KonKan Division Teacher's Constituency
List of Electors

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

1

2

3

2

म
नगर,दता.आपट$
मुरबाड%हसा रोड
मरुुरबाड,
बाड गणे
राधेश गोवं
मुरबाड

3

1

ता

मरु बाड
आगवले

चंकांत बबन

Taluka - Murbad, E.P.No. 10/84

Name of the
Father/Mother /Husband
4
आगवले

बबन दे ऊ

Age
6

असोले
हायकआ,म
ू ल,आसोले
शासक)यवभाग
मा*य+मक
कूल,माल,ता.मुरबाड

44

नत
ु न वदयालय कोलठण

42

आंधळे सुधाकर बाबूराव

आंधळे

मरु बाड, साईसंसार आपट$ , ता. मरु बाड

बाबरे शांताराम जग.नाथ

बाबरे

4

मरु बाड, दे वधर वाडा ता. मरु बाड

बडख अजुन
$ रामचं

बडख रामचं जनारधन

.यु इंि4लश कूल व महावदयालय

49

5

मुरबाड, अनुराज 5नवास, %हसा रोड ता. मुरबाड

बडगुजर राजाराम धनाजी

बडगुजर

.यु इंि4लश कूल मुरबाड

43

6

मुरबाड, दे वदश$न

39

7

मुरबाड, सोनारपाडा ता. मुरबाड

बांगर गजा.न पांडूरं ग

बांगर पांडूरं ग बाबाजी

.यु इंि4लश कूल मुरबाड
.यु इंि4लश कूल मरु बाड

8

मुरबाड, क;याणनगर, ता. मुरबाड

भारांबे या+मनी <डंगंबर

भारांबे <डंगंबर चांगो

.यु इंि4लश कूल मुरबाड

42

9

मरु बाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

+भ=ड >दनकर अनंदा

+भ=ड

अनंदा शंकर

56

10

मुरबाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

+भरं ड हे मलता >दनकर

+भरं ड

>दनकर अनंदा

.यु इंि4लश कू ल मुरबाड
.यु इंि4लश कूल मरु बाड

11

मरु बाड, गणेश नगर, ता. मरु बाड

भंड
ु रे े वसंत गांवंद

भंड
ु रे े

.यु इंि4लश कूल व महावदयालय

49

12

मुरबाड, शेलकेपाडा , ता. मुरबाड

?बराजदार अ@पाराव हनुमंत

?बराजदार

13

मुरबाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

ं ी चंकला राजA
+शप

ं ी राजA लोतन
+शप

मा*य+मक शाळा, द>हगाव

40

14

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

चौधर: वCणू बालाराम

चौधर: बालाराम तुकाराम

52

15

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

चौधर: चDा वCणू

चौधर: वCणू बालाराम

शारदा
महावदयालय
सौ
5न$मवदयालय
ला बळीरामव तोड+लकर
वदयालय,मुरबाड

16

मरु बाड, ता. मरु बाड

चEहाण नयना 9वण

चEहाण 9वण भाकररांव

Fामीण +शGण संथा, तळ
ु ई

32

17

मरु बाड, .यइ
ू ंगलश कल जवल, ता. मरु बाड

चEहाण रचना रवं

चEहाण

53

18

मुरबाड,रोह:दासवाडा र, ता. मुरबाड

चEहाण संतJष धमा$

चEहाण धमा$ जैतू

.य
इंिम4लश
कूल वतोड+लकर
महावदयालय
सौ ु 5न$
ला बळीराम
वदयालय,मुरबाड

समथ$कृपा 5नवास , ता. मुरबाड बैरागी व8या 9वन

बाबूराव असरजी

Name of the Educational Institute
(if any) in which he /she is
Teaching
5

जग.नाथ बुधाजी
धनाजी मो5तराम

बैरागी 9वन मुरल:धर

गांवंद पांडूरं ग
हनुमंत

अ@पराव वदयामं>दर हायकूल, +शवले

रवं दHताIय

44

48

49

37

47

32

1
19

2
मुरबाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

3
चतलकर संजय भा4यवान

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
कला वLणMय व वNान
महावदयालय
चतलकर भा4यवान चमाजी +शवळे , मुरबाड

20

मुरबाड, DीमुतO आपट$ ., ता. मुरबाड

चोरघे लQमण रघुनाथ

चोरघे

21

मरु बाड, माDू छाया आपट$ , ता. मरु बाड

चन
ु ाडे अपव
ू ा$ अ5नल

चन
ु ाडे अ5नल =पराव

वदयामं>दर हायकूल, +शवले

34

22

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

दळवी धनाजी तुकाराम

मुरबाड, दे वाची अळी, ता. मुरबाड

24

मुरबाड, माल:पाडा , ता. मुरबाड

धराडे संजय बाळकृCण
दे सले मधक
ु र TUनाजी

वदयामं>दर हायकूल, +शवले
Nानसाधंना वदयालय माजगाव

36

23

दळवी तुकाराम लडकू
धराडे बाळकृCण गोपाळ
दे सले

47

25

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

दे शमुख >दल:प लQमण

दे शमुख लQमण गोपाळ

26

मुरबाड, सोनारअळी, ता. मुरबाड

दे शमुख 5नतीन

दे शमुख

शासक)य
आ,म
.य
कूलक
वू ल,सासणे( का.होल)
ु इंि4लश
महावदयालय,म
ुरबाडतोड+लकर
सौ
5न$मला बळीराम

27

मरु बाड, तJ◌े◌ंडळीकरनगर, ता. मरु बाड

धग
ु ाडे 9>दप पांडूरं ग

धग
ु ाडे

28

मुरबाड, गं◌ु=कुळआपट$ , ता. मुरबाड

धम
ु ाल 9काश TUनदे व

धम
ु ाल TUनदे व सोपान

29

मरु बाड
बाड, गणेश नगर
नगर, ता
ता. मुरबाड

डोईफोडे भरत वXवनाथ

डोईफोडे वXवनाथ महादे व

30

मुरबाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

फेगडे आनंद भगवान

31

मुरबाड, Uांती+सनेमा, ता. मुरबाड

गाडे 9बोध रनछोड

32

मुरबाड, गं◌ु=कुळआपट$ , ता. मुरबाड

गधार: रे खा राजA

33

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

परशूराम

रघुनाथ वRळ

TUनाजी राघो
परशूराम दगडू

असोळे

वभाग हायकूल, असोळे

Age
6
40
41

38
45

वदयालय,मुरबाड

32

.य
ि4लश क
रु बाडमहावदयालय
ु इंवLणMय
कला
वू ल,म
वNान
+शवळे , मुरबाड

38
45

फेगडे भगवान महादव

असोले वभाग हायकू ल
ल,असोले
असोले
.यु इंि4लश कूल व महावदयालय,

गाडे रनछोड बनसीलाल

+स*दगड वदयालय, डोगर.हावे

44

.हवे सासणे वभाग हायकूल
खंबाळै वभाग हायकूल,खाम, +भेवडी

40

मरु बाड, सोनारपाडा ता. मरु बाड

गधार:
 नारायण
गायकवाडराजAका+शनाथ
गायकवाड रोह:दास का+शनाथ तक
ु ाराम

34

मुरबाड, ता. मुरबाड

गवाळे दHताIय चंध◌ू्

गवाळे

+स*दगड वदयालय, डोगर.हावे

35

मुरबाड, , ता. मुरबाड

घागस शलाका लQमण

घागस लQमण महादे व

.यु इंि4लश कूल व महावदयालय

34

36

मुरबाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

घोलप अिजत दHताIय

घोलप दHताIय काळूराम

सरवती वदया म>दंर सायले

42

37

मुरबाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

गोपाळ भाकर मुरल:धर

गोपाळ भाकर चमाजी

58

38

मरु बाड, व8यानगर, ता. मरु बाड

घुडे रमाकांत गोवंद

घ ुड े

.यु इंि4लश कूल व महावदयालय
जनता वदयालय धसई ता. मरु बाड

39

मरु बाड, गणेश नगर, ता. मरु बाड

गोडांबे +मनाGी संदेश

गोडांबे संदेश रघूनाथ

31

40

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

गोडांबे संदेश रघुनाथ

गोडांबे

.यु इंि4लश कूल व महावदयालय
.यु इंि4लश कूल,मुरबाड

पांडूरं ग यादव

चंध◌ू् बाळू

गोवंद तक
ु ाराम
रघुनाथ बापूजी

40
50

44

1
41

2
मुरबाड, गं◌ु=कुळआपट$ , ता. मुरबाड

3
गडार: राजं नारायण

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
गडार: नारायण लछZराम
.हवे सासणे वभाग हायकूल

42

मुरबाड, ता. मुरबाड

गां◌ेधळी अ=ण बारकू

गां◌ेधळी बारकू महाद ू

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड

32

43

मरु बाड, व8यानगर, ता. मरु बाड

गोरे

मुरबाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

रामकृCण ताHया
गा=ले िजवबा संतू

.य
कूमहाHमा
ल,मरु बाडगाधी
ु इंि4लश
जे एस
एम एस
वदयालय धसई

47

44

गोरे नवनाथ रामकृCण
गा=ले इXवर िजवबा

45

मुरबाड, Nान>दपनगर, ता. मुरबाड

हरड रघुनाथ राघो

हरड

आर.ट:.पी.हायकूल

35

46

मुरबाड, साईवहार आपट$ , ता. मुरबाड

हे माडे अवनाश मनोहर

हे माडे मनोहर शंकर

महाHमा गाधी म>दंर

23

47

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

>हंदरु राव 5नल:मा सुरेश

वदयामं>दर हायकूल, +शवले

46

48

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

इंगळे महादे व सदा+शव

>हंदरु राव सुरेश कृCणाजी
इंगळे सदा+शव +शवराम

55

49

मरु बाड, गणेश नगर, ता. मरु बाड

इसामे Tकसन %हाद ू

इसामे

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड
शासक)य आ,म कूल,सासणे( का.होल)

