महारा

नागपुर वभाग िश क मतदारसंघ
पुरवणी १

ज याचे नांव :-नागपुर

तालु याचे नांव :-नरखेड
अ.

मतदाराचे नाव
1

वधान प रषद मतदार याद -२०१७

व डलांच/े आईचे/पतीचे

2

3

भाग

प ा

महा व ालयाचे नाव

वय

4

5

6

िलं
7

मांक :-1

ओळखप
8

81

बेलसरे भालचं

बेलसरे भागवतराव

मेन रोड जलालखेडा

JANATA HIGH SCHOOL & B N C JR.
COLLEGE JALALKHEDA

49

पु.

82

बोरकर िनतीन

बोरकर ल मणराव

सी /ओ गणपत कांबळे

JANATA HIGH SCHOOL JALALKHEDA
NARKHED

45

पु.

JANATA HIGH SCHOOL & LATE B N C
JR. COLLEGE JALALK

50

पु.

KYQ1117449

JANATA HIGH SCHOOL JALALKHEDA

56

पु.

KYQ0792051

JANATA HIGH SCHOOL JALALKHEDA

37

पु.

RLV3656162

JANATA HIGH SCHOOL &B N C JR.
COLLEGE JALALKHEDA N

48

पु.

RLV8809915

मतदाराचे
9

MT/22/121/384054

जलालखेडा
83

दे शमुख सुनील

दे शमुख पुड
ं िलकराव

सी /ओ ी संतोषराव चरपे
जलालखेडा नरखेड

84

धारगे गजानन

धारगे िशवचरण

सी /ओ रामचं जी िलखार वाड नं
२ जलालखेडा

85

धुव रमेश

धुव पुड
ं िलकराव

पंपळगाव तीनखेडा नरखेड

86

गडे कर कशोर

गडे कर भाकरराव

सी /ओ पंढर नाथ डबरासे

87

हे टे वनय

हे टे रमेशपंत

जलालखेडा
बाजार चौक जलालखेडा

JANATA HIGH SCHOOL JALALKHEDA
NARKHED

49

पु.

KYQ1123702

88

खवशे राधे याम

खवशे हु शार जी

खापा (धूडन) नरखेड

KENDRIY DALIT MULANCHI ASHRAM
SHALA NARKHED

46

पु.

XQY5866942

89

मुंदाने सदानंद

मुंदाने मधुकरराव

सी /ओ ी धनराज खाडे

JANATA HIGH SCHOOL JAJALKHEDA

35

पु.

KYQ1049675

ामीण

णालय जवळ

जलालखेडा
1

महारा

नागपुर वभाग िश क मतदारसंघ
पुरवणी १

ज याचे नांव :-नागपुर

तालु याचे नांव :-नरखेड
अ.

मतदाराचे नाव
1

90

व डलांच/े आईचे/पतीचे

2

िनकम संजय

वधान प रषद मतदार याद -२०१७

3

िनकम

हादराव

भाग

प ा

महा व ालयाचे नाव

वय

4

5

6

सी /ओ ी दलीप राव राउत

JANATA HIGH SCHOOL JALALKHEDA
NARKHED

57

िलं
7

पु.

मांक :-1

ओळखप
8

मतदाराचे
9

KYQ1179357

टे ट बँक जवळ जालाखेडा
ी

91

पवार कांचन

पवार ह र ं

मेन रोड जलालखेडा

JANATA HIGH SCHOOL & B N C JR.
COLLEGE

45

92

सातंगे िशवचरण

सातंगे नामदे वराव

सी /ओ गजानन भगवानजी रगे

JANATA HIGH SCHOOL & LATE B N C
COLLEGE JALALKHEDA

53

पु.

MT/21/121/471683

पु.

MT/22/139/0354493

MT/21/27/6187

जलालखेडा नरखेड
93

िसरसकर जगद श

िसरसकर पंजाबराव

अ खराळा पो ट लोहारा

NABIRA MAHAVIDYALAYA KATOL

40

94

वै णव मेघा

वै णव शुरेशचं

सर वती नगर जलालखेडा

JANATA HIGH SCHOOL JALALKHEDA

43

95

वानखडे उपे

वानखडे भाऊरावजी

जलालखेडा

JANATA HIGH SCHOOL & LATE B N C
COLLEGE JALALKHEDA

52

पु.

KYQ1061308

96

आजबले शरद

आजबले बापुजी

सी /ओ दयानंद सातपुते नरखेड

KENDRIY DALIT MULANCHI ASHRAM
SHALA NARKHED

46

पु.

XQY1703271

ी

BKY1206143

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नरखेड
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

74

अतकरणे मुरलीधर

अतकरणे रामदासरावजी

मेन रोड बेलोना

75

बनसोड उ म

बनसोड गुलाबराव

गाव -बेलोना

76

बेळे र वं

बेळे सीतारामजी

नरखेड रोड मोवाड

77

धारपुरे राजू

धारपुरे

जुनोबा (घारड) दं दरगाव

78

को हे सतीशचं

को हे गोपाळराव

गाव - खैरगाव

79

लोखंडे वनोद

लोखंडे अंबादासजी

80

मोरे भरत

81

82

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-2

ओळखप

KENDRIY DALIT MULANCHI ASHRAM
NARKHED

42

पु.

MT/27/127/400031

JANATA HIGH SCHOOL JALALKHEDA

45

पु.

XQY1335140

KENDRIY DALIT MULANCHI ASHRAM
NARKHED

49

पु.

XQY1732551

ARVINDBABU DESHMUKH
MAHAVIDYALAYA BHARSINGHI

46

पु.

BKY1091388

LATE VD JR. COLLEGE OF SCINCE
KHAIRGAON NARKHED

42

पु.

KYQ1311174

हनुमान मं दर रोड बेलोना
नागपूर

J A SO DIXIT HIGH SCHOOL
NARKHED

55

पु.

BKY0986133

मोरे संपतराव

साई िनवास वाड नं ९ मोवाड
नागपूर

J E S DIXIT HIGH SCHOOL NARKHED
NAGPUR

48

पु.

XQY1862291

सुले नंद कशोर

सुले बाबुरावजी

गाव-येरला

PRAKASH KRISHI VIDYALAYA PARDI

40

पु.

BKY1102094

येवले ितभा

येवले कशोर

वाड नं ४ मोवाड

KENDRIY DALIT ASHRAM SHALA
NARKHED

44

ानोबाजी

ी

मतदाराचे छाया च

XQY1567288

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नरखेड
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

221

ड गरे लिलता

ड गरे वजय

जयिसंग ले आऊट पंचवट एच पी
यास गोडाऊन काटोल के/ऑफ
वामी ववेकानंद चो क

222

खापरे वीण

खापरे वासुदेवरावजी

223

लां डगे फु ल

224

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-3

ओळखप

JAWAHAR SHIKSHAN SANSTHA

56

सी/ओ मनोहर बुटे खंडेलवाल
ले आउट नरखेड नागपूर

KENDRIY DALIT ASHRAM SHALA
NARKHED

38

पु.

KYQ1030576

लां डगे परावजी

सी/ओ गुलाबरावजी मह ले
मेटकर ले आउट नरखेड

KENDDRIY DALIT MULANCHI
ASHRAM SHALA NARKHED

40

पु.

MT/27/122249377

मते ओंकार

मते डोमाजी

वाड नं ३ मासोरा

KENDRAY DALIT ASHRAM SHALA
NARKHED

46

पु.

MT/22/139/153709

225

रामटे के कुंदन

रामटे के मधुकर

वाड नं १ येिनकोनी

INDIRA GANDHI HIGH SCHOOL
YENIKONI

30

पु.

226

सावरकर संगीता

सावरकर रमेश

खंडेलवाल ले आऊट नरखेड
नागपूर

J E S DIXIT HIGH SCHOOL NARKHED

50

227

ठाकुरवार सुनील

ठाकुरवार महादे वराव

सी/ओ संजय वधाके लंगोटे ले
आउट नरखेड

MATOSHRI
ANJANABAIMUNADAFULE COLLEGE
OF SHOCAL WOR

53

पु.

UOA7176902

228

वाडकर
मह कुमार

वाडकर संतोषराव

ऑ प टे ट बँक ऑफ इं डया
रे वे टे शन रोड नरखेड
नागपूर

NADEKAR VIDYALAYA SAWARGAON

58

पु.

BKY1482934

ी

मतदाराचे छाया च

BKY1469139

MT/22/139/057619

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-सावनेर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-4

ओळखप

91

भोयर शिशकला

भोयर कां ताराम

रे वे टे शन रोड सावनेर

Jawahar Kanya Vidyalay Saoner

57

92

ड गरे शीतल

ड गरे न थू

िमिलंद नगर नागपूर

bhikulal Chandak High School Kelwad

40

पु.

93

िनखाडे दे व

िनखाडे जनादन

वाड न २ उमर भ

Vidyabharati Anu. Adiwasi Ashram
shala Savali mo

33

पु.

94

िनंबुळकर िमिलंद

िनंबुळकर नर

आ म शाळा सावळ मो.

Vidyabharati Upp. middl. School adi.
Ashram Shala

30

पु.

IWJ4453114

95

टू ले मह

टू ले बाल कसन

चां डक वाड केलवद

Adarsh School Patansawangi

30

पु.

GGS139748

96

वड कर सुषमा

वड कर सूयभान

नां दागोमुख

Sarsaswati Conwent Nandagomukh

34

मतदाराचे छाया च

ी

CSJ0922351

ी

ggs0892026

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-परसोडी
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

380

बमबोडे जय ी

बमबोडे काश

नेह नगर परसोड

381

बां गडकर तेजराम

बां गडकर संपत

िशवाजी वाड रामटे क

382

बावनकुळे
पु षोत ्तम

बावनकुळे
जागेश ्वरजी

मु. पो. काचुरवाह

383

ब दरे संजय

ब दरे

गां धी वाड रामटे क

384

च हाण ीती

च हाण सिचन

385

िच ीव संजय

386

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-5

ओळखप

PROVIDENCE SCHOOL MANSAR

32

PRAPNAGAR MADHYAMIK
VIDYALAYA NAGPUR

38

पु.

JVK1086511

SAMARTH HIGH SCHOOL RAMTEK

46

पु.

MT/22/141/270064

LATE ADV. NANDKISHOR JAISWAL
MADHYAMIK VIDYALAYA

42

पु.

िशव नगर परसोडा

PROVITENCE SCHOOL MANSAR

28

पु.

िच ीव महादे वराव

िशव नगर रामटे क नागपूर

SHRIRAM VIDYALAYA RAMTEK

59

पु.

0

चोपकर िमलीं द

चोपकर ावणजी

िशव नगर परसोडा रामटे क

RMD (NP) VIDYALAYA RAMTEK

45

पु.

IWJ0287824

387

चौरे

चौरे मदन

गाव शीतलवाड
कॉनवेट रामटे क

PROVIDENCE HIGH SCHOOL
MANSAR

36

पु.

0

388

दे शपां डे ल मी

दे शपां डे
ल मीकां त

सी/ओ ी शरद पोकले टळक
वाड रामटे क

PROVIDENCE SCHOOL MANSAR

39

यदशन

ीराम

ानद प

मतदाराचे छाया च

IEJ7106446

ी

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-रामटे क
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-5

ओळखप

389

फंदे िशवचरण

फंदे केशव

महात ्मा फुले वाड
रामटे क

DHARMRAJ JUNIOR COLLEGE
KANDRI

42

पु.

JVK1131580

390

गायधनी लाला

गायधनी रामाजी

नेह वाउ अंबाळा रोड
रामटे क

SAMARTH HAIGH SCHOOL RAMTEK

58

पु.

MT/22/141/216434

391

गोखे वंदना

गोखे मा णकलाल

शीतलवाड

PROVIDENCE SCHOOL MANSAR

38

392

गोरले मोद

गोरले रामभाऊजी

शीतलवाड

PUNYASHLOK VIDYANIKETAN
KHUMARI

33

393

हडपे मंदा

हडपे ल ्हाद

राधाकृ ष ्णण वाड तहिसल
रोड रामटे क

R M MAHAJAN (NP) VIDYALAYA
RAMTEK

42

ी

JVK1244995

394

कडू कर आशा

कडू कर व ठलराव

छोर या ले ऑउट दमयंती नगर
रामटे क

NANDIWARDHAN JR. COLLEGE

54

ी

JVK1958222

395

कारामोरे दुशां त

कारामोरे बंडूजी

नेहूर वाड रामटे क

PROVIDENCE SCHOOL MANSAR

30

396

खैरकर वाती

खैरकर संजय

राजाजी वाड रामटे क

RAMJI MAHAJAN DESHMUKH
VIDYALAYA RAMTEK

41

ी

JVK1145887

397

खोडके मीना

खोडके गज

यू बस टोप के पास
रामटे क

RAMJI MAHAJAN DESHMUKH
VIDYALAYA RAMTEK

44

ी

IWJ6638134

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

IEJ2008159

GGS1481076

पु.

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-रामटे क
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-5

ओळखप

398

महादुले लता

महादुले अशोक

गाव मनसर तह रामटे क ज
नागपूर

PROVIDENCE SCHOOL MANSAR

37

ी

0

399

मानेकर पाली

मानेकर वैभव

शास ्ती वाड रामटे क

SHRIRAM VIDYALAYA RAMTEK

34

ी

IWJ7078512

400

मज वे

मज वे अिनलराव

के के नगर रामटे क

PROVIDENCE SCHOOL MANSAR

26

ी

401

पानतावणे रता

पानतावणे अ

मु. आदश कॅलनी पोस ्ट के
के नगर तह रामटे क ज नागपूर

ITI CHANDRPUR (GIRLS)

40

ी

0

402

रे वतकर राजे ी

रे वतकर कृ णाजी

परसोडा रोड रामटे क

VISHVMEGH VIDYALAYA
DHARMAPURI NAGPUR

40

ी

XQY1320217

403

सरोदे वैशाली

सरोदे मुरलीधर

आदश कॉलोनी रामटे क

PROVIDENCE SCHPPL MANSAR

40

ी

404

सावरकर मोद

सावरकर भाऊराव

मुरमुरा फॅक् टर जवळ
रामटे क

SAMARTH HIGH SCHOOL RAMTEK

49

405

टाट कंचन

टाट रो हत

वाड नं २ मनसर

PROVIIDENCE SCHOOL MANSAR

33

ी

406

ठाकरे कुंदा

ठाकरे हर शचं

शीतल वाड रामटे क

PROVIDENCE SCHOOL MANSAR

33

ी

या

न

पु.

मतदाराचे छाया च

JVK1681246

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-रामटे क
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

407

उके काश

उके सुखदे वजी

महा मा फुले वाड
रामटे क

408

वाड वे दे व

वाड वे भाऊराव

का

409

यादव बबलू

यादव मुरलीधरजी

पतृछाया गाव परसोडा
(वाह टोला) पोस ्ट खैर
बजेवाडा

माईन रामटे क

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-5

ओळखप

RAMJI MAHAJAN DESHMUKH
RAMTEK

49

पु.

IWJ1210160

NIVASI MUK BADHIR VIDYALAYA
HUDKESHWAR

34

पु.

JVK1070556

shriram vidyalaya ramtek

44

पु.

IWJ0254615

मतदाराचे छाया च

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-RAMTEK
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

95

बो लू रामनारायण

बो लू कनक या

DEVLAPAR

96

चं वंशी
अिनलकुमार

चं वंशी
मनोहरिसंग

गु कुल आ म शाळा
दे वलापार

97

डोमळे राजेश

डोमळे बाळकृ ण

दे वलापार

98

घुगे मंगल साद

घुगे भोजराव

गु कुल आ म कूल
दे वलापार

99

हे डाऊ ाज ा

हे डाऊ काशराव

100

कुलासपूरकर अचना

कुलासपूरकर सतीश

101

मे ाम काश

मे ाम अंबीर

102

सेवतकर भूमे र

सेवतकर सेवकराम

103

वालोकर माया

वालोकर भाऊरावजी

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-6

ओळखप

GURUKUL A& S JR. COLLEGE
RAMTEK

33

पु.

GURUKUL HIGH SCHOOL& A, S JR.
COLLEGE RAMTEK

35

पु.

GURUKU HIGH SCHOOL A,SJR.
COLLEGE

36

पु.

GURUKUL HIGH SCHOOL S&S JR.
COLLEGE NAGPUR

35

पु.

GURUKUL HIGH SCHOOL & A, S JR.
COLLEGE RAMTEK

33

ी

RRG1343631

गु कुल आ म कूल
दे वलापार

GURUKUL HIGH SCHOOL & A S JR.
COLLEGE RAMTEK

47

ी

IWJ4151785

मु पोस ्ट करवाह

dnyandeep vidyamandir karwahi

52

GURUUL HIGH SCHOOL & A,S JR.
COLLEGE RAMTEK

31

ी

GURUKUL A&S JR. COLLEGE
DEOLAPAR RAMTEK

31

ी

वलेज दे वलापार

वलेज दे वलापार

दे वलापार

पु.

मतदाराचे छाया च

JVK109141

WKD1507086

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-पार शवनी
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-7

ओळखप

93

ब लीगवार वनोद

ब लीगवार सदािशव

जयभोले नगर तामसवाड रोड
पारिशवनी

HARIHAR VIDYALAYA PARSEONI

49

पु.

IWJ1435171

94

बामणे गणपत

बामणे रामराव

जे.न.वी. नवेगाव खैर
पारिसवनी नागपूर

J.N.V. NAGPUR

54

पु.

MT/30/174/0231580

95

बनकर गौतम

बनकर ीराम

योगे र नगर नागपूर

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL
DAHEGAON JOSHI

52

पु.

LLD 2778009

96

बोकडे क पना

बोकडे शंकर

नसीपल जवाहर नवोदय
व ालय नवेगाव खैर

J.N.V. NAGPUR

42

ी

MT/19/107/237462

97

चावट वैशाली

चावट कैलास

उमरे ड नागपूर

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL
DAHEGAON JOSHI

29

ी

SPR 6518112

98

फळणीकर असुराज

फळणीकर गोपाळराव

सुदामपुर उमरे ड रोड
स करदरा नागपूर

NAVPRATIBHA H.S. DAHEGAON
JOSHI

57

पु.

99

गवळे अिनल

गवळे माधव

जवाहर नवोदय व ालय

J N V NAVEGAON KHAIRI NAGPUR

41

पु.

100

इं दोरकर वजय

इं दोरकर नामदे व

जवाहर नवोदय व ालय
नवेगाव खैर

J.N.V. NAGPUR

51

पु.

101

कामडे घन याम

कामडे आनंदराव

दहे गाव जोशी

J V EDUCATION SOCIETY
SIRASPETH NAGPUR

56

पु.

मतदाराचे छाया च

MT/23/132/573449

UZB 1616325

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-पार शवनी
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-7

ओळखप

102

कोलते ीकृ ण

कोलते गंगाराम

जे एन ह कॅ पूस नवेगाव
खैर

J N V NAGPUR

56

पु.

103

कोरडे संतोष

कोरडे मधुकर

बाबुलवाडा पारिसवनी
नागपूर

LALBAHADUR SHASTRI VIDYALAYA
BABULWADA

36

पु.

CPV 1129808

104

कुलसंगे रतेश

कुलसंगे बाबुराव

नमदा कॉलोनी काटोल रोड
नागपूर

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL
DAHEGAON JOSHI

39

पु.

UOA 4512026

105

मह ले काश

मह ले मधुकरराव

नेह
नगर मागे राजिगरे
हा पटल नागपूर

HARIHAR JR. COLLEGE PARSEONI

42

पु.

LLD 1814474

106

मे ाम िमिलंद

मे ाम रमेश

नेअर ओ ड बस टड वाड नं
१ पारिशवनी

P D DR B R AMBEDKAR HIGH
SCHOOL HANUMAN NAGAR

34

पु.

GGS1243039

107

नासरे र माला

नासरे

मयुर अपाटमट भां डे
लॉट चोक आयुव दक ले
ओउट उमरे ड रोड नागपूर

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL
DAHEGAON JOSHI

56

ी

MT/23/136/318423

108

पाली ितमा

पाली मोहनलाल

तुकाराम नगर ओ ड कामठ
कळमना रोड नागपूर

N V S NAGPUR

31

ी

IWJ1759513

109

पराडकर नामदे व

पराडकर महादे व

जवाहर नवोदय वदयालय
नवेगाव खैर

J.N.V. NAEGAON KHAIRI

39

KESRIMAL PALIWAL VIDYLAYA
PARSEONI

33

ी

IGY 1421817

110

पसे आरती

लोककुमार

पसे सकतीकां त

सावनेर

मतदाराचे छाया च

पु.

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-पार सवनी
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

111

साठोने अतुल

साठोने रामनाथ

जगनाथ बुधार ट .बी
दवाखानान याचेमागे
नागपूर

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL
DAHEGAON JOSHI

39

112

ठाकरे मनीषा

ठाकरे संजय

जे एन ह नवेगाव खैर

J N V NAVEGAON KHAIRI

43

ी

113

झगडे मो हनी

झगडे तेजराव

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL
DAHEGAON JOSHI

43

ी

मूत

नगर नागपूर

पु.

मांक :-7

ओळखप

मतदाराचे छाया च

HWR 0567438

YKB 6763114

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-सावनेर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

78

गहुकर

ाने र

गहुकर सुदाम

मेन रोड खापा पटण, खापा
पपळा डाकबंगला

Ramkrishna Wagh Art & Comm. college
Bokhara

36

79

मानकर णाली

मानकर सुरेश

जुनी

Vidarbha institute of technology Nagpur

27

80

राऊत पवन

राऊत हरामण

मातीखेड खापा

Nagarjuna Institute of engg. technology
& Managmen

34

81

रोकडे पु पा

रोकडे सुरेश

नवीन व ती खापा

Jawahar High School Khapa

55

ामपंचायत बडे गाव

लंग

मांक :-8

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

ी

पु.

IGY1233352

IGY1756428

ी

GGS0940791

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-सावनेर
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

220

आठवले अ मता

आठवले द प

नाईक ले आउट रे वे टे शन
रोड सावनेर

221

बाराई वीण

बाराई रामचं

राम मं दर रोड सावनेर

222

बावनकुडे मनोहर

बावनकुडे नामदे व

महाजन ले आउट वाड न 7
िछं दवाडा रोड सावनेर

223

चौधर भा कर

चौधर पुंडिलक

224

दळवी

दळवी गंगाधर

225

ग फार अ दुल
अजीज

226

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-9

ओळखप

Bhalerao Jr. College of Science Saoner

49

Kurveys New Model high sitabuldi
Nagpur

41

पु.

Jawahar neharu Prathmik Shala Saoner

47

पु.

iGY19059914

MPL Rajendra High School Khapa

54

पु.

MT/22/140/0189055

नागोमली ले आउट रे शीमबाग
नागपूर

Mahatma Gandhi Vidhyalaya, Sirongi

39

पु.

MT/22/139/0144054

ग फार अ दुल

गां धी ले आउट जाफर नगर
नागपूर

Sarvoday Vidyalay Umari

51

गायधनी नारायण

गायधनी धनराज

सरकार दवाखाना सावनेर

Sonekar college of farmasi mahadula
nagpur

37

227

घोटे कर शुभां गी

घोटे कर धनराज

वाड नो १६ सरकार वाडा,
होळ चौक सावनेर

Bhalerao jr College Science Saoner

32

228

गोडबोले रमेश

गोडबोले नानुजी

साई अपाटमट यानज
ले आउट नागपूर

ZP Kanista. Mahadedyalay Nanda

55

ाने र

यंकटे श नगर नागपूर

ी

पु.

ggs2016558

gsf2000685

hx1298702

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

GGS1853118

MT/22/140/0108720

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-सावनेर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-9

ओळखप

229

गोरले कां चन

गोरले द पक

ड लू सी एल वाघोडा

Jawahar Kanya Vidyalay Saoner

41

ी

IGY1414473

230

जुनघरे सुिनता

जुनघरे राज

टाटा इं डकॉम टावर सावनेर

Bhalerao High School Saoner

43

ी

GGS1282144

231

काळे ीती

काळे आनंद

अवधूत वाड वाड नो 2
सावनेर

Sonekar B.ed College

26

ी

IGY6137889

232

खंगारे दुगालाल

खंगारे ल मन

वाड न १६
झडा चौक सावनेर

Bhalerao Jr. College Saoner

42

233

लोणकर भारती

लोणकर अिनलकुमार

दादाजी नगर नागपूर रोड
सावनेर

Bhaleraon Jr College Scince Saoner `

42

234

िनमकर ई र

िनमकर जानराव

नाईक ले आउट िशवमंद र
पंदण
ु ा रोड सावनेर

Sarvodya Vidyalay Umari Nanda

53

235

राहाटे शां त

राहाते चं भान

वाड न. ७ सुभास ाथिमक
शाळा जवळ सावनेर

NIT Polytechnic Nagpur

55

ी

GGS2023562

236

राऊत संगीता

राऊत ई र

िशव हाइट मारास टोळ राम
नगर नागपूर

Shankarrao Chouhan Jr. College
Khaparkheda

39

ी

IGY1210160

237

सुके सिचन

सुके च धरराव

भां गडे ले आऊट वाड न. ३
सावनेर

Priyadarshini College of Engg. Nagpur

32

पु.

मतदाराचे छाया च

MT/22/140/025133

ी

पु.

IGY5630256

GGS0885244

पु.

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

238

सूयवंशी रता

सूयवंशी अजयिसंग

शंभू नगर नागपूर

Bhalerao jr College Scince Saoner

35

239

टे काडे रवीं

टे काडे

व भारती आ म शाळा
सावली मो

Vidyabharati Aashram Shala Savli Mo.

35

240

वै सोनाली

वै रो हत

वाड न 8 महाजन ले आउट
सावनेर

Bhalerao Jr. College of Science Saoner

241

वैरागडे सुरेखा

वैरागडे गंगाधर

िचमूरकर ले आउट हुडके र
नागपूर

MPL Rajendra high School Khapa

ाने र

लंग

मांक :-9

ओळखप

ी

UOA4417085

30

ी

ggs1035138

57

ी

MT/22/140/0195313

मतदाराचे छाया च

पु.

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-10

ओळखप

159

अ पा सरला

अ पा अिनल कुमार

गु दे व नगर नागपूर

MHALAXMI VIDYALAYA NAGPUR

36

ी

JGY1365717

160

भागवत सोनाली

भागवत बा ाव

आशाद प सोसाय य दाभ
नागपूर

G S COLLEGE NAGPUR

33

ी

FHF1014877

161

भागवत सोनाली

भागवत बाबाराव

आशाद प सोसाय य दाभ वाड
नागपूर

G S COLLWGW NAGPUR

32

ी

FHF1014877

162

भालेराव वनोद

भालेराव उ म

राम अपाटमट जैताला
रोड धनवटे ले आऊट
मूत नगर नागपूर

BAR SHESHRAO WANKHEDE
MAHAVIDYALAYA MOHPA

41

163

चा खोर मंगेश

चा खोर भाऊराव

कु बी पुरा सोनोली
ते का ते कळमे र
नागपूर

ADARSH H S SCHOOL KELOD

32

164

चा खोर मंगेश

चा खोर भौरओजी

कुणबी पुरा सोनाली
ते का त कळमे र
नागपूर

ADARSH H S SCHOOL KELOD

38

पु.

165

चारजण राजू

चारजण भीमराव

आत पो त मोहपा संत
सा ताबाई वेद २
तालुका मे र नागपूर

J V WAKODI

44

पु.

166

दहारे लीला

दहारे कशोर

नेअर प क हॉ पटल वद
नो १६ मोहापा कळमे र

RAJENDRA HIGH SCHOOL

44

ी

FHF1939370

167

दहारे लीला

दहारे कशोर

नेअर प ह क हॉ पटल वद
नो १६ महा मा कळमे र
नागपूर

SHRI RAJENDRA HIGH SCHOOL

50

ी

FHF1939370

पु.

मतदाराचे छाया च

YKB6466338

ी

MT/22/138/051558

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

168

दे वते डॉ धनंजय

दे वते वामनराव

वाड नं १ मोहपा

169

दे ओते वजय

दे ओते दौलतराव

170

दले िशिशर

171

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-10

ओळखप

BAR SHESHRAO WANKHEDE
COLLEGE MOHPA

45

पु.

MT/22/138/054129

आत खुमार पो त म पा ट
कळमे र

GRAM VIKAS VIDYALAYA RIDHORA

35

पु.

IGY1336767

दले भाऊराव

आत पो त मोहपा वद नो १६
तह कळमे र

JAWAHAR KANYA VIDYALAYA

39

पु.

FHF1324334

दले िशिशर

दले भाऊराव

आत पो त मोहपा वद नो १६
कळमे र नागपूर

JAWAHOR KANYA VIDYALAYA
SAONER

53

पु.

FHF1324334

172

धावंगले

ावण

धावंगले भाऊराव

ाव रोड वाड
नागपूर

VIMALTATAI TIDKA VIDHAYALA
NAGPUR

48

पु.

173

धावंगले

ावण

धावंगले भाऊराव

गु कुपा कोळणी आहूद वाड

VIMLTAI TIDKE VIDHYALAYA
NAGPUR

33

पु.

174

ढोक दे व

ढोक मोतीरामजी

मु-पो मोहपा त कळमे र
नागपूर

JAWAHAR HIGH SCHOOL

37

पु.

MT/22/138/063988

175

ढोक दे व

ढोक मोतीराम

मोहपा
कळमे र

Jawahar High School Khapa

37

पु.

IGY1307396

176

गजिभये भीमराव

गजिभये िशरावंजी

MAHALAXMI नगर सोनेर तह
सोनेर नागपूर

NARENDRA HIGH SCHOOL LOHGAD

53

पु.

IGY5629340

मतदाराचे छाया च

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-10

ओळखप

177

गजिभये भीमराव

गजिभय शवजी

महालाशम नगर सोनेर तह
सोनेर नागपूर

NARENDRA HIGH SCHOOL

53

पु.

178

गणोरकर िनलेश

गणोरकर भाकरराव

आत पो त मोहपा त कळमे र
नागपूर

SHREE MOHANDAL RUGHWANI
SINDHI HINDI BOYS HIGH SCH

35

पु.

179

गणोरकर िनतेश

गणोरकर भाकर

आत पो त मोहपा कळमे र
नागपूर

SHREE MOHANDAL RUGHWANI
SINDHI HINDI BOYS HIGH SCH

35

पु.

180

गणोरकर वजय

गणोरकर नामदे व

गळबद व ती मोहपा

Shri. Krushn adhyapak pri. Vidyalay
Saoner

50

पु.

MT/22/138/0051090

181

गणोरकर वजय

गणोरकर गो वंदरा

आत मोहापा ग बद
कळमे र नागपूर

SHRIKRISHNA D T ED COLLWGW
SADAR

50

पु.

MT/22/138/0051090

182

गणोरकर वजय

गणोरकर नामदे व

मोहपा ग बद कळमे र
नागपूर

SHRIISHNA D T ED COLLEGE
SAOHER

48

पु.

MT/22/138/0051090

183

घुगल हरामण

घुगल अजब

नाईक लायौत रे वे टे शन
रोड सोनेर पो त/तह सोनेर
द त नागपूर

NARENDRA HIGH SCHOOL
LOHAGAD TAH KALMESHWAR

54

पु.

GGS1254366

184

घुगल हरामण

घुगल अजब

नाईक लायौत रे वे टे शन
सोनेर नागपूर

NARENDRA HIGH SCHOOL

53

पु.

GGS1254366

185

गुंडगे णय

गुंडगे मोहन

वाड न 15 महादे व मं दर
रोड मोहपा

J D Polytechnic Nagpur

27

पु.

IGY5658216

मतदाराचे छाया च

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

186

जाचक अ जत

जाचक र वकां त

दे वतळे ले आऊट ऑ प
अंबाझर गाडन नागपूर

BAR SHESHRAO WANKHEDE
MAHAVIDYALAYA MOHPA

44

187

जोगी रं जता

जोगी राज

ती ी तेलगाव कळमे र
नागपूर

GOMUKH VIDYALAYA TISHTI TAH
KALMESHWAR DIST NAGPUR

35

ी

IGY4330726

188

क वते छाया

क वते माकां त

बालाजी नगर ह नारोद
नागपूर

BALAJI HIGH SCHOOL

49

ी

JGY5640339

189

खापरे डॉ अ

खापरे अ वनाश

वीरच

BAR SHESHRAO WANKHEDE
MAHAVIDYALAYA MOHPA

54

ी

GSF1258821

190

खरपुर ये डॉ
िललाधर

खरपुर ये धनिसंग

जोलवाड मायवाड नरखेड

BAR SHESHRAO WANKHEDE
MAHAVIDYALAYA MOHPA

42

पु.

XQY803238

191

को हे डॉ मारोती

को हे व ठलराव

साई दुगा सोसायट मनीष
नगर नागपूर

BAR S WANKHEDE MAHAVIDYALAYA
MOHPA

55

पु.

MT/27/130/477589

192

मामुलकर वनोद

मामुलकर ळां आनरो

झ पी लोहगड कळमे र
नागपूर

BHIMRAOBAPU DESHMUKH ADARSH
VIDHYALAYA TAH SAONER

38

पु.

GGS0180770

193

मामुलकर वनोद

मामुलकर ळां आन

झ पी लोहगड कळमे र
नागपूर

ADARSH H S SCHOOL KELOD
SAONER

38

पु.

GGS0810770

194

नेरकर सुनील

नेरकर वामनराव

मु प[ओ मोहपा कळमे र
ना पूर

KESHAORAO PAWAR VIDHYALAYA
KATOL

46

पु.

नी

कॉलोनी नागपूर

पु.

मांक :-10

मतदाराचे छाया च

YKB4051983

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-10

ओळखप

195

परतेक राजू

परतेक िगर धर

ितषयी (खुद) ते गासोन
कळमे र नागपूर

GOMUKHA VIDHYALAYA
NATAGOMUKHA

34

पु.

GGS1287515

196

परतेती बंडू

परतेती िशर रं

मु पो लोहगड कळमे र
नागपूर

SHINDE KANYA VIDYALAYA
PANCHVATI KATOL

30

पु.

GGS0810929

197

परतेती बंडू

परतेती

मु पो लोहगड कळमे र
नागपूर

SHIDE KANYA VIDYALAYA KATOL

37

पु.

GGS50810929

198

पाट ल बाबा

पाट ल कवडू

मु पो ितवड बु ठ कळमे र
नागपूर

GOMUKH VIDYALAYA KEVRAM

56

पु.

IGY0187759

199

पुनेवर सिचन

पुनेवर काशराव

मु पो मोहापा कळमे र
नागपूर

SHRI VISHWANATH BABA HIGH
SCHOOL

32

पु.

FHF1197714

200

पुनेवर सिचन

पुनेवर काशराव

मु पो त मोहपा कळमे र
नागपूर

SHRI VISHWANATH BABA HIGH
SCHOOL

32

पु.

FHF1197714

201

ट अ णा

ट मा डोहाराव

मु पो िम पा कळमे र
नागपूर

ADARSH VIDHYALAYA PATANSAOGI

39

ी

IGY1346485

202

ट अ णा

ट मनोहरराव

मु पो मोहपा कळमे र
नागपूर

ADARSH VIDYDLAYA PATANSAONGI

39

ी

IGY1346485

203

ट यंबक

ट राझा

मु पो मोहपा कळमे र
नागपूर

KESHAORAO PAWAR VIDHYALAYA
KATOL

37

ीराम

जी

मतदाराचे छाया च

पु.

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

204

मतदाराचे नाव

ट यंबक

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

ट राझा

जी

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

मु पो त लोहगड कळमे र
नागपूर

KESHAORAO PAWAR VIDYALAYA
KATOL

35

लंग

मांक :-10

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

205

रे वतकर सुलभ

रे वतकर गोपाल

मु पो त मोहपा त कळमे र
दसत नागपूर

SAIBABA H S NAGPUR

32

ी

FHF1204270

206

रे वतकर सुलभ

रे वतकर गोपाल

मु पो त मोहपा कळमे र
नागपूर

SAIBABA H S NAGPUR

40

ी

FHF1204270

207

सातपुते शरद

सातपुते पुंडिलकराव

नं ोमुख तह सोनेर द त
नागपूर

NARENDRA HIGH SCHOOL
LOHAGAD

53

पु.

MT/22/140/084236

208

सातपुते शरद

सातपुते पुंडिलक

आत पो त नां दागोमुख
सोनेर नागपूर

NARENDRA HIGH SCHOOL

54

पु.

MT/22/140/084236

209

शैखंडे िनलेश

शैखंडे सुदा ावजी

मु नेव नां दा कोरड

PRAGATIK UCCHA MADHYMIK
VIDHYALAYA KORADI

33

पु.

GGS2000669

210

शडे फळ दलीप

शडे फळ शंकरराव

एल आय जी कॉलनी नो २३ नेव
सो वाद नागपूर

ADARSH VIDYALAYA

49

पु.

211

शडे दलीप

शडे शंकरराव

याल आय ली कॉलनी नो २३नेव
सोमवार पेट नागपूर

ADARSH VIDYDLAYA PATANSAONGI

30

पु.

212

िशंदे सुिनता

िशंदे चं कां त

ओ ड सुभेदार लायौत
नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL

57

ी

IGY5657176

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

213

214

मतदाराचे नाव

िशंदे सुिनता

ीखंडे िनलेश

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

िशंदे चं कां त

ओ ड सुभेदार लायौत
नागपूर

ीखंडे
सुदा ावजी

मु यू नां दा कोरड

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL

49

PRAGATIK UCCHA MADHYMIK
VIDHLAYA KORADI

33

लंग

ी

पु.

मांक :-10

ओळखप

IGY5657176

GGS2000669

215

ठाकरे गज

ठाकरे व णुजी

पपला न ट फुले नगर सी
मं दर सावनेर नगर

BHIKULAL CHANDAK H SCHOOL
KELOD NAGPUR

32

216

ठे े गज

ठाकर व णुजी

म फुले नगर सावनेर नागपूर

BHIKULAL CHANDAK HIGH SCHOOL

32

पु.

217

ठवळे डॉ संजय

ठवळे गोपाळराव

वाड नं ३ क ढाली काटोल
नागपूर

BAR S W COLLEGE MOHPA

52

पु.

218

थोडगे डॉ अलका

थोडगे अिनल

शा ी ले आऊट खामला
आनंद पुरती सुपर बाजार
मागे सोनेगाव नागपूर

BAR SHESHRAO WANKHEDE
MAHAVIDYALAYA MOHPA

50

219

वडते मोद

वडते आसाराम

दाभा नागपूर

BR SHESHRAO WANKHEDE
MAHAVIDYALAYA MOHPA

47

220

वाघ नीता

वाघ
चा

आत पो त मोहपा कळमे र
नागपूर

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL

57

ी

IGY6545248

221

वाघ नीता

वाघ चा

आत पो त मोहपा कळमे र
नागपूर

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL

26

ी

IGY564548

खारो

शेखारो

मतदाराचे छाया च

ी

MT/22/138/0075620

MT/22/138/0075620

ी

पु.

GSF1492875

IGY1371624

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-काटोल
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-11

ओळखप

424

आकोडे अमोल

आकोडे दे वराव

क/ऑ वजय आर येवले रामदे व
बाबा ले ओउट काटोल

RAJIV GANDHI NIVASI MUKBADHIR
VIDYALAYA

37

पु.

HAJ1086446

425

अडक शां त

अडक नामदे वराव

ल मी नगर काटोल

SHRI G UMAP JR COLLEGE YENWA

47

पु.

BKY0982256

426

बां गर राज

बां गर भागवतराव

अजुन नगर काटोल

SHRI G UMAP JR COLLEGE YENWA

37

पु.

427

ब सोड अर वंद

ब सोड मा णकराव

आय यु ड पी हनुमान मं दर
रोड हनुमान मं दर जवळ
काटोल

MOTHER TERESA SAMAJKARYA
MAHAVIDYALAYA KATOL

46

पु.

MT/23/127/369292

428

बार कर सुयकां त

बार कर महादे वराव

पंचवट काटोल

SHRI G UMAP HIGH SCHOOL YENWA

57

पु.

XQY6117014

429

बेले अजय

बेले पंढर नाथ

साई मं दर जवळ पंचवट
काटोल

SHRI G UMAP JR COLLEGE YENWA

50

पु.

BKY1087105

430

भुयार पु पराज

भुयार ह रकृ णा

क/ऑ भाकर गुलाबरावजी
बरडे आय यु ड पी सं ा
माकट काटोल

NABIRA KANISHTHA
MAHAVIDYALAYA KATOL

35

पु.

KYQ1263631

431

चरडे वलास

चरडे बाजीराव

होळ मैदान शनी चौक काटोल

RAJIV GANDHI NIVASI MUKBADHIR
VIDYALAYA

46

पु.

BKY0863506

432

चौधर मंगेश

चौधर मोरे रराव

अ/पो ट भ मे ले ओउट
संताजी नगर मूत रोड
काटोल

RAJIV GANDHI NIVASI ASTHIVYANG
VIDYALAYA

42

पु.

BKY0863563

मतदाराचे छाया च

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-काटोल
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-11

ओळखप

433

चौधर सुनील कुमार
नवीन

चौधर व ानंद

रामदे वबाबा ले ओउट काटोल

NABIRA MAHAVIDYALAYA KATOL

52

434

दे शमुख उषा

दे शमुख शामराव

ल मी नगर मूत रोड
काटोल

SHRI G UMAP JR COLLEGE YENWA

52

435

ढबाले नर

ढबाले गो वंदराव

सर वती नगर साठोने ले ओउट
काटोल

RAJIV GANDHI NIVASI ASTHIVYANG
VIDYALAYA

46

पु.

BKY1486265

436

ढोके सतीश

ढोके लहानुजी

चां डक ले ओउट आय यु ड पी
काटोल

MOTHER TERESA SAMAJKARYA
MAHAVIDYALAYA

42

पु.

XQY1616978

437

धोटे राजेश

धोटे राज राव

अनुसया पूरम काटोल

NABIRA MAHAVIDYALAYA KATOL

52

पु.

MT/22/139/0378535

438

धोटे वजय

धोटे वासुदेवराव

गणेश मं दरा जवळ धंतोली
काटोल

ARVINDBABU DESHMUKH
MAHAVIDYALAYA BHARSINGI

57

पु.

XQY1241520

439

दुबे सरला

दुबे शोभा साद

ठाकूर ले ओउट आय यु ड पी
काटोल

RAJIV GANDHI NIVASI ASTHIVYANG
VIDYALAYA

51

ी

MT/22/138/492394

440

गडवे

गडवे मनीष

आय यु ड पी ितरं गा चौक
काटोल

NABIRA KANISHTHA
MAHAVIDYALAYA

30

ी

XQY5667118

441

गां जरे ितभा

गां जरे वीण

लहान राम मं दर जवळ काटोल

ARVIND INDO PUBLIC SCHOOL
KATOL

32

ी

BKY1474576

ा

मतदाराचे छाया च

पु.

ी

QXY1522333

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-काटोल
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-11

ओळखप

442

घागरगुंडे दमयंती

घागरगुंडे दशरथ

क/ऑ महादे व वाळके तीनखे डे
ले ओउट जानक नगर काटोल

NABIRA MAHAVIDYALAYA KATOL

49

ी

MT/26/155/0942205

443

गोडबोले सोनाल

गोडबोले सुधीर

क या शाळे या मागे
दोडक पुरा धंतोली काटोल

NABIRA KANISHTHA MAHAVIDYALAY
KATOL

30

ी

XQY5882071

444

गोवधन क णा

गोवधन मोहनदास

क/ऑ द प पु षो मजी
गजिभये वलनी पो ट मूत

MOTHER TERESA SAMAJKARYA
MAHAVIDYALAYA KATOL

40

ी

YKB1452838

445

गुंडलवार मधुकर

गुंडलवार िचंतामण

आय यु ड पी काटोल

NABIRA MAHAVIDYALAYA KATOL

57

पु.

XQY1627579

446

हं गणेकर वजय

हं गणेकर न थूजी

क/ऑ काश ठाकरे सर वती
नगर काटोल

RAJIV GANDHI NIWASI ASTHIVYANG
VIDYALAY KATOL

44

पु.

BKY1065309

447

हवसे कशोर

हवसे दौलतराव

कबीर मं दर जवळ ीराम
नगर पंचवट काटोल

SHRI G UMAP JR COLLEGE YENWA

55

पु.

BKY0809723

448

जचकार साधना

जचकार अिनलराव

अनुसायापुरम काटोल

ARVINDBABU DESHMUKH
MAHAVIDYALAYA BHARSHINGI

51

ी

449

काळे नारायण

काळे धनराज

िचखली मैना पो ट येनवा
हनुमान मं दर जवळ िचखली
मैना

SHRI GOVINDRAO UMAP
KANISHTHA MAHAVIDYALAY YENWA

35

पु.

450

कटरे नर कुमार

कटरे टोलीराम

लाखे ले ओउट काटोल

NABIRA MAHAVIDYALAY KATOL

43

पु.

मतदाराचे छाया च

BKY1459288

BKY0813220

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-काटोल
अ.

मतदाराचे नाव

451

खरपकर योिगता

452

खडडे कार रोशन

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

खरपकर नरे श

खडडे कार चुडामणजी

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

हनुमान त याची पार काटोल

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-11

ओळखप

S D GEDAM KALA KANISHTHA
MAHAVIDYALAYA LOHARI SAWN

41

कोतवाल बड काटोल
नागपूर

SAIBABA POST POST BASIC
ASHRAM SCHOOL

32

पु.

FHF1193655

मतदाराचे छाया च

BKY1486406

453

कोरडे वजय

कोरडे नानाजी

घर न १११० िशंदे ले ओउट
खुंटाबा रोड काटोल

RAJIV GANDHI NIVASI MUKBADHIR
VIDYALAYA

50

पु.

MT/27/127/288667

454

लां बट दगंबर

लां बट शामरावजी

जानक नगर काटोल

SHRI G UMAP JR COLLEGE YENWA

50

पु.

BKY1068055

455

लां डगे गौतम

लां डगे भीमराव

डोरली िभंगारे काटोल
नागपूर

PRAKASH HIGH SCHOOL

32

पु.

FHF1118082

456

मडावी धनंजय

मडावी भाकर

क/ऑ राऊत कडू ले ओउट पंचवट
काटोल

SHRI G UMAP H S YENWA

35

पु.

MHF1257468

457

मह ले मोद

मह ले सुधाकरराव

ीराम नगर पंचवट
जलालखेडा रोड काटोल

SHRI G UMAP HIGH SCHOOL
YENWAR

40

पु.

XQY0178186

458

मनोहर सारं ग

मनोहर नामदे वराव

खा ते ले ओउट काटोल

MAHATMA GANDHI VIDYALAYA
SIRONGI

51

पु.

BKY1437490

459

मुसळे पराव

मुसळे पंजाबराव

रधोरा वाड नो ०२ काटोल
नागपूर

BALIRAMJI DAKHANE HIGH SCHOOL

55

पु.

MT/22/138/0006601

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-काटोल
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

ीधरराव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

460

नढे सुनद
ं ा

नढे

रामदे वबाबा ले ओउट काटोल

461

नागमोते हे मलता

नागमोते मनोहरराव

न बरा ले ओउट पंचवट काटोल

462

नागमोते हे मलता

नागमोते मनोहरराव

न बरा ले ओउट पंचवट काटोल

463

नासरे रामदास

नासरे कृ णराव

464

िनकोसे सेवादास

465

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-11

ओळखप

MAGASVARGIYA GRAMIN MAHILA
SHIKSHAN SANSTHA KATOL

54

ी

BKY1430305

MOTHER TERESA SAMAJKARYA
MAHAVIDYALAYA KATOL

40

ी

BKY1084458

MOTHER TERESA SAMAJKARYA
MAHAVIDYALAY KATOL

40

ी

BKY1084458

संताजी नगर मूत रोड
काटोल

RAJIV GANDHI NIVASI MUKBADHIR
VIDYALAYA

45

पु.

BKY0863407

िनकोसे धनराज

संताजी नगर मूत रोड
काटोल

RAJIV GANDHI NIVASI MUKBADHIR
VIDYALAYA

41

पु.

BKY1408665

पाचपोहर मोद

पाचपोहर व ठलराव

खोजा ले ओउट हनुमान मं दर
जवळ नेह बझार तार बाजार
काटोल

RAJIV GANDHI NIVASI ASTHIVYANG
VIDYALAYA

45

पु.

MT/22/139/423075

466

पंधरे कुंदा

पंधरे दसारामजी

क/ऑ शरद अ वाल धंतोली
काटोल

S P M NABIRA COLLEGE KATOL

35

ी

MHF18419361

467

पाठक रता

पाठक र वशंकर

क/ऑ आर बी घाटोळे चरडे ले
ओउट काटोल

NABIRA MAHAVIDYALAYA KATOL

51

ी

BKY0964312

468

पवार रं जना

पवार रामराव

संचेती ले ओउट काटोल टू
नागपूर रोड काटोल

SHRI G UMAP H S YENWA

45

ी

BKY1430214

मतदाराचे छाया च

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-काटोल
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-11

ओळखप

469

पुसाम आनंदराव

पुसाम चैतूजी

अनुसया पुराम व ाम
गृहा या मागे काटोल

ARVIND BABU DESHMUKH
MAHAVIDYALAYA BHARSINGI

59

पु.

BKY1288976

470

राजूरकर
ाने र

राजूरकर वासुदेव

न बरा ले ओउत पंचवट काटोल

SHRI G UMAP JR COLLEGE YENWA

47

पु.

BKY1267095

471

राठोड सीताराम

राठोड मानिसंग

क/ऑ मोद एस िगरगुसे सर
एच पी गंस गोडाऊन जवळ
गळपुरा काटोल

S P M KATOL NABIRA COLLEGE

43

पु.

XQY5888623

472

राउत पुनीत

राउत िनरं जन

सावरगाव रोड यू सपाल
पाक कुणबी पुरा काटोल

NABIRA MAHAVIDYALAYA KATOL

33

पु.

BKY1379833

473

साठोने शां त

साठोने ह मत

धवड ले ओउट काटोल

RAJIV GANDHI NIWASI MUKBADHIR
VIDYALAY KATOL

39

पु.

BKY1049139

474

सातोकर राजीव

सातोकर सदािशव

भा करराव का बडे
यां या घर राठ ले ओउट
काटोल

NABIRA MAHAVIDYALAYA KATOL

60

पु.

GSF2370641

475

सावरकर संजय

सावरकर वामनराव

डॉ टर अ वाल या
दवाखा यासमोर काटोल

KATOL HIGH SCHOOL KATOL

52

पु.

MT/22/139/420176

476

सावरकर उ म

सावरकर रामराव

संताजी नगर मूत रोड
काटोल

RAJIV GANDHI NIVASI MUKBADHIR
VIDYALAYA

45

पु.

MT/22/139/0339431

477

िसरसाम संगीता

िसरसाम ह ररामजी

जानक नगर ितनखेडे ले ओउट
काटोल

ANUDANIT AADIVASI ASHRAMSHALA
KHAPRI

34

ी

मतदाराचे छाया च

BKY1066042

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-11

ओळखप

478

सुरकार सुिचता

सुरकार सुर

ीराम नगर पंचवट काटोल
रोड नागपूर

NABIRA MAHAVIDHYALAY

44

ी

XQY4076501

479

तासकर अंजली

तासकर वसंत

क/ऑ चौधर कृ षी उ प न
बझार सिमती आय यु ड पी
काटोल

MOTHER TERESA SAMAJKARYA
MAHAVIDYALAYA KATOL

53

ी

GSF3306263

480

थोटे

थोटे तानाजी

पेठबूथवार काटोल

SHRI G UMAP HIGH SCHOOL

48

ी

BKY1477991

481

उकंडे क पना

उकंडे राणाजी

न बरा ले ओउट काटोल

MOTHER TERESA SAMAJKARYA
MAHAVIDYALAYA KATOL

47

ी

XQY5985981

482

उमप

उमप सिचन

गोलपुरा चौक काटोल

SHRI GOVINDRAO UMAP HIGH
SCHOOL YENWA

33

ी

XQY4078176

483

उमप रवीं

उमप न थूजी

जानक नगर काटोल

SHRI G UMAP HIGHSCHOOL YENWA

40

484

उमप शुभां गी

उमप दे व

सर वती नगर काटोल

SHRI G UMAP HIGH SCHOOL

37

485

व के सुनील

व के मोतीराम

धावलापूर

VIVEKANAND VIDYALAYA PALSAD

33

पु.

XQY1870336

486

येनरु कर वजय

येनरु कर दामोधरराव

गोलपुरा चौक काटोल

SHRI G UMAP JR COLLEGE YENWA

50

पु.

BKY1113695

मता

ां ती

पु.

मतदाराचे छाया च

XQY5515861

ी

BKY1119296

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-काटोल
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-11

ओळखप

487

येवले रमेश

येवले ह रदासजी

सतनाम ले ओउट आय यु ड पी
रोड काटोल

NABIRA KANISHTHA
MAHAVIDYALAYA KATOL

56

पु.

MT/23/139/454039

488

झो टं ग शेषराव

झो टं ग वासुदेवराव

आय यु ड पी काटोल पे ोल
पंप रोड

RAJIV GANDHI NIVASI ASTHIVYANG
VIDYALAYA

49

पु.

MT/22/138/171109

मतदाराचे छाया च

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-काटोल
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

101

अ बाडकर राजू

अ बाडकर गणपतराव

ट चर कॉलोनी क ढाली

102

ढाबाले सुभाष

ढाबाले रावबा

अ/पो ट क ढाली

103

खाडे गणेश

खडे दे वराव

अ /पो ट क ढाली

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-12

ओळखप

RAJENDRASINGH BABA VYAS
COLLEGE KONDHALI

47

पु.

XQY4415428

BABA GUBWANTRAO RASTRIYA
VIDYALAYA JAMGAD

40

पु.

TUZ3725025

BABA GUNWANTRAO RASTRIYA
VIDYALAYA JAMGAD

36

पु.

JBL0715946

मतदाराचे छाया च

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-13

ओळखप

271

आलवाडकर काश

आलवाडकर अ णाजी

व ा वहार कॉलोनी
आव रोड नागपूर

KRUSHNRAO WANKHEDE
VIDHYALAY

55

272

आ पा जय ी

आ पा हे मराज

शमा ले आऊट ताप नगर
नागपूर

VINAYAKRAO DESHMUKH HIGH
SCHOOL NAGPUR

32

ी

IGY1750132

273

असोले िनलेश

असोले शेषराव

वाड न. 2 सेलू

Bhalerao Jr College of Science Saoner

29

ी

fhf1390368

274

अटाळकर सरोज

अटाळकर नंद कशोर

धापेवाडा खुद सावनेर
कळमे र

JAWAHAR KANYA VIDYALAYA
SAONER

44

ी

FHF1348879

275

बागडे योिगता

बागडे कशोर

वाड नं १४ ीिनकेतन
कॉलोनी कळमे र

MAHARASHTRA VIDYA
KHAPERKHEDA

36

ी

FHF1514934

276

बन संद प

बन ई र

वाड नं ९ कळमे र

SHRI SAIBABA MADHYAMIK
VIDYALAYA

36

277

भोयर गाय ी

भोयर अ वनाश

वृंदावन कॉलोनी काटोल रोड
नागपूर

J D COLLEGE OF ENGINEERING &
MANAGEMENT

40

278

चौधर

चौधर महादे वराव

राज रतन कॉलोनी कळमे र

NAGPUR MADHYAMIK VIDYALAYA

43

पु.

IGY1770460

279

चुनारकर हे मराज

चुनारकर वसंत

झडा चो क ा णी
कळमे र

SHRI GOVINDRAO UMAP KANISTH
MAHAVIDYALAYA YENWA

30

पु.

IGY1863638

वीण

मतदाराचे छाया च

पु.

पु.

FHF1495803

ी

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-13

ओळखप

280

दे वघरे कृ णा

दे वघरे जग नाथराव

ी िनकेतन कॉलोनी
कळमे र

SHRI SANT NAGAJI M V DORLI BHI

55

पु.

MT/22/138/0271066

281

दे शमुख ववेक

दे शमुख दे वदास

रतन ५ राजरतन हौिसंग
सोसायट कळमे र

S B JAIN INSTITUTE OF TECH

33

पु.

IGY6374649

282

दे वघरे कृ णा

दे वघरे जग नाथ

ी िनकेतन कॉलोनी
कळमे र नागपूर

SHREE. SANT NAGAJI MAHARAJ
MADHYMIK VIDHYALAY

55

पु.

MT/22/138/0271066

283

धािमक चं शेखर

धािमक शंकरराव

रे णक
ु ा माता नगर
हुडके र नागपूर

Y D H S LAKADGANJ

39

पु.

IGY1341056

284

धवंगले सुिनता

धवंगले वीण

स ाट

SARASWATI JUNIOR COLLEGE

32

ी

FHF2433431

285

ढोले सुनील

ढोले मधुकर

वाड नं ३ धापेवाडा
सावनेर कळमे र

SARASWAT PUBLIC SCHOOL

47

ी

IGY0537920

286

काकडे मनोहर

काकडे रघुनाथ

नेअर रलाय स टावर
ग डखैर कळमे र

LATE P N GAWANDE JR COLLEGE
SHIVA

40

पु.

FHF1174283

287

काळे संजय

काळे रामरावजी

सुसुं कळमे र
नागपूर

SAIBAB POST BASIC ASHRAM
SCHOOL

39

पु.

FHF1120153

288

कावरे मोद

कावरे शेषरावजी

गाडगे ले ओउट ा हणी
कळमे र नागपूर

SHRI. SANT NAGAJI MAHARAJ
MADHYAMIK VIDHYALAY

53

पु.

MT/22/138/0033514

ाउं ड कळमे र

मतदाराचे छाया च

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-13

ओळखप

289

कावरे मोद

कावरे शेषराव

गाडगे ले आऊट ा णी
कळमे र

SHRI SANT NAGAJI MADH
VIDYALAYA DORLI BHI

53

290

केशारवानी रतू

केशारवानी मंगेश

वाड न 15 कळमे र

J D Polytechnic Nagpur

41

291

खाडे अजय

खाडे सुधाकर

लोहकरे ले ऑउट कळमे र

PRABHODHANKAR THAKRE SMRITI
MADHYAM VIDYALAY WADI

25

पु.

IGY6415939

292

खाडे अजय

खाडे सुधाकर

लोहकरे ले आऊट वाड नं १४
कळमे र

PRABODHANKAR THAKRE SMRUTI
MADHY SHALA WADI

33

पु.

IGY6415939

293

खडसे द ू

खडसे रामाजी

नेअर इं दरा हाय कुल
कळमे र

NARENDRA HIGH SCHOOL LOHGAD
KALMESHWAR

54

पु.

294

खडसे शामराव

खडसे बापूराव

वाड नं १ कळमे र

MPL RAJENDRA HIGH SCHOOL
KHAPA

46

पु.

295

खैरकर दलीप

खैरकर नामदे वराव

धापेवाडा कळमे र

MAHARASHTRA VIDYALAYA
SILLWADA SAONER NAGPUR

42

पु.

296

खे रगडे व ाधर

खे रगडे शेषराव

आ दवासी सोसायट वृंदावन
कॉलोनी काटोल रोड
िग ट खदान नागपूर

SHIKSHAK SAHAKARI MADHY SHALA
KAMPTEE

52

पु.

297

कोचे हे मंत

कोचे ल मणराव

अनुदािनत आ दवासी मा य
आ म शाळा खापर काटोल
रोड नागपूर

ANDANIT ADIWASI MADHY ASHRAM
SHALA KHAPRI

37

पु.

मतदाराचे छाया च

MT/22/138/0033514

ी

IGY4132395

IGY1655133

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

298

मतदाराचे नाव

रसागर संद प

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

रसागर नारायण

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-13

ओळखप

वाड न. 2 ा हणी

Dhanwate National College Nagpur

36

पु.

FHF2281004

299

कु हटे चं शेखर

कु हटे रामकृ ण

िशवाजी चो क धापेवाडा
कळमे र

ADARSH VIDYALAYA
PATANSAWANGI

40

पु.

FHF2074466

300

कुरळकर पंकज

कुरळकर आनंदराव

वाता मं दर रोड
कळमे र

NEHRU JUNIOR COLLEGE HINGNA

36

पु.

FHF1539824

301

मडावी चं कां त

मडावी दे वदास

िस ाथ नगर वाड नं १५
कळमे र

C P & BERARE S COLLEGE NAGPUR

28

पु.

302

मंडिलक शिशकां त

मंडिलक हरासाव

वाड नं ८ नेअर माता मं दर
कळमे र

C P & BERAR HIGH SCHOOL RAVI
NAGAR NAGPUR

33

पु.

FHF1540053

303

नागमोते सुनील

नागमोते रामराव

वाड . 1 फेटर
कळमे र

FETARI VIDYALAY FETARI DIST
NAGPUR

30

पु.

BKY1053313

304

नेरकर राज

नेरकर द ुजी

बाजार चो क धापेवाडा
कळमे र

ADARSH VIDYALAYA PATAN
SAWANGI

50

पु.

MT/22/138/0087690

305

िनकम हशल

िनकम बाबाराव

हुडको कॉलोनी कळमे र

NIT Polytechnic Nagpur

41

306

िनमावत केशवदास

िनमावत रामदास

पी ड लू एस कॉलेज रोड
कळमे र

NAGESHWAR HIGH SCHOOL TITUR
KUHI

47

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

IGY6374268

MT/22/138/303671

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

307

रानडे वजय

रानडे भाऊराव

राज रतन कॉलोनी नेअर हुडको
कॉलोनी कळमे र

308

राऊत िनलेशकुमार

राऊत गंगाधरराव

िश क कॉलोनी वाड नं ५
गायकवाड ले आऊट यू
ा णी कळमे र

309

सयाम अ णा

सयाम आनंदराव

310

ीखंडे गणेश

ीखंडे रामभाऊ

311

टाकळखे डे नर

312

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-13

ओळखप

LOKPRIYA VIDYALAYA

47

पु.

IGY6415905

GOMUKH VIDYALAYA BICHWA

32

पु.

FHF2285930

वाड नं २ खडा कोहळ

NAGESHWAR HIGH SCHOOL TITUR

30

महा मा फुले चौक
कळमे र

PRABODHANKAR THAKRE SMURTI
MADHYAM VIDYALAY WADI

31

पु.

IGY1764679

टाकळखे डे गुलाब

वाड नं १० गोरडे ले आऊट
कळमे र

HARDAS HIGH SCHOOL KAMPTEE

35

पु.

FHF2272045

ितडके अचना

ितडके रवीं

ओ ड जागृती कॉलोनी
िग ट खदान नागपूर

TIDKE VIDYALAYA

41

313

ट गे करण

ट गे िभकुलाल

नवजीवन कॉलोनी ा णी
कळमे र

SHRI GANESH PRASDIK SHIKSHAN
SANSTHA PATANSWANGI

29

पु.

FHF1544675

314

वाघमारे बबन

वाघमारे दौलत

नेअर गजानन सभागृह
कळमे र

SHRI SANT NAGAJI VIDYALAYA
DORLI BHI

55

पु.

IGY6375778

315

वाघमारे बबन

वाघमारे दौलतराव

साई नगर कळमे र नागपूर

SANT NAGAJI MAHARAJ
MADHYAMIK VIDHYALAY

55

पु.

IGY6375778

मतदाराचे छाया च

ी

ी

FHF2078202

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कळमे वर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-13

ओळखप

316

वाळके प ा

वाळके िशवशंकरराव

ज हा प रषद शाळे जवळ
धापेवाडा कळमे र

GAYATRI MADHYAMIK VA UCCHA
MADHYAMIK SHALA DAHEGAO

28

ी

IGY1873959

317

वानखे डे दुगा

वानखे डे यामरावजी

बंडू सोनी ले ओउट संभाजी
नगर नागपूर

KRUSHNA WANKHEDE VIDHYALAY

53

ी

YKB2145191

318

वरठ दलीप

वरठ मधुकर

साहुली कळमे र

MAHATMA FULE VIDYALAYA
SURABARDI

25

पु.

319

वेळेकर सुनील

वेळेकर वठोबा

धापेवाडा कळमे र

SWAMI VIVEKANAND VIDYALAYA
DEOLAPAR

28

पु.

320

येनरु कर क पना

येनरु कर पुंडिलक

पठाण ले आऊट ा णी
िश क कॉलोनी कळमे र

GOVT POLYTECHNIC COLLEGE
NAGPUR

28

मतदाराचे छाया च

FHF2074474

ी

IGY5709837

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-सावनेर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

143

बानाईत मोनाली

बानाईत सीताराम

करडमारे ले आउट दे हगाव

144

भड कशोर

भड चं शेखर

145

चौधर िनतीन

146

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-14

ओळखप

Ravi Bahuuddeshiya Shaishanik
Sanstha

25

ी

वाड न. 5 पोटा िस लेवाडा

Sarswati High School

29

ी

IGY1534395

चौधर पुंडिलक

वाड न ३ ामपंचायत
दहे गाव रं गार

Dr. Babasaheb Ambedkar college of
engg. & research

29

दे श तार भावना

दे श तार द पक

वाड न ४ भीम नगर खापरखे डा

Kapil Nagar Hindi ma. Shala

32

ी

IGY6235642

147

डाखोळे वलास

डाखोळे पुंडिलक

वाड न ३
दहे गाव रं गार

Dhanramraj vidyalaya Kandri khanhan

47

148

गडे कर संमती

गडे कर रमेश

िनळकंठराव सातपुते
पाटणसावंगी

Adarsh Vidyalay Patansawangi

35

ी

BKY1540822

149

घेर दवाकर

घेर नागोराव

वाड न २
खापरखेडा

Shri Balaji Typing instution khaparkeda

51

ी

IGY1958990

150

घेर सुिनता

घेर दवाकर

वाड न २
खापरखेडा

Gher Taypiing and shorthand sillewada

45

ी

IGY0663238

151

ग डाणे हे मलता

ग डाणे चं कां त

वाड न 1 सावनेर रोड
दहे गाव रं गार

Prakash Krushi Vidyalay Paradi

43

ी

ggs1360726

मतदाराचे छाया च

पु.

पु.

GGS1408640

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

152

मतदाराचे नाव

केजळकर
सूय काश

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

केजळकर बाजीराव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

संतोषी नगर पपला नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

Sarvoday Vidyalay Umari nanda

वय

54

लंग

पु.

मांक :-14

ओळखप

मतदाराचे छाया च

LLd1101278

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कामठ
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-15

ओळखप

97

चापले दलीप

चापले मारोतराव

गणेश नगर कोरड रोड पटे ल
पे ोल पंप नागपूर

TAYWADE COLLEGE KORADI

45

पु.

98

चौहान मुकुल

चौहान कुवरलाल

वंजार भवन कोरड नागपूर

SONEKAR COLLEGE OF EDUCATION

32

पु.

99

दे ऊळकर पु पा

दे ऊळकर उ सेन

कोरड कॉलोनी नागपूर

LATA RAJIV GANDHI MARATHI HIGH
SCHOOL

41

ी

URC1476373

100

धवड प लवी

धवड दनेश

एम एस इ बी कोरड कॉलोनी
नागपूर

PRIYADARSHINI BHAGWATI
COLLEGE

30

ी

WYR4664934

101

गावंडे िमिलंद

गावंडे संभाजी

िचकना पो मौदा ता कामठ
नागपूर

YASHODA UCCHA MADHYAMIK
VIDHYALAY

32

पु.

LDX1589399

102

गोरे सुधीर

गोरे रमन

पखी डे ले ओउट महादुला
कोरड रोड नागपूर

J. D. POLYTECHNIC NAGPUR

33

पु.

LDX0863043

103

हळदे रे खा

हळदे पां डुरं ग

ZHILHA PARISHAD HIGH SCHOOL

53

ी

104

लोधी गीता

लोधी नर

राणी अवंती बाई चौक जवळ
वंजार भावी कोरड नागपूर

SHRI. SACHINDANAND SHIKSHAN
SANSTHAS COLLEGE OF PH

36

ी

105

मडावी

मडावी वीण

कोरड रोड एम एस इ बी
कॉलोनी नागपूर

ASHIVIMADHYAM VIDHYALAY

39

ी

या

व ा वहार मॉडन
कूल कोरड नागपूर

मतदाराचे छाया च

URC1467935

MT/22/141/078574

IGY1968247

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कामठ
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

106

मोहतुरे रजनी

मोहतुरे रामदास

व ा नगर मॉडन हाय
कूल कोरड कॉलोनी
नागपूर

107

राउत िनशा

राउत पां डुरं ग

व ा नगर सावनेर रोड
कोरड कॉलोनी नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-15

ओळखप

LOKBHARTI JANKLYAN SANSTHA

51

ी

URC6707749

VIDYA MANDIR HIGH SCHOOL

53

ी

URC0712053

मतदाराचे छाया च

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कामट
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-16

ओळखप

333

अगु लेवर पूजा

अगु लेवर गंगनना

कादर झंडा रोड कामट

SHRI NARAYANA VIDYALAYA

28

334

अहमद इजाझ

अहमद मो. अहफाझ

कामठ नागपूर

ANJUMAN PVT I T I NAGPUR

34

335

अहमद फरदौस

अहमद शर फ

लु बनी नगर गोशाला रोड
कामट

SHIRI NARAYANA VIDYALAYA
KANHAN

34

ी

LDX 1365568

336

अहमद शा झया परवीन

अहमद इसरार कैझराई

वार स पुरा म जद कामठ
नागपूर

JAMIA ARBIA RASHEEDIA NAGPUR

32

ी

LDX0734590

337

अ ेद अजहर

अ ेद अबरार

बी बी कॉलोनी कामठ नागपूर

S K PORWAL COLLEGE

37

अकबर शाहजाह
है द् र

अकबर जालालु न
मो.

नाय बाजार कामठ नागपूर

MILLAT URDU HIGH SCHOOL

46

339

अ तर शमीम

अ तर मो. उमर

दे याल प ट कामठ नागपूर

ANJUMAN PVT I T I NAGPUR

39

पु.

LDX2193076

340

अ तर शमीम

अ तर मो. बशीर

लाल मदरसा चौक कामठ
नागपूर

SUBHANIYA HIGH SCHOOL

45

पु.

LDX1372044

341

अ तर श मी

अ तर सैफ कमाल

लकडगंज नागपूर

B.K.C.P. SCHOOL KANHAN

37

338

मतदाराचे छाया च

ी

पु.

LDX2192482

पु.

WYR7892482

ी

ी

WYR1651907

WYR 177681

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कामठ
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

342

अली मोह मद असलं

अली इमदाद अली

हु सैना बाद मैन रोड
कामठ नागपूर

343

अली मुनीर

अली मोह मद

कामट नागपूर

344

अंजुम आएशा

अंजुम सोहल

345

अंजुम दरखशा

346

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-16

ओळखप

ANJUMAN HIGH SCHOOL

54

पु.

MT/23/132/279047

SHARIRIK SHIKSHAN
MAHAVIDYALAYA KORADI KAMPTEE
NAG

56

पु.

WYR 0103903

बुनकर कॉलोनी कामट

SMT. HIRABAI U.P.S. KANHAN

49

ी

WYR 0111954

अंजुम नेयाझु न

नया बाजार बड म जीद लाईन
कामठ नागपूर

SUBHANIYA HIGH SCHOOL

47

ी

WYR1656974

अंजुम सना

अंजुम मो. नसीम

नया बाजार कामठ नागपूर

JDCOEM NAGPUR

25

ी

347

अंसार फरह न कौसर

अंसार र याजुल
कबीर

इ माईल पुरा कामट

SHRI NARAYANA VIDYALAYA
KANAHAN

24

ी

WYR 7855364

348

अ सार

अ सार अजमत

लाल मदरश वािशपुरा कामठ
नागपूर

COLLEGE OF SOCIAL WORK
KAMPTEE NAGPUR

43

ी

LDX0752931

349

आरे कर कृ णा

आरे कर महादे व

कामट येरखेडा

N.S.V. KANDARI ( TEKADI )

51

पु.

350

ऑगसतीन अंथोनी

ऑगसतीन एम.

S.V.P.C.E.T. , NAGPUR

35

पु.

बना

गती नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

WYR 2464840

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कामठ
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

351

बागडे धमपाल

बागडे दगंबर

यू येरखे डा कामठ
नागपूर

352

बाजपायी मनीष

बाजपायी वजयकुमार

जयइ तंभ चोक कामट

353

बनगर माया

बनगर संजयकुमार

िभलगाव

354

बनगर संजयकुमार

बनगर सदािशव

355

भटे रो मनीष

356

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

VISHWAMEGH VIDHYALAY

53

पु.

SINDHI HINDI JR. COLLEGE KHAMLA
NAGPUR

47

पु.

S M & UCHHA & ASHRAM SHALA
KAVSAD HINGNA NAGPUR

39

ामपंचायत या मागे
िभलगाव

UCHHA MADHYAMIK ASHRAM
SHALA HINGNA NAGPUR

44

पु.

भटे रो दे वचंदजी

ामपंचायत रोड येरखेडा
कामठ नागपूर

SHIKSHAK SAHAKARI MADHYAMIK
SCHOOL

37

पु.

भूतानी अमर जत

भूतानी हद त िसंग

कामट नागपूर

B.K.C.P. SCHOOL KANHAN

52

ी

357

भुतानी नीतू

भुतानी गुंजन

िमल रोड कामट

B.K.C.P SCHOOL KANAHAN

33

ी

358

बोरकर िमिलंद

बोरकर पां डुरं ग

नया बाजार राणी तलाव कामठ
नागपूर

DHARAMPETH HIGH SCHOOL

57

359

हाने आरती

हाने
भा करराव

सुमन वहार आकाशवाणी टावर
समोर मोह मद अली
पे ोलपंप जवळ

RAJIV KARNBADHIR NIVASI
VIDYALAYA KANDARI

50

ामपंचायत कामठ

मांक :-16

ओळखप

मतदाराचे छाया च

WYR 0175661

ी

WYR6879563

पु.

WYR 1867795

WYR7671720

ी

WYR 1272236

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कामठ
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

360

चंदनखे डे गजानन

चंदनखे डे कृ णराव

गाव िभलगाव

361

चवरे राज

चवरे दशरथ

362

िचमणकर वैभव

363

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-16

ओळखप

SHRI PANDURANG GAWTE
VIDYALAYABHLGAO KAMTHEE

51

पु.

MT/22/138/354226

ितडके ले ओउट सुपारे
कॉलोनी जवळ येरखेडा

N.S.V. KANDARI (TEKADI )

43

पु.

WYR 7072937

िचमणकर उमाकां त

जी.एन. नया गोदाम

JAMDAR HIGH SCHOOL

38

पु.

LDX 1280916

चौधर कां चन

चौधर राजेश

क पत कॉलोनी जी, एन. रोड,
कामठ नागपूर

SHIKSHAK SAHKARI MADHYAMIK
SHALA KAMPTEE NAGPUR

41

ी

WYR6799126

364

चौ से चा लता

चौ से दनेश

कसार ओळ कामट

BALIRAMJI DAKHANE HIGH SCHOOL
KANHAN

39

ी

LDX 1036870

365

दुधपचारे
गो वंदराव

दुधपचारे नारायण

कामट नागपूर

RAJIV VIDYALAYA JAKHEGAON

37

पु.

366

दुग काश

दुग उक

दालओलीन २ कामट

N.S.V. KANDARI (TEKADI)

38

पु.

367

फैझी िनशात अफरोज

फैझी तािमझु न

नया बझार कामट

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE
OF ENGG. & TECHNOLOGY

32

ी

WYR 1657691

368

गजघाटे पंचशीला

गजघाटे चं भान

हरदास नगर कामठ नागपूर

JAI BHART VIDHYALAY

55

ी

MT/23/132/0174427

ावजी

मतदाराचे छाया च

MT/22/131/0501374

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कामट
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-16

ओळखप

369

गंगराज यशपाल

गंगराज गोपाल

कादर झडा रोड इं दरा
इसकूल जवळ कामट

NUTAN SARASWATI VIDYALAYA
(TEKADI)

32

पु.

WYR 2459436

370

गवली

गवली भाऊराव

भूषण नगर

BALIRAMJI DAKHANE H.S. KANHAN

40

पु.

WYR 6885016

371

गेडाम सिचन

गेडाम नर

लोक वहार ऑरे ज िसट

DHARMARAJ JR. SCIENCE COLLEGE

38

पु.

LDX 11777906

372

गेडाम सिचन

गेडाम नर

लोक वहार ऑरे ज िसट

DHARAMRAJ JR. SCIENCE COLLEGE

38

पु.

LDX 1177906

373

गेडाम योिगता

गेडाम सिचन

ऑरे ज िसट नागपूर

DHARMARAJ JR. SCIENCE COLLEGE

37

374

गोरले राहुल

गोरले दनकरराव

D.B.A.C.E.R NAGPUUR

31

375

ह क फरहात अफरोज

ह क खुश दुल

नया बाजार कामट

SMT. HIRABAI U.P.S. KANHAN

56

ी

MT/23/132/201286

376

हसन जमीला खातून

हसन शर फुल

सुफ नगर मजीद कळमना रोड

SUBHANIYA HIGH SCHOOL ITWARI

38

ी

LDX 1296497

377

हसन माना

हसन महामुदल
ु

B.K.C.P. SCHOOL KANHAN

37

ी

LCZ 0752279

शाल

टळक नगर मैन रोड

पळ हवेली

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

WYR 7382724

WYR 6541171

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कामठ
अ.

मतदाराचे नाव

378

हटवार

379

ाने र

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-16

ओळखप

हटवार आसारामजी

वाढाई पुरा म ढा कामठ
नागपूर

OM HIGH SCHOOL

51

पु.

WYR1621424

हे टे नामदे व

हे टे महादे वराव

पंढरपुर मोह ला आजनी
कामठ नागपूर

NITAN SARSVATI HIGH SCHOOL

48

पु.

MT/33/16321

380

जमाल मोह मद आिसफ

जमाल मोह मद साबीर

मोह मद .अली कालेज

HUSAMIAH BOYS HIGH SCHOOL

51

पु.

WYR 7074065

381

जावेद कौसर जहान

जावेद अशद

बाबा कराणा इ मैल पुरा
कामठ नागपूर

MAJEEDIYA HIGH SCHOOL

47

382

कडबे सुनील

कडबे पां डुरं गजी

जय दुगा सोसायट
सा व ीबाई फुले नगर
कामठ नागपूर

SHIKSHAK SAH. M S KAMTHI

50

383

खालको मंजुळा

खालको

ा सीस

बालाजी कॉलोनी राणाला

SHRI NARAYANA VIDYALAYA
KANHAN

44

ी

LDX 1372663

384

खलको ेमलता

खलको

ा सीस

बालाजी कॉलोनी रणाला
कामट

SHRI NARAYANA VIDYALAYA

39

ी

LDX 1330968

385

खजवाई शैला
रजवाना

SHRI NARYANA HINDI MADHYAMIK
SHALA KANAHAN

37

ी

WYR 7418593

386

कोकाटे दामोधर

RAJIV VIDYALAYA JAKHEGAON
KAMPTEE NAGPUR

47

खजवाई आसीम

कोकाटे शंकर

ोफेसर कॉलोनी कामट

जाखे गाव कामट

ी

पु.

पु.

मतदाराचे छाया च

MT/23/132/120264

LDX1288182

WYR 6709166

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कामठ
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

387

क गे ओमहर

क गे जगनराव

भोवर वाड न. २ गुमथळा
कामठ नागपूर

388

कोटले िन कता

कोटले मोद

तेलीपुरा येरखेडा कामट

389

कुजूर मेर समानता

कुजूर संजय

बालाजी कॉलोनी रणाला
कामट

390

म के वैशाली

म के नरहरराव

पेलीपुरा कामट

391

मून वाती

मून शैलेश

बजरं ग पाक, ह रदास नगर,
कामठ नागपूर

392

मुंडे मनीष

मुंडे भाकरराव

येरखेडा कामठ नागपूर

393

नाथ क वता

नाथ शैल

394

रह म मो. सुहैल अजहर

395

रामदुरे वंदना

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-16

ओळखप

YASODA UCHHA MADHYAMIK
VIDHYALAY

35

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG.

26

ी

SHRI NARAYANA VIDYALAYA

37

ी

UOA 7178551

SETH KESARIMAL PORWAL
COLLEGE KAMPTEE

38

ी

UWM 1817956

SHIKSHAK SAHKARI MADHYAMIK
SHALA KAMPTEE NAGPUR

56

ी

0

SAMAJ KARIYA MAHAVIDYALA
KAMPTEE NAGPUR

37

जी.इ रोड

B.K.C.P. SCHOOL KANHAN

54

रह म अ दुल

नाय बाजार कामठ नागपूर

MILLAT URDU HIGH SCHOOL

36

रामदुरे ह रभाऊ

िशवपंचायत मं दर येरखेडा
कामट

SMT. HIRABAI U.P.S. KANHAN

37

मतदाराचे छाया च

LDX0940155

पु.

FVG15778459

ी

पु.

MT/23/132/099128

LDX0782979

ी

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कामट
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

396

रामटे के मंदा कणी

रामटे के रमेश

397

रामटे के
यदिशनी

रामटे के वनायकराव

398

रामटे के रे खा

रामटे के
राजस व

399

रशीद मोहसीना

400

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

यशोधरा नगर घोपाल रोड
कामट

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-16

ओळखप

SMT. HIRABAI U.P.S. KNHAN

49

ी

CAMMINS COLLEGE OF ENGG FOR
WOMAN

39

ी

सुमन अपाटमट गती
नगर राणाला वारड ३

N.S.V. KANDARI (TEKADI)

38

ी

WYR 7682768

रशीद अ दुल

इ माइल जवळ कामट

SHRI NARYANA VIDYALAYA KANAN

27

ी

WYR 6500979

शहाणे संद प

शहाणे वामनराव

िशवानी गा. िचखली ता. कामठ
नागपूर

RAJKAMAL BABURAO TIDAKE

31

401

शाह द नुसरत परवीन

शाह द मोह मद नद म

सुमन वहार नागपूर रोड

M.A.K AZAD HIGH SCHOOL

46

ी

HQT 0414250

402

शेख र ाना बानो

शेख नसीर

J.P. PRATAMIK SHALA

42

ी

WYR 4008025

403

शामकुवर योती

शामकुवर अमरनाथ

साई नगर घोरपड रोड कामठ
नागपूर

SAIBABA V NIMKHEDA

29

ी

WYR4764361

404

शमा य
े ा

शमा स यनारायण

जुनी ओली कामठ नागपूर

JHULELAL INSTITUTE OF TEC.

29

ी

WYR5331301

यू खलासी लाईन कामठ

पली हवेली चोक कामट

पु.

मतदाराचे छाया च

WYR 4757167

WYR2485472

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कामठ
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

405

शडे द प

शडे भाकर

406

ठाकरे मंगला

ठाकरे संतोषराव

407

ितजारे द पक

ितजारे केशव

408

तोडकर वृंदा

409

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

िशव मं दर येरखेडा कामठ
नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-16

ओळखप

SADASHIVRAO PATIL SHIKSHAN
SANSTHA KAMTHI

54

GRAMIN VIKAS VIDHYALAY

41

मोद नागसेन नगर कामठ
नागपूर

NAGPUR INSTITUTE IF TEC.

27

तोडकर चं कां त

क पत कॉलोनी कामट

B.K.G.P. SCHOOL KANHAN

45

वडे सुर

वडे नागोरावजी

पा या या टाक जवळ
येरखेडा

N.S.V. KAMDARI (TEKADI )

33

410

वागडे शकुंतला

वागडे शंकरराव

वामी ववेकानंद नगर
हमा पुरा

SMT. HIRABAI U.P.S. KANHAN

56

ी

WYR 1855030

411

वंजार

वंजार बाबुराव

सािनका वहार रणाला रोड
िभलगाव

ANJANABAI WASNIK MATIMAND
SHALA KANDARI

51

ी

CSJ 1019454

412

वंजार शीला

वंजार ह रराम

जे.एन. पेक पुरा कामट

SMT. HIRABAI U.P.S. KANHAN

54

ी

MT/23/132/162785

413

वरभे कशोर

वरभे संपतराव

सावरबां धे ले ओउट
हुडके र रोड नागपूर

P W S COLLEGENAGPUR

41

िमला

टळक नगर कामठ नागपूर

मतदाराचे छाया च

MT/23/132/0330249

ी

WYR2453652

ी

LDX 1174929

पु.

पु.

पु.

LDX 1239029

WYR5379474

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कामठ
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

414

यादव धीरज

यादव रामचं

यादव नगर कामठ नागपूर

415

यादव नंदलाल

यादव जग नाथ

कामट

416

यादव नीता

यादव सुभाष

कामठ नगर, नागपूर

417

यादव िनरजिसंग

यादव फुलचंद

बाजूला पाणी ची टाक यादव
नगर `

418

यादव रचना

यादव आिशष

यादव नगर, कामठ नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-16

ओळखप

MAHATMA JYOTIBA FULE
VIDHYALAY

50

पु.

LDX1371624

LATE BHAUSAHEB SURVE HIGH
SCHOOL

54

पु.

MT/23/132/309106

SHIKSHAK SAHAKARI MADHYAMIK
SHALA KAMPTEE NAGPUR

54

SHAVIVIK SHIKSHAN
MAHAVIDYALAYA KORADI
MAHADULA KA

50

SHIKSHAK SAHKARI MADHYAMIK
SHALA KAMPTEE NAGPUR

43

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

LDX1363555

MT/23/132/147362

ी

WYR2000404

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-पार शवनी
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-17

ओळखप

133

भरडे व णु

भरडे केशव

हनुमान नगर क हान
पारिशवनी

BALIRAMJI DAKHANE HIGH SCHOOL
KANHAN

28

पु.

