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सूचना
सम त सभासदांना सूिचत कर यात येत आहे क सां त भावशील असले या घटने या कलम मांक 6(3) या
अ वये ा सूचनते खाली नमूद यादीत समािव असलेले सम त सभासदांची सभासद ेणी, वयमेव आजीव ेणीतून
िहत चतंक ेणीत प रव तत झालेली आह.े ा यादीतील सभासदांना घटने या कलम 6(3), कलम 12(इ) आिण
तसंच कलम 12(अं) या माणे वा षक साधारण सभेत उपि थत राहता येणार नाही तसंच िनवडणूक येत
मतदाता, उमेदवार, उमेदवाराचा तावक आिण उमेदवारी तावाचा अनुमोदक हणून पण भाग घेता येणार नाही.
पण सव िहत चतंक ेणीतील सभासदांचे इतर ह (मुखप ा ी, अिधवेशन सहभाग इ यादी) आिण सभासद मांक
अ ु ण असतील.

. स. . नाव शहर . स. . नाव शहर 

1 LM0061 सूयकांत कुळकण  नवी मंुबई 31 LM0794 सुधीर नीळकंठ पानवलकर नागपूर 
2 LM0065 मोरे र रघुनाथ गोखले पुणे 32 LM0809 ि या संजय पा े मंुबई 

3 LM0080 शिशकांत देव पुणे 33 LM0817 अ णा अशोक लघाटे क ाण 
4 LM0166 कुमुद अ ुत िलमये पुणे 34 LM0818 अशोक रामचं  लघाटे क ाण 

5 LM0167 ितभा िबवलकर डोिंबवली(पूव) 35 LM0824 ीकांत नीळकंठ देशपांडे पुणे 

6 LM0175 अशोक रामदास भट वसई 36 LM0826 रामचं  िव ुपंत करंदीकर नागपूर 
7 LM0183 अचला सह बु े   पुणे 37 LM0827 नरहरी गोिव  बेडेकर नागपूर 
8 LM0241 वामन हरी पांडे नागपूर 38 LM0840 सुरेश िवनायक धान पुणे 

9 LM0251 ोती आनंद सा ेकर पुणे 39 LM0869 रमेश गोिवंद केळकर  मंुबई 
10 LM0276 द ा ेय चावरेकर बदलापूर(पूव) 40 LM0878 मुकंुद द ा ेय िलमये महारा  

11 LM0316 सुधाकरराव शंकरराव जोशी नागपूर 41 LM0890 िवकास नारायण जोगळेकर पुणे 

12 LM0355 ि ंबकराव कुळकण  पुणे 42 LM0893 दयाकर नारायण दाबके पुणे 

13 LM0397 र ा भालचं  पटवधन मीरा रोड 43 LM0923 गोकुळ बाळकृ  नेमाडे भुसावळ 
14 LM0402 यशोधन रानडे नािशक 44 LM0933 अनंत िव लराव गाडगीळ मंुबई 

15 LM0431 उिमला देशपांडे नागपूर 45 LM0935 शुभांगी सुरेश रानडे सांगली 
16 LM0452 आशा ि ंबक कुळकण  पुणे 46 LM0936 िकरण द ा ेय खानापूरकर मंुबई 

17 LM0459 िवनोद माधव शोलापुरकर ठाणे 47 LM0937 ेमा िकरण खानापूरकर मंुबई 

18 LM0464 शांताराम मोघे पुणे 48 LM0945 कृ ाजी रंगनाथ जगदाळे मंुबई 

19 LM0467 व ला भाकर पांढरे मंुबई 49 LM0947 शैलेश मोरे र नांदुरकर पुणे 

20 LM0468 भालचं  गजानन पटवधन मीरा रोड 50 LM0962 सुरेश भाऊराव खडककर नागपूर 
21 LM0487 काश िव ल मोघे पुणे 51 LM0963 सुभाष शंकरराव ताराकांथीवार नागपूर 

22 LM0502 संजीव शंकरराव अिहरे नािशक 52 LM0964 अनुपमा भाकर देशमुख नागपूर 
23 LM0511 अिवनाश दामोदर अडोणी पुणे 53 LM0965 भाकर िफरंगराव देशमुख नागपूर 
24 LM0512 ितभा अिवनाश अडोणी पुणे 54 LM0967 वामन गणेश मराठे मंुबई 

