087 दक्षिण नांदेड नामंजूर फॉमम
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यादी
भाग क्र
116
145
145
145
145

87
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
174
174
176

176
174
176

नाव
रफिका बगम बागवान
कममया म तीराम पांचमलांग
म तीराम मार ती पांचमलांग
प्रभाकर बळीराम च थाईवाल
शारदा प्रभाकर च थाईवाल
जाहराबी शख मशकुर
इमरान खान महमूद
राबबया सुलताना शख शादल
ु
हजरा बगम रहीम शख
सुरखा फकशन चव्हाण
सांभाजी फकसन काांबळ
रखाबाई सांभाजी काांबळ
रवी रामजी पवार
चाांगन
ु ाबाई रामजी पवार
सचचन सांभाजी काांबळ
सुजाता ग तम पवार
पाांडुरां ग रामजी पवार
पाववतीबाई पाांडुरां ग पवार
ननतीन सांभाजी पवार
आकाश सांभाजी काांबळ
भाग्यश्री मल्हारी म र
ननकीता ननखील सूयाव
नांदनी लक्ष्मण र त्र
ददपक रामदास नांदाण
अ णाबाई कच दवण
सुननता प्रकाश मल्हार
फकरपालमसांग दप्तरमसांग बावरी
महनांदा मलांगराम केंद्र

वय
47
21
28
29
28
27
28
31
21
46
52
51
23
69
23
26
37
36
22
19
27
20
20
21
35
40
39
36

पत्ता

सरािा बागवान गल्ली नाांदड
इांजगाव
इांजगाव
इांजगाव
इांजगाव
वजजराबाद
वजजराबाद
खडकपुरा
खडकपरु ा वाटर टें क
वजजराबाद
राहुल नगर हडक नवीन नाांदड
राहुल नगर हडक नवीन नाांदड
राहुल नगर हडक नवीन नाांदड
राहुल नगर हडक नवीन नाांदड
राहुल नगर हडक नवीन नाांदड
राहुल नगर हडक नवीन नाांदड
राहुल नगर हडक नवीन नाांदड
राहुल नगर हडक नवीन नाांदड
राहुल नगर हडक नवीन नाांदड
राहुल नगर हडक नवीन नाांदड
राहुल नगर हडक नवीन नाांदड
राहुल नगर हडक नवीन नाांदड
शांकर नगर अन्सारी हॉजपपटल
शांकर नगर नवीन वसरणी
दगाांवचाळ पांचमशल नगर
वसरणी ता जज नाांदड
वसरणी ता जज नाांदड
वसरणी ता जज नाांदड

नामंजरू कारण
शपथपत्र आवश्यक
राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास परु ावा नाही
कुटुांबातील तपाशील नाही
शपथपत्र आवश्यक /राह
शपथपत्र आवश्यक
राहवास पुरावा नाही
शपथपत्र आवश्यक /राह
आई वडील राहवास परु ावा नाही
शपथपत्र आवश्यक
तपशील आवश्यक पतीच
तपशील आवश्यक पतीच
तपशील आवश्यक आई-वडील
परु ावानाही अजावदारपवाक्षरी नाही
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक

मोबाईल क्र

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

174
174
140
140
140
175
126
72
116
153
216
216
216
216
216
176
176
57

175
176
174
176
176
176
176
176
176
176

सरपवती ववजय म र
ववजय पाांडुरां ग म र
वजांता श्रीकाांत त ड
सांगमश्वर धोंडीराम शट
पांचिुलाबाई ददगांबर दां तलवाड
श्रीकाांत नागनाथ त ड
गांगाबाई ववठ्ठलराव गज्जवार
िरहाना बगम शख अहमद
ज्य ती गांगाधर धांपलवाड
क्मानबाई ब दल
ु ाल यादव
क सर बगम शख महमूद
खथम
ू खान इसा खान पठाण
नगीनाबाई प्रकाश पवार
ममरबाई सांजय पवार
प्रकाश रामजी पवार
ग तम रामजी पवार
सांजय रामजी पवार
मन ज दहरालाल र त्र
सुननल बाबूस जाधव
शख सददाम शख रफिक
नहा साईनाथ वडज
आकाश ददपक सूयव
व ांशी
भाग्यश्री अननल कल्याणकर
शांकर फकसनराव बटावाल
पुरभाजी उकांडराव तली
रामकाांत गणपती ट ्प
सक
ु शनी रमाकाांत ट ्प
बजरां ग फकसानराव बटावाल
ओम फकसनलाल बटावाल
मममलांद आनांदराव काांबळ
ज्य ती सुभाष चचन्नूरकर
ननमवला फकसनलाल बटावाल
फकती शांकरलाल बटावाल

28
35
27
31
51
29
60
24
30
56
40
26
26
23
30
32
29
34
23
19
23
21
21
29
19
37
38
29
26
27
23
51
23

वसरणी र ड नाांदड
वाजल्मकी नगर वसरणी
नरमसांह गल्ली ह ळी सरािा नाांदड
कलाल गल्ली नाांदड
नरमसांह गल्ली ह ळी सरािा नाांदड
काझी गल्ली सरािा नाांदड
नावघाट फकल्लार ड नाांदड
रां गर गल्ली ह ळी नाांदड
मसद्धनाथपुरी शांकरचायवमाठच िाळा
सरािा बागवान गल्ली नाांदड
म ह्म्मददया नगर वाजगाव नाांदड
राहुल नगर वाघाळा नाांदड
राहुल नगर वाघाळा नाांदड
राहुल नगर वाघाळा नाांदड
राहुल नगर वाघाळा नाांदड
राहुल नगर वाघाळा नाांदड
शांकर नगर वाघाळा नाांदड
मभमवाडी वसरणी नाांदड
रदहमतपूर वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड
रहीमपुरा वसरणी नाांदड
आकाशवाणी केंद्र र ड वसरणी
शांकर नगर वसरणी नाांदड
मार ती मांददर जवळ वसरणी
मसडक मभमवाडी नाांदड
मभमवाडी वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड
मभमवाडी वसरणी नाांदड
एकता नगर वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड

तपशील आवश्यक पतीच
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
तपशील आवश्यक आई-वडील
शपथपत्र आवश्यक
तपशील आवश्यक पतीच
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
वय व राहवास पुरावा नाही
याददलील तपशील नाही
याददलील तपशील नाही
राहवास पुरावा पूवीच नाही
राहवास परु ावा दठकाणी नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
तपशील आवश्यक आई-वडील
कुदां ब
ु ातील व्यक्ती तपशील नाही
कुदां ब
ु ातील व्यक्ती तपशील नाही
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक पतीच
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक पतीच
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक पतीच

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

175
145
146
145
145
145
145
145
146
145
145
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
111
111
124
111
111
111

जयश्री प्रम दराव जाधव
पवन राजू चन
ु ड
सरपवती तानाजी क ठकर
अांगद मशवमलांग पांचलीांग
अ णा ननरां जन नागठाण
ननरां जन गांगाधर नागठाण
ववश्वनाथ तानाजी क ठकर
बालाजी चांपतराव ठ क
प्रकाश अनाजी क ठकर
माया प्रकाश क ठकर
सुरश नामदव दटव
अजय बाबुराव बारस
मनीषा फकशन वाघमार
साहब बबन ट मक
रणुका वामनराव ख डकर
वच्चलाबाई ग्यानु गायकवाड
रणजीत ग पीनाथ पाईकराव
स नुताई चाांद ू वाघमार
शांकुतला ग पाळ खराट
दवशला म हन पाईकराव
बालाजी त्र्यांबक जाधव
कलास आत्मराम धत
ू
आशाताई कलास धत
ू
सम्राट ग्यानु गायकवाड
वशाली ददलीपराव सांगकर
राहुल मभवाजी दटव
यमन
ु ाबाई ववश्वनाथ गांदीमड
ु
समशद ननखत मसददखी
अिर खान उसमान खान
लता राजू ल मटवार
जजशन खान मुजाहद खान
सांगीता मन हरराव दहवर
छाया लखन मान

24
26
64
18
24
34
23
24
36
34
32
19
19
20
33
79
18
21
0
24
19
40
30
21
18
19
68
19
36
30
19
30
19

शांकर नगर वसरणी नाांदड
आकाशवाणी केंद्र र ड वसरणी
इांजगाव
इांजगाव
इांजगाव
इांगगाव
इांगगाव
इांजगाव
इांजगाव
इांजगाव
ित्तपूर
ित्तपूर
ित्तपरू
ित्तपूर
ित्तपुरा
ित्तपरू
ित्तपूर
ित्तपूर
ित्तपूर
ित्तपूर
ित्तपरू
ित्तपूर
ित्तपूर
ित्तपरू
ित्तपूर
ित्तपूर
ित्तपरू
मसद्धनाथ पुरी नई मजीद
लक्ष्मी नगर नाांदड
मसद्धनाथ[पुरी भ ईगल्ली नाांदड
मसद्धनाथ[पुरी भ ईगल्ली नाांदड
मसद्धनाथ[परु ी भ ईगल्ली नाांदड
मसद्धनाथ[पुरी भ ईगल्ली नाांदड

तपशील आवश्यक पतीच
शपथपत्र आवश्यक
राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास परु ावा नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
वय/राहवास परु ावा नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
शपथपत्र आवश्यक
राहवास पुरावा नाही
राहवास परु ावा नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास परु ावा नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास परु ावा नाही
राहवास पुरावा नाही
शपथपत्र आवश्यक
ि ट नाही आवश्यक
वयाचा पुरावा नाही
तपशील आवश्यक आई-वडील
राहवास परु ावा नाही
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
शपथपत्र आवश्यक
वयाचा पुरावा नाही
तपशील आवश्यक आई-वडील
वयाचा पुरावा नाही

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

111
111
111
111
111
111
111
95
95
95
95
95

अहमद खान मुजाहद खान
अरबाज खान िाईम खान
इरिान बगम शख अहमद
आमशया बगम शख अहमद
आरबास खान आजमा खान
झदहर ददन अझीमुदिन
सुराांना बगम िाईम खानन
बालाजी सभ
ु ाष बबसन
सागर अननलमसांह सूयव
व ांशी
ननफकता महश व्यास
ननफकता राजेंद कदम
ग दावरी आनांदराव स नारीकर

19
18
29
32
18
22
29
25
21
20
20
31

मसद्धनाथ[पुरी भ ईगल्ली नाांदड
मसदनाथपुरी नई मजीद
,मांडई नाांदड
हातज डी नई मजीद नाांदड
इतवार नाांदड
नई मजीद नाांदड
हात ज डी जवळ नाांदड
लक्ष्मी ट कीज गाडीपरु ा नाांदड
लक्ष्मी ट कीज गाडीपुरा नाांदड
ननवीनपूल शनीमांददर गाडीपुरा नाांदड
भानूमसांह रावत शापत्री माकवत नाांदड
गांगाकमान गाडीपुरा नाांदड

वयाचा पुरावा नाही
1-1-2017 18 वषव पूणव ह त नाही
राहवास पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
1-1-2017 18 वषव पण
ू व ह त नाही
1-1-2017 18 वषव पूणव ह त नाही
आधार काडव नुसार वय पूणव नाही
वय राहवास परु ावा नाही
अजवदार पवाक्षरी नाही
अजवदार पवाक्षरी नाही
तपशील आवश्यक आई-वडील
राहवास पुरावा नाही

107

184

प्रभू दत्तराव चगराम

43

वसांतराव नाईक कॉल ज मसडक नाांदड

राहवास परु ावा नाही

108

184

लक्ष्मी नागनाथ भुसार

29

वसांतराव नाईक कॉल ज मसडक नाांदड

राहवास पुरावा नाही

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

238
115

साईनाथ चाांद ू काांबळ
रहीम खान अकबर खान
म जाकीयदिन शख अब्दल
ु
मा ती रानबाजी थ रात
लक्ष्मीबाई दगडू सय
व ांशी
ू व
शमशकला बाबुराव सूयव
व ांशी
उमाकाांत मल्हारी थाडक
दवानांद मल्हारी थाडक
माधव हरीभ ऊ ध रपड
बग बबया बग मगदम
ू
बग मगदम
बग
नवाज
ू
मददना बी शबीर शख
सचचन दववनांद भगत
रामलाल दववनांद भगत
सतीष प श्ती स ग
महमद
ू खान रशीद खान
अननता नामदव चव्हाण

19
29
32
70
27
45
४२
31
29
27
40
25
20
21
28
46
32

बुध्द मांददरा जवळ ववष्णुपुरी नाांदड
बम्र्हपुरी च िाळा नाांदड
दगावचाळ अरबबमदासा जवळ नाांदड
दगावचाळ ममल एररया जवळ नाांदड
काळगल्ली वसरणी नाांदड
महादव मांददरा जवळ वसरणी
शांकर नगर वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड
वसरणी जी प शाळ जवळ नाांदड
शहीमपुर वसरणी नाांदड
शहीमपरु वसरणी नाांदड
दध
ु डअरी रदहमपूर
शांकर नगर वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड
रदहमपरू वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड

वयाचा पुरावा नाही
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
तपशील आवश्यक पतीच
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
तपशील आवश्यक पतीच
शपथपत्र आवश्यक
तपशील आवश्यक पतीच
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
शपथपत्र आवश्यक
तपशील आवश्यक पतीच

174
174
176
176
174
174
176
176
176
175

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

174
174
176
176
176
40

सरु श नागनाथ पवामी
य चगता सुरश पवामी
पाली माणणक मगर
र दहणी माणणक मगर
दाममनी माणणका मगर
सुननल हररचांद्र ननसाद
अननल हरीश्चांद्र ननसाद
रवव हरीश्चांद्र ननसाद
राहुल ग तम हटकर
असि शख लतीि शख
शयबाज खान करीम खान
िातमा बगम नजाम बगम
अरबाज खान आयन खान
शख कसर शख अमीन
कलीमुजन्नसा बगम म ग स
िरहा बगम सय्यद वाहीद
मुांजवार स हब जमाल दिन
समरीन बगम म हा्मद नईम ददन
िरहाना बगम अब्दल
ु ममलक
म ह्मद स हल म ह्मद सददक
मनसरु म ह्मद णझया म ह्मद
वसी म दीन नईम ददन
शख अिनान शख इब्राहीम
सना खानम अब्दल
ु अलीम खान
स हल शख बशीर शख
असलम खान आररि खान
अब्दल
ु असद अब्दल
ु गणी
अमजद शख शख महबूब
ननशात िातमा करीम पहलवान
ननखत परवीन अब्दल
ु हमीद
शख हूर बान शख नसीम
आसमा बगम अब्दल
ु सग
ु रती
ननशात बगम अकबर खान

47
42
24
19
18
27
28
22
18
38
21
22
19
22
29
25
18
19
25
21
19
19
20
23
18
19
20
21
24
21
30
25
19

शांकर नगर वसरणी नाांदड
मसडक नाांदड
शांकर नगर नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड
शांकर नगर वसरणी नाांदड
शक्ती नगर मसडक नाांदड
दगाव चाळ ममल ऐरीया नाांदड
स मश कॉल नी ममलगट नाांदड
ममल ऐरीया नाांदड
ममल र ड नाांदड
नजर मांजजल ममल र ड नाांदड
ममल ऐररया जजल र ड नाांदड
ममल गट जजल र ड नाांदड
ममल गट जजल र ड नाांदड
ममल ऐरीया ममलर ड मांजजल नाांदड
ममल गट नजर मांजजल नाांदड
ममल गटऐरीया जजल र ड नाांदड
ममल गटऐरीया जजल र ड नाांदड
ममल र ड नजर मांजजर ममल नाांदड
ममल गट र ड नाांदड
स मश कॉल नी ममलगट नाांदड
ममलगट जल र ड नाांदड
ममलगट जल र ड नाांदड
ममल गट जजल र ड नाांदड
ममल गट जजल र ड नाांदड
ममल गट नजर मांजजल नाांदड
ममल गट जजल र ड नाांदड
ममल गट जजल र ड नाांदड
ममल गटऐरीया जजल र ड नाांदड
ममल गट जजल र ड नाांदड

शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
शपथपत्र आवश्यक
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
तपशील आवश्यक आई-वडील
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही

159
160
161

अली अजाज अली बाबर
िर ज पठाण अिसर पठाण
मुशीन िातमा मजीद खान

20
29
19

ममल गट जजल र ड नाांदड
ममल गट जजल र ड नाांदड
ममल एररया नाांदड

अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही

162

म ह्मद अमजद म ह्मद साददया

20

ममल एररया नाांदड

अजवदार तपशील नाही

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

िरहाना बगम शख जुबत
नाजजया क सर म ह्मद इमरान
ईरशाद अहमद इलयास अह्ममद
अरसिा बगम शहबाज अह्ममद
शहबाज खान अमजद खान
शख अववज शख मुपताक
अिरीना बगम म ह्मद ररयाज
शहबाज अहमद म ह्मद इलयास
असि खान उमर खान पठाण
कमलबाई प्रकाश वाठ र
महश कशवराव जाकापरु
मनीषा महश जाकापुर
सुशीलाबाई मार तराव च दां त
वप्रयाांका फकरण पाईकराव
अम ल रामदास सूयव
व ांशी
म दहत सांदीप छापरवाल
मशवनांदा गजानन सुबे
सांजय ग पाळ मसांह बायस
सनु नता सांजय बायस
मार तराव भुजांगा च दां त
ननमवला मशवहार बांड
रखा बालाजी मलांबनकर
माधव नागनाथ ईबबतदार
मांगलबाई नागनाथ ईबबतदार
मशवकाांत माधव ईबीतदार
बजरां ग नागनाथ ईबबतदार
रमबाई मभमराव काांबळ
राजू नारायण मल्लवार

25
21
29
19
21
20
23
27
21
47
32
26
62
18
19
18
28
50
47
51
20
29
31
37
28
33
37
27

खडकपरु ा नाांदड
खडकपुरा नाांदड
खडकपरु ा वपट नाांदड
खडकपुरा वपट नाांदड
खडकपुरा नाांदड
खडकपुरा नाांदड
खडकपुरा नाांदड
खडकपरु ा नाांदड
खडकपुरा नाांदड
तथागत नगर ित्तपूर नाांदड
बळीरामपरु ा नाांदड
बळीरामपुरा नाांदड
स नबा च क बळीरामपुरा नाांदड
मसद्धाथव नगर बळीरामपुरा नाांदड
मसद्धाथव नगर बळीरामपुरा नाांदड
ग वधवन घाट पल
ू नाांदड
काकाांडी नाांदड
मसडक नाांदड
मसडक नाांदड
बळीरामपुरा नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
मु प काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड

अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
शपथपत्र आवश्यक
राहवास परु ावा नाही
पतीच्या राहवास पुरावा नाही
शपथपत्र आवश्यक
अजावदार सावक्षरी नाही
1-1-2017 18 वषव पूणव ह त नाही
1-1-2017 18 वषव पण
ू व ह त नाही
अजावदार सावक्षरी नाही
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
वयाचा पुरावा नाही
पतीच्या राहवास परु ावा नाही
राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
पतीच्या राहवास पुरावा नाही
राहवास पुरावा नाही
पतीच्या राहवास परु ावा नाही
अजवदार तपशील नाही

228
228
220
220
220
40
256
188
188
220
256
256
256
256
256
256
256
256

34

माया राजश मटकर
जयश्री ववक्रम झांपलवाड
ववलास माधव ननमवाड
रखा मानजी हाांड
यश दा भगवान जाधव
मांगलबाई राजू मल्लवार
मशला हनुमांत पवार
साईनाथ एकनाथ पवार
सांत ष जयवांता बांड
चाांद ू बालाजी वल्ल्प
क शल्या मशवहार हाांड
मभमा लक्ष्मण झांपलवाड
समु मत्रा आनांदा पवार
वप्रयांका अम ल वाघमार
िरजाना बगम शख अमीन
ननल ि र महमद इसाख
सांजय वसांतराव पुजारी
पूजा प्रकाश ओराड
सुननता अश क वग्गील्लाम

25
20
22
24
18
25
20
19
19
19
41
18
19
19
32
28
47
22
33

काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
जजल्हा पररषद शाळ जवळ काकाांडी
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
साईबाबा कमान मुरमुराभट्टी नाांदड
साई नगर इतवारा नाांदड
क्राांती च क मसडक नाांदड
नरहरी महराज मांददरजवळ मसडक
गवळी पुरा रल्व पटशन र ड नाांदड

राहवास पुरावा नाही
अजवदार तपशील नाही
अजवदार तपशील नाही
वयाचा पुरावा नाही
ि ट नाही
अजावदार सावक्षरी नाही
रदहवास पुरावा नाही
अजवदार तपशील नाही
अजावदार सावक्षरी नाही
अजावदार सावक्षरी नाही
वयाचा पुरावा नाही
अजावदार सावक्षरी नाही
अजावदार सावक्षरी नाही
पती च नाव नोंद तपमशल आवश्यक
शपथपत्र नाही
वय नमद
ू नाही
शपथपत्र आवश्यक
नाव नोंद आधीच आह
शपथपत्र नाही

210

93

पायल ननतीनमसांह ठाकूर

19

एम जी र ड माता गल्ली गाडीपुरा नाांदड

पतीच नाव नोंद तपमशल नाही

211

93

स नाल ददलदार मसांह ठाकूर

20

एम जी र ड माता गल्ली गाडीपुरा नाांदड

पतीच नाव नोंद तपमशल नाही

212

93

महश नांदमू सांह ठाकूर

19

एम जी र ड माता गल्ली गाडीपुरा नाांदड

आई वडील राहवास पुरावा नाही

213

93

अमभजजत मसांह ठाकूर

18

एम जी र ड माता गल्ली गाडीपरु ा नाांदड

1-1-2017 18 वषव पण
ू व ह त नाही

214
215
216
217
218
219

214
214
255
255
255
255

रां जना सुभाष गायकवाड
मसमा माधव घ गर
प्रभावती कशव भवर
स नाली बालाजी वाघमार
ववजयमला मन ज क ल्ह
महनांदा नाग राव बागल

40
20
30
17
29
29

शाहू नगर वाघाळा नाांदड
वाघाळा मसडक नाांदड
काकाांडी तिे तुप्पा
मु प काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड
काकाांडी नाांदड

शपथपत्र नाही
पतीच नाव नोंदतपशील नाही
शपथपत्र आवश्यक
18 वषव पूणव ह त नाही
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
255
172
49
190

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

255
255
255
256
255
255
61
255
51
50
172

सदाबा गांगाधर बागल
पाववती सदाबा बागल
कामशनाथ फकशन मगर
बालाजी नारायण मल्लवार
प्रज्ञा भ ऊ साहब मगर
स नाली सांदीप क ल्ह
शममवला मसद्ध धन बुक्तर
मशवकाांत साहबराव काांबळ
जाहदा क सर ग स म दहय दददिन
सबाना बानू ररहानबी महमद
चगतश कल्याणराव त र

35
32
34
31
24
25
21
36
44
31
33

231

51

आजीमा शहनाज अब्दल
ु जब्बार

232

50

233

काकाांडी नाांदड
साईनगर इतवारा नाांदड
साई नगर इतवारा नाांदड
जुना क ठ नाांदड

शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
यापुवावच नोंद आह
यापव
ु ावच नोंद आह
पतीच नावनोंद तपमशल
अजव अपूवव
पतीच नावनोंद तपमशल
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र नाही
यादीभाग नमूद व शपथपत्र नाही

47

साई नगर शाही मजपजद इतवारा नाांदड

शपथपत्र ज डल नाही

सत्यभामा गणश ्यनवार

27

साई नगर हनुमान मांददर इतवारा नाांदड

पतीच नावनोंद तपमशल

50

गणश गांगाधरराव ्यनवार

33

साई नगर हनुमान मांददर इतवारा नाांदड

शपथपत्र आवश्यक

234

69

हरममन्दार क र

41

भगतमसांघ र ड बडपरु ा र ड नाांदड

शपथपत्र आवश्यक

235
236

69
69

सरु श दत्तात्रय पवार
भाग्यश्री सरु श पवार

34
23

भगतमसांघ र ड बडपुरा र ड नाांदड
भगतमसांघ र ड बडपरु ा र ड नाांदड

शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक

237

69

तारामसांग जगबीरमसांग बाबरी

18

भगतमसांघ र ड बडपुरा र ड नाांदड

कांु दबातीलव्यक्ती नाव नोंद तपमशल नाही

238

69

रववन्द्र क र जगबीर मसांग बावरी

33

भगतमसांघ र ड बडपरु ा र ड नाांदड

शपथपत्र आवश्यक

239

69

अमरजजत मसांग जगबीर मसांग बावरी

18

भगत मसांघ र ड नाांदड

आई वडील राहवास पुरावा नाही

240
241
242
243
244
245
246

19
19
19
69
231
169
19

अब्दल
ु कलीम अब्दल
ु सत्तार
म इमत्याज म अिसर
सय्यद ररजवान सय्यद हनीि
जगबीर मसांग दफ्तर मसांग बावरी
पूजा बालाजी चचतांड
नवलफकश र हनम
ु ान मांडल
अब्दल
ु नसीर अब्दल
ु ननसार

19
32
19
40
18
18
22

खडकपरु ा नाांदड
खडकपुरा नाांदड
खडकपुरा नाांदड
भगत मसांघ र ड नाांदड
तुप्पा नाांदड
राम नगर जन
ु ा क ठ नाांदड
खडकपुरा नाांदड

आई वडील राहवास परु ावा नाही
शपथपत्र आवश्यक
टी सी प्रवश ननगवन नाही
शपथपत्र आवश्यक
वयाचा पुरावा टी सी ननगवम नाही
वय व राहवास परु ावा नाही
क डूब
ां ातील व्यक्ती तपमशल नाही

हरप्रीत मसांघ लाांगरी

काकाांडी
काकाांडी
काकाांडी
काकाांडी
काकाांडी
काकाांडी

नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

295
214
19
214
199
19
214
214
214
49
49
49

सांद
ु र सचचन घ गर
ध्मपाल मारीबा जोंधळ
िजजया बगम खश
ु ीदव अहमद खान
पवप्ना ध्मपाल जोंधळ
मनीषा राहुल भांडार
शघना बगम शख तजब दिन
अांजनाबाई पाांडुरां ग घ गर
पज
ू ा भगवान घ गर
लक्ष्मी माधव डाक र
म बबलाल अब्दल
ु कुददस
सय्यद रफिक सय्यद रशीद
अपमा सािराज

25
26
33
22
32
30
66
17
24
39
31
21

वाघाळा मसडक नाांदड
शाहू नगर वाघाळा नाांदड
खडकपुरा नाांदड
शाहू नगर वाघाळा नाांदड
हडक नवीन नाांदड
खडकपुरा नाांदड
हनुमान मांददर र ड वाघाळा नाांदड
हनम
ु ान मांददर र ड वाघाळा नाांदड
जज प शाळा वाघाळा नाांदड
साई नगर कारीमाबाद नाांदड
साई नगर शाही माजील नाांदड
साई नगर कारीमाबाद नाांदड

पतीच नाव नोंद तपमशल नाही
वय पुरावा नाही
शपथपत्र आवश्यक
जन्म ददनाांक व वय पुरावा नाही
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
18 पण
ू व नाही
पतीच नाव नोंद तपमशल नाही
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
पतीच नाव नोंद तपमशल नाही

259

49

म ह्मद सािराज अहमद ननवशाल

29

साई नगर कारीमाबाद नाांदड

शपथपत्र आवश्यक

260
261
262
263
264
265

297
239
239
49
156
111

आिरीन बगम शख मुजाहद
मनीषा प्रवीण इांगळ
आफ्रीन बगम शख जादहर दिन
अपमा बान म बबलाल नक
म सीनाबी शख युसुि
काझी म ह्मद सला हुदिन

26
19
19
26
45
21

रहमत नगर नाांदड
कालश्वर र ड ववष्णप
ु रु ी नाांदड
नवीन आबादी ववष्णुपुरी नाांदड
साई नगर नाांदड
वाजगाव नाांदड
लक्ष्मी नगर पाणीटाकी जवळ नाांदड

अजावदार सावक्षरी नाही
पतीचा परु ावा ज डला नाही
पतीचा पुरावा ज डला नाही
आई वडील राहवास तपमशल नाही
शपथपत्र आवश्यक
वयबाबत क णताही पुरावा नाही

266

45

दहना समरीन रहीम खान

24

तय्यब मजपजद जवळ कळी माकेट नाांदड

आवश्यक रदहवासी परु ाव

267
268
269
270
271
272
273

295
104
196
86
170
215
52

आिरीन बगम शख अणखल
मसमा सन
ु ील भज
ु बळ
जयश्री नाग राव वाघमार
िरजाना बगम शख अमीन
श्रीकृष्णा प्रदीपराव चामणीकर
आशाबाई मभमराव काांबळ
वषाव उमराव म र

29
24
34
28
21
27
23

तहरा नगर मशवाजी नगर नाांदड
ग तम नगर फकल्ला र ड नाांदड
वाघाळा मसडक नाांदड
इतवारा बाजार नाांदड
जन
ु ा क ठा नका नाांदड
राहुल नगर मसडक नाांदड
चचखलवाडी गु गट नां 2 नाांदड

शपथपत्र आवश्यक
वय च्या परु ावा नाही
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र आवश्यक
वयाचा परु ावा नाही
शपथपत्र आवश्यक
पतीचा पुरावा ज डला नाही

274

52

मसमा शांकर म र

27

धनगर गल्ली चचखलवाडी गु नां 2 नाांदड

शपथपत्र आवश्यक

275
276

216
170

लमलताबाई रामचांद्र काांबळ
क मल रववराज पत्र

22
20

राहुल नगर मसडक नाांदड
ववकास नगर क ठा नाांदड

शपथपत्र आवश्यक
पतीचा पुरावा ज डला नाही

277

86

अब्दल
ु अजीम अब्दल
ु हािीज

18

बु ड गल्ली ममल र ड नाांदड

अजवदारची पवाक्षरी नाही

278

134

पज
ू ा आकाश मसांह ठाकूर

22

गाडीपरु ा नाांदड

लग्नपबत्रका नाही व रदहवाशी परु ावा नाही

279

134

बबली आमशष मसांह ठाकूर

20

गाडीपुरा नाांदड

लग्नपबत्रका नाही पतीचा पुरावा ज डला नाही

280
281
282
283
284

87
252
252
74

श्वता सदमशव म रताड
रामा कामाजी नवघर
सांगीता सांजय आांबटवाड
सुमन श्रीधर म र
िरजाना बगम जमीर खान

19
82
27
23
25

चचखलवाडी कॉनवर वडारगल्ली नाांदड
हडक वभव नगर नाांदड
बाभळ
ू गाव ता जज नाांदड
बाभूळगाव ता जज नाांदड
जुना प पट ओफिस इतवारा नाांदड

रदहवाशी पुरावा नाही
शपथपत्र आवश्यक
शपथपत्र दाखला नाही
वयचा पुरावा दाखल नाही
पतीचा पुरावा ज डला नाही रह

285

22

ममरा अश क परवार

33

चचखलवाडी नाांदड

रदहवाशी पुरावा व पतीचा पुरावा ज डला नाही

286
287
288
289
290

114

राजू यादवराव भज
ु बळ
आिरीन बगम शख इब्राहीम
शख एजाज शख ईब्राहीम
व्यांकटश भगवान नागश्वर
शख म ईन शख हमीद

22
20
19
18
39

ब्रह्म्परु ी च िाळा नाांदड
साई नगर इतवारा नाांदड
साई नगर नाांदड
व्यांकटश नगर नाांदड
एन टी सी ममल गट नाांदड

आई वडील राहवास तपमशल नाही
लग्नपबत्रका ज डल नाही
रदहवाशी पुरावा नाही
रदहवाशी परु ावा नाही
रदहवाशी पुरावा नाही

ददपक राममसांग ठाकूर

26

जन
ु ा क ठ नाांदड

आई- वडीलच यादीतील रदहवाशी परु ावा नाही

मशवाजी पुतळ्या माग नाांदड
दगाव चाळ आखी जवळ नाांदड
दगाव चाळ आखी जवळ नाांदड
दगाव चाळ ममल जवळ नाांदड
दगाव चाळ ममल जवळ नाांदड
म मीन पुरा नाांदड
ब रबन िकटी ऐरीया नाांदड
ब रबन िकटी ऐरीया नाांदड
ब रबन िकटी ऐरीया नाांदड
ब रबन िकटी ऐरीया नाांदड
ब रबन िकटी ऐरीया नाांदड
ब रबन िकटी ऐरीया नाांदड
ब रबन िकटी ऐरीया नाांदड
ब रबन िकटी ऐरीया नाांदड

शपथपत्र आवश्यक
वयचा परु ावा नाही
वयचा पुरावा नाही
पतीचा पुरावा ज डला नाही रह
1-1-2017 18 वषव पण
ू व ह त नाही
रदहवाशी पुरावा नाही
वगळणी पुरावा दाखल नाही
वगळणी परु ावा दाखल नाही
वगळणी पुरावा दाखल नाही
अजवदार पवाक्षरी नाही
वगळणी पुरावा दाखल नाही
वगळणी पुरावा दाखल नाही
अजाववर तपमशल नाही
अजाववर तपमशल नाही

14

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

192
40
40
40
40
128

रां भाबाई माधव मुरकुट
अननता ब्रमम श्रीराम
ववन द राजव श्रीराम
रखा यादचगरी श्रीराम
लावण्या यादचगरी श्रीराम
आिरीन बगम पाशा शख
वपकश शामसुांदर ज शी
श्यामसांद
ु र बांसीधर ज शी
दग
ु ाव श्यामसुांदर ज शी
वभव उत्तम चक्रावार
उषा चांद्रकाांत चक्रवार
सांगीता उत्तम चक्रावार
अम ल चांदकाांत चक्रावार
गजानन चांद्रकाांत चक्रावार

68
27
32
30
20
18
36
64
58
21
50
44
30

306
307
308
309

फकती श्यामसुांदर भक्कड
नसीमा सुलताना सय्यद िा क
आशा बालाजी मपक
अरशद खान पठाण रहीम खान

18
42
29
17

ब रबन िकटी ऐरीया नाांदड
स मश कॉल नी नाांदड
बाभूळगाव ता जज नाांदड
दल
ु शहा रहमान नगर नाांदड

अजाववर तपमशल नाही
अजाववर तपमशल नाही
वयचाां पुरावा दाखल नाही
1-1-2017 18 वषव पूणव ह त नाही

310

म .नाददम म ग स

28

दल
ु शहा रहमान नगर नाांदड

आई वडील याचा नोंदणी तपशील ज डण

19
18

दल
ु शहा रहमान नगर नाांदड
दल
ु शहा रहमान नगर नाांदड

रदहवाशी पुरावा नाही
पथाननक रदहवाशी परु ावा नाही

29

दल
ु शहा रहमान नगर नाांदड

रदहवाशी पुरावा नाही

16
16
16
16
16

शख ममन्हाज शख खाजा
उमर अहमद जहीर अहमद
म ह्मद मुणखद अली म ह्मद
म ्मद मुमताज अली
गणी पठाण मयबुब पठाण
सुमध बाबुराव पाट ळ
जावीद शख अब्दल
ु अमजद
शख असलम शख अक्रम
सुलताना बगम अखतर शख

