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प� ताप� ताप� ताप� ता �भाग�भाग�भाग�भाग//// 

जागाजागाजागाजागा �मांक�मांक�मांक�मांक 

नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत 

उमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचे नावनावनावनाव 

 

प� ताप� ताप� ताप� ता    
 

प�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नाव आर�णआर�णआर�णआर�ण मोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांक

            

1 ०१ - अ बो'डे सागर अजु�न नागापरू, अहमदनगर पीन - 414111  नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

अनुसूिचत 

जातीसाठी 

9822115406 

2 ०१ - ब सौ.िमना िशवाजी च? हाण गोकुळनगर, िभ/ तबाग, सावेडी, अहमदनगर  नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

नागिरकांचामागास 

�वगा�साठी(मिहला) 

8788206185 

3 ०१ - क  बार/ कर िदपाली िनतीन सावेडी नाका, सावेडी, अहमदनगर िपन - 
414003  

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9822415757 

8087099198 

4 ०१ - ड बार/ कर संपत िवजय सावेडी गावठाण, सावेडी, अहमदनगर िपन - 
414003  

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी 

9890408050 

5 ०२ - अ पाऊलबुधे िवनीत नाथ 103, साईपुजा अपाट�मLट, िशलािवहार, 

गुलमोहर रोड, सावेडी, अहमदनगर  

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

नागिरकांचा 

मागास �वगा�साठी 

9822076968 

6 ०२ - ब वारे 'पाली िनखील N लॉट न.ं 78, बहार आब�न बकँ कॉलनी, 

िशलािवहार,सावेडी, अहमदनगर  

भारतीय राPीय 

काँ2ेस 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9850000852 

7 ०२ - क  पवार संQ या बाळासाहेब बायजाबाई सोसायटी, पाईपलाईन रोड, सावेडी, 

अहमदनगर  

भारतीय राPीय 

काँ2ेस 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9561252700 

8888757636 

8 ०२ - ड Rयंबके सुिनल नारायण घर नं.2, संदेशनगर, पाईपलाईन रोड, वसतं 

टेकडी, अहमदनगर  

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी 

9552690169 

9 ०३ - अ आिसफ सुलतान N लॉट न.ं11,सुलतान पाक� ,सी आय 

? हीसो.मुकुंदनगर, अहमदनगर 

समाजवादी 

पाट3  

नागिरकांचा 

मागास �वगा�साठी 

9822828589 

 



प� ताप� ताप� ताप� ता �भाग�भाग�भाग�भाग//// 

जागाजागाजागाजागा �मांक�मांक�मांक�मांक 

नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत 

उमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचे नावनावनावनाव 

 

प� ताप� ताप� ताप� ता    
 

प�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नाव आर�णआर�णआर�णआर�ण मोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांक

            

10 ०३ - ब खान मीनाज जाफर घ.नं.2425, मुV ला कॉलनी, मुंकदनगर, 

अहमदनगर  

अप� सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9021112312 

11 ०३ - क  शेख िरजवाना फाWक शहाशिरफ दगा� दायरा जवळ, अहमदनगर भारतीय राPीय 

काँ2ेस 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9881870245 

12 ०३ - ड खान समद वहाब िसरीन बाग मुकुंदनगर घ.न.54/101 

अहमदनगर 

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी 

9860147715 

13 ०४ - अ सौ.Y योती अमोल गाडे 

(कड3ले) 

यशोिदप गोिवंदपरूा, यशवतं नगर, 

अहमदनगर  

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

नागिरकांचामागास 

�वगा�साठी(मिहला) 

8975872525 

14 ०४ - ब बोरकर शोभा सुधाकर N लॉट न.ं 25, पसायदान, पंकज कॉलनी, 

टी.? ही.सLटर, सावेडी, अहमदनगर  

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9225522255 

15 ०४ - क  योगीराज शिशकांत गाडे यशंजली बगंला, यशवतंनगर, 

गोिवदंपरूा,फकीरवाडा, अहमदनगर  

िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी 

9689896982 

16 ०४ - ड िशंदे / विNनल रोिहदास 28/10, शांती िनवास, गु'कृपा सोसायटी, 

िभ/ तबाग रोड  

भारतीय 

जनता पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी 

7774937777 

17 ०५ - अ दलम मनोजु  ल^ मण 73 डी, िभ/तबाग रोड, _मीकनगर, सावेडी, 

अहमदनगर  

भारतीय 

जनता पाट3 

नागिरकांचामागास 

�वगा�साठी 

9225700007 

18 ०५ - ब िशंदे सोनाबाई तायगा िशंदे नगर, वदैवाडीु , सावेडी, अहमदनगर  भारतीय 

जनता पाट3 

नागिरकांचामागास 

�वगा�साठी(मिहला) 

