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९०२८८८९६४४
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५२ शेख अबरार मोहसीन

महेबुब नगर
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महेबब
ु नगर

९४२२०७१०३२

आयशा कॉलनी

९४२२६५६४८४

४२ गोपाल \ीनीवास जोशी
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ने त ाजी नगर

९४२२६५६३७०

६७ Dश ंदे राजपाल 4वhलराव

ने त ाजी नगर
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९२७३४०६३५६
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पpा नगर

९८८१४९६५५७

८४ तोWणीवाल राजे श
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९७३०२६५२६४
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क1पना नगर

७७९८४२०१४५

८६ िजरे स2ु नल रामराव

क1पना नगर

९४२३७७७०१९

८७ शेटे म<मथअFपा

क1पना नगर
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क1पना नगर
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९० शभ

केशव नगर
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९१ रामराव जाधव

केशव नगर

९४२३७३५२२४

९२ गंDभरे अनंत राव

केशव नगर

९४२३७७५५३०
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केशव नगर

९४२३७१९८६७

९४ पोटे सदाDशव

केशव नगर

८२७५४५४३५९
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केशव नगर
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९८५०६७७८५०
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कॉकसीटRया मागे

८६२५८५२५१५
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ु नगर
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केशव नगर
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केशव नगर
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शारदा नगर

१०६ पूर ) मोहन

शारदा नगर

१०७ वारद Dभमाशंकर

शारदा नगर

१०८ Dश ंदे पpाकर

शारदा नगर

१०९ हालकुटे धनराज

शारदा नगर
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शारदा नगर

१११ चेवले संत राम

शारदा नगर
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शारदा नगर

११३ सरु े श लहाने
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शारदा नगर

१४५ गोजमगुंडे एस. पी.

शारदा नगर

ु ाकर
१४६ गुर ले सध

शारदा नगर

१४७ गायकवाड लता 9दगंबर

९८९०९२८१२०

सभ
ु ेदार रामजी नगर

९१६८५३४९९९

नृDस ंह नगर

९८९०५६२०४५

१४९ कोकाटे सतीष अंबादास

सभ
ु ेदार रामजी नगर

९७६५९६३५५०

१५० Jभाकर रंगराव करवंजे

4वwम नगर

७७५८०९९०३२

१५१ अशोक सोपानराव भालेकर

4वwम नगर

९९२१५८७८५५

१४८ मठपती मनम^त नरY !अFपा

१५२ गंडाळे काल)दास 4वmवनाथ

4वशाल नगर

९४२३३९८६८२

१५३ आxावा स2ु नल

4वशाल नगर

९५६१०२१७७७

१५४ जाधव यंकटराव दे वीदास

4वशाल नगर

९४२२६५७०५४

१५५ Dलगाडे ओम Dशवाजी

4वशाल नगर

९७६४०४६६४०

१५६ लादे दयानंद बाबुर ाव

4वशाल नगर

९४२२०७२८८८

१५७ काळे पWु पा शरद

4वशाल नगर

९०९६९०४४४५

१५८ मळ
ु े बी. पी.

