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महाराष्ट्र विधानसभा 
सदसयाांची पक्षवनहाय यादी 

 (शदनांक २९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीप्रमाणे) 
अ.क्. 

(1) 
मतदारसंघ 

(2) 
सदलयांचे नाव 

(3) 

एक : वििसेना पक्ष-५६ 

(1)  २७२-राधानगरी आशबटकर, श्री.प्रकाि आनंदराव 

(2)  २६३-दापोली कदम, श्री.योगेिदादा रामदास 

(3)  ८६-नांदेड उत्तर कल्याणकर, श्री.बालाजी देशवदासराव 

(4)  ११३-नांदगाव कांदे, श्री.सुहास द्वारकानाथ 

(5)  १४०-अंबरनाथ शकणीकर, डॉ. बालाजी प्रल्हाद 

(6)  १७४-कुला कुडाळकर, श्री.मंगेि  

(7)  २७०-सांवतवाडी केसरकर, श्री.शदपक वसंतराव  

(8)  १५७-भांडूप पस्चचम कोरगावकर, श्री.रमेि गजानन 

(9)  २२-बुलढाणा गायकवाड, श्री.संजय रामभाऊ 

(10)  १९४-महाड गोगावले, श्री.भरतिेठ मारुती  
(11) २४०-उमरगा चौगुले, श्री.ज्ञानराज धोंशडराम  

(12)  १८३-शिवडी चौधरी, श्री.अजय शवनायक 

(13)  २६४-गुहागर जाधव, श्री.भालकर भाऊराव 

(14)  १८४-भायखळा जाधव, श्रीमती याशमनी यिवंत 

(15)  १०७-औरंगाबाद मध्य जैलवाल, श्री.प्रशदप शिवनारायण 

(16)  २९-बाळापूर टाले, श्री.शनतीनकुमार शभकणराव 

(17)  १८२-वरळी ठाकरे, श्री.आशदत्य उध्दव 

(18)  १८९-कजसत थोरवे, श्री.महेंद्र सदाशिव 

(19)  १९२-अशलबाग दळवी, श्री.महेंद्र हरी 
(20)  २६१-पाटण देसाई, श्री.िंभूराज शिवाजीराव  
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(21)  २६९-कुडाळ नाईक, श्री.वैभव शवजय  

(22)  १८-पाचोरा पाटील, श्री.शकिोर आप्पा  
(23)  २४२-उलमानाबाद पाटील (घाडगे), श्री.कैलास बाळासाहेब 

(24)  १४-जळगाव - ग्रामीण पाटील, श्री.गुलाबराव रघुनाथ  

(25)  १६-एरंडोल पाटील, श्री.शचमणराव रुपचंद 

(26)  ९६-परभणी पाटील, डॉ. राहुल वेदप्रकाि  

(27)  २५३-सांगोला पाटील, श्री.िहाजीबापू राजाराम 

(28)  १७५-कशलना पोतनीस, श्री.संजय गोववद  

(29)  १५९-वदडोिी प्रभू, श्री.सुशनल वामन 

(30)  १७३-चेंबूर फातफेकर, श्री.प्रकाि वैकंुठ  

(31)  २८६-खानापूर बाबर, श्री.अशनल कलजेराव  

(32)  ९३-कळमनुरी बांगर, श्री.संतोष लक्ष्मम्णराव 

(33)  ११२-वैजापुर बोरनारे, श्री.रमेि नानासाहेब 

(34)  ११०-पैठण भुमरे, श्री.संशदपानराव आसाराम  

(35)  ११५-मालेगाव बाह्य भुसे, श्री.दादाजी दगडु  

(36)  १३८-कल्याण पस्चचम भोईर, श्री.शवचवनाथ आत्माराम 

(37)  १३४-वभवडी ग्रामीण मोरे, श्री.िांताराम तुकाराम  

(38)  १५६-शवक्ोळी राऊत, श्री.सुशनल राजाराम  

(39)  १०५-कन्नड राजपूत, श्री.उदयवसह सरदारवसह 

(40)  ७९-शदग्रस राठोड, श्री.संजय दशुलचंद  

(41)  २५-मेहकर (अ.जा.) रायमुलकर, डॉ. संजय भालकरराव  

(42)  १६६-अंधेरी पूवस लटके, श्री.रमेि कोंशडराम 

(43)  १६८-चांशदवली लांडे, श्री.शदलीप भाऊसाहेब 

(44)  १३०-पालघर (अ.ज.) वनगा, श्री.श्रीशनवास वचतामण 

(45)  १५८-जोगेचवरी पूवस वायकर, श्री.रववद्र दत्ताराम  
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(46)  १४७-कोपरी-पाचपाखाडी विदे, श्री.एकनाथ संभाजी  
(47)  २५७-कोरेगाव विदे, श्री.महेि संभाजीराजे 

