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अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

1

यंकटराव भुजंगराव दे शमुख

नांदेड हौसींग सोसायट , नांदेड.

2

शामरावअमृतराव नरं गले

श तीनगर, इतवारा, नांदेड.

3

शांताबाई यंबकराव जोशी

गंगािनवास दरबार ग ली, नांदेड.

4

सव तम हर भाउ दं डवते

5

नंदलाल शंकरलाल शमा

लेबर कॉलनी, नांदेड.

6

शांतीनाथ परशुराम जैन

वा.सैिनक वसाहत, नांदेड.

7

िशवाजी व ठलराव अडतेवार

वणकर कॉलनी, नांदेड.

8

रामचं तुकाराम पटलवार

वणकर कॉलनी, नांदेड.

9

वमलबाई नारायण शेवड कर

वातं य सैिनक नगर, नांदेड.

10

भावती केशवराव दे शपांडे

िशवाजी नगर, नांदेड.

11

शांताबाई द ताञय सरसर

12

द तगु

वनायकराव अप तंभ

ीनगर, नांदेड

नरिसंह ग ली,होळ ,नांदेड.
मारवाड ग ली ,सराफा बाजार,नांदेड.

13

ल मीकांत रामराव दे शमुख

अधापूर ता.अधापूर ज.नांदेड.

14

यंकट शामराव कुलकण

नांदेड हौसींग सोसायट , नांदेड.

15

राजराजे वर कशनराव कुलकण

यशवंतनगर,पावडे वाड ,नांदेड.

16

गणपत

हदे व रसाळ

55, भा यनगर ,नांदेड.

17

गणपतराव मोतीराम जाधव

18

सुहािसनी ीकृ ण साले

19

जनाबाई ारकोजी मुंगल

मुदखेड ता.मुदखेड ज.नांदेड

20

िलंग या राजाराम ये नम

िमल एर या,गंगाचाळ, नांदेड.

21

जैवंतराव कामाजी क याणकर

आंबेगाव

22

कशनराव िशवराम पाट ल

मु.पो.रोह पंपळगाव ता.मुदखेड

23

केशव िसताराम लांडगे

पूणा क प वसाहत,अधापूर ता.अधापूर

24

सु ाबाई बाबू

उमर

25

भै लाल गणेशलाल हाठडे

शेरे पंजाब , नांदेड.

26
27

भा नरहर कु ं दकर
कंु दा हनमंतराव कुलकण

शाखा 15 ब,सुमेशनगर, नांदेड.
है ाबाद मिशनर

टोअस, जी.जी रोड,नांदेड

56,भा यनगर ,नांदेड.

वजय नगर ,नांदेड.
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ु ार उपल ध प ता

28

दे वराव गो वंदराव भालेराव

िलंबगाव ता.नांदेड.

29

मोहनिसंह लालिसंह ठाकूर

लेबर कॉलनी, नांदेड.

30

पु षो तम कशनराव दे शपांडे

बाबा नगर, नांदेड.

31

मारोतीराव सखाराम दे शमुख

िचकाळा ता.मुदखेड

32

बालाजी पंढर नाथराव कापसे

पंपळगाव कोरका ता.नांदेड

33

क डाबाई रामा भोई

यशवंत कॉलेज, नांदेड

34

वषणूपंत िसतारामपंत सुपेकर

िनशीगंध,मगनपूरा, नांदेड.

35

रामलू िचतार मुद राज

सोमेश कॉलनी, नांदेड.

36

स यद मुसा स यद मीर

मकदम
ु नगर, नांदेड.

37

कंु वरदे वी शामलाल राठोड

न वन पुल, नांदेड.

38

गंगाधर दे वजी गाजलवाड

39

राजे वर यंकटे श दे शमुख

भा य नगर, नांदेड.

40

जनाधन पांडूरं ग कोटगीरे

व णू नगर, नांदेड.

41

साहे बराव जगदे वराव दे शमुख

42

गंगाबाई/ता याबाई गणपतराव पवार

पाड वैजापूर ता.मुदखेड

43

सखूबाई गंगाराम संगेवार

बारड ता.मुदखेड

44

कौितकाबाई जळबाजी िशंदे

रोह पंपळगाव ता.मुदखेड

45

बळवंतराव दे शपांडे

वसंतनगर, नांदेड.

46

राजाबाई पुरभ या पटवे

शबोली

47

बालाजीराव नागोराव जोशी

वजय नगर ,नांदेड.

48

दे वदास व ठलराव कुलकण

वजय नगर ,नांदेड.

49

िललाबाई ल मणराव डहाळे

भोई ग ली, करबरा रोड,

50

ल मीबाई खंडेराव कुलकण

टाकळ पो.दरे गाव

51

सुिशलाबाई दे वदास राखेवार

चौफाळा, नांदेड.

52

यंबक शंकरराव यवहारे

नांदेड हौसींग सोसायट , नांदेड.

53

ल मीकांत मा णकराव िशवदशन

िशवाजी नगर, नांदेड.

54

वठाबाई रावजी वाड कर

वाड

55

कमलबाई यशवंतराव पसपूरे

होळ ,नांदेड.

ीनगर, नांदेड

वाड मु

यारपूर

अ.
56

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव
अनुसयाबाई

ानोबा दध
ु मल

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता
भात नगर , नांदेड.

57

इं दराबाई पांडूरं ग कोळे वर

गोकुळ नगर, नांदेड.

58

नारायणराव शंकरराव चौधर

मुदखेड ता.मुदखेड ज.नांदेड

59

िचमणराव मोरे वर िञकुटकर

चौफाळा,नांदेड.

60

शकंु तलाबाई मारोती ढे कळे

जुना म ढा, नांदेड.

61

पांडूरं ग नारायण प तेवार

वजय नगर ,नांदेड.

62

भुजंगराव द ताञय पाट ल बोलसेकर

वसंत नगर, नांदेड.

63

गो वंद हर पंत जोशी

िशवाजी नगर, नांदेड.

64

भुमाजी उमाजी अंकमवार

चौफाळा ,नांदेड.

65

भागीरथाबाई शंकरगीर

गणेश नगर,नांदेड.

66

इं दब
ु ाई नामदे वराव दे शमुख

पंपळगाव महादे व

67

द ताञय अिमलकंठवार

रं गार ग ली,नांदेड.

68

गोपाळशा ञी रामशा ञी भो कर

वजय नगर, नांदेड.

69

भागीरथाबाई व राधाबाई राखेवार

मंडई ,चौफाळा, नांदेड.

70

पुरभ या आशय या नंदे

िचखलवाड , नांदेड.

71

सुनंदा गणपतराव जोशी

नाईक नगर, नांदेड.

72

बाला साद नारायणदास लाहोट

िचखलवाड , नांदेड.

73

अ दल
ु मजीद अ दल
ु रहे मान

सयदान ग ली, नांदेड.

74

पांडूरं ग यंकटराव तेरकर

भा य नगर, नांदेड.

75

द तराम रामजी पाट ल

लेबर कॉलनी, नांदेड.

76

सदािशव नागोराव वसुमते

बारड ता.मुदखेड

77

यंकटराव नारायणराव अंबल
ु गेकर

पाठ ग ली, नांदेड.

78

माधवराव व वनाथराव कांजाळकर

नांदेड हौसींग सोसायट , नांदेड.

79

गणेश सखाराम पईतवार

80

िभमराव हर हरराव चौधर

चौधर ग ली,मुदखेड.

81

वैजनाथराव नागनाथराव िनळे कर

नांदेड हौसींग सोसायट , नांदेड.

82

बाबुराव सखारामपंत बोकन

सराफा, नांदेड.

83

माधवराव मारोतीराव चौधर

नांदेड हौसींग सोसायट , नांदेड.

हपूर , नांदेड
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84

िशवानंद शंकरराव राहे गावकर

लेबर कॉलनी, नांदेड.

85

वामन घनः याम नाईक

होळ , नावघाट, नांदेड.

86

माधवराव पराजी धुमाळ

फुले कॉलनी, ह.मु.परभणी

87

िमराबाई/सुमनबाई /राधाबाई कशनराव म के

लेबर कॉलनी, नांदेड.

88

गोदावर बाई ीरामपंत पाठक

वा.सैिनक कॉलनी, नांदेड

89

बाबुराव भानूदासराव जोशी

यशवंतनगर,पावडे वाड नाका, नांदेड.

90

िसताबाई हरालाल दरक

नांदेड.

91

गोदावर बाई रामराव पवार

होळ , नांदेड.

92

कमलाकर यंकोबा डहाळे

चौफाळा, नांदेड.

93

इं दत
ु ाई हर लोले

र व करण बंगला, नांदेड.

94

यमुनाबाई माधवराव जंपलवार

चौफाळा, नांदेड.

95

नागनाथ पप ना वायचाळकर

वा.सैिनक कॉलनी, नांदेड

96

सर वतीबाई पुंडिलकराव च हाण

गो वंद कॉलनी, नांदेड.

97

िगरजाबाई मा णका अंबेगावकर

आंबेगाव

98

रामराव नरिसंगराव जाधव

गु कृ पा िनवास, र वनगर, नांदेड.

99

गणपतरावमाधवराव कौरवार

अशोक नगर, नांदेड.

100

कमलाबाई द ताञय उ तरवार

नेह नगर, नांदेड.

101

जीजाबाई काशीराम गजरे

पांढरवाड पो.शबोली

102

ल मीबाई गंगाधरराव शे टे

रा.मुदखेड

103

कौस याबाई जग नाथिसंह

गाड पूरा,नांदेड.

104

ध डयाबाई नागोराव

रा. मुदखेड

105

चं ाबाई भूजंगराव मुंगल

इजळ ता.मुदखेड

106

गणपती परबता

इजळ ता.मुदखेड

107

ल मण कशन मुंगल

इजळ ता.मुदखेड

108

गुलाबदे वी बाला साद काबरा

गांधी रोड, नांदेड

109

भुजंगराव पांडोजी पांचाळ

ईजळ ता.मुदखेड

110

गो वंद शंकरराव टाकळ कर

िमल रोड,नांदेड

111

सुलोचनाबाई दे वदासराव दे शपांडे

मुदखेड ता.मुदखेड ज.नांदेड

अ.
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ु ार उपल ध प ता

112

वजयाबाई व वनाथ जोशी

िशवाजीनगर,नांदेड.

113

यमुनाबाई व ठलराव

द तनगर,नांदेड

114

अनुसयाबाई माधवराव

व णू नगर,नांदेड.

115

सखाराम अमृता पाट ल

वैजापूर पाड ता.मुदखेड

116

शांताबाई व वनाथ

नवा म ढा, नांदेड.

117

तानाजी नागोबा

इजळ ता.मुदखेड

118

कमलबाई रं गनाथ बारडकर

कैलासनगर, नांदेड

119

राधाबाई सखाराम दे शमुख

नांदेड

120

मोरे वर कशनराव उपा ये

शा ञीनगर, नांदेड

121

हराबाई कशनराव दे शमुख

िचकाळा ता.मुदखेड

122

अवधुतराव अमृतराव मुंगल

वसंतनगर, नांदेड.

123

यागबाई द तु मुंगल

इजळ ता.मुदखेड

124

सर वतीबाई रामिसंह काय थ

िसडको, नांदेड.

125

िसंधत
ू ाई संतक
ू राव पांडे

हं गोली गेट,नांदेड.

126

दगंबर कशन बडवई

िशवाजी नगर,नांदेड

127

नागोराव नरिसंग वाघमारे

वजयनगर,नांदेड हौिसंग सोसायट ,नांदेड.

128

िञवेणाबाई गंगाराम कानोटे

हमालपूरा, नांदेड.

129

कौस याबाई शामराव दे शमुख

लोहारग ली, नांदेड

130

ल मीबाई आबाजी पुयड

नागेली ता.मुदखेड

131

बेबी सरोजा उदावंत

गायञी मंद र, जुना पुल, नांदेड.

132

गंगाबाई बापूराव नाईक

133

मारोती नरहर आठवले

मु.पो.बारड ता.मुदखेड

134

यमुनाबाई गंगाधरराव गाजरे

वदयुतनगर, नांदेड

135

ल मीबाई भाउराव पावडे

रा.वाड

136

कशन तुकाराम ढाणक कर

बारड ता.मुदखेड

137

सु ाबी जलालशहा

बारड ता.मुदखेड

138

सरलबाई बाबुराव धुळेकर

हं गोली गेट,नांदेड.

