगाव ता.शहापूर

४८

२९ दता धाम cलॉक नुंबर १३ बसवंत
कॉलनी शहापूर

दे सले +वलास @नंबा

दे सले @नंबा आनंदा

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

५१

३० कृAणा व8ना वामी समथ/ रोड
Fहावी गOल ता.शहापरू

दे शमुख नंदलाल हरभाऊ

दे शमुख हरभाऊ
+वनायक

सहया +व1यालय टE भूल ता.शहापूर

४०

३१ कृAणा व8ना वामी समथ/ रोड
Fहावी गOल ता.शहापरू
३२ Mगती अपा.Sब.=.२०७ गुजराथीबाग
शहापरू
३३ ममता अपा. गुजराथीबाग शहापूर

दे शमुख सु:मता :शवाजीराव

दे शमुख :शवाजीराव
भाकरराव

सहया +व1यालय टE भूल ता.शहापूर

३०

दे शपांडे Mशांत अनंता

दे शपांडे अनंता
शेशांपात

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४२

धनगर गोपीचंद बुधा

धनगर बुधा रामचं

+प.ए.जाधव +व1यालय eयू. कॉलेज
:भवंडी

५६

३४ कुणाल @नवास शहापूर ता.शहापूर

दध
ु ाळे तारा तुकाराम

दध
ु ाळे तुकाराम वाOकू

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

४२

३५ मु.पो.ता.शहापूर

दध
ु सागरे दमयंती रमेश

दध
ु सागरे रमेश मगन

Mाथ:मक आ&मशाळा मान

३२

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

३६ २०५, सरवती अपा. नाथ नगर
शहापूर

फड9 Xकरण गंड
ु ाजी

फड9 गंड
ु ाजी रामचं

अ:भनव ]ानमंदर ो_बय मंब
ु ई

४२

३७ अ?हOयाबाई माने नगर fgमण
आल शहापूर

फड9 मOहार धाऊ

फड9 धाऊ +वhल

&ीराम +व1यालय सरलांबे ता. शहापूर

५४

३८ मानस गज
ु राथीबाग शहापरू

Xफरके शाळीDाम हर

Xफरके हर डूला

एस. सी.एस.+व1यालय XकFहवल ता.
शहापूर

५६

३९ गणेश वाडी सावरोल रोड शहापूर

गा+वत शरद गणपत

गा+वत गणपत ढवळू

एस.आर.एस.म. +व1यालय डjSबवल
(ई)

२८

४० वध/मान अपा. कळं भे Dामपंचायत
शहापूर

घनघर अ+वनाश सदानंद

घनघर अ+वनाश
सदानंद

]ानदप +व1यालय गेगाव-नांदवळ
ता. शहापूर

२८

४१ २०१, स1गुY अपा. पंNडत नाका
शहापरू

घनघाव अशोक गोपाल

घनघाव गोपाल रामचं एस. सी.एस.+व1यालय XकFहवल ता.
शहापरू

४५

४२ लkमी नारायण अपा.लkमी नगर
+वंग सी. 8लॉट =.०१ शहापूर

घरत का:शनाथ कjडू

घरत

कjडू

MकOप +व1यालय, XकFहवल,
ता.शहापूर.

४७

४३ &ी. गणेश अपा.परांजपे नगर शहापूर

घायवट अि^वनी आमाराम

घायवट आमाराम
धमा/

सौ. एस.एन.लाहोट +व1यालय
अनगाव, ता.:भवंडी

३८

४४ नाथ नगर शहापूर

घुडे रे ^मा र+वं

घुडे र+वं गो+वंद

]ानदप +व1यालय गेगाव-नांदवळ
ता. शहापूर

३५

४५ &ी. समथ/ सो. पंNडत नका शहापूर

हरड स:मधा सुभाष

हरड सुभाष गोपाल

३६

४६ वंद
ृ ावन नगर

जागरे +वजय पांडुरं ग

जागरे पांडुरं ग ?द.

Xकसान बाबा +व1यालय, धसई,
ता.शहापरू .
ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४७ &ी. वामी समथ/ कृपा सरकार
गोदाम शहापूर

जगताप महाFलाल बाबुराव

जगताप बाबुराव
माUणक

Mगती +व1यालय, ?ठले, ता.शहापूर.

५०

४८ महलkमी पाक/ पंNडत नाका शहापूर

कामडी वषा/ गणेश

कामडी गणेश Xकसन

एस.एच. जjधळे हायकूल,
डjSबवल(प)

२७

शहापूर

५४

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

४९ हर ओम अपा.सोनार आल शहापरू

का:शवले नानू कृAणा

का:शवले कृAणा
सावळाराम

नत
ू न +व1यालय आसनगाव,
ता.शहापूर.

३२

५० कतुर कॉ_8लेस जनकOयाण
हायकूल शहापूर

खाचणे मो?हनी ?हरामण

खाचणे ?हरामण ठाकूर सरकार आ&म शाळा अघई,
ता.शहापूर.

४९

५१ ८२२/१, +पत ृ मत
ृ ी SबOड. fाgमण
आल,शहापूर.

खाडे सुनील भागवत

खाडे भागवत धाऊ

३६

५२ R.नं.१ तावडे वाडा, fाgमण आल,
शहापूर.ता.शहापूर.

खरात ?दगंबर :सताराम

खरात :सताराम माRती ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

५३ मु.पो.ता.शहापरू .जी.ठाणे

खारक लkमण रामा

खारक रामा काFहू

Xकसन हायकूल, नाडगाव, ता.शहापरू .

५४ मु.पो.ता.शहापूर.जी.ठाणे

Xकरपण दताय :भवाजी

Xकरपण :भवाजी
रामचं

जनकOयाण मा. वी1यालय, शहापूर.

४०

५५ मु.पो.ता.शहापूर.जी.ठाणे

Xकरपण M@तभा दताय

Xकरपण दताय
:भवाजी

जनकOयाण मा. +व1यलय, शहापूर,

३३

५६ हर ओम अपा.सोनार आल शहापूर

कोळी युवराज खंडू

कोळी खंडू ईका

Mगती +व1यालय ?ठले ता. शहापूर

४४

५७ जाई जुह अपा. गुजराथी नगर शहापूर कुलकणl M@तभा रं गनाथ

कुलकणl रघुनाथ
दताय

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४६

५८ इFाmी धाम, गुजराथी बाग, शहापूर,
ता.शहापरू
५९ वसंत nे Nडंग कंपनी, पोपशेट वाडा,
जुना आDा रोड शहापूर

लांबोळे रजनी संजय

संजय मंगेश

MकOप +व1यालय, चjढे ,ता.शहापूर

४३

महाले अतुल शा:लक

शा:लक शंकर

२९

६० अंजल अपाट/ .कतुर को_8लेकस
,शहापूर

महाले ?दलप बाबुराव

&ी के.आर. कोटकर माoया:मक व
उoच माLय:मक +व1यालय
डjSबवलबाबा
(इ) +व1यालय धसई,
महाले बाबुराव पुंजाजी Xकसन
ता.शहापूर

६१ २०३, मालती +वहार,चेरपोल रोड,
शहापूर

माने सुनील काळूराम

माने काळूराम

३४

:शवाई +व1या मं?दर, भांडूप(पु), मंब
ु ई

डी.बी.मोहने आ&म शाळा गांडूळवाड,
शहापूर

३०

४४

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

६२ गज
ु राथी बाग, मु.पो.ता.शहापरू

मतद
ू संदपन जनाद/ न

जनाद/ न तक
ु ाराम

MकOप +व1यालय चjढे , ता.शहापरू

४९

६३ के-१ चाळ, मु.फोरे ट गाड/ nे @नंग
कूल, आसनगाव रोड, शहापूर

मE गाळ रवी बुधा

मE गाळ बुधा दे ऊ

२६

६४ के-१ चाळ, मु.फोरे ट गाड/ nे @नंग
कूल, आसनगाव रोड, शहापूर

मE गाळ शांता बुधा

मE गाळ बुधा दे ऊ

पंचशील माLय:मक
+व1यालय,लोकमाFय नगर, पाडा
=.ठाणे
पं
चशील माLय:मक

६५ साई दश/न, कासार आल,
मु.पो.ता.शहापूर

मुलानी सयाद युसुफ

सयाद फतुभाई

+व1यालय,लोकमाFय नगर, पाडा
=.ठाणे+व1यालय ?ठले ता. शहापूर
Mगती

६६ 8लॉट.=.९ वारघडे नगर,शहापरू

नारले केदारनाथ बबन

बबन रघुनाथ

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापरू

४२

६७ सुMभात गुजराथीबाग ता.शहापूर.

नावरकर Mभाकर &ीधर

नावरकर &ीधर हर

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

५५

६८ साई दश/न मु.पो.ता.शहापूर

नवले गंगाधर :भमाजी

नवले :भमाजी तायाबा Mगती +व1यालय ?ठले ता. शहापूर

५३

६९ सहांशु पाक/, गोपाल नगर, शहापूर
ता.शहापरू .

नायकुडे ]ानदे व तुकाराम

तुकाराम दादा

शेणवे +वभाग हाय-कूल,शेणवे,
ता.शहापरू

४८

७० मु.पो.ता.शहापूर,जी.ठाणे

पडवळ +वजय भाऊ

पडवळ भाऊ महादे व

जनकOयाण मा.+व1यालय शहापूर

३८

७१ कतुर कॉ_8लेQस सुखसागर बंगलो, पगार शांताराम काशीराम
8लॉट =.२९, मु.पो.ता.शहापरू

काशीराम दे वराम

४५

७२ आ?द8ती धाम, सरकार गोदामा
जवळ,शहापूर.

पAटे आमाराम रघुनाथ

रघुनाथ पAटे

शेणवे +वभाग हाय-कूल,शेणवे,
ता.शहापरू
]ानदप +व1यालय गेगाव-नांदवळ
ता. शहापूर

७३ शरयू अपा.नाथ नगर कमल नगर
Yम.नं.३ शहापूर

पतंगराव अनंत टकाराम

पतंगराव ?टकाराम

४५

७४ ४६० ए. ठQकर कंप.शहापूर.

पाटल आसाराम जयदे व

जयदे व.pह.

सोगाव मा.+व1यालय, सोगाव,
ता.शहापरू .
आटगाव +वभाग क@नAट +व1यालय
आटगाव,ता.शहापूर

२८
५०

४७

४९

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

७५ १३५५, कतरु  कॉ_8लेQस, शहापरू

पाटल अशोक नातू

पाटल नातू +व&ाम

शारदा +व1या मं?दर +व1यालय, ठाणे

४७

७६ शरावती अपाट/ , बी.नं.१०५,१ मजला
नाथ नगर शहापूर.

पाटल ?दलप वामन

पाटल वामन लkमण

एस.सी.एस.+व1यालय,
XकFहवल,ता.शहापूर.

५२

७७ नंदाई अपाट/ . गोने नगर,शहापरू .,

पाटल जगFनाथ महाद ू

महाद ू पाटल

Mगती +व1यालय ?ठले ता. शहापरू

३२

७८ इंायणी अपाट/ .नाथ नगर, बी.नं.७, २
मजला शहापूर.

पाटल नरE  +वAणू

+वAणू शंकर

सरकार मा.व उoच मा. मुलंची
आ&म शाळा, शेणवे, ता.शहापूर.

३८

७९ गंगोी अपाट/ .नाथ नगर, ता.शहापरू .

पाटल @नवृ ती Xकसन

पाटल Xकसन नथू

ठुणे +वभाग शारदा +व1यालय, ठुणे .

४७

८० वाघोबा मं?दराजवळ सरकार गोदाम, पाटल राजेश Rपचंद
संत ]ाने^वर कॉलोनी, शहापरू

Rपचंद चैतराम

सरकार मा.व उoच मा. मुलंची
आ&म शाळा, शेणवे, ता.शहापरू .

४०

८१ वसंत nे Nडंग कंपनी, पोपशेट वाडा,
जुना आDा रोड शहापूर

पाटल संगीता अजुन
/

पाटल अजुन
/ चंधा

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

३४

८२ वारघडे नगर, भागीरथी @नवास
8लॉट.२३.,शहापरू

पाटल सतीशकुमार
:शवाजीराव

पाटल :शवाजीराव
दोधा

३८

८३ मु.पो.शहापूर,ता.शहापूर

पाटल नेहा :शरष

पाटल :शरष
बालX=Aण

&ी स1गुY रZीनाथाबाबा
मा.+व1यालय, खरड XकFहवल,
ता.शहाप
ूर. मा.+व1यालय शहापूर
जनकOयाण

८४ आनंद कॉ_8लेQस, बी-+वंग, परांजपे
नगर,शहापरू .
८५ साई दश/न को.ऑप.
हाउस.सो.R.नं.३५,
सी.+वं
गन
.यम
ानगर,ता.शहाप
रू .
८६ परांजपे
गरुनMणव
8लॉट.नं.१५

पाटल सुनील नामदे व

नामदे व &ावण

Mगती +व1यालय ?ठले ता. शहापूर

४३

पवार धनंजय जगFनाथ

जगFनाथ भगवान

सरकार आ&म शाळा अघई,
ता.शहापूर.

३३

पवार महादे व शंकर

पवार शंकर बळी

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४५

+पंजार शकrल महबूब

महबूब है दर

शेणवे +वभाग हाय-कूल,शेणवे,
ता.शहापूर

४५

ता.शहापूर.
८७ शहांषु पाक/, गोपाल नगर, शहापूर,
ता.शहापूर.

३०

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

८८ गणेशवाडी, सावरोल रोड, शहापरू .

६

भीम:संग बारकू

माहुल +वभाग मा.+व1यालय
,चांोट ,शहापूर.

२७

८९ १०,Xकरण बी.बसवंत कॉलोनी, शहापूर. राव योगता नारायण

नारायण शंकर

जनकOयाण मा.+व1यालय शहापूर

३४

९० गR
ु कृपा बी. fाgमण आळ , शहापरू .

राठोड अशोक बबन

राठोड बबन गोपा

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापरू

३७

९१ कसात लाने , राजेश टोर जवळ,
शहापूर.

