रा य
अ. क.

वातं

सै नक व यांची वधवा यांची याद

नाव

प ता

रा य

1

ीमती ललाबाई पांडूरं ग फे ेवार

रा. पु हधाम मंद र, लॉट
नागपूर 440034

.222, इंगोलेनगर, हुडके#वर,

2

ीमती कौश(याबाई शामराव घाटे ाळे

रा. कोठ,रोड, ी.बाबा शेळके यांचे घराजवळ, महाल नागपरू
440032 मो. . 9881650021

रा$य

3

ीमती ल/मीबाई राजे#वर आंबेकर

रा. लॉट

रा$य

4

ीमती सताबाई च ने

रा.तालुका काटोल,िज(हा नागूपर

5

ीमती मंदा4कनी द5ता6य खडतकर

रा.डबलु बाय भागात,9े डस लेआउट
;दनदयालनगर,िज(हा नागपूर

6

ीमती रा<धका =वठठल >नखाडे

रा. <चमुरकर यांचे घर , ीरामधम? शाळे जवळ वाड? नं. 30 वधा?

रा$य

7

ीमती सोनाबाई जग नाथ सरावगीर

रा.जान4कदे वी जैयBवाल शाळे Cया मागे, गुDदे वनगर िज(हा
नागपूर

रा$य

8

ी. कृFणराव शामराव दे शमुख

रा.7/25 मनोरमा कुंज रघुजीनगर नागपूर

रा$य

9

ीमती ताराबाई फकHरा खंगार

रा. मु. पां.मोताड ता. नरखेड िज. नागपरू .

रा$य

10

ीमती =वमल वामणराव चIहाण

रा.बहादरु ारोड,रामनगर,खरबी, िज(हा नागपरू 440009 मो.
9665142348

रा$य

11

ीमती गौरJमा पाप ना एनके#वर

रा. लॉट

रा$य

12

ीमती सखुबाई गणपत बुरडे

रा.खापरखेडा ता.सावनेर िज.नागपूर

रा$य

13

ीमती सक
ु ाराबाई बापरू ाव लखार

रा.नागलवाडी,ता.सावनेर, िज.नागपूर मो.
8237277726/9822428131

रा$य

14

ीमती सु म6ाबाई माधव मो;हते

रा. दसरा रोड नवी शु वार राजेरामजी आदमने यांचे
घराजवळ नागपूर

रा$य

15

ीमती आशा र=वंL गोसेवाडे

रा. लॉट नं 60 अMयंकरनगर नागपरू

रा$य

16

ी नारायण गणपतराव चांदपुरकर

रा.भावसार मंद राजवळ,जागनाथरोड,गांधीबाग,नागपरू मो.
9673577112

रा$य

17

ीमती र5नमाला जयकुमार भस
ु ार

रा. लॉट .35/बी,महावीरनगर, िज(हा नागपूर. मो.
9373121680

रा$य

18

ीमती आशादे वी गोकुल संह ठाकूर

रा. ी.अशोक Jहै समारे ,यांचे घर ,जु ना बीडीपेठ,द5ता6य
नगर,महाकालकर सभागहृ ाजवळ,िज(हा नागपू र मो.
9421806485

रा$य

19

ीमती शांताबाई =वNलराव हटवार

मु.पो.ता.रामटे क िज. नागपरू

रा$य

20

ीमती लहानाबाई नOथु धांडे

मु.पो.ता.मौदा िज. नागपूर

रा$य

21

ीमती ल/मीबाई रामकृFण बाजीराव

रा.तांडापेठ नागपरू

रा$य

22

ीमती अनुसया दे वराव चरपे

मु.पो.ता.पोल स Bटे यानCया मागे,वाड?
नागपरू मो. 9763188160

23

ी. मोतीराम बालाजी घPगे

रा. लॉट नं.1043 आ श?वाद नगर नागपरू .

मांक 94, अमरनगर,मानेवाडा र ंगरोड, नागपरू

रा$य

रा$य
.2,

मांक 31,आदश? नगर, वाडी िज(हा नागपरू

. 5,सावनेर िज.

रा$य

रा$य
रा$य

24

ीमती रमाबाई भैQया माथने

रा.गुDदे वनगर नागपूर

रा$य

25

ीमती गोदावर मैकुलदास गौर

रा.भांईपुरा नागपूर

रा$य

26

ीमती शामाबाई गुDबCचनजी चाने

रा.मु.पो. स=वल लाईन, रे (वे चौकH के पास, सRसर तालुका
सौसंर,िज.>छंदवाडा मTयUदे श. 7354020588

रा$य

27

ीमती व5सलाबाई दादा उफ? बालाजी
सलामे

रा.जुना सोमवार पेठ,Vवौ. 170/3, बौTद =वहाराजवळ,िज(हा
नागपूर मो. 7768082218

रा$य

28

ी. शामराव सताराम मोरघडे

रा. जुना जर पटका नागपूर.14

रा$य

29

ीमती शांता माकडे

रा.206/6 वासंती >नवास जी. पी.ओ चौक सIह ल लाईन
नागपूर. मो. 07122529381

रा$य

30

ीमती कमलाबाई शामराव लाखे

रा.कमल>नवास,न=वन सुभेदार
लेआउट,XVमीनीनगर,हुडके#वररोड, िज(हा नागपूर
मो .9561866855

रा$य

31

ी. यादवराव रामचंLराव दे वगडे

रा. लॉट

रा$य

32

ीमती <गताबाई शंकरराव बेले

रा.दामोदर बेले, लIहा ळ,◌़=व[यानगर,वधा?, िज(हा वधा?

रा$य

33

ी. 4कसन <गर चंदन

रा. दसमान स यासी आखाडा =वनाकH राणी दग
ु ा?वती नगर
नागपूर 7769817521

रा$य

34

ी. गणपतराव यादवराव कुंभारे

रा.फॅ(ट .सी-3,एम आय जी 76,िजवन =वहार
कॉलणी,रघुजीनगर ,नागपूर िज(हा नागपूर 440025 ,मो.
9975538223

रा$य

35

ीमती प]ादे वी शाल ^ाम कासार

रा. लॉट .119,<चंतामणी अपाट? म_ट,के/आ,कौBतुब =वमया
नायक, Uशांतनगर अजनी नागपूर

रा$य

36

ीमती शांताबाई गो=वंदराव कारे मोरे

रा.मु.पोBट वडोदा, तह.कामठ,,िज(हा नागपूर 441104 मो. ् र
9527730848

रा$य

37

ीमती मालती वासुदेवराव साखरकर

रा. 33 हaरओम लेआउूट छ6पती चौक नागपूर मो.
9881820761

रा$य

38

ी. मोहन महागुजी मदने

रा.नेहX चौक,खा;टकपूरा,सदर,नागपूर

रा$य

39

ी. आनंद मनुजी को(हे

रा.गXडखांब,सी.ए. रोड, डॉ.त ना हॉBपीटल जवळ सदोदय
कॉJपेVसCयामागे ईतवार ,नागपूर 917378810468

रा$य

40

ी. हaरभाउ का शनाथ काकडे

रा.आनंद=वहार,रामनगर, नागपूर

रा$य

41

ीमती रमाबाई पांडूरं ग वडप(ल वार

रा.आशbवाद नगर नागपूर

रा$य

42

ीमती कलावती गणपतराव cखरे कर

रा.$योतीनगर, डागा दवाखा यामागे, िज(हा नागपूर मो.
9637428950

रा$य

43

ीमती शेवंताबाई शवदास मे ाम

रा. शरसपेठ नागपूर

रा$य

44

ीमती ल/मीबाई =वNल काबंळे

रा.145 पी.ट .एस Vवाटं र,चंदननगर िज(हा नागपूर मो. .
9049648011

रा$य

45

ीमती ताराबाई ध नुलाल बहोaरया

रा.लोधीपुराCया जवळ, तेल पुरा, नागपूर मो.