WUB6001275

134

भार ाज काश

भार ाज वसंतराव

िशव नगर लेन नं ४ क हान
पारिशवनी नागपूर

DHARMRAJ VIDYALAYA KANDRI
KANHAN

58

पु.

JVK1454065

135

बोरकर दशा

बोरकर बालकदास

ितवाडे ले आऊट पादन रोड
क हान पारिशवनी

PANDIT JAWAHARLAL NEHRU
VIDYALAYA KANHAN

57

136

चौधर नरे श

चौधर सेवकराम

रामनगर पंधान रोड क हान

BALIRAMJI DAKHANE HIGH SCHOOL
KANHAN

41

137

च हाण क वता

च हाण

साईबाबा आ म शाळा
टे काड पारिशवनी

SAIBABA ASHRAMSHALA TAKADI

36

ी

138

दवाकरण सुजा

ववेकानंद नगर वाड नं ४
टार भवन क हान
पारिशवनी नागपूर

SHRI NARAYANA HINDI MADHYAMIK
SHALA KANHAN

47

ी

ानदे वराव

दवाकरण बाल कशन

ी

पु.

139

ड गरे संजय

ड गरे भू

साईबाबा आ दवासी आ म
हघ कूल जबलपूर रोड
टे काड पारिशवनी

SAIBABA ADIWASI ASHRAM HIGH
SCHOOL TEKADI

42

पु.

140

गणवीर राकेश

गणवीर वठोबा

वाड नं ३ वराडा

YASHWANT VIDYALAYA VARADA

42

पु.

141

होले मनोज

होले हर भाऊ

िशव नगर क हान पारिशवनी

SAMAJKARYA MAHAVIDYALAYA
KAMPTEE

39

पु.

मतदाराचे छाया च

IWJ6980338

JVK1462266

CQM1401884

JVK1569151

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-पार शवनी
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

142

जगनाडे वेणू

जगनाडे याम

िशवनगर क हान पारिशवनी

143

क यप ओम काश

क यप दुखी

144

कुथे सतीश

कुथे

145

लाडे कर सुनील

146

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-17

ओळखप

ी

SAVITRIBAI FULE UCCH PRATHMIK
SHALA HANUMAN NAGAR

57

वाड नं १ ह रहर नगर
कां क हान पारिशवनी

SAMAJ KARYA MAHAVIDYALAYA
KAMPTEE

46

पु.

JVK1726934

िशव नगर ग ली नं ४ तारसा
रोड क हान पारिशवनी

YASHWANT VIDYALAYA VARADA

42

पु.

URC4224168

लाडे कर बापुराव

राम नगर क हान

DHARMRAJ VIDYALAYA KANHAN

51

पु.

JVK1461474

लाखपाले रवीं

लाखपाले रामभाऊ

िशवनगर तारसा रोड क हान
पारिशवनी

PANDIT JAWAHARLAL NEHRU
VIDYALAYA KANHAN

49

पु.

JVK2291128

147

लछोडे वनोद

लछोडे यशवंत

रामटे क रोड साटक पारिशवनी

SAINATH VIDYALAYA BORDA

42

पु.

GGS1295088

148

माहुरकर रं जना

माहुरकर राजेश

रामनगर गुरफडे ले आऊट
क हान पारिशवनी

PANDIT JAWAHARLAL NEHRU
VIDYALAYA KANHAN

46

149

मंगर अिनल

मंगर सखाराम

इं दरा नगर क हान
पारिशवनी

DHARAMRAJ VIDYALAYA KANDRI
KANHAN

46

150

मंगर कुंदा

मंगर अिनल

इं दरा नगर क हान
पारिशवनी

SAINATH VIDYALAYA BORDA
GANESHI

36

हाद

मतदाराचे छाया च

ी

पु.

JVK1354943

IWJ1607308

ी

IWJ1607290

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-पार शवनी
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

151

म के रामे र

म के सदािशव

रामनगर गुरफुडे ले आऊट
क हान पारिशवनी

152

पारधी शोभा

पारधी ल मीकां त

वाड नं ६ के/ऑफ पारधी
कराणा टोस संताजी
नगर कां क हान
पारिशवनी

153

पोठभारे हर श

पोठभारे भगवान

ववेकानंद नगर क हान

154

साबळे सुभाष

साबळे तारािसंग

155

साठवणे गौर शंकर

156

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-17

ओळखप

PANDIT JAWAHARLAL NEHRU
VIDYALAYA KANHAN

53

SAVITRIBAI FULE UCCH PRATH
SHALA HANUMAN NAGAR KAN

48

DHARMRAJ JR SCI COLLEGE
KANDRI KANHAN

33

पु.

JVK1407618

इं दरा नगर क हान तारसा
रोड पारिशवनी

AKHILESH HIGH SCHOOL SATAK
PARSEONI

36

पु.

HBZ1399963

साठवणे फ ुजी

के/ऑफ सुंदर सहादे व मदनकर
तारसा रोड वाड नं ४
क हान िशव नगर पारिशवनी

YASHWANT EDUCATION SOCIETY
KANHAN

52

पु.

SLW1423458

सातपुते राकेश

सातपुते नागोरावजी

टे काड हनुमान चो क

SAIBABA POST BASIC ASHRAM
SCHOOL TEKADI

36

पु.

JVK1571371

157

सुरदुसे क पना

सुरदुसे वलास

संताजी नगर क हान
पारिशवनी

BALIRAMAJI DAKHANE HIGH
SCHOOL KANHAN

43

ी

GSF1500057

158

वाड भ मे सुिनता

वाड भ मे भगवान

राय नगर जबलपूर रोड क हान

RAJIV GANDHI ANDH VIDYALAYA
KATOL NAGPUR

46

ी

MT/22/141/0477861

मतदाराचे छाया च

MT/22/141/483082

ी

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-मौदा
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-18

ओळखप

190

बां गर दरशथ

बां गर सहादे व

ल मनगर मौदा तह.मौदा
ज.नागपूर

Rajiv Vidyalaya Jakhegaon

48

पु.

WYR7146186

191

चां देवार संजय

चां देवार रामदास

रा.धानला तह.मौदा ज.नागपुर

Yashvant Vidyalaya Pipari

40

पु.

wyr2480440

192

डहाके संद पकुमार

डहाके संभाजी

माथनी तह.मौदा ज.नागपूर

Shrimati Indiraben Hariharbhai Patel
Kudawa

28

पु.

WYR1321637

193

जभकाटे मंगला

Gurudev Chintaman Bisane Kanya
Vidyalaya Mohadi

48

ी

JVK1157817

ी

JVK1228360

जभकाटे मोद

िशवाजी नगर मौदा ज. नागपूर

194

खरवडे रो हणी

खरवडे सुरेश

नेहनगर मौदा तह.मौदा
ज.नागपूर

Dadasaheb Balpande Collage Of
Pharmacy Besa Nagpur

33

195

लोणकर काश

लोणकर छबीलालजी

ल मनगर मौदा तह.मौदा
ज.नागपूर

Sarswati Vidyalaya Rewral

34

पु.

JVK1150655

196

म के रामे र

म के महादे व

Dattavidyalay Rajola

53

पु.

WYR1351634

197

मोहोड अंकुश

मोहोड

वै णवी नगर मौदा
ज.नागपूर

Sirdisai Collage Mouda

35

पु.

wyr7151434

198

नानोटकर वसंत

नानोटकर वसंत

मौदा तह.मौदा ज.नागपूर

Datt Vidyalaya Rajola

50

पु.

KVM1184829

ाने र

नेहनगर मौदा ज.नागपूर

मतदाराचे छाया च

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-मौदा
अ.

199

मतदाराचे नाव

सोनट के दे वदास

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

सोनट के Ramchandra

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

ल मनगर मौदा तह.मौदा
ज.नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-18

ओळखप

Rajiv Vidyalaya Jakhegaon

44

पु.

wyr4453833

मतदाराचे छाया च

ल मनगर मौदा तह.मौदा
200

सोनुने कवडू

सोनुने ावण

ितडके कॉलेज रोड मौदा
तह.मौदा ज.नागपूर

Rajiv Vidyalaya Jakhegaon

46

पु.

WYR7146434

201

वै नरे शकुमार

वै दे वराव

रा.खात तह.मौदा ज.नागपूर

Navprabhat Kanya Highschool Warthi

33

पु.

JVK1946987

202

वैरागडे िनशा

वैरागडे रामकृ णा

रा.धानला तह.मौदा ज.नागपूर

Sirdi sai Highschool Mouda

33

ी

WYR2116705

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-मौदा
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-19

ओळखप

33

बोरकर नंद कशोर

Borakar ई रदास

महालगाव पो.मोरगाव तह.मौदा
ज.नागपूर

Z.P.H.S.Andhalgaon

50

पु.

MT/22/141/0561806

34

पदाम शेषराज

पदाम Pendam

रा.सालवा तह.मौदा ज.नागपूर

Gramin Vikas Vidyalaya Salwa

37

पु.

JVK2245991

35

यावलकर चं हास

यावलकर न थू

रा.पो.अरोली तह. मौदा
ज.नागपूर

Samarth Ramdas Highschool Aroli

40

पु.

-

मतदाराचे छाया च

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

195

अयहद व र दर कौर

अयेहड रघु वंदर

मंगळवार सदर नागपूर

196

आगडे लोर

आगडे मा टन

मोहन नगर नागपूर

197

अ वाल अिमत

अ वाल
जुगल कशोरजी

सीता बड नागपूर

198

अ वाल राहुल

अ वाल सुगनचंद

199

अ

अ

200

आठले मृदल
ु ा

201

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

S F S HIGH SCHOOL

55

ी

ST. JOSEPHS CONVENT HIGH
SCHOOL

45

ी

LAXMINARAYAN INSTITUTE OF
TECHN

31

पु.

हनुमान ग ली नागपूर

G.H. R. C. E. NAGPUR

27

पु.

अमर स जा टावर मंगळवार
सदर नागपूर

SHARADCHANDRA ATRS & COMM.
COLLEGE

51

ी

आठले संद प

कां चन वमल अपाटमट
िशवाजी नगर नागपूर

BHAVANS BHAGVANDAS PUROHIT
VODHYALAY

42

ी

बरबोझा मार

बरबोझा हे लेन

नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT

38

ी

202

बजािमन िसल वया

बजािमन नेलसन

मोहन नगर नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

34

ी

203

भां डारकर िनधी

भां डारकर काश

जैन मं दर रोड सदर नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

32

ी

े व अचना

े व जॉन जोसेफ

मांक :-20

ओळखप

मतदाराचे छाया च

HWR09655997

HQJ1772177

UOA7086093

UOA2201259

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

204

बसेन भागवत िसंग

बसेन ओंकारिसंग

टे कड लाईन गवळ पुरा सीता
बड नागपूर

SCHOOL OG SCHOLARS

43

205

चौरािसया रतू

चौरािसया अ ण

मोहन नगर साळवे माग
नागपूर

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL JARIPATKA NAGP

48

ी

206

दलाल बेहनाझ

दलाल ते स

शुभम अपाटमट तलवार
माग नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

48

ी

207

दळवी ह षत

दळवी सुधीर

स को ऑप हौिसंग
सोसायट ऑपो झट रवीं
नगर नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

42

पु.

208

दां डेकर संजूकुमार

दां डेकर कािशनाथ

खलासी लाईन िशव मं दर जवळ
नागपूर

Z P UPPER PRI. SCHOOL

47

पु.

209

डे िनअल ीता

डे िनअल जॉनी जोसेप

अधान अपाटमट टट
लाईन मोहन नगर नागपूर

PROVINDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

52

ी

210

दारल अचना

दारल अजय

टे कड रोड सदर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

41

ी

211

दारसेतवार क पना

दारसेतवार ल मण

खलाशी लाईन ग ड मो
नागपूर

K T R ENGLISH HIGH SCHOOL

37

ी

212

डे वड सु या

डे वड ऊनसी

मोहन नगर नागपूर

RTM NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR

41

ी

ला

मांक :-20

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

UOA0140327

MT/23/136/219464

0

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

213

ु झ सदना
मार

ु झ असुनता
मार

214

दे शमुख द प

दे शमुख पु षो म

215

दे शराज प ावती

216

प ता

कं सवय नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-20

ओळखप

ST JOSEPHS CONVENT

38

जी पी ओ चौक िस वल लाईन
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE & S S
HOSPITAL

50

दे शराज द नदयाल

दे शराज मैसन सदर नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

57

ढोबळे भा य ी

ढोबळे राज

जी पी ओ चौक पाम रोड नागपूर

ramkrushna wagh arts . comm college

38

217

ढोले भा य ी

ढोले राज

जी पी ओ चौक पाम रोड िस वल
लाईन नागपूर

RAMKRUSHA WAGH ARTS . COMM
COLLEGE

38

ी

UOA1419175

218

डे िलमा शंसा

डे िलमा डोिमिनक

गंगा योग अपाटमट
मोहन नगर नागपूर

ST. URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

38

ी

UOA1608587

219

ड सोझा सो फया

ड सोझा वल े ड
जॉन

टे शन रोड नागपूर

ST. JOSEPH CONVENT HIGH
SCHOOL

47

ी

UCA1619501

UOA4204061

मतदाराचे छाया च

UOA6896740

पु.

ी

पु.

UOA1419175

220

डसुजा वंदना

डसुजा दुअने

मोहन नगर नागपूर

ST. JOSEPHS CONVENT

40

ी

221

यु टे िशयस जोइस

यु टे िशयस ए

सदर तुकाराम चाल नागपूर

B V M CIVIL LINES

27

ी

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

222

ा सीस सोिनया

ा सीस मार ं न

टट लाईन मोहन नगर

223

गायकवाड डॉ नरे श

गायकवाड जनादन

हाडा कॉलोनी समृ
संकुल िस वल लाईन बी/एच
खुराना टाव स अमरावती
रोड नागपूर

224

गावंडे पदमा

गावंडे सुरेश

छावनी तेलीपुरा छ नवाडा
रोड नागपूर

225

जॉज सुजीन

जॉज साजन

226

गोळघाटे तारके र

गोळघाटे दे वदास

ी गणेश अपाटमट
टे पल बाजार सीताबड
नागपूर

227

गु ा वजय ी

गु ा रामचं

228

गुरबानी द या

229

230

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

मतदाराचे छाया च

ी

S.V.P.C.E.T. NAGPUR

38

DEPT OF PHARM SCIENCE RTM
NAGPUR UNIVERSITY

62

HINDU DNYANPEETH CONVET

52

ANJUMAN COLLEGE OF ENGG. &
TECHN

29

पु.

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

45

पु.

पी के साळवे रोड मोहन नगर
नागपूर

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL NAGPUR

42

ी

गुरबानी नरे श

हनी रोमे अपाटमट मोहन
नगर नागपूर

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL
KHAMLA NAGPUR

48

ी

हवलादार ववेकानंद

हवलादार मधुसुदन

शासक य तं मा य शाळा
नागपूर

SHASHKIYA TANTRA MADHYMIK
SHALA GADCHIROLI

47

पु.

इनामदार इजाज

इनामदार सलीम

गेहानी ले ऑउट राज नगर
काटोल रोड नागपूर

S.F.S. COLLEGE NAGPUR

57

पु.

यरामजी रोड नागपूर

मांक :-20

पु.

UOA7393234

ी

UZB0800318

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-20

ओळखप

231

जैन अिमता

जैन मनोज

जवाहर चौक सदर नागपूर

ST. VINCENT PALLOTTI SCHOOL

42

ी

232

जां भूळकर शुभदा

जां भूळकर वकास

अमरावती रोड िस वल लाईन
नागपूर

DEPT. OF HOME SCIENCE RTM
NAGPUR

40

ी

233

जोशी अर वंद

जोशी गजाननराव

व नाथ अपाटमट
हॉटे ल िगर राज या जवळ
बुट माग िसताबड
नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL

52

पु.

234

पलानी डॉ
वलयतराय

पलानी मंजुमल

यू कॉलोनी सदर नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG

75

पु.

235

कुलसंगे लीना

कुलसंगे रतेश

नमदा कॉलोनी नागपूर

C P & BERAR H S MAHAL NAGPUR

42

ी

MT/23/137/237716

236

लां डे सुिनता

लां डे द प

कलार लाईन टे कड रोड
सीताबड नागपूर

SIDHESHWAR VIDHYALAY

53

ी

MT/23/135/009284

237

लां जेवार कृ ितका

लां जेवार मनोज

साहू रोड वशाल करण टोर
नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

41

ी

238

लां जेवार मोद

लां जेवार भीमशंकर

बुट चाल ग गोदाम
नागपूर

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE
OG ENGG. & TECHN.

42

पु.

239

लाजरस रोहन

लाजरस रफायल

टे ट लाईन मोहन नगर
नागपूर

ST. VINCENT PALLOTTI SCHOOL

30

पु.

मतदाराचे छाया च

MT/23/133/213767

BKG0761379

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

240

मेकजी एडगर

मेकजी वीण

रं ग रोड मा टन नगर
जर पटका नागपूर

ST. FRANCIS DE SALES COLLEGE

46

241

मालवीय क वता

मालवीय चं शेखर

अचराज टावर काटोल रोड
छावणी नागपूर

SHRI PHATECHAND KESWANI
SINDHI HINDI GIRLA HIGH SC

35

ी

242

मानकर वषा

मानकर ब पनचं

कनखे डा ले ऑउट िस वल
लाईन नागपूर

L.A.D & SMT .R.P. COLLEGE FOR
WOMEN NAGPUR

52

ी

243

मसराम क वता

मसराम केशव

नई ब ती ग ड मोह ल
नागपूर

SHRI NARAYAN HINDI MADHYAMIK
VIDHYALAY

42

ी

MT/23/133/108759

244

िम लर रोस मार

िम लर टे नली

ST JOSEPHS CONVENT

54

ी

WYR4709721

245

मोनडोथ रोिसली

मोनडोथ एिलझाबेथ

नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT

40

ी

UOA7206824

246

मुखज िशखा

मुखज दलीप

साई गु अपाटमट मोहन
नगर नागपूर

DINANATH JR COLLEGE NAGPUR

55

ी

UOA1357904

247

नेब राजू

नेब ल मीकां तराव

शासक य तं मा य शाळा
िनवास थान बड मालवीय
रोड नागपूर

SHASHKIYA TANTRA MADHY SHALA
NAGPUR

43

248

पालो पूनम

पालो राम वामी

मोहन नगर खलाशी लाईन
नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS

43

कंग वाय नागपूर

पु.

मांक :-20

मतदाराचे छाया च

MT/23/136/222716

पु.

UOA7214323

ी

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

249

पां डे अिमत

पां डे रं गनाथ

जी पी ओ नागपूर

250

पां डे

पां डे सुधाकर

उ शा अनुराधा
अपाटमट जवळ वी सी ए
ाउं ड िस वल लाईन
नागपूर

251

पंत सीमा

पंत डोना ड

252

पाट ल डॉ साधना

253

254

255

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-20

ओळखप

SHARDCHANDRA ARTS COM
COLLEGE

47

पु.

KAVIGURU KALIDAS SANSKRUT
UNIVERSITY NAGPUR

49

पु.

आकार ब डं ग चीटनवीस
नगर ले आऊट बयरामजी टाऊन
नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

50

ी

पाट ल सुनील

पंचमीनार अपाटमट
बयरामजी टाऊन नागपूर

VASANTRAO NAIK GOVT INSTITUTE
OF ART & SOCIAL SCIE

54

ी

पॉल अ ल

पॉल अ ण

ीिन य व ला संपतलाल
पारख माग सदर नागपूर

PROVINDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

46

ी

पोयम
राज कुमार

पोयम

जी ट एच एस सी नागपूर
मा ल वय रोड नागपूर

GOVT ITI BUTIBORI

52

पु.

SML1382118

साद ी
सुर

हनड कॅप हॉटे ल यू सदर
नागपूर

TULSHIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG. AND TEC

31

पु.

UOA7069974

णकुमार

साद अिमय कुमार

हाद

मतदाराचे छाया च

MT/23/137/399496

256

पुंड संजीवनी

पुंड अिनल

सीताबड

नागपूर

SOMALWAR HIGH SCHOOL

52

ी

257

रं गवाणी योती

रं गवाणी कमल

काटोल रोड राज नगर नागपूर

GUGUNANAK HIGH SCHOOL

48

ी

UOA6686703

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-20

ओळखप

258

राठ डॉ लता

राठ डॉ हर श

टारकेय टाऊन ओ प अचराज
टावर छावणी नागपूर

ORANGE CITY COLLEGE OF SOCIAL
WORK

56

ी

259

राठ नंदा

राठ अिनल

धंतोली नागपूर

L.A.D. & S.R.P COLLEGE NAGPUR

51

ी

260

रायलु युगलक शोर

रायलु जगनमोहन

चीटनावीस नगर के ओउट
नागपूर

DHARAMPETH M P D M SCIENCE
COLLEGE

56

261

रॉ युव योतीमणी

रॉ युव बाबा

आय ड ए व ला सदर पाक
नागपूर

DINANATH JR COLLEGE

40

ी

262

सहारे क णा

सहारे युवराज

ग ड गोदाम परदे िशपुरा
सदोदय पालेस नागपूर

DR RAM MANOHAR LOHIYA
MADHYAMIK SHALA

50

ी

263

सां भारे जया

टे कड रोड सीताबड
नागपूर

SHRI SANT GADAGE MAHRAJ
BAHUUDDESHIYA SHIKSHAN SAN

43

ी

YKB1270867

264

सेठ अंजू

सेठ शरद

सदोदय ने ट ने सन
वेअर िछं दवाडा रोड
नागपूर

DINANATH JUNIOR COLLEGE

49

ी

MT/23/133/20731

265

शह द जया शह द

शह द मोह मद
नईमउदद न

तािलब हाउस सदर नागपूर

M A K AZAD HIGH SCHOOL

54

266

शडे मंजू

शडे कपूरचंद

ग ड गोदाम गौतम नागपूर

SHRI NARAYAN HINDI MADHYAMIK
SHALA

42

रधोरकर सुमंतराव

पु.

मतदाराचे छाया च

MT/23/136/408764

MT/23/133/120553

पु.

UOA4950374

UOA5511738

ी

HWR0955450

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

267

मतदाराचे नाव

ीवा तव राजेश

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ीवा तव
कृ णकुमार

मेघराज चाल गां धी चो क
सदर नागपूर

ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOL
PACHGAON UMRED NAGPUR

53

पु.

पा म रोड िस वल लाईन
नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL &
JR COLLEGE

34

ी

ST JOSEPHS CONVENT GIRLS
SCHOOL

53

ी

मांक :-20

ओळखप

MT/23/137/204694

268

िसंग मर ती

िसंग आिशष

269

तं ा शे ाझ

तं ा ऋषी फरोज

270

ितजारे इं ायणी

ितजारे दनेश

शासक य नामल कुल
वसाहत िसताबड नागपूर

ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOL
PACHGAON UMRED NAGPUR

36

ी

271

ितवार

ितवार वजय

जी पी ओ िस वल लाईन नागपूर

BHOLA HIGH SCHOOL

53

ी

272

वली लुलू फातेमा

वली अली असघर

छावणी ने सन चौक नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE & S S
HOSPITAL

51

ी

273

वाझ दोर स

वाझ शोन

जु बली बेकर मोहन नगर
नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

45

ी

BABA NANAK S H HIGH SCHOOL

39

ी

UOA4762662

SAMATA V IDYALAYA SHENDE
NAGAR NAGPUR

43

ी

HWR0925412

274

275

ेमलता

व ाभान गीता

यादव सुिनता

व ाभान आिशष

यादव राज

यू कॉलोनी नागपूर

यू कॉलोनी छावणी नागपूर

ग ड गोदाम नागपूर

मतदाराचे छाया च

UOA4452801

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

276

मतदाराचे नाव

झंवर योगेश

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

झंवर नंद कशोर

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

सुयश को ऑप होऊिसंग
सोसायट समोर मुंडादे वल
नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

GOVT. MEDICAL COOLGEG & SUPER
SPECIALITY HOSPITAL

वय

34

लंग

पु.

मांक :-20

ओळखप

मतदाराचे छाया च

UTB8227373

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

294

आचरकाते कैलाश

आचरकाते हर दासजी

रामनगर मरारटोळ नागपूर

A W M M SCHOOL

35

पु.

295

आखरे सुिनता

आखरे सुरेश

जगत अपाट रवी नगर चौक
नागपूर

SHRI VISHVNTH BABA NEW
COLLEGE

46

ी

296

अली शमा

अली फुरकान

गां धी नगर नागपूर

PROVIDENCE GRILS HIGH SCHOOL
NAGPUR

35

ी

297

अंजनकर पयुष

अंजनकर बनराव

रवी नगर नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF T NAGPUR

26

298

असोलकर वैजयंती

असोलकर गो वंद

खरे टाउन धर पेठ नागपूर

L.A.D & SRP COLLEGE NAGPUR

50

ी

299

बडवाईक सुजाता

बडवाईक केशवराव

केशव व ला कां चीपुर
रामदासपेठ

ST. JOSEPHS CONVENT GRILS HIGH
SCHOOL & JR. COLLEG

52

ी

300

बनसोड िनरं जन

बनसोड परशरामजी

ट ले आउट नागपूर
पां ढरबोर

KURVEYS NEW MODAL HIGH
SCHOOL SITABULDI NAGPUR

41

301

बापट र तुजा

बापट संद प

शंकर नगर नागपूर

L.A.D & SMT R.P. COLLEGE

51

302

बारहाते िमिलंद

बारहाते अर वंद

सौिम अपाटमट
कोणी पाक धरमपेठ
नागपूर

C.P & BERAR MAHAVIDYALAYA
NAGPUR

44

मांक :-21

ओळखप

मतदाराचे छाया च

MWS0997999

पु.

GSF3400363

UOA1665546

पु.

UOA492483

UOA7102726

ी

GSF 1876291

पु.

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

303

बारहाते

304

ेता

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

बारहाते डॉ िमिलंद

संिम ा ब डं ग
ीड झ पाक धरमपेठ
बँक ऑफ बडोदा जवळ अंबाझर
पोलीस टे शन नागपूर

भागव तुती

भागव शरद

रामनगर हलटाप

305

भट डॉ िशवराम

भट रामकृ ण

राधा ाईड अपाटमट
नेअर पोलर स कूल
अमरावती रोड कमला नगर
नागपूर

306

भुत रे णक
ु ा

भुत शां त

कंचन गौर खरे टाऊन धरमपेठ
नागपूर

307

भुते अनुराधा

भुते व ां त

हल रोड गां धी नगर नागपूर

308

बूब घन याम

बूब रमेशचं

309

बोरकर अतुल

बोरकर मधुकर

310

ा हे मनोज

311

बुरघाटे डॉ ड

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

DECSS RTM NAGPUR UNIVERSITY

38

ी

V.S.P.M. DENTAL MAHAVIDYALYAY

31

ी

KAVI KULAGURU KALIDAS
SANSKRIT UNIVERSITY

34

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

41

ी

SMT M M COLLEGE OF
ARCHITECTURE NAGPUR

34

ी

साफ य अपाटमट भारत
नगर अमरावती रोड नागपूर

ST VINVENT PALLOTI ENGG &
TECHNOLOGY NAGPUR

39

पु.

गवरमट वटर रवी नगर
नागपूर

DR B A C E R NAGPUR

30

पु.

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE
OF ENGINEERING COLLEG

41

पु.

SHIVAJI SC COLLEGE NAGPUR

59

पु.

ा हे वसंतराव

शंकर नगर नागपूर

बुरघाटे कािशनाथ

शंकर नगर नागपूर

मांक :-21

ओळखप

मतदाराचे छाया च

UOA7216724

पु.

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

312

बुरघाटे डॉ
ितभा

बुरघाटे दे व

शंकर नगर नागपूर

313

चां ायण वैजयंती

चां ायण वकास

314

चौधर अ जत

315

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

SHIVAJI SCIENCES COLLEGE
NAGPUR

56

ी

शंकर नगर नागपूर

KURVEY NEW MODEL JR COLLEGE

54

ी

चौधर नारायणराव

वमा ले ओउट नॉथ
अंबाझर नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL JR
COLLEGE & M C V C NAGPU

56

चोपडे नेहल

चोपडे सुनील

भारत नगर अमरावती रोड
अंबाझर नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

52

316

चोरे अ वनाश

चोरे वनायकराव

यदशन
नागपूर

S.C.S. GIRLS HIGH SCHOOL
PANCHPAOLI NAGPUR

52

317

दाढे डॉ अचना

दाढे बाबुराव

शंकर नगर अंबाझर नागपूर

D M S R G S COLLEGE

50

ी

318

दखणे लीना

दखणे राहुल

रामदासपेठ नागपूर

SHRI P KESWANI SINDHI HINDI
GIRLS HIGH SCHOOL

42

ी

319

दयाळकर रमेश

दयाळकर द ोपंत

गणपत अपाट नागपूर

ST URSULA GRILS HIGH SCHOOL
NAGPUR

56

पु.

320

दे व ीपाद

दे व व ां त

बाजी भू नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & TECHNOLOGY N

37

पु.

िस वल लाईन

मांक :-21

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF3158995

पु.

ी

पु.

UOA 7386790

GSF3157724

MT/23/137/852350

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-21

ओळखप

321

दे शकर द ा य

दे शकर वासुदेव

गु कृ पा हं द ु कॉनवेट
लेन खरे टाऊन धरमपेठ
सीताबड नागपूर

SSES AMTS SCIENCES COLLEGE
CONGRESS NAGAR NAGPUR

56

पु.

GSF1993682

322

दे शमुख अनंत

दे शमुख मधुकरराव

गोरे पेठ एम जी रोड
सीताबड नागपूर

DEPT OF BUSSINESS MANAGEMENT
R T M NAGPUR UNIVERSI

51

पु.

UOA322561

323

दे शमुख भारती

दे शमुख केश

नेअर हनुमान मं दर नागपूर

PRERNA COLLEGE OF COMMERCE

40

ी

324

दे शमुख डॉ अ ता

दे शमुख डॉ अनंत

गोरे पेठ ला कॉलेज कुअर
बड नागपूर

VASANTRAO NAIK GOVT INSTITUTE
OF ARTS & SOCIAL SCI

48

ी

325

दे शपां डे राजीव

दे शपां डे पां डुरं ग

शुभम करोट ३-अगोरे पेठ
घटाटे हट नागपूर

SHRI M M COLLEGE OF SCINCE
NAGPUR 9

58

326

दे वासे र ा

दे वासे रामराव

राम नगर ले आउट एल आय ट
कॉलेज जवळ नागपूर

DRUGDHAMNA HIGH SCHOOL
DAVLAMETI NAGPUR

56

327

दुधे वकास

दुधे सुरेश

रवी नगर रवी नगर पो ट ऑ फस
जवळ नागपूर

NIT POLY NAGPUR

26

328

दुराईराजन उमा

दुराईराजन वी

यमुना अपाटमट गां धी
नगर अंबाझर नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

52

ी

329

फाळके मंदा

फाळके तुकाराम

राम नगर नागपूर

DRUGDHAMNA HIGH SCHOOL
DAVALAMETI

51

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

GSF3354966

MT/23/137/426181

ी

MT/23/137/462952

पु.

SPR5928825

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-21

ओळखप

330

फुलसुंगे संगीता

फुलसुंगे वजय

काटोल रोड नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF T NAGPUR

45

ी

UOA1871565

331

फुलझेले माधवी

फुलझेले अिन

डॉ. आंबेटकर नगर धरमपेठ
नागपूर

SCHOOL OF SCHOLAR

40

ी

GSF3165297

332

गजिभये चा ता

गजिभये राहुल

भरत नगर नागपूर

L.A.D & S.R.P COLLEGE FOR
WOMAN

49

ी

333

गु हाने दनेश

गु हाने सदािशवराव

सुनील अपाट नवीन वमा
ले आउट अंबाझर नागपूर

DHARMPETH M.P DEO MEMORIAL
SCINCE COLLEGE NAGPUR

46

334

गुनासेखरण वैशाली

गुनासेखरण सॅ युल

चौथी लेन कॅनल रोड
गोकुळपेठ नागपूर

DINANATH HIGH SCHOOL & JUNIOR
COLLEGE

44

ी

335

हजारे जय ी

हजारे सदानंद

िशवाजी नगर नागपूर

L.A.D. & SMT. R.P. COLLEGE
NAGPUR

59

ी

336

हे जीब वैशाली

हे जीब अिन

सु भात बाजी भू नगर
राम नगर जवळ नागपूर ३३

NEW ENGLISH JR. COLLEGE
CONGRESS NAGAR NAGPUR

46

ी

337

हुमने पतां बर

हुमणे तुळशीराम

व णू कमल १६० िशवाजी नगर
नागपूर

DHARAMPETH SCINCE COLLEGE
NAGPUR

43

पु.

338

इं गळे सुधाकर

इं गळे िभकाजी

मुखज माग लोरे पेठ
नागपूर

R.S MURLLE D PETH COLLEGE
NAGPUR

55

पु.

मतदाराचे छाया च

पु.

GSF3353893

UOA7573231

UOA7236169

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

339

अ यर द ी

अ यर गोपाल

पीड लूड कॉ एनएसके
सोसायट चा बाजूला िस वल
लाईन रवी नगर नागपूर

DHARMPETH M.P DEO MEMORIAL
SCINCE NAGPUR

37

340

जगताप स य जत

जगताप मनोहर

शंकर नगर सीताबड
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

48

341

जहागीरदार
उ कषा

जहागीरदार सिचन

एन ए रोड पतृ वैभव
अपाटमट िशवाजी नगर
नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

38

ी

342

जै वाल क त

जै वाल वजय

िस वल लाईन अंबाझर रोड
नागपूर

GM COLLEGE NAGPUR

49

ी

343

जाजू संतोष

जाजू बाल

तेलंखेड ले ऑउट नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

42

344

जीभकाटे क वता

जीभकाटे
रवीं कुमार

दुग वहार हल टोप राम
नगर नागपूर

R S MUNDLE DHARMPETH a & COM
COOLEGE NAGPUR

37

ी

345

जोसेफ अनुपमा

जोसेफ आ द य

कॅनल रोड िगर पेठ नागपूर

ST.URSULA GRILS HIGH SCHOOL
NAGPUR

49

ी

346

जोसेफ अनुपमा

जोसेफ आ द य

कॅनल रोड िगर पेठ नागपूर

ST. URSULA GRILS HIGH SCHOOL

49

ी

347

जोसेफ वेरोिनका

जोसेफ िस वे टर

अंबाझर खदान सुदाम नागर
नागपूर

ST VINCENT PALLOTI SCHOOL

35

ी

ण

मांक :-21

ओळखप

मतदाराचे छाया च

ी

पु.

पु.

FDX1650340

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

348

जोशी डॉ अर वंद

जोशी भाकरराव

उमा िनवास हनुमान रोड
धरमपेठ सीताबड नागपूर

DR AMBEDKAR MAHAVIDYALAYA
DISKHA BHOOMI NAGPUR

52

पु.

349

जोशी पराग

जोशी भा कर

राधा ाईड अपाटमट
कमला नगर अमरावती रोड
नागपूर

KAVI KULAGURU KALIDAS
SANSKRIT UNIVERSITY

31

पु.

350

कढ सुिनता

कढ जयंत

नारायंत अपाट राम नगर
नागपूर

JAMDAR HIGH SCHOOL&JR.
COLLEGE RESHIMBAG NAGPUR

34

ी

351

कडू डॉ सीमा

कडू गे

SHIVAJI SCI COLLEGE NAGPUR

41

ी

352

कानेटकर मेधा

कानेटकर शां त

मामा रोड झडा चो क
धरमपेठ नागपूर

C P & BERAR COLLEGE

48

ी

353

खडसे स न

खडसे मधुकर

रवी नगर नागपूर

Z.PBHARTIY JR. COLLEGE NAGPUR

49

354

खराडे सं या

खराडे

राम नगर नागपूर

SHRI VISHWNATH BABA HIGH
SCHOOL

58

ी

355

कोतवाल द पाली

कोतवाल संजय

भरत नगर नागपूर

L.A.D & SMT R.P. COLLEGE

54

ी

356

कुलकण अचना

कुलकण सतीश

शंकर नगर ड लू एच सी रोड
नागपूर

DHARMPETH M D DEO MEMORIAL
COLLEGE NAGPUR

54

ी

ाज

ाने र

हल रोड िशवाजी नगर नागपूर

मांक :-21

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF1962273

पु.

MT/23/137/0477807

GSF3254042

MT/23/137/360808

MT/23/137/465381

GSF3165727

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

357

कुंभारे डॉ मनोहर

कुंभारे तुळशीराम

अमरावती रोड रवी नगर
अंबाझर नागपूर

358

लाभे दशन

लाभे द ा य

गोकुळपेठ नागपूर

359

महाजन डॉ उ वला

महाजन नंदकुमार

360

महाखोडे ` पाली

361

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-21

ओळखप

V N GOVT INST OF ARTS & SOCIAL
SCIENCES NAGPUR

45

पु.

UOA1315605

R.S. MUNDLE DHARAMPTH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

32

पु.

GSF 3363280

दामोदर अपाटमट माता
मं दर रोड गोकुळ पेठ
नागपूर

DADASAHEB BALPANDE COLLEGE &
PHARMACY

48

ी

महाखोडे हे मंत

यशवंत नगर नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE

41

ी

माकोडे िशर ष

माकोडे भाकरराव

नागपूर

GOVT. ITI BUTTIBORI NAGPUR

52

362

म हार िश पा

म हार मिनष

रवी नगर नागपूर

BHONSALA MILITRI SCHOOL
NAGPUR

47

ी

URC7014392

363

मे यु एलीस

मे यु जकयाह

सेमट रोड १९१ िशवाजी नगर
नागपूर

ST.URSULAGRILS HIGH SCHOOL
NAGPUR

56

ी

MT/23/137/0582968

364

मेहता र मी

मेहता संजय

वृदावन लेट भारत नगर
अमरावती रोड अंबाझर
पोलीस टे शन नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

40

ी

365

मे ाम डॉ
राज ी

मे ाम पुरणचं

आरोह अपाटमट बी/एच आर
बी आय काटर अंबाझर पोलीस
टे शन नागपूर

P G DEPT OF EDU KKSU

48

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

UOA5204508

GSF2024610

UOA1460864

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

366

मोरे

367

ा

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-21

ओळखप

मोरे राहुल

भागवाघर ले आऊट धरमपेठ
नागपूर

D B A C E R NAGPUR

38

ी

मुंजेवार सुिनता

मुंजेवार वनोद

आशा ल मी अपाटमट
रवी नगर नागपूर

RANI LAXMIBAI MULINCHI SAINIKI
SHALA WDDHMNA

39

ी

368

नागपुरे अ े षा

नागपुरे मनीष

क तुभ अपाटमट इन
ं ट ऑफ िशवाजी नगर पाक
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & TECHNOLOGY N

39

ी

369

नाईक अ ण

नाईक सुंदरिसंग

मरारटोली राम नगर नागपूर

R.S MUNDLE DHARMPETH A& COM
COLLEGE NAGPUR

55

पु.

UOA1614767

370

पां डे धनंजय

पां डे बळवंत

हनुमान मं दर जवळ धरमपेठ
नागपूर

C P & BERAR E.SCOOLEG TULSIBAG
NAGPUR

54

पु.

UOA7129687

371

पराडकर अ

पराडकर पराग

बाजी भू नगर उ वला
हाउिसंग सोसायट नागपूर

ST FRANCLE DE SALES COLLEGE
NAGPUR

42

ी

372

परतेक ल मी

परतेक मनोहर

भरत नगर नागपूर

S.C.S. GIRLS HIGHSCHOOL

56

ी

373

पाट ल कमलेश

पाट ल डॉ बाबुराव

भा िनवास िगर पेठ
नागपूर

P W S ARTS & COMMERCE
COLLEGE

56

पु.

374

पाट ल मोद

पाट ल भा कर

एन आय ट हाउिसंग हल रोड
नागपूर

JHULELAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGI NAGPUR

48

पु.

नी

मतदाराचे छाया च

FHF1144153

UOA7130891

UAO7242027

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-अंबाझर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

375

पाट ल उ दव

पाट ल द ा य

शंकर नगर नागपूर

376

प क अिमता

प क अजय

377

पटले हमांशू

378

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-21

ओळखप

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
CONGRESS NAGAR NAGPUR

57

लडरा प म नवीन
रामदास पेठ नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
CONGRESS NAGAR

55

पटले राम साद

धरमपेठ नागपूर

NI OF ENGG. T & M NAGPUR

26

पातुरकर सोनल

पातुरकर अिनल

खरे चे बस गोकुलपेठ
नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

56

379

पवार

पवार िचंतामण

रचना घरकुल राम नगर एन आय
ट रोड अंबाझर पोलीस
टे शन नागपूर

DR AMBEDKAR MAHAVIDYALAYA
DIKSHA BHOOMI NAGPUR

59

380

पुर डॉ नंदा

पुर जयंत

रामनगर नागपूर

KAVI KALAGURU KALIDAS SANSKRIT
UNIVERSITY RAMTEK

53

ी

UOA1826718

381

पुरो हत डॉ
अ नी

पुरो हत अमलेश

सेकंड
ोर ऑ प
िशवाजी नगर गाडन पाक
रे िसडसी नागपूर

SHANTINIKETAN BUSINESS SCHOOL

40

ी

YKB4952149

382

पु टे वार दुगा

पु टे वार ह रभाऊ

राम नगर हलटोप नागपूर

DR. AMBETKAR COLLEGE NAGPUR

41

ी

UOA7326655

383

रघुवंशी सुलोक

रघुवंशी
वर िसंग

नालंदा अपाटमट ितलक
नगर अमरावती रोड नागपूर

ORANGE CITY SAMAJKARYA
MAHAVIDYALAYA

34

हाद

मतदाराचे छाया च

GSF3157617

ी

पु.

GSF2073229

IVB0794206

ी

पु.

पु.

GSF3506037

GSF2877157

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

384

राजूरकर

385

यंका

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

राजूरकर अशोक

गां धी नगर नागपूर

रामटे के संजय

रामटे के मारोती

सी पी ड लू ड नेअर
तेलंगखे ड हनुमान टे पल
िस वल लाईन नागपूर

386

रतवाणी

रतवाणी राजेश

गां धी नगर नागपूर

387

राऊत पूनम

राऊत परसराम

388

रे खाडे ची

389

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-21

ओळखप

ी

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY COLLEGE NAGPUR

30

SHRI SAI PRASAD COLLEGE OF
ARTS SALWA MAUDA NAGPUR

38

ST. URASULA GRILS HIGH SCHOOL
NAGPUR

52

ी

UOA0471685

अंबाझर टे कड हल टाप रोड
अंबाझर नागपूर

C P & BERAR H SCHOOL MAHAL
NAGPUR

37

ी

GSF1628809

रे खाडे राजेश

जंतर मंतर फलट नागपूर
अमरावती रोड नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

49

ी

रे म ड शेरॉन

रे म ड जोसफ

अवेरेसेन रोड धरमपेठ
नागपूर

PROVIDENCE GRILS HIGH SCHOOL
NAGPUR

28

ी

UOA6731657

390

साबळे मनीषा

साबळे हे मंत

नॉथ बाजार रोड गोकुलपेठ
नागपूर

D B A C E R NAGPUR

44

ी

GSF3300258

391

सगदे व आ वाद

सगदे व अशोक

शुभारं भ सोसायट

J D COLLEGE OF ENGG. KHANDAL
KATOL ROAD NAGPUR

38

392

सहासरभोज य
ंदा

सहासरभोज य शंकर

शंकर नगर नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE NAGPUR

62

मता

मतदाराचे छाया च

पु.

LGP1333129

पु.

UOA202401

ी

UOA1563402

11

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

393

साखरवाडे सतीश

साखरवाडे नीलकंठ

शाबर अपाटमट
टाप नागपूर

394

सा वे मोद

सा वे ीधर

395

स ा नं दता

396

हल

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

LAD & SRP COLLEGE NAGPUR

56

पु.

ट चस वाटर एल आय ट
ीिमयस अमरावती रोड
नागपूर

DEPT OF PHARMACETICAL
SCIENCES RTM NAGPUR UNIVERSI

39

पु.

स ा अिनल

िशवाजी नगर िसमट रोड

L.A.D COLLEGE FOR WOMEN

46

ी

सराफ योिगनी

सराफ द पक

बाजी भू नगर नागपूर

VINAYAKRAO DESHMUKH HIGH
SCHOOL LAKADGANJ NAGPUR

50

ी

397

सातपुतळे सुशां त

सातपुतळे सतीश

अ मेध अपाटमट खरे
टाऊन अंबाझर नागपूर

ST VINVENT PALLOTI COLLEGE OF
ENGG & TECH NAGPUR

36

398

शाह जागृती

शाह जय

गोकुळपेठ नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING NAGPUR

37

399

शमा डॉ सतीश

शमा जग नाथ

िनल तरं ग अपाटमट
तेलंगखेड ले आऊट अमरावती
रोड अंबाझर नागपूर

R T M NAGPUR UNIV NAGPUR

52

400

शमा सुधा

शमा चं चूड

४०१ - व नील इरा -२ १३३
शंकर नगर नागपूर

PROVIDENCE GRILS HIGH SCHOOL
NAGPUR

50

ी

401

शेकटकर संगीता

शेकटकर सु जत

भरत नगर अमरावती रोड
नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

48

ी

मांक :-21

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF 2497774

GSF2245983

पु.

ी

पु.

MT/23/137/346078

12

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

402

िशंदे साधना

िशंदे वसंत

प हला माला भीमा ब डं ग
भरतनगर अमरावती रोड
अंबाझर पोलीस टे शन
नागपूर

403

िसंगरे मीना

िसंगरे व णू

मरारटोली नागपूर

404

सोनेकर ीकां त

सोनेकर वजय

सरकार
नागपूर

405

सोनकुसरे सु या

सोनकुसरे िनतीन

कमक कुसुम अपाट १२१
िशवाजी नगर नागपूर

406

सुता रया वाती

सुता रया वीण

गंगा सागर अपाटमट
कॅनल रोड रामदासपेठ
सीताबड पोलीस टे शन
नागपूर

407

वाई डॉ
बजा कशोर

वाई लेट
बकालीचरण

गोदावर अपाटमट हल
टाप अंबाझर नेअर हल
फोट प लक कूल
नागपूर

408

ताजने गाय ी

ताजने सुरज

यदशनी कॉलोनी िस वल
लाईन आर ट ओ मागे नागपूर

409

ठग द ी

ठग काश

खरे टाउन धरमपेठ

410

ितवार वशाल

ितवार मधुसुदन

फोरे ट कॉलोनी आरड ओ
िस वल लाईन जवळ नागपूर

ेस कॉलोनी ढाबा

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-21

ओळखप

MOUNT CARMEL G H S NAGPUR

53

ी

GSF1269612

DRUGDHAMNA HIGH SCHOOL
DAVALAMETHI

47

ी

GSF3355898

J D COLLEGE OF ENGG.&M
KHANDALA KATOL ROAD NAGPUR

27

TS. JOSEPFS CONVET GRILS
SCHOOL & JR. COLLEGE NAGP

49

ी

BHAVANS CIVIL LINES NAGPUR

56

ी

R T M NAGPUR UNIVERSITY

55

S B MAHILA MAHAVIDYALAYA
MAHAL NAGPUR

40

ी

IGY1382837

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

30

ी

UOA 7320633

TULSIRAMJI GAIKWAR PATIL
COLOLEGE OF ENGG. & T NAG

30

पु.

UOA7438013

पु.

पु.

मतदाराचे छाया च

UOAI282649

UOA1905173

UOA23111389

13

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

411

412

मतदाराचे नाव

टोहरे अिनता

ीकां डे डॉ नेहा

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

टोहरे

ीकृ ण

प ता

गां धी नगर नागपूर

ीकां डे डॉ
कौ तुभ

प कार कॉलोनी अमरावती
रोड िस वल लाइन नागपूर

413

उबाळे सीमा

उबाळे करण

राधे लोट नं २८१ नागपूर

414

उमरकर आिशष

उमरकर ेमशंकर

अंबाझर हल अजय नगर
नागपूर

415

व हाडपां डे
मंजुषा

व हाडपां डे मधुकर

हल रोड राम नगर नागपूर

416

वड कर अ ण

वड कर रघुनाथ

२९६ सदािशव अपाट खरे
टाउन नागपूर

417

वानकर मृती

वानकर डॉ दलीप

िशर ष ०२ फॉमलड
रामदासपेठ िसताबड
नागपूर

418

वरठ सा रका

वरठ गोवधन

अमरावती रोड सी/ओ
यदिशनी काप रे शन
कूल नागपूर

419

वाटां नी क वता

वाटां नी लेखराज

गोकुळपेठ माकट नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-21

ओळखप

SHRI VISHVNATH BABA HIGH
SCHOOL WADI NAGPUR

44

ी

GSF1677152

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

34

ी

GSF3062486

DHARAMPETH M PDEO MEMORIAL
SCINCE COLLEGE NAGPUR

54

ी

GSF1817543

NIT POLY COLLEGE NAGPUR

28

SHASHKIY DATT MAHAVIDYALAYA
RUGNALAYA

54

PARMANAND VIDYALAYA

47

S F S COLLEGE NAGPUR

59

ी

GPO SHALA CO. NAGPUR

38

ी

K T R S ENGLISH HIGH SCHOOL

50

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

UOA4507711

ी

पु.

UOA418645

URC4800975

14

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

420

मतदाराचे नाव

येळेकर डॉ जय ी

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

येळेकर शेखराम

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

टचस वा के/ऑफ डॉ एस पी
येळेकर एल आय ट कॅ पूस
अमरावती रोड नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

JAWAHARLAL NEHRU COLLEGE
WADI NAGPUR

वय

35

लंग

मांक :-21

ओळखप

मतदाराचे छाया च

ी

15

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

644

अ दुल वक ल नजीब
खालेदा नसीम

अ दुल वक ल नजीब
अ दुल वक ल नजीब

पोलीस लाईन टाकली नागपूर

NATIONAL HIGH SCHOOL

51

ी

GSF2050359

645

अफरोज मेहेर अफरोज

अफरोज मोह मद अयुब

यू अहबाब कॉलोनी महे श
नगर िग ट खदान नागपूर

Z P MADHY SHALA PATWARDHAN
SITABARDI NAGPUR

56

ी

MT/23/137/0060047

646

अहे मद जुनेद अहे मद

अहे मद अ दुल जलील

गुिल तान कॉलोनी जाफर
नगर नागपूर

VISHWANATH BABA JR COLLEGE
WADI

38

647

अ तर फरहाना
नाझनीन

अ तर मोह मद शह द

ओंक या ी
अपाटमट महे श नगर
कामठ नागपूर

H K B GIRLS HIGH SCHOOL

35

ी

GSF1698216

648

अली िनसार अ तर

अली हसन महमूद

वागत नगर कोतवाल ड गा
नागपूर राठोड ले ओउट
नागपूर

Z P UCHHA PRATHAMIK SHALA

52

ी

UOA4324554

अ लाहाबाद
मोह मद िमराज
अहमद

अ लाहाबाद अिसफ

एकता नगर गोरे वाडा रोड
नागपूर

NATIONAL HIGH SCHOOL

41

650

अंबादे दपाली

अंबादे मनोहर

ओ ड मानकापूर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

26

651

आंजनकर दलीप

आंजनकर मारोतराव

जय दुगा हौिसंग सोसायट
आशीवाद नगर गोधनी रोड
नागपूर

ADARSH KALA VANIJYA M C V C
MAHAVIDYALAYA

51

652

अंथोनी िनशा

अंथोनी इवन

बरडे नगर बोरगाव रोड
िग ट खदान नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

34

649

पु.

मतदाराचे छाया च

UOA7455959

पु.

UOA3000569

ी

पु.

UOA1452846

ी

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

653

आठ य आरती

आठ य दलीप

टे ट बँक कॉलोनी सुराणा
ले आऊट राज नगर नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

53

ी

654

बेबी डॉ िमली

बेबी क कॅ चेर

गोरे वाडा रं ग रोड
िग ट खदान नागपूर

VASANTRAO NAIK GOVT INSTT OF
ARTS & SOCIAL SCIENCE

39

ी

655

ब चर मीता

ब चर दलीप

राज नगर काटोल रोड सदर
पोलीस टे शन नागपूर

B V M CIVIL LINES NAGPUR

39

ी

656

बडजाते संजय

बडजाते लालचंदजी

धुव कॉ ले स के ट
नगर
स कॉलोनी जवळ
नागपूर

S B JAIN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY MANAGEMENT &
RESE

48

पु.

UOA5545736

657

बेग मेहफूज अली

बेग अघा िनसार अली

नमदा सोसायट योग
नगर नागपूर

QADARIA HIGH SCHOOL HASAN
BAGH NAGPUR

48

पु.

UOA1604370

658

बळ संगीता

बळ सुरेश

वामी कॉलोनी
स
कॉलोनी या मागे काटोल
रोड नागपूर

KENDRIYA VIDYALAYA NAGPUR

45

ी

GSF2618973

659

बंड भारती

बंड सतीश

वा तुिश प कॉलोनी
जागृती कॉलोनी काटोल रोड
नागपूर

NIT POLYTECHNIC

47

ी

UOA7184807

660

बनेज सोमा

बनेज

गजानन साद नगर सेिमनर
ह स नागपूर

S F S COLLEGE

48

ी

GSF1309491

661

बार दे अ वनाश

बार दे सुखदे वराव

यदशनी कॉलोनी
अमरावती रोड नागपूर

ADARSH KALA VANIJYA M C V C
KANISHTHA MAHAVIDYALAY

48

ां िसस

पु.

मतदाराचे छाया च

UOA6722060

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

662

बलावार मारोती

बलावार व ठल

खान सोसायट नागपूर

663

बारसागडे मनोज

बारसागडे ह रदास

664

भदाडे याम

665

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

JEEVANDHANA PRODH
MATIMANDACHI NIWASI AUYODO
KARMA

40

पु.

UOA1710029

जेतवन नगर नटराज सोसायट
गोरे वाडा नागपूर

SANJAY NAGAR HINDI MADHYAMIK
SHALA

45

पु.

UOA7134018

भदाडे धनराज

ी बालाजी अपाटमट
फरस कोराड रोड नागपूर

GURU NANAK INSTITUTE OF
ENGINEERING & TECHNOLOGY

44

पु.

UOA7010671

भागडे अंजली

भागडे कशोर

राज नगर सदर नागपूर

SINDHI HINDI JR COLLEGE

48

666

भा कर चं कां त

भा कर ीराम

इ ेसा लािसक हो स
शंभू नगर मानकापूर नागपूर

TAYWADE COLLEGE KORADI

46

पु.

667

भ डगे िनतीन

भ डगे मधुकर

गाडगे बाबा सोसायट
मानकापूर नागपूर

S P A C E WARDHA

36

पु.

668

भौिमक दे बािशष

भौिमक समीर कुमार

काटोल रोड िग ट खदान
नागपूर

JHULELAL INSTITUE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

44

पु.

669

भोयर लीना

भोयर महादे व

दाभा वाड नागपूर

V N I E T NAGPUR

30

ी

670

भुयार अचना

भुयार रामकृ ण

मानव सेना नगर नागपूर

S S S S KORADI

35

ी

यू

मतदाराचे छाया च

ी

URC4702189

URC1465822

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

671

काल अ नेस
अिनता

काल पॉल

वेलकम सोसायट पां डुरं ग
हाल जवळ एन आय ट गाडन
जवळ झंगाबाई टाकली गोधनी
रोड नागपूर

672

चरडे भावना

चरडे संद प

डॉ रे वकर हॉ पटल जवळ
मोनाच सोसायट नमदा
कॉलोनी काटोल रोड नागपूर

673

चारडे भावना

चारडे संद प

नमदा कॉलोनी काटोल
रोड नागपूर

674

चौधर ववेक

चौधर भाऊराव

आर एम एस कॉलोनी नागपूर

675

चौधर ववेक

चौधर भाऊराव

आर एम एस कॉलोनी नागपूर

676

चौधर

चौधर अंशुमन

677

चौहान सुिमत

चौहान लखनिसंग

वीरच कॉलोनी काटोल रोड
िग ट खदान नागपूर

678

चौर या चं शेखर

चौर या बु ज
ु ी

साई नगर झंगाबाई टाकली
शिशकां त हौिसग सोसायट
िग ट खदान गोधनी रोड
नागपूर

679

चेलाट बनु

चेलाट जॉय

मणी नगर पोलीस लाईन
टाकली या मागे नागपूर

या

झंगाबाई टाकली नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

PROVIDENCE GIRLS H SCHOOL
NAGPUR

54

ी

BALIRAMJI DEVTALE HIGH SCHOOL

34

ी

GSF1689579

LATE BALIRAMJI DEOTALE HIGH
SCHOOL ASHTA

34

ी

GSF 1689579

SADHU VASWANI SINDHI HINDI HIGH
SCHOOL MACOSABAGH

51

पु.

GSF2097152

SADHU VASWANI SINDHU HINDI
HIGH SCHOOL NAGPUR

51

पु.

GSF2097152

ST VINCENT PALLOTI SCHOOL

34

P I G C E NAGPUR

30

पु.

RAVI INSTITUTE OF DIPOLMA IN
PHARMACY

36

पु.

ST VINCENT PALLOTI COLLEG OF
ENGG & TECH NAGPUR

32

पु.

मतदाराचे छाया च

ी

UOA6839146

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

भाग

प ता

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

COLLEGE OF SOCIAL WORK
KAMPTEE

43

JHULELAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

31

पु.

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL & JR
COLLEGE

33

पु.

ओळखप

680

चीवंडे स वता

चीवंडे भाऊराव

आसमा ए ले ह ४ सट
मा टन शाळे जवळ भूपेश
नगर बोरगाव नागपूर

681

चोपडे महे श

चोपडे सुरेश

गाय ी अपाटमट लॉट
नो ८२ गाय ी नगर एन आय जी
गाडन जवळ झंगाबाई
टाकली

682

चौबे िनतीन

चौबे रामपती

फाळके ले ओउट
कॉलोनी नागपूर

683

चौधर वषा

चौधर रामशंकर

जनता राजा अपाटमट
नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS

39

684

डफरे वनोद

डफरे कृ णाराव

यू कुणाल हॉ पीटल जवळ
कोराड रोड मानकापूर
नागपूर

NIT GRADUATE SCHOOL OF
MANAGEMENT

39

पु.

UOA7019888

685

डहाके जयंता

डहाके जनाधनजी

ी
णनगर गोधनी
रोड झंगाबाई टाकली
नागपूर

R S MUNDLE DHARAPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE NAGPU

42

पु.

MT/22/140/0241015

686

डलगाडो जेिनफर

डलगाडो हलेर

नेह कॉलोनी पे शन नगर
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

46

ी

687

डालगाडो विनता

डालगाडो

वेलकम सोसायट गोधनी रोड
नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT GIRLS HIGH
SCHOOL & JUNIOR COLL

44

ी

MT/23/137/3900075

688

दाश नेह हा

दाश सु जत कुमार

वामी कॉलोनी
कॉलोनी नागपूर

J D COLLEGE OF ENGINEERING &
MANAGEMENT NAGPUR

42

ी

ZBQ1547942

ा सस

स

स

ी

मांक :-22

मतदाराचे छाया च

WYR6060834

UOA7295363

ी

GSF3153053

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

689

दे व अिनकेत

दे व नर

690

दे शमुख उदय

दे शमुख

691

दे वदास अिनता

692

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

गु हर कशन ए लेव
झंगाबाई टाकली नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

24

पु.

िशवदशन अपाटमट पटे ल
नगर काटोल रोड नागपूर

PANDIT NEHRU HIGH SCHOOL
MAKARDHOKDA

46

पु.

दे वदास अजय

ी
णा नगर
झंगाबाई टाकली गोधनी रोड
नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

57

ी

धडाडे रचना

धडाडे लीलाधर

जय हं द नगर वभागीय
डा संकुल या पुढे
मानकापूर नागपूर

ORANGE CITY SAMAJKARYA
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

41

ी

693

धड याला िनमल

धड याला गुर ीत
िसंग

वृंदावन कॉलोनी काटोल रोड
नागपूर

GURU NANAK HIGH SCHOOL

51

ी

694

धंदर सोनम

धंदर बाळू

िग ट खदान आझाद नगर
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

25

ी

695

धािमक लीना

धािमक भीमराव

लोकिनवारा हौिसंग सोसायट
काटोल रोड नागपूर

TIDKE VIDYALAYA & JR COLLEGE
KATOL ROAD NAGPUR

40

ी

696

ढवंगले

ढवंगले अिमत

भारतीय कृ षी व ालय
या समोर नागपूर

M M COLLEGE OF ARCHITECHUTRE
NAGPUR

31

ी

697

ढोके ितमा

ढोके द पक

वेटर नर कॉलेज मागे जी पी
सोसायट सेिमनर ह स
नागपूर

M M COLLEGE OF ARCHITECTURE
NAGPUR

45

ी

यंका

ीधरराव

मांक :-22

ओळखप

मतदाराचे छाया च

LDX0964403

MT/23/133/387697

IGV6493340

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

698

धोपटे काश

धोपटे व नाथ

सुिमत नगर गोधनी रोड
नागपूर

NUVA COLLEGE OF ENGG & TECH

38

699

डायस बेनाड न
रता

डायस रोबट

सुखधाम अपाटमट
मानकापूर नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

52

700

ड गरे रामानंद

ड गरे भूदास

हजार पहाड नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

41

701

दु लरवार मोनाली

दु लरवार
ाने रराव

खानगृह सोसायट काटोल रोड
काटोल नाका नागपूर

LATE UMESH HALDKAR MADIMAND
MULANCHI VIVESH NIWASI

702

दु लरवार सोनाली

दु लरवार
ाने र

खानगृह िनमाण सोसायट
काटोल रोड नागपूर

703

द ा अिभ जत

द ा अमलकुमार

जय दुगा ले आऊट १० बाबा
फर द नगर झंगाबाई टाकली
नागपूर

704

दवेद डॉ रनी

705

दवेद पु पा

706

ा सीस
न धा

लंग

पु.

मांक :-22

ओळखप

UOA7327000

ी

GSF3004389

27

ी

UOA1571926

LATE UMESH HALDKAR MATIMAND
MULANCHI VIVSHESH NIWA

25

ी

UOA7043326

D B A C E R HINGNA ROAD NAGPUR

35

पु.

पु.

GSF2676845

वेद सुदामा

के ट नगर िग ट खदान
काटोल रोड नागपूर

S S E D AMRAVATI SCIENCES
COLLEGE NAGPUR

53

ी

दवेद
रामिशरोमणी

जय बजरं ग सोसायट
मानवसेवा नगर नागपूर

ADARSH HIGH SCHOOL KANHAN

56

ी

GSF1475946

झैनाब रे िसडे सी II यू
गां धी ले ओउट जाफर नगर
मानकापूर रं ग रोड नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

33

ी

UOA7028715

ा सीस डे हड

मतदाराचे छाया च

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

707

क फेलीयान

क

ा सस

708

ा सवा एगनोला

ा सवा इवन

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

भाग

प ता

महा व यालयाचे नाव

वय

उ थान नगर गोरे वाडा
नागपूर

ST. XAVIERS HIGH SCHOOL

47

व ा नगर कोराड रोड
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

28

लंग

पु.

मांक :-22

ओळखप

मतदाराचे छाया च

MT/23/137/123436

ी

709

गायकवाड हे मंत

गायकवाड अजाबराव

सीता संकुल आकार नगर
िग ट खदान नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

40

पु.

710

गजिभये शां त

गजिभये रमेश

सुलोचना
स कॉलोनी
काटोल रोड नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS

44

पु.

711

गजघाटे वशाल

गजघाटे केशव

शीला नगर िगठ खदान

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

43

पु.

712

गारये ीती

गारये राहुल

योगेश िनलेश होिसंग
सोसायट िशवहरे ले ओउट
अमरावती रोड दाभा नागपूर

KURVE S NEW MODEL HIGH
SCHOOL & JR COLLEGE

41

713

गटलेवार अिभषेक

गटलेवार रामदास

काटोल रोड िग ट खदान

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOLGY

33

714

गौतम भारती

गौतम रमेशिसंग

गोधनी रोड जय दुगा नगर
नागपूर

P I G C E NAGPUR

26

ी

715

गेडाम शारदा

गेडाम उदयिसंग

द पक नगर गीट खदान
नागपूर

S.C.S GIRLS HIGH SCHOOL
PANCHPAOLI

53

ी

UOA5546098

UOA 1511591

ी

पु.

UOA7381296

GSF1359017

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

716

जॉज अिन

जॉज ीकट

717

घाडगे मीता

घाडगे वनीत

718

िगर अपणा

719

गोडबोले बु र

720

ां ट लुिमना

721

गु ा अिमत

722

प ता

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

BHANDARA NURSING COLLEGE

57

ी

ओ ड जागृती कॉलोनी काटोल
रोड नागपूर

BHAVANS CIVIL LINES NAGPUR

42

ी

िगर राजेश

थमेश आकार नगर काटोल
रोड नागपूर

PANDIT NEHRU HIGH SCHOOL
KATOL ROAD NAGPUR

38

ी

गोडबोले ज

वा तुिश प नगर काटोल
रोड िग ट खदान नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG
NAGPUR

29

काळे ले आऊट नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

29

गु ा नाथुराम

वेनव
ु न सोसायट डस
कॉलोनी काटोल रोड नागपूर

J D COLLEGE OF ENGINEERING &
MANAGEMENT

32

गु ा राजे ी

गु ा द पकुमार

जै व हाता सोसायट
नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING NAGPUR

51

ी

723

हजारे अचना

हजारे वासुदेवराव

कोराड रोड बंधू नगर
नागपूर

MAHATMA GANDHI C S HIGH
SCHOOL

31

ी

724

हक िशराझा

हक मोह मद जया उल
हक

जाफर नगर रोड काटोल रोड
नागपूर

NATIONAL HIGH SCHOOL NAGPUR

36

ी

ां ट दे सम ड

स कॉलोनी नागपूर

भाग

मांक :-22

ओळखप

मतदाराचे छाया च

UOA0111922

GSF1206606

पु.

ी

पु.

BKG0970418

GSF 2820520

UOA7536139

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

725

हसन स यद श उल

हसन स यद अ वर उल

महे श नगर यू अहबाब
कॉलोनी िग ट खदान नागपूर

726

हटवार पंकज

हटवार रमेश

तुळस सुर नगर नागपूर

727

हयात डॉ मोह मद
अझहर

हयात मोह मद स यद

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ANJUMAN JR COLLEGE SADAR

41

पु.

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

30

पु.

राठोड ले आऊट अनंत नगर
पोलीस लाईन टाकली नागपूर

ANJUMAN GIRLS DEGREE COLLEGE

62

पु.

मांक :-22

ओळखप

728

हरवडे वाती

हरवडे दपक

गो वंद गौरखे डे
का पले स नागपूर

SINDHI HINDI JR COLLEGE KHAMLA
NAGPUR

41

ी

UOA307242

729

हवरकर नंदा

हवरकर उमाशंकर

पटे ल नगर गोरे वाडा रोड
बोरगाव नागपूर

ANJANABAI WASNIK MATIMAND
MULANCHI NIWASI SHALA KA

45

ी

GSF2858009

SHANKARRAO CHAVHAN
VIDYALAYA

54

ी

GG50938324

S B JAIN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY MANAGEMENT &
RESE

37

730

हुंगे र

731

भा

हुंगे काश

कोराड रोड नागपूर

हुसैन फैझल

हुसैन शाझाद

बाघ मंझील मानकापूर

732

आईसेक जसी

आईसेक पी

रोहणकर वाड मानकापूर
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTO SCHOOL

34

ी

733

जेकब शािलनी

जेकब मोद

ीकां त रे िसड सी गोधनी
रोड मानकापूर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

35

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

GSF1802289

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

734

जाधव जयिसंग

जाधव सदािशवराव

इं गोले ले आऊट झंगाबाई
टाकली मानकापूर नागपूर

K NARAYAN VIDYALAYA

49

पु.

ZAF1207323

735

जै वाल सतीश

जै वाल
राधे यामजी

लोकमा य सोसायट साई नगर
दाभा नागपूर

SHRI VISHWANATH BABA HIGH
SCHOOL WADI NAGPUR

41

पु.

UOA7078256

736

जेटली िशलू

जेटली

शीला नगर काटोल रोड नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT GIRLS HIGH
SCHOOL & JR COLLEGE

47

ी

737

जे स रे शमी

जे स रे मंड

अ नो व ला अ वाल ले
ओउट भूपेश नगर बोरगाव
नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL
CIVIL LINES NAGPUR

37

ी

738

जनबादे द

जनबादे क वराज

यू मानकापूर हनुमान
टे पल या मागे
मानकापूर नागपूर

SARASWATI JUNIOR COLLEGE

31

ी

739

जयचं न जय ी

जयचं न एम

अलीड हौिसंग सोसायट अनंत
नगर िग ट खदान नागपूर

ST VINCENT PALLOTI SCHOOL

41

ी

740

जेठवानी िनशा

जेठवानी सुरेश

सरोज मार तोस राज नगर
नागपूर

SHRI P K KESWANI S H GIRLS HIGH
SCHOOL

42

ी

क/ऑफ वीण मुखज
वीरच कॉलोनी काटोल रोड
नागपूर

J D COLLEGE OF ENGINEERING &
MANAGEMENT

26

पु.

SLW7348352

एस बी आय कॉलोनी अनंत नगर
नागपूर

ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOL

52

पु.

DNH2384238

741

742

ा

जभकाटे भारत

जोग व नाथ

शन कुमार

जभकाटे महादे व

जोग हर

मतदाराचे छाया च

UOA1667849

GSF1798909

11

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

743

जोगेकर रवीं

जोगेकर नामदे वराव

शुभम हाईटस १३ १४ काळे ले
ऑउत झंगाबाई टाकली
नागपूर

PRIYADARSHINI J L COLLEGE OF
ENGG NANDANVAN NAGPUR

37

744

जॉन जानेट

जॉन बनाड

िशवाजी कॉ ले स
त शीला नागपूर

MOUNT CARMEL GIRLS HIGH
SCHOOL NAGPUR

30

745

जॉन जोगी

जॉन सुसा मा

कोलबा वामी नगर
कॉलोनी

PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGG

36

746

जोसेफ आयलीन

जोसेफ जाज

योग नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTI SCHOOL

35

ी

747

जोसेफ जुली

जोसेफ मा टन

मानकापूर पो ट ऑ फस
मानकापूर नागपूर

MOUNT CARMEL GIRLS HIGH
SCHOOL NAGPUR

40

ी

748

जोसेफ मेर वयाना

जोसेफ रॉक

दनशा ब ड ं ग जवळ
िग ट खदान गोरे वाडा रोड
नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

57

ी

749

जोसेफ सेबी

जोसेफ
अ करकडू पील

गीता हौिसंग सोसायट महे श
नगर नागपूर

S F S COLLEGE SEMINARY HILLS
NAGPUR

54

पु.

750

काळे संद प

काळे आनंदराव

राधाकृ ण सोसायट
झंगाबाई टाकली नागपूर

D B A C E R HINGNA ROAD NAGPUR

35

पु.

751

कां बळे र व

कां बळे रामू

ी कृ ण नगर झंगाबाई
टाकली मानकापूर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

38

पु.

े डं स

पु.

मांक :-22

ओळखप

मतदाराचे छाया च

UOA7003262

ी

AIP7935372

पु.

UOA0047327

UOA4755401

12

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

752

कनो जया आरती

कनो जया राम अनुज

अ वंग कोलबा वामी नगर
काटोल रोड

753

कनो जया महे श

कनो जया ताराचंद

रोहणकरवाड मानकापूर

754

कपूर अनुपमा

कपूर अ ण

755

करारे अजय

756

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

मतदाराचे छाया च

ी

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

32

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

28

कोणाक ए लेव के ट
नगर नागपूर

BHOLA HIGH SCHOOL NAGPUR

48

करारे रमेश

िशव ेरणा अपाटमट
वामी समथ नगर
झंगाबाई टाकली नागपूर

JHULELAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

30

खान अमर न

खान ह बबु ल

कधार

G.H. R.C.E. NAGPUR

30

757

खान अयाझ

खान मु ताक

यू अहबाब कॉलोनी महे श
नगर जवळ नागपूर

GURU NANAK INSTITUTE OF ENGG
& TECHNOLOGY

39

758

खान डॉ अंजुम आरा

खान शमशेर

जाफर नगर ११ पोलीस लाईन
टाकली नागपूर

ANJUMAN GIRLS DEGREE COLELGE
OF ARTS

47

ी

759

खान डॉ ह ना
स यद

खान हमीदउ लाह

पटे ल नगर नागपूर

ANJUMAN GIRLS DEGREE COLLEGE
OF ARTS

35

ी

760

खान डॉ समीना परवीन

खान इरफान

राठोड ले आऊट अनंत नगर
नागपूर

ANJUMAN HAMI E ISLAM ANJUMAN
GIRLS DEGREE COLLEGE

43

ी

इं कॅलने

मांक :-22

पु.

UOA1653609

ी

MT/23/137/483761

पु.

ी

पु.

UOA6856108

13

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

761

खान फौ झया

खान नद म सवर

जाफर नगर नागपूर

SUBHANIA HIGH SCHOOL

44

ी

UOA1664739

762

खान कौसर परवीन

खान फरोज

वागत नगर अनंत नगर
नागपूर

QADARIA HIGH SCHOOL HASAN
BAGH NAGPUR

49

ी

GSF2236784

763

खान मुमताज बेगम

खान ह बबूर रे हमान

मणी नगर पां डे
गाडन जवळ जाफर नगर
नागपूर

QUADRIA HIGH SCHOOL
HASANBAGH NAGPUR

57

ी

UOA4655080

764

खान नद म सरवर

खान तौ फक अली

जाफर नगर बोरगाव नागपूर

SUBHANIA HIGH SCHOOL

43

765

खान नाह द

खान दलावर

ऑ प निगस अपाटमट
मानकापूर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

48

ी

766

खान रईसा

खान अ दुल गनी

राजाराम सोसायट याम
लान जाफर नगर नागपूर

ADARSH HIGH SCHOOL KANHAN

53

ी

GSF2005320

767

खान रौसा

खान असलम

जाफर नगर पोलीस लाइन टाकली
या मागे नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT NAGPUR

54

ी

ASF2044485

768

खान सरफराज

खान जान मोह मद

राठोड ले आऊट िग ट खदान
नागपूर

ST VINCENT PALLOTI SCHOOL

49

ी

769

खान शबनम

खान मोहमद इसरार

रोसे कॉलोनी िग ट खदान
नागपूर

ST VINCENT PALLOTI SCHOOL

31

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

UOA6638043

14

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

770

खान तब सुम

खान ह बबु ल

अ बग कॉलोनी

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

27

771

खान जमीर

खान सलाम

साई
ा अपाटमट
चच रोड जागर नगर नागपूर

ANJUMAN COLLEGE OF ENGG &
TECHNOLOGY SADAR NAGPUR

37

772

खंडारे ितमा

खंडारे बाबुराव

Z P GIRLS HIGH SCHOOL

46

773

खसारे शैल

खसारे बाजीराव

जागृती नगर काटोल रोड

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE
NAGPUR

59

774

खातवाणी मीना

खातवाणी वजय

जाणता राजा अपाटमट
हनुमान मं दर रोड
मानकापूर नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT GIRLS HIGH
SCHOOL & JR COLLEGE

40

775

खो ागडे
यदश

खो ागडे मेघ याम

शाशक य स सोसायट
दाभा नागपूर

RASTRYSANT TUKDOJI MAHARAJ
NAGPUR VIDYAPITH

45

पु.

776

खोडे मा णक

खोडे भीमरावजी

उ कष गृह िनमाण
सोसायट दाभ काटोल रोड
दाभा

JAWAHARLAL NEHRU VIDYALAYA &
KANISHTHA MAHAVIDYALA

55

पु.

777

खोरगडे पेश

खोरगडे दे वाजी

डोये ले ओउट गीता नगर
झंगाबाई टाकळ नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

26

पु.

778

कोडापे माहे र

कोडापे भाकर

राधा कृ ण नगर झंगाबाई
टाकली नागपूर

ADARSH VIDYA MANDIR OLD
SUBHEDAR NAGPUR

40

झंगाबाई टाकली नागपूर

ी

पु.

मांक :-22

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF 1903046

UOA7022106

ी

CSJ2514586

पु.

ी

UOA5519756

ी

GSF2751691

15

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

779

क डे रो हणी

क डे गजानन

गोकुळधाम सोसायट जया
दुगा नगर झंगाबाई
टाकली नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & TECHNOL

36

ी

780

कोटा राज ी

कोटा मुकेश

पाठक फिनचर जवळ अनंत नगर
म नेवार कॉलोनी पोिलस
लाईन टाकली नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

51

ी

781

कृ णन िसंधू

कृ णन के सुनील
कुमार

िशवम कुंज बड नगर
बोरगाव नागपूर

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE NAGP

39

ी

782

कुकडे वैशाली

कुकडे राज

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL
CIVIL LINES NAGPUR

35

ी

783

कुमार िनशी

कुमार आकाश

स दकाबाद कॉलोनी मानकापूर
िग ट खदान नागपूर

ST VINCENT PALLOTI SCHOOL

42

ी

784

कु वीनाकु णेल
शा तमोल

कु वीनाकु णेल
बेबीजॉज

मोइनु न ले ओउट बोरगाव
नागपूर

ST FRANCIS DE SALES HIGH
SCHOOL NAGPUR

51

ी

785

कुवर इं बहादूर

कुवर राजबहादूर

वेटेरनर कॉलेज मानव सेवा
नगर नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL
CIVIL LINES NAGPUR

48

पु.

786

लाडे कर सिचन

लाडे कर मनसाराम

आदश कॉलोनी पोलीस लाईन
टाकली नागपूर

N I T POLYTECHNIC NAGPUR

38

पु.

787

लवा े प रणय

लवा े राजू

चं कापुरे ले ओउट
गोधनी रोड मानकापूर
नागपूर

JHULELAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

29

पु.

वामी समथ नगर
झंगाबाई टाकली नागपूर

मांक :-22

ओळखप

मतदाराचे छाया च

WRQ7284151

GSF1696632

GSF2624724

JOA5105564

16

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

788

लारस आिशष

लारस ए रक

राज नगर काटोल रोड नागपूर

789

लोधी जया उ लाह
खान

लोधी इबाद उ लाह
खान

790

लोखंडे मनीषा

791

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ST VINCENT PALLOTI COLLEGE OF
ENGG & TECH NAGPUR

49

पु.

राठोर ले आऊट नागपूर

M A K AZAD HIGH SCHOOL

55

पु.

लोखंडे कैलाश

ां ितसूय नगर काटोल
रोड नागपूर

PARMANAND VIDYALAYA VYAHAD

41

ी

लुईस अिनता

लुईस अिनल सालूस

बाबा फर द नगर गाय ी नगर
झंगाबाई टाकली कोराड
रोड नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

42

ी

792

एम ए ह नन सा दया
सुलताना

एम ए ह नन एम ए
ह नन

गोरले ले ओउट अव थी नगर
नागपूर

NATIONAL HIGH SCHOOL

51

ी

793

महाजन त
ु ी

महाजन भाकर

गाय ी कॉलोनी हजार
पहाड नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

25

ी

794

मह ले सिचन

मह ले मुकुंदराव

गीता नगर झंगाबाई टाकली
व ठल मं दर जवळ नागपूर

BALIRAMJI DAKHANE HIGH SCHOOL
KANHAN

45

795

महा मे मनीषा

महा मे अिन

उदय को ऑप हौिसंग सोसायट
वजय नगर ने सन
वेअर
नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT GIRLS HIGH
SCHOOL & JR COLLEGE

51

796

माळवे सुरेश

माळवे शालीकराव

यू जागृती कॉलोनी काटोल
रोड नागपूर

PARMANAND VIDYALAYA VHAYAD

55

द

ओळखप

मतदाराचे छाया च

UOA1621218

पु.

IGY6508758

UOA3000619

MT/23/137/034080

ी

पु.

मांक :-22

UOA2100535

KVM1861749

17

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

797

मानकापूर बाळनाथ

मानकर भाऊरावजी

तुलसी पाक काटोल नाका
िग ट खदान नागपूर

SHRI SAIBABA MADHYAMIK
VIDYALAYA KHADGAON

46

798

मानमोडे संगीता

मानमोडे भुजंगराव

साई नगर गोधनी रोड
झंगाबाई टाकली नागपूर

VIDARBHA INSTITUTE TECHNOLOGY
NAGPUR

39

799

मंथेना वजय कुमार

मंथेना रामचं

स कॉलोनी काटोल
रोड नागपूर

PRIYADARSHINI J L COLLEGE OF
ENGG NANDANVAN NAGPUR

36

पु.

UOA4605192

800

मंथेना वजय कुमार

मंथेना रामचं

काटोल रोड
स
कॉलोनी नागपूर

PRIYADARSHANI J L COLLEGE

36

पु.

UOA4605192

801

मे यु ब सी

मे यु रॉ बन

स कॉलोनी काटोल
रोड नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

32

ी

802

मे यु मेर यीन

मे यु िमक

नेताजी हौिसंग सोसायट
स कॉलोनी नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT GIRLS HIGH
SCHOOL & JUNIOR COLL

41

ी

803

मौय मनोज

मौय बेचू साद

पोएनुर ीन कोट गोधनी
नागपूर

S V P C E T NAGPUR

40

804

मायकाळे

मायकाळे अजय

फरस नागपूर

ST VINCENT PALLOTI SCHOOL

34

ी

805

माझरकर ल मी

माझरकर अतुल

साई ताज अपाटमट बाबा
फर द नगर गाय ी नगर
मानकापूर नागपूर

SADHU VASWANI SINDHI HINDI HIGH
SCHOOL

41

ी

ेता

पु.

मांक :-22

मतदाराचे छाया च

UOA7356694

ी

LLD1811850

MT/23/137/093191

पु.

AIS4517108

18

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

806

मेहता अनुपमा

मेहता स य

अनंत नगर पोलीस लाइन टाकली
या मागे नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT GIRLS HIGH
SCHOOL & JUNIOR COLL

36

ी

GSF2200921

807

मेशाक अपणा

मेशाक नेहल

इ कम ट स सोसायट दाभा
नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

37

ी

AIS7107455

808

मे ाम कृ पानंद

मे ाम केवलदास

वाट ले आऊट एम एस इ बी
क पाउं ड ओ ड मानकापूर
कोराड रोड िग ट खदान
नागपूर

S V P S NAGPUR

41

पु.

809

मे ाम
मह कुमार

मे ाम मुरलीधर

राजगृह के /ऑफ आ य
कॅ सट शन कोरड रोड
झंगाबाई टाकली शंभू नगर
नागपूर

ORANGE CITY SAMAJKARYA
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

41

पु.

LAD COLLEGE FOR WOMEN

51

पु.

पु.

ह के ची दाजी

ेर नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

SLW1011758

810

ह के म हार

811

िमझा शह द बेग

िमझा संदल बेग

राठोर ले आऊट अनंत नगर जाफर
नगर नागपूर

M A K AZAD JR COLLEGE
GANDHIBAGH NAGPUR

44

812

िम ा क पना

िम ा मनोज

व ठल
मनी नगर काटोल
रोड नागपूर

S B CITY COLLEGE NAGPUR

45

ी

813

िम ा माधुर

िम ा गोपाल

सुरे गढ सेिमनर
ह स वेट नर कॉलेज
िग ट खदान नागपूर

BHARTIYA VIDYA BHAVAN

32

ी

814

िम ा रेणू

िम ा दे वकुमार

वागत नगर िग ट खदान
नागपूर

K T R S ENG HIGH SCHOOL

27

ी

UOA5542923

19

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

815

मोह मद र फक
मोह मद सा फक

मोह मद र फक
मोह मद र फक

सा दकाबाद नागपूर

816

मोह मद इ बाल
मोह मद अझाज

मोह मद इ बाल
मोह मद इ बाल

817

मुकुंद शां त

818

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

ANJUMAN COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHNOLOGY

30

पु.

सुराणा ले ओउट योग
नगर पोिलस लाइन टाकली मागे
नागपूर

ANJUMAN COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHNOLOGY
NAGPUR

26

पु.

मुकुंद िभकनराव

दनशा याकटर मागे
भूपेश नगर नागपूर

S V P S NAGPUR

45

पु.

MT/23/137/081974

नडू पु राजेश

नडू पु स यम

वा तुिश प नगर काटोल
रोड नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL
CIVIL LINES NAGPUR

30

पु.

UOA1655430

819

नागरगोजे डॉ
यकट

नागरगोजे
वा मीकराव

झंगाबाई टाकली शंभू नगर
नागपूर

ORANGE CITY SAMAJ KARYA
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

34

पु.

BQD1946300

820

नायडू मधुमती

नायडू धमराव

योग नगर बोरगाव रोड
िग ट खदान नागपूर

Z P H U PRATHMIK SHALA KOYLA
KHADAN 2

51

ी

821

नारनवरे

नारनवरे रामचं

सुिमत नगर नागपूर

SHRI SACHHIDANAND SHIKSHAN
SANSTHAS COLLEGE OF PHA

33

ी

822

नाथल बंद ू चे रयन

नाथल चे रयन नाथल

रामकृ ण नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTI SCHOOL

41

ी

823

नायटे उषा

नायटे नर

क/ऑफ गणपतरावजी नायटे
लॉट नो ५४
स
कॉलोनी काटोल रोड नागपूर

JAWAHARLAL NEHRU KANISHTHA
MAHAVIDYALAYA WADI NAGP

37

ी

मता

मतदाराचे छाया च

NEM0400267

UOA4227120

20

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

824

नीरज ेरणा

नीरज सुशील

कोलबा वामी कॉलोनी
नागपूर

825

िनगोट नेहा

िनगोट वजय

स ावना नगर इं गोले ले
ओउट अंजनादे वी सभागृह जवळ
झंगाबाई टाकली गोधनी रोड
नागपूर

826

िनखाडे जीतद

िनखाडे शामराव

827

िनरं जने वनीत

828

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

SAMATA VIDYALAYA

37

ी

GSF2616209

JAWAHARLAL NEHRU KANISHTHA
VIDYALAYA WADI NAGPUR

32

ी

UOA6838262

क/ऑफ काश उईके मालवार ले
ओउट गीता नगर झंगाबाई
टाकली नागपूर

MAHARASHTRA GRAMHIT
SHIKSHAN SANSTHA NAGPUR

32

पु.