सरोदे रं जना :शतलकुमार

:शतलकुमार चंकांत

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

३०

९२ कासार आल शहापरू

सरोदे सरोज चंकांत

चंकांत दे वराम

Mगती +व1यालय ?ठले ता. शहापरू

५४

९३ बी १. साईराज कॉ_8लेQस परांजपे
नगर ,शहापरू .

ससे आमाराम महादे व

सासे महादे व बालX=Aण ]ानदप +व1यालय गेगाव-नांदवळ
ता. शहापरू

४७

९४ सायल @नवास,रZीनाथ बाबा नगर,
मु.पो.ता.शहापूर.

सातपुते एकता एकनाथ

एकनाथ +वhल

Mगती +व1यालय ?ठले ता. शहापूर

३९

९५ गुलमोहर अपाट/ , २ मजला R.नं.१६,
गज
ु राथी बाग, मु.पो.ता.शहापरू .

सावंत रघुनाथ जयवंत

जयवंत दगडू

एस.सी.एस.+व1यालय,
XकFहवल,ता.शहापरू .

४२

९६ पवाFदप, कमल नगर ,१०२,बी +वंग, शैख इfाहम सरदार
शहापूर.

सरदार मsडू

आटगाव +वभाग क@नAट +व1यालय
आटगाव,ता.शहापूर

४६

९७ :शवमुतl अपाट/ .शहापूर, ता.शहापूर.

:शगाने @नम/ला +वनायक

४५

९८ जी.१, साई सा@नLया अपाट/ .१
कतुर कॉ_8लेQस, शहापूर.

ं े +वजय गोपाल
:शद

:शगाने +वनायक लाला MकOप +व1यालय भातसानगर
ता.शहापरू
गोपाल केशव
ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

९९ &ी-मुतl अपा. कासार आल शहापूर

ं ाणे +वनायक लाल
:शग

ं ाणे लाल गणपत
:शग

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४६

:शक9 ?हराकांत

:शक9 दामोदर

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४३

१०० वंद
ृ ावन नगर आ?दवासी वस@तगह
ृ
शहापूर

राजपत
ू रागणी भीम:संग

वय

दामोदर

२९

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापरू

वय
६

१०१ गल
ु मोहर अपाट/ .गज
ु राथी नगर
शहापूर.

सोनावणे Xकरण अशोक

अशोक ?दगंबर

३४

१०२ ०१, Mथमेश अपाट/ . कोट/ जवळ
,शहापूर

तारमळे रनMभा भगवान

तारमळे भगवान शामा धम/वीर आनंद ?दघे +व1यालय,
शहापूर

४२

१०३ शारावती अपाट/ . नाथ नगर, शहापरू .

ठाकरे Xकरण का:शनाथ

का:शनाथ गो+वंद

Mगती +व1यालय ?ठले ता. शहापरू

४०

१०४ दपeयोती अपाट/ . कमाल नगर,
शहापूर.

ठाकरे नामदे व पुंजY

पुजY फकrरा

राजा हर^चं +व1यालय,खट
ु ल,
ता.मुरबाड.

४२

१०५ मु.पो.,शहापरू ,ता.शहापरू .

ठाकरे सायल संजय

संजय शांताराम

जनकOयाण मा.+व1यालय शहापरू

४०

१०६ गोने नगर, शहापूर, ता.शहापूर.

ठोके राजE कमल:संग

ठोके कमल:संग +वhल जनकOयाण मा.+व1यालय शहापूर

३६

१०७ कतुर नगर, कतुर कॉ_8लेQस,
शहापूर

थोरात शारदा +व^वास

+व^वास गजानन

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४५

१०८ शांतीदत
ू , गोने नगर,
शहापरू ,ता.शहापरू .

थोरात सुनंदा श:शकांत

श:शकांत बाबाजी

Mगती +व1यालय ?ठले ता. शहापूर

३९

१०९ माळीत +वहार, सावंत नगर, वाडा
रोड, शहापूर.

उबाळे हलE Xकसन

Xकसन सखाराम

चैतFय +व1यालय, गुंड,े ता. शहापूर.

३३

११० मंगलमुतl अपाट/ , बी-+वंग, R.नं.१५ २
मजला पंNडत नाका, शहापरू .

उबाळे हरलाल अमत
ृ ा

अमत
ृ ा गोपाल

४२

१११ इंायणी अपाट/ .नाथ नगर,एस.
बी.रोड घर =.६,शहापूर.

वेखड
ं े बाळू लkमण

लkमण वालकू

एस.सी.एस.+व1यालय,
XकFहवल,ता.शहापरू .
जनकOयाण मा.+व1यालय शहापूर

११२ ९७८,कासार आल, मु.पो.शहापूर,
ता.शहापूर.

वेखड
ं े का:मनी धमा/जी

धमा/जी गो+वंद

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

३९

११३ पठाणवाडा, शहापूर,ता.शहापूर.

वेखड
ं े मंजुळा एकनाथ

वेखड
ं े एकनाथ नामदे व जनकOयाण मा.+व1यालय शहापूर

३४

४६

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

११४ ओम शांती अपाट/ .गोने नगर,
पो.ता.शहापूर.

वेखड
ं े +वमल X=Aण

X=Aण गो+वंद

&ीराम +व1यालय सरलांबे ता. शहापरू

३३

११५ अ:मत.अपाट/ .गरजा नगर,
पो.ता.शहापूर.

+वसाले स+वता पंNडतराव

पंNडतराव नामदे व

Xकसान हायकूल नडगाव ता.शहापूर

३६

११६ शरयू अपाट/ .नाथ नगर घर
=म.२०१.ता.शहापूर.

+वशे अनंता दताय

दताय :शवराम

ठुणे +वभाग शारदा +व1यालय, ठुणे .

३८

११७ २०१,शरयू अपाट/ ., नाथ नगर, शहापूर. +वशे सुजाता अनंता

अनंता दताय

सरवती +व1यालय, XकFहवल,
ता.शहापूर.

३७

११८ गोपाल नगर, कतरु  कॉ_8लेQस,
मु.पो.ता.शहापूर.

+वशे दताय काFहू

काFहू हर

एस.सी.एस.+व1यालय,
XकFहवल,ता.शहापूर.

४५

११९ कमल नगर, शांती @नकेतन अपाट/ .
जवळ. शहापरू .

+वशे द+पका धम9श

धम9श

मा.+व1यालय, आनंद, ता.शहापूर.

४१

१२० R.नं.०२, मु.पो.शहापूर.जी.ठाणे.

+वशे जागत
ृ ी जयवंत

जयवंत पांडुरं ग

जी.के. गुRकुल, वा:संद, शहापूर.

३३

महे श यशवंत

जी.ए.इ. Mाथ:मक शाळा कOयाण.

२४

१२२ घर.=म.१५२०, सरकार गोदामाजवळ, वाकचौरे +वजयकुमार @नवृ ती @नवृ ती मुरलधर
सावरोल रोड शहापूर.

जनकOयाण मा.+व1यालय शहापूर

३९

१२३ १०७,सावल अपाट/ ., गोने
नगर,शहापरू .
१२४ अAट+वनायक, सो., fाgमण अल,
शहापूर.

१२१ ८३२,&ी सदन, हनुमान मं?दरा जवळ, +वशे मधरु ा महे श
कासार अल शहापरू ता.शहापरू .

वाOहे सुरेश ओंकार

ओंकार दोधु

शारदा +व1या मं?दर +व1यालय, ठाणे

५०

झापडे राज&ी वैभव

वैभव झापडे

एस.आय.ए.हाय-कूल, डjSबवल(प)

२७

सरकार.आ&म शाळा अघई,
ता.शहापूर

३२

अघई
१२५ सरकार, मा.आ&म शाळा अघई,
ता.शहापूर.

भामरे अ+वनाश नारायण

नारायण दं गल

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

१२६ सरकार. आ&म शाळा अघई,
ता.शहापूर.ठाणे.

सदगीर साहे बराव पंज
ु ा

पंज
ु ा तक
ु ाराम

सरकार आ&म शाळा अघई,
ता.शहापूर.

४७

१२७ मु.पो.अघई.ता.शहापूर.

शEडे वैभव नामदे व

नामदे व बाबू

MकOप +व1यालय, चjढे ,ता.शहापूर

२८

]ानदप +व1यालय गेगाव-नांदवळ
ता. शहापूर

३२

अयाणी
१२८ मु.पो.आOयानी, ता.शहापूर.

@नचते मनोहर नामदे व

@नचते नामदे व बाबू
अंदाड

१२९ मु.पो.अंदाड, ता.शहापूर.

गाडगे गणेश नाना

नाना नाथा

नूतन +व1यालय
आसनगाव,ता.शहापरू .

३०

१३० मु.पो.अंदाड,घर =म.८१ ता.शहापूर.

मोगरे राजेश रामचं

रामचं भाऊ

Xकसन हाय-कूल, नडगाव,
ता.शहापूर.

३०

आसनगाव
१३१ मु.आसनगाव, तुळजाई, आसनगाव,
ता.शहापूर.

बडगुजर +वजय पांडुरं ग

पांडुरं ग बंडू

खडl एजुकेशन सो. खडl हाय कूल,
खडl, ता.शहापूर.

४५

१३२ तुळजाई को.हौ.सो. आसनगाव

बंगल अर+वंद पांडुरं ग

पांडुरं ग दगडू

मा.+व1यालय, आसनगाव, ता.शहापूर

४४

१३३ मु.पो.आसनगाव, ता.शहापूर.

भांगरे संजय =rAणाजी

=rAणाजी रामचं

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

३५

१३४ तुलसी +वहार, 8लॉट नं. ३०
आसनगाव(पु)
१३५ मु.पो.आसनगाव, ता.शहापूर.

भांगरे वषा/ संजय

संजय =rAणाजी

अच/ना nट इंिIलश मेडी. कूल,
आसनगाव.

३३

बुधार लहू बबन

बुधार बबन रामा

डी.के.सूयर/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल, ता.:भवंडी.

२८

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

६

१३६ मु.पो.आसनगाव, ता.शहापरू .

चंदे अRणा X=Aण

X=Aण चंदे

१३७ स8तगर अपाट/ . संभाजी नगर,
आसनगाव.

चौधर राजE मनोहर

चौधर मनोहर भानजी मा.+व1यालय, आसनगाव, ता.शहापूर

४०

१३८ मु.पो.आसनगाव, ४२३, संभाजी नगर,
ता.शहापूर.

चौधर शोभा मनोहर

मनोहर गंगाराम

&ी छपती :शवाजी +व1यालय,
कसारा, ता.शहापूर.

४७

१३९ ए-२०१, महाOmी दश/न, फोरे ट
दे सले दपा दौलत
ऑXफस जवळ, आसनगाव ता.शहापूर.

दौलत दे सले

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

५७

१४० ए.२०१, महालkमी दश/न, फोरे ट
दे शमख
ु उeवला उमेश
ऑXफस जवळ, आसनगाव ता.शहापूर.

उमेश येशवंत

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापरू

३३

१४१ स8तगर अपाट/ . संभाजी नगर,
आसनगाव.

+वhल तुकाराम

&ी समथ/ +व1यालय :शरगाव

३८

१४२ गावकर चाळ, आसनगाव, ता.शहापूर. गाभाले सुरेश भोY

भोY &ावण

गणेश +व1यालय, ?टटवाळा

३०

१४३ तुलसी +वहार, आसनगाव (सी.आर),
ता.शहापरू .

गवई रामचं गोपाळराव

गोपाळराव ?हरामण

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

५४

१४४ ८१३, आसनगाव, हाय-कूल
रोड,ता.शहापूर.

घोडके अ@नल &ीरं ग

&ीरं ग अनंता

Xकसन हाय-कूल, नडगाव,
ता.शहापूर.

४६

१४५ मु.पो.आसनगाव. @नम/ल नगर,
ता.शहापरू .
१४६ मु.पो.आसनगाव, @नम/ल
नगर,ता.शहापूर.

घोरड भारती गोपाळ

संतोष मातuड

गणेश +व1यालय, खारगाव, कळवा,
ठाणे

३३

हरड संतोष मातuड

मातuड उं  ू

मा.+व1यालय, आसनगाव, ता.शहापूर

३६

१४७ मु.पो. आसनगाव महाOmी
दश/न,ता.शहापूर.

जाधव भरत मान:संग

मान:संग नारायण

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

५१

१४८ मु.पो. आसनगाव संभाजी नगर
,ता.शहापूर.

जाधव नvता सुनील

सुनील गोपाल

नूतन +व1यालय
आसनगाव,ता.शहापूर.

३१

फड9 बबन +वhल

Fयू इंिIलश कूल वा:संद, ता.^हापरू .

वय

३०

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

१४९ मु.पो.आसनगाव, १२४९, झेड.पी.कूल, जाधव नंद ू का:शनाथ
आसनगाव.

का:शनाथ येसू

महाराAn :म मंडळ शाळा,
उOहासनगर-१

३५

१५० X=Aण नगर, wOयाट नं.२०७,
आसनगाव(पु), ता.शहापूर.
१५१ मु.आसनगाव, ता.शहापरू .

जोसेफ सेवरन कुFनाथ

जोसेफ कुFनाथ

अच/ना nट इंिIलश मेडी. कूल,
आसनगाव.

६०

नेमाडे @नळकंठ ?दगंबर

?दगंबर :शवराम

Fयू इंिIलश कूल सोनाळे

५७

१५२ मु.आसनगाव, नवीन अपाट/ .बी.नं.५
ता.शहापूर.

@नमसे सायल सुयक
/ ांत

सुयक
/ ांत भाऊ

ए.इ.एस.एस. +व1यामं?दर अंजूर,
ता.:भवंडी.

४५

१५३ R..नं. २७७/१ आसनगाव.

पडवळ चंतामण बाबरु ाव

बाबरु ाव दगडू

मा.+व1यालय, आसनगाव, ता.शहापरू

५०

१५४ तुळजाई को.हौ.सो.+वंग बी. आसनगाव पाटल ?दनेश +पतांबर

+पतांबर संपत

मा.+व1यालय, आसनगाव, ता.शहापूर

४१

१५५ चंतामणी पाक/, डी-+वंग, आसनगाव,
ता.शहापूर.