50

मुरबाड, माDू छाया आपट$ , ता. मुरबाड

जाधव महA +संग बापू+संग

जाधव बापू+संग Iयंबक

Nानसाधंना वदयालय माझगाव

35

51

मरु बाड
बाड, साईसंसार आपट$ . , ता
ता. मुरबाड

जामघरे भासकर वRळ

जामघरे वRळ रामा

41

52

मुरबाड, हनूमानअळी ता. मुरबाड

दे शमुख जयवंत है बतराव

दे शमुख है बतराव दाकजी

वदयामं>दर हायकू ल
ल, +शवले
+स*दगड वदयालय, डोगर.हावे

53

मुरबाड, झAडानाका, ता. मुरबाड

जयवंत वनायक सुयर$ ाव

जयवंत

+स*दगड वदयालय, डोगर.हावे

45

54

मुरबाड, सोनारपाडा ता. मुरबाड

कराळे सुरेखा रवराज

कराळे

रवराज जानू

25

55

मरु बाड, अनस
ु या 5नवास , ता. मरु बाड

खापरे

धन,ी धनाजी

खापरे

धनाजी केशव

.यु इंि4लश कूल व महावदयालय
वदयामं>दर हायकूल, +शवले

56

मुरबाड, माल:पाडा, ता. मुरबाड

खापरे

ह]रXचं व^ळ

खापरे

व^ळ नामा

43

57

मुरबाड, संभाजीनगर, ता. मुरबाड

खेडकर =पेश शंकर

खेडक
े र

शंकर पुजाराम

असोले
वभाग
हायक
ू ल,असोले
सौ
5न$मला
बळीराम
तोड+लकर
वदयालय,मुरबाड

58

मुरबाड,, ता. मुरबाड

Tकशन काळूराम %हाडसे

Tकशन

%हाडसे आंबो

35

59

मुरबाड, साईदश$न आपट$ , ता. मुरबाड

कोकाठे दHताIय +शवराम

कोकाठे

+शवराम मा=ती

Tकसन
नडगाव
छDपती हायक
+शGणू ल,मडळ
वदयामं>दर,माडा,>टटवाला

60

मरु बाड, दे वाचीअळी, ता. मरु बाड

कुलकणO ,ीराम चंतामण

Nानसाधंना वदयालय माझगाव

57

61

मरु बाड, ता. मरु बाड
मुरबाड, संभाजीनगर, ता. मुरबाड

.य
इंिम4लश
कूल,मतोड+लकर
रु बाड
सौ ु 5न$
ला बळीराम
वदयालय,मुरबाड

58

62

कुलकणO सरु े श दरु वास
कंु भार नामदे व अजण
ु$

क
कुु लकणO
लकणO चं
सतरु े ामण
श दरु वामण
वास
रामचं

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

राघो नामा

%हाद ू रामा

सुयर$ ाव काळूराम

कंु भार अजण
ु$ तुकाराम

Age
6
49

47

43

35

37

41

32

1
63

2
मुरबाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

3
लाड सचन सदानंद

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
.यु इंि4लश कूल व5
लाड सदानंद +शवाजी
महावदयालय,मुरबाड

64

मुरबाड, संभाजीनगर, ता. मुरबाड

माधळे शष
े राव मा=ती

माधळे मा=ती लQमण

सहया: वदयालय, ना]रवल:

50

65

मरु बाड, व8यानगर, ता. मरु बाड

40

मुरबाड, शंकर मं>दरा जवळ, ता. मुरबाड

महाळे भ^ू दडु कू
माळवदे उउमांकांत वRळ

.हवे सासणे वभाग हायकूल

66

महाळे वसंत भ^ू
माळवदे कैलास ब

31

67

मुरबाड, माDू छाया आपट$ , ता. मुरबाड

माने अ+भम.यू रं गनाथ

माने रं गनाथ दे वराम

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड
वदयामं>दर हायकूल, +शवले

68

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

%हारसे संतोष जग.नाथ

%हारसे

मा*य+मक शाळा, द>हगाव

38

69

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

%हाDे सुजाता सुरेश

%हाDे सुरेश भाळचं

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड

57

70

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

मोहपे न`ता 5नतीन

मोहपे 5नतीन तुकाराम

28

71

मरु बाड, गणेश नगर, ता. मरु बाड

मोहपे 5नतीन तक
ु ाराम

मोहपे तक
ु ाराम मरु ल:धर

72

मुरबाड, ,ी5नकेतन आपट$ , ता. मुरबाड

नावरकर +भमराव पंढर:नाथ

73

मरु बाड
बाड, माDू छाया आपट$ , ता
ता. मुरबाड

नावरकर
नावरकर अिXवनी
+भमराव+भमराव
पं◌ंढर:नाथ

.य
इंिम4लश
कूल,मतोड+लकर
ुरबाड
सौ ु 5न$
ला बळीराम
वदयालय,म
रु बाड +शGण संथा
उजEवल 9भोधनी

74

मुरबाड, माDू छाया आपट$ , ता. मुरबाड

नेमाडे पुCपा
वलास
्

75

मुरबाड, माDू छाया आपट$ , ता. मुरबाड

76

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

जग.नाथ भाऊ

Age
6
27

36

बदलापूर

34
40

नेमाडे वलास धनाजी

वदयामं>दर हायकू ल
ल, +शवले
वदयामं>दर हायकूल, +शवले

नेमाडे वलास धनाजी

नेमाडे धनाजी >हरामण

राजा ह]रb वदयालय, ख◌ं् ◌ुटल(बा)

51

मुरबाड, शंकर मं>दरा जवळ, ता. मुरबाड

5नकम शांताराम दादजी

5नकम दादजी सयाजी

41

77

मरु बाड, माDू छाया आपट$ , ता. मरु बाड

78

मुरबाड, माDू छाया आपट$ , ता. मुरबाड

5नपत
ू c ◌े गोवंद का.हू
पाधO 5नरमला सु5नल

5नपत
ू c ◌े का.हू गणू
पाधO सु5नल हर:

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड
.यु इंि4लश कूल,मरु बाड
वदयामं>दर हायकूल, +शवले

35

79

मुरबाड, माDू छाया आपट$ , ता. मुरबाड

परलकर 9स.ना +सताराम

परलकर

+सताराम अनंत

वदयामं>दर हायकूल, +शवले

47

80

मुरबाड, माDू छाया आपट$ , ता. मुरबाड

परलकर िमता 9स.ना

परलकर

9स.ना +सताराम

46

81

मुरबाड, दवाची अळी ता. मुरबाड

परते NानेXवर सोमा

परते सोमा dर:

असोले वभाग हायकूल,असोले
वी.एच.बी.के.वी.%हसा

82

मरु बाड, दे वदश$न आपट$ ., ता. मरु बाड

पतंगे सुगंधा रघुनाथ

पतंगे

42

83

मरु बाड, +सeीवनायक आपट$ ता. मरु बाड

पाट:ल अ5नल उदे +संग

पाट:ल उदे +संग तक
ु ाराम

अ+भनव
>दर ,कासगाव
जे
एस एमवदयामं
एस महाHमा
गाधी
वदयालय धसई

84

मुरबाड, माDू छाया आपट$ , ता. मुरबाड

पाट:ल धनराज उHतम

पाट:ल उHतम मोहन

वदयामं>दर हायकूल, +शवले

48

नावरकर पं◌ंढर:नाथ

रघुनाथ रामचं

48

47

38
39

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

1
85

2
मुरबाड, दे वदश$न आपट$ , ता. मुरबाड

3
पाट:ल 9मोद बाळकृCण

86

मुरबाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

पाट:ल रवं एकनाथ

87

मरु बाड, व8यानगर, ता. मरु बाड

पाट:ल सु चता रवं

88

मुरबाड, 9णवकृपा आपट$ , ता. मुरबाड

89

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
कला वLणMय व वNान
महावदयालय
पाट:ल बाळकृCण तुकाराम
+शवळे
,म
सौ 5न$म
लाुरबाड
बळीराम तोड+लकर
पाट:ल एकनाथ नारायण
वदयालय,म
ुरबाड तोड+लकर
सौ 5न$मला बळीराम
पाट:ल रवं एकनाथ

वदयालय,मरु बाड

पाट:◌ेल सु5नता दाजभाऊ

पाट:◌ेल दाजभाऊ +सताराम

मुरबाड, सुयोग आपट$ , ता. मुरबाड

पवार अच$ना चंकांत

पवार चंकांत +सताराम

90

मुरबाड, 9यादश$नी, ता. मुरबाड

पवार अवनाश पांडुरं ग

पवार पांडुरं ग बाबू

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड
.य
कूमहाHमा
ल,मुरबाडगाधी
ु इंि4लश
जे एस
एम एस

91

मुरबाड, सुयोग आपट$ , ता. मुरबाड

पवार चंकांत +सताराम

92

मुरबाड, राममं>दर जवळ, ता. मुरबाड

93

Age
6
38
32
39

वदयालय धसई

41

पवार +सताराम पांडूरं ग

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड

49

पवार >दनेश महादे व

पवार महादे व बाबू

32

मरु बाड, संभाजीनगर, ता. मरु बाड

पवार रमेश वा=

पवार वा= डJगर

.यु इंि4लश कूल व महावदयालय
.यु इंि4लश कूल व महावदयालय

94

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

फनसे अ5नल दHताIय

फनसे

.यु इंि4लश कूल व महावदयालय

40

95

मरु बाड
बाड, सोनारपाडा
सोनारपाडा, ता
ता. मुरबाड

फनसे

मुरबाड, , ता. मुरबाड

कृ Cणा ,ीतीपती
परो>हत बुराराम वादाजी

.यु इंि4लश कू ल
ल,म
मुरबाड
.यु इंि4लश कूल,मुरबाड

45

96

फनसे 9मोद कृ Cणा
परो>हत उHतम बुराराम

97

मुरबाड, का>हनूर आपट$ ता. मुरबाड

राजपूत रमेश महादे व

राजपूत

45

98

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

रोकडे तुषार सुदाम

रोकडे सुदाम तोताराम

99

मरु बाड, , ता. मरु बाड

रोकडे राजू हर:

रोकडे हर: +शवराम

.य
इंिम4लश
कूल वतोड+लकर
महावदयालय
सौ ु 5न$
ला बळीराम
वदयालय,म
ुरबाड तोड+लकर
सौ 5न$मला बळीराम