4वशाल नगर

९४२३९०७२०९

१५९ पे<शलवार सरु े श रामराव

पpा नगर

९४२३०७८६३०

१६० भोसले अ2नता आ^माराम

4वकास नगर

९९६०४३४२६६

१६१ सय
ु 5वंशी Dसताराम गो4वदं

6गरवलकर नगर

८६२४०३४१२१

१६२ माधव अपाट5मYट

लोकमा<य नगर

९४२२६५७४९९

१६३ सावंत अपाट5मYट

लोकमा<य नगर

९९६०४८३४९

१६४ xीरसागर जयंत Dशवाजीराव

6गरवलकर नगर

९४२१०९०३००

१६५ स2तश 9दगंबर सय
ु 5वंशी

6गरवलकर नगर

९४०३९७३२३१

१६६ महादे व रासरू े

6गरवलकर नगर

९४२१३८०१४२

१६७ 4वmवनाथ मनोहर खडके

6गरवलकर नगर

९४२३३४७४१३

१६८ qानराज Eलासेस

6गरवलकर नगर

१६९ नामदे व सोपान कदम

वा1मीकH नगर

१७० बाबूर ाव मि1लकाजू5न उटगे

वा1मीकH नगर

९४२२६५८२४५

१७१ भगवान काचबावार

वा1मीकH नगर

९४२२६३९९६६

१७२ नानासाहेब 7बडवे

वा1मीकH नगर

९८२३२३४३८७

१७३ गायकवाड 6\रंग क1पना

Jकाश नगर

९४२३०७६५४९

१७४ अशोक Dश ंदे

Jकाश नगर

९४२२२७७९००

१७५ गायकवाड स2ु नल बलराम

Jकाश नगर

९४२१७५००००

१७६ माBती गो4वदं राव होळकर

Jकाश नगर

८०८७९१३७५१

१७७ परु ) बंकट छगन

Jकाश नगर

९९७५९२६१०२

१७८ घोडके जनाध5न द^ताrय

4वकास नगर

८१८०८६७७६७

१७९ Dशवाजी माBती लकडे

Jकाश नगर

१८० सश
ु ीला जनकराव सौमोशी

Jकाश नगर

९४२०८७०१९५

१८१ माने 4वhल साधरु ाम

Jकाश नगर

९४२१३७५८८७

१८२ द^तJसाद वसंत राव शा0rी

Jकाश नगर

७०३८७७१७१८

१८३ बापूर ाव काशीराम सारव0कर

Jकाश नगर

२२२२८३

१८४ Dशतोळे बालासाहेब अyणासाहेब

Jकाश नगर

९९६०१३३७६६

१८५ \ीकांत धम5र ाज सराफ

Jकाश नगर

७८४०९१३९१९

१८६ गुडFपा 2नजाFपा ठे से

Jकाश नगर

९४२२६५८११

१८७ नरहरे सतीश

Jकाश नगर

२२०५९८

ु ुं दराव
१८८ Dशवाजी 6ग^ते मक

Jकाश नगर

८३०८७००७७८

१८९ जी. एन. माने

Jकाश नगर

९४२१६९२५०६

१९० Dशनगारे रामकृWण

Jकाश नगर

९४२२९४०७७९

१९१ शाह)न अनसार सMयद

Jकाश नगर

९६६५३०९८५०

१९२ धनूष पाट)ल

Jकाश नगर

७७६७७७६४५८

१९३ qानJकाश शाळा

Jकाश नगर

९६२३२३०३०९

१९४ कांत ाबाई 2नव^ृ ती गरु मे

Jकाश नगर

९४०५६००१५४

१९५ इwामसाब शेख

Jकाश नगर

९४२२६२८६३८

१९६ उमाकांत 7बडवई

Jकाश नगर

९०२८८४३२५९

ु दे व
१९७ जाधव नामदे व सख

Jकाश नगर

९५५२४१७१२९

१९८ र4व!ं आर. पोतडेकर

Jकाश नगर

७३०४८४४४२५

१९९ राजकुमार Dसताराम बगंडले

Jकाश नगर

९४२२६५१२८५

२०० सावंत 4वनायक

Jकाश नगर

२०१ qानोबा कृWणाजी कांबळे

Jकाश नगर

९९७०६०९८६१

२०२ कांबळे J4वण

Jकाश नगर

९१७५४५५८९६

२०३ अनीता रमेश काटे

wांत ी नगर

९४२२६१२७६६

२०४ \ीराम गौळी

Jकाश नगर

९१६८७४००२८

२०५ कांबळे J4वण

Jकाश नगर

९१७५४५५८९६

ु ाकर पंढर)
२०६ केदार सध

Jकाश नगर

८३०८३२१००५

२०७ घनmयाम एस. पाट)ल

संभाजी नगर

९८२३८९८२२२

२०८ माळणीकर रामभाऊ गनपतराव

संभाजी नगर

९८९०२९२९३०

२०९ ये कHकर बी. एस.

संभाजी नगर

७०२८३८७६३१

२१० सारंगे काDलदास

संभाजी नगर

९८५००२२४१९

२११ द^ता बाबुसाब जाधव

संभाजी नगर

९५२७६६९०९२

२१२ न6गश सोनटले

संभाजी नगर

९७६७८१२२१४

२१३ कसतरे अशोक पखराज

संभाजी नगर

९९६०४१७२२१

२१४ गीर) के जी

सै2नक कॉलनी

९८२२४०७०६४

२१५ जाधव ट) बी

गायrी नगर

२४४२०५

महसल
ु कॉलनी

८३०८३१००११

२१७ अजय जाधव

सर0वती कॉलनी

९९६००२३१५२

२१८ दगडु 7बरनाळे

सर0वती कॉलनी

७८८८८७००७७

२१९ 9दल)पराव दगडोजी दे शमख
ु

सर0वती कॉलनी

४३००३

२२० ह-रभाऊ कोटलवार

सर0वती कॉलनी

२२१ र4वशंकर दलोबा जाधव

सर0वती कॉलनी

९४२२४७२३७७

२२२ धनाजी वामन रे zडी

सर0वती कॉलनी

९४२३४६२५३३

२२३ राजY ! आर. मालपाणी

शांत ी 2नकेतन

९९६०६७०१७२

२२४ ऋषभ 4वनोद कुचे-रया

शांत ी 2नकेतन

९९७०१०५१५२

२२५ मल
ु चंद जी. 8ीजवासी

शांत ी 2नकेतन

९४२२४६९२१४

२२६ रानबा इराFपा यंदाडे

शांत ी 2नकेतन

९८२२०१९१९९

२२७ अर4वदं मा>णक सोनवणे

शांत ी 2नकेतन

९८५०८८०७७७

२२८ गणेश अपाट5मYट

Dस|नल कँप

९४२३२४५०७८

२२९ बी. ह). कं काळ

Dस|नल कँप

९८५०५८६७७९

२३० गणेश दे साई

Dस|नल कँप

५०५५३३०८८८

२३१ औषधी भवन

Dस|नल कँप

९६६५४१६९७५

२३२ अशोक पोतदार

Dस|नल कँप

०२३८२-२४६३३१

२३३ दे शपांडे संत ोष

Dस|नल कँप

९४२१३८०४८२

२३४ Dस ंधू कॉPFलेEस

Dस|नल कँप

९९७०४१११११

२३५ Dशला अपाट5मYट

Dस|नल कँप

९८६२०००१४

२३६ मरु ल)धर दादासाहेब बोकHल

Dस|नल कँप

२३७ कुकडे साहेब

Dस|नल कँप

७७४५८१०६१४

२३८ इंदरू कर जयंत

Dस|नल कँप

९४२२०७१३२३

२३९ 4वजयकुमार पटवार)

Dस|नल कँप

९८६००४९११

२४० \ीहर) अपाट5मYट

Dस|नल कँप

२४१ अ2नल वसंत राव जवळे कर

मोती नगर

९४२१३६३३८९

२४२ गणेश सu
ु ीव जाधव

मोती नगर

८९२८२५९९९२

२४३ 4वनोद पS
ु षो^तम घार

मोती नगर

९४२३७२०१८६

२४४ बलवंत Dस•दाFपा अलमले

मोती नगर

९०४९७४४७८९

२१६ रणिजतDस ंह ठाकुर

२४५ DशवJसाद \ी खंडेलवाल

मोती नगर

९४२२९६८२७०

२४६ ओमJकाश भगवानदास काबरा

मोती नगर

९४२३०७७५८४

२४७ मोदानी पी. आर

मोती नगर

९४२१४४८५८७

२४८ कुलकण@ \ीकांत रजनी

मोती नगर

७२७६१९११००

२४९ पाट)ल Dशवाजी दे वराव

मोती नगर

९४२३७२४९३४

२५० शेख बशीर लालासाहब

बसवेm वर चौक

९४२२६५२७८८

२५१ परमेm वर कळथे

इ0लामपुर ा

९०९६४४३५४१

२५२ पवन मE
ु तार

इ0लामपुर ा

९७६३६२७७७३

२५३ शTकला रफHक शेख

इ0लामपुर ा

२५४ म2नयार जाफर ई0माइल

इ0लामपरु ा

९६२३२२५०८४

२५५ Jभ ु अFपा जाधव

इ0लामपुर ा

९७६३८८९१६२

२५६ शेख चाँदपाशा नजीरसाब

इ0लामपुर ा

९८९०२८०३२०

२५७ 4वWणु 9दगंबर नावलगे

ब0तापुरे नगर

९६८९९५८१८७

२५८ बामणे लiमण त क
ु ाराम

ब0तापरु े नगर

८२७५००५२७५

२५९ 4वWणुदास भीमराव नुर व

को1हे नगर

८२७५०५५८३५

२६० अंबादास वडे

स€ाट चौक

९४२३७७७२७५

२६१ राऊत वैजनाथ शंकर

स€ाट चौक

२५००३०

२६२ चं!कांत आडसळ
ु े

मेघराज नगर

९८९००४३०९३

२६३ चौधर) Jभाकर रामDल ंग

मंठाळे नगर

९९२३२७३९९९

२६४ गायकवाड अशोक 4वhलराव

मंठाळे नगर

८९७५३३०९६०

२६५ 4वध• Jकाश जग<नाथ

मंठाळे नगर

७५८८३३२६९३

२६६ माशाळे Dभमाशंकर Dस!ामअFपा

मंठाळे नगर

९८९०५७९३३८

२६७ काळे अशोक पांडुर ंग

मजगे नगर

९४२०४३४९८९

२६८ म!े वार पंडीत चं!कांत

मजगे नगर

२५५६६६

२६९ अभंगे 9दल)पराव बाबुर ाव

मजगे नगर

२४०३२८

२७० थेर टे महाDल ंगे रे वणाये धFपा

मजगे नगर

९७६४१२७१६७

२७१ उदय भानुदास जोशी

सज
ु ानगीर नगर

९४२१४५३५८४

२७२ Tकरण भाऊदास जोशी

सज
ु ानगीर नगर

९४२१४५३५८४

२७३ भोसले मनीषा संभाजी

माताजी नगर

९४२३८८६५८५

२७४ Dस!ाम गS
ु Dलग महाजन

माताजी नगर

९९६०८६४५५५

२७५ राजपुत 4वhल 4वwमDस ंह

\मसाफ1य सोसा.