पाटल Mभाकर लkमण

पाटल लkमण

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

४२

१५६ २१८, वीर संभाजी नगर, आसनगाव,
ता.शहापरू .

पाटल सुभाष +पतांबर

पाटल +पतांबर हर

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापरू

५१

१५७ तुळजाई को.हौ.सो.बी.+वंग R.नं.१,
आसनगाव(प) ता.शहापूर.

पाटल सुलोचना ?दनेश

?दनेश +पतांबर

सरकार मा.व उoच मा. मुलंची
आ&म शाळा, शेणवे, ता.शहापूर.

३७

१५८ चंतामणी को ऑप हौ.सो.बी.+वंग.
ठQकर क_प.आसनगाव,ता.शहापरू .

पवार सुधाकर काळूराम

काळूराम लाल:संग

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४०

१५९ दामोदर @नवास, :शवांजल नगर,
आसनगाव.

सपकाळे +वजय दामू

दामू सुका

सोगाव मा.+व1यालय, सोगाव,
ता.शहापूर.

४१

१६० ए.@यंग,६, रे Oवे.था.जवळ,
आसनगाव,ता.शहापूर.

शेवाळे नंदा रमेश

शेवाळे रमेश आनंदा

ठुणे +वभाग शारदा +व1यालय, ठुणे .

४३

१६१ मु.पो.आसनगाव, मुFढे वाडा, ता.शहापूर. तळपाडे भागवत भादाजी

तळपाडे भादाजी धjडीबा MकOप +व1यालय, चjढे ,ता.शहापूर

३७

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

१६२ मु.पो.आसनगाव, ता.शहापरू .

वेखड
ं े हे मंत का:शनाथ

का:शनाथ चांगदे व

वय
६

मा. +व1यालय, आसनगाव, ता.शहापरू .

४३

आटगाव
१६३ ए/पी/आटगाव.ता.शहापरू .

घावट काळूराम नागेश

नागेश तक
ु ारम

सी.येच.एम.कोलेज.

३४

१६४ १९१,हनुमान मं?दर
जवळ.मु.पो.आटगाव, ता.शहापूर.

घावट संतोष माRती

माRती हर

गणेश +व1यालय, ?टटवाळा, कOयाण

२६

१६५ +पयष
ु @नवास,
मु.पो.आटगाव,ता.शहापूर.

जाधव अRणा कैलास

कैलास नाथाजी

MकOप +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापूर.

३८

आवरे
१६६ दोत अपाट/ . ४, जुना आDा रोड,
भेरे पुRषोतम हर
परांजपे नगर, मु.पो.आवारे , ता.शहापूर.

हर राम

संत ]ाने^वर pह.एम.तहापूर,
पो.तानसा, ता.शहापूर.

४८

१६७ मु.पो.आवारे , ता.शहापूर.

ओमकार ?हरामण

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

५६

Xकसन बाबा +व1यालय धसई,
ता.शहापरू

३१

तळे ले भानुदास ओमकार

बामणे
१६८ मु.बामणे, पो.आवरे , ता.शहापूर.

_हसकर भगवान शंकर

शंकर दं द
ु ा
भातसई

१६९ &ी गाडगे महाराज आ&म शाळा,
भातसई,ता.शहापूर.

भदोरया सुभाष:संग चंदर:संग चंदर:संग मोहन:संग

&ी गाडगे महाराज आ&म कूल,
भातसई, ता.शहापूर.

५६

१७० मु.भातसई, पो.वा:संद, ता.शहापूर.

दळवी अ@नल दताय

जी.के. गुRकुल, वा:संद, शहापूर.

३५

दताय पांडुरं ग

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

१७१ मु.भातसई, पो.वा:संद, ता.शहापरू .

जाधव संतोष रघुनाथ

रघुनाथ भाऊ

]ान+वकास हाय-कूल,
कोपरखैरणे,नवी मुंबई.

३४

१७२ मु.भातसई, पो.वा:संद, ता.शहापूर.

खारक तुकाराम शंकर

शंकर दं द
ु ा

सरवती +व1यालय, वा:संद
ता.शहापूर.

४०

१७३ &ी गाडगे महाराज आ&म शाळा,
भातसई,ता.शहापूर.

कुलकणl अनंत भरतराव

भरतराव गोपालराव

&ी गाडगे महाराज आ&म कूल,
भातसई, ता.शहापूर.

४५

१७४ &ी गाडगे महाराज आ&म शाळा,
भातसई,ता.शहापूर.

लहांगे +वAणू लखू

लखू :भवाजी

&ी गाडगे महाराज आ&म कूल,
भातसई, ता.शहापूर.

३९

१७५ &ी गाडगे महाराज आ&म शाळा,
भातसई,ता.शहापूर.

शीलवंत मक
ु ंु दराज संभाजी

संभाजी शंकर

&ी गाडगे महाराज आ&म कूल,
भातसई, ता.शहापूर.

४५

१७६ &ी गाडगे महाराज आ&म शाळा,
भातसई,ता.शहापरू .

वाळूंज रखमा सदा:शव

सदा:शव रखमा

&ी गाडगे महाराज आ&म कूल,
भातसई, ता.शहापरू .

४७

भातसानगर
१७७ मु.पो.भातसानगर, ता.शहापूर.

फड9 रे खा हे मा

फड9 हे मा

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

३२

१७८ मु.पो.भातसानगर, ता.शहापूर.

गायकवाड रामभाऊ भागवत

भागवत मुरलधर

MकOप +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापूर.

३६

१७९ अडीशनल फेज-II ए/१३११,
मु.पो.भातसानगर.
१८० मु.पो.भातसानगर, ता.शहापूर.

गंगेले सु@नता संजय

संजय जगFनाथ

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४८

गोसावी पंढरनाथ ?दगंबर

गोसावी ?दगंबर केशव

MकOप +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापूर.

३६

१८१ ३ बी, मु.पो.भातसानगर, ता.शहापूर.

जाधव तुलसीराम नथू

नथू नारायण

MकOप +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापूर.

३८

१८२ पोलस कोलोनी, भातसानगर,
ता.शहापूर.

माडे बंडू बाबू

बाबू शनवार

MकOप +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापूर.

३५

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

१८३ ३ बी,R.नं.३६, पमuतकॉलनी
मु.पो.भातसानगर, ता.शहापूर.

पाटल :शवाजी हर

हर अxणाजी

Mकल +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापूर.

३५

१८४ अडीशनल Qलास III, मु.पो.
भातसानगर ता.शहापूर.

पुजार राज&ी Mदप

Mदप मोहनदास

MकOप +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापूर.

३८

१८५ भातसा कॉलनी, भातसानगर,
ता.शहापूर.

संदा:शव बुध पांडू

पांडू शंकर

MकOप +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापूर.

५०

आदश/ +व1यालय उतवल

३१

भावसे
१८६ मु.भावसे,पो.तानसा, ता.शहापरू .

वेखड
ं े सतीश :शवराम

:शवराम ग1ळू
8बरवाडी

१८७ मु.पो.Sबरवाडी, ता.शहापूर.

भेरे गणेश आमाराम

आमाराम हर

MकOप +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापूर.

३५

१८८ मु.पो.Sबरवाडी, ता.शहापूर.

भेरे शंकर हे मा

हे मा हर

MकOप +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापरू .

३६

१८९ मु.पो.Sबरवाडी, ता.शहापूर.

भेरे शरद का:शनाथ

का:शनाथ बाबु

MकOप +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापूर.

३६

चेरपोल.
१९० राहुल नगर, चेरपोल, ता,शहापूर.

अधकार X=Aण सोनू

सोनू तुकाराम

&ीराम +व1यालय सरलांबे ता. शहापूर

४१

१९१ वागत अपाट/ .चेरपोल, II एफ२०३,चेरपोल रोड शहापूर.

बैरागी Mभाकर जगन

जगन शेनापडू

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

५०

१९२ @नमेश रे :सडेFसी, ए +वंग,१०४,
चेरपोल

भालेराव अ@नल मधक
ु र

मधक
ु र धाकोजी

सgया +व1यालय,
टे _भूरल,ता.शहापूर.

३३

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

६

वय

१९३ ०३,परांजपे नगर, चेरपोल, ता.शहापरू . चौधर मनोहर हरभाऊ

हरभाऊ दामोदर

सgया +व1यालय,
टे _भूरल,ता.शहापूर.

४०

१९४ पालवी @नवास परांजपे नगर,चेरपोल दे शमुख अच/ना भगवंतराव

भगवंतराव लडकू

चैतFय +व1यालय, गुंड,े ता. शहापूर.

३१

१९५ पालवी @नवास परांजपे नगर,चेरपोल दे शमख
ु दपक लडकू

लाडकु मक
ु ंु द

चैतFय +व1यालय, गंड
ु ,े ता. शहापरू .

४२

१९६ १०१,वागत अपाट/ . चेरपोल,
ता.शहापूर.

धावारे मेकाजी ताया8पा

ताया8पा धावारे

समयक +व1यामं?दर, ने@तवलकOयाण

५४

१९७ राहुल नगर, चेरपोल, R, नं,७८८,
ता.शहापूर.

डjगरे जगनाथ रघुनाथ

रघुनाथ नमाजी

&ीराम +व1यालय सरलांबे ता. शहापरू

४२

१९८ अच/ना गुRकुल, परांजपे
नगर,चेरपोल,ता.शहापरू .

फड9 रवीं अनंत

अनंत जाणू

सरकार मा.व उoच मा. मुलंची
आ&म शाळा, शेणवे, ता.शहापरू .

४१

१९९ मु.चेरपोल यमुनानगर ५५९,
ता.शहापूर.

गायकवाड ?दलप शंकर

शंकर +वhल

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४२

२०० हरदश/न अपाट/ , कमल नगर,
चेरपोल, ता.शहापरू .

गा+वत भानुदास वसंत

वसंत Rता

pह.पी.एम. डॉ.बेडक
े र +व1यामं?दर,
ठाणे.

४२

२०१ हरदश/न अपाट/ , चेरपोल, ता.शहापूर.

गा+वत MाजQता भानुदास

भानुदास वसंत

सरकार आ&म शाळा अघई,
ता.शहापूर.

४२

२०२ &ी गणेश अपाट/ . परांजपे नगर,
चेरपोल

घायवट आमाराम धमा/

धमा/ मुकंु द

४५

२०३ ५८८/ए,रZीनाथ बाबा नगर,चेरपोल,
पो.आवरे .

घोड+वंदे अRण लहू

लहू केशव

सोगाव मा.+व1यालय, सोगाव,
ता.शहापरू .
माहुल +वभाग मा.+व1यालय
,चांोट ,शहापूर.

२०४ १०२,दे वधर 8यालेस, कमल
नगर,जुनी पाxयाची टाकr, चेरपोल.

गोसावी संतोशगीर झोगाRगीर झोगाRगीर गोसावी

डी.बी.मोहने आ&म शाळा गांडूळवाड,
शहापूर

४२

२०५ साईदश/न सो.चेरपोल.ता.शहापूर.

हरड सुरेश Xकसन

MकOप +व1यालय, चjडे, ता.शहापूर.

३५

Xकसन जीवन

२९

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

२०६ शांती @नकेतन अपाट/ . कमल नगर,
चेरपोल ता.शहापूर.

हरणे मधक
ु र है बत

है बत अमत
ृ ा

नत
ू न मा.+व1यालय, चांIयाचापाडा,
पो. खराडे, ता.शहापूर.

४१

२०७ १०१, दे वधारा, कमल नगर, जुनी
पाxयाची टाकr, चेरपोल

जावळे सुधीर बाळकृAण

जावळे बाळकृAण

डी.बी.मोहने आ&म शाळा गांडूळवाड,
शहापूर

४२

२०८ रZीनाथ नगर, चेरपोल ता.शहापरू .

खडे संदेश शंकर

शंकर केशव

धरमवीर आनंद ?दघे +व1यालय,
ता.शहापूर.

२६

२०९ &ी गणेश अपाट/ . परांजपे नगर,
चेरपोल

खैरे रमेश रघुनाथ

रघुनाथ पब/त

सरकार मा.व उoच मा. मुलंची
आ&म शाळा, शेणवे, ता.शहापूर.

४३

२१० राहुल नगर, चेरपोल,
ता.शहापूर.जी.ठाणे.

खैरे रामराव दे वराव

दे वराव संपत

जनकOयाण मा.+व1यालय शहापरू

३९

२११ परांजपे नगर, चेरपोल,
पो.आवरे ,ता.शहापरू .

खैरनार गरधर रघुनाथ

रघुनाथ जी.

शेणवे +वभाग हाय-कूल,शेणवे,
ता.शहापरू

४५

२१२ :शतल 8लॉट नं.८८.राहुल नगर,
चेरपोल, ता.शहापूर.

खाकाळ गुलाब े_बक

खाकाळ े_बक &ावण एस.सी.एस.+व1यालय,
XकFहवल,ता.शहापूर.

४२

२१३ १०३, बालाजी अपाट/ .परांजपे नगर,
चेरपोल.

कुवर जगनाथ पांडुरं ग

पांडुरं ग बाळू

संत ]ाने^वर pह.एम.तहापूर,
पो.तानसा, ता.शहापरू .

३२

२१४ Xकसनबाबा भेरे नगर, चेरपोल,
ता.शहापूर.

मडके भरत मोरे ^वर

मोरे ^वर धjडू

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

३९

२१५ ६२४,परांजपे नगर, मु.चेरपोल,
ता.शहापरू .
२१६ धन&ी अपाट/ .यमुना नगर, चेरपोल

महाजन दताय yयंबक

yयंबक महाजन

खडl एजुकेशन सो. खडl हाय कूल,
खडl, ता.शहापरू .

४४

महाले संजय X=Aण

X=Aण अजुन
/

मा.+व1यालय, अंदाड, ता.शहापूर.

३४

२१७ गणेश अपाट/ .परांजपे नगर,चेरपोल,
ता.शहापूर.