37
20
37
30
30

दल
ु शहा रहमान नगर
दल
ु शहा रहमान नगर
दल
ु शहा रहमान नगर
समीरा बाग नाांदड
दल
ु शहा रहमान नगर

वगळणी पुरावा दाखल
अजाववर तपमशल नाही
वगळणी परु ावा दाखल
वगळणी पुरावा दाखल
वगळणी पुरावा दाखल

319

194

अ णा अजन
ुव काांबळ

43

ममरा नगर नाांदड

वगळणी पुरावा अथवा शपतपत्र दाखल नाही

320

252

साजन गणपत लाांडग

28

बाभळ
ू गाव ता जज नाांदड

मतदार यादीत नावाच तपमशल नमूद कला
नाही

321

16

शख असलम शख अकरम

30

वजजराबाद नाांदड

वगळणी पुरावा अथवा शपतपत्र दाखल नाही

322
323
324
325

181
86
86
86

शख शब्बीर शख िरीद
शख नयुम शख ियाज
शख ियम
ु शख ियाज
आवाद चाऊस महबूब चाऊस

26
20
22
19

भाग हडक 120 सांत कबीर नाांदड
फकल्ल र ड बु ड गल्ली नाांदड
फकल्ल र ड बु ड गल्ली नाांदड
फकल्ल र ड बु ड गल्ली नाांदड

पथाननक रदहवाशी पुरावा नाही
अजाववर तपमशल नाही
अजाववर तपमशल नाही
1-1-2017 18 वषव पूणव ह त नाही

326

17

राजा खान जलाला खान

67

दल
ु ह शाह-रहमान नगर वजजराबाद नाांदड

रदहवाशाच परु वार नाही

327

17

शहनाज बगम राजा खान

47

दल
ु ह शाह-रहमान नगर वजजराबाद नाांदड

रदहवाशाच पुरवार नाही

328

17

ख ननस बगम शख करीम

38

दल
ु ह शाह-रहमान नगर वजजराबाद नाांदड

वय व रदहवाशाच पुरवार नाही

329

17

शख करीम शख खान

40

दल
ु ह शाह-रहमान नगर वजजराबाद नाांदड

वय व रदहवाशाच पुरवार नाही

311
312

16
16

313

16

314
315
316
317
318

नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड

नाही
नाही
नाही
नाही

330
331
332
333

24
24
20
20

हाजरा बगम अब्दल
ु रमशद
मशरीन परवीन अब्दल
ु रमशद
दहना क सर ररयाज अहमद
ररयाज अहमद एजाज अहमद

23
20
23
28

खडकपरु ा
खडकपुरा
खडकपुरा
खडकपुरा

334

17

शख वसीम शख करीम

20

दल
ु ह शाह-रहमान नगर वजजराबाद नाांदड

क डूब
ां ातील व्यक्ती तपमशल नाही

335

178

राजेंद्र अांबालालजी ओझा

20

बडी मढी इतवारा नाांदड

वय व रदहवाशाच पुरवार नाही

336

93

ददलदार मसतलमसांह ठाकूर

31

एम जी र ड माता गल्ली गाडीपुरा नाांदड

वगळणी पुरावा अथवा शपतपत्र दाखल नाही

337
338

20
20

ख सर बगम शख महबूब खान
शख महबूब आहसान श बाबनसाब

35
41

बरकतपुरा वाघी र ड नाांदड
बरकतपरु ा वाघी र ड नाांदड

पतीचा पुरावा ज डला नाही
रदहवाशाच पुरवार नाही

339

20

शबाना बगम शख शादल
ु

32

बरकतपुरा खडकपुरा नाांदड

वगळणी पुरावा अथवा शपतपत्र दाखल नाही

340
341

231
254

पाली बालाजी पाांचाळ
बाबाराव ववश्वनाथ जाधव

18
22

वय व रदहवाशाच पुरवार नाही
वय व रदहवाशाच परु वार नाही

342

179

भाग्यश्री गणश बकाळ

19

मशतल सांत ष काांबळ

20

मलखारलू गल्ली तुप्पा ता जज नाांदड
बाभूळगाव ता जज नाांदड
शांकरचव्हाण ववधालय जवळ असरजन
नाांदड
राहुल नगर वाघाळा नाांदड

343

नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड

क डूब
ां ातील
क डूब
ां ातील
क डूब
ां ातील
क डूब
ां ातील

व्यक्ती
व्यक्ती
व्यक्ती
व्यक्ती

तपमशल
तपमशल
तपमशल
तपमशल

नाही
नाही
नाही
नाही

रदहवाशाच पुरवार नाही
वय व रदहवाशाच पुरवार नाही

344

170

प्रभावती ववष्णुकाांत डोंगर

30

बसवश्वर नगर महादव मांददर क ठ नाांदड

वगळणी पुरावा अथवा शपतपत्र दाखल नाही

345

16

मशररनी बगम ममझाव अहमद बग

22

समीरा बाग वाघी नाांदड

क डूब
ां ातील व्यक्ती तपमशल नाही

346

172

सारजाबाई वजनाथ दहीिळ

46

साईबाबा कमान क ठा

वगळणी पुरावा अथवा शपतपत्र दाखल नाही

347

144

वप्रयांका जगदीश पररवाल

25

इतवारा नावघाट ह ळी नाांदड

348

178

दत्ता सांभाजी पुरी

19

शांकरराव चव्हाण ववधायल जवळ िातजांग आई वडील याचा नोंदणी तपशील ज डण

सुजाता रां जजत नवघर

29

वभव नगर हडक नाांदड

वगळणी पुरावा अथवा शपतपत्र दाखल नाही
पतीचा पुरावा ज डला नाही
वय पुरवार नाही

349

नाांदड

रदहवाशाच परु वार नाही

350
351

128
170

िासाहात िरीन म अखतर
अजय स नुलाल मांडल

25
22

म मीनपुरा च िाळा नाांदड
व््वारका नगर क ठा नाांदड

352

14

ग दावरी बळवांत म र

37

व्यांकटश नगर गल्ली 2 चगरणी जवळनाांदड वय पुरवार नाही

353

98

अब्दल
ु हादी अब्दल
ु वहाब

18

शादीपुरा छ टी दगाव गाडीपुरा नाांदड

वय पुरवार नाही

42
90
161
35
229
229
229
231
16
16
231
310
71
195

पवनकुमार सुभाष काांबळ
शख म कीद शख म नीर
कुलबबर क र गु मुख मसांह
मसमरन क र भगत मसांग कापस
रमाबाई बांटी सर द
अननता ज्ञान बा नकुल
लमलता ग ववांद गायकवाड
म ह्मद जमील शख चाांदपाशा
हुमरा बगम अखील अहमद
य गश रामफकशन बागडी
सांदीप पाांडुरां ग क ल्ह
अचवना नत पती क ल्ह
उषा सांत ष क ल्ह
मुक्ता तुकाराम नरवाड
आिरीन िातमा हुसन खान
खाय्या बगम अहमद अली खान
रखा बालप्रसाद पाांचाळ
शख म हुसीन शख महमूदसाब
मसमरजीत क र गु वप्रत मसांघ मान
ममनाक्षी माधव म र

19
20
37
40
23
33
42
26
26
22
18
25
31
20
20
20
19
34
34
28

वाघाळा मसडक नाांदड
बु ड गल्ली फकल्ला र ड नाांदड
बबलाल नगर ब्रह्म्पुरी ता जज नाांदड
बडपुरा गु ग नां 2 नाांदड
ममरा नगर वाघाळा नाांदड
लहूजी नगर वाघाळा नाांदड
लहूजी नगर वाघाळा नाांदड
भ सर लन इतवारा नाांदड
एकबाल नगर धनगाव नाांदड
पटशन र ड नाांदड
भायगाव तुप्पा नाांदड
भायगाव तुप्पा नाांदड
भायगाव तप्ु पा नाांदड
पाटील गल्ली तुप्पा नाांदड
तहुरा बगम खडकपुरा नाांदड
तहुरा बगम खडकपरु ा नाांदड
मुलखारळू गल्ली तुप्पा नाांदड
पाकीजा नगर इतवारा नाांदड
भगत मसांघ र ड नाांदड
एन डी 42 च्या हडक नाांदड

वय व रदहवाशाच पुरवार नाही
टी सी झर कस बर बर नाही
वय पुरवार नाही
वय पुरवार नाही
लग्न पबत्रकवर खाडाख ड आह
वगळणी पुरावा शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा शपथपत्र नाही
सावक्षरी नाही
वय पुरवार नाही
वय पुरवार नाही
रदहवाशाच पुरवार नाही
रदहवाशाच पुरवार नाही
शपथपत्र आवश्यक नाही
पतीच नावनोंद तपमशल नाही
वयाचा रदहवाशाचा पुरावा नाही
वयाचा रदहवाशाचा परु ावा नाही
पतीच नावनोंद तपमशल नाही
रदहवाशाच पुरवार नाही
पतीच नावनोंद तपमशल नाही
पतीच नावनोंद तपमशल नाही

374

195

माधव मानजी म र

38

एन डी 42 च्या हडक नाांदड

आई वडील याचा नोंदणी तपशील ज डण

375

71

गुरप्रीत मसांघ काकामसांघ मान

32

भगत मसांघ र ड नाांदड

आई वडील याचा नोंदणी तपशील ज डण

376
377

154
134

सचू चत ज्ञानश्वर कळसकर
पशकुमार रमशलाल परदशी

18
43

वयाचा रदहवाशाचा पुरावा नाही
यादीभाग नमूद व शपथपत्र नाही

378

96

रामदास गणपत उमर

44

वांद
ृ ावन कॉलनी नाांदड
गाडीपुरा ध बी गल्ली नाांदड
जन
ु ा मोंढा नवीन पल
ू गायत्री मांददर र ड
नाांदड

379

213

चांद्रकाांत ववश्वनाथ साांडव

38

हमालपरु ा नाांदड

380

213

गांगासागर ववश्वनाथ साांडव

51

हमालपुरा नाांदड

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

214
102
110
11
215

मतदार यादी भाग क्रमाक नाही
वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच ज डल
नाही
वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच ज डल
नाही

381

213

कववता चांद्रकाांत साांडव

28

गायत्री चमानाजी मास ळीकर

382

हमालपुरा नाांदड
चचखलवाडी वडर गल्ली नाांदड

383

216

रामश्वर राजराम पडलवड

31

शाहू नगर वाघाळा नाांदड

384

216

सुरखाबाई रमश्वर पडलवड

28

शाहू नगर वाघाळा नाांदड

385

216

साववतावाई बालाजीराव डुबुकवड

40

शाहू नगर वाघाळा नाांदड

386

102

शाहीन बगम शख म नीर

34

बु ड गल्ली फकल्ला र ड नाांदड

387

216

भारतीबाई मभमराव जोंधळ

36

शाहू नगर वाघाळा नाांदड

388

216

मभमराव करबा जोंधळ

45

शाहू नगर वाघाळा नाांदड

389

216

ननशा सांघरत्न जोंधळ

29

390

216

सांघरत्न मभमराव जोंधळ

शाहू नगर वाघाळा नाांदड

शाहू नगर वाघाळा नाांदड

391

कमळबाई चांपती ड ्प्ल

31

शाहू नगर वाघाळा नाांदड

392

चांपती ग ववांद डॉ्पल

41

अांजुमुन्नीसा शख अमजद

शाहू नगर वाघाळा नाांदड

24

इरक ऑफिस स मश कॉलनी नाांदड

394

वप्रत प्रददप ववण्कर

31

मसडक नाांदड

395

अजगर शख शख म दहयदिन

25

396
397

ववठ्ठल गणपती गजभार
नारायणराव तानाजी शट

65

नाई इदगाह र ड दल
ु हशाह रहमान नगर
नाांदड
नागापुर मसद्धनाथ ता जज नाांदड
चचखलवाडी र ड नाांदड

398

मुह्मद खदीर मुह्मद वजीर

52

अयना महल टकडी फकल्ला र ड नाांदड

399

रहीमुन्न्सी बगम शर खान

71

दल
ु शा रहमान नगर गल्ली नां 2 नाांदड

393

26

वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच
नाही
वयाचा पुरावा नाही
वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच
नाही
वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच
नाही
वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच
नाही
वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच
नाही
वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच
नाही
वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच
नाही
वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच
नाही
वयाचा रदहवाशाचा पुरावा नाही
वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच
नाही
वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच
नाही
वयाचा रदहवाशाचा पुरावा नाही
वगळणी फकांवा इतरत्र नाव नसल्याच
नाही

ज डल
ज डल
ज डल
ज डल
ज डल
ज डल
ज डल
ज डल
ज डल
ज डल
ज डल

यवतमाळ जजल्हा चा ओळखपत्र आह
नावात द ु पती
मतदार यादी
मतदार यादीत
नाही
मतदार यादीत
नाही

च पुराव नाही
नाव नाही
नावाच तपमशल नमूद कला
नावाच तपमशल नमद
ू कला

400

रहाना बगम करीम खान

46

ददवाणी बावली नाांदड

401

िा ख शख मन िीन शख

36

कालश्वर र ड ववष्णुपुरी नाांदड

सचचन सुदाम आड

22

बाभूळगाव हमला माांडा मसडक नाांदड

मम
ु ताज बगम शख म ईन

36

गांगाचाळ ममल एररया म हमदीय मजपजद
नाांदड

402

254

403

मतदार
नाही
मतदार
नाही
मतदार
नाही
मतदार
नाही
मतदार
नाही
मतदार
नाही
मतदार
नाही
मतदार
नाही
मतदार
नाही
मतदार
नाही
नाव द ु

यादीत नावाच तपमशल नमूद कला
यादीत नावाच तपमशल नमूद कला
यादीत नावाच तपमशल नमद
ू कला
यादीत नावाच तपमशल नमूद कला
यादीत नावाच तपमशल नमूद कला

404

73

शाांताबाई सुननल पवार

36

दगलूर नका र ड शाांती नगर नाांदड

405

97

वांदना गणशराव घुांगर

49

गाडीपुरा नाांदड

406

134

आकाश बल्
ु लमसांह ठाकूर

22

गाडीपरु ा हबीब ट कीज पाठी माग नाांदड

407

135

शख अलसाि हुसन शख

22

हबीब ट कीज झेंडा गल्ली नाांदड

408

191

साररका अननल वपडगुलवार

31

काांती च क मसडक नाांदड

409

191

लक्ष्मी अम ल मडपल्लीवार

27

बबडी कॉल नी मसडक नाांदड

410

116

ववजय नारायण नामवार

30

च िाळा सळ
ू टकडी नाांदड

411

72

कलाबाई ववशाल यादव

30

मसद्धनाथपुरी शांकरचायव माठ च िाळा नाांदड नाव द ु पती साठी पुराव नाही

412

25

पन
ू म राम काांबळ

30

दगावचाळ ममल एररया जवळ नाांदड

413

दत्तात्रय ववश्वनाथ सूरवस

47

बबग

414

काांताबाईड रतनमसांह ठाकूर

76

एम जी र ड माता गल्ली गाडीपुरा नाांदड

415
416

209

आबाजी णखरबाजी पुयड
छायाबाई मन्साराम सावळ

47

417

134

सुननलमसांह लक्ष्मण मसांह कन जजया

44

418

कामलदास माधवराव जाधव

बाजार जवळ नवीन क ठ नाांदड

वपांपळगाव (तुप्पा) नाांदड
एन डी 120 बी सक्टर हडक नाांदड
महाराणा प्रताप मसांहजी मागव गाडीपुरा
नाांदड
असजवन र ड नाांदड

यादीत नावाच तपमशल नमूद कला
यादीत नावाच तपमशल नमद
ू कला
यादीत नावाच तपमशल नमूद कला
यादीत नावाच तपमशल नमूद कला
यादीत नावाच तपमशल नमूद कला
पती साठी परु ाव नाही

िॉमव चक
ू च
मतदार यादीत
नाही
मतदार यादीत
नाही
मतदार यादीत
मतदार यादीत

भरला आह
नावाच तपमशल नमूद कला
नावाच तपमशल नमद
ू कला
नावाच नाही
नावाच नाही

मतदार यादीत नावाच नाही
मतदार यादीत नावाच नाही

419
420
421

अचवना कामलदास जाधव
रामदास बालाजी राजम ड
रजनी फकश र ढग

23

असजवन र ड नाांदड
ब्रा्हणवाडा मुगट र ड नाांदड
दगावचाळ N T C ममल एररया नाांदड

मतदार यादीत नावाच नाही
मतदार यादीत नावाच नाही
मतदार यादीत नावाच नाही

422

अब्दल
ु रमशद अब्दल
ु मन्नान

53

मशवाजी पुतळ्या जवळ पटशन र ड नाांदड

मतदार यादीत नावाच नाही

423

वन्नला आत्मराम रामगीरवार

कॅनाल र ड छत्रपती च क नाांदड

424

आत्माराम व्यांकटराव रामचगरकर

कॅनाल र ड छत्रपती च क नाांदड

425

शाहीन बगम सय्यद ग स

426
427
428

सांगीता त्र्यांबक पवामी
त्र्यांबक राममलांग पवामी
शख बहुननसा शख गिार

34

शांकर नगर नाांदड
शांकर नगर नाांदड
बबलाल नगर ब्रह्म्पुरी ता जज नाांदड

087 नाांदड मधन
ू उत्तर 086 मध्य पथलाांतरी
ह त नाही
087 नाांदड मधन
ू उत्तर 086 मध्य पथलाांतरी
ह त नाही
86 नाांदड मधन
ू दक्षक्षण 087 मध्य पथलाांतरी
ह त नाही
मतदार यादी नाव नाही
मतदार यादी नाव नाही
मतदार यादी नाव नाही

बसवश्वर नगर महादव मांददर क ठ नाांदड

429

242

मशलाबाई सांजय चचत्त

34

ग पाळ चावडी मसडक

पूवीच दठकाणी नाव वगळणी

पुरावा नाही

430
431
432

242
242
242

पुजा शांकर बरड
व्दारका बालाजी गायकवाड
बालाजी गणपत गायकवाड

18
26
32

ग पाळ चावडी मसडक
ग पाळ चावडी मसडक
ग पाळ चावडी मसडक

433

242

सांदीप शांकरराव ताट

23

ग पाळ चावडी मसडक

434

242

अांबबका सतीश ताट

20

ग पाळ चावडी मसडक

435

242

सतीश शांकरराव ताट

26

ग पाळ चावडी मसडक

436

242

माया सांत ष ताट

24

ग पाळ चावडी मसडक

437

242

सांत ष शांकरराव ताट

26

ग पाळ चावडी मसडक

438

80

आमना बगम अब्दल
ु रफिक

27

राम रदहम नगर नाांदड

439

80

शख जलील शख हदर

59

मदीना नगर नाांदड

440

80

िरजाना बगम शख जलील

51

मददना नगर नाांदड

वय पुणव ह त नाही
मतदार सांघ 84 मधी नाव आह
मतदार सांघ 84 मधी नाव आह
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
वयाचा पुरावा नाही
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
अजाववर पवाक्षरर नाही
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक

441
442
443
444

२३५
२३५
85

445

अजश्वनी सुननल म र
पुजा रमश पांडडत
राजु ननवत्ृ ती कदम
गणशराव नाग राव दशमुख

17
18
32
65

वसरणी नाांदड
तुप्पा नाांदड
जवहार नगर तुप्पा नाांदड
अांबकर नगर नाांदड

अमभषक मन ज त षननवाल

19

वजजराबाद नाांदड

446

189

जयश्री फकशन उदचगर

18

शहीदपरु ा नाांदड

447

189

फकशन साहबराव उदचगर

21

शहीदपुरा नाांदड

448

110

शख मुकतदर शख कादर

33

लक्ष्मी नगर नाांदड

449
450
451
452
453
454
455

110
235
110
110
110
109
१७४

ज्य ती अश क जोंधळ
आशीि कुरशी मुपतिा कुरशी
सांगीता फकशन काांबळ
रश्मा बगम शख मश
ु ीर
रामचांद्र ग ववांद साळव
शाकरा बगम शख महमुद
परशुराम हररभाऊ काळ

24
33
26
35
61
26
28

पांचशील नगर नाांदड
जवाहर नगर नाांदड
च िाळा नाांदड
लक्ष्मी नगर नाांदड
च िाळा नाांदड
च िाळा नाांदड
वसरणी नाांदड

456

26

ननलश ग कुळ अदहर

21

ममल र ड यररया नाांदड

457
458
459
460

124
131
235
235

म ह्मद अय्युब मसदिकी
शख ननल िर शख अकबर
नहा सांजय पांडडत
भारतीबाई

38
25
17
26

गाणणम पुरा च िाळा नाांदड
हनुमान गड नाांदड
तप्ु पा नाांदड
जवाहर नगर नाांदड

461

७

नांददनी कामाजी म र

25

ब्रा्हणवाडा नाांदड

462

7

पा क र हरदीप सना

35

ब्रा्हणवाडा नाांदड

463
464

7
7

ईननता मानजी स नटक्क
सांदीप उत्तम जाधव

28
18

ब्रा्हणवाडा नाांदड
ब्रा्हणवाडा नाांदड

465

7

लक्ष्मी ग ववांद म र

25

ब्रा्हणवाडा नाांदड

वय पुणव ह त नाही
वडडलाच पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वडडलाच पुरावा नाही
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
वयाचा परु ावा नाही
वगळणी पुरावा नाही
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
वगळणी व शपतपत्र परु ावा नाही
वगळणी व शपतपत्र पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वगळणी व शपतपत्र पुरावा नाही
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
वगळणी पुरावा नाही
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
वय पण
ु व ह त नाही
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
रदहवाशी पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक

466
467
468
469
470

7
7
7
7

471

बाबाराव रावसाहब राजम ड
प्रभावती ग ववांद म र
नवनाथ माधवराव म र
माधव सांजय जाधव
राजा लक्ष्मणराव शाहाण

18
18
21
22

ब्रा्हणवाडा नाांदड
ब्रा्हणवाडा नाांदड
ब्रा्हणवाडा नाांदड
ब्रा्हणवाडा नाांदड
मसध्दनाथ परु ी नाांदड

अमभषख ववनायक पाांचाळ

19

मसडक नाांदड

472
473

7
7

य गश महाद ू म र
ममता बालाजीराव म र

18
18

ब्रा्हणवाडा नाांदड
ब्रा्हणवाडा नाांदड

474

7

मजजत क र हरदीपमसांघ सना

36

ब्रा्हणवाडा नाांदड

475

7

हरददपमसांग गांगणमसांग सना

42

ब्रा्हणवाडा नाांदड

476

7

राजू भागवत थ रात

36

ब्रा्हणवाडा नाांदड

477

7

गांगाधर तक
ु ाराम म र

22

ब्रा्हणवाडा नाांदड

478

7

सांजय गुांडूराव बत्तलवाड

25

ब्रा्हणवाडा नाांदड

479

7

सांगीता रामश्वर बत्तलवाड

26

ब्रा्हणवाडा नाांदड

नारायण य गाजी पवार

18

सांभाजी च क नाांदड

480
481

7

ज्य ती लक्ष्मण म र

24

ब्रा्हणवाडा नाांदड

482

242

सांजय मररबा चचत्त

35

ग पाळ चावडी मसडक

483

242

बालाजी मलांग बा ट कतवाड

40

जनता कॉलनी नाांदड

484

242

मभमराव हररभाऊ मभस

485

7

श्रीननवास आनांदा झपलवाड

18

ब्रा्हणवाडा नाांदड

486

7

ननकीता अवधत
ु मर

25

ब्रा्हणवाडा नाांदड

ग पाळ चावडी मसडक

वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
अजव भरला नाही
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
वयाचा परु ावा नाही
T.C मधी खडा ख ड आह
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
वयाचा परु ावा नाही
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
अजाववर पवाक्षरर नाही
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
रदहवाशी पुरावा / पुवववच दठकाणी नाव
वगळणी परु ावा नाही
रदहवाशी पुरावा / पुवववच दठकाणी नाव
वगळणी पुरावा नाही
रदहवाशी पुरावा / पुवववच दठकाणी नाव
वगळणी पुरावा नाही
रदहवाशी परु ावा / पवु ववच दठकाणी नाव
वगळणी पुरावा नाही

मसमा गांगाधर म र

26

ब्रा्हणवाडा नाांदड

पूवी सांजय म र
मसमा दादाराव म र
अजश्वनी सांजयराव म र
ममता मशवाजी जाधव
मीराबाई सांजय म र
आल्का श्रीकाांत ता

17
18
20
20
23
18

ब्रा्हणवाडा नाांदड
ब्रा्हणवाडा नाांदड
ब्रा्हणवाडा नाांदड
ब्रा्हणवाडा नाांदड
ब्रा्हणवाडा नाांदड
ग तम नगर नाांदड

494

बालाजी पुरभाजी टकाळ

23

गाडगाांव नाांदड

495
496

3

मशवहार उदव उबाळ
सांभाजी परसराम उबाळ

17
17

गाडगाांव नाांदड
गाडगाांव नाांदड

497

3

अननता ग ववांद पावड

27

गाडगाांव नाांदड

498

183

ां
उत्कषाव उमाकाांतराव मशद

38

मसडक नाांदड

साक्षी परसराम स नटक्क

17

ां
उमाकाांत रामराव मशद

47

मसडक नाांदड

501

मशवराणी

24

नाांदस
ु ा नाांदड

502

अमभजजत ववनायक पाांचाळ

18

मसडक नाांदड

503
504
505

उमर अहमद जब
ु र अहमद
शख ईमाम शख ग स
प्रदीप नाग राव बनस ड

23
27
18

मांढई नाांदड
ग पाळ चावडी मसडक
ग पाळ चावडी मसडक

487

7

488
489
490
491
492
493

7
7
7
7
7
105

499
500

183

506

243

साववत्राबाई ववठ्ठलराव चगत

65

ग पाळ चावडी मसडक

507

243

ववठ्ठल यादवराव चगत

66

ग पाळ चावडी मसडक

508
509

242
243

आयनावती मार ती वाघमार
शमशाद शख ग सममया

30
24

ग पाळ चावडी मसडक
ग पाळ चावडी मसडक

रदहवाशी पुरावा / पुवववच दठकाणी नाव
वगळणी पुरावा नाही
वय पुणव ह त नाही
T.C मधी खडा ख ड आह
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
वय पुणव ह त नाही
वय पुणव ह त नाही
कुटुांबाचा मतदार यादीत नाव तपमशल
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
तपमशल आवश्यक
वय पुणव ह त नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
तपमशल आवश्यक
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
तपमशल आवश्यक
पतीचा पुरावा नाही
कुटुांबातील पतीचा तपमशल आवश्यक

510

243

रवव ववठ्ठलराव

23

ग पाळ चावडी मसडक

511

243

शुभाांगी रवव नवरखल

24

ग पाळ चावडी मसडक

512
513

106
107

समीना क सर दाउद खान
म ह्मद िज म ह्मद िा ख

23
21

मांढई नाांदड
मांढई नाांदड

514

242

जामलांदर मार ती बलकवाड

19

ग पाळ चावडी मसडक

515

स नाली सतीश धनगर

18

ग पाळ चावडी मसडक

516

सतीश सांजय धनगर

18

ग पाळ चावडी मसडक

चांद्रकाांत प्रभाकर सय
व ांशी
ु व

18

ग पाळ चावडी मसडक

518

ददलीप मभवाजी काांबळ

22

ग पाळ चावडी मसडक

519

नननतन मभवाजी काांबळ

20

ग पाळ चावडी मसडक

520

मममलांद मभवाजी काांबळ

22

521

मभवाजी सांभाजी काांबळ

60

ग पाळ चावडी मसडक

522

सरपवती जगन्नाथ कदम

32

ग पाळ चावडी मसडक

523

जगन्नाथ ननवत्ृ ती कदम

36

ग पाळ चावडी मसडक

25

ब्रा्हणवाडा नाांदड

517

243

524

7

वषाव गल
ु ाबराव म र

525

7

लक्ष्मण मार ती म र

526

7

आनांदा ववलासराव म र

31

ब्रा्हणवाडा नाांदड

527

80

शख अनवर शख सरवर

38

मांढई नाांदड

ब्रा्हणवाडा नाांदड

कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
वयाचा परु ावा नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा
तपमशल आवश्यक

मतदार यादीत नाव
मतदार यादीत नाव

मतदार यादीत नाव
मतदार यादीत नाव
मतदार यादीत नाव
मतदार यादीत नाव
मतदार यादीत नाव
मतदार यादीत नाव
मतदार यादीत नाव
मतदार यादीत नाव
मतदार यादीत नाव
मतदार यादीत नाव
मतदार यादीत नाव
मतदार यादीत नाव

पुवीचा दठकाणी नाव वगळणी पुरावा नाही

120

ननदा नाज म ह्मद जािर
आबदा अफ्रीन अन्सारी
शहा जहा बगम म ह्मद युसुि
मसमा बगम शख रउि
पज
ु ा भगवान म र
मन ज नांदफकश र उपाध्याय
आरती प्रल्हाद गवार
पवता कालीदास मामीडवार

17
18
30
19
18
21
17
17

राम रदहम नगर नाांदड
गांगा नगर नाांदड
राम रदहम नगर नाांदड
राम रदहम नगर नाांदड
ब्रा्हणवाडा नाांदड
मारवाडी गल्ली नाांदड
दगाव चाळ नाांदड
च िाळा नाांदड

वय पुणव ह त नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वय पुणव ह त नाही
वय पण
ु व ह त नाही

536

80

बबलाणखस बगम म ह्मद िा ख खरु शी

38

मददना नगर नाांदड

अजाववर पवाक्षरर नाही

537

80

रश्मा बगम शख अनवर

19

मददना नगर नाांदड

538

80

जब
ु जु न्नसा बगम शख अनवर

39

मददना नगर नाांदड

539

7

सुममत्रा प्रभु म र

39

ब्रा्हणवाडा नाांदड

540

7

गांगाधर कलास भारती

19

ब्रा्हणवाडा नाांदड

541

7

सचचन आनांदा बतलवाड

24

ब्रा्हणवाडा नाांदड

542

7

प्रभु वपराजी म र

29

ब्रा्हणवाडा नाांदड

543

7

अवधत
ु ववलास भारती

18

ब्रा्हणवाडा नाांदड

544

7

नानकमसांघ बाबुमसांघ पुजारी

22

ब्रा्हणवाडा नाांदड

545

7

गांगाधर कोंडीबा बतलवाड

22

ब्रा्हणवाडा नाांदड

546
547
548
549
550

44
44
204
204
155

रवव मशवशांकर सावत
युनुस इब्राहीम शख
ओमकार सांजय पन्शलवार
सांजय मशवराम पन्शलवार
ननफकता सांजयराव कदम

18
21
21
44
18

तळणी मलबगाव
तळणी मलबगाव
सांत कबबर नगर
सांत कबबर नगर
मलांबगाव नाांदड

551

248

लक्ष्मीबाई अश क गवार

43

नई आबादी नाांदड

528
529
530
531
532
533
534
535

80
80
80
80
7

नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड

कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
तपमशल आवश्यक
अजाववर पवाक्षरर नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
तपमशल आवश्यक
अजाववर पवाक्षरर नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
तपमशल आवश्यक
रदहवाशी परु ावा नाही
रदहवाशी पुरावा नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
आवश्यक

यादीत नाव
यादीत नाव
यादीत नाव
यादीत नाव
यादीत नाव
यादीत नाव
यादीत नाव

यादीत नाव

552

248

क शलाबाई बाबुराव जोंधळ

45

नई आबादी नाांदड

553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563

46
46
46
46
28
38
38
38
38
38
232

गांगाधर लक्ष्मणराव म हीत
स नाली राजकुमार वाहवळ
सववता अननल ज गदां ड
सववता ववष्णु गुद्ध
ज्ञानश्वर माणणक पावड
प्रद्
ु य माणणकराव पावड
ऋवषकश चांद जी पावड
रामफकशन आबाजी पावड
स नु रामफकशन पावड
पाववतीबाई प्रभाकर पावड
यापमीन बगम शख मसद
ु

25
29
25
30
18
18
18
26
24
48
33

मालगाव नाांदड
मालगाव नाांदड
मालगाव नाांदड
मालगाव नाांदड
पुयानी नाांदड
पय
ु ानी नाांदड
पुयानी नाांदड
पुयानी नाांदड
पुयानी नाांदड
पुयानी नाांदड
नई आबादी नाांदड

564

248

्मुताज बी शख नबी

40

नई आबादी नाांदड

565

195

कल्याण एकनाथ ठकळ

30

ववठ्ठल नगर नाांदड

566

195

साई दत्ता काळ

18

ववठ्ठल नगर नाांदड

567

195

वषाव कल्याण ठकळ

25

ववठ्ठल नगर नाांदड

568

274

सुननता उमाकाांत नवळीकर

35

ववष्णु नगर नाांदड

569

274

उमाकाांत बाबुराव नवळीकर

43

ववष्णु नगर नाांदड

570

62

नवीद खान एहसान खान

28

प्र िसर कॉलनी नाांदड

571
572
573
574
575
576

62
88
१२५
125
125
125

त दहद खान ऐईसान खान
तांजीला िातमा आररि खान
बालाजी पाांडुरां ग हवण
अमानुल्ला शख मुनवर शख
चतरु ाबाई पाांडुरां ग दवण
शाफिया तबपसुम साममउल्ल खान

25
25
26
54
60
19

प्र िसर कॉलनी नाांदड
वपरबुऱ्हाण नगर नाांदड
आनांद नगर नाांदड
श भा नगर नाांदड
वशाखी नगर नाांदड
श भा नगर नाांदड

कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
आवश्यक
अजाववर पवाक्षरर नाही
सबळ पुराव नाही
सबळ परु ाव नाही
सबळ पुराव नाही
सबळ पुराव नाही
सबळ परु ाव नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
सबळ परु ाव नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार
आवश्यक
सबळ पुराव नाही
सबळ पुराव नाही
सबळ पुराव नाही
सबळ पुराव नाही
सबळ परु ाव नाही
सबळ पुराव नाही

यादीत नाव

यादीत नाव
यादीत नाव
यादीत नाव
यादीत नाव
यादीत नाव
यादीत नाव
यादीत नाव

577
578
579
580

125
125
275
38

रजजया अांजुम समी खान
शाजीया तरन्नुम साममउल्ल खान
कलावती शामराव प टलाश
उज्वला आनांदराव पावड

23
21
60
20

श भा नगर नाांदड
श भा नगर नाांदड
ववष्णु नगर नाांदड
पुयानी नाांदड

581

38

राणी मार तराव पावड

18

पुयानी नाांदड

582

38

स मनाथ ददलीप पावड

20

पय
ु ानी नाांदड

583
584

125
२६१

तबपसम
ु इरिान खान
पुजा ववनायक भाल

29
21

श भा नगर नाांदड
ववष्णु नगर नाांदड

585

125

नागश लक्ष्मण मभस

19

वशाखी नगर नाांदड

586

247

म ह्मद इबादल्
ु ला म ह्मद बन्
ु हन

50

नई आबादी नाांदड

माती दशरथ क र
सरपवती दादाराव भालराव
राणी नरमसांग इरली
लता प्रभाकर गदन
सलीम शख नुर शख नूर अली

