
अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ितभा बडे रामदास बडे िव ानगर फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

44 ी

2 बुधा दरवडा चांगो दरवडा मु पो कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

38 पु JRJ1090943

3 िमिनन िडसोजा लुईस िडसोजा
वरवडेकर वाडी 
फ डाघाट कणकवली 
416601

New English School 
Phondaghat

51 पु LJD2342368

4 सुिचता  गायकवाड दामोदर गायकवाड
कणकवली कणकवली 
416602

KAI. NAIK  
INGETROUT JUNIOR 
COLLEGE  
KANAKVALI

41 ी BTP1704675

5 कांतीलाल गांगुड धनराज गांगुड हवेलीनगर फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

33 पु XQB1001965

6 िवजय घोरपडे राजाराम घोरपडे टबवाडी कणकवली 416602
S.M.Highscool 
Kankavli

41 पु DHF1524081

7 िचका गोसावी भाकर  गोसावी फ डाघाट कणकवली कणकवली 416601

Nath Pai Dnyan 
Prabodhini Karul 
Kankavli

55 ी CDQ0042101

8 वैभवी हरमलकर गोपाळ 
हरमलकर

िव ानगर कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

40 ी ZFZ6973267

9 नेताजी जाधव महादेव जाधव मु पो कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

34 पु WV:7980592

10 िपराजी कांबळे िजवबा कांबळे मु पो कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

51 पु NWJ7119076

11 ई र क े पांडुरंग क े कलमठ कणकवली 
416602

S.M.Highscool 
Kankavli

36 पु WLT1622331

12 िव ल  खंडवी कमळया खंडवी नरडवे गावठाण  
कणकवली  416609

Nardave English 
School Nardave 

35 पु XCY3501269

13 सुयकांत खरात राजाराम खरात िशवाजीनगर कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

45 पु TBZ7401151
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14 मधुरा मुंडले रािव साद मुंडले नरडवे कणकवली कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

46 ी

15 उमरफा क  मु  शी फयाजअहमद  मु  शी 
गावठाण हरकुळ बु ुक  
कणकवली  416602

A.K.M. Highschool 
harkul budruk 

36 पु

16 सं दप नागिभडकर वामन नागिभडकर
मु पो कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

36 पु ZPP5398532

17 मोद पाटील जयवंत पाटील आदश नगर कणकवली 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

33 पु

18 सु दन पेडणेकर अशोक पेडणेकर बांधकरवाडी कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

41 पु CDQ1140425

19 ानोबा फड बाबूराव फड हवेली नगर फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

43 पु GBZ1220672

20 मा ती  पुजारी हल पा पुजारी बँक कॉलोनी कलमठ 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

43 पु AOP1742808

21 िवजय रासम वामन रासम हवेली नगर फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

55 पु CDQ0725143

22 िवजयकुमार राठोड पांडुरंग राठोड नाथ पै नगर फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

43 पु LFS1121821

23 संिगता साटम संतोष साटम मु पो कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

49 ी

24 मृणाल साटम महेश साटम िबजलीनगर कणकवली 
कणकवली 416609

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi

45 ी NWJ6681472

25 महमद शेख बाबू शेख फ डाघाट कणकवली 
416601

New English School 
Phondaghat

49 पु HZV1092080

26 जनादन शेळके योती शेळके िशवाजीनगर कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

46 पु CDQ0924381
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27 सुिवधा तावडे सुधाकर तावडे टबवाडी रोड कणकवली 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

35 ी DYC0900142

28 िवलास ठाकूर अजुन ठाकूर िव ानगर कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

46 पु NWJ6713374

29 दप वळवी अशोक वळवी
गणपती साना रोड 
कणकवली कणकवली 
416602

KAI. NAIK  
INGETROUT JUNIOR 
COLLEGE  
KANAKVALI

36 पु JWX1211507

30 मािणक  वसावे शंकर  वसावे लोरे नं.१  कणकवली  
416602

Vidyamandir 
Highschool Lore 
Wagheri 

37 पु BNQ2611598

31 समाधान वाघमोडे दादासाहेब वाघमोडे
हवेली नगर फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

39 पु

32 काश  बागुल मधुकर  बागुल बांधकरवाडी कणकवली 
 कणकवली  416602

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi

36 पु XQB2510949

33 िसताराम  देसाई वासुदेव  देसाई गवसेवाडी कळसुली  
कणकवली  416603

Vidyamandir 
Highschool Lore-
Wagheri 

53 पु

34 मनोहर  कांबळे जयवंत  कांबळे कांबळे ग  ली कणकवली 
 कणकवली  416602

Kankavli College 
Kankavli

46 पु

35 िभवा  कोरडे देवराम  कोरडे िशवाजीनगर सांगवे  
कणकवली  416602

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi

38 पु MLD1159987

36 िवजय  पैठणे अ ुबा  पैठणे साईनगर कणकवली  
कणकवली  416602

Anandibai Raorane Ju 
College College 
Vaibhavwadi

38 पु CVT3008398

37 संजय  पवार गो वंद  पवार 
िवदयामं दर हाय  कूल 
जवळ हरकुळ खुद  
कणकवली  416601

Vidyamandir Harkul 
Khurd

48 पु

38 पूवा राणे िवण राणे मुंबई गोवा हायवे 
कणकवली 416602

Pragat Vidyamandir 
Ramgad

46 ी DYC1190412

39 ड  जवला  सावंत शिशकांत  सावंत गावठाणवाडी सावडाव  कणकवली  416602
Shri Madhavrao Pawar 
vidyalay Kokisare

42 ी DYC1084417
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40 सिचन आलकर ल मण आलकर िव ानगर कणकवली 
कणकवली 416602 kalsuli English School 46 पु WFN0725775

41 रमेश  लहारे ल  मण  लहारे वरचीवाडी कणकवली  
कणकवली  416602

Shankar Mahadev 
Vidyalay Kumbhavade

36 पु ZVV6119812

42 सोनाली  पेडणेकर सु दन  पेडणेकर 
िवदयामं दर हाय  कूल 
नजीक कणकवली  
कणकवली  416602

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

36 ी ZFJ6659536

43 अमरदीप वाळवे ल मण वाळवे
पावणादेवी वाडी 
फ डाघाट कणकवली 
416601

New English School 
Phondaghat

43 पु CDQ0700369

44 कशोर  यादव अनंत  यादव ीधर पाक कणकवली  
कणकवली  416602

Vidyamandir Harkul 
Khurd

43 पु NWJ6379507

45 ाज ा कुबल कमलाकांत कुबल मु पो कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

57 ी

46 राजा  घुगे दाजी घुगे मधली वाडी कळसुली 
कणकवली 416620 kalsuli English School 46 पु NWJ1787548

47 वैशाली मांगले अमोिलक मांगले कलमठ कणकवली कणकवली 416609

Nath Pai Dnyan 
Prabodhini Karul 
Kankavli

43 ी CDQ0720227

48 आनंद सावंत गोपाळ सावंत भोगनाथ वाडी कळसुली 
कणकवली 416620 kalsuli English School 39 पु NWJ1667971

49 राज ी  अडुळकर भागोजी  अडुळकर 
सांगवे िशवाजीनगर  
कणकवली  416609

Nardave English 
School Nardave 

51 ी NWJ6177398

50 अ पाजी मोिहते अ ण मोिहते आदश नगर जानवली 
कणकवली 416602

Saraswati Highscool 
Nandgaon

32 पु AOP3571411

51 चं कांत  तांबे तुकाराम  तांबे नाटळ कणकवली  
कणकवली  416609

Madhyamik Vidyalay 
Natal

56 पु

52 स रता ठाकूर सिचन ठाकूर िशवडाव कणकवली 
कणकवली 416609

Nath Pai Dnyan 
Prabodhini Karul 
Kankavli

35 ी NWJ6682751
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53 अिभजीत  जाधव वसंत  जाधव गावडेवाडी कलमठ  
कणकवली  416602

Kalambist English 
School Kalambist

42 पु CDQ0942318

54 मृ  मयी  जाधव अिभजीत  जाधव गावडेवाडी कलमठ  कणकवली  416602
M.Gandhi Vidyamandir 
Talebazar

41 ी CDQ0942037

55 भरत संग पावरा िज या पावरा जाणवली आदशनगर 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

41 पु NWJ7318058

56 मुकेश  पवार बाळकृ  ण  पवार 
िशवश  तीनगर 
कणकवली  कणकवली  
416602

Shivdav Madhyamik 
Vidyalay Shivdav

45 पु CDQ0884023

57 रिसका कदम राज  कदम नाथपैनगर कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

54 ी CDQ0922427

58 िनलम  राणे भालचं   राणे 
कले  वरमं दर रोड 
कलमठ  कणकवली  
416602

Shirgaon Highschool 
Shirgaon

46 ी 90

59 मैिथली दळवी िमिथल दळवी लंगे र नगर कळसुली 
कणकवली 416620 kalsuli English School 41 ी NWJ6855662

60 सुिशल  डवर नारायण  डवर गुरववाडी कलमठ  
कणकवली  416602 Shivaji Vidyalay Hirlok 38 पु NWJ6285183

61 योिगता  गावीत पायाला गावीत गुरववाडी कलमठ 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

35 ी XJP3023223

62 संजय  गवस तानू  गवस जानवली वाकाडवाडी  
कणकवली  416602

K N S P Adarsh 
Vidyalay Karanje

42 पु GQK1796804

63 सं दप कदम ल  कदम जानवली कणकवली 
कणकवली 416602

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

49 पु NWJ6861181

64 साधना ि हवेकर महे र ि हवेकर रामे रनगर जाणवली 
कणकवली 416602

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi

44 ी NWJ6384598

65 राज   काळे आनंद  काळे महाजनी नगर कलमठ 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

52 पु CDQ0942615
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66 साद राणे स यवान राणे टबवाडी कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

42 पु

67 गंगाराम  परब साबाजी  परब सापळे बाग जानवली  
कणकवली  416602

K N S P Adarsh 
Vidyalay Karanje

44 पु LJD0958702

68 मु  धा  परब गंगाराम  परब सापळेबांग ड गरेवाडी  
कणकवली  416602

Nardave English 
School Nardave 

36 ी NWJ6711980

69 शामसुंदर  राणे वसंत  राणे नरडवे रोड हळवल  
कणकवली  416602

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

54 पु

70 आ द ी सावंत अनाजी सावंत
िशवश नगर 
कणकवली कणकवली 
416609

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi 37 ी NWJ7260185

71 साद पारकर कृ णा पारकर िव ानगर कणकवली 
416601

New English School 
Phondaghat

52 पु NWJ0693259

72
 नेहा  
कांदळगांवकर 

राजेश  
कांदळगांवकर 

िबडयेवाडी कलमठ  
कणकवली  416602

Shirgaon Highschool 
Shirgaon

47 ी NWJ6697932

73 राज   माणगांवकर रामचं   माणगांवकर 
आचरा रोड कलमठ  
कणकवली  416602

S.M.highschool 
Kankavli

60 पु

74 र मी मानगांवकार राज  मानगांवकार
कलमठ कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

58 ी

75 महादेव सुतार तुकाराम सुतार महाजनी नगर कलमठ 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

54 पु

76 चं शेखर गरगटे गजानन गरगटे महाजनी नगर कलमठ 
कणकवली  416602

S.M.Highscool 
Kankavli

57 पु NWJ1797836

77 ि मता गरगटे चं शेखर गरगटे महाजनी नगर कलमठ कणकवली  416602
S.M.Highscool 
Kankavli

53 ी NWJ1797844

78 सं दप  पडुरकर केशव  पडुरकर परबवाडी कणकवली  
कणकवली  416602

Sheth N.M. Vidyalay 
Kharepatan 

43 पु NWJ6869838
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79 सितश  कप महादेव  कप जानवली वाकाडवाडी  
कणकवली  416602

Anandibai Raorane 
Arts Commerce and 
science college 
Vaibhavwadi

35 पु

80 चेतन  राणे मदन राणे ंबरणे कणकवली 
416620 kalsuli English School 34 पु NWJ6632228

81 गौरांगी  राणे िव ांत  राणे टबवाडी कणकवली  
कणकवली  416602

St.Ursula School 
Varvade

27 ी NWJ6526305

82 मा ती  कुंभार बाळू  कुंभार गावठणवाडी नरडवे  
कणकवली  416602

Nardave English 
School Nardave

48 पु NWJ7296924

83 राजेश संगनाथ चं कांत संगनाथ टबवाडी कणकवली कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

49 पु LJD1442763

84 राज   देशमुख गणपती कांबळे सुतारवाडी कणकवली 
416602

Pragat Vidyamandir 
Ramgad

50 पु

85 संभाजी कांबळे हणमंत कांबळे िस ाथ कॉलोनी कलमठ 
कणकवली 416602

Pragat Vidyamandir 
Ramgad

54 पु NWJ6559801

86 काश कांबळी िव ल कांबळी सुतारवाडी कलमठ 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

57 पु NWJ6182299

87 आनंदा कांबळे केशव कांबळे िबडयेवाडी कलमठ 
कणकवली 416602

Madhyamik Vidyalay 
Bidwadi

46 पु NWJ6172035

88 सुमुख जोशी दनकर  जोशी ी गणेश मं दर रोड 
कणकवली 416602

Madhyamik Vidyalay 
Bidwadi

56 पु NWJ0732188

89 भारत सरवदे धाकू सरवदे कलमठ कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli 

57 पु NWJ1786938

90 बयाजी  बुराण महादेव  बुराण तेली आळी कणकवली  
कणकवली  416602

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi

52 पु

91 दपक  आळवे सि दानंद  
आळवे 

ओसरगांव 
कानसळीवाडी  
कणकवली  416603

Digas Madhyamik 
Vidyalay Digas 

57 पु ZFJ0475201
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92 िव ा यादव बाळासाहेब 
यादव

िशवाजीनगर कणकवली 
कणकवली 416609

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi 52 ी NWJ1664036

93 साईनाथ  झाडे गो वंदराव  झाडे वरवडे फणसनगर कणकवली  416602
R.A.Yadav Highschool 
Adavali

33 पु ZFJ6503726

94 बाबासाहेब जाधवर बापूराव जाधवर
मु पो- कलमठ महाजनी 
नगर कणकवली 
416602

S.M.Highscool 
Kankavli

53 पु ZRJ0313283

95 संजय  खोचरे सुरेश  खोचरे आचरा रोड कलमठ  
कणकवली  416602

Shri Areshwar 
Highschool Are 

51 पु NWJ0870594

96 भुपेश  राणे एकनाथ  राणे गावठणवाडी वाघेरी  
कणकवली  416601

Kai.Rajaram Marathe 
Ucch Madhyamik 
Vidyalay Phondaghat

38 पु CDQ0683961

97 संभाजी लवंद रामचं  लवंद
मु/पो- कलमठ महाजनी 
नगर कणकवली  
416602

S.M.Highscool 
Kankavli

54 पु CDQ0898874

98 आरती  खोत अिजत  खोत कलमठ सुतारवाडी  
कणकवली  416602

Sheth M.G.Highschool 
Devgad

51 ी NWJ6396542

99 शवरी सावंत शरद सावंत िबडयेवाडी कलमठ 
कणकवली 416602

Saraswati Highscool 
Nandgaon

49 ी LJD1381573

100 सुषमा वायंगणकर सुनील  
वायंगणकर

मु पो- फ डाघाट 
हवेलीनगर कणकवली 
416601

S.M.Highscool 
Kankavli

49 ी NWJ1507797

101 मंगल जाधव सुिनल  जाधव सावडाव कदमवाडी  
कणकवली  416602

Adarsh Vidyamandir 
Savdav

53 ी

102 िनधी तायशेटे िनतीन तायशेटे नरडवे रोड कणकवली  
416602

S.M.Highscool 
Kankavli

44 ी NWJ3535143

103 िनलेश फ डेकर बुधाजी फ डेकर फ डाघाट कणकवली 
कणकवली 416601

Nath Pai Dnyan 
Prabodhini Karul 
Kankavli

33 पु NWJ6378541

104 हेमंत  सावंत तापराव  सावंत कलमठ गावडेवाडी  कणकवली  416602
Shirgaon Highschool 
Shirgaon

48 पु NWJ3553682
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105 र वं   तांबे शंकर  तांबे िबडयेवाडी कलमठ  
कणकवली  416602

Shirgaon Highschool 
Shirgaon

52 पु NWJ6630024

106 िनलेश राठोड चंदू  राठोड हवेलीनगर फ डाघाट  
कणकवली  416602

Shri Bhagvati Devi 
Madhyamik Vidyalay 
Ambrad

33 पु NWJ6378798

107 आया भोगले अिनल भोगले हवेली नगर फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

42 ी NWJ6596027

108 हेमंत कदम अिभम यू कदम कलमठ कणकवली 
कणकवली 416609

Nath Pai Dnyan 
Prabodhini Karul 
Kankavli

42 पु NWJ6136386

109 गणेश  कदम अिभम यू कदम बु  नगर कलमठ 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

40 पु NWJ1611417

110 राजेश  वाळके भालचं   वाळके मांगरवाडी िशवडाव  कणकवली  416609
Shivdav Madhyamik 
Vidyalay Shivdav

52 पु CDQ1001593

111 सोमनाथ  कदम द  ता य  कदम टबवाडी कणकवली  कणकवली  416602
Kankavli College 
Kankavli 

44 पु LQC0461640

112 ीकांत बा े केशव  बा े बादेवाडी कासरल 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

57 पु MT01003201

113 अिजत जगदाळे आ माराम 
जगदाळे

महाजनी नगर 
कणकवली कणकवली  
416602

S.M.Highscool 
Kankavli

41 पु GGP1082692

114 कशोर  वाघमारे मािणकराव  
वाघमारे 

गावडेवाडी कलमठ  
कणकवली  416602

Anandibai Ravrane 
College Vaibhavwadi

42 पु NWJ1777911

115 तुळिशदास कुबल अिशतोष कुबल िबडये वाडी कलमठ 
कणकवली 416602

Madhyamik Vidyalay 
Bidwadi

44 पु NWJ3545746

116 शंकर  सावंत शांताराम  सावंत नरडवे गावठणवाडी  कणकवली  416602

New Shivaji 
Highschool 
Jambhavade

57 पु NWJ0912821

117 रमेश सूयवंशी द ू सूयवंशी कलमठ कणकवली 
416602

S.M.Highscool 
Kankavli

52 ी
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118 अशोक  कांबळे ध डीराम  कांबळे बौ  दवाडी कलमठ  कणकवली  416602
K N S P Adarsh 
Vidyalay Karanje

50 पु NWJ6539423

119 बाबासाहेब  कांबळे बबन कांबळे बौ  दवाडी कलमठ  
कणकवली  416602

Nardave English 
School Nardave

47 पु

120  नेहल  राणे सागर  राणे िन  मेवाडी कणकवली  
कणकवली  416602

Shankar Mahadev 
Vidyalay Kumbhavade

33 ी NWJ6460752

121 संतोष जोईल राजाराम जोईल गांगोवाडी फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

39 पु CDQ0728089

122 र वं  पाटील गो वंद पाटील महाजनी नगर कलमठ 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

52 पु WJX8340416

123 मनीषा पाटील र वं  पाटील महाजनी नगर कलमठ 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

48 ी GGP1089382

124 मंगलदास  िशपुरकर दयानंद  िशपुरकर 
गणपती साना रोड, 
कणकवली  कणकवली  
416602

Kankavli College 
Kankavli

57 पु

125 महादेव ना रंगकर कृ णा ना रंगकर
कोरगावकरवाडी 
फ डाघाट कणकवली 
416601

New English School 
Phondaghat

54 पु WAB0423111

126 अिनल पाटील केरबा पाटील बाजारपेठ फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

47 पु

127 मृणाली  मळये मंगेश  मळये बक कॉलनी कलमठ  
कणकवली  416602

Dr.S.R.Lele 
Highschool Mutat

41 ी LJD1384122

128 िशतल  कुलकण  राजेश  कुळकण िशवाजीनगर सांगवे  
सांगवे  416609

St.Ursula School 
Varvade

47 ी CDQ0845602

129 नंदू  हेदूळकर रामकृ  ण  
हेदूळकर 

गोसावीवाडी कलमठ  
कणकवली  416602

Anandibai Ravrane 
College Vaibhavwadi

37 पु ZFJ6123574

130 गंगाराम  बोडके नाऊ बोडके
बांधकर वाडी 
कणकवली कणकवली 
416602

S.M.Highscool 
Kankavli

46 पु AZL1285634
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131 मोितलाल  गांगुड बाबुराव  गांगुड हवेलीनगर फ डाधाट  कणकवली  416601
Vidyamandir Harkul 
Khurd

33 पु XQB6278709

132 कशोर शंकरदास एकनाथ 
शंकरदास

भालचं नगर कणकवली 
कणकवली 416609

Nath Pai Dnyan 
Prabodhini Karul 
Kankavli

56 पु

133 साद मसुरकर नारायण मसुरकर हरकुळ कणकवली कणकवली 416609

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi 39 पु CDG0853028

134 मधुकर कुराडे िव णु कुराडे हवेली नगर फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

52 पु CDQ0722926

135 सं दप  कोळापटे िव ल  कोळापटे 
जुना नरडवे रोड 
कणकवली  कणकवली  
416602

R.A.Yadav Highschool 
Adavali 

41 पु NWJ6667471

136 तुषार नेवरेकर तुकाराम नेवरेकर फ डाघाट कणकवली 416601
New English School 
Phondaghat

30 पु NWJ6644801

137 अिजत िबडये पांडुरंग  िबडये बाजारपेठ कणकवली  
कणकवली  416602 Junior College Achirne 49 पु NWJ7122856

138 अ युतराव वणवे िव नाथ वणवे िशवाजीनगर कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

53 पु CDQ0924365

139 ृती  गुरव संतोष  गुरव तांबळवाडी साकेडी  
कणकवली  416602

Adarsh Vidyamandir 
Kinjvade

38 ी NWJ6931570

140 िनलेश  तांबे गो वंद  तांबे िशरवल बौ  दवाडी  
कणकवली  416602

Dr.S.R.Lele 
Highschool Mutat

44 पु CDQ0983759

141 दी ा रेवडेकर िसताराम 
रेवडेकर

िशवाजीनगर कणकवली 
कणकवली 416602

Madhyamik Vidyalay 
Bidwadi

27 ी NWJ6600894

142  व  नाली  जाधव सदानंद  जाधव हवेलीनगर फ डाघाट  
कणकवली  416602 Junior College Achirne 35 ी NWJ6166680

143 धन ी अडसूळ र वं  अडसूळ बाणेवाडी कणकवली 
416602

Pragat Vidyamandir 
Ramgad

38 ी NWJ6394373
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144 ीकांत सावंत शामसुंदर सावंत हवेली नगर फ डाघाट 
कणकवली 416601

Saraswati Highscool 
Nandgaon

34 पु NWJ3525516

145 कृपा  कोरगांवकर करण  
कोरगांवकर 

बांधकरवाडी कणकवली 
 कणकवली  416602

St.Ursula School 
Varvade

35 ी NWJ6391049

146 पांडुरंग  काणेकर नारायण  
काणेकर 

बांधकरवाडी कणकवली 
 कणकवली  416602

Wamanrao Mahadik 
Madhyamik Vidyalay 
Talere

35 पु NWJ3543782

147 शंकर  सावंत अजुन सावंत
गडगेसखलवाडी 
फ डाघाट कणकवली 
416601

New English School 
Phondaghat

57 पु

148 महेश  भाट िव ल  भाट 
हरकुळ बु ुक 
कावलेवाडी  कणकवली  
416602

Varadkar Highschool 
And Ju College Katta

42 पु CDQ0853994

149 संतोष  च  हाण कृ  णा  च  हाण िशवाजीनगर कणकवली  कणकवली  416602
Madhyamik Vidyalay 
Bilvas

54 पु NWJ0852196

150 जयवंत  ठाकूर कृ  णा  ठाकूर 
कसालकरवाडी हरकुळ 
बुदुक  कणकवली  
416602

Madhyamik Vidyalay 
Bilvas

50 पु NWJ7142490

151 गिहनीनाथ घुंगरड ह रभाऊ घुंगरड िव ानगर फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

30 पु YVU6357792

152 सुल णा  खोत सुदशन  खोत वेद अपाटमट जानवली  
कणकवली  416602

Trimurti Madhyamik 
Vidyalay Shirvande

55 ी ZFJ6468433

153 प लवी हाटले ल मण हाटले कलमठ कणकवली 
कणकवली 416609

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi

49 ी CDQ0939728

154 संजय सावळ कृ णा सावळ जळकेवाडी कणकवली 
कणकवली  416602 kalsuli English School 53 पु

155 ताप संह यादव अ णासाहेब 
यादव

कले रमं दर कलमठ 
कणकवली 416602

KAI. NAIK  
INGETROUT JUNIOR 
COLLEGE  
KANAKVALI

46 पु JVM1175926

156
दपाली  
िमठबांवकर 

द  ता य  
िमठबांवकर 

िशवाजीनगर कणकवली 
 कणकवली  416602

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

39 ी NWJ6643639

Page No.: 12 of 28

महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 77

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

157 शाम सौनुलकर वसंत सौनुलकर िव ानगर कणकवली 
कणकवली 416602

KAI. NAIK  
INGETROUT JUNIOR 
COLLEGE  
KANAKVALI

50 पु NWJ6063382

158 यशवंत  परब सहदेव  परब िशवाजीनगर कणकवली 
 कणकवली  416602

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

39 पु GQK1303973

159 दपक  िशरगांवकर भुपाल  िशरगांवकर 
महाजनीनगर कलमठ  
कणकवली  416602

Anandibai Raorane 
College Vaibhavwadi

42 पु GRT0843649

160 वेदांती तायशेटे िवकास तायशेटे मु पो कणकवली कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

35 ी

161 ल मण नारकर सदािशव नारकर करंजे कणकवली 
कणकवली 416602

Nath Pai Dnyan 
Prabodhini Karul 
Kankavli

50 पु NWJ1510098

162 आ दमाया  सावंत िशवराम  सावंत देसाईवाडी कणकवली 
416602

Madhyamik Vidyalay 
Bidwadi

38 ी CDQ0770628

163 ेहा रेवडेकर संजय  रेवडेकर हवेली नगर फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

50 ी CDQ0725382

164 िव णू वगरे िवठोबा  वगरे
िशवाजी नगर 
कणकवली कणकवली 
416602

kalsuli English School 52 पु CDQ1040591

165 सागर गुरव सदािशव गुरव सांगवे कनेडी कणकवली 
416602

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi 36 पु NWJ6598486

166 िवलास तांबे जीजी तांबे बौ वाडी ओसरगाव 
ओसरगाव 416603

Saraswati Highscool 
Nandgaon

55 पु NWJ0956027

167 संदीप नानचे ारकानाथ 
नानचे

हेळेवाडी फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

46 पु CDQ0700450

168 नसरीन  डांगे शाहनवाज  डांगे 
गावठाणवाडी हरकुळ 
बु ुक  कणकवली  
416602

A.K.M. Highschool 
harkul budruk 

50 ी CDQ0852418

169 अपूवा  सावंत दपक  सावंत पटेलवाडी फ डाघाट 
कणकवली  416602

Shankar Mahadev 
Vidyalay Kumbhavade

43 ी NWJ6622302
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170 शाहनवाज  डांगे अ  दुलगणी  डांगे 
गावठणवाडी हरकुळ 
बु ुक  कणकवली  
416602

A.K.M. Highschool 
harkul budruk 

46 पु NWJ1659846

171 अशफाक  शेख कािसम  शेख 
गावठणवाडी हरकुळ 
बुदुक  कणकवली  
416602

A.K.M. Highschool 
harkul budruk 

49 पु NWJ6696868

172 राज ी  सावंत हेमंत  सावंत िबवणेवाडी िभरवंडे  
कणकवली  416603

Vidyamandir Harkul 
Khurd

37 ी NWJ6280192

173 िणता बांबुळकर उ  हास  बांबुळकर 
जळकेवाडी कणकवली  
कणकवली  416602

Madhyamik Vidyalay 
Natal

36 ी CDQ0923243

174 साधना  पाटकर शांत पाटकर नाथपै नगर कणकवली 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

48 ी NWJ6681415

175 रघुनाथ  कारेकर कृ णा कारेकर िव ानगर कणकवली 
कणकवली 416602

Saraswati Highscool 
Nandgaon

45 पु GQK1006139

176 रािधका  सावंत िम लंद  सावंत कॉलेज रोड कणकवली  
कणकवली  416602

Mata Vaishnav Devi 
College Osargaon

40 ी NWJ6554554

177 सुभाष  सावंत रामचं   सावंत ए के जी रोड कणकवली 
 कणकवली  416602

Trimurti Madhyamik 
Vidyalay Shirvande

52 पु LJD1368406

178 वृषाली जाधव िव ल जाधव मु पो कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

55 ी CDQ0939793

179 अमर पवार पांडुरंग पवार मधली वाडी नागवे 
कणकवली 416609 kalsuli English School 40 पु NWJ1739895

180  व  नाली  क णक दनेश  Karul फोपेवाडी क ळ  क ळ  
416601

St.Ursula School 
Varvade

41 ी GQK0819318

181 सुि या  पेडणेकर संतोष  पेडणेकर लोरे नं.१  बौ  दवाडी  कणकवली  416601

Shivraj Maratha 
Madhyamik Vidyalay 
Salgaon

36 ी CDQ0897249

182
संजीवनी  
नागावकर मदन  नागावकर 

नवीन कुल  वसाहत 
फ डाघाट  कणकवली  
416601

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

38 ी NWJ1721505
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183 िवनोद मे ी नारायण मे ी
क ळ फोपेवाडी 
कणकवली कणकवली 
416601

Nath Pai Dnyan 
Prabodhini Karul 
Kankavli

51 पु NWJ7062508

184 संिगता  सावंत रिवकांत  सावंत गाडेसखलवाडी िशरवल  कणकवली  416602
St.Ursula School 
Varvade

47 ी CDQ0983999

185 पुजा  गांवकर गणपत  गांवकर तेली आळी कणकवली  कणकवली  416602
New English School 
Osargaon Bordave

55 ी DYC1228121

186 सुमंत दळवी द ाराम दळवी सुभाषनगर िभरवडे 
कणकवली 416609

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi

53 पु

187 समीर गुरव सोनू गुरव कलमठ कणकवली 
कणकवली 416602

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi 43 पु CDQ0944371

188 वृंदा  सावंत राज   सावंत 
कनकनगर नरडवे रोड 
कणकवली  कणकवली  
416602

Shankar Mahadev 
Vidyalay Kumbhavade

40 ी CDQ0880963

189 देवांगी  परब ध डी  परब गांगोमं दर कणकवली  
कणकवली  416602

Mahatma Gandhi 
Vidyamandir 
Talebazar

44 ी LJD1214824

190  दाराणी  राणे दलीप  राणे घरटणवाडी जानवली  
कणकवली  416602

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

31 ी NWJ6020788

191 रंजन  तेली ानदेव  तेली ंबरणेवाडी कळसुली  
कणकवली  416603

Kudal Highschool Ju 
College Kudal

52 पु NWJ0936051

192 हा फजा  पटेल बशीर  पटेल 
कावलेवाडी हरकुळ 
बुदु्क  कणकवली  
416602

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi

36 ी NWJ6950778

193 र वं   सावंत तुकाराम  सावंत आिशये रोड कणकवली  कणकवली  416602
Adarsh Vidyamandir 
Savdav

53 पु NWJ1562644

194 लकुळ गोसावी काश गोसावी गडगेसखल फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

36 पु CDQ0696179

195 अि मता  राणे रोशन  राणे िपपळवाडी हळवल  
कणकवली  416602

New Shivaji Ju 
College Jambhavade

34 ी NWJ7299456
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196 नेहा  राणे नारायण  राणे े पाल वाडी हळवल  
कणकवली  416602

K N S P Adarsh 
Vidyalay Karanje

47 ी NWJ1561539

197 पांडुरंग  काळे जानू  काळे बाजारपेठ, कणकवली  
कणकवली  416602

Kasarde Madhyamik 
vidyalay kasarde

48 पु GGP0897025

198 वामन  तफ रामचं   तफ 
पारकर सदन िशवाजी 
चौक कणकवली  
कणकवली  416602

Trimurti Madhyamik 
Vidyalay Shirvande

51 पु ZFJ1512284

199 संतोष  मसके बाबाजी मसके जुना बाजार फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

55 पु CDQ0277016

200 मधुरा  माणगांवकर महेश  माणगांवकर 
तहिसल कायालय 
नजीक कणकवली  
कणकवली  416602

New English School 
Achara 

49 ी NWJ3547346

201 अि नी सुतार यशवंत सुतार
उपनगर सुतारवाडी 
कळसुली कणकवली 
416620

kalsuli English School 40 ी CDQ1041987

202 नेहा सावंत नंदू सावंत मु पो कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

42 ी NWJ7321169

203 नयना केसरकर कृ णा केसरकर गावठाण वाडी वागदे 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

55 ी

204 रामचं   भानुसे नामदेव  भानुसे िशवाजीनगर सांगवे  
कणकवली  416603

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi

45 पु NWJ6788400

205 िव ल  पुजारे सदािशव  पुजारे पुजारेवाडी सावडाव  कणकवली  416602
Adarsh Vidyamandir 
Savdav

53 पु

206 शंकर रासम द ा य रासम कनेडी फ डा रोड 
कणकवली 416601

Madhyamik Vidyalay 
Bidwadi

46 पु

207 सुधीर तांबे भा कर तांबे कलमठ बाजार पेठ 
कणकवली 416602

Saraswati Highscool 
Nandgaon

51 पु CDQ0277533

208 थमेश  ठाकूर नामदेव  ठाकूर बांधकरवाडी कणकवली 
 कणकवली  416602

Mata Vaishnavdevi 
College Of Arts 
commerce and 
science

34 पु NWJ6180210
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209 रोिहत  बां दवडेकर अंकुश  बां दवडेकर 
ामणवाडी बोडवे  
कणकवली  416603

Sheth M.G. 
Highschool Devgad

43 पु ZFJ1553254

210 महादेव पवार पुंडिलक पवार कनेडी कणकवली 
416609

Pragat Vidyamandir 
Ramgad

47 पु NWJ0809193

211 दशा पेडणेकर दपक पेडणेकर बाजारपेठ फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

44 ी NWJ6378350

212 सुगंधा  िभडे बंदुसार  िभडे फणसनगर वरवडे  
कणकवली  416602

Sandave Highschool 
Sandave 

56 ी CDQ0774240

213 रिवराज धान लालचंद धान
बौ वाडी नं.२ 
जानवली कणकवली 
416602

S.M.Highscool 
Kankavli

44 पु FXR1042928

214 राज   मुंबरकर आ  माराम  
मुंबरकर 

िवदयानगर कणकवली  
कणकवली  416602

Kankavli College 
Kankavli

56 पु CDQ0920785

215 सुशांत  पाटील रावसाहेब  
पाटील 

बौ  दवाडी वागदे  
कणकवली  416602

Madhyamik 
Vidyamandir Asrondi

46 पु NWJ6399141

216 संजय  मसवेकर रामचं   
मसवेकर 

िशवश  तीनगर 
कणकवली  कणकवली  
416602

Shivdav Madhyamik 
Vidyalay Shivdav

57 पु NWJ3535317

217 चं हास िहलकर द ा य िहलकर गोसावीवाडी कलमठ  
कणकवली  416602

S.M.Highscool 
Kankavli

50 पु NWJ0870035

218
आकां ा  
धामापुरकर 

महेश  
धामापुरकर 

िशवश  तीनगर 
कणकवली  कणकवली  
416602

Arvind Sawant Sardar 
Madhyamik Vidyalay 
Nadhvade

42 ी NWJ6902472

219 श मला केळुसकर िम लंद केळुसकर ड गरेवाडी जानवली 
कणकवली 416602

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

34 ी NWJ6597512

220 देव   सावंत वसंत सावंत िभरवंडे कणकवली 
कणकवली 416609

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi 45 पु NWJ0783525

221 दयानंद कसालकर रमेश कसालकर कनेडी कणकवली 
कणकवली 416609

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi

41 पु ZFJ1557735
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222 आनंद  तांबे शंकर  तांबे नाटळ बौ  दवाडी  
कणकवली  416703

Madhyamik Vidyalay 
Natal

56 पु CDQ0842757

223 ि ती  सावंत संतोष  सावंत 
 टेट बक कॉलनी  
कलमठ  कणकवली  
416602

Madhyamik Shikshan 
Shala Koloshi Hadpid 

39 ी NWJ3526530

224 संजय सामंत वामन  सामंत बक कॉलनी, कलमठ  
कणकवली  416602

Sandave Highschool 
Sandave

57 पु NWJ1566249

225 िव ा िशरसाट हेमंत िशरसाट िशवाजीनगर कणकवली 
कणकवली 416609

Vidhyamandir 
Madhyamik  Prashala 
Kankavli

47 ी NWJ1562545

226 अमर  गोसावी भाकर  गोसावी 
िशवगंगा गांगे  वर लोरे 
नं.१  कणकवली  
416602

Vidyamandir 
Highschool Lore-
Wagheri 

37 पु NWJ6740302

227 िव  णू  काणेकर द  ताराम  
काणेकर 

राऊत  खोलवाडी 
िशवडाव  कणकवली  
416609

Trimurti Madhyamik 
Vidyalay Shirvande

47 पु CDQ1000751

228 अिवनाश  मांजरेकर िशवराम  मांजरेकर 
िश क कॉलनी 
जानवली  कणकवली  
416602

Wamanrao Mahadik 
Madhyamik Vidyalay 
Talere

51 पु CDQ0965293

229 आकाश  पारकर द  ता य  पारकर िवदयानगर फ डाघाट  कणकवली  416602
Adarsh Vidyamandir 
Kinjvade

31 पु NWJ6528392

230 अमृता कुमठेकर अिनल कुमठेकर तळेरे कणकवली 
कणकवली 416801

Nath Pai Dnyan 
Prabodhini Karul 
Kankavli

36 ी NWJ6592901

231 ेहल जोशी नर  जोशी साकेडी रोड जानवली 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

52 ी NWJ1652833

232 दनेश सावंत द ारम सावंत वाकाड वाडी जानवली 
कणकवली 416602

Pragat Vidyamandir 
Ramgad

53 पु NWJ1783075

233 सायली  पवार सुिनल पवार जुना बाजार फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

47 ी NWJ1645126

234 सोनाली  सावंत िवनायक सावंत जुना बाजार फ डाघाट 
कणकवली 416601

New English School 
Phondaghat

37 ी CDQ0727487
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235 तानाजी  माने बाळकृ  ण  माने वाकाडवाडी जानवली  कणकवली  416602
S.H.Kelkar College 
Devgad

59 पु NWJ6252712

236 शुभांगी  माने तानाजी  माने वाकाडवाडी जानवली  
कणकवली  416602

S S P M college 
Harkul Budruk

52 ी NWJ3533338

237 केदार  मुंडले आनंद  मुंडले आचरा रोड कलमठ  
कणकवली  416602

Science Junior 
College Achirne 

36 पु CDQ0938167

238 रया  गोसावी रामनाथ  
गोसावी 

ल  मी नारायण 
अपाटमट तावडे कंपांउंड 
कणकवली  कणकवली  
416602

Shivdav Madhyamik 
Vidyalay Shivdav 

42 ी NWJ6556666

239 कमलेश  गोसावी िवनायक  
गोसावी 

ओम साई रेिसडे  सी 
वागदे कणकवली  
416602

Madhyamik 
Vidyamandir Asrondi 

44 पु CDQ1209972

240 िवकास  कुंभार  हानू  कुंभार वरवडे फणसनगर  
कणकवली  416602

Smt Indirabai Vardam 
Highschool Poip Viran

46 पु NWJ6536742

241 नाहीद  बडेघर अ  दुलकरीम  
बडेघर 

गावठणवाडी हरकुळ 
बु ुक  कणकवली  
416602

A.K.M. Highschool 
harkul budruk 

44 पु NWJ6758296

242 शरद  चोडणकर द  ताराम  
चोडणकर 

वरचीवाडी रोड 
कणकवली  कणकवली  
416602

K N S P Adarsh 
Vidyalay Karanje

51 पु GQK0821652

243 सखाराम  राजम भाकर  राजम फणसनगर वरवडे  
कणकवली  416602

New English School 
Achara 

47 पु NWJ6624589

244 चेतन  नलावडे द ा य नलावडे
िशवाजी नगर 
कणकवली कणकवली  
416602

S.M.Highscool 
Kankavli

53 पु CDQ0925982

245 अजय  घुरसाळे जनादन  घुरसाळे साईनगर कणकवली  कणकवली  416602
Sheth N.M. Vidyalay 
Kharepatan 

42 पु NWJ6591739

246 िवनोद  चंदरकर महादेव  चंदरकर 
कलमठ आचरा रोड  
कणकवली  416602

Smt.N.S.Pantwalavalk
ar Ju College Devgad

55 पु NWJ1563972

247 ांजल पराडकर िवण पराडकर वाकाड वाडी कणकवली 
 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

34 ी NWJ6861256
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248 ीकांत शे े िशवराम शे े आिशये रोड सोनगेवाडी 
कणकवली 416602

Madhyamik Vidyalay 
Bidwadi

48 पु NWJ6553010

249 राज कुमार  चौगुले भुपाल  चौगुले िशवाजीनगर कणकवली 
 कणकवली  416602

Kankavli College 
Kankavli

59 पु CDQ0936237

250 शामराव  दसले तानाजी  दसले कॉलेज रोड कणकवली  कणकवली  416602
Kankavli College 
Kankavli

41 पु MBJ1829506

251 ि मता  तेली रंजन  तेली तेलीआळी कणकवली  
कणकवली  416602

A.K.Kelkar Highschool 
Wada

45 ी NWJ6668073

252 संगीता वसावे मनील वसावे बांधकरवाडी कणकवली 
कणकवली  416602

S.M.Highscool 
Kankavli

38 ी NWJ6713168

253 युवराज  महा लंगे िव ल  महा लंगे िशवाजीनगर कणकवली  कणकवली  416602
Kankavli College 
Kankavli

49 पु CDQ0924241

254 संदीप नौकुडकर मा ती  
नौकुडकर

गुरववाडी कलमठ 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

40 पु JTX1568401

255 महेश भु रामचं   भु जळकेवाडी कणकवली 
कणकवली 416602

S.M.Highscool 
Kankavli

52 पु LJD1269570

256 सुरेश  कोकणी लाल संग  
कोकणी 

बांधकरवाडी कणकवली 
 कणकवली  416602

Shri Rameshwar 
Highschool Mithbav

46 पु DYC0973750

257 िवजय संह सातपुते ीपत सातपुते वाकाड वाडी कणकवली 
416602

S.M.Highscool 
Kankavli

37 पु

258 संदीप बांगर ानोबा बांगर
मु/पो- जाणवली आदश 
नगर कणकवली 
416602

S.M.Highscool 
Kankavli

39 पु LZD0683359

259 मकरंद आपटे नारायण आपटे रामनगर कणकवली 
कणकवली 416609

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi 42 पु NWJ6713648

260 बाळकृ  ण  िप े रामचं   िप े 
मसुरकर कनई आचरा 
रोड कणकवली  
कणकवली  416602

Sandave Highschool 
Sandave 

58 पु DYC0906214
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261 मोद  साटम ल  मण  साटम 
मसुरकर कनई 
कणकवली  कणकवली  
416602

Vidyamandir 
Highschool Lore-
Wagheri 

50 पु ZFJ0042763

262 भ  ती  तांबे भगवान  तांबे िबजलीनगर कणकवली  
कणकवली  416602

Madhyamik 
Vidyamandir Asrondi 

57 ी NWJ7248081

263 तुजा  राऊळ रामचं   राऊळ तेली आळी कणकवली  
कणकवली  416602

Smt.I.D.Vardam 
highschool poip Viran

38 ी ZFJ1586015

264 सुि या  नलावडे समीर  नलावडे 
अनंत ल  मी , भालचं  
बाबा मठा शेजारी  
कणकवली  416602

S.S.P.M. College Of 
Engg.

41 ी

265 वसुधा  वारंग  यंकटेश  वारंग िबडयेवाडी कलमठ  कणकवली  416602
Ideal English School 
Varvade

42 ी

266 सुिशल  अकोळकर आनंदराव  अकोळकर 
िशवाजीनगर सांगवे  
कणकवली  416609

Madhyamik 
Vidyamandir Kanedi 
And Ju College 

33 पु WAB6792592

267 अिनश  गांगल चंतामण  गांगल हरकुळ बुदुक हरकुळ बुदुक 416602
S.S.P.M. College Of 
Engg.

48 पु DXF2847580

268 न ता  गावठे पंढरी  गावठे जानवली सखलवाडी  
कणकवली  416602

Wamanrao Mahadik 
Madhyamik Vidyalay 
Talere

30 ी NWJ6538045

269 दनेश  गावीत िगरजी  गावीत नाटळ पांगमवाडी  
कणकवली  416602

Madhyamik Vidyalay 
Natal

37 पु JWX2274033

270 िवशाखा  जाधव िवनायक  जाधव िशवाजीनगर कणकवली  क  कवली  416602
Ideal English School 
Varvade

41 ी NWJ1753359

271 अंबादास  जोपळे हनुमंत  जोपळे देऊळवाडी हरकुळ बु ुक 
 कणकवली  416602

L.G. Samant Vidyalay 
Harkul Budruk

38 ी

272 सई  जोशी ानेश  जोशी 
जोशी िब डंग टबवाडी 
कणकवली  कणकवली  
416602

Ideal English School 
Varvade

36 ी

273 अिनल  कासले यशवंत  कासले कलमठ िबडयेवाडी  
कणकवली  416602

New Shivaji 
Highschool 
Jambhavade

53 पु
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274 िनलेश  मह कर कािशनाथ  
मह कर 

आचरा रोड कलमठ  
कणकवली  416602

New English School 
Kasal

48 पु

275
द  ता य  
िमठबांवकर 

बळवंत  
िमठबांवकर 

िशवाजीनगर कणकवली 
 कणकवली  416602

Madhyamik And Uchh 
Madhyamik Vidyalay 
Fanasgaon

43 पु NWJ1574672

276 कृ  णत मोिहते महादेव  मोिहते िबजलीनगर कणकवली  कणकवली  416602
Kankavli College 
Kankavli

45 पु

277 िशतल  नागावकर श ृ  न  नागावकर 
गावंकरवाडी सांगवे  
कणकवली  416609

Ideal English School 
Varvade

48 ी NWJ7208564

278 नुतन  नाईक िसताराम  नाईक िवदयानगर कणकवली  कणकवली  416602
Kankavli College 
Kankavli

35 ी WFN1623727

279 र  मी  नवाळे र वं   नवाळे 
नवीन कुल  वसाहत, 
फ डाघाट  कणकवली  
416601

L.G.Samant Vidyalay 
Harkul Budruk

51 ी

280 िवनोद संह पाटील िवलासराव  पाटील 
हवेलीनगर फ डाघाट  
कणकवली  416602

Arts And Commerce 
College Phondaghat

48 पु

281 िवजय  पाटील दादासाहेब  
पाटील 

कुंभारवाडी कलमठ  
कणकवली  416602

Madhyamik Vidyalay 
Fanasgaon

44 पु DNW0396044

282 िवजय सावंत चं कांत  सावंत पटेलीवाडी िशवडाव  
कणकवली  416602

Kankavli College 
Kankavli

39 पु CDQ1001627

283 गणेश  सावंत दलीप  सावंत कॉलेज रोड कणकवली  
कणकवली  416602

New English School 
Kasal

36 पु NWJ1559780

284 सं दप  सावंत संतू  सावंत िभरवंडेकरवाडी कुंभवडे 
 कणकवली  416602

Shankar Mahadev 
Vidyalay Kumbhavade

32 पु AOP6776538

285 गोपाळनाथ  ठाकूर बाबाजी  ठाकुर िशवाजीनगर  
कणकवली  416602

S.N.M. Vidyalay 
Kharepatan

43 पु

286  नेहा  वंजारी सिचन  वंजारी साई पाक वागदे  
कणकवली  416602

Kankavli College 
Kankavli

50 ी GQK0820365

Page No.: 22 of 28

महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 77

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

287 राजू  जामदार बापू जामदार च डे री अपाटमट 
कणकवली 416602

Kankavli College 
Kankavli

55 पु

288 बाळू राठोड ल मण राठोड
िशवाजी नगर 
कणकवली कणकवली 
416602

Kankavli College 
Kankavli

36 पु WJX5521489

289 कांतीलाल जाधवर गुरबा जाधवर िव ानगर कणकवली 
कणकवली 416602

Kankavli College 
Kankavli

55 पु

290 अर वंद  कुडतरकर िवजय  कुडतरकर िशवाजीनगर कणकवली  कणकवली  416602
S.S.P.M. College Of 
Engg.

47 पु BTN1468669

291 िविनता सावंत शिशकांत सावंत जळके वाडी कणकवली 
कणकवली  416602

Kankavli College 
Kankavli

55 ी NWJ6280408

292 मधुरा  तांबे िवकास  तांबे वरवडे फणसनगर  
कणकवली  416602

Sandave Highschool 
Sandave

45 ी NWJ6624662

293 अिजत  गोसावी भाकर  गोसावी ड गरेवाडी जानवली  कणकवली  416602
S.S.P.M. College Of 
Engg.

40 पु NWJ6537492

294 िवजय परब मनोहर परब तेली आळी कणकवली 
कणकवली  416602

Kankavli College 
Kankavli

48 पु

295 सिचन  वंजारी िवलास  वंजारी सावरवाडी वागदे  कणकवली  416602
S.S.P.M. College Of 
Engg.

50 पु WFN7245228

296 सिचन  मे  ी शंकर  मे  ी िशवाजीनगर सांगवे  
कणकवली  416602

S.S.P.M. College Of 
Engg.