मरणार सुरेश हर

हर X=Aण

संत ]ाने^वर pह.एम.तहापूर,
पो.तानसा, ता.शहापूर.

४०

२१८ १६ बी. शांती @नकेतन अपाट/ .पंNडत
नाका,चेरपोल.

:मझा/ अनवर अहमद

:मझा/ अहमद रोशन

समता मा.+व1यालय, मुगाव,
ता.शहापूर.

४३

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

२१९ शांती @नकेतन अपाट/ .R.नं.१५, कमल
नगर, चेरपोल ता.शहापूर.

मोरे Mकाश हर

हर +वठोबा

MकOप +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापूर.

४७

२२० +वसावा, 1वारका नगर मु.चेरपोल,
पो.आवरे , ता.शहापूर.

@नचते भाकर पद ु

पद ु काFहू

पाटल बाल मं?दर व eयु@नयर
कॉलेज, मोहने, ता.कOयाण.

४०

२२१ संद
ु र साई अपाट/ .पंNडत नाका,
चेरपोल, पो.आवरे , ता.शहापूर.

@नपत
ु 9 का:शनाथ शंकर

शंकर कमळू

सरकार मा.व उoच मा. मल
ु ंची
आ&म शाळा, शेणवे, ता.शहापूर.

४९

२२२ २०४, गणेश 8लाझा, कमल नगर,
चेरपोल.

पाटल गीता वसंत

पाटल वसंत

डी.बी.मोहने आ&म शाळा गांडूळवाड,
शहापूर

३२

२२३ पाचू १३१/२, परांजपे नगर,चेरपोल.

पाटल मीनाmी रमाकांत

रमाकांत कडू

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापरू

४४

२२४ मु.पो.चेरपोल, परांजपे नगर, 8लॉट
नं.२०/५९५,शहापरू

पाटल नरE  रो?हदास

रो?हदास लहानू

खडl एजुकेशन सो. खडl हाय कूल,
खडl, ता.शहापरू .

४६

२२५ मु.चेरपोल पो.आवरे ३०१/१
परं जापेनगर ता.शहापूर

पाटल रमाकांत कडू

कडू गणपत

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

५०

२२६ २०३, बालाजी अपाट/ .परांजपे
नगर,चेरपोल, पो.आवरे ,ता.शहापरू .

पाटल +वजय ना:सक

ना:सक जगFनाथ

संत ]ाने^वर pह.एम.तहापूर,
पो.तानसा, ता.शहापरू .

४४

२२७ नवीन पाxयाची टाकr जवळ ४६०,
चेरपोल, ता.शहापूर.

पवार सु@नता तानाजी

तानाजी 1वारकानाथ

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४०

२२८ बालाजी अपाट/ .परांजपे नगर,चेरपोल

रोझोटकर सुपडू भावडू

भावडू नागो

५५

२२९ 1वारका नगर, वा:ळंबे
SबOडी.चेरपोल, शहापूर.

सावळे संजय पंडी

पंडी :शवराम

सोगाव मा.+व1यालय, सोगाव,
ता.शहापरू .
&ी स1गुY रZीनाथाबाबा
मा.+व1यालय, खरड XकFहवल,
ता.शहाप
रू .
शेणवे +वभाग
हाय-कूल,शेणवे,

२३० १०१, सुखसागर अ8पात/.परांजपे नगर, सोनावणे शांताराम बं:सलाल
चेरपोल, पो.आवरे , ता.शहापूर

बं:सलाल शंकर

२३१ वागत अपाट/ .चेरपोल,चेरपोल रोड
शहापूर.

बाबुराव चावदास

तायडे अ@नल बाबुराव

ता.शहापूर
ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

३८
५१
४४

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

२३२ परांजपे नगर, चेरपोल,
पो.आवरे ,ता.शहापूर.

ठाकूर अच/ना अRण

अRण बळीराम

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापरू

४३

२३३ राहुल नगर, चेरपोल,पो.आवरे ,
ता.शहापूर.

+वशे वसुंधरा +वलास

+वलास पांडुरं ग

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

४२

२३४ राहुल नगर, कॅनल रोड, चेरपोल,
ता.शहापूर, जी.ठाणे.

+वशे +वलास पांडुरं ग

+वशे पांडुरं ग हर

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

३५

२३५ ३७३, वषा/ 1वारकानगर,
एस.बी.रोड.चेरपोल, ता.शहापूर.

pयापार मनीष Mभाकर

Mभाकर X=Aण

Xकसन हाय-कूल, नडगाव,
ता.शहापूर.

३५

दहागाव
२३६ मु.दहागाव, पो.वा:संद, ता.शहापूर.

पाटल संतोष पांडुरं ग

पांडुरं ग लkमण

pह.पी.एम. कला व +व]ान
महा+व1यालय XकFहवल, ता.शहापरू .

३७

२३७ मु. दहगाव, पो.खडl, ता.शहापूर.

पांढरे शरद लkमण

लkमण बाबू

सरकार मा.व उoच मा. मुलंची
आ&म शाळा, शेणवे, ता.शहापूर.

२९

ए.pह.एम.व जू. कॉलेज, कोन,
ता.:भवंडी.

३०

&ी स1गुY रZीनाथाबाबा
मा.+व1यालय, खरड XकFहवल,
ता.शहापरू .

४५

Mगती +व1यालय ?ठले ता. शहापूर

४३

द9हवल.
२३८ मु.द?हवल, पो.आOयानी, ता.शहापूर.

पाटल धनाजी महादे व

महादे व वामन
दलखन

२३९ मु.पो.दलखन,ता.शहापूर.

कदम पोपट बबन

कदम बबन शंकर
धसई

२४० मु.पो.धसई,ता.शहापूर.जी.ठाणे

+वशे +व^वास &ीपत

&ीपत रामचं

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

गोकुळगाव
२४१ मु.गोकुळगाव(लेनाड)पो.लेनाड,
ता.शहापूर.

धरडे अिजत शंकर

शंकर काFहू

Mगती +व1यालय ?ठले ता. शहापूर

३४

२४२ मु.गोकुळगाव(लेनाड)पो.लेनाड(ख)ु ,
ता.शहापूर.

धरडे Mवीण नामदे व

नामदे व काFहू

Mगती +व1यालय अनोल, ता.
शहापूर

३२

गोठे घर
२४३ मु. गोठे घर, भातसा कॉलनी, शांताराम भोईर ?दलप +वनायक
अपाट/ .ता.शहापूर.

+वनायक मंगल

Mगती +व1यालय ?ठले, ता.शहापरू .

३७

२४४ प{लkमी अपाट/ .१०५, गो+वंद नगर,
वाफे, गोठे घर ता.शहापरू .

+पमपलसे ]ानदे व धनाजी

]ानदे व धनाजी

शेई Nडpह. हायकूल शेई,
पो.शेई.ता.शहापरू .

३७

२४५ संजय नगर, गोठे घर, ता.शहापुर

+पसाट शीतल ^याम

+पसाट ^याम बाबुराव

Xकसन हायकूल, नाडगाव, ता.शहापूर.

४२

२४६ Sबहाइंड ट.एल.आर.ऑXफस मोरे
चाळ, गोठे घर शहापरू .

ं े MOहाद घनशाम
:शद

ं े घनशाम ता+पराम सरकार आ&म शाळा अघई,
:शद
ता.शहापरू .

४२

काजल*वह.र
२४७ मु.काजल+वहर पो.वेgलोशी,
ता.शहापरू .

@नचते संजय तुकाराम

तुकाराम जैतू

pह.पी.एम. कला व +व]ान
महा+व1यालय XकFहवल, ता.शहापरू .

२६

कळं बे
२४८ ठQकर कंप.कळं बे, ता.शहापूर.

बOलाळ eयो@तराम सखाराम

सखाराम दौलू

MकOप +व1यालय, भातसानगर,
ता.शहापूर.

५१

२४९ ठQकर कंप.कळं बे, ता.शहापूर.

बावसकर कैलास कडूबा

कडूबा चंधू

खांबाला +वभाग हाय कूल, खांबाला,
ता.:भवंडी.

३२

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

२५० @तRपत अपाट/ .बी +वंग.१०१, कलंबे ,
ता.शहापूर.

वय
६

भोगे नामदे व आनंद

आनंद मोतीराम

&ीराम +व1यालय सरलांबे ता. शहापरू

५१

२५१ गुजराथी बाग कळं बे , मु.पो.ता.शहापूर बोरसे सुलभा +वजय

+वजय दे +वदास

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४७

२५२ चरं जीव गज
ु राथी नगर, कळं बे,
ता.^हओपूर.

चौधर उषा रमेश

चौधर रमेश माधव

Xकसन हायकूल, नाडगाव, ता.शहापरू .

४८

२५३ दे शपांडे पी.ए.२०७, Mगती
अपाट/ .गुजराथी बाग, कळं बे.

दे शपांडे मंजुषा MसFन

MसFन अनंत

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

३४

२५४ ठQकर कंप.कळं बे १२१ , ता.शहापरू .

डोळसे सीताराम माRती

माRती के

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापरू

५१

२५५ wOयाट नं.४.इं|}mधाम अपाट/ .
गज
ु राथी बाग, कळं बे.

होलकर महे ^वर +वhलराव

+वhलराव रामराव

एस.सी.एस.+व1यालय,
XकFहवल,ता.शहापरू .

३९

२५६ ६२२,ब, ठQकर कंप.कळं बे.ता.शहापूर.

काकडे :मठाराम :शवराम

:शवराम सोनाजी

Xकसन बाबा +व1यालय धसई,
ता.शहापूर

५१

२५७ एकदं त अपाट/ .ए.+वंग.२०३, कळं बे,
ता.शहापरू .

क^यप @नवास शंकर

शंकर महादे व

आटगाव +वभाग क@नAट +व1यालय
आटगाव,ता.शहापरू

४९

२५८ दे वगर @नवास, 8लॉट.नं.११/६९८,
:स+वल कोट/ जवळ, कळं बे, शहापूर.

कEे धनाजी नागनाथराव

नागनाथराव

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

३९

२५९ दे वगर @नवास, 8लॉट.नं.११/६९८,
:स+वल कोट/ जवळ, कळं बे, शहापरू .

कEे मनीषा धनाजी

धनाजी नागनाथराव

?टळक नगर +व1या मं?दर,
?टळकनगर, डjSबवल.

३३

२६० Mगती अपा. गुजराथीबाग,कळं बे,शहापूर कुमावत संजय कFहै यालाल

कFहै यालाल

Mगती +व1यालय, ?ठले, ता.शहापूर.

४२

२६१ नंदनवन अपाट/ .पाटकर 8लॉट, कळं बे
शहापूर.

मोगरे वसंत +व&ाम

+व&ाम गाबा

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

४३

२६२ मु.पो.कळं बे, नंदनवन, ता.शहापूर.

मोरे ई^वर उदा

उदा टं कू

खडl एजुकेशन सो. खडl हाय कूल,
खडl, ता.शहापूर.

५३

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

२६३ हा.नं.४४१, गज
ु राथी बाग, कळं बे,
ता.शहापूर.

नारचेडे मधक
ु र &ीधर

नारचेडे &ीधर नामदे व Mगती +व1यालय, ?ठले, ता.शहापरू .

५४

२६४ १०३,@तRपती दश/न अपाट/ .कळं बे.

नीले सुनील घमा

घामा

एस.सी.एस.+व1यालय,
XकFहवल,ता.शहापूर.

३८

२६५ ए.एम. फाटक, नंदादप, गज
ु राथी बाग, पाठक अर+वंद मनोहर
कळं बे.

मनोहर गजानन

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापरू

५६

२६६ M]ा, गुजराथी बाग, कळं बे, शहापूर.

पाटल M@तभा Mवीण

Mवीण नामदे व

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४६

२६७ ४१०,M]ा, गज
ु राथी बाग,
कळं बे,शहापूर.

पाटल M+वणकुमार नामदे व

नामदे व बुधा

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापरू

५०

२६८ २०२, इंदा}mधाम अपाट/ .गुजराथी
बाग, कलंबे .

राजपूत धरम:संग :भला

:भला

एस.सी.एस.+व1यालय,
XकFहवल,ता.शहापरू .

४५

२६९ केशर गौरव &ीनाथ @नवास, गुजराथी सांगळे लkमण उतमराव
बाग, शहापूर, ता.शहापूर.

उतमराव +व^वनाथ

शेणवे +वभाग हाय-कूल,शेणवे,
ता.शहापूर

५६

२७० इंMत, ठQकर कंप. कळं बे,
ता.शहापरू .

सापळे Xकसन अxणा

अxणा दे ओ

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापरू .

५१

२७१ इं|Mत, ठQकर कंप. कळं बे,
ता.शहापूर.

सापळे सुरेश अxणा

अxणा दे ओ

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

४१

२७२ मु.कळं बे, गुजराथी बाग, ता.शहापूर.

सरोदे चंभान ]ानदे व

]ानदे व शंकर

ग.+व.खाडे +व1यालय शहापूर

४८

२७३ त8ृ ती अपाट/ ., Dा.wलोर.कळं बे, शहापूर. तायडे शाळीDाम चंतामण

चंतामण Sबकार

Fहावे-ससाणे +वभाग हाय कूल,
Fहावे,ससाणे,ता.शहापूर.

४६

२७४ 8लॉट नं.१२.कळं बे.
पो.शहापूर,ता.शहापूर.

ठjबरे तुळशीराम रामदास

रामदास &ावण

खडl एजुकेशन सो. खडl हाय कूल,
खडl, ता.शहापूर.

४८

२७५ R.नं.७६८, पटका.8लॉट, फोरे ट
कॉलोनी जवळ.ता.शहापूर.

+वसपुते यशवंत केशव

+वसपुते केशव पांडुरं ग

Xकसन बाबा +व1यालय धसई,
ता.शहापूर

५०

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

कांबारे
२७६ मु.कांबारे , पो.आवरे , ता.शहापूर.

