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नहाय 

अ.�.

अज�दाराचे नाव प�ता

1 1
�ी.सु
नल कुमार रामशंकर 

कनोिजया

बी-10/12/04, से*टर 3 भारती �व-यापीठ/या मागे, सी.बी.डी. 

बेलापूर, नवी मुंबई

2 2
�ी.सु
नल भाऊराव 4ा5हणे 7थमेश कंुज, 9लॅट नं.बी-43, ;म नं.102, से*टर 20, बेलापूर, नवी 

मुंबई

3 3
�ी. 
नव�ृती नागा कोळी घर �.1152, @दवाळे कोळीवाडा, से*टर 14, साईबाबा मंदAर जवळ, 

नवी मुंबई

4 4
�ीम. वैशालA साहेबराव 

शेगोकर

तुभC Dटोअर, Eशवश*तीनगर, ;म नं.2273, ठाणे बेलापूर, नवी मुंबई.

5 5
�ी. �वकास राधा पाटAल घर नं.206, 5हाIे आळी, बेलापूर गांव, मा;ती मंदAरा मागे, से.20, 

सी.बी.डी. बेलापूर, नवीमुंबई

6 6 �ी. अमतृ रामा कोळी @दवाळे गाव, से*टर 14, सी.बी.डी.,बेलापूर, नवी मुंबई.

7 7
�ीम. लता देवीदास Eशदें बी-4/2:2, बी टाईप, आयकर कॉलनी, से*टर 21/22, बेलापूर, नवी 

मुंबई.

8 8
�ी. अंकुश धमा� कोळी घर नं.1416, महालNमी 
नवास, म/छPमाकC ट समोर, से*टर 14, 

@दवाळे कोळीवाडा,  सी.बी.डी., बेलापूर, नवी मुंबई.

9 9 �ी. बाळू गोपाळ चंदानी घर नं.-3/43, से*टर-2, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

10 10
�ी.अEमत Eभमाशंकर 

बनसोडे

ए-6/20, मSगो गाड�न जवळ, से*टर 20, सी.बी.डी., बेलापूर, नवी मुंबई

11 11
�ीम. Eशला Tकशोर बंदरे मु. बेलापूरगाव, घर नं. 215, ता. िज. ठाणे, से. 20, नवी मंुबई 

400614.

नवी मुंबई महानगरपा�लका
मालम�ता �वभाग 

नवी मुंबई  �े�ातील कायम�व�पी र�हवाशी [वय-18 ते 60]

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर ता�पुरते र�हवाशी याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी याद+म-ये 

वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.

अे �वभाग बेलापूर

�द4यांग 4य5तींना �वयंरोजगारासाठ8 जागा उपल:ध क�न देणेकर+ता 

अतंीम याद+
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अज�दाराचे नाव प�ता

नवी मुंबई  �े�ातील कायम�व�पी र�हवाशी [वय-18 ते 60]

12 1
�ी. पांडुरंग धUडीबा साबळे Eशव 7ेरणा सोसायटA, VबWडींग नं.4, ;म नं.5, प@हला मजला, से*टर 

24, जुईनगर, ने;ळ, नवी मुंबई.

13 2
�ीम. सोनम आनंद गलुगडे द�तकृपा र@हवाशी संघ चाळ, ;म नं.540 (II), Eशरवणे गांव, ने;ळ, 

नवी मुंबई 400706.

14 3
�ी.सुयोग मनोहर पारकर 2:11, सी-45, साई�वहार सोसायटA, से*टर 24, जुईनगर, ने;ळ, नवी 

मुंबई 400705.

15 4
�ी. आलापूरे महेश ह[र\चं] एन.एल-2/6/बी-7, Eशरवणे, से*टर 1, ने;ळ (ई) नवी मुंबई - 

400706

16 5 �ी.सु
नल नंदकुमार मेहेर Eशरवणे गाव, घर नं.44/45, ने;ळ, नवी मंुबई.

17 6
�ीम.सु
नता भगवान वनवे ^लॉट नं.200, ;म नं.31, शाहA 
नवास को ऑप हौसींग सोसायटA, 

से*टर 18 ए, ने;ळ, नवी मुंबई.

18 7
�ी.@दपा Eललाधर गायकवाड एन.एल.5151, ;म नं.14, से*टर 3, ने;ळ, नवी मुंबई.

19 8 �ी.�वशाल @दनकर जाधव एन.एल.1 अे, ;म नं.40/8, से*टर 10, ने;ळ, नवी मुंबई.

20 9
कु.क�वता �वaल जाधव राज हाऊस VबWडींग, 9लॅट नं.149/150, ;म नं.203, से*टर 6, 

सारसोळे, ने;ळ, नवी मुंबई.

21 10
�ीम.माया�ी व;डे एलआयजी-एन.एल.1, फेज-2 बी, ;म नं.14/7. शेटकर सीएचएस, 

ने;ळ, से*टर 10, , नवी मुंबई.

22 11
�ी. राहुल Tकंचक गायकवाड EशवEसcदA को. आ◌ॅप. सो. VबिWडंग नं.सी - 31, ;म नं.9, से.24, 

जुईनगर, नव मुंबई 400705.

23 12
�ीम.अच�ना काशीनाथ ढोके सS/युरA को ऑप हौसींग सोसायटA, सी-21, फेज 3, से*टर 16, 

ने;ळ, नवी मुंबई

24 13 �ी. जयवंत गणू पाटAल हनुमान मंदAर, से*टर-9, Eशरवणे, ने;ळ, नवी मंुबई.

25 14
�ी.हरAभाऊ काशीनाथ 

पाटAल

एन.एल.2, VबWडींग नं.21, ;म नं.सी-5, से*टर 3, ने;ळ, सSट 

झेवीयस� हायDकुल जवळ, नवी मुंबई

26 15
�ी.�वजय पेIस गायकवाड ;म नं.09, ^लॉट नं.बी-37, �वgणु अपाट�मSट, से*टर 20, ने;ळ, नवी 

मुंबई.

�ी.रघुनाथ Eभकाजी 

घोसाळकर

वैgणवी सदन, भूखंड �.डी-18, iलॉक नं.201/बी, से*टर 20, ने;ळ, 

नवी मुंबई.

�ीम.�7ती रघुनाथ 

घोसाळकर

वैgणवी सदन, भूखंड �.डी-18, iलॉक नं.201/बी, से*टर 20, ने;ळ, 

नवी मुंबई.

28 17
�ी. जीत Tकशोर पवार घर नं. 902, �ी समथ� कृपा, Eशरवणे गांव से*टर 1 ने;ळ, पवार 

कॉ5पले*स जवळ, नवी मुंबई - 400706

29 18
�ी.@दनेश भानुदास वपC �ीगु;कृपा सोसायटA. बी/28/12, सीवुड 48, आदश� माकC ट, ने;ळ, 

नवी मुंबई.

30 19
�ीम. अनघा 7मोद खरात ^लॉट नं.47, ;म नं,102, माउंट klयू, से*टर-28 ए, ने;ळ, नवी 

मुंबई.

31 20
�ी. स
तष दाद ुआWहाट एन.एल.2, VबWडींग नं.ए-27, ;म नं.5, से*टर 15, ने;ळ, नवी मुंबई

32 21
�ी. अमेय �वजय मयेकर A/204, बापू छाया सह. गहृसंDथा, भुखंड �.185-188, से. 23, 

जुईनगर, ने;ळ, नवी मुंबई. 400705

33 22
�ीम. पुजा नंदTकशोर 

चंदनEशव

VबWडींग अे-9, 3:08 समता सोसायटA, से*टर 24, ने;ळ (प) नवी 

मुंबई

34 23
�ी. 7साद लNमण यादव एन.एल.वन.बी., Vब.नं.65, ;म नं.09, फेज II, जागतृी अपाट�मSट, से-

10, ने;ळ, नवी मुंबई

35 24
कु.नEमता गुणपाला शेoी 101, सन िkहला को हाऊसींग सोसायटA, ^लॉट नं.83, से*टर 29, 

वाशी नवी मुंबई.

36 25 �ी. EसcदA चं]कांत पवार Dवागत सोसायटA, A-6,1:8, से.24, ने;ळ, नवी मुंबई.

बी �वभाग ने�ळ

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर ता�पुरते र�हवाशी याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी याद+म-ये 

वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.

27 16



अ.�.

�वभाग 


नहाय 

अ.�.

अज�दाराचे नाव प�ता

नवी मुंबई  �े�ातील कायम�व�पी र�हवाशी [वय-18 ते 60]

37 26 �ी. वासीफ मुराद अलजी सी -18, ;म नं.1:3, से.16, ने;ळ, नवी मंुबई, 400706.

