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1 897
�ी.सु
नल कुमार रामशंकर 

कनोिजया
बी-10/12/04, से टर 3 भारती %व'यापीठ*या मागे, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मंुबई 27 पाय 89 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-व4डलांचे नाह1 आहे R.card-CBD

2 873 �ी.सु
नल भाऊराव >ा?हणे Aथमेश कंुज, Cलॅट नं.बी-43, Eम नं.102, से टर 20, बेलापूर, नवी मंुबई 48 डोळे 75 आहे आहे नाह1 LC आहे-father AC आहे
3 934 �ी. 
नवNृती नागा कोळी घर P.1152, Qदवाळे कोळीवाडा, से टर 14, साईबाबा मंद1र जवळ, नवी मंुबई 33 पाय 75 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे
4 376 �ीम. वैशाल1 साहेबराव शेगोकर तुभV Wटोअर, Yशवश तीनगर, Eम नं.2273, ठाणे बेलापूर, नवी मंुबई. 31 पाय 75 आहे आहे नाह1 नाह1 आहे-व4डलांचे PC/AC आहे

5 886 �ी. %वकास राधा पाट1ल
घर नं.206, ?हा[े आळी, बेलापूर गांव, माEती मंद1रा मागे, से.20, सी.बी.डी. बेलापूर, 

नवीमंुबई
48 पाय 63 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे R.card,A.card - Belapur

6 220 �ी. अमतृ रामा कोळी Qदवाळे गाव, से टर 14, सी.बी.डी.,बेलापूर, नवी मंुबई. 35 पाय 55 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे R.card- Diwale

7 338 �ीम. लता देवीदास Yशदें बी-4/2:2, बी टाईप, आयकर कॉलनी, से टर 21/22, बेलापूर, नवी मंुबई. 44 पाय 45 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे R.card - Belapur

8 388 �ी. अंकुश धमाe कोळी घर नं.1416, महालfमी 
नवास, म*छhमाकV ट समोर, से टर 14, Qदवाळे कोळीवाडा,  46 पाय 40 आहे आहे नाह1 LC आहे-Wवतः PC/AC आहे

9 889 �ी. बाळू गोपाळ चंदानी घर नं.-3/43, से टर-2, सीबीडी, बेलापूर, नवी मंुबई 40 हात 40 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे R.card-CBD

10 395 �ी. पांडुरंग धjडीबा साबळे
Yशव Aेरणा सोसायट1, kबlडींग नं.4, Eम नं.5, पQहला मजला, से टर 24, जुईनगर, 

नेEळ, नवी मंुबई.
21 मंदबुmद1 100 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 LC आहे-व4डलांचे AC आहे

11 427 �ीम. सोनम आनंद गलुगडे दNतकृपा रQहवाशी संघ चाळ, Eम नं.540 (II), Yशरवणे गांव, नेEळ, नवी मंुबई 400706. 24 मंदबुmद1 90 आहे आहे नाह1 LC आहे-father AC आहे

12 832 �ी.सुयोग मनोहर पारकर 2:11, सी-45, साई%वहार सोसायट1, से टर 24, जुईनगर, नेEळ, नवी मंुबई 400705. 20 मंदबुmद1 90 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे Elec.bill- sanpada

13 653 �ी. आलापूरे महेश हuरvचंw एन.एल-2/6/बी-7, Yशरवणे, से टर 1, नेEळ (ई) नवी मंुबई - 400706 28 मंदबुmद1 65 आहे पावती नाह1 LC आहे-father AC आहे

14 5 �ी.सु
नल नंदकुमार मेहेर Yशरवणे गाव, घर नं.44/45, नेEळ, नवी मंुबई. 59 60 आहे नाह1 नाह1 LC आहे- own PC/AC आहे

15 235 �ीम.सु
नता भगवान वनवे
yलॉट नं.200, Eम नं.31, शाह1 
नवास को ऑप हौसींग सोसायट1, से टर 18 ए, नेEळ, 

नवी मंुबई.
27 हात 60 आहे आहे नाह1 BC & LC आहे-Wवतः PC/AC आहे Ration Card- नेEळ

16 210 �ी.Qदपा Yललाधर गायकवाड एन.एल.5151, Eम नं.14, से टर 3, नेEळ, नवी मंुबई. 33
हात/पाय 

अिWत}यंग
52 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे

17 237 �ी.%वशाल Qदनकर जाधव एन.एल.1 अे, Eम नं.40/8, से टर 10, नेEळ, नवी मंुबई. 22 पाय 50 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 LC आहे-वडील PC/AC आहे

18 833 कु.क%वता %व~ल जाधव
राज हाऊस kबlडींग, Cलॅट नं.149/150, Eम नं.203, से टर 6, सारसोळे, नेEळ, नवी 

मंुबई.
20 मंदबुmद1 50 आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे R.card, Tax - Nerul

19 11 �ीम.माया�ी वEडे
एलआयजी-एन.एल.1, फेज-2 बी, Eम नं.14/7. शेटकर सीएचएस, नेEळ, से टर 10, , 

नवी मंुबई.
50 47 आहे आहे नाह1 LC आहे- own PC/AC आहे

नवी मंुबई महानगरपा8लका
मालम�ता ?वभाग

Qद}यांग }य तींना Wवयंरोजगारासाठh जागा उपल�ध कEन देणेकर1ता A
त�ा याद1 तयार कर�यासाठh Aाyत झालेlया अजा�चा तपशील खाल1लAमाणे  

अे ?वभाग बेलापूर

बी ?वभाग नेBळ

नवी मंुबई  Cे$ातील कायमDवBपी र�हवाशी [वय-18 ते 60]
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20 538 �ी. राहुल �कंचक गायकवाड
YशवYसmद1 को. आ◌ॅप. सो. kबिlडगं नं.सी - 31, Eम नं.9, से.24, जुईनगर, नव मंुबई 

400705.
34 पाय 45 आहे आहे नाह1 BC/ LC आहे-OWN PC/AC आहे

21 227 �ीम.अचeना काशीनाथ ढोके स�*युर1 को ऑप हौसींग सोसायट1, सी-21, फेज 3, से टर 16, नेEळ, नवी मंुबई 38 पाय 44 आहे आहे नाह1 नाह1 आहे-पती PC/AC आहे

22 951 �ी. जयवंत गणू पाट1ल हनुमान मंद1र, से टर-9, Yशरवणे, नेEळ, नवी मंुबई. 54 पाय- पोYलओ 43 आहे नाह1
आहे- ठाणे-

तहYसल
LC आहे-own PC/AC आहे

23 217 �ी.हर1भाऊ काशीनाथ पाट1ल
एन.एल.2, kबlडींग नं.21, Eम नं.सी-5, से टर 3, नेEळ, स�ट झेवीयसe हायWकुल 

जवळ, नवी मंुबई
58 अंध 40 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

24 963 �ी.%वजय पे[स गायकवाड Eम नं.09, yलॉट नं.बी-37, %व�णु अपाटeम�ट, से टर 20, नेEळ, नवी मंुबई. 56 पाय 40 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-own नाह1 नाह1 A.card-Nerul

25 253 �ी.महेश यशवंत भोईर Eम नं.101, भूखंड P.1485, नवनाथ सदन कोपर1गाव, से टर 26 अे, वाशी, नवी मंुबई. 30 पाय 97 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 LC आहे-व4डलांचे PC/AC आहे

26 664 �ी. रामकुमार रामबहोर कोर1 गणेश 
नकेतन, घर नं.79, से टर 11, जुहूगांव, वाशी, नवी मंुबई. 36 मंदबुmद1 90 आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

27 772 �ी.अYभम�यु सव�दय का�दु
बी-10/59, Eम नं.114, दNतगुE कंपाऊंड, आय.सी.एल. शाळेजवळ, से टर 15, वाशी, 

नवी मंुबई.
18 मंदबुmद1 90 आहे नाह1 LC आहे AC आहे Elec. Bill - Vashi

28 552 �ी. संतोष �कसन भगत yला◌ॅट नं.22, से.31, वाशीगाव, नवी मंुबई 400703. 50 पाय 80 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे

29 922 �ी.Wविyनल जयवंत घाग बी-3/36/2:2, अ�ट%वनायक अपाटeम�ट, से टर 15, वाशी, नवी मंुबई. 35 पाय 80 आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे A.card,R.card-Vashi

30 351 �ी. मनीष रामशंकर 
तवार1 एस.एस.3, 104 बँक ऑफ महारा�� समोर, से टर 2, वाशी, नवी मंुबई 400703. 26 पाय 75 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे. R.card - turbhe

31 710 �ीम. संजीवनी %वजय सावंत 209, Eची kबिlडगं , 
तसरा माळा , E-1, जुहुगाव, वाशी, से.11 18 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 BC आहे PC/AC नाह1 A.card, Tax - vashi

32 863 कु.सु%Aया राज�w �खलार1 बी-20, 2:3, से टर 1, वाशी, नवी मंुबई 24 मंदबुmद1 75 आहे आहे नाह1 LC आहे-mother PC/AC आहे A.card,R.card- Vashi

33 35 �ी. आबाजी बाबुराव काळे Eम नं.402,अ�ट%वनायक अपाटe, yलॉट नं.719, से.11, जुहूगांव वाशी, नवी मंुबई. 53 पाय 59 आहे आहे नाह1 आहे-wife PC/AC आहे Ration Card- turbhe

34 966 �ी.बाळकृ�ण नारायण महांबरे बी-2/13/5, से टर 16 वाशी, नवी मंुबई 56 पाय 58 आहे नाह1 LC आहे PC/AC आहे R.card,A.card - Vashi

35 295 �ीम.जुई Qदल1प च}हाण साई %वvवास kबlडींग, भू.P.562, Eम नं.201, से-11,जुहूगाव, वाशी, नवी मंुबई. 29 पाय 56 आहे आहे नाह1 LC आहे-व4डलांचे PC/AC आहे

36 252 �ी.अिजं य गोपीनाथ यादव बी-2, 16/4, से टर 15, वाशी, नवी मंुबई. 30 म
तमंद 55 आहे पोचपावती नाह1 BC & LC आहे-priti yadav PC/AC आहे

37 347 �ी. संजय शंकर घोलप बी-16, Eम नं.3, से टर 1, वाशी, नवी मंुबई. 43 पाय 55 आहे पोचपावती नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

38 391 �ी. चंwकांत �कत�वंत च}हाण जे.एन.2/53/बी-3, अवनी अपाटeम�ट, से टर 9, वाशी, नवी मंुबई. 45 पाय 87 आहे आहे नाह1 LC आहे-व4डलांचे PC/AC आहे

39 365 �ी. दWतगीर ज�बार सै�यद ए-12, Eम नं.8, से टर 15, वाशी, नवी मंुबई. 57 कान 45 आहे नाह1 नाह1 नाह1 आहे-Wवतः PC/AC आहे R.card - vashi

40 852 %वलास �ानदेव वाघमारे बी-14, Eम नं.09, से-1, साईबाबा मंQदराजवळ, वाशी, नवी मंुबई -400703 46 हात 45 आहे आहे नाह1 LC आहे-husb PC/AC आहे A.card-Turbhe

41 54 �ी. हाEन छोटू शेख
Eम नं.5812, बनुमान नगर फयजर रोड, हनुमान मंQदराजवळ, तुभV नाका, नवी मंुबई 

400705.
49 डोळे 100 आहे

नगरसे%वकेची 

Yशफारस
नाह1 BC आहे-own AC आहे Ration card - turbhe

42 80 �ी. म
नषा मंगल जाधव घर P. 4607, हनुमान नगर, तुभV नाका, ओमकार 
नवास जवळ, नवी मंुबई 400703 23 कान 100 आहे आहे नाह1 BC & LC आहे-father PC/AC आहे

43 98 �ीम.मानकाबाई सुखदेव चंदनYशवे घर P. 4057, हनुमान नगर, तुभV नाका, नवी मंुबई 400 705. 59 डोळे 100 आहे पोचपावती नाह1 नाह1 आहे-own AC आहे

सी ?वभाग वाशी

डी ?वभाग तुभL
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44 179 �ी. सोहेल छोटू शेख Eम नं.865, हनुमाननगर, तुभV नाका, मिWजदजवळ, तुभV, नवी मंुबई 400705 23 कान 100 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे

45 190 �ीम.Eपाल1 सुरेश चौगुले Eम नं.1439/27, ठाणे बेलापूर रोड, तुभV Wटोअर, नवी मंुबई. 21 कान 100 आहे आहे नाह1 BC आहे-आजी PC/AC आहे

46 193 �ीम.शोभा %व�णु अंभोरे
Eम नं.2323/03, के के आर रोड, बw1 �कराणा Wटोअर जवळ, तुभV Wटोअर, ठाणे 

बेलापूर रोड, तुभV नमंु
53 डोळे 100 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 नाह1 आहे PC/AC आहे Water bill, Elec.bill

47 285 �ी.Qदपक युवराज बा%वWकर
Eम नं.डी-173, ठाणे बेलापूर रोड, Yशवश तीनगर जवळ, सारमाई मंद1र जवळ, तुभV 

Wटोअर, नवी मंुबई
27 कान 100 आहे नाह1 नाह1 BC & LC आहे-व4डलांचे PC/AC आहे

48 368 �ी. शुभम सु
नल चौबे
घर P.1339/002, Yशवश तीनगर, तुभV Wटोअर, जय Aकाश �कराणा Wटोअर जवळ, 

तुभV, नवी मंुबई.
23 कान 100 आहे आहे नाह1 LC आहे- own PC/AC आहे

49 371
�ी. मुबारकअल1 ऐजाजअल1 

स�यद
3173, हनुमान नगर, फायजर रोड, तुभV नाका, नवी मंुबई. 20 पाय 100 आहे आहे नाह1 नाह1 आहे-gorba PC/AC आहे

50 610 �ी. संजय EपYसगं जाधव अे - 2 टाईप, Eम नं. 389, से टर 20, तुभV, नवी मंुबई 400705 47 डोळे 100 आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

51 789 �ी. वैभव संजय लांभाते बी - 33/01, लfमी को. आ◌ॅप हौ. सोसा., से.10, सानपाडा, नवी मंुबई 400705. 20 कान 100 आहे आहे नाह1 LC आहे AC आहे

52 595 �ी. राहुल मनोहर गांभण Eम नं.1333. इंQदरा नगर, एम.आय.डी.सी. रोड, तुभV, नवी मंुबई. 18 कान 99 आहे पोचपावती नाह1 LC आहे-father PC आहे

53 24 �ी. सु
नल महादेव साबळे Eम नं.6031, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर, तुभV नाका, नवी मंुबई. 36 95 आहे आहे नाह1 नाह1 आहे-own PC/AC आहे

54 40 �ी. Aभू मरग�णा धो[े घर P. 383, Yशवश ती नगर, तुभVWटोअर, सारमाई मंQदर रोड 38 पाय 90 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे Water bill, Elec bill

55 247 �ी.मयुर %व~ल महाले
अे-1602, महावीर अमतृ सोसायट1, भूखंड P.2, से टर 19, पामkबच रोड सानपाडा, 

नवी मंुबई
22 कान 90 आहे आहे नाह1 BC आहे-व4डलांचे PC/AC आहे

56 30 �ी. महादेव �ानोबा वाघमारे Eम नं.4766, बालवाडी जवळ, हनुमान नगर, तुभV नाका, नवी मंुबई.400705. 40 पाय 87 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे

57 28 �ी. सु
नल मा�णक Yशदें Eम नं.3878, हनुमान नगर, फायझर रोड, हनुमान मंQदर समोर, तुभV नाका, नवी मंुबई. 31 पाय 86 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-mother PC/AC आहे Ration card- turbhe

58 961 �ीम. आईशाबी नबीरसूल खान ए-2, Eम नं.421, Yसडको कॉलनी, ?हा[े ि लनीक जवळ, से-21, तुभV, नवी मंुबई 35
लोकोमोटर 

अ�मता
86 आहे आहे नाह1 LC आहे-मोह?मद PC/AC नाह1 A.card-Turbhe

59 155 �ी.राहूल बाबु जोगदंड घर P.2421, के.के.आर.रोड, %व~ल मंद1र जवळ, तुभV Wटोअर, नवी मंुबई 27 कान 85 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे Ration card - turbhe

60 385 �ी. संजय �ीपत Yशदें अे-2 टाईप, Eम नं.196, से टर 20, वाशी, तुभV, नवी मंुबई. 38 पाय 85 आहे आहे नाह1 LC आहे-shinde AC आहे

61 60 �ी. राम माEती पवार आंबेडकर नगर, 311, तुभV नाका, नीलम कंपनी जवळ , नवी मंुबई, 400703. 38 पाय 81 आहे
नगरसे%वकेचे 

Yशफारसप[
नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे Ration card - turbhe

62 33 �ीम. कांताबाई संपत हराळ ए-2, Eम नं.123, से.21, तुभV , नवी मंुबई. 42 पाय 80 आहे आहे नाह1 LC
आहे-other 

name
PC/AC आहे Ration Card

63 48 �ी. मंगल र
तलाल Yभडे
Eम नं. 4582, हनुमान नगर, फाईजर मागe, राजू �कराणा दकुाना*या जवळ, तुभV नाका, 

नवी मंुबई 400703.
38 पाय 80 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे Ration card - turbhe

64 132 �ीम.महादेवी राबसाहेब कांबळे
Eम नं.2610, तुभV Wटोर, के.के.आर. रोड, शारदा �कराणा Wटोर जवळ, तुभV Wटोअर, 

नवी मंुबई
45 पाय 80 आहे नाह1 नाह1 नाह1 आहे-husb PC/AC आहे Ration card - turbhe

65 140 �ी.अलताफ उWमान शेख Eम नं.4171, मिWजद जवळ, हनुमान नगर, तुभV नाका, तुभV, नवी मंुबई 30 पाय 79 आहे आहे नाह1 LC आहे-mother AC आहे Ration card - turbhe

66 192 कु.कEणा अशोक जोगदंड घर P.38, Yशवश तीनगर, तुभV Wटोअर, सारमाई मंद1र रोड, तुभV, नवी मंुबई 18 पाय 76 आहे आहे नाह1 LC आहे- father AC आहे
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67 407 �ी. सुजीत सुभाष Qदवेकर
बी-24/0-2, �ीगणेशकृपा सह. गहृ सWथा मयाeQदत, yला◌ॅट नं.14, से.10, सानपाडा, 

नवी मंुबई 400705.
22 मंदबुmद1 75 आहे आहे नाह1 BC/LC आहे-father AC आहे

68 638 �ी. Aशांत Aताप कोरडे
ओम �ी. Yसिmद%वनायक को.ऑ.हौ. जुईनगर बी.16/217 से टर नं.24 जुईनगर नवी 

मंुबई
29 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे

69 628 �ी. आनंद Yशवाyपा फडगांची
Eम नंबर. 1215 हनुमान नगर, तुभV नाका, बुmद %वहार*या मागे, तुभV नाका, नवी मंुबई 

- 400705
59 पाय 73 आहे नाह1 नाह1 नाह1 आहे-own PC/AC आहे

70 369 �ी. राजु Yसताराम महाजन Eम नं.2727, के.के.आर.रोड, तुभV Wटोअर, नवी मंुबई 41 पाय 70 आहे आहे नाह1 LC आहे-पNनीचे PC/AC आहे

71 265 �ी.राधाकृ�ण र
तराम राजपुत
Eम नं.5709, डॉ.आंबेडकर नगर, डॉ. आंबेडकर मागe, फायजर रोड, साई %वडीओ गlल1 

जवळ, तुभVनाका
41 हात 65 आहे आहे नाह1 LC आहे-own AC आहे R.Card - turbhe

72 43
�ी. इCतेखार हसन शफV  आलम 

सैयद

Eम नं.1489, C/o, फाई}ह Wटार बेकर1 Yशवशि त नगर, सारमाई मंQदर रोड, तुभV 

Wटोअर, तुभV, नवी मंुबई
35 कान 62 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे Ration card - turbhe

73 130 �ी.
नजामु¡ीन चांद शेख Eम नं.321, आंबेडकरनगर, तारक yलाWट1क तुभV नाका, तुभV, नवी मंुबई 33 पाय 62 आहे नाह1 नाह1 नाह1 आहे-mother PC/AC आहे Ration card -turbhe

74 23 �ी. शंकर भीमYसगं पडुळकर
Eम नं. 2597/0010 के.के.आर रोड, लंुkबनी बुmद %वहाराजवळ, ठाणे बेलापूर रोड, तुभV, 

नवी मंुबई.
28 डोळे 60 आहे आहे नाह1 LC आहे-mother PC/AC आहे

75 66 �ी. रामसुरत राजाराम पाल घर P. 215, Yशवश ती नगर, तुभV Wटोअर, Qदल1प �कराणा Wटोअर जवळ. 25 हात 53 आहे आहे नाह1 BC आहे-father PC/AC आहे Ration card - turbhe

76 59 �ी. मनेश 
तyप�णा ईटकर घर P. 208, Yशवश ती नगर, सारमाई मंQदर मागe, तुभV Wटोअर. 31 पाय 52 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे Ration card - turbhe

77 870 �ी. 
नतीन जयQदप फुलवाणी
ए-1/88, Eम नं,5, फेज-2, Cलाय ओवर k>ज जवळ, से टर-21, तुभV, नवी मंुबई -

400705
36 paralysis 50 आहे आहे नाह1 LC आहे PC/AC आहे A.card,R.card - turbhe

78 309 �ी. �ानेvवर चांगदेव Yशदें बी-22/3/14, महालfमी सोसायट1, से टर 24, जुईनगर, नवी मंुबई. 50 पाय 50 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे R.card, sanpada

79 318 �ीम. वैशाल1 शंकर कदम गणेश नगर, फायजर रोड, तुभV, नवी मंुबई. 42 पाय 50 आहे नाह1 नाह1 नाह1 आहे-mother PC/AC आहे

80 96 �ी. गुEनाथ अनंत खराटकर
घर नं.516, खराटकर चाळ, पावणे गाव, कोपरखैरणे, ठाणे बेलापूर रोड, नवी 

मंुबई.400705
47 डोळे 50 आहे

नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

81 93 �ी. र%वwं Yशवाजी पाट1ल घर P. 1231, Yशवश ती नगर, तुभV Wटोअर, नवी मंुबई. 32 पाय 45 आहे आहे नाह1 BC & LC आहे-father PC/AC आहे