थोरात जगदश कमलाकर

कमलाकर शंकर

डी.बी.मोहने आ&म शाळा गांडूळवाड,
शहापूर

३२

२७७ मु.पो.कांबारे , ता.शहापरू .

+वशे X=Aण बंद ू

+वशे बंद ू बoचू

गोपाळराव :शmण Mसारक मंडळ
कळवा

४१

कान*वंदे
२७८ मु.कान+वंदे, पो.कळमगाव ता.शहापरू .

वेखड
ं े अ@नल बालX=Aण

बालX=Aण लखू

संत ]ाने^वर pह.एम.तहापरू ,
पो.तानसा, ता.शहापूर.

३७

२७९ मु.पो.कान+वंदे, ता.शहापूर.जी.ठाणे.

वेखड
ं े सुभाष सखाराम

वेखड
ं े सखाराम लहू

जनकOयाण मा.+व1यालय शहापूर

३४

कसारा
२८० २४९, फुले नगर, मु.पो.कसारा,
ता.शहापरू .

बoछाव संतोष रामभाऊ

रामभाऊ पांडुरं ग

&ी छपती :शवाजी +व1यालय,
कसारा, ता.शहापरू .

३०

२८१ गोकुळ सेठ चाळ,पीएचसी रोड.वाड/
नं.५ कसारा, ता.शहापूर.

बावा म?हं नारायण

बावा नारायण नयनगीर शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

३८

२८२ मु.पो.कसारा, ता.शहापूर.

भगवान इ~बाल हसन

हसन शगुएओ

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापरू

५६

२८३ :शवाजी नगर, मु. पो.कसारा,
ता.शहापूर.

भोबाकर +वलास महादे व

भोबाकर महादे व
गणपत

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

३७

२८४ िजजामाता नगर,वाड/-५, ३१२/बी,
कसारा, ता.शहापूर

दहत गोवध/न &ावंजी

&ावंजी माUणकराव

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

४३

२८५ ५९८/५, समता नगर, मु.पो.कसारा,
ता.शहापूर.

गांगुड9 Mकाश नामदे व

गांगुड9 नामदे व अ8पाजी शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

४६

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

२८६ समता नगर, मु.पो.कसारा, ता.शहापरू . ?हवरे संगीता राहुल

?हवरे राहुल Xकशोर

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

४२

२८७ २०४,पीएचसी,रोड, मु.पो.कसारा,
ता.शहापूर.

कोठावडे माधव नरहर

नरहर एस.

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

५२

२८८ मु.पो.कसारा. :शवाजी नगर,
ता.शहापूर.

लहाडे गजानन शंकरराव

शंकरराव मक
ु ंु द

&ी छपती :शवाजी +व1यालय,
कसारा, ता.शहापूर.

४०

२८९ १२९, कोलपाडा मु.पो.कसारा,
ता.शहापूर.

@नकम दपक नामदे व

@नकम नामदे व मुकंु दा

&ी छपती :शवाजी +व1यालय,
कसारा, ता.शहापूर.

३०

२९० मु.पो. कसारा , फुले,नगर ता.शहापरू .

@नकंु भे रवीं रामदास

रामदास झुगा

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

३९

२९१ बजरं ग चाळ ९४,मु.पो.कसारा,
ता.शहापरू .

पगारे +वजय पोपटराव

पोपटराव दामोदर

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापरू

४८

२९२ मु.पो.कसारा,कोळीवाडा, ता.शहापूर.

पवार उदय भाहुराव

भाऊराव काशीराम

&ी छपती :शवाजी +व1यालय,
कसारा, ता.शहापूर.

३३

२९३ ४९८/६/ :शवाजी नगर,पी.एच.सी. रोड,
मु.पो.कसारा,ता.शहापरू .

पतांगरे तुकाराम धमा/जी

धमा/जी उाजी

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापरू

४६

२९४ गोकुळ सेठ चाळ,.वाड/
नं.५,१९९/५,समता नगर, कसारा,
. चाळ, दे वखाना रोड, वाड/
२९५ ता.शहाप
गोकुळ सेूरठ

पोखरकर रो?हदास घनशाम

घनशाम सदा:शव

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

४८

शेळके बाळू बारकू

बारकू भाऊ

&ी छपती :शवाजी +व1यालय,
कसारा, ता.शहापरू .

५४

२९६ मु.पो.कसारा, कोळीपाडा ता.शहापूर.

सोनावणे गोपाळ नामदे व

नामदे व :भका

&ी छपती :शवाजी +व1यालय,
कसारा, ता.शहापूर.

४०

२९७ समता नगर, मु.पो.कसारा, ता.शहापूर. सोनावणे Rपाल +वAणू

+वAणू रामदास

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

३८

२९८ मु.पो.कसारा, ता.शहापूर.

रघुनाथ चंतामण

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

३८

नं.५, मु.पो.कसारा, ता.शहापरू .

सुतार मनोहर रघुनाथ

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

२९९ गोकुळ सेठ चाळ, वाड/ नं.५,१९७/४
समता नगर कसारा, ता.शहापूर.

वाळंू ज बादशहा केY

केY बळवंत

शेठ Sब.एच. अDवाल +व1यालय
कसारा ता. शहापूर

४९

३०० गोकुळ सेठ चाळ,दे वाखाना रोड, वाड/
नं,५,मु.पो.कसारा,

झांबरे रवीं &ीधर

&ीधर रामचं

शेठ बी.एच.अDवाल
+व1यालय,कसारा, ता.शहापूर.

५१

धमा/ बRकू

ठुणे +वभाग शारदा +व1यालय,ठुणे.

४२

कासगाव
३०१ मु.कासगाव,पो.धसई,ता.शहापूर.

गायकवाड बारकू धमा/
खड=

३०२ मु.पो.खडl टे . पानशील
नगर,ता.शहापरू .

बoछाव राजE रमेश

रमेश बंद ू

शेठ बी.एच.अDवाल
+व1यालय,कसारा, ता.शहापरू .

३७

३०३ मु.पो.खडl,ता.शहापूर.

बोरसे तुकाराम भाद ू

भाद ू बुधा

खडl एeयुकेशन सो.खडl हायकूल,
खडl,शहापूर.

५०

३०४ मु.पो.खडl,ता.शहापूर.

दे सले ^याम :शवराम

:शवराम लkमण

खडl एeयुकेशन सो.खडl हायकूल,
खडl,शहापरू .

२९

३०५ मु.पो.खडl,ता.शहापूर.

गा+वत मंगला बसाराम

बसाराम Rलाजी

खडl एeयुकेशन सो.खडl हायकूल,
खडl,शहापूर.

३१

३०६ ए.बी.मु.पो.खडl,ता.शहापूर.

घटल बारकू चैतू

चैतू &ावण

२६

३०७ मु.पो.खडl,ता.शहापूर.

?हरवे मोतीराम बुधा

बुधा पांडू

खडl एeयुकेशन सो.खडl हायकूल,
खडl,शहापरू .
खडl एeयुकेशन सो.खडl हायकूल,
खडl,शहापूर.

३०८ रो?हदास नगर, मु.खडl, ता.^हापूर.
जी.ठाणे

जाधव Mभाकर दामोदर

दामोदर पडू

मा.आ&म शाळा सुसरवाडी.

४१

३०९ मु.पो.खडl.पी.एच.सी..ता.शहापूर.

मुंडे शांताराम पुंजा

पुंजा

खडl एeयुकेशन सो.खडl हायकूल,
खडl,शहापूर.

३२

२९

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

३१० मु.पो.खडl,ता.शहापरू .

साळवे +वलास दताय

दताय सखाराम

खडl एeयक
ु े शन सो.खडl हायकूल,
खडl,शहापूर.

४२

३११ मु.पो.खडl,ता.शहापूर.

तुपे नंदकुमार अनंत

अनंत

खडl एeयुकेशन सो.खडl हायकूल,
खडl,शहापूर.

५६

३१२ मु.पो.खडl.ता.शहापरू .

वाणी भालचं महाद ू

वाणी महाद ू बाला

खडl एeयक
ु े शन सो.खडl हायकूल,
खडl,शहापूर.

५६

Xकसन हायकूल,नाडगाव,शहापरू .

४२

खर.वल.
३१३ मु.पो.खरवल,ता.शहापरू .

हरड अनंत Xकसन

Xकसन जीवन
खा>तवल.

३१४ मु.पो.खट
ु घर,ता.शहापूर.

भांडे दताय का:शनाथ

भांडे का:शनाथ
दताय

Xकसन हायकूल,नाडगाव,शहापूर.

३९

३१५ मु.खावल,पो.वा:संद.ता.शहापूर.

भोईर मानसी मनोहर

मनोहर +वAणू

pह.पी.एम. डॉ.बेडक
े र
+व1यामं?दर,ठाणे.

२९

३१६ मु.खा@तवल,खालचापाडा,पो.वा:संद,ता. भोईर मनोहर वीAणू
शहापूर.

+वAणू रामदास

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

३४

३१७ घर.=.४८३,
खा@तवल,पो.वा:संद,ता.शहापरू .
३१८ मु.खा@तवल ,पो.वा:संद,ता.शहापूर.

दं डगpहाळ मनोहर रघुनाथ

रघुनाथ शामजी

४३

जाधव केशव गजानन

गजानन हर

Fयू इंिIलश कूल,
खा@तवल,ता.शापरू .
सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापरू

३१९ वसंत जाधव
nट,खा@तवल,पो.वा:संद.

जाधव सदानंद +वAणू

+वAणू नारायण

३५

३२० ५०, &ी गुRकृपा, मु.खा@तवल,
पो.वा:संद.ता.शहापूर.

जाधव संजय +वAणू

+वAणू नारायण

&ी स1गुY रZीनाथबाबा माLय:मक
+व1यालय, खरड,XकFहवल,
ता.शहाप
ूर.
एम.के.नाखवा
हायकूल,ठाणे(पु)

५०

३६

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

६

वय

३२१ रे Oवे पाडा, ४९३, खा@तवल, वा:संद,
ता.शहापूर.

कOयाणकर भाकर बळीराम

बळीराम बुगाजी

Fयू इंिIलश कूल,
खा@तवल,ता.शापूर.

४७

३२२ १५०, संतोष कोर माग/, खा@तवल,
वा:संद ता.शहापूर.

सपाट दपक गुRनाथ

गुRनाथ X=Aण

Fयू इंिIलश कूल,
खा@तवल,ता.शापूर.

३०

३२३ ए-१, खा@तवल, राम मं?दर जवळ,
खा@तवल, पो.वा:संद, ता.शहापूर.

तारमळे एकनाथ मागाल

मागाल +वठू

धरमवीर आनंद ?दघे
+व1यालय,शहापूर.

३७

सरकार मा. उoच मा. मल
ु ंची
आ&म शाळा ,शेणवे, शहापूर.

४७

शेई Nडpह.हायकूल, शेई, पो.शेई.
ता.शहापूर.

३५

बी.एल.सदगीर +व1यालय,
मोदासागर, ता.शहापूर.

२४

लेनाड
३२४ मु.लेनाड(बु)पो.लेनाड(ख)ु ता.शहापरू

पवार सदानंद लहू

लहू जाणू
मासवणे

३२५ मु.मासवणे,ता.शहापूर.जी.ठाणे

धनगर वसंत दतू

दतू गणपत
म4 गालपाडा

३२६ २६४, मE गालपाडा,टE भा,पो.वैतरणा,
ता.शहापूर.

वाकचौरे +वhल @नवृ ती

@नवृ ती मुरलधर
नडगाव

३२७ मु.पो.नडगाव, ता.शहापूर.

जागरे कमलाकर केशव

केशव दं द
ु ाजी

ग.वी.खाडे.+व1यालय, शहापूर.

३४

३२८ मु.पो.नडगाव, ता.शहापूर.

जागरे रं जना बालX=Aण

बालX=Aण केशव

३५

३२९ मु.पो.नडगाव, ता.शहापूर.

जागरे वैशाल +व^वास

+व^वास ?हरामण

माLय:मक +व1यालय,
आसनगाव,ता.शहापूर.
ग.वी.खाडे.+व1यालय, शहापरू .

२९

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

नांदवळ
३३० मु.नांदवळ, पो.गेगाव,ता.शहापूर.

दे सले भगवान शांताराम

शांताराम हर

द?हवल +वभाग मंडळ
+व1यालय,पो.आOयानी,ता.शहापूर.

३९

३३१ मु.नांदवळ, पो.गेगाव,ता.शहापरू .

मोरे संतोष नामदे व

नामदे व कमळू

डी.बी.मोहाने आ&म
कूल,गाFदे लवाड ,ता.शहापूर.

३८

३३२ मु.नांदवळ, पो.गेगाव,ता.शहापूर.

@नपुत9 बळीराम राघो

राघो धjडू

]ानदप +व1यालय गेगाव नांदवळ,
ता.शहापूर.

३८

३३३ मु.नांदवळ, पो.गेगाव,ता.शहापरू .

ससे कांतीलाल धमा/

धमा/ खंडू

द?हवल +वभाग मंडळ
+व1यालय,पो.आOयानी,ता.शहापूर.

३०

नथरू ाम नवसू

&ी गणेश +व1या मं?दर,
दा@तवल,?दवा,ठाणे.

२९

नूतन +व1यालय आसनगाव,
ता.शहापूर.

३२

चींद ू रामा

योगी &ी अर+वंद गुRकुल

३०

बुधाजी पांडुरं ग

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

५७

नेवरे
३३४ मु.नेवरे , पो.अघई,ता.शहापूर.

शेलवले सचन नथरू ाम

पाशाने
३३५ मु.पाशाने, पो.वा:संद, ता.शहापूर.

@नचते अ@नल दताय

दताय सखाराम
पुणधे

३३६ मु.पुणधे पो.आटगाव, ता.शहापूर.

+वशे दपक चींद ू
साने

३३७ मु.साने.पो.वा:संद.ता.शाहपूर.

जाधव भगवान बुधाजी

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

सरलांबे
३३८ मु.पो.सरलांबे, ता.शहापूर.जी.ठाणे.

अधकार अRण हर

हर बाबू

&ीराम
+व1यालय,सरलांबे,ता.शहापूर.जी.ठाणे.