33 पु NWJ6280838

297 िवजय  शं े िस ाम  शं े संभाजीनगर सांगवे  
कणकवली  416602

Shankar Mahadev 
Vidyalay Kumbhavade

58 पु CDQ0846741

298 अ ण च हाण पांडुरंग च हाण महाजनी नगर कलमठ  
कणकवली  416602

Kankavli College 
Kankavli

56 पु NWJ3547726

299 सितश  गांवकर द  ताराम  
गांवकर 

बक कॉलनी जानवली  
कणकवली  416602

Madhyamik Ucch 
Madhyamik 
Fanasgaon

41 पु
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300 संिगता  सावंत सखाराम  सावंत वरवडे फणसनगर  कणकवली  416602
Ideal English School 
Varvade

29 ी NWJ6597389

301 सेजल सावंत गु नाथ सावंत कुंभारवाडी तरंदळे 
कणकवली 416602

Kankavli College 
Kankavli

45 ी NWJ1649912

302 बाळकृ ण गावडे गणपत गावडे
हॉटेल होनिबल नजीक 
कणकवली कणकवली 
416602

Kankavli College 
Kankavli

57 पु GQK0473595

303 राजाराम  अमृते रामकृ  ण  अमृते आदशनगर जानवली  कणकवली  416602
Kankavli College 
Kankavli

50 पु NWJ6558720

304 सोमनाथ  मेलसागरे महादेव  मेलसागरे 
साई नगर वरचीवाडी  
कणकवली  416602

S.S.P.M. College Of 
Engg.

36 पु VAB1399088

305 नेहा  मह कर िनलेश  मह कर कलमठ सुतारवाडी  कणकवली  416602
Ideal English School 
Varvade

40 ी

306 दया  मुंज द  ता य  मुंज नाथ पै नगर कणकवली  
कणकवली  416602

Ideal English School 
Varvade

39 ी

307 महेश  पाटील शांताराम  
पाटील 

िशवाजीनगर कणकवली 
 कणकवली  416602

Shivaji English School 
Pandurtitha

45 पु CDQ0924878

308 कार  साळवी चं कांत  साळवी द  त मं दर कॉलनी तळेरे  कणकवली  416801
S.S.P.M. College Of 
Engg.

31 पु NWJ6619662

309 सुिचता  कदम सदािशव  कदम बौ  दवाडी कलमठ  
कणकवली  416602

Shirgaon Highschool 
Shirgaon

57 ी

310 ाची  सावंत मोद  सावंत हवेलीनगर फ डाघाट  
कणकवली  416601

Arjun Raorane 
Vidyalay Vaibhavwadi

39 ी NWJ6644868

311 हेमंत  पाटकर मोितराम  
पाटकर 

कांबळेग  ली कणकवली  
कणकवली  416602

Ideal English School 
Varvade

36 पु

312 महादेव  माने कािशनाथ  माने 
संधू रेािसड  सी 
िशवाजी नगर  
कणकवली  416602

Kankavli College 
Kankavli

53 पु CDQ0927350
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313 संतोष  आखाडे मधुकर  आखाडे िस  दाथनगर फ डाघाट  कणकवली  416601
Arts And Commerce 
College Phondaghat

39 पु

314 संजय  गांवकर द  ता य  गांवकर कॉलेज रोड जळकेवाडी  कणकवली  416602
Dadasaheb Tirodkar 
Ju College Pandurtitha 

54 पु CDQ0922294

315 सुमन  तांबे सिचन  तांबे भटवाडी हरकुळ बु. 
कणकवली  416602

L.G.Samant Vidyalay 
Harkul Budruk

41 ी

316 जग दश  राणे पांडुरंग  राणे हवेलीनगर फ डाघाट  
कणकवली  416602

Arts And commerce 
college Phondaghat

50 पु

317 राज  ताडेराव भुजंगराव  
ताडेराव 

हवेलीनगर फ डाघाट  
कणकवली  416602

Arts And Commerce 
College Phondaghat

39 पु

318 संतोष  रायबोले रघुनाथराव  
रायबोले 

हवेलीनगर फ डाघाट  
कणकवली  416602

Arts And Commerce 
College Phondaghat

47 पु

319 देवद  त  अरदकर सावळाराम  अरदकर 
लांजेवाडी कलमठ  
कणकवली  416602

New English School 
Kasal

42 पु NWJ1563675

320 बालाजी  सुरवसे अ  णासाहेब  
सुरवसे 

हवेलीनगर फ डाघट  
कणकवली  416601

Arts and Commerce 
College Phondaghat

45 पु

321 राजाराम  पाटील बाळासो  पाटील हवेलीनगर फ डाघाट  कणकवली  416601
Arts And Commerce 
College Phondaghat

47 पु

322 सितश  कांमत नारायण  कामत हवेलीनगर फ डाघाट  
कणकवली  416602

Arts And Commerce 
College Phondaghat

46 पु

323 िव  णू फुलझेले हेमलाल  फुलझेले हवेलीनगर फ डाघाट  कणकवली  416602
Arts And Commerce 
Colllege Phondaghat

58 पु

324 उमेश  सावंत मोहन  सावंत टमकरवाडी नरडवे  
कणकवली  416602

New Shivaji 
Highschool 
Jambhavade

40 पु

325 व ाली िशरोडकर शिशकांत िशरोडकर
जळके वाडी कणकवली 
416602

Kankavli College 
Kankavli

36 ी NWJ3545183
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326 मेघा  कोदे िनलेश  कोदे ा  हणवाडी हळवल  
कणकवली  416602

Dadasaheb Tirodkar Jr 
College Pandurtitha 

47 ी CDQ0977629

327 िवजयकुमार सावंत रामचं   सावंत कणक नगर कणकवली 
कणकवली 416602

Kankavli College 
Kankavli

44 पु NWJ6713416

328  वाती  दळवी िव  वास  दळवी देवऋषी वाडी कळसुली  कणकवली  416602

Rajaram Marathe 
Ucch Madhyamik 
Vidyalay Phondaghat

34 ी CDQ1044494

329 सितश  नेवाळकर अनंत  नेवाळकर गावडेवाडी दगवळे  कणकवली  416609
L.G. Samant Vidyalay 
Harkul Budruk

54 पु

330 अचना  देसाई शेखर  देसाई देसाईवाडी वरवडे  
कणकवली  416602

Ideal English School 
Varvade

45 ी CDQ0772509

331 योगेश  सामंत द  ता य  सामंत 
ीधर पाक मसुरकर 
कनई कणकवली  
कणकवली  416602

Ideal English School 
Varvade

46 पु NWJ6907653

332 इ ान  पटेल अ  ताफ  पटेल
गावठणवाडी हरकुळ 
बु ुक  कणकवली  
416602

S.S.P.M. College Of 
Engg.

33 पु NWJ1734250

333 ि यांका  तडोलकर पंढरीनाथ  तडोलकर 
खेडेकरवाडी नागवे  
कणकवली  416602

New English School 
Kasal

46 ी NWJ6867758

334 अिनल  घुगे देिवदास  घुगे रामे  वरनगर जानवली  
कणकवली  416602

DR.S R Lele 
highschool Mutat

46 पु DYC0756650

335 वै  णवी  मोवकर अमोल  मोवकर 
तरंदळे रोड गुरववाडी 
कलमठ  कणकवली  
416602

Ideal English School 
Varvade

49 ी CDQ0944553

336 िसि वया िडसोजा चाल  िडसोजा िनयर हाय कूल 
कणकवली 416602

Kankavli College 
Kankavli

35 ी CDQ1040666

337 वैभव  माईणकर िवकास  
माईणकर 

िवदयानगर कणकवली  
कणकवली  416602

S.S.P.M. College Of 
Engg.

34 पु NWJ6066740

338 ेया रासम शंकर  रासम 
 मीणी िनवास कनेडी 

फ डा रोड हरकुळ खुद  
कणकवली  416601

Madhyamik And Ucch 
Madhyamik Vidyalay 
Fanasgaon

45 ी NWJ1732700
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339 हरी  िभसे मा ती  िभसे 
बांधकर वाडी 
कणकवली कणकवली 
416602

Kankavli College 
Kankavli

55 पु CDQ0880773

340 िस  दी  पेडणेकर गजानन  
पेडणेकर 

उ  तर बाजारपेठ 
फ डाघाट  कणकवली  
416601

New English School 
And Jr College Kasal

37 ी NWJ6743132

341  वेता  गावडे हषद  गावडे आदशनगर जानवली  
कणकवली  416602

Ideal English School 
Varvade

31 ी

342 योगेश  च  हाण गंगाराम  च  हाण नागवे रोड कणकवली  कणकवली  416602
H.K.Ravrane Ju 
college Vaibhavwadi

38 पु CDQ0801555

343 िम लंद ल धे सुभाष ल धे परबवाडी वरवडे 
कणकवली 416602

Don Bosco Highschool 
Oros

31 पु

344 गीता  घाडी सुयकांत  घाडी िशवाजीनगर कणकवली 
 कणकवली  416602

Madhyamik Vidyalay 
Bidwadi

60 ी

345 सुषमा  हरकुळकर िवजय  हरकुळकर 
करंजे रोड कणकवली  
कणकवली  416602

Kankavli College 
Kankavli

43 ी NWJ6553614

346 सायली  सबिनस अिवनाश  
सबिनस 

आयरेवाडी घोणसरी  
कणकवली  416602

Arjun Raorane 
Vidyalay Vaibhavwadi

31 ी NWJ6853642

347 रना  लामतुरे शांत लंग  
लामतुरे 

सतीचा माळ लोरे नं.१  
कणकवली  416601

Rajaram Marathe 
Ucch Madhyamik 
Vidyalay Phondaghat

36 ी NWJ6783336

348 वषदा  करंदीकर िववेक  करंदीकर रामे  वरनगर जानवली  कणकवली  416602

Madhyamik And Uchh 
Madhyamik Vidyalay 
Fanasgaon

58 ी dyc0794776

349 दशन   हापसेकर काश  
 हापसेकर 

संभाजीनगर सांगवे  
कणकवली  416602

S.S.P.M. College Of 
Engg.

43 पु CDQ0848770

350  व  नील  कदम ि जलाल  कदम रामे  वरनगर जानवली  कणकवली  416602
S.S.P.M. College Of 
Engg.

39 पु cdq0963884

351 िमिथला  नावकर सुरेश  नावकर िशवाजीनगर सांगवे  
कणकवली  416602

New English School 
Kasal

32 ी NWJ6545040
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352 शैलेश  तांबे शांताराम  तांबे बौ  दवाडी ओसरगांव 
कणकवली  416603

S K Patil Vidyamandir 
Kelus

42 पु CDQ1052539

353 काश  कदम िभकाजी  कदम वागदे बौ  दवाडी  
कणकवली  416602

Varadkar Highschool 
And Ju college Katta

59 पु NWJ6602890

354 गोपाळ पाटील द ाराम पाटील िव ानगर कणकवली 
कणकवली 416602

Kankavli College 
Kankavli

51 पु NWJ6916357

355 ाज  ता  राणे संतोष  राणे 
 व प अपाटमट, आचरा 
रोड कलमठ  Kankavli 
416602

S.S.P.M. College Of 
Engg.

44 ी CDQ0924035

356 साजीद  मु  ला िसराजु ीन  
मु  ला 

साई सृ  टी अपाटमट 
आदशनगर कणकवली  
416602

S.S.P.M. College Of 
Engg.

48 पु

357 सुधाकर  चौगुले बाबुराव  चौगुले आदशनगर जानवली  कणकवली  416602
S.S.P.M. College Of 
Engg.

48 पु LKY1568179

358 संभाजी  कुंभार तुकाराम  कुंभार परबवाडी कणकवली  कणकवली  416602
Nardave English 
School Nardave

60 पु NWJ6870240

359 िमना   हाडे  वर िव  णू   हाडे  वर 
अनंत रेिसड  सी 
िवदयानगर  कणकवली  
416602

Kankavli College 
Kankavli

39 ी
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1 संगा  पा  गुरव तुकाराम  गुरव खारेपाटण रामे  वरनगर 
 कणकवली  416703

Sheth N.M. Vidyalay 
Kharepatan

44 पु

2 नवल संग  तडवी बाबुराव  तडवी गावठाण तळेरे  
कणकवली  416801

Wamanrao Mahadik 
Madhyamik Vidyalay 
Talere

36 पु

3 काश  आ कवटे अ  णासाहेब  
आ कवटे 

मु.पो.खारेपाटण, 
रामे  वरनगर  
कणकवली  416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

56 पु

4 आशा  भोर संजय  भोर 
मु.पो.खारेपाटण, 
रामे  वरनगर  
कणकवली  416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

39 ी ZCG1015262

5 िवलास  फरा  टे बंडू  फरा  टे 
मु.पो.खारेपाटण 
रामे  वरनगर  
कणकवली  416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

60 पु

6 ल  मीकांत  हरयाण केशव  हरयाण 
मु.पो.खारेपाटण, 
रामे  वरनगर  
कणकवली  416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

42 पु

7 महेश  जाधव रामचं   जाधव िशवाजीनगर असलदे  
कणकवली  416602

Sandave Highschool 
Sandave

33 पु NWJ1635689

8  व  नील  पाटील ीकांत  पाटील 
मु.पो. कासाड, 
आनंदनगर  कणकवली  
416801

Shri Madhavrao Pawar 
Vidyalay Kokisare

34 पु NWJ6272702

9 सिचन  शेटये चं कांत  शेटये 
मु.पो.िशडवणे, 
गावठाणवाडी  
कणकवली  416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

40 पु NWJ1722651

10 आशा  कानकेकर बाळकृ  ण  
कानकेकर 

चाफड तळेरे  कणकवली 
 416801

Wamanrao Mahadik 
Madhyamik Vidyalay 
Talere

44 ी NWJ6736300

11
बाळासाहेब  
आडोलीकर 

महादेव  
आडोलीकर 

मु.पो. वारगांव, 
रोडेवाडी  कणकवली  
416801

Sheth M V Kesarkar 
Madhyamik Vidyalay 
Wargaon

56 पु DYC1107580

12 हनुमंत  वाळवे िव  णू  वाळके 
मु.पो. नांदगांव, 
पावाचीवाडी रोड  
कणकवली  416602

Sheth M V Kesarkar 
Madhyamik Vidyalay 
Wargaon

53 पु DYC0460303

13 चं कांत  कानकेकर रामचं   कानकेकर 
मु.पो.वारगाव, 
कानकेकरवाडी  
कणकवली  416801

Sheth M V Kesarkar 
Madhyamik Vidyalay 
Wargaon

57 पु
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14 दयानंद  कोकाटे बंडू  कोकाटे मु.पो. िशडवणे  
कणकवली  416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

48 पु NWJ7039712

15 ाज  ता  कोकाटे दयानंद  कोकाटे 
मु.पो.िशडवणे, 
ट  केवाडी  कणकवली  
416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

41 ी DYC1108372

16 देव   देव खकर िभकाजी  
देव खकर 

मु.पो.कासाड, दि ण 
गावठाण  कणकवली  
416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

39 पु NWJ6369193

17 अिनल  लोके रामचं   लोके मधलीवाडी असलदे 
कणकवली  416602

Shri Areshwar 
Highschool Are

56 पु NWJ6273684

18
चं शेखर  
क  याणकर 

सुरेश  
क  याणकर 

मु.पो.कासाड, ाथिमक 
आरो  य क  नजीक  
कणकवली  416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

49 पु NWJ1723865

19 िवधी  मु ाळे वैभव  मु ाळे 
मु.पो.कासाड, 
आनंदनगर  कणकवली  
416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

33 ी NWJ6516983

20 अनंत  काणेकर अ ण  काणेकर 
मु.पो.कलमठ, मनोरमा 
पाक  कणकवली  
416602

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

42 पु WFN1557487

21 कृ  णा  कदम वसंत  कदम बौ  दवाडी कोळोशी  
कणकवली  416602

Shirgaon Highschool 
Shirgaon

47 पु NWJ0633637

22 दनकर  करडे बंडू  करडे 
मु.पो. कोळोशी, 
बौ  दवाडी  कणकवली  
416602

Madhyamik Shikshan 
Shala Koloshi Hadpid 

55 पु DYC1074335

23 द  ता य  मारकड जगु मारकड 
मु.पो. कासाड , 
आनंदनगर कणकवली  
416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

50 पु DYC1120724

24 नारायण कुचेकर चंदू Kuchekar
मु.पो.कासाड, 
आनंदनगर  कणकवली  
416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

56 पु NWJ6160980

25 भा  य ी  िबसुरे बापू िबसुरे 
मु.पो.कासाड अथव 
फ डा िपयाळी रोड  
कणकवली  416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

53 ी

26 रामदास  कापसे अनंत  कापसे 
मु.पो.खाारेपाटण, 
रामे  वरनगर  
कणकवली  416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

43 पु DYC0661033
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27 रामचं   राऊळ िव ल  राऊळ 
मु.पो. कासाड, िश क 
कॉलनी  कणकवली  
416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

42 पु GQK1202951

28 अिनल  नलावडे दामोदर  नलावडे 
मु.पो. कासाड, कासाड 
हाय  कूल नजीक  
कणकवली  416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

40 पु BTN1291152

29 िनतीन  व णकर शिशकांत  
व णकर 

मु.पो. तळेरे, गावठाण  
कणकवली  416801

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

41 पु DYC1113281

30 अवधुत  घुले पंढरीनाथ  घुले मु.पो.कासाड, ितठा  
कणकवली  416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

45 पु NWJ6161145

31  नेहा  कुबडे गजानन  कुबडे 
मु.पो. कासाड, 
नकाशेवाडी रोड  
कणकवली  416801

Sheth M V Kesarkar 
Madhyamik Vidyalay 
Wargaon

49 ी NWJ6154835

32 मधुकर  खाडये ध डु  खाडये 
मु.पो.कासाड, िब .के.जी 
रोड  कणकवली  
416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

56 पु NWJ0619251

33 कर संग  पाडवी रणिजत  पाडवी 
मु.पो. खारेपाटण, 
रामे  वरनगर  
कणकवली  416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

41 पु JQK1479617

34 िमनल  महाडीक िवण  महाडीक आनंदनगर कासाड  
कणकवली  416801

Science Ju College 
Achirne 

36 ी NWJ6592968

35 करणकुमार  पाताडे मनोहर  पाताडे 
मु.पो. कासाड, दि ण 
गावठाण  कणकवली  
416801

Madhyamik Shikshan 
Shala Koloshi Hadpid 

33 पु ZFJ6339451

36 सुरेश  करांडे अंकुश  करांडे 
मु.पो.खारेपाटण, 
रामे  वरनगर  
कणकवली  416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

40 पु LDG1237593

37 चंदा  तांबे राजेश  तांबे मु.पो. दा म तळेरे  
कणकवली  416703

Madhavrao Pawar 
Vidyalay Kokisare

48 ी

38 परमानंद  सावंत ीधर  सावंत 
मु.पो.कोळोशी, 
वरचीवाडी  कणकवली  
416602

Madhyamik Shikshan 
Shala Koloshi Hadpid 

58 पु NWJ0636201

39 रामदास  िभसे िभमराव  िभसे 
मु.पो.खारेपाटण,रामे  व
रनगर कणकवली  
416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

40 पु BHWI485010
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40  व  नाली  कांबळे आ  माराम  
कांबळे 

मु.पो.खारेपाटण, 
रामे  वरनगर  
कणकवली  416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

58 ी

41 साद  फ डके दलीप  फ डके िशवाजीनगर असलदे  
कणकवली  416602

Achirne Science Ju 
College Achirne 

33 पु NWJ3522745

42 रामचं   लोके शामसुंदर  लोके 
मु.पो.असलदे 
िशवाजीनगर  
कणकवली  416602

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

36 पु DYC1076769

43 संजय  भोसले द  ता य  भोसले मु.पो.दा म, माळवाडी  
कणकवली  416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

56 पु DYC1118850

44 द  तगु   च  हाण गणपत  च  हाण गावठाण कोळोशी  
कणकवली  416602

New English School 
Phondaghat

41 पु DYC1074228

45 अि मता  मोरजकर आनंद  मोरजकर िशवाजीनगर असलदे  
कणकवली  416602

Nath Pai Dyan 
Prabhodini Karul 

40 पु NWJ6519581

46 रंजना  राणे सदानंद  राणे 
मु.पो.ओझरम, 
माळवाडी  कणकवली  
416602

Madhyamik Vidyalay 
Sherpe

52 ी DYC0289975

47 ह रदास  खरोडे नामदेव  खरोडे 
मु.पो. असलदे, 
िशवाजीनगर  
कणकवली  416602

Saraswati Highschool 
Nandgaon

32 पु NWJ6738256

48 िहदायत  आ  तार नसी ीन  
आ  तार 

मु.पो. शेप, भटवाडी  
कणकवली  416703

Madhyamik Vidyalay 
Sherpe

52 पु DYC0111617

49 नर   पाटकर भाकर  पाटकर 
िजजामाता नगर 
खारेपाटण  कणकवली  
416602

Korle Dhalvali 
Madhyamik Vidyalay 
Devgad

52 पु DYC0654038

50 सिवता  जाधव मुकंद  जाधव मु.पो.दा म, माळवाडी  
कणकवली  416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

50 ी NWJ6736003

51 रजनी  कासाडकर आनंद  
कासाडकर 

मु.पो.ओझरम, 
माळवाडी  कणकवली  
416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

55 ी NWJ0620282

52 शांतीनाथ  कापसे बळवंत  कापसे 
मु.पो. खारेपाटण, 
रामे  वरनगर  
कणकवली  416703

Madhyamik Vidyalay 
Sherpe

51 पु NWJ6507016
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53 किवता  नलावडे काश  नलावडे मु.पो. नांदगांव, ितठा  
कणकवली  416602

Saraswati Highschool 
Nandgaon

50 ी NWJ0646317

54 राजेश  वारंगे पांडुरंग  वारंगे 
मु.पो.नडिगवे, 
मधलीवाडी  कणकवली  
416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

47 पु

55 मोद लोके नामदेव  लोके 
मु.पो. असलदे, 
िशवाजीनगर  
कणकवली  416602

Madhyamik Shikshan 
Shala Koloshi Hadpid 

57 पु DYC0450932

56 संतोष  राऊत गंगाराम  राऊत 
मु.पो. खारेपाटण, मुंबई 
गोवा हायवे  कणकवली  
416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

43 पु

57 ावणी  मोरये ीधर  मोरये 
मु.पो.नांदगाव, 
मोरयेवाडी  कणकवली  
416602

Saraswati Highschool 
Nandgaon

40 ी NWJ6519987

58 िवनायक  पाताडे सुरेश  पाताडे 
मु.पो. कासाड 
तांबळवाडी  कणकवली  
416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

32 पु NWJ6515134

59 दवाकर  पवार मोहन  पवार 
मु.पो.कासाड, उ  तर 
गावठाण  कणकवली  
416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

32 पु NWJ6369110

60  योती  वाडकर काश  वाडकर 
मु.पो.नांदगांव, देवगड 
िनपाणी रोड  कणकवली 
 416602

Madhyamik Shikshan 
Shala Koloshi Hadpid 

38 ी NWJ6738199

61 मानसी कुडतरकर अर वंद  
कुडतरकर 

मु.पो.कासाड, 
िब .केजी.रोड   
कणकवली  416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

57 ी DYC1120807

62 संजय  सानप जग  नाथ  सानप 
मु.पो.खारेपाटण, धुमाळे 
िब  ड ग  कणकवली  
416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

47 पु

63 शुभदा  सं दकर मुरलीधर  
सं दकर 

मु.पो.वारगांव, 
ता.कणकवली  
कणकवली  416801

Sheth M V Kesarkar 
Madhyamik Vidyalay 
Wargaon

56 ी NWJ1501568

64 रोिहदास  शंदे सदािशव  शंदे 
मु.पो.खारेपाटण, 
बंदरवाडी  कणकवली  
416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

52 पु NWJ0556647

65 अि नी  गज सजराव  गज 
मु.पो.नांदगांव, 
मधलीवाडी  कणकवली  
416602

Madhyamik Shikshan 
Shala Koloshi Hadpid 

53 ी NWJ1780964
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66 धनल  मी  तळेकर चं कांत  तळेकर बाजारेपठ, तळेरे  
कणकवली  416801

Wamanrao Mahadik 
Madhyamik Vidyalay 
Talere

40 ी DYC1114214

67
अिनलकुमार  
जमदाडे जयवंत  जमदाडे 

मु.पो. कासाड, उ  तर 
गावठाण  कणकवली  
416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

43 पु NWJ6160428

68 वै  णवी  डंबे िवलास  डंबे मु.पो.तळेरे, बाजारपेठ  
कणकवली  416801

Kasarde Madhyamik 
Vidyalay Kasarde

46 ी NWJ6157986

69 मह   चंगळे गंगाधर  चंगळे 
मु.पो. खारेपाटण, 
किपले  वरवाडी  
कणकवली  416703

Sheth N M Vidyalay 
Kharepatan

55 पु DYC0652826

70 रमेश  मगदुम जोितबा  मगदुम नकाशे चाळ कासाड  
कणकवली  416801

Kasarde Jr College 
Kasarde

58 पु

71 तबसुम काझी महमंदहिनफ  
काझी 

रामे  वरनगर खारेपाटण 
 कणकवली  416801

S.N.M. Vidyalay 
Kharepatan

43 ी

72 पुजा  कोरगांवकर नंद कशोर  
कोरगांवकर 

वायंगणी खारेपाटण  
कणकवली  416703

Madhyamik Vidyalay 
Fanasgaon

58 ी DYC0805978

73 महादेव  मोटे कािशराम  मोटे रामे  वरनगर खारेपाटण 
 कणकवली  416703

S.N.M.Vidyalay 
Kharepatan

42 पु CMJ1327378

74 ितभा  पाटील मधुकर  पाटील बाजारपेठ तळेरे  
कणकवली  416801

Wamanwrao Mahadik 
Madhyamik Vidyalay 
Talere

32 ी

75 ाज  ता  राजीगरे धनाजी  राजीगरे कासाड  कणकवली  
416801

Madhyamik And Ucch 
Madhyamik Vidyalay 
Fanasgaon

34 ी

76 फरहान  सारंग सेन  सारंग खारेपाटण, बंदरवाडी  
कणकवली  416703

H.K.Raorane Jr 
college Vaibhavwadi

38 पु NWJ1628064

77  वेता वाळके सुहास  वाळके
ओटव माईण रोड 
नांदगांव  कणकवली 
416602

Kankavli College 
Kankavli

36 ी CDQ0890442

78  योती  तांबे मिनष  तांबे नांदगांव कणकवली  
416602

Madhyamik 
Vidyamandir Saundale

44 ी NWJ6594691
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79 ि येशा  अमृते िवण  अमृते गावठाण तळेरे  
कणकवली  416801

S.N.M. Vidyalay 
Kharepatan

41 ी
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1 ा आजगावकर अिभनय 
आजगावकर

मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

New English school 
&Jr college Kasal

39 ी ZFj6721971

2 किपल बागायतकर मुरलीधर बागायतकर
मु पो ट कुडाळ 
 कुडाळ  416520

Kasal High School 
Kasal

38 पु ZFJ6241947

3 दपक च हाण गोपीनाथ 
च हाण

मु पो ट उ मनगर 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

S R M College Kudal 36 पु FRT2048726

4 नवसू दरवडा पदु दरवडा मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School 
Kudal 

38 पु ZFJ6696876

5 सुधाकर ढोके वामन ढोके मु पो ट पंगुळी कुडाळ 
416528

Shri Bhagvati Eu 
Sosayti Munge

60 पु

6 राज कशोर हावळ तुकाराम  हावळ मु पो कुडाळ  कुडाळ 416520 Junior Collage Kudal 56 पु ZFJ6485783

7 नरेश कांबळे परशराम कांबळे मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  416520

Shri Shivaji 
Vidyamandir Kalse 
Malvan

42 पु AOP4505806

8 अनुजा कानडे अिनल कानडे
मु पो ट मळावाडी तेस 
बांबड  कुडाळ  
416520

Shri Devi Mauli 
Madhyamik Vidyalay 
Chendvan

56 ी

9 अिजत कानिशडे महादेव कानिशडे मु पो ट सांगीड कुडाळ  कुडाळ  416520 S R M College Kudal 44 पु ZFJ6645501

10 तनुजा कोळबकर राजेश  कोळबकर
मु पो ट नाबरवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

S l Desai Vidyalay Pat 52 ी ZFJ6976369

11 सिचन  माने अ पासाहेब  माने
मु पो ट आदशपाक 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Annasaben Desai 
Vidyamandir Parule

42 पु ZFJ6697031

12 मनाली नाईक मकरंद नाईक 
मु पो ट ल मीवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Lingeshvar Vidyalay 
Tulsuli 

40 ी

13 संदीप पाटील संपतराव पाटील मु पो कुडाळ  कुडाळ  
416528

Loknete Ad.Datta Patil 
Collage Vengurla

44 पु LJD1536952
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14 िसमा पाटील संजय पाटील मु पो ट पंगुळी  कुडाळ 
 416528

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

42 ी ZFJ6820203

15 द ी  भू मोतीराम भू
मु पो ट हंदू कॉलनी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Shri Devi Sateri High 
School Vetore

56 ी ZFJ6241871

16 शामसुंदर राणे कृ  णाजी राणे मु पो कवठी  कुडाळ 
416524

Madhyamik Vidyalay 
Nerur Madyachiwadi

52 पु

17 अनुि या  राणे शामसुंदर राणे मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

N V Kulkarni 
Vidyamandir Pangrad

45 ी LJD0720888

18 दीिपका सामंत द गु   सामंत मु पो ट गांधीनगर पाट 
कुडाळ  416522

S k Patil Shikshan 
Prasarak Mandal Pat

53 ी LJD1647007

19 उ कषा  तायशेटे उमेश तायशेटे
मुपो ट एम आय डी सी 
कुडाळ  कुडाळ 
416520

Lingeshvar Vidyalay 
Tulsuli 

46 ी LJD1535038

20 ाज ा  ठाकूर मोद ठाकूर मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School jr 
College Kudal 

50 ी LJD0726984

21 योती वसावे मान संग वसावे मु पो ट पावशी कुडाळ 416520
Madhyamik 
Vidyamandir Asrondi

35 ी ZFJ6571277

22 भरत  तुपेरे अर वंद तुपेरे मु पो पंगुळी कुडाळ  
416528 S.R.M Collage Kudal 35 पु KVL1557016

23 सुिनल भाटीवडेकर कृ णा भाटीवडेकर
मु पो ट ल मीवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Lingeshwar Vidyalay 
Tulsuli 

45 पु

24 अिनल होळकर सदािशव होळकर मु पो ट देऊळवाडी सरंबळ कुडाळ 416520
Sarambal English 
School Sarambal

40 पु ZFJ6561757

25 आया होळकर अिनल होळकर मु पो ट देऊळवाडी  
सरंबळ कुडाळ 416520

Sarambal English 
School Sarambal

37 ी ZFj6561740

26
सुिशलकुमार 
कडुलकर पांडुरंग कडुलकर मु पो ट तुपटवाडी 

कुडाळ कुडाळ 416520
Kudal High School 
Kudal 

45 पु CDQ0939942
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27 उमेश धण ीधर धण 
मु पो ट अिभनवनगर 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Shri Devi Mauli 
Madhyamik vidyalay 
Chendvan

46 पु WFN0006435

28 गणेश  गावडे िशवराम  गावडे मु पो कुडाळ कुडाळ  416520 ITI Oros 49 पु LJD0847921

29 नागेश नावकर मुकुंद नावकर मु पो कुडाळ  कुडाळ 
416520

Kadawal Panchkroshi 
Shikshan Prasarak 
Mandal Kadawal

59 पु GQK0840132

30 संतोष सांगळे द ाराम सांगळे मु पो ट वाडीवरवडे कुडाळ 416524

Shri Devi Mauli 
Madhyamik Vidyalay 
Chendvan

46 पु

31 िगरीश  गोसावी रघुनाथ गोसावी
मु पो ट िशवाजीनगर 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

43 पु ZFJ1630649

32 सागर कोकरे संभाजी  कोकरे मु पो पावशी  कुडाळ  
416520

Rameshwar 
Madhyamik Vidyalay 
Bav

37 पु LJD1272442

33 िम लंद  गांवकर मधुसुदन  
गांवकर

मु पो पंगुळी  कुडाळ 
416528

Madhyamik 
Vidyamandir Asarondi

41 पु ZFJ6265433

34 संदीप परब सुभाष  परब मु पो ट सरंबळ कुडाळ  
416520

Sarambal English 
School Sarambal 

46 पु ZFJ6049662

35 द ता  परब दनेश  परब
मु पो ट सोनवडे तफ 
कळसुली  कुडाळ  
416520

So Hi Bha Varaskar 
Vidyamandir Varad

50 ी

36 गंगा वै भा कर वै
मु पो ट ल मीवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Annasaheb Desai 
Vidyamandir Parule

49 ी LJD1481068

37 सुमती सामंत पु षो म  सामंत मु पो ट वृंदावन पंगुळी  कुडाळ  416528

Chatrapati Shivaji 
Krushi Mahavidyalay 
Oros 

28 ी ZFj6591002

38 िवजय मे ी रामचं  मे ी मु पो ट पाट कुडाळ 
416520

K So  S R Patil jr 
College Pat

46 पु GQK0810184

39 समीर तारी बाळकृ ण  तारी
मु पो ट अिभनवनगर 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Mata Vaishnodevi 
College 

51 पु ZFJ6243075
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40 काश मसुरकर बाळकृ  ण  
मसुरकर

मु पो कुडाळ कुडाळ  
416520

Sant Rawool Maharaj 
Mahavidyalay Kudal

44 पु ZFJ6814313

41 ेता  कोकरे सुभाष  कोकरे मु पो ट पंगुळी  कुडाळ 
 416528

Br nath Pai Vidyalay 
Kudal

37 ी LJD1710813

42 अं कता मोडक िवलास मोडक
मु पो ट ने र तफ 
हवेली  कुडाळ  
416525

S K Patil Sikshan 
Prasarak Mandal Pat

52 ी LJD1598432

43
िशवदासकुमार  
मसगे गणपत मसगे मु पो पंगुळी  कुडाळ  

416520
Shree Kaleshwar 
Vidyamandir Nerur

37 पु LJD1447036

44 बाळकृ ण तुळसकर मा ती तुळसकर मु पो टल मी कुडाळ 
कुडाळ 416520

Kudal High School Jr 
College Kudal

48 पु ZFj6447619

45 बाळकृ ण रावण िशवाजी रावण
मु पो ट दुवाकुर िनवास 
पंगुळी कुडाळ 
416528

A K Patil Shikshan 
Prasarak Mandal Pat

56 पु LJD1715986

46 ि मता घाडी नामदेव घाडी मु पो ट  पंगुळी कुडाळ 
416528

Hirlok Pranchkroshi 
Shikshan Prasarak 
Mandal Hirlok

54 ी NWJ6285189

47 मिनष तांबे नारायण तांबे मु पो ट िहल क कुडाळ 
416520

Hirlok Pranchkroshi 
Shikshan Prasarak 
Mandal hirlok

45 पु CDQ0683441

48 िगरीश  सरवटे वसंत  सरवटे मु पो ट टबवाडी सरंबळ 
कुडाळ 416520

Pu appasaheb 
Patvardhan 
Madhyamik Vidyalay 
Mandkuli

55 पु

49 राजन  पंगुळकर िव ल  पंगुळकर
मु पो ट सराफदारवाडी  
पंगुळी  कुडाळ 
416528

S V S Jr college 56 पु ZFJ1594522

50 गो वंद पवार बाळा पवार
मु पो ट सराफदारवाडी 
पंगुळी  कुडाळ 
416528

Kudal High School 
Kudal 

47 पु YIX9555467

51 रामदास सावंत र वं  सावंत
मु पो ट आनंदवन 
सोसायटी पंगुळी 
कुडाळ 416528

Lingeshvar Vidyalay 
tulsuli 

47 पु ZFJ6197693

52 संजय पवार िनलू पवार मु पो ट पंगुळी कुडाळ 
416528

S k Patil  Shikshan 
Sanstha Pat

41 पु LFS1241405
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53 वीण खोचरे रमेश  खोचरे मु पो पंगुळी  कुडाळ  
416528

Shree Rameshwar 
Madhyamik Vidyalay 
Talgaon taluka Malvan

47 पु LJD0725697

54 मािणक  खोत आ  णा खोत मु पो कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal Highschool 
Kudal 

59 पु ZFJ6483499

55 दादा िशरह ी िजनपाल  
िशरह ी 

मु पो कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal Highschool 
Kudal

57 पु LJD1535806

56 शांत ध ड भाकर ध ड मु पो ट पंगुळी कुडाळ 
416528

Shri Vasuidevanand 
Sarasvati vidyalay 
Mangaon

56 पु ZFJ7293681

57 िवशाल  कदम सुरेश  कदम मु पो पंगुळी  कुडाळ  
416520

N.S.S.D. Vidyalay 
Walaval

43 पु ZFJ6458475

58 िश पा परब केशव परब मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School Jr 
College Kudal 

47 ी LJD1530468

59 केशव  परब बापू परब मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School 
Kudal

52 पु LJD1530450

60 शरद नाईक ह र ं  नाईक मु पो ट पंचशील नगर 
ने र  कुडाळ  416525

Shri Devi Mauli 
Madhyamik vidyalay 
chendvan

43 पु LJD1591247

61 नारायण साळवी कृ णा साळवी
मु पो ट सराफदारवाडी 
पंगुळी कुडाळ 
416528

Kudal High School Jr 
College Kudal

50 पु ZFJ0406464

62 नूतन पंगुळकर िवनायक 
पंगुळकर

मु पो ट हापसेकरनगर 
पंगुळी कुडाळ 
416528

Br Nath Pai Vidyalay 
Kudal 

48 ी LJD1705748

63 सुरेश  कुडाळकर एकनाथ 
कुडाळकर

मु पो ट इं थ नगर 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Mangaon High School 
Mangaon

36 पु ZFJ6246326

64 नानासाहेब  कांबळे  हाद कांबळे मु पो काळेपाणी पंगुळी 
 कुडाळ  416528

Sant Rawool Maharaj 
Collage Kudal

45 पु ZFJ6610448

65 मािणक पवार हर संग पवार
मु पो ट केळ बाईवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

shri Devi Mauli 
Madhyamik Vidyalay 
Chendvan

50 पु ZFJ6448997
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66 ीपाद घाडी िशवराम  घाडी मु पो कुडाळ  कुडाळ  
416520

New English School 
Matond

44 पु ZFJ6246276

67 िवलास झोडगे भानुदास झोडगे मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  416520
Sant Rawool Maharaj 
Mahavidyalay Kudal 

58 पु ZFJ7389034

68 अिनकेत  वेतुरेकर रामचं  वेतुरेकर मु पो पंगुळी  कुडाळ  
416520

Rameshwar 
Madhyamik Vidyalay 
Bav

49 पु LJD1707934

69 महादेव ट ा मा ती ट ा
मु पो ट  हापसेकर 
ितठा पंगुळी कुडाळ 
416528

 k So S R Patil Jr 
College Pat

56 पु LJD1648955

70 ीधर पवार कृ णा पवार
मु पो ट ीरामवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

S R M College Kudal 53 पु LJD1531680

71 कमलाकर च हाण महादेव च हाण
मु पो ट देऊळवाडी  
पंगुळी कुडाळ  
416528

S R M College Kudal 39 पु NXV7297586

72 जा हवी  पडते िगरीधर पडते
मु पो ट सराफदारवाडी 
पंगुळी  कुडाळ  
416528

S k Patil Shikan 
Prasarak Mandal Pat

49 ी LJD1532266

73 आनंद  मगज सदािशव मगज 
मु पो ट हंदू कॉलोनी 
कुडाळ   कुडाळ  
416520

S R M College Kudal 50 पु LJD1531227

74 अजुन  माळी िभम  णा माळी मु पो पंगुळी  कुडाळ  416528
Shikshak Prasarak 
Sanstha Vetore

41 पु AQB4169306

75 गु साद  िशरसाट बाळकृ  ण  िशरसाट
मु पो कुडाळ  कुडाळ  
416520

NASD Vidyalay 
Walaval

32 पु ZFJ1580471

76 द ाराम राणे बाजीराव राणे
मु पो ट भैरववाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Dr Babasaheb 
Khardekar 
Mahavidyalay 
Vengurla

54 पु

77 कशोर च हाण गो वंद च हाण मुपो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Sarambal English 
School sarambal

48 पु

78 अमरनाथ राठोड कािनराम राठोड मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Lingeshvar Vidyalay 
Tulsuli

35 पु WVL1592401

Page No.: 6 of 17

महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 79

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

79 अनंत लोखंडे नाना लोखंडे
मु पो ट िश क कॉलोनी 
सांगीड कुडाळ  कुडाळ  
416520

S R M College Kudal 56 पु

80 संजय  परब अजुन परब मु पो ट पंगुळी कुडाळ 
416528

Shri Devi Sateri High 
School Vetore

55 पु LJD1048198

81 द  ता य  शंगाडे चं कांत शंगाडे मु पो कुडाळ कुडाळ 416520
Kudal Highschool 
Kudal

36 पु NWJ1586684

82 शेषकुमार नाईक शंकरराव नाईक मु पो कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal Highschool 
Kudal

57 पु JFJ6485718

83 नं दनी बु ड र वं  बु ड मुपो ट पंगुळी  कुडाळ 
416528 S L Desai Vidyalay Pat 40 ी LJD1702778

84 नेहा माईणकर िगरीश  
माईणकर

मु पो ट गणेश नगर 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Shri Shivaji 
Vidyamandir Kalse 
Malvan

54 ी ZFj6339667

85 शांत जाधव सहदेव जाधव
मु पो ट आनंदवाडी 
पंगुळी कुडाळ 
416528

S K Patil Shikshan 
Prasarak Mandal Pat

48 पु LJD0941302

86 मंदार देऊसकर पु षो म 
देऊसकर

मु पो ट ल मीवाडी 
कुडाळ कुडाळ 416520

Kudal High School 
Kudal

37 पु ZFJ6583074

87 अ ण  तेरसे िव  वनाथ  तेरसे मु पो कुडाळ  कुडाळ  416520

Shree Devi Mauli 
Shikshan Prasarak 
Mandal Sonurli 
Sawantwadi

50 पु LJD0722983

88 सुभाष  िवणकर गो वंदा िवणकर
मु पो ट िवनायक 
लाझा कुडाळ कुडाळ 
416520

Hirlok Pranchkroshi 
Prasarak Mandal 
Hirlok

49 पु LJD1213867

89 मोद जमदाडे दामोदर जमदाडे
मु पो ट पु षो म 
कॉ लेस कुडाळ  कुडाळ  
416520

S R M College Kudal 54 पु ZFJ6586994

90 िवलास गोसावी बाबुनाथ गोसावी
मु पो ट गोसावीवाडी 
पावशी कुडाळ 
416520

 Patkar High School 
Vengurla

50 पु LJD1439819

91 िववेकांनद बालम बळीराम बालम 
मु पो ट चंतामणी 
लाझा कुडाळ कुडाळ 
416520

Sarambal English 
School Kudal 

58 पु ZFJ1525617
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92 दीपक ठाकुर मोहन ठाकुर मु पो कुडाळ कुडाळ 
416520

Dhi Kasal Panchkroshi 
Shikshan Sanstha 
Kasal

52 पु

93 महादेव सातपुते अ  णा  पा  
सातपुते

मु पो कुडाळ कुडाळ 
416520

Br Nath Pai Vidyalay 
Kudal

56 पु ZFJ7262199

94 मा ती सांगळे राहारी सांगळे मु पो ट पंगुळी कुडाळ  
416528

S K Patil Shikshan 
Prasarak Mandal Pat

39 पु CHZ1460690

95 चं कांत काटे िव  वासराव  
काटे 

मु पो कुडाळ  कुडाळ 
416520

Vamanrao Mahadik 
Madhyamik Vidyalay 
Talere Taluka Kankavli 

55 पु ZFJ6485809

96 र वं  ठाकूर यशवंत  ठाकूर
मु पो ट उ कषनगर 
पंगुळी कुडाळ  
416528

Sant Rawool Maharaj 
mahavidyalay Kudal 

51 पु ZFJ6483879

97 ि या मयेकर िवजय मयेकर
मु पो ट औदंबरनगर 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

So hi Bha Varaskar 
Vidyamandir 
Mahavidyalay Warad

47 ी

98 िवजय मयेकर ल  मण  मयेकर मु पो कुडाळ  कुडाळ  416520
Kudal Highschool 
Kudal

47 पु

99 रामदास गावडे पांडुरंग गावडे मु पो ट वाघचौडी ने र 
 कुडाळ 416525

Lingeshwar Vidyalay 
Tulsuli

43 पु ZFJ1648781

100 सुमती मळेकर सुधीर मळेकर मु पो ट मतकरीवाडी 
पाट कुडाळ  416520 S L Desai Vidyalay Pat 43 ी ZFJ1576339

101 रा ल देशमुख बाजीराव देशमुख मु पो सांिगड कुडाळ  
कुडाळ  416520

Sant Rawool Maharaj 
Collage Kudal

46 पु ZFJ1581396

102 राज  घाडीगांवकर िव  णु घाडीगांवकर
मु पो कुडाळ कुडाळ 
416520

Madhyamik Vidyalay 
Nerur Madyachiwadi 

49 पु ZFJ6243216

103 ेमदास राठोड चंदू राठोड
मु पो ट नाबरवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

M Gandhi Loksewa 
Sangh Pune Br Nath 
Pai Vidyalay Kudal 

50 पु ZFJ6588677

104 सागर पांगुळ काश पांगुळ मु पो ट पंगुळी कुडाळ 
416528

New English School 
Bhedshi Dodamarg

33 पु ZFJ1582436
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105 एकनाथ राऊळ ीधर राऊळ
मु पो ट गावकरवाडी 
िबबवणे कुडाळ 
416520

Waradkar High School 
Junior College Katta

36 पु ZFJ1594902

106 िवण सुव गो वंद सुव मु पो ट िबबवणे कुडाळ 
416520

M Gandhi Lokseva 
Sangh Pune Br Nath 
Pai Vidhyalay Kudal

35 पु LJD1494822

107 मानसी कुंभार महेश  कुंभार
मु पो ट अिभनवनगर 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Avlegaon High School 
Avlegaon

41 ी

108 दयानंद  ठाकूर िव नाथ  ठाकूर 
मु पो ट िव लवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

S R  M College Kudal 58 पु ZFj6587893

109 संदीप  साळसकर मधुसूदन 
साळसकर

मु पो ट वालावल 
कुडाळ 416524

S K Patil Shikshan 
Prasarak Mandal Pat

53 पु

110 हनमंतराव  यादव रतन  पा  यादव
मु पो सांिगडवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Sant Rawool Maharaj 
Collage Kudal

58 पु ZFJ6589600

111 िवलास राठोड िसताराम राठोड मु पो ट गवळदेव वाडी 
कुडाळ  कुडाळ 46520

Lingeshvar VIdyalay 
Tulsuli 

33 पु WVL727371

112 चं कांत च हाण ध डी च हाण मु पो ट िहल क कुडाळ  
416520

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

51 पु LJD1214469

113 सुर  खोत बचाराम खोत
मु पो ट पेडणेकरवाडी 
मांडकुली कुडाळ 
416520

P Pu A Patvardhan 
Madhyamik Vidyalay 
Mandkuli

53 पु LJD1428929

114 परशुराम  नावकर सुभाष  नावकर मु पो ट मांडकुली 
कुडाळ 46520

Shikshan Prasarak 
Mandal Zarap 
Pranchkroshi Salgaon

41 पु LJD429216

115 सुिजत  गंगावणे सुरेश गंगावणे मु पो ट गुढीपूर पंगुळी 
कुडाळ 416528

Kudal High School 
Kudal 

46 पु LJD1445485

116 देवानंद  च  हाण दगंबर  च  हाण मु पो िबबवणे  कुडाळ  416520
Shikshan Prasarak 
Samiti Vetore

55 पु LJD1494921

117 अचना च हाण देवानंद च हाण मु पो ट िबबवणे कुडाळ 
416520

Hirlok Pranchkroshi 
Prasarak Mandal 
Hirlok

48 ी LJD1494913
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118 उ  दव  दाभोलकर द  ताराम  दाभोलकर
मु पो वाडीवरवडे  
कुडाळ  416520 ITI Sawantwadi 52 पु ZFJ6938575

119 गणेश  सावंत जयराम सावंत मु पो तुळसुली  कुडाळ  
416520

Yashwant Rao 
Chavan Vidyalay 
Achirne

31 पु ZFJ6679427

120 संत साद  परब महादेव परब मु पो ट सरंबळ कुडाळ  
416520

Sarambal English 
School Sarambal

47 पु ZFJ7304090

121 रिसका गोसावी राज  गोसावी
मु पो ट दरवळवाडी 
वेताळ बांबड  कुडाळ  
416520

Bh T Chavan M Ma 
Vidyalay Chauke 
Malvan

40 ी

122 सितश  वारंग सोमा वारंग
मु पो तुळसुली तफ 
माणगांव  कुडाळ 
416520

Kadawal Panchkroshi 
Shikshan Prasarak 
Mandal

50 पु LJD1425339

123 रा ल  कानडे र वं   कानडे मु पो मळावाडी  कूडाळ 
 416520

Shikshan Prasarak 
Mandal Zarap 
Panchkroshi Salgaon

36 पु ZFJ6272850

124 रामचं  घाडी िव ल घाडी
मु पो ट पाणवठावाडी 
िहल क कुडाळ 
416520

Digas Madhyamik 
Vidyalay Digas

59 पु

125 ध डी गावडे र वं  गावडे
मु पो ट नाईकवाडी 
िबबवणे कुडाळ 
416520

M Gandhi Loksewa 
Sangh Pune Br Nath 
Pai Vidyalay Kudal 

39 पु LJD1496066

126 राजन मयेकर िभकाजी मयेकर मु पो पाट कुडाळ 
416522

Madhyamik Vidyalay 
Nerur Madhyachiwadi

57 पु ZFJ6478804

127 काश  घाडी कृ णा घाडी
मु पो ट पावणाईचेटब 
वेताळ बांबड कुडाळ 
416520

Arts and Commerce 
Higher Secondary 
School Awalegaon

57 पु ZFJ1569458

128 रोशन  गवाणकर अंकुश गवाणकर मु पो ट गांधीनगर पाट 
कुडाळ 416522

Shri Devi Sateri High 
School 

42 पु ZFJ1517424

129 दलीप शेवाळकर शरण पा 
शेवाळकर

मु पो ट हळदीचे ने र 
कुडाळ 416519

New English School 
Haldiche Nerur 

43 पु ZFJ6335970

130 राजन कप आ  माराम कप मु पो कुडाळ  कुडाळ 
416520

Sahyadri Madhyamik 
Vidyalay Bhadgaon Bu 

59 पु ZFJ7010903
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131 मानसी वारंग मुकुंद वारंग मु पो ट तूळसुली कुडाळ 
416520