32
26
34
23
54

दगाव चाळ नाांदड
दगाव चाळ नाांदड
नल्लागुटा चाळ नाांदड
दगाव चाळ नाांदड
गांगा नगर नाांदड

ववश्वनाथ सखाराम टीमक

19

रवव नगर नाांदड

593

क शल्या कशव काांबळ

31

मसडक नाांदड

594

साववत्राबाई बाबा नागलपल्ल

71

मसडक नाांदड

595

श्रीनाथ उदय ज शी

18

मसडक नाांदड

596

बालाजी प्रभाकर छपलवार

38

मसडक नाांदड

597

गणपत मार ती मांउ
ु कर

29

मसडक नाांदड

598

सुररांदर क र हुजुरामसांघ चव्हाण

60

अबचल नगर नाांदड

25

चचखलवाडी नाांदड

587
588
589
590
591
592

599

37

52

गणपत मसांघ गें दामसांघ मठवाक

सबळ पुराव नाही
सबळ पुराव नाही
वयाचा पुरावा नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
सबळ पुराव नाही
सबळ पुराव नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
वगळणी पुरावा नाही
पतीच मतदार ओळखपत्र आवश्यक
वगळणी पुरावा नाही
वगळणी पुरावा नाही
रदहवाशी पुरावा नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
ां ज डण
नाव वगळणी िॉम
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
सबळ पुराव नाही

600
601
602

107
28
81

603

सबु बया तरन्नुम शख करीम
हरीश ननराव पटल
उजमा नाज म ह्मद इशाक

18
20
21

मांढाई नाांदड
स मश कॉलनी नाांदड
बबलाल नगर नाांदड

सबळ पुराव नाही
सबळ पुराव नाही
सबळ परु ाव नाही

िानतमा जहुरा म ह्मद इक्राम िीन

18

खडकपुरा नाांदड

वयाचा पुरावा नाही

28
27
28

पांचशील नगर नाांदड
रजाक कॉलनी नाांदड
बबलाल नगर नाांदड

इतर नाव नसल्याच शपतपत्र नाही
इतर नाव नसल्याच शपतपत्र नाही
वयाचा परु ावा नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव नसल्याच
शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव नसल्याच
शपतपत्र नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव नसल्याच
शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव नसल्याच
शपतपत्र नाही
वयाचा पुरावा नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव नसल्याच
शपतपत्र नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव नसल्याच
शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव नसल्याच
शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव नसल्याच
शपतपत्र नाही
रदहवाशी परु ावा नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव नसल्याच
शपतपत्र नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव नसल्याच
शपतपत्र नाही

604
605
606

81
81

वांदना ववन द मभस
शख युनुस शख ग स
म ह्मद इद्रीस म ह्मद इशाख

607

१३०

पुष्पाबाई दत्तात्रय मुत्तपवार

65

सरािा नाांदड

608

कववता सुननल शहाण

29

सरािा नाांदड

609

दशवना ज्य नतराम जगताप

26

सरािा नाांदड

610

जान्हवी मननषा आराध्य

35

ववकास नगर नाांदड

611
612

धनश्री चांद्रकाांत मड
दत्तात्रय रामदास उमरानकर

19
19

जन
ु ा क ठा नाांदड
सरािा नाांदड

613

मीरा रामराव कुलकणी

44

ग कुळ नगर नाांदड

614

गजानन प्रल्हाद कसनकर

40

बसवश्वर नगर नाांदड

615

पुष्पा उत्तम हाटकर

26

दगाव चाळ नाांदड

616

त्र्यांबक कामशनाथ खाड

28

दगाव चाळ नाांदड

617

ननल िर बगम अब्दल
ु रशीद

20

महबब
ु नगर नाांदड

अब्दल
ु हमीद अब्दल
ु मनाांन

४५

इतवारा नाांदड

619
620

तनुजा काकासाहब डावर
काकासाहब ननवत्ृ ती डावर

18
36

पांचशील नगर नाांदड
पांचशील नगर नाांदड

621

िसीहा बगम म ह्मद अमान

32

बबलाल नगर नाांदड

618

103

622

आम्रपाली मन ज नवघड

27

दगाव चाळ नाांदड

623

िरजाना बगम ियुम शाहा

26

रहमत नगर नाांदड

624

रणुका अनांत उजळबकर

34

रवव नगर नाांदड

625

75

खरु व म जब
ु र अब्दल
ु गफ्िार

27

ख जा कॉलनी नाांदड

626

75

तहसीन िातमा अब्दल
ु गफ्िार

59

ख जा कॉलनी नाांदड

627

75

अब्दल
ु गफ्िार इसा खान

63

ख जा कॉलनी नाांदड

628

130

दत्तात्रय व्यांकटराव मत्ु तपवार

75

सरािा नाांदड

629

१६४

सुवप्रया रामदास म र

22

ध बी गली नाांदड

ताराबाई रचय्या लखनजाव

48

च िाळा नाांदड

630

वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव नसल्याच
शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वयाचा पुरावा नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही

20

इतवारा नाांदड

वयाचा परु ावा नाही

140

म ह्मद मुजमील अहमद शाहीर
अहमद
वरद ववजय पाठक

18

सरािा नाांदड

633

176

मन हरी म हनलाल धप्ु पड

90

सरािा नाांदड

634
635

130

प्रवीण रमश भदरग
पा सागर बांडवार

18
24

मसडक नाांदड
सरािा नाांदड

636

126

पाववती बालाजी क टगीर

34

पाठक गली नाांदड

637

92

अब्दल
ु मजीद अब्दल
ु सलीम

23

इतवारा नाांदड

638

शुभम गांगाधर कापुर

19

दगाव चाळ नाांदड

639

पाशा बगम िा ख ममझाव

64

बरकत पुरा

640

नजमु सहरा अशीया ममझाव

35

बरकत पुरा

वयाचा पुरावा नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
वयाचा परु ावा नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही

631

166

632

फकसनाबाई दत्तराम भ ळ
िसल शख सलीम
िहममदा बगम शख सलीम
मुज्जमील शख सलीम
आमान शख सलीम
सबबना बगम शकील शख महमुद
आिरीन बगम शख मुज्जममल
साखीब अहमद शकील अहमद
शख जमील शख मजीद
तममजा म . यामसन खाांडा
म . यामसन अब्दल
ु रहमान खाांडा
म . हुजिा म . अब्दल
ु हािीज
सयमा परवीन सय्यद सलाम
यासमीन बगम महमद ईसमाइल

68
22
51
24
20
43
32
22
22
43
48
17
20
17

पक्की चाळ
गांगा नगर नाांदड
गांगा नगर नाांदड
गांगा नगर नाांदड
गांगा नगर नाांदड
मांढाई नाांदड
गांगा नगर नाांदड
मांढाई नाांदड
बबलाल नगर नाांदड
इतवारा नाांदड
इतवारा नाांदड
रजा नगर नाांदड
ख जा कॉलनी नाांदड
अली नगर

90

ननशा आकाश जोंधळ

19

कली माकेट नाांदड

176

सबबया बगम शख रफिक
सुमध ववजय पटकर

29
17

अली नगर नाांदड
सरािा नाांदड

658

वप्रया बालाजी बांडवार

29

मसडक नाांदड

659

सल
ु चना मशवमलांग डाकनवली

48

मसडक नाांदड

660

स रभ सांजय जोंधळ

19

इतवारा नाांदड

661

म .शा ख म . यासीन

22

इतवारा नाांदड

641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657

76
76

662

76

म . शाहबाज म .यासीन

24

इतवारा नाांदड

663

152

मलका बगम शख शिीक

27

इतवारा नाांदड

664

152

शख उपमान शख खादर

40

वाजगाव नाांदड

अजाववर पवाक्षरर नाही
T.C नाही
T.C नाही व शपतपत्र नाही
T.C नाही
T.C नाही
T.C नाही व अजाववर पवाक्षरर नाही
T.C नाही व शपतपत्र नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
T.C नाही
T.C नाही व शपतपत्र नाही
T.C नाही व शपतपत्र नाही
वय भरत नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
T.C नाही
पतीच व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
T.C नाही
वय भरत नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही

665

152

म ह्मद कलीम म ह्मद उपमान

38

वाजगाव नाांदड

666

152

खादर खान महबुब खान

56

वाजगाव नाांदड

667

152

साहरा बगम खादर खान

31

वाजगाव नाांदड

668

यकुब म ह्मद मस
ु ा म ह्मद

34

दगाव चाळ नाांदड

669
670
671
672
673

क मल ग पाळ बबयाणी
मसता ददनश ठाकूर
उजमा बगम शख हबीब
आरि खान मुजमलल खान
तनवीर अहमद अब्दल
ु समद

18
30
23
32
35

मगनपरु ा नाांदड
मसडक नाांदड
दहलाल नगर नाांदड
उमर कॉलनी नाांदड
हममददया कॉलनी नाांदड

वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
शपथपत्र नाही

674

मसराज सय्यद अहमद पाशा सय्यद

17

दहलाल नगर नाांदड

वय भरत नाही

675

श एब सादक शख

23

दहलाल नगर नाांदड

वयाचा परु ावा नाही

676

म ह्मद इमरानल्लाह म ह्मद नु ल्ला

31

दहलाल नगर नाांदड

अजाववर पवाक्षरर नाही

677
678
679

296
58

ररजवान खान सुलमान खान
म . जुमद म .अब्दल
ु मतीन
नना चांद्रकाांत शमाव

16
19
29

दहलाल नगर नाांदड
दगलुर नाका नाांदड
वजजराबाद नाांदड

680

59

रमशला

56

ददलीप मसांघ कॉलनी नाांदड

681

59

महुल काांन्तीलाल ठक्कर

30

ददलीप मसांघ कॉलनी नाांदड

682

59

काांन्तीलाल ववसनजी ठक्कर

64

ददलीप मसांघ कॉलनी नाांदड

683

58

ममना सांत ष भगत

31

ददलीप मसांघ कॉलनी नाांदड

पल्लवी तक
ु ाराम घाट ळ

20

असजवन नाांदड

उज्वला अनांत अधावपुर
वांदना कशव गायकवाड
म ह्मद रिीख म ह्मद ग स

32
27
24

ददलीप मसांघ कॉलनी नाांदड
रहमत नगर नाांदड
मांढाई नाांदड

वय भरत नाही
भावा च ननवडणूक काडव नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
लग्नाचा पुरावा नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही

312

684
685
686
687

41
106

काांन्तीलाल ठककर

688
689
690
691
692

106
106
106
106
106

रफिया बगम म ह्मद ग स
म ह्मद ग स म ह्मद युसुि
आयशा मसिीखा म ह्मद रफिक
म हसीन खान नीम खान
जाकीय बगम शाकीर अहमद

45
60
19
24
26

मांढाई
मांढाई
मांढाई
मांढाई
मांढाई

नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड

693

106

रश्मा बगम अयुब खान

32

जुना गांज नाांदड

694

61

माया ददलीप जाधव

39

ददलीप मसांघ कॉलनी नाांदड

695

61

कलास सखाराम मान

22

ददलीप मसांघ कॉलनी नाांदड

696

59

साररका गुलाब मान

31

ददलीप मसांघ कॉलनी नाांदड

697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

शायपता बगम म ह्मद अकरम
नाजरीन बगम सय्यद हननि
मशबा खानम जिर खान
नहा खानम जिर खान
नशमा खानम आसि खान
अिशा खानम आसि खान
म .जुनद रां गरज म . ननसार
शख ग स शख श
आसमा बगम शख मगदम
ु
जािर िखीर साहब
जबबन बगम शख अल्लाहबदा
ननशाद िातमा मह मद रफिक

20
27
21
19
19
21
18
22
24
21
19
18

इतवारा
इतवारा
इतवारा
इतवारा
फकल्ला
फकल्ला
फकल्ला
फकल्ला
फकल्ला
फकल्ला
फकल्ला
फकल्ला

709

103

खदीर बगम म ह्मद इफ्तखा ल्ला

19

फकल्ला र ड नाांदड

सांबळ पुराव नाही

710

103

नाजीया तमकीन म ह्मद अब्दल
ु वहीद

20

फकल्ला र ड नाांदड

सांबळ पुराव नाही

711
712
713
714

103
103
१०३
१०३

ररजवाना बगम म हसीन शख
शाहीन बगम उसमान
समीना बगम नूर म हमद
इरिान बगम जाबर शख

23
30
18
21

फकल्ला
फकल्ला
फकल्ला
फकल्ला

वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
सांबळ परु ाव नाही

नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड
र ड नाांदड
र ड नाांदड
र ड नाांदड
र ड नाांदड
र ड नाांदड
र ड नाांदड
र ड नाांदड
र ड नाांदड

रड
रड
रड
रड

नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड

अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
वयाचा पुरावा नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
सबळ परु ाव नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
T.C नाही
सांबळ परु ाव नाही
सांबळ पुराव नाही
T.C नाही
सांबळ पुराव नाही
सांबळ पुराव नाही
सांबळ परु ाव नाही
सांबळ पुराव नाही
सांबळ पुराव नाही
T.C नाही

715

103

खमु शवदा परवीन म हमद असदद ददन

46

फकल्ला र ड नाांदड

वयाचा पुरावा नाही

716

103

म हमद असदद ददन म हमद अहमद
द ददन

46

फकल्ला र ड नाांदड

अजाववर पवाक्षरर नाही

717

223

खाली ज्ञानश्वर अनांतवार

26

बळीरामपुर नाांदड

718

187

सचचन रमश भदरग

23

मसडक नाांदड

719

220

कववता सचचन पाईकराव

30

बळीरामपुर नाांदड

720

173

बबना क सर अब्दल
ु जावद अली

32

कलाल गली नाांदड

पाली थ राज वाघमार

18

मभमघाट नाांदड

22
22
19
19
19
20

मभमघाट नाांदड
मभमघाट नाांदड
गांगाचाळ ममल र ड नाांदड
मभमघाट नाांदड
मभमघाट नाांदड
चचखलवाडी नाांदड

721
722
723
724
725
726
727

63

53

सक
ु शनी ववशाल भालराव
स ननया अरववांद ह सर
र हीनी ववलास धबाल
थ राज ववठ्ठल वाघमार
स नाली प्रकाश डाकीर
सांजय लक्ष्मण बाबुळकर

728

76

सतीश शांकरराव पतांग

36

जुना मोंढा नाांदड

729

ज्ञानदव श्रीरां ग पवार

35

वसरणी नाांदड

730

उमश एकनाथ वाघमार

26

वसरणी नाांदड

731
732
733
734
735
736
737
738
739

प्रनतभा प्रकाश मन
अननताबाई माणणक उपाध्य
अचवना राजू धडक
रश्मा बगम अब्दल
ु आला
गांगासागर त्र्यांबक खाड
परवीन बगम म ह्मद ग स
लक्ष्मी रमश राव उदगीर
अम ल सरु श हनवत
स रभ पद्माकर आढाव

44
36
22
30
27
25
45
19
18

स मश कॉलनी नाांदड
दगलुर नाका नाांदड
शाांती नगर नाांदड
महबुबबया कॉलनी नाांदड
दगाव चाळ नाांदड
दहलाल नगर नाांदड
क्राांती च क मसडक नाांदड
मभमघाट नाांदड
मभमघाट नाांदड

63
63

73
73
१३

188
63

वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
वगळणी परु ावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
T.C . व प्रवश ननगवम नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
वगळणी पुरावा नाही
वगळणी पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
यादी भाग नमुद नाही
िॉम चक
ु ीचा भरला आह
यादी भाग नमद
ु नाही
वयाचा पुरावा नाही

रघुमसांह दग
ु ावमसांह चांदल
मन रमा रघुमसांह चांदल
मशवानांद चाांद ू गायकवाड
आकाश मार ती पांगार

71
63
18
21

दत्त नगर
दत्त नगर
बळीरामपुर
बळीरामपुर

शख मुजाहद शख ग स

19

रदहमपुर नाांदड

र दहत म हन राजपुत
यापमीन म न िीन शख

17
43

ग वधवन घाट नाांदड
रदहमपरु नाांदड

747

खाजा युनुस पठाण

34

रदहमपुर नाांदड

748
749
750
751
752
753
754

124
124
124
124
124
237

ममना ज्ञानदव पवार
शररि िीन सम ऊिीन
खसाना बगम शख शब्बीर
सबा क सर शख इमरान
िरहा नाज म ह्मद अकबर
िरहाना बगम शख अहमद
पुजा ग तन दवण

32
23
28
26
23
25
18

वस्ररणी नाांदड
गननमपुरा नाांदड
म मीनपरु ा नाांदड
म मीनपुरा नाांदड
गणीमपुरा नाांदड
म मीनपरु ा नाांदड
ववष्णुपुरी नाांदड

755

232

अब्दल
ु जब्बार अब्दल
ु करीम

34

तप्ु पा नाांदड

756

97

वषाव शामराव रायलवार

32

गाडीपुरा नाांदड

757

81

शख सलमान शख करीम

19

रज्जाक कॉलनी नाांदड

758

81

म ह्मद इशावद अहमद रही

21

बबलाल नगर नाांदड

759
760
761
762

81
81
81
196

शख नदीम शख जलील
न शीना अांजुम म ह्मद ईशाद
न शीन बगम शख यन
ु स
ु
पावनमसांह रघुमसांह चांदल

23
22
21
46

रज्जाक कॉलनी नाांदड
बबलाल नगर नाांदड
रज्जाक कॉलनी नाांदड
दपत नगर नाांदड

763

196

अनप
ु ा पावनमसांह चांदल

45

दत्त नगर नाांदड

764

124

शख असलम शख नजीर

24

म मीनपुरा नाांदड

765

124

शख शब्बीर शख उपमान

34

म मीनपुरा नाांदड

740
741
742
743

196
196
227

744
745
746

41

नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड

87/188/48 मधी नाव नोंद आह
87/188/49 मधी नाव नोंद आह
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
वय भरत नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
अजाववर पवाक्षरर नाही
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
वय भरत नाही
वगळणी पुरावा फकवा इतर नाव
नसल्याबाबत च शपतपत्र नाही
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
आई वडडलाच नाव नोंद तपमशल नाही
आई वडडलाच नाव नोंद तपमशल नाही
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
िॉम चक
ु ीचा भरला आह
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
वगळणी पुरावा नाही

227
124
69
73

महमद सईद म मीन महमद दादन
अजहर िीन जहीर दिन
म ह्मद जाकर चाांदपाशा
महमद अदनान महमद युनुस
अमत
ृ प्रकाश्लाल शाहा
मनबत्रत क र स नुमसांघ मसांधु
सांगीता गणश सावळ
सांत ष ननवत्ृ ती वाघमार
कल्पना फकशन गायकवाड
महमद युनुस महमद सुलमान
उमर प्रकाशलाल शाह
अांबबका अश क महामुन

36
18
20
17
25
27
27
33
21
49
19
18

गननमपरु ा नाांदड
म मीनपुरा नाांदड
म मीनपुरा नाांदड
गननमपुरा नाांदड
भगतमसांघ र ड नाांदड
नगीना घाट नाांदड
पांचशील नगर नाांदड
बळीरामपरु नाांदड
बळीरामपुर नाांदड
गननमपुरा नाांदड
भगतमसांघ र ड नाांदड
शाांती नगर नाांदड

778

53

चचमणाजी नन्मा मास लीकार

40

चचखलवाडी नाांदड

779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795

128
54
214

76
35
119
196
196
196
196
196
196
196
42

पाांडुरां ग कामाजी काांबळ
सम
ु नबाई हरीभाऊ कहाळकर
काजल प्रल्हाद हटकर
ईश्वर क र उजल मसांघ जाधव
अननल शांकरराव पतांग
रशमा सतीश पतांग
सनु नल सांत ष पतांग
वनीता आनांदा डाक र
ऋवषकश सांत ष भडक
मशल्पा चांद्रकाांत वाघमार
चांद्रकाांत नामदव वाघमार
चांद्रशखर ववजयकुमार टळकीकर
वपराजी शांकरराव गद
ु र
साररका ग पीराज हां बडे
ां
भाग्यश्री रावसाहब मशद
मशवनांदा वपराजी गुदर
लक्ष्मी शांकर जनक ट ळू

60
64
17
23
31
34
18
35
18
32
33
22
45
24
17
40
45

शाहूनगर नाांदड
गु ्वारा र ड नाांदड
मसडक नाांदड
नचगना घाट नाांदड
जुना मोंढा नाांदड
जुना मोंढा नाांदड
जन
ु ा मोंढा नाांदड
मभमघाट नाांदड
च िाळा ववनकर कॉलनी नाांदड
वभव नगर नाांदड
वभव नगर नाांदड
वभव नगर नाांदड
वभव नगर नाांदड
वभव नगर नाांदड
वभव नगर नाांदड
वभव नगर नाांदड
स मश कॉलनी नाांदड

796

227

स यब शख अजीम

20

बळीरामपुर नाांदड

766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777

124
124
124
124
69
76
227

76

वगळणी पुरावा नाही
T.C . व प्रवश ननगवम नाही
T.C . व प्रवश ननगवम नाही
वय भरत नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
वगळणी पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वय भरत नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
वगळणी पुरावा नाही
वगळणी परु ावा नाही
वय भरत नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
वयाचा पुरावा नाही
रदहवाशी पुरावा नाही
वगळणी परु ावा नाही
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
वय भरत नाही
वगळणी पुरावा नाही
वगळणी पुरावा नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक

गाडीपरु ा नाांदड
इतवारा नाांदड
बबलाल नगर नाांदड
दहलाल नगर नाांदड
हाडक नवीन नाांदड
हाडक नवीन नाांदड
वपांपळगाव नाांदड
वपांपळगाव नाांदड
आसरा नगर नाांदड
च िाळा नाांदड
चचखलवाडी नाांदड
मसडक नाांदड
शहापुर क ठा नाांदड
मसडक नाांदड
मसडक नाांदड
काकांडी नाांदड
दत्त नगर नाांदड
नावघाट नाांदड

कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
पतीच नाव नोंद तपमशल आवश्यक
कुटुांबातील व्यक्तीचा मतदार यादीत नाव
आवश्यक
नाव सचव ह त नाही
वयाचा पुरावा नाही
नाव सचव ह त नाही
वयाचा पुरावा नाही
नाव सचव ह त नाही
नाव सचव ह त नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
8 अ. भराव लागल
यादीत नाव नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
मतदार यादीत नाव नाही
यादी भाग नमुद नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
पथलाांतर साठी 8 अ. भराव लागल
अजाववर पवाक्षरर नाही
राजपत्र नाही

काबरा नगर नाांदड

87/ मधन
ू 86 मधी पथलाांतर करता यत नाही

नवीन क ठा नाांदड

यादीत नाव नाही
नाव बदलायच पुराव नाही
यादीत नाव नाही
यादीत नाव नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
यादी भाग क्रम नाही

797

227

नुरजहान शख अजजमा

40

जय भवानी नगर नाांदड

798

227

स हल शख अजीम

18

बळीरामपुर नाांदड

799

196

ां
लक्ष्मीबाई उत्तमराव मशद

30

हाडक नवीन नाांदड

सुकशनी रवी पुांडग

26

पांचशील नगर नाांदड

800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

154
199
199
221
209
86

मह मदी बगम हुसन
शमीम बगम रदहम अब्दल
ु
रमशदा बगम शख चाांद
अब्दल
ु हसीब अब्दल
ु रशीद
नांदकुमार वजनाथराव भाजीभाकर
नागश नांदकुमार भाजीभाकर
चांद्रकाांत मार ती कांधार
सुमशला चाांद ू क कर
म ह्मद खान अखतर खान
बालाजी सांत ष कात्र
छाया बालाजी गुडमलवार
सववता राधाकृष्ण खांदार
श भा भुमन्ना श्रीराम
नहा कलासराव मान
चांद्रकाांता कलासराव मान
भाग्यश्री मममलांद माांजरमकर
अरववांद कामखर नतवारी
हनुमानमसांह रघुमसांह ठाकुर

27

बाळकृष्ण रामकृष्ण चव्हाण

64
176
231
135

सम
ु नबाई दत्तत्र्य सुरवस
अब्दल
ु र हीम अब्दल
ु रहमान
गांगाप्रसाद रामलू मा
मुकांु दराव सटवाजी क ल्ह
सांगीता मार ती कदम
म ह्मद रफिक शख महबुब

97
74
126
197
197
173
173
109
33

47
39
22
66
71
44
41
23
50

46
30
39
56
35

गांगा चाळ नाांदड
रहीमपुर नाांदड
तप्ु पा नाांदड
गाडीपुरा नाांदड

826

११९

चतन लक्ष्मण गवळ

वस्ररणी नाांदड

827

२०६

शारदाबाई लक्ष्मण गव्वल

वस्ररणी नाांदड

828

206

लक्ष्मण गांगाराम गव्वल

वस्ररणी नाांदड

829

307

जजलानी शख मपतान

रहमान नगर नाांदड

सांजय ववजय च र
ववमलबाई ववजय च र
ववजय नथरु ाम च र
नथरु ाम ववजय च र
मनाबाई ग ववांदराव माांडव
अजश्वनी गणश कापुसकरी
छायाबाई सांभाजी काळ
हीना क सर खाजा लतीि दिन
बालाजी सायलु गुडमलवार
मसमाबाई बबन स नकाांबळ
लक्ष्मीबाई धोंडीबा स नकाांबळ
मसांधब
ु ाई ग तम सदावत
पाबाई चांद्रप्रकाश च धरी
ननमवला राजेंद्र क डावार
म ह्मद रिीख म ह्मद क सर
मसद
ु ा बगम अब्दल
ु समी

चक्रधर नगर नाांदड
चक्रधर नगर नाांदड
चक्रधर नगर नाांदड
शांकर नगर नाांदड
मसध्दनाथ परु ी नाांदड
शास्र्ती माकेट नाांदड
न्यू शाहू नगर नाांदड
ममल्लत नगर नाांदड
चचखलवाडी नाांदड
पांचशील नगर नाांदड
पाकीचाळ नाांदड
मसडक नाांदड
नववन क ठा नाांदड
वजजराबाद नाांदड
खस
ु र नगर नाांदड
मददना नगर नाांदड

उत्तर मधन
ू दक्षक्षण मधी पथलाांतर
यत नाही
उत्तर मधन
ू दक्षक्षण मधी पथलाांतर
यत नाही
उत्तर मधन
ू दक्षक्षण मधी पथलाांतर
यत नाही
उत्तर मधन
ू दक्षक्षण मधी पथलाांतर
यत नाही
पथलाांतर चा यादी भाग नाही
पथलाांतर चा यादी भाग नाही
पथलाांतर चा यादी भाग नाही
यादी भाग क्रम नाही
मतदार जजल्हा जालना चा आह
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
यादी भाग क्रम नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही
अजाववर पवाक्षरर नाही

बागवान गल्ली सरािा र ड नाांदड
इपलाम पुरा माळटकडी नाांदड
मददना नगर दगलूर नाका नाांदड
शाहू नगर वाघाळा नाांदड

अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
लग्नाचा पुरावा ज डण
इतरत्र नोंदणी नसल्याच शपथ आवश्क.

830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852

31
33
111
95
29
33

166

76
79
82
80
215

म मसना बगम म ह्मद अयुब कुरशी
शबाना बगम अब्दल
ु खादर
ररजवाना बगम म ह्मद खालद
ममराबाई अचत
ू राव काांदकर

4 कलाश सुरश हाळ
व ांशी
64 मशवानांद हनमांतराव सय
ू व
व मशवाजी उघड
14 अजुन

26
23
23
60

19 वाडी झाांजी नाांदड
23 गांगा चाळ नाांदड
22 भावश्वर नगर च िाळा नाांदड

करता
करता
करता
करता

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वयाचा पुरावा ज डण

9156362322
9922026896
8888588470

853

158 पवन सांजय काांबळ

20 धनगाव

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

854

84 म ह्मद मतीन खाक म ह्मद इकबाल
201 सववता रत्नाकर ज शी
44 गरु बचनमसांघ गुरमजरमसांघ महरा

19 इतवारा
41 हडक नवीन नाांदड
44 गु ्वारा गट नां.1

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
अजवदाराची सही नाही
इतरत्र नोंदणी नसल्याच शपथ आवश्क.

30 गु ्वारा गट नां.5

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
कुटुांबातील व्यक्ती याांची नोंदणी तपशील
आवश्क
इतरत्र नोंदणी नसल्याच शपथ आवश्क.
पती आई याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती आई याांची नोंदणी तपशील आवश्क
अजवदाराची सही नाही
इतरत्र नोंदणी नसल्याच शपथ आवश्क.
इतरत्र नोंदणी नसल्याच शपथ आवश्क.
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही व टी.सी ज डण

855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878

12 सरबज्य त मसांघ राममसांघ लाांगरी
12
12
12
12
225
160
110
52
136
144

मशलाक र राममसांघ लाांगरी
सांत षमसांघ लालमसांघ मसदधू
ईश्वर क र दववांदरमसांघ लाखवाल
र शनक र सांत षमसांघ मसदधू
आशा उद्धवराव दवकाांबळ
करणमसांह हनुमानमसांह शखावत
श भा सांजय जाधव
पूजा खांडूजी काळ
पूनम कमलश जोंधळ
नाजमीन बगम शख नसीर

15 नसरीन बगम अनतक चाऊस
15
175
175
34
31
52
96
49

अनतक इपमाइल चाऊस
बबबता बाबरु ाव ड ली
बाबुराव नरसय्या ड ली
ददक्षा ववन द बनस ड
भरत धनराज ररजवाणी
बालाजी खांडूजी काळ
दवशाला लक्ष्मण कावडकर
शख आमर शख अन्वर

63 सांददप उत्तमराव ढग
89 पवाती राजू ग माश

45
42
23
26
40
42
40
18
29
22

गु ्वारा गट नां.5
गु ्वारा र ड नाांदड
भगतमसांग र ड नाांदड
गु ्वारा र ड नाांदड
बळीरामपूर
धनगाव
भावश्वर नगर च िाळा नाांदड
चचखलवाडी धनगरगल्ली नाांदड
नावघाट ह ळी नाांदड
करबला र ड नावघाट नाांदड

28 दल
ु शहा रहमत नगर वाघी र ड नाांदड

पव
ू ीचा दठकाणी नाव वगळनीच परु ावा ज डण

दल
ु शहा रहमत नगर वाघी र ड नाांदड
न्यू गांगा मसटी बबग बाजार वसरणी
न्यू गांगा मसटी बबग बाजार वसरणी
घाम डडया िँक्टी डॉ.लाईन नाांदड
टलीि न ऑफिस जवळ नाांदड
चचखलवाडी धनगरगल्ली नाांदड
गांगानगर स सायटी नाांदड
कळी माकेट इतवारा नाांदड

पूवीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण
मतदार सांघ 232/117 वर नाव आह
मतदार सांघ 232/117 वर नाव आह
मतदार सांघ 85/5 मध्य नाव आह
मतदार सांघ 87/23 मध्य नाव आह
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
मूळ गावी असलल्या नाव वगळनी चा पुरावा
ज डण
मतदार सांघ 92/190 मध्य नाव आह

33
38
43
22
25
21
33
19

26 गांगा चाळ ममल एररया नाांदड
18 दशमुख हॉजपपटल जवळ इतवारा

879

60 ग पाल म हनलाल सारडा

40 वजीराबाद नाांदड

880

60 कीती ग पाल सारडा

35 वजीराबाद नाांदड

हदगाव ता. नोंद आह वगळनी पुराव्यासह
सादर करण
हदगाव ता. नोंद आह वगळनी पुराव्यासह
सादर करण

881

41 अ ण प्रल्हाद मसरसाट

37 ग वधवन घाट टकडी नाांदड

पूवीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण

882

154 ग दावरी गांगाधर राउलवर

59 जुना क ठा नाांदड

पूवीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण

883

154 उषा प्रम द राउलवर

31 जुना क ठा नाांदड

पूवीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण

32 खडकपुरा

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

884

17 सय्यद जाकर सय्यद शाकीर

885

154 प्रम द गांगाधर राउलवर

38 जुना क ठा नाांदड

पूवीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण

886

154 ववन द गांगाधर राउलवर

40 जन
ु ा क ठा नाांदड

पव
ू ीचा दठकाणी नाव वगळनीच परु ावा ज डण

887

154 र दहणी ववन द राउलवर
179 तक
ु ाराम रामजी घ टाळ
179 सांगीता तुकाराम घ टाळ

34 जुना क ठा नाांदड
42 धम
ु ाळ वाडी ित्तजांगपूर नाांदड
36 धम
ु ाळ वाडी ित्तजांगपूर नाांदड

पव
ू ीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण
यापूवी यादीत नाव आह
यापूवी यादीत नाव आह

888
889
890

52 सुरखा ववलास जाधव

38 चचखलवाडी नाांदड

पूवीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण

891

98 ववकास कामाजी बनस ड
8 अजश्वनी फकरण यादव

20 गाडीपरु ा नाांदड
22 ग कुळ नगर मशवाजी नगर नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती आई याांची नोंदणी तपशील आवश्क

893

98 रववकाांत कामाजी बनस ड

18 गाडीपुरा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

894

17 शख माजीद शख लाल
92 ममनाक्षी श्यामराव गायकवाड

25 दल
ु शहा रहमत नगर वाघी र ड नाांदड
26 सांघसन नगर इतवारा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती आई याांची नोंदणी तपशील आवश्क

92 श्यामराव सत्याभानराव गायकवाड
57 सांत ष दत्तात्रय धम
ू शटवार

35 सांघसन नगर इतवारा नाांदड
17 वजीराबाद नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वय 18 अपूणव आह

892

895
896
897

898

216 माधव सांदीपान हारण

33 राहुल नगर वाघाळा

पव
ू ीचा दठकाणी नाव वगळनीच परु ावा ज डण

899

216 प्रनतभा माधव हारण

27 राहुल नगर वाघाळा

पूवीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण

900

35 अनघा र हन बबडवई

27 डॉ लाईन नाांदड

पूवीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण

901

74 ग स खान काल खान

42 म हमददया कॉल नी नाांदड

पूवीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण

41 राहुल नगर वाघाळा
65 बळीरामपूर मसडक नाांदड

पव
ू ीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण
इतरत्र नोंदणी नसल्याच शपथ आवश्क.

91 ममझाव साजजद बग हयात बग
91 आसाम बग ममझाव साजजद बग
60 जब
ु दा बगम स नू खान

29 सांघसन नगर इतवारा नाांदड
25 सांघसन नगर इतवारा नाांदड
26 बहार िांकशन हॉल वसरणी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती आई याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती आई याांची नोंदणी तपशील आवश्क

907

60 स नू खान बाबू खान

28 बहार िांकशन हॉल वसरणी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

908

60 ददपा राम जाधव

19 ददलीपमसांघ कॉल नी वाजीराबाद

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

909

60 मसमा राम जाधव

22 ददलीपमसांघ कॉल नी वाजीराबाद

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

910

60 अजय राम जाधव

22 ददलीपमसांघ कॉल नी वाजीराबाद

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

911

91 शाम हनमांतराव पुपलवाड

18 इतवारा बाजार नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

912

19 शख नदीम शख समद
72 ववशाल ब दल
ु ाल यादव

25 ममल्लत नगर बबलाल नगर दगलूर नाका
32 मसद्धनाथ पुरी च िाळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
इतरत्र नोंदणी नसल्याच शपथ आवश्क.