३३

३३९ मु.पो.सरलांबे, ता.शहापरू .जी.ठाणे.

अधकार जनाद/ न दताय

दताय सखाराम

&ीराम
+व1यालय,सरलांबे,ता.शहापूर.जी.ठाणे.

२८

३४० मु.पो.सरलांबे, ता.शहापूर.जी.ठाणे.

अधकार मनोजकुमार सुखदे व सुखदे व शंकर

माहुल +वभाग माLय:मक
+व1यालय,चांोट,शहापूर.

२५

३४१ मु.पो.सरलांबे,झेड.पी.कूल रोड,
ता.शहापूर.जी.ठाणे.

अधकार सुनील दताय

ग.वी.खाडे.+व1यालय, शहापरू .

३६

दताय मक
ु ंु द

सारमाळ
३४२ मु.सारमाळ,पो.वा:संद,ता.शहापूर.

गोळे शीलेश खंडू

खंडू नामदे व

वेहालोल +वभाग माLय:मक
+व1यालय,वेहालोल, शाहूपूर

२९

३४३ मु.सारमाळ,पो.वा:संद,ता.शहापूर.

पAटे सुरेश दं द
ु ा

दं द
ु ा पांडुरं ग

वेहालोल +वभाग माLय:मक
+व1यालय,वेहालोल, शाहूपरू

४०

नारायण पांडुरं ग

&ीराम
+व1यालय,सरलांबे,ता.शहापरू .जी.ठाणे.

२९

सावरोल.
३४४ मु.पो.सावरोल, ता.शहापूर.जी.ठाणे.

गायकवाड वैजयंती नारायण
शेई

३४५ मु.शेई,पो.शेरे, ता.शहापूर.

तारमळे कैलास मधक
ु र

काधक
ु र राघो

सेचरु  रे योन कूल, शहाड,ता.कOयाण.

३१

३४६ मु.शेई,पो.शेरे, ता.शहापूर.

तारमळे कैलास मुकंु द

मुकंु द अलोजी

सरवती मं?दर पेडीगोन,ता.जी.ठाणे.

३०

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

३४७ मु.शेई,पो.शेरे, ता.शहापरू .

तारमळे काळूराम मधक
ु र

मधक
ु र राघो

शेई Nडpह.हायकूल, शेई, पो.शेई.
ता.शहापूर.

४७

३४८ मु.शेई,पो.शेरे, ता.शहापूर.

तारमळे Xकरण बाळू

बाळू का:शनाथ

एम.के.पाटल +व1यालय,

३१

शेलवल.
३४९ मु.शेलावल,पो.धसई,ता.शहापूर.

पवार संतोष बाळू

बाळू जाणू

जनकOयाण मा. ?द1यालय, शहापूर.

३२

३५० मु.शेलावल(ख)ु पो.धसई,ता.शहापरू .

पवार शारदा हर

हर दं द
ु ा

ग.वी.खाडे.+व1यालय, शहापरू .

२९

३५१ मु.शेलावल(ख)ु पो.धसई,ता.शहापूर.

पवार +वलास दताय

दताय गोपाळ

दादासाहे ब दांडक
े र +व1यालय,
दांडक
े रवाडी, :भवंडी

३६

मंगल धाकू

Mगती +व1यालय, अनोल,
ता.शहापरू .

३६

जनसेवा :शmण मंडळ
कला,वाUणeय व +व]ान +व1यालय
:शवले
ुरबाड
साई संमथा
आशाताई भानुशाल

३०

Xकसन बाबा
+व1यालय,धसई,ता.शहापूर.

४१

श45ण
ू
३५२ मु.शEन
ू पो.लेनाड(ख)ु ,ता.शहापूर.

दं डकार बलराम मंगल
शेरे

३५३ मु.पो.शेरे ता.शाहपूर.

डjगरे शैलेश :शवराम

:शवराम गो+वंद

३५४ ४९, मु.पो.शेरे, ता.शहापूर.

तारमाळे एकनाथ भगवान

तारमाळे भगवान बाबू

+व1यालय, डjSबवल.

४४

शलोतर
३५५ मु.:शलोतर,पो.धसई,ता.शहापूर.

लकडे Xकसन रामा

लकडे रामा सीताबाई

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

शरगाव
३५६ मु.पो.:शरगाव,ता.शहापूर.

दांडकर ?दनेश भाकर

भाकर केशव

डी.बी.मोहाने आ&म
कूल,गाFदे लवाड ,ता.शहापूर.

३६

३५७ मु.पो.:शरगाव,ता.शहापरू .

दांडकर मनोहर धमा/

धमा/ :शवराम

ग.वी.खाडे.+व1यालय, शहापरू .

३५

३५८ मु.पो.:शरगाव,ता.शहापूर.

मडके जयवंत दामोदर

दामोदर धमा/

आय.ट.आय.शहापूर.ता.शहापूर.

३६

शरोळ
३५९ सरकार आ&म शाळा,
:शरोळ,ता.शहापरू .

भामरे दे +वदास गणपत

गणपत भुरा

सरकार आ&म शाळा, :शरोळ,
ता.शहापरू .

५५

३६० सरकार आ&म शाळा,
:शरोळ,ता.शहापूर.

भोये भाकर मावंजी

मावंजी लkमण

सरकार आ&म शाळा, :शरोळ,
ता.शहापूर.

५४

३६१ सरकार आ&म शाळा,
:शरोळ,ता.शहापरू .

भोये चंदर तुकाराम

तुकाराम रामजी

सरकार आ&म शाळा, :शरोळ,
ता.शहापरू .

४५

३६२ सरकार आ&म शाळा,
:शरोळ,ता.शहापूर.

भोये काशीबाई भाकर

भाकर मावंजी

सरकार आ&म शाळा, :शरोळ,
ता.शहापूर.

५५

३६३ सरकार आ&म शाळा,
:शरोळ,ता.शहापरू .
३६४ सरकार आ&म शाळा,
:शरोळ,ता.शहापूर.

चौधर चंकांत नारायण

नारायण बाबुराव

४२

चौधर कौ@तक &ावण

&ावण वामाजी

सरकार आ&म शाळा, :शरोळ,
ता.शहापरू .
सरकार आ&म शाळा, :शरोळ,
ता.शहापूर.

३६५ सरकार आ&म शाळा,
:शरोळ,ता.शहापूर.

धीमते उeवला महE 

महE  रं गनाथ

सरकार आ&म शाळा, :शरोळ,
ता.शहापूर.

३८

३६६ सरकार आ&म शाळा,
:शरोळ,ता.शहापूर.

घुले @नवृ ती नामदे व

नामदे व सखाराम

सरकार आ&म शाळा, :शरोळ,
ता.शहापूर.

४५

४९

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

३६७ सरकार आ&म शाळा,
:शरोळ,ता.शहापूर.

पाटल महे श पंढरनाथ

पंढरनाथ दगडू

सरकार आ&म शाळा, :शरोळ,
ता.शहापूर.

३४

३६८ सरकार आ&म शाळा,
:शरोळ,ता.शहापूर.

संद:शव वा:सशाल दे +वदास

दे +वदास शंकर

सरकार आ&म शाळा, :शरोळ,
ता.शहापूर.

३२

सुसरवाडी
३६९ सरकार आ&म शाळा
सुसरवाडी,ता.शहापूर.

पडालकर अशा Xकसन

Xकसन MOहाद

मा.आ&म शाळा सुसरवाडी.

३५

३७० सरकार आ&म शाळा
सुसरवाडी,ता.शहापूर.

सावंत सुमन अजुन
/

अजुन
/ गंगाराम

मा.आ&म शाळा सस
ु रवाडी.

३९

तहारपूर
३७१ मु.तहारपूर,पो.तानसा,ता.शहापूर.

@नपुत9 अRणा माधव

माधव बाबू

Fयू इंिIलश कूल, वा:संद,ता.शापूर.

३०

३७२ मु.तहारपूर,पो.तानसा,ता.शहापूर.

@नपुत9 योगेश आमाराम

आमाराम X=Aण

संत ]ाने^वर
pह.एम.तहारपरू ,पो.तानसा,ता.शहापरू .

३५

संत ]ाने^वर
pह.एम.तहारपरू ,पो.तानसा,ता.शहापरू .
खडl एeयुकेशन सो.खडl हायकूल,
खडl,शहापूर.

३६

ग.वी.खाडे.+व1यालय, शहापूर.

३३

तानसा
३७३ मु.पो.तानसा,ता.शहापूर.

@नकुळे Mकाश गणपत

गणपत हौसा

३७४ मु.पो.तानसा,२३६,ता.शहापूर.

तरडे सुनील माRती

माRती :भमाजी

२९

ट4 भा
३७५ मु.टE भा,पो.वैतरणा ता.शहापूर.

भूsभुडे बंद ू मंगळू

मंगळू चांगो

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

३७६ मु.टE भा,पो.वैतरणा ता.शहापरू .

खरपडे रमेश +वAणू

खरपडे +वAणू धाकOया एच.pह.पाटल +व1यालय चंचघर

२६

३७७ मु.टE भा,पो.वैतरणा ता.शहापूर.

मE गाळ संतोष शंकर

शंकर नामदे व

ग.वी.खाडे.+व1यालय, शहापूर.

२९

माRती भागा

अच/ना nट इंिIलश
मेड.कूल,आसनगाव.

२८

ट4 भरे
३७८ मु.टE भरे ,पो.आOयानी, घर.=.४८,
ता.शहापूर.

गायकवाड Mदप माRती

वैतरणा
३७९ मु.पो.वैतरणा, ता.शहापूर.

भोईर राजE जगFनाथ

जगनाथ Xकसन

बी.एल.सदगीर +व1यालय,
मोदासागर, ता.शहापरू .

४६

३८० वैतरणा(मोडकसागर),पो.वैतरणा,
ता.शहापूर.

हं डे ल:लत ताबाजी

ताबाजी :भमाजी

बी.एल.सदगीर +व1यालय,
मोदासागर, ता.शहापूर.

४६

३८१ मु.पो.वैतरणा २८५, ता.शहापूर.

पोखरकर मधक
ु र संताजी

संताजी रामदास

बी.एल.सदगीर +व1यालय,
मोदासागर, ता.शहापरू .

४५

वासंद
३८२ दहागाव रोड, वा:संद, ता.शहापूर.

अ?हरे सुभाष रामकृAण

राम=rAणा yयंबक

डी.के.सूयर/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल,ता.:भवंडी.

४९

३८३ दहागाव रोड, वा:संद, ता.शहापूर.

अंभोरे @नवृ ती ]ानदे व

]ानदे व :शवराम

&ी गाडगे महाराज आ&म शाळा,
भातसई,ता.शहापूर.

४३

३८४ ५३, वामी +ववेकानंद, मु.पो.वा:संद.

अvीतकार सु@नता यशवंत

यशवंत बहुलाल

ग.वी.खाडे.+व1यालय, शहापूर.

४०

३८५ वामी +ववेकानंद नगर,पो.वा:संद,
ता.शहापूर.

अvीतकर यशवंत बाबूलाल

बाबूलाल केद ू

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

४७

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

३८६ सरवती +व1यालय जवळ, अंSबका
नगर, वा:संद, ता.शाहपूर.

अमत
ृ कर अलका Mवीण

Mवीण आनंद

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापरू

४३

३८७ @नमसे अपाट/ .घोड+वFदे नगर, वा:संद
(प), ता.शहापूर.

आpहाड उता रघुनाथ

रघुनाथ महादे व

शेई Nडpह.हायकूल, शेई, पो.शेई.
ता.शहापूर.

४०

३८८ मु.पो.वा:संद, माRती मं?दराजवळ,
वा:संद, ता.शहापूर.

भालेकर अRण परशराम

परशराम बलराम

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापरू

३०

३८९ वातू मंगल सो.वा:संद (पु)
ता.शहापूर.

भामरे नवनाथ शरदचं

शरदचं

जी.के.गुRकुल, वा:संद, ता.शहापूर.

३०

३९० मु.पो.वा:संद,मलबार नगर,+व^वनाथ
हे रटे ज, ता.शहापूर. जी.ठाणे.

भामरे सुभाष िजभाऊ

िजभाऊ तानाजी

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापरू

४३

३९१ ०१,सया हौ.सो.दहागाव रोड, वा:संद, भेरे मंदाXकनी रामनाथ
ता.शहापरू .

रामनाथ का:शनाथ

सरवती जु@नयर कॉलेज, डjSबवल(प)

२८

३९२ ३६७ शाी नगर पो.वा:संद
,ता.शहापूर

भोई योगेश :शवाजी

:शवाजी दगडू

&ी गजानन +व1यालय कOयाण

२८

३९३ सयाराज अपाट/ .२मजला, बी.नं.७,
मलबार नगर, आयNडयल कूल,
द(प). @नवास, १मजला पेnोल
३९४ वा:सं
हर ओम

भोईर अ@नल वसंत

वसंत भोईर

एFजेOस परदे शी इंिIलश हायकूल,
मंf
ु ा(ठाणे).

३७

भोईर अRण वालकू

वालकू भाऊ

Fयू इंिIलश कूल, वा:संद, ता.शहापूर.

३९

३९५ सागर अपाट/ . जुना आDा रोड, वा:संद, भोईर बाजीराव वालकू
ता.शहापरू .
३९६ मु.पो.वा:संद, अंSबका नगर, ता.शहापूर. भोईर भाऊ +वAणू

वालकू

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

+वAणू :शवराम

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

४१

३९७ मु.पो.वा:संद, अंSबका नगर, ता.शहापूर. भोईर ?दनेशकुमार यशवंत

यशवंत दFु दाराम

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

३०

३९८ मु.पो.वा:संद, भोईर चाळ,
वा:संद(प),ता.शहापूर.

गुRनाथ रामभाऊ

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

३०

पंपाजवळ, वा:संद

भोईर सचन गुRनाथ

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

३९९ मु.पो.वा:संद,पाडा +वभाग, वा:संद

भोईर शांताराम जयराम

जयराम नारायण

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापरू

४०

४०० मु.पो.वा:संद, ता.शहापूर.