९४२२४६९१९५

२७६ हाकेपाट)ल भाऊसाहेब

शाम नगर

९४२२८१७७५३

२७७ एस. पी. ऑफHस

अंबाजोगाई रोड

९९२१६६४७३१

२७८ आर. सी. एम. बा. माने

अंबाजोगाई रोड

९५०३१०९४११

२७९ शांत ाई हॉटे ल

अंबाजोगाई रोड

८६०५३२४९२

२८० अंजल) हॉटे ल
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६८३ कुलकण@ ऋषीकेश रमाकांत

केशव नगर

२२७९१४

६८४ बालाजी बाबुर ाव Dश ंदे

केशव नगर

७३८७९२१५४२

६८५ नयन अशोकराव शY!े

केशव नगर

९४२२६१२२९०

६८६ दे शमाने संत ोष फुलचंद

केशव नगर

९९२११२०९९९

६८७ दयानंद नागनाथराव पालमकर

केशव नगर

९७६६४१५३१३

६८८ जोशी मा>णकराव द^ताrय

केशव नगर

८४८२८१४४४४

६८९ सेलक
ू र उमेश नंदकुमार

केशव नगर

९४२१४५२६२०

६९० अजय 9दगंबर महाजन

केशव नगर

९४२२६१०५५५

६९१ Dश ंदे द^ताrय 2नवृ^तीराव

केशव नगर

९४२२६११४८७

६९२ कुलकण@ पुWपाबाई Tकशनराव

केशव नगर

९८९०७३४९३४

६९३ 4व. रा. साखरे

केशव नगर

९४२३३४५९९२

६९४ सग
ु रे राजे श

केशव नगर

९४२२६५७०५८

६९५ म<मथ कं ठMया

केशव नगर

९४२०३२८२९५

६९६ शDशकांत बाबुर ाव ढाळे

केशव नगर

९४०३१०१४४०

६९७ धनराज द^ताrय भारती

केशव नगर

७०३०७७७८७७

६९८ Dश ंदे 4वmवंबर

केशव नगर

६९९ मोमीन व9हद महेबूब

केशव नगर

९९७०८१४८७२

७०० कुलकण@ J9दप

केशव नगर

९४२२०७२७७३

७०१ Dशवहर को‡ळे 0वामी

केशव नगर

९८२२६९६१९०

७०२ Tकशोर बाबरू ाव कुलकण@

केशव नगर

९४२२६५८८१२

७०३ बी. आर. मोरे

केशव नगर

९७३०८७९९००

७०४ मेजर मि1लकाजू5न साखरे

केशव नगर

९४२१४१३३३४

७०५ बालाजी 4व. Dसरसाट

केशव नगर

९९२२१५३५०७

७०६ कुलकण@ नDलनी नंदकुमार

केशव नगर

७०७ ब0वराज कतलFपा मडोळे

केशव नगर

७५८८२३७५१०

७०८ Jकाश गोपाळराव औसेकर

केशव नगर

९४२३३४६८३३

७०९ काDशनाथ 2नवृ^तीराव अंबड

केशव नगर

९४२३३४६१५

७१० सडु े qाने mवर ह-रभाऊ

एस. ट). कॉलनी

७५८८२३७९०४

७११ वानरे 4वजयJकाश गुलाबचंद

एस. ट). कॉलनी

९४०४२७४९२१

७१२ आकनगीरे एस. डी.

एस. ट). कॉलनी

९४०४९५७१५१

७१३ शकंु तला उपम<यु पाट)ल

एस. ट). कॉलनी

९९७०१४९०८७

७१४ कुल9दप गणपतअFपा सांकये

एस. ट). कॉलनी

९४०५२१८०१९

७१५ \ीधरराव भातां8ेकर

एस. ट). कॉलनी

७१६ पांडुर ंग मनोहरराव मेत कुटे

एस. ट). कॉलनी

९४२२०१४१७३

७१७ पावले Jमोद क1याणराव

एस. ट). कॉलनी

९४२१३७९९७७

७१८ घालमे बलभीम

एस. ट). कॉलनी

९४२१३७९९७७

७१९ दे शमख
ु Dशवाजी J1हादराव

एस. ट). कॉलनी

९४२३७७७१४७

७२० सय
ु 5कांत \ीरंग राऊत

मदने नगर

९०११०३२१८८

७२१ Dशवाजीराव \ीरंग भोसे

मदने नगर

९४२३०७६१९१

७२२ व2नता यादवराव मानुर कर

मदने नगर

९८६०९९९१००

७२३ रमाकांत मोतीराम Dशळताळकर

मदने नगर

७८७५८०२०२२

७२४ Jमोद शंकरराव सरकलवर

मदने नगर

९४२३३५२७५

७२५ काशीनाथ गंगाधर सरु वसे

मदने नगर

९४०४९५७१६५

७२६ मदने गौरव अशोकराव

मदने नगर

७२७ केवडकर सज• र ाव रामचं!

मदने नगर

९५४५५४४४८८

७२८ स2ु नता \ीकांत दे वळे

मदने नगर

९४२१४५२७९१

७२९ जय\ी द^ताrय माने

मदने नगर

८६००६१५०२३

७३० शेर खाने द^ताrय रामराव

मदने नगर

९६७३३२२५००

७३१ Tकशन अंबादास संपागे

मदने नगर

९४२३७६७०४९

७३२ भागीरथी मोहनराव साळं ुके

मदने नगर

९४२२६५८७०५

७३३ सोलंकर उमा वैजनाथ

मदने नगर

९९२२८४४१००

७३४ नवनाथ 4वmवनाथ खडके

मदने नगर

९७६४९८१३५७

७३५ मदने रामचं! Dसताराम

मदने नगर

९७२१५७५१७५

७३६ मंगल सध
ु ाकर फड

मदने नगर

९४२३२८५३१८

७३७ Jशांत पांडरु ंग संपते

मदने नगर

८८०५३४३१००

७३८ लहाने 4वhल 4वmवनाथ

मदने नगर

९४०३९१५५५५

७३९ \ीराम त ु. गायकवाड

मदने नगर

९४२२६५६५३४

७४० भत
ु डा \ीरंग गणेशलाल)