(48)  १०८-औरंगाबाद पस्चचम शिरसाट, श्री.संजय पांडुरंग  

(49)  १०४-शसल्लोड सत्तार, अब्दलु नबी 
(50)  १४६-ओवळा-माशजवडा सरनाईक, श्री.प्रताप बाबूराव  

(51)  १८१-माशहम सरवणकर, श्री.सदानंद िंकर  

(52)  २६६-रत्नाशगरी सामंत, श्री.उदय रववद्र  

(53)  २४३-परांडा सावंत, डॉ. तानाजी जयवंत 

(54)  २६७-राजापूर साळवी, श्री.राजन प्रभाकर  

(55)  १५४-मागाठाणे सुवे, श्री.प्रकाि राजाराम 

(56)  १०-चोपडा (अ.ज.) सोनवणे, श्रीमती लताबाई चंद्रकांत 

दोन : राष्ट्रिादी कााँगे्रस पक्ष - ५४ 

(1)  १२६-देवळाली अशहरे, श्रीमती सरोज बाबुलाल 

(2)  २३१-आष्ट्टी आजबे, श्री.बाळासाहेब भाऊसाहेब 

(3)  ६९-अहेरी (अ.ज.) आत्राम, श्री.धमसरावबाबा भगवंतराव 

(4)  १४९-मंुब्रा-कळवा आव्हाड, श्री.शजतेंद्र सतीि 

(5)  ६०-तुमसर कारेमोरे, श्री.राजू माशणकराव 

(6)  २१९-कोपरगाव काळे, श्री.आिुतोष अिोकराव 

(7)  १२०-शसन्नर कोकाटे, ॲड. माशणकराव शिवाजीराव 

(8)  ६३-अजुसनी मोरगाव (अ.जा.) चंशद्रकापुरे, श्री.मनोहर गोवधसन 

(9)  २५५-फलटण चव्हाण, श्री.शदपक प्रल्हाद  

(10)  २२५-अहमदनगर िहर जगताप, श्री.संग्राम अरुणकाका  
(11) २५६-वाई जाधव, श्री.मकरंद लक्ष्ममणराव 

(12)  १२२-वदडोरी शिरवाळ, श्री.नरहरी शसताराम  

(13)  २०८-वडगाव िेरी वटगरे, श्री.सुशनल शवजय 



 

D:\Assembly Member 2019\New Assembly 2019\Finel Acembely list 29.11.2019.docx 

(14)  १००-घनसावंगी टोपे, श्री.राजेि अंकुिराव  

(15)  १९३-श्रीवधसन तटकरे, श्रीमती आशदती सुशनल 

(16)  १२३-राहुरी तनपुरे, श्री.प्राजक्त प्रसादराव 

(17)  २१३-हडपसर तुपे, श्री.चेतन शवठ्ठल 

(18)  १३५-िहापूर (अ.ज.) दरोडा, श्री.दौलत शभका 
(19)  ४८-काटोल देिमुख, श्री.अशनल वसंतराव 