भोईर वासुदेव तुकाराम

तुकाराम वालकू

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

४०

४०१ सह हौ.सो.दहागाव रोड.वा:संद,
ता.शहापूर.

भोले का:शनाथ :शवलाल

:शवलाल लkमण

मा.आ&म शाळा सस
ु रवाडी.

४६

४०२ शाी कॉलोनी,
मु.पो.वा:संद.ता.शहापूर.

भjडवे पुAपा भानुदास

भानुदास महादे व

शारदा +व1यालय, पडघे, ता.:भवंडी.

५५

४०३ हरमान कॉलोनी, मरु बाड
रोड.वा:संद,शहापूर.

बोरसे जगन लkमण

लkमण रामा

आटगाव +वभाग हायकूल, आटगाव,
ता.शहापूर.

३७

४०४ गुरव @नवास, शाी नगर, वा:संद,
ता.शहापरू .

चFने मो@नका मदन

मदन जनाद/ न

शेठ बी.एच.अDवाल
+व1यालय,कसारा, ता.शहापरू .

४२

४०५ &ीराम नगर, वा:संद, ता.शहापूर.

चासकर सीताराम महाद ू

महाद ू बालाजी

डी.के.सूयर/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल,ता.:भवंडी.

४६

४०६ साईनाथ नगर मुरबाड वा:संद,
ता.शहापरू .

चौधर +वदरु बoचू

बoचू पांडुरं ग

बदलापूर हायकूल बदलापूर.

३२

४०७ सी/२०२,+व^वनाथ हे रटे ज, मलबार
नगर, वा:संद(प).

चौधर िजतE  +वhल

+वhल नारायण

महामा गांधी +व1यालय, अंबरनाथ,
ता.अंबरनाथ.

३७

४०८ जुना आDा रोड, टे ल.ऑXफस.जवळ,
वा:संद(प).

चौधर नामदे व ?हरामण

?हरामण केशव

५२

४०९ सgया हौ.सो.दहागाव रोड,
वा:संद,ता.शहापूर.

चौधर नारायण यामा

यामा जंगलू

शेई Nडpह.हायकूल, शेई, पो.शेई.
ता.शहापरू .
शेई Nडpह.हायकूल, शेई, पो.शेई.
ता.शहापूर.

४१० मु.वामी +ववेकानंद सो. पलो.नं.९Sब
वा:संद(पु) ता.शहापूर.
४११ संतोष +वहार पाटल नगर वा:संद
ता.शहापूर.

चौधर युवराज पांडुरं ग

पांडुरं ग का:शनाथ

अि_बथे हायकूल व क@नAट
महा+व1यालय ता.वाडा जी.ठाणे.

४९

चमणकर जयपाल +वठोबा

+वठोबा :शवराम

आ?दवाशी हायकूल डोOहारा.

४३

५७

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

४१२ दहागाव रोड, वा:संद, ता.शहापरू .

चोपडे चड
ु ामण का:शनाथ

का:शनाथ सोमा

डी.के.सय
ू र/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल,ता.:भवंडी.

५७

४१३ राजराम नगर, टे .रोड. वा:संद,
ता.शाहपूर.

दाबडे :शवाजी ?दगंबर

?दगंबर

वेहालोल +वभाग माLय:मक
+व1यालय,वेहालोल, शाहूपूर

२९

४१४ मु.पो.वा:संद, मलबार नगर, अंSबका
नगर, वा:संद, ता.शहापूर.

दामोदरे मक
ु े श गो+वंद

गो+वंद महादे व

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापरू

३५

४१५ सgया हौ.सो.दहागाव रोड,
वा:संद,ता.शहापूर.

दे ओकाते अ8पासाहे ब नाना

नाना दादा

शेई Nडpह.हायकूल, शेई, पो.शेई.
ता.शहापूर.

५६

४१६ का:मनी @नवास, वामी +ववेकानंद
नगर, मु.पो.वा:संद, ता.शहापूर.

धनगर काळूराम नारायण

नारायण मालू

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापरू

४२

४१७ शाी कॉलोनी, गेरसा रोड
मु.पो.वा:संद(पु).ता.शहापरू .

धनराळे शरद सुपाद ु

सुपाद ू &ीपत

नूतन +व1यालय कोलठन .

४०

४१८ &ीदश/न बी.नं.१०१,१ला.मजला,
साईनाथ नगर,मुरबाड रोड, वा:संद
४१९ (प).
१०१,:शडl नगर, वा:संद, ता.शहापूर.

?दनकर रमेश बुधाजी

बुधाजी जयराम

अ:भनव +व1या मं?दर, पारनाका,
कOयाण (प).

४६

गवळी कृAण राघो

राघो काशीराम

डी.के.सूयर/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल,ता.:भवंडी.

३८

४२० वामी +ववेकानंद
हौ.सो.३२/४,,पो.वा:संद, ता.शहापूर.

गpहाळे &ी=rAणा महादे व

महादे व नामदे व

आटगाव +वभाग हायकूल, आटगाव,
ता.शहापूर.

३७

४२१ मु.पो.वा:संद, सावरकर नगर,
ता.शहापरू .
४२२ मु.पो.वा:संद, ता.शहापूर.

गवळी कैलास वामनराव

वामनराव सुपाद ू

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

४४

गुजरे महे श माRती

माRती दताय

जनकOयाण मा. ?द1यालय, शहापूर.

३६

४२३ मु.पो.वा:संद, मलबार नगर,
ता.शहापूर.जी.ठाणे.

जाधव बाळू माRती

माRती बापू

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

४१

४२४ हनुमान कॉलोनी, गेरसे रोड, वा:संद.

जाधव भाकर केशव

केशव X=Aण

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

४३

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

४२५ २१३, रामराजा सदन, सावरकर नगर,
वा:संद.

जाधव दपक गौतम

गौतम राघो

वाय.सी. सावंत +व1या मं?दर, भांडूप,
मुंबई.

३८

४२६ :शवतेज 8यालेस, वामी +ववेकानंद
नगर, वा:संद.

जाधव नामदे व रघुनाथ

रघुनाथ कjडू

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

३४

४२७ मु.पो.वा:संद(पु), ता.शहापरू .

जाधव संजय भागवत

जाधव भागवत पद ु

+व1या मं?दर, मांडा-?टटवाळा
,ता.कOयाण.

३४

४२८ Mभा मंगल @नकेतन, मु.पो.वा:संद,
बौधवाडा, ता.शहापूर.

जाधव संजीव मंगल

मंगल गणू

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

३९

४२९ सgया सो.दहागाव,वा:संद (प),
ता.शहापूर.

जगले पंढरनाथ एकनाथ

एकनाथ दोधू

डी.के.सय
ू र/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल,ता.:भवंडी.

४६

४३० सgया सो. वा:संद (प), ता.शहापूर.

जावळे केतकr पंढरनाथ

पंढरनाथ एकनाथ

डी.के.सूयर/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल,ता.:भवंडी.

४०

४३१ माRती मं?दर जवळ, वा:संद (प),
ता.शहापूर.

काबाडी िमता सुरेश

सुरेश +वAणू

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

४६

४३२ सरवती +व1यालय जवळ, अंSबका
नगर, वा:संद, ता.शाहपरू .

कांबळे मीना अशोक

अशोक मेसाजी

सरवती +व1यालय,वा:संद,ता.शहापूर

४०

४३३ मु.पो.वा:संद, ता.शहापूर.

कंठे संतोष लहू

लहू हर

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

३६

४३४ :शवाजी नगर, वा:संद,ता.शहापूर.

कंठे शैलेश गुRनाथ

गुRनाथ दामोदर

३५

४३५ मु.पो.वा:संद, सावरकर नगर,
ता.शहापूर.

कंठे सुधीर दामोदर

दामोदर पांडुरं ग

Fयू इंिIलश कूल,
खा@तवल,ता.शापरू .
सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

४३६ कराले हाउस, दे णा बनके जवळ,
वा:संद, ता.शहापूर.

कारले राजू बाळू

बाळू कृAणा

४०

४३७ रे Oवे. कॉ.आर.बी/११/९७/२ :सZाथ/
नगर रोड. वा:संद.

करवंदे नंदकुमार @नवृ ती

करवंदे @नवृ ती बालु

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.
+व1या मं?दर, मांडा-?टटवाळा
,ता.कOयाण.

४३

२६

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

६

वय

४३८ हरओम नगर, वा:संद, ता.शहापरू .

क:शवले रामचं बांगो

बांगो दे ओ

Fयू इंिIलश कूल,
खा@तवल,ता.शापूर.

४९

४३९ जनाई @नवास, +वhल मं?दर जवळ,
आDा रोड, वा:संद(प) ता.शहापूर.

काठोळे ]ाने^वर दं द
ु ाराम

दं द
ु ाराम तुकाराम

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

४८

४४० जनाई @नवास, +वhल मं?दर जवळ,
आDा रोड, वा:संद(प) ता.शहापूर.

काठोळे मीनल ]ाने^वर

]ाने^वर दं द
ु ाराम

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

४०

४४१ काठोळे आल, ट.डी.सी.बँके जवळ,
वा:संद.

काठोळे रवीं दगडू

दगडू

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

४४२ काठोळे आल, ट.डी.सी.बँके जवळ,
वा:संद.

काठोळे सुनील नामदे व

नामदे व बाळू

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

४१

४४३ माRती मं?दर जवळ, वा:संद (प),
ता.शहापरू .

काठोळे सुनील रामचं

रामचं गणपत

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापरू .

४१

४४४ माRती मं?दर जवळ, वा:संद (प),
ता.शहापूर.

काठोळे सु@नता सुनील

सुनील रामचं

पाटल बाल मं?दर व eयू. कॉलेज,
मोहाने, ता.कOयाण.

३८

४४५ ०३,मंगेश @नवास, रे Oवे टे .जवळ,
वा:संद.

कावडे मधक
ु र Xकसन

Xकसन बबन

आटगाव +वभाग हायकूल, आटगाव,
ता.शहापरू .

४७

४४६ १०३, मंगलमुतl अपाट/ . साईनाथ
नगर, मुरबाड रोड, वा:संद.

खंडाळकर :शIधा संजय

संजय +वनायकराव

एन.आर.सी. कूल, मोहाने,
ता.कOयाण.

२३

४४७ १४४,अंSबका नगर मु.पो.वा:संद,
ता.शहापरू .
४४८ मु.पो.वा:संद, सावरकर नगर, वा:संद,
ता. शहापूर.

कोतवाल संदप भगवान

भगवान रघुनाथ

सी.एच.एम. कॉलेज.

३०

कुमावत भारती रवीं

रवीं भीमराव

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

३८

४४९ &ी :सी अपाट/ .ए. १०३, साईनाथ
नगर, वा:संद, ता.शहापूर.

कुमावत सुषमा संजय

संजय :शवराम

Xकसन बाबा
+व1यालय,धसई,ता.शहापूर.

३६

४५० :शवपाव/ती @नवास, &ीराम नगर,
वा:संद

लचाने शांतकुमार शंकर

शंकर मलका8पा

शेई Nडpह.हायकूल, शेई, पो.शेई.
ता.शहापूर.

४७

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

४५१ शरयू पाक/, मोद9 व नगर, मरु बाड रोड,
वा:संद.

लहानू :शवाजी चंधाजी

चंधाजी गणपत

आर.pह.नेRरकर हायकूल, डjSबवल

४६

४५२ १७१,ए २/१, दहागाव रोड, वा:संद,
ता.शाहपूर.

लांडगे राजE मगन

मगन रामदास

डी.के.सूयर/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल,ता.:भवंडी.

३८

४५३ जुना आDा रोड, वा:संद(प).शहापरू .

लांडगे संLया रघुनाथ

रघुनाथ गो+वंद

डी.के.सय
ू र/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल,ता.:भवंडी.

४०

४५४ सgया सो.वा:संद(प), ता.शहापूर.

महाजन रवीं गोपाळ

गोपाळ ?टकाराम

शेणवे +वभाग हायकूल, शेणवे,
ता.शहापूर.

५०

४५५ वामी +व+वकानंद सो.,
अ_बजा/,रोड,वा:संद(पु).

महाले सरु े श रामदास

रामदास रामचं

खांबाला +वभाग हायकूल, खांबाला,
ता.:भवंडी.

४८

४५६ मातछ
ृ ाया, :शवाजी नगर, वा:संद,
ता.शहापरू .

माने :शवाजी अ8पाराव

अ8पाराव बालाजी

&ी गाडगे महाराज आ&म शाळा,
भातसई,ता.शहापरू .

५४

४५७ ए/८, िजंदाल कॉ.१, वा:संद, ता.शहापूर. :म&ा भारती हे मंत

हे मंत

एन.आर.सी. कूल, मोहाने,
ता.कOयाण.

२४

४५८ मु.पो.वा:संद, साई Mसाद, ता.शहापूर.

मुकणे हे मलता रमेश

रमेश एन.

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापरू .

४५

४५९ आरोह @नवास, दहागाव, रोड, वा:संद,

नेमाडे सुभाष तुकाराम

तुकाराम कुशल

एस.pह.पी.आय.आय. मा.शाळा, कळवा

५७

४६० मु.पो.वा:संद, भोईर चाळ,
वा:संद(प),ता.शहापरू .
४६१ वामी +ववेकानंद नगर,
जी.के.गुRकुल हायकूल जवळ,
वा:सं
४६२ पेnोलद,पंप जवळ, जुना आDा रोड,

@नचते Xकसन भाऊ

भाऊ दगडू

४२

@नचते तुकाराम बालX=Aण

बालX=Aण पांडुरं ग

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापरू .
नूतन +व1या मं?दर, मानखद
ु / , मुंबई.

@नकते राहुल ]ाने^वर

]ाने^वर

३०

४६३ नेहल सागर, अपाट/ ., पेnोल पंप
जवळ, वा:संद, शहापूर.

पालवी रवीं काथोड

काथोड गणपत

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.
अच/ना nट इंिIलश
मेड.कूल,आसनगाव.