रा$य

46

ीमती मंगलाबाई रामभाउ कुळकणb

रा. लॉट 123,>नमा?ण Vलॉ सक
अपाट? म_ट,गजानननगर,वधा?रोड,नागपूर 440015 मो.
9822704494

.236 ;हलरोड, शवाजी नगर नागपूर 9975107066

8421679365

रा$य

47

ीमती शकुंतला दशरथ तलमले

रा.गणेशपेठ नागपूर

रा$य

48

ीमती =वना बाळशाB6ी हरदास

रा.महाल नागपूर

रा$य

49

ी. =वठठलराव महादे वराव गोळे

रा. लाट नं. 21/बी, शवनगर, वाड? नं.100,नागपूर-9 फो.
07112 2751104

रा$य

50

ीमती शा लनी मधुकर समथ?

रा.महाराजा अपाट? म_ट .13,भोसलेनगर सVकरदारा
तलावाजवळ, अयोTयानगर पोBट ऑफHस,िज(हा नागपूर
440024 मो. 9890090293

रा$य

51

ीमती शांताबाई गुलाबराव गावंडे

रा, पो लस Bटे शनCया मागे, गणेशपेठ नागपूर मो.
8308601747

रा$य

52

ीमती अंजनाबाई नारायण <चमोटे

मु.पो.मोहपा िज.नागपूर

रा$य

53

ी. नारायण मोरे #वर माहुरकर

रा.न=वनBनेहनगर नागपूर

रा$य

54

ीमती Uभावती सुदश?न केळकर

रा.वाड? .11 मु.पो तालुका सावनेर िज(हा नागपूर.
8600580360

रा$य

55

ीमती व>नता कृFणराव उमाठे

रा. शव अपाट? म_ट लॉट नं. 143 नंदनवन चौकनागपूर

रा$य

56

ीमती Uभावती ल/मण सपाटे

मु.पो.ता.रामटे क िज.नागपूर

रा$य

57

ीमती 4कसनाबाई लाल संग भदोaरया

रा.आय<चत मंद र समोर ईतवार , िज(हा नागपूर

रा$य

58

ीमती मालनबाई ;दवाळू शेवाळे

रा.वाड? . 3, गोडंखैर ,तालुका कळमे#वर िज(हा नागपूर
मो. . 9326132301

रा$य

59

ी. बाबुराव नागोराव डांगे

रा.सुभाशरोड,न=वण फ>न?चर माट? गणेशपेठ,अMयंकरभवन
,िज(हा नागपरू

रा$य

60

ी. नारायण ल/मण

रा. ी.चरडे यांCया घर , शतलामांता मंद राजवळ
संगमटॉकHजCया मागे िज(हा नागपूर

रा$य

61

ीमती बानुबाई लालचं L अडमकर

रा.भांडेवाडी,भंडारारोड,िज(हा नागपूर.440008 मो.
9822922850

रा$य

62

ीमती मुVताबाई नारायण झाडे

रा.संगमनगर,वाठोडा लेआउट,ठाकरे Cया चVकHजवळ लॉट
.156,िज(हा नागपूर 440008

रा$य

63

ी. रामचंL तुकाराम बुधे

रा.कन?लबाग चोद>नया मिBजदजवळ आबेडकर रोड स.न. 7
महाल नागपरू

रा$य

64

ी. इ#वरUसाद ल/मण दब
ु े

रा.गुजरखेडी,तालुका कळमे#वर, िज.नागपूर

रा$य

65

ीमती मंदा4कनी गणेश करदळे

रा.<चटणवीस पाक? जवळ,जुनघरे वाड?

रा$य

66

ी. नारायण सताराम पाटणे

मु.पाल या वाडा, पहलेपार ता.सावनेर िज.नागपूर 441107

रा$य

67

ी. नर संगराव यादवराव चIहाण

रा.Vवाटं र .7,नंदनवन कॉलणी,िज(हा नागपूर मो.
9860445900/ 9028915148

रा$य

68

ीमती सु म6ाबाई शामराव भोयर

रा. <चखल पो. भुगांव ता. कामठ, नागपूर

रा$य

69

ीमती पुcण?मा नारायण महाजन

रा. मु.पोBट वडोदा ता. कामठ, नागपूर

रा$य

70

ी. ीराम बकाराम बाभरे

रा. आकेाल पो. सल ता. कुह िज(हा नापगD मो.
9225474825

रा$य

ीधरवार

.34 िज(हा नागपूर

71

ीमती U मलाबाई सोनासाव वाकेकर

रा.सोमवार पेठ नागपूर

72

ी. जानराव पैकुजी दे शमुख

रा.कुभांरपुरा,वाड?
नागपूर. मो.

73

ीमती काशीबाई रामा खोडे

रा. ी.अपाट? म_ट,बुट लेआउट,धरमपेठ िज(हा नागपूर
ी.नामदे व उमप मो. . 9923788472

रा$य

74

ीमती >नम?लाबाई रामकृFण >ननावे,

रा, खैर पुरा लालगंज नाVयाजवळ नागपूर

रा$य

75

ीमती बैनाबाई नारायण घाटे

रा.सक?ल .3 भु5या दरवाजा,दसरारोड,महाल िज(हा नागपूर
मो. 9552425573

रा$य

76

ीमती शांताबाई

रा.ग(ल
मांक 11, लॉट .6 =व#वकमा?नगर नागपूर440024 मो. 9890876392

रा$य

77

ीमती गो=पकाबाई राजाराम बारापा6े

रा.जोहर पूरा,;टळकपुतळा रोड,महाल नागपूर मो.
9325727176

रा$य

78

ीमती तानाबाई कृFणराव वंजार

रा. लॉट .15, पाचपांवल बारसेनगर िज(हा नागपूर
440017 मो. 8421433508

रा$य

79

ीमती चंLकलाबाई रणधीरसी्रग चIहान रा. मंगळवार चौक राणाUताप वाड? उमरे ड िज. नागपूर

रा$य

80

ीमती पाव?तीबाई मोहनलाल गहवाल

मु.पो.ता.सावनेर िज.नागपूर

रा$य

81

ी. द5ता6य जना?दन बागb,

रा. Uेमलाल पटे ल यांची चाळ, मु.महादल
ु ा पो. कोराडी िज(हा
नागपूर

रा$य

82

ी. दग
ु ा?दास उफ? दादा सताराम ढगे

रा.बेलतरोडी नागपूर

रा$य

83

ीमती सुभLाबाई अ पाजी खंडाळे

रा.तांडापेठ नागपूर

रा$य

84

ीमती कमलाबाई दे =वदास >नमजे

रा. ी.U=वन रामभाउ गोखले यांCया राहा5या
,गणेशपरु ,रामषामसप
ु र माकhट Cयामागे,िज(हा भंडांरा मो.
8793406833

रा$य

85

ी. रतनलाल भैयालाल क#यप

रा.मदनमोहन मं;दर, यू ईतवार रोड, महाल नागपूर

रा$य

86

ीमती राधाबाई गो=वंद मजbवे

मु.पो.कोदामेळी ता.मौदा िज.नागपूर

रा$य

87

ीमती अनुसया 4कसन कामळे

रा.जुना iबडीपेठ,हनुमाण मंद रजवळ,नागपूर मो.
9765239468

रा$य

88

ी. नारायण 4कसन मे ाम

रा.पेवठा,पोसट Xई,नागपूर िज.नागपूर मो.
9673922442

रा$य

89

ीमती U मला पंजाबराव राउत

मु.पो.परसोडी ता.नरखेड िज.नागपूर मो.