MWL1068345

िनरं जने भुदास

फोरे जी हौिसंग सोसायट
सेिमनर ह स नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

36

पु.

UOA73677441

िनसार अ ेद
शाहझाद अ ेद

िनसार अ ेद िनसार
अ ेद

महे श नगर गीता सोसायट
बोरगाव नागपूर

ANJUMAN COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHNOLOGY
NAGPUR

26

पु.

829

पळसकर लता

पळसकर सुधीर

संत ाने र कॉलोनी
नागपूर

ST URSULA GOR;S HIGH SCHOOL

45

830

पालीवाल रवीं

पालीवाल रघुनद
ं न

गीता सोसायट अनंत नगर
नागपूर

ANJUMAN COLLEGE OF ENGG

50

831

पां डे दुगा

पां डे अिनल

रजत ए लाव झंगाबाई
टाकली नागपूर

S.K. PORWAL COLLEGE NAGPUR

832

पां डे रेणू

पां डे वजय

आिशष अपाटमट बरडे
कॉ ं ले स े स
कॉलोनी िग ट खदान नागपूर

BHARTIYA VIDYA BHAVAN

ी

UOA1657535

34

ी

MWS 1992338

52

ी

मतदाराचे छाया च

पु.

21

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

833

पारसकर रामे र

पारसकर यंबक

बंधू नगर कोरड रोड
नागपूर

S.C.S GIRLS HIGH SCHOOL

54

पु.

834

पटले मोिनका

पटले अ ण

अनंत नगर हनुमान मं दर जवळ
काटोल रोड नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL
CIVIL LINES NAGPUR

45

835

पाठक अिभषेक

पाठक द नानाथ

कोराड रोड बाबा फर द नगर
मानकापूर नागपूर

S V P C E T NAGPUR

35

पु.

836

पाट ल जत

पाट ल मनोहर

खान सोसायट नागपूर

JEEVANDHARA PRODH
MATIMANDACHI NIWASI AUYO
KARMASH

30

पु.

837

पाट ल योती

पाट ल काश

ओमकार अपाटमट जी जी
कॉ ले स जवळ सेिमनर
ह स नागपूर

RENUKA COLLEGE

55

ी

838

पाट ल िश पा

पाट ल मनीष

मंजीदाना कॉलोनी काटोल
रोड नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL
CIVIL LINES NAGPUR

33

ी

839

पाट ल वैशाली

पाट ल अर वंद

वागत नगर अनंत नगर या
मागे िग ट खदान नागपूर

G N H S SCHOOL

46

ी

840

पाल रोजी

पाल मनीष

अशोका एिलट काश नगर
दाभा नेअर टोल लाझा
नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

48

ी

841

पौनीकर िमिलंद

पौनीकर तुकारामजी

मानव मं दर सोसायट
वेटेर नर कॉलेज सेिमनर
ह स नागपूर

NIT POLYTECHNIC

33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

UOA 1526656

ी

पु.

मांक :-22

UOA1364215

UOA1206325

UOA7274145

UOA1227438

UOA1370246

22

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

842

पवनीकर सु या

पवनीकर अिमत

सुराणा ले ओउट राज नगर
नागपूर

ST URSULA GIRLS & HIGH SCHOOL
CIVIL LINES NAGPUR

47

843

पेटकर वीण

पेटकर ीपाल

आशाद प सोसायट नेअर साई
मं दर दाभा नागपूर

V N I E T NAGPUR

37

पु.

CPV2208734

प लेवान
बापूरावजी

ित पती नगर वो स कुलर
जवळ कोराड रोड नागपूर

PARMANAND VIDYALAY VYAHAD

49

पु.

FHF1322064

PARMANAND VIDYALAY VYAHAD

49

पु.

FHF1322064

क/ऑफ डॉ एस बी पोकळे इं दरा
अपाटमट काटोल रोड
नागपूर

PRIYADARSHINI J L COLLEGE OF
ENGG NANDANVAN NAGPUR

40

पु.

शिशकां त ले आऊट झंगाबाई
टाकली िग ट खदान
गोरे वाडा नागपूर

DEPT OF PHARMACEUTICAL
SCIENCES R T M NAGPUR UNIVE

34

पु.

पु.

844

प लेवान रामलाल

845

प लेवान रामलाल

प लेवान बापूराव

पोकळे बबनराव

सोिनडोमा िनवास ित पती
नगर वो स कूलर जवळ कोराड
रोड नागपूर

ी

मांक :-22

846

पोकळे वीण

847

साद डॉ
स य

848

पुंड अशोक

पुंड रामरावजी

नमदा सोसायट काटोल रोड
नागपूर

DRUGDHAMNA HIGH SCHOOL
DAWLAMETI

57

849

पुंड कमल

पुंड अशोकराव

नमदा कॉलोनी काटोल रोड
नागपूर

DRUG DHAMNA HIGH SCHOOL
DAWLAMETI NAGPUR

55

ी

850

काझी अफरोज शाह न

काझी रा हमु न

अमान लाझा जाफर नगर
नागपूर

M A K AZAD HIGH SCHOOL NAGPUR

43

ी

साद कुलद प

मतदाराचे छाया च

YKB4603031

GSF1411636

GSF1409879

23

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

851

काझी अझीझुर रसूल

काझी फह मु न

जाफर नगर पोलीस लाईन टाकली
नागपूर

HUSAMIAH BOYS HIGH SCHOOL

57

पु.

GSF2045789

852

काझी अ दुल सा जद

काझी अ दुल हकुये

टल यालेस
योग नगर िग ट खदान
नागपूर

CENTRAL INDIA COLLEGE OF
EDUCATION NAGPUR

39

पु.

GSF2005205

853

काझी सालेह

काझी नसीमु न

अनंत नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTI SCHOOL

27

पु.

854

कुरे शी बुशरा

कुरे शी खुश द

राठोड ले आऊट अनंत नगर
िग ट खदान नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

38

ी

855

राघोत वैशाली

राघोत सिचन

आकार नगर
स कॉलोनी
काटोल रोड नागपूर

P I G C E NAGPUR

34

ी

856

रं धावा गुर ीत
कौर

रं धावा मु तार
िसंग

पिसओन नगर बाजूला
पोिलस लाईन टाकली नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

31

ी

857

राठोड बालू

राठोड पं डत

नं दनी अपाटमट गीता
हौिसंग सोसायट महे श नगर
बोरगाव नागपूर

MAHARASHTRA VIDYALAYA & JR
COLLEGE

41

पु.

858

राठोड राजूिसंग

राठोड बळ राम

झंगाबाई टाकली एकता नगर
मानकापूर चौक नागपूर

DHARMRAJ VIDYALAYA KANDIR KA

43

पु.

859

राठोर गीता

राठोर सोनू

हजार पहाड िग ट खदान
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

32

मतदाराचे छाया च

UOA 7261597

UOA3004439

ी

24

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

860

राउत छाया

राउत मोद

समाधान मानकापूर नागपूर

MAHATMA PHULE VIDYALAY

37

ी

861

राउत जया

राउत दे वकुमार

गोधनी रोड नागपूर

CUMMINS COLLEGE OF ENGG.

31

ी

862

रावत रता

रावत मोद

आय नगर कोरड रोड

LAD & SRP COLLEGE NAGPUR

58

ी

863

राऊत संगीता

राऊत अर वंद

नेअर अनंत नगर योग
नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

36

ी

864

रॉडर स वेरोनीका

रॉडर स िस वानो

सा दकाबाद कॉलोनी
मानकापूर नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT GIRLS HIGH
SCHOOL & JR COLLEGE

50

ी

UOA4618898

865

रोकडे नेहा

रोकडे मोद

व ठल
नागपूर

ST VINCENT PALLOTI SCHOOL

34

ी

UOA7020647

866

रॉय हमांशू

रॉय सुरेन

२४ जय व नहता सोसायट
नागपूर

S B JAIN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY & MANAGEMENT

33

पु.

867

शेख युसुफ मोह मद
जावेद

युसुफ शेख युसुफ

द ए णु नेअर अहबाब
कॉलोनी म जद नागपूर

ANJUMAN JR COLLEGE

42

पु.

868

शाहू महे श

शाहू शंकर

बालाजी बरफवाला
ग ड गोदाम कुअर सदर
नागपूर

SONEKAR COLLEGE OF PHARMACY

37

पु.

मणी नगर

मतदाराचे छाया च

GSF1854892

AIP 1410661

UOA7089501

HWR0929364

25

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

869

शाहू राजेश

शाहू अशोक

बालाजी बरफवाला
ग ड गोदाम कुर कामठ
रोड सदर पोलीस टे शन
नागपूर

870

समुएल िशजू समुएल

समुएल के समुएल
कु ट

रा

871

सरोदे मंजुषा

872

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

SONEKAR COLLEGE OF PHARMACY

37

पु.

ण का पले स
स कॉलोनी काटोल
रोड नागपूर

RAJIV GANDHI COLLEGE OF ENGG
CHENNAI

30

पु.

सरोदे शंकरराव

फागोले लेऑउट रामदे वबाबा
टे कड िग ट खदान नागपूर

WARDHMAN SAINIKI SHALA
WADDHAMANA NAGPUR

44

सरोदे सोहन

सरोदे वनोद

रा संत नगर नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

30

873

स ार मैमुंिनसा

स ार अ दुल

स दकाबाद मानकापूर नागपूर

SINDHI HINDI GIRLS HIGH SCHOOL

53

ी

874

सावरकर भारती

सावरकर रामच

रजत सोसायट झंगाबाई
टाकली वो स कूलर नागपूर

VIKAS VIDYALAYA PIPLA D B

31

ी

875

स वाशेरे योती

स वाशेरे काश

क/ऑफ रमेश म के कृ णा नगर
सेिमनर ह स नागपूर

DRUGDHAMNA HIGH SCHOOL
DAWLAMETI NAGPUR

48

ी

UOA7050941

876

सयेद आमीर

सयेद रफ उ न

रामकृ ण नगर गोरे वाडा
रोड नागपूर

J D COLLEGE OF ENGINEERING &
MANAGEMENT

28

877

सेबी जीना

जोसेफ सेबी
अ करकडू पील

गीता हौिसंग सोसायट महे श
नगर बोरगाव नागपूर

S F S COLLEGE

46

ी

UOA4755419

मतदाराचे छाया च

HWR0958587

ी

पु.

UOA2321297

GSF3151867

पु.

26

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

878

शाहू द पका

शाहू संजय

जगद श नगर गणेश
व लाया काटोल रोड
नागपूर

JEEVANDHARA PRODH
MATIMANDACHI NIWASI AUYOD
KARMSH

35

ी

879

शेख अिशया अंजुम

शेख श फक

जुना पे शन नगर अहबाब नगर
काटोल रोड नागपूर

ANJUMAN COLLEGE OF ENGG
&TECHN

33

ी

880

शेख ब कस

शेख मोह मद सलीम

राठोड ले ओउट अनंत नगर
हनुमान मं दर या मागे
हनुमान मं दर नागपूर

ZILLA PARISHAD UCCHA PRATHIMIK
HINDI SHALA NO 2

54

ी

881

शेख मुमताज

शेख यासीन

जाफर नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

44

ी

882

शेख अ दुल शमीम

शेख अ दुल लतीफ

काटोल रोड िग ट खदान
नागपूर

RENUKA COLLEGE BESA

33

ी

GSF1460104

883

शेख न फसा बी

शेख मोह मद फा क

म दना म जद मागे यू
मानकापूर

QADRIA HIGH SCHOOL NAGPUR

54

ी

GSF1706456

884

िशवाने पराग

िशवाने गणपत

संत गजानन नगर गोधनी रोड
मानकापूर नागपूर

DR BABASAHEB AMBEDKAR
COLLEGE OF ENGG & RESEARCH

29

885

िशंगणे अचना

िशंगणे रमेश

बोरगाव चौक नागपूर

YASHWANT VIDYALAYA WARADA

44

ी

GSF2813186

886

ीवा तव
अंजुबाला

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

40

ी

UOA7536261

ीवा तव अनुराग

बंधू नगर िशव मं दर या
बाजूला झंगाबाई टाकली
नागपूर

पु.

मतदाराचे छाया च

GSF1409838

GSF2236560

WYR4715934

27

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-22

ओळखप

887

िसंह मीनाकुमार

िसंह अ जत

अ य पा नगर िग ट खदान
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

40

888

िस हा अलोक कुमार

िस हा काश
चं

शंभू नगर कोराड रोड
नागपूर

DINANATH JR COLLEGE NAGPUR

47

पु.

AIP6802666

889

िसरसाट दनेश

िसरसाट पुंडिलकराव

दशना गृहिनमाण
सोसायट ठाकरे ले ओउट दाभा
वाड नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS

33

पु.

UOAA004479

890

सोनवणे ितभा

सोनवणे हे मंत

एम बी टाऊन झंगाबाई टाकली
कोराड पोलीस टे शन
नागपूर

K NARAYAN VIDYALAYA

44

ी

891

सोनी डॉ सुिनता

सोनी डॉ संजय

िशवा
स कॉलोनी
काटोल रोड नागपूर

INSTITUTE OF SCIENCE

52

ी

892

सोनट के ए तेर

सोनट के संजय

यशवधन माईल टोन
अपाटमट ६२ ६३ राम
कॉलोनी याम लान जवळ
गोरे वाडा यू रं ग रोड

BHOLA HIGH SCHOOL MOTIBAGH
NAGPUR

51

ी

893

सुरपां डे मीना ी

सुरपां डे जयंत

सेिमनर ह स
सुरे गड नागपूर

P G T D OF HOME SCIENCE R T M
UNIVERISITY NAGPUR

38

ी

894

सुयवंशी रवीं

सुयवंशी भाऊलाल

गुलमोहर सोसायट िनसग
लान जवळ आकार नगर नागपूर

N I T POLYTECHNIC

41

बरडे ले आऊट नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

38

895

वामी प लवी

वामी दे वेश

मतदाराचे छाया च

ी

UOA1388222

UOA7021082

पु.

ी

28

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

896

सयेदा राणा

सयेदा इकराम है दर
जावेद

जाफर नगर नागपूर

897

टं डन चा

टं डन डॉ वनोदकुमार

898

तािनक डा सु हता

899

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

JHULELAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

30

ी

साई ताज अपाट गाय ी
नगर कोराड रोड नागपूर

B V M CIVIL LINES NAGPUR

40

ी

तािनक डा सुभाष

आकार ब डर लाटस छावणी
बैरामजी टाउन नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL
CIVIL LINES NAGPUR

42

ी

ठाकूर वकास

ठाकूर महे श िसंग

रोज कॉलोनी काटोल रोड
नागपूर

J D COLLEGE OF ENGINEERING &
MANAGEMENT

32

900

थोमास गीगी

थोमास ट

साई नगर नागपूर

LAD COLLEGE NAGPUR

58

ी

901

थोमस कादं बर

थोमस

मगध अपाटमट िशवाजी
कॉ ले स मानकापूर
नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT GIRLS HIGH
SCHOOL & JR COLLEGE

46

ी

902

थोमस रं जीनी

थोमस थोमस

कैलाश को हनूर हौिसंग
सोसायट नारा रोड नागपूर

MOUNT CARMEL GILRS HIGH
SCHOOL NAGPUR

39

ी

903

ठ बरे सुरेश

ठ बरे केशवराव

गोकुळ हौिसंग सोसायट
गोकुळ पाक लाईट क पत
सभागृह जवळ बोरगाव नागपूर

BHOLA HIGH SCHOOL

37

904

थूल क णा

थूल इलमराव

गो वंद गोरखेडे
का पले स सेिमनर ह स
नागपूर

DR AMBEDKAR COLLEGE

40

लफोड

पु.

मांक :-22

ओळखप

मतदाराचे छाया च

UOA5317326

पु.

GSF1805613

BKY1171610

ी

29

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

905

थोरात अिनता

थोरात रमेश

िशवम कुंज बड नगर
नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

49

ी

906

थोरात मािलनी

थोरात

रामदे व बाबा टे पल यू
काटोल रोड बोरगाव नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL
CIVIL LINES NAGPUR

33

ी

907

थुल अचना

थुल कृ णराव

बोरगाव गोरे वाडा टं क रोड
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

34

ी

908

वेद डॉ
ीती

वेद अतुल

V N G I A S S NAGPUR

53

ी

बजरं ग नगर कोराड रोड
झंगाबाई टाकली नागपूर

ST VINCENT PALLOTTO SCHOOL

37

ी

सेल

दप

बी वंग फेस ११ रचना
सायंतारा हजार पहाड
सेिमनर ह स नागपूर

909

तुमाने हे मलता

तुमाने डॉ

910

तुमाने द प

तुमाने मधुकर

बजरं ग नगर कोराड रोड
नागपूर

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ
NAGPUR VIDYAPEETH

45

911

उगले राजेश

उगले रमेश

रचना सायंतारा फेस १ हजार
पहाड िग ट खदान नागपूर

DEPT OF PHARMACEUTICAL
SCIENCE R T M NAGPUR UNIVER

43

912

उ हे फु ल

उ हे भाकरराव

संजीवनी ए ले ह
झंगाबाई टाकली गोधनी रोड
नागपूर

J D COLLEGE OF ENGINEERING &
MANAGEMENT

31

913

उ परवार पु पा

उ परवार संतोष

ीती सोसायट हजार
पहाड नागपूर

JEEVANDHARA PRODH MATIMAND
MULANCHI NIWASI AUYOD V

32

पु.

मांक :-22

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF1696541

GSF2829471

ी

पु.

YKB1504364

RYQ6429674

ी

UOA4016598

30

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

914

मतदाराचे नाव

वी हे कर लेखराज

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वी हे कर दनकरराव

प ता

वैभवी कोलते मंगल
कायालया या मागे
कोलते ले ओउट गोधनी ना या
जवळ नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

SHASKIYA TANTRANIKETAN

34

लंग

पु.

वनयन पी वी रे वती

वनयन के

काितका
मणी नगर
िग ट खदान नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

32

ी

916

व कमा सं या

व कमा अ ाधर

संत ताजु न बाबा
हौिसंग सोसायट अंबर
कॉलोनी दाभा

JAWAHARLAL NEHRU KANISHTHA
MAHAVIDYALAYA

26

ी

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

41

ी

वाहणे डॉ अिभलाषा

वाहणे मोरे र

अनंत नगर पोलीस लाईन टाकली
या मागे काटोल रोड
नागपूर

918

वाजगी दपक

वाजगी वासुदेव

शंभू नगर कोराड रोड
नागपूर

ST VINCENT PALLOTI COLLEGE
ENGG & TECH NAGPUR

37

919

वाकोडे वैशाली

वाकोडे

ावण

बाबा फर द नगर झंगाबाई
टाकली कोराड रोड नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR

41

920

वासिनक राहुल

वासिनक रवीं

आंबेडकर सोसायट नागपूर

P W S COLLEGE

38

पु.

921

वासिनक राहुल

वासिनक रवीं

डॉ आंबेडकर सोसायट
मानकापूर नागपूर

P W S COLLEGE NAGPUR

38

पु.

NIT GRADUATE SCHOOLOF
MANAGEMENT

32

922

वल े ड

ा

वल े ड ट फन

स यम मेजे ट क
मानकापूर नागपूर

यू

ओळखप

मतदाराचे छाया च

JBT1182922

915

917

मांक :-22

UOA5512587

पु.

ी

ी

31

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

923

यादव िगरजाशंकर

यादव दे वनाथ

पे शन नगर अनंत नगर बस
टोप जवळ नागपूर

ADARSH HIGH SCHOOL

47

पु.

924

यादव भावती

यादव िशवदुलारे

जय हं द नगर मानकापूर
ाचीन िशव मं दरा जवळ
नागपूर

BHOLA HIGHSCHOOL MOTIBAG
NAGPUR

51

ी

925

यादव वैजयंती

यादव शां त

अ वंग रचना व
अपाटमट के ट नगर
काटोल रोड िग ट खदान
नागपूर

SMT M M COLLEGE OF
ARCHITECTURE NAGPUR

32

ी

926

येरणे रोशन

येरणे गौतम

आदश कॉलोनी नागपूर

NIT POLYETCHNIC NAGPUR

27

पु.

मांक :-22

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF2301216

UOA6611370

UIY 5556816

32

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

631

आ ाम मनीषा

आ ाम मनोज

जगद ब रे सी डे सी नारा
रोड नागपूर

BHOLA HIGH SCHOOL

41

ी

632

अंबाडे वंदना

अंबाडे राजेश

डॉ आंबेडकर रोड कमाल चौक
नागपूर

MOHATA SCIENCE COLLEGE

33

ी

633

अंबादे व जीत

अंबादे वनायक

ध मद प नगर बनाक ले आऊट
यशोधरा नागपूर

T G P C E T NAGPUR

30

634

आंबवणी जया

आंबवणी पंकज

रं ग रोड बँक ऑफ बडोदा या
मागे नागपूर

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL JARIPTKA NAGPU

31

ी

635

आनंद रचना

आनंद राजेश

मेकोसाबाग चर तीअन
कॉलोनी नागपूर

ST. URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

43

ी

636

अंथोनी मंजू

अंथोनी समुएल

मं ी नगर नागपूर

K T R ENGLISH HIGH SCHOOL

50

ी

637

अिसया डॉ संतोष

अिसया जगद श

कमाल चो क नागपूर

JHULELAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

40

638

आसुदानी योती

आसुदानी पु षो म

जर पटका सलुजा चो क
नागपूर

SHRI P K KESWANI SINDHI HIDI
GIRLS HIGH SCHOOL

42

ी

639

बागडे सं या

बागडे मह

यशोदा नगर नागपूर

DADASAHEB BALPANDE COLLEGE
OF PHARMACY NAGPUR

36

ी

पु.

मांक :-23

ओळखप

मतदाराचे छाया च

AIP1292135

CSJ1547892

AIP100972

पु.

YKB1853662

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

640

बागडे उ व

बागडे

641

ब हले अपणा

642

हादजी

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

वैशाली नगर नागपूर

S C S GRILS HIGH SCHOOL NAGPUR

48

पु.

ब हले भानुदास

डॉ. आंबेटकर कॉलोनी चा स
कॉलोनी या मागे नागपूर

S C S GRILS HIGH SCHOOL NAGPUR

48

ी

बालानी िनशा

बालानी
अ नीकुमार

सुमती सदन कमाल चो क
नागपूर

JHULELAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

30

ी

643

बां गडकर लितका

बां गडकर सिचन

भवानी चौक वैशाली नगर
नागपूर

ST UINCENT PALLOTTI SCHOOL

32

ी

644

बनकर िनतीन

बनकर अशोक

कुषी नगर नारा रोड नागपूर

UMMESHLMA GIRLS COLLEGE

34

645

ब सोड सं या

ब सोड अ वनाश

आवळे नगर कामठ रोड नागपूर

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL

45

ी

646

ब ा माया

ब ा िमयाल

जर पटका नागपूर

SHRI PHATECHAND KESWANI
SINDHI HINDI GIRLS HIGH SC

51

ी

647

बावनकुळे रे खा

बावनकुळे भूदेवराव

ीतम वहार कॉिलनी
ओटोमोट व चौक नागपूर

P W S A& COM COLLEGE KAMTHEE
ROAD NAGPUR

47

ी

648

भगत ितित ा

भगत तुलसीदास

यू इं दोरा रप लीकन
नगर नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & TECH

28

ी

मांक :-23

ओळखप

मतदाराचे छाया च

MT/22/1408435252

पु.

CSJ2619138

CSJ0962116

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-23

ओळखप

649

भेरवाणी मो हनी

भेरवाणी तुलाराम

डॉ. हुं ाज कॉलोनी
नागपूर

R T M NAGPUR UNIVRECITY

40

ी

650

भेरवाणी वना

भेरवाणी तोलाराम

डॉ हुं ाज कॉलोनी
जर पटका नागपूर

SHRI PHATECHAND KESWANI S H
GIRLS HIGH SCHOOL NAGP

42

ी

651

िभंगार दवे
राज ी

िभंगार दवे
भूषणे

चो स कॉलोनी कामठ रोड
नागपूर

ST. URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

50

ी

652

िभंगार दवे
राज ी

िभंगार दवे
भूषणे

चो कस कॉलोनी कामठ रोड
नागपूर

ST. URSULA GIRS HIGH SCHOOL

50

ी

653

भलावी रता

भलावी भाऊराव

मह नगर नागपूर

S C S GRILS HIGH SCHOOL NAGPUR

33

ी

654

भोजवानी

भोजवानी सुरेश

हे मू कॉलोनी जर पटका
नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & TECH NA

28

ी

655

भ गारे सा व ी

भ गारे महादे व

बाबा दुप नगर नार रोड
नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

33

ी

656

ब े नंदा

ब े गुंडेराव

वैशाली नगर नागपूर

TILAK VIDHYALAY

56

ी

CSJ1669639

657

चंचलानी जयता

चंचलानी मोहन

ी घेय महाराज रोड
नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

26

ी

UOA4110375

ेता

मतदाराचे छाया च

CSJ1497692

0

AIP7142011

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

658

चां देकर रोशन

चां देकर आनंदराव

के/ऑफ एल ड वाझोडे इं दोरा
कामठ रोड नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGG
& TECHNOLOGY NAGPUR

34

पु.

659

चं कापुरे गौतम

चं कापुरे
माजी

बनाक रोड िमिलंद नगर
पाचपावली नागपूर

INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE
GONDIA

56

पु.

660

चंदवाणी हमां शी

चंदवाणी द पक

दे वका सा जर पटका
रं ग रोड नागपूर

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL JARIPTKA NAGPU

30

ी

661

चेलानी योती

चेलानी याम

लाक ए २१६ जर पटका मेन
बाजार रोड नागपूर

SHRI P K S H GIRLS HIGH SCHOOL

42

ी

662

डहाट चंचल

डहाट वनय

गु नानकपुरा नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

37

ी

663

दां डेकर िश पा

दां डेकर पंकज

अमर योती नगर भीम चो क
नारा रोड नागपूर

ADARSH KANYA SHALA NAGPUR

36

ी

664

दां डेकर वीओलेत

दां डेकर लय

नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

48

ी

665

डे वड सब रना

डे वड िसर ल

पंजाबी लाईन नागपूर

ST. VINCENT PALLPTTI SCHOOL

31

ी

666

दे शमुख आकां ा

दे शमुख राहुल

डॉ आंबेडकर माग
पाचपावली नागपूर

BABA NANAK S H HIGH SCHOOL
GAROBA MAIDAN NAGPUR

34

ी

मांक :-23

ओळखप

मतदाराचे छाया च

SML1036011

AIP6031660

CSJ1079672

AIP2504876

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

667

धमगाये डोथ

धमगाये मुकेश

पंजाबी लाईन समोर
गु ारा कामठ रोड
नागपूर

668

धनवानी भावना

धनवानी महे श

669

धु रया िनतेश

670

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

45

ी

जर पटका नागपूर

BHOLA HIGH SCHOOL

44

ी

धु रया छगनलाल

राणी दुगावती नगर
नागपूर

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL & JR
COLLEGE NAGPUR

37

पु.

ड गरे उ पल

ड गरे जगद श

पंचवट नगर बनाक ले आउट
नागपूर

DR AMBEDKAR MAHAVIDYALAYA
DIKSHA BHOOMI NAGPUR

31

पु.

671

ड गरे मो दनी

ड गरे सुरेश

बहुजन नगर बनाक नवीन
मंगलवार यशोधरा नगर
नागपूर

NIKUNJ VIDYALAYA NAGPUR

53

ी

672

ड गरे

ड गरे पचंद

स याल नगर जर पटका
नागपूर

SHRI SACHIDANAND SHIKSHAN
SANSTHA COLLEGE OF PHARM

30

ी

673

दुग अपणा

दुग शैल

मेसकोबाग ी तीअन
कॉलोनी नागपूर

PROVINDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

33

ी

674

द ा िश पी

द ा अिमत

डॉ द ा बंगलो क मीर
गली डॉ आंबेडकर माग
नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

36

ी

675

गायधने उमाकां त

गायधने मोतीराम

नामदे व नगर एच बी कॉलोनी
जुना कामठ रोड नागपूर

JAWAHARLAL NEHARU VIDHYALAY

56

ती

पु.

मांक :-23

ओळखप

मतदाराचे छाया च

URC1442656

MT/23/134/036100

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-23

ओळखप

676

गायकवाड र वं

गायकवाड व ठल

के/ऑफ रझा टाउन हसळा टोली
म जद जवळ खैर नागपूर

CHAPEGADI MADHYAMIK SHALA
KUHI

47

पु.

WYR6632063

677

गायकवाड गौतम

गायकवाड यामराव

संजीवनी नगर नागपूर

GUGANTAR MAHILA VIDHYALAY

49

पु.

MT/23/133/474577

678

गजिभर िनमला

गजिभर नर

सहयोग नगर नागपूर

SHIKSHAK SAHAKARI MADYYAMIK
SHALA

51

679

गजिभये अमोल

गजिभये तुळशीराम

संजीवन नगर नागपूर

YUGANTAR MAHILA VIDHYALAY

27

680

गजिभये

गजिभये खुशालराव

पंचशील नगर पाचपावली
नागपूर

VISHAKHA MADHYAMIK VIDYALAYA
NAGPUR

31

ी

681

गजिभये वषा

गजिभये दलीप

जयभीम नगर रामे र रोड
नागपूर

VIDYANIKETAN CONVET & JR.
COLLEGE EAST WARDHMAN NA

40

ी

682

गंगवानी ु ी

गंगवानी नरे श

सुंदरवन अपाटमट
कुकरे जा नगर जर पटका
नागपूर

SHRI P K KESWANI S H GIRLS HIGH
SCHOOL

29

ी

683

गणवीर भ या

गणवीर दे वरावजी

कां जी हाउस रोड आनंद नगर
नागपूर

ADARSH KANYA SHALA

48

पु.

684

गरकाटे बसंत

गरकाटे िमतुलालजी

K T R SINDHU ENGLISH HIGH
SCHOOL

34

पु.

ती

बनाक रोड नागपूर

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

AIP1266493

AIP7720568

YKB4611901

MT/23/133/0552182

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

685

गायकवाड

686

या

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

गायकवाड महादे व

राणी अपाटमट वैशाली
नगर नागपूर

गेडाम त
ु ी

गेडाम शां त

687

गेहानी मंजू

688

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

MAHALXMI VIDYALAYA
KUNDANLALA GUPTA NAGAR
NAGPUR

28

ी

वैशाली नगर नागपूर

ST. M. B. HIGH SCHOOL

45

ी

गेहानी राजा

जर पटका नागपूर

K T R ENGLISH HIGH SCHOOL

43

ी

गेहानी नेहा

गेहानी दनेश

शह द हे मु कलानी चो क
जर पटका नागपूर

P K S H GIRLS HIGH SCHOOL

52

ी

689

घोडे वार माधुर

घोडे वार जत

ल कर बाज काप रे शन
शाळे जवळ नागपूर

S C S GRILS HIGH SCHOOL NAGPUR

38

ी

690

घुटके पायल

घुटके माधव

नागाजुन कॉलोनी वाड
नं ५७ जर पटका रं ग रोड
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG.
DIGDNA ROAD NAGPUR

30

ी

691

गोयल

गोयल हष

सुगत नगर नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGG

42

ी

692

गोहानी भा वका

गोहानी टे कचं

गो वंद नगर जर पटका
नागपुर

ADHARSH HIGH SCHOOL

49

ी

693

ग डाणे हर श

ग डाणे यामराव

इं दोरा साधू मोह ला
नागपूर

ADHARSH HIGH SCHOOL

52

ा

पु.

मांक :-23

ओळखप

मतदाराचे छाया च

MT/23/136/090116

AIS7602857

CSJ1433119

MT/23/133/165754

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-23

ओळखप

694

गोसावी अजय

गोसावी वसंतराव

एन आय ट ले ओउट कुषी नगर
नागपूर

SHRIRAM SWAMI VIDHYA MANDIR

52

पु.

CSJ2520765

695

गुरनानी रमेश

गुरनानी तेजुमल

गु नानक सोसायट रं ग
रोड नागपूर

SHRIRAM SWAMI VIDHYALAY

57

पु.

AIP1868165

696

हयात मोह मद अथर

हयात मोह मद कमर

ी गीता सोसायट महे श
नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTI COLLEGE OF
ENGG & TECHNOLOGY NA

35

पु.

SADHU VASWANI SINDHI HINDI HIGH
SCHOOL

45

ी

PRIYADARSHINI J L COLLEGE OF
ENGG

38

ी

ी

697

हं गरिन िसमरन

हं गरिन राम

जर पटका नागपूर

698

हुमणे रता

हुमणे व जीत

699

इं दरु कर वषा

इं दरु कर द प

मेकोसाबाग चर तीअन
कॉलोनी नागपूर

ST. URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

56

700

ज यासी राजेश

ज यासी रमेश

बँक कॉलोनी जर पटका
नागपूर

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL

48

701

जैिसंघानी कोमल

जैिसंघानी

जर पटका नागपूर

ST VINCENT COLLEGE OF ENGG &
TECHNOLOGY NAGPUR

32

ी

702

जै वाल मौशमी

जै वाल रोमल

ST. URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

33

ी

ीचंद

व ाम नगर नागपूर

कडबी चौक चर तीअन
कॉलोनी नागपूर

पु.

मतदाराचे छाया च

AIP7176068

AIP7154735

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

703

जां भूळकर मिनषा

जां भूळकर यशवंत

एल आय जी १ बी ३४/२५६ हुडको
कॉलोनी िभम चो क नागपूर

704

जां भूळकर
योगे र

जां भूळकर तेजराज

िनमल कॉलोनी चा मागे एन
आय ट पा याची टं क नारा
रोड नागपूर

705

जनबंधू वैशाली

जनबंधू राजेश

706

ज सल पंकू

ज सल दशनिसंग

707

जेठानी खुशबू

708

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-23

ओळखप

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

24

ी

SONEKAR COLLEGE OF PHARMACY

35

ी

BHOLA HIGH SCHOOL

40

ी

ज सल हाउस कामठ रोड
नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

40

ी

जेठानी राजकुमार

अहुजा नगर
नागपूर

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL JARIPTKA NAGPU

30

ी

जेठानी नानक

जेठानी ल मणदास

अहुजा नगर जर पटका नागपूर

SHRI MOHANLAL RUGHWANI SINDHI
HINDI SCHOOL PANCHPA

52

ी

MT/23/133/037191

709

जेठानी

यंका

जेठानी राजकुमार

अहुजा नगर नागपूर

MAHATMA GANDHI C SINDHI HIGH
SCHOOL

28

ी

AIP1337468

710

जेठानी

यंका

जेठानी राजकुमार

अहुजा नगर नागपूर

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL JARIPTKA NAGPU

28

ी

711

जेवानी गुंजन

जेवानी जय काश

क तुरबा नगर नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

26

ी

व ास नगर नागपूर

ट नं ०७

मतदाराचे छाया च

AIP7540024

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

712

कदम सोनाली

कदम

713

कां बळे रजनी

714

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

सुगत नगर नागपूर

ST. VINCENT PALLOTTI SCHOOL

28

ी

कां बळे द पक

भात कॉलोनी नार रोड
नागपूर

S C S GRILS HIGH SCHOOL NAGPUR

54

ी

कापसे िनशा

कापसे ताराचंद

िचमूरकर ले आऊट यादव नगर
जवळ कळमना रं ग रोड यशोधरा
नगर नागपूर

HARDAS VIDYALAYA KAMPTEE

44

ी

715

कराडे उषा

कराडे वजय

लघु वेतन कॉलोनी नागपूर

ADARSH KANYA SHALA
BEZONBAGH NAGPUR

49

ी

716

कराव लाई समुईल

कराव लाई कुंजुमान

मोहन नगर कामठ रोड नागपूर

ST. FRANCIS DE SALES HIGH
SCHOOL.

34

717

खैराजनी सोिनया

खैराजनी सुरेश

गु नानक नगर जर पटका
नागपूर

S H G H SCHOOL

25

ी

718

खान जुलेखा

खान मोहमद इरशाद

मह नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTI SCHOOL
NAGPUR

35

ी

719

खान माहा ख तमक न

खान फा क अहमद

मानकापूर नागपूर

M A K AZAD HIGH SCHOOL NAGPUR

55

ी

कुकरे जा नगर नारा रोड
नागपूर

HIKSHAK SAHAKARI
MAHAVIDHYALAY KAMTHI

48

720

खयानी अशोक

लोक

प ता

भाग

खयानी मंशाराम

पु.

पु.

मांक :-23

ओळखप

मतदाराचे छाया च

AIS2719862

CSJ1051408

0

AIP7538093

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

721

722

मतदाराचे नाव

खो ागडे

मता

कलनाहाके सुिनता

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

खो ागडे

हाद

कलनाहाके मधुकर

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-23

ओळखप

चैत य नगर नागपूर

S C S GRILS HIGH SCHOOL NAGPUR

55

ी

CSJ0944611

शडे नगर टे का नाका
नागपूर

SAMATA VIDYALAYA SHENDE
NAGAR NAGPUR

51

ी

CSJ1280379

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL

31

ी

723

कुकरे जा कुसुम

कुकरे जा सुनील

सुगत नगर नागपूर

724

कुमार जी र ना

कुमार रवी

मेकसाबाग नागपूर

ST. URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

51

ी

725

कुंजवाणी अि ता

कुंजवाणी राजकुमार

अशोक नगर िसंधी कॉलोनी
नागपूर

JHULELAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

27

ी

726

लां जेवार योगे र

लां जेवार सीताराम

एचआय पी सुगत नगर नागपूर

S C S GRILS HIGH SCHOOL NAGPUR

45

727

लाझूम विनता

लाझूम अन े व

बाबा संतोष रे जे सय न ५
साव ए रया ल कर बाग
नागपूर

ST. JESEPHS CONVENT HIGH
SCHOOL

50

728

लोणारे केवलदास

लोणारे मुकुंदराव

कृ षी नगर नागपूर

S C S HIRLS HIGH SCHOOL NAGPUR

42

729

महाजन आरती

महाजन जसवंत

िस ाथ नाग टे का नाका
नागपूर

K T R SINDHU ENGLISH HIGH
SCHOOL NAGPUR

28

पु.

मतदाराचे छाया च

0

AIP1801380

ी

पु.

GSF2408490

AIP2751311

ी

11

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-23

ओळखप

730

मिलक िनजामु नीसा

मिलक मोहमद हफ ज

आसी नगर मेन रोड ऑ प एन आय
ट हाल नागपूर

M A K AZAD NAGPUR

56

ी

CSJ1145978

731

मनोहर छाया

मनोहर वलास

यशवंत लेट नं एफ ८ अ
बनाक ले आओट नागपूर

S C S GRILS HIGH SCHOOL NAGPUR

52

ी

AIP5308440

732

म कारे नहास सा वद

म कारे नहास जुलीअस

एफ/३९ एन आय ट अंजेल
व ला मा टन नगर
जर पटका नागपूर

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL JARIPTKA NAGPU

36

733

मेघराजानी

मेघराजानी वशाल

कुकरे जा नगर जर पटका
नागपूर

BABA NANAK S H HIGH SCHOOL

41

ी

734

मे ाम चंदा

मे ाम दलीप

बनाक मंगळवार इं दरा
गां धी नगर मे ाम आटा
च क नागपूर

MAHALXMI VIDYALAYA KUNDANLAL
GUPTA NAGAR NAGPUR

34

ी

735

मे ाम िनलेश

मे ाम द पक

िमसळ ले ओउट वैशाली कूल
भीम चौक नागपूर

S M MOHOTA COLLEGE OF SCIENCE

39

736

मे ाम नीता

मे ाम दे वराव

माया नगर गौतम बु वहार
ठवरे कॉलोनी नागपूर

ADARSH HIGH SCHOOL

52

737

मे ाम शां त

मे ाम इ तर

कावळापेठ रे वे
िसंगजवळ नागपूर

COLLEGE OG SOCIAL WORK
KAMTHI

37

पु.

JVK1845288

738

मे ाम सुर

मे ाम उबेभान

चैतन नगर नार रोड नागपूर

DHARAMRAJ VIDHYALAY

51

पु.

AIP 1420470

या

पु.

मतदाराचे छाया च

AIP5358221

पु.

CSJ1339621

CSJ1165158

ी

CSJ0973925

12

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-23

ओळखप

739

िमरानी हना

िमरानी दनेश

दयानंद नगर जर पटका
नागपूर

SHRI P K KESWANI S N GIRLS HIGH
SCHOOL

42

ी

740

मोदाक शां ता

मोडक धमपाल

सी/ओ धमपाल मोडक लोट नं
१६ िमसळ ले आउट मोठा इं दोरा
नागपूर

NAGAR PARISHD MADHYAMIK
VIDYALAYA KALMESHWAR

46

ी

741

मोह मद मो. शर फ

मोह मद मो. आ बद

सवरबाद वंजार ले ओउट
उ पलवाड नागपूर

NATIONAL HIGH SCHOOL

56

742

मोसेस एड वना

मोसेस राजेश

नेहद प कॉलोनी जर पटका
नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

44

ी

743

मोटवानी मिनषा

मोटवानी हसानंद

SHRI P K S H GIRLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

37

ी

744

मौ दे कर मोरे र

मौ दे कर शेषराव

सुजाता नगर बनाक नागपूर

MAHATMA FULE VIDYALAYA MILIND
NAGAR NAGPUR

37

745

नकाते वना

नकाते आनंद

दे वद सौ आय नगर
नागपूर

S C S GRILS HIGH SCHOOL NAGPUR

40

746

नारनवरे सुधीर

नारनवरे कािशनाथ

शे डे नगर टे का नाका
नागपूर

SHREE. PANDHARINATH COLLEGE

46

पु.

AIP7552086

747

िनक स मनोजकुमार

िनक स बसंतकुमार

गु नानक कूल बेझनबाग
नागपूर

DINANATH SCHOOL

52

पु.

AIP7890460

क ानी माग नागपूर

मतदाराचे छाया च

CSJ096528

पु.

पु.

ी

AIP7649197

13

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-23

ओळखप

748

पंजवानी महे श

पंजवानी गगन

कुंगु कॉलोनी जर पटका
नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGG. NAGPUR

34

पु.

749

पठाण मोह मद
गुलफाम

पठाण मो. हनीफ

मॉडे ल टाउन इं दोरा कामठ
रोड नागपूर

PRIYADARSHANI J. L. COLLEGE OF
ENGG

36

पु.

750

पाट ल भारती

पाट ल रोशन

िमसाल ले आऊट नेअर िशव
मं दर नागपूर

ADARSH KANY SHALA BEZONBAGH
NAGPUR

36

ी

CSJ1010917

751

पाट ल रे खा

पाट ल फ ुजी

दो. आंबेटकर कॉलोनी कामठ
रोड नागपूर

S C S GRILS HIGH SCHOOL NAGPUR

46

ी

AIS7180094

752

पाट ल शीतल

पाट ल वशाल

मेकोसा
नागपूर

ST. JOSEPHS CONVENT

36

ी

753

पटर वशाल

पटर वजय

मेकोसाबाग चर तीअन
कॉलोनी नागपूर

ST. URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

41

754

फिल स िनशा

फिल स आिशष

ओम नगर नेअर वा स कुलर
नागपूर

SARASWATI BHAVAN CONVENT

39

ी

755

पोपटानी अिनता

पोपटानी धनराज

द त नगर जर पटका
नागपूर

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL

53

ी

756

पुर कवलजीत कौर

पुर गुरमीतिसंग

एन एम सी ऑ फस या समोर
आनंद बु वहार जवळ
नागपूर

K T R SINDHU ENGLISH HIGH
SCHOOL NAGPUR

47

ी

ी तीअन कॉलोनी

पु.

मतदाराचे छाया च

AIP5207329

AIP7835481

14

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-23

ओळखप

757

काजी
मु तजीबु न

काजी रशीदो न

डॉ आंबेडकर माग
िस ाथ नगर टे क नागपूर

SUBHANIYA HIGH SCHOOL

48

पु.

758

राहुल संद प

राहुल सेवकराम

सुबोध चो क रे वेणु
कॉलोनी रोड ग दया

S S GIRLS COLLEGE GONDIA

34

पु.

759

राळे वैशाली

राळे िनतीन

थाडडे कॉलोनी ामीण
पोलीस कॉटर या समोर
नागपूर

SHRI M R S HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE PANCHPAOLI NA

44

760

रामटे के कृ णाल

रामटे के बाबुराव

ल कर बाग भूलेवाड
आंबेडकर माग नागपूर

PRIYADARSHANI J. COLLEGE

33

पु.

761

राउत पु षो म

राउत धमाजी

VIDHARBH BUNIYADI HIGH SCHOOL
& JR. COLLEGE OM NAG

47

पु.

762

राउत शोभा

राउत

MAHALAXMI VIDYALAYA
KUNDANLAL GUPTA NAGA NAGPUR

50

ी

763

रावले अिमता

रावले राज

िमसाल ले आउट नागपूर

SAMATA VIDYALAYA SHENDE
NAGAR NAGPUR

57

ी

764

रे वतकर

रे वतकर न थुजी

माउली नालंदा नगर नार
नागपूर

S K PORWAL COLLEGE KAMPTEE

45

पु.

XQY0082636

765

रे वतकर युगल

रे वतकर घन याम

के/ऑफ ी ाने र
न थुजी रे वतकर नालंदा
नगर नार रं ग रं ड नागपूर

NAGPUR NIGHT HIGH SCHOOL
NAGPUR

25

पु.

XQY5542485

ाने र

ाने र

ेम नगर नारा नागपूर

नवीन इं दोरा माया नगर
वशाखा वहार या समोर
नागपूर

मतदाराचे छाया च

CSJ1322643

ी

MT/25/149/276012

CSJ1165901

15

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

766

मतदाराचे नाव

रो क वेनगिन

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

रो क डे िनस

प ता

लुं बनी नगर गु ा
करोना या मागे रे वे
गेट जवळ नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL JARIPTKA NAGPU

36

ी

SHRI P K S H GIRLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

39

ी

767

घवाणी भा वका

घवाणी महे श

जर पटका नागपूर

768

घवाणी िशखा

घवाणी राजेश

१० न. पुलीया इं दोरा चौक
कामठ रोड नागपूर

BHOLA HIGH SCHOOL

47

ी

मांक :-23

ओळखप

769

सचदे व जया

सचदे व काश

जर पटका नागपूर

ONKARLAL SINDHU HIGH SCHOOL

46

ी

770

साधवानी वे दका

साधवानी जत

इं दरा कॉलोनी दयानंद
पाक नागपूर

SHRI P K S H GIRLS HIGH SCHOOL

35

ी

771

सहारे काश

सहारे ह रभजन

माया नगर नागपूर

R S MUNDLE COLLEGE

44

772

साखरे अनुपमा

साखरे दे व

हाउिसंग बोड कॉलोनी
नागपूर

RTMNU DEPARTMENT OF
ELECTRONICS AND COMPUTER
SCIEN

43

ी

MT/10/054/1710319

773

सरभाई रजनी

सरभाई मनोज

रमाई नगर नागपूर

PRERNA JUNIOR COLLEGE

41

ी

CSJ1237695

774

सेलोकर को कळा

सेलोकर संद प

पवळ नद कामठ रोड
नागपूर

DHARMRAJ VIDHYALAY

31

ी

CSJ1279785

मतदाराचे छाया च

पु.

16

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

775

शा ी वषा

शा ी अर वंद

जसवंत िसनेमा मॉल या
मागे बु नगर नागपूर

S C S GRILS HIGH SCHOOL NAGPUR

38

776

शडे अभय

शडे रघुनाथ

नझुल ले आऊट कॉलोनी
जर पटका नागपूर

KUMBHALKAR SOCIAL WORK
EVENING COLLEGE GANESHPETH

48

777

शडे िमला

शडे संजीत

इं दोरा भंडार मोह ला
नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS

42

ी

AIP5200548

778

शडे सरला

शडे पु षो म

यशोद प कॉलोनी पाणी या
टां क जवळ मह नगर
नागपूर

P M S HIGH SCHOOL SANJAY NAGR
BINAKI NGAPUR

50

ी

CSJ2561082

779

िसंग ल वना

िसंग सुिमत

मेसकोबाग चर तीअन
कॉलोनी नागपूर

ST. JOSEPHS CONVENT

39

ी

AIP4157061

780

िसंग रचना

िसंग संजय

न कॉलोनी नागपूर

ST. URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

50

ी

781

िसंग राजेश

िसंग ताप

GOVT MEDICAL COLLEGE

41

782

सोगे र ना

सोगे यामराव

संजय गां धी नगर नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS

34

ी

783

सोमकुवर लीला

सोमकुवर जयदास

ल कर बाग नागपूर

AKHILESH HIGH SCHOOL

56

ी

वनोद भवन कडबी चौक नागपूर

ी

मांक :-23

पु.

मतदाराचे छाया च

CSJ2520153

MT/23/133/0144115

पु.

CSJ1024736

17

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

784

सोमकुवर रमेश

सोमकुवर रामदाल

दयालु सोसायट जर पटका
नागपूर

COLLEGE OF SOCIAL WORK KAMTHI

56

785

सोमकुवर वंदना

सोमकुवर नर

इं दोरा भंडार मोह ला पो.
बेझनबाग नागपूर

ADARSH HIGH SCHOOL

56

ी

786

सोनारे अ

सोनारे रामू

एकता कॉलोनी नागपूर

K T R SINDHU ENGLISH HIGH
SCHOOL NAGPUR

54

ी

787

तलरे जा सुहानी

तलरे जा रतेशकुमार

अ रहं त सी एम पी द नागपूर

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL NAGPUR

35

ी

788

तां बे रणजीत

तां बे मा णक

चोग स कॉलोनी कामठ रोड
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE

39

ी

789

तेलमोरे अिमता

तेलमोरे अनुराग

क मीर ग ली नागपूर

ST. URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

38

ी

790

टभूरकर चेतन

टभूरकर कशोर

बगीचा ले आऊट बेजनबाग
नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGG. NAGPUR

33

पु.

791

टे भुन जत

टे भुन व म

ाव ती नगर िशव मं दर
रोड नागपूर

ST VINCENT COLLEGE OF ENGG &
TECHNOLOGY NAGPUR

34

पु.

792

ठाकूर शकुंतला

ठाकूर
रामनारायणिसंग

सुमेधा नगर नेअर इं डो
जापान कूल नागपूर

NAGSEN VIDYALAYA BEZONBAGH
NAGPUR

52

नी

मांक :-23

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

ी

18

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

793

थोरात करण

थोरात अिभ जत

मेसकोबाग
नागपूर

794

ितवार रािगणी

ितवार वजय

वैशाली नगर नागपूर

795

तोलानी

तोलानी चंदर

796

तुलशान मंजु

797

उमाठे

798

वमा नीरजा

वमा अ य

राधे अपाटमट
मेकोसाबाग कडबी चो क
जर पटका नागपूर

799

वमा राजीव

वमा नंद कशोर

800

वाघ आरती

801

वहाने लिलतकुमार

मता

ा

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-23

ओळखप

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

44

ी

K T R SINDHU ENGLISH SCHOOL
NAGPUR

52

ी

वषा अपाटमेट सेकंड
लोर नागपूर

ST VINCENT PALLOTI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECH N

33

ी

तुलशान योगेश

आय नगर मानकापूर नागपूर

SARASWATI BHAWAN CONVENT

37

ी

AIP6019434

उमरे ड

चो स कॉलोनी कामठ रोड
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG.
DIGDOH HILLS HINGNA R

28

ी

AIP6450969

B V M CIVIL LINES NAGPUR

50

ी

क तुरबा नगर जर पटका
नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

26

वाघ आिशष

मोने ले आउट ताप नगर
िसमट रोड नागपूर

SHRI M R SINDHI HINDI GRILSH
HIGH SCHOOL KHAMLA NA

36

वहाने पां डुरं ग

नवीन थावरे कॉलोनी नागपूर

VISHAKHA MADHYAMIK HINDI
VIDYALAYA

41

णा

ीसतीं कॉलोनी

भाग

पु.

AIP2751444

AIP7385305

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

YKB4052874

CSJ2161875

19

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

802

वाणी िस ाथ

वाणी ऋषी

मे ाम ले आउट सुगत नगर
नागपूर

P W S A & COM COLLEGE KAMTHEE
ROAD NAGPUR

40

803

वानखे डे भा य ी

वानखे डे शैल

नाझुल ले आऊट नागपूर

NIT POLYTECHNIC NAGPUR

39

ी

804

वारकर व ा

वारकर भाकर

वैशाली नगर नागपूर

SAMATA VIDYALAYA SHENDE
NAGAR NAGPUR

45

ी

805

वासिनक सुधा

वासिनक पयमराव

इं दोरा १० नं ज नेअर
शह द मारक तुळसा िनवास
नागपूर

Z P PATWARDHAN H S & JR
COLLEGE

57

ी

806

यादव स रता

यादव अजय

गोकुलधाम रमाई नगर नार
रोड नागपूर

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL

53

ी

807

यादव सुिनता

यादव बुधुलाल

क तुरबा नगर जर पटका
नागपूर

GURU NANAK HIGH SCHOOL

40

ी

मांक :-23

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

AIP3125994

CSJ2162717

20

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-24

ओळखप

214

रे णू ेमा

रे णू चरणजीत

गरोबा मैदान छाप नगर
नागपूर

ST.JOSEPHS CONVENT NAGPUR

40

ी

YGR 4004248

215

आकरे वैशाली

आकरे पां डुरं ग

शां तीनगर तेलीपुरा हनुमान
मं दर नागपूर

NEW PYRADIES SNEHI ENGLISH
SCHOOL

28

ी

YGR1505635

216

बोकडे अनंत

बोकडे नारायण

ी संत दास नारायण महारस
सेवा म सतगु नागपूर
पारड

PRAKASH SRISHI VIDYALAYA PARDI

38

217

बोरकर

बोरकर सुळस

दे शपां डे ले आउट नागपूर

SAHAYAK NIVADNUK NIRNAY
ADHIKARI 54 NAGPUR PURV VI

36

ी

AIS4210696

218

च नावार मंजुषा

च नावार वजय

एच बी टाउन नागपूर

VMV COLLEGE NAGPUR

47

ी

219

चौधर सुभाष

चौधर रामभाऊ

सूया नगर बाजूला लता
मंगेशकर ाउं ड

J.D COLLEGE OF ENGG. &
MANEGEMENT

51

पु.

BKG 0847418

220

डडू रे कमलेश

डडू रे रे वचंदजी

गुलमोहर नगर भरतवाडा रोड
पां डे ऑ फस यामागे

NAGPUR NIGHT HIGH SCHOOL

33

पु.

LLD 0442210

221

दे हलीकर सीताराम

दे हलीकर ह रभाऊ

DHANRAJ VIDYALAYA KANDRI
KANHAN

57

पु.

YKR6783617

222

दे शमुख राज

दे शमुख भाकरराव

SHRI VISHWNATHBABA HIGH
SCHOOL WADI NAGPUR 23

56

पु.

MT/23/136/282267

ा

ेम नगर साई नगर नागपूर

हवरे ग ली नवीन इतवार
रोड नागपूर

मतदाराचे छाया च

पु.

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नंदनवन
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

223

ढोरे अजय

ढोरे आनंद

जुना बगडगंज नागपूर

224

धुवे सतीश

धुवे मनोहरराव

जुना बगडगंज नागपूर

225

फडर मनीषा

फडर अ ण

तुलसी नगर नागपूर

226

गजिभये

गजिभये रमेश

227

िघया मेहुल

िघया अ

228

कडव रे खा

कडव नामदे व

229

कमाल मो.मंजूर

कमाल अ दुल रहे मान

230

कमाल नाफ स

कमाल मो.मंझरू

231

काटोले धीरज

काटोले न थूजी

ेता

न

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-24

ओळखप

KDK CB UMRED

30

पु.

INDUSHTRIAL TREINING INSTITUTE
GONDIYA

48

पु.

LATE NAMDEVRAO KIRPANE SNEHI
ENGLISH CONVENT

48

ी

YGR7633605

PRIYADARSHINI JR. COLLEGE OF
ENGG NAGPUR

30

ी

YGR3532751

V M V COLLEGE NAGPUR

27

SNEHI ENGLISH HIGH SCHOOL

31

सी नगर कॉलोनी शां ती नगर
नागपूर

SUBHANIA HIGH SCHOOL ITWARI
NAGPUR

56

साई नगर कॉलोनी मसान घाट
नागपूर

SUBHANA HIGH SCHOOL

51

PJLCE NAGPUR

39

हवर ले आउट नागपूर

१/७ एल आय जी ले आउट नागपूर

ेम नगर साई नगर नागपूर

हवर नगर नागपूर

YGR5476086

पु.

YGR6686604

ी

पु.

YGR1421163

YGR4602686

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

YGR4602694

LLD0956854

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

232

कावले

233

मता

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

कावले केशव

ेम नगर झडा चो क
शां तीनगर नागपूर

LAXMIBAI WANKHEDE HIGH
SCHOOL

34

खंडाईत रवी

खंडाईत गजानन

ेम नगर हनुमान मं दर
जवळ नागपूर

DR. RAMMANOHAR LOIYA
MADHYAMIK SHALA N.M.C. NAGPUR

47

234

खो ागडे अवनी

खो ागडे संतोष

ने को सोसायट सुभाष
नगर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGG.

35

ी

235

कोचे र मी

कोचे महादे वराव

L A D & S R P COLLEGE

42

ी

236

कोकाटे ममता

कोकाटे िनलधर

जुनी पारड चं नगर
नागपूर

SAHAYAK NIVADNUK NIRNAY
ADHIKARI 54 NAGPUR PURV VI

26

ी

237

कोटगुले कोिमला

कोटगुले धम

नेताजी नगर पारड कळमना
नागपूर

VIDYA NIKETAN SCHOOL
WARDHAMAN NAGAR

38

ी

IWJ4651675

238

कुव दपाली

कुव पदमकर

वीड एच जवळ शां ती नगर
नागपूर

VISHKHA MAD. VIDYALAYA

39

ी

YGR1260710

239

िलचडे परमानंद

िलचडे नारयण

ी राम सोसायट ेम
नगर इतवार नागपूर

PRAKASH HIGH SCHOOL GUMTHALA

41

पु.

240

मदन अशोक

मदन हुकूमचंद

वीमवी कॉलेज संतामी नगर
नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE NAGPUR

59

पु.

य
े श
ं छाप नगर नागपूर

ी

मांक :-24

पु.

मतदाराचे छाया च

URC7652712

MT/23/133/648319

YGR6824734

CSJ 1392950

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

241

महाकालकर र मी

महाकालकर राजू

गरोबा मैदान गंगाबाई घाट
रोड नागपूर

SHRI P.K.S.H.G.H.S.& JR. COLLEGE

28

242

मामीडवार
याने र

मामीडवार व नाथ

सतरं जी पुरा इतवार रोड
नागपूर

ITI BUTIBORI

55

243

मां डवेकर

मां डवेकर हे मंत

भंडारा रोड नागपूर

BABA NANAK S.H. JR. COLLEGE

30

244

माटे ितक

माटे चं शेखर

भंडारा रोड नागपूर

SONEKAR COLLEGE OF PHARMCY
KORADI

27

पु.

245

मेनोन मधु

मेनोन वजयन

G H RAISONI COLLEGE

46

पु.

246

मे ाम मनोज

मे ाम यादव

अनमोल नगर दुगा दे वी
मं दर नागपूर

NIRANJAN SHIKSHAN SANSTHA
SHESHRAO KOHALE VIDYALAY

31

पु.

KZH 262997

247

िम ा मदनमोहन

िम ा व यासागर

भवानी नगर पुनापूर रोड
पारड नागपूर

DHANRAJ VIDYALAYA KANDRI
KANHAN

57

पु.

LLD2941649

248

मोहनानी ह ना

मोहनानी हर श

ल मी िनवास ओपी र
अपाट वेटा कॉलोनी
नागपूर

SAHAYAK NIVADNUK NIRNAY
ADHIKARI

27

249

मुखी जयेश

मुखी ई रदास

चाप लोक नं २ लाकडगंज
से ल एवेनु नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE NAGPUR

36

मता

हवर ले आऊट नागपूर

ी

मांक :-24

पु.

मतदाराचे छाया च

AIS 6528533

ACD111786

ी

YGR 6506463

YGR4869202

ी

पु.

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नंदनवन
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-24

ओळखप

250

िनकम शीला

िनकम संजीवकुमार

शा ी नगर जुना भंडारा
रोड एन आय ट गाडन जवळ
नागपूर

YCMMY NAVPRATIBHA ADHYAPAK
VIDYALAYA ( YCMOU STUDY

49

ी

LLD0910596

251

पा कयराज सेिलना

पा कयराज जेबा बी

राम सुमीस नगर शां ती नगर
इतवार

SARSWATI JR. COLLEGE

24

ी

YGR7124514

252

पां डे मनोज

पां डे रामरतन

नेताजी नगर कळमना माकट
नागपूर

PANDIT JAWAHARLAL NEHRU
VIDYALAYA KANHAN

43

पु.

253

पटले वजय

पटले मनोहर

मारवाड वाड शां तीनगर
नागपूर

M G C S HIGH SCHOOL

30

पु.

254

रहे मान उबेद उर

रहे मान अ दुल
स ार

महे श नगर शां ती नगर नागपूर

HUSAMIAN BOYS HIGH SCHOOL
SHANTINAGAR NAGPUR

39

पु.

255

रामटे के अचना

रामटे के रामदास

कावरा पेठ नागपूर

VISHAKHA MAD VIDYALAYA

38

256

राऊत कशोर

राऊत जनाधन

महाबली पुराम अपाट
हवर नगर नंदनवन नागपूर

AKHILESH HIGH SCHOOL SATAK

48

257

शेख नसर न अंजुम

शेख अ दुल सईद

बाबुलबन नागपूर

HUSAMIAH BOYS HIGH SCHOOL

40

ी

LLD 0544635

िमनी माता नगर भंडारा रोड
नागपूर

ADRSH SANSKAR VIDYALAYA
NAGPUR

28

ी

YGR7390503

258

ीवास योती

ीवास बबलू

मतदाराचे छाया च

YGR120280

ी

पु.

LDX047843

MT/25/149/102159

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

259

िसंग राधे याम

िसंग यामलाल

नेअर िशव गणेश सभागृह
इतवार टे शन शां तीनगर
रोड ब तरवार नागपूर

260

िस हा रं जना

िस हा शरण

261

सोलंक शैलेश

262

ितवार

263

264

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

HINDUSTHAN VIDYALAYA

54

राधा
णा नगर बी/एच
गोपालकृ णा लोन

S.B CITY COLLEGE NAGPUR

51

सोलंक सुखदे व

जुना पारड नाका नेताजी
नगर नागपूर

ADARSHA HIGH SCHOOL

43

ितवार चं ा

संबाजी नगर भंडारा रोड

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGG.

33

ी

वभ सा रका

वभ सुरेश

ीअपाटमट
पारड भंडारा रोड नागपूर

RAMNAGAR BHARAT VIDYALAYA
RAMNAGAR NAGPUR

57

ी

येनोरकर राहुल

येनोरकर वासुदेवराव

सालासार वहार यू
दे शपां डे ले आउट वधमान
नगर वाठोडा रं ग रोड
नागपूर

VIDRBH BUNIYADI HIGH SCHOOL
OMKAR NAGAR NAGPUR

48

त
ु ी

मांक :-24

ओळखप

मतदाराचे छाया च

YGR0129765

ी

पु.

पु.

YGR6635494

LLD 3031283

YGR707544

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

481

अडक ने शां त

अडक ने मधुकर

वकटे श कॉलोनी नंदनवन
नागपूर

482

बैस जया

बैस वीण

नंदनवन कॉलोनी नागपूर

483

बजाज सुिनता

बजाज आसवानी

बाजूला के .ड .के. कालेज

484

बजाज सुिनता

बजाज अ ानी

के ड के कॉलेज जवळ नागपूर

485

बालपां डे मंदा

बालपां डे राज

486

बां ते बाल

487

ण

यू नंदनवन नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-25

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

PRIYADARSHINI COLLEGE NAGPUR

40

S C S GRILS HIGH SCHOOL
PANCHPAOLI NAGPU

45

ी

YGR1959873

BABA NANAK S.H. HIGH SCHOOL &
JR. COLLEGE

31

ी

YGR 3221223

BABA NAYAK S H HIGH SCHOOL
GAROBA MAIDAN NAGPUR

52

ी

YGR3221223

ADARSH SANKAR VIDYALAYA

40

ी

बां ते मोहपत

चैत य र नगर खरबी रोड
नागपूर

PANDIT JAWAHARLAL NEHARU
VIDYALAYA KANHAN

59

पु.

बावनकुळे भोजराम

बावनकुळे बेिनराम

यू डायमन नगर रमणा
मारोती रोड सा ी
हाडवेअर समोर नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
NAGPUR

44

पु.

488

भोयर टे कचं

भोयर भाऊराव

ी
णा नगर नेअर
पोलीस चो क वाठोडा ले
आऊट नागपूर

HINDUSTHAN VIDYALAYA
WARDHMAN NAGAR NAGPUR

33

पु.

489

बसेन बना

बसेन मोरे र

गाडगे बाबा नगर नागपूर

STAR POINT CONVET 64-65 GADGE
BABA NAGAR NAGPUR

37

JVK1501923

LLD2975274

ी

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

490

बोबडे

491

मतेश

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

बोबडे रामभाऊ

रमणा मारोती नगर नागपूर

चापले भूषण

चापले रामकृ ण

रमणा मारोती नगर नागपूर

492

चरडे अिनल

चरडे पु षो म

िस े र वाड खरबी रोड
हसनबाग चौक नागपूर

493

चौधर उ म

चौधर दामाजी

494

च हाण संजय

च हाण योगराज

495

छ परघरे वैशाली

496

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-25

ओळखप

DR. B A COLLEGE OF ENGG & RE
WANADONGRI NAGPUR

35

पु.

ADARSH SANKAR VIDYALAYA & JR.
COLLEGE

31

पु.

SANT GADGE MAHARAJ
MAHAVIDYALAYA HINGNA NAGPUR

46

पु.

YGR0349086

HINDUSTHAN VIDYALAYA

30

पु.

JVK2302560

सरोदे नगर वाठोडा रं ग रोड
नागपूर

ADRASH SANKAR VIDYALAYA

27

पु.

YGR960988

छ परघरे तुलेश

जुना पारड नाका नेताजी
नगर मंगलद प कॉलोनी
नागपूर

BHOLA HIGH SCHOOL MOTIBAG
NAGPUR

36

िचंचखे डे संजय

िचंचखे डे आनंदराव

नंदनवन ले आउत मेन रोड
नागपूर

BASTARWARI HIGH SCHOOL
NAGPUR MAHANAGAR PALIKA

46

पु.

MT/23/134/627386

497

दगवार राहुल

दगवार रामचं

नंदनवन कॉलोनी ल मी
नारायण मंद र नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE NAGPUR

36

पु.

AIS7179625

498

डां गे सरोज

डां गे ीरं ग

कामा ी नगर वाठोडा
नागपूर

JAMDAR HIGH SCHOOL RESHIMBAG

55

ी

णा नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

ी

ी

LLD1615327

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-25

ओळखप

499

दे ऊळकर काश

दे ऊळकर वामनराव

शेष नगर हनुमान मं दर जवळ
खरबी रोड नागपूर

DR RAM MANOHAR LOHIYA MADHY
SHALA

54

पु.

LLD0878462

500

ढोबाळे

ढोबाळे कसना

क त नगर नवीन नंदनवन
नागपूर

S C S GRILS HIGH SCHOOL NAGPUR

33

पु.

HQT1082114

501

ढोक नीिलमा

ढोक दामोधर

साई बाबा नगर खरबी रोड
नागपूर

G.P.HIGH SCHOOL PACHGAO
UMRED NAGPUR

42

ी

502

ड गरे रतना

ड गरे काशीराम

गाडगे नगर नागपूर

STAR POINT CONVET NAGPUR

41

ी

LLD1718436

503

दु गकर सिचन

दु गकर उमाकां त

गुलमोहर अपाट लेट नं ६
नंदनवन नागपूर

C.P & BERAR E. S COLLEGE
TULSIBAG NAGPUR

40

504

फ टं ग शीला

फ टं ग सुरेश

श माता नगर खरबी रोड
नागपूर

GRAM VIKAS JR. COLLEGE KONDHI
J. NAGPUR

54

ी

FDX1693720

505

गां जरे अ

गां जरे मोद

राधाकृ णा नगर िग डोब
मं दर जवळ वाठोडा नागपूर

SIDDHARTH VIDYALAY NEW
MANGALWARI NAGPUR

30

ी

WYR1530906

506

गौरखेड़े अचना

गौरखेड़े हे मराज

C.P& BERAR JR. COLLEGE NAGPUR

36

ी

LLD2944882

507

गावंडे मोहन

गावंडे एकनाथराव

NIT POLY NAGPUR

36

ाने र

नी

यू नंदनवन नागपूर

दशना कॉलोनी के ड के
कॉलेज जवळ

मतदाराचे छाया च

पु.

पु.

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-25

ओळखप

508

घंगारे ितभा

घंगारे अशोक

ीकृ ण नगर वाठोडा ले
आउट व ा भवन शाळे जवळ
नागपूर

PRAKAS HIGH SCHOOL GUMTHALA
KAMTHEE NAGPUR

52

ी

YGR3183886

509

घीमे मनीषा

घीमे मधुकरराव

गंगाई ९ ी
ण नगर
वाठोडा नागपूर

ADARSH SANKAR VIDYALAYA
NAGPUR

34

ी

LLD1357284

510

गोखले अमृता

गोखले माधव

S.B.M.M COLLEGE NAGPUR

34

ी

YGR6923635

511

गोमासे वना

गोमासे र वं

दशन कॉलोनी नंदनवन
नागपूर

ADARSH SANKAR VIDYALAYA
NAGPUR

30

ी

512

हाडके दामोधर

हाडके एकनाथ

रतन नगर नागपूर

DHARMRAJ VIDYALAYA KANDRI
KANHAN

52

पु.

YGR6928113

513

जां भूळकर मुरलीधर

जां भूळकर कवडू जी

रतन नगर हसनबाग चौक नागपूर

R S MUNDLE DHARMPETH A & COM
COLLEGE NORTHY AMBAZA

34

पु.

KVM0935171

यू नंदनवन ले आउट नागपूर

514

जरापुरे अिभषेख

जरापुरे
ाने र

ित पती कृ णा अपाट
यू नंदनवन नागपूर

C.P & BERAR HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE

34

पु.

BKY0940080

515

जवतोडे राधे याम

जवतोडे जंगलुजी

सतलोक डायमड नगर नंदनवन
नागपूर

HINDUSTHAN VIDYALAYA NAGPUR

56

पु.

YGR7081250

SIDDHESHWAR VIDYALAYA
MANEWADA ROAD NAGPUR

42

पु.

YGR735111

516

जोगे शां त

जोगे केशवराव

यू नंदनवन नागपूर

मतदाराचे छाया च

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-सावरगाव
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

517

काळबां डे
चं शेखर

काळबां डे गुणवंत

वै केटे श कॉलोनी

518

कंगाले शािलनी

कंगाले सुरेश

519

कापसे काश

520

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG.

29

रमणा मारोती नगर नागपूर

STAR POINT CONVET NAGPUR

37

कापसे कसनजी

व ानगर वाठोडा ले आउट
नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
NAGPUR

48

कारमोरे वपिनली

कारमोरे वीण

श माता नगर खरबी रोड
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG.
DIGDOH HILLS HINGNA R

36

ी

521

कावळे माया

कावळे नर

दशन कॉलोनी नंदनवन
नागपूर

ADARSH SANKAR VIDYALAYA
NAGPUR

36

ी

522

केवटे ह रभाऊ

केवटे न थूजी

ीती चैत य र नगर
नागपूर

DHARMRAI VIDYALAYA KANDRI
PARSEONI NAGPUR

50

523

खां डवे

खां डवे कशोर

खरबी रोड नागपूर

HINDU DNYANDEEP CONVET

37

ी

खरबी रोड नागपूर

Z.P HIGH SCHOOL HINGNA

48

ी

सी/ओ नर कटारे
सदभावना नगर नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA

49

ी

524

525

मता

ीरसागर संजीवनी

लारोकर अचना

ीरसागर ीराम

लारोकर नीलकंठ

मांक :-25

ओळखप

मतदाराचे छाया च

XQY1857598

ी

पु.

YGR7404072

पु.

YGR42008989

YGR7048671

MT/23/136/121183

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

526

माचेवार कमलेश

माचेवार अशोकराव

गोपालकृ ण नगर नागपूर

527

मदनकर संतोष

मदनकर न थूजी

चैत य र नगर नागपूर

528

महाजन रजनी

महाजन अ ण

दशन कॉलोनी के ड के जवळ
नागपूर

529

महाजन संद प

महाजन मदनमोहन

530

मां डेकर उ

मां डेकर हे मंत

531

माटे सिचन

532

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-25

ओळखप

SHRI SACHHIDANAND SHIKSHK S.
COLLEGE OF PH. KORADI

34

पु.

YGR6303531

DHARMRAJ VIDYALAYA KANDRI
KANHAN

54

पु.

YGR3159795

DR RAMMANOHAR LOHIYA MADHY
SHALA NAGPUR

56

GOVT. MEDICAL COLLEGE & SUPER
SPECIALITY HOSPITAL

40

वैकटे श नगर के ड के कॉलेज
नंदनवन नागपूर

PRIYADARSHINI JR. COLLEGE OF
ENGG.

38

माटे वसंतराव

आराधना नगर खरबी रोड
दघोर नागपूर

KDK COLLEGE NAGPUR

34

मुरकुटे ाज ा

मुरकुटे परे श

१२५ जुना नंदनवन नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
NAGPUR

35

533

मुत जत

मुत मधुकर

रमणा मारोती योती कूल
जवळ नागपूर

ST PAUL JR. COLLEGE NAGPUR

27

534

नाचणकर सोनाली

नाचणकर

इं दरा दे वी टाऊन या
मागे ी कृ णा नगर
वाटोडा ले आऊट नागपूर

DINANATH HIGH SCHOOL & JR
COLLEGE DHANTOLI NAGPUR

39

वला

वण

यू नंदनवन नगर नागपूर

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

MT/23/134/651177

YGR2107290

ी

पु.

YGR7064587

LLD0541383

ी

पु.

AIS1753896

FXD1724525

ी

LLD2545044

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नंदनवन
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

535

नागुलकर मनीषा

नागुलकर मनोहर

व ा नगर वाठोडा ले आउट
नागपूर

JINGLE BELLS HIGH SCHOOL

40

536

नासरे रोशन

नासरे वसंतराव

एम आय जी हाडा कॉलोनी
नंदनवन पोलीस टे शन
नागपूर

DINANATH HIGH SCHOOL & JR
COLLEGE

42

537

नवघडे बना

नवघडे गो वंदजी

इतवार रे वे टे शन पी
ड लू आय ऑ फस शां ती नगर
नागपूर

BHOLA HIGH SCHOOL MOTIBAG
NAGPUR

26

ी

538

िनमल गौर

िनमल वनोद

िचटणवीस नगर नागपूर

C. P& BERAR JR. COLLEGE MAHAL
NAGPUR

37

ी

539

िनवां त नरे श

िनवां त केशवराव

ी कॉ ले स बी टाईप
बोरकूटे ले ओउट मनीष नगर
रोड नर नगर नागपूर

LATE RAMCHANDRARAO KAMDE
SECONDARY HIGHER SECONDAR

50

540

पडोले आरती

पडोले बाबुराव

नंदनवन कॉलोनी नागपूर

PURUSHOTTAM THOTE COLLEGE
OF S.W NAGPUR

35

ी

541

पखाले अंजू

पखाले अशोक

श माता नगर खरबी रोड
नागपूर

S.S.E.S AMRAVATIS SCINCE
COLLEGE NAGPUR

30

ी

542

पंचबुधे िनलेश

पंचबुधे सुरेशराव

नवीन डायमंड नगर नागपूर

DR. B A COLLEGE OF ENGG. & RE
WANADONGRI ROAD NAGP

31

543

पठान अिनषा

पठान जावेद

ADARSH SANKAR VIDYALAYA
NAGPUR

38

व ा नगर वाठोडा

ी

पु.

मांक :-25

ओळखप

मतदाराचे छाया च

YGR3139201

MT/26/155/0513409

पु.

URCO308606

पु.

LLD0776179

ी

YGR7495757

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-25

ओळखप

544

पाठे कर माधुर

पाठे कर अिमत

सहकार नगर नंदनवन नागपूर

HINDUSTHAN VIDYALAYA

30

545

पोटभरे गजानन

पोटभरे फक रा

नंदनवन कॉलोनी नागपूर

NIT POLY NAGPUR

48

पु.

YGR1376748

546

पुरो हत कर ट

पुरो हत मणीशंकर

नंदनवन कॉलोनी नागपूर

VMV COLLEGE NAGPUR

56

पु.

MT/23/134/645317

547

पु टे वार
अ यकुमार

पु टे वार सुरेश

गु कृ पा ३३ -ड बी/एननवीन
नंदनवन कॉलोनी नागपूर

DR. B A COLLEGE OF ENGG& RE
WANADONGRI NAGPUR

28

पु.

548

रहां गडाले मुरलीधर

रहां गडाले केशव

ी
णा नगर नंदनवन
नागपूर

NIETM NAGPUR

43

पु.

YGR7331861

549

राजिगरे महे शचं

राजिगरे कृ णराव

खरबी रोड शेष नगर नागपूर

SHIKSHK SAHAKARI MADHYAMIK
SHALA KAMTHI

55

पु.

YGR1200153

550

रं गार भारत

रं गार दयाराम

पीड लूएस कॉलोनी कवेलू
कोटस नंदनवन नागपूर

PALLAVI D.T.ED COLLEGE NAGPUR

57

पु.

YKB7334261

551

रे वतकर भाऊराव

रे वतकर ह रभाऊ

मनीष ले आउत शेष नगर नागपूर

AKSAPUR HIGH SCHOOL

56

पु.

YGR1200583

552

साव अिनल

साव अजाबराव

हनुमान मं दर नंदनवन
कॉलोनी नागपूर

DHARMRAJ VIDYALAYA NAGPUR

52

पु.

YGR3503901

मतदाराचे छाया च

WYR7154651

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नंदनवन
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-25

ओळखप

553

सावरकर मौसमी

सावरकर जनाधन

नंदनवन कॉलोनी ल मी
नारायण मं दर जवळ नंदनवन

PRIYADARSHINI JR. COLLEGE OF
ENGG NAGPUR

36

ी

AIS7179773

554

स यद आबेदा बेगम

स यद नक ब मु जबा

शेवट या बस टे ड खरबी
रोड हसनबाग नागपूर

QADARIA HIGH SCHOOL HASAN BAG
NAGPUR

49

ी

LLD0586107

555

सेलूकर सुरेश

सेलूकर नागोरावजी

बझार वाड व जासन रोड
भ ावती चं पूर

LOKMANYA JR COLLEGE
BHADRAWATI

54

556

ीखंडे नीता

ी दे व एचनं ३२
नंदनवन नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA
NAGPUR

47

ी

RENUKA COLLEGE NAGPUR

35

ी

VIVEKANAND VIDYALAYA PALSAD
KAMTHEE

51

ी

PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGG
NAGPUR

29

ी

ADARSH SANKAR VIDYALAYA
NAGPUR

32

ी

LLD1535442

PRIYADARSHINI BHAGWATI
COLLEGE UMRED ROAD NAGPUR

31

ी

IGY6454667

ीखंडे अिनल

557

सोनकुसरे हर श

सोनकुसरे राजन

यू नंदनवन ले आउट नागपूर

558

टाले वषा

टाले भ याजी

559

तारणकर भावना

तारणकर बाजीराव

560

तरटे क त

तरटे मनोहरराव

रमणा मारोती नगर नागपूर

561

ठाकरे अिनता

ठाकरे पंचमराव

रमणा मारोती नागपूर

एनआयट ले आउट दशन
कॉलोनी नागपूर

यू नंदनवन नागपूर

पु.

मतदाराचे छाया च

YKB6822308

YGR1521699

LLD1085596

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नंदनवन
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

562

ठाकरे केशव

ठाकरे कृ णराव

नवीन डायमंड नगर नागपूर

563

ठोमरे राजु

ठोमरे नागो

संजय नगर हसन बाग पोलीस
चो क जवळ हसनबाग रोड
नागपूर

564

तीतरे ट ना

तीतरे र वं

राज नगर नंदनवन कडक
कॉलेज रोड नागपूर

565

वाघमारे सुभाष

वाघमारे
रामकृ णराव

566

वहाने दलीप

वहाने मा णकराव

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-25

ओळखप

VIVEKANAND VIDYALAYA PALASAD
KAMTHEE

49

पु.

PANCHSHEEL NIGHT HIGH SCHOOL

46

पु.

SIDDHESHWAR VIDYALAYA
MAHATMAFULE NAGAR MANEWADA
N

27

भा य ी नगर नागपूर

PRAKASH KRUSHI VIDYALAYA

49

पु.

YGR7084338

आराधना नगर खरबी रं ग रोड
नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
NAGPUR

41

पु.

GSF1621531

मतदाराचे छाया च

LLD3013463

ी

YGR6161848

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-26

ओळखप

198

अ ल
ु वार सुलभा

अ ल
ु वार कमलाकर

जवळ आरएसएस ब डं ग महाल
नागपूर

SHRINATH VIDYALAYA MAHALGAON
KAMPTEE

57

ी

199

बराई रो हणी

बराई मनीष

चं शेखरआझाद चोक सी.ए
रोड नागपूर

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG. NAGPUR

34

ी

200

बावनकर लितका

बावनकर चेतन

जुणी मंगळवार गंगाबाई
घाट रोड नागपूर

J.D.C.O.E.M. NAGPUR

32

ी

201

िभसे पंकज

िभसे काश

चीटनवीसपुरा झडा चोक
महाल नागपूर

K.C.K COLLEGE OF ENGINEERING
UMRER

38

202

चामभारे अ

चामभारे वामनराव

व णू वहार अपाटमट
महाल

Z.P TECHNICAL HIGH SCHOOL

31

203

छड याम

छड आ मारामजी

ितसरा मजला टावर काश
हघ इसकूल इतवार नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE

48

पु.

HWR 1175314

204

चीलते व ां त

चीलते वजयकुमार

सी. ए. रोड िचटणीस पाक

T.I.D.P KORADI

29

पु.

IZX 2100261

सी.ए. रोड भावसार चोक
नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE

40

पु.

IZX 4353538

NAGPUR JUNA INSTITUTE OF
ENGINERING TECHNOLOGY & M

26

पु.

IZX 4608832

नी

205

दसावाल अिमत

206

गुमगावकर शां त

दसावाल गोपालदास

गुमगावकर ीराम

जुनी मंगळवार नागपूर

पु.

मतदाराचे छाया च

MT/23/134/267372

IZX 6560700

IZX 1385277

ी

WYR 6841555

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

207

मतदाराचे नाव

हरानी नुसरत

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

हरानी जक उ न

प ता

गां धी बाग नागपूर

208

हुसैन ना दर अहसान

हुसैन मु ताक

बाजूला ऑ टोननाका न १४
इतवार िमरची बाजार
नागपूर

209

जैन ाची

जैन संकेत

पतृ छाया परवारपुरा
इतवार

210

झा दुगश

झा सुरेश

इतवार नागपूर

211

झा िग रजेश

झा सुरेश

इतवार नागपूर

212

झा सुरेश

झा

इतवार नागपूर

213

झा व णुकां त

झा माक डे य

इतवार नागपूर

214

खे डकर पूनम

खे डकर अतुल

ला पुरा इतवार नागपूर

215

कोरडे तेजराव

कोरडे सदािशव

नागपूर

हदे व

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

G S COOLEGE & COMMERCE &
ECONOMICS

39

T.G.P.C.E.T NAGPUR

31

G.H . RAISONI COLLEGE OF ENGG.

29

SHRI BRAMAKARMA VARDHINI
SANSKRUT MAHAVIDYALAYA

24

पु.

SHRI BRAMHA KARMA VARDHINI
SANSKRUT MAHAVIDYALAYA

22

पु.

SHRI BHARAM KARM VARDHNI
SANSKRUIT MAHAVIDYLAYA IT

54

पु.

SHRI BHARAM KARM VARGHNI
SANSKIRT MAHAVIDYALAYA IT

51

पु.

S.B.CITY COLLEGE NAGPUR

49

SANJAY GANDHI SMURTI VIDYA
MANDIR

56

मांक :-26

ओळखप

ी

IZX6916431

ी

IZX 7210370

मतदाराचे छाया च

पु.

URC 7077308

LLD 1794601

ी

LLD 1831189

पु.