Lingeshvar VIdyalay 
Tulsuli 

43 ी

132 व प यादव भागोजी यादव मु पो ट कुडाळ कुडाळ 
416520

Lingeshvar VIdyalay V 
Kanishth 
Mahavidyalay Tulsuli

34 पु ZFJ1583038

133 ेहा िशरसाट समीर िशरसाट
मु पो ट माठेवाडा 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Sarambal English 
School sarambal

46 ी ZFJ6586713

134 तुळशीराम भू पंच लंग भू
मु पो ट मथुरा अकट 
कुडाळ  कुडाळ 
416520

Annasaheb Desai 
Vidyamandir Parule

43 पु

135 ा आचरेकर चं शेखर 
आचरेकर 

मु पो ट िशवाजी चौक 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Shri Shivaji 
Vidyamandir kalse

57 ी ZFJ3514932

136 सुखदा  ढोके सुधाकर ढोके 
मु पो ट सराफदारवाडी 
पंगुळी  कुडाळ  
416528

Kolgaon Madhyamik 
Vidylay Kolgaon

56 ी ZFJ6786891

137 िव णू भा कर गणपती भा कर
मु पो ट देसाई चौक 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

S R M College Kudal 56 पु LJD0724062

138 ेहल  आंबेकर िनलेश  आंबेकर मु पो ट पंगुळी कुडाळ  
416528

Kudal High School 
Kudal 

46 ी LJD1712108

139 शांत  देबाजे हादराव  
देबाजे 

मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Udhyan Vidya 
Mahavidyalay Mulde

44 पु

140 निचकेत  देसाई िम लंद  देसाई 
मु पो ट ननाबर वाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Br Nath Pai School 
Kudal 

25 पु ZFJ6937536

141 रे मा  घाडीगावकर रामा  घाडीगावकर
मु पो ट घावनळे  
कुडाळ  416520

Br. Pai Shikshan 
Sanstha 

29 ी

142 मधुरा इ सुलकर िम लंद इ सुलकर मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  416520
Br Nath Pai Central 
School 

39 ी ZFJ6937239

143 दयानंद  कांबळे बुधाजी  कांबळे मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

New English School 
Kudal 

45 पु
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144 मिनषा  खरात महादेव  खरात मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Vengurla Education 
sosayati 

41 ी ZFJ7456627

145 ि यांका  माळकर परशुराम  
माळकर

मु पो ट एम आय डी सी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Br Nath Pai Kudal 24 ी

146 णाली  मयेकर काश मयेकर
मु पो ट हापसेकर ितठा 
पंगुळी  कुडाळ  
416528

Br Nath Pai Nursing 
College

30 ी

147 सुवणा नवार आनंद नवार मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School 
Kudal 

50 ी

148
िवजयकुमार  
पालसांडे

नारायण  
पालसांडे

मु पो ट ल मीवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

College Of Harticultru 
Mulde

35 पु

149 साद  परब रमेश  परब मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School 
Kudal 

30 पु ZFJ6340103

150 िवकास परब दलीप परब
मु पो ट केरवडे तफ 
माणगाव कुडाळ 
416520

Kudal High School 
Kudal 

29 पु ZFJ6700603

151 भा कर  पारधी नाना पारधी
मु पो ट वरची 
कुंभारवाडी कुडाळ  
कुडाळ 416520

Laxmi Narayan 
Vidyalay Bibavane

37 पु AFL1288463

152 संभाजी  पाटील ध डीबा पाटील मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

New English School 
Kudal 

57 पु

153 माया पा पाटील रामू पाटील
मु पो ट गवंडे कॉ ले स 
 अिभनव नगर कुडाळ 
कुडाळ 416520

Laxmi Narayan 
vidyalay Bibavane

42 पु

154 आ माराम  पोटे अ ुबा  पोटे मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School 
Kudal 

43 पु

155 ि यांका पोटे आ माराम  पोटे मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  416520
Kudal High School 
Kudal 

37 ी

156 सलोनी  सावंत संजय  सावंत 
मु पो ट ीरामवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

D T Jr College Pandur 48 ी LJD1480672
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157 राधा  िशरसाट आमोल िशरसाट 
मु पो ट बाजार पेठ 
कुडाळ  कुडाळ 
416520

Kudal High School 
Kudal 

44 ी ZFJ6054563

158 योती  ठाकूर दीपक ठाकूर मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School 
Kudal 

50 ी

159 अनु का रेवंडकर अिवनाश 
रेवंडकर

मु पो ट कुडाळ कुडाळ 
416520

Br. Nath Pai Shikshan 
Sanstha 

47 ी LJD534783

160 सुलताना नाईक सादत सेन 
नाईक

मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School 
Kudal 

40 ी LJD1477694

161 ि मता  केळु कर सुधीर  केळु कर मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  416520 D T Jr College Pandur 33 ी

162 नेहा  मुतािलक संतोष  मुतािलक 
मु पो ट आदश नगर  
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Don Bosco High  
School 

40 ी

163 सितश  तवटे बाबू तवटे मु पो ट पंगुळी  कुडाळ 
 416528

Kudal High School 
Kudal 

37 पु NWJ1654599

164 िस ी  कोरगावकर रोहन  कोरगावकर
मु पो ट आसनाचे पाणी 
पंगुळी  कुडाळ  
416528

Don Bosco High 
School Oros

38 ी

165 ांजना  पारकर ल मण  पारकर मु पो ट कसाल  कुडाळ 
416603

Br Nath Pai Shikshan 
Prasarak Mandal 

23 ी

166 दपक हे बाळकर अशोक 
हे बाळकर

मु पो ट सावंतपाक 
वेताळ बांबड कुडाळ  
416520

Shivaji English School 
Pandur

36 पु

167 ि ती  हाडदळकर परशुराम हाडदळकर

मु पो ट 
हाडदळकरवाडी ने र 
कवीलगाव  कुडाळ  
416520

Ideal English School 
Medium 

34 ी ZFJ6826887

168 िनतीन सावंत ह र ं   सावंत 
मु पो ट भूपकरवाडी  
पंगुळी  कुडाळ  
416528

College Of 
Horticultrure Mulade

56 पु

169 एकनाथ  जाधव ध डू  जाधव 
मु पो ट ल मीवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School 
Kudal 

53 पु
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170 द साद सामंत द ा य  सामंत
मु पो ट ा हणवाडी 
वेताळ बांबड कुडाळ 
416520

Shivaji English School 
Pandur

39 पु LJD1270784

171 अ ैता  च हाण अिजत च हाण मु पो ट साईचे टब ने र 
 कुडाळ  416525

Sadasaheb Tirodkar 
Junior College Pandur

35 ी ZFJ6445423

172 मकरंद  राऊळ सखाराम  राऊळ
मु पो ट चंदरवाडी 
पंगुळी  कुडाळ  
416528

Kudal High School 
Kudal 

32 पु ZFJ1593995

173 सबा शेख िसकंदर शेख मु.पो.िशवाजीनगर 
कुडाळ कुडाळ 416520 SRM Collage Kudal 34 ी

174 अमृतराव जगताप न सगराव 
जगताप

मु पो ट कुडाळ कुडाळ 
416520

Lingeshvar VIdyalay 
Tulsuli

59 पु ZFJ7262249

175 ावण  िशरसाट रामदास िशरसाट 
मु पो ट कुंभारवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

 D T Jr College Pandur 31 पु ZFJ6246078

176 अचना मोरजकर दनेश मोरजकर
मु पो ट मोरजकरवाडी 
पंगुळी कुडाळ  
416528

Shivaji English Pandur 41 ी ZFJ6607790

177 हरेश  च हाण िवनायक  
च हाण 

मु पो ट अिभनव नगर 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School 
Kudal 

45 पु LJD1532084

178 शरावती  शे ी वसंत  शे ी मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Br Nath Pai College 
Kudal 

25 ी

179 परेश  पोटफोडे द ा य  
पोटफोडे

मु पो ट ल मीवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

College Of Horticultrue 
Mulde

42 पु

180 ुती  साताडकर सिचन  
साताडकर

मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

English Medium 
Secandary School 
Kudal

41 ी
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181 संदीप िचऊलकर मोहन िचऊलकर
मु पो त सराफदारवाडी  
पंगुळी कुडाळ 
416528

Kudal High School 
Kudal 

51 पु ZFJ6457394

182 खुशबू  तारी राजेश  तारी मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

English Medium 
School kudal 

30 ी

183 चं शेखर  गोसावी रघुनाथ  गोसावी 
मु पो ट िव लवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School 
Kudal 

55 पु LJD1532936

184 कैलास खरबडे धमा  खरबडे 
मु पो ट उ कषनगर  
पंगुळी कुडाळ 
416528

Shikshan Prasaraka 
Samiti Vetore

53 पु HSZ1468776

185 मनोज  घुघुसकर मा ती घुघुसकर मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Colleg eOf 
Horticultrure  Mulde

49 पु

186 शेख अशद आवटे ताजु ीन सेन  
आवटे

मु पो ट सांिगड कुडाळ 
कुडाळ 416520 S R M College Kudal 54 पु LJD1441179

187 तानाजी  च हाण संभाजी च हाण मु पो ट पंगुळी  कुडाळ 
 416528

Shree Devi Sateri High 
School Vetore 

41 पु

188 क पना  भंडारी ंकटेश  भंडारी मु पो ट पंगुळी  कुडाळ  416528
Br Nath Pai College & 
Narsing Kudal 

48 ी UVP9057258

189 िगरीश  उईके रामराव  उईके
मु पो ट ल मीवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

College Of Hortivultre 
mulde

45 पु

190 ेहा  परब संजय परब मु पो ट गुढीपूर पंगुळी 
कुडाळ  416528

Laxmi Narayan 
Vidyalay Pinguli

45 ी LJD1048214

191 िभकाजी  रासम िव ल  रासम मु पो ट मुळदे  कुडाळ  
416520 KMSP Kudal 41 पु

192 सुहास  देवकर आबासाहेब  
देवकर 

मु पो ट. िशवाजीनगर 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Don Bosco High 
School Oros

34 पु

193 सुरज  शु ला नागेश शु ला  मु पो ट पंगुळी  कुडाळ 
 416528 Br Nath Oai College 33 पु
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194 साई साद  वगुलकर भरतकुमार वगुलकर
मु पो ट  पंगुळी  
कुडाळ 416528

Kudal High School 
Kudal 

33 पु ZFJ1582345

195 चैताली बांदेकर िस ेश  बांदेकर मु पो ट  कुडाळ  कुडाळ 
416520

br Nath Pai Central 
School 

31 ी ZFJ6972822

196 ा  जोशी रामकृ ण  जोशी 
मु पो ट िव लवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

English Mediuam 
School Kudal 

48 ी

197 संपदा  कामत संजय  कामत मु पो ट सांिगड कुडाळ 
कुडाळ 416520

English Medium  
School  Kudal 

50 ी

198 ितभा राठोड मांतेश राठोड
मु पो ट माठेवाडा 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Shivaji English School 
Pandur

49 ी ZFJ6782817

199 नेहा  रेवंडकर नरेश  रेवंडकर मु पो ट पंगुळी  कुडाळ 
 416528

Don Bosco High 
School Kudal 

42 ी

200 क पना वगुलकर गजानन वगुलकर
मु पो ट िशवाजीनगर 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Nemale Pranchcroshi 
Madhyamik Vidyalay 
Nemale

55 ी ZFJ6481519

201 राजाराम  तोर कर संभाजी  तोर कर 
मु पो ट नाबरवाडी 
कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School 
Kudal 

33 पु ZFJ7410483

202
शांभवी  
आजगावकर 

काश  
आजगावकर 

मु पो ट  मरमळ 
वालावल कुडाळ  
416524

Br Nath Pai nursing 
College 

30 ी

203 िनखील ओरोसकर राजराम 
ओरोसकर

मु पो ट िबबवणे कुडाळ 
416520

Kudal High School 
Kudal 

41 पु ZFJ6457949

204 गणपत  वारंग महादेव वारंग 
मु पो ट तुळसुली तफ 
माणगाव कुडाळ 
416520

S K Patil Vidyamandir 
Kelus

34 पु LJD1424571

205 नेहा महाले वासुदेव  महाले मु पो ट पंगुळी  कुडाळ 
 416528

Br Nath Pai Narsing 
Education Kudal 

23 ी

206 अ वी  कुंभार िवनोद कुंभार मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Br Nath Pai School 
Kudal 

31 ी

Page No.: 16 of 17

महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 79

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

207 पेश कप गजानन कप मु पो ट घावनळे कुडाळ 
416520

Shivaji English School 
Pandur

44 पु LJD0725176

208 िम लंद कप गजानन कप मु पो ट घावनळे  
कुडाळ 416520

Shivaji English School 
Pandur

41 पु LJD1422062

209 व ा कप िम लंद कप
मु पो ट खोचरेवाडी 
घावनळे कुडाळ  
416520

Naravde English 
School

36 ी ZFJ6596316

210 रणधीर रण संग नाना रण संग मु पो ट गुढीपूर पंगुळी 
कुडाळ  416528

Dhi Banda Navbharat 
Shikshan Prasarak 
Mandal 

45 पु LJD1445915

211 सा रका मह े सिचन मह े मु पो ट ओरोस कुडाळ 
416812

Kharepatan Shikshan 
Prasarak Mandal 
Kharepatan

38 ी ZFJ3521242

212 ि या केटगाळे केदार केटगाळे मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Br Nath Pai Central 
School Kudal 

40 ी

213 ा  कुलकण िशवाजी 
कुलकण

मु पो ट पावशी  कुडाळ  
416520

Vetal Bambarde 
Shikshan Prasarak 
Mandal 

51 ी LJD1273945

214 सजराव झडे राजाराम झडे मु पो ट िहल क कुडाळ 
416520

Shivaji English School 
Pandur

48 पु LJD1214915

215 सुर   गोसावी पांडुरंग गोसावी मु पो ट पावशी कुडाळ 
416520

Kudal High School 
Kudal 

53 पु ZFJ7216385

216 िनतीन धामापूरकर ल मीकांत धामापूरकर 
मु  पो ट गावठाणवाडी 
घावनळे कुडाळ  
416520

Nemale Pranchchroshi 
Shikshan Sanstha 
Nemle

31 पु ZFJ6595797

217 ाज ा  कदम तुकाराम कदम मु पो ट कुडाळ  कुडाळ  
416520

Kudal High School 
Kudal 

36 ी ZFJ6678965
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1 िम लंद बोडवेकर मधुकर बोडवेकर मु पो ट मरमळा 
कुडाळ 416520

Co A So Loknete Adv 
Datta Patil Medical 
College Vengurla

41 पु

2 सुरज च वत सुभाष  च वत मु पो ट ओरोस कुडाळ 
416812

New English School & 
Jr College Kasal

36 पु ZFJ7446347

3 अशोक िगते हाद िगते
मु पो ट िज प वसाहत 
ओरोस  Oros 
416812

New English School 
Oros bk

47 पु LJD1321520

4 ा जाधव उ व जाधव
मु पो ट 
नवनगर ािधकरण 
ओरोस कुडाळ 416812

Industrial Training 
Institute 49 ी SZR7550700

5 अिनल काटकर सहदेव काटकर मु पो ट जांभवडे  
कुडाळ 416632

New Shivaji Jr College 
Of Com Jambhavade

40 पु ZFJ1616846

6 गु दास कुसगावकर गो वंद कुसगावकर
मु पो ट रानबांबूळी 
कुडाळ 416812

New English School 
Oros 

56 पु ZFJ1559558

7 द साद प ळेकर दप प ळेकर
मु पो ट िजरेवाडी 
गावराई कुडाळ 
416534

B T Chavan 
Madhyamik Vidyalay 
Chauke Malvan

34 पु ZFj1558691

8 िवण  प ळेकर दप प ळेकर मु पो ट गावराई कुडाळ 
416534

Waradkar High 
School& Junior 
College Katta

31 पु ZFJ6330609

9 भावना पाताडे िशवा पाताडे मु पो ट खयवाडी 
ओरोस कुडाळ 416812

Chatrapati Krushi 
Mahavidyalay Oros

32 ी ZFJ6433569

10 सुयकांत पाटील िव णू पाटील मु पो ट ओरोस  कुडाळ  
416812

New English School & 
Jr College Kasal

56 पु ZFJ6803514

11 तेजि वनी  पाटील िजत  पाटील 
मु पो ट गणेशनगर 
रानबांबूळी कुडाळ 
416812

New English School 49 ी LJD1319664

12 किवता राऊत कैलास राऊत
मु पो ट बामनवाडी 
जांभवडे कुडाळ 
416704

New Shivaji High 
School Jambhavade

47 ी ZFJ6671358

13 अनंत साईल ह र ं  साईल मु पो ट  साईलवाडा 
पणदूर कुडाळ 416812

New English School 
Oros 

54 पु ZFJ0513100
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14 तेज ी सावंत अ ण सावंत मु पो ट  िडगस कुडाळ  
416521

Annasaheb Desai 
Vidyalay Parule

47 ी LJD2287845

15 शांत  सावंत महादेव सावंत मु पो ट वद कुडाळ  
416521

Shri Devi Sateri High 
School Vetore 

42 पु LJD0721837

16 तानाजी वाघमारे रामचं  वाघमारे मु पो ट बालंबवाडी कसाल कुडाळ 416603
B T Chavan M  M 
Vidyalay Chauke 

54 पु LJD1381201

17 जय काश  पवार गुणाजी  पवार मु पो ट क णे टब  
कुडाळ  416521

Rameshwar 
Madhyamik Vidyalay 
Bav

48 पु

18 ि या पवार जय काश  पवार मु पो ट कसले टब िडगस कुडाळ 416521

Rameshvar 
Madhyamik Vidyalay 
Bav

45 ी ZFJ6779052

19 उमेश कुलकण रघुनाथ कुलकण
मु पो ट आदशनगर 
ओरो स कुडाळ  
416812

Industrial Training 
Institute

49 पु ZFJ6481829

20 िव णू महाजन वामन महाजन 
मु पो ट नवा बाजार 
कसाल  कुडाळ 
416603

So E D Vardam High 
Poip VIran Malvan

53 पु LJD1317803

21 अशोक रायबान ीधर रायबान
मु पो ट सुंनदा अपाट 
मट नवाबाजार कुडाळ  
416603

So Su Shri Parab High 
School Khotle Malvan

55 पु LJD1377480

22 महेश  प ळेकर ल मण प ळेकर मु पो ट गावराई कुडाळ 
416534

Chatrapati Shivaji 
krushi Mahavidyalay 
Oros 

49 पु LJD1327162

23 नारायण पवार धंजु पवार मु पो ट आदशनगर 
ओरोस कुडाळ 416812

Dyandeep Shikshan 
Prasark Mandal 
Mumbai

47 पु ZFJ6431712

24 सितश तेरसे परशुराम तेरसे मु पो ट तेरसेवाडी 
िन खे कुडाळ 416521

 S D Topiwala High 
School Malvan

43 पु LJD0723437

25 राज   राठोड शामराव राठोड
मु पो ट आदशनगर 
ओरोस बु  कुडाळ 
416812

Shri Bhagavati 
Madhyamik Vidyalay 
Ambrad 

43 पु LJD0722934

26 दशरथ  काळे ता याबा  काळे
मु पो ट देवूळवाडी 
आवळेगाव कुडाळ 
416521

Avlegaon High School 
Avlegaon

51 पु LJD1212125
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27 नयना हरमलकर नंद कशोर 
हरमलकर

मु पो ट कुंभारवाडी 
कसाल कुडाळ 416603

SHri Bhagavati Devi 
Madhyamik VIdyalay 
Ambrad

45 ी LJD1381359

28 ेहा बालम सुयकांत बालम
मु पो ट बालमवाडी 
कसाल कुडाळ  
416603

New English School 
Kasal

53 ी ZFJ1512284

29 िश पा  मोडक भाकर मोडक मु पो ट बाजारपेठ  
कसाल कुडाळ 416603

New English School 
Kasal

45 ी NWJ6545040

30 उदय सावंत बाळकृ ण सावंत ,मु पो ट देऊळवाडी कुंदे 
कुडाळ 416628

New English School 
Oros 

54 पु LJd1374412

31 िवनायक पारधी सुभाष  पारधी
मु पो ट ओरोस 
िज हािधकारी वसाहत 
ओरोस कुडाळ  
416812

Karle Dhalavali 
Madhyamik Vidyalay 
Devgad

38 पु DST1148758

32 ा  पावसकर संदीप पावसकर मु पो ट बाजारपेठ  
कसाल कुडाळ 46603

New English School 
Kasal

57 ी ZFJ7219124

33 संजीव  राणे मधुकर राणे मु पो ट राणेवाडी 
कसाल कुडाळ 416603

New English School 
Oros 

52 पु LJD1379361

34 शांत  पालव सदािशव पालव
मु पो ट खालचीवाडी 
पालव वाडी वद कुडाळ 
416521

Avlegaon High School 
Junior College

46 पु LJD0720185

35 िवणा  पालव शांत पालव मु पो ट पालववाडी वद 
कुडाळ 416521

shri Devi Sateri High 
School Vetore

39 ी ZFJ6010599

36 अनुजा सावंत अमरसेन  सावंत मु पो ट िडगस कुडाळ 
416521

Shri Kalika Prasadik 
Shikshan Prasalak 
Mandal Digas

48 ी LJD0721746

37 अनघा  बोडवेकर िमल द बोडवेकर मु पो ट मरमळा कुडाळ 416812

Co A So Loknete 
Datta Patil Medical 
College Vengurla

43 ी ZFJ6778146
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38 अि मता करंदीकर िवजय करंदीकर
मु पो ट बामनवाडी 
जांभवडे कुडाळ 
416704

New Shivaji High 
School Jambhavade

49 ी LJD1155555

39 सुिनल जाधव राजाराम जाधव
मु पो ट जाधववाडी 
ओरोस  कुडाळ  
416812

Chatrapati Shivaji 
Krushi Mahavidyalay 
Oros

40 पु LJD1317544

40 अमोग सं  पुजारे सोम नंग  पुजारे
मु पो ट जुना बाजार 
जांभवडे  कुडाळ 
416632

New Shivaji High 
School Jambhavade

38 पु HLT1947373

41 संजय तळावडेकर तातोबा 
तळावडेकर

मु पो ट कुंभारवाडी 
कसाल कुडाळ 416603

Dr S s Kudalkar High 
School Pokharan 

51 पु LJD1380047

42 दनेश  मे ी लवू मे ी
मु पो ट देऊळवाडी 
जांभ वडे कुडाळ  
416704

New Shivaji High 
School Jambhavde

47 पु ZFJ6542534

43 ुती  बालम सुधीर बालम मु पो ट कसाल  कुडाळ 
416603

Dr S  s Kudalkar High 
School Pokharan

38 ी ZFJ1513043

44 िवजय  गावकर अनंत गावकर मु पो ट पिहलीवाडी 
पडवे  कुडाळ 416534

B T Chavan M 
Madhyamik Vidyalay 
Chauke Malvan

57 पु ZFJ6190169

45
िशव साद  
प ळेकर अशोक प ळेकर

मु पो ट िजरेवाडी  
गावराई कुडाळ 
416634

Kalsuli English School 
Kalsuli

36 पु ZFj6635742

46 रतन कसालकर र वं  कसालकर मु पो ट कसाल कुडाळ 
416603

New English School 
Oros 

49 ी LJD1382498

47 िवण भोगटे गणपत भोगटे मु पो ट बाजार वाडी 
आं ड कुडाळ 416628

Kudal High School 
Kudal 

54 पु ZFJ0369428

48 अशोक  राणे िव ल राणे
मु पो ट जयवंतनगर  
मरमळा कुडाळ 
416812

Digas Madhyamik 
Vidyalay Digas

58 पु ZFJ6283329

49 केशव ढाकरे खंडूजी ढाकरे मु पो ट पांडुरंग नसरी 
पणदूर कुडाळ 416812

Hirlok Pranchkroshi 
Shikshan Prasarak 
Mandal Hirlok

37 पु

50 म छं  सूयवंशी नागनाथ सूयवंशी मु पो ट िशकवाडी पडवे कुडाळ 416812

Shri Rameshvar 
Madhyamik Vidhyalay 
Talgaon Malvan

52 पु ZFJ6916852
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51 केदार सावंत दौलत सावंत मु पो ट पोखरण  कुडाळ 
416628

Shri Rameshvar High 
School Mithbav

43 पु ZFJ1556513

52 केतक  सावंत केदार सावंत
मु पो ट सां ेवाडी 
पोखरण कुडाळ 
416628

Poip Sarkal Eju 
Sosayti 

38 ी ZFJ6546717

53 उ म मळगावकर िवठोबा 
मळगावकर

मु पो ट 
वामीिववेकानंद 
रानबांबूळी कुडाळ 
416812

So S S Parab High 
School Khotale 
Malvan

53 पु ZFJ0428222

54 रमेश  कांबळी िव णू कांबळी मु पो ट खंदीचेगाळू 
कुडाळ 416521

Digas Madhyamik 
Vidyalay DIgas 

51 पु ZFJ6637409

55 र मी  कसालकर राजू कसालकर
मु पो ट कसालकरवाडी 
कसाल कुडाळ  
416603

Shri Bhagawati Devi 
Madhyamik Vidyalay 
Ambrad

43 ी LJD1381269

56 िशलेजा िशरोडकर सुधीर िशरोडकर
मु पो ट परबवाडी 
रानबांबूळी कुडाळ 
416812

Shri Rameshvar 
Madhyamik Vidyalay 
Talgaon Malvan

54 ी LJD1012244

57 मधुकर परब आबा परब
मु पो ट गणेश नगर  
रानबांबूळी  कुडाळ 
416812

Industrial Training 
Institute Sawantwadi

47 पु ZFJ6671218

58 ेया  पवार संतोष पावर मु पो ट कारीवणेटब 
िडगस कुडाळ 416521

JayprakashNarayan 
Madhyamik Vidyalay 
Wados

43 ी GQK0837195

59 सोनाली िलखारे संदीप िलखारे
मु पो ट नवनगर 
ािधकरण संधुदुग 
नागरी  कुडाळ 
416812

Industrial Training 
Institute

46 ी ZFJ7387848

60 माधुरी खराडे रामदास खराडे मु पो ट द नगर ओरोस 
कुडाळ 416812

Sahyadri Madhyamik 
vidyalay bhadgaon Bu

56 ी

61 संजय वेतुरेकर रामचं  वेतुरेकर मु पो ट खादीचे गाळू 
िडगस कुडाळ 416521

Digas Madhyamik 
Vidyalay Digas 

55 पु

62 संजीव यमकनमड बाबुराव 
यमकनमड

मु पो ट 
रवळनाथनगरओरोस 
कुडाळ  416812

Dhi Kasal 
Pranchkroshi 
Shikshan Sanstha 
Kasal

54 पु ZFJ192884

63 कशोर नं दवाडेकर वामन नं दवाडेकर
मु पो ट कालवाडी 
कसाल कुडाळ 416603

Shikshan Prasarak 
Mandal Talvde

46 पु LJD1378843
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64 सई भाटकर वैभव भाटकर
मु पो ट पालकरवाडी 
रानबांबूळी कुडाळ  
416812

Industrial Training 
Institute

38 ी

65 धवळू  बागुल आ माराम बागुल मु पो ट जांभवडे  
कुडाळ  416704

New Shivaji High 
School Jambhavade

35 पु SPZ2522449

66 शामराव बिहरम रामचं  बिहरम
मु पो ट शांतीनगर 
पणदूर  कुडाळ  
416812

 N V Kulkarni 
Vidyamandir Pangrad

43 पु

67 ित ा दाभोलकर शांत दाभोलकर मु पो ट पणदूर  कुडाळ  416812

Vetal Bambarde 
Vibhag Shikshan 
Prasarak Mandal

48 ी LJD1266246

68 ीकांत हंकारे बाळासो हंकारे
मु पो ट देऊळवाडी 
जांभवडे  कुडाळ  
416607

New English High 
School Jambhavade

42 पु ZFJ6542682

69 िवण जाधव रामचं  जाधव मु पो ट पंणदूर  कुडाळ  
416812

Pangrad Nirukhe 
Shikshak Prasarak 
Mandal Pangrad

47 पु ZFJ1532290

70 छाया  कुणकवळेकर दगंबर कुणकवळेकर
मु पो ट ओरोस  कुडाळ  
416812

Dyandip Madhyamik 
Vidyalay Malvan

37 ी ZFJ6690366

71 मा ती माने सहदेव माने
मु पो ट परब हाउस 
कसाल  कुडाळ  
416603

New English School & 
Jr.Collge Kasal

52 पु

72 अ ण मगज आ माराम मगज मु पो ट पां ड कुडाळ  
416521

Br Nath Pai Shikshan 
Sanstha sindhudurg 

55 पु

73 हषा नारकर अिवनाश नारकर
मु पो ट बझार पेठ 
कसाल  कुडाळ  
416603

Don Bosco High 
School

44 ी

74 पांडुरंग  ओऊळकर नारायण  ओऊळकर 
मु पो ट पणदूर  कुडाळ  
416812

Dadasaheb Tirodkar Jr 
College Pandur

41 पु DHF1871235

75 ेहल  परब वैभव  परब 
मु पो ट मरमळा 
अणाव  कुडाळ  
416812

Don Bosco School 37 ी

76 िवकास  पाटील रामचं  पाटील
मु पो ट देऊळवाडी 
जांभवडे कुडाळ  
416704

New Shivaji 
HighSchool 
Jambhavade

41 पु ZFJ6542658
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77 िशला पंटो जॉन पंटो मु पो ट कसाल  कुडाळ  
416603

Don Bosco High 
School

34 ी

78 िवनोद  राणे नारायण  राणे मु पो ट आवळेगाव  
कुडाळ 416521

Don Bosco School 
Oros

32 पु

79 ा  तावडे मनोहर  तावडे मु पो ट ओरोस  कुडाळ  
416812

Don Bosco School 
Oros 

54 ी

80 सुरेश  तुंबडा बाबू तुंबडा मु पो ट कसाल कुडाळ  
416603

New English School 
Kasal

34 पु XOG2561231

81 हेमंत  झुरे कृ णकांत  झुरे
मु पो ट बालमवाडी 
कसाल कुडाळ  
416603

New English School 
Kasal

46 पु

82 संगमे र  योती मा ले पा  
योती 

मु पो ट आदश नगर 
ओरोस बु कुडाळ  
416812

Shivaji English School 
Pandur 

41 पु ZFJ6431639

83 ा सीस  फनाडीस क तू फनाडीस
मु पो ट आदश नगर 
ओरोस कुडाळ  
416812

Don Bosco School 
Oros 

49 पु

84 अिनकेत  सावंत ल मण  सावंत
मु पो ट काळसेवाडी 
ओरोस   कुडाळ  
416812

Khemraj Memorial 
English school Banda

39 पु ZFJ6803282

85 रोिहदास राणे चंतामण  राणे
मु पो ट राणेवाडी 
कसाल  कुडाळ  
416603

Don Bosco High 
School Oros 

56 पु

86 मोहिसना  शेख अ पाक  शेख 
मु पो ट नवनगर 
ािधकरण ओरोस  
कुडाळ  416812

Don Bosco School 
Oros 

35 ी

87 ंकट  खरात अशोकराव  
खरात 

मु पो ट जुना पो ट 
जांभवडे कुडाळ  
416704

New English School 
jambhavade

43 पु ZFJ6542740

88 ल मण  पवार भाकर पवार मु पो ट गावठणवाडी  
िडगस कुडाळ  416521

KMPS English Midiam 
School 

34 पु

89
चैताली  
नागिवसकर

घन याम  
नागिवसकर

मु पो ट पडवे कुडाळ  
416534 Don Bosco School 31 ी
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90 वैदही  सावंत वैभव सावंत मु पो ट आवळेगाव 
कुडाळ  416521

Shivaji English School 
Pandur

46 ी LJD1211168

91 अिनल बिहराम तुकाराम बिहराम
मु पो ट परबवाडी 
कसाल  कुडाळ  
416603

New English School 
And Jr College Kasal

42 पु ADD7015274

92 डॉिमिनक फनाडीस मोजेस फनाडीस 
मु पो ट ि चनवाडी 
ओरोस  कुडाळ  
416812

Don Bosco School 
Oros 

47 पु

93 अतुल बागवे वासुदेव बागवे मु पो ट कसाल  कुडाळ  
416603

Kudal High School 
Kudal 

48 पु ZFJ0426561

94 संतोष पवार महादेव  पवार मु पो ट िडगस कुडाळ  
416521

S M  High School 
Kankavali

43 पु ZFJ6201792

95 ा सीस  फनाडीस मा रयान 
फनाडीस

मु पो ट कावलेवाडी 
रानबांबूळी कुडाळ 
416812

New English School 
&Jr College Kasal

47 पु ZFJ6191795

96 नेहा कांदळगावकर िन यानंद  कांदळगावकर
मु पो ट िडगस कुडाळ  
416521

Kudal High School 
Kudal 

34 ी LJD0720011

97 शािलनी  परब अिभिजत परब
मु पो ट धावलेवाडी 
िडगस  कुडाळ  
416521

Don Bosco high 
school 

50 ी

98 आयडा  बुतेलो यारसन बुतेलो मु पो ट ओरोस   कुडाळ 
 416812

Don Bosco School 
Oros 

33 ी
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1 हषा  आळवे िगरीश  आळवे मु पो ट कांबळेवीर  
झाराप कुडाळ 416519

Art & Com Juniar 
College Haldiche 
Nerur 

36 ी GQK0812420

2 सुहास  पाटील गु नाथ  पाटील मु पो  ट  िबडयेवाडी  
झाराप कुडाळ 416510

Sant Rawool Maharaj 
college Kudal 

48 पु GQK1070788

3 िवलास शंदे िनगा पा शंदे
मु पो ट तांबाळवाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

56 पु GQK0812164

4 गो वंदराव साटम संभाजी  साटम
मु पो ट तळीवाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Mangaon 
Pranchkroshi 
Shikshan Mandal 
Mangaon

44 पु ZFJ1587997

5 द ाराम नाईक काश  नाईक
मु पो ट डोबेवाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Milagris High School 
Sawantwadi

33 पु GQK0811067

6 शांत  कांबळी पांडुरंग कांबळी
मु पो ट तळीवाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Shri Devi Yakshini 
Madhyamik Vidyalay 
Bengaon Mangaon

40 पु ZFJ1588250

7 ा रांगणेकर मंगेश  रांगणेकर
मु पो ट क ावाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Appa Saheb 
Patvardhan Vidyalay 
Mandkuli Keravade 

44 ी ZFJ1587062

8 दलीप  गाडेकर महादेव  गाडेकर 
मु पो  ट  माळकर चाळ  
माणगाव  कुडाळ 
416519

Shri Vasudevabnand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

50 पु ZFJ6488845

9 आनंद  कदम आ  पा  कदम
मु पो  ट  हाय  कुल  रोड 
माळकर चाळ माणगाव  
कुडाळ 416519

Shree Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

51 पु ZFJ6723316

10 िनतीन  माने आ  पासाहेब  
माने 

मु पो  ट माळकर चाळ 
माणगाव कुडाळ  
416519

Shri vasudevanand  
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

50 पु ZFJ6872659

11 चं कांत  पटकारे िवठोबा पटकारे
मु पो ट माळकर चाळ 
माणगाव कुडाळ 
416519

Shri Vasudevanand 
Saraswati Vidyalay 
Mangaon

37 पु ZFJ1649185

12 िव ानंद िपळणकर अ युत  िपळणकर
मु पो ट मळावाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Shikshan Prasarak 
Mandal Zarap 
Pranchkroshi Salgaon

43 पु GQK0821306

13 िश पा कडव काश  कडव मु पो ट  पुळास  कुडाळ 
416519

J P N M V & Jr 
College Wados

37 ी ZFJ6597413
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14 संतोष  परब ह र  चं   परग 
मु पो  ट  णुरीवाडी 
ताळीगाव माणगाव  
कुडाळ  416519

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

52 पु ZFJ6343610

15 राज साद  कदम महादेव  कदम 
मु पो  ट जोशीवाडी  
माणगाव  कुडाळ 
416519

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

38 पु GQK0816504

16 यतीन  धुरी यशवंत  धुरी 
मु पो  ट  धुरीवाडी  
माणगाव  कुडाळ 
416519

Shri Vasudevavand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon 

34 पु ZFJ6489728

17 नारायण  कोठावळे अ ण  कोठावळे
मु पो ट हळदीचे ने र 
ितवर वाडी कुडाळ 
416519

N A S D Vidyalay 47 पु GQK0815092

18 मह   किवटकर नारायण 
किवटकर

मु पो ट दुकानवाडी 
हळदीचे ने र  कुडाळ 
416519

Varadkar High School 
Junior  College Katta

39 पु ZFJ1515717

19 दपक बोडेकर रामचं  बोडेकर
मु पो ट महाल मी रोड 
ना र क ना र कुडाळ 
416519

New English School 
Ubhadanda Tal 
Vengurla

36 पु ZFJ1570399

20 राजन नाईक नारायण नाईक
मु पो ट  तांबाळवाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Shri Vasudevanand 
Saraswati Vidyalay 
Mangaon

58 पु ZFj1587344

21 मोद धुरी र वं  धुरी
मु पो ट माणगाव 
हाय कूल नजीक  कुडाळ 
416519

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Madhyamik 
Vidyalay Mangaon

54 पु GQK0814061

22 ित ा धुरी मोद धुरी 
मु पो ट माणगाव 
हाय कूल नजीक  कुडाळ 
416519

Shri Vasudevanand 
Sarasvati  Vidyalay & 
Jr College Mangaon

51 ी GQK0812305

23 यो ा सावंत नागेश सावंत
मु पो ट क ावाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Milagris High Schoool 
Sawantwadi

30 ी ZFJ6343313

24 संजय िपळणकर सदािशव 
िपळणकर

मु पो ट मळावाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

54 पु ZFJ6257869

25 अमोल  दळवी भेाजु  दळवी मु पो  ट नानेली   कुडाळ 
 416519

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

52 पु ZFJ1589399

26 िवठोबा  कडव ल मण  कडव
मु पो ट क ावाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Jayprakash Narayan 
Madhyamik vidylay 
Wados 

44 पु ZFJ6254171
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27 दलीप सावंत भानू सावंत
मु पो ट बाजार वाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

New English School 
Haldiche Nerur

60 पु ZFj7460124

28 पांडुरंग को कतकर माणा 
को कतकर

मु पो ट बाजारवाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Co E So Yashvant  
Raghoji Parab 
Vidyalay Wasoli

54 पु GQK0954503

29 देिवका भोसले देव   भोसले 
मु पो ट तांबाळवाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

52 ी GQK0812669

30 मंगेश  शंदे भागू शंदे मु पो टना र  कुडाळ  
416519

Hirlok Pranchkroshi 
Shikshan Prasar 
Mandal 

36 पु GQK0832774

31 साबाजी  वारंग अजुन  वारंग 
मु पो  ट माणगाव 
हॉ  पीटल नजीक  
कुडाळ  416519

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

51 पु

32 शांत  आडेलकर सुयकांत  
आडेलकर

मु पो ट मळावाडी 
माणगाव  कुडाळ 
416519

Shri Vasudevanand 
Saraswati Vidyalay 
Mangaon

46 पु GQK0821603

33 अिजत परब दशरथ  परब
मु पो ट खालचीवाडी 
वसोली कुडाळ 
416519

Co E So Yashvant 
Raghoji Parab 
Vidyalay Vasoli

53 पु ZFJ7219785

34 िमनल गुंजाळ िवजय गुंजाळ मु पो ट साक ड  कुडाळ 
416519

Art &Com Juniro 
College H Nerur 

33 ी ZFJ6597983

35 चं कांत सावंत रामचं  सावंत मु पो ट हळदीचे ने र  
कुडाळ 416519

Jayprakash Narayan 
Madhyamik Vidyalay 
Wados

58 पु

36 ीकांत परब रामचं  परब
मु पो ट ितवरवाडी 
ने र क ना र  कुडाळ 
416519

Higher Secondary Arts 
and Commerce School 
Haldiche Nerur 

40 पु GQK0815744

37 वैभव क डसकर पांडुरंग क डसकर
मु पो ट बेनवाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Kudal High School 
Kudal

36 पु GQK0811588

38 आनंद हळदणकर दगंबर 
हळदणकर

मु पो ट साळगाव 
कुडाळ 416519

Shikshan Prasark 
Mandal Zarap 
Pranchkrisho Salgaon

47 पु GQK0835470

39 संतोष राऊळ महादेव राऊळ
मु पो ट राणेवाडी 
उपवडे  कुडाळ 
416519

Jayprakash Narayan 
Madhyamik Vidyalay 
wados

36 पु GQK0957993
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40 सुजाता  राऊळ एकनाथ  राऊळ 
मु पो ट गावकरवाडी 
िबबवणे  कुडाळ 
416519

New English School 
Pendur 

34 ी ZFJ6739197

41 दनेश  हाडगुत जयचंद  हाडगुत मु पो ट पोसायेवाडी 
वाडोस कुडाळ 416519

Hirlok Pranchkroshi 
Shikshan Mandal 
Hirlok

44 पु GQK1127216

42 द ा हाडगुत दनेश  हाडगुत मु पो ट पोसयेवाडी 
वाडोस कुडाळ 416519

Jayprakash Narayan 
Madhyamik Vidyalay 
Wados 

38 ी ZFJ6487631

43 वि ल गोरे ीकृ ण गोरे मु पो ट हे याचे गाळू 
मरस कुडाळ 416510

Milagri High School 
Kudal

33 पु ZFJ1634005

44 याम  िनकम ध डीराम िनकम
मु पो ट ितवर वाडी 
ने र क ना र  कुडाळ 
416519

New English School 
Ucch Madhyamik kala 
v Vanijy Vidyalay 
Haldiche Nerur 

31 पु ZFJ6566079

45 भा यिवधाता वारंग भा कर वारंग
मु पो ट खानमोह ला 
झाराप  कुडाळ 
416519

N A S D Vidyalay 
Walaval

49 पु GQK1069475

46 िहमाली  सावंत िवण सावंत
मु पो ट कोलंमवाडी 
वाडोस  कुडाळ 
416519

S M S B Jadhav Jr. Co 
& Jayprakash Narayan 
 Madhyamik Vidyalay 
wados

42 ी GQK0816918

47 रमेश आडेलकर दाजी आडेलकर
मु पो ट चाफेली ने र 
क ना र  कुडाळ 
416519

New English School 
Haldiche Nerur

59 पु ZFj6214613

48 शंकर  कोराणे पांडुरंग  कांराणे
मु पो हळदीचे  ने र 
दुकानवाड  कुडाळ 
416519

New English School 
Haldiche Nerur 

57 पु GQK0816793

49 नारायण लोहार शंकर  लोहार मु पो ट हळदीचे ने र  
कुडाळ  416519

New English School 
Haldiche Nerur 

56 पु GQK0947697

50 िव ल  मे  ी सहदेव  मे  ी 
मु पो  ट हळदीचे  ने र  
ने र क ना र  कुडाळ  
416519

New English School 
Haldiche Nerur 

58 पु GQK0817205

51 शंकर  तामाणेकर दगंबर 
तामानेकर

मु पो ट नमसवाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon 

36 पु GQK0814863
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52 उमा तामाणेकर शंकर तामाणेकर
मु पो ट नमसवाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

35 ी GQK0822023

53 सिमर नाईक परशुराम नाईक मु पो ट हळदीचे ने र  
कुडाळ 416519

New English School 
Haldiche nerur 

43 पु GQK0818187

54 िव ास धुरी भा कर धुरी
मु पो ट साळगाव 
झाराप रोड  कुडाळ 
416519

Shikshan Prasark 
Mandal Zarap 
Pranchkroshi 

49 पु GQK0830877

55 सिचन  धुरी मुकुंद  धुरी 
मु पो  ट वरची धुरीवाडी 
 साळगाव  कुडाळ 
416519

Sahyadhri Madhyamik 
Vidyalay Bhadgaon Bk

34 पु GQK0830505

56 रामचं   मे  ी चं कांत  मे  ी मु पो  ट कालेली  कुडाळ 416519

Kolgav Madhyamik 
Vidyalay Kolgav 
Sawantwadi

49 पु ZFJ0655990

57 णाली परब मोद परब
मु पो ट परबवाडी 
आकेरी  Kudal 
416510

Shri Yakshini 
Madhyamik Vidyalay 
Bengaon Mangaon

43 ी GQK0830125

58 लवू जाधव रामचं  जाधव मु पो ट साळगाव 
कुडाळ  416519

Nemale Pranchkroshi 
Shikshan Prasarak 
Mandal  

39 पु GQK0834564

59 भरत  केसरकर िसताराम  
केसरकर

मु पो ट क ावाडी 
माणगाव कुडाळ 
416519

shree Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon

47 पु

60 मयूर माळकर दशरथ माळकर 
मु पो ट तांबळवाडी 
माणगाव कुडाळ  
416519

Shree Vasudevanand 
Saraswati Vidyalay 
Mangaon

35 पु ZFJ6699383

61 वािमनी  वारंग उदय संग  वारंग मु पो ट माणगाव कुडाळ  416519
K M S P  English 
Medium School 

34 ी

62 सितश िनकम बापूसाहेब िनकम
मु पो ट  क ावाडी 
माणगाव कुडाळ  
416519

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
Mangaon 

57 पु GQK0812370

63 कनक कुडतरकर कौशल कुडतरकर
मु पो ट ढोलकरवाडी 
माणगाव कुडाळ  
416519

Sarambal English 
School sarambal / 
laxmi narayan vidyalay 
Bibavane

35 ी
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64 राज   शंदे राघो शंदे
मु पो ट गडकरवाडी 
िशवपूर कुडाळ 
416519

Madhyamik Vidyalay 
Sageli 

48 पु GQK0818328

65 भारती  गोवेकर गंगाधर  गोवेकर मु पो ट आकेरी  कुडाळ  416510
English Mediam 
School  Kudal 

35 ी

66 िनलेश  धारगळकर पुनाजी धारगळकर 

मु पो ट 
धारगळकरवाडी 
माणगाव कुडाळ  
416519

KMSP 31 पु

67 स यवान  परब िवजय परब मु पो ट माणगाव 
कुडाळ  416519

Kudal High School 
Kudal 

32 पु ZFJ6344352
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1 ृती  बांदेकर ीकांत  बांदेकर 
मु पो समथ कृपा 
कॉ   ले  स मालवण  
मालवण  416606

A S DTopiwala 
Highschool Malvan 

55 ी ZFJ6919682

2 पेश  बांदेकर रामा बांदेकर 
मु नो आदश नगर 
रेवतळे मालवण  
मालवण  416606

Bhandari Ed So 
Malvan Tal Malvan 

40 पु

3 सरोज  बांदेकर रामा  बांदेकर
मु पो आदशनगर रेवतळे 
मालवण  मालवण  
416606

Bhandari E D So 
Highschool Malvan 

39 ी

4 कशोर  च  हाण अजुन  च  हाण 
मु पो तुळजाभवानी 
रेवतळे मालवण  
मालवण  416606

R P Bagve Highschool 
Masure 

57 पु

5 अशोक  चावरे अनंता  चावरे 
मु पो मालवण ता 
मालवण  मालवण  
416606

A S D Topiwala 
Highschool And N A D 
Topiwala Junior 
Mahavidyalay 

37 पु

6 राजू  देसाई भाऊराव  देसाई 
मु पो रेवतळे मालवण 
ता मालवण  मालवण  
416606

Bhandari E So 
Highschool Malvan 

53 पु

7 महेश  धामापूरकर आ  माराम  धामापूरकर 
मु पो मेढा मालवण ता 
मालवण  मालवण  
416606

A S D Topiwala 
Highschool Malvan 

44 पु ZFJ6038343

8 कमलेश  धण मधुकर  धण 
मु पो कुंभारमाठ 
मालवण  मालवण  
416606

Au Pra Sanstha 
Malvan 

35 पु

9 अनु  का  कदम नागेश  कदम 
मु पो कोतेवाडा मालवण 
ता मालवण  मालवण  
416606

Madhyamik Vidyalay 
Bilwas 

47 ी ZFJ6664981

10 दपाली  कोकरे गंगाराम  कोकरे 
मु पो अथव रेिसड  सी 
बांगीवाडा मालवण  
मालवण  416606

A S D Topiwala 
Highschool Malvan 

45 ी CDQ1164946

11 जा लंदर  पवार जनादन  पवार 
मु पो वायरी बांध 
मालवण  मालवण  
416606

Dr Datta Samant 
English School 
Devbag 

57 पु ZFJ6171672

12 शशांक  पंगुळकर िव ल  पंगुळकर 
मु पो मोरे  वर संकुल 
सोमवार पेठ मालवण  
मालवण  416606

M G Bagave Jr 
College Masure 
Malvan 

54 पु ZFJ6532766
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13 ि ती  सनये िवण  सनये 
मु पो समथ कॉ   ले  स 
धुरीवाडा मालवण  
मालवण  416606

Shreedevi 
Shantadurga 
Highschool 
Vadachapat 

46 ी ZFJ6686992

14 ल  मण  शंदे बापू  शंदे 
मु पो मथुरा कॉ   ले  स 
मालवण  मालवण  
416606

L T Kanyashala 
Malvan 

39 पु

15  यामसुंदर  वारंग भा  कर  वारंग 
मु पा वासुदेवानंद 
िनवास रेवतळे मालवण  
मालवण  416606

A S D Topiwala 
Highschool Malvan 

44 पु CDQ0818203

16 सं दप  अवसरे अशोक  अवसरे 
मु पो ०२ समथ आंगण 
मालवण  मालवण  
416606

Bhandari Ed So 
Highschool  Malvan 

44 पु CDQ1219278

17 सुि या  आचरेकर सुभाष  आचरेकर 
मु पो बांगीवाडा 
मालवण ता मालवण  
मालवण  416606

N A D Topiwala Junior 
College Malvan 

33 ी

18 राजवृंदा  परब राजाराम  परब मु पो घुमडे मालवण  
मालवण  416606

Madhyamik Vidyalay 
Bilwas 

50 ी

19 रिवकांत  कदम शंकर  कदम 
मु पो संत तुकाराम 
कॉलनी कुभारमाठ  
मालवण  416606

Shri Devi Sateri 
Highschool Vetore Tal 
Vengurla 

51 पु

20 आनंदी घोगळे रघुनाथ घोगळे 
मु पो नागे  वर पाक 
मालवण  मालवण  
416606

Sunitadevi Topiwala 
Adhyapika Vidyalay 
Malvan 

46 ी ZFJ6798482

21 मानसी  धामापूरकर महेश  धामापूरकर 
मु पो धामापूरकर 
मालवण ता मालवण  
मालवण  416605