38 27

�ी. अजय रामचं] चkहाण @हरा कॉन�र को.ऑ.हौ.सोसायटA, ;मनं.12,बी-�वगं,2 रा मजला,^लॉट 

नं.99/100,से.23,जुईनगर,ने;ळ नवी मुंबई. 400705

39 28
�ी. मयूर अनंत वाजे D-1/2:12, से.23, सानपाडा, जुईनगर  ने;ळ, नवी मुंबई - 400705

40 29
�ी. रो@हदास अजु�न साठे घर �.479, महा�मा गांधी नगर, एम.आय.डी.सी. रोड, ने;ळ, नवी 

मुंबई

41 30
�ी.7�वण बाळासाहेब बढेकर एन.एल.1बी/74/10, से*टर 10, ने;ळ, नवी मुंबई 400706.

42 31
बालाजी धरमदेव 7साद ^लॉट नं.10, ;म नं. ए 101, iलॅकिDमथ कॉटेज, डी माट� जवळ, से-

21, ने;ळ, नवी मुंबई

43 32
�ी. रोशन बाळाराम 5हाIे घर नं.557/1, अंगणवाडी जवळ, से*टर 36, करावेगांव, नवी मंुबई. 

400706

44 33
�ी. Eशवाजी शंकर जगताप ^लॅट नं. B-209, व�सला अपा. हाउस 204-B अ◌ाrण 0204-001 

बी, से.16-A, नवी मुंबई 400706.

45 34
�ीम.म
नषा सहाद ुकोरडे �ीगणेश को ऑप हौसींग सेासायटA, Vब-बी/4, ;म नं.3/4, से*टर 28, 

ने;ळ, नवी मुंबई

46 35
�ी. रमेश पांडुरंग कदम 201, साईVIवेणी ^ला◌ॅट नं.86, से.23, जुईनगर, नवी मुंबई 400706.

47 36
�ी. सsचन राजाराम पाटAल VबिWडंग नं. सी-40, ;म नं. 13,गायती सोसायटA, से. 48, Eसवुड़स, 

ने;ळ, नवी मुंबई.

48 37
�ी. म
नष बसंतलाल गु^ता एन.एल -1, ऐ VबिWडंग नं.20, ;म नं. 3, बुcद �वहार जवळ, से.10, 

ने;ल (प.), नवी मुंबई 400706.

49 38
�ी.संजय सुखदेव धायगोडे द�तकृपा र@हवाशी संघ, घर �.702, आEशवा�द हॉिDपटल जवळ, 

Eशरवणे, से*टर 1, ने;ळ, नवी मुंबई

50 39
�ीम.योsगता 7काश साटम एन.एल.2/25/सी-6, से*टर 3, ने;ळ, नवी मुंबई.

51 40 �ी.देसाई सखाराम बाळू एन.एल.1, चाळ नं.7, ;म नं.14, से*टर 8, ने;ळ, नवी मंुबई

52 41
�ी. 
न�व�vन चं]कांत 

साळवी

ई-1/13, ए-7, इं]धनुgय ओनस� असोEसएशन, से*टर 2, ने;ळ, नवी 

मुंबई.

�ी. sचराग नाकराणी

�ीम. संsगता नाकराणी

54 43
�ी.सुरेश गो�वदं वाघ गावदेवी 7साद को ऑप हौसींग सोसायटA, सी-2041, भूखंड �.सी-

10, से*टर 20, ने;ळ, नवी मुंबई.

55 44
�ी.न@दम अहमद शेख सागर रेyAक भूखंड �.110, से*टर 27, सीवुड, ने;ळ, नवी मुंबई

56 45
�ी.जैनुअल वा@हद शेख एन.एल.4, VबWडींग नं. 8, ;म नं.4, Eशवागी चौक, डॉ डी वाय 

पाटAल कॉलेज, से*टर 1 ए, ने;ळ, नवी मुंबई.

57 46
�ी. सsचन र�व]ं sचले �ी गणेश को.ऑप.सोसायटA, ;म अे/304, ^लॉट 265, से*टर-23, 

जुईनगर, ने;ळ, नवी मुंबई-706

58 47
�ीम. सु�7या सुहास जाधव Eस.11, ;म नं.16, दश�न हौ.सो, से*टर 15, जुईनगर, ने;ळ, नवी 

मुंबई - 400705

59 48
�ी.सुशांत बाबुलाल साबळे ;म नं.2, �ी रेसीडेzसी, भूखंड �.50/51, से*टर 24, जुईनगर, नवी 

मुंबई.

60 49
�ीम. 
नलाबाई Eभमराव 

सरगर

@दपसागर सोसायटA, VबिWडंग नं.1/4, ;म नं.1/4, से.18, ने;ळ, नवी 

मुंबई 400706.

61
50 �ी. शुभदAप साजन 

7ामाrणक

;म नं.630, द�तकृपा र@हवाशी संघ, मारवाडी चाळ, से*टर 1, 

Eशरवणे गाव, ने;ळ, नवी मंुबई.

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर 18 वषा,खाल+ल याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी (वय 18 ते 

60) याद+म-ये वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.

53 42
एन.एल-5, VबWडींग नं. 29, ;म नं. 14, से*टर 3, ने;ळ, नवी मंुबई 

400706
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नवी मुंबई  �े�ातील कायम�व�पी र�हवाशी [वय-18 ते 60]

62
51 �ी.अEमत िजतS] परमार अ[रहंत कृपा, भूखंड �.60/61, 9लॅट नं.401, से*टर 28, ने;ळ, 

नवी मुंबई

63
53 कु. सा{ी शाEशकांत 

�वzहेरकर

Eशव7साद को.ऑ.हौ. सोसायटA VबWडींग नं. अे/2 ;म नं-2/14, से*टर 

18, ने;ळ (प.), नवी मंुबई

64
54 �ी. 7
तक सsचन लUढे ;म नं J-90, जय @हदं सोसायटA, से.4, जनता माकC टजवळ, ऐरोलA, 

नवी मुंबई.

65
55 �ी. Eसcदेश दामोदर बेडेकर इमारत �.डी - 7, खोलA �.10, 2 रा माळा, भारत को आ◌ॅप हैा. 

सोसा. से.25, जुईनगर, नवी मुंबई 400705.
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नवी मुंबई  �े�ातील कायम�व�पी र�हवाशी [वय-18 ते 60]

66 1
�ी.महेश यशवंत भोईर ;म नं.101, भूखंड �.1485, नवनाथ सदन कोपरAगाव, से*टर 26 

अे, वाशी, नवी मुंबई.

67 2
�ी. रामकुमार रामबहोर 

कोरA

गणेश 
नकेतन, घर नं.79, से*टर 11, जुहूगांव, वाशी, नवी मुंबई.

68 3
�ी.अEभमzयु सव}दय काzदु बी-10/59, ;म नं.114, द�तगु; कंपाऊंड, आय.सी.एल. शाळेजवळ, 

से*टर 15, वाशी, नवी मुंबई.

69 4 �ी. संतोष Tकसन भगत ^ला◌ॅट नं.22, से.31, वाशीगाव, नवी मंुबई 400703.

70 5
�ी.Dवि^नल जयवंत घाग बी-3/36/2:2, अgट�वनायक अपाट�मSट, से*टर 15, वाशी, नवी मंुबई.

71 6
�ी. मनीष रामशंकर 
तवारA एस.एस.3, 104 बँक ऑफ महाराgy समोर, से*टर 2, वाशी, नवी 

मुंबई 400703.

72 7
�ीम. संजीवनी �वजय 

सावंत

209, ;ची VबिWडंग , 
तसरा माळा , E-1, जुहुगाव, वाशी, से.11

73 8 कु.सु�7या राजS] rखलारA बी-20, 2:3, से*टर 1, वाशी, नवी मंुबई

74 9
�ी. आबाजी बाबुराव काळे ;म नं.402,अgट�वनायक अपाट�, ^लॉट नं.719, से.11, जुहूगांव 

वाशी, नवी मुंबई.

75 10
�ी.बाळकृgण नारायण 

महांबरे

बी-2/13/5, से*टर 16 वाशी, नवी मंुबई

76 11
�ीम.जुई @दलAप चkहाण साई �व\वास VबWडींग, भू.�.562, ;म नं.201, से-11,जुहूगाव, वाशी, 

नवी मुंबई.

77 12
�ी.अिजं*य गोपीनाथ यादव बी-2, 16/4, से*टर 15, वाशी, नवी मंुबई.

78 13 �ी. संजय शंकर घोलप बी-16, ;म नं.3, से*टर 1, वाशी, नवी मंुबई.