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

216

मुटकुरे मनोज

मुटकुरे शंकरराव

217

पला दुरकर आिशष

पला दुरकर
पुंडिलकराव

तेलीपुरा इतवार नागपूर

218

पां डे मंजुषा

पां डे अर वंद

आयचीत मं दर रोड नागपूर

219

पठाण अझहरखान

पठाण शफ उ ल

गां धीबाग पोिलस काटर

220

पुरडभट नेहा

पुरडभट संजय

बापूराव ग ली नागपूर

221

राव अवधनुला

राव कृ ण

मा शारदा कॉ ले स
इतवार इ टे शन रोड
नागपूर

222

शेटे धनंजय

शेटे िशवशंकर

223

वेरागाडे

वेरागाडे दे व

224

योती

यास पा

यास अभय

टमक िचमाबाई पेठ

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-26

ओळखप

M.G.C.S HIGH SCHOOL

35

पु.

N.I.T. NAGPUR

28

पु.

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE
NAGPUR

54

MAHATMA GANDHI CENTENNRAL
SINDHU HIGH SCHOOL JARIP

31

V.D.H.S NAGPUR

56

ी

B.V.M. ,CIVIL LINES NAGPUR

37

ी

लालगंज गुजार इतवार
नागपूर

R.S. MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMM. COLLEGE NAGPUR

51

जुनी मंगळवार गां डली
वा या जवळ नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA

49

ी

IZX 7040934

महाल मी े व स यू
इतवार रोड जवळ
गां धीपुतला नागपूर

SHMIT BINZANI MAHILA
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

42

ी

LLD 0639682

मतदाराचे छाया च

ी

पु.

पु.

LLD 1778877

MT/23/133/720201

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-26

ओळखप

225

वाडे कर स वता

वाडे कर पां डूरं गजी

संभाजी कसार मं दर
म कासाथ इतवार नागपूर

PRABODHAN THAKARE SMRUTI
MADHAY SCHOOL WADI NAGPUR

36

ी

IZX 4511051

226

वाडे कर स वता

वाडे कर पां डूरं गजी

सबाजी कसारमं दराजवळ
म कासाथ इतवार नागपूर

PRABODHANKAR THAKARE SMURTI
MADHYAMIK SHALA DATTWA

36

ी

IZX 4511051

227

वाखरे मृणाली

वाखरे प नाभ

भोसला वेद शाळा आ चीत
मं दर रोड महाल नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

29

ी

228

वारजूरकर महादे व

वारजूरकर दादाजी

इतवार तेलीपुरा पेवाठा
नागपूर

ADARSH DNYAAPRAKASH
SHIKSHAN SANSTHA NAGPUR

57

मतदाराचे छाया च

पु.

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-27

ओळखप

359

अबे दन मोह मद
अनीस रझा

अबे दन झैनल
ु

शेख बर चो क नाल साहब रोड
मोिमनपुरा नागपूर

M A K AZAD HIGH SCHOOL

43

360

आचाया योिगता

आचाया सुबोध

कुंभारपुरा बडकस चोक
महाल नागपूर

R.S MUNDLE DHARMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

34

ी

IZX 2201754

361

अहे र पूजा

अहे र बाल

यंकटे श पूजा अपाटमट
ाउं ड खांब रोड ,बाजूला
संघ ब डं ग महाल
नागपूर

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG. NAGPUR

30

ी

YGR 1522457

362

अली येद सरवत

अली मीर अहमद

नयापुरा बाजूला हज हाऊस
या समोर नागपूर

SUBHANIA HIGH SCHOOL ITWARI
NAGPUR

50

पु.

HWR 0699264

363

आरे वर मह

आरे वर ल मणराव

मयुरेशअपाटमट
गाड खाना नागपुर ्

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
MAHAL NAGPUR

54

पु.

IZX 6994982

364

अरशद मोह मदवसीम

अरशद अ दुल हबीब

सी.ए. हं सापुर नागपूर

HUSAMIAH BOYS HIGH SCHOOL

47

पु.

IZX 7310162

365

बालमवार व ा

बालमवार मधुकरराव

नाईक रोड झडा चोक
नागपूर

DHARMARAJ VIDYALAYA

47

366

बरमाते अंकुश

बरमाते नारायणराव

शिनवार कारटन मा कट
इमामवाडा नागपूर

SHREE CHAKRAPANI COLLEGE OF
ARTS HUDKESHWAR ROAD N

38

पु.

367

भगत मोद

भगत रामभाऊ

महाल नागपूर

S V P C E T NAGPUR

41

पु.

मतदाराचे छाया च

IZX7306640

ी

IZX 6771240

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-27

ओळखप

368

भाई शीर न

भाई हुसैन

गां जाखे त चोक नागपूर

HUSAMIAH BOYS HIGH SCHOOL

46

ी

369

भाजीपाले वैदेह

भाजीपाले वलासराव

रजत संकुल गणेशपेठ

GOVT. ASHRAMSCHOOL KAWDAS

42

ी

370

भुते अिनता

भुते धनराज

राणी इं दराबाई भोसले
वहार महाल नागपूर

ST. M.B. HIGH SCHOOL RANI
DURGAWATI CHOWK NAGPUR

51

ी

LLD 1266535

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA

42

ी

BKG 1084300

ADARSH KANYA SHALA
BEZONBAGH NAGPUR

35

ी

INZ 7020001

V.S.P.M. DENTAL COLLEGE NAGPUR

30

पु.

YKB 5830162

ADARSH A HIGH SCHOOL KANHAN
PARSEONI NAGPUR

45

पु.

CSJ 1294966

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

38

पु.

G.W.C.E.T NAGPUR

28

371

बजवे कुसुम

बजवे दलीप

िसरसपेठ िमट पुरा नवी
व ती नागपूर

372

बोरकर शुभां गी

बोरकर अिमत

राहुल रे िसडे सी नागपूर

373

चां डक अनुज

चां डक हर श

ीदे वी रतन कॉ
नागपूर

374

चापरे ताराचंद

चापरे रामचं

आदश वणकर कॉलोनी
तां डापेठ नागपूर

375

चौधर सुमेध

चौधर दुवास

ए ३ डु ले स राहुल
कॉ ले स एस ट टे ड
कूर गणेश पेठ नागपूर

376

िचमूरकर राधा

िचमूरकर कशोर

अ बा िनवास िचटणीस पाक
चोक समोर याम टा कज
नागपूर

लेक

मतदाराचे छाया च

ी

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

377

चोपकार यशराज

चोपकार नंद कशोर

चोपकार रोड गणेशपेठ
नागपूर

NAGARJUNA INSTITUTE OF ENGG.
TECHNOLOGY & MANEGMEN

35

378

चौधर अ

चौधर दलीप

बाजूला गणेश
शाळा नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG.

38

379

दाखले गणेश

दाखले न थूजी

भोसले वहार कॉलोनी
नागपूर

GOVT . MEDICAL COLLEGE NAGPUR

44

पु.

380

दानव आिशष

दानव आ माराम

रां का कॉलोनी वक ल पेठ
रे शीमबाग कुअर नागपूर

GURU NANAK HIGH SCHOOL

34

पु.

381

दे शपां डे
यो सना

दे शपां डे संजय

दे शपां डे भवन ईकर रोड
महाल नागपूर

S.B. CITY COLLEGE

60

ी

HWR 1136290

382

दे शपां डे मंजू

दे शपां डे हे मंत

स करदरा रोड सोनावजीची
वाड नागपूर

A.W.M.M. SCHOOL

48

ी

LLD 1915503

383

दे शपां डे राजू

दे शपां डे
वासुदेवराव

वंशा पलेस वक ल पेठ
रे शीमबाग चोक नागपूर

N.M. MODEL JR. COLLEGE NAGPUR

51

पु.

IZX 1275049

384

धािमक द पक

धािमक शंकरराव

नवीन वहार अपाटमट
यूमानकापूर कोरड रोड
नागपूर

KURVEYS NEW MODAL HIGH
SCHOOL & JR. COLLEGE SHRADH

34

पु.

IZX 2108629

385

ढवळे कशोर

ढवळे गणपतराव

रतन कॉलोनी नागपूर

C.P & BERAR HIGH SCHOOL
RAVINAGAR NAGPUR

42

पु.

LLD 1914324

नी

यावाम

पु.

मांक :-27

मतदाराचे छाया च

IZX 6556757

ी

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-27

ओळखप

386

गायकवाड डॉ वषा

गायकवाड दगंबर

एंजल अपाटमट उं टखाना
दह पुरा नागपूर

KUMBHALKAR SAMAJ KARYA
SANDHY MAHAVIDYALAYA GANESH

41

387

गौतेवर रो हत

गौतेवर राजीव

िसरसपेठ तेलंगीपुरा
बाजूला हनुमान मं दर
रे शीमबाग नागपूर

KURVEYS NEW MODAL HIGH
SCHOOL SITABULDI NAGPUR

27

388

गोरख चेतना

गोरख िगर श

जुनी शु वार तेलीपुरा
नागपूर

V M V COLLEGE NAGPUR

26

389

गु ा रो हत

गु ा अशोककुमार

माधव भवन लोधी पुरा
बजे रया नेअर बाजपेयी
मं दर सं माकट रोड
गणेशपेठ पोलीस टे शन

DADASAHEB BALPANDE COLELGE
OF PHARMACY BESA

30

पु.

IZX6719181

390

हुसेन शमीमअ तर

हुसेन मोह मद

अ सार नगर मोिमनपुरा
नागपूर

URDU JR. COLLEGE

45

पु.

IZX 7176290

391

जाधव संयोिगता

जाधव संजय

भवानी भवन तुलसीबाग रोड
इं ट जुिनयर भ सला
यालेस महाल नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

45

392

जाऊलकर याम

जाऊलकर पु षो म

तेलीपुरा महाल नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE HIGH
SCHOOL

36

393

जावेद कसर जहान

जावेद मोह मद
यासीन

प थर फोड दगा
जालालपुरा गां धीबाग
कोतवाली नागपूर

M A K AZAD HIGH SCHOOL GANDHI
BAGH NAGPUR

54

394

जोशी अर वंद

जोशी द ा य

तुलसीबाग रोड गुजर वाडा
मागे महाल नागपूर

C P & BERAR COLLEGE NAGPUR

51

मतदाराचे छाया च

ी

पु.

AIS 4600557

ी

IZX4303962

ी

पु.

ी

HWR1160258

पु.

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

395

कैसार मोह मद

कैसार मु झाममील

हं सापुर नागपूर

396

काळे सुनील

काळे

397

कामड डॉ नामदे व

कामड यशवंत

398

काशीकर मंजु ी

काशीकर दलीप

टळक पुतळा महाल नागपूर

399

खान आिलयाअंजुम

खान शाह द

ईकर रोड नागपूर

400

खान अहमद सईद

खान नूर

401

खान गजाला

402

403

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-27

ओळखप

ANJUMAN HIGH SCHOOL SADAR
NAGPUR

35

पु.

प रजात अपाटमट
कनलबाग नागपूर

MAHATMA FULE SAMTA SHIKSHAN
SANSTHA NAGPUR

45

पु.

ी ह रहर गणेश नगर
कोतवाली नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

46

पु.

R.S. MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE NAG

53

ी

SUBHANIA HIGH SCHOOL

43

ी

जामा म जद मोह मद
अलीरोड मोिमनपुरा नागपूर

QADARIA HIGH SCHOOL HASAN
BAGH NAGPUR

54

खान नेईम

बाजूला कॉप रे शन
लाय र अ सार नगर
मोिमनपुरा नागपूर

QADARIA HIGH SCHOOL HASAN
BAGH NAGPUR

56

ी

IZX 7194285

खान बाना

खान अरबाज

गंजीपेठ फायर गेड
काजीपुरा नागपूर

K.D.K C.E. UMRER

34

ी

HWR 0749416

खान सलीमा

खान फह म

लोधीपुरा सी. ए. रोड
नागपूर

HUSAMIAH BOYS HIGH SCHOOL
SHANTINAGAR NAGPUR

42

ी

HWR 1485168

हादराव

मतदाराचे छाया च

IZX 7020100

पु.

IZX 3062312

IZX 211293

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-27

ओळखप

404

खंडारे मोद

खंडारे िभमराव

एन आय ट कॉ ले स
लाक नं सी मे डकल
उं टखाना नागपूर

VIDARBHA BUNIYADI HIGH SCHOOL
OMKAR NAGAR NAGPUR

45

405

को हे चं कला

को हे कैलाश

मधुकर पाट ल मु खापा नवीन
व ती खापा नागपूर

DESHBANDU CHITTARANJAN HIGH
SCHOOL KOTHULANA

42

ी

IZX 7106883

406

कुमार सुिचता

कुमार िग रजेश

नाला साहे ब चोक नागपूर

HINDUSTHAN VIDYALAYA

42

ी

IZX 1209832

407

कु बलकर मीना

कु बलकर संजय

गणेशपेठ नागपूर

B.G.S. GIRLS HIGH SCHOOL
JARIPATKA NAGPUR

48

ी

HWR 0903229

408

लाडे सीमा

लाडे गमनकुमार

रो हाउस ११ अमरवा टका
उं टखाना मे डकल रोड
नागपूर

KUMBHALKAR SAMAJ KARYA
SANDH MAHAVIDYALAYA

44

ी

409

लारोकर अ

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA
SHREEKRISHNA NAGAR

34

ी

410

मेले डॉ खुशाल

मेले तुकाराम

गोपाल मृती कॉ
केस
मॉडे ल िमल कु गणेश पेठ
पोलीस टे शन नागपूर

KUMBHALKAR SOCIAL WORK
COLLEGE GANESHPETH NAGPUR

51

पु.

411

मे ाम अिमत

मे ाम ल मण

बु नगर डॉ. आंबेडकर
माग नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

27

पु.

412

मो.जह र मो.जह र

मो. मुज फर मो.
मुज फर

मोहमंद अली चौक भलदार पुरा
नागपूर

M A K AZAD JR COLLEGE

40

पु.

नी

लारोकर नीलकंठ

टमक खाट कपुरा नागपूर

मतदाराचे छाया च

पु.

IWJ 6935322

IZX1238773

IZX7103393

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-27

ओळखप

413

मौजउ न
शा सु नसा

मौजउ न स यद

यू हुज हाउस गंजीपेठ रोड
नागपूर

M A K AZAD HIGH SCHOOL
GANDHIBAGH

53

ी

414

मोतीवाला मेहा

मोतीवाला नर

खा दया कॉ ले स टे ट
बँक ऑफ है दराबाद बडकस
चो क नागपूर

DADASAHEB BALPANDE COLLEGE
OF PHARMACY

30

ी

415

मुकुलवार राज

मुकुलवार केशवराव

िसरसपेठ मट पुरा नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVEY HIGH
SCHOOL

46

416

मुमताजु दन शाईसता

मुमताजु दन मोह मद

भालदारपुरा ग जीपेठ रोड
नागपूर

NATIONAL HIGH SCHOOL

50

ी

417

नगरारे शािलनी

नगरारे व ासागर

अवधूत वाड िस वल लाइन
सावनेर

MORNING STAR CONVENT SAONER

45

ी

MT/23/135/180616

418

नंदे र रोमा

नंदे र नौधन

बु वहार भानखेडा
नागपूर

ST, M.B. HIGH SCHOOL RANI
DURGAWATI CHOWK NAGPUR

47

ी

MT/23/136/171162

419

नसीम जीनात

नसीम िनसार

अ सार नगर मोिमनपुरा
नागपूर

NATIONAL HIGH SCHOOL

50

ी

IZX 7260110

420

नेउलकर काश

नेउलकर ल मणराव

सुदाम माठ नागपूर

SHARODCHANDRA ARTS
&COMMERCE COLLEGE BUTIBORI

48

पु.

LLD 1865260

421

िनकोसे मुकेश

िनकोसे तुलसीदास

जुनी मंगळवार भाट या
निसग होम नागपूर

JEEWAN VIKAS VIDHYALAY

42

पु.

LLD0756676

पु.

मतदाराचे छाया च

IZX0297598

MT/23/135/147015

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

422

पाहुणे िनशा

पाहुणे शां त

टळक पुतळा राम मं दर रोड
महाल नागपूर

423

पाहुणे िश पा

पाहुणे सुशां त

महाल नागपूर

424

पालीवाल रे खा

पालीवाल द पक

गणेश[पेठ नागपूर

425

पाठराबे संगीता

पाठराबे टकारामजी

426

पाट ल वीण

427

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-27

ओळखप

DHARMRAJ VIDYALAYA PIWLI NADI
KAMPTEE ROAD NAGPUR

38

ी

HWR1109511

NAVSHAKATI VIDYALAYA
TANDAPETH NAGPUR

36

ी

HWR 1105527

HINDU DNYANPETH CONVENT
MAHAL NAGPUR

39

ी

गोपाल मृती कॉ ले स
मॉडे ल िमल चो क गणेशपेठ
पोलीस टे शन नागपूर

KUMBHALKAR SOCIAL WORK
COLLEGE NAGPUR

50

ी

पाट ल गोपाळराव

तुलिसबग नागपूर

RENUKA COLLEGE BESA NAGPUR

38

पु.

IZX 7015134

पोहाने गौरव

पोहाने मोहनराव

मागे जुना ह लॉप कॉलेज
टळक रोड नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG. & TECHNO

33

पु.

HWR 1088467

428

पोफळ दगंबर

पोफळ कमलाकर

तु सबाग रोड महाल
नागपूर

JAMDAR HIGH SCHOOL RESHIMBAG
NAGPUR

36

पु.

IZX 7017759

429

कुरे शी िनलोफर
शाइन

कुरे शी शफ

खदान सी.ए गां धीबाग
नागपूर

SUBHANIA HIGH SCHOOL

43

ी

430

रसालदार मेघा

साद रसालदार लाने
महाल नागपूर

HINDU DHYAPEETH CONVENT

41

ी

रसालदार आलोक

मतदाराचे छाया च

IZX1238781

MT/23/136/306780

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

431

रोहणकर जयंत

रोहणकर याम

जुनी शु वार भाजी
मंड नागपूर

T.G.P.C.E.T. NAGPUR

37

432

साबळे

साबळे द प

संग ब डं ग रोड बडकस
चो क महाल कोतवाली
नागपूर

JINGLE BELLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

41

433

साखरकर वनायक

साखरकर रामचं

१०४ अमरवा टका
कॉ
केस उं टखाना
मे डकल रोड इमामवाडा
नागपूर

KUMBHALKAR SAMAJ KARYA
SANDHYAKALIN MAHAVIDYALAYA

48

434

शेख ना झया फरहात

शेख झुबीर

महाल भूट या दरवाजा
नागपूर

M A K AZAD JUNIOR COLLEGE

40

ी

435

शेख शबाना

शेख मो शर फ

तु सबग बाजूला मेहंद
लान नागपूर

SUBHANIA HIGH SCHOOL

43

ी

IZX 0381587

436

िसंग रिचत

िसंग रपू दमन

ी बलदे व अपाटमट
नागपूर

T.G.P.C.E.T. NAGPUR

32

437

िसंग वरकोर

िसंग भगवंत

गणेशपेठ गाड खाना
मादलिमल समोर नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA

48

ी

IZX 3507449

438

सोनकुसरे मंगेश

सोनकुसरे रमेश

यू शु वार गणेश पेठ
नागपूर

SARASWATI MADHYAMIK SHALA
NEW SHUKRAWARI

35

पु.

IZX7156763

439

टाकसाळे राजाभाऊ

टाकसाळे दमडू जी

रजत संकुल गणेशपेठ नागपूर

ST. PAUL SCHOOL

52

पु.

YKB 3012283

यो सना

पु.

मांक :-27

मतदाराचे छाया च

LLD 0454306

ी

पु.

IZX1710631

MT/23/135/0192331

पु.

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-27

ओळखप

440

तां बेकर प

ी

तां बेकर कमलाकर

जलापुरा नाका रोड रे कर रोड
नागपूर

RAM NAGAR BHARAT VIDHYALAY

55

पु.

441

तारे कर सागर

तारे कर वनोदराव

पां चपावली प हला रे वे
गेट नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG. &TECHNOL

30

पु.

442

ठवकर अिनता

ठवकर िनमल

ठ कर ब डं ग आशा
कराणा इसटोस जवळ
भालदारपुरा नागपूर

JIJAMATA MADHYAMIK VIDYLAYA
BUTIBORI

44

ी

443

उमर या मनरौशन

उमर मोह मद

बाजूला त यब सेठ कंपनी
त कया मश म शाह
मोिमनपुरा नागपूर

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG. NAGPUR

29

ी

444

वै ह रदे र

वै बालकदास

िसरसपेठ उमरे र रोड नागपूर

C P & BERAR JR COLLEGE

29

पु.

SLW4031993

445

वै

वै अवधूत

नाईक रोड महाल नागपूर

B.K.C.P SCHOOL KHNHAN

56

पु.

IZX 6770101

446

वाघ आशालता

वाघ उमाकां त

कनल बाग म जद जवळ नवी
शु वार रोड नागपूर

SIDDHESHWAR VIDYALAYA
MAHATMA FULE NAGAR

54

447

वाघाडे रामकृ ण

वाघाडे चंपतराव

C P & BERAR H S MAHAL NAGPUR

55

448

वेळेकर गौर

वेळेकर महे श

JAMDAR HIGH SCHOOL

42

वनयकुमार

क ला गेट महाल नागपूर

वेळेकर लाणे महाल नागपूर

मतदाराचे छाया च

MT/23/136/417202

ी

पु.

IZX6773758

ी

LLD 0508234

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

449

मतदाराचे नाव

झाडे वैभव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

झाडे भाकर

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

नवीन शु वार रामवाड
महाल नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

MAHARASHTRA ADHYAYAN MANDIR
HIGH SCHOOL

वय

28

लंग

पु.

मांक :-27

ओळखप

मतदाराचे छाया च

IZX7020282

11

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

666

रामटे के वनोद

रामटे के सूयभान

667

आगरकर सुिनता

आगरकर वासुदेव

668

आकारे उमेश

आकारे पु षो म

669

आंडे वशाल

670

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

दुबे नगर हुडके र रोड
नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

S.C.E.T. NAGPUR

31

KARMVIR BABU AWALE HIGH
SCHOOL HINGNA ROAD NAGPUR

48

जानक नगर नागपूर

RUNGTA C O E BHILAI

44

पु.

आंडे भा करराव

११२ कानो
हं गणघाट
टे लीफोन नगर नागपूर

SAVARSHREE M V

28

पु.

आंजीकर मंजुषा

आंजीकर सुदशन

सुदशन नगर घोडके ा
शाळे जवळ हुडके र रोड
नागपूर

VIDYA NIKETAN SHALA WARDHMAN
NAGAR NAGPUR

47

671

अतोने मोरे र

अतोने शेषरावजी

महाल मी नगर न २
मानेवाडा रोड ,नागपूर

SHRI M.M COLLEGE OF SCIENCE
,NAGPUR

53

672

बचाले व ा

बचाले तुकाराम

नरसला हुडके र रोड
िशवाजी कॉलोनी नागपूर

KURVEYS NEW MODAL HIGH
SCVHOOL SHRDPETH NAGPUR

41

673

बारापा े लुकेश

बारापा े मधुकर

दघोर उमरे ड रोड नागपूर

D.M.I.E.T.R. WARDHA

30

674

बरगे आरती

बरगे मनोजराव

यम.आर. बरगे ,हुडके र
पोलीस टे शन रोड हनुमान
टे पल पपला रोड नागपूर

SMT . BINZANI MAHILA
MAHAVIDAYALAYA MMAHAL
NAGPUR

46

यू ओम नगर नागपूर

मांक :-28

ओळखप

मतदाराचे छाया च

HXR 0806000

ी

MT/23/132/417114

RYQ670062

ी

पु.

WYR7282866

MT/22/139/309870

ी

LDX 2052108

ी

AIS 2379113

पु.

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

675

भड वीण

भड पंजाबराव

ध गावली नगर िनअर
हुडके र पोलीस इ टे शन
चीखी ले ऑउट पपला रोड
नागपूर

676

भागे वीण

भागे भाकर

677

भुजाडे करण

678

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-28

ओळखप

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG .

34

पु.

व ठल नगर न १ लाड कर ले
ओउट जानक नगर

HINDUSTHAN VIDYALAYA

34

पु.

भुजाडे पु षो म

िमरे ले आऊट गु दे व नगर
स करदरा नागपूर

SARWASHREE HIGH SCHOOL

36

ी

भुसार गाय ी

भुसार ववेक

अयो या नगर नागपूर

SAMARTH VIDYALAYA LAKHANI

40

ी

679

बोपचे सतीश

बोपचे को हूरामजी

बेसा रोड गीता नगर
नागपूर

NEW ENGLISH JR. COLLEGE

34

पु.

680

चापके रं जन

चापके काशराव

व ठलवाड रे णक
ु ा माता
नगर , हुडके र रोड
नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
CONGRESS NAGAR NAGPUR

28

पु.

681

च हाण र जता

च हाण सतीश

ओ ड सुभेदार ले आऊट
नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE HIGH
SCHOOL NAGPUR

45

ी

AIS2378966

682

छापेकर पु पा

छापेकर हनुमंतराव

पवनसुत नगर साई
ा
इं लेव नंदनवन नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
MAHAL NAGPUR

50

ी

IZX0421115

683

िचंतनवार योगेश

िचंतनवार दे वाजी

स माग नगर हुडके र
रोड नागपूर

PRIYADASHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG.

30

मतदाराचे छाया च

WYR 1510858

पु.

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

684

दहावाल द पती

दहावाल शिशकां त

साई नगर नागपूर

685

ढाक भरत

ढाक सुरेशराव

दुबे नगर नागपूर

686

धािमक चं शेखर

धािमक शंकरराव

687

ढोरे अिमत

688

धुव अमोल

689

द गलवार
राजे र

690

द

691

दुपारे शीतल

692

गान रमेश

त वाती

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-28

ओळखप

ी

S.C.E.T , NAGPUR

36

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG.

30

पु.

WYR 7265143

रे णक
ु ा माता नगर
हुडके र रोड नागपूर

VINAYAKRAO DESHMUKH HIGH
SCHOOL

37

पु.

IGY1341056

ढोरे रमेश

सुव ले आऊट रघुजी नगर
स करदरा नागपूर

M G C S HIGH SCHOOL

33

पु.

धुव मनोहर

िशव सुंदर नगर नंदनवन
नागपूर

SARVESHREE M V

27

पु.

उमरे ड रोड व ा नागर
नागपूर

S.B. CITY COLLEGE NAGPUR

53

पु.

राजे रघुजी नगर ह एच बी
कॉलोनी नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING NAGPUR

38

ी

दुपारे संद प

बनेज ले आऊट भगवान नगर
अजनी नागपूर

N P N UMRER

37

ी

गान पंजाबराव

िसरसपेठ नागपूर

DR. MADHUKARRAO WASNIK P.W.S.
COLLEGE KAMPTEE ROAD

61

द गलवार बकोडा

द

त राजेश

मतदाराचे छाया च

MT/23/135/318610

AIS2783785

पु.

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

693

ग थाडे मंदा

ग थाडे रामदास

हुडके र रोड

694

गणवीर त
ु ी

गणवीर दयाराम

695

घायवाट नेहा

696

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-28

ओळखप

KARMVIR BABU AWALE HIGH
SCHOOL HINGNA ROAD NAGPUR

42

ी

LLD 1059716

व कमा नगर
रामे र रोड नागपूर

S.C.S. GIRLS HIGH SCHOOL
PANCHPAOLI

28

ी

AIP 2750719

घायवाट काश

साईबाबा नगर वाठोडा ले
ओउट

N.E.H.S. MAHAL NAGPUR

29

ी

XLP 4001103

िगर सुर

िगर कैलास

डायमंड नगर नेअर गजानन
महाराज मं दर , रमणा मारोती
नागपूर

S.M. MOHOTA COLLEGE OF
SCIENCE , NAGPUR

46

पु.

AIS 2294494

697

गोडसे पर मल

गोडसे अ ण

वंजार नगर नेअर वाटर टं क
अजनी नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG NAGPUR

32

पु.

AIS4759726

698

इं गोले र व

इं गोले परसरामजी

शाहू ले ऑउट , िशवाजी
कॉलोनी नागपूर

KURVEYS NEW MODAL HIGH
SCHOOL SITABULDI NAGPUR

45

पु.

AIS 2473080

699

जाधव संजय

जाधव भालचं

सोमवार काटर

ST. JOSEPHS CONVENT

44

पु.

700

जाधव व ा

जाधव शामकां त

हुडके र रोड रे णक
ु ा
माता नगर

HINDUSTHAN VIDYALAYA

55

701

जाजुलवार क पल

जाजुलवार कमलाकर

उमरे ड रोड नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

37

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

WYR 6738686

AIS2783785

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-28

ओळखप

702

काकडे सुहास

काकडे द पकराव

१०१ , गोकुल अपाटमट
यू अमर नगर , नागपूर

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG.

31

703

काळबां डे जया

काळबां डे दे वे

भा यािसम नगर रोड नागपूर

K.K COMPUSYS

40

704

कां बळे िस ाथ

कां बळे लहानुजी

शेष नगर मानेवाडा ,िचखली
रोड नागपूर

VIJAY NIMBALKAR HIGH SCHOOL
MANEWADA NAGPUR

54

पु.

AIS 4219952

705

कामड वकास

कामड व ठलराव

साईबाबा नगर ,साई मं दर
खरबी रोड नागपूर

NAVPRATIBHA ADHYAPAK
VIDAYALAYA Y.C.M.A

37

पु.

CSJ 1474337

706

कावळे

कावळे घन याम

K.N.M. HIGH SCHOOL

48

707

केदार रमेश

केदार नारायण

नाईक नगर नागपूर

C.P. & BERAR H.S. RAVINAGAR
NAGPUR

59

708

ख गी वजया

ख गी िनतीन

मानेवाडा बेसा रोड
नागपूर

S.C.S. GIRLS HIGH SCHOOL

48

ी

709

खे तान सीमा

खे तान काश

नंदनवन ,िसमट रोड नागपूर

GOVT . MEDICAL COLLEGE

47

ी

SAMATA VIDYALAYA SHENDE
NAGAR NAGPUR

42

ी

710

णता

करपाल निलनी

करपाल

ाने र

ाने र नगर नागपूर

अयो या नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

पु.

ी

ी

पु.

AIS 6903009

AIS 1339613

AIS 3020088

AIP 1868827

AIS2308484

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

711

712

मतदाराचे नाव

करपाल पूजा

ीरसागर राजेश

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

करपाल गणेश

ीरसागर बाबुराव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

आिशवाद नगर नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL

33

नेअर वाटर टक आरती
जेवलेस हाळगी नगर
हुडके र रोड नागपूर

SHRIKRUPA D.T.E.D COLLEGE
NAGPUR

36

पु.

VIDYAVARDHINI DNYANPEETH HIGH
SCHOOL SHIVANGAON NA

40

पु.

नागपूर

मतदाराचे छाया च

UIY 1306349

लाखे वलास

लाखे रामदास

रतन नगर दघोर

714

लां जेवार माधुर

लां जेवार िग रधार

पवनसुत नगर मोटघरे ले ऑउट
रमणा मारोती नागपूर

SMT. JANKIDEVI JAISVAL
VIDAYALAYA NAGPUR

45

715

लोणारे समीर

लोणारे नीलकंठ

मंगलद प नगर २ बेसा रोड
मानेवाडा नागपूर

P.W.S COLLEGE

35

पु.

716

माजुरकर राजेश

माजुरकर कािशनाथ

ओम नगर नागपूर

SUDHIR SHIKSHAN SANSTHA

48

पु.

717

मनचलवार सा ी

मनचलवार अतुलकुमार

क त नगर नरसाळा रोड ,
िनअर चीमालवर हॉ पटल
, दघोर नागपूर

P.J.L.C.E. NAGPUR

29

ी

718

माघाडे उ वला

माघाडे
मोरे रजी

SURYODAY COLLEGE OF ENGG & T
NAGPUR

29

ी

719

मे ाम णय

मे ाम मधुकर

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG.

36

ी महाल मी नगर
नागपूर

ओळखप

ी

713

जजामाता नगर नागपूर

मांक :-28

ी

पु.

IZX 6724553

KVM 1483684

LPG 1006032

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

720

मोहनकर रोशनकुमार

मोहनकर हरालाल

गारगोट ए रया ,िनअर
तुजाई नगर ,नरसाळा
दघोर रोड नागपूर

PRIYADARSHINI J.L COLLEGE OF
ENGG. NAGPUR

33

721

िनचकावडे वासंती

िनचकावडे सुनील

आर..एम.एस. कॉलोनी ीराठ
ओ ड सुभेदार ले ऑउ नागपूर

SMT . BINZANI MAHILA
MAHAVIDAYALAYA

50

722

पाखरे सुिमत

पाखरे सुधाकरराव

चहां दे ले ऑउट सव ी
नगर नागपूर

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG.

35

पु.

723

पटले
राज कुमार

पटले सूरजलाल

आराधना नगर खरबी

KARMVIRBABU AWALE HIGH
SCHOOL HINGNA ROAD NAGPUR

42

पु.

724

पाट ल द प ी

पाट ल अजय

यू बड पेठ साई आगया
अपाटमट छोट खदान
नेअर हनुमान मं दर
नागपूर

SMT . BINZANI MAHILA
MAHAVIDAYALAYA

49

ी

725

पवार वंदना

पवार राज

गु दे व नगर नंदनवन
स करदरा नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE HIGH
SCHOOL NAGPUR

52

ी

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE
ENGG.

30

पु.

NAV MAHARASHTRA HIGH SCHOOL
KHARBI ROAD NAGPUR

45

पु.

PRIYADARSHANI J.L COLLEGE
NAGPUR

37

पु.

726

पदुरकर मोहन

पदुरकर दादाजी

727

पोटफोडे संजय

पोटफोडे ल मण

कृ णा आनंद १ ी
महाल मी नगर यू
नरसाळा रोड हुडके र
नागपूर

728

राघताटे गणेश

राघताटे

इं
था अपाटमट
िनअर एचपी गेस गोडाऊन
रमणा मारोती नागपूर

ीधरराव

महा मा गां धी नगर नागपूर

पु.

मांक :-28

ओळखप

मतदाराचे छाया च

SLW 7046162

ी

MT/23/134/276144

AIS 6506737

AIS2476596

AIS 4514410

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

729

राहण डले

730

त
ु ी

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-28

ओळखप

राहण डले
जते

गंगारे सीडनसी ,शाहू नगर
मानेवाडा नागपूर

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGINEERING

33

ी

राहाटे मंगला

राहाटे व नाथ

रामना मारोती ऐया
नागपूर

SAVASHREE M V

52

ी

731

राईपुरकर सुधीर

रायपूरकर वसंतराव

अं बका नगर लोट नं ४३
नागपूर

M P D S LOKANCHI SHALA & JR.
COLLEGE NAGPUR

37

732

राजूरकर रजनी

राजूरकर वजय

मंगलद प नगर मानेवाडा
बेसा रोड नागपूर

M D DEO SMURTI LOKANCHI SHALA
SIRASPETH NAGPUR

43

733

रामटे के महे शकुमार

रामटे के ताराचंद

गजानन माटे सव ी नगर
दघोर नागपूर

D.M.I.E.T.R. WARDHA

33

पु.

734

रं गार नर

रं गार माधवराव

लोट नं िशवाजी नगर नं २
नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
NAGPUR

45

पु.

735

राउत संजीवनी

राउत एकनाथ

नागपूर

S.C.S. GIRLS JR. COLLEGE
PANCHPAOLI NAGPUR

45

736

रोडे फुल

रोडे इं कुमार

ी राम वाड हुडके र
नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OG ENGG

44

पु.

AIS7023476

737

सहारे पराग

सहारे बालाजी

राम जीवन चौधर अपाट
डा चो क हनुमान नगर
नागपूर

N M MODEL JUNIOR COLLEGE

32

पु.

BKG1362375

मतदाराचे छाया च

पु.

ी

AIS4709614

ी

AIS 2243285

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

738

शाहू नीता

शाहू
दपे

739

सापते ओंकार

740

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

ी महाल मी नगर
नागपूर

SCHOOL OF SCHOLOARS
WANADONGRI NAGPUR

46

सापते वजयराव

स यक वहार िनअर
िचंतामणी नगर १ मानेवाडा
बेसा रोड नागपूर

PRIYADARSHINI J.L COLLEGE OF
ENGG.

30

सेलोकर सुषमाताई

सेलोकर सुनील

गजानन नगर ,मागे
बार दघोर नागपूर

MAHARASHTRA HIGH SCHOOL
SIHORA

741

शडे सुिनता

शडे संजय

हुडके र नीलकंठ नगर
नागपूर

742

सोनकुसळे
पु षो म

सोनकुसळे बापूराव

743

ताडसे सुरेखा

ताडसे कृ णराव

744

तां दळे सुधीर

तां दळे भाकर

745

तेलरां धे शािलनी

तेलरां धे संजीवराव

746

ठाकरे क वता

ठाकरे रामदासजी

कुमार

लंग

मांक :-28

ओळखप

ी

LLD 1408020

33

ी

SPR 4283842

VIDYA NIKETAN SCHOOL NAGPUR

40

ी

LDX2050060

S.C.S. GIRLS HIGH SCHOOL

44

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG.
DIGDOH HILLS HINGNA R

41

JANTA HIGH SCHOOL NAGPUR

52

च धर नगर संजूबा शाळा
जवळ

S.C.S GIRLS HIGH SCHOOL

48

ी

नागपूर

N.M. MODAL JR. COLLEGE

37

ी

नेहल

गजानन नगर नागपूर

रघुजी नगर नागपूर

वागत नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

पु.

पु.

YKB 6911598

ी

पु.

AIS7649767

LLD 1373604

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-28

ओळखप

747

ठाकरे र ाकर

ठाकरे वासुदेव

द राया नगर नागपूर

S.C.S. GIRLS HIGH SCHOOL

49

748

थेटे पाली

थेटे जयंत

क पत नगर बेसा रोड
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

37

749

िततरमारे मुने र

िततरमारे
तुलसीरामजी

िचटणीस नगर ताजबाग
नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL

53

पु.

LLD 2890770

पाठ गणेश

वैभर नगर दघोर उमरे ड
रोड नागपूर

SMT . BINZANI MAHILA
MAHAVIDAYALAYA

44

पु.

AIS 5204821

PRERNA CONVENT

35

ी

YGR 6747547

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE CONGRESSNAGA

51

ी

MT/23/134/921624

750

पाठ बसंत

मतदाराचे छाया च

पु.

ी

751

टू ले जय ी

टू ले वजय

शेष नगर खरबी रोड नागपूर

752

तुमसरे ममता

तुमसरे मनोज

जनककृ पा संजीवनी
हॉ पटल या बाजूला
उमरे ड रोड टे लीफोन नगर
नागपूर

753

वै संजय

वै गजानन

बनेज ले ऑउट भगवान नगर
रोड नागपूर

SMT . BINZANI MAHILA
MAHAVIDAYALAYA MAHAL NAGPUR

54

पु.

IZX 6817241

754

वनकर गो वंदा

वनकर पां डुरं ग

साई ताज अपाटमट
आशीवाद नगर नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL &JR.
COLLEGE & MC V C NAGP

51

पु.

LLD1164623

755

वरभे कशोर

वरभे संपतराव

माहुली सावरबां धे ले ऑउट
हुडके र रोड नागपूर

P.W.S COLLEGE KAMPTEE ROAD
NAGPUR

41

पु.

WYR 5379474

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

756

मतदाराचे नाव

व ळकर मोद

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

व ळकर व ठलराव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-28

ओळखप

महाकाली नगर न २ कावळे
हाडवेअर जवळ मानेवाडा
रोड नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL BARDI
NAGPUR

50

पु.

AIS 4124830

पु.

GSF1621531

757

वाहणे दलीप

वाहणे मा णकराव

आरधना नगर खरबी रं ग रोड
नंदनवन नागपूर

NEW ENGLISH H S M B

41

758

वानखे डे न ता

वानखे डे मोद

जुनी सोमवार पेठ

HINDUSTHAN VIDYALAYA

41

759

वाठ रवीं

वाठ नागोरावजी

हाळगी नगर
नागपूर

VIDYAVARDHINI DNYANPEETH HIGH
SCHOOL SHIVANGAON

40

रं ग रोड

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

AIS 7166606

AIS 2318905

11

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

607

आसटकर मा णक

आसटकर पुंडिलकराव

३९ इ ट केशर माता नगर
हुडके र नागपूर

PANDIT JAWAHARLAL NEHRU
VIDYALAYA KANHAN PARSEONI

52

पु.

608

आगलावे संजय

आगलावे

के/ऑफ शंकर तोतडे नेव
सुभेदार ले आऊट स करदरा
नागपूर

VIVEKANAND VIDYALAYA PALSAD
KAMPTEE

45

पु.

609

अमनेरकर िन खल

अमनेरकर दादाराव

फोचून ए पायर नेअर
मनीष नगर ट पाइं ट बेसा
बेलतारोड नागपूर

ADV V R MANOHAR INST OF
DIPLOMA IN PHARMACY NAGPUR

35

पु.

610

आटे क वता

आटे शिशकां त

हनुमान नगर नागपूर

ORANGE CITY COLLEGE OF SOCIAL
WORK NAGPUR

46

611

बानोकर मधुकर

बानोकार वामनराव

रघुजी नगर आ ा वीट
भां डार ितसरा मजला
स करदरा नागपूर

INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE
GIRLS

57

612

बार कर जय ी

बार कर र वशंकर

क त नगर काळे ले ऑउट
दघोर नागपूर

ADARSH SANSKAR VAIDAYALAYA

613

बरडे पूजा

बरडे काशराव

यू सोमवार पेठ रगुजी
नगर नागपूर

614

बारमाटे डॉ िनतीन

बारमाटे शामराव

615

बतक अ णा

बतक रामकृ ण

ानदे व

मांक :-29

ओळखप

ी

AIS 7405533

31

ी

AIS 5153085

SHREE CONVENT & SCHOOL

26

ी

AIS 4764114

मधुबन अपाटमट यू
बड पेठ स करदरा नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

34

पु.

जानक नगर हुडके र
नागपूर

JANATA HIGH SCHOOL WARDHA
ROAD NAGPUR

57

पु.

मतदाराचे छाया च

पु.

AIS7031321

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

616

बावनकर अचना

बावनकर परशुराम

लुटेले ऑउट रमणा मारोती

617

बा व कर माधुर

बा व कर शां त

618

भामकर राजेश

भामकर

619

भेदे मालती

620

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-29

ओळखप

RAJIV KARNBADHIR NIWASI
VIDYALAYA KANDRI

45

ी

MT/23/136/363960

रघुजी नगर नागपूर

SHREE CONVENT & SCHOOL

36

ी

AIS 7609647

महा मा गां धी नगर
नागपूर

ANJANIBAI M.R. SCHOOL

43

भेदे रमेशराव

उ हास नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

SIDDHESHWAR VIDYALAYA
MAHATMA FULE NAGAR NAGPUR

55

ी

भडे सूयकां ता

भडे धनराज

जुना सुभेदार ले आऊट
नागपूर

PANCHSHEEL NIGHT HIGH SCHOOL

38

ी

621

िभसे योिगता

िभसे मनोज

महाल मी नगर मानेवाडा
रोड नागपूर

SHREE CONVENT & SCHOOL

41

ी

622

भोरकर मंगेश

भोरकर भाकर

िचखली रोड यू अमर नगर
नागपूर

D M I E T R WARDHA

32

623

भुते सुिनता

भुते पुंडिलकराव

ल मी सहिनवास
अपाटमट तुकडोजी नगर
नागपूर

PANCHSHEEL NIGHT HIGH SCHOOL

45

624

बोरकर डॉ जयदे व

बोरकर ल मण

यू ेरंग नगर यू
नरसाळा रोड हुडके र
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

40

हादराव

पु.

मतदाराचे छाया च

LLD 1061399

AIS 2461572

पु.

ी

पु.

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-29

ओळखप

625

बुरेळे सीमा

बुरेळे मनीष

रामे र रोड मे डकल
कॉलेज नागपूर

S.M.M.C.A NAGPUR

36

626

चाइं दे रामदास

चाइं दे

ी महाल मी नगर
नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE
VIDYALAYA

50

पु.

LLD2934214

627

चापले सतीश

चापले लोकपाल

३१७ पु पां जली
अपाटमट नागपूर

R.S. MUNDE DHARAMPTH COLLEGE

35

पु.

BKY 1046986

628

चरपे जय ी

चरपे भूपेश

खानखोजे नगर मानेवाडा रोड

BHAUSAHEB SURVE HIGH SCHOOL

39

629

च हाण वजय

च हाण रामजी

के/ऑफ दे वतळे
ट
कॉलोनी व कमा नगर
अजनी नागपूर

VIDARBHA BUNIYADI HIGH SCHOOL
& JR COLLEGE NAGPUR

54

630

चेडे शीतल

चेडे सुनील

रे शीमबाग नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA

35

631

दडमल ववेक

दडमल भरत

दे शपां डे गणेश नगर
नंदनवन नागपूर

ADARSH VIDYA MANDIR OLD
SUBHEDAR NAGPUR

25

पु.

WUB 7048366

632

डाहाके राजू

डाहाके रामचं

रामकृ ण नगर ब पां डे
कॉ ले स या मागे
उमरे ड रोड दघोर नागपूर

JEEVAN VIKAS EDUCATION
SOCIETY SIRASPETH NAGPUR

52

पु.

AIS7068042

633

दाते रजनी

दाते धनंजय

उ हास नगर मानेवाडा रोड
अजनी पोलीस ठाणे नागपूर

SHIDHESHWARI VIDYALAYA
MANEWADA ROAD NAGPUR

54

ावण

मतदाराचे छाया च

ी

ी

LLD2801470

ी

AIS 1365758

पु.

ी

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-29

ओळखप

634

दे शमुख भाऊराव

दे शमुख नारायनराव

ल मी नगर िनवास डम
फायेटर कॉलोनी नागपूर

B.K.C.P. SCHOOL KANHAN

57

पु.

MT/23/134/901827

635

दे शपां डे
ल मीकां त

दे शपां डे नारायणराव

ओ ड कैलाश नगर हुडके र
नागपूर

SWAMI VIVEKANAND COLLEGE OF
SOCIAL WORK MAHAL NAGP

47

पु.

AIS0327593

636

दे शपां डे ितमा

दे शपां डे रवीं

रे शीमबाग नागपूर

JAMDAR HIGH SCHOOL

53

ी

AIS 3003530

637

दे शपां डे रं जना

दे शपां डे वनय

यू सुबेदार ले ऑउट साई
ती ा अपाटमट
नागपूर

SHREE CONVENT & SCHOOL

45

ी

WYR 2484392

638

दे ठे नारयण

दे ठे नाभरोसाजी

बजरं ग नगर , ग ली न ६

DADASAHEB KHADSE HIGH SCHOOL

49

639

दे व थळ सोनल

दे व थळ वनायक

घरकुल यू सुभेदार ले आऊट
नागपूर

SOMALWAR HIGH SCHOOL KHAMLA

39

ी

640

ढबाले मनोरमा

ढबाले वठोबा

कबीर नगर उमरे ड रोड नागपूर

SEVADAL SHIKSHAN SANATH

52

ी

641

धाबड डॉ क वता

धाबड आनंद

गणपती अपाटमट वंजार
नगर नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

44

ी

642

धाकटे रं जना

धाकटे रमेश

अयो या नगर नागपूर

SHREE CONVENT & SCHOOL

41

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

FVG 1060318

AIS4512976

AIS 7215692

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

643

धरममाळ

644

शां त

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

धरममाळ मधुकर

चंदन नगर इमामवाडा नागपूर

धािमक अर वंद

धािमक बापुराव

गजानन नगर मानेवाडा रं ग
रोड साई नगर वाटर टं क जवळ
नागपूर

645

ढोबळे द पक

ढोबळे सेवकराम

646

डोफे डॉ माधुर

647

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-29

ओळखप

SOMALWAR HIGH SCHOOL KHAMLA
NAGPUR

35

पु.

VIDARBHA BUNIYADI JR COLLEGE

54

पु.

मानव नगर दघोर नाका
उमरे ड रोड नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA & JR.
COLLEGE

31

पु.

डोफे यशवंत

महाकाली नगर गली नं ३
मानेवाडा नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

38

ी

डोईफोडे योती

डोईफोडे संजय

रगुजी नगर ो वडं थ फंड
ऑ फस जवळ

DADASAHEB KHADSE HIGH SCHOOL

53

ी

MT/23/135/306119

648

डोईफोडे कुमु दनी

डोईफोडे रामे र

जानक नगर नागपूर

DADASAHEB KHADSE HIGH SCHOOL
JAMBODIP NAGAR NAGPUR

49

ी

AIS 6879308

649

ड गरे बाबाराव

ड गरे गोपाळराव

आराधना नगर मंगलद प नगर
बेसा रोड नागपूर

PANCHSHEEL NIGHT HIGH SCHOOL

51

650

डोल कर अमृता

डोल कर ई र

िचटणीस नगर उमरे ड रोड
नागपूर

P W S ARTS & COMMERCE
COLLEGE

39

ी

AIS7058050

651

डू कारे मनीषा

डू कारे काश

ध वंतर नगर ,रमणा
मारोती रोड नागपूर

DHARMRAJ VIDYALAYA KANDRI

43

ी

IWJ 1607159

मतदाराचे छाया च

AIS1255389

YGR 3194164

पु.

AIS7292246

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

652

डू कारे काश

डू कारे

653

डू के वैशाली

डू के धम

654

फुलपाट ल डॉ
िमिलंद

फुलपाट ल
पुंडिलकराव

655

गाडे वार डॉ िनलेश

गाडे वार शरद

१०१ द या याग
अपाटमट वंजार नगर
अजनी नागपूर

656

गडपाल डॉ राहुल

गडपाल रं िभड

657

गां गुलवार ाची

658

गौर डॉ

659

660

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

DHARMRAJ VIDYA KANDRI

47

ड लू /ओ धम डू के
बापू नगर नंदनवन नागपूर

PURUSHOTTAM THOTE COLLEGE
OF SOCIAL WORK NARSALA R

41

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

56

पु.

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

36

पु.

िनमल नगर उमरे ड रोड
नागपूर

BIOCHEMISTRY GMCH NAGPUR

39

पु.

गां गुलवार वलास

चीटिनस नगर उमरे ड रोड
नागपूर

JAMDAR HIGH SCHOOL

37

गौर तापिसंग

प हला माला वृंदावन
हनुमान नगर नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

55

पु.

गावंडे पंकज

गावंडे हर भाऊ

द ा य नगर स करदरा
नागपूर

FETARI VIDYALAYA

39

पु.

BKG2265544

घाटे अंकुश

घाटे अनंतराम

गु दे व नगर नागपूर

NAVPRATIBHA MAHAVIDYALAYA

28

पु.

AIS 4407300

वराज नगर नागपूर

पु.

मांक :-29

धनवंती नगर रमणामारोती
रोड नागपूर

विलत

ीरामजी

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

मतदाराचे छाया च

IWJ 1607142

ी

LLD2290161

ी

LLD 1137199

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-29

ओळखप

661

घीमे संगीता

घीमे वासुदेव

स ु अपाटमट
सकारदरा नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA

47

ी

LLD 2348506

662

िगरडे सुिनता

िगरडे तेज

िचटणीस नगर मोठा ताजबाग
उमरे ड रोड नागपूर

SHIKSHAK SAHAKARI MADHYMIK
SHALA KAMPTEE

39

ी

BKY0986703

663

िगर रे खा

िगर दनेश

गणेश नगर मयूर मंगल
कायालय जवळ कोतवाली
नागपूर

PRABODHANKAR THAKRE SMRUTI
MADHYMIK SHALA

51

ी

MT/23/134/624528

664

गोखले वजय

गोखले भा करराव

उदय नगर नागपूर

R.S. MUNDLE DHARAMPTH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

53

पु.

LLD 1216480

665

गोरले जीवन

गोरले

आशीवाद नगर नागपूर

DADASAHEB KHADSE HIGH SCHOOL

47

पु.

AIS 6773394

666

हे मने नारायण

हे मने संभाजी

बेसा रोड मानेवाडा
मंगलद प हाळगी नगर
नागपूर

PANCHSHEEL NIGHT HIGH SCHOOL

51

पु.

667

इरफान `मोह मद

रहमान अ दुल

ट चर कॉलोनी , ताजबाग
नागपूर

HUSAMIAH BOYS HIGH SCHOOL

28

पु.

AIS 3027174

668

इटनकर लोकेश

इटनकर गंगाधर

सूय करण सोसायट नेव
नरसाळा रोड इं नगर
नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE HIGH
SCHOOL

34

पु.

IWJ1808997

669

जाधव राजेश

जाधव अजाबराव

इं गोले नगर गु माउली
सुपर बाजार जवळ
हहुडके र रोड नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE
VIDYALAYA

44

पु.

AIS1288869

ाने र

मतदाराचे छाया च

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

670

जाधव शािलनी

जाधव ह रहर

एल आय जी कॉलोनी यू
सोमवार पेठ हुडके र
नागपूर

671

जवदं ड मंदा

जवदं ड अशोकराव

672

जभकाटे राहुल

जभकाटे अनंतराव

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

PANCHSHEEL SPORTING CLUB

52

ी

ढोमणे ले ऑउट अयो या नगर
साई मं दर नागपूर

ADARSH VIDYA MANDIR ,OLD
SUBHEDAR NAGPUR

57

ी

आयुव दक ले आऊट उमरे र
रोड स करदरा नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG

33

पु.

मांक :-29

ओळखप

673

कदम द ू

कदम बापुराव

के/ऑफ मह डां गे
सव ी नगर उमरे ड रोड
दघोर हुडके र नागपूर

VIVEKANAND VIDYALAYA PALSAD
KAMPTEE

53

पु.

AIS1262724

674

कंगाले जीवन

कंगाले बालकदास

जोिगशा अपाटमट जानक
नगर नागपूर

NAYAPURA HIGH SCHOOL

41

पु.

AIS 5266523

675

कातुरे करण

कातुरे अजबराव

यू सुभेदार ले ओउट
नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE HIGH
SCHOOL

37

पु.

LLD1992635

676

केदार रमेश

केदार नारायणराव

नाईक नगर गजानन महाराज
मं दर या मागे नागपूर

C P & BERAR HIGH SCHOOL

59

पु.

AIS3020088

677

खडसे युवराज

खडसे भाकरराव

आयुवद क ले ऑउट नागपूर

DADASAHEB KHADSE HIGH SCHOOL
NAGPUR

45

पु.

LLD 0863886

678

खान िलयाकतअली

खान नवाजमूकदर

उमरे ड रोड नागपूर

NATIONAL HIGH SCHOOL NAGPUR

55

पु.

AIS 6888655

मतदाराचे छाया च

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

679

खंडाळ राजे

खंडाळ मा णकराव

ीरामवाड ,अयो या नगर
,नागपूर

680

खवसी संजय

खवसी नंदराम

उदय नगर रं ग रोड नागपूर

681

लां जेवार ीती

लां जेवार महे शराव

682

लोणारे समीर

683

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ADARSH VIDYA MANDIR OLD
SUBHEDAR NAGPUR

51

पु.

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA & JR.
COLLEGE NAGPUR

35

पु.

िशवनगर गु दे व पाक
नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA
NAGPUR

37

लोणारे िनळकंठ

क/ऑफ लेखनदास नारनवरे बेसा
रोड मंगलद प नगर २ नागपूर

P W S ARTS & COMMERCE
COLLEGE

35

पु.

मानकर वनोद

मानकर मधुकरराव

मानेवाडा रोड नागपूर

SHREE CONVENT & SCHOOL
NAGPUR

40

पु.

684

मारोडकर भालचं

मारोडकर दयाराम

रोड नं ८ व कमा नगर
अजनी नागपूर

SIDHESHWAR VIDYALAYA
MANEWADA ROAD NAGPUR

45

पु.

685

मो हते सतीश

मो हते अर वंदराव

दुगा नगर दुगा मं दर
जवळ नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE
VIDYALAYA

42

पु.

686

मोहोड सुरेखा

मोहोड दे वदास

चं नगर वाघमारे कराणा
टोस जवळ अजनी नागपूर

PANCHSHEEL SPORTING CLUB

46

687

मोरखंडे वकास

मोरखंडे हरामण

बालाजी नगर व तार
नागपूर मानेवाडा रोड
नागपूर

PRAKASH VIDYALAYA

53

ी

मांक :-29

ओळखप

मतदाराचे छाया च

AIS 1257302

AISO328771

ी

पु.

AIS2269900

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

688

मुनघाटे डॉ सा रका

मुनघाटे चुडाराम

आयुव दक ले आऊट नागपूर

689

नागपुरे बाबा

नागपुरे शामराव

690

नागपुरे वषा

नागपुरे व णू

के/ऑफ शां त जगद श जागडे
एल आय जी १२८ यू सोमवार
पेठ रघुजी नगर हुडके र
पोलीस टे शन नागपूर

691

नाकाडे स वता

नाकाडे गंगाधरजी

थमेश अपाटमट
मानेवाडा रोड नागपूर

692

नंदनवार आनंदराव

नंदनवार सदािशव

महाल मी नगर आदश
कराणा टोस जवळ
राजापेठ हुडके र रोड
नागपूर

693

नंदनवार अंजली

नंदनवार आनंदराव

694

नारालवार ीती

695

696

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-29

ओळखप

ी

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

39

SIDHESHWAR VIDYALAYA
MANEWADA ROAD NAGPUR

37

PANCHSHEEL NIGHT HIGH SCHOOL

34

ी

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA

49

ी

AIS 419823

ADARSH HIGH SCHOOL KANHAN

47

महाल मी नगर नागपूर

SHREE CONVENT & SCHOOL

37

ी

WYR 7740699

नारालवार
ाने र

साईनगर न १ मगे राधा
कृ णा सभा ह नागपूर

SHREE CONVENT & SCHOOL

34

ी

WYR 6733687

नरखेडे डॉ हषल

नरखेडे पोपटराव

करण अपाटमट फोथ
लोर िशवश नगर २ अमर
नगर रोड मानेवाडा रं ग रोड
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

33

नेमाडे डॉ क त

नेमाडे सुरेशराव

वामी समथ वहार ३ एकमत
नगर हुडके र नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

34

वनायक नगर हाळगी नगर
रं ग रोड नागपूर

मतदाराचे छाया च

पु.

AIS2202794

पु.

पु.

ी

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

697

िनमजे र ना

िनमजे वसंत

नाईक नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

V M V COMM J M THAKAR ARTS & J J
PATEL SCI COLLEGE

39

ी

698

पाली संगीता

पाली संजय

मातो ी महाल मी नगर
मानेवाडा रोड नागपूर

HINDUSTAN VIDYALAYA

48

ी

699

पारधी सुधास

पारधी दे वराम

नरसाळा रोड नागपूर

NUTAN BHARAT JR. COLLEGE
NAGPUR

35

700

प रहार वषा

प रहार राजन

के/ऑफ राजन प रहार कॉटर नं
२/१२७ रघुजी नगर स करदरा
नागपूर

VIVEKANAND VIDYALAYA PALSAD
KAMPTEE

35

ी

701

पाठक

मता

पाठक शिशकां त

मानेवाडा रोड नागपूर

SHREE CONVENT & SCHOOL

41

ी

702

पेशकार सारं ग

पेशकार सदािशव

िशवश

JAMDAR HIGH SCHOOL

34

703

पंपळे अ णा

पंपळे

SHREE CONVENT & SCHOOL

40

704

पुरा णक सुनील

पुरा णक शंकरराव

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

49

705

राठोड मना

राठोड धनराज

SIDHESHWAR VIDYALAYA
MAHATMA FULE MANEWADA

32

ाने र

नगर नागपूर

बजरं ग नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

याम नगर नागपूर

नाईक नगर एन आय ट गाडन
मानेवाडा नागपूर

पु.

मांक :-29

ओळखप

मतदाराचे छाया च

AIS3018785

CQM 1764505

पु.

AIS2409712

JVW 0983635

ी

पु.

AIS 6571988

WYR 1501030

ी

AIS7017874

11

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-29

ओळखप

706

राउत द पर

राउत रामभाऊ

गजानन मं दर समोर यू
हाळगी नगर गु दे व नगर
नागपूर

ORANGE CITY COLLEGE OF SOCIAL
WORK NAGPUR

47

पु.

AIS 7524580

707

राउत एकनाथ

राउत भजनदास

नाईक नगर धोबीनगर सोसायट
मानेवाडा रं ग रोड
नागपूर

SHRI .MATHURADDAS .MOTHA
COLLEGE OF SCIENCE

51

पु.

AIS 2243293

708

रे वतकर दशना

रे वतकर वठोबाजी

चीटिनस नगर उमरे ड रोड
नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA

31

ी

BKY 1433150

709

रोहाड सुिनता

रोहाड भाकर

जुना नंदनवन नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA
NAGPUR

45

ी

AIS 7159429

710

साधनकर सुभाष

साधनकर रामकृ णराव

ओ ड सुभेदार ले आऊट
हुडके र पोलीस टे शन
नागपूर

VIDARBHA BUNIYADI HIGH SCHOOL

59

पु.

LLD0521559

711

शाहू अनकेश

शाहू लिलत साद

नेह

R.S. MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

32

पु.

AIS 2301463

712

साठकर हरामण

साठकर ह रचं

NAYAPURA HIGH SCHOOL
SHANTINAGAR NAGPUR

45

पु.

YKB 5102926

713

सावरकर आरती

सावरकर
ाने रराव

लवकुश नगर मानेवाडा रं ग
रोड नागपूर

ADARSH VIDYA MANDIR OLD
SUBHEDAR LAY OUT NAGPUR

49

714

शबेकर डॉ सिचन

शबेकर वासुदेव

महाल मी नगर यू
नरसाळा रोड नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

30

नगर नागपूर

भात चोक नरसाळा नागपूर

ी

मतदाराचे छाया च

AIS 2623718

पु.

12

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

715

शे ये ती ा

शे ये राजेश

सोमवार काटर ,नागपूर

716

िश गाडे गौर

िश गाडे हर श

माभगवती नगर नागपूर

717

शु ला मकरं द

शु ला रमेश

मानेवाडा रोड नागपूर

718

यामकुल डॉ
ित ा

719

सोळं के ीकां त

सोळं के सुरेश

720

सोनोने रामदास

सोनोने

721

सुयवंशी डॉ
नारायण

722

723

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-29

ओळखप

ADARSH SANSKAR RAVIVIDYALAYA
NAGPUR

36

ी

AIS6638928

SHREE CONVENT & HIGH SCHOOL

32

ी

AIS 7226111

JAMDAR HIGH SCHOOL RESHIMBAG
NAGPUR

41

P G DEPARTMENT OF EDU R T M
NAGPUR UNIVERSITY

40

अयो या नगर हुडके र
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG

32

पु.

LLD0372656

फळात नो १०४ ी महागणपती
अपाटमट ी
िस े र नगर नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE JR
COLLEGE NAGPUR

34

पु.

AIS6983456

सुयवंशी
पुंडिलकराव

एन आय ट कॉ ं ले स रघुजी
नगर हुडके र नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

47

पु.

टे काडे क वता

टे काडे पुंडिलकराव

वजय वंद मानेवाडा रोड
नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA

40

ठाकरे पवन

ठाकरे वासुदेवराव

आदश गती कॉलोनी
नागपूर

NAVPRATIBHA MAHAVIDYLAYA

27

यामकुल मह

हाद

नाईक नगर मानेवाडा नागपूर

पु.

मतदाराचे छाया च

BKG 1119783

ी

ी

AIS7213572

MT/22/139/0456567

पु.

13

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

724

ठाकरे अचना

ठाकरे कोमल

नवीन सुभेदार ले आऊट
उदयनगर रोड स करदरा
नागपूर

725

ठाकरे गो वंद

ठाकरे व ठलराव

726

ठाकरे क पना

ठाकरे गो वंदराव

727

टकले वंदना

टकले नंद कशोर

728

उपनकर मेधा

729

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-29

ओळखप

COLLEGE OF EDUCATION KORADI

40

दवान ले आऊट बेसा रोड
वनराई नगर जवळ नागपूर

SIDHESHWAR VIDYALAYA
MANEWADA ROAD NAGPUR

53

दवान ले आऊट बेसा रोड
मानेवाडा नागपूर

SIDHESHWAR VIDYALAYA
MANEWADA ROAD NAGPUR

51

ी

गजानन नगर दघोर उमरे ड
रोड नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE SCHOOL
NAGPUR

50

ी

AIS57251010

उपनकर गो वंदा

बजरं ग नगर नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA

34

ी

AIS 4855623

वै शारदा

वै बाजीराव

हनुमान नगर िस े श
अपाट नेअर तुकडोजी
पुतळा राजेश शाहू माग
अजनी नागपूर

DINANATH HIGH SCHOOL

54

ी

AIS1504018

730

वाबगावकर सुनीती

वाबगावकर महे श

बजरं ग कॉ लक चंदन नगर
उमरे ड रोड नागपूर

R.S. MUNDLE DHARAMPETH
COLLEGE

57

ी

MT/23/135/159805

731

वा बुढे कशोर

वा बुढे कृ णाराव

महाल मी नगर ०२
मानेवाडा रोड नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE HIGH
SCHOOL NAGPUR

56

पु.

732

वानखेडे डॉ कंचन

वानखेडे पां डुरं ग

िनमल नागर ब डं ग नं
१६ उमरे ड रोड नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

38

पु.

मतदाराचे छाया च

LLD1323880

पु.

AIS2258747

14

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

733

वणवे जय ी

वणवे यामकुमार

मेहरबाबा नगर नागपूर

SHREE CONVENT &SCHOOL

37

ी

734

व डकर स वता

व डकर हर श

ी कॉलोनी हुडके र
रोड नागपूर

SHREE CONVENT & SCHOOL

32

ी

735

वटे सरोज

वटे रामदास

नाईक नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

P W S COLLEGE NAGPUR

37

ी

736

वाठ मोद

वाठ हे मराज

िस े श साई साद
अपाटमट िशव मं दर
या मागे मानेवाडा रोड
बालाजी नगर वे ट नागपूर

DINANATH HIGH SCHOOL & JR
COLLEGE DHANTOLI NAGPUR

44

पु.

737

ये ले रमेशकुमार

ये ले धनीराम

िनवास महाल मी
अपाटमट खो ागडे ले
ओउट दघोर नागपूर

P W S ARTS & COOMERCE
COLLEGE

30

पु.

738

येवले मारोती

येवले शंकर

३७ ओम नगर बडा िम तन हाल
स करदरा चो क नागपूर

LOK JEEVAN VIDYALAYA BELA
UMRER NAGPUR

58

पु.

739

येरपुडे अनुजा

येरपुडे अभय

मानेवाडा रोड नागपूर

SHREE CONVENT & SCHOOL

39

740

येटरे सुनील

येटरे रामरावजी

िशवां गी नगर हुडके र
रोड नागपूर

SIDHESHWAR VIDYALAYA

41

ओळखप

मतदाराचे छाया च

LLD 2773091

AIS6618946

LLD2292738

ी

पु.

मांक :-29

AIS 3016953

AIS6519193

15

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नंदनवन
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

480

आडे बलदे व

आडे फ करा

एनआयट कॉ ं ले स
गु दे व नगर नागपूर

NEW ENGLISH SCHOOL NAGPUR

53

पु.

YGR7336662

481

अगडे राधे याम

अगडे दे वराव

साई नगर न. १ हुडके र रोड
नागपूर

SANJAY GANDHI SMURTI VIDHYA
MANDIR

49

पु.

WYR2366870

482

अ वाल जया

अ वाल हुकूमचंद

चंदन नगर िनअर मेड कॅल
चोक नागपूर

P.J.L.C.O.E ,NAGPUR

27

483

अलोणे राजेश

अलोणे

ित पती कॉ लक न २
चीटिनस नगर

S.B.CITY COLLEGE

44

484

अमरावतकर गीता

अमरावतकर अिनल

कलावती नगर पपला
हुडके र रोड नागपूर

NARENDRA NIGHT HIGH SCHOOL

57

485

अ वार भू

अ वार दे वराज

वनदे वी नगर वंजार कॉलोनी
नागपूर

MAHATMA GANDHI C SINDHU HIGH
SCHOOL

39

पु.

486

बाभले बाबुराव

बाभले नामदे वराव

मेहर बाबा नगर हुडके र
रोड नागपूर

SANTAJI HIGH SCHOOL

53

पु.

487

बढे िनतीन

बढे ेमाजी

तुकडोजी नगर नागपूर

BHOLA HIGH SCHOOL MOTIBAG
NAGPUR

37

पु.

488

बाजपई मीना

बाजपई लाला साद

राजाब ा रोड वंजार
नगर नागपूर

GOVT . MEDICAL COLLEGE NAGPUR

48

ीरं ग

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

AIS 1510411

MT/25/151/507606

ी

WYR 7708027

GSF2205482

ी

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

489

बालपां डे वजया

बालपां डे पराग

गणेश नगर शारदा चौक नागपूर

490

बंड वैशाली

बंड वशाल

491

बरडे र फक

बरडे मेहबूब
इ ाह म

492

हे माधुर

493

बावणे योती

बावणे भाकरराव

494

बेले सोिनया

495

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

PRIYADARSHANI J. L. COLLEGE OF
ENGG.

43

ी

AIS1279892

हनुमान नगर नागपूर

ST. PAUL SCHOOL

41

ी

AIS1345750

सव ी नगर दघोर
हुडके र नागपूर

K NARAYAN VIDYALAYA

46

स माग नगर
रोड नागपूर

SANJAY GANDHI SMRUTI VIDAYA
MANDIR

51

ी

दा दके रोड शंकर नगर
नागपूर

PRABODHAN VIDYALAYA
IMAMWADA NAGPUR

55

ी

बेले मोद

ओम नागर नागपूर

SHARDA MAHILA VIDHYALAY

45

ी

बेलखेडे िच लेखा

बेलखेडे मनोहर

इं नगर दशना सोसायट
यू नरसाळा रोड नागपूर

SANJAY GANDHI SMURTI VIDHYA
MANDIR

47

ी

496

भ े दपक

भ े गुलाबराव

ओंकार नगर अजनी नागपूर

SHRIRAM SWAMI VIDYA MANDIR

41

पु.

497

भां डारकर शरद

भां डारकर
व ासराव

नवीन सुभेदार ले ओउट
नागपूर

B K COLLEGE PHARMACY

43

पु.

हे पुंडिलकराव

हुडके र

पु.

मतदाराचे छाया च

IZX1387265

MT/23/135/078606

LLD0439620

AIS2358745

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

498

भां डारकर ववेक

भां डारकर वसंता

चं डका नगर १ नागपूर

V N I E T NAGPUR

25

499

भां गे साईली

भां गे अशोक

राधानंद नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

YESHWANTRAO CHAVAN COLLEGE

30

ी

UOA1683481

500

भां गे शािलनी

भां गे गो वंदराव

रामे र जवळ माता मं दर
नागपूर

VIJAY NIMBALKAR HIGH SCHOOL

50

ी

MT/23/135/564213

501

भावडकर नीलम

भावडकर भा करराव

धां वततर नगर रमणा मारोती
नागपूर

ST. PANL JR. COLLEGE

30

ी

YLG3145638

502

भोयर योती

भोयर सुरेश

मानेवाडा रं ग रोड
ीनाथ साई नगर नागपूर

PRABODHAN VIDYALAYA
IMAMWADA NAGPUR

47

ी

WYR3609575

503

बोडखे सोनाली

बोडखे तुलसीराम

रघुजी नगर वाटर र डगे
रोड नागपूर

G H RAISONI ACADEMY OF
ENGINEERING & TECHNOLOGY NA

39

ी

504

बोरसे नीलकंठ

बोरसे दामोदर

रघुजी नगर नागपूर

VIJAY NIMBALKAR HIGH SCHOOL &
JR. COLLEGE MANEWADA

57

पु.

505

बोड पुंडिलक

बोड यमाजी

वणकर कॉलोनी मानेवाडा
रोड नागपूर

BLYAIND BOYS INSTITUTE

46

पु.

506

बुते रणधीर

बुते सुरेशराव

रमणा मारोती नगर नागपूर

PRIYADARSHINI J. L COLLEGE OF
ENGG NAGPUR

30

पु.

मतदाराचे छाया च

पु.

AIS1015221

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

507

चाकोले सोनल

चाकोले रामराव

ध वंतर नगर ,रमणा
मारोती रोड नागपूर

508

चालसे राजकुमार

चालसे रमेशराव

509

चापले दनेश

चापले रामकृ णराव

महाराजा अपाटमट
भोसले नगर चोटा ताजबाग
नागपूर

510

चरलवार संजय

चरलवार गणपतराव

511

चौधर अचना

512

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-30

ओळखप

PRIYADARSHINI J.L COLLEGE OF
ENGG NAGPUR

31

D.M.I.E.T.R WARDHA

30

पु.

PRIYADARSHANI JUNIOR COLLEGE

49

पु.

LLD0810663

गोकुल अपाट छोटा ताजबाग
जवळ रघुजी नगर नागपूर

SHRI M MOHATA SCINCE COLLEGE
NAGPUR

59

पु.

AIS0159712

चौधर महादे व

काप रशन कॉलोनी पपला
रोड हुडके र नागपूर

JINGLE BELLS HIGH SCHOOL

42

ी

LLD0379214

चौधर सीमा

चौधर शामराव

राम
ण नगर उमरे ड रोड
नागपूर

JEEWAN VIKAS VIDHYALAY

34

ी

WYR7780661

513

च हाण संजय

च हाण मधुकर

लोन नं ०५ बजरं ग नगर नागपूर

GOVT.MEDICAL COLLEGE & SUPER
SPECIALITY HOSPITAL N

38

पु.

514

च हाण सिचन

च हाण िगरधार

राम
ण नगर दघोर
नागपूर

RAJESHREE MULAK ENGG NAGPUR

32

पु.

515

दाभाडे पराग

दाभाडे भाकर

रमाई महाकाली नगर १
हुडके र नागपूर

P BACHHARAJ VYAS VIDYA

45

पु.

यू कैलास नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

LLD 1635325

BKG1175736

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

516

दळवी शुभां गी

दळवी वनय

अयो या नगर महारा
बँक रोड नागपूर

517

डे हनकर जीवन

डे हनकर नामदे व

महा मा गां धी नगर नागपूर

518

दे वघरे डॉ कमलाकर

दे वघरे वासुदेवराव

राधेय हनुमान नगर नागपूर

519

दे शमुख मनोज

दे शमुख चीरकुटराव

520

दे शमुख सुभाष

521

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

ी

NAVNATH BAUUDDAYASHYA
SHIKSHAN SANSTHA

52

TULSIRAM GAIKWAD PATIL
COLLEGE

30

पु.

V R MANOHAR INSTITUTE OF
DIPLOMA IN MEDICAL LABORA

55

पु.

MT/23/135/357223

बां ते ले ओउट हुडके र
रोड नागपूर

MADANGOPAL AGRAWAL HIGH
SCHOOL

34

पु.

LDX1014273

दे शमुख वामनराव

एन आय ट का
नगर नागपूर

PRABODHAN VIDYALAYA
IMAMWADA NAGPUR

54

पु.

AIS2330900

दे वगडे सर ता

दे वगडे ववेक

योगे र नगर दघोर
नागपूर

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL

47

ी

AIS4009056

522

दे वरे द पल मी

दे वरे वीण

नंदनवन ले आऊट नंदनवन
नागपूर

ADARSH SANSKAR VIDYALAYA

49

ी

AIS1286897

523

ढगे मोनाली

ढगे आिशष

PANDIT BACHHARAJ VYAS
VIDHYALAY

33

ी

WYR7731995

524

धनुले सुनील द

धनुले कवडू जी

YASHVANT KANISHTHA
MAHAVIDHYALAY

45

लेस रघुजी

याम नगर नागपूर

मानेवाडा रोड पावती नगर
नागपूर

मतदाराचे छाया च

पु.

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-अजनी पोल स टे शन
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

525

धम यामसुंदर

धम नीलकंठ

नीलकमल ३२५ कुकडे ले आउट
मानवता हाय कूल नागपूर

SHRI M M COLLEGE OD SINCE
NAGPUR

54

पु.

MT/23/135/514187

526

ढोक लाभेश

ढोक बाळासाहे ब

द ा य नगर नागपूर

GAYATRI VIDHYALAY NAGPUR

36

पु.

LLD1760123

527

ध डे मधुकर

ध डे गुणवंतराव

यू सुबेदार ले ऑउट
नागपूर

SHRI M.M. COLLEGE OF SCIENCE
NAGPUR

45

पु.

AIS 6732358

528

धोटे कर

धोटे कर घन याम

साई मं दर सेकंड लाने
अयो या नगर नागपूर

DORLI VIDHYALAY DORLI

53

पु.

MT/22/138/000083

529

डोरावे जयंतकुमार

डोरावे धनराज

ितरं गा चोक नागपूर

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG NAGPUR

30

पु.

530

दुबे नेहा

दुबे दनेश

मेड कॅल कॉलेज नागपुर

PRERNA JR. COLLEGE

48

ी

AIS 69865212

531

डू डू रे मनीषा

डू डू रे सतीश

नेह पाक िशव नगर
ितरं गा चो क नागपूर

JINGLE BELLS HIGH SCHOOL

46

ी

LLD2392702

532

एदलाबादकर अमेय

एदलाबादकर काश

वदभा परे िमर डा
चोक हनुमान नगर नागपूर

NEW ENGLISH JR. COLLEGE

40

ी

BKG 1361955

533

गडे कर जय ी

गाडे कर पराग

रामजी वाड नवीन
शु वार नागपूर

SUWATI DEVI ZUNZUNWALA KANYA
VIDHYALAY

35

ाने र

पु.

मतदाराचे छाया च

IZX6795140

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

534

गाडगे तुषार

गाडगे अशोकराव

नेह भा अपाटमट
यू सुभेदार ले ओउट
नागपूर

535

गायकवाड क णा

गायकवाड नर

536

गायकवाड सीमा

537

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-30

ओळखप

RAILWAY MENS HIGH SCHOOL

28

जानक नगर उ ा नगर चौक
नागपूर

PRAKASH HIGH SCHOOL

58

ी

AIS7349673

गायकवाड राजेश

यू कैलास नगर मानेवाडा
रोड नागपूर

PRABODHANKAR THAKRE
VIDHYALAY

39

ी

AIS2260789

गायकवाड सुभाष

गायकवाड करनुजी

यू अमर नगर िचखली रोड
मानेवाडा नागपूर

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL

55

538

गंथाडे मंदा

गंथाडे रामदास

ी
ण नगर
हुडके र रोड नागपूर

KARMVIR BABU AULDE HIGH
SCHOOL

42

ी

LLD1059716

539

गंथाडे मंदा

गंथाडे रामदास

ी
ण नगर
हुडके र रोड नागपूर

KARMVIR BABU AULDE HIGH
SCHOOL

42

ी

LLD1059716

540

गराट

गराट गजानन

हाळगी नगर हुडके र
नागपूर

SARASWATI MADHYAMIK SHALA
NAGPUR

35

पु.

541

घनच कर उमेश

घनच कर शेषराव

सोमवार पेठ नागपूर

NAPUR MAHILA VIDHYALAY

40

पु.

FHF1080431

542

घोरमाडे द प

घोरमाडे व ठलराव

महाकाली नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

GRAMIN VIKAS VIDHYALAY

41

पु.

MT/22/138/0168495

वणकुमार

मतदाराचे छाया च

BKY1167881

पु.

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

543

घुमडे नेहल

घुमडे एकनाथराव

रमना मारोती नगर नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS

28

ी

544

िगरडकर वंदना

िगरडकर पां डुरं ग

अ नपूणा नगर पपल रोड
नागपूर

SHARDA MAHILA VIDHYALAY

43

ी

545

गो वामी सतीश

गो वामी गजानन नगर

बालाजी नगर नागपूर

A M M COLLEGE OF SCINCE
NAGPUR

53

546

गौर क वता

गौर संद प

नागमोली ले ऑऊट रे शीमबाग
नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGG
.NAGPUR

48

ी

547

गु हाने स रता

गु हाने शां त

ी
णा नगर उदय नगर
जवळ नागपूर

PRERNA JR. COLLEGE NAGPUR

38

ी

LLD1364991

548

गुंडलवार आभा

गुंडलवार वीण

यू सुभेदार नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGARI

38

ी

AIS2303741

549

हजारे अर वंद

हजारे अ णाजी

िशड नगर हुडके र
नागपूर

V D HIGH SCHOOL SHANTI NAGAR
NAGPUR

60

550

हजारे मंगला

हजारे सुरेश

रामकृ ण नगर दघोर
नागपूर

URSULA GIRIS HIGH SCHOOL

43

551

हां डे जयंत

हां डे योग

महारा बँक रोड
अयो या नगर नागपूर

PRIYADARSHINI J.L COLLEGE OF
ENGG . NAGPUUR

40

मतदाराचे छाया च

पु.

पु.

AIS2343846

ी

पु.

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

552

हं गवे िनलेश

हं गवे टकाराम

के/ऑफ महादे व उकले अवधुत
नगर नं २ मानेवाडा
हुडके र नागपूर

553

ह डकर रे खा

ह डकर वासुदेव

आनंद नगर सकारदरा नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

SONEKAR COLLEGE OF PHARMACY
KORADI

29

SANJAY GANDHI SRUMATI VIDAYA
MANDIR

40

ी

मांक :-30

ओळखप

ULH3575602

554

इखे अलका

इखे मोद

शाहू नगर बेसा रोड नागपूर

ST. POUL SCHOOL

42

ी

555

इं गळे शारदा

इं गळे नामदे वराव

सी / ओ अिनल वसंतराव कळमकर
मानेवाडा रोड नागपूर

SUWATIDEVI ZINZUNWALA KANYA
VIDHYALAY

39

ी

XQY5662184

556

जै वाल व पन

जै वाल कमलनारायण

कावनथा वधा नागपूर

PRIYADAR SHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG

32

557

जामगडे

मता

जामगडे कृ णराव

द ा य नगर नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE & SUPER
SPECIALITY HOSPITAL

32

ी

AIS1377951

558

जनबंधू यशवंत

जनबंधू वठोबाजी

तगडे कॉलोनी नवीन सुभेदार
ले ओउट नागपूर

YUGANTAR HIGH SCHOOL

51

559

जावदं ड ेरणा

जावदं ड चं कां त

द ा य नगर पा याची
टाक जवळ नागपूर

PRIYADARSHANI INSTITUTE OF
ENGINEERING & TECH. NAG

28

ी

AIC2338754

जुना सुभेदार ले आऊट
नागपूर

NAGPUR SHRIRAM VIDYA MANDIR

56

ी

MT/23/134/774386

560

जभकाटे गीता

जभकाटे नामदे वराव

मतदाराचे छाया च

पु.

पु.

AIS4507372

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

561

जोगी रंजू

जोगी नरहर

रघुजी नगर तुकडोजी पुतळा
रोड नागपूर

BHOLA HIGH SCHOOL MOTIBAG
NAGPUR

39

ी

562

जोसेफ अच मा

जॉज जोसेफ

हे टन वेळा कुकडे ले ऑउट
नागपूर

MOUNT CARMEL GIRLS HIGH
SCHOO

42

ी

563

जुवारकर वषा

जुवारकर सुरेश

जवाहर नगर नागपूर

SANJUBA HIGH SCHOOL

51

ी

564

कडू शैलेश

कडू बापूराव

शारदा चौक गणेश नगर नागपूर

PRIYADARSHANI J. L. COOLEGE OF
ENGG.

41

पु.

LLD0915413

565

कामडे सुशीला

कामडे

ी राम नगर समोर उदय नगर
नागपूर

NIT POLYTECHNIC

28

पु.

AIS7100829

566

कामड बलदे व

कामड िशवाजी

ित पती कॉ ले स वाटर
टं क जवळ िचटणीस नगर हनुमान
नगर नागपूर

MAHARASHTRA SHIKSHAN
SANSTHA GANESH PETH NAGPUR

42

पु.

WYR6040299

567

कामड सं या

कामड

भगवान नगर रोड नागपूर

DAGA M HOSPITAL NAGPUR

55

ी

YKB2382166

568

कानफाडे
सतीपौ णमा

कानफाडे शंकर

िशवनेर अपाटमट
छ पती चो क रं ग रोड
कानफाडे नगर नागपूर

PRABODHAN VIDYALAYA
IMAMWADA NAGPUR

58

ी

MT/23/137/894348

569

काशीकर राखी

काशीकर साद

एन ११८ रे शीमबाग
दे वां जली अपाटमट
नागपूर

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG.

41

ी

णा

भुदास

मतदाराचे छाया च

LLD2832434

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

570

कटकवार िशवानी

कटकवार ओम काश

रे शीमबाग नागपूर

571

कावडे दनेश

कावडे काशराव

ी नगर समोर ी
कॉ वट आ ण शाळा
मानेवाडा रोड नागपूर

572

कावळे अमर

कावळे वामनराव

गजानन मं दर नरसारा रोड
नागपूर

573

खडतकर

खडतकर

िशवनगर नागपूर

574

खाडे अनुराधा

खाडे मोरे र

575

खाडे सु ान

576

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

37

PRIYADARSHANI JUNIOR COLLEGE

36

पु.

JHULELA INSTITUTE OF TECH.

36

पु.

SHRI SAI EDUCATION SOCIETY
SAINATH VIDYAMANDIR PRA

38

ी

गणेश नगर नागपूर

LATE N P WAGHAYE COLLEGE

35

ी

खाडे गोपाल

राजाब ा हनुमान नगर
नागपूर

ST . URSULA GIRLS SCHOOL
NAGPUR

48

खंडाल करण

खंडाल राज

ीरामवाड अयो या नगर
हुडके र नागपूर

SARASWATI MADHYMIK SHALA
KARNALBAG NAGPUR

46

577

खो ागडे मंगेश

खो ागडे मोहन

A.R FULE JR. COLLEGE
SHANTINAGAR NAGPUR

32

पु.