4वwम नगर

९४२१३५५१९७

७४१ जे पावाड लDलता बाबुर ाव

4वwम नगर

९९२३५५८४४३

७४२ चiणBपे सभ
ु ाष बाबुर ाव

4वwम नगर

९४२०२९०६२६

७४३ गोडसे J9दप Tकशनराव

4वwम नगर

९४२३७१९४३०

७४४ पळ
ु कुटे बालाजी यंकट

4वwम नगर

९४२३०७६२०७

७४५ \ीकानडे मि1लकाजु5न 4वmवनाथ

4वwम नगर

८८८८४५४५२८

७४६ वलांडे मारोती Dभमराव

4वwम नगर

९५५२०७७६३३

७४७ नाईक नागनाथ Dशवदास

4वशाल नगर

९०२८५६२९८१

७४८ च हाण Jभाकर 4वhलराव

4वशाल नगर

९९७५६९६१२०

७४९ गर)ब कमलाकर मैदYर कर

Dमr नगर

९८९०००६३३३

७५० सरजे र ाव पंडीत मोरे

Dमr नगर

७५०७५४४००

७५१ Dशवशंकर बसवनअFपा औरादे

Dमr नगर

९८२३४९४५४७

७५२ रे वती रमाकांत पाट)ल

Dमr नगर

९४२३७७५४१७

७५३ अत ूल ठjबरे असोDसएaस

खोर) ग1ल)

७५४ संत qाने mवर हॉ0पीटल

अशोक हॉटे लRया पाठ…मागे

९४२२०७११३३

७५५ बाजीराव Dश ंदे

अशोक हॉटे लRया पाठ…मागे

८००७७७७०९२

७५६ सभ
ु ाष रघुनाथ ननरु े

अशोक हॉटे लRया पाठ…मागे

९८९०२१५९०७

७५७ \े रे सीड<सी

अशोक हॉटे लRया पाठ…मागे

९८९००८७२५०

७५८ उटगे के. एस.

अशोक हॉटे लRया पाठ…मागे

९४२२०७१४९७

७५९ Dशवराज मा>णकराव पाट)ल

अशोक हॉटे लRया पाठ…मागे

९४२१३७५६१४

७६० जी. बी. पटे ल

अशोक हॉटे लRया पाठ…मागे

९४२२६५७५३२

७६१ ि हजन डाय|नो0ट)क सYटर

अशोक हॉटे लRया पाठ…मागे

८८८८५९५५५५

७६२ कवठाळे संत ोष (हॉ0पीटल)

अशोक हॉटे लRया पाठ…मागे

२५४८५५

७६३ सरु े शचं! अuवाल

अशोक हॉटे लRया पाठ…मागे

२५१४५२

७६४ ओम Jकाश भोसले

अशोक हॉटे लRया पाठ…मागे

९४२२९४१६२२

७६५ Jकाश नारायण 6चखल)कर

बाश@ रोड

७६६ मालस
ु रे Dशवाजी सखाजी

मोती नगर

९४२३२६१९५८

७६७ दरक पुB षो^तम

मोती नगर

८२७५४५२९५१

७६८ भरत 4वनायक च हाण

मोती नगर

९५९५३०३०९९

७६९ मोदल) \ी2नवास शंकर

मोती नगर

८५५२८६२११७

७७० अंकुश रामदास भोसले

मोती नगर

९४२०२१२६६६

७७१ बालाJसाद रंगलालजी लोहोट)

क<हेर ) चौक

९९२१७८७९८७

२४९९९७

७७२ मग
ु ळे Jशांत लiमणराव

बोधे नगर

९४२३३४६७३९

७७३ J9दप रावल 4पटले

बोधे नगर

९८२३१६७३९२

७७४ खा9दख इˆते खारो9Iन पठाण

बोधे नगर

९१७५५५६४२८

७७५ नागोरराव बसDल ंगFपा मE
ू ता

बोधे नगर

९९७५८७८१९६

७७६ स2तश नारायण मानकूसकर

बोधे नगर

९८९०४७१७७१

७७७ गंगाधर रे वणाFपा चवरे

बोधे नगर

९४२३३४००३९

७७८ मक
ु ूं द दे वीदास Jयाग

बोधे नगर

९४२२६१२४२७

७७९ जयनारायण खंडेलवाल

मोती नगर

९४२२०७२५६६

७८० नंदTकशोर बजाज

वीर हणूमत
ं वाडी

९४२२३५६०४४

७८१ गो4वदं दासजी मदनलालजी भंडार)

वीर हणूमत
ं वाडी

९४२१६७६३००

७८२ यंकटे mवर रे Dसडे<सी

वीर हणूमत
ं वाडी

९७६६९८१०३८

७८३ संपतलालजी गटागर

वीर हणूमत
ं वाडी

९४२२४७१९१९

७८४ ठोबळे मारोती यंकट

पटे ल नगर

९९७०१२५००७

७८५ अशोक आनंद टाकसर)

पटे ल नगर

२२५३७५

७८६ सम!ु े सध
ु ाकर रामTकशन

पटे ल नगर

९९२२०७१६११

७८७ Jद)प म0के पाट)ल

दे साई नगर

९४२१३७५२७५

७८८ थोरात राजाभाऊ Tकशन

दे साई नगर

८६८९४१५६७०

७८९ 9हरा अपाट5मYट

शनी मंद)र पाठ…मागे

९४०२६५७०७२

७९० धरणे 4वरभ! Dभमराव

शनी मंद)र पाठ…मागे

९९२२४६६४११

७९१ पोतदार J9दप भालचं!

शनी मंद)र पाठ…मागे

९४२३७१९५४१

७९२ मीना केशव भोसले

शनी मंद)र पाठ…मागे

९४०५०५१५३७

७९३ Dश ंदे गो4वदं सभ
ु म

शनी मंद)र पाठ…मागे

९४२३६५१५९५

७९४ पाट)ल Jद)प चं!कांत

शनी मंद)र पाठ…मागे

९४२१३६६२१७

७९५ चं!कांत गB
ु नाथ 7बराजदार

शनी मंद)र पाठ…मागे

९४२२०१४२४३

७९६ राज\ी राजकुमार काकडे

शनी मंद)र पाठ…मागे

९४२२१३७९७५

७९७ mयाम भालेर ाव कुलकण@

शनी मंद)र पाठ…मागे

९४२३७४९८९०

७९८ \ी 2नवास अपाट5मYट

दे साई नगर

९४२२४७२३१३

७९९ सMयद अरहमान हसे
ू न

खोर) ग1ल)

८४२१३३७३३८

८०० Pहेrे Jफु1ल 4वhलराव

खोर) ग1ल)

९४२१३६७७३८

८०१ कूलकण@ नं9दनी 4वनायकराव

खोर) ग1ल)

९४२२६५८५७२

८०२ माधव 4पराजी मगर

खोर) ग1ल)

९९६०१३७०८७

८०३
८०४

मालम ता धारकाचे नाव

प ता

मोबा. नंबर

त ुळजाभवानी मा•यDमक
८०५ िज आर मठ
ुं े

4व;यालय

८०६ भालेर ाव सी. के.