100

मुरबाड, ,ीकृपा आपट$ , ता. मुरबाड

रोहटे ,ीपत पांडूरं ग

रोहटे

101

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

साबळे राजेश मा=ती

साबळे

102

मुरबाड, सोनारअळी, ता. मुरबाड

समेल जय,ी चंकांत

समेल चंकांत >दगंबर

103

मुरबाड, दे वदश$न, ता. मुरबाड

सरवदे नागनाथ दशरथ

सरवदे

104

मरु बाड, दे वाचीअळी ता. मरु बाड

सरनोबत आरती >दपक

सरनोबत

105

मरु बाड, व8यानगर, ता. मरु बाड

सरोदे ?Dंबक पांडुरं ग

सरोदे

पांडुरं ग

>टकाराम

106

मुरबाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

सरोदे

सरोदे

पांडुरं ग

>टकाराम

यादव पांडुरं ग

दHताIय इंदब
ू ाई

महादे व पांडू

34

44
32

वदयालय,मरु बाड

40

पांडूरं ग रामचं

अ+भनव वदयामं>दर ,कासगाव

52

मा=ती बापू

.य
इंिम4लश
कूल,मतोड+लकर
ुरबाड
सौ ु 5न$
ला बळीराम
वदयालय,मुरबाड

24

वदयामं>दर हायकूल, +शवले
सेचरू : रे ऍ़न कूल,

46

दशरथ शे^ी
>दपक शंकर

सरोदय वदयालय कुउवल:
वी.एच.बी.के.वी.%हसा

51
26
42
50

1
107

2
मुरबाड, ,ी5नकेतन आपट$ ता. मुरबाड

3
ससाळे राजू Xयामराव

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
ससाळे Xयामराव अनंदा
+स*दगड वदयालय, डोगर.हावे

108

मुरबाड, गणेश नगर, ता. मुरबाड

सासे अमोळ लQमण

सासे

109

मरु बाड, दळवी आपट$ , ता. मरु बाड

शेलके वजयकूमार यशवंत

110

मुरबाड, गु=कुळ आपट$

111

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

6
44

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड

25

शेलके यशवंत गणपत

.यु इंि4लश कूल,मरु बाड

38

शेलकर भागवत >ह%मत

शेलकर

41

मुरबाड, साईवहार आपट$ ता. मुरबाड

ं े भगवान भाऊ
+शद

ं े भाऊ भे◌ै=
+शद

112

मुरबाड, दे वाचीअळी, ता. मुरबाड

ं े मानसी महA 
+शद

ं े महA  महादे व
+शद

वदयामं>दर हायकूल, +शवले
अन5न$
ुदानीत
ू ल, झापवाडी
सौ
मला आ,म
बळीरामक
तोड+लकर

113

मुरबाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

सोनावणे युवराज धमा$दास

सोनावणे

114

मुरबाड, मातानगर, ता. मुरबाड

सोनावणे अनंता पांडूरं ग

115

मरु बाड, गणेश नगर, ता. मरु बाड

116

ता. मुरबाड

लQमण मालू

Age

>ह%मत सहाद ू

40

वदयालय,मुरबाड

30

.हावे सासणे वभाग हायकूल

32

सोनावणे पांडूरं ग

एस.वी. ई.एम.कूल,मुरबाड

27

सोनावणे सुभाष जग.नाथ

सोनावणे जग.नाथ >हरामण

अ+भनव वदयामं>दर ,कासगाव

47

मुरबाड, माDू छाया आपट$ , ता. मुरबाड

सुयव
$ ंशी सखाराम बनया

सुयव
$ ंशी बनया बापू

.यु इंि4लश कूल व महावदयालय

37

117

मरु बाड
बाड, गणेश नगर
नगर, ता
ता. मुरबाड

सय
$ ंशी +शवाजी सोनू
ु व

सय
$ ंशी सोनू काळू
ु व

वी.एच.बी.क
वी
एच बी के.वी.%हसा
वी %हसा

32

118

मुरबाड, हनु◌ूमानअळी, ता. मुरबाड

तेळवणे राज,ी वलास

तेळवणे

वलास नारायण

44

119

मुरबाड, सोनारअळी, ता. मुरबाड

तेळवणे रं जना नंदकुमार

तेळवणे

नंदकुमार राजाराम

एस.वी.
ई.एम.क
ुरबाड
ू ल,मतोड+लकर
सौ
5न$मला
बळीराम
वदयालय,मुरबाड

120

मुरबाड, दे वाचीअळी, ता. मुरबाड

टA भे अनंता सुhiया

टA भे सुhiया काथोड

34

121

मरु बाड, सा.बा.व. र, ता. मरु बाड

ठाकरे गणेश शांताराम

ठाकरे

सरोदय वदयालय कुउवल:
एस.वी. ई.एम.कूल,मरु बाड

122

मुरबाड, यशोधन

◌ेबांगर उ.नती लQमण

◌ेबांगर

एस.वी. ई.एम.कूल,मुरबाड

24

123

मुरबाड, व8यानगर, ता. मुरबाड

ऊदे दHताIय गणपत

ऊदे

वदयामं>दर हायकूल, +शवले

55

124

मुरबाड, दे वाचीअळी, ता. मुरबाड

वशे आरती अशोक

वशे अशोक बुधाजी

एस.वी. ई.एम.कूल,मुरबाड

26

125

मुरबाड, सुदश$न आपट$ , ता. मुरबाड

वशे >दपाल: >दगंबर

वशे >दगंबर नारायण

52

126

मरु बाड, सद
ु श$न आपट$ , ता. मरु बाड

वशे का+शनाथ तक
ु ाराम

वशे तक
ु ाराम रामा

.यु इंि4लश कूल व महावदयालय
.यु इंि4लश कूल व महावदयालय

127

मरु बाड, पदमजा कंु ज, ता. मरु बाड
मुरबाड, माDू छाया आपट$ , ता. मुरबाड

वशे पदमजा अरवंद

वशे अरवंद पालो

128

सो., ता. मुरबाड

वXवनाथ वामण यशवंतराव

धमा$दास =णजू

शांताराम पद ु
लQमण वRळ

गणपत

.यु इंि4लश कूल मरु बाड
वXवनाथ यशवंतराव बाबाजी शारदा वदयालय व महावदयालय

43
26

44
44
47

मुरबाड, , ता. मुरबाड

3
वाघ दJडू भा4या

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
वाघ भा4या +सताराम
सरवती वदया म>दंर सायले

130

मुरबाड, तJडळीकर नगर, ता. मुरबाड

वाणी 9>दप एकनाथ

वाणी एकनाथ तुळशीराम

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड

131

मरु बाड, दे वदश$न आपट$ , ता. मरु बाड

यशवं◌ंत राजA वRळ

यशवं◌ंत

नत
ु न वदयालय कोलठण

40

132

मुरबाड, माDू छाया आपट$ , ता. मुरबाड

झुंजारराव राजाराम अनंत

झुंजारराव

वदयामं>दर हायकूल, +शवले

46

घरत केशव शंकर

नुतन वदयालय कोलठण

37

43

Sr No.

House Address

1
129

2

Name of Electors
(Beginning with surname)

वRळ दौलत
अनंत वालकूजी

Age
6
32

आबेगाव
133

आबेगाव, ता. मुरबाड

घरत कमलाकर केशव
आंबेळे(बु)

134

आंबेळे(बु) ) , ता. मुरबाड

दलवी अ+भलाश धनाजी

दलवी धनाजी तुकाराम

135

आंबेळे(बु) , ता. मुरबाड

यशवंतराव अधक रोओजी

यशवंतराव रोओजी शंकर

सरळगां
हायकूल, सरळगांव
वर हुतवामा वभाग
भाई कोतवाल
वदयालय,%हसा

पवार जगननाथ ह]र

लोक सेवा +शGण संथा

39

40

आंबेळे
136

आंबेळे ता. मुरबाड

पवार >दल:प जगननाथ
अकोत

137

अकोत ,ता. मरु बाड

गंभीरराव अशोक दशरथ

गंभीरराव दशरथ रघुनाथ

असोळे

138

अकोत ,ता. मुरबाड

खापरे धनाजी केशव

खापरे केशव महाद ू

असोळे

वभाग हायकूल, असोळे
वभाग हायकूल, असोळे

43

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

1

2

3

Name of the
Father/Mother /Husband
4

Name of the Educational Institute
(if any) in which he /she is
Teaching
5

Age
6

बांदलपाडा
139

बांदलपाडा, ता. मुरबाड

हरड NानेXवर शांताराम

हरड शांताराम वठठल

42

ं े बाबू ह]र
+शद

बांदलपाडा वभाग हायकूल, बांदलपाडा
Fामीण +शGण संथा, तुळई

140

बांदलपाडा, ता. मुरबाड

ं े भाउ बाबू
+शद

31

बांधीवल:
141

बांधीवल: ,ता. मरु बाड

भोईर Tकशोर: क+शनाथ

भोईर क+शनाथ दगडू

महाराCट +म+लटर: कूल,तळवल: (बां)

40

142

बांधीवल: ,ता. मुरबाड

भोईर

भोईर

महाराCट +म+लटर: कूल,तळवल: (बां)

45

143

बांधीवल: ,ता.
ता मुरबाड

दे शमुख स5ु नल पांडुरं ग

दे शमुख पांडुरं ग दे वराम

39

144

बांधीवल: ,ता. मुरबाड

केदार >दपक भाकर

केदार

महाराCट
+म+लटर:
कूल
ल,तळवल:
तळवल: (बां
बां)
.य
कूल व
ु इंि4लश
महावदयालय,मुरबाड

145

बांधीवल: ,ता. मुरबाड

पवार केशव अबादास

महाराCट +म+लटर: कूल,तळवल: (बां)

33

36
39

क+शनाथ दगडु

क+शनाथ मालू
भाकर

बालकृCणा
पवार अबादास वठोबा

29

भव
ु न
146

भुवन, ता. मुरबाड

बांगर संतोष दामोदर

बांगर

दामोदर महाद ू

जनसेवा +शGण मंडळ अ*यापक
वदयालय,+शवळे

147

भुवन, ता. मुरबाड

बांगर सुरेश नारायण

बांगर

नारायण दे ऊ

Nान9सारने अनुभाग

148

भुवन, ता. मुरबाड

बांगर कमलाकर

बांगर हर: लQमण

149

भव
ु न, ता. मरु बाड

वशे स*या पाडुरं ग
बुरसुगे

लQमण

वशे वालकू पाडुरं ग

कूल, कलवा
मा*य+मक
शाळा,मंद>हगाव
जनसे
वा +शGण
डळ अ*यापक
वदयालय,+शवळे

32
31

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

1

2

3

150

बुरसुगे, ता. मुरबाड

सोनावले मधक
ु र भागोजी

Name of the
Father/Mother /Husband
4
सोनावले

भागोजी कमलू

Name of the Educational Institute
(if any) in which he /she is
Teaching
5

Age
6

भारत रHन डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर
आ,म कूल ,+शरोले

41

अनुदानीत आ,म कूल, झापवाडी

31

शरदा वदयालय व महावदयालय

41

चखले
151

चखले, ता. मुरबाड

गायकर दशरथ भाउ

गायकर

भाउ शंकर

दे हर:
152

दे हर: ,ता. मुरबाड

असोळे शरद लQमण

असोळे

लQमण वठठल

153

दे हर: ,ता.
ता मुरबाड

शेख +लयाकत रबानी

शेख रबानी कर:म

सहया: वदयालय
वदयालय, नार:वल:

50

154

दे हर: ,ता. मुरबाड

घोडके 9काश पाडुरग

घोडके पाडुरग रामचं

.यु इंि4लश कूल ,मुरबाड

49

घोरड नारायण वठठल

वदयामं>दर हायकूल व महावदयाल
, +शवले

41

जाधव रामभाउ संताजी

शासक)य मा*य+मक आ,म
कूल,माल,ता.मरु बाड

38

डेहनोल:
155

डेहनोल: ,ता. मुरबाड

घोरड >दल:प नारायण
दे वगाव

156

दे वगाव,ता. मरु बाड

जाधव वनायक रामभाऊ
धा5नवल:

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

1

2

3

157

धा5नवल:,ता. मुरबाड

कराले जयवंत तुकाराम

Name of the
Father/Mother /Husband
4

Name of the Educational Institute
(if any) in which he /she is
Teaching
5

Age
6

कराले

तुकाराम लडकू

.यु इंि4लश कूल ,मुरबाड

37

मुरल:धर पाडुरं ग

33

धसई
158

धसई,ता. मुरबाड

बगाड रो>हदास मुरल:धर

बगाड

159

धसई,ता. मुरबाड

बांदारे अंनता दगडु

बांदारे ◌े दगडु बालू

जनता
धसई,ता.
जे एस वदयालय
एम महाHमा
गं◌ाधीमुरबाड
वदयालय धसई

160

धसई,ता. मुरबाड

बांग= शैलाताई दHताDय

बांग= दHताDय भागोजी

जनता वदयालय धसई,ता. मुरबाड

39

161

धसई,ता. मरु बाड

भोईर बबन भागजी

भोईर

51

162

धसई,ता. मुरबाड

भां◌ेडीवले अनंता बुधाजी

भां◌ेडीवले

सहया:
वदयालय,
जे एस एम
महाHमा नार:वल:
गं◌ाधी
वदयालय धसई

163

धसई,ता.
धसई
ता मुरबाड

फु लसुदे दHताDय गोपाळ

फु लसुदे गोपाळ

जनता वदयालय धसई
धसई,ता.
ता मुरबाड

45

164

धसई,ता. मुरबाड

गंगे

धसई,ता. मुरबाड

गवल: बुराणे नथू

जनता
धसई,ता.
जे एस वदयालय
एम महाHमा
गं◌ाधीमुरबाड
वदयालय धसई

32

165

गंगे बालकृCणा महादे व
गवल: रमण बरु ाणे

166

धसई,ता. मुरबाड

घायवट मधक
ु र ह]रभाऊ

घायवट ह]रभाउ नथाजी

जनता वदयालय धसई,ता. मुरबाड

54

167

धसई,ता. मरु बाड

गोदे राव ह]रचं गंगाधर

गोदे राव गंगाधर गणपत

50

168

धसई,ता. मुरबाड

घोलप 9मोद >हराजी

घोलप >हराजी +शवराम

जनता
धसई,ता.
जे एस वदयालय
एम महाHमा
गं◌ाधीमरु बाड
वदयालय धसई

169

धसई,ता. मुरबाड

घोलप ह]रचं पुlषोHतम

घोलप रामचं पुlषोHतम

जनता वदयालय धसई,ता. मुरबाड

53

170

धसई,ता. मुरबाड

खट
ु ाडे 9मोद बबन

धसई,ता. मुरबाड

को;हे जगद:श मुरल:धर

जनता
धसई,ता.
जे एस वदयालय
एम महाHमा
गं◌ाधीमुरबाड
वदयालय धसई

39

171

खट
ु ाडे बबन लडकू
को;हे मुरल:धर ,ीपाल

172

धसई,ता. मरु बाड

गो;हे लQमण अmणा

गो;हे

173

धसई,ता. मरु बाड

मेणगे 9काश सोनू

मेणगे

जनता
धसई,ता.
जे एस वदयालय
एम महाHमा
गं◌ाधीमरु बाड
वदयालय धसई

44

174

धसई,ता. मुरबाड

परदे शी रवं 9ताप

परदे शी 9ताप ,ावण

जनता वदयालय धसई,ता. मुरबाड

35

भागोजी कोडाजी
बुधाजी रामचं

महादे व कोडूं

अmणा
सोनू जानू

44

39

43

41

45

धसई,ता. मुरबाड

3
पाथारे म5नषा घनशाम

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
पाथारे घनशाम पाडुरग
.यु इंि4लश कूल ,मुरबाड

176

धसई,ता. मुरबाड

रोगुटे गजानन Tकसन

रोगुटे Tकसन पाडुरं ग

177

धसई,ता. मरु बाड

साधे जयवंत पांडुरं ग

178

धसई,ता. मुरबाड

179

Sr No.

House Address

1
175

2

Name of Electors
(Beginning with surname)

Age
6
31
29

साधे भाऊ पांडुरं ग

छDपती
+शGण
मं>दरगंक;याण
जे एस एम
महाHमा
◌ाधी
वदयालय धसई

सपाले रमेश बुधा

सपाले

बुधा नामदे व

सहया: वदयालय, नार:वल:

45

धसई,ता. मुरबाड

तुंगार अशोक ह]र

तुंगार

ह]र बापू

जनता वदयालय धसई,ता. मुरबाड

41

180

धसई,ता. मुरबाड

वाघमारे दगडू Tकसन

वाघमारे

जनता वदयालय धसई,ता. मुरबाड

55

181

धसई,ता. मुरबाड

वाघमारे नंद ू बाबू

वाघमारे बाबू कंु डल:

सहया: वदयालय, नार:वल:

43

Tकसन गुणाजी

44

डोगर.हावे
182

डोगर.हावे,ता
ता. मुरबाड

भगवान क+शनाथ शेळके

क+शनाथ लQमण शेळके

+स*दगड वदयालय
वदयालय, डोगर.हावे

26

183

डोगर.हावे,ता. मुरबाड

गायकर उमेश Tकसन

गायकर

एस.वी. ई.एम.कूल,मुरबाड

20

शरदा वदयालय व महावदयालय

35

Tकसन माlती

दध
ु ाले
184

दध
ु ाले,ता. मुरबाड

दामसे संतोष मोतीराम

दामसे

मोतीराम महाद ू

घोरले
185

घोरले,ता. मरु बाड

चौधर: अशोक बाळू

चै◌े◌ाधर: बालू

अनद
ु ानीत आ,म तलवल: (बारा)

186

घोरले,ता. मरु बाड

भोईर मधक
ु र गणू

भोईर

करवेळे वभाग हायकूल , करवेळे

गणू बापू

35

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

1

2

3

Name of the
Father/Mother /Husband
4

Name of the Educational Institute
(if any) in which he /she is
Teaching
5

Age
6

हे दवल:
187

हे दवल:,ता. मरु बाड

पवार बालू माlती

पवार

माlती रामचं

वदयामं>दर हायकूल

, +शवले

38

nदे
188

nदे ,ता. मुरबाड

पवार धनाजी कथोड

पवार कथोड परसु

शरदा वदयालय व महावदयालय

35

गोडांबे तुकाराम

अनुदानीत आ,म तलवल: (बा)

31

जनसेवा +शGण मंडळ अ*यापक
वदयालय,+शवळे

38

असोळे

वभाग हायकूल, असोळे

42

आ,म कूल, सासणे

28

कंळभे
189

कंळभे,ता. मुरबाड

गोडांबे गणेश तुकाराम
कंलमखां◌ंडे

190

कंलमखांड,े ता. मुरबाड

साबरे सखाराम कथोड
का.हालc

191

192

का.हालc,ता. मुरबाड

का.होळ,ता. मुरबाड

गवाळे रमाकांत पांडुरं ग

गवाळे

का.होळ

जाधव +शवाजीराव
5नकातराव

शासक)य

भावाथc दाऊ +भका

करवेळे वभाग हायकूल , करवेळे

जाधव मचं +शवाजीराव

पांडुरं ग बाबू

करवेळे
193

करवेळे, ता. मुरबाड

भावाथc दौलत दाऊ

37

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

1

2

3

Name of the
Father/Mother /Husband
4

खांडपे

Name of the Educational Institute
(if any) in which he /she is
Teaching
5

Age
6

42

ं मुकंू द रामा
+शद

उजEवल 9भोधनी +शGण संथा
बदलाप
रू मा*य+मक आ,म
शासक)य
कूल,माल,ता.मुरबाड

धलपे

अनुदानीत आ,म कूल, झापवाडी

37

194

खांडपे,ता. मरु बाड

रसाळ गोवेद राघो

रसाळ राघो शंकर

195

खांडपे,ता. मुरबाड

ं े काळूराम मुकंू द
+शद

35

खा5नवरे
196

खा5नवरे ,ता. मुरबाड

धलपे शरद कृCणा

कृCणा पोसू

खेडले तलवळी
197

खेडले तलवळी ,ता. मुरबाड

भोईर महA कुमार बाबूराव

भोईर गोवदं बाबूराव

अनुदानीत आ,म तळवल: (बा)

29

198

खेडले तलवळी ,ता.
ता मुरबाड

खापरे जयराम बद
ु ाजी

खापरे शंकर बद
ु ाजी

29

199

खेडले तलवळी ,ता. मुरबाड

खापरे चतामण पाडुरं ग

खापरे तुळशीराम पाडुरं ग

बांदलपाडा वभाग हायकू ल
ल-खे
खेडले त
जनता वदयालय धसई,ता. मुरबाड

57

खेवारे
200

खेवारे , ता. मरु बाड

सरु ोशे Tकसन चंकात

सरु ोशे चंकात बाबू

लोकसेवा +शGण संथा

30

201

खेवारे , ता. मुरबाड

सुरोशे मोहन दं डु ा

सुरोशे दं डु ा बाबू

9गती वदयालय असणोल:

33

202

खेवारे , ता. मुरबाड

सुरोशे वलास माlती

सुरोशे माlती लQमण

वदयामं>दर हायकूल

, +शवले

36

हुमणे

+स*दगड वदयालय, डोगर.हावे

44

खोपवल:
203

खोपवल:, ता. मरु बाड

हुमणे सरु े श धाऊ
खट
ु ल (बा. )

धाउ नागो

खट
ु ल (बा. ),ता. मुरबाड

3
गुंजाल +शवाजी अबादास

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
गुजाल अबादास नामदे व
शासक)य आ,म कूल,खट
ु ल (बा)

205

खट
ु ल (बा. ),ता. मुरबाड

भोसले उतम >हदरू ाव

भोसले

206

खट
ु ल (बा. ),ता. मरु बाड

बोराडे नरA  आनंद

207

खट
ु ल (बा. ),ता. मुरबाड

208

Sr No.