82 770 �ी. �कशोर रामदास कांबळे आंबेडकर नगर , तुभV नाका, नवी मंुबई 400705. 38 45 आहे आहे नाह1 LC आहे-mother PC/AC आहे

83 44 �ी. बाळू दयाराम दळवी हनुमान नगर, तुभV नाका, Eम नं. 703, माऊल1 आ◌ॅफ¢सजवळ, तुभV, 400 705 36 44 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे Ration card - turbhe

84 206 �ी.अPम खान
हाऊस नं.0689/006, ठाणे बेलापूर रोड, 
नयर kबलाल मिWजद, Yशवश तीनगर, तुभV 

Wटोअर, नवी मंुबई
36 पाय 42 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे R.card, Elect. Bill

85 267 �ी.�ानेvवर राम�कशन पवार घर P.6056, आंबेडकर नगर, फायजर रोड, तुभV नाका, नवी मंुबई. 52 डोळे 40 आहे आहे नाह1 नाह1 आहे-own PC/AC आहे R.Card - turbhe

86 551 �ी. संQदप अनंत सावंत सरWवती को. आ◌ॅप. हौ. सोसायट1, बी.नं.29, Eम नं.3, से.10, सानपाडा 400705. 46 डोळे 40 आहे आहे नाह1 LC आहे-brother AC आहे

87 571 �ी. Qदगंबर Qहराजी पाट1ल
घर नं. 456, अशोक शांताराम ठाकूर मागe, गावदेवी मंQदराजवळ, से.5, सानपाडा, नवी 

मंुबई 400705
56 डोळे 40 आहे आहे नाह1 LC आहे-own AC आहे

A.card, R.card - 

sanpada

88 426 �ीम. कोमल %वजय गाढवे से.6, Eम नं.618, SS - II, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 24 मंदबुmद1 90 आहे नाह1 LC आहे-father AC आहे

89 843 �ी. �करण बापू रासकर एसएस 2 ए, Eम नं.613, Yशवाजी गाडeन जवळ, से टर-1, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 26 पाय 90 आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे

ई ?वभाग कोपरखैरणे
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90 915
�ी.झुबेर अहमद मोह?मद हुसैन 

चौधर1

हाऊस नं.423, Cलॅट नं,203, यशवंत अपाटeम�ट, से टर-12ई, Yशवाजी नगर, बोनकोड,े 

नमंु
47 हात 85 आहे शासनाचे Aमाणप[ नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

91 91 �ी. गणेश बाळाराम नाईक
घर नं.1008, कोळीवाडा बोनकोड ेगांव, नगरपाYलका हाWपीटल*या मागे, से12 बी, 

कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 400709
47 पाय 75 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे Ration card- Bonkode

92 586 कु. स�ना अYभषेक कपुर
घर नं. II, 304 यशवंत माकV ट सी.एच.एस.एल., yलॉट नं. 56/90, से.6, तीन टाक¢ 

समोर, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 400709.
18 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 आहे AC आहे

93 699 �ी. Aेम दNता[य इंगुळकर एस.एस-1, Eम नं.706, से टर 5 कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709 25 मंदबुmद1 75 आहे पोचपावती नाह1 LC आहे-father AC आहे

94 948 �ी. Aशांत आबासो पाट1ल एसएस-2, Eम नं.587, से टर-4, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 24 75 आहे नाह1 LC आहे-father AC आहे

95 92 �ी. ओमकार र%वwं सावंत कोपर खैरणे से.2 SS 2, Eम नं. 194 नवी मंुबई. 22 म
तमंद 63 आहे आहे नाह1 BC & LC आहे-father PC/AC आहे Ration card- koperkhrne

96 1 �ी.Qदल1प बंधू जाधव एस.एस.1, से टर 16, Eम नं.629, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 46 पाय 60 आहे आहे नाह1 LC आहे- own PC/AC आहे

97 901 �ी.सु
नल दगडू पवार से टर 16, Eम नं.621, एस.एस.2, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 52 पाय 55 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 LC आह-own PC/AC आहे

98 895 �ीम.वैशाल1 नागनाथ माळी एस.एस.2, Eम नं.20, से टर 1, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 35 पाय 54 आहे आहे नाह1 LC आहे-व4डलांचे PC/AC आहे

99 506 �ी. र%वwं सुदाम कदम एस.एस.3, Eम नं.770, से टर 2, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 55 पाय 50 आहे पोचपावती नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

100 892 �ी.ओमकार र%वwं सावंत Eम नं.194, से टर 2, एस.एस.2, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 22 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 LC आहे-व4डलांचे AC आहे

101 953 �ी.शंकर मुरल1धर दांगट एस.एस.2, से टर 15, Eम नं.55, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 49 पाय 48 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे
R.card-,A.card-

koperkhairne

102 652 �ी. अQदNय गणपत येलवे Eम नं.793, से टर 3, एस.एस 3 कोपरखैरणे, नवी मंुबई 24 पाय 46 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 BC आहे-father PC/AC आहे

103 745 �ी. नरेश गायकर 101, नमWते - 2 yला◌ॅट नं. 33, से.4, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 52 पाय 46 आहे आहे नाह1 LC आहे PC/AC आहे R.card- koperkhairne

104 456 �ीम. वैशाल1 सुरेश जाधव घर नं.296, ¥े�डस बेकर1 समोर, खैरणे गाव, कोपर खैरणे, नवी मंुबई - 400709. 31 पाय 45 नाह1 LC आहे PC/AC आहे

105 87 �ी. कjडीराम यद ुसाळंुखे एस.एस.2, Eम नं.525, से टर 5, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709. 47 पाय 43 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे Ration card- koperkhrne

106 730 �ी. शैलेश शामराव सकपाळ
साईकृपा को. आ◌ॅप. हौ. सोसा. Yल. %वगं 6 अे 8, Eम नं.02, कोपरखेरणे, से.9, नवी 

मंुबई
51 पाय 43 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-mother PC/AC आहे

107 933 �ी. उदय दगडू गायकवाड Eम नं.728, से टर-18, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 53 हात, पाय 42 आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

108 375 �ी. दNता परसyपा कुळनकेर1 घर नं.14543, Yभमनगर, रबाळे, घणसोल1, नवी मंुबई. 30 कान 100 आहे पावती सेतु नाह1 LC आहे-व4डलांचे PC/AC आहे

109 386 �ी. Yशवाजी Yभमराव Qदघे से टर 9, घणसोल1, Eम नं.ई-8/201 ओंकार सोसायट1, घरjदा, घणसोल1, नवी मंुबई. 24 मंदबुmद1 100 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 LC आहे-व4डलांचे PC/AC आहे

110 845 �ी. दादा बाबु मगर Eम नं.118, दNतनगर, घणसोल1, नवी मंुबई, ठाणे-बेलापूर रोड, नवी मंुबई. 44 पाय 100 आहे आहे- घणसोल1 नाह1 LC
आहे व4डलां*या 

नावे
PC/AC आहे Elec.bill-w.bill-ghansoli

111 860 �ीम. आ¦पाल1 दNतू धसाडे ए-18, Eम नं.104, �ी Yसmद1%वनायक सोसायट1, से टर-9, घरjदा, घणसोल1, नवी मंुबई 24 कणeब§धर 100 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC नाह1

112 291 �ी.उlहास मि*छंw धंwे घर नं.1179, आQदवासी कातकर1पाडा, राबाडा नं.2, राबाडा, नवी मंुबई. 20 कान 100 आहे आहे नाह1 नाह1 आहे-व4डलांचे PC/AC आहे R.card - rabale
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113 692 �ीम. व
नता नामदेव कांबळे घर P.520, पंचYशलनगर, Pांती चौक, रबाळे, नवी मंुबई - 400701 27 कान 100 आहे पोचपावती नाह1 BC & LC आहे-father PC/AC आहे

114 815 �ी.
नषाद अनंत ?हा[े ?हा[े अळी, घर P.1719, गवळी देव चौक, घणसोल1 गाव, नवी मंुबई. 29 बैाmद1क 90 आहे - नाह1 नाह1 आहे-father PC/AC आहे Elec.bill-ghansoli

115 268 �ी. सोहेल इWमाईल शेख साईराज हाऊसींग सोसायट1, Eम नं.946, भूखंड P.356, घणसोल1, नवी मंुबई. 24 मंदबुmद1 75 आहे आहे नाह1 LC आहे PC/AC आहे R.Card - ghansoli

116 38 �ी. अशोक बबन डोईफोडे
ई - 10, Eम नं.105, गुEदेव दNत को. आप. हौ.सोसा. से.7, Yस?yले स घणसोल1, नवी 

मंुबई 400701
34 पाय 65 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे Ration card- ghansoli

117 243 �ी.सल1म मा�णक तांबोळी हनुमान नगर नोसील नाका, तळवल1 नाका, घणसोल1, नवी मंुबई. 32 पाय 65 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 नाह1 आहे- भावाची PC/AC आहे

118 254 �ीम.Qदपाल1 गोरख घनवट आQदवासी कातकर1पाडा, हनुमान मंद1राजवळ, राबाडा, घणसोल1, नवी मंुबई 42 पाय 65 आहे आहे नाह1 BC आहे-Wवतः PC/AC आहे

119 740 �ीम. कlपना शांताराम पाट1ल घर P.99, गोठhवल1 गाव, ता.िज. ठाणे, नवी मंुबई. 40 paralepsia 65 आहे पोचपावती नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे R.card, A.card - Nerul

120 250 �ी.अजुeन उNतम डjगरे
डी-3/112, माऊल1 कृपा को ऑप हौसींग सोसायट1, से टर 7, Yस?yले स, घणसोल1, 

नवी मंुबई
44 पाय 64 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे Ration card- ghansoli

121 397 �ी. र%वwं साहेबराव सजगणे
दNतनगर मर1 आई चौक जवळ, हनुमान मंद1र, Eम नं.118/91 समंुदर अपाटeम�ट (8) 

घणसोल1, नमंु.
48 पाय 60 आहे आहे नाह1 LC आहे-Wवतः PC/AC आहे

122 337 �ी. Yसmदाथe Yशवाजी कांबळे घर P.1091, पंचYशल नगर Pांती चौक, आQदवासी कातकर1पाडा, रबाळे, नवी मंुबई. 36 पाय 59 आहे आहे नाह1 LC आहे PC/AC आहे R.card - Rabale

123 765 �ीम. सं§गता पंुडल1क शेलार मु. गोठhवल1 ता. िज. ठाणे बेलापूर रोड, नवी मंुबई, शेलार कुलदैवत जवळ. 47 पाय 50 आहे आहे नाह1 LC आहे-husb PC/AC नाह1

124 938 �ी. तांबोळी याकूब बाबुलाल
Yशवकृपा सो., yलॉट नं.2236, पQहला माळा, Eम नं.201, अजुeनवाडी, घणसोल1, नवी 

मंुबई.
46 हात 50 आहे आहे

उNप�नाचे 

Aमाणप[
LC आहे-brother PC/AC आहे

125 230 �ी.Yशवाजी कjडीबा गोरे घर P.208, kबlडींग नं.ई-3, Yस?yले स, से टर 7, घणसोल1, नवी मंुबई 28 पाय 46 आहे आहे नाह1 LC आहे-Wवत: PC/AC आहे वीज देयक-वडील

126 117 �ीम.पु�पा कुलास कांबळे Eम नं.906 Pांती चौक, पंचYशल नगर, रबाळे, नवी मंुबई 400701. 39 पाय 46 आहे आहे नाह1 LC आहे-mother PC/AC आहे Ration card - Rabale

127 86 �ी. गणेश आनंदा धनावडे
Eम नं. 323, kबिlडगं. नं. ई - 2, �ी गणेश कृपा को. आ◌ॅप सो. से.7, घणसोल1, नवी 

मंुबई
44 पाय 45 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे Ration card- ghansoli

128 374 �ी. बलYभम परसyपा कुळनकेर1 घर नं.14543, Yभमनगर, रबाळे, घणसोल1, नवी मंुबई. 35 पाय 45 आहे पावती सेतु नाह1 LC आहे-व4डलांचे PC/AC आहे

129 32 �ी. राजू अंबाजी Yशदें Eम नं.642, डा◌ॅ. आंबेडकर नगर , Qदवा नाका, रबाळे, नवी मंुबई 33 पाय 44 आहे आहे नाह1 BC आहे-own AC आहे

130 358 �ीम. छाया दNता[य राजगुE घर नं.1275/003, हनुमान नगर, तळवल1 नाका, घणसोल1, नवी मंुबई 400701. 44 पाय 43 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 LC आहे-rajguru PC/AC आहे

131 654 �ी. यशवंत शांताराम पाट1ल घर नं.437, शंकर मंQदर जवळ, गोQठवल1 गांव, घणसोल1, नवी मंुबई - 400701 49 पाय 43 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे

132 85 �ी. संतोष संपत आळेकर अ�टभुजा को.आप. हौ. सो◌ेसा. सी 152, Eनं.402, से.1 घणसोल1 , नवी मंुबई 400701 40 पाय 42 आहे आहे नाह1 LC आहे-soc PC/AC नाह1

133 290 �ी.सुवणाe पां.गजYभये Eम नं.1237, आQदवासी कातकर1 पाडा, रबाळे पोल1स Wटेशन मागे, रबाळे, नवी मंुबई. 38 पाय 42 आहे आहे नाह1 LC आहे-पती PC/AC आहे R.card - Katkaripada

134 95 �ी. Aकाश बाळासाहेब पवार
H.3, Eम नं. 321, हनुमान को. आ◌ॅप. हौ. सोसा. से.7, Yस?yले स घणसोल1, नवी 

मंुबई 400701.
24 डोळे 40 आहे आहे नाह1 LC आहे PC/AC आहे
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135 107 �ी.राजू भानुदास दळवी
सी-1, Eम नं.16, Yस?yले स Yशवाजीराव पाट1ल को ऑप हौ.सो., डीमाटe, से टर 7, 

घणसेाल1, नवी मंुबई
40 पाय 40 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

136 64 �ी. Yभकाजी बुधाजी धुर1
Eम. नं.851, %व�णु नगर, Qदघा, ठाणे बेलापूर रोड, नवी मंुबई, ऐरोल1, अंगणवाडी*या 

पाठhमागे
34 कान 100 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे Ration card

137 144 �ी.Eपेश सखाराम शामराव रामचंw अपाटeम�ट, Eम नं.403, भूखंड P.58, से टर 20, ऐरोल1, नवी मंुबई 32 कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-father AC आहे Ration card - Airoli

138 224 �ी.Qदनेश रामYसगं राठोड
Eम नं.1070, जय %वजय चाळ, शंकर मंद1र जवळ, शंकर नगर §चचंपाडा, ऐरोल1, नवी 

मंुबई
27 कान 100 आहे आहे नाह1 LC आहे- mother PC/AC आहे

139 834 �ी.महेश Yशवाजी Yशदें रो हाऊस नं.बी-4, साई सेवा हॉिWपटल जवळ, से टर 4, ऐरोल1, नवी मंुबई 34 कान 100 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे R.card - Airoli

140 601 �ी. Wवyनील सुदाम परंडवाल Eम नं.एच/27, Yसडको कॉलनी, से टर 3, ऐरोल1 -400708 25 कान 100 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे

141 255 �ी.मेहबुब मYलक शेख Eम नं.बी-2730, से टर 2, Yसडको कॉलनी, ऐरोल1, नवी मंुबई. 24 पाय 93 आहे आहे नाह1 LC आहे-व4डलांचे AC आहे

142 716 �ीम. A
तक बाळू §धम§धमे ए. आर - 1/जे - 70, से. 3 ऐरोल1, नवी मंुबई 400708. 22 मंदबुmद1 75 आहे आहे नाह1 LC आहे-father AC आहे

143 355 �ीम. रेणुका नंदकुमार वा}हळ ए.एल.5/15/1, Wनेहसागर अपाटeम�ट, से टर 17, ऐरोल1, नवी मंुबई. 49 पाय 71 आहे आहे नाह1 नाह1 आहे-पती PC/AC आहे

144 507 �ी. सु
नल लfमण Yशदें ऐरोल1, Eम नं. B - 295, से. 2, ऐरोल1, नवी मंुबई 400708. 31 पाय 66 आहे पोचपावती नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे

145 857 �ी.महादेव हनुमंत माने शंकर नगर ठाणे-बेलापूर रोड, §चचंपाडा, नवी मंुबई. 44 पाय 65 आहे आहे नाह1 नाह1 आहे-own PC/AC आहे

146 245
�ी.बरकतअल1 मुकबल अहमद 

चौधर1
§चचंपाडा, पा�या*या टाक¢जवळ, ऐरोल1, नवी मंुबई. 24 पाय 60 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-Wवतः PC/AC आहे R.card, Elec.bill -Airoli 

147 451 �ी. चंwकांत आQदतवार पाट1ल
ऐतवार बापू 
नवास yलाट नं. 95/3,Eम नं.01, (Qदघा कोळीवाडा) Qदवागाव, ऐरोल1, नवी 

मंुबई, 400708.
38 पाय 60 आहे आहे नाह1 LC आहे-brother PC/AC आहे

148 354 �ीम. रोQहणी जाल1ंदर सोनकांबळे समता नगर, एकता चाळ, Eम न.ं2748, से टर 1, ऐरोल1, नवी मंुबई. 54 हात 55 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

149 462 �ी. गणेश भगवान Yशरसाट Eम नं. सी - 512, से. 2, दNता मेघे का◌ॅलेज जवळ, ऐरोल1, नवी मंुबई 400708. 21 पाय 52 आहे आहे नाह1 नाह1 आहे-father PC/AC आहे

150 274 �ी.धमeपाल रामतीरथ यादव गणेश नगर, हनुमान मंद1र के पास, §चचंपाडा, ऐरोल1, नवी मंुबई 33 पाय 50 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

151 691 �ीम. Qद}या रामा�य Yसगं एम,77, से टर 4, ऐरोल1 नवी मंुबई - 400708 18 50 आहे आहे नाह1 BC आहे-father AC आहे

152 647 �ी. दादाभाऊ Yसताराम तांबे घर नं. 2724 सलवे नगर सी पी सी कंपनी मागे §चचपांडा ऐरोल1 नवी मंुबई 60 पाय 48 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे Above - 60 yrs, 

153 29 �ी. Yशवनंदन गोवधeन यादव Eम नं.664, MIDC RD, ऐरोल1, यादव नगर, नवी मंुबई 400708. 23 पाय 46 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे Ration card- Airoli

154 726 �ी. %वर�wकुमार 
नषाद
Eम नं. 1108, पंढर1 नगर, Qदधा, नवी मंुबई, Aबोधनकार %व'यालय समोर, ऐरोल1, 

400708.
49 पाय 46 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 नाह1 आहे-own PC/AC आहे A.card- Digha

155 416 �ी. अजय भगवान पाट1ल 5/6, धरमजीवन सोसा. से.3ए, ऐरोल1, नवी मंुबई 400708. 41 पाय 45 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

156 13 �ी. रतनलाल �कसनदास च}हाण Eम नं.ए-408, Yसडको कॉलनी, से टर 2, अिजं य हॉिWपटल जवळ, ऐरेाल1, नवी मंुबई. 44 उजवा हात 44 आहे आहे नाह1 LC आहे- own PC/AC आहे

157 53 �ी. अजमतअल1 खाबअल1 खान 2240/907, शंकर नगर मंQदरा जवळ, ई.एस. §चचंपाडा, ऐरोल1, नवी मंुबई. 37 पाय 44 आहे आहे नाह1 LC आहे PC/AC आहे Ration card- Airoli

जी ?वभाग ऐरोल#
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158 84
�ी. पवनकुमार %वvवंभर नाथ 

सोनकर

Eम नं. 2383, यादव म�याe चाळ, गणेश नगर §चचंपाडा राजनंद केबल जवळ, ऐरोल1, 

नवी मंुबई.
23 पाय 42 आहे आहे नाह1 नाह1 आहे-own PC/AC आहे

159 508 �ी. नर�w महादेव कांबळे ऐरोल1 , Eम नं. E - 359, से. 2, ऐरोल1, नवी मंुबई 400708 27 पाय 42 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे

160 669 �ीम. Eि मणी लहू धुमाळ Eम नं. जी/146, से टर नं.3, ऐरोल1, Yसडको कॉलनी, नवी मंुबई 38 40 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC नाह1

161 612 �ी. %वजय �कसन भोसले घर नं. 176/4, kबदं ुमाधवनगर, बेलापूर रोड, Qदघा, नवी मंुबई 30 डोळे 100 आहे आहे नाह1 LC आहे-own PC आहे

162 677
�ीम. कुमार1 स%वता भगवान 

आढाव
Eम नं. 3, �ी दNत मंQदर चाळ, रामनगर, Qदघा 41

Yसले>ल पाlसी 

4डWलेगीया
83 आहे आहे नाह1 LC आहे-mother PC/AC आहे

163 389 �ी. Yमल1ंद %व~ल गायकवाड
घर नं.968, नालंदा बुmद %वहार मागe, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक, %व�णुनगर, Qदघा, 

नवी मंुबई.
36 पाय 82 आहे आहे नाह1 LC आहे-Wवतः PC/AC आहे

164 535 �ी. सुदशeन परशुराम मोरवाडकर रामनगर, Qदघा, ठाणे बेलापूर रोड, मुकंुद कंपनी*या बाजुला, नवी मंुबई 400708. 30 मंदबुmद1 75 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 LC आहे-mother PC/AC आहे

165 377 �ी. सागर ताNयासो गायकवाड सोलजर पंप कंपनीजवळ, सुभाषनगर, एन.एम.आय.ओ.सी. रोड, Qदघा, नवी मंुबई. 31 पाय 58 आहे आहे नाह1 LC आहे-Wवतः PC/AC आहे

166 861 �ी.संतोष गणपत शे¬ये
घर P.6, ईvवर नगर रोड, संजीवनी शाळे*या मागे, बालाजी नगर, दNत मंद1र, मुकंुद 

कंपनी, Qदघा, नवी मंुबई
40 पाय 58 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे

167 160 �ी. रमेश �ीमंत वटार अyसरा मेडीकल समोर, ईvवर नगर, Qदघा, मंुकंुद कंपनी, नवी मंुबई 29 पाय 56 आहे आहे नाह1 BC & LC आहे-father PC/AC आहे Ration card- Digha

168 758 �ीम. अलका अंगद कांबळे Eम नं.1257, %व�णुनगर, Qदघा (पू.), कुलQदप टेलसeजवळ, नवी मंुबई 400708 35 50 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 LC आहे-husb PC/AC आहे