79 14
�ी. चं]कांत Tकत�वंत 

चkहाण

जे.एन.2/53/बी-3, अवनी अपाट�मSट, से*टर 9, वाशी, नवी मंुबई.

80 15
�ी. दDतगीर जiबार सै�यद ए-12, ;म नं.8, से*टर 15, वाशी, नवी मंुबई.

81 16
�वलास �ानदेव वाघमारे बी-14, ;म नं.09, से-1, साईबाबा मं@दराजवळ, वाशी, नवी मुंबई -

400703

82 17
�ी.मैनी र�व]ंEसगं 

नरलोचन Eसगं

बी-3/22/0:2, Eशवकृपा सोसायटA, से*टर 15, वाशी, नवी मंुबई.

83 18
�ी. रो@हत अिजतकुमार 

कांबळे

वाशी शां
तकंुज सहकारA गहृ 
नमा�ण संDथा Eल. जे. एन 1/5 

अे/खालA �.6, से.10, वाशी, नवी मुंबई.

84 19
�ी. अतुल सदाEशव काटकर बी-3/8/3:4, से*टर-2, वाशी, नवी मंुबई - 400703

85 20
�ीम.कांबळी सEमधा संजय 702, भरत शIुcन टॉवर, भूखंड �.34, से*टर 18, वाशी, नवी मंुबई.

86 21
�ी. मोरे\वर गो�वदं Eशदें घर नं.853, ;म नं.6, गणेश कृपा VबWडींग, जुहूगाव, से*टर 11, 

नवी मुंबई.

87 22 �ी. राहुल Eसcदाथ� साळवे अgटभुजा अपाट�मSट, बी-3/18/2:3, से.15, वाशी , नवी मंुबई.

88 23
कु. स[रता मोहन VबDट भरत हाऊस, Vब.नं. 320 (250) ;म नं.A4, जुहूगांव, वाशी, नवी मुंबई

�ीम. अच�ना महेश ओझा

�ीम. अच�ना महेश ओझा

90 25
�ीम. रेणुका हनुमंत 

म/छPगर

जेएन-2/73/बी-8, गुलमोहर अपाट�मSट, से*टर-9, वाशी, नवी मुंबई.

91 26 �ी. का
त �क स
तश @हरे ए.टाईप ;म नं.7, से*टर - 1, नवी मंुबई वाशी

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर ता�पुरते र�हवाशी याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी याद+म-ये 

वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.

सी �वभाग वाशी

89 24
जे एन - 2121/ए3, से.9, बालाजी मं@दर जवळ, वाशी, नवी मंुबई 

तुभC 400703.
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92 27
�ीम.
नशा ओम7काश पुरA 

गोDवामी

जे.एन.2/49/बी-4, से*टर 9, अवनी अपाट�मSट, वाशी, नवी मंुबई.

93 28 �ी. भाकरे सुधीर �ानदेव ए टाईप ;म नं.5, से*टर 9, वाशी, नवी मंुबई.

94 29
�ी.सsचन कृgणा भोळे अ*सा इलाईट को ऑप हौ.सोसायटA, भूखंड �.219, 9लॅट नं.203, 

से*टर 31, वाशी गाव, नवी मुंबई

95 30
�ीम.महानंदा भाDकर आडे महाराgy को ऑप हौसींग सोसायटA, सी-107, ;म नं.1:2, से*टर 

26, वाशी, नवी मुंबई.

96 31
�ीम. अलका गोरखनाथ 

वाघमारे

बी-3 टाईप, VबWडींग नं.26, प@हला मजला, ;म नं.2, Eशवकृपा 

असोEसएशन, से*टर 15, वाशी, नवी मुंबई.

97 32
�ी.प[रमल 7काश दंडगहाळ जे.एन.2/6/अे-1, महालNमी अपाट�मSट, से*टर 10, वाशी, नवी मुंबई.

98 33
�ी. सु
नल द�तु घUगे भरत हाऊस ^लॉट नं. 250, खोलA नं. 209, से.11, जुहुगांव वाशी, 

नवी मुंबई.

99 34
�ी. अ
नल लालजी 

जायसवाल

;म नं. 200, बँक ऑफ महाराgy समोर, से*टर 2, वाशी, नवी मुंबई

100
35 �ीम. रंजीता लNमण नायक द�तगु;नगर, बी-10/45/3:3, से.15, वाशी, नवी मंुबई

101
36 �ी. का
त �क EमEलदं चkहाण बी - 10/36, 3:3, द�तगु; नगर, से. 15, वाशी, नवी मंुबई.

102
37 �ी. जोशान मोहसीन 

जसानी

जेएन - 2/34 ए -2 �cदा अपाट�मSट, से.10, नवी मंुबई 400703.

103
38 �ी. भkय नीना पटेल C-2/5/1/0:3, अंगा[रका अपाट�मSट, से.4, वाशी नवी मुंबई 400703.

104 39 �ी. ओम 7शांत आबनावे जे एन -  1/7/बी - 6, से. 9, वाशी, नवी मंुबई

105
40 �ी. सोमेश सुरेश करमकर ^लॉट नं.363, 364, Dवामी परामांनंद माग�, वाशी गांव, से*टर 

31अे, वाशी, नवी मुंबई

106 41 �ी. राशी @दपक थोरात जे.एन-2, बी-7, से*टर 9, वाशी, नवी मंुबई

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर 18 वषा,खाल+ल याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी (वय 18 ते 

60) याद+म-ये वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.
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107 1
�ी. हा;न छोटू शेख ;म नं.5812, बनुमान नगर फयजर रोड, हनुमान मं@दराजवळ, तुभC 

नाका, नवी मुंबई 400705.

108 2
�ी. म
नषा मंगल जाधव घर �. 4607, हनुमान नगर, तुभC नाका, ओमकार 
नवास जवळ, 

नवी मुंबई 400703

109 3
�ीम.मानकाबाई सुखदेव 

चंदनEशवे

घर �. 4057, हनुमान नगर, तुभC नाका, नवी मुंबई 400 705.

110 4
�ी. सोहेल छोटू शेख ;म नं.865, हनुमाननगर, तुभC नाका, मिDजदजवळ, तुभC, नवी मुंबई 

400705

111 5 �ीम.;पालA सुरेश चौगुले ;म नं.1439/27, ठाणे बेलापूर रोड, तुभC Dटोअर, नवी मुंबई.

112 6
�ीम.शोभा �वgणु अंभोरे ;म नं.2323/03, के के आर रोड, ब]A Tकराणा Dटोअर जवळ, तुभC 

Dटोअर, ठाणे बेलापूर रोड, तुभC नमुं

113 7
�ी.@दपक युवराज बा�वDकर ;म नं.डी-173, ठाणे बेलापूर रोड, Eशवश*तीनगर जवळ, सारमाई 

मंदAर जवळ, तुभC Dटोअर, नवी मुंबई

114 8
�ी. शुभम सु
नल चौबे घर �.1339/002, Eशवश*तीनगर, तुभC Dटोअर, जय 7काश Tकराणा 

Dटोअर जवळ, तुभC, नवी मुंबई.

115 9
�ी. संजय ;पEसगं जाधव अे - 2 टाईप, ;म नं. 389, से*टर 20, तुभC, नवी मुंबई 400705

116 10
�ी. वैभव संजय लांभाते बी - 33/01, लNमी को. आ◌ॅप हौ. सोसा., से.10, सानपाडा, नवी 

मुंबई 400705.

117 11
�ी. राहुल मनोहर गांभण ;म नं.1333. इं@दरा नगर, एम.आय.डी.सी. रोड, तुभC, नवी मुंबई.

118 12
�ी. सु
नल महादेव साबळे ;म नं.6031, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर, तुभC नाका, नवी मुंबई.

119 13 �ी. 7भू मरग�णा धोIे घर �. 383, Eशवश*ती नगर, तुभCDटोअर, सारमाई मं@दर रोड

120 14
�ी.मयुर �वaल महाले अे-1602, महावीर अमतृ सोसायटA, भूखंड �.2, से*टर 19, पामVबच 

रोड सानपाडा, नवी मुंबई

121 15
�ी. महादेव �ानोबा वाघमारे ;म नं.4766, बालवाडी जवळ, हनुमान नगर, तुभC नाका, नवी 

मुंबई.400705.

122 16
�ी. सु
नल माrणक Eशदें ;म नं.3878, हनुमान नगर, फायझर रोड, हनुमान मं@दर समोर, तुभC 

नाका, नवी मुंबई.

