गोवा
अ. क.

वातं

सै नक व यांची वधवा यांची याद

नाव
ेमनाथ वासनीक

प ता
रा. जापतीनगर, लॉट
िज हा नागपूर

.1, र ंगरोड, रे वे

गोवा
ासींग जवळ, नागपूर

1

ीमती रजनी

2

ी. शेषराव $व%वनाथ मुरकुटे

रा. 58,अ'ट$वनायक कॉलणी, महा मा गांधीनगर, हुडके'वर रोड,
नागपूर-440034 मो. 9158414576

गोवा

3

ी. बबनराव पुड,लकराव खो.ागडे

रा. ी.टोपरे यां/या $व0हर जवळ,1चमाबाई पेठ,0टम5क,िज. नागपूर
440017 मो. 9767761309

गोवा

4

ी. गणपतराव छोटुजी गभणे

रा. लॉट .116, ,स8दे %वरवाडी, :यु डायमंड नगर, नव महारा';
शाळे चेमागे, खरबी रोड,नागपूर 440009 मो. 9922480376

गोवा

5

ी. भाकर <नळकंठ खो.ागडे

रा. टाटापारसी शाळे जवळ, गंजीपेठ, नागपूर. मो.

गोवा

6

ी. नंद5कशोर गंगा साद <तवार

रा. लॉट .एम/32/बी, ता या टोपेनगर, नागपूर, िज हा नागपूर
440015 मो. /8329867559/9822942445

गोवा

7

ी.बसंतकुमार अनंतराम चौर,सया

रा. टे कडी रोड, ,सताबड?, डॉ.छं गाणी यां/या दवाखा@यामागे िज हा
नागपूर मो. 9403343706

गोवा

8

ी. फागुजी तुळशीराम खो.ागडे

रा. Bहाळगी नगर, बेसा पावर हाउस/या मागे, एन.आय.ट
,शतलामाता मं0दर समोर, नरसाडारोड, नागपूर, नागपूर.

गोवा

9

ी. महादे व 5कसन कामडी

रा. ीरामवाडी, आदशEनगर मंगल कायाEलयासमोर, अयो8यानगर,
िज हा नागपूर मो. 9860719701

गोवा

रा. दलालपूरा, हं सापूर , नागपूर,िज हा नागपूर
9637761059

गोवा

8888063478

लॉट,

10

ीमती Fखमाबाई $वठठलराव
जयपूरकर

11

ी. 5कसन हनुजी जांभुळकर

रा. माता टे कडी इंदोरा पो. बेझनबाग, िज हा नागपूर

गोवा

12

ी.आनंदराव गोपाळराव मुरकुटे

रा.च धरनगर, लॉट .102,नागपूर िज हा नागपूर 440024
मो. . 9370727948

गोवा

13

ी. मदनमोहन मुIतानंद आचायE

रा. लॉट नं 126,फामE लॅ :ड,रामदासपेठ िज हा नागपूर

गोवा

14

ीमती अनुराधा 5कसन जनबंधु

रा.गोकुल धाम, ऐ 47,203,5 'णा गोकुलधाम,गोरे गाव, ईLट
मुंबई -63

गोवा

15

ीमती आशा र$वंM गोसेवाडे

रा. लॉट नं 60 अNयंकरनगर नागपूर

गोवा

16

ीमती

रा.Oकॉ नं. डी.335 रामनगर, नागपूर

गोवा

17

ी. माधव डांगाले

रा.नवी वLती पचमडी माह ला,पो.:यु कॉलणी वाडE

18

ी. शPुQन दौलतजी नागलवाडे

रा.मु.पो.कनेर ,तालुका लाखनी,िज.भंडारा, नागपूर.9405949472

गोवा

19

ीमती Fखमाबाई धनराज सेलुकर

रा. के/आ,शोभा नंदनवार संजय आटा चIकR लाईन,नाईक तलाव
बांSलादे श, िज हा नागपूर 440002 मो. 9860038014

गोवा

20

ीमती शकRना बेगम Tब. मुमताज
खान

रा. लॉट .829,कामगार नगर,शारदा कंपणी,नार रोड,िज हा
नागपूर. मो. . 7304611623/8483982485

गोवा

<तभा अ/युत तालुकदार

मो.

गोवा

.59, नागपूर.

गोवा

21

ीमती शमाबेगम अहमद अल

रा. 1गट खदान छोट मिLजदजवळ काटोल रोड नागपूर 13

गोवा

22

ी.पुंडल क दौलत खंडागळे

रा. लॉट .24,,मP $वहारनगर,खरबीरोड,लUमी
भोजणालय,440009 मो. .9545266618,9923238854

गोवा

23

ीमती इंदब
ु ाई गजाननराव साखरकर

रा. लॉट .97,हुडके%वर रोड, राधाकृ'णनगर,िज हा नागपूर
440024 मो. 9156868539

गोवा

24

ीमती पावEती शंकरराव बावणकर

रा.के/आ, ी.रामकृ'ण लोणारे ,भाजी मंडी चौक,,सताबड?,िज हा
नागपूर. 440012

गोवा

25

ी. कमल का,शनाथ गज,भये

रा. भांडार मोह ला, इंदोरा,िज हा नागपूर

गोवा

26

ीमती मंजुळाबाई मोतीराम लुटे

रा. लॉट नं. 43 सरLवतीनगर
मागे,हुडके%वर रोड नागपूर

गोवा

27

ीमती सा$वPीबाई पांडुरं ग नवनागे

रा.ईतवार पेठ, तालुका उमरे ड,िज.नागपूर

गोवा

28

ीमती सु,शला वी. सुभाष 1गर

रा. ी.$वठठल डोलXकर यां/या घर ,<तडके भवन/या मागे,जुना
जेलखाना, िज.नागपूर मो. .7058885634

गोवा

रा. लॉट . 16,$वजय को.हाउ,संग
सोसायट ,मेहरबाबानगर,वधाEरोड,1चंचभवन नागपूर 441108 मो.
9096668401

गोवा
गोवा

29

ीमती यशोदाबाई गुलाबराव
मरसको हे

.4,$पंपळारोड,वै'णवी हाडEवेअर/या

30

ी.सदा,शव दयावंत सुवZ

रा. जगद श मंद र गडा फाटक,जबलपुर मो.