N A D Topiwala Junior 
College Malvan 

44 ी

22 िवरेश  सावंत िवजय  सावंत 
मु पो पॉिलटे क रोड 
कुंभारामाठ  मालवण  
416606

I T I Devgad Tal 
Devgad 

50 पु

23 शुभदा  शंदोळकर ल  मण  शंदोळकर 
मु पो तारकल  रोड 
मालवण  मालवण 
416606

Shri Rekoba 
Madhymik Vidyalay 
Wayari Bhuthnath 

54 ी ZFJ6533707

24 रमेश  जाधव भागवत  जाधव 
मु पो ेसवेल फॅ  टरी 
ि हवे कोळंब  मालवण  
416606

A S D Topiwala 
Highschool And Junior 
College Malvan 

45 पु

25 महादेव  नाईक शंकर  नाईक 
मु पो कुंभारमाठ 
ता.मालवण मालवण  
416606

Dr Shri C Kudalkar 
Hoghschool Malvan

46 पु
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26 रमेश  नाईक िसताराम  नाईक 
मु पो सोमवार पेठ 
मालवण  मालवण  
416606

Madhyamik Vidyalay 
Bilwas 

57 पु ZFJ6041115

27 सितश  शंदे राया  शंदे 
मु पो सोमवार पेठ 
मालवण  मालवण  
416606

Shri Areshwar 
Highschool Aare Tal 
Devgad 

47 पु

28 नागेश  कदम रघुनाथ  कदम 
मु पा◌ू कोतेवाडा 
मालवण  मालवण  
416606

Sunitadevi Topiwala 
Adhyapika 
Vidyamandir Malvan 

50 पु ZFJ6664973

29 सितश  शंदे अ  णासाहेब  
शंदे 

मु पो २०३ बी वंग 
ऋतुराज ए  पायर  
मालवण  416606

Madhyamik Vidyalay 
Bilwas 

41 पु ZFJ6531099

30 िववेक  गोसावी चं कांत  गोसावी 
मु पो २०९  वामी  
समथ कॉ   ले  स रेवतळे 
मालवण  मालवण  
416606

Dr Datta Samant 
English School 
Devbag 

41 पु CDQ0972331

31 अजय  शंदे मधुकर  शंदे 
मु पो साजिश  प 
धुरीवाडा मालवण  
मालवण  416606

Dr Shri C Kudalkar 
Highschool Malvan 

55 पु

32 सा रका  शंदे अजय  शंदे 
राजिश प बंगलो, मु.पो 
मालवण ता. मालवण  
मालवण  416606

DR SHREE C 
KUDALKAR HIGH 
SCHOOL MALVAN 

44 ी ZFJ6421267

33 उप   पाटकर सुधाकर  पाटकर 
मु पो २२० ी  
कदमवाडी आनंद  हाळ  
मालवण  416606

Sarswati Highschool 
Nandgaon Tal 
Kankavali 

41 पु CDQ1176890

34 योिगता  पाटकर उप   पाटकर 
मु पो २२० ी कदम 
वाडी आनंद  हाळ  
मालवण  416606

Sent Ursulla School 
Varavde 

38 ी ZFJ6662324

35 सागर  िमसाळ रमेश  िमसाळ
मु पो गवळीवाडी 
कुंभारमाठ  मालवण  
416606

Ad Gurunath Kulkarni 
New English School 
Malgaon 

47 पु ZFJ0261769

36 शंकर  प ळेकर भा  कर  
प ळेकर 

मु पो रामग  ली मेढा 
मालवण  मालवण  
416606

New English School 
Achara

60 पु ZFJ7070626

37  योती  बुवा रामिगरी  बुवा 
मु पो चंिडकामांड रोड 
रेवतळे मालवण  
मालवण  416606

A S D Topiwala 
Highschool Malvan 

44 ी ZFJ6325799

38 वामन  खोत गदा  पा  खोत 
मुपो चंिडकामांड रोड 
मालवण  मालवण  
416606

Bhandari Education 
So Malvan 

57 पु ZFJ6420897
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39 तापराव  खोत राजाराम  खोत 
मु पो उ  कष िनवास 
साईमं दर रोड  मालवण 
 416606

Ozar Vidyamandir 
Kandalgaon

57 पु

40 द  ता य  माळी महा लंग  माळी मु पो धुरीवाडा मालवण  मालवण  416606

Sunitadevi Topiwala 
Adhyapika Vidyalay 
Malvan 

53 पु

41 अ ता  तांबे चं कांत तांबे 
मु पो कॉलेज रोड 
मालवण  मालवण  
416606

Malvan E So Malvan 50 ी ZFJ6421630

42 चं शेखर  बव गणपत  बव 
मु पो कॉलेज रोड 
बांगीवाडा मालवण  
मालवण  416606

A S D Topiwala 
Highschool Malvan 

50 पु ZFJ3510831

43 अर वंद  जाधव रामचं   जाधव मु पो शेख चाळ  
मालवण  416606

Bhandari E So 
Highschool And Junior 
Coolege Malvan 

57 पु CDQ1134121

44 सुहास  हंदळेकर गोपाळ  
हंदळेकर 

मु पो मालवण ता 
मालवण  मालवण  
416606

Shri Areshwar 
Highschool Are Tal 
Devgad 

55 पु CDQ1162395

45 िश  पा करण  साटम हेमंत  साटम मु पो धुरीवाडा मालवण 
 मालवण  416606

Dr Shri C Kudalkar 
Highschool Malvan 

52 ी ZFJ6687065

46 हेमंत  साटम कमलाकर  साटम
मु पो धुरीवाडा  
मालवण  मालवण  
416606

A S D Topiwala 
Highschool Malvan 

48 पु

47 देिवदास  वेरलकर उ  तम  वेरलकर 
मु पो बांगीवाडा 
मालवण  मालवण  
416606

A S D Topiwala 
Highschool Malvan 

52 पु CDQ0368498

48 पांडुरंग  राणे कृ  णा  राणे 
मु पो राणेवाडी 
कांदळगांव  मालवण  
416606

Ozar Vidyamandir 
Kandalgaon 

49 पु ZFJ0164993

49 अभय  शेलकर अजुन  शेलकर मु पो भरड मालवण  
मालवण  416606

Ozar Vidyamandir 
Kandalgaon 

48 पु

50 दपक  जाधव धमाजी  जाधव 
मु पो कुमार कॉ   ले  स 
मालवण  मालवण  
416606

Ozar Vidyamandir 
Kandalgaon 

50 पु

51 सखाराम  कांबळे रामू  कांबळे 
मु पो २६५० ब ६ 
कुमार कॉ   ले  स 
मालवण  मालवण  
416606

Bharatgad Highschool 
No 2 Masure 
Dewwolwada 

52 पु
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52 नं दनी  साटलकर िनितन  साटलकर 
मु पो मालवण ता 
मालवण मालवण 
416606

Dr Shri C Kudalkar 
Highschool Malvan 

52 ी CDQ1130012

53 सायली  साटलकर िबिपन  
साटलकर

मु पो फाटक शाळा 
निजक मालवण  
मालवण  416606

A S D Topiwala 
Highschool Malvan 

54 ी

54 कशोर  धुरी वसंत  धुरी 
मु पो आदशनगर रेवतळे 
मालवण  मालवण  
416606

A SD Topiwala 
Highschool And N A D 
Topiwala Junior 
College Malvan 

48 पु CDQ1128420

55 द  ता य  जाधव हरीदास  जाधव 
मु पो पारीजात िनवास 
रेवतळे मालवण  
मालवण  416606

New EnglishSchool 
Achara 

44 पु

56 अि मता  रावराणे संजय  रावराणे 
मु पो झांटये हॉि पटल 
रेवतळे मालवण  
मालवण  416606

N A D Topiwala Junior 
College Malvan 

46 ी

57 हेमंत  कदम आनंद  कदम 
मु पो कदमवाडी 
कांदळगांव  मालवण  
416606

 T M T Sawantwadi 
Tal Sawantwadi 

46 पु CDQ1377662

58 हणमंत  ितवले िब  ितवले 
मु पो गोवेकरवाडी 
कुंभारमाठ  मालवण  
416606

Bhandari A So 
Highschool And Junior 
CollegeMalvan 

54 पु

59 सुभाष  कांबळी सदािशव  
कांबळी 

मु पो तांडेलवाडी रेवंडी  
मालवण  416606

Audyogik Prashikshan 
Sanstha Devgad 

49 पु ZFJ0180729

60 िशवाजी  कांबळे केरबा  कांबळे 
मु पो कुंभारमाठ 
मालवण  मालवण  
416606

Bhandari E So 
Highschool And Junior 
College Malvan 

56 पु ZFJ6149538

61
द  त साद  
खानोलकर 

सदािशव  
खानोलकर 

मु पो जरीमरीवाडी 
कुंभारमाठ  मालवण  
416606

A S D Topiwala 
Highschool Malvan 

56 पु

62 ितभा  केळुसकर गोकुळदास  केळुसकर
मु पो केळुसकरवाडी 
तारकल  मालवण  
मालवण  416606

Shreedevi 
Shantadurga 
Highschool 
Vadachapat 

31 ी

63 वैशाली  च  हाण अिनल  च  हाण 
मु पो साळगांवकरवाडी 
कुंभारमाठ  मालवण  
416606

Krushnarao Sitaram 
Desai Kanyashala 
Malvan 

48 ी ZFJ1548130
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64 रामचं   बनसोडे दगडू बनसोडे 
मु पो साळगांवकरवाडी 
कुंभारमाठ  मालवण  
416606

Bhandari E So 
Highschool Malvan

50 पु ZFJ6419139

65 रचना  खोबरेकर पेश  खोबरेकर 
मु पो लुडबेवाडी वायरी 
भूतनाथ  मालवण  
416606

Dr Datta Samant 
English School 
Devbag 

49 ी CDQ1102086

66
सुभाष  
भुखानोलकर 

वासुदेव  
भुखानोलकर 

मु पो ७४४ सावली  रेगे 
 मारक कुंभारमाठ  
मालवण  416606

A S D Topiwala 
Highaschool Malvan

57 पु

67 बलराम  सामंत गो वंद  सामंत 
मु पो ता  मा  मारक 
कुंभारमाठ  मालवण  
416606

A S D Topiwala 
Highschool Malvan 

53 पु

68 ल  मण  वळंजू वसंत  वळंजू 
मु पो जरीमरीवाडी रोड 
कुंभारमााठ  मालवण  
416606

Bhandari E So 
Highschool Malvan 

52 पु ZFJ6038301

69 िनितन  प ळेकर शंकर  Parulekar 
मु पो वाघ पंपळ 
मालवण  मालवण  
416606

Ozar Vidyamanir 
Kandalgaon 

56 पु

70 अचना  कोदे उमेश  कोदे 
मु पो देऊळवाडी 
कांदळगांव  मालवण  
416606

Bharatgad Highschool 
No 2 Masure 
Dewwolwada 

51 ी CDQ0440818

71 पूनम  मे  ी गो वंद  मे  ी 
मु पो पॉिलटे क रोड 
कुंभारमाठ मालवण  
मालवण  416606

Bhandari E So 
Highschool Malvan

49 ी

72 िवजय  डगला वाल  या  डगला 
मु पो कुळकरवाडी चौके 
मालवण  मालवण  
416605

B TA Chavan M MA 
Vidyalay Chouke 

47 पु

73 सुधीर  भाळे रामचं   भाळे 
मु पो रामे  वर 
कॉ   ले  स मालवण  
मालवण  416606

Digas Madhyamik 
Vidyalay Digas 

53 पु ZFJ6906887

74 िवण  पारकर रमाकांत  पारकर
मु पो शेमाडवाडी 
कांदळगांव  मालवण  
416606

Ozar Vidya Mandir 
Kandalgaon 

51 पु ZFJ0166414

75 संभाजी  Kore यशवंत  Kore 
मु पो यशगंगा 
कुंभारमाठ  मालवण  
416606

Shri Rekoba 
Madhyamik Vidyalay 
Wayari Bhuthnath 

51 पु CDQ1129873

76 शेषराव  वाकुडे िभमराव  वाकुडे 
मु पो गोवे करवाडी 
कुंभारमाठ  मालवण  
416606

A S D Topiwala 
Highschool Malvan 

52 पु ZFJ6038525
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77 िशवराम  सावंत जनादन  सावंत 
मु पो  वयंभू नगर 
कुंभारमाठ  मालवण  
416606

Ozar Vidyamandir 
Kandalgaon 

48 पु

78 सुरेश  चौकेकर ानदेव  चौकेकर 
मु पो वावळयाचे भरड 
चौके  मालवण  
416605

Sau H B Varaskar 
Vidyamandir Warad 

59 पु

79 हेमंत  भू भाकर  भू 
मु पो ए  ५ रामे  वर 
कॉ   ले  स मालवण  
मालवण  416606

Sunitadevi Topiwala 
Adhyapika 
Vidyamandir Malvan 

54 पु CDQ1137769

80 भरत ठाकूर िसताराम  ठाकूर 
मु पो अथव रेिसड  सी 
बांगीवाडा मालवण  
मालवण  416606

M G Bagve Tantrik 
Vidyalay Masure 

46 पु

81 र वं कुमार  घेवाडे जानबा  घेवाडे 
मु पो ब २०२ तुराज 
कॉ   ले  स रेवतळे 
मालवण  मालवण  
416606

Dr Datta Samamt 
English School 
Devbag 

36 पु AOP1725886

82 उदय  जोशी यशवंत  जोशी 
मु पो रामे  वर 
कॉ   ले  स मालवण  
मालवण  416606

Ad Gurumnath 
Kulkarni New English 
School Malgaon 

55 पु ZFJ3509536

83 दशना  सामंत योगानंद  सामंत 
मु पो डी जी १ मथुरा 
ए   ले  ह  मालवण  
416606

A S D Topiwala 
Highaschool Malvan 

40 ी

84 मयुरी  िभसे मदन  िभसे 
मु पो मालवण ता 
मालवण  मालवण  
416606

A S D Topiwala 
Highschool Malvan 

40 ी ZFJ6869499

85 संिगता  जाधव नामदेव  जाधव 
मु पो इ एफ  २ मथुरा 
ए   ले  ह  मालवण  
मालवण  416606

B TA Chavan M MA 
Vidyalay Chaouke 

47 ी ZFJ6798342

86 िविपन  ठाकूर महादेव  ठाकूर 
मु पो एफ  २ कोयना 
संधुसागर  लाझा 
बांगीवाडा मालवण  
मालवण 416606

A S D Topiwala 
Hoghschool Malvan 

43 पु NWJ6186217

87 िवण  साबळे तुळिशराम 
साबळे

मु पो धुरीवाडा मालवण 
ता मालवण िज संधुदुग  
मालवण 416606

L T Kanyashala 
Malvan Tal Malvan 
Dist Sindhudurg 

34 पु

88 रामचं   क  लेदार द  तू  क  लेदार
मु पो १०१ वे  ट वंग 
नागे  वर पाक ता 
मालवण िज िसुधुदुग  
मालवण 416606

R P Bagve Highschool 
Marde Tal Malvan Dist 
Sindhudurg 

59 पु ZFJ6114318

89 सुमेधा नाईक सुदशन नाईक 
मु पो कटुबांधवाडी 
देवली ता मालवण िज 
संधुदुग  मालवण  
416606

S K Patil College 
Malvan Tal Malvan 
Dist Sindhudurg 

44 ी ZFJ6664809
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90 म  लू खोत राजाराम खोत
मु पो गोवकरवाडी 
कूंभारमाठ ता मालवण  
मालवण  416606

S K Patil College 
Malvan Tal Malvan 

44 पु

91 हंबीरराव चौगले मा ती चौगले
मु पो धुरीवाडा मालवण 
ता मालवण िज संधुदुग  
मालवण 416606

S K Patil College 
Malvan Tal Malvan 
Dist Sindhudurg 

40 पु

92 उ  वला  सामंत साद सामंत
मु पो बागीवाडा 
मालवण ता मालवण िज 
संधुदुग  मालवण 
416606

S K Patil College 
Malvan Tal Malvan 
Dist Sindhudurg 

43 ी

93 हषदा धामापुरकर योगे  धामापूरकर
मु पो धुरीवाडा मालवण 
ता मालवण िज संधुदुग  
मालवण  416606

S K Patil College 
Malvan Tal Malvan 

36 ी

94 राखी कदम गोपाळ कदम
मु पो धुरीवाडा मालवण 
ता मालवण ता मालवण 
िज संधुदुग  मालवण  
416606

Waradkar English 
Medium School Katta 

34 ी

95 अ  वेशा कदम अभय कदम 
मु पो मेढा मालवण जा 
मालवण िज संधुदुग  
मालवण 416606

S K Patil College 
Malvan Tal Malvan 

35 ी

96  नेहा  बव चं शेखर बव
मु पो बांगीवाडा 
मालवण  ता मालवण 
िज संधुदुग  मालवण  
416606

S K Patil College 
Malvan Tal Malvan 
Dist Sindhudurg 

46 ी

97 चं हास कोळंबकर वासुदेव 
कोळंबकर

मु पो तारकल  बंदर 
तारकल  ता मालवण 
िज संधुदुग  मालवण 
416606

Shikshan Prasark 
Mandal Talvade Tal 
Sawantwadi Dist 
Sindhudurg 

49 पु

98 शंकर खोबरे पांडुरंग खोबरे
मु पो बांगीवाडा 
मालवण ता मालवण  
मालवण 416606

S K Patil College 
Malvan Tal Malvan 
Dist Sindhudurg

38 पु

99 संजय चोपडे ीराम  चोपडे 

मु पो ३०१ ए कोरल 
रेिसड  सी धुरीवाडा 
मालवण ता मालवण िज 
संधुदुग  मालवण 

416606

Shaskiy Tantrniketan 
Malvan Tal Malvan 
Dist Sindhudurg 

47 पु

100 देिवदास हारिगले िव म हारिगले
मु पो गोवेकरवाडी 
कुंभारमाठ ता मालवण  
मालवण  416606

S K Patil College 
Malvan Tal Malvan 

47 पु
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1 छाया कानूरकर काश  कानूरकर मु पो गुरामनगरी क ा  मालवण  416604
Waradkar Highschool 
Katta 

35 ी DHF1577395

2 तानाजी  पाटील कृ  णा  पाटील मु पो भरडवाडी वराड  
मालवण  416604

Sau H B Varaskar 
Vidyamandir Warad

57 पु ZFJ6416929

3 तुकाराम  पेडणेकर सदािशव  पेडणेकर 
मु पो भटवाडी पडुर  
मालवण  416604

Shri Shivaji 
Vidyamanir Kalse 

56 पु

4 आरती  राऊळ योगेश  राऊळ मु पो काळसे मालवण  
416605

Shri Kaleshwar 
Vidyamandir Nerur

43 ी ZFJ1616127

5 सुरेश  तावडे कृ  णा  तावडे मु पो पडुर   मालवण  
416604

New English School 
Pendur 

48 पु CDQ0632893

6 संजय   पडुरकर चं कांत  पडुरकर मु पो क ा  मालवण  416604

Waradkar Highschool 
And Junior College 
Katta 

50 पु

7 तुषार  सकपाळ दशरथ  सकपाळ मु पो कुसरवे वराड  
मालवण  416604

Sarvoday Education 
Society Mumbai R A 
Yadav Highschool 
Adavali 

33 पु ZFJ6416788

8 िम लंद  िशरोडकर चं कांत िशरोडकर
मु पो नाका पडुर 
मालवण  416604

A S D Topiwala 
Highschool Malva

40 पु CDQ1216134

9 सुिनल बांदेकर द  तााराम 
बांदेकर

मु पो हडपीवाडी वराड 
मालवण 416604

M G Bagave Ucha 
Madhyamik  Vyavsay 
Shikshan Tantri 
Vidyalay Masure 

53 पु CDQ1244912

10 ेमलता  सावंत चं कांत  सावंत 
मु पो रामनगरी 
सावरवाड  मालवण  
416604

Shri Rameshwar 
Madhyamik Vidyalay 
Talgaon 

54 ी ZFJ1642966

11 ितक  गोसावी काश  गोसावी मु पो काळसे  मालवण  416605
Shri Kaleshwar 
Vidyamandir Nerur

34 पु ZFJ6176721

12 भुषण  गावडे िवकास  गावडे
मु पो गोळवण 
गावडेवाडी  मालवण  
416604

Waradkar Highschool 
And Junior College 
Katta

31 पु ZFJ6004196

Page No.: 1 of 5

महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 83

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 िवणा  िशरोडकर िम लंद  
िशरोडकर 

मु पो तळीवाडी पडुर  
मालवण  416604

Waradkar Highschool 
And Junior College 
Katta 

38 ी ZFJ6661607

14 अचना  गरड िशवराज  गरड मु पो तळीवाडी गरड  
मालवण  416604

New English School 
Pendur 

43 ी

15 संतोष  गोसावी शांताराम 
गोसावी 

मु पो गोसावीवाडी 
काळसे  मालवण  
416605

Shri Rameshwar 
Vidyamandir Achara 
Pirawadi

39 पु

16 संजय  नाईक सुभाष नाईक मु पो नाईकवाडी पडुर 
मालवण 416604

Waradkar Highschool 
And Junior College 
Katta

52 पु

17 अिवनाश परब अ ण  परब मु पो काळसे  मालवण  
416605

Kalse Dhamapur 
Shishan Prasarak 
Mandal Kalse 

44 पु

18  वेता  मोरजकर िवण  मोरजकर मु पो सुकळवाड  मालवण  416534
Sau E d Vardam 
Highschool Poip Viran

33 ी ZFJ6954267

19 काश महाभोज सदािशव 
महाभोज

मु पो गुरामवाडी क ा  
मालवण  416604

New English School 
Achara

44 पु CDQ1256551

20 िजत   महाभोज सदािशव  
महाभोज 

मु पो गुरामवाडी क ा  
मालवण  416604

Dr S S Kudalkar 
Highschool 
Pokharamn

43 पु CDQ1256346

21 देवयानी गावडे धनंजय गावडे
मु पो वाईरकरवाडी 
क ा  मालवण  
416604

Waradkar Highschool 
And Junior College 
Katta

44 ी ZFJ6627913

22 काश कानूरकर िवठोबा कानूरकर
मु पो ४३६ 
वाईरकवाडी क ा  
मालवण  416604

Waradkar Highschool 
Katta

43 पु DHF1861509

23 बाळकृ  ण वाजं ी म  ला  पा  वाजं ी
मु पो क ा मालवण 
मालवण  416604

Waradkar Highscholl 
And Junior College 
Katta

43 पु DHF1465020

24 रतेश  जांभवडेकर तुकाराम जांभवडेकर 
मु पो गुरामवाडी क ा  
मालवण  416604

Wraadkar Highschool 
And Junior College 
Katta

35 पु

25  योती  मालवदे नंद कशोर  
मालवदे 

मु पो वाईरकरवाडी 
क ा  मालवण  
416604

Waradkar Highschool 
And Junior College 
Katta 

55 ी ZFJ0206676
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26 गणेश  िडचोलकर भालचं   िडचोलकर 
मु पो आंबेरी  मालवण  
416605

Milagris Highschool 
Sawantwadi 

31 पु ZFJ6633432

27 राजन  खोचरे रामचं   खोचरे 
मु पो ५८३ साईपु  प 
पावसकर कॉलनी 
सुकळवाड  मालवण  
416534

B.T.Chavan 
M.Ma.Vidyalay 
Chouke 

57 पु CDQ1286491

28 पंिडत  माने बंडु  माने 
मु पो पाताडेवाडी 
सुकळवाड  मालवण  
416534

Shri Rameshwar 
Madhyamik Vidyalay 
Talgaon 

56 पु ZFJ7254295

29 िवजय गोसावी यशवंत गोसावी मु पो आंबेरी मालवण  416605
A S D Topiwala 
Highschool Malvan

55 पु

30 शैलेश  मुळीक दशरथ  मुळीक मु पो सु  वरतळी वराड  
मालवण  416604

Sau H B Varskar 
Vidyamandir Warad

42 पु WFN1595180

31 महेश  परब रामचं   परब मु पो वराड  मालवण  
416604

Sau H B Varskar 
Vidyamandir Wrad

47 पु CDQ1218502

32 सुिनल काळसेकर वसंत काळसेकर मु पो काळसे मालवण  
416605

A S D Topiwala 
Highschool Malvan

44 पु CDQ1240621

33 कसन  हडलगेकर मा ती  हडलगेकर 
मु पो वाईरकवाडी क ा  
मालवण  416604

Waradkar Highschool 
And Junior College 
Katta 

42 पु DHF1278522

34 राज   परब लवू  परब मु पो परबवाडा काळसे  
मालवण  416605

Shri Shivaji 
Vidyamandir Kalse 

57 पु

35 संगम  च  हाण ीकृ  ण  च  हाण मु पो पडुर  मालवण  416604
New English School 
Pendur 

39 पु CDQ1179449

36 नामदेव मासी महादू मासी
मु पो क ा मालवण ता 
मालवण  मालवण  
416604

WARADKAR 
HIGHSCHOOL AND 
JUNIOR COLLEGE 
KATTA

38 पु ZFJ6868061

37 राज   कुंभार शामराव कुंभार
मु पो भंडारवाडी 
सुकळवाड  मालवण  
416534

New English School 
And Junior College 
Achara

47 पु ZFJ6840771

38
गु नाथ  
भटगांवकर 

गोपाळ  
भटगांवकर 

मु पो तळगांव मालवण  
मालवण  416534

Shri Rameshwar 
Madhyamik Vidyalay 
Talgaon 

55 पु ZFJ0220442
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39 रामलाल  अिहरे मोतीलाल अिहरे मु पो वराड  मालवण  416604

Sau Hirabai Bhaskar 
Varaskar Vidyamandir 
Warad

33 पु

40 सिमर  चांदरकर अशोक चांदरकर मु पो सुतारवाडी नांदोस 
 नांदोस 416604

Waradkar Highschool 
And Junior College 
Katta 

40 पु GQK0842633

41 िसमरन  चांदरकर सिमर  चांदरकर मु पो सुतारवाडी नांदोस  मालवण  416604

Waradkar Highschool 
And Junior College 
Katta 

39 ी ZFJ6521793

42 शंभू  गोसावी रमकांत  गोसावी मु पो क ा  मालवण 416604

Sau Hirabai Bhaskar 
Varskar Vidyamandir 
Wraad

41 पु WFN6300305

43 ममता  पावसकर हरी  चं  
पावसकर

मु पो क ा ता मालवण 
िज संधुदुग  मालवण  
416604

Waradkar English 
Medium School 
Malvan 

48 ी

44 वैदेही िशरोडकर िवलास 
िशरोडकर

मु पो नांदोस क ा ता 
मालवण िज संधुदुग  
मालवण  416604

Waradkar English 
Medium School Katta

43 ी

45 सं दप गोळवणकर अंकुश  
गोळवणकर

मु पो धवडक वाडी 
गोळवण ता मालवण िज 
संधुदुग  मालवण  
416604

New English School Jr 
College Kasal 

46 पु CDQ1252709

46 भालंचं   थवी जयराम थवी
मु पो धामापूर ता 
मालवण िज संधुदुग  
मालवण  416605

S K Patil Vidyamandir 
Kelus 

39 पु

47 सरीता जोशी संजय जोशी
मु पो क ा ता मालवण 
िज संधुदुग  मालवण 
416604

Waradkar English 
Medium School Katta 

47 ी

48 रिवकुमार  गावडे परशुराम गावडे
मु पो गावडेवाडी 
गोळवण ता मालवण िज 
संधुदुग  मालवण 
416604

Waradkar English 
Medium School 

58 पु

49 अमृता  आचरेकर हनुमंत आचरेकर
मु पो लुडकेवाडी नांदोस 
ता मालवण िज संधुदुग  
मालवण  416604

Waradkar English 
Medium School Katta 

28 ी

50 ऋिषकेश  नाईक रिव नाईक
मु पो कुमामे ता 
मालवण िज संधुदुग  
मालवण  416604

Waradkar English 
Medium School Katta 

44 पु

51 मधुरा वालावलकर पांडुरंग वालावलकर
मु पो क ा बाजार ता 
मालवण िज संधुदुग  
मालवण  416604

Waradkar Highscholl 
Katta Tal Malvan Dist 
Sindhudurg 

36 ी CDQ1280791
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52 िमलन सामंत महेश  सामंत
मु पो आंबेरी मळा ता 
मालवण िज संधुदुग  
मालवण  416605

S K Patil College 
Malvan Tal Malvan 
Dist Sindhudurg 

31 ी
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1 सुिनल  आचाय परशुराम  
आचाय 

मु पो मसुरे देऊळवाडा  
मालवण  416608

Dr Shri C Kudalkar 
Highschool Malvan 

56 पु CDQ1366319

2 शहाजी  चौगले बापू  चौगले मु पो मडवाडी मसुरे  
मालवण  416608

R P Bagve Highschool 
Masure 

53 पु

3 साद  च  हाण भाकर  च  हाण मु पो बाजारवाडी पोईप  मालवण  416608
Sau E D Vardam 
Highschool Poip Viran 

33 पु ZFJ6684104

4 संजना  पाटकर राजाराम  
पाटकर 

मु पो पडुर  मालवण  
416604

New English School 
Pendur 

43 ी ZFJ6321392

5 द  ता य  कारंडे जग  नाथ कारंडे मु पो पोईप  मालवण  416608
Sau E D Vardam 
Highschool Poip 

44 पु LDG221298

6 संजना  मसुरेकर स  मेश मसुरेकर मु पो मडवाडी मसुरे  मालवण  416608

Bharatgad Highschool 
No 2 Masure 
Dewoolwada 

40 ी ZFJ6406078

7 चं कांत  च  हाण गजानन  च  हाण मु पो िहवाळे मालवण  मालवण  416603
Kalsuli English School 
Hiwale 

41 पु

8 चै ा  च  हाण चं कांत च  हाण मु पो िहवाळे मालवण  मालवण  416603
Kalsuli Engllish School 
Kalsuli 

38 ी

9 रवळू  बेनके कृ  णा  बेनके 
मु पो भोगलेवाडी 
िबळवस  मालवण  
416606

Ad Gurunath Kulkarni 
New English School 
Malgaon 

49 पु AOP7915556

10 रमेश  पाताडे ल  मण  पाताडे मु पो मागाचीतड मसुरे  मालवण  416608
R P Bagve Highschool 
Masure 

50 पु CDQ1369859

11 संतोष  तावडे सहदेव  तावडे मु पो पोईप मालवण  
मालवण  416608

Sau E D Vardam 
Highschool Poip Viran 

45 पु CDQ1337526

12 तुकाराम  िगरी बंडू  िगरी मु पो बागायत माळगांव 
 मालवण  416606

Ad Gurunath Kulkarni 
New English Malgaon 

55 पु ZFJ7078611

13 भालचं   पालव राजाराम  पालव 
मु पो थळकरवाडी 
वडाचापाट  मालवण  
416608

Kalsuli English School 
Kalsuli 

41 पु CDQ1360643
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14 शांती सरनाईक िव  वनाथ 
सरनाईक

मु पो माळगांव ता 
मालवण िज संधुदुग  
मालवण 416606

Kai Sau Gulabtai 
Dinananth Naik 
Kanishth 
Mahavidyalay Vetore 

31 ी
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1 दयानंद  आडे हरी  चं   आडे 
मु पो नळेकरवाडी 
वायंगणी  मालवण  
416614

Dnyandip Madhyamik 
Vidyalay Wayangani 

34 पु

2 केतक   बावकर सिमर  बावकर मु पो आचरा िहलवाडी  
मालवण  416614

Dyandip Madhyamik 
Vidyalay Wayangni 

40 ी

3 रणजीत  बुगडे वसंत  बुगडे 
मु नरे वरचीवाडी 
मालवण रोड  मालवण  
416614

Achara Pirawadi 
Gramsth Sabha 
Mumbai 

39 पु

4 संजय  जाधव अनंत  जाधव 
मु पो बौ वाडी 
वायंगणी  मालवण  
416614

Dnyandip Madhyamik 
Vidyalay Wayangani 

53 पु

5 मोिनका  कुंज ि ज  कुंज मु पो आचरा ितठा  
मालवण  416614

Shri Bhagvati 
Education Sosaity 
Munge 

49 ी WFN6888838

6 िलना  मे  ी वामन  मे  ी 
मु पो आरेकरवाडी 
ंबक  मालवण  
416614

Namdev Shankar 
Kavale English 
Medium School 
Achara 

29 ी ZFJ6401863

7 मह   प रप  ये िव ल  प रप  ये मु पो आचरा मालवण  मालवण  416614

New English School 
And Junior Coolege 
Achara 

48 पु CDQ0838904

8 पाली पाटकर सुभाष  पाटकर 
मु पो मधलीवाडी 
त डवळी मालवण  
416626

Namdev Shankar 
Kavale English School 

31 ी ZFJ6832380

9 काश  शेलार दे  या  शेलार मु पो वरचीवाडी आचरा 
 मालवण  416614

New English School 
And Junior College 
Achara 

36 पु

10 दगडू  टकले जा लंदर  टकले 
मु पो नळेकरवाडी 
वायंगणी  मालवण  
416614

Dnyandip Madhyamik 
Vidhyalay Wayangani 

52 पु

11 मह   वारंग लाडोजी  वारंग मु पो बगाडवाडी ंबक 
 मालवण  416614

Madhyamik Shikshan 
Samiti Trimbak 

43 पु ZFJ1589340

12 िनितन  गांवकर सुरेश  गांवकर 
मु पो आचरा 
गाऊडवाडी  मालवण  
416614

S B Rane Highschool 
Naringre Devgad 

44 पु DYC1214444

13 काश  कल  कर धाकू  कल  कर मु पो बौ वाडी कल स  मालवण  416616

Chatrapati Shivaji 
Krushi Mahavidyalay 
Oros 

39 पु DYC1264100
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14
िवण  
घाडीगांवकर 

बाबू  
घाडीगांवकर 

मु पो देऊळवाडी ंबक  
मालवण  416614

Madhyamik Shikshan 
Samiti Trimbak 

44 पु

15 संजय  मराठे गणेश मराठे मु पो आचरा बंदर रोड  
मालवण  416614

Salshi Gram Vikas 
Mandal Madhyamik 
Vidyamandir Salashi 

53 पु

16 ब   याव  फनाडीस ाि सस  फनाडीस 
मु पो कुंभारवाडी िचदर  
मालवण  416614

New English School 
Achara 

57 पु

17 अिभजीत  धुरे सुरेश  धुरे 
मु पो कणकवली आचरा 
रोड  मालवण  
416614

Madhyamik Shikshan 
Samiti Trimbak 

32 पु

18  लॅरीन  फनाडीस लुकेश  फनाडीस मु पो कुंभारवाडी चंदर  मालवण  416614
New English School 
Achara 

30 ी ZFJ6788228

19 मायिलन  फनाडीस संतातोन  फनाडीस 
मु पो कुंभारवाडी चंदर  
मालवण  416614

APA Eng Med Achara 
NSK 

44 ी

20 अिमत  खेडेकर गोपाळ  खेडेकर 
मु पो साफ  य िनवास 
वरचीवाडी आचरा  
मालवण  416614

I T I Devgad 42 पु DYC1177179

21 अि मता  खेडेकर अिमत  खेडेकर मु पो आचरा वरचीवाडी 
 मालवण  416614 N S K E M S Achara 39 ी

22 िसमा  पुजारे सुभाष  पुजारे मु पो देऊळवाडी आचरा 
 मालवण  416614

Namdev Shankar 
Kawale English 
Meduin School Achara 

33 ी ZFJ6715767

23 गोपाळ  परब बाळकृ  ण  परब मु पो आचरा मालवण  मालवण  416614

New English School 
And Junior College 
Achara 

55 पु

24 भािगरथ  चंदरकर भा  कर  चंदरकर 
मु पो तळीवाडी 
असर डी  मालवण  
416602

Madhyamik 
Vidyamandir Asrondi 

45 पु CDQ0853176

25
मारीआंजेिलन  
फनाडीस 

ाि सस  
फनाडीस 

मु पो कुंभारवाडी चंदर  
मालवण  416614

Milagris Highschool 
Sawantwadi 

54 ी ZFJ7307234

26 अंकुशराव  घुटुकडे िव ल घुटुकडे मु पो आचरा मालवण  
मालवण  416614

New English School 
And Junior College 
Achara 

51 पु
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27 अनघा  कदम िवनोद  कदम मु पो आचरा मालवण  
मालवण  416614

New English School 
Achara 

46 ी DYC0878132

28 ावण  गवळी धनाजी  गवळी मु पो वरचीवाडी आचरा 
 मालवण  416614

Topiwala Kanisht 
Mahavidyaly Malvan 

43 पु ZFJ6902753

29 उ  जैयनी  रावले सं दप  रावले मु पो वरचीवाडी आचरा 
 मालवण  416614

New English School 
And Junior Coolege 
Achara 

42 ी

30 सं दप  रावले गजानन  रावले 
मु पो २९३७/२ ए वंग 
आचरा मालवण  
मालवण  416614

New English Shool 
And Junior Colllege 
Achara 

49 पु

31 नामदेव  च  हाण हनुमंत  च  हाण 
मु पो हळदीचीवाडी 
असगणी  मालवण  
416616

Chatrapati Shivaji 
Mahvidyalay Oros 

40 पु DYC1227404

32 सिचन  कल  कर सखाराम कल  कर 
मु पो बौ वाडी कल स 
 मालवण  416616

Chatrpati Shivaji 
Krushi Mahavidyalay 
Oros 

38 पु DYC1265644

33 उमा  सावंत सुभाष  सावंत 
मु पो आचरा मालवण 
ता मालवण िज संधुदुग  
मालवण  416614

New English School 
And Junior College 
Achara 

37 ी ZFJ1521798

34 सोनू  गांवकर मनोहर  गांवकर 
मु पो पंपळवाडी 
िशरवंडे  मालवण  
416602

Chatrpati Shivaji Krishi 
Mahavidyalay Oros 

42 पु CDQ1329838

35 अंकुश  वळंजू महादेव  वळंजू मु पो क डवाडी गोठणे  
मालवण  416616

Pragat Vidyamandir 
Ramgad 

55 पु ZFJ7435399

36 िशतल  केरकर ि मुत   केरकर 
मु पो सापळेबाग 
त डवळी  मालवण  
416626

Namdev Shankar 
Kavale English 
Medium School 

43 ी ZFJ6005243

37 िवजय  मे  ी वसंत  मे  ी मु पो देऊळवाडी ंबक  
मालवण  416614

Madhyamik 
ShikshanSamiti 
Trimbak 

42 पु

38 आप संग  वसावे इंदया वसावे
मु पो नळेकरवाडी 
वायंगणी ता मालवण 
िज संधुदुग  मालवण 
41664

Dnyandip Madhyamik 
Vidyalay Waingani

37 पु JKQ0832600
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1 अि मी िभसे अभय  िभसे 

मु.पो. खोतवाडा 
माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

New English school 
Ubhadanda

53 ी GQK0823062

2 सुधीर बुवा मुरलीधर बुवा 

मु.पो – सव दय नगर 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahavidalay 
Sawantwadi 

44 पु WAB7900228

3 कुमुदीनी च हाण वासुदेव  च हाण 

मु.पो. गवळी ितठा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Madyamik Vidyalay 
Zarebambar

49 ी WFN7445331

4 सुयकांत डांगी कृ णा डांगी
मु.पो. पारपोली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Madyamik Vidyalay 
Devasu

56 पु WFN6528731

5 सतीश धुमाळे यादवराव धुमाळे

मु.पो. िवठठल मं दर 
जवळ सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

V S Khandekar 
Sawantwadi

42 पु XTX2320166

6 अ ण गावडे सखाराम गावडे 

मु.पो. फौजदारवाडी 
आंबोली 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

49 पु GQK1241827

7 शैला घोगरे गोवधन घोगरे

मु.पो. बाहेरचावाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

V S Khandekar 
Vidyalay Sawantwadi 

37 ी TNT8198558

8 द ाराम जाधव साबाजी  जाधव 

मु.पो. जाधववाडी 
आंबोली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

46 पु WFN6352151

9 सुनयना जाधव योतीराम जाधव

मु.पो – महाडे र 
िन वास सालईवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

39 ी DNW1231547

10 भारती कांबळे भरमू कांबळे

मु.पो – जकातवाडी 
चौकूळ
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Union English School 
Amboli

44 ी JTX1260058

11 बाळासो लवटे अ णासो लवटे

मु.पो. जकातनाका 
आंबोली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Union Eglish school 
Amboli

40 पु GQK1246404

12
अमृत लंगराव 
माळगे नागा पा माळगे

मु.पो. जूना िशरोडा 
नाका सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Vidya Vikas Adhapak 
Vidyalay Aajgaon 

54 पु WFN1667476
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13 िवठठल मोय आपा मोय

मु.पो. जकातवाडी 
आंबोली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Union Eglish school 
Amboli

46 पु GQK1246651

14 िव नोद मुळे िश वाजी मुळे

मु.पो – देवक नंदन 
अपाटमट 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी  416510

Yashwant Rao 
Bhosale Collage Of 
Pharmacy

37 पु NXV7022643

15 नामदेव  मुठे गो वंद मुठे
मु.पो. सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi 

39 पु IYO2604504

16 मानसी नागवेकर दगंबर नागवेकर

मु.पो – सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

32 ी WFN6532873

17 ीशैल परीट गणपती परीट

मु.पो. व प हॉ पीटल 
जवळ
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

V S Khandekar 
Vidyalay Sawantwadi

51 पु XTX6251094

18 राजाराम पवार आनंदराव पवार

मु.पो. हळदणकर 
कॉलनी बाहेरचावाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

V S Khandekar 
Vidyalay Sawantwadi

52 पु RNS4117222

19 उमेश पवार रामचं  पवार 

मु.पो. भटवाडी 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahavidalay 
Sawantwadi

40 पु DMV1075001

20 सदािश व पेडणेकर िव णू  पेडणेकर 

मु.पो. गोवेकर कॉलनी 
सावंतवाडी 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Kalsulkar English 
School Sawantwadi

57 पु WFN7318553

21 धनराज सजगुरे क णा सजगुरे
मु.पो. 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416531

Kalambist English 
School Kalambist

45 पु WFN6898662

22 न ता साताडकर नारायण  
साताडकर 

मु.पो. यू सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Malgaon English 
School Malgaon 

56 ी GQK0842807

23 स यिजत  साठे पांडूरंग साठे

मु.पो – भा योदय 
कॉ पले स गोठण रोड 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Yashwant Rao 
Bhosale Collage Of 
Pharmacy

35 पु NZF2510196

24 सुयकांत सावंत बाजीराव सावंत 

मु.पो. िमशाळ िब ड ग 
जुनाबाजार सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

V S Khandekar 
Sawantwadi

57 पु UCZ1439140
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25 बळीराम सावंत पांडूरंग  सावंत 

मु.पो. खळणेवाडी 
सांगेली 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416531

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

52 पु GQK0830166

26 िग ता सावंत सोमा सावंत

मु.पो – द वाकर 
रेसीड सी िन यर िव ठठल 
मं द र
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Kalsukar English 
school Sawantwadi

48 ी

27 संजय शेवाळे मधूकर शेवाळे

मु.पो. यू 
खासक लवाडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Nutan madyamik 
Vidyalay Insuli

51 पु WFN7031990

28 दादासो  शंदे बाबूराव  शंदे 
मु.पो. सव दयनगर 
सालईवाडा सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahavidalay 
Sawantwadi

45 पु WFN6879894

29 भाकर उदार महादू उदार

मु.पो. देऊळवाडी 
कारीवडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

P Appasaheb 
Patvardhan High 
School Karivade

33 पु ZIC6596753

30 पवन वनवे बळीराम वनवे

मु.पो. खरवतकर टब 
चराठे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
sawantawadi

42 पु TNT8173635

31 सुवणलता  येजरे पांडूरंग येजरे

मु.पो. यू सबनीसवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Kolgaon Madyamik 
Vidyalay Kolgaon 

60 ी WFN6364038

32 िवजया राऊळ िशवराम राऊळ

मु.पो. सबनीसवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

37 ी

33 अजेय कामत मा ती कामत

मु.पो – दपदशन 
अपाटमट जुनाबाजार 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

38 पु DHF1878792

34 िवजय जगताप अजुन जगताप 

मु.पो – देवक नंदन 
हाऊ स ंग सोसायटी 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Yashwant Rao 
Bhosale Collage Of 
Pharmacy

44 पु MRN1626209

35 हषदा टोपले शांत  टोपले

मु.पो – वै यवाडा 
सावंतवाउी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

I T I Sawantwadi 40 ी WFN7097330

36 रे मा राणे गु साद राणे

मु.पो – मोरड गरी 
सालईवाडा सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

42 ी wfn6968069
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37 मुकुंद कांबळे चं कांत  कांबळे

मु.पो – िन सग 
रंसीड सी, यू 
सालईवाडा-सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Raja Shivaji Vidyalay 
Vilvade

54 पु WFN6371652

38 द पक तारी नारायण तारी 

मु.पो. भागोदय 
कॉ ले स, 
खासक लवाडा 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

K E S Y R Parab  
Vidyalay Vasoli

54 पु GQK0955062

39 द प देसाई नारायण देसाई 

मु.पो – माठेवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  

 सावंतवाडी 416510

Kai Baburav Patyekar 
Madyamik Vidyalay 
Danoli

51 पु AOP8395527

40 उ म पा ट ल रामू पाटील

मु.पो. ल मी िव णू 
कॉ पले स सावंतवाडी 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग  सावंतवाडी 

416510

Kalsulkar English 
School Sawantwadi

46 पु

41 द ाराम सावंत पु षो म सावंत

मु.पो. हरसावंतवाडा 
माजगावं
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Union English School 
Amboli

56 पु WFN6530703

42 दलीप गोडकर द ाराम गोडकर 

मु.पो – 1047 गरड 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

62 पु GQK1382613

43 अचना सावंत संतोष सावंत 

मु.पो – ित लारी कॉलनी 
रोड चराठे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

 Pu Appashaheb 
Patvardhan Madyamik 
Vidyalay Karivade

46 ी

44 शुभांगी  च हाण हेमंत च हाण 

मु.पो – खालचीआळी 
माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Bhaishaheb 
Sawant Madyamik 
Vidyalay Majgoan 

56 ी GQK1378736

45 संतोष पाथरवट राजाराम 
पाथरवट

मु.पो – यू 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

39 पु DHF1676972

46 अिन ल गवळी यामराव गवळी

मु.पो. द प रेिस ड सी  - 
सालईवाडा, 
ता.सावंतवाडी  
िज-िस धुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahavidyalay

56 पु GQK0838334

47 तानाजी वरक वाघू वरक 

मु.पो. धनगरवाडी 
ओवळीये
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Aros Panchkroshi 
Vidya Vikas Mandal 
Aros

49 पु GQK0826131

48 र वं  सावंत परशुराम  सावंत 

मु.पो. हरसावंतवाडा 
माजगाव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

46 पु
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िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 86

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
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अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 
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49 सुशांत  गावडे मनोहर गावडे

मु.पो. फौजदारवाडी 
आंबोली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Milagris Highschool 
Sawantwadi

34 पु GQK1241181

50 द प सावंत मा ती सावंत 

मु.पो – महादेव भाटले 
यशोधन कॉलनी चराठे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Devi Mauli 
Vidyamandir Sonurli

50 पु CDQ1001080

51 सुहास आंबे कर वासूदेव आंबे कर

मु.पो – कुंभयाळवाडी 
कोलगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Archaya Vinoba Bhave 
Madyamik Vidyalay 
Kunkeri

52 पु WFN6851943

52 रमेश गावडे पांडूरंग  गावडे 

मु.पो. खालचीवाडी 
सातुळी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

47 पु GQK1319664

53 भा य ी चौकेकर रामचं  चौकेकर 

मु.पो. सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi 

56 ी GQK0832824

54 रामकृ ण परब र वं  परब 

मु.पो. खासक लवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

B M Gogathe Kani 
Mahavidyalay Shiroda 

36 पु WFN1559848

55 शु ा मोरजकर िशवराम 
मोरजकर

मु.पो – हरसावंतवाडा 
माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

38 ी WFN7441538

56 क पना कांबळे संभाजी कांबळे

मु.पो – िख नवाडा 
माजगांव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Madyamik Vidyalay 
Degave

58 ी GQK0832055

57 राजाराम  पाटील द ू पाटील

मु.पो – सुवण कॉलनी 
िबरोडकर टब 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Madyamik Vidyalay 
Devasu

53 पु WFN6984892

58 िशतल माजगांवकर ह र ं   माजगांवकर 

मु.पो – खोतवाडा 
माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंवताडी 416510

Shri Bhaishaheb 
Sawant Madyamik 
Vidyalay Majgoan 

40 ी WFN7422959

59 मृणाली जाधव मंगेश जाधव 

मु.पो – नंदनवन 
सोसायटी माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Bhaishaheb 
Sawant Madyamik 
Vidyalay Majgoan 

48 ी GQK1381284

60 संदीप कारीवडेकर रमेश  कारीवडेकर

मु.पो. 
देऊळवाडी-कारीवडे
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी  416510

Malgoan English 
School Malgoan

49 पु
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िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 86
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अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
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छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

61 अर वंद मुननकर द ाराम मुननकर 

मु.पो – साईनगर 
िन खेवाडी कोलगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाउी 416510

Acharya Vinoba Bhave 
Madyamik Vidyalay 
Kunkeri 

55 पु WFN6976369

62 टोनेट प ंटो नाटाल प ंटो

मु.पो – िझरंग 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

46 ी GQK1367416

63 शंकर राऊळ वामन राऊळ

मु.पो. 
धनगरवाडी-माडखोल
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Pavnai Rawalnath 
Vidyamandir 
Shirshinge

52 पु WFN0294453

64 रमेश डामरेकर बाबल डामरेकर

मु.पो. भोम मेटवाडी 
कोलगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Aros Panchkroshi Vi Vi 
Mandal Aros

61 पु WFN7302508

65 लाडू सावंत कृ णा सावंत

मु.पो. नाईकवाडा 
माजगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Aros Panchkroshi 
Vidya Vikas Mandal 
Aros

55 पु WFN6375224

66 िन लेश घाटगे कृ णराव घाटगे

मु.पो – यशोधन कॉलनी 
महादेव भाटले चराठे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