139

काशीनाथ िचंतामणी वामी

बारड ता.मुदखेड

ीनगर, नांदेड
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कायालयीन अ भलेखानस
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140

मालनबाई आनंदराव मोरे

रा.टे ळक ता.लोहा

141

व सलाबाई शामराव कंधारकर

अशोक नगर,नांदेड

142

खेमीबाई सुजानमल ेमचंदानी

जुना म ढा, नांदेड.

143

वठाबाई गो वंदराव िशंदे

रोह पंपळगाव ता.मुदखेड

144

राधाबाई बाबाराव

इजळ ता.मुदखेड

145

कलावतीबाई शंकर पंपरवार

कामार

146

रमाकांत व वनाथराव कांजाळकर

अशोक नगर, नांदेड.

147

भावती दासराव पांडे

वजय नगर, हौसींग सोसायट , नांदेड.

148

वसंत माधवराव राहे गावकर

ीनगर, नांदेड

149

दगंबर काशीनाथ वामी चाभरे कर

नांदेड हौसींग सोसायट , नांदेड.

150

शकंु तलाबाई गंगाधरराव कंू टू रकर

नांदेड

151

मारोती नरिसंगराव भोई

वजयगड,कंधार

152

शकंु तलाबाई उमराविसंह लहानकर

शारदानगर, नांदेड.

153

हराबाई माधवराव राखुंडे

चौफाळा,नांदेड.

154

राधाबाई गो वंदराव गुरव

नांदेड.

155

जगतिसंग िभषणिसंग गरे वाल

156

क ड बा रामजी च वार

जुना म ढा, नांदेड.

157

गोदावर बाई बालाराम यादव

वजीराबाद, नांदेड.

158

सोनाबाई ल

णराव अलकटवार

गु

ारा रोड,नांदेड.

वजीराबाद, नांदेड.

159

व सलाबाई मारोतराव पाट ल

यशवंतनगर, नांदेड.

160

दामोधर बापूजी मु ेपवार

अशेाक नगर, नांदेड

161

गंगाबाई शामराव मुंगल

इजळ ता.मुदखेड

162

द ता खाजी इं गळे

लहान ता.अधापूर

163

मा णका िशवराम िशंदे

रोह पंपळगाव ता.मुदखेड

164

सुिचञाबाई लालिसंग पवार

अमराबाद तांडा

165

हरामण नारायण बन

क ढा ता.अधापूर

166

ेमलाबाई दगंबर कामतीकर

भा य नगर, नांदेड.

167

सखाराम नरिसम लू िचंतावार

िचखलवाड , नांदेड.
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िशवनारायण यंकटलाल यास

जुना म ढा, नांदेड.

मीणबाई ी कशन काबरा

क ला रोड,नांदेड.

170

कौस याबाई गोपाळराव सारं गधर

रं गार ग ली, नांदेड.

171

अमृत शंकरराव गडकर

वजय नगर, नांदेड.

172

कूसूमताई शंकरराव काळे

173

िभमराव दे वराव दे शमुख

लहान ता.अधापूर

174

इं दराबाई नामदे व भोसले

जुना म ढा, नांदेड.

175

गोदावर बाई रामनाथ च वार

वणकर कॉलनी, नांदेड.

176

गंगाबाई /यमुनाबाई मारोतराव कु डे

द तनगर, नांदेड.

177

तुकाराम ंयंकट येरावार

सराफा, नांदेड.

178

रं गूबाई नरबाजी पवार

िनवघा ता.मुदखेड

179

राम यार बाबुराव चंदेल

गाड पूरा, नांदेड.

180

प ाबाई िचंतामणी महाराज

वसमतनगर ज. हं गोली

181

कौस याबाई अवधूतराव क याणकर

लहान ता.अधापूर

182

नंदाबाई रामराव घन

िचखलवाड , नांदेड.

183

ारकादास तुळशीराम बाहे ती

हुबळ कनाटक ह.मु.नांदेड

डआरड कॉलनी,घर

.23 ,नांदेड.

184

सुलोचनाबाई भूराव केसर

यशंवत नगर, नांदेड.

185

शामराव गणपतराव दे शमुख

लहान ता.अधापूर

186

प ीनबाई गंगाधरराव सुतार

नागेली ता.मुदखेड

187

ल मीकांतराव हर हरराव चौधर

मुदखेड ता.मुदखेड ज.नांदेड

188

पावतीबाई शंकरराव नंदनवनकर

यशवंतनगर, नांदेड.

189

सुभ ाबाई तुकारामपंत वैदय

पाठक ग ली, नांदेड.

190

मधूकर शामराव बोधनकर

होळ , नांदेड.

191

गोदावर बापूराव वाघमारे

नांदेड

192

गंगािभषण ब सीलाल जैन

जुना म ढा, नांदेड.

193

मधुकरराव केशवराव वझरकर

अशोक नगर, नांदेड.

194

संभाजी नागोराव बोईनवाड

माळकौठा ता.मुदखेड

195

संतराम मसाजी कुकडे

नांदेड
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196

गंगा साद यंकट वारं मवार

बळ रामपूर ,नांदेड.

197

ल मीबाई क डोपंत दे शमुख

नृिसंह ग ली,नांदेड.

198

सोनाबाई राम नारायण यास

जुना म ढा, नांदेड.

199

पावतीबाई िसताराम नाईकवाडे

कंु भार टे कड

200

कलावतीबाई नारायणराव बारडकर

बारड ता.मुदखेड

201

पावताबाई शंकरअ पा नागठाणे

रं गार ग ली,नांदेड.

202

रामिसंग अमरिसंग च हाण

नांदेड.

203

प ीनबाई गुणाजी हुंडेकर

नवाम ढा, नांदेड

204

के बाई परसराम माने

रोह पंपळगाव ता.मुदखेड

205

अंजनाबाई हर हरराव सोनुले

लेबर कॉलनी, नांदेड.

206

भगवान नारायणराव लाहोट

लेबर कॉलनी,नांदेड.

207

िनवृ ती मा णका पावडे

पावडे वाड , नांदेड.

208

नागनाथ माधवराव अिमलकंठवार

लेबर कॉलनी,नांदेड.

209

नारायणराव आबाराव नेरलकर

ववेक नगर, नांदेड.

210

मोहनलाल हरालाल शमा

गंगाकमान, नांदेड.

211

गणेश शंकरलाल महाजन

र वनगर, नांदेड

212

सा वञाबाई पराजी कापसे

हा जापूर

213

पावतीबाई व ठलराव फसके

हनुमान गड, नांदेड.

214

मे ाम नारायण शेळके

वातं य सैिनक कॉलनी, नांदेड.

215

नारायण बळ राम य नावार

श तीनगर, नांदेड.

216

नारायण नागोराव मु ेपवार

गोकुळ नगर, नांदेड.

217

गोदावर बाई मुरलीधर खेडकर

लेबर कॉलनी, नांदेड.

218

रं गनाथराव उटगे

लेबर कॉलनी, नांदेड

219

रामचं बालमुकंु द वाढवणकर

यशवंतनगर, नांदेड.

220

व ठल अजून ज धळे

पौ णमा नगर, नांदेड.

221

िनमलाबाई रामराव कुलकण

ववेक नगर, नांदेड.

222

संभा राजाराम शेळके

वातं य सैिनक कॉलनी, नांदेड.

223

गो वंद संभाजी द ता

िचखलवाड , नांदेड.
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224

मालतीबाई राजे वरराव कासांडे

गणेश नगर,नांदेड.

225

कलावतीबाई रामराव मेडेवार

जुनागंज,नांदेड.

226

बळवंत कशनराव नाईक

यशवंत नगर, नांदेड.

227

सुधाकरराव डोईफोडे

भा यनगर,नांदेड

228

भाकरराव मा णकराव नांदस
ु ेकर

क याण नगर,नांदेड

229

लालिसंग रतनिसंग गाड वाले

230

नारायणराव जीवनराव वाघमारे

231

रं गुबाई भाकर टाकळकर

अशोक नगर, नांदेड.

232

िलंगुराम लाल या तुंगेनवार

सोमेश कॉलनी, नांदेड.

233

सुिशलाबाई पु षो तम िचंचवडकर

गोकुळ नगर, नांदेड.

234

ह रिसंह व ठलिसंह प रहार

गाड पूरा, नांदेड.

235

आबासाब सखाराम दे शमुख

वाड ज.नांदेड

236

िमराबाई ल मीकांत दे शमुख

िशवाजीनगर,नांदेड.

237

गंगाबाई मनोहरराव पोतदार

होळ , नांदेड.

238

मैनाबाई ल मणराव पावडे

नांदेड हौसींग सोसायट , नांदेड.

239

सर वतीबाई दासराव सरदे शपांडे

नेह नगर, नांदेड.

240

ल मीकांत शंकरराव माडे

नांदेड

241

पुंजाराम मसाराम वडकुते

बरड शेवाळा ता.हदगाव

242

व ठल शंकर जोशी

दे गलूर

243

दगंबर दे वराव दे शमुख

बारड ता.मुदखेड

244

द ता वठोबा नंद गवळ

खंडगाव

245

बाबासाहे ब बालाजी गोरठे

गोरठा ता.उमर

246

ीिनवास वामनराव दे शमुख

बडपूरा,गु
घर

ारा,नांदेड.

.54, मारवाड ग ली,नांदेड.

स मीञ कॉलनी, नांदेड

247

आबाजी दशरथ वडजे

रा.मसलगा

248

अनुसयाबाई कामाजी ढोले

तरोडा ता.नांदेड

249

अजून वाहबजी ब-हाडे

भात नगर , नांदेड.

250

िगरजाबाई महाद पा मठवाले

कंु टू र ता.नायगाव

251

महाजन संभाजी कदम

कंु टू र ता.नायगाव
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252

रे णक
ू ादास माधवराव होळकर

कंु टू र ता.नायगाव

253

मालनबाई मोहनराव होळकर

कंु टू र ता.नायगाव

254

शशीकला हर भाउ मामीडवार

कंु टू र ता.नायगाव

255

रामनाथ गणपती लाभशेटवार

कंु टू र ता.नायगाव

256

गंगाधर वामन िचंताके

कंु टू र ता.नायगाव

257

मोहन मोहनाजी कंु टू रकर

कंु टू र ता.नायगाव

258

ीधर रामचं माकुलवार

कंु टू र ता.नायगाव

259

व ठल चांदबा पवार

िनवघा

260

भाकर स ताजी इं गोले

दे गाव चाळ, नांदेड.

261

िनलाबाई नागनाथ पैनाप ले

क हाळ

262

परसराम यानोबा नतुरे

पंपळकौठा

263

नागोराव मानिसंगराव ल ढे

नांदेड

264

जग नाथ व वनाथ डाके

सावरगाव

265

नाथनाथ व ठल नोमुलवार

दे गलूर

266

गो वंद तुळशीराम क याणकर

खरबी

267

द ता गोपाळा िनळे कर

िनवघा

268

द तराव माधवराव कदम

कोळ ता.हदगाव

269

क पना दे वदास दे शपांडे

नांदेड

270

ल मणराव दे वदासराव उ तरवार

भोकर

271

हणमंत इराजी

बलोली

272

कृ णाबाई व ठलराव

धमाबाद

273

व ठल वामनराव

मु.पो.र नाळ ता. बलोली

274

राजाराम (भूमाबाई राजाराम)

मु.प.येताळा ता. बलोली

275

द ताञय रं गनाथराव

मु.पो.कासराळ ता. बलोली

276

पुंडिलक ( चं ाबाई पुंडिलक)

मु.पो.धमाबाद

277

रावणराव लोकडोबा तोडे

मु.पो कंु टू र ता.नायगाव

278

हौसाजी महाद ू होळकर

मु.पो कंु टू र ता.नायगाव

279

शंकर केरबा कदम

मु.पो कंु टू र ता.नायगाव
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280

गंगाधर िशवराम पाट ल

मु.पो.जु नी ता. बलोली

281

ल मण सयाजी

मु.पो. बलोली

282

पोत ना साय ना

मु.पो.येताळा ता. बलोली

283

राजाराम कामाजी

मु.पो येताळा ता. बलोली

284

रामचं बळ राम धाञक

रा.कंु डलवाड ता. बलोली

285

द ताञय काशीराम

मु.पो दग
ु ाव ता. बलोली

286

नागोराव च हाण

मु.पो.नायगाव ता.नायगाव

287

गंगा साद गंगाराम येताळकर

मु.पो येताळा ता. बलोली

288

गंगाबाई व वनाथ

मु.पो.नायगाव ता.नायगाव

289

संभाजी रामराव िशंदे

मु.पो.नायगाव ता.नायगाव

290

नारायणराव नरिसंगराव केसराळ कर

मु.पो.केसराळ ता. बलोली

291

क ड बा ल मण ससाने

मु.पो.गागलेगाव ता. बलोली

292

राधाबाई नरिसंह रे ड

मु.पो कंु डलवाड ता. बलोली

293

गो वंदराव

ानोबाराव धमािधकार

मु.पो बरबडा ता.हदगाव

294

कलावतीबाई महाजन

मु.पो. बलोली

295

जनाबाई बेनमेके

मु.पो.टाकळ ता. बलोली

296

मारोती पराजी

मु.पो.कासराळ ता. बलोली

297

ल मीबाई गंगाराम येमेकर

मु.पो कंु डलवाड ता. बलोली

298

मारोती रामिसंग सांगवीकर

मु.पो.सांगवी ता. बलोली

299

कौितकाबाई सोनबा

मु.पो.दग
ु ाव ता. बलोली

300

वठोबा ( जनाबाई वठोबा)