7350333303 

19 ०५ - क  आशा िशवाजीराव कराळे 273, सावेडी तलाठी ऑफीस शेजारी, 

अहमदनगर  

 

भारतीय 

जनता पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9422221015 



प� ताप� ताप� ताप� ता �भाग�भाग�भाग�भाग//// 

जागाजागाजागाजागा �मांक�मांक�मांक�मांक 

नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत 

उमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचे नावनावनावनाव 

 

प� ताप� ताप� ताप� ता    
 

प�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नाव आर�णआर�णआर�णआर�ण मोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांक

            

20 ०५ - ड गंधे (भैbया) महLc 

मोहिनराज 

सुयोग गहृिनमा�ण मंडळ, �ोफेसरकॉलनी, 

सावेडी., अहमदनगर िपन 414003  

भारतीय 

जनता पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी 

9422220460 

21 ०६ - अ भुतकर सािरका हनुमंत भुतकरनगर, सावेडी रोड, िपन - 414003  िशवसेना अनुसूिचत जमाती 

साठी (मिहला) 

9881530750 

22 ०६ - ब वाकळे बाबासाहेब 

सोf याबाप ु

संत तुकाराम मंिदरा जवळ, सावेडी गाव, 

सावेडी, अहमदनगर िपन - 414003  

भारतीय 

जनता पाट3 

नागिरकांचा 

मागास �वगा�साठी 

9422226510 

23 ०६ - क  ताठे वदंना िवलास N लॉट न.ं 1/11, महाल^ मी िनवास, पंपींग 

/ टेशन रो., अहमदनगर - 414003  

भारतीय 

जनता पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9527525888 

24 ०६ - ड बार/ कर रिवंc रावसाहेब अवधुत िनवास, िवgठल मंिदरा शेजारी, सावेडी 

गाव, सावेडी, अहमदनगर िपन - 414003  

भारतीय 

जनता पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी 

9422221333 

25 ०७ - अ भाकरे रीता शैलेश आंबेडकर चौक, नागापरू गावठाण, अहमदनगर 

िपन - 414111  

िशवसेना अनुसूिचत 

जातीसाठी(मिहला) 

9860755573 

26 ०७ - ब बडे अशोक िकसन सुख  समQृ दी िनवास'' िसQ देiरनगर, नागापरू, 

अहमदनगर िपन - 414111  

िशवसेना नागिरकांचा 

मागास �वगा�साठी 

9822451468 

27 ०७ - क  स�े कमल द� ताjय स�े मळा, गणेश चौक, बोV हेगाव रोड, 

नागापरू, अहमदनगर िपन - 414111  

िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9822051375 

28 ०७ - ड वाकळे कुमार बबन संघष� चौक, सावेडी, अहमदनगर िपन - 
414003  

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी 

9730015555 

29 ०८ - अ शLडगे रोिहणी सजंय 13, रेणािवकर कॉलनी, साताळकर हॉि/पटल 

जवळ, अहमदनगर 
 

िशवसेना अनुसूिचत 

जातीसाठी(मिहला) 

9822788388 



प� ताप� ताप� ताप� ता �भाग�भाग�भाग�भाग//// 

जागाजागाजागाजागा �मांक�मांक�मांक�मांक 

नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत 

उमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचे नावनावनावनाव 

 

प� ताप� ताप� ताप� ता    
 

प�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नाव आर�णआर�णआर�णआर�ण मोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांक

            

30 ०८ - ब बो'डे पुm पा अिनल रखमाई िनवास, बो'डे मळा, बािलका_म रोड, 

अहमदनगर िपन 414003 

िशवसेना नागिरकांचामागास 

�वगा�साठी(मिहला) 

9422227473 

31 ०८ - क  िशंदे सिचन चंcशेखर पुनम सां/ कृितक भवन, िशवाजीनगर, कV याण 

रोड, अहमदनगर िपन 414001 

िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी 

9422229078 

32 ०८ - ड नळकांडे शाम िकसन िशवाजीनगर, नगरकV याण रोड, अहमदनगर 

िपन 414001 

िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी 

9271907171 

33 ०९ - अ च? हाण शीला दीप 2/55 िसQ दाथ� नगर, o युिनिसपल कॉलनी, 

अहमदनगर 

भारतीय राPीय 

काँ2ेस 

अनुसूिचत 

जातीसाठी(मिहला) 