169 835 �ी.Aमोद यशवंत वरळीकर �ीकृ�णवाडी गोकुळ अपाटeम�ट, तळ मजला, ठाणे बेलापूर रोड, Qदघा, नवी मंुबई 54 पाय 48 आहे आहे नाह1 LC आहे-mother PC/AC आहे R.card-, A.card - Digha

170 856 �ी.योगेश ओमAकाश Yम�ा 232/2, इलठणपाडा, Qदघा, ऐरोल1, नवी मंुबई. 27 पाय 45 आहे नाह1 नाह1 BC & LC आहे-mother PC/AC आहे A.car,R.card-Digha

171 175 �ीम.सुभwा Yशवाजी बोडके अर%वदं भाई चाळ, Eम नं.2, अमतृ नगर, ईvवरनगर, Qदघा, नवी मंुबई 47 पाय 42 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 LC आहे-husb PC/AC आहे Ration card- digha

एच ?वभाग �दघा
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1 88 �ी. तारकेvवर बQwनाथ जायWवाल Eम नं.101, �PWटल yलाझा आोल1 गांव, से.29, सीबीडी-बेलापूर, नवी मंुबई. 50 डोळे 100 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
LC नाह1 PC/AC आहे Elec.bill

2 776 �ीम. �mदा Qदनेश जैन 301, 3 रा माळा, शंखेvवर अपा. yलॅाट नं.82, से.20, बेलापूर, नवी मंुबई 400614. 19 90 आहे नाह1 LC नाह1 AC नाह1 Resi- CBD

3 906 �ीम. म
नषा बलYभम शेडगे सी-6-4, Cलॅट नं.4, वषाe अपाटeम�ट, से टर-6, सी.बी.डी., नवी मंुबई 58 कणeबधीर 81 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card,A.card-CBD

4 339 �ीम. लfमी िजयालाल यादव टाटा नगर, कोकण भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, से टर 10, कोकण भवन, नवी मंुबई. 46 पाय 65 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1 A.card -koperkhairne

5 774 �ी. केशवराम वमाe
शाप नं.1, तळ मजला, yला◌ॅट नं. 82, आोळी गाव, पारYसक ब®केजवळ, से.29, 

बेलापूर 400614.
48 पाय 63 आहे

नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1 Resi- CBD

6 118 �ी.A%वण बबन कदम
मु.पो.दारावे, कै.काळूबाई 
नवास, भूखंड P.235, Eम नं.302, से टर 23, दरावे, नवी 

मंुबई
31 पाय 62 आहे आहे नाह1 BC & LC नाह1 PC/AC आहे Ration card - darave

7 341 �ी. %वPांत मदन खोकर
बी-10/27/4:4, बी-10, से टर 4, सी.बी.डी., शासक¢य वसाहत, पी.ड�lयु.डी.सी. 5, 

सरगम अपाटeम�ट, सी.बी.डी. नवी मंुबई.
32 पाय 56 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 A.card - mahape

8 50 �ी. जगद1श कुमार चौहान घर P. 880, करावे गाव, Wमशान भुमी जवळ, से.36, करावे गाव, नवी मंुबई 34 पाय 55 आहे आहे BC नाह1 PC/AC भाडकेE

9 191 �ी.सागर माEती Yमसाळ घर नं.4, से टर 14, वॉटर टँक जवळ, Qदवाळे गाव, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मंुबई 26 हात 50 आहे LC नाह1 PC/AC आहे

10 138 �ी.अYमत Yभमाशंकर बनसोडे ए-6/20, म�गो गाडeन जवळ, से टर 20, सी.बी.डी., बेलापूर, नवी मंुबई 39 पाय 45 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Ration card- Belapur

11 512 �ी. च}हाण Yशवाजी जगु A- 11/45, से.2, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मंुबई. 400614. 55 पाय 44 आहे पोचपावती नाह1 LC नाह1 PC नाह1 R.card - CBD

12 422 �ीम. Yशला �कशोर बंदरे मु. बेलापूरगाव, घर नं. 215, ता. िज. ठाणे, से. 20, नवी मंुबई 400614. 39 पाय 42 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

13 129 �ी.सुदशeन गोरखनाथ पाट1ल घर P.758, से टर 29, अोळी गाव, बेलापूर, नवी मंुबई 33 पाय 40 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- Agroli

14 310 �ी. उषा Qदनेश कोकाटे बी-102, आयकर कॉलनी, से टर 21/22, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मंुबई. 35 पाय 40 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card, cbd belapur

15 311 �ी. Eपेश जनादeन ?हा[े
ओंकार 
नवास, भूखंड P.बी-323, बँक ऑफ इं4डया समोर, से टर 20, बेलापूर, नवी 

मंुबई.
41 पाय 40 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card, cbd belapur

16 940 बालाजी धरमदेव Aसाद
yलॉट नं.10, Eम नं. ए 101, �लॅकिWमथ कॉटेज, डी माटe जवळ, से-21, नेEळ, नवी 

मंुबई
24 डोळे, पाय 40, 70 आहे आहे BC नाह1 AC आहे R.card-,A.card-Nerul

17 10 �ी.सYमर Qदवेकर पाट1ल 
नवास, घर नं.603, नेEळ, से टर 20, नेEळ, , नवी मंुबई. 39 डोळे 100 आहे आहे आहे LC नाह1 PC/AC आहे

18 201 �ी.नरेश शांताराम डबें
साई�mदा सोसायट1 Eम नं.19, भूखंड P.209, डले1 
नडस जवळ, से टर 16 ए, नेEळ, 

नवी मंुबई.
51 डोळे 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे भाडकेE

19 204 �ी.रघुनाथ Yभकाजी घोसाळकर वै�णवी सदन, भूखंड P.डी-18, �लॉक नं.201/बी, से टर 20, नेEळ, नवी मंुबई. 45 डोळे 100 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 BC & LC नाह1 PC/AC आहे Ration card - nerul

नवी मंुबई  Cे$ातील ता�पुरते र�हवाशी [वय-18 ते 60]

अे ?वभाग बेलापूर

बी ?वभाग नेBळ



अ.�.
अज� 

�मांक
अज�दाराचे नाव प�ता वय

�द�यांग �कार 

(कान/ डोळे/ पाय 

/हात)

�द�यांग 

�माण 

(ट"केवार#)

�द�यांग 

�माणप$
र�हवास �माणप$

दा&र'य रेषखेाल#ल 

तालुका 

दंडा,धकार#/ 

तहसीलदार यांचे 

�माणप$

वयाचा परुावा 

(LC, ज2म 

दाखला इ.)

मालम�ता कराची 

पावती

पॅनकाड� 

(PC)/ 

आधारकाड� 

(AC)

8शधा 

प:$केची 

छायां<कत 

�त

शेरा

20 205 �ीम.%Aती रघुनाथ घोसाळकर वै�णवी सदन, भूखंड P.डी-18, �लॉक नं.201/बी, से टर 20, नेEळ, नवी मंुबई. 40 डोळे 100 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 BC & LC नाह1 PC/AC आहे Ration card - nerul

21 403 �ी. बालाजी नारायण कांबळे भगवान ?हा[े चाळ, Eम नं. 717, नेEळ गाव , से.20, नेEळ, नवी मंुबई 400706. 34 डोळे 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

22 667 �ी. जीत �कशोर पवार
घर नं. 902, �ी समथe कृपा, Yशरवणे गांव से टर 1 नेEळ, पवार कॉ?पले स जवळ, 

नवी मंुबई - 400706
28 पाय 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

23 831 �ी.Qदनेश भानुदास वपV �ीगुEकृपा सोसायट1. बी/28/12, सीवुड 48, आदशe माकV ट, नेEळ, नवी मंुबई. 41 डोळे 100 आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे A.card, R.card - Nerul

24 878 �ीम. अनघा Aमोद खरात yलॉट नं.47, Eम नं,102, माउंट }¯यू, से टर-28 ए, नेEळ, नवी मंुबई. 21 कणeब§धर 100 आहे आहे नाह1 BC नाह1 PC/AC नाह1 A.card- Nerul

25 211
�ी.असe अल समद मोह?मद 

ईWमाईल शेख
एन एल 2, kबlडींग नं.14, Eम नं.ए/3, से टर 15, नेEळ, नवी मंुबई. 19 मंदबुmद1 90 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 BC नाह1 AC आहे Ration card - nerul

26 384 �ी. स
तष दाद ुआlहाट एन.एल.2, kबlडींग नं.ए-27, Eम नं.5, से टर 15, नेEळ, नवी मंुबई 34 कान 90 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

27 625 �ीम. पुजा नंद�कशोर चंदनYशव kबlडींग अे-9, 3:08 समता सोसायट1, से टर 24, नेEळ (प) नवी मंुबई 23 - 90 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे

28 812
�ी.मोह?मद हसन मोह?मद 

कासीम

Cलॅट नं.101, भूखंड P10, %वना %वना अपाटeम�ट, से टर 6, ेट इWटनe गॅलेर1या, 

नेEळ, नवी मंुबई.
48 पाय 90 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे on rent - Nerul

29 22 �ी. अमेय %वजय मयेकर
A/204, बापू छाया सह. गहृसंWथा, भुखंड P.185-188, से. 23, जुईनगर, नेEळ, नवी 

मंुबई. 400705
26 मानYसक°�±या 90 आहे

नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Ration Card- Juinagar

30 946 �ी. Aसाद लfमण यादव
एन.एल.वन.बी., kब.नं.65, Eम नं.09, फेज II, जागतृी अपाटeम�ट, से-10, नेEळ, नवी 

मंुबई
23 कणeबधीर 86 आहे आहे नाह1 BC & LC नाह1 PC/AC आहे R.card-,A.card-Nerul

31 891 �ी. मोह?मदा हनीफ yलॉट नं.1-1बी, Cलॅट नं.103, ए-2, से टर -21, नेEळ, नवी मंुबई. 40 पाय- अिWथ}यंग 82 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 A.card- Nerul

32 824 �ी.%वvवास मQहपती पाट1ल एन.एल.1, kबlडींग नं.5, Eम नं.4, से टर 2, वारणा कॉलनी, नेEळ, नवी मंुबई. 55 पाय 80 आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.card - Nerul

33 218 कु.नYमता गुणपाला शे¬ी 101, सन ि}हला को हाऊसींग सोसायट1, yलॉट नं.83, से टर 29, नवी मंुबई. 35 पाय 76 आहे आहे नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे

34 17 �ी. Yसmद1 चंwकांत पवार Wवागत सोसायट1, A-6,1:8, से.24, नेEळ, नवी मंुबई. 20
मmयम 

मानYसक मंदता
75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे Ration Card

35 399 �ी. नवनाथ भानुदास लाड yला◌ॅट नं.154, से.18ए, नेEळ, नवी मंुबई. 55 पाय 75 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - Nerul

36 406 �ी. वासीफ मुराद अलजी सी -18, Eम नं.1:3, से.16, नेEळ, नवी मंुबई, 400706. 25 मंदबुmद1 75 आहे पोचपावती नाह1 LC नाह1 AC आहे

37 867 �ी. शेख मरहुब मजहर अल1
सीवूड को.ऑप.हौ.सो., शॉप नं.04, भु.P.बी/12/1, से टर-23, दारावे, Yसवूड, नेEळ, नवी 

मंुबई
23 म
तमंद 75 आहे नाह1 नाह1 आहे PC/AC आहे भाडकेE,R.card-Mumbai

38 547 �ी. अजय रामचंw च}हाण
Qहरा कॉनeर को.ऑ.हौ.सोसायट1, Eमनं.12,बी-%वगं,2 रा मजला,yलॉट 

नं.99/100,से.23,जुईनगर,नेEळ नवी मंुबई. 400705
20 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 PC/AC आहे

39 796 �ी. मयूर अनंत वाजे D-1/2:12, से.23, सानपाडा, जुईनगर  नेEळ, नवी मंुबई - 400705 28 मंदबुmद1 75 आहे

नगरसे%वका, ठाणे 

मनपाचे 

Yशफारसप[

नाह1 LC नाह1 AC नाह1 Elec. Bill - Sanpada

40 232 �ी. रोQहदास अजुeन साठे घर P.479, महाNमा गांधी नगर, एम.आय.डी.सी. रोड, नेEळ, नवी मंुबई 37 पाय 70 आहे नाह1 आहे नाह1 नाह1 PC/AC आहे water bill, R.card-Nerul

41 4 �ी.A%वण बाळासाहेब बढेकर एन.एल.1बी/74/10, से टर 10, नेEळ, नवी मंुबई 400706. 22 कान 70 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Ration Card
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42 457 �ी. �कसन जयराम Yशदें
yलॅट नं.201, yला◌ॅट नं.64, शांताराम 
नवास, कुकशेतगाव, से.14, नेEळ, नवी मंुबई 

400706.
55 पाय 70 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

43 747 �ी. uरजवान तुराब खान घर नं. 669, Yशरवणे गाव, गटवाडी चाळ, नेEळ से.1, नवी मंुबई. 41 पाय 70 आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - Nerul

44 113 �ी.बाळू नारायण काळे ³योती 
नवास, म*छh माकV ट समोर, Yशरवणे गाव, से टर 1, नेEळ, नवी मंुबई 49 पाय 69 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

Ration card - 

shirwanegaon

45 394 �ीम. Yशवाणी Yभमराव कांबळे
दNत 
नवास kबlडींग नं.808/1, भूखंड P.185, Yशरवणे गाव, आQदगणेश महाकाळेvवर 

मंद1र जवळ, नेEळ, नवी मंुबई.
22 मंदबुmद1 69 आहे आहे नाह1 BC नाह1 AC आहे

46 116 �ीम.सुरेखा सुखदेव केसरकर
�ी.जयवंत सुतार, Eम नं.102, भूखंड P.817, Yशरवणे मराठh शाळेजवळ, से टर 1, 

Yशरवणे, नेEळ, नवी मंुबई
40 पाय 67 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card - shirwane

47 600 �ी. रोशन बाळाराम ?हा[े घर नं.557/1, अंगणवाडी जवळ, से टर 36, करावेगांव, नवी मंुबई. 400706 33 60 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.card - Karavegaon

48 14 �ी. Yशवाजी शंकर जगताप
yलॅट नं. B-209, वNसला अपा. हाउस 204-B अ◌ा�ण 0204-001 बी, से.16-A, नवी 

मंुबई 400706.
40 60 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 Elec.bill

49 167 �ीम.म
नषा सहाद ुकोरडे �ीगणेश को ऑप हौसींग सेासायट1, kब-बी/4, Eम नं.3/4, से टर 28, नेEळ, नवी मंुबई 43 पाय/ हात 60 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- nerul

50 809 �ी.सुयश Aकाश पाट1ल तोरणा हौसींग सोसायट1, Eम नं.13, से टर 15, नेEळ, नवी मंुबई. 28 पाय 60 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे R.card - Nerul

51 941 �ी. Yशवाजी शामराव बंडगर ई-1-8-ए-3, k[मुत� अपाटe, से टर-8, नेEळ, नवी मंुबई 38 पाय 60 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे A.card-Nerul

52 439 �ी. रमेश पांडुरंग कदम 201, साईk[वेणी yला◌ॅट नं.86, से.23, जुईनगर, नवी मंुबई 400706. 45 पाय 60 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC

53 561 �ी. �ीधरन राधाकृ�णन नाय़डू
�ी गणेश को. आ◌ॅप. हो. सोसा. Yल. kबिlडगं नं. A/2, Eम नं.2/3, से.28, नेEळ, नवी 

मंुबई 400706.
59 पाय 59 आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1

54 258 �ी.सागर सुभाष मोरे 301, आQदल हाऊस से टर 23, नेEळ, सीवुड Wटेशनजवळ, नेEळ, नवी मंुबई 26 56 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1

AC/PC 

Appl
नाह1 भाडकेE-elec.bill.- Nikam

55 876 �ी. स§चन राजाराम पाट1ल kबिlडगं नं. सी-40, Eम न.ं 13,गायती सोसायट1, से. 48, Yसवुड़स, नेEळ, नवी मंुबई. 25 अिWथ}यंग 55 आहे. नाह1 BC & LC नाह1 PC/AC आहे. A.card- Nerul

56 400 �ी. र%वwं नवनाथ लाड yला◌ॅट नं.154, से.12ए, नेEळ, नवी मंुबई. 30 कान 55 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे R.card - Nerul

57 568 �ी. संतोष सखाराम मेW[ी अेन, अेल 6, kब.नं.19, Eम नं.1, से.9, नेEळ, नवी मंुबई - 400706. 49 पाय 55 आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे A.card, R.card - Nerul

58 94 �ी. म
नष बसंतलाल गुyता
एन.एल -1, ऐ kबिlडगं नं.20, Eम नं. 3, बुmद %वहार जवळ, से.10, नेEल (प.), नवी 

मंुबई 400706.
34 पाय 52 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- Nerul

59 100 �ी.संजय सुखदेव धायगोडे
दNतकृपा रQहवाशी संघ, घर P.702, आYशवाeद हॉिWपटल जवळ, Yशरवणे, से टर 1, 

नेEळ, नवी मंुबई
22 पाय 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Water Bill

60 219 �ी.Aफुlल महादेव पाट1ल घर नं.703, ?यु
नसीपल हॉWपीटल से टर 20, नेEळ, नवी मंुबई. 35 पाय 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

61 221 �ीम.यो§गता Aकाश साटम एन.एल.2/25/सी-6, से टर 3, नेEळ, नवी मंुबई. 35
Downs 

Syndrome
50 आहे आहे नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे Ration card- Nerul

62 752 �ी. �ानेvवर राजाराम द�बरे सी:3/0:3, �ी गणेश को.आ◌ॅ.हौ.सोसायट1, से.28, नेEळ, नवी मंुबई. 55 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - Nerul

63 795 �ीम. स%वता सनी कडeक JK तांडले BLDG, गावदेवी मंQदर, करावे गाव, नेEळ, नवी मंुबई. 27 पाय 47 आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card- Nerul

64 170 �ी.Yसmदेश Aद1प कंक Yशवशाह1 सोसायट1, से टर 18ए, भूखंड P.69, Eम नं.13, नेEळ, नवी मंुबई 23 पाय 46 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 BC & LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- nerul

65 550 �ीम. पुजा मोहन पोlलाइन Eम नं.1,चाळ करावे गाव, नेEळ, नवी मंुबई. 40 पाय 46 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे
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66 200 �ी.राकेश राज�w उyपल
एन.एल.2/11/ए-7, से टर 1 ए, Yशवाजी चौका जवळ, पंचYशल अपाटeम�ट ओनसe 

असोYसएशन, नेEळ, नवी मंुबई
32 हात/पाय 45 आहे नाह1 नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे Elec.bill nerul

67 263 �ी.देसाई सखाराम बाळू एन.एल.1, चाळ नं.7, Eम नं.14, से टर 8, नेEळ, नवी मंुबई 47 पाय 45 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Ration Card- Airoli

68 333 �ी. 
न%वe·न चंwकांत साळवी ई-1/13, ए-7, इंwधनु�य ओनसe असोYसएशन, से टर 2, नेEळ, नवी मंुबई. 27 पाय 45 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card, Elec.bill - Nerul

69 340 �ीम. %वमल राजु सोरटे भारतीय Wटेट बँक कॉलनी, kबlडींग नं.अे-2, Eम नं.10, से टर 13, नेEळ, नवी मंुबई. 48 पाय 45 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - Nerul

70 632 �ी. §चराग नाकराणी एन.एल-5, kबlडींग नं. 29, Eम न.ं 14, से टर 3, नेEळ, नवी मंुबई 400706 34 पाय 45 आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

71 214 �ी.रामचंw जनादeन बानकर गोकुळ 
नवास 809, Eम नं.103, मान आळी, करावे गाव, नेEळ, नवी मंुबई 41 पाय 44 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

72 110 �ी.शरद भागुराम सावंत अंकुश ?हा[े, घर P.54, Eम नं.201, नेEळ गाव, से टर 20, नेEळ, नवी मंुबई 55 पाय 44 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card - Nerulgaon

73 751 �ी. बापुराव Alहाद कोळी घर नं. 0867, खाल1 नं. 203, करावे गाव, नेEळ, नवी मंुबई, 400706 40 पाय 43 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 On rent - Nerul

74 112 �ीम.राजुबाई बाळू काळे ³योती 
नवास, म*छh माकV ट समोर, Yशरवणे गाव, से टर 1, नेEळ, नवी मंुबई 39 पाय 43 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

Ration card - 

shirwanegaon

75 828 �ी.%वजय डंुबरे
लfमी 
नवास, घर P.403/639, पा�या*या टाक¢*या बाजुला, से टर 1, Yशरवणे नेEळ, 

नवी मंुबई
51 पाय 43 आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे A.card, R.card - Nerul

76 405 �ी. �ीकांत अंकुश सावंत
अिजं य तारा को. आ◌ॅप. सोसा. सी - 41, 2 रा मजला, Eम न.ं11, से.24, जुईनगर, 

नवी मंुबई 400705.
36 पाय 43 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

77 261 �ी.%वPम Yसगं कु.अ§धकार1 एन.एल.6, 15/5, सyतश� अपाटeम�ट, से टर 8, नेEळ, नवी मंुबई 40 पाय 42 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.Card Nerul

78 276 �ी.शेखर आनंदराव वडगावे आ�णासाहेब पाट1ल रQहवाशी संघ, नेEळ, से टर 10, नेEळ, नवी मंुबई. 39 पाय 42 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.Card - Nerul

79 67 �ी. सुरज दशरथ भोईर घर P.163, अनंत शंकर मागe जवळ, दारावे गांव, से.23, नेEळ, नवी मंुबई 400706. 28 40 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

Ration card - 

daravegaon

80 251 �ी.सुरेश गो%वदं वाघ
गावदेवी Aसाद को ऑप हौसींग सोसायट1, सी-2041, भूखंड P.सी-10, से टर 20, 

नेEळ, नवी मंुबई.
52 अिWथ}यंग 40 आहे नाह1 नाह1 LC

आहे-kashinath 

patil
PC/AC नाह1

81 288 �ी.नQदम अहमद शेख सागर रे�1क भूखंड P.110, से टर 27, सीवुड, नेEळ, नवी मंुबई 46 म
तमंद 40 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC आहे Passport- nerul

82 633 �ीम. सं§गता नाकराणी एन.एल-5, kबlडींग नं. 29, Eम नं. 14, से टर 3, नेEळ, नवी मंुबई 400706 32 40 आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