578

खो ागडे
ीकां त

खो ागडे शामराव

SHARDA MAHILA VIDHYALAY

52

पु.

दप

यू कैलास नगर नागपूर

जुनी सुभेदार ले ओउट
नागपूर

ओळखप

मतदाराचे छाया च

ी

PRERNA COLLEGE OF COMMERCE
NAGPUR

णता

मांक :-30

LLD1636612

पु.

LLD1375617

BKG 1127422

ी

AIS7215882

LLD2797744

11

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

579

कोकुडे राजेशकुमार

कोकुडे उकंडराव

नाईक नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

GURU SMRUTI VIDHYALAY

40

580

को हे अचना

को हे वनायकराव

सोमवार
नागपूर

BABA RAGHUNATH SWAMI HIGH
SCHOOL

46

581

को हे सिचन

को हे नामदे वराव

मानेवाडा बेसा रोड नागपूर

PRABODHAN VIDYALAYA

35

582

कोरचडे िमना

कोरचडे संजय

वंजार नगर अजनी नागपूर

DAGA MEMORIAL GOVT HOSPITAL
NAGPUR

55

583

कोठे कर वशाल

कोठे कर सुखदे वराव

नवीन नंदनवन ई र नगर
नागपूर

SARASWATI HIGH SCHOOL

36

पु.

LLD28292115

584

ीरसागर दुगश

ीरसागर
राधे याम

घनोड िनअर पो ट ऑ फस
नागपूर

PRERNA COLLEGE OF COMMERCE

28

पु.

INZ 7326663

वाटर न. १०२/२

585

कुपटकर जया

कुपटकर अजय

ी वनायक भा िनवास
उपा ये रोड महल नागपूर

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL
AAPTPUR UMRED

45

586

लाभणे िनतीन

लाभणे ई र

बजरं ग नगर ग ली न ९
नागपूर

KURYEYS NEW MODAL HIGH
SCHOOL

35

587

महाजन भारती

महाजन हर अ पा

चं नगर समोर एन आय ट
गाडन भगवान नगर नागपूर

SHRI RAM VIDHYALAY

42

पु.

मांक :-30

मतदाराचे छाया च

BKY1065291

ी

पु.

AIS2363307

S7178122

ी

ी

पु.

AIS2554632

AIS6656268

AIS4761557

ी

12

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

588

महाजन भूषण

महाजन हर

अथवा अपाटमट
वंजार नगर नागपूर

S.S.H. G.M.C. NAGPUR

49

589

महाले शीला

महाले महे श

हे डगेवार माग ,रे शीमबाग
नागपूर

S.B. CITY COLLEGE NAGPUR

57

ी

AIS 3003555

590

मह ले लीना

मह ले ब पनचं

भोलेबाबा बगर उदयनगर
नागपूर

SUWATI DEVI ZUNZUNWALA KANY
VIDHYALAY

43

ी

GSF3673753

591

म हं े राजेश

म हं े बाबुलाल

पपला रोड धनगवळ नगर
नागपूर

PRABODHAN VIDYALAYA
IMAMWADA NAGPUR

45

592

मालवीय द ी

मालवीय रमेश

वेलेहार ले ऑउट मानेवाडा
रोड नागपूर

PRERNA COLLEGE OF COMMERCE
NAGPUR

32

593

मिलये डॉ अिमत

मिलये नारायणराव

रे शीमबाग नेअर हे डगेवार
भवन कोतवाल पोलीस टे शन
महाल नागपूर

SONEKAR COLLEGE OF PHARMACY

37

594

मामीडवार अ ेयी

मामीडवार
यामसुंदर

व कमा नगर गवरमट
मे डकल कॉलेज मागे बालाजी
अपाटमट नागपूर

SONEKAR COLLEGE OF PHARMACY
KORADI

28

595

मां डेकर डॉ अमोल

मां डेकर मधुकरराव

व ठल नगर ०१ राम ितलक नगर
हुडके र नागपूर

P G DEPT OF EDUCATION ASSTT

39

596

मानकर संगीता

मानकर काश

भां डे लॉट उमरे ड नागपूर

SI. PAUL SCHOOL

41

मतदाराचे छाया च

पु.

पु.

IZX1454719

ी

पु.

TFB 6404743

AIS2312122

ी

पु.

AIS7420821

MT/21/120/138631

ी

LLD2895639

13

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

597

मसराम रमा

मसराम रामाजी

अयो या नगर ज बुद प
नागपूर

PT BACHCHARAJ VYAS VIDYALAYA

38

598

माटे िनशां त

माटे पतवा

यू अमर नगर चीकली ले
ऑउट रोड मानेवाडा रं ग
रोडनागपूर

COLL EGE OF SOCIAL WORK
KAMPTEE

40

पु.

599

मावळे महे श

मावळे भाऊराव

ी गौर अपाटमट
हनुमान नगर नागपूर

KAVIKULGURU INSTITUTE OF TECH.
& SCIENCE

40

पु.

600

मेढे अजयकुमार

मेढे मनोहरराव

रमणा मारोती नगर नागपूर

P.J.L.C.E NAGPUR

43

पु.

601

मे ाम आिशष

मे ाम तुळशीराम

नंदनवन मैन रोड नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF TECH

34

पु.

602

मे ाम माधुर

मे ाम सुयकां त

माई अपाटमट कुकडे ले
आऊट नागपूर

NSG COLLEGE DAGA HOSPITAL
NAGPUR

39

ी

XIC3107489

603

मोहतकर अिनता

मोहतकर जीवन

हुडके र नाका नागपूर

JEEWAN VIKAS VANITA VIDHYALAY

42

ी

LDX2047355

604

मोहोड आिशष

मोहोड पंढर नाथ

PRIYADARSHANI J L. COOLEGE OF
ENGG

35

605

मोकादम वषा

मोकादम राज

JINGLE BELLS HIGH SCHOOL

36

यू नंदनवन ले ओउट नागपूर

अं बका नगर मानेवाडा रं ग
रोड हुडके र नागपूर

ी

मांक :-30

मतदाराचे छाया च

LLD2979748

MT/23/135/496077

TGR 6741029

पु.

LDX1141969

ी

14

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नंदनवन
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-30

ओळखप

606

मोरे चं कां त

मोरे पंढर नाथ

िचटणीस नगर िसवसेना चौक
उमरे ड रोड नागपूर

YOGANTRA JR. COLLEGE SADAR
NAGPUR

51

607

मोरे शुभां गी

मोरे द ा य

शुभाद ा िचंतामणी नागर
न. ३ ओमकार नगर नागपूर

G S COLLEGE OF COMMERCE &
ECONOMICE

35

608

नागपुरे गणेश

नागपुरे वठोबाजी

योगे रनगर मागे ओमकार
लॉन
ं दघोर चौक नागपूर

SANTAJI HIGH SCHOOL

51

पु.

AIS7547497

609

नंदनवार दे वराम

नंदनवार वठोबा

भां डे लॉट उमरे ड रोड
नागपूर

SHRI M.M COLLEGE OF SCIENCE
NAGPUR

49

पु.

LLD 2892787

610

नां दे फु ल

नां दे उ वराव

नेव नंदनवन नागपूर

PALLAVI ADHYAPAK VIDYALAYA

43

पु.

AIS6615801

611

नां दरु कर हषा

नां दरु कर फागोजी

माइ अपाट िचटणीस नगर
नागपूर

PRERNA COLLEGE OF COMMERCE
NAGPUR

26

ी

612

िनमजे मंजू

िनमजे ल मणराव

एन. आय. ट ले ऑउट
द या नगर नागपूर

BHOLA HIGH SCHOOL NAGPUR

37

ी

LLD 1274042

613

पडोळकर आरती

पडोळकर धनंजय

िचटणीस नगर हनुमान नगर
नागपूर

PRAGATI VIDHYALAYA NAGPUR

34

ी

LLD2870004

614

पजाई विनता

पजाई वलास

महाल मी नगर २ नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
CONGRESS NAGAR

52

ी

MT/23/135/159154

मतदाराचे छाया च

LLD430891

ी

WYR7207798

15

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

615

पानसरे राजेश

पानसरे शंकरराव

केशव भवन रामबाग ले ओउट
मे डकल चौक नागपूर

ITI PAVANI

48

पु.

AIS1604495

616

पराते संजय

पराते नानाजी

हनुमान नगर नागपूर

GOVT .MEDICAL COLLEGE NAGPUR

58

पु.

AIS 1311174

617

पाठे कर डॉ
रामे र

पाठे कर बालाजी

आदश गती कॉलोनी
उमरे ड रोड दघोर नागपूर

SHRI PANDHRINATH ARTS
COMMERCE COLLEGE NARKHED

54

पु.

618

पाट ल वैशाली

पाट ल याम

हनुमान नगर नागपूर

CHAKRAPANI KALA
MAHAVIDHYALAY

40

ी

619

पटले आशा

पटले भरतलाल

नरसाळा रोड नागपूर

DAGA MEMORIAL GOVT HIGH
SCHOOL NAGPUR

54

ी

620

पटले
राज कुमार

पटले सूरजलाल

िस े र नागर दधोर
नागपूर

KARMVIR BABU AULALE HIGH
SCHOOL

42

621

पवार क वता

पवार संजय

SUWATI ZUNZUNWALA KANYA
VIDHYALAY

41

ी

622

पवार

पवार चं शेखर

अयो या नगर नागपूर

ST. PAUL SCHOOL

30

ी

623

पवार संजय

पवार रघुवीर िसंग

ताजे र नगर हुडके र
रोड नागपूर

RAVI JUNIOR COLLEGE

51

यंका

व कमा नगर नागपूर

पु.

पु.

मतदाराचे छाया च

WYR7513229

AIS6506737

LLD2957967

WYR1510122

16

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

624

पदाम नरे श

पदाम यादवराव

मानेवाडा रोड अजनी नागपूर

S R S V M NAGPUR

37

625

फलक उिमला

फलक पतां बर

महाल मी नगर हुडके र
रोड नागपूर

ABHINANDAN HIGH SCHOOL

50

ी

MT/23/132/420884

NEW ENGLISH JR. COLLEGE
CONGRESSNAGAR NAGPUR

51

ी

AIS 6662944

G H RAISONI ACEDAMY OF ENGG &
T NAGPUR

35

पु.

पु.

626

पंपळे

मता

627

पंपळकर अिमत

पंपळे दलीप

जवाहर नगर नागपूर

पंपळकर पु षो म

द ा य नगर नागपूर

पु.

मांक :-30

मतदाराचे छाया च

AIS3018934

628

पुनसे `निलनी

पुनसे मदनराव

हुडके र रोड याम नगर
गणेश मं दर जवळ नागपूर

SANJAY GANGHI SMRUTI VIDAYA
MANDIR

47

629

रामटे के वाती

रामटे के परसराम

जवाहर नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

R M COLLEGE OF ENGINEERING
FOR WOMAN

29

630

राठ घन याम

राठ गोवधनदास

मे डकल चौक हनुमान नगर
नागपूर

L. B HIGH SCHOOL

55

पु.

MT/22/138/0216588

631

र पारखी सौरभ

र पारखी मोद

राजे रघुजी नगर नागपूर

J. D COLLEGE OF ENGINEERING

33

पु.

SPR1259407

632

राउत नीता

राउत नरे श

रे णक
ु ा माता नगर
हुडके र रोड नागपूर

ST. PAUL JUNIOR COLLEGE

49

LDX 2628071

ी

ी

WYR7495484

17

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

633

राऊत पवन

राऊत केशवराव

गोधनी रोड झंगाबाई टाकली
मानकापूर नागपूर

PRABODHAN VIDYALAYA
IMAMWADA NAGPUR

35

634

राउत

राउत अर वंद

पाणीची टां क जवळ हनुमान
मं दर श माता नगर
नागपूर

PRIYADARSHANI J.L. COLLEGE OF
ENGG.

27

ी

635

रे वाडे नेहल

रे वाडे शिशकां त

मेड कॅल कॉलोनी भगवान
नगर नागपूर

SOUTH POINT SCHOOL OF
SCHOLARS

53

ी

636

सह ाबु े
नेहल

सह ाबु े
भीमराव

डायमंड नगर िनअर रमणा
मारोती नागपूर

PRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF
ENGG. NAGPUR 79

28

ी

637

साळवे चं कां त

साळवे व ठलराव

व कमा नगर रोड नं ५
नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL

55

638

समु वार योती

समु वार मुकेश

जुना सुभेदार ले ओउट
महाकाली मं दर समोर
अयो या नगर नागपूर

BLAIND BOYS INSTITUTE

51

639

साव संजय

साव बाबुराव

व जीत को. सोसायट
महा मा फुले नगर
रामे र रं ग रोड
नागपूर

ST. FRANCIS DE SALES COLLEGE
NAGPUR

51

पु.

640

सावळे म छ

सावळे रामराव

जोशीवाड पावती नगर
कुकडे ले आउट नागपूर

BHOLA HIGH SCHOOL
MOTIBAGNAGPUR

41

पु.

641

सयारे संजय

सयारे िशवाजी

रं ग रोड
नागपूर

PRABUDDHA VIDAYALAYA
NATIONAL EDUCATION SOCITEY

47

पु.

ा

व कमा नगर

पु.

मांक :-30

ओळखप

मतदाराचे छाया च

UOA7324601

पु.

ी

LLD2833010

AIS 1909092

BKG 0928812

18

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

642

सेलूकर संद प

सेलूकर वजय

हनुमान नगर नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS

30

पु.

643

शेख मो. नवाझ

शेख मो. शफ

अंबा नगर िश े र
कॉलोनी नागपूर

ANJUMAN COLLEGEOF ENGG.

30

पु.

644

शेख कुमर सुलतान

शेख अ दुल गणी

आ ेकर ले ओउट उमरे ड रोड
नागपूर

M M TAJ HIGH SCHOOL

53

645

शबेकर गणेश

शबेकर मोतीरामजी

शेष नगर िचखली रोड नागपूर

LAKHOTIYA BHUTADA HIGH
SCHOOL

51

पु.

AIS7222557

646

िशंगाडे कैलाश

िशंगाडे यामराव

नवीन कैलाश नगर समता
कॉलोनी नागपूर

KENDRIYA VIDHYALAY

39

पु.

BKG1282375

ावा कर
नरिसंगराव

स चदानंद नगर मानेवाडा
रं ग रोड नागपूर

SANJAY GANDHI SMIMRUTI VIDAY
MANDIR

48

ी

AIS 4863825

ी

FHF2293256

647

ावा कर विनता

648

ीपाद वंदना

ीपाद कमलाकर

अं बका नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

SARASWATI MADHYMIK SHALA

57

ी

649

ीरामे माधुर

ीरामे परमानंद

हनुमान नगर नागपूर

K NARAYAN VIDYALAYA

49

ी

AIS1438621

650

िसडामे योित

आ दवासी कॉलोनी मानेवाडा
रोड नागपूर

SHRI . RUKHEDASHRAM VIDHYALAY

34

ी

JVW1338532

िसडामे शािलक

मतदाराचे छाया च

19

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

651

सोनेकर माधव

सोनेकर परसरामजी

रे शीमबाग स करदरा पोलीस
टे शन नागपूर

RAVI INSTITUTE OF DIPLOMA IN
PHARMACY

42

पु.

652

सोनकुसरे नंदल
ु ाल

सोनकुसरे माधव

महा मा फुले सोसायट
नाईक नगर नागपूर

SHRIRAM SWAMI V MANDIR

45

पु.

WYR1502434

653

सोनट के
द पपालिसंह

सोनट के घुडनिसंह

रामकृ णा नगर उमरे ड रोड
नागपूर

VASANTRAO NAIK GOVT INSTITUTE
OF ARTS & SOCIAL SCI

53

पु.

MT/24/143/444477

654

सोनवाने िनतीन

सोनवाने राजारामजी

महा मा गां धी नगर
हुडके र रोड नागपूर

PANCHSHEEL HIGH SCHOOL RANI
DURGAVATI NAGAR NAGPUR

35

पु.

LLD1430271

655

स दरकर िनधी

स दरकर जत

बजरं ग नगर नागपूर

PRERNA JUNIOR COLLEGE

33

ी

BKG1174499

656

सूरकर व ा

सूरकर हराकां त

राम अपाटमट ितरं गा
चोक गणेश नगर नागपूर

SANJAY GANDHI VIDAYA MANDIR

45

ी

MT/23/134/579697

657

तभाने दलीप

तभाने नारायण

भोले नगर पपला रोड नागपूर

SHRI CHANKRAPANI KALA
MAHAVIDHYALAY

44

658

तादूरवार मंगला

तादूरवार अ णराव

सोमवार पेठ नागपूर

VIJAY NIMBALKAR HIGH SCHOOL
SHAHU NAGAR MANEWADA N

54

ी

MT/23/135/313134

659

तायडे प रणीता

तायडे अ वनाश

आशीवाद नगर नागपूर

SHRIRAM SWAMI VIDYA MANDIR

37

ी

LLD2837607

मतदाराचे छाया च

पु.

20

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

660

ठाकरे मंगेश

ठाकरे बाबुराव

सी / ओ लोभेश बोबडे यू
सुभेदार रोड नागपूर

661

ठे रे मनोहर

ठे रे रामदास

साई लीला अपाटमट
गजानन चौक लभानतां डा
नागपूर

662

ितडके सुनील

ितडके भाकर

663

ितडके वीजय

664

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

D. R . B. SINDHU MAHAVIDHYALAY
NAGPUR

37

पु.

SULE HIGH SCHOOL

53

पु.

AIS2320877

खवासे िनवास अपाटमट
वनोबा नगर उमरे ड रोड
हुडके र नागपूर

MAHARASHTRA SHIKSHAN
SANSTHA GANESH PETH NAGPUR

40

पु.

MT/22/131/0429797

ितडके व ठलराव

ी कॉलोनी हुडके र
नागपूर

SHRI M M COLLEGE

43

पु.

WYR2487486

ितजारे संजय

ितजारे दयाराम

ित पती पूजा अपाटमट
योगे र नगर िनअर
दघोर नागपूर

KURRVEYS NEW MODAL HIGH
SCHOOL & JR. COLLEGE

44

पु.

AIS 5001193

665

ितरपुडे नरे श

ितरपुडे गणपतराव

वंजार नगर नागपूर

GOVT . MEDICAL COLLEGE NAGPUR

59

पु.

666

िततरमारे स ना

िततरमारे भाकर

रे णक
ु ा माता नगर
हुडके र रोड नागपूर

GOVINRAO WANJARI COLLEGE

35

पु.

667

उ लेवार िमिलंद

उ लेवार
भाकरराव

साई एनट ताजे र नगर
नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE & SUPAR
SPECILITY HOSPITAL

44

पु.

668

वै ा
ध मा काश

वै ा ीपतराव

लाड कर ले ओउट मानेवाडा
रोड नागपूर

SHARDA MAHILA VIDHYALAY

43

पु.

मतदाराचे छाया च

WYR1504695

21

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

669

वै अंजली

वै

दप

670

वग स मीना

वग स ताचुपरामबील

671

यास िनशा

672

वागदे गंगाधर

673

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-30

ओळखप

SANJAY GANDHI SMRUTI VIDYA
MANDIR

35

ी

LLD 1765429

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGRI

53

ी

AIS 7609894

सुळसर वहार कॉलोनी
नागपूर

PRERNA COLLEGE OF COMMERCE

37

ी

वागदे परसराम

नवीन इं दरा कॉलोनी भगवान
नागपूर

SHRI KRISHNA HIGH SCHOOL

50

पु.

URC038627

वाघमारे आनंद

वाघमारे सीतारामजी

कुकडे ले ओउट जोशीवाड
तुकडोजी रोड नागपूर

AYODHOGIK PRASHISHAN SANSTHA

55

पु.

AIS2731388

674

वाघमारे सुिनता

वाघमारे ह रदास

राजीव गां धी नगर नागपूर

ST. PAUL JUNIOR COLLEGE

34

ी

675

वां जरे वषा

वां जरे शशीर

कुकडे ले आउट रामे र
रोड नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

45

ी

676

वंजार रजनीगंधा

वंजार सोपानराव

शाहू नगर मानेवाडा बेसा
रोड हुडके र नागपूर

JINGLE BELLS HIGH SCHOOL

38

ी

677

वानखेडे गाय ी

वानखेडे अतुल

भोले नगर समोर जानक नगर
रं ग रोड नागपूर

PRIYADARSHANI J. L. COLLEGE

38

ी

यास ेम

दुगा नगर मानेवाडा
रोड नागपूर

भाग

रागुजी नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

AIS1334465

AIS3524287

22

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-30

ओळखप

678

येडके अिनल

येडके रामकृ णाराव

साई मं दर अयो या नगर
नागपूर

INDIRA GIRLS HIGH SCHOOL

48

679

झाडे उषा

झाडे नंद कशोर

खानखोजे नगर मानेवाडा
रोड नागपूर

SANJAY GANDHI SMRUTI VIDAYA
MANDIR

56

680

झाडे वैभव

झाडे वसंतराव

नव ितभा हघ इस कूल
या समोर नागपूर

NAVPRATHIBHA HIGH SCHOOL
MIRCHI BAZAR

35

पु.

BKG 1468529

681

झगडे पंकज

झगडे ई रराव

जुनी सुभेदार ले ओउट समोर
गंजा चौक नागपूर

RAMKRUSHNA WAGH ART & COMM.
COLLEGE

32

पु.

LLD2358892

682

झोडपे सुिनता

झोडपे मिनष

नवीन सुभेदार ले ओउट
सतगु िनवास नागपूर

SHARDA MAHILA VIDHYALAY

41

मतदाराचे छाया च

AIS1308329

ी

AIS 0194233.

ी

23

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

245

अडू ळकर भरत

अडू ळकर वलासराव

टे लीफोन नगर नागपूर

246

आगरकर जयमाला

आगरकर अ ण

247

आगरकर सुिनता

248

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-31

ओळखप

NIT GRADUATE SCHOOL OF
MANAGEMENT NAGPUR

33

शारदा नगर हुडके र नाका
नागपूर

PRIYADARSHANI HIGH SCHOOL
DONGARGAON KUHI

48

ी

LDX1292218

आगरकर वासुदेव

यू ओम नगर ,हुडके र
रोड नागपूर

KARMVIR BABU AWALE HIGH
SCHOOL HINGNA ROAD NAGPUR

48

ी

MT/23/132/417114

आ े गुंजन

आ े ह रदास

िचटणीस नगर ,उमरे ड रोड
नागपूर

NIT NAGPUR

24

249

आखूड लता

आखूड मोद

ी अपाटमट जुना
सुबेदार ले ऑउट नागपूर

JIJAMATA MADHYMIK VIDYALAYA
BUTIBORI

49

ी

URC1401660

250

आखूड मोद

आखूड रं गरावजी

ी अपाटमट जुना
सुबेदार ले ऑउट नागपूर

JIJAMATA MADHYMIK VIDAYALAYA
BUTIBORI

54

पु.

FHF 2211365

251

आकुलवार सुनील

आकुलवार व णू

ी राम नगर, रं ग रोड, उदय
नगर, चोक, ह गीनगर
नागपूर

INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE
GODIYA

55

पु.

0

252

आ नकर मोद

आ नकर काश

जय गु दे व नगर मानेवाडा
नागपूर

NAGPUR INS OF TECHNOLOGY

30

पु.

ASI4029278

253

आटे वजय

आटे पुंडिलकराव

मानेवाडा रोड नागपूर

KAVIKULGURU IN OF T & S RAMTEK

40

पु.

मतदाराचे छाया च

AIS 7643299

पु.

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

254

अतकरे वैशाली

अतकरे सुनील

सु माग नगर , हुडके र
रोड नागपूर

255

आवार जा मीने

आवार गेव

िसरसपेठ उमरे ड रोड नागपूर

256

बागडे दलीप

बागडे रामचं

एसबीआय बँक मे डकल हचोक
दह पुर उं टखाना

257

बालपां डे प रतोष

बालपां डे बाबुराव

चं डका नगर नं २ नागपूर

258

बालपां डे भूषण

बालपां डे भीमराव

शा तीराज अपाटमट ,
ओमकार नगर रोड नागपूर

259

बलवीर सुकेिशनी

बलवीर पंकज

हनुमान नगर नागपूर

260

बनकर अिमत

बनकर वामन

261

बनकर ाज ा

262

बनकर सिचन

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

SHREE SANT GADGEBAB
BHAUDESHYA SHIKSHAN SANSTHA

85

ी

D OF PH SCINCE RASHTRASANT
TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR

55

ी

SHRI VISHWANATH HIGH SCHOOL
WADI NAGPUR

52

पु.

MT/23/137/319479

VIDARBHA IN OF T UMRED ROAD
NAGPUR

37

पु.

AIS7585599

ITM COLLEGE OF ENGEE

29

पु.

FVG2360725

DR. B A COLLEGE OF E & RE
WANADONGARI HINGNA ROAD

34

यू सुभेदार ले आउट
नागपूर

K D K COLLEGE OF ENGG UMRED
NAGPUR

41

बनकर अिमत

यू सुभेदार ले आउट
नागपूर

K D K COLLEGE UMRED NAGPUR

37

बनकर रामकृ णराव

खडसे कूल नागपूर

BHARAT RATN INDIRA GANDHI JR
COLLEGE KANHAN

38

मतदाराचे छाया च

WYR1527951

ी

पु.

LLD1991330

ी

पु.

AIS7024110

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-अजनी
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

263

बनसोड हे मंत

बनसोड मुरलीधर

मानेवाडा रोड नागपूर

264

बा ते मुकेश

बा ते दलीपराव

ग़ूऊड नगर नागपूर

265

बाराहाते राहुल

बाराहाते मोरे र

कुट र नगर िमरे ले आउट
नागपूर

266

बावणे शारदा

बावणे नारयण

राधाकृ णा नगर
हुडके र नगर नागपूर

267

बावनकर
ल मीकां त

बावनकर नीलकंठराव

268

बावनकुळे र ना

269

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

K D K COLLEGE OF NAGG UMRED
NAGPUR

33

पु.

BKG1120369

NIVASI MUK BADHIR VIDYALAYA
HUDKESHWAR NAGPUR

39

पु.

WYR1510726

PRIYADARASHINI COLLEGE OF
ENGG NAGPUR

28

पु.

SHREE SANT GADGEBABA
BHUUDESHAYA SHIKKSHAN
SANSTHA

47

नीलकंठ नगर नरसाळा रोड
नरसाळा नागपूर

ABHINANDAN HIGH SCHOOL
MANGALI

52

बावनकुळे नारायणराव

उ हास नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

VASSANTRAO NAIK GOVT. OF A& S
S NAGPUR

34

बेळसरे इं भूषण

बेळसरे रामभाऊ

सी/ओ ीमती पु पा
अजाबराव ब क भ गाडे ले
आउट व ठल खमनीजी
मं दर जवळ नागपूर

I TRENING IN SAONEER

44

270

बजामीन सोनाली

बजामीन द प

कुकडे ले आउट नागपूर

ST VINCEBT PALLOLLI COLLEGE OF
ENGG & T NAGPUR

27

271

भगत शैलश

भगत कािशनाथ

आकाश नगर मानेवाडा नागपूर

Y.C COLLEGE ,LAKHANDUR
BHANDARA

29

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

WYR1217017

WYR72744327

ी

पु.

LLD2491306

ी

पु.

AIS6529440

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

272

भैसारे सुशील

भैसारे भगवानदास

लेट नं०२ भगवान नगर रोड
गु कृ पा ले आउट
बाबुलखेडा

273

भाजीपाले अचना

भाजीपाले गुणवंत

गजानन नगर नागपूर

274

भलावी रमेश

भलावी डोमाजी

275

भां गे वजय

भां गे रा

276

भेले सतीश

277

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

ITM COLLEGE OF ENGG KAMTHEE

33

VIRENDRA HIGH SCHOOL KANFADE
NAGAR NAGPUR

42

ओमकार नगर मानेवाडा चौक
नागपूर

SHIVANGAO HIGH SCHOOL N M C
NAGPUR

55

पु.

सव ी नगर , दघोर
नागपूर

PURUSHOTTAM THOTE COLLEGE
OF SOCIAL WORK NAGPUR

38

पु.

भेले खुशालराव

नेअर सी मं दर अयो या
नगर नागपूर

KAVIKULGURU INSTITUTE OF TECH .
& SCIENCE

41

पु.

भेलकर मृणाल

भेलकर मोहन

उमरे ड रोड नागपूर

DHARMRAJ VIDYALAYA KANHAN

38

पु.

278

भडे वृशाली

भडे मोद

बापू नगर नागपूर

C P & BERAR HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE NAGPUR

42

279

भोरळ गजानन

भोरळ महादे व

लाड कर ले आउट लोट नं २०२
मानेवाडा रोड नागपूर

SHRI DASSAHEB DHANWATEY
NAGAR VIDYALAYA & JR COLLE

40

280

भोसे मंजुषा

भोसे वजय

िशवश नगर नं अमर नगर
रोड नागपूर

SHIVSHKTI SHIKSHNIK SANTHA
WADI NAGPUR

39

णा

मांक :-31

ी

AIS1343524

DNH 2065761

AIS6986251

ी

AIS56568864

ी

YKB6269468

पु.

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

281

भोतमां गे सुनील

भोतमां गे सीताराम

धंतोली

282

भोवते द पाली

भोवते ीकां त

चं मणी नगर नागपूर

283

भोयर भारती

भोयर संतोष

उमरे ड मेन रोड हजारे
ह ारे ोर खरबी
चौक नागपूर

284

भोयर काश

भोयर यशवंतराव

िमरे ले आउट नागपूर

285

भोयर राज ी

भोयर युराज

286

भोयर सागर

287

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-31

ओळखप

TAYWADE COLLEGE MAHADULA
KORADI

50

L.A.D. & S.R.P . COLLEGE FOR
WOMEN

38

ी

PRAKASH HOGH SCHOOL
GUMTHALA KAMTHEE NAGPUR

32

ी

SHRI RUKHASHRAM VIDYALAYA &
MAHAVIDYALAYA KUHI NAG

50

मानेवाडा नागपूर

ST . PAUL SCHOOL

36

भोयर हनुमतराव

िशव नगर दुगा पाक
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

33

पु.

भुजाडे अर वंद

भुजाडे जग नाथ

टे िलफोन नगर नागपूर

YASHWANT HIGH SCHPPL WARDHA

38

पु.

AIS7262660

288

भुजाडे अर वंद

भुजाडे जग नाथ

टे िलफोन नगर नागपूर

YASHVANT HAGH SCHOOL WARDHA

38

पु.

AIS7262660

289

भुरे केशाव

भुरे रं गराव

पावती नगर, रामे र
रोड, अजनी नागपूर

GOVT ITI GODIYA

49

पु.

0

मतदाराचे छाया च

MT/23/135/216377

पु.

AIS8356587

LLD1138999

ी

GGS 1427665

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

290

भुरे नंदा

भुरे दादाराव

ी
णा नगर पो त
अयो या नगर नागपूर

291

भुसार ववेक

भुसार नामदे व

अयो या नगर नागपूर

292

भुते रोषण

भुते रमेशराव

नामदे व नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

293

भुते सुवणा

भुते राजकुमार

नंदनवन

294

ब रोमी

295

बोबडे

296

ां ती

ब चं

यू बाबुलखेडा

बोबडे भाकरराव

मोरया अपाटमट
द ा य नगर नागपूर

बोधये आिशष

बोधये नृपतराव

जानक नगर नागपूर

297

बोढे मेघा

बोढे माधव

ीिनवास अपाटमट
बालाजी नगर नागपूर

298

बोडखे राजेश

बोडखे गणपतराव

ी हर नगर नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

PURUSHOTTAM THOTE COLLEGE
SOCIAL WORK NAGPUR

40

G H RAISONI COLLGEG OF ENGG
DIGAON HILLS HINGNA RO

45

पु.

CHAITANYA VIDYALAYA MANEGAO
BHANDARA

32

पु.

TILAK VIDYALAYA DHANTOLI
NAGPUR

46

ी

J M PATEL COLLEGE BHANDARA

28

ी

NUTAN SARASWATI VIDAYALAYA &
JR. COLLEGE KAMPTEE

38

ी

VINCENT PALLOTTI COOLEGE OF
ENGG & T NAGPUR

39

DADASAHEB B COLLEGE OF PH
BESA NAGPUR

31

G H RAISONI ACADAMI OF ENGG & T
COLLEGE

38

ओळखप

मतदाराचे छाया च

LLD0426858

AIS2481760

पु.

YGR0324111

WUB1142330

AIS1527563

ी

पु.

मांक :-31

YLG3011178

WYR1510056

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-अजनी
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

299

बोडखे राजेश

बोडखे गणपतराव

300

बोदले योती

बोदले वजय

301

बोरकर

302

प ता

ी हर नगर नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

Y C C ENGG WANADONGRI HINGNA
ROAD NAGPUR

38

सी/ओ हनुमान नगर सोमवार
पेठ नागपूर

GRAM VIKAS HIGH SCHOOL KONDHI

51

ी

बोरकर अजय

४१ चं मणी नगर नागपूर

NAGPUR INS OF T COLLEGE

27

ी

बोरकर शुभां गी

बोरकर मधुसूदन

गीता नगर बेसा रोड
मानेवाडा नागपूर

NIT NAGPUR

34

ी

303

बोरले मोदकुमार

बोरले जीवनधार

सी/ओ जी एन ठाकरे उ हास
नगर मानेवाडा िसमट रोड
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & T NAGPUR

41

पु.

304

बुरडकर संद प

बुरडकर बालचं

मेर ले ऑउट नागपूर

KAVIKULGURU IN OF & SCI RAMTEK

41

पु.

305

बुराडकर विनता

बुराडकर अर वंद

बालाजी नगर नागपूर

GOVT ITI NAGPUR

38

ी

306

चौधर मंजुषा

चौधर बबनराव

धनवंती नगर नागपूर

STAR POINT CONVET GADGE
NAGAR NAGPUR

32

ी

307

चाफले ह रदास

चाफले भाऊरावजी

मानेवाडा बेसा रोड नागपूर

ADRSH HIGH SCHOOL KANHAN

55

यंका

पु.

मांक :-31

ओळखप

मतदाराचे छाया च

MT/22/139/0048762

AIS4215430

AIS768354

AIS7656069

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

308

चाफलेकर काश

चाफलेकर बापूराव

महाल मी नगर २
मानेवाडा रोड नागपूर

G B M M HIGH SCHOOL
HINGANGHAT

48

309

चंदनिगर वंदना

चंदनिगर राज

जुने ाने र नगर
नागपूर

VIRENDRA HIGH SCHOOL NAGPUR

49

310

चंदेल र वं

चंदेल ह रिसंग

अयो या नगर साई मं दर जवळ
नागपूर

ATHAWALE COLLEGE OF SOSAL
WORKAR

48

पु.

311

चौधर उ वल

चौधर चं हास

स करदरा चोक नागपूर

NUTAN HIGH SCHOOL ,BELTUR

40

पु.

312

चौधर अ वनाश

चौधर द ा य

इमारत बी-२/३ िनमल
नगर उमरे ड रोड नागपूर

ADARSH A & COM KANISHTH
MAHAVIDYALA 8 VA MAIL NAGP

47

पु.

313

चौधर जगद श

चौधर गंगाधरराव

कुमगंगा व ठल नगर नं १
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG
NAGPUR

38

पु.

314

च हाण धमपाल

च हाण अंकुश

वाद न ३ अ ूर नागपूर

GOVT. I.T.I NAGPUR

46

पु.

315

चावरे गती

चावरे मोद

बालाजी नगर, मानेवाडा रोड,
नागपूर

JILA PANCHAYAT HIGH SCHOOL
UMRED NAGPUR

55

ी

0

316

चवडे

चवडे राजेश

आनंद पलेस न. ०३, नंदनवन मेन
रोड, नागपूर

SHRI VISHWANATH BABA HIGH
SCHOOL WADI NAGPUR

45

ी

AIS6617237

मता

पु.

मांक :-31

मतदाराचे छाया च

AIS7012420

ी

AIS2258861

IGY2174886

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :- दघोर
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

317

चीचोलीकार रे खा

चीचोलीकार शंकर

गो वंद भू नगर नागपूर

318

िचमणकर राजेश

िचमणकर ताराचंद

प रवतन चौक मानेवाडा
नागपूर

319

चोपकार
ल मीकां त

चोपकार भोजराज

कडू नगर हुडके र रोड
नागपूर

320

चु ने शुभां गी

चु ने सागर

वा तू वहार अपाटमट
मानेवाडा रं ग रोड अभय
नगर नागपूर

321

दाभाडे पराग

दाभाडे भाकर

322

दडमल प ा

323

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-31

ओळखप

JAMDAR HIGH SCHOOL& JR
COLLGEG RESHIMBAG NAGPUR

52

PRAKASH HIGH SCHOOL GUMTHALA

45

पु.

KUMBHALKARSAMAJKARY
SANDHYAKALIN MAHAVIDYALAYA
GAN

46

पु.

N.I.T NAGPUR

32

हाळगी नगर महाकाली
नागपूर

P B V V COLLEGE NAGPUR

45

दडमल गुंडेराव

जजामाता नगर दघोर
आदश नगर िशवसुंदर नगर
नागपूर

PRAKASH HIGH SCHOOL GUMTHALA
KAMTHEE NAGPUR

34

ी

AIS6747539

डफरे सुषमा

डफरे राजेश

उदय नगर चौक नागपूर

NAGRIK ADHYATMIK VIDYALAYA
RAMTEK

42

ी

AIS7097793

324

डाहाके अनुराधा

डाहाके राजू

रामकृ ण नाग ( बी ) दघोर
नाका नागपूर

PRAKASH HIGH SCHOOL GUMTHALA
KAMTHEE NAGPUR

38

ी

AIS7068059

325

दहात डे मंजुषा

दहात डे सुशील

यू सुबेदार ले ऑउट
नागपूर

SHREE SANT GADGEMAHARAJ
BAUUADESHYA SHIKSHAN SANST

34

ी

AIS 7047368

मतदाराचे छाया च

MT/23/134/925234

YLG6575740

ी

पु.

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

ी

WYR53276548

326

दहे गावकर योती

दहे गावकर याम

गने धाम , हुडके र
नागपूर

SEVADAL MAHILA
MAHAVIDAYALAYA NAGPUR

45

327

द हवले शां त

द हवले धनराज

उ खना रोड ,चंदन नगर
नागपूर

RAJIV GANDHI COLLEGE OF ENGG &
RESEARCH NAGPUR

34

पु.

328

दहुले ह रदास

दहुले कसनजी

रघुजी नगर एनआयट
कॉम ले स जवळ नागपूर

SHIVAJI SCINCE COLLEGE
CONRESS NAGAR NAGPUR

51

पु.

329

दाखोले वजय

दाखोले अनंतराव

अं बका नगर मानेवाडा
नागपूर

SHIVAJI SCINCE COLLEGE
CONGRESS NAGAR NAGPUR

45

पु.

330

दानव कशोर

दानव रामचं

राधाकृ ण पेलेस १ नरहर
नगर बेस रोड मानेवाडा

DADASAHEB BALPANDAY COLLEGE
OF PH BESA NAGPUR

34

पु.

331

दां डेकर व म

दां डेकर अशोकराव

बजरं ग नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

CUMMINS COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

35

पु.

332

दां डेकर यंकट

दां डेकर नारायणराव

बालाजी नगर, पावती नगर,
नागपूर

HISLOP COLLEGE NAGPUR

56

पु.

333

डां गे मोना

डां गे शां त

िनमल नगर उमरे ड रोड
नंदनवन नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF TECH.
NAGPUR

34

334

डां गे शां त

डां गे

िनमल नगर उमरे ड रोड
नंदनवन नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

38

ाने र

मांक :-31

ONH2244812

0

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

AIS 7175532

AIS 2003341

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

335

दाते करण

दाते वीण

हुडके र रोड, ग़ूऊड नगर,
अयो या नगर, नागपूर

ST. PAUL JUNIOR COLLEGE ,
HUDKESHWAR NAGPUR

38

ी

336

दातीर

दातीर अिनल

तुकडोजी नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

I T I BHANDARA

46

ी

337

डावरे शरद

डावरे रामचं

ला दकार ले ऑऊट मानेवाडा
रोड नागपूर

TAYWADE COLLEGE KORADI

48

338

दे शमुख माधुर

दे शमुख दलीप

ओमकार नगर, ितरं गा चोक,
सकादरा नागपूर

JILA PANCHAYAT HIGH SCHOOL
PACHGAON NAGPUR

42

ी

AIS1550680

339

दे शमुख माधुर

दे शमुख

आयुरवे दक ले आउट िमरची
बाजार नागपूर लोटनं २१
ड -२०४

BALIRAMJI DEOTALE HIGH SCHOOL
NAGPUR

49

ी

LLD2000057

340

दे शमुख पूनम

दे शमुख ह रदासजी

मानेवाडा रोड तुकडोजी
पुतळा नागपूर

SARSWTI KISAN VIDYALAYA
BUTTIBORI NAGPUR

34

ी

AIS2333177

341

दे शमुख शुभां गी

दे शमुख अिनल

Z P PATWARDHAN H S & JR.
COLLEGE NAGPUR

58

ी

AIS1901057

342

दे शमुख वजय

दे शमुख मुधुसुदन

सेवासदन नगर मानेवाडा
बेसा रोड नागपूर

ST . VINCENT PALLOTTI COLLEGE
OF ENGG & T NAGPUR

42

पु.

AIS52515716

343

दे ऊळकर लीलाधर

दे ऊरकर दे ऊळकर

भां डे लॉट .उमरे ड रोड
नागपूर

BHIVAPUR EDUCATION SOCITEY JR.
COLLEGE VOCATIONAL

51

पु.

IWJ 6664023

मता

हाद

व ठल नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

AIS7102650

पु.

11

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

344

दे वासे चं शेखर

दे वासे व ठलराव

भाकर रे िसडे सी जुने
ाने र नगर नागपूर

345

धबाले वलास

धबाले व म

गजानन नगर नागपूर

346

धाबड दशा

धाबड मोतीराम

बनेज ले
आउट नागपूर

347

धाबेकर िन खल

धाबेकर स य वजय

गु दे व नगर
नागपूर

348

धाबेकर सरला

धाबेकर
रा कृ ाराव

राधाकृ ण नगर नागपूर

349

ढगे काश

ढगे ह रभाऊ

साई ताज अपाटमट
िचटणीस नगर नागपूर

350

ढोमणे शैलेश

ढोमणे मनोहरराव

सिधदानंद नगर नागपूर

351

धां दे चेतन

धां दे मा णकराव

352

धंदरे र ना

धंदरे मधुकरराव

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

VIRENDRA HIGH SCHOOL NAGPUR

52

पु.

KUMBHALKAR SAMAJKARY
SANDHYA KALIN MAHAVIDYALAYA N

46

पु.

KAMLA NEHARU COLLEGE OF PHA
BUTTIBORI NAGPUR

37

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

26

PURUSHOTTAM THOTE COLLEGE
OF SOCIAL WORK NAGPUR

45

SHARADCHANDRA ARTS & COMM.
COLKLEGE BUTIBORI

58

पु.

AIS 1005842

DR. BABASAHEB AMBETKAR
COLLEGE OF E & R WANAGONGAR

41

पु.

BKG0788695

सी/ओ मनीष तंबाये नवीन
सुभेदार नगर नागपूर

N M MODEL JR. COLLEGE STETION
ROAD NAGPUR

33

पु.

CZM1244888

अ यापक नगर, अयो या नगर,
हुदे र नागपूर

SHRI SANTH GADGE MAHARAJ
BAHUUDESHYA SANTHA, HUDKE

32

यू नंदनवन

मतदाराचे छाया च

UOA3000882

ी

पु.

BKG1476308

AIS 4406740

ी

ी

AIS 7110984

ASI6721484

12

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

353

धावडे नीता

धावडे राजू

नागोमली ले आउट रे शीमबाग
नागपूर

354

धोगे अलका

धोगे भाकर

िशव नगर, नागपूर

355

ढोक ह रशचं

ढोक गो वंदराव

356

दगरसकर स वता

दगरसकर बाबुराव

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

TAYWADE COLLEGE KORADI

53

ी

JILA PANCHAYAT HIGH SCHOOL
PACHGAON NAGPUR

37

ी

ओ ड सुबेदार ले ऑऊट
हनुमान नगर नागपूर

PT. BACHRAJ VYAS VIDAYALAYA
,NAGPUR

50

सी/ओ चं कां त नानोटकर
नागपूर

RAJIV KARN BADHIR NIVASI
VIDYALAYA KANHAN NAGPUR

44

पु.

मांक :-31

ओळखप

LLD2711034

AIS2267227

ी

BKG1362128

357

डोल कर शां त

डोल कर रमेश

ितरं गा चौक वीट सी
कॉ ं ले स नागपूर

GURU NANAK HIGH SCHOOL
NAGPUR

32

पु.

WOB3129947

358

डोये रमेश

डोये दामोधर

अं बका नगर, अयो या नगर,
नागपूर

GAYATRI VIDYALAYA, GAYATRI
NAGAR, NAGPUR

49

पु.

MT/23/137/795479

359

दुमोरे मोनाली

दुमोरे िनतीन

मंगलद प कॉलोनी कृ णा
मधुहन अपाटमट बेस
मानेवाडा रोड नागपूर

DADASAHEB BALPANDY COLLEGE
OF PH. BESA NAGPUR

32

360

दुमोरे िनतीन

दुमोरे गो वंदराव

मंगलद प कॉलोनी लोट नं
३८
णा मधहन
अपाटमट मानेवाडा
नागपूर

D B COLLEGE OF PH BESA NAGPUR

34

पु.

361

इखारकर

इखारकर रामाजी

सह नगर उमरे ड रोड
नागपूर

ABHINANDAN HIGH SCHOOL
MANGLI

47

पु.

हाद

मतदाराचे छाया च

ी

KXF0875799

WYR7192982

13

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

362

फंद दलीप

फंद वठोबाजी

अंबा नगर बेस रोड नागपूर

363

फरकाडे अशोक

फरकाडे दे वरावजी

364

फुलमाळ कैलाश

365

फुलझेले

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

SINDHI HINDI JR. COLLEGE NAGPU
KHAMLA

50

पु.

LLD2861870

मयूरपेठ आराधना नगर खरबी
दघोर रं ग रोड नागपूर

PRAKASH HIGH SCHOOL GUMTHALA
KAMTHEE NAGPUR

52

पु.

LLD0966234

फुलमाळ मारोती

लेट नं३०१/ए बतीपेठ
कुल वामी अपाट नागपूर

RENUKA COLLEGE NAGPUR

41

पु.

MT/27/128/693508

ा

फुलझेले तुकाराम

बजरं ग नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

MAHATMA GANDHI HIGH SCHOOL
HINGNA ROAD NAGPUR

32

366

फुलझेले वज

फुलझेले भीमराव

४०२ अशोका नवीन सुभेदार ले
आउट नागपूर

SHRI SACHHINDANAND SHIKSHN
SANSTHA COLLEGE OF PH.

38

पु.

LLD1815752

367

गायधने घन याम

गायधने नामदे व

हवरापेठ नेअर हनुमान
मं दर मानेवाडा रं ग रोड
नागपूर

RAMCHANDRARAO KAMDI HIGH
SCHOOL & ARTS COMMERCE JR

53

पु.

MT/23/132/162063

368

गजभे वजय

गजभे दौलतराव

लेन न ७ महाल मी नगर ३
मानेवाडा नागपूर

RAJIV GANDHI COLLEGE OF ENGG
NAGPUR

34

पु.

369

गनर धन ी

गनर रामचं

मानेवाडा रोड नागपूर

ST PAUL JR COLLEGE
HUDKESHWAR NAGPUR

33

पु.

370

गणगणे पु षो म

गणगणे ीधर

लेट नं राधाकृ णा
पेलेस नरहर नगर नागपूर

DADASAHEB BALPANDE COLLEGE
OF PH BESA ROAD NAGPUR

36

पु.

ी

मतदाराचे छाया च

IZX1241124

WYR7739386

14

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

371

गंगारे मंगला

गंगारे पु षो म

मानेवाडा रोड नागपूर

372

गां जरे वाती

गां जरे बबनराव

जानक नगर उदय चौक नागपूर

373

गणोरकर अनुराधा

गणोरकर वजयराव

यू सुबेदार ले ऑउट
नागपूर

374

गणोरकर गुणवंता

गणोरकर गो वंदराव

ओम ी साई नगर नागपूर

375

गौरकर ीकां त

गौरकर महादे वराव

राघुव सोसायट ,
ची मा पुरे, पावती
नगर, नागपूर

376

गावारकर मोहन

गावारकर पंजाबराव

377

गावंडे ीती

378

379

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

GOVT. I.T.I BUTIBORI

45

ी

LLD 1764315

SHRI DAYARAJI WADE HIGH
SCHOOL KHAIRIPURA NAGPUR

45

ी

AIS1355247

ST. PAUL SCHOOL NAGPUR

40

ी

FHF 1936913

NMC HANSAPURI HINDI HIGH
SCHOOL NAGPUR

50

पु.

MT/22/138/177003

GOVT ITI GODIYA

49

पु.

0

रगुजी नगर नागपूर

PRAKASH HIGH SCHOOL KARDHA

53

पु.

BKG0886903

गावंडे च धर

अयो या नगर नागपूर

ROYAL GAWNDE PUBLICE SCHOOL

32

ी

UOA468088

गवते शुभां गी

गवते भाकर

ेरणा नगर हुडके र
रोड नागपूर

STAR POINT CONVENT 65 GADGE
NAGAR NAGPUR

34

ी

AIS4804522

गायकवाड सीमा

गायकवाड राजेश

यू कैलाश नगर वाड
नागपूर

PRABODHAN THAKRE VIDYALAYA
WADI NAGPUR

39

ी

AIS2260289

मतदाराचे छाया च

15

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

380

घाडगे फुल

घाडगे सुरेश

जुनी शु वार रोड
नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF TECH

30

पु.

381

घनमारे राहुल

घनमारे उके

गुलमोहर हाय कूल
तुकडोजी नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

DR. B A COLLEGE OF E & RE
WANADONGARI HINGNA ROAD

30

पु.

382

घाटे र मी

घाटे ता याराव

मानेवाडा रोड, पावती नगर,
नागपूर

J.D. COLLEGE OF ENGINEEING,
KHANDALA KATOL ROAD, N

27

ी

AIS1292374

383

िगरडकर जय ी

िगरडकर गज

शां त नगर यू नंदनवन
नेअर वाटर टक नागपूर

PURSHOTTAM THOTE COLLEGE OF
SOCIAL WORK NARSALA RO

41

ी

AIS5203351

384

िगरटकर माधवी

िगरटकर रमेशराव

पो ट ऑ फस या मागे
नागपूर

TILAK VIDYALAYA DHANTOLI
NAGPUR

57

ी

LLD2956761

385

गोबरे सुिनता

गोबरे अशोकराव

गु दे व नगर नंदनवन
नागपूर

PURUSHOTAM VIDAYANIKETAN
BORKHEDI (RAILWAY)

51

ी

AIS 7411887

386

गोडबोले अचना

गोडबोले दनानाथ

दवाळ ले आउट बेसा रोड
मानेवाडा नागपूर

VIDYAMANDIR HIGH SCHOOL & JR
CO KORADI

42

ी

JBT1506773

387

गोडबोले मंगेश

गोडबोले दनानाथ

दवान ले आउट बेसा रोड
मानेवाडा नागपूर

KAMLA NEHRU COLLEGE OF PH
BUTTIBORI NAGPUR

36

पु.

XQY1634799

388

गोडे चं शेखर

गोडे संतोष

लेत नं ४०१ ीपद
रे िसडे सी कामगार नगर
नागपूर

K DK COOLLEGE OF ENGG UMRED
NAGPUR

31

पु.

SIA4670097

मतदाराचे छाया च

LLD2635480

16

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

ीहर

प ता

389

गोडे वैशाली

गोडे

द ा य नगर नागपूर

390

गो नाडे संतोष

गो नाडे अजुनराव

गणेश नगर नागपूर

391

गोरे सुभाष

गोरे नागोरावजी

392

गोसावी पंकज

गोसावी

393

गो वामी मनीष

394

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-31

ओळखप

NIT GRADUATE SCHOOL OF
MANAGEMENT

36

DHRMRAJ VIDYALAYA KANDRI
KANHAN T PARSEONI NAGPUR

45

पु.

AIS0022151

सी/ओ साठवने साहे ब रामभाऊ
हाळगी नगर नागपूर

INDUSTRIAL TRAINING IN SAONER

53

पु.

MT/22/139/472001

रामे र रोड / कुकडे ले
ऑऊट नागपूर

DR. MADHUKARRAO WASNIK P.W.S.
COLLEGE KAMPTEE ROAD

39

पु.

YFW6302954

गो वामी महे श

ध वंतर नगर , उमरे ड रोड
नागपूर

RAJIV GANDHI COLLEGE OF ENGG &
RESEARCH NAGPUR

42

पु.

गुडधे राज

गुडधे सूयभान

सनमाग नगर हुडके र
रोड नागपूर

C P & BERAR HIGH SCHOOL &
COLLEGE MAHAL NAGPUR

47

पु.

395

गुणां नी इं दरा

गुणानी दासुमाल

पु पां जली सोसायट
रे शीमबाग नागपूर

SHRI P K SHINDI HIGH SCHOOL &
JR. COLLEGE NAGPUR 4

56

396

गुंजाते जत

गुंजाते काशीनाथ

लेइ नं ३०१ वै णव
ए वोकेट केशव ार जवळ
रे शीमबाग नागपूर

SCINCE COLLEGE NAGPUR

27

पु.

UUG5726724

397

गुरमुळे काश

गुरमुळे गणपतराव

लड कर ले आउट मानेवाडा रोड
लड कर राम मं दर जवळ
नागपूर

PRAKASH HIGH SCHOOL GUMTHALA
KAMTHEE

57

पु.

MT/23/135/444364

हाद

मतदाराचे छाया च

LID1762434

AIS4806238

ी

MT/23/135/288534

17

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

398

गु दे व तृ ी

गु दे व पंजाबराव

यू बाबु खे डा धोबी
लाईन भगवान नगर नागपूर

L.A.D .COLLEGE ,SHANKAR NAGAR (
SHIKSHAN SEVAK FUL

29

399

हलदे र अिमताभ

हलदे र अमरे श

ीराम वाड गणेश मं दर
जवळ नागपूर

S S E S SHIVAJI SCINCE COLLEGE
CONGESS NAGAR NAGPU

38

पु.

UZB1190115

400

हलमारे अतुल

हलमारे रमेश

आदश नगर दघोर

KAVIKULGURU IN OF T & S RAMTEK

32

पु.

BKG2266948

सुदशन कॉलोनी यू
सुभेदार नागपूर

PRAGATI VIDYALAYA PRAGTI
COLONI NAGPUR 15

58

पु.

AIS1444173

गु दे व नगर हुडके र
रोड नागपूर

NIVASI MUK BADHIR VIDYALAYA
HUDKESHWAR NAGPUR

42

G.V.C.E.T NAGPUR

31

401

हरे खान क याण

हरे खान बालाजी

ी

402

हुलके क पना

हुलके िचंधूजी

403

हुमणे मोद

हुमणे आनंदराव

404

इ मुलवार नागेश

इ मुलवार कृ णराव

महा मा फुले नगर
मानेवाडा रोड नागपूर

NIT POLYTECNIC NAGPUR

41

ी

405

इं गले दपाली

इं गले अंकुश

महाल मी नगर न १
मानेवाडा रोड नागपूर

NIT POLYTECNIC NAGPUR

31

ी

BKG1324482

406

इं गळे वाती

इं गळे अंकुशराव

महाल मी नगर नं १
मानेवाडा रोड नागपूर

NIT POLY COLLEGE NAGPUR

30

ी

BKG1324508

यू बड पेठ नागपूर

मतदाराचे छाया च

ी

पु.

WYR2478022

AIS 7501935

18

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

407

इं गोले अचना

इं गोले सुर

जानक नगर रं ग रोड नागपूर

408

इं गोळे अ

इं गोळे रामचं

कुकडे ले आउट नागपूर

409

इटनकर काश

इटनकर रामभाऊ

410

जगताप मंगेश

411

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

SHREE SANT GADGEMAHARAJ
BAUUDDYSHYA SHIKSHAN SANST

39

ी

LLD 0530097

KAMLA NUHARU COLLEGE OF PH
BUTTIBORI NAGPUR

31

ी

XQY5676572

आरएम एस दुगा नगर जुना
सुभेदार ले आउट आदश मंगल
कायालय जवळ नागपूर

DEPARTMENT OF PH SCINCE R T M
NAGPUR U NAGPUR

44

पु.

LLD1765148

जगताप वनायक

ीन िसट रोड, जी कते ले
आऊट, उमरे ड रोड, नागपूर

DHANWATE NATIONAL COLLEGE
NAGPUR

40

पु.

KVM1267681

जयपुरकर वाती

जयपुरकर बबनराव

वक ल रे शीमबाग नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL
POST BOX NO. 18 POLLOTT

37

ी

412

जैसवाल मृणाली

जैसवाल गणेश

महाल मी नगर १
मानेवाडा रोड नागपूर

NIT NAGPUR

25

ी

413

जै वाल व नील

जै वाल अशोक

तेलंगी पुरा िसरसपेठ
नागपूर

SHRI VISHWANATH BABA HIGH
SCHOOL WADI NAGPUR

30

पु.

AIS1752286

414

जय वाल यशवंत

जय वाल उ मलाल

पु पां जली ब डं ग,
रे शमबाग, नागपूर

SHRI VISHWANATH BABA HIGH
SCHOOL WADI NAGPUR

53

पु.

AIS1604156

415

जामगडे क पना

जामगडे भानुदास

मानेवाडा रं ग रोड
नागपुरा

ORENGE CITY SAMAJ KARY
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

32

नी

मतदाराचे छाया च

AIS6873756

ी

19

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

416

जनबंधू मा णक

जनबंधू अजुन

चं डका नगर बेसा रोड
नागपूर

SHREE CHAKRAPANI KALA
MAHAVIDAYALAYA NAGPUR

41

पु.

417

जीभकाटे यशवंत

जीभकाटे मुकुंदाजी

िचटणवीस नगर नागपूर

K IT S RAMTEK

45

पु.

418

जोगे कां ता

जोगे भाकर

आशीवाद नगर बँक कॉलोनी
नागपूर

PRAKASH HIGH SCHOOL GUMTHALA
KAMTHEE NAGPUR

55

ी

419

जोशी यो सना

जोशी जयंत

बालाजी नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

TILAK VIDYALAYA MADHYAMIK
SHALA DHANTOLI NAGPUR

56

ी

420

जोशी कंचन

जोशी मधुकर

नंदनवन नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGG UMRED
NAGPUR

34

ी

421

जोशी गती

जोशी वकास

िसरसपेठ उमरे ड रोड नागपूर

HINDI DNYANPITH CONVENT MAHAL
NAGPUR

55

ी

422

जुगेले र वकां त

जुगेले न थूजी

स करदरा चौक रा जन नगर
नागपूर

SHIVAJI SCINCE COLLEGE
CONGRESS NAGAR NAGPUR

46

423

कढे मनीषा

कढे पां डुरं गजी

सी/ओ वजय मे ाम सेवासदन
नगर मानेवाडा नागपूर

PRABUDDHA VIDYALAYA
VAKILPETH NAGPUR

34

ी

424

कडू लीना

कडू अतुल

नवीन कैलाश नगर नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

46

ी

मांक :-31

ओळखप

मतदाराचे छाया च

AIS 7285810

MT/23/134/888836

पु.

AIS2401214

20

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

425

कडवे नर

कडवे गो व द

इं नगर यू नरसाळा
नागपूर

DHARMRAJ VIDYALAYA KANHAN

47

पु.

MT/23/135/318038

426

काकडे बलदे व

काकडे भानुदास

सेर अपती नगर, दघोर
उमरे ड रोड, नागपूर

M.B. PATEL COLLEGE OF ARTS
COMMERCE AND SCIENCE SA

30

पु.

SPR1630482

427

काकडे नागनाथ

काकडे उकंडराव

जानक नगर नागपूर

BABASAHEB A COLLEGE OF E & RE
WANADONGARI HINGNA R

31

पु.

428

काकडे राज

काकडे बळ राम

५/५ व ान अपाटमट
नवीन नंदनवन नागपूर

DEP. OF PH SCINCE R T M NAGPUR
U NAGPUR

47

429

काळे अिभषेक

काळे बाबाराव

रतम नगर रमणा मारोती
नागपूर

NIT POLYTECHNIC NAGPUR

37

430

काळे वषा

काळे सुरेश

नेअर द ा य नगर
ायमर इसकूल अयो या
नगर नागपूर

RAMKRUSHNA WAGH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

36

ी

LLD1637057

431

कां बे अचना

कां बे जानराव

ओमकार नगर रोड भगवान नगर
नागपूर

SHREE SANT GADGEMAHRAJ
BHUUDESHYA SHIKSHAN SANSTHA

44

ी

WYR7595796

432

कां बळे अशोक

कां बळे कसनजी

महा माफुले वसाहत नागपूर

B R I G JR. COLLEGE KANHAN

53

433

कां बळे रोशनी

कां बळे वजय

भगवान नगर रोड नागपूर

TULASIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG T NAGPUR

36

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

LLD2347987

LLD1679661

पु.

AIS1272202

ी

AIS680472

21

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

434

क हव कुशल

क हव अ ण

मेड कल इ
नागपूर

435

किनरे

किनरे काशीराम

436

कापड िशवानंद

437

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & T NAGPUR

41

पु.

हनुमान नगर नागपूर

Z.P MULANCHI SHALA KATOL

51

पु.

LLD1139492

कापड माधवराव

ओमशां ती अपाटमट
सु माग नगर नागपूर

SARASWATI KISAN VIDAYALAYA
BUTIBORI

36

पु.

ALJ6406904

कराळे िनतीन

कराळे केशवराव

उदय नगर नागपूर

C P & BERAR HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE MAHAL NAGPUR

42

पु.

LLD1908664

438

करं डे ीती

करं डे काश

ड . ड . सोनटके कडू नगर
हुडके र नगर नागपूर

SHREE SANT GADGEBABA
BHUUDDYSHIYA SHIKSHAN
SANSTHA

30

ी

439

कारमोरे ीती

कारमोरे केशवराव

हनुमान नगर नागपूर

DR BABASAHEB AMBETKAR
COLLEGE OF E & RE WANADONGRI

30

ी

440

कारनाके रामचं

कारनाके बाजीराव

हाळगी नगर नागपूर

SANGITA HIGH SCHOOL CHIKNA

53

पु.

LLD2935575

441

काटे कर व ां त

काटे कर द प

S.B. JAIN INSTITUTE OF
MANAGEMENT AND RESERCH
GRAM

39

पु.

AIS3024957

442

कटरे छगनलाल

कटरे बाबूलाल

SHARADCHANDRA ARTS & COMM .
COLLEGE BUTIBORI

52

पु.

FHF2211456

ाने र

लोईस कॉलोनी

भाग

द ा नगर, अयो या नगर,
नागपूर

ारकापुर , मानेवाडा
रं ग रोड नागपूर

मतदाराचे छाया च

WYR1510718

22

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

443

कौटकर सुरेश

कौटकर अजुन

नेह नगर, हनुमान नगर,
नागपूर

JILA PANCHAYAT HIGH SCHOOL
PACHGAON NAGPUR

54

पु.

444

खळतकर संजय

खळतकर जागे र

ारकामाई रातोड ले आउत
हुडके र नागपूर

SANTAI MAHAVIDYALAYA PT
JAWAHARLAL NEHARU M NAGPUR

49

पु.

445

खान शक ल

खान मु तफा

आदश नगर नागपूर

URDU HIGH SCHOOL KATOL

51

पु.

WYR1571173

446

खां डेकर राजेश

खां डेकर बाळकृ ण

ताज नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

NIVASI MUKH BADHIR VIDAYALAYA
HUDKESHWAR

39

पु.

AIS 7580111

447

खंडला रिसका

खंडला वजय

जादू महा िलनी बजरं ग नगर
नागपूर

SMT RADHIKA TAI PANDAV
COLLEGE BAHADURA NAGPUR

35

ी

448

खापां डे कां चन

खापां डे भाकर

M.B. PATEL COLLEGE OF ARTS
COMMERCE AND SCIENCE SA

36

ी

449

खे ड कर अमेय

खे ड कर राजू

तृ ी लाझा , रे णक
ु ा नगर
नागपूर

T.G.P.C.E.T NAGPUR

26

पु.

450

खे करे मनोज

खे करे जग नाथ

रगुजी नगर अयो या नगर
नागपूर

VIDYA VIKAS COLLEGE

45

पु.

451

खोडे

खोडे रामदास

I T I COLLEGE NAGPUR

38

पु.

ावण

व कमा नगर, नागपूर

वनायक नगर

मतदाराचे छाया च

LLD2888832

BKG0912394

AIS 2332146

23

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

452

खोपे वीण

खोपे बाळकृ ण

हाळगी नगर नागपूर

453

खोपे रामदास

खोपे उ मराव

भोले नगर पपला रोड नागपूर

454

कोलारकर संघिम ा

कोलारकर दनेश

बैनज ले आउत

455

को हे वनायक

को हे न थूजी

456

क डे लीना

457

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

PRIYADARSHINI ENGG, COLLEGE
NAGPUR

51

पु.

SHIVAJI SCINCE COLLEEGE
CINGRESS NAGAR NAGPUR

52

पु.

SEVADAN MAHILA MAHAVIDYALAYA
UMRED ROAD NAGPUR 9

46

पु.

MT/23/132/162522

िनअर नवले बछायत क
सकरदारा नागपूर

GAYATRI VIDYALAYA, GAYATRI
NAGAR, NAGPUR

51

पु.

0

क डे सुनील

यू सुबेदार ले आउट
नागपूर

TAYWADE COLLEGE KORADI

42

ी

कुकडे नीता

कुकडे भूषण

लॉट नं ९७ सुभेदार ले ऑउट
नागपूर

BHINDE GRILS HIGH SCHOOL
SITABULDI NAGPUR

46

ी

MT/23/134/753056

458

कु टकर छाया

कु टकर कैलास

DHARMRAJ VIDYALAYA

40

ी

AIS6505632

459

लाखे वलास

लाखे रामदास

हजरे ले ऑऊट रतन नगर
नागपूर

RUKHMINI BAHUUDDESIYA
EDUCATION SOCITEY NAGPUR

40

460

ल णे ल मी

ल णे राज

भगवान नगर रोड नागपूर

C P & BERAR HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE NAGPUR

54

ी

YKB5053780

ीराम नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

पु.

24

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

461

लां बट याम

लां बट शंकरराव

हनुमान नगर, अजनी, नागपूर

462

लां बट सुषमा

लां बट दादाजी

463

लंगडे सुधाकर

464

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-31

ओळखप

JILA PARISHAD HIGH SCHOOL
PACHGAON NAGPUR

57

चं का नगर नं २ बेसा रोड
नागपूर

YASHWANT HIGH SCHOOL

47

लंगडे नारायणराव

महा मा फुले नगर,
मानेवाडा रोड, भगवान नगर,
अजनी नागपूर

SWASTIK MADHYAMIK VIDYALAYA
NAWA NAKASH NAGPUR

50

पु.

MT/23/137/135478

लंगडे राहुल

लंगडे

वे ट बालाजी नगर, पावती
नगर, नागपूर

J.D. COLLEGE OF ENGINEERING
AND MANAGEMENT NAGPUR

30

पु.

AIS2349363

465

लां जेवार राजेश

लां जेवार िभवराज

जुना सुभेदार ले आउट मधुबन
अपाटमट अयो या नगर
नागपूर

BABA NAYAK S H HIGH SCHOOL
GAROBA MAIDANNAGPUR

46

पु.

BKG0887646

466

लेकुरवाळे ेमा

लेकुरवाळे सुधीर

बापू नगर, उमरे ड रोड,
अयो या नगर, नागपूर

RENUKA COLLEGE BESA NEAR BOI
NAGPUR

49

467

िल हारे
या लाल

िल हारे रतनलाल

कापसे ले आऊट, वागत नगर,
हुडके र नगर,
ह गीनगर, नागपूर

GOVT ITI GODIYA

51

468

महाजन अनु ी

महाजन अिनल

गुअदलाइन नागपूर

PRERNA COLLEGE OF COMMERCE
NAGPUR

44

469

महाजन अतुल

महाजन मधुकरराव

ाने र नगर, मानेवाडा
रोड, पावती नगर, नागपूर

RENUKA COLLEGE, BESA NEAR BOI
NAGPUR

37

ाने र

मतदाराचे छाया च

AIS0090407

ी

ी

पु.

AIS1806215

LLD0334706

0

ी

पु.

0

25

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-हुडके वर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

470

महाकालकर शां त

महाकालकर मनोहरराव

ी हार रे िसडे सी
बेसा

J.D POLYTECNIC NAGPUR

32

471

माहुले द ी

माहुले अनिमका

वसंत नगर तेलीपुरा नेअर
भगवान नगर रोड नागपूर

R.B.S. BIOTECHNOLOGY L.A.D .
COLLEGE NAGPUR

29

472

माहुरे कमलाकर

माहुरे नागोराव

महा मा योितबा फुले
नगर कमचार वसाहत
,रामे र रं ग रोड
नागपूर

SHREE CHAKARPANI KALA
MAHAVIDAYALAYA HUDKESHWAR
RO

46

473

मलेवर क वता

मलेवर नर

वामीधाम रे िसडे सी
घोगली नागपूर

SHASAKIY AYUDYOGIK
PRASHIKSHAN SNSTHA BHANDARA

44

474

मंदल
ु वार
व ठलराव

मंदल
ु वार
ल मणराव

महाल मी नगर नं २
मानेवाडा रोड नागपूर

SHARASCHANDRA A& C COLLEGE
NAGPUR

32

पु.

MT/23/134/762892

475

मानकर अमोल

मानकर तुलसीराम

गगनपेठ कॉलोनी माळगी नगर
नागपूर

NIT POLYTECHNIC NAGPUR

28

पु.

WYR1900661

476

मारो कर दे व ी

मारो कर ीश

नंदनवन

R.G.C.E.R NAGPUR

34

477

मर को हे गजानन

मर को हे
पुंडिलकराव

ला दकार ले आउट
महाल मी नगर १
मानेवाडा रोड नागपूर

NUTAN SARSWATI GRILS HIGH
SCHOOL KAMTHEE

38

478

मिसह मोनाली

मसीह जीवनकुमार

नेह नगर नागपूर

DAYANAND ARYA KANYA
MAHAVIDYALAYA JARIPATAKA

41

कॉलोनी नागपूर

पु.

मांक :-31

मतदाराचे छाया च

WYR 7478662

ी

पु.

ी

ी

पु.

ी

MT/22/139/471913

26

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-अजनी
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

479

मेहर नेहा

मेहर द पक

लोधी पुरा नागपूर

480

मढे कर संतोष

मढे कर पंढर नाथ

क तुर शा ी अपाट
आयुव दक कॉलेज ले आउट
नागपूर

481

मे ाम भीमराव

मे ाम ऋषीजी

482

मे ाम चं कला

483

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-31

ओळखप

BALIRAMJI DEOTALE HAIG SCHOOL
NAGPUR

48

RENUKA COLLEGE BESA NAGPUR

39

पु.

चं मणी नगर रोड नं
एल-३जादू महाल या मागे
तुकसाई भवन नागपूर

KUMBHALKAR SAMAJKARY
SANDHYA KALIN MAHAVIDYALAYA G

51

पु.

मे ाम नामदे वराव

उदय नगर नागपूर

ADARSH HIGH SCHOOL KANHAN

51

ी

मे ाम स वता

मे ाम बाळकृ ण

व ठल वाडे हुडके र
नागपूर

MANTRAM VIDYALAYA & COLLEGE
NAGPUR

49

ी

484

मे ाम सुरेखा

मे ाम भीमराव

चं मणी नगर नागपूर
लॉट नं ९ नागपूर

ATHWALE COLLEGE OF
SOSALWORK

49

ी

485

िमलिमले नर

िमलिमले खे मराज

सु भात अपाटमट योगी
आटा च क जवळ दवान ले आउट
बेसा रोड मानेवाडा नागपूर

SHESHRAO KOHLE VIDYALAYA
TRIMURTI NAGAR NAGPUR

46

पु.

486

मोह मद साबीर

मोह मद सफ

आजाद कॉलोनी ताजबाग
नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGG NAGPUR

38

पु.

AIS7056617

487

मोहोड चं भान

मोहोड मुकुंदराव

रामकृ णा नगर उमरे ड रोड
दघोर नागपूर

GRAMIN VIKAS JR . COLLEGE
SALWA

41

पु.

WTR770653

मतदाराचे छाया च

AIS1952563

CSJ1281989

LXD2053379

27

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

488

मोहोद मंदा

मोहोद शंकरराव

साई मं दर के पास अयो या
नगर नागपूर

PURUSHOTTAM THOTE COLLEGE
OF SOCIAL WORK NAGPUR

52

ी

MT/23/135/423239

489

म ढे शुभां गी

म ढे योगेश

ल मी नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

NAGRIK PRASHIKSHAN SANSTHA
NAGPUR GRAMIN BUTTIBORI

34

ी

AIS220787

490

मोटे सुरेखा

मोटे

इं नगर, यू नरसाडा
रोड, हुडके र नागपूर

JILA PANCHAYAT HIGH SCHOOL
PACHGAON NAGPUR

51

ी

KVM1048719

491

मोते योगेश

मोते मारोतराव

महाल मी नगर न १
मानेवाडा रोड नागपूर

ENGINEERING & TECHANOLOGY
NAGPUR

28

पु.

AIS2296085

492

मोटघरे अिभ जत

मोटघरे भगवंतराव

सुदशन कॉलोनी यू
सुभेदार ले आउत नागपूर

SAHAYOGI ADHISHTHATA KRUSHI
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

39

पु.

LLD2545838

493

मुलेय अमोल

मुलेय गो वंदराव

महा मा गां धी नागपूर,
हुडके र रोड, राजपेठ,
नागपूर

J.D. COLLEGE OF ENGINEERING
AND MANAGEMENT NAGPUR

41

पु.

LLD1844810

494

नागदे वे योगेश

नागदे वे

ाने र

नवीन कैलाश नगर नागपूर

ST V PALLOTTI COLLEGE OF E. & T
NAGPUR

29

पु.

BKG1277623

495

नागमोते मं जर

नागमोते

ीराम

सुव ले आउट नागपूर

G H RAISONI ENGG & T NAGPUR

29

496

नागमोते

नागमोते रामरावजी

ट.ग़ को हे नेअर दुगा
मं दर गली न ४ दुगा नगर
मानेवाडा रोड नागपूर

DR.PANJABRAO DESHMUKH ARTS &
COMM (EVEN) COLLEGE C

56

हाद

ने र

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

WYR1510056

XQY5961768

28

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

497

नागमोते सिचन

नागमोते पु षो म

जुना सुभेदार ले आउट
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENG & T NAGPUR

35

पु.

LLD1402312

498

नगराळे मोहन

नगराळे नमनारायण

कुकडे ले आउट रामे र
रोड नागपूर

SAMRAT ASHOK JR. COLLEGE
NIHARWANI NAGPUR

51

पु.

AIS7007594

499

नगरारे ई र

नगरारे महादे व

यू ेरणा नगर नरसाळा
रोड

KRUSHI MAHAVIDYALAYA

52

पु.

LLD2936466

500

नाईक सुशील

नाईक भाऊराव

५-४ सिचन अपाटमट कुकडे
ले आउट रामे र रोड
नागपूर

VSPMS DENTAL COLLEGE &
RASEARCHCENTER DIGDOH HILL

38

पु.

GSF3815927

501

नाईक वशां त

नाईक िगर धर

यू कैलाश नगर, भगवान नगर,
नागपूर

S.B. JAIN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND R

30

पु.

AIS5108063

502

नखाते भा य ी

नखाते तुषार

आयुव दक ले आउट नागपूर

BABURAMJI DAKHANE HIGH
SCHOOL KANHAN

39

503

नंदरु कर फागो

नंदरु कर केशवराव

भां डे लॉट उमरे ड रोड
नागपूर

VIJAY JR. COLLEGE

55

504

नरां जे शोभा

नरां जे महादे व

नवीन सुभेदार ले आउट
नागपूर

DR. AMBETKAR COLLEGE NAGPUR

56

ी

AIS7146590

505

नरां जे सुषमा

नरां जे माधवराव

व कमा नगर,लेन न. १३,
िनअर अजनी पोिलस टे शन,
नागपूर

S.S. GIRLS COLLEGE GODIYA

45

ी

0

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

AIS6856389

MT/23/132/558483

29

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

506

नारनवरे वीट

नारनवरे चं कां त

507

नासरे वृशाली

नासरे घन याम

508

िनचकावाडे महे श

िनचकावाडे मनोहर

509

िनखाडे सोनाली

510

प ता

अयो या नगर नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

RAMNAGAR BHARAT VIDYALAYA
NAGPUR

29

ी

PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGG
NAGPUR

35

ी

आशीवाद नगर अयो यानगर
नागपूर

KALYAN MOOK BABHIR VIDHYALA

31

िनखाडे द प

िशवाजी कॉलोनी हुडके र
रोड नागपूर

C & BERAR & JR. COLLEGE MAHAL
NAGPUR

35

ी

WYR2483444

िनंभोरकर अचना

िनंभोरकर सदराम

चीटिनस नगर उमरे ड रोड
नागपूर

STAR POINT CONVET GADGE
NAGAR NAGPUR

38

ी

MT/27/122/13388

511

िनमजे राजीव

िनमजे गो वंदराव

श फे ी क स के
पीछे बेसा मेन रोड बेसा

MADHUKARRAO PANDAV COLLEGE
OF ENGG SHILEWADA BHAND

44

512

पडाडे रे खा

पडाडे मोद

सुदशन नगर नागपूर

VIDHARBHA BUNIYADI HIGH
SCHOOL NAGPUR

42

ी

513

पा ये योती

पा ये गोपाल

रघुजी नगर नागपूर

Z P GOVT PATWARDHAN H S & JR.
COLLEGE NAGPUR

57

ी

LLD1677533

514

पडोळे सुिनता

पडोळे अ वनाश

व ःरला नगर वधा
नागपूर

I.T.I . NAGPUR

44

ी

XLP 5364112

मणी नगर नागपूर

पु.

मतदाराचे छाया च

WYR5392410

पु.

KVM1454164

30

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-हुडके वर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

भाग

प ता

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

515

पलटकर गणेश

पलटकर मुकुंद

िशवश नगर १ मानेवाडा
रं ग रोड नागपूर

JHULELAL IN OF T NAGPUR

29

पु.

516

पां डे शुभम

पां डे रामराव

जुना सुभ ा ले आउट
नागपूर

SHIVAJI SCINCE COLLEGE
CINGRESS NAGAR NAGPUR

51

पु.

517

पानतावणे याम

पानतावणे मनोहर

िनअर कुदरत पण मं दर,
मानेवाडा रोड, नागपूर

JAMDAR HIGH SCHOOL AND JUNIOR
COLLGE NAGPUR

38

पु.

518

पाट ल गोपाल

पाट ल पां डुरं गजी

महाल मी नगर २ नागपूर

SHRI SHVAJI SCINCE COLLEGE
CONGRESS NAGAR NAGPUR

53

पु.

519

पाट ल ई र

पाट ल तुकाराम

महा मा फुले नगर
मानेवाडा रोड नागपूर

SANT GADGE MAHARAJ
MAHAVIDYALAYA

53

पु.

520

पाट ल मोहन

पाट ल जयकृ णा

रामा नगर रामे र

SAHAYOGI ADHISHTHATA KRUSHRI
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

52

पु.

521

पाट ल सिचन

पाट ल सुभाषराव

आनंद नगर स करदरा या
मागे नागपूर

G H RAISONI INSTITUTE OF ENGG &
T NAGPUR

36

पु.

AIS6613970

522

पाटोळे वशाल

पाटोळे खे मदे व

सर वती नगर मानेवाडा
रं ग रोड नागपूर

NAVBHARAT VIDYALAYA
RESHIMBAG NAGPUR

35

पु.

BKY1287374

523

पौनीकर क वता

पौनीकर कैलाशचं

भा सुमन ब डं ग, छोटा
ताज बाग रोड, िनअर रघुजी
नगर, नागपूर

SHRI VISHWANATH BABA HIGH
SCHOOL WADI NAGPUR

52

मतदाराचे छाया च

AIS4218913

FHF1008259

ी

AIS6983217

31

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

524

पवार वसंत

पवार सेवाराम

लोत नं.२३४ कुकडे ले आउट
नागपूर

525

पेटकर ीकां त

पेटकर मधुकरराव

लेट नं १०३ ीकां त
अपाट बालाजी नगर
मानेवाडा िसमट रोड
नागपूर

526

फलके कोमल

फलके अिनल

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

DR. AMBETKAR COLLEGE
DIKSHABHUMI NAGPUR

53

पु.

ADRSH HIGH SCHOOL

48

पु.

यू सुबेधार ले ऑउट
नागपूर

SHREE SANT GADGEMAHARAJ
BHUUDDYSHYA SHIKSHAN SANTH

28

ी

AIS 4305405

BKG1488022

527

पंपळकर मनीषा

पंपळकर मोद

नागोमोली ले ऑउट
,रे शीमबाग नागपूर

RAVI I.T.I NAGPUR

42

ी

URC 4650487

528

परके संगीता

परके पां डुरं ग

फाई नगर हुडके र रोड
नागपूर

ST PAUL SCHOOL& JR COLLEGE
HUDKESHWAR NAGPUR

42

ी

LLD1408749

529

पसाळ वीण

पसाळ सुभाष

व कमा नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & T NAGPUR

31

पु.

530

पसे अजय

पसे घन याम

आयएमएसआर ब ड ं ग
आयुव दक ले आउट
स करदरा नगर नागपूर

DADASAHEB BALPANDAY COLLEGE
OF PHARMACY BESA ROAD

36

पु.

531

पवलकर वीण

पवलकर भाकरराव

पुराना कैलाश नगर नागपूर

P B V V & COLLEGE RAJABAXA
NAGPUR

47

पु.

पोलेनवार कशनराव

ी हर नगर न २ मानेवाडा
नागपूर

TAYWADE COLLEGE KORADI

33

पु.

532

पोलेनवार गजानन

मतदाराचे छाया च

MT/23/134/807945

32

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-अजनी
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

533

धान सुिनता

धान सखाराम

हनुमान नगर नागपूर

534

रहां गडाले स रता

रहां गडाले अिमत

सोलंक वाड ओ ड
स करदरा नागपूर

535

रामटे के भा यवान

रामटे के महादे व

भोले नगर माळगी नगर नागपूर

536

रामटे के दवाकर

रामटे के पां डुरं ग

१०१ पवनपु दघोर नाका
उमरे ड रोड सावली अ मा
दुगा नागपूर

537

राठोड रमेश

राठोड रामजी

538

राठोड सुरेखा

539

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

BACCHARAJ VYAS VIDYALAYA &
COLLEGE RAJABAXA NAGPUR

45

ी

MT/23/135/336073

JEEWAN SHIKSHAN VIDYALAYA
PARVATI NAGAR NAGPUR

30

ी

AIS6506596

SHRI CHAKRAPANI KALA
MAHAVIDAYALAYA

42

पु.

MILIND VIDYALAYA UNTKHANA

47

पु.

WYR1596758

मानेवाडा, महा गीनगर,
नागपूर

ITI GODIYA

52

पु.

0

राठोड रामराव

३७-२० हाळगी नगर रं ग रोड
नागपूर

VSPMS DENTAL R CENTER DIGDOH
HILLS HINGNA ROAD NAG

45

राठोड हुकूमचंद

राठोड मानिसंग

द ा य नगर नागपूर

Z P PATWARDHAN H S & JR.
COLLEGE NAGPUR

52

540

राउत अचना

राउत रामकृ ण

हावरापेठ

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

37

ी

541

राउत हे मा

रौउत

लोट नं १ चामट ले आउट
साईबाबा नगर खरबी

SHIVRAJ MADHYAMIK VIDYALAYA
MANEWADA ROAD NAGPUR

40

ी

ीकृ ण

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

YKB158960

XQY4050886

WYR1512672

33

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

542

राउत संघिम ा

राउत काश

सी नगर हुडके र

ST PAUL JR COLLEGE H NAGPUR

36

543

रे वतकर धनराज

रे वतकर लहानुजी

संजीवनी अपाटमट
मे डकल चोक नागपूर

RANI CHITRALEKHADEVI RAJE
BHOSLE SECONDARY VIDAYAL

46

544

रे वतकर इंदू

रे वतकर ट मराज

शेष नगर िचखली खुद
मानेवाडा रोड नागपूर

Z P PATWARDHAN H S & JR.
COLLEGE NAGPUR

51

ी

AIS7443443

545

रे वतकर जय ी

रे वतकर रामचं

दुबे नगर नागपूर

ST PANL JR. COLLEGE
HUDKESHWAR NAGPUR

30

ी

BKY1291640

546

रोकडे वजय ी

रोकडे वजय

सी/ओ आर आर रोकडे नवीन कैलाश
नगर नागपूर

DADASAHEB BALPANDE COLLEGE
OF PH BESA NAGPUR

34

ी

AIS1308949

547

ईकर वैशाली

NABIRA MAHAVIDYALAYA KATOL

38

ी

BKG1086545

ST VINCENT PATTOTTI COLLEGE OF
ENGG & T NAGPUR

28

ी

MH3120100049510

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & T NAGPUR

28

ी

ST VINCENT PALLOTTI COLLLGEG
OF ENGG & T NAGPUR

35

ी

ईकर रामभाऊ

िसरसपेठ सर वती
अपाटमट या मागे
रे शीमबाग रोड नागपूर

548

साहू हे मलता

साहू ताप

नवीन कैलाश नगर नागपूर

549

साहू हे मलता

साहू ताप

नवीन कैलाश नगर नागपूर

550

साहू क त

साहू संतोषकुमार

गीता नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

ी

मांक :-31

पु.