42 पु WFN1709427

67 िव नीता तोरसकर िव जय तोरसकर

मु.पो – ित लारी कॉलनी 
रोड खासक लवाडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Raja Shivaji Vidyalay 
Vilvade

59 ी WFN0399235

68 मोद सावंत ीधर सावंत

मु.पो. मोरड गरी 
माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावतवाडी 416510

The Banda Navbharat 
Shikshan Prasarak 
Mandal Mumbai

52 पु GQK0818724

69 माधवी सावंत मेघाजी सावंत 

मु.पो – नाईकवाडा 
माजगांव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Khemraj Memorial 
English School Banda

56 ी GQK0819185

70 भुंजगराव िह रामणी नाना िह रामणी 

मु.पो. 
ी नवाडी-माजगांव
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahaidyalay 
Sawantwadi

49 पु WFN6860068

71 ेता  नाईक सुनील नाईक

मु.पो. वे दका िनवास 
सावंवातडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Madyamik Vidyalay 
Sangeli

54 ी WFN7278617

72 अ ता पेडणेकर अशोक पेडणेकर 
मु.पो. सबनीसवाडा 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Ansurpal Highschool 
Ansurpal

54 ी WFN6263347

73 तुषार  सावंत मुंकुंद सावंत 

मु.पो. तांबळगोठण 
माजगांव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

I T I Sawantwadi 50 पु
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अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

74 संजय पाटील िनगा पा पाटील

मु.पो – सुवण कॉलनी 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी  416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

49 पु WFN7426083

75 सुयकांत भूरे िव नाथ  भूरे 

मु.पो. अपण सोसायटी 
माजगांव गरड
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Kalsulkar English 
School Sawantwadi

47 पु WFN3522331

76 मधुरा तांबे नामदेव तांबे

मु.पो – अपण रो हाऊ 
सोसा गरड सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Nutan Madyamik 
Vidyalay Insuli

42 ी GQK0818179

77 भाऊसाहेब चौरे शंकर चौरे

मु.पो – ि नवाडा 
माजगांव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Shri Bhaishaheb 
Sawant Madyamik 
Vidyalay Majgoan 

44 पु GQK1368224

78 संजय  महापूरे हंदुराव महापूरे

मु.पो – िव दयानगर 
कोलगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

59 पु WFN0397794

79 ित ा सावंत दप सावंत 

मु.पो – खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

57 ी WFN1509025

80 हषद राव रमेश राव

मु.पो. अ मीता 
बंगला-कुंभारवाडा-माज
गांव 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Vidyalay 
Sawantwadi 

59 पु WFN6737753

81 ा  सावंत िवशाल सावंत 

मु.पो. उदयमनगर 
माजगाव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

S R M Kudal 35 ी WFN3511730

82 िव वेकानंद जोशी िव नायक जोशी

मु.पो – यु तीन नगर 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

50 पु GQK1427202

83 सं द प पा ट ल िव लासराव 
पा ट ल

मु.पो. िव संधी 
बंगला- यु तीन 
नगर-सावंतवाडी 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग  सावंतवाडी 

416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahavidyala 
Sawantwadi

41 पु

84 अर वंद मे ी मधूकर मे ी 

मु.पो. साईनगर 
कोलगाव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Kolgaon Madyamik 
Vidyalay Kolgaon 

48 पु ZFJ0504672

85 पांडुरंग काकतकर गोपाळ काकतकर 

मु.पो – िश प ाम रोड 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Mauli Madyamik 
Vidyamandir Sonurli 

48 पु WFN1667062
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86 िन तीन गवंडळकर जयराम गवंडळकर

मु.पो – ल मीनगर यू 
खासक लवाडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Mauli Madyamik 
Vidyalay Sonurli

53 पु WFN6477152

87 िव ण  सनाम मालोजी सनाम 

मु.पो – यू 
खासक लवाडा 
सावंवताडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Bhaishaheb 
Sawant Madyamik 
Vidyalay Majgoan 

41 पु WFN1667658

88 सिच न पालकर अशोक पालकर 

मु.पो. भटवाडी 
माजगांव 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग  सावंतवाडी 

416510

Nutan Madyamik 
Vidyalay Insuli

40 पु

89 गणपती यादव तुकाराम यादव

मु.पो – यू 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

59 पु WFN6881700

90 मोहन जाधव लाडू जाधव 

मु.पो. रमाईनगर 
माजगाव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Sarasvati 
Vidyalay Aravali Tak

48 पु WFN0418384

91 संतोष वैज िस ताराम वैज

मु.पो. चाफेआळी 
कोलगांव
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Kalsulkar English 
School Sawantwadi

57 पु GQK1191956

92 रणजीत राऊळ फटू राऊळ

मु.पो. फौजदारवाडी 
माडखोल
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
sawantawadi

42 पु GQK1301993

93 सखाराम ितळवे मुकुंद ितळवे
मु.पो. दाणोली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Kai Baburao Patyekar 
Madyamik Vidyalay 
Danoli

48 पु DHF0489039

94 अिन ल ठाकूर जयराम ठाकूर 

मु.पो. ेरणा 
िख र ् नवाडा - 
माजगांव 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Kalsulkar English 
school Sawantwadi

41 पु GQK1258839

95 सृ ी राऊळ सिच न राऊळ

मु.पो – खालचीवाडी 
सांगेली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416531

Mahatma Gandhi 
Vidya Mandir 
Highschool Satarda

39 ी WFN7433063

96 मह  ठाकूर अनंत ठाकूर

मु.पो – गोठण र ता 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

56 पु WFN7229313

97 िवजय सावंत िशवराम सावंत

मु.पो – चाफेआळी 
कोलगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

44 पु GQK0814889
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98 पुनम कदम हषल कदम

मु.पो – ि नवाडी 
गरड
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

36 ी WFN7471402

99 समीर गोरे गजानन गोरे 

मु.पो. हापसेकर टब 
कोलगाव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

I T I Oras 48 पु GQK1421940

100 िव जय  ठाकर चं कांत ठाकर

मु.पो.  
ि नवाडी-गरड
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग सावंतवाडी 

416510

Dyandeep Vidyalay 
Hewale

43 पु GQK1968858

101 अजय सावंत शांताराम  सावंत 

मु.पो. नाईकवाडा 
माजगांव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Madyamik Vidyalay 
Sonaval

53 पु WFN0411330

102
कािशनाथ  
बागेवाडी 

रामचं   
बागेवाडी 

मु.पो. िन खेवाडी 
कोलगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Shikshan Prasarak 
Mandal Zarap 
Pachkroshi salgaon

46 पु WFN7422652

103 रा ल समु े नामदेव समु े

मु.पो – भा यल मी 
एमापय ल मी नगर 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Pavnai Ravalnath 
Vidyamandir 
Shirshinge

46 पु GQK1197854

104 का ा साळवी कौ तुभ साळवी

मु.पो – सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Vidya Vihar English 
School Aajgaon

35 ी

105 हनुमंत नाईक ल मण  नाईक 

मु.पो. मधलीवाडी देवसू 

ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

44 पु GQK1315415

106 िव जया राठोड पुरबा राठोड

मु.पो – समृदधी नगर 
िन खे कोलगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

45 पु WFN7422702

107 माधव िभ से िव ल िभ से

मु.पो. िन खेवाडी- 
कोलगांव  
ता.सावंतवाडी  
िज-िस धुदुग  सावंतवाडी 
416510

Shri Pancham 
Khemraj Sawantwadi

39 पु SYF3373388

108 अिभ षेक राणे जय काश राणे

मु.पो – दुवाकूर 
अपाटमट जुना िश रोडा 
नाका सालईवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Yashwant Rao 
Bhosale Polytechnic 
Sawantwadi 

35 पु GQK0827881

109 अिनल कांबळे ल मण  कांबळे 

मु.पो. िन खेवाडी 
कोलगाव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी  416510

Nemale Panchkroshi 
Vidyalay Nemale 

46 पु WFN7422678
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110 दलेश गावडे गो वंद गावडे

मु.पो. खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

New English School 
Bhedshi

34 पु WFN6863492

111 िव शाल अपराध तुकाराम अपराध

मु.पो. ल मी सदन, 
समृदधी नगर िन खे
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahavidyalay 
Sawantwadi

39 पु XAL1420744

112 एकनाथ जाधव क णा जाधव 
मु.पो. पारपोली देवसू
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

P Appasaheb 
Patvardhan High 
School Karivade

51 पु

113 राज ी पाटील राजाराम पाटील

मु.पो – मधलीवाडी 
देवसू
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Kai Baburav Patyekar 
Mahavidyalay Danoli

50 ी WFN6984876

114 लंगो  डांगी कृ णा  डांगी 
मु.पो. पारपोली देवसू 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी  416510

Samajseva Highschool 
Kolzar 

48 पु WFN6354112

115 अिभषेक  कशेळीकर धुंडीराज कशेळीकर 

मु.पो. राणे पाणंद 
भटवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
sawantawadi

41 पु WFN1614726

116 आनंद राऊळ भोस राऊळ

मु.पो. देवकरवाडी 
सांगेली 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416531

Madyamik Vidyalay 
Madkhol

38 पु GQK1198001

117 नेवीस सालदाना ाि सस  
सालदाना

मु.पो – खरवतकरटब 
चराठे 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

39 ी WFN1577006

118 सुि मता  च हाण संतोष च हाण 
मु.पो. सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Kalsulkar English 
School Sawantwadi 

47 ी GQK0844548

119 सागर सावंत सुरेश सावंत

मु.पो. हालटकरवाडी 
माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
sawantawadi

34 पु WFN6619811

120 सुिपर ्या बांदेकर तुकाराम बांदेकर

मु.पो – जुनाबाजार 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Kadaval Panchkroshi 
Shishan Prasarak 
mandal kadaval

31 ी WFN6732986

121 राजेश  शेणई चं कांत  शेणई 

मु.पो. भटवाडी 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

S V S  Vidyamandir 
Mangaon 

55 पु WFN6855993

122 चं शेखर सावंत अजुन सावंत 

मु.पो – 
खोतवाडा-माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shishak Sahayyak 
Sanstha Majgaon 

37 पु WFN1709104
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123 द लीप भारमल ल मण भारमल 

मु.पो – मिव हार 
कॉलनी खासक लवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

57 पु WFN6372221

124 ीराम कानसे बाळकृ ण कानसे

मु.पो. बातारवाडह 
सातुळी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
sawantawadi

30 पु WFN6531149

125 बाबाजी सावंत बाबूराव सावंत 

मु.पो.खोतवाडा-माजगां
व 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी  416510

Malgaon English 
School Malgaon 

47 पु

126 िवशाल पारकर वामन पारकर 

मु.पो. दुवाकूर रेसीड स 
उभाबाजार सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Girijanath Gram Vikas 
Mandal Sangeli 

37 पु CDQ0721662

127 मोहन आठवले िवठठल आठवले 

मु.पो. तुळजाने ट 
सालईवाडा सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी  416510

Shri Pancham 
Khemaraj 
Mahavidyalay 
Sawantwadi 

45 पु IXL4591350

128 जनेट आ मेडा डायगो आ मेडा

मु.पो – िजमखाना रोड 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

42 ी WFN6880058

129 ा मात डकर मधूकर 
मात डकर

मु.पो – दुवाकूर िन वास 
उभाबाजार
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Malgaon English 
School Malgaon

51 ी WFN6733083

130 सुरेश गावडे तुकाराम  गावडे 

मु.पो. गवळीितठा 
वै यवाडा सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी  416510

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

57 पु WFN6666903

131 िवलास च हाण राजाराम च हाण

मु.पो – जुनाबाजार 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Kalambist Panchkroshi 
Prasarak Mandal 
Kalambist

39 पु CMJ2909299

132 महेश  पा ते ल मण  पा ते 

मु.पो. ल मी नगर यू 
खासक लवाडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Shri Vasudevanand 
Sarasvati Vidyalay 
mangaon 

46 पु WFN6823603

133 हाद सावंत महादेव सावंत 

मु.पो – खोतवाडी 
माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Chaukul English 
School Chaukul

55 पु WFN0417453

134 नाना िश क लाडू िश क

मु.पो – गोठवेवाडी 
िश र श ंगे 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Mahatma Gandhi 
Vidya Mandir Satarda 

44 पु GQK0826263
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135 बाळा गावडे जयराम गावडे

मु.पो. सतीचीवाडी 
आंबोली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Union English School 
Amboli

52 पु WFN1506427

136 ि ती सावंत िवण सावंत 

मु.पो – खोतवाडा 
माजगावं
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

39 ी WFN7469448

137 र व ं   सावंत मनोहर सावंत 

मु.पो. 
पिल कडचीवाडी-देवसू, 
ता.सावंतवाडी  
िज-िस धुदुग  सावंतवाडी 
416510

Shri Pancham 
Khemraj Sawantwadi

34 पु WFN7030430

138 मा ती फाले बापू फाले

मु.पो – 
बोज सवाडा-भटवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी  416510

Malgaon English 
School Malgaon 

51 पु

139 सुिपर ्या  राऊळ भरत राऊळ

मु.पो – बामनादेवीवाडी 
माडखोल
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Yashwant Rao 
Bhosale Collage Of 
Pharmacy

27 ी WFN6979850

140 दशरथ सांगळे तुकाराम  सांगळे

मु.पो. सबनीसवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
sawantawadi

40 पु LJZ0938605

141 तुळशीदास राऊळ सोमा राऊळ

मु.पो. 
देऊळवाडी-िश र श ंगे
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Pavanabai Ravalnath 
Vidhyamandir 
Shirshinge

46 पु GQK1253871

142 िव नाथ सावंत वामन सावंत 

मु.पो. खालचीआळी 
माजगांव सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Ti Kho Shi Pra Mandal 
Konalkatta

54 पु GQK0826404

143 देऊ साईल िभकाजी साईल

मु.पो. भैरववाडी 
कारीवडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

P Appasaheb 
Patvardhan High 
School Karivade

50 पु WFN0364901

144 रामकृ ण सावंत अंकूश सावंत 

मु.पो. खालचीवाडी 
ओवळीये 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी  416510

Varadkar Highschool 
Mahavidyalay katta 
Malvan 

47 पु

145 अनंत सावंत मोहन सावंत 

मु.पो. कुणकेरी 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

56 पु

146 शरयू आसोलकर कृ णा  
आसोलकर 

मु.पो. यू कॉलनी 
माठेवाडा सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

 S R M Mahavidyalay 
Kudal 

55 ी

Page No.: 12 of 28

महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 86

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

147 संगीता  महापूरे संजय  महापूरे 

मु.पो. चाफेआळी 
कोलगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Kolgaon Madyamik 
Vidyalay Kolgoan 

52 ी WFN6365985

148 िसदधेश  कानसे सुधाकर कानसे

मु.पो. 
हरसावंतवाडा-माजगांव 

ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Bhaisaheb 
Sawant Madyamik 
Vidyalay Majgoan 

34 पु GQK1372085

149 रोहन पाटील गो व ंद पाटील

मु.पो – साटम महाराम 
भ  िन वास जवळ 
दाणोली 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Kai Baburav 
Patayekar Madyamik 
Vidyalay Danoli

36 पु AOP4713251

150 गणुराज  गोसावी मधुकर गोसावी 

मु.पो. 
िब रोडकरटब-सावंतवाड
◌ी 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Math Highschool 
Vengurla

39 पु WFN6855019

151 सुशांत  राणे गणपत राणे 

मु.पो. राणेवाडी 
िशर शंगे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Madyamik Vidyalay 
Ani Kanisht 
Mahavidalay Sangeli 

36 पु GQK1253277

152 ेहा मडगावकर अमेय मडगावकर

मु.पो – िब रोडकर टब 
सुवण कॉलनी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Yashwant Rao 
Bhosale Collage Of D. 
Pharmacy 

28 ी NWJ6601694

153 रामदास  पा ते रघूनाथ  पा ते 

मु.पो. ओझरवाडी 
कलंिब त 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

36 पु GQK0838532

154 राजूदास जाधव ह र ं  जाधव 

मु.पो. जायपीवाडी 
सांगेली 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416531

Madyamik Vidyalay 
Sangeli

38 पु WVL1007871

155 राजेश पाटकर शिशकांत पाटकर

मु.पो. काजरमळा 
सांगेली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Kalambist English 
school Kalambist

35 पु WFN6715445

156 ऋिषकेश  गावडे राजाराम  गावडे 

मु.पो. जांभळेवाडी भरड 
सांगेली 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416531

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

47 पु GQK0819771

157 थमे र सावळे ीराम  सावळे 

मु.पो. पेडवेवाडी 
कारीवडे 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

39 पु WFN6474563

158 रामचं  घावरे दशरथ घावरे 

मु.पो. काजरमळावाडी 
सांगेली 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

54 पु WFN6346118
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159 व ीली  घावरे रामचं  घावरे 

मु.पो. काजरमळा 
सांगेली 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416531

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

51 ी

160 वामन ठाकूर चं कांत ठाकूर

मु.पो. ठाकूरवाडी 
माडखोल
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
sawantawadi

39 पु WFN6817845

161 क पना लोबो िपटर लोबो

मु.पो – यू 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

44 ी WFN6823934

162 िमल द कासार रामनाथ कासार

मु.पो. कासारवाडा 
माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
sawantawadi

35 पु WFN6375992

163 स यवान गवस स यवान गवस 

मु.पो. खरवतकर टब यू 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Rawalnath 
Vidyamandir Otavane 

49 पु WFN6616965

164 िनलेश करंगुटकर अजुन करंगुटकर
मु.पो. वझरवाडी चराठे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
sawantawadi

35 पु WFN1576222

165 शरद सावंत भानू सावंत 

मु.पो. फौजदारवाडी 
वेल
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416531

Kalambist English 
school Kalambist

54 पु

166 ीकृ ण सावंत रामचं  सावंत 

मु.पो. मेटवाडी 
कोलगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Avalegaon Highschool 
Kudal 

54 पु

167 सुनील खोत शिशमोहन खोत

मु.पो. वरक डवाडी 
सांगेली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416531

Rameshwar Madyamik 
Vidyalay Bav

56 पु WFN6611610

168 काश पावरा तुकाराम पावरा

मु.पो. राईवाडी 
कलंिब त
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Kalambist English 
School Kalambist

46 पु TCM1321751

169 दपा सावंत रमाकांत सावंत 
मु.पो. गावडेशेत चराठे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Khemraj Memorail 
English School Banda

39 ी WFN7080344

170 तुषार कारी गणपत कारी 

मु.पो – वझरवाडी 
चराठे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Yashwant Rao 
Bhosale Collage Of 
Pharmacy

37 पु IYO6127153
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171 संतोष पवार रामचं  पवार
मु.पो. गावडेशेत चराठे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Krushiratna Kakaso 
chamankar Highschool 
Adeli

55 पु WFN6620963

172 िव नाथ  राऊळ रामचं  राऊळ

मु.पो. 
देवकरवाडी-सांगेली 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Madyamik Vidyalay 
Devasu

58 पु GQK1198233

173 उ ती राऊळ िव नाथ राऊळ 

मु.पो. देवकरवाडी 
सांगेली 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416531

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

31 ी WFN6527527

174 पृहा टोपले साद टोपले

मु.पो – रामिन वास 
माजगांव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

37 ी ZFJ7283492

175 आनंद राऊळ ध डी राऊळ 

मु.पो. साईल नगर 
चराठे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

36 पु WFN1662915

176 मीना ड गरे रमेश ड गरे 

मु.पो. धुरीवाडी 
माडखोल
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

25 ी WFN7028442

177 िव ास  सोनाळकर पांडूरंग सोनाळकर 

मु.पो. ोफेसर कॉलनी, 
माजगावं 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग  सावंतवाडी  

416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahavidyalay 
Sawantwadi

43 पु WAB0154756

178 भरत बागूल िशवाजी बागूल

मु.पो. जकातनाका 
आंबोली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Union Eglish school 
Amboli

36 पु WFN6528707

179 दपाली पालव सुरेश  पालव 

मु.पो. भटवाडी 
माजगाव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Sarasvati Vidya 
Mandir Kudase

39 ी GQK1370501

180 चं कांत नाईक अमर णा नाईक

मु.पो. सव दय नगर 
सावंतवाडी 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahavidyalay 
Sawantwadi

52 पु WFN6859706

181 राज  श ं े बाबूराव श ं े
मु.पो – गावडेशेत चराठे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

52 पु WFN6617054

182 सं वी कशाळीकर शंकर  कशाळीकर 

मु.पो. िवदयानगर 
कॉलनी कोलगाव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Dodamarg English 
School Dodamarg

54 ी GQK0818625

183
अ र व ंद 
साळगावकर 

िव ठठल 
साळगावकर

मु.पो – िबरोडकर टब 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

56 पु WFN7420409
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184 सदािशव सावंत द ाराम सावंत 

मु.पो. खोतवाडा 
माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Devi Yakshini 
Madyamik Vidyalay 
Bengaon Mangaon

41 पु GQK0822866

185 रोहन सावंत बाबू  सावंत 

मु.पो. 
मुळवंदवाडी-आंबोली
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Sawantwadi

33 पु WFN6614598

186 साद कोलगावकर रमेश कोलगावकर

मु.पो. 997 कोलगांव नं. 
1 शाळे या समोर 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Kalsulkar English 
School Sawantwadi

36 पु WFN3523784

187 रा ल कदम भा कर कदम

मु.पो – तुळजा 
कॉ पले स सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

39 पु DNW1232297

188 उदय स ंग पाटील चं कांत पाटील

मु.पो. एसबीआय 
कॉलनी जुना बाजार 
सावंतवाडी 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Sawantwadi

44 पु ZGG0243470

189 िसदधेश  कुलकण  परशुराम कुलकण  

मु.पो. िव ठठल अपाटमट 
सबिन सवाड
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Kalsulkar English 
School Sawantwadi

41 पु DYC1109776

190 यशवंत  वारंग नरहरी वारंग

मु.पो. 
खासक लवाडा-सावंतवा
डी 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

K E S Y R Parab 
Vidyalay Vasoli

50 पु GQK1085273

191 मयूरी कदम मिन ष कदम

मु.पो – नूतन को ऑ हॉ 
सोसा सबनीसवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Kalsukar English 
school Sawantwadi

54 ी WFN7158942

192 संतोष गोसवी गजानन गोसावी

मु.पो – सुंदरवन सह 
िन वास सोसायटी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

N S S D Vidyalay 
Valaal

45 पु WFN1755685

193 नेहा गोसावी संतोष गोसावी

मु.पो – सुंदरवन 
सोसायटी चॅपेल ग ली 
जुना बाजार सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Malgaon English 
School Malgaon

44 ी

194 सुमेधा नाईक तुकाराम नाईक

मु.पो – दप रेसीड सी 
सालईवाडा सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

49 ी GQK1442714
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195 सिच न देशमुख अशोक देशमुख 

मु.पो – साईनाथ 
अपाटमट उभाबाजार 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

41 पु UYT3502549

196 ाज ा  गावडे रमेश गावडे

मु.पो – साईकृपा 
अपाटमट सालईवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Bhaisaheb 
Sawant Madymik 
Vidyalay Majgoan

43 ी WFN6375109

197 िव लास कासकर अजुन कासकर 

मु.पो – सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Madyamik Vidyalay 
Madkhol 

57 पु WFN6733224

198 सोनाली बांदेलकर उदय  बांदेलकर 

मु.पो – साईनाथ 
अपाटमट उभा बाजार 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Kalsukar English 
school Sawantwadi

47 ी GQK0812503

199 फलो र ंडा  फनािडसकैतान रेईस फनािडस

At & Post – 
Tal-Sawantwadi 
Dist-Sindhudurg
मु.पो – मोती टॉवर 
सालईवाडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

45 ी LJD1601343

200 र मी  कालकर राजशेखर 
कालकर

मु.पो. माठेवाडा 
सांवतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सांवतवाडी 
416510

Adv Datta Patil 
Homopethic Medical 
Collage Vengurla

48 ी WFN6365167

201 पदमजा ड बे ह र ं   ड बे

मु.पो. माजगांव 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंताडी 
416510

Dr J B Naik 54 ी WFN1627249

202 सुबोध वराडकर सुरेश वराडकर 

मु.पो. गुलमोहर 
सोसायटी माठेवाडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

B Ta Chavan 
Madyamik Vidyalay 
Chauke

44 पु WFN6359814

203 सुचीता नाईक चं शेखर नाईक

मु.पो – व प बंगला 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

I T I Sawantwadi 51 ी GQK1444975

204 जग द श ध ड िव णू  ध ड

मु.पो – माठेवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

55 पु WFN0391477

205 अ द ती सामंत अिमत सामंत

मु.पो – माठेवाडा 
सावंतवाउी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

42 ी wfn1665363
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206 पोपट बागुल बाबूलाल बागुल

मु.पो – साईकृपा 
सालईवाडा सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Kalsulkar English 
School

37 पु SPZ6838759

207 गोपाळ गवस िभ वा गवस

मु.पो. 
सालईवाडा-सावंतवाडी
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Kalsulkar English 
School

39 पु GQK1138759

208 सुधाकर  आडेलकर पुंडिलक आडेलकर 

मु.पो. िबरोडकरटब 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Sarasvati Vidyalai 
Aravali Tak 

46 पु GQK0953406

209 रणजीत माने नामदेव माने

मु.पो – तुळजा आकड 
सबिन सवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

44 पु WAB1352566

210 जयवंत पाटील रामू पाटील

मु.पो – तुळजा 
कॉ पले स सालईवाडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Kai Baburav 
Patayekar Madyamik 
Vidyalay Danoli

53 पु WFN6956535

211 समता धुरी संदीप धुरी 

मु.पो. वै यवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Ad Datta Patil Medical 
Collage 

43 ी WFN6951974

212 समृ धी सामंत गौतम सामंत

मु.पो – सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Kalsukar English 
school Sawantwadi

48 ी WFN6918189

213 मािण क  बग बुवाजी बग 

मु.पो – माठेवाडा 
आ मे र मं द र जवळ 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Sawantwadi 

55 पु GQK0815498

214 सुशांत  जोशी सखाराम जोशी

मु.पो. पाटीलवाडी 
चौकूळ
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Milagris Highschool 
Sawantwadi

37 पु GQK0819748

215 हषव धनी जाधव अंकूश जाधव 

मु.पो. साईदशन 
अपाटमट सबनीसवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Dr J B Naik Collage 
Sawantwadi 

50 ी GQK0828624

216 गणेश  मगज संभू मगज
मु.पो. सालईवाडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahavidalay 
Sawantwadi

53 पु WCS3277977

217 शेरॉन आ फा सो सेबे तीन 
आ फा सो

मु.पो – सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

36 ी SHA4679544
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218 तेजा  शेणई रामचं  शेणई 

मु.पो – साईदशन 
अपाटमट सबिन सवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Yashwant Rao 
Bhosale Polytechnic 
Sawantwadi 

30 ी WFN6730840

219 नूरजहान नाईक अहमद नाईक

मु.पो. बाहेरचावाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

A S D Topivala 
Highschool Malvan

37 ी WFN1654839

220 िनतीन  गावडे दशरथ गावडे

मु.पो. ल मी नगर 
भटवाडी सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

45 पु WFN7049745

221 तानाजी कांबळे िव णू कांबळे

मु.पो – िज मखाना रोड 
भटवाडी सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

56 पु WFN6856181

222 अमोल कांबळे अशोक कांबळे

मु.पो. ी. समथ कृपा 
सावंतवाडी -  
ता.सावंतवाडी  
िज-िस धुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Shri Pancham 
Khemraj Sawantwadi

36 पु BTN0983379

223 संजय  सावंत मधूकर सावंत 

मु.पो. बाहेरचावाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Sarasvati Highschool 
Nandgaon 

51 पु GQK0838839

224 शांत  सावंत मोहन सावंत 

मु.पो. बाहेरचावाडा 
सावंतवाडी 
ता- सावंतवाडी ,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी  416510

Mahatma Gandhi 
Vidyamandir 
Highschool Satarda

51 पु WFN0283070

225
नंदकुमार  
नरतवडेकर 

सदािश व 
नरतवडेकर 

मु.पो. साईनाथ 
अपाटमट 
उभाबाजार-सावंतवाडी 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

I T I Sawantwadi 33 पु WAB4515524

226 िश वराम ठाकूर अनंत ठाकूर

मु.पो. भटवाडी 
सावंतवाडी
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shree Pancham 
Khemraj Mahavidyalay 
Sawantwadi

59 पु

227 उ म देठे ल मण देठे

मु.पो – ा यापक 
कॉलनी भटवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

56 पु GQK1391218

228 दगडू पाटील िन वृ ी  पाटील

मु.पो – भटवाडी 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

59 पु GQK1393461

229 िश वाजी पाटील सखाराम पाटील

मु.पो – िश वनेरी 
भटवाडी ोफेसर 
कॉलनी सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

60 पु GQK1392208
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230 संतराम वैरागे ल मणराव वैरागे

मु.पो – ा यापक 
कॉलनी भटवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

58 पु GQK1447200

231 सलीम तक लदार मह मदग स तक लदार

मु.पो. टब मोह ला 
बाहेरचावाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी  416510

Shivraj Maratha 
Madyamik ani Uccha 
Madya Vidyalay 
Salgaon 

53 पु WFN1703990

232 आसुं ीना माडतीस मायकल माडतीस

मु.पो – गौठण 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंवताडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

46 ी WFN1578335

233 शंकर  क डये सुरेश  क डये

मु.पो. तुळजा आकड 
सबनीसवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Madyamik Vidyalay 
Sangeli 

51 पु GQK0824854

234 रिसका वाटवे राजेश वाटवे

मु.पो – यू 
सबिन सवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

V N Nabar Memorail 
English Medium 
School Banda

48 ी WFN6952303

235 सुयकांत सांगेलकर अनंत सांगेलकर

मु.पो – ड गरे पाणंद 
सबिन सवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Khemraj Memorial 
EnglishSchool Banda

50 पु WFN6363816

236 बाळासाहेब पाटील िस ताराम पाटील

मु.पो – ड गरे पाणंद 
नयू खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

59 पु WFN6363832

237 पु कर परब कृ णा परब 

मु.पो – िबरोडकरटब 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Yashwantrao 
Bhosale Education 
Society

31 पु WFN7031586

238 दधा पराडकर िनतीन पराडकर

मु.पो – यू 
सबनीसवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Kalambist English 
School Kalambist

34 ी WFN1655885

239 िव ण बांदेकर दशरथ बांदेकर

मु.पो – िवठठल कृपा 
अपाटमट सबिन सवाडा 
सावंतवाडी  
ता. सावंतवाडी  
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी   416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

56 पु WFN1578939

240 सिच न  कुलकण  बाबूराव  कुलकण  

मु.पो. सुवण 
कॉलनी-िब रोडकर टब
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग  सावंतवाडी 

416510

I T I Sawantwadi 39 पु AZL7324650

Page No.: 20 of 28

महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 86

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

241 सा ी  दळवी सुनील दळवी 

मु.पो – यू 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Kalsukar English 
school Sawantwadi

47 ी WFN6373005

242 नारायण मानकर पु षो म 
मानकर 

मु.पो. यू तीन नगर 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Kalsulkar English 
School Sawantwadi

56 पु WFN1665942

243 अमृत यादव गणपतराव यादव

मु.पो. यू 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Shri Yashwant Rao 
Bhosale Polytechnic 

29 पु WFN6824148

244 िनलम धुरी देव  धुरी

मु.पो – जेल मागे नयू 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

55 ी WFN7520844

245 पूनम वाडकर नारायण वाडकर

मु.पो – खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

42 ी Gqk0833806

246 योगेश चौधरी अजुन चौधरी 

मु.पो – िन यर मेडीकल 
कॉलेज 
खासक लवाडा-सावंतवा
डी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

38 पु

247 देिव दास बोड गोपाळराव बोड

मु.पो – ेहसदन 
खासक लवाडा 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

51 पु WFN1706811

248 उम ला िम नेझीस ने सन िम नेझीस

मु.पो – यू 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंवताडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

45 ी WFN1707967

249 वषा  राणे अमोल राणे

मु.पो – खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

37 ी WFN6360036

250 अंकूश चौरे धवळू चौरे 

मु.पो – सोनाची ीस 
माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Janata Vidyalay 
Talwade

38 पु ADD7343056

251 राम राठोड खुबा राठोड

मु.पो – भा यादय 
कॉ पले स 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Nemale Panchkroshi 
Madyamik V Uccha 
Madyamik Vidyalay 
Nemale

50 पु WFN6823462
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252 अजय  िनकम पंडीत िनकम 

मु.पो. गुलमोहर पाक 
िन खे कोलगांव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahavidalay 
Sawantwadi

42 पु

253 ांजल वाडकर शांत वाडकर

मु.पो – समाज मं द र 
समोर सालईवाडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाउी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

33 पु WFN6955454

254 ृती हेवाळेकर नारायण 
हेवाळेकर

मु.पो – साईनगर 
सालईवाडा सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Yashwant Rao 
Bhosale Polytechnic 
Sawantwadi 

27 ी WFN6954812

255 णवी परब िवण परब

मु.पो – यू सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

44 ी GQK0826107

256 िन लराज सावंत अ ण सावंत 

मु.पो – मोरड गरी 
सालईवाडा सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

39 पु GQK0815134

257 पूनम नाईक िन नाद नाईक

मु.पो – सव दय नगर 
सावंतवाउी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

37 ी 164

258 मेघना राऊळ काश राऊळ

मु.पो – सव दयनगर 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

56 ी GQK1393438

259 पाथ नाईक दव  नाईक

मु.पो – सव दय नगर 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Yashwant Rao 
Bhosale Polytechnic 
Sawantwadi 

32 पु WFN1708395

260 ीकांत खोत शंकर खोत

मु.पो – आनंद अपाटमट 
खासक लवाडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

55 पु 400

261 रोझा फनािडस आ ेड फनािडस

मु.पो – द प रेसीडनसी 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

45 ी GQK1011188

262 सुनीती नाईक शेखर नाईक

मु.पो – सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Kaleshwar 
Vidyamandir Nerur

54 ी WFN1625151

263 अभय सावंत िशवाजी  सावंत 

मु.पो. मुरलीधर मंदीर 
जवळ सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी  416510

Pendhari Gramvikas 
Mandal Devgad

58 पु GQK1443381
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264 िवदयाधर देसाई नानासाहेब देसाई

मु.पो – वेदांत रेसीड सी 
जुनाबाजार सावंवताडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Aros Panchkroshi 
Vidyamandir Aros

55 पु WFN7374598

265 सुरेश सावंत नारायण  सावंत 

मु.पो. ल मीनगर 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

New English School 
Madura 

45 पु DEF1581370

266 सा ी साटेलकर समीर साटेलकर 

मु.पो. मोरड गरी 
सालईवाडा सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Shri Vasudevanand 
Saraswati Vidyalaya 
Mangaon 

42 ी WFN6734263

267 िवनायक पोवार िशवाजी पोवार

मु.पो. यूिलएट 
कॉ पले स सालईवाडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Shri Yashwant Rao 
Bhosale Education 
Society

35 पु WFN6532865

268 िगता मगज अजुन मगज 

मु.पो. ीिनवास 
हायटस सबनीसवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Dr  J B Naik Collage 44 ी GQK0811166

269 सं या  पवार शेखर पवार 

मु.पो. जुनाबाजार 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Pavnai Rawalnath 
Vidyamandir 
Shirshinge 

48 ी ZFJ6784201

270 दशना वराडकर सुनील वराडकर 

मु.पो. सालईवाडा 
सावंवताडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

New English School 
Kasal 

45 ी GQK1452044

271 अमेय मडगांवकर अर व ंद मडगांवकर 

मु.पो – सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Yashwant Rao 
Bhosale Polytechnic 
Sawantwadi 

33 पु WFN3516291

272 रोझा रेगे झुजेवास रेगे

मु.पो – खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

38 ी WFN6954325

273 िव वेकानंद सावंत बाबाजी सावंत

मु.पो – सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Vidya Vihar English 
School Aros 

56 पु WFN3521994

274 संथीया िडसोजा युिल अस 
िडसोाज 

मु.पो – व तुंड राजर  
कॉ पले स सालईवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी  416510

Milagris High School 
Sawantwadi

50 ी GQK1381672

275 द प वारंग िन लेश वारंग

मु.पो – यू तीन 
रेसीड सी सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

47 ी GQK1739788
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276 रोहीदास कगले ठकाजी कगले

मु.पो – भा यल मी 
ए पायर ल मी नगर 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Bhaisaheb 
Sawant Madyamik 
Vidyalay Majgaon 

34 पु WFN6882955

277 ेहल मालवणकर सुरेश मालवणकर 
मु.पो. गो व ंद 
हीला-िझ रंग रोड
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

I T I Sawantwadi 43 पु WFN7198542

278 िव ठठल सावंत रामचं  सावंत

मु.पो. यूिल एट 
कॉ ले स-सावंतवाडी 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Malgaon English 
school Malgaon 

48 पु

279 देवयानी च हाण दनेश च हाण 

मु.पो – ह र हरे र 
कॉ पले स गवळी ित ठा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Aros Panchkroshi 
Vidya Vikas 
Highschool

48 ी WFN3521168

280 कशोर वालावलकर अर व ंद वालावलकर

मु.पो – पंचायत सिम ती 
जवळ सालईवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Kalambist Panchkroshi 
Shikshan Prasarak 
Mandal Kalambist

44 पु WFN6732754

281 मिनष घाटगे राज   घाटगे

मु.पो. ी अपाटमट 
सबनीसवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Shri Yashwant Rao 
Bhosale Education 
Society

29 पु WFN6822829

282 िव जय सोनावणे दगा सोनावणे

मु.पो – सोनाची ास 
माजगांव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Janata Vidyalay 
Talwade

37 पु DST2459584

283 सुनील  कांबळे धमाजी  कांबळे 

मु.पो. इं थ रेसीड सी 
सावंवताडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

New English School 
Madura

51 पु LJD0725036

284 िव नीता  किव टकर िवजय  किव टकर

मु.पो – खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

kalambist English 
school Kalambist

45 ी ZFJ1588318

285 अिन ल मगदूम हरी मगदूम

मु.पो. कॉसमॉस 
िब ड ग-नयू 
खासक लवाडा-सावंतवा
डी 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग  सावंतवाडी 

416510

Madyamik Vidyalay 
Degave

45 पु HZV1559483

286 राजेश फ डेकर वसंत  फ डेकर 

मु.पो. आ द य आकड 
जुनाबाजार सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी  416510

I T I Sawantwadi 47 पु WFN6985097
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287 माया नाईक सतीश नाईक

मु.पो – गांधी चौक 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

35 ी WFN6880710

288 भरत सराफदार जनादन 
सराफदार

मु.पो – दपण रेसीड सी 
सालईवाडा 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी  416510

Acharya Vinoba Bhave 
Madhyamik Vidyalay 
Kunkeri 

55 पु WFN6858807

289 सं दप िबववणेकर वसंत  िबबवणेकर 

मु.पो. हालदारमाग 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

I T I Ratnagiri 52 पु WFN7316599

290 किवता तळेकर सं दप तळेकर 
मु.पो – 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

40 ी WFN6858864

291 योगेश पवार अशोकराव पवार 

मु.पो. गुलमोहर पाक 
िन खे कोलगाव 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahavidalay 
Sawantwadi

42 पु WNU1459783

292 गती  नाईक गुणाजी नाईक

मु.पो – ाज  यू 
सबिन सवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

51 ी GQK1421494

293 ेतल परब अिन ल परब

मु.पो – िन सग रेसीड सी 
यू िशरोड नाका 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

51 ी WFN1625607

294 रा ल शेवाळे केदा शेवाळे

मु.पो – ीिन वास 
हाइटस सबिन सवाडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Madyamik 
Vidyalay Sawantwadi

38 पु DYV1183485

295 मोहन फाटक काश फाटक 

मु.पो. द  रेसीड सी यू 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Khemraj Memorial 
English Midum School 
Banda

34 पु AOP1502962

296 ताराचंद राठोड बाबूराव राठोड

मु.पो – द  रेसीडनसी 
ल मीनगर सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Aronda Highschool 
Aronda

42 पु 613

297 आचल रावले अजीत रावले

मु.पो – मयूरा लाझा 
नवसरणी रोड 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

40 ी CDQ098270
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298 सिव ता माळगे अमृत ल ंगराव 
माळगे

At & Post – 
Tal-Sawantwadi 
Dist-Sindhudurg
मु.पो – जुना िशरोडा 
नाका सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

48 ी WFN6882633

299 संजय  सावंत कािश राम सावंत 

मु.पो. यू तीन 
नगर-सावंतवाडी 
ता-सावंतवाडी,िज. 
संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Madyamik Vidylay 
Degave

51 पु WFN1666080

300
हंबीरराव 
अडकूरकर 

बाजीराव 
अडकूरकर 

मु.पो. 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

42 पु WAB5001425

301 ग डा िबरादार मलग डा 
िबरादार

मु.पो. सैिन क कूल 
बाजारवाडी आंबोली
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

Sindhudurg Sainik 
School Jr Collage 
Amboli

40 पु CMJ1485804

302 सुनील कारंडे पंडीत कारंडे

मु.पो. सैिन क कूल 
बाजारवाडी आंबोली 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

51 पु GTP1311349

303 सुिव धा कवठणकर शांत कवठणकर

मु.पो. ह र हरे र 
कॉ पले स 
सबनीसवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी  
416510

Shivaji English Scholl 
Pendur

49 ी

304 सुरेश कोळी तातोबा कोळी

मु.पो. द नगर 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

V S Khandekar 
Sawantwadi

52 पु LDB1194323

305 राम माने पांडूरंग माने

मु.पो. सैिन क कूल 
बाजारवाडी आंबोली
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

46 पु LKY1969294

306
िवजयाल मी  
नाखरे अतुल नाखरे

मु.पो. बाळकृ ण टॉवर, 
सालईवाडा 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

Kudal Highschool Jr. 
Collage

42 ी WFN6532980

307 साद ओगले गजानन ओगले
मु.पो. आंबोली 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

Chatrapati Shivaji 
Krushi Mahavidyalay 
Oros

54 पु WFN7256078

308 नागेश पांढरे रामराव पांढरे 

मु.पो. सैिन क कूल 
बाजारवाडी आंबोली 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

41 पु LFS2116911

309 संभाजी पाटील नेमाणी पाटील

मु.पो. सैिन क कूल 
बाजारवाडी आंबोली
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

52 पु
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310 भूषण पाटकर क शोर पाटकर 

मु.पो. सैिन क कूल 
बाजारवाडी आंबोली 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

36 पु UFG3001229

311 महेश पेडणेकर यशवंत पेडणेकर 

मु.पो. यू सबिन सवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

Sindhudurg Sainik 
school Amboli

46 पु NWJ6503288

312 संजय पोतदार नारायणराव 
पोतदार

मु.पो. आंबोली 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

52 पु WAB7609720

313
संतोष सावंत 
भोसले 

रामचं  सावंत 
भोसले

मु.पो. खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

I T I Malvan 56 पु

314 माया पा श ंदे िश वाजी शंदे 

मु.पो. आंबोली 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

Sindhudurg Sainik 
School Amboli

43 पु WAB7015928

315 द ा वावधने राघोजी वावधने

मु.पो. सैिन क कूल 
बाजारवाडी आंबोली 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

Sindhudurg School 
Amboli

41 पु AFL2795532

316 फ ना डा टस कॅजीटन डा टस

मु.पो. यु तीन नगर 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी  
416510

Milagris High School 
Sawantwadi

49 ी WFN6985295

317 अ यूत गावडे अंकूश गावडे

मु.पो. खासक लवाडा 
चौकूळ
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

Nutan Vidyalay Kalane 41 पु

318 संतोष गावडे खेमा गावडे

मु.पो. पाटीलवाडी 
चौकूळ
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

Sindhudurg School & 
Jr Collage Amboli

44 पु GQK1249788

319
जय स ंगराव  
वाघमोडे

सखाराम 
वाघमोडे

मु.पो. ड गरे पाणंद यू 
सबनीसवाडा 
सावंतवाडी 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

Shri Ma Va Pi Pikule 
Dodamarg

52 पु

320 शैलेश नाईक मा ती नाईक

मु.पो. पदमनाभ 
सबनीसवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

Shikshan Prasarak 
Mandal Sawantwadi

57 पु GQK0812263

321 ाली ढेरे िशव साद ढेरे

मु.पो. चराठा रोड 
खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

Kudal Highschool Jr 
Collage Kudal

53 ी GQK0814509
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322 विन ता घोरपडे िवजयराव 
घोरपडे

मु.पो. खालचीआळी 
माजगांव
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
Sawantwadi

47 ी

323 अि  नी कुलकण अशोक कुलकण

मु.पो. गोठण 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

Janata Vidyalady 
Talwade

58 ी WFN0370528

324 सिच न कोलगांवकर सुधाकर कोलगांवकर 

मु.पो. मा ती मं द र 
जवळ कोलगाव
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

I T I Vaibhavawadi 42 पु GQK1191634

325 केशव मणेरीकर रामदास 
मणेरीकर 

मु.पो. वॅली आफ ेस 
अपाटमट सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

Yashwant Rao 
Bhosale Politecnik 

32 पु ZFJ6158687

326 अमोल राणे अशोक राणे

मु.पो. खासक लवाडा 
सावंतवाडी
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416510

I T I Vaibhavawadi 43 पु GQK1436369
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1 िनतीन बागवे ल मण बागवे

मु.पो. क डूरा ितठा 
मळेवाड
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Vidya Vihar English 
School Aros

50 पु LJD1378520

2 सूनील कदम िव णू कदम

मु.पो. जाधववाडी 
मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Malgaon English 
School Malgaon

55 पु WFN0446678

3 मा ती कांबळे अंतू कांबळे

मु.पो. भोमवाडी 
आजागव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416518

Vidya Vikas Vidyalay 
Aajgaon

52 पु WFN1759489

4 काश केसरकर वासुदेव केसरकर

मु.पो. र तावाडी 
मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Malgaon English 
School Malgaon

51 पु

5 सु ीया कोरगावकर द गंबर 
कोरगांवकर

मु.पो – रेडकरवाडी 
आर दा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Aronda Highschool 
Aronda

43 ी WFN7093289

6
जयभारती  
मेददीनेनी दास  मेददीनेनी 

मु.पो. साई सदन 
िनरवडे 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी  416510

Sai Holy Faith School 
Niravade 

33 ी ZTS6846869

7 िस ाम राठोड िसताराम राठोड

मु.पो. वरची मळेवाड 
मळेवाड
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Malewad Panchkroshi 
Highschool Malewad

50 पु NSV7520877

8 गणपत िशरोडकर महादेव 
िशरोडकर

मु.पो. कुंभारवाडी 
मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Pancham 
Khemraj Mahavidalay 
Sawantwadi

59 पु WFN7276009

9 िशवाजी ठाकरे पुंडिलक ठाकरे

मु.पो. वगुला ितठा 
मळगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंवताडी 416510

Malgaon English 
School Malgaon

55 पु

10 दवा या वसावे तु या वसावे

मु.पो. रेडकरवाडी 
आरोदं◌ा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416513

Arodna Highschool 
Aronda

43 पु

11 नेहल सांडये िन तीन सांडये
मु.पो – देऊळवाडी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Yashwant Rao 
Bhosale Polytechnic 
Sawantwadi 

44 ी NWJ6060263

12 िसदधाथ तांबे गोपाळ तांबे

मु.पो. जाधववाडी 
आर दा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Aronda High School 
Aronda

50 पु GQK0819763

13 रंजना सावंत सुभाष सावंत 

मु.पो –  र तावाडा 
मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Shri Janta Vidyalay 
Talwade

59 ी WFN6377154
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14 अिनल गोवेकर बाबूराव गोवेकर

मु.पो. बागायतवाडी 
धाकोरे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416516

New English School 
Ubhadanda

58 पु GQK0835066

15 चंदन गोसावी सुदन गोसावी

मु.पो. माळकरवाडी 
िनरवडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग

 सावंतवाडी 416510

Aronda Highschool 
Aronda

42 पु WFN7101207

16 अिनल गोवेकर परशुराम गोवेकर
मु.पो. भटवाडी मळेवाड
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Pu pa Patvardhan 
Madyamik Vidyalay 
Kervade

52 पु GQK0846766

17 शांत राऊळ िवनायक राऊळ

मु.पो. देऊळवाडी 
मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Nutan Vidyalay Kalane 49 पु GQK0820878

18 िम रा नाईक िव लास नाईक

मु.पो – परबवाडी 
तळवडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416529

Shri Janata Vidyalay 
Talwade

55 ी WFN6669527

19 भावना माजगांवकर भा कर माजगांवकर

मु.पो – रेडकरवाडी 
आर दा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Aronda Highschool 
Aronda

45 ी WFN1518240

20 दगंबर सारंग एकनाथ सारंग

मु.पो. रे वे टेशन जवळ 
मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

New English school 
Matond

40 पु NWJ1613074

21 अपणा  सातोसकर वसंत सातोसकर

मु.पो – भोमवाडी 
आजगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416518

St Francis Xeviar 
English Midum 
Highschool Aajgaon

29 ी WFN6634521

22 रामचं  जाधव अंकूश जाधव 

मु.पो. जाधववाडी 
तळवडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

I T I Sawantwadi 55 पु WFN6381685

23 दगंबर मोय सखाराम मोय

मु.पो. वन ी 
गावठणवाडी नं. 2 
सोनुल  
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Nutan Madyamik 
Vidyalay Insuli

46 पु WFN1586429

24 द ी नावकर गणेश नावकर

मु.पो – देऊळवाडी 
आजगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

St Francis Xeviar 
English Midum 
Highschool Aajgaon

37 ी WFN6775084

25 दयानंद बांगर नारायण बांगर

मु.पो. मुरारवाडी 
तळवडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Shri Janata Vidyalay 
Talwade

48 पु WFN6381297
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26 न ता राणे वासुदेव राणे

मु.पो. ा हणपाट 
मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Hirlok Panchkroshi 
Shikshan Prasarak 
Mandal 

30 ी WFN7176407

27 अमोल राऊळ आनंद राऊळ

मु.पो. ा हणपाट 
मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Milagris Highschool 
Sawantwadi

33 पु WFN6534093

28 नंद कशोर राऊळ िवठू राऊळ

मु.पो. देऊळवाडी 
मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Rawalnath Mandir 
Otavane

47 पु GQK1495993

29 समीर पेडणेकर जनादन पेडणेकर 
मु.पो. ितरोडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Vengurla Education 
Society Vengurla