मु.पो दग
ु ाव ता. बलोली

301

गणेश वठोबा पाट ल

मु.पो.टाकळ ता. बलोली

302

कमाबाई शेषराव

मु.पो दग
ु ाव ता. बलोली

303

िशवराम सोळं के

मु.पो दग
ु ाव ता. बलोली

304

पंढर नाथ व वनाथ मु कावार

मु.पो.धमाबाद

305

सदािशवराव अ णाराव इनामदार

मु.पो.धमाबाद

306

द ताञय मारोती

मु.पो.लोहगाव ता. बलोली

307

उ दवराव माधवराव मेडेवार

मु.पो.नायगाव ता.नायगाव
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308

हनमंत यंकट कोळ

मु.पो.को हे बोरगाव ता. बलोली

309

व ठल नागोराव पाट ल

मु.पो कंु टू र ता.नायगाव

310

गंगाराम नागोबा भोसले

मु.पो कंु टू र ता.नायगाव

311

दगंबर द ताञय पोतदार

मु.पो कहाळा ता. बलोली

312

गोपालिसंह रघुनाथिसंह च हाण

मु.पो कंु डलवाड ता. बलोली

313

दगंबरराव बाबजी च हाण

मु.पो नायगाव

314

व ठल गंगारामजी मोरे

मु.पो टाकळ ता. बलोली

315

व ठल गंगाराम

मु.पो बरबडा ता. बलोली

316

हयाबाई व ठलराव

मु.पो कंु डलवाड ता. बलोली

317

पोत ना पराजी

मु.पो येताळा ता. बलोली

318

मा णकराव ल मणराव कुलकण

मु.पो सुजलेगाव ता. बलोली

319

मुरलीधर सोमनाथ कृ पे

मु.पो धमाबाद

320

सोनाबाई नारायण िगर

मु.पो लोहगाव ता. बलोली

321

वठाबाई मारोतराव ग हाणे

मु.पो नायगाव

322

दे वदास च हाण

मु.पो लघुळ ता. बलोली

323

यमुनाबाई भाउराव पाट ल

मु.पो सुजलेगाव ता. बलोली

324

गंगाबाई नरिसम लू

मु.पो येताळा ता. बलोली

325

ल मण पराजी आदे रे

मु.पो टाकळ ता. बलोली

326

चं भागाबाई द ताञय पोतदार

मु.पो कहाळा ता. बलोली

327

नागोराव माधवराव जाधव

मु.पो तामरप ली ता. बलोली

328

व वनाथ माधवराव पटने

मु.पो बलोली

329

नारायणिसंह शंकरिसंह बायस

मु.पो धमाबाद

330

नारायण रघुनाथ सूयकांत

मु.पो कंधार

331

उ दव गंगाराम य नावार

मु.पो कंधार

332

रामचं मारोती पापीनवार

मु.पो कंधार

333

सुधाकरराव गंगाराम मुखेडकर

मु.पो कंधार

334

केशव नारायण भोसकर

मु.पो कंधार

335

ल मणिसंह गोपालिसंह ठाकूर

मु.पो कंधार
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336

नारायणराव सखाराम वडवळकर

मु.पो कंधार

337

पावतीबाई धमाजी िशंपी

मु.पो कंधार

338

भागवत मारोती महाजन

मु.पो कंधार

339

कमलबाई बंडू झ टू

मु.पो कंधार

340

पंढर नाथ क ड बा अिमलकंठवार

मु.पो कंधार

341

शिशकलाबाइ दगंबर य नावार

मु.पो कंधार

342

दनकरराव तुकारामपंत लाठकर

मु.पो कंधार

343

नारायण गणपती का तवार

मु.पो कंधार

344

नारायण गणपती का तवार

मु.पो कंधार

345

राजाराम ीराम मामडे

मु.पो कंधार

346

गोपाळ माधव पदमवार

मु.पो कंधार

347

केशवरावजी ध डगे

रा.बहादरपूरा ता.कंधार

348

शंकर नागनाथ पदमवार

मु.पो कंधार

349

हर भाउ मनोहर महाजन

मु.पो कंधार

350

व वनाथ सराफ

मु.पो कंधार

351

गंगाधर बडवई

मु.पो कंधार

352

द ताञय दे शमुख

मु.पो कंधार

353

दगंबर मारोती धाबेवार

मु.पो बहादरपूरा ता.कंधार

354

मारोती गंगाराम बो डावार

मु.पो बहादरपूरा ता.कंधार

355

शेषराव गुणाजी पानप टे

मु.पो काटकळं बा ता.कंधार

356

गणपती गंग पा च डे

मु.पो काटकळं बा ता.कंधार

357

बसवंत िनळकंठ हासे

मु.धानोरा पो.कवठा ता.कंधार

358

पंढर नाथ गोपाळराव वडजे

मु.वरवंट पो.बा ळ ता.कंधार

359

गंगाबाई राजाराम पाट ल

मु.पो अंबल
ु गा ता.कंधार

360

गो वंदा गंगाराम गायकवाड

मु.कळका पो.बोर ता.कंधार

361

कशन बाबा गायकवाड

मु.कळका पो.बोर ता.कंधार

362

गो वंद बाबा गायकवाड

मु.कळका पो.बोर ता.कंधार

363

कशनराव नागोराव लाठकर

मु.पो बोर बु ता.कंधार
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364

गणपतराव अ णाराव गौळकर

मु.पो गौळ ता.कंधार

365

दग
ू ाबाई शंकर साधू

मु.पो गौळ ता.कंधार

366

नरहरगु िशराढोणकर

मु.पो िशराढोण ता.कंधार

367

गो वंद िशवराम पोतदार

मु.पो पेठवडज ता.कंधार

368

बाबुराव भगवंतराव नाईक

मु.पो पेठवडज ता.कंधार

369

भानूदास क े

रा.उमरगा खो.पो. द स ता.कंधार

370

शंकर िशवराम दे शमुख

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

371

ल मण जयवंता कोटवाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

372

व ठल िशवराम दे शमुख

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

373

गणपती ध ड बा टोळ

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

374

बाबुराव ल मण वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

375

ल मण काळबा सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

376

रामकेशव ब चेवार

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

377

मारोती धेांड बा वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

378

गो वंद बाबा ग डमवार

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

379

यशवंत िशवराम सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

380

जजाबाई रामा दध
ु वाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

381

ल मण गो वंदा करे वाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

382

तुकाराम रामा सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

383

तुकाराम सुभाना सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

384

गंगाबाई बाबा गडमड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

385

क डाबाई कशन गडमड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

386

नंदरू ाम क ड बा उपलवाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

387

चं बाई मा णका शेळके

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

388

गणाबुवा जयरामबुवा िगर

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

389

सुंदराबाई रामा काटवटे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

390

अंजनबाई कशन िगर

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

391

व वंभर गणपती

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार
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392

कशनबाई सदबा सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

393

एकनाथ व ठल सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

394

गणपती हर बा वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

395

गो वंदबाबा क हाळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

396

तुळसाबाई सुभाना सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

397

रामचं केरबा ई वरे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

398

चं ाबाई तुकाराम कु-हाडे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

399

भाउराव रघुनाथराव गायकवाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

400

रामा भुजंगा सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

401

दगडू

हाजी सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

402

मर बा हनमंता सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

403

संभा भूजंगा सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

404

गंगाबाई मारोती गडमड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

405

क ड बा महाद ू वारं गे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

406

िगरजाबाई पुंडिलक वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

407

मंजळ
ु ाबाई महाद ू पदमवार

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

408

हरणाबाई पराजी सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

409

शंकर केरबा करे वाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

410

परसराम ल मण वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

411

महादबी शेख महे बब
ु

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

412

ल मण केशव ब चेवार

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

413

बळ मारोती सूयवंशी

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

414

तुकाराम ल मण वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

415

गौराबाई यानोबा पैनाप ले

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

416

माधवराव गो वंदराव कंधारे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

417

जनाबाई जयवंता सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

418

िनवृ ती है बती गायकवाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

419

शेर खॉं पर खॉ पठाण

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार
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420

सोमाजी नागोजी सोनकांबळे

मु क हाळ पो. ई ता.कंधार

421

समंदराबाई महाजन वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

422

मथुराबाई यानोबा दध
ु कावडे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

423

कशन रामजी पैनाप ले

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

424

मा णका ल मण िशरवंदे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

425

चोखबा घन याम सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

426

यानोबा जळबा वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

427

जनाधन रामजी पैनाप ले

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

428

गंगाबाई नारायण वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

429

सदािशव मा णका पैनाप ले

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

430

व ठल िलंगोजी कु-हाडे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

431

पावतीबाई जनाधन वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

432

दे वराव भूजंगा सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

433

सदािशव रामा वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

434

व ठलराव जळबा वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

435

म बाई ल मण गायकवाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

436

भगवंतराव बापुराव नाईक

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

437

मु ताबाई सखाराम सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

438

सारजाबाई व ठल वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

439

िगरजाबाई व ठल वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

440

व ठल महाद ू वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

441

गंगाबाई तुकाराम बेलाडे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

442

तुकाराम महादजी तोटे वाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

443

िगरजाबाई व ठल पैनाप ले

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

444

सुंदरबाई केरबा वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

445

तुकाराम है बती दध
ु कवडे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

446

तुळसाबाई गो वंदा कंधारे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

447

भागाबाई गो वंदा वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार
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448