123 17
�ीम. आईशाबी नबीरसूल 

खान

ए-2, ;म नं.421, Eसडको कॉलनी, 5हाIे ि*लनीक जवळ, से-21, 

तुभC, नवी मुंबई

124 18
�ी.राहूल बाबु जोगदंड घर �.2421, के.के.आर.रोड, �वaल मंदAर जवळ, तुभC Dटोअर, नवी 

मुंबई

125 19 �ी. संजय �ीपत Eशदें अे-2 टाईप, ;म नं.196, से*टर 20, वाशी, तुभC, नवी मुंबई.

126 20
�ी. राम मा;ती पवार आंबेडकर नगर, 311, तुभC नाका, नीलम कंपनी जवळ , नवी मुंबई, 

400703.

127 21
�ीम. कांताबाई संपत हराळ ए-2, ;म नं.123, से.21, तुभC , नवी मुंबई.

128 22
�ी. मंगल र
तलाल Eभडे ;म नं. 4582, हनुमान नगर, फाईजर माग�, राजू Tकराणा दकुाना/या 

जवळ, तुभC नाका, नवी मुंबई 400703.

129 23
�ीम.महादेवी राबसाहेब 

कांबळे

;म नं.2610, तुभC Dटोर, के.के.आर. रोड, शारदा Tकराणा Dटोर 

जवळ, तुभC Dटोअर, नवी मुंबई

130 24
�ी.अलताफ उDमान शेख ;म नं.4171, मिDजद जवळ, हनुमान नगर, तुभC नाका, तुभC, नवी 

मुंबई

131 25
कु.क;णा अशोक जोगदंड घर �.38, Eशवश*तीनगर, तुभC Dटोअर, सारमाई मंदAर रोड, तुभC, 

नवी मुंबई

132 26
�ी. सुजीत सुभाष @दवेकर बी-24/0-2, �ीगणेशकृपा सह. गहृ सDथा मया�@दत, ^ला◌ॅट नं.14, 

से.10, सानपाडा, नवी मुंबई 400705.

133 27
�ी. 7शांत 7ताप कोरडे ओम �ी. Eसिcद�वनायक को.ऑ.हौ. जुईनगर बी.16/217 से*टर 

नं.24 जुईनगर नवी मुंबई

डी �वभाग तुभC
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134 28
�ी. आनंद Eशवा^पा 

फडगांची

;म नंबर. 1215 हनुमान नगर, तुभC नाका, बुcद �वहार/या मागे, 

तुभC नाका, नवी मुंबई - 400705

135 29
�ी. राजु Eसताराम महाजन ;म नं.2727, के.के.आर.रोड, तुभC Dटोअर, नवी मुंबई

136 30
�ी.राधाकृgण र
तराम 

राजपुत

;म नं.5709, डॉ.आंबेडकर नगर, डॉ. आंबेडकर माग�, फायजर रोड, 

साई �वडीओ गWलA जवळ, तुभCनाका

137 31
�ी. इ9तेखार हसन शफC  

आलम सैयद

;म नं.1489, C/o, फाईkह Dटार बेकरA Eशवशि*त नगर, सारमाई 

मं@दर रोड, तुभC Dटोअर, तुभC, नवी मुंबई

138 32
�ी.
नजामु�ीन चांद शेख ;म नं.321, आंबेडकरनगर, तारक ^लाDटAक तुभC नाका, तुभC, नवी 

मुंबई

139 33
�ी. शंकर भीमEसगं 

पडुळकर

;म नं. 2597/0010 के.के.आर रोड, लंुVबनी बुcद �वहाराजवळ, ठाणे 

बेलापूर रोड, तुभC, नवी मुंबई.

140 34
�ी. रामसुरत राजाराम पाल घर �. 215, Eशवश*ती नगर, तुभC Dटोअर, @दलAप Tकराणा Dटोअर 

जवळ.

141 35
�ी. मनेश 
त^प�णा ईटकर घर �. 208, Eशवश*ती नगर, सारमाई मं@दर माग�, तुभC Dटोअर.

142 36
�ी. 
नतीन जय@दप 

फुलवाणी

ए-1/88, ;म नं,5, फेज-2, 9लाय ओवर V4ज जवळ, से*टर-21, 

तुभC, नवी मुंबई -400705

143 37
�ी. �ाने\वर चांगदेव Eशदें बी-22/3/14, महालNमी सोसायटA, से*टर 24, जुईनगर, नवी मुंबई.

144 38 �ीम. वैशालA शंकर कदम गणेश नगर, फायजर रोड, तुभC, नवी मुंबई.

145 39
�ी. गु;नाथ अनंत खराटकर घर नं.516, खराटकर चाळ, पावणे गाव, कोपरखैरणे, ठाणे बेलापूर 

रोड, नवी मुंबई.400705

146 40 �ी. र�व]ं Eशवाजी पाटAल घर �. 1231, Eशवश*ती नगर, तुभC Dटोअर, नवी मुंबई.

147 41
�ी. Tकशोर रामदास कांबळे आंबेडकर नगर , तुभC नाका, नवी मुंबई 400705.

148 42
�ी. बाळू दयाराम दळवी हनुमान नगर, तुभC नाका, ;म नं. 703, माऊलA आ◌ॅफ�सजवळ, तुभC, 

400 705

149 43
�ी.अ�म खान हाऊस नं.0689/006, ठाणे बेलापूर रोड, 
नयर Vबलाल मिDजद, 

Eशवश*तीनगर, तुभC Dटोअर, नवी मुंबई

150 44
�ी.�ाने\वर रामTकशन 

पवार

घर �.6056, आंबेडकर नगर, फायजर रोड, तुभC नाका, नवी मुंबई.

151 45
�ी. सं@दप अनंत सावंत सरDवती को. आ◌ॅप. हौ. सोसायटA, बी.नं.29, ;म नं.3, से.10, 

सानपाडा 400705.

152 46
�ी. @दगंबर @हराजी पाटAल घर नं. 456, अशोक शांताराम ठाकूर माग�, गावदेवी मं@दराजवळ, 

से.5, सानपाडा, नवी मुंबई 400705

153 47
�ी. ऋ�षकेश शशीकांत 

EशगUटे

�ी @दशा को.ऑप.हौ.सोसायटA, 1/103, से.22, तुभC, नवी मुंबई.

154 48
�ी.सTकंदर VIबंक वाणी एम-7/2206/774, गणपतीपाडा, इं@दरानगर, तुभC नाका, तुभC, नवी 

मुंबई

155 49
कु.7गती काथोर गायकर �ीकृgणकंुज सोसायटA ए/101, भूखंड �.80 ते 82, से*टर 23, 

भवानी माग, जुईनगर, नवी मुंबई.

156 50
�ी. मंगेश �ीधर 

धाडीगावकर

;म नं.303, सदगु; कृपा अपाट�मSट, घर �.294, Eशवसेना 

शाखेसमोर, से-5, सानपाडा गाव, नवी मुंबई.

157 51
�ी. शक�ल अहमद कुरेशी ;म नं. 4307, कुरेशी मDजीद टेकडी, हनुमाननगर, तुभC नाका, नवी 

मुंबई - 400705

158 52
�ी. @दपक गजानन Eभलारे नव 7ेरणा को ऑप हौसींग सोसायटA, VबWडींग नं.17, ;म 04, 

से*टर 8, सानपाडा, नवी मुंबई.

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर ता�पुरते र�हवाशी याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी याद+म-ये 

वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.



अ.�.

�वभाग 


नहाय 

अ.�.

अज�दाराचे नाव प�ता

नवी मुंबई  �े�ातील कायम�व�पी र�हवाशी [वय-18 ते 60]

159 53
�ी. पंकज काEशनाथ 

वासकर

पंकज 
नवास, घर �. 172, Eशवसेना शाखा जवळ, से.5, सानपाडा, 

नवी मुंबई.

160 54
�ी. गोरख सुरेश Eशदें ;म नं.830, इं@दरानगर, एम.आय.डी.सी. फायजर रोड, तुभC, नवी 

मुंबई.

161 55
�ी. आ@द�य धनेश शेलार अे-204, 
नलकंठ कॉन�र सोसायटA, भूखंड �.2, से*टर 2, सानपाडा, 

नवी मुंबई.

162 56
�ी. सsचन बाळू गवळी तुभC Dटोअस�, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रोड, ठाणे-बेलापूर रोड, ;म 

नं.1818, नवी मुंबई-400705

163 57 �ी.र�व]ं शालA�ाम घरत ^लॉट नं.31 ए, Eशवसेना ऑTफस जवळ, से*टर 22, तुभC गाव,

164 58
�ी. सुरज जयराम खरात को@हनुर सोसायटA, बी.42/1/6, से. 8, सानपाडा, नवी मंुबई 

4000705.