46 पु GQK0810192

30 राजेश गुडेकर चं कांत गुडेकर

मु.पो. वगुलकरवाडी 
नेमळे 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Nemale Panchakroshi 
Madyamik Vidalay 
Nemale

45 पु GQK1513308

31 िवजय मांजलकर पुंडिलक 
मांजलकर

मु.पो. सावंतवाडी 
तळवडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

New English school 
Matond

56 पु WFN6383038

32 किवता  झाटये रघूनाथ  झाटये
मु.पो. 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Guru A V Bavadekar 
Vidyalay Shirodkar

43 ी GQK1410026

33 िमलन आर देकर कृ णकांत 
आर देकर

मु.पो – देऊळवाडी 
आर दा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

St Francis Xeviar 
English Midum 
Highschool Aajgaon

50 ी WFN3540135

34 सई कानजी सागर कानजी
मु.पो – आजगांव भोम
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416518

Malewad panchkroshi 
Highschool Malewad

39 ी WFN6775688

35
सोनाली 
भूआजगांवकर 

व ील 
भूआजगांवकर 

मु.पो. भोमवाडी 
आजगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416518

St Frances Xevier Eng 
Medium High school 
Aajgaon

42 ी

36 िमलन देसाई तापराव देसाई

At & Post – 
Tal-Sawantwadi 
Dist-Sindhudurg
मु.पो – सावंतवाडा 
तळवडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416529

Shri Janata Vidyalay 
Talwade

46 ी WFN6669626

37 एकनाथ जाधव गो वंद जा व 
मु.पो. 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

S K Patil Shishan 
Prasarak Mandal Pat

48 पु WFN7023674
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38
ओम काश 
ितवरेकर

बाळकृ ण 
ितवरेकर

मु.पो. माळकरवाडी 
िनरवडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Malgaon English 
School Malgaon

49 पु

39 उमेश सुक भाकर सुक

मु.पो. वगुला रोड 
तळवडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416529

V S Khandekar Vidya 
Pratishtan Talwade

56 पु GQK0814004

40 तानाजी साळसकर िव णू साळसकर

मु.पो. वरची मळेवाड 
मळैवाड
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Malewad Panchkroshi 
Highschool Malewad

46 पु WFN6481196

41 शारदा  गावडे घन याम गावडे

मु.पो – वरची मळेवाड 
मळेवाड
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  
 सावंतवाडी 416510

Milagris High School 
Sawantwadi

44 ी GQK1481654

42 समीर परब रमाकांत परब

मु.पो. र तावाडी 
मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Madyamik Vidyalay 
Zolambe

49 पु

43 सायली परब समीर परब

मु.पो – र तावाडा 
मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Pavnai Ravalnath 
Vidya Mandir 
Shirshinge 
Sawantwadi 

46 ी GQK1488501

44 दधा सावंत सुधीर सावंत

मु.पो. र तावाडी 
मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Malgaon English 
school Malgaon

58 ी GQK0819870

45 हेमंत तानावडे रमेश तानावडे 

मु.पो. झरबाजार 
िनरवडे 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
 416510

Sai Holy Faith School 
Niravade 

33 पु WFN6265532

46 साद आडेलकर बापू आडेलकर

मु.पो. ल मी िव णू 
कॉ पले स मळगाव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Shri Janata Vidayalay 
Talwade

42 पु ZFJ6374334

47 तापराव देसाई कृ णराव देसाई

मु.पो. सावंतवाडा 
तळवडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416529

Shri Janata Vidyalay 
Talwade

47 पु WFN1669290

48 गणेश तुंगार रामदास तुंगार 
मु.पो. आजगांव
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416518

Vidya Vikas 
Adhayapak Vidyalay 
Aajgoan 

36 पु XQB6191167

49 ित भा च हाण महेश च हाण 

मु.पो. वरची मळेवाड 
मळेवाड
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416518

Vidya Vikas Adyapak 
Vidyalay Aajgaon

48 ी WFN1707355
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50 सुनील जाधव मोहन जाधव 

मु.पो. जाधववाडी 
तळवडे
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
41629

Kharepatan Prasarak 
mandal 

44 पु GQK0825422

51 णय परब मोद परब 
मु.पो. परबवाडी तळवडे
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416529

I T I Malvan 39 पु GQK1541093
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1 दप देसाई उ म देसाई 

मु.पो. खानोलकर नगर 
बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416511

Khemraj Memorial 
English Midum School 
Banda

54 पु WFN0660862

2 परशुराम कांबळे मा ती कांबळे

मु.पो. गावठणवाडी 
ओटवणे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Shri Ravalnath 
Vidyamandir Otavane

47 पु WFN3528098

3 अिनल नाईक यशवंत नाईक

मु.पो. मधलीवाडी 
आरोस
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416514

Aros Panchkroshi 
Vidya Vikas Mandal 
Aros

54 पु WFN6922215

4 सु ीया पाटील िशतल पाटील
मु.पो. कशेलवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

V N Nabar Memorial 
English Midum School 
Banda

41 ी

5 भा कर राठोड थाव  राठोड
मु.पो – गडगेवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416511

Shri Shivchatrapati 
Madyamik Vidyalay 
Asaniye

42 पु NXV8009664

6 नानासाहेब साळुंखे अंबादास साळुंखे
मु.पो. देऊळवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

Khemraj Memorial 
English Midum School 
Banda

48 पु WFN6766240

7 रावजी सावंत जनादन सावंत 

मु.पो. मधलीवाडी 
धवडक  तांबोळी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Bhaisaheb 
sawant Madyamik 
Vidyalay Majgaon

45 पु GQK1671908

8 संतोष वावळीये िस ताराम 
वावळीये

मु.पो – ओमकृपा 
अपाटमट देऊळवाडी 
बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416511

Shri Mauli Vidyamandi 
Dongarpal 

51 पु GQK1783406

9 अनु का गावडे अिवनाश गावडे

मु.पो. स ष  िनवास 
दुरेकरवाडी िनगुडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Vidya Vihas English 
School Aros

41 ी

10 वन संग पाडवी सरवर संग 
पाडवी

मु.पो. मळेवाडकर 
िनवास आंगडीवाडी 
बांदा 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416511

Raja shivaji Vidyalay 
Vilvade

37 पु WFN6766810

11 एकनाथ ध गडे ानदेव ध गडे 

मु.पो. मांडवाफातर 
ओटवणे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Rawalnath 
Vidyamandir Otavane

53 पु WFN1510866

12 दशरथ शृंगारे रामकृ ण शृंगारे

मु.पो. गवळीवाडी 
ओटवणे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Rani Parvati Devi 
Highschool 
sawantawadi

37 पु
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13 अंजली सावंत साद सावंत 
मु.पो. कुडवटब इ सूली 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Nutan Madyamik 
Vidyalay Insuli

39 ी WFN6389092

14 संिगता रेडकर संतोष रेडकर

मु.पो. करंगुटकरवाडी 
आरोस
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416514

Malewad Panchkroshi 
Highschool Malewad

49 ी GQK1618651

15 पेश सावंत गंगाराम सावंत 

मु.पो. पागावाडी 
इ सूली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Sai Holy Faith School 
Nirvade

45 पु WFN7154016

16 ेहा नाईक सुशांत नाईक
मु.पो. देऊळवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

V N Nabar Memorial 
English Midum School 
Banda

54 ी

17 िशरीष नाईक गो वंद नाई  

मु.पो. कातवडवाडी 
साटेली तफ साताडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Umbarde Panchkroshi 
Mandal Umbarde

54 पु GQK0827469

18 पृ वीराज बांदेकर मा ती बांदेकर 

मु.पो. वृंदावन अपाटमट 
काळसेवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

Khemraj Memorial 
English Midum School 
Banda

51 पु WFN1592757

19 सुहास सावंत िसताराम सावंत 
मु.पो. काळसेवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

Khemraj Memorial 
English Midum School 
Banda

52 पु GQK1787779

20 साद राणे बुधाजी राणे

मु.पो. गवळी टबवाडी 
बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

Samajseva Highschool 
Kolzar

52 पु WFN6864961

21 सुहास बांदेकर भाकर बांदेकर

मु.पो. काळसेकरवाडी 
बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Raja Shivaji Vidayalay 
Vilvade

56 पु WFN7408990

22 बु दभूषण हेवाळेकर बाबूराव हेवाळेकर

मु.पो. देऊळवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416511

Raja Shivaji Vidyalay 
Vilvade

51 पु GQK1590686

23 ल मण पावसकर जग ाथ 
पावसकर 

मु.पो. देऊळवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

Khemraj Memorial 
English Midium School 
Banda

58 पु WFN6536882

24 िवजय च हाण बाळकृ ण 
च हाण 

मु.पो.बळवंतनगर बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

New English school 
Madura 

52 पु WFN3534302

25 दशरथ घाडी अंकूश घाडी

मु.पो. ं यटेश नगर 
बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416511

New English school 
Madura

57 पु WFN1592625
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26 िवजयकुमार देसाई िशवराम देसाई

मु.पो. ंकटेश नगर 
बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Khemraj Memorial 
English Midum School 
Banda

55 पु GQK1791540

27 नारायण सावंत ल मण सावंत 
मु.पो – गावठण डंगेण
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Raja Shivaji Vidyalay 
Vilvade

57 पु WFN0607030

28 िनलेश देऊलकर सगुण देऊलकर

मु.पो. मधलीवाडी 
आरोस
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416514

Vidya Vihar English 
School V 
Mahavidyalay Aros

41 पु GQK0831073

29 ि यांका  देसाई दप देसाई

मु.पो. प ादेवी रोड 
बांदा 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Madyamik Vidyalay 
Degave

51 ी WFN1528660

30 िसताराम देसाई ल मण  देसाई
मु.पो. गडगेवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंवताडी 
416510

New English School 
Madura

59 पु GQK1789387

31 सं योत बांदेकर शांत बांदेकर
मु.पो. गवळीटब बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

New English School 
Bhedashi

43 ी

32 काश क लेदार भाऊ क लेदार
मु.पो. देऊळवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416511

Sarasvati Vidya 
Mandir Kudase

47 पु WFN6766307

33 उम ला गवस उमेश गवस

मु.पो. लंगाचा मळा 
नेतड
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416511

Shree Devi Mauli 
Vidyalay Chendvan

46 ी WFN6425276

34 यामल सावंत नारायण  सावंत 
मु.पो. काळसेवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

Khemraj Memorial 
School Banda

43 ी WFN6992192

35 ा  गुंजाळ रमेश गुंजाळ

मु.पो. िनमजगावाडी 
बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416511

Shri Yakshini 
Madyamik Vidyalay 
Begaon Mangaon

34 ी ZFJ1587088

36 अजुन गावडे रामचं  गावडे

मु.पो. िनमजगावाडी 
बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416511

Madyamik Vidyalay 
Zolambe

51 पु

37 ाची सुक नर  सुक
मु.पो. पानवळ बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Samajsev Highschool 
Kolzar

55 ी WFN6282974

38 गंगाधर काळे मोहन काळे
मु.पो. काळसेवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

Khemraj Memorial 
English Midum School 
Banda

38 पु WFN6832265
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39 द ा य  काटकर मुकुंद काटकर
मु.पो. काळसेवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416511

Madyamik Vidyalay 
Zolambe

51 पु WAB1847136

40 मोहन पालयेकर नारायण 
पालयेकर 

मु.पो. िवरवाडी हावेली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416514

Vidya Vihar English 
School v Kanisht 
Mahavidalay Aros

35 पु GQK0817726

41 िविवधा देसाई िवदयाधर देसाई

मु.पो. वरचीवाडी 
तांबोळी
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Bhaisaheb Madyamik 
Vidyalay Majgaon

51 ी WFN1590611

42 जग दश गवस लाउू गवस 
मु.पो. खैराटवाडी नेतड
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416511

I T I Oras 52 पु WFN1520642

43 जा हवी सावंत गजानन सावंत 
मु.पो. असिनये तांबौळी 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416511

Shri Chatrapati 
Madyamik Vidyalay 
Asaniye

47 ी WFN6277420

44 िमल द देसाई रामचं  देसाई

मु.पो – बाजारवाडी 
डेगवे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416511

Yashwant Rao 
Bhosale Polytechnic 
Sawantwadi 

42 पु WFN1672609

45 ि यांका गावडे दगंबर गावडे

मु.पो. निवन देऊळवाडी 
िनगुडे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416514

Sai Holy Faith School 
Nirvade

30 ी WFN6772305

46 राज  देसाई िशवराम देसाई
मु.पो. बाजारवाडी डेगवे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Shri Rawalnath 
Vidyamandir Otavane

51 पु GQK1792191

47 समीधा मांजरेकर ाने र 
मांजरेकर 

मु.पो. तरचावाडा 
साताडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416514

Aros Panchkroshi 
Vidya Vikas Mandal 
Aros

56 ी GQK0841924

48 िनलेश देसाई अ युत देसाई
मु.पो. बाजारवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Khemraj Memorial 
English Midum School 
Banda

37 पु WFN1716141

49 िवशाखा पालव िव ाम पालव

मु.पो. डोबाची शेळ 
इ सूली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Nutan Madyamik 
Vidyalay Insuli

48 ी WFN6387922

50 ेया वालावलकर अिवनाश वालावलकर 

मु.पो. बाजारवाडी डेगवे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416511

New English school 
Kasal

43 ी GQK0822643

51 आनंद तारी रघू तारी 
मु.पो. देऊळवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416511

Sarasvati Vidya 
Mandir Kudase

55 पु WFN6766489
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52 वाती सावंत घन: याम सावंत 
मु.पो. देऊळवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

New English School 
Bhedashi

39 ी WFN6537096

53 स यवान परब कृ णा परब 

मु.पो. ीकृ ण िनवास 
वाफोली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416511

Sarasvati Vidya 
Mandir Kudase

58 पु GQK1739739

54 सायली परब स यवान परब 

मु.पो. ीकृ ण िनावस 
वाफोली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416511

The Banda Navbharat 
Shishan Prasarak 
Mandal Mumbai

54 ी GQK0829721

55 सुरबा देसाई िवठठल देसाई
मु.पो. पडवे माजगांव
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Sarasvati Vidya 
Mandir Kudase

55 पु

56 पा कामत साद कामत

मु.पो. घाणसेवाडी 
आरोस
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416514

Vidya Vihar English 
School Aros

42 ी WFN7475403

57 यशदा देसाई अभय देसाई
मु.पो. जांभळवाडी डेगवे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416511

Madyamik Vidyalay 
Degve

50 ी GQK0821603

58 िनक ता सावंत ना सावंत 

मु.पो. गावठणवाडी 
डंगणे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

Kalane Panchkroshi 
shikshan prasarak 
Mandal Kalane

38 ी GQK1845965

59 द ा नाईक दनेश नाईक
मु.पो. गडगेवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

V N Nabar Memorial 
English Midum School 
Banda

32 ी WFN6992440

60 र मी नाईक आ माराम नाईक
मु.पो. आरोसबाग बांदा 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

The Banda Navbharat 
Shikshan Prasarak 
Mandal Mumbai

42 ी WFN6406771

61 योती सावंत दपक सावंत 

मु.पो. िनमजगावाडी 
बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416511

New English School 
Madura

50 ी WFN1673425

62 गो वंद मोय सखाराम मोय
मु.पो – हावेली 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Mauli Madyamik 
Vidyamandir Sonurli

56 पु WFN0460163

63 आनंदी मोय गो वंद मोय

मु.पो. सोनुल  हीन 
हावेली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416510

Malgaon English 
school Malgaon

49 ी GQK0818468

64 र मी महाबळ हनुमंत  महाबळ
मु.पो. पानवळ बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग
 सावंतवाडी 416511

Yashwantrao Bhosale 
Collage Of pharmacy

37 ी WFN6993109
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65 सुनील परब पांडुरंग परब 
मु.पो. परबवाडी मडूरा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416514

Samajseva Highschool 
Kolzar

47 पु WFN0597095

66 िवनोद च हाण गणपतराव 
च हाण 

मु.पो. क डवाडा इ सूली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Vidya vikas Mandal 
Insuli

46 पु BTN1572445

67 सुषमा मांजरेकर िवण  मांजरेकर 
मु.पो. द वाडी सातोसे
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416514

Vidya Vihas English 
School Aros

44 ी WFN6923801

68 पेश कदम र ाकर कदम
मु.पो – मोयवाडा बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416510

Yashwant Rao 
Bhosale Polytechnic 
Sawantwadi 

35 पु WFN1673052

69 रामचं  िपकूळकर पांडूरंग 
िपकूळकर

मु.पो. िपकूळवाडी नेमळे

ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Kadaval Panchkroshi 
Shikshan Prasarak 
Manadal Kadaval

37 पु GQK0843383

70 राजेश आजगांवकर िवनायक आजगांवकर

मु.पो. चौकेकरवाडी 
हावेली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी 
416510

Vidya Vikas Mandal 
INsuli

43 पु WFN6413353

71 सुिवदया केरकर िवकास केरकर
मु.पो. कुडव टब इ सूल 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Nutan vidyalay Insuli 54 ी WFN7457278

72 सुषमा  परब अजुन परब 
मु.पो. परबवाडी मडूर 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी  416511

Chauke Panchkroshi 
Shikshan Prasarak 
Mandal Mumbai 

36 ी WFN6421267

73 क पना परब िव णू परब
मु.पो. परबवाडी मडूरा 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416514

V N Nabar Memorial 
English Midum School 
Banda

34 ी WFN1677293

74 उ हास परब कृ णा परब 
मु.पो. कास
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416514

Madyamik Vidyalay 
Matane 52 पु WFN0603565

75 नंद कशोर नाईक गजानन नाईक

मु.पो. हॉ पीटल कटटा 
बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

Khemraj English 
School Banda

54 पु WFN7411887

76 रना मोरजकर िनलेश मोरजकर
मु.पो. देऊळवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

V N Nabar Memorial 
English Midum School 
Banda

36 ी WFN6630818

77 पेश बांदेकर गंगाराम बांदेकर
मु.पो. क डवाडा इ सूली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416510

Pendhari Panchkroshi 
Madyamik Vidyalay 
Devgad

38 पु GQK1627934
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78 अिनशा रॉ ी स पॅ ीक रॉ ी स

मु.पो.ि नवाडी 
साताडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416514

V N Nabar Memorial 
English Midum School 
Banda

28 ी

79 आपा राऊळ िशवराम राऊळ
मु.पो. ड गरवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

Khemraj Memorial 
English School Banda

39 पु WFN1592856

80 सदािशव धुपकर रघुनाथ धूपकर 

मु.पो. देऊळवाडी 
सांताडा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416514

Vidya Vihar English 
School Aros

47 पु GQK0838359

81 महेश नाईक ानदेव नाईक
मु.पो. 
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग 
 सावंतवाडी 416511

New English School 
Madura

50 पु GQK0813618

82 गु नाथ  पेडणेकर शंकर पेडणेकर
मु.पो. क डवाडा इ सूली
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग सावंतवाडी  
416511

Nutan Madyamik 
Vidyalay Insuli

57 पु WFN0466244

83 क पना बडेकर रंगनाथ बडेकर
मु.पो. ड गरआळी बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग  सावंतवाडी 
416510

Khemraj Memorial 
English Midum School 
Banda

56 ी GQK1846484

84 कैलास जाधव रघूनाथ जाधव 

मु.पो – मुंबई गोवा 
हायवे बांदा
ता.सावंतवाडी 
िज. संधुदुग   
सावंतवाडी 416511

Shri Shivchatrapati 
Madyamik Vidyalay 
Asaniye

57 पु GQK1845759

85 रया देसाई राज  देसाई 

मु.पो. मोयझरवाडी 
डेगवे
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग 
 सावंतवाडी 416511

V N Nabar Memorial 
School Banda

54 ी

86 शािलनी मोहले रमेशराव मोहले
खासक लवाडा 
सावंतवाडी सावंतवाडी 
416510

Don Bosaco Jr collage 
sindhudurg nagari

37 ी

87 राकेश परब एकनाथ परब
मु.पो. देऊळवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416511

V N Nabar Memorial 
School Banda

44 पु

88 आनंद येडवे गोपाळ येडवे
मु.पो. देऊळवाडी बांदा
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

Banda Navbharat 
Shikshan Prasarak 
madal Banda

45 पु GQK1784099

89 अ ण सुतार ध डीराम सुतार
मु.पो. बांदा
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416511

Khemraj Memoraial 
English school banda

51 पु GQK1783455

90 िभ काजी िगरप िव लास िगरप 

मु.पो. ं यटेशनगर 
बांदा 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416511

V N Nabar Memorial 
School Banda

38 पु
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91 हषद खडपकर हनुमंत  खडपकर 

मु.पो. े फळवाडी 
इ सूली 
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416510

V N Nabar Memorial 
School banda

37 पु WFN1670488

92 शरद नाईक वासुदेव नाईक

मु.पो. मोयझरवाडी 
डेगवे
ता.सावंतवाडी,िज. संधुद
◌ुग  सावंतवाडी 
416511

Khemraj memorial 
School banda

57 पु WFN6903884
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1 संिगता आलदर िव ल आलदर
मु पो चारवाडी नाधवडे 
ता वैभववाडी िज 
संधुदुग वैभववाडी  
416810

Arvind Sawant Sardar 
Madhyamik Vidhyalay 
Nadhavade Ta 
Vaibhavwadi

41 ी NWJ6640924

2 िनतीन बदडे कािशनाथ बदडे
मु पो नेल ता वैभववाडी 
िज संधुदुग
 वैभववाडी  416704

Chhatrpati Shivaji 
Vidyalay Nerle Tiravde 
Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

39 पु LDG2174621

3 दनेश बेटकर सीताराम बेटकर
मु पो नापणे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416813

Anandibai Raorane 
ACS Collage Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

41 पु GCD1551134

4 बाळू िभसे राजाराम िभसे
मु पो भुईबावडा ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416813

Adarsh Vidyamandir 
Bhuibawada Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

55 पु CRM1177765

5 दि ता भोसले गणेश भोसले
मु तांबेवाडी सोनाळी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी 416810

Abhinav Vidhyalay 
Sonali Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

33 ी NWJ6268049

6 पूजा भोवड नामदेव भोवड
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Arjun Raorane 
Vidhyalay Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

33 ी NWJ1777945

7 राजाराम िबडकर हरी िबडकर
मु पो नेल ता वैभववाडी 
िज संधुदुग
 वैभववाडी  416704

Chhatrapati 
Madhyamik Vidhyalay 
Nerle Tiravde Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

58 पु NWJ1545672

8 शेरपु न बोबडे महमद बोबडे
मु पो उंबड ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416813

Madhyamik Vidhyalay 
Umbarde Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

59 पु NWJ1617547

9 नरहरी डावरे पांडुरंग डावरे
मु राणेवाडी पो लोरे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Madhyamik Vidhyalay 
Lore Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

49 पु

10 सुरेश देसाई गणपती देसाई
मु पो कुल  ता 
वैभववाडी दसत 
संधुदुग वैभववाडी 
416601

Kurli Madhyamik 
Vidhyalay Kurli Tal 
Vaibhavwadi

55 पु WAB1718378

11 तुकाराम देवकर माधवराव देवकर
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Yashvantrao Chavan 
Vidhyalay AchirneTa 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

47 पु SYF1814755
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12 बळवंत धनावडे पांडुरंग धनावडे
मु राणेवाडी पो लोरे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी  416810

Madhyamik Vidhyalay 
Lore Ta Vaibhavwadi 

57 पु NWJ0537685

13 दीप ढेरे मा ती ढेरे
मु को कसरे पो 
वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Anandibai Raoran 
ACS Collage  Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

35 पु JSS0835355

14 अिजत द ाजे अ णासाब 
द ाजे

मु नवलादेवीवाडी पो 
ितथवली ता वैभववाडी 
िज संधुदुग वैभववाडी  
416810

Shri Swami 
Vivekanand 
Highschool Tithavali  
Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

47 पु UFR2300663

15 सपना गराठे सिचन गराठे

मु पवारवाडी पो 
को कसरे ता वैभववाडी 
िज संधुदुग
 Vaibhavwadi 
416810

ASPM Collage 
Sangulwadi Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

43 ी GGP0993261

16 सुरेश घेरडे शंकर घेरडे
मु मधलीवाडी अिचण 
ता वैभववाडी िज 
संधुदुग वैभववाडी 
416810

Yashwantrao Chavan 
Vidhyalay Achirne Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

39 पु LDG1531599

17 काश गोसावी भागोजी गोसावी
मु सुतारवाडी पो लोरे 
ता वैभववाडी िज 
संधुदुग  वैभववाडी 
416810

Abhinav Vidhyalay 
Sonali Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

38 पु NWJ1551431

18 वाती गोसावी कश गोसावी
मु सुतारवाडी पो लोरे 
ता वैभववाडी िज 
संधुदुग वैभववाडी 
416601

Abhinav Vidymandir 
Sonali Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

38 ी HFL1675453

19 ि या  गोसावी भागोजी गोसावी
मु सुतारवाडी लोरे पो 
लोरे ता वैभववाडी िज 
संधुदुग वैभववाडी  
416601

Achirne Jr Science Jr 
Mahavidhyalay Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

35 ी NWJ1551423

20 सा ी गुरव सुदेश गुरव
मु गावठणवाडी सोनाळी 
पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी 416810

Abhinav Vidhyalay 
Sonali Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

29 ी NWJ6953715

21 बाजीराव इंगवले ानू इंगवले
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी 416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage 
Vaibhavwadi

55 पु NWJ1714559

22 नज न जमादार अिजज जमादार
मु पो भुसारवाडी पो 
ितथवली ता वैभववाडी 
िज संधुदुग
 वैभववाडी 416810

Urdu Madhyamik 
Vidhyalay Umbarde 
Mehabubnagar Kolpe 
Ta Vaibhavwadi

40 पु GRJ1311695
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23
हिबबु लाह 
जामदार यासीन जामदार

मु भुसारवाडी पो 
ितथवली ता वैभववाडी 
िज संधुदुग वैभववाडी  
416810

Urdu Madhyamik 
Vidhyalay Umbarde 
Mehabubnagar Kolpe 
Ta Vaibhavwadi

45 पु NWJ6487953

24 िववेक कदम द ाराम कदम
मु भ वाडी पो क ळ ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी 416810

ASPM Collage 
Sangulwadi Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

53 पु GGP0886572

25 ेया कदम िशवादास कदम
मु गावठणवाडी सोनाळी 
पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी 416810

Abhinav Vidhyalay 
Sonali Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

39 ी NWJ1777127

26 करण कांबळे सदािशव कांबळे
मु पो भुईबावडा ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416813

Adarsh Vidyamandir 
Bhuibawada Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

33 पु

27 ि मता कांबळी गणेश कांबळी
मु नारकरवाडी पो 
वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Abhinav Vidhyalay 
Sonali Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindudurg

39 ी NWJ1715937

28 सुमैया खिलफे परवेझ खिलफे
मु पो भुसारवाडी कोळपे 
पो ितथवली ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Urdu Madhyamik 
Vidhyalay Umbarde 
Mehabubnagar Kolpe 
Ta Vaibhavwadi

34 ी YZO6986749

29 सिचन ीरसागर गणपतराव 
ीरसागर

मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Navbharat Highschool 
Kusur Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

46 पु

30 अमोल कुंभार चं कांत कुंभार
मु पो भुईबावडा ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416813

Adarsh Vidyamandir 
Bhuibawada Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

32 पु

31 दाजी लाड पांडुरंग लाड
मु पो सडुरे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Vikas Vidhyalay 
SasdureAruleTa 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

57 पु RLH0170142

32 ितमा मांजरेकर मोहन मांजरेकर
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

29 ी ZFJ6638357

33 िम लंद मे ी मधुकर मे ी
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Shri Swami 
Vivekanand 
Highschool Tithavali 
Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

44 पु GTW2662452
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34 भा कर नादकर शंकर नादकर 
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Arjun 
RaoraneVidyalay 
Vaibhavwadi  Dist 
Sindhudurg

48 पु NWJ6016745

35 साधना नरवणकर रघुनाथ 
नरवणकर

मु पो भुईबावडा ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416813

Adarsh Vidyamandir 
Bhuibawada Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg
 Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

51 ी

36 यासीन नयाघर महीबुबसाहेब 
नयाघर

मु पो भुसारवाडी कोळपे 
पो ितथवली ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी 416810

Urdu Madhyamik 
Vidhyalay Umbarde 
Mehabubnagar Kolpe 
Ta Vaibhavwadi

32 पु XTX6255335

37 िवलास नानगुरे कृ णा नानगुरे
मु पो क ळ ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Madhyamik Vidhyalay 
Karul Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

53 पु AZL7231335

38 केशव पाखरे िभमराव पाखरे
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

36 पु AZL6871875

39 दनकर पाटील ीपती पाटील
मु पो नाधवडे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Arvind Savant Sardar 
Madhyamik Vidhyalay 
Nadhavade Ta 
vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

57 पु UYT0276833

40 सुरेश पाटील शंकर पाटील
मु नरसाळवाडी पो 
मांगवली ता वैभववाडी 
िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Madhukar Sitaram 
Bhurke Madhyamik 
Vidhyalay Mangavali 
Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

55 पु NWJ7076474

41 साता पा पाटील कृ णा पाटील
मु  बुराणवाडी पो 
आिचण ता वैभववाडी 
िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Yashvantrao Chavan 
Vidhyalay Achirne Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

54 पु

42 अचना पाटील पु षो म पाटील
मु पो क ळ ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Madhyamik Vidhyalay 
Karul Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

41 ी AZL1194711

43 माधुरी पाटील काश पाटील
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Let H K Raorane Jr 
Mahavidhyalay 
Vaibhavwadi Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

38 ी NWJ6587695
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44 जयवंत पाटील केशव पाटील
मु पो नेल ता वैभववाडी 
िज संधुदुग
 वैभववाडी  416704

Chhatrapati Shivaji 
Vidyalay Nerle Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

36 पु BTN1446269

45 वैभव पाटील मनोहर पाटील
मु पो क ळ ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Madyamik Vidhyalay 
Karul Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

32 पु RLH6878821

46 िवशाल पाटील गो वंद पाटील
मु पो कुसूर ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Madhyamik Vidhyalay 
Umbarde Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

31 पु NWJ6491443

47 िवण पोतदार बंडोपंत पोतदार
मु पो भुईबावडा ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416813

Adarsh Vidyamandir 
Bhuibawada Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

35 पु

48 अमृता रावराणे बाळकृ ण 
रावराणे

मु माळवाडी पो आिचण 
ता वैभववाडी िज 
संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Yashwantrao Chavan 
Vidhyalay Achirne Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

55 ी

49 संजय राठोड किनराम राठोड
मु पो उंबड ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416813

Madhyamik Vidhyalay 
Umbarde Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

43 पु NWJ1708585

50 भाकर सावंत जयवंत सावंत
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Let Hemant Keshav 
Raorane Jr 
Mahavidhyalay Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

38 पु NWJ1777945

51 त वीर सोलकर अबूबकर सोलकर
मु पो भुसारवाडी कोळपे 
पो ितथवली ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Urdu Madhyamik 
Vidhyalay Umbarde 
Mehabubnagar Kolpe 
Ta Vaibhavwadi

40 पु NWJ6102891

52 र वं  सुयवंशी शाहीराम 
सुयवंशी

मु पो नेल ता वैभववाडी 
िज संधुदुग
 वैभववाडी  416704

Chhatrapati Shivaji 
Vidyalay Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

46 पु NWJ1393349

53 संजय तुळसकर महादेव  
तुळसकर

मु गावठणवाडी पो 
अिचण ता वैभववाडी 
िज संधुदुग  वैभववाडी 
416810

Yashvantrao Chavan 
Vidhyalay Achirne Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

42 पु WFN1610542

54 सं दप तुळसकर महादेव तुळसकर
मु गावठणवाडी अिचण 
ता वैभववाडी िज 
संधुदुग
 वैभववाडी 416810

Yashwantrao 
ChavanVidhyalay 
Achirne Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

36 पु WFN1558758
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55 दीपा भरडकर संतोष भरडकर
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Shree Madhavrao 
Pawar Vidhyalay 
Kokisare Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

46 ी ZFJ6694376

56 नामदेव गवळी िव ल गवळी
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage 
Vaibhavwadi

54 पु GGP0997528

57 शंकर वाघमोडे तुकाराम 
वाघमोडे

मु घंगाळेवाडी पो उंबड 
ता वैभववाडी िज 
संधुदुग वैभववाडी  
416813

Madhyamik Vidhyalay 
Umbarde Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

40 पु NWJ6355960

58 स यजीत कांबळे रामचं  कांबळे
मु पो वाभवे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी 416810

Anandibai Raorane 
ACS collage Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

39 पु DHF0989640

59 िवनोद गोखले ल मण गोखले
मु पो नाधवडे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Shri Madhavrao Pawar 
Vidhyalay Kokisare Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

56 पु NWJ1716588

60 महेश कदम अशोक कदम
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी 416810

Collage Of Food 
Technology 
Sangulwadi Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

31 पु XHI4366894

61 िनितन जाधव सीताराम जाधव
मु पो िस ाथवाडी 
उपळे ता वैभववाडी िज 
संधुदुग वैभववाडी  
416810

Shobhana Narayan 
Vidhyalay Nanivade 
Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

42 पु GGP1322981

62 धनाजी भोसले शंकर भोसले
मु वाणीवाडी पो 
नािनवडे ता वैभववाडी 
िज संधुदुग वैभववाडी  
416810

Shobhna Narayan 
Vidhyalay Nanivade  
Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

49 पु GGP1220631

63 दगंबर गुरखे भै  गुरखे
मु पो वाभवे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी 416810

Adarsh Vidyamandir Jr 
Collage Bhuibavada 
Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

41 पु GGP1004084

64 द ा गुरखे दगंबर गुरखे
मु पो वाभवे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी 416810

Adarsh Vidyamandir Jr 
Collage Bhuibavada 
Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

38 ी NWJ6897979

65 िवलास गुरव ध डू गुरव
मु पो क ळ ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Madhyamik Vidhyalay 
Karul Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

47 पु
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66 रा ल जाधव भा कर जाधव
मु बौ वाडी पो 
सांगुळवाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Arjun 
RaoraneVidyalay 
Vaibhavwadi  Dist 
Sindhudurg

37 पु NWJ6361125

67 जय ी गुरखे मोतीराम गुरखे
मु वायंबोशी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Arjun Raorane 
Vidhyalay Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

44 ी 3513967

68 सुिनल कुंभार आ पया कुंभार
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Madhavrao Pawar 
Vidhyalay Kokisare  
Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

57 पु NWJ1714930

69 िशवाजी गुरव कृ णा गुरव
मु बौ वाडी नािनवडे 
ता वैभववाडी िज 
संधुदुग
 वैभववाडी  416703

Shobhana Narayan 
Vidhyalay Nsanivade 
Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

54 पु NWJ1775402

70 संतोष राडे चं कांत  राडे
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी 416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage 
Vaibhavwadi

40 पु UCZ4765509

71 अिजत दघे राजाराम दघे
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Anandibai 
RaoraneACS Collage  
Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg 

43 पु LBG2352615

72 पूजा भागवत सुिनल भागवत
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी  416810

Achirne science jr 
Mahavidhyalay 
Achirne Ta 
Vaibhavwadi

29 ी NWJ6494454

73 दपाली शंदे अिमत शंदे
मु पो वाभवे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी 416810

New English School 
Het Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

32 ी NWJ6587547

74 योगेश पांचाळ रमाकांत पांचाळ
मु हेत पो उंबड ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी 416813

New English School 
Het Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

40 पु LJD1152115

75 प लवी काळे पांडुरंग काळे
मु पो बेळेकरवाडी 
को कसरे ता वैभववाडी 
िज संधुदुग वैभववाडी  
416810

Shri Madhavrao Pawr 
Vidyalay Kokisare Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

48 ी GGP0897017

76 िशरीष शबवणेकर रघुनाथ 
शबवणेकर

मु पो ा हणदेववाडी 
नािनवडे  ता वैभववाडी 
िज संधुदुग
 वैभववाडी 416703

Shobhana Narayan 
Vidhyalay Nanivade 
Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

57 पु GGP1220730
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77 अिभिजत शे े यशवंत शे े
मु गावठणवाडी पो 
नाधवडे  ता वैभववाडी 
िज संधुदुग वैभववाडी 
416810

Collage Of Agricultural 
Engineeiring And 
Technology 
Sangulwadi Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

30 पु NWJ6051536

78 वंदना काकडे चं कांत काकडे
मु पो एडगाव ता 
वैभववाडी  िज संधुदुग  
वैभववाडी 416810

Anandibai Raorane 
Arts Comers And 
Science Collage 
Vaibhavwadi

53 ी NWJ1623735

79 िशवदास कदम मधुसूदन कदम
मु गावठणवाडी सोनाळी 
पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Shri Madhavrao Pawar 
Vidhyalay Kikisare Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

41 पु GGP0889642

80 सं दप शंदे बळवंत शंदे
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Arjun 
RaoraneVidyalay 
Vaibhavwadi  Dist 
Sindhudurg

45 पु NWJ1751353

81 रा ल भोसले अिनल भोसले
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage 
Vaibhavwadi

33 पु NJV2251213

82 उदय संग रावराणे जग ाथ रावराणे
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Shirgav Highschool 
Shirgav Ta Devgad 
Dist Sindhudurg

53 पु NWJ7204225

83 दपक घाटगे वासुदेव घाटगे
मु पो क ळ ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Madhyamik Vidhyalay 
Karul Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

50 पु GGP0940502

84 पंिडत पवार भा कर पवार
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Arjun 
RaoraneVidyalay 
Vaibhavwadi  Dist 
Sindhudurg

37 पु NLL1011196

85 योग  च हाण राज  च हाण
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Arjun Raorane 
Vidhyalay Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

31 पु NZF8130676

86 काश पाटील मा ती पाटील
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Arjin Raorane 
Vidhyalay Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

51 पु

87 िवणकुमार पाटील अ ु पाटील
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Arjun Raorane 
Vidhyalay Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

35 पु NZF3631637
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88 मंदार चोरगे सदािशव चोरगे
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Arjun 
RaoraneVidyalay 
Vaibhavwadi  Dist 
Sindhudurg

32 पु NWJ1751155

89 सुषमा कडू िववेकानंद कडू
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Arjun 
RaoraneVidhyalay Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

40 ी NWJ6359137

90 आनंदा जाधव बाबुराव जाधव
मु पो क ळ ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Madyamik Vidhyalay 
Karul Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

47 पु WAB7648678

91 सीमा पालकर सखाराम पालकर
मुज पो को कसरे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Madhavrao Pawar 
Vidyalay Kokisare Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

58 ी

92 मा ती कुंभार ई रा कुंभार
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

56 पु NWJ6946636

93 मीना बोडके नामदेव बोडके
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Madhavrao Pawar 
Vidhyalay Kikisare Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

58 ी

94 चं कांत काकडे िसताराम काकडे
मु पो इनामदारवाडी 
एडगाव ता वैभववाडी 
िज संधुदुग  वैभववाडी 
416810

Anandibai Raorane 
Mahavidhyalay 
Vaibhavwadi

60 पु

95 मािणक चौगुले आनंदा चौगुले
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

44 पु WJX3925013

96 शरद काटकर गणपती काटकर
मु पो सडुरे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Vikas Vidyalay Sadure 
Arule Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

51 पु

97 रमेश गुलदे महादेव गुलदे
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी 416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage 
Vaibhavwadi

54 पु GGP0998328

98 आनंदा कांबळे मा ती कांबळे
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
Arts Comers And 
Scince Collage 
Vaibhavwadi

50 पु GGP0998286
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99 आकां ा केळकर गंगाधर केळकर
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Arjun 
RaoraneVidyalay 
Vaibhavwadi  Dist 
Sindhudurg

41 ी NWJ6900666

100 जनादन भोसले रामचं  भोसले
मु लोकमवाडी पो 
मांगवली ता वैभववाडी 
िज संधुदुग  वैभववाडी 
416813

Madhukar Sitaram 
Bhurke Madhyamik 
Vidhyalay Mangavli Ta 
Vaibhavwadi

56 पु XHI3544178

101 भारती भोसले जनादन भोसले
मु लोकमवाडी पो 
मांगवली ता वैभववाडी 
िज संधुदुग  वैभववाडी  
416813

Madhukar  Sitaram 
Bhurke Madhyamik 
Vidhyalay Mangavli Ta 
Vaibhavwadi

53 ी

102 िशवाजी पाटील ानदेव पाटील
मु लोकमवाडी पो 
मांगवली ता वैभववाडी 
िज संधुदुग वैभववाडी 
416813

Madhukar Sitaram 
Bhurke Madhukar 
Sitaram Bhurke 
Madhyamik Vidhyalay 
Mangavli Ta 
Vaibhavwadi

55 पु WAB1718451

103 सुधाकर पुरीबुवा नारायण पुरीबुवा
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Shree Madhavrao 
Pawar Vidhyalay 
Kokisare Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

58 पु NWJ0483925

104 िव ा रावराणे वासुदेव रावराणे
मु मधलीवाडी पो 
आिचण ता वैभववाडी 
िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Achirne Science Jr 
Vidhyalay Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

33 ी ZFJ6415350

105 सुरेश पाटील नारायण  पाटील
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी 416810

Anandibai Raorane 
Arts Comers And 
Scince Collage 
Vaibhavwadi

55 पु GGP1000264

106 संिजवनी पाटील सुरेश पाटील
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
Arts Comers And 
Scince Collage 
Vaibhavwadi

53 ी GGP1000108

107 काश झोरे भगवान झोरे
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Let H K Raorane Jr 
Mahvidhyalay 
Vaibhavwadi Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

44 पु NWJ6052799

108 ंकटेश गोपुला बाल कशन 
गोपुला

मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

37 पु HLS1325810

Page No.: 10 of 13

महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 89

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

109 अिवनाश कांबळे शामराव कांबळे
मु बु भूषणनगर पो 
उंबड ता वैभववाडी िज 
संधुदुग वैभववाडी 
419813

New English School 
Het Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

54 पु GRT1518349

110 संगीता पाटील शंकर पाटील
मु पंपळवाडी पो 
आिचण ता वैभववाडी 
िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Arjun Raorane 
Vidhyalay Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

42 ी AOP1097484

111 संदेश तुळसणकर ता या 
तुळसणकर

मु कुंभारवाडी पो उंबड 
ता वैभववाडी िज 
संधुदुग वैभववाडी  
416813

Arjun 
RaoraneVidyalay 
Vaibhavwadi  Dist 
Sindhudurg

40 पु GGP0898460

112 जावेद आतार बादशाह आतार
मु पो कुसूर ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी 416810

Navbharat Highschool 
Kusur Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

46 पु BTN1570027

113 भरत पाटील वसंत पाटील
मु पो कुसूर गावळवाडी 
ता वैभववाडी िज 
संधुदुग वैभववाडी 
416810

Navbharat Highschool 
Kusur Ta Vaibhavwadi 
Dist Sindhudurg

43 पु GGP0892091

114 अ ण माने महादेव माने
मु गावठण पो 
भुईबावडा ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416813

Adarsh Vidyamandir 
Bhuibawada Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg
 Ta Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

45 पु

115 िवजय शंदे िव नाथ शंदे
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग
 वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg

34 पु

116 नंद कशोर भू िवनायक भू
मु पवारवाडी पो 
को कसरे ता वैभववाडी 
िज संधुदुग वैभववाडी  
416810

Arjun 
RaoraneVidyalay 
Vaibhavwadi  Dist 
Sindhudurg

42 पु GGP1002328

117 सुयकांत बोडके अनंत बोडेके
मु पो अ ळे ता 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी 416601

Agriculture Collage 
Sangulwadi Ta 
Vaibhavwadi Dist 
Sindhudurg 

42 पु NWJ1719913

118 शांता गांगुड बाळु गांगुड
मु नारकरवाडी पो 
को कसरे ता वैभववाडी 
िज संधुदुग वैभववाडी  
416810

Madyamik V Unch 
Madhyamik Vidhyalay 
Phangaon Ta Devgad

33 ी ADD7111248

119 रणिजत  पाटील भाऊसो पाटील 
बाजारपेठ वैभववाडी 
िज संधुदुग  वैभववाडी  
416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage 
Vaibhavwadi 

39 पु BTN1614890
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120 गणेश टकले उ व टकले
मु पो  वैभववाडी िज 
संधुदुग वैभववाडी  
416810

Shree Madhavrao 
Pawar Highschool 
Tithavali Vaibhavwadi

42 पु NYS5247981

121 ाने र  िसरसाट मािणक िसरसाट
मु पो वैभववाडी िज 
संधुदुग  वैभववाडी  
416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage 
Vaibhavwadi

35 पु XUX1044791

122 भरत कुंभार वसंत कुंभार

मु राणेवाडी पो नावळे 
ता वैभववाडी िज 
संधुदुग

 Vaibhavwadi  
416810

Navbharat Highschool 
Kusur Vaibhavwadi

33 पु WAB7421324

123 राज  झलगे तुकाराम झलगे
मु राणेवाडी नावळे पो 
वैभववाडी ता 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी  416810

Navbharat 
Haighschool Kusur 
Vaibhavwadi

41 पु LKY1327758

124 िवलास हाण अशोक  हाण
मु पो लोरे ता वैभववडी 
िज संधुदुग  वैभववडी  
416601

Madyamik V unch 
Madhyamik Vidhyalay 
Phansgaon Ta 
Devgad 

36 पु NWJ1779172

125 दपाली िह गुडे िशवािज िह गुडे
मु बेळेकरवाडी पो 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी  416810

Shree Madhavrao 
Pawar Vidhyalay 
Kokisare Ta 
Vaibhavwadi

40 ी

126 करण पाटील पांडुरंग पाटील
पुव बाजारपेठ ता 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage 
Vaibhavwadi

34 पु WAB6622120

127 िवजय मरळकर शंकर मरळकर
मु पो  वैभववाडी िज 
संधुदुग वैभववाडी  
416810

Arjun Raorane 
Vidhyalay 
Vaibhavwadi

37 पु WAB8179285

128 सिचन पाटील िभकाजी पाटील
पि म बाजारपेठ 
वैभववाडी िज संधुदुग 
वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage 
Vaibhavwadi

30 पु RLH6740047

129 सिचन भा कर शामराव भा कर
पि म बाजारपेठ ता 
वैभववाडी िज संधुदुग  
वैभववाडी  416810

Anandibai Raorane 
ACS Collage 
Vaibhavwadi

35 पु FXR1065648

130 रामचं   घवारे िशवराम घवारे
मु पो वैभववाडी ता 
वैभववाडी  िज संधु ग 
वैभववाडी  416810

Shree Madhavrao 
Pawar Vidhyalay 
Kokisare Vaibhavwadi

47 पु GQK0826057

131 िव नाथ नंदकर मुकुंद  नंदकर
पि म बाजारपेठ वाभवे 
ता वैभववाडी िज 
संधुदुग  वैभववाडी  
416810

Shree Madhavrao 
Pawar Vidhyalay 
Kokisare Vaibhavwadi

40 पु NWJ6359129
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132 रमेश कशे ी कश कशे ी

मु  बेळेकरवाडी पो 
वैभववाडी ता 
वैभववाडी  िज संधुदुग  
Vaibhavwadi  
416810

Anandibai Raorane 
ACS Mahavidhyalay 
Vaibhavwadi

34 पु

133 रा ल चौगुले बाजीराव चौगुले
मू ओझरवाडी पो 
को कसरे ता वैभववाडी 
िज संधुदुग वैभववाडी  
416810

Let H K Raorane 
Mahavidhyalay 
Vaibhavwadi

36 पु RLH1013127
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1 सितश  पाटील संभाजी  पाटील
मुपो वगुला कॅ  प 
ता- वगुला  िज- संधुइुग 
 वगुला  416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

46 पु

2 कृ  णाजी  केळकर गणेश  केळकर 
मु पो  क  पत  पाटकर 
हाय  कुल नजीक वगुला 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

56 पु WFN0754903

3 वैशाली  भांगरे पंढरीनाथ  भांगरे 

मु पो पोलीस लाईन 
वगुला 
ता-  वगुला   िज- 
संधुदुग   वगुला  

416516

Annasaheb Desai 
Vidyamandir Parule 

36 ी

4 दपाली देसाई केशव  देसाई 
मु पो  भटवाडी वगुला 
ता- वगुला  िज-  
संधुदुग वगुला 

416516

KES Loknete Adv 
DattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

42 ी WFN1654078

5 अि नी कांबळे ल  मण कांबळे
मु पो   वगुला  
ता -वगुला  िज- संधुदुग 
वगुला  416516

Dabholi English 
School Dabholi 

36 ी SOC7142680

6 राजेश  राठये चं कांत राठये 
मु पो मात ड 
गावठणवाडी 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416529

Guru V S Khandekar 
High School Shiroda 

38 पु LJD1044247

7 राजेश घाटवळ भाकर  घाटवळ 

मु पो िवठठलवाडी 
वगुला
ता - वगुला  िज - 
संधुदुग  वगुला  

416516

Ansurpal High School 
Ansur 

52 पु LJD0938126

8 िवर  देसाई तापराव  देसाई 

मु पो डॉ  टस कॉलनी 
वगुला
ता - वगुला  िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

47 पु WFN6811020

9 िवलास  देऊलकर आ  माराम 
देऊलकर

मु पो कॅ  प भटवाडी 
ता - वगुला  िज-  
संधुदुग  वगुला  

416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

56 पु

10 अर वंद िबराजदार क  ला  पा िबराजदार 

मुपो वगुला भटवाडी
ता -  वगुला िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

Br Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla 

54 पु WFN6846570

11 िवर ी िबराजदार अर वंद  िबराजदार 
मु पो कॅ  प भटवाडी 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Vengurla High School 
Vengurla 

49 ी WFN6846588

12 पुजा  कप राजन  कप 
मु पो भटवाडी वगुला
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

52 ी LJD0890442
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13 सदािशव  भडवडे तुकाराम भडवडे

मु पो सीवुड अपाटमट 
बंदररोड 
ता-  वगुला   िज-  
संधुदुग  वगुला  

416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

59 पु LJD0902304

14 शैलजा  प ळकर सिचन  प ळकर 
मु पो तुळस खरीवाडी 
ता- वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला 

416515

Malgaon English 
School Malgaon 

35 ी WFN7508245

15 सुरेखा  देशपांडे सुदेश देशपांडे
मु पो िवनायक 
रेिसडे  सी वगुला  कॅ  प
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Br Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla 

48 ी HWH1878024

16 ल  मण  नैताम बापुराव  नैताम
मु पो  वयंभु संकुल 
दाभोलीनाका वगुला
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