83 743 �ीम. 
नशा मि*छंw राऊत समथe कृपा kबिlडगं Yशरवणे गांव से टर 1, नेEळ, नवी मंुबई 41 पाय 40 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC नाह1 R.card - Nerul

84 830 �ी.जैनुअल वाQहद शेख
एन.एल.4, kबlडींग नं. 8, Eम नं.4, Yशवागी चौक, डॉ डी वाय पाट1ल कॉलेज, से टर 1 

ए, नेEळ, नवी मंुबई.
39 पाय 40 आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे A.card, R.card - Nerul

85 844 �ी. तुषार अशोक वंजार1 बी-001, Cलॅट नं.173, नवीन कुकशेत गाव, नेEळ, नवी मंुबई 25 पाय 40 आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1 A.card-Nerul

86 907 �ी. स§चन र%वwं §चले
�ी गणेश को.ऑप.सोसायट1, Eम अे/304, yलॉट 265, से टर-23, जुईनगर, नेEळ, नवी 

मंुबई-706
21 डोळे 40 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 A.card-Juinagar

87 673 �ीम. सु%Aया सुहास जाधव Yस.11, Eम नं.16, दशeन हौ.सो, से टर 15, जुईनगर, नेEळ, नवी मंुबई - 400705 18 कान 40 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 AC आहे
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88 674 �ी. अYभजीत हणमंत आगवणे
सुयोग को.ऑ.हौ. सोसायट1 से टर 24 kब.नं सी 8/2:12 जुईनगर, नेEळ, नवी मंुबई - 

400705
23 मंदबुmद1 35 आहे

नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे

89 885 �ीम. Wवाती स§चन सावंत ओम Aथमेश सोसायट1, बी-1, Eम नं.-05, से टर-48, नेEळ, नवी मंुबई 38 डोळे 33 आहे आहे नाह1 BC & LC नाह1 PC/AC आहे R.card,A.card - Nerul

90 115 �ी.सुखदेव बापुसो केसरकर
�ी.जयवंत सुतार, Eम नं.102, भूखंड P.817, Yशरवणे मराठh शाळेजवळ, से टर 1, 

Yशरवणे, नेEळ, नवी मंुबई
38 पाय आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे Ration card - shirwane

91 545 �ीम. 
नलाबाई Yभमराव सरगर Qदपसागर सोसायट1, kबिlडंग न.ं1/4, Eम नं.1/4, से.18, नेEळ, नवी मंुबई 400706. 55 अिWथ}यंग आहे आहे LC नाह1
PC/AC 

PC/AC
आहे

92 45 �ी. अशोक मधुकर काते रोह1दास भगत चाळ, दNता मंQदर जवळ, वाशी गांव, नवी मंुबई. 39 डोळे 100 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
LC नाह1 PC/AC आहे Ration card - vashi

93 197 �ी.मैनी र%वwंYसगं नरलोचन Yसगं बी-3/22/0:2, Yशवकृपा सोसायट1, से टर 15, वाशी, नवी मंुबई. 44 कान 100 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

94 328 �ीम. राधाबेन %वशाल गजरा
Eम नं.508, पाचवा मजला, Yशव श ती को ऑप हौसींग सोसायट1, घर P.1864/1866, 

से टर 26, कोपर1गाव, वाशी, नवी मंुबई.
33 कान 100 आहे

नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 Elec.bill - Vashi

95 791 �ी. रोQहत अिजतकुमार कांबळे
वाशी शां
तकंुज सहकार1 गहृ 
नमाeण संWथा Yल. जे. एन 1/5 अे/खाल1 P.6, से.10, 

वाशी, नवी मंुबई.
28 डोळे 100 आहे पोचपावती नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - Vashi

96 811 �ीम.Eमाना ग.बलबले
हैyपी हाऊस को हौ.सोसायट1, ए 15, 
तसरा मजला, नुर मशीद जवळ, से टर 9 अ, 

वाशी, नवी मंुबई.
46 कान 100 आहे नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे R.card - Vashi

97 866 �ी. अतुल सदाYशव काटकर बी-3/8/3:4, से टर-2, वाशी, नवी मंुबई - 400703 24 म
तमंद 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे A.card- Vashi

98 194 �ीम.कांबळी सYमधा संजय 702, भरत श[ुmन टॉवर, भूखंड P.34, से टर 18, वाशी, नवी मंुबई. 47 पाय 95 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Elec. Bill vashi

99 348 �ी. मोरेvवर गो%वदं Yशदें घर नं.853, Eम नं.6, गणेश कृपा kबlडींग, जुहूगाव, से टर 11, नवी मंुबई. 48 पाय 90 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - vashi

100 449 �ी. राहुल Yसmदाथe साळवे अ�टभुजा अपाटeम�ट, बी-3/18/2:3, से.15, वाशी , नवी मंुबई. 25 पाय 90 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

101 534 कु. सuरता मोहन kबWट भरत हाऊस, kब.नं. 320 (250) Eम नं.A4, जुहूगांव, वाशी, नवी मंुबई 30 मंदबुmद1 90 आहे नाह1 नाह1 - नाह1 AC आहे
R.card, A.card- 

juhugaon

102 513 �ीम. अचeना महेश ओझा जे एन - 2121/ए3, से.9, बालाजी मंQदर जवळ, वाशी, नवी मंुबई तुभV 400703. 49 पाय 88 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1

PC/AC 

PC/AC
आहे R.card - Vashi

103 900 �ीम.अचeना महेश ओझा जे एन- 2/21/ए3, से टर-9, बालाजी मंQदरा जवळस वाशी, नवी मंुबई 49 हात, पाय 88 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.card,A.card-Vashi

104 62 �ी. उ³वला अ
नल मराठे
Eम नं.401, yलॅाट नं.637/638, माऊल1 कृपा 
नवास, गावदेवी मैदानजवळ, से.11, 

वाशी, नवी मंुबई 400703.
38 पाय 87 आहे आहे LC नाह1 PC/AC पा[ Ration card

105 418 �ी. आYशष हरेश भंगे
1464/1966, yलॅट नं.5, Yशवशि त 
नवास, से. 26, कोपरागांव, वाशी, नवी मंुबई 

400703.
20 पाय 86 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे

106 564 �ी. कुलजीत दलजीत  वा[ा एच-24, आरएच-1, से.7, वाशी, नवी मंुबई-4000703 45 पाय 84 आहे नगरसेवक नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.card - Vashi

107 307 �ीम. Eपा Qहतेश राठोड जे.एन.2/52/बी-1, अवनी अपाटeम�ट, से टर 9, वाशी, नवी मंुबई. 31 पाय 75 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card, Vashi

108 881 �ीम. रेणुका हनुमंत म*छhगर जेएन-2/73/बी-8, गुलमोहर अपाटeम�ट, से टर-9, वाशी, नवी मंुबई. 37 म
तमंद 75 आहे नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे R.card- Vashi

109 956 �ीम. पुनम गुलाम मु�सी घऱ नं.62, से टर-31 अ, वाशीगांव, नवी मंुबई 31 पाय 69 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1 A.card, Waterbill - Vashi

सी ?वभाग वाशी
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110 614 �ी. का
त eक स
तश Qहरे ए.टाईप Eम नं.7, से टर - 1, नवी मंुबई वाशी 20 पाय 67 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

111 816
�ीम.
नशा ओमAकाश पुर1 

गोWवामी
जे.एन.2/49/बी-4, से टर 9, अवनी अपाटeम�ट, वाशी, नवी मंुबई. 18 पाय 67 आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे R.card - Vashi

112 300 �ी. भाकरे सुधीर �ानदेव ए टाईप Eम नं.5, से टर 9, वाशी, नवी मंुबई. 30 पाय 60 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card, Vashi

113 324 �ी. Yमना�ी मोरेvवर ?हा[े ई-15, आर.एच.1, से टर 8, वाशी, नवी मंुबई 400703. 49 पाय 60 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - bonkode

114 387 �ीम. राज�ी दNता[ेय कंुभार एस.सी.2/501, से टर 4, वाशी, नवी मंुबई. 51 पाय 54 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

115 908 कु. राज�ी दNता[ेय कंुभार एस.सी. 2/501, से टर 4, वाशी, नवी मंुबई 50 पाय 54 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card- Vashi

116 541
�ी. अिजतYसहं राजमोहनYसहं 

रावत
जे.एन.1, kब.नं.8, घर नं.ए-12, एकता अपाटeम�ट, से.9, वाशी, नवी मंुबई 400703. 41 पाय 52 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

117 199 �ी.स§चन कृ�णा भोळे
अ सा इलाईट को ऑप हौ.सोसायट1, भूखंड P.219, Cलॅट नं.203, से टर 31, वाशी 

गाव, नवी मंुबई
40 पाय 50 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Elec.bill vashi

118 327 �ी. %वशाल गजरा
Eम नं.508, पाचवा मजला, Yशव श ती को ऑप हौसींग सोसायट1, घर P.1864/1866, 

से टर 26, कोपर1गाव, वाशी, नवी मंुबई.
35 पाय 47 आहे

नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 Elec.bill - Vashi

119 257 �ीम.महानंदा भाWकर आडे महारा�� को ऑप हौसींग सोसायट1, सी-107, Eम नं.1:2, से टर 26, वाशी, नवी मंुबई. 36 पाय 45 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- Turbhe

120 350
�ी. गुyता %वजयकुमार 

लालबहादरु
जे-एन-1/64/अे-4, से टर-9, वाशी, नवी मंुबई 35 पाय 45 नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.card - juhugaon

121 404 �ी. राहुल कj4डबा ढेबे जे.डी. पाट1ल kबिlडगं, Eम नं.9, संQदप बार मागे, से.20, कोपर1 गाव, वाशी, नवी मंुबई. 26 पाय 45 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

122 757 �ी. Aभुदास क. कांबळे 203, र रा माळा, महावीर पॅलेस, yलॅाट 351-352, से.31, वाशी गाव, नवी मंुबई. 57 डोळे 45 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे R.card- Vashi

123 335 �ीम. अलका गोरखनाथ वाघमारे
बी-3 टाईप, kबlडींग नं.26, पQहला मजला, Eम नं.2, Yशवकृपा असोYसएशन, से टर 

15, वाशी, नवी मंुबई.
45 पाय 44 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - Vashi

124 607 �ी. अमीत सुरेश बकरे रो.हाऊस नं.4, से टर 6, वाशी, नवी मंुबई 47 पाय 44 आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

125 239 �ी.पuरमल Aकाश दंडगहाळ जे.एन.2/6/अे-1, महालfमी अपाटeम�ट, से टर 10, वाशी, नवी मंुबई. 20 पाय 43 आहे आहे नाह1 BC नाह1 AC आहे Ration Card- Vashi

126 79 �ी. सु
न दNतु घjगे भरत हाऊस yलॉट नं. 250, खोल1 नं. 209, से.11, जुहुगांव वाशी, नवी मंुबई. 40 पाय 40 आहे
नगरसे%वकेचे 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

127 695 �ी. अ
नल लालजी जायसवाल Eम नं. 200, बँक ऑफ महारा�� समोर, से टर 2, वाशी, नवी मंुबई 34 40 आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

128 26 �ी. ऋ%षकेश शशीकांत Yशगjटे �ी Qदशा को.ऑप.हौ.सोसायट1, 1/103, से.22, तुभV, नवी मंुबई. 22 मंदबुmद1 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे Ration card- turbhe

129 81 �ी. Yसmदराम तुकाराम देवनगी तुभV Wटोअर, आंबेडकर रोड 44 कान 100 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1

130 103 �ी.स�कंदर k[बंक वाणी एम-7/2206/774, गणपतीपाडा, इंQदरानगर, तुभV नाका, तुभV, नवी मंुबई 34 पाय 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card - turbhe

131 248 कु.Aगती काथोर गायकर
�ीकृ�णकंुज सोसायट1 ए/101, भूखंड P.80 ते 82, से टर 23, भवानी माग, जुईनगर, 

नवी मंुबई.
40 पाय 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- Juinagar

डी ?वभाग तुभL
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132 380 �ी. मंगेश �ीधर धाडीगावकर
Eम नं.303, सदगुE कृपा अपाटeम�ट, घर P.294, Yशवसेना शाखेसमोर, से-5, सानपाडा 

गाव, नवी मंुबई.
43 कान 100 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

133 402 �ी. समीर संपत च}हाण
48, Yशवश ती नगर, ठाणे बेलापू◌ूर रोड, सरनाई मंQदराजवळ, तुभV Wटोर, नवी मंुबई 

400703.
43 डोळे 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

134 622 �ी. A
तक बाबासाहेब केदार
Yशव कृपा सोसायट1 बी-14 Eन नं. 14, से टर 10 नवी मंुबई, सानपाडा, ठाणे महारा�� 

400705
22 कान 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे

135 683 �ी. पुEषोNतम परशराम डहाके
वसूदेव पाट1ल चाळ,गंगाराम चौक, गोlडन पॅलेस हॉटेल*या पाठhमागे, सुलभ शौचालय 

जवळ, सानपाडा, से-5,नवी मंुबई
37 कान 100 आहे

नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1 AC

136 749 �ीम. सुYम[ा नामदेव बोडके कोQहनुर को. आ◌ॅप. हौ. सोसा. से. 8, बी - 35, Eम नं.13, सानपाडा, नवी मंुबई 33 डोळे 100 आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे R.card - sanpada

137 917 �ी. शक¢ल अहमद कुरेशी Eम नं. 4307, कुरेशी मWजीद टेकडी, हनुमाननगर, तुभV नाका, नवी मंुबई - 400705 50 पाय 95 आहे नाह1 आहे नाह1 नाह1 PC/AC आहे A.card, Elec.bill - turbhe

138 408 �ी. अशोक �कसनराव खरमाळे सागर अपाटeम�ट, yलॉट न.57,58, Eम नं.4, तळ मजला, से.24, तुभVगांव, नवी मंुबई 45 मंदबुmद1 90 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

139 410 �ीम. अंजल1 �कसनराव खरमाळे सागर अपाटeम�ट, yलॉट न.57,58, Eम नं.4, तळ मजला, से.24, तुभVगांव, नवी मंुबई 36 मंदबुmद1 90 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे

140 553 �ी. र�फक साबेर कुरेशी तुभV नाका, हनुमान नगर, कुरेश मWजीद जवळ, फायझर रोड. 19 पाय 90 आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे

141 562 �ी. शशांक चंwकांत अंधे Yशव श ती को. आ◌ॅप हो. सोसा. C-6,2-9, से.8, सानपाडा, नवी मंुबई 400705. 30 मंदबुmद1 90 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

142 331 �ी. Qदपक गजानन Yभलारे
नव Aेरणा को ऑप हौसींग सोसायट1, kबlडींग नं.17, Eम 04, से टर 8, सानपाडा, 

नवी मंुबई.
38 पाय 87.5 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card, sanpada

143 61 �ी. पंकज काYशनाथ वासकर पंकज 
नवास, घर P. 172, Yशवसेना शाखा जवळ, से.5, सानपाडा, नवी मंुबई. 39 पाय 86 आहे
नगरसेवकचे 

Yशफारस
LC नाह1 PC/AC आहे Ration card

144 352 �ी. गोरख सुरेश Yशदें Eम नं.830, इंQदरानगर, एम.आय.डी.सी. फायजर रोड, तुभV, नवी मंुबई. 26 पाय 86 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे

145 383 �ी. आQदNय धनेश शेलार अे-204, 
नलकंठ कॉनeर सोसायट1, भूखंड P.2, से टर 2, सानपाडा, नवी मंुबई. 53 पाय 84 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1

146 409 �ी. अमोल �कसनराव खरमाळे सागर अपाटeम�ट, yलॉट न.57,58, Eम नं.4, तळ मजला, से.24, तुभVगांव, नवी मंुबई 41 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे

147 705 �ी. महेश मधुकर साळवे बी - 21, 0-1, Qहमगीर1 सी.एच.एस, से.03, सानपाडा, नवी मंुबई. 29 पाय 75 आहे पोचपावती नाह1 LC नाह1 AC आहे R.card - sanpada

148 909 �ी. तुषार भगवान खाडे ई-3/501, मोराज रेसेड�ेसी पाम kबच रोड, सानपाडा, से टर 16, नवी मंुबई. 27 पाय 75 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 A.card-Sanpada

149 147 �ी.गणपत Yसwाम Wवामी तुभV नाका, तुभV, नवी मंुबई 52 पाय 71 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC नाह1 Elec.bill, own

150 97 �ी. महादेव धमाe बंजार1 धमाe सरमाई रोड डीएलट1-1341, Yशवश ती नगर, तुभV Wटोर, नवी मंुबई. 47 पाय 70 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 नाह1

आहे-Eम 

मालकाची
PC/AC आहे भाडकेE

151 222 �ी.सोपान �ानेvवर लोखंडे अे-9-01, गुEकृपा सोसायट1, से टर 3, सानपाडा, नवी मंुबई. 42 पाय 70 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration Card- Sanpada

152 918 �ी. स§चन बाळू गवळी
तुभV Wटोअसe, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रोड, ठाणे-बेलापूर रोड, Eम नं.1818, नवी मंुबई-

400705
32 हात 70 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे A.card-turbhe

153 412 �ी. संभाजी रामचंw सावंत A-137, Eम नं.5, तुभV, से.29, नवी मंुबई. 57 पाय 68 आहे पोचपावती नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

154 592 �ी. �ानेश चंwकांत ढमढेरे �यु Yशवदशeन को. हौ, सो. 17/8, 3/1, से.4, सानपाडा, नवी मंुबई 400705. 28 मंदबुmद1 68 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1
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155 225 �ी.र%वwं शाल1ाम घरत yलॉट नं.31 ए, Yशवसेना ऑ�फस जवळ, से टर 22, तुभV गाव, 53 पाय 67 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

156 21 �ी. सुरज जयराम खरात कोQहनुर सोसायट1, बी.42/1/6, से. 8, सानपाडा, नवी मंुबई 4000705. 27 मानYसक°�±या 65 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration Card- Sanpada

157 169 �ी.वसंत शंकर नाईक घर नं.1384, कृ�णाई शंकर 
नवास, गणेश मंद1र जवळ, से टर 22, तुभV, नवी मंुबई 50 पाय/ हात 65 आहे नाह1 नाह1 - नाह1 PC/AC आहे Ration card- turbhe

158 330 �ी. संतराज रामपाल यादव Eम नं.3966, हनुमान नगर, तुभV नाका, तुभV, नवी मंुबई. 44 पाय 55 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - turbhe

159 488 �ी. आशुतोष शांताराम बवV �ी. Wवामी समथe सदन, yला◌ॅट नं. 449/450, 3/1, से.5, सानपाडा, नवी मंुबई. 26 हात 55 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

160 754 �ीम. नीता रमेश पाट1ल घर नं. 969, से. 22,  डी.आर.पाट1ल बंगlयाजवळ, तुभV गांव, नवी मंुबई. 29 पाय 55 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे R.card- Turbhe

161 139 �ी.अिजत जनादeन खातु 305, Yभमाई yलाझा, से टर 5, सानपाडा, गोlडन पॅलेस जवळ, नवी मंुबई 49 पाय 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card-sanpada

162 148 �ी. युसुफ नाजीर शेख सlजर कंपनी, ठाणे बेलापूर रोड, तुभV नाका, नवी मंुबई 44 पाय 50 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Aadhar Card- turbhe

163 594 �ी. धjडू बापू पेलणेकर
घर न.1520, अव
नश 
नवास, इंQदरानगर, फायझर रोड, बंगाड ेकंपनीजवळ, तुभVनाका, 

नवी मंुबई 400705
36 पाय 50 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

164 603 �ी. राज�w रघुनाथ जाधव
डी-3, Eम नं. 11, Yसmद1 %वनायक को.ऑप.हौ सोसायट1 से टर 8 सानपाडा, (फ), नवी 

मंुबई - 400705
41 50 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

165 926 �ीम.शोभा गणपत ग}हाणे डी-22, 0/2, Wनेहबंधन को ऑप हौ.सोसायट1, से टर 3, सानपाडा, नवी मंुबई 50 पाय 50 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card,A.card-sanpada

166 942 �ीम.रागीनी कुमार1 गुyता Yशवनेर yलाझा को ऑप हौ.सोसा. से टर 15, सानपाडा, नवी मंुबई 30 पाय 50 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 R.card,A.card-sanpada

167 344 �ी. कौWतुभ योग�w राणे
ए/203, WवWतीक नमeदा को ऑप हौसींग सोसायट1, भूखंड P.26, से टर 8, सानपाडा, 

नवी मंुबई.
26 पाय 49 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - sanpada

168 297 �ी.रमेश जनादeन इंगळे
Yशवश ती नगर, डॉ आंबेकर रोड, शंकर मंद1र जवळ, ठाणे बेलापूर रोड, तुभV Wटोअर, 

नवी मंुबई
44 पाय 47 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

169 203 �ी.Qदपक �ीराम जैसवाल
घर P.688, सारमाई मंद1र रोड, Yशवश ती नगर, kबलाल मिWजद जवळ, तुभV Wटोअर, 

नवी मंुबई.
21 पाय 46 आहे - नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे Ration card - turbhe

170 721 �ी. अ
नल महादेव नाईक बी/1,3-4, Yमले
नयम टॅावर, सानपाडा, से.9, नवी मंुबई. 42 पाय 46 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card- sanpada

171 157 �ी.
न
तन महादेव गोळे कोह1नुर सोसायट1, से टर 8 बी, 37, Eम नं.13, 
तसरा माला, सानपाडा, नवी मंुबई 32 म
तमंद 45 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे
Ration card - sanpada, 

Elec. Bill

172 305 �ीम. अलका मह�w पाट1ल 102 जनाई भूखंड P.170, से टर 5, सानपाडा, नवी मंुबई. 50 पाय 45 आहे नाह1 नाह1 Bonafide नाह1 PC/AC आहे R.card, sanpada

173 537 �ीम. सु
नता बापू कांबळे Eम नं.1525 मंQदर श ती नगर, ठाणे बेलापुर रोड, तभ ्e, नवी मंुबई. 43 पाय 45 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे

174 343 �ी. शंकर श¬ी Yशदें
Eम नं.205, गणेश नगर, तुभV नाका, ठाणे बेलापूर रोड, दगुाe मंद1र जवळ, तुभV, नवी 