9422221555 

34 ०९ - ब ढोणे मालन सुरेश लोणार गV ली, सजqपरूा अहमदनगर भारतीय 

जनता पाट3 

नागिरकांचामागास 

�वगा�साठी(मिहला) 

9822266276 

35 ०९ - क  िछंदम _ीपाद शंकर मोहनबाग, िदVलीगेट, अहमदनगर अप� सव�साधारण 

जागेसाठी 

9823055555 

36 ०९ - ड सुि�या धनंजय जाधव 6840, तोफखाना, अ.नगर भारतीय राPीय 

काँ2ेस 

सव�साधारण 

जागेसाठी 

9860655555 

37 १० - अ उणावणे अ�य सदानंद िस? हील हॉ/ पीटल s वाट�र, सावेडी रोड, 

अहमदनगर  

बहजन समाज ु
पाट3 

अनुसूिचत 

जातीसाठी 

9130065007 

38 १० - ब जाधव अिiनी सचीन 1152, जुना दाणे  डबरा, अ.नगर   बहजन समाज ु
पाट3 

नागिरकांचामागास 

�वगा�साठी(मिहला) 

9850100009 

39 १० - क  पजंाबी अिनता 

जसपालिसंग 

1389 मंगलगेट वंजार गV ली, अ.नगर  
 
 
 

बहजन समाज ु
पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9422236460 



प� ताप� ताप� ताप� ता �भाग�भाग�भाग�भाग//// 

जागाजागाजागाजागा �मांक�मांक�मांक�मांक 

नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत 

उमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचे नावनावनावनाव 

 

प� ताप� ताप� ताप� ता    
 

प�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नाव आर�णआर�णआर�णआर�ण मोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांक

            

40 १० - ड शेख मुद/ सर जहांगीर अफाली, बWुडगांव  रोड, अहमदनगर  बहजन समाज ु
पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी 

8007863232 

41 ११ - अ पारगे 'पाली जोसेफ f यु. बेथेल कॉलनी, / टेशन रोड, कोठी, 

अहमदनगर िपन 414001 

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

अनुसूिचत 

जातीसाठी(मिहला) 

 

42 ११ - ब घुले अिवनाश हिरभाऊ घर नंबर 4799, माळीवाडा, पारगV ली, गणपती 

मंिदरा जवळ, अहमदनगर िपन 414001 

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

नागिरकांचा 

मागास �वगा�साठी 

9225322062 

43 ११ - क  कुरेशी परवीन आबीद 1919, बेपारी मोहV ला, अहमदनगर िपन 
414001 

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9665025555 

44 ११ - ड शेख नजीर अहमद 

अ.रY जाक 

1679/80, सफर माट�, झLडीगेट, अहमदनगर 

िपन 414001 

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी 

9272225862 

45 १२ - अ बाळासाहेब मा'ती बोराटे 5117/18 रभाजी / मतृी, uाo हण गV ली, 

माळीवाडा, अहमदनगर  

िशवसेना नागिरकांचा 

मागास �वगा�साठी 

9422222079 

46 १२ - ब सुरेखा संभाजी कदम 4889, शान िबV डींग, वरवंडे गV ली, 

माळीवाडा, अहमदनगर 

िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9422222003 

47 १२ - क  लोखडंे मंगल सुिनल अमनपाटील रोड, कौठी तालीम जवळ, 

माळीवाडा, अहमदनगर िपन 414001 

िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9423561112 

48 १२ - ड कावरे द� ताjय हरीभाऊ 5067, िभ/ त गV ली, माळीवाडा, अहमदनगर  िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी 

9881777760 

49 १३ - अ कवडे उमेश (गणॆश) 

खडंेराव 

घ.नं.47, कवडे गVली, नालेगाव, अहमदनगर 
414001 
 
 

िशवसेना नागिरकांचा 

मागास �वगा�साठी 

9270443333 



प� ताप� ताप� ताप� ता �भाग�भाग�भाग�भाग//// 

जागाजागाजागाजागा �मांक�मांक�मांक�मांक 

नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत 

उमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचे नावनावनावनाव 

 

प� ताप� ताप� ताप� ता    
 

प�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नाव आर�णआर�णआर�णआर�ण मोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांक

            