90

ीमती सताबाई गजानन लोधी

मु.पो.कोराडी,नांदा, ता.कामठ,, िज.नागपूर मो.

91

ीमती शांताबाई अ पाजी भारती

रा.हनुमान मंद र,गोडंपूरा,बBतरवार ,नागपूर िज(हा नागूपर

रा$य

92

ीमती लहानाबाई

रा.भूते#वरनगर,नागपूर

रा$य

93

ी. का शनाथ =वठोबा डेकाटे

रा.जलाराम अगरब5ती कारखा याजवळ,शांतीनगर,िज(हा
नागपूर. 9552033206

रा$य

94

ीमती ल/मीबाई पांडुरं ग चांभारे

रा.224 <चट>नसनगर, शवसेना चौक,उमरे डरोड,िज(हा नागपूर
मो. 9975042595

रा$य

ीरामजी =पंपळकर

ावण jkरसागर

.7,Uभाग

रा$य
.2 खापा तालुका सावनेर.

मो.

9860280729
9881384886

रा$य

रा$य
रा$य

95

ी. हaरदास 4कसन मे ाम

रा. पेवठा पो. Dई ता.िज. नागपूर.

रा$य

96

ीमती चाXमती पोपटलाल सोनी

रा.फॅ(ट .4/बी/जी,<^नपाक? सोसायट ,आर.ट .रोड, सIह ल
लाईन नागपूर 440001 मो. . 9373107210

रा$य

97

ीमती वनमाला Uभाकर भुसार

रा. लॉट .32,रामकृFण हाउ संग सोसायट ,डॉ.सजंय
आंबंटकर हॉBपीटल मागे,नरे L नगर,नागपूर 440015 मो.
9145647394

रा$य

98

ीमती क=वता ता5यासाहे ब मुलनकर

रा. लॉट .31/ब,अTयापक लेआउट,स>तअनुसया मंगल
काया?लयालवळ,i6मुतbनगर,नागपूर मो.

रा$य

99

ीमती कलावतीबाइl? शामरावजी पोहनकर रा.बडकस चौक,महाल, नागपूर मो.

100

ीमती पु>नबाई घन#याम मोहाडीकर

रा.गोळीबार चौक नागपूर

रा$य

101

ीमती शकुतला शशीकुमार गोखले

रा. माटmन चच?जवळ मॉटmन नगर, पो. जर पटका नागपूर

रा$य

102

ीमती शाल नी गणपती वै[य

रा. लॉट . 40 पाव?तीनगर,रामे#वर िज(हा नागपूर
9326395278

रा$य

103

ीमती चंLभागाबाई डोमाजी बदरे

रा.चVकH खापा िज.नागपूर मो.

रा$य

104

ीमती 4कसनाबाई सोनबाजी सोनवाने

रा.सावंगी ता.;हंगणा िज.नागपूर

रा$य

105

ीमती सुभLाबाई हे मराज सुकाडे

मु.पो.वाड?

रा$य

106

ीमती सुभLावाई मारोतराव मानकर

रा. लॉट .100,=वठठलनगर-1,उदयनगर चौक गाडगेबाबा
मंद र जवळ,िज.नागपूर. मो.
9075710597

रा$य

107

ीमती अंजनाबाई अनंतराव रं भाड

रा. >तन नल चौक, मोतेCया जवळ नागपूर

रा$य

108

ी. ;हरामण 4कसन आमले

रा.जयताळा ता.रामटे क िज.नागपूर

रा$य

109

ीमती शकंु तला

रा.बापुनगर नागपूर

रा$य

110

ीमती फुलनबाई नOथु पठाणे

रा.;टमकH नगपूर

रा$य

111

ीमती र5नUभा उमाजी माळवी

बडकस चौक पेटकर ग(ल महाल नागपूर

रा$य

112

ीमती जयनाबाई भगवान ईटनकर

रा. लॉट .2328 वनदे वीनगर, वांजर जुनी वBती, हनुमान
मंद रजवळ,पोBट, उपलवाडी, नागपूर िज(हा नागपूर.
9764820895

रा$य

113

ी. बळवंतराव ल/मण बांगडे

रा. लॉट . 555गाडीखाना,गणेशेपेठ,पोल स Bटे शन समोर,
िज(हा नागपूर 440036 मो. . 9823356957

रा$य

114

ीमती उमाबाई शंकर पुरंदरे

रा.गजाननधाम नागपूर

रा$य

115

ीमती शकुंतलाबाई बाबुरावजी मेहता

रा.रामटे क, नागपूर.

रा$य

116

ीमती मालनबाई मारोती गेडाम

मुVकामपोBट स(ल ता. कुह नागपूर

रा$य

117

ीमती ल/मीबाई सताराम दध
ु पचारे

रा.वाड?

ीराम चौधर

8600194742

9175037949

.16, शवमंद र,पहलेपार,ता.सावनेर िज.नागपूर

. 5 तालुका कु;ह िज.नागपूर मो.

8446582708

रा$य

रा$य

118

ीमती यशोदाबाई IयंकटBवामी नद म

रा.महाल नागपूर

रा$य

119

ीमती काशीबाई नर संग सावंत

रा.महाल नागपूर

रा$य

120

ीमती इंदब
ु ाई हaरदास भवगडे

रा.ठवरे कॉलनी Vवा. 145,कामठ, रोड, नागपूर 440014
मो. . 9373576634

रा$य

121

ीमती मालनबाई मारोती गेडाम

मुVकामपोBट स(ल ता. कुह नागपूर

रा$य

122

ीमती दे वकाबाई रामकृFण लखार

रा.पाटणसावंगी िज.नागपूर

रा$य

123

ीमती रामपाल रामनाथ पांडे

रा.अनंतनगर नागपूर

रा$य

124

ी. नारायण लंगडुजी जुमळे

रा. मु.पो.ता.कुह ता.कु;ह, िज. नागपूर

125

ीमती शकुंतला सताराम फडणवीस

रा. लॉट नं. 125 बजाजनगर नागपूर

रा$य

126

ीमती चंLकला >नळकंठ नाईक

रा.धंतोल नागपूर

रा$य

127

ीमती सुमनबाई सताराम गवते

रा. लॉट .191, के/ऑ, ी.रमेशराव भोयर ,सावंरबांधे लेआउट,
सावरबांधे सभागुहाजवळ,हुडकेFवररोड,नागपूर -440034