मंुबई.
33 पाय 44 आहे पोचपावती नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - turbhe

175 645 �ीम. सलमा सलमान खान
Eम नं.ई/5 ई.ड�लू.एस कॉलनी, बँक ऑफ इं4डयाचे पाठhमागे, से टर 24, तुभV - 

400703
34 पाय 44 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC

176 226 �ी.सुरज सुदाम इंदोरे बी-32/13 लfमी को ऑप हौसींग सोसायट1, से टर 10, सानपाडा, नवी मंुबई 20 पाय 43 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे

177 249 �ी.Wवyनील नवनाथ Yमसाळ 1875/02, आंबेडकर रोड, शंकर मंद1र जवळ, तुभV Wटोअसe, नवी मंुबई 25 पाय 43 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- turbhe

178 181 �ी.बेबी बानु इरफान शेख Eम नं.129, आंबेडकरनगर तुभV नाका, साई %वडीओ गlल1 तुभV, नवी मंुबई 51 पाय 42 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 नाह1 नाह1 AC नाह1

179 294 �ीम. आरती सु
नल गायकवाड अे-2, टाईप Eम नं.डी-19, से टर 21, तुभV, नवी मंुबई. 35 पाय 42 आहे नगरसेवक नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.Card - Turbhe

180 800 �ीम.सुमन कुमार1 नागेvवर साह Eम नं.118, तुभV Wटोअर, Yशवश ती नगर, ठाणे बेलापूर रोड, नवी मंुबई. 24 पाय 42 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे A.card-, R.card - 
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181 944 �ी. अनंत अंकुश ?हा[े घऱ नं.13914, हनुमान मंQदराजवळस तुभVगांव, नवी मंुबई. 43 हात 42 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card,A.card-sanpada

182 360 �ी. शंकर कृ�णा कदम ए-2 टाईप, Eम नं.259, तुभV Wटेशन जवळ, से टर 20, नवी मंुबई. 40 पाय 41 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card,A.card - turbhe

183 223 �ी.सुशांत बाबुलाल साबळे Eम नं.2, �ी रेसीड�ेसी, भूखंड P.50/51, से टर 24, जुईनगर, नवी मंुबई. 31 पाय - 40 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे elec.bill sanpada

184 370 �ी. शैलेश हनुमंत कांबळे
घर नं.1534, इंQदरा नगर, एम.आय.डी.सी.रोड, तुभV नाका, बगाड ेकंपनी*या मागे, नवी 

मंुबई.
22 डोळे 40 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - turbhe

185 419 �ी. सुYमत सुधाकर रसाळ
हाऊस नं.1334, Eम नं. 301, हनुमा◌ाम मंQदर रोड, गणेश मंQदराजवळ, से.22, तुभV, 

नवी मंुबई 400703.
18 डोळे 40 आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे

186 660 �ी. अल1 राजा अ�सार1 ए1/22, Eम नं. 4, Yशव मंQदर, से टर 21 तुभV, नवी मंुबई 53 पाय 40 आहे पोचपावती नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

187 286 �ीम.सुवणाe गुलाब कांबळे एस.एस.2, Eम नं.360, से टर 5, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 36 म
तमंद 43-48 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card- koperkhairne

188 15 �ी. स
तष Aकाश गडकर1 कोपरखैरणे, से.3, Eम नं. 967, नवी मंुबई. 400709 40 100 आहे आहे आहे LC नाह1 PC/AC आहे Water bill,Ration card

189 168 �ी.बबलु हर1नारायण शमाe
yलॉट नं.ए-588, महापे, एम.आय.डी.सी.*या जवळ, Yमले
नयम kबझनेस पाकe , महापे, 

नवी मंुबई.
33 पाय 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- mhape

190 173 �ी.आकां�ा हर1भाऊ डोईफोडे एस.एस.3, Eम नं.729, से टर 17, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 18 पाय 100 आहे नाह1 नाह1 BC नाह1 AC आहे
Ration card- 

koperkhairne

191 281 �ी.जयेश गणपत वारे टाईप एस.एस.1, Eम नं.148, से टर 7, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 32 मंदबुmद1 100 आहे आहे नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे R.card - koperkhairne

192 396 �ी. मोहन गेनदेव गोळे एस.एस.2, Eम नं.555, से टर 6, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 44 कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1

193 414 �ी. हेमंत धुराजी परब SS - 3, Eम नं. 323, से.1, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709. 50 कान 100 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

194 656 �ी. शुभम संतोष काळे Eम नं. 645, से टर 18, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 19 मंदबुmद1 90 आहे पोचपावती नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे

195 729 �ीम. कोमल दNताराम भडवळकर Eम नं.680, से.8, SS - II, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709. 21 मंदबुmद1 90 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे A.card - koperkhairne

196 423 �ीम. वषाe दशरथ साबळे SS - III, Eम नं. 850, से. 1, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 39 पाय 85 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे

197 919 �ी. ऋ%षकेश गणपती हल1गौडा एसएस-3, Eम नं.286, से टर-6, कोपरखैरणे, नवी मंुबई-400709. 21 अिWथ}यंग 85 आहे नाह1 नाह1 BC & LC नाह1 PC/AC नाह1 A.card- Koperkhairne

198 424 �ी. साQहलखान ताहेरखान पठाण 35 - 1 Eम नं. 954, से.8, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709. 21 पाय 82 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

199 464 �ी. ज
तन बाळासो. सुयeवंशी से.5, Eम नं. 241, SS - II, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 19 मंदबुmद1 80 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

200 490 �ी. Wविyनल 
नतेश काकडे एस.एस. 2A, खोल1 P. 544, से.8, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709. 18 पाय 80 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 AC आहे

201 960 �ी. खाद1म आमीर खान एसएस-3, Eम नं.835, से-1, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 30 पाय 80 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे
A.card,R.card-

Koperkhairne

202 720 �ीम. %वधी रमेश कटाuरया बी 31/204, फाम सोसायट1 yलॅाट नं.19 से.11, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 400709 18 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे R.card - koperkhairne

203 734 �ीम. पुजा बाळासाहेब 
नकम एस.ए. 3 Eम नं. 387, से.7, कोपर खैरणे, नवी मंुबई. 400709. 20 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - Koperkhairne

204 342 �ीम. मेधा Yसताराम पोखरकर
402, �ी राजल गाडeन को ऑप हौसींग सोसायट1, से टर 3, भूखंड P.33, कोपरखैरणे, 

नवी मंुबई.
37 कान 71 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे. R.card - Koperkhairne

205 171 �ी.%व~ल बापुराव राजगे एस.एस.3, Eम नं.798, से टर 6, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 47 पाय 70 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- ghansoli

ई ?वभाग कोपरखैरणे
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206 260 �ी.अमरनाथ रघुबर जयWवाल एस.एस.2, Eम नं.64, से टर 7, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 34 पाय 70 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे
Rationcard - 

Koperkhairne

207 362 �ी. सागर अ
नल वाघमारे
शंकर रेसीड�ेसी, Cलॅट नं.103, भूखंड P.1154, से टर 12 डी, रामनगर, बोनकोड ेगाव, 

नवी मंुबई.
25 पाय 67 आहे

नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 AC आहे R.card,A.card - bonkode

208 18 �ी. धम�w हuरvचंw ?हा[े E.72, ?हा[े आळी से टर 19, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 4000709. 37 64 आहे आहे आहे LC नाह1 PC/AC आहे Ration Card

209 9 �ी.%वजय Yभमसेन कोकणे
सागर पाकe  अपाटeम�ट, भू.P.126/127, Cलॅट नं.अे-301, गणेश %वसजeन तलाव, से-19, 

कोपरखैरणे,नवी मंुबई.
31

उजवा पाय 

उज}या हात पाय
60 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

210 121 �ी.फाEख क�युम कुरेशी घर न.388/02, जामा मिvजद जवळ, खैरणा गाव, कोपरखैरणे नवी मंुबई 18 पाय 60 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Elec.bill

211 666 �ी. सुहास Alहाद जाधव एस.एस-3-459 कोपरखैरणे से टर 5 नवी मंुबई 30 पाय 60 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

212 560 कु. र1ना मालोजी पवार
धुमाळ चाळ, Eम नं. 292, मु. पावणे गांव, पो. तुभV, िज.ठाणे बेलापूर रोड, नवी मंुबई 

400705.
41 पाय 56 आहे

नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

213 798 �ी. र�फक उWमाल शेख
C/o, रघुनाथ घवाने, Eम नं.337, पोल एन.बी.6, बीएसट1 चाळ, ठाणे बेलापूर रोड, 

पावणे, कोपरखैरणे
36 पाय 55 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे A.card, R.card- Pawane

214 46 �ी. रोहन Aकाश पवार SS-II, Eम नं.191, से.02, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709. 20 पाय 52 आहे पोचपावती नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card-koperkhrne

215 108 �ी.राज भगवान खान%वलकर Eम नं.536, से टर 1, तेरणा कॉलेज जवळ, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 29 पाय 52 आहे आहे नाह1 BC & LC नाह1 PC/AC आहे
Ration card - 

Koperkhairne

216 954 �ीम. मंदा�कनी सुभाष गोसावी �यु, यशोQदप सो. yलॉट नं.53, Eम नं.ए-402, से टर-4ए, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 49 हात 52 आहे
नगरसे%वकेचे 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

R.card-,A.card-

koperkhairne

217 279 �ी.सरWवती नामदेव गाटे Eम नं.904, से टर 1, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 35 पाय 50 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे R.card Mahape

218 304 �ीम. अं
तमा रामगोपाल गुyता एस.एस.3, से टर 3, Eम नं.788, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 27 पाय 50 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card, koperkhairne

219 546 �ी. हनुमंत �ानेvवर धjडे एस.एस.I, Eम नं.75, से.18, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 39 पाय 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

220 16 �ीम. अलका सतीश गडकर1 कोपरखैरणे, से.3, Eम नं. 967, नवी मंुबई. 400709 38 49 आहे आहे आहे LC नाह1 PC/AC आहे Water bill,Ration card

221 827 �ी. Qदनेश %वजय गुyता घर नं.784, yलॅट नं. 204, म*छh माकV ट, बोनकोड ेगाव, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 31 पाय 49 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे
A.card, Elec.bill- 

Bonkode

222 188 �ी.माEती धjडीबा �कंwे एस.एस.3, Eम नं.344, से टर 1, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 44 पाय 45 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

223 771 �ी. राजू दशरथ Yमसाळ घर नं.1164, सुरज फुट वेअर, रामनगर, बोनकोड,े नवी मंुबई 400709. 51 डोळे 45 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे
A.card, R.card - 

Bonkode

224 921 �ी. कुलिजंदर Yसहं कलश उ'यान, साuरका-3, Eम नं.15, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 56 हात 45 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे
R.card,A.card-

koperkhairne

225 871 �ी.�ान�w भारत Yसगं योगेvवर 
नवास, पाट1ल चाळ, म*छhमाकV ट जवळ, बोनकोड,े कोपरखैरणे, नवी मंुबई 42 पाय 44 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.card-kk

226 899 �ी.धj4डभाऊ धमाeजी लोखंडे Eम न. 563, से टर-17, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 58 पाय 44 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.card,A.card-Koprkhirne
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227 465 �ी. अ
नEmद महादेव वेळेकर एक%वरा अपा. yला◌ॅट नं. 289C, से.19C कोपरखैरणे गाव, नवी मंुबई 400709. 34 पाय 42 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1

228 183 �ी.�करण मा�णक मंुडावरे पावeती अपाटeम�ट, Eम नं.5, तळमजला, घर P.356, से टर 19, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 50 हात 41 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC आहे elec.bill

229 336 �ी. काYशद धमeराज श[ु·न Eम नं.79, हनुमान नगर, महापे, ठाणे बेलापूर रोड, नवी मंुबई. 38 पाय 41 आहे आहे आहे LC नाह1 PC/AC नाह1 A.card - mahape

230 12 �ी.Aकाश संतु कांगणे, से टर 17, Eम नं.96, एस.एस.2, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 39 पाय 40 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

231 319 �ीम. सु
नता Qदल1प फंुडे Eम नं.881, से टर 1, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 52 पाय 40 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card, Koperkhairne

232 588 �ीम. म
नषा स§चन पाट1ल महारा�� को.हौ.सोसायट1, Eम नं.512, से.12/ A, बोनकोड,े नवी मंुबई. 36 डोळे 40 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

233 455 �ी. %वजय Yभकू कवडे घर P.1161, कवड ेचाळ, से.12/D, रामनगर खैरणे बोनकोड,े नवी मंुबई. 32 पाय 30 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

234 837 �ी.संद1प राम�कशन सुयeवंशी Eम नं.04, साईसदानंद नगर, ठाणे-बेलापूर रोड, घणसोल1, नवी मंुबई, 22 कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card- ghansoli

235 156 �ी.%वकास हर1ओम Yसहं बी-15/303, Yसmदेvवर सोसायट1, घरjदा, से टर 9, घणसोल1, नवी मंुबई 25 पाय 95 आहे आहे नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे Ration card - ghansoli

236 269 �ी. समद बबलु खान yलॉट नं.355, से टर 4, 
नयर रामटेक सीएचएस, घणसोल1, नवी मंुबई 21 मंदबुmद1 90 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.Card - ghansoli

237 293 �ी.ताराचंद सदाYशव राऊत शकर बुवा वाडी, %व~ल मंद1रा*या मागे, घणसोल1 गाव, नवी मंुबई. 47 पाय 90 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.Card Ghansoli

238 659 �ी. शांताराम काYशनाथ वाळंूज अ
नEदधू 
नवास , Eम नं. 301, yलॉट नं. 313/314, घणसोल1, नवी मंुबई 400701 43 90 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

239 764 �ी. आकाश Aकाश देसाई साईनाथ सोसायट1, Eम नं.979, से.4, घणसोल1, नवी मंुबई. 24 मंदबुmद1 75 आहे
नगरसे%वकाचे 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 AC नाह1 A.card- ghansoli

240 75 �ीम. न§गeस आलमशहा मुजावर गावदेवी वाडी, पोWट ऑ�फस मागे, दसुरा मजला, घणसोल1 गांव, नवी मंुबई. 23 पाय 73 आहे पोचपावती नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

241 957 �ी. %वशाल �कसन मोरे एसएस-2, बी-yलॉट-468, Eम न,ं1243, से टर-4, घणसोल1, नवी मंुबई 38 पाय 70 आहे
नगरसे%वकेचा 

Yशफारसप[
नाह1 BC& LC नाह1 PC/AC आहे A.card-ghansoli

242 271 �ी.राकेश हनुमंता वरसे
Eम नं.1439, हनुमान नगर, हनुमान मंद1र जवळ, तळवल1 नाका, नोसील नाका, 

घणसोल1, नमंु.
26 पाय 63 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Elect. Bill

243 700 �ी. स§चन केशव §चचंोळकर §चचंोळकर चाळ, कुलदैवत मंQदरासमोर, गोठhवल1 गांव,  घणसोल1, नवी मंुबई 39 पाय 62 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

244 929 �ी.%वजय %वनायक सुयeवंशी Eम नं.245 आQदश ती नगर, घणसोल1 गांव, नवी मंुबई 45 अिWथ}यंग 62 आहे आहे आहे LC नाह1 PC/AC आहे R.card,A.card-ghansoli

245 308 �ी. कृ�णा पांडुरंग खरात साईराज हाऊसींग सोसायट1, से टर 4, Eम नं.961, भूखंड P.356, घणसोल1, नवी मंुबई. 26 पाय 60 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1 Elec. Bill- ghansoli

246 398 �ी. पंकज �ानदेव साळंूखे Eम नं.178, भूखंड P.21, से टर 1, घणसोल1, नवी मंुबई. 22 पाय 60 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 AC आहे

247 141 �ी.हनुमंत केसर1नाथ पाट1ल
हर1 ओम गाय[ी अपाटeम�ट, अनंत नगर, तलावपाल1 रोड, Yशवाजी तलाव घणसोल1, नवी 

मंुबई
47 पाय 59 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card - ghansoli

248 244 �ी.सु
नल चंwकांत कांबळे Qदवा नाका आंबेडकर नगर, राबाडा, नवी मंुबई 27 पाय 57 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- Diva naka

249 709 �ी. नर�w Alहाद तjडारे
Eम नं.779, महाNमा गांधी नगर, हनुमान मंQदरामागे, रबाळे Qदवानाका, नवी मंुबई, 

ऐरोल1.
27 पाय 55 आहे

नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card, A.card - Rabale

250 70 �ी. चेतन Qहरालाल मढवी घणसोल1, §चचंआळी म*छh माकV ट समोर, घणसोल1, नवी मंुबई 30 हात / पाय 50 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- Airoli

एफ ?वभाग घणसोल#
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251 363 �ी. %वजय संपत संकपाळ एस.एस.3, ए-222, भूखंड P.102, से टर 5, घणसोल1, नवी मंुबई 400701. 35 पाय 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card,A.card - satara

252 430 �ी. ईvवर गंगाराम मधले
Eम नं. 722, कjबडी चाळ, पोWट ॲफ¢समागे, ठाणे बेलापूर रोड, मु.पो.घणसोल1, नवी 

मंुबई
53 पाय 50 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

253 596 �ी. अिजत Yशवराम साळंुखे
आशी आपा. B- 201, कौल आळी घर P.1025/002. Wमशानसमोर से.16, घणसोल1, 

नवी मंुबई
35 50 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1

254 646 �ी. %वशाल गौतम दोडके वदृांवन धाम अे-301 से टर 7, घनसोल1, नवी मंुबई - 400701 39 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

255 56 �ी. मंगेश Aकाश पवार
Eम नं.301, तळवल1 नाका, �यू गोlडन नगर, म*छh माकV ट जवळ, घणसोल1, नवी 

मंुबई
41 पाय 49 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

Ration card - ghansoli 

भाडकेE

256 177 �ी. संजूदेवी संतोष ठाकुर Eम नं.2931, गौतमनगर, Yभमनगर तबेला, रबाळे, नवी मंुबई 36 पाय 47 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

257 231 �ी.संजय §गरमल वाघमारे पांडुरंग पाट1ल चाळ, §चचंआळी घणसोल1 गाव, नवी मंुबई 43 पाय 46 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration Card- Ghansoli

258 162 �ीम. तंगसेलवी अ%वनाश कदम
सुख शांती को ऑप हौसींग सो.,kबlडींग नं.10,Eम नं.2,मuरआई चौक, दNत 

नगर,घणसोल1,नमंु
38 पाय 45 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

Ration card- ghansoli, 

Electric bill-ghansoli

259 593 �ी. भागवत �कसन माने
गुEदेवदNत को.ऑ.हौ.सो,kब.नं.ई/10,Eम नं.301,3रा मजला,से.7,Yस?पले स घणसोल1, 

नवी मंुबई 400701.
35 45 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1

260 176
�ीम. संुदर वदा कृ�णाकुमार 

ठाकुर
घर नं.2931, गौतमनगर राबाडा, नवी मंुबई 31 पाय 44 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Elec.bill, R.Card- Rabale 

261 936
�ी. मोह?मद ताह1र नूर 

मोह?मद कुरेशी

नलकंठ को.ऑ.सो. बी-%वगं, Cलॅट नं.101, yलॉट नं.9, से टर-3, घणसोल1, नवी मंुबई. 41 पाय 43 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC आहे A.card,R.card-Ghansoli

262 125 �ी.रमेश गौर1शंकर ठाकुर Eम नं.2931, गौतमनगर, Yभमनगर तबेला, रबाळे, नवी मंुबई 30 पाय 43 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Ration card- rabale

263 127 �ी.यशवंत पंुडल1क कांबळे घर नं.3, जगन पाट1ल चाळ, तळवल1 नाका,  घणसोल1, नवी मंुबई 400701. 46 पाय 41 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- talavali

264 69 �ी. जानवी Qहरालाल मढवी घणसोल1 गाव, म*छhमाकV ट समोर, §चचंआळी,  घणसोल1, नवी मंुबई 20 40 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 LC नाह1 AC आहे Ration card- Ghansoli

265 119 �ीम.अEणा काYशनाथ गायकर कोळी वाडा, हनुमान मंद1राजवळ, घणसेाल1, नवी मंुबई. 40 ज�मजात 

%वषमता
40 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Ration card - ghansoli

266 643 �ी. %वनय वामन पाटणकर
वाWतूसाफlय, अे-202, yलॉट नं. 527, से-4, सावल1 चौक,राजेwं आ�म 

जवळ,घणसोल1,नवी मंुबई
42 - 40 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC नाह1

267 725 �ी. संाम Yशर1ष सनगर
�ी. गुEदेवदNत को. आ◌ॅप. हो. सोसा. Yल. घणसोल1, kबिlडगं नं.7, Eम न.ं 306, से. 

7, घणसोल1.
23 आहे

नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card, A.card - Airoli

268 111 �ी. Aथमेश 
न
तनराव पाट1ल सी - 6, 1-4, ओमकार सोसायट1, से.10, ऐरोल1, नवी मंुबई. 19 कान / बुmद1 92 & 75 आहे आहे नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे

269 448 �ीम. शारदा Yभकुराम %वनरेकर ए - 53/0:3, अमेय सोसायट1, से.15, ऐरोल1, नवी मंुबई 400708. 22 डोळे 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे

270 122 �ी.अशोक यशंवंत माने Eम नं.डी-12, %Aती कॉ?yले स जवळ, शनी मंद1र, से टर 20 डी, ऐरोल1, नवी मंुबई 40 डोळे 100 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1

जी ?वभाग ऐरोल#



अ.�.
अज� 

�मांक
अज�दाराचे नाव प�ता वय

�द�यांग �कार 

(कान/ डोळे/ पाय 

/हात)

�द�यांग 

�माण 

(ट"केवार#)

�द�यांग 

�माणप$
र�हवास �माणप$

दा&र'य रेषखेाल#ल 

तालुका 

दंडा,धकार#/ 

तहसीलदार यांचे 

�माणप$

वयाचा परुावा 

(LC, ज2म 

दाखला इ.)