(20)  ९२-बसमत नवघरे, श्री.चंद्रकांत ऊफस  राजूभैय्या रमाकांत 

(21)  ८१-पुसद नाईक, श्री.इंद्रनील मनोहर 

(22)  २८४-शिराळा नाईक, श्री.मानवसगराव फते्तवसग 

(23)  २६५-शचपळूण शनकम, श्री.िेखर गोववदराव 

(24)  २०१-बारामती पवार, श्री.अशजत अनंतराव  

(25)  १९८-शिरुर पवार, श्री.अिोक रावसाहेब 

(26)  ११७-कळवण (अ.ज.) पवार, श्री.शनतीन अजुसन 

(27)  २२-कजसत जामखेड पवार, श्री.रोशहत 

(28)  २८३-इललामपूर पाटील, श्री.जयंत राजाराम  

(29)  २३६-अहमदपुर पाटील, श्री.बाबासाहेब मोहनराव 

(30)  २५९-कराड उत्तर पाटील, िामराव उफस  बाळासाहेब पांडुरंग 

(31)  १५-अमळनेर पाटील, श्री.अशनल भाईदास 

(32)  २७१-चंदगड पाटील, श्री.राजेि नरवसगराव 

(33)  २८७ -तासगाव-कवठेमहांकाळ पाटील, श्रीमती सुमन आर.आर.  
(34)  १२१-शनफाड बनकर, श्री.शदलीपराव िंकरराव 

(35)  २०६-वपपरी (अ.जा.) बनसोडे, श्री.अण्णा दाद ू

(36)  २३७-उदगीर (अ.जा.) बनसोडे, श्री.संजय बाबुराव 

(37)  १९५-जुन्नर बेनके, श्री.अतुल वल्लभ  

(38)  २००-इंदापूर भरणे, श्री.दत्तात्रय शवठोबा  
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(39)  २५२-पंढरपूर भालके, श्री.भारत तुकाराम  

(40)  ११९-येवला भुजबळ, श्री.छगन चंद्रकांत  

(41)  १२९-शवक्मगड (अ.ज.) भुसारा, श्री.सुशनल चंद्रकांत 

(42)  १७२-अणुिक्ती नगर मशलक, श्री.नवाब मोहम्मद इललाम 

(43)  २४७-मोहोळ (अ.जा.) माने, श्री.यिवंत शवठ्ठल 

(44)  २३३-परळी मंुडे, श्री.धनंजय पंशडतराव 

(45)  २७३-कागल मुश्रीफ, श्री.हसन शमयालाल  

(46)  १९७-खेड आळंदी मोशहते-पाटील, श्री.शदलीप दत्तात्रय 

(47)  २२४-पारनेर लंके, श्री.शनलेि ज्ञानदेव 

(48)  २१६-अकोले (अ.ज.) लहामटे, डॉ. शकरण यमाजी 
(49)  १९६-आंबेगाव वळसे-पाटील, श्री.शदलीप दत्तात्रय  

(50)  २४-वसदखेड राजा विगणे, श्री.राजेंद्र भालकरराव 

(51)  २४५-माढा विदे,श्री.बबनराव शवठ्ठलराव  

(52)  २०४-मावळ िेळके, श्री.सुशनल िंकरराव 

(53)  २२९-माजलगाव सोळंके, श्री.प्रकाि संुदरराव 

(54)  २३०-बीड शक्षरसागर, श्री.संशदप रववद्र 

तीन : भारतीय राष्ट्रीय कााँगे्रस पक्ष - ४४ 

(1)  ९०-देगलूर अंतापुरकर, श्री.रावसाहेब जयवंत 

(2)  २७८-हातकणंगले (अ.जा.) आवळे, श्री.राजू (बाबा) जयवंतराव 

(3)  २१-मलकापूर एकडे, श्री.राजेि पंशडतराव 

(4)  २८५-पलुस-कडेगाव कदम, श्री.शवचवजीत पतंगराव 

(5)  २२०-श्रीरामपूर (अ.जा.) कानडे, श्री.लहु नाथा 
(6)  ४५-देवळी कांबळे, श्री.रणशजत प्रतापराव 

(7)  ४९-सावनेर केदार, श्री.सुनील छत्रपाल  

(8)  ६६-आमगाव कोरोटे, श्री.सहसराम मारोती 
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(9)  ३८-अमरावती खोडके, श्रीमती सुलभा संजय 

(10)  १२७-इगतपुरी (अ.ज.) खोसकर, श्री.शहरामण शभका 
(11) १७८-धारावी (अ.जा.) गायकवाड, श्रीमती वषा एकनाथ  