48 पु

17 रामचं  ठाकुर वामन ठाकुर 

मु पो   हापण 
वरचीवाडी
ता -  वगुला  िज - 
संधुदुग  वगुला  

416522

Secondary School 
Nerur Madyachiwadi 
Kudal 

58 पु WFN0032607

18  दा  नाईक सोनु  नाईक 

मु पो मोचेमाड 
भंडारवाडी 
ता - वगुला  िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

Shri Sarswati Vidyalay 
Arawali Tank 

38 ी WFN1564228

19 तानाजी काळे नामदेव  काळे
मुपो  हापण 
च  हाणवाडी
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416522

S L Desai High School 
& Kai Sou S R Patil 
Junior College Pat 

54 पु LJD0776005

20
 व  नाली  
िपळणकर संजय  िपळणकर

मु पो दाभोली 
बोवलेकरवाडी 
ता- वगुला   िज-  
संधुदुग  वगुला  

416516

Dabholi English 
School  Dabholi 

40 ी WFN1508548

21 संिजव लंगवत ल  मण  लंगवत

मु पो आिशवाद 
अपाटमट  तांबळे  वर 
रोड  वगुला 
ता- वगुला  िज-  
संधुदुग   वगुला  

416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

51 पु WFN6317770

22 संजीव चमणकर सुधाकर  
चमणकर

मुपो वेतोरे पालकरवाडी
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

56 पु WFN0055714

23 िशतल  नाईक सिचन  नाईक 
मु पो तुळस फातरवाडा 
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416515

Sindhudurg Vidya 
Niketan English 
Medium School 

40 ी LJD1002252

24 काश  देसाई गणपतराव देसाई 
मु पो भटवाडी 
इं धनुपाक वगुला
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

52 पु
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25 रे  मा चोडणकर भालचं  
चोडणकर

मु.पो. गावडेवाडी 
वगुला
ता- वगुला  िज- संधुदुग  
वगुला  416516

Dabholi English 
School Dabholi 

43 ी LJD0936161

26 शांत च  हाण सहदेव च  हाण
मुपो  हापण 
च  हाणवाडी
ता- वगुला िज- संधुदुग  
वगुला  416522

S L Desai High School 
& Kai Sou S R Patil 
Junior College Pat 

42 पु LJD0072664

27 अनंत  सामंत मधुसुदन   सामंत 

मु पो  प ळे 
बाजारवाडी 
 ता- वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला  

416523

Secondary School 
Nerur Madyachiwadi 
Kudal 

52 पु WFN0006222

28 िवनोद च  हाण राघो  च  हाण
मुपो  हापण नमसवाडी
ता- वगुला िज- संधुदुग  
वगुला  416522

S L Desai High School 
& Kai Sou S R Patil 
Junior College Pat 

57 पु LJD0775486

29 महेश  च  हाण कृ  णा  च  हाण

मु पो  हापण 
च  हाणवाडी 
ता-  वगुला  िज- 
संधुदुग वगुला  

416522

Annasaheb Desai 
Vidyamandir Parule 

40 पु LJD1806942

30 मा ती चौगले िभवा  चौगले
मु पो आनंदी आकड 
सुंदर भाटले वगुला 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
  वगुला  416516

Br. Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla 

57 पु WFN6321798

31 बेल  केलकर द  ताजी  केलकर 
मु पो वगुला कॅ  प 
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला 416516

Vengurla High School 
Vengurla

52 पु FXR1852912

32 सयाजी ब दर ब ुवान ब दर
मु पो  हापण 
ता- वगुला  िज-  
संधुदुग  वगुला  

416522

S L Desai High School 
& Kai Sou S R Patil 
Junior College Pat 

51 पु LJD0775288

33 मिनषा  िडसोजा लॉरे  स  िडसोजा 
मु पो कॅ  प वगुला 
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416516

Sindhudurg 
Vidyaniketan English 
School Vengurla 

48 ी WFN6472013

34 आ  माराम सोकटे यशवंत  सोकटे
मु पो सुंदर भाटले वगुला 

ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Dabholi English 
School Dabholi 

56 पु LJD0894386

35 गती िनवतकर दनेश िनवतकर

मु पो कोचरा 
ीरामवाडी 
ता-  वगुला  िज- 
संधुदुग  वगुला  

416522

S L Desai High School 
& Kai Suo S R Patil 
Junior College Pat 

39 ी WFN6001051

36 अॅ  थोनी िडसोजा अॅले  स  िडसोजा 
मु पो रामघाट वगुला
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला 416516

New English School 
Matond 

54 पु LJD0955195

37 ीराम िहलकर भाकर  िहलकर
मुपो भटवाडी वगुला 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

44 पु LJD0890517
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38 अि नी आडके अमोल  आडके
मु पो तुळस 
माळकरवाडी
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416515

Shir Shivaji High 
School Tulas 

38 ी WFN6972061

39 ि या  मराठे युवराज मराठे 
मु पो कॅ  प भटवाडी 
वगुला 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

42 ी LJD0888750

40 दपक पाटील मा ती  पाटील 
मु-पो- बागायतवाडी 
उभादांडा 
ता-वगुला  िज- संधुदुग  
वगुला  416516

Dabholi  English  
School Dbholi 

45 पु DHF1361989

41 संजय  पोटफोडे भाकर  
पोटफोडे 

मु पो िवनायक 
रेिसडे  सी 
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला 416516

R K Patkar High 
School & R C Rege 
Junior College 
Vengurla2

56 पु AZS6193676

42 मयुरेश  रेडकर रमेश  रेडकर

मु पो दाभोसवाडा  
वगुला 
ता- वगुला  िज-  
संधुदुग वगुला  

416516

Yashwantrao Bhosale 
College Of Pharmacy

28 पु WFN6912281

43 शालन  समु े लाजारस  समु े 

मु पो वगुला  डॉ  टस 
कॉलनी कॅ  प
ता- वगुला  िज - 
संधुदुग  वगुला   

416516

Vengurla High School 
Vengurla 

40 ी HZV1534395

44 भावना धुरी सुशांत  धुरी 
मु पो भटवाडी वगुला
ता- वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

Asoli High School 
Asoli 

41 ी LJD0724799

45 मह   नाईक भाकर  नाईक 
मु पो वेतोरे 
पालकरवाडी 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Dnyandip Vidyalay 
Hivale Malvan 

47 पु LJD0837856

46 सुजाता नाईक मह  नाईक 
मु पो वेतोरे 
पालकरवाडी
ता- वगुला  िज- संधुदुग  
वगुला 416516

Shri Devi Sateri High 
School Vetore 

46 ी WFN1550003

47 मोद  कांबळे दनकर कांबळे
मु पो  हाडा कॉलनी 
वगुला
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला 416516

Vengurla High School 
Vengurla

55 पु WFN6256887

48 शेखर  सामंत सदानंद  सामंत 

मुपो भोगवे 
कोळवेलवाडी 
ता -  वगुला  िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

40 पु WFN1544907

49 मनोज  आरोसकर र वं नाथ  
आरोसकर

मु पो रामे  वर ग  ली 
वगुला 
ता- वगुला   िज- 
िसधुदुग  वगुला   
416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

53 पु LJD0895326
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50 अिनल  केळु  कर दादु  केळु  कर 
मु पो केळुस मोबार
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416520

Shivaji Vidyalay Hirlok 52 पु WFN0042747

51 आनंद  बांदेकर भाकर  बांदेकर 
मु पो रामघाट रोड 
वगुला
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

59 पु LJD0955807

52 देवदास आरोलकर रमाकांत  आरोलकर 

मु पो कॅ  प भटवाडी 
वगुला
ता- वगुला िज- संधुदुग  
वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

58 पु WFN0112061

53 दलीप  िशतोळे जग  नाथ  
िशतोळे 

मुपो कॅ  प वगुला
ता-  वगुला  िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

50 पु WFN1620194

54 स गु   साटेलकर नारायण 
साटेलकर

मु पो  हापण 
खालचीवाडी 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला   416522

S L Desai High School 
& Kai Sou S R Patil 
Junior College Pat 

46 पु LJD0726810

55 मनाली कुबल मधुकर  कुबल 
मु पो आनंदी  आकड 
सुंदर भाटले वगुला
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
वगुला  416516

New English School 
Ubhadanda 56 ी LJD0952226

56 कशोर  सो  सुरकर शांताराम  सो  सुरकर 

मु पो वजराट पंपळगांव 

ता - वगुला  िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

R K Patkar High 
School & R C Rege 
Junior College 
Vengurla

51 पु WFN7505639

57 जग  नाथ राठोड नातु  राठोड 
मु पो केळुस 
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416520

S K Patil Vidyamadir 
Kelus 

41 पु LXX1373380

58 मिनषा  मुजुमदार मोहन  मुजुमदार

मु पो राऊळवाडा साकव 
वगुला
ता - वगुला   िज - 
संधुदुग 
 वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

51 ी

59 वामन गावडे अंकुश  गावडे
मुपो मठ कणकेवाडी 
ता - वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

57 पु WFN0091899

60 दपावली गवस रामा  गवस 
मु पो तुळस बेतवाडी
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला 416515

R P D High School 
Junior College 
Sawantwadi 

32 ी WFN6266191

61 तृ  ती  देसाई िवशाल  देसाई
मु पो प ळे 
मांजारडेवाडी 
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416523

S K Patil Vidyamandir 
Kelus  

39 ी WFN6000491

62 रामचं  गोसावी भा  कर गोसावी

मु पो भोगवे 
गोसावीवाडी 
ता-  वगुला  िज- 
संधुदुग  वगुला  

416523

Shri Rekoba 
Madhyamik Vidhyalay 
Vayari Bhutnath

42 पु LJD0728550
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63 सा ी  वराडकर नर   वराडकर

मु पो उभाइांडा 
वाघे  वरवाडी
ता - वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

Dr R D Khanolkar High 
School Math 

50 ी LJD0950782

64 जयराज  राऊळ जयराम  राऊळ
मु पो मठ वडखांल 
ता-वगुला   िज- संधुदुग 
वगुला  416516

Kai Rajaram Marathe 
high secondary school 
Fondaghat 

36 पु LJD0896100

65 कत   भोगटे कशोर  भोगटे
मु पो भटवाडी वगुला
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला 416516

Kai Sou Gulabtai D 
Naik Junior College 
Vetore 

42 ी WFN7505027

66 अिभिजत  महाले पंढरीनाथ  महाले
मु पो िपराचा दगा 
वगुला 
ता- वगुला  िज संधुदुग 
वगुला  416516

Raosaheb 
GogateCollege Of 
Commerce&Sarawatib
ai walke college of 
Arts Banda 

55 पु WFN7265986

67 साद कुबल हनुमान  कुबल

मु पो कोचरा 
च  हाटावाडी
ता - वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला 

416522

Shri Devi Shantadurga 
High School 
Vadachapat Malvan 

48 पु LJD0741371

68  व  नाली  पेडणेकर िनलेश पेडणेकर
मु पो दाभोली 
मांजरेकरवाडी
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
वगुला   416516

Dabholi English 
School  Dabholi 

35 ी WFN6312706

69 संिगता  मुळे अतुल  मुळे
मु पो कॅ  डी िड  पे  सरी 
रोड वगुला
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

50 ी LJD0936815

70 ओवी पवार ि तम पवार
मु पो  कलानगर वगुला 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Shri  Devi Sateri High 
School Vetore 

43 ी WFN7089402

71 रमा  ठाकुर रामचं  ठाकुर 
मु पो  हापण नमसवाडी 

ता- वगुला  िज- संधुदुग  
वगुला 416522

Annasaheb Desai 
Vidyamandir Parule 

48 ी LJD0726307

72 अिनल वनकु े गणपतराव  
वनकु े

मु पो पॉवर हाऊस 
वगुला
ता- वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

58 पु WFN6321343

73 िस  दी  सावंत सुबोध  सावंत
मु पो मठ टाकयेवाडी 
ता- वगुला   िज-  
संधुदुग  वगुला  

416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

50 ी LJD0884130

74 सोनाली सावंत सु दश  सावंत 
मुपो मठ टाकयेवाडी 
ता- वगुला  िज -  
संधुदुग  वगुला  

416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

47 ी LJD0884171
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75 सुशांत धुरी र वं   धुरी 
मु पो भटवाडी वगुला 
ता- वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला 

416516

R K Patkar High 
School & R C Rege 
Junior College 
Vengurla

41 पु GQK0830315

76 वे दका  सावंत िवजय  सावंत 
मु पो वेतोरे देऊळवाडी
ता -  वगुला  िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

42 ी WFN6003776

77 अमेय देसाई अभयकुमार  
देसाई 

मु पो प ळे मांजाडवाडी
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
  वगुला  416523

Annasaheb Desai 
Vidyamandir Parule 

40 पु

78 िशवानी ठाकुर सुिशलकुमार 
ठाकुर 

मु पो  हापण 
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला 416522

N A S D Vidyalay 
Walaval Kudal 41 ी LJD0726992

79 ीनाथ  फणसेकर िभकाजी  फणसेकर 

मु पो कोचरा 
शेळपीवाडी 
ता- वगुला  िज -  
संधुदुग  वगुला  

416522

Shri Rekoba 
Madhyamik Vidhyalay 
Vayari Bhutnath

52 पु LJD0740803

80  वाती पोवार भुपाल पोवार 
मु पो  हाडा कॉलनी 
वगुला 
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416516

Vengurla High School 
Vengurla

38 ी FXR1468446

81 िवण  कुबल भाकर  कुबल 

मु पो कोचरा 
च  हाटावाडी 
ता- वगुला  िज-  
संधुदुग  वगुला   

416522

Shri Rekoba 
Madhyamik Vidhyalay  
Vayari Bhutnath

46 पु LJD0738765

82 जय संग  नाईक यशवंत  नाईक 
मु पो भटवाडी वगुला 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

55 पु

83 सुरेखा  शंदे िव  वास  शंदे
मु .पो वेगुला कामपलॅड 
हाऊस 
ता- वगुला िज- संधुदुग  
वगुला  416516

Vengurla High School 
Vengurla

41 ी FXR1977826

84 पांडुरंग  वगरे िबरा  पा  वगरे 
मु पो पालकरवाडी 
वेतोरे
ता-  वगुला  िज. संधुदुग 
 वगुला  416516

Shri Devi Sateri High 
School Vetore 

46 पु HSZ1220938

85 योगेश  पेडणेकर अनंत  पेडणेकर 
मु पो  होडावडा 
गोसावीवाडी
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416529

C S College Agricultur 
Oros 

47 पु LJD1007558

86 राज  सुयवंशी धनराज सुयवंशी
मु पो भटवाडी वगुला
ता- वगुला िज- संधुदुग  
वगुला 416516

Br Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla 

44 पु LFS1854926

87 य ा  साळगांवकर देवद  त  
साळगांवकर 

मु पो कोचरा 
च  हाटावाडी 
ता-  वगुला िज संधुदुग  
 वगुला  416522

S L Desai High school 
& Kai sou S R Patil 
Junior College Pat 

49 ी LJD0741025
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88 शैलजा  वेटे वासुदेव वेटे
मु पो वगुला  कॅ  प
ता - वगुला  िज - 
संधुदुग  वगुला  

416516

Ansurpal High School 
Ansur 

57 ी WFN6315964

89 िनलेश  पेडणेकर वसंत पेडणेकर 
मु पो वायंगणी 
ता-वगुला  िज-  संधुदुग 
 वगुला  416516

Shri Devi Sateri High 
School Vetore 

43 पु LJD0721084

90 िनलेश  प ळेकर िभकाजी 
प ळेकर

मु पो प ळे गौतमनगर 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416523

Shri Kaleshwar Vidhya 
Mandir Nerur Kudal 

36 पु LJD0733659

91 मानसी प ळेकर िनलेश प ळेकर 
मु  पो प ळे गौतमनगर 
ता -  वगुला  िज 
- संधुदुग   वगुला   
416523

Vidya Vihar Engish 
School Ajgaon

34 ी WFN7197999

92 िनतीन कुलकण  वसंत  कुलकण  
मु पो राऊळवाडा वगुला
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416516

Sindhudurg Vidya 
Niketan English 
School Vengurla

50 पु

93 सोमनाथ  बागुल रामा बागुल
मु पो  प ळे कुशेवाडा
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला   416523

Annasaheb Desai 
Vidyamandir Parule 

39 पु WFN6674667

94 वषा  मोिहते वसंत मोिहते
मु पो दाभोली नाका 
वगुला
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

New English School 
Ubhadanda

55 ी WFN1500396

95 िवमल  शंगाडे राजकुमार  
शंगाडे 

मु पो रामघाट रोड 
वगुला 
ता- वगुला िज- संधुदुग  
वगुला  416516

Vengurla High School 
Vengurla 

51 ी FXR1348499

96 बॉनी िडसोझा जॉन  िडसोझा
मु पो होडावडा 
ि  चनवाडी 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416529

Milagris High School 
Sawantwadi 

32 पु WFN1555002

97 िस  दी च  हाण गणेश च  हाण
मु पो  हापण तेलीवाडी
ता- वगुला िज- संधुदुग  
वगुला  416522

S L Desai High School 
& Kai Sou S R Patil 
Junior College Pat 

40 ी WFN1651728

98 सुिनल जाधव गंगाराम  जाधव 

मु पो आडेली देऊळवाडी 

ता- वगुला  िज -  
संधुदुग   वगुला  

416516

K K  Chamankar High 
School Adeli 

49 पु

99 परेश  बोवलेकर गोपाळ  
बोवलेकर

मु पो  दाभोली  
बोवलेकरवाडी 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College 

44 पु WFN1556380

100 गु नाथ  केरकर आपा केरकर

मुपो कोचरा 
रवळनाथवाडी 
ता - वगुला  िज- 
संधुदुग  वगुला  

416522

S L Dsai High School 
& Kai Sou S R Patil 
Junior College Pat 

54 पु WFN0024737
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101 वसंतराव  पाटोळे मा ती  पाटोळे 
मु पो महाजनवाडा  
वगुला
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
वगुला 416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

48 पु MKQ0541987

102 मु  धा काळे सं दप  काळे
मु पो  वगुला भटवाडी
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416516

Vengurla High School 
Vengurla

42 ी WFN6522932

103 अमर तांडेल शिशकांत  तांडेल
मु पो वगुला कॅ  प 
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416516

Vengurla High School 
Vengurla

43 पु LJD0898031

104 तुषार  कामत िव  णु  कामत
मु पो वगुला  भटवाडी 
ता- वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला 

416516

R K Patkar High 
School & R C Rege 
Junior College 
Vengurla

53 पु WFN0091009

105 पाली  नाईक उदेश नाईक 
मु पो आडेली देऊळवाडी
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416516

Br Balasaheb 
Khardekar Coollege 
Vengurla 

40 ी LJD0839100

106 वसंत पवार गोपीनाथ  पवार 

मु पो  दाभोली 
दाभोलकरवाडी
ता- वगुला  िज-  
संधुदुग  वगुला  

416516

Dabholi  English  
School Dabholi 

43 पु LXX1415553

107 पांडुरंग  सामंत नारायण सामंत
मु  पो दाभोली  
बागायतवाडी
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416516

Vengurla High School 
Vengurla 

57 पु

108 िवकास वाले गणपती  वाले 
मु पो  हाडा कॉलनी 
वगुला
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416516

Vengurla High School 
Vengurla6

46 पु

109 महेश  बोवलेकर िसताराम  
बोवलेकर

मु पो मठ 
बोवलेकरवाडी 
ता- वगुला   िज - 
संधुदुग  वगुला 

416516

R K Patkar High 
School & R C Rege 
Junior College 
Vengurla

55 पु LJD0723056

110 काश  खोत सुबराव  खोत 
मु पो केळुस 
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416520

S K Patil Vidyamandir 
Kelus 

46 पु

111 दपक पाटील िशवाजीराव  
पाटील

मु पो भटवाडी वगुला
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

52 पु WFN6317143

112 राजन  हंजनकर सोमाजी हंजनकर
मु पो कोचरा 
ता- वगुला   िज- 
संधुदुग   वगुला  

416522

S  K  Desai Vidyalay & 
Kai C C R Patil 
Kanishth 
Mahavidyalay Pat 

54 पु
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113 राघोबा  फणसेकर वासुदेव  
फणसेकर

मु पो कोचरा 
आगारवाडी
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416520

Shri Rameshwar High 
School Mithbav  
Devgad 

52 पु WFN7236524

114 उमेश  वाळवेकर र  नाकर  
वाळवेकर 

मु पो दाभोली नाका 
वगुला 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

New English School 
Ubhadanda 

55 पु LJD0895680

115 सदािशव  चुकेवाड गंगाधर  चुकेवाड
मु पो आनंदी आकड 
सुंदर भाटले वगुला 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

43 पु XHK3158706

116
अ जं  यकुमार  
नरग  चे बाळासो नरग  चे 

मु पो आनंदी अपण  
सुंदर भाटले वगुला 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

51 पु SOC3571478

117 राजाराम चौगले गुंडु  चौगले
मु पो भटवाडी वगुला
ता- वगुला  िज संधुदुग  
वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

57 पु

118 सिवता  जाधव शंकर  जाधव 
मु पो आनंदी आकड 
सुंदर भाटले
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416516

R K Patkar High 
School & R C Rege 
Junior College 
Vengurla

46 ी NWJ6165625

119 सुिनता जाधव कृ  णात जाधव 
मु पो कॅ  प भटवाडी
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला   416516

Br Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla 

47 ी GRT2064954

120 देवयानी झोरे रामचं   झोरे 
मु पो वगुला  
गाडीअडडा 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Shri Saraswati 
Vidyalay Arawali Tank 

37 ी TGJ2021152

121 राखी  माधव सुबोध  माधव 

मु पो आनंदी आकड 
सुंदर भाटले वगुला 
ता- वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

KES Loknete 
AdvDattaPatil 
Homoeopathic Medical 
College & Hospital 
Vengurla 

49 ी

122 गोिपचंद बागुल ताराचंद  बागुल 

मु पो आनंदी आकड 
सुंदर भाटले 
ता - वगुला  िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

R K Patkar High 
School & R C Rege 
Junior College 
Vengurla 

51 पु WFN3500733

123 मा ती नव े रामचं  नव े
मुपो आनंदी आकड सुंदर 
भाटले वगुला
ता- वगुला िज- संधुदुग  
वगुला 416516

Br Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla 

53 पु WFN6322234

124 बाळासाहेब भैरट म छं   भैरट 

मु पो आनंदी आकड 
सुंदर भाटले वगुला 
ता- वगुला   िज- 
संधुदुग वगुला   

416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

48 पु LJD0896704
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125 सुिनल जाधव आ  माराम  
जाधव

मु पो वगुला   हाडा 
कॉलनी 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Ray Dr R D Khanolkar 
High School  Math 

48 पु WFN7337819

126 पांडुरंग  गावडे र  ना  पा  गावडे 
मु पो आनंदी आकड 
सुंदर भाटले वगुला
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

51 पु

127 वसंत नंदिगरीकर पुंडिलकराव नंदिगरीकर 

मु पो आनंदी आकड 
सुंदरभाटले 
ता- वगुला  िज संधुदुग  
वगुला  416516

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

46 पु HLS2902070

128 सुमन  करंगळे महादेव  करंगळे 
मु.पो. कप वगुला
ता.वगुला  िज. संधुदुग  
वगुला  416516

Br.Nath Pai Nursing 
College Kudal 

29 ी

129 शामसुंदर  येरम गणपत  येरम 
मु.पो. सातेरी संकुल 
दाभोली नाका
ता.वगुला  िज. संधुदुग  
वगुला  416516

R. K.Patkar High 
School & R.C.Rege 
Jr.College Vengurla 

58 पु WFN6691158

130 ीपाद पाडगांवकर सुरेश पाडगांवकर
मु.पो.होडावडा 
परबवाडी
ता.वगुला िज. संधुदुग 
वगुला  416529

Laxmibai Sitaram 
Halbe 
College of Arts Com. 
& Science 
Tal . Dodamarg

32 पु WFN1554591

131 रमेश  वाघमारे बाजीराव  
वाघमारे 

मु.पो.रामघाट रोड 
कोपलड हाऊस 
ता.वगुला िज. संधुदुग  
वगुला 416516

Aronda High School 
Aronda

45 पु RNS4256749

132 मंगेश  कांबळी नरेश  कांबळी 
मु.पो.उभादांडा 
बागायतवाडी
ता.वगुला  िज. संधुदुग  
वगुला  416516

Guru A. V. Bavdekar 
Vidhyalay Shiroda 

54 पु LJD0946061

133 शैलेश कदम कृ  णाजी  कदम 
मु.पो. घाडीवाडा वगुला 

ता.वगुला िज. संधुदुग  
वगुला  416516

B.M.Gogate Junior 
College Shiroda 

53 पु ZFJ0164400

134 रे  मा कोचरेकर संजय कोचरेकर 
मु.पो. कोचरे 
वरचीवाडी
ता.वगुला िज. संधुदुग  
वगुला  416522

Br.Nath Pai College Of 
Nursing Kudal 

24 ी WFN7164080

135 दुगा  भुजबळ बाबुराव  भुजबळ
मु.पो. मठ वडखोल
ता.वगुला िज. संधुदुग  
वगुला  416516

Kankavali College 
Kankavali

36 ी

136 बाबुराव खवणेकर देऊ खवणेकर
मु.पो.परबवाडा वगुला
ता.वगुला   िज. संधुदुग  
वगुला  416516

R.K.Patkar High 
School & R.C.Rege 
Jr.College Vengurla

60 पु
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दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

137 रामे  वरी सामंत ह रशचं  सामंत
मु.पो.प ळे कुशेवाडा
ता.वगुला िज. संधुदुग  
वगुला  416523

New English School & 
Jr College Kasal

34 ी WFN6674741

138 वैभवी  नाईक िवजय  नाईक
मु.पो. आडेली 
ता.वगुला िज. संधुदुग  
वगुला 416516

Nath Pai Central 
School Kudal 

37 ी

139 िमशेल  फनािडस मॅ  सी फनािडस 
मु.पो. उभादांडा 
सुखटनवाडी
ता.वगुला  िज. संधुदुग  
वगुला  416516

Br.Nath Pai Central 
School Kudal

24 ी

140 उ  का  वाळवेकर उमेश वाळवेकर
मु.पो. सातेरी संकुल 
दाभोली नाका 
ता.वगुला  िज. संधुदुग  
वगुला  416516

New English School 
Ubhadanda

58 ी LJD0895672
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महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 90

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 शवरी  कांबळी शेखर  कांबळी 
मु पो आरवली 
बांधवाडी 
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416517

Br Balasaheb  
Khardekar College 
Vengurla 

39 ी LJD0941666

2 उ  जयनी मांजरेकर नारायण  मांजरेकर

मु पो िशरोडा  
धानजीवाडा
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416518

R K Patkar High 
School & R C Rege 
Junior College 
Vengurla 

55 ी WFN6850689

3 त  वी ओटवणेकर उमेश  ओटवणेकर 

मु पो आरवली 
गावधडवाडी 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416517

Guru A V Bawdekar 
High School  Shiroda 

43 ी WFN3501087

4 चाळोबा  हरगुडे मनोहर  हरगुडे 
मु पो िशरोडा 
खासबागवाडी
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416518

Shri Sarswati Vidyalay 
Arawali Tank 

45 पु AOP6689632

5 ऋतुजा  राठये राजेश राठये

मु पो िशरोडा  
धानजीवाडी 
ता -  वगुला  िज- 
संधुदुग  वगुला  

416518

Guru A V Bawdekar 
High School  Shiroda 

33 ी WFN1725100

6 िनशा  वालावलकर िव  णु  वालावलकर 

मु  पो आरवली 
देऊळवाडी 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
वगुला  416518

Guru A V Bawdekar 
High School Shiroda 

40 ी WFN1620749

7 संपदा  दि त ीराम  दि त 
मु पो िशरोडा 
नाबरवाडा
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416518

Br  Balasaheb 
Khardekar College 
Vengurla

42 ी LJD2126548

8 िलना  कोळंबकर रमेश  कोळंबकर 
मु पो िशरोडा  वरचीकेर 

ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416518

R P D High School & 
Junior College 
Sawantwadi 

34 ी WFN6012934

9 ीराम दि त दनकर  दि त 
मु  पो आरवली  टाक
ता- वगुला  िज - 
संधुदुग  वेगुला   

416518

B M Gogate College 
Shiroda 

50 पु WFN0218457

10 दपाली कांबळी भगवान  कांबळी
मु पो रेडी नागोळेवाडी
ता- वगुला िज- संधुदुग 
वगुला  416517

Kai Sou Gulabtai D 
Naik  Junior College 
Vetore 

38 ी WFN6973093

11 राजेश  आ  हाड भाकर  आ  हाड 
मु पो िशरोडा 
वरचीकेरवाडी 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला 416518

Guru A V Bawdekar 
High School Shiroda 

33 पु WFN6876627

12 राजु  च  हाण देवजी च  हाण

मु पो िशरोडा 
धानजीवाडा
ता-  वगुला  िज- 
संधुदुग  वगुला  

416518

Guru A V Bawdekar 
High School  Shiroda 

44 पु HSX1371889

13 सुदाम  मंचरे भाऊसाहेब मंचरे 
मु पो आरवली टांक
ता - वगुला   
िज- संधुदुग  वगुला  
416517

Shri Saraswati 
Vidhyalay Arawali 
Tank

50 पु WFN6850127
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महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 91

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 उ  तम भागीत भगवंता भागीत 

मु पो आरवली 
बांधवाडी
ता- वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला  

416518

Vidya Vihar English 
School Ajgaon

35 पु MLD1163799

15 िव  णु  रेडकर रमाकांत  रेडकर 
मु पो िशरोडा केरवाडा
ता- वगुला  िज-  
संधुदुग  वगुला 

416518

Asoli High School 
Asoli 

58 पु WFN0242898

16 कृ  णात पोवार द  ता य  पोवार
मु पो आरवली 
गावधडवाडी 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416517

B  M  Gogate College 
Shiroda 

55 पु AZL3639895

17 अिजत  नाईक ानदेव  नाईक 

मु पो िशरोडा बाजारपेठ 

ता - वगुला  िज- 
संधुदुग   वगुला   

416517

Milagris High School 
Sawantwadi 

53 पु GQK0816975

18 स  यवान  कदम  लाडु  कदम  
मु पो  िशरोडा 
नाबरवाडा
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416518

Guru  A V Bawdekar 
High School Shiroda 

57 पु WFN6704431

19 जयेश राऊळ शांताराम  राऊळ

मु पो आसोली पाल 
खाजनवाडी
ता- वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला  

416516

Shri Sarswati Vidyalay 
Arawali Tank

39 पु WFN1565225

20 िनलम कांबळे संजय  कांबळे

मु पो िशरोडा मांजरेकर 
िब  ड ग 
ता- वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला   

416518

B  M  Gogate Junior  
College  Shiroda 

48 ी

21 नयनेश गावडे नामदेव  गावडे 

मु पो आरवली 
देवुळवाडी
ता- वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला  

416518

KES Loknete Adv 
Datta Patil 
Homoeopathic Medical 
College 

41 पु WFN1566876

22 िजिवता सावंत सागर  सावंत 

मु पो  िशरोडा  
खासबागवाडी
ता - वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला  

416518

B M Gogate College 
Shiroda 

35 ी WFN7515000

23 जयंत पाटील गणपतराव  
पाटील 

मु  पो िशरोडा  
बागायतवाडी 
ता- वगुला  िज- संधुदुग 
 वगुला  416518

B M Gogate College 
Shiroda 

56 पु DHF1117167

24 अिजत नाईक शांताराम  नाईक

मु पो िशरोडा 
देऊळवाडी
ता - वगुला  िज- 
संधुदुग वगुला  

416517

Shri Mauli Vidya 
Mandir Redi 

57 पु WFN0244399

25 कुणाल  बांदेकर जग दश  बांदेकर 
मु पो िशरोडा  केरवाडा
 ता- वगुला   िज- 
संधुदुग  वगुला  

416518

Guru A V Bawdekar 
High School Shiroda 

36 पु WFN6333777
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महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 91

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

26 दशना कोरगांवकर सुभाष कोरगांवकर 

मु.पो. िशरोडा 
बागायतवाडी
ता.वगुला िज. संधुदुग  
वगुला  416517

Anandibai Raorane 
Arts Commerce & 
Science College 
Vaibhavwadi 

36 ी LJD1100213
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महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 91

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 सुवणा वारघडे बबन वारघडे
मु पो  कजवडे 
परबवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416611

Adarsh Vidyamandir 
Kinjawade 

32 ी NWJ6471486

2 पौ णमा  केरकर पु षो म  केरकर 
मु पो  सुमती ीधर 
कॉ ले स देवगड  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड   416613

Anant Krishna Kelkar 
Highschool Wada

48 ी ZFJ7043813

3 िवजयकुमार कुनुरे िभवा कुनुरे
मु पो जामसंडे वेळवाडी 
टापू ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

57 पु NWJ1589746

4 मै ेयी भू चेतन  भू
मु पो  देवगड क ला 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416613

Uma Milind Pawar 
Highschool Devgad 

42 ी WFN6321939

5 सिहदा  खान याकुब  खान  
मु पो जामसंडे 
मळईवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

E BT Highschool 
Thakurwadi

50 ी NWJ6956080

6 सुधाकर च  हाण िशवराम च  हाण
मु पो  कुणके  वर 
खालचीवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416612

Madhyamik 
Vidyamandir 
Kunkeshwar 

56 पु NWJ0306090

7 सुिनल जाधव शंकर जाधव
मु पो वरेरी बौ  दवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416611

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

53 पु NWJ7030976

8 महादेव  च हाण रामचं   च हाण 
मु पो  साई कॉलनी  
तळेबाजार ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416611

Mahatma Gandhi 
Vidyamandir Talebajar 

43 पु GTP1526078

9 ा च  हाण नारायण च  हाण 

मु पो ी मंगल 
अपाटमट गणेशनगर 
जामसंडे ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416612

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

41 ी ZFJ1500305

10 संतोष  िशरवडकर यशवंत  
िशरवडकर

मु पो जामसंडे क ा  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416612

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

49 पु NWJ0185529

11 गु नाथ  तेली केशव  तेली 
मु पो कुणके र 
खालचीवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Mahatma Gandhi 
Vidyamandir Talebajar 

49 पु NWJ0304074

12  हाद कांबळे नामदेव कांबळे
मु पो देवगड नलावडे 
कॉ  ले  स ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416613

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

41 पु NWJ6254106
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महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 73

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 आनंद कदम महादेव कदम
मु पो कंजवडे 
देऊळवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416611

Adarsh Vidyamandir 
Kinjawade 

55 पु DYC0878728

14 मनाली गांवकर गणपत गांवकर
मु पो देवगड 
मुणगेकरनगरी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
देवगड 416613

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad

48 ी DYC1152354

15 अर वंद  धुव िशवलाल  धुव 
मु पो  थमेश अपाटमट 
देवगड नेनेनगर 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416613

S M G Highschool 
Devgad 

42 पु DXF1800796

16 ेया  तावडे सुर कुमार तावडे 
मु पो िशरगांव 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
देवगड 416610

S B Rane Highschool 
Naringre

44 ी NWJ6655641

17 अि मता मोय िमल द मोय
मु पो पंचायत सिमती 
देवगड शेजारी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड 416613

Uma Milind Pawar 
Highschool Devgad 

44 ी

18 िव  वास भुदेसाई राजाराम भुदेसाई

मु पो कंजवडे 
देऊळवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड  
416611

Panchakroshi 
Madhyamik 
Vidyamandir Gawane 

55 पु NWJ0329448

19 शामू जंगले पदू जंगले 
मु पो  देवगड  िशवनगर 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड   416613

S M G Highschool 
Devgad 

44 पु DYC1152974

20 संजय राठोड बाबु राठोड
मु पो  कंजवडे 
देऊळवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416611

Adarsh Vidyamandir 
Kinjawade 

42 पु DYC0875872

21 उमेश  कोयंडे भा कर  कोयंडे
मु पो जामसंडे 
तुळशीकाटे  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

S M G Highschool 
Devgad 

41 पु NWJ1690205

22 वरा  कोयंडे उमेश  कोयंडे 
मु पो  जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

S M G Highschool 
Devgad 

38 ी LJD0900639

23 ाने र  कुंभरे रामकृ ण  कुंभरे
मु पो  थमेश अपाटमट 
देवगड नेनेनगर 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
Devgad  416613

S M G Highschool 
Devgad 

42 पु XQY1301787

24 जय काश पाटील गणपत पाटील
मु पो आदश कॉलनी 
जामसंडे टळकनगर 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड 416612

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

53 पु NWJ6040356

25 संतोष  च हाण साबाजी  च हाण 
मु पो  जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

S M G Highschool 
Devgad 

48 पु NWJ1589654
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26 रमाकांत बांदेकर शंकर बांदेकर
मु पो जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Smt N S 
Pantawalawalkar 
Junior College  
Devgad 

55 पु NWJ1589662

27 बाळासाहेब ढेरे वामन ढेरे
मु पो  कुणके  वर  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड 416612

Madhyamik 
Vidyamandir 
Kunkeshwar 

50 पु NWJ1698711

28 बाळू  पाटील तुकाराम  पाटील 
मु पो  िशरगाव 
आंबेखोल ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416610

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

52 पु NWJ6580542

29 सुरेश कुल कर िव  णू कुल कर
मु पो स  यक िनवास 
जामसंडे कॉलेज रोड 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
देवगड  416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

57 पु NWJ1589704

30 मह  कामत माधव कामत
मु पो जामसंडे कॉलेज 
रोड ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Shri S H Kelkar 
College Devgad

52 पु NWJ1589720

31 रोिहणी  कदम िव ाधर  कदम 
मु पो  िमठमुंबरी  
बौ  दवाडी   ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Madhyamik 
Vidyamandir 
Kunkeshwar 

58 ी NWj6131460

32 सुखदा जांबळे मंगेश जांबळे
मु पो जामसंडे 
कावलेवाडी रोड 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
देवगड 416612

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

57 ी NWJ1589761

33 िवलास खरात रावबा खरात
मु पो जामसंडे कॉलेज 
रोड मुणगेकर कॉलनी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
देवगड 416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad

52 पु NWJ1591049

34 साद  शेवडे गजानन  शेवडे 
मु पो  जामसंडे 
टळकनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

S M G Highschool 
Devgad 

51 पु NWJ1687748

35 िनलेश वानखडे मोहनराव 
वानखडे 

मु पो साईमा हेरीटेज 
जामसंडे सातपायरी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
देवगड  416612

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

37 पु NWJ6254353

36 अि नी  आचरेकर कुंदन  आचरेकर 
मु पो  मुणगेकर कॉलनी  
कॉलेज रोड जामसंडे 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Shri Rameshwar 
Highschool Mithbav 

51 ी NWJ1587088

37 धकलू डवरी महादेव  डवरी 
मु पो  िशरगाव द नगर 
ता-देवगड िज- संधुदु  
देवगड  416610

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

46 पु DYC0901439
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38 मोहन सनगाळे कच लाल 
सनगाळे

मु पो साईमा हेरीटेज 
जामसंडे सातपायरी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड 416612

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

46 पु DYC1141548

39 साद मालवणकर अ ण 
मालवणकर

मु पो जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad

40 पु NWJ6123517

40 भालचं  तारी द  ता य तारी
मु पो जामसंडे टापू 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
देवगड 416612

Smt N S 
Pantwalawalkar  
Junior College Devgad

56 पु

41 िवनायक  ठाकूर पांडुरंग  ठाकूर
मु पो  जामसंडे 
मखरवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

55 पु NWJ0202812

42 नागेश  द  तरदार शरद द  तरदार
मु पो देवगड सडा 
शाळेजवळ ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416613

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

54 पु DYC1152768

43 शमशु ीन अ ार निस ीन अ ार 
मु पो  िशरगाव 
बळवंतनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416610

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

54 पु LKY2257749

44 िम लंद िभडे वसंत िभडे
मु पो जामसंडे वडांबा 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
देवगड 416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

50 पु NWJ0201541

45 िम लंद  लेले महे र  लेले 
मु पो गु कृपा रानडे 
कॉलनी  जामसंडे  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416612

Anant Krishna Kelkar 
Highschool Wada 

42 पु NWJ1692011

46 सुरेश  सुतार तुकाराम  सुतार 
मु पो  िशरगाव 
आंबेखोल ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416610

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

50 पु DYC0902676

47 अिवनाश बापट िवनायक बापट
मु पो सुदशन पाक 
देवगड सडा ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416613

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

59 पु NWJ7147663

48 दीपाली आचरेकर लवू आचरेकर 
मु पो  कातवणे र 
कुणके र  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Junior College Of  
Education Mithbav 

40 ी NWJ1699511

49 संजय गोगटे मोहन गोगटे
मु पो जामसंडे 
गणेशनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Shriram Moreshwar 
Gogate Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande

56 पु NWJ0197392
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50 संतोष वालावलकर बाळकृ  ण वालावलकर

मु पो जामसंडे 
ीकृ  णनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416612

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

59 पु NWJ1690817

51 संतोष  साटम बाजीराव  साटम 
मु पो  िशरगाव 
साटमवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416611

Madhyamik 
Vidyamandir Kuvale

50 पु NWJ0270009

52 परेश  च हाण द ाराम  च हाण 
मु पो  कुणके र  
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Shri Rameshwar 
Highschool Mithbav 

42 पु NWJ1543073

53 नामदेव  गांगुड बळीराम  गांगुड 
मु पो िशरगाव द नगर  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416610

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

41 पु JWX1440791

54 पृहा  दातार भूषण  दातार 
मु पो  जामसंडे 
ीकृ णनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Uma Milind Pawar 
Highschool Devgad 

29 ी NWJ7251010

55 भूषण दातार द  ता य दातार
मु पो जामसंडे 
ीकृ  णनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416612

Uma Milind Pawar 
Highschool Devgad 

28 पु NWJ6448393

56 सुनील गांवकर द  ता य गांवकर
मु पो जामसंडे 
ीकृ  णनगर  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416612

Madhyamik 
Vidyamandir 
Tembavali 

55 पु DYC1140565

57 रािधका  वालकर राज   वालकर
मु पो  जामसंडे 
हनुमाननगर  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

46 ी NWJ6008726

58 िवजय काजळे ीरंग काजळे
मु पो जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

59 पु NWJ1589902

59 मंगेश िगरकर रामचं  िगरकर
मु पो देवगड सडा 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड 416613

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

46 पु NWJ0016114

60 मिनषा  माने नारायण  माने 
मु पो जामसंडे वडांबा  
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

I E S Madhyamik 
Vidyalay Vijaydurg

53 ी NWJ6008114

61 सरोज  शंदे अशोक  शंदे 
मु पो ीशैल जामसंडे 
वडांबा  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

I E S Madhyamik 
Vidyalay Vijaydurg

53 ी DYC0687541
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62 िवर संग  पावरा भामटा पावरा
मु पो  ीशैल लॉग 
जामसंडे ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416613

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

38 पु BNQ0642991

63 राज   कोयंडे वासुदेव  कोयंडे 
मु पो  देवगड सडा 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416613

S M G Highschool 
Devgad 

48 पु NWJ0186254

64 सागर  कदम बाळकृ ण कदम 
मु पो  वळीवंडे 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416611

Krushi Tantra Vidyalay 
Valivande 

48 पु NWJ7124738

65 संजीवनी  ध गडे सुभाष ध गडे
मु पो जामसंडे 
िव  णूनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416612

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

54 ी NWJ6654065

66 सुिनल  घ ती दनकर  घ ती
मु पो  जामसंडे 
िव णुनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

S M G Highschool 
Devgad 

55 पु DYC1141498

67 िन कता कदम संतोष कदम
मु पो देवगड क  ला 
बौ  दवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416613

Madhyamik V Uccha 
Madhyamik Vidyalay 
Phanasgaon 

55 ी DYC1152107

68 ल  मण सुरवसे शामराव सुरवसे
मु पो जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Shri S H  Kelkar 
College Devgad 

51 पु NWJ1589233

69  नेहल िशवलकर रिवकांत 
िशवलकर

मु पो जामसंडे 
िव  णुनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Panchakroshi 
Madhyamik Vidyalay 
Pendhari

52 ी DYC0766113

70 िवकास  पवार  शामराव  पवार 
मु पो आदश कॉलनी 
जामसंडे   टळकनगर  
ता- देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Anant Krishna Kelkar 
Highschool Wada

55 पु NWJ1690106

71 मृ  मयी कानेटकर महेश कानेटकर
मु पो जामसंडे 
ीकृ  णनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416612

Uma Milind Pawar 
Highschool Devgad 

45 ी NWJ1763648

72 दीपक  वाळके जग  नाथ  वाळके 
मु पो कुणके  वर 
वाळकेवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Madhyamik 
Vidyamandir 
Kunkeshwar 

47 पु NWJ6131643

73 योगेश  पाताडे काश  पाताडे 
मु पो  कंजवडे 
खालचीवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416611

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

36 पु DYC0876011

74 शैलेश  पांढरे चं कांत  पांढरे 
मु पो जामसंडे 
ीकृ णनगर  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Bhavusaheb 
Lokegaonkar Vidyalay 
Girye 

43 पु NWJ6331326
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िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 73

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
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अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

75 िस ाम पाटील शरणा पा पाटील 
मु पो  जामसंडे 
ीकृ णनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Anant Krishna Kelkar 
Highschool Wada

45 पु

76 िशवाजी  ढाकणे रामचं  ढाकणे
मु पो जामसंडे 
िव णूनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Anant Krishna Kelkar 
Highschool Wada

51 पु NWJ6703367

77 सुिनल भाकरे बाळकृ  ण भाकरे
मु पो पारकर कॉलनी 
तळेबाजार ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416611

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

50 पु NWJ6983266

78 सितशकुमार कल वसंत कल
मु पो जामसंडे 
ीकृ  णनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Shriram Moreshwar 
Gogate Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande

50 पु NWJ7058944

79 संजय  पाटील िभमराव पाटील
मु पो जामसंडे 
ीकृ णनगर  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Bhavusaheb 
Lokegaonkar Vidyalay 
Girye 

52 पु UCZ0614108

80 िवनायक जाधव नकुल जाधव
मु पो जामसंडे 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड 416612

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

51 पु DYC1142009

81 संजीवनी जाधव बाळु जाधव
मु पो जामसंडे 
बाजारपेठ ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416612

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

51 ी KFB2620219

82 िवनोद  चौगुले िशवाजी  चौगुले 
मु पो  जामसंडे 
ीकृ णनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

40 पु NWJ1747773

83 अनु ी  कुलकण  आनंद  कुलकण  
मु पो देवगड बाजारपेठ  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416613

Uma Milind Pawar 
Highschool Devgad 

54 ी DYC1146869

84 धनंजय प  हाळकर िव ल प  हाळकर
मु पो जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

54 पु DYC0866657

85 तुळशीदास डामरी राजाराम डामरी 
मु पो जामसंडे 
िव  णुनगर  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416612

Shri Areshwar 
Highschool Are 

58 पु NWJ6136014

86 संतोष केसरकर िव  णुपंत 
केसरकर

मु पो ीशैल अपाटमट 
जामसंडे ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

58 पु NWJ6007991
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छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

87 पराग िहरनाईक नामदेव 
िहरनाईक

मु पो दाभोळे क डामा 
ता.देवगड िज. संधुदुग 
देवगड 416612

Shriram Moreshwar 
Gogate Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande

47 पु NWJ1597996

88 चेतन भु वसंत भु
मु पो देवगड क  ला 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड 416613

Uma Milind Pawar 
Highschool Devgad 

40 पु DYC1151018

89 अिजत  सु ंगले आनंदा  सु ंगले
मु पो  जामसंडे 
सहकारनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

S M G Highschool 
Devgad 

41 पु NWJ6342471

90 माधव यादव भगवान यादव
मु पो  जामसंडे 
तुळशीनगर  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416612

Madhyamik 
Vidyamandir 
Kunkeshwar 

54 पु NWJ0193893

91 दनेश तेली काश तेली
मु पो  कुणके  वर 
खालचीवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416612

Adarsh Vidyamandir 
Kinjawade 

36 पु DYC0980003

92 िनमला  च हाण संजय  च हाण 
मु पो  जामसंडे 
गणेशनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Mahatma Gandhi 
Vidyamandir Talebajar 

36 ी NWJ6254445

93 मंगेश  जांबळे िनिशकांत  
जांबळे 

मु पो जामसंडे वेळवाडी 
टापू ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416612

Sant Rawool Maharaj 
Mahavidyalay Kudal 

54 पु NWJ0194035

94 संजय तायडे भा  कर तायडे 
मु पो जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

50 पु DYC1153428

95 िव ा  लोहार मोहन  लोहार 
मु पो भवानी कॉ ले स 
देवगड  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड   
416613

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 

50 ी NWJ0183038

96  वाती कदम स  यवान कदम
मु पो कंजवडे 
कदमवाडी   ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416611

Adarsh Vidyamandir 
Kinjawade 

55 ी NWJ0332778

97 सागर फाळके एकनाथ फाळके
मु पो आरे पाळेवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
देवगड 416611

Shri Areshwar 
Highschool Are 

33 पु NWJ1773449

98 पारस जाधव परमे  वर जाधव
मु पो जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड  
416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

53 पु NWJ1589795
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अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
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99 ीिनवास  रावराणे मोतीराम  रावराणे 
मु पो  कुवळे घाडीवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416610

Madhyamik 
Vidyamandir Kuvale

51 पु

100  नेहल कदम सुभाष कदम
मु पो कंजवडे 
कदमवाडी   ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416611

Adarsh Vidyamandir 
Kinjawade 

58 ी NWJ0332283

101 अिजत  कदम अंकुश  कदम 
मु पो पाटथर आसर डी  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416612

Mahatma Gandhi 
Vidyamandir Talebajar 

46 पु NWJ0291271

102 राजेश  वाळके सुरेश  वाळके 
मु पो कुणके र 
वाळकेवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Mahatma Gandhi 
Vidyamandir Talebajar 

47 पु NWJ6131593

103 िभमराव  येडगे रामचं   येडगे 
मु पो जामसंडे क ा 
सडावाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

S M G Highschool 
Devgad 

42 पु NWJ6721336

104 संजीव  राऊत आ माराम  
राऊत 

मु पो  जामसंडे 
समथनगर  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416612