चं ाबाई व ठल दध
ु वाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

449

संभा पुंडिलक सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

450

जनाबाई िभमराव सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

451

नागोराव तुकाराम बेलाडे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

452

स यभामाबाई तुकाराम पैनाप ले

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

453

िनवृ ती महाद ू बकवाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

454

गवूबाई दशरथ सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

455

रामराव यानोबाराव पैनाप ले

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

456

कृ णाबाई गो वंद सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

457

जनाबाई नरबा गडमड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

458

शंकर अमृता वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

459

क डयाबाई नारायण भंडारे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

460

अंजनाबाई यानोबा सोनकांबळे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

461

गणपती रामजी वडजे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

462

जनाबाई कशनराव िगराम

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

463

गंगाबाई रामजी ग हाणे

मु.अंबल
ु गा ता.कंधार

464

शांताबाई ीिनवासराव लाठकर

मु.पो कंधार

465

वमलबाई नारायणराव कुलकण

मु.पो कंधार

466

पुंडलीक रामजी बकवाड

मु.पो पेठवडज ता.कंधार

467

यानोबा पुंडा गायकवाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

468

ल मीबाई रामचं फुलार

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

469

मारोती पराजी वंचेवाड

मु.पो पेठवडज ता.कंधार

470

गंगाबाई अनंत मामडे

रा.नांदेड

471

मा णकराव संभाजी बकवाड

मु.पो बा ळ ता.कंधार

472

यंकट गणपती तुकाप ले

मु.पो पेठवडज ता.कंधार

473

शंकर महाद ू पुर

मु.पो कळका ता.कंधार

474

गु नाथ मा णकराव कु डे

मु.पो बहादरपूरा ता.कंधार

475

शंकरराव गंगाराम पानप टे

मु.काटकळं बा ता.कंधार
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476

मा णका शे ट बा बनसोडे

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

477

यशोदाबा ईमाधवराव पवार

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

478

रामराव नामदे व पवार

मु.पो बाचोट ता.कंधार

479

वसंत अ णाराव ग डकर

मु.पो िचंचोली ता. कंधार

480

हर बाई बालाजी फरकांडे

मु.पो कंधार

481

व वनाथ जयवंतराव काकडे

मु.तेलरू पो.काटकळं बा ता.कंधार

482

अ णाजी दशरथ वडजे

मसलगा ता.कंधार

483

रे णक
ु ादास माधवराव दे शमुख

मु.पो.कंधार

484

पावतीबाई व वनाथ सराफ

मु.पो कंधार

485

व ठलराव

ानोबाराव कोडगीरे

मु.पो काटकळं बा ता.कंधार

486

दगंबर राजाराम उ तरवार

मु.उ माननगर ता.कंधार

487

क ड बा पराजी बोईनवाड

मु.क हाळ पो. इ ता.कंधार

488

संभा है बती रायकवाड

मु.क हाळ पो. ई ता.कंधार

489

गंगाबाई मा णक

मु.क हाळ पो. ई ता.कंधार

490

महाद पा काळ पा जंगम

मु.क हाळ पो. ई ता.कंधार

491

नेलबाई संभाजी ताटे वाड

मु.क हाळ पो. ई ता.कंधार

492

रामजी महादजी ताटे वाड

मु.क हाळ पो. ई ता.कंधार

493

पांडूरं ग चुडाजी मुंडे

दे वयची वाड ता.कंधार

494

नरहर गजानन मालावार

मु.पो कंधार

495

केशव नारायण माठे कर

मु.पो कंधार

496

राजाराम ीराम मानुरवार

मु.पो कंधार

497

जनाबाई िभमराव सोनट के

मु.क हाळ पो. ई ता.कंधार

498

मीणबाई मारोती भोई

मु.पो कंधार

499

दगंबरराव ल मण

मु.पो लोहा

500

व वनाथ माधवराव महाबळे

मु.पो लोहा

501

इं दराबाई सोपानराव महाबळे

मु.पो लोहा

502

बाल कशन गंगाराम य नावार

मु.पो लोहा

503

सुभ ाबाई संभाजी महाबळे

मु.पो लोहा
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504

जानकाबाई नेमीनाथ अ नदाते

मु.पो लोहा

505

बलिभम पंड तराव ल हे कर

मु.पो लोहा

506

द ता खंडोजी मु े वाड

मु.पो टे ळक ता.लोहा

507

पुंडिलक नागोराव मोरे

मु.पो टे ळक ता.लोहा

508

सूयभान गंगाराम सज

मु.पो कवळा ता.लोहा

509

सोनाबाई बळ राम येडे

मु.िचंचरू ता.लोहा

510

केराबाई गणा कानगुले

रा.वडगाव ता.लोहा

511

गीताबाई िनवृ ती कांबळे

मु.पो कापशी ता.लोहा

512

मथुराबाई बाबाराव उचलेर

रा.कापशी ता.लोहा

513

चं ाबाई नारायण वडवळ

रा.कापशी ता.लोहा

514

गंगाबाई दशरथ

रा.जोशी सांगवी ता.लोहा

515

आबाजी रावजी लोढे

ल ढे सांगवी ता.लोहा

516

बालाजी उदा राठोड

रा.माळाकोळ तांडा ता.लोहा

517

पांडूरं ग िगरधार च हाण

माळाकोळ तांडा ता.लोहा

518

मालनबाई मुकंु दा वडवळे

कापशी बु. ता.लोहा

519

बाब या िभमाशंकर

कापशी बु. ता.लोहा

520

यमुनाबाई घागरदरे

कापशी बु. ता.लोहा

521

प ीनबाई माधवराव कवळे कर

रा. कवळ ता.लोहा

522

कौस याबाई माधवराव संगेवार

मु.पो लोहा

523

शामराव हनमंतराव मोरे

मु.पो टे ळक ता.लोहा

524

नागोजी तुळशीराम

कापशी बु. ता.लोहा

525

शेषराव नागोराव

रा.टे ळक ता.लोहा

526

मंजळ
ु ाबाई नाना जाधव

रा.वडगाव ता.लोहा

527

जजाबाई शेषराव वभूते

मु.पो भेाकर

528

िमलाबाई दनकरराव दे शपांडे

मु.पो भोकर

529

गणपत तुकाराम जाधव

मु.पो भोकर

530

शशीकला द ताञय बंडेवार

मु.पो भोकर

531

हर भाउ दे वदास साकळकर

मु.पो भोकर
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532

मंगलाबाई बालाजी बंडेवार

मु.पो भोकर

533

नारायण िसताराम िशंदे

मु.पो भोकर

534

अनुसयाबाई गो वंदराव दे शपांडे

मु.पो भोकर

535

मेनाबाई हणमंतराव दे शपांडे

मु.पो भोकर

536

कमलाबाई दासराव साकळकर

मु.पो भोकर

537

दे वराव अवधुत कांबळे

मु.पो भोकर

538

गंगाबाई काशीनाथ हणमवार

मु.पो भोकर

539

खंडोजी जळबाजी सोळं के

मु.पो भोसी ता.भोकर

540

के.एस पाट ल

मु.पो क हाळा

541

िस दराम कामाजी िच ठे

मु.पो बबर ता.भोकर

542

साय नाबाई िशव ना

मु.पो सावरगाव मेट

543

पराजी वठोबा पु यकर

मु.पो सावरगाव मेट

544

वकुबाई पोश ट बरे नगोड

मु.पो सावरगाव मेट

545

ल मीबाई ल छमन नकरतवाड

मु.पो सावरगाव मेट

546

पोश ट राम ना बंदगुलवाड

मु.पो सोनार

547

गंगाबाई रामजी जाधव

मु.पो धारजनी

548

भागीरथाबाई भुजंगराव केसराळे

मु.पो सोनार

549

ल मीबाई व ठल कदम

रा.मातुळ

550

िचमाबाई महाद ू पकेवाड

मु.पो थेरबन ता.भोकर

551

मु यमरे ड रामरे ड मु यमवार

मु.पो कनी ता.भोकर

552

यार बाइ दे वराव मेहता

मु.पो भोकर

553

मैनाबाई रघुनाथ पोपशेटवार

मु.पो भुरभूशी

554

जनाबाई बाबा पवार

मु.पो लामकाणी

555

ल मीबाई मारोती पाट ल

मु.पो सोनार ता.भोकर

556

सुंदरबाई राजाराम पाट ल

मु.पो रायखोड ता.भोकर

557

साय माबाई भोज ना

मु.पो पाळज ता.भोकर

558

गंगाबाई गंगाराम कोलूले

मु.पो हाडोळ

559

रे णक
ू ाबाई माधवराव ढगे

मु. ह

तगाव पो.गणूर ता.भोकर
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560

तुकाराम गणपत जाधव

मु.पो भोकर

561

कुलपेकर पराजी वठोबा

मु.पो सावरगाव मेट ता.भोकर

562

ल छमा क डबा

मु.पो सावरगावमेट ता.भोकर

563

गयाबाई शंकरराव माने

मु.पो उमर

564

ल मीबाई व नागाबाई पापािसंह च हाण

मु.पो उमर

565

गयाबाई काशीनाथ मराठे

मु.पो उमर

566

धुरपतबाई दशरथ पेरेवार

मु.पो उमर

567

मीणबाई व महे बब
ु ी वठु लाल अ वाल

मु.पो उमर

568

ग डबाई सुगमचं

मु.पो उमर

569

राधाबाई तारािसंग च हाण

मु.पो उमर

570

जानकाबाई स यनारायण माने

मु.पो उमर

571

कौस याबाई नागनाथ संगेवार

मु.पो उमर

572

रे णक
ू ाबाई द तराम वडजे

मु.पो उमर

573

चं कलाबाई दगंबर उ तरवार

मु.पो उमर

574

ल मीबाइ ल मणराव कोळसेकर

मु.पो उमर

575

चं कलाबाई नारायण जाधव

मु.पो गोळे गाव

576

ल मीबाई महाद ू कम लवाड

मु.पो गोळे गाव

577

िभमराव शंकरराव पाट ल

मु.पो गोळे गाव

578

द तराम वठोबा सावंत

मु.पो गोळै गाव

579

राधाबाई मारोतराव ढगे

मु.पो इ जतगाव

580

यमुनाबाई दगंबर कदम

मु.पो उमर

581

कोमल सुरजमल बरवा

मु.पो उमर

582

ल मीबाई बाबासाहे ब गोरठे कर

मु.पो उमर

583

गंगाधर नागोराव माळगे

मु.पो उमर

584

झंवर िगताबाई सुगमकर

मु.पो उमर

585

खंडोजी जलाजी सोळं के

मु.पो भोसी

586

गो वंदराव मा णकराव डोईजड

रा.उमरदर ता.मुखेड

587

पुंडिलक तुकाराम कोडिगरे

रा.मुखेड
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यागबाई चंदर बराजदार

रा.टाकळ बु

589

गोपाळराव भवानीदासराव पाळे कर

रा.पाळा ता.मुखेड

590

ल मण मारोती गंजेवार

रा.पाळा ता.मुखेड

591

दे वबा ल छ राम कोळ

रा.मुखेड

592

र नाबाई मारोती संबोटवार

रा.मुखेड

593

नागनाथ नारायण च डे कर

रा.मुखेड

594

ल मीबाई कशन मु कावार

रा.मुखेड

595

पोचाबाई नरिसंग बोईनवाड

रा.मुखेड

596

कृ णाबाई व प ीनबाई मारोती वाड कर

मु.वाड

597

वरभ संभाजी िशरसे

रा.मुखेड

598

िशवसांब िसदमअ पा बेटमोगरे कर

बेटमोगरा ता.मुखेड

599

हनमंत बाबू िच नया

रा.मुखेड

600

गंगाबाई लाला गो वंद

रा.मुखेड

601

मीणबाई राज उ तरवार

रा.मुखेड

602

यंबक नागनाथ चौधर

रा.मुखेड

603

ल मीबाई व ठलराव

रा.मुखेड

604

सा वञीबाई ीराम चौधर

रा.मुखेड

605

सुभ ाबाई दगंबर चौधर

रा.मुखेड

606

रघुनाथ गंगाराम कदम

रा.मुखेड

607

चं भागाबाई िभमराव

रा.मुखेड

608

गो वंद गंगाधर पईतवार

रा.मुखेड

609

सरजाबाई पवत पाट ल

रा.मुखेड

610

मैनाबाई बाबु दग
ू ादास च हाण

रा.मुखेड

611

दे वराव मा णकराव बजलवाड

रा.मुखेड

612

कांताबाई नारायणिसंह च हाण

रा.मुखेड

613

गंगाराम रामा गजलवाड

रा.मु माबाद ता.मुखेड

614

अंबब
ु ाई रामा कोताप ले

रा.मुखेड

615

ह नुिसंह ह रिसंह च हाण

रा.मुखेड
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ीिनवासराव मारोतराव मुखेडकर