रा$य

128

ीमती बयाबाई बाबुराव धोबी

रा.महाल भु5या दरवाजा दसरारोड नागपूर

रा$य

129

ीमती दग
ु ा?बाई दौलतराव मलैया

रा.हं सापरु नालसाहे ब चौक नागपरू

रा$य

130

ीमती गंगाबाई शामराव राठोड

रा. लॉट .50,कानफाडेनगर,वधा? रोड,नागपरू 15 मो.
9890416072

रा$य

131

ीमती चंLभागाबाई रामभाउ रkक

रा.जागनाथ बुधवार नागपरू

रा$य

132

ीमती ललाबाई वामण मोहोड

रा.कळं बी तालुका कळमे#वर िज.नागपूर

रा$य

133

ीमती =वमल नारायणराव खोरगडे

रा.ओमनगर,>तरं गाचौक,संगम टॉ4कजजवळ, िज(हा नागपूर
मा.◌े 9823354447

रा$य

134

ीमती मनुबाई जागोबा चP दे

रा. गरोबा मैदान कापसी चौक नागपूर

रा$य

135

ी. केशव गंगाराम पौ>नकर

रा. बालाजी मंद र रोड =व#वकमा? राज मंद र समोर इतवार
नागपूर

रा$य

136

ीमती सुलोचना नामदे व नाईक

रा.समतानगर नागपूर

रा$य

137

ीमती बल
ु काबाई बाळकृFणा बरु डे

रा. लॉट नं. 15 पावनभुमी, वधा? रोड नागपूर 440025 मो.
9823583644

रा$य

138

ीमती सरBवती नागदे व सयाम

रा.उमर ता.कामठ, िज.नागपूर

रा$य

139

ीमती कौश(याबाई का शनाथ बरे ठ,या

मु.पो.ता. वा?ड? . 10 रं गार मोह(ला नद Cया पल कडे, तालुका
सावनेर िज. नागपूर मो. 9970806776

रा$य

140

ीमती अनुसया दौलत भPडगे

लाट नं.159 जुना सुभेदार लेआउट िज(हा नागपरू मो. .
9422475406

रा$य

141

ीमती शकंु तला ना. आदमने

लकडगंज राउत चौक नागपरू नागपरू

रा$य

142

ीमती Dखमाबाई सदा सव जुमडे

रा.नवा नकाशा लFकर बाग नागपूर

रा$य

मो. . 9765016109

रा$य

143

ीमती वनमाला घुले

मॉडेल मल जुनागेट कन?लबाग नागपूर.

रा$य

144

ीमती पुनाबाई महादे व ढबाले

रा.मु.पो. ता. कु;ह िज.नागपूर

रा$य

145

ीमती cझबलाबाई यशवंत दग
ु hकर

रा.मु.पो. वडोदा ता. कामठ, नागपूर

रा$य

146

ीमती यमुनाबाई ;हरामण जवादे

रा.मेओ दवाखा याजवळ नागपूर

रा$य

147

ीमती सु शला सुखानंद =पंजरकर

रा. 178 आजमशहा लेआउट,महा=वर गाड?लनजवळ,
गणेशनगर,िज(हा नागपूर मो. . 8329130318,
9822938261

रा$य

148

ीमती दग
ु ा?बाई ल/मण बैसवारे

रा.बजेर या कृFणा टॉकHज नागपूर

रा$य

149

ीमती मंजुळाबाई चंLभान >नकुळे

रा.झ_डाचौक महाल नागपूर

रा$य

150

ीमती बाDबाई माcणकराव नागोसे

रा. मॉडल मल चाळ नं.3 गणेशपेठ

151

ीमती भागेरथीबाई िजवन लोधी

मु.पो.ता.सावनेर िज.नागपूर

रा$य

152

ीमती शांताबाई दौलतराव कडु

रा.फ(यॉट . 104 जयUकाश सोसायट ,मोहJमद रफH चौक
डी =वंग, ईतवार रे (वे Bटे शन रोड, िज. नागपूर मो.
9960031851

रा$य

153

ीमती कौश(याबाई >नम?ल संह ;दkीत

मु.पो.ता.कुह िज.नागपूर

रा$य

154

ीमती iबजाबाई पांडुरं ग पडोळे

रा.मु.पो. ता. कु;ह नागपूर रा. पा

रा$य

155

ीमती उमाताई iबसन गायकवाड

रा.वडोदा ता. कामठ, िज.नागपूर मो.क 9890521781◌्र

रा$य

156

ीमती जानकHबाई हागDजी पराते

रा.मु.पो.ता.खापा िज.नागपूर

रा$य

157

ीमती =वमल वासुदेव हजारे

रा. पकवासा दवाखा याजवळ महाल 4क(ला नागपूर
9423101669

रा$य

158

ीमती =वजया शामराव डाखोळे

रा.=वजयाभवन, लॉट
नागपूर 440009 मो.

रा$य

159

ी. यशोदाबाई दे शमुख

उमरे ड. िज.नागपूर.

160

ीमती ताराबाइ? ;हरालाल परमार

रा.मुरल धर वाड?

161

ीमती मनोरमा गो=वंद वै[य

रा. लॉ◌ॅट .8, साई मंद र पर सर,बां ते
लेआउट,अयोTयानगर,नागपूर 24

रा$य

162

ी राम संग बुडा संग पंजाबी

रा. पंजाबी लाईन पो.बेझनबाग नागपूर

रा$य

163

ीमती शांताबाई शामराव मादे वार

रा. राणी दग
ु ा?वतीनगर,हुडको कॉलणी एन.आय.ट Vवॉटर,
िज(हा नागपूर मो. 9922703452

रा$य

164

ीमती सुंदराबाई बार कदास बोकडे

रा. गर ब नवाज नगर लॉट नं. 804अ यशोदानगर िज(हा
नागपूर मो. . 9823967663

रा$य

165

ीमती तुळसाबाई मोतीराम महाजन

रा. रामटे क िज. नागपूर

रा$य

नागपूर.

.330,हनुमाननगर नागपूर,िज(हा
9096304434

रा$य

रा$य
.11 सावनेर िज.नागपूर.

रा$य

166

ीमती शांताबाई >नलकंठ मोरघडे

रा. जामदार हायBकुल महाल नागपूर

मो.