(12)  १०१-जालना गोरंटयाल, श्री.कैलास शकसनराव 

(13)  ८५-भोकर चव्हाण, श्री.अिोकराव िंकरराव 

(14)  २६०-कराड दशक्षण चव्हाण, श्री.पृथ्वीराज दाजीसाहेब  

(15)  ११-रावेर चौधरी, श्री.शिरीष मधुकरराव  

(16)  २०२-पुरंदर जगताप, श्री.संजय चंदकुाका 

(17)  
८४-हदगाव 

जळगावकर-पाटील, श्री.माधवराव 

शनवृत्तीराव 

(18)  २७६-कोल्हापूर उत्तर जाधव, श्री.चंद्रकांत पंशडत 

(19)  ३३-शरसोड िनक, श्री.अशमत सुभाषराव  

(20)  ५६-नागपूर पस्चचम ठाकरे, श्री.शवकास पांडुरंग 

(21)  ३९-तीवसा ठाकूर (सोनावणे), ॲड. यिोमती चंद्रकांत 

(22)  २०३-भोर थोपटे, श्री.संग्राम अनंतराव  

(23)  
२१७-संगमनेर 

थोरात, श्री.शवजय ऊफस  बाळासाहेब 

भाऊसाहेब  

(24)  २३५-लातूर िहर देिमुख, श्री.अशमत शवलासराव  

(25)  २३४-लातूर ग्रामीण देिमुख, श्री.धीरज शवलासराव 

(26)  ७५-वरोरा धानोरकर, श्रीमती प्रशतभा सुरेि  

(27)  ७०-राजुरा धोटे, श्री.सुभाष रामचंद्रराव 

(28)  ४-नवापूर (अ.ज.) नाईक, श्री.शिशरषकुमार सुरुपवसग  

(29)  १८६-मंुबादेवी  पटेल, श्री.अशमन अमीरअली  
(30)  ६२-साकोली पटोले, श्री.नानाभाऊ फाल्गुनराव 

(31)  ६-धुळे - ग्रामीण पाटील, श्री.कुणाल (बाबा) रोशहदास  
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(32)  २७५-करवीर पाटील (सडोलीकर), श्री.पी. एन.  
(33)  २७४-कोल्हापूर दशक्षण पाटील, श्री.ऋतुराज संजय 

(34)  १-अक्क्लकुवा (अ.ज.) पाडवी, ॲड. के. सी.  
(35)  ५१-उमरेड पारवे, श्री.राजु देवनाथ  

(36)  ५७-नागपूर उत्तर (अ.जा.) राऊत, डॉ. शनतीन काशिनाथ 

(37)  ७३-ब्रम्हपूरी वडेट्टीवार, श्री.शवजय नामदेवराव  

(38)  ९८-पाथरी वरपुडकर, श्री.सुरेि अंबादासराव 

(39)  ४०-दयापूर (अ.जा.) वानखेडे, श्री.बळवंत बसवंत 

(40)  २४९-सोलापूर िहर मध्य विदे, श्रीमती प्रशणती सुिीलकुमार 

(41)  १६२-मालाड पस्चचम िेख, श्री.अललम रमजानअली  
(42)  २८८-जत सावंत, श्री.शवक्मवसह बाळासाहेब 

(43)  १७६-वांदे्र पूवस शसद्दीकी, शििान बाबा 
(44)  ८७-नांदेड दशक्षण हंबडे, श्री.मोहनराव मारोतराव 

चार : भारतीय जनता पक्ष- १०५ 
(1)  ३६-धामणगाव रेल्वे अडसड, श्री.प्रताप अरुणभाऊ 

(2)  १६७-शवले-पाले अळवणी, श्री.पराग मधुसुदन 

(3)  १४१-उल्हासनगर आयलानी, श्री.कुमार उत्तमचंद 

(4)  ११८-चांदवड आहेर, डॉ. राहुल दौलतराव 

(5)  ७७-राळेगाव उईके, प्रा. अिोक रामाजी 
(6)  १६९-घाटकोपर पस्चचम कदम, श्री.राम शिवाजी 
(7)  १३९-मुरबाड कथोरे, श्री.शकसन िंकर 

(8)  २५०-अक्कलकोट कल्याणिेट्टी, श्री.सशचन पंचप्पा 
(9)  २१४-पुणे कॅन्टोन्मेंट (अ.जा.) कांबळे, श्री.सुशनल ज्ञानदेव 

(10)  १०२-बदनापूर कुचे, श्री.नारायण शतलकचंद  

(11) २७-जळगाव जामोद कुटे, डॉ. संजय श्रीराम  
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(12)  ४६-वहगणघाट कुणावार, श्री.समीर त्र्यंबकराव  