S M G Highschool 
Devgad 

57 पु DYC1036128

105 सिमरा राऊत संजीव राऊत
मु पो जामसंडे 
समथनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416612

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

53 ी DYC1035641

106 गुणाजी कोयंडे द  ताराम कोयंडे
मु पो कालवी 
कोयंडेवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416612

Madhyamik 
Vidyamandir 
Tembavali 

55 पु NWJ0220280

107 संजय पांचाळ ीकृ  ण पांचाळ
मु पो जामसंडे वडांबा 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड 416612

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

53 पु NWJ0196194

108 िव ांती  माने माधवराव  माने 
मु पो जामसंडे 
तुळशीनगर  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Mahatma Gandhi 
Vidyamandir Talebajar 

47 ी NWJ1589878

109
आ दती  
बां दवडेकर

अवधुत 
बां दवडेकर

मु पो  जामसंडे 
सहकारनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

S V Kulkarni 
Madhyamik 
Vidyamandir Mond 

43 ी NWJ1591999

110 मोद  शेठ अनंत  शेठ 
मु पो इळये पाटथर   
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Madhyamik 
Vidyamandir 
Kunkeshwar 

49 पु NWJ1696863
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111 आकाश तांबे गंगाराम तांबे
मु पो राजगृह आदश 
कॉलनी जामसंडे 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
देवगड 416612

Shriram Moreshwar 
Gogate Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande

49 पु NWJ6446706

112 माधुरी  तांबे आकाश  तांबे 
मु पो  राजगृह जामसंडे 
टळकनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Junior College Of  
Education Mithbav

45 ी NWJ6449680

113
आ दनाथ साद  
गज महादेव गज 

मु पो  कुवळे परबवाडी  
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416610

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

49 पु NWJ1702562

114 उदय  कदम गोपाळ  कदम 
मु पो  कुवळे बौ वाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416610

Dr S R Lele 
Highschool Mutat 

52 पु NWJ0105688

115 संजय  धुरी िसताराम  धुरी 
मु पो इळये धुरीवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416612

Shri N M Mangaonkar 
Junior College Mond 

45 पु DYC0967471

116 िवनायक  ठाकूर कािशनाथ  ठाकूर
मु पो वळीवंडे  
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416611

Krushi Tantra Vidyalay 
Valivande 

43 पु WFN1609775

117 अि मता  लोके आनंद  लोके 
मु पो  जामसंडे 
कावलेवाडी रोड 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416612

Bhavusaheb 
Lokegaonkar Vidyalay 
Girye 

49 ी DYC1037001

118 पु षो म साटम ंबक साटम
मु पो शेवरे गावठण 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416610

Madhyamik 
Vidyamandir Salshi

40 पु DYC0838987

119 सुयकांत  हसकर वासुदेव  हसकर
मु पो तळेबाजार  
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड 416611

Shri Bhagvati 
Madhyamik Vidyalay 
Kotkamate 

56 पु DYC0936625

120 जोवेल िडिस वा डू मंग िडिस वा 
मु पो  जामसंडे 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Industrial Training 
Institute Devgad 
(Jamsande)

49 पु WFN6954937

121 अजुन िशवनगेकर नारायण 
िशवनगेकर

मु पो जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

S B Rane Highschool 
Naringre 

40 पु DHF1865294

122 सर वती  धुरी हानू धुरी 
मु पो िशरगाव 
धोपटेवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416610

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

40 ी NWJ1804178

123 राज   हंदळेकर मोतीराम  
हंदळेकर 

मु पो  जामसंडे 
सहकारनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Shri Rameshwar 
Highschool Mithbav 

57 पु
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124 शरदकुमार शेटे उ  तम शेटे 
मु पो जामसंडे 
िव  णुनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

55 पु NWJ1592104

125 रघुनाथ घोगळे अंकुश घोगळे
मु पो तळेबाजार 
साईनगर  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416611

Mahatma Gandhi 
Vidyamandir Talebajar 

55 पु DYC0865691

126 शोभा  चनबसुगोळ सोम लंग  
चनबसुगोळ

मु पो तळेबाजार 
साईनगर कॉलनी  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416611

Mahatma Gandhi 
Vidyamandir Talebajar 

43 ी NWJ6463822

127 िवण  खडपकर भा कर  खडपकर 
मु पो  देवगड सडा 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416613

S M G Highschool 
Devgad 

43 पु DYC1156876

128 बाळासाहेब  कोकरे दामोदर  कोकरे 
मु पो  तळेबाजार  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416611

Mahatma Gandhi 
Vidyamandir Talebajar 

48 पु NWJ6463871

129 आनंद णकर रामकृ  ण णकर
मु पो कंजवडे 
देऊळवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416611

Panchakroshi 
Madhyamik 
Vidyamandir Gawane 

52 पु NWJ0328844

130 सुिशल  जोईल कृ णा  जोईल 
मु पो जामसंडे वडांबा 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Mahatma Gandhi 
Vidyamandir Talebajar 

42 पु FCS1842186

131 आिसफ कादरी मु  ताक कादरी
मु पो िशरगांव 
बाजारपेठ ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416610

Uma Milind Pawar 
Highschool Devgad

46 पु DYC0900126

132 तब  सुम कादरी आिसफ कादरी 
मु पो िशरगांव 
बाजारपेठ ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416610

Uma Milind Pawar 
Highschool Devgad 

40 ी NWJ1695782

133 मृ युंजय  मुणगेकर मधुकर  मुणगेकर 
मु पो  देवगड बाजारपेठ 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
देवगड  416613

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

46 पु NWJ0183369

134 सुभाष दिहबांवकर सहदेव दिहबांवकर

मु पो जामसंडे 
िव  णुनगर  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416612

Shri Bhagvati 
Madhyamik Vidyalay 
Kotkamate 

55 पु DYC0935924

135 िनशा  दिहबावकर सुभाष  दिहबावकर 

मु पो  जामसंडे 
िव णुनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

S M G Highschool 
Devgad 

47 ी DYC0936740

136 िवठोबा  ल दे दाजी  ल दे 
मु पो िशरगाव 
बाजारपेठ  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416610

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

56 पु DYC0896761
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137 मािणक वंजारे शंकर  वंजारे 
मु पो िशरगाव 
बाजारपेठ ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416610

Madhyamik 
Vidyamandir Salshi

55 पु

138 संदीप शंगे संगया  शंगे
मु पो जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416612

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

52 पु 392

139 चं कांत भक द  ता य भक
मु पो जामसंडे 
िव  णुनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

52 पु NWJ6008148

140 महादेव  घोलराखे स या पा घोलराखे

मु पो  ीशैल अपाटमे ट 
जामसंडे वडांबा ता- 
देवगड िज- संधुदुग 
देवगड  416612

Anant Krishna Kelkar 
Highschool Wada

55 पु NWJ6125652

141 नारायण माने रंगराव  माने 
मु पो  ीशैल अपाटमे ट 
जामसंडे टापू ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Anant Krishna Kelkar 
Highschool Wada 

56 पु NWJ3550134

142 ि ती चौगले नवनाथ चौगले
मु पो देवगड नेनेनगर 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416613

Anant Krishna Kelkar 
Highschool Wada

36 ी WAB5303540

143 दादाजी शेवाळे गो वंदा शेवाळे
मु पो जामसंडे 
गणेशनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग देवगड 
416612

Shri S H Kelkar 
College Devgad

39 पु NWJ6703193

144 बाळकृ ण  लोके भाऊ लोके 
मु पो िशरगाव 
धोपटेवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416610

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

37 पु DYC0899757

145 कािमनी  ता हणकर सुिनल  ता हणकर 

मु पो  कुणके र 
खालचीवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

31 ी NWJ6350193

146 वाती  राऊत शांत  राऊत
मु पो  जामसंडे 
ीकृ णनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

40 ी NWJ6702526

147 ि ती सारंग थमेश  सारंग 
मु पो  जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

30 ी NWJ7251069

148 थमेश  सारंग दलीपकुमार  
सारंग 

मु पो  जामसंडे 
तुळशीनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

29 पु NWJ6254122

149 सुभाष  खरात सोनु  खरात 
मु पो  िशरगाव गावठण 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416610

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

37 पु DYC0896712
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150 ि या  खवळे ताप  खवळे 
मु पो  देवगड 
तारामुंबरी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416613

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

36 ी NWJ6255392

151 राज   साटम महादेव  साटम 
मु पो  िशरगाव 
बाजारपेठ  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416610

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

60 पु NWJ0269537

152 भाकर  वाघ नारायण  वाघ 
मु पो  देवगड जगताप 
कॉ ले स  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416613

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

36 पु XQB6722870

153 िवशाखा  साटम भाकर  साटम
मु पो शेवरे साटमवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416610

Pundalik Ambaji Karle 
Arts & Commerce 
College Shirgaon 

25 ी NWJ6722987

154 सुगंधा  पवार िव नाथ  पवार 
मु पो  तोरसोळे 
िमराशीवाडी  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416611

Pundalik Ambaji Karle 
Arts & Commerce 
College Shirgaon 

30 ी NWJ6047419

155 क त   लासे संतोष  लासे 
मु पो  देवगड 
जगतापवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416613

Uma Milind Pawar 
Highschool Devgad 

45 ी LVK0995126

156 शांत  राऊत अजुन  राऊत
मु पो  जामसंडे 
ीकृ णनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

56 पु NWJ6123764

157 तानाजी  पाटील बळवंत  पाटील 
मु पो जामसंडे 
टळकनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

S M G Highschool 
Devgad 

58 पु NWJ0076225

158 शामली तारी शंकर  तारी
मु पो  िमठमुंबरी 
बागवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

30 ी NWJ6349518

159 मयुरी कुंभार महादेव  कुंभार 
मु पो तळेबाजार  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416611

Pundalik Ambaji Karle 
Arts & Commerce 
College Shirgaon 

33 ी NWJ6463780

160 ेहल  वातकर सुधाकर  वातकर 
मु पो  जामसंडे वडांबा  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

38 ी DYC1035930

161 मािणक  पाटणकर ीराम  
पाटणकर 

मु पो  दाभोळे 
पाटथरवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

27 ी NWJ6452346

162 मनोहर तेली सुहास  तेली 
मु पो  वरेरी राणेवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416610

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

38 पु NWJ1539147
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163 राजेश  तेली िव नाथ  तेली 
मु पो कुणके र 
खालचीवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

43 पु NWJ1770692

164 ेहा  सावंत िव म  सावंत 
मु पो  जामसंडे 
टळकनगर ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416612

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

38 ी NWJ6449086

165 िस ी कदम दलीप  कदम 
मु पो  कंजवडे 
कदमवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416611

Pundalik Ambaji Karle 
Arts & Commerce 
College Shirgaon

45 ी DYC0876631

166 तनु का पारकर मनोज  पारकर 
मु पो  देवगड 
िव लवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416613

Devgad Arts, 
Commerce & Science 
Junior College By 
S.M.G Higshchool 
Devgad 

32 ी NWJ6720940

167 सागर  करडे उ म  करडे 
मु पो  िशरगाव 
बाजारपेठ  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416610

Shirgaon Highschool & 
Junior College 
Shirgaon 

37 पु UYT3229671

168 सना िपरखान अ दुलगणी 
िपरखान 

मु पो  देवगड अमरवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416613

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

29 ी NWJ6578215

169 ओमकार  लाड िवजयकुमार  
लाड 

मु पो साळशी 
गांवकरवाडी   
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416610

Dadasaheb Tirodkar 
Junior College 
Pandurtitha 

31 पु NWJ6263677
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1 सुमेधा  पडेलकर िजत   पडेलकर 
मु पो  पडेल बौ  दवाडी  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड 416804

I E S Madhyamik 
Vidyalay Vijaydurg

47 ी NWJ1527928

2 अनंत कोकरे पांडुरंग  कोकरे 
मु पो  मालपे 
धनगरवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416811

Wamanrao Mahadik 
Madhyamik Vidyalay & 
Junior College Talere 

37 पु NWJ1682368

3 करवीर  गळाटी बसवाणी गळाटी 
मु पो धालवली 
सरवणकरवाडी  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416703

Korle Dhalavali 
Madhyamik Vidyalay 

48 पु AOP7947617

4 त मय  कोठावळे सदानंद  
कोठावळे 

मु पो कसबा वाघोटण 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416804

Dr S R Lele 
Highschool Mutat 

33 पु NWJ1573583

5 िम लंद  पाटणकर मधुकर  पाटणकर 
मु पो पडेल 
पाटणकरवाडी   
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416804

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 

41 पु NWJ1743186

6 रिवराम माळगवे आ माराम  
माळगवे

मु पो  पडेल 
िशवडीवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416804

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 39 पु NWJ1761519

7
मोहसीनखान  
पठान 

बिशरअहमद  
पठाण 

मु पो  ठाकुरवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416804

E BT Highschool 
Thakurwadi

36 पु XAL1372267

8 सुहास  झोरे रामचं   झोरे 
मु पो  बापड  सडेवाडी  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416613

Shri N M Mangaonkar 
Junior College Mond 

47 पु DYC0768077

9 िशवानंद  च हाण रेकू च हाण 
मु पो  पडेल कॅ टीन 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416804

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 

53 पु NWJ1527050

10
स यपाल  
लाडगांवकर 

िसताराम 
लाडगांवकर 

मु पो  पढरी गावठण  
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416811

Pendhari 
Panchacroshi 
Madhyamik Vidyalay

51 पु DYC0766345

11 राज   शंदे जग  नाथ  शंदे 
मु पो   पोकळे िनवास 
िगय  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416806

I E S Madhyamik 
Vidyalay Vijaydurg

56 पु XWX7736960

12 सुिनल  जंगम बाबी  जंगम 
मु पो  पडेल  बौ वाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416804

Shri Shivaji 
Vidyamandir Kalse 

50 पु NWJ0058813

13 मोईन  पटेल साहेबलाल  पटेल 
मु पो  ठाकुरवाडी   
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416804

E BT Highschool 
Thakurwadi

28 पु SOC6911325
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महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 74

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 अशोक  देसाई बळवंत देसाई 
मु पो  मुटाट 
ा हणवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416803

Dr S R Lele 
Highschool Mutat 

46 पु WAB6665285

15 ा  जोशी राज   जोशी 
मु पो पडेल सुतारवाडी  
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416804

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 

43 ी NWJ1676568

16 राजेश  नारकर जग ाथ  नारकर 
मु पो िव लादेवी 
फणसगाव  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416811

Saraswati Highschool 
Nandgaon 

45 पु DYC0806166

17 इ ान  नवाब महमुद नवाब 
मु पो  पावणाई 
धुरीवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416613

S V Kulkarni 
Madhyamik 
Vidyamandir Mond 

41 पु NWJ1599257

18 सुिनल  बारट े हणमंतराव  
बारट े 

मु पो  गवाणे ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416801

Panchakroshi 
Madhyamik 
Vidyamandir Gawane 

51 पु AZL3700796

19 शुभांगी  बोडस मनोहर  बोडस
मु पो  पडेल ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416804

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 

57 ी NWJ6962518

20 र ाकर  सरवणकर रामचं   सरवणकर 

मु पो  ी गणेशिस ी 
बुरंबावडे ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416811

Korle Dhalavali 
Madhyamik Vidyalay 

50 पु DYC0807651

21 ऋचा सरवणकर र ाकर  
सरवणकर 

मु पो बुरंबावडे 
देऊळवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416811

Kasarde Madhyamik V 
Uccha Madhyamik 
Vidyalay Kasarde 

49 ी NWJ6580211

22 अ  दुलमजीद मु  ला सेनसो मु  ला
मु पो गवाणे 
गांवठणवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416801

Panchakroshi 
Madhyamik 
Vidyamandir Gawane 

57 पु NWJ1601640

23 दलीपकुमार  फडके हरी  फडके 
मु पो  ितल ट 
बाईतवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416807

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 

59 पु NWJ0029797

24 संजीवनी फडके दलीपकुमार  
फडके 

मु पो ितल ट बाईतवाडी 
 ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416807

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 

57 ी NWJ6103550

25 साद  परब जनादन  परब 
मु पो वाडा परबवाडी  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416805

Madhyamik 
Vidyamandir Soundale 

49 पु NWJ7066996

26 दलीप  लेले यशवंत  लेले 
मु पो  मुटाट 
ा हणवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416803

Dr S R Lele 
Highschool Mutat 

59 पु NWJ0100383
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महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 74

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

27 मृणाल  कोयंडे रामदास  कोयंडे 
मु पो  मणचे वाणीवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड 416811

Dr S R Lele 
Highschool Mutat 

43 ी DYC0763219

28 साद  पाटणकर सदािशव  
पाटणकर 

मु पो  पडेल 
पाटणकरवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416804

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 

45 पु NWJ1526938

29 गुंडु  िबज महादेव  िबज 
मु पो  िवजयदुग 
िव लवाडी  ता-देवगड  
िज- संधुदुग  देवगड  
416806

I E S Madhyamik 
Vidyalay Vijaydurg 

53 पु DYC0685057

30 द ाराम  कोकरे रामचं   कोकरे 
मु पो  गोवळ 
धनगरवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416811

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 

40 पु DYC0826792

31 ेहा  कोकरे द ाराम  कोकरे 
मु पो  गोवळ 
धनगरवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416811

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 

35 ी NWJ6338586

32 कुमार  कांबळे धमा  कांबळे 
मु पो  रामे  वर काटा 
ता-देवगड  िज- संधुदुग  
देवगड  416806

I E S Madhyamik 
Vidyalay Vijaydurg 

57 पु NWJ011689

33 िहराचंद  तानवडे रामचं   तानवडे
मु पो  पडेल 
तानवडेवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416804

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 

52 पु NWJ1743434

34 रामदास  कोयंडे तुकाराम  कोयंडे 
मु पो  म ड म डतर 
वरचीवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416623

S V Kulkarni 
Madhyamik 
Vidyamandir Mond 

51 पु

35 योती  गोखले मकरंद  गोखले 
मु पो  स दाळे 
ता हणकरवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416804

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

43 ी NWJ6035968

36 िमनाज नाईकवाडी बालेखान नाईकवाडी 

मु पो  िवजयदुग 
जावकरवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416806

Kokan Urdu 
Highschool Vijaydurg 

40 ी MMZ0272609

37 वैजनाथ  कदम संभाजी  कदम 
मु पो स दाळे 
बाऊळवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416804

Madhyamik 
Vidyamandir Soundale 

52 पु NWJ1761410

38 आयशा  मुकादम हसनिमयाँ 
मुकादम 

मु पो  रामे र अनपूर 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416806

Kokan Urdu 
Highschool Vijaydurg

34 ी NWJ6770929

39 आसावरी  कदम सुिनल  कदम 
मु पो बापड गायकवाडी  
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416613

S V Kulkarni 
Madhyamik 
Vidyamandir Mond 

50 ी DYC0769059
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महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 74

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

40 मला पा मगदूम हा या पा 
मगदूम

मु पो  िगय कुंभारवाडी  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416806

Bhavusaheb 
Lokegaonkar Vidyalay 
Girye 

57 पु

41 दलीप  घरपणकर तुकाराम  घरपणकर 
मु पो मुटाट  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416803

Dr S R Lele 
Highschool Mutat 

53 पु WAB4004966

42 सुिशल मणचेकर गुणाजी मणचेकर 
मु पो िगय कुंभारवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416806

Bhavusaheb 
Lokegaonkar Vidyalay 
Girye 

49 पु NWJ0015570

43 गणेश  रानडे वामन  रानडे 
मु पो   पडेल बेलवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416804

Madhyamik 
Vidyamandir Soundale 

52 पु NWJ0057615

44 सागर  पांचाळ रामचं   पांचाळ 
मु पो  महाळुंगे 
गावठाणवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416811

Madhyamik V 
Ucchamadhyamik 
Vidyalay Phanasgaon 

40 पु DYC0829788

45 रमेश  किवटकर हानू  किवटकर 
मु पो  मुटाट ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416801

Dr S R Lele 
Highschool Mutat 

44 पु GQK0941898

46 वेदा  सातवळेकर िव जीत  
सातवळेकर

मु पो  वाडा भटवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416805

Uma Milind Pawar 
Highschool Devgad 

36 ी CRQ2054021

47 िविनका  पाळेकर िवकेश   पाळेकर 
मु पो  पाळेकरवाडी 
मुटाट ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416803

Arts & Commerce 
College Phansgaon

30 ी NWJ6037477

48 तनुजा  लाड तुकाराम  लाड 
मु पो  रहाटे र 
धुरीवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416611

Shri S H Kelkar 
College Devgad 

33 ी NWJ1600360

49 भरत  तांबे बाळकृ ण  तांबे 
मु पो महाळुंगे देवळेकर 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416811

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

30 पु NWJ6345490

50 हषन शेलार दे ा  शेलार 
मु पो  पडेल हेमलेवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416804

Shriram Madhyamik 
Vidyamandir Padel 

45 पु YCT0119344

51 सुिचता  नाईकधुरे बाबुराव  नाईकधुरे 
मु पो  बापड ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416613

Madhyamik V 
Ucchamadhyamik 
Vidyalay Phanasgaon 

45 ी DYC0770933

52 हषाली आरेकर मोहन  आरेकर 
मु पो पडेल तानवडेवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416804

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

26 ी NWJ6650543
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िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 74

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

53 बुशरा मुकादम इिलयास  
मुकादम 

मु पो  रामे र अनपूर 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416806

Kokan Urdu 
Highschool Vijaydurg

26 ी

54 चं मणी  तांबे रामचं   तांबे 
मु पो  िवजयदुग 
िव लवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416806

I E S Madhyamik 
Vidyalay Vijaydurg 

47 पु DYC0686956

55 नर   देवळेकर चं कांत  
देवळेकर 

मु पो  महाळुंगे 
देवळेकरवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416811

Madhyamik V 
Ucchamadhyamik 
Vidyalay Phanasgaon 

30 पु NWJ6258081

56 भा य ी  पाटील बळवंत  पाटील 
मु पो  पडेल कॅ टीन  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416804

Smt N S 
Pantwalawalkar Junior 
College Devgad 

27 ी NWJ6650592

Page No.: 5 of 5

महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 74

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 अभय हंदळेकर िव  णु हंदळेकर
मु पो  कोटकामते 
कुंभारवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416611

Shri Bhagvati 
Madhyamik Vidyalay 
Kotkamate 

48 पु NWJ6263263

2 रमेश  राऊत रघुनाथ  राऊत 
मु पो िमठबाव 
उ कटवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416615

Shri Rameshwar 
Highschool Mithbav 

46 पु ADD7354970

3 िनलम लोके रमेश  लोके 
मु पो  िमठबाव 
आगवणवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416615

Junior College Of  
Education Mithbav

42 ी DYC0973057

4 गणपत  नरे गो वंद  नरे 
मु पो  िमठबाव नरेवाडी 
 ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416615

Shri Rameshwar 
Highschool Mithbav 

46 पु NWJ7091283

5 भालचं   च हाण कृ णा  च हाण 
मु पो  िमठबाव वरची  
लोकेवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416615

Junior College Of 
Education Mithbav

52 पु NWJ6412043

6 गु साद  मांजरेकर बाळकृ ण  मांजरेकर 

मु पो  बागमळा 
दिहबाव ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड  416630

Shri Bhagavati 
Highschool Munage

43 पु DYC0969998

7 संजय राणे यशवंत राणे
मु पो नार े वरचावाडा 
 ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड 416630

Madhyamik 
Vidyamandir 
Kunkeshwar 

52 पु

8 दपक  डगरे शंकर  डगरे 
मु पो  िमठबाव 
डगरेवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416615

Shri Rekoba 
Madhyamik Vidyalay 
Vayari Malavan 

57 पु

9 नागेश िवरकर िगरजा  पा 
िवरकर

मु पो मुणगे ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416630

Shri Bhagavati 
Highschool Munage

35 पु ABB6270748

10 साद बागवे नंदकुमार बागवे
मु पो मुणगे सावंतवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड 416630

Shri Bhagavati 
Highschool Munage

33 पु NWJ6137780

11 महेश लोके पांडुरंग लोके
मु पो िमठबांव 
आडारीवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416615

S B Rane Highschool 
Naringre

50 पु NWJ0319475

12 मु् धा भावे राजीवकुमार 
भावे 

मु पो नार े 
तांबळवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416630

S B Rane Highschool 
Naringre

42 ी NWJ6477228

13 िवशाखा  कामतेकर िव णु कामतेकर 
मु पो  कोटकामते  
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416611

Krushi Tantra Vidyalay 
Valivande 32 ी NWJ1543826
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14 ह र ं   कुबल सदिशव कुबल 
मु पो  तांबळडेग 
उ रवाडा ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416615

Shri Rameshwar 
Highschool Mithbav 

52 पु NWJ7106339

15 ि यांका  कासले मुकुंद  कासले
मु पो  मुणगे बौ वाडी  
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416630

Shri Bhagavati 
Highschool Munage

30 ी NWJ7279961

16 आरती  लोके सुशीलकुमार 
लोके 

मु पो  िमठबाव  
फाटकवाडी  ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड  
416615

S M G Highschool 
Devgad 

40 ी NWJ6045645

17 शंकर  मुणगेकर सुयकांत  
मुणगेकर 

मु पो  व पुत  िनवास 
मुणगे रोिहदासवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416630

Krushi Tantra Vidyalay 
Valivande 

31 पु NWJ6014609

18 दीपा मराठे काश मराठे
मु पो दिहबांव 
ा  हणवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग 
 देवगड 416630

Shriram Moreshwar 
Gogate  Madhyamik 
Vidyamandir 
Jamsande 

56 ी NWJ0326662

19 संजय बांबुळकर शांताराम 
बांबुळकर

मु पो मुणगे ल  देवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड 416630

Shri Bhagavati 
Highschool Munage

59 पु DYC0940494

20 र  मी कुमठेकर रामदास कुमठेकर
मु पो हंदळे मोववाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड 416630

Shri Rameshwar 
Highschool Mithbav 

37 ी

21 सुधाकर  मंडले कृ णा  मंडले
मु पो ना रं े सडावाडी  
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416630

S B Rane Highschool 
Naringre

54 पु

22 अ ैत  गोरे देवानंद  गोरे 
मु पो  हंदळे भटवाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग 
 देवगड  416630

Shri N M Mangaonkar 
Junior College Mond 

32 पु NWJ6605687

23 संजय कांबळे नामदेव कांबळे
मु पो दिहबांव 
बौ  दवाडी ता-देवगड 
िज- संधुदुग  देवगड 
416630

S B Rane Highschool 
Naringre

54 पु XHI4128161

24 मोद  आचरेकर िव ाम  
आचरेकर 

मु पो  हंदळे भंडारवाडा 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416630

Shri N M Mangaonkar 
Junior College Mond 

37 पु DYC0943209

25 करण राऊळ तुकाराम राऊळ
मु पो कोटकामते  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड 416611

Shri Bhagvati 
Madhyamik Vidyalay 
Kotkamate 

48 पु CDQ0632109
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26 क णा ना रं ेकर नामदेव  
ना रं ेकर 

मु पो  ना रं े बौ वाडी 
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416630

Devgad Arts, 
Commerce & Science 
Junior College By 
S.M.G Higshchool 
Devgad 

33 ी NWJ1773605

27 सुहािसनी  कदम रामचं   कदम 
मु पो नार े बौ वाडी  
ता-देवगड िज- संधुदुग  
देवगड  416630

Devgad Arts, 
Commerce & Science 
Junior College By 
S.M.G Higshchool 
Devgad 

41 ी DYC1229400
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1 शंभुदेव  दरेकर उ मराव दरेकर िस  दीिवनायक कॉलनी 
दोडामाग 416512

Laxmibai Sitaram 
Halbe College 
Dodamarg

50 पु JFG0785444

2 शांत ढेपे नारायण ढेपे िस  दीिवनायक कॉलनी 
दोडामाग 416512

Laxmibai Sitaram 
Halbe College 
Dodamarg

41 पु WFN7427925

3  हाद गाथाडे ानोबा गाथाडे ओमकार कॉलनी दोडामाग 416512

Laxmibai Sitaram 
Halbe College 
Dodamarg

50 पु WFN1537976

4 मृणाल गवस काश गवस केळीचेटब उसप 
दोडामाग 416512

New English School 
Madura

35 ी WFN6276430

5 सोमनाथ ग धळी पंडीत ग धळी वानोशीवाडी कुडासे 
दोडामाग 416512

Sarawati Vidhya 
Mandir Junior College 
Kudase

41 पु GTP1259423

6 िनवृ  ती कांबळे परसू कांबळे कोनाळक ा कॉलनी 
दोडामाग 416549

Shri Shanta durga 
Madhyamik Vidhyalay 
Pikule

55 पु GQK0826156

7 सखाराम कांबळे आनंदा कांबळे केशर क  तुरी अपाटमट 
दोडामाग 416512

Kirti Vidhyalay 
Ghotagewadi

43 पु WAB6631998

8 राजन कासार नारायण कासार कोनाळक ा कॉलनी 
दोडामाग 416549

M R Naik Vidhyalay 
Konalkatta

58 पु GQK0821850

9 मह  खांडेकर अिवनाश 
खांडेकर

उसप दोडामाग 
416512

Bapusaheb Desai 
Vidyalay Usap

49 पु KFB1025188

10 िभमराव लंबोरे िव लराव लंबोरे साटेली भेडशी दोडामाग 416512
New English School 
Bhedshi

50 पु AEW0146929

11 अिनल मांगले सुयकांत मांगले भासले कॉलनी 
दोडामाग 416512

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

41 पु GCD1160787

12 राम कसन मोरे आ ृ मोरे
ओमकार कॉलनी 
दोडामाग दोडामाग 
416512

Laxmibai Sitaram 
Halbe College 
Dodamarg

49 पु WFN7070881

13 पुंडलीक पाटील हनमंत पाटील
यां ीक वसाहत 
कोनाळक ा दोडामाग 
416549

Madhyamik Vidhyalay 
Mangeli

53 पु GQK0822023
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14 िव ा पाटील पुंडलीक पाटील कोनाळक ा दोडामाग 
416549

Samajseva Higyschool 
Kolzar

43 ी GQK0822015

15 सोपान जाधव नानासाहेब 
जाधव

सु चीवाडी दोडामाग 
दोडामाग 416512

Laxmibai Sitaram 
Halbe College 
Dodamarg

36 पु WFN7070980

16 भगवान नागरगोजे मातड नागरगोजे
वरचाबाबजार साटेली 
भेडशी दोडामाग 
416512

New English School 
Bhedshi

53 पु YVU6449961

17 मधुरा नाईक नंदकुमार नाईक आयनोडे पुनरवसन झरे 
१ दोडामाग 416512

New English School 
Bhedshi

47 ी GQK0812156

18 ीिनवास शंगे भासकर शंगे
मकॅिनक कॉलनी 
कोनाळक ा दोडामाग 
416549

Madhyamik Vidhyalay 
Mangeli

47 पु SDC6959837

19 नंदकुमार नाईक नारायण नाईक आयनोडे पुनरवसन झरे 
१ दोडामाग 416512

New English School 
Bhedshi

50 पु GQK0812164

20 उमेश देसाई ीराम देसाई भटवाडी कळणे 
दोडामाग 416511

Nutan Vidhyalay 
Kalane

40 पु WFN6437560

21 संतोष मेथे शामराव मेथे
िश क कॉलनी 
दोडामाग दोडामाग 
416512

Kirti Vidhyalay 
Ghotagewadi

45 पु WFN6940456

22 सुिच ा मेथे संतोष  मेथे िश क कॉलनी 
दोडामाग 416512

Karuna sadan School 
Bhedshi

40 ी WFN6926646

23 अशोक आंबुलकर रामू आंबुलकर
िश क कॉलनी 
दोडामाग दोडामाग 
416512

Shri Shanta durga 
Madhyamik Vidhyalay 
Pikule

48 पु WFN1679091

24 पुवा गवस सं दप गवस गावडेवाडी दोडामाग 
छोडामाग 416512

New English School 
Bhedshi

42 ी WFN6652929

25 सुधाकर धण गु दास धण जळकाटवाडी दोडामाग 
416512

Karuna sadan School 
Bhedshi

29 पु WFN6795512

26 मह  देसाई िव ल  देसाई नुतनवाडी कळणे 
दोडामाग 416511

Nutan Vidhyalay 
Kalane

50 पु WFN0657287
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27 सितश धण अंकुश धण
जळकाटवाडी साटेली 
भेडशी दोडामाग 
416512

Nutan Vidhyalay 
Kalane

38 पु WFN1531268

28 अ ण गवस चं कांत गवस
 हावळणकरवाडी 
दोडामाग दोडामाग 
416512

Vidhyavihar English 
School Ajgaon

46 पु WFN6453146

29 संजय तायडे परसराम तायडे नुतनवाडी कळणे दोडामाग 416512
Nutan Vidhyalay 
Kalane

35 पु XHK2079200

30 हेमांगी घोगळे संतोष घोगळे शाळेचीवाडी िपकुळे 
दोडामाग 416512

Shri Shanta durga 
Madhyamik Vidhyalay 
Pikule

60 ी GQK0824078

31 एकनाथ नाईक बाबणी नाईक बडमेवाडी मणेरी 
दोडामाग 416512

Madhyamik Vidhyalay 
Zolambe

54 पु

32 गुलाब पवार पोमा पवार िश क कॉलनी 
दोडामाग 416512

New English School 
Bhedshi

41 पु LFS1135920

33 उदे संग वसावे बकाराम वसावे िस  दीिवनायक कॉलनी 
दोडामाग 416512

Sarawati Vidhya 
Mandir Junior College 
Kudase

46 पु MT01150810

34 पांडुरंग तळणकर सोमा तळणकर वानोशी कुडासे 
दोडामाग 416512

Shri Shanta durga 
Madhyamik Vidhyalay 
Pikule

60 पु WFN6926620

35 नेहा सावंत िनलेश सावंत मधलीवाडी परमे 
दोडामाग 416512

Karuna sadan School 
Bhedshi

41 ी WFN6542575

36 सागर डेगवेकर ल  मण डेगवेकर डबीवाडी कळणे 
दोडामाग 416511

Sarawati Vidhya 
Mandir Junior College 
Kudase

39 पु WFN6436281

37 ेमनाथ गवस पांडुरंग गवस िवड  दोडामाग 
416512

Bapusaheb Desai 
Vidhyalay Usap

36 पु GQK0816280

38 सं दप नाईक दनेश नाईक कसई दोडामाग 
दोडामाग 416512

Madhyamik Vidhyalay 
Matane

34 पु WFN7436249

39 संतोष साताडकर पांडुरंग 
साताडकर

कोनाळवाडी कोनाळ 
दोडामाग 416512

Shet M G Highschool 
Devgad

48 पु WFN7383797
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40 ित ा नाईक आनंद नाईक वायंगणतड दोडामाग 
416549

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

49 ी GQK1972777

41 गती आडेलकर शांत आडेलकर कोनाळक ा दोडामाग 
416549

M R Naik Vidhyalay 
Konalkatta

46 ी WFN0719740

42 अिमत कप िवजय कप कोनाळक ा दोडामाग 
416549

New English School 
Bhedshi

39 पु

43 िवजयकुमार साळुंखे गोपाळ साळुंखे झरे २ सरगवे दोडामाग 
416512

Madhyamik Vidhyalay 
Zarebambar

52 पु NUV2203339

44 नेहा दळवी नंद कशोर  
दळवी

वेळपयवाडी दोडामाग 
416512

Kh Me English School 
Banda

47 ी WFN3501855

45 शरद देसाई बाजीराव देसाई
 टेट बक जवळ साटेली 
भेडशी दोडामाग 
416512

Kirti Vidhyalay 
Ghotagewadi

41 पु WAB1946110

46 उ  वला पयकर घारो पयकर वरचीवाडी आयी 
दोडामाग 416512

Navdurga Madhyamik 
Vidhyalay Ayee

54 ी GQK1906841

47 ृती दळवी सिमर दळवी घोटगे दोडामाग 
416512

Karuna sadan School 
Bhedshi

36 ी WFN6645204

48 सुिवधा गावडे राजाराम गावडे साटेली भेडशी दोडामाग 416512
M R Naik Vidhyalay 
Konalkatta

53 ी GQK1983915

49
नंद कशोर 
 हापसेकर

पांडूरंग 
 हापसेकर

साटेली भेडशी दोडामाग 
416512

Madhyamik Vidhyalay 
Sonaval

54 पु GQK0714485

50 सुरेश राठोड भाऊराव राठोड
वरचाबाजार साटेली 
भेडशी दोडामाग 
416512

Navdurga Madhyamik 
Vidhyalay Ayee

46 पु LFS1061472

51
ऋतुजा सावंत 
भेासले

राज   सावंत 
भोसले

िशरवल दोडामाग 
416511

Malgaon English 
School Makgaon

47 ी WFN1732890

52  दा वाडकर सुिनल वाडकर वानोशीवाडी दोडामाग 
416512

Sarawati Vidhya 
Mandir Junior College 
Kudase

59 ी WFN0647606
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53 सिम ा दळवी संतोषकुमार 
दळवी

घोटगे गावठण दोडामाग 
416512

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

46 ी GQK2021251

54 शुभांगी देसाई आ  माराम देसाई सावंतवाडा दोउामाग दोडामाग 416512
Nutan Madhyamik 
Vidhyalay Insuli

47 ी GQK0817726

55 मनोज धुरी महादेव धुरी थोरलेभरड दोडामाग 
416512

Karuna sadan School 
Bhedshi

36 पु WFN1679117

56 चेतना पटकारे िच  मय पटकारे देऊळवाडी आंबेली दोडामाग 416512
Madhyamik Vidhyalay 
Matane

38 ी WFN1607266

57  वाती नाईक सुयकांत नाईक वायगंणतड कोनाळ 
दोडामाग 416549

M R Naik Vidhyalay 
Konalkatta

53 ी GQK0822254

58 वैभवी करमळकर िवकास 
करमळकर

साटेली भेडशी दोडामाग 
416512

Karuna sadan School 
Bhedshi

53 ी

59 आनंद नाईक िभवा नाईक वायंगणतड दोडामाग 
416549

M R Naik Vidhyalay 
Konalkatta

59 पु MT01057053

60 सीमा देऊलकर गजानन देऊलकर साईनगर साटेली भेडशी दोडामाग 416512

Shri Shanta durga 
Madhyamik Vidhyalay 
Pikule

58 ी WFN0683458

61 कृ  णा नाईक शांताराम नाईक देऊळवाडी उसप 
दोडामाग 416512

M R Naik Vidhyalay 
Konalkatta

46 पु GQK1132596

62 हनुमंत सावंत रामचं  सावंत शेळपीवाडी िपकुळे 
दोडामाग 416512

New English School 
Bhedshi

50 पु WFN6451421

63 ल  मण गवस कृ  णा गवस लाडाचेटब दोडामाग 
416512

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

43 पु GQK2038024

64 लाव  या  गवस ल  मण गवस लाडाचेटब दोडामाग 
416512

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

33 ी WFN7496425

65 िव  णूदास नाईक िभवा नाईक बडमेवाडी मणेरी 
दोडामाग 416512

Madhyamik Vidhyalay 
Zarebambar

51 पु MT01600057

Page No.: 5 of 10

महारा  िवधान प रषद मतदार यादी - 2022

िज ाचे नाव-: संधुदुग भाग मांक-: 76

क कण िवभाग िश क मतदारसंघ
दनांक ०९-१२-२०२२ पयत तयार कर यात आलेली मतदार यादी

अहता दनांक -: १-११-२०२२
अंतीम मतदार याद  स धीचा 
दनांक -:      ३०-१२-२०२२



अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

66 सेगा पाडवी दवा  या पाडवी केळीचेटब उसप दोडामाग 416512
Bapusaheb Desai 
Vidyalay Usap

37 पु WFN7045552

67 सदािशव गवस अनंत गवस िपकुळे दोडामाग 
416512

New English School 
Madura

59 पु MT01061808

68  नेहल गवस सदािशव गवस लाडाचेटब िपकुळे 
दोडामाग 416512

Shri Shanta durga 
Madhyamik Vidhyalay 
Pikule

56 ी WFN0712289

69 वेदा मणेरकर कुणाल मणेरकर बोडदे दोडामाग 
416512

New English School 
Bhedshi

34 ी WFN7109762

70 िवलास पाटील गो वंद पाटील मेढे दोडामाग 416549
Madhyamik Vidhyalay 
Sonaval

55 पु AOP8215337

71 संिगता  वाघमोडे बाबुराव वाघमोडे
भोसले कॉलनी 
दोडामाग 416512

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

58 ी WFN1538016

72 बाजीराव तळेकर द  ता य तळेकर भोसले कॉलनी दोडामाग 416512

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

58 पु WFN1538032

73 संतोष घोगळे कृ  णा घोगळे शाळेचीवाडी िपकुळे 
दोडामाग 416512

M R Naik Vidhyalay 
Konalkatta

57 पु WFN0710550

74 संजयकुमार पाटील सदािशव पाटील
मु  लीमवाडी साटेली 
भेडशी दोडामाग 
416512

Madhyamik Vidhyalay 
Sonaval

54 पु GQK0828947

75 अनुजा सावंत आनंद सावंत
थोरलेभरड साटेली 
भेडशी दोडामाग 
416512

Shri Shanta durga 
Madhyamik Vidhyalay 
Pikule

56 ी GQK0829465

76 िशतल चांदेलकर रामचं  
चांदेलकर

बाजारवाडी दोडामाग 
दोडामाग 416512

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

60 ी MT01612358

77 िणता मोरजकर साबाजी 
मोरजकर

बाजारपेठ दोडामाग 
दोडामाग 416512

R P D High School 
And Junior College 
Sawantwadi

42 ी WFN6654487

78 रमाकांत जाधव कृ  णा जाधव हरीजनवाडी दोडामाग 
दोडामाग 416512

Dodamarg English 
School Dodamarg

54 पु WFN1606367
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79 दलीप बव यशवंत बव गंगो ी अपाटमट 
दोडामाग 416512

Laxmibai Sitaram 
Halbe College 
Dodamarg

50 पु WFN7148315

80 साद गोसावी गंगाराम गोसावी सु चीवाडी दोडामाग दोडामाग 416512
Nutan Vidhyalay 
Kalane

33 पु WFN6871487

81 िनवेदीता नारकर ीकांत नारकर सवदय कॉलनी 
दोडामाग 416512

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

56 ी WFN6456768

82 ेमचंद ब  तवाड सुर  ब  तवाड काळबेकर कॉलनी 
दोडामाग 416512

Sarawati Vidhya 
Mandir Junior College 
Kudase

58 पु GQK0834820

83 दशरथ राजगोळकर िव ल राजगोळकर
कलमठाणा दोडामाग 
416512

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

55 पु WFN6456693

84 वषा राजगोळकर दशरथ 
राजगोळकर

कलमठाण मणेरी 
दोडामाग 416512

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

52 ी WFN6456701

85 संभाजी पाटील शामराव पाटील भोसले कॉलनी 
दोडामाग 416512

Sarawati Vidhya 
Mandir Junior College 
Kudase

56 पु WFN1538099

86 अ ण सावंत ीकांत सावंत आयनोडे झरे १ 
दोडामाग 416512

Madhyamik Vidhyalay 
Matane

41 पु WFN1605229

87 द  ती सावंत रमाकांत सावंत कसई दोउामाग 
दोडामाग 416512

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

40 ी WFN1538461

88 ल  मण परब धमाजी परब
िश क कॉलनी 
दोडामाग दोडामाग 
416512

Madhyamik Vidhyalay 
Zarebambar

55 पु ZFJ7292204

89 संिगता देऊलकर पंढरीनाथ 
देऊलकर

गावठणवाडी खानयाळे 
दोडामाग 416512

New English School 
Bhedshi

54 ी GQK0830729

90 अंकुश िमरकर शांताराम िमरकर धाटवाडी दोडामाग दोडामाग 416512
Navdurga Madhyamik 
Vidhyalay Ayee

54 पु WFN6456073

91 शांताराम गवई नामदेव गवई सु चीवाडी दोडामाग 
दोडामाग 416512

Janata Vidhyalay 
Talavade

53 पु WFN1538610
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92 सुिनल राठोड धी  राठोड थोरलेभरड दोडामाग 
416512

Samajseva Higyschool 
Kolzar

47 पु WVL8334872

93 सोनाली धण सुधाकर धण जळकाटवाडी दोडामाग 
416512

Karuna sadan School 
Bhedshi

29 ी WFN6616171

94 राजाराम फजद ध डीबा फजद सु चीवाडी दोडामाग 
416512

Madhyamik Vidhyalay 
Sonaval

52 पु WFN6654180

95 पाली कांबळे सखाराम कांबळे केशर क  तुरी अपाटमट दोडामाग 416512
Karuna sadan School 
Bhedshi

34 ी WAB6521108

96 खाचा  पा कांबळे गोपाळ कांबळे
मकॅनीक कॉलनी 
कोनाळक ा दोडामाग 
416549

Madhyamik Vidhyalay 
Zarebambar

52 पु DHF1578806

97 आनंदा  बामणीकर ल  मण बामणीकर
भोसले कॉलनी 
दोडामाग 416512

Dodamarg English 
School And Junior 
College Dodamarg

37 पु WFN7198393

98 र वं  जानवेकर दनकरराव 
जानवेकर

भोसले कॉलनी  
दोडामाग 416512 ITI 48 पु LKY1986553

99 राज  सावंत भेसले पाय सावंत भोसले
िशरवल दोडामाग 
416511

New English School 
Madura

54 पु GQK1856079

100 अिनल ओतारी रामचं  ओतारी
मकॅिनक कॉलनी 
कोनाळक ा दोडामाग 
416549

M R Naik Vidhyalay 
Konalkatta

49 पु GQK0822288

101 युवराज सावंत आ  माराम सावंत
मकॅिनक कॉलनी 
कोनाळक ा दोडामाग 
416549

Madhyamik Vidhyalay 
Mangeli

55 पु GQK0822122

102 िनतीन चौगले मािणक चौगले सावंतवाडा दोडामाग 
दोडामाग 416512

Amdar Deepakbhai 
Kesarkar Science 
College Dodamarg

36 पु

103 अिमत ढगे बाबुराव ढगे सावंतवाडा दोडामाग 
दोडामाग 416512

Amdar Deepakbhai 
Kesarkar Science 
College Dodamarg

36 पु

104 योगेश गावीत िशरीष गावीत सु चीवाडी दोडामाग 
दोडामाग 416512

R P D High School 
and Junior College 
Sawantwadi

38 पु JWX2034734
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105 िमल द गोळसे िव  णू गोळसे सावंतवाडा दोडामाग 
दोडामाग 416512

Amdar Deepakbhai 
Kesarkar Science 
College Dodamarg

34 पु

106 राज  इंगळे शंकरराव इंगळे
मणेरीकर िनवास 
दोडामाग दोडामाग 
416512

Laxmibai Sitaram 
Halbe College of Art 
Com And Science 
Dodamarg

53 पु MT04526733

107 ाने  वर कांबळे महादेव कांबळे मु पो माटणे दोडामाग 
416512

Madhyamik Vidhyalay 
Matane

40 पु AOP1092675

108 सदािशव मोरे िव ल मोरे सावंतवाडा दोडामाग 
दोडामाग 416512

Amdar Deepakbhai 
Kesarkar Science 
College Dodamarg

33 पु

109 महेश पाटील ीकांत पाटील सावंतवाडा दोडामाग 
दोडामाग 416512

Amdar Deepakbhai 
Kesarkar Science 
College Dodamarg

31 पु

110 बाळू रािशवडे िव  णू रािशवडे सावंतवाडा दोडामाग दोडामाग 416512

Amdar Deepakbhai 
Kesarkar Science 
College Dodamarg

45 पु

111 जाल दर शडगे भगवान शडगे वेदांत कॉम दोडामाग 
दोडामाग 416512

Saraswati 
Vidhyamandir And 
junior College of 
Science Kudase

47 पु

112 मनाली देसाई मह  देसाई नुतनवाडी कळणे 
दोडामाग 416511

V N Nabar Memorial 
English Medium 
School Banda

48 ी WFN1733666

113 ि ती सादी शंबा  पा सादी धाटवाडी दोडामाग 
दोडामाग 416512

Laxmibai Sitaram 
Halbe College of Arts 
Com And Science 
Dodamarg

31 ी WFN6274832

114 शांत देसाई अजुन देसाई टबवाडी कोलझर 
दोडामाग 416511

V N Nabar Memorial 
English Medium 
School Banda

39 पु GQK1845114

115 सीताराम खडपकर नारायण खडपकर
कसईवाडा दोडामाग 
दोडामाग 416512

Laxmibai Sitaram 
Halbe College of Art 
Com And Science 
Dodamarg

49 पु

116 िव ल दळवी गोपाळ दळवी टबवाडी घोटगे 
दोडामाग 416512

Nutan Vidhyalay 
Kalane

47 पु
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अ. . मतदाराचे नाव नातेवाईकाचे 
नाव प ा शाळेचे / कॉलेजचे नाव वय लंग ओळखप  ं. मतदाराचे 

छायािच
1 2 3 4 5 6 7 8 9

117 सुिम ा सावंत द  ताराम सावंत मधलीवाडी कोलझर 
दोडामाग 416511

V N Nabar Memorial 
English Medium 
School Banda

34 ी WFN6789010

118 िनळकंठ सावंत तुकाराम सावंत देऊळवाडी तळकट 
दोडामाग 416511

Khemraj Memoriyal 
English School Banda

61 पु WFN7321

119 आिशष सह  बु े अशोक सह  बु े बागवाडी कुं ल दोडामाग 416511
Ner English School 
Kasal

37 पु

120 काजल गवस कुल दपक गवस
वरचीधाटवाडी 
दोडामाग दोडामाग 
416512

Shri Bhagwati Devi 
Shikshan Samiti 
Ambrad

40 ी GQK1134998

121 अतुल वसावे नेह  वसावे सावंतवाडा दोडामाग 
दोडामाग 416512

Saraswati 
Vidhyamandir And 
junior College of 
Science Kudase

29 पु XJP2807329

122 अि मता ठाकुर अिनल ठाकुर मोरगांव मोरगांव 
416511

Guruvary B S Naik 
Memorial Trust 
Sawantwadi

51 ी WFN0625171

123 द  ती शेटकर दपक शेटकर मधलीवाडी उसप 
दोडामाग 416512

New English School 
Madura

41 ी GQK1135524

124 जय ी राठोड सुिनल राठोड
थोरलेभरड साटेली 
भेडशी दोडामाग 
416512

Madhyamik Vidhyalay 
Degve

37 ी XWX6041370
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