मतदाराचे छाया च

GGS1212182

AIS5254669

34

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

551

स जनवार संजय

स जनवार वामनराव

गणेश नगर नागपूर

552

साखरे उमेश

साखरे पु षो म

553

सकुंदरवार र वं

554

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

JHVLALAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

46

पु.

लेट नं ३०२ नवीन अमर नगर
मानेवाडा रं ग रोड नागपूर

G H RAISONI COLLEGE E. DIGDOH
HILLS HINGNA ROAD NA

32

पु.

सकुंदरवार शंकरराव

इं रा दे वी टाउन िमडल
रं ग रोड ी
णा
नगर वाठोडा नागपूर

SHIVAJI SCINCE COLLEGE
CONGRESS NAGAR NAGPUR

61

पु.

सलाम चं कला

सलाम मारोती

भा य ी नगर रं ग रोड
नागपूर

PRABUDDHA VIDYALAYA
VAKILPETH NAGPUR

50

ी

555

साळवे उ वला

साळवे सुरेशराव

हुडके र रोड, अयो या
नगर, नागपूर

DR. M.K. UMATHE ARTS AND
SCIENCE COLLEGE BHAMTI NA

56

ी

556

साळवे वशाखा

साळवे वामनराव

नागपूर

NIT POLY COLLEGE NAGPUR

32

ी

557

समथ भूषण

समथ सुधाकर

हाळगी नगर, हुडके र
रोड, अयो या नगर, नागपूर

RENUKA COLLEGE, BESA NEAR BOI
NAGPUR

33

पु.

558

समथ दगां बर

समथ सोमाजी

नागपूर

TAYAWADE COLLEGE KORADI

50

पु.

559

सातकर वलास

सातकर कवडू जी

बालाजी नगर नागपूर

VISHWAMEGH VIDYALAYA DHARM
PURI NAGPUR

53

पु.

मांक :-31

ओळखप

मतदाराचे छाया च

MT/23/134/624067

WYR1585595

LLD1428762

MT/23/135/481125

35

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

560

सावलकर रो हत

सावलकर दलीप

महाकाली नगर न१ मानेवाडा
नागपूर

DHANWATE NATIONAL COLLEGE

28

561

सावरकर मंजुषा

सावरकर सुनील

ी महाल मी नगर
नागपूर

Z P PATWARDHAN HIGH SCHOOL
NAGPUR

46

ी

AIS6528228

562

सावरकर

सावरकर सतीश

रे शीमबाग नागपूर

P B V V & COLLEGE NAGPUR

47

ी

MT/23/135/288/101

563

शाह अमर त

शाह यु ाबहादूर

िम ा नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

ST . PAUL SCHOOL

44

ी

AIS 2427698

564

शेख र फक

शेख हबीब

SARVODAYA VIDAYALAYA KUHI

36

पु.

565

शेख िसराज

शेख मोह मदअली

नीलकंठ नगर

G H RAISONI T ENGG & T A NAGPUR

31

पु.

566

शेळके पेश

शेळके सुरेशराव

गले सी मनीष अपाटमट
राघव सोसायट नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG
NAGPUR

40

पु.

567

िशंदे रचना

िशंदे पेश

राजे रगुजी नगर कामगार भवन
के पास नागपूर

JEEVAN SHIKSHAN VIDYALAYA
PARVATI NAGAR NAGPUR

44

ी

BKG2267490

568

िशरपुरे भा

िशरपुरे यंबक

इं गोले नगर, राजेपेठ नगर,
नागपूर

JILA PARISHAD HIGH SCHOOL
PACHGAON UMRED

45

ी

0

मता

वनोबा नगर , गोनी सीम
दघोर नागपूर

मतदाराचे छाया च

पु.

WYR7196645

YKB6416283

36

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

569

मतदाराचे नाव

ीखंडे चेतन

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

ीखंडे नानाजी

प ता

सर वती नगर , रं ग रोड
मानेवाडा चोक नागपूर

570

िसंगनजुडे शैलेश

िसंगनजुडे मधुकर

ई र नगर नागपूर

571

िसंग रोशनी

िसंग अजय

रघुजी नगर नागपूर

572

िसंग राजेश

िसंग नारायणराव

वणकर वाशाल ,मानेवाडा
नागपूर

573

सोलंक द ी

सोलंक सुखदे व

मानेवाडा रोड, साहू गाडन
कूल, िनअर महा मा फुले
नगर, नागपूर

574

सोमनाथे दशना

सोमनाथे पंढर नाथ

द ा य नगर नागपूर

575

सोमवंशी मालती

सोमवंशी राजू

576

सोनटके वमलचंद

577

सूयवंशी चंदना

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ROGER STRONSTAND HIGH
SCHOOL GOREWADA NAGPUR

28

पु.

GURU NANAK HIGH SCHOOL
BEZANBAG NAGPUR

31

पु.

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & TECH NA

31

TAI GOLWALKAR SCIENCE
COLLEGE RAMTEK

50

ARUNODAYA VIDYALAYA SEONI

मांक :-31

ओळखप

मतदाराचे छाया च

AIS2317824

ी

DSV1317601

35

ी

AIS2774339

SANTAJI HIGH SCHOOL CHIKNA

29

ी

LLD1355114

नेअर हनुमान मं दर यू
सुबेदार ले आउट नागपूर

RAMTEK WAGH ART & COMM .
COLLEGE

40

ी

AIS5312178

सोनटके भाऊलाल

गणेश एड ट साई नगर
गो ह सीम दघोर नागपूर

ST VINCNT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & T NAGPUR

37

सूयवंशी संजय

बालाजी नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

TILAK VIDYALAYA DHANTOLI
NAGPUR

48

ी

MT/23/133/186401

पु.

पु.

37

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

578

तभाने मं जर

तभाने द पक

बडा ताजबाग नागपूर

579

तां गडे िनतीन

तां गडे धमदास

नािशक नगर नवीन सुभदार ले
आउट नागपूर

580

ताजने गाय ी

ताजने सुरज

581

ताजने मधुकर

582

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

ी

XQY1609577

ी

IGY1382837

BHIDE GRILS HIGH SCHOOL
SITABULDI NAGPUR 12

36

KUMBHALKAR SAMAJKARY
SANDHYA MAHAVIDYALAYA
GANESHP

48

यदशनी कॉलोनी िस वल
लाईन आर ट ओ मागे नागपूर

S B MAHILA MAHAVIDYALAYA
MAHAL NAGPUR

40

ताजने राजाराम

आरएम एस कॉलोनी अयो या
नगर नागपूर

DEPARTMENT OF P SCINCE
RASHTRASANT TUKDOJ MAHARAJ

61

पु.

LLD1765130

ताकसां डे शैल

ताकसां डे तुलसीराम

महा माफुले नगर नागपूर

NIT POLY COLLEGE NAGPYR

35

पु.

APL3581550

583

तालोिधकार वजय

तालोिधकार पुंडिलक

अयो या नगर नेअर साई
मं दर मानेवाडा नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE ENGG. & TE CHNOLO

43

पु.

MT/26/155/0165412

584

तां बे चंदनकुमार

तां बे रामकृ णा

पावती नगर, नागपूर

JILA PANCHAYAT HIGH SCHOOL
PACHGAON

54

पु.

AIS2259935

585

तातोडे मेघा

तातोडे अमोल

जानक नगर रं ग रोड
नागपूर

DR. M.K UMATHE COLLEGE ARTS &
SCI..R. MOKHARE

28

586

त टे वतन

त टे आनंद

आर. एस. तुकडोजी रोड नागपूर

N.I.T. NAGPUR

37

मतदाराचे छाया च

पु.

ी

पु.

38

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

587

तायवाडे आिशष

तायवाडे
िनमे रराव

क पत नगर , मानेवाडा
बेसा रोड नागपूर

NAGPUR INSTITUTE TECH. NAGPUR

34

पु.

AIS7474687

588

तायवाडे फु ल

तायवाडे रामदास

नीलगगन २ वंग बी
हुडके र नागपूर

SHARAD PAWAR CHITRAKALA
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

37

पु.

ULH2007367

589

तायवाडे रवीं

तायवाडे वसंतराव

शारदा नगर

V N I T NAGPUR

41

पु.

590

टे काडे कां चन

टे काडे जयंत

सी/ओ भाऊरावजी दे वतळे गणेश
नगर भगर कॉलोनी

VIDYABHAVAN HIGH SCHOOL
NAVKANYA NAGAR BHARATWADA

32

ी

591

टबरे रं जना

टबरे नोगे र

यू सुबेदार ले ऑउट
नागपूर

ST./PAUL SCHOOL & JR. COLLEGE

41

ी

LLD 1991363

592

ठाकरे कोमल

ठाकरे व ठलराव

यू सूबेदार ले आउट
नागपूर

TAYWADE COLLEGE KORADI

43

593

ठकरे शुभां गी

ठकरे चं शेकर

मानेवाडा रं ग रोड नागपूर

SHRI SANT GADGE MAHARAJ BAHU
UDDESHIY SHIKSHAN SAN

40

ी

AIS3017415

594

ठवकर उमाजी

ठवकर आनंदराव

गोपाल कृ ण ले आउट नरसाळा
रोड दघोर नागपूर

PRAKASH HIGH SCHOOL GUMTHALA

51

पु.

595

ठग मोद

ठग अर वंद

अयो या नगर , नागपूर

INSTITUTE OF SCIENCE NAGPUR

31

पु.

मतदाराचे छाया च

पु.

AIS51533234

39

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपुर ्
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

596

थेरे योगेश

थेरे वामनराव

जय उमया िशवान अपाटमट
मानेवाडा रं ग रोड
नागपुर ्

597

थोरात ेरणा

थोरात

598

थोटे पु षो म

599

600

601

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

39

काळे ले आउट गोधनी रोड
नागपूर

TAYWADE COLLEGE KORADI

42

थोटे यशवंत

द ा य नगर पो ट
अयो या नगर नागपूर

PURUSHOTTAM THOTE COLLEGE
OF SOCIAL WORK

53

थोटे वंदना

थोटे संजयराव

ाने र नगर मानेवाडा
रोड नागपूर

NAGPUR MAHILA VIDYALAYA
RESHIMBAG NAGPUR

43

तीतीरमारे अजाबराव

तीतीरमारे मनोहर

क त नगर नरसाळा रोड
दघोर नागपूर

AUDYOGIK PRASHIKSHAN SANTHA
BHANDARA

57

STAR POINT CONVET GADGE
NAGPUR

35

N M MODEL JR. COLLEGE NAGPUR

55

पु.

ORENGE CITY SAMAJ KARY
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

41

पु.

G S RQAISONI ACEDAMI ENGG & T
NAGPUR

32

ीमलकर मृदल
ु ा

ीमलकर सुरेश

िशव नगर नागपूर

602

तुमसरे मनोज

तुमसरे पां डुरं ग

संजीवनी हॉ पटल जवळ
दघोर

603

तुपे वजयकुमार

तुपे परसरामजी

मानेवाडा रं ग रोड नागपूर

604

उगले शुभां िगनी

उगले रामदास

उमरे ड रोड नागपूर

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

TAYWADE COLLEGE KORADI

हानंद

मांक :-31

ी

पु.

AIS2453983

ी

पु.

FHF1595701

LLD2353316

ी

LLD0560201

YKB5783360

ी

40

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

605

उगेमुगे िनलेश

उगेमुगे सुरेशराव

लेट नं २०१ मानेवाडा
नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGG
NAGPUR

32

पु.

ZCN1221266

606

उईके राज

उईके सुकराम

हुडके र रोड , शारदा नगर
नागपूर

NUTAN ADARSH MAHAVIDAYALAYA
UMRED

48

पु.

WYR 1531250

607

उईके रामू

उईके हरामण

आ दवासी कॉलोनी तुकडोजी
पुतळा नागपूर

SHARDCHANDRA A & C COLLEGE
BUTIBON

47

पु.

AIS6509194

608

उके नीलकमल

उके नीलकंठराव

सव ी नगर उमरे ड रोड
दघोर

NANAJI JOSHI VIDYALAYA

42

पु.

609

उकुंडे आकाश

उकुंडे अशोक

द ा य नगर नागपूर

NIT POLY COLLEGE NAGPUR

32

610

उमाठे

उमाठे संतोषराव

राधानंद नगर मानेवाडा बेस
रोड नागपूर

KUMBHALKAR SAMAJ KARYA
MAHAVIDYALAYA GANESHPETH NA

44

पु.

611

उं बरकर शां त

उं बरकर संतोष

यू सुबेदार स करदरा
नागपूर

RAJIV GANDHI COLLEGE OF ENGG .

30

पु.

612

उरकुडे अमोल

उरकुडे दलीपराव

अश ३ ब डं ग, संतोषी
नगर, पपला रोड, अयो या
नगर, नागपूर

VINAYKRAO DESHMUKH HIGH
SCHOOL, SHANTI NAGAR, NAGP

31

पु.

WYR7731078

वचोराय रमेशचं

वंजार नगर, अजनी नागपूर

SHRI. RAMDEOBABA COLLEGE OF
ENGINEERIN AND MANAGEM

42

पु.

0

613

ीकां त

वचोराय चंदन

ी

मतदाराचे छाया च

AIS53311535

41

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

614

वा लवार
उमे र

वा लवार राज

यू बड पेठ नागपूर

615

वाढई फु ल

वाढई जनाधन

द ा य नगर एन आय ट ले
आउट नागपूर

616

वाघमारे अतुल

वाघमारे चं कां त

लोन नं ६ िशवराज नगर

617

वाघमारे शीतल

वाघमारे र वं

जंबूद प नगर अयो या नगर
नागपूर

618

वाकोडे योती

वाकोडे पवन

लाडे कर ले ऑउट नागपूर

619

वालदे वजया

वालदे दलीप

चं मणी नगर नागपूर

620

वाणी र वं

वाणी भाकर

621

वंजार सुनील

वंजार मारोतराव

622

वानखेडे कपील

वानखेडे केशव

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-31

ओळखप

JEEVAN SHIKSHAN VIDAYALAYA
PARVATI NAGAR NAGPUR

52

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG
DIGDOH HILLS ROAD NAGP

50

पु.

LLD2696078

K D K COLLEGE OF ENGG UMRED
NAGPUR

52

पु.

AIS1392919

SANGITA HIGH SCHOOL CHIKNA

33

ी

AIS1291996

NIT GRADUATE SCHOOL OF
MANAGMENT

31

ी

BKY1082312

ADARSH SARSWATI HIGH SCHOOL
DHARMPETH NAGPUR

50

ी

गणेश नगर शारदा चौक नागपूर
नागपूर

GOVT. ITI NCOLLEGE NAGPUR
BUTTIBORI

32

पु.

महाल मी नगर ३
मानेवाडा रोड नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
FNGG & T NAGPUR

44

पु.

G H RAISONI COOLEGE OF ENGG
DIGDOH HILL HINGNA ROA

31

पु.

दघोर चौक नागपूर

मतदाराचे छाया च

AIS2338234

UZZ8580979

42

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

623

वानखे डे सुमेधा

वानखे डे गुणवंत

ी नगर ड प ेस
िम स हाउिसंग सोसायट
नागपूर

624

वाटाणे राज

वाटाणे रामभाऊ

बापूनगर, नागपूर

625

वाठ रवीं

वाठ नागोरावजी

626

यावले वषा

627

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-31

ओळखप

ी

KUMBALKAR SAMAJKARY
SANDHYAKALIN MAHAVIDYALAYA
GAN

45

TAYWADE COLLEG, MAHADULA
KORADI NAGPUR

48

पु.

0

डम फायटर कॉलोनी
हाळगी नगर नागपूर

VIDYA VARDHINI DNYANPETH HIGH
SCHOOL SHIVANGAON NA

40

पु.

AIS 2318905

यावले संजय

दुबे नगर, हुडके र रोड,
नागपूर

JILA PANCHAYAT MADHMIK SHALA,
PATWARDHAN GROUND NA

46

ी

येळणे रं जना

येळणे

िमरे ले आउट नंदनवन रोड
नागपूर

SINDHI HINDI JR. COLLEGE KHAMLA

52

ी

628

येरगुडे भूने र

येरगुडे यादवराव

गु कृ पा ले ऑउट नाईक
नगर नागपूर

URDU MADHYMIK SHALA

47

पु.

MT/22/138/0510423

629

झलके आ तक

झलके दयाराम

ीराम नगर चीखोली ले
ऑउट हुडके र रोड नागपूर

GOVT . I.T.I INDORA NAGPUR

44

पु.

AIS 6766422

630

झोड चं शेखर

झोड शेषराव

ारका कॉमपे स
आशीवाद नगर रं ग रोड
नागपूर

DHARMRAJ VIDYALAYA KANDRI
KNHAN

56

पु.

JVK2297745

631

झोड वाती

झोड चं शेखर

आशीवाद नगर नागपूर

DHARMRAJ VIDYALAYA KANDRI
PARSEONI NAGPUR

53

ाने र

मतदाराचे छाया च

ी

WYR7742646

JVK2290021

43

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

591

अ कारपोहारे
सुिनता

अ कारपोहारे रमेश

उ खाना बाजूला रे म ड
शो म नागपूर

DINANATH HIGH SCHOOL JR.
COLLEGE DHANTOLI

56

ी

592

अ ारे रामचं

अ ारे ह रचं

अजनी से ल रे वे
कॉलोनी नागपूर

G H RAISONI COLLEHE OF ENGG

31

पु.

593

अग ती हरे कृ णा

अग ती यामसुंदर

शां ती ा अपाटमट
बचूिसंग ले ओउट नर
नगर नागपूर

KAVIKULAGURU KALIDAS
SANSKRUTI UNIVERSITY

40

पु.

594

अग ती कला पनी

अग ती हरे कृ णा

शां ती
ा बचूिसंग ले
ओउट नर नगर नागपूर

K K SAMSKRUT VISHVVIDHYALAY

37

ी

595

अग ती कलापीनी

अग ती हरे कृ णा

शां ती
ा अपाटमट
बचुिसंग ले ओउट नर
नगर नागपूर

KAVI KULAGURU KALIDAS
SANSKRUTI UNIVERSITY RAMTEK

54

ी

596

आगलावे द प

आगलावे नागोराव

नगर वकास सोसायट
नर नगर नागपूर

RTM NAGPUR

57

597

अले झंडर
ट ना

अले झंडर मायकल

रे वे कॉलोनी अजनी
गुलमोहर कॉलोनी नागपूर

BHAVANS B P VIDHYA MANDIR CIVIL
LINE NAGPUR

28

598

अणेराव तुषार

अणेराव अ ण

साकेत नगर नागपूर

ST. VINECENT PALLOTTI COLLEGE

27

599

अनगळ नेहा

अनगळ नर

उ वल सोसायट प हला
मजला अंभोरे हॉ पटल जवळ
नर नगर नागपूर

SOMALWAR HIGH SCHOOL KHAMLA
NAGPUR

54

पु.

मांक :-32

ओळखप

मतदाराचे छाया च

MT/23/135/180293

YKB6871644

ी

पु.

YKB3121621

ी

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

600

ऑग ट न गेवग

ऑग ट न जोसेफ

नर नगर महडा कॉलोनी
नागपूर

SHREE NIKETAN ARTS AND COMM
COLLEGE

54

पु.

601

अवचार गजानन

अवचार रामभाऊ

सावंद अपाटमट
कॉ ं ेस नगर नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE

54

पु.

602

बाजपाई राधा

बाजपाई ववेक

अयो या नगर नागपूर

ST ANTHONYS HIGH SCHOOL AJNI

39

603

बारसागडे द पक

बारसागडे दे वाजी

मॉ रे णक
ु ा वहार कॉलोनी
नागपूर

RTM NAGPUR

54

पु.

604

बारसे अ वनाश

बारसे कां चन

रं ग रोड ए ेस िमल कॉ
ऑप सोसायट ी नगर
नागपूर

ST. VINCENT PALLOTTI SCHOOL

43

पु.

605

बव सिचन

बव बबन

जयवंत नगर जवळ ओमकार नगर
नागपूर

SANT GADGE MAHARAJ
MAHAVIDHYALAY

36

पु.

606

बेहरे पूनम

बेहरे राजेश

भारतीय सोसायट नागपूर

ROYAL GONDWANA PUBLIC
SCHOOL NAGPUR

35

ी

YKB559901

607

बेहेरे जिस ता

बेहेरे वीण

वंजार नगर वाटर टां क जवळ
नागपूर

ST ANTHONYS PRIMARY SCHOOL

37

ी

BKG1217561

608

बेलगमवार वना

बेलगमवार शैल

साई मुकुट अपाटमट
साकेत नगर रं ग रोड नागपूर

DEPARTMENT OF
PHARMACEUTICAL SCIENCE RTM
NAGPUR

44

ी

YKB6885487

ी

मतदाराचे छाया च

LLD1823111

BKG1370147

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

609

भदभुजे संद प

भदभुजे रामदास

ओच ड १२ द ा य का ऑप
हौिसंग सोसायट मनीष नगर
नागपूर

SHRI VISHWANATH BABA JR
COLLEGE WADI NAGPUR

39

पु.

610

भलावी वजय

भलावी दादाराव

नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE

38

पु.

611

भसीन अिनता

भसीन मह िसंग

बेलतारोड रोड नागपूर

SHRI PHATECHAND KESWANI
SINDHI HINDI GIRLS HIGH SC

56

612

िभडे धनंजय

िभडे नारायणराव

हावरापेठ नागपूर

VINAYKRAO DESHMUKH HIGH
SCHOOL

58

पु.

MT/23/135/522098

613

भडे िनखील

भडे वसंत

ले ओउट २ रामकृ ण सोसायट
नागपूर

J D COLLEGE OF ENGINEERING &
MANAGEMENT

30

पु.

YKB4908190

614

भ गाडे व नील

भ गाडे धनराज

रामकृ णा हाउिसंग
सोसायट नर नगर
नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE

32

पु.

615

भूसरे डड वषा

भूसरे डड िगर श

ी दे वी रतन
कॉ ले स न. १ सुभाष रोड
नागपूर

SHRI PHATECHAND KESWAMI
SINDHI HINDI GIRLS HIGH SC

48

ी

616

भोसले पुणा ी

भोसले आनंद

दोबी नगर ले ओउट नागपूर

P.I.G.C.E NAGPUR

28

ी

617

भोसे मंजुषा

भोसे वजय

िशवश नगर न १ तप या
कॉनवेट या मागे अमर नगर
रोड नागपूर

PRABODHANKAR THAKRE
HIGHSCHOOL WADI NAGPUR

39

ी

मतदाराचे छाया च

YKB6682132

ी

YKB36269468

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

618

भोसे व णू

भोसे भीमरावजी

नवदुगा अपाटमट
नर नगर नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
NAGPUR

53

पु.

619

भोवते वकास

भोवते गजाननराव

नगर वकास सोसायट मनीष
नगर नागपूर

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE

35

पु.

620

भोयर जया

भोयर जीवनदास

क/ऑ इं गोले शनीकृ पा
वजयानंद सोसायट नरद
नगर नागपूर

SARASWATI KISAN VIDYALAYA
BUTIBORI NAGPUR

33

621

भोयर सतीश

भोयर सुधाकर

जाटतरोड नो २ समता
बालवाड घाट रोड नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL & JR
COLLEGE NAGPUR

29

पु.

YKB5674346

622

भोयर सुरेश

भोयर मारोतराव

SANTAJI HIGH SCHOOL CHIKNA

51

पु.

YKB5794839

623

बोगावर क ना

बोगावर िमिलंद

ी नगर नागपूर

PRIYADARSHANI COLLEGEG OF
ENGG

38

624

बोकडे चं कां त

बोकडे महादे वराव

शां त नगर अजनी नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE

57

पु.

625

ब डे हे मंत

ब डे रामदासपंत

वजयनंद हाउिसंग सोसायट
नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COOLEGE

47

पु.

626

बोर कर मंजुषा

बोर कर कृ णाराव

रामबाग कॉलोनी मे डकल चौक
नागपूर

JAMDAR HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE

36

ीनाथ साई नगर मानेवाडा
रं ग रोड नागपूर

मतदाराचे छाया च

AMUPB95104

ी

LDX2201739

ी

YKB1435031

ी

YKB6033948

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

627

बोरकर अिभलाषा

बोरकर तुलसीदास

रामबाग जवळ जयंती
नागपूर

628

बोरकुटे वजया

बोरकुटे शां त

629

बुटे संगीता

बुटे ववेक

630

चहां दे द पककुमार

चहां दे सखारामजी

631

च दे व उ वला

च दे व िशर ष

632

चंदनखे डे शुभां गी

चंदनखे डे ावण

633

चां देकर चं शेखर

634

635

ाउं ड

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

CUMMINS COLLEGE OF ENGG FOR
WOMAN

34

ी

वजय ी नर नगर
मानेवाडा रोड नागपूर

SHRI VISHWANATH BABA HIGH
SCHOOL WADI NAGPUR

38

ी

GSF2339307

णारा सोसायट
रलाय स े श जवळ
सोनेगाव नागपूर

ROYAL GONDWANA PUBLIC
SCHOOL NAGPUR

45

ी

YKB1899251

यू बाबूळखे डा बु
वहार जवळ अजनी नागपूर

NAGPUR NIGHT HIGH SCHOOL

50

टकेकर रोड धंतोली नागपूर

SMT. M M COLLEGE

54

ी

राहुल कॉ ले स गणेश
पेठ नागपूर

Z P U PRAIMARY SCHOOL

49

ी

YKB6479687

चां देकर जंगलुजी

साईकृ पा हाउिसंग सोसायट
नर नगर नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COOLEGE

57

चानीकर यामली

चानीकर दनानाथ

नाईक नगर मानेवाडा रं ग
रोड नागपूर

MAHARASHTRA RAJYA SHIKSHAN
SANSTHA PARMANAND VIDYA

47

ी

YKB1915511

चौधर राहुल

चौधर सुरेशराव

भगवान नगर पो ट ऑ फस
नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
NAGPUR

35

पु.

मतदाराचे छाया च

MT/23/135/468672

पु.

पु.

BK61020601

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

636

चौहान वैशाली

चौहान दनेशिसंग

रे वती नगर बाजूंला
ाउं ड एवे तकॅल हाल
बेसा रोड नागपूर

637

चौरिसया नेहल

चौरिसया संद प

धंतोली नागपूर

638

चावके िन कता

चावके योगेश

नरद नगर नागपूर

639

डाहाट र ाकर

डाहाट रामाजी

640

डायग हाणे उषा

641

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

DINANATH HIGH SCHOOL

43

ी

GOVT MEDICAL COLLEGE

39

ी

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGRI NAGPUR

34

ी

सुयोग नगर नर नगर
रं ग रोड नागपूर

SHREE CHAKRAPANI COLLEGE OF
ARTS NAGPUR

52

डायग हाणे
रं गदे वराव

िचरं जीवी नगर नर नगर
नागपूर

LADY AMRITBAI DAGA COLLEGE
FOR WOMAN

48

दलाई ऋषीकेश

दलाई सनातन

साई वंदन अपाटमट
बेलतारोड रोड नागपूर

K K SANSKRIT UNIVERSITY

40

642

दलाल सुिचता

दलाल लालचंद

व णमसु ी ी नगर
ए ेस िमल सोसायट
नागपूर

RTM NAGPUR

49

643

दामले ीकां त

दामले ेमकुमार

नर नगर िश पा
सोसायट नागपूर

SANT GADGE MAHARAJ COLLEGE

53

644

दां डेकर मंजुषा

दां डेकर फु ला

व जत सोसायट
रामे र रं ग रोड
नागपूर

VIDARBHA INSTITUTE OF TECHN

35

मांक :-32

ओळखप

मतदाराचे छाया च

BKG 1376425

YKB4656633

पु.

ी

पु.

ी

पु.

AIS4110623

ी

YKB3131463

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

645

डां गे शिशकां त

डां गे वनदे व

जयभीम नगर रामे र रोड
नागपूर

SAMAJKARYA MAHAVIDYALAYA
KAMPTEE

37

646

द वड जु दथ

द वड के वन

अ दती कॉ ले स मे डकल
चौक नागपूर

ST. JOSEPHS CONVENT

49

647

डे काटे कुणाल

डे काटे नीलकंठ

से ल रे वे कॉलोनी
जयवंत नगर नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG
NAGPUR

33

648

दे व कर

दे व कर प रमल

जगद श गंगा अपाटमट
ह पेठ नागपूर

VIDARBHA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

649

दे वतळे सुिमता

दे वतळे योगेश

संताजी नगर बालपां डे ले
ओउत नागपूर

650

दे शमुख रजनी

दे शमुख िमिलंद

नर नगर नागपूर

651

दे शमुख राज

दे शमुख नामदे वराव

652

दे शमुख रे शल

653

दे वढगले स वता

ेता

लंग

पु.

मांक :-32

ओळखप

मतदाराचे छाया च

BKG1183847

ी

AIS6604631

32

ी

LLD2796928

MAHARASHTRA JR COLLEGE OF
EDUCATION

51

ी

MT/23/137/0666028

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGRI NAGPUR

40

ी

YKB1904879

नर नगर नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE

59

दे शमुख अतुल

नगर वकास सोसायट मनीष
नगर नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE

41

ी

दे वढगले ह रभाऊ

संतसाईकृ पा सोसायट
नर नगर नागपूर

SUWATI DEVI ZUNZUNWALA KANYA
VIDYALAYA GANDHIBAGH

54

ी

पु.

पु.

YKB6721930

BKG0779413

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

654

धाबड वाती

धाबड रवीं

संताजी सोसायट
नगर नागपूर

655

धापोडकर न ता

धापोडकर िगरधर

656

ढगळे दनेश

657

मनीष

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

P.I.G.C.E. NAGPUR

37

ी

एकता सोसायट लोहार समाज
भवन जवळ नागपूर

PRERNA COLLEGE OF COMMERCE
NAGPUR

32

ी

ढगळे महादे वराव

वैभव अपाटमट फळात नो
२०१ नगर वकास सोसायट
नर नगर नागपूर

PURUSHOTTAM THOTE COLLEGE
OF SOCIAL WORK

36

पु.

MWS2092807

ढोक सुजय

ढोक परशराम

रे वे ोिसंग रोड
िश पा सोसायट नर
नगर नागपूर

SANT GADGE MAHARAJ
MAHAVIDHYALAY

49

पु.

LLD2798536

658

ढोले अपे ा

ढोले संतोष

ववेक अपाटमट
रामदासपेठ नागपूर

VSPMS DENTAL COLLEGE &
RESEARCH CENTRE

39

659

ध गडे मधुकर

ध गडे जीवन

आर ीज रं ग रोड जवळ
नर नगर नागपूर

DHARAMPETH M P DEO MEMORIAL
SCIENCE COLLEGE

56

पु.

YKB6434039

660

ढोरे मह

ढोरे पुंडिलक

उ वल सोसायट नर
नगर रं ग रोड नागपूर

R T M NAGPUR UNIVERSITY

44

पु.

BKG0878371

661

धोटे वलास

धोटे अजाबरावजी

अजनी वधा रोड नागपूर

SHESHRAO KOHALE VIDHYALAY
NAGPUR

44

पु.

662

धो े अचना

धो े अ वनाश

GOVT MEDICAL COLLEGE

44

शां त नगर अजनी नागपूर

ी

मतदाराचे छाया च

YKB5918107

AIS4907218

ी

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

663

ड गरे आरती

ड गरे बाबाराव

फुलमती ले ओउट बेलतारोड
नागपूर

664

ड गरवार मंजुषा

ड गरवार अर वंद

वामी व पानंद
सोसायट नर नगर
नागपूर

665

फुलझेले अ द प

फुलझेले चोखोबा

कुकडे ले ओउट नागपूर

666

गदगे गौरव

गदगे सुधाकर

667

गायकवाड शैलेश

668

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

SHARAD PAWAR CHITRAKALA
MAHAVIDHYALAY

42

ी

SIDHESHWAR VIDHYALAY

35

ी

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & TECHNOL

28

पु.

गाय ी अपाटमट साकेत
नगर नागपूर

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE

38

पु.

गायकवाड रामचं

ऐ या सोसायट
बे तारोड रोड नागपूर

MAHARASHTRA JR COLLEGE OF
EDUCATION

38

पु.

KVM1180009

गायकवाड शैलेश

गायकवाड रामचं

ऐ या सोसायट
बे तारोड रोड नागपूर

MAHARASHTRA JR COLLEGE OF
EDUCATION

38

पु.

KVM1180009

669

गायकवाड वनायक

गायकवाड गजानन

दुगा मं दर जवळ शाहू नगर
नागपूर

S B JAIN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY MANAGEMENT &
RESE

34

पु.

YKB5778626

670

गणोरकर वासुदेव

गणोरकर नामदे व

भगवान नगर नागपूर

YUGANTAR HIGH SCHOOL NAGPUR

54

पु.

YKB2624062

671

गारघाटे गीता

गारघाटे मोरे र

स मान गौरव अपाटमट
याम नगर सोमलवाडा
नागपूर

SIDHESHWAR VIDHYALAY

48

मतदाराचे छाया च

AIS6702757

ी

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

672

गावंडे शेखर

673

गवारले अ

674

घाटोळे सुरेश

675

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

गावंडे ऋषीजी

क/ऑ गीताबाई मानकर
रामे र महा मा
योितबा फुले कमचार
वसाहत नागपूर

S B JAIN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY MANAGEMENT &
RESE

38

गवारले

साकेत नगर नागपूर

P.I.G.C.E. , NAGPUR

36

घाटोळे मारोतराव

गजानन महाराज सोसायट
मनीष नगर नागपूर

SHIVAJI EDUCATION SOCIETY

53

पु.

गोडघाटे मनोजकुमार

गोडघाटे नारायण

जोगी ले ओउट पंचाशी लॉट
एर या शता द चौक
रामे र रं ग रोड रामा
नगर नागपूर

PURUSHOTTAM VIDYA NIKETAN
BORKHEDI RLY NAGPUR

45

पु.

YKB009445

676

गोलावार समीर

गोलावार ह रभाऊ

एमपायर रोड धंतोली नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE

45

पु.

YKB4952776

677

गु हाने वना

गु हाने अर वंद

धंतोली नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

42

ी

678

गुंडावार वाती

गुंडावार वजयराव

सावरकर नगर भ ावती

LOKMANYA JR COLLEGE

38

ी

679

गु ा सुनील

गु ा राम कशोर

ल मीपती रे िसडे सी
भाणारे सभागृह जवळ याम
नगर नागपूर

J D COLLEGE OF ENGINEERING &
MANAGEMENT

44

680

हमदापुरे वैशाली

हमदापुरे ीकां त

पराते ले ओउट जय ब नाथ
सोसायट िमलाताई ढोमणे
सभागृह जवळ जयताला रोड
नागपूर खामला

PRERNA COLLEGE OF COMMERCE
NAGPUR

30

नी

ीहर

पु.

मांक :-32

मतदाराचे छाया च

YKB6585228

ी

पु.

YKB1220821

YKB6873111

ी

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

681

मतदाराचे नाव

हां डा शािलनी

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

हां डा अजय

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लॉट ड यश बानेज ले
ओउट नागपूर

MOUNT CARMEL GIRLS HIGH
SCHOOL NAGPUR

54

लंग

ी

मांक :-32

ओळखप

MT/23/135/399388

682

ह लकर ल मण

ह लकर भानुपास

नर नगर नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COOLEGE

59

पु.

UOA72980

683

हवरकर पेश

हवरकर अमृतराव

फळात नो २०२ ारकापुर
हावरापेठ नागपूर

GURU NANAK INSTITUTE OF
ENGINEERING & TECHNOLOGY N

35

पु.

YKB6407670

684

इं दापवार अलका

इं दापवार संजय

नीलगगनको ऑप होऊिसंग
सोसायट धंतोली नागपूर

C P AND BERAR E S COLLEGE

55

ी

685

जाचक मृणाल

जाचक वजय

अर वंद सोसायट नर
नगर नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE HIGH
SCHOOL NAGPUR

40

ी

686

जाधव अ ण

जाधव कािशनाथ

बेलेतरोड नागपूर

BHARAT RATNA INDIRA GANDHI JR.
COLLEGE

53

687

जोसेफ एन

जोसेफ फिल स

अजनी नागपूर

ST VENCENT PALLOTTI SCHOOL

43

688

जुमडे वीर

जुमडे केशवराव

चौथा माला ी दे वी रतन
कॉ ले स नो १
आ याराम दे वी चौक नागपूर

DR D A KALA VANIJYA
MAHAVIDYALAYA SAONER

46

689

कडनाके चु नी

कडनाके संजय

ग डवाना नगर नो २
बे तारोड रोड नागपूर

SHRI SANT GADGE MAHARAJ
BAHUDDESHIYA SHIKSHAN SANS

30

पु.

मतदाराचे छाया च

YKB 4959862

BKG2321933

ी

पु.

ी

WYRS5406012

11

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

690

काडू मो हनी

काडू वनोद

मनीष नगर नागपूर

691

काळे हे मा

काळे राज

692

कां बळे

कां बळे

693

कां बळे पवन

कां बळे संभाजी

694

कां बळे णोती

695

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

LATE BHAUSAHEB SURVE JR.
COLLEGE

47

ी

रामकृ ण नगर अजनी वधा
रोड नागपूर

ST. VINCENT PALLOTTI

44

ी

महे श अपाटमट
नागपूर

JINGLE BELLS HIGH SCHOOL

41

ी

इं दरा ती सोसायट
ओंकार नगर नागपूर

PRIYDARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG. NAGPUR

28

कां बळे सुनील

आर.एच. १ मै ी पाक
बेसा बे तारोड रोड
मनीष नगर नागपूर

DR. MADHUKARRAO WASNIK P.W.S.
ARTS & COMM. COLLEGE

43

कां बळे शील

कां बळे काितक

ट ल न. १३ जोगी नगर
नागपूर

DATTA MEGHE INSTITUTE OF ENGG
TECHNOLOGY

29

696

कां बळे

कां बळे सोपानराव

नर नगर नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & TECHNOL

27

ी

697

कपले ल मी

कपले वकटे श

मनीष नगर नागपूर

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

46

ी

698

कारले सिचन

कारले रामराव

नर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

42

योती

यंका

ाने र

ी नगर

नगर नागपूर

मांक :-32

ओळखप

मतदाराचे छाया च

YKB5814736

पु.

ी

पु.

SML6836944

पु.

12

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरु
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

699

काटे कुंदा

काटे दलीप

िशव शां त अपाटमट
धंतोली नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
CONGRESS NAGAR NAGPUR

56

ी

MT/23/135/225243

700

काथोके व ा

काथोके रतन

पु षो म साठे माग
नागपूर

DHARAMPETH M P DEO MEMORIAL
SCIENCE COLLEGE NAGPUR

53

ी

GSF3104403

701

कावटे सा रका

कावटे धनराज

साई लोर अपाटमट
मनीष नगर यू मनीष नगर
नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL & JR
COLLEGE & M C V C MAH

30

ी

YKB6564751

702

कावटे सा रका

कावटे धनराज

साई लोर लॉट न ५ मनीष
नगर नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
NAGPUR

30

ी

YKB6564751

703

केने सतीश

केने दे वराव

सुयोग नगर नागपूर

ST. VINECENT PALLOTTI COLLEGE

31

पु.

704

खान मो.सैफुलहा

खान राम

रवी अपाटमट कॉ ं ेस
नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE

39

पु.

705

खान साजीया

खान लुखमन

इले
क लोको शेड जवळ
बौध वहार से ल
रे वे कॉलोनी डे पो रोड
नागपूर

ST PAUL JUNIOR COLLEGE NAGPUR

29

ी

YKB3059870

706

खां डेकर ीती

खां डेकर िनलेश

मधुबन सोसायट पंचतारा
सोसायट नर नगर
ए सटे नशन नागपूर

SARASWATI JUNIOR COLLEGE

39

ी

YKB6561112

707

खंगार गोपाल

खंगार जयराम

हनुमान मं दर नर नगर
नागपूर

KISAN JR COLLEGE

50

ण

पु.

मतदाराचे छाया च

YKB6210470

YKB6560221

13

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

708

खापरे अंकुश

खापरे वजय

मा स स मान बी ह रहर नगर
बे तारोड रोड नागपूर

709

खा य नीरज

खा य

नर नगर नागपूर

710

कोकाटे अ वनाश

कोकाटे शामरावजी

711

कोटे वार िश पा

712

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

27

पु.

PRIYADARSHANI COLLEGE OF
ENGG

45

पु.

BGK0788612

प ावती नगर रामे र
बे तारोड रोड नागपूर

VIDARBHA BUNIYADI KANISHTHA
MAHAVIDYALA

50

पु.

WYR6724041

कोटे वार अभय

बालाजी नगर मानेवाडा रोड
नागपूर

ST. XAVIERS HIGH SCHOOL

36

ी

कुलकण मेघा

कुलकण वलास

बेलतारोड रोड सोमलवाडा
मनीष नगर नागपूर

HINDU DNYAMPEETH CONVENT

57

ी

713

लाखे दुय धन

लाखे मारोतराव

मानेवाडा रोड नागपूर

SAINATH HIGH SCHOOL

50

पु.

AIS2790558

714

लां जेवार र ाकर

लां जेवार बाळकृ ण

वामी व पानंद हौिसंग
सोसायट नर नगर
नागपूर

DHARAMPETH M P DEO MEMORIAL
SCIENCE COLLEGE NAGPUR

54

पु.

BKG0774976

715

लयबर द पक

लयबर पुंडिलकराव

गु कृ पा सोसायट नाईक
नगर नागपूर

MAHARASHTRA VIDYALAYA
SILEWARA

53

पु.

BKG1423805

716

लोणकर तेश

लोणकर शामराव

एका मता नगर रोड
नागपूर

P.I.G.C.E. ,NAGPUR

33

पु.

ंबकराव

मतदाराचे छाया च

IZX4605958

14

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

717

मडावी वीणा

मडावी धानूमल

झवर ले ओउट बे तारोड
नागपूर

ST ANTHONYS HIGH SCHOOL

50

718

मधुिगर जीवन

मधुिगर

वजयानंद सोसायट नर
नगर नागपूर

SCIENCE COOLEGE CONGRESS
NAGAR

56

पु.

719

महाजन िनलेश

महाजन मनोहरराव

अ वनायक अपाटमट
संताजी सोसायट मनीष नगर
नागपूर

DADASAHEBBALPANDE COLLEGE
OF PHA.

38

पु.

720

महा ले अर वंद

महा ले कृ णराव

रोड न ९ नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

51

पु.

721

मह िमिथलेश

मह महे श

िश पा सोसायट सोमलवाडा
वधा रोड नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & TECHNOL

36

722

मालेकर शां त

मालेकर तुळशीराम

िश पा सोसायट मनीष नगर
नागपुर

INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE

43

पु.

723

मालके अर वंद

मालके घुलबा

अजनी रे वे वाटर
गुलमोहर कॉलोनी अजनी
नागपूर

ST PAUL JUNIOR COLLEGE
HUDKESHWAR NAGPUR

31

पु.

724

मसाळकर शुभदा

मसाळकर शशां क

भगवान नगर नागपूर

ADARSH HIGH SCHOOL

53

ी

YKB1650829

725

मेहर कुमुद

मेहर काशराव

मघरे ले ओउट रे वे गेट
१२० जवळ वधा रोड
सोमलवाडा नागपूर

SHRIMATI D M AWARI HIGH SCHOOL
SOMALWADA

55

ी

MT/23/137/984877

शन

ी

मांक :-32

मतदाराचे छाया च

YKB5887963

MT/23/135/589161

MT/23/135/405577

ी

YKB5767652

KZJ1119395

15

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

726

मेहर नेहा

मेहर द पक

चं नगर भगवान नगर
नागपूर

LATEBALIRAMJI DEOTALE HIGH
SCHOOL

48

ी

727

मे ाम राजकुमार

मे ाम मोतीराम

िश पा सोसायट मनीष नगर
नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE

41

728

मे ाम वैशाली

मे ाम वीण

बेलतरोड रोड मनीष नगर
नागपूर

DHARAMPETH M P DEO MEMORIAL
SCIENCE COLLEGE NAGPUR

40

ी

729

मोहर र सुिचता

मोहर र संद प

अजनी नागपूर

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE

44

ी

730

मो हले सुनद
ं ा

मो हले द प

मा णक पाक बेलतारोड
रोड नागपूर

A W M M SCHOOL

49

ी

731

नागराजन क वता

नागराजन ीिनवास

फामलंड रामदासपेठ
नागपूर

SCHOOL OF SCHOLLARS
WANADONGRI NAGPUR

50

ी

732

नगरारे तनुजा

नगरारे सुनील

ी राम अपाटमट एन
आट ट गाडन ी नगर
नागपूर

SHRI DADASAHEB DHANWATEY
NAGAR VIDHYALAY

51

ी

733

नखाते वजय

नखाते नानाजी

पंचतारा सोसायट सोमलवाडा
नागपूर

YUGANTAR JUNIOR COLLEGE

52

734

नंदे ाज ा

नंदे जयंत

पर षम होऊिसंग सोसायट
नर नगर रं ग रोड
नागपूर

DEPT. OF HOME SCIENCE RTM
NAGPUR UNIVERSITY

43

पु.

मांक :-32

ओळखप

मतदाराचे छाया च

AIS1952563

YKB6720742

पु.

GSF2247278

YKB0529864

MT/23/133/357464

YKB5912084

ी

BKG0871947

16

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

735

िनचल िनवे दता

िनचल वासुदेव

साकेत नगर नागपूर

SIDHESHVAR VIDHYALAY

45

ी

736

िनंबाळकर सुिचता

िनंबाळकर दगां बर

नर नगर नागपूर

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE

41

ी

737

िननावे शीतल

िननावे धरमराज

शां ती हाउिसंग सोसायट
बेलतारोड नागपूर

VIDHYA NIKETAN INSTITUTE OF
ENGG & TECHN

31

पु.

738

िनवां त नरे श

िनवां त केशवराव

ी कॉ ले स
बोरकुटे ले ओउट नर
नगर नागपूर

LATE RAMCHANDRA KAMDI HIGH
SCHOOL

50

पु.

739

पायस रे मा

पायस पेश

ी नगर बाजूला नर
नगर नागपूर

PRIYADRASHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG.

43

ी

740

पाळिधकर नेहल

पाळिधकर सुनील

तारा वलास डॉ मंजे माग
धंतोली नागपूर

S B MAHILA MAHAVIDHYALAY

60

ी

MT/23/137/669617

741

पाली छाया

पाली रमेश

वेणव
ु न सोसायट नागपूर

SOMALWAR HIGH SCHOOL KHAMLA
NAGPUR

52

ी

YKB2362556

742

पां डे अचना

पां डे नर

एम आय जी कॉलोनी वंजार नगर
नागपूर

MODEL HIGH SCHOOL

55

ी

AIS2750313

743

पां डे मनीषा

पां डे मनोज

सहावा मजला कॉ ं ेस नगर
नागपूर

K N M HIGH SCHOOL

47

ी

मतदाराचे छाया च

YKB5214504

URC0308606

17

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

744

पां डे ीकां त

पां डे वसंत

नीलगगन हाउिसंग सोसायट
डॉ मुंजे माग धंतोली
नागपूर

C P & BERAR HIGH SCHOOL& JR.
COLLEGE

56

745

पां डे योिगनी

पां डे रवीं

कमला िनवास धंतोली नागपूर

GURUNANAK HIGH SCHOOL

41

ी

MT/20/114/072313

746

पाटे कर रं जना

पाटे कर अिनल

बे तारोड

LATE BHAUSAHEB SURVE HIGH
SCHOOL NAGPUR

43

ी

YKB 1907153

747

पाठक धमनाथ

पाठक रामकृ ण

संताजी कॉलोनी दां डेकर ले
आऊट नर नगर अजनी
नागपूर

DHANWATE NATIONAL COLLEGE
NAGPUR

57

748

पठाण पूजा

पठाण मुकुंद

सुंदरबन ले ओउट नर
नगर नागपूर

LADY AMRITBAI DAGA COLLEGE
FOR WOMAN

53

ी

749

पाट ल अ

पाट ल संभाजी

िश पा सोसायट मनीष नगर
नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE

40

ी

750

पाट ल मोद

पाट ल दे वदास

लहर कृ पा हाउिसंग
सोसायट बेलतारोड नागपूर

SHRI CHAKRAPANI KALA
MAHAVIDHYALAY

47

751

पाट ल णाली

पाट ल केशव

ज जाल ले ओउट रामे र
रं ग रोड नागपूर

COLLEGE OF SOCIAL WORK

47

752

पाट ल
सुर कुवर

पाट ल भागवतराव

इं दावे कॉ ं ेस नगर चौक
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE

37

नी

नागपूर

पु.

मांक :-32

मतदाराचे छाया च

MT/23/137/630026

पु.

BKG0769463

YKB5002142

पु.

ी

YKB5918024

पु.

18

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

753

पवार जय ी

पवार शंकरराव

मनीष नगर बेसा रोड नागपूर

SMT. HIRABAI U P SCHOOL

44

754

पवार संजय

पवार व वां शी

ए रया बाजूला तुकाराम
सभा ह सुयोग नगर नागपूर

DINANATH JR. COLLEGE

43

755

पवार वजय

पवार मुकेश

कलश रे सीडे सी मनीष नगर
नागपूर

BHAVANS B P VIDHYA MANDIR

37

756

पे वार
व नील

पे वार नारायण

िचरं जीव नगर नागपूर

VIDHYA NIKETAN INSTITUTE OF
ENGG & TECHN

30

पु.

SRD6039283

कमचार वसाहत रामे र
रं ग रोड नागपूर

K D K COLLEGE

40

पु.

YKB13522137

कुकडे ले ओउट भगवान नगर
नागपूर

ST ANTHONYS HIGH SCHOOL

56

757

758

प लेवार संद प

साद मेर

प लेवार िनिशकां त

साद जे स

ी

मांक :-32

पु.

मतदाराचे छाया च

YKB1399427

MT/28/164/180481

ी

ी

759

पुरा णक पराग

पुरा णक वनोद

संताजी सोसायट मनीष नगर
नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG.

33

पु.

760

पुरा णक सुमेधा

पुरा णक द पक

नर नगर नागपुर

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE

56

ी

761

राजदे रकर वेद ी

राजदे रकर काश

मागे कचारे लान मनीष नगर
नागपूर

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

34

ी

BKG1476050

YKB 6400570

19

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

762

राजदे रकर वेद ी

राजदे रकर काश

मनीष नगर नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

34

763

राजूरकर हर श

राजूरकर वसंतराव

शंतनू रे गे ची
ारकापुर जवळ ओमकार
नगर चौक नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLGEGE
OF ENGG

37

पु.

764

रामटे के अभयकुमार

रामटे के व नाथ

नगर वकास सोसायट मनीष
नगर नागपूर

VIDHYA NIKETAN INSTITUTE OF
ENGG. & TECHN

33

पु.

765

रोठे शां त

रोठे रामचं

PRIYADARSHANI COLLEGE OF
ENGG

50

पु.

766

रॉय योईता

रॉय पाथ

कां चन अपाटमट टकेकर
रोड नागपूर

DINANATH HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE

40

767

साहा सु तीम

साहा सुनील

मनीष नगर नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & TECHNOL

33

768

सामुएल मा

सामुएल जे स

पावती नगर नागपूर

ST ANTHONYS HIGH SCHOOL

52

ी

YKB5749205

769

सरदे शपां डे अिनता

सरदे शपां डे िमिलंद

सुर नगर वे ट हाय
कोट रोड ता या टोपे हाल
नागपूर

GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE &
SUPER SPECIALITY HOSP

48

ी

YKB4254850

770

सावलापुरकर
शां त

सावलापुरकर
रामकृ णा

समथ नगर अजनी नागपूर

JAMDAR HIGH SCHOOL

42

लेन

ी नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

ी

ी

पु.

पु.

AIS7529142

GSF2285294

20

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

771

सयाम सुखदे व

सयाम कोठ राम

मेन रोड ग डवाना नर
नगर सोमलवाडा नागपूर

NUTAN SARSWATI VIDHYALAY

55

पु.

YBK6256432

772

सेलूकर सुरेश

सेलूकर नागोरावजी

अभय नगर नागपूर

LOKMANYA JR COLLEGE

54

पु.

YKB6822308

773

शडे ल मी

शडे अर वंद

जय दुगा ले ओउट न ४ मनीष
नगर `

SANJAY GANDHI SMRUTI VIDYA
MANDIR

44

ी

774

शडे माधुर

शडे दगां बर

िश पा सोसायट नर
नगर नागपूर

ADV V R MANOHAR INSTITUTE OF
DIPLOMA IN PHARMACY

43

ी

775

शडे वीणा

शडे राजू

नालोडे ले ओउट वावलंबी
नगर नागपूर

SANJAY GANDHI SMRUTI VIDYA
MANDIR NAGPUR

49

ी

YKB0216227

SIDHESHWAR VIDHYALAY

48

ी

YKB5775747

PRIYADARSHANI COLLEGE OF
ENGG

43

पु.

पु.

776

ीरसागर जय ी

ीरसागर अशोक

ारकापुर रामे र
रोड नागपूर

777

ीरामवार शशां क

ीरामवार शंकर

मंगलद प कॉलोनी नागपूर

778

िसंधीमे ाम
धनराज

िसंधीमे ाम
चं मनी

वजयानंद सोसायट नर
नगर नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE

58

779

सोले वाती

सोले सिचन

साई मुकुटअपाटमट
साकेत नगर नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE

44

मतदाराचे छाया च

BKG2325397

ी

21

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

780

सोनारे िश पा

सोनारे पां डुरं गजी

सुरज सोसायट मनीष नगर
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE

36

781

सोनकुसरे
हे मंतकुमार

सोनकुसरे गुलाबराव

िश पा सोसायट मनीष नगर
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG

32

782

सूयवंशी

सूयवंशी जीवक

िश पा सोसायट नर
नगर नागपूर

PRIYADARSHANI COLLEGE OF
ENGG

40

ी

783

ता बु कर सोनाली

ता बु कर
हाद

सापतगीण नगर बाजूला
नर नगर नागपूर

R.S MUNDALE DHARMPATH ARTS &
COMMERCE COLLEGE NAGP

31

ी

784

तेलंग माधव

तेलंग भालच

ीहर सोसायट दुसर
लेन ह रभाऊ वानखेडे एच एस
नर नगर नागपूर

MOUNT CARMEL GIRLS HIGH
SCHOOL NAGPUR

48

785

तेलरां धे सुषमा

तेलरां धे ववेक

नरकेसर ले ओउट नागपूर

GURU NANAK INSTITUTE OF ENGG
& TECH

36

786

थोटे लोकेश

थोटे तुकारामजी

वजयानंद सोसायट नर
नगर नागपूर

KAMLA NEHARU COLLEGE

31

पु.

INZ4302295

787

थूल राहुल

थूल केशवराव

मेड कल चौक हनुमान नगर
नागपूर

NUTAN SARSWATI VIDHYALAY

46

पु.

IZX7020480

788

ित वानी सीमा

ित वानी हतेश

द पमाला छोट धंतोली
नागपूर

SADHU VASWANI SINDHI HIGH
SCHOOL

40

ा

मतदाराचे छाया च

ी

पु.

पु.

YKB1216647

ी

ी

YKB6884142

UOA4862249

22

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

789

तुपे संजोग

तुपे द पचं

िश पा सोसायट जवळ यु को
बँक मनीष नगर नागपूर

SANT GADGE MAHARAJ
MAHAVIDHYALAY

50

790

उं बरकर वंदना

उं बरकर राजेश

िश पा सोसायट मनीष नगर
सोमलवाडा नागपूर

ST PAUL SCHOOL NAGPUR

45

ी

GSF3667185

791

उं टवाले अंजली

उं टवाले सिचन

पी एम जी ले ओउट नर
नगर नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGRI NAGPUR

47

ी

YKB3544871

792

उताणे राजू

उताणे धनराजजी

क/ऑ अिनल दातार फलात न १०१
साईकृ पा सोसायट नर
नगर नागपूर

JIJAMATA KANISHTHA
MAHAVIDYALAYA

33

793

वड खाये रे खा

वड खाये रमेश

C P & BEAR E S COLLEGE

53

ी

794

वमा सपना

वमा भगवानद न

मंगलम साकेत नगर नागपूर

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

28

ी

795

वृ ल
ु ा वेकां त

वृ ल
ु ा रामना

ओमकार नगर चोक नागपूर

SINDHI HINDI JR. COLLEGE
KHAMALA NAGPUR

52

पु.

796

वाहणे अशोक

वाहणे मा णकराव

नंदनवन एन आय ट
का पले स नागपूर

GOVT I T I NAGPUR

34

पु.

797

वाळके मोद

वाळके वसंतराव

रे नक
ु ानगर संतीजी
सोसायट मनीष नगर नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

48

पु.

ी नाथ साई नगर मानेवाडा
रं ग रोड नागपूर

पु.

मांक :-32

मतदाराचे छाया च

AIS6684781

पु.

URC2210078

YKB5781216

23

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

798

वंजार अ व कार

वंजार वजय

नरद नगर नागपूर

799

वानखे डे ववेक

वानखे डे बळवंतराव

नर

800

वानखे डे गोवधन

वानखे डे यादोराव

रमा नगर नागपूर

801

वानखे डे कशोर

वानखे डे ल मणराव

802

वानखेडे पाली

803

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-32

ओळखप

GOVINDRAO WANJARI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHNOL

29

पु.

YKB3151412

JANTA HIGH SCHOOL NAGPUR

45

पु.

YKB 6977417

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMM

46

पु.

आर ट ड सोसायट यू मनीष
नगर सोमलवाडा नागपूर

SHARADCHANDRA ARTS COMM
COLLEGE

49

पु.

वानखेडे अंबादास

नवदुगा अपाटमट ओ ड
पावती नगर नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & TECHNOL

32

वानखेडे उदय

वानखेडे सुरेश

बेलातरोड रोड नागपूर

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

42

पु.

804

वानखेडे उदय

वानखेडे सुरेश

बे तारोड रोड नागपूर

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

42

पु.

805

वरं भे िनशा

वरं भे कशोर

मधुबन ले ओउट मनीष नगर
सोमलवाडा नागपूर

PRIYADARSHINI INSTITUTE OF
ENGG & TECH NAGPUR

27

ी

806

येमाडे सीमा

येमाडे आनंद

गोरले ले ओउट जयताळा रोड
नागपूर

SHRI SAIBABA M V KHADGAON

39

ी

नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

YKB6682710

ी

YKB 2200848

YKB1878677

24

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

807

झाडे सुरेश

झाडे बापूराव

वामी व पानंद
सोसायट नर नगर
नागपूर

808

झाडगावकर
भा य ी

झाडगावकर ीकां त

बेलतारोड राज ी नगर
नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

RTM NAGPUR

55

C P AND BERAR E S COLLEGE

52

लंग

पु.

मांक :-32

ओळखप

मतदाराचे छाया च

BKG0776195

ी

AIS4854436

25

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

626

अंबादे िनिशता

अंबादे राहुल

सुगत नगर बु वहार या
मागे सोमलवाडा वधा रोड
नागपूर

627

आंबेकर अनघा

आंबेकर अिनल

628

अमीन संद प

अमीन सुधाकरराव

629

अणे भा य ी

अणे माधव

630

अनिसंगकर ऋचा

अनिसंगकर चा द

631

आसोलकर रे खा

632

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

S K P COLLEGE KAMTHEE

36

ी

दे वनगर खामला धंतोली
नागपूर

P G DEPT OF EDU K K S U NAGPUR

56

ी

पंच प ले आउट जय काश
नगर खामला

AUDYOGIK PRASHIKSHAN SANTHA
SAWANER NAGPUR

48

C P & BERAR H S MAHAL NAGPUR

53

वागत सोसायट अव थी ले
आउट सहकार नगर नापपूर

NEW ENGLISH SCHOOL NAGPUR

53

आसोलकर अिभ जत

अनासुया छ पती नगर
नागपूर

VINAYAKRAO DESHMUKH JR.
COLLEGE OF SCINCE NAGPUR

40

बजाज पंकज

बजाज कमल कशोर

लेट नं १०३ जुना नेह
नगर नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGARI NAGPUR

33

633

बाकडे अ

बाकडे मुरलीधर

ाज ा ऑचड अपाट
पां डे ले आऊट खामला नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE &
HOSPITAL

37

634

बनसोड अिमत

बनसोड अर वंद

एनआयट कॉलोनी अजनी चौक
नागपूर

JAYSHREE TYPING IN

26

नी

वावलंबी नगर नागपूर

पु.

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF1685486

MT/23/137/993871

ी

IZX6812077

ी

GSF2640555

पु.

पु.

ी

पु.

YKB4266714

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

635

बनसोड अर वंद

बनसोड दामोदर

अजनी चौक एनआयट कॉलोनी
नागपूर

JAYDEEP TYPING INSTITUTE

62

636

बनसोड जय ी

बनसोड अर वंद

अजनी चौक एन आय ट कॉलोनी
नागपूर

JAYSHREE COMPUTER TYPING IN
AJNI CHOWK WARDHA ROAD

48

ी

YKB5533021

637

बनसोड शुभां गी

बनसोड दामोदर

छ पती नगर वधा रोड
नागपूर

N M MODEL JR. COLLEGE STETION
ROAD NAGPUR

37

ी

NMW4333605

638

बरडे नंदा

बरडे रमेश

अजनी पूव समथ नागपूर

K R K HIGH SCHOOL DONGARGAO

49

ी

GSF2281715

639

बाय कर रेणू

बाय कर वजय

सया ए से ह हनुमान
मं दर जवळ खामला रोड
नागपूर

P G DIPARTMENT OF WDUCATION
RASHTRASANGH TUKDOJI M

52

ी

YKB6375984

640

भाके संगीता

भाके दपक

मेहरबाबा नगर िचंचभवन
वधा रोड िचंचभवन

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
MAHAL

46

ी

GSF2441574

641

भाले चेतन

भाले रमेश

मेहर बाबा अपाट मेहर
वहार कॉलोनी पंचद प नगर
नागपूर

J D COLLEGE OF ENGG. &
MENAGEMENT NAGPUR

29

पु.

642

भालेराव गजानन

भालेराव

SARASWATI MADHYAMIK SHALA

57

पु.

643

भडे अिमत

भडे रमेश

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & TECH NAGPUR

39

पु.

हाद

एन एस अपाटमट अ जत
बेकर या मागे अजनी
नागपूर
बृहन नागपूर सोसायट
वाल बी नगर नागपूर

पु.

मांक :-33

मतदाराचे छाया च

YKB4266706

YKB5532635

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

644

िभंगारे ितभा

िभंगारे संजय

पराते नगर सोनेगाव नागपूर

645

िभशीकर मृणािलनी

िभशीकर समीर

646

बजवे अिमत

बजवे सुधाकरराव

ाने र

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

SHESHRAO KOLHE VIDYALAYA VA
UCCH MADHY VIDYALAYA B

51

ी

वजय हाऊिसंग सोसायट
सोनेगाव

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGARI NAGPUR

38

ी

िनर ले आऊट पयावरण नगर
सोमलवाडा नागपूर

SHRI SHIVAJI SCIENCE COLLEGE

32

पु.

बालाजी अपाट पां डे ले
आऊट खामला ताप नगर
नागपूर

S S E S SCIENCE COLLEGE
CONGRESS NAGAR NAGPUR

49

पु.

SHANGRILA ENGLISH HIGH SCHOOL
& JR. COLLEGE SANGAM

45

647

बोबडे अतुल

बोबडे

648

बोदे ले क याणी

बोदे ले अिनल

उ वल नगर नागपूर

649

बोडखे राहुल

बोडखे भाऊराव

शा ी ले आउट खामला
नागपूर

PRABHODHAN KAU THAKRE SMRUTI
MAD SCHOOL WADI NAGPU

41

650

बोराखडे दपाली

बोराखडे कशोर

पूनम वहार वावलंबी नगर
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI C E T
NAGPUR

38

651

बोराखडे कशोर

बोराखडे रामराव

पूनम वहार १ नेअर संचयनी
े ट ज अपाट नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & TECH NAGPUR

44

652

बोर कर धन ी

बोर कर मोहन

युिनवसल मे शन ४०४
नवीन नेह नगर खे ता ले आउट
वधा रोड नागपूर

DR. AMBETKAR COLLEGE NAGPUR

41

ी

पु.

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF1979400

MT/23/133/214089

GSF1549633

ी

पु.

YKB6511869

YKB6511679

ी

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

653

बोर कर मोहन

बोर कर डॉ आनंद

युिन हसल मा सून १२
खे ता ले आऊट यू नेह नगर
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & TECH NAGPUR

41

पु.

654

बोरकर द पक

बोरकर ीपत

शां ती कुंज अपाटमट
िचंचभवन नागपूर

DR. AMBETKAR COLLEGE NAGPUR

46

पु.

655

बुधे जयंत

बुधे परसराम

िचंचभवन वधा रोड नागपूर

YESHWANT HIGH SCHOOL GUMGAO
NAGPUR

46

पु.

656

बुरडकर मृणािलनी

बुरडकर उप

ी िशव श गृह
िनमाण सं था खामला
सोनेगाव नागपूर

S V P C E T NAGPUR

33

ी

657

चं ा े डॉ
लिलता

चं ा े
भाकरराव

एकदं त ऑप छ पती नगर
नागपूर

KAVIKULGURU KAVIDAS SANSKRIT
UNIVERSITY

47

ी

658

चौधर ओंकार

चौधर केशवराव

संतोजी सोसायट मनीष नगर
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

55

659

चौगंजकर अपणा

चौगंजकर अिन

ल मी नगर नागपूर

SHRI P K PESHWANI SINDHI HINDI G
H SCHOOL NAGPUR

47

ी

660

छटानी कंचन

छटानी शशी

िसंधी कॉलोनी
नागपूर

SINDHI HINDI JR. COLLEGE KHAMLA

43

ी

661

िचमोटे अंजली

िचमोटे राजेश

फलाट नो २ ीिनवास
अपाटमट जीवन छाया
सोसायट वावलंबी नगर
नागपूर

SOMALWAR HIGH SCHOOL KHAMLA
NAGPUR

47

ी

ला

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

MT/22/138/489133

पु.

YKB3136728

YKB6882579

YKB6338925

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

662

दाढे डॉ वीणा

दाढे राज

राजीव नगर वधा रोड
सोमलवाडा नागपूर

HINDI VIBHAG R T M NAGPUR
VIDYAPEETH NAGPUR

56

663

ददमल हतेश

ददमल मा णक

लोट ५४ परा दसे सोसायट
बी एड कॉलेज रोड सोनेगाव
नागपूर

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ
NAGPUR UNIVERSITY

31

पु.

YKB6419162

664

दखने ऋषे

दखने

वै कटे श नगर खामला रोड
नागपूर

NAVYUG VIDYALAYA MAHAL

36

पु.

INZ3514445

665

दां डेकर योगेश

दां डेकर वसंत

आरबीआय कॉलोनी जय काश
नगर नागपूर

MKSSSSCUMMINS COLLEGEE OF
ENGG. FOR WOMAN

38

पु.

666

दाणी सु या

दाणी अजय

समथ नगर एच बी इ टे ट
या मागे नागपूर

R S MUNDLE DHRAMPETH A & COM
COLLEGE NORTHAMBAZARI

34

667

दास राजकुमार

दास र ब

लोकसेवा नगर भामट नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE & SUPER
SPECILITY HOSPITAL NA

49

668

दातार उ नती

दातार हषद

िशव श
नागपूर

R S MUNDLE DHARAMPETH A &
COM COLLEGE NORTH A ROAD

46

669

दवंडे सुनील

दवंडे दे वदास

एच बी इ टे ट सोनेगाव
नागपूर

ADV V R MANOHAR INST OF
DIPLOMA IN PHARMACY WANADO

57

पु.

YKB6252167

670

डायग हाणे ेमा

डायग हाणे मनोज

नेह नगर गावंडे ले आउट
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG
DIGDOH HILLS HINGNA RO

50

पु.

YKB6655146

ावण

नाथ

खामला मेन रोड

ी

मांक :-33

मतदाराचे छाया च

YKB6598072

ी

YKB6004881

ी

ZFF266315

पु.

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

671

डे हनकर अचना

डे हनकर वलास

पलोटनं १६ गावंडे ले आउट
नेह नगर नागपूर

672

दे वघरे अ ती

दे वघरे आिशष

सहकार नगर नागपूर

673

दे शमुख अमोल

दे शमुख यशवंतराव

674

दे शमुख जत

675

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGG
NAGPUR

45

ी

JHULELAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

35

ी

१५ बी इ सोमलवाडा वधा रोड
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG
NAGPUR

42

पु.

दे शमुख काशीराव

दाड गे ले आऊट शंकर नगर
सोनेगाव नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE

52

पु.

दे शमुख मनीष

दे शमुख

सुर नगर आर पी ट एस
रोड नागपूर

SHIVAJI SICNCE COLLEGE NAGPUR

43

पु.

676

दे शमुख राज

दे शमुख यशवंतराव

शतातारका अपाट सुर
नगर धंतोली नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE
NAGPUR

49

पु.

677

दे शपां डे चेतन

दे शपां डे
स चदानंद

नेह नगर वधा रोड
नागपूर

S V P C E T NAGPUR

35

पु.

678

दे शपां डे डॉ अधरा

दे शपां डे सिचन

वावलंबी नगर राम मं दर
जवळ नागपूर

R T M N DR BABASAHEB AMBEDKAR
COLLEGE OF LAW

40

ी

679

दे शपां डे डॉ िलना

दे शपां डे डॉ अजय

जीवन योती रहाटे कॉलोनी
वधा रोड अजनी नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

43

ी

ीिनवास

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF2827087

GSF3158433

GSF2194728

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

680

दे शपां डे साधना

दे शपां डे सुनील

एच बी इ टे ट सोनेगाव

681

दे शपां डे

दे शपां डे दलीप

जय काश नगर नागपूर

682

दे शपां डे सोनाली

दे शपां डे हमांशू

िश पा सोसायट खामला

683

दे शपां डे वैभव

दे शपां डे वसंत

684

ढगे चंदा

ढगे गंगाधर

685

ढगे गंगाधर

ढगे अंकुशराव

686

धार कर भा य ी

धार कर पंकज

687

धम शां त

688

धवड डॉ वंदना

ेता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

VASNTRAO NAIK GOVT. IN OF &
SOCIAL SCIENCES NAGPUR

57

JUPITER HIGH SCHOOL

55

ी

SCHOOL OF SCHOLAR
WANAGONGARI NAGPUR

45

ी

संचयनी वावलंबी नगर
ताप नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & TECH NAGPUR

42

हनुमान मं दर व प नगर
नागपूर

DRUGHDHAMNA HIGH SCHOOL
DAVLAMETHI NAGPUR

54

ADRSH KALA VANIJYA KANISHTH
MAHAVIDYALAYA DAVLAMET

55

वावलंबी नगर एचएसजी
सोसायट राम मं दर जवळ
नागपूर

PRIYDARSHINI JR. COLLEGE OF
ENGG. NAGPUR

45

धम वसंतराव

राउत वाड भडे ले
आउट या मागे नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE & SUPER
SPECILITY HOSPITAL

50

धवड रमेश

आशीवाद गावंडे नगर नेअर
टे िलकाम नागपूर

DEPT OF HOME SCIENCE R T M
NAGPUR UNIVERSITY NAGPU

50

व प नगर नागपूर

मांक :-33

पु.

ी

पु.

GSF1490028

GSF1490010

ी

पु.

ी

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

689

ढवळे दनेश

ढवळे दे वदास

िमसाल ले आउट नागपूर

690

धवले कां चन

धवले कशोर

लेट नं १०२ मोडण
नागपूर छ पती नगर
नागपूर

691

धोटे िनतीन

धोटे केशवराव

व नकला गणेश जी एन
सोसायट प नासे ले आऊट
नागपूर

692

धोटे िश पा

धोटे पराग

जय काश नगर नागपूर

693

डो के िच ा

डो के अ ण

694

ड गरे भा य ी

695

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGG. NAGPUR

35

SHRI SHIVAJI SCINCE COLLEGE
NAGPUR

44

SVPCET

40

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGARI NAGAR

36

ी

वधा रोड सोनेगाव नागपूर

B V M CIVIL LINES NAGPUR

48

ी

ड गरे रवीं

प लक कॉ ऑपसोसायट
नागपूर

SINDHI HINDI JR. COLLEGE KHAMLA

46

ी

ड गरकार अशोक

ड गरकार बळ राम

लोट नं८८ लेट१०१
नरकेसर ले आउट जय काश
नगर नागपूर

VISHVNATH BABA KANIHTH
MAHAVIDYALAYA WADI

35

पु.

YKB557557

696

डोरले संजय

डोरले शामराव

को. ऑपहाउिसंग सोसायट
इं
थ नगर नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG
DIGDOH HILLS HINGNA RO

42

पु.

MT/23/135/160030

697

गंडोले जयंत

गंडोले माधवराव

हे मलता अपाट सर वती ले
आउट द नदयाळ नगर नागपूर

SHRI VISHWANATH BABAKANISHTH
MAHAVIDYALAYA WADI

52

पु.

YKB4068102

ी

पु.

YKB557206

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

698

गनगवारपु राजेश
बाबू

गनगवारपु
मालाक डाइह

पवन भूमी नागपूर

699

घोलसे डॉ सुरेश

घोलसे बाकाराम

700

घ गडे वलास

701

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-33

ओळखप

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & T NAGPU

29

पु.

एच बी इ टे ट खामला ताप
नगर नागपूर

V N I E T NAGPUR

63

पु.

घ गडे भीमराव

शा ी ले आउट खामला
नागपूर

Z P HATWARDHAN H S & JR.
COLLEGE NAGPUR

57

पु.

घोनमोडे डॉ शरयू

घोनमोडे वसंतराव

पणासे ले आऊट नागपूर

S S E S AMTS SCIENCES COLLEGE
NAGPUR

41

ी

702

घोसाल द पा

घोसाल शेखर

एफ एस वागत अपाट दे व
नगर खामला रोड नागपूर

MOUNT CARMAL GRILS HIGH
SCHOOL ANJI SQU WARDHA RAD

53

ी

703

िगर

िगर जनादन

गावंडे ले आउट नागपूर

GOVT. M COLLEGE & S S HOSPITAL
NAGPUR

43

पु.

AIS2314953

704

गोडघाटे सुधीर

गोडघाटे मधुकर

दुसरा माळा ल मी वहार
अपाट उ वल नगर नागपूर

SANTAJI VINDYALAYA PT
JAWAHARALAL NEHARU NAGPUR

41

पु.

MT/23/132/447132

705

गोखले साद

गोखले ीिनवास

संचयनी े ट ज
कॉ ले स वावलंबी
नगर नागपूर

KAVIKULGUR KALIDAS SANSKRIT
UNIVERSITY RAMTEK

36

पु.

706

गोमाशे अशोक

गोमाशे वठोबाजी

क त अपाटमट पां डे
ले आऊट खामला रोड ताप
नगर नागपूर

SHRI SHIVAJI SCIENCE COLLEGE
CONGRESS NAGAR NAGPUR

61

पु.

मोद

मतदाराचे छाया च

MT/23/135/294523

YKB4704623

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

707

गोरे न ता

गोरे वैभव

नेह नगर नागपूर

708

गुंडावर वैदेह

गुंडावर अिभ जत

शा ी ले आउट नागपूर

709

गु ा सुधीर

गु ा जगद श

सी - ३ अनुसया कॉ ं ले स
छ पती नगर नागपूर
नागपूर

710

गुरनानी कोमल

गुरनानी सुनील

िसंधी कॉलोनी नागपूर

711

गुरनानी मोिनका

गुरनानी अिनल

िसंधी कॉलोनी खामला

712

हनवतकर सुिनता

हनवतकर राजेश

713

हनवतकर सुिनता

714

715

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-33

ओळखप

S V P C E T NAGPUR

37

ी

G H RAISONI OF ENGG. DIGDOH
HILLS HINGNA RAOD NAGP

32

ी

GOVT. M COLLEGE NAGPUR

56

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL
KHAMLA

49

ी

MT/23/137/951285

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE KHAMLA

26

ी

MT/23/137/951263

ीराम नगर वधा रोड
नागपूर

NAGPUR HIGHT HIGH SCHOOL

45

ी

YKB1923986

हनवतकर राजेश

ी राम नगर वधा रोड
नागपूर

NAGPUR NIGHT HIGH SCHOOL

45

ी

YKB1923986

हरदास दे व ी

हरदास सुनील

जी - १ खामला रोड पां डे ले
आउट नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE

54

ी

हे डाऊ महे श

हे डाऊ जनाधन

सुखकता आ दवासी कॉलोनी
शा ी ले आऊट खामला
नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE
CONGRES NAGAR NAGPUR

53

मतदाराचे छाया च

पु.

पु.

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-खामला
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-33

ओळखप

716

हे टे पाली

हे टे राजेश

जुना नेह नगर वधा रोड
नागपूर

I D COLLEGE OF ENGG. &
MENEGAMENT KHAMLA KATOL ROA

41

ी

717

इमाने संगीता

इमाने अ णा

उ वल नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

42

ी

718

इं गळे सुिचता

इं गळे वकास

ममता कॉऑसोसायट नागपूर

L A D & S R P COLLEGE NAGPUR

44

ी

719

जाधव डॉ क पना

जाधव शरद

पं डत ले आऊट खामला नागपूर

DEPT OF HOME SCI R T M NAGPUR
UNIVERSITY NAGPUR

52

ी

720

जै वाल मिनषा

जै वाल शां त

सी जी एच एस ले आउट गजानन
धाम सोनेगाव नागपूर

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL
KHAMLA

47

ी

721

जोशी भारतभूषण

जोशी परशुराम

लोट नं ८१ए साथक खामला
रोड सावरकर नगर नागपूर

MKSSSSCUMMINSCOLLEGEOF
ENGG FOR WOMAN NAGPUR

53

722

जोशी मिनषा

जोशी वनायक

संचयनी े ट ग
कॉ ं ले स वावलंबी नगर
नागपूर

NEW ENGLISH JR, COLLEG
CONGRES NAGAR NAGPUR

50

ी

GSF3207123

723

जुमले चेत ी

जुमले यादव

सोमलवाडा वधा रोड
नागपूर

NAGARJUNA INSTITUTE OD ENGG. T
& MANANGEMENT

28

ी

YKB5001490

724

कडू दपक

कडू केशवराव

हाय कोट सोसायट
सोमलवाडा नागपूर

SHIVAJI SCI COLLEGE CONGRESS
NAGAR NAGPUR

57

मतदाराचे छाया च

MT/23/137/964268

पु.

पु.

11

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-सोनेगाव
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

725

काकड गजानन

काकड शां ताराम

लोट नं ५ लेट नं २०३
गो वंद लीला अपाट सहकार
नगर नागपूर हाउस नं
३४८३/५/२०३ सोनेगाव तलाव

726

काळे अर वंद

काळे शंकरराव

िशवश

727

काळे डॉ अ

काळे योग

728

कलोडे राहुल

कलोडे द ा य

729

कामड डॉ अिशता

कामड डॉ आिशष

730

कापकर भा य ी

कापकर शां त

731

कराड वाती

732

733

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-33

ओळखप

ADRASH A 7 COM MCVC KANISHTH
MAHAVIDYALAYA DAVALME

48

पु.

YKB1914415

DHARAMPETH M.P DEO MEMORIAL
SCINCE COLLEGE NAGPUR

39

पु.

YKB6419196

शा ी ले आऊट खामला
नागपूर

S V P C E T NAGPUR

42

सी/ओ अर वंद काळे िशवश
ले आउट सोनेगाव नागपूर

DHARAMPETH SCINCE COLLEGE
NAGPUR

34

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

36

ी

भू नगर यू सोमलवाडा
मनीष नगर नागपूर

Z P PATWARDHAN HIGH SCHOOL &
JR. COLLEGE NAGPUR

39

ी

कराड फुलचंद

वधा रोड सोमलवाडा
नागपूर

SHRIMATI D M AWARI HIGH SCHOOL
SOMALWADA

30

ी

कराळे र ा

कराळे जयवंतराव

पूव समथ नगर वधा रोड
नागपूर

SHRI SANT GADGE MAHARAJ
BAHUUDDESHIY SHIKSHAN SANT

45

ी

कारोकर दलीप

कारोकर िचंतामणराव

वै णवी अपाट खामला रोड
सोनेगाव नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE

49

नी

ले आउट नागपूर

रं ग रोड मूत नगर
ताप नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

ी

पु.

MWS1171669

YKB5000708

GSF3558483

पु.

12

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

734

कठाळे वाती

कठाळे नीरज

िचंतामण िनवास इ ट समथ
नगर अजनी चो क नागपूर

735

काथवटे लता

काथवटे भागवत

736

कावळे वषा

कावळे रमेश

दडा लाने रहाटे कॉलोनी
नागपूर

737

कावडे प लवी

कावडे अिनल

खापर नाका नं ८ नागपूर

738

खडसे डॉ सुनील

खडसे पुंडिलक

739

खडसे दु यंत

740

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-33

ओळखप

R S MUNDLE COLLEGE

45

ी

YKB5705231

BALIRAMJI DAKHANE HIGH SCHOOL
KANHAN

46

ी

GSF1600006

KARVE NEW MODAL HIGH SCHOOL
& JR. COLLEGE SHRADDHA

47

ी

YKB0116697

MKSSSS CUMMINS COLLEGE OF
ENGG FOR WOMAN

29

ी

गेडाम ले आऊट भामट नागपूर

SCIENCE COLLEGE NAGPUR

58

पु.

खडसे चं कां त

गावंडे ले आऊट खामला रोड
ताप नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & TECH NAGPUR

33

पु.

खमणकर सा ी

खमणकर अिनकेत

हं द ु तान कॉलोनी वधा
रोड नागपूर

CUMMINS COLLEGE OF ENGG
NAGPUR

34

ी

YKB6921274

741

खां डेकर आरती

खां डेकर अशोक

ल मी योती अपाट ले
आउट नं धरमपेठ
हाउिसंगसोसायट जय काश
नगर नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE CONGRESS NAG

57

ी

GSF1923630418

742

खंगार व पन

खंगार सुरेश

सुयोग नगर नागपूर

G H RAOSIONI OF ENGG DIGDOH
HILLS HINGANA ROAD NAG

38

शरण नगर खामला नागपूर

पु.

मतदाराचे छाया च

YKB2327609

13

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-33

ओळखप

743

खापड मा णक

खापड वनायक

यशोद प अपाट वधा रोड
राहते कॉलोनी धंतोली
नागपूर

POST GRADUATE TEACHIN DEPT OF
STATISTICS R T M NAG

61

ी

744

खरे डॉ तुिलका

खरे अलोक

अ रहं त साई अपाट २ वधा
रोड नागपूर

P G T D OF HOME SCIENCE R T M U
NAGPUR

32

ी

745

खरे सुजाता

खरे कृ णराव

सुर नगर वे ट
हाईकोट रोड नागपूर

L A D & S R P COLLEGE NAGPUR

58

ी

746

खासने संजय

खासने हर

पी एन ३७ छ पती नगर वधा
रोड नागपूर

DINANATH H S & JR. COLLEGE
DHANTOLI

49

पु.

MT/23/137/945106

747

खे रगडे पु षो म

खे रगडे गणपत

वजय सोसायट मनीष ले ओउट
सोनेगाव नागपूर

PANDIT JAWAHARLAL NEHRU
VIDYALAYA KANHAN

50

पु.

JVK1456318

748

खो ागडे डॉ
वणा

खो ागडे डॉ िनलय

ममता को ऑपरे ट ह
सोसायट सोनेगाव नागपूर

R T M N DR BABASAHEB AMBEDKAR
VIDHI MAHAVIDYALAYA

53

749

खोडे भालचं

खोडे व े र

पशपाक अपाटमट पां डे
ले आउट खामला रोड नागपूर

G H R COLLEGE OF ENGG. NAGPUR

51

पु.

750

ख ड ववेक

ख ड वासुदेवराव

िस
वनायक अपाटमट
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

43

पु.

वण आिशष सोसायट
नागपूर

ADRSH KALA & VANIJYA KANISHTH
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

37

751

करणापुरे जय ी

करणापुरे शां त

मतदाराचे छाया च

YKB5646221

ी

YKB2631224

ी

YKB4265096

14

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

752

को हारकर शंतनू

को हारकर नारायण

वधा रोड उ वल नगर
सोनेगाव नागपूर

NAGARJUNA INST OF ENGG & TECH
MANGT NAGPUR

38

पु.

753

रसागर
राज

रसागर
पूणचं

शा ी ले ओउट खामला
नागपूर

DHARAMPETH M P DEO MEMORIAL
SCIENCE COLLEGE

52

पु.

754

कुलकण अ

कुलकण अ वनाश

६३ क हान अपाटमट
पां डे ले आउट खामला नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGG
HINGNA

53

ी

755

कुलकण मधुरा

कुलकण आशय

गावंडे ले आऊट खामला रोड
नागपूर

S V P C E T NAGPUR

31

ी

756

कुलमेती

कुलमेती जोहार लाल

हाय कोट सोसायट गो वंद
नगर नागपूर

BHAUSAHEB SURVEY VIDYA

38

ी

757

कुंभलकर दनकर

कुंभलकर तुळशीराम

राजीव नगर वधा रोड
नागपूर

GOVT. M COLLEGE NAGPUR

58

758

कुंभलकर सुिनता

कुंभलकर दनकर

राजीव नगर वधा रोड
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE & SUPER
SPECIALITY HOSPITAL N

52

759

कुटे ववेक

कुटे भा करराव

नेअर नागोबा मं दर बंधू जी
ड लू सोसायट मूत
नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE
NAGPUR

39

पु.