मालम�ता कराची 

पावती

पॅनकाड� 

(PC)/ 

आधारकाड� 

(AC)

8शधा 

प:$केची 

छायां<कत 

�त

शेरा

271 301 �ी. राजु सुय�कांत इंगळे Yसडको कॉलनी, से टर 3, Eम नं.जी-99, राजीव गांधी उ'यान जवळ, ऐरोल1, नवी मंुबई. 31 कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card, Airoli

272 442 �ी. राजू Yसmदेvवर मौयाe Eम नं.1754, भीमनगर आंबेडरप पुतळा जवळ नं.2 रबाळे, नवी मंुबई. 39 डोळे 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे

273 511 �ी. तुषार सुरेश जाधव स§चनम अपाटeम�ट, ए.एल - 1/233, से.16, ऐरोल1, ठाणे, नवी मंुबई, 400708. 26 डोळे 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card - Airoli

274 663 �ी. आकाश Yभमराव Yशदें Eम नंबर - एफ - 23 से टर - 4 ऐरोल1 नवी मंुबई - 400708 20 कान 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

275 302 �ीम. ³योती शंकर गजाकोष
Yसडको कॉलनी, से टर 3, Eम नं.जी-149, राजीव गांधी उ'यान जवळ, ऐरोल1, नवी 

मंुबई.
36 कान 98 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.card, Airoli

276 670 �ीम. ³योती शंकर गजाकोस Eम नं. जी/149, से टर 3, Yसडको कॉलनी, ऐरोल1, नवी मंुबई 36 कान 98 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

277 658 �ी. शक¢ल म�सूर Eम नं.अे/21, Yसडको कॉलनी, से टर 4, ऐरोल1, नवी मंुबई 40 पाय 91 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे

278 373 �ी. 
नखील मोद1लाल Qदवाकर Eम नं.001, Yसmद1 %वनायक पाकe , Qदवागाव, से टर 9, ऐरोल1, नवी मंुबई. 18 कान 90 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे

279 421 �ी. अ
नकेत गोकुळ कोळी Eम नं. पी-36, से.4, ऐरोल1, नवी मंुबई 400708. 19 मंदबुmद1 90 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

280 256 �ीम.भारती पांडुरंग मे[े Eम नं.1568-001, ऐरोल1 नाका, गणपती तलाव जवळ, ऐरोल1, नवी मंुबई. 40 पाय 79 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- Airoli

281 123 �ीम.सु%Aया अशोक माने Eम नं.डी-12, %Aती कॉ?yले स जवळ, शनी मंद1र, से टर 20 डी, ऐरोल1, नवी मंुबई 28 डोळे 75 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1

282 124 �ीम.वंदना कृ�णा इंदलकर %Aती कॉ?yले स, डी-208, से टर 20, ऐरोल1, नवी मंुबई. 33 मंदबुmद1 75 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 BC & LC नाह1 PC/AC आहे Elec. Bill

283 532 �ी. सनी संजय जेधे AL - 1, से.5, ,Eम नं.180, पोल1स Yम[ अपा. ऐरोल1, नवी मंुबई. 22 मंदबुmद1 75 आहे आहे नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे R.card, A.card- Airoli

284 163 �ीम.फरजाना राजगोपाल आचायe Eम नं.2, साईनाथ वाडी, समाजमंद1रा*या पाठhमागे, ऐरोल1, नवी मंुबई 32 पाय 71 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे भाडकेE

285 3 �ी.राजेश दामजी पटेल शांतीपुत, से टर 5, ऐरोल1, नवी मंुबई. 24 अिWथ}यंग 70 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1

286 273 �ी.चंwकांत बळी हजारे
घर नं.2140/691, जय %वजय चाळ, साईबाबा मंद1र जवळ, गणेश नगर, §चचंपाडा, 

ऐरोल1, नवी मंुबई.
48 पाय 70 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.Card - Airoli

287 106 �ीम.Aांजल1 सु
नल सुयeवंशी ऐरोल1 से टर 2, Eम नं.डी-5, ऐरोल1, नवी मंुबई 19 पाय 64 आहे आहे नाह1 BC & LC नाह1 AC आहे Ration card - Airoli

288 803 �ी.%वशाल बाळासाहेब राऊत Eम नं.जी-2, से टर 4, Yसडको कॉलनी साने गुEजी मागe, ऐरोल1, नवी मंुबई 23 पाय 61 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे R.card - Airoli

289 289 �ीम.सुरेखा सुभाष कावळे Eम नं.1454, जय तुळजा भवानी चाळ, गणेश नगर, §चचंपाडा ऐरोल1, नवी मंुबई. 40
पाय - 

अिWथ}यंग
60 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card- Airoli

290 640 �ी. जयAकाश चंwAकाश शमाe से टर 4, Eम नं. जी-89, ऐरोल1, नवी मंुबई 34 60 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

291 31
�ीम. %वजयल�्ंमी >?हानंद 

Yशवशरण

760,एकवीरा चाळ, §चचंपाडा मीनाताई चौगुले मागe, एकवीरा मंQदराजवळ, 

सु
नलनगर,ऐरोल1,नवी मंुबई-400708
35 पाय 59 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- Airoli

292 150 �ी.%वजय हेमचंw लोखंडे
सागरदशeन को ऑप हौसींग सोसायट1, बी-16/3/1, से टर 10, वैशाल1 हॉिWपटल जवळ, 

ऐरोल1, नवी मंुबई
35 पाय 55 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 Elec. bill

293 233 �ी.आकाश दNतु सांगळे सyत�ृंगी अपाटeम�ट, ए/7, 2:1, से टर 15, ऐरोल1, नवी मंुबई. 22 पाय 55 आहे आहे नाह1 BC & LC नाह1 PC/AC आहे Ration Card- Airoli

294 713 �ीम. स%वता मिlलकाजुeन कांबळे छ[पती Yशवाजी रह1लाशी संघ, Yशवनेर1 हॉटेलमागे, साईनाथवाडी, ऐरोल1, नमंु. 50 पाय 53 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे A.card, Elec.bill- Airoli

295 262 �ी.जयराज एस.मुदYलयार
Eम नं.1788, काशीबाई रQहवाशी चाळ नं.1, लfमी मंद1र जवळ, §चचंपाडा, ऐरोल1, नवी 

मंुबई.
55 पाय 50 आहे

नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Ration Card- Airoli

296 287 �ी.Aशांत रमेश मढवी शांती ि}हला yलॉट नं.503, घर P.254, से टर 9, Qदवागाव, ऐरोल1, नवी मंुबई. 34 पाय 50 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.card- Airoli
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297 372 �ी. मोद1लाल रामभजन Qदवाकर Eम नं.001, Yसmद1 %वनायक पाकe , Qदवागाव, से टर 9, ऐरोल1, नवी मंुबई. 40 पाय 50 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.card- divagaon

298 715 �ीम. Aा³वल आनंता आवटे J - 239, से.3, �ीरामशाळेसमोर, ऐरोल1, नवी मंुबई. 23 मंदबुmद1 50 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे A.card, R.card - Airoli

299 185 �ी.Qदपक बाबुलाल देवरे Eम नं.304, �ीसमथe कृपा अपाटeम�ट, ऐरोल1 गाव, ऐरोल1, नवी मंुबई 34 पाय 49 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

300 794 �ीम. नYलनी %ववेक भानुशाल1 F-180, से. 4, ऐरोल1, नवी मंुबई, सुYशलादेवी शाळेसमोर, ऐरोल1 400708. 57 पाय 44 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे A.card-, R.card - Airoli

301 429 �ी. अनंत भाऊ सावंत Eम नं. 201, %वणा�ी , yला◌ॅट नं डी - 18, से.9, ऐरोल1 , नवी मंुबई 400708 59 पाय 43 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

302 733 �ी.सागर राज�w नवाळे 604, नेहा अपाटeम�ट, से. 20/C, yला◌ॅट नं.7, ऐरोल1, नवी मंुबई. 400708 23 पाय 43 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.card, A.card - airoli

303 501
�ी. अYमतकुमार ओमAकाश 

�ीवाWतव
Eम नं. A/137, से.2, ऐरोल1, नवी मंुबई - 400708 18 मंदबुmद1 42 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे

304 356 �ीम. AYमला उNतम जगदाळे 3-3, पुजा सोसायट1, से टर 15, ऐरोल1, नवी मंुबई. 52 पाय 41 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 नाह1 आहे Elec.bill - Airoli

305 486 �ी. अंकुश मसाजी वैरागे
Eम नं. 2734/002, लहूजी वWताद, चाळ तुळजाभवानी मंQदरा*या बाजुला , जुना 

§चचंपाडा, नवी मंुबई, ऐरोल1.
49 पाय 40 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

306 438 �ीम. Wवाती आनंत मानकर जय मlहार अपाटeम�ट. Eम नं.102, ऐरोल1 से.20, नवी मंुबई. 33 पाय 33 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

307 616 �ी. जगQदश रामबहादरू गुyता
Eम. नं. 115, Yशव शंकर चौल, जवळ हनुमान मंQदर चौक, शूभाषनगर, Qदघा, नवी 

मंुबई - 400708
28 डोळे/कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

308 727 �ीम. जया भगवान पाटेकर Eम नं. 1284, हनुमान मंQदराजवळ, पंढर1नगर, %व�णुनगर, Qदघा, नवी मंुबई 400708. 23 कान 100 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1 PC आहे R.card- Digha

309 759 �ी. अमोल 
नवNृती भुरे
Eम नं. 456, आंबेडकर नगर, ठाणे बेलापूर रोड, मि*छवाला जवळ, Qदघा, नवी मंुबई 

400708.
23 कान 99 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे R.card- Digha

310 292 �ी.आकाश %वvवास जाधव आंबेडकरनगर, ठाणे बेलापूर रोड, Qदघा, नवी मंुबई. 23 पाय 90 आहे आहे नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे

311 637 �ी. 
नNयानंद हनुमंता kबरादार
एम आय डी सी रोड, Aबोधकार %वदयालय रोड, समाज मंQदर %वभाग, इलठणपाडा 

पंढर1नगर, Qदघा, नवी मंुबई
33 पाय 76 आहे

नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1

312 186 �ी.वैभव तानाजी कांबळे रमाबाई चाळ, %व�णुनगर, हनुमान मंद1र मागे, Qदघा, नवी मंुबई 18 पाय 75 आहे आहे नाह1 BC नाह1 -- आहे
R.card Koperkhairne,   

         भाडकेE

313 853 �ी. अनंतकुमार ओंकार गवई Cलॅट नं. जी-1, ए-%वगं, जयमाताद1 अपाटeम�ट, kबधूंमाधवनगर, Qदघा, नवी मंुबई. 48 पाय-पोYलओ 72 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- Digha

314 679 �ी. संतोष कैलाशनाथ गुyता Eम नं. 96, �ी राम मंQदर मागe, हनुमान मंQदर चौक, सुभाषनगर, Qदघा, नवी मंुबई 31 पाय 64 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

315 884 �ी.%वकास दादाराव खंडभेराड %व�णुनगर, Qदघा, एम.आय.डी.सी. रोड, ता.िज.ठाणे, नवी मंुबई. 29 पाय 62 आहे नाह1 नाह1 BC नाह1 -- आहे R.card- digha

316 65 �ी. 
नतीन सुय�कांत गावडे %व�णुनगर ठाणे-बेलापूर रोड, जय भवानी ³वेलसe जवळ, Qदघा,  नवी मंुबई. 36 पाय 51 आहे
नगरसेवकचे 

Yशफारस
नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Ration card

317 799 �ीम. माधुर1 %वजयकुमार गुyता Eम.नं.62, हनुमान मंQदराजवळ, सुभाष नगर, नवी मंुबई 400708. 41 पाय 51 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे A.card, R.card- Digha

318 615 �ीम. लfमी रामबहादरू गुyता
Eम. नं. 115, Yशव शंकर चौल, जवळ हनुमान मंQदर चौक, शूभाषनगर, Qदघा, नवी 

मंुबई - 400708
43 पाय 45 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1

319 202 �ी.Wवामी गणपत पोटभरे पोटभरे चाळ, Eम नं.1213, पंढर1नगर, Qदघा, नवी मंुबई. 35 पाय 44 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card - digha

एच ?वभाग �दघा
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320 63 �ी.�ीधर भाWकर पवार
Eम नं.1403 कं कया चाळ, ठाणे बेलापूर रोड, पंढर1 नगर, हनुमान मंद1र मागे, %व�णु 

नगर, नवी मंुबई.
37 पाय 43 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration card- Digha

321 611 �ीम. संगीता तोरWकर नामदेव नगर, Eम नं. 0392, तूरे चाळ जवळ, Qदघा, नवी मंुबई 400708 45 उजवा पाय 41 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे



अ.�.
अज� 

�मांक
अज�दाराचे नाव प�ता वय

�द�यांग �कार 

(कान/ डोळे/ पाय 

/हात)

�द�यांग 

�माण 

(ट"केवार#)

�द�यांग 

�माणप$
र�हवास �माणप$

दा&र'य रेषखेाल#ल 

तालुका 

दंडा,धकार#/ 

तहसीलदार यांचे 

�माणप$

वयाचा परुावा 

(LC, ज2म 

दाखला इ.)

मालम�ता कराची 

पावती

पॅनकाड� 

(PC)/ 

आधारकाड� 

(AC)

8शधा 

प:$केची 

छायां<कत 

�त

शेरा

1 146 �ी.संदेश दशरथ कोटकर मा�णक सदन 102, ऐरोल1 गाव, नवी मंुबई 31 म
तमंद आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे
No Disa.cert., Ration 

card - Airoli

2 152 �ीम.तंजीला बानोअल1 शेर कुरेशी Eम नं.826/3ए, तुभV Wटोअर, सारमाई देवी रोड, तुभV, नवी मंुबई 28 - - - पोचपावती - LC आहे PC/AC आहे No Disability Cert.

3 234 �ी.संmया मनोज साठे
घर P.0693, दसुरा मजला, Eम नं.3, ब*चु भोईर सदन, जुहूगाव, से-11, गावदेवी 

मैदानाजवळ, वाशी, नवी मंुबई.
38

सै
नक¢ 

%वधवापNनी
- - - - LC नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

4 236 �ी.Aकाश लोडजी कांबळे मोयाe अपाटeम�ट, घर P.450, Eम नं.3, से टर 5, सानपाडा, नवी मंुबई. 49 नाह1 नाह1 नाह1 पोचपावती नाह1 LC नाह1
AC 

पावती/ PC
आहे No Disability Cert.

5 379 �ी. जयेश %वजय कांबळे
सहयाw1 को ऑप हौसींग सो.,kबlडींग नं.ए-5, 2रा मजला,Eम नं.6,%व'या भवन 

शाळेजवळ, से-18, नेEळ, नवी मंुबई.
19 नाह1 नाह1 नाह1 आहे नाह1 LC नाह1 AC नाह1 No Disability Cert.

6 425 �ी. संतोष महादेव वारोशे घर P.03, चंwकांत मोबVकर हाऊस, बेलपाडा गांव, खारघर, से.3, 410210. 42 पाय आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

7 450 �ी.माने योगेश शंकर Yशव श ती नगर,तुभV, रामदेव मे4डकल जवळ, तुभV Wटोअर, नवी मंुबई 400507. 20
Rejection 

certf.
- नाह1 आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

8 469
�ी. %परजादे साहेब हुसेन बाबू 

साहेब

एन.एस. 02, बी. नं.10, Eम नं.ए - 09, से.15, नेEळ, गंगा जमुना सोसायट1, जैन 

मंQदर मागe, नवी मंुबई
43 - - - आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

9 471 �ीम. रंजना गणेश ठाकूर
घर नं.248, Yसmद1 
नवास सं§गता ठाकू◌ूर मागe, Yशवसेना शाखा जवळ, से.5, सानपाडा, 

नवी मंुबई 400705
45 - - - पोचपावती नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

10 517 �ी. अणीस सदरोद1न शेख एम एल 1 बी 62/6, से.10, नेEळ, नवी मंुबई 50 हात - - आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 No Disability Cert.

11 520 �ी. नामदेव दNतु खोकळे एम एल 1 बी 62/6, से.10, नेEळ, नवी मंुबई 47 पाय 45 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

12 533 �ी.भाऊ कृ�णा Yशरोसे
§गर1जा अपाटeम�ट, हाऊस नं. 95/364, yलॅट नं.202, Yशव कॅालनी रWता, से.1, नवी 

मंुबई 400708.
55 - - - आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

13 548 �ी. ½ुव िजत�दर सुर1
यशोQदप हाईटस, डी %वगं, yला◌ॅट नं. 14-15 10th Floor, 1002,से.29 - सी, 

घणसोल1, नवी मंुबई 400701
15

Dyslexia-

Learning 

dis]ability

- - आहे नाह1 BC नाह1 AC नाह1 No Disability Cert.

14 549 �ी. आयुष अ
नल टंडन करमसुख, आर - 179, से.4, ऐरोल1, नवी मंुबई. 20

Dyslexia-

Learning 

dis]ability

- आहे आहे नाह1 BC/ LC नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

15 617 �ी. Qदपक हuरvचंw चौहान
yलॉट नं. ए/402, AेYशयस रेसीड�ेसी, से टर 19, yलॉट नं.16 कामोठे, नवी मंुबई 

410209
27 - 95 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC नाह1 No Disability Cert.

16 626 �ी. संद1प धjडीराम Yशदें
Eम नं. 303, हाऊस नं. 391, Yशरवणे गांव, दNत मंQदर मागe, Yशरवणेगांव, नेEळ, नवी 

मंुबई
39 - -

नjदणी 

Qद.7/3/19
आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

17 696 �ीम. खुशबु जवाहर गुyता से टर 7, डी 4, Eम 10 314 Yल?पले?प डी माटe मागे, घणसोल1, नवी मंुबई 26 पाय - - - नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1 No Disability Cert.

18 701 �ी. गव�त संजीव अरोरा
फाम सोसायट1, kबिlडगं नं.26, yलॅट नं.203, से. 22, कोपरखेरणे, नवी मंुबई 400 

709.
15 - - - - नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे No Disability Cert.

�द�यांग �माणप$ नसलेले अज�दार
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19 717 �ी. रामचंw बापुराव राYम�टे एन.एल 1, बी, 17/10, से.10, नेEळ, नवी मंुबई. 44 - - - - नाह1 नाह1 आहे PC/AC आहे No Disability Cert.

20 742 �ी. रामचंw �झमाजी ढेबे गजनाथ अपाटeम�ट, yला◌ॅट नं.50, Eम नं.102, से.23, जुईनगर, नवी मंुबई 400705 54 - - - - नाह1 LC नाह1 AC आहे No Disability Cert.

21 756 �ीम.वंदना गो%वदं पाट1ल
घर नं.157, योगेvवर �कराणा Wटोअर, दNत मंद1र मागे, से टर 9, Qदवा कोळीवाडा, 

ऐरोल1, नवी मंुबई.
46

नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

22 766 �ी. जयद1प बाबू तांडले
घर P.165/002, कृ�ण मंQदरजवळ, नवनीत 
नवास, गावदेवी मंQदर रोड, करावे गाव, 

नेEळ 400706
28 - - - आहे नाह1 नाह1 आहे PC/AC आहे No Disability Cert.

23 767 �ी. 
नतीन परशुराम पाट1ल मु. गोठhवल1, पो. घणसोल1, परशुराम पाट1ल 
नवास, नवी मंुबई 400701. 41 - - - नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

24 805 �ीम.³योNWना संताजी पाट1ल मु.गोठhवल1 गाव, रबाळे, नवी मंुबई 39 - - - नाह1 नाह1 LC आहे AC आहे No dis.certf, AकlपWत

25 814 �ी.§गरधर बावजी लकुम रामदेव 
नवास, 1 ला मजला, मावजी राठोड रोड, नुरबाग, मंुबई. 53 - - - - नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC नाह1 No Disability Cert.

26 819 �ीम.बबीता राजेश रॉय तुभV आय.सी.एल. अे-1/31, Eम नं.11, से टर 21, तुभV, नवी मंुबई 400705. 38 - -

नjदणी 

Qद.04/03/

2019

- नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

27 820 �ी.�फरोज खान एन.एल.4 kबlडींग नं.29, Eम नं.6, से टर 11, नेEळ, नवी मंुबई 400706. 44 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे No Disability Cert.

28 935 �ीम. Yसधुं 
नवNृती गवारे पा�या*या टाक¢*या बाजूला, से टर-30, वाशी, नवी मंुबई
अजाeत नमुद 

नाह1
- नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे No Disability Cert.