रा.मुखेड

617

मारोती सखाराम पईतवार

रा.मुखेड

618

िमराबाई मारोती जेठेवाड

रा.मुखेड

619

साय माबाई गंगाराम कोताप ले

रा.मुखेड

620

राजकुमार बाई राजिसंह च हाण

रा.मुखेड

621

ध डू बाई मारोती पाट ल

रा.मुखेड

622

रावसाहे ब गो वंदराव पाट ल

रा.खैरका ता.मुखेड

623

व वनाथराव क याणराव दे शमुख

मु माबाद ता.मुखेड

624

म मथ पा महािलंगअ पा वंटगे

मु माबाद ता.मुखेड

625

धमाजी िशविलंग कलेपवार

रा.बेटमोगरा ता.मुखेड

626

रामनाथ व ठल धंपलवार

बेटमोगरा ता.मुखेड

627

पुंडिलक नरिसंग सालेवार

बेटमोगरा ता.मुखेड

628

साक बाई दे वराव च डे

रा.टाकळ ता.मुखेड

629

महाजन तानबा पाट ल

रा.मुखेड

630

शंकर मा णका पाट ल

रा.मुखेड

631

जजाबाई ज हे वार

रा.मुखेड

632

कृ णाबाई ल मण ज हे वार

रा.मुखेड

633

गंगाबाई नारायण तोटवार

रा.मुखेड

634

भागीरथाबाई तुकाराम कांबळे

रा.मुखेड

635

चं भागाबाई हणमंत मुपडे

रा.मुखेड

636

पावतीबाई ल मण कोकलवार

रा.मुखेड

637

अनुसयाबाई संभाजी कोळ

रा.मुखेड

638

रे णाबाई हनमंतराव पाट ल

रा.मुखेड

639

माधवराव है बतराव दे शमुख

रा.मुखेड

640

महाजन रं गनाथ साखरे

रा.मुखेड

641

खुशालराव बाबाराव साखरे

रा.मुखेड

642

जजाबाई शेषराव वभूते

रा.मुखेड

643

सुंदरबाई मारोती सालेवार

रा.बेटमोगरा ता.मुखेड

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

644

राजाबाई नरहर पोतदार

रा.बेटमोगरा ता.मुखेड

645

पावतीबाई सायबू बोईनवाड

रा.बेटमोगरा ता.मुखेड

646

हर याबाई पंढर नाथ पाट ल

रा.गोजेगाव ता.मुखेड

647

राजे वर मारोतीराव पाट ल

रा.गोजेगाव ता.मुखेड

648

गो वंद मा णकराव डोईजड

रा.उमरदर ता.मुखेड

649

यागबाई हणमंतराव बोधने

रा.मु माबाद ता.मुखेड

650

ल मीबाई नारायण मु े वाड

रा.मुखेड

651

शामलाबाई गंगाधर प तेवार

रा.मुखेड

652

रामराव व ठलरव वडजे

रा.क हार ता.मुखेड

653

पराजी सटवाजी साबणे

रा.मुखेड

654

तुकाराम जळबा पाट ल

वेळ बु. ता.मुखेड

655

राज संभाजी दमक डवार

रा.मुखेड

656

तुकाराम मारोती रणवीरकर

रा.मुखेड

657

मीणबाई पंढर नाथ कवट कवार

रा.मुखेड

658

गो वंदराव रामराव वडजे

रा.आठमाळ वाड ता.मुखेड

659

अंबब
ु ाई व ठल दे वधर

रा.उमरदर ता.मुखेड

660

तेजाबाई मा णका पाट ल

रा.होनवडज ता.मुखेड

661

ल मीबाई व ठलराव िचंमपलवाड

रा.मुखेड

662

भारतीबाई पुंडिलक कोडिगरे

रा.मुखेड

663

िस दे शाम िशविलंग जंगम

रा.बेटमोगरा ता.मुखेड

664

गोदावर बाई गोपीनाथ कवट कवार

रा.मुखेड

665

िलंगोजी मुकंु दराव पाट ल

रा.राजुरा बु. ता.मुखेड

666

हनमंत भागाराव हाटे कर

रा.मुखेड

667

गंगाराम सखाराम पईतवार

रा.मुखेड

668

अमरिस दगु िस ददयाल

रा.बेटमोगरा ता.मुखेड

669

व वनाथ जयवंतराव पाट ल

रा.मुखेड

670

व वनाथ यंकट गुंडावार

रा.बेट
ू मोगरा ता.मुखेड

671

क ड बा गंगाधरराव म कले

रा.सांगवी ता.मुखेड

अ.
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कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

672

गणपती वठोबा भोकरे

रा.मुखेड

673

िभमाबाई पंढर नाथ अनमुनवाड

रा.कापरवाड ता.मुखेड

674

पवतराव शामराव टे काळे

रा.खतगाव ता.मुखेड

675

भगवानराव गो वंदराव येवताळे

रा.मुखेड

676

नारायणिसंह लालिसंग च हाण

रा.मुखेड

677

ल मण बाबा पाट ल

रा.सावरगाव ता.मुखेड

678

ल मीबाई नागोराव मु े वाड

रा.चेनपूर ता.मुखेड

679

माधवराव है बतराव दे शमुख

रा. हवरना ता.मुखेड

680

पोश ट लालबा उन तवाड

रा.दे गलूर

681

र नाबाई जयराम धनगे

रा.दे गलूर

682

मीणबाई गुंड पा गुंगे

683
684
685

नकुलवार हणमंतू साय ना
पडकर

मणबाबा

मोनगीलवार संगमनाथ नागनाथ

रा.माळगाव
रा.दे गलूर
रा.दे गलूर
रा.दे गलूर

686

का दे

माजी नरसाजी

रा.दे गलूर

687

पाट ल वरभ बळ राम

रा.दे गलूर

688

कुलकण कशनराव राघव

रा.दे गलूर

689

दग
ू ादास रघुनाथराव वडे कर

रा.दे गलूर

690

िशव ना साय ना तोटावाड

रा.दे गलूर

691

अनुसयाबाई शंकरराव कळसकर

रा.दे गलूर

692

अनुसयाबाई ल मणराव मंगनाळे

रा.दे गलूर

693

राम मोगलाजी तोटावाड

रा.दे गलूर

694

बाल ना ल छम ना बतूलवाड

रा.दे गलूर

695

नागाबाई मा णकराव चौधर

रा. े गलूर

696

केराबाई कामाजी शंकपाळे

रा.दे गलूर

697

उ लीवार व ठल हुलाजी

रा.दे गलूर

698

उ लीवार राम ना हुलाजी

रा.दे गलूर

699

राम न णाजी उ लीवार

रा.दे गलूर

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

700

गंगाराम हुशे ना शेळके

रा.दे गलूर

701

ल मीबाई लाल ना कडलवार

रा.दे गलूर

702

क े कर व ठल तुकाराम

रा.दे गलूर

703

गंगाबाई मुकंु दराव कांबळे

रा.दे गलूर

704

बाल कशन यंक ना सातेलीकर

रा.दे गलूर

705

िशयाबाई राम ना चरकुलवार

रा.दे गलूर

706

म काजी सयाजी कांबळे

रा.दे गलूर

707

िभमाबाई नरिसंगराव िमनतीकर

रा.दे गलूर

708

कांबळे गंगाराम सयाजी

रा.दे गलूर

709

पेनब
ू ाई बाबुराव गोलेवार

रा.दे गलूर

710

हराबाई ल छम ना कदलवाड

रा.दे गलूर

711

गंगाबाई गो वंदराव गुंगेवार

रा.दे गलूर

712

मालाबाई नागनाथ यमबलवार

रा.दे गलूर

713

पावतीबाई गो वंदराव रे नकंु टवार

रा.दे गलूर

714

भागीरथाबाई व ठलराव साखरे

रा.दे गलूर

715

सुंदरबाई गंगाराम बटलवाड

रा.दे गलूर

716

आडे सर वतीबाई काशीनाथअ पा

रा.दे गलूर

717

काझी महमंद अली स यद इकबाल

रा.दे गलूर

718

मा णका राच मा भालके

रा.दे गलूर

719

ल मीबाई गंगाराम िस दमवार

रा.दे गलूर

720

कमलबाई गो वंद मरसावार

रा.दे गलूर

721

व ठल अ पाराव पाट ल

रा.दे गलूर

722

मधुसद
ू न गो वंदराव करडखेडकर

रा.दे गलूर

723

इं दराबाई पांडूरं ग दे शपांडे

रा.दे गलूर

724

मोती बेगम शरफुल हक महमंदशर फुल हक

रा.दे गलूर

725

पुंडिलकराव पवतराव पाट ल

रा.दे गलूर

726

वमल नारायणराव िच ावार

रा.दे गलूर

727

कशन हर भाउ महाजन

रा.दे गलूर

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

728

सुलोचनाबाई तुळशीराम ग डकर

रा.दे गलूर

729

भुमाबाई जानक राम उपसलवार

रा.दे गलूर

730

पटू बाई इर ना गोयलवार

रा.दे गलूर

731

वसंतराव इर ना पाट ल

रा.दे गलूर

732

ल मीबाई जयवंतराव पसारे

रा.माळे गाव (माळ)

733

व सलाबाई गोपाळराव कलकण

रा.दे गलूर

734

सुमनबाई मनोहर दे शमुख

रा.दे गलूर

735

बसिलंगअ पा व ठलराव बरादार

रा.दे गलूर

736

गंगाबाई हुल पा गाजुलवार

रा.दे गलूर

737

र नाबाई गुंड पा वालूरे

रा.वझर

738

महाजन महाद याअ पा िलंग याअ पा जंगम

रा.लोणी

739

मा णकराव पवतराव भोसले

रा.हाळ

740

सर वतीबाई िशविलंगअ पा

रा.हाणेगाव

741

इर ना परमेशु िशंपी

रा.दे गलूर

742

गंगयाबाई व वनाथ शेटकार

रा.हाणेगाव

743

भागीरथाबाई िस ामअ पा

रा.हाणेगाव

744

मलकु िलंगू टोके

रा.हाणेगाव

745

शरणाबाई िस ामअ पा पटने

रा.हाणेगाव

746

व हनुमंता

रा.हाणेगाव

747

प ीनबाई म णा भुरे

रा.हाणेगाव

748

ब तीनवार चं ाबाई मा णकगौड

रा.हाणेगाव

749

ल मीबाई नरिसंग साधू

रा.हाणेगाव

750

इरबा शंकरअ पा घुले

रा.हाणेगाव

751

ल मीबाई प साधू

रा.हाणेगाव

752

मीणबाई मा णकराव राणे

रा.हाणेगाव

753

मीणबाई लालबा आडे कर

रा.हाणेगाव

754

लालू गुंडा हर जन

रा.हाणेगाव

755

हनमंतराव बस पा परकंटवार

रा.हाणेगाव

अ.
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कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

756

सुभ ाबाई काशीनाथअ पा याडे

रा.हाणेगाव

757

नरसाबाई शंकरगौड दलाल

रा.हाणेगाव

758

सर वतीबाई िशविलंगअ पा खजुरे

रा.हाणेगाव

759

वैजनाथअ पा वरभ अ पा पटने

रा.हाणेगाव

760

क डबा िस ाम शेर कर

रा.हाणेगाव

761

चौधर गंगाराम हुलाजी

रा.हाणेगाव

762

मारोती नरिसंग सुरावार

रा.हाणेगाव

763

नरिसम लू राजरे ड लोकावार

रा.शहापूर

764

कृ णाबाई साय ना सरकंु टे

रा.शहापूर

765

बालरे ड साय ना पुलागोर

रा.शहापूर

766

राजिलंगू िलंग पा यनगुलवार

रा.शहापूर

767

राम नरिसंगराव सुरावार

रा.शहापूर

768

हणमाबाई व ठल भंडार

रा.शहापूर

769

सागरबाई ल मण वरट

रा.शहापूर

770

सा वञीबाई नरिसम लू सोनार

रा.शहापूर

771

चं ाबाई भूमारे ड सामावार

रा.शहापूर

772

गोणाबाई म लारे ड यालावार

रा.शहापूर

773

रं गूबाई शंकर लाखे

रा.दे गलूर

774

चं ाबाई वठृ ठलराव पांचाळ

रा.शहापूर

775

चं ाबाई भूमारे ड पुलगोर

रा.शहापूर

776

हाराबाई ल छमन वासरे

रा.शहापूर

777

द ताञय सं ाम राणे

रा.हाणेगाव

778

शंकरअ पा राच पा मुंगले

रा.हाणेगाव

779

व ठल शंकर जोशी

रा.दे गलूर

780

उलीवार बाग ना धुलाजी

रा.दे गलूर

781

बायनाबाई बाग ना उलीवार

रा.दे गलूर

782

मीणबाई रामचं वाघारे

रा.दे गलूर

783

अनुसयाबाई अ पाराव भालेराव

रा.दे गलूर

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

784

शाहूबाई कागणे

रा. कनवट

785

केसर बाई नखा राठोड

रा. कनवट

786

चू नू खातम खैरो न

रा. कनवट

787

अ णाबाई आनंदराव ग डम

रा. कनवट

788

नरसुबाई मल ना मॅकलवार

रा. कनवट

789

ताराबाई वासुदेव अनसापूरे

रा. कनवट

790

र तुजी राजाराम सांगळे

रा. कनवट

791

िगर कलावतीबाई भवनगीर

रा.कांडली ता. हमायतनगर

792

िसताबाई गंगारा घुटटे

रा. दघी

793

हरास मालनबाई नारायण

रा.कामार

794

गंगाबाई मारोती जंगम

रा.जवळगाव

795

गंगाबाई नागोराव जाधव

रा. हमायतनगर

796

कदम योगाजी तुकाराम

रा.वडगाव

797

मुधोळकर सारजाबाई व ठलराव

रा.कामार

798

मारलवार नारायण सदािशव

रा. हमायतनगर

799

भागीरथाबाई व ठलराव िनमले

रा.जवळगाव

800

भागीरथाबाई गणपती पामलवाड

रा.कामार

801

पतंगे गो वंद नामदे व

रा. वरसणी

802

पळशीकर कशनबाई वामन

रा. वरसणी

803

सोनपेठकर मनोहर केशव

रा. वरसणी

804

दे शपांडे द ताञय नारायण

रा. हमायतनगर

805

राधाबाई ध ड बा िशरफुले

रा.कामार

806

क ड बा केरबा अंधारे

रा. हमायतनगर

807

राधाबाई कशन मांगू ळकर

रा. हमायतनगर

808

चौरे

मीणबाई वठोबा

रा. हमायतनगर

809

अमृते ोपदाबाई आनंदराव

रा.उमर ज.

810

मारोती नारायण अमृते

रा.उमर ज.