914

72 दीपक ब दल
ु ाल यादव

33 मसद्धनाथ पुरी च िाळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

915

61 उमश लक्ष्मण सर द

24 दगावचाळ

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

902
903
904
905
906

913

214 कुसुमबाई दववदास गायकवाड
218 तक
ु ाराम दादाराव जाधव

916
917

237 चांद्रकाांत लक्षण काांबळ

56 ववष्णप
ु रु ी

काांता चांद्रकाांत काांबळ
ननखील सन
ु ील कापरु
दग
ु ेश यशवांत पुांडग
सना खानम मांजूर अली खान
लक्ष्मीबाई भुजांगराव खानसुळ

45
17
35
27
83

922

अननता कोंडीबा पुांडग

18 खडकपुरा पांचशील नगर

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

923

98 शख इसाक शख चाांद

47 गाडीपुरा छ टी दगाव नाांदड

पूवीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण

28 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

यापूवी 87/214/1021 यादी मध्य नाव आह

28 गु ्वारा गट नां.1

पव
ू ीचा दठकाणी नाव वगळनीच परु ावा ज डण

918
919
920
921

237
39
25
108
115

924

213 अमभनांदन गणशराव कापुर

925

44 कुलवांत क र गरु बचन ग्रांथी

926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939

204
204
58
29
18
32
63
63

पूवीचा दठकाणी नाव वगळनीच पुरावा ज डण
वय 18 अपण
ू व आह
इतरत्र नोंदणी नसल्याच शपथ आवश्क.
इतरत्र नोंदणी नसल्याच शपथ आवश्क.
पत्ता बदल करण्या साठी 8 अ भरण

मक्
ु तार अहमद खान पठाण युसुि खान
नजमा बगम मुक्तार खान पठाण
जतीन चन
ु ीलाल वपठाडडया
प णणवमा र दहत ग रकर

34
29
22
25

मसडक नवीन नाांदड
मसडक नवीन नाांदड
ददलीपमसांघ कॉल नी वाजीराबाद
घाम डडया िँक्टी डॉ.लाईन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती आई याांची नोंदणी तपशील आवश्क
अजवदाराची सही नाही
पती ननवणक
ू काडव आवश्क

प्रशाांत सुयक
व ाांत गायकवाड
रखा मांगश वाळव
सय्यद िय्याज सय्यद नूर
सय्यद एजाज सय्यद नूर

18
21
19
20

गांगाचाळ ममल एररया नाांदड
लहूजी नगर वाजीराबाद नाांदड
गांगाचाळ ममल एररया नाांदड
गांगाचाळ ममल एररया नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
अजवदाराची सही नाही
वयाची अट पूणव ह त नाही
वयाची अट पूणव ह त नाही

18
26
28
33
19
21

शहीदपरु ा गु ्वारा नाांदड
फकल्ला र ड नाांदड
गु ्वारा गट नां.1
शहूनगर वाघाळा मसडक नवीन नाांदड
फकल्ला र ड नाांदड
पाफकजा नगर नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पव
ू ीच नाव वगळनी परु ावा आवश्यक
इतरत्र नोंदणी नसल्याच शपथ आवश्क.
90 दगलूर ता. नाव नोंदणी आह
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही

अांफकता मन हर बलम खाण
बश
ु रा मशरीन अब्दल
ु वास
गु ममांदरक र गु बचनमसांघ ग्रांथी
सांत ष हाणमांतराव अल्लापुर
उमर अलकसरी िार ख बबन बदर
231 म ह्मद जुबर म ह्मद जमील
72
84
44

ववष्णुपुरी
दगावचाळ ममल एररया नाांदड
दगावचाळ ममल एररया नाांदड
मांढई च िाळा नाांदड
मांढई च िाळा नाांदड

पव
ू ीचा दठकाणी नाव वगळनीच परु ावा ज डण

940
941
942

114 जगममत मसांघ गु दव मसांघ
65 मघदीपक र अमरजजत मसांघ जहागीरदार
33 सपना गणश चन्नवार

30 भावश्वर नगर च िाळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

18 सतकृपा माकेट नाांदड
26 गु ्वारा गट नां 6

अजवदाराची सही नाही
वयाचा परु ावा ज डण

943

114 फकरण क र जगममत मसांघ

25 भावश्वर नगर च िाळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

944

114 राजववांदर क र हरबसांतमसांघ

26 भावश्वर नगर च िाळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

945

175 स नाल माणणकराव दाांडग
234 छायाबाई सांभाजी स नटक्क

25 वसारणी
26 तप्ु पा

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पूवीच नाव वगळनी पुरावा आवश्यक

947

235 राजू ननवत्ृ ती कदम

30 तुप्पा

87 मध्य यापूवी 219/198 नाव नोंदणी आह

948

175 रश्मा माणणकराव दाांडग

24 वसारणी

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

949

201 नागश मशवसाांब दटपसाळ

23 मसडक नवीन नाांदड

950

201 मशवसाांब सांग्राम दटपसाळ
24 शमीम बगम शख जािर

46 मसडक नवीन नाांदड
३० ममल एररया खडकपरु ा नाांदड

952

114 हरबसांत पालमसांग

38 भावश्वर नगर च िाळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
कुटुांबातील व्यक्ती याांची नोंदणी तपशील
आवश्क
वगळनी परु ावा आवश्क
कुटुांबातील व्यक्ती याांची नोंदणी तपशील
आवश्क

953

180 कलाश सांभाजी जाधव
214 अशरि खान म शब्बीर खान

20 मसडक नवीन नाांदड
22 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
अजवदाराची सही नाही

96 राणी ववशाल ओझा
235 आशाबाई आत्माराम गायकवाड

20 नाववनपूल शनी मांददर जुना मोंढा नाांदड
33 तप्ु पा

अजवदाराची सही नाही
वगळनी परु ावा शपथपत्र आवश्क

957

214 राजश्री माधव वाघमार

32 राहुल नगर वाघाळा

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

958

180 जयमाला सांभाजी जाधव

18 मसडक नवीन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

946

951

954
955
956

959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986

24 महमद ननजाम िीन म हमद सालीम दिन
186 माया माणणकराव पहुरकर
आम्रपाली मशवाजी लाांडग
अब्दल
ु मश
ु ीर अब्दल
ु खादर

19
30
21
29

ममल एररया खडकपरु ा नाांदड
मशवाजी च क मसडक नवीन नाांदड
मशवाजी च क मसडक नवीन नाांदड
ितबु ज सरािा नाांदड

34 सहल अली मगदम
ू अली चाऊस
50 आबदा बान अली म ह्मद
क मल नागसन हटकर
वशाली नागसन हटकर
170 िरहत सुलताना शख जनी ममया

22
63
20
21
23

गवळीपुरा नाांदड
साई नगर नाांदड
LIC ऑफिस मसडक
LIC ऑफिस मसडक
दल
ु शहा रहमत नगर वाघी र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी परु ावा शपथपत्र आवश्क
कुटुांबातील व्यक्ती याांची नोंदणी तपशील
आवश्क
वगळनी पुरावा आवश्क
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क

शख दाउद शख रहीम
59 सववता रामनारायण ठाकूर
16 जननता नागाजन
ुव खाड

19
59
22

दल
ु शहा रहमत नगर वाघी र ड नाांदड
ददलीप मसांह कॉल नी नाांदड
पांचशील नगर ममल एररया नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क

व नामदव खाड
16 नागाजुन
ज्य ती मशवाजी काकर
63 माधरु ी माधव ननमवल
मममलांद महाद ू नरवाड

25
30
24
26

पांचशील नगर ममल एररया नाांदड
पांचशील नगर ममल एररया नाांदड
गांगाचाळ ममल एररया नाांदड
दगावचाळ ममल एररया नाांदड

यापूवी 87/225/815 मध्य नाव नोंदणी आह
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
यादी भाग ज डण आवश्यक

30
20
30
32
30
30
25
23
40
19
50
32

पांचशील नगर ममल एररया नाांदड
पांचशील नगर ममल एररया नाांदड
पांचशील नगर ममल एररया नाांदड
पांचशील नगर ममल एररया नाांदड
दगावचाळ ममल एररया नाांदड
पांचशील नगर ममल एररया नाांदड
पांचशील नगर ममल एररया नाांदड
पांकज नगर धनगाव
जुना गांज इतवारा नाांदड
पांचशील नगर ममल एररया नाांदड
पांचशील नगर ममल एररया नाांदड
मांढई च िाळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
यादी भाग ज डण आवश्यक
वगळनी परु ावा आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा आवश्क
वगळनी पुरावा आवश्क
यादी भाग ज डण आवश्यक
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा आवश्क
अजवदाराची सही नाही
वगळनी परु ावा शपथपत्र आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क

16 श्रीननवास दशरथ पवार
राजू मधक
ु र सावांत
16 इांदर पाांडुरां ग जाधव
16 लताबाई इांदर जाधव
माया नागसन थ रात
16 बबबता श्रीननवास पवार
वशाली अरववांद पुांडक
160 वांदना सांत ष स नसळ
163 सबबहा बगम सय्यद अहमद हुसन
प्रनतभा ददलीप भ ळ
मशवाजी गणपतराव काकर
105 शख सलीम शख इकबाल

987
988
989
990
991
992
993
994
995
996

96 िरहाना बगम शमीम खान
160 सांत ष स पान स नसळ
कलाश जीवनजी एडक
ममना कलाश एडक
अदहल्याबाई कमलाकर वाघमार
सुनध ददगाांबर कदम
सुममत ग तम वाघमार
अनन द्ध ग तम वाघमार
92 अ णाबाई ननभवयमसांह बस

29 मांढई च िाळा नाांदड
33 धनगाव

वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क
वगळनी परु ावा शपथपत्र आवश्क

35
31
50
23
22
22
27

LIC ऑफिस मसडक
LIC ऑफिस मसडक
LIC ऑफिस मसडक
ममल एररया खडकपुरा नाांदड
पांचशील नगर ममल एररया नाांदड
पांचशील नगर ममल एररया नाांदड
एम जी र ड गाडीपुरा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा आवश्क
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क

92
134
134
92
95
93
93
93
95

कृष्णामसांह सुभाषमसांह ठाकूर
राधाबाई सन
ु ीलमसांह कन जजया
हमाबाई ग पालमसांह चव्हाण
जयश्री रतनमसांह ठाकूर
रां जना ववन दकुमार ज शी
ननतीनमसांह नांदमु सांह ठाकूर
आददत्यमसांह मन जमसांह ठाकूर
ददवपका सतीशमसांह ठाकूर
मांगल साईप्रकाश पाररक

23
37
29
32
45
28
17
23
44

एम जी र ड गाडीपुरा नाांदड
एम जी र ड गाडीपरु ा नाांदड
एम जी र ड गाडीपुरा नाांदड
एम जी र ड गाडीपुरा नाांदड
शारदा टाँफकज गाडीपरु ा नाांदड
एम जी र ड गाडीपुरा नाांदड
एम जी र ड गाडीपुरा नाांदड
एम जी र ड गाडीपुरा नाांदड
शारदा टाँफकज गाडीपुरा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी परु ावा शपथपत्र आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
अजवदाराची सही नाही
यापूवी नाव नोंदणी झालली आह
वय 18 अपूणव आह
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क

95
95
95
95
95
192
192

अक्षय साईप्रकाश पाररक
हररप्रसाद बन्सीलाल पाररक
बालाप्रसाद बन्सीलाल पाररक
साईप्रसाद बन्सीलाल पाररक
बन्सीलाल ग ववांदलालजी पाररक
बालाजी ग्यान जी काांडल
प्रमला बालाजी काांडल

19
46
48
48
75
40
35

शारदा टाँफकज गाडीपुरा नाांदड
शारदा टाँफकज गाडीपुरा नाांदड
शारदा टाँफकज गाडीपरु ा नाांदड
शारदा टाँफकज गाडीपुरा नाांदड
शारदा टाँफकज गाडीपुरा नाांदड
उपमान नगर र ड मसडक
उपमान नगर र ड मसडक

1012

सुभाष रघुनाथ नरवाड

47 नवीन क ठा नाांदड

1013

कमलबाई हणमांतराव जाधव
हणमांतराव बाबाराव जाधव

48 नवीन क ठा नाांदड
51 नवीन क ठा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क
वगळनी परु ावा शपथपत्र आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क
89 मतदार सांघ नाव नोंदणी आह
89 मतदार सांघ नाव नोंदणी आह
कुटुांबातील व्यक्ती याांची नोंदणी तपशील
आवश्क
कुटुांबातील व्यक्ती याांची नोंदणी तपशील
आवश्क
अजवदाराची सही नाही

997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011

1014

गांगाधर शांकरराव जोंधळ

34 नवीन क ठा नाांदड

बाबीताई लक्ष्मण पनशावार
राहुल प्रल्हाद स नकाांबळ

40 नवीन क ठा नाांदड
40 नवीन क ठा नाांदड

1018

प्रनतभा मशवाजी सजे

28 नवीन क ठा नाांदड

1019

मशतल फकश र सजे

28 नवीन क ठा नाांदड

1020

मशवाजी रामराव सजे

27 नवीन क ठा नाांदड

1021

अननल भापकरराव पतांग
167 ररजवाना बगम शख रशीद

29 नवीन क ठा नाांदड
25 नवीन क ठा नाांदड

1023

169 वषाव सांददप बुांदल

24 जुना क ठा नाांदड

1024

सववता आनांदा पवार
दवशाला रमश बुक्तर
167 राजूमसांघ ठाकूरमसांघ टाक

37 नवीन क ठा नाांदड
36 नवीन क ठा नाांदड
36 नवीन क ठा नाांदड

1027

167 ज्य ती राजमु सांघ टाक

34 नवीन क ठा नाांदड

1028

जपमता सुभाष नरवाड
167 आम्रपाली बाबासाहब दध
ु मल
167 सनु नता उमाजी बुरड

18 नवीन क ठा नाांदड
30 नवीन क ठा नाांदड
28 नवीन क ठा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी परु ावा शपथपत्र आवश्क
कुटुांबातील व्यक्ती याांची नोंदणी तपशील
आवश्क
कुटुांबातील व्यक्ती याांची नोंदणी तपशील
आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
अजवदाराची सही नाही
कुटुांबातील व्यक्ती याांची नोंदणी तपशील
आवश्क
कुटुांबातील व्यक्ती याांची नोंदणी तपशील
आवश्क
अजवदाराची सही नाही
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क

1015
1016
1017

1022

1025
1026

1029
1030

वगळनी पुरावा शपथपत्र
कुटुांबातील व्यक्ती याांची
आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र
कुटुांबातील व्यक्ती याांची
आवश्क
कुटुांबातील व्यक्ती याांची
आवश्क
कुटुांबातील व्यक्ती याांची
आवश्क

आवश्क
नोंदणी तपशील
आवश्क
नोंदणी तपशील
नोंदणी तपशील
नोंदणी तपशील

1031

20 जक्मणी गणपत सावत

21 वजजराबाद र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1032

तजजपवनी भगवान झेंड
52 प्रनतभा सांददप काळ

21 वजजराबाद र ड नाांदड
21 चचकलवाडी गु ्वारा गट नां 2

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
अजवदाराची पवाक्षरी पपष्ट ह त नाही

33 व्यांकटश नगर दहांग ली गट नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1033
1034

अननल बामन स नटक्क

1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043

अमन ववजय गड्डमवाड
167 सलमा खानम मुश्ताक अली शाह
वप्रती अश क वाघमार
प्रज्ञा अननल स नटक्क
परवीन बगम शख रहीम यासीन
वांदना सांभाजी जोंधळ

18
33
21
21
21
30

लक्ष्मण मार ती पनशाांवर
167 राम हुलाजी बु ड
वव्या सुभाष नरवाड

35 नवीन क ठा नाांदड
21 नवीन क ठा नाांदड
36 नवीन क ठा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
अजवदाराची पवाक्षरी नाही
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क

सम
ु ध सभ
ु ाष नरवाड
महश गणपत पाांचाळ

19 नवीन क ठा नाांदड
21 नवीन क ठा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
अजवदाराची पवाक्षरी नाही

18 बाबळ
ू गाव नाांदड
35 ब रबन िक्टरी वजजराबाद
35 सांभाजी च क मसडक नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क

21 अबचल नगर नाांदड
26 गवळीपरु ा नाांदड
35 असरजन ितजांगपूर नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
रदहवाशी परु ावा बबल ली चा आह
रदहवाशी पुरावा ज डला नाही

20 मसडक नवीन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060

252 दशरथ श्रीधर म र
मननषा वपकश ज शी
183 सांगज्य ती बालाजी वाघमार
मदनम हनमसांघ भूपन्द्रमसांघ मसद्धू
46 मशवमशरन दत्ताहरी कदम
पदमीनबाई सांभाजी पुरी
193 राहुल ग तम गजभार
104
104
104
66
66
83
206
206

गजानन बाबाराव जाधव
बबीताई गजानन जाधव
साववत्रा ददगाांबर जाधव
उज्वलक र रां जजतमसांघ म गा
रां जजत मसांघ गु चरणमसांघ म गा
सय्यद अमर सय्यद सत्तार
साररका मममलांद पवार
मममलांद माधवराव पवार

23
20
24
28
33
18
23
28

व्यांकटश नगर दहांग ली
नवीन क ठा नाांदड
व्यांकटश नगर दहांग ली
व्यांकटश नगर दहांग ली
व्यांकटश नगर दहांग ली
नवीन क ठा नाांदड

गट नाांदड
गट नाांदड
गट नाांदड
गट नाांदड

मारघाट च िाळा नाांदड
मारघाट च िाळा नाांदड
मारघाट च िाळा नाांदड
बडपरु ा नाांदड
बडपुरा नाांदड
ऐना महल टकडी फकल्ला र ड नाांदड
सांतकबीर नगर मसडक
सांतकबीर नगर मसडक

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
अजवदाराची पवाक्षरी नाही
अजवदाराची पवाक्षरी नाही
अजवदाराची पवाक्षरी नाही
वयाचा पुरावा ज डण
अजवदाराची पवाक्षरी नाही

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
वय व रदहवाशी पुरावा ज डण
वय व रदहवाशी परु ावा ज डण
वय व रदहवाशी पुरावा ज डण
वय व रदहवाशी पुरावा ज डण
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क

1061

16 सांजय ववश्वांभर बहादरु

26 सांतकबीर नगर मसडक

वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क

1062

16 कासीम रहीम पठाण

20 दल
ु शहा रहमत नगर वाघी र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1063

16 म मसन म लाशा पठाण

22 दल
ु शहा रहमत नगर वाघी र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1064

16 तबपसुम बगम म ह्मद हसन

19 दल
ु शहा रहमत नगर वाघी र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1065

16 शख सि अली शख अजगर अली

20 दल
ु शहा रहमत नगर वाघी र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084

16
16
16
16

म मुनीर हािीज म इपमाइल
आम्रपाली प्रकाश हटकर
मशल्पा बाबरु ाव थ रात
सलीम खान युसुि खान पठाण

16 जलालसाहब म लासाहब िकीर
16 मसकांदर जद ददन पठाण
38 जपवनतका अववनाश वाघमार
170 य गश बांडप्पा मारपाल्ल
88
180
30
228
116
180
216
55
55
22
45

वसीम अखतर कलीम
सांभाजी गणपत जाधव
बबना बगम शख म सीन
साररकाबाई सांभाजी आांबटवार
प्रज्वला हमांत त्मलवार
कुशवताव सांभाजी जाधव
स नाली बालाजी तरट
अराधना र दहदास च धरी
पूजा र दहदास च धरी
काफिया बगम ववखार अहमद
अरववांदरमसांघ जचगांदरमसांघ रागी

वाघी र ड नाांदड
वाघी र ड नाांदड
वाघी र ड नाांदड
नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क
वगळनी परु ावा शपथपत्र आवश्क
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क

28 दल
ु शहा रहमत नगर वाघी र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

26 दल
ु शहा रहमत नगर वाघी र ड नाांदड
22 घाम डडया िँक्टी डॉ.लाईन नाांदड
20 बश्वश्वर नगर जुना क ठा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी परु ावा शपथपत्र आवश्क
वयाचा पुरावा ज डण

20
20
19
55

20
45
20
22
17
40
21
17
20
22
30

दल
ु शहा रहमत नगर
दल
ु शहा रहमत नगर
दल
ु शहा रहमत नगर
ताहुरा बाग खडकपुरा

फकल्ला र ड नाांदड
मसडक नवीन नाांदड
मशवशक्ती नगर ममल एररया
बळीरामपूर नाांदड
मशवाजीच क च िाळा नाांदड
मसडक नवीन नाांदड
वाघाळा हडक नवीन नाांदड
चचकलवाडी गु ्वारा गट नां 2
चचकलवाडी गु ्वारा गट नां 2
खडकपुरा नाांदड
चचकलवाडी गु ्वारा गट नां 1

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वयाचा पुरावा ज डण
वगळनी परु ावा शपथपत्र आवश्क
अजवदाराची सही नाही
वय 18 अपूणव आह
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
वय 18 अपण
ू व आह
रदहवासी पुरावा ज डण
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क
वगळनी परु ावा शपथपत्र आवश्क

1085
1086
1087
1088

102
216
163
163

िा खी अखीब अहमद अननस िा खी
दाममनी यादव गायकवाड
शब्बीर अल्लाबकक्ष वपांजारी
शख सलीम शख जहाँचगर

19
19
37
32

फकल्ला र ड नाांदड
उपमान नगर र ड मसडक
इकबाल नगर धनगाव
इकबाल नगर धनगाव

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वयाचा पुरावा ज डण
वगळनी पुरावा शपथपत्र आवश्क
वगळनी परु ावा शपथपत्र आवश्क

1089

157 श्रीकाांत ववठ्ठलराव टकवाड

24 धनगाव

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1090

66 राजू ववठ्ठलराव वानखड
66 जयश्री राजू वानखड
170 सचचन बाबा मान

45 शहीदपुरा गु ्वारा नाांदड
40 शहीदपुरा गु ्वारा नाांदड
20 जन
ु ा क ठा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
चक
ु ीचा ि मव भरला आह
अजवदाराची सही नाही

180 अननता सरु श गाजर
226 सांत षमसांह प्रतापमसांह ठाकूर

32 असजवन ववष्णप
ु रु ी नाांदड
18 मसडक नवीन नाांदड

अजवदाराची सही नाही वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा ज डण

184 हनमांत व्यांकटी सावळ
यादव सटवाजी स मवार
साववत्राबाई यादव स मवार

19 मसडक नवीन नाांदड
44 वाघाळा हडक नवीन नाांदड
40 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

1098

108 शाजीया बगम अब्दल
ु रहीम

20 मांढई च िाळा नाांदड

1099

119 उममसमा अब्दल
ु खालील म मीन
फकरणजीत क र करममसांघ मजर

24 गनीमपुरा करबला र ड नाांदड
25 चचखलवाडी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा व रदहवाशी पुरावा ज डण
वगळनी पुरावा व रदहवाशी पुरावा ज डण
पती आई वडील याांची नोंदणी तपशील
आवश्क
पती आई वडील याांची नोंदणी तपशील
आवश्क
वयाचा पुरावा ज डण

1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097

1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

108
214
86
55
214

अब्दल
ु रहीम अब्दल
ु हािीज
प्रकाश चाांद जी ता
उबद यार हामद खान
अब्दल
ु रहमान अब्दल
ु बमसत
लक्ष्मीबाई कलाश ता

66 राणी गजानन वानखड
137 अली अमशान अब्दल
ु बासीत

22 शहीदपुरा गु ्वारा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा व रदहवाशी पुरावा ज डण
वय 18 अपूणव आह
वयाच्या पुराव्यात खाडाख ड आह
वगळनी परु ावा व वयाचा परु ावा ज डण
पती आई वडील याांची नोंदणी तपशील
आवश्क

18 अरब गल्ली फकल्ला र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

30
32
18
20
33

मांढई च िाळा नाांदड
वाघाळा हडक नवीन नाांदड
फकल्ला र ड नाांदड
अरब गल्ली फकल्ला र ड नाांदड
वाघाळा हडक नवीन नाांदड

52 हरदीपमसांघ करमजीतमसांघ बदी
59 करण दगडू जाधव
ममरा मार ती च धरी
219 ग दावरी भाऊराव ववश्वब्र्ह

17
21
40
36

161 शख अनवर शख नजीर
175 माणणकराव मशवमलांग दाांडग

35 धनगाव
59 डरी र ड वसरणी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वगळनी पुरावा व रदहवाशी पुरावा ज डण

1114

235 आत्माराम भुजांगराव गायकवाड

39 तुप्पा

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1115

175 ववशाल माणणकराव दाांडग

24 डरी र ड वसरणी नाांदड

1116

175 मीराबाई माणणकराव दाांडग
51 सुजाता अननल जगताप
69 र जाना रां गरज शख ननजाम

46 डरी र ड वसरणी नाांदड
21 शक्ती नगर नाांदड
17 इतवारा भाजी माकेट नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती आई वडील याांची नोंदणी तपशील
आवश्क
वयाचा पुरावा टी.सी ज डण
वय 18 अपूणव आह

बजरां गमसांह राधाफकशनमसांह ठाकूर
215 हमांत सांभाजी सांगवार

40 ND 2चा भाग मसडक
19 शाहू नगर वाघाळा नाांदड

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

1121

111 अिरा अांजुम काजी म ह्मद जनुल

20 लक्ष्मी नगर मसद्धनाथ पुरी च िाळा

लग्नपुरवा नाही

1122

110 दवदत्त नारायण चगरी

65 जयप्रकाश नगर असरजन नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

22 समीरा बाग वाघी र ड वजजराबाद नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

150 रखा पांडडत स ळां क
35 काजल बत्रल क यादव

27 हनुमान मांददर वाजगाव नाांदड
23 मशवाजी पत
ु ळा वजजराबाद

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वयाचा पुरावा ज डण

110 प्रयागबाई दवदत्त चगरी

48 जयप्रकाश नगर असरजन नाांदड

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1108
1109
1110
1111
1112
1113

1117
1118
1119
1120

1123
1124
1125
1126

16 शहराज बगम यन
ु स
ु बग

ददलीप मसांह कॉल नी नाांदड
ग वधवन घाट टकडी नाांदड
दगलूर
वाघाळा हडक नवीन नाांदड

वय 18 अपूणव आह
वयाचा परु ावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1127

28 सुमय्या अांजुम अब्दल
ु समद

30 मशवशक्ती नगर ममल एररया

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1128

17 शख शारीख शख अमीर

19 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137

33 अमरजीतक र भ लामसांघ मसांधू

58 चचखलवाडी नाांदड

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

176 अननल हररश्चांद्र ननषाद
20 समयक्
ु ता सनु नल वपल्ल

28 शांकर नगर वसरणी नाांदड
22 नल्लागट्ट
ु ाचाळ ममल एररया

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
लग्नपरु वा नाही

188 पूनम रमशराव उ्गीर
98 म ह्मद रहान म ह्मद मुबीन
शानुबाई फकशन चव्हाण
ां
153 अजश्वनी उमाकाांत मशद

26
20
38
18

96 सलमा बगम म ह्मद रब्बानी
177 शख ताज दिन शख अब्दल
ु खादर

क्राांती च क मसडक
गाडीपुरा नाांदड
मसडक नवीन नाांदड
वाजगाव

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
पती याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वयाचा पुरावा टी.सी ज डण

37 ध बी गल्ली गाडी पुरा नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

32 वसरणी नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1138

98 शख खालद शख हदर

35 गाडीपरु ा नाांदड

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1139

16 सहला बगम ममझाव युनुस बग

23 समीरा बाग वाघी र ड वजजराबाद नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1140

16 ममझाव अहमद बग युनुस बग

33 समीरा बाग वाघी र ड वजजराबाद नाांदड

1141

16 शबाना बगम पठाण गुलाब खान

40 खडकपुरा वाघी र ड वजजराबाद नाांदड

1142

16 शहबाज बगम अब्दल
ु इमरान पटल

25 समीरा बाग वाघी र ड वजजराबाद नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1143
1144
1145
1146
1147
1148

111 काजी म ह्मद शाबुदिन अशरिओदिन
22 अिसरी बगम सलमान खान
146 सरु खा राहुल म र

19 लक्ष्मी नगर मसद्धनाथ पुरी च िाळा
28 खडकपरु ा वाघी र ड वजजराबाद नाांदड
23 ितपरू वाजगाव

216 रमा ववश्वनाथ स नसळ
यश दाबाई यादवराव भूजबळ

42 शाहू नगर वाघाळा नाांदड
35 च िाळा

166 राफिया बगम मुपतिा खान

28 धनगाव

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वयाचा परु ावा व लग्न पुरावा
वयाचा पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क
वयाचा पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क

1151

182 काांचन माधव क ल्ह

28 सांभाजी च क मसडक नाांदड

पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क

1152

100 रहीम खान नजीर खान

37 बडीदगाव गाडीपुरा नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1153

100 शख एजाज शख बाबर

33 बडीदगाव गाडीपुरा नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1154

100 आमशवया बगम सय्यद उमर

31 बडीदगाव गाडीपुरा नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1155

100 शख जमील शख मकबूल

29 बडीदगाव गाडीपुरा नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1156

100 िरजाना बगम सय्यद हकीम

40 बडीदगाव गाडीपरु ा नाांदड

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1157

100 बबबा बगम म ह्मद साददक

28 बडीदगाव गाडीपुरा नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1158

100 सय्यद अहमद सय्यद अब्दल
ु सत्तार

41 बडीदगाव गाडीपुरा नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

27 शख मुपतिा शख मुनीर
85 शख साहल अबुबकर

34 स मश कॉल नी
19 फकल्ला र ड नाांदड

85 ररजवाना बगम शख बबलाल
स नाली प षट पाशावार

20 ित्तबु ज सरािा नाांदड
22 गु दवारा गट नां 1

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

1149
1150

1159
1160
1161
1162

160 मसमा बगम अजीम खान पठाण
44 माजीतक र सरबज्य तमसांघ ननमवल

21 धनगाव
23 बडपुरा नाांदड

1163

210 सांजय मार ती पाांचाळ

37 मसडक नवीन नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1164

175 शाह ख अयुब पठाण

20 रादहमपुरा वसरणी नाांदड

1165

175 सरपवती गणपतराव म ळक

65 रादहमपरु ा वसरणी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1166

175 महें द्र मन हर राक्षसमार

1167

जगदीश सटवाजी वांजार
87 मांगश बालाजी णझल

1168
1169

वषाव सुधाकर स नकाांबळ

20 भीमवाडी वसरणी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

38 वसरणी नाांदड
18 बडपरु ा नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वयाचा परु ावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

25 गु दवारा गट नां 3

1170

187 रमश मन हर इांदरु कर

41 दत्तनगर गु वार बाजार मसडक

1171

187 सररता सचचन भदरग

21 सांभाजी च क मसडक नाांदड

1172

187 गाांधारी रमश भदरग

41 सांभाजी च क मसडक नाांदड

1173

187 ववन द

21 सांभाजी च क मसडक नाांदड

1174

187 सुननता रमश इांदरु कर

1175

धरु पता अप्पाराव स ळां क

38 सांभाजी च क मसडक नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1176

187 जपमता बालाजी आलमल
ु वार

20 सांभाजी च क मसडक नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1177

187 ववश्वनाथ ददगाांबर बनस ड

31 सांभाजी च क मसडक नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1178

187 खश
ु ाल गांगाराम वांजार

32 कृष्णा नगर मसडक

1179

117 शुभाांगी गांगाधर पें डग
59 रजनी अ ण मांच लु

22 सूळटकडी च िाळा नाांदड
20 ददलीप मसांह कॉल नी नाांदड

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
आधार काडव ज डण

20 चचखलवाडी नाांदड
17 ददलीप मसांह कॉल नी नाांदड
17 ददलीप मसांह कॉल नी नाांदड

टीसी वार खाडा ख ड आह
वय 18 अपूणव आह
वय 18 अपण
ू व आह

1180
1181
1182
1183

रमश भदरग

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

53 सुररांदरक र जसवांत मसांघ चगरणीवाल
41 शुभम अ न मच लू
41 स रभ अ ण मच लू

48 दत्तनगर गु वार बाजार मसडक

1184
1185
1186
1187
1188

117 गांगाधर पाांडुरां ग पडग
41 कशरबाई सांभाजी जाधव

28 सळ
ू टकडी च िाळा नाांदड
60 जलाराम मांददर वजजराबाद

निीस िातमा सय्यद ताहर
186 प्रवीण दववदास ग डब ल

26 कळी माकेट इतवारा नाांदड
17 वसांतनाईक कॉलज मसडक

अशीववनी हररष काांबळ

23 ग वधवन घाट टकडी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वय 18 अपूणव आह
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1189

179 श भा जनाधवन व्य

28 आसजवन नाांदड

1190

53 मानब
ू ाई प्रकाश अांचगरीरग
192 अननकत बाबाराव नरकर

27 चचखलवाडी नाांदड
19 ज्ञानश्वर नगर मसडक नाांदड

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
वयाचा पुरावा टी मस ज डण

1191
1192

ममता ववजयकुमार कासट

23 ग वधवन घाट टकडी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1193

जयश्री भुजांगराव ज शी

35 गु दवारा गट नां 3

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

33 हदर बाग नां 1 दगलूर नाका

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क

1194
1195
1196

126 जरीन सुलताना अब्दल
ु गफ्िार
53 काांताबाई साहबराव ्हसवाड

1198

ज्य ती बालासाहब ईग ल

34 पांचमशल नगर ममल एररया नाांदड

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण
वय 18 अपूणव आह
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1199

बालाजी रामराव ईग ल

25 पांचमशल नगर ममल एररया नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1200

मकदम
ू खान हुशन खान पठाण

32 रहीमपुरा वसरणी

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1201

सववता शांकरराव घुग

20 गु दवारा गट नां 2

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1197

रां जना शांकरराव घग
ु
144 पूजा बाबाराव घ रपड

31 वडडर गल्ली चचखलवाडी
गु दवारा गट नां 2
17 नावघाट ह ळी नाांदड

1202

जया गजानन काांबळ

28 बळीरामपरू

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1203

226 स बाई मभवाजी काांबळ

60 बळीरामपूर

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1204

226 सांत ष मभवाजी काांबळ
226 माधव अजन
ुव काांबळ

28 बळीरामपूर
22 बळीरामपरू

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

1206

226 परमश्वर ईश्वर गायकाांबळ

33 बळीरामपूर

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1207

226 सुदशवना परमश्वर गायकाांबळ

28 बळीरामपूर

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1208

226 शख अब्दल
ु शख म ईन

40 बळीरामपरू

1209

226 नूरजहा शख अब्दल
ु म ईन

30 बळीरामपूर

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1210

ां
226 हनमांत तुकाराम मशद

64 बळीरामपूर

1211

ां
226 सुमन हनमांत मशद

58 बळीरामपूर

1212

226 अप्पाराव प्रभाकर मादास

34 बळीरामपरू

1213

226 यश धरा ववजय गच्च

38 बळीरामपूर

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1214

114 भारतीबाई जयराम मांडल

30 ब्र्हपुरी च िाळा नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1215

192 व्यांकटी माधवराव मूरकुट

39 मसडक नवीन नाांदड

उदगीर दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1216

192 सांगीता व्यांकटी मरू कुट

32 मसडक नवीन नाांदड

उदगीर दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1217

192 सुननता बालाजी

41 मसडक नवीन नाांदड

उदगीर दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1218

107 शख खय्युम शख इब्राहीम

30 जुना गांज मणणयार गल्ली नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1205