29 964 �ी.सदानंद नारायण दास 503, Qदना आकV ड, घर नं.288/1, से टर 36, करावे गाव, नेEळ, नवी मंुबई 31 - - - - नाह1 LC नाह1 नाह1 आहे No Disability Cert.
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1 6 �ी.आनंदा Yभमराव च}हाण सोहुम रेYसड�सी, yला◌ॅट नं. 266, yलॅट नं.304 से.17, उलवे 39 50 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे ulwe residence

2 19 �ीम. %व'या मंगेश YशकV
Eम नं. 202, yलॅाट नं.610, रजीता अपा. Yशरवणे गाव, नेEळ, से.1, नवी मंुबई 

400706.
35 कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Ration Card- Govandi

3 20 �ी. मंगेश राजाराम YशकV
Eम नं. 202, yलॅाट नं.610, रजीता अपा. Yशरवणे गाव, नेEळ, से.1, नवी मंुबई 

400706.
44 कान 100 आहे नाह1 आहे नाह1 नाह1 PC/AC आहे Ration Card- Govandi

4 37 �ीम. अपे�ा स§चन गुरव Eम नं.102, yलॉट नं.21, साई संगम को.ऑप.हौ. सोसायट1, से.05, उलवे, नवी मंुबई. 40 पाय 52 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे Ulwe Residence

5 39 �ी. स§चन Yभमराव सकपाळ SS-II , से. 8, Eम नं. 316, साई बाबा रोड, कोपर खैरणे, नवी मंुबई 400709. 27 पाय 88 आहे आहे नाह1 BC नाह1 PC आहे Ration card- satara

6 78 �ी. Aशांत तुकाराम घाडी 301, बी %वगं, ±%व�स टॅावर, yलॅाट नं.57, जलवायू खारघर से.20स नवी मंुबई 410210 41 पाय 44 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Resi-Kharghar

7 99 �ी.Yभमराव �ीकांत सरवड घर नं.017/18/19, खोल1 नं.103, से टर 19, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709 49 हात 80 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1

8 128 �ी.A%वण माEती लवांडे
उNकषe रQहवाशी सेवा मंडळ, स¦ाट अशोक नगर,नागवाडी,पी.एस.लोखंड ेमागe, च�बुर, 

मंुबई 400089
32 हात 40 आहे

नगरसे%वका 

Yशफारस
नाह1 BC नाह1 PC/AC आहे Resi-Mumbai

9 135 कु.�ीशल A%वण पाट1ल मु.खारकोपर पो.ग}हाण ता.पनवेल, रायगड, से टर 8, उलवे नोड 410206. 10 पाय 75 आहे आहे नाह1 BC नाह1 AC आहे below 18 years

10 136 �ीम.धनवंती राम ?हा[े मु.खारकोपर पो.ग}हाण ता.पनवेल, रायगड, से टर 8, उलवे नोड 410206. 34 पाय 75 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 Ration card- Panvel

11 216 �ी.अर%वदं नंद ुशमाe तुभV, ठाणे बेलापूर सlफर कंपनी समोर, तुभV नाका, नवी मंुबई. 30 पाय 55 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC नाह1 आधार काडe- UP

12 229 �ीम.मंजूळा रमेश कोळी मु.मोहा ता.पनवेल, िजlहा रायगड, अंबुजा Yसम�ट कंपनी साई मंद1राजवळ, 34 पाय 50 आहे नाह1 नाह1 नाह1 -- आहे Resi-panvel

13 238 �ीम.
नमeला शंकर इंगवले
Yशवनेर1 को ऑप हौसींग सोसायट1, Eम नं.10, 
तसरा मजला, अे टाईप, से टर 18, 

नेEळ, नवी मंुबई.
48 पाय 45 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे पुणे- रQहवाशी

14 320 �ी. मनीष बसंतीलाल जैन ई-14, आर.एच.1, से टर 8, वाशी, नवी मंुबई 400703. 48 पाय  आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Jamner dist. Jalgaon

15 334 �ी. रामAसाद खोरवाल जुहूगाव, से टर 11, वाशी, नवी मंुबई. 57 पाय 49 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे
R.card- 

Chembur,mumbai

16 349 �ी. A
तक %वलास भालेराव Aगती इन लेव, भूखंड P.50, से टर 5, उलवे, %पन नं.410206. 25 डोळे 30 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 ulwe residence

17 357 �ी. र%वwं �कसन बुखे
Eम नं.202, देवक¢नंदन, �यु मॉडeन शाळे*या मागे, Qदवा कोळीवाडा, से टर 9, ऐरोल1, 

नवी मंुबई.
56 पाय 45 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card,A.card - Mulund

18 401 �ी. �ीराम बळीराम के�wे yला◌ॅट नं.154, से.18ए, नेEळ, नवी मंुबई. 13 पाय 60 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

19 411 �ीम. राज�ी %व~ल घरत मु. कोपर, पो. ग}हाण, ता. पनवेल, िज. रायगड. 28 पाय 92 आहे ामपंचायत नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Resi-panvel

20 494 �ी. उNतम देवराम पडुळकर yलॅाट नं.154, से.18 ए, नेEळ, नवी मंुबई. 56 पाय 89 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

21 495 �ीम. रQहमबी लालुखा पठाण yलाट नं.154, से.18ए, नेEळ, नवी मंुबई. 25 कान 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

22 496 �ी.शेख अ�सार शेख तजमहमद yलाट नं.154, से.18ए, नेEळ, नवी मंुबई. 25 कान 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

23 497 �ीम. नयुमबी लालुखा पठाण yलॅाट नं.154, से.18ए, नेEळ, नवी मंुबई. 53 पाय 99 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे

24 498 �ी. �ी
नवास राजाराम घणघाव �ी. कामा�ी धाम yलाट नं. 213, %वगं ए, Eम नं.302 से. 19, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 25 पाय 80 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

25 499 �ीम. हल1मबी लालुखा पठाण
�ी. कामा�ी धाम yलाट नं. 213 ते 216, %वगं ए, Eम नं.302 से. 19, कोपरखैरणे, 

नवी मंुबई.
19 कान 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे

नवी मंुबई Cे$ाRया बाहेर#ल अज�दार
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26 500 �ी. कालेखा लालुखा पठाण
�ी. कामा�ी धाम yलाट नं. 213 ते 216, %वगं ए, Eम नं.302 से. 19, कोपरखैरणे, 

नवी मंुबई.
26 कान 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे

27 502 �ी. चंwहंस �कसण जोशी
�ी. कामा�ी धाम yलाट नं. 213 ते 216, %वगं ए, Eम नं.302 से. 19, कोपरखैरणे, 

नवी मंुबई.
37 पाय 48 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे A.card- beed

28 514 �ी. नासीर मजीत शेख
कामा�ी धाम, yलाट नं. 213 ते 216, %वगं ए, Eम नं.302, से.19 सी, कोपरखैरणे, 

नवी मंुबई
60 पाय 55 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Resi proof - Beed

29 515 �ी. सुयeकांत Àयानबा राख
कामा�ी धाम, yलाट नं. 213 ते 216, %वगं ए, Eम नं.302, से.19 सी, कोपरखैरणे, 

नवी मंुबई
71 डोळे 40 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Resi proof - Beed

30 516 �ी. कृ�णा सुधाकर कांबळे एम एल 1 बी 62/86, से.10, नेEळ, नवी मंुबई. 27 पाय 89 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे Resi proof - Beed

31 518 �ी. संजय काशीनाथ रोकडे एम एल 1 बी 62/6, से.10, नेEळ, नवी मंुबई 47 पाय 74 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Resi-proof -Nashik

32 522 �ी. संतोष यशवंत जाधव एम एल 1, बी 62/6, से.10, नेEळ, नवी मंुबई 39 पाय 65 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे Resi-proof -Nashik

33 648 �ी. राज�w %व�णु काळे कोह1नुर सोसायट1, बी-39/14, से टर 8, सानपाडा, नवी मंुबई 400705 48 डोळे 100 आहे पोचपावती नाह1 LC नाह1 AC आहे

34 678 �ी. मंगेश गणेश गुyता Eम नं. 606, लूईस आपeटम�ट, लूईसवाडी, शQहद मंगलपांड ेरोड, ठाणे - (प.) - 400604 25 पाय 47 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC Res-Thane

35 681 �ी. सागर सूयeपाल चौरYसया फlटॅ नं. 301, yलॉट नं.81, संmया सोसायट1, से टर 6, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 19 50 आहे पोचपावती नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे R.card- Mumbai

36 719 �ी. राज तुळशीदास भानुशाल1 बी 31/204, फाम सोसायट1 yलॅाट नं.19 से.11, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 400709 18 पाय 70 आहे नाह1 नाह1 BC नाह1 AC आहे Resi proof - Thane

37 722 �ीम. AYमला राजकुमार दास उरण बेलापूर रोड, मु.पो. तळघर, ता. पनवेल, िज. रायगड 410206. 48 पाय 40 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Resi - Raigad

38 723 �ी. YमYलदं �कसम पारगावकर उलवे नोड, से. 21, yलॅट नं. 99, 406206 37 पाय 52 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC आहे Resi - Ulwe

39 731 �ी. त�मय मेघनाथ ठाकूर खारकोपर रेlवे Wटेशन से.17 5 मंदबुmद1 100 आहे नाह1 नाह1 BC नाह1 AC आहे below 18 years

40 738
�ी. शेख गुलाम दWतगीर शेख 

चांद
yलॅाट नं.बी-22, हॅाटेल हेuरटेज समोर, से.12-बी, बोनकोड,े कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 39 डोळे 40 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे

41 748 �ी. रोहन राज�w पाट1ल
ओम साई दशeन सी. एच एस. सी-501, yला◌ॅट नं.141-145, से.34, कामोठे, पनवेल, 

रायगड.
16 मंदबुmद1 50 आहे

नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे below 18 years

42 762 �ी. %वजय रामचंw मोQहते कामोठे, yलाट नं. 30 से.12 Eम नं. 204, ता. पनवेल, िज. रायगड, नवी मंुबई. 16 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC नाह1 below 18 years

43 763 �ी. रंिजत जनादeन पाट1ल 19794, बी, कोपर, तालुका पनवेल, ग}हान, रायगड, 410206. 34 40 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC नाह1 Elec.card - panvel

44 777 �ीम. AYमला रमाकांत कोळी मु.पो. ग}हाण, ता. पनवेल, िज. रायगड. 46 पाय 80 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे Resi- Panvel

45 779 �ी. श[ु·न बार या कोळी मु.पो. ग}हाण, ता. पनवेल, िज. रायगड. 34 40 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे Resi- Panvel

46 780 �ीम. कांचन महादेव कोळी मु.पो. ग}हाण, ता. पनवेल, िज. रायगड. 35 पाय 40 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Resi- Panvel

47 781 �ीम. शYमeला राजेश कोळी मु.पो. ग}हाण, ता. पनवेल. िज. रायगड 31 40 आहे ामपंचायत नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे Resi- Panvel

48 782 �ी. जनादeन गो%वदं कोळी मु.पो. ग}हाण, ता. पनवेल. 52 पाय 82 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Resi- Panvel

49 783 �ी. नवनाथ का�हा कोळी मु.पो. ग}हाण, ता. पनवेल, िज. रायगड. 42 60 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Resi- Panvel

50 784 �ी. स§चन रतन कोळी मु.पो. ग}हाण, ता. पनवेल, िज. रायगड. 54 कान 87 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे Resi- Panvel

51 785 �ी. अशोक धनाजी कोळी मु.पो. ग}हाण, ता. पनवेल, िज. रायगड. 47 डोळे 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Resi- Panvel

52 786 �ीम. लfमी कुणाल कोळी मु.पो. ग}हाण, ता.पनवेल, िज.रायगड. 36 पाय 87 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे Resi- Panvel

53 788 �ीम. दशeना दNता[य कोळी 179/1 मठाची आळी, ग}हाण , पनवेल, रायगड 410206. 29 कान 100 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे Resi- Panvel

54 793 �ीम. Wवाती सु
नल देशमुख मु.पो. ग}हाण, कोपर. 44 60 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Res- kharkopar

55 802 �ी.%वनय चंwकांत कडू Yशवाजनगर, ग}हाण, ता.पनवेल.िज.रायगड 29 पाय 50 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Resi - panvel
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56 807 �ी.संतोष कुमार कोर1 yलॅट1नम, Cलॅट नं.210, भूखंड P.24/24ए, से टर 20, पनवेल 38 पाय 65 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC नाह1 Resi- Panvel

57 813 �ीम.³योती कृ�णा कोळी मु.पो.ग}हाण. ता. पनवेल,  िज.रायगड 410206. 32 पाय 40 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Resi-Panvel

58 817 �ी.कोळी हाडकु अंबाजी मु.पो.ग}हाण. ता. पनवेल,  िज.रायगड 410206. 67 पाय 40 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे Above - 60 yrs, 

59 822 �ी.अ�य �ीरंग भोर
साईबाबा मंद1राजवळ,आर.बी.कदम भटवाडी,64-3/4,�करोल Yशव सागर रQहवाशी संघ 

चाळ, घाटकोपर, मंुबई 400084.
22 पाय 75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 Resi-Ghatkoper

60 847 �ी. सागर यशवंत पाट1ल मु.भ�डरवल, पो.जे.एन.पी.ट1., ता.उरण, िज.रायगड, 37 पाय 40 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Resi-Uran

61 850 �ी. संजय लfमण जगताप महाNमा ³योतीबा फुलेनगर, %Aयदशeनी kबlडींग, सायन जवळ, �ॉबें रोड, चुनाभ¬ी, मंुबई 50 अिWथ}यंग 50 आहे आहे-मंुबई नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Resi-mumbai

62 855 �ी. कारंड ेअनुभव रमण अे/1, 3/1, साईकृपा हौYसगं सोसायट1, से टर-8 बी, सीबीडी, बेलापूर, नवी मंुबई 18 म
तमंद 75 आहे आहे नाह1 BC & LC नाह1 PC/AC आहे A.card,R.card-Mumbai

63 883 �ी.सोनाळे राजु साहेबराव
एम.आय.डी.सी. गणपती मंद1र मागe, कॉटन Yमल पuरसर मागे, इंQदरानगर, तुभV, नवी 

मंुबई
48 डोळे 100 आहे नाह1

आहे-नांदेड, 

वाघाळा
नाह1 नाह1 AC

आहे-

च�बूरचे

64 910 �ी. अ%वनाश गंगाराम महाडीक सी-8, %पतकृृपा पालव चाळ, Yमराशी नगर पोल1स Wटेशन कांजूर मागe, मंुबई 37 पाय 60 आहे
नगरसेवकचे 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Resi-Mumbai

65 968 �ी.महावीर मदनलाल छाजेड अे-1 द�ता सी.एच.एस. भूखंड P.3 सी, से टर 21, नेEळ, नवी मंुबई 33 पाय 79 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 Resi-Nashik
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1 68 �ी. 
नलेश संतोष कांबळे kबिlडगं नं.F-1, Eम नं.104, Yस?yले स से.7, घणसोल1, नवी मंुबई 400701 14 मंदबुmद1 75 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC नाह1 below 18 years

2 73 �ी. गणेश Yभमराव जाधव हवालदार चाळ, Yमनाताई नगर जुना §चचंपाडा, ऐरोल1, नवी मंुबई. 6 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे below 18 years

3 76 �ी. जयQदप रामचंw बनसोडे
जयभवानी Yम[ मंडळ चाळ, NMMC Wकुलजवळ, §चचंपाडा, ऐरोल1, नवी मंुबई 

400708.
10 मंदबुmद1 90 आहे नाह1 नाह1 BC नाह1 AC नाह1 below 18 years

4 145 �ी.धनेश सुयeकांत रा�े Eम नं.285, राधा कृ�ण 
नवास चाळ, ठाणे बेलापूर रोड, गणपतीपाडा, Qदघा, नवी मंुबई. 10 कान 100 आहे आहे नाह1 BC आहे-father AC आहे below 18 years

5 172 कु.A
तक र%वwं लjढे हर1भाऊ ?हा[े चाळ, से टर 12 डी, बोनकोडे गाव, कोपरखैरणे,नवी मंुबई. 16 म
तमंद 75 आहे आहे नाह1 BC नाह1 AC आहे below 18 years

6 242 �ी.करण नंदकुमार लjढे Eम नं.566, मह�w नगर, तळवल1 नाका, घणसोल1, नवी मंुबई. 15 म
तमंद 100 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 BC- नगरपuरषद आहे-व4डलांचे AC आहे below 18 years

7 364 �ी. वEण दNता[य कोणूर1
kबlडींग नं.14, साईकृपा को ऑप हौसीग सोसायट1 मयाeQदत, से टर 10, सानपाडा, नवी 

मंुबई.
15 मंदबुmद1 90 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे below 18 years

8 382 �ी. शुभद1प साजन Aामा�णक
Eम नं.630, दNतकृपा रQहवाशी संघ, मारवाडी चाळ, से टर 1, Yशरवणे गाव, नेEळ, 

नवी मंुबई.
17 मंदबुmद1 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

9 417 �ी. हषe मधुकर Yशदें
yला◌ॅट नं.844, रायगड दशeन kबिlडगं, 2 रा माळा, Eम नं.27, जुहुगाव, से.11, वाशी, 

नवी मंुबई 400703.
13 मंदबुmद1 75 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

10 440 �ीम. रंजीता लfमण नायक दNतगुEनगर, बी-10/45/3:3, से.15, वाशी, नवी मंुबई 16 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 BC आहे-father AC आहे below 18 years

11 443 �ीम. कWतुर1 सु
नल तडVकर yला◌ॅट नं. 91/92, Eम नं.6, से.24, तुभV, नवी मंुबई 400705. 9 कान / मंदबुmद1
100% 

व 50%
आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

12 444 �ी. सोहम %वजय पाट1ल एस. एस. 2ए, से.न.5, Eम नं.725, कोपर खैरणे, नवी मंुबई. 12 कान / मंदबुmद1 98 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

13 445 �ीम. उYमeला अ
नल झोड़गे F-4, E. मं.107, ओम साईधाम सोसायट1, से.7, घणसोल1, नवी मंुबई 400701. 15 मंदबुmद1 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

14 453 �ीम. पlलवी रणिजत आगवाने
एस.एस.3, Eम नं. 867, से. 4, कोपरखैरणे, Qटळक का◌ॅलेज*या पाठhमागे, नवी मंुबई 

400709.
14 मंदबुmद1 75 आहे आहे नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे below 18 years

15 458 �ी. का
त eक YमYलदं च}हाण बी - 10/36, 3:3, दNतगुE नगर, से. 15, वाशी, नवी मंुबई. 15 हात / पाय 50 आहे आहे नाह1 LC आहे-mother AC आहे below 18 years

16 459 �ीम. uरया AQदप कानडे सी 42/02, साई%वहार सोसा. से.24, जुईनगर, नवी मंुबई 400706. 10 मंदबुmद1 73 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

17 460 �ीम. फातीमा आuरफ चौगुले �ी सागर, yÂॅट नं.203, yला◌ॅट नं.सी-2,2/2, से.23, सीवूड, नेEळ, नवी मंुबई 400706. 8 मंदबुmद1 100 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

18 468 �ी. A
तक स§चन लjढे Eम नं J-90, जय Qहदं सोसायट1, से.4, जनता माकV टजवळ, ऐरोल1, नवी मंुबई. 15 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-father PC/AC नाह1 below 18 years

19 473 �ी. साथeक नवनाथ सुरते
Eम नं. E - 382, से.2, ऐरोल1, नवी मंुबई, �ानद1प शाळे*या बाजूला, ऐरोल1, नवी 

मंुबई.
11 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 BC आहे AC आहे below 18 years

20 475 �ी. �ेयश सदाYशव मोQहते दNतकृपा चाळ, दNत मंQदर रोड, गणेश नगर, §चचंपाडा, ऐरोल1, नवी मंुबई 400708. 9 मंदबुmद1 90 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

21 478 �ीम. %AयदYशeनी बाळू बोरवतकर
Wवामी सदन kबिlडगं, तळमजला, Eम नं.08, हनुमान मंQदरशेजार1, तळवल1, घणसोल1, 

नवी मंुबई.
13 मंदबुmद1 90 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

22 479 �ीम. ऋतुजा सु
नल वाघमारे ए-2, Eम नं.553, एपीएमसी रोड, तुभV Wटेशनजवळ, से. 20, तुभV, नवी मंुबई 400703. 10 मंदबुmद1 85 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे below 18 years

वय 18 वषा� पेCा कमी असलेले अज�दार
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23 480 �ीम. vवेता सजVराव पाट1ल आर बी - 05, इमारत नं. 56, वाशी रोड, से.9, वाशी नवी मंुबई 400703. 11 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

24 481 �ी. हषeद मंगेश कंठे हाऊस नं. 261, Eम नं. 4, दारावे , नेEळ, 400706 13 मंदबुmद1 82 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC नाह1 below 18 years

25 482 �ीम. दशeना संतोष बोबडे
Eम नं.301, नामदेव जगताप kबिlडगं, बौmद वाडी, ता.पो. घणसोल1, नवी मंुबई 400 

701.
10 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

26 483 �ी. राज रमेश देखणे %व·नहताe अपाटeम�ट, A %वगं, Eम नं.308, से.7, कोपर खैरणे, नवी मंुबई. 13 मंदबुmद1 75 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे

27 484 �ीम. सायल1 अYमत पवार
%व'यासागर अपा. AC - 4, kबिlडगं नं 34, Eम नं.2, से.16, ऐरोल1, नवी मंुबई 

400708
12 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे

28 485 �ी. यश नरहर1 सावंत
यशवंत पाट1ल चाळ Eम नं. 2, घर नं.993, गावदेवी मैदान जवळ, Yशरवणे गाव, से.1, 

नेEळ, नवी मंुबई.
11 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे

29 491 �ी. Yसmदेश राज�w वाघमारे से. 21 A/2, Eम नं. 235, तुभV, नवी मंुबई, आय.सी.एल Wकुल 400705. 15 मंदबुmद1 75 आहे आहे नाह1 LC आहे-father AC आहे below 18 years

30 492 �ी. ऋ
तक जगद1श नरसाळे kब - 3/36, र रा मजला, Eम नं.3, %वनायक सोसा. से.15, वाशी, नवी मंुबई 400703. 13 मंदबुmद1 40 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

31 493 �ी. जोशान मोहसीन जसानी जेएन - 2/34 ए -2 �mदा अपाटeम�ट, से.10, नवी मंुबई 400703. 16 मंदबुmद1 40 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

32 504 �ीम. पुवाe सु§धर पाट1ल घर नं.600, से.19 (सी), चेरेदेव मंQदराजवळ, कोपरखैरणे गाव, नवी मंुबई 400709. 11 मंदबुmद1 90 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे below 18 years

33 523 �ीम. सं§चता सुिजत मोरे SS - III, Eम नं. 973, से.05, कोपर खैरणे, नवी मंुबई 400709. 11 मंदबुmद1 75 आहे नाह1
मुदत संपल1 

आहे
LC नाह1 AC नाह1 below 18 years

34 524 �ी. राजेश मनोज डोईफोडे
हाऊस नं. 923/3, साई 
नयु ता kबिlडगं Eम नं. 201, कोपरखैरणे, से.19/सी, नवी 

मंुबई.
12 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 BC नाह1 AC आहे below 18 years

35 525 �ी. Yसmदेश दामोदर बेडकेर
इमारत P.डी - 7, खोल1 P.10, 2 रा माळा, भारत को आ◌ॅप हैा. सोसा. से.25, 

जुईनगर, नवी मंुबई 400705.
16 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे below 18 years

36 526 �ीम. वै�णवी संिजवन आवटे �ी. बालाजी को. आ◌ॅप. है. सोसायट1 Yल. ए.9 1/8, से.18, नेEळ, नवी मंुबई 400706. 14 कान 100 आहे नाह1 नाह1 नाह1 -- आहे below 18 years

37 527 �ी. 
नधी संतोष §चकणे सी - 543, से.2, Yसडको का◌ॅलनी, गणेश मंQदराजवळ, ऐरोल1, नवी मंुबई 400708. 13 मंदबुmद1 90 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

38 528 �ीम. साधना एकनाथ कदम
Eम नं.310, ठाणे बेलापूर रोड, एन एम सी शाळा समोर, पावणे गाव, नवी मंुबई, तुभV 

ठाणे 400703.
8 कान, मंदबुmद1 100 आहे आहे नाह1 BC आहे PC आहे below 18 years

39 531 �ी. पाथe गणेश गायकर
जीवन वैती चाळ, Eम नं.202, म.न.पा. शाळेजवळ, तळवल1 गाव, रबाळे (प.), नवी 