स‰ावना नगर

८०७ Jफुलता Tकशोर कुलकण@

मातŠड 2नवास

८०८७९४५७७७

८०८ दयानंद आ-रकुंठे

र^नकुंज 2नवास

८४२१३२७७३३

८०९ 2नवास उट)कर जोशी

Jकाश 2नवास

९९७५१२३०३३

८१० 4प. के. बेलकुडे

जुना औसा रोड

८११ धनंजय पाट)ल

ममता 2नवास

९१३००००९९५

८१२ चं!कांत ह-र Jसाद

राघवY ! कॉलनी

९४२३०७७९६०

८१३ सरु े श 9दगांबर क1याणकर

राघवY ! कॉलनी

९४२२६१०३४३

८१४ बालाजी \ीमत कोळी

राघवY ! कॉलनी

९४२१९१३०७२

८१५ योगीराज रामDल ंग अFपा

राघवY ! कॉलनी

९४२२७१८२८५

८१६ 9दल)प वसंत राव ते लग
ं

राघवY ! कॉलनी

९४२३७५९०७५

८१७ Jद)प हाकेकर

राघवY ! कॉलनी

९४२२९६४८६०

८१८ Dमल)ंद 9दगांबर अ<सवाडे

राघवY ! कॉलनी

२००१२४

८१९ र4व शंकर 4व;यामंद)र

राघवY ! कॉलनी

२२०६६०७

८२० शांत ाबाई 7बडवे हॉ0पीटल

राघवY ! कॉलनी

२२६५३०

८२१ अmवनी अॅEसीडे<ट <युर ोकेअर हॉ0पीटल स‰ावना नगर

९९७००९५३२१

८२२ Tकशोर महाजन

शाहप
ू रू ) कॉलनी

९७३०१७०२५९

८२३ भा0करराव 4वmवकमा5

गोपी 2नवास

९४२२९६८४१८

८२४ 4Jया अपाट5मYट

जुना औसा रोड

९४२२४६६५२२

८२५ माधवराव बळवंत राव

जोशी वेणु 2नवास

९४२२०७१८६५

८२६ यादव हॉ0पीटल भावराव यादव

एल आय सी कॉलनी

९४२०१९६११३

८२७ उमळबाई बाबुर ाव जाधव

पशपू ती नगर

९४२२०७१५४२

८२८ माधव नारायण दध
ु ाळे

पशपू ती नगर

९४२३७७६५९१

८२९ दे 4वदास यशवंत राव भोळे

पशपू ती नगर

९४२१०६९४४७

८३० राजY ! 6गरवकर

पशपू ती नगर

९९२३०२११११

८३१ लiमी अपाट5मYट

पशपू ती नगर

९४०४१५६८१७

८३२ सोमनाथ मनंमथ काळे

पशपू ती नगर

२२५६४६

९८२३७४५८०५

८३३ र4व मळ
ु े

कृषी कॉलनी

८३४ कमलाकर जाधव

कृषी कॉलनी

८३५ 4वmवनाथ गोरख पाट)ल

कृषी कॉलनी

८३६ Jशांत सरु वसे

कृषी कॉलनी

८३७ कासले Jकाश 4वhलराव

कृषी कॉलनी

७५८८५४७८६१

८३८ वंदनाबाई Dशवाजी माळी

कृषी कॉलनी

९४२२१८१७६६

८३९ अजय अंकुशराव

कृषी कॉलनी

८६०५५५५५८७

८४० \ीमंत राव समदरे

लiमी कॉलनी

९८५०९०७९८४

८४१ वसंत शरदचं! काजळे कर

लiमी कॉलनी

९४२२०७२५१०

८४२ Jकाश बालारामजी सेठ…या

लiमी कॉलनी

९४२१३४०१११

८४३ स2तश रावसाहेब भापकर

लiमी कॉलनी

९४२३७८६२१६

८४४ 4पग
ं ळे माBती गंगाराम

लiमी कॉलनी

९०११५९३४१६

८४५ मंगेश स^यJकाश म9ह ं!कर

लiमी कॉलनी

९८२३०४९२६०

८४६ खंडू भागूजी आगवाने

लiमी कॉलनी

९९७५४७०७१७

८४७ 4वनायक द^ताrय वाघोल)कर

लiमी कॉलनी

९७६४५३५९४७

८४८ 9दल)प रामकृWण तांदळे

लiमी कॉलनी

९४२३०७८८३४

८४९ 4ववेकानंद नागनाथ 0वामी

गणेश नगर

९४२३०७७६६२

८५० एस बी कुलकण@

0वामी राघवY ! कॉलनी

९४२०४३८००५

८५१ सटवा 2नवृ^ती बाबर

काDलका मं9दर मागे

९७३०३८७५७२

८५२ नरDस ंगराव गो4वदं राव कुलकण@

लiमी कॉलनी

९८२३०५३१७५

८५३ रे खा शहाजी बुकन

दादोजी कjडदे व नगर

९७६५३६०१२०

८५४ 4वमल चं!कांत साळं ुके

पाते वार कॉलनी

७५०७७०९७५४

८५५ संत ोष राणाJताप वाडीकर

पा^ते वार कॉलनी

८२७५६००२१५

८५६ द^ताrय 9दगंबर कY!े

Dस•दे mवर हौDस ंग सोसायट)

९४२३७७७००९

८५७ यशोदाबाई 9हरालाल 2तवार)

लiमी कॉलनी

९३७१४८०६७८

८५८ नागेश हावगाFपा पaणे

लiमी कॉलनी

७३५०००५४७५

८५९ 4वलास गणपती वलांडे

ते र णा सोसायट)