(13)  ५५-नागपूर मध्य कंुभारे, श्री.शवकास िंकरराव  

(14)  १९९-दौंड कुल,  ॲड राहुल सुभाषराव   
(15)  ४४-आवी केचे, श्री.दादाराव यादवराव 

(16)  ८३-शकनवट केराम, श्री.भीमराव रामजी 
(17)  १४८-ठाणे केळकर, श्री.संजय मुकंुद  

(18)  १५५-मुलंुड कोटेचा, श्री.शमशहर चंद्रकांत 

(19)  १८०-वडाळा कोळंबकर, श्री.काशलदास नीळकंठ  

(20)  २८१-शमरज खाडे, डॉ.सुरेि (भाऊ) दगडू  

(21)  ५४-नागपूर पूवस खोपडे, श्री.कृष्ट्णा पंचमजी  
(22)  ६७-आरमोरी गजबे, श्री.कृष्ट्णा दामाजी  
(23)  २८२-सांगली गाडगीळ, श्री.धनंजय ऊफस  सुधीरदादा हरी  
(24)  १४२-कल्याण पूवस गायकवाड, श्री.गणपत काळू  

(25)  ३-नंदरूबार (अ.ज.) गाशवत, डॉ. शवजयकुमार कृष्ट्णराव  

(26)  २५८-माण गोरे, श्री.जयकुमार भगवानराव  

(27)  १७-चाळीसगाव चव्हाण, श्री.मंगेि रमेि 

(28)  १४३-डोंशबवली चव्हाण, श्री.रववद्र दत्तात्रय  

(29)  १३६-वभवडी पस्चचम चौघुले, श्री.महेि प्रभाकर 

(30)  १५३-दशहसर चौधरी, श्रीमती मशनषा अिोक  

(31)  २०५-वचचवड जगताप, श्री.लक्ष्ममण पांडुरंग  

(32)  २१५-कसबापेठ शटळक, श्रीमती मुक्ता िैलेि 

(33)  १८८-पनवेल ठाकूर, श्री.प्रिांत रामिेठ  

(34)  १६३-गोरेगाव ठाकूर, श्रीमती शवद्या जयप्रकाि 

(35)  १२३-नाशिक पूवस शढकले, ॲड. राहुल उत्तमराव 

(36)  २११-खडकवासला तापकीर, श्री.शभमराव धोंशडबा  
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(37)  १०३-भोकरदन दानवे, श्री.संतोष रावसाहेब  

(38)  २४८-सोलापूर िहर उत्तर देिमुख, श्री.शवजयकुमार शसद्रामप्पा  
(39)  २५१-सोलापूर दशक्षण देिमुख, श्री.सुभाष सुरेिचंद्र  

(40)  ८०-अणी धुवे, श्री.संदीप प्रभाकर 

(41)  १५०-ऐरोली नाईक, श्री.गणेि रामचंद्र 

(42)  १८७-कुलाबा नावेकर, श्री.राहूल सुरेि 

(43)  २३९-औसा पवार, श्री.अशभमन्यु दत्तात्रय 

(44)  ८९-नायगाव पवार, श्री.राजेि 

(45)  २२८-गेवराई पवार, श्री.लक्ष्ममण माधवराव 

(46)  २२६-श्रीगोंदा पाचपुते, श्री.बबनराव शभकाजी 
(47)  ३५-कारंजा पाटणी, श्री.राजेंद्र सुखानंद 

(48)  २१०-कोथरुड पाटील, श्री.चंद्रकांत (दादा) बच्चु 
(49)  १९१-पेण पाटील, श्री.रववद्र दगडू 

(50)  २४१-तुळजापुर पाटील, श्री.जगशजतवसग राणा पद मवसह  

(51)  २३८-शनलंगा पाटील-शनलंगेकर, श्री.संभाजीराव शदलीपराव 

(52)  २-िहादा (अ.ज.) पाडवी, श्री.राजेि उदेवसग 

(53)  ९-शिरपूर पावरा, श्री.कािीराम वेचान  

(54)  ३२-मुतीजापूर वपपळे, श्री.हरीष मारोतीअप्पा  
(55)  ५२-नागपूर दशक्षण-पस्चचम फडणवीस, श्री.देवेंद्र गंगाधरराव  