8308195181

रा$य

167

ीमती Uभाताई अशोक गायकवाड

रा. ी.जॉन अनhBट गुलदे वकर यांCया घर , लॉट
मारोतीनगर, द5तवाडी, िज(हा नागपूर मो.
9158033905/8149277033

168

ीमती ल/मीबाई बापरु ाव गोमकर

रा. जुनी शु वार गांधी पत
ु ळामागे नागपरू

रा$य

169

ीमती सुभLा तुलाराम प नानी

वाड? नं. 20 सावनेर िज. नागपूर

रा$य

170

ीमती केसरबाई आखाडू राजपांडे

मु.पो.ता.कुह िज.नागपरू

रा$य

171

ीमती सु शला Dपराव बोरकर

रा. दस
ु रा बसBटॉप गोपालनगर,िज(हा नागपरू मो.
9158329331

रा$य

172

ीमती मैनाबाई नारायण मोरकर

सोमवार

रा$य

173

ीमती इं;दराबाई छ6पती टाकळखेडे

रा.मु.पो.गणराज कॉलणी, ता.वDड िज.अमरावती

रा$य

174

ीमती U मलाबाई सोनासाव वाकेकर

रा.107/3 सोमवार पठ एसबी सट कॉलेजमागे नागपरू

रा$य

175

ीमती राईबाई मंगल नवमुतb

रा.भुते#वर नगर शाळे जवळ गंगाबाई नागपूर

रा$य

176

ीमती <गताबाई माधोराव भोयर

रा.जवाहर वBतीगहृ ाजवळ नागपरू

रा$य

177

ीमती िजजाबाई जनाध?न संग चIहाण

रा. शवाजी नगर अnनीमाता मं;दरजवळ नागपूर

रा$य

178

ीमती ललाबाई =व#वनाथ मु पीडवार

रा.शनीवार नागरोड नागपरू

रा$य

179

ीमती कमला साखरे

लFकर बाग वाड? नं. 90 नागपूर

रा$य

180

ीमती व5सला हaरभाउ <चoवार

रा.जुनी मंगळवार ,जग नाथ Bवामी मंद र रोड,<चंते#वर वाड?,
िज(हा नागपूर440008, मो. .712273807

रा$य

181

ीमती चंLUभा U(हाद संग गहदोल

रा. शारदाचौक काटोल िज. नागपूर मो.

रा$य

182

ी. ावण आ5माराम पाट ल

रा.वाड? . 17 आंबेडकरनगर,कु;ह, तालुका कुह , िज. नागपूर
मो. . 9156729755

रा$य

183

ीमती कमलाबाई रामदास चांदरु कर

रा. लॉट नं. 344 गांधीनगर नागपूर

रा$य

184

ीमती शांताबाई अंबादास राउत

रा. लॉट नं. 40;हवर नगर, नागपूर,िज(हा नागपूर मो.
9822571615

रा$य

185

ीमती Uभा गुलाब संग यादव

304 शवालय एन.एल कॉJपलेVस लंक रोड महादे व मंद र
आनंद नगर दह सर, ईBट मुंबई. 400068 मो. .9967050965

रा$य

186

ीमती पाव?तीबाई सदा शव खंगार

रा. अंबाडी पो. भुगांव ता. कामठ, िज.नागपरू मो.
9130676918

रा$य

187

ीमती सU
ु भा वसंतराव कोमेरवार

पव
ु ? वध?मान नगर नागपरू नागपरू

रा$य

188

ीमती पाव?ताबाई महादे वराव जुनगरे

रा. वडोदा कामठ, िज.नागपूर

रा$य

189

ीमती इंदब
ु ाई ल/मणराव धाकतोड

रा. लॉट नं.87,;दपनगर, यु नरसाळारोड,नागपूर मो.
9595779370

रा$य

190

ीमती यमुनाबाई माधवराव लुटे

रा. लॉट .67, साईबाबानगर,घाटाजवळ,खरबी िज(हा नागपरू
मो. 9823910949/9271540733

रा$य

लॉट नं. 11 सोमवार पेठ

. 103,

नागपरू .

9822463957

रा$य

191

ीमती कलावती पुंडल क मोरे

रा. मु.पो. गुमथी ता. कामठ, िज. नागपूर मो.

192

ीमती अनुसया सताराम सोरते

रा. नर संग टॉकHज जवळ महाल िज(हा नागपूर
9049753705

193

ीमती मनोरमा बाळासाहे ब सरोदे

रा. महा5माफुले नगर पांढरा बोडी रोड रामनगर िज(हा
नागपूर. मो. 8888824327

रा$य

194

ीमती मंजुळाबाई 4फरं गराव दे शमुख

रा. वाड?

रा$य

195

ी. वामन नारायण गटटुवार

रा. नालसाहे ब चौक,तेल पूरा,िज(हा नागपूर.440018 मो.
9026336286

रा$य

196

ीमती पाव?तीबाई नामदे व ;दवटे लवार

रा. ऍ़ड कंबळे पठाणपुरा =वठठलमंद र, वॉड? चंLपुर

रा$य

197

ीमती ल/मीबाई नारायण वैरागडे

रा.गांजाखेत चौक नागपूर

रा$य

198

ीमती शांताबेन ई#वरमल लंबा<चया

रा.वध?माननगर नागपूर

रा$य

199

ीमती भागेरथी राम संग ठाकुर

रा. साईनाथ नगर

नागपूर

रा$य

200

ी. बाबुंराव दौलतराव सहारे

रा. कूह , ता. कू;ह

िज. नागपूर मो. .7448086782

रा$य

201

ीमती कमलाबाई गजाननजी बादल
ु े

रा. लॉट नं. 130 ,सतनामीनगर,आंबेडकर चौक,िज(हा नागपूर
440008

रा$य

202

ी. गो=वंद ल/मण खापेकर

रा. जगनाथ Bवामी जवळ, नागपूर

रा$य

203

ीमती ल/मीबाई शामराव सोरमारे

रा.मु.पो.गुमथी ता.कामठ, िज.नागपूर मो. . 7387297018

रा$य

204

ीमती भागेरथीबाई रामभाउ मेटकर

मु.पो.ता.वाड?

रा$य

205

ीमती यशोदा वाघुमल cख(लानी

रा.आहुजानगर लॉट नं. 577 नागपूर

रा$य

206

ीमती स5यभामा शंकरराव टे काडे

=ववेकानंद कॉलनी बेलगाव,पोBट जामं, तह.सRसर
िज.>छदं वाडा,रा$य मTयUदे श

रा$य

207

ीमती वेणुबाई =वठठलराव खेकडे

रा. वDड सेवा^ाम रोड िज. वधा?

रा$य

208

ीमती Uेमावती ल/मणराव कुणबी

Vवाट? र नं. 74 नंदनवन कॉलनी नागपूर

रा$य

209

ी. पुFपचंL बेलेकर

रा. लॉट नं. 43,/वैशाल नगर नागपूर, िज(हा नागपूर. मो.
9049474647

रा$य

210

ीमती सुंदराबाई 4कसन बोकडे

रा.खापा ता.सावनेर िज.नागपूर

रा$य

211

ीमती सरBवती गंगाधर पराते

रा. हर दास वBताद आखाडयाजवळ ;टमकH िज(हा नागपूर
मो. 8600363477

रा$य

212

ीमती वसुमती भाBकर बांगरे

रा. लॉ नं. 76 उ$वलनगर वधा?रोड नागपूरनागपूर

रा$य

213

ीमती व5सलाबाई =वठठलराव हटवार

रा. 149 =वठठलभवन, लॉट
9822719872

214

ीमती Uभावती अमत
ृ राव घाडगे

रा रामनगर, जैन मंद र िज. वधा? मो. .
9665792535/07152246708

9970070639
मो.

रा$य

.6,बाजारचौक,कुह िज. नागपूर मो. . 9767201215

. 15 सावनेर िज.नागपूर 9822854295

.149, रे शीमबाग नागपूर

रा$य

मो.