मूरकुट

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1219

56 श्यामलाल कवरलाल सव
ु ालका

45 महावीर च क चचखलवाडी नाांदड

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1220

56 पारसदवी श्यामलाल सुवालका

40 महावीर च क चचखलवाडी नाांदड

1221

34 सववता जगन्नाथ गायकवाड

40 मशवशक्ती नगर ममल एररया

पव
ू ी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क

1222

107 मुजादहद खान शादल्
ु ल्हा खान

29 जुना गांज मणणयार गल्ली नाांदड

1223

107 शख नय्युम शख इब्राहीम

31 ममल्लत नगर बबलाल नगर दगलूर नाका

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पूवी चा दठकाणीचा वगळनी व वयाचा पुरावा
ज डण

1224

107 म ह्मद नुमान अब्दल
ु मुकीत

17 ममल्लत नगर बबलाल नगर दगलूर नाका

वय 18 अपूणव आह

1225

107 म ह्मद नवीद अब्दल
ु मुकीत

17 ममल्लत नगर बबलाल नगर दगलूर नाका

वय 18 अपूणव आह

1226

107 शख िुरखान शख मनान

20 मांढई च िाळा नाांदड

1227

107 यासमीन खानम एजाज अहमद

20 मांढई च िाळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1228

107 शादल
ू ल्हा खान महबूब खान

50 जुना गांज मणणयार गल्ली नाांदड

पूवी चा दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1229

130 ममझाव इरिान बग दाउद बग

30 सयादान नाांदड

1230

130 शबाना परवीन म ह्मद यन
ु स
ु
म ह्मद अब्दल
ु वहाब अन्सारी हाजी
130 शख ममरासाब
अजहर अन्वर अन्सारी अब्दल
ु वहाब
130 अन्सारी

30 सयादान नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

60 सयादान नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

33 सयादान नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1233

130 मुजिर अब्दल
ु वहाब अन्सारी

36 सयादान नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1234

130 यापमीन बगम जािरअब्दल
ु अन्सारी

32 सयादान नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1231
1232

1235

130 सबबहा आिरीन अब्दल
ु नदीम

32 सयादान नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1236

130 अब्दल
ु मुखीद अब्दल
ु हमीद

46 सयादान नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1237

152 अिजल खान बशीर खान पठाण
152 फिरद स बगम म बबन दिन काझी
274 पल्लवी सभ
ु ाष भ कर

33 वाजगाव
18 जमा मजीद वाजगाव
17 मममलांद नगर वाजगाव

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वयाचा पुरावा ज डण
वय 18 अपूणव आह

1240

219 भगवान ननवत्ृ ती कदम

28 बळीरामपूर

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1241

219 आरती मन ज अग्रवाल

48 बळीरामपूर

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1242

219 गजानन बजरां ग कळसकर

बळीरामपूर

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1243

219 बजरां ग फकशन कळसकर

बळीरामपरू

1244

219 वननता सांजय राठ ड

35 बळीरामपूर

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1245

219 शामसुांदर बाबुराव जाधव

47 बळीरामपूर

1246

219 साररका राजू गावळ

बळीरामपूर

1247

219 मन्
ु नीबी शख हसन

30 बळीरामपरू

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1248

219 पदमीनबाई पाांडुरां ग ढग
30 पवाती अम ल काांबळ
30 पज
ू ा गणश काकण

बळीरामपूर
25 ममलगट ममलएररया नाांदड
22 मशवशक्ती नगर ममल एररया

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
वयाचा पुरावा ज डण

219 ग ववांदा अश कराव शवडीकर
219 ज्य ती भगवान कदम

20 बळीरामपूर
23 बळीरामपरू

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

173 सांगीता सुरश वष्णव

28 जुना क ठा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1238
1239

1249
1250
1251
1252
1253

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क

1254

173 सम
ु न शांकरराव म र

45 राम मांददर जन
ु ा क ठा

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1255

173 य चगनी श्रीननवास ज शी

37 श्रीपाद नगर जुना क ठा

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1256

173 श्रीननवास भीमराव ज शी

45 श्रीपाद नगर जुना क ठा

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1257

173 ऋवषकश बालाजीराव पाांड

19 श्रीपाद नगर जुना क ठा

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1258

164 माधव ववश्वनाथ वाघमार

28 वडगाव तुप्पा

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1259

164 सखू माधव वाघमार

25 वडगाव तुप्पा

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1260

164 जमुनाबाई गांगाराम हणमांत

72 वडगाव तुप्पा

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1261

164 पाववती माधव मदमवाड

50 वडगाव तप्ु पा

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274

164
164
164
164

ममरा भागवत पुयड
मार ती माधवराव पुयड
भाग्यश्री उत्तम पुयड
आकाश रामराव पावड

164 अननल नारायण वाघमार
164 अचवना शांकर पय
ु ड
164
164
164
164
164

शाांताबाई गांगाराम धत
ु ाड
ग ववांद साहबराव वाघमार
मशल्पा मार ती पुयड
स नाली ननलश पय
ु ड
उषा नाग राव वाघमार

164 मशवहार कलाश मदमवाड
164 क शल्या माधव पय
ु ड

तुप्पा
तुप्पा
तुप्पा
तप्ु पा

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वयचा पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

22 वडगाव तुप्पा
25 वडगाव तप्ु पा

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क

26
25
19
20

60
20
20
18
20

वडगाव
वडगाव
वडगाव
वडगाव

वडगाव
वडगाव
वडगाव
वडगाव
वडगाव

तुप्पा
तुप्पा
तुप्पा
तप्ु पा
तुप्पा

22 वडगाव तप्ु पा
20 वडगाव तुप्पा

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
पतीच नाव नोंदणी तपशील
पतीच नाव नोंदणी तपशील
पतीच नाव नोंदणी तपशील

पुरावा ज डण
आवश्क
आवश्क
आवश्क

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क

1275

33 ददलीप मसांह कॉल नी नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण
वयाचा पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

35 गु ्वारा गर नां 2
19 नगीना घाट उदासी मट नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

नगीना घाट उदासी मट नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

नगीना घाट उदासी मट नाांदड
भगतमसांघ र ड
19 भगतमसांघ र ड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

213 अक्षय ववश्वनाथ काांबळ
53 मारीबा बाळू बाभुलकर
43 अहमद उपमान चाऊस

21 वाघाळा हडक नवीन नाांदड
17 चचखलवाडी
17 साईनगर

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वय 18 अपूणव आह
वय 18 अपूणव आह

1287

28 सखाराम च खाजी कुल्ह

44 इतवारा भाजी माकेट नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1288

114 रखाबाई ज्ञानश्वर जाधव

40 भावश्वर नगर च िाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1289

210 सांत ष नारायण भत्ू त
151 उजमा अांजुम सय्यद मुनवर
53 व्यांकटी लालू पावड

32 उपमान नगर र ड मसडक
17 वाजगाव
17 चचखलवाडी

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण
वय 18 अपूणव आह
वय 18 अपूणव आह

1276
1277
1278
1279

57 पनहा अममत जन
65 मघा सांजय नतवारी
यासमीन खान अन्वर खान
65 ज गामसांघ गजनमसांघ सवादार
63 महश हनमांतराव जमदाड

1280

65 इांदरजजतक र हरपालमसांघ ठकदार

1281

65 सुखदवमसांघ
12 हरप्रीतक र हारजीतमसांघ सांधू
12 सख
ु ददप क र बलवीर मसांघ सांधू

1282
1283
1284
1285
1286

1290
1291

29 वजजराबाद र ड नाांदड
महावीर च क चचखलवाडी नाांदड

1292

40 सुमशला आनांद चगरी

56 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1293

192 शुभम बाबाराव नरकर

21 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

38 फकल्ला र ड नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1294

86 शख यस
ु ि
ु शख महबब
ू

1295

96 सध
ु र कांु दन ठाकूर

32 गायत्री मांददर जन
ु ा मोंढा नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1296

अम दकुमार कपूरचांद शा
24 आशाबाई बापरू ाव ढग
17 शर खान मीर खान

33 शांकर नगर वसरणी नाांदड
24 दगाव चाळ एन टी मस ममल एररया
७४ दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क
चक
ु ीचा ि मव भरला आह

21 हडक नाांदड
25 वसरणी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पतीच नाव नोंदणी तपशील आवश्क

1297
1298
1299
1300

200 रागश मार ती अडबलवार
सुननता चांद्रभान जगताप

1301

सीमा ग ववांदराव सुरवस

28 वसरणी नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1302

ग ववांद ववठ्ठलराव सरु वस

38 वसरणी नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1303

200 आकाश मशवाजीराव तलांग

21 हडक नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1304

186 गणश सदामशव कोंडावर

30 सांभाजी च क मसडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

30 लक्ष्मीबाई भापकर सूरम
सतीश राजश दमाम
87 ओांकार ज्ञानश्वर मांठाळकर

41 गांगाचाळ ममल एररया नाांदड
23 स मश कॉल नी नाांदड
18 जन
ु ा गांज इतवारा नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
यादी भाग ज डण आवश्यक
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

24 सुधाकर बाबुराव ढग

19 दगाव चाळ एन टी मस ममल एररया

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1305
1306
1307
1308
1309

धोंडीराज आनांदराव दसाई

63 वसरणी नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1310

रणुका धोंडीराज दसाई

63 वसरणी नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1311

श भा गांगाधर मामड

35 वसरणी नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

30 वसरणी नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

21 वसरणी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1312
1313

177 ररजवाना बगम राजू इमाम शख
प्रवीण गांगाधर मामड

1314

गांगासागर सखाराम

1315

अननता अम द शा

1316

हणमांत

21 भीमवाडी मसडक

नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

29 शांकर नगर वसरणी नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

25 राजू बळीराम जमधाड

29 दगाव चाळ एन टी मस ममल एररया

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1317

25 बाबुराव सहाद ू ढग

40 दगाव चाळ एन टी मस ममल एररया

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1318

43 जयमसांग भगू राठ ड

66 गु ्वारा गट नां 6

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1319

51 िज म हद खान मुहमद मुपतिा खान

18 ख जा कॉल नी इतवारा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1320

43 ररना जयमसांग राठ ड

44 गु ्वारा गट नां 6

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1321

58 माधव राम डुबक
ु वाड

22 ग वधवन घाट टकडी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1322

58 लवकुश राम डुबुकवाड

22 ग वधवन घाट टकडी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क

1323

151 शख सालहा शख वामसम

20 वाजगाव

1324

151 अपमाबी शख रहीम

27 वाजगाव

1325

ां
180 अननल भालचांद मशद

36 मसडक नवीन नाांदड

1326

206 िरजाना बगम इकरार अन्सारी

32 मसडक नवीन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1327

134 सायील जगदीश चचांडमलया

18 गाडीपुरा छ टी दगाव नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1328

134 ववना अननल बबांडला
आकाश बाबू वाळक

31 गाडीपुरा छ टी दगाव नाांदड
22 बळीरामपूर

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

110 रावसाब यलप्पा यापनवाड

46 च िाळा

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1329
1330

1331

162 रमश शांकरराव घायवट

धनगाव

1332

162 अननता सांजय द रकर

धनगाव

1333

धरु पतबाई रावसाब यापनवाड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

40 च िाळा

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

28 मारघाट च िाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1334

110 सांगीता फकशन काांबळ

1335

37 मसद्धाथव व्यांकटी मपक

28 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

1336

37 पुष्पा मसद्धाथव मपक
15 आमसया बगम वपरखान

26 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड
20 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

1338

37 कांु ताबाई बांडू काळ

25 नल्लागुट्टाचाळ ममल एररया

1339

व
37 अजश्वनी सचचन दग
ु म

20 नल्लागुट्टाचाळ ममल एररया

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क

1340

14 साईनाथ लक्ष्मणराव ज रगवार

23 व्यांकटश नगर दहांग ली गट नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1341

14 श भाबाई लक्ष्मणराव ज रगवार

44 व्यांकटश नगर दहांग ली गट नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1337

1342

156 नवनाथ मभमराव ननखात

36 मममलांद नगर वाजगाव

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1343

156 रखा नवनाथ ननखात

30 मममलांद नगर वाजगाव

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

67 ज गामसांघ कुलदीपमसांघ ननहग
13 नाजमीन बगम सय्यद जजब्रान

36 ब्पुरा नाांदड
26 खडकपरु ा नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

1346

13 सय्यद अलाओददन सय्यद शहजाद

25 खडकपुरा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1347

35 ररतश रामफकशन बागडी

21 सरकारी दवाखाना मशवाजी पत
ु ळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1344
1345

1348

11 सरु जीत मसांघ प्रीतम मसांघ राणा

68 क ठा नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1349

11 सतनाम क र सुरजीतमसांघ राणा

66 क ठा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1350

35 सुांदर अश क ररडलान

21 सरकारी दवाखाना मशवाजी पुतळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1351

35 राहुल मुकश ररडलान

18 सरकारी दवाखाना मशवाजी पुतळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1352

189 शख रशीद शख हुसनसाब

29 सांभाजी च क मसडक नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1353

128 सुधाकर भुजांगराव ता

38 म ममनपुरा च िाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1354

128 गांगाधर नारायण सदावते

39 म ममनपुरा च िाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1355

215 मीनल आमशष काांबळ

38 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1356

215 रनुकाबाई व्यांकटी ग टमुकल

51 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1357

215 अ णा सांजय मकाल

38 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1358

215 सचचन सांजय मकाल

21 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1359

215 मशतल सांजय मकाल
215 चाांगब
ु ाई करबा एड्ग

18 वाघाळा हडक नवीन नाांदड
70 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पुराव ज डलल नाही

215 सांजय शांकर मकाल
295 गणश प्रल्हाद मपक

43 वाघाळा हडक नवीन नाांदड
35 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

1363

128 आशा ग ववांद सरपात

33 म ममनपुरा च िाळा नाांदड

1364

128 साररका राजू सदावते

23 म ममनपरु ा च िाळा नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वयाचा पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1360
1361
1362

1365

215 सांददप भगवान स नसळ

29 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1366

128 शब्बीर अहमद म ह्मद इब्राहीम

62 म ममनपुरा च िाळा नाांदड

1367

128 सुननता सुधाकर ता

36 म ममनपुरा च िाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क

1368

128 म ह्मद िय्याज शब्बर अहमद
म ह्मद ररयाज म ह्मद शब्बीर
128 अहमद

32 म ममनपुरा च िाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

36 म ममनपुरा च िाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1370

128 खाम ननस बगम शब्बीर अहमद

55 म ममनपुरा च िाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1371

128 सलमा बगम म ह्मद ररयाज

30 म ममनपुरा च िाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1372

128 म ह्मद शा ख म ह्मद खददर

20 म ममनपरु ा च िाळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1373

215 वषाव राहुल सरक

23 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पतीच ईलक्शन काडव व वयाचा पुरावा ज डण

1374

215 रमाबाई वपराजी जाधव

45 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

1375

215 भारतबाई ववजय सरक

36 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क

1376

215 राहुल ववजय सरक
214 मन ज इरबाजी भालराव

40 वाघाळा हडक नवीन नाांदड
32 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण
कांधार दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

215 खांडू माधव पुयड
214 जयश्री नवनाथ राठ ड
214 नवनाथ माणणका राठ ड

30 वाघाळा हडक नवीन नाांदड
25 वाघाळा हडक नवीन नाांदड
26 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

1381

128 शख रज्जाख शख बाबनसाब

42 म ममनपुरा च िाळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
कांधार दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
कांधार दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण
मशवाजी नगर दठकाणीचा वगळनी पुरावा
ज डण

1382

187 राजू गणश स नकाांबळ

27 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1369

1377
1378
1379
1380

1383

215 ववजय रामा सरक

50 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1384

214 ज्य ती मन ज भालराव

24 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1385

215 सीमा अमजद खान पठाण

21 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1386

215 ताज ददन रफिकउिीन काझी

42 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

1387

215 गांगासागर मशवाजी र ड

23 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

1388

215 सांचगता गणश मपक

32 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1389

215 गांगासागर सुनील गायकवाड
215 बळीराम करबा गवलवाड
215 रखाताई बळीराम गवलवाड

29 वाघाळा हडक नवीन नाांदड
44 वाघाळा हडक नवीन नाांदड
28 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
दगलूर दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
दगलरू दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1392

व ांशी
214 प्रदीप ग ववांदराव सूयव

26 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1393

215 गांगाधर झगाजी धसाड

46 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1394

215 सरजाबाई गांगाधर धसाड

44 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1390
1391

1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403

214
214
214
214
215
215
213
215

मशवाजी ददपक र ड
प्रकाश चाांद ू काांबळ
सुनांदा सुननल नांदनवर
नामुबाई मधक
ु र नांदनवर
अश क हबती कागड
ग दावरी अश क काांगड
प्रददप रमश काांबळ
मसद्धाथव माणणकराव सावळ
मांजू जगदीश मसांह

26
25
29
51
46
40
25
26
20

वाघाळा
वाघाळा
वाघाळा
वाघाळा
वाघाळा
वाघाळा
वाघाळा
वाघाळा
वाघाळा

हडक
हडक
हडक
हडक
हडक
हडक
हडक
हडक
हडक

नवीन
नवीन
नवीन
नवीन
नवीन
नवीन
नवीन
नवीन
नवीन

नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण
क णताही पुरावा नाही
क णताही पुरावा नाही
क णताही पुरावा नाही
नाव कमी झाल्याचा पुरावा ज डण
नाव कमी झाल्याचा परु ावा ज डण
आधार काडव ज डण
आधार काडव ज डण
यादी भाग ज डण आवश्यक

1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410

19 मारघाट च िाळा नाांदड

पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

30 फकश र मात ती तु कमान
63 सज
ु ाता आांबादास पांडडत

47 मशवाजी नगर नाांदड
23 ममल एररया नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
लनपबत्रका ज डण

32 अननता श्रीकाांत धोंगड

30 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

34 मशवशक्ती नगर ममल एररया

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

19 धनगाव
20 महावीर च क चचखलवाडी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वयाचा पुरावा टी मस ज डण

104 सांचगता ज्ञानश्वर जाधव

प णणवमा फकश र तु कमान
160 महश हनमांतराव च ल
65 र हन उमशराव मगर

1411

44 चरणजीत क र म हनमसांघ मसद्धू

60 महावीर च क चचखलवाडी नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1412

44 म हनमसांघ बालवीरमसांघ मसद्धू

60 महावीर च क चचखलवाडी नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1413

210 सववता सांजय पाांचाळ

32 इांददरा गाांधी शाळा मसडक नाांदड

1414

221 वनमाला शषराव काांबळ

30 बळीरामपूर

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1415

221 शषराव सटवाजी काांबळ

37 बळीरामपूर

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1416

221 वामन पांड
ु मलक ता
ां
221 अश्वजीत मशवाजी मशद

34 बळीरामपरू
17 बळीरामपरू

1418

221 स.ददलशाद सय्यद वामसम

30 बळीरामपूर

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण
वय 18 अपूणव आह
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1419

221 मम
ु ताज बी शख जजलानी

47 बळीरामपरू

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1420

221 नाग राव माधवराव पाचांग

33 बळीरामपूर

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1421

221 सुननता नाग राव पाचांग

30 बळीरामपूर

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1417

1422

221 मशला सरु श खळ
ु खळ
ु

31 बळीरामपरू

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1423

221 श भा पाांडुरां ग भदरग
221 चांद्रकाांत ववश्वांभर क्षक्षसागर

32 बळीरामपूर
17 बळीरामपरू

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वय 18 अपण
ू व आह

221 प्रवीण बळीराम गायकवाड

25 बळीरामपूर

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1424
1425
1426

6 शख िकीरसाब शख ममयासब

28 वाांगी

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1427

6 शख समद शख बशीर
6 अक्षय साहबराव ता
6 नरहरी दत्ता जाधव

40 वाांगी
19 वाांगी
20 वाांगी

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

1430

6 प्रकाश माणणकराव ता

33 वाांगी

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1431

6 बापूराव सटवाजी दां डवत

37 वाांगी

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1432

6 अनुसया चांद्रकाांत पाांचाळ

28 वाांगी

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1433

6 प्रणणता प्रकाश ता

28 वाांगी

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1434

6 पाली सुरश ता
6 शभ
ु ाांगी रामश्वर जाधव

28 वाांगी
18 वाांगी

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
लनपरु ावा नाही

1436

6 सुननता प्रम द ता

33 वाांगी

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1437

6 रखा नागश आढाव

38 वाांगी

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1438

6 शख इमामबी शख समद

44 वाांगी

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1439

6 इरशादबी शख शादल
ु

30 वाांगी

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1428
1429

1435

1440

125 रशीद खान उपमान खान
शख वसीम खान शख रशीद खान
125 पठाण

59 गनीमपरु ा करबला र ड नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

18 गनीमपुरा करबला र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1442

125 जुनद खान रशीद खान

24 गनीमपुरा करबला र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1443

125 खसाना बगम शख रशीद

24 गनीमपुरा करबला र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1444

118 म ह्मद िजान रयास िाकीर दिन
शख उपमान खान शख रशीद खान
125 पठाण

22 ददवाणी बावडी च िाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

29 गनीमपुरा करबला र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1446

125 म ह्मद ररयाज रशीद खान पठाण

27 गनीमपुरा करबला र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1447

125 साबरा बगम रशीद खान
43 स हल अहमद शकील अहमद

71 गनीमपरु ा करबला र ड नाांदड
20 शक्ती नगर साई नगर नादड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण
रदहवाशी पुरावा ज डण

103 आमसया बगम मुजमील शख
146 सीमा आनांदा बांडाळ

28 ित्तबु ज सरािा नाांदड
20 ित्तपरू लालवाडी

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वयचा पुरावा ज डण

22 दध
ु डअरी वसरणी

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1441

1445

1448
1449
1450
1451

आसमा मगदम
ू खान पठाण

1452

27 शख रहीम शख उपमान

60 खडकपरु ा नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1453

17 जाखराबी शख रहीम

55 खडकपुरा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

18 ित्तबु ज सरािा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1454

101 ऐमन असना बतुल अमीर खान

1455

86 म ह्मद इसरार हुसन अन्सारी

32 फकल्ला र ड नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1456

86 कसर अहमद िा की गल
ु ाम मप
ु तिा

50 फकल्ला र ड नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1457

297 सय्यद मस
ु ा सय्यद इसाक

31 रहमत नगर दगलरू नाका नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1458

216 ववठ्ठल ग पीनाथ डुबुकवाड

32 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1459

216 लताबाई ववठ्ठल डुबुकवाड

28 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1460

216 बालाजी ग वपनाथ डुबुकवाड

46 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1461

216 अश क बालाजी डुबुकवाड
ज सि साम ल राज

23 वाघाळा हडक नवीन नाांदड
22 पटशन र ड नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
रदहवासी पुरावा ज डण

114 रमाबाई सद
ु शवन ता
र दहणी सदानांद भ ळ
169 प्रनतभा प्रदीप यरावार
169 प्रदीप पाांडुरां ग यरावार

20
27
50
52

ब्र्हपरु ी च िाळा नाांदड
दगाव चाळ एन टी मस ममल एररया
ववकास नगर क ठा नाांदड
ववकास नगर क ठा नाांदड

पतीच ईलक्शन काडव व वयाचा परु ावा ज डण
याददभाग ज डण
87/170/आणण 87/219मध्य नाव आह
87/170/आणण 87/219मध्य नाव आह

55 अमनप्रीत मसांघ हरममांदरमसांघ खालसा
70 पवनददप छगनराव टाकणखार
196 बबी ओमप्रकाश दहीिड
ओमप्रकाश अश कराव दहीिळ
शांकर ददलीप गायकवाड
आकाश दत्तात्रय सुरवस
मनश सांभाजी गजभार
अिर ज उमर खान पठाण

20
21
23
29
22
19
19
17

गु ्वारा गट नां 2
ल हार गल्ली नाांदड
पाांडुरां ग नगर नाथ नगर नगर नाांदड
पाांडुरां ग नगर नाथ नगर नगर नाांदड
सम्राट अश क च क जुना क ठा नाांदड
नवीन क ठा नाांदड
वसरणी नाांदड
दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

अजव दाराची पवाक्षरी नाही
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
लग्नपबत्रका ज डण
यादी भाग ज डण आवश्यक
यादी भाग ज डण आवश्यक
यादी भाग ज डण आवश्यक
यादी भाग ज डण आवश्यक
वय 18 अपूणव आह

मन जमसांह अांबरमसांह ठाकूर
सना बगम सय्यद आमसि अली
सि
ु यान अक्रम अखील अहमद
स रभ सखाराम बसटवार

29
20
17
18

जन
ु ा क ठा नाांदड
खडकपुरा नाांदड
ग वधवन घाट टकडी नाांदड
मसडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
ि ट नाही
यादी भाग ज डण आवश्यक
रदहवासी पुरावा ज डण

साहब दहरामण ग डब ल

32 दध
ु डअरी वसरणी

1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1480

127 पष्ु पा शांकर जमदाड

46 नावघाट ह ळी नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1481

ां
113 जयश्री गणश मशग
123 अश क नारायण नांदान
175 वशाली राजश दवण

42 वप्रती नगर ववणकर कॉल नी च िाळा
41 च िाळा नाांदड
26 वसरणी नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
87/128/499/ नाव नोंदणी आह
लग्नपुरावा नाही

1484

174 राहुल जळबाजी थ रात

30 वसरणी नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1485

175 शख सलीम शख म दहन दिन

39 शांकर नगर मसडक नाांदड

1486

177 वषाव बालाजी ग ड

24 शांकर नगर वसरणी नाांदड

1487

176 अजश्वनी बालाजी इबबतवार
177 अननता सांत ष दाांडकर
परवीन शख नजीर
177 मीना राजू ववटकर

20 शांकर
18 शांकर
शांकर
19 शांकर

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क
लग्नपुरावा नाही
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
लग्नपुरावा नाही

1482
1483

1488
1489
1490

नगर
नगर
नगर
नगर

वसरणी
वसरणी
वसरणी
वसरणी

नाांदड
नाांदड
नाांदड
नाांदड

1491

16 मुपताहीद वादहद म ह्मद

35 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1492

16 सय्यद जहीर सय्यद सल
ु तान

27 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1493

16 तसलीम बगम शख नद्र ददन

34 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1494

16 तसलीम सय्यद जाबर

40 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

1495

16 परवीन बगम शख अथर

19 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1496

16 शख रज्जाक शख जजलानी

30 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1497

16 आयशा बगम म ह्मद ग स

20 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1498

16 शख अनवर शख अजम दिन

32 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1499

16 शबाना बगम शख अहमद

29 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1500

47 नसीम बगम शख बुऱ्हाण
16 अली खान पठाण जलील खान

32 रजा नगर कलामाकेट नाांदड
17 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

29 जुना क ठा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वय 18 अपण
ू व आह
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1501
1502
1503

175 उज्वला दववदास म र
छाया ददपक ठाकूर

32 वसरणी नाांदड

1504

216 दतराव शषराव काांबळ

43 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1505

216 शारदा दतराव काांबळ
काझी म ह्मद जनुल अबाददन
111 अशरिउल

33 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

21 लक्ष्मी नगर च िाळा

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1507

130 समीना बगम अब्दल
ु बसीर रमजानी

30 सय्य्दान नगरश्वर मांददर ह ळी नाांदड

लग्नपुरावा नाही

1508

170 भजनमसांघ चाणूमसांघ जर
216 रां जना सांत ष काांबळ

67 नवीन क ठा नाांदड
24 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
लग्नपुरावा नाही

1510

244 दत्ता नारायणराव ओगल

29 महादव मांददर मसडक नवीन क ठा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1511

212 राजू व्यांकटी वाघमार

30 महादव मांददर मसडक नवीन क ठा नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1512

212 मांजुषा दत्ता ओगल
32 ववजय उत्तमराव मामीडवार

34 महादव मांददर मसडक नवीन क ठा नाांदड
19 वजजराबाद र ड नाांदड

1506

1509

1514

16 मीरा ववश्वांभर बहादरु

24 वजजराबाद र ड नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1515

16 समीर खान म ह्मद खान

25 खडकपुरा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1516

16 अरामशया सना शख लतीि

19 तहुरा बाग नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1513

1517

16 अलीम खान सलीम खान

28 तहुरा बाग नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1518

नताजी ववठ्ठलराव ग टमुकल

25 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1519

16 खाजा अजीजुिीन मुबीनुदिन

27 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1520

16 ममनहाज म ह्मद जाकीर

18 खडकपुरा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1521

16 आयशा उज्लीित तय्यब ताहर

18 सहारा कॉल नी वाघी र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1522

16 म ह्मद जुबर शख इब्राहीम
म ह्मद नाजम दिन म ह्मद
16 इद्रीस दिन

18 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

46 तहुरा बाग नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1524

80 सलमा बगम गल
ु ाम तायक

19 मददना नगर नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1525

80 गुलाम तयब महबूब पाशा

36 मददना नगर नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1526

80 शख साददक शख मांजूर
80 म हमद उमर म हमद अनवर
80 आमसया बगम शख जब्बार
म ह्मद गायास दिन म ह्मद
80 मसराज िीन
16 अमशवया बगम शख मराज

32 मददना नगर नाांदड
18 मददना नगर नाांदड
23 मददना नगर नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

21 मददना नगर नाांदड
22 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

अजव दाराची पवाक्षरी नाही
लग्नपुरावा नाही

1531

16 जयतूनबी सय्यद मुबीन

28 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1532

16 सीमा बगम अक्रम अजीज दिन

25 समीरा बाग वाघी र ड वजजराबाद नाांदड

1533

16 ननल िर शख अन्वर

30 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

नावात तिावत
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1534

82 म ह्मद ग स म हमद खासीम

19 मददना नगर नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1523

1527
1528
1529
1530

सय्यद खब
ु ावन अली सय्यद वाहीद
80 वलीओदिन

22 मददना नगर नाांदड

80 हीना क सर म हमद मुपताक कुरशी
80 शख सलमान शख शाफिख अहमद
79 शब्बाना परवीन शख मह्मिुज

मददना नगर नाांदड
19 साईनगर शक्ती नगर नाांदड
18 मददना नगर नाांदड

अजव दाराची पवाक्षरी नाही
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
टी मस वर चक
ु ीच नाव आह

81 म हमद बबन हुसन चाऊस
141 नस
ु रत बगम शख मुख्तार

27 मददना नगर नाांदड
19 धनगर टकडी बागवान गल्ली नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
लग्नपुरावा नाही

1541

141 ननखत बान म ह्मद साजीद

31 मणणयार गल्ली इतवारा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1542

16 ममझाव इलीयास बग रहीम बग

32 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1543

16 सय्यद जब्बार सय्यद हा न

43 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1544

16 शख एजाज शख रज्जाक

34 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1545

58 पाांडुरां ग लक्ष्मण बुक्कावर

22 ददलीपमसांह कॉल नी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1535
1536
1537
1538
1539
1540

1546

189 सांभाजी श्रावण आढाव

17 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1547

189 श्रावण सांभाजी आढाव
36 पज
ू ा ववजय धत
ु ाड

61 वाघाळा हडक नवीन नाांदड
20 एन टी मस ममल एररया नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
लग्नपरु ावा नाही

213 कोंडाबाई आनांदा काांबळ

५४ वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

16 आसमा बगम शख जमील
16 नस
ु रत बगम शख सलीम रफिक

26 बरकत पुरा नाांदड
17 दल्
ु हशहा रहमत नगर नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वय 18 अपण
ू व आह

1552

79 म ह्मद अथर शख अहमद

43 साई नगर नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1553

66 बट्टामसांघ बत्रल कमसांघ दढल्ल

56 अबचल नगर नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1548
1549
1550
1551

1554

79 अमरीन बगम शख नईम

18 खय्युम प्लॉट नाांदड

वयाचा पुरावा टी मस ज डण

1555

79 शख अलीम शख इपमाइल

36 खय्युम प्लॉट नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1556

141 सतीश वसांतराव कुरकुल

39 रां गारगल्ली सरािा नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1557

141 ननमवला सनतश कुरकुल

35 रां गारगल्ली सरािा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1558

158 सांत ष बापूराव मुांडलीक
राखी मननष मानधनी

29 धनगाव
28 ग कुळ नगर नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
लग्नपुरावा व रदहवासी पुरावा नाही

196 पल्लवी पाांडुरां ग काशटवार

18 वभव नगर हडक नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1559
1560
1561

दत्तात्रय गणपतराव जाधव

34 वभव नगर हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1562

सष
ु मा दत्तात्रय जाधव

25 वभव नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

60 इांददरा गाांधी शाळा मसडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

इांददरा गाांधी शाळा मसडक नाांदड
वभव नगर हडक नाांदड
वभव नगर हडक नाांदड
वभव नगर हडक नाांदड
वभव नगर हडक नाांदड
वभव नगर हडक नाांदड
वभव नगर हडक नाांदड
वभव नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
लग्नपरु ावा व रदहवासी परु ावा नाही
वयाचा पुरावा टी मस ज डण
वयाचा पुरावा टी मस ज डण
वयाचा परु ावा टी मस ज डण
वयाचा पुरावा टी मस ज डण
रदहवाशी पुरावा ज डण
रदहवाशी पुरावा ज डण

1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571

196 ख्माबाई रामजी वानर
196
197
196
196
196
196
196
196

ववकास रामजी वानर
शामलनी राजश वाघमार
जॉली थॉमस गवळी
जनीसा थॉमस गवळी
नांदा दववदास दवकाांबळ
अक्षय तानाजी जाधव
शांकर व्यांकटराव गुि
रामदास व्यांकटी काकड

28
22
25
19
21
18
18
22

1572

196 कल्पना सांजय काांबळ

40 वभव नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1573

196 सांजयकुमार मुरलीधर काांबळ
196 ब्र्हरां भा राजपाल कुलकणी

45 वभव नगर हडक नाांदड
20 हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
रदहवाशी परु ावा ज डण

1574

1575

196 कदार राजपाल कुलकणी

26 हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1576

196 रामश्वर राजपाल कुलकणी
196 सांकत सांत ष पांड
ु ूळ

23 हडक नाांदड
18 वभव नगर हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
रदहवाशी परु ावा ज डण