(56)  १२४-नाशिक मध्य फरांदे, श्रीमती देवयानी सुहास  

(57)  २६-खांमगाव फंुडकर, श्री.आकाि पांडुरंग  

(58)  १११-गंगापूर बंब, श्री.प्रिांत बन्सीलाल  

(59)  १०६-फुलंब्री बागडे, श्री.हशरभाऊ शकसनराव  

(60)  ९५-वजतुर बोर्डडकर-साकोरे, श्रीमती मेघना शदपक 

(61)  ७६-वणी बोदकुरवार, श्री.संशजवरेड्डी बापुराव  
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(62)  ११६-बागलाण बोरसे, श्री.शदलीप मंगळू 

(63)  ७४-शचमूर भांगशडया, श्री.बंटी शमतेि 

(64)  १६०-कांशदवली भातखळकर, श्री.अतूल दत्तात्रय 

(65)  २८-अकोट भारसाकळे, श्री.प्रकाि गुणवंतराव  

(66)  ४७-वधा भोयर, डॉ. पंकज राजेि 

(67)  २६२-सातारा भोसले, श्री.शिवेंद्रवसहराजे अभयवसहराजे  

(68)  १३-जळगाव - िहर भोळे, श्री.सुरेि दामु  

(69)  ५३-नागपूर दशक्षण मते, श्री.मोहन गोपाळराव 

(70)  ३४-वािीम मशलक, श्री.लखन सहदेव  

(71)  १९-जामनेर महाजन, श्री.शगरीष दत्तात्रय  

(72)  २३-शचखली महाले, श्रीमती चवेता शवद्याधर 

(73)  २१२-पवसती शमसाळ, श्रीमती माधुरी सतीि  

(74)  ९४-वहगोली मुटकुळे, श्री.तानाजी सखारामजी  
(75)  २३२-केज (अ.जा.) मंुदडा, श्रीमती नशमता अक्षय 

(76)  ७२-बल्लारपूर मुनगंटीवार, श्री.सुधीर सस्च्चदानंद  

(77)  ५०-वहगणा मेघे, श्री.समीर दत्तात्रय  

(78)  १५१-बेलापूर म्हाते्र, श्रीमती मंदा शवजय  

(79)  ९९-परतूर यादव-लोणीकर, श्री.बबनराव दत्तात्रय  

(80)  ७८-यवतमाळ येरावार, श्री.मदन मधुकरराव  

(81)  ६४-शतरोरा रहांगडाले, श्री.शवजय भरतलाल  

(82)  २२२-िेवगाव राजळे, श्रीमती मोशनका राजीव  

(83)  ९१-मुखेड राठोड, डॉ. तुषार गोववद 

(84)  २६८-कणकवली राणे, श्री.शनतेि नारायण  

(85)  १५२-बोशरवली राणे, श्री.सुशनल दत्तात्रय 

(86)  ८-वसदखेड रावल, श्री.जयकुमार शजतेंद्रवसह  
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(87)  १६४-वसोवा लव्हेकर, डॉ. भारती हेमंत  

(88)  २०७-भोसरी लांडगे, श्री.महेि (दादा) शकसन  

(89)  १८५-मलबार शहल लोढा, श्री.मंगलप्रभात गुमानमल  

(90)  २१८-शिडी शवखे-पाटील, श्री.राधाकृष्ट्ण एकनाथराव  

(91)  ३०-अकोला पस्चचम िमा, श्री.गोवधसन मांशगलालजी  
(92)  १७०-घाटकोपर पूवस िाह, श्री.पराग 

(93)  २०९-शिवाजीनगर शिरोळे, श्री.शसध्दाथस अशनल 

(94)  १७७-वांदे्र पस्चचम िेलार, ॲड. आशिष बाबाजी  
(95)  ८२-उमरखेड (अ.जा.) ससाणे, श्री.नामदेव जयराम 