९८२३७२८३८७

८६० गोपाल रामJसाद बाजपाई

लiमी कॉलनी, uामीण बँकेRया मागे
९९७०५४६०२०

८६१ चं!Jकाश रंगनाथराव कलमे

Dमले2नयम टॉवर हौDस ंग सोसायट) ९४२२४६९८०२

८६२ संuाम DशवDल ंगअFपा मलशे_े

संगमेm वर कॉलनी

९८८१३६४६१०

८६३ Dशवाजी DशवDल ंगअFपा मलशे_े

संगमेm वर कॉलनी

२०००५६

९८२२४४०५७२

८६४ सध
ु ाकर बाबुर ाव पाट)ल

द^त नगर, जुना औसा रोड

७५८८३३३५२१

८६५ रामल ू बशे_ी बोधनापोड

साई, Jेम अपाट5मYट, औसा रोड

९०९६९५१२७६

८६६ Jकाश नागनाथराव वायचळकर

लiमी कॉलनी

९४२२४७०८२२

८६७ सध
ु ाकर बळवंत राव जोशी

गणेश नगर

९४२२४६९५१९

८६८ उ^तम नंद ू जाधव

स;गुB नगर

९७६७५९०८३८

८६९ अ4वनाश नंद ू जाधव

स;गुB नगर

९७३०३४४९०५

८७० संत ोष सरु े श शमा5

Dस•दे mवर हौDस ंग सोसायट)

९४२२०१५८९०

८७१ द^ताrय खंडेर ाव कुलकण@

गणेश नगर

९७२२६१०८८९

८७२ 4वmवास वसंत राव वावरे

Dस•दे mवर हौDस ंग सोसायट)

९८२३१७९२३४

८७३ चं!सेन आFपाराव लjढे

Dस•दे mवर हौDस ंग सोसायट)

९७६६७४७३७२

८७४ Jमोद मरु ल)धर माक5 डेय

स;गुB नगर

९४२२६५३३२४

८७५ केवळबाई उ•दवराव भताने

Dस•दे mवर हौDस ंग सोसायट)

९४२२४७००११

८७६ स2ु नता रमेश भताने

Dस•दे mवर हौDस ंग सोसायट)

९४२३७७७७०७

८७७ राम मक
ु ुं दराव घाडगे

राघवY ! कॉलनी

८२७५९२४५९६

८७८ सरु े खा नामदे व जाधव

यशवंत नगर

९८२०४२०१५९

८७९ रामJसादजी मोहनलालजी 7बदादा

‹ाय हर कॉलनी

९४२१६९५०८५

८८० द^ताrय पंपाराव जवळकर

Dशव नगर

९४२०२१५३४५

८८१ गल
ु ाब शेख

बरकत नगर

९४२१३७३५४६

८८२ 4वhल शेख

Dस•दाथ5 हौ. सो.

८६२५८५६३३६

८८३ शृगारे रमेश

ह-रभाऊ नगर

९८२२७४४३०२

८८४ शेख म2ु नर

साईबाबा कमान

९८२३५६६५५६

८८५ शेख मज
ु मील

साईबाबा कमान

९९२१०६८२२२

८८६ मैलानी सज
ु ावोद)न मजीद

ह-रभाऊ नगर

८६०५७६८३०५

८८७ वाग0कर नवनाथ

ह-रभाऊ नगर

८८८ महादे व नागर गोजे

ह-रभाऊ नगर

९७६७२९१९०४

८८९ अमोल कोकणे

सय
ु 5वंशी नगर

९८९००१६८४७

८९० J1हाद कांबळे

सय
ु 5वंशी नगर

८८५६००२१०८

८९१ भालेर ाव जी. एस.

सय
ु 5वंशी नगर

९४२१७४५२९०

८९२ दश
ु न कठारे

Dस•दाथ5 हौ. सो.

९३२५५१७२०४

८९३ आचाय5 ि ह. के.

Dस•दाथ5 हौ. सो.

८९५६५९९९८६

८९४ Dश ंदे J1हाद

Dस•दाथ5 हौ. सो.

९०२८३६५१६६

८९५ 2नम5ला नाईकवाडे

Dस•दाथ5 हौ. सो.

९०२८६३५८२७

८९६ गौतम कांबळे

Dस•दाथ5 हौ. सो.

९५०३९४०९५०

८९७ क4वता 4वनोद गीर)