रा$य
रा$य

215

ीमती ललाबाई i6ंबकराव बढे

रा.फॅ(ट .4,मगलमूतb अपाट? म_ट,खरे
टावुन,धमपेठ,नागपूर440010 मो. .09503219566

रा$य

216

ीमती मायाबाई

रा. बजेर या परदे शी पुरा गणेश शंभरकर यांCया घराजवळ,
िज(हा नागपूर. मो. 8956909453

रा$य

217

ीमती सुमन अजय भुरे

रा.ता5याटोपेनगर नागपूर

रा$य

218

ीमती ल/मीबाई बापूराव ;दयेवार

रा.वाड? .7, तालुका सावनेर िज. नागपूर. मो.
9822462230

रा$य

219

ीमती राधाबाई सतारामजी

रा. Iयंकोबा मुळेरोड,वाड? नं. 95 U. क. ईतवार नागपूर मो.
9373954479

रा$य

220

ीमती साय6ाबाई गेP=वंदराव गाढवे

रा.आकोल पो.कुह नागपूर

रा$य

221

ीमती इंदब
ु ाई रामभाउ फट ंग

रा. लॉट नं. 149 अवध हाBपीटल, संत qाने#वर सोसायट
मानकापूर, नागपूर

रा$य

222

ीमती कौश(याबाई ह. भांडारकर

रा. वाघोल नवीन बीडीपेठ नागपूर

रा$य

223

ीमती कमलाबाई भाउराव नांदरु कर

रा. <चटण=वसपुरा पु लस चौकHजवळ गंगाबाई घाट रोड नागपूर

रा$य

224

ीमती चंLभागा बाळकृFण केळवदकर

रा.वBतरवाडी मातामं;दर,गोडंपूरा,िज(हा नागपूर

रा$य

225

ीमती स=वता हaरभाउ ढोबळे

रा.रामाजीची वाडी मॉडल मल चौक, नागपूर िज(हा नागपूर
मो.◌्रे 9371276200

रा$य

226

ीमती शांताबाई चंदज
ु ी कळमकर

रा.हं सापुर ,नालसाहे बरोड,संत गुलाबबाबा शाळे जवळ, िज(हा
नागपूर

रा$य

227

ीमती चंLभागाबाई मनोहर =पंगळे

रा. वडोदा तालुका कामठ, िज.नागपूर.मो.

रा$य

228

ीमती कौश(याबाई नामदे व <चचघरे

रा.गोळीबार चौक, आनंदभवन, नागपूर,िज(हा नागपूर मो.
9923352860

रा$य

229

ीमती शांताबाई ;टकाराम खंगार

रा.;टमकH कासार रोड नागपूर िज.नागपूर मो.

रा$य

230

ीमती =वजयाबाई भमरावजी दे शमुख

मु. केळवद तालुका सावनेर िज. नागपूर मो.

231

ीमती जयनाबाई =वNलराव गायधने

रा. लॅ ट . 102, शवालय अपाट? म_ट, यु नरसाळारोड, शव
मंद र जवळ, Uेरनानगर, िज(हा नागपरू , 440032 मो.
9922479986

रा$य

232

ीमती अंजनाबाई बळीराम ठाकरे

रा. लॉट नं. 161 गरोबा मैदान नागपूर

रा$य

233

ीमती सुलोचना यqने#वर पुंडल क

रा केळीबाग .महाल नागपूर

रा$य

234

ीमती शकुंतला बोकडे

मु.रा.खापा तालुका सावनेर िज. नागपूर

रा$य

235

ीमती नानुबाई i6ंबक बPLे

रा. संद उं बर नरखेड िज. नागपूर =पन कोड 441306 मो.
9823484083

रा$य

236

ीमती कांताबाई िजवनलाल चांडक

मु.पो.ता.काटोल िज.नागपूर

रा$य

237

ीमती Uभावती आंनदराव बंड

लॉट नं. 104 ईडrलु एस कॉलणी एम.आय.जी कालणी
जवळ,नंदनवन, िज. नागपूर मो. 9325305248

रा$य

238

ीमती शेवंताबाई पांडूरं ग वानखेडे

रा.नंदनवन ग(ल नं. 6 Bवातं6 नगर, नंदनवन झोपडपटट ,
िज(हा नागपूर मो. 8007269794

रा$य

महादे व बोरकर

ीपाद

8007093336

9325575432
8408842713

440008

रा$य

239

ीमती शांताबाई एकनाथराव जोग

रा.उपाTयेरोड, महाल िज(हा नागपूर मो.

240

ीमती सुंदरबाई बं सीलाल जोशी

रा. लॉट नं.51 नागसेन, सोसायट
440030 मो. 9823629813

241

ीमती सBवतीबाई बळीराम चरपे

रा.होळी चौक,तालुका सावनेर िज. नागपूर मो.
8805967524, 9822694399

रा$य

242

ीमती यमुनाबाई सदा शव लांजेवार

मु.पो.ता.उमरे ड िज.नागपूर

रा$य

243

ीमती सरBवती सदा शव लांजेवार

मु.पो.ता.उमरे ड िज.नागपूर

रा$य

244

ीमती अ(का का शनाथ लामसे

मु.पो.ता.कुह िज.नागपूर

रा$य

245

ीमती कुFणाबाई बापुराव बानाबाकोडे

रा.दश?न कॉलनी के डी.के इिज>नयर कॉलेज समोर िज(हा
नागपूर

रा$य

246

ीमती इं;दराबाई खेमचंद पटवा

रा. यु ईतवार रोड सराफा बाजार, मो. . 9923864521
िज(हा नागपरू

रा$य

247

ीमती U मला चं Lभान बोरकर

रा. वडे कंपनी Uेमनगर नारायण पेठ नागपूर,िज(हा नागपूर

रा$य

248

ीमती गंगुबाई संपतराव घटाटे

रा. लॉट नं. 149 Bवातं6 सं^ाम सै>नक वसाहत Jहाळगी
नगर नागपूर मो. 9420853771

रा$य

249

ीमती सताबाई भगवान पवार

रा. मु. पो.4क(लापूरा दगा?रो, खापा ता. सावनेर िज. नागपूर

रा$य

250

ीमती पुFपा रामबाबु नंदरधने

रा.जैजाळ ले आउट नागपूर

रा$य

251

ीमती कमलाबाई गणपत सुरसे

रा. =वठठलमं;दर गणेशपेठ नागपूर.

रा$य

252

ीमती शांताबाई गायकवाड

रा.अ6े लेआउट छ6पती चौक, नागपूर.

रा$य

253

ीमती सु शलाबाई आ नासाहे ब दD
ु गकर

रा.4फश माकhट,मोहगांवकर चाळ,बजेर या,िज(हा नागपूर मो. .
9823329661

रा$य

254

ीमती आशा राम>नवास चौधर

रा. मोतीनगर, बजाज कॉ sVटरस? हाउस, ;टळक वाड? पुसद

रा$य

255

ीमती सरBवती महादे व iबहोणे

रा.मु.पो.वाड?