House Address

1
204

2

Name of Electors
(Beginning with surname)

>हदरू ाव हा?बरराव

Age
6
29

शासक)य

आ,म कूल,खट
ु ल (बा)

42

बोराडे आनंद राघो

शासक)य

आ,म कूल,खट
ु ल (बा)

36

दानवे हं नुमत वामनराव

दानवे वामनराव +लबाजी

शासक)य

27

खट
ु ल (बा. ),ता. मुरबाड

हाके वCणू +शवदास

हाके +शवदास ,ीपती

शासक)य

आ,म कूल,खट
ु ल (बा)
आ,म कूल,खट
ु ल (बा)

209

खट
ु ल (बा. ),ता. मुरबाड

जाधव साहे बराव दगजे

जाधव दगजे

शासक)य

49

210

खट
ु ल (बा. ),ता. मुरबाड

Tकरपण वशवास शंकर

Tकरपण शंकर उं दl

शासक)य

आ,म कूल,खट
ु ल (बा)
आ,म कूल,खट
ु ल (बा)

211

खट
ु ल (बा. ),ता. मुरबाड

वेखडे का+शनाथ वठठल

वेखडे वठठल जैतूं

शासक)य

आ,म कूल,खट
ु ल (बा)

41

ं े वठठल दगडू
+शद

जनता वदयालय धसई
धसई,ता.
ता मुरबाड

29

भेरे गोपाल लडकू

सरोदय वदयालय कुडवल:

34

%हाडसे

शासक)य

44

30
42

कोलठण
212

कोलठण,ता.
कोलठण
ता मुरबाड

ं े 5नतीन वठठल
+शद
कुडावल:◌े

213

कुडावल:◌े,ता. मुरबाड

भेरे संजय गोपाल
मढ

214

मढ,ता. मुरबाड

%हाडसे दHताDय कृCणा

कृCणा भाऊ

आ,म कूल,मढै ऍ़ट.मुरबाड

माजगाव
215

माजगाव,ता. मरु बाड

पCटे >दपक जयवंत

पCटे

जयवंत बाबू

Nानसाधंना वदयालय माजगाव,

42

216

माजगाव,ता. मरु बाड

पCटे NानेXवर मेघराज

पCटे

मेघराज गोवंद

जनता वदयालय धसई

53

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

1

2

3

Name of the
Father/Mother /Husband
4

माळ
217

माल, ता. मुरबाड

काळे हनुमंत दोडीबा

Name of the Educational Institute
(if any) in which he /she is
Teaching
5

Age
6

काळे ◌े दोडीबा तुल+सराम

शासक)य मा*य+मक आ,म कूल
ता.मुरबाड

48

मुरबाडे रामचं सखाराम

सहया: वदयालय, नार:वल:

42

वशे रवं

कला वLणMय व वNान महावदयालय
+शवळे , मुरबाड

39

मालेगाव
218

मालेगाव,ता. मुरबाड

मुरबाडे पुड+लक रामचं
मा;हे ड

219

मा;हे ◌ेड,ता. मुरबाड

वशे गता राजे
मा5नवल: घो.

220

मा5नवल: घो
घो.,ता.
ता मुरबाड

चहाड रHनाकर एकनाथ

चहाड एकनाथ दाजी

.य
कूल व
महावदयालय
ु इंि4लश
उजEवल
9भोधनी
+शGण
संथा
बदलापूर

28

221

मा5नवल: घो.,ता. मुरबाड

गोधळी जयराम नामदे व

गोधळी नामदे व कालूराम

222

मा5नवल: घो.,ता. मुरबाड

गायकवाड एकनाथ दगडू

गायकवाड दगडू जानू

29

गोधळी मालू Lझपा

लोकसे
वा +शGण
था ू ल
बांदलपाडा
वभागसंहायक
ख◌ं् ◌ेडल तलवल:

223

मा5नवल: घो.,ता. मुरबाड

गोधळी मधक
ु र मालू

36
38

मा5नवल:
224

मा5नवल:, ता. मुरबाड

घोलप गणेश ह]रचं

घोलप ह]रचं कालूराम

9गती वदयालय,अनोल:

32

225

मा5नवल:, ता. मुरबाड

मोहपे संतोष वालकू

मोहपे वालकू बाबू

लोकसेवा +शGण संथा

37

कुरले नारायण बापू
कुरले जानू गोवंद

सरोदय वदयालय कुडवल:
सरोदय वदयालय कुडवल:

39

%हसा
226

%हसा, ता. मरु बाड

227

%हसा, ता. मुरबाड

कुरले भालचं नारायण
कुरले वठठल जानू

57

Sr No.

House Address

1
228

2
%हसा, ता. मुरबाड

Name of Electors
(Beginning with surname)
3
राठोड ,ीचंद रे खा

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
राठोड रे खा राम+संग
सरोदय वदयालय कुडवल:

Age
6
49

मोहप
229

मोहप, ता. मुरबाड

मोहपे वदया रव

मोहपे मधक
ु र रव

230

मोहप, ता. मुरबाड

मोहपे यशवंत तुकाराम

मोहपे तुकाराम +सताराम

वदयामं>दर हायकूल , +शवले
अ+भनव वदयामं>दर ,क;याण

चौधर: रवं स

.यु इंि4लश कूल व
महावदयालय,मुरबाड

31

शासक)य

33

शासक)य

आ,म कू ल
ल,मोरोशी
मोरोशी
आ,म कूल,मोरोशी

मोहरई
231

मोहरई ता. मुरबाड

चौधर: रचना रवं

34
53

मोरोशी
232

मोरोशी,ता.
मोरोशी
ता मुरबाड

अगवले संतोष रामचं

अगवले

233

मोरोशी,ता. मुरबाड

आमटे धनाजी दHतु

आमटे

234

मोरोशी,ता. मुरबाड

भोई 9लाद रामराव

भोई रामराव लQमण

शासक)य

आ,म कूल,मोरोशी

34

235

मोरोशी,ता. मुरबाड

घोलप रवं भाकर

घोलप

भाकर बबन

शासक)य

40

236

मोरोशी,ता. मरु बाड

घोलप संतोष जनाद$ न

घोलप जनाद$ न मालू

शासक)य

आ,म कूल,मोरोशी
आ,म कूल,मोरोशी

237

मोरोशी,ता. मुरबाड

कदम वठठल दे ऊ

कदम दे उ कमलू

44

238

मोरोशी,ता. मुरबाड

केदार Xयाम दHताDय

केदार

शासक)य
आ,म
कूल,मोरोशी
कला
वLणMय
व वNान
महावदयालय
+शवळे , मुरबाड

239

मोरोशी,ता. मुरबाड

पवार तानाजी Tकसन

पवार Tकसन

शासक)य

35

240

मोरोशी,ता. मुरबाड

+सतापूर दादासाहे ब बाबुराव

+सतापूर बाबुराव नामदे व

शासक)य

आ,म कूल,मोरोशी
आ,म कूल,मोरोशी

241

मोरोशी,ता. मरु बाड

>टकते रमेश गोवंदराव

>टकते

गोवंदराव नारायणराव शासक)य

आ,म कूल,मोरोशी

47

ना]रवल:

रामचं वालकू
दHतु पाडुरं ग

दHताDय पाडू
नथरु ाम

30

40
27
42

ना]रवल:, ता. मुरबाड

3
बांगर धनाजी सभाजी

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
बांगर सभाजी भागोजी
वदयामं>दर हायकूल , +शवले

243

ना]रवल:, ता. मुरबाड

भोईर भालचं तानाजी

भोईर तानाजी कानदाजी

लोक सेवा +शGण संथा

36

244

ना]रवल:, ता. मरु बाड

राऊ त

राउत माlती रामचं

+स*दगड वदयालय, डोगर.हावे

41

245

ना]रवल:, ता. मुरबाड

साळवे बुधादास यमाजी

साळवे

छDपती +शGण मडळ क;याण

246

ना]रवल:, ता. मुरबाड

बांगर उमेश दHताDय

बांगर दHताDय भागोजी

सहया: वदयालय, ना]रवल:

47

27

Sr No.

House Address

1
242

2

Name of Electors
(Beginning with surname)

अंनता माlती

यमाजी

Age
6
51

.हावे
247

.हावे,सासणे,ता. मुरबाड

गावीत >दल:प वासू

गावीत वासू काळया

248

.हावे,सासणे,ता. मरु बाड

रे पाल सुहास राजराम

रे पाल राजराम शंकर

.हावे सासणे वभाग हायकूल
.हावे सासणे वभाग हायकूल

249

.हावे,सासणे,ता. मुरबाड

>हदरू ाव रमेश यशवंतराव

>हदरू ाव यशवंतराव रमेश

जनता वदयालय धसई,ता. मुरबाड

46

250

.हावे,सासणे,ता
ता. मुरबाड

थोरात संजय महाद ू

थोरात महाद ू तुकाराम

वदयामं>दर हायकू ल
ल, +शवले

38

41

पळू

53

251

पळू ता. मुरबाड

मोरे महे ं Tकसन

मोरे Tकसन अmणा

252

पळू ,ता. मरु बाड

मोरे मधक
ु र तानाजी

मोरे तानाजी रामचं

जे एस एम महाHमा गाधी वदयालय
जेधसई
एस एम महाHमा गाधी वदयालय
धसई

म+लक रघुनाथ गणू

जे एस एम महाHमा गाधी वदयालय
धसई

दलवी लQमण नामदे व

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड

26

लाटे गोवंद बाबाजी

अ+भनव वदयामं>दर ,कासगाव

40

पiहे
253

पiहे ,ता. मुरबाड

म+लक तानाजी रघुनाथ

36

पारतले
254

पारतले,ता. मुरबाड

दलवी उशा लQमण
पंपळगाव

255

पंपळगाव, ता. मरु बाड

लाटे रवं गोवंद
पोटगाव

Sr No.