50 १३ - ब िचतळे सोनाली अजय नालेगाव, अहमदनगर 414001 भारतीय 

जनता पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9881451331 

51 १३ - क  गेनाNपा सुवणा� संजय अमेय अपाट�मLट जवळ, कोट� गVली, 

अहमदनगर 414001 

िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9420689999 

52 १३ - ड लwढे सुभाष सोपानराव घ.नं.7556, ल^मी िनवास, हनुमान मंदीरा 

जवळ, झारेकर गVली, अहमदनगर 414001  

िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी 

9921799992 

53 १४ - अ भागानगरे �काश बाबरुाव आनंदनगर, रेVवे /टेशन रोड, अहमदनगर 
414001 

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

नागिरकांचा 

मागास �वगा�साठी 

9422230181 

54 १४ - ब जगताप िशतल सं2ाम बलवा�सVय, भवानीनगर, अहमदनगर 
414001 

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

 

55 १४ - क  चोपडा मीना संजय मािणकनगर, बु'डगाव रोड भोसले आखाडा, 

अहमदनगर 

नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9822025757 

56 १४ - ड भोसले गणेश पुंडिलक बु'डगाव रोड, साईनगर, अहमदनगर 414001 नॅशनिल/ट 

काँ2ेस पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी 

9422221596 

57 १५ - अ गायकवाड परसराम बाळू िभमवाडी, िशवनेरी चौक, रेV वे / टेशन रोड, 

अहमदनगर िपन 414001 

िशवसेना अनुसूिचत 

जातीसाठी 

9860536395 

58 १५ - ब जाधव सुवणा� द� ता नवीन िटळक रोड, अहमदनगर िपन-414001  िशवसेना नागिरकांचामागास 

�वगा�साठी(मिहला) 

9271881256 

9404615151  

59 १५ - क  खरैे िवxा िदपक खरैे कॉलनी, कायनेिटक चौक, अ.नगर िपन-
414001 
 
 

िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9881742471 



प� ताप� ताप� ताप� ता �भाग�भाग�भाग�भाग//// 

जागाजागाजागाजागा �मांक�मांक�मांक�मांक 

नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत नव िनवा�िचत 

उमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचे नावनावनावनाव 

 

प� ताप� ताप� ताप� ता    
 

प�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नावप�ाचे नाव आर�णआर�णआर�णआर�ण मोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांकमोबाईल �मांक

            

60 १५ - ड िशंदे अिनल माधवराव / मतृी हौ.सोसा. आगरकर मळा, N लॉट नं.67 

एम एस ई बी कॉ. िपन-414001 

िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी 

9422223268 

61 १६ - अ िशंदे शांताबाई दामोदर नगर पणुे रोड केडगाव अहमदनगर िपन 
414005  

िशवसेना अनुसूिचत 

जातीसाठी(मिहला) 

9890537625 

62 १६ - ब कोतकर सुिनता संजय 1317, नेN ती रोड अच�ना हॉटेल मागे कोतकर 

गV ली केडगाव अहमदनगर  

िशवसेना नागिरकांचामागास 

�वगा�साठी(मिहला) 

8888026575 

63 १६ - क  पठारे िवजय मोहनराव 20/3, द� त चौक, भुषणनगर, केडगाव िपन 
414001 

िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी 

9623240303 

64 १६ - ड येवले zाने{ वर ऊफ�  

अमोल िशवाजी 

�ांती चौक, सुतार गV ली, केडगाव अहमदनगर 

िपन 414001 

िशवसेना सव�साधारण 

जागेसाठी 

9881778181 

65 १७ - अ कांबळे राहल दादु  ु आंबेडकर पतुळयामगे केडगाव देवी नगर पुणे 

रोड अहमदनगर 414005 

भारतीय 

जनता पाट3 

अनुसूिचत 

जातीसाठी 

9922708803 

66 १७ - ब ननावरे गौरी गणेश 3 शा|ीनगर केडगाव अहमदनगर िपन 
414005 

भारतीय 

जनता पाट3 

नागिरकांचामागास 

�वगा�साठी(मिहला) 

9422319181 

67 १७ - क  शेळके लताबाई बलिभम इंिदरानगर, हॉटेल सुरजमागे, केडगाव 

अहमदनगर िपन - 414005 

भारतीय 

जनता पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी(मिहला) 

9657979797 

68 १७ - ड कोतकर मनोज शंकर केडगाव देवी रोड, कोतकर मळा, अहमदनगर 
414005 

भारतीय 

जनता पाट3 

सव�साधारण 

जागेसाठी 

9890449126 

 

 

 

 