811

धा बाई नागाजी अमृते

रा.उमर ज.

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

812

ल मीबाई गणपतराव अमृते

रा.उमर ज.

813

भागुबाई का होबा भूरेवाड

रा.उमर ज.

814

अ नपूणाबाई कासेवार

रा.पाथरड

815

गज ल मण भारती

रा.तामसा

816

मांगीलाल हणमानदास बजाज

रा.हदगाव

817

बोडखे ध डबाराव तुकाराम

रा.सावरगाव

818

नागाबाई जीवबा बेळकोणी

रा.वायपना

819

क डबाबाई गंगाराम बोधगुरे

रा.चाभरा

820

गंगाबाई अम चौबे

रा. ारकवाड

821

डांगे िगताबाई रं गराव

रा.हदगाव

822

सर वतीबाई केशवराव दे शमुख

रा.चाभरा

823

संतोबा गोपाळ ध गडे

रा.हदगाव

824

व वनाथ पुंजाजी दग
ु ाळे

रा.वायपना

825

नाथा राजाराम दहे कर

रा.सावरगाव

826

केराबाई द तराव दे शमुख

रा.िशउर

827

गो वंद दे वकाजी घोले

रा.मारकवाड

828

गंगाबाई नाथा दे शमुख

रा.कोळ

829

मारोती दाजीबा दे सकर

रा.कामार

830

प याबाई खंडेराव दे शमुख

रा.िशउर

831

जजाबाई उमाजी धारबाज

रा.पळसा

832

दांगट मारोती गंगाराम

रा.उमर द

833

सारजाबाई काशीबा दे शमुख

रा.सावरगाव

834

नारायण गंगाराम दग
ु ाळे

रा.वायपना बु

835

टाळके िभमराव सोनाजी

रा.उमर

836

ोपदाबाई बळ राम फाळके

रा.उमर

837

गुडमुडके धुरपताबाई संभा

रा.उमर

838

ल मीबाई रामा गंगोञी

रा.पाथरड

839

बायनाबाई मारोतराव गायकवाड

रा.लोहा

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

840

द बाई तातेराव गारोळे

रा.सावरगाव

841

िगर कलावतीबाई दे वगीर महाराज

रा.बरडशेवाळा ता.हदगाव

842

हनमंतराव भुजंगराव गायकवाड

रा.लोहा

843

िसताबाई गंगाराम गु टे

रा. दघी

844

चं भागाबाई बळ राम हं गिमरे

रा.पळसा

845

यमनाजी नागोबा हुलकाणे

रा.हदगाव

846

गंगाराम रावजी इजळकर

रा.बरडशेवाळा

847

सुंदरबाई तुकाराम जोगदं ड

रा.सावरगाव

848

जाधव जांबव
ु तराव शंकरराव

रा.कोळगाव

849

जंतरु े मु ताबाई बळ राम

रा.उमर ज.

850

कवर लाल भवर लाल जैन

रा.तामसा ता.हदगाव

851

यादवराव ल मणराव जाधव

रा.वाटे गाव

852

जाधव गंगाबाई नागोराव

रा. हमायतनगर

853

न बाई कामाजी क याणकर

रा.सावरगाव

854

कंठाळे सारं गधर महाद पा

रा.तामसा

855

कराळे नागुबाई कशन

रा.सावरगाव

856

तुकाबाई क डबा कांबळे

रा.पळसा

857

रानोजी क ड बा कदम

रा.बरडशेवाळा ता.हदगाव

858

जजाबाई मर बा कांबळे

रा.पळसा

859

अनुसयाबाई संभा कासार

रा.कोळ ता.हदगाव

860

राधाबाई दामोधर कांबळे

रा.उमर

861

शंकर बापुजी कदम

रा.िनवघा

862

जानकाबाई क डबाराव कदम

रा.िनवघा

863

अंजनाबाई गणपती कदम

रा.सावरगाव

864

चतुराबाई रामचं खरोसकर

रा.सावरगाव

865

मा णक रामजी िलंगमप ले

रा.कंजारा

866

यादव भू माने

रा.येळंब ता.हदगाव

867

माळोदे सदािशव गणपती

रा.हदगाव

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

868

ल मीबाई मुळे

रा.सावरगाव

869

बारकोजी मोतीजी मुरमुरे

रा.सावरगाव

870

रे शमाजी मोतीजी मुरमुरे

रा.सावरगाव

871

तुकाराम संभाजी है सेकर

रा.पाथरड

872

म के रामराव जळबा

रा.पळसा

873

मॅकलवाड धुरपतबाई दासा

रा.ना हा

874

हरालाल गंगाराम है ञे

रा.तामसा

875

मंजळ
ु ाबाई व ठलराव माने

रा.वायपना

876

मुधोळकर सारजाबाई व वनाथ

रा.कामार

877

कलावतीबाई द तराम िमराशे

रा.सावरगाव

878

िगताबाई नागोराव माळोदे

रा.हदगाव

879

सुभ ाबाई गणपतराव माने

रा.वायपना ता.हदगाव

880

गुणाजी द ता मुळेकर

रा.सावरगाव

881

बंडू गणपती मुळे

रा.सावरगाव

882

माने माधव दाउ

रा.वाटे गाव

883

कृ णाबाई मारोतराव मालगावकर

रा.मालगाव

884

तुकाराम द ता मुळेकर

रा.सावरगाव

885

व वनाथ मोहनाजी मुकटे

रा.पळसा

886

मुळे गोपाबाई गुणाजी

रा.सावरगाव

887

पावतीबाई शंकरराव नरवाडे

रा.हदगाव

888

भागीरथाबाई नामदे व नवले

रा.तळे गाव

889

सुलोचनाबाई शामराव नवले

रा.तळे गाव

890

राधाबाई ध डबा नवले

रा.तळे गाव

891

पोतरे व म नेमाजी

रा.सावरगाव

892

काशीनाथ गणपती पातळे

रा.सावरगाव

893

सुभ ाबाई गणपतराव पवार

रा.पाथरड

894

पवार क डबा सखाराम

रा.पेवा

895

पांडे व सलाबाई बापूराव

रा.येवली

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

896

अंजनाबाई खंडोजी पंजरे

रा.तळे गाव

897

गो वंद रामजी येवेकर

रा.कोळ

898

इं दराबाई माधवराव पाट ल

रा.वायपना ता.हदगाव

899

पवार चंपती मोहनाजी

रा.िशवणी

900

नागोराव सदािशवराम पांडे

रा.हदगाव

901

तुकाराम नागोबा पुंडकर

रा.सावरगाव

902

गंगाबाई माधवराव पांडे

रा.धानोरा

903

ल मीबाई राजे वरराव पांडे

रा.येवली

904

गंगाराम नागोबा पवार

रा.पाथरड

905

पवार िगताबाई बाजाराव

रा.पाथरड

906

व ठलराव राउत

रा. पंगळ

907

दे वबा रणवीर

रा.सावरगाव

908

राठोड िलंगुबाई कशन

रा.लोहा

909

शांताबाई वर िशंदे

रा.धानोरा

910

रणखांब दाउ यशवंता

रा.बरडशेवाळा

911

सोनट के शंकर नारायण

रा.पळसा

912

पांडूरं ग हनमंतराव सूयवंशी

रा.हदगाव

913

शे.मदार शे.शमशेर

रा.िशरड

914

बालाजी गणपत शे टे

रा.उमर ज.

915

पािसंग नारायणिसंग

रा.सावरगाव

916

सुतार नमदाबाई बळ राम

रा.उमर ज.

917

िशंदे लालजी बापुजी

रा.उमर ज.

918

वठाबाई आबाजी तोकलवाड

रा.उमर

919

ठाकरे यशवंत मारोतराव

रा.पळसा

920

थाटे िभमराव नागोबा

रा.पळसा

921

ल मण लेकाराजी व टडवार

रा.आ ट

922

कशनराव शामराव वाकोडे

रा. पंपरखेडा

923

च हाण बाबन गणपती

रा.गोलगाव

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

924

शेळके भूजंगराव नारायणराव

रा.डोरली

925

कंठवार द ताञय क ड बा

रा.हदगाव

926

म े क ड बा दे वबा

रा.येवती

927

शेवणकर ल मीबाई संभा पा

रा.हदगाव

928

काळे मा णका गोपाळा

रा.भरडगाव

929

सावंत पावतीबाई नागोराव

रा.बरडशेवाळा

930

कासार मारोती दनाजी

रा.कोळ

931

तुकाराम राजा ग दलवार

रा.पाथरड

932

िशंदे गणपती लालजी

रा.उमर ज.

933

चौधर गणपतराव खंडूजी

रा.बरडशेवाळा

934

झाडे िसताराम सटवाजी

रा.लोहा-मांडवा

935

तोलूबाई िभकू राठोड

रा.लोहा

936

वाटे गावकर शकंू तला महादे व

रा.हदगाव

937

जाधव

मीणबाई जळबा

रा.वाटे गाव

938

इं गळे

मीणबाई गो वंदा

रा. पंगळ

939

दारोळे बाजीराव ध डबा

रा.सावरगाव

940

सावंत नारायण गणपतराव

रा.बरडशेवाळा

941

िभसे पुंडिलक द ता

रा.बरडशेवाळा

942

शेळके चांदराव हर

रा.डोरली

943

िशरसाट माधवराव उकंड

रा.डोरली

944

भागीरथाबाई द तराव लांडगे

रा.कोळ

945

यागबाई नारायण िशदे

रा.िनवघा

946

धुमाळे िशवराम महाद ू

रा.क ढू र

947

भोळे तातेराव गुणाजी

रा.सावरगाव

948

िशवदास तुकाराम ब बले

रा.सावरगाव

949

द ता रामजी बोईनाडा

रा.क ढू र

950

परसराम नारायण कदम

रा.कोळ

951

मा णकराव हणमंतराव हराळे

रा.डोरली

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

952

अनुसयाबाई व ठल डोणेराव

रा. पंपळगाव

953

ब बले दगंबर खंडू

रा.सावरगाव

954

िशंदे राजाराम तुकाराम

रा.उमर ज.

955

फटाले माधवराव फुलाजी

रा.डोरली

956

िमटकर मनोहर संभा पा

रा.डोरली

957

गंगाबाई जोगदं ड

रा.सावरगाव

958

ठाकूर मु नािसंह रामिसंह

रा.सावरगाव

959

मनाठकर गोपाळराव व वनाथ

रा.हदगाव

960

शारदाबाई तुकाराम नागठाणे

रा.सावरगाव

961

तुकाराम नारायण मुरमुरे

रा.सावरगाव

962

पुंजाराम मसाराव वडकुले

रा.बरडशेवाळा

963

दे वसरकर अनुसायाबाई ल मण

रा.िलंगापूर

964

अ नपूणाबाई ल मण आनमाने

रा.सावरगाव

965

अनुसयाबाई कामाजी ढोले

रा.तरोडा

966

च हाण रामजी सदजी

रा.िसबदरा

967

िगर कलावतीबाई भगवानिगर

रा.कांडली

968

घंटे िसताबाई गंगाराम

रा. दघी

969

ल मीबाई िसताराम च हाण

रा.कांजरा

970

सोनट के शंकरराव नारायण

रा.पळसा

971

असीनबी शमशो ीन

पळसा ता.हदगाव

972

चौतमल गो वंद कशनराव

रा.कोळ

973

तालंगकर िशवराम व ठलराव

रा.हदगाव

974

ल मणराव कसनराव पाट ल

रा.माहूर

975

आने पा कुडले पा भाये

रा.दे गलूर

976

बबनराव तुकारामशा ञी पुजार

अयो या नगर, नांदेड.

977

पुंजाराम माधव इं देवाड

रा.कंजारा ता.हदगाव

978

गुलाबिसंग रतनिसंग जहािगरदार

गु गो वंदिसंग रोड, नांदेड.