House Address

1
256

2
पोटगाव,ता. मुरबाड

Name of Electors
(Beginning with surname)
3
बोबले अंनता ,ीपत

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
बोबले ,ीपत महाद ू
,ी बालजी मा*य+मक >हंद ू , +भवंडी

Age
6
35

साजई
257

साजई, ता. मरु बाड

दे सले भगवान लQमण

दे सले लQमण लडकू

Nानसाधंना वदयालय माझगाव

50

258

साजई, ता. मुरबाड

दे सले म5नषा भगवान

दे सले भगवान लQमण

सरोदय वदयालय कुडवल:

38

वदयालय
जे एस एम,रायते
महाHमा गाधी वदयालय
धसई

30

सरवती
वदया
मे>ू दर
वदयामं>दर
हायक
ल वसायले
वदयालय
+शवले

55

वदयामं
>दर महाHमा
हायकूलगाधी
, +शवले
जे एस एम
वदयालय
धसई

53

सरळगाव
259

सरळगाव,ता. मुरबाड

गजरे लल:त 9भाकर

गजरे

9भाकर चागो

260

सरळगाव,ता. मुरबाड

बडेराव शंशीकात शंकर

बडेराव शंकर Lझपाजी

261

सरळगाव,ता. मुरबाड

बेलखेडकर संजय वCणू

बेलखेडकर

262

सरळगाव,ता. मरु बाड

भोइं गल
ु ाब एकनाथ

भोइं

एकनाथ चानु

263

सरळगाव,ता. मुरबाड

भोईर नाना ?Dबंक

भोईर

?Dबंक बाबु

264

सरळगाव,ता.
सरळगाव
ता मुरबाड

चहाड पुड+लक तुकाराम

चहाड

तुकाराम राघो

265

सरळगाव,ता. मुरबाड

छाया केशव तुगार
्

छाया तुगार
वठठल
्

एस.वी. ई.एम.कूल,मुरबाड

32

266

सरळगाव,ता. मुरबाड

दे शमुख वनोद भाकर

दे शमुख भाकर गणपत

अ+भनव वदयामं>दर ,कासगाव

49

267

सरळगाव,ता. मुरबाड

धनवडे परशु दाद ू

धनवडे दाद ू भागोजी

54

268

सरळगाव,ता. मरु बाड

पाट:ल अशोक धोडा

पाट:ल धोडा फाक)रा

.हवे सासणे वभाग हायकूल
सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव

269

सरळगाव,ता. मुरबाड

गजरे 9भाकर चागो

गजरे चागो मनगो

56

270

सरळगाव,ता. मुरबाड

घोलप 9भाकर रघुनाथ

घोलप रघुनाथ दामाजी

शनवे
हायकूगाधी
ल,सरळगाव
जे
एसवभाग
एम महाHमा
वदयालय
धसई

271

सरळगाव,ता. मुरबाड

घुडे संगीता पांडुरं ग

घुडे पांडुरं ग जयराम

30

272

सरळगाव,ता. मुरबाड

गोडाबे रामचं शांताराम

गोडाबे शांताराम महादे व

273

सरळगाव,ता. मरु बाड

हरड शरद गणपत

हरड गणपत दगडु

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड
सरळगाव
ू ल,सरळगाव
बांदलपाडा वभाग
वभागहायक
हायक
ूल

274

सरळगाव,ता. मरु बाड

हे याल:ज बालासाहे ब केडा

हे याल:ज केडा शामजी

275

सरळगाव,ता. मुरबाड

इंदे संजय अंनत

इंदे अंनत शंकर

वCणू Tकसन

39
43
43

43
43
44

ख◌ं् ◌ेडल तलवल:

29

सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव
सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव

46
33

सरळगाव,ता. मुरबाड

3
जाधव सुभाष रामदास

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
जाधव रामदास +भला
सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव

277

सरळगाव,ता. मुरबाड

जाधव 9लाद +भला

जाधव +भला महाद ू

सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव

47

278

सरळगाव,ता. मरु बाड

कं◌ाबले दायानेद नागापा

कांबले नागापा +भमा

बी एन एन वदयालय +भवडी

35

279

सरळगाव,ता. मुरबाड

Tकलार: शंकरआपा दे रआपा

Tकलार: दे रआपा Tकलार:

50

280

सरळगाव,ता. मुरबाड

महाजन पांडुरं ग ?Dंबक

महाजन ?Dंबक =पाल:

सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव
वदयालय ,सरळगाव

281

सरळगाव,ता. मुरबाड

मोडक जय,ी गोरकनाथ

मोडक गोरकनाथ क+शनाथ

282

सरळगाव,ता. मुरबाड

नेहेटे अजुन
$ नामदे व

283

सरळगाव,ता. मुरबाड

284

Sr No.

House Address

1
276

2

Name of Electors
(Beginning with surname)

Age
6
50

57

नेहेटे नामदे व

सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव
वदयालय ,सरळगाव

52

5नकम महाद ु रघुनाथ

5नकम रघुनाथ नारायण

वदयालय ,सरळगाव

49

सरळगाव,ता. मरु बाड

पदवी राकेश जंयवत

पदवी जंयवतफक)र

.यु इंि4लश कूल,मरु बाड

40

285

सरळगाव,ता. मुरबाड

पं<डत NानेXवर मुकताजी

पं<डत मुकताजी वठो◌ेबा

सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव

43

286

सरळगाव,ता.
सरळगाव
ता मुरबाड

पाट:ल अंकुश फक)र

पाट:ल अनुषा फक)र

50

287

सरळगाव,ता. मुरबाड

पाट:ल रामदास +मताराम

पाट:ल +मताराम धJडू

सरळगाव वभाग हायकू ल
ल,सरळगाव
सरळगाव
सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव

288

सरळगाव,ता. मुरबाड

पाट:ल संजीव +भमराव

पाट:ल +भमराव वठठल

सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव

289

सरळगाव,ता. मुरबाड

पाट:ल ,ीराम दे वराम

पाट:ल दे वराम नामदे व

पी अ जे बी एस यु मंडळ +भंवडी

48

290

सरळगाव,ता. मरु बाड

पवार दHताDय गां◌ेवद

पवार गां◌ेवद दादा

47

291

सरळगाव,ता. मुरबाड

पवार तानाजी 8वारकानाथ

पवार 8वारकानाथ रामचं

सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव
नुतन वदयालय कोलठण

292

सरळगाव,ता. मुरबाड

पवार यंशवंत लQमण

पवार लQमण नारायण

हटकेXवर वदयालय , चासोळे

28

293

सरळगाव,ता. मुरबाड

पजारे लतीफा अजीत

पजारे नादार अजीत

वदयालय ,सरळगाव

27

294

सरळगाव,ता. मुरबाड

राउत शंकर रघुनाथ

राउत रघुनाथ एकनाथ

55

295

सरळगाव,ता. मरु बाड

सावले ओमकार शंकर

सावले शंकर +मराब

.हवे सासणे वभाग हायकूल
वदयालय ,सरळगाव

296

सरळगाव,ता. मरु बाड

ं े क;याणी लQमण
+शद

ं े लQमण नागो
+शद

एस.वी. ई.एम.कूल,मरु बाड

25

297

सरळगाव,ता. मुरबाड

सोनावणे नंदाभाउ ओमकार

सोनावणे अजुन
$ ओमकार

+शरोशी वभाग हायकूल +शरोशी

47

54

46

52

सरळगाव,ता. मुरबाड

3
सोनावणे रे खा नंदभ
ु ाऊ

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
सोनावणे नंदभ
ु ाऊ ओमकार सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव

299

सरळगाव,ता. मुरबाड

सुरोशी सखाराम गोमा

सुरोशी गोमा अ@पा

वदयालय ,सरळगाव

53

300

सरळगाव,ता. मरु बाड

सरु ोशो राजA अमदास

सरु ोशो अमदास वठठल

वदयालय ,सरळगाव

39

301

सरळगाव,ता. मुरबाड

थोरात चंकात गोपालराव

थोरात गा◌ोपालराव चंद ू

55

302

सरळगाव,ता. मुरबाड

वलवी सर:ता रायाजी

वलवी रयाज

सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव
सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव

303

सरळगाव,ता. मुरबाड

वाडीले साहे बराव पे ्रमा

वाडीले पे ्रमा इगले

वदयालय ,सरळगाव

54

304

सरळगाव,ता. मुरबाड

वानखेडे महे ं रामचं

वानखेडे रामचं फक)रा

सरळगाव वभाग हायकूल,सरळगाव

31

Sr No.

House Address

1
298

2

Name of Electors
(Beginning with surname)

सासणे
305

सासणे,ता. मरु बाड

चाताणले जगनाथ रामशेटट:

306

सासणे,ता. मुरबाड

दस
ु ेण रवं नरहर

307

सासणे,ता
ता. मुरबाड

खंडागळे सचन लQमण

308

सासणे,ता. मुरबाड

>हदरू ाव महे श गजानन

शासक)य मा*य+मक आ,म
रामशेटट: संगाआपा क
ू ल,सासणे
शासक)य
मा*य+मक आ,म
दस
क
ल,सासणे
ु ेण नरहर ?Dंबक
.यू ु इंि4लश कूल व
चाताणले

Age
6
46

40

33
37

खंडागळे लQमण सावलाराम

महावदयालय,म
महावदयालय
मुरबाड

24

गजानन भाउराव >हदरू ाव

मा*य+मक शाळा, द>हगाव

36
47

सायले
309

सायले,ता. मुरबाड

भालेराव रामचं भागोजी

भालेराव भागोजी नामदे व

वर हुतामा भाई कोतवाल
वदयालय,%हसा

310

सायले,ता. मरु बाड

दे शमख
ु कांचन 9काश

दे शमख
ु 9काश रावसाहे ब

सरवती वदया मे>दर सायले

44

+शवळे
311

+शवळे ,ता. मुरबाड

अगवले ह]र जैतू

अगवले जैतू महाद ू

लोकनाथ जलान हायकुल +मले

30

312

+शवळे ,ता. मुरबाड

बावसकर जग>दश बुटा

बावसकर बुटा जग>दश

49

313

+शवळे ,ता. मुरबाड

बावसकर सु5नता जग>दश

314

+शवळे ,ता. मरु बाड

भालेवार रमेश वठठलराव

बावसकर
जग>दश बुटा
भालेवार वठठलराव
सभाजीराव

+शरोशी वभाग हायकूल +शरोशी
+शरोशी वभाग हायकूल +शरोशी

315

+शवळे ,ता. मरु बाड

316

+शवळे ,ता. मुरबाड

43
36

भज
ु वळ गोवंद सावळाराम

वदयामं
>दर हायक
+शवले
ू ल , महावदयालय
कला वLणMय
व वNान
भज
ु वळ सावळाराम गोवंदराव +शवळे , मरु बाड