1578

196 गांगासागर भगवान ढाल

28 हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1579

196 कल्पना अननल ग हण

43 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1580

196 अननल तात्याजी ग हण

45 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1581

196 उज्वला उदय दशपाांड
व काश शषराव पवार
196 सय
ू प्र

46 क ठा नाांदड
19 वभव नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण
वयाचा पुरावा टी मस ज डण

1583

196 फकशन नानाराव चगरड

60 दत्त नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1584

196 पुष्पाबाई फकशन चगरड

45 दत्त नगर हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1585

196 कल्याणी ग पाळराव आलगावकर

18 हडक नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1586

ां
196 माधवराव अश कराव मशद
ां
196 उद्धव अश कराव मशद
ां
196 स नी माधवराव मशद

28 हडक नाांदड
21 वभव नगर हडक नाांदड
24 वभव नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वयाचा पुरावा टी मस ज डण
लग्नपरु ावा व रदहवासी परु ावा नाही

1589

196 शाांताबाई अमत
ृ राव पाांड

66 जन मांददर हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1590

196 बलराममसांह रां जजतमसांह च हान

36 वभव नगर हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1591

196 बलवीरमसांह रां जजतमसांह च हान

35 वभव नगर हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1592

196 मशला रणजीतमसांह च हान

५४ वभव नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1577

1582

1587
1588

1593

196 सांत ष अमत
ृ राव पाांड

35 वभव नगर हडक नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1594

196 मननषा सांत ष पाांड

32 वभव नगर हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1595

196 अजजांक्य जजतें द्र कळमनुरीकर

22 वभव नगर हडक नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1596

196 वप्रयांका पु ष त्तम सर द

28 वभव नगर हडक नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

54 साई नगर हडक

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1597
1598

बालमणी नरद्र न्यायलपल्ली
फकश र नारायण दध
ु ाड
58 ददप्ती महूक दावडा
आशा म हन झांवर
सुजाता मन ज शीतळ

30
29
30
28

साई नगर हडक
स मश कॉल नी कलामांददर नाांदड
ग कुळ नगर नाांदड
ववजय नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
लग्नपरु ावा व रदहवासी परु ावा नाही
लग्नपुरावा व रदहवासी पुरावा नाही
लग्नपुरावा व रदहवासी पुरावा नाही

1602

28 सुरज सनतश भुरवार

28 स मश कॉल नी कलामांददर नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1603

पवाती सांग्राम बसवांत
196 भाग्श्री फकशन केंद्र

18 उपमान नगर र ड मसडक
24 मशवनरी नगर हडक नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वयाचा पुरावा टी मस ज डण

196 नारायण लक्ष्मण ग ळगावकर
196 गणश नांदफकश र क टुरवार

28 मसडक नवीन नाांदड
19 वभव नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
रदहवाशी पुरावा ज डण

196 रामजी उकडी वानर
196 भाग्यलक्ष्मी नांदफकश र

66 इांददरा गाांधी शाळा मसडक नाांदड
20 वभव नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
रदहवाशी पुरावा ज डण

1599
1600
1601

1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613

215
215
188
215

क टुरवार

राजू पाांडुरां ग सूयव
व ांशी
फकशन माधव काांबळ
साईनाथ ववश्वनाथ वाघमार
गांगासागर बुद्धाकुर स नटक्क

295 शमशकला श्रीहरी आवार

32
18
21
24

वाघाळा हडक नवीन नाांदड
वाघाळा हडक नवीन नाांदड
राहुल नगर हडक नाांदड
राहुल नगर हडक नाांदड

25 राहुल नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
वयाचा पुरावा टी मस ज डण
पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1614
1615
1616

215 करण गणपत सर द

17 राहुल नगर हडक नाांदड

वय 18 अपूणव आह

215 सांगीता रमश काांबळ
295 ववशाल भ जाजी आदहर

32 राहुल नगर हडक नाांदड
28 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वयाचा पुरावा टी मस ज डण

1617

सुरखा दीपक ज गदां ड

29 राहुल नगर हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1618

पाली माधव कदम
वषाव जगदीश काळ

22 हडक बस पट प नाांदड
17 मसडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
लग्नपुरावा व रदहवासी पुरावा नाही

1620

ववशाखा व्यांकटी ता

30 मसडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1621

चांद्रमन
ु ी व्यांकटी ता

24 मसडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1622

अनुसया रामराव ग री

25 मसडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1623

दत्ता रामराव चगरी
अनुसया कवळाबाई भ सल

32 मसडक नवीन नाांदड
19 मसडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

मशवाजीराव ननवत्ृ ती डहाळ

44 बबडी कॉल नी मसडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

वांदना मशवाजीराव डहाळ
189 अननल बालाजीराव मलटवाड

38 बबडी कॉल नी मसडक नाांदड
16 राहुल नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वय 18 अपूणव आह

1628

215 राहुल दहरामण घ डक

28 राहुल नगर हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1629

214 क्मीनबाई घ डक

५६ राहुल नगर हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1630

215 जयश्रीबाई बालाजी क ठकर

27 राहुल नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1631

215 बालाजी दत्ताजी क ठकर

28 राहुल नगर हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1632

128 म ह्मद याकुब म ह्मद इब्राहीम

42 म मीनपुरा करबला र ड नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1619

1624
1625
1626
1627

1633

127 आसमा अांजम
ु अब्दल
ु आला

32 म मीनपरु ा करबला र ड नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1634

128 अब्दल
ु मजीद अब्दल
ु खय्युम

25 म मीनपुरा करबला र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1635

128 कालीमुजन्नसा म ह्मद अिसर

33 म मीनपुरा करबला र ड नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1636

128 रत्नदीप ग माजी थ रात
128 अमशवया बगम शख कलीम

33 म मीनपुरा करबला र ड नाांदड
22 म मीनपुरा करबला र ड नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वयचा पुरावा टी सी ज डण

215 मन ज कशव धम
ु ाळ
128 म ह्मद अिसर म ह्मद अमीन

19 राहुल नगर हडक नाांदड
33 म मीनपुरा करबला र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वयचा पुरावा टी सी ज डण

1640

215 र दहदास अजन
ुव वाघमार

26 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1641

215 आनांदा गांगाराम वाघमार

70 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1642

215 माधव ग ववांद गुांडल

40 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1643

215 सुननता माधव गुांडल

38 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1644

215 आकाश माधव गुांडल

18 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1645

215 गजानन आनांदा वाघमार

31 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1646

295 सांचगता गजानन वाघमार

28 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1647

295 साववत्राबाई आनांदा वाघमार

65 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1648

128 म ह्मद अजीज लाहरी बाबू शख चाांद

23 म मीनपुरा करबला र ड नाांदड

1649

215 सनु नत्रा राजू सय
ु ाववांशी

26 वाघाळा हडक नवीन नाांदड

वयचा पुरावा टी सी ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1637
1638
1639

41 अकबरी बगम शख अिर ज
म ह्मद जावीद म ह्मद हुसन
104 काटवाल
66 महानांदा बाबाराव वानखड

20 ग वधवन घाट टकडी नाांदड

पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

18 फकल्ला र ड नाांदड
27 शहीदपरु ा गु ्वारा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
लग्न परु ावा व वगळनी परु ावा ज डण

1653

179 गणश नवनाथ भारती

27 ित्तजांगपूर असरजन नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1654

162 हसनाबी बाबाममया आतार

45 धनगाव

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1655

१३२ दवा्मा वपराजी मलारपूर

62 ह ळी सरािा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1656

157 शख अकबर शख मस
ु ा

23 धनगाव

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

86 नाजीया तब्बसुम खलील अहमद खरु शी
85 शख अरिात आली बावजीर

31 जुना गांज इतवारा नाांदड
19 फकल्ला र ड नाांदड

चक
ु ीचा ि मव भरला आह
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

1659

85 ररहाना बी सय्यद नूर

45 ित्तबु ज सरािा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1660

85 सय्यद नूर सय्यद बनममया

65 ित्तबु ज सरािा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1661

85 हुमरा बगम शख वाजीद

29 ित्तबु ज सरािा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1662

85 मह न्नीसा हबीब मसद
ू आली

29 ित्तबु ज सरािा नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1663

85 िरीन तब्बसुम शख म ह्मद
85 शख म ददन शख इब्राहीम

32 ित्तबु ज सरािा नाांदड
23 ित्तबु ज सरािा नाांदड

85 अमरीन बगम शख म ददन

19 ित्तबु ज सरािा नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वयचा पुरावा टी सी ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1650
1651
1652

1657
1658

1664
1665
1666
1667

सुममत्रा ग ववांद भाांड
222 शाहीन बगम म ह्मद एजाज

29 कांधार नाांदड
30 बळीरामपूर

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी परु ावा
आवश्क

222 शांकर तुळशीराम ईरमलवार

48 बळीरामपूर

क णतही पुराव ज डलल नाही

1669

222 गणश अजन
ुव चचलकवार

36 बळीरामपूर

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1670

222 रणक
ु ा गणश चचलकवार

32 बळीरामपरू

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1671

222 गणश पुांडमलकराव दासरवाड

38 बळीरामपूर

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1672

222 श भा गणश दासरवाड
सुचचता सांजय दहांग ल

28 बळीरामपूर
24 गांगाचाळ ममल एररया नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
लग्न पुरावा व वगळनी पुरावा ज डण

222 शख इरिान शख म दहन दिन
कल्पना लक्ष्मण बक्
ु कावार

24 बळीरामपूर
47 ददलीपमसांह कॉल नी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
क णतही परु ाव ज डलल नाही

बळीरामपूर
वजीराबाद नाांदड
बसवश्वर नगर नाांदड
वसरणी नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही
वयचा पुरावा टी सी ज डण
लग्न पुरावा व वगळनी पुरावा ज डण

1668

1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679

90
57
212
113

अ णा नामदव ड ्पल
साई कशवराव शांकवार
पूजा ववलास पातवार
पूजा रामराव नहूलकर

34
19
23
24

1680

54 मननांदरमसांघ नरें द्रमसांघ काटगर

19 गु ्वारा गट नां २

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1681

98 म दाननश कामरान अब्दल
ु कलीम

19 गाडीपुरा छ टी दगाव नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1682

58 कल्याण ववनायकराव पवार

40 ददलीपमसांह कॉल नी नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1683

58 कलावती ववनायकराव पवार

65 ददलीपमसांह कॉल नी नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1684

58 शुभाांगी कल्याण पवार

40 ददलीपमसांह कॉल नी नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1685

189 रमाबाई श्रावण आढाव

51 शाहू नगर वाघाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1686

36 वशाली रमाकाांत धत
ु ाड

32 एन टी मस ममल एररया नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1687

213 अचवना समु लांद काांबळ

27 शाहू नगर वाघाळा नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1688

213 आनांदा मशवमलांग काांबळ

55 शाहू नगर वाघाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1689

189 नांदकुमार श्रावण आढाव

21 शाहू नगर वाघाळा नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1690
1691
1692
1693

222
26
144
27

गजाला क सर अलताि हुसन म मीन
महमद अजर दिन बद्र दिन
नहा खानम अिजल खान
ऋवषकश ददलीप साखरकर

24
20
17
18

बळीरामपूर
एन टी मस ममल एररया नाांदड
नावघाट ह ळी नाांदड
ममल एररया नाांदड

लग्न पुरावा व वगळनी पुरावा ज डण
वयचा पुरावा टी सी ज डण
वय 18 अपूणव आह
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

1694

216 भाग्यश्री ननतीन ढवळ

24 राहुल नगर हडक नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1695

व ांशी
१२२ ममरा आनांदराव सूयव

25 मसद्धनाथ पुरी च िाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1696

219 पुष्पाबाई सांभाजी ह नराव

60 बळीरामपूर

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1697

219 गणश सांभाजी ह नराव
226 फकरणताई फकरण वाघमार
41 सचचदानांद मशवराज भवर

31 बळीरामपूर
20 बळीरामपरू
25 ग वधवन घाट टकडी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
वयचा पुरावा टी सी ज डण
वयचा परु ावा टी सी ज डण

1700

211 दलजीतमसांघ अजन
ुव मसांघ मसांधू

45 हडक नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1701

211 कुलदीपक र दलजीतमसांघ मसांधू

40 हडक नाांदड

1698
1699

1702

अननता सांत ष अल्लापुर

20 शाहू नगर वाघाळा नाांदड

1703

रजजया बगम अब्दल
ु गािुल

38 शाहू नगर वाघाळा नाांदड

1704

छाया दववदास इांगळ

28 लहूजी नगर वाघाळा

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1705

दववदास ग ववांद इांगळ

44 लहूजी नगर वाघाळा

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1706
1707
1708

अददबा शख अनवर
134 सांत षीबाई चरणमसांह ठाकूर
60 दत्ता भगवानराव भ कर

33 धनगाव नाांदड

पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

36 गाडीपुरा नाांदड
28 मशवदत्त बायपास र ड वाजगाव

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
अजव दाराची पवाक्षरी नाही

21 रल्व क्वाटव र पटशन र ड नाांदड

1709

67 राज मशबा एवाणजलीन

1710

183 अांजूताई गुांडराव पाांचाळ
120 धनांजय अश कराव टण

28 सांभाजी च क मसडक नाांदड
20 च िाळा नाांदड

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
वयचा पुरावा टी सी ज डण

1712

159 सप्रमाबाई दत्तराव दशमुख

70 धनगाव

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1713

159 मशलाताई मार ती गुिु्वार

40 धनगाव

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1711

1714

94 क मल फकश र स नी

30 शापत्री माकेट गाडीपरु ा नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी परु ावा ज डण

1715

94 फकश रकुमार राधश्याम स नी
91 सगर हररष जोंधळ

35 शापत्री माकेट गाडीपुरा नाांदड
18 इतवारा भाजी माकेट नाांदड

पव
ू ीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण
वय 18 अपूणव आह

83 अब्दल्
ु लाह चाऊस जब
ु र अहमद चाऊस

19 फकल्ला र ड नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1716
1717
1718

रहाना बगम शख चाांद

22 मसडक नवीन नाांदड

1719

खालदा आमसया मीर

18 वसरणी नाांदड

1720

जरीना हुसन खान पठाण

33 वसरणी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क

1721

कृष्ण लक्ष्मीकाांत उदावांत

22 ट्रझर बझार नवीन क ठा

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क

1722

अमरमसांघ बलवांतमसांघ

47 बड्पुरा

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

48 क्राांती च क मसडक

पूवीच्या दठकाणीचा वगळनी पुरावा ज डण

1723

188 रमश मार तराव उ्गीर

1724

64 बुशरा बगम शख बाबू

1725

ववक्राांत राजेंद्र गजभार

1726

64 गांगाचाळ ममल एररया नाांदड

वयचा पुरावा टी सी ज डण

18 वसरणी नाांदड

आई वडील याांची नोंदणी तपशील आवश्क
पती याांची नोंदणी तपशील व वगळनी पुरावा
आवश्क
रदहवासी पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही

1727
1728

175 िरहीन असलम चाऊस
228 लताबाई कशवराव जाकापुर
256 सरु खा व्यांकटी बांड

25 वसरणी नाांदड
50
बळीरामपूर , नाांदड
20
काकांडी ,नाांदड

1729

228

सांत ष कशवराव जाकापुर

28

बळीरामपूर, नाांदड

मतदार यादीत नाव नसल्याचा पुरावा नाही

1730

228

कशव बालाजी जाकापरु

61

बळीरामपरू , नाांदड

मतदार यादीत नाव नसल्याचा परु ावा नाही

1731
1732

256
256

राजाराम साहबराव वल्लप
भाग्यश्री नागनाथ पवार

21
19

काकांडी,नाांदड
काांकडी,नाांदड

अजाववर सही नाही
वयाचा परु ावा नाही

1733

228

महें द्र आनांदा काांबळ

35

बळीरामपूर , नाांदड

कुटुांबाचा मतदार यादीतील तपशील नाही

1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741

228
228
228
228
228
228
228
228

फकश र राजेंद्र वाघमार
कलास राजेंद्र वाघमार
प्रसनजजत ग तम मसरस
उमाकाांत रमश दवण
मार ती भुजांगा दध
ु ान
मनीषा शीलवांत काांबळ
सुरखा मार ती दध
ु ान
ववश्वनाथ करबाजी कानसुर

21
20
18
25
26
25
20
27

बळीरामपरू , नाांदड
बळीरामपूर , नाांदड
बळीरामपूर, नाांदड
बळीरामपूर, नाांदड
बळीरामपूर , नाांदड
बळीरामपरू , नाांदड
बळीरामपूर , नाांदड
बळीरामपूर, नाांदड

अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
आई,वडील रहीवासी पुराव
रदहवासी पुरावा नाही
रदहवासी परु ावा नाही
पवत: व पतीच रदहवासी पुराव नाही
अजाववर सही नाही

1742

228

गांगाधर कबावजी कानसुर

37

बळीरामपूर, नाांदड

मतदार यादीत नाव नसल्याचा पुरावा नाही

1743
1744
1745

228
228

ां ारपुतळ
प्ररणा प्रवीण मशग
लक्ष्मीबाई चाांद ू पाचांग
हमांत दहरामण आळण

25
41
28

बळीरामपूर, नाांदड
बळीरामपरू , नाांदड
मांत्री नगर,नाांदड

अजाववर सही नाही
रदहवासी परु ावा नाही
िॉमव अपूणव

1746

171

ववष्णक
ु ाांत गजानन ब डक

37

वीरभद्र नगर, क ठा, नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1747
1748
1749

228
293
293

ग तम दमलत वाघमार
अांजम
ु क सर शख
सुनहरा बगम शख अब्दल
ु रज्जाक

25
22
21

बळीरामपूर , नाांदड
रहमत नगर, नाांदड
रहमत नगर, नाांदड

अजाववर सही नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही

145
145
145

पूजा दत्तात्रय इप्पलपल्ली
सुममत्रा नानाप्पा मांगनाळ
ममरा दग
ु ावदास पांचाळीग
उषाताई सूयभ
व ान काांबळ

20
19
23
26

सांभाजी च क, मसडक , नाांदड
इांजगाव, नाांदड
इांजगाव,नाांदड
इांजगाव,नाांदड

अजाववर सही नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही

1754

145

सुननता मार ती पांचाळीग

35

इांजगाव,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1755

145

स पान नारायण पांचमलग

19

इांजगाव,नाांदड

अजवदाराची अजाववर सही नाही

1756

145

नामदव तानाजी क ठकर

24

इांजगाव,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1757

145

क मल ददगाांबर पांचमलग

21

इांजगाव,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1758
1759

145
145

कमला भरत पांचमलग
मक्
ु ताई नागनाथ पांचमलग

18
23

इांजगाव,नाांदड
इांजगाव,नाांदड

पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही

1760

१४६

राहुल प्रकाशराव वाठ र

22

ित्तपूर,वाजगाव,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1761

145

ननता बालाजी पांचमलग

20

इांजगाव,नाांदड

पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही

1762

146

म दहनी आनांदा वाठ र

26

ित्तपूर,वाजगाव,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1763

146

सांजय प्रकाशराव वाठ र

21

ित्तपूर,वाजगाव,नाांदड

अजव अपूण/व कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद
तपशील आवश्यक

1764

146

उषा आनांदा आढाव

31

वाजगाव,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1765
1766

146
146

आनांदा एकनाथ आढाव
सम
ु द उत्तम म र

37
26

वाजगाव,नाांदड
वाजगाव,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
अजवदाराची अजाववर सही नाही

1767

146

सनतश बाबुराव यल्लार

28

वाजगाव,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1768

146

मनीषा ददपक म र

20

वाजगाव,नाांदड

1769

146

ववकाश कलावतीबाई काांबळ

19

ित्तपूर,वाजगाव,नाांदड

अजवदाराची अजाववर सही नाही
अजव अपूण/व कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद
तपशील आवश्यक

1770

146

महें द्र साहबराव नरवाड

24

ित्तपूर,वाजगाव,नाांदड

वडडलाांच काडव नां नाही/ तपशील नमूद नाही

1771

146

ववजयमाला तुळशीराम नरवाड

22

ित्तपूर,वाजगाव,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1750
1751
1752
1753

1772

146

शख महमूद शख म ह्मद

40

ित्तपूर,वाजगाव,नाांदड

अजवदाराची अजाववर सही नाही

1773

१४६

जहीर महमद
ू शख

18

ित्तपरू ,वाजगाव,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1774

146

शख खददर शख महमूद

18

ित्तपूर,वाजगाव,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1775

146

पूजा महें द्र नरवाड

18

ित्तपूर,वाजगाव,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1776

146

आमसिा बी महमूद शख

35

ित्तपूर,वाजगाव,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1777
1778
1779
1780
1781
1782

293
293
293
293
293
293

समरीन क सर इरिान शख
जावद खा यामसन खा पठाण
शहनाज बगम जावद खान
माजीद खा यासीन खा पठाण
वाजीद खा यासीन खा पठान
म . इम्रान अब्दल
ु मशकुर

27
31
26
26
24
20

ममल्लत
ममल्लत
ममल्लत
ममल्लत
ममल्लत
बागवान

पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
आई/वडील याांच पुराव नाहीत
आई/वडील याांच पुराव नाहीत
अजवदाराची अजाववर सही नाही
आई/वडील पुराव नाहीत
टी.सी./ननगवम आवश्यक

1783

171

चांद्रशखर बालाजी पवार

19

महाराणा प्रताप नगर,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1784

171

अववनाशमसांह सांजयमसांह ठाकूर

22

महाराणा प्रताप नगर,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1785

171

अक्षयमसांह सांजयमसांह ठाकूर

24

महाराणा प्रताप नगर,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1786

171

तुलसीबाई ग ववांदमसांह ठाकूर

29

महाराणा प्रताप नगर,नाांदड

शपथ नाही/कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद
तपशील नाही

1787

171

अांकुश दत्ता क ल्ह

19

जुना क ठा,मसडक ,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1788
1789
1790
1791
1792

171
171
171
171
171

कानतवक गणशराव आरटवार
आरटवार अजश्वनी गणशराव
अजय गांगाधर मान
अचवना मममलांद उजगर
शाांताबाई गजानन ब डक

22
19
19
37
61

जन
ु ा क ठा,मसडक ,नाांदड
जन
ु ा क ठा,मसडक ,नाांदड
जुना क ठा,मसडक ,नाांदड
जुना क ठा,मसडक ,नाांदड
वीरभद्र नगर,जुना क ठा,नाांदड

आई/वडील याांच पुराव नाहीत
आई/वडील याांच परु ाव नाहीत
आई/वडील याांच पुराव नाहीत
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

1793

171

रां जना ववष्णुकाांत ब डक

34

वीरभद्र नगर,जुना क ठा,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1794

171

वदाांत व्यांकटश पालदवार

18

जुना क ठा,नाांदड

आई/वडील याांच पुराव नाहीत

नगर, दगलूर नाका,नाांदड
नगर,दगलरू नाका,नाांदड
नगर,दगलूर नाका,नाांदड
नगर,दगलरू नाका,नाांदड
नगर,दगलूर नाका,नाांदड
कॉल नी, दगलूर नाका,नाांदड

1795

171

गजानन पांढरीनाथ ब डक

67

जुना क ठा,नाांदड
तहुरा बाघ,नाांदड
तहुरा बाघ,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील
आवश्यक/रदहवासी पुरावा नाही
अजव अपूण/व अजव चक
ु ीचा भरला आह
अजव अपण
व
ू

1796

16

ननशात बगम शख सलीम

19

1797
1798

16
16

ताहरा बगम महमद सरवर
अबू हामद हाफिज अबू नइम

तहुरा बाघ, नाांदड

51
60

1799

16

शख दपतगीर शख शादल
ु ा

19

1800
1801

१६
16

परवीन बगम महमद जकी
शाहजहा बगम शख सलीम

30
48

तहुरा बाघ,नाांदड
तहुरा बाघ,नाांदड

िॉमव चक
ु ीचा भरला आह
िॉमव चक
ु ीचा भरला आह

1802

२८६

महमद अनवर महमद सरवर

29

ममल्लत नगर, नाांदड

कुटुांबातील व्यक्तीांची नोंद तपशील आवश्यक

1803
1804
1805
1806
1807

16
१८
16
16
16

आरिा बगम अमजत खान
हाजी बगम जादहद अख्तर
शह्मबाज खान अमजत खान
जाहदा बगम अबू हामद
महमद सरवर लाल म ह्मद

55
21
20
50
71

पथलाांतराबाबत पुरावा लावला नाही
अजावस बत एकही परु ावा नाही
अजव अपूणव
अजव अपूणव
िॉमव चक
ु ीचा भरला आह

16

नसरीन परवीन महमद जजया

तहुरा बाघ,नाांदड
खडकपरु ा,नाांदड
तहुरा बाघ,नाांदड
तहुरा बाघ,नाांदड
तहुरा बाघ,नाांदड

1808

36

1809
1810

16
16

नफिजा बगम हुसन खान
समा ननशात हुसन खान

40
19

1811

16

मसरत जहा शख अझहर

तहुरा बाघ,नाांदड
तहुरा बाघ,नाांदड

23

1812
1813
1814
1815
1816
1817

16
16
९९
16
16
70

जब
ु र हुसन जाकर हुसन
आमसमा बगम शिीउल्ला बग
आईशा बगम सय्यद ताज दिन
मसकांदर खान जान म ह्मद खान
इरिान खान अमजत खान
चगरी ज्य ती गुलाबचगर

19
50
20
38
26
30

खडकपुरा,नाांदड
तहुरा बाघ,नाांदड
गाडीपुरा,नाांदड
खडकपुरा,नाांदड
तहुरा बाघ,नाांदड
साांगवी,नाांदड

अजावस आवश्यक पुराव नाहीत
िॉमव अपूण/व ि ट नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
रदहवासी नाही/ अजव अपूणव
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
अजावस आवश्यक परु ाव नाहीत
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

1818

286

महमद अख्तर महमद सरवर

28

ममल्लत नगर,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1819

16

सुमरा बगम स. युनुस

20

खडकपुरा,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

तहुरा बाघ,नाांदड

तहुरा बाघ,नाांदड

तहुरा बाघ,नाांदड

कुटुांबातील व्यक्तीांची नोंद तपशील आवश्यक

कुटुांबातील व्यजक्तची नोंद तपशील आवश्यक

1820

16

अमरा गझल म दहय िीन

20

दल
ु शा रहमान नगर,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1821

286

शाहजहा बगम महमद अनवर

30

ममल्लत नगर,नाांदड

कुटुांबातील व्यक्तीांची नोंद तपशील आवश्यक

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832

99
99
99
99
99
६४
64
64
64
64
64

समरीन बगम शख िजल
अबरार खान अली खान
िर ज खान वाजीद खान
इरिान खान यन
ु स
ु खान
श एब खान वाजीद खान
ग पाल मुक्ताराम क्यादर
महालक्ष्मी ग पाल कयादार
सुननता मशवकुमार पाांढर
अनरु ाधा सायलु मारगल्ला
परवीन बगम अली चाउश
सायलु मल्लश मारगल्ला

18
40
37
27
44
25
47

गाडीपरु ा,नाांदड
गाडीपुरा,नाांदड
गाडीपुरा,नाांदड
गाडीपरु ा,नाांदड
गाडीपुरा,नाांदड
गांगाचाळ,नाांदड
गांगाचाळ,नाांदड
ग लचाळ,नाांदड
गांगाचाळ,नाांदड
गांगाचाल,नाांदड
गांगाचाल,नाांदड

पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही
आई/ वडील याांच तपशील आवश्यक
आई/ वडील याांच तपशील आवश्यक
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
टी.सी./वयाचा पुरावा नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
वयपुरावा नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

1833

99

तसनीम िातमा म ह्मद वलीय दिन

18

गाडीपुरा,नाांदड

वयपुरावा नाही

1834
1835

99
99

हाजरा खानम म हसीन खान
उजमा बगम म . सिाम

03.Feb
18

गाडीपरु ा,नाांदड
गाडीपुरा,नाांदड

वयपुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही

1836

123

िातमा बगम म ह्मद युनुस

20

च पाळा,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद तपशील आवश्यक

1837
1838
1839
1840

107
107
61
107

23
20
22
20

चाांभार गल्ली,नाांदड
जुना गांज,नाांदड
पवन नगर,मालगाव र ड,नाांदड
ितगांज,नाांदड

टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
वववाह पबत्रका/पतीच ओळखपत्र नाही
वयाचा पुरावा नाही

1841

107

27

मांढई, नाांदड

वयाचा परु ावा नाही

1842
1843
1844
1845
1846
1847

२९
247
247
246
247
247

38
31
30
25
23
48

वझीराबाद,नाांदड
खप
ु सरवाडी,नाांदड
खप
ु सरवाडी,नाांदड
खप
ू सरवाडी,नाांदड
खप
ू सरवाडी,नाांदड
खप
ू सरवाडी,नाांदड

घर मालकाचा पुरावा ज डल्यान
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही

म ह्मद खवी म ह्मद अजीम
समी अहमद शख खमलल अहमद
पज
ू ा नांदकुमार पाांचाळ
शख ररजवान शख इल्यास
म ह्मद बबलाल म ह्मद श एब
ठकीया
कल्पना मुांजाजी ल हार
ववनायक रामकृष्णा परल
भारताबाई ववनायक परल
नागश बापूराव वाघमार
पा बाई नागश वाघमार
ददपक म तीराम ताांदळ
ू कर

19
19
26

1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
247
१५४
231
231
231
231
२१
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
50
50
50
५०
106
50

मशवाजी गांगाधर मांडाल
शख मुक्तार शख जब्बार
मुन्नी बगम शख तालीम
हसन पाशा ममया शख
शख सलमान शख बऱ्ु हाण
शख उजमा शख नज्माबी
रदहमा शख िर ज शख
मजहर शख शमश िीन शख
तालीम शख वहाब दिन
धरु पताबाई ददपक ताांदळ
ू कर
मीनाक्षी गांगाधर मांडाल
म ह्मद मजहर म ह्मद हा न
ममना ग ववांद कदम
शबाना पाशा शख
वव्या आजपतक जाधव
कववता सांत ष कदम
दशमुख र दहत अमरदास
खसाना ररजवाना ताहर शख
शमीम बान अजीम दिन खाज
इब्राहीम खान साजजद खान
उजमा बगम स. हुसन
पाफकजा बी स. हाजी
ताहर शख हुसन शख
न शाद बगम म. श यब अहमद
म. श यब आमर अब्दल
ु गफ्िार
आसमा बगम इरशाद अहमद
इरशाद अहमद एजाज अहमद
ररयाज अहमद ताज म ह्मद
िय्याज अहमद ताज म ह्मद
जान म ह्मद ताज म ह्मद
गुलाम म ह्मद ताज म ह्मद
फिरद स जहान म ह्मद उमर
हदीस बान ररयाज अहमद

18
20
20
20
22
20
23
20
20
75
19
18
24
26
19
26
19
46
30
18
26
28
47
25
24
23
27
37
23
27
29
29
33

खप
ू सरवाडी,नाांदड
नई आबादी,नाांदड
खप
ू सरवाडी,नाांदड
खप
ू सरवाडी,नाांदड
खप
ू सरवाडी,नाांदड
खप
ू सरवाडी,नाांदड
खप
ू सरवाडी,नाांदड
खप
ू सरवाडी,नाांदड
खप
ू सरवाडी,नाांदड
खप
ू सरवाडी,नाांदड
खप
ू सरवाडी,नाांदड
गनीमपुरा,नाांदड
पाटील गल्ली, तप्ु पा,नाांदड
तुप्पा,नाांदड
पाटील गल्ली, तुप्पा,नाांदड
पाटील गल्ली, तप्ु पा,नाांदड
खडकपुरा,नाांदड
खडकपुरा,नाांदड
खडकपुरा,नाांदड
खडकपुरा,नाांदड
खडकपरु ा,नाांदड
खडकपुरा,नाांदड
खडकपुरा,नाांदड
खडकपरु ा,नाांदड
खडकपुरा,नाांदड
खडकपुरा,नाांदड
खडकपरु ा,नाांदड
खडकपुरा,नाांदड
साई नगर,नाांदड
साई नगर,दगलूर नाका,नाांदड
साई नाग,दगलूर नाका,नाांदड
मांढई, नाांदड
साई नगर,नाांदड

टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय परु ावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय परु ावा नाही
टी.सी./ननगवम आवश्यक
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वय पूणव ह त नाही
टी.सी./ननगवम/वय परु ावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
अजव अपण
ू व
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
वयाच्या बाबतीत एकही पुरावा नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील नाही
कुटुांबातील व्यक्तीचा तपशील नाही
सक्षम पुरावा नाही
कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील नाही
कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील नाही
कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील नाही
कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय परु ावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही

140
110
110
123
123
145
145
145
82
145
145
123
123
229
229
229
187

पूजा अ णा कुलददपक
सांगीता राजाराम कवठकर
शख अणखल शख महबूब
साजजद खान शकीला बगम
ग री बगम शख अहमद
नाजमा बगम अब्दल
ु सईद
सुमया बगम माजीद खान
मलका तबपसम
ु अजीम खान
शख इम्रान शख अब्दल
ु रज्जाक
शख ररजवान शख माांझी
सय्यदा मरयम हुसन आददल हुसन
ऋवषकश जजतें द्र कानखडकर
वप्रतश जजतें द्र कानखडकर
गुलनाज बगम अब्दल
ु रहमान
म ह्मद आरि म ह्मद युनुस
सश
ु ीला मसताराम धबडग
मशतल शषराव मकाल
स पान प्रल्हाद क चार
सुममत सुयक
व ाांत गाजर

40
40
27
22
41
21
27
22
29
28
26
21
22
23
१८
28
20
20
19

ग कुळ नगर,नाांदड
ज शी गल्ली,नाांदड
मशवराय नगर,नाांदड
मसद्धनाथपुरी,नाांदड
मसद्धनाथपरु ी,नाांदड
च पाळा,नाांदड
च पाळा,नाांदड
ह ळी,नाांदड
ह ळी,नाांदड
ह ळी,नाांदड
मददना नगर,नाांदड
कांु भार टकडी,नाांदड
कांु भार टकडी,नाांदड
च पाळा,नाांदड
च पाळा,नाांदड
भायगाव, नाांदड
भायगाव,नाांदड
भायगाव,नाांदड
चचखलवाडी,नाांदड

टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय परु ावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
नामांजरू
नामांजूर
नामांजूर
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
नामांजूर
अजवदाराची सही/वयाचा परु ावा नाही
नामांजूर
नामांजूर
नामांजरू
नामांजूर
नामांजूर
नामांजूर

1900

54

राजजांदर क र हरममांदरमसांघ ल ननवाल

39

भगतमसांगर ड,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

1901
1902
1903
1904

211
211
211
123

मन हर दल
ु ाजी गजभार
चांद्रभागाबाई जानकीराम टाक
वांदना मन हर गजभार
परवीन क सर म ह्मद नदीम

50
36
30
19

हडक ,नाांदड
मसडक ,नाांदड
हडक ,नाांदड
म ममनपुरा,नाांदड

नामांजूर
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
नामांजरू
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही

