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

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

मतदाराचे नाव

वडलांचे/आईचे/पतीचे नाव

प.ता

भाग मांक :-55

महाव%यालयाचे नाव

वय

&लंग

ओळखप+ 

242

भुरे नरे श

भुरे दामोधर

वया नगर, लाखांदरू

Z. P. Junior Collage, Lakhandur

41

पु.

INZ3530789

243

डाहाके अशोक

डाहाके तुळशीराम

पंपळगाव रोड, लाखांदरू

Shidharth Mahavidhyalaya, Lakhandur

51

पु.

UOA7262603

244

डेकाटे नखलकुमार

डेकाटे रामभाऊ

लाखांदरू

Sidharth Mahavidhyalaya, Lakhandur

39

पु.

INZ6103170

245

दे वशोध मारोती

दे वशोध !भज
ु ी

लाखांदरू #लॉट.

Z. P. Junior Collage Lakhandur

55

पु.

SLW4034179

246

गावडकर !ेमलाल

गावडकर !%हाद

वाड& नं- ५, लाखांदरू

Z. P. Junior Collage, Lakhandur

39

पु.

INZ7944051

247

इनमुलवार कमलेश

इनमुलवार सुधाकर

*क+हाळा, लाखांदरू

Z. P. Junior Collage , Lakhandur

44

पु.

INZ1112770

248

कापगते दे वराव

कापगते वंगनज
ु ी

Govind Vidhyalaya, Palandur

55

पु.

INZ7285968

249

लांजेवार
,यंकटराव

लांजेवार बळीराम

.ामपंचायत जवळ, मुरमाडी

Kamai Karanjekar Highschool Ekodi

49

पु.

MT/25/150/0309253

250

माडेमवार रवीं0

माडेमवार *कसन

लाखांदरू

Z. P. Junior Collage Lakhandur

36

पु.

INZ1038470

पंपळगाव रोड लाखांदरू

मतदाराचे छाया-च+

1

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

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

मतदाराचे नाव

वडलांचे/आईचे/पतीचे नाव

251

मे1ाम संदेश

मे1ाम रमेश

252

नाकाडे म+साराम

नाकाडे बळीराम

253

नंदनवार वलास

254

प.ता

पंपळगाव रोड लाखांदरू

भाग मांक :-55

महाव%यालयाचे नाव

वय

&लंग

ओळखप+ 

Samarth Vidhyalaya Lakhani

33

पु.

CQM1048065

बार,हा

Z. P. Highschool Barwha

52

पु.

ZLC5576723

नंदनवार दे वराम

महादे वाचे मं2दर 3शवाजी
वाड&, मांढळ

Gandhi Vidhyalaya Virali Bu.

46

पु.

CQM1162007

नांदगाये
व5वजीतकुमार

नांदगाये 3शशुपाल

वाड& नं.३ कुडेगाव

Z. P. Highschool, Lakhadnur

34

पु.

INZ7490402

255

पडोळे !तभा

पडोळे सुकराम

3स9ाथ& कॉलेज ;या
मागे, लाखांदरू

Z. P. Junior Collage Lakhandur

29

78ी

INZ8159907

256

परशुरामकर
<यंबककुमार

परशुरामकर भागवत

Lokmanya Tilak Vidhyalay &
Mahavidhyalaya Kokana/j

32

पु.

CQM1883800

257

रहे ले 2हरालाल

रहे ले शंकर

ढोलसर

Rajubai Bhendarkar Kanya Vi. Asagaon

37

पु.

CQM1238617

258

रामटे के गौतम

रामटे के सावजी

आंबेडकर वाड&, मडेघाट

Sidharth Mahavidhyalaya, Lakhandur

54

पु.

MT/25/150/0480402

259

श@डे राज1ी

श@डे ताराचंद

लाखांदरू

Z. P. Junior Collage Lakhandur

44

78ी

MT/24/143/0528116

पंपळगाव/को.

मतदाराचे छाया-च+

2

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

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

मतदाराचे नाव

वडलांचे/आईचे/पतीचे नाव

प.ता

भाग मांक :-55

महाव%यालयाचे नाव

वय

&लंग

ओळखप+ 

260

3शवरकर मंगला

3शवरकर हAरचं0

गुBदे व वाड&, Cचमरू

Shri. Sant Bhayyaji Mahavidhyalaya,
Chimur

46

78ी

MT25/150/0234564

261

तासलवार उदे भान

तासलवार हAरभाऊ

CचखलE

Ratnadeep Vidhyalaya, Chikhali

46

पु.

CQM1981372

मतदाराचे छाया-च+

3

