धु ळे िज हा
अ. .

अ.नं.

वातं य सै नक / वारस प नी यांची याद

वातं य सै नकाचे नांव

वातं य सै नकाची वारस प नी यांचे नांव

प ता

धुळे शहर रिज. नं. 1
द ता य नारायण भंडार ( मयत )

ीमती मंगला द ताञय भंडार

रा. लॉट नं. 100(ब), भातनगर, दे वपूर ,
धु ळ,े ता.िज.धु ळे

1

1

2

2

ी, सोनू शवराम शंदे,

रा. शासक य कमचार वसाहत, दे वपूर ,
धु ळ,े ता.िज. धु ळे

3

3

ी चं कांत गजानन टं कसाळे

रा. स द

4

4

द ता य भमराव घुले ( मयत )

ीमती गंगब
ु ाई द ताञय घुले ,

रा. नेह

5

5

रामचं

ीमती मालती रामचं

रा. ईशकृ पा, यु न सपलकॉलनी, पा या या
टाक जवळ, धु ळे

6

6

मुरल धर द ता य सोनार (मयत )

ीमती मृणा लनी मुरल धर सोनार

रा. 3, ोफेसर कॉलनी, दे वपूर , धु ळ,े ता.िज.
धु ळे

7

7

दशरथ फुला माळी ( मयत )

ीमती जयवंताबाई दशरथ माळी

रा. 2/373, सुभाष नगर, जु ने धु ळ,े ता.िज.
धु ळे

8

8

हरनारायण हजार मल गु ता (मयत )

ीमती ताराबाई हरनारायण गु ता

रा. घर नं. 3086 मोगलाई बाजार, बजाज
रोड, धु ळे

9

9

पंडीत नारायण वंजार ( मयत )

ीमती कलाबाई पंडीत सांगळे ,

रा. 6, धनाई पुनाई कॉलनी, धु ळ,े ता. िज.
धु ळे

10

10

यादव संग राजपूत ( मयत )

ीमती सा वञीबाई यादव संग राजपूत

रा. 18, मह नवास, राजपूत
कॉलनी,दे वपूर ,धु ळे

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

वामन मगन भावसार ( मयत )

ीमती र नाबाई वामन भावसार

रा. 33/4, पदमनाभ नगर, सा

18

18

सुदाम गो वंद पाट ल ( मयत )

ीमती इं दराबाई सुदाम पाट ल

रा. रम झम बंगला, अ वाल नगर, धु ळे

19

19

रे वजी यशवंत दळे ( मयत )

ीमती

रा.
रा 75, ऑ डटर कॉलनी,
कॉलनी शा ञी नगर,
नगर
दे वपूर , धु ळे

20

20

शंकर गोरख पाट ल ( मयत )

ीमती केसरबाई शंकरराव पाट ल

21

21

ी कमलाकर शामराव जोशी

22

22

23

23

ीमती व सलाबाई बाबुराव मेनकु दळे ,

24

24

गोपीनाथ मि लकाजू न लंगायत (मयत)

25

25

माधव नकम ( मयत )

ीमती मंजू ळाबाई महा

ीमती कौस याबाई माता दन जय वाल,

( मयत)

हरालाल ल मीनारायण अ वाल (मयत)

ीमती शेवत
ं ाबाई सुपडू मराठे ,

रा. शेलारवाडी, धु ळ,े ता.िज. धु ळे

ीमती ताराबाई हरालाल अ वाल,

रा.18, आपुलक , गेापाळनगर, जमना गर
रोड, धु ळे
रा. नव ी गृह नमाण सह.सं था, मोहाडी
रे वे टे शनजवळ, मोहाडी उपनगर, धु ळे

ी खंडरे ाव वामन कु लकण

मीणबाई रे वजी दळे

ीमती चापाबाई भटू चौधर ,

रा. पञकार नगर, चंपाबाग, धु ळे

रा. ग.नं.6, घर नं. 2337, धु ळे
रा.103,अ ह यादे वीनगर, ीनाथ
कॉ युटर समोर, मल या मागे, धु ळे

0
ीमती वमलाबाई गो पनाथ लंगायत,
0

रोड, धु ळे

रा. 2, जय हंद कॉलनी, दे वपूर , धु ळे

0

भटू केशव चौधर ( मयत )

ी. उदे संग नारायण संग ठाकू र,

रा. मांगा या पुतळया जवळ, धु ळ,े
ता.िज.धु ळे
रा. नवरं ग कॉलनी, द तमं दराजवळ, दे वपूर ,
धु ळे