165 59
�ी.वसंत शंकर नाईक घर नं.1384, कृgणाई शंकर 
नवास, गणेश मंदAर जवळ, से*टर 22, 

तुभC, नवी मुंबई

166 60
�ी. आशुतोष शांताराम बवC �ी. Dवामी समथ� सदन, ^ला◌ॅट नं. 449/450, 3/1, से.5, सानपाडा, 

नवी मुंबई.

167 61
�ी. धUडू बापू पेलणेकर घर न.1520, अव
नश 
नवास, इं@दरानगर, फायझर रोड, बंगाडे 

कंपनीजवळ, तुभCनाका, नवी मुंबई 400705

168 62
�ीम.शोभा गणपत गkहाणे डी-22, 0/2, Dनेहबंधन को ऑप हौ.सोसायटA, से*टर 3, सानपाडा, 

नवी मुंबई

169 63
�ीम.रागीनी कुमारA गु^ता Eशवनेर ^लाझा को ऑप हौ.सोसा. से*टर 15, सानपाडा, नवी मंुबई

170 64
�ी. कौDतुभ योगS] राणे ए/203, DवDतीक नम�दा को ऑप हौसींग सोसायटA, भूखंड �.26, 

से*टर 8, सानपाडा, नवी मुंबई.

171 65 �ीम. अलका महS] पाटAल 102 जनाई भूखंड �.170, से*टर 5, सानपाडा, नवी मंुबई.

172 66
�ी. शंकर शoी Eशदें ;म नं.205, गणेश नगर, तुभC नाका, ठाणे बेलापूर रोड, दगुा� मंदAर 

जवळ, तुभC, नवी मुंबई.

173 67
�ी.सुरज सुदाम इंदोरे बी-32/13 लNमी को ऑप हौसींग सोसायटA, से*टर 10, सानपाडा, 

नवी मुंबई

174 68
�ी.Dव^नील नवनाथ Eमसाळ 1875/02, आंबेडकर रोड, शंकर मंदAर जवळ, तुभC Dटोअस�, नवी मुंबई

175 69
�ीम.सुमन कुमारA नागे\वर 

साह

;म नं.118, तुभC Dटोअर, Eशवश*ती नगर, ठाणे बेलापूर रोड, नवी 

मुंबई.

176 70
�ी. शैलेश हनुमंत कांबळे घर नं.1534, इं@दरा नगर, एम.आय.डी.सी.रोड, तुभC नाका, बगाडे 

कंपनी/या मागे, नवी मुंबई.

177
71 �ी. Eसcदेश राजS] वाघमारे से. 21 A/2, ;म नं. 235, तुभC, नवी मुंबई, आय.सी.एल Dकुल 

400705.

178
72 �ीम. मणृालA अ
नल 

Eशरसाठ

;म नं.1086, सारमाई देवी माग�, Eशवश*ती नगर, तुभC Dटोअर, नवी 

मुंबई.

179
73 �ीम. हेमलता जगदAश 

पाटAल

पा.नं.85, ;म नं.863/1755, से*टर-22, तुभC, नवी मुंबई

180 74
�ीम.तंजीला बानोअलA शेर 

कुरेशी

;म नं.826/3ए, तुभC Dटोअर, सारमाई देवी रोड, तुभC, नवी मुंबई

181 75
�ीम. रंजना गणेश ठाकूर घर नं.248, EसcदA 
नवास संsगता ठाकू◌ूर माग�, Eशवसेना शाखा 

जवळ, से.5, सानपाडा, नवी मुंबई 400705

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर 18 वषा,खाल+ल याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी (वय 18 ते 

60) याद+म-ये वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.

हरकती व सचूना (ा)तीनतंर �द4यांग (माणप� सादर न केले0या याद+मधनू कायम �व�पी याद+म-ये 

वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.



अ.�.

�वभाग 


नहाय 

अ.�.

अज�दाराचे नाव प�ता

नवी मुंबई  �े�ातील कायम�व�पी र�हवाशी [वय-18 ते 60]

182 1
�ीम. कोमल �वजय गाढवे से.6, ;म नं.618, SS - II, कोपरखैरणे, नवी मंुबई.

183 2
�ी. Tकरण बापू रासकर एसएस 2 ए, ;म नं.613, Eशवाजी गाड�न जवळ, से*टर-1, 

कोपरखैरणे, नवी मुंबई

184 3
�ी.झुबेर अहमद मोह5मद 

हुसैन चौधरA

हाऊस नं.423, 9लॅट नं,203, यशवंत अपाट�मSट, से*टर-12ई, Eशवाजी 

नगर, बोनकोड,े नमुं

185 4
�ी. गणेश बाळाराम नाईक घर नं.1008, कोळीवाडा बोनकोडे गांव, नगरपाEलका हाDपीटल/या 

मागे, से12 बी, कोपरखैरणे, नवी मुंबई. 400709

186 5

कु. सzना अEभषेक कपुर घर नं. II, 304 यशवंत माकC ट सी.एच.एस.एल., ^लॉट नं. 56/90, 

से.6, तीन टाक� समोर, कोपरखैरणे, नवी मंुबई. 400709.

187 6
�ी. 7ेम द�ताIय इंगुळकर एस.एस-1, ;म नं.706, से*टर 5 कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709

188 7 �ी. ओमकार र�व]ं सावंत कोपर खैरणे से.2 SS 2, ;म नं. 194 नवी मंुबई.

189 8 �ी.@दलAप बंधू जाधव एस.एस.1, से*टर 16, ;म नं.629, कोपरखैरणे, नवी मंुबई

190 9 �ी.सु
नल दगडू पवार से*टर 16, ;म नं.621, एस.एस.2, कोपरखैरणे, नवी मंुबई.

191 10
�ीम.वैशालA नागनाथ माळी एस.एस.2, ;म नं.20, से*टर 1, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

192 11 �ी. र�व]ं सुदाम कदम एस.एस.3, ;म नं.770, से*टर 2, कोपरखैरणे, नवी मंुबई.

193 12 �ी.शंकर मुरलAधर दांगट एस.एस.2, से*टर 15, ;म नं.55, कोपरखैरणे, नवी मंुबई.

194 13
�ी. अ@द�य गणपत येलवे ;म नं.793, से*टर 3, एस.एस 3 कोपरखैरणे, नवी मुंबई

195 14
�ी. नरेश गायकर 101, नमDते - 2 ^ला◌ॅट नं. 33, से.4, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

196 15
�ीम. वैशालA सुरेश जाधव घर नं.296, �ेzडस बेकरA समोर, खैरणे गाव, कोपर खैरणे, नवी 

मुंबई - 400709.

197 16
�ी. कUडीराम यद ुसाळंुखे एस.एस.2, ;म नं.525, से*टर 5, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709.

198 17
�ी. शैलेश शामराव सकपाळ साईकृपा को. आ◌ॅप. हौ. सोसा. Eल. �वगं 6 अे 8, ;म नं.02, 

कोपरखेरणे, से.9, नवी मुंबई

199 18 �ी. उदय दगडू गायकवाड ;म नं.728, से*टर-18, कोपरखैरणे, नवी मंुबई

�ी. स
तष 7काश गडकरA

�ीम. अलका सतीश गडकरA

201 20
�ी.आकां{ा हरAभाऊ डोईफोडे एस.एस.3, ;म नं.729, से*टर 17, कोपरखैरणे, नवी मुंबई

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर ता�पुरते र�हवाशी याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी याद+म-ये 

वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.

ई �वभाग कोपरखैरणे

200 19

कोपरखैरणे, से.3, ;म नं. 967, नवी मंुबई. 400709



अ.�.

�वभाग 


नहाय 

अ.�.

अज�दाराचे नाव प�ता

नवी मुंबई  �े�ातील कायम�व�पी र�हवाशी [वय-18 ते 60]

202 21
�ी.जयेश गणपत वारे टाईप एस.एस.1, ;म नं.148, से*टर 7, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

203 22
�ीम. कोमल द�ताराम 

भडवळकर

;म नं.680, से.8, SS - II, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709.

204 23
�ीम. मेधा Eसताराम 

पोखरकर

402, �ी राजल गाड�न को ऑप हौसींग सोसायटA, से*टर 3, भूखंड 

�.33, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

205 24
�ी. सागर अ
नल वाघमारे शंकर रेसीडेzसी, 9लॅट नं.103, भूखंड �.1154, से*टर 12 डी, 

रामनगर, बोनकोडे गाव, नवी मुंबई.

206 25
�ी. धमS] ह[र\चं] 5हाIे ;.72, 5हाIे आळी से*टर 19, कोपरखैरणे, नवी मुंबई 4000709.

207 26
�ी.�वजय Eभमसेन कोकणे सागर पाक�  अपाट�मSट, भू.�.126/127, 9लॅट नं.अे-301, गणेश 

�वसज�न तलाव, से-19, कोपरखैरणे,नवी मुंबई.