ह-रभाऊ नगर

९४२१३७५४९१

८९८ उ•दे बाळ Dभमा

नाथ नगर

९४२३७२०१९४

८९९ बाळु शानमे

नाथ नगर

९९२३६६१११८

९०० लात रू अॅEवा

Dस•दे mवर/बरकत नगर

९५१९९८००३३

९०१ सध
ु ाकर कांबळे

Dस•दे mवर नगर

९९७५४७०४४८

९०२ सध
ु ाकर कृWणा रावळे

संभाजी नगर

९९७५७२२०५४

९०३ शेख अDमर कर)म

संभाजी नगर

९०४ सोमवंशी मोहन अमत
ृ राव

वाले नगर

९४०५०४१७८५

९०५ एस. एस. पाट)ल

संभाजी नगर

९८२२९९१९९९

९०६ मडुं े Jकाश 4वmवनाथ

संभाजी नगर

९७३०१०४२६५

९०७ Jभाकर गो4वदं राव वाघ

संभाजी नगर

९८८१६५१३१३

९०८ आर. ट). राजगB
ु

संभाजी नगर

९९७५३७४००१

९०९ पी. के. जाधव

साई धाम

९४२३०७६०७५

९१० राणोजी महादे व कडदे

संभाजी नगर

९८२२६५८३८२

९११
९१२

मालम ता धारकाचे नाव

प ता

मोबा. नंबर

९१३ Jकाश 4वmवनाथ मढुं े

संभाजी नगर

९७३०१०४२६५

९१४ एस. एस. हावा

संभाजी नगर

९८२२९९१९९९

९१५ सMयद जुलेखाँ कलाम

संभाजी नगर

८७९३०३९७३

९१६ मा>णक कं टे Fपा िजनते

संभाजी नगर

७३५०७१२०४९

९१७ \ीधर साहेबराव पौळ

वैभव नगर

९४२२१७०१३२

९१८ महादे व धjडीबा कोकणे

वैभव नगर

९४२२६११९२०

९१९ महादे व भगवान खांडेकर

वाले नगर

९४२२७१०८६०

९२० बाबरु ाव पांडरु ंग हंडरगळ
ु े

वाले नगर

९४०४६२२०७४

९२१ रामDल ंग शंकरFपा कोरे

वाले नगर

९८६०३४४७११

९२२ मधुकर नारायण वानखेडे

वाले नगर

९८८११६६६१४

९२३ बाबुर ाव गणपतरव शेळके

वैभव नगर

९८२२१७५०००

९२४ महेश सरु े श वाजे

संभाजी नगर

८९८३२७११८२

९२५ राजू शंकरराव बुभणे

वाले नगर

७३५०६४२२८९

९२६ दगडु मारोती Dस ंदफळकर

वाले नगर

९९२३५८९०३४

९२७ योगीराज DशवFपा 0वामी

वैभव नगर

९४२१४२२८३७

९२८ बालाजी ह-रभाऊ गायकवाड

वैभव नगर

९४०४९५७३११

९२९ बसवराज Dशवराज बेलकुंडे

वैभव नगर

९८२२३९८७००

९३० अ2नल द^त ुDस ंग ग9हरवार

वैभव नगर

९७६३६२९९६४

९३१ शशीकांत मनोहरराव Dश ंदे

वैभव नगर

९४२२०७१५०२

९३२ रामदास गोपाळराव सय
ु 5वंशी

संभाजी नगर

९०४९५८५२६८

९३३ कौश1या मोहनराव Dभसे

संभाजी नगर

९४२१४५२६४७

९३४ अनंत राव नारायण बY बडे

संभाजी नगर

९४२१४४९२२२

९३५ Jताप सध
ु ाकर 7बराजदार

संभाजी नगर

९६५७७००७०७

९३६ 7बराजदार कॉPपलेEस

संभाजी नगर

९१७५९०७९३२

९३७ 4वhलराव यंकटराव साळं ुके

संभाजी नगर

९८९०००५१०३

९३८ रामराव गणपतराव माकणीकर

संभाजी नगर

९८९०२९२९३०

९३९ मंयकराव बळीराम ढोणे

संभाजी नगर

९७६३७७९७२३

९४० धjडीराम गोकुळराव लzडा

संभाजी नगर

९७६३०५०४२६

९४१ सDु शलाबाई बाबासाहेब भेळीकर

संभाजी नगर

७०२८३८७५३१

९४२ महादे व नामदे व तोडकर

संभाजी नगर

९४२२०१४९३३

९४३ एच. बी. जंगाले

संभाजी नगर

९०४९१०१२५६

९४४ नरDस ंग रावसाहेब कY!े

सौभा|य नगर

९४२३३५११०२

९४५ Jकाश नारायण दे गनुरे

सौभा|य नगर

८००७०२९१४२

९४६ Jभाकर संभाजीराव इगवे

सौभा|य नगर

९८६००७४५९३

९४७ यंकटराव Sपेश राजमाने

सौभा|य नगर

७२४९०३९३९६

९४८ संत ोष साधु पूर )

सौभा|य नगर

९७६६६५००००

९४९ 4वठाबाई साधु पूर )

सौभा|य नगर

९७६६६५००००

९५० बाबुर ाव रघुनाथ सोनवणे

संभाजी नगर

९६६५५५६८४२

९५१ अDभिजत धनंजय दे शपांडे

सौभा|य नगर

७५८८८७६६४५

९५२ 4वmवदास रामराव Dश ंदे

सौभा|य नगर

९८५००३४४५९

९५३ शेख द0तगीर चाँदसाब

Dस•दांत नगर

९४२२६११०१३

९५४ लiमण सदाDशव खेलगवळी

संभाजी नगर

९९२२५९८०८३

९५५ सरु े श दामोधर Dशनगारे

संभाजी नगर

९८५०३४२२७८

९५६ संद)पान नागनाथ गोमारे

4वhल नगर

९४२१३८००६०

९५७ आनंद चं!भान मलवाड

संभाजी नगर

९७३०१७२१७२

९५८ सन
ु ंदा उमाकांत 0वामी

संभाजी नगर

९७६६८१८६४०

९५९ 4वजयकुमार 2नवृ^ती नवरकले

संभाजी नगर

९७६४१४३११२

९६० अशोक पpराज कडतणे

संभाजी नगर

९९६०४१७२२१

९६१ काल)दास अमृत राव सारंगे

संभाजी नगर

७७९८७७७११४

९६२ Dशवाजी बाबुअFपा राठकर

संभाजी नगर

९९६००१७४४१

९६३ बेबी बाबुर ाव खानापुरे

वैभव नगर

९८२२८२०९६५

९६४ जगद)श द^ताrय जोशी

सौभा|य नगर

९४२१३६२६५०

९६५ एन. बी. दे शपांडे

सौभा|य नगर

९६६ माड@कर अपाट5मYट

सौभा|य नगर

९४०४२७५४३४

९६७ Tकशोर पंडीतराव पानसे

सौभा|य नगर

९४२००२०४२२

९६८ Dशवाजी नामदे व गायकवाड

वैभव नगर

९८२३८४१४०७

९६९ सरु े श रामराव पाट)ल
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९४२२६११०२०

९७० आर. जी. राठोड

qाने mवर नगर

९७१ आर. डी. क-र

यशवंत नगर

९४२२९४०७६६

९७२ अ2नता Dश ंदे

यशवंत नगर

९९२२५०३३७१

९७३ भालचं! कुलकण@

यशवंत नगर

९४२२९८५९७०

९७४ रनजीतDस ंग 2तवार)

राघवY ! कॉलनी

९४२२७१४७५४

९७५ संuाम माधवराव जमालपूरे

राघवY ! कॉलनी

९८५०२४४८२४

९७६ त क
ु ाराम नरवाडे

राघवY ! कॉलनी

९५६१५८४१३४

९७७ 4वकुपंथ Dल ंबाजीराव फुंडे

राघवY ! कॉलनी

९४२१५९५४०६

९७८ सभ
ु ाष 4वmवंबर जाधव

राघवY ! कॉलनी

९९७५४७०७९०

९७९ Dशवाजी शेषराव पोहाळे

राघवY ! कॉलनी

९४२२६११६८१

९८० 4वलास दे शमख
ु

राघवY ! कॉलनी

९४२१८५८०६१

९८१ कोळी बालाजी \ीपतराव

राघवY ! कॉलनी

९६५७७७१०७२

९८२ उ`वलाबाई रा. 0वामी

राघवY ! कॉलनी

९४०३८५५८३८

९८३ 4प. ह). खडीकर

राघवY ! कॉलनी

९७३०३८४६०३

९८४ 7ब. वायू कुलकण@

राघवY ! कॉलनी

९०९६१८३१९४

९८५ \ी2नवास फडन4वस

राघवY ! कॉलनी

९४०४५६१४००

९८६ उगे मॅडम

राघवY ! कॉलनी

९८७ ए. एस. 0वामी

राघवY ! कॉलनी

७८७५७६२११९

९८८ कोरे साहेब

बसवेm वर कॉलनी

९५२५७०७४५५

९८९ सोळं ुके हेमत यंकटराव

कृषी नगर

८४८३८८५०२६

९९० कांत राव द^ताrय गाडे

कृषी नगर

९४२१३२६६४९

९९१ बाबरु ाव साठे

कृषी नगर

९४२२६५०९२९

९९२ यंकटराव तांबरवाडे

कृषी नगर

७५८८६१२६२६

९९३ ताते र ाव भानुदास कोळी

कृषी नगर

९४२१४५३५९२

९९४ शहािजदे फकHर महेबुब

कृषी नगर

९४२१४४९१४७

९९५ Dशवाजी अFपाराव माळी

कृषी नगर

९४२२६११७६६

९९६ यशवंत जग<नाथ जोशी

कृषी नगर

९४२३७७६९१४

९९७ sड. एम. बजाज

द^त कृपा सोसायट)