979

रे णक
ू ाबाई सूयभान दे वघरे

रा.कंु टू र ता.नायगाव
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980

म कजी यसाजी माळगे

मु. येताळा ता. धमाबाद

981

नरसुबाई िस ाम त तापुरे

रा. कंु डलवाड ता. बलोली

982

आर. बी. चौधर

मु. पो. धमाबाद

983

ल मण मातोजी पांढरे

मु.पो. हदगाव

984

गंगा साद गंगाराम येताळकर

मु. पो. नायगाव

985

गंगाधर नरिसमलु िचंतावार

मु.पो. धमाबाद

986

रामकृ ण सदािशव दे बडवार

मु.पो. धमाबाद

987

यंकटे श दे शपांडे

मु. पो. धमाबाद

988

तुकाराम ल मण गंजेवार

मु.पो. धमाबाद

989

अनुसयाबाई मोतेवार

मु. पो. धमाबाद

990

मारोती मा णका शेटकार

मु.लोहगाव ता. बलोली

991

द ता य मारोती दे शमुख

मु.लोहगाव ता. बलोली

992

गंगाबाई व वनाथ

मु.लोहगाव ता. बलोली

993

नागाबाई कातोर तायडे

रा. दे गाव ता. बलोली

994

स बाई दे वराव

रा. दे गाव ता. बलोली

995

रामराव व ठलराव माळगे

मु. गडगा ता. बलोली

996

श षकला यंकटराव पालदे वार

मु. सुजलेगाव ता. बलोली

997

इर ना राम ना

रा. धमाबाद

998

ल मण सातबा पाट ल

मु. लोहगाव

999

गंगाबाई िशवराम भालेराव

रा. बलोली

1000

खमाबाई दे वदास चौहाण

रा. लघुळ ता. बलोली

1001

गंगाबाई सखाजी माळगे

रा. येताळा ता. बलोली

1002

खुशोबा कृ णाजी काठ कर

रा. कंु डलवाड ता. बलोली

1003

नरिसंह कािशनाथ जोशी

रा. कंु टू र ता. बलोली

1004

रामचं गो वंद बडवई

मु. कंधार ता. कंधार

1005

चोपावार सयाजीराव

रा. दे गलूर

1006

दे शपांडे कृ णाजी नरहरराव

रा. दे गलूर

1007

दे शमुख िभवाजी धनाजीराव

रा. दे गलूर
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1008

रे खावार हनमलु मा णकराव

रा. दे गलूर

1009

पंढर नाथ उ दवराव

रा. दे गलूर

1010

सोनवणे गंगाबाई नरिसंग

रा. दे गलूर

1011

अमृतवार गो वंद साय ना

रा. दे गलूर

1012

सुकृवाबाई महाद पा पटणे

रा. हणेगाव ता. दे गलूर

1013

भुजंगराव सटवाजी कनाळकर

रा. भोकर

1014

वैजनाथ रामलु पळशीकर

रा. भोकर

1015

द तराम ल मणराव

रा. थेरबन ता. भोकर

1016

िसताबाई वैजनाथ पांचाळ

रा. थेरबन ता. भोकर

1017

नारायण केरबाराव हाके

रा. थेरबन ता. भोकर

1018

मणबाई मसाराव हाके

रा. थेरबन ता. भोकर

1019

नागनाथराव कशनराव दे शमुख

रा. भोसी ता. भोकर

1020

गगनराव नारायणराव दे शमुख

रा. खरबी ता. भोकर

1021

धुरपतबाई नागनाथ अंबेकर

रा. कनी ता. भोकर

1022

शांताबाई मा णक दे शमुख

रा. कामठागाव

1023

ल मीबाई पंढर नाथ कुडलुलवाड

रा. दवशी खु.

1024

िलंगाबाई िलंगारे ड मु कुवाड

सावरगाव पेठ

1025

कािशनाथ राज ना मैनमवार

रा. कनी ता. भोकर

1026

वठाबाई गंगाराम पाट ल

रा. रावणगाव

1027

गंपब
ु ाई रामरे ड

रा. कनी ता. भोकर

1028

सा व बाई ल मण नेमाडे

रा. उमर ता. उमर

1029

इं दराबाई म लकाजुन भरडे

रा. उमर ता. उमर

1030

गंगाबाई महाद ू खांडरे

रा. उमर ता. उमर

1031

सुंदरबाई ल मण

रसागर

रा. उमर ता. उमर

1032

गीतादे वी मुरिलधर पं डत

रा. उमर ता. उमर

1033

चं भागाबाई मारोती धतुलवाड

रा. उमर ता. उमर

1034

मोहनलाल जयनारायण शमा

रा. उमर ता. उमर

1035

तुळसाबाई शंकरलाल शमा

रा. उमर ता. उमर
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1036

व ठल गंगाराम भोकरे

रा. गोळे गाव

1037

नागाबाई पटाजी कनोज

रा. गोळे गाव

1038

नागाबाई मोहनाजी िशंदे

रा. गोळे गाव ता. उमर

1039

ल मीबाई दग
ु ाजी सावंत

रा. गोरठा ता. उमर

1040

मीराबाई सायलु

रा. गोळे गाव ता. उमर

1041

क डाबाई गंगाधर वरट

रा. गोळे गाव ता. उमर

1042

राधाबाई तारािसंग च हाण

रा. गोळे गाव

1043

रसागरे िलंबा गंगाराम

1044
1045

कलावतीबाई पुंडिलकराव पाट ल
अंध गणपती

ानोबा

रा. उमर ता. उमर
रा. गोळे गाव
रा. जांभळा ता. हदगाव

1046

मा णका नागोबा भोपाळे

रा. सावरगाव ता. हदगाव

1047

संताबाई तुकाराम बुरेवाड

रा. उमर ता. उमर

1048

चं भागाबाई सटवा भोई

रा. आ ट ता. हदगाव

1049

िसताराम महाद ु वा छे

रा. जगापुर ता. हदगाव

1050

भगवानराव पुंजाजी चौतमल

रा. कोळ ता. हदगाव

1051

ल मीबाई िसताराम च हाण

रा. कंजारा बु.

1052

सारजाबाई चांद ु चाबे

रा. वारकवाड

1053

श षकलाबाई िभमराव दे शमुख

रा. हदगाव

1054

आनंदराव साहे बराव दे शमुख

रा. चाभरा

1055

पावती भगवान दे वसरकर

रा. िलंगापुर

1056

व सलाबाई भगवानगीर गीर

रा. बरडशेवाळा

1057

कलावती मारोती हरणे

रा. पाथरड

1058

सुभ ाबाई खंडोजी हुलकाने

रा. आ टे

1059

पांडुरं ग रामजी करपे

रा. चाभरा

1060

मणबाई द ता कदम

रा. वाळक

1061

पावतीबाई गणपत कामदे

रा. हदगाव

1062

अंजनाबाई तोलाजी कदम

ता. हदगाव

1063

यादव भु माने

रा. येळंब ता. हदगाव
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1064

उमाजी द तराम मंदेवाड

रा. वायपना ता. हदगाव

1065

गणपतराव होनाजी माने

रा. वायपना ता. हदगाव

1066

बायनाबाई फुलिसंग नाईक

रा. वारकवाड ता. हदगाव

1067

आ पाराव रं गराव पालकर

रा. पंगळ ता. हदगाव

1068

मुकंु दराव ध डबा पाट ल

रा. वाळक ता. हदगाव

1069

िनलाबाई बापुराव पाट ल

रा. पळसा ता. हदगाव

1070

रामराव भगवान पांडे

रा. येवळ ता. हदगाव

1071

मारोती कशन पवार

रा. पाथरड

1072

िगरजाबाई गणपतराव पवार

रा. िशवणी ता. हदगाव

1073

राजाबाई सोनबा पवार

रा. पाथरड ता. हदगाव

1074

सुभ ाबाई यादवराव पवार

रा. पाथरड ता. हदगाव

1075

राधाबाई गो वंदराव पोटे कर

रा. हदगाव ता. हदगाव

1076

क डबा सखाराम पवार

रा. पाथरड ता. हदगाव

1077

रं गुबाई व वनाथ

रा. येवळ ता. हदगाव

1078

दे वलुबाई भालु राठोड

रा. चाभरा बु.

1079

मथुराबाई परमे वर सुकळकर

रा. िसबदरा ता. हदगाव

1080

चंपत दे वजी

रा. आ ट ता. हदगाव

1081

चांगुणाबाई बापुराव तावडे

रा. तळणी ता. हदगाव

1082

तालंगकर िशवराम व ठल

रा. हदगाव

1083

वानखेडे गंगाबाई क डबा

रा. धानोरा

1084

वानखेडे खमाबाई कािशनाथ

रा. पाथरड ता. हदगाव

1085

वाघमारे वठाबाई कािशनाथ

रा. पाथरड ता. हदगाव

1086

वाघमारे गंगाबाई माधवराव

रा. हदगाव ता. हदगाव

1087

चांदराव उमाजी िशंदे

रा. आ ट ता. हदगाव

1088

िसताराम धारबा सोनट के

रा. आ ट ता. हदगाव

1089

ीमती द बाई गणपती

रा. आ ट ता. हदगाव

1090

ी शहाणे कशोर ध डोपंत

रा. आ ट ता. हदगाव

1091

िशंदे संभाजी कशनराव

रा. भाटे गाव ता. हदगाव
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1092

तवर द तराम यंकोजी

रा. कंजारा बु. ता. हदगाव

1093

तगडप ले गणपतराव यादवराव

रा. कंजारा बु. ता. हदगाव

1094

तावडे यशवंत रावजी

रा. तळणी

1095

अनुसयाबाई ल मण दे वसरकर

रा. िलंगापुर

1096

सावते मुगाजी क डजी

रा. वाळक बु.