208 27
�ी. रTफक उDमाल शेख C/o, रघुनाथ घवाने, ;म नं.337, पोल एन.बी.6, बीएसटA चाळ, 

ठाणे बेलापूर रोड, पावणे, कोपरखैरणे

209 28
�ी. @दनेश �वजय गु^ता घर नं.784, ^लॅट नं. 204, म/छP माकC ट, बोनकोडे गाव, कोपरखैरणे, 

नवी मुंबई.

210 29 �ी.मा;ती धUडीबा Tकं]े एस.एस.3, ;म नं.344, से*टर 1, कोपरखैरणे, नवी मंुबई.

211 30
�ी. राजू दशरथ Eमसाळ घर नं.1164, सुरज फुट वेअर, रामनगर, बोनकोडे, नवी मंुबई 

400709.

212 31 �ी. कुलिजंदर Eसहं कलश उ-यान, सा[रका-3, ;म नं.15, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

213 32
�ी.Tकरण माrणक मुंडावरे पाव�ती अपाट�मSट, ;म नं.5, तळमजला, घर �.356, से*टर 19, 

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

214 33
�ीम. म
नषा सsचन पाटAल महाराgy को.हौ.सोसायटA, ;म नं.512, से.12/ A, बोनकोडे, नवी 

मुंबई.

215 34
�ी. �वजय Eभकू कवडे घर �.1161, कवडे चाळ, से.12/D, रामनगर खैरणे बोनकोडे, नवी 

मुंबई.

216 35 �ी. �पयुष 7�वण गो@हल SS - 3, ;म नं.795, से.16, कोपरखैरणे, नवी मंुबई 400709.

217
36 �ी. रोनाक भालचं] नाईक घर नं.902, म/छP माकC टजवळ, बोनकोडे गाव, से.12/बी, 

कोपरखैरणे, नवी मुंबई 400709.

218
37 �ी. अफफान मोह5मद 

सईद काझी

अजु�न को-ऑप हौ.सो.,9लॅट.नं.304/बी, ^ लॉट नं.46,से*टर 

2,कोपरखैरणे,नवी मुंबई - 400709

219
38 �ी. 7थम अ
नल डफडे 9लॅट नं.403, जय तुळजाभवानी सोसायटA, ^लॅाट नं.33, से.17 

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

220 39 �ी.बजरंगीलाल रमेश मौय� ;म नं.206, से*टर 2, कोपरखैरणे, नवी मुंबई

221
40 कु.सांची अ
नल दबेु Eशव पाव�ती को ऑप हौ.सोसायटA, 9लॅट नं.301, भूखंड �.35, 

से*टर 17, कोपरखैरणे, नवी मुंबई

222 41
�ी. सsचन Eभमराव 

सकपाळ

SS-II , से. 8, ;म नं. 316, साई बाबा रोड, कोपर खैरणे, नवी 

मुंबई 400709.

हरकती व सचूना (ा)तीनतंर महापा�लका �े�ाबाहेर+ल याद+ या (वगा,तनू कायम �व�पी याद+म-ये वग, 

कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर 18 वषा,खाल+ल याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी (वय 18 ते 

60) याद+म-ये वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.



अ.�.

�वभाग 


नहाय 

अ.�.

अज�दाराचे नाव प�ता

नवी मुंबई  �े�ातील कायम�व�पी र�हवाशी [वय-18 ते 60]

�ी. द�ता परस^पा 

कुळनकेरA

�ी. बलEभम परस^पा 

कुळनकेरA

224 2
�ी. Eशवाजी Eभमराव @दघे से*टर 9, घणसोलA, ;म नं.ई-8/201 ओंकार सोसायटA, घरUदा, 

घणसोलA, नवी मुंबई.

225 3
�ी. दादा बाबु मगर ;म नं.118, द�तनगर, घणसोलA, नवी मुंबई, ठाणे-बेलापूर रोड, नवी 

मुंबई.

226 4
�ीम. आ�पालA द�तू धसाडे ए-18, ;म नं.104, �ी EसcदA�वनायक सोसायटA, से*टर-9, घरUदा, 

घणसोलA, नवी मुंबई

227 5
�ी.उWहास मि/छं] धं]े घर नं.1179, आ@दवासी कातकरAपाडा, राबाडा नं.2, राबाडा, नवी मंुबई.

228 6
�ीम. व
नता नामदेव कांबळे घर �.520, पंचEशलनगर, �ांती चौक, रबाळे, नवी मुंबई - 400701

229 7
�ी.
नषाद अनंत 5हाIे 5हाIे अळी, घर �.1719, गवळी देव चौक, घणसोलA गाव, नवी 

मुंबई.

230 8
�ी. सोहेल इDमाईल शेख साईराज हाऊसींग सोसायटA, ;म नं.946, भूखंड �.356, घणसोलA, 

नवी मुंबई.

231 9
�ी. अशोक बबन डोईफोडे ई - 10, ;म नं.105, गु;देव द�त को. आप. हौ.सोसा. से.7, 

Eस5^ले*स घणसोलA, नवी मुंबई 400701

232 10
�ी.सलAम माrणक तांबोळी हनुमान नगर नोसील नाका, तळवलA नाका, घणसोलA, नवी मंुबई.

233 11
�ीम.@दपालA गोरख घनवट आ@दवासी कातकरAपाडा, हनुमान मंदAराजवळ, राबाडा, घणसोलA, नवी 

मुंबई

234 12
�ीम. कWपना शांताराम 

पाटAल

घर �.99, गोठPवलA गाव, ता.िज. ठाणे, नवी मंुबई.

235 13
�ी.अजु�न उ�तम डUगरे डी-3/112, माऊलA कृपा को ऑप हौसींग सोसायटA, से*टर 7, 

Eस5^ले*स, घणसोलA, नवी मुंबई

236 14
�ी. र�व]ं साहेबराव सजगणे द�तनगर मरA आई चौक जवळ, हनुमान मंदAर, ;म नं.118/91 

समुंदर अपाट�मSट (8) घणसोलA, नमुं.

237 15
�ी. Eसcदाथ� Eशवाजी कांबळे घर �.1091, पंचEशल नगर �ांती चौक, आ@दवासी कातकरAपाडा, 

रबाळे, नवी मुंबई.

238 16
�ीम. संsगता पंुडलAक शेलार मु. गोठPवलA ता. िज. ठाणे बेलापूर रोड, नवी मुंबई, शेलार कुलदैवत 

जवळ.

239 17
�ी. तांबोळी याकूब बाबुलाल Eशवकृपा सो., ^लॉट नं.2236, प@हला माळा, ;म नं.201, अजु�नवाडी, 

घणसोलA, नवी मुंबई.

240 18
�ी.Eशवाजी कUडीबा गोरे घर �.208, VबWडींग नं.ई-3, Eस5^ले*स, से*टर 7, घणसोलA, नवी 

मुंबई

241 19
�ीम.पुgपा कुलास कांबळे ;म नं.906 �ांती चौक, पंचEशल नगर, रबाळे, नवी मंुबई 400701.

एफ �वभाग घणसोल+

223 1

घर नं.14543, Eभमनगर, रबाळे, घणसोलA, नवी मंुबई.
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242 20
�ी. गणेश आनंदा धनावडे ;म नं. 323, VबिWडंग. नं. ई - 2, �ी गणेश कृपा को. आ◌ॅप सो. 

से.7, घणसोलA, नवी मुंबई

243 21
�ी. राजू अंबाजी Eशदें ;म नं.642, डा◌ॅ. आंबेडकर नगर , @दवा नाका, रबाळे, नवी मंुबई

244 22
�ीम. छाया द�ताIय 

राजगु;

घर नं.1275/003, हनुमान नगर, तळवलA नाका, घणसोलA, नवी 

मुंबई 400701.

245 23
�ी. यशवंत शांताराम पाटAल घर नं.437, शंकर मं@दर जवळ, गो@ठवलA गांव, घणसोलA, नवी मुंबई 

- 400701

246 24
�ी. संतोष संपत आळेकर अgटभुजा को.आप. हौ. सो◌ेसा. सी 152, ;नं.402, से.1 घणसोलA , 

नवी मुंबई 400701

247 25
�ी.सुवणा� पां.गजEभये ;म नं.1237, आ@दवासी कातकरA पाडा, रबाळे पोलAस Dटेशन मागे, 

रबाळे, नवी मुंबई.

248 26
�ी. 7काश बाळासाहेब पवार H.3, ;म नं. 321, हनुमान को. आ◌ॅप. हौ. सोसा. से.7, Eस5^ले*स 

घणसोलA, नवी मुंबई 400701.