९३७३०३०३०१

९९८ आर. एस. 7बरादार

द^त कृपा सोसायट)

९४२३०७६३७१

९९९ एन. के. मोनी

द^त कृपा सोसायट)

९४२०३२८८५४

१००० के. एस. रामठने

द^त कृपा सोसायट)

८०८७५६१९७८

१००१ एस. बी. कुलकण@

द^त कृपा सोसायट)

१००२ आर. एम. 6चडगेर पडर

द^त कृपा सोसायट)

१००३ भागीरथी J. बोळे गावे

जुना औसा रोड

९४२०२१३०७२

१००४ वसंत ज. जोशी

औसा रोड

९४२३७७७६१४

१००५ जयवंत ज. जोशी

जुना औसा रोड

९६९२४९६८२

१००६ बसवराज शरणMया माटसंगे

जुना औसा रोड

९४२२९६४६९१

१००७ चैनMया 2छहामMया 0वामी

जुना औसा रोड

९६७३५५०६७५

१००८ रामचं! साहेबराव मोरे

4वराट हनूमान नगर

९५२७६०९०३६

१००९ अंबादास नारायणराव सोमवंशी

जुना औसा रोड

९७६६६०५६६६

१०१० शरद रामराव शेर गार

मजगे नगर

९४२१३७४१८१

१०११ शाहन बाज बेगम

राघवY ! कॉलनी

१०१२ बालाजी रामचं! आरे

लiमी नगर

९४२२०७१८२१

१०१३ नागनाथ वैिजनाथ सय
ु 5वंशी

लiमी नगर

९०७५१६७४४८

१०१४ शांत ाबाई Dलमराज राठोड

पशपू ती नगर

७५८८८७७७०७

१०१५ 7ब. 7ब. बनसोडे

पशपू ती नगर

९९६०२५०२०३

१०१६ माया संत ोष मळ
ु े

पशपू ती नगर

९८२३८७०७७९

१०१७ 9दने श मधुकर जाधव

पशपू ती नगर

९४२०३२८५९१

१०१८ 9दपक मथूर ादास राठे

पशपू ती नगर

९४२२०७१६२०

२००४७८

२००७८६

१०१९ पी. एस. र4वहन

पशपू ती नगर

९४२२९३४६६९

१०२० Dभमाशंकर नानासाहेब पाट)ल

पशपू ती नगर

९९२३२०३०९०

१०२१ Tकत@ कुमार जगदे व0वामी

<यू आदश5 नगर

९४२२४६९३९४

१०२२ गोपाळ गंगा7बसगी शमा5

<यू आदश5 नगर

९४२२६५७३७९

१०२३ बालाजी Dशवाजी साबेद

<यू आदश5 नगर

९४२२४७०५५१

१०२४ एस. एस. पाट)ल

<यू आदश5 नगर

९४२१३७०६६६

१०२५ अDभिजत बाळासाहेब सोलापूर

<यू आदश5 नगर

९५४५३३३४३३

१०२६ यू. ह). पडगीवाल

<यू आदश5 नगर

९५९५०५५९५६

१०२७ सन
ु ील यंकटराव जाधव

<यू आदश5 नगर

९८९००३६२१७

१०२८ अजय पा. सोमानी

<यू आदश5 नगर

९५४५८४०१००

१०२९ यंकटलाल 7ब. सोनी

<यू आदश5 नगर

९४२२६१२४७९

१०३० 7ब. आर. आ<धे

<यू आदश5 नगर

९४२२०७१८२१

१०३१ राधा \ीकृWण पारसेवार

<यू आदश5 नगर

२२६०८४

१०३२ 4ववेक याउकेकर

<यू आदश5 नगर

९८२३०२५९२०

१०३३ दे 4वदास शंकरराव 9ह ंगाDमरे

qाने mवर नगर

९८८१५२२९६७

१०३४ महY ! खंडेर ाव दे शमख
ु

qाने mवर नगर

९५४५७९९०९९

१०३५ J9दप सदाDशव मोरे

qाने mवर नगर

९४२२९४०५३१

१०३६ Dशवकांत शरनFपा कोडे

qाने mवर नगर

९४०५४२१५१४

१०३७ 9दल)प खंडेर ाव जाधव

qाने mवर नगर

९४२३७१७०१४

१०३८ 4वजय क1याणराव कुलकण@

qाने mवर नगर

९४२१४८२७९०

१०३९ अDभिजत अर4वदं मोनळे

qाने mवर नगर

९८५०४४०८२४

१०४० दे वसाळे रमेश यंकटराव

qाने mवर नगर

९४२३३४६५८१

१०४१ माया गणेश माने

qाने mवर नगर

९४२१३७९८१८

१०४२ यंकटराव संभजी जगताप

qाने mवर नगर

९४२२६५७४६०

१०४३ अर4वदं पाट)ल 2नलंगेकर

qाने mवर नगर

२२६०९९९

१०४४ लiमन दगडू मोरे

आदश5 कॉलनी

९१५८८०६६८७

१०४५ वसंत नृDस ंहाचाय5 बेडे

qाने mवर नगर

९४०३०१३०४५

१०४६ रमेश राठोड

qाने mवर नगर

९४२३७७६४९७

१०४७ qाने mवर द^तामय गुणाले

qाने mवर नगर

८२७५४५३२११

१०४८ अिजत गणपत 2नबं ाळकर

qाने mवर नगर

९४२२४७१०१४

१०४९ वेनुमाधव बळवंत राव जोशी

qाने mवर नगर

९४२२०७१८६५

१०५० आशा जग<नाथ सोनार

qाने mवर नगर

९४२९६४८९१

१०५१ मधुकर गणपतराव कुलकण@

qाने mवर नगर

९४२२६१०२४५

१०५२ भा0कर गणपतराव पाट)ल

qाने mवर नगर

९४२१३४६३२२

१०५३ अBणराव \ी2नवास कुलकण@

qाने mवर नगर

२२६२५८

१०५४ गायrी 4वmवनाथ गायकवाड

qाने mवर नगर

९८९०३३४१९३

१०५५ दे वद^त रामचं! मोरे

qाने mवर नगर

९४०४२७४८११

१०५६ 4ववेक गुB नाथ गोकूळ

qाने mवर नगर

९७६५७५७७०६

१०५७ बाबरु ाव नारायण Tकत5ने

qाने mवर नगर

९५२७८९२३७३

१०५८ गोदावर)दे वी लाहोट) क<या 4व;यालय, लात
दयाराम
रोड
ूर

८४०८८२४८४५

१०५९ ये णेगरु े हाय0कुल, लात रू

खडक हनुमान

९९६०६३८६६५

१०६० कमलाबाइ DशवDल ंगअFपा मYगशे_े
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