भावती वाि मक सोनवणे

सुपडू भवसन मराठे

नगर, दे वपूर , धु ळ,े

रा. पदमा पंट ंग ेस जवळ, नेह नगर,
मा य.हाय कू ल जवळ, दे वप
ू र, धु ळे

पाट ल,

माताद न सुसज
ु ीन जय वाल ( मयत )
ीमती

नकम

वनायक कॉलनी, धु ळ,े

रा. ग.नं.4, घर नं. 2762, धु ळ,े
रा. 3-ब, पौ णमा हौ.सो.( ीमाऊल ), ग दूर
वमानतळरोड, दे वपूर , धु ळे

1
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26

26

डॉ. अ युतराव बाबाजी मरजकर

ीमती ताराबाई अ युतराव मरजकर,

रा. भमा नवास, आ ारोड, धु ळे

27

27

कै. आनंदराव पोपट बोरसे

ीमती दारकाबाई आनंदा बोरसे

रा. 17,रे णू कानगर, वाडीभोकर रोड दे वपूर
धु ळे

28

28

कै. राणोजी सोनवणे

ीमती हौसाबाई राणेजी सोनवणे,

रा. शांतीनगर, मोगलाई, धु ळे

29

29

कै. रामभाऊ शंपी

ीमती सताबाई रामभाऊ शंपी,

रा. जाफरकर वाडा, सुभाष नगर, धु ळे

30

30

कै. अमानु ला सै. चांद

ीमती रयासतबी अमानु ल सै चाँद,

रा. नंद रोड, शवाजी नगर, धु ळे

31

31

आनंद संह नथू संह परदे शी ( मयत )

ीमती सुभ ाबाई आनंद संग परदे शी,

रा. वारा-जी.एस. स हा, 97/2,
कला नकेतन, 80 फुट रोड, अ वालनगर,
धु ळ,े ता.िज. धु ळे

32

32

33

33

का शनाथ वामन जोशी ( मयत )

ीमती पु पावती का शनाथ जोशी

रा. 82, सुदशन कॉलनी, दे वपूर , धु ळे

34

34

रामभाऊ शंकर जाधव ( मयत )

ीमती च कला रामभाऊ जाधव

रा. 18-अ, ह रहोम कॉलनी, वठठल सदन,
धु ळे

ी दौलत सहादू चौधर

रा. 25, द दे सोसा.दे वपूर

0

धु ळे

धुळे शहर रिज. नं. 2
व वनाथ नथू वभां डक ( मयत )

ीमती सु शलाबाई व वनाथ, वभांडीक,

रा.43, शा ल ाम पंगळे कॉलनी,द दे
कॉलनीमागे, शवनेर बंग यासमोर, धु ळे

ीमती उषा भानुदास जोशी

रा 24 ब टे लफोन कॉलनी जवळ, दे वपूर ,
धु ळे

35

35

36

36

भानुदास शंकर जोशी ( मयत )

37

37

ीमती पावताबाई सुरमल भल

0

रा. ड ह जन ऑ फस, एम.आय.डी.सी. धु ळे

38

38

ी गोर

0

रा. चंपाबाग, धु ळे

39

39

ीमती कलाबाई यशवंत पाट ल

0

रा.16 बजल नगर, उमराव नगर या
बाजू ला, दे वपूर , धु ळे

40

40

ीमती

0

रा. 40, जग नाथ नगर, दे वपूर , धु ळे

41

41

ीमती वनमाला हर जोशी

42

42

शरद तानाजी पाट ल ( मयत )

ीमती नजु बाई शरद पाट ल,

रा. असंतोष, वाडीभोकर रोड, दे वपूर , धु ळे

43

43

उ तमराव वेडू पाट ल ( मयत )

ीमती शकुंतला उ तमराव पाट ल

रा. 156, जय हंद कॉलनी, दे वपूर , धु ळे

44

44

भगवान नाना लोकरे ( मयत )

ीमती ल मीबाई भगवान लोकरे

रा ग.नं.6, घर नं. 2764, धु ळ.े

45

45

हलाल मारवा पाट ल ( मयत )

ीमती कलाबाई हलाल पाट ल

रा. वशाल नगर, 43, मालेगांव रोड, धु ळे

46

46

आनंदराव खंडू जी बा व कर ( मयत )

ीमती रे शमाबाई आनंदराव बा व कर

रा.काकासाइेब बव क या छा ालय, धु ळे

47

47

दे वदास व वनाथ नेवे ( मयत )

ीमती

रा. 81, अशोक नगर, स.नं. 6/2, वलवाडी
शवार, ग दूर रोड, धु ळे

48

48

ी महादु मोतीराम चौधर

0

रा ग.नं.14 सुभाष नगर, जू ने धु ळे

49

49

ी रामदास नारायण फुलपगारे

0

रा ग.नं.13/833, भोई ग ल , सुभाष
नगर, जू ने धु ळ.े

50

50

51

51

52

52

हु लाजी महाजन,

मीणबाई वेडू महाजन,

जग नाथ भला दं डग हाळ ( मयत )
ी व णु राजाराम वाणी,
दनकर कृ णराम वाणी ( मयत )