चौधर: भाकर सदा+शव

चौधर: सदा+शव +शवराम

39

लोकनाथ जलान हायकुल +मले

50

+शवळे ,ता. मुरबाड

3
दाडगुले संजय दHताDय

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
दाडगुले दHताDय बंद ू
लोकनाथ जलान हायकुल +मले

318

+शवळे ,ता. मुरबाड

धलपे यशवत दामोदर

धलपे दामोदर बुदाजी

वदयामं>दर हायकूल, +शवले

42

319

+शवळे ,ता. मरु बाड

भोईर धनाजी माहाद ू

जनता वदयालय धसई,ता. मरु बाड

33

320

+शवळे ,ता. मुरबाड

भोईर धनाजी कृCणा
भोसले +शला भगवान

भोसले भगवान मोतीराम

32

321

+शवळे ,ता. मुरबाड

गायकवाड मुकंू द मंगल

+शरोशी
+शरोशी
जनसेवा वभाग
+शGण हायक
मंडळ ू ल
अ*यापक
वदयालय,+शवळे

322

+शवळे ,ता. मुरबाड

गजबे शाल:नी मधक
ु र

गजबे

46

323

+शवळे ,ता. मुरबाड

घोलप +शवाजी यशवंत

घोलप यशवंत ह]र

+शरोशी
+शरोशी
जनसेवा वभाग
+शGण हायक
मंडळ ू ल
अ*यापक
वदयालय,+शवळे

324

+शवळे ,ता. मुरबाड

गोडाबे दश$ना दशरथ

गोडाबे दशरथ बबन

325

+शवळे ,ता. मरु बाड

गJडाबे दशरथ बबन

गJडाबे बबन सावलाराम

326

+शवळे ,ता. मुरबाड

गोडाबे क+शनाथ महादे व

गोडाबे महादे व गंगाराम

327

+शवळे ,ता
ता. मुरबाड

हांडे वठठल राHनाकर

हांडे राHनाकर

328

+शवळे ,ता. मुरबाड

हरड भाकर रामचं

हरड रामचं पं◌ाडु

329

+शवळे ,ता. मुरबाड

हरड हष$दा रमेश

हरड रमेश +भवाजी

330

+शवळे ,ता. मुरबाड

ईसामे मनोहर शंकर

ईसामे लQमण शंकर

331

+शवळे ,ता. मरु बाड

ईसामे संजय माlती

332

+शवळे ,ता. मुरबाड

333

Sr No.

House Address

1
317

2

Name of Electors
(Beginning with surname)

मधक
ु र मुकंू द

वदयामं>दर हायकूल , +शवले
लोकनाथ जलान हायकुल +मले

Age
6
46

34
38
57

लोकनाथ
जलान
हायकुल
+मले
कला वLणMय
व वNान
महावदयालय
+शवळे , मुरबाड

41

असोळेवLणMय
वभाग
असोळे
कला
व हायक
वNानू ल,
महावदयालय
+शवळे , मुरबाड

53
41

ईसामे माlती गोपाल

वदयामं>दर हायकूल , +शवले
राजा ह]रb वदयालय, ख◌ं् ◌ुटल(बा)

38

जानकर लQमण घनशाम

जानकर घनशाम

+शरोशी वभाग हायकूल +शरोशी

49

+शवळे ,ता. मुरबाड

जाधव कैलास बागा

जाधव बांगा ठाकर

लोकनाथ जलान हायकुल +मले

31

334

+शवळे ,ता. मुरबाड

खंडागले संतोष ह]रचं

खंडागले ह]रचं गोपाल

9ेरणा वदयालय, सोनावले

40

335

+शवळे ,ता. मुरबाड

कोल: राजाराम लोटन

कोल: लोटन सखाराम

38

336

+शवळे ,ता. मरु बाड

337

+शवळे ,ता. मरु बाड

खोटे मधक
ु र कृCणा
मल
ु े +शवाजी बाबरु ाव

+शवळे ,ता. मुरबाड

5नबालकर अ5नल बालकृCणा

+शरोशी वभाग हायकूल +शरोशी
द>हवल: वी.एम.वी.ता शहापूर

49

338

खोटे कृCणा महाद ू
मल
मा5नकराव
ु े बाबरु ावबालक
5नबालकर
ृ Cणा
वामनराव

लोकनाथ जलान हायकुल +मले
लोकनाथ जलान हायकुल +मले

27
25

40
29

Name of Electors
(Beginning with surname)

Sr No.

House Address

1
339

2
+शवळे ,ता. मुरबाड

3
दे शमुख मंगला वठठलराव

340

+शवळे ,ता. मुरबाड

पडवल सचन ह]रचं

341

+शवळे ,ता. मरु बाड

342

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
दे शमुख वठठलराव आभाजी +शरोशी
+शरोशी
जनसेवा वभाग
+शGण हायक
मंडळ ू ल
अ*यापक

Age
6
42

पडवल ह]रचं दध
ु ाजी

वदयालय,+शवळे

32

पं<डत संजय रघुनाथ

पं<डत रघुनाथ उखारडु

+शरोशी वभाग हायकूल +शरोशी

47

+शवळे ,ता. मुरबाड

पर$ देशी वलास भगवान+संग

343

+शवळे ,ता. मुरबाड

पाट:ल दडा Lझगां

पर$ देशी भगवान+संग दे राद+ु संग वदयामं>दर हायकूल
पाट:ल Lझगां शेनडा
वदयामं>दर हायकूल

344

+शवळे ,ता. मुरबाड

पाट:ल मगन +शवराम

345

+शवळे ,ता. मुरबाड

346

, +शवले

43

, +शवले

52

+शरोशी वभाग हायकूल +शरोशी
एस.वी. ई.एम.कूल,मुरबाड

56

पवार >दल:प अंनता

पाट:ल +शवराम कुशल
पवार अंनता चंधू

+शवळे ,ता. मुरबाड

पवार गणंपत मोतीराम

पवार मोतीराम पद ू

, +शवले

57

347

+शवळे ,ता. मरु बाड

पवार +शवाजी महादे व

पवार महादे व नथू

वदयामं>दर हायकूल
वदयामं>दर हायकूल

, +शवले

49

348

+शवळे ,ता. मुरबाड

पवार सं>दप दHताDय

पवार दHताDय लडकू

मा*य+मक शाळा, द>हगाव

42

349

+शवळे ,ता
ता. मुरबाड

पोट +शला वनायक

पोट वनायक माlती

46

350

+शवळे ,ता. मुरबाड

सकट आबासाहे ब दादासाहे ब

सकट दादासाहे ब धमा$

351

+शवळे ,ता. मुरबाड

सरवदे गौवतम गर:धर

सरवदे गर:धर रावजी

लोकनाथ
जलान
हायकुल
+मले
कला वLणMय
व वNान
महावदयालय
+शवळे
ुरबाड
जे एस, म
एम
महाHमा गाधी वदयालय

352

+शवळे ,ता. मुरबाड

+शपी राजA लोटान

+शपी लोटान 5नब◌्ं ा◌ा

353

+शवळे ,ता. मरु बाड

सोनावणे शरदचं माlती

354

+शवळे ,ता. मुरबाड

355

धसई

22

29
47
46

सोनावणे माlती परशरु ाम

लोकनाथ जलान हायकुल +मले
वदयामं>दर हायकूल , +शवले

सुरोशी संतोष तुकाराम

सुरोशी तुकाराम वामन

वदयामं>दर हायकूल

29

+शवळे ,ता. मुरबाड

ठाकरे रामचं उं दl

ठाकरे उं दl लोलू

43

356

+शवळे ,ता. मुरबाड

357

+शवळे ,ता. मुरबाड

वडवले संजय कृCणाकांत
वशे तुकाराम पाडुरं ग

वडवले कृCणाकांत पुlषोHतम
वशे पाडुरं ग गणपत

वदयामं
>दर महाHमा
हायकूलगाधी
, +शवले
जे एस एम
वदयालय
धसई

35

358

+शवळे ,ता. मरु बाड

वाह:रे जानू भागोजी

359

+शवळे ,ता. मरु बाड

वारघडे संजय मक
ु ंू द
+सoदगड

वाह:रे भागोजी कृCणा
वारघडे मक
ु ंू द धाऊ

लोकनाथ जलान हायकुल +मले
शरदा वदयालय व महावदयालय
लोकनाथ जलान हायकुल +मले

29

, +शवले

39

35
42

+सoदगड, ता. मुरबाड

3
कृCणा रामचं हे माडी

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
5
कृCणा हे माडी पांडुरं ग
+स*दगड वदयालय, डोगर.हावे

+सoदगड, ता. मुरबाड

हे माडे मुकंू द तुकाराम

हे माडे तुकाराम

सहया: वदयालय, नार:वल:

30

Sr No.

