महारा वधान प रषद मतदार याद -२०१७
नागपरु वभाग &श2क मतदारसंघ
पुरवणी १

िज8याचे नांव :-भंडारा
तालु9याचे नांव :-लाखनी
अ.

मतदाराचे नाव

वडलांचे/आईचे/पतीचे नाव

प.ता

भाग मांक :-51

महाव%यालयाचे नाव

वय

&लंग

ओळखप+ 

392

आवकर रामचं

आवकर गो वंद

मु.मुरमाडी/सा पो.लाखनी

Samarth Coll. Lakhani

58

पु.

393

बावणे धनंजय

बावणे सुखदे व

मु.पो.केसलवाडा/वा

G.E.S. High School Kesalwa/wa

37

पु.

394

भाजीपाले वनोद

भाजीपाले पचंद

मु.पो. पंपळगाव/सा

Vinod Vidyalaya Tekepar/dod

43

पु.

MT/25/149/0222145

395

भांडारकर अ!नल

भांडारकर गो वंदराव

मु.पो. लाखनी

J.M.Patel Coll. Bhandara

55

पु.

GSF2492353

396

भोवते मनोजकुमार

भोवते का#शनाथ

मु.पो.केसलवाडा/वा

Samarth Coll. Lakhani

50

पु.

MT/25/149/0174075

397

भुरे चं शेखर

भुरे #भवाजी

मु.पो.मुरमाडी/सा

Z.P.High School Dighori/mo

51

पु.

INZ4019717

398

भुरे &करण

भुरे तातोबाजी

मु.पो.लाखनी

Sarvangin High School Pinkepar

48

पु.

HXR1289891

399

भुते स#शकला

भुते प!तराम

मु.मुरमाडी/सा पो. लाखनी

Shri Ram Fate V . Pohara

55

'(ी

HXR1287630

400

बोरकर #लले)वर

बोरकर ल*मन

मु.चीचटोला पो. पंपळगाव/स

Krushak V. Mundipar

44

पु.

INZ7386568

मतदाराचे छाया-च+

MT/25/149/0186821

HXR1252238

1

महारा वधान प रषद मतदार याद -२०१७
नागपरु वभाग &श2क मतदारसंघ
पुरवणी १

िज8याचे नांव :-भंडारा
तालु9याचे नांव :-लाखनी
अ.

मतदाराचे नाव

वडलांचे/आईचे/पतीचे नाव

प.ता

भाग मांक :-51

महाव%यालयाचे नाव

वय

&लंग

ओळखप+ 

401

चौधर- बंडू

चौधर- सुखदे व

मु.पो.लाखनी

Samarth Coll. Lakhani

29

पु.

402

चौधर- मु/नालाल

चौधर- 0चंधुलाल

मु.मुरमाडी/सा पो. लाखनी

Adivashi Shiv V. Minshi

42

पु.

403

चोले केशव

चोले गोपाल

मु.मुरमाडी/सा

Z.P.High School Dighori

48

पु.

404

दामले 1हरालाल

दामले रामजी

मु.पो.घोडेझर-

Gandhi V. Virali/khandar

40

पु.

INZ1144526

405

दध
ु पचारे अ!नता

दध
ु पचारे राजाराम

मु.मुरमाडी/सा पो. लाखनी

Samarth V. Lakhani

35

'(ी

INZ3528817

406

फंदे 1दनेश

फंदे नारायण

मु.सोमलवाडा
पो.र6 गेपार/कोठा

Gandhi V. Virali/khangar

32

पु.

INZ6110126

407

गायधनी 8द-प

गायधनी मारोती

मु.पो.लाखनी

Z.P. High School Asgaon

42

पु.

HXR1262195

408

गायधनी वैशाल-

गायधनी 81दप

मु.पो. लाखनी

Z.P. High School Asgaon

40

'(ी

HXR1262377

409

गणवीर पंकज

गणवीर डोनुजी

मु.पो.लाखोर-

Hindal High School Mundipar MIDC

40

पु.

HXR1227149

मतदाराचे छाया-च+

MT/24/147/525056

2

महारा वधान प रषद मतदार याद -२०१७
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प.ता
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महाव%यालयाचे नाव

वय

&लंग

ओळखप+ 

410

0ग:हे पुंजे धनंजय

0ग:हे पुंजे
पांडुरंग

मु.पो.लाखनी

Samarth Coll. Lakhani

50

पु.

411

हटवार गो वंदा

हटवार &कसन

मु.मुरमाडी/सा पो.लाखनी

Adiwashi Shiv V Dawwa

53

पु.

HXR1587989

412

इलमकार !नतेश

इलमकार 8भादास

मु.पो. चा/ना

Adivashi Shiv V. Minshi

37

पु.

HXR1333681

413

जांभूळकर !नतीन

जांभूळकर शंकर

मु.पो.केसलवाडा/वा

G.E.S.High School Kesalwada/wa

37

पु.

INZ7953961

414

कापसे 1दगांबर

कापसे द<ता(य

मु.पो.लाखनी

Samarth Coll. Lakhani

46

पु.