1905

123

म ह्मद अयब
ु म ह्मद यन
ु स
ु अन्सारी

19

म ममनपरु ा,नाांदड

आई/वडील/याांचा तपशील नाही

1906
1907

123
123

ग मसया बगम म ह्मद म हसीन
सलमा बगम म ह्मद गयास

20
28

म ममनपुरा,नाांदड
म ममनपुरा,नाांदड

1908

123

अब्दल
ु सईद म ह्मद सुबहान

38

म ममनपुरा,नाांदड

1909

123

सना आिरीन म ह्मद सलीम

17

म ममनपरु ा,नाांदड

पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
पूवीच यादीतील नाव कमी कल्याचा पुरावा
नाही
वय पण
ू व ह त नाही

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

8

1910

123

माजीद खान तुराब खान

३२

म ममनपुरा,नाांदड

1911
1912

123
211

अपमा बगम वसीम खान
जयप्रकाश शषराव दशपाांड

२५
63

म ममनपुरा,नाांदड
हडक ,नाांदड

पव
ू ीच यादीतील नाव कमी कल्याचा पुरावा
नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
नामांजूर

1913

124

अपमा नाहीद जीशान मुजफ्िर खान

26

म मीनपुरा,नाांदड

पवत:/पती/रदहवासी पुरावा नाही

1914
1915
1916

86
85
124

जिर चाउश अमर चाउश
िय्याज खान िर ज खान
मह जन्नसा बगम अब्दल
ु अली

18
21
16

बु ड गल्ली,नाांदड
बु ड गल्ली,नाांदड
म ममनपुरा,नाांदड

अजाववर सही नाही
पवत:/आई/वडील/रदहवासी परु ावा नाही
वय पूणव ह त नाही

1917

124

शगफ्
ु ता अांजम
ु म ह्मद अब्दल
ु गफ्िार

29

हतई,नाांदड

अजाववर सही नाही

1918
1919

25
82

वप्रया बालाप्रसाद जाधव
समरीन बगम मन
ु वर बग

25
18

मशवशक्ती नगर,नाांदड
मददना नगर,नाांदड

अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही

1920

80

शाहीन बगम सय्यद मखसूद

29

मददना नगर,नाांदड

मतदार यादीत नाव नसल्याचा पुरावा नाही

1921

82

सय्यद मखसूद सय्यद अिसर

40

मददना नगर,नाांदड

मतदार यादीत नाव नसल्याचा पुरावा नाही

1922

82

33

गांगा नगर,नाांदड

अजाववर सही नाही

1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

82
86
124
47
139
176
176
176
176
176
15
15
176
15

19
17
30
37
45
30
36
21
22
21
24
28
18
22

गांगा नगर,नाांदड
बु ड गल्ली,नाांदड
म ममनपुरा,नाांदड
गांगाचाळ,नाांदड
काझी गल्ली,नाांदड
वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
समीरा बाघ,नाांदड
समीरा बाघ,नाांदड
वसरणी,नाांदड
समीरा बाघ,नाांदड

अजाववर सही नाही
वय पण
ू व ह त नाही
पवत:/पती/रदहवासी पुरावा नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
नातवाईक पुरावा ज डावा
नातवाईक पुरावा ज डावा
नातवाईक परु ावा ज डावा
नातवाईक पुरावा ज डावा
नातवाईक पुरावा ज डावा
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही

म ह्मद ननजाम िीन म ह्मद
इक्राम दिन
तहा ममन्हाज माजीद खान
मरयम बगम हमाद चाउश
चाांद सुलताना महमद असलम
ज्य ती गणपत वाघमार
सनु नता रमश सांगी
ज्य ती अश क क्यादरवाड
अश क सायन्ना क्यादरवाड
मशतल उमशराव राखोंड
वप्रयांका राजू मांडल
ववनायक रमशराव आरदड
शहाणा िातमा अब्दल
ु खय्युम
अब्दल
ु िरीद अब्दल
ु खद
ु स
ु
सनु नता महा द्र पवार
सना क सर अब्बू सईद चाउश

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

15
76
98
81
81
81
17
17
17
15
15
15
15
15
15
15
17
15
15
15
15
17
5
5
17
17
81

जबीन शख हदर
म ह्मद शहजाद अजीज ठकीया
रहाना सय्यद नूर
अब्दल
ु मुतलीब म ह्मद यासीन
म ह्मद तल्हा म ह्मद ग स
सय्यद मुपतिा सय्यद हसन
शख छ ट ममया श. महबूब
अिर ज अली शर अली
आिरीन बगम श.ननसार
श. शब्बीर हदरसाब
बानूबी शख शब्बीर साहब
महां मद वाजीद म हमद इब्राहीम
शख म.इब्राहीम महमद ग स
ननल िर जब्बार खान पठाण
िरहीन सुलताना रहमतुल्ला बग
खसरी बगम महां मद इमरान
जबुन्नीसा श. रहीम
वदा अांबरीन गुलाम
नीरडी प चय्या महामुनी
अ.जब्बार खान दाउद खाण
जावद खान अिसर खान
नगमा बगम म .इल्यास
भाग्यश्री साहबराव भालराव
श्रीननवास ज्ञानश्वर नतडक
अरमशया अांजुम रह्ममतुल्ला बग
श.ननसार श.पाशा
परवीन बगम म ह्मद अकबर

22
21
38
18
19
24
54
32
37
44
29
27
66
३२
36
22
50
23
62
65
36
25
21
20
23
32
25

समीरा बाघ,नाांदड
खय्युम प्लॉट,नाांदड
फकल्ला र ड,नाांदड
बबलाल नगर,नाांदड
बबलाल नगर,नाांदड
बबलाल नगर,नाांदड
वाघी र ड,नाांदड
बरकतपरु ा,नाांदड
दल्
ु हशारहमान नगर,नाांदड
समीराबाघ,नाांदड
समीराबाघ,नाांदड
वकील कॉल नी, वाघी र ड, नाांदड
बरकतपरु ा,नाांदड
सारा कॉल नी,नाांदड
सारा कॉल नी,नाांदड
सारा कॉल नी,नाांदड
दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड
सारा कॉल नी,नाांदड
खडकपुरा,नाांदड
सारा कॉल नी,नाांदड
सारा कॉल नी,नाांदड
दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड
बोंढार,नाांदड
बोंढार,नाांदड
दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड
दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड
रज्जाक कॉल नी,नाांदड

वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
नामांजूर
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
नामांजरू

1964

176

मीर दाउद अली मीर ववलायत अली

18

रदहमपूर,वसरणी,नाांदड

नात सांबांधातील प्रमाणपत्रा आभावी नामांजूर

1965
1966
1967
1968

139
176
15
81

राधा ददनश सांगी
ववकास रमशराव आरदड
एम.ए.यासीन अब्दल
ु खय्यम
ु
शख ररजवान शख रब्बानी

39
18
24
20

काझी गल्ली,नाांदड
वसरणी,नाांदड
समीरा बाघ,नाांदड
बबलाल नगर,नाांदड

नामांजूर
नातवाईक पुरावा ज डावा
वयाचा परु ावा नाही
नामांजूर

1969
1970
1971
1972
1973
1974

81
81
81
81
81
81

ज हरा िातमा अब्दल
ु मुजीब
नसीमा बगम खाजा म ईन िीन
समरीन बगम अब्दल
ु म दहद
ईजर दिन रिीओदिन
म ह्मद शिी म ह्मद सलीम
समरीन बगम शख नसीर

22
26
19
21
20
20

बबलाल
बबलाल
बबलाल
बबलाल
बबलाल
बबलाल

नगर,नाांदड
नगर,नाांदड
नगर,नाांदड
नगर,नाांदड
नगर,नाांदड
नगर,नाांदड

नातवाईक पुरावा ज डावा
पुरावा नाही
नातवाईक पुरावा ज डावा
पुराव नाहीत
परु ाव नाहीत
नातवाईक पुरावा ज डावा

1975

81

म ह्मद जही िीन म ह्मद रिीउिीन

25

बबलाल नगर,नाांदड

नातवाईक परु ावा ज डावा

1976

81

म मीन अवस सईद अहमद

20

बबलाल नगर,नाांदड

नातवाईक पुरावा ज डावा

1977

81

म ह्मद ममन्हाजउदिन म.इफ्तखार दिन

19

बबलाल नगर,नाांदड

नातवाईक परु ावा ज डावा

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

156
152
186
81
81
81
183
१६२
168
168
168
168
98
168
86
168
168
175
176
95
176

ननवत्ृ ती वपराजी गायकवाड
उजमा बगम म . श एब
जयमाला सुयक
व ाांत ढवळ
वशाली सुभाष काांबळ
म ह्मद अरबाज म . कलीम
सुमय्या बगम शख मखदम
ू
शख शकील शख इपमाईल
दयानांद नामदव रजवाड
प्रममला सुनील भ कर
नवीन कुमार सतपाल स द
ववकास सत्पाल स द
पवन कुमार सत्पाल स द
र शनी दवी सत्पाल स द
सय्यद नूर सय्यद लाल
अनुराधा पवन स द
सभ
ु ाष ननवत्ृ ती काांबळ
अननकत मशतल च गुल
आरती प्रममसांह बस
राज एकनाथ गुांजकर
फकरण बजरां ग बटावाल
मन जमसांह शांकरमसांह बस
अजुन
व बालाजीराव बादवड

24
26
21
37
19
19
30
50
30
26
25
35
50
४९
32
43
29
19
48
32
18
29

वाघाळा,नाांदड
वाजगाव,नाांदड
वाजगाव,नाांदड
हडक ,नाांदड
बबलाल नगर,नाांदड
बबलाल नगर,नाांदड
बबलाल नगर,नाांदड
हडक ,नाांदड
जुना क ठा,नाांदड
जन
ु ा क ठा,नाांदड
जुना क ठा,नाांदड
जुना क ठा,नाांदड
जन
ु ा क ठा,नाांदड
फकल्ला र ड,नाांदड
जुना क ठा,नाांदड
हडक ,नाांदड
जुना क ठा,नाांदड
जुना क ठा,नाांदड
न्याय नगर,नाांदड
वसरणी,नाांदड
गाडीपरु ा,नाांदड
वसरणी,नाांदड

नात जूळत नाही
नातवाईक परु ावा ज डावा
अजवदाराची सही नाही
नात जूळत नाही
नात जळ
ू त नाही
नातवाईक पुरावा ज डावा
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
नात सांबांध पुरत नसल्यान नामांजूर
नात सांबांध पुरत नसल्यान नामांजूर
नात सांबांध परु त नसल्यान नामांजरू
नात सांबांध पुरत नसल्यान नामांजूर
नात सांबांध पुरत नसल्यान नामांजूर
नात सांबांध परु त नसल्यान नामांजरू
पथलाांतर प्रमाणपत्र ज डावा
नात सांबांध पुरत नसल्यान नामांजूर
नात जळ
ु त नसल्यान नामांजरू
नामांजूर
नात जुळत नसल्यान नामांजूर
नात जूळत नाही
पथलाांतर प्रमाणपत्र ज डावा
अजवदाराची सही नाही
नामांजूर

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

176
176
130
204
322
95
176
176
95
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
210
176
176
176
290
64

28

240
137

स रभ सुरश कदम
क मल सुरश कदम
शहनाज बगम ममजाव दाउद बग
मार ती दववदास घुांगराळ
आशाबाई दयानांद राजवाड
ज्य ती शरदमसांह ठाकूर
पांढरी मार ती राांबवड
मशवनांदा माधवराव डुबक
ू वाड
आरती शरदमसांह ठाकूर
गीताबाई नरवड
श. गफ्िार श. म लाना
क मल बालाजी मलांबापुर
श. ग स श. रसल
ू
रखाबाई मघराज गुरखद
ु
ववजय ववठ्ठलराव झुांजरवार
शख जाबर शख श
मशवकन्या पांढरी राबवड
श. सादात श. जज्मू साहब
श. ताज दिन श. मदार
क मल उत्तम ता
मसराज सल
ु ताना श. गिार
कववता गांगाधर हातागळ
श. शब्बीर श. रसूल
ग दावरी नारायन टाक
गु चरणमसांघ सेंदपालमसांघ रयाड
म ह्मद अणखल अ, खादर
भाग्यश्री भरु वार सतीशराव
वभवी सतीशराव भुरवार
आकाश मार ती ज गदां ड
ननलश लक्ष्मण पत्तवार
पवाती तुळसीदास नरवाड
दवामशष अ ण कन्नावार
अल्मास बगम अब्दल
ु बमसत

19
18
62
20
30
20
26
18
21
70
25
20
26
54
22
20
20
33
26
20
27
19
24
66
26
28
22
20
22
19
24
18
27

वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
सय्यदान,नाांदड
मसडक ,नाांदड
हडक ,नाांदड
गाडीपुरा,नाांदड
वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
गाडीपुरा,नाांदड
वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
रदहमपरू ,नाांदड
वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
रदहमपरू ,नाांदड
वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
हडक ,नाांदड
वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
मसडक ,नाांदड
ल हार गल्ली,नाांदड
ह ळी,नाांदड
कलामांददर,नाांदड
कलामांददर,नाांदड
ग कुळ नगर,नाांदड
ग कुळ नगर,नाांदड
लाल्बाडी,नाांदड
ग कुळ नगर,नाांदड
अरबगल्ली,नाांदड

अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
नाव यादीत आह यामुळ नामांजूर
ओळखपत्र नाही
पतीचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
नामांजूर
नामांजरू
वयाचा पुरावा नाही
नामांजूर
नामांजूर
नामांजूर
नात सांबांध परु त नसल्यान नामांजरू
पथलाांतर प्रमाणपत्र ज डावा
नामांजूर
नामांजरू
नामांजूर
नामांजूर
नामांजूर
नातवाईक पुरावा ज डावा
नामांजरू
नामांजूर
नामांजूर
नामांजरू
वयाचा पुरावा नाही
नामांजूर
नामांजरू
नामांजूर
नामांजूर
अजाववर सही नाही
अपूणव पुराव
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही

सना िातमा अब्दल
ु हबीब
राधा सन
ु ील चीटल

19
22

रहमत नगर,नाांदड
तहरा नगर,नाांदड

2035

माया रामा मरण

30

मांत्री नगर,नाांदड

2036
2037

ननफकता बालाजी यादव
अ णा ख ब्राजी पांदवाड

18
24

वझीराबाद
ववष्णुपुरी,नाांदड

2038

कमल परु बाजी कांधार

24

मशवराय नगर,नाांदड

2039

पुरभाजी मुरली कांधार

33

मशवराय नगर,नाांदड

नारायण दवराव वडज

42

तुळशीराम नगर,नाांदड

समीर शख म ह्मद यस
ु ि
ु

25

मशवराय नगर,नाांदड

सयाजी रानबा रणवीर
कववता चाांद ू रास
चाांद ू आनांदराव रास
मीराबन दल
व दास ठक्कर
ु भ
रत्नमाला िुलाजीराव
सचचन गांगाधर चगरी
शाहीन बगम शख महबब
ू
सय्यद इद्रीस सय्यद युनुस
सय्यद ग स सय्यद नूर
आिरीन बगम म . अणखल
शख जब्बार नु शख
शख माजीद शख बगम साब
वमसमा बगम शख उपमान
माजीद खा लाल खान
हीना तबपसुम म. जुबर
साईनाथ बालाजी काांडल
पाांडुरां ग बालाजी काांडल
साईनाथ भारतराव दमकोंडवार
शुभम साहबराव य्मवार

41
36
34
60
30
30
31
21
31
21
40
33
30
४१
22
16
16
21
18

अांबा नगर,नाांदड
भगवान नगर,नाांदड
भगवान नगर,नाांदड
मशवाजी नगर,नाांदड
दत्त नगर,नाांदड
दत्त नगर,नाांदड
दगलरू नाका,नाांदड
हबबबबया कॉल नी,नाांदड
हबबबबया कॉल नी,नाांदड
उमर कॉल णी,नाांदड
महबूब नगर,नाांदड
नुरी च क,नाांदड
नरु ी च क,नाांदड
मशव नगर,नाांदड
महबूब नगर,नाांदड
उपमान नगर,नाांदड
उपमान नगर,नाांदड
`मसडक ,नाांदड
मसडक ,नाांदड

2033
2034

2040

८४
248

7

2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

71

252
277
277
313
314
314
312
86
86
86
86
192
192
186
187

अजाववर सही नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
वय पण
ू व ह त नाही
अजाववर सही नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
रदहवासी नाही/ अजव अपूणव
रदहवासी नाही/ अजव अपण
ू व
रदहवासी नाही/ अजव अपूणव
रदहवासी नाही/ अजव अपूणव
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
नातवाईकाांचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
नातवाईकाांचा पुरावा नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही

प्रीतम दमकोंडवार
आकाश उत्तम गायकवाड
प्रज्ञा आकाश सर द

22
19
20

मसडक ,नाांदड
मसडक ,नाांदड
ग तम नगर,नाांदड

2064

व्यांकटश रमशराव लाठकर

29

सरािा बाजार,नाांदड

2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077

91

सचचन पीनीराव आांबकर
ओमकार सांत ष कुलदवकर
र दहणी मधक
ु र इसा्कर
ददलीप ददगांबरराव आांबकर
श भाबाई राधाफकशनराव हजार
धनश्री राजू भ सल
गणश सुभाष लाठ
माधरु ी मधक
ु र इसा्कर
उषाबाई सुधाकर ज शी
सुधाकर बाबुराव ज शी
मधक
ु र बाबरु ाव ज शी
पुलाय्या प टय्या सन्नापांडला
बुशरा िातमा म ह्मद मुपताख

18
19
22
67
50
22
20
48
66
66
51
55
23

ह ळी गल्ली,नाांदड
च पाळा,नाांदड
मसद्धनाथपरु ी,नाांदड
ह ळी गल्ली,नाांदड
ह ळी गल्ली,नाांदड
बागवान गल्ली,नाांदड
जुना गांज,नाांदड
मसद्धनाथपरु ी,नाांदड
मसद्धनाथपुरी,नाांदड
मसद्धनाथपुरी,नाांदड
मसद्धनाथपरु ी,नाांदड
वसरणी,नाांदड
इतवारा,नाांदड

अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
वय पूणव ह त नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
टी.सी./ननगवम/वय पुरावा नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
रदहवासी नाही/ अजव अपूणव
िॉमव अपूणव

2078

34

रजजया सुलताना म ह्मद अहमद खान

27

जवाहर नगर,नाांदड

रदहवासी पुराव नाही

2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088

57

अब्दल
ु माजीद अब्दल
ु खादीर
मनीषा बाबुराव कदम
अचवना राज गुांजकर
द्र पदी बालाजी दगडि ड
स नी ज्ञानश्वर आवातीरक
अमभजजत गणशराव दशमुख
फकशनराव मफु कांदराव हणमांत
ां
रखा राजू मशद
श. अजहर श अब्िुल
आनांद बालाजी भारती

26
26
४१
18
19
19
52
32
18
18

वजीराबाद,नाांदड
हनुमानगड,नाांदड
न्याय नगर,नाांदड
मसद्धनाथपरु ी,नाांदड
मसद्धनाथपुरी,नाांदड
अांबकर नगर,नाांदड
ववणकर कॉल नी,नाांदड
मसद्धनाथपुरी,नाांदड
मुराद कॉल नी,नाांदड
जुना क ठा,नाांदड

तुषार दत्तात्रय मांठाळकर

19

जुना गांज,नाांदड

तपलीम बगम ग स खान

20

वाजगाव,नाांदड

आई/वडील/याांचा तपशील नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
पुराव नाहीत
वय पूणव ह त नाही
अपुर पुराव
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
नातवाईकाांचा पुरावा नाही

2061
2062
2063

186
197

158
170
140
176

170
170
170

175
147
147

110
150
168

2089
2090

150

174

यश ननतीन गांजवार
मनदीप क र मजर मसांघ बीरदद
दवशाली रमश बुक्तार
म हनलाल दरगाराम ल हार
सय्यद सल
ु तान इसक सय्यद
रणुका चगरीश मळग
साववत्री नागनाथ मतकर
मशवहर ववनायक मळग
मालीदवी श्रीफकशन स नी
राकशकुमार ववष्णू ववश्वकमाव
इपहाख खान इब्राहीम खान
अजश्वनी ववठ्ठलराव टाकणखार
श्रद्धा ववनायक मळग
म ननका कदार सारडा
सागर साईप्रकाश नारलावार
चांचल चांपतराव काांबळ
कलास तुकाराम वड
वषाव कलास वड
इांदरजजत क र मजर मसांघ बीरदद
आिरीन बगम मुजफ्िर अहमद
ममता नांद ू तायड
अननकत साईप्रकाश नारलावार
गजानन माधवराव बळगाव
प्रण ती नागश कल्याणकर

19
24
36
27
37
24
34
18
75
27
56
20
29
25
27
19
25
27
19
23
34
24
19
29

वाजगाव,नाांदड
दरमश नगर,नाांदड
खडकपुरा,nanded
कलाल गल्ली,नाांदड
वाघी,नाांदड
ववष्णूनगर,नाांदड
चचखलवाडी,नाांदड
ववष्णन
ू गर,नाांदड
मारवाड गल्ली,नाांदड
तानाजी नगर,नाांदड
ख्
ु बाई नगर,नाांदड
ल हार गल्ली,नाांदड
ववष्णन
ू गर,नाांदड
फकल्ला र ड,नाांदड
क्राांती च क,नाांदड
उपमान नगर,नाांदड
शाहु नगर,नाांदड
शाहु नगर,नाांदड
दरमश नगर,नाांदड
खडकपुरा,नाांदड
नावघाट,नाांदड
मसडक ,नाांदड
वसरणी,नाांदड
ह ळी,नाांदड

2115

124

सागर प्रमकुमार ज शी

28

सरािा,नाांदड

2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122

168

सन
ु ील नागदव भ कर
ां
प्रगती प्रभू मशद
बबरादार आकाश पुांडमलकराव
आरती बबबता काांबळ
पाली मसद्धाथव काांबळ
अ णा आनांदा तलांग
आिरीन िजुल्ला खान

35
18
18
21
21
35
32

जन
ु ा क ठा,नाांदड
ग वधवन घाट,नाांदड
मसडक ,नाांदड
ग कुळ नगर,नाांदड
मशवाजी नगर,नाांदड
मसडक ,नाांदड
ह ळी,नाांदड

2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114

15
118

209

80
70
81

216
216
23
126

182
8
185
122

नातवाईकाांचा पुरावा नाही
नातवाईकाांचा पुरावा नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वयाचा पुरावा नाही
नातवाईकाांचा परु ावा नाही
लग्नाचा पुरावा नाही
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
वयाचा पुरावा नाही
अजवदाराची सही नाही
वयाचा पुरावा नाही
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
नातसांबांध न ज डल्यान नामांजूर
नातसांबांध न ज डल्यान नामांजरू
घरातील व्यक्तीांचा पुरावा नाही
घरातील व्यक्तीांचा पुरावा नाही
नातवाईकाांचा पुरावा नाही
नातवाईकाांचा पुरावा नाही
नातवाईकाांचा परु ावा नाही
नातवाईकाांचा पुरावा नाही
नातवाईकाांचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
ओळखपत्र पवताच लावलल असून िॉमव
भरला आह नामांजूर
नामांजरू
नातसांबांध न ज डल्यान नामांजूर
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
घरातील व्यक्तीांचा पुरावा नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155

237
150
147
77
175

114
153
77
77

234
150
77
77
153
154
154

ां
मांदाफकनी सदामशव मशद
म ह्मद इरिान म . खालील
शबाना बगम सय्यद बबलाल
सांदीप अश क मपक
ररहाना बगम शख म दहओदिन
शख िाहीम दिन शख म इन दिन
ददपक लक्षमण उशलवार
अमीन बरकतअली स्मानन
सुननता सुरश इांग ल
रचनाबाई प्रल्हाद मसांग ठाकूर
उज्वला ग पाळ बबयाणी
स नाली बरकतअली स्मानी
पन्
ु नामी पल
ु ाय्या सन्नापांडला
ज्ञानश्वर बाबुराव पाांचाळ
लमलता हणमांत
वभव फकशनराव हनवत
चाांद ू मररबा वाघमार
आनांद फकशनराव हणमांत
िरजाना बगम महमूद शहाबुद्धीन
िरहा नाजनीन शख म इन दिन
शख हफिज दिन शख म इन दिन
काांता महावीर दहरावत
चचराग ददलीपकुमार शाह
भाववका चचराग शाह
साईप्रकाश ववठ्ठलराव
सुरखा सांभाजी ता
अहमद खान म ह्मद खान
लईख खान लाल खान पठाण
अन्वरी बगम शख म इनुदिन
शख नईम दिन शख म इन दिन
आमसयाबी सय्यद म मसन खान
प्रमला मशवाजी टापर
श. जावीद श. खय्युम

40
22
28
26
20
19
25
22
23
19
46
19
35
31
55
18
38
२४
18
24
35
29
32
28
55
22
40
18
50
33
21
24
24

वजीराबाद,नाांदड
ममल्लत नगर,नाांदड
मुराद कॉल णी,नाांदड
पुणगाव,नाांदड
वाघी,नाांदड
मददना नगर,नाांदड
चचखलवाडी,नाांदड
करीमाबाद ह ऊमसांग स सायटी,नाांदड
राहुल नगर,नाांदड
मशवाजी पुतळा,नाांदड
मगनपुरा,नाांदड
करीमाबाद स सायटी,नाांदड
भीमवाडी,वसरणी,नाांदड
चचखलवाडी,नाांदड
ववणकर कॉल नी,नाांदड
ववणकर कॉल नी,नाांदड
मालगाव र ड,नाांदड
ववणकर कॉल नी,नाांदड
वाजगाव,नाांदड
मददना नगर,नाांदड
मददना नगर,नाांदड
वजीराबाद,नाांदड
वजीराबाद,नाांदड
वजीराबाद,नाांदड
मसडक ,नाांदड
वाघाळा,नाांदड
तप्ु पा,नाांदड
वाजगाव,नाांदड
मददना नगर,नाांदड
मददना नगर,नाांदड
वाजगाव,नाांदड
वाजगाव,नाांदड
वाजगाव,नाांदड

नात सांबांध पुरत नसल्यान नामांजूर
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
अजावस बत एकही परु ावा नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
सांबांचधत नातवाईक नाहीत
सांबांचधत नातवाईक नाहीत
वयाचा पुरावा नाही
सांबांचधत नातवाईक नाहीत
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
अजाववर सही नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
वयाचा परु ावा नाही
अपुर पुराव
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही
अजवदाराची सही नाही

अ. माजीद म. खय्युम
रमाबाई सचचन गव्हाण
सरपवती मार ती करप
शख वाजीद शख कय्युम
म. रफिक शख शिी
सुनांदा मशवसाांब टीपशळ
अननता उत्तम झाांगड
नीता ददपक जोंधळ
छाया साईप्रकाश नारालवार

27
28
21
26
22
38
32
21
43

वाजगाव,नाांदड
वाजगाव,नाांदड
वाजगाव,नाांदड
वाजगाव,नाांदड
वाजगाव,नाांदड
मसडक ,नाांदड
ग कुळ नगर,नाांदड
इतवारा,नाांदड
मसडक ,नाांदड

अजवदाराची सही नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र
पतीच नाव नोंद तपशील
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
पतीच नाव नोंद तपशील
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र
पतीच नाव नोंद तपशील
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र

2165

आिरीन बगम जमील इक्बाल अहमद

23

मांढई,नाांदड

वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही

2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187

म ह्मद युसुि अममर दिन शख
कशव दहरामण ग डब ल
फकशन दहरामण ग डब ल
सुयक
व ाांत फकशनराव गाडगराव
अांफकता फकशन भारती
साईश्री प्रभूवस बत्तीणी
कृष्णा सत्यनारायण जाजूला
अननल बालाजी दहवर
सय्यदा शारमीन सय्यद त फिख
ममजाव न मान बग ममजाव बग
शुभम ववजय टाक
श. मराज म. मसिीखी
सत्यशीला ज्ञानश्वर पवार
शहीर अहमद नजीर अहमद
आकाश नागराज मसिमशट्टी
क मल ववक्रम गायकवाड
आश क सांभाजी आठवल
गांगाधर सांभाजी आठवल
म ह्मद आददल इल्यास ममन
आकाश सांभाजी जाधव
सक
ु शनी रवी पांड
ु ग
िमसया नवाज अब्दल
ु हबीब

60
40
46
29
21
18
22
३३
20
25
20
18
19
20
20
25
24
22
25
26
26
24

मशवराय नगर,नाांदड
रदहमपरू ,वसरणी,नाांदड
रदहमपूर,वसरणी,नाांदड
पाांडुरां ग नगर,नाांदड
ववष्णप
ु रु ी,नाांदड
स मश कॉल नी,नाांदड
नल्लागुट्टाचाळ,नाांदड
गननमपुरा,नाांदड
मांढई,नाांदड
वपली बबल्डीांग,नाांदड
शक्ती नगर,नाांदड
मांढई,नाांदड
हडक ,नाांदड
गाडीपुरा,नाांदड
नल्लागुट्टाचाळ,नाांदड
खडकपरु ा,नाांदड
ममल एररया,नाांदड
ममल एररया,नाांदड
साई नगर,नाांदड
मसडक ,नाांदड
पांचशील नगर,नाांदड
गांगाचाळ,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
लग्न झाल्याचा परु ावा नाही
घरातील व्यक्तीांचा पुरावा नाही
अजवदाराची सही नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
पुराव नाहीत
वयाचा परु ावा नाही
अजवदाराची सही नाही
वयाचा पुरावा नाही
नामांजरू
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
अजवदाराची सही नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
रदहवासी असमाधानकारक
परु ाव नाहीत
पुराव नाहीत

2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164

154
154
154
154
154

89

198
238
37
125
122
122
८४
२१२
81
37
21
20
20
50
180

नाही
नमूद नाही
नमूद नाही
नाही
नमद
ू नाही
नाही

2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198

124
124
124
124
124
124
123
124
124
124
124

2199
2200

124

2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218

124
124
124
124
124
124
101
123
124
124
124
123
124
146
159
77
159
159

मशरीन िरहत अ. खलील
मुनीरा बगम मह्मद सलीम
शबाना बगम महां मद युसुि
मशरीन बगम मह्मद शािी
बबना बगम सय्यद इसा
नसीमा बगम सय्यद इसा
जजनात बगम मह्मद ग स
मम
ु ताज बगम शख आमर
नहा बगम शख नदीम
समीना बगम सय्यद अय्युब
अ.रशीद अब्दल
ु गणी
स हल खान मह्मद अब्दल
ु रज्जाक
खान
महां मद जीशान तन्वीर मह्मद जमील
अहमद
खसाना बगम महां मद असलम
बबना बगम अब्दल
ु हबीब
सुननता सनतश गवांडल
आिरीन बगम अली मुज्तबा खान
नसरीन बगम मह्मद िा ख
शाहीन बगु सय्यद जब
ु र
शख साददक शख बाबु
सय्यद अकबर सय्यद इसा
यन
ु स
ु अली बरकत अली
म. मह्मसीन हुसन म. रफिख
ररजवान मकदम
ू खान पठाण
म ह्मद अणखल म ह्मद खलील
महमद जावीद अब्दल
ु गणी
सांध्या तानाजी ठ क
पद्मीनबाई व्यांकटी मुळक
सब क सर अब्दल
ु गफ्िार
श्रत
ी
दयानां
द
काळ
ु
फकरण सुरश म र

18
28
25
15
20
30
25
19
17
17
20

गनीमपरु ा,नाांदड
म मीनपुरा,नाांदड
म मीनपुरा,नाांदड
म मीनपुरा,नाांदड
म मीनपरु ा,नाांदड
म मीनपुरा,नाांदड
म मीनपुरा,नाांदड
म मीनपरु ा,नाांदड
हतई,नाांदड
म ममनपुरा,नाांदड
म ममनपुरा,नाांदड

परु ाव नाहीत
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र
अजाववर सही नाही
वय पूणव ह त नाही
पतीच नाव नोंद तपशील
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र
वयाचा परु ावा नाही
वय पूणव ह त नाही
वय पूणव ह त नाही
रदहवासी पुराव नाही

18

म ममनपुरा,नाांदड

रदहवासी पुराव नाही

19

म मीनपुरा,नाांदड

आई/वडील/याांचा तपशील नाही

27
28
20
28
24
32
35
19
43
18
18
26
17
18
73
18
21
21

म ममनपरु ा,नाांदड
म ममनपुरा,नाांदड
मसद्धनाथपुरी,नाांदड
हतई,नाांदड
गनीमपुरा,नाांदड
म ममनपरु ा,नाांदड
अरबगल्ली,नाांदड
म मीनपुरा,नाांदड
म मीनपरु ा,नाांदड
म मीनपुरा,नाांदड
म मीनपुरा,नाांदड
म मीनपरु ा,नाांदड
म मीनपुरा,नाांदड
इांजगाव,नाांदड
इांजगाव,नाांदड
दहलाल नगर,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड

पवत: / कुटुांबाचा रदहवासी परु ावा नाही
पवत: / कुटुांबाचा रदहवासी पुरावा नाही
अजवदाराची सही नाही
पवत: / कुटुांबाचा रदहवासी पुरावा नाही
अजाववर सही नाही
पवत: / कुटुांबाचा रदहवासी परु ावा नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वयाचा पुरावा नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
रदहवासी परु ाव नाही
वय पूणव ह त नाही
अजाववर सही नाही
वय जापत आह
अजाववर सही नाही
नातवाईकाांचा परु ावा नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही

नाही
नमद
ू नाही
नाही
नाही

2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233

156
159
159
159
20
60
3
139
60
१६०
160
164
145
236
30

2234

33

2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243

107
162
162
33
159
156
159
159
176

2244

79

2245

77

2246

77

2247
2248

77
77

शकांु तला नारायणराव च डकर
शाांताबाई तानाजी मूळक
मार ती लालू गड्डमवार
व्यांकटी दत्ता मुळक
सलमा बगम म ह्मद हनीि
मसमा राम जाधव
महश रावसाहब उबाळ
आनांद उमश र डा
अजय राम जाधव
ां
मशवनांदा दत्तात्रय मशद
ां
माधव दत्तात्रय मशद
ननलश शांकर पुयड
सांकत धोंडीराज ककांदड
शमशाद बगम म ह्मद याकुब
मशवसाांब रावसाहब स न्ताक्क
यापमीन बासीद कुरशी अब्दल
ु रशीद
कुरशी
सना परवीन खलील अहमद
सांगीता मार ती साठ
मार ती दत्ता साठ
बासीद इमामसाब कुरशी
नाईकवाड ज्ञान बा ग ववांदराव
तानाजी व्यांकटराव मुळक
सय्यद खलील ननजाम िीन
साबरा बगम सय्यद सलीम
सररता मांगश वांजार
म ह्मद इमरान म हमद मब
ु ीन
बागवान
म हममद शिी म ह्मद शरीिुिीन
म ह्मद स हल म ह्मद अब्दल
ु
सत्तर कुरशी
मसमा बगम अब्दल
ु गफ्िार
शख अांजलत शख अब्दल
ु गफ्िार