House Address

1
360

2

361

Name of Electors
(Beginning with surname)

Age
6
30

सोनावळे
362

सोनावळे

खापरे तानाजी अशोक

खापरे अशोक पांडुरं ग

9ेरणा वदयालय, सोनावले

39

363

सोनावळे ,ता. मुरबाड

कापडी वजय वामन

कापडी वामन खडू

9ेरणा वदयालय, सोनावले

38

364

सोनावळे ,ता. मुरबाड

पवार मधक
ु र चंतामण

पवार चंतामण नारायण

9ेरणा वदयालय, सोनावले

38
39

तळवल:,(बा.)
365

तळवल:,(बारा),ता. मुरबाड

5तवार: राजे +शवशंकर

5तवार: राजे >हरालाल

366

तळवल:,(बारा),ता. मरु बाड

वेखड
ं े योगं दे उ

वेखड
ं े दे उ शंकर

महाराCट +म+लटर: कूल,तळवल: (बां)
महाराCट +म+लटर: कूल,तळवल: (बां)

367

तळवल:,(बारा),ता. मुरबाड

चEहाण सुरेश गोट:राम

चEहाण गोट:राम दHतू

महाराCट +म+लटर: कूल,तळवल: (बां)

28

368

तळवल:,(बारा),ता.
तळवल:
बारा ता मुरबाड

दे वकाटे सरु े श कानीफ

दे वकाटे कानीफ का+शनाथ

महाराCट +म+लटर: कू ल
ल,तळवल:
तळवल: (बां
बां)

27
40

तळवल:,(खेड)

30

369

तळवल:,(खेड),ता. मुरबाड

दळवी रवं बालकृCणा
तळे गाव

बालकृCणा मालू दळवी

बांदलपाडा वभाग हायकूल
ख◌ं् ◌ेडल तलवल:

370

तळे गाव,ता. मरु बाड

चौधर: जयवंत Tकसन

चौधर: Tकसन भाकर

राजा ह]रचं वदयालय ,खट
ु ल (बु)

44

371

तळे गाव,ता. मुरबाड

चौधर: राहूल खंडु
टोकावडे

चौधर: ख◌्ं ाडु मालू

पदम,ी आनासाहे ब वदयालय

48
38

372

टोकावडे,ता. मुरबाड

पवार जनाद$ न गणू

पवार गणू नाना

जनसेवा +शGण मंडळ अ*यापक
वदयालय,+शवळे

373

टोकावडे,ता. मुरबाड

वश काळुराम नारायण

वशे नारायण शंकर

अनुदानीत आ,म शाळा, तळवल:

32

374

टोकावडे,ता. मरु बाड

चौधर: संतोष पांडुरं ग

चौधर: पांडुरं ग बालू

वदयामं>दर हायकूल

, +शवले

40

375

टोकावडे,ता. मरु बाड

पवार वनायक एकनाथ

पवार एकनाथ गणपत

अ+भनव वदयामं>दर ,कासगाव

42

376

टोकावडे,ता. मुरबाड

पवार 9Nा 9काश

पवार 9काश +सताराम

शरदा वदयालय व महावदयालय

40

टोकावडे,ता. मुरबाड

3
पवार +म+लंद ,ीराम

Name of the Educational Institute
Name of the
(if any) in which he /she is
Father/Mother /Husband
Teaching
4
जनसेवा +शGण मंड5ळ अ*यापक
पवार ,ीराम गोपाल
वदयालय,+शवळे

टोकावडे,ता. मुरबाड

पवार 9काश +सताराम

पवार +सताराम पांडुरं ग

वदयामं>दर हायकूल

Sr No.

House Address

1
377

2

378

Name of Electors
(Beginning with surname)

, +शवले

Age
6
33
45

तळ
ु ई
379

तुळई,ता. मुरबाड

चौधर: कैलास पाडुरं ग

चौधर: पाडुरं ग वामन

Fामीण +शGण संथा, तुळई

33

380

तुळई,ता. मुरबाड

चौधर: राजाराम वामन

चौधर: वामन

Fामीण +शGण संथा, तुळई

45

381

तुळई,ता. मुरबाड

चौधर: सुभाष माlती

चौधर: माlती बबन

Fामीण +शGण संथा, तुळई

37

382

तुळई,ता. मुरबाड

चौधर: रे शमा कैलास

चौधर: कैलास पाडुरं ग

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड

43

383

तुळई,ता. मुरबाड

5नमसे

5नमसे तुकाराम ह]र

.यु इंि4लश कूल,मुरबाड

25

घुडे दाजी भागोजी

जनसेवा +शGण मंडळ अ*यापक
वदयालय,+शवळे

31

संतोष तुकाराम अ.

सेचरू : रे ऍ़न कूल,

29

राउत गजानन पाडुरं ग

योगी ,ी अरवंद गुlकुल बदलापूर

30

कवता तुकाराम

गोपाल

उं बरपाडा
384

उं बरपाडा,ता. मुरबाड

घुडे अरवेद दाजी
उमरोल:,(बले
उमरोल:
बलेगाव
ाव)

385

उमरोल:,(बलेगाव),ता. मुरबाड

संतोष तुकाराम ठाकरे
उमरोल:,(बु.)

386

उमरोल:,(बु),ता. मुरबाड

राउत गणेश गजानन
उमरोल:,(ख.ु )

387

उमरोल:,(ख)ु ,ता. मुरबाड

घुडे जयवेत उं दl

घुडे उं दl भागोजी

9ेरणा वदयालय, सोनावले

38

388

उमरोल:,(ख)ु ,ता. मुरबाड

सुरोशे +शवाजी लQमण

सुरोशे +शवाजी लQमण

शरदा वदयालय व महावदयालय

47

Vaishakhare

वैशाखरे

389

वैशाखरे ,ता. मुरबाड

ठाकरे गोवदं पांडुरग

ठाकरे पांडुरग अनाजी

हटकेXवर वदयालय , चासोळे

37

390

वैशाखरे ,ता. मरु बाड

घरत वराज अशोक

घरत अशोक वराज

अनद
ु ानीत आ,म शाळा तळवल: (बारा)

28

ं ोळे गणंपत जानू
+शग

उजEवल 9भोधनी +शGण संथा
बदलापूर

36

वडवल:,
391

वडवल:,ता. मुरबाड

ं ोळे >दनकर गणपत
+शग

Sr No.

House Address

Name of Electors
(Beginning with surname)

1

2

3

Name of the
Father/Mother /Husband
4

Name of the Educational Institute
(if any) in which he /she is
Teaching
5

Age
6

वा5घवल:
392

वा5घवल:,ता. मुरबाड

वशे शंकर अंबो

वशे अंबो ह]र

करवेळे वभाग हायकूल , करवेळे

33

393

झापवाडी, ता. मुरबाड

बडगुजर जय,ी पदमाकर

+शदे अ5नल चातुर:य

38

394

झापवाडी, ता. मुरबाड

बांगर गणेश दHताDय

बांगर दHताDय भागोजी

अनुदानीत आ,म कूल, झापवाडी
अनुदानीत आ,म कूल, झापवाडी

395

झापवाडी, ता. मुरबाड

बोरसे अच$ना भगवान

बोरसे

अनुदानीत आ,म कूल, झापवाडी

36

रामचं गंगाराम धाडवे

भव
ु .स वदयालय , क;याण

35

घोलप >हराजी +शवराम

जे एस एम महावदयाल +शवले ऍ़ट
मुरबाड

39

भगवान गडबडे

33

Addenda
मुरबाड
396

ऍ़ट.पोट-मरु बाड,+शवधाम अपाट$ .

सुनील रामचं धाडवे
धसई

397

ऍ़ट.पोट-धसई,ता.
पोट धसई ता मुरबाड

घोलप सुभाष >हराजी
पळू

398

ऍ़ट.पोट पळू ता. मुरबाड

गावत सुरेश िजमा

हाडपे गंगाराम दवलत

राCट:य +शGण मंडळ संथा

28

399

ऍ़ट.पोट पळू ता. मुरबाड

गावीत िजमा जे

ऍ़ट.पोट पळू ता. मरु बाड

भुव.स वदयालय
, क;याण
कोकण
Nानपत कज$
त महावदयाल अ
एस सी कज$त रायगड

28

400

गोवदं सु5नल कृCणा
हाडपे वकास गंगाराम

गोवदं

कृCणा दगडु

+शवळे
401

ऍ़ट.पोट-+शवळे ता. मुरबाड

5नंबालकर अनुषका वामनराव 5नंबालकर

402

ऍ़ट.पोट-+शवळे ता. मुरबाड

वाह:रे स>दप अंनता

वाह:रे

जे एस एम महावदयाल +शवले ऍ़ट
वामनराव सजcराव मुरबाड

ऍ़ट.पोट-शेलार: ता. मरु बाड
Vehere

404

ऍ़ट.पोट-वेहरे ता. मुरबाड

भोईर कमलाकर

+शवराम

एस एम जी वदयायमं>दर >दवा (ई)

30

भोईर +शवराम शंकर

5तसाई वदयालय 5तसगाव क;याण
(w)

33

बांगरा दं द
ू ा आबो

.यु इगलश हायकूल व
महावदयालय ,कलवा

26

वेहरे
बांगरा वालकू दं द
ू ा

47

अंनता शंकर

शेलार:
403

27

Sr No.

House Address

1

2
Addenda

Name of Electors
(Beginning with surname)
3

Name of the
Father/Mother /Husband
4

Name of the Educational Institute
(if any) in which he /she is
Teaching
5

Age
6

मुरबाड
405

ऍ़ट-सभाजी नगर,मरु बाड,ता. मरु बाड

दे शमख
ु राजे बाबरु ाव

दे शमख
ु बाबरु ाव धाकोजी

36

घुडे रामकांत गोवदं

पी
एनवा घ+शGण
ुडे वदयालय
जनसे
मंडळ भादाणे
महावदयालय
माळ, ता. मुरबाड

406

ऍ़ट-सभाजी नगर,मुरबाड,ता. मुरबाड

घुडे राजे,ी रामकांत

बाबरे +शवराम सावळराम

पी एन घुडे वदयालय भादाणे

39

घोरड सखाराम वालकू

मातभ
ृ ुमी ि%वदयालय राटोळी ,मुरबाड

30

गोडाबA भाकर खंडू

पी एन घुडे वदयालय भादाणे

34

बांगर सोमनाथ पाडुरं ग

एस के वदयालय कुडवल:

24

खेडकर Tकसन

पी एन घुडे वदयालय भादाणे

35

शासक)य मा*य+मक आ,म कूल
सासणे
शासक)य मा*य+मक आ,म कूल
सासणे

48

39

बोरगाव
407

ऍ़ट-बोरगाव ता. मुरबाड

बाबरे नारायण +शवराम
डेहनोल:

408

ऍ़ट- डहनोल:, ता. मुरबाड

घोरड अभय सखाराम
कळं भे

409

ऍ़ट-कळं भे, ता. मुरबाड

गोडाबA जयवंत भाकर
बांगरपाडा

410

ऍ़ट-बं◌ागरपाडा, ,ता. मुरबाड

बांगर 9द:प सोमनाथ
सरळगाव

411

ऍ़ट-सरळगाव, ता. मुरबाड

खेडकर रावसाहे ब Tकसन

माlती

सासणे
412

ऍ़ट-सासणे,पोट-%हसा,ता. मुरबाड

दे शमुख +शवाजी गंगाधर

दे शमुख गंगाधर हनुमत

413

ऍ़ट-सासणे,(काpकोल:)पोट-%हसा,ता. मुरबाड

Tकरपण वXवास शंकर

Tकरपण शंकर

9ा=प 9+स*द: 10/01/2015

मतदार नJदणी अधकार:
कोकण वभाग +शGक मतदारसंघ

40