रा 29,
तज साळुंके सोसा., ग दूर रोड,
दे वपूर , धु ळे

0

मला दे वदास नेव,े

ीमती अनुसयाबाई जग नाथ दं डग हाळ,

रा.115-क, जय म हार हौ.सो., जोरावर
अल सोसा.शेजार , न वन सा
हायवे,
धु ळे

ीमती शंकु तला

रा. यु न सपल कॉलनी, चाळ नं 8, खोल
नं 6, धु ळे

रा. पारोळा रोड, धु ळे

0
दनकर वाणी (कोठावदे ),

2
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धुळे तालूका रिज. नं.1
ीमती पदमाबाई शामराव पाट ल

रा. श ड, ता.िज. धु ळे

53

53

0

54

54

55

55

56

56

कै.आ माराम भावडू पाट ल

ीमती पारबताबाई आ माराम पाट ल,

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

57

57

दामोदर है बत पाट ल ( मयत )

ीमती ञवेणीबाई दामोदर पाट ल,

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

58

58

भाऊराव खंडू पाट ल ( मयत )

ीमती वेणू बाई भाऊराव पाट ल,

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

59

59

कृ णा वठोबा पाट ल ( मयत )

ीमती सुभ ाबाई कृ णा बोरसे

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

60

60

आखा भाव संग भामरे ( मयत )

ीमती शेवत
ं ाबाई आखा भामरे ,

61

61

ीमती

62

62

ी रघुनाथ अंकु श पाट ल,

63

63

रामचं

64

64

कै. दोधू सुतार

ीमती दगुबाई दोधु सुतार,

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

65

65

भऊराव नथू पाट ल

ीमती सु शलाबाई भाऊराव पाट ल,

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

66

66

सुपडू ऊफ तुकाराम दे वचंद शंपी (मयत)

ीमती बनाबाई तुकाराम शंपी,

रा. जे बी बडगुजर कॉलनी, दे वपूर , धु ळे

67

67

सहादू बळीराम माळी ( मयत )

ीमती कमलबाई सहादु माळी,

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

भगवान संग लाल संग परदे शी ( मयत )

ीमती बनाबाई भगवान संग परदे शी,

रा. सोनगीर, ता.िज. धु ळे

74

74

पंढर नाथ गो वंद कासार ( मयत )

ीमती भटाबाई पंढर नाथ कासार,

रा. सोनगीर, ता.िज. धु ळे

75

75

नानासाहे ब व वासराव दे वरे ( मयत )

ीमती पु पाबाई

रा. दे वरू ता.िज. धु ळे ह.मु. लॉट नं.23,
जय हंद कॉलनी, दे वपूर , धु ळ,े ता.िज. धु ळे

76

76

77

77

दौलत सताराम पाट ल

ीमती ममताबाई दौलत पाट ल,

ीमती चं भागाबाई नंबा पाट ल

माबाई अमृत भामरे

सुपडू

रा कापडणे ता.िज. धु ळे

0

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे
ीमती बाबुबाई रामचं

ावण जयराम पाट ल
जयराम शामजी दे वरे

भामरे ,

ीमती यमुनाबाई रामदास पाट ल,

( मयत )

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

रा. नवलनगर, ता.िज. धु ळे
रा. दे ऊर, ता.िज. धु ळे

0
ीमती मंजू ळाबाई सुपडू पाट ल,

रा. वडजाई ता.िज. धु ळे
रा
िज धु ळे
रा. दे ऊरर, ता
ता.िज.

0

( मयत )

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

0

ीपत पाट ल ( मयत)

ी रामदास ड गर दे वरे

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

0

रामदास भका पाट ल ( मयत )
ी राजाराम वामन ठाकू र,

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

0

दे वाजी भामरे ( मयत )

ी का शनाथ दगडू वाणी,

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

नानासाहे ब दे वरे

ीमती सर वतीबाई

ावण दे वरे

ीमती गोजरबाई जयराम दे वरे

रा दे वरु ता.िज. धु ळे
रा दे वरू ता.िज. धु ळे
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भवसन दगाजी दे वरे ( मयत )

ीमती संधु बाई भवसन दे वरे

प ता
रा दे वरू ता.िज. धु ळे

78

78

79

79

80

80

ीमती गोतमाबाई वेडू शंदे,

0

81

81

ीमती रे शमाबाई दुला भल

0

82

82

कै. पु ड
ं लक भका सोनवणे ( मयत )