760

लाभाडे संद प

लाभाडे यागराव

गणेश अपाटमट खामला
चो क रं ग रोड नागपूर

GOVT POLYTECHNIC NAGPUR

48

पु.

नी

या

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

MT/23/137/675084

पु.

YKB0537586

ी

YKB537596

NIP1600246

15

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

761

लुताडे संद प

लुताडे वनोद

762

मधुिगर मो हनी

मधुिगर जीवन

763

महाजन अनघा

764

प ता

वावलंबी नगर नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

BABASAHEB AMBETKAR COLLEGE
OF ENGG. & R WANADONGRI

30

नर नगर नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE

52

ी

महाजन व णू

नागभूमी ले आऊट छ पती
नगर नागपूर

SARASWATI MADHYAMIK SHALA

45

ी

महाजन शां त

महाजन शंकरराव

वागत सोसायट गजानन धाम
सोनेगाव नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
CONGRES NAGAR NAGPUR

50

पु.

765

महावाद वार
हषवधन

महावाद वार वसंतराव

सावरकर नगर खामला रोड
नागपूर

TILSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG. & T NAGP

40

पु.

766

माहुरे ववेक

माहुरे भाकर

रे णक
ु ा साई ५ आर ट ओ
सोसायट नवीन मनीष नगर
नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

41

पु.

767

मैदळकर कोमल

मैदळकर अतुल

सहकार नगर नागपूर

NEW ENGLISH COLLEGE NAGPUR

33

768

मालधुरे संजय

मालधुरे सुरेश

लोकसेवा नगर भाटमी नागपूर

SHARD PAWAR CHITRAKALA
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

32

769

मालखंडाळे उ वला

मालखंडाळे भूषण

राजीव नगर वधा रोड
नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG. NAGPU

42

YKB5922547

ी

YKB4063871

ी

GSF2900520

पु.

16

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

770

मराठे दनकर

मराठे व पा

राधा ाईड अपाटमट
कमल नगर काचीमेट नागपूर

K K SANSKRIT UNIVERSITY

35

पु.

771

मसराम डॉ सुरेश

मसराम चं कां त

वै णव सालीट अर वजय को
हौिसग सोसायट मनीष ले आऊट
सोनेगाव नागपूर

R T M NAGPUR VIDYAPEETH
NAGPUR

41

पु.

772

मौय नीरजकुमार

मौय समरबहादूर

अजनी से ल रे वे
कॉलोनी नागपूर

BABASAHEB AMBETKAR COLLEGE
OF ENGG & RESRCH WANADO

29

पु.

773

मढे िनलेश

मढे पां डुरं गजी

अिभ जत मा सून ४ खामला
नागपूर

S V P C E T NAGPUR

40

पु.

774

मे ाम योिगता

मे ाम करण

कॉ मोपोलीलन हौिसग
सोसायट सोमलवाडा नागपूर

S S E S AMRAVITI SCIENCE
COLLEGE CONGRES NAGAR

44

ी

775

िमरलेकर वाती

िमरलेकर हषद

नरकेसर अपाट दे वनगर
कूर अजनी नागपूर

S V P C E T NAGPUR

38

ी

776

िमझापुरे सर ता

िमझापुरे दलीप

उ वल नगर वधा रोड
नागपूर

N M MODEL JR. COLLEGE

42

ी

777

मोघे अतुल

मोघे भालचं

सहकार नगर सोनेगाव

DHARMPETH M.P DEO MEMORIAL
SCINCE COLLEGE NAGPUR

57

778

मोघे रे खा

मोघे ल मण

पां डे ले आउट खामला रोड
नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CINVIL
NINES NAGPUR

59

पु.

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF1686393

MT/23/137/792934

ी

17

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-राणा ताप नगर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-33

ओळखप

779

मोहाड कर वीणा

मोहाड कर वासुदेव

मोखारे कॉलेज जवळ
इं
त नगर नागपूर

KURVEJ NEW MODAL HIGH SCHOOL
SITABULDI NAGPUR

53

ी

YKB5804414

780

मोइ ा दपाली

मोइ ा दे बाशीष

गजानन नगर नागपूर

DINANATH HIGH SCHOOL

53

ी

YKB5704796

781

मु े र मनोहर

मु े र गंगाधर

यू नेह नगर वधा रोड
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

62

पु.

782

मुखज डॉ
अिन ा

मुखज डॉ आ द य

राधा कृ ण अपाट
सुर नगर नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

42

पु.

783

मुने र शािलक

मुने र चरणदास

जीवन छाया ले आऊट द नदयाल
नगर नागोबा मं दर रोड
नागपूर

ADV V R MANOHAR INSTITUE OF
DIPLOMA IN PHARMACY WA

55

पु.

784

मुरहर भालचं

मुरहर बालकृ णा

रजनी िनवास यंकटे श नगर
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

55

पु.

785

नागमोथे राजेश

नागमोथे व ठलराव

वधा रोड नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE & SUPER
SPECIALITY HOSPITAL

38

पु.

786

नागपुरे होमे र

नागपुरे िगर राव

अिभनव संक प रं ग रोड
जीवन छाया नगर ताप नगर
नागपूर

S V P C E T NAGPUR

39

पु.

787

नागपुरे रोशन

नागपुरे दे वराव

अगाने ले आउट नागपूर

G H RAISONI POLY & T
TECHNOLOGY NAGPUR

40

पु.

मतदाराचे छाया च

YKB3143955

MT/23/137/342750

18

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

788

नागरे चं कां त

नागरे अजुनराव

लॉक वेदां त स फरे
नेअर मंजुषा कॉ वत
नेह नगर अजनी पोलीस
टे शन नागपूर

789

नायडू

योती

नायडू शिशशेखर

790

नां दापूरकर
वजयाल मी

791

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-33

ओळखप

ADV V R MANOHAR INSTITUTE OF D
MLT

56

वाड नो ७५ सहकार नगर
नागपूर

SOMALWAR HIGH SCHOOL NAGPUR

54

ी

MT/23/137/681467

नां दापूरकर जयंत

जय काश नगर सोनेगाव
नागपूर

ORANGE CITY SAMAJKARYA
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

56

ी

GSF1934462

नां देकर बंडू

नां देकर यादवराव

शुभम रयल इ टे ट शुभम
टावर अजनी चौक आरपीट एस
रोड अजनी

ASDRSH VIDYALAYA PATANSAWNGI

50

पु.

LXD0904516

792

नारायण द प

नारायण ीधर

अंजली अपाट
कॉ मोपोलीसन सोसायट
सोमलवाडा वधा रोड
नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD CPLLGEG OF
ENGG & T NAGPUR

32

पु.

YKB4953840

793

नायडू ह रकुमार

नायडू गोपालदे वी

केतन अपाट टाय ी
ह डा जवळ खामला रोड
नागपूर

TULASIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & T NAGP

66

पु.

YKB6868772

794

नेरलवार मिनषा

नेरलवार मनोज

कचोरे पाट ल नगर नागपूर

MANOHAR MPL H S COLLEGE
GONDIYA

41

ी

795

िनकोसे चं

िनकोसे सुरेश

समथ नागर एच बी इ टे ट
सोनेगाव नागपूर

DHARMRAJ VID KANDRI KANHAN
PARSEONI NAGPUR

55

ी

796

िनकोसे सुरेश

िनकोसे मा णकराव

समथ नागर एच बी इ टे ट
सोनेगाव नागपूर

DHARMRAJ VID KANDRI KANHAN
PARSEONI NAGPUR

60

भा

पु.

मतदाराचे छाया च

MT/23/137/994373

YKB5761622

YKB3135506

19

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

797

िनमगावकर वनय

िनमगावकर द ा य

पुं याई समथ नागर एच
बी इ टे ट सोनेगाव नागपूर

JAMDAR HIGH SCHOOL & JR
COLLEGE RESHIMBAGH NAGPUR

49

पु.

798

पा छाव अिनल

पा छाव द ा य

ने को सोसायट खामला
नागपूर

S V P C E T NAGPUR

52

पु.

799

पाचपोहर गती

पाचपोहर चु नीलाल

गुडधे ले आउट नागपूर

ADARSH KALA & VANIJYA KANISHTH
MAHAVIDYALAYA

43

ी

800

पंचवाणी द ी

पंचवाणी ह रराम

िसंधी कॉलोनी खामला

PRIYASARSHINI COLLEGE OF
ENGG. NAGPUR

27

ी

801

पां डे

पां डे र वं

आधार साद हाउिसंग
सोसायट नागपूर

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL & JR,
COLLEGE KHAMLA NAGP

51

ी

802

पानसे क पना

पानसे संजय

ल मी नगर नागपूर

SINDI HINDI JR. COLLEGE KHAMLA

57

ी

803

पाट ल अमोल

पाट ल ह रहर

एच बी इ टे ट सोनेगाव
नागपूर

SHARD PAWAR CHITRAKALA
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

40

804

पाट ल नीला

पाट ल अर वंद

आझाद हं द सोसायट
छ पती नगर ताप नगर
नागपूर

SHRI SHIVAJI SCIENCE COLLEGE
NAGPUR

56

805

पाट ल वजय

पाट ल ह रशचं

एच बी इ टे ट सोनेगाव
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

32

ा

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

YKB1500966

पु.

YKB4207536

YKB3135498

ी

पु.

20

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :- ताप नगर
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-33

ओळखप

806

पातुरकर क त

पातुरकर मंगेश

लोट नं १०० साईनाथ नगर
आजाद हं द सोसायट नागपूर

DHARAMPETH SCINCE COLLEGE
NAGPUR

40

807

पवाडे शां त

पवाडे यशवंत

इं
थ गृह िनमाण
सोसायट पूनम वहार जवळ
वावलंबी नगर नागपूर

G H RAISONI ENGG COLLEGE
NAGPUR

51

808

पावडे वैशाली

पावडे मनीष

उ वल नगर सोमलवाडा वधा
रोड नागपूर

TULASIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & T ANAG

32

809

पवनीकर अशोक

पवनीकर दवाकरराव

भा योदय नगर छ पती नगर
पूव वधा रोड नागपूर

MODEL JR. COLLEGE STESHN ROAD
NAGPUR

53

पु.

GSF2612182

810

पवार अ वनाश

पवार बाबुराव

साद सोसायट नवीन
सोमलवाडा होटे ल ाईड
या मागे होतेल नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVEY JR.
COLLEGE NAGPUR

57

पु.

YKB2159929

811

गौर

धान शैलेश

हं द ु तान कॉलोनी वधा
रोड नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

44

812

पुरा णक शां त

पुरा णक केशव

स ले आउट नं ४
द नदयाळ नगर नागपूर

GOVT. COLLEGE OF PHARMACY

51

813

रहाटे वाती

रहाटे नीरज

सा व ी िनवास वधा रोड
नागपूर

JHULELAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

39

ी

814

राजुरकर डॉ वना

राजुरकर डॉ भाऊराव

एन आय ट ले आऊट टे िलकॉम
कॉलोनी ताप नगर नागपूर

ADV V R MANOHAR INST OF D M L T
NAGPUR

57

ी

मतदाराचे छाया च

YKB6663041

पु.

ी

ी

पु.

YKB6641062

21

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-33

ओळखप

815

राजवै भ

राजवै पराग

उ वल नगर वधा रोड
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE ENGG.
DIGDOH HILL HINGNA ROAD

34

ी

816

राजवै भ

राजवै पराग

उ वल नगर वधा रोड
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE ENG.

34

ी

817

रामटे के जत

रामटे के नामदे वराव

िनमल इन लेव ८६ ए गजानन
नगर वधा रोड नागपूर

S M MOHATOTA COLLEGE OF SINCE
NAGPUE

50

पु.

YKB4719100

818

राठोड वजय

राठोड फ करा

ममता सोसायट खामला रोड
सोनेगाव नागपूर

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMM COLLEGE

41

पु.

YKB5924568

819

राउत राज

राउत शंकरराव

छ पती नगर वधा रोड
नागपूर

SINDHI HINDI GRILS HIGH SCHOOL
NAGPUR

53

पु.

820

रायपूरकर

रायपूरकर उ वल

सुर नगर नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR CIVIL
LINES NAGPUR

51

ी

821

सदार डॉ कत

सदार भगवंतराव

के/ऑफ हु के िनवास संताजी
कॉलोनी दे वनगर खामला रोड
नागपूर

KRISHNAJI JOSHI MAHAVIDYALAYA

48

ी

822

सां बरे जय ी

सां बरे शरद

िशव ३ िश पा सोसायट मनीष
नगर नागपूर

Z P PATWARDHAN H S & JR.
COLLEGE NAGPUR

45

ी

823

संघइ संकेत

संघइ सुरेश

गजाननधाम सहकार नगर
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

28

मता

पु.

मतदाराचे छाया च

AIS4700233

UUG1071828

22

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

824

सरमोकदम सुमंत

सरमोकदम अर वंद

मनीष ले आऊट सोनेगाव
नागपूर

825

सरोदे मनीषा

सरोदे वनयशील

िचंचभवन वधा रोड नागपूर

826

साठवणे सतीश

साठवणे ह रभाऊ

827

सेलोकर दपाली

828

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & TECH NAGPUR

37

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG. NAGPU

50

राजीव नगर सोमलवाडा वधा
रोड नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG NAGPUR

33

सेलोकर उमेश

आशीवाद पवनभूमी लेआउट
नागपूर

MAUNT CARMAL GIRLS HIGH
SCHOOL AJNI SQU WARDHA ROA

45

शंभरकर दलीप

शंभरकर महादे वराव

व णू अपाट रामकृ ण
सोसायट नर नगर
नागपूर

NEW ENGLISH SCHOOL KONGRES
NAGAR NAGPUR

53

829

शंभूवाणी द यानी

शंभूवाणी नरे श

खामला कॉलोनी नागपूर

SINDHI HINDI GRILS HIGH SCHOOL &
JR. COLLEGE KHAML

44

ी

830

शमा दपा

शमा ल लन

नेह कॉलोनी नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

30

ी

831

शमा मोद

शमा रामे र

उ रायण कापसे ले आऊट
द नदयाळनगर नागपूर

HINDI VIBHAG R T M N VIDYAPEETH
NAGPUR

56

पु.

832

शमा संजीव

शमा कां ता साद

एच बी इ टे ट सोनेगाव
खामला रोड नागपूर

JHULELAL INSTUTUTE OF T
NAGPUR

38

पु.

ी

पु.

ी

पु.

GSF2927713

YKB5764899

YKB6712418

23

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

833

शमा वाती

शमा महे श

यू कॉप रे शन कूल
नागपूर

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL
KHAMLA

57

ी

834

शेळके प लवी

शेळके

रचना मेघ पश वावलंबी
नगर रं ग रोड नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGG & TECH NAGPUR

34

ी

835

िशंदे जतेश

िशंदे रामदास

सी/ओ ी एस एन चकोले ८२
पराते नगर सोनेगाव नागपूर

PRIYDARSHINI J L COLLEGE FO
ENGG. NANDANVAN NAGPUR

33

पु.

836

ीरसागर
राज

ीरसागर
पुवचं

शा ी ले आउट नागपूर

DHARMPETH M P DEO MEMORIAL
SCINCE COLLEGE NAGPUR

53

पु.

837

शोभने अ णा

शोभने र वं

पंचद प नगर होटल रे ड सोन
लू जवळ वधा रोड नागपूर

DINANATH JR. COLLEGE

52

ी

PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGG
& T NAGPUR

52

ी

GOVT. MEDICAL COLLEGE & SUPER
SPECILITY HOSPITAL N

61

पु.

PRIYADARSHINI COOLEGE OF ENGG

52

पु.

NIT POLY COLLEGE NAGPUR

38

ंबकराव

838

ीवा तव सीमा

ीवा तव अ ण

२२ आसरा इं
नागपूर

839

ो े वजय

ो े रामभाऊजी

ी नगर इ ेस िमल
कॉलोनी नागपूर

840

िसंग मह
साद

िसंग ज कशोर

841

िसंग पाली

िसंग चं शेखर

थ नगर

२१ & २२ परसोड ले आउट
नगर नागपूर

साद सोसायट नागपूर

ी

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

MT/23/137/675084

GSF2927994

YKB2160273

ी

24

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

842

सोहोनी अमृता

सोहोनी भूषण

रामकृ ण नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL

32

843

सोहोनी डॉ वकास

सोहोनी वनायक

पां डे ले आऊट नागपूर

S V P C E T NAGPUR

63

पु.

844

सोलंक शैलेश

सोलंक सुखदे व

जुना पारड नाका नेताजी
नगर नागपूर

ADRSH HIGH SCHOOL KANHAN

43

पु.

845

आशा

सुपेकर कमलाकर

सुर नागपूर नागपूर

S P KESHAWANI SINDHI HINDI HIGH
SCHOOL & JR COLLEG

55

846

सु से

सु से बाबाराव

के/ऑफ भाकर डोकर मारे ५
भा योदया कॉलोनी छ पती
नगर वधा रोड नागपूर

KAMLA NEHRU COLLEGE OF
PHARMACY NAGPUR

34

847

टाकरखे डे ममता

टाकरखे डे वनोद

भैयालाल गु ा वाड सीता
नगर जवळ नागपूर

ID COLLEGE OF ENGG & MENEG
KHAMLA NAGPUR

42

848

ताठे पंकज

ताठे वजय

नरकेसर सोसायट जे पी नगर
खामला नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE &
HOSPITAL NAGPUR

43

पु.

849

त ववाद ववेक

त ववाद हर

युिनअन बँक या मागे
नागपूर

DR. AMBETKAR COLLEG OF ENGG &
R HINGNA NAGPUR

54

पु.

850

तायडे वैशाली

तायडे सदानंद

अशोक कॉलोनी नागपूर

DINANATH JR. COLLEGE

45

वण

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

ी

YCR6635494

ी

पु.

GSF1249283

YKB5902051

ी

MT/19/107/534524

ी

25

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-33

ओळखप

851

तेलंग सुलभा

तेलंग सतीश

नागभूमी ले आउट वधा रोड
डॉ. कॉलोनी छ पती नगर
नागपूर

SHARADCHADRA A & COM COLLEGE
BUTTIBORI

47

ी

GSF2640944

852

तेलरां घे क पना

तेलरां घे चं कां त

सोमा वाद जुनी ब ती
माता मं दर नागपूर

R K HIGH SCHOOL UCHH KANISHTH
MAHAVIDYALAYA DONGAR

49

ी

YKB0454116

853

ठाकरे अमोल

ठाकरे बाळकृ ण

वलशनवाझ एपीट पयावरण
नगर सोमलवाडा नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE OF &
SUPER SPECILITI HOSPITAL

35

854

ठाकरे डॉ योती

ठाकरे िनतीन

गजानन धन सहकार नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI

44

ी

855

ठाकरे मंगला

ठाकरे भाकर

डॉ. कॉलोनी छ पती नगर
नागपूर

Z.P JR. COLLEGE PARADSINGA

55

ी

YKB4611281

856

रोषण िसंग

ठाकूर ताप िसंग

पां डे ले आउट खामला

DR. B A COLLEGE OF ENGG
WANADONGRI NAGPUR

31

857

थाटे िश पा

थाटे पंकज

नरकेसर सोसायट जय काश
नगर खामला नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE & SURER
SPECILITY HOSPITAL NA

39

ी

YKB4603544

858

ठवकर समृ

ठवकर चं शेखर

तपोवन का पले स
जय काश नगर सोनेगाव
नागपूर

DATTA MEGHE POLYTECHNIC

26

ी

859

ट गु रया अजय

ट गु रया उमाकां त

नेह नगर खामला रोड
नागपूर

MKSSSS C COLLEGE OF ENGG FOR
WOMAN

52

पु.

मतदाराचे छाया च

JVW0958256

पु.

पु.

26

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

860

तोरे शािलनी

तोरे पुंडिलकराव

ग डवाना नगर १ आ दवासी
सोसायट वधा रोड
सोनेगाव नागपूर

861

वर उमाळे

उमाळे घन याम

वावलंबी नगर नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

ORANGE CITY SAMAJKARYA
MAHAVIDYALAYA NAGPUR

37

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG NAGPUR

37

लंग

YKB1327022

YKB1225952

उराडे कृ णाराव

शहाणे ले ओउट वावलंबी
नगर नागपूर

SAMARTH RAMDAS HIGH SCHOOL &
KANISHTHA MAHAVIDYALA

56

ी

863

उरकुडे डॉ र मी

उरकुडे दलीप

रगे नगर
नागपूर

SHIVAJI SCIENCE NAGPUR

45

ी

864

उटले डॉ
शां तिसंग

उटले शेरिसंग

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE
CONGRESS NAGAR NAGPUR

45

865

वै

वै सतीश

िशव सुधा अपाटमट
पां डे ले आउट खामला नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG.
HINGNA ROAD NAGPUR

28

ी

866

वै णव राजे ी

वै णव सतीश

पां डे ले आउट खामला नागपूर

P G DEPARMENT OF EDU R T
MAHARAJ NAGPUR U

50

ी

867

वाडे तवर र टा

वाडे तवर नरे श

द

DEPARTMENT OF
PHARMACEUTICAL SCINCE
RASHTRASANGH T

45

ी

868

वाघ डॉ रना

वाघ वजय

गु कृ पा पावनभूमी वधा
रोड सोनेगाव नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

48

ी

ाज ा

ा भूमी जवळ नागपूर

मतदाराचे छाया च

पु.

उराडे गीता

वालंबी नगर नागपूर

ओळखप

ी

862

मूत नगर

मांक :-33

पु.

YKB2137693

YKB3045408

27

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

869

वाघमारे नीिलमा

वाघमारे गोपालदास

सुजाता ले आऊट
इं
त नगर सोनेगाव
नागपूर

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL
NAGPUR

36

ी

870

वाघमारे

वाघमारे रामभाऊ

गजानन अपाटमट गजानन
नगर वधा रोड

DR. BABASAHEB AMBETKAR
COLLEGE OF ENGG WANADONGRI

29

ी

871

वाघमारे सुभदा

वाघमारे हे मंत

जयताळा रोड नागपूर

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE KHAMLA

52

ी

872

वायगां वकर राजेश

वायगां वकर पां डुरं ग

गजानन धाम खामला

KUMBHALKAR SOCIAL WORK
WVENING COOLEGE GANESHPETH

47

873

वाळके पुजा

वाळके प ाकर

पंचद प नगर वधा रोड
सोनेगाव नागपूर

S V P C E T NAGPUR

35

ी

874

वानखेडे कां चन

वानखेडे आिशष

गावंडे ले आउट
इं जिनय रं ग रोड खमला
नागपूर

LAXMIBAI WANKHEDE HIGH
SCHOOL HINGNA ROAD NAGPUR

37

ी

875

व डकर अ खलेश

व डकर शंकरराव

गौरव अपाटमट सहकार
नगर खामला नागपूर

SOMALWAR HIGH SCHOOL KHAMLA
NAGPUR

41

876

वाशीमकर अ या

वाशीमकर शैलेश

शरण नगर खामला

ROYAL GONDAWANA PUBLICE
SCHOOL NAGPUR

39

877

वाशीमकर शां त

वाशीमकर व भ
ं र

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

45

ा

मं ीछाया एन आय ट ले आउट
सवन नगर खामला नागपूर

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

पु.

GSF2826451

ी

पु.

YKB4017703

GSF2675932

GSF2675353

28

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

878

वासिनक पिमता

वासिनक अर वंद

उ वल नगर वधा रोड
सोमलवाडा नागपूर

879

वसुले द पक

वसुले धनराज

कॉ मोपोलीशन सोसायट
सोमलवाडा वधा रोड
नागपूर

880

वाटमोडे द ा य

वाटमोडे बाजीराव

बहुजन नगर वधा रोड
िचंचभवन

881

झलके माला

झलके रमेश

णव ४ पां डे ले आऊट खामला
ताप नगर नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

DHARMRAJ VID KANDRI

52

L A D COLLEGE NAGPUR

53

पु.

SHARDCHANDRA A & COM
COLLEGE BUTTIBORI

53

पु.

ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOL
PANCHGAON UMRED NAGPUR

52

मांक :-33

ओळखप

मतदाराचे छाया च

YKB4209334

GSF3719689

ी

YKB6380158

29

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

634

तारणेकर
ी
णा

तारणेकर गो वंद

टे िलकॉम नगर नागपूर

635

आसरे काश

आसरे नारायणराव

636

अ वाल अिनता

637

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

74

पु.

शां ती िनकेतन कॉलोनी
ताप नगर नागपूर

LATE R . K. H. S & DONGARGAON

51

पु.

अ वाल िशवलालजी

गां धी नगर नागपूर

S,B. CITY COLLEGE

53

ी

आकां त क याणी

आकां त अ वनाश

सुव नगर नागपूर

G.H. RAISONI CIOLLEGE OF ENGG.

43

ी

638

आखरे वना

आखरे नाना

माधव नगर नागपूर

SHREE VISHWANTH HIGH SCHOOL
WADI NAGPUR

54

ी

639

अलोणी संजय

अलोणी नारायण

भां डे ले ऑउट नागपूर

D.M.I.E.T.R. WARDHA

44

640

अंबादे हे मलता

अंबादे वपुल

नरकेसर अपाटमट आर पी
ट एस रोड ल मी नगर
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

39

641

अंबटकर िनतीन

अंबटकर सुधाकर

आझाद हं द नगर नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGINEERING

43

पु.

642

अनवाने यामकां त

अनवाने वासुदेवराव

गणेश गौर अपाटमट
कोतवाल नगर नागपूर

SHRI SHIVAJI SCIENCE COLLEGE
NAGPUR

46

पु.

मांक :-34

ओळखप

मतदाराचे छाया च

YKB 2365575

UOA 0477081

पु.

ी

0

GSF2193324

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

643

आ पा जय ी

आ पा हे मराज

शमा ले आऊट ताप नगर
नागपूर

VINAYAKRAO DESHMUKH HIGH
SCHOOL LAKADGANJ NAGPUR

32

644

आ ीकर राजीव

आ ीकर गंगाधार

ी साईनाथ नगर भामट
नागपूर

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE NAGP

56

पु.

645

अवचट अ ण

अवचट गंगारामजी

मेन रोड गोपाल नगर नागपूर

SANT GADGE MAHARAJ
MAHAVIDYALAYA

53

पु.

646

अव थी संगीता

अव थी
दुगा साद

कॉ मोस टाउन ,जयताळा रोड
गोरले ले ऑउट गाडन
नागपूर

SUWATI DEVI ZUNZUNWALA KANYA
VIDAYALAYA GANDHIBAG

52

647

अवाटे िनलेश

अवाटे परशराम

व े र या
अपाटमट लॉट नो ६ -१
हल टोप नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

32

648

बाबर माधुर

बाबर भानुदास

साकेत धाम मौजा सीम
नागपूर

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

42

ी

649

बढ ये पु पा

बढ ये र ाकर

S.C.S GIRLS HIGH SCHOOL

50

ी

YKB 1921477

650

बागडदे व शुभां गी

बागडदे व संद प

८ र ता चोक ल मी नगर
नागपूर

HILL FORT PUBLIC SCHOOL FUKE
PATEL MARG RAMNAGAR N

39

ी

YKB 6700983

651

बजाज ीती

बजाज रवीं कुमार

अमृतवषा अपाटमट
नागपूर

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG,
NAGPUR\

46

ी

वजय नगर नागपूर

ी

मांक :-34

मतदाराचे छाया च

IGY1750132

UQ101428051

ी

पु.

YKB 5539648

DWF1131648

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

652

बनेज चंदना

बनेज अ सुमन

रवी नगर चोक नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS

50

ी

UOA 6742027

653

बनज साधना

बनज पनाक

फुलसुंगे ले आऊट
इं
थ नगर राणा
ताप नगर नागपूर

DINANATH HIGH SCHOOL & JR
COLLEGE

53

ी

YKB1432798

654

बरवट ववेक

बरवट रमेश

डं बारे ले आऊट नागपूर

P I G C E NAGPUR

27

655

ब ा डॉ भारती

ब ा डॉ सुरेश

युिन हसल टावर बजाज
नगर नागपूर

GRAINING COLLEGE OF NURSING I
G G M C & H NAGPUR

58

656

भडके संजय

भडके केशवराव

जयताळा रोड खामला नागपूर

T.G.P.C.E.T , NAGPUR

36

पु.

657

भगतानी वनोदकुमार

भगतानी मुलचंद

एस बी आय ब ड ं ग
जय काश नगर नागपूर

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL &
JUNIOR COLLEGE

46

पु.

658

भागवत मेधा

भागवत व नाथ

सर वती वहार कॉलोनी
नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS

48

659

भै वार नरे श

भै वार नामदे व

मेहेर अपाट ने को
सोसायट नेअर सुभाष नगर
ताप नगर नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG NAGPUR

40

पु.

660

भै वार वनोद

भै वार नामदे वराव

प हला मजला भाऊसाहे ब
सुव नगर नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG

48

पु.

मतदाराचे छाया च

पु.

ी

YKB6916712

ी

YKB6842181

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

661

भां गे मीनल

भां गे माधवराव

बजाज नगर बा केटबॉल बॉल
ाउं ड जवळ बजाज नगर
नागपूर

VIDYA NIKETAN SCHOOL & JR
COLLEGE

41

ी

AIP7559743

662

भापकर माधुर

भापकर अ णराव

गणेश मं दरा जवळ ताप
नगर

NAVBHARAT VIDYALAYA

56

ी

MT/23/137858018

663

न\भा कर
ीजे िसंग

भा कर खजान िसंग

भामट नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHN

39

पु.

664

भ ट गो वंदराजा

भ ट अलािसंगार

ीिनवास इर गेशन
सोसायट सुव नगर
नागपूर

R S MUNDLE DHARAPEMPETH ARTS
& COMMERCE COLLEGE

40

पु.

GSF3601770

665

भावरकर व नील

भावरकर शंकर

गेडाम ले ऑउट
नगर नागपूर

PRIYADARSHINI J. L. COLLEGE OF
ENGG .

29

पु.

GSF 2196087

666

िभतकार अ का

िभतकार राजेश

गां धी नगर नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGARI NAGPUR

42

ी

YKB 4055513

667

भ डे पूवा

भ डे वलास

जु तक कोतवाल नगर
रोड नागपूर

SHARADCHANANDRA ARTS &
COMMERCE COLLEGE P-16 MIDC

47

ी

YKB 6217939

668

भोयर एकता

भोयर संजय

ओब ताळ इ परे ब
जयताळा

G.H.R.C.E. NAGPUR

34

ी

669

भोयर वैशाली

भोयर कशोर

पठाण ले ऑउट कळमे र
नागपूर

SHIWA SAONGA HIGH SCHOOL

35

ी

मूत

रं ग

मतदाराचे छाया च

YKB 6978506

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

670

भोयर छगन

भोयर बळ रामजी

अमर ले ऑउट नागपूर
इं दर त नगर मूत
नगर

671

भोयर नंद कशोर

भोयर माधोराव

लोखंडे नगर नागपूर

672

ब वास िमंटू

ब वास सुबीर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

S.C.S HIGH SCHOOL NAGPUR

47

पु.

ADARSH ARTS & COMMERCE JR.
COLLEGE M.C.V.C. 8 TH M

48

पु.

फळात नो १६ बाल जगत जवळ
सागर यालेस ल मी नगर
नागपूर

ST JOSEPHS COLVENT GIRLS HIGH
SCHOOL & JUNIOR COLL

53

मांक :-34

ओळखप

GSF 2669034

ी

YKB4259677

673

ब दरे रमण

ब दरे शालीकराम

एम . आय .जी . बोरड कॉलोनी
मूत नगर नागपूर

PRIYADARSHINI J.L COLLEGE OF
ENGG.

29

674

बोरा वभा

बोरा राजेश

गां धी नगर नागपूर

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

42

675

बोरबन राम काश

बोरबन िचंतु

गुडलक हाउिसंग सोसायट
जैताला रोड नागपूर

PURUSHOTTAM THOTE COLLEGE
OF SOCIAL WORK NAGPUR

44

676

बोरघाटे सुिनता

बोरघाटे वजय

वी. एन. आय. ट प रसर नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
CONGRESS NAGAR NAGPUR

49

ी

GSF 2554384

677

बोरकर सुकेिशनी

बोरकर छगनलाल

सुजाता ले ऑउट
द नदयाळनगर नागपूर

INGALE BELLS HIGH SCHOOL

34

ी

YKB 663033

अ जं य इं दरा
अपाटमट नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE
NAGPUR

49

ी

678

ा हणकर अनुपमा

ा हणकर आनंद

मतदाराचे छाया च

पु.

ी

पु.

GSF 3752450

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

679

बुरां डे डॉ भारती

बुरां डे डॉ
चं कां त

रजत उ सव कचीमेट १०
अमरावती रोड रवी नगर
नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG NAGPUR

43

ी

680

बुटे भावना

बुटे द प

ल मी नगर नागपूर

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

48

ी

YKB 68418620

681

च बोत
रामानुज

च बोत
ीपे ानाथ

मंजुळाबाई ले ओउट दुगा
मं दर या बाजूला नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHN

42

682

चां डक अंजली

चां डक मह

बजाज नगर िशव सुंदर
अपाटमट नागपूर

J.D COLLEGE OF ENGG. &
MANAGEMENT

32

ी

YKB 5613690

683

चंदनखे डे पंकज

चंदनखे डे ह रभाऊ

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

31

पु.

684

चानेवर वजय

चानेवार भाऊराव

एन आय ट ले ओउट कॉ मोस
ताप नगर नागपूर

SANT GADGE MAHARAJ
MAHAVIDYALAYA

52

पु.

685

चौधर माधुर

चौधर बबनराव

मूत नगर भामती
नागपूर

STAR POINT CONVENT NAGPUR

37

ी

JVK1152529

686

चौधर नर

चौधर व ठलराव

७९ एस ई रे वे कॉलोनी I
ताप नगर नागपूर

DR BABASAHEB AMBEDKAR
COLLEGE OF ENGINEERING & RES

49

687

चौधर

चौधर रमेश

SANT GADGE MAHARAJ
MAHAVIDYALAYA

33

पाली

मूत नगर नागपूर

मूत नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

पु.

पु.

YKB6635825

ी

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

688

च हान अिमषा

च हान सुरेश

आ दवासी हाउिसंग वाड
नाका न १० नागपूर

SHRI VISHWANTH BABA HIGH
SCHOOL WADI NAGPUR

44

ी

GSF 2325793

689

च हाण सुिनता

च हाण जग पालिसंह

कमला नगर अमरावती रोड वाड
नागपूर

DRUGDHAMANA HIGH SCHOOL
DAWALEMETI

43

ी

GSF2326064

690

िचंतावार ईशान

िचंतावार संतोषराव

भगवती अपाटमट गुडधे
ले ओउट भामती नागपूर

DR BABASAHEB AMBEDKAR
COLLEGE OF ENGINEERING & RES

28

691

चोपडे सं या

चोपडे अर वंद

िसदे श साई वहार अपाट
व ा वहार ताप नगर
नागपूर

DINANATH HIGH SCHOOL

55

ी

YKB0327216

692

चौधर

चौधर िगर श

लोकसेवा नगर भामट
नागपूर

SOMALWAR HIGH SCHOOL

47

ी

YKB 1441179

693

चौक अचना

चौक सतीश

माधव नगर नागपूर

SADHU VASWANI SINDHI HINDI HIGH
SCHOOL NAGPUR

48

ी

YKB6315899

694

दाभेकर कुलद प

दाभेकर रमेश

सीमेट रोड इं
नगर नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

36

695

डां गे उ वला

डां गे संजय

ी गणेश अपाटमट
कोतवाल नगर नागपूर

J.D.C.O.E.M , NAGPUR

46

ी

GSF 1441237

696

दरोकर सुरेश

दरोकर संपतराव

ी अपाटमट कोतवाल
नगर नागपूर उरे ला कॉलोनी
नागपूर

S S E S AMRAVATIS SCIENCE
COLLEGE NAGPUR

56

गती

त

मतदाराचे छाया च

पु.

पु.

पु.

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

697

दयापुरकर ाची

दयापुरकर मह

क/ऑफ योगेश पी पां डे जुगल
कशोर ले ओउट गोपाल नगर

698

दासगु ा जय ी

दासगु ा तापस

ने को सोसायट नागपूर

699

डे सु ा

डे उ वल

कनक अपाटमट डागा ले
आऊट नॉथ अंबाझर रोड
नागपूर

700

दे मडे मनोज

दे मडे काशीराम

ित बंब ब डं ग एन आय
ट गाडन जवळ नागपूर

701

दे व अमृता

दे व मंदार

फलाट नो ११ शंकर नगर

702

दे वळे िश पा

दे वळे नरे श

क/ऑफ एम आर हरानी ३९
प नासे ले ओउट
इं
थ नगर नागपूर

703

दे वळे िश पा

दे वळे नरे श

क/आफ एम आर हरानी प नासे
ले ओउट इं
थ नगर
नागपूर

704

दे वतळे तृ णा

दे वतळे गजानन

705

दे शमुख अचना

दे शमुख करण

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

ST VINCENT PALLOTI COLLEGE OF
ENGG & TECH

31

ी

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGARI

46

ी

YKB 3038742

DINANATH HIGH SCHOOL

54

ी

YKB2360410

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGINEERING NAGPUR

41

SOMALWAR HIGH SCHOOL KHAMLA
NAGPUR

47

ी

MT/23/137/852345

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

39

ी

YKB1929363

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

39

ी

YKB1929363

भाऊसाहे ब सुव नगर
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING NAGPUR

37

ी

YKB6215297

एन आय ट कॉलोनी अ े ले
ओउट नागपूर

JAWAHARLAL NEHRU ARTS
COMMERCE & SCIENCE COLLEGE

44

ी

YKB5702741

मतदाराचे छाया च

पु.

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

706

दे शमुख मोना

दे शमुख राघव

इं पुर ल मी नगर
नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAPGUR

47

ी

707

दे शमुख ाज ा

दे शमुख शां त

मनीष नगर नागपूर

NIT POLYTECHNIC

44

ी

708

दे शमुख समता

दे शमुख मारोती

कोतवाल नगर नागपूर

S S E S AMRAVATIS SCIENCE
COLLEGE

40

ी

709

दे शपां डे अ जं य

दे शपां डे गो वंद

गणेश कॉलोनी रं ग रोड
ताप नगर नागपूर

R.S. MUNDLE DHARAMPATH ARTS &
COMM. COLLEGE NAGPUR

38

710

दे शपां डे अचना

दे शपां डे आिशष

वेणी अपाटमट
सुभाष नगर नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

42

711

दे शपां डे मुकुंद

दे शपां डे अनंत

शंकर नगर नागपूर

G .M.C & SUPAR SPECIALITY
HOSPITAL NAGPUR

60

पु.

712

दे शपां डे प नाभ

दे शपां डे मोहनीराज

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHN

57

पु.

713

दे शपां डे रजनीश

दे शपां डे वामनराव

नीलकमल फलाटस ६२ बजाज नगर
नागपूर

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

53

पु.

714

दे शपां डे

दे शपां डे अभय

आर पी ट एस रोड
कॉलोनी नागपूर

NUTAN BHARAT JR COLLEGE

48

मता

मूत नगर नागपूर

स

पु.

मांक :-34

ओळखप

मतदाराचे छाया च

YKB 3085123

YKB 2123230

ी

UOA 7414733

MT/23/137/645294

ी

YKB2136216

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

715

दे शपां डे नेहा

दे शपां डे वनायक

ीकमल व ा वहार
ताप नगर नागपूर

716

दे वकाते मनोज

दे वकाते भाऊराव

सहाने ले ऑउट
नगर नागपूर

717

धाइट मंगेश

धाइट वसंतराव

718

ढाकरे नेहा

ढाकरे जयंत

719

धवड क पना

धवड कृ णा

720

ढोले जवाहर

ढोले व ठलराव

भुजबळ ले ऑउट
नगर नागपूर

721

ध ड अपणा

ध ड याम

722

धुळे चं शेखर

723

धुमाळ वैशाली

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

R T M NAGPUR UNIVERSITY
NAGPUR

55

PRIYADARSHINI J. L . COLLEGE OF
ENGG.

44

पु.

गोपाळ नगर नागपूर

M.A (NAGPUR UNIVARCITY )

30

पु.

२ एन बस इसटोप , जोशी वाड
गोपाळ नगर नागपूर

ST. URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

28

ी

L.A.D COLLEGE

56

ी

GOVT. I.T.I BUTIBORI NAGPUR

57

अ यापक अनुपया मंगल हॉल
नागपूर

P I ENGG & T COLLEGE NAGPUR

46

धुळे व ठलराव

सुरेय नगर जैताला रोड
नागपूर

DHARAMPTH M.P.DEO MEMORIA
LSCIENCE COLLEGE NAGPUR

63

धुमाळ मनोज

ओम मौली अपाटमट ,एन.
आय. ट . ले ऑउट सुरेय नगर
नागपूर

PRIYADARSHINI J. L. COLLEGE OF
ENGG.

40

मूत

दडोयाल नगर

मूत

मांक :-34

ओळखप

मतदाराचे छाया च

YKB3070604

SPL 1216597

YKB 6232201

पु.

ी

पु.

YKB 6213680

ी

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

724

मतदाराचे नाव

दघडे नर

त

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

दघडे पराव

ेता

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

द

त अिमत

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पां डुरं ग गावंडे ले ओउट
नागपूर

INSTITUTE OF DIPLOMA IN
PHARMACY

58

झेलम अपाटमट फळात नो
५४ ल मी नगर जैन मं दर
जवळ नागपूर

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

36

KURVEYS NEW MODAL HIGH
SCHOOL SITABULDI NAGPUR

30

पु.

पु.

द

726

दोडके संद प

दोडके हे मंतराव

कामगार नगर नागपूर

727

डोले लिलत

डोले

जयताळा नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

29

728

ड गरे मीना ी

ड गरे आनं

जयताळा रोड मागे एकल य
ए टते नागपूर

ST . URSULA GIRLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

51

ी

729

ड गरे सोनाली

ड गरे फु ल

महष हषत सुजाता ले
ओउट नागपूर

BHAVANS B P VIDYA MANDIR

39

ी

730

डोरले धनंजय

डोरले वसंतराव

धनंजय अप मत सर वती
ले ओऊत द नदयाळ नगर नागपूर

SANT GADGE MAHARAJ
MAHAVIDYALAYA

51

731

डोल कर मीना

डोल कर रामदास

यशोदा नगर हं गणा रोड
नागपूर

SANT GADGE MAHARAJ
MAHAVIDYALAYA

47

ी

732

इलामकर वैशाली `

इलामकर भगवानराव

गाय ी नगर नागपूर

SHRI VISHWANTH BABA HIGH
SCHOOL WADI

34

ी

काश

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

725

पाल

मांक :-34

ी

YKB6700272

KZJ 1443449

GSF 1584234

पु.

GSF 1589506

11

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

733

फुलसुंगे अिमत

फुलसुंगे गुलाब

संत गाडगे नगर हं गणा रोड
नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
C.O.E.TECHNOLOGY

28

734

गाडगीळ र मी

गाडगीळ िनतीन

जीवन वहार ड गरे ले ओउट
साउथ अंबाझर रोड
ानंद पेठ नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI SCHOOL
NAGPUR

44

735

गाढवे शंकर

गाढवे

NAGPUR INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NAGPUR

29

पु.

736

गागुलोठू सोमुळू

गागुलोठू पूलिसंग

टिलग टॉवर ओ बतल
इं प रय जयताळा नागपूर

YESHWANTRAO CHAVAN COLLEGE
OF ENGGINEERING

30

पु.

737

गहानकर अप रतोष

गहानकर उमेशचं

शंकर नगर नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

43

पु.

738

गायगोले अरसला

गायगोले सुनील

िशवम अपाटमट बंडू ले
ऑउट नागपूर

ST. ANTHONYS HIGH SCHOOL AJNI

45

ी

739

गायकवाड कत

गायकवाड अ ण

नॉथ अंबाझर रोड नागपूर

LATE BHAUSAHEB SURVE
VIDYALAYA

57

ी

740

गायकवाड िनतीन

गायकवाड

हं द ु तान कॉलोनी
अमरावती रोड नागपूर

DHARAMPETH M.P. DEO MEMORIAL
SCIENCE COLLEGE NAGPU

37

741

गजिभये लीना

गजिभये नर

आनंद नगर अ े ले ओउट
नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT GIRLS HIGH
SCHOOL & JUNIOR COLL

44

ाने र

वणराव

मूत नगर नागपूर

पु.

मांक :-34

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF 3055431

ी

WKD 5328299

MT/28/163/321006

पु.

MT/23/137/576376

GSF 2322816

ी

MT/23/137/855840

12

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

742

गजिभये सुिनता

गजिभये राज

ओएसीस आनंद नगर अ े ले
ओउट नागपूर

743

गंपावार जय ी

गंपावार जयंत

हं द ु तान कॉलोनी
ारका
यट अंबाझर
नागपूर

744

गाणार आनंद

गाणार बापूरावजी

745

गाणार र मी

746

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

47

ी

BHARAT MAHILA VIDYALAYA

60

ी

दुगा नगर डॉ . बापट
दवाखा या जवळ नागपूर

PURUSHOTAM VIDYA NIKETAN
BORKHEDI NAGPUR

50

गाणार कमलेश

साकेत तारां गण अपाटमट
ी नगर परसोड गाय ी
नगर नागपूर

PRIYADARSHINI J L COLLEGE OF
ENGG NANDANVAN NAGPUR

34

गा दे वार व प

गा दे वार अशोक

स या जयअपाटमट
नागपूर

J.I.T ,NAGPUR

32

पु.

YKB 6327373

747

गणोरकर राहुल

गणोरकर अशोक

साई मनोहर अपाट ताप
नगर या मागे नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG

31

पु.

JBT1183680

748

गायगोवाल संजय

गायगोवाल गुलाबराव

भामट बौ द वहाराजवळ
रं ग रोड नागपूर

NIRANJAN SHIKSHAN SANSTHA
SHESHRAO KOHLE VIDYALAY

51

पु.

749

गेडाम धनराज

गेडाम भागवतराव

नेलको सोसायट सुभाष नगर
नागपूर

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

58

पु.

MT/23/137/567839

750

घडे चं कां त

घडे मुरलीधर

दे ओतला ले ऑउट िनअर
अंबाझर गाडन नागपूर

DHARAMPETH M.P. DEO MEMORIAL
SCIENCE COLLEGE NAGPU

47

पु.

YKB 2131991

पु.

मतदाराचे छाया च

YKB6305056

URC 1772334

ी

13

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

751

घारड नर

घारड व णुपंत

०१ गोकुळ गोवधन सुिमत
नगर जयताला रोड नागपूर

JAWAHARLAL NEHRU COLLEGE
WADI NAGPUR

45

पु.

752

िगह संतोष

िगह मुरलीधर

फळात नो २०२ ीगणेश
अपाटमट लोखंडे नगर
परसोड नागपूर

HINDI VIBHAG RASHTRASANT
TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR

36

पु.

753

िगर माया

िगर राजेश

SCHOOL OF SCHOLARS

38

ी

754

गीर पुंजे शुभां गी

िगर पंजे दे वचंद

शंकर नगर नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

43

ी

YKB1282094

755

गोलतकर जया

गोलतकर नर

पो टल ऑड ट कॉलोनी
ताप नगर नागपूर

C P & BERAR E S COLLEGE
TULSIBAG NAGPUR

49

ी

YKB1376292

756

गोवधन राज

गोवधन बलवंत

राणा ताप नगर नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHN

57

पु.

757

गुडधे मनीष

गुडधे बाबासाहे ब

क तुरबा सोसायट वमा
ले ऑउत नागपूर

ST VINCENT PALLOTI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHNO

38

पु.

758

गु ा िनलेश

गु ा िशवनारायण

गोपाल नगर नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

32

पु.

J.D. COLLEGE ENGG. NAGPUR

37

759

यानचंदनी नीतू

यानचंदनी िनमल

हं गणा ट पाइनट नागपूर

इं ाअ ु त नगर
नागपूर

मतदाराचे छाया च

HGY1880194

KRW3034980

ी

YKB 6737729

14

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

760

हरले वसंत

हरले संपतराव

गेडाम ले ऑउट नागपूर

761

हे नर

हे नर रे मो ड

ीती

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-34

ओळखप

DRUGDHAMANA HIGH SCHOOL
DAWALAMETHI

54

वेलंकनी अपाटमट प हली
एस ई रे वे कॉलोनी नागपूर

ST JOSEPHS CONVENT GIRLS HIGH
SCHOOL & JUNIOR COLL

35

ी

GSF5160502

जोशी ले ऑउट नागपूर

ST. ANTHONYS H.S. AJNI

53

ी

MT/23/137/687234

KURVEYS NEW MODAL HIGH
SCHOOL SITABULDI NAGPUR

29

KAVI KULGURU KALIDAS SANSKRIT
UNIVERSITY

46

DEPT OF ECONOMICS

49

पु.

PASHUVARDAN DUGDHSHALA
VIBHAG MAHAVIDAYALAYA NAGPU

57

पु.

762

हलेर अ णा

हलेर डँ िनयल

763

हवसे अतुल

हवसे दे वरावजी

764

होले क वता

होले सुनील

वासुदेव नगर हं गणा रोड
जवळ मूत नगर
नागपूर

765

इं दरु वाडे
स य य

इं दरु वाडे ह रालाल

आनंद नगर अ े ले ओउट
ता या टोपे गणेश मं दर
जवळ नागपूर

766

इं गोले अ ण

इं गोले शेषराव

ी दे वी रतन
कॉ ले स अगाराम
मं दर जवळ सुभाष रोड
नागपूर

767

इं गोले पयुष

इं गोले कृ णराव

आकाश इ टे ट वैशाली नगर
जयताळा

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

30

पु.

768

जैन राज

जैन िचंतामणी

बालाजी अपाटमट अ े
ले ओउत नागपूर

KAVI KULGURU KALIDAS SANSKRIT
UNIVERSITY

36

पु.

मूत चोक नागपूर

मतदाराचे छाया च

GSF 3051778

पु.

IWJ 1627785

ी

GSF1483148

ZCN6737399

15

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

769

जां भूळकर पंढर

जां भूळकर बापूराव

770

जावळे सु या

जावळे हे मंत

771

जोध गौतम

जोध राज

772

जोशी योती

773

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

मयुरेश अपाटमट
सर वती वहार रं ग रोड
मूत नगर नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

SHESHRAO KOHLE VIDYALAYA &
UCCHA MADHYAMIK VIDYALA

48

V N I T NAGPUR

35

मूत नगर
राणा ताप नगर नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE

28

जोशी सुरेशराव

द ण रे वे कॉलोनी
शां ती अपाटमट ताप
नगर नागपूर

SOMALWAR HIGH SCHOOL KHAMLA
NAGPUR

46

जोशी कां तीलाल

जोशी दयालाल

नागपूर

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

38

774

जोशी वशाखा

जोशी अर वंद

उमा िनवास हनुमान रोड
धरमपेठ कॉफ हाउस चौक जवळ
नागपूर

R S MUNDLE DHARAPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE NAGPU

775

कदम अंजली

कदम धनंजय

तुळाजी अपाटमट ,२१/२२
ले ऑउट नागपूर

776

काकडे मदन

काकडे मनोहरराव

777

कळं बे दपाली

कळं बे नामदे व

ह एन आय ट नागपूर

वावलंबी नगर नागपूर

झडा चोक , गोपाल नगर
नागपूर

लंग

पु.

मांक :-34

ओळखप

मतदाराचे छाया च

MT/23/137/462958

ी

पु.

ी

MT/22/135/0143422

49

ी

GSF1962364

PRIYADARSHINI J.L COLLEGE OF
ENGG.

41

ी

INSTITUTE OF DIPLIMA IN MEDICAL
LABORATORY TECHNOL

39

PRERNA COLLEGE OF COMMERCE

30

पु.

पु.

GSF1393354

ी

GSF 1667245

16

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

778

कामड निलनी

कामड अशोक

इं उमा अपाटमट
नागपूर

SHRI PHATECHAND KESWANI
SINDHI HINDI GIRLS HIGH SC

41

ी

779

कामळे िमला

कामळे गणपतराव

वेदां त अपाटमट
कॉ मोस टाउन मूत
नगर नागपूर

GOPIKISAN BANG MADYAMIK
VIDYALAYA

52

ी

780

कमकार मृ युजय

कमकार डॉ मोहनलाल

प हला माला ट २ अं बका
अपाट ल मी नगर
नागपूर

S F S COLLEGE NAGPUR

46

पु.

MT/23/137/0669301

781

कावडकर द प

कावडकर केशवराव

केशावलीला ल मी नगर
नागपूर

SHASKIYA AUDYOGIK
PRASHIKSHAN SANSTHA

52

पु.

MT/23/137/846040

782

केळकर वंदना

केळकर प रमल

अ यंकर रोड धंतोली
नागपूर

RAJKUMAR KEWALRAMANI HIGH
SCHOOL JARIPATKA NAGPUR

50

783

खानापूरकर िमिलंद

खानापूरकर माधव

द नदयाळ नगर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

48

784

खरे मंदा

खरे यशवंत

हं द ु थान कॉलोनी
अमरावती रोड नागपूर

MOUNT CARMAL GIRLS HIGH
SCHOOL

57

ी

785

खे ड कर ईशा

खे ड कर
पूणचं बाबू

इं दरापा त नगर
िसमेट रोड

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

38

ी

786

खे कारे गणेश

खे कारे शामराव

नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE ENGG.
NAGPUR

28

ी

पु.

पु.

मतदाराचे छाया च

GSF1725431

MT/23/135/22613

GSF 2779825

YKB 6466866

YLG 3150000

17

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

787

खराळे नंदू

खराळे मोतीराम

टे िलकॉम कॉलोनी
नगर नागपूर

ताप

788

खोडे मोहन

खोडे व े रराव

ताप नगर जुने आर.ट . ओ.
ऑ फस मागे वधा नागपूर

789

खोकले डॉ राहुल

खोकले शंकरराव

रे णक
ु ा इं लेव यशोदा नगर
हं गणा रोड ताप नगर
नागपूर

790

कोहळे वैशाली

कोहळे शां त

791

कोकरे दादासाहे ब

792

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

DR. AMBEDKAR COLLEGE NAGPUR

48

पु.

MT/21/124/0300313

BHOLA HIGH SCHOOL NAGPUR

44

पु.

MT/27/129/405080

G C O E AMRAVATI

42

पु.

YKB6617781

कमाल योती शां ती
िनकेतन कॉलोनी नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE

37

कोकरे महादे व

रजत उ सव अपाटमट
अमरावती रोड नागपूर

DEPT OF PHARMACEUTICAL
SCIENCES RASHTRASANT TUKADO

39

कोकाटे दशना

कोकाटे सदानंद

पां डुरं ग गावंडे ले ओउट
नागपूर

SHIVAJI SCIENCE COLLEGE

40

ी

793

कोलपेकर सुिचता

कोलपेकर करणकुमार

अतरे य ले ऑउट नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS

48

ी

794

क डे कर कां चन

क डे कर वजय

जयताळा
नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS

44

ी

795

क गरे िनतीन

क गरे िचंतामणराव

गाय ी नगर नागपूर

JAVAHARLAL NEHARU A COM & S
COLLEGE WADI NAGPUR

44

ताप नगर

ी

पु.

पु.

मतदाराचे छाया च

YKB 6843908

YKB1504398

YKB4102307

18

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

796

कोपरकर िमिलंद

कोपरकर मुकुंदराव

द ा य अपाटमट एन
आय ट ओउट मूत नगर
नागपूर

797

कोठाळे ई र

कोठाळे कशनरावजी

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

DAGA MEMORIAL GOVT HOSPITAL

56

पु.

GSF3555273

हं गणा रोड टाकली सीम ट
पोई ट नागपूर

NAYAPURA HIGH SCHOOL
SHANTINAGAR NAGPUR

54

पु.

YKB0021402

798

ीरसागर वभा

ीरसागर उदय

गणेश कॉलोनी राणा ताप
नगर रं ग रोड नागपूर

C P & BERAR MAHAVIDYALAYA

51

ी

MT/23/137/858799

799

ीरसागर वभा

ीरसागर उदय

गणेश कॉलोनी राणा ताप
नगर रं ग रोड नागपूर

C P & BERAR MAHAVIDYALAYA
NAGPUR

51

ी

MT/23/137/858799

MAHARASTRA VIDYALAYA B &
SILLWADA

55

ी

GSF 2612281

DHARMPETH M.P. DEO MEMORIAL
SCIENCE COLLEGE NAGPUR

55

ी

GSF 1998012

YKB 4064416

800

कुडू पले वंदना

कुडू पले सुधीर

मोडे ण नागपूर सोसायट
नागपूर

801

कुलट रं जना

कुलट कशोर

ल मी नगर नागपूर

802

कुलकण आशा

कुलकण आशुतोष

सहकार नगर समोर ी
गजानन महाराज मं दर
नागपूर

KURVEYS NEW MODAL JR.
COLLEGE NAGPUR

42

ी

803

कुलकण शीला

कुलकण भानुदास

ल मी नगर नागपूर

L.A.D. & SMT R.P COLLEGE NAGPUR

60

ी

804

कुंभारे मनीष

कुंभारे नंदे र

S.C.S. GIRLS HIGH SCHOOL

39

वजय नगर िसंधी रे वे

पु.

मतदाराचे छाया च

MWS 1040708

19

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-34

ओळखप

805

कुरे कर वलास

कुरे कर उ वराव

गावंडे नगर ताप नगर
नागपूर

INSTITUTE OF DIPLOMA IN MEDICAL
LABORATORY TECHNOL

55

806

लां जेवार
र भा

लां जेवार अ वनाश

ी
णा अपाटमट
अंबाझर ले ऑउट नागपूर

L.A.D. & SMT R.P COLLEGE FOR
WOMEN

57

ी

807

लोखंडे क पना

लोखंडे िगर श

गणेश कॉलोनी ताप नगर
नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGINEERING

48

ी

808

मदान नीतू

मदान वजय

गोपाल नगर नागपूर

SONEKAR COLLEGE OF PHARMACY
KORADI ROAD

35

ी

809

मदनकर मंगला

मदनकर संद प

वा स य अपाटमट
ल मी नगर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

34

ी

810

महाजन अमोल

महाजन मनोहरराव

ल मी अपाटमट
व ा वहार कॉलोनी
नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL

44

पु.

LLD 1294313

811

महाजन राजेश

महाजन व ठलराव

टळक नगर नागपूर

NIT G.S.M. NAGPUR

46

पु.

GSF 1572890

812

माहोरे मंदा कनी

माहोरे रामदास

शा ी ले ऑउट जयताळा
रोड नागपूर

J.N. COLLEGE WADI

59

813

माहोरे सिमत

माहोरे ल मण

यशवंत शा ी ले ओउट
जयताळा रोड नागपूर

R T M NAGPUR UNIVERSITY
NAGPUR

35

MT/23/137/846067

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

YKB 1604453

GSF 2643468

GSF2643385

20

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

814

मालगेवार लो रया

मालगेवार िनखील

ल मी नगर नागपूर

815

मालवडे िनतीन

मालवडे दौलतराव

मूत नगर नागपूर

816

मां डवगाडे िनतीन

मां डवगाडे
केशवरावजी

अणूकपापा अपाटमट एस
बी आय कॉलोनी हं गणा रोड
नागपूर

817

मां गे मंगला

मां गे संजय

818

मराठे सुिचता

819

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

ी

ST . URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

30

SCHOOL OF SCHOLARS

37

पु.

PRIYADARSHINI ENGG NAGPUR

37

पु.

आझाद हं द नगर जयताळा रोड
नागपूर

ST. URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

36

ी

FHF 1250166

मराठे संद प

ीराम अपाटमट
ल मी नगर नागपूर

S B MAHILA MAHAVIDYALAYA
NAGPUR

42

ी

GSF1999549

मारके मनीष

मारके सोपानराव

सुजाता ले ऑउट नागपूर

NAGPUR INSTITUTE TECHNOLOGY

34

820

माथुरकर अ णा

माथुरकर नर

अंबाझर

G.H.R.C.E. NAGPUR

47

821

मेहरे भुजंगराज

मेहरे व ामजी

ल मी नगर नागपूर

NEW ENGLISH H S MAHAL

60

पु.

822

मेहरे भुजंगराज

मेहरे व ामजी

कमयोगी अपाटमट
ल मी नगर नागपूर

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL & JR.
COLLEGE & M C MAHAL

60

पु.

हल टाप

मतदाराचे छाया च

LDX 1935998

पु.

YKB 6508782

ी

YKB 1280023

GSF3250487

21

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

823

मेहरे मनोहर

मेहरे दादाराव

के/ऑफ एस एम मेहरे कौस य
अपाट पठाण ले आऊट संभाजी
नगर ताप नगर नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG NAGPUR

35

824

मे ाम मीनल

मे ाम ल मण

पाट ल ले ऑउट राणा ताप
नगर नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGARI NAGPUR

48

ी

YKB 6825616

825

मे ाम सरोज

मे ाम आ

अ पोजीट अंबाझर रोड
माटे चोक नागपूर

G.M.C & S.S.H NAGPUR

45

ी

YKB 4264479

826

िम ा सजल

िम ा राम नाथ

गु ा नुिसग होम जवळ
ल मी नगर नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

56

827

मोडक सा रका

मोडक जयंत

नॉथ अंबाझर रोड
ाधाना पेठ नागपूर

J.D.C.O.E.M NAGPUR

40

ी

YKB 5162771

828

मो लेवार आरती

मो लेवार उदय

रामनगर हल रोड नागपूर

SANT GADGE MAHARAJ
MAHAVIDYALAYA

49

ी

829

मोगलेवार उ हास

मोगलेवार सुधाकर

वासुदेव नगर हं गणा रोड
नागपूर

SANT GADGEMAH MAHAVIDYALAYA

49

830

मोगलेवर वभावर

मोगलेवार मुकुंद

कॉप रे शन कॉलोनी नागपूर

SANT GADGE MAHARAJ
MAHAVIDYALAYA

43

ी

831

मोहर र यामली

मोहर र वकास

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

55

ी

न

मूत नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

पु.

पु.

पु.

YKB5652946

22

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

832

मोहोड वलास `

मोहोड पंजाबराव

गाय ी म हमा
अपाटमट ी नगर
नागपूर

ADARSH ARTS & COMMERCE
M.C.V.C NAGPUR

51

पु.

YKB 6337349

833

मोहोता िनलेश

मोहोता अशोक

भी ण अपाटमट
राज नगर नागपूर

J.D. COLLEGE OF ENGG .
MANEGMENT

39

पु.

YKB 6473045

834

मोहोता तृ ी

मोहोता िनलेश

हं गणा रोड / राज
नगर नागपूर

T.G.P.C.E.T , NAGPUR

37

835

मून कमलेश

मून शामराव

गोपाळ नगर यस .ए रोड
नागपूर

DHARAMPETH M.P. DEO MEMORIAL
SCIENCE COLLEGE NAGPU

55

पु.

YKB 0252411

836

मोरे बाबूलाल

मोरे बकाराम

पठाण ले ऑउट नागपूर

ADARSH ARTS & COMMERCE
COLLEGE DAWALAMETI AMRAVATI

48

पु.

YKB 5655741

837

मोटधरे सागर

मोटधरे याम

ड लू एच सी रोड शंकर नगर
नागपूर

P I E T NAGPUR

31

पु.

838

मुखज जयंती

मुखज
सौम नाथ

िगर गौरव अपाट अंबाझर
हल टाप रोड नागपूर

DINANATH JR COLLEGE

54

839

मुखज कौ तव

मुखज

वंदना सोसायट रामदासपेठ
पंचशील टाक ज जवळ नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

38

840

मुंजेकर माधवी

मुंजेकर मदन

पापुलर सोसायट नाकान १०
नागपूर

SHRI VISHWANTH BABA HIGH
SCHOOL WADI

57

यामल

मतदाराचे छाया च

ी

ी

पु.

UOA1905215

TQR1000280

ी

YKB 2121820

23

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

841

नगरनाईक शां त

नगरनाईक भरत

अगणे ले ओउट नागपूर

842

नागदे वे सरला

नागदे वे काश

पडोळे ले ऑउट नागपूर

843

नाग दवे आ े षा

नाग दवे सुधीर

कॉ मोस ताउन
नगर

844

नागपुरे

नागपूर सुयकां त

845

नगरारे तृ ी

846

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

पु.

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

56

SOMALWAR HIGH SCHOOL
RAMDASPETH

51

ी

G.H.R.C.E. NAGPUR (IT)

31

ी

उ मान ले ओउट ताप नगर
नागपूर

PROVIDENCE GIRLS HIGH SCHOOL

54

ी

GSF2921633

नगरारे हर श

पाट ल ले ऑउट भामट

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

34

ी

GSF 2093003

नागवंशी संतोष

नागवंशी पुरणलाल

राहुल नगर सोमलवाडा
नागपूर

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL &
JUNIOR COLLEGE

50

847

नायडू अिभलाषा

नायडू ल मण

गोपाळनगर नागपूर

S.B.J.I.T.M.R NAGPUR

26

ी

YKB 4707907

848

नायर सं या

नायर केशव कुमार

साद नगर जयताळा रोड
नागपूर

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE NAGP

59

ी

GSF2779510

849

नंदनवार योगेश

नंदनवार नारायण

अनुकृपा अपाटमट
नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF N ENGG.

30

मता

मूत

मतदाराचे छाया च

पु.

KYB 5681721

YKB6957302

पु.

24

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

850

नां देकर ितभा

नां देकर बंडू

अजनी चोक नागपूर

851

िनकम योगेश

िनकम रवीं

बाजूला एन आयट गाडन

852

पाचपोहर चु नीलाल

पाचपोहर ल मणराव

बालाजी अपाटमट गुडधे
ले ओउट भामट नागपूर

853

पडळकर मेधा

पडळकर मह

वेभव वमा ले ऑउट नागपूर

854

पां डेय मनोजकुमार

पां डेय कैलाशनाथ

पायोिनयर डे फोड स ए
-३/२०१ जयताळा नागपूर

855

पां ढरे सायली

पां ढरे सतीश

लोकसेवा नगर भामट नागपूर

856

पनकुले सुषमा

पनकुले दलीप

857

परां जपे शुभां गी

858

पराते रमेश

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

मतदाराचे छाया च

ी

MAHARASHTRA VIDYALAYA
SILLWADA

44

R.S. MUNDLE DHARAMPTH ARTS &
COMMERCE COLLEGE NAGP

36

पु.

RLV 1004407

SHESHRAO KOHLE VIDYALAYA &
UCCHA MADHYAMIK VIDYALA

49

पु.

YKB4207528

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL
CONGRESS NAGAR NAGPUR

47

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ
VISHVAVIDYALAYA NAGPUR

42

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL &
JUNIOR COLLEGE

सुव नगर जयताळा रोड
नागपूर

परां जपे रामचं

पराते उरकुडाजी

ी

GSF 2867836

52

ी

YKB2629715

INSTITUTE OF DIPLOMA IN MEDICAL
LABORATORY TECHNOL

56

ी

MT/23/137/864130

गेलेकसी एम कॉ ले स
ताप नगर नागपूर

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

51

ी

कॉप रे शन कॉलोनी नॉथ
अंबाझर रोड नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

49

पु.

पु.

YKB4060844

25

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

859

पारखी ेरणा

पारखी मंदार

सागर ल मी अपाटमट
अभयंकर नगर नागपूर

J.D.C.O.E.M ,NAGPUR

27

ी

860

पाठक अपूवा

पाठक जयंत

अ यंकर नगर नागपूर

L.A.D. COLLEGE

43

ी

861

पाठक चेतना

पाठक हे मंत

पां डुरं ग गावंडे ले आऊट
खामला नागपूर

SHRI CHAKRAPANI COLLEGE

51

ी

862

पाठक ऋ षकेश

पाठक वनायक

ी रे णक
ु ा िनवास
अपाटमट लॉट नो १०२
अ यंकर नगर नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

35

पु.

863

पठाण माजुरखा

पठाण महे बूबखा

साई य
े स अपाटमट
ग हनमट ेस
सोसायट जयताळा बाजार चौक
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

32

पु.

864

पाट ल अिनता

पाट ल जयंत

गोपाळ नगर प हला बस इसटप
नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGARI

47

ी

865

पाट ल हषा

पाट ल युवराज

िस ाथ गृह िनमाण
सोसायट टाकली सीम

KALIDAS UNIVERSITY COLLEGE OF
EDUCATION

39

ी

866

पाट ल ईशान

पाट ल अ ण

जयताळा नागपूर

J.D.C.O.E.M. NAGPUR

28

867

पाट ल मेघना

पाट ल राजेश

ीसरण ले ओउट टाकली सीम
नागपूर

DR BABASAHEB AMBEDKAR
COLLEGE OF ENGINEERING & RES

38

मांक :-34

ओळखप

मतदाराचे छाया च

YKB 841704

MT/23/137/837396

YEW1163203

पु.

UOA 5568084

URC 7536816

ी

26

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

868

पाट ल परमीता

पाट ल द पक

सट जोसफ शाळे जवळ नागपूर

869

प क मनाली

प क अिभषेक

मॉडण सोसायट
नगर नागपूर

870

पडके अचना

पडके सुधीर

871

पेटकर ममता

पेटकर वीण

872

पतळे `िनखील

पतळे हषवधन

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

DR BABASAHEB AMBEDKAR
COLLEGE OF ENGINEERING & RES

34

ी

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHN

29

ी

शा ी ले ओउट जयताळा
रोड नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE

51

ी

MT/23/134/0432236

एस ए रोड वजय नगर ह आर
सी कॉलेज नागपूर

SIDHESHWAR VIDYALAYA

48

ी

GSF2954949

शंकर नगर नागपूर

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

33

पु.

ी

ZAE 4205118

ताप

873

पुंड अशोक

पुंड मोतीरामजी

साकार डे वलोपस राज
नगर लॉट नो २४७/ए हं गणा
रोड नागपूर

S S E S AMRAVATIS SCIENCE
COLLEGE

52

पु.

874

पुनवटकर अर वंद

पुनवटकर महादे वराव

शरण नगर राणा ताप
नगर नागपूर

DR. HARIBHAU ADAMANE ARTS &
COMMERCE COLLEGE SAONE

37

पु.

875

पुटटे वार दुगा

पुटटे वार ह रभाऊ

वजया नगर नागपूर

DR. AMBEDKAR COLLEGE NAGPUR

41

876

राहाटे चं शेखर

राहाटे खुशालराव

GOVT. I.T.I GONDIA

56

पी एंड ट कॉलोनी अमरावती
रोड नागपूर

मतदाराचे छाया च

पु.

27

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

877

राजिगरे हषला

राजिगरे अमोल

ओम अपाटमट
मूत नगर नागपूर

878

राजकारणे नं दनी

राजकारणे सुनील

बजाज नगर नागपूर

879

राजपूत सुिनता

राजपूत मह

880

रं दाळे अचना

881

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

BHONSALA MILITARY SCHOOL

38

ी

FSF 3612918

ST JOSEPHS CONVENT GIRLS
HIGHS SCHOOL

48

ी

YKB5617535

कमलानगर अमरावती रोड वाड
नागपूर

DRUGDHAMANA HIGH SCHOOL
DAWALAMETI 8 VA MAIL NAGPU

43

ी

GSF 2326064

रं दाळे अ य

िस दे श ती ा रं ग
रोड ताप नगर नागपूर

GOVT. MEDICAL COLLEGE SUPAR
SPECIALITY HOSPITAL NA

42

ी

UOA 1424613

रण दवे सिचन

रण दवे तामे र

अ णोदय अपाटमट ८
र ता चौक ल मी नगर
नागपूर

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

38

882

राठोड मधुरा

राठोड अ व कार

ीनाथ अपाटमट ११ बस
टाप गोपाल नगर नागपूर

SMT MANORAMABAI MUNDLE
COLLEGE OF ARCHITECTURE NAG

37

883

राठोड नवीन

राठोड परशराम

हर वर ले ऑउट जयताळा
रोड नागपूर

BHUPENDRA HIGH SCHOOL
HUDKESHWAR

34

पु.

ZAE 1258706

884

राउत आिशष

राउत सुरेश

राज नगर
नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

29

पु.

KXF 1689884

885

राउत दलीप

राउत गोपाळराव

यशोदा गुडधे सोसायट फेज २
ह न रोड नागपूर

BALAJI HIGH SCHOOL
BANSHINAGAR NAGPUR

48

पु.

UOA7545396

हं गणा रोड

पु.

मतदाराचे छाया च

INZ7433568

ी

28

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

886

राउत लौ कक

राउत पु षो म

ानद प नगर

887

राउत राहुल

राउत सुरेशराव

ोणाचाय नगर रं ग रोड
नागपूर

888

राउत वजया

राउत दे व

भडे ले ऑउट

889

रोकडे वीट

रोकडे बबनराव

890

रॉयचौधर र मा

891

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

29

पु.

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

41

पु.

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

51

ी

हं गणा रोड ऑक ाय नाका ९
नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGINEERING

34

ी

रॉयचौधर चंदन

जयताळा रोड दुबे ले ओउट
नागपूर

ST VINCENT PALLOTI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHNO

35

ी

साबळे फु ल

साबळे मधुकरराव

द रॉयल ओच ड अपाटमट
युिनविसट कॅमस जवळ एस ओ
एस काचीपेट नागपूर

DEPARTMENT OF
PHARMACEUTICAL SCIENCE S

48

892

साबळे सुिच ा

साबळे वसंत

बंडू ले ऑउट नागपूर

S.O.S WANADONGARI

40

ी

893

सह भोजनी
अचना

सह भोजनी
ु न

हं द ु थान कॉलोनी
अमरावती रोड नागपूर

JHULELAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

52

ी

894

सकारकर गोपाल

सकारकर सुरेश

पाट ल ले ओउट गोपाल नगर
बस सतोप ३

G.H.R.C.E NAGPUR

35

मांक :-34

ओळखप

मतदाराचे छाया च

NKG1073907

पु.

YKB 1354075

WRQ0771968

YKB 1921451

पु.

29

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

895

साखरे अपे ा

साखरे वजयराव

एका मता नगर रोड जयताळा
नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

29

ी

896

सां बरे वैशाली

सां बरे सुरेश

टे लीकॉम कॉलोनी ताप
नगर नागपूर

K K S UNIVERSITY RAMTEK

42

ी

897

साने सुिनता

साने वीण

व प नगर नागपूर

GOVT . I.T.I BUTIBORI

49

ी

YKB 6953061

898

संजीवन ीरे खा

संजीवन एम संजीवन

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL &
JUNIOR COLLEGE

49

ी

GSF3554045

899

सरकार संद पा

संद पा सुकुमार

नीलकमल हौिसग सोसायट
बजाज नगर गो वंद धान
अंबाझर नागपूर

ST FRANCIS DE SALES COLLEGE

52

ी

YKB5872650

900

समा इं ाणी

समा बर

जयताळा मैन रोड नागपूर

JHULELAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY LONARA NAGPUR

38

ी

901

सवाई नंद कशोर

सवाई मारोतराव

बजाज नगर नागपूर

VIDYA NIKETAN INSTITUTE OF
ENGG & TECH

44

902

सायंकार भारती

सायंकार भाऊराव

जयताळा रोड नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

36

903

सगर गणेश

सगर जयरामिसंग

ने को सोसायट ,सुभाष
नगर नागपूर

HARDAS HIGH SCHOOL KAMPTEE

48

मूत नगर नागपूर

पु.

ZCN6737407

YKB5613807

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

GSF 1675024

BKG 0868570

30

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

904

सगर गणेश

सगर जयरामिसंग

905

शहाणे वशाखा

शहाणे समर

906

शेळके मंगेश

शेळके रामदास

907

शडे अभय

908

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

प ता

नेलको सोसायट सुभाष नगर
नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

HARDAS HIGH SCHOOL KAMPTEE

48

L.A.D. SMT R.P COLLEGE FOR
WOMEN

42

गोरले ले आऊट गोपाल नगर
राणा ताप नगर नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG NAGPUR

40

पु.

शडे महादे वराव

साई वै णवी अपाटमट
सहाने ले ऑउट नागपूर

PRIYADARSHINI .J .L COLLEGE OF
ENGG .

42

पु.

श े नंदकुमार

श े नामदे व

प हला बस इसटप गोपाळ नगर
नागपूर

GOVT. ITI BUTIBORI

58

पु.

909

शेटे डॉ अचना

शेटे स ना

संत तुकाराम अपाट
डं बारे ले आऊट मूत
नगर नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG

38

910

िशरसकर आकाश

िशरसकर अर वंदराव

सुमती अपाटमट ल मी
नगर नागपूर

SAMATA VIDYALAYA

37

हं गणा रोड नागपूर

ओळखप

मतदाराचे छाया च

BKG0868570

ी

YKB 6309074

YKB0208830

MT/23/137/810430

ी

पु.

YKB4164018

911

ीकां थ सुधा

ीकां थ एम

५-२ लो ल मी कृ पा
ल मी नगर नागपूर

SMT RAISONI M COLLEGE OF ENGG
FOR WOMAN NANDANWAN

55

ी

912

ीिनवास व सला

ीिनवास नागवरम

वासुदेव नगर
नागपूर

L.A.D & SMT R.P COLLEGE FOR
WOMEN

55

ी

हं गणा रोड

मांक :-34

31

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

913

मतदाराचे नाव

ीवा तव र मी

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

ीवा तव राकेश

प ता

गाय ी नगर नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

53

ी

मांक :-34

ओळखप

YKB1312776

914

िसबल गुर ीत कौर

िसबल जती दे र िसंग

क याण नगर हं गणा रोड
नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGARI

42

ी

915

िसर या सुिनता

िसर या कशोर

हं गणा रोड सुभाष रोड
नागपूर

SOMALWAR HIGH SCHOOL KHAMLA
NAGPUR

52

ी

916

सोमण वैशाली

सोमण वजय

व ा वहार कॉलोनी
नागपूर

PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI
COLLEGE OF ENGG

44

ी

917

सोनवणे भावना

सोनवणे द यान

GOVT. MEDICAL COLLEGE & SUPAR
SPECIALITY HOSPITAL

54

ी

918

सोनेगावकर ीपाद

सोनेगावकर अनंतराव

बजाज नगर नागपूर

NABIRA MAHAVIDYALAYA KATOL

56

पु.

YKB6748057

919

तलमले िगर श

तलमले रामकृ णा

वाहणी ले ओउट नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF ENGG

32

पु.

SPR 1412550

920

त₋हाणे

त₋हाणे ल मण

रे वे यूसुबेदार नगर
नागपूर

SHRI DADA SAHEB DHANWAREY
NAGAR V.

51

पु.

921

तायडे अ का

तायडे बाल

काचीमेत अमरावती रोड
नागपूर

ST . URSULA GIRLS HIGH SCHOOL

58

ाने र

ण

ताप नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

GSF1341981

ी

32

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

922

टे हरे वैशाली

टे हरे अशोक

शाशक य ेस सोसायट
जयताळा रोड

923

तेतली पेरराजू

तेतली साद

जयताळा रोड नागपूर

924

ठाकरे माला

ठाकरे अशोक

925

ठाकरे मोद

926

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

ी

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

37

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG. & TECNOL

40

हरणवार ले ओउट जयताळा रोड
नागपूर

NIRAJAN SHIKSHAN SANSTHA

48

ठाकरे गुलाबराव

दुसरा मजला रजत ब ड ं ग
सुभाष नगर नागपूर

AUDYOGIK PRASHIKSHAN SANSTHA

47

ठाकरे र मी

ठाकरे हे मंत

यशोदा नगर हं गणा रोड
एमआयड सी नागपूर

JANATA HIGH SCHOOL NAGPUR

48

ी

YKB1606255

927

ठवरे सुनीता

ठवरे भूषण

फळात नो ७ महाल मी
अपाटमट रं ग रोड
मूत नगर नागपूर

R S MUNDLE DHARAMPETH ARTS &
COMMERCE COLLEGE NAGP

48

ी

GSF2066462

928

ितवार पुिनता

ितवार सवश

S S E S AMRAVATIS SCIENCE
COLLEGE NAGPUR

51

ी

929

पाठ गीता

अं बका अपाट राजद नगर
हं गणा रोड नागपूर

G E C CHANDRAPUR

41

ी

कॉ मोस टाउन
नगर नागपूर

GOVT MEDICAL COLLEGE NAGPUR

45

930

तुरणकर अ वनाश

पाठ जग दश

तुरणकर व म

ताप नगर नागपूर

मूत

मतदाराचे छाया च

पु.

YKB 6750111

ी

पु.

YKB1852342

पु.

33

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

931

उजवणे रो हत

उजवणे वसंत

पदमा अपाटमट
नगर नागपूर

ताप

932

उमाळे र मी

उमाळे सुधाकर

बजाज नगर नागपूर

933

उमरे सं या

उमरे िमिलंद

गोपाल नगर नागपूर

934

उमरे सं या

उमरे िमिलंद

गोपाल नगर नागपूर

935

उपा याय संजीव
कुमार

उपा याय आ द य
नारायण

936

उपा ये अनु का

937

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-34

ओळखप

J.D. POLYTECHNIC NAGPUR

26

PRERNA COLLEGE OF COMMERCE

31

ी

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHN

31

ी

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE
OF ENG. & TECHN

31

ी

के पी अपाटमट प हला
मजला एस इ रे वे कॉलोनी ले
ओउट नो २ नागपूर

G H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

45

उपा ये अमोल

शां ती छाया सोसायट मनीष
नगर नागपूर

SINDHI HINDI HIGH SCHOOL
KHAMLA

33

वै िनतीन

वै नारायणराव

गोपाळ नगर नागपूर

KURVEYS NEW MODAL HIGH
SCHOOL

30

पु.

YKB 6588149

938

व हाडपां डे
इं जीत

व हाडपां डे िगर श

ितसरा मजला नाव िनमाण ले
ओउत रं ग रोड ताप नगर
नागपूर

ST VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHN

29

पु.

YKB4018537

939

वे ळकर सुिनता

वे ळकर काश

शा ी ले ओउट जयताळा
रोड सुभाष नगर नागपूर

N M MODEL JR COLLEGE NAGPUR

50

मतदाराचे छाया च

ZIC 1530578

पु.

YKB 6748446

TAX0673392

ी

ी

YKB3136652

YKB3500030

34

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

940

वाघ पेश

वाघ दामोधर

हाय कोट सोसायट जय
काश नगर नागपूर

941

वखरे िमिथला

वखरे भूषण

आर. पी. ट एस. रोड नागपूर

942

वालदे शैल

वालदे वठोबाजी

मूत नगर नागपूर

943

वनकर वनोद

वनकर महादे वराव

गती नगर नागपूर

944

वानखेडे मोहन

वानखेडे दे वमन

945

वानखेडे संजय

946

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-34

ओळखप

पु.

DR BABASAHEB AMBEDKAR
COLLEGE OF ENGINEERING & RES

31

R.S. MUNDALE DHARAMPTH ARTS &
COMMERCE COLLEGE

38

DHARAMPTH M.P. DEO MEMORIAL
SCIENCE COLLEGE NAGPUR

37

पु.

UIY 1504943

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

32

पु.

UOA 4000394

यशोदा नगर जयताळा रोड
नागपूर

DR. AMBEDKAR MAHAVIDYLAYA
DIKSHABHUMI NAGPUR

53

पु.

वानखेडे सीताराम

यशोदा नगर

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

33

पु.

वझलवार आरती

वझलवार िन खलेश

गणेश नेहल अपाटमट
ाना पेठ नागपूर

DR AMBEDKAR COLLEGE NAGPUR

43

ी

947

येवले

येवले पां डुरं ग

जयताळा िशवानी रे जे सी
ऑरबीटल ए ले ह जयताळा

DR D W D ADARSH BHARAT
VIDYALAYA MOHAGAON ZILPI

32

ी

948

झाडे गजानन

झाडे दशरथ

अमर धन ल मी
अपाटमट हल टोप
नागपूर

JAWAHARLAL NEHARU A COM & S
COLLEGE WADI NAGPUR

47

ा

हं गणा रोड

मतदाराचे छाया च

ी

पु.

GSF 1974906

GSF2867828

35

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

949

झरबडे मीना ी

झरबडे नर

यंकटे श अपाट अ यापक
ले आऊट हं गणा रोड नागपूर

N M C JAITALA MADHY SHALA
NAGPUR

48

950

झोपे अजय

झोपे सोपान

अ यापक ले ओउट हं गणा रोड
नागपूर

ST VINCENT PALLOTI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHNO

34

लंग

ी

मांक :-34

ओळखप

मतदाराचे छाया च

MT/23/137/576628

पु.

36

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :- हंगणा
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

295

अ तंकार िमला

अ तंकार बबनराव

296

बां दरे `सोनाली

बां दरे

297

बां गर माया

बां गर संजयकुमार

298

बां गर संजयकुमार

299

प ता

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-35

ओळखप

SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL
WADDHAMNA HINGNA NAGP

49

ी

URC 0318950

JYOTIBA COLLEGE OF PHYSICAL
EDUCATION HINGNA ROAD

29

ी

YKB 1200211

लोक वहार पाक िभलगाव
पा या या टाक या
बाजूला िभलगाव नागपूर

GOVT. SECONDARY & HIGHER
SECONDARY ASHRAM SCHOOL K

74

ी

IWJ 1400241

बां गर सदािशव

लोक वहार पाक िभलगाव
पा या या टां क या
बाजूला िभलगाव नागपूर

GOVT. ASHRAM SCHOOL
KOLITMARA KAMPTEE NAGPUR

49

पु.

IWJ 1400233

बारापा े
हत

बारापा े ल मण

नागपूर

TEMSANA MADHYAMIK VIDYALAYA
TEMSANA

33

पु.