रा$य

256

ीमती माधुर मधुकर हु ार

रा. अ-18, अ भनव कॉलनी, सतानगर ,सोमलवाडा
वधा?रोड,नागपूर,440024, मो. 9422810163

रा$य

257

ीमती अ नपूणा? गुलाबराव राउत

रा. लॉट 531,हनुमाननगर,मानेवाडा रोड, िज.नागपूर
9823236568

रा$य

258

ी. रघुनाथ सतारामजी पेलणे

रा. लाट .410 चंदननगर ,िज(हा नागपूर मो.
7798505119

रा$य

259

ीमती शेवंताबाई पुंड लक चांदरु कर

रा. खुमार िज.नागपूर

रा$य

260

ीमती जोहरबी शेख कर म

रा. बडाताजबाग मुBताक अजगर अल तंबाखुवाले यांचे
घराजवळ नागपूर मो. 7030462786

रा$य

261

ीमती खैDनबी शेख कर म

रा. सरसी,तालुका उमरे ड िज.नागपूर. मो. .9146675125

रा$य

262

ीमती सरBवती मोतीरामजी दD
ु गकर

रा. नागपूर

रा$य

9923620908

यु मानकापुर नागपूर -

.16 पहलेपार,झेडां चौक,ता.सावनेर िज.नागपूर

रा$य
रा$य

263

ीमती का मनी चकोर

रा. लॉट नं. 79 रे शमबाग नागपूर.

रा$य

264

ीमती माया जयदे व पवनकर

रा.रे शमबाग नागपूर

रा$य

265

ीमती सुलोचना टे कचंद गु ता

रा.मोहननगर नागपूर

रा$य

266

ीमती सुदाबाई पदासाव गडेकर

हनुमान मं;दरजवळ <चतारओळ, िज(हा नागपूर. मो.
8275868187/ 07122729611

रा$य

267

ीमती पुFपाबाई वसंतराव ;दवाण

रा. कोठ,रोड महाल नागपूर

रा$य

268

ीमती मंजुळाबाई ल/मण मोकदम

रा. लॉट न. 7इ सुभाषनगर नागपूर.22 मो. . 9422150742

रा$य

269

ीमती सरBवती <चंतामण मारपकवार

रा. लॉट

रा$य

270

ीमती अनुबाई पुंड लक साधणकर

रा. ीगुDदे वनगर नंदनवन मेन रोड नागपूर

रा$य

271

ीमती लल ताबेन रमणभाई पटे ल

रा.श>नचौक
िज.नागपूर

रा$य

272

ीमती ताराबाई शेषरावजी रोकडे

-

रा$य

273

ीमती कमल रतन संह पडवंशी

रा.कॉटनमाकhट सुभाष मंडळ जवळ नागपूर

रा$य

274

ीमती ल/मीबाई ल/मीनारायण नायक

रा.बजाजनगर नागपूर

रा$य

275

ीमती वCछलाबाइl >नकुळे

रा. गXड खांब सी ए रोड बाबा यांCया घराबाजुला मो.
9822213937

रा$य

276

ीमती ल/मीबाई iबसन तांबुलकर

रा. शवांगीनगर हुडके#वर रोड

रा$य

277

ीमती कलावती <चंधुजी वांढे

रा.नगरपंचायत महादल
ु ा,वाड? नं. 3 भालेराव, लेआउट(कोराडी)
तह. कामठ, िज. नागपूर मो. 9850112422

रा$य

278

ीमती शकुंतला पांडूरं ग नाग भडकर

रा.गाय6ीनगर नागपूर

रा$य

279

ीमती कमलाबाई कृFणराव चाचरकर

रा. ईतवार पेठ तालुका उमरे ड िज(हा नागपूर मो.
7767976635

रा$य

280

ीमती शकुंतला गा=वंदराव बारापा6े

रा. खापा त. सावनेर िज. नागपूर

रा$य

281

ीमती धांडाबाई नामदे व धापोडकर

282

ीमती सरBवती गोसाई >नखाडे

रा.कु-हाडकरपेठ,पाचपावल ,पोल स चौकHCया मागे, िज(हा
नागपूर मो. 9372922372

रा$य

283

ीमती शकुंतला गुलाबराव काळे

रा. टाकळी नागपुर

रा$य

284

ीमती सुहा सनी =वनायकराव दे शमुख

रा. लॅ ट . 1344, एन.आय.ट कॉलनी, हसनबाग पोल स
चौकH जवळ नंदनवन लेआउट नागपूर 440009 मो.
9823099824

रा$य

285

ीमती शा लनी मोरे #वर कापसे

रा. 8 स5यकपा सोसायट , [वारकानाथ नगरCया मागे, जुन
बायपास गPडबाबा मंद राजवळ िज(हा अमरावती

र$य

286

ीमती ललाबाई हaर बाजीराव

रा. जागनाथ बुधवार कैलास टॉ4कजCया मागे िज(हा नागपूर
मो. . 9960740553

रा$य

296,शंकरनगर नागपूर 440010

.2 शाळे जवळ,नेहDबाजार, तालुका काटोल

नागपूर मो.

9881015047

नागपूर

रा$य

287

ीमती इं;दराबाई दे वाजी दे वतळे

रा.123 संताजी सोसायट बालपांडे लेआउट नर_ Lनगर िज(हा
नागपूर मो. 9767250210

रा$य

288

ीमती सखुबाई दौलतराव >नखाडे

रा.<चटण=वसपरु ा पो लस चौकH
मागे,नंदाजीनगर,झ_डाचौक,महाल नागपूर

रा$य

289

ीमती सुखीयाबाई तनसुख Uजापती

रा.बजेर या नागपूर

रा$य

290

ीमती Uभावती बाळकृFण दे शपांडे

रा.शह द शंकर Bमारक रोड, शवा कॉJपलैVस Cया मागे, झ_डा
चौक महाल, िज(हा नागपूर 440032