HXR1298116

415

कटरे तुलमे)वर-

कटरे =यंकटराव

मु.पो.लाखनी

Adiwashi Shiv V. Dawwa

41

'(ी

416

खानोरकर वलास

खानोरकर सदा#शवराव

मु.पो.लाखनी

Industrial Training Institute Gondia

46

पु.

417

#लचडे उषा

#लचडे बळीराम

मु.मुरमाडी/सा पो. लाखनी

Adivashi Shiv V. Minshi

52

'(ी

INZ1094093

418

मे@ाम अ वनाश

मे@ाम हAरभाऊ

मु.पो. लाखनी

Chhatrapati Shivaji V. Vadad

46

पु.

INZ8137671

मतदाराचे छाया-च+

3

महारा वधान प रषद मतदार याद -२०१७
नागपरु वभाग &श2क मतदारसंघ
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वय

&लंग

ओळखप+ 

419

मे@ाम लालचंद

मे@ाम नामदे व

मु.मुरमाडी/सा पो. लाखनी

Samarth Coll. Lakhani

46

पु.

HXR1285527

420

मे@ाम राहुल

मे@ाम दयाराम

मु.पो.चा/ना

Sayatrabai Maske V. Ghatbori

35

पु.

INZ1878487

421

मे@ाम सुरेश

मे@ाम उरकुडा

मु.पो. पंपळगाव/स

Tathagat V. Kesalwada

57

पु.

HXR1248970

422

मोहतुरे दादाराम

मोहतुरे कताCराम

मु.पो.लाखनी

Vithal Rukmai V. Bhugaon

40

पु.

MT/25/149/0504493

423

नांDगावे आनंदराव

नांDगावे सुदाराम

मु.मुरमाडी/सा पो. लाखनी

Adiwashi Shiv Jr Coll Dawwa

53

पु.

HXR1289446

424

!नखाडे 1दगंबर

!नखाडे आनंदराव

मु.पो.सेलोट-

Z.P.Jr. Coll. Sangadi

41

पु.

INZ1906999

425

!नखाडे रे खा

!नखाडे थोट-राम

मु.पो.लाखनी

Z.P.Jr. Coll. Palandur

59

'(ी

HXR1271931

426

!नखाडे वभावर-

!नखाडे संजय

मु.मुरमाडी/सा पो. लाखनी

Samarth V. Lakhani

43

'(ी

INZ4019824

427

पडोळे लि*मकांत

पडोळे नीलकंठ

मु.मुरमाडी/सा . पो. लाखनी

Vikas High School Pauni

35

पु.

INZ7142557

मतदाराचे छाया-च+

4

महारा वधान प रषद मतदार याद -२०१७
नागपरु वभाग &श2क मतदारसंघ
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वय

&लंग

ओळखप+ 

428

परशुरामकर #लना

परशुरामकर नेतराम

मु.मुरमाडी/सा पो. लाखनी

Adivashi Shiv V. Minshi

28

'(ी

429

रामटे के बाळकृGण

रामटे के काH

मु.मुरमाडी/सा पो.लाखनी

Samarth Coll. Lakhani

41

पु.

430

रामटे के सुदशCन

रामटे के परसुराम

मु.पो.सालेभाटा

Dnyaneshwar Jr. Coll. Salebhata

35

पु.

INZ7820921

431

रं गार- राजेश

रं गार- वासुदेव

मु.मुरमाडी/सा पो.लाखनी

Adiwashi Shiv V. Dawwa

55

पु.

INZ4019527

432

राठोड स!ु नल

राठोड मान#संग

मु.पो.केसलवाडा/वा

G.E.S. High School Kesalwada/wa

31

पु.

CDD0970905

433

सरै या सं1दप

सरै या नंदल
ु ालजी

मु.पो.मुरमाडी/सा पो.लाखनी

Samarth Coll. Lakhani

42

पु.

434

सोरते यादव

सोरते पुषो<तम

मु.पो.केसलवाडा/वा

LT.N.P.W.Sainiki V. Kesalwada/wa

31

पु.

435

ट6 भूणI राजेश

ट6 भूणI मारोती

मु.पो. लाखनी

Z.P. High School Sangadi

48

पु.

INZ8137937

436

!तरपुडे अण

!तरपुडे म!नराम

मु.मुरमाडी/सा पो. लाखनी

Tathagat V. Kesalwada/wa

56

पु.

HXR1582584

मतदाराचे छाया-च+

INZ7016876

INZ8104861

5
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वय
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437

!तरपुडे धनंजय

!तरपुडे पुंड#लकराव

मु.पो.लाखनी

Siddharth V. Sawari/mu

51

पु.

438

उहI कर #शAरष

उहI कर बळीराम

मु.पो.मुरमाडी/सा पो.लाखनी

Samarth Coll. Lakhani

52

पु.

439

वालदे क/है Jया

वालदे माKणकराव

मु.मुरमाडी.सा पो.लाखनी

diwashi Shiv Jr. Coll Dawwa

54

पु.

INZ7857972

440

वंजार- मधक
ु र

वंजार- बLडकुजी

मु. मुरमाडी/सा पो. लाखनी

Prakash Jr. Coll. Adyal

54

पु.

INZ8005308

मतदाराचे छाया-च+

HXR1589837

6