मंुबई.
7 कान / मंदबुmद1

100% 

व 75%
आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

40 536 �ीम. मणृाल1 अ
नल Yशरसाठ Eम नं.1086, सारमाई देवी मागe, Yशवश ती नगर, तुभV Wटोअर, नवी मंुबई. 15 पाय 42 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-father PC/AC आहे below 18 years

41 539 �ी. सं§चत सुशांत गांधी एकता सोसा. जे.एन 1/6/बी-9, से.09, yला◌ॅट नं5, नवी मंुबई, वाशी 400 703 9 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे below 18 years

42 540 �ी. %पयुष A%वण गोQहल SS - 3, Eम नं.795, से.16, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709. 15 मंदबुmद1 40 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC नाह1 below 18 years

43 542 �ी. भ}य नीना पटेल C-2/5/1/0:3, अंगाuरका अपाटeम�ट, से.4, वाशी नवी मंुबई 400703. 15 मंदबुmद1 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

44 554 �ी. पारस धनाजी इंगवले ए - 13, Eम नं.12, रNना 
नवास, से.15, वाशी, नवी मंुबई 400703. 12 मंदबुmद1 90 आहे नाह1 नाह1 LC आहे AC आहे below 18 years

45 555 �ीम. त�वी राज�w जाधव Eम नं.104, चंwगाव अपा, पQहला माळा, अजुeनवाडी, घणसोल1, नवी मंुबई 400701. 9 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 LC आहे AC आहे below 18 years

46 556 �ी. §च�मय अYमत कदम SS-III, Eम नं.49, से.2, वाशी, नवी मंुबई 400703. 10 मंदबुmद1 66 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years
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47 558 �ी. ओम Aशांत आबनावे जे एन -  1/7/बी - 6, से. 9, वाशी, नवी मंुबई 15 मंदबुmद1 90 आहे नाह1 नाह1 LC आहे PC/AC आहे below 18 years

48 559 �ी. अथवe आYशष गांगुडV
Yसmदेvवर सोसा. घरjदा से.9, kबिlडगं नं. C - 9, Eम नं. 103, छणसोल1, नवी मंुबई 

400701.
14 मंदबुmद1 50 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे below 18 years

49 563 कु. मणृाल यशवंत दरवेस
101, साQहल �ु�ट1 को.ऑप.हौ.सोसायट1 Yल., से.28, yलॉट नं.27 जी, नेEळ (प.), नवी 

मंुबई. 400706.
11 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

50 565 �ीम. Yसmद1 सजVराव वीर साई Aसाद Eम नं.302, yला◌ॅट नं.43-44, से.9, ऐरोल1, नवी मंुबई 400708. 17 डोळे 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे below 18 years

51 566 �ी. Aणय सोमनाथ ?हा[े 302, संुदरम अपा. yलॅाट नं. सी - 41, से.20, नेEळ, नवी मंुबई 400706. 13 मंदबुmद1 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC नाह1 below 18 years

52 567 �ी. रोनाक भालचंw नाईक
घर नं.902, म*छh माकV टजवळ, बोनकोड ेगाव, से.12/बी, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 

400709.
16 मंदबुmद1 90 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

53 572 �ीम. सा
नका गजानन सनस घर नं. 809-816, yलॅट नं.406, से.11, जुहूनगर, वाशी, नवी मंुबई 400 709. 13 मंदबुmद1 75 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 नाह1 आहे-father AC नाह1 नाह1

54 573 �ीम. न�[ा चंwकांत माने 104, 
नमeल 
नकेतन, yला◌ॅट 201,203, से.23, जुईनगर, नवी मंुबई 400706. 14 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 BC/ LC आहे AC आहे below 18 years

55 574 �ीम. तेजस चंwकांत माने 104, 
नमeल 
नकेतन yला◌ॅट 201, 203 से. 23, जुईनगर, नवी मंुबई 400706. 7 मंदबुmद1 90 आहे नाह1 नाह1 LC आहे AC आहे below 18 years

56 577 �ी. ओमकार �ानेvवर ननावरे अे 2/156, से. 20, तुभे, धमeवीर संभाजी नगर वाशी , नवी मंुबई. 14 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

57 578 �ीम. Wनेहल %वलास पवार A-5, पंचरNन को. आ◌ॅप. हौ. सोसा. सी >ीज जवळ, से.16, नेEळ, नवी मंुबई 400706. 15 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे below 18 years

58 581 �ी.अYमत िजत�w परमार अuरहंत कृपा, भूखंड P.60/61, Cलॅट नं.401, से टर 28, नेEळ, नवी मंुबई 16 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 नाह1 आहे below 18 years

59 582 कु. मुWतफा �फरोज कुरेशी ए आर-वन-जे-177, से.3, ऐरोल1, नवी मंुबई. 400708 16 कान 75 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

60 583 कु. फरान �फरोज कुरेशी ए आर-वन-जे-177, से.3, ऐरोल1, नवी मंुबई. 400708 13 कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

61 587 �ीम. Yशवतेज राजू च}हाण से.11, बोनको◌े़ड,े Yशवाजी नगर, 2 रा मजला, Eम नं.202, कोपरखैरणे, k[मुत� सदन 16 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

62 590 �ी. 
न%षत नर�w बोडके के - 402, यश पॅराडाईज, से. 8 A,ऐरोल1, नवी मंुबई 400 708. 16 मंदबुmद1 50 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

63 597 �ी. भागेश Yभमाशंकर नायकोडी Eम नं.डी-16, ऐरोल1, से. 2, Yसडको का◌ॅलनी, ठाणे बेलापूर रोड, नवी मंुबई 400706. 15 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

64 605 �ी. Yसmदेश एकनाथ मोQहते फुमुQदनी सोसायट1, घर P.110, एस.एस.1, yलॉट नं.61, से टर नं. 6, तुभV, नवी मंुबई 12 पाय 90 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

65 627 �ी. सोमेश सुरेश करमकर yलॉट नं.363, 364, Wवामी परामांनंद मागe, वाशी गांव, से टर 31अे, वाशी, नवी मंुबई 17 मंदबुmद1 आहे नाह1 नाह1 LC आहे AC आहे below 18 years

66 634 �ी. अ?मार अशफाक YमW[ी सी 1/11/3:1, से टर 2, वाशी, नवी मंुबई - 400703 13 मंदबुmद1 89 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

67 635 �ी. वेदांत केशव वाघमारे इ-3/501, मोराज रेYसड�ेसी, पाlम बीच रोड, से टर 16, सानपाडा, नवी मंुबई 400705 12 मंदबुmद1 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC नाह1 below 18 years

68 636 �ीम. त�वी राहुल कासुडV
अिजं यतारा kबिlडगं,yलॉट.नं.820,Eम.नं.306, 3रा मजला, से-11,वाशी,जुइूगांव, नवी 

मंुबई 400703
13 मंदबुmद1 97 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

69 639 �ीम. जा�हवी भुप�w यादव Eम नं. बी-456, Yसडको कॉलनी, बेलापूर रोड, नवी मंुबई - 400708 12 मंदबुmद1 50 आहे आहे नाह1 BC नाह1 नाह1 आहे below 18 years

70 641 �ी. भावेश कृ�णा शेवाळे
घर नं.1148, एक%वरा चौळ महापेगांव समोर, YमYल
नयम kबWनेस पाकe , नवी मंुबई - 

400710
16 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years
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71 642 �ी. बारोठ वंश राजे�wं �ीजी कृपा kबlंडीगं, अे %वगं, 3रा माळा, Eम नं.13, से टर 11, वाशी, नवी मंुबई 8 मंदबुmद1 100 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे below 18 years

72 644 �ीम. पूव� गणेश सणस
कुसूम आपeटम��ट, Eम नं.503, अे %वगं, yलॉट नं 716, से टर 11, जुहूगांव, वाशी, 

नवी मंुबई - 400703
5 कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

73 649 �ी. देवराज Aकाश पवार
yलॉट नं. 128, Eम नं. 301 साई राज अपाटeम��ट, Yशरवणे, से टर 1, नेEळ, नवी 

मंुबई 400706
11 मंदबुmद1 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

74 650 �ी. आuरज फैज अहमद कापडी बी-1, 403, कृ�ण कमल, सोसायट1, से टर 21, नेEळ, नवी मंुबई - 400706 8 - - - - नाह1 LC नाह1 AC नाह1 below 18 years

75 657 कु. सा�ी शाYशकांत %व�हेरकर
YशवAसाद को.ऑ.हौ. सोसायट1 kबlडींग नं. अे/2 Eम नं-2/14, से टर 18, नेEळ (प.), 

नवी मंुबई
16

आथeरोीपॉइYसस

 मlट1yले स 

कॉ�जे
नटा 

बहु%वध 

%वकृतीसह

87 आहे नाह1 नाह1 BC आहे-father AC आहे below 18 years

76 661 �ी.Aद1प रामानंद यादव
शंकरबुवा वाडी, घर P.2170, दNता नगर, रोड, %व~ल मंद1र जवळ, घणसोल1, नवी 

मंुबई.
16 मंदबुmद1 90 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे below 18 years

77 662 �ीम.Yस?पी देवी मौयाe घणसोल1 गाव, देवीवाडी, एच नं.1939, आर-1896, घणसोल1 400701 16 कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

78 665 �ी. सोनू कुमार थाकूर नरेश पाट1ल शाळा, से टर 5, सानपाडा नवी मंुबई - 400705 10 कान 100 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC नाह1 below 18 years

79 671
�ी. अंक¢त अमरबहादरु 

%वशवाकमाe
यादवनगर, एम.आय.डी.सी रोड, हनुमान मंQदर, Qदघा, नवी मंुबई 400708 16 कान 58 आहे

नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

80 672
�ीम. 
नYशता अEण कुमार 

सरोज
Eम नं. 624, यादवनगर, एम.आय.डी.सी रोड, क�हईया तालाब, नवी मंुबई - 400708 12 कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC नाह1 below 18 years

81 676 �ी. मयुर सु
नल माने Eम नं. 793, एसएस - 3, से टर 4, कोपरखैरणे, नवी मंुबई - 400709 17 कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC नाह1 below 18 years

82 680 �ी. 
नतेश शामराव नारायाण दबेु
ओमसाई कृपा सदन-07, kबlडींग नं.2294,अEणवाडी, Yमना हॉWपीटल जवळ, घणसोल1 

नवी मंुबई
17 कान 95 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

83 682
�ी. अफफान मोह?मद सईद 

काझी

अजुeन को-ऑप हौ.सो.,Cलॅट.नं.304/बी, y लॉट नं.46,से टर 2,कोपरखैरणे,नवी मंुबई - 

400709
17 मंदबुmद1 आहे आहे नाह1 LC आहे-father AC आहे below 18 years

84 684 �ीम. स�ृट1 दगडू बामणे �ी. अपाटeम��ट हाऊस नं. 618/02, से टर 19/सी, कोपरखैरणे, नवी मंुबई - 400709 14 पाय 60 आहे नाह1 नाह1 BC आहे-father AC आहे below 18 years

85 689 �ी. राशी Qदपक थोरात जे.एन-2, बी-7, से टर 9, वाशी, नवी मंुबई 16 बौmद1क 90 आहे नाह1 नाह1 BC आहे-father AC आहे below 18 years

86 708 �ी. Aथम अ
नल डफडे Cलॅट नं.403, जय तुळजाभवानी सोसायट1, yलॅाट नं.33, से.17 कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 16 मंदबुmद1 75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

87 711 �ी. रायन इजीत फना�डीस इजीत फना�डीस, बी 2/10/5, से.16, वाशी, नवी मंुबई 400703. 12 75 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे below 18 years

88 718 �ी. पु
नत मधुकर खाडे से.5 अे.एच 1/174, पोल1स Yम[ अपाटeम�ट, नवी मंुबई, ऐरोल1. 15 80 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे below 18 years

89 724 �ी. हर1ओम जीतंw खोकराळे A-1/19, Eम नं.2, पांडुरंग 
नवास, APMC माकV ट समोर, से. 21, नवी मंुबई 400705. 14 मंदबुmद1 50 आहे
नगरसे%वका 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे below 18 years
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90 735 �ी. ओम संजय गंधट 102, साईराज अपाटeम�ट. yलॅट नं.8/1, से.19, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 400709 14 कान 100 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे below 18 years

91 750 �ी. Qहतेश %वजय चौधर1 JN-2/47/A-2, अवनी अपाटeम�ट, से.9, वाशी, नवी मंुबई - 400703. 15 54 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

92 773 �ी. साQहल सुधाकर भोसले
वPतंुड अपा. घणसोल1 गाव, कौल आळी, से.16, Eम नं.01, जुने घर , नवी मंुबई 

400701.
14 मंदबुmद1 50 आहे

नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 BC नाह1 AC नाह1 below 18 years

93 808 �ी.बजरंगीलाल रमेश मौयe Eम नं.206, से टर 2, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 17 पाय 50 आहे
नगरसेवक 

Yशफारसप[
नाह1 LC आहे AC आहे below 18 years

94 818 �ीम.सYम�ा Aमोद कांबळे
भूखंड P.13, दसुरा मजला, Eम नं.5, 
नYशलँड अपाटeम�ट, साईबाबा मंद1र समोर, 

Qदवाळे गाव, बेलापूर, नवी मंुबई.
15 मंदबुmद1 50 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे below 18 years

95 821 �ी.द1पाशंकर Qदपक देशमुख 650/55 साई सदानंद नगर, खांदेvवर महादेव मंद1र जवळ, घणसोल1 गाव, नवी मंुबई. 11
डोळे

40 आहे आहे नाह1 नाह1 आहे AC नाह1 below 18 years

96 825 कु.Yसmदाथe �ीकांत कांबळे नेEळ, से टर 20, नवी मंुबई. 6 कान 100 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC नाह1 below 18 years

97 826 कु.uरषभ कृ�णा पानकोळी जगन पाट1ल चाळ, नोसील नाका, म*छh माकV ट, पो.घणसोल1, नवी मंुबई. 5 कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

98 862 �ी. Ãषभ सुमेध पवार
बी/15/12, �ानेvवर माऊल1 को.ऑप.हौ.सौ., से टर-48, डी.ए.}ह1.शाळेजवळ, Yसवूड, 

नेEळ, नवी मुबई
9 म
तमंद 50 आहे आहे नाह1 BC नाह1 -- नाह1 below 18 years

99 868 �ीम. हेमलता जगद1श पाट1ल पा.नं.85, Eम नं.863/1755, से टर-22, तुभV, नवी मंुबई 17 म
तमंद 50 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे below 18 years

100 882 कु.सांची अ
नल दबेु
Yशव पावeती को ऑप हौ.सोसायट1, Cलॅट नं.301, भूखंड P.35, से टर 17, कोपरखैरणे, 

नवी मंुबई
15 बुmद1 75 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

101 912 �ी.कुमार सवVश शरद ठाकुर डी-20/5, सहयाw1 सह सोसायट1, से टर 8, सानपाडा, नवी मंुबई. 17 मंदबुmद1 100 आहे नाह1 नाह1 BC नाह1 AC आहे A.card,R.card-Sanpada

102 945 कु.Wवरा संद1प जाधव घर नं.1036, Eम नं.101, 1 ला मजला, Yशव मंद1र जवळ, से टर 21, तुभV, नवी मंुबई 7 कान 100 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

103 947 कु. अ
नEmद सु
नल कदम एसएस-3, Eम नं.313, से टर-5, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 15 म
तमंद 71 आहे आहे नाह1 LC नाह1 AC आहे below 18 years

104 950 �ी. Qदप संतोष कदम से.24, सुयोग सोसायट1, सी-7, Eम नं.15, जुईनगर, §चचंोळी तलावाजवळ 9 कणeबधीर 95 आहे
नगरसेवकाचे 

Yशफारसप[
नाह1 BC आहे PC/AC आहे below 18 years

105 959 कु. देवयानी नामदेव साळंुखे
Eम नं.2139, महालfमी अपाटeम�ट, दNतनगर, मर1आई मंQदराजवळ, घणसोल1गांव, नवी 

मंुबई
6 कणeबधीर 100 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 AC आहे below 18 years
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1 49 �ीम. अलकाबाई k[बंक चौगुले तुभV Wटोअर पोल1स चौक¢ मागे, घर P.2409,ठाणे बेलापूर रोड,नवी मंुबई-400705 61 कान 100 आहे आहे नाह1 no आहे-husb PC/AC आहे Above - 60 yrs,Ration 
2 58 �ी. नंजुनदेखरण सु>मनी 105,चंदन रेसाड�सी,yलॉट.न.ं33, डॅाYमनोज मागे, से.44/A, सीवुडस, नवी मंुबई. 61 पाय 59 आहे पोचपावती नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Above - 60 yrs, Ration 
3 137 �ीम.राजा का भगवान Yशदें सी-5/9/4:3, से टर 4, सी.बी.डी. नवी मंुबई. 64 सै
नक¢ - - - - LC आहे-own PC/AC आहे Above - 60 yrs,सै
नक 
4 180 �ी. %व�णु सगाजी सोनवणे घर न.ं1558, Yशवश ती नगर तुभV Wटोअसe, तुभV, नवी मंुबई 63 पाय 70 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Above - 60 yrs

5 189 �ी.यादव दादा बयाजी
जी-184, से टर 3, सुपरमाकV ट जवळ, नमWकार इमारती*या पाठhमागे, ऐरोल1, नवी 

मंुबई
61 पाय 42 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे Above - 60 yrs

6 213 �ी.आQदनाथ गंुडा कांबळे एन.एल.5, इमारत P.7, खोल1 P.1, से टर 3, नेEळ, नवी मंुबई. 69 पाय 41 आहे नगरसे%वका नाह1 LC नाह1 AC आहे Above - 60 yrs
7 228 �ीम.लfमी देमु घाणेकर जे.एन.1/50, से टर 9, वाशी, नवी मंुबई. 66 पाय 40 आहे नगरसेवक Yशफारस नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Above - 60 yrs, Ration 

8 278 �ी.गजानंद %व�णु जाधव
Eम नं.ए/9/01, एअरलाईन वेlफेअर असो. नेEळ कॉ?yले स, एअर इं4डया yलॉट नं.24, 

से-27, नेEळ, नवी मंुबई.
65 पाय 60 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Above - 60 yrs

9 332 �ी. वसंत राक गुरव एएल 4/24/3, से टर 5, सyतष� अपाटeम�ट. ओ.अ.दNत मंद1राजवळ, ऐरोल1, नवी मंुबई. 67 पाय 60 आहे आहे नाह1 Bonafide नाह1 PC/AC आहे
Above - 60 yrs, 

R.card, Airoli

10 346 �ी. %व~ल %परyपा Yशदें Eम नं.1022, Yसम�स कंपनी मागे, आिvवन नगर, ऐरोल1, नवी मंुबई. 62 पाय 90 आहे नगरसे%वका नाह1 नाह1 आहे-own PC/AC आहे Above - 60 yrs, R.card 

11 415 �ी. अ�दलु हबीब सटवैया J.N.1/50, A-4, से.9, वाशी, नवी मंुबई 65 डोळे 75 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 -- Above - 60 yrs, 

12 521 �ीम. गीरजाबाई बाबु गोवार1 एम एल 1  बी 62/6, से.17, नेEळ नवी मंुबई. 62 पाय 80 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे
Above - 60 yrs, Resi-

proof -Nashik

13 599 �ी. गंगाराम बाबुराव 
नबंाळकर अे - 10, Eम नं.7, अे - टाईप अपाटeम�ट, से.15, वाशी, नवी मंुबई 400703. 76 60 आहे आहे नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Above - 60 yrs, 

14 609 �ी. देवेwं कुमार फुळचंद पुरवे }दारा - 301, सनआकV ड सीएचएस, से टर 4, सानपाडा, नवी मंुबई - 400775 65 - 40 आहे आहे नाह1 LC नाह1 PC/AC नाह1 Above - 60 yrs, 

15 613 �ी. मधुकर Yशवाजी लjढे जेतवन बुmद %वहार, %व�णुनगर (पंढर1नगर), Qदघा, ऐरोल1, नवी मंुबई, ठाणे - 400708 62 उजवा पाय 50 आहे नाह1 नाह1 LC नाह1 PC/AC आहे Above - 60 yrs, 

16 624 �ी. कृ�णा का�हा मुकादम Eम नं.671, तलाव आळी %वठठल मंQदर जवळ, से टर 19, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 65 आहे नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे Above - 60 yrs, 

17 732 �ी. मदनलाल देवराज जैन जोमी रामा 
नवास, घर नं. 124/88, पुम नं.01, Yशरवणे गाव, नवी मंुबई 64 अिWथ}यंग 50 आहे नगरसेवक नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Above - 60 yrs, 

18 810 �ी.बाबुराव गो%वदं Yशदें एस.एस.3, Eम नं.932, से टर 6, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 62 पाय 40 आहे नाह1 नाह1 नाह1 आहे PC/AC आहे Above - 60 yrs, 

19 840 �ी.Aताप पंुडYलक फणसे 301, %Aयांका yलाझा, भूखंड P.17/4, से टर 4, सानपाडा, नवी मंुबई 62 पाय 47 आहे नाह1 नाह1 LC आहे-own PC/AC आहे Above - 60 yrs, 

20 875 �ी. उNतरेvवर केरबा सावंत 1045, Yशवश तीनगर, सारमाई मंद1र मागe, पंचशील बुmद%वहार जवळ, तुभV Wटोर, नवी 77 हात 58 आहे. आहे नाह1 नाह1 आहे PC/AC आहे. Above - 60 yrs, 

21 911 �ी. बुद1राम §गरराव च}हाण घऱ नं.384/003,बी.ई.एस.ट1. चाळ, से टर-11, जुहुगांव, नवी मंुबई 63 लकवा 50 आहे नाह1 नाह1 नाह1 नाह1 PC/AC आहे Above - 60 yrs, 

22 914 �ी. �कसन %व~ल Yशदें घर P.एच-302, Yशवाजीनगर, वै�णवी मे4डकल जवळ, नेEळ, नवी मंुबई. 61 अिWथ}यंग 42 आहे नाह1 नाह1 नाह1 आहे PC आहे Above - 60 yrs, 

23 931 �ी.k[बंक रामचंw जाधव एनएल-1बी,85/7,�ी गणेश अपाटeम�ट ओनसe,से-10,नेEळ,नवी मंुबई-400706 64 अिWथ}यंग 45 आहे नाह1 नाह1 LC आहे PC/AC आहे Above - 60 yrs, 

60 वषा�व&रल वयोगटातील अज�दार