249 27
�ी.राजू भानुदास दळवी सी-1, ;म नं.16, Eस5^ले*स Eशवाजीराव पाटAल को ऑप हौ.सो., 

डीमाट�, से*टर 7, घणसेालA, नवी मुंबई

250 28
�ी.�वकास हरAओम Eसहं बी-15/303, Eसcदे\वर सोसायटA, घरUदा, से*टर 9, घणसोलA, नवी 

मुंबई

251 29
�ी. समद बबलु खान ^लॉट नं.355, से*टर 4, 
नयर रामटेक सीएचएस, घणसोलA, नवी 

मुंबई

252 30
�ी.राकेश हनुमंता वरसे ;म नं.1439, हनुमान नगर, हनुमान मंदAर जवळ, तळवलA नाका, 

नोसील नाका, घणसोलA, नमुं.

253 31
�ी. सsचन केशव sचचंोळकर sचचंोळकर चाळ, कुलदैवत मं@दरासमोर, गोठPवलA गांव,  घणसोलA, 

नवी मुंबई

254 32
�ी. कृgणा पांडुरंग खरात साईराज हाऊसींग सोसायटA, से*टर 4, ;म नं.961, भूखंड �.356, 

घणसोलA, नवी मुंबई.

255 33
�ी.हनुमंत केसरAनाथ पाटAल हरA ओम गायIी अपाट�मSट, अनंत नगर, तलावपालA रोड, Eशवाजी 

तलाव घणसोलA, नवी मुंबई

256 34
�ीम. तंगसेलवी अ�वनाश 

कदम

सुख शांती को ऑप हौसींग सो.,VबWडींग नं.10,;म नं.2,म[रआई 

चौक, द�त नगर,घणसोलA,नमुं

257 35
�ी. भागवत Tकसन माने गु;देवद�त को.ऑ.हौ.सो,Vब.नं.ई/10,;म नं.301,3रा 

मजला,से.7,Eस5पले*स घणसोलA, नवी मुंबई 400701.

258 36
�ीम. सुंदर वदा 

कृgणाकुमार ठाकुर

घर नं.2931, गौतमनगर राबाडा, नवी मंुबई

259 37
�ी.यशवंत पंुडलAक कांबळे घर नं.3, जगन पाटAल चाळ, तळवलA नाका,  घणसोलA, नवी मुंबई 

400701.

260 38
�ीम.अ;णा काEशनाथ 

गायकर

कोळी वाडा, हनुमान मंदAराजवळ, घणसेालA, नवी मुंबई.

261 39
�ी. सं�ाम EशरAष सनगर �ी. गु;देवद�त को. आ◌ॅप. हो. सोसा. Eल. घणसोलA, VबिWडंग नं.7, 

;म नं. 306, से. 7, घणसोलA.

262 40 �ी.करण नंदकुमार लUढे ;म नं.566, महS] नगर, तळवलA नाका, घणसोलA, नवी मंुबई.

263
41 �ीम. उEम�ला अ
नल झोड़गे F-4, ;. मं.107, ओम साईधाम सोसायटA, से.7, घणसोलA, नवी 

मुंबई 400701.

264
42 �ी. अथव� आEशष गांगुडC Eसcदे\वर सोसा. घरUदा से.9, VबिWडंग नं. C - 9, ;म नं. 103, 

छणसोलA, नवी मुंबई 400701.

265
43 �ी. 
नतेश शामरनारायाण 

दबेु

ओमसाई कृपा सदन-07, VबWडींग नं.2294,अ;णवाडी, Eमना 

हॉDपीटल जवळ, घणसोलA नवी मुंबई

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर 18 वषा,खाल+ल याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी (वय 18 ते 

60) याद+म-ये वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर ता�पुरते र�हवाशी याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी याद+म-ये 

वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.
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266 1
�ी. Eभकाजी बुधाजी धुरA ;म. नं.851, �वgणु नगर, @दघा, ठाणे बेलापूर रोड, नवी मुंबई, 

ऐरोलA, अंगणवाडी/या पाठPमागे

267 2
�ी.;पेश सखाराम शामराव रामचं] अपाट�मSट, ;म नं.403, भूखंड �.58, से*टर 20, ऐरोलA, 

नवी मुंबई

268 3
�ी.@दनेश रामEसगं राठोड ;म नं.1070, जय �वजय चाळ, शंकर मंदAर जवळ, शंकर नगर 

sचचंपाडा, ऐरोलA, नवी मुंबई

269 4
�ी.महेश Eशवाजी Eशदें रो हाऊस नं.बी-4, साई सेवा हॉिDपटल जवळ, से*टर 4, ऐरोलA, नवी 

मुंबई

270 5
�ी. Dव^नील सुदाम 

परंडवाल

;म नं.एच/27, Eसडको कॉलनी, से*टर 3, ऐरोलA -400708

271 6 �ी.मेहबुब मEलक शेख ;म नं.बी-2730, से*टर 2, Eसडको कॉलनी, ऐरोलA, नवी मंुबई.

272 7
�ीम. 7
तक बाळू sधमsधमे ए. आर - 1/जे - 70, से. 3 ऐरोलA, नवी मंुबई 400708.

273 8
�ीम. रेणुका नंदकुमार 

वाkहळ

ए.एल.5/15/1, Dनेहसागर अपाट�मSट, से*टर 17, ऐरोलA, नवी मंुबई.

274 9 �ी. सु
नल लNमण Eशदें ऐरोलA, ;म नं. B - 295, से. 2, ऐरोलA, नवी मंुबई 400708.

275 10 �ी.महादेव हनुमंत माने शंकर नगर ठाणे-बेलापूर रोड, sचचंपाडा, नवी मंुबई.

276 11
�ी.बरकतअलA मुकबल 

अहमद चौधरA

sचचंपाडा, पा�या/या टाक�जवळ, ऐरोलA, नवी मंुबई.

277 12
�ी. चं]कांत आ@दतवार 

पाटAल

ऐतवार बापू 
नवास ^लाट नं. 95/3,;म नं.01, (@दघा कोळीवाडा) 

@दवागाव, ऐरोलA, नवी मुंबई, 400708.

278 13
�ीम. रो@हणी जालAंदर 

सोनकांबळे

समता नगर, एकता चाळ, ;म नं.2748, से*टर 1, ऐरोलA, नवी मंुबई.

279 14
�ी. गणेश भगवान Eशरसाट ;म नं. सी - 512, से. 2, द�ता मेघे का◌ॅलेज जवळ, ऐरोलA, नवी 

मुंबई 400708.

280 15
�ी.धम�पाल रामतीरथ यादव गणेश नगर, हनुमान मंदAर के पास, sचचंपाडा, ऐरोलA, नवी मंुबई

281 16
�ीम. @दkया रामा�य Eसगं एम,77, से*टर 4, ऐरोलA नवी मंुबई - 400708

282 17
�ी. Eशवनंदन गोवध�न 

यादव

;म नं.664, MIDC RD, ऐरोलA, यादव नगर, नवी मंुबई 400708.

283 18
�ी. �वरS]कुमार 
नषाद ;म नं. 1108, पंढरA नगर, @दधा, नवी मंुबई, 7बोधनकार �व-यालय 

समोर, ऐरोलA, 400708.

284 19 �ी. अजय भगवान पाटAल 5/6, धरमजीवन सोसा. से.3ए, ऐरोलA, नवी मुंबई 400708.

285 20
�ी. रतनलाल Tकसनदास 

चkहाण

;म नं.ए-408, Eसडको कॉलनी, से*टर 2, अिजं*य हॉिDपटल जवळ, 

ऐरेालA, नवी मुंबई.

286 21
�ी. अजमतअलA खाबअलA 

खान

2240/907, शंकर नगर मं@दरा जवळ, ई.एस. sचचंपाडा, ऐरोलA, नवी 

मुंबई.

287 22
�ी. पवनकुमार �व\वंभर 

नाथ सोनकर

;म नं. 2383, यादव म}या� चाळ, गणेश नगर sचचंपाडा राजनंद 

केबल जवळ, ऐरोलA, नवी मुंबई.

288 23 �ी. नरS] महादेव कांबळे ऐरोलA , ;म नं. E - 359, से. 2, ऐरोलA, नवी मुंबई 400708

289 24
�ीम. ;ि*मणी लहू धुमाळ ;म नं. जी/146, से*टर नं.3, ऐरोलA, Eसडको कॉलनी, नवी मंुबई

290 25
�ी. 7थमेश 
न
तनराव 

पाटAल

सी - 6, 1-4, ओमकार सोसायटA, से.10, ऐरोलA, नवी मंुबई.

291 26
�ीम. शारदा Eभकुराम 

�वनरेकर

ए - 53/0:3, अमेय सोसायटA, से.15, ऐरोलA, नवी मंुबई 400708.