(96)  १६१-चारकोप सागर, श्री.योगेि अमृतलाल  

(97)  १६५-अंधेरी पस्चचम साटम, श्री.अशमत भालकर  

(98)  २५४-माळशिरस (अ.जा.) सातपुते, श्री.राम शवठ्ठल 

(99)  १२-भुसावळ सावकारे, श्री.संजय वामन  

(100)  ५८-कामठी सावरकर, श्री.टेकचंद श्रावण 

(101)  ३१-अकोला पूवस सावरकर, श्री.रणधीर प्रल्हादराव  

(102)  १०९-औरंगाबाद पूवस सावे, श्री.अतुल मोरचवर  

(103)  १७९-सायन-कोळीवाडा सेल्वन, कॅप्टन आर. तमील  

(104)  १२५-नाशिक पस्चचम शहरे, श्रीमती सीमा महेि  

(105)  ६८-गडशचरोली होळी, डॉ.देवराव मादगुजी  

पाच : बहुजन विकास आघाडी-०३ 
(1)  १३३ - वसई ठाकूर, श्री.शहतेंद्र शवष्ट्णू 
(2)  १३२ - नालासोपारा ठाकूर, श्री.शक्षतीज शहतेंद्र 
(3)  १३१ - बोईसर (अ.ज.) पाटील, श्री.राजेि रघुनाथ 
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सहा : समाजिादी पक्ष- ०२ 
(1)  १७१ - मानखुदस आजमी, श्री.अबू अशसम 
(2)  १३७ - शभवंडी पूवस िेख, श्री.रईस कासम 

सात : ऑल इांवडया मजलीस-ए-इते्तहादलू मसु्सलमीन- ०२ 
(1)  

  
७ - धुळे िहर िाह, श्री.फारुख अन्वर 

(2)  ११४ - मालेगांव मध्य मोहम्मद इलमाईल अब्दलु खशलक 

आठ : प्रहार जनिक्ती पक्ष - ०२ 
(1)  ४२ - अचलपूर कडू, श्री.बच्चू उफस  ओमप्रकाि बाबाराव 
(2)  ४१ - मेळघाट (अ.ज.) पटेल, श्री.राजकुमार दयाराम 

नऊ : महाराष्ट्र निवनमाण सेना – ०१ 
(1)  १४४ - कल्याण ग्रामीण पाटील, श्री.प्रमोद रतन 

दहा : कम्यवुनसट पाटी ऑफ इांवडया (माक्ससिादी) - ०१ 
(1)  १२८ - डहाणू (अ.ज.) शनकोले, श्री.शवनोद शभवा 

अकरा : िेतकरी कामगार पक्ष - ०१ 
(1)  ८८ - लोहा विदे, श्री.चयामसंुदर 

बारा : सिावभमानी पक्ष - ०१ 
(1)  ४३ - मोिी भूयार, श्री.देवेंद्र महादेवराव  

तेरा : राष्ट्रीय समाज पक्ष - ०१ 
(1)  ९७ - गंगाखेड गुटे्ट, श्री.रत्नाकर माशणकराव 

चौदा : जनसरुाज्य िक्ती पक्ष - ०१ 
(1)  २७७ - िाहूवाडी कोरे, डॉ.शवनय शवलासराव 

पांधरा : क्राांतीकारी िेतकरी पक्ष - ०१ 
(1)  २२१ - नेवासा गडाख, श्री.िंकरराव यिवंतराव 

सतरा : अपक्ष - १३ 
(1)  ३७ - बडनेरा राणा, श्री.रशव गंगाधरराव 
(2)  ५९ - रामटेक जैलवाल, श्री.आशिष नंदशकिोर 
(3)  ६१ - भंडारा (अ.जा.) भोंडेकर, श्री.नरेंद्र भोजराज 
(4)  २७९ - इचलकरंजी आवाडे, श्री.प्रकाि  
(5)  ५ - साक्ी (अ.ज.) गावीत, श्रीमती मंजुळा तुळिीराम 
(6)  २० - मुक्ताईनगर पाटील, श्री.चंद्रकांत वनबा  
(7)  ६५ - गोंशदया अग्रवाल, श्री.शवनोद 
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(8)  ७१ - चंद्रपूर (अ.जा.) जोरगेवारे, श्री.शकिोर गजानन 
(9)  १४५ - मीरा-भाईंदर जैन, श्रीमती शगता भारत  
(10)  १९० - उरण बालदी, श्री.महेि  
(11)  २४४ - करमाळा विदे, श्री.संजयमामा शवठ्ठलराव 
(12)  २४६ - बािी राऊत, श्री.राजेंद्र शवठ्ठल 
(13)  २८० - शिरोळ पाटील, श्री.राजेंद्र िामगोंडा 

अठरा : नामवनयकु्त 
(१) नामशनयुक्त शरक्त 

 
 
 

*  *  *  *  * 