25 LM0585 आरती हेमंत उ ेलकर मंुबई 55 LM0974 जवाहर ेमराज मुथा अहमदनगर 

26 LM0601 अ ण िवनायक महाजनी मंुबई 56 LM0980 वसंतराव बालाजी जोशी पुणे 

27 LM0652 शािलनी भा रराव राखे पुणे 57 LM0982 िव नाथ भालचं  देशपांडे पुणे 

28 LM0709 िदलीप पु षो म पारगावकर मंुबई 58 LM0983 ीिनवास हरी रायरीकर पुणे 

29 LM0711 रिव िदवाकर िग हे नागपूर 59 LM1056 अंजली शांत केळकर पुणे 
30 LM0775 योगेश मोरे र नांदुरकर पुणे 60 LM1079 मंगला रामचं  करंदीकर नागपूर 
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िवशेष सूचना :

1. वरील यादी मंडळा या सभासद सूची माणे आिण इतर सभासदां कडून ा  लेखी पुरा ािनशी सुचनां या 
आधारे तयार केली गेलेली आह े  

2. ा यादीत समािव  सभासद परत बृह महारा ात िनवास करायला लागल े अस यास आप या प या या 
कुठ याही सरकारमा य पुरा ािनशी धान कायवाह यांचेशी संपक साधावा. ाच बरोबर जर इतर सभासदांना 
िहत चतंक ेणीत प रवतन करायची घोषणा करावयाची अस यास कंवा कोणा सभासदास इतर कोणा ब ल 
पुरा ािनशी सूचना ावयाची अस यास कृपया धान कायवाह यांचेशी संपक साधावा. पु ी उपरांत ेणी 
प रवतन अंमलात आण यात येईल.

3. वर उ लेिखत यादीत समािव  सभासदां पैक  जर कोणी सभासद हयात नसेल तर या संबंधीची सूचना धान 
कायवाह यांना ावी जेणे क न यादीत आव यक सुधार कर यात येईल.

दलीप कंुभोजकर 
धान कायवाह 

. स. . नाव शहर . स. . नाव शहर 
61 LM1118 माधुरी वीण काळे मंुबई 83 LM2535 भानुदास गु नाथ कुळकण  अहमदनगर 
62 LM1119 आनंदकुमार अरिवंद नेवासकर नवी मंुबई 84 LM2757 र ी खांडेकर पुणे 
63 LM1242 उषा सुयकांत कुळकण  नवी मंुबई 85 LM2759 रिवकांत खांडेकर पुणे 
64 LM1274 वैशाली वसंतराव जोशी पुणे 86 LM2789 असीम सुहास सरोदे पुणे 
65 LM1275 सुधीर भालचं  देशपांडे पुणे 87 LM3076 मीना ी देशपांडे नागपूर 
66 LM1276 शैलजा सुधीर देशपांडे पुणे 88 LM3077 आनंद िव ाधर देशपांडे नागपूर 
67 LM1336 ऋजुता सौरभ सरवटे पुणे 89 LM3082 िनमला कोकणे डोिंबवली(पि म) 
68 LM1352 तेजासी राम िपंपळखुटे नागपूर 90 LM3105 सीमा िनवसरकर नागपूर 
69 LM1384 द ा ेय केशव पावगी मंुबई 91 LM3150 यशवंत रामभाऊ खापेकर नागपूर 
70 LM1467 अ ण ंकटेश गोखले मंुबई 92 LM3258 अपणा देसाई पुणे 
71 LM1468 िवभा अ ण गोखले मंुबई 93 LM3676 रमेश राजाराम खािडलकर डोिंबवली(पि म) 
72 LM1542 अिमत अ ण महाजनी मंुबई 94 LM3694 िव ांत देशपांडे पुणे 
73 LM1543 अंजली अिमत महाजनी मंुबई 95 LM4016 मोद दीि त पुणे 
74 LM1610 वैशाली केळकर बदलापूर(पूव) 96 LM4017 रेखा दीि त पुणे 
75 LM1622 िव ाधर ीधर िमरजकर पुणे 97 LM4402 अशोक अ ासाहेब कुळकण  डोिंबवली(पूव) 
76 LM1632 ितमा करकरे पुणे 98 LM4415 अपणा सु ुत जळूकर पुणे 
77 LM1670 िशवाजी एकनाथ गाढवे सातारा 99 LM4424 सिवता दयाकर दाबके पुणे 
78 LM1722 भाकर केशवराव वडोदकर पुणे 100 LM4586 आशा भाकर वडोदकर पुणे 
79 LM1987 उिमला माधव पुरकर भुसावळ 101 LM5092 संदीप भालचं  सराफ भांडूप 
80 LM1994 आशालता मधुकर कोलते अंबरनाथ 102 PM0005 दीपक िटळक पुणे
81 LM1995 सागर सतीश कोलते पुणे 103 PM0013 वामन पु राज मराठे मंुबई

82 LM2248 सुनील मधुकर डोगंरे केळवे रोड 