रा$य

291

ीमती ल/मीबाई गुलाबराव सोनभLे

रा.रे शमबाग नागोमाळी ले आउट, नागपूर िज(हा नागपूर

रा$य

292

ीमती कुसुमदे वी चंLशेखर हांडे

रा. चंदननगर नागपूर

रा$य

293

ीमती ल/मीबाई पडोळे

मु. पो. ता. कुह िज.उमरे ड

रा$य

294

ीमती शांताबाई चंपतराव उमाळे

लॉट नं.107 यु सं◌ुभेदार लेआउट एन.आय.ट नगर िज(हा
नागपरू मो. 9326340245

रा$य

295

ीमती र5नUभा पुंडल क कोहळे

रा. लॉट .67, शाB6ी ले आउट खामला नागपूर 440010
मो. . 8275871844

रा$य

296

ीमती आशा राम>नवास चौधर

रा. मोतीनगर, बजाज कॉ टॅ ्रtटरस हाउस, ;टळक वाड? पुसद

रा$य

297

ीमती शांताबाई ल/मण जाळे कर

रा.जागनाथबुधवार नागपूर

रा$य

298

ीमती शंकुतला बालाजी येनुरकर

रा.मु.सावंगी पोBट आमगांव,दे वळी ता.;हंगणा,िज(हा नागपूर 441110 मो. 9960562840

रा$य

299

ीमती बयाबाई बाबुराव तDडकर

रा. दसरारोड महाल नागपूर

रा$य

300

ीमती सु म6ाबाई केशव चरडे

रा.लVकडगंज पो.कॉट? र Vवॉ

301

ीमती कमल रामराव टालाटुले

रा. रामदे वबाबा टे कडी नागपूर

रा$य

302

ीमती ल/मीबाई गोपाळ येळणे

रा. मु. पो. ता. कुह िज. नागपूर

रा$य

303

ीमती इंदम
ु ती शवाजी भोसले

रा.कोठ, रोड महाल, िज(हा नागपूर 440032 मो.
9923404044

रा$य

304

ीमती कमलाबाई अवदत
ु <गरडे

रा. लॉट नं. 7 पाव?तीनगर रामे#वर aरंगरोड नागपूर. 440027
मो. 9922065783

रा$य

305

ीमती कमल द5ता6य घाटोळे

रा.Uतापनगर नागपूर

रा$य

306

ीमती सुवण?माला बालाजी भुसार

रा.लाडपूरा नागपूर

रा$य

307

ीमती जय ी ;दवाकर पा6ीकर

रा. डी. 43/2 यु कॉलनी शासकHय वसाहत र=वनगर नागपूर

रा$य

308

ीमती स5यभमा चंLभान jkरसागर

रा.सोमलवाडा झ_डाचौक वधा?रोड नागपूर

रा$य

309

ीमती कमलाबाई महादे व वानखेडे

रा. शहाणे ले-आउट , लाट नं. 28,i6मुतbनगर नागपूर-440022
मो. . 9545457472/71

रा$य

310

ीमती जनाबाई संपत मडावी

रा. लॉट नं. 21, वैFणव मातानगर,हुडके#वर पोल स Bटे शन
=पंपळारोड,दमडू 4कराणाजवळ गPडवाना चौक, िज(हा नागपूर
मो. 7028440645

रा$य

.62,नागपूर

रा$य

311

ीमती #यामबाई कांताUसाद >तवार

बाबासंतोष पॅलेश वण?मान नगर हुडके#वर रोड नागपूर

रा$य

312

ीमती कुसुम गा=वंदराव 4कं मतकर

रा. 7,=ववेकानंद नगर खामला रोड, नागपूर

रा$य

313

ीमती पाव?तीबाई केशवराव गमे

रा. लॉट . 30/4,<गतानगर,cझंगाबाई टाकळी
पोBट,मानाकपूर,=पन . 440030, भालेराव 4कराणा Bटोस?Cया
मागे, िज(हा नागपूर. मो. 8055976745

रा$य

314

ीमती चंLभागा केशवराव गटटुवार

रा. तांडा पेठ ,नाईक तलाव रोड जुनी वBती िज(हा नागपरू
मो. 9767327871

रा$य

315

ीमती इं;दरा पांडुरं ग

रा.चंदननगर नागपरू

रा$य

316

ीमती चंLभागाबाई

रा. लॉट .37, Uगती कॉलनी,पायल ऐज सी जवळ,वधा? रोड,
िज(हा नागपरू 440015

रा$य

317

ीमती शांती

रा. दसरा रोड न=व,शु वार ,महाल नागपरू .

रा$य

318

ीमती रे णुका राजेराम वरखडे

रा.मु.पो.वडोदा ता.कामठ, िज.नागपूर

रा$य

319

ीमती सुभदार गंगाधर दे शकर

रा 493 आनंदनगर आझामशहा लेआउट, िज(हा नागपूर
440009

रा$य

320

ीमती इं;दराबाई डोमाजी करवाडे

172 ठवरे कॉलनी नागपूर 14

रा$य

321

ीमती सु म6ा भैयालाल खंगारे

रा.झ_डा चौक,वाड?

रा$य

322

ीमती भागुबाई बारापा6े

रा. खापा ता. सावनेर िज. नागपूर.

रा$य

323

ीमती भमाबाई पांडुरं ग साटकर

रा.मु.पो. ता. कु;ह िज. नागपरू

रा$य

324

ीमती सुंदराबाई महादे व खरबीकर

रा. गोळीबार चौक,िज(हा नागपूर 440018 मो.

325

ीमती सु शला गो=वंद दच
ु Vके

रा. लॉट

326

ीमती शला शामराव कडू

रा.मु.धंतोल ,तालुका काटोल िज. नागपूर

रा$य

327

ीमती ललाबाई छ6पाल केदार

रा.बजाजनगर नागपरू

रा$य

328

ीमती सु म6ाबाई नागोराव मेकतवार

रा. नंदाजी नगर,<चटण=वसपुरा, महाल, नागपूर 34

रा$य

329

ीमती वCछलाबाई शामराव मे ाम

रा.मांडळ.तालूका कू;ह, नागपूर
8983125268

रा$य

330

ीमती सुभLाबाई आ5माराम नंदनकर

रा.पंच;दप नगर, नागपूर.

रा$य

331

ीमती ललाबाई गडीजी टोमसे

रा. नागपरू .

रा$य

332

ीमती सुमन =व#वनाथ इंगळे

रा. लॉट नं. 49 सौभाnय नगर हनुमान मं;दर जुना नाका
नागपरू -440034

रा$य

333

ीमती पदमावती नारायण जोशी

रा. के.आफ एन.बरडभुंजे, लॉट .94, म;हला
महा=व[यालयजवळ, गणेश नगर नागपरू मो. 7066005556

रा$य

सावरकर
ीधर लाखे

ीकृFण गु ता

.16,पहलेपार, ता.सावनेर, िज.नागपरू

. 24, नर_ L नगर नागपरू मो.

9423106439

9422822791

िज(हा नागपूर

मो.

रा$य
रा$य

334

ीमती सुनंदा नारायण महतकर

रा. भगवान नगर,बॅक कॅालोनी लॉट नं. 110, नागपूर मो.
9823212110

रा$य

335

ीमती साय6ाबाई

336

ल/मण झाडे

रा. ;हवर नगर, पावर हाउस जवळ, नागपूर.

रा$य

ीमती कुमुद =व#वास >नंबाळकर

रा.ई-/278 अरे रा कॉलणी,भोपाल- 462016 रा$य मTयUदे श
मो. .9425146497,9826867321, 0755-4229523

रा$य

337

ीमती पुFपादे वी भरतUसाद >तवार

रा. ी.शुVला यांचे घर 5, लॉट
रादासपेठ, नागपूर-10

रा$य

338

ीमती ल/मीबाई गणपतराव काळब_डे

रा.धारBकररोड, खु>नयाबाईचा वाडाजवळ,ईतवार नागपूर.
मो.9527861853

रा$य

339

ी. गुXदास चांदरु ाम अनवानी

रा.गुXधर 58 बी,जर पटका नागपूर 14

रा$य

340

ी. पुरोकौर राम संग थेट

रा. पंजाबीलाईन,िज(हा नागपूर 440014 फोन
.07122526411

रा$य

341

ी. केशवराव हर भाउ वंजार

रा. लॉट .9,द5तवाडी शंडेCया चVकH जवळ,पोBट वाडी तह
िज(हा नागपूर 440026 मो. 8421692220

रा$य

342

ीमती U मला पंढर नाथ तलमले

रा. लॉट . 151, गुDदे व नगर िज(हा नंदनवन नागपूर
440009 मो. . 9890804878

रा$य

343

ीमती शांताबाई बाबुलाल सुखमल शाहु रा.लाकडीपुल पोल सचौकH समोर िज(हा नागपूर

.566,<^ह नी समाज समोर

रा$य