31

ीमती सु,शला दशरथ माळी

रा.अयो8यानगर,राममंद र जवळ,युवाLनेह,शाळे समोर,िज हा
नागपूर मो. 9373960433

गोवा

32

ीमती गंगाबाई महादे व <ननावे

रा.0टमकR संभाजीरोड,गामावLताद/या आखाडयाजवळ, िज हा
नागपूर

गोवा

33

ी. <नलकंठ रामाजी बोकडे

रा.जुनी मंगलवार , नागपूर

गोवा

34

ीमती व सला लालजी खांडक
े र

रा.धारगावे आटा चIकR जवळ,पंच$षलनगर, िज हा नागपुर
440017 मो.

गोवा

35

ीमती भागुबाई ताराचंद नंदे%वर

रा. राजहेस राउत भानखेडा मो,मनपुरा नागपूर

गोवा

36

ीमती कुसुम भौयाजी मानकर

रा.ताजे%वर नगर नागपूर

गोवा

37

ीमती

रा. अ<नल ओक उपा8ये रोड महाल नागपूर

गोवा

38

ीमती मंदा भाउराव मोह ते

रा. नाईक रोड, महाल, नागपूर,िज हा नागूपर

गोवा

39

ीमती सकुबाई 0दSगु आतकूरवार

रा. लॉट .166,ए,\े:डस कॉलणी,काटोलरोड, नागपूर 13 मो.
9421751672

गोवा

40

ीमती कुसुम गणेश साठे

रा. लॉट

गोवा

41

ीमती सु,शला रामकृ'ण हटकर

रा. बाघोले पो,कोथकृणा, ता.सावनेर िज. नागपूर मो.
9657872590

गोवा

42

ीमती लUमीबाई ,सतकुरा पवनकर

रा.पो.तारसा,तालुका मौदा,िज हा नागपूर

गोवा

43

ीमती यमुनाबाई रामभाउ डोलXकर

रा. बजरं ग कॉB लेIस वकRल पेठ, रे ,शमबाग चौक, उमरे ड रोड
नागपूर मो. . 9823014104

गोवा

44

ीमती

रा. 207, संतोषी नगर,संतोषी मंद राजवळ, $पपळा रोड िज हा
नागपूर मो. 9922264955

गोवा

45

ीमती चतुराबाई तुलाराम ट] भुणZ

रा.आनंदरोड,इंदोरा,पोLट बेझनबाग,नागपूर 440001 मो.
9422593127

गोवा

भावती वसंतराव ओक

भावती दामोधर अ0हरकर

09300360641

.140, राहुल अपाटE म]ट, नंदनवन िज हा नागपूर

46

ीमती ,शला रामभाउ को हे

रा.49 रामकृ'णनगर,खामला रोड,िज हा नागपूर मो. .
01722224219

गोवा

47

ीमती जनाबाई यशवंत श]डे

रा.बाळाभाउपेठ,संताजी महाराज यां/या मठाजवळ,िज हा नागपूर
440017 मो.9226795591

गोवा

48

ीमती चंMकला गया साद ,म ा

रा.173,कैBप .2,वाडE
छ तीसगड 490001

गोवा

49

ीमती _ुपदाबाई उदयभान नारनवरे

रा. लॉट

50

ी. ह5कमबी वहाब शेख

रा. मोठा ताजबाग, सरवर नगर, नागपूर

गोवा

51

ीमती सोनीबाई शंकरराव झाडे

रा.5कराडपुरा, सदर, गांधीचौक,िज हा नागपूर

गोवा

52

ीमती नानुबाई भाउराव कोहळे

रा.पाटणसावंगी , तालुका सावनेर,िज हा नागपूर मो.
9767457688

गोवा

53

ीमती पदमा

रा. लॉट . 6/19 राजे रघुजी नगर, िज हा नागपूर 400002
मो. 9923334862

गोवा

54

ीमती लUमी नारायण शाLPी

रा. 16 ओंकार पॅलेस, कॉLमोपॉ,लटन सोसायट सोमलवाडा वधाE
रोड नागपूर 25 मो. 9422812973

गोवा

55

ीमती मालती वासुदेवराव साखरकर

रा. 33 ह`रओम लेआउूट छPपती चौक नागपूर

गोवा

56

ीमती व/छला शामराव लांजेवार

रा.,सनेमा टॉ5कज/या बाजुला,,भवापुर नागपूर. 9273845569

गोवा

57

ीमती इं0दरा रामच:M केदार

रा.रामिजवन चौधर अपाटE म]ट, लॉट .38,5 डा चौक
हनुमाननगर,नागपूर िज हा नागपूर 440009 मो. 9370766632

गोवा

भाकर दे शपांडे

.25,इ:Mनगर, ,भलाई,िज.दग
ु E,रा^य

.436,क$पलनगर, नार रोड नागपूर

गोवा