LDX 0875559

300

बेलेकर भूषण

बेलेकर माधवराव

मां डा घोरड नागपूर

SARASWATI KISAN VIDYALAYA
BUTIBORI NAGPUR

38

पु.

MT/22/138/511908

301

भोयर रोशन

भोयर ल मण

ल मीनारयण नगर नागपूर

NIT POLYTECNIC

29

पु.

URC 7108020

302

भुतां गे अिमत

भुतां गे मारोती

गवरमट .आ म इसकूल
कवडस

GOVT. ASHRAM SCHOOL KAWDAS
HINGNA NAGPUR

28

पु.

THJ 7289085

303

बोबते रणजीत

बोबते व ठलराव

ील मी पाक बाबडे
ले ऑउट नागपूर

PRIYADARSHINI INSTITUTE OF
ENGG. & TECHNOLOGY ,NAG

38

पु.

YKB 4715751

ीधर

गुमगाव

भाग

ताप नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :- हंगणा
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

304

ब दरे माधुर

ब दरे कमलाकर

दाभा नागपूर

305

ब दरे

ब दरे व पन

झीगाबाई टाकली नागपूर

306

चौधर कमलाकर

चौधर िशवशंकर

नागपूर

307

चौधर वैभव `

चौधर पां डुरं ग

ी ल मी पाक
बाबडे ले ऑउट नागपूर

308

च हाण ीराम

च हाण मिनराम

वधा रोड नागपूर

309

छाब रया शारदा

छाब रया अमरदास

सी. ए. रोड नागपूर

310

डहाके पु पा

डहाके वनायक

311

दळवी पूजा

312

दं धारे चैताली

ेता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-35

ओळखप

GOVT . I.T.I. HINGNA

54

ी

UOA 7201817

G.H. RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

32

ी

UOA 7138530

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

27

पु.

UPR 1265156

J.D. COLLEGE OF ENGG.

32

पु.

UGC 1028950

VASANTRAO NAIK MADHYAMIK
ASHRAMSHALA VERANGAON

56

पु.

JQR 1248319

G.H. RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING

41

ी

IZX 7099427

वानाड गर संगम नगर
नागपूर

SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL
WADDHAMNA HINGNA NAGP

51

ी

URC 7542855

दळवी राजीव

बालाजी नगर हं गणा रोड
डगडोह नागपूर

SHESHRAO KOHLE JUNIOR
COLLEGE TRIMURTI NAGAR

46

ी

GSF2031359

दं धारे दुगश

वीभवन नगर ट चर कॉलोनी
नागपूर

DHARAMPETH ENGLISH MEDIUM
SCHOOL

24

ी

मतदाराचे छाया च

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

313

दातारकर वजय

दातारकर भोजराज

महाल मी नगर न २
नागपूर

314

दे शमुख राहुल

दे शमुख सुधाकरराव

मातो ी नगर नागपूर

315

दे शमुख वैशाली

दे शमुख मुरलीधर

महाजनवाड

316

ढोले वंदना

ढोले सुभाष

नागपूर

317

फळे द प

फळे नारायणराव

318

फोपसे सतीश

फोपसे दादाराव

िगरोल नागपूर

319

फुले वषा

फुले जय काश

320

गावंडे धनराज

321

गायकवाड रवीं

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-35

ओळखप

JYOTIBA COLLEGE OF PHYSICAL
EDUCATION HINGNA ROAD

52

पु.

AIS 1863919

SHRI VIDYAWATI DEODIA SCHOOL
ITWARI NAGPUR

32

पु.

FHF 1210368

VINYAKRAO DESHMUKH HIGH
SCHOOL

39

ी

DES. D.E .M.H & JR. COLLEGE

52

ी

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGG.

38

पु.

JYOTIBHA FULE COLLEGE OF
SOCIAL WORK UMRED

46

पु.

नागपूर

I.T.I HINGNA

44

गावंडे भाऊराव

जै वाल कॉलोनी वारड न ६
बुट बोर

LATE. P. KHAPARDE VID. BUTIBORI

50

पु.

MT/22/138/564155

गायकवाड वामनराव

मातो ी नगर नागपूर

GAYATRI VIDYALAYA GAYATRI
NAGAR NAGPUR

27

पु.

YFW 6370563

नागपूर

हं गणा रोड वानाड गर

मतदाराचे छाया च

FHF 2640795

FHF 1226539

ी

WYR 7078942JAY
PRA

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :- हंगणा
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

322

गेडाम शारदा

गेडाम ताराचंद

आवळे नगर नार रोड
नागपूर

323

घाटे िनशां त

घाटे वनोद

324

घातोडे वीण

घातोडे शंकरराव

रे तटाउन II

325

घवघवे संजय

घवघवे रामदास

टे िलकॉम कॉलोनी
नगर नागपूर

326

घो दचोर िनतेश

घो दचोर अशोकजी

327

घ गडे वैभव

घ गडे अ

328

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-35

ओळखप

SHANTI VIDYA BHAVAN JR.
COLLEGE DIGDOH

50

K.D.K COLLEGE OF ENGG. NAGPUR

36

पु.

URC 7545056

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

33

पु.

KVN 1978790

SHANTI VIDYA BHAVAN JR.
COLLEGE DIGDOH NAGPUR

52

पु.

MT/23/137/822606

संगम रोड गणेश पेठ
कॉलोनी

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGINEERING

37

पु.

GSF 3114717

पंत

महाजनवाड वानाड गर
नागपूर

NIT POLYTECHNIC NAGPUR

26

पु.

URC 6754683

ह तक ओंकार

ह तक गंगाधर

राजीव नगर हं गणा रोड
वानाड गर नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGG

45

पु.

URC5302617

329

इं गळे मनीषा

इं गळे ममनोहर

कृ णा वहार टाउन िशप
नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

32

330

जगताप शां त

जगताप पुंडिलकराव

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

42

ी गणेश कॉलोनी नागपूर

हं गणा रोड नागपूर

ताप

ी

मतदाराचे छाया च

AIP 1281930

IJF 6985899

पु.

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :- हंगणा
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

331

झा दे व

झा नरे श

पोलीस नगर डगडोह नागपूर

332

झा ललनकुमार

झा कामे र

गेडाम ले ओउट आय सी चौक
जयताळा हं गणा रोड नागपूर

333

झा मनीष

झा नरे श

पोलीस नगर नागपूर

334

जरापुरे आिशष

जरापुरे बाबाराव

प नासे ले ओउट
इं
थ नगर भामती

335

जोशी ितभा

जोशी िशवाजीराव

नागपूर

336

कडवे `मोहन

कडवे दौलतराम

ट . पाइनट रोड नागपूर

337

काकडे िनतीन

काकडे तुकारामजी

नागपूर

338

कामड पु षो म

कामड रामभाऊ

खडगाव रोड खळे ले ऑउट

339

खरबे मीना

खरबे करण

वानाड गर ( भूतले ले ऑउट
) नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-35

ओळखप

SHRI BRAMHAKARMA
VIDYAVARDHINI SANSKRUT
MAHAVIDYAL

27

पु.

URC2307783

SHRI BRAMHAKARM VARDHINI
SANSKRUT MAHAVIDYALAYA

53

पु.

FHF1330349

SHRI BRAMHAKARM VARDHINI
SANSKRUT MAHAVIDYALAYA

22

पु.

URC298508

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGINEERING

40

पु.

YKB6862569

DHARAMPETH EDUCATION
.ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL

47

LOKMANYA TILAK JANKALYAN
SHIKSHAN SANSTHA NAGPUR (

47

पु.

T.G.P.C.E.T , NAGPUR

56

पु.

FHF 1046101

SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL
WADDDAMNA

49

पु.

URC 7506264

S.G.M.M. HINGNA

39

मतदाराचे छाया च

ी

ी

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :- हंगणा
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

340

खरे सुरभी

खरे राज

सुमंगल वहार नागपूर

341

खो गे वैशाली

खो गे गणेश

वैभव कॉलोनी टाकलघाट

342

कुंभलकर दे व

कुंभलकर ीधरराव

ल मी नगर राव ले ऑउट
नागपूर

343

कुंभारे रवीं

कुंभारे मारोती

344

लां जेवार क णा

लां जेवार बाबाराव

कमला नगर नागपूर

345

मे ाम सुशील

मे ाम गंगाराम

नागपूर

346

मोहरकर सुनील

मोहरकर पंढर नाथ

हनुमान नगर नागपूर

347

मो हते रवीं

मो हते केशवराव

348

मौ दे कर ई र

मौ दे कर मधुकर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-35

ओळखप

P.I.E.T , NAGPUR

31

ी

SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI U.P
SCHOOL BUTIBORI

33

ी

SHREYAS CONVENT

30

पु.

URC 7624133

VINAYAKRAO DESHMUKH HIGH
SCHOOL LAKADGANJ NAGPUR

32

पु.

URC 1637321

GOVT. SECONDARY ASHRAM
SCHOOL KAWDAS

40

SEVADAL MAHILA MAHAVIDYALAYA
NAGPUR

46

पु.

GOVT. TECHNOLOGY HIGH SCHOOL
HINGNA

46

पु.

AIS 7324346

याम नगर ( मनीष नगर )
नागपूर

I.T.I. HINGNA

46

पु.

LLD 2293264

ेम नगर ( साई नगर )
नागपूर

GOVT . I.T.I HINGNA

54

पु.

MT/23/133/648048

हं गणा रोड नागपूर

ी

मतदाराचे छाया च

URC 6917736

YKB 3502366

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :- हंगणा
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

349

मुंगाटे वजय

मुंगाटे शेगोजी

कालीमं दर रोड नागपूर

350

िनघोट मुने र

िनघोट वामनराव

351

िनघोट मुने र

352

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-35

ओळखप

D.E.S. ENG.MED. SCHOOL DEFENCE
NAGPUR

46

पु.

GSF 1478031

मोहगाव ( झ पी )

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL

52

पु.

MT/22/138/504233

िनघोट वामनराव

वाड नो २ अ/पो ट-मोहगाव
झ पी

NEW ENGLISH HIGH SCHOOL JR
CLLEGE & M C V C NAGPUR

52

पु.

MT/22/138/504233

पडोळे दनेश

पडोळे वसंत

लोकमा य नगर हगना रोड
नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.

36

पु.

353

पां डे अमर जत

पां डे यामनारयण

राजीव नगर नागपूर

S.B. JAIN COLLEGE

26

पु.

FHF 2653467

354

पां गुळ सुरेश

पां गुळ आनंदराव

वागदरा

UJIWAL JR. COLLEGE

37

पु.

LDX 2198976

355

प रहार
वलिसंग

प रहार
चं कातिसंग

ी ल मी पाक बाबळे
ले ओउट हं गणा

DR BABASAHEB AMBEDKAR
COLLEGE OF ENGINEERING & RES

33

पु.

356

पवार भीमराव

पवार सवाईराम

मातो ी नगर नागपूर

J.M. PATEL COLLEGE BHANDARA

49

पु.

URC 2314557

357

पतले अमोल

पतले दलीप

लोकमा य नगर
नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING NAGPUR

32

पु.

URC 7749997

हं गणा रोड

मतदाराचे छाया च

7

महारा

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :- हंगणा
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

358

पोटे चरणदास

पोटे रामकृ णा

वानाड गर
नागपूर

हं गणा रोड

359

रामटे के कुमरज

रामटे के दनबाजी

महाजनवाड वानाड गर
हं गणा नागपूर

360

राउत दनेश

राउत शंकर

इखंकार ले ऑउट वाड

361

राउत राजू

राउत महादे व

362

रे वतकर सुरेखा

363

364

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-35

ओळखप

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGG. NAGPUR

43

पु.

URC 7402589

ARVINDBABU DESHMUKH
MAHAVIDYALAYA BHARSINGI
NAGPUR

57

पु.

FHF 1922517

SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL
WADDHAMND HINGNA NAGP

51

पु.

GSF 2148880

बंधू ह नीरिनमाण
सोसायट नागपूर

JYOTIBA COLLEGE OF PHYSICAL
EDUCATION HINGNA ROAD

52

पु.

MT/23/137/795277

रे वतकर आनंदराव

कानोलीबारा
नागपूर

JIJAMATA KALA SCIENCE JR.
COLLEGE BUTIBORI

48

पु.

FHF 1311786

सावरकर सुषमा

सावरकर कृ णराव

खापर

SARASWATI KISANVIDYALAYA
BUTIBORI NAGPUR

37

शां ती मनोज

शां ती दलीप

रचनाआनंदवन अपाटमट
नागपूर

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

30

पु.

UZB 1225671

SARSAWATI SHISHU MANDIR
KAMPTEE

32

पु.

URC 2355402

I.T.I HINGNA

52

हं गणा

हं गणा नागपूर

365

ीखंडे िनतेश

ीखंडे नानाजी

टाकलघाट

366

ीखंडे अंजली

ीखंडे अशोक

हनुमान नगर नागपूर

ी

ी

मतदाराचे छाया च

FHF 1416288

AIS 6502769

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :- हंगणा
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

367

िसंग सौरभ

िसंग कुमार

पोिलस नगर

368

ीवा तव राजेश
कुमार

ीवा तव
साजीनलाल

नागपूर

369

ीवा तव वंदना

ीवा तव वीण

अंबाझर नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-35

ओळखप

S.B. JAIN I.T.M.R

28

पु.

HZL 2899565

VIDARBHA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

43

पु.

URC 4932430

DHARAMPETH ENG. MED. HIGH
SCHOOL & JR. COLLEGE

37

ी

SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL
WADDHAMNA HINGNA NAGP

45

ी

G.H. RAISONI COLLEGE OF ENGG.
NAGPUR

37

पु.

MT/22/141/244070

370

सुयवां शी लता

सुयवां शी
ल मणराव

८ वा िमल िस ाथ
हाउिसंग सोसायट

371

ठाकरे ल मण

ठाकरे पंजाबराव

मोडण सोसायट नागपूर

372

ितवार र वकुमार `

ितवार कच लाल

बाजूला बाजपाई चोक
ग दया

G.H RAISONI COLLEGE OF
ENGINEERING NAGPUR

26

पु.

WKD 6244891

373

ितवार सुर

ितवार रामलाल

हाउिसंग बोड कॉलोनी
रं ग रोड नागपूर

JYOTIBA COLLEGE OF PHYSICAL
EDUCATION HINGNA ROAD

50

पु.

GSF 3554359

374

वै

वै

वाघदरा

M.M. JR. COLLEGE

29

पु.

URC 1792365

375

वखरे अपणा

नीलकमल हाउिसंग सोसायट
हं गणा रोड नागपूर

LT. COL. V .D. PARANJAPE
MEMORIAL SECONDARY SCHOOL

45

मोद

वजय

वखरे अभय

ी

मतदाराचे छाया च

GSF 1764331

YKB 2105930

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

376

वेळूकर गजानन

वेळूकर व नाथ

सृ ी सोसायट वाड नं ३
नवीन वसाहत बु ट बोर
नागपूर

377

यादव उमा

यादव महे श

378

झाडे अिनल

झाडे अिभमान

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

JIJAMATA JR COLLEGE BUTTIBORI

52

समोर े डस कॉलोनी
नागपूर

G.H.R.C.E. NAGPUR

28

बावडे ले ऑउट संगम रोड
वानाड गर

VIDARBHAV BUNIYADI HIGH
SCHOOOL OM NAGAR NAGPUR

40

लंग

मांक :-35

ओळखप

मतदाराचे छाया च

पु.

ी

पु.

AIP 1779065

URC 7545288

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-36

ओळखप

165

आहे र उ वला

आहे र ीरामिसंग

युिनटररन केनट न अंबाझर
नागपूर

DHARAMPETH EDU. SOCITEYS

40

ी

MT/23/135/534343

166

अकेला आराधना िसंघ

अकेला ऋ षकेश

शुभारं भ सोसायट द वाड
नागपूर

DHARAMPETH EDUCATION
SOCIETYS ENGLISH MEDIUM HIGH

27

ी

WYB0831885

167

आकनुरवार नूतन

आकनुरवार मोरे र

आयकन हारमोनी फलात
सटे म कोराड रोड
नागपूर

AUDYOGIK PRASHIKSHAN SANSTHA

27

ी

SML1381003

168

अकोटकर रमेश

अकोटकर उ मराव

हुडके र ले आउट
हुडके र नागपूर

NIVASI MUK BADHIR VIDYALAYA
HUDKESHWAR

34

पु.

169

आसते रवी

आसते वजयकुमार

बस टोप बाजार गाव नागपूर

PRIYADARSHINI COLLEGE OF
ENGG. NAPUR

32

पु.

170

अवचट मनोहर

अवचट न थुजी

रमणा मारोती नगर नंदनवन
नागपूर

ADARSH VIDAYA MANDIR
GUMTHALA (GUMTHI )

53

पु.

LLD1663202

171

अवचट मनोहर

अवचट न थुजी

आदश व ालय गुमथाला
गुमठ नागपूर

ADARSH VIDYALAYA GUMTHALA
GUMTHI

53

पु.

LLD1663202

172

आवार गजानन

आवार क डबाजी

मे ाम ले आउट के टं ग
ामीण नागपूर

TULASIRAJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG.& T NAGPU

46

पु.

MT/26/156/222483

173

बां गडे बाबाराव

बां गडे महादे वराव

मु ा नगर मानेवाडा बेस
रोड नागपूर

DRUGDHAMNA HIGH SCHOOL
DAVALAMETI

57

पु.

AIS7124068

मतदाराचे छाया च

WYR7256555

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

174

बनसोड अिनल

बनसोड कािशनाथ

गोधनी रे वे आराधना
सोसायतट

ADARSH VIDYALAYA PATANSAONGI

42

175

बनसोड अचना

बनसोड युवराज

तयलोक सोसायट नागपूर

PRAGATI VIDYALAYA WADI NAGPUR

38

176

बापचे सुनील

बापचे भाऊलाल

सदाचार सोसायट द वाड
वाड नागपूर

N M MODEL JR COLLEGE STATION
ROAD NAGPUR

36

पु.

177

बासू इं जीत

बासू सुर

सदाचार सोसायट द वाड

S K PORWAL COLLEGE

49

पु.

178

बासू महुआ

बासू इं जीत

सदाचार सोसायट द वाड
नागपूर

DHARAMPETH EDUCATION
SOCIETYS ENGLISH MEDIUM HIGH

41

179

बावणे सुनील

बावणे कोठ राम

धामणा िलंगा नागपूर

LATE UMESH HALDKAR MATIMAND
MULANCHI NIWASI SHALA

36

पु.

180

भडके मनीष

भडके केशवराव

गलोर प[

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE
OF ENGG. & TECHNOLOGY

38

पु.

181

भागवत ां जली

भागवत बाबाराव

अशाद प को ऑप हौिसंग
सोसायट दाभा वाड नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGRI NAGPUR

35

ी

182

भुरे पूनम

भुरे रामचं जी

हुडके र नागपूर

JOTIRAO FULE SAMAJKARY
MAHAVIDYALAYA GIRADKAR LAY

34

ी

लाझा नागपूर

पु.

मांक :-36

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF2653160

ी

URC6728884

ी

URC6728992

FHF2423853

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

183

बुरे क पना

बुरे वलास

बु ट बोर वाड नं ३
आ बँक या मागे
नागपूर

PURUSHOTTAM KHAPRDE
VIDYALAYA BUTTIBORI

48

184

बुरले अभय

बुरले पुंडिलकराव

पुंडिलक ले आउट वाड नं ३
यू वा ती बु ट बोर

MADHAVKARI MADHYAMIK ASHRAM
SHALABUTTIBORI

39

पु.

185

च हाण द ा य

च हाण सूयभान

सी/ओ कळमकर वजय राज
सोसायट चंदन शेष नगर
हुडके र

NIWASI MUK BADHIR VIDYALAYA
HUDKESHWAR NAGPUR

39

पु.

186

िचकनकर गणपत

िचकनकर बाळकृ ण

MADHAOKUTI PRATHMIK ASHRAM
SHALA BUTTIBORI

50

पु.

187

चुंबळे जत

चुंबळे नारायण

सी/ओ गणेश दे वतळे

WARDHMAN SAINIKI SHALA
VADDHAMNA HINGNA NAGPUR

44

पु.

188

डाफ नेहा

डाफ रघुजी

बजरं ग नगर रामनाथ िसट
कोराड नागपूर

TAYWADE INSTITUTION OF
PHARMACY KORADI

28

189

डाहे कर द पक

डाहे कर उ म

समथ गजानन सोसायट
द वाड नागपूर

MODERN COLLEGE WADI NAGPUR

53

190

ढगरे शुभां गी

ढगरे काश

धगवली नगर पपला रोड
नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE OF ENGG & T NAGPU

29

ी

191

ढोले सुषमा

ढोले वामनराव

सुर ा नगर द वाड
नागपूर

WARDHAMAN SAINIKI SHALA
VADDHAMNA HINGNA NAGPUR

45

ी

साद कॉलोनी बु ट बोर

मांक :-36

ओळखप

मतदाराचे छाया च

ी

URC2206332

ी

पु.

URC4274723

AIS2155950

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-36

ओळखप

192

धोटे पु षो म

धोटे मारोतराव

सर वती नगर बहादूर गेट
उमरे ड रोड नागपूर

ABHINANDAN HAGH SCHOOL
MOGALI

48

पु.

193

धुतुरे राहुल

धुतुरे मारोतराव

लेनं ३ हाळगी नगर
नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE

31

पु.

194

दोडके सखाराम

दोडके तुकाराम

फूलमती ले आऊट सव दय नगर
बेलतरोड नागपूर

JIJAMATA MADHYAMIK VIDYALAYA
BUTTIBORI

55

पु.

195

घोडखां दे मीना ी

घोडखां दे नारायण

िशवश
वाड

PRABODHANKAR THAKRE SMRUTI
MADHYAMIK SHALA

35

196

गोरले वीण

गोरले बबनराव

व ा नगर मॉडण कूल
बोखारा कोराड रोड

PARMANAND VIDYALAY VYAHAD

37

पु.

GGS1481126

197

गुरनुले
तुळशीरामजी

गुरनुले न थूजी

शी क कॉलोनी वाड नं
बालाजी कॉनवेट जवळ
बु ट बोर

PIPARA HIGH SCHOOL PIPARA
UMRED NAGPUR

49

पु.

URC4061768

198

हगवणे वीण

हगवणे रामदास

पंधरे ले आउट बु ट बोर

MADHAVKUTI MADHYAMIK ASHRAM
SCHOOL BUTTIBORI NAGPU

40

पु.

JWJ1770155

199

हलदार सोनाली

तलदार ी े श

सुर ा नगर द वाड
नागपूर

DHARAMPETH EDUCATION SOCIETY
ENGLISH MEDIUM HIGH S

31

200

जामकर सिचन

जामकर पां डुरं ग

सी/ओ यश उमेश िततरमारे
िशवाजी नगर हुडके र रोड
नगर

NIVASI MUK BADHIR VIDYALAYA
HUDKESHWAR NAGPUR

33

नगर अमरावती रोड

मतदाराचे छाया च

WYR6085278

URC6022149

ी

GSF3611365

ी

पु.

WYR1509397

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-36

ओळखप

201

काळे भोजराज

काळे न थुजी

नानक िश प मृती नगर
कोराड रोड भोखारा नागपूर

G N I E T NAGPUR

35

पु.

202

कां बळे सुिमत

कां बळे सुखदे व

सी/ओ वशाल ठाकरे
हुडके र रोड नागपूर

NIVASI MUK BADHIR VIDYALAYA
HUDKESHWAR NAGPUR

30

पु.

WYR7256985

203

कामड गजानन

कामड

महा मा गां धी नगर नं २
नागपूर

SANTAJI HIGH CHIKNA

46

पु.

LXD2199719

204

कराळे ितभा

कराळे िनतीन

ी समथ गजानन सोसायट
द वाड नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGRI

37

ी

205

करं डे यो सना

करं डे रमेशराव

सी/ओ ड ड सोनट के नगर
हुडके र नागपूर

SHRI SANT GADGE MAHARAJ
BAHUUDDESHIY SHIKSHAN SANT

33

ी

206

कातुरे कृ णा

कातुरे मारोतराव

वाड नं ५ बु ट बोर

JIJAMATA MADHYA VIDYALAYA
BUTTIBORI

58

पु.

207

खंडारे आ द य

खंडारे दे वदास

गुदादाई रोड अकोला

ST VINCENT PALLOTI COLLEGE OF
ENGINEERING & TECHNO

27

पु.

208

खाट जय ी

खाट वकास

बाजूला क ये
व ालय अंबाझर नागपूर

DHARAMPTH SCHOOL

32

209

खे डेकर मोद

खे डेकर भुजंगराव

गजानन हौिसंग सोसायट
द वाड नागपूर

DEPARTMENT OF
PHARMACEUTICAL SCIENCE
RASHTRASANT T

51

ीकृ णराव

MT/22/138/055364

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

URC 4803441

GSF2186955

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-36

ओळखप

210

कोडापे पु षो म

कोडापे रामाजी

िशवश नगर अमरावती रोड
वाड नागपूर

ADV V R MANOHAR INSTITUTE OF
DIPLOMA IN PHARMACY

36

पु.

URC7287675

211

कुंभारे मोद

कुंभारे सीताराम

ण नागर कवठा खसाळा
रोड िभलगाव कामठ नागपूर

JEEVANDHARA PRODH MATIMAND
MULANCHI NIWASI AUYODOG

54

पु.

LDX1316009

212

लबडे धनंजय

लबडे बाळकृ ण

म कॉलोनी नं १
तुरकमार

MADHAVKUTI M ASHRAM SCHOOL
BUTTIBORI

45

पु.

URC7789043

213

लां जेवार
जत कुमार

लां जेवार कृ णराव

हनुमान नगर गोनह (सीम )
उमरे ड रोड नागपूर

SHRI RUKHMANDASHRAM UCCHA
MADHYAMIK VIDYALAYA KUHI

45

पु.

WYR7190499

214

लां जेवार क णा

लां जेवार बाबाराव

एच ७ अमृतधारा वाड नाका नं
१० एन एच ६ नागपूर

GOVT. ASHRAM SCHOOL KAWALAS

38

ी

215

लोहकर उ वला

लोहकर वनोदराव

नवीन वसाहत व ठल
मणी मं दर जवळ बाजार
रोड बु ट बोर

PURUSHOTTAM KHAPRDE
VIDYALAYA BUTTIBORI NAGPUR

47

ी

216

लोहकरे वनोद

लोहकरे रघुनाथजी

नवीन वसाहत वाड नं ०३
बु ट बोर

SW. PURUSHOTTAM KHAPRDE
VIDYALAYA BUTTIBORI

53

217

मडावी क पना

मडावी द प

क/ऑ ी धोटे मृती नगर
द वाड अमरावती रोड
नागपूर

SHIVSHAKTI SHAIKSHANIK
SANSTHA WADI

34

218

िनकम वसंत

िनकम केशवराव

DHARAMPETH ENGLISH SCHOOL

49

व ठलवाड वाड

पु.

URC2209534

URC2237378

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

URC6865885

GSF2311470

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-हुडके वर
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-36

ओळखप

219

िनखाडे दलीप

िनखाडे बापूराव

च पाणी नगर पपला रोड
नागपूर

SARSWATI KISAN VIDYALAYA
BUTTIBORI

47

पु.

MT/22/138/564565

220

िनखाडे जत

िनखाडे शामराव

आदश व ालय गुंथाला
गुमठ नागपूर

ADARSH VIDYALAYA GUMTHALA

32

पु.

MWL1068345

221

िनंबूरकर आिशष

िनंबूरकर नरहर

कडू नगर हुडके र रोड
नागपूर

NIVASI MUK BADHIR VIDYALAYA
HUDKESHWAR NAGPUR

33

पु.

LDX2084036

222

पाठक अिनता

पाठक अवध कशोर

राजे र नगर साई
अपाटजवळ नागपूर

ASHORWAD HIGH SCHOOL

46

ी

223

पाट ल वाणी

पाट ल वदे श

नवीन शां त सोसायट
द वाड नागपूर

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.
DIGDOH HILLS HINGANA

39

ी

224

रामटे के ीती

रामटे के भारत

कोहळे ले ओउट खाडगाव रोड
वाड नागपूर

DHARAMPETH EDUCATION
SOCIETYS ENGLISH MEDIUM HIGH

29

ी

225

राठोड शेषराव

राठोड तारािसंघ

महे श चरडे सुराबड
नागपूर

WARDHAMAN SAINIKI SHALA
VADDHAMNA HINGANA NAGPUR

42

पु.

226

राउत मोद

राउत शेषरावजी

सी/ओ ी दे वरावजी मढे
बोरखेड नवीन (को ी पुरा
) बोरखेड

SARSWATI KISAN KANISHTH
MAHAVIDYALA BUTTIBORI

27

पु.

227

स लानी राखी

स लानी मुरलीधर

ड फस नागपूर

D.E.S.ENGLISH HIGH SCHOOL JR.
COLLEGE COMM.&ARTS

35

मतदाराचे छाया च

URC7000953

URC719090945

ी

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-वाडी
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

228

करोदे राखी

करोदे गणपत

माउली नगर वाड

229

सावळकर ितभा

सावळकर मधुकर

230

शमा संगीता

231

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

DHARAMPETH EDUCATION
SOCIETYS ENGLISH MEDIUM HIGH

30

ी

सी/ओ ी म के गणेश मं दर
जवळ सुराबड नागपूर

EARDHAMAN SAINIKI SHALA
VADDHAMNA HINGNA NAGPUR

53

ी

शमा वनोद

िस ाथ सोसायट
दावलामेती नागपूर

DHARAMPETH EDUCATION
SOCIETYS ENGLISH MEDIUM HIGH

34

ी

शेलोकर सपना

शेलोकर काशीरामजी

पालीवर ले आउट वधा रोड
नागपूर

TULSIRAMJI GAIKWAD PATIL
COLLEGE NAGPUR

28

ी

232

शडे नेमचंद

शडे संतोषराव

आ दवासी ले ओउट नवनीत नगर
वाड नागपूर

SHIWA SAONGA HIGH SCHOOL

49

233

िशक धन ी

िशक मधुकरराव

टाईप ह आय २०/१ केट पीएस
कॉलोनी कोराड नागपूर

GOVT POLYTECHNIC NAGPUR

30

माधवकुट आ म कूल
बु ट बोर

MADHAVKUTI ASHRAM SCHOOL
BUTTIBORI

27

234

ीरामे
ाने र

ीरामे मारोती

235

िसंग लता

िसंग मह

नवनीत नगर अमरावतीरोड
नागपूर

DHARAMPETH ENGG. MEDICAL
SCHOOL

35

236

सोनट के राहुल

सोनट के दे वरावजी

कडू नगर हुडके र रोड
नागपूर

NIVASI MUK BADHIR VIDYALAYA
HUDKESHWAR NAGPUR

29

पु.

मांक :-36

ओळखप

मतदाराचे छाया च

URC7663107

XQYO769068

ी

पु.

IJF1057215

HWR1023019

ी

पु.

WYR1905207

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-36

ओळखप

237

ताक त धमराज

ताक त आनंदराव

बाजूला दुगा मं दर
नागपूर

BENGALI HIGH SCHOOL NAGPUR

41

पु.

238

तलमले गजानन

तलमले नीलकंठ

मंगलधाम सोसायट लोटनं
अमरावती रोड नागपूर

SHUBHAM BAHUUDDESHIY SANTHA
SWAMI VIVEKANAD HIGH S

48

पु.

239

तलमले गजानन

तलमले नीलकंठ

द वाड नागपूर

SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL
WADDHAMNA HINGNA NAGP

48

पु.

240

ठाकरे

ठाकरे ह रचं

गजानन अपाट िस केरे
कॉलोनी बु ट बोर

SANKET MADHYAMIK ASHRAM
SHALA CHIMNA JHARI NAGPUR

40

ी

241

ठाकरे वषा

ठाकरे गोपाल

व णू नगर कोराड रोड

LOKMANYA VIDYALAYA BADEGAO

45

ी

242

ठाकरे वशाल

ठाकरे ला णराव

चं भागा नगर हुडके र
रोड नागपूर

NIVASI MUK BADHIR VIDYALAYA
HUDKESHWAR NAGPUR

28

243

थोरात िसबा

थोरात सिचन

ाने र ले ओउट
द वाड

ST URSULA GIRLS HIGH SCHOOL
NAGPUR

34

244

तुरकर द पक

तुरकर कशोर

द पक िनवास पपला रोड बेसा

DHARAMPETH EDUCATION
SOCIETYS ENGLISH MEDIUM HIGH

28

पु.

WYR1581040

245

उके लिलत

उके तुलसीदास

वकास नगर खाडगाव रोड वाड
नागपूर

MODERN COLLEGE WADI NAGPUR

35

पु.

GSF2065191

ाने र

मतदाराचे छाया च

GSF 1858747

GSF 2148863

पु.

CQM1264191

LXD2086619

ी

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

246

उं द रवाडे सिचन

उं द रवाडे नंदलाल

अमरावती रोड आठवा मैल
नागपूर

SCHOOL OF SCHOLARS
WANADONGRI NAGPUR

36

247

वै दुगा

वै कवडू जी

ी
णा नगर
द वाड वाड नागपूर

DHARAMPETH EDUCATION
SOCIETYS ENGLISH MEDIUM HIGH

33

ी

248

वानखे डे रे खा

वानखे डे शिशकां त

श

SANT CHOKHAMEDA SAMAJ
SHIKSHAN SANSTHA

45

ी

249

वराडे मारोती

वराडे व णू

बेलतरोड रामे र रोड
बेसा

TRENING COLLEGE OF NURSING
INDIRA GANDHI GOVT. MED

56

पु.

250

वासिनक जत

वासिनक गुलाबराव

साई अपाटमट ३ दवटे ले
ओउट राजे र नगर गोधनी
रे वे

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ
NAGPUR UNIVERSITY

41

पु.

नगर नागपूर

पु.

मांक :-36

ओळखप

मतदाराचे छाया च

GSF1480573

FHF 1932342

WYR7710130

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

115

आडे आिशष

आडे

116

आडे रमेश

117

ीराम

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

वाड नं ४ बु ट बोर
नागपूर

NARAYAN COMPUTER INSTITUE

24

पु.

आडे वारलू

िसडको कॉलोनी बु ट बोर
नागपूर

SANKET MADHYAMIK ADIWASI
ASHRAM SHALA CHIMNAZARI

52

पु.

आगरकर जयमाला

आगरकर अ णराव

शारदा नगर हुडके र नाका
नागपूर

PRIYADARSHINI HIGH SCHOOL
DONGARGAON

47

118

आंबटकर राज

आंबटकर यादवराव

वाड नं ३ सूतिगरणी रोड
बुट बोर नागपूर

SARASWATI KISAN VIDYALAYA
BUTIBORI

47

119

अमरावतकर गीता

अमरावतकर अिनल

कलावती नगर पपला
हुडके र रोड कलावती नगर
नागपूर

NARENDRA NIGHT HIGH SCHOOL
SIRASPETH NAGPUR

57

120

आ नकर राजेश

आ नकर गणपतराव

के/ऑफ ाने रजी वाड
नं ४ बु ट बोर नवीन
वसाहत बु ट बोर नागपूर

JIJAMATA UCCH MADHYAMIK
VIDYALAYA BUTTIBORI

40

पु.

121

अवचट दलीप

अवचट दादाजी

अ/पो ट खापर रे वे मधु
कॉलोनी मं दर खापर
नागपूर

SHRI DAYARAMJI WADE H S &
MAHADEORAO WADE HIGHER S

34

पु.

122

अवचट उषा

अवचट मनोहर

ड गरगाव डोडमा

PRIYADARSHINI HIGH SCHOOL
DONGARGAON

50

123

अवथारे कशोर

अवथारे ह रदास

ड गरगाव डोडमा

PRIYADARSHINI HIGH SCHOOL
DONGARGAON

53

मांक :-37

ओळखप

ी

LDX 1292218

ी

WYR7708027

मतदाराचे छाया च

पु.

LDX0695874

ी

पु.

LLD 1663210

GSF 1908540

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

124

ब चूवार अिनल

ब चूवार वसंतराव

बालाजी ब डर वामी
समथ नगर बेसा पपला रोड
बेसा

125

बहे र या बो क

बहे र या बलराज

बेस

126

बानकर संजय

बानकर शंकर

हनुमान नगर गो ह सीम
यू दघोर नाका उमरे ड
रोड नागपूर

127

बानकर संजय

बानकर शंकर

128

बाराहाते योगेश

बाराहाते नामदे व

129

बावणे सुभाष

बावणे भगवान

130

बेरड पाली

बेरड यामराव

131

भटकर मुकुंद

132

िभसे अ ण

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-37

ओळखप

SANJAYNAGAR HINDI MADHYAMIK
SHALA

50

RAJIV GANDHI COLLEGE OF ENGG &
RESEARCH

36

MAHARASHTRA HIGH SCHOOL

35

पु.

WYR7193238

हनुमान नगर उमरे ड रोड नवीन
दघोर गो ह सीम

MAHARASHTRA HIGH SCHOOL
PAWAN NAGAR NAGPUR

35

पु.

WYR7193238

कापी अपाटमट व ठल
नगर १ नागपूर

KESHAVNAGAR MADHYAMIK
VIDYALAY

31

पु.

WYR2404101

NOOTAN MAHILA VIDYALAYA

40

पु.

WYR7834088

िशवगंगा अपाटमट यू
व ठल मं दर बे तारोड
रोड नागपूर

RAJIV GANDHI COLLEGE OF
ENGINEERING & RESEARCH

36

भटकर पं डतराव

नीलकमल नगर नरसाळा
नागपूर

NAYAPURA HIGH SCHOOL SHANTI
NAGHAR NAGPUR

42

पु.

AIS 7643455

िभसे वासुदेव

पालीवाल नगर बु ट बोर
नागपूर

JIJAMATA MADHYAMIK VIDYALAYA
BUTTIBORI

52

पु.

FHF2194660

वागत नगर नरसाळा नागपूर

मतदाराचे छाया च

WYR1583459

ी

WYR7473119

ी

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

133

मतदाराचे नाव

भुसार आशा

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

भुसार हर

णा

प ता

बुट बोर वाद न ३

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

PURUSHOTAM VIDAYA NIKETAN
BORKHEDI (RLY)

50

लंग

ी

पु.

मांक :-37

ओळखप

मतदाराचे छाया च

URC 2206548

134

बडकर चं शेखर

बडकर नामदे वराव

यू ओम नगर रोटकर ले ऑउट
हुडके र रोड नागपूर

INDIRA GANDHI HIGH SCHOOL

53

135

बसेन शुभां गी

बसेन नंद कशोर

बु ट बोर वाड न १ मेन
रोड नागपूर

JIJAMATA MADHYAMIK VIDYALAYA
BUTTIBORI

38

ी

FHF2070647

136

बोरे कर मीना ी

बोरे कर संजय

बहादुरा टे चो स िसट
गो ह सीम

LATE BHAUSAHEB SURVE HIGH
SCHOOL NAGPUR

36

ी

WYR7459613

137

बोरकर राहुल

बोरकर बाबुला जी

जय हं द नगर नागपूर

SANJAY GANDHI SMRUTI VIDYA
MANDIR

39

138

बुलकुंडे सुजाता

बुलकुंडे संजय

टभर एम आय ड सी
बु ट बोर नागपूर

SARASWATI KISAN VIDYALAYA

31

ी

139

चापले सुनद
ं ा

चापले नागोराव

बुट बोर वारड न ३

PURUSHOTAM VIDYA NIKETAN
BORKHEDI

54

ी

140

चौधर गुलाब

चौधर

ावण

चंदनशेष नगर नागपूर

INDIRA GANDHI HIGH SCHOOL

49

पु.

EPDLDX2030773

141

चौधर मनोज

चौधर

ीकां त

उमरे ड रोड गो ह सीम
बहादुरा नागपूर

PRIYADARSHINI BHAGWATI
COLLEGE OF ENGG

35

पु.

WUB1100080

WYR6100119

पु.

MT/22/138/627055

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

142

चौधर नरे श

चौधर मधुकरराव

143

च हाण

च हाण बाबूिसंग

प ावती नगर बेसा नागपूर

144

ची चुलकर वजय

ची चुलकर
पु षो म

ड गरगाव डोडमा

145

िचंधे द पक

िचंधे कृ णाराव

146

चीनेवर मंगेश

147

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-37

ओळखप

M N PA DR BABASAHEB AMBEDKAR
MADHYAMIK SHALA

53

पु.

WYR1523901

JUPITER SCIENCE JR COLLEGE
NAGPUR

45

पु.

LDX1383249

PRIYADARSHINI HIGH SCHOOL
DONGARGAON

32

पु.

LDX 0847210

ओम साई सदन वागत नगर यू
नरसाळा रोड नागपूर

MAHARASHTRA VIDYALAYA
KHAPERKHEDA

60

पु.

WYR2404556

चीनेवर भाकरराव

क/ऑ एस के हं डे एकमत नगर
सावता लोन या मागे
मानेवाडा बेस रोड नागपूर

ROYAL GONDWANA PUBLIC
SCHOOL NAGPUR

32

पु.

BZH1043967

चुडे सिचन

चुडे रमेश

िनल वहार ए वंग नरसाळा
नागपूर

GOVT INDUSTRIAL INSTITUTE

36

पु.

148

डाहुले व ठल

डाहुले मा णकराव

बालाजी का वेनट जवळ
िश क कॉलोनी वाड नं ३
बु ट बोर नागपूर

SARASWATI KISAN VIDYALAYA
BUTTIBORI

51

पु.

MT/22/138/615643

149

दलाल चं कां त

दलाल अ णराव

अंजनी हौिसंग सोसायट
चंदनशेष नगर हुडके र
रोड नागपूर

SIDDHARTH VIDYALAY NAGPUR

50

पु.

WYR2401248

150

दं डवते माधुर

दं डवते सुर

चंद करण नगर नागपूर
हुडके र रोड नागपूर

SANT CHKHAMELA SHIKSHAN
SANSTHA

47

ाने र

वामी समथ नगर बालाजी
ब डर पपला रोड बेसा

भाग

ी

मतदाराचे छाया च

WYR 1904179\6

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

151

दे वतळे र ा

दे वतळे वनायक

प ावती नगर बेसा नागपूर

152

दे शमुख हे मलता

दे शमुख पुरणचं

153

दे शपां डे माधुर

154

ढगरे सागर

155

दवारे राज

156

ड गरे अशोक

157

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-37

ओळखप

BHAVANS SHRIKRUSHNA NAGAR
NAGPUR

44

ी

WYR7781305

ट चस कॉलोनी नेअर
बालाजी कॉनवेनट
बु ट बोर नागपूर

LATE R K HIGH SCHOOL & JR
COLLEGE DONGARGAON

53

ी

MT/22/138/615568

दे शपां डे संजय

बेसा नागपूर

SHAHUS GARDEN CONVENT

53

ी

WYR1524321

ढगरे वासुदेव

नरे श पटे ल ले ओउट बेसा
नागपूर

YESHWANTRAO CHAVAN COLLEGE
OF ENGINEERING

27

पु.

ULH6061543

ओम िशव साई नागर बेसा

RAVI MADHYAMIK VIDYALAY

52

पु.

WYR5392105

ड गरे व ठल

व ठलवाड हुडके र रोड
नागपूर

JANATA HIGH SCHOOL

54

पु.

WYR7491632

ड गरे अशोक

ड गरे व ठल

व ठल वाड हुडके र
रोड नागपूर

JANATA HIGH SCHOOL NAGPUR

54

पु.

WYR7491632

158

फगणे घन याम

फगणे संपतराव

गणेश नगर बहादुरा नागपूर

GRAMIN VIKAS JR COLLEGE SALWA

45

पु.

WYR7780638

159

फुलकर संजय

फुलकर कृ णराव

वधा रोड ड गरगाव
नागपूर

KUMBHALKAR SOCIAL WORK
EVENING COLLEGE GANESHPETH

40

पु.

दवारे नागोराव

मतदाराचे छाया च

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ओळखप

160

गायकवाड जगद श

गायकवाड अजबराव

दुबे नगर हुडके र रोड
नागपूर

INDIRA GANDHI HIGH SCHOOL OLD
SUBHEDAR LAY OUT NAG

56

161

गजभे वंदना

गजभे द पक

भोले नगर पंपळा रोड
नागपूर

PANDIT JAVAHARLAL NEHRU
COLLEGE KANHAN

41

ी

JVK1456847

162

गौर हर नेहा

गौर हर दलीप

ह रहर नगर शां ती पाक
या मागे बेसा

BHAVANS B P VIDYA MANDIR

50

ी

WYR7205610

163

घोडे मोतीराम

घोडे महादे वराव

अलंकार नगर बेसा रोड
नागपूर

N S V KANDRI

50

164

घुल े वरे ी

घुल े

िश क कॉलोनी वाड नं ३
बु ट बोर नागपूर

JIJAMATA MADHYAMIK VIDYALAYA
BUTTIBORI

44

165

िगर वजय

िगर शोभािगर

सुदशन नगर नागपूर

LOKMANYA VIDYALAYA BADEGAON
SAONER NAGPUR

39

पु.

166

गोडसे अतुल

गोडसे चं शेखर

सोमलवाडा रोड नागपूर

SHREE CONVENT & SCHOOL

35

पु.

167

गोलाइत सुर

गोलाइत रामदासजी

सौभा य नगर हुडके र
नाका नागपूर

INDIRA GANDHI HIGH SCHOOL

41

पु.

WYR1532316

168

गोवरकर मोहन

गोवरकर न थूजी

बेलदार नगर नागपूर

VIVEKANAND VIDAYALAYA PALSAT
KAMPTEE

51

पु.

FVG 1180678

ानदे व

पु.

मांक :-37

मतदाराचे छाया च

LDX2096428

पु.

JVK2297380

ी

LDX 1248228

6

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

169

गुंडे मह

गुंडे ची दुजी

बुट बोर ले ऑउट नागपुर

170

गुरनुले नयना

गुरनुले वासुदेव

प ावती नगर

171

हे डाऊ अंजली

हे डाऊ वजय

रमेश इ टे ट वशात घोगली

172

हे पट बाबाराव

हे पट रामचं

173

ईखार संद प

174

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

KAMALA NEHARU COLLEGE OF
PHARMACY BUTIBORI

34

S.C.S. GIRLS HIGH SCHOOL

46

ी

KESHAVNAGAR MADHYAMIC
VIDAYALAYA NANDANVAN NAGPUR

32

ी

गुलमोहर कॉलोनी
हुडके र पपला फाटा
नागपूर

KUMBHALKAR SOCIAL WORK
EVENING COLLEGE GANESHPETH

45

पु.

ईखार शंकरराव

घरकुल हौिसंग सोसायट
बे तारोड रोड ह रहर नगर

P W S ARTS & COMMERCE
COLLEGE

44

पु.

जाधव व ा

जाधव यामकां त

रे णक
ु ा माता नगर
व ठलवाड जवळ हुडके र
रोड नागपूर

HINDUSTHAN VIDYALAYA
LAKADGANJ NAGPUR

55

175

जाधव वनोद

जाधव शेषराव

बी वंग साफ य हे रटे ज २
बेसा पपला नागपूर

DR D W DURUGKAR ADARSH
BHARAT VIDYALAYA MOHAGAON

40

176

जयपूरकर यो सना

जयपूरकर दलीप

वाड नं ३ सृ ी सोसायट
बु ट बोर नागपूर

JIJAMATA JR COLLEGE BUTTIBORI

50

177

जेऊरकर वसंतराव

जेऊरकर व ठलराव

वाड नं ३ िश क कॉलोनी
बु ट बोर नागपूर

JIJAMATA MADHYAMIK VIDYALAYA
BUTTIBORI

50

मांक :-37

ओळखप

मतदाराचे छाया च

KVM 1489095

WYR 1523851

WYR7208135

ी

पु.

WYR6738686

WYR7207731

ी

पु.

URC7355308

7

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

178

मतदाराचे नाव

जचकार मनोहर

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

जचकार सुखदे वराव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-37

ओळखप

सृ ी गृह िनमाण
सोसायट बु ट बोर वाड
नं ३ नागपूर

JIJAMATA MADHYAMIK VIDYALAYA
BUTTIBORI

56

पु.

FHF2190429

WYR1501691

179

काहुरके संजय

काहुरके भाकर

हुडके र रोड पपला फाटा
हाळगी नगर नागपूर

DHARAMPETH HIGH SCHOOL

49

पु.

180

काळबां डे वेदां त

काळबां डे पुंडिलक

िस े श साई कृ पा अपाट

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

30

पु.

181

कामड मनीषा

कामड भा कर

दुगश नं दनी ले ओउट
उमरे ड रोड नरसाळा नागपूर

SANJUBA HIGH SCHOOL

43

182

कां बळे अशोक

कां बळे इ तार

टे चो स गाडन उमरे ड रोड
गो सीम नागपूर

KAMLA NEHRU MAHAVIDYALAYA
SAKKARDARA CHOWK NAGPUR

56

पु.

LLD0808410

183

कां बळे मनीष

कां बळे अनंत

KAMALA NEHRU OF PHARMACY
BUTIBORI NAGPUR

37

पु.

HXR 1295849

184

कामड बलदे व

कामड िशवाजी

MAHARASHTRA ADHYAYAN MANDIR
HIGH SCHOOL

42

पु.

WYR6040299

185

कानतोडे उमेश

कानतोडे महादे वराव

हाडा कॉलोनी बुट बोर

GOVT. I.T.I. NAGPUR (GRAMIN
)BUTIBORI

38

पु.

URC 7590409

186

कापसे आिशष

कापसे खुशालराव

वह रगाव नागपूर

RADHIKATAI PANDAV COLLEGE OF
ENGG

29

पु.

LDX0803882

यू सुयोग कॉलोनी नागपूर

गो व
भू नगर नासरे
हाल जवळ हुडके र रोड
नागपूर

मतदाराचे छाया च

ी

8

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-37

ओळखप

187

कापशीकर सुयकां त

कापशीकर महादे वराव

अच अपाटमट
बे तारोड

YASHODA GIRLS ARTS &
COMMERCE COLLEGE

39

पु.

188

खाडे पवन

खाडे नामदे वराव

सावरबां धे ले ओउट पपला
रोड नागपूर

RAJIV GANDHI COLLEGE OF ENGG &
RESEARCH

31

पु.

189

खंडाने ीती

खंडाने
दुगा साद

द पकमल सोसायट शालू नगर
या मागे बेस रोड
मानेवाडा

SHASHKIY MADHYAMIK & UCHH
MADHYAMIK ASHRAM SHALA K

38

190

खराटे सुधांशू

खराटे केशवराव

िशवाजी कॉलोनी हुडके र
रोड नागपूर

DADA RAMCHANDRA B SINDHU
MAHAVIDYALAYA

42

पु.

WYR1503911

191

ख डे व ठल

ख डे पां डुरं ग

जजामाता सोसायट वागत
नगर हुडके र रोड नागपूर

N M C SANJAY NAGAR HINDI
MADHYAMIK SHALA

48

पु.

LDX1987213

192

खोपे अतुल

खोपे गजाननराव

महाल मी अपाटमट
रमेश इ टे ट घोगली नागपूर

ITM COLLEGE OF ENGG

30

पु.

XLP6485775

193

कोचे धम

कोचे ल मणराव

गजानन नगर नागपूर

Z.P GANDHI VIDAYALAYA LAKHANI

43

पु.

MT/22/138/0219445

194

कुमरे अचना

कुमरे कवडू

ा अपाटमट ला ट
बस टोप यू नरसाळा
नागपूर

JUPITER HIGH SCHOOL

39

195

कुव राजन

कुव ओंकारजी

ीसारण नगर इं नगर
नरसाळा रोड नागपूर

SANTAJI MAHAVIDYALAYA

52

मतदाराचे छाया च

WYR7224371

ी

ी

पु.

GSF3655222

WYR7511579

9

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

196

लेकुरवारे भगवान

लेकुरवारे न थूजी

पवनपु

197

महाकाळकर पु पा

महाकाळकर अशोक

198

मालेवार नर

199

मंदे

200

नगर नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-37

ओळखप

RAJIV VIDAYALAYA JAKHEGAON
KAMPTEE NAGPUR

45

क/ऑ अंबादास भोयर वधा रोड
साद कॉलोनी खापर
रे वे

RANI CHITRALEKHADEVI RAJE
BHOSLE SEC VIDYALAYA KAH

48

मालेवार भुपतलाल

वामीधाम रे िसडे सी
घोगली

GOVT INDUSTRIAL TRAINING
INSTITUTE

46

पु.

मंदे चं भानजी

सर वती नगर नागपूर

NIKUNJ VIDYALAYA BINAKI
MANGALWARI

39

पु.

मां डे वाती

मां डे अिभ जत

फळात नो २०४ बेलतारोड रोड
पृ वीराज नगर बे तारोड
बेस नागपूर

VIMALTAI TIDKE CONVENT

37

ी

WYR7197932

201

मं ी रे वती

मं ी वीण

हुडके र रोड पपला
नागपूर

SHAHU GARDEN HIGH SCHOOL
NAGPUR

34

ी

WYR7258221

202

म के सुिचता

म के संजय

बु ट बोर नागपूर

SARASWATI KISAN VIDYALAYA
BUTTIBORI

37

ी

URC1700400

203

म के सुवणा

म के सुनील

नासरे सभा ह मागे ,
िशवाजी कॉलोनी हुडके र
रोड नागपूर

S.C.S GIRLS HIGH SCHOOL

56

ी

WYR 1407170

204

मते वलास

मते रामचं

िशवश

JIJIMATA JR. COLLEGE BUTIBORI

52

ाने र

नगर नागपूर

मतदाराचे छाया च

WYR 7192156

ी

WYR7336829

FHF1595693

पु.

10

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

205

मे ाम अ ण

मे ाम पां डुरं ग

यू ओम शां ती ले ओउट
भात नगर नरसाळा रोड
नागपूर

206

मे ाम प लवी

मे ाम अिभम यू

207

मे ाम भाकर

208

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

पु.

मांक :-37

ओळखप

C P & BERAR HIGH SCHOOL

48

ह रहर नगर बे तरोड रोड
नागपूर

GOVT. DENTAL COLLEGE &
HOSPITAL NAGPUR

33

मे ाम नीलकंठ

चंदनशेष नगर हुडके र
रोड नागपूर

INDIRA GANDHI HIGH SCHOOL

51

पु.

LDX2055671

मे ाम सतीश

मे ाम शामराव

बुट बोर नागपूर

KAMALA NEHARU COLLEGE OF
PHARMACY BUTIBORI N NAGPU

34

पु.

INZ 7398050

209

मुल यशपाल

मुल गंगाधर

वंग अ एमेरा ड २ ीन
िसट एस एस इं टरनशनल शाळे
जवळ

SMT RADHIKATAI PANDAV COLLEGE
OF ENGG

43

पु.

210

मुळेकर ीराम

मुळेकर नारायणराव

िशवाजी कॉलोनी हुडके र
रोड नागपूर

PRASHANT MAHAVIDYALAYA

57

पु.

WYR1531086

211

मुंगळे सुशील

मुंगळे ग.

तलमले ले ओउट अट-बुट बोर

JIJAMATA MADHYAMIK VIDYALAY
BUTIBORI

35

पु.

MT/27/130/0099487

212

नगराळे उ वला

नगराळे पु षो म

वाड नं ५ बुट बोर
नागपूर

LATE NARAYANRAO WARGHANE
VIDYANIKETAN

30

213

िनखाडे हषल

िनखाडे रमेश

बेसा रोड रे वती नगर नागपूर

YESHWANTRAO CHAVAN COLLEGE
OF ENGINEERING

29

मतदाराचे छाया च

WYR7758436

ी

ी

पु.

MSCO955146

11

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

214

िनंबूळकर दुगा

िनंबूळकर अशोक

कोलार वाड नं १ नागपूर

215

िनमजे प ावती

िनमजे व ठलराव

कोणाक कॉलोनी बेसा

216

पां डे माधुर

पां डे सुरेश

217

पठाण शबाना

218

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-37

ओळखप

SARASWATI KISAN VIDYALAYA

30

ी

URC7351059

SHRI RAJENDRA HIGH SCHOOL
NAGPUR

56

ी

WYR1583707

घाटे ओउट ओ ड नाका
हुडके र रोड नागपूर

JAY VIJAY UPPER PRIMARY
SCHOOL

49

ी

LDX1291657

पठाण समशेर

व तक संकुल
हुडके र नागपूर

ST . VINCENT PALLOTTI C. O. E

35

ी

FHF 1518083

पोटफोडे संजय

पोटफोडे ल मणराव

माउली नगर यू नरसाळा रोड
नागपूर

NAV MAHARASHTRA HIGH SCHOOL

45

पु.

219

पुंड लिलत

पुंड घन याम

संदेश अपाटमट
रयलइ टे ट लोबल लोगील
पाक जवळ ह रहर नगर बेसा
नागपूर

SHRI SACHHIDANAND SHIKSHN
SANTHA COLLEGE OF PF KOR

36

पु.

220

रं गार गुलचंद

रं गार जानबा

जीवन वहार ९० खरबी ले ओउट
खरबी बहादुरा ामपंचायत

S S KALLAN MIYAN ANSARI HIGH
SCHOOL

43

पु.

221

राउत जय ी

राउत वनायकराव

ट चर कॉलोनी नागपूर

BALAJI CONVENT SECONDARY
SCHOOL BUTIBORI

40

222

राऊत कैलाश

राऊत ेमदास

मणी टाऊनिशप
बु ट बोर नागपूर

SANKET MADHYAMIK ASIWASI
ASHRAMSHALA CHIMNAZARI

47

WYR7833221

LDX1206424

ी

पु.

मतदाराचे छाया च

URC 7586704

FHF2193969

12

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

223

राऊत शां त

राऊत परावजी

िशवश

नगर नागपूर

224

रे हपाडे मनोहर

रे हपाडे बाबूरावजी

जय हं द नगर उमरे ड रोड
नरसाळा

225

रे वतकर चं भान

रे वतकर रामजी

िसडको कॉलोनी बुट बोर

226

रोकडे अशोक

रोकडे रामभाऊ

िश क कॉलोनी बु ट बोर
नागपूर

227

सादतकर अजय

सादतकर रामराविसंग

सावरबां धे ले ओउट
हुडके र पोलीस टे शन
हुडके र रोड नागपूर

228

सादतकर अजय

सादतकर रामरावजिसंग

सावरबां धे ले आउट नागपूर

229

साखरकर शािलनी

साखरकर मुनी

230

सां डे सतीश

231

साठवणे मुकेश

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-37

ओळखप

MADANGOPAL AGRAWAL HIGH
SCHOOL NAGPUR

39

पु.

MT/22/139/0144686

NIKUNJ VIDYALAY BINAKI
MANGALWARI NAGPUR

38

पु.

WYR7279482

RANI CHITRALEKHADEVI RAJE
BHOSLE MADHYAMIK VIDAYAL

43

पु.

XQY 1635226

JIJAMATA JR COLLEGE BUTTIBORI

48

पु.

URC7355225

MAHARASHTRA HIGH SCHOOL

41

पु.

WYR2155794

MAHARASHTRA HIGH SCHOOL 706
PAWAN NAGAR NAGPUR

41

पु.

WYR2155794

वामी समथ नागर पपला
रोड बेसा नागपूर

BHALERAO SCIENCE COLLEGE
SAONER

52

सां डे बाबुराव

उ नती पाक , पपला रोड

GURU NANAK JR. COLLEGE

44

पु.

WYR 6090658

साठवणे केशवराव

पंपळा रोड आर एस लोन जवळ
हुडके र नाका नागपूर

DHARMRAJ VIDYALAYA KANDRI
PARSEONI NAGPUR

38

पु.

LLD3018314

ी

मतदाराचे छाया च

WYR5392444

13

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-37

ओळखप

232

सातपुते पूजा

सातपुते अशोकराव

साई वहार कॉलोनी पपला
फाटा हुडके र रोड
नागपूर

SHISHU VIKAS MADHYAMIK
VIDYALAY

54

ी

233

शहाणे िु तका

शहाणे राहुल

िनवास हाउिसंग सोसायट
हुडके र

S.H.G.H. SCHOOL

27

ी

234

शडे सरला

शडे नंद कशोर

नरसाळा रोड नागपूर

ORANGE CITY COLLEGE OF SOCIAL
WORK NAGPUR

52

ी

235

िशंदे कशोर

िशंदे रामकृ णजी

चं करण नगर हुडके र
रोड नागपूर

SINDHI HINDI JR COLLEGE NAGPUR

52

पु.

LDX1340207

236

िशंदे समीर

िशंदे नामदे वराव

क/ऑ एन वी मादुरकर वामी
समथ नागर पपला रोड
बेसा नागपूर

PRIYADRSHINI BHAGWATI COLLEGE
OF ENGG

35

पु.

KXF1263060

वामी ववेकानंद मे डकल
िमशन हॉ पटल खापर फाटा
वधा रोड नागपूर

SHRI RAMDEOBABA COLLEGE OF
ENGINEERING & MANAGEMEN

47

पु.

MT/22/141/384725

पु.

MT/22/138/615039

237

वणकर जां बुवंत

वणकर आनंदराव

WYR7502255

MHF 1119809

238

सोनकुसरे राजू

सोनकुसरे
पु षो म

वद नं ३ मेन रोड ट
कॉलोनी बु ट बोर

GRAMIN YAVAK SHRIKRUSHNA
SAMSTHA TAKALGHAT

51

239

सोनट के

सोनट के उमेशराव

मध कॉलोनी बु ट बोर

AMAR HIGH SCHOOL TAKALGHAT

35

ी

SPL6558662

240

सोनावणे गाय ी

यंकटे श िसट II बेसा

SHAHUS GARDEN HIGH SCHOOL

37

ी

WYR7209885

णता

सोनावणे हे मंत

मतदाराचे छाया च

14

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-37

ओळखप

241

तडस शिशकां त

तडस आनंदराव

मणी टाऊन िशप वाड
नं २ बु ट बोर नागपूर

MADHAVKUTI MADHYMIK ASHRAM
SCHOOL BUTIBORI

44

पु.

242

तालहन राजेश

तालहन भाऊराव

ठाकूर ले आऊट वाड नं १
बु ट बोर नागपूर

JIJAMATA MADHYAMIK VIDYALAYA
BUTTIBORI

44

पु.

243

तलमले मीना ी

तलमले वसंत

पवार नगर हुडके र रोड
नागपूर

JANRAL AWARI SMURTI VIDYALAY
NANDANVAN NAGPUR

48

244

तळवेकर वसंत

तळवेकर पां डुरं गजी

अट/पो ट बुट बोर

JIJAMATA SCIENCE & ARTS UCCHA
MADHYAMIK VIDYALAYA

52

245

ठाकरे मु ा

ठाकरे नागोराव

दुबे नगर सी नागपूर

JIJAMATA VIDYALAY KHAPA

48

246

ठाकरे वलास

ठाकरे

ीरामजी

सेवादळ नगर बेसा रोड
नागपूर

JAWAHAR NIGHT HIGH SCHOOL
SITABULDI NAGPUR

34

पु.

247

ठावर गजानन

ठावर उ वराव

वाड नं ६ िश क कॉलोनी
बु ट बोर नागपूर

SANKET MADHYAMIK
ASHRAMSHALA CHIMNAZARI

40

पु.

248

ितडके सुनील

ितडके भाकर

वनोभा नगर नागपूर

MAHARASHTRA ADHYAYAN MANDIR
HIGH SCHOOL GANDHI NAG

40

पु.

MT/22/131/0429797

249

िततरमरे अिभ जत

िततरमारे सेवकराम

G.H RAISONI COLLEGE OF ENGG.

32

पु.

AIS7108772

सूय दय नगर यू नरसाळा
रोड नागपूर

मतदाराचे छाया च

URC7354517

ी

पु.

LDX1343276

MT/27/129/102299

ी

WYR7260011

BKY 1126002

15

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

250

उके संगरतन

उके मारोतराव

सृ ी ले ऑउट वाद न ३
बुट बोर

251

उरकुडे रामदास

उरकुडे गो वंदराव

वाड नं ३ सृ ी
सोसाय य बु ट बोर
नागपूर

252

ऊसरे वीण

उसरे रामभाऊ

253

वै शालीकराम

254

वै

255

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-37

ओळखप

SHREE CHHATRAPATI SHIVAJI UCH
PRATAMIK SHALA BUTIB

32

पु.

URC 7349384

JIJAMATA JR COLLEGE BUTTIBORI

50

पु.

FHF2190395

हुडके र रोड पपला फाटा
हाळगी नगर

C P & BERAR HIGHSCHOOL &
KANISTHA VIDYALAYA

42

पु.

WYR7495005

वै गोमाजी

इं गोले नगर हुडके र रोड
नागपूर

SHRI RAJENDRA HIGH SCHOOL

44

पु.

LDX1379171

वै गुलदे वराव

िशवाजी कॉलोनी नासरे हाल
जवळ हुडके र रोड नागपूर

SAIBABA HIGH SCHOOL
MAKARDHOKDA

36

पु.

LDX0799353

व कमा
राजकुमार

व कमा
गणेश साद

कोणाक कॉलोनी बेसा

SURENDRAGADH HINDI
MAHANAGARPALIKA SHALA

49

पु.

256

वाड वे मुकेश

वाड वे तुर चंद

शेगाव नगर बहादूर फाटा
उमरे ड रोड नागपूर

SWAMI VIVEKANADN NAGAR
WADDHAMNA

34

पु.

257

वाघ कैलास

वाघ शामराव

साईबाबा नगर नागपूर

VIVEKANAND VIDAYALAYA PALSAT
KAMPTEE

34

पु.

258

वाकोडकर सीमा

वाकोडकर बाबाराव

िस वनायक ले ऑउट
नागपूर

KAMALA NEHARU COLLEGE OF
PHARMACY BUTIBORI NAGPUR

34

वजय

मतदाराचे छाया च

WYR 6749899

ी

ULH 1033703

16

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपूर ामीण
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

259

वानीकर जया

वानीकर र वकां त

कोणाक कॉलोनी बेसा

260

वंजार िनतीन

वंजार व ाधर

उमरे ड रोड बहादुर नागपूर

261

वंजार

वंजार कृ णराव

यू नरसाळा रोड नागपूर

262

वराडे मारोती

वराडे व णू

प ावती नगर रामे र
बे तारोड रोड बेसा

263

वराडे मारोती

वराडे व णू

रामे र रोड नागपूर

264

वरघणे आिशष

वरघणे अजबराव

265

वरघणे चेतना

वरघणे िनलेश

शां त

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-37

ओळखप

मतदाराचे छाया च

ी

S D D HINDU GIRLS HIGH SCHOOL &
JUNIOR COLLEGE NAG

35

DR PANJABRAO DESHMUKH ARTS &
COMM EVENING COLLEGE

38

पु.

RAJIV GANDHI COLLEGE OF
ENGINEERING & RESEARCH

30

पु.

TRAINING COLLEGE OF NURSING
INDIRA GANDHI GOVT MED

56

पु.

WYR7710130

TRANINIG COLLEGE OF NURSING
I.G..G.M.C. & HOSIPITA

56

पु.

WYR 7710130

रागापूर बोर बु ट बोर
नागपूर

LATE NARAYANRAO WARGHANE
VIDYANIKETAN

32

पु.

रे गापूर बोर बुट बोर
नागपूर

LATE NARAYANRAO WARGHANE
VIDYNIKETAN

31

ी

17

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

93

बाळबुधे ीहर

बाळबुधे ब ाजी

४३५ नवीन दघोर उमरे ड रोड
बहादुरा मोतीलाल नगर
नागपूर

94

चकोले चं शेखर

चकोले महादे व

बोर नाईक पो ट टे केपार

95

चौधर व ा

चौधर चं भान

यू सुभेदार ले ओउट
हुडके र रोड नागपूर

96

चौधर पु षो

चौधर दनकरराव

महा मा फुले पाक जवळ
स करदरा रोड ओमनगर
नागपूर

97

चौरे संजय

चौरे भीमराव

आदश नगर रानाला कामठ

98

चौधर

चौधर वामनराव

ीराम नगर नागपूर

99

दे शमुख गणेश

दे शमुख भाकर

100

खे डेकर मारोती

101

महाले जगद श

शां त

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-38

ओळखप

GRAMVIKAS VIDYALAY KUHI

57

पु.

WYR1541630

BAJIRAOJI KARANJEKAR COLLEGE
OF PHARMACY SAKOLI

35

पु.

KVM1172337

AVDHOOT JUNIOR COLLEGE

30

MADHYAMIK VIDYALAYA AMBADI

53

पु.

AIS2384428

MADHYAMIK VIDYALAY AMBADI

44

पु.

WYR6073191

DAMODARRAO KHAPARDE JR
COLLEGE SALWA

42

पु.

MT/23/134/829064

वाड नो १६ बाजार चौक
दे शमुख मोह ला कुह

AVDOOT JUNIOR COLLEGE KUHI

32

पु.

LDX1354968

खे डेकर दामाजी

गाडगे नगर उमरे ड रोड
शिनवार बाजार नागपूर

CHAITANYESHWAR VIDYALAY

61

पु.

YGR1917475

महाले यंबकराव

आशीवाद नगर जय दुगा
सोसायट झंगाबाई टाकली
रोड नागपूर

AMBADI MADHYAMIK VIDYALAYA
AMBADI

47

पु.

GSF2751162

ी

मतदाराचे छाया च

AIS6519789

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कुह
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-38

ओळखप

102

मे ाम मोद
कुमार

मे ाम दशरथ

बाझार चौक वाड नो ६ कुह

GRAMVIKAS VIDYALAYA

55

पु.

SLW4109146

103

मोहजनकर रवी

मोहजनकर न थूजी

अ िशकारपूर पो ट वेलतूर

AVDHOOT JUNIOR COLLEGE

48

पु.

KVM1348085

104

मुरमे सुरेश

मुरमे जग नाथजी

जे पी कॉनवेट जवळ रामना
मारोती नगर नागपूर

MADHYAMIK VIDYALAY AMBADI

51

पु.

SPR5801139

105

राठोड जगद श

राठोड दे वदास

गुरनुले वाड वाड न १०
कुह

GRAMVIKAS VIDYALAYA KUHI

27

पु.

HBZ0901090

106

शडे ववेक

शडे नामदे वराव

आदश नगर दघोर नागपूर

MADHYAMIK VIDYALAY AMBADI

45

पु.

AIS2512796

107

उरकुडे केशव

उरकुडे दादाजी

वाड नो २ अ/पो ट दे वळ
कला

OXFORD ENGLISH SCHOOL MOUDA

26

पु.

SPR4015939

108

येवले मीनल

येवले सुरेश

व ान नगर मानेवाडा
नागपूर

GRAMVIKAS JUNIOR COLLEGE KUHI

52

ी

मतदाराचे छाया च

BKG431246

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-\कुह
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

178

अलोने सुनील

अलोने द ा य

मंगळवार पेठ उमरे ड

179

अतकर मह

अतकर

180

बारापा े दनेश

181

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-39

ओळखप

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYALAYA MANDHAL

37

पु.

SPR1560010

िचखलाबोड पो ट -आदम

ABHINANDAN VIDHYALAYA

29

पु.

SPR1337005

बारापा े
कृ णाजी

क/ऑफ ट चरस कॉलोनी वानखे डे
ले ओउट बेळगाव उमरे ड

GAUTAM VIDYALAYA
DONGARMAUDA

34

पु.

LDX0876813

भाईना आिशष

भाईना हनुमंत

राजीव गां धी नगर डॉ
आंबेडकर माग नागपूर

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYALAYA MANDHAL

26

पु.

182

िभमटे िचरं जीव

िभमटे ितमाजी

क/ऑफ कुमार टे लर ए /पो ट
-मां ढळ

DAMODHAR KHAPARDE VIDYALAYA

40

पु.

SPR6128292

183

भ डे कर योगेश

भ डे कर वामनराव

जय दुगा ले ओउट १०
गाय ी नगर झंगाबाई
टाकली नागपूर

GAUTAM VIDYALAYA

43

पु.

MT/22/121/066250

184

भुयार

भुयार सुधीर

अयो या नगर साई मं दर
मागे नागपूर

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYALAYA MANDHAL

33

185

ब े भाकर

ब े का हा

क/ऑफ शामराव मुळे िचटणवीस
नगर पंचवट रोड नागपूर

NIKUNJ VIDYALAYA BINAKI
MANGALWARI NAGPUR

33

पु.

KVM1172170

186

चौसरे दलीप

चौसरे ल मण

बाजार चौक अ/पो ट-मां ढळ

NOOTAN MAHILA VIDLAYA

48

पु.

MT/22/131/0312373

मता

ाने र

ी

मतदाराचे छाया च

UOA7041106

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कुह
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-39

ओळखप

187

ड टू लवार जीवन

ड टू लवार राम ना

युिन हसल मौय
अपाटमट राम कृ णा
नगर नागपूर

SHRI CHAITANYESHWAR SHIKSHAN
MANDAL

44

पु.

YKB5703145

188

फडर मनोज

फडर ऋषी

गंगामाता नगर ए/पो ट
वेलतूर

SWAMI VIVEKANAND KANISHTHA
MAHAVIDYALAYA VELTUR

41

पु.

MT/22/131/378109

189

गायधने महे श

गायधने कृ णाराव

सोमवार पेठ बुधवार बाजार
नागपूर

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYALAYA MANDHAL

33

पु.

AIS4700340

190

गंथाडे दलीप

गंथाडे शंकरराव

यू सुभेदार ले ओउट
नागपूर

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYALAYA MANDHAL

54

पु.

AIS2310068

191

गी लुरकर वठोबा

गी लुरकर न थूजी

वनोबा बगर गोधनी सीम
बहादुरा नागपूर

JIVANVIKAS EDUCATION SOCIETY
NAGPUR

55

पु.

WYR7465669

192

जाधव धमनाथ

जाधव धमनाथ

मां ढळ

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYALAYA MANDHAL

54

पु.

MT/22/131/312497

193

जाधव नरे श

जाधव धमश

मां ढळ

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYLAYA MANDHAL

54

पु.

MT/22/131/312497

194

कापगते तीथराज

कापगते राजाराम

प कार सहिनवास अमरावती
रोड िस वल लाई स नागपूर

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYALAYA MANDHAL

51

पु.

UOA1843747

195

काटमुसरे काश

काटमुसरे भ यालाल

बु ले ओउट ए /पो ट
मां ढळ

SHRI L P COLLEGE MANDHAL

52

पु.

मतदाराचे छाया च

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कुह
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-39

ओळखप

196

ख संगे ह रहर

ख संगे बसनजी

वाड न ३ सो पुर
पो ट-च ना

SWAMI VIVEKANAND KANISHTYA
MAHAVIDYALAY

37

पु.

MT/22/131/0382279

197

खो ागडे चां गदे व

खो ागडे धाजी

गंगामाता चौक वेलतूर

GAUTAM VID YALAYA

33

पु.

KVM1284876

198

खो ागडे गौतम

खो ागडे उदे भान

ए/ पो ट मां ढळ ठाकरे राईस
िमल या मागे मां ढल

GAUTAM VIDYALAYA
DONGARMOUDA

56

पु.

SPR0332346

199

कुकुडकर नवकेश

कुकुडकर सुधाकर

ए /पो ट वेलतूर
ामपंचायत जवळ मेन रोड
बझार चौक वेलतूर

GAUTAM VIDYALAYA

33

पु.

KVM1305366

200

लां बा नवनीत कुमार

लां बा जोिगंदर िसंग

वागत पाक अपाटमट
काटोल रोड सेिमनर ह स
नागपूर

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYALAYA MANDHAL

32

पु.

CSJ0806976

201

लां जेवार उ हास

लां जेवार गणेश

ए/पो ट -टे केपार

GAUTAM VIDYALAYA

33

पु.

KVM1186147

202

मंडपे मंगला

मंडपे वीण

रामकृ ण नगर दघोर
नागपूर

GAUTAM VIDYALAYA

43

203

मते शेषराव

मते

वाड नो ३ कुणबी मोह ला
वेलतूर

SWAMI VIVEKANAND KANISHTHA
MAHAVIDYALAY

27

पु.

SPR6158182

204

मे ाम पंकज

मे ाम
हर ं जी

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYALAYA MANDHAL

27

पु.

SPR6513170

ाने र

अंभोरा रोड मां ढळ

ी

मतदाराचे छाया च

AIS7248636

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कुह
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

205

नागदे क पना

नागदे रामदास

िशव नगर वाड नो ५

206

नंदे र भटू

नंदे र मारोती

207

नानोटे भाऊराव

208

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

ी

मांक :-39

ओळखप

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYALAYA MANDHAL

33

ए /पो ट कुह वाड नो १०
गुरनुले वाड

GAUTAM VIDYALAY

57

पु.

IN27104474

नानोटे मारोतराव

ी ु ण नगर वाठोडा
ले ओउट शीतला माता मं दर
जवळ नागपूर

DAMODAR RAO KHAPRDE
BAHUDDESHIYA SHIKSHAN
SANSTHA

57

पु.

YGR1359090

पे दोर संतोष

पे दोर जनाधन

क/ऑफ चां गदे व धाजी
खो ागडे गंगाराम चौक
वाड नो २ वेलतूर

GAUTAM VIDYALAYA

36

पु.

SPR6284343

209

रामटे के संजय

रामटे के बाबुरावजी

पपर मुंजे पुनवसन
वेलतूर

SWAMI VIVEKANAND KANISHTHA
MAHAVIDYALAYA VELTUR

41

पु.

KVM0771048

210

तईकर द पक

तईकर राधे याम

शेष नगर खरबी रोड नागपूर

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYALAYA MANDHAL

34

पु.

YGR7086457

211

ठवकर संजय

ठवकर सदािशव

क/ऑफ महाजन िशवाजी वाड
जैन मं दर रोड रामटे क

PUNYASHLOK VIDYANIKETAN

35

पु.

SPR1326396

212

ितजारे भा य ी

ितजारे पां डुरं गजी

वाड न ३ कुणबी मोह ला
वेलतूर

SWAMI VIVEKANAND KANISHTHA
MAHAVIDYALAY

26

ी

SPR6406029

213

ितजारे भा य ी

ितजारे पां डुरं गजी

वाड नो ३ कुणबी मोह ला
वेलतूर

SWAMI VIVEKANAND KANISHTHA
MAHAVIDYALAYA VELTUR

26

ी

SPR6406029

मतदाराचे छाया च

WYR7020175

4

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-कुह
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

214

िततरमारे अ वनाश

िततरमारे लेमदे व

उमरे ड रोड बापू नगर नागपूर

215

िततरमारे वैभव

िततरमारे वसंत

216

िततरमारे वैभव

िततरमारे वसंत

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-39

ओळखप

SHRI LEMDEO PATIL
MAHAVIDYALAYA MANDHAL

53

पु.

LLD1916741

अ/पो ट वाग

NIT POLYTECHNIC

26

पु.

SPR1354810

अ/पो ट -वाग

NIT POLYTECHNIC

26

पु.

SPR1354810

मतदाराचे छाया च

5

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-उमरे ड
अ.

398

399

मतदाराचे नाव

बेहरे दनेश

बथार या शैलेश

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

बेहरे रामाजी

बथार या गजानन

प ता

क त नगर नागपूर

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-40

ओळखप

JAWAHAR VIDHYALAY UMRED
NAGPUR

37

पु.

MT/22/141/600387

खावारापेठ उमरे ड रोड,
नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGINEERING
UMRER ROAD, NAGPUR

39

पु.

SPR1572577

पु.

SPR5518196

400

बोडकर नरे श
कुमार

बोडकर र ाकर

मंगळवार पेठ उमरे ड
नागपूर

ASHOK VIDHYALAY

40

401

चरपे स वता

चरपे िलले र

ग ड रोड, बाय पास चोक
उमरे ड रोड, नागपूर

UMRER COLLEGE OF ENGGINERING
UMRER

36

402

दे शमुख धीरज

दे शमुख शेषराव

VIDARBHA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

42

पु.

WNU2753499

403

धोटे

धोटे माधवराव

सावरबां धे ले ओउट नागपूर

NAVPRATIBHA HIGH SCHOOL

51

पु.

MT/22/141/417178

बुधवार पेठ, उमरे ड रोड,
नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGINEERING
UMRED ROAD NAGPUR

35

पु.

KVM1271659

ाने र

मूत नगर नागपूर

ी

मतदाराचे छाया च

SPR4069076

404

दघोरे गणेश

दघोरे रामजी

405

गारघाटे िगर श

गारघाटे अशोक

महागणपती अपाटमट
िस े र नगर दघोर
नागपूर

VIDARBHA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

31

पु.

ZFF1532985

406

गो वंदानी संजय

गो वंदानी काश

िसंधी कॉलोनी मंगळवार
रोड, उमरे ड रोड, नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGINEERING
UMRED ROAD, NAGPUR

29

पु.

SPR5893136

1

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-नागपरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-40

ओळखप

407

काळकर युवराज

काळकर राममूत

नीलकमल नगर, नरसाडा रोड,
दघोर नागपूर

JILA PANCHAYAT HIGH SCHOOL
PACHGAON

53

पु.

WYR7270200

408

खळतकर अभय

खळतकर म हार

यू सुबेदार ले आऊट,
अयो या नगर, नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGINEERING
UMRED ROAD, NAGPUR

43

पु.

0

409

खळतकर

खळतकर अभय

द ा े नगर, नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGINEERING
NAGPUR

43

410

खान समीर

खान असद

जाफर नगर नागपूर

VIDHARBHA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

41

पु.

411

मानुसमारे द ू

मानुसमारे पां डुरं ग

जोगीठाना पेठ उमरे ड
नागपूर

JEEVAN VIKAS VIDHYALAY

50

पु.

412

म े

म े वीण

भूदारकर ले आऊट, उमरे ड रोड,
नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGINEERING
UMRED ROAD, NAGPUR

413

मुंगले िनमल

मुंगले गजानन

बहादुर, नागपूर

414

पेलने नलराज

पेलने िशवदास

415

राउत िगर श

राउत नारायण

ेता

मता

ी

0

35

ी

SPR5904735

KDK COLLEGE OF ENGINEERING
UMRER NAGPUR

34

ी

SPR5870597

बुधवार पेठ दिलत व ती
उमरे ड नागपूर

PRAKASH HIGH SCHOOL

37

पु.

KVM1268283

बे तारोड रोड, बेसा
नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGINEERING
UMRED ROAD, NAGPUR

42

पु.

MT/24/142/234845

मतदाराचे छाया च

2

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :-उमरे ड
अ.

मतदाराचे नाव

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

416

र घे अ वनाश

र घे भीमराव

417

ठाकरे संद प

ठाकरे बाल

418

ठवकर

419

420

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १
प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-40

ओळखप

नवीन अ याळवाले ले ओउट
बायपास उमरे ड नागपूर

ASHOK VIDHYALAY UMRED NAGPUR

57

पु.

अयो या नगर, मानेवाडा रोड,
सकरदरा, नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGINEERING
UMRED ROAD, NAGPUR

34

पु.

0

ठवकर रामदास

अ यापक नगर, मलगी नगर,
मानेवाडा रोड, नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGINEERING
UMRED ROAD, NAGPUR

41

पु.

KVM1048875

वासिनक िमिलंद

वासिनक पां डुरं ग

खरबी रोड, िसदे र नगर,
नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGINEERING
UMRED ROAD, NAGPUR

36

पु.

BBS1293109

यादव प लवी

यादव परवेश

चंद रामनगर, मानेवाडा रोड,
नागपूर

KDK COLLEGE OF ENGINEERING
NAGPUR

40

ाने र

ण

ी

मतदाराचे छाया च

0

3

महारा
ज याचे नांव :-नागपरु
तालु याचे नांव :- भवापरू
अ.

मतदाराचे नाव

वधान प रषद मतदार याद -२०१ ७

नागपुर वभाग श क मतदारसंघ
पुरवणी १

व डलांचे/आईचे /पतीचे नाव

प ता

भाग

महा व यालयाचे नाव

वय

लंग

मांक :-43

ओळखप

123

ढोणे सूयभान

ढोणे दौलतराव

अ सोमनाला पो ट
मोखे बुड

YUVAK PRAGATI HIGH SCHOOL

57

पु.

MT/22/131/474314

124

गजभे अिनल

गजभे भगवान

राधा नगर

BHARAT VIDYALAYA CHARGAON

35

पु.

KVM 1231448

125

क े सिचन

क े कण

उमरे ड नागपूर

YUWAK PRAGATI HIGH SCHOOL
MOKHEBARDI

27

पु.

SPR 5530811

126

राउत भाकर

राउत डोमाजी

माळ पुरा गुजर पुरा कुह
नागपूर

YUWAK PRAGATI HIGH SCHOOL
MOKHEBARDI BHIWAPUR

56

पु.

MT/22/131/309591

127

शडे अशोक

शडे डोमाजी

क/ऑफ सुरेश बारसू नंदनवार
को ीपुरा िभवापूर

YUVAK PRAGATI HIGH SCHOOL

54

पु.

MT/22/31/6459281

128

सोनकुसरे कसन

सोनकुसरे वासुदेव

जै वाल ले ऑउट वारड न १
वेलतूर कुह नागपूर

YUWAK PRAGATI HIGH SCHOOL
MOKHEBARDI

42

पु.

SPR 615780

129

ठवकर मनोहर

ठवकर ीपत

रामधन चोक वारड
िभवापूर नागपूर

YUWEK PRAGATI HIGH SCHOOL
MOKHEBARDI

50

पु.

INZ 4010575

130

वहाडे विनता

वहाडे मनोहररावजी

िभवापूर नागपूर

VIDYA NIKETAN VIDYALAYA NAXI

41

माक ५

ी

मतदाराचे छाया च

MT/22/138/0126834

1