1097

सोनपेठकर मनोहर केशव

रा. वरझर ता. हदगाव

1098

िनमले भागीरथीबाई व ठलराव

रा. नवलगाव ता. हदगाव

1099

सरकंु डे रं गुबाई संभा

रा. जांभळा ता. हदगाव

1100

अ. ज बार शे. दाऊद

रा. उमर ता. उमर

1101

िशरफुले ल मीबाई व ठलराव

रा. कामार

1102

तालंगकर िशवराम व ठल

रा. हदगाव ता. हदगाव

1103

कासार कशन बापुजी

रा. हमायतनगर

1104

ल मीबाई गो वंदराव िशरफुले

रा. कामार ता. हमायतनगर

1105

ल मीबाई तुळिशराम पोतदार

रा. मुखेड

1106

मारोती िस ाम पोतले

रा. टाकळ बु. ता. नायगाव

1107

श षकलाबाई व ठलराव कळसकर

रा. मुखेड

1108

जेसब
ु ाई गोपाळ वाडे कर

रा. मुखेड

1109

कृ णाबाई कसनराव बाबरवार

रा. मुखेड

1110

शेवतंताबाई पंढर नाथ पाट ल

टाकळ

1111

व ठल मकाजी अमृतवाड

मुखेड

1112

द ता य रं गनाथ बडवई

कंधार

1113

अनुसयाबाई गो वंदराव मोरे

कंधार

1114

अनुसयाबाई नरहरराव य नावार

कंधार

1115

सुंदरबाई शंकरराव मामडे

कंधार

1116

ारकाबाई दे वदास कोळनुरकर

कंधार

1117

गंगाधर ीराम मामडे

कंधार

1118

यागबाई मा णकराव काळे

कंधार

1119

सर वती बाळकृ ण वडवळकर

कंधार
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1120

गंगाबाई भगीरथ य नावार

कंधार

1121

िशविलंग िलंगोजी दे शमुख

कौठा

1122

ीमती गंगाबाई राजाराम पाट ल

आंबल
ु गा

1123

चं ाबाई मा णका शेळके

रा. क हाळ ता. कंधार

1124

गंगाधर अमृता वडजे

रा. क हाळ ता. कंधार

1125

तुळसाबाई गो वंदा कंधारे

रा. क हाळ ता. कंधार

1126

झंगाबाई शंकर वडजे

रा. क हाळ ता. कंधार

1127

पु पाबाई बाबुराव काळगोरे

रा. लोहा

1128

व ठलराव मारोतराव पेनरु कर

रा. लोहा

1129

सारजाबाई बापुराव फाजगे

रा. दगडसांगवी

1130

माधविसंह िनलािसंह ठाकुर

व जराबाद, नांदेड

1131

पांडुरं ग आर. कण

रा. नांदेड

1132

मीणबाई दे शमुख

जुना म ढा, नांदेड

1133

रामचं बी. गुडमेवार

बालाजी मं दरासमोर, नांदेड

1134

मारोती एस. दे शमुख

रा. नांदेड

1135

गोपाळराव दे वदास कुतड कर

रा. नांदेड

1136

प ाकर गोपाळराव लाठकर

1137

खराबन नारायण बन

रा. कौठा ता. अधापूर

1138

ीरं गराव एन. कौसड कर

रा. नांदेड

1139

मा णका संभाजी माळ

रा. नांदेड

1140

भा करराव मुकंु द दे शमुख

रा. नांदेड व जराबाद

1141

िततराबाई लालिसंग पवार

रा. नांदेड गाड पुरा

1142

स. मुसा स. मीर

रा. नांदेड

1143

साहे बराव क याणकर

रा. नांदेड

1144

गणपतराव जी. एस. सारं गधर

रा. नांदेड

1145

गंगाधर बाबाराव

रा. नांदेड

1146

मालनबाई अंबादास टे कळ कर

रा. नांदेड

1147

दामोधर मु तेपवार

रा. नांदेड

रा. नांदेड, ल मीिनवास, गु

ारा रोड नांदेड

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

1148

गंगाधरराव नारायणराव दे शमुख

रा. नांदेड व जराबाद भाजीमंडई

1149

नागोराव ह . भोळे

रा. नांदेड

1150

क डबा रामराव च वार

रा. नांदेड

1151

िशवाजी ह . व टमवार

व जराबाद नांदेड

1152

महाद ु ल मण

रा. नांदेड

1153

रामराव इर ना

1154

यागबाई हरामण

बारड ता.मुदखेड

1155

नारायण रामिलंग ढाणक कर

1156

गंगाबाई मारोती

1157

ल मीबाई गणपती सोळुं के

रा. नांदेड

1158

यमुनाबाई मारोती कु डे

रा.द तनगर ,नांदेड

1159

हराबाई मारोती मळगेवार

रा. नांदेड

1160

मणबाई व ठल दे शमुख

पारस नगर, नांदेड

रा. नांदेड

1161

क डाबाई गंगाराम बोदगुळे

रा. नांदेड

1162

राधाबाई रामराव दे शमुख

रा. नांदेड

1163

दे शमुख सर वतीबाई केशव

रा. नांदेड

1164

हडोळतीकर गंगाबाई गो वंद

रा. व जराबाद नांदेड

1165

भागीरथाबाई पांडे

रा. दपनगर,नांदेड

1166

रािधकाबाई कशन अ टपु े

1167

मैनाबाई रघुनाथ पोपशेटवार

रा. मारक कॉलनी नांदेड

1168

नारायण तुकाराम पईतवार

रा. इजळ ता. मुदखेड

1169

एच. जी. सुयवंशी

रा. नांदेड

1170

पांडे अनंत पु षो तम

1171

दामोधर एस. जोशी

1172

इं दराबाई वामनराव

1173

िलला धमापुर कर

1174

पा बाई जे. कांबळे

1175

ेमलता कंु टे

रा. नांदेड गु

ारा रोड

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

1176

िसंधु िसताराम प पु

रा. नांदेड

1177

िसताराम कशन प पु

रा. नांदेड

1178

ल मीबाई एल. शेटकार

रा. नांदेड

1179

मारोती

माजी पाट ल

रा. नांदेड

1180

गणेश व वनाथ पाट ल

रा. नांदेड

1181

व सलाबाई पाट ल

रा. नांदेड

1182

दे वळु बाई बी. राठोड

रा. नांदेड गाड पुरा

1183

अनुसयाबाई सावते

वातं य सैिनक कॉलनी नांदेड

1184

यमुनाबाई के. शे ट

रा. ीनगर नांदेड

1185

मंजळ
ु ाबाई सोनुले

रा. नांदेड

1186

चांगुणाबाई बापुर तावडे

रा. नांदेड

1187

राधाबाई तु मा

रा. नांदेड

1188

अनुसयाबाई क डबा दध
ु मल

रा. नांदेड

1189

श षकलाबाई व ठलराव कळसकर

रा. व ानगर नांदेड

1190

कदम जनाबाई मा णका

रा. नांदेड

1191

सर वतीबाई मा णकराव भोळे

रा. नांदेड

1192

एस. एन. िचंतावार

रा. नांदेड

1193

िभमराव दे वराव दे शमुख

व जराबाद नांदेड

1194

कलावतीबाई क डबाराव दे शमुख

व जराबाद नांदेड

1195

पळयाबाई कािशनाथ दे शमुख

िशवाजीनगर नांदेड

1196

नारायण रामजी गाजुलवार

रं गार ग ली नांदेड

1197

शोभा पुंज पा जंगम

व जराबाद नांदेड

1198

सुलाबाई मनोहर जोशी

वातं य सैिनक कॉलनी नांदेड

1199

दे वदास काळबाजी कु-हाडे

1200

ल मीबाई कोळशेटवार

नेहनगर नांदेड

1201

िभवाजी गणपती कंु भार

ीनगर नांदेड

1202

नारायण कंु टे वार

नांदेड

1203

शकंु तलाबाई गोपाळराव कंु टु रकर

कंु भारटे कड नांदेड

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

1204

कुसुमताई लहानकर

िशवाजीनगर नांदेड

1205

शकंु तलाबाई लहानकर

िशवाजीनगर नांदेड

1206

संभा एम. लोलगे

नेहनगर नांदेड

1207

म लकाजुन िच मयअ पा

नांदेड

1208

भु कािशनाथ नगराळे

1209

धोतरे कुसुम माधवराव

1210

पाट ल िनता ड .

1211

दे शमुख राजे वर व वनाथ

भा यनगर नांदेड

1212

िशंदे सुमन व ठलराव

नांदेड

1213

बागड या भोलाराम मोहन

1214

है सकर गो वंद रामराव

कैलाश नगर,नांदेड

1215

कुलकण रामराव राजे वरराव

नांदेड

1216

बोधनकर लताबाई जीवन

भा यनगर नांदेड

1217

औरादकर लितकाबाई कशनराव

1218

कुलकण प ावतीबाई वनायक

नांदेड

1219

तारा एन. परांजपे

तारािसंग माकट नांदेड

1220

गुलाबदे वी ी कशन काबरा

नांदेड

1221

भुसार मंगल वासुदेवराव

लेबर कॉलनी, नांदेड

1222

वालाक टे ज. एस.

व जराबाद नांदेड

1223

िच ावार गणेश भगत

रं गारग ली नांदेड

1224

बशीराबी स यद मोहमद

रं गारग ली नांदेड

1225

साले सुहािसनी सुभाषराव

वातं य सैिनक कॉलनी नांदेड

1226

पे टलवार नागाबाई रामचं

व जराबाद नांदेड

1227

मणबाई ह . भोसले

नांदेड

1228

पटलोड मंदार दौलतराव

नांदेड

1229

पटलोड ल मीबाई दौलतराव

नांदेड

1230

गडकर अमृतराव एस.

गणेशनगर नांदेड

1231

डकळे शकंु तलाबाई मारोतीराव

नांदेड

ीनगर नांदेड

ीनगर नांदेड

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

1232

दे शपांडे ल मीबाई ल मणराव

व जराबाद नांदेड

1233

दे शपांडे मालनबाई ल मीकांत

1234

अंबल
ु गेकर ेमीलाबाई रामराव

असजन व णुपरु नांदेड

1235

नातु ल मण केशवराव

भा यनगर नांदेड

1236

गटप ले ट . आर.

1237

जी. आर. मु कावार

1238

नागापुरकर अनंतराव शंकरराव

मील कॉनर नांदेड

1239

जैन शांतीनाथ परशुराम

वातं य सैिनक कॉलनी नांदेड

1240

ंबक ल मणराव कुलकण

वातं य सैिनक कॉलनी नांदेड

1241

िस दत
ु ाई शंकरराव पांडे

1242

दे शमुख राधाबाई सखाराम

वातं य सैिनक कॉलनी नांदेड

1243

भोईर एस. एस.

नांदेड

1244

सारं गधर राज तुळिशराम

कलालनगर नांदेड

1245

ग जेवार यु.एस.

रं गारग ली नांदेड

1246

िशराढोणकर िसताबाई रामराव

होळ कंु भारटे कड नांदेड

1247

कानखेडकर गुणवंत ध डोपंत

नांदेड हाऊिसंग सोसायट नांदेड

1248

दे शमुख इं दत
ु ाई नारायण

1249

पतंगे गो वंद नामदे वराव

मगनपुरा नांदेड

1250

जैन सनतकुमार लोभचंद

वजयनगर नांदेड

1251

पांडे रामराव भगवानराव

द तनगर नांदेड

1252

शु ला ारकादास मगनदास

मगनपुरा नांदेड

1253

ड .बी. भुतडा

रा. नांदेड

1254

ंबकराव

ाने वर जोशी

ीनगर नांदेड

क ला रोड नांदेड

1255

ल मीबाई बाने

रा. नांदेड

1256

नारायणराव गणपतराव भोगावकर

रा. नांदेड

1257

शांताबाई िसताराम चौबे

1258

गोदावर पु षो तम पाठक

वा. सै. कॉलनी नांदेड

1259

सोनाबाई ल मणराव अलकटवार

रा. नांदेड

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

1260

िसताराम दशरथ मोहनपुरकर

नाईकनगर, नांदेड

1261

जानक बाई वसंतराव पाठक

पाठक ग ली नांदेड

1262

जी. आर. यादव

रा. नांदेड

1263

गोदावर रामराव पवार

होळ नांदेड

1264

बाबुराव भानुदास जोशी

यशवंतनगर नांदेड

1265
1266

शांताबाई

ंबकराव जोशी

मणबाई परबतराव पवार

क ला रोड नांदेड
रा. िनवघा ता. मुदखेड

1267

ेमलाबाई भगवानराव शेटे

ववेकनगर नांदेड

1268

सुनंदा गणपतराव जोशी

ववेकनगर नांदेड

1269

दे वदास गोपाळराव दग
ु

रा. नांदेड

1270

ेिमलाबाई कामतीकर

व जराबाद नांदेड

1271

दामोधर बापुजी मु तेवार

व जराबाद नांदेड

1272

राधा कशन राम ताप मालपाणी

व जराबाद नांदेड

1273

धमिसंग सरदार

नांदेड

1274

भाऊराव सदािशव बोकन

सराफा मारवाड ग ली नांदेड

1275

दनकरराव तुकारामपंत जोशी

जोशी ग ली नांदेड

1276

वेणी गंगाराम कानोटे

रा. व जराबाद नांदेड

1277

मंजळ
ु ाबाइ नानाराव िशंदे

रा. व जराबाद नांदेड

1278

पावतीबाई ल मणराव तेली

रा. कलाल ग ली नांदेड

1279

हराबाई एल. अु ेावार

रा. नांदेड

1280

िनमलादे वी वाघमारे

रा. नांदेड

1281

मणबाई यंकट पाट ल

पावडे वाड नांदेड

1282

सुिशलाबाई गो वंद जोशी

भा यनगर नांदेड

1283

अ दल
ु म जीद

रा. नांदेड

1284

अनुसयाबाई

रा. नांदेड

1285

यानोबा भुजंगा

1286

नागोराव संभाजी

1287

यमुनाबाई झंपलवार

चौफाळा,नांदेड.

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

1288

शंकरराव कपाळे

1289

दे वराव कवडे

बारड ता.मुदखेड

1290

रतनगीर मानगीर िगर

नागेली ता.मुदखेड

1291

सोनाबाई मुपडे

पाटनूर ता.अधापूर

1292

मारोती बळवंत

1293

मारोती पाट ल

1294

िसताराम पसोळकर

िशवाजीनगर, नांदेड

1295

गोदावर बाई पोटपेलवार

महसुल कॉलनी नांदेड

1296

सखुबाई संगेवार

1297

द तुिसंग गुहेलोत

1298

सर वतीबाई गांजवे

1299

ब

साद लादरु ाम शमा

भा यनगर नांदेड
व जराबाद नांदेड

1300

नागाबाई मोहनाजी

1301

सागरबी जलालसाब

1302

प ीनबाई सुतार

बारड ता.मुदखेड

1303

भाऊराव वानखेडे

मगनपूरा,नांदेड

1304

इं गळे द ता

माजी

1305

भावती द ता य टे कळ कर

1306

ल मीबाई सोपान दासर

1307

ारकाबाई द तोपंत लाठकर

1308

िम ा िशवद ता साद

1309

ीमती एकलारे ब वलीगबाई माधवराव

रा. लहान ता. अधापुर

वातं य सैिनक कॉलनी,नांदेड.
व जराबाद नांदेड

दे गलूर

1310

रायकर कमलाबाई ीिनवास

दे गलूर

1311

धनगे रतनबाई जयराम

दे गलूर

1312

मणबाई गंगाराम गुंगे

दे गलूर

1313

उ तवार पोश ट इरबा

दे गलूर

1314

ल मणराव पाट ल

माहूर

1315

िशराढोणकर कृ णाबाई रामराव

नांदेड

अ.

वा.सै नक नव ृ तीवेतन घेणा-याचे नाव

कायालयीन अ भलेखानस
ु ार उपल ध प ता

1316

काबरा

मणबाई ी कशन

िमलरोड नांदेड

1317

डोईफोडे वमलबाई वनायक

नृिसंह ग ली

1318

मोगडप ली द ता य शंकरराव

सराफा नांदेड