ीमती सु द
ं रबाई पु ड
ं लक सोनवणे,

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

83

83

गंगाराम बळीराम पाट ल ( मयत )

ीमती चंदनबाई गंगाराम पाट ल,

रा. वडजाई, ता.िज. धु ळे

84

84

ीमती मंडाबाई ध डू पाट ल

85

85

महादू सदा भामरे ( मयत )

दौलत व ाम दे वरे

ीमती मंजु ळाबाई दौलत दे वरे

रा दे वरू ता.िज. धु ळे
रा. कु सु ब
ं ा, ता.िज. धु ळे
रा. होरपाळे , पो.बोरकुंड, ता.िज. धु ळे

रा. मोराणे

0
ीमती केदारबाई महादु भामरे ,

. लळींग, ता.िज. धु ळे

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

धुळे तालूका रिज. नं.2
86

86

कै. आनंदा चंधा माळी ( मयत )

ीमती अनुसयाबाई आनंदा माळी,

रा. चौगांव, ता.िज. धु ळे

87

87

का शनाथ शवराम महाजन ( मयत)

ीमती सा व ीबाई का शनाथ महाजन,

रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

88

88

ावण लकडू माळी ( मयत )

ीमती ल मीबाई

रा कापडणे ता.िज. धु ळे

89

89

ीमती शकुंतला ग दलाल हु ं बड

0

रा सोनगीर ता.िज. धु ळे

90

90

ीमती रे नाबाई रामदास पाट ल

0

रा नर हाळ ता.िज. धु ळे

91

91

ी पु ड
ं ल क रामचं

0

रा मोहाडी

92

92

0

93

93

0

ीमती पु पाबाई भला सोनार
अ.नं. 24 वर )

94

94

0

ीमती
मणीबाई वठठल वाणी ( सा
रिज.अ.नं. 14 वर )

95

95

नारायण सोमा माळी ( माळी )

पाट ल

ावण माळी

ीमती दारकाबाई पंढर नाथ सोनार
- ( शरपूर

ीमती दसोदाबाई नारायण माळी,

. डांगर ता.िज. धु ळे

रा. 35, मसाफ य, अशोकनगर, नारायण
मा तर पुलाजवळ, धु ळे
रा. लॉट नं. 52-ब, त पती नगर,
जी.ट .पी. टॉप जवळ, दे वपूर धु ळे
रा. 29 भरत नगर, दे वपूर धु ळे
रा. कापडणे, ता.िज. धु ळे

शरपूर तालूका
96

1

गुलचंद तानकू भल ( मयत )

ीमती मंडाबाई गुलचंद भल

रा होळनांथे ता शरपूर िज धु ळे

97

2

बाबुराव रामचं

ीमती मंजु ळाबाई बाबुराव मराठे

रा शरपूर ता शरपूर िज धु ळे

98

3

99

4

100

5

101

6

102

7

शंकर पांडू माळी ( मयत )

103

8

यंकटराव तानाजी रणधीर

104

9

मराठे ( मयत )

ी पोपटराव चंधू मराठे
भम संग मकडू राजपूत ( मयत )

ीमती शांताबाई

राजाराम केशव गुजर ( मयत )
ी भला लकडू कुंवर

कै. गुलाबराव मोतीराम पाट ल (मयत )

रा शरपूर ता शरपूर िज धु ळे

0

ीमती अनुसयाबाई

भम संग राजपूत
राजाराम

गुजर

रा होळनांथे ता शरपूर िज धु ळे
रा मांजरोद ता शरपूर िज धु ळे
रा बोराडी ता शरपूर िज धु ळे

0
ीमती शंकु तलाबाई शंकर माळी

रा वरवाडे शरपूर िज धु ळे

ीमती सा व ीबाई यंकटराव रण धर

रा बोराडी ता शरपूर िज धु ळे

ीमती स यभामाबाई गुलाब पाट ल

रा शरपूर ता शरपूर िज धु ळे

4
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प ता
रा वाडी ता शरपूर िज धु ळे

105

10

0

106

11

पंढर नाथ शेनपडू पाट ल ( मयत )

ीमती दुगाबाई पंढर नाथ पाट ल

रा वाडी ता शरपूर िज धु ळे

107

12

जग नाथ द ता य जोशी

ीमती शकुंतला जग नाथ जोशी

रा जोशी ग ल

108

13

ीमती तापाबाई

रा मांजरोद ता शरपूर िज धु ळे

109

14

110

15

111

16

ीमती दुगाबाई रजे संग राजपूत

0

रा होळनांथे ता शरपूर िज धु ळे

112

17

ीमती सुपाबाई मा णक दोडे

0

रा अथ ता शरपूर िज धु ळे

113

18

कै. वासुदेव गो वंद काजे ( मयत )