जी �वभाग ऐरोल+

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर ता�पुरते र�हवाशी याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी याद+म-ये 

वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.
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292 27
�ी. राजु सुय�कांत इंगळे Eसडको कॉलनी, से*टर 3, ;म नं.जी-99, राजीव गांधी उ-यान 

जवळ, ऐरोलA, नवी मुंबई.

293 28
�ी. तुषार सुरेश जाधव सsचनम अपाट�मSट, ए.एल - 1/233, से.16, ऐरोलA, ठाणे, नवी मुंबई, 

400708.

294 29
�ी. आकाश Eभमराव Eशदें ;म नंबर - एफ - 23 से*टर - 4 ऐरोलA नवी मंुबई - 400708

�ी. 
नखील मोदAलाल 

@दवाकर

�ी. मोदAलाल रामभजन 

@दवाकर

296 31
�ी. अ
नकेत गोकुळ कोळी ;म नं. पी-36, से.4, ऐरोलA, नवी मंुबई 400708.

297 32
�ीम.वंदना कृgणा इंदलकर �7ती कॉ5^ले*स, डी-208, से*टर 20, ऐरोलA, नवी मंुबई.

298 33
�ी. सनी संजय जेधे AL - 1, से.5, ,;म नं.180, पोलAस EमI अपा. ऐरोलA, नवी मुंबई.

299 34 �ी.राजेश दामजी पटेल शांतीपुत, से*टर 5, ऐरोलA, नवी मुंबई.

300 35
�ी.चं]कांत बळी हजारे घर नं.2140/691, जय �वजय चाळ, साईबाबा मंदAर जवळ, गणेश 

नगर, sचचंपाडा, ऐरोलA, नवी मुंबई.

301 36
�ीम.7ांजलA सु
नल सुय�वंशी ऐरोलA से*टर 2, ;म नं.डी-5, ऐरोलA, नवी मंुबई

302 37
�ी.�वशाल बाळासाहेब राऊत ;म नं.जी-2, से*टर 4, Eसडको कॉलनी साने गु;जी माग�, ऐरोलA, 

नवी मुंबई

303 38
�ी.�वजय हेमचं] लोखंडे सागरदश�न को ऑप हौसींग सोसायटA, बी-16/3/1, से*टर 10, 

वैशालA हॉिDपटल जवळ, ऐरोलA, नवी मुंबई

304 39 �ी.आकाश द�तु सांगळे स^त�ृंगी अपाट�मSट, ए/7, 2:1, से*टर 15, ऐरोलA, नवी मंुबई.

305 40
�ीम. स�वता मिWलकाजु�न 

कांबळे

छIपती Eशवाजी रहAलाशी संघ, EशवनेरA हॉटेलमागे, साईनाथवाडी, 

ऐरोलA, नमुं.

306 41
�ी.@दपक बाबुलाल देवरे ;म नं.304, �ीसमथ� कृपा अपाट�मSट, ऐरोलA गाव, ऐरोलA, नवी मंुबई

307 42
�ी. अEमतकुमार 

ओम7काश �ीवाDतव

;म नं. A/137, से.2, ऐरोलA, नवी मंुबई - 400708

308
43 Kीम. �स-द+ सजCराव वीर साई (साद �म नं.302, )ला◌ॅट नं.43-44, से.9, ऐरोल+, नवी मुंबई 

400708.

309 44 कु. मु�तफा Sफरोज कुरेशी ए आर-वन-जे-177, से.3, ऐरोल+, नवी मंुबई. 400708

310
45 Kी. Uन�षत नरVW बोडके के - 402, यश पॅराडाईज, से. 8 A,ऐरोल+, नवी मंुबई 400 708.

311
46 Kी. भागेश �भमाशंकर 

नायकोडी

�म नं.डी-16, ऐरोल+, से. 2, �सडको का◌ॅलनी, ठाणे बेलापूर रोड, 

नवी मुंबई 400706.

312 47 Kी. पुUनत मधुकर खाडे से.5 अे.एच 1/174, पोल+स �म� अपाट,मVट, नवी मंुबई, ऐरोल+.

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर 18 वषा,खाल+ल याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी (वय 18 ते 

60) याद+म-ये वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.

295 30

;म नं.001, EसcदA �वनायक पाक� , @दवागाव, से*टर 9, ऐरोलA, नवी 

मुंबई.



अ.�.

�वभाग 


नहाय 

अ.�.

अज�दाराचे नाव प�ता

नवी मुंबई  �े�ातील कायम�व�पी र�हवाशी [वय-18 ते 60]

313 1 �ी. �वजय Tकसन भोसले घर नं. 176/4, Vबदं ुमाधवनगर, बेलापूर रोड, @दघा, नवी मंुबई

314 2
�ीम. कुमारA स�वता 

भगवान आढाव

;म नं. 3, �ी द�त मं@दर चाळ, रामनगर, @दघा

315 3
�ी. EमलAंद �वaल 

गायकवाड

घर नं.968, नालंदा बुcद �वहार माग�, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 

�वgणुनगर, @दघा, नवी मुंबई.

316 4
�ी. सुदश�न परशुराम 

मोरवाडकर

रामनगर, @दघा, ठाणे बेलापूर रोड, मुकंुद कंपनी/या बाजुला, नवी 

मुंबई 400708.

317 5
�ी. सागर ता�यासो 

गायकवाड

सोलजर पंप कंपनीजवळ, सुभाषनगर, एन.एम.आय.ओ.सी. रोड, 

@दघा, नवी मुंबई.

318 6
�ी.संतोष गणपत शेoये घर �.6, ई\वर नगर रोड, संजीवनी शाळे/या मागे, बालाजी नगर, 

द�त मंदAर, मुकंुद कंपनी, @दघा, नवी मुंबई

319 7
�ी. रमेश �ीमंत वटार अ^सरा मेडीकल समोर, ई\वर नगर, @दघा, मुंकंुद कंपनी, नवी मुंबई

320 8
�ीम. अलका अंगद कांबळे ;म नं.1257, �वgणुनगर, @दघा (पू.), कुल@दप टेलस�जवळ, नवी मुंबई 

400708

321 9
�ी.7मोद यशवंत वरळीकर �ीकृgणवाडी गोकुळ अपाट�मSट, तळ मजला, ठाणे बेलापूर रोड, @दघा, 

नवी मुंबई

322 10
�ी.योगेश ओम7काश Eम�ा 232/2, इलठणपाडा, @दघा, ऐरोलA, नवी मंुबई.

323 11
�ीम.सुभ]ा Eशवाजी बोडके अर�वदं भाई चाळ, ;म नं.2, अमतृ नगर, ई\वरनगर, @दघा, नवी 

मुंबई

�ी. जग@दश रामबहादरू 

गु^ता

;म. नं. 115, Eशव शंकर चौल, जवळ हनुमान मं@दर चौक, 

शूभाषनगर, @दघा, नवी मंुबई - 400708

�ीम. लNमी रामबहादरू 

गु^ता

;म. नं. 115, Eशव शंकर चौल, जवळ हनुमान मं@दर चौक, 

शूभाषनगर, @दघा, नवी मंुबई - 400708

325 13
�ी.वैभव तानाजी कांबळे

रमाबाई चाळ, �वgणुनगर, हनुमान मंदAर मागे, @दघा, नवी मुंबई

326 14
�ी. संतोष कैलाशनाथ गु^ता ;म नं. 96, �ी राम मं@दर माग�, हनुमान मं@दर चौक, सुभाषनगर, 

@दघा, नवी मुंबई

327 15
�ीम. माधुरA �वजयकुमार 

गु^ता ;म.नं.62, हनुमान मं@दराजवळ, सुभाष नगर, नवी मुंबई 400708.

328 16 �ी.Dवामी गणपत पोटभरे पोटभरे चाळ, ;म नं.1213, पंढरAनगर, @दघा, नवी मुंबई.

329 17
�ीम. संगीता तोरDकर नामदेव नगर, ;म नं. 0392, तूरे चाळ जवळ, @दघा, नवी मुंबई 

400708

330
18 �ी. अंक�त अमरबहादरु 

�वशवाकमा�

यादवनगर, एम.आय.डी.सी रोड, हनुमान मं@दर, @दघा, नवी मुंबई 

400708

एच �वभाग �दघा

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर ता�पुरते र�हवाशी याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी याद+म-ये 

वग, कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.

324 12

हरकती व सूचना (ा)तीनंतर 18 वषा,खाल+ल याद+ या (वगा,तून कायम �व�पी (वय 18 ते 60) याद+म-ये वग, 

कर.यात आले0या अज,दारांची याद+.