वा:संद,

४२

३४

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

४६४ मु.पो.वा:संद, ता.शहापरू .

पांडे अजबराव नारायण

नारायण बी.

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

५२

४६५ मु.पो.वा:संद, ता.शहापूर.

पानपाटल संजय :शवदास

:शवदास झुबा

Xकसन बाबा
+व1यालय,धसई,ता.शहापूर.

३५

४६६ मु.पो.वा:संद, हर ओम नगर,
ता.शहापूर.

परते लkमण तक
ु ाराम

तक
ु ाराम मरु लधर

तmशीला +व1यालय, उOहासनगर.

२८

४६७ मु.पो.वा:संद, ता.शहापूर.

पतंगराव दपक दं द
ु ाराम

दद
ु ाराम शंकर

बी वाय पाटल हायकूल आसनस

४३

४६८ साईनाथ नगर, मरु बाड रोड,
मु.पो.वा:संद,

पतंगराव शारदा दपक

दपक दं द
ु ाराम

सरकार मा. उoच मा. मल
ु ंची
आ&म शाळा ,शेणवे, शहापूर.

४०

४६९ मु.पो.वा:संद, Fयू साईबाबा मं?दर,
पारडे चाळ.

पाटल अ@नल शंकराव

शंकराव दाजीबा

नूतन +व1यालय आसनगाव,
ता.शहापरू .

३७

४७० वामी +ववेकानंद सो.अ_जा रोड.
पाटल अजुन
/ पंढरनाथ
वा:संद(पु).
४७१ मु. पो.वा:संद, :शवाजी नगर, गोदावर पाटल छाया +वhल
अपाट/ . वा:संद, ता.शहापरू .

पंढरनाथ राम=rAणा

पी.ए. जाधव +व1यालय व eयू.
कॉलेज, :भवंडी.

५४

+वhल ला1कू

&ी गणेश +व1या मं?दर,
दा@तवल,?दवा,ठाणे.

३५

४७२ वामी +ववेकानंद हौ.सो,पो.वा:संद,
ता.शहापूर.

पाटल मालती सुरेश

सुरेश माUणक

शेणवे +वभाग हायकूल, शेणवे,
ता.शहापूर.

४५

४७३ घर.=.३०५,साईनाथ
नगर,पो.वा:संद,ता.शहापरू .
४७४ साईनाथ नगर, ऑप. गाडगे
हॉिपटल, आयोLया बी.वा:संद.

पाटल नारायण शंकर

शंकर बालाजी

३७

पाटल नरE  +वhल

+वhल :शवराम

Fयू इंिIलश कूल,
खा@तवल,ता.शापरू .
सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

४७५ घर.=.४२१, दहागाव रोड, वा:संद,
ता.शहापूर.

पाटल नी:लमा सुधाकर

सुधाकर बळीराम

Fयू इंिIलश कूल,
खा@तवल,ता.शापूर.

४०

४७६ मु.पो.वा:संद, ता.शहापूर.

पाटल संभाजी आमाराम

आमाराम भावडू

पी.ए. जाधव +व1यालय व eयू.
कॉलेज, :भवंडी.

५५

४४

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

४७७ ओम अपाट/ .१ला मजला.टे :लफोन
ऑफ.जवळ वा:संद, ता.शहापूर.

पाटल शा:लनी नरE 

नरE  :भकार

शारदा +व1यालय, पडघे, ता.:भवंडी.

४५

४७८ साईMसाद बी. वा:संद(प), ता.शहापूर.

पाटल ^याम मधक
ु र

मधक
ु र Sंबक

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

३८

४७९ साईनाथ नगर, मरु बाड रो,
मु.पो.वा:संद.

पाटल सरु े खा श:शकांत

श:शकांत रामचं

डी.के.सय
ू र/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल,ता.:भवंडी.

४०

४८० वामी +ववेकानंद हौ.सो.,,पो.वा:संद,
ता.शहापूर.

पाटल वामन नथू

नथू रामू

शेणवे +वभाग हायकूल, शेणवे,
ता.शहापूर.

५८

४८१ आशीवा/द सgया हौ.सो.दहागाव
रोड. वा:संद(प)

पाटल +वhल &ावण

&ावण हयाराम

शेणवे +वभाग हायकूल, शेणवे,
ता.शहापूर.

५५

४८२ मु.पो.वा:संद, ता.शहापूर.

पाटोळे रवीं +वhल

+वhल

जी.के.गुRकुल, वा:संद, ता.शहापूर.

३३

४८३ २०५, सgया हौ.सो. दहागाव रोड,
वा:संद, शहापूर.

पवार फते:संग नीलकंठराव

@नळकंठराव केशवराव

]ानमं?दर हाय कूल, कOयाण(पु)

५६

४८४ रवीं (बी) एस.pह. नगर
मु.पो.वा:संद(पु),शहापरू .

पवार ई^वर:संग इं:संग

इं:संग खश
ु ाल:संग

:शरोशी +वभाग हायकूल :शरोशी
मरु बाड.

४७

४८५ मु.पो.वा:संद, ता.शहापूर.

पवार +व1या +वhल:संग

+वhल:संग फते:संग

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

४०

४८६ ११४, भोईर आल, मु.पो.वा:संद,
ता.शहापरू .
४८७ सgया हौ.सो., वा:संद,ता.शहापूर.

फड9 अgसोक पांडुरं ग

पांडुरं ग शंकर

आदश/ +व1यालय, कुRं द, :भवंडी.

४५

रE घे सुनील केशवराव

केशवराव गोपाळराव

वीर हुतामा भाई कोतवाल
+व1यालय _हसा मुरबाड.

३९

४८८ घर.=.३०१/२, जुना आDा रोड, वा:संद, रोठे @नलेश वासुदेव
ता.शहापूर.

वासुदेव +वhल

Fयू इंिIलश कूल,
खा@तवल,ता.शापूर.

३३

४८९ तमFना मंझील, समथ/ नगर, वा:संद,

शकrल कमाल

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

३८

शैख रझवान शकrल

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

४९० मु.पो.वा:संद, :शवाजीनगर, वा:संद,
ता.शहापूर.

शेलार ^याम शांताराम

शांताराम महादे व

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

३०

४९१ मु.पो.वा:संद, पठाण चाळ, ता.शहापूर.

शेवाळे संजय माUणकराव

माUणकराव रामचं

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

४३

४९२ मु.पो.वा:संद, पठाण चाळ, ता.शहापरू .

शेवाळे मीनल संजय

संजय माUणकराव

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

४२

४९३ पाटल नगर, मनोरे चाळ,
वा:संद(पु),पो.वा:संद, ता.शहापूर.
४९४ सी/ओ. का:शनाथ महाजन वामी
+ववेकानंद नगर, वा:संद(पु).

ं े Xकशोर दे +वदास
:शf

दे +वदास चांगो

&ी गाडगे महाराज आ&म शाळा,
भातसई,ता.शहापूर.

३७

सोनाने अ@नल तक
ु ाराम

तक
ु ाराम सीताराम

प{&ी तेलुगु इंिIलश हाय कूल,
:भवंडी.

४४

४९५ R.नं.१०४, :शवतेज 8यालेस, वा:संद(पु) सोAटे नंदकुमार चरणदास
ता.शहापरू .

चरणदास &ीपत

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापरू .

४१

४९६ िजजामाता नगर, गेरसे रोड,
वा:संद(पु), ता.शहापूर.

सोAटे @नलेश अRण

अRण धाउ

सरकार मा. उoच मा. मुलंची
आ&म शाळा ,शेणवे, शहापूर.

२८

४९७ दहागाव रोड, वा:संद, ता.शहापूर.

तडवी सफ/राज रशीद

रशीद वझीर

डी.के.सूयर/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल,ता.:भवंडी.

३८

४९८ मु.पो.वा:संद, ता.शहापूर.

तळे ले गणेश :शवराम

:शवराम बळीराम

जी.के.गुRकुल, वा:संद, ता.शहापूर.

३९

४९९ &ी :सी अपाट/ , साईनाथ नगर,
मरु बाड रोड.वा:संद, ता.शहापरू .
५०० &ी :सZी अपाट/ , साईनाथ नगर,
मु.पो.वा:संद, मुरबाड रोड.

तारमळे रचना रमेश

रमेश Rप

सरकार मा. उoच मा. मुलंची
आ&म शाळा ,शेणवे, शहापरू .

४३

तारमळे रमेश Yपा

Yपा अलोजी

सरकार मा. उoच मा. मुलंची
आ&म शाळा ,शेणवे, शहापूर.

४८

५०१ मु.पो.वा:संद, दहागाव रोड, वा:संद.

ठाकरे सुनील कjडूराम

कjडुराम गणपत

३६

५०२ &ीराम नगर, वा:संद, ता.शहापूर.

ठjबरे हर^चं भगवान

भगवान गjद ू

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.
डी.के.सूयर/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल,ता.:भवंडी.

५२

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

५०३ :स+Z+वनायक अपाट/ ., ए-+वंग,
R.नं.२०३,१ला मजला, वा:संद(प),
शहापूर. ४१२/४,वामी +ववेकानंद
५०४ तथागर,

थोरवे रघुनाथ पंढरनाथ

पंढरनाथ शंकर

&ी गाडगे महाराज आ&म शाळा,
भातसई,ता.शहापूर.

५५

उबाळे सुनील कचY

कचY बEद ू

माLय:मक +व1यालय अटाल
ता.कOयाण.

३९

५०५ ट.डी.सी. बँकेजवळ, काठोळे आल,
वा:संद.

+वशे प{ाकर अनंत

अनंत लहू

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

३६

५०६ वाड/ ५-१७, वामी +ववेकानंद नगर,
वा:संद(पु) ता.शहापूर.
५०७ मु.पो.वा:संद मलबार नगर
ता.शहापूर.

+वशे +वजयंती +वजय

+वजय आनंद

Fयू इंिIलश कूल,
खा@तवल,ता.शापूर.

४१

+वशेशराव दपचंद सावळाराम

सावळाराम गो+वंद

माLय:मक +व1यालय तस
ु े.

४२

५०८ वामी +ववेकानंद नगर, टे .रोड.
वा:संद,

वाघ :शवदास रामा

रामा

अ:भनव +व1या मं?दर, पारनाका,
कOयाण (प).

४०

जी.ए.पाटल +व1यालय, सोगाव,
ता.शहापरू .

२५

माLय:मक +व1यालय तुसे

४४

नगर, वा:संद(पु).

वावेघर
५०९ मु.वावेघर, पो.तानसा, ता.शहापूर.

कनोजे बाळाराम +पलाजी

+पलाजी :भवा
वेधवहाल

५१० मु.वेधवहाल पो.तानसा, ता.शहापूर.

भोईर हरचं X=Aण

X=Aण :शवराम
वेहलोल.

५११ वेहलोल पो.वेहलोल, ता.शहापूर.

भोईर जनाद/ न यशवंत

यशवंत

Fयू इंिIलश कूल,
खा@तवल,ता.शापूर.

३९

५१२ मु.पो.वेहलोल. ता.शहापूर.

भोईर राजE गोपाळ

गोपाळ नारायण

pह.ए.पाटल +व1यालय ?दघाशी,
ता.:भवंडी.

३०

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

५१३ मु.पो.वेहलोल. ता.शहापरू .

भोईर सचन तक
ु ाराम

तक
ु ाराम वालकू

सरवती +व1यालय, वा:संद,
ता.शहापूर.

२४

५१४ मु.वेहलोल, पो.वा:संद, ता.शहापूर.

का:शवले रमेश पांडुरं ग

पांडुरं ग बांगो

आदश/ +व1यालय, कुRं द, :भवंडी.

३६

५१५ मु.वेहलोल, पो.वा:संद, ता.शहापरू .

का:शवले सुनील मधक
ु र

मधक
ु र बांगो

डी.के.सय
ू र/ ाव +व1यालय तळवलखा@नवल,ता.:भवंडी.

३०

५१६ मु.पो.वेहलोल, वा:संद, ता.शहापूर.

मjधल
ू े शरद बाळू

बाळू हर

वेहलोल +वभाग मा. +व1यालय,
वेहलोल, ता.शहापूर.

२९

५१७ मु.+वgलोल, पो.वा:संद, ता.शहापरू .

मjदल
ु े रवीं बाळू

बाळू हर

&ी गणेश +व1या मं?दर,
दा@तवल,?दवा,ठाणे.

३०

वेलोशी
५१८ मु.वेलोशी, पो.साकुल, ता.शहापूर.

भालेराव संतोष गणपत

गणपत बबन

चैतFय +व1यालय, गुंड,े ता.शहापूर.

वाफे
५१९ मु.पो.वाफे गो+वंदनगर ता.शहापूर.

भादांगे सुयक
/ ांत भीमा

भीमा गो+वंद

ग.वी.खाडे.+व1यालय, शहापूर.

५०

५२० मु.वाफे, पो.खट
ु घर, ता.शहापूर.

खारक हर^चं बाळासाहे ब

बाळासाहे ब दे ऊ

जनकOयाण मा. ?द1यालय, शहापूर.

३१

५२१ संकेत @नवास बुZी नगर, वाफे,
ता.शहापूर.

लAकरे मोनाल राजE

लAकरे राजE भाऊराव

सरकार आ&म शाळा, आघई,
ता.शहापूर.

४२

५२२ प1लिkम अपाट/ . गो+वंद नगर,
गोठे घर, वाफे, शहापूर.

@नकम M]ा बाळूराव

बाळूराव रामभाऊ

आय.ट.आय.शहापूर.ता.शहापूर.

२४

अ.

पता

मतदाराचे नाव/आडनाव

आई/वडील/पतीचे नाव

शण संथेत शकवत असलेया
संथेचे नाव

१

२

३

४

५

वय
६

वाशाळा
५२३ मु.पो.वाशाळा , ता.शाहपूर.

CसDद. 9दनांक- 01.10.2015

धानके सचन काळूराम

काळूराम रामचं

वामी +ववेकानंद +व1यामं?दर
डjSबवल(पु).

मतदार नAदणी अBधकार.
कAकण *वभाग शक मतदार संघ

३०