ीमती

114

19

कै. का शराम

ीमती

115

20

ी सोमनाथ यंबक दे शपांडे

0

रा बालाजी मं दराजवळ शरपूर िज धु ळे

116

21

ी राजाराम मोतीराम मराठे

0

रा दादा गणपती ग ल

117

22

कै.बंडू पाट ल

ीमती नबाबाई बंडू पाट ल

वखरण ता शरपूर िज धु ळे

118

23

कै.परशूराम पाट ल दे साई

ीमती मराबाई परशुराम पाट ल दे साई

रा जनता नगर शरपूर िज धु ळे

( मयत )

ीराम तुकाराम गुजर ( मयत )
चमण राघो भोई ( मयत )
छबू जंगलू हडप ( मयत )

तोताराम महाजन

गुजर

ीमती शांताबाई चमण भोई

रा होळनांथे ता शरपूर िज धु ळे

ीमती केशरबाई छबु हडप

रा. यु न.शाळे जवळ, शरपूर िज धु ळे

सा

मीणबाई वासुदेव काजे
ौपदाबाई का शराम

महाजन

रा.4, दादु संग हौ. सो, कॉटे ज
हॉि पटलजवळ, शरपूर , ता. शरपूर , िज.
धु ळे
रा बभळाज ता शरपूर िज धु ळे

शरपूर िज धु ळे

तालूका

ीमती यशोदाबाई जग नाथ कोठावदे

रा पंपळनेर ता सा

िज धु ळे

शवराम नथू वाणी ( मयत )

ीमती शांताबाई शवराम बधान (वाणी)

रा पंपळनेर ता सा

िज धु ळे

नंबा भका मराठे ( मयत )

ीमती रे शमाबाई नंबा साळुंके

रा शेवाळी ता सा

िज धु ळे

कै. शवराम चंधू पाट ल ( मयत )

ीमती शांताबाई शवराम पाट ल

रा शेवाळी ता सा

िज धु ळे

5

जयवंत तुकाराम चौधर ( मयत )

ीमती ल मीबाई जयवंतराव चौधर

रा कासारे ता सा

िज धु ळे

124

6

शंकर वेडू अ हरराव ( मयत )

ीमती कमलाबाई शंकर अ हरराव

रा कासारे ता सा

िज

125

7

वामनराव दनकरराव ओझरकर(मयत)

ीमती व सलाबाई वामनराव ओझरकर

रा. वरा य वन, पंपळनेर,ता.सा

126

8

माधवराव चंधू दे वरे ( मयत )

ीमती नमदाबाई माधवराव दे वरे

रा

127

9

128

10

दे वराम पु ड
ं लक सावंत ( मयत )

129

11

130

119

1

120

2

121

3

122

4

123

जग नाथ दामोदर कोठावदे ( मयत )

ीराम

शरपूर िज धु ळे

ी कमलाकर शंकर बोळे

हसद ता सा

ु ळे

िज धु ळे

रा पंपळनेर ता सा

िज धु ळे

ीमती द बाई दे वराम पाट ल

रा भोईवाडा ता सा

िज धु ळे

ल मण महादू दे सले ( मयत )

ीमती गंगाबाई ल मण दसले

रा कासारे ता सा

िज धु ळे

12

दौलत कौतीक माळी ( मयत )

ीमती दे वकाबाई दौलतराव माळी

रा खु डाणे ता सा

िज धु ळे

131

13

नव या पा या ठंगळे ( मयत )

ीमती

रा मांजर ता सा

िज धु ळे

132

14

ी सताराम मालजी पाट ल

रा कासारे ता सा

िज धु ळे

133

15

पांडू रं ग भवराव भोई ( मयत )

ीमती क तुराबाई पांडु रं ग भोई

रा द हवेल ता सा

िज धु ळे

134

16

बाबूलाल आनंदा सोनार ( मयत )

ीमती मथु राबाई बाबुलाल सोनार

रा कासारे ता सा

िज धु ळे

135

17

ीमती बतुलबी इमामखा पठाण

136

18

शांताराम सहादू पाट ल ( मयत )

0

मीणीबाई नव या ठंगळे

0

रा. मराठ शाळे जवळ, सा
िज.धु ळे

0
ीमती रे शमाबाई शांताराम पाट ल

रा वटाई ता सा

,िज.धु ळे

, ता.सा

,

िज धु ळे

5
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137

19

दगा फ करा शंदे ( मयत )

ीमती

138

20

कै. एकनाथ

ीमती शांताबाई एकनाथ सोनार

रा दुसाने ता सा

िज धु ळे

139

21

दामू नथू भामरे (मयत )