56
४१
52
82
19
25
18
19
22
19
18
19
20
31
21
31

मसडक ,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड
ग वधवन घाट,नाांदड
गाडगाव,नाांदड
सरािा,नाांदड
ग वधवन घाट,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
वडगाव,नाांदड
पाठक गल्ली,नाांदड
लालवाडी,नाांदड
मशवशक्ती नगर,नाांदड
वशाखी नगर,नाांदड

वय जापत आह
वय जापत आह
वय जापत आह
वय जापत आह
अजाववर सही नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
पुराव अपुर
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

23
26
30
20
50
49
४१
20
26

जन
ु ा गांज,नाांदड
रावत नगर,नाांदड
रावत नगर,नाांदड
वशाखी नगर,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
वसरणी,नाांदड

वयाचा पुरावा नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
रदहवासी पुरावा नाही
वय जापत आह
वय जापत आह
वय जापत आह
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

18

खय्युम प्लॉट,नाांदड

अजाववर सही नाही

31

खय्युम प्लॉट,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

21

दहलाल नगर,नाांदड

अजाववर सही नाही

21
18

दहलाल नगर,नाांदड
दहलाल नगर,नाांदड

अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही

2249

77

नाजमा बगम म ह्मद रफिक कुरशी

21

दहलाल नगर,नाांदड

अजाववर सही नाही

2250
2251
2252
2253
2254
2255

79
79
79
79
54
15

स हल अहमद चाांद पाशा कुरशी
अांजुम बगम चाांद पाशा कुरशी
म ह्मद इरशाद रज्जाक हुसन
जबा बगम गुलाम दपतगीर
श भाबाई दवराव जाधव
म ह्मद सलीम म ह्मद नजीर

19
21
21
18
45
23

खय्युम प्लॉट,नाांदड
खय्युम प्लॉट,नाांदड
खय्यम
ु प्लॉट,नाांदड
खय्युम प्लॉट,नाांदड
चचखलवाडी,नाांदड
वाघी र ड,नाांदड

अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही

2256

43

बलववांदर पालमसांघ फकशन लाल पाल

21

गु रामदासजी यात्री ननवास,नाांदड

आई/वडील/याांचा तपशील नाही

2257

189

वदहदा बगम शहा मकसूद शख

46

महावीर च क,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

2258

43

गुरप्रीत क र फकशन पाल मसांघ पाल

18

गु रामदासजी यात्री ननवास,नाांदड

रदहवासी/ आई/वडील, याांचा आवश्यक मादहती

2259

43

रतनपाल मसांघ फकशनपाल मसांघ पाल

32

गु रामदासजी यात्री ननवास,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266

43
43
160
160
160
160
6

गरु पाल मसांघ फकशनपाल मसांघ पाल
रववांदर क र फकशन पाल मसांघ पाल
बापूराव भुजांगा गादकर
जक्मनबाई बापूराव गादकर
ददपक बापूराव गादकर
अांकुश बापरू ाव गादकर
आशा उद्धवराव कळण

25
50
४७
४७
24
26
33

गु रामदासजी यात्री ननवास,नाांदड
गु रामदासजी यात्री ननवास,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
नाांदड

आई/वडील/याांचा तपशील नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

2267

6

उद्धवराव तातराव कळण

42

पुणगाव,नाांदड

अजाववर सही/ वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276

20
20
17
54
54
299
80
108
108

अिर ज खान रसूल खान
रमजान खान रसूल खान
समीना यापमीन वाजीद खान
ववलास स नाजी जाधव
दवराव स नाजी जाधव
सय्यद इमरान सय्यद साजजद
ग हर ममन्हाज म ह्मद इल्यास
शहनाज बगम अब्दल
ु गफ्िार
म ह्मद मुजीब अब्दल
ु खादर

21
23
37
40
50
22
32
22
30

दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड
दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड
दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड
चचखलवाडी,नाांदड
चचखलवाडी,नाांदड
लक्ष्मी नगर,नाांदड
बबलाल नगर,नाांदड
वपली बबल्डीांग,नाांदड
मांढई,नाांदड

आई/वडील/याांचा तपशील नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
अजाववर सही नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही

आमसया बगम म ह्मद हुसन
अब्दल
ु त यस अब्दल
ू उपमान
मांगलाबाई अननल धव
ु े
शख अबू बकर शख मजर
म ह्मद असलम अब्दल
ु रशीद
सबा फिरद स शख मजर
िर ज सय्यद अब्दल
ु हसन सय्यद

63
24
30
20
23
20
25

मांढई,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
मांढई,नाांदड
मांढई,नाांदड
मांढई,नाांदड
फकल्ला र ड,नाांदड

2284

वप्रयांका सनतश राखवार

20

च पाळा,नाांदड

2285

समु मत अननल सावमाचल

19

वाजल्मक नगर,नाांदड

ग ववांद ववठ्ठलराव टाकसाठ
गांग्णशवर ववश्वाांबर ख स
वप्रती श्रीरां ग मगर
गीताबाई नाग राव गायकवाड
शाांताबाई धनाजी पवार
बबना बगम म ह्मद मजहर दिन
सववता मार ती मशलगीर
रामक र ददारमसांघ भादा
बालाजी तुकाराम भाांड
लमलता रमश धव
ु े

23
18
20
43
४१
27
27
35
38
46

धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
मसडक ,नाांदड
मसडक ,नाांदड
मसडक ,नाांदड
गाडगाव र ड,नाांदड
आयकर कॉल नी,नाांदड
मुरमुरा भट्टी,क ठा,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड

आसमा बगम महमद एकबाल कुरशी

26

मददना नगर,नाांदड

सलीम बग छ ट बग
अांजली गणपत क कर
वषाव श्रावण पांडडत
भज
ु ांगराव लालबाजी राजभ ज
सुनांदा भुजांगराव राजभ ज

39
20
22
66
65

ममल एररया,नाांदड
आांबडकर नगर,नाांदड
दगावचाळ,नाांदड
दगावचाळ,नाांदड
दगावचाळ,नाांदड

आकाश भापकर हाटकर

18

उपमानशाही ममल,नाांदड

मसराज खान
ननसार बगम
इरिान खान

23
33
18

नाांदड
गांगाचाळ,नाांदड
गांगाचाळ,नाांदड

2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283

2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295

108
103
162
108
108
108
105

157
157

206
304
229
162
162

2296
2297
2298
2299
2300
2301

40
38
25
25
25

2302
2303
2304
2305

63
40

सलीम खान पठाण
हुसन सय्यद
रहीम खान

नामांजूर
नामांजूर
नामांजूर
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
नामांजूर
यादीत नाव आह
नातवाईकाांचा पुरावा नाही
नातवाईकाांचा पुरावा नाही
नातवाईकाांचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
नामांजूर
नामांजूर
वयाचा पुरावा नाही
परु ाव अपरु
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
अपूणव िॉमव
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र नाही
अजाववर सही नाही

2306
2307
2308
2309
2310

137
103

2311

283

2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337

108
163
163
163
163
163
163
163
163
163
105
83
80
226
66

66
228

244
113
244
244
244
221
224
224
224
224

इल्यास अमशान अब्दल
ु म हसीन
अवस शख सत्तर शख
कदम श्रीननवास दत्ताहारी
बाबाराव ववठ्ठलराव वानखड
मन ज ववठ्ठल नरवाड
मुह्मद जमील अहमद मुह्मद
खलील आहें द
अब्दल
ु गफ्िार अब्दल
ु खालख
एकनाथ सखाराम भाांड
लखन सूयभ
व ान भाांड
रखाबाई बालाजी भाांड
सांगीता मशवाजी भाांड
राजू सरु श भाांड
िुलाबाई गजानन भाांड
स नाबाई राम भाांड
राम तक
ु ाराम भाांड
ज्य ती सांत ष घायवट
खश
ु ीद सय्यद अब्दल
ु हसन
महमुदा बगम अमजद खान
ज्य त्सना शलश ब कन
र शननत क र अमरजजत मसांघ सांधू
कुलदीप काजूर चड
ू मसांघ सांधू
भीमराज सदानांद भ ळ
प्रकाश रामराव मारवार
चांद्रकाांत यशवांत गडाळ
सुरज साहबराव गजभार
सनु नता वीरें द्र सय
व ांशी
ू व
शुभम बाळाराम च पड
साहबराव शांकर गजय
राधाबाई एकनाथ जोंधळ
िरजानाबी शख हुसन शख
पांचशीला सन
ु ील जोंधळ
सुनील एकनाथ जोंधळ

18
17
18
37
23

अरबगल्ली,नाांदड
ित्तबु ज,नाांदड
रल्वपटशन र ड,नाांदड
शहीदपुरा,नाांदड
नाांदड

वय पूणव ह त नाही
वय पूणव ह त नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वय पण
ू व ह त नाही

51

बरकतपुरा,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

34
33
25
30
22
34
38
32
35
22
34
31
29
22
38
27
46
19
20
35
20
20
31
30
18
25

वपली बबल्डीांग,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
धनगाव,नाांदड
फकल्ला र ड,नाांदड
फकल्ला र ड,नाांदड
सरािा गांज,नाांदड
नगीना घाट,नाांदड
भगतमसांघ र ड,नाांदड
दगावचाळ,नाांदड
ग पाळचावडी,नाांदड
ववणकर कॉल नी,नाांदड
ग पाळचावडी,नाांदड
ग पाळचावडी,नाांदड
ग पाळचावडी,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
बळीरामपरू ,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड

वयाचा परु ावा नाही
पुराव अपुर
पुराव अपुर
पुराव अपुर
पुराव अपुर
परु ाव अपरु
पुराव अपुर
पुराव अपुर
परु ाव अपरु
पुराव अपुर
वयाचा पुरावा नाही
अजाववर सही नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
टी.सी./ननगवम/वय परु ावा नाही
पुराव अपुर
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
यादीत नाव आह
वयाचा पुरावा नाही
वयाचा पुरावा नाही
नातवाईकाांचा परु ावा नाही
नातवाईकाांचा पुरावा नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
अजाववर सही नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही
रदहवासी पुरावा नाही

2338
2339
2340
2341
2342
2343

224
224
224
224
224
224

सवु प्रया श्रीरां ग ढां ग
ववश्वास कांु तुबाई शळक
एकनाथ सटवाजी जोंधळ
बबी ध्मपाल कापुर
सदामशव महाजन गायकवाड
सुननता ववजय शळक

28
18
50
23
30
32

बळीरामपूर,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
बळीरामपरू ,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड

अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र
पतीच नाव नोंद तपशील
वगळणी परु ावा/ शपथपत्र
पतीच नाव नोंद तपशील

2344

224

सववता सदामशव गायकवाड

31

बळीरामपरू ,नाांदड

मतदार यादीत नाव नसल्याचा परु ावा नाही

2345

224

भीमराव तुकाराम ढग

48

बळीरामपूर,नाांदड

मतदार यादीत नाव नसल्याचा पुरावा नाही

2346

7

सुांदरबाई चाांद ू सूयव
व ांशी

43

ब्रा्हणवाडा,नाांदड

अजाववर सही नाही

2347

253

नरहरी सांगमनाथ भूसावर

46

गुांडगाव,नाांदड

मतदार यादीत नाव नसल्याचा पुरावा नाही

2348
2349
2350

7
224
7

आकाश सांभाजी स नटक्क
क णा श्रीरां ग ढग
ददपाली ददगांबर स नटक्क

24
25
19

ब्रा्हणवाडा,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
ब्रा्हणवाडा,नाांदड

अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही

2351

7

आमप
ु मल
ृ ली रावसाहब दध

30

ब्रा्हणवाडा,नाांदड

कुटुांबाचा मतदार यादीतील तपशील नाही

2352
2353
2354
2355

7
7
7
221

कच रमश दध
ु मल
नागरबाई दत्ता राजम ड
राजश ववठ्ठलराव दध
ु मल
श. अब्दल
ु म ईन अब्दल
ु हाफिज

25
38
40

ब्रा्हणवाडा,नाांदड
ब्रा्हणवाडा,नाांदड
ब्रा्हणवाडा,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड

वयाचा/रदहवासी तपशील नाही
रदहवासी पुरावा नाही
परु ाव अपरु
अजाववर सही नाही

2356

7

सांत ष मशवाजी स नटक्क

29

ब्रा्हणवाडा,नाांदड

मतदार यादीत नाव नसल्याचा पुरावा नाही

2357
2358
2359

219

मशनांदा अश क वाघमार
श. खाजा बी स. अिसर
ननकश भाऊसाहब जाधव

22
25
19

बळीरामपूर,नाांदड
वाजगाव,नाांदड
बळीरामपरू ,नाांदड

अजाववर सही नाही
रदहवासी पुरावा नाही
परु ाव अपरु

नांददनी तुलजश यादव

31

वजजराबाद,नाांदड

कुटुांबाचा मतदार यादीतील तपशील नाही

219

2360

नाही
नमूद नाही
नाही
नमूद नाही

2361

32

श्रयस र ह्मनी कदम

22

गवळीपुरा,नाांदड

अजाववर सही नाही

2362

224

त्र्यांबक फकशनराव कलवल

46

बळीरामपूर,नाांदड

कुटुांबाचा मतदार यादीतील तपशील नाही

2363

224

पवाती पवप्नील क ल्ह

26

बळीरामपूर,नाांदड

177मध्य नाव आह

2364
2365
2366
2367
2368
2369

224
224
244
244
244
244

अब्दल
ु रऊि सय्यद साब
क मल भीमदशवन क ल्ह
नागराज माणणक कसब
ज्य ती बाळाराम च पड
अक्षय बाळाराम च पड
गणश बाळाराम च पड

40
18
22
44
18
23

बळीरामपूर,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
ग पाळचावडी,नाांदड
ग पाळचावडी,नाांदड
ग पाळचावडी,नाांदड
ग पाळचावडी,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वय पूणव ह त नाही
वयाचा पुरावा नाही
201 मध्य नाव आह
वयाचा परु ावा नाही
वयाचा पुरावा नाही

2370

244

अांजना वजनाथ साखर

37

ग पाळचावडी,नाांदड

कुटुांबाचा मतदार यादीतील तपशील नाही

2371

224

सुननता त्र्यांबक कलवल

40

एम.आय.डी.सी.नाांदड

कुटुांबाचा मतदार यादीतील तपशील नाही

2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383

221
224
253
12
253
253
253
210
170
227
170
170

नुरजहा बगम श. अब्दल
ु म ईन
सुलताना बगम अब्दल
ु रऊि
रत्नमाला अजन
वु गायकवाड
कृष्णा बापूअप्पा त डकरी
चांद्रकाांत गणपती पवार
शवांताबाई चांद्रकाांत पवार
प्रकाश चांदर पवार
अनुसया ज्ञानश्वर िुलवर
लक्षमण ग ववांद घाट ळ
प्रसाद लक्ष्मणराव घाट ळ
नाजीया बगम शख इमरान
शख इमरान शख मकसूद

33
35
18
42
55
52
32
22
70
30
28
36

बळीरामपूर,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
गांड
ु गाव,नाांदड
दशमश नगर,नाांदड
बाभूळगाव,नाांदड
बाभळ
ू गाव,नाांदड
बाभूळगाव,नाांदड
मसडक ,नाांदड
दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड
दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड
नावघाट,ह ळी,नाांदड
नावघाट,ह ळी,नाांदड

अजाववर सही नाही
रदहवासी पुरावा नाही
वय पण
ू व ह त नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
रदहवासी परु ावा नाही
रदहवासी पुरावा नाही

म ह्मद गामलब म मीन म ह्मद ग स

18

मसद्धनाथपुरी,नाांदड

अजाववर सही नाही

सुरज बालाजी गायकवाड

22

मसडक ,नाांदड

2386

जयकुमार व्यांकटराव खटक

22

हडक ,नाांदड

2387

मांगश व्यांकटराव खटक

19

ववठ्ठल नगर,हडक ,नाांदड

2388

य चगता कृष्णकुमार कांधार

18

ग वधवन घाट,नाांदड

अचवना राहुल पवार

31

बळीरामपूर,नाांदड

आई/वडील/याांचा तपशील नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
कुटुांबाचा मतदार यादीतील तपशील चक
ु ीचा
आह

2384
2385

2389

286

219

2390

219

लक्ष्मीबाई चाांद जी गायकवाड

56

बळीरामपूर,नाांदड

मतदार यादीत नाव नसल्याचा पुरावा नाही

2391
2392
2393
2394

218
219
170
170

शकांु तला सांजय ग पवामी
सांजय ववठ्ठलराव ग पवामी
ताणाबाई लक्ष्मण घाट ळ
उषा प्रसाद घाट ळ

26
35
65
30

बळीरामपूर,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड
दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड

2395

201

प्रभावती अववनाश सवाई

39

हडक ,नाांदड

2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402

54

उमश सुधाकर कामलांदर
साईनाथ सदामशव पनापल्ल
म . हाजी अब्दल
ु खलील
जयश्री गजानन वाघमार
म . अननस म . हुसन म मीन
आनांदमसांघ नरें द्र मसांघ सपुर
म ह्मद परवज म ह्मद अय्युब

25
20
18
21
20
19
25

कांु भार गल्ली,नाांदड
यात्री ननवास,बडपुरा,नाांदड
मसद्धनाथपुरी,नाांदड
मसद्धनाथपुरी,नाांदड
मसद्धनाथपरु ी,नाांदड
मुगट,नाांदड
मसद्धनाथपुरी,नाांदड

पूजा प्रभुदास वाडकर

22

ग कुळ नगर,नाांदड

23
18

मसद्धनाथपरु ी,नाांदड
रामरहीम नगर,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
अजाववर सही नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
रदहवासी पुरावा/कुटुांबातील व्यजक्तांचा मतदार
यादीतील तपशील नाही
अजाववर सही नाही
मतदार यादी नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
अजाववर सही नाही
वयाची पूतत
व ा ह त नाही

120
120
120
4
118

2403

27

दगलूर नाका,नाांदड

आई/वडील/याांचा तपशील नाही

70

मशरीन बगम म ह्मद परवज
म ह्मद आमर अब्दल
ु माजीद
म ह्मद नय्युम म ह्मद खाज
ममया कुरशी
चतन्य रामश्वर व्यास
पाशा शख इब्राहीम शख
शख आमर शख उपमान
रघुनाथमसांघ सीतलमसांघ ठाकूर

29
19
51

वजीराबाद,नाांदड
मशवाजी नगर,नाांदड
बडी दगाव,नाांदड
ल हार गल्ली,नाांदड

अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
यादी भागाचा उल्लख कला नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

2411

70

मीराबाई रघन
ु ाथमसांग ठाकूर

43

ल हार गल्ली,नाांदड

मतदार यादीत नाव नसल्याचा परु ावा नाही

2412
2413

120
120

सागर चांद्रकाांतराव ढग
ददगाांबर मुकांु दराव डाांग

21
20

इतवारा,नाांदड
मसद्धनाथपुरी,नाांदड

2414

१९४

राजू गणश चीटकलवार

38

मसडक ,नाांदड

2415
2416

34
62

अननता प्रवीण सरु ाश
कपतुरबाबाई ववष्णू घायवट

परु ाव अपुर
अजाववर सही नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही

2404
2405

118
79

2406

79

2407
2408
2409
2410

35
२८२

27

गवळीपरु ा,नाांदड
धनगाव,नाांदड

2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433

162

153
35
125
106
67
125

सरु खा रमश घायवट
रां जना श्यामराव ता
सपना व्यांकटश बीजमवार
सववता नह पवार
अजश्वनी दवानांद गवार
कृष्ण सांभाजी म र
सांभाजी धमावजी म र
सन
ु ील फकशन गवळी
उषाताई मशवचरण वावळ
पूजा सचीनाद दसाई
सचचतानांद नाग राव दसाई
रदहमा बी ननसार खान पठाण
नांदा आश क वाघमार
पूजा अननल दहवर
नरश नमवदा टकाळ
रणक
ु ा चांद्रशखर ख डव
बालाजी महाद ू दहवर

27
24
27
23
18
60

धनगाव,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
वांद
ृ ावन कॉल नी,नाांदड
मशवराय नगर,नाांदड
सप्तचगरी कॉल नी,नाांदड
मशवराय नगर,नाांदड
मशवराय नगर,नाांदड
उल्हास नगर,नाांदड
क्राांती नगर,नाांदड
तुळशीराम नगर, नाांदड
तुळशीराम नगर, नाांदड
वाजगाव,नाांदड
डॉक्टर लाईन,नाांदड
गनीमपुरा,नाांदड
मांढई,नाांदड
चचखलवाडी,नाांदड
गनीमपुरा,नाांदड

2441

106

सांभाजी पुांडमलक पाांचाळ

28

दत्त नगर,मसडक ,नाांदड

पतीच नाव नोंद तपशील नमूद नाही
अजव अपूणव
रदहवासी पुरावा नाही
अजाववर सही नाही
रदहवासी परु ावा नाही
अपुर पुराव
अपुर पुराव
रदहवासी परु ावा नाही
रदहवासी पुरावा नाही
रदहवासी पुरावा नाही
रदहवासी पुरावा नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही
वयाचा पुरावा नाही
अजवदाराची सही नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
शपथ नाही/कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद
तपशील नाही
शपथ नाही/कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद
तपशील नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
यादीत नाव आह
अजावदारची सदह नाही
यादी भाग व कुटुांबातील व्यक्तीांचा तपशील
नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

2434

197

वषाव राणी ग माजी जाधव

23

बळीरामपरू ,नाांदड

2435

११

भगतमसांग जीवन मसांग कापस

39

बडपुरा,नाांदड

2436
2437
2438
2439

53
12
49
139

म ्मसांग भूर मसांघ ठाकूर
रघुवीर मसांघ बुधमसांघ हुडा
अननलकुमार नारायन जयमाला
साईवप्रया लक्ष्मीकाांत द्रकांटवार

32
51
29
22

चचखलवाडी,नाांदड
यात्री ननवास जवळ,नाांदड
साई नगर,नाांदड
सरािा बाजार,नाांदड

हां सराज ग ववांदराव तलांग

23

गु ्वारा र ड,नाांदड

2442

७४

पठाण जमीर खान पठाण ताहर खान

33

मांढई,नाांदड

अजवदाराच शपथपत्र नाही

2443
2444

34
१३८

िहीमउन्नीसा बगम शख खलील
म ह्मद कारीमजु न्नसा म . ररयाज

34
27

गवळीपुरा,नाांदड
अरब गल्ली,नाांदड

सही नाही/शपथपत्र नाही
अजवदाराची सदह नाही, रदहवासी नाही

2440

45
28
30
20
18
30
17
22
21

2445

भारतबाई स माजी गायकवाड

45

ग वधवन घाट,नाांदड

2446
2447
2448
2449

महें द्र नाजग्दश मसांह
लक्ष्मीबाई उत्तम स नकाांबळ
म ह्मद म हसीन इल्यास मम न
राजू लक्ष्मण नरवण

24
18
23
19

उपमान नगर र ड,नाांदड
हडक ,नाांदड
साई नगर,नाांदड
शक्ती नगर,नाांदड

दत्तात्रय तक
ु ाराम गाांध

75

वववक नगर,नाांदड

ल कडश्वर महाद ू करडडल
ग पाल दहरालाल बबयाणी
शाईपता परवीन शख िर ज
नाजमीन बगम अ. असद
म . रहान म . ताहर कुरशी
मयुरी ववकास टाक
मजर मसांघ हरी मसांघ
साररका सांदीप पाठक
अांकुश सुभाष स माणी
हररदास दादाराव भवर
कल्पना गांगाधर जाधव
सबा बगम शख ताहर अली
आयशा तरन्नम
ु म . अजहर हुसन
राजकुमारी सुजजत कुमार नीळकांठ
सुजजत कुमार बाबा नीळकांठ
बालाजी बापरू ाव पाट ळ
शख उपमान पाशा शख रमजान
मार ती मलगोंडा मशलगीर
जनाबाई बालाजी बारस
मशतल दवप्पा च गुल
प्रशाांत बळवांत गव्हाण
च गुल साधना मशतल
मशल्पा पक भालराव
लक्ष्मी शांकरराव जाधव
गांगाबाई हनुमान च धरी

30
४७
24
18
21
25
45
30
25
20
23
21
21
31
32
39
33
४१
55
55
25
53
23
18
56

पुणगाव,नाांदड
मगनपुरा,नाांदड
मुराद कॉल नी,नाांदड
मुराद कॉल नी,नाांदड
मणणयार गल्ली,नाांदड
हडक ,नाांदड
बािना र ड,नाांदड
नावघाट,नाांदड
स मश कॉल नी,नाांदड
वामन नगर,नाांदड
पास्गाव,नाांदड
मसडक ,नाांदड
गणी कॉल नी,नाांदड
साई नगर,नाांदड
साई नगर,नाांदड
वाघाळा,नाांदड
महबूब नगर,नाांदड
आयकर कॉल नी,नाांदड
जन
ु ा क ठा,नाांदड
जुनाक ठा,नाांदड
गणश नगर,नाांदड
जुना क ठा,नाांदड
राम नगर,नाांदड
बसवश्वर नगर,नाांदड
रामनगर,नाांदड

188
50
50

2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475

147
150
150
89
१३६
28
77

194
194
216

168
168
181
168
170
१५३

शपथपत्र व घरातील व्यक्तीच ननवडणूक
काडव नाही
अजवदाराची सही नाही
अजवदाराची सही नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
अजवदाराची सही नाही
शपथ नाही/कुटुांबातील व्यजक्तांची नोंद
तपशील नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
पुराव अपुर
अजवदाराची सही नाही
नामांजूर
अजवदाराची सही नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
अजवदाराची सही नाही
यादीत नाव आह
अजावदारची सदह नाही
आई/वडील/याांचा तपशील नाही
वयाचा पुरावा नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
रदहवासी परु ावा नाही
रदहवासी पुरावा नाही
पुराव अपुर
परु ाव अपरु
अजवदाराची सही नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
चक
ु ीचा िॉमव भरला
चक
ु ीचा िॉमव भरला
वयाचा पुरावा नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वयाचा पुरावा नाही
नातसांबांधी नामांजरू
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही

2476
2477
2478
2479
2480
2481

१४१
141
216

2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507

141
141
141
194
३००
288
194
80
80
८०
80
185
83
८४
१९१
8
90
90
181
123
90
90

हनुमान मशतल मांडल
लक्ष्मी कमल च धरी
ववजयमाला बळीराम एांगड
बळीराम भुजांगराव एांगड
अचवना प्रकाश काांबळ
अनुराधा सुरज णखल्लार

65
28
45
55
20
18

रामनगर,नाांदड
रामनगर,नाांदड
एकता नगर,नाांदड
एकता नगर,नाांदड
शाहु नगर,नाांदड
मसद्धाथव नगर,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
पतीच नाव नोंद तपशील नमद
ू नाही
अजाववर सही नाही

पठाण शरीिा बी सरदार खान पठान

56

जय भवानी नगर,नाांदड

कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही

एकता नगर,नाांदड
एकता नगर,नाांदड
जागत
ृ हनुमान नगर,नाांदड
साई नगर,नाांदड
रहमत नगर,नाांदड
लक्ष्मी नगरनाांदड
साई नगर,नाांदड
मददना नगर,नाांदड
मददना नगर,नाांदड
मददना नगर,नाांदड
मददना नगर,नाांदड
मसडक ,नाांदड
फकल्ला र ड,नाांदड
ददलीप मसांग कॉल नी,नाांदड
रहमत नगर,नाांदड
ववष्णप
ु रु ी,नाांदड
मसद्धनाथपुरी,नाांदड
च पाळा,नाांदड
मशवाजी नगर,नाांदड
पीरबुऱ्हाण नगर,नाांदड
पीरबुऱ्हाण नगर,नाांदड
गणश नगर,नाांदड
हनुमानगढ,नाांदड
वपरबह
ु ावन नगर,नाांदड
वपरबुहावन नगर,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
अजाववर सही नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
कुटुांबातील व्यजक्तांचा तपशील नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
रदहवासी परु ावा नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
अजाववर सही नाही
रदहवासी पुरावा नाही
अजाववर सही नाही
कुटुांबाचा तपशील नाही
अजाववर सही नाही
अपण
ू व परु ाव
अपूणव पुराव
सांबांचधत नातवाईक नाहीत
अपरु परु ाव
नातवाईकाांच पुराव नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
नातवाईकाांच पुराव नाही
नातवाईकाांच पुराव नाही
नातवाईकाांच परु ाव नाही
नातवाईकाांच पुराव नाही

ददलीप भुजांगराव एांगड
सुरखा ददलीप एांगड
ननफकता त ण अजन
ुव
अश क फकशन ईटीफकला
आसमा बगम अली हुसन
आयशा बगम शख हसन
सयाबाई पाांडुरां ग सूयव
व ांशी
नसरीन बानू सरिराज अहमद
गुलाम मसकांदर गुलाम रसूल
श एब गुलाम रसूल
वलीउिीन कुरशी वसीम कुरशी
सुजाता पांडडत अांबकर
ननरां जन भागीरथ लांकाढाई
क्षक्षतीज मशतल ननमवल
सायमा रित अब्दल
ु हबीब
कववता ख बराजी पांदवाड
अमजद खान पाशा खान
आकाश रमशराव मारावार
ददनश सरु श कुलददपक
शख रज्जाक शख मदार
शख श्मनूर बगम शख रज्जाक
अजजांक्य जीवन खडकर
रखा पाांडुरां ग च र
शख हुसन शख रज्जाक
शख सगीर शख रज्जाक

44
31
19
18
24
17
38
30
25
20
38
30
33
19
21
21
25
23
67
64
18
40
21
28

2508
2509
2510
2511
2512

288
283
283
46
46

िरहानाज म. ग स
म ह्मद रहान म ह्मद खादीर
तरन्नुम िातमा शख युनुस
म . माय्न दिन म . रजा
समीरा बगम ममजाव िजल

20
20
19
39
19

बरकतपरु ा,नाांदड
हदर बाघ,नाांदड
म हज््दया कॉल नी,नाांदड
लबर कॉल णी,नाांदड
रजा नगर,नाांदड

नातवाईकाांच पुराव नाही
नातवाईकाांच पुराव नाही
नातवाईकाांच पुराव नाही
वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
टी.सी./ननगवम/वय परु ावा नाही

2513

46

इरिाना बान अब्दल
ु सत्तार बागवान

27

रजा नगर,नाांदड

रदहवासी पुरावा नाही

2514

46

िरहा फिरद स बागवान अब्दल
ु खादीर

20

रजा नगर,नाांदड

रदहवासी पुरावा नाही

2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538

46
46

रजा नगर,नाांदड
रजा नगर,नाांदड
साांगवी,नाांदड
नवीन क ठा,नाांदड
इपलामपुरा,नाांदड
इपलामपुरा,नाांदड
साांगवी,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
दल्
ु हशाह रहमान नगर,नाांदड
पक्की चाळ,नाांदड
पक्की चाळ,नाांदड
स मश कॉल नी,नाांदड
नरमसांह गल्ली,नाांदड
ह ळी,नाांदड
महावीर च क,नाांदड
ववकासनगर,नाांदड
ववकासनगर,नाांदड
ववकासनगर,नाांदड
ववकासनगर,नाांदड
ववकासनगर,नाांदड
ववकासनगर,नाांदड
ववकासनगर,नाांदड
ववकासनगर,नाांदड
असरजन,नाांदड

वगळणी पुरावा/ शपथपत्र नाही
अपुर पुराव
अपुर पुराव
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार यादीत नाव नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार यादीत नाव नाही
मतदार ओळखपत्र फकनवट चा आह
िॉमव चक
ु ीचा आह
यादी भाग नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार यादीत नाव नाही

166
103
115

17

35

185

मह
ु ्मद मसिीख जानी ममया
आयशा िातमा मुह्मद मसिीख
राजश भुजांग वायवळ
चांद्रप्रकाश हुब्बलाल च धरी
रफिउज्िार जजयाउलहसन
मुब्शीरा रिीउजिर कुरशी
अलकाराणी सद
ु ामराव मन
ु श्वर
बाबूजी राघ जी वाघमार
अब्दल
ु करीम अब्दल
ु अजीज
िुलानबाई भानुदास कपतुर
भानुदास सुबान कपतुर
ओमप्रकाश कन्हय्यालाल चगला
सांध्या ग ववांदराव रामदासराव
ग दावरी ददलीप आांबकर
शहा मकसद
ू शख मन िीन शहा
मशल्पा अ ण राठी
पवन कुमार ग ववांदराज राठी
ग ववांदराज सत्यनारायण राठी
काांचन पवनकुमार राठी
अ ण ग ववांदराज राठी
अचवना मुरली राठी
मुरली म हन ग ववांदराज राठी
शाांता ग ववांदराज राठी
ां
ववठ्ठल माणणकराव मशद

30
18
21

2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ां
स बाई ववठ्ठल मशद
वाघमार सुरखा ववक्रम
वाघमार ववक्रम एकनाथ
मद्रवार राकश गणपती
मद्रवार र षण गणपती
पद्मीनबाई गणपती मद्रवार
मद्रवार र दहत गणपती
गणपती नागनाथ मद्रवार
अ णाबाई गणपती मद्रवार
अननल राजू बावग
म ह्मद असरार अब्दल
ु वारीस
राजू ग ववांदराव ल लग
शभ
ु ाांगी अजय ब ध्ण
मशवाजी आनांदा वनन
लक्ष्मीबाई मशवाजी वनन
ग ववांद रामदासराव ल लग
आमशष शहा रमश चांद्र शाह
ददलीप नारायणराव काांबळ
सुननता ददलीप काांबळ
अप्पाराव कदम क्रमाजी
मशवाजी लक्ष्मणराव शहाण

असरजन,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
बळीरामपूर,नाांदड
ववजय नगर,नाांदड
ववजय नगर,नाांदड
ववजय नगर,नाांदड
ववजय नगर,नाांदड
ववजय नगर,नाांदड
ववजय नगर,नाांदड
ह ळी,नाांदड
म हल्ला साय्यदान,नाांदड
नगरश्वर मांददर,नाांदड
रां गार गल्ली,नाांदड
अांबानगार,नाांदड
अांबानगार,नाांदड
नमसिंग गल्ली, नाांदड
वजीराबाद,नाांदड
गवळीपुरा,नाांदड
रल्व पटशन,नाांदड
वासारणी,नाांदड
वासारणी,नाांदड

मतदार यादीत नाव नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
यादी भाग चक
ु ीचा आह
यादी भाग चक
ु ीचा आह
यादी भाग चक
ु ीचा आह
यादी भाग चक
ु ीचा आह
यादी भाग चक
ु ीचा आह
यादी भाग चक
ु ीचा आह
औरां गाबाद चा ओळखपत्र आह
मतदार यादीत नाव नाही
फकनवट चा ओळखपत्र आह
दहांग ली चा ओळखपत्र आह
मतदार सांघाबिल हुत नाही
मतदार सांघाबिल हुत नाही
फकनवट चा ओळखपत्र आह
,मतदार यादीत नाव नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार सांघ बदलता यत नाही
मतदार यादीत नाव नाही
मतदार यादीत नाव नाही