ीमती

रा कासारे ता सा

िज धु ळे

140

22

लोटन दला पवार ( मयत )

ीमती सभाबाई लोटन पवार

141

23

142

24

143

25

144

26

145

27

146

28

बुधाजी दे वराम मराठे ( पाट ल ) (मयत)

147

29

148

30

149

31

ीपत सोनार ( मयत )

ी दे वराव गो वंदराव पाट ल (नां े )
व णू

मीणीबाई दामू भामरे

ीमती

मंजु ळाबाई व णु दे सले

िज धु ळे

रा आमखेल ता सा

िज धु ळे

रा कासारे ता सा

िज धु ळे

रा छडवेल पख न ता सा

0

का शनाथ तुळ शराम दे सले ( मयत )

रा सामोडा ता सा

रा. छडवेल पख न ता सा
िज धु ळ,े
ह.मु. सावरकर नगर, लॉट नं.4, सा , ता.
सा , िज.धु ळे

0

ावण दे सले ( मयत )

ीमती मुलकनबाई उ तमराव पाट ल (नां े )

ौपदाबाई दगाजी शंदे

प ता

रा कासारे ता सा

िज धु ळे

रा दुसाने ता सा

िज धु ळे

ीमती ललाबाई बुधाजी कुंवर (पाट ल),

रा. छाईल, ता. सा

, िज. धु ळे

कै. गो वद कोठावदे ( मयत )

ीमती अनुसयाबाई गो वंद कोठावदे

रा. शंपी ग ल , सा

कै. फुलजी दे सले ( मयत )

ीमती यमुनाबाई फुलजी दे सले,

रा. कासारे ता. सा

ीमती अंिजराबाई झप

रा. छाईल, ता. सा

ी वामन फक रा शंदे

झप

ीमती चं भागाबाई का शनाथ दे सले
0

मंगा पाट ल ( मयत )

कुंवर (पाट ल),

िज धु ळे

, िज. धु ळे

शंदखेडा तालूका
150

1

पांडू महा

151

2

152

पाट ल ( मयत )

ल
ीमती भागीरथीबाई पांडू पाट ल,

रा पा टे , ता.
ता शंदखेडा,
ा िज.
िज धु ळे
रा.

तोताराम एकोबा पाट ल ( मयत )

ीमती शांताबाई तोताराम पाट ल,

रा. गोराणे, ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

3

पुना वेडू कोळी ( मयत )

ीमती रे शमाबाई पुना कोळी,

रा. पा टे , ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

153

4

गुलाब शवलाल भावसार ( मयत )

ीमती यशोदाबाई गुलाब भावसार,

रा. चरणे, ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

154

5

शवराम मह पत पाट ल ( मयत )

ीमती दमयंती शवराम पाट ल,

रा. शंदखेडा, िज. धु ळे

155

6

राम संग दगडू गरासे ( मयत )

ीमती ग यानबाई राम संग गरासे,

रा. व ळ, ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

156

7

रामदास रामचं

ीमती केसरबाई रामदास पाट ल,

रा. कमखेडा, ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

157

8

सोमजी भूता पटे ल ( मयत )

ीमती वनाबाई सोमजी पटे ल,

रा. द डाईचा, ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

158

9

होळकर दशरथ परदे शी ( मयत )

ीमती साळुंकाबाई होळकर परदे शी,

रा. पाटण, ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

159

10

160

11

161

12

162

13

163

14

164

15

165

16

ीमती सताबाई आर. डु कले,

0

रा. शंदखेडा, िज. धु ळे

166

17

ीमती ल मीबाई झांबर बोरसे,

0

रा. ग हाणे, ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

167

18

ीमती पावताबाई राजाराम पाट ल,

0

रा. पं ाड, ता. शंदखेडा, िज धु ळे

पाट ल ( मयत )

ीी. व म सखाराम पाट ल
ल,
बाबूराव सोमनाथ शरसाठ ( गुरव ) ( मयत
)
ीमती शारदाबाई पु ड
ं ल क पाट ल,

रा
रा. ग हाणे, ता
ता. शंदखेडाा, िज
िज. धु ळे

0
ीमती

भावती बाबुराव गुरव,

रा. सवाई मुकट , ता. शंदखेडा, िज धु ळे

0

नामदे व रावजी पाट ल ( मयत )

रा. शंदखेडा, िज धु ळे

ीमती गु ज
ं ाबाई नामदे व पाट ल,

रा. दे साई ग ल , शंदखेडा, िज. धु ळे

दपचंद काळ संग भल ( मयत )

ीमती वना सबाई दपचंद भल,

रा. गोराणे, ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

दे वमन परशराम मराठे ( मयत )

ीमती मंजू ळाबाई दे वमन मराठे ,

रा. दलवाडे, ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

6
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वातं य सै नकाचे नांव

168

19

नमजी नारायण दे शमुख ( मयत )

169

20

170

21

ओंकार दौलत पाट ल ( मयत )

ीमती दारकाबाई ओंकार पाट ल

रा. वटाई ता शंदखेडा िज धु ळे

171

22

बाबूराव तुळ शराम पाट ल ( मयत )

ीमती

रा. कमखेडा ता शंदखेडा िज धु ळे

172

23

गोटू नाना पाट ल ( मयत )

ीमती दमयंती गोटु पाट ल

173

24

ी माधव भुकनदास वाणी

174

25

अमृत राजाराम कु ळकण ( मयत )

175

26

छोटालाल शवलाल वाणी ( मयत )

176

27

शंकर दे वचंद पाट ल ( मयत )

177

28

ी पोपट मंगा धनगर ( मयत )

178

29

कृ णा राजाराम कु ळकण ( मयत )

179

30

180

31

181

32

182

33

183

34

ीमती यमुनाबाई रामचं

पाट ल

ी का शनाथ राजाराम कु लकण (मयत )

वातं य सै नकाची वारस प नी यांचे नांव
ीमती कासुबाई

नमजी

दे शमुख

रा. दलवाडे ता शंदखेडा िज धु ळे
रा. धमाणे ता शंदखेडा िज धु ळे

0

माबाई बाबुराव पवार

रा. वरदे ल ता शंदखेडा िज धु ळे
रा. द डाईचा ता शंदखेडा िज धु ळे

0
ीमती संधु बाई अमृत कु लकण
ीमती दे वकाबाई उफ ताराबाई छोटालाल
वाणी
ीमती रे शमाबाई शंकर पाट ल
ठगुबाई पोपट धनगर

रा. शंदखेडा ता शंदखेडा िज धु ळे
रा. शंदखेडा िज धु ळे
रा. सवाई मकट ता. शंदखेडा िज. धु ळे
रा. कमखेडा ता. शंदखेडा िज. धु ळे

ीमती सुमनबाई कृ णा कु लकण
शकुंतलाबाई का शनाथ कु लकण

दशरथगीर गोरखगीर गोसावी ( मयत )

प ता

रा. शंदखेडा ता. शंदखेडा िज. धु ळे
रा. दलवाडे ता. शंदखेडा िज. धु ळे

ीमती नमलाबाई दशरथ गर गोसावी

रा. डांगण
ु ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

व वनाथ नानाजी खैरनार ( मयत )

ीमती सु शलाबाई व वनाथ खैरनार

रा. द डाईचा ता. शंदखेडा िज. धु ळे

शवदास चापा पाट ल ( मयत )

ीमती स बाई शवदास पाट ल

ीमती तेजाबाई कोर संग गरासे

रा. सोनेवाडी ता. शंदखेडा िज. धु ळे
रा. रोहणे ता. शंदखेडा िज. धु ळे

0

शंदखेडा तालू का रिज. नं. 2
ी बाबुराव दे वराम पाट ल

रा. डांगण
ु ता. शंदखेडा िज. धु ळे

184

35

0

185

36

186

37

187

38

188

39

189

40

190

41

ी रामकृ ण तुळ शराम भारती

0

रा. पंचवट ता. शंदखेडा िज. धु ळे

191

42

ी उ तम गर कैलास गर गोसावी

0

रा. डांगण
ं ता. शंदखेडा िज. धु ळे

192

43

वामन नथू पाट ल ( मयत )

ीमती सु द
ं रबाई वामन पाट ल

रा. चलाणे ता. शंदखेडा िज. धु ळे

193

44

दं गल कौ तक धोबी ( मयत )

ीमती जेठाबाई दं गल धोबी

रा. कदाणे ता. शंदखेडा िज. धु ळे

194

45

महा

ीमती मंडाबाई महा

रा. शराळे पो. अजंदे ता. शंदखेडा िज. धु ळे

195

46

ल मण नथू वंजार ( मयत )

ीमती भागाबाई ल मण (कागणे)वंजार

रा.राणीपुरा, होळीचौक, द डाईचा,
ता. शंदखेडा िज धु ळे

196

47

नथू तानका बडगुजर ( मयत )

ीमती पुतळाबाई नथू बडगुजर

रा. द डाईचा ता. शंदखेडा िज. धु ळे

197

48

ीमती हौसाबाई रतन पारधी

198

49

तुकाराम वेडू चौधर ( मयत )

199

50

ीमती कांताबाई सोनू भावसार

0

रा. द डाईचा, राउळ नगर, ता. शंदखेडा,
िज.धु ळे

200

51

ीमती मंडोधराबाई ओंकार पवार

0

रा. वटाई, ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

201

52

ावण आना ठाकू र ( मयत )

तुकाराम भावडू जाधव ( मयत )
ीमती दमयंतीबाई शवराम पाट ल
रामदास रामचं
ी

ीमती सु शला तुकाराम जाधव

जलाल तुकाराम लोहार

ीमती भागीरथीबाई रामदास पाट ल

ीमती गोडमबाई ब सी गर गोसावी

कोळी ( मयत )

रा. चमठावळ ता. शंदखेडा िज. धु ळे
रा. दलवाडे ता. शंदखेडा िज. धु ळे

0

ब सीगीर भकनगीर गोसावी ( मयत )

रामचं

रा. गुरव ग ल . शंदखेडा. िज धु ळे

0

पाट ल ( मयत )

रा रावलनगर अमरावती नद पुलाजवळ,
ाजवळ
रा.रावलनगर,अमरावती
द डाईचा ता शंदखेडा िज.धु ळे

कोळी

रा. सवाईमुकट ता. शंदखेडा िज. धु ळे

रा. कदाणे ता. शंदखेडा िज. धु ळे

0
ीमती सा व ीबाई तुकाराम चौधर

ीमती आनंदबाई

ावण ठाकू र

रा. शंदखेडा िज धु ळे

रा. सवाई मुकट , ता. शंदखेडा, िज. धु ळे
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वातं य सै नकाची वारस प नी यांचे नांव

प ता

202

53

रामदास तानाजी माळी ( मयत )

ीमती शांताबाई रामदास माळी

203

54

रं गनाथ राजाराम टोणगांवकर ( मयत )

ीमती मंदा कनी रघुनाथ टोणगांवकर

204

55

205

56

मठाराम पौलाद संग गरासे ( मयत )

ीमती केसरबाई मठाराम गरासे

रा. व ळ ता. शंदखेडा िज. धु ळे

206

57

झंगा का शराम बडगुजर ( मयत )

ीमती कौस याबाई झंगा बडगुजर

रा. द डाईचा ता. शंदखेडा िज. धु ळे

207

58

गरधर दे वराम पवार ( मयत )

ीमती मुलकनबाई गरधर पवार

रा. कमखेडा ता. शंदखेडा, ह.मु. खेडी
बेहरदळ ता अमळनेर िज जळगांव

208

59

ीमती गंगाबाई भाईदास पाट ल

209

60

लोटन भवसन पाट ल ( मयत )

ीमती मंडाबाई लोटन पाट ल

रा
रा. सवाई मुकट ता
ता. शंदखेडा िज
िज. धु ळे

210

61

शामराव दे वाजी शंदे ( मयत )

ीमती धृपदाबाई शामराव शंदे,

रा. वाड नं.10, पाट ल ग ल जवळ,
द डाईचा ता. शंदखेडा िज धु ळे

211

62

पोपट नगीनदास वाणी ( मयत )

ीमती

रा. मालपूर ता. शंदखेडा िज. धु ळे

212

63

213

64

214

ीमती तेजाबाई संभू धनगर

रा. होळ ता. शंदखेडा िज. धु ळे
रा. द डाईचा ता. शंदखेडा िज. धु ळे
रा. डांगण
ु
ता. शंदखेडा िज. धु ळे

0

रा. सवाई मुकट ता. शंदखेडा िज. धु ळे

0

भाबाई पोपटलाल वाणी

ीमती नगुबाई हलाल कोळी

रा. पाट ल ग ल द डाईचा ता शंदखेडा
िज धु ळे

सुकलाल लकडू गायकवाड ( मयत)

ीमती चं भागाबाई सुकलाल गायकवाड

रा. टे शनरोड, कचेर समोर, शंदखेडा

65

पहाड संग झांबर संग गरासे ( मयत )

ीमती नवलबाई पहाड संग गरासे

रा. रोहाणे, ता. शंदखेडा, िज. धु ळे

215

66

शांताराम गोपाळ

ीमती ल मीबाई शांताराम

रा. शंदखेडा िज धु ळे

216

67

हलाल आना कोळी ( मयत )

हे ( मयत )

ी भाईदास गर कैलास गर गोसावी

0

हे

रा. डांगण
ु ता शंदखेडा

वर ल वातं य सै नकांची व मयत वातं य सै नकां या वारस प नी यांची माह ती कायालयात उपल ध असले या
वातं य सै नकां या रिज टर व न तयार क न केल असे.
थळ तीवर मा.िज हा धकार
यांची वा र असे

ठकाण : धुळे
दनांक :

नवासी उपिज हा धकार धु ळे